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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

 

Σε αυτό το τετράμηνο, το θέμα που επέλεξε να ασχοληθεί η ομάδα μας, ήταν 

η Μεσογειακή διατροφή. Η επιλογή αυτού του θέματος, έγινε έπειτα από την έντονη 

επιθυμία μας να μάθουμε περισσότερα γύρω από τη Μεσογειακή διατροφή, θέλοντας 

να γνωρίσουμε έναν καλύτερο και πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Θελήσαμε να μάθουμε τι 

επίδραση έχει το κάθε είδος τροφής που καταναλώνουμε στον οργανισμό μας, πόσο 

συχνά πρέπει να καταναλώνουμε το κάθε τι, και ποιες θα είναι οι συνέπειες αν 

υπερβούμε αυτό το όριο. Επίσης σπουδαίο ρόλο, έπαιξε και η κοινή πεποίθηση ότι η 

διατροφή είναι σημαντικός παράγοντας για την υγεία μας και επιπλέον είναι 

ενδεικτική των πολιτισμών των κάθε λαών. Η Ελληνική διατροφή, η οποία στηρίζεται 

στην Μεσογειακή Διατροφή φημίζεται εκτός από τις ευεργετικές υγιεινές της 

επιδράσεις και για τις πλούσιες γευστικές της απολαύσεις, οι οποίες όμως πάντα, 

διακρίνονται από τον κανόνα του μέτρου. Οι μαθητές που πήραν μέρος σε αυτή την 

εργασία ήταν οι: Στρίκος Κων/νος, Τζαβέλλας Στέφανος, Φερραίος Αλέξανδρος και 

Ψύλλας Ορφέας.  

Ανακαλύψαμε ότι η Μεσογειακή Διατροφή, είχε ξεκινήσει από την 

αρχαιότητα, και από τότε, με ελάχιστες μεταβολές έφτασε μέχρι σήμερα. Μάθαμε ότι 

πρέπει να καταναλώνονται όλες οι κατηγορίες των τροφών, άλλες σε ημερήσια βάση, 

άλλες σε εβδομαδιαία, και άλλες σε μηνιαία. Γνωρίσαμε επίσης ότι η κακή διατροφή 

έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Τα συμπεράσματα της 

δουλειάς μας, υποστηρίζουν αδιαμφισβήτητα την Μεσογειακή Διατροφή, ως την 

πλέον ισορροπημένη και ενδεδειγμένη για την υγεία του οργανισμού μας.  
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1. ΟΡΙΣΜΟΣ: 

 

 

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις 

για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των 

μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν στη Μελέτη των Επτά Χωρών (Ιταλία, 

Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία). Ως «Μεσογειακή Διατροφή» αναφέρεται ένα είδος διατροφής 

που χαρακτηρίζεται από χαμηλή κατανάλωση λίπους και ιδιαίτερα κορεσμένων λιπαρών 

οξέων, και αντίθετα από υψηλή κατανάλωση υδατανθράκων, που βρίσκονται κυρίως 

στα σιτηρά και τα προϊόντα τους (δημητριακά , ψωμί , ρύζι και μακαρόνια), στα φρούτα, 

στα λαχανικά, στο γάλα και τα γαλακτοκομικά. Στη Διεθνή Διάσκεψη για τις 

Μεσογειακές Διατροφές το 1993 αποφασίστηκε τι θα θεωρείται υγιεινή, παραδοσιακή 

Μεσογειακή διατροφή και το 1995 μια ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου 

Χάρβαρντ δημιούργησε την "Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής". 

Η μεσογειακή διατροφή είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες, ενώ η κύρια μορφή 

λίπους χρησιμοποιείται είναι το ελαιόλαδο. Η διατροφή αυτή ονομάστηκε έτσι γιατί 

χρησιμοποιείται από τους ευρωπαϊκούς λαούς της Μεσογείου. Σύμφωνα με έρευνες που 

έχουν γίνει σ' αυτές τις χώρες, αυτό το είδος της διατροφής οδηγεί σε χαμηλά ποσοστά 

εκφυλιστικών ασθενειών (=ασθένειες στις οποία η λειτουργία ή τη δομή των 

επηρεαζόμενων ιστών ή οργάνων επιδεινώνεται ή λόγω του περάσματος του χρόνου, 

είτε λόγω φυσιολογικής φθοράς του σώματος είτε λόγω επιλογών στον τρόπο ζωής, 

όπως η άσκηση ή τις διατροφικές συνήθειες). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής 
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2.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ : 

Ο πρωτόγονος άνθρωπος κατά την Παλαιολιθική Εποχή, πολύ πριν το 10.000 

π.Χ., είχε ως κύρια και σημαντική απασχόλησή του την ανεύρεση και συλλογή 

τροφής, γι’ αυτό και ονομάστηκε τροφοσυλλέκτης. Την αναζητούσε στο περιβάλλον 

στο οποίο ζούσε συλλέγοντας καρπούς, ρίζες, βλαστούς και άλλα είδη χόρτων, 

κυνηγώντας πουλιά, άγρια ζώα και πιάνοντας ψάρια. Ζούσε σε μικρές ομάδες 

προσπαθώντας να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον όχι πολύ φιλικό και διαρκώς 

μεταβαλλόμενο. Όταν εξαντλούνταν οι πηγές ανεύρεσης της τροφής του, μετακινείτο 

προς άλλες περιοχές. Έτσι έθεσε τις βάσεις της διατροφής του σημερινού ανθρώπου.

 Με την πάροδο των χρόνων (8.000 π.Χ.), ο άνθρωπος – τροφοσυλλέκτης 

άρχισε να αξιοποιεί τις γνώσεις του 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 τροφοσυλλέκτη σε καλλιεργητή. Άρχισε 

να καλλιεργεί τη γη και να παράγει ένα μεγάλο μέρος της τροφής του. Η σημαντική 

αυτή αλλαγή για την ιστορία της ανθρωπότητας γεωγραφικά τοποθετείται στην Εγγύς 

Ανατολή. 

Γύρω στο 4.000 π.Χ. ο άνθρωπος έφτιαξε και χρησιμοποίησε τα πρώτα 

γεωργικά εργαλεία από ξύλο ή κόκαλο όπως το δρεπάνι, που το ακόνιζε σε κοφτερές 

πέτρες (Νεολιθική Εποχή). Τα σιτηρά ήταν τα πρώτα φυτά που καλλιεργήθηκαν. 

Παράλληλα δημιουργήθηκε η ανάγκη μόνιμης εγκατάστασης, διότι έπρεπε να 

συλλέγει τους καρπούς των καλλιεργειών του. Έτσι σχηματίστηκαν οι πρώτες 

κοινότητες. 

Η αγροτική ζωή είχε ως επακόλουθο και την εξημέρωση ορισμένων ζώων. 

Περί το 3.000 π.Χ. εξημερώθηκαν τα πρώτα βοοειδή και αιγοπρόβατα, όνοι και άλλα. 

Οι πρώτες εκτροφές έγιναν σε περιοχές της Ασίας και της Αιγύπτου αλλά σύντομα 

διαδόθηκαν και αλλού. Έτσι ο άνθρωπος εξασφάλισε παραγωγή κρέατος και άλλων 

ζωικών προϊόντων, μυϊκή δύναμη για διευκόλυνση της εργασίας του, κοπριά για τη 

λίπανση και δέρματα για την ένδυσή του. Ήταν όμως αναγκασμένος να αντιμετωπίζει 

συνεχώς καταστροφές και πλημμύρες, ξηρασίες και παγετούς. Και όχι μόνον αυτά, 

τρωκτικά, έντομα και μικρόβια, μείωναν σημαντικά την παραγωγή του, επειδή δεν 

γνώριζε ακόμη τρόπους φύλαξης και συντήρησης της τροφής. 

Στη διάρκεια της μακραίωνης πορείας του, ο άνθρωπος επινοούσε βαθμιαία 

μεθόδους για να συντηρεί τα προϊόντα του, που έπαιρνε από την καλλιέργεια της γης 

και την εκτροφή των ζώων. Τέτοιες εμπειρικές μέθοδοι ήταν, η διατήρηση στον πάγο, 

η ξήρανση, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το ψήσιμο, ο βρασμός. Το ξεκίνημα έγινε με 

το μαγείρεμα στη φωτιά, όπου τα τρόφιμα γίνονταν νοστιμότερα και πιο υγιεινά. Το 

αλάτισμα, για πολλούς αιώνες αποτέλεσε μέθοδο συντήρησης του κρέατος και των 

ψαριών. 

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

και του 4.000 π.Χ. περίπου. Αρκετά αργότερα, εφεύραν τη μέθοδο παρασκευής 

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

Παρασκεύασαν μπίρα από κριθάρι και εισήγαγαν τη χρήση πολλών νέων ειδών 

τροφών για τον πληθυσμό της Μεσογείου. 
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Αργότερα, την εποχή του Μετάλλου και γύρω στο 2.800 π.Χ., άρχισε η 

κατασκευή μεταλλικών εργαλείων, που αποτέλεσαν την προέκταση του ανθρώπου 

και του έδωσαν τη δυνατότητα να ελέγχει το περιβάλλον του. Την περίοδο αυτή θα 

συναντήσουμε την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, τις αρδευόμενες πεδιάδες 

και το ανταλλακτικό εμπόριο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ριζική αλλαγή στην 

πορεία του ανθρωπίνου γένους, τη δημιουργία νέων πολιτισμών, τη βελτίωση και 

αλληλεπίδραση των διατροφικών συνηθειών των λαών. 

Κατά τους Αρχαίους Χρόνους, από το 1.100 π.Χ. και μετά, οι Έλληνες 

διατρέφονταν με λιτό τρόπο. Ψωμί φτιαγμένο από κριθάρι, τυρί, ελιές, ελαιόλαδο, 

σύκα συνόδευαν το εκλεκτό ελληνικό κρασί που ήταν φημισμένο για το άρωμα και 

τη γεύση του. Όσο για την αρχαία Αίγυπτο, το εμπόριο των καπνιστών και 

αλατισμένων ψαριών και κρεάτων ήταν πολύ ανεπτυγμένο. Στην αρχαία Ρώμη (300 

π.Χ. έως 400 μ.Χ.) γνώριζαν πολλά για τις μεθόδους καλλιέργειας διαφόρων ειδών 

και για τη χρήση των γεωργικών εργαλείων. Συγχρόνως 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, τη Γαλλία. 

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 το Περού. Οι Ευρωπαίοι με τη σειρά τους διέδωσαν το καλαμπόκι στην 

Αφρική αι 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. Παράλληλα η τυπογραφία διευκόλυνε τη 

διάδοση των νέων μεθόδων παρασκευής και συντήρησης των τροφίμων. 

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. 

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 (NikolaAppert) 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. 
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Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από σημαντική ανάπτυξη της επιστήμης και 

της τεχνολογίας. Συγχρόνως η εκμηχάνιση της γεωργίας, η δημιουργία νέων 

βελτιωμένων ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων και η εξέλιξη του κλάδου της 

βιομηχανίας των τροφίμων, συνετέλεσαν στην αναβάθμιση της ποιότητας, της 

ποσότητας και της ποικιλίας των αγαθών που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για τη 

διατροφή του. 

 

Από την Παλαιολιθική εποχή, οι επινοήσεις, εφευρέσεις, ανακαλύψεις του 

ανθρώπου άλλαξαν, βελτίωσαν, εμπλούτισαν τη διατροφή του. Αλλά και άλλοι 

παράγοντες όπως η θρησκεία, το πολιτιστικό επίπεδο, τα ήθη και τα έθιμα, το 

περιβάλλον, το κλίμα διαμόρφωσαν και πολλές φορές καθόρισαν τις διατροφικές 

συνήθειες των λαών. 

 

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αναπτύξει ολόκληρη επιστήμη, που αντικείμενό 

της είναι ο χειρισμός, η επεξεργασία, η μεταποίηση και η συντήρηση των τροφίμων 

γενικά. Είναι η επιστήμη της Τεχνολογίας Τροφίμων (food science and technology) . 

Σήμερα η βιομηχανία τροφίμων βασίζεται στην επιστήμη αυτή και αποτελεί 

απαραίτητη συνέχεια της παραγωγής της πρώτης ύλης. 

  

-Η χρυσή εποχή της διατροφής 

Στην αρχή του 20ου αιώνα, η επιστήμη της διατροφής ήταν νήπιο, αλλά 

μεγάλωνε γρήγορα. Πολλές συναρπαστικές και σημαντικές πρόοδοι στην γνώση της 

διατροφής έγιναν μεταξύ 1910 και 1960, ιδιαίτερα η ανακάλυψη ειδικών θρεπτικών 

συστατικών κι η βιοχημική τους σχέση με την ανθρώπινη υγεία. Τι χρειαζόταν για να 

διατηρήσουμε την υγεία και να στηρίξουμε την ανάπτυξη κι αναπαραγωγή; Και τι θα 

συνέβαινε αν λείπανε κάποια θρεπτικά συστατικά; Αυτά ήταν τα ερωτήματα που 

αφορούσαν τους επιστήμονες της διατροφής εκείνες τις μέρες. 

Σ' αυτή την περίοδο, οι επιστήμονες μάθανε ότι χωρίς βιταμίνη C, οι 

άνθρωποι πάθαιναν σκορβούτο. Χωρίς βιταμίνη Α, νυκταλωπία. Ελλείψεις σε 

βιταμίνη D, οδηγούν σε ραχίτιδες στα παιδιά, ελλείψεις σε θειαμίνη σε μπέρι μπέρι, 

ελλείψεις σε νιασίνη σε πελλάγρα, κι ελλείψεις σε ασβέστιο σε ελλιπή ανάπτυξη των 

οστών στα παιδιά και σε οστεοπόρωση σε μεγαλύτερη ηλικία. . Ελλείψεις σε σίδηρο 

οδηγούν σε αναιμία, ελλείψεις σε ιώδιο οδηγούν σε βρογχοκήλη, κι ελλείψεις σε 

ψευδάργυρο σε ατελή ανάπτυξη των παιδιών. Αυτές οι συνθήκες είναι κλασσικές 

στην επιστήμη της διατροφής σήμερα, κι έχουν οδηγήσει σε μια κατανόηση, ότι ένα 

ορισμένο διατροφικό προφίλ είναι απαραίτητο για την υγεία. Η έμφαση στην έρευνα 

ήταν στο τι θα μπορούσε να λείπει απ' το διαιτολόγιό μας, μπορούσε να υπονομεύσει 

την υγεία μας.  

Ένα σημαντικό παράδειγμα αυτής της έμφασης στην έρευνα ήταν οι δουλειά 

κάποιων Βρετανών ερευνητών. Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, προσπάθησαν να 

καταλάβουν γιατί οι εργαζόμενες τάξεις στη βόρεια Αγγλία και Σκωτία - οι ομάδες 

που αναπαράγονταν σε μεγαλύτερο ρυθμό απ' την αριστοκρατία - έδειχναν να 

γίνονται πιο κοντοί και αδύνατοι. Η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας 
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ενδιαφέρθηκε. Μπορούσαν κάτι να κάνουν για ν' αποκαταστήσουν την εργατική 

τάξη;  

Ξεκίνησαν μια έρευνα για να προσδιορίσουν αν μπορούσε κάτι να γίνει για να 

προκαλέσουν ανάπτυξη σε κοντά παιδιά. Τα' αποτελέσματα ερευνών σίτισης 

χρησιμοποιώντας κοντά παιδιά για υποκείμενα, απέδειξαν ότι ταΐζοντας τα με 

βούτυρο και ζάχαρη πάχαιναν, αλλά δεν ψήλωναν. Παιδιά που ταΐζονταν με γάλα ή 

συμπληρώματα διατροφής, απ' την άλλη, ψήλωναν. Η βρετανική εργατική τάξη δεν 

υστερούσε γενετικά, υποσιτιζόταν! Η δημόσια πολιτική άρχισε ν' αναπτύσσεται με τη 

συνδρομή αγρότες και κοινωνικούς ακτιβιστές να προμηθεύσουν τα σχολεία με γάλα, 

γάλα και χυμούς πορτοκάλι τις έγκυες και θηλάζουσες μητέρες, και, μόλις άρχισε ο 

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, γάλα και κρέας σε δελτίο εξ ίσου για όλες τις τάξεις. 

Η παραγωγή τροφής έγινε πρωταρχική προτεραιότητα για πολλά έθνη. «Όχι 

ελλείψεις», ήταν το σύνθημα. 

  

-Προτεραιότητες διατροφής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Η κύρια ανάπτυξη μετά τον πόλεμο ήταν η επεξεργασία τροφής. 

Επεξεργασμένα τρόφιμα - σε κονσέρβες, αποξηραμένα, και συσκευασμένα με 

διάφορους τρόπους για την ευκολία μας - είναι σχετικά καινούργιο φαινόμενο. 

Συσκευασμένη τροφή, συχνά εμπλουτισμένη, φάνηκε σαν ένας φτηνός κι 

αποτελεσματικός τρόπος να τραφούν οι μάζες. Επειδή η τρέχουσα τάση έδινε έμφαση 

στην ανάγκη για θερμίδες και συνυπολογισμό όλων των απαιτούμενων θρεπτικών 

μικροστοιχείων (για να προλάβουμε ελλιπή ανάπτυξη, για παράδειγμα, ή μια σειρά 

από άλλα προβλήματα υγείας), η ανακάλυψη και παραγωγή της βιομηχανίας 

τροφίμων έτοιμων φαγητών, έδειχνε ν' αντιπροσωπεύει μια επανάσταση στη 

διατροφή. 

Όσο αυτά τα προϊόντα είχαν αρκετές θερμίδες και μικροστοιχεία, λίγο 

ενδιέφερε τι άλλο μπορούσαν να περιέχουν: περιεχόμενο σε πολύ κορεσμένα λίπη και 

ζάχαρη, συντηρητικά, πολύ ραφιναρισμένα συστατικά, κ.ο.κ. Αυτά τα προϊόντα 

διανέμονταν εύκολα, κρατούσαν πολύ καιρό, κι έδειχναν ν' αντιπροσωπεύουν έναν 

αποτελεσματικό τρόπο να καλύψουν τις ενεργειακές απαιτήσεις της πλειοψηφίας του 

πληθυσμού. Οι περισσότεροι διατροφολόγοι της εποχής, ήταν υπέρ αυτής της 

καινούργιας τάσης. 

Ακόμα και σήμερα, οι πολιτικοί, οι γιατροί κι η βιομηχανία τροφίμων, 

πιστεύουν ότι η πρόληψη της ελλιπούς ανάπτυξης, πρέπει να είναι ο πρωτεύων 

διατροφικός σκοπός. Φυσικά, το να προλάβουμε ελλείψεις στη διατροφή, είναι ήδη 

σημαντικό. Αν λείπουν μικροστοιχεία στο διαιτολόγιο, θα υπάρξουν προβλήματα 

υγείας. Ωστόσο, η προηγούμενη προσέγγιση, που δίνει έμφαση στην επάρκεια 

θερμίδων και στην πρόληψη έλλειψης μικροστοιχείων, οδήγησε σε προβλήματα 

αυτούς που καθορίζουν την διατροφική πολιτική, πολύ πριν τον πόλεμο. Η 

τεχνολογικά προηγμένη και πάρα πολύ αυτοματοποιημένη κοινωνία μας έχει 

λιγότερη ανάγκη από θερμίδες, ή ενέργεια, όσο σε εποχής πιο σκληρής δουλειάς. 

Ακόμα κι καλλιέργεια της γης, κάποτε πολύ σκληρός και δραστήριος τρόπος ζωής, 

έχει σε μεγάλο βαθμό μηχανοποιηθεί. Λιγότερο σωματική δραστηριότητα σημαίνει 

λιγότερες ανάγκες σε θερμίδες. Έτσι, ανακαλύπτουμε ότι τα πολύ επεξεργασμένα και 
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πακεταρισμένα τρόφιμα, μερικές φορές περιέχουν επιπρόσθετα ανεπιθύμητα στοιχεία 

- πάρα πολλές θερμίδες, πάρα πολύ ζάχαρη, πάρα πολλά κορεσμένα λίπη, χημικά 

μεταποιημένα ή τεχνητά συντηρητικά, για παράδειγμα - και μπορεί επίσης να 

στερούνται συστατικά όπως φυτοχημικά και φυτικές ίνες που δεν υπολογίζονταν 

προηγουμένως στις διατροφικές απαιτήσεις. 

 --Η μεσογειακή δίαιτα: περισσότερο κι από κατάλληλη 

Οι άνθρωποι της Λεκάνης της Μεσογείου συνέχισαν να τρώνε ειρηνικά, 

κυρίως χορτοφαγικά φαγητά, αντί για φαγητά από ζωικές πηγές και χαιρόντουσαν 

εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα καρδιακών και άλλων χρόνιων νόσων, όπως ο καρκίνος. 

Η πρώτη λεπτομερής διατροφική έρευνα έγινε στους κατοίκους της Κρήτης, 

το 1948. Η κυβέρνηση της Ελλάδας, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις συνθήκες 

ζωής και διατροφής μετά τον πόλεμο, στράφηκε στα βιομηχανοποιημένα έθνη για 

συμβουλές. Άσχετα αν ο καθένας θα υπέθετε ότι η διατροφή βασισμένη σε ζωικές 

πρωτεΐνες των βιομηχανικών κρατών θα είναι ανώτερη της (βασιζόμενες σε φυτικές 

πρωτεΐνες) υποανάπτυκτης Κρήτης, τα αποτελέσματα των αμερικάνικων ερευνών 

ήταν εκπληκτικά. Με περίπου το 61% των θερμίδων της να προέρχονται από φυτικές 

τροφές, μόνο 7% από ζωικές τροφές, και 38% των συνολικών θερμίδων από λίπος, 

κυρίως από ελαιόλαδο, η διατροφή ήταν πράγματι περισσότερο από απίστευτα καλή. 

Συντελούσε πάρα πολύ στη σωματική υγεία, ιδιαίτερα την καρδιακή. 

Η ειρωνεία  είναι, ωστόσο, ότι  η τελική ανάλυση της αμερικανικής έρευνας 

περιελάμβανε τη σύσταση, ότι η Κρητική διατροφή μπορούσε να βελτιωθεί με 

περισσότερες τροφές ζωικής προέλευσης, γιατί οι ερωτηθέντες στην έρευνα 

εξέφρασαν την επιθυμία για περισσότερο κρέας, ρύζι, ψάρι, ζυμαρικά, βούτυρο και 

τυρί (μ' αυτή τη σειρά), στη διατροφή τους. Το 72% των ερωτηθέντων επέλεξαν το 

κρέας σαν την αγαπημένη τους τροφή. Στη σημερινή Κρήτη, οι τροφές ζωικής 

προέλευσης είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι εκείνη την εποχή. Μια πρόσφατη 

μελέτη στον αστικό πληθυσμό της Κρήτης, βρήκε αυξημένη πρόσληψη ζωικών 

προϊόντων και μειωμένη πρόσληψη ψωμιού, φρούτων, πατάτας κι ελαιόλαδου, σε 

σύγκριση με τη διατροφή της δεκαετίας του 60. Οι επιστήμονες επίσης παρατήρησαν 

αύξηση στο ρυθμό καρδιακών παθήσεων, διαβήτη, και διαφόρων μορφών καρκίνου, 

στην περιοχή της Μεσογείου σήμερα. 

Από τότε, οι επιστήμονες έχουν μελετήσει γιατί οι άνθρωποι που ζούνε σ' αυτές 

τις περιοχές, ζούσαν περισσότερο και χαιρόντουσαν πολύ χαμηλότερα ποσοστά 

καρδιακών παθήσεων κι άλλων χρόνιων ασθενειών, απ' αυτούς που ζούνε σε 

περισσότερο βιομηχανοποιημένα κράτη. Οι μελέτες έδειξαν στο τέλος ότι η 

παραδοσιακή διατροφή της περιοχής της Μεσογείου, βασισμένη σε φυτικά προϊόντα, 

μπορεί να είναι ο λόγος για μακροζωία και καλύτερη υγεία. 

  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η 

μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις 

εξής χώρες: Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Ολλανδία και 

Φινλανδία. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης, που διήρκεσε 30 χρόνια, 

έδειξαν ότι οι Κρητικοί εμφάνιζαν το μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας από 

καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο, καθώς και τον μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής. 
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Από τότε πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι το αποτέλεσμα αυτό είχε τις 

ρίζες του στην παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή των Κρητικών εκείνης της 

εποχής.  

Το «μυστικό» της μακροζωίας των μεσογειακών λαών και δη των Κρητικών 

ήταν η απλή και λιτή διατροφή τους, η οποία βασιζόταν σε φυτικά τρόφιμα, φρούτα, 

λαχανικά, μη επεξεργασμένα δημητριακά, ελαιόλαδο και κόκκινο κρασί. Ένας 

επιπλέον παράγοντας που συνέβαλε σημαντικά στην καλή υγεία των εν λόγω 

πληθυσμών ήταν και ο φυσικός τρόπος ζωής τους (εργασία στην ύπαιθρο), που είχε 

ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν οι Κρητικοί μεγαλύτερα ποσοστά καθημερινής 

σωματικής δραστηριότητας από τους υπόλοιπους πληθυσμούς. Ως επακόλουθο αυτών 

των συμπερασμάτων, έγινε προσπάθεια από μία ομάδα επιστημόνων στο 

πανεπιστήμιο του HARVARD, με τη συμβολή πολλών ελλήνων επιστημόνων, να 

διαμορφωθούν διατροφικές οδηγίες σε επίπεδο τροφίμων με βάση τις αρχές της 

παραδοσιακής Μεσογειακής Διατροφής. Οι διατροφικές αυτές οδηγίες 

διαμορφώθηκαν με τη μορφή μιας πυραμίδας. 

Πρόκειται για την πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής, που, όπως πολλές 

επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει, έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων 

προτύπων διατροφής. Πιο συγκεκριμένα, ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η 

υιοθέτηση των διατροφικών οδηγιών που απεικονίζονται στην πυραμίδα της 

Μεσογειακής Διατροφής έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης 

νόσων που σχετίζονται άμεσα με τη διατροφή (όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, 

παχυσαρκία, διαβήτης, κ.ά.). 
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4.ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: 

1. Καταναλώστε άφθονη ποσότητα σε φυτικές ίνες. 

Είναι γνωστό πως η ανισορροπία μεταξύ της κατανάλωσης θερμίδων και της 

κατανάλωσης ενέργειας, μέσω της φυσικής δραστηριότητας, μπορεί να οδηγήσει 

στην αύξηση του βάρους .Η όρεξη μας και η πρόσληψη τροφής ρυθμίζεται από 

πολλούς περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Η κατανάλωση φυτικών 

ινών στην διατροφή μας μέσω της χρήσης φρούτων, λαχανικών και πολύσπορων 

δημητριακών έχει σαν αποτέλεσμα να ρυθμίζει την όρεξη μας και να μας βοηθά στο 

να διατηρήσουμε ένα υγιές βάρος. 

Παράλληλα τρόφιμα με αυξημένες φυτικές ίνες βοηθούν την καλύτερη 

ρύθμιση του ζαχάρου, καθώς απορροφώνται πιο αργά από το γαστρεντερικό μας 

σύστημα και δεν ανεβάζουν απότομα τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Παράλληλα 

έρευνες έχουν αποδείξει πως η άφθονη κατανάλωση φυτικών ινών βοηθά στην 

πρόληψη από την εμφάνιση της δυσκοιλιότητας και στην μείωση εμφάνισης 

καρκίνου του παχέος εντέρου. Φροντίστε λοιπόν καθημερινά να συμπεριλαμβάνετε 

φρούτα, λαχανικά, και πολύσπορα προϊόντα  (ψωμί, δημητριακά ολικής αλέσεως, 

κριτσίνια, μακαρόνια ολικής αλέσεως) στην διατροφή σας. 

2. Μειώστε την κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών. 

Μιλώντας για κορεσμένα λιπαρά αναφερόμαστε στα λιπαρά που βρίσκονται 

κυρίως στο κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και λιγότερο στα πουλερικά) και στο ζωικό 

βούτυρο και που είναι υπεύθυνα για την αύξηση της χοληστερίνης και την πρόκληση 

καρδιαγγειακών νοσημάτων. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα υδρογονωμένα φυτικά 

λιπαρά που βρίσκονται ‘κρυμμένα’ σε μπισκότα, γλυκά και επεξεργασμένα προϊόντα 

και λειτουργούν αντίστοιχα με τα κορεσμένα λιπαρά. Χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο 

στην διατροφή σας και φυτικές μαργαρίνες που δεν ανεβάζουν τα επίπεδα 

χοληστερίνης στο αίμα και έχουν προστατευτική δράση για το καρδιαγγειακό 

σύστημα. Τέλος η συστηματική χρήση ψαριού και ειδικότερα λιπαρών ψαριών στην 

διατροφή μας (1-2 φορές την εβδομάδα) μέσω των ω-3 λιπαρών οξέων μας βοηθούν 

στην μείωση την χοληστερίνης και στην διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς. 

3. Χρησιμοποιήστε μέτρια ποσότητα κόκκινου κρασιού στην διατροφή σας. 

Έρευνες έχουν παρουσιάσει πως η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ καθημερινά 

(σε ποσότητα 40γρ ή ½ ποτηράκι κρασί) και ειδικότερα κόκκινου κρασιού μειώνει 

την πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Επίσης πρόσφατα 

παρατηρήθηκε πως η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει την εμφάνιση 

την νόσου Alzheimer’s. 

Η αυξημένη κατανάλωση σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά (τα 

οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες), η χρήση ελαιόλαδου και ψαριού ( που είναι 

αυξημένα σε ακόρεστα λιπαρά) καθώς και παράλληλα ή μειωμένη κατανάλωση σε 

κρέας, κορεσμένα λιπαρά και γαλακτοκομικά/τυριά με αυξημένα λιπαρά μπορούν να 

συντελέσουν στην βελτίωση της υγείας μας., στην αύξηση του κορεσμού στην 
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διατροφή και στην μείωση του αισθήματος πείνας και σταδιακά να οδηγήσουν στον 

έλεγχο του βάρους. 

 

Τα πλεονεκτήματα: 

 

Χάρη στην ποικιλία των τροφών της μεσογειακής διατροφής υπάρχουν ανεξάντλητες 

δυνατότητες. 

Ένα τρόφιμο μπορεί να μαγειρευτεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους 

όπως για παράδειγμα τα χόρτα που μπορούν να γίνουν σαλάτα, γέμιση για πίτα ή 

συνοδευτικό σε κυρίως πιάτο. 

Απολαυστική και υγιεινή. 

Τα όσπρια, τα λαχανικά και τα δημητριακά σε συνδυασμό με το ελαιόλαδο 

και τα μυρωδικά όπως η ρίγανη, το θυμάρι κ.ά. μας προσφέρουν μια υγιεινή 

διατροφή που είναι παράλληλα και ιδιαίτερα νόστιμη. 

Ασπίδα για την υγεία μας. Είναι πλέον και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι όσοι 

ακολουθούν μια μεσογειακή διατροφή έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν 

στεφανιαία νόσο σε σύγκριση με όσους ακολουθούν διαφορετική διατροφή.  

Εκτός όμως από την ευεργετική δράση στην καρδιά, η Μεσογειακή διατροφή 

σχετίζεται με την προστασία από τον ζαχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία και από 

ορισμένες μορφές καρκίνου (π.χ. του παχέος εντέρου).  

Οι πλούσιες φυτικές ίνες των δημητριακών (σύνθετοι υδατάνθρακες) έχουν 

προστατευτική δράση κατά του καρκίνου στο κόλον, στο μαστό, στο ενδομήτριο και 

στον προστάτη.  

Τα φρούτα και τα λαχανικά, όταν καταναλώνονται σε αφθονία, φαίνεται να 

έχουν αντικαρκινική δράση, όσον αφορά στο πεπτικό σύστημα και σε άλλες μορφές.  

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η δράση των συστατικών και τροφών της 

μεσογειακής διατροφής οφείλεται στο συνδυασμό τους και όχι σε μεμονωμένη 

κατανάλωση. 

Η αντιοξειδωτικές ουσίες που υπάρχουν σε αφθονία στα συστατικά της 

μεσογειακής διατροφής (βιταμίνες Α, Ε, και C, το β-καροτένιο και τα φλαβονοειδή 

(όπως ο φαινόλες του κρασιού), τα φαινολικά οξέα (των φρούτων, των λαχανικών και 

του ελαιόλαδου)  καταπολεμούν την οξείδωση / γήρανση των κυττάρων.  

Αυτό είναι και τα βασικό μυστικό της μεσογειακής διατροφής το οποίο επηρεάζει την 

μακροβιότητα. 

 

Που κάνει καλό η Μεσογειακή Διατροφή 

Με τη Μεσογειακή Διατροφή μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα 

καρδιοαγγειακών παθήσεων και κατά συνέπεια της στεφανιαίας νόσου της καρδιάς, 

αφού το λίπος προέρχεται κυρίως από το ελαιόλαδο και το ψάρι. 

Ερευνητές από τη Νέα Ορλεάνη ανακοίνωσαν ότι, η κατάλληλη διατροφή για τους 

ανθρώπους που έχουν υποστεί έμφραγμα ή άλλο οξύ καρδιακό, είναι η Μεσογειακή 

Διατροφή. Η Μεσογειακή Διατροφή μειώνει τον κίνδυνο της αρτηριοσκλήρυνσης, 

λόγω του ότι ελαττώνει τη συγκέντρωση της γλυκόζης, της ινσουλίνης και της κακής 

χοληστερόλης. Το ελαιόλαδο, βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής ασκεί 

ευεργετική δράση για ορισμένους τύπους καρκίνου, όπως του μαστού και του 

προστάτη. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποδεικνύει ότι το ελαιόλαδο 

μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος, εντέρου.  
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Οι θετικές επιπτώσεις του λίπους που προέρχεται από το ελαιόλαδο και τα ψάρια 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, με την 

προϋπόθεση ότι θα μειωθεί η συνολική ημερήσια κατανάλωση θερμίδων. Η 

Μεσογειακή Διατροφή, προστατεύει από την πτώση των εγκεφαλικών λειτουργιών, 

την απώλεια μνήμης και ασθένειες που σχετίζονται με το γήρας. 

 

Η Μεσογειακή Διατροφή μειώνει την αρτηριακή πίεση. 

Σύγχρονη μελέτη του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου κατέληξε ότι η 

Μεσογειακή Διατροφή, έχει θετικά αποτελέσματα στο μεταβολισμό της γλυκόζης και 

των λιπιδίων σε ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου 

 Νόστιμα και υγιεινά ελληνικά τρόφιμα 

Στην Ελλάδα, κάθε κομμάτι γης έχει και διαφορετικό μικροκλίμα, κι έτσι τα 

αγροτικά προϊόντα που παράγονται διαφέρουν μεταξύ τους. Όλα όμως έχουν κάτι 

κοινό. Είναι εξαιρετικά νόστιμα. Έτσι η Ελλάδα έχει εξαιρετικά από άποψη γεύσης 

τρόφιμα και ποτά: ελιές, ελαιόλαδο, τυριά, γλυκά του κουταλιού, ούζο, κρασί, μέλι, 

ξύδια, ζυμαρικά, φρούτο-χυμούς, μπαχαρικά, ψάρια. Με τα προϊόντα αυτά 

δημιουργούνται διάφορα εκλεκτά φαγητά. Η ελληνική μεσογειακή διατροφή 

χαρακτηρίζει όλες τις περιοχές της Ελλάδας και η ελληνική κουζίνα περιλαμβάνει 

κυρίως το συνδυασμό λαδιού και λαχανικών με αποτέλεσμα να αποκτήσει τη φήμη 

ότι προσφέρει υγεία και μακροζωία. Άλλωστε και ο διάσημος καρδιοχειρουργός 

Κρίστιαν Μπάρναρντ στο βιβλίο του "Πενήντα τρόποι για υγιή καρδιά" είχε 

αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον ελληνικό τρόπο διατροφής, τον οποίο 

χαρακτήρισε υγιεινό γιατί περιέχει ελαιόλαδο, κρασί, όσπρια και λαχανικά και 

ανάφερε ότι η Κρήτη είναι η περιοχή με το μικρότερο ποσοστό καρδιοπαθειών, 

γεγονός που οφείλεται στην υγιεινή διατροφή. 
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