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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ως Β1 Λυκείου επιλέξαμε φέτος  να ασχοληθούμε με το θέμα της διατροφής, με 

απώτερο στόχο να υιοθετήσουμε στον τρόπο ζωής μας την έκφραση «Είσαι ότι τρως» 

(‘You are what you eat’) και να κινητοποιήσουμε και τους γύρω μας να κάνουν το 

ίδιο. Συνειδητοποιήσαμε  την  αλληλένδετη  σχέση της διατροφής με τη σωματική και 

ψυχική υγεία και  κατανοήσαμε ότι  η αμφίδρομη αυτή σχέση καθιστά επιτακτική 

ανάγκη την υιοθέτηση βιολογικών και γενικότερα φιλικότερων προς το περιβάλλον 

και τον άνθρωπο μεθόδων παραγωγής  τροφών.  

Εκ μέρους και της επιβλέπουσας καθηγήτριας  μας κ. Γεομέλου Ευτυχίας, θα θέλαμε 

να ευχαριστήσουμε τους παρακάτω καθηγητές για την υποστήριξη τους καθ’όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς:  

 Την κα Μαρτζούκου Στέλλα, καθηγήτρια πληροφορικής του σχολείου 

μας,  για την υπομονή και προθυμία της να απαντήσει κάθε μας 

ερώτημα 

 Την κα Χαλιορή-Νύκτα Ρόη, οικονομολόγο και αναπληρώτρια 

διευθύντρια του σχολείου μας, για τις πολύτιμες συμβουλές της 

 Τον διευθυντή μας, κο Καλογερά Ιωάννη, που πρόθυμα μας στήριξε 

σε ό,τι χρειαστήκαμε  

 

 



5 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Οι μαθητές προσέγγισαν το θέμα τους, συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν δεδομένα 

ακολουθώντας τις παρακάτω  μεθόδους: 

1. Βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα στο διαδίκτυο 

2. Σύνταξη ερωτηματολογίου (καταγραφή, επεξεργασία και αναπαράσταση μέσα 

από διαγράμματα των απαντήσεων) 

3. Συζήτηση (στην τάξη) 

4. Καταιγισμός ιδεών 

5. Παιχνίδια ρόλων  

6. Επιτραπέζια παιχνίδια - παιχνίδια ερωτήσεων 

7. Παρακολούθηση σχετικών βίντεο 

8. Αναζήτηση βασικών όρων και μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας  στα Αγγλικά 

(σύνταξη ελληνο-αγγλικού γλωσσαρίου, βλέπε παράρτημα) 

9. Τηλεδιάσκεψη με ειδικούς (Τμήμα Διατροφολογίας Χαροκόπειου 

Πανεπιστημίου στα πλαίσια του προγράμματος ‘ΕΥΖΗΝ’) 

10. Επίσκεψη σε χώρο σχετικού ενδιαφέροντος (μουσείο ‘CITRUS’) 

Επίσης, η συνεργασία των μαθητών για την καταγραφή των δεδομένων της εργασίας 

διευκολύνθηκε με τη χρήση ενός διαδικτυακού εργαλείου (wiki), συμβάλλοντας  έτσι 

στην ενεργό εμπλοκή όλων των μαθητών σε όλες τις φάσεις της ερευνητικής 

εργασίας. 
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1. Μεσογειακή Διατροφή - Οι διατροφικές συνήθειες των 

Ελλήνων σήμερα  

 

Ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή. Πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε και τα 

δύο. Καταλυτικός παράγοντας  σωματικής και ψυχικής  υγείας είναι η διατροφή. 

Άνθρωπος και τροφή είναι δυο έννοιες στενά συνυφασμένες μεταξύ τους. Η καλή 

διατροφή προσφέρει υγεία . Η κακή οδηγεί σε  προβλήματα όπως η παχυσαρκία, οι 

διάφορες μορφές καρκίνου, η υπέρταση και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις. 

Λέγοντας  κακή διατροφή εκτός από τις τροφές-σκουπίδια, τις κονσερβοποιημένες 

και πλούσιες σε   λιπαρά εννοούμε και τη μη ισορροπημένη διατροφή με γεύματα σε 

άτακτα χρονικά διαστήματα και την υπερβολική κατανάλωση  φαγητού. 

Προβληματικές διατροφικές συμπεριφορές πολλές φορές σχετίζονται άμεσα  με τον 

συναισθηματικό  μας κόσμο και αντανακλούν ψυχικές  διαταραχές. 

 

Οι μεσογειακοί λαοί έχουν την τύχη να  ζουν σε ένα περιβάλλον που λόγω των 

κλιματικών συνθηκών προάγει την παραγωγή αγαθών υψηλής διατροφικής αξίας. 

Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι η μεσογειακή διατροφή που χαρακτηρίζεται  

από την κατανάλωση άφθονων οσπρίων, λαχανικών και φρέσκων φρούτων, την 

κατανάλωση κρέατος μια φορά την εβδομάδα, ψαριού δύο φορές την εβδομάδα και 

τη μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού και ελαιολάδου εξασφαλίζει  μακροζωία. 

  

Αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη διοργάνωση συνεδρίου (27-28 Σεπτεμβρίου 2014) 

με θέμα "Μεσογειακή Διατροφή και Υγεία στο Χώρο Εργασίας" της Σχολής 

Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (HARVARD SCHOOL OF PUBLIC 

HEALTH) της Βοστώνης, με σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της 

μεσογειακής διατροφής και την προώθηση  ελληνικών προϊόντων, όπως μέλι, ξηροί 

καρποί, ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, παραδοσιακές ελληνικές πίτες. Απώτερος στόχος 

του συνεδρίου υπήρξε η εκτενέστερη υιοθέτηση της μεσογειακής/ελληνικής 

διατροφής τόσο στους εργασιακούς χώρους όσο και στις σχολικές καφετέριες με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση της υγείας του γενικού πληθυσμού αλλά και την προώθηση 

της υγιεινής διατροφής.  
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Ενώ όμως τα παραπάνω επιστημονικά πορίσματα οδηγούν όλο και περισσότερους 

ανθρώπους ανά τον κόσμο να ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή, οι ίδιοι οι 

Έλληνες απομακρύνονται από το παραδοσιακό  διαιτολόγιό τους, ακολουθώντας 

άλλα πρότυπα. Η καθημερινή κατανάλωση κρέατος, αυγών, γαλακτοκομικών, 

αλλαντικών, γλυκισμάτων, μεγάλης ποσότητας  αναψυκτικών και πολλών άλλων 

τυποποιημένων προϊόντων χαρακτηρίζουν τις διατροφικές συνήθειες του νεοέλληνα. 

Ο τρόπος ζωής που ακολουθεί ο έλληνας , ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν 

του επιτρέπει να διαθέσει χρόνο για να προετοιμάσει  τακτικά και υγιεινά γεύματα 

αναγκάζοντας τον να καταφεύγει στις έτοιμες πακεταρισμένες τροφές. Όλα στη ζωή 

μας έχουν γίνει γρήγορα. Η φράση «ο χρόνος είναι χρήμα» έχει κυριαρχήσει στην 

ζωή των περισσοτέρων ανθρώπων που καταναλώνουν τροφές-σκουπίδια, οι οποίες 

είναι απλά νόστιμες.  

Με αφορμή τα παραπάνω, αποφασίσαμε μέσα από τη διανομή ερωτηματολογίων, την 

επεξεργασία και αναπαράσταση των απαντήσεων  σε διαγράμματα να διαπιστώσουμε 

τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο πως τρέφεται ο νεοέλληνας. Η τάξη μας την 

περίοδο Νοεμβρίου έως και τέλη Δεκεμβρίου συγκέντρωνε πληροφορίες μέσα από 

ερωτηματολόγια για τις αλλαγές των διατροφικών συνηθειών του ανθρώπου από 

γενιά σε γενιά.. Όλοι οι μαθητές του τμήματος μας μοίρασαν ερωτηματολόγια σε 

γονείς, συγγενείς και φίλους, χωρίζοντας τους ερωτηθέντες σε τρεις ηλικιακές 

ομάδες, 12-18 ετών, 19-65 και άνω των 65. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των 

ερωτηματολογίων δεν ήταν αρκετά μεγάλος (139) λόγω του περιορισμένου χρόνου. 

Ωστόσο, μέσα από τη  συλλογική αυτή  προσπάθεια μπορέσαμε να διαμορφώσουμε 

μια εικόνα για τις διαφορές στις διατροφικές συνήθειες μας από γενιά σε γενιά. 

Παρακάτω παραθέτουμε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν από την 

έρευνα μας. 
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Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων     

Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα θεωρήσαμε το ‘πόσα γεύματα τρώτε την 

ημέρα?’ Θετικά αποτελέσματα εμφανίστηκαν  σε  αυτό το ερώτημα σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες αφού το μεγαλύτερο ποσοστό  τρώει τρία ή περισσότερα γεύματα 

καθημερινά. 

.    

Άλλη πολύ σημαντική ερώτηση ήταν αυτή που αφορούσε το πρωινό. Άλλη μια φορά 

η απάντηση υπήρξε ικανοποιητική,  αφού το ποσοστό των ατόμων που δε τρώνε 

πρωινό άγγιζε την τιμή του μηδενός, ενώ το ποσοστό των ατόμων που τρώει κάθε 

μέρα πρωινό κυμαινόταν στο 70% στις μικρότερες ηλικίες και στην τρίτη ηλικιακή 

ομάδα ξεπερνούσε το 90%. 
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Δεν είναι σημαντικό μόνο το να ξέρουμε πόσοι τρώνε πρωινό, σημαντικό είναι να 

γνωρίζουμε και τι τρώνε.Παρατηρούμε ότι στη μικρότερη και μεγαλύτερη ηλικιακή 

ομάδα το μεγαλύτερο ποσοστό  πίνουν γάλα ή χυμό φρούτων, ενώ στη μεσαία 

ηλικιακή ομάδα το πρωινό περιλαμβάνει καφέ ή τσάι. 

 

Άλλη ερώτηση αφορούσε την κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας.  Στα 

αποτελέσματα μας, αν εξαιρέσουμε την τρίτη ηλικιακή ομάδα,  τα ποσοστά των 

ατόμων που πίνουν πάνω από τέσσερα ποτήρια την ημέρα κυμαίνεται στο 70%. Το 

παραπάνω  αποτελεί ικανοποιητικό ποσοστό, αν και θα μπορούσε να είναι υψηλότερο 

και ειδικά στην τρίτη ηλικιακή ομάδα στην οποία δεν φτάνει ούτε το 50%.  
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Καθώς η αξιοποίηση των φρούτων ως πηγή βιταμινών, αντιοξειδωτικών και φυτικών 

ινών είναι πολύ σημαντική, αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε και αυτό το σημαντικό 

κομμάτι στην έρευνα μας. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συστήνει 2-3 μερίδες φρούτων 

καθημερινά. Διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που ρωτήσαμε, το 

ποσοστό των ατόμων που δεν τρώει φρούτα δεν είναι μεγαλύτερο από 10%. 

 

Ενδιαφέρον αποδείχτηκε και η ερώτηση που αφορούσε την κατανάλωση γλυκών. Η 

Ελλάδα βρίσκεται στις σχετικά παχύσαρκες χώρες, καθώς  1 στους 2 άντρες και 1 στις 3 

γυναίκες είναι υπέρβαροι. Αυτό  μπορεί να οφείλετε στην μεγάλη κατανάλωση γλυκών. 

Βάσει των απαντήσεων που συλλέξαμε, σε καμία ηλικιακή ομάδα το ποσοστό που 

δεν τρώει καθόλου γλυκά δεν ξεπερνά  το 20%. 
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Σύμφωνα με έρευνες, οι μισοί περίπου Έλληνες (49,6%) υπερκαταναλώνουν κόκκινο 

κρέας, περισσότερες του ενδεδειγμένου 1-2 φορές εβδομαδιαίως. Μέσα από τις απαντήσεις 

που συγκεντρώσαμε, διαπιστώσαμε ότι πράγματι, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικιακές 

ομάδες ένα σημαντικό ποσοστό καταναλώνει κρέας περισσότερες από δύο φορές την 

εβδομάδα. Ενώ το ποσοστό των ατόμων που δεν καταναλώνουν καθόλου κρέας  δεν 

ξεπερνά  το 5% σε όλες τις ηλικίες των ερωτηθέντων. 

 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε μεγάλη κατανάλωση οσπρίων. Το ποσοστό των ατόμων που 

ισχυρίζεται πως δεν καταναλώνει καθόλου όσπρια δεν ξεπερνά ούτε το 8%. Είναι 

θετικό ότι  παρατηρούμε  μεγάλη κατανάλωση οσπρίων, της οποίας τα ποσοστά είναι 

σχεδόν σταθερά και στις τρεις ηλικιακές ομάδες. 
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Η επόμενη ερώτηση επικεντρωνόταν στην κατανάλωση λαχανικών. Παρατηρήσαμε 

ότι στις δυο πρώτες ηλικιακές ομάδες το ποσοστό των ατόμων που δεν συνοδεύει το 

πιάτο του με σαλάτα είναι σχεδόν μηδενικό, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν 6  

στα 10 άτομα που βρίσκονται στην τρίτη ηλικιακή ομάδα, δηλαδή άνω των 65, κάθε 

μέρα συνοδεύει το πιάτο του με  σαλάτα. 

 

Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν η 

κατανάλωση τροφίμων από ταχυφαγεία. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 35% των 

καταναλωτών  ηλικίας 12- 18 ετών τρώνε πρόχειρο φαγητό  συχνά (περισσότερες από δύο 

φορές) μέσα στην εβδομάδα, όταν το ενδεδειγμένο είναι το περισσότερο 1 φορά.  Στις άλλες 

δυο ηλικιακές ομάδες το ποσοστό των ατόμων που δεν πήγαιναν ποτέ σε ταχυφαγεία 

κυμαινόταν στο 80%.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Μέσα από την προσπάθεια μας τολμούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα είναι 

καλύτερα όσον αφορά στην πρώτη ηλικιακή ομάδα σε σύγκριση με τα αναμενόμενα. 

Τα παιδιά φαίνεται να είμαστε ενήμερα για τις σωστές διατροφικές πρακτικές και 

ευελπιστούμε ότι και ως ενήλικες στο μέλλον θα αποτελέσει κύριο μέλημα μας η 

εφαρμογή αυτών των πρακτικών. Θα αποδειχτεί ότι είμαστε καλύτεροι καταναλωτές 

από τους γονείς μας υιοθετώντας τις συνήθειες των παππούδων-γιαγιάδων. Η 

παραδοσιακή διατροφή με βασική πηγή καθημερινής θερμιδικής πρόσληψης φυτικά 

προϊόντα της Μεσογείου, όπως τα όσπρια, τα πλήρη δημητριακά, το σταρένιο ψωμί, 

το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα γίνει πάλι προτεραιότητα για όλη την οικογένεια. Ας 

ιεραρχήσουμε λοιπόν διαφορετικά τις προτεραιότητες στη ζωή μας αν θέλουμε να 

διατηρήσουμε το δώρο της ζωής που λέγεται υγεία. 

 

 

ΟΜΑΔΑ DIET
Μεσογειακή Διατροφή-

Οι Διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων

Αρακάς Γιάννης

Βερβερόπουλος Γιάννης

Κοκοκύρης Δημήτρης

Κουνής Αδαμάντιος
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2. Διατροφή και Σωματική Υγεία 

2.1. Καρδιαγγειακά  νοσήματα και διατροφή 

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την πρώτη αιτία απώλειας ζωής στις 

αναπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας. Πρόκειται για 

νοσήματα στα οποία κοινός παρανομαστής είναι η παρουσία αθηροσκλήρωσης στα 

αγγεία του σώματος.  

 

Παρά το γεγονός ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα συχνά εμφανίζονται αιφνίδια με 

σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των πασχόντων, στην πραγματικότητα έχουν μια 

μακροχρόνια υποκλινική πορεία χωρίς συμπτώματα έως ότου εκδηλωθούν κλινικά. 

Αυτό το στοιχείο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πρόληψη της εμφάνισης τέτοιων 

νοσημάτων στον πληθυσμό.  

H διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών 

νοσημάτων, αλλά και στην πρόληψή τους, πριν εμφανιστούν τα πρώτα καρδιολογικά 

προβλήματα. Στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης, η συνολική διαιτητική αγωγή 

πρέπει να λαμβάνει υπ’όψη όλους τους παράγοντες κινδύνου του ασθενή και να 

αποβλέπει στη σταδιακή αλλαγή του καθημερινού διαιτολογίου και στην υιοθέτηση 

υγιεινών επιλογών.  

Ο πιο σημαντικός διατροφικός παράγοντας κινδύνου είναι η αυξημένη κατανάλωση 

ζωικού λίπους και κόκκινου κρέατος, τροφών πλούσιων σε κορεσμένα λιπαρά οξέα 

και χοληστερόλη. Η χοληστερόλη βρίσκεται κυρίως στα ζωικά τρόφιμα, και κυρίως 

στο αβγό, στο συκώτι, στα κόκκινα κρέατα και στα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα. 
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Τροφές  «φίλοι» στην πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων: 

1. Σκόρδο: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερίνη, ενώ παράλληλα 

εμποδίζει τη δημιουργία επικίνδυνων θρόμβων.                           

2. Kρεμμύδι : Μειώνει τη χοληστερόλη και αποτρέπει την εμφάνιση θρόμβων.  

3. Kαρότο: Προφυλάσσει τις αρτηρίες και η υψηλή περιεκτικότητα του καρότου 

σε υδατοδιαλυτές ίνες μειώνει τη χοληστερόλη του αίματος.  

4. Ντομάτα: Η υψηλή πρόσληψη προϊόντων ντομάτας, μειώνει σημαντικά τη 

συνολική και την LDL χοληστερόλη («κακή» χοληστερόλη) στο αίμα, 

μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για αρτηριοσκλήρυνση και καρδιακή προσβολή ή 

εγκεφαλικό επεισόδιο. Επίσης είναι μια πολύ καλή πηγή καλίου και η 

διατροφή που είναι πλούσια σε κάλιο έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την υψηλή 

αρτηριακή πίεση και επομένως, τον κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων. 

5. Πορτοκάλι και γενικότερα τα εσπεριδοειδή (μανταρίνια, λεμόνια, 

γκρέιπφρουτ): Βοηθούν στην πρόληψη της στεφανιαίας  νόσου της καρδιάς 

και έχουν επίσης προστατευτική δράση στην καρδιά και τα αγγεία. 

Συμβάλλουν επίσης στη μείωση της υψηλής πίεσης προστατεύοντας έτσι από 

αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικά επεισόδια.   

6. Όσπρια: Συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της χοληστερόλης.  

7. Κρασί: Η συνετή κατανάλωσή του (ένα με δύο ποτήρια την ημέρα) τονώνει το 

καρδιαγγειακό σύστημα. Τόσο το κόκκινο όσο και το λευκό κρασί αυξάνουν 

την  ‘καλή’ χοληστερόλη, η οποία δρα ως ασπίδα προστασίας για την καρδιά. 

Ιδίως το κόκκινο φαίνεται πως καταπολεμά τις καρδιοπάθειες. 

8. Τσάι (μαύρο, πράσινο): Προστατεύει τις αρτηρίες. 

9. Ελαιόλαδο: Τροφή που λειτουργεί προστατευτικά για τις αρτηρίες και μειώνει 

την «κακή»  χοληστερόλη χωρίς να επηρεάζει την «καλή»  χοληστερόλη. 

Αποτρέπει την οξείδωση της πρώτης, οπότε και γίνεται τοξική. Με τον τρόπο 

αυτό προφυλάσσει τις αρτηρίες από την εναπόθεση πλάκας. Μειώνει την 

αρτηριακή πίεση. 

10. Ψάρι:  Η κατανάλωση ψαριού δύο φορές την εβδομάδα βοηθάει όσους 

πάσχουν από στεφανιαία νόσο, μειώνοντας τους θανάτους από έμφραγμα, ενώ 

έρευνες έχουν δείξει ότι μόλις τριάντα γραμμάρια ημερησίως περιόρισαν κατά 

50% τον κίνδυνο καρδιακής ανακοπής. Είναι τροφή γνωστή για τις 
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αντιφλεγμονώδεις και θρομβολυτικές ιδιότητές της. Αυξάνει την «καλή»  

χοληστερόλη, ενώ μειώνει θεαματικά τα τριγλυκερίδια. 

11. Μείωση κατανάλωσης αλκοόλ: Το παράδοξο με την κατανάλωση αλκοόλ 

είναι πως ενώ η μέτρια κατανάλωση μειώνει τις πιθανότητες καρδιακών 

παθήσεων, εν τούτοις η καθημερινή κατανάλωση παραπάνω από 2 ποτά 

συντελεί στην αύξηση του κινδύνου του καρκίνου του  μαστού στις γυναίκες. 

12. Διακοπή καπνίσματος: Το κάπνισμα υπερδιπλασιάζει τις πιθανότητες για 

εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου και καθιστά τους καπνιστές 6 φορές πιο 

επιρρεπείς στα εμφράγματα του μυοκαρδίου. 

 

2.2 Σακχαρώδης διαβήτης και διατροφή 

  Η δίαιτα  είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην πρόληψη και αντιμετώπιση του 

σακχαρώδη διαβήτη, ακόμα και αν η ρύθμιση γίνεται με ινσουλίνη ή φάρμακα.                                                                   

Γενικά, κάποιοι από τους τρόπους βελτίωσης της διατροφής είναι:  

 Μείωση του σωματικού βάρους κατά 5% εφ' όσον είναι αυξημένο. 

 Μείωση 30% των λιπαρών που τρώει κάποιος κάθε μέρα.  

 Αύξηση κατά 25-35  γραμμάρια των φυτικών ινών ημερησίως. 

 

ΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ  

Το πάγκρεας είναι ίσως το πιο ευαίσθητο όργανο του οργανισμού μας και μπορεί να 

μη λειτουργεί σωστά από διάφορες αιτίες.  
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Α. Η πολυφαγία κουράζει το συκώτι και το πάγκρεας με αποτέλεσμα να μην αποδίδει 

όσο πρέπει και να συσσωρεύεται γλυκόζη στο αίμα.  

Β. Το άγχος επηρεάζει τη λειτουργία του παγκρέατος.  

Γ. Η ανθυγιεινή ζωή γεμίζει τον οργανισμό με τοξίνες και άλλες επιβλαβείς ουσίες 

που επηρεάζουν  το πάγκρεας ώστε να μην ανταποκρίνεται και να μην ελέγχει την 

ποσότητα της γλυκόζης στο αίμα.  

 

 

 

Η διαχείριση του διαβήτη απαιτεί σωστό σχεδιασμό και μεγάλη προσοχή καθώς ο 

ασθενής δεν πρέπει να ελέγξει μόνο το βάρος του αλλά και τις αυξομειώσεις της 

γλυκόζης και του σακχάρου οι οποίες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε ορισμένες τιμές. 

Eτσι, γιατροί και διαιτολόγοι συμφωνούν ότι κάποιες τροφές πρέπει να μείνουν 

οπωσδήποτε μακριά από το διαιτολόγιο των ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη 

τύπου 2. Οι τροφές αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Τροφές που περιέχουν ζάχαρη: Τα γλυκά, τα αναψυκτικά και όλες οι τροφές 

που περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης απαγορεύονται άμεσα από τον 

γιατρό. Εκτός από την ασήμαντη θρεπτική αξία τους, προκαλούν απότομη 

αύξηση του σακχάρου στο αίμα και δημιουργούν επικίνδυνες αυξομειώσεις 

στο βάρος. Η εναλλακτική διατροφική λύση είναι τα φρούτα, όπως τα 

αχλάδια, τα μήλα, τα μούρα και τα πορτοκάλια, τα οποία περιέχουν υψηλής 

ποιότητας υδατάνθρακες και φυτικές ίνες. Χάρη σε αυτά τα συστατικά τους 

συμβάλλουν στην επιβράδυνση της απορρόφησης της γλυκόζης. 

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20111110/low/assets_LARGE_t_213761_53950084.JPG
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2. Χυμός φρούτων: Φαίνεται αντιφατικό αλλά ενώ η κατανάλωση φρούτων σε 

στερεά μορφή μπορεί να γίνεται, ο χυμός δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση 

ακόμα κι αν είναι 100% φυσικός. Αυτό συμβαίνει γιατί ο χυμός συγκεντρώνει 

πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ζάχαρης και προκαλεί σημαντική αύξηση του 

σακχάρου στο αίμα. Επιπλέον, ο χυμός δεν παρέχει το αίσθημα του κορεσμού 

όπως κάνει ένα φρούτο. 

3. Αποξηραμένα φρούτα: Είναι γνωστό ότι τα αποξηραμένα φρούτα είναι πολύ 

θρεπτικά. Είναι, ωστόσο, ακατάλληλα για τους διαβητικούς. Ενώ αποτελούν 

σίγουρα καλύτερη επιλογή από ένα γλυκό, η αφυδάτωση που γίνεται κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας τους τα κάνει πολύ συμπυκνωμένα σε φυσικά 

σάκχαρα. Η εναλλακτική πρόταση είναι φρούτα όπως το ροδάκινο, το πεπόνι 

και το γκρέιπφρουτ. 

4. Άσπρο ψωμί, αλεύρι και ρύζι: Τα επεξεργασμένα αμυλούχα, όπως είναι για 

παράδειγμα το άσπρο ρύζι, θεωρούνται χαμηλής ποιότητας υδατάνθρακες. Το 

ίδιο ισχύει και για τις τροφές που φτιάχνονται από λευκό αλεύρι όπως είναι το 

ψωμί και τα ζυμαρικά. Η καλύτερη εναλλακτική λύση είναι τα προϊόντα 

ολικής άλεσης. 

5. Γαλακτοκομικά προϊόντα: Τα γαλακτοκομικά προϊόντα που πρέπει να 

αποφεύγονται είναι αυτά με πλήρη περιεκτικότητα σε λιπαρά. Εκτός από το 

γεγονός ότι τα κορεσμένα λίπη αυξάνουν την κακή χοληστερίνη και, συνεπώς, 

τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις προσθέτουν άλλο ένα πρόβλημα στους 

ασθενείς: η αυξημένη κατανάλωσή τους, σύμφωνα με κάποιες έρευνες, μπορεί 

να επηρεάσει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Οι γιατροί συνιστούν την 

κατανάλωση γαλακτοκομικών χωρίς λιπαρά ή, στην καλύτερη περίπτωση, 

προϊόντων light. 

6. Λιπαρό κρέας: Ισχύουν όλα όσα αναφέρθηκαν για τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα. Πρέπει να επισημανθεί ότι όσοι πάσχουν από διαβήτη μπαίνουν 

αυτόματα στις ομάδες υψηλού κινδύνου για καρδιοπάθεια. Οι γιατροί 

προτείνουν την κατανάλωση ψαριών, κοτόπουλου χωρίς την πέτσα, 

γαλοπούλας, άπαχου μοσχαρίσιου κρέατος και χοιρινού φιλέτου. 

7. Συσκευασμένα σνακ: Είναι απαγορευμένα για τους διαβητικούς γιατί 

περιέχουν τρανς λιπαρά οξέα τα οποία είναι πιο επικίνδυνα ακόμα και από τα 

κορεσμένα λίπη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμα και η μικρότερη 

ποσότητα τρανς λιπαρών μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στην υγεία τους. 
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Υγιεινά λιπαρά, πάντως, περιέχονται σε ψάρια όπως ο σολομός, στους ξηρούς 

καρπούς και στις ελιές. 

8. Τηγανητά: Εκτός από το γεγονός ότι οι τροφές μπορεί να τηγανίζονται σε 

λάδι με μεγάλη περιεκτικότητα σε τρανς λιπαρά, είναι εξαιρετικά παχυντικές. 

Αν ο ασθενής χάσει τον έλεγχο του βάρους του κινδυνεύει να δει τις τιμές του 

σακχάρου να εκτινάσσονται. 

9. Αλκοόλ: Το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Για 

τον λόγο αυτό χρειάζεται απαραιτήτως η συμβουλή του γιατρού πριν γίνει 

κατανάλωση έστω και μικρών ποσοτήτων. Σε γενικές γραμμές χρειάζεται 

μέτρο, δηλαδή το πολύ μια δόση αλκοόλ για τις γυναίκες και δύο δόσεις για 

τους άνδρες. Μία δόση κρασιού είναι περίπου 140 ml και μία δόση μπίρας 

είναι 340 ml.  

 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, 

ορισμένα τρόφιμα φαίνεται να αποτελούν ισχυρά «όπλα» απέναντι στις  αυξημένες 

τιμές σακχάρου στο αίμα, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση καλύτερου γλυκαιμικού 

ελέγχου. 

1. Κανέλα : Η κοινή μας κανέλα φαίνεται ότι περιέχει μια ουσία της οποίας η 

δράση προσομοιάζει με αυτή της ινσουλίνης. 

2. Ξίδι: Φαίνεται ότι η προσθήκη ξιδιού σε φαγητά πλούσια σε υδατάνθρακες 

(όπως ρύζι, ζυμαρικά, πίτες κ.λ.π.) επιβραδύνει την απορρόφηση των 

τελευταίων από τον οργανισμό.  

3. Σπαράγγι: Η καθημερινή κατανάλωση εκχυλίσματος σπαραγγιών σε μεγάλες 

δόσεις αυξάνει την παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρεας, μειώνοντας κατά 

συνέπεια τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.  

4. Ξηροί καρποί: Έδειξε ότι, όταν ανθυγιεινά- λιπαρά σνακ (π.χ. μάφιν) ή μια 

πηγή αμύλου (π.χ φέτα ψωμί) αντικατασταθούν από 1-2 χούφτες ξηρούς 

καρπούς, τα επίπεδα του σακχάρου και της χοληστερόλης ατόμων με διαβήτη 

ελέγχονται πολύ καλύτερα. Μετά από ένα τρίμηνο τα επίπεδα του σακχάρου 

και της «κακής» χοληστερόλης τους άρχισαν σταδιακά να μειώνονται. 

5. Δημητριακά ολικής αλέσεως:   Η κατανάλωση τους έχει ως αποτέλεσμα να 

ρυθμίζεται πιο ικανοποιητικά ο μεταβολισμός των υδρογονανθράκων που 

καταναλώνουμε. 
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6. Τσάι: Το τσάι πιθανότατα επιδρά στην πρόσληψη και στην απορρόφηση της 

γλυκόζης από τον οργανισμό, ενώ παράλληλα προστατεύει τα 

ινσουλινοπαραγωγά β-κύτταρα του παγκρέατος από τις ελεύθερες ρίζες, που 

τους προκαλούν βλάβες. 

7. Γιαούρτι: Η κατανάλωση μόλις 28  γραμμαρίων ημερησίως μειώνει τον 

κίνδυνο εμφάνισης του σακχαρώδη διαβήτη κατά 18%. Το ασβέστιο, τα 

κορεσμένα λιπαρά οξέα αλλά και τα προβιοτικά  του γιαουρτιού σύμφωνα με 

ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ είναι αυτά που βοηθούν στην 

μείωση της εμφάνισης της νόσου. 

8. Όσπρια: Τα όσπρια είναι πλούσια σε πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, 

υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, φυτοχημικές ουσίες, βιταμίνες, σίδηρο, 

ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο κ.α. Τα  συστατικά αυτά συμβάλλουν στην 

ρύθμιση των επιπέδων  σακχαρώδους διαβήτη. 

 

2.3 Καρκίνος και διατροφή  

Καρκίνος ή κακοήθες νεόπλασμα: Σοβαρότατη και θανατηφόρα πάθηση κάθε 

ζωντανού οργανισμού, η οποία χαρακτηρίζεται από άσκοπο και αχαλίνωτο 

πολλαπλασιασμό ενός ή περισσοτέρων κυττάρων του τα οποία ξεφεύγουν από την 

κανονική τους λειτουργία με κατάληξη τη δική τους καταστροφή και των ιόντων του 

οργανισμού. Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κατά σειρά αιτία θανάτου στον σύγχρονο 

άνθρωπο.  

Πρόκειται για την ασθένεια που μας τρομοκρατεί περισσότερο από κάθε άλλη. 

Ευτυχώς, νέα φάρμακα, εξελιγμένα εμβόλια, πρωτοποριακά μηχανήματα έρχονται 

συνεχώς στο φως της δημοσιότητας, με στόχο να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να 

απαλλαγεί από τον καρκίνο. Η λύση, ωστόσο, μπορεί να είναι πιο απλή από ό,τι 

φανταζόμαστε. Σύμφωνα με πλήθος ερευνών, υπάρχουν τροφές με μεγάλη 

περιεκτικότητα σε ουσίες που φαίνεται να μειώνουν τις πιθανότητες εμφάνισης 

διάφορων μορφών καρκίνου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διεθνούς 

Έρευνας Καρκίνου, περίπου 30-40% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί με τις 

κατάλληλες διατροφικές πρακτικές. 
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“Εχθροί” του καρκίνου: 

1.  Κουρκουμάς: Πρόκειται για μπαχαρικό γνωστό για τις αντιφλεγμονώδεις και 

αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Τα τελευταία, όμως, χρόνια γίνονται μελέτες 

που προσπαθούν να διερευνήσουν τη σύνδεσή του με την πρόληψη του 

καρκίνου. 

2. Πράσινο τσάι: Η αντικαρκινική δράση του τσαγιού οφείλεται στις 

πολυφαινόλες που περιέχει, γνωστές ως κατεχίνες. Προλαμβάνει την 

ανάπτυξη όγκων, κυρίως σε καρκίνους του μαστού, των πνευμόνων, του 

οισοφάγου, του παχέος εντέρου και του δέρματος. 

3. Σκόρδο: Το σκόρδο, όπως και το κρεμμύδι, είναι τροφές πλούσιες σε 

πολυφαινόλες και ενώσεις με βάση το θείο, οι οποίες θεωρείται ότι 

αναστέλλουν την ανάπτυξη καρκίνου (κυρίως του οισοφάγου, του στομάχου 

και του παχέος εντέρου). 

4. Κακάο: Οι κατεχίνες και οι προκυανιδίνες (ισχυρά αντιοξειδωτικά) που 

περιέχει το κακάο περιορίζουν το οξειδωτικό στρες και τη χρόνια φλεγμονή, 

παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου και άλλων χρόνιων 

παθήσεων.  

5. Λιπαρά ψάρια: Τα λιπαρά ψάρια (π.χ. οι σαρδέλες, ο σολομός, το σκουμπρί), 

όπως και οι ξηροί καρποί (κυρίως τα καρύδια), είναι τροφές πλούσιες σε ω-3 

λιπαρά οξέα, τα οποία φαίνεται να έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες. 

6. Ελαιόλαδο:  Η προσήλωση στην παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή (η οποία 

βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση ελαιόλαδου) σχετίζεται με μείωση του 

κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες μετά την 

εμμηνόπαυση. 
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7. Μπρόκολο: Τα σταυρανθή λαχανικά (π.χ. το λάχανο, το μπρόκολο, το 

κουνουπίδι, τα λαχανάκια Βρυξελλών) θεωρείται ότι προστατεύουν από την 

εμφάνιση διάφορων μορφών καρκίνου, κυρίως του παχέος εντέρου, του 

πνεύμονα και του στομάχου. 

8. Ντομάτα: Η ντομάτα θεωρείται εξαιρετική πηγή θρεπτικών συστατικών χάρη 

στο λυκοπένιο που περιέχει (φυτοχημικό με έντονη αντιοξειδωτική δράση). 

Το λυκοπένιο, εκτός από το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα που προσφέρει 

στην ντομάτα, έχει την ιδιότητα να καταστρέφει τις ελεύθερες ρίζες, που 

προκαλούν βλάβες στο DNA των κυττάρων και οδηγούν στην εμφάνιση 

χρόνιων νοσημάτων.  

9. Φράουλα:  Οι φράουλες, όπως και κάποια είδη μούρων (π.χ. βατόμουρα, 

μύρτιλλα), είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, που είναι γνωστές για τις 

αντικαρκινικές τους ιδιότητες.  

10.  Πορτοκάλι: Τα εσπεριδοειδή (π.χ. πορτοκάλια, μανταρίνια, γκρέιπφρουτ, 

λεμόνια), πέρα από εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, είναι πλούσια και σε 

φυτοχημικά συστατικά. Σε ένα πορτοκάλι περιέχονται περισσότερα από 170 

διαφορετικά φυτοχημικά συστατικά και πάνω από 60 φλαβονοειδή. Ωστόσο, 

και η ίδια η βιταμίνη C εμφανίζει προστατευτική δράση, αφού έχει 

συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη, του 

δέρματος και του μαστού.  

 

Επίσης, η  παρακάτω λίστα θα σας βοηθήσει να αποφεύγετε  τροφές που περιέχουν 

ουσίες, οι οποίες έχουν κατηγορηθεί από επιστημονικές έρευνες ως καρκινογόνες 

αλλά και ως ιδιαίτερα επιβλαβείς για την υγεία. 

“Φίλοι” του καρκίνου: 

1. Πόπκορν: Μπορεί να είναι πιο βολικές, αλλά οι έτοιμες σακούλες πόπκορν 

είναι γεμάτες χημικά που έχουν κατηγορηθεί ότι προκαλούν καρκίνο. 

2.  Επεξεργασμένη ζάχαρη: Η επεξεργασμένη ζάχαρη ανεβάζει απότομα τα 

επίπεδα ινσουλίνης και τρέφει τα καρκινικά κύτταρα. Επιπλέον, τα 

γλυκαντικά πλούσια σε φρουκτόζη, όπως το σιρόπι φρουκτόζης καλαμποκιού 

(HFCS) είναι πολύ επικίνδυνα και ενισχύουν τον καρκίνο, όπως 

υπογραμμίζουν έρευνες.  
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3. Επεξεργασμένα κρέατα: Τα περισσότερα επεξεργασμένα κρέατα, όπως το 

μπέικον και τα λουκάνικα, περιέχουν σύμφωνα με έρευνες, χημικά 

συντηρητικά που τα κάνουν να είναι πολύ νόστιμα, αλλά δυστυχώς 

προκαλούν και καρκίνο. 

4. Μη οργανικά/βιολογικά μήλα, σταφύλια και άλλα φρούτα:Πολλοί 

πιστεύουν ότι κάνουν υγιεινή διατροφή επειδή αγοράζουν μήλα, σταφύλια και 

φράουλες από το σούπερ-μάρκετ. Αν, όμως, τα φρούτα αυτά δεν είναι 

βιολογικά ή πιστοποιημένα χωρίς φυτοφάρμακα, τότε αποτελούν από μόνα 

τους μεγάλο κίνδυνο καθώς μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. 

5. Σολομός ιχθυοτροφείου: Σύμφωνα με έρευνες, ο σολομός ιχθυοτροφείου 

είναι άλλο ένα επικίνδυνο τρόφιμο. Ο σολομός αυτός έχει έλλειψη βιταμίνης 

D, μολύνεται από καρκινογόνα χημικά, PCBs, φυτοφάρμακα και αντιβιοτικά. 

Ως εκ τούτου, αποτελεί μια τροφή που καλό είναι να αποφεύγετε. 

6. Προϊόντα τύπου κόλα: Τα αναψυκτικά έχουν κατηγορηθεί ότι μπορεί να 

προκαλέσουν διάφορους τύπους καρκίνου. 

7. Φαγητά και αναψυκτικά διαίτης: Τα φαγητά και τα αναψυκτικά διαίτης 

φαίνεται πως κάνουν ακόμη μεγαλύτερο κακό. Μια έρευνα από την 

Ευρωπαϊκή Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA)  κατέληξε στο ότι η 

ασπαρτάμη, ένα από τα πιο συνηθισμένα γλυκαντικά, μπορεί να προκαλέσει 

διάφορες μορφές καρκίνου. Τα γλυκαντικά σουκραλόζη, σακχαρίνη και 

πολλά άλλα έχουν, επίσης, συνδεθεί με την εμφάνιση καρκίνου. 

8. Επεξεργασμένο αλεύρι: Μία έρευνα, έδειξε ότι η κατανάλωση 

επεξεργασμένων υδατανθράκων τριπλασιάζει τον κίνδυνο για ανάπτυξη 

καρκίνου του μαστού. Οι τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως είναι το 

επεξεργασμένο λευκό αλεύρι, ανεβάζουν απότομα τα επίπεδα σακχάρου στο 

αίμα, γεγονός που «βοηθά» στην ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. 

 

2.4 Λοιμώδη νοσήματα, υπογονιμότητα και διατροφή 

Τροφές οι οποίες ευνοούν τη γονιμότητα: 

1. Πράσινα λαχανικά με μεγάλα φύλλα, όπως σπανάκι, λάχανο, μαρούλι, 

μπρόκολο κ.λπ.: Είναι πλούσια σε φυλλικό οξύ, μια βιταμίνη (του 

συμπλέγματος Β) που συμβάλλει στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και 
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στην υγεία του αναπαραγωγικού συστήματος 

2. Ξηροί καρποί, όπως καρύδια και αμύγδαλα, και σπόροι, όπως λιναρόσπορος 

και ηλιόσπορος: Περιέχουν τα πολύτιμα λιπαρά ω-3 και βιταμίνη Ε που είναι 

απαραίτητη για την παραγωγή υγιών κυττάρων. Επίσης, οι ξηροί καρποί 

περιέχουν μαγνήσιο και ψευδάργυρο. 

3. Εσπεριδοειδή, όπως πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, λεμόνια:  Είναι πλούσια σε 

βιταμίνη C, η οποία αυξάνει την κινητικότητα του σπέρματος και προάγει την 

ωορρηξία. 

4. Λαχανικά γενικά πλούσια σε αντιοξειδωτικά, π.χ. αυτά που έχουν έντονο 

πορτοκαλί ή κόκκινο χρώμα, όπως καρότα, κολοκύθες, κόκκινη πιπεριά: 

Περιέχουν βήτα-καροτίνη, μια σημαντική πηγή της βιταμίνης Α, απαραίτητη 

για την υγεία των ιστών των οργάνων του αναπαραγωγικού συστήματος, του 

εγκεφάλου και των ματιών 

5. Γαλακτοκομικά: Αποτελούν πηγή ασβεστίου, που είναι απαραίτητο στην 

υγεία του αναπαραγωγικού συστήματος.  

6. Άπαχο κρέας, όπως κοτόπουλο, γαλοπούλα και μοσχάρι χωρίς λίπος:  

Εξασφαλίζουν το σίδηρο που χρειάζεστε.  

7. Σολομός και άλλα λιπαρά ψάρια (σαρδέλες, ρέγκα κλπ.): Είναι πλούσια σε 

λιπαρά οξέα ω-3, τα οποία εξισορροπούν τις ορμόνες του αναπαραγωγικού 

συστήματος, αυξάνουν τη ροή του αίματος και βοηθούν τον οργανισμό να 

αντιμετωπίσει το στρες. 

8. Ανανάς: Είναι η καλύτερη φυσική πηγή μαγγανίου, ενός μεταλλικού 

στοιχείου που ενεργοποιεί τα ένζυμα που προκαλούν την παραγωγή μιας 

σειράς από ορμόνες του αναπαραγωγικού συστήματος.  

9. Καυτερές πιπεριές: Οι πικάντικες τροφές αυξάνουν τη ροή του αίματος στο 

σώμα, εξασφαλίζοντας την καλή αιμάτωση του γενετικού συστήματος. 

Επιπλέον, οι καυτερές πιπεριές προκαλούν την έκκριση ενδορφινών που 

καταπολεμούν το στρες και προσφέρουν μια αίσθηση χαλάρωσης. 
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Τροφές - φίλοι του ανοσοποιητικού: 

1. Βιταμίνη C 

Πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια δείχνουν μια ισχυρότατη συσχέτιση της 

βιταμίνης C με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων τόσο του αναπνευστικού όσο 

και λοιπών συστημάτων του οργανισμού. Κύριες πηγές βιταμίνης C αποτελούν τα 

φρούτα και τα λαχανικά με κυριότερα το ακτινίδιο, το μπρόκολο, τις φράουλες, το 

πορτοκάλι, το μανταρίνι, τα φραγκοστάφυλα, τα σταφύλια, , το σπανάκι, το λεμόνι. 

2. Βιταμίνη Ε 

Αποτελεί ισχυρό αντιοξειδωτικό συστατικό, που προστατεύει τον οργανισμό μας από 

τη δράση των ελευθέρων ριζών, σχετίζεται με την παραγωγή ουσιών που ενισχύουν 

την άμυνα και προφυλάσσουν τον οργανισμό . Βρίσκεται κατά κύριο λόγο στα 

φυτικά έλαια, όπως ελαιόλαδο και άλλα σπορέλαια, στις φυτικές μαργαρίνες, σε 

ξηρούς καρπούς όπως τα αμύγδαλα, τα φουντούκια, τα καρύδια. 

3. Φυλικό οξύ 

Είναι ένα όχι και πολύ γνωστό συστατικό, το οποίο όμως εμπλέκεται σε ποικίλες 

μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού. Σχετίζεται επίσης με την καλή λειτουργία 

του ανοσοποιητικού μας συστήματος και άτομα που παρουσιάζουν έλλειψη αυτού, 

όπως για παράδειγμα σε άτομα με στίγμα μεσογειακής αναιμίας, παρουσιάζουν 

μεγάλη ευπάθεια σε λοιμώξεις. Καλές πηγές φυλικού οξέος είναι τα πορτοκαλί και 

κίτρινα φρούτα, το σπανάκι, το μπρόκολο, η μαγιά μπύρας, το συκώτι. 

4. Βιταμίνη Β6 

Σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού μας 

συστήματος και την παραγωγή αντισωμάτων. Βρίσκεται κυρίως στα δημητριακά, το 
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ψωμί, τους ξηρούς καρπούς, τα φασόλια, την πατάτα, το σολομό, τη μπανάνα και τη 

μαγιά της μπύρας. 

5. Ψευδάργυρος 

Αποτελεί ένα σημαντικότατο συστατικό για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού 

μας συστήματος. Ελλείψεις σε ψευδάργυρο εντοπίζονται κυρίως σε αθλητές και 

παιδιά και μπορεί να μειώσουν σημαντικά την αμυντική ικανότητα του οργανισμού. 

Καλές πηγές ψευδαργύρου αποτελούν τα θαλασσινά και τα ψάρια, το συκώτι, το 

κρέας, τα πουλερικά και  το αυγό. 

6. Σελήνιο 

Ένα πολύ σημαντικό αν και όχι τόσο γνωστό συστατικό είναι το σελήνιο. Η έλλειψη 

σεληνίου μειώνει σημαντικά τη δραστικότητα του εν λόγω αμυντικού μας 

συστήματος. Το σελήνιο θα το βρείτε στα θαλασσινά, σε ξηρούς καρπούς,  σε ολικής 

αλέσεως δημητριακά. 

7. Βιταμίνη Α 

Σχετίζεται με την  κινητοποίηση συγκεκριμένων αμυντικών μηχανισμών στον 

οργανισμό. Σε άτομα, ιδίως παιδιά όπου παρουσιάζεται έλλειψη βιταμίνης Α, 

παρατηρείται σημαντικά μειωμένη αντοχή σε λοιμώξεις. Πηγές βιταμίνης Α 

αποτελούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το βούτυρο και οι εμπλουτισμένες 

μαργαρίνες, το αυγό και το συκώτι. 

8. Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 

Τα πολυακόρεστα λιπαρά αποτελούν καλής ποιότητας λιπαρά. Περιέχονται σε 

φυτικές μαργαρίνες, σε φυτικά έλαια, όπως το αραβοσιτέλαιο, το σησαμέλαιο, το 

ηλιέλαιο, το σογιέλαιο, σε ξηρούς καρπούς όπως τα αμύγδαλα, σε άγρια χόρτα όπως 

η γλιστρίδα και η αντράκλα, σε ψάρια – ιδιαιτέρως λιπαρά – όπως ο σολομός και στα 

θαλασσινά- , σε εμπλουτισμένα με ω-3 & ω-6 προϊόντα, όπως ψωμί και 

γαλακτοκομικά.  

9. Νερό 

Το νερό αποτελεί ένα ζωτικό συστατικό καθώς είναι βασικό δομικό  συστατικό όλων 

των κυττάρων του οργανισμού. Φαίνεται όμως ότι η επαρκής πρόσληψή του 

βελτιώνει σημαντικά και την εν γένη αμυντική λειτουργία του οργανισμού, καθώς 

διατηρεί την ισορροπία υγρών και ηλεκτρολυτών, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του 
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σώματος και βοηθάει την αποβολή των άχρηστων ουσιών που μεταβολίζονται στο 

σώμα μας. 

10. Αντιοξειδωτικά 

Τα αντιοξειδωτικά συστατικά δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες που εισέρχονται στον 

οργανισμό μας ή παράγονται σε μεγάλα ποσά και αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό 

σύστημα, κάνοντας έτσι τα κύτταρά μας πολύ πιο ευάλωτα σε λοιμώξεις και ιώσεις. 

Θα τα βρούμε σε λαχανικά, φρούτα, έλαια, ξηρούς καρπούς, όπως και στο κόκκινο 

κρασί, στη μπύρα, στο πράσινο τσάι, στη μαύρη σοκολάτα και στο χαλβά από 

σουσάμι. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Μέσα από την εκτενή έρευνα μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η σωστή 

διατροφή είναι βασική προϋπόθεση για την υγιεινή ζωή. Το γεγονός ότι οι νεότερες 

γενεές εγκαταλείπουν τον παραδοσιακό τρόπο διατροφής και υιοθετούν τα 

εισαγόμενα πρότυπα διατροφής «δυτικού τύπου» έχει οδηγήσει στην αύξηση των 

θανάτων σχετικά νέων ατόμων από έμφραγμα της καρδιάς, από εγκεφαλικά 

επεισόδια, καρκίνο και σακχαρώδη διαβήτη. Επομένως, οφείλουμε να 

συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα επιλογής ενός τρόπου ζωής που 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου ή ένος τρόπου ζωής που αποτελεί ασπίδα προστασίας, 

όσον αφορά στην εμφανιση των παραπάνω νοσημάτων. 

Διατροφή και Σωματική Υγεία
Γαβρίλη Παρασκευή
Δελαβέρη Μαρκέλλα

Μάντικα Ειρήνη
Λάρδα Χριστίνα

 

Τα μέλη της ομάδας ‘BODY’ ετοίμασαν και δραματοποίησαν ένα θεατρικό σκέτς με 

τίτλο ‘Τι τρώμε σήμερα;’  την ημέρα παρουσίασης της ερευνητικής εργασίας τους στο 

σχολείο. 
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3.  Διατροφή και Ψυχική Υγεία 

Ζούμε σε μια εποχή όπου η εικόνα μας και πώς μας βλέπουν οι φίλοι μας και οι 

συνάδελφοί μας φαίνεται να είναι κυρίαρχο στην καθημερινή ζωή μας. Παράλληλα 

με αυτό, υπάρχει μια  εμμονή με το φαγητό και τη δίαιτα. Βομβαρδιζόμαστε με 

χιλιάδες εικόνες και συμβουλές στο πώς να αποκτήσουμε μια ‘τέλεια γραμμή’. 

Συνεπώς, οι διατροφικές διαταραχές απλώνονται σε τέτοια έκταση όπου θα ήταν 

αδιανόητο να συνέβαινε κάτι τέτοιο πριν 20 χρόνια. Έτσι, έχουν δημιουργηθεί 

αρκετοί μύθοι και παρανοήσεις. Πολλοί άνθρωποι έχουν μια λανθασμένη εντύπωση 

πώς  κάποιος με ψυχογενή διατροφική διαταραχή φαίνεται και συμπεριφέρεται. 

 

 

                                                      

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ;   

Οι ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές αναπτύσσονται ως εξωτερικά σημάδια 

συναισθηματικών και ψυχολογικών προβλημάτων. Γίνονται ο τρόπος όπου τα άτομα 

αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ζωή τους αλλά και το 

γενικότερο στυλ ζωής τους.  

ΠΟΙΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ;   

Οποιοσδήποτε μπορεί να αναπτύξει μια ψυχογενή διατροφική διαταραχή , άσχετα 

από την ηλικία, το φύλο ή το εκπαιδευτικό του επίπεδο. Ωστόσο, νεαρές γυναίκες 

είναι περισσότερο ευπαθείς, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιών 15-25 ετών. 
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Τραυματικά γεγονότα μπορεί να προκαλέσουν νευρική βουλιμία ή ανορεξία όπως- 

διαδικασία πένθους, κακομεταχείριση ή κακοποίηση, δυσκολίες μέσα στην 

οικογένεια (διαζύγιο) ή ανησυχίες γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό του 

ατόμου. 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΑΓΧΟΣ / ΦΟΒΙΑ / ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ   

Έρευνες δείχνουν πως το 97% αυτών που κάνουν δίαιτες ξανακερδίζουν το βάρος 

που προσπάθησαν τόσο σκληρά να χάσουν. Το κυριότερο αίτιο είναι ότι δεν 

προσπαθούν αρκετά επειδή φοβούνται την αποτυχία. 

Μερικοί φόβοι είναι υγιείς και μας προστατεύουν από αληθινούς κινδύνους. Ωστόσο, 

οι περισσότεροι φόβοι που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι βασίζονται σε φανταστικούς 

κινδύνους. Και εκείνοι οι φανταστικοί κίνδυνοι με την σειρά τους προκαλούνται από 

τις προσδοκίες ότι το χειρότερο θα συμβεί. Όλοι αυτοί οι φόβοι είναι θέμα 

ψυχολογίας. 

 

Η ψυχολογία του ατόμου χαρακτηρίζεται από: 

  Έντονο φόβο να μην πάρει βάρος, ακόμα και αν κυμανθεί μέσα στα                              

κανονικά   πλαίσια βάρους σύμφωνα με το ύψος του ατόμου 

 Δυσλειτουργικές αντιλήψεις για το σχήμα του σώματος ή του βάρους 

 Άρνηση για την ύπαρξη του προβλήματος 

 Αλλαγές στην προσωπικότητα του ατόμου και μεταπτώσεις στην διάθεση 
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Σκέφ τομαι  …  Αι σθά νομ αι  …  Συμπ ερ ι φ έρο μαι  …  

Το πρώτο είναι το τι 

σκέφτεσαι γύρω από το 

φαγητό. Είναι οι σκέψεις 

αυτές αρνητικές; Μήπως σε 

είδαν οι άλλοι τι έφαγες; 

Ξεπέρασες τις θερμίδες που 

στόχευες; Δεν μπορείς να 

σταματήσεις να σκέφτεσαι τι 

έφαγες ή τι θα φας, ή τι θα 

έπρεπε να φας; Πάλι δεν 

έδειξες τη θέληση που 

έπρεπε; 

Το δεύτερο είναι το πώς 

αισθάνεσαι για το φαγητό. 

Νιώθεις ενοχές, άγχος, 

φόβο; Νιώθεις βαριά 

ακόμη κι αν οι φίλοι σου 

λένε πως είσαι εντάξει; 

Νιώθεις εκτός ελέγχου, 

αβοήθητη; Πόσο έντονα 

είναι αυτά τα 

συναισθήματα; 

Ο τρίτος άξονας είναι το πώς 

οι σκέψεις σου και τα 

συναισθήματά σου οδηγούν τη 

συμπεριφορά σου γύρω από το 

φαγητό και το βάρος σου. 

Μήπως τρως κρυφά; 

Αποφεύγεις να φοράς 

συγκεκριμένα ρούχα επειδή 

αισθάνεσαι κάπως για το 

σώμα σου; Ζυγίζεσαι 

συχνά; Είσαι συνεχώς μέσα ή 

έξω από δίαιτα; 

 

 

 

Παρακάτω θα αναφερθούμε στις πιο συνηθισμένες ψυχογενείς διατροφικές 

διαταραχές, τα βασικά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των ατόμων που πάσχουν από 

αυτές και τρόπους αντιμετώπισής τους. 
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 3.1 Υπερφάγια 

Ο όρος υπερφαγία στην ιατρική σημαίνει την υπερβολική κατανάλωση τροφής, είτε 

λόγω αυξημένης όρεξης είτε λόγω υπερβολικής πείνας. Δηλώνεται ως σύμπτωμα  και 

όχι ως πάθηση. Γενικά έχει συσχετιστεί με  παχυσαρκία, υπέρταση, (υπερβολική 

πρόσληψη αλατίου), βουλιμία, διαβήτη (διαταραχές στο μεταβολισμό των 

υδατανθράκων), εμφράγματα του μυοκαρδίου, ακόμα και καρκίνο.    

Τα αίτια που προκαλούν  υπερφαγία τις περισσότερες φορές είναι τα εξής: 

 Άγχος 

 Προεμμηνορροϊκό σύνδρομο 

 Φάρμακα 

 Σακχαρώδης Διαβήτης  

 Σύνδρομα 

 Βουλιμία 

                

 

Καθώς  η συναισθηματική κατάσταση είναι ένας σημαντικός λόγος εμφάνισης  

υπερφαγίας,  θα επικεντρωθούμε στη συναισθηματική υπερφαγία.  Η συναισθηματική 

υπερφαγία  χαρακτηρίζεται από μια ακατάσχετη επιθυμία του ατόμου να 

καταναλώσει φαγητό, όταν αυτό βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση όπως 

στρες, θυμό, άγχος, μοναξιά, λύπη και πλήξη. Η διαδικασία της κατανάλωσης 

φαγητού γίνεται πλέον ένας τρόπος διαφυγής ή περισπασμού από το πρόβλημα που 
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απασχολεί το άτομο. Η συμπεριφορά της υπερφαγίας, που μπορεί να είναι συνειδητή 

ή μη, αποτελεί μία από τις πιο συχνές διατροφικές διαταραχές. Η υπερβολική 

κατανάλωση φαγητού που παρατηρείται στην περίπτωση της συναισθηματικής 

υπερφαγίας οδηγεί σε αύξηση σωματικού βάρους και παχυσαρκία. 

 

               

Τρόποι αντιμετώπισης της συναισθηματικής υπερφαγίας: 

Η συναισθηματική υπερφαγία, μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους. 

Αρχικά πρέπει το άτομο, αν έχει υιοθετήσει το μοτίβο της χρήσης φαγητού ως 

απάντηση στα συναισθήματά του ή σε ορισμένες καταστάσεις που βιώνει, είναι 

σημαντικό να προσπαθήσει να αλλάξει αυτή τη συνήθεια. Η καταγραφή του τι τρώει 

πότε και πόσο τρώει θα είναι μια πολύ καλή αρχή. Έπειτα όταν υπάρχει ακατάσχετη 

επιθυμία να φάει κάτι, είναι προτιμότερο να επιλέξει να καταναλώσει τρόφιμα με 

λίγες θερμίδες και λιπαρά αλλά μπορεί και να δοκιμάσει να κάνει κάποια άλλη 

δραστηριότητα, όπως να διαβάσει ένα βιβλίο, να ακούσει μουσική, να πάει μια 

βόλτα, να μιλήσει με έναν φίλο ή ό,τι άλλο θα το  ευχαριστούσε, μέχρι να περάσει η 

επιθυμία του για το φαγητό. Τέλος, η καταπολέμηση της υπερφαγίας θα βοηθήσει σε 

μια πιο ευχάριστη ζωή με καλύτερη υγεία.  

3.2 Βουλιμία 

Η βουλιμική διαταραχή έχει να κάνει με συναισθηματικές ανάγκες όπου φανερώνεται 

ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από το φαγητό. Μετά από ένα βουλιμικό 

επεισόδιο το άτομο αμέσως θα προσπαθήσει να ξεφορτωθεί τις τροφές που 
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κατανάλωσε προκαλώντας εμετό ή χρησιμοποιώντας καθαρτικά ή κάνοντας πολλές 

ώρες γυμναστική. Αυτή η τακτική είναι μέσα στα πλαίσια του να εμποδίσει να 

κερδίσει οποιοδήποτε βάρος. Επιπρόσθετα, η βουλιμία είναι περισσότερο δύσκολο να 

ανιχνευτεί ότι συμβαίνει σε πολύ κοντινό μας πρόσωπο καθώς συχνά το άτομο δεν 

χάνει βάρος απότομα που να προκαλέσει υποψίες. Ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν 

επάφη μαζί του δεν αναγνωρίζουν τη διαταραχή. Ένα άτομο είναι πιθανόν να 

αναπτύξει βουλιμική διαταραχή στο τέλος της εφηβείας. Αυτό μερικές φορές 

συμβαίνει καθώς  πιστεύει πως η βουλιμία θα το βοηθήσει να κάνει δίαιτα επιτυχώς 

καθώς άλλες προσπάθειες έχουν αποτύχει. 

Η Νευρική Βουλιμία παρουσιάζεται σε 3 τομείς: στη συμπεριφορά, στο σώμα 

και στην ψυχολογία του ατόμου.   

 Η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από: 

 Υπερφαγία και εμετό  

 Υπερβολική χρήση καθαρτικών, υπερβολική άσκηση 

 Μυστικότητα και δισταγμός να βρεθεί σε κοινωνικές συναθροίσεις 

 Πηγαίνοντας στην τουαλέτα μετά από γεύμα για να προκαλέσει εμετό και να 

ξεφορτωθεί την τροφή που μόλις είχε καταναλώσει 

 

Στο σώμα παρατηρείται: 

 Συχνές αλλαγές βάρους 

 Πονόλαιμος και τερηδόνα 

 Κακή κατάσταση του δέρματος 

 Ακανόνιστη περίοδος 
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 Λήθαργος και κούραση 

            

 Στην ψυχολογία: 

  Εμμονή με το φαγητό  

 Μη ελεγχόμενα επεισόδια υπερφαγίας 

 Διαταραγμένη αντίληψη όσον αφορά το σωματικό βάρος και σχήμα του 

ατόμου 

 Συναισθηματική συμπεριφορά και κυκλοθυμία 

 Ανησυχία και κατάθλιψη, χαμηλή αυτό-εκτίμηση, ενοχές και ντροπή  

 Απομόνωση και το άτομο αισθάνεται αβοήθητο 

                

Σε γενικές γραμμές, η αντιμετώπιση της βουλιμίας περιλαμβάνει τρία στάδια: 

 Αποκατάσταση του σωματικού βάρους, ώστε να βελτιωθεί η υγεία 

 Θεραπεία των ψυχολογικών διαταραχών όπως η διαστρεβλωμένη αντίληψη 

της εικόνας του σώματος  

 Μακροχρόνια αποκατάσταση ή πλήρης ανάρρωση. 

Συνέπειες Βουλιμίας: Κίνδυνοι της βουλιμίας περιλαμβάνουν σοβαρά 

προβλήματα:             
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 Στο στομάχι 

 Πνιγμό  

 Καταστροφή της αδαμαντίνης των δοντιών 

 Δραματική απώλεια υγρών μπορεί να προκαλέσουν σωματικά προβλήματα τα 

οποία συνήθως  διορθώνονται όταν το σώμα τροφοδοτείται από τις 

απαραίτητες τροφές. 

3.3 Νευρική ανορεξία 

 

 Η νευρική ανορεξία (Anorexia nervosa) πιο γνωστή ως ανορεξία είναι μια 

διατροφική διαταραχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από άρνηση για διατήρηση ενός 

υγιούς φυσιολογικού βάρους και έναν μανιώδη φόβο για την απόκτηση βάρους σε 

συνδυασμό με μια διαστρεβλωμένη εικόνα για τον εαυτό τους που μπορεί να 

διατηρηθεί από διάφορες προκαταλήψεις σχετικά με το σώμα του ή της, το φαγητό 

και την διατροφή τους. 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. Είναι μια σοβαρή ψυχική 

αρρώστια με υψηλό ποσοστό παρενεργειών και το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας 

από όλες τις ψυχικές ασθένειες. Η νευρική ανορεξία εκδηλώνεται συνήθως στην 

εφηβεία και είναι πιο συχνή στις εφήβους. Παρόλο που μπορεί να επηρεάσει 

ανθρώπους κάθε ηλικίας, φυλής και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης η νευρική 

ανορεξία επηρεάζει τις γυναίκες 10 φορές περισσότερο από τους άντρες.  

       Σημάδια και συμπτώματα 

 Προφανής, γρήγορη και δραματική απώλεια βάρους.  
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 Λανούγκο: Μικρές ανοιχτού χρώματος τρίχες φυτρώνουν στο κεφάλι και το σώμα.  

 Εμμονή με τις θερμίδες και την ποσότητα των λιπαρών στα τρόφιμα.  

 Απασχόληση με την τροφή, τις συνταγές και τη μαγειρική. Μπορεί να μαγειρεύουν 

πολύπλοκα φαγητά για άλλους αλλά να μην τα καταναλώνουν οι ίδιοι/ίδιες.  

 Κάνουν δίαιτες παρόλο που είναι αδύνατοι/αδύνατες ή επικίνδυνα ελλιποβαρείς.  

 Φόβος μήπως πάρουν κιλά ή γίνουν υπέρβαροι.  

 Τελετουργικά: κόβουν το φαγητό σε μικρά κομμάτια, αρνούνται να φάνε μπροστά 

σε άλλους, κρύβουν ή πετάνε φαγητό.  

 Χρησιμοποιούν καθαρτικά, διαιτητικά χάπια, εμετικά, διουρητικά ή πηγαίνουν 

γρήγορα στο μπάνιο μετά τα γεύματα για να προκαλέσουν οι ίδιοι εμετό στον 

εαυτό τους και να αποβάλλουν τις περιττές θερμίδες.  

 Κάνουν συχνή και επίπονη άσκηση.  

 Θεωρούν τους εαυτούς τους υπέρβαρους ακόμη και αν οι άλλοι τους λένε ότι είναι 

υπερβολικά αδύνατοι.  

 Δεν αντέχουν το κρύο και δηλώνουν συχνά πόσο κρυώνουν εξαιτίας της έλλειψης 

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

Εμφανίζουν επίσης πολύ χαμηλή θερμοκρασία σώματος (υποθερμία) καθώς το 

σώμα προσπαθεί να εξοικονομήσει ενέργεια.  

 Κατάθλιψη: μπορεί να βρίσκονται συχνά σε μια λυπημένη και ληθαργική 

κατάσταση.  

 Απομόνωση: αποφεύγουν τους φίλους και την οικογένεια τους, αποτραβιούνται 

κοινωνικά και γίνονται μυστικοπαθείς.  

 Φορούν φαρδιά ρούχα για να κρύψουν την απώλεια βάρους τους, ενώ κάποιοι 

άλλοι/άλλες φορούν φαρδιά ρούχα για να κρύψουν το σώμα τους καθώς το 

θεωρούν μη γοητευτικό και υπέρβαρο.  

 Τα μάγουλα τους μπορεί να είναι πρησμένα εξαιτίας της μεγέθυνσης των 

σιελογόνων αδένων που προκαλείται από την υπερβολική και συχνή πρόκληση 

εμετού.  

 Πρησμένες αρθρώσεις  

 Κοιλιακό φούσκωμα  
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Η ανορεξία έχει πολυάριθμες επιπλοκές. Η πιο σοβαρή επιπλοκή είναι ο θάνατος. 

Άλλες επιπλοκές είναι:  

 αναιμία,  

καρδιαγγειακά προβλήματα,  

 φθορά των οστών και αύξηση πιθανότητας καταγμάτων αργότερα,  

 πνευμονολογικά προβλήματα,  

 απώλεια εμμήνου ρύσεως στις γυναίκες,  

 μείωση τεστοστερόνης στους άνδρες,  

 γαστρικά και νεφρικά προβλήματα.  

Η νευρική ανορεξία μπορεί να επιφέρει βλάβη σε κάθε όργανο του σώματος 

συμπεριλαμβάνοντας τον εγκέφαλο, την καρδιά και τα νεφρά. Η βλάβη που 

δημιουργείται μπορεί να μην επανέλθει πλήρως ακόμα και αν η ανορεξία ελεγχθεί.  

 

 

 



38 
 

Άλλες πνευματικές διαταραχές που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι που πάσχουν 

από αυτή την ασθένεια είναι: 

 η κατάθλιψη,  

 οι διαταραχές συναισθήματος,  

 οι διαταραχές προσωπικότητας  

 η κατάχρηση φαρμάκων 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η θεραπευτική αγωγή μπορεί να περιλαμβάνει: 

 Ψυχολογικές θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να αλλάξει τις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με το 

διαταραγμένο τρόπο διατροφής.  

 Διατροφική επιμόρφωση ώστε το άτομο να επανεκπαιδευθεί στο να αποκτήσει 

υγιείς διατροφικές συνήθειες.  

 Μπορεί να χρειασθεί νοσηλεία για τα άτομα που πάσχουν από σοβαρό 

υποσιτισμό λόγω της έλλειψης τροφής.  

 Μπορεί να γίνει χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων για τη μείωση των 

αισθημάτων της κατάθλιψης και του άγχους.  

 Η οικογένεια και οι φίλοι των ατόμων που πάσχουν από κάποια διατροφική 

διαταραχή συχνά μπορεί να αισθάνονται σύγχυση και ψυχική ένταση. Η 

υποστήριξη καθώς και η επιμόρφωση και η καλύτερη κατανόηση των 

διατροφικών διαταραχών από τους οικείους του ασθενή, αποτελούν ένα 

σημαντικό μέρος της θεραπευτικής αγωγής.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, σε περιοδικά και εφημερίδες, 

όπως και την παρακολούθηση σχετικών βίντεο καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η 

σχέση διατροφής και ψυχικής υγείας είναι αμφίδρομη και πολύπλοκη. Και ενώ ως 

πρόσφατα υπήρχε η αντίληψη ότι οι ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές δεν είναι 

παρά υποτιθέμενες ασθένειες της μόδας και του σύγχρονού τρόπου ζωής, σήμερα 

γνωρίζουμε ότι έχουν και γενετικό υπόβαθρο. Λόγω της πολυπλοκότητας τους, οι 

ασθένειες αυτές χρήζουν διαφορετικής  αντιμετώπισης για κάθε ασθενή από ειδικό. 

Σημαντικό ρόλο, ωστόσο, για την επιτυχία της θεραπείας παίζει η έγκαιρη 

αναγνώριση της σοβαρότητας της κατάστασης από γονείς, συγγενείς και φίλους οι 

οποίοι πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι.  

 

 

 

 

 

Τα μέλη της ομάδας ΄MIND’ ετοίμασαν ένα σύντομο θεατρικό δρώμενο με θέμα τη 

Βουλιμία, το οποίο βιντεοσκόπησαν και προέβαλαν την ημέρα παρουσίασης της 

ερευνητικής τους εργασίας στο σχολείο.  
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4. Τρόποι παραγωγής τροφίμων και οι επιπτώσεις στην 

υγεία 

4.1 Βιολογική  και συμβατική γεωργία 

 Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία 

ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και 

ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, ορμονών καθώς και 

πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές. Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε 

αμειψισπορά (εναλλαγή φυτών για συγκομιδή), υπολείμματα συγκομιδών, 

αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά) και μηχανική καλλιέργεια για τη 

διατήρηση της παραγωγικότητας του χώματος, τον εμπλουτισμό του με 

θρεπτικές ουσίες για τα φυτά καθώς και για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων 

και παράσιτων. Η Βιολογική Καλλιέργεια συχνά συνδέεται με την υποστήριξη 

αρχών πέρα από την καλλιέργεια, όπως το Δίκαιο Εμπόριο (Fair Trade) και τη 

διαχείριση του περιβάλλοντος. 

 Συμβατική καλλιέργεια είναι η χηµική καλλιέργεια, που στηρίζεται στην 

ευρεία χρήση αγροχηµικών (λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και ζιζανιοκτόνων), 

στην εντατικοποίηση των καλλιεργητικών µεθόδων,στην έντονη εκµηχάνιση 

και στην µονοκαλλιέργεια. Η συµβατική γεωργία διακρίνεται από τις 

αυξηµένες και συνεχείς  εισροές (λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικές ουσίες) 

καθώς και τη µεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Ταυτόχρονα, εξαντλεί το 

έδαφος, καταστρέφει τη φυσική του δοµή και το καθιστά σχεδόν αδρανές. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

 Η φυτοπροστασία για την αντιμετώπιση των «εχθρών» αλλά και των 

ασθενειών στη βιολογική γεωργία βασίζεται σε προϊόντα φιλικά προς το 

περιβάλλον. Η εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων για την αντιμετώπιση κάποιων 

άλλων είναι αρκετά διαδεδομένη. Επίσης, η χρήση μηχανικών τρόπων 

αντιμετώπισης των εντόμων (παγίδες, πλαστικές σήτες στα παράθυρα, λάμπες 

προσέλκυσής τους κ.λπ.) χρησιμοποιείται ευρέως. Σε ένα βιολογικά 

καλλιεργούμενο χωράφι υπάρχει ζωή, σε αντίθεση  με  το νεκρό τοπίο του 

συμβατικού. 



41 
 

 Η χρήση ορμονών απαγορεύεται. Αντί αυτών χρησιμοποιούνται έντομα και 

φυτικά εκχυλίσματα. 

 Τα άγρια χόρτα -«ζιζάνια»- ελέγχονται με μηχανικούς τρόπους και όχι με τη 

χρήση ζιζανιοκτόνων. 

 Η απολύμανση του εδάφους γίνεται με τη βοήθεια του ήλιου ή άλλων 

φυσικών ουσιών και όχι με τα συνθετικά απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται 

στη συμβατική γεωργία. 

 Η λίπανση γίνεται με οργανικά λιπάσματα τα οποία στοχεύουν στην αύξηση 

της γονιμότητας. Το έδαφος δεν αντιμετωπίζεται σαν ένα υπόστρωμα 

στήριξης των φυτών που κάθε 4 - 5 χρόνια αντικαθίσταται, αλλά σαν κάτι 

ζωντανό. Στο έδαφος των βιολογικών χωραφιών βρίσκουμε γεωσκώληκες, 

αλλά και άλλες μορφές ζωής. 

 Μη έχοντας την «πολυτέλεια» των απολυμαντικών εδάφους στα βιολογικά 

χωράφια, δεν υπάρχει μονοκαλλιέργεια. Η εναλλαγή των καλλιεργειών είναι 

το μοναδικό όπλο στην αντιμετώπιση αρκετών ασθενειών αλλά και «εχθρών». 

              ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 Είναι εξαιρετικά ασφαλή, καθώς ελέγχονται στο σύνολό τους πριν 

φτάσουν στον καταναλωτή. 

 Δεν περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον χημικές 

ουσίες, όπως ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή χημικά 

λιπάσματα. 

 Περιέχουν περισσότερες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία σε σύγκριση με τα 

προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας. Έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε 

νερό, με αποτέλεσμα τα θρεπτικά στοιχεία να βρίσκονται σε μεγαλύτερη 

συγκέντρωση στα εδώδιμα μέρη των φυτών. 

 Είναι λιγότερο επεξεργασμένα και συνεπώς πιο αγνά. Η ακτινοβόληση 

καθώς και άλλες διεργασίες, δεν επιτρέπονται. 

 Δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Στη βιολογική 

γεωργία δεν επιτρέπεται η χρήση συστατικών από γενετικά 

τροποποιημένους οργανισμούς. 
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 Έχουν λιγότερα πρόσθετα. Πολλά πρόσθετα που είναι επικίνδυνα για την 

υγεία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα βιολογικά προϊόντα. 

 Έχουν λιγότερα αντιβιοτικά (τρόφιμα ζωικής προέλευσης). Τα ζώα 

βιολογικής εκτροφής, αναπτύσσονται σε συνθήκες που έχουν στόχο να 

μεγιστοποιήσουν την υγεία και την ευημερία των ζώων μέσω της 

διατήρησης υψηλής ποιότητας και ισορροπημένης διατροφής, καθώς και 

ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. 

4.2 Λιπάσματα 

Με το γενικό όρο λίπασμα αναφέρεται οποιαδήποτε ουσία, φυσική ή τεχνητά 

παρασκευασμένη, η οποία βελτιώνει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των 

φυτών. 

Τα λιπάσματα εν γένει διακρίνονται σε οργανικά (περιέχουν άνθρακα στη σύνθεσή 

τους) και σε ανόργανα (δεν περιέχουν άνθρακα στη σύνθεσή τους). Από την άποψη 

της σύνθεσης υπάρχουν φυσικά και τεχνητά λιπάσματα και των δύο συστάσεων. 

 Φυσικά λιπάσματα: Τα κυριότερα οργανικά φυσικά λιπάσματα είναι η κοπριά 

διαφόρων, κυρίως οικόσιτων ζώων, όπως τα πουλερικά, τα πρόβατα, οι 

αγελάδες και τα άλογα, και τα σηπόμενα φύλλα, τα οποία μπορεί να έχουν 

υποστεί τη διαδικασία της κομποστοποίησης ή και όχι. Χρησιμοποιούνται, 

επίσης, και φυσικοί σχηματισμοί, όπως το γκουανό, το οποίο έχει προέλθει 

από φυσικές διεργασίες που έλαβαν χώρα σε περιττώματα θαλάσσιων πτηνών. 

Ανόργανα φυσικά λιπάσματα προέρχονται κυρίως από ορυκτά, όπως ο 

ασβεστόλιθος, το χλωριούχο κάλιο ή φωσφορικά ορυκτά. 

 Συνθετικά λιπάσματα: Τα πλέον ταχέως απομακρυνόμενα από το έδαφος 

στοιχεία είναι το άζωτο, ο φωσφόρος και το κάλιο. Τα περισσότερα λιπάσματα 

αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του εδάφους στα συστατικά αυτά. 

Υποκατηγορίες των συνθετικών λιπασμάτων είναι τα αζωτούχα, τα 

φωσφορικά και τα καλλιούχα. 

Μερικές από τις συνέπειες στη υγεία μας της κατανάλωσης τροφών κατά την 

καλλιέργεια των οποίων χρησιμοποιήθηκαν (τεχνητά) λιπάσματα: 

 Τα χημικά λιπάσματα απορροφώνται από τα φυτά χωρίς να υποστούν τη 

συνηθισμένη επεξεργασία από τα βακτήρια του εδάφους. Το αποτέλεσμα 

είναι να μειώνεται η αντίσταση του φυτού στις διάφορες ασθένειες, πράγμα 
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που οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη χρήση φυτοφαρμάκων. Επιπλέον, η 

ευδιαλυτότητα τους και η ταχεία αφομοίωσή τους από το φυτό υποκαθιστά 

πολλές λειτουργίες των ριζών με αποτέλεσμα να μειώνεται η πρόσληψη 

άλλων χρήσιμων συστατικών από το έδαφος. Έτσι, τα προιόντα που 

παράγουν αυτά τα φυτά είναι περιορισμένης περιεκτικότητας σε άλλα 

στοιχεία. 

 Η περιεκτικότητα μερικών φυτών σε οξαλικό οξύ αυξάνει με την υψηλή 

αζωτούχα λίπανση. Το οξαλικό οξύ φτάνει μέσω της τροφικής αλυσίδας στον 

άνθρωπο, όπου δεσμεύει το αναγκαίο ασβέστιο, προκαλώντας ραχίτιδες και 

πέτρα στα νεφρά. 

 Από τα αζωτούχα λιπάσματα αλλάζει η σχέση καλίου προς νάτριο. Αυτό έχει 

σαν συνέπεια την ελλιπή οργανοληπτική σύσταση των φυτών, πράγμα που 

επιδρά αρνητικά στην υγεία του ανθρώπου. 

 Τα λιπάσματα δεν απορροφώνται εξολοκλήρου από τα φυτά. Μια σημαντική 

ποσότητα απ΄ αυτά περνάει στα υπόγεια δίκτυα του νερού, και από εκεί σε 

ποτάμια και λίμνες δημιουργώντας το φαινόμενο του ευτροφισμού. Τα 

λιπάσματα δηλαδή δίνουν τροφή σε φυτικούς οργανισμούς (κυρίως 

μικροσκοπικά φύκια) που καθώς αυξάνονται υπερβολικά καταναλώνουν 

μεγάλες ποσότητες οξυγόνου, κάνοντας έτσι αδύνατη τη ζωή στους 

υπόλοιπους οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς. Πολλά από αυτά μάλιστα 

εκκρίνουν τοξίνες. 

 Για να αφομοιωθούν τα αζωτούχα λιπάσματα (που παρεπιπτόντως 

καταλαμβάνουν το 55% της παγκόσμιας κατανάλωσης σε λιπάσματα και 

ξοδεύουν πάνω από το 90% της ενέργειας που χρειάζεται για την παρασκευή 

τους) πρέπει να μετατραπούν σε νιτρικά άλατα (NO3) και στη συνέχεια σε 

αμμωνιακές ενώσεις από τις οποίες σχηματίζονται τα αμινοξέα και στη 

συνέχεια οι πρωτεϊνες  του φυτού. Όμως τα νιτρικά άλατα που προέρχονται 

από τα αζωτούχα λιπάσματα, δεν μετατρέπονται όλα σε αμμωνιακές ενώσεις, 

αλλά ένα μέρος τους ανάγεται σε νιτρώδη άλατα (ΝΟ2) που είναι 

δηλητηριώδη για τα ζώα και τους ανθρώπους, και στη συνέχεια σε 

νιτροζαμίνες που είναι καρκινογόνες. 
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Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από καταγραφή και σύγκριση των τιμών βιολογικών και 

μη βιολογικών προϊόντων επιβεβαιώσαμε την πεποίθηση των καταναλωτών, οι οποίοι 

δεν αγοράζουν βιολογικά προϊόντα λόγω της αυξημένης τιμής τους. Ιδιαίτερα σε 

ορισμένα φρέσκα φρούτα το ποσοστό αύξησης τιμής έφθασε το 164 %. Ωστόσο, δεν 

μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι πολλά βιολογικά προϊόντα υπερέχουν 

οσον αφορά στην ποιότητα έναντι των μη βιολογικών. Παραθέτουμε ενδεικτικά τον 

παρακάτω πίνακα.  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΤΙΜΗ ΜΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΤΙΜΗΣ-

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΜΕΛΙ 10 € 8€ 2€  (25% ) 

ΜΗΛΑ (1κ.) 4,20 € 2,80€ 1,40€  (50% ) 

ΑΜΥΓΔΑΛΑ 4,20
 
€ 3€ 1,20€  (40%) 

ΓΑΛΑ 2,70€ 1,84€ 0,86€  (46%) 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ (1κ.) 2,60€ 1,80€ 0,80€  (44%) 

ΑΧΛΑΔΙΑ (1 κ.) 4,50€ 1,70€ 2,80€  (164 %) 

ΤΑΧΙΝΙ (300 γρ.) 4,35€ 3,60€ 0,75€  (20%) 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟΒΕΙΟ 1,90€ 1,25€ 0,65€  (52%) 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ 1,55€ 1,25€ 0,30€  (24%) 

ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

(750 ml) 

3,30€ 1,70€ 1,60€  (94%) 

ΠΕΝΝΕΣ (400 γρ.) 2,60€ 1,15€ 1,45€  (126%) 

ΡΕΒΥΘΙΑ (500 γρ.) 2,30€ 2,11€ 0,19€  (9%) 

ΦΑΚΕΣ (500 γρ.) 2,32€ 1,85€ 0,47€  (25%) 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Καταλήγοντας, θεωρούμε ότι τα λιπάσματα είναι μια πολύ συνηθισμένη και 

απαραίτητη ουσία για πολλές καλλιέργειες, αφού είναι ένας καλός τρόπος να 

βελτιωθεί η ανάπτυξη και η παραγωγή. Υπάρχουν τα φυσικά λιπάσματα (π.χ. κοπριά) 

και τα τεχνητά (π.χ. αζωτούχα) , τα οποία αντίστοιχα χρησιμοποιούνται σε βιολογική 

και συμβατική καλλιέργεια. Το συμπέρασμα είναι πως η συμβατική καλλιέργεια 

υφίσταται διότι είναι πιο κερδοφόρα. Η βιολογική όμως, παρ’ότι κοστίζει παραπάνω, 

έχει αρκετά μικρότερο ποσοστό πιθανοτήτων να βλάψει την υγεία μας, το έδαφος και 

τα φυτά. Καλό θα ήταν λοιπόν να προσπαθήσουμε μελλοντικά να ελαχιστοποιήσουμε 

την παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία με μη 

φυσικό τροπο.  



45 
 

 

 

4.3 Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 

Η γενετική τροποποίηση είναι μια σχετικά νέα διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα σε 

επιστημονικά εργαστήρια και αφορά παρεμβάσεις του ανθρώπου στο γενετικό 

κώδικα, δηλαδή αλλαγές στο γνωστό μας DNA. Γενετικά μεταλλαγμένος οργανισμός 

είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε τεχνητά αλλοιώνοντας τη 

γενετική του ταυτότητα με την προσθήκη ή και με την αφαίρεση γονιδίων που 

προέρχονται από οργανισμούς που ανήκουν σε εντελώς διαφορετικά είδη. Για 

παράδειγμα, μπορούν να αναγνωρισθούν γονίδια που δίνουν σε ένα συγκεκριμένο 

είδος ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε βλαβερά έντομα και στη συνέχεια να μεταφερθούν 

σε ένα άλλο είδος φυτού. Aκόμη είναι δυνατόν να μεταφερθούν γονίδια που 

επιτρέπουν σε ένα φυτό να παράγει καρπούς με επιλεγμένα θρεπτικά συστατικά. Η 

αναγνώριση ιδιαίτερων χρήσιμων χαρακτηριστικών σε διάφορους οργανισμούς είναι 

ο πιο σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας στη διαδικασία της γενετικής 

τροποποίησης των οργανισμών.  

 

Η διαδικασία της τροποποίησης ενός οργανισμού, η οποία συμβαίνει εδώ και 

εκατομμύρια χρόνια στη φύση, ονομάζεται μετάλλαξη. Η μετάλλαξη που συμβαίνει 

στη φύση αφενός γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς και αφετέρου αφορά είδη συμβατά 

μεταξύ τους. Πολλές φορές χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια μεσολαβούν, με 

αποτέλεσμα να δίνεται στη φύση το χρονικό περιθώριο να προσαρμοστεί, ώστε να μη 

δημιουργηθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η φύση έχει το χρόνο και τη δυνατότητα 

να αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας. Αντιθέτως, η ανθρώπινη παρέμβαση μέσω της 

τροποποίησης του γενετικού υλικού γίνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και οι 
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τροποποιημένοι οργανισμοί που απελευθερώνονται στη φύση ξαφνικά δεν της δίνουν 

το περιθώριο να αναπτύξει άμυνες, με κίνδυνο να δημιουργηθούν προβλήματα μη 

αναστρέψιμα. Επιπλέον, η τροποποίηση αφορά οργανισμούς συμβατούς αλλά και μη 

συμβατούς μεταξύ τους. 

 

      

 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ:ΥΠΕΡ 

 Οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, που ανθίστανται στα παράσιτα και δίνουν 

μεγαλύτερες σοδειές, θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερη τροφή παγκοσμίως. Τα φυτά θα 

μπορούσαν να τροποποιηθούν, για να παράγουν περισσότερο θρεπτικά ή πιο υγιεινά 

τρόφιμα. Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να 

επιβιώσουν  σε ακραίες συνθήκες, όπως  η ξηρασία. Τα παρασιτοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν λιγότερο. Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα θα 

μπορούσαν να έχουν θετικές επιπτώσεις, στην υγεία, όπως η κατασκευή βρώσιμων 

εμβολίων, όπως και να δώσουν φθηνότερα, καλύτερης ποιότητας και πιο νόστιμα φαγητά. 

 

Αν και οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε χαρακτηριστικά που κυβερνώνται από ένα μόνο 

ενιαίο γονίδιο, είναι εν εξελίξει πιο μακροχρόνιες έρευνες για τα πιο περίπλοκα 

χαρακτηριστικά που ελέγχονται από διάφορα γονίδια. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα να 

ενσωματώσουμε ακριβείς, αυτόματους δείκτες στα φυτά. Αυτοί οι δείκτες θα επισημαίνουν 

στον αγρότη τι απαιτείται σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία με λίπασμα και νερό και πότε 

ακριβώς πρέπει να εφαρμοστεί. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθούν σπάταλες ποσότητες 

ακριβών και περιορισμένων πόρων, εφαρμόζοντας τους μόνο όταν το προϊόν δείχνει ότι 
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υπάρχει ανάγκη για αυτούς. Βελτιώσεις σε αυτά τα προϊόντα θα γίνουν με στόχο τη 

βελτίωση της υγείας, της διατροφής, της γεύσης και τις νέες μεθόδους επεξεργασίας.  

 

Η βιοτεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει την ποσότητα των 

βιταμινών στα τρόφιμα. Όπως και με τις μελέτες που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

περιεκτικότητας σε βιταμίνες C και Ε σε διάφορα είδη φρούτων και λαχανικών, οι 

επιστήμονες επιδιώκουν να αυξήσουν την ποσότητα βιταμίνης Α στις ποικιλίες πατατών, 

μπανανών και ντοματών. Αυτό είναι σημαντικό για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου η 

ανεπάρκεια βιταμίνης Α είναι σχετικά συχνή και οδηγεί σε βλάβες της όρασης. 

 

 Γενικότερα, τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα βάση ερευνών είναι ποιοτικά και γευστικά 

καλύτερα από τα βιολογικά, με αυξημένη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. 

Προσφέρουν επίσης καλύτερες και ποσοτικά μεγαλύτερες σοδειές με αυξημένη αντίσταση 

εναντίον βλαβερών οργανισμών και ασθενειών και με λιγότερη χρήση εντομοκτόνων και 

φαρμάκων. Επιπλέον, υπάρχουν περισσότερες μέθοδοι φυτικής καλλιέργειας και, όσον 

αφορά τα ζώα, μέθοδοι διάγνωσης ασθενειών αλλά και βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους. 

Αναφορά απαιτείται στο γεγονός ότι  το περιβάλλον ωφελείται από τη λιγότερη χρήση 

εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων, από την καλύτερη διατήρηση του εδάφους 

και τον υδάτων από την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τέλος από τον καλύτερο χειρισμό 

και επεξεργασία των αποβλήτων. Τέλος, η κοινωνία αποκτάει όπλα για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος της πείνας και του υποσιτισμού που μαστίζει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό 

χώρων παγκοσμίως αλλά και έχει την δυνατότητα για αυξημένη παράγωγη τροφίμων και 

περισσότερη ασφάλεια για τον αυξανόμενο ανθρώπινο πληθυσμό της γης 
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ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 

 Κρέας με ανθρώπινο γονίδιο. Το γενετικά τροποποιημένο γουρούνι με 

ανθρώπινες αυξητικές ορμόνες γίνεται γιγάντιο. Το κρέας του περιέχει 

λιγότερο λίπος. Πάσχει όμως από την εξασθένηση του ανοσοποιητικού 

συστήματος. 

 Κοτόπουλο με γονίδια μοσχαριού. Είναι κοτόπουλο γενετικά τροποποιημένο 

ώστε να παράγει την αυξητική ορμόνη των μοσχαριών, να γίνεται μεγαλύτερο 

και να περιέχει λιγότερο λίπος. 

 Σπαράγγι με γονίδια αρουραίου. Με τη χρήση γονιδίου αρουραίου το 

σπαράγγι γίνεται ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα. 

 Ντομάτες με γονίδια ψαριού. Οι τροποποιημένες ντομάτες γίνονται 

ανθεκτικές στο κρύο ώστε να μπορούν να καλλιεργηθούν και στις βόρειες 

χώρες. 

 Πατάτες με γονίδια σκορπιού. Οι πατάτες εμπλουτίζονται με τα γονίδια του 

σκορπιού που παράγουν το δηλητήριο του, ώστε να γίνονται πιο ανθεκτικές 

στα διάφορα έντομα. Το δηλητήριο θα βρίσκεται, φυσικά, και στις πατάτες. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Η τεχνολογία των μεταλλαγμένων τροφίμων βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδιά της. 

Η αλλαγή του γονιδιακού περιεχομένου των φυτικών και ζωικών οργανισμών για 

σκοπούς καλύτερης παραγωγής ή βελτίωσης της ποικιλίας προκαλεί φόβους. Χωρίς 

να αμφισβητούμε τη χρησιμότητα της νέας αυτής τεχνολογίας, εντούτοις πιστεύουμε 

ότι πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και παρακολούθησης των 

αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, εάν υπάρχουν, των μεταλλαγμένων τροφίμων. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Γενικά, τα γονίδια από τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες θα μπορούσαν να 

μεταφερθούν σε μη γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και άλλα φυτά, που 

αναπτύσσονται κοντά. Η ανάπτυξη των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών σε 

μεγάλη κλίμακα μπορεί να έχει επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα, την ισορροπία της 

φύσης, την πανίδα και το περιβάλλον. 
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Πιο συγκεκριμένα, σε ζωικούς οργανισμούς: 

Με την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών έχει παρατηρηθεί η 

εμφάνιση συχνών αλλεργικών κρίσεων σε άτομα που είναι επιρρεπή σε 

συγκεκριμένες αλλεργίες. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν, ότι ο κίνδυνος αλλεργίας που 

αναφέρεται συχνά δεν είναι υψηλότερος συγκριτικά με τα υπόλοιπα τρόφιμα. Επίσης 

υπάρχει πιθανότητα για άγνωστες επιδράσεις που μπορούν να έχουν σχέση με 

καρκίνο ή άλλες επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ακόμη, η 

πρόσληψη αντιβιοτικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό, μέσω των γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών, προκαλεί την αύξηση της ανθεκτικότητάς του σε 

αυτές. Αυτό έχει ως συνέπεια την αναποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών στον 

οργανισμό, όταν αυτό είναι αναγκαίο π.χ. στην ανάρρωση κάποιας ασθένειας. 

Ασυνήθιστα υψηλή θνησιμότητα και καθυστέρηση ανάπτυξης βρέθηκε να 

παρουσιάζουν απόγονοι θηλυκών ποντικών-πειραματόζωων τρεφόμενων με γενετικά 

τροποποιημένη σόγια. Παρόλο που υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια 

των μεταλλαγμένων τροφίμων, τα συστήματα ελέγχου είναι ανεπαρκή. 

Στο περιβάλλον: 

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που πιθανόν να προκαλούνται πρέπει να αναλύονται 

σχολαστικά για να ληφθούν μέτρα για την ελαχιστοποίησή τους. Τέτοιες αρνητικές 

συνέπειες για το περιβάλλον περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Δημιουργία νέων ή ακόμη ισχυρότερων ή ανθεκτικότερων παθογόνων και 

βλαβερών οργανισμών. 

 Μεγιστοποίηση των επιβλαβών ενεργειών βλαβερών οργανισμών που ήδη 

υπάρχουν μέσω νέων γενετικών συνδυασμών με τους μεταλλαγμένους 

οργανισμούς είτε αυτοί είναι ζώα ή φυτά. 

 Πρόκληση αρνητικών φαινομένων  σε οργανισμούς ή μη βλαβερά έντομα, σε 

πουλιά και άλλα ζώα τα οποία αρχικά δεν ήταν μέσα στους στόχους για τους 

οποίους έγινε η παρέμβαση. 

 Πρόκληση διαταραχών σε ορισμένα οικοσυστήματα. 

 Απώλεια και αλλαγές στην φυσική ποικιλία και γενετική διαφοροποίηση που 

υπάρχει μέσα στις διάφορες μορφές ζωή. 
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Για παράδειγμα, έρευνες δείχνουν ότι  η γύρη από ένα μεταλλαγμένο καλαμπόκι 

σκότωνε κατά χιλιάδες ένα είδος πεταλούδας. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι 

διαταράσσεται η ισορροπία του περιβάλλοντος και συνεπώς επηρεάζονται οι 

τροφικές αλυσίδες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα θα 

έχουν αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά των εντομοκτόνων. Όπως τα κουνούπια 

απέκτησαν ανθεκτικότητα σε ισχυρά εντομοκτόνα, παρομοίως και τώρα το 

περιβάλλον θα δημιουργήσει νέα είδη εντόμων προκειμένου να είναι ανθεκτικά στα 

νέα τρόφιμα με τις νέες ιδιότητες. 

Προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων: 

 Δυνατότητα ελέγχου από μερικές πολυεθνικές εταιρείες της παγκόσμιας 

παραγωγής τροφίμων λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Αύξηση της εξάρτησης των φτωχότερων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών 

από τις πλουσιότερες και βιομηχανοποιημένες χώρες. 

 Εκμετάλλευση από τις πιο αναπτυγμένες χώρες των φυσικών πόρων άλλων 

πιο αδύνατων χωρών.  

 

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 αντίστροφα. 

 

Προβλήματα σήμανσης: Σε μερικές χώρες δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται 

πάνω στα προϊόντα κατά πόσο προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς (ΓΤ). Η ανάμειξη ΓΤ και μη ΓΤ προϊόντων δυσκολεύει τις προσπάθειες 

σήμανσης αναφορικά με την προέλευση και το είδος των προϊόντων.  

 Προβλήματα για την κοινωνία: Δεδομένου ότι είναι οι περισσότερο πλούσιες και 

ανεπτυγμένες χώρες που ελέγχουν την τεχνολογία των ΓΤΤ, υπάρχει ο κίνδυνος 
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στρέβλωσης και τα νέα προϊόντα θα αναπτύσσονται σύμφωνα με τα συμφέροντα των 

πλουσιοτέρων χωρών. 

ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΔΙΑΛΕΓΑΤΕ;

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Κατά γενικό κανόνα,  η γενετική τροποποίηση των τροφίμων δεν εγκυμονεί 

αποδεδειγμένους κινδύνους για την υγεία. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δεδομένα που 

να υποστηρίζουν ότι τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (ΓΤΤ) έχουν προκαλέσει 

κάποια ασθένεια ή βλάβες σε ανθρώπους. Παρά το γεγονός αυτό, θεωρούμε αναγκαίο 

το κάθε Γενετικά Τροποποιημένο Τρόφιμο να αξιολογείται ανεξάρτητα και 

σχολαστικά. 

 

 

 

Την ημέρα παρουσίασης ερευνητικών εργασιών στο σχολείο τα παιδιά της ομάδας 

‘GMO’ ετοίμασαν σύντομο βίντεο, στο οποίο με ένα πρωτότυπο και χιουμοριστικό 

τρόπο παρουσίασαν τα βασικά σημεία της ερευνητικής τους εργασίας. Επίσης, έγραψαν 

τους στίχους και εκτέλεσαν τραγούδι σχετικό με το θέμα τους (βλεπε παράρτημα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 περί διατροφικών συνηθειών  

Φύλο: άνδρας [ ]  γυναίκα [ ] 

Ηλικιακή ομάδα:     12-18 [ ]     19- 65 [ ]      άνω των 65[ ] 

Ύψος:…………………..    Βάρος:………………… 

1. Πόσα γεύματα τρώτε την ημέρα; 

[ ] δύο 

[ ] τρία  

     [ ] πάνω από τρία 

 

2. Τρώτε πρωινό; 

    [ ]   κάθε μέρα 

    [ ]   συχνά 

    [ ]   σπάνια  

    [ ]   ποτέ  

 

3. Εάν τρώτε πρωινό, τι προτιμάτε  για το πρωινό σας; 

     [ ] γάλα/χυμός φρούτων 

     [ ] καφές, τσάι 

     [ ] βούτυρο και μαρμελάδα/μέλι 

     [ ] δημητριακά/ φρούτα 

     [ ] αυγό 

     [ ] γλυκό 

 

4. Πόσα ποτήρια νερό πίνετε την ημέρα; 

    [ ] μέχρι 4 

    [ ] 5-7 

    [ ] 8 και άνω 

    

5. Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε γλυκό; 

    [ ] κάθε μέρα 

    [ ] μία- δύο φορές την εβδομάδα 

    [ ] περισσότερες από δύο 

    [ ] δεν τρώω γλυκά 

 

 

 

 

 

6. Συνοδεύεται το φαγητό σας με σαλάτα; 

    [ ] πάντα 

    [ ] συχνά 

    [ ] σπάνια 

    [ ] ποτέ 

 

7. Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε όσπρια; 

    [ ] καμία 
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2. ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ) 

 

 

 

 

 

6. Συνοδεύεται το φαγητό σας με σαλάτα; 

    [ ] πάντα 

    [ ] συχνά 

    [ ] σπάνια 

    [ ] ποτέ 

 

7. Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε όσπρια; 

    [ ] καμία 

    [ ] μία 

    [ ] δύο 

    [ ] περισσότερες από δύο 

  

8. Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε κρέας; 

    [ ] καμία 

    [ ] μία 

    [ ] δύο 

    [ ] περισσότερες από δύο 

  

9. Πόσα φρούτα τρώτε την ημέρα; 

    [ ] κανένα 

    [ ] ένα 

    [ ] δύο 

    [ ] περισσότερα από δύο 

 

10. Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε φαγητό σε ταχυφαγεία; (fast food) 

    [ ] ποτέ 

    [ ] μια 

    [ ] δύο  

    [ ] περισσότερες από μια 

    [ ] κάθε μέρα  

 

 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ! 
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2.ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ)  

 

άγχος stress 

αλλοίωση  distortion 

άμυλο starch 

ανθεκτικότητα resistance 

ανθρώπινη παρέμβαση human intervention 

αντιβιοτικό antibiotic 

αντιοξειδωτικό antioxidant 

αποδοτικότητα productivity 

απολύμανση εδάφους soil decontamination 

άρνηση denial 

αρτηρία artery 

αρτηριακή πίεση arterial blood pressure 

ασβέστιο calcium 

ασθένεια illness 

αυτοεκτίμηση self esteem 

βιοτεχνολογία biotechnology 

βιταμίνη vitamin 

βουλιμία bulimia 

γαλακτοκομικό  προϊόν dairy product 

γενετική τροποποίηση genetic modification 

γενετικός κώδικας genetic code 

γλυκόζη glucose 

γονίδιο gene 

δηλητήριο poison 

δημητριακα ολικής αλέσεως wholegrain  cereals 

δίαιτα diet 

διατροφική  συνήθεια eating  habit 

διατροφική διαταραχή eating disorder 

διατροφική πυραμίδα  nutrition pyramid, food pyramid 

δίκαιο εμπόριο fair trade 



55 
 

ελαιόλαδο  olive oil 

έλλειψη όρεξης lack of appetite 

έλλειψη συγκέντρωσης lack of concentration 

έμετος vomit 

εμμονή με το φαγητό food obsession 

εντομοκτόνο insecticide 

εφηβεία adolescence 

ημερίσια μερίδα φαγητού dairy food portion 

θερμίδα calorie 

ινσουλίνη insulin 

ισορροπημένος balanced 

ιχνοστοιχείο trace element 

καρδιαγγειακό νόσημα cardiovascular disease 

καρκίνος cancer 

κατάθλιψη depression 

κατανάλωση consumption 

κίνδυνος danger 

κρητική διατροφή  Cretan diet 

κυκλοθυμία cyclothymia 

κύτταρo cell 

λίπασμα (οργανικό, συνθετικό, ζωικό) fertilizer (organic, synthetic, animal) 

 λίπος fat 

λοιμώδες νοσήμα infectious disease 

μακροζωία longevity  

μαστίζω plague 

 μεσογειακή διατροφή Mediterranean diet 

μετάλλαξη mutation 

μηχανισμός άμυνας defence mechanism 

μυαλό mind 

μυκητοκτόνο fungicide 

νερό water 

νευρική  ανορεξία anorexia nervosa, neurotic anorexia 
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ορμόνη hormone 

παρασιτοκτόνο  pesticide 

παστεριωμένο pasteurised 

περιβαλλοντικός κίνδυνος  environmental danger 

πρόληψη prevention 

πρωτεΐνη protein 

σακχαρώδης διαβήτης diabetes mellitus 

συμβατός compatible 

τυποποιημένo τρόφιμο packaged food 

υγιεινή διατροφή  healthy diet 

 υδατάνθρακας carbohydrate 

υπερφαγία hyperphagia 

υπογονιμότητα infertility 

υποσιτισμός malnutrition 

φλέβα vein 

φόβος fear 

φυτικές  ίνες fibers 

χημικό chemical 

χοληστερόλη cholesterol  

ψυχολογία psychology 

ω3 λιπαρά οξέα omega 3 fatty acids 
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3. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΟΜΑΔΑΣ GMO 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

είτε φυτικός είτε ζωικός, 

μας ψεκάζει ο μεγάλος αδελφός 

στον ύπνο μας πιάνει δυστυχώς 

δυσάρεστο γεγονός 

μεταλλάσσουν το DNA στα μάτια μας ‘μπρος 

τρόπος λάθος σαφώς 

απλά να μεγαλώνει ο καρπός 

πολλοί θα αναρωτιέστε γιατί και πώς 

ο σκοπός οικονομικός μα και περιβαλλοντικός 

όσα συσκευασμένα τρως 

σου προκαλούν αρρώστιες ,παρενέργειες 

Μα δε σε πιάνει καημός; 

στηρίζεις τα πιστεύω 

μα μπρος στο χρήμα μουγκός 

ανθρωπόμορφη η μάσκα σου 

μα σαν ελέφαντας δυνατός 

Πώς έγινε έτσι αυτός; 

μεταλλάχτηκα, άλλαξα 

κι όχι απ’ τα φαγητά 

κυκλοφορώ με τσάντα κ΄ ακουστικά 

πλέον μόνο υγιεινά 

άλλαξα μυαλά αποφεύγω τ΄αρνητικά 

τα υπόλοιπα γνωστά……. 
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ΠΗΓΕΣ 

1. Διαδικτυακές πηγές 

http://www.who.org (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) 

http://www.inka.gr (Ινστιτούτο Καταναλωτή ) 

http://www.nutrimed.gr (Ιστότοπος για τη διατροφή και την υγεία) 

http://www.oldwayspt.org/html/p_med.htm (Οργανισμός Υγείας)  

 http://www.nut.uoa.gr/dietaryGR.html (Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών για 

τη Μεσογειακή διατροφή) 

http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Teenagers/Teenagers.aspx (ΕΥΖΗΝ, Εθνική δράση 

υγείας για τη ζωή των νέων) 

http://www.prolepsis.gr/new/gr/News/186/27-28-September-2014:- (27-28 

Σεπτεμβρίου 2014: Συνέδριο με θέμα "Μεσογειακή Διατροφή και Υγεία στο Χώρο 

Εργασίας" στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (HARVARD 

SCHOOL OF PUBLIC HEALTH) της Βοστώνης 

http://www.medlook.net.cy (Ιστότοπος εκλαϊκευμένης ιατρικής) 

http://www.paxysarkia.gr (Ιστότοπος για την παχυσαρκία) 

www.genenutrition.gr 

http://www.ipse.gr/psyfood.html 

https://www.youtube.com/watch?v=xkhbMsWOKYY (Κ.Εμμανουηλίδου, 

‘Ψυχολογία της διατροφής) 

https://www.youtube.com/watch?v=TVnPO1dsBJ4 ( Κ. Εμμανουηλίδου, ‘Ψυχολογία 

της διατροφής) 

http://www.fao.org/biotechnology/en/   (Βιοτεχνολογία)  

 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm (Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τα βιολογικά προϊόντα)  

http://www.greenpeace.org/greece/el/System-templates/Search-results/?all=gmo 

(Ιστοσελίδα της Greenpeace με πληροφορίες για τους Γενετικά Τροποποιημένους  

Οργανισμούς (Μεταλλαγμένα)  

 http://www.agrocert.gr/pages/category.asp?catID=15 

(Ιστοσελίδα της Agrocert, οργανισμού που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων και έχει αποστολή την πιστοποίηση των γεωργικών 

προϊόντων) 

http://www.who.org/
http://www.inka.gr/
http://www.nutrimed.gr/
http://www.oldwayspt.org/html/p_med.htm
http://www.nut.uoa.gr/dietaryGR.html
http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Teenagers/Teenagers.aspx
http://www.prolepsis.gr/new/gr/News/186/27-28-September-2014:-
http://www.medlook.net.cy/
http://www.paxysarkia.gr/
http://www.genenutrition.gr/
http://www.ipse.gr/psyfood.html
https://www.youtube.com/watch?v=xkhbMsWOKYY
https://www.youtube.com/watch?v=TVnPO1dsBJ4
http://www.fao.org/biotechnology/en/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm
http://www.greenpeace.org/greece/el/System-templates/Search-results/?all=gmo
http://www.agrocert.gr/pages/category.asp?catID=15
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 http://www.dionet.gr/  

(Ιστοσελίδα με πολλές πληροφορίες για τα Βιολογικά προϊόντα και για την 

πιστοποίηση τους) 

http://www.agronomist.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%

B5%CE%B9%CF%82/item/813-xehasmeni-apo-tous-neoellines-i-mesogeiaki-diatrofi 

http://www.uromed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=228:medite
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