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Α. ΔΙΑΤΡΟΦΗ:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η διατροφή από τα παλαιότερα έως και τα νεότερα χρόνια διαδραματίζει έναν 

σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 

ότι από πολύ παλιά οι άνθρωποι φρόντιζαν να τρώνε υγιεινά. Είχαν καταλάβει από 

πολύ νωρίς ότι για να συνυπάρξει το έξυπνο μυαλό μαζί με το γυμνασμένο σώμα, 

χρειάζεται να υπάρξει ένας υγιεινός τρόπος ζωής που αυτός βασίζεται σε έναν πολύ 

μεγάλο βαθμό στη σωστή διατροφή. Σήμερα όμως, η εποχή μας είναι στενά 

συνδεδεμένη με τις μεταλλαγμένες και τις γενετικά τροποποιημένες τροφές και 

πολλές φορές οι άνθρωποι την σημερινή εποχή απορρίπτουν το αρχαίο ρητό: «Νους 

υγιής εν σώματι υγιεί», με το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες κάλυπταν όλη την φιλοσοφία 

τους περί διατροφής και υγείας. 

Καλό είναι να ενημερώνεται ο καταναλωτής για την χώρα προέλευσης, την 

εποχή του προϊόντος αλλά και την επεξεργασία που έχει υποστεί. Διαβάζοντας όλα τα 

συστατικά σε όποια συσκευασία αγοράζουμε, έχουμε αρκετές πληροφορίες για το αν 

θα πρέπει να αποφύγουμε ή όχι ένα προϊόν. Έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε 

τι τρώμε διότι όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης «φάρμακό σου είναι η τροφή σου».  

 

1. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Οι πρωτόγονοι άνθρωποι κατά την Παλαιολιθική εποχή αναζητούσαν την 

τροφή τους στο περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, συλλέγοντας καρπούς, ρίζες, 

βλαστούς και άλλα είδη χόρτων, κυνηγώντας πουλιά, άγρια ζώα και πιάνοντας ψάρια. 

Όταν εξαντλούνταν οι πηγές ανεύρεσης της τροφής τους, μετακινούνταν προς άλλες 

περιοχές. Με την πάροδο των χρόνων (8.000 π.Χ.), ο άνθρωπος από                              

τροφό–συλλέκτης άρχισε να αξιοποιεί τις γνώσεις που είχε αποκτήσει γύρω από τα 

φυτά. Είναι η περίοδος της «Παραγωγικής Επανάστασης» όπου τίθενται οι βάσεις της 

σημερινής γεωργίας και ο άνθρωπος μετατρέπεται από τροφό–συλλέκτης σε 

καλλιεργητής. Άρχισε να καλλιεργεί τη γη και να παράγει ένα μεγάλο μέρος της 

τροφής του. Η σημαντική αυτή αλλαγή για την ιστορία της ανθρωπότητας 
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γεωγραφικά τοποθετείται στην Εγγύς Ανατολή. Τα σιτηρά ήταν τα πρώτα φυτά που 

καλλιεργήθηκαν. Η αγροτική ζωή είχε ως επακόλουθο την εξημέρωση των πρώτων 

βοοειδών και αιγοπροβάτων το 5.000 π.Χ. και ο άνθρωπος εξασφάλισε παραγωγή 

κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων.  

 

2. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ 

Γνωρίζουμε ότι βάση της διατροφής των 

πλούσιων Αιγυπτίων ήταν το κρέας, τα ψάρια και 

τα δημητριακά, καθώ κι ότι υπήρχαν 33 ποικιλίες 

κρέατος, 24 ποικιλίες ψαριού και 48 φαγητά 

φούρνου. Πήγαιναν συχνά στην έρημο και 

κυνηγούσαν αντιλόπες και γαζέλες και ζούσαν 

περισσότερο από το κυνήγι παρά από την 

κτηνοτροφία. Ο κόκορας και η κότα δεν ήταν 

ακόμη γνωστά, η πτηνοτροφία ωστόσο και η 

κατανάλωση πουλερικών ήταν μεγάλη 

(περιστέρια, χήνες, γερανοί, ορτύκια). Σε ορισμένες πόλεις απαγορεύονταν να τρώνε 

ψάρι όμως τεράστιες ποσότητες ψαριών αναφέρονται ανάμεσα στα διάφορα τρόφιμα 

που μοιράζονταν στους ναούς των Θηβών της Όν και της Μέμφιδας, κέφαλοι, 

μουρμούρες καθώς και μεγάλα ψάρια όπως ο χρόμης και ο λάτης. 

Το σκόρδο το εκτιμούσαν πάρα πολύ και ήταν άφθονο στην Αίγυπτο, όπως 

επίσης τα αγγούρια, τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα κρεμμύδια και τα πράσα. Οι 

κλασσικοί συγγραφείς ισχυρίζονταν πως η θρησκεία απαγόρευε στους Αιγύπτιους να 

τρώνε κουκιά και ρεβίθια για να μαθαίνουν έτσι οι άνθρωποι στη στέρηση ορισμένων 

πραγμάτων. Οι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που παρασκεύασαν ψωμί μεταξύ του 5.000 

και 4.000 π.Χ. περίπου. Αρκετά αργότερα, εφηύραν τη μέθοδο παρασκευής τυριού 

περί το 3.000 π.Χ. και τη συντήρηση του κρέατος με αφυδάτωση. Παρασκεύασαν 

μπίρα από κριθάρι, σίκαλη και από χουρμάδες και εισήγαγαν τη χρήση πολλών νέων 

ειδών τροφής για τον πληθυσμό της Μεσογείου. Επίσης, για να δίνουν γλυκιά γεύση 

στα ποτά και στις τροφές έβαζαν μέλι και χαρουπόμελο. Για να βρουν μέλι και 

κερήθρες από άγρια μελίσσια προχωρούσαν πολύ βαθειά μέσα στην έρημο. 
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3. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ, ΑΖΤΕΚΩΝ ΚΑΙ IΝΚΑΣ 

Η διατροφή των Αζτέκων αποτελούνταν κυρίως από 

πιάτα που είχαν ως βάση το καλαμπόκι με επιπλέον τσίλι και 

βότανα, συνήθως συμπληρωμένα με φασόλια και τομάτες ή 

κάκτους. Η διατροφή των ιθαγενών του Προκολομβιανού 

Μεξικό συμπεριλάμβανε σοκολάτα, βανίλια, τοματίνια, 

αβοκάντο, γκουάβα, παπάγια, sapote, mamey, ανανά, 

γουανάμπανα, χικάμα, γλυκοκολόκυθο, γλυκοπατάτα, 

φιστίκια, achiote, huitlacoche, γαλοπούλα και ψάρια. 

Οι γηγενείς κάτοικοι της Αμερικανικής ηπείρου καλλιεργούσαν υπερτροφές 

με πολύ σημαντικό ρόλο στη διατροφή τους. Τόσο η κινόα, όσο και ο αμάρανθος 

είναι δημητριακά υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη. Επίσης η κινόα ήταν γνωστή 

στους Ίνκας ως «η μητέρα όλων των δημητριακών».  Καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά 

5.000 χρόνια πριν και θεωρούνταν η μαγική τροφή των Ίνκας. 

 

Το ιδιαίτερο ρόφημα που παρασκεύαζαν οι Μάγια και Αζτέκοι 

Το 600 μ.Χ. οι Μάγια και οι Αζτέκοι 

έπαιρναν τους σπόρους του κακαόδεντρου, 

πρόσθεταν καρυκεύματα και παρασκεύαζαν ένα 

ρόφημα που το ονόμαζαν «τσοκολάτλ» ή πικρό 

νερό, και πίστευαν ότι τους προσέδιδε σοφία και 

γνώση. Αργότερα, οι Μεξικάνοι πίστευαν ότι η 

σοκολάτα καταναλωνόταν από τους θεούς στον παράδεισο και οι σπόροι του κακάο 

μεταβιβάστηκαν στον άνθρωπο σαν μια ειδική ευλογία από τον θεό του ανέμου. 

 

4. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΝΔΙΑ 

Η οικονομική ζωή 

στην αρχαία Ινδία 

στηριζόταν στη γεωργία. 

Οι σπορές αφορούσαν το 

ρύζι, τα κουκιά, τις φακές 

και άλλα όσπρια καθώς και σουσάμι, κριθάρι, σιτάρι, λινάρι και κάνναβη. 

Καλλιεργούσαν ακόμα λαχανικά, κολοκύθια, αγγούρια και μπαχαρικά ενώ εξέτρεφαν 
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ζώα όπως, βουβάλια, κριάρια, πρόβατα, γουρούνια καθώς και αγελάδες, τις οποίες 

όμως δεν σκότωναν διότι τις θεωρούσαν ιερά ζώα.. 

Το εμπόριο των μπαχαρικών και των αρωμάτων 

ήταν ο σημαντικότερος τομέας στην οικονομία τους. Η 

κύρια τροφή τους ήταν το ρύζι το οποίο συνδύαζαν με 

όσπρια, με γιαούρτι και με καρυκεύματα κανέλα, 

κάρδαμο και μοσχοκάρυδο. Πίστευαν ακόμα πως 

μπορούσαν να φάνε κρέας και ψάρια αρκεί να μην τα 

σκότωναν οι ίδιοι. Το σκόρδο και το κρεμμύδι απαγορευόταν και τα φαγητά τους 

νοστίμιζαν με χυμούς φρούτων ή με ξινά όπως το λεμόνι, το πορτοκάλι και το ρόδι. 

Μετά το φαγητό συνήθιζαν να μασούν ένα κομμάτι φλούδας καρύδας 

βουτηγμένο στον ασβέστη και τυλιγμένο σε ένα φύλλο ινδικής πιπεριάς που το 

στερέωναν με ένα γαρύφαλλο. Η πικάντικη γεύση του αρωμάτιζε την αναπνοή ενώ 

αύξανε την έκκριση του σάλιου που διευκόλυνε την πέψη.  

Οι Ινδοί στην αρχαιότητα συνόδευαν τα φαγητά τους με νερό, γάλα αλλά και 

με οινοπνευματώδη ποτά. Έφτιαχναν ποτά με την απόσταξη ρυζιού και κριθαριού και 

ένα μείγμα από ζάχαρη, πιπέρι και μάνγκο. Το ιδιαίτερο ποτό τους ήταν το 

«μαντχουπαρκά», που το έφτιαχναν από ζάχαρη, μέλι, γιαούρτι, λιωμένο βούτυρο και 

χόρτα. 

 

5. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΝΑ 

Στην αρχαία Κίνα υπήρχαν τέσσερις 

τάξεις ανθρώπων, οι ευγενείς, οι γεωργοί, οι 

τεχνίτες και στη συνέχεια οι έμποροι. Οι 

περισσότεροι ασχολούνταν με την 

καλλιέργεια της γης. Στη βόρεια Κίνα 

καλλιεργούσαν κυρίως σιτάρι και το κεχρί 

ενώ στη νότια Κίνα το ρύζι. Η κτηνοτροφία τους παρείχε μεγάλο μέρος της 

διατροφής καθώς εξέτρεφαν μοσχάρια, αρνιά, γουρούνια, άλογα και ζαρκάδια.  

Η βασική τροφή τους ήταν το σιτάρι, το κεχρί και το ρύζι και έτρωγαν κρέας 

μόνο για να πετύχουν γευστική αντίθεση. Αυτά τα διατηρούσαν παστά, κοπανιστά με 

μπαχαρικά ή με ζύμωση μέσα στο κρασί. Τα λαχανικά τους άρεσαν ιδιαίτερα και 

είχαν μεγάλη ποικιλία από πεπόνια, νεροκολοκύθες, πιπερόριζες, σκόρδα και 

κρεμμύδια.  
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6. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 

Ο Μινωικός πολιτισμός είναι ένας 

από τους πιο σπουδαίους πολιτισμούς του 

αρχαίου ελληνικού κόσμου. Ήδη τα 

πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα στο 

ανάκτορο της Κνωσού έδειξαν πως 

πρόκειται για έναν διαφορετικό λαό, 

οργανωμένο διοικητικά και πολιτισμικά, 

πλούσιο σε υλικά αγαθά και ιδέες, 

αυτάρκη και πολυμήχανο. Οι αποθήκες που βρέθηκαν στα ανάκτορα και τα τεράστια 

αγγεία στα οποία φύλασσαν κρασί, λάδι, δημητριακά και όσπρια δίνουν πληροφορίες 

για τις διατροφικές συνήθειες των μινωιτών, οι οποίες είναι αρκετά όμοιες αλλά και 

παράλληλα διαφορετικές από τις σημερινές. Η Μινωική διατροφή, άλλωστε, αποτελεί 

τον πρόγονο της κρητικής διατροφής.  

Οι μινωίτες ήταν άνθρωποι πρακτικοί στο θέμα της διατροφής. Έσπερναν 

δημητριακά (σιτάρι, βρώμη, κριθάρι), αλλά και όσπρια (φασόλια, μπιζέλια). 

Καλλιεργούσαν ελιές και αμπέλια ώστε να απολαμβάνουν σε αφθονία το λάδι και το 

κρασί. Φυσικά δεν έλειπαν από τη διατροφή τους τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά 

εποχής όπως επίσης οι ξηροί καρποί αλλά και τα μπαχαρικά που πρόσδιδαν ένα 

ιδιαίτερο άρωμα και μια ευεργετική γεύση στο φαγητό τους.  

Εκτός από καλοί γεωργοί, οι 

Μινωίτες ήταν άριστοι κτηνοτρόφοι και 

ψαράδες. Έτρεφαν πρόβατα, βόδια, 

κατσίκες και γουρούνια για το κρέας τους 

αλλά και για τα γαλακτοκομικά τους 

προϊόντα. Επίσης τα γλυκά δεν έλειπαν 

από τη μινωική διατροφή. Χάρη στη 

μελισσοκομεία, που είχε αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, στις αποθήκες τους υπήρχαν 

πάντα αγγεία γεμάτα μέλι και έτσι έφτιαχναν πεντανόστιμα και υγιεινά γλυκίσματα. 

Φυσικά, στη μινωική εποχή, πολλές από τις σημερινές τροφές ήταν άγνωστες. 

Δεν γνώριζαν την πατάτα, την τομάτα, το ρύζι, τον κιμά ούτε και τα 

βιομηχανοποιημένα προϊόντα όπως τα μακαρόνια, τα αλλαντικά, τη ζάχαρη και τα 

γλυκά που καταναλώνουμε σήμερα.  

http://www.flowmagazine.gr/article/view/to_ladi_kai_oi_7_enallaktikes_xriseis_tou/category/quality_of_life
http://www.flowmagazine.gr/article/view/ta_mustika_ton_ksiron_karpon/category/quality_of_life
http://www.flowmagazine.gr/article/view/ta_galaktokomika_proionta_sto_adunatisma/category/quality_of_life
http://www.flowmagazine.gr/article/view/minoiki_diatrofi_sofi_kai_diaxroniki/category/quality_of_life
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Η διατροφή τους ήταν προσεγμένη, υγιεινή, λιτή αλλά παράλληλα νόστιμη 

και λαχταριστή. Άλλωστε τα πιάτα των μινωιτών, με ευκολία θα αποτελούσαν στις 

μέρες μας εκλεκτά εδέσματα στα τραπέζια των καλύτερων gourmet εστιατορίων. Η 

σαλάτα τους ονομάζονταν Πρασσαία και περιείχε άγρια χόρτα, λάχανο, ρόκα, 

σέλινο, σπαράγγια, αυγά, κουκουνάρια, καρύδια, βολβούς, σταφίδες και ρόδια. Άλλη 

μια ξεχωριστή γεύση ήταν το χοιρινό ψημένο με αχλαδόμηλα και λαχανικά, αλλά και 

το χοιρινό μπούτι συνοδευόμενο από σκορδαλιά ρεβιθιών και φυσικά λαχανικά. 

 

7. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικές Πληροσφορίες: 

 Τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων χαρακτήριζε η λιτότητα, 

κάτι που αντικατόπτριζε τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες διεξαγόταν η ελληνική 

γεωργική δραστηριότητα. Θεμέλιό τους ήταν η λεγόμενη «μεσογειακή τριάδα»: 

σιτάρι, λάδι και κρασί, τα οποία οι Έλληνες τα θεωρούσαν δώρα της Δήμητρας, της 

Αθηνάς και του Διονύσου αντίστοιχα. Κάθε γεύμα το συνόδευαν με κρασί, ενώ από 

το τραπέζι δεν έλειπε ποτέ το ελαιόλαδο. 

Για τους Αρχαίους Έλληνες τα γεύματα της ημέρας ήταν τρία:  

α) Σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν οι σύγχρονοι διατροφολόγοι σχετικά με τα 

οφέλη ενός πλουσιοπάροχου πρωινού, οι αρχαίοι Έλληνες, ξεκινούσαν τη μέρα τους 

με ένα πολύ λιτό γεύμα (ἀκρατισμός), το οποίο περιελάμβανε λίγο κριθαρένιο ψωμί, 

βουτηγμένο σε ανέρωτο κρασί (ἄκρατος), μαζί με ελιές και σύκα. Στην ζύμη του 

ψωμιού επίσης πρόσθεταν καρυκεύματα όπως μάραθο, δυόσμο και μέντα για να 

πάρει το ψωμί μια διαφορετική νοστιμάδα. Το πρωινό ρόφημα ήταν  ο «κυκεών» 

(προέρχεται από το ρήμα «κυκάω» που σημαίνει «ανακατεύω»), ένα ρόφημα από 

http://www.flowmagazine.gr/article/view/rodi_to_polutimo/category/quality_of_life
http://www.flowmagazine.gr/article/view/xoirino_me_kastana/category/quality_of_life
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
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βρασμένο κριθάρι, αρωματισμένο με μέντα ή θυμάρι, που πίστευαν ότι έχει 

θεραπευτικές ιδιότητες. Στην Ιλιάδα περιγράφεται ως αποτελούμενο από κριθάρι, 

νερό, βότανα, και τριμμένο κατσικίσιο τυρί ενώ άλλοτε προστίθεται και ένα είδος 

υδρομελιού που το παρασκεύαζαν από χλιαρό νερό και μέλι.  

β) Το δεύτερο γεύμα (ἄριστον) το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα αποτελούσε ένα 

απλό και γρήγορο γεύμα. Συνήθιζαν να τρώνε ψάρια, όπως τσιπούρες, μπαρμπούνια, 

σαρδέλες και χέλια, όσπρια και κυρίως φακές, φασόλια, ρεβίθια, μπιζέλια και κουκιά, 

ψωμί, τυρί, ελιές, αυγά, ξηρούς καρπούς και φρούτα. Τα όσπρια συνήθως τα έτρωγαν 

σε πουρέ (έτνος).  

γ) Το τρίτο γεύμα (δεῖπνον) οι πρόγονοί μας το θεωρούσαν το πιο σημαντικό και 

μεγάλο γεύμα της ημέρας σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή που οι γιατροί 

συμβουλεύουν να είναι ιδιαίτερα ελαφρύ. Το δείπνο τελείωνε με επιδόρπιο, τράγημα, 

δηλαδή φρούτα φρέσκα ή ξερά, κυρίως σύκα, καρύδια και σταφύλια ή γλυκά με μέλι. 

Στα παραπάνω γεύματα μπορεί να προστεθεί ένα επιπλέον ελαφρύ γεύμα 

αργά το απόγευμα (ἑσπέρισμα). 

Τα ράφια της κουζίνας ενός αρχαίου ελληνικού σπιτιού έπρεπε να είναι πάντα 

εφοδιασμένα με διάφορα μπαχαρικά και καρυκεύματα, όπως ρίγανη, βασιλικό, 

δυόσμο, θυμάρι, κάρδαμο, κόλιανδρο , κάππαρη και σουσάμι, τα οποία συνήθιζαν να 

προσθέτουν για να κάνουν πιο γευστικά τα πιάτα τους.  

Τα περισσότερα φαγητά ήταν ιδιαίτερα ελαφριά, καθώς γίνονταν ψητά στο 

φούρνο και στη σούβλα, ενώ το ίδιο ίσχυε και για τα γλυκά, καθώς, αφού δεν υπήρχε 

η ζάχαρη και το κακάο, παρασκευάζονταν από αλεύρι, φρούτα ξερά ή φρέσκα και 

μέλι. Εκτός από την ζάχαρη και το κακάο, άγνωστα ήταν τότε το ρύζι, το καλαμπόκι, 

ο καφές, οι ντομάτες, οι μελιτζάνες, οι πιπεριές, οι μπάμιες και οι πατάτες.  

Σε κάθε περίπτωση οι αρχαίοι ήταν λιτοδίαιτοι. Γι’ αυτό άλλωστε και είχαν 

αυτοχριστεί ‘μικροτράπεζοι’ και ‘φυλλοτρώγες’. Κατανάλωναν μεγάλη ποικιλία 

τροφών, αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες, καθώς θεωρούσαν ότι στόχος του φαγητού 

ήταν να τέρψει τον ουρανίσκο και όχι να χορτάσει το στομάχι.  

Οι πιο σκληροπυρηνικοί των Ελλήνων ήταν οι Σπαρτιάτες που ακόμη και στη 

διατροφή τους ακολουθούσαν τη λακωνική λιτότητα με το καθημερινό τους 

διαιτολόγιο να περιλαμβάνει μια κούπα από «μέλανα ζωμό» και ένα κομμάτι ψωμί. Ο 

γνωστός με την ονομασία μέλας (μέλανας) ζωμός  ήταν ένα πιάτο που αποτελούνταν 

από χοιρινό, αλάτι, ξύδι και αίμα. Συνοδευόταν από τη γνωστή μάζα, σύκα, τυρί και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AF%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
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καμία φορά από θηράματα ή ψάρι και αποτελούσε την κύρια τροφή των Σπαρτιατών 

πολεμιστών. 

Με το πέρασμα του χρόνου, οι Έλληνες όλο και πιο πολύ εξελίσσονται σε 

καλοφαγάδες. Κατά την ελληνιστική και κατόπιν κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, οι 

Έλληνες - τουλάχιστον οι εύποροι - χάνουν σιγά σιγά την εμμονή στη λιτότητα. 

 

Ο Ιπποκράτης και η διατροφή 

Ο συσχετισμός τροφής, υγείας και 

ασθένειας είναι βασικός για τον πατέρα της 

ιατρικής. Ο γιατρός Ιπποκράτης ήταν ένας 

μελετητής της φύσης και θεωρούσε ότι η 

φύση που δημιούργησε την αρρώστια, η 

ίδια μπορεί να τη θεραπεύσει και έδινε 

μεγάλη σημασία στην αυτοθεραπεία. Τον 4ο π.Χ. αιώνα ο Ιπποκράτης δίδασκε: 

«Φάρμακό σας ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει φάρμακό σας». 

Πάνω στον Ιπποκράτη έχει βασιστεί όλη η σύγχρονη ιατρική. Βασική αρχή 

του ήταν ότι όταν η ισορροπία του γλυκού, του ξινού, του αλμυρού και του πικρού 

διαταράσσεται στο σώμα μας, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Συγκεκριμένα δίδασκε: 

«Εκείνο που διατηρεί την υγεία είναι ισομερής κατανομή και ακριβής μείξη 

μέσα στο σώμα των δυνάμεων (= ισονομία) του ξηρού, του υγρού, του κρύου, του 

γλυκού, του πικρού, του ξινού και του αλμυρού. Την αρρώστια την προκαλεί η 

επικράτηση του ενός (=μοναρχία). Η θεραπεία επιτυγχάνεται με την αποκατάσταση της 

διαταραχθείσας ισορροπίας, με τη μέθοδο της αντίθετης από την πλεονάζουσα δύναμη".  

 

Συμπόσια 

Στην ελληνική αρχαιότητα εκτός από το καθημερινό δείπνο (βραδινό γεύμα) 

υπήρχε και το δειπνούμενο γεύμα με φίλους ή γνωστούς που ονομάζονταν 

«συμπόσιο» ή «εστίαση» που σήμερα λέγεται συνεστίαση. Υπήρχαν και δείπνα όπου 

οι συμμετέχοντες συνεισέφεραν ή οικονομικά, ή με τρόφιμα, τα οποία και λέγονταν 

«συμβολές».  

Το συμπόσιον (λέξη που σημαίνει «συνάθροιση ανθρώπων που πίνουν») 

αποτελούσε έναν από τους πιο αγαπημένους τρόπους διασκέδασης των Ελλήνων. 

Συμπόσια τελούνταν με την ευκαιρία οικογενειακών γιορτών, εορταστικών 

εκδηλώσεων της πόλης, αθλητικών νικών, ποιητικών αγώνων, εξαιτίας του ερχομού ή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
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της αναχώρησης κάποιου φίλου, ενώ πολύ συχνά άντρες της αριστοκρατικής κυρίως 

τάξης, συγκεντρώνονταν για να δειπνήσουν μαζί. Το συμπόσιο είχε δύο φάσεις: το 

γεύμα και το καθαυτό συμπόσιο. Στην πρώτη φάση γινόταν περιορισμένη 

κατανάλωση κρασιού, ενώ στη δεύτερη, που διαρκούσε περισσότερη ώρα, οι 

συμποσιαστές έπιναν κρασί, το οποίο συνόδευαν με μεζέδες τραγήματα: κάστανα, 

κουκιά, ψημένοι κόκκοι σίτου ή ακόμη γλυκίσματα από μέλι, που είχαν ως στόχο την 

απορρόφηση του οινοπνεύματος ώστε να επιμηκυνθεί ο χρόνος της συνάθροισης. Το 

δεύτερο μέρος ξεκινούσε με σπονδή, τις περισσότερες φορές προς τιμήν του θεού 

Διονύσου. Ένας «βασιλιάς του συμποσίου» ο οποίος εκλεγόταν στην τύχη 

αναλάμβανε να υποδεικνύει στους δούλους την αναλογία κρασιού και νερού κατά την 

προετοιμασία των ποτών. 

Εντελώς απαγορευμένο στις γυναίκες, με εξαίρεση τις χορεύτριες και τις 

εταίρες, το συμπόσιο ήταν ένα σημαντικότατο μέσο κοινωνικοποίησης στην Αρχαία 

Ελλάδα. Μπορούσε να διοργανωθεί από έναν ιδιώτη για τους φίλους ή για τα μέλη 

της οικογένειάς του, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα με τις προσκλήσεις σε 

δείπνο. Μπορούσε επίσης να αφορά τη μάζωξη μελών μιας θρησκευτικής ομάδας ή 

μιας εταιρείας (ενός είδος κλειστού κλαμπ για αριστοκράτες). Τα πολυτελή συμπόσια 

προφανώς προορίζονταν για τους πλούσιους, ωστόσο στα περισσότερα σπιτικά 

θρησκευτικές ή οικογενειακές γιορτές αποτελούσαν αφορμή για δείπνο, έστω και 

μετριοπαθέστερο.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαγητό που κατανάλωναν οι αρχαίοι Έλληνες ήταν 

ανάλογο της οικονομικής τους θέσης. Έτσι, το τυπικό φαγητό του μέσου εργάτη ήταν 

η φακή ενώ μια τυπική στρατιωτική μερίδα περιελάμβανε τυρί, σκόρδο και 

κρεμμύδια.  

 

Συσσίτια  

Τα συσσίτια αποτελούσαν κοινά γεύματα στα οποία συμμετείχαν 

υποχρεωτικά άνδρες κάθε ηλικίας στα πλαίσια κοινωνικού ή θρησκευτικού 

εθιμοτυπικού. Ήταν εκδηλώσεις περισσότερο πολιτικές και λιγότερο κοινωνικές, 

ψυχαγωγικές.  

Οι χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις εντοπίζονται στην Κρήτη και τη 

Σπάρτη, αν και ορισμένες πηγές κάνουν αναφορά σε ανάλογες πρακτικές και σε άλλα 

μέρη. Στην Κρήτη οι πολίτες έτρωγαν καθημερινά μαζί σε ομάδες και ο καθένας 

πρόσφερε ετησίως το 1/10 της σοδειάς του για τα κοινά έξοδα. Έτσι πλούσιοι και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B6%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
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φτωχοί μπορούσαν να τρώνε στο ίδιο τραπέζι. Αφού τέλειωνε το φαγητό, συνήθιζαν 

να συζητούν για τα κοινά και να παίρνουν αποφάσεις.Άλλες γνωστές ονομασίες της 

πρακτικής αυτής είναι φειδίτια και ἀνδρεῖα. 

Συγκεκριμένα στην Αρχαία Σπάρτη, η συμμετοχή στα συσσίτια ήταν 

υποχρεωτική. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις των Ομοίων, δηλαδή των μελών της 

σπαρτιατικής κοινωνίας με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, ήταν η συνεισφορά 

τροφίμων (ή έτερης αποζημίωσης) για τη διατροφή που τους παρείχε το κράτος. Η 

αποτυχία ανταπόκρισης στον κανόνα αυτό ήταν ατιμωτική. Αντίθετα με τα συμπόσια, 

τα συσσίτια χαρακτήριζε η λιτότητα και η μετριοπάθεια.  

 

Τα δημητριακά στη διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων  

Τα δημητριακά αποτελούσαν τη 

βάση της διατροφής των αρχαίων 

Ελλήνων, κατά τη Μινωική, τη 

Μυκηναϊκή
 
και την Κλασική περίοδο. 

Κύρια προϊόντα ήταν το σκληρό σιτάρι 

(πύρος), η όλυρα (ζειά) και το κριθάρι 

(κριθαί). Αυτά δεν υπήρχαν σε αφθονία 

στην Αρχαία Αθήνα οπότε αναγκάζονταν  να το εισάγουν από άλλα μέρη. Το σιτάρι 

μουσκευόταν προκειμένου να γίνει μαλακό και κατόπιν επεξεργαζόταν με δύο 

πιθανούς τρόπους: πρώτη περίπτωση ήταν το άλεσμά του προκειμένου να γίνει χυλός, 

ώστε να αποτελέσει συστατικό του λαπά. Η άλλη περίπτωση ήταν να μετατραπεί σε 

αλεύρι (ἀλείατα) από το οποίο προέκυπτε το ψωμί (ἄρτος) ή διάφορες πίττες, σκέτες 

ή γεμιστές με τυρί ή μέλι. Γενικά το σιταρένιο ψωμί λεγόταν «άρτος» και το 

κριθαρένιο «άλφιτον». Κάθε στερεή τροφή που συνόδευε το ψωμί ονομάζονταν όψον: 

χόρτα, κρεμμύδια, ελιές, ψάρια, κρέας, φρούτα, γλυκίσματα.  

Χαρακτηριστικά οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν τους Έλληνες «κριθαροφάγους», 

ενώ στην κωμωδία «Ειρήνη» ο Αριστοφάνης χρησιμοποιεί την έκφραση «ἐσθίειν 

κριθὰς μόνας», που μεταφράζεται «το να ζει κανείς μονάχα με κριθάρι» ή κατά τη 

νεοελληνι έκφραση «τη βγάζω με νερό και ψωμί». Στις μέρες μας επιβιώνουν 

διάφορες συνταγές για την παρασκευή μάζας ( Το ψωμί από κριθάρι για τον λαό). 

Σερβιριζόταν ψημένη ή ωμή, με τη μορφή χυλού ή ζυμαρικών ή ακόμη και πίττας. 

Επίσης μπορούσε να νοστιμίσει με τυρί ή μέλι. Είχαν μεγάλη αγάπη στο ψωμί, αφού 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%85%CE%BB%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7_(%CE%BA%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
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συνήθιζαν μάλιστα να φτιάχνουν αρκετά είδη, από λαγάνες, σιμιγδαλένιους άρτους 

και ψωμί από χοντράλευρο, μέχρι ψωμί από κεχρί.  

 

Πλακούντες – Πίτες  

Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αναφορές από τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. για βιβλία 

μαγειρικής. Μάλιστα, στην ακμή της Αθήνας εμφανίστηκαν οι πρώτοι επαγγελματίες 

μάγειρες και ζαχαροπλάστες και ιδρύθηκαν ακόμη και σχολές. Η ζαχαροπλαστική 

ονομαζόταν πλακουντοποιία ή πεμματουργία – πλακούντες τα γλυκίσματα που έδιναν 

μετά το γεύμα, κάτι σαν πίτες, ενώ η σησαμίς δινόταν στις νύφες όταν έμπαιναν στο 

καινούργιο τους σπιτικό.  

Οι αρχαίοι μεταχειρίζονταν την άριστη ποιότητα 

αλεύρου για την πιο επιτηδευμένη πλακουντοποιία ή 

πεμματουργία. H διαδικασία που ακολουθούσαν για την 

παρασκευή των πλακούντων ήταν η ίδια με εκείνη της 

παρασκευής των άρτων. H διαφορά έγκειται στα υλικά. 

Στη ζύμη των πλακούντων προσέθεταν ποικίλα αρτύματα: 

γάλα, τυρί, αυγά, λάδι, λίπος, άνηθο, μάραθο, κύμινο, πιπέρι κτλ. ή ακόμα κάρυα, 

αμύγδαλα, σταφίδες κτλ. Περίφημη ήταν η πεμματοποιΐα της Αττικής, ενώ εξέχουσα 

θέση κατείχαν και οι πλακούντες της Σάμου. 

Υπήρχε ακόμη η ζύμη με σιτάρι, μέλι, σουσάμι, καβουρδισμένους ξηρούς 

καρπούς, σπόρους παπαρούνας και πιπέρι, που θυμίζει τον αγαπημένο μας μπακλαβά, 

επιβεβαιώνοντας ότι στην κουζίνα, το σήμερα έχει βάση στο χθες.  

 

Το ελαιόλαδο  

Το ελαιόλαδο στην αρχαία Αθήνα ήταν βασικό στοιχείο της καθημερινής 

διατροφής και το θεωρούσαν δώρο της θεάς Αθηνάς στην πόλη τους, αλλά και σε όλη 

την ελληνική επικράτεια. Όπως και σήμερα έτσι και τότε υπήρχαν διάφορες ποικιλίες 

λαδιού. Οι αρχαίοι συνήθιζαν να βγάζουν λάδι από άγουρες ελιές, που το 

προτιμούσαν στις σαλάτες τους.  

Επίσης με το λάδι παρασκεύαζαν φάρμακα και καλλυντικά. Για του αρχαίους 

Έλληνες λάτρεις τις ομορφιάς και σωματικής αρετής, το λάδι ήταν βασικό στοιχείο 

στη σωματική περιποίηση. Το χρησιμοποιούνταν, όμως, ιδιαίτερα και για τις 

θεραπευτικές ιδιότητές του. Στον Ιπποκράτειο Κώδικα αναφέρονται περισσότερες 

από 60 φαρμακευτικές χρήσεις του. Ήταν κατάλληλο για τη θεραπεία δερματικών 
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παθήσεων, ως επουλωτικό και αντισηπτικό σε τραύματα, εγκαύματα και 

γυναικολογικές ασθένειες.  

Επίσης από τα αμύγδαλα και τα καρύδια έβγαζαν ένα είδος λαδιού, καλό για 

τα γλυκίσματα τους.  

 

Τα φρούτα και τα λαχανικά 

Τα φρούτα και τα λαχανικά είχαν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό 

τους τραπέζι, ωστόσο δεν υπήρχαν 

κάποια φρούτα όπως τα πορτοκάλια, τα 

μανταρίνια, τα ροδάκινα και οι μπανάνες, 

αλλά μεγάλη ζήτηση είχαν τα αχλάδια, τα 

ρόδια, τα μήλα, τα σύκα, τα μούρα, τα 

κεράσια και τα δαμάσκηνα. Το πιο αγαπημένο φρούτο των αρχαίων ήταν όμως τα 

σύκα και τα πιο περίφημα ήταν τα σύκα της Αττικής, κάτι που ύμνησαν αρκετοί. Τα 

φρούτα, φρέσκα ή ξηρά, τρώγονταν ως επιδόρπιο. Τα ξηρά σύκα χρησίμευαν επίσης 

ως ορεκτικό, πίνοντας παράλληλα κρασί. Στην περίπτωση αυτή, συνοδεύονταν συχνά 

από ψητά κάστανα, στραγάλια ή ψημένους καρπούς οξιάς. 

Όσον αφορά τα λαχανικά, οι Αθηναίοι τα καλλιεργούσαν στους κήπους τους 

και είχαν ιδιαίτερη αγάπη στους βολβούς, τα μαρούλια, τα αγγούρια, τον αρακά, τις 

αγκινάρες, τα βλίτα, το σέλινο, τον άνηθο και το δυόσμο. Άλλα λαχανικά, όπως τα 

μανιτάρια, το μάραθο, τα σπαράγγια, ακόμα και τις τρυφερές τσουκνίδες, τα 

αναζητούσαν στις ακροποταμιές και τα χωράφια. Τα σκόρδα όπως επίσης και τα 

κρεμμύδια ήταν απαραίτητα για τους αρχαίους. Το σκόρδο το έτρωγαν ως προσφάι ή 

άρτυμα στα διάφορα εδέσματα και στις σαλάτες τους. Έτρωγαν επίσης βολβούς, τους 

οποίους τους θεωρούσαν και αφροδισιακούς. 

Τα λαχανικά σερβίρονταν ως σούπα, βραστά ή πολτοποιημένα (ἔτνος), 

καρυκευμένα με ελαιόλαδο, ξύδι, χόρτα ή μια σάλτσα ψαριού γνωστή με την 

ονομασία «γάρον». Οι ελιές ήταν πολύ συνηθισμένο συνοδευτικό, ωμές ή 

συντηρημένες. 

Για τους κατοίκους των πόλεων τα φρέσκα οπωροκηπευτικά ήταν πολύ 

ακριβά κι έτσι καταναλώνονταν σπάνια. Οι φτωχότεροι πολίτες προτιμούσαν τα ξηρά 

λαχανικά. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AF%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
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Δύο αρχαιοελληνικά ρεύματα προώθησαν την χορτοφαγία 

Ο ορφισμός και ο πυθαγορισμός, δύο αρχαιοελληνικά θρησκευτικά ρεύματα, 

πρότειναν ένα διαφοροποιημένο τρόπο ζωής, βασισμένο στην αγνότητα και την 

κάθαρση- στην πραγματικότητα πρόκειται για μία μορφή άσκησης. Στο πλαίσιο αυτό 

η χορτοφαγία αποτελεί κεντρικό σημείο στην ιδεολογία του ορφισμού, καθώς και σε 

μερικές από τις παραλλαγές του πυθαγορισμού. 

 

Το κρέας και ο ρόλος του στα θρησκευτικά εθιμοτυπικά  

Η κατανάλωση του κρέατος σχετίζεται με την οικονομική επιφάνεια του 

νοικοκυριού αλλά και τη γεωγραφική του θέση: οι αγροτικές οικογένειες είχαν 

πρόσβαση σε πτηνά και λαγούς, ενώ μπορούσαν να μεγαλώνουν πουλερικά και χήνες 

στις αυλές τους. Οι ελαφρώς πλουσιότεροι μπορούσαν να διατηρούν κοπάδια με 

πρόβατα, κατσίκες και γουρούνια. Στις πόλεις όμως το κρέας κόστιζε πάρα πολύ με 

εξαίρεση το χοιρινό. Στην κλασική Αθήνα, οι περισσότεροι έτρωγαν κρέας, αρνίσιο ή 

κατσικίσιο, μονάχα στις γιορτές.  

Οι αρχαίοι Έλληνες έδειχναν ιδιαίτερη προτίμηση στο χοιρινό και το μοσχάρι, 

ενώ σπανιότερα έτρωγαν κατσίκι και αρνί. Επίσης αγαπούσαν πολύ και το κυνήγι, 

κυρίως τις τσίχλες, τα ορτύκια και τα ελάφια. Αγαπούσαν όμως και τα σαλιγκάρια, τα 

οποία οι Κρητικοί έτρωγαν από την εποχή του Μίνωα.  

Μερικά από τα εδέσματα της αρχαιοελληνικής κουζίνας  γενικότερα, ήταν: 

 Χοιρινό με δαμάσκηνα 

 Γουρουνόπουλο γεμιστό 

 «Κρεωκάκκαβος», δηλαδή πανσέτα χοιρινού με 

γλυκόξινη σάλτσα από μέλι, θυμάρι και ξύδι με 

συνοδεία ρεβιθοπολτού 

 «Όρνις εν επτισσμένη κριθή», δηλαδή κοτόπουλο με χοντροαλεσμένο κριθάρι 

 «Ξιφίας εν τρίμματι συκαμινίω», δηλαδή ξιφίας με σάλτσα από μούρα κ.α. 

Επισημαίνεται ότι η κατανάλωση κρέατος έχει εξέχοντα ρόλο στα πλαίσια 

θρησκευτικών εθιμοτυπικών: η μερίδα των θεών (λίπη και οστά) παραδίδονται στις 

φλόγες, ενώ η μερίδα των ανθρώπων (το ψαχνό κρέας) μοιράζεται στους 

παρευρισκόμενους. Παράλληλα παρατηρούμε την ακμή ενός εμπορικού κλάδου, 

εκείνου των ψημένων ή παστών κρεάτων, που φαίνονται επίσης να σχετίζονται με 

θρησκευτικές τελετές και θυσίες. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C&action=edit&redlink=1
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Το ψάρι και τα θαλασσινά  

Η στάση των Ελλήνων απέναντι στο ψάρι ποικίλλει ανάλογα με την εποχή. 

Στο έπος της Ιλιάδας δεν γίνεται κατανάλωση ιχθύων παρά μόνο ψητού κρέατος. Ο 

Πλάτων το αποδίδει στην αυστηρότητα των εθίμων της εποχής, εντούτοις μοιάζει πως 

το ψάρι θεωρούνταν φαγητό για φτωχούς. Αντιθέτως, κατά την κλασική εποχή, το 

ψάρι μετατρέπεται σε προϊόν πολυτελείας, το οποίο αναζητούν για το τραπέζι τους οι 

γευσιγνώστες.  

Πάντως όλα τα προϊόντα αλιείας δεν 

κόστιζαν το ίδιο. Μια στήλη που ανάγεται στα 

τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. και που προέρχεται 

από τη βοιωτική πόλη Ακραιφνία, στη λίμνη 

της Κωπαΐδας, εμπεριέχει έναν τιμοκατάλογο 

ψαριών, ίσως για την προστασία των 

καταναλωτών από την κερδοσκοπία. Οικονομικότεροι όλων είναι οι σκάροι, ενώ η 

κοιλιά του κόκκινου τόννου κοστίζει τρεις φορές περισσότερο. Οι σαρδέλες, οι 

γαύροι και οι μαρίδες είναι οικονομικές και αποτελούν φαγητά της καθημερινότητας 

για τους αρχαίους Αθηναίους. Επίσης στην ίδια κατηγορία μπορούν να αναφερθούν ο 

λευκός τόνος, το λυθρίνι, το σαλάχι, ο ξιφίας και ο οξύρρυγχος, ο οποίος 

καταναλώνεται αλατισμένος. Ανάμεσα στα ψάρια του γλυκού νερού μπορούν να 

σημειωθούν το λαβράκι, ο κυπρίνος και το υποτιμημένο γατόψαρο. 

Πολλοί αρχαίοι Έλληνες  ήταν καλοφαγάδες, με προτίμηση στα μεγάλα 

φρέσκα ψάρια, ιδιαίτερα τα μπαρμπούνια, τα χέλια και τους τόνους. 

Οι Έλληνες απολάμβαναν εξ ίσου και τα υπόλοιπα θαλασσινά. Σουπιές 

(σηπία), χταπόδια (πολύπους) και καλαμάρια (τευθίς). Ψητά ή τηγανητά και 

σερβίρονταν ως ορεκτικά, ως συνοδευτικά ή ακόμη και στα συμπόσια, αν ήταν 

μικρού μεγέθους. Τα θαλασσινά μεγαλύτερου μεγέθους συγκαταλέγονταν στα πιάτα 

της υψηλής μαγειρικής. Όσον αφορά τα οστρακοειδή, οι αρχαίες πηγές αναφέρουν 

την κατανάλωση σπειροειδών κοχυλιών, μυδιών, πίννας, αυτιών της θάλασσας, 

αχιβάδων, πεταλίδων και χτενιών. Τέλος εκτίμησης έχαιραν τα καβούρια (καρκίνος), 

οι αστακοί (ἀστακός), οι αχινοί (ἐχῖνος) και οι καραβίδες (κάραϐος).  

Όσον αφορά τα μεταποιημένα ψάρια, όπως ο παστός τόνος και οι αντζούγιες, 

αλλά και τα μυστηριώδη μελάνδρυα, καταναλώνονταν ευρέως, απ' όλες τις 

κοινωνικές τάξεις και αποτελούσαν προϊόν ενός πολύ ανθηρού εμπορίου σε όλη τη 

Μεσόγειο και τις γειτονικές θάλασσες. Μεταξύ αυτών ο γάρος αποτελούσε στην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%86%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%90%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B9%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CF%8D%CF%81%CF%81%CF%85%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%AF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_(%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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αρχαιότητα και στον μεσαίωνα, βασικό στοιχείο της διατροφής. Ο γάρος ήταν ένα 

είδος σάλτσας, φτιαγμένος από σιτεμένα εντόσθια λιπαρών ψαριών με αλάτι, 

αντίστοιχος με τη σάλτσα ψαριού (fishsauce) της κουζίνας της Άπω Ανατολής. Ο 

γάρος υψηλής ποιότητας (από εντόσθια και αίμα τόνου) ήταν πανάκριβος. Υπήρχαν 

πόλεις γύρω από τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο που ζούσαν από την παραγωγή 

και το εμπόριο του γάρου και των λοιπών ιχθυηρών προϊόντων.  

Επίσης, το ψάρι εμφανίζεται συχνά διατηρημένο στην άλμη. Πρόκειται για 

μια διαδικασία πολύ διαδεδομένη στα ψάρια μικρού μεγέθους, ωστόσο απαντάται και 

σε μεγαλύτερα όπως η παλαμίδα, ο τόνος, το σκουμπρί, η πεσκαντρίτσα και ο 

οξύρρυγχος, ακόμη στα καβούρια και τους αχινούς. 

 

Η χρήση των αυγών  

Οι Έλληνες ανέτρεφαν πάπιες, χήνες, ορτύκια 

και κότες για να εξασφαλίζουν αυγά. Ορισμένοι 

συγγραφείς κάνουν ακόμη αναφορά σε αυγά 

φασιανού και αιγυπτιακής χήνας, εντούτοις μπορούμε 

να υποθέσουμε πως επρόκειτο για σπάνια εδέσματα. 

Τα αυγά καταναλώνονταν είτε μελάτα είτε σφικτά ως ορεκτικό ή επιδόρπιο. Επιπλέον 

τόσο ο κρόκος όσο και το ασπράδι του αυγού αποτελούσαν, όπως και στις μέρες μας, 

συστατικά διάφορων συνταγών.  

 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα  

Από τα απαραίτητα επίσης στο καθημερινό τραπέζι των αρχαίων ήταν το γάλα 

και το τυρί, που ήταν όμως δύο σπάνια αγαθά. Το γάλα ήταν αρκετά διαδεδομένο, 

ωστόσο σπάνια χρησιμοποιούνταν στη μαγειρική. Παρόλα αυτά τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα έχαιραν εκτίμησης. Βασικό συστατικό της ελληνικής διατροφής ήταν το 

τυρί, είτε από γάλα κατσίκας είτε από γάλα προβάτου, το οποίο καταναλώνονταν 

σκέτο ή με μέλι ή με λαχανικά. Γινόταν διάκριση ανάμεσα στο φρέσκο και το σκληρό 

τυρί που πωλούταν σε διαφορετικά καταστήματα: το πρώτο κόστιζε τα δύο τρίτα της 

τιμής του δεύτερου. Το βούτυρο ήταν γνωστό, αλλά χρησιμοποιούταν σπάνια. Αντί 

αυτού γινόταν χρήση κυρίως του ελαιόλαδου, καθώς αυτό θεωρούνταν περισσότερο 

υγιεινό. Το βούτυρο θεωρούνταν χαρακτηριστικό της διατροφής των κατοίκων της 

Θράκης. Επίσης, η πυριατή ήταν ένα είδος παχύρρευστου γάλακτος, το οποίο είχε 

πολλές ομοιότητες με το γιαούρτι. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%84%CF%8D%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B8%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%B3%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9
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Η σημαντική γλυκαντική ουσία για τους αρχαίους Έλληνες: το μέλι 

Μιας και η ζάχαρη ήταν άγνωστη στους 

αρχαίους, το μέλι ήταν κάτι από τα 

απαραίτητα για την καθημερινή διατροφή τους 

και βέβαια για τα γλυκίσματα τους που ήταν 

αγαπητά σε όλους. Το μέλι ήταν γι’ αυτούς 

θείο δώρο, αφού πίστευαν πως έπεφτε από τον 

ουρανό, με την πρωινή δροσιά, πάνω στα λουλούδια και στα φύλλα και από εκεί το 

μάζευαν οι μέλισσες. Η μελισσοκομία ανθούσε σε πολλά μέρη στην Αττική, στα 

νησιά και στην Αίγυπτο. Το μέλι ήταν τόσο σημαντικό για τους αρχαίους, που 

αρκετές φορές γέμιζαν μεγάλους αμφορείς με αυτό και το ανακάτευαν με κρασί για 

να κάνουν τις σπονδές, τόσο στους θεούς που τιμούσαν, όσο και στις ψυχές των 

νεκρών. Αναφέρεται ότι ο Δημόκριτος έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα γιατί 

κατανάλωνε οινόμελο με άρτο. 

 

Τα γλυκά των αρχαίων Ελλήνων 

Μερικά από τα πιο διαδεδομένα γλυκά των αρχαίων Ελλήνων ήταν τα εξής: 

   Η σησαμίς (είτε με τη μορφή που έχει το σημερινό παστέλι, είτε σε 

σφαιροειδή μορφή), οι πλακούντες (πίτες με ζυμάρι, τυρί, μέλι, σουσάμι και 

καρυκεύματα), η μουστόπιτα (μουσταλευριά), ο μηλοπλακούς (κυδώνι βρασμένο σε 

μέλι), το λάγανον ή λαλλάγγι (είδος τηγανίτας), ο κοπτοπλακούς (γλύκισμα με φύλλα 

ζύμης, αμύγδαλα, καρύδια και μέλι που μοιάζει να είναι πρόγονος του σημερινού 

μπακλαβά), η «άμμιλος» (τούρτα), η «μελιττούτα» (είδος γαλατόπιτας), τα τήγανα 

(λουκουμάδες). 

 

Τα κρασί στην Αρχαία Ελλάδα 

Το κρασί είχε κεντρική θέση στην καθημερινότητα των αρχαίων Ελλήνων και 

συνόδευε το φαγητό. Κατά την αρχαιότητα υπήρχαν πολλά είδη κρασιού: λευκό, 

κόκκινο, ροζέ. Υπάρχουν μαρτυρίες για όλα τα είδη καλλιέργειας, από το καθημερινό 

κρασί μέχρι εκλεκτές ποικιλίες. Δευτερεύον κρασί παραγόταν από νερό και μούστο, 

αναμεμειγμένο με κατακάθια, το οποίο και διατηρούσαν οι χωρικοί για προσωπική 

τους χρήση. Ορισμένες φορές το κρασί γινόταν γλυκύτερο με μέλι, ενώ μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί και για φαρμακευτικούς σκοπούς αν ανακατευόταν με θυμάρι, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9
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κανέλλα και άλλα βότανα. Επίσης παρασκευαζόταν ζεστό κρασί και στη Θάσο ένα 

είδος «γλυκού κρασιού». 

Το κρασί στις περισσότερες περιπτώσεις αραιωνόταν με νερό για να έχουν 

διαύγεια στη συζήτηση, καθώς ο «άκρατος οίνος» (μη αραιωμένο κρασί) δεν 

ενδεικνυόταν για καθημερινή χρήση.  

Το κρασί επίσης είχε θέση και στη γενική ιατρική, καθώς του αποδίδονταν 

φαρμακευτικές ιδιότητες. Ο Αιλιανός αναφέρει πως το κρασί της Ηραίας στην 

Αρκαδία μπορεί να επιφέρει τρέλα στους άνδρες, αλλά και πως καθιστούσε τις 

γυναίκες γόνιμες. Αντιθέτως ένα κρασί από την Αχαΐα είχε τη φήμη πως μπορούσε να 

επιφέρει αποβολή στις εγκύους.  

 

Οι δίαιτες των αρχαίων αθλητών 

Η σωματική και η διαιτητική αγωγή των αθλητών κατά την αρχαιότητα ,είχε 

ιδιαίτερη σημασία. Η σωστή δίαιτα θεωρούσαν ότι είναι σημαντική και απαραίτητη, 

καθώς συνέβαλε στη βελτίωση του επιπέδου της φυσικής κατάστασης και 

ετοιμότητας του αθλητή, στην προστασία του από τις κακώσεις, στην ταχεία 

επούλωση των τραυμάτων του, στην αίσθηση αισιοδοξίας και στο υψηλό ηθικό του.  

Στο βιβλίο "Η χρυσή διατροφή των αρχαίων Ολυμπιονικών" της 

Λ.Τερκεσίδου, δύο υποδείγματα δίαιτας που πιθανόν να ακολουθούσαν οι αρχαίοι 

αθλητές, δρομείς και παλαιστές, και ιδιαίτερα εκείνοι που δοξάστηκαν ως 

Ολυμπιονίκες είναι τα ακόλουθα: 

 

Α. Η δίαιτα του δρομέα μικρής απόστασης 

Πρωινό 

Αφέψημα από αρωματικά βότανα, όπως τσάι του βουνού (αποτοξινωτικό, τονωτικό), 

ή υπερικό/βάλσαμο (αντικαταθλιπτικό, τονωτικό), ή ένα ποτήρι υδρόμελι 

1 ποτήρι κατσικίσιο γάλα,  

3-4 φρέσκα σύκα ή 1-2 φρούτα της εποχής 

4-5 ελιές, 

2 μέτρια παξιμάδια κριθαρένια (δίπυρος), 

3 κουταλιές μέλι,  

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
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Γεύμα 

Πουρές από ρεβίθια ή πλιγούρι με γάλα και λίγο τυρί 

Σαλάτα με μαρούλι, αγγούρι, σέλινο, 

σταφίδες, ρόδι, κατσικίσιο τυρί, 2 κουταλιές 

ελαιόλαδο, ξίδι, αλάτι, πιπέρι·  

2-3 φέτες Ψωμί κριθαρένιο (μάζα)  1 

Μήλο ή 1 φρούτο εποχής 

Ενδιάμεσα 

Ένα μικρό τσαμπί σταφύλι ή 1 φρούτο εποχής 

Γιαούρτι ή 1-2 ποτήρια γάλα (κατσικίσιο),  

1 φέτα μαύρο ψωμί 

2 κουταλιές μέλι  

Δείπνο 

Χοιρινή μπριζόλα ψητή στη σχάρα ή ψάρι ψητό στο σχάρα ή στο φούρνο με 

χορταρικά τυλιγμένο σε κληματόφυλλα 

Σαλάτα με λάχανο, φρέσκο κρεμμυδάκι, λίγο σκόρδο, άνηθο, 6-7 βολβούς, με 2 

κουταλιές ελαιόλαδο, ξίδι, σουσάμι και ελάχιστο μέλι 

2-3 φέτες σταρένιο ψωμί,  

2 σύκα ή 1 φρούτο εποχής 

1 ποτήρι νερωμένο κρασί (κράμα),  

Προ του ύπνου 

1 ποτήρι κατσικίσιο γάλα  

2 κουταλιές μέλι  

3-4 καρύδια 

 

Β. Η διατροφή του παλαιστή 

Πρωινό 

1 ποτήρι κυκεώνα με κριθάλευρο, λίγο τριμμένο τυρί, λίγο κρασί ή γάλα, λίγο μέλι,  

2 μέτρια παξιμάδια κριθαρένια (δίπυρος), 

4-5 ελιές 

2 ποτήρια κατσικίσιο ή από γίδα γάλα  

3-4 κουταλιές μέλι 

3-4 καρύδια 

3-4 σύκα,  
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Γεύμα 

Κρέας (από κατσίκι, ή ψάρι, ή κοτόπουλο, ή λαγό), ψητό στη σχάρα (οπτό), ή 

«πνικτό» (κρέας μαγειρεμένο σε καλοκλεισμένο δοχείο ή γάστρα)  

Πουρές από μπιζέλια (έτνος), 

Σαλάτα χόρτα, ήμερα ραδίκια, με 2 κουταλιές 

ελαιόλαδο 

Τυρί κατσικίσιο ψημένο στη σχάρα 

3 φέτες κριθαρένιο ψωμί  

1 μήλο ή 1 φρούτο εποχής 

Ενδιάμεσα 

2-3 φρέσκα ή ξερά σύκα ή δαμάσκηνα  

1-2 ποτήρια κατσικίσιο γάλα,  

1 φέτα μαύρο ψωμί,  

3-4 κουταλιές μέλι  

5 αμύγδαλα  

Δείπνο 

Σαρδέλες φρέσκιες ψητές στη σχάρα, ή κοτόπουλο ψητό 

Πλιγούρι με γάλα και λίγο κατσικίσιο τυρί 

Σαλάτα με λάχανο, σέλινο, δυόσμο, φρέσκο κρεμμυδάκι, ραπανάκι, ρόδι και 2 

κουταλιές ελαιόλαδο, ξίδι, λίγο κόκκινο κρασί και ελάχιστο μέλι 

2-3 φέτες ψωμί κριθαρένιο (μάζα),  

2 σύκα ή 1-2 φρούτα εποχής  

1-2 ποτήρια κρασί νερωμένο κρασί (κράμα), 

Προ του ύπνου 

Γιαούρτι ή 1 ποτήρι κατσικίσιο γάλα  

3-4 κουταλιές μέλι  

5 ψημένα αμύγδαλα 

μέλι αναμεμειγμένο με νερό 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

21 
 

8. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Στην αρχαία Ρώμη (300-400 μ.Χ.) γνώριζαν πολλά για τις μεθόδους 

καλλιέργειας διαφόρων ειδών και τη χρήση γεωργικών εργαλείων καθώς οι 

περισσότεροι ζούσαν στην ύπαιθρο και καλλιεργούσαν δημητριακά, αμπέλια και 

ελαιόδεντρα. Οι ελιές και τα σταφύλια τρώγονταν αλλά μεγαλύτερη αξία είχαν το 

κρασί και το λάδι. Η εκτροφή των ζώων γινόταν για την παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων. 

Το αγαπημένο κρέας των 

Ρωμαίων ήταν το χοιρινό αλλά εξέτρεφαν 

πουλερικά και πρόβατα για το μαλλί και 

το γάλα. Στα πλούσια αυτοκρατορικά 

γεύματα, τα οποία ήταν ξακουστά για τη 

χλιδή τους, σερβίρονταν ακριβά και 

σπάνια είδη διατροφής για την εποχή 

εκείνη όπως γαρίδες, ψάρια, κρέας μαγειρεμένο με ποικίλους τρόπους και με διάφορα 

καρυκεύματα, άφθονο κρασί και άλλα είδη που, πολλές φορές, ήταν εισαγόμενα από 

χώρες της Ανατολής (Κίνα, Ινδία) ή την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Γαλλία. 

Κατά τη διάρκεια της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 

το μαρούλι βρισκόταν στην 

κορυφή της διατροφικής 

πυραμίδας καθώς 

πιστευόταν πως είχε 

θεραπευτικές ιδιότητες. Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες προτιμούσαν τα θαλασσινά και 

ιδιαίτερα αγαπητή ήταν η τσιπούρα και η σμέρνα. Ένα ακόμα δημοφιλές συστατικό 

στη κουζίνα τους ήταν το «γκάρουμ» μια σάλτσα με δυνατή γεύση που έφτιαχναν 

από ψάρι, αλάτι και άλλα υλικά.  

Για τους Ρωμαίους πολίτες τα κύρια γεύματα ήταν το πρόγευμα, το 

μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο. Το πρόγευμα περιοριζόταν συνήθως σε ένα 

κομμάτι ψωμί και τυρί ενώ το μεσημεριανό περιλάμβανε ένα κομμάτι ψωμί με λίγο 

κρέας, λαχανικά, φρούτα και λίγο κρασί. Τα δύο αυτά γεύματα ήταν σύντομα και δεν 

ήταν απαραίτητο να στρώνουν τραπέζι άλλωστε συνήθιζαν να τρώνε μισοξαπλωμένοι 

καθώς θεωρούσαν αυτόν τον τρόπο σημάδι ευγένειας και κοινωνικής υπεροχής. 
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9. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ  ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Πολλά γραπτά δίνουν πολλές πληροφορίες για τη διατροφή των Βυζαντινών, 

που βασική επιδίωξη τους ήταν η αυτάρκεια του νοικοκυριού και για αυτό κάθε 

οικογένεια καλλιεργούσε τα βασικά λαχανικά και εξέτρεφε κάποια ζώα (κυρίως 

πουλερικά). Στη διατροφή των Βυζαντινών βασικό ρόλο είχαν το ψωμί, τα λαχανικά, 

τα όσπρια και τα δημητριακά, που τα μαγείρευαν με διάφορους τρόπους ενώ ο πιο 

συνηθισμένος τρόπος ήταν το βράσιμο. 

Τα κυριότερα είδη διατροφής ήταν το 

ψωμί, το λάδι, οι ελιές και το τυρί. Η ποιότητα 

του ψωμιού παρουσίαζε ποικιλία και ήταν 

ανάλογη με τις οικονομικές δυνατότητες του 

καταναλωτή. Έτσι καλύτερος και ακριβότερος 

άρτος ήταν ο καθαρός άρτος ή ο σεμίδαλις, 

φτιαγμένος από καθαρό ψιλοκοσκινισμένο 

σιτάρι ή από σιμιγδάλι ενώ ο υποδεέστερος 

τύπος ψωμιού, το μεσοκάθαρον ζυμωμένος 

από χαμηλής ποιότητας δημητριακά. 

Αντίστοιχες διακυμάνσεις στην ποιότητα 

υπάρχουν και στα είδη τυριού, το αγαπημένο προσφάγιον των Βυζαντινών. Εκλεκτά 

τυριά θεωρούνταν το βλάχικο και το κρητικό ενώ γνωστά ήταν και το ανθότυρο και η 

μυζήθρα, και το κακής ποιότητας τυρί το ονόμαζαν «ασβεοτότυρον». 

Η φθηνότερη και πιο διαδεδομένη τροφή για το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού ήταν τα λαχανικά και τα όσπρια. Με δεδομένες δε τις μεγάλες περιόδους 

νηστείας που προβλέπει η Εκκλησία, και τις οποίες φαίνεται ότι τηρούσαν με αρκετή 

ευλάβεια οι Βυζαντινοί, οι τροφές αυτές καταναλώνονταν για μακρύ χρονικό 

διάστημα από το σύνολο του πληθυσμού. Μεγάλη κατανάλωση είχαν τα λάχανα, τα 

πράσα, τα κρεμμύδια, τα τεύτλα, τα μαρούλια, τα ραδίκια, το καρότο, ο αρακάς, η 

ρόκα. Άγνωστες φυσικά ήταν οι πατάτες και οι ντομάτες, που έφτασαν στην Ευρώπη 

πολύ αργότερα. Από τα όσπρια συναντάμε τα φασόλια, τις φακές, τα ρεβίθια, τα 

κουκιά, τα λούπινα. 

Τη διατροφή των Βυζαντινών συμπλήρωναν, κυρίως στις παραθαλάσσιες και 

παραποτάμιες περιοχές, τα ψάρια και τα θαλασσινά. Τα ζώα που εκτρέφονταν ήταν 

κυρίως για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά. Η κατανάλωση κρέατος, ακόμη 



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

23 
 

και του παστού, ήταν μια σπάνια πολυτέλεια για το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού. 

Αντίθετα, στα τραπέζια των πλουσίων έβρισκαν συχνότερα τη θέση τους 

αρνιά, κατσίκια, κότες, πουλερικά, καθώς και κυνήγια. Σε ιδιαίτερη εκτίμηση είχαν 

τα χοιρινά κρέατα. Τα εντόσθια θεωρούνταν υποδεέστερη τροφή αλλά κατασκεύαζαν 

με αυτά φαγητά που θυμίζουν το σημερινό κοκορέτσι (πλεκτήν) και τη γαρδούμπα 

(γαρδούμιον). Σούπες και ζωμοί με διάφορα λαχανικά, όσπρια, ψάρια ή και παστό 

κρέας φαίνεται ότι αποτελούσαν μία συνηθισμένη επιλογή στα βυζαντινά νοικοκυριά 

του 13ου αιώνα. Μετά από το 1204 και την κατάκτηση του Βυζαντίου από τους 

σταυροφόρους, οι διατροφικές συνήθειες φαίνεται να διαφοροποιούνται, τόσο από τις 

δυτικές επιρροές, όσο και από την οικονομική κρίση που ακολούθησε. 

Βασικό συμπλήρωμα της διατροφής ήταν τα φρούτα (μήλα, αχλάδια, σύκα 

ξερά και φρέσκα, κεράσια, σταφύλια, πεπόνια κ.ά.), καθώς και οι ξηροί καρποί 

(καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια). Τέλος, ως επιδόρπια (επίδειπνα ή δούλκια) είχαν 

διάφορα γλυκίσματα.  

Κύριο γλυκαντικό μέσο ήταν το μέλι. Γνωστά γλυκίσματα της εποχής είναι ο 

σησαμούς (παστέλι), η μουστόπιτα (μουσταλευριά), το κυδωνάτον (κυδωνόπαστο), 

διάφορα γλυκά κουταλιού, καθώς και είδος τηγανίτας (το λάγανον ή λαλλάγγι). Ένα 

γλύκισμα με φύλλα ζύμης, αμύγδαλα, καρύδια και μέλι μοιάζει να είναι ο πρόγονος 

του μπακλαβά.  

Για να προσδώσουν γεύση στο φαγητό πρόσθεταν διάφορα αρτύματα 

(ηδύσματα), όπως σάλτσες, αρωματικά φυτά (άνηθο, μάραθο, δενδρολίβανο, ρίγανη, 

κάπαρη) ακόμη και μπαχαρικά. Η πιο διαδεδομένη σάλτσα που χρησιμοποιούσαν στη 

βυζαντινή κουζίνα ήταν το «γάρον». Αυτό φτιαχνόταν από εντόσθια ψαριών και 

μικρά ψάρια, τα οποία αφού αλάτιζαν και πιθανώς ανακάτευαν με κρασί, τα άφηναν 

στον ήλιο για δύο έως τρεις μήνες ή τα έβραζαν για αρκετές ώρες. Το υγρό αυτό 

χρησιμοποιούσαν σε διάφορες παραλλαγές (ανακατεμένο με νερό, κρασί, λάδι ή ξύδι) 

για να αρτύσουν όλων των ειδών τα φαγητά, λαχανικά, κρέατα, ψάρια.  

Τα μπαχαρικά (πιπέρι, κανέλα, γαρίφαλο, κάρδαμο) εισάγονταν από την 

Ανατολή και φυσικά η τιμή τους ήταν απαγορευτική για το συνηθισμένο βυζαντινό 

τραπέζι. Αν και πολλά από τα βυζαντινά φαγητά μοιάζουν να είναι πολύ κοντά στις 

νεοελληνικές γευστικές συνήθειες, όπως τα σκορδάτα και τα κρασάτα κρέατα, 

ορισμένοι συνδυασμοί γεύσεων της βυζαντινής μαγειρικής σήμερα θα φαίνονταν 

τουλάχιστον περίεργοι. 
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10. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

Όπως και στους Ρωμαίους έτσι και στους Ευρωπαίους του Μεσαίωνα αρέσει 

να ψάχνουν για σπάνιες γεύσεις. Από την Ρωμαϊκή εποχή και μετά δεν 

παρουσιάσθηκε καμία καινούρια και ουσιαστική επιρροή στην Ευρώπη που να έχει 

σχέση με την μαγειρική. Κατά το Μεσαίωνα αποδείχθηκαν τα μοναστήρια πιστοί 

φύλακες της παράδοσης της Ρωμαϊκής τέχνης της μαγειρικής όπως και άλλων 

θησαυρών της παράδοσης. Οι μοναχοί δεν διέσωσαν μόνο χειρόγραφα αλλά και 

συνταγές. 

Οι Ιταλοί με το εμπόριό τους απόκτησαν μεγάλα πλούτη και εκλέπτυναν την 

κουζίνα τους. Έτσι αναπτύχθηκε η πρώτη πραγματική τέχνη της μαγειρικής ενός 

δυτικού κράτους.  

Η διατροφή κατά το Μεσαίωνα ήταν πτωχή σε κεκορεσμένα λίπη, πλούσια σε 

λαχανικά και όσπρια. Οι πλούσιοι της εποχής περιφρονούσαν τα λαχανικά και 

προτιμούσαν για το καθημερινό τους τραπέζι τεράστιες ποσότητες κρέατος και 

ψαριών. Μάλιστα, τα περισσότερα ήταν παστά καθώς το αλάτι αναλάμβανε τη 

συντήρησή τους στον χρόνο. Μετά από αυτά συνέχιζαν τα λουκούλλεια γεύματα με 

είδη ζαχαροπλαστικής γεμάτα ζάχαρη και κρέμα. Τις τεράστιες ποσότητες φαγητού 

τις «ξέπλεναν» με πανάκριβα κρασιά και μπίρες που καθημερινά κατανάλωναν. 

 

11. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΝ 15
ο
, 16

ο
, 17

ο
 και 18

ο
 ΑΙΩΝΑ 

Η περίοδος της πιο σημαντικής πολιτισμικής άνθησης μετά την κλασσική 

αρχαιότητα αρχίζει να αναπτύσσεται από το 1500 και επεκτείνεται σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Οι Φλωρεντίνοι έδωσαν ουσιαστική ώθηση στο δυτικό κόσμο η οποία 

επηρέασε και την Γαλλική κουλτούρα. Το 1651 δημοσίευσε ο Francois Pierre de la 

Varenne το βιβλίο Le Cuisinier Francais στο οποίο φαίνεται καθαρά η πορεία που 

διέσχισε η Γαλλική κουζίνα από την εποχή του Μεσαίωνα.  

Οι μεγάλες εξερευνήσεις, κατά τον 

14ο και 15ο αιώνα, είχαν ως αποτέλεσμα 

την εισαγωγή και ανταλλαγή 

διαφορετικών ειδών προϊόντων και 

φυσικά την επιρροή στον τρόπο 

διατροφής των λαών. Οι Ισπανοί ήταν 

εκείνοι που εισήγαγαν νέα είδη φυτών 

στην Ευρώπη, όπως το καλαμπόκι από την Αμερική (Νέο Κόσμο) και την πατάτα από 
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το Περού. Οι Ευρωπαίοι με τη σειρά τους διέδωσαν το καλαμπόκι στην Αφρική και 

τα φιστίκια, τα φασόλια και τον καπνό στην Κίνα. Την ίδια εποχή, εποχή της 

Αναγέννησης, στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν νέα πρότυπα στις μεθόδους 

παρασκευής των τροφίμων και στον τρόπο παρουσίασης του φαγητού. Η κομψότητα 

και το εκλεπτυσμένο γούστο, που χαρακτήριζε άλλωστε την περίοδο αυτή, ήταν 

εμφανή στις συνεστιάσεις και τα γεύματα.  

Τον 15ο και 16ο αιώνα ιδρύθηκαν τα πρώτα 

εργοστάσια ζάχαρης στο Λονδίνο και αναπτύχθηκε 

σημαντικά η βιομηχανία αλλαντικών στη Γαλλία, τη 

Γερμανία και την Ιταλία. Τα προϊόντα που προέρχονταν 

από αυτές τις χώρες ήταν φημισμένα σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του 

Λουδοβίκου XV (1710–1744) η μαγειρική της Γαλλικής κουζίνας έφθασε στο 

αποκορύφωμά της. Πολλοί μεγάλοι μάγειροι έγραψαν βιβλία μαγειρικής και 

υπηρέτησαν τον 17ο και18ο αιώνα στις μεγάλες αυλές ηγεμόνων σ’ ολόκληρη την 

Ευρώπη. Έτσι λειτουργούσαν σαν αγγελιοφόροι της κλασσικής Γαλλικής κουζίνας. 

Τα πρώτα καλά εστιατόρια άνοιξαν το 1765 στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις. 

Η καλή κουζίνα κατάφερε από τις αυλές των ηγεμόνων να φτάσει στα μεγάλα αστικά 

στρώματα. 

 Το 1760 γίνεται η «Βιομηχανική Επανάσταση» που ξεκινά από τη Δυτική 

Ευρώπη. Νέα μηχανήματα άρχισαν να κατασκευάζονται και να διευκολύνουν κατά 

πολύ τον αγρότη ως προς τον τρόπο καλλιέργειας, να μειώνουν το χρόνο εργασίας 

και, συγχρόνως, να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αύξηση της παραγωγής. Το 

1809 είναι το έτος που αποτελεί σταθμό στην ιστορία της κονσερβοποιίας. Ο Γάλλος 

μάγειρας Νικολά Απέρ (Nikola Appert) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των ερευνών 

του, που αφορούσαν τη διατήρηση τροφίμων σε γυάλινα κλειστά βάζα τα οποία 

αποστείρωνε βυθίζοντας τα σε βραστό νερό. Έτσι έθεσε τις βάσεις της 

κονσερβοποιίας.  

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

ΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ 
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Β. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΑΣEIΣ 

 

1.ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

 

 

Ορισμός 

Η Μεσογειακή διατροφή είναι ένα σύγχρονο διατροφικό πρότυπο αρχικά 

εμπνευσμένο από τις διατροφικές συνήθειες της Ελλάδας (και πιο συγκεκριμένα της 

Κρήτης), της νότιας Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας στη δεκαετία του 1940 και 

του 1950. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της δίαιτας περιλαμβάνουν αναλογικά 

υψηλή κατανάλωση ελαιόλαδου, όσπρια, ανεπεξέργαστα δημητριακά, φρούτα και 

λαχανικά, μέτρια προς υψηλή κατανάλωση ψαριού, μέτρια κατανάλωση 

γαλακτοκομικών προϊόντων (κυρίως τυρί και γιαούρτι), μέτρια κατανάλωση κρασιού, 

και χαμηλή κατανάλωση κρέατος.  

 

Η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής 

Η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής αποτελεί ένα πρότυπο διατροφής ή 

διαφορετικά μια πυξίδα. Για να την κατανοήσουμε αρκεί να ρίξουμε αρχικά μια ματιά 

από μακριά στο σχήμα και το μέγεθός της. Κάθε επίπεδο της Μεσογειακής πυραμίδας 

δηλώνει ή «φιλοξενεί» και μία ομάδα τροφίμων. Επιπλέον σε κάποια επίπεδα θα 

λέγαμε πως «συστεγάζονται» κάποιες ομάδες τροφίμων, όπως συμβαίνει με τα 

φρούτα και τα λαχανικά. Η Μεσογειακή Πυραμίδα περιλαμβάνει 3 επίπεδα ανάλογα 

με τη συχνότητα κατανάλωσης των συγκεκριμένων τροφίμων. Στη βάση της 

βρίσκονται τα τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά και σε σημαντικές 

ποσότητες, ενώ στην κορυφή είναι όσα πρέπει να καταναλώνονται σπάνια και σε 

μικρές ποσότητες.  



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

27 
 

 

Πιο συγκεκριμένα, 

ξεκινώντας από τη βάση της 

πυραμίδας θα πρέπει να 

καταναλώνονται καθημερινά:  

 Δημητριακά και τα 

προϊόντα τους (ρύζι, 

ζυμαρικά, ψωμί, κτλ): 

Παρέχουν ενέργεια, 

είναι χαμηλά σε λίπος, 

βοηθούν στην καλή 

λειτουργία του εντέρου 

και μειώνουν τη 

χοληστερόλη.  

 Φρούτα και λαχανικά: 

Αποτελούν καλή πηγή αντιοξειδωτικών και πολλών βιταμινών, ενώ δρουν 

προστατευτικά ενάντια στα καρδιαγγειακά νοσήματα και διάφορες μορφές 

καρκίνου.  

 Ελαιόλαδο: Προστατεύει ενάντια στη στεφανιαία νόσο, μειώνει τα επίπεδα 

της «κακής» χοληστερόλης, ενώ αυξάνει την «καλή χοληστερόλη». 

 Γαλακτοκομικά προϊόντα: Αποτελούν καλή πηγή ασβεστίου που βοηθάει στη 

διατήρηση της οστικής μάζας προλαμβάνοντας τον κίνδυνο φθοράς. Καλό 

είναι να περιέχουν χαμηλά λιπαρά.  

Σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση συστήνεται:  

 1 φορά το μήνα το κόκκινο κρέας (μοσχάρι ή χοιρινό), λόγω κορεσμένου 

λίπους εκτός περιπτώσεων αναιμίας οπότε συστήνεται πιο συχνά η 

κατανάλωση άπαχου μοσχαριού. 

 1-2 φορές την εβδομάδα βραστά, ψητά, αχνιστά ή μαγειρευτά ψάρια και κατά 

προτίμηση λιπαρά ψάρια (οι σαρδέλες, ο μπακαλιάρος, ο κολιός, ο γαύρος, ο 

σολομός, το σκουμπρί)  

 1 φορά την εβδομάδα κοτόπουλο ή γαλοπούλα 

 1-2 φορές την εβδομάδα όσπρια σούπα ή μέσα στις σαλάτες 
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 3-4 φορές την εβδομάδα πατάτες και τροφές που περιέχουν άμυλο, ρύζι, 

δημητριακά και ζυμαρικά που είναι τροφές με μεγάλη θρεπτική αξία.  

 2 αυγά την εβδομάδα βραστά ή ομελέτα ή μελάτα ή μάτια σε νερό 

 1-2 φορές την εβδομάδα μια μικρή χούφτα ξηρών καρπών σε αντικατάσταση 

των οσπρίων. 

Όσον αφορά τους ξηρούς καρπούς καλό να επιλέγονται καρύδια ή αμύγδαλα 

άψητα ή 2-3 κάστανα ή 4-5 φουντούκια και να αποφεύγονται οι αλμυροί ξηροί 

καρποί. Ενδεικτική ποσότητα είναι τα 2/3 της παλάμης του χεριού του καθενός.  

Από τα αλλαντικά και τα λουκάνικα, καλό είναι να χρησιμοποιούνται άπαχα 

π.χ. φιλέτο γαλοπούλας ή αλλαντικά που έχουν αντικαταστήσει τα κορεσμένα με 

πολυακόρεστα λιπαρά, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να καταναλώνονται σε πιο αραιή 

συχνότητα.  

Στην κορυφή της πυραμίδας σε μικρότερη συχνότητα βρίσκονται τα γλυκά, τα 

λιπαρά τρόφιμα και τα fast-food. Η ομάδα αυτή προσφέρει κατά κύριο λόγο λίπη, 

κυρίως κορεσμένα και ζάχαρη, ενώ τις περισσότερες φορές δεν έχει να προσφέρει 

θρεπτικά συστατικά. Για το λόγο αυτό συστήνεται να την απολαμβάνουμε με μέτρο 

και ισορροπία. 

 

Ο ρόλος της μεσογειακής διατροφής στην υγεία 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει, μέσα 

από πληθώρα κλινικών και επιδημιολογικών μελετών, το σημαντικό ρόλο της 

Μεσογειακής Διατροφής, τόσο στην πρόληψη όσο και στην έκβαση πολύπλοκων 

ασθενειών, όπως οι καρδιοαγγειακές παθήσεις. Η Μεσογειακή Διατροφή, με τα 

άφθονα θρεπτικά της συστατικά, τη σωστή αναλογία γευμάτων και το άφθονο 

ελαιόλαδο δεν σταματά να αποτελεί πηγή κλινικών μελετών παρέμβασης.  

Έχει παρατηρηθεί 

ότι οι άνθρωποι που ζουν 

στη Μεσόγειο έχουν 

μεγαλύτερο προσδόκιμο 

ζωής και λιγότερα 

καρδιαγγειακά επεισόδια 

σε σχέση με τους 

κατοίκους των δυτικών 
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κοινωνιών. Οι επιστήμονες συμπέραναν ότι μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των 

ευεργετικών συστατικών του ελαιόλαδου που είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά 

και των πλούσιων φυτικών ινών στα φρούτα και τα λαχανικά. Η χρήση του 

ελαιόλαδου, με τα αντιοξειδωτικά που περιέχει, έχει συσχετιστεί με την ελάττωση της 

καρδιαγγειακής νόσου και με αντιφλεγμονώδη και αντιυπερτασική δράση, ελάττωση 

της κακής χοληστερίνης LDL και του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι οι πολυφαινόλες του ελαιόλαδου, βασικού συστατικού της 

μεσογειακής διατροφής, προωθούν τη δημιουργία αντισωμάτων ενάντια στην 

οξειδωμένη μορφή της “κακής” χοληστερόλης και ότι η δημιουργία αυτή ενισχύεται 

όταν η οξείδωση των λιπιδίων στον οργανισμό μας είναι αυξημένη. Ακόμη, η 

μεσογειακή δίαιτα προστατεύει από την εξέλιξη του σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και 

από την εμφάνιση νέων περιπτώσεων με ελάττωση του κινδύνου κατά 83%. Από την 

άλλη πλευρά η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ που είναι πλούσιο σε φλαβοειδή και έχει 

αντιοξειδωτική δράση, συμβάλλει στην ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.  

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι άνθρωποι που ακολουθούν τη μεσογειακή 

διατροφή έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για εμφάνιση των νόσων Parkinson και 

Alzheimer. Η μελέτη της μεσογειακής διατροφής έχει αποδείξει σε κλινικές έρευνες 

ότι η υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών και η χαμηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος 

σχετίζονται με χαμηλότερη νοσηρότητα και μικρότερη συχνότητα εγκεφαλικών 

επεισοδίων, υπέρτασης και καρδιαγγειακών. Επίσης, η δίαιτα αυτή έχει συνδεθεί με 

απώλεια βάρους κατά 3,8 kg περισσότερο απ’ ό,τι στη δίαιτα με χαμηλά λιπαρά. 

Ακολουθώντας τη μεσογειακή διατροφή μπορεί κανείς όχι μόνο να χάσει ή να 

διατηρήσει το βάρος του, αλλά και να υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο διατροφής. 
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2.ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ 

Ορισμός 

Χορτοφαγία είναι η πρακτική της μη κατανάλωσης κρέατος, 

συμπεριλαμβανομένων του βοδινού, πουλερικών, ψαριού και των υποπροϊόντων 

τους, με ή χωρίς τη χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων ή αυγών και 

συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που προέρχονται από ζώα, όπως λαρδί, ζωικό 

λίπος, ζελατίνη και κωχενίλλη. Η τάση vegan, δε, είναι μια ιδιαίτερη μορφή 

χορτοφαγίας που αποκλείει τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, το μέλι, και οποιαδήποτε 

άλλα τρόφιμα που περιέχουν αυτά ή άλλα ζωικά προϊόντα. 

 

Η Ιστορία της Χορτοφαγίας από την αρχαιότητα έως σήμερα 

Οι χορτοφάγοι στην Ευρώπη ακόμα και μετά τα αρχαία χρόνια ονομάζονταν 

«Πυθαγόρειοι» λόγω του μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα, ο οποίος μαζί με 

τους ακολούθους του απείχε από το κρέας κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Αυτοί οι άνθρωποι 

ακολουθούσαν χορτοφαγική διατροφή για θρεπτικούς λόγους αλλά και για λόγους 

ηθικής. Κατά το Ρωμαίο ποιητή Οβίδιο, ο Πυθαγόρας είχε πει:  

«Εφόσον συνεχίζει να είναι το άτομο άσπλαχνος καταστροφέας των κατώτερων 

ζωντανών όντων δεν θα γνωρίσει ποτέ υγεία ή ειρήνη». 

Η χορτοφαγία υπήρξε επίσης συνηθισμένη στην Ινδική ήπειρο, για 

πνευματικούς λόγους, όπως της Αχίμσα (πολιτική της μη βίας), για να αποφευχθούν 

οι πειρασμοί (καθώς το κρέας θεωρούνταν πειρασμός), οι αρνητικές καρμικές 

επιρροές, αλλά και για οικονομικούς λόγους.  

Ο Ζαϊνισμός είναι μια θρησκεία, η οποία επιβάλει σε όλους τους ακόλουθούς 

του να είναι χορτοφάγοι. Η πρώτη αρχή σε Βουδιστικούς μοναστικούς και λαϊκούς 

κανόνες, κοινή σε όλες τις βουδιστικές παραδόσεις, είναι να μην αφαιρούν ζωή. Αυτό 

συνήθως συμπεριλαμβάνει κάθε ζωική μορφή. Αν και πολλοί λαϊκοί βουδιστές τρώνε 

κρέας, η χορτοφαγία θεωρείται πολύ σεβαστή.  

Το 1847, η πρώτη χορτοφαγική κοινότητα στο Ράμσγκεϊτ  της Αγγλίας όρισε 

τον «χορτοφάγο» ως άτομο που αρνείται την κατανάλωση σάρκας οποιουδήποτε 

είδους. Η χορτοφαγία στο 19ο αιώνα συνδέθηκε με πολλές κινήσεις πολιτιστικής 

μεταρρύθμισης, όπως την Μετριοπάθεια και Αντιζωοτομία. Πολλές «Καινούργιες 

Γυναίκες», φεμινίστριες, κατά τα τέλη του αιώνα ήταν χορτοφάγοι. Οι Αντβεντιστές 

της Έβδομης Μέρας και οι Ρασταφάρι, δόγματα που ιδρύθηκαν κατά τον 19ο και 20ο 

αιώνα, ακολουθούν επίσης την χορτοφαγία. Η αμφισβητούμενη ένωση «Αφρικανών 
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Εβραίων Ισραηλιτών» ακολουθεί ένα είδος αυστηρής χορτοφαγίας που αποκλείει 

επίσης το οινόπνευμα (εκτός από το δικό τους κρασί) και όλες τις μορφές φαρμάκων. 

Σήμερα οι Ινδοί χορτοφάγοι, κυρίως χορτοφάγοι που επιτρέπουν τα 

γαλακτοκομικά, υπολογίζεται να αποτελούν περισσότερο από το 70% των 

χορτοφάγων παγκοσμίως και περίπου το 20% με 40% του ινδικού πληθυσμού.                      

Η χορτοφαγία δεν είναι ένα δόγμα ή μια απαίτηση παρά συστήνεται ως σατβικός            

(καθαρτικός) τρόπος ζωής. 

Έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα έχουν καταλήξει ότι κατά 

προσέγγιση το 1% έως 2.8% των ενηλίκων δεν τρώνε κρέας, πουλερικά και ψάρια.  

Το 2002, η Αντιπροσωπεία Προτύπων Βρετανικών Τροφίμων εξέθεσε ότι το 

5% των ερωτηθέντων αυτοπροσδιορίστηκαν χορτοφάγοι ή αυστηροί χορτοφάγοι. 

Από εκείνο το 5%, περίπου το 10% κατανάλωνε το άσπρο κρέας, σχεδόν οι μισοί 

κατανάλωναν ψάρι και το 

95% χρησιμοποιούσε 

γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Βασιζόμενοι σε αυτούς τους 

αριθμούς, οι αυστηροί 

χορτοφάγοι είναι περίπου το 

0.25% ή λιγότερο του 

βρετανικού πληθυσμού. 

 

Κίνητρα Χορτοφαγίας 

Πιο αναλυτικά τα κίνητρα των χορτοφάγων χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες 

α) Πολιτικά  

Πολλοί αριστεροί, κομμουνιστές και αναρχικοί γίνονται χορτοφάγοι 

πιστεύοντας πως όταν εναντιώνονται στην εκμετάλλευση και την καταπίεση 

ανθρώπου από άνθρωπο πρέπει να εναντιώνονται και στην εκμετάλλευση των άλλων 

ειδών από τους ανθρώπους. Πιστεύουν ότι τα ζώα υποφέρουν σαν τους ανθρώπους 

και ότι είναι μορφή διάκρισης να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ 

καταπατούν τα δικαιώματα των άλλων ειδών στη ζωή και την ελευθερία. 

β) Θρησκευτικά  

Η πλειοψηφία των χορτοφάγων στη γη ακολουθεί την πρακτική για 

θρησκευτικούς λόγους. Πολλές θρησκείες, συμπεριλαμβανομένου του Ινδουισμού, 

του Βουδισμού, του Ταοϊσμού, της πίστης Μπαχάι, του Σικχισμού, και του 



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

32 
 

Ζαϊνισμού, διδάσκουν ότι ιδανικά, η ζωή πρέπει πάντα να εκτιμάται και να μην 

καταστρέφεται εκούσια. 

γ) Διατροφικά  

Οι περισσότεροι διατροφολόγοι δηλώνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά αλλά χαμηλή σε ζωικό λίπος και κόκκινο κρέας προσφέρει 

πολυάριθμα οφέλη υγείας, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικά χαμηλότερου 

κινδύνου καρδιακών παθήσεων, καρκίνου, νεφρικής ανεπάρκειας και καρδιακής 

προσβολής. Η Αμερικανική Διαιτητική Ένωση, η μεγαλύτερη οργάνωση 

επαγγελματιών διατροφής τουλάχιστον στις ΗΠΑ, δηλώνει στον ιστοχώρο της:  

«Οι χορτοφαγικές δίαιτες προσφέρουν διάφορα θρεπτικά οφέλη, 

συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων επιπέδων κορεσμένου λίπους, 

χοληστερόλης και ζωικών πρωτεϊνών καθώς επίσης και πιο υψηλών επιπέδων 

υδατανθράκων, ινών, μαγνησίου, καλίου, φολικού οξέως, και αντιοξειδωτικών όπως 

βιταμίνης C και E και φυτοχημικά».  

δ) Ηθικά  

Πολλοί χορτοφάγοι θεωρούν την εκμετάλλευση των ζώων, τη θανάτωσή τους 

και την κατανάλωση κρέατος ή ζωικών προϊόντων ως ανήθικη διαδικασία. Οι λόγοι 

για αυτό είναι ποικίλοι και μπορούν να περιλαμβάνουν πεποιθήσεις για τα 

δικαιώματα των ζώων ή μια αποστροφή στην επιβολή του πόνου ή της ζημιάς σε 

άλλα ζωντανά πλάσματα. Επίσης μεταξύ κάποιων χορτοφάγων υπάρχει η πεποίθηση 

ότι άλλες ζωές δεν πρέπει να σταματάνε για την συνέχιση των δικών τους.  

Σε αναπτυγμένες χώρες, η ηθική χορτοφαγία έχει γίνει δημοφιλής, ιδιαίτερα 

μετά από τη διάδοση της εργοστασιακής κτηνοτροφίας, η οποία οδήγησε τα ζώα να 

θεωρούνται προϊόντα και είδη προς εκμετάλλευση. Πολλοί θεωρούν ότι η 

μεταχείριση στην οποία υποβάλλονται τα ζώα, κατά την παραγωγή κρέατος και 

ζωικών προϊόντων, τους υποχρεώνει να μη φάνε ποτέ κρέας ή να χρησιμοποιήσουν 

ζωικά προϊόντα (όπως ρούχα από ζωικές πρώτες ύλες, δέρμα και μαλλί αλλά και 

προϊόντα που έχουν πειραματιστεί πάνω σε ζώα σε εργαστήρια). 

ε) Περιβαλλοντικά  

Η περιβαλλοντική χορτοφαγία είναι η πεποίθηση ότι η παραγωγή του κρέατος 

και των ζωικών προϊόντων σε τρέχον και πιθανό μελλοντικό επίπεδο είναι 

περιβαλλοντικά επιζήμια. Η εκβιομηχάνιση έχει οδηγήσει εντατικές πρακτικές 

καλλιέργειας και διατροφής υψηλής σε ζωική πρωτεΐνη, πρώτιστα στα αναπτυγμένα 
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κράτη. Έτσι, η κύρια διαμαρτυρία των περιβαλλοντικών χορτοφάγων είναι πρώτιστα 

λόγω της εντατικής καλλιέργειας στα αναπτυγμένα έθνη. 

στ) Φυσιολογίας 

Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι ταιριάζουν λόγω φυσιολογίας 

καλύτερα σε μια χορτοφάγο ή ημι-χορτοφάγο διατροφή. Αυτά τα άτομα μελετούν τις 

στατιστικές μελέτες, όπως τη σύγκριση της περιφερειακής υπολογιζόμενης διάρκειας 

ζωής με τις τοπικές διατροφές. Παραδείγματος χάριν, μία από τις χώρες με την 

υψηλότερη κατά μέσο όρο διάρκειας ζωής είναι η Ιαπωνία, όπου η βασισμένη στα 

ψάρια διατροφή τους θεωρείται ο λόγος πίσω από τη μακροζωία τους. Άλλα 

παραδείγματα ασχολούνται με την ανάλυση μέσα στις ίδιες τις χώρες. Παραδείγματος 

χάριν, η υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής είναι αρκετά μεγαλύτερη στη νότια Γαλλία 

όπου μια ημι-χορτοφάγος μεσογειακή διατροφή είναι κοινή (νωποί καρποί, λαχανικά, 

ελαιόλαδο, τυρί της αίγας και ψάρια), από τη βόρεια Γαλλία όπου μια σαρκοφάγος 

διατροφή είναι πιο κοινή (συμπεριλαμβανομένων του χοιρινού κρέατος, του βόειου 

κρέατος, του βουτύρου, του τυριού της αγελάδας και της κρέμας). 

ζ) Ψυχολογικά 

Πολλοί χορτοφάγοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ζωής εν μέρει επειδή βρίσκουν 

το κρέας και τα προϊόντα κρέατος αισθητικά απεχθή. Υπερασπιστές της ιδέας λένε 

ότι τα ανθρώπινα όντα δεν προσελκύονται ενστικτωδώς στην κατανάλωση του 

ζωντανού ή νεκρού κρέατος στη φύση. Η μεταφορά από τον ποιητή Ντάγκλας Νταν 

είναι ότι όταν κάποιος δίνει σε ένα μικρό παιδί ένα μήλο και ένα κουνελάκι, το παιδί 

παίζει ενστικτωδώς με το κουνελάκι και τρώει το μήλο, ενώ εάν σε μια γάτα 

παρουσιάζονταν οι ίδιες επιλογές, η φυσική ώθησή της θα ήταν το αντίθετο. 

η) Ασφάλειας τροφίμων 

Οι διάφοροι φόβοι ασφάλειας ζωικών 

τροφίμων κατά τη διάρκεια των πρόσφατων 

ετών έχουν οδηγήσει ανθρώπους προς την 

ημι-χορτοφαγία ή τη χορτοφαγία. Αυτές οι 

φοβίες έχουν περιλάβει την λεγόμενη «γρίπη 

των χοίρων», την λεγόμενη «νόσο των 

τρελών αγελάδων», την αναφερόμενη στα 

πτηνά «γρίπη των πουλερικών», τον αφθώδη 

πυρετό στα πρόβατα, τις σαλμονέλας στα 
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αυγά, PCB στον εκτρεφόμενο σολομό και τα υψηλά επίπεδα διοξινών στα ζωικά 

προϊόντα. 

θ) Κοινωνικά 

Μερικοί άνθρωποι είναι χορτοφάγοι επειδή μεγάλωσαν σε μια χορτοφάγο 

οικογένεια. Άλλοι μπορεί να είχαν γίνει χορτοφάγοι λόγω ενός χορτοφάγου 

συντρόφου, μέλους της οικογένειας, ή ενός φίλου. Μερικοί άνθρωποι ζουν σε μια 

κυρίως χορτοφάγο κοινωνία (όπως η Ινδία) και υιοθετούν έτσι αυτήν την πρακτική 

ώστε να αποφύγουν τον εξοστρακισμό ή επειδή είναι σπάνια η πώληση και 

κυκλοφορία του κρέατος. Άλλες φορές λόγω οικονομικής ανάγκης. 

ι) Πνευματικά 

Μερικοί υποστηρικτές των ανατολικών θρησκειών, όπως ο Μαχάτμα Γκάντι, 

υποστηρίζουν ότι η πνευματική συνειδητότητα και οι εμπειρίες ενισχύονται πολύ σε 

μια χορτοφάγο διατροφή. 

 

Κατηγορίες χορτοφάγων: 

Πιο αναλυτικά οι χορτοφάγοι χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:   

Γαλακτο-χορτοφάγοι: Οι γαλακτο-χορτοφάγοι δεν τρώνε κρέας ή αυγά αλλά 

καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι περισσότεροι χορτοφάγοι στην Ινδία 

αλλά καί οι αρχαίοι Πυθαγόρειοι, είναι ή ήταν γαλακτο-χορτοφάγοι. 

• Γαλακτο-αυγο-χορτοφάγοι: Οι γαλακτό-αυγό-χορτοφάγοι δεν τρώνε κρέας 

αλλά καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά. Αυτή αποτελεί προς το 

παρόν την πιο κοινή κατηγορία χορτοφάγων στο δυτικό κόσμο. 

Αυγό-χορτοφάγοι: Οι αυγο-χορτοφάγοι δεν τρώνε κρέας ή γαλακτοκομικά 

προϊόντα αλλά καταναλώνουν αυγά. 

• Αυστηροί χορτοφάγοι: Οι αυστηροί χορτοφάγοι (γνωστοί ως vegans στην 

αγγλική γλώσσα) δεν καταναλώνουν κανένα ζωικό προϊόν (όπως είναι τα αυγά, τα 

γαλακτοκομικά, το μέλι κλπ), δεν φορούν γούνες, δέρμα και μαλλί και δεν 

χρησιμοποιούν προϊόντα που κάνουν τεστ σε ζώα. 

Οι εξής είναι λιγότερο κοινές πρακτικές της χορτοφαγίας: 

• Φρουτοφαγία: Είναι διατροφή που αποτελείται μόνο από φρούτα, καρύδια, 

σπόρους και άλλα φυτικά προϊόντα που μπορούν να μαζευτούν χωρίς βλάβη των 

φυτών. Μερικοί φρουτοφάγοι τρώνε μόνο φυτικά προϊόντα που έχουν ήδη «πέσει» 

από φυτά. Κατά συνέπεια, ένας τέτοιος φρουτοφάγος μπορεί να φάει φασόλια, 

ντομάτες, αγγούρια και παρόμοια, αλλά θα αρνηθεί να φάει πατάτες ή σπανάκι. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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• Φυσική υγιεινή: Στην κλασική μορφή της περιλαμβάνει μια διατροφή κυρίως 

ακατέργαστων τροφίμων αυστηρής χορτοφαγίας. 

• Διατροφή ακατέργαστων τροφίμων: Περιλαμβάνει μόνο τρόφιμα, συνήθως 

αυστηρής χορτοφαγίας, τα οποία δεν θερμαίνονται πάνω από 46.7°C. Μπορεί να 

θερμανθούν ελαφρώς ή να μείνουν ακατέργαστα, αλλά ποτέ να μαγειρευτούν. 

Υποστηρικτές της πρακτικής υποστηρίζουν ότι το μαγείρεμα καταστρέφει τα ένζυμα 

ή/και μέρη των θρεπτικών ουσιών. Εντούτοις, άλλοι υποστηρικτές θεωρούν ότι 

ορισμένα τρόφιμα γίνονται πιο θρεπτικά όταν καταναλωθούν αφού έχουν θερμανθεί 

ελαφρώς. Άλλοι, βράζουν τα τρόφιμα στο νερό για λίγο προτού την κατανάλωση 

διότι θεωρούν ότι με αυτό το τρόπο ενεργοποιούν τα ένζυμα. 

 

Ποικιλίες Ημιχορτοφαγίας 

• Θαλασσινο/πουλερικό χορτοφάγοι: Μερικοί άνθρωποι επιλέγουν να 

αποφύγουν ορισμένους τύπους κρεάτων για περίπου τους ίδιους λόγους που ώθησαν 

άλλους στη χορτοφαγία: υγεία, ηθικές πεποιθήσεις, κλπ Παραδείγματος χάριν, 

μερικοί άνθρωποι δεν τρώνε το «κόκκινο κρέας» (κρέας θηλαστικών - βοδινό κρέας, 

αρνί, χοιρινό κρέας, κλπ) ενώ καταναλώνουν πουλερικά και θαλασσινά. 

• Γαλακτο/αυγό/θαλασσινό χορτοφάγοι: Αυτοί οι άνθρωποι καταναλώνουν 

γαλακτοκομικά, αυγά, ψάρια και ενδεχομένως οστρακόδερμα αλλά κανέναν άλλο 

τύπο κρέατος. Αυτή η διατροφή είναι δημοφιλής στην Ιαπωνία όπου αναφέρεται ως 

διατροφή Οκινάουα (Okinawa). 

• Ευκαμπτο-χορτοφάγοι: Οι ευκαμπτο-χορτοφάγοι εμμένουν σε μια διατροφή 

που είναι συνήθως χορτοφαγική αλλά περιστασιακά καταναλώνουν κρέας. Για 

παράδειγμα, μπορεί να προτιμήσουν προϊόντα κρέατος από ζώα που ανατρέφονται 

υπό πιο ανθρώπινες συνθήκες ή που προέρχονται από κυνήγι στη φύση. 

• Ελευθερο-χορτοφάγοι: Οι ελευθερο-χορτοφάγοι ακολουθούν έναν τρόπο ζωής 

βασισμένο στις ανησυχίες για την εκμετάλλευση των ζώων, της γης, και των 

ανθρώπινων όντων κατά την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Πολλοί τείνουν 

προς την αυστηρή χορτοφαγία, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο. Εκείνοι που τρώνε 

κρέας υποστηρίζουν γενικά τα επιχειρήματα για τη χορτοφαγία, αλλά δεδομένου ότι 

η ελευθερο-χορτοφαγία ανησυχεί για τα απόβλητα, κάποιοι ελευθερο-χορτοφάγοι 

προτιμούν να χρησιμοποιούν προϊόντα χαμηλής ζήτησης από το να τα αφήσουν να 

καταλήξουν απόβλητα. 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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3. ΚΑΘΑΡΗ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ (VEGAN) 

 

 

 

Ορισμός 

Η αυστηρή ή ολική χορτοφαγία (γνωστή και ως καθαρή χορτοφαγία, 

βεγκανισμός, αγγλ. veganism) είναι η ολοκληρωτική αποχή από το κρέας, τα ψάρια, 

τα μαλάκια, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά καθώς και το μέλι. Συνήθως γίνεται για 

λόγους ηθικής, καθώς θεωρείται ότι η κατανάλωση αυτών των προϊόντων 

προϋποθέτει πολύ βία και βαρβαρότητα, για λόγους υγείας λόγω ανησυχίας των 

μελών του vegan κινήματος για το περιβάλλον αλλά ακόμα και για θρησκευτικούς 

λόγους αφού θεωρούν ότι η χορτοφαγία συνδέεται έμμεσα ή άμεσα με τη μορφή 

θρησκευτικότητας ή πνευματικότητας τους.  

Η λέξη vegan, προήλθε από τη λέξη vegetarian που σημαίνει χορτοφάγος και 

άρχισε να χρησιμοποιείται το 1944. Συνδύασαν τα πρώτα τρία και τα δύο τελευταία 

γράμματα της λέξης vegetarian και δημιούργησαν τον όρο vegan.  

 

 

                                  Πυραμίδα Vegan Διατροφής 
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Η διατροφή των vegan 

Οι αυστηρά χορτοφάγοι υποστηρίζουν πως η δίαιτά τους είναι πιο υγιεινή από 

αυτή των παμφάγων ανθρώπων. Ένα από τα επιχειρήματά τους είναι πως, οι ίδιοι δεν 

καταναλώνουν τεχνητές ή χημικές ουσίες όπως ορμόνες και αντιβιοτικά, που συχνά 

συναντώνται στο κρέας των ζώων, τα οποία έχουν μεγαλώσει σε βιομηχανικές 

φάρμες.  

Οι σωστά σχεδιασμένες χορτοφαγικές δίαιτες είναι κατάλληλες για κάθε 

στάδιο της ανθρώπινης ζωής, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγκυμοσύνης, 

θηλασμού, αλλά και για βρέφη, παιδιά, εφήβους και αθλητές. Οι αυστηρά 

χορτοφαγικές δίαιτες περιέχουν χαμηλότερα επίπεδα κορεσμένων λιπών, καθόλου 

χοληστερίνη και υψηλά επίπεδα υδατανθράκων, φυτικών ινών, μαγνησίου, καλίου 

και αντιοξειδωτικών βιταμινών C και E, καθώς και φωτοχημικά.  

Πιστεύεται ότι οι χορτοφάγοι διαθέτουν χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος, 

μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας ενώ δεν υπάρχει σημαντική διαφορά 

στην πίεση. Οι χορτοφάγοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να χάσουν τη ζωή τους από 

κάποιο ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο. Έρευνες έχουν δείξει πως, η αυστηρά 

χορτοφαγική δίαιτα μπορεί να μειώσει την χοληστερόλη στο αίμα και τις επιπλοκές 

σε ανθρώπους με διαβήτη.  

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των vegan αθλητών συνεχώς 

αυξάνεται. Οι αθλητές αυτοί αγωνίζονται σε μία ποικιλία αθλημάτων, όπως άρση 

βαρών, μποντιμπίλντινγκ, πολεμικές τέχνες και τρέξιμο. Ο πολλαπλός ολυμπιονίκης 

Καρλ Λιούις  έχει δηλώσει πως στο απόγειο της αθλητικής του καριέρας είχε 

εφαρμόσει μια αυστηρά χορτοφαγική δίαιτα. 

 

Συμπέρασμα 

Τα οφέλη που έχει η υγεία μας όταν ακολουθούμε τη χορτοφαγική διατροφή 

έχουν αναφερθεί και εξυμνηθεί σε πολλά άρθρα επιστημονικών περιοδικών, βιβλίων, 

περιοδικών και εφημερίδων. Οι γιατροί συστήνουν στους ανθρώπους να λιγοστέψουν 

την κατανάλωση του κρέατος, ενώ οι έρευνες ενθάρρυναν επίσης την αύξηση της 

χρήσης των λαχανικών και των φρούτων στη διατροφή μας για την αντιμετώπιση 

διαφόρων ασθενειών και κυρίως του κινδύνου της ανάπτυξης καρκίνου. Το να 

ακολουθήσει όμως κάποιος ένα διαιτολόγιο που βασίζεται αποκλειστικά στις φυτικές 

ίνες απαιτεί πολύ καλή γνώση βασικών αρχών της διατροφής 
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4. ΩΜΟΦΑΓΊΑ 

 

 

 

Ορισμός 

Ωμοφαγία είναι μια νέα τάση στη διατροφή, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος 

πρέπει να τρώει την τροφή όπως την έδωσε η φύση, δηλαδή άψητη! Αυτό δε σημαίνει 

διατροφική μονοτονία, όχι μόνον γιατί υπάρχει απίστευτη ποικιλία τροφών στη Φύση 

αλλά διότι χάρη στους προγενέστερους ωμοφάγους υπάρχει μια ολόκληρη τέχνη 

παρασκευής πολύ χορταστικών και δελεαστικών πιάτων γκουρμέ (που αναπτύσσεται 

συνεχώς) που στηρίζει την Ωμοφαγία και την κάνει ελκυστική στο ευρύ κοινό. 

Άλλωστε αν δεν υπήρχαν τα φρούτα, τα λαχανικά και οι καρποί δεν θα υπήρχε ζωή 

στον πλανήτη ούτε ζώα ούτε άνθρωποι!. 

H ωμοφαγία θεωρείται μια διατροφική στάση και συνήθως οι άνθρωποι που την 

εφαρμόζουν το κάνουν για λόγους υγείας. Όμως, υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων 

που την χρησιμοποιούν και για έλεγχο του βάρους αφού τα τρόφιμα που 

καταναλώνονται είναι χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας.  

 

Το πιάτο του ωμοφάγου 

Το πιάτο του ωμοφάγου περιλαμβάνει 100% ακατέργαστες τροφές όπως για 

παράδειγμα φρέσκα και ξηρά φρούτα, λαχανικά εποχής, μπαχαρικά, άψητους ξηρούς 

καρπούς, όσπρια, σουσάμι, ταχίνι, φύτρες, βότανα και υποκατάστατα ζάχαρης. Από 

αυτό το πιάτο, αποκλείονται φυσικά τροφές όπως τα γαλακτοκομικά, το κρέας, τα 
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ψάρια και ο καφές. Υπάρχει φυσικά και μια πιο «ήπια» μορφή της ωμοφαγίας, στην 

οποία ένα μέρος των τροφίμων καταναλώνονται ωμά και τα άλλα μαγειρεύονται.  

 

 

Πυραμίδα Ωμοφαγικής Διατροφής 

 

Τύποι ωμών τροφών  

Υπάρχουν τέσσερις τύποι «πρώτων, ωμών, τροφών»: 

1) Ωμή χορτοφαγία: Τα μόνα ζωικά προϊόντα που καταναλώνονται είναι αβγά 

και γαλακτοκομικά προϊόντα. 

2) Ωμή vegans: Απαγορεύεται η κατανάλωση προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

3) Ωμή παμφαγία: Καταναλώνονται τροφές και από τις δύο κατηγορίες 

4) Ωμή σαρκοφαγία: Καταναλώνονται προϊόντα ζωικής προέλευσης. 
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Πρόγραμμα ωμοφαγικής διατροφής 

 Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα ωμοφαγικής διατροφής αποτελεί το ακόλουθο: 

 

Πρωινό 

- Φρούτα 

- Βρώμη 

- Χυμός 

- Αβοκάντο 

- Ξηροί καρποί 

 Μεσημεριανό 

- Smoothie 

- Σαλάτα 

- Μανιτάρια και κολοκύθια σούπα (θερμαίνεται κάτω από 47 βαθμούς Κελσίου) 

Βραδινό 

- Σούσι 

- «Σπαγγέτι» κολοκυθιού με σάλτσα ντομάτας 

- Εντσιλάδας 

- Παντ Τάι  

 

Πλεονεκτήματα ωμοφαγίας 

Τα οφέλη που αναφέρονται περιλαμβάνουν βελτίωση της υγείας και του 

δέρματος, χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας, υπέρτασης, υπερλιπιδαιμίας, 

καρδιαγγειακών παθήσεων, σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και διαφόρων τύπου 

καρκίνου όπως του παχέος εντέρου, καλύτερο πεπτικό σύστημα, λιγότερες τροφικές 

δυσανεξίες, απώλεια βάρους και περισσότερη ενέργεια.  
 

Μειονεκτήματα ωμοφαγίας 

Όσον αφορά τους κινδύνους από την υιοθέτηση αυτού του μοντέλου διατροφής, 

όπως και με την χορτοφαγία, έτσι και στην περίπτωση της ωμοφαγίας, θα πρέπει να 

προσεχθούν ιδιαίτερα κάποια διατροφικά στοιχεία όπως η πρωτεΐνη, ο σίδηρος, το 

ασβέστιο, η βιταμίνη B12, το ιώδιο, τα ω-3 λιπαρά, η βιταμίνη D και ο 

ψευδάργυρος. 

Σε κάποιες έρευνες φάνηκαν σε ωμοφάγους υψηλά επίπεδα ομοκυστείνης (που 

συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά), χαμηλά επίπεδα Β12 και 
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χαμηλές προσλήψεις πρωτεΐνης, ασβεστίου και του αντιοξειδωτικού λυκοπενίου. Σε 

γενικές γραμμές, όσο περισσότερες ομάδες τροφίμων αποκλείονται από το 

διαιτολόγιο και όσο μεγαλύτερο ποσοστό της διατροφής αποτελείται από ωμά 

τρόφιμα, τόσο μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται για την κάλυψη των 

παραπάνω διατροφικών στοιχείων. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να λάβουν 

συμπληρώματα διατροφής για να αναπληρώσουν τις δυνητικές απώλειες σε 

πρωτεΐνες, σίδηρο, ασβέστιο και άλλες βιταμίνες και μέταλλα όπως τη Β12. 

Επισημαίνεται ότι ωμοφαγία δεν είναι κατάλληλη για παιδιά, ενώ ομάδες όπως 

οι εγκυμονούσες και οι θηλάζουσες θα πρέπει να πάρουν έγκριση από τον εκάστοτε 

γυναικολόγο πριν εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη διατροφή. 

Επίσης, όσοι την επιλέξουν θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που 

συνδέονται με την κατανάλωση ωμών αβγών και κρέατος, όπως σαλμονέλα. 

 

Η θεωρία των ενζύμων: 

Οι ωμοφάγοι υποστηρίζουν την θεωρία των ενζύμων σύμφωνα με την οποία:  

• Οι ωμές τροφές περιέχουν ενεργά ένζυμα τα οποία βοηθούν το σώμα στην 

πέψη των θρεπτικών συστατικών. 

• Το μαγείρεμα καταστρέφει αυτά τα ένζυμα και εξαναγκάζει το σώμα προς 

παραγωγή περισσοτέρων δικών του ενζύμων για την πέψη της τροφής.  

• Το σώμα έχει περιορισμένη δυνατότητα παραγωγής αυτών των ενζύμων και 

έτσι, εφόσον το εξαναγκάζουμε να παραγάγει συνεχώς ένζυμα για την πέψη της 

μαγειρεμένης τροφής σε κάποια στιγμή τα ένζυμα θα εξαντληθούν.  

• Τα ένζυμα «κουβαλούν» μέσα τους την δύναμη της ζωής, η οποία 

μεταφέρεται στο σώμα και προάγει την υγεία και την μακροζωία.  

Ωστόσο κάποιοι επιστήμονες αμφισβητούν την ορθότητα της παραπάνω 

θεωρίας και σχετικά με την επίδραση του μαγειρέματος στις τροφές 

υποστηρίζονται τα εξής: 

• Το μαγείρεμα μειώνει την ποσότητα ορισμένων βιταμινών ενώ δεν έχει 

καμία επίδραση στα ιχνοστοιχεία. 

• Το μαγείρεμα αυξάνει την βιοδιαθεσιμότητα ορισμένων θρεπτικών 

συστατικών, όπως είναι για παράδειγμα το β- καροτένιο και το λυκοπένιο. 

• Το μαγείρεμα μπορεί να έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην πέψη των 

πρωτεϊνών ανάλογα με το είδος της τροφής και τον τρόπο μαγειρέματος.  
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• Το μαγείρεμα δημιουργεί κάποιες τοξίνες αλλά εξουδετερώνει κάποιες 

άλλες. Οι ωμές τροφές περιέχουν και αυτές από μόνες τους τοξίνες όμως σε κάθε 

περίπτωση το σώμα διαθέτει μηχανισμούς που μπορούν να τις εξουδετερώνουν. 

• Το μαγείρεμα χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο ως μέθοδος κατανάλωσης 

της τροφής του για πάνω από 40,000 χρόνια, ενώ οι φυλές που ακόμα κυνηγούν για 

να εξασφαλίσουν την τροφή τους (και την μαγειρεύουν) δεν παρουσιάζουν καμία 

συχνότητα εμφάνισης ασθενειών, όπως λένε οι ωμοφάγοι ότι η μαγειρεμένη τροφή 

προκαλεί. 

 

Συμπέρασμα: 

Παρόλο που η ωμοφαγία εμπεριέχει σπουδαία τρόφιμα, αβλαβή για την υγεία 

και με ευεργετικές ιδιότητες, οι ισχυρισμοί που διέπουν την φιλοσοφία της, δεν 

φαίνονται να είναι πάντα σωστοί. Η κατανάλωση αρκετών φρέσκων ωμών τροφών 

μόνο θετική μπορεί να είναι για την υγεία μας, όμως η αποκλειστική ωμοφαγία 

θεωρείται πως δεν προσφέρει κανένα επιπλέον όφελος συγκρίσιμη με μια 

προσεγμένη διατροφή που εμπεριέχει μαγειρεμένες τροφές. Για την ακρίβεια η 

χρόνια αποκλειστική ωμοφαγία μπορεί να δημιουργήσει διατροφικές ελλείψεις 

στον οργανισμό, των οποίων οι συνέπειες να είναι πολύ μεγαλύτερες από τα όποια 

«μειονεκτήματα» της μαγειρεμένης τροφής.  
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5. ΥΠΕΡΤΡΟΦΈΣ (SUPERFOODS) 

 

 

Ορισμός 

Λόγω των αυξημένων στις μέρες μας υποχρεώσεων, του στρες και κυρίως λόγω 

έλλειψης χρόνου, οι υπερτροφές (superfoods) έχουν αποκτήσει πάρα πολλούς 

οπαδούς σε όλο τον κόσμο και έχουν γίνει η νέα τάση στη διατροφή. 

Υπερτροφές χαρακτηρίζονται οι τροφές με υψηλή διατροφική αξία διότι 

καλύπτουν μεγάλο μέρος των θρεπτικών και ενεργειακών αναγκών του ανθρώπου. 

Διαθέτουν σπάνια και μοναδικά συστατικά τα οποία δρουν ευεργετικά σε 

συγκεκριμένες λειτουργίες του οργανισμού, συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγείας 

του.  

Οι τροφές που είχαν ευεργετικές ιδιότητες στον οργανισμό του ανθρώπου, 

υπήρχαν από την αρχαιότητα. Οι διατροφικές ανάγκες ενός αθλητή για παράδειγμα, 

στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ μεγάλες εξαιτίας του πολύ δύσκολου τρόπου ζωής 

και της συνεχούς προπόνησης. Πατέρες του ρητού «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» 

έτρωγαν κρεμμύδια και σκόρδα, πίτες φτιαγμένες με αλεύρι, κριθάρι και μία 

ενεργειακή μπάρα που ονομαζόταν "σήσαμις" κι ήταν φτιαγμένη από μέλι και 

σουσάμι κάτι σαν το σημερινό παστέλι. Με αυτόν το τρόπο αποκτούσαν αντοχή και 

αποκατάσταση του οργανισμού μετά από προπονητικές και αγωνιστικές 

επιβαρύνσεις.  
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Ελληνικές Υπερτροφές 

Καμία τροφή από μόνη της δεν έχει «μαγικές» ιδιότητες αλλά όταν 

συγκεκριμένες τροφές εντάσσονται σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, δίνουν 

ενέργεια, εμπλουτίζουν τη διατροφή και τονώνουν τον οργανισμό του ανθρώπου. 

Μερικές από αυτές τις βρίσκουμε στην ελληνική φύση και είναι: 

• Δίκταμος: Ανακουφίζει από το βήχα του κρυολογήματος, τις μικρές 

φλεγμονές του δέρματος και τις διαταραχές του στομάχου. 

• Τσάι του βουνού: Λόγω της αντιοξειδωτικής, αντιμικροβιακής και 

αντιφλεγμονώδους ιδιότητάς του δρα κατά της νόσου του Αλτσχάιμερ. 

• Μαστίχα Χίου: Χαρίζει δροσερή αναπνοή σε μορφή τσίχλας, προστατεύει από 

την τερηδόνα και αποτελεί ασπίδα για το πεπτικό σύστημα μειώνοντας τα επίπεδα της 

ολικής χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων. 

• Φύλλα ελιάς: Το ρόφημα αυτό έχει διουρητική δράση και θετική επίδραση σε 

άτομα με διαβήτη. 

• Κρόκος Κοζάνης: Φυσικό αντικαταθλιπτικό, συμβάλει στον έλεγχο του 

σωματικού βάρους και προστατεύει από τα καρδιαγγειακά νοσήματα.  

• Ρόδι: Είναι θαυματουργό για την καρδιά και την υπέρταση και μειώνει τον 

κίνδυνο για καρδία και καρκίνο. 

• Μήλο: Το μήλο απομακρύνει τη χοληστερίνη, τη πίεση, την υπεργλυκαιμία, 

τις καρδιοπάθειες, την όρεξη, είναι χαμηλό σε θερμίδες και έχει αντιγηραντική, 

αγχολυτική, ηρεμιστική και αντιπυρετική δράση. 

Επίσης τα αμύγδαλα είναι καλή πηγή σε βιταμίνη E και Ω-3 λιπαρά οξέα, τα 

καρύδια σε βιταμίνες B1, B2, B6, E, φυλλικό οξύ και σελήνιο. Το παντζάρι, το 

μπρόκολο, το σκόρδο και η σοκολάτα περιέχουν αντιοξειδωτικά και ενισχύουν τη 

λειτουργία και ελαστικότητα των αγγείων. Τέλος, τα αυγά είναι πλούσια σε ιώδιο, 

σελήνιο, βιταμίνη Β12 και Β2 και προφυλάσσουν τα μάτια και την καρδιά. 

 

Υπερτροφές άλλων χωρών 

Ιδιαίτερες υπερτροφές από άλλες χώρες είναι οι εξής:  

• Βατόμουρα γκόντζι: Το φρούτο των μοναχών του Θιβέτ. Το γκότζι είναι 

αναρριχώμενος θάμνος που βγαίνει σε περιοχές μεταξύ Θιβέτ και Μογγολίας. Οι 

καρποί του έχουν κόκκινο χρώμα, όψη και μέγεθος σταφίδας και είναι πλούσιοι σε 

βιταμίνες Α, Β, C και E, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά και σίδηρο. Βοηθούν στη μείωση 
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της αρτηριακής πίεσης, στην ενίσχυση της όρασης, στην καλύτερη λειτουργία 

ήπατος, νεφρών και του νευρικού συστήματος και μειώνουν την κυτταρική γήρανση. 

• Ιπποφαές: Από τους αρχαιότερους θάμνους στην Ευρώπη και στην Ασία. 

Λέγεται πως οφείλει το όνομά του στη συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων να τρέφουν 

τα άλογά τους με πορτοκαλί καρπούς και τα φύλλα του. Περιέχει 190 θρεπτικά 

συστατικά. Βοηθάει στην καλή λειτουργία του πεπτικού μας. 

• Κομπούχα: ο πολύτιμος μύκητας. Πρόκειται για έναν ζυμομύκητα που 

αναπτύσσεται σε διάλυμα μαύρου ή πράσινου τσαγιού. Είναι ωφέλιμο ως φυσικό 

καθαρτικό, αποτοξινωτικό και γενικά πολύτιμο για την άμυνα του οργανισμού 

• Νατό: Ο καθαριστής των αγγείων. Παραδοσιακό ιαπωνικό τρόφιμο πλούσιο 

σε πρωτεΐνες, λιπαρά οξέα, σίδηρο. Προλαμβάνει τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα 

που προκαλούν εγκεφαλικά και εμφράγματα. 

• Νόνι: Ο καρπός των θεών. Φρούτο που καταναλώνεται εδώ και χιλιάδες 

χρόνια από τους κατοίκους του Νοτίου Ειρηνικού. Ενισχύει το ανοσοποιητικό, 

βελτιώνει τη κυκλοφορία του αίματος και έχει ήπια αναλγητική δράση. 

• Σιταρόχορτο: Η δύναμη της αναγέννησης. Είναι ο βλαστός από σπόρο 

σιταριού. Συμβάλει στην αύξηση του αιματοκρίτη, στον έλεγχο του σακχάρου, στην 

καλή λειτουργία του εντέρου. 

• Σπόροι Τσία (Chia): Η αρχαία τροφή του μέλλοντος. Τους χρησιμοποιούσαν 

οι Ινδιάνοι της Αμερικής. Εάν αναμειχθούν σε νερό αποκτούν τη μορφή ζελατίνας 

σχεδόν συμπαγούς. Αυτό γίνεται και μέσα στο στομάχι με αποτέλεσμα να δημιουργεί 

ταχύτερο κορεσμό της πείνας. Συμβάλουν στη φροντίδα του δέρματος, την απώλεια 

βάρους, την προστασία της υγείας της καρδιάς, τον έλεγχο του διαβήτη, τη βελτίωση 

του πεπτικού συστήματος και τη μείωση των επιπέδων της χοληστερίνης. 

• Χλωρέλα: Η πράσινη μαγεία της φύσης. Πράσινο φύκι του γλυκού νερού. 

Βοηθάει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, ενισχύει το ανοσοποιητικό και 

αυξάνει την παραγωγή λευκοκυττάρων. 

• Αλόη: Το φυτό της αθανασίας. Περιέχει διακόσια ενεργά συστατικά. Έχει 

αντιβακτηριδιακή, αντιμυκητική και τονωτική δράση, βοηθά στην πέψη και 

ανακουφίζει το ερεθισμένο πεπτικό σύστημα. 

• Σπιρουλίνα: Έχει εκατό πολύτιμες θρεπτικές ουσίες και αποτελεί πλήρες 

τρόφιμο. Πρόκειται για μία υπερσυμπυκνωμένη τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, 

υδατάνθρακες, αντιοξειδωτικά, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, ένζυμα και 

προβιοτικά. Η σπιρουλίνα αυξάνει την ενεργητικότητα, βελτιώνει τη λειτουργία του 
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εντέρου, ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, προάγει την υγεία του δέρματος, 

βοηθάει στην ελάττωση της όρεξης και στην απώλεια βάρους, ρυθμίζει τη 

χοληστερίνη, έχει αντιγηραντική δράση και γενικότερη αναζωογονητική επίδραση 

στον οργανισμό. 

• Κίνοα: Κατά τους Ίνκας ήταν η «μητέρα όλων των δημητριακών», αφού 

περιέχει τις περισσότερες πρωτεΐνες από όλα τα δημητριακά. Ανεβάζει τον 

αιματοκρίτη, βοηθάει στην καλύτερη τροφοδότηση του εγκεφάλου με αίμα και έχει 

χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. 

                                 

 

 

Συμπέρασμα: Τα «θαύματα της φύσης» όπως αποκαλούνται οι υπερτροφές 

περιέχουν εκατό έως διακόσια πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία υψηλής 

βιοδιαθεσιμότητας, ανάμεσα στα οποία και κάποια δυσεύρετα στα συνήθη τρόφιμα. 

Επομένως άτομα που έχουν αυξημένες θρεπτικές ανάγκες, όπως οι αθλητές που δεν 

διατρέφονται ισορροπημένα, κάνουν δίαιτες ή ακολουθούν ειδικού τύπου 

διαιτολόγια, όπως αποτοξίνωσης, χορτοφαγίας ή ωμοφαγίας, ωφελούνται σχεδόν 

πάντα από την κατανάλωσή τους. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 

κατανάλωση υπερτροφών δεν αποκαθιστά την αναγκαιότητα για μια πιο 

ισορροπημένη και με ποικιλία διατροφή.  
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6. ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΩΜΙΚΉ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΉ 

 

 

 

Ο νέος ερευνητικός χώρος της Διατροφογενωμικής δημιουργήθηκε 

προκειμένου να ενσωματώσει τη βιολογία συστημάτων και τις εφαρμογές της στη 

διατροφική έρευνα.  

Σήμερα είναι πλέον δυνατή η χρήση εργαλείων και μεθόδων μοριακής 

βιολογίας και βιοπληροφορικής (σε κλινικές μελέτες, έρευνες για το μεταβολισμό 

κ.α.) σκοπεύοντας στην εξατομικευμένη διατροφή ανάλογα με το γενετικό υπόβαθρο 

του καθενός, στην πρόληψη ασθενειών και στη διατήρηση της υγείας.  

Με τον όρο διατροφογενωμική εννοούμε την επιστήμη την οποία ερευνά τον 

ρόλο που παίζουν τα θρεπτικά συστατικά των τροφών που καταναλώνουμε στον 

τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα γονίδιά μας, το κατά πόσο δηλαδή η λειτουργία 

και έκφραση των γονιδίων μας επηρεάζεται από τα θρεπτικά συστατικά. 

Η Διατροφογενωμική ερευνά το σύνολο των γονιδίων του οργανισμού μας, τα 

οποία τροποποιούν την έκφρασή τους, θετικά ή αρνητικά, επηρεασμένα από 

διάφορους διατροφικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί δύνανται να είναι είτε μια 

συγκεκριμένη διατροφή στο σύνολό της (π.χ. διατροφή χαμηλών θερμίδων, 

Μεσογειακή διατροφή κτλ), είτε συγκεκριμένα συστατικά αυτής (π.χ. ιχνοστοιχεία, 

λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικά κτλ). Στοχεύει σε μια ολιστική «χαρτογράφηση» των 

περίπλοκων διαδικασιών, σε μοριακό  επίπεδο, που λαμβάνουν μέρος στις πιο 

συνήθεις ασθένειες του Δυτικού κόσμου (π.χ. καρδιοαγγειακές παθήσεις, διαβήτης, 

παχυσαρκία, καρκίνος κ.α).  

Από την άλλη, με τον όρο διατροφογενετική νοείται η επιστήμη που ερευνά 

τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός μας στα διάφορα θρεπτικά συστατικά 

ανάλογα με το γονιδιακό υπόβαθρο που διαθέτει, π.χ αν με μία δεδομένη εκδοχή 
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γονιδίου που έχει κάποιος θα αποκτήσει αυξημένες τιμές χοληστερίνης αν 

καταναλώσει μεγάλες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών οξέων. 

Η Διατροφογενετική στοχεύει σε ευρεία κλίμακα στον εντοπισμό γονιδίων που 

σχετίζονται με τη διατροφή και των οποίων κάποιοι πολυμορφισμοί αυξάνουν τον 

κίνδυνο εμφάνισης κοινών παθήσεων. Έτσι μας βοηθάει να κατανοήσουμε διάφορους 

μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από τη γενετική προδιάθεση. Η γονιδιακή 

διατροφή, καθορίζεται από τον προσωπικό μας γονότυπο, στηρίζεται στην ακριβή 

γνώση των διατροφικών αναγκών του οργανισμού και συμβάλλει σημαντικά στην 

πρόληψη των παθήσεων. Η εξατομικευμένη διατροφή που μπορεί να γίνει μέσω της 

διατροφογενετικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει την εμφάνιση 

κάποιας χρόνιας ασθένειας, να την ελαττώσει ή ακόμη και να τη θεραπεύσει. 

Στην ουσία πρόκειται για δύο επιστήμες εκ των οποίων η καθεμιά εστιάζει σε 

έναν διαφορετικό παράγοντα. Η μεν διατροφογενετική εστιάζει στον ρόλο των 

γονιδίων, ενώ η διατροφογενωμική στον ρόλο των θρεπτικών συστατικών. Απώτερος 

στόχος και των δύο επιστημών είναι να κατανοήσουν πλήρως τους συσχετισμούς 

μεταξύ διατροφής, γονιδίων και ασθενειών ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη 

εξατομικευμένη διατροφή ανάλογα με το γενετικό υπόβαθρο του καθενός. 

Έτσι, μέσα από τη διατροφογενομική η επιστήμη στο μέλλον θα εστιάσει 

περισσότερο στην πρόληψη των χρόνιων ασθενειών και θα υπάρξει διαθέσιμη η 

γνώση ώστε η διαιτητική καθοδήγηση να δοθεί σε αυτούς που την έχουν ανάγκη και 

θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτή. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

ΜΑΝΩΛΗΣ  ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ 

ΣΟΦΙΑ  ΓΟΥΝΑΚΗ 

ΡΑΦΑΕΛΛΑ  ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ  
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Γ. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

Ορισμός 

Οι διατροφικές διαταραχές, είναι η διαταραγμένη πρόσληψη τροφής που 

οδηγεί τους ανθρώπους να τρώνε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες φαγητού ή 

αντιθέτως να «λιμοκτονούν», ή και να υιοθετούν άλλες ανθυγιεινές συμπεριφορές, οι 

οποίες είναι αποτελέσματα της διαταραγμένης ψυχικής κατάστασης του ατόμου που 

τις εμφανίζει. Οι πιο συνηθισμένες ψυχολογικές διαταραχές της διατροφής είναι η 

ψυχογενής ανορεξία, η ψυχογενής βουλιμία, η υπερφαγία, το νυχτερινό σύνδρομο και 

η νευρική ορθορεξία. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε και στην χώρα 

μας ραγδαία αύξηση των διατροφικών διαταραχών. Το 65% των πασχόντων είναι 

κορίτσια και το 35% αγόρια.  
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1. ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ 

 

Ορισμός 

Η νευρική ανορεξία (ψυχογενής ανορεξία) είναι μια διατροφική διαταραχή 

κατά την οποία ο ασθενής χαρακτηρίζεται κυρίως από μείωση της 

προσλαμβανόμενης τροφής, άρνηση για διατήρηση ενός υγιούς φυσιολογικού βάρους 

και έναν μανιώδη φόβο για την απόκτηση βάρους σε συνδυασμό με μια 

διαστρεβλωμένη εικόνα για τον εαυτό του που μπορεί να διατηρηθεί από διάφορες 

προκαταλήψεις σχετικά με το σώμα, το φαγητό και την διατροφή του.  

Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από απώλεια βάρους, που συμβαίνει με τη 

θέληση του ασθενούς. Το άτομο αρνείται να διατηρήσει το σωματικό του βάρος στο 

κατώτερο ή πάνω από το κατώτερο όριο που αντιστοιχεί στην ηλικία και στο ύψος 

του. Συνήθως παρατηρείται υποθρεψία και διαταραχές της λειτουργίας του 

οργανισμού. Τα άτομα με νευρική ανορεξία συνεχίζουν να νιώθουν πείνα αλλά 

επιτρέπουν στους εαυτούς τους μόνο πολύ μικρές ποσότητες φαγητού. Η μέση 

ημερήσια πρόσληψη θερμίδων για άτομα με ανορεξία είναι 600-800 θερμίδες αλλά 

υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις ολικής αθρεψίας.  

Παρόλο που μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους κάθε ηλικίας, φύλου και 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης η νευρική ανορεξία εκδηλώνεται συνήθως στην 

εφηβεία και επηρεάζει τις γυναίκες 10 φορές περισσότερο από τους άντρες. Έχει από 

τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας των ψυχικών νόσων (6%-20%), τα οποία 
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οφείλονται κυρίως στην ασιτία και στις ηλεκτρολυτικές διαταραχές που μπορούν να 

προκαλέσουν καρδιακή αρρυθμία.  

Οι άνθρωποι με νευρική ανορεξία δίνουν μεγάλη αξία στον έλεγχο του 

βάρους και στην σιλουέτα τους. Ο περιορισμός της τροφής αφορά τόσο την ποσότητα 

όσο και την ποικιλία. Μπορούν να “ελέγχουν” την πρόσληψη θερμίδων κάνοντας 

εμετό μετά το φαγητό ή με την κατάχρηση καθαρτικών, διατροφικών 

συμπληρωμάτων, διουρητικών ή ακόμα και κλυσμάτων. Μπορούν επίσης να 

προσπαθούν να χάσουν βάρος με την υπερβολική άσκηση.  

Συχνά, η πρώτη φάση της ανορεξίας μοιάζει με δίαιτα, και αρκετές φορές 

βλέπουμε ότι μία διαταραχή πρόσληψης τροφής μπορεί να ξεκινήσει με δίαιτα που 

όμως συνεχίζεται ακόμα και αν το βάρος του ατόμου πέσει κάτω από το φυσιολογικό 

για την ηλικία και το ύψος του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημάδια και συμπτώματα της ψυχογενούς ανορεξίας 

Ένα άτομο µε ανορεξία μπορεί να εμφανίσει κάποια συμπτώματα είτε αυτά 

είναι σωματικά συμπτώματα αλλά ακόμα και συμπεριφορικά συμπτώματα. Οι μορφές 

τους καθώς και η σοβαρότητά τους διαφέρουν σε κάθε περίπτωση και μερικές  φορές 

μπορεί να υπάρχουν αλλά να µην είναι ορατά.  

 

Πιο αναλυτικά: 

1) Γρήγορη και δραματική απώλεια βάρους. Το άτομο με νευρική ανορεξία θέλει να 

χάνει βάρος γιατί έτσι νιώθει μια αίσθηση «παντοδυναμίας» καταφέρνοντας να 

ελέγξει κάτι (στην προκειμένη περίπτωση το βάρος του). Κάποιες φορές, δε, που το 

https://www.iatropedia.gr/encyclopedia/emetos/
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/simpliromata-diatrofis-alithies-ke-mithi/33852/
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/simpliromata-diatrofis-alithies-ke-mithi/33852/
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άτομο καταλαβαίνει πως πρέπει να πάρει βάρος μια φωνή μέσα του δεν τον αφήνει 

και είναι σαν να του υποδεικνύει τι να κάνει.. 

2) Υπερβολική ενασχόληση του ατόμου με την τροφή του, τη μέτρηση θερμίδων και 

το σωματικό του βάρος. Ο φόβος του πάχους ή μήπως γίνει υπέρβαρο και της 

καταστροφής της σιλουέτας προβάλλει ως μια έμμονη ιδέα.  

3) Συνεχείς δίαιτες.   

4) Διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος. Συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους και τον 

βλέπει ανεπαρκή ή τον βλέπει διαφορετικό στον καθρέφτη από λεπτό σε λεπτό 

ανάλογα με το συναίσθημά του. Το ποσό της προσοχής που καταναλώνει το άτομο με 

ανορεξία στην εικόνα του σώματός του μπορεί να είναι τεράστιο, που αν και είναι 

αδύνατο θεωρεί τον εαυτό του υπέρβαρο. 

5) Εμμονή στην ποσότητα των λιπαρών στα τρόφιμα και τις θερμίδες. Αποφεύγει τις 

«παχυντικές» τροφές όπως οι υδατάνθρακες, τα γλυκά και επιλέγει τροφές με 

μικρότερη θερμιδική αξία. Προτιμά να ετοιμάζει το ίδιο το γεύμα του προκειμένου να 

μετράει επιμελώς τις θερμίδες που προσλαμβάνει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Κοινωνική απομόνωση, κακοκεφιά ή και κατάθλιψη, ισχυρή αυτοκριτική, και 

τεταμένα νεύρα. Βρίσκεται συχνά σε µια λυπημένη και ληθαργική κατάσταση 

(κατάθλιψη) χωρίς εναλλαγές στην ψυχική διάθεση (έλλειψη συναισθημάτων) που το  

οδηγεί κάποιες φορές ακόμα και σε σκέψεις αυτοκτονίας. Αποφεύγει κάθε κοινωνική 

δραστηριότητα που μπορεί να συσχετίζεται με το φαγητό. Αδιαφορεί για 

δραστηριότητες που παλαιότερα το χαροποιούσαν, αφού η μοναδική του 

ευχαρίστηση προκύπτει από την απώλεια κιλών. Πολλές φορές είναι σαν να έχει έναν 
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«δεύτερο εαυτό» που δεν το αφήνει να διασκεδάσει, κυρίως όταν στη διασκέδαση 

εμπεριέχεται φαγητό. 

7) Μικραίνει τις μερίδες του 

φαγητού, κόβει το φαγητό σε μικρά 

κοµµάτια, παραλείπει γεύματα, 

αρνείται να φάει μπροστά σε 

άλλους, κρύβει ή πετά φαγητό.  

8) Λέει συχνά ψέματα για το πόσο 

ζυγίζει ή για το εάν και πόσο έφαγε 

και αρνείται ότι πεινάει. Δεν θέλει 

να φάει για να μην χάσει τον έλεγχο. 

9) Κάνει χρήση καθαρκτικών ή διουρητικών ή προκαλεί το ίδιο εμετό. Αυτό 

δημιουργεί αίσθηση ανακούφισης ότι αποβάλλει τις περιττές θερμίδες και το σώμα 

του «καθαρίζει» από την τροφή. Στην ανορεξία καθαρκτικού τύπου, το άτομο κάνει 

υπερφαγικά επεισόδια και μετά προκαλεί έμετο για να αποβάλλει το φαγητό. Ένα 

σημάδι για μία τέτοια συμπεριφορά είναι η επίσκεψη στην τουαλέτα αμέσως μετά το 

γεύμα. 

10) Κάνει συχνή και επίπονη σωματική άσκηση. 

11) ∆εν αντέχει το κρύο και δηλώνει συχνά πόσο κρυώνει εξαιτίας της έλλειψης                      

µονωτικού λίπους ή κακής κυκλοφορίας του αίματος λόγω πολύ χαμηλής πίεσης. 

12) Φορά φαρδιά ρούχα για να κρύψει το σώμα του καθώς το θεωρεί µη γοητευτικό 

και υπέρβαρο. 

13) Απώλεια εμμήνου ρύσεως για τις γυναίκες,  

14) Μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας στους άντρες. 

15) Κούραση 

16) Αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα 

17) Μη φυσιολογικές τιμές στις εξετάσεις αίματος. 

18) Ζάλη ή λιποθυμία.   

19) Ξηρό ή κιτρινωπό δέρμα εξαιτίας της αφυδάτωσης,  

20) Τριχόπτωση, ατροφία νυχιών και δοντιών. 
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 Αίτια:  

  Βιολογικοί παράγοντες: Αν και δεν είναι ακόμη σαφές το ποια ακριβώς γονίδια 

εμπλέκονται, μπορεί να υπάρχουν γενετικές αλλαγές που κάνουν μερικούς 

ανθρώπους πιο ευάλωτους στη νευρική ανορεξία. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν 

μια γενετική τάση προς την τελειομανία, την ευαισθησία και την επιμονή, 

χαρακτηριστικά που συνδέονται πάντα με την ανορεξία. 

 Ψυχολογικοί παράγοντες: Μερικά συναισθηματικά χαρακτηριστικά μπορεί να 

συμβάλλουν στην ανορεξία. Οι νεαρές γυναίκες μπορεί να έχουν ψυχαναγκαστικές 

τάσεις στον χαρακτήρα τους που τις καθιστούν πιο επιρρεπείς σε “αυστηρές” δίαιτες 

και στον εκούσιο περιορισμό της κατανάλωσης τροφής. Μπορεί, επίσης, να έχουν μια 

ακραία τάση για τελειομανία, η οποία τις οδηγεί στο να νομίζουν ότι δεν είναι ποτέ 

αρκετά αδύνατες. 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Η σύγχρονη δυτική κουλτούρα δίνει έμφαση στο να 

είναι κανείς πολύ αδύνατος ή/και γυμνασμένος. Η επιτυχία και η ατομική αξία ενός 

ατόμου συχνά ταυτίζεται με το να είναι αδύνατος ή όχι. Η πίεση που ασκείται μπορεί 

να τροφοδοτήσει την επιθυμία να είναι κανείς πολύ αδύνατος, κάτι που εμφανίζεται 

συχνότερα μεταξύ των νεαρών κοριτσιών. 
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Σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία 

Μερικές σοβαρές επιπτώσεις της νευρικής ανορεξίας στη υγεία είναι οι εξής: 

 Καρδιοπάθεια: Μπορεί να προκληθεί ακόμα και μετά την ανάρρωση από μια 

διατροφική διαταραχή. Η καρδιά, όπως και οι άλλοι μύες, χρειάζεται πρωτεΐνες για 

να λειτουργήσει σωστά. Όταν καλείται να λειτουργήσει χωρίς την σωστή διατροφή, 

γίνεται πιο αδύναμη. Άνθρωποι με διατροφικές διαταραχές έχουν αποδυναμωμένη 

καρδιά και κινδυνεύουν να υποστούν καρδιακή προσβολή, ακόμη και σε νεαρή 

ηλικία. 

 Καταστροφή των νεφρών: Η συχνή πρόκληση εμετού ή η ανεπαρκής λήψη τροφής 

και υγρών μπορεί να προκαλέσει στο σώμα αφυδάτωση, υποβάλλοντας τα νεφρά σε 

επιπλέον εργασία για να διατηρήσουν φυσιολογικά επίπεδα του άλατος, του νερού 

και των βασικών μετάλλων στο αίμα 

 Υπογονιμότητα: Το εξαιρετικά χαμηλό βάρος μπορεί να προκαλέσει αμηνόρροια και 

γενικά διαταραχές της εμμήνου ρύσεως. 

 Απώλεια δοντιών, τερηδόνα και ουλίτιδα: Είναι μια από τις πιο συχνές παρενέργειες 

της βουλιμίας. Ο συχνός εμετός, που συνδέεται με την βουλιμία, προκαλεί την επαφή 

των οξέων του στομάχου με τα δόντια και τα ούλα, βλάπτοντας το σμάλτο των 

δοντιών. 

 Οστεοπενία/Οστεοπόρωση 
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Αντιµετώπιση: 

Η θεραπεία της νευρικής ανορεξίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει τρεις βασικούς 

τομείς. 

1) Να αποκαταστήσει το φυσιολογικό βάρος του ατόµου.  

2) Να αντιμετωπίσει τις ψυχολογικές διαταραχές που σχετίζονται µε την ασθένεια της 

νευρικής ανορεξίας. 

3) Να μειώσει ή να εξαφανίσει συμπεριφορές ή σκέψεις που αρχικά οδήγησαν στην 

διαταραγμένη διατροφή του ατόµου. 
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2. NΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ/ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορισμός 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για μία νέα διαταραχή της διατροφικής 

συμπεριφοράς και αυτό είναι το νυχτερινό σύνδρομο ή σύνδρομο νυχτερινής 

υπερφαγίας. Είναι μια διατροφική διαταραχή με κλινικά χαρακτηριστικά την πρωινή 

ανορεξία, τη βραδινή υπερφαγία και την αϋπνία με συνεχείς διακοπές νυχτερινής 

κατανάλωσης φαγητού.  

Τα άτομα που πάσχουν από αυτό το σύνδρομο, λόγω της έλλειψης όρεξης τις 

πρωινές ώρες, παραλείπουν το πρωινό, τρώνε ένα ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, αλλά 

το ενδιαφέρον τους γύρω από την τροφή αυξάνεται στο βραδινό δείπνο και 

συνεχίζεται μέχρι την ώρα του ύπνου. Κάποιοι μάλιστα καθυστερούν την ώρα του 

ύπνου για να φάνε κάτι ακόμη, ενώ κάποιοι άλλοι ξυπνούν τη νύχτα, προκειμένου να 

φάνε και να επιστρέψουν και πάλι στο κρεβάτι. 

Τα κριτήρια κατάταξης του συνδρόμου νυχτερινής υπερφαγίας 

περιλαμβάνουν 3 στοιχεία: την ώρα της ημέρας, ένα συγκεκριμένο θερμιδικό ποσό 

και τη συχνότητα εμφάνισης. 
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Συμπτώματα: 

Το νυχτερινό σύνδρομο συνδέεται με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1) Γνωστικές Αντιδράσεις: Αρνητικός τρόπος σκέψης για την εικόνα του σώματος, 

το βάρος και τα υπερφαγικά επεισόδια. 

2) Συναισθηματικές Αντιδράσεις: Αισθήματα ντροπής και ενοχής για τα νυχτερινά 

επεισόδια υπερφαγίας. Το άτομο νιώθει πιεσμένο, αγχωμένο, ανήσυχο ή ακόμη και 

ένοχο για το τι έχει φάει, κατά τη διάρκεια της νύχτας και είναι πιθανό να βρίσκεται 

σε κατάθλιψη και να έχει νευρικότητα. 

3) Συμπεριφορικές Αντιδράσεις:  

 Το άτομο παρουσιάζει πρωινή ανορεξία.  

 Καθυστερεί να πάρει το πρώτο γεύμα της ημέρας για αρκετές ώρες από τη 

στιγμή που θα ξυπνήσει. 

 Τρώει περισσότερες θερμίδες από το μισό της ημερήσιας πρόσληψής του 

κατά τη διάρκεια του βραδινού του γεύματος και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

 Τα τρόφιμα που καταναλώνει είναι κυρίως υδατάνθρακες: φαγητά με μεγάλη 

περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή αμυλούχες τροφές, και κυρίως φαγητά κακής 

ποιότητας και υψηλής θερμιδικής αξίας. 

4) Σωματικές Αντιδράσεις: Δυσκολία στο να κοιμηθεί εύκολα, όπως επίσης 

και να παραμείνει κοιμισμένος. Τα άτομα αυτά ξυπνάνε κατά μέσο όρο 4 φορές το 

βράδυ, σε αντίθεση με τα φυσιολογικά άτομα, που σηκώνονται κατά μέσο όρο 1 

φορά το βράδυ.  

 

Ποιους αφορά κυρίως και γιατί ; 

Σύμφωνα με έρευνες το 1,5% του γενικού πληθυσμού αντιμετωπίζει τα 

συμπτώματα αυτού του συνδρόμου. Κύριοι εκπρόσωποί του είναι οι γυναίκες, τα 

παχύσαρκα άτομα και οι ηλικιωμένοι. Εμφανίζεται σε άτομα που διανύουν περιόδους 

έντονου στρες και προσπαθούν να αποφορτίσουν την ένταση μέσω του φαγητού ή σε 

ανθρώπους που τρώνε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ανία ή μοναξιά. Επίσης 

εμφανίζεται σε εκείνους που αισθάνονται εθισμένοι σε συγκεκριμένες τροφές, π.χ. σε 

εύγευστα σνακς και δεν καταφέρνουν να κοιμηθούν αν δεν καταναλώσουν την τροφή 

που επιθυμούν. 
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Ο συνδυασμός αυτού του είδους πρόσληψης τροφής, της διαταραχής του 

ύπνου και της άσχημης ψυχολογικής κατάστασης, αποτελούν πρόδρομες καταστάσεις 

που οδηγούν στην εμφάνιση της παχυσαρκίας. 

Σχέση Βάρους και συνδρόμου νυχτερινής υπερφαγίας    

Η σχέση μεταξύ του συνδρόμου νυχτερινής υπερφαγίας και της παχυσαρκίας, 

δείχνει αρκετά περίπλοκη. Η παχυσαρκία μπορεί να είναι η αιτία του συνδρόμου ή το 

αποτέλεσμα του συνδρόμου, εξαρτώμενη από το αρχικό ερέθισμα.  

Το σύνδρομο νυχτερινής υπερφαγίας συνδέεται με την έναρξη και τη 

διατήρηση της παχυσαρκίας, καθώς τείνει να εμφανίζεται στο 28% των παχύσαρκων 

ατόμων. Αποτελεί μάλιστα και έναν από τους λόγους που δυσκολεύονται να χάσουν 

τα περιττά κιλά, αφού έχει παρατηρηθεί ότι τα 2/3 της ημερήσιας ποσότητας φαγητού 

καταναλώνονται τις βραδινές κυρίως ώρες. 

Φαίνεται ότι το βάρος παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην έκφραση του 

συνδρόμου, όσο και στην αντιμετώπισή του. Η αντιμετώπιση ενός ατόμου με το 

Σύνδρομο Νυχτερινής Υπερφαγίας με φυσιολογικό βάρος θα είναι διαφορετική από 

ένα άτομο με υπερβάλλον βάρος. Όλα καθορίζονται από τους λόγους που έχουν 

οδηγήσει στην συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτια: 

Το σύνδρομο νυχτερινής υπερφαγίας έχει συνδεθεί με γενετικούς παράγοντες, 

καθώς συναντιέται ανάμεσα σε συγγενείς πρώτου βαθμού και θεωρείται παράγοντας 

προδιάθεσης. Έτσι, η κληρονομικότητα, κάποιοι γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες 
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(π.χ. ανισορροπία σε συγκεκριμένες ορμόνες) φαίνεται να παίζουν συχνά πρωταρχικό 

ρόλο στη εμφάνιση του συνδρόμου.  

Επίσης, η κατάθλιψη, η αγωνία, το υπερβολικό στρες, η έκφραση και 

αδυναμία διαχείρισης συναισθημάτων (όπως ο θυμός), η ανία, οι μακροχρόνιες 

δίαιτες και απογοήτευση από την εικόνα του σώματος μπορεί να οδηγήσουν το άτομο 

στη νυχτερινή υπερφαγία. 

 

Αντιμετώπιση: 

Τα άτομα με το σύνδρομο αυτό είναι εγκλωβισμένα σε έναν φαύλο κύκλο που 

διαιωνίζεται και συντηρείται από σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές και 

αυξάνει το συναίσθημα της αποτυχίας. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 

ψυχολογική υποστήριξη του ατόμου, προκειμένου να μάθει να διαχειρίζεται τα 

συναισθήματα και να ελέγχει τις σκέψεις που το ωθούν στο φαγητό, καθώς και η 

συνεργασία με εξειδικευμένους διαιτολόγους σε θέματα διατροφικών διαταραχών.  

Ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση αποτελεί η Γνωσιακή Συμπεριφορική 

Θεραπεία, που επικεντρώνεται στο πώς ο τρόπος που σκεφτόμαστε επηρεάζει τα 

συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας. Η θεραπεία αυτή συμβάλλει σημαντικά 

στην εξάλειψη αυτού του φαύλου κύκλου με τεχνικές που τροποποιούν τις 

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις. 

Κάποιες συμβουλές στα άτομα που εμφανίζουν νυχτερινή υπερφαγία είναι οι 

ακόλουθες: 

 Να αποφεύγουν να έχουν στο σπίτι δελεαστικές τροφές. 

 Να αποφεύγουν την υπερκατανάλωση καφεΐνης, αλκοόλ και νικοτίνης. 

 Μετά το βραδινό φαγητό, να καταναλώνουν ένα σνακ, πριν πέσουν για ύπνο. 

 Εάν μετά το σνακ θελήσουν να φάνε κάτι ακόμη, ας αναρωτηθούν για ποιο λόγο 

θέλουν να φάνε, π..χ Αν αισθάνονται ότι βαριούνται ας προσπαθήσουν να 

απασχοληθούν με κάτι άλλο, π .χ τηλέφωνο σε ένα φίλο. 

 Εάν όταν ξυπνάνε το βράδυ, σηκώνονται αμέσως από το κρεβάτι, ας προσπαθήσουν 

να μείνουν ξαπλωμένοι για 5΄ και ας σκεφτούν τις αρνητικές συνέπειες του 

νυχτερινού φαγητού. Εάν η επιθυμία τους δεν μειωθεί μπορούν να φάνε ένα  μικρό 

σνακ. 

 Να προγραμματίζουν τα γεύματα της ημέρας και να εντάξουν και το πρωινό σε αυτά. 

Όσοι καταναλώνουν πρωινό αντιστέκονται πιο εύκολα στα σνακς. 
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3. ΝΕΥΡΙΚΗ ΟΡΘΟΡΕΞΙΑ/ΟΡΘΟΤΡΟΦΙΑ 

 

 

 

Ορισμός 

Η νευρική ορθορεξία είναι μια διατροφική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται 

από υπερβολική προσήλωση στην επιλογή «υγιεινών» τροφίμων. Συνήθως οι 

ασθενείς αποφεύγουν τρόφιμα που περιέχουν λιπαρά ή συντηρητικά, ζωικά τρόφιμα 

ή συστατικά που θεωρούν ανθυγιεινά. Αν ο διατροφικός περιορισμός είναι πολύ 

σοβαρός, μπορεί να προκληθούν διατροφικές ελλείψεις ή υποσιτισμός. Η απίσχναση 

των ατόμων που ακολουθούν ανάλογο μοτίβο διατροφής, π.χ. ωμοφαγία, μπορεί να 

φτάσει στα επίπεδα της νευρικής ανορεξίας. Η «ανορεκτική ορθορεξία» μπορεί να 

είναι το ίδιο επικίνδυνη με τη νευρική ανορεξία. Παρόλα αυτά, το κίνητρο είναι 

τελείως διαφορετικό στις δυο περιπτώσεις: ενώ ο ανορεξικός επιθυμεί να χάσει 

βάρος, ο ορθορεξικός επιθυμεί να αισθάνεται υγιής. 

 

Συμπτώματα  

Τα ορθορεκτικά άτομα μπορεί να βιώνουν συγκεκριμένα συναισθήματα για 

διάφορα τρόφιμα. Τα τρόφιμα με συντηρητικά χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα», τα 

βιομηχανοποιημένα ως «τεχνητά» και τα βιολογικά ως «υγιεινά». Οι ασθενείς 

εμφανίζουν ισχυρή - μη ελεγχόμενη επιθυμία για φαγητό όταν νιώθουν νευρικοί, 

αναστατωμένοι, χαρούμενοι ή δυστυχισμένοι. 

 

Χαρακτηριστικά των ορθορεκτικών 

1. Γνωρίζουν την διατροφική ετικέτα των περισσοτέρων τροφίμων. 

2. Είναι κινητοί θερμιδομετρητές. 
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3. Ξέρουν όλα τα συντηρητικά και άλλα πρόσθετα τροφίμων. 

4. Δεν καταναλώνουν κάποιο τρόφιμο, αν δεν ξέρουν την προέλευσή του. 

5. Εξαφανίζουν τις λιπαρές τροφές. 

6. Ενημερώνονται για ό, τι έχει σχέση με τις νέες τάσεις της διατροφής. 

7. Αποφεύγουν να καταναλώνουν: Ζάχαρη, αλάτι, καφεΐνη, αλκοόλ, σιτάρι, ζωικό 

λίπος, καλαμπόκι, γαλακτοκομικά προϊόντα. 

 

 

 

Ορθορεξία και υγεία 

Τα άτομα που πάσχουν από ορθορεξία, αποφεύγουν αρκετές τροφικές ομάδες, 

με αποτέλεσμα να εμφανίζουν ελλείψεις σε βασικά θρεπτικά στοιχεία και μπορεί να 

οδηγήσουν σε διάφορα προβλήματα υγείας (π.χ. διακοπή έμμηνου ρύσης στις 

γυναίκες). Άλλοι καταναλώνουν μόνο ωμές τροφές, θέτοντας τον εαυτό τους στον 

κίνδυνο παρασίτων και μικροβίων που υπάρχουν κυρίως στο ωμό κρέας. Επίσης 

πάσχουν από υπερβολικό άγχος για να πετύχουν τους παράλογους στόχους που 

θέτουν. 

 

Η ορθορεξία και η νευρική ανορεξία: 

Η ορθορεξία και η νευρική ανορεξία αποτελούν δύο διατροφικές διαταραχές 

που μοιάζουν πολύ ως προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του πάσχοντος 

αλλά και ως προς το στοιχείο της παθολογικής εμμονής σχετικά με τις τόσο αυστηρές 
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διατροφικές επιλογές. Επίσης και οι δύο διαταραχές έχουν έντονα ψυχαναγκαστικά 

στοιχεία: το άτομο που πάσχει νιώθει ότι μια ισχυρή δύναμη, μια αυστηρή «φωνή» 

μέσα του, του υπαγορεύει το σωστό και το λάθος, τα οποία τις περισσότερες φορές 

ανήκουν σε ένα δίπολο, χωρίς ενδιάμεσες λύσεις. Ουσιαστικά η ορθορεξία είναι μια 

φοβία που οδηγεί σε νευρωτική συμπεριφορά. 

 

Αντιμετώπιση 

Η ορθορεξία λοιπόν είναι από τις πιο συχνές άτυπες διατροφικές διαταραχές 

που είναι και οι πιο δύσκολες στη διάγνωση. Η ψυχολογική αντιμετώπιση γενικά 

συγκλίνει προς αυτές της νευρικής ανορεξίας και της ιδεοψυχαναγκαστικής 

συμπεριφοράς. Όπως όμως σημειώνουν οι ειδικοί, η ίδια η απόφαση και η δέσμευση 

του ατόμου ότι θα προσπαθήσει να αλλάξει τη διατροφική του συμπεριφορά, είναι 

περισσότερο σημαντική από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί η 

αλλαγή.  

Προϋπόθεση όμως για να συμβεί αυτό, είναι το ορθορεκτικό άτομο να 

αναγνωρίσει ότι ο τρόπος που σκέπτεται και ενεργεί αποτελεί πραγματικό εμπόδιο 

στη ζωή του και ότι ασκεί αρνητική επίδραση σε κάτι που θεωρεί ότι έχει πιο 

ουσιαστική αξία και νόημα. 

 

Τεστ Bratman για την ορθορεξία 

Σύμφωνα με το ακόλουθο τεστ του ιατρού Bratman για την ορθορεξία, όσες 

περισσότερες ερωτήσεις έχουν θετική απάντηση τόσο πιο πιθανή είναι η παρουσία 

της διαταραχής. Αν υπάρχουν περισσότερες από 4 θετικές απαντήσεις, τότε η 

ενασχόληση με τη σωστή διατροφή έχει φτάσει σε σημείο εμμονής.  

 

1.Περνάτε περισσότερες από 3 ώρες ημερησίως σκεπτόμενος/η τη δίαιτα σας ; 

2. Προγραμματίζετε τα γεύματα σας αρκετές ημέρες πριν ; 

3 Είναι η θρεπτική αξία του γεύματος σας περισσότερο σημαντική από την                          

ευχαρίστηση της κατανάλωσης του ; 

4.Μειώθηκε η ποιότητα της ζωής σας με την αύξηση της ποιότητας της διατροφής 

σας ; 

5. Έχετε γίνει πιο αυστηροί με τον εαυτό σας τελευταία ; 

6. Αυξάνεται η αυτοπεποίθηση σας όταν τρωτέ υγιεινά ; 
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7. Έχετε σταματήσει να καταναλώνετε τα τρόφιμα που απολαμβάνατε, με σκοπό να          

καταναλώνετε τα «σωστά» τρόφιμα ; 

8. Η διατροφή σας δεν σας επιτρέπει εύκολα να φάτε έξω με παρέα , απομακρύνοντας      

σας από την οικογένεια και τους φίλους σας; 

9. Αισθάνεστε ένοχοι όταν χαλάτε τη δίαιτα σας ; 

10. Αισθάνεστε καλά με τον εαυτό σας και ότι έχετε τον πλήρη έλεγχο, μόνο όταν 

τρωτέ υγιεινά ; 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

ΠΑΟΛΑ ΒΕΣΑΪ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΛΙΝΤΑ ΚΟΥΡΤΙ 
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4.ΒΟΥΛΙΜΙΑ 

Ορισμός 

Η λέξη βουλιμία προέρχεται από τις λέξεις βοῦς (βόδι) και λιμός (πείνα). Στα 

αρχαία ελληνικά υποδήλωνε μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία κάποιος 

ήταν ικανός να καταναλώσει ακόμα και ένα ολόκληρο βόδι, λόγω μεγάλης πείνας.  

Η ψυχογενής -νευρική- νευρολογική βουλιμία θεωρείται ως μια διαταραχή 

στην πρόσληψη τροφής, που μπορεί να διαταράξει την υγεία του ατόμου και την 

σχέση του με το περιβάλλον. Παρατηρούνται επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντονης 

επιθυμίας για τροφή και στην συνέχεια προσπάθεια απαλλαγής από τις περιττές 

θερμίδες. Οι γυναίκες έχουν αποδεδειγμένα εννέα φορές περισσότερες πιθανότητες 

να εμφανίσουν βουλιμία από τους άνδρες. Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι το 65% 

των γυναικών ηλικίας από 25 έως 45 έχουν κάποια μορφή διαταραγμένης διατροφής 

και συναντάται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η νευρική ανορεξία.  

Τα άτομα που πάσχουν από βουλιμία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• Ο τύπος της κάθαρσης στον οποίο το άτομο εμπλέκεται συστηματικά στην 

πρόκληση εμετού και την κατάχρηση καθαρτικών και διουρητικών προκειμένου να 

απαλλαγεί από τα κιλά που έχει πάρει από τα βουλιμικά επεισόδια. 

• Ο τύπος της μη κάθαρσης στον οποίο το άτομο δε χρησιμοποιεί την κάθαρση αλλά 

υποβάλει τον εαυτό του σε άλλες αντισταθμιστικές συμπεριφορές (υπερβολική 

άσκηση και δίαιτα) για να αποβάλει τα κιλά των βουλιμικών επεισοδίων. 
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Συμπτώματα  

 

 

 

Τα συμπτώματα που εμφανίζει ένα άτομο με βουλιμία είναι τα εξής: 

Στη συμπεριφορά:   

 Καταναλώνει συχνά (τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα), πολύ μεγάλες 

ποσότητες φαγητού με υψηλές θερμίδες για τουλάχιστον 3 μήνες και συνήθως 

κρυφά.  

 Βιώνει μία αίσθηση απώλειας του ελέγχου κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. 

 Προσπαθεί να αποβάλει την τροφή για να αποφύγει την αύξηση του βάρους 

του, υποβάλλοντας τον εαυτό του σε ψυχαναγκαστικό εμετό και υπερβολική 

άσκηση ή σε χρήση κλυσμάτων και διουρητικών.  

 Ανησυχεί υπερβολικά για το σχήμα του σώματος και τα κιλά του 

Στο σώμα : 

 Συνεχής αυξομείωση βάρους 

 Αφυδάτωση και κακή κατάσταση δέρματος.  

 Πονόλαιμος και προβλήματα στα δόντια  

 Σπασμένα αγγεία στην περιοχή των ματιών, 

 Ακανόνιστη περίοδος στις γυναίκες. 

Στη ψυχολογία : 

 Συχνά έχει συμπτώματα υπερκόπωσης και κοιμάται συνεχώς. 

 Συνήθως έχει κανονικό βάρος αλλά θεωρεί ότι είναι υπέρβαρο, πράγμα που 

δυσκολεύει τη διάγνωση της διαταραχής.  
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 Συχνά πάσχει από κατάθλιψη καθώς έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

 Έχει εμμονή με το φαγητό. 

 Μετά από τα βουλιμικά επεισόδια νιώθει τύψεις και ενοχές. 

 Νιώθει συχνά απομόνωση, αίσθημα μοναξιάς.  

 

 

 

Αίτια: 

Η εμφάνιση της βουλιμίας είναι ένας συνδυασμός αιτιών που αλληλεπιδρά με 

πολλούς παράγοντες και διαφέρει από άτομο σε άτομο. Παράγοντες που αυξάνουν 

τον κίνδυνο της βουλιμίας είναι:.  

1) Φύλο: Τα κορίτσια και οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν βουλιμία από 

ότι οι άνδρες και τα αγόρια.  

2) Ηλικία: Η βουλιμία συχνά ξεκινά στο τέλος της εφηβείας ή στην πρώιμη ενήλικη 

ζωή. 

3) Βιολογικοί παράγοντες: Άτομα με συγγενείς πρώτου βαθμού (αδέλφια ή γονείς) 

που πάσχουν από μια διατροφική διαταραχή είναι πιθανότερο να αναπτύξουν και τα 

ίδια μια διατροφική διαταραχή, πράγμα που υποδηλώνει μια πιθανή γενετική 

σύνδεση. Είναι επίσης πιθανό ότι η ανεπάρκεια της σεροτονίνης στον εγκέφαλο 

μπορεί να διαδραματίσει έναν ρόλο. 

4) Κοινωνικοί παράγοντες: Τα κοινωνικά πρότυπα σωμάτων σε άνδρες και γυναίκες 

μπορούν να προκαλέσουν μια ακατανίκητη επιθυμία μιμητισμού του τρόπου ζωής 

τους και της διατροφής τους. 
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5) Ψυχολογικοί παράγοντες: Τα άτομα με διατροφικές διαταραχές μπορεί να έχουν 

ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα που συνεισφέρουν στη διαταραχή, 

όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, τελειομανία, παρορμητική συμπεριφορά, προβλήματα 

διαχείρισης θυμού, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές ή ψυχαναγκαστική-

καταναγκαστική διαταραχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παλαιότερα τραυματικά 

γεγονότα μπορεί να είναι ένας παράγοντας που να συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

διαταραχής. 

 

 

 

Επιπτώσεις : 

Οι επιπτώσεις που φέρει μια τόσο σοβαρή διαταραχή στον οργανισμό είναι 

απειλητικές και επικίνδυνες . 

Στην υγεία:  

 καρδιακά προβλήματα, όπως καρδιακή αρρυθμία, καρδιακή ανεπάρκεια, 

υπέρταση 

 σοβαρή φθορά των δοντιών και των ούλων  

 αφυδάτωση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά ιατρικά προβλήματα, 

όπως νεφρική ανεπάρκεια  

 απουσία περιόδου στις γυναίκες 

 υποσιτισμό 

 υποθερμία 

 πτώση τριχών 

 προβλήματα στην ανάπτυξη  

 προβλήματα στην πυκνότητα των οστών  
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 φλεγμονή - ρήξη οισοφάγου από τον εμετό  

 πεπτικά έλκη και παγκρεατίτιδα  

 υψηλά επίπεδα χοληστερόλης 

 διαβήτη Τύπου ΙΙ. 

 νόσος της χοληδόχου κύστης. 

 

Στην ψυχολογία: 

 Άγχος και Κατάθλιψη  

 

 

 

Τρόποι αντιμετώπισης: 

Η αντιμετώπιση της βουλιμίας περιλαμβάνει τρία στάδια:  

α) αποκατάσταση του σωματικού βάρους (εφόσον αποκλίνει από το φυσιολογικό) 

ώστε να βελτιωθεί η υγεία, η διάθεση και η νοητική λειτουργία . 

β) θεραπεία των ψυχολογικών διαταραχών όπως η διαστρεβλωμένη αντίληψη της 

εικόνας του σώματος . 

γ) μακροχρόνια αποκατάσταση ή πλήρης ανάρρωση.  

Για την αντιμετώπιση της βουλιμίας ο συνδυασμός ψυχοθεραπείας και 

αντικαταθλιπτικών μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματικός. Η θεραπεία 

περιλαμβάνει μια συντονισμένη προσέγγιση από την οικογένεια τον γιατρό καθώς και 

από υπηρεσία παροχής ψυχικής υγείας και ένα διαιτολόγιο 
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5. YΠΕΡΦΑΓΙΑ 

 

 

Ορισμός 

Υπερφαγία είναι η κατανάλωση τροφής σε ποσότητα πολύ μεγαλύτερη από τη 

φυσιολογική με βάση το ύψος, το φύλο και την ηλικία του ατόμου, είτε λόγω 

αυξημένης όρεξης είτε λόγω υπερβολικής πείνας. Κατά το επεισόδιο υπερφαγίας το 

άτομο βιώνει ταυτόχρονα μια αίσθηση απώλειας ελέγχου.  

Η υπερφαγική διαταραχή έχει πάρει κατά καιρούς πολλά ονόματα: 

καταναγκαστική, συναισθηματική και επεισοδιακή. Είναι η συνηθέστερη διατροφική 

διαταραχή και εμφανίζεται στο 2% του γενικού πληθυσμού. Μια στις 5 γυναίκες 

έχουν εμφανίσει ορισμένα συμπτώματα διαταραχής υπερφαγίας, ενώ το 40% περίπου 

των ατόμων με υπερφαγία είναι άνδρες. Επίσης είναι μια από τις διαταραχές 

πρόσληψης τροφής που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν επίσημα αναγνωρισμένη και 

αποτελεί μια από τις βασικές επιπτώσεις τις παχυσαρκίας.  
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Συμπτώματα: 

Για να θεωρηθεί το άτομο ότι πάσχει από υπερφαγία θα πρέπει να έχει δύο 

τουλάχιστον επεισόδια υπερφαγίας την εβδομάδα σε διάστημα 6 μηνών ή και 

περισσότερο. Επίσης για να ισχύει η διάγνωση θα πρέπει το άτομο να έχει κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

 Τρώει πολύ πιο γρήγορα από το κανονικό και αισθάνεται ότι «χάνει τον 

έλεγχο» όταν τρώει. 

 Νιώθει δυσάρεστα που τρώει πολύ και για αυτόν το λόγο συνηθίζει να τρώει 

κρυφά από τους άλλους.  

 Τρώει μεγάλες ποσότητες τροφής χωρίς να έχει το αίσθημα της πείνας. 

 Τρώει μέχρι να νιώσει δυσάρεστα πλήρες το στομάχι του και δυσφορία. 

 Νιώθει ενοχές αφού φάει και ένα αίσθημα απέχθειας για τον ίδιο του τον 

εαυτό. 

 Νιώθει ένα αίσθημα ανησυχίας για τη συμπεριφορά αυτή, την οποία βιώνει ως 

κάτι το ιδιαίτερα επώδυνο. 

 

Επισημαίνεται ότι τα επεισόδια υπερφαγίας δε συνοδεύονται από 

ακατάλληλες αντιρροπιστικές συμπεριφορές (π.χ πρόκληση εμέτου, δίαιτα, 

έντονη σωματική άσκηση ) και δεν συμβαίνουν αποκλειστικά σε περιπτώσεις 

νευρικής ανορεξίας ή νευρικής βουλιμίας. 
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Αίτια: 

Η υπερφαγία προκαλείται κυρίως από το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης 

αλληλεπίδρασης διαφόρων βιολογικών, ψυχοσυναισθηματικών, κοινωνικών και 

πολιτισμικών παραγόντων με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικά τα αίτια διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

1) Βιολογικά αίτια: Ενδέχεται να εμφανίζεται διαταραχή στην έκκριση 

συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών ή ορμονών που σχετίζονται με τον έλεγχο της 

παρόρμησης, την κατάθλιψη, τη ρύθμιση της πείνας ή του κορεσμού. 

2) Ψυχοσυναισθηματικά αίτια: 

 Αυτοεκτίμηση: Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη 

ικανότητα λήψης αποφάσεων και αυτοπειθαρχίας. 

 Δυσκολία στη συναισθηματική έκφραση: Το άτομο μπορεί να μην έχει μάθει 

να αναγνωρίζει, να εκφράζει και να αντιμετωπίζει τα συναισθήματα του και 

να τα εκφράζει μέσω διατροφικών συμπεριφορών (π.χ. τρώει από άγχος, 

επειδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το άγχος του). 

 Στρεβλωμένες απόψεις: Μπορεί το άτομο να έχει πολύ διαστρεβλωμένες 

απόψεις σχετικά με την ιδανική εξωτερική εμφάνιση και τη στάση απέναντι 

στο φαγητό. 

  Αυτοκαταστροφικές τάσεις: Το άτομο  λόγω τραυματικών γεγονότων και σε 

συνδυασμό με την χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να θέλει να «τιμωρήσει» τον 

εαυτό του. 

 Διατροφική συμπεριφορά οικογένειας: Ακατάστατη διατροφή επικεντρωμένη 

στην ποσότητα και όχι στην πείνα, καταπίεση ή δαιμονοποίηση του φαγητού 
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και του πάχους από μέλη της οικογένειας. Επίσης η χρησιμοποίηση της 

τροφής από τους γονείς, ως μέσου επιβράβευσης, καθησυχασμού ή 

δελεασμού του παιδιού, επηρεάζει τη στάση του παιδιού -και αργότερα του 

ενήλικου ατόμου- απέναντι στην τροφή και τη συμβολική της αξία. 

 

 

3) Κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια: αφορούν κυρίως το κοινωνικό ιδεώδες για την 

αξία του λεπτού σώματος, που σε συνδυασμό με το αίσθημα της ντροπής, αυξάνουν 

την ανάγκη μετριασμού της έντασης των επώδυνων συναισθημάτων διάμεσου της 

τροφής.  

 

Επιπτώσεις: 

Οι φυσικές συνέπειες της υπερκατανάλωσης τροφής έχουν πολύ πιο σοβαρές 

επιπτώσεις από ένα φούσκωμα ή μία δυσφορία. Μπορεί να προκαλέσουν 

καρδιοαγγειακά προβλήματα, υψηλή πίεση αλλά και διάφορες διατροφικές 

διαταραχές. Μεταξύ αυτών κατατάσσονται και οι ψυχολογικές συνθήκες, όπως 

ενδεχομένως η εστίαση στο φαγητό ως υποκατάστατο για κάτι που λείπει από τη ζωή 

κάποιου, ως μέθοδος διαφυγής κ.λπ.. 

Αυτές οι διατροφικές διαταραχές προκαλούν ανισορροπία στο σώμα με βάση 

την πρόσληψη τροφής και την υπερφόρτωση του πεπτικού συστήματος. Όσο πιο 

σοβαρό είναι το πρόβλημα, τόσο λιγότερο ικανός είναι ο οργανισμός να αφομοιώσει 

και να διαχειριστεί σωστά τα λίπη, το αλάτι και τους υδατάνθρακες. 
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Μερικές από τις φυσικές συνέπειες της υπερκατανάλωσης τροφής 

περιλαμβάνουν:  

 τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση,  

 τα καρδιαγγειακά νοσήματα,  

 την υψηλή χοληστερόλη,  

 την υπέρταση,  

 το άσθμα,  

 τον διαβήτη  

  την αρθρίτιδα και τον πόνο στις αρθρώσεις.  

 το άγχος,  

 

Άλλες οργανικές συνέπειες της υπερφαγίας περιλαμβάνουν διακυμάνσεις του 

σακχάρου στο αίμα, ευαισθησία στη ζέστη και στο κρύο, πονοκεφάλους, πόνο στην 

κοιλιακή περιοχή και συνεχείς λιγούρες. 

Η διατήρηση μια κανονικής διατροφής, επιτρέποντας μόνο συγκεκριμένα 

παραπτώματα (λόγω εορτών) είναι ο πιο υγιεινός τρόπος για να καταναλώνετε άφοβα 

τροφές της αρεσκείας σας. 

 

 

Τρόποι αντιμετώπισης: 

Η υπερφαγία χρειάζεται την ανάγκη ειδικών που θα βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση τόσο των ψυχολογικών αιτιών, όσο και των σωματικών επιπλοκών. 

Στόχος της θεραπείας είναι να αποκτήσει το άτομο μια υγιή σχέση με το φαγητό και 

να μάθει νέους, αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης στρεσογόνων 
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καταστάσεων. Όσοι θέλουν πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα απευθύνονται στους 

ειδικούς και έχουν σημαντικές πιθανότητες πλήρους ανάρρωσης.  

 

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:  

1) Η επικοινωνία με κάποιο ειδικό γιατρό σε θέματα διατροφικής συμπεριφοράς για 

να αναζητήσει κάποιος βοήθεια και θεραπεία. 

 

2) Οι θεραπείες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της υπερφαγίας, 

περιλαμβάνουν τη διαιτητική συμβουλευτική και τη γνωστική συμβουλευτική 

θεραπεία. Η γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία βοηθά τον ασθενή να καταλάβει 

πώς οι σκέψεις του, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά του συνδέονται. Μέσω της 

ψυχοθεραπείας θα μάθει πως μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται και νιώθει 

ώστε να αλλάξει προς το καλύτερο η συμπεριφορά του (π.χ επιδρομή στο ψυγείο). 

3) Η οικογένεια και οι φίλοι, μπορούν επίσης να βοηθήσουν με την υποστήριξη και 

την φροντίδα. 
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Διάφορες και ομοιότητες της Υπερφαγίας και της Ψυχογενούς Βουλιμίας: 

Η διαφορά ανάμεσα στην διαταραχή υπερφαγίας και στην διαταραχή της 

ψυχογενούς βουλιμίας είναι ότι στην πρώτη δεν ακολουθεί μια ακραία 

αντισταθμιστική συμπεριφορά (π.χ. νηστεία, χρήση καθαρκτικών/διουρητικών, 

προκλητοί έμετοι και/ή υπερβολική σωματική άσκηση). 

Μια ακόμα διαφορά είναι ότι η εξελικτική πορεία της υπερφαγίας είναι κάπως 

διαφορετική από αυτήν της ψυχογενούς βουλιμίας. Στη βουλιμία περίοδοι δίαιτας 

προηγούνται σχεδόν πάντα των επεισοδίων υπερφαγίας, κάτι που δεν συμβαίνει 

πάντα στην περίπτωση της υπερφαγίας. 

Επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων με ψυχογενή βουλιμία έχουν, 

συνήθως, φυσιολογικό σωματικό βάρος, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με 

διαταραχή υπερφαγίας είναι υπέρβαρα.  

Στην περίπτωση της υπερφαγίας δεν παρατηρείται, επίσης μια ακραία σχέση 

ανάμεσα σε αυτοεκτίμηση και σωματικό βάρος ή εικόνα του σώματος. Τα στοιχεία 

αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στα διαγνωστικά κριτήρια της Δ.Υ. 
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Δ. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

Ορισμός 

Στενά συνδεδεμένη με τις διατροφικές διαταραχές και ειδικά της διαταραχής 

της υπερφαγίας είναι η παχυσαρκία. Πανεπιστημιακές έρευνες και εκτιμήσεις 

δείχνουν πως περίπου 10% των ατόμων με υπερφαγική διαταραχή είναι παχύσαρκοι 

με αποτέλεσμα η υπερφαγία να αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της παχυσαρκίας. 

Παχυσαρκία είναι η πάθηση που προκαλείται από υπερβολική συγκέντρωση 

λίπους στο σώμα σε συνδυασμό με την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας με 

δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, οδηγώντας σε μείωση του προσδόκιμου ζωής και 

σε σοβαρά προβλήματα υγείας.  

 

Η διάγνωση της παχυσαρκίας γίνεται, κατά βάση, από τον υπολογισμό του 

δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Ο δείκτης μάζας σώματος υπολογίζεται με βάση το 

ύψος του ατόμου και το βάρος του. Όσο πιο αυξημένος ο ΔΜΣ τόσο πιο πολύ λίπος 

έχει ένα άτομο και τόσο περισσότερο κινδυνεύει από τις επιπλοκές και τις ασθένειες 

που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, 

αυξημένη χοληστερίνη, μεταβολικό σύνδρομο, 

καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό, ορισμένες μορφές 

καρκίνου μέχρι και πρόωρο θάνατο. 

Επισημαίνεται ότι έρευνες έχουν δείξει 

ότι οι παχύσαρκοι έχουν την τάση να τρώνε 

ανθυγιεινά φαγητά, όπως «γρήγορο φαγητό»  

(fast food) και το μεγαλύτερο μέρος των 

τροφών προέρχεται από την κατανάλωση 

υδατανθράκων. 
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Αίτια 

Για την εμφάνιση της παχυσαρκίας ενοχοποιούνται διάφορες γενετικές 

διαταραχές σε γονίδια που σχετίζονται με την όρεξη και το μεταβολισμό, αλλά και το 

περιβάλλον στο οποίο ζει και μεγαλώνει το άτομο. Πιο συγκεκριμένα, περιβάλλοντα 

τα οποία ενισχύουν την ακινησία και στα οποία υπάρχει αυξημένη έκθεση σε φαγητά, 

πλούσια σε θερμίδες, φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρολό στην εμφάνιση της 

διαταραχής, όταν συνδυάζονται με γενετικούς παράγοντες.  

Επίσης, οι διατροφικές συνήθειες φαίνεται να καθορίζονται από την 

οικογένεια. Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με ανοχή ως προς την κατανάλωση υψηλών 

λιπαρών και των οποίων οι γονείς ακολουθούν και οι ίδιοι ανθυγιεινά πρότυπα 

διατροφής, έχουν περισσότερες πιθανότητες να οδηγηθούν σε αυξημένο βάρος. Για 

παράδειγμα οι έλληνες κατά τα τελευταία χρόνια δείχνουν μια μεγάλη στροφή προς 

τροφές με πολλά συντηρητικά και λίπος, όπως το «γρήγορο φαγητό» (fast-food) σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές που προτιμούσαν την ευρέως πια διαδεδομένη 

«μεσογειακή διατροφή» του ελαιόλαδου, των λαχανικών και των φρούτων. 

Σημαντικό ρολό όμως παίζουν και οι ψυχολογικοί παράγοντες, καθώς τα 

επεισόδια υπερφαγίας συνήθως εκλύονται σε περιόδους εντόνου άγχους ή 

κατάθλιψης. Τα παχύσαρκα άτομα φαίνεται να χρησιμοποιούν το φαγητό ως τρόπο 

επανόρθωσης σε όσα τους δημιουργούν πίεση και ανασφάλεια. Σε μια ζωή γεμάτη 

στερήσεις και απώλειας ελέγχου, παίρνουν ικανοποίηση από την ανεξέλεγκτη 

πρόσληψη τροφής. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό πιθανόν αντισταθμίζουν αλλά 

συναισθήματα, τα οποία δεν μπορούν να ελέγξουν, όπως είναι ο θυμός. 

Τέλος, μερικές ασθένειες που μπορούν να οδηγήσουν στην παχυσαρκία ή 

έστω σε μια τάση αύξησης του βάρους είναι ο υποθυρεοειδισμός, η κατάθλιψη και 

ορισμένα νευρολογικά προβλήματα. Επίσης, τα φάρμακα όπως τα στεροειδή και 

μερικά αντικαταθλιπτικά χάπια μπορούν να προκαλέσουν αύξηση βάρους. 
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Επιπτώσεις στην υγεία: 

Η παχυσαρκία αυξάνει τις πιθανότητες απόκτησης διαφόρων ασθενειών, όπως: 

 Καρδιοαγγειακές παθήσεις 

 Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 

 Υπέρταση 

 Υψηλές τιμές χοληστερόλης στο αίμα 

 Υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων 

 Αποφρακτική άπνοια ύπνου 

 Γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση 

 Λιπώδη ήπαρ 

 Οστεοαρθρίτιδα 

 Ορισμένα είδη καρκίνου 

 Άσθμα 

 

Σε ψυχολογικό επίπεδο, η παχυσαρκία φαίνεται να επηρεάζει την ποιότητα της 

ζωής. Τα παχύσαρκα άτομα γίνονται θύματα διακρίσεων και στιγματισμού και 

αποκλείονται από την κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Έχουν ιστορικό 

αποτυχημένων προσπαθειών για δίαιτα, νιώθουν δυσφορία για την αδυναμία τους να 

ελέγξουν το βάρος τους και απέχθεια προς το σώμα τους. Αναφέρουν δυσκολίες στις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις, συχνά αποκλείουν τον εαυτό τους από περιστάσεις και 

δραστηριότητες, όπως είναι το κολύμπι, διότι ντρέπονται και φοβούνται μήπως 

εκτεθούν σε τρίτους. Αναφέρουν συχνά σωματικές ενοχλήσεις, συναισθηματική 

δυσφορία, άγχος και κατάθλιψη τα οποία ανακουφίζονται με το φαγητό, ενώ έχουν 

τάση παραίτησης και απομόνωσης. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης: 

Η διατροφή και η σωματική άσκηση αποτελούν τη βάση για την αντιμετώπιση 

της παχυσαρκίας. Η ποιότητα της διατροφής μπορεί να βελτιωθεί με τη μείωση 

κατανάλωσης τροφίμων, υψηλών σε ενεργειακή πυκνότητα, όπως αυτά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε λίπη και σάκχαρα και με την αύξηση της πρόσληψης φυτικών 

ινών. Σε κάθε περίπτωση ο θεράπων ιατρός είναι ο μόνος κατάλληλος να εκτιμήσει 

την κατάσταση και να προτείνει τον καταλληλότερο τρόπο παρέμβασης.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85_2
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AC%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BF%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CE%B8%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
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Σημαντικό όμως για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι τα άτομα να 

λαμβάνουν ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι ψυχικής 

θεραπείας είναι η οικογενειακή, η γνωσιακή και η θεραπεία ομάδας, μέσα στην οποία 

το άτομο βρίσκει υποστήριξη, αμοιβαιότητα και αποδοχή. Στόχος της ψυχοθεραπείας 

είναι η αποκατάσταση του βάρους και της παθολογικής διατροφικής συμπεριφοράς. 

Ταυτόχρονα όμως εξετάζονται τα αίτια της διαταραχής με στόχο την αντικατάσταση 

των δυσλειτουργικών σκέψεων που οδηγούν στην υπερβολική ενασχόληση με το 

φαγητό με νέες πεποιθήσεις, κίνητρα και εν τέλει νέα μοτίβα συμπεριφοράς. Επίσης 

στόχος είναι η ενίσχυση της αυτοεικόνας του ατόμου και η βελτίωση του τρόπου 

επικοινωνίας και των δυσλειτουργικών σχέσεων που αναπτύσσονται όχι μόνο μέσα 

στην οικογένεια αλλά και γενικότερα με τον κοινωνικό περίγυρο.  

Το άτομο θα πρέπει να εντοπίσει ανάγκες και επιθυμίες και να θέσει υγιείς 

λειτουργικούς στόχους, οι οποίοι δε θα οδηγούν σε προβληματικά πρότυπα 

διατροφής. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΤΖΑΚΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΤΕΡΑΚΗ 
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Ε. ΓΕΝΕΤΙKA ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕNA ΤΡΟΦΙΜΑ 

 

Ορισμός: 

Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα επίσης γνωστά ως γενετικά 

επεξεργασμένα τρόφιμα ή βιολογικά επεξεργασμένα τρόφιμα, χαρακτηρίζονται τα 

τρόφιμα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς. Στους οργανισμούς αυτούς έχουν εισαχθεί αλλαγές στο DNA τους 

χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της γενετικής μηχανικής που επιτρέπουν την 

εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών καθώς και τον μεγαλύτερο έλεγχο των 

χαρακτηριστικών από προηγούμενες μεθόδους όπως η επιλεκτική διασταύρωση και η 

μεταλλαξιογένεση, όπου ένας οργανισμός εκτίθεται σε ραδιενέργεια ή χημικά ώστε 

να δημιουργηθεί μία μη συγκεκριμένη, αλλά μόνιμη αλλαγή. Η τεχνολογία αυτή 

επιτρέπει σε επιλεγμένα μεμονωμένα γονίδια να μεταφερθούν από έναν οργανισμό σε 

έναν άλλο, ακόμα και μεταξύ ειδών που δεν συγγενεύουν μεταξύ τους. 

Η εμπορική πώληση γενετικά τροποποιημένων τροφών ξεκίνησε το 1994, 

όταν η εταιρεία Calgene προώθησε για πρώτη φορά την ανεπιτυχή ντομάτα της Flavr 

Savr με βραδεία ωρίμανση. Οι περισσότερες τροποποιήσεις των τροφίμων 

επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο σε καλλιέργειες με υψηλή ζήτηση από αγρότες 

όπως η σόγια, το καλαμπόκι, η κανόλα και το βαμβάκι. Οι γενετικώς τροποποιημένες 

καλλιέργειες έχουν σχεδιαστεί για αντοχή σε παθογόνους παράγοντες και 

ζιζανιοκτόνα και για καλύτερα θρεπτικά προφίλ. Γενετικώς τροποποιημένα ζώα 

έχουν αναπτυχθεί, αν και μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 κανένα δεν ήταν διαθέσιμο 

στην αγορά, σε οποιαδήποτε χώρα. 

Υπάρχει επιστημονική συναίνεση ότι τα διαθέσιμα σήμερα τρόφιμα που 

προέρχονται από γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες δεν ενέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία από τα συμβατικά τρόφιμα, αλλά ότι κάθε γενετικά 

τροποποιημένο τρόφιμο πρέπει να δοκιμάζεται κατά περίπτωση πριν από την 

εισαγωγή. Ωστόσο, οι πολίτες είναι πολύ λιγότερο πιθανό από ότι οι επιστήμονες να 

αντιλαμβάνονται τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ως ασφαλή. Το νομικό και 

κανονιστικό καθεστώς των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων ποικίλλει ανάλογα 

με τη χώρα, με ορισμένα έθνη να τα απαγορεύουν ή να τα περιορίζουν, ενώ άλλα τα 

επιτρέπουν με πολύ διαφορετικούς βαθμούς ρύθμισης. 
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Ωστόσο, υπάρχουν συνεχιζόμενες ανησυχίες του κοινού σχετικά με την 

ασφάλεια των τροφίμων, τη ρύθμιση, την επισήμανση, τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, τις μεθόδους έρευνας και το γεγονός ότι ορισμένοι γενετικώς 

τροποποιημένοι σπόροι υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που 

ανήκουν σε εταιρείες. 

 

 

 

Πώς προκύπτουν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 

Οι σχετικές τεχνικές που εφαρμόζονται για τη μοριακή γενετική τροποποίηση 

ζωντανών οργανισμών, αποδίδονται με τον όρο «Γενετική Μηχανική» και 

περιλαμβάνουν : 

α) την απομόνωση και κλωνοποίηση των γονιδίων που προσδίδουν επιθυμητά 

χαρακτηριστικά 

β) την εισαγωγή τους στο γονιδίωμα του οργανισμού που θέλουμε να 

τροποποιήσουμε 

γ) την ταυτοποίηση και έκφραση αυτών των γονιδίων στη νέα τους θέση, ώστε να 

εκδηλωθεί το επιθυμητό χαρακτηριστικό. 

 

Γιατί παράγονται γενετικά τροποποιημένα προϊόντα; 

Η ανάγκη για αύξηση της ποσότητας των διαθέσιμων τροφίμων εξαιτίας της 

τεράστιας αύξησης του πληθυσμού και οι απαιτήσεις για ενίσχυση της παραγωγής 

τροφίμων σε χώρες όπου οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τις αποδοτικές σοδειές 

κατά τη διάρκεια του έτους, αποτελούν τους λόγους για τους οποίους αναπτύχθηκαν 
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τα γενετικά τροποποιημένα ή μεταλλαγμένα τρόφιμα, προκειμένου να περιοριστεί ο 

υποσιτισμός. Οι υποστηρικτές της παραγωγής γενετικά τροποποιημένων προϊόντων 

επισημαίνουν ότι με τον τρόπο αυτό θα διατηρηθεί αρκετή τροφή για ολόκληρο τον 

κόσμο, καθώς ο πληθυσμός του συνεχώς αυξάνεται, ενώ θα μειωθεί η προσθήκη 

χημικών προσθετικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Επίσης, από την μεγαλύτερη 

και καλύτερη παραγωγή θα επωφεληθούν τόσο οι αγρότες όσο και οι καταναλωτές. 

Προς το παρόν όμως υπάρχει ένα κύμα αντιδράσεων από πολίτες, αγρότες και 

επιστήμονες οι οποίοι αμφιβάλλουν για την ασφάλειά τους. 

 

Ο έλεγχος των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων 

Σε άλλους τομείς υποστηρίζονται με ενθουσιασμό οι κατακτήσεις της 

γενετικής μηχανικής, ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τα γενετικά τροποποιημένα 

τρόφιμα. Οι αντιδράσεις για τα βιοτεχνολογικά προϊόντα προκύπτουν κυρίως από την 

αμφιβολία. Ο έλεγχος που είχε γίνει μέχρι σήμερα για την επικινδυνότητα και τις 

επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, ήταν ανεπαρκής. Περισσότερο 

εκτεταμένοι και πιο αυστηροί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια, έχουν 

δείξει ότι είναι αδύνατον να αποκλείσει κανείς τους πιθανούς κινδύνους που 

προκύπτουν από τα τρόφιμα αυτά. 

 

Πλεονεκτήματα γενετικά τροποποιημένων προϊόντων 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα έχουν κάποια 

πλεονεκτήματα που τα καθιστούν υπεραπαραίτητα στον σύγχρονο κόσμο όπως: 

 

Α. Προϊόντα φυτικής προέλευσης: 

 Μείωση χρόνου ωρίμανσης των φυτών ή δέντρων που τα παράγουν. 

 Τα ΓΤ φυτά προσφέρουν καλύτερες και μεγαλύτερες σοδειές, αυξημένη 

αντίσταση εναντίον βλαβερών οργανισμών και ασθενειών, χρειάζονται 

λιγότερα εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. 

 Αυξημένη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. 

 Πιθανότητες για νέα προϊόντα και μεθόδους καλλιέργειας. 

 Καλύτερη γεύση και ποιότητα από τα συμβατικά. 
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Β. Προϊόντα ζωικής προέλευσης: 

 Περισσότερες θρεπτικές ιδιότητες, αυξημένη αντίσταση των ζώων σε 

ασθένειες, αύξηση της παραγωγικότητας. 

 Καλύτερη και περισσότερη παραγωγή κρέατος, αυγών και γάλακτος. 

 Βελτίωση της υγείας των ζώων και καλύτερες διαγνωστικές μέθοδοι. 

 

Γ. Ωφελήματα για το περιβάλλον 

 Λιγότερη χρήση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων. 

 Καλύτερη διατήρηση του εδάφους και των υδάτων όπως επίσης εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

 Βιολογική επεξεργασία των δασικών προϊόντων. 

 Καλύτερος χειρισμός και επεξεργασία των αποβλήτων. 

 

Δ. Ωφελήματα για την κοινωνία 

 Αυξημένη παραγωγή τροφίμων και ασφάλεια για τον αυξανόμενο ανθρώπινο 

πληθυσμό της γης. 

 Αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας και του υποσιτισμού που μαστίζει 

σήμερα ένα πολύ μεγάλο αριθμό χωρών παγκοσμίως. 
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Μειονεκτήματα γενετικά τροποποιημένων προϊόντων 

Α. Ασφάλεια 

 Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία: Μεταφορά αλλεργιών, δημιουργία 

ανθεκτικών μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά λόγω μετάδοσης των γονιδίων 

που προσδίδουν την ανθεκτικότητα αυτή, πιθανότητα για άγνωστες 

επιδράσεις που μπορούν να έχουν σχέση με καρκίνο ή άλλες επιδράσεις στην 

ανθρώπινη υγεία. 

Πιο αναλυτικά: 

 Οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία από τη χρήση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων 

έχουν ως εξής:  

α) Να εισαχθούν στην τροφική αλυσίδα νέοι αλλεργιογόνοι παράγοντες. Αυτό 

συνέβη όταν μεταφέρθηκε ένα γονίδιο από βραζιλιάνικη καρύδα σε φυτό σόγιας για 

να βελτιωθεί η θρεπτική της αξία και αποδείχτηκε πειραματικά ότι ένα αλλεργιογόνο 

από ένα φυτό μπορεί να μεταφερθεί σε ένα άλλο μέσω αυτής της διαδικασίας της 

γενετικής μηχανικής. 

β) Να αυξηθεί η αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιοτικά, (νεομυκίνη, 

στρεπτομυκίνη, αμπικιλλίνη, καναμυκίνη) και να μειωθεί η αποτελεσματικότητα των 

φαρμάκων αυτών. 

γ) Να παραχθούν νέες τοξίνες από Γ.Τ. φυτά που εκκρίνουν τοξικές ουσίες ενάντια 

σε ζιζάνια και έντομα και οι οποίες μπορεί να είναι τοξικές και για τον άνθρωπο. 

δ) Να επιδράσουν οι Γ.Τ. οργανισμοί σε οργανισμούς που δεν είναι προβλεπόμενοι 

στόχοι. Εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι γύρη από γενετικά τροποποιημένο 

καλαμπόκι-Bt μπορεί να αποβεί θανατηφόρος στην πεταλούδα τύπου Monarch. 

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι τα 

γενετικά τροποποιημένα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο ή κάποια από 

αυτά αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισής του πολύ περισσότερο καθώς για την 

παραγωγή των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, οι επιστήμονες επεμβαίνουν 

στους γενετικούς μηχανισμούς της φύσης και έτσι αναμειγνύονται γονίδια από 

βιολογικά διαφορετικούς οργανισμούς. 

 

 Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Ανεπιθύμητη μεταφορά ΓΤ χαρακτηριστικών σε 

άλλους οργανισμούς με φυσικούς τρόπους, άγνωστες επιδράσεις σε μικρόβια 

ή άλλους μικροοργανισμούς του εδάφους, μέσω της απώλειας του πλούτου 
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της βιολογικής διαφοροποίησης στο φυτικό και ζωικό βασίλειο. Επίσης η 

ανθεκτικότητα ορισμένων μεταλλαγμένων φυτειών στα ζιζανιοκτόνα και 

εντομοκτόνα, μπορεί να είναι αιτία αλλοίωσης του φυτικού πλούτου και της 

βιολογικής διαφοροποίησης στο φυτικό και στο ζωικό βασίλειο. 

 

Β. Προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων 

 Υπάρχει ο κίνδυνος, μερικές πολυεθνικές εταιρείες να μπορούν να ελέγχουν 

την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Αύξηση της εξάρτησης των φτωχότερων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών 

από τις πλουσιότερες και βιομηχανοποιημένες χώρες, οι οποίες 

εκμεταλλεύονται και τους φυσικούς πόρους. 

 Εκμετάλλευση των φυσικών πόρων άλλων πιο αδύναμων χωρών από τις πιο 

αναπτυγμένες χώρες.  

 

Γ. Ηθικά προβλήματα 

 Επέμβαση στους γενετικούς μηχανισμούς της φύσης και παραβίαση των 

εσωτερικών αξιών φυσικών οργανισμών. 

 Ανάμειξη γονιδίων από βιολογικά διαφορετικούς οργανισμούς. 

 Αντίθεση για την κατανάλωση προϊόντων φυτικής προέλευσης που περιέχουν 

ζωικά γονίδια και αντίθετα. 

 

Δ. Προβλήματα σήμανσης 

 Σε μερικές χώρες δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται πάνω στα προϊόντα 

κατά πόσο προέρχονται από ΓΤ. 

 Η ανάμειξη ΓΤ και μη ΓΤ προϊόντων δυσκολεύει τις προσπάθειες σήμανσης 

αναφορικά με την προέλευση και το είδος των προϊόντων. 

 

Ε. Προβλήματα για την κοινωνία 

Δεδομένου ότι είναι οι περισσότερο πλούσιες και ανεπτυγμένες χώρες που ελέγχουν 

την τεχνολογία των ΓΤΤ, υπάρχει ο κίνδυνος στρέβλωσης και τα νέα προϊόντα θα 

αναπτύσσονται σύμφωνα με τα συμφέροντα των πλουσιοτέρων χωρών. 
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Πιο αναλυτικά οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία από ΓΤΤ 

 Να εισαχθούν στην τροφική αλυσίδα νέοι αλλεργιογόνοι παράγοντες. Αυτό 

συνέβη όταν μεταφέρθηκε ένα γονίδιο από βραζιλιάνικη καρύδα σε φυτό 

σόγιας για να βελτιωθεί η θρεπτική της αξία και αποδείχτηκε πειραματικά ότι 

ένα αλλεργιογόνο από ένα φυτό μπορεί να μεταφερθεί σε ένα άλλο μέσω 

αυτής της διαδικασίας της γενετικής μηχανικής. 

 Να αυξηθεί η αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιοτικά, (νεομυκίνη, 

στρεπτομυκίνη, αμπικιλλίνη, καναμυκίνη) και να μειωθεί η 

αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών. 

 Να παραχθούν νέες τοξίνες από Γ.Τ φυτά που εκκρίνουν τοξικές ουσίες 

ενάντια σε ζιζάνια και έντομα και οι οποίες μπορεί να είναι τοξικές και για 

τον άνθρωπο. 

 Να επιδράσουν οι Γ.Τ οργανισμοί σε οργανισμούς που δεν είναι 

προβλεπόμενοι στόχοι. Εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι γύρη από 

γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι-Bt μπορεί να αποβεί θανατηφόρος στην 

πεταλούδα τύπου Monarch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπέρασμα: 

Τα ΓΤΤ είναι παντού, όπως στα παράγωγα τροφίμων (καλαμπόκι, σόγια, 

canola). Μπορούν να αποφευχθούν με την αγορά πιστοποιημένων βιολογικών, μη-

γενετικά τροποποιημένων αλλά και τοπικά παραγόμενων προϊόντων. Όμως μέχρι 

σήμερα δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι τα ΓΤΤ έχουν προκαλέσει 
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κάποια ασθένεια ή βλάβες σε ανθρώπους. Παρά το γεγονός αυτό, κάθε ΓΤΤ θα 

πρέπει αξιολογείται ανεξάρτητα και σχολαστικά. 

 

 

Ηθικά διλήμματα 

Η επέμβαση στους νόμους και μηχανισμούς της φύσης, αναδεικνύει μια σειρά 

από προβληματισμούς, που αφορούν την παραβίαση των αξιών τόσο της 

ανθρωπότητας, όσο και των ίδιων των οργανισμών που μεταλλάσσονται. Η ανάμιξη 

ζωικών και φυτικών γονιδίων γεννά ερωτήματα, σχετικά με το τι προϊόντα είναι 

τελικά αυτά που προκύπτουν. Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι καταστροφικοί (π.χ. νόσος 

των τρελών αγελάδων). 

 

Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα και Πολυεθνικές 

Υπάρχουν φόβοι των επιστημόνων λόγω της άρνησης των πολυεθνικών να 

αποδεχτούν και τις ελάχιστες διαδικασίες ελέγχου των Γενετικά Τροποποιημένων 

Οργανισμών (ΓΤΟ) πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία, 

επειδή οι ελεγκτικές αυτές διαδικασίες απαιτούν χρόνο και καθυστέρηση στην 

απόσβεση των κεφαλαίων τους και συνεπώς στην κερδοφορία. 

Όταν η γενετική μηχανική δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μεταγγίσει 

γονίδια μεταξύ ειδών διαφορετικών λόγω φυσικής εξέλιξης, οι πολυεθνικές θεωρούν 

την πενταετία σαν μεγάλο χρονικό διάστημα για τη διενέργεια των απαιτούμενων 

ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακινδυνότητά τους για τη δημόσια υγεία και 

το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που ορισμένες ανακαλύψεις 

θεωρήθηκαν λυτρωτικές για τον άνθρωπο, επειδή έλυσαν ορισμένα άμεσα 

προβλήματα. Όμως, μετά από χρόνια χρησιμοποίησής τους διαπιστώθηκαν οι 

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. 

Η ιδιομορφία που υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση και δικαιολογεί την 

αυξημένη ανησυχία των επιστημόνων απορρέει από την καινοτομία των γενετικά 

τροποποιημένων τροφίμων που έχει τυχόν αρνητικές συνέπειες ίσως και μη 

αντιστρέψιμες. 

Επίσης, απορρέει και από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν μέχρι 

σήμερα οι πολυεθνικές τη γενετική μηχανική. Δεν τη χρησιμοποίησαν για να λύσουν 

το παγκόσμιο επισιτιστικό πρόβλημα, να αναβαθμίσουν το περιβάλλον και τη 

δημόσια υγεία. Για κάποιους, βασικά κριτήρια χρησιμοποίησής τους αποτελούν η 
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μεγιστοποίηση των κερδών τους, η κυριαρχία τους στην αγορά των τροφίμων, αλλά 

και των αναπτυσσόμενων χωρών από τους πολυεθνικές. Η διαπίστωση αυτή 

επιβεβαιώνεται από την κατοχύρωση των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών σαν 

πνευματική ιδιοκτησία των μονοπωλίων. Η κατοχύρωση αυτή που αποτελεί βήμα 

αρνητικής εξέλιξης, ακόμα και σε σχέση με τη λεγόμενη πράσινη επανάσταση, η 

οποία πραγματοποιήθηκε από δημόσια ιδρύματα που διέθεταν τα προϊόντα τους 

έρευνάς τους σε συμβολικές τιμές, ισχυροποιεί την κυριαρχία των πολυεθνικών και 

εμποδίζει την πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών στα προϊόντα τους διεθνούς 

έρευνας και τεχνολογίας. Επιβεβαιώνεται ακόμα και από τα συγκεκριμένα γενετικά 

τροποποιημένα φυτά που έχουν προωθήσει στη γεωργική παραγωγή. Για παράδειγμα, 

γνωστό μονοπώλιο με κυρίαρχο ρόλο στον τομέα έχει δημιουργήσει και προωθήσει 

για καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένα φυτά ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα του, 

αδιαφορώντας αν τα γονίδια αυτών των τροποποιημένων φυτών μπορούν μέσα από 

συγγενικά είδη να μεταγγιστούν σε άλλα φυτά και να δημιουργήσουν τα σούπερ 

ζιζάνια, αλλά και ένα φαύλο κύκλο στη σχέση ζιζάνια – ζιζανιοκτόνα. 

Τους έχουν δημιουργηθεί και προωθηθεί για καλλιέργεια γενετικά 

τροποποιημένα φυτά ανθεκτικά σε ορισμένα έντομα, αδιαφορώντας αν αυτά τα φυτά 

υπονομεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. 

Το ίδιο μονοπώλιο δημιούργησε και αποπειράθηκε να χρησιμοποιήσει το 

γονίδιο στείρωσης, γνωστό ως «εξολοθρευτή», το οποίο καταστρέφει το σπόρο των 

γενετικά τροποποιημένων φυτών, έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

τους αγρότες την επόμενη χρονιά και να είναι αναγκασμένοι κάθε χρόνο να 

προμηθεύονται σπόρο από αυτήν. Την εφεύρεση αυτή, η επιχείρηση αναγκάστηκε να 

τη σταματήσει λόγω διεθνούς κατακραυγής. 
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ΣΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Ορισμός Βιολογικής Γεωργίας 

Η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο 

παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, ενώ ταυτόχρονα 

σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.  

Οι πρακτικές της βιολογικής γεωργίας σχεδιάστηκαν με σκοπό την 

εξασφάλιση της ελάχιστης ανθρώπινης παρέμβασης και των επιπτώσεων της στο 

περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί όσο πιο 

φυσικά γίνεται.  

Σε μια επιτυχημένη βιολογική καλλιέργεια, το φυτό πρέπει να λαμβάνει την 

καλύτερη δυνατή τροφή για να στηρίξει το ριζικό του σύστημα, να βρίσκεται σε 

υγειές και θρεπτικό υπόστρωμα και να καταπολεμά τους εχθρούς του (επικίνδυνα 

ζιζάνια και έντομα) έγκαιρα και μόνο με φυσικές μεθόδους. Τότε, ανάλογα τις 

καιρικές συνθήκες, το αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχημένο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιολογικά Προϊόντα-Ορισμός 

Για να θεωρείται ένα προϊόν βιολογικό θα πρέπει να προκύπτει από βιολογική 

καλλιέργεια τουλάχιστον τριετίας και να υπάρχει στη συσκευασία του το ειδικό σήμα 

με τον οργανισμό που το πιστοποίησε και τον κωδικό πιστοποίησής του. 
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Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή 

υλικών κατά τη διαδικασία παραγωγής. Οι αυστηροί έλεγχοι που πραγματοποιούνται 

σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή βιολογικών 

προϊόντων είναι φιλική προς το φυσικό περιβάλλον, τα ζώα αλλά και την υγεία των 

καταναλωτών.  

Ο κανονισμός 2092/91 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχει όλες τις αρχές 

που αναφέρονται στη βιολογική γεωργία. Στον τομέα της βιολογικής κτηνοτροφίας, 

τα ζώα θα πρέπει να τρέφονται με βιολογικές τροφές και μέσα σε καθορισμένα 

περιβάλλοντα έτσι ώστε το προϊόν που παράγεται να θεωρείται βιολογικό. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται ώστε ένα προϊόν 

να είναι βιολογικό σε όλα τα στάδια παραγωγής και καλλιέργειας αλλά και στα 

στάδια μεταποίησης και τυποποίησης και να υπάρχει έλεγχος όλων αυτών των 

διαδικασιών. 

Στην Ελλάδα, υπάρχει ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια στις βιολογικές 

καλλιέργειες αλλά και στη ζήτηση που παρουσιάζεται από πλευράς καταναλωτών. 

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη λειτουργούν λαϊκές αγορές όπου πωλούνται μόνο 

βιολογικά προϊόντα. Σιγά σιγά ξεκινούν και ανοίγουν αρκετά καταστήματα με 

βιολογικά προϊόντα αφού οι καταναλωτές εκφράζουν αυξανόμενη ζήτηση σε τέτοια 

προϊόντα βασισμένοι στην ενημέρωση για τη μεγαλύτερη διατροφική τους αξία. 

Επίσης, μέσα σε σουπερμάρκετ ανά την Ελλάδα βλέπουμε χώρους που έχουν 

βιολογικά προϊόντα.  

Στον τομέα των εξαγωγών βιολογικών προϊόντων, το Ελληνικό ελαιόλαδο 

εξάγεται σε αρκετές χώρες του κόσμου και γίνονται σημαντικές προσπάθειες για 

προώθηση Ελληνικών βιολογικών στο εξωτερικό με τη συμβολή των αυστηρών 

ελέγχων για διατήρηση της ποιότητας και ελέγχων για πιστοποίηση. 

 

Είναι τα προϊόντα με βιολογικά συστατικά βιολογικά προϊοντα;  

Εάν σε κάποιο προϊόν απλά αναγράφεται ότι περιέχει ορισμένα βιολογικά 

συστατικά, τότε αυτό δεν μπορεί να πωληθεί ως βιολογικό αν και έχει παρατηρηθεί 

το φαινόμενο πιθανής προσπάθειας "παραπλάνησης" των καταναλωτών, από 

εταιρείες τροφίμων, οι οποίες χρησιμοποιούν στο προϊόν που παράγουν, ένα ή 

περισσότερα βιολογικά συστατικά.   

Αναγράφουν στην ετικέτα ότι το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει ένα βιολογικό 

συστατικό και ο καταναλωτής πέφτει στην παγίδα, νομίζοντας εσφαλμένα ότι το 
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τελικό προϊόν είναι  στο σύνολο του και βιολογικό. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι, 

αφού κάλλιστα μπορεί να περιέχει  ένα βιολογικό συστατικό, αλλά όμως όλα τα 

υπόλοιπα, να είναι συμβατικά.       

 Φυσικά, δεν τίθεται ζήτημα παραπλάνησης από τις εταιρείες το οποίο θα                

μπορούσε να στηριχτεί νομικά, αφού στην ουσία δεν αναγράφεται κάτι ψευδές. Δε 

χαρακτηρίζουν δηλαδή το προϊόν βιολογικό, άσχετα εάν ο μη ψαγμένος καταναλωτής 

ενδέχεται να πιστεύει το αντίθετο. 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται στην ετικέτα να απεικονίζεται το λογότυπο 

πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, εάν το τελικό προϊόν δε μπορεί να πιστοποιηθεί 

ως βιολογικό στο σύνολο του. Δηλαδή, ακόμα και εάν ένα ή περισσότερα συστατικά 

είναι βιολογικά, απαγορεύεται στη συσκευασία να υπάρχει το λογότυπο ένδειξης 

βιολογικού προϊόντος, εάν το τελικό προϊόν, στο σύνολο του δεν έχει πιστοποιηθεί ως 

βιολογικό. 

 

Πλεονεκτήματα των βιολογικών προϊόντων 

Τα βιολογικά προϊόντα έχουν γίνει πιο δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Κάθε 

χρόνο ο μέσος ευρωπαίος καταναλωτής ξοδεύει όλο και περισσότερα χρήματα για 

βιολογικά προϊόντα, με την συνολική αγορά βιολογικών προϊόντων να μεγαλώνει 

κατά το 13% στην Ευρώπη το 2015.  

Τα κύρια επιχειρήματα για τη δημοτικότητά τους περιστρέφονται κυρίως 

γύρω από τέσσερεις άξονες: 

 Είναι πιο ασφαλή για κατανάλωση γιατί δεν έχουν παρασιτοκτόνα και 

λιπάσματα. 

 Είναι καλύτερης ποιότητας, πιο γευστικά και πιο ασφαλή. 

 Είναι πιο θρεπτικά και υγιεινά από τα συμβατικά τρόφιμα. 

 Η παραγωγή τους είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. 

 

Μειονεκτήματα των βιολογικών προϊόντων 

Τα βιολογικά τρόφιμα εκτός από πλεονεκτήματα παρουσιάζουν και κάποια 

μειονεκτήματα, με βασικότερα τα ακόλουθα: 

 Το κόστος τους είναι υψηλότερο σε σχέση με τα συμβατικά τρόφιμα ,άλλες 

φορές με αρκετά μεγάλη διαφορά και άλλες με μικρότερη. 

http://www.fibl.org/en/service-en/news-archive/news/article/biomarkt-waechst-zweistellig-bioflaeche-steigt-auf-fast-13-millionen-hektar-an.html
http://www.fibl.org/en/service-en/news-archive/news/article/biomarkt-waechst-zweistellig-bioflaeche-steigt-auf-fast-13-millionen-hektar-an.html
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 Μερικές φορές τα βιολογικά τρόφιμα που παρουσιάζουν στην αγορά δεν είναι 

όσο βιολογικά λένε, παρόλο που ελέγχονται. Έτσι, αγοράζουμε προϊόντα που 

τελικά δεν είναι βιολογικά. 

  Στα βιολογικά τρόφιμα, παρόλο που αυξάνονται όλο και περισσότερο, για 

την ώρα οι επιλογές είναι αρκετά περιορισμένες. Σε όσα μαγαζιά υπάρχουν 

είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα μη βιολογικά προϊόντα. 

 

Αξίζουν τα βιολογικά προϊόντα το κόστος;  

Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο κάθε μέρα όλο και περισσότεροι 

καταναλωτές λένε «ναι». Τα βιολογικά τρόφιμα είναι πολύ ακριβά να καλλιεργηθούν 

και το κόστος εμφανίζεται στις υψηλότερες τιμές στο σουπερ μάρκετ. Η επιλογή 

αυτών των προϊόντων στη διατροφή μπορεί να κοστίζει λίγο περισσότερα χρήματα, 

αλλά θεωρείται πως έτσι φροντίζει κανείς την υγεία του. 

 

Είναι τα βιολογικά προϊόντα όντως βιολογικά; 

Ο όρος «βιολογικά» στις μέρες μας μάλλον δεν είναι και τόσο ακριβής. Για να 

είναι η τροφή μας αγνή θα πρέπει εξίσου αγνό να είναι και το νερό που δέχεται και ο 

αέρας που την περιβάλλει αλλά και το χώμα στο οποίο μεγαλώνει. Όμως το 

περιβάλλον μας είναι γεμάτο ρύπους σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα κοντά σε 

αστικές ζώνες. Η γη έχει ραδιενεργά στοιχεία και το μεγαλύτερο μέρος του 

υδροφόρου ορίζοντα είναι σοβαρά μολυσμένο. Ελάχιστα σημεία παραμένουν 

πραγματικά ανέγγιχτα από κάποιου είδους μόλυνση. Έτσι, ο όρος «βιολογικά» είναι 

από πολλούς αμφισβητήσιμος.  

Σε μια έρευνα που έγινε σε καταναλωτές βιολογικών προϊόντων στις Η.Π.Α. 

το 2003, το 69% απάντησε ότι τα προτιμά επειδή είναι πιο υγιεινά. Συχνά, 

εμφανίζονται στο διαδίκτυο ισχυρισμοί ότι η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων 

βοηθά και στην αποφυγή του καρκίνου. Ωστόσο, τα 50 χρόνια έρευνας στα βιολογικά 

προϊόντα δεν έχουν αναδείξει θετικές επιπτώσεις στην υγεία από την κατανάλωση 

αυτών των προϊόντων ούτε κάποια συγκεκριμένη βελτίωση στη θρεπτική τους 

ποιότητα. Οι συστηματικές ανασκοπήσεις από διάφορους ερευνητές (στη Νέα 

Ζηλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία  στις ΗΠΑ) συμφωνούν. Η πιο μεγάλη και πιο 

μακροχρόνια μελέτη του είδους, που έγινε σε 620,000 γυναίκες για 9 χρόνια στη 
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Μεγάλη Βρετανία, βρήκε «μικρή έως καμία» μείωση στα ποσοστά καρκίνου στις 

γυναίκες που κατανάλωναν βιολογικά προϊόντα. 

Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες βιολογικές καλλιέργειες 

χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα όπως όλες οι άλλες. Τα φυτοφάρμακα που 

χρησιμοποιούν είναι απλά «φυσικά» ή «βιολογικά», συχνά κοπριά ή βιολογικά 

φυτοφάρμακα από την αγορά, σε αντίθεση με τις συμβατικές καλλιέργειες που 

χρησιμοποιούν τα λεγόμενα συνθετικά φυτοφάρμακα. Πολλοί πιστεύουν ότι επειδή 

κάτι είναι «φυσικό» είναι και αυτόματα πιο ασφαλές από κάτι «συνθετικό», αλλά δεν 

υπάρχει κανένας επιστημονικός λόγος που να στηρίζει αυτήν την αντίληψη. Οι 

βιολογικές καλλιέργειες χρησιμοποιούν βέβαια διάφορες μεθόδους για να μειώσουν 

τη χρήση παρασιτοκτόνων, και όντως η συγκεκριμένη έρευνα από το Stanford βρήκε 

πως τα βιολογικά προϊόντα είχαν λιγότερα υπολείμματα από παρασιτοκτόνα σε 

σύγκριση με τα συμβατικά. Η διαφορά όμως ήταν τόσο μικρή που η ίδια έρευνα 

σημειώνει πως οι πιθανότητες αυτών των ποσοτήτων να είναι επικίνδυνες ήταν 

περίπου οι ίδιες. Επίσης, ένα απλό ξέπλυμα πριν την κατανάλωση μπορεί να 

αφαιρέσει τα όποια υπολείμματα.  

Τα επιστημονικά στοιχεία για τα πλεονεκτήματα από τις βιολογικές 

καλλιέργειες είναι προς το παρόν λίγα, με τα πιο σημαντικά ευρήματα να έχουν να 

κάνουν με τη βιοποικιλότητα. Πιθανόν στο μέλλον να εφαρμόζονται στα συμβατικά 

συστήματα κάποιες από τις πρακτικές των βιολογικών συστημάτων που είναι 

επωφελείς π.χ. αμειψισπορά (εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι).  

 

 Φτάνουν για όλους τα Βιολογικά Προϊόντα; 

Αρκετοί πιστεύουν ότι αν δεν αυξηθούν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις κι αν δεν 

αλλάξει ριζικά η διατροφή των ανθρώπων θα είναι αδύνατον να τραφεί ο πλανήτης το 

2050 αποκλειστικά με βιολογικά αγροτικά προϊόντα, σύμφωνα με μια μελέτη που 

δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Communications. 

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι το 2050 ο αριθμός των ανθρώπων θα ξεπερνά τα 9 

δισεκατομμύρια και θα απαιτείται να αυξηθεί κατά 50% η αγροτική παραγωγή για να 

τραφούν όλοι. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, δεδομένου ότι οι βιολογικές καλλιέργειες είναι 

λιγότερο αποδοτικές σε σύγκριση με την παραδοσιακή γεωργία (και εφόσον η 

ανθρώπινη δίαιτα δεν αλλάξει), θα χρειαζόταν να αυξηθούν κατά 16-33% οι 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κάτι που σημαίνει ότι στο ίδιο διάστημα θα αυξανόταν η 

http://annals.org/aim/article/1355685/organic-foods-safer-healthier-than-conventional-alternatives-systematic-review
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καταστροφή των δασών κατά 8-15%. Παρά τον θετικό αντίκτυπο που θα είχαν για το 

περιβάλλον αυτές οι βιολογικές καλλιέργειες, κυρίως επειδή δεν θα 

χρησιμοποιούνταν φυτοφάρμακα, οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν αυτή τη λύση «μη 

βιώσιμη». 

Οι ερευνητές εξέτασαν άλλα «σενάρια»: Από μια «μερική» τροποποίηση των 

παραδοσιακών καλλιεργειών μέχρι τη ριζική μετατροπή τους σε βιολογικές, σε 

συνδυασμό όμως με ορισμένες άλλες παραμέτρους και ιδίως με την αλλαγή της 

διατροφής του ανθρώπου με τον περιορισμό της κατανάλωσης κρέατος. 

Όπως αναφέρουν η μετάβαση σε μια βιολογική γεωργία θα μπορούσε να 

ανταποκριθεί στην παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα, και μάλιστα να είναι βιώσιμη 

λύση, μόνο εφόσον περιοριστεί η σπατάλη τροφίμων και μειωθεί η παραγωγή 

κρέατος. 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα ήταν εφικτό να παράγονται μόνο βιολογικά 

προϊόντα σε ποσοστό 100% χωρίς να αυξηθεί η καλλιεργήσιμη γη, μόνο αν 

μειωνόταν κατά 50% η σπατάλη τροφίμων και ταυτόχρονα αν καταργούνταν εντελώς 

οι καλλιέργειες που προορίζονται για ζωοτροφές. Αποτέλεσμα: λιγότερα ζώα 

κτηνοτροφίας και μείωση στο 11% (από 38% σήμερα) των ζωικών πρωτεϊνών που 

καταναλώνει ο άνθρωπος. 

Τα συμπεράσματα της μελέτης έγιναν δεκτά με σκεπτικισμό από άλλους 

ερευνητές. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι «απλουστευτικές, αν συγκριθούν με την 

πραγματική ζωή» και περιλαμβάνουν «πολλές υποθέσεις που θα μπορούσαν να 

αποδειχθούν αληθείς ή λανθασμένες», εξήγησε ο Λες Φίρμπανκ, ερευνητής στο 

Πανεπιστήμιο του Λιντς. 

«Με τις στρατηγικές αυτές, το πιάτο του ανθρώπου θα γινόταν αισθητά 

διαφορετικό σε σύγκριση με τη σημερινή εποχή, με ελάχιστο κρέας οποιουδήποτε 

είδους και σημαντική αύξηση της κατανάλωσης λαχανικών», είπε από την πλευρά της 

η Μαρτίν Μπάρονς, του Πανεπιστημίου του Γουόργουικ.  

 

Στατιστικά στοιχεία για τα βιολογικά προϊόντα 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (2012) του FiBL &IFOAM (International 

Federation of Organic Agricultural Movements), στον κόσμο υπάρχουν 37,5 

εκατομμύρια εκτάρια αγροτικής γης που εκμεταλλεύεται για βιολογικά προϊόντα από 

1,9 εκατομμύρια παραγωγούς σε σύνολο 162 χωρών με επίσημα στοιχεία. Οι 

περιοχές με τις μεγαλύτερες εκτάσεις βιολογικής αγροτικής γης είναι η Ωκεανία 
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(32% του συνολικού ποσοστού), η Ευρώπη (30%) και η Λατινική Αμερική (18%). Οι 

χώρες που προπορεύονται σε βιολογικά καλλιεργήσιμη γη είναι η Αυστραλία, η 

Αργεντινή και οι Η.Π.Α. Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό παραγωγών που 

ασχολούνται με βιολογικές καλλιέργειες είναι η Ινδία, η Ουγκάντα και το Μεξικό. Το 

κρατίδιο του Μπουτάν στα Ιμαλάια είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που παράγει εξ 

ολοκλήρου βιολογικά προϊόντα. 

Στην Ευρώπη, το 5,4 % της γεωργικής γης εκμεταλλεύεται για βιολογικές 

καλλιέργειες. Οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκτάσεις για βιολογικές καλλιέργειες είναι 

η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία. Υπάρχουν αρκετές χώρες με παραπάνω από 10 % 

βιολογικά καλλιεργήσιμη γη όπως το Λιχτενστάιν, η Αυστρία, η Σουηδία, η Εσθονία, 

η Ελβετία, η Τσεχία και η Λετονία. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει ποια προϊόντα πρέπει να θεωρούνται 

βιολογικά με βάση κοινά κριτήρια για όλες τα κράτη-μέλη, αν και κάθε χώρα έχει το 

δικαίωμα να θεσπίζει δική της νομοθεσία όσον αφορά την εγχώρια κατανάλωση. Ένα 

προϊόν για να θεωρείται βιολογικό, πρέπει να έχει τη σχετική ένδειξη που πιστοποιεί 

ότι ακολούθησε βιολογικό τρόπο παραγωγής σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007, 889/2008 και (ΕΕ) 271/2010 που αφορούν προϊόντα 

αγροτικής καλλιέργειας, ιχθυοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας. 

Στην Ελλάδα, υπάρχουν περίπου 460.000 εκτάρια που χρησιμοποιούνται για 

βιολογικές καλλιέργειες και περίπου 22.000 παραγωγοί ασχολούνται με βιολογικές 

καλλιέργειες στον ελλαδικό χώρο. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται διάφοροι φορείς 

πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Κυριότερα προϊόντα όσον αφορά τη βιολογική 

γεωργία στην Ελλάδα αποτελούν η ελιά και τα δημητριακά, βιολογικά λαχανικά όπως 

οι ντομάτες και τα αγγούρια, βιολογικά φρούτα όπως τα πορτοκάλια και τα μήλα, 

αβγά και κρέας αν και υπάρχει πλειάδα προϊόντων που καλλιεργούνται ανά νομούς 

της ελληνικής επικράτειας 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΚΚΟΥΣ  

ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΑΝΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΖΑΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΡΑΚΗ 
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ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%C

F%86%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%C

E%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1 

 http://www.kathimerini.gr/981957/article/epikairothta/episthmh/ereyna-kalofagades-me-

protimhsh-sta-yaria-oi-arxaioi-ellhnes  

 https://enimerwsi.wordpress.com/2018/02/12/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%

81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%C

E%B1-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81-2  

 http://elhalflashbacks.blogspot.com/2017/09/oi-diatrofikes-sinithies-ton-archaion-ellinon.html  

 https://www.mouseioaianis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemi

d=96  

 https://www.diatrofi.gr/diaita/kathimerini-diatrofi/h-diatrofi-sthn-arxaia-ellada  

 https://www.diatrofi.gr/diaita/kathimerini-diatrofi/h-diatrofi-ta-byzantina-xronia  

 http://nutritiouslife.gr/diatrofi-stin-archea-ellada  

 https://www.bovary.gr/health-diary/7728/ti-etrogan-oi-arhaioi-ellines-ta-mystika-tis-eyzoias-

toys  

 http://elhalflashbacks.blogspot.com/2017/08/i-diatrofi-ton-archaion-ellinon.html  

 https://balaska.files.wordpress.com/2014/06/ceb1-cebcceadcf81cebfcf82-

ceb4ceb9ceb1cf84cf81cebfcf86ceaecf82.pdf  

 https://www.diaforetiko.gr/ta-mistika-tis-diatrofis-ton-archeon-ellinon  

 https://www.youtube.com/watch?v=gcGroRw_BgA 

 Wikipedia , gastronomion. blogspot.gr, e.diatrofi.gr 

 http://htetartitaxi.blogspot.com/2015/01/4.html 

 https://www.grelia.gr/gr/blog/to-elaiolado-stin-arxaiotita-98 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΑΣEIΣ 
 https://dietetics.com.gr/%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1

%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-

%CE%BD%CE%AD%CE%B1/ 

 https://www.iatronet.gr/diatrofi/swsti-diatrofi/article/3236/diatrofogenwmiki-diatrofogenetiki-

dyo-neoi-oroi.html 

 https://www.hygeia.gr/mesogeiaki-diatrofi-enas-thisayros-sto-piato-mas/  

 https://www.youtube.com/watch?v=xmFenlvCr9M  

 https://www.youtube.com/watch?v=VViXRFVAfvY  

 https://www.2happy.gr/el/categories/superfoods-

%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%C

F%82?gclid=EAIaIQobChMIzP2Zg9323gIVm__jBx1YhweVEAAYAiAAEgL1ovD_BwE  

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%81%CE

%BF%CF%86%CE%AD%CF%8  

 https://omofagia.gr/%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%B9%

CE%BA%CE%AE-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE/ 2  

 https://www.in2life.gr/wellbeing/nutrition/article/325538/omofagia-ta-ofelh-kai-oi-

kindynoi.html  

 http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/09/blog-post_9167.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.kathimerini.gr/981957/article/epikairothta/episthmh/ereyna-kalofagades-me-protimhsh-sta-yaria-oi-arxaioi-ellhnes
http://www.kathimerini.gr/981957/article/epikairothta/episthmh/ereyna-kalofagades-me-protimhsh-sta-yaria-oi-arxaioi-ellhnes
https://enimerwsi.wordpress.com/2018/02/12/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81-2
https://enimerwsi.wordpress.com/2018/02/12/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81-2
https://enimerwsi.wordpress.com/2018/02/12/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81-2
https://enimerwsi.wordpress.com/2018/02/12/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81-2
https://enimerwsi.wordpress.com/2018/02/12/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81-2
http://elhalflashbacks.blogspot.com/2017/09/oi-diatrofikes-sinithies-ton-archaion-ellinon.html
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