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• Εισαγωγή  

Αναµφίβολα, o σύγχρονος άνθρωπος κυριευµένος από τον υπέρµετρο καταναλωτισµό, 

θεωρεί  ως µεγάλη στέρηση στη ζωή του το θεσµό της νηστείας. Ἡ νηστεία δεν είναι 

θεσµός της εποχής µας και µόνο των Χριστιανών. Στην αρχαιότητα όλοι οι λαοί, πλην 

ελάχιστων εξαιρέσεων, συνήθιζαν να νηστεύουν. Στην παρούσα εργασία γίνεται µια 

προσπάθεια αναζήτησης του θεσµού της νηστείας ανά τους αιώνες και κατά λαούς. Στο 

τέλος παραθέτουµε κάποιες νηστίσιµες συνταγές που δεν υπολείπονται σε γεύση από τα 

αρτύσιµα φαγητά! 

 

• Νηστεία. Ετυµολογία του όρου. 
Νηστεία ονοµάζεται η εκούσια ή ακούσια αποχή από τροφή (άλλως ασιτία). Κυρίως ο 

όρος αυτός χρησιµοποιείται από πολλούς λαούς για την εκούσια αποχή σε ορισµένες 

τροφές ιδίως για θρησκευτικούς λόγους. 

Η λέξη νηστεία είναι σύνθετη και προέρχεται από το αρνητικό µόριο νη και το ρήµα 

εσθίω, που είναι άλλος τρόπος του έσθω και του έδω και που σηµαίνει τρώγω. Νήστις 

σηµαίνει αυτός που δεν εσθίει, που δεν τρώγει. Από τη λέξη αυτή στη συνέχεια προήλθε 

το ρήµα νηστεύω και το αφηρηµένο ουσιαστικό νηστεία, που αρχικά σήµαινε την πλήρη 

αποχή από τροφές και ποτά, δηλαδή την ασιτία και ατροφία. 

Εκ του ρήµατος νηστεύω προέρχεται και το επίθετο «νηστευτής» (θηλυκό: νηστεύτρια) 

που χαρακτηρίζει επιπρόσθετα εκείνον που έχει την έφεση να ασκεί αυστηρή νηστεία π.χ. 

ο Ιωάννης ο Νηστευτής. 

Για την αποχή από τον οίνο οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν το ρήµα ‘νήφω’  που 

σήµαινε επίσης ότι είµαι φρόνιµος, διατηρώ ηρεµία σκέψης. Τη χρήση αυτού του ρήµατος 

έκανε και ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιµόθεο: "νήφε εν πάσι". Σύγχρονη χρήση εκ 

του ρήµατος αυτού είναι το παράγωγο επίθετο νηφάλιος. 

 Σύµφωνα µε τους ιερούς κανόνες του Κανονικού ∆ικαίου της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, νηστείες ονοµάσθηκαν οι ηµέρες κατά τις οποίες οι πιστοί οφείλουν να 

απέχουν από τις ηδονές του βίου και ορισµένων τροφών και ποτών. Κατά τον Κ. Ράλλη 

νηστείες καλούνται οι υπό της Εκκλησίας θεσπισµένες ηµέρες «καθ΄ας οι πιστοί εν 

πνευµατική συντριβή και µετάνοια οφείλουν να ανυψούν το πνεύµα προς τον Κύριον δια 

ναρκώσεως της σαρκός, απεχόµενοι των ηδονών του βίου και ωρισµένων βρωµάτων και 

ποτών». 

 

 



 

• Περίοδοι νηστείας. 

Τέτοιες ηµέρες του έτους είναι οι ακόλουθες εννέα: 

1. Μεγάλη Τεσσαρακοστή:  

   

 Η Μεγάλη Σαρακοστή αποτελεί την προετοιµασία των πιστών για τη γιορτή 

της Ανάστασης του Χριστού από την οποία και προσδιορίζεται κατ' έτος ως κινητή 

περίοδος. ∆ιαρκεί από την Καθαρά ∆ευτέρα µέχρι και την Παρασκευή πριν το Σάββατο 

του Λαζάρου, οπότε ακολουθεί η Κυριακή των Βαΐων και η Μεγάλη Εβδοµάδα. Η δε 

Κυριακή των Βαΐων είναι η τελευταία ηµέρα της περιόδου αυτής. 

Η Μεγάλη Εβδοµάδα δεν περιλαµβάνεται στη Σαρακοστή αν και συνεχίζεται η νηστεία 

που είναι ιδιαίτερα αυστηρότερη. Στη πραγµατικότητα µαζί µε την εβδοµάδα των Αγίων 

Παθών είναι πεντηκονθήµερη περίοδος (50 ηµέρες).  

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή Σαρακοστή είναι η αρχαιότερη από τις µεγάλες νηστείες 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα. Αρχικά διαρκούσε έξι εβδοµάδες 

ενώ αργότερα προστέθηκε και η έβδοµη εβδοµάδα. 

 

 

2.Η νηστεία των Χριστουγέννων: 

 



 

                                

 H δεύτερη πιο µακρά περίοδος νηστείας µετά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η νηστεία 

των Χριστουγέννων, γνωστή στη γλώσσα του ορθοδόξου λαού µας και ως 

σαράντα(η)µερο.  

Περιλαµβάνει και αυτή σαράντα ηµέρες, όµως δεν έχει την αυστηρότητα της νηστείας της 

Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αρχίζει την 15η Νοεµβρίου και λήγει την 24η ∆εκεµβρίου.  

Η εορτή της κατά σάρκα γεννήσεως του Κυρίου µας Ιησού Χριστού αποτελεί τη δεύτερη 

µεγάλη ∆εσποτική εορτή του χριστιανικού εορτολογίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του 

σαρανταηµέρου δεν καταλύουµε κρέας, γαλακτερά και αυγά. Αντίθετα, επιτρέπεται να 

καταλύουµε ψάρι όλες τις ήµερες πλην, φυσικά, της Τετάρτης και της Παρασκευής από 

την αρχή µέχρι και την 17η ∆εκεµβρίου. Ψάρι καταλύουµε επίσης και κατά την εορτή των 

Εισοδίων της Θεοτόκου, οποιαδήποτε ηµέρα κι αν πέσει. 

Από την 18η µέχρι και την 24η ∆εκεµβρίου, παραµονή της εορτής, επιτρέπεται η 

κατάλυση οίνου και ελαίου µόνο εκτός, βέβαια, των ηµερών Τετάρτης και Παρασκευής 

που θα παρεµβληθούν και κατά τις οποίες τηρούµε ανέλαιη νηστεία. Επίσης µε ξηροφαγία 

θα πρέπει να νηστεύουµε την πρώτη ήµερα της νηστείας, 15η Νοεµβρίου, καθώς και την 

παραµονή της εορτής, έκτος βέβαια κι αν πέσουν Σάββατο η Κυριακή. 

Οι πρώτες ιστορικές µαρτυρίες, που έχουµε για τη νηστεία προ των Χριστουγέννων, 

ανάγονται για τη ∆ύση στον Ε' και για την Ανατολή στον ΣΤ' αιώνα. 'Από τούς 

ανατολικούς συγγραφείς σ' αυτήν αναφέρονται o Αναστάσιος Σιναϊτης,ο πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρος ο Οµολογητής, ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, καθώς 

επίσης και ο πατριάρχης Αντιοχείας Θεόδωρος Βάλσαµων. 



 

 

          

 

Ή νηστεία στην αρχή, καθώς φαίνεται, ήταν µικρής διάρκειας. Ό Θεόδωρος Βαλσαµων, 

που γράφει περί τον ΙΒ' αιώνα και κατά συνέπεια µας πληροφορεί για τα όσα ίσχυαν στην 

εποχή του , σαφώς την ονοµάζει «επταήµερον». Όµως υπό την επίδραση της νηστείας της 

Μεγάλης Τεσσαρακοστής επεξετάθη και αυτή σε σαράντα ήµερες, χωρίς εν τούτοις να 

προσλάβει την αυστηρότητα της πρώτης. 

3. Νηστεία την προηγούµενη των Θεοφανείων(5 Ιανουαρίου): 

 

 

Τα Θεοφάνια (ή Θεοφάνεια) είναι µεγάλη ετήσια χριστιανική εορτή της ανάµνησης της 

Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταµό από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. 

Εορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του ∆ωδεκαηµέρου 

(εορτών των Χριστουγέννων). Το όνοµα προκύπτει από την φανέρωση των τριών 

προσώπων της Αγίας Τριάδας που συνέβη σύµφωνα µε τρεις σχετικές ευαγγελικές 

περικοπές. Η εορτή των Θεοφανίων λέγεται επίσης Επιφάνια ή Φώτα (ή Εορτή των 

Φώτων). 



 

4. Η νηστεία της Κοιµήσεως της Θεοτόκου ή του 15Αύγουστου.  

 

                                     

Αρχίζει τη 1η Αυγούστου και λήγει στις 15 του ίδιου µήνα. Είναι νηστεία αυστηρή, όπως 

εκείνη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Καταλύεται ψάρι µόνο κατά την εορτή της 

Μεταµορφώσεως. Εάν η ηµέρα της Κοιµήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) συµπέσει 

ηµέρα Τετάρτη ή Παρασκευή, τρώµε µόνο ψάρι και όχι κρέας. 

5. Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων 

 

                                         

Αρχίζει από την ∆ευτέρα µετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων µέχρι και την 28η 

Ιουνίου, στη µνήµη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Συνήθως η νηστεία αυτή είναι 

πολύ µικρή. Καταλύουµε ψάρι, ενώ απέχουµε από κρέας, γαλακτερά και αυγά. Ψάρι 

τρώµε, αν θέλουµε, όλες τις ηµέρες, εκτός φυσικά της Τετάρτης και της Παρασκευής κατά 



 

τις οποίες έχουµε νηστεία. Το ίδιο ισχύει (δηλαδή νηστεύουµε αυστηρά) και για την 

παραµονή της εορτής, εκτός κι αν συµπέσει Σάββατο η Κυριακή. Ψάρι καταλύουµε και 

κατά την εορτή του Γενεσίου του Τιµίου Προδρόµου (24 Ιουνίου), οποιαδήποτε ηµέρα κι 

αν πέσει. Αν η εορτή των Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (29 Ιουνίου) πέσει ηµέρα 

Τετάρτη ή Παρασκευή, καταλύουµε µόνο ψάρι. 

6.Η νηστεία της 29ης Αυγούστου, 

 ιερής µνήµης αποκεφαλισµού του Ιωάννη του Προδρόµου.  

 

                                            

7.Η νηστεία τ ης 14ης Σεπτεµβρίου, ιερής µνήµης της Ύψωσης του Τιµίου Σταυρού. 

8. Η νηστεία της Τετάρτης εκάστης εβδοµάδας , επειδή την ηµέρα Τετάρτη ξεκίνησε η 

δίκη του Χριστού. 

9. Η νηστεία της Παρασκευής εκάστης εβδοµάδας, διότι την ηµέρα Παρασκευή 

σταυρώθηκε ο Χριστός. 

Οι δύο τελευταίες, όταν συµπέσουν µε δεσποτική εορτή ή Θεοµητορική εορτή ή κάποιου 

εκ των ∆ώδεκα Αποστόλων ή των Ασωµάτων ή του Προδρόµου το γενέθλιο ή άλλη εορτή 

που θεωρείται από την Εκκλησία αργία, τότε αυτές "καταλύονται" (δεν τηρούνται). 

 

• Κύρια χαρακτηριστικά της νηστείας. 

Κατά τις ηµέρες των νηστειών επιβάλλεται στους Χριστιανούς η αποχή της βρώσης 

κρέατος, αυγών, γάλακτος, ζωικών προϊόντων, και γαλακτοκοµικών προϊόντων, ιχθύων 

(εκτός των θαλασσινών, οστράκων, αυγοτάραχου και χαβιάρι), ελαίου (εκτός τις ελιές) 

και του οίνου και κατ’ επέκταση των σηµερινών οινοπνευµατωδών ποτών.  

Τα επιτρεπόµενα κατά τις νηστείες εδέσµατα ονοµάζονται «νηστίσιµα» ή εκ της περιόδου 

αυτής «σαρακοστιανά».  

• Η νηστεία στον Χριστιανισµό 



 

                         

Η ορθόδοξη εκκλησία ορίζει διάφορες περιόδους νηστείας,  οι οποίες συνολικά 

ανέρχονται σε 180-200 ηµέρες κατά τη διάρκεια όλου του έτους.  

Στη διδασκαλία του Ιησού αναφορές στη νηστεία γίνονται στις ακόλουθες ευαγγελικές 

περικοπές: 

• Στο κατά Ματθαίον Κεφ: 6, 9 

• Στο κατά Μάρκον Κεφ: 2 και 

• Στο κατά Λουκά Κεφ: 5 

Στον χριστιανισµό πρώτος ο Ιησούς έδωσε το παράδειγµα, όταν µετά την βάπτιση του 

παρέµεινε επί σαράντα ηµέρες στην έρηµο νηστεύοντας. 

 Στην Καινή ∆ιαθήκη πουθενά δεν διατάσσεται η αποχή από το κρέας· αντιθέτως άλλες 

αποχές αναφέρονται επαινετικά. Ο Ιησούς κατηγορεί συχνά αυτούς που νηστεύουν µε 

υπερβολή, αλλά εκφράζεται ευνοϊκά υπέρ των νηστειών. Ο ίδιος νήστεψε επί του όρους 

επί τεσσαράκοντα ηµέρας.  

Κατά τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισµού, οι απόστολοι είχαν καθιερώσει επισήµως 

και αυστηρή νηστεία τεσσαράκοντα ηµερών, εις ανάµνηση της νηστείας του Μωϋσή, του 

Ηλία και του Ιησού, οι οποίοι αναφέρεται ότι είχαν νηστέψει επί τόσες ηµέρας. Εκ της 

νηστείας αυτής προήλθε η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 

 Οι πρώτοι Χριστιανοί καθόρισαν βραδύτερον και άλλες νηστείες: την των τεσσάρων 

εποχών η ωρών και την των παραµονών. Η νηστεία των τεσσάρων εποχών ελάµβανε 

χώρα κατά τις αρχές εκάστης των τεσσάρων εποχών του έτους και διαρκούσε επί τρεις 

ηµέρας. Οι νηστείες των παραµονών λάµβαναν χώρα κατά τις παραµονές των εορτών και 

γίνονταν εις ανάµνηση του µαρτυρίου των εορταζοµένων αγίων. Με την πάροδο των 

αιώνων και του χωρισµού της χριστιανικής θρησκείας εις διάφορα δόγµατα, επήλθε 

χωρισµός και εις τους κανονισµούς των νηστειών των διαφόρων δογµάτων·. 

 



 

� Ρωµαιοκαθολικοί 

                  

Οι νηστείες της ∆υτικής Εκκλησίας είναι ελαφρότερες από  της Ανατολικής. ∆εν 

περιλαµβάνουν το γάλα, τα αυγά, το βούτυρο, τα ψάρια και απαγορεύουν ουσιωδώς 

µόνο το κρέας. Οι κατά τύπους καθολικοί επίσκοποι έχουν το δικαίωµα ρυθµίσεως 

των νηστειών, έτσι ώστε κατά περίπτωση δεν επιτρέπεται κατά αυτές η χρήση κρέατος 

µόνον την Παρασκευή, αλλού δε απαγορεύεται το κρέας κατά κάθε Τετάρτη και 

Παρασκευή κτλ. Γίνεται δε στη ∆υτική Εκκλησία διάκριση µεταξύ νηστείας (Jeune) 

και αποχής (από του κρέατος, abstinence και των λιπωδών τροφών) κατά µερικές 

ηµέρες, π.χ. τις Παρασκευές κατά τις διαφόρους νηστείας. ∆ιαρκής χρόνος νηστείας 

και αποχής εν αυτή είναι από την Καθαρά Τετάρτη µέχρι του Μεγάλου Σαββάτου. 

Ηµέρες νηστείας υπάρχουν κατά τις τέσσερις εποχές του έτους, η Τετάρτη, η 

Παρασκευή και το Σάββατο µιας εβδοµάδος. Ως ηµέρες αποχής θεσπίστηκαν οι 

παραµονές κάποιων µεγάλων εορτών.  

Υπάρχουν δύο ειδών νηστείες στην ∆υτική Εκκλησία, οι νηστείες της ευχαριστίας και 

οι νηστείες οι εκκλησιαστικές. 

Η νηστεία της ευχαριστίας προηγείται πάσης κοινωνίας των αχράντων µυστηρίων και 

συνίσταται εις την αυστηρή αποχή από πάσης τροφής στερεάς ή υγρής, από του 

µεσονυκτίου της παραµονής µέχρι της στιγµής της κοινωνίας. Μόνον οι. ασθενείς, οι 

λαµβάνοντες την κοινωνία κατά την τελευταία στιγµήν της ζωής των, επιτρέπεται να 

εξαιρεθούν της τηρήσεως της τοιαύτης νηστείας.  

Οι εκκλησιαστικές νηστείες ήσαν άλλοτε αυστηρότατες και στους καθολικούς, αλλά 

µε τον χρόνο γίνονταν ελαφρότερες. Σήµερον η νηστεία στην ∆υτική Εκκλησία 

συνίσταται εις την λήψη ενός µόνον γεύµατος κατά την διάρκεια της ηµέρας, 

επιτρεπόµενης της προσθήκης εν ανάγκη και ενός προγεύµατος. Ηµέρες τέτοιας  

νηστείας, τις οποίας τηρεί σήµερον η Καθολική Εκκλησία, είναι οι σαράντα ηµέρες 



 

της Τεσσαρακοστής, εξαιρέσει των Κυριακών, οι τρεις ηµέρες οι προηγούµενες κάθε 

εποχής του έτους και οι ηµέρες της νηστείας των παραµονών των µεγάλων εορτών.  

Εκτός των νηστειών αυτών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές σε όλους, υπάρχουν και 

άλλες µερικές ηµέρες νηστειών, καθοριζόµενες από τους κανόνες των διαφόρων 

θρησκευτικών ταγµάτων και τηρούµενοι κυρίως στα διάφορα µοναστήρια.  

Οι νηστείες είναι υποχρεωτικές εις τους πιστούς που βρίσκονται σε ηλικία άνω των 21 

ετών· η δε υποχρέωση αυτή παύει µετά το 60όν έτος της ηλικίας. Οι αξιωµατικοί και 

οι στρατιώτες εξαιρούνται των νηστειών κατά την διάρκεια της στρατιωτικής τους 

θητείας. Οι επίσκοποι έχουν το δικαίωµα, το οποίο δύνανται να παραχωρήσουν και εις 

τους υπ’ αυτούς αξιωµατούχους της Εκκλησίας µέχρι και των εξοµολογητών, να 

εξαιρέσουν µερικά άτοµα της νηστείας σε ορισµένες περιπτώσεις. Οι πάπες έχουν το 

δικαίωµα να εξαιρούν γενικά όλους τους πιστούς από τις νηστείες σε ορισµένες 

περιστάσεις. 

� Προτεστάντες 

              

Η Ευαγγελική διαµαρτυρόµενη Εκκλησία απέρριψε εντελώς την νηστεία, µόνον δε 

κατά την Μεγάλη Παρασκευή τηρεί αποχή από του κρέατος. Αντί δε της νηστείας, κατά 

τις προ του Πάσχα 40 ηµέρας, έχει ειδικές προσευχές και κατά τόπους επιβάλλει την 

αποχή, κατά το µάλλον ή ήττον άνευ εξαιρέσεων, από γάµους, διασκεδάσεις κλπ. 

� Αρµένιοι-Κόπτες 

       



 

Οι νηστείες των Αρµενίων είναι κατά πολύ αυστηρότερες των νηστειών των 

Ορθοδόξων. Τηρούν µόνο την νηστεία της Τεσσαρακοστής άνευ των νηστειών των 

τεσσάρων εποχών και των παραµονών των εορτών εν τούτοις απέχουν από της 

καταλύσεως κρέατος, αυγών και γάλακτος την Τετάρτη και την Παρασκευή εκάστης 

εβδοµάδος και τηρούν ιδιαιτέρας νηστείας δια τα Χριστούγεννα, διά την εορτή των 

αγίων Πέτρου και Παύλου και της Αναλήψεως. Οι Κόπτες τηρούν τέσσερις µεγάλες 

νηστείες, όµοιες προς τις των Ορθοδόξων, αλλά διαφόρου χρονικής διαρκείας. 

• Νηστεία σε λαούς της αρχαιότητας 

Ο όρος νηστεία χρησιµοποιείται από πολλούς λαούς για την εκούσια αποχή σε ορισµένες 

τροφές ιδίως για θρησκευτικούς λόγους.  Η νηστεία και η αποχή από τίνων τροφών, ως 

άσκηση θρησκευτική εις ένδειξη θλίψεως ή εις προπαρασκευή εις µεγάλες θρησκευτικές 

εορτές απαντά σχεδόν σε όλες τις θρησκείες. 

Παντού στην ιστορία οι άνθρωποι από διάφορους πολιτισµούς και θρησκειών είχαν 

αναγνωρίσει την αξία της νηστείας. Πολλές αναφορές έχουν εµφανιστεί στην Βίβλο, στο 

Κοράνι, σε παγανιστικά χειρόγραφα και χειρόγραφα των αρχαίων Ελλήνων. Όπως 

συµβαίνει και µε τον µοναχισµό, η νηστεία αποτελεί ανατολική συνήθεια. Στους 

αρχαίους ασιατικούς λαούς και στους Αιγυπτίους τη νηστεία την επέβαλλαν θρησκευτικοί 

λόγοι.     Κατά την αρχαιότητα ως λόγος της καθιερώσεως της νηστείας εφέρετο η 

εξευµένιση των εξοργισµένων θεών. Κατά την αντίληψη των αρχαίων, οι εξοργισµένοι 

θεοί είχαν ανάγκη όπως η οργή τους γίνει αισθητή και υπό των κοινών θνητών, οι οποίοι 

µε τις πράξεις τους έτυχε να τους προσβάλλουν. Οι αρχαίοι θεοί είναι εκδικητικοί. 

Αποδίδουν κακό αντί του κακού και η νηστεία των αρχαίων αποτελεί ένα από τα 

καλύτερα µέσα της αυτοτιµωρίας των θνητών και της εξευµενίσεως των θεών. Έτσι 

προκειµένου να ετοιµαστούν οι πιστοί για τη συµµετοχή τους σε θρησκευτικές τελετές ή 

για να τιµήσουν ή για να εξιλεώσουν κάποιο θεό έπρεπε να απέχουν γενικά ή µερικά από 

τροφές. 



 

� Νηστεία στους Αιγυπτίους 

 

Οι Αιγύπτιοι, όπως µας πληροφορεί ο Ηρόδοτος, υποβάλλονταν σε νηστεία για 

θρησκευτικούς αλλά και για λόγους υγιεινής. Νήστευαν κυρίως στις µεγάλες εορτές της 

Ίσιδας και γενικά σχεδόν καθ’ όλες τις εορτές τους προκειµένου να τιµήσουν ή για να 

εξιλεώσουν κάποιο θεό. Κυρίως όµως νήστευαν οι ιερείς, οι οποίοι επέβαλλαν εις εαυτούς 

την αποχή από διαφόρων πραγµάτων, ποικιλλουσών από επτά ηµερών µέχρι έξι 

εβδοµάδων. Από τους Αιγυπτίους η συνήθεια της νηστείας πέρασε στους Έλληνες και 

τους Εβραίους, από τους οποίους την παρέλαβαν αργότερα οι Χριστιανοί και 

Μωαµεθανοί. 

� Νηστεία στους αρχαίους Έλληνες   

                      

Στους αρχαίους Έλληνες η νηστεία ήταν µάλλον περιορισµένη και µόνο από τους 

συµµετέχοντες στα διάφορα «µυστήρια», σε αντίθεση µε τη λιτότητα στη δίαιτα που ήταν 



 

ιδιάζον γνώρισµα των Ελλήνων αλλά και των µεγάλων φιλοσόφων όπως για παράδειγµα ο 

Σωκράτης, ο Πλάτων. 

Την νηστεία ασκούσαν προπάντων οι ιερείς, οι βασιλείς και οι στρατηγοί προκειµένου να 

θυσιάσουν. Οι Αθηναίοι, νήστευαν µόνο κατά τις εορτές των «Ελευσινίων» µυστηρίων  

                                               

και των Θεσµοφορίων, για κάθαρση και εξιλασµό. Από τον Κλήµη της 

Αλεξάνδρειας µαθαίνουµε ότι η τρίτη ηµέρα των Ελευσίνιων µυστηρίων ήταν ηµέρα 

νηστείας κι ότι το απόγευµα λάµβανε χώρα γεύµα από άρτους φτιαγµένους 

από µέλι και σουσάµι. 

Τα Θεσµοφόρια των Αθηνών ήταν εορτή που συµµετείχαν αποκλειστικά γυναίκες. Μια 

πολύ αυστηρή µάλιστα προϋπόθεση, για τις γυναίκες που επρόκειτο να λάβουν µέρος στα 

Θεσµοφόρια ήταν και τούτη: Κατά το στάδιο της προετοιµασίας και της κυρίως γιορτής 

έπρεπε να απέχουν από κάθε µορφής επαφή και επικοινωνία µε τους συζύγους τους!   

                                  

 Οι δε γυναίκες ιδίως ήσαν υποχρεωµένοι, επί µια ολόκληρη ηµέρα να κάθονται επί της 

γης και να τηρούν πένθιµο έκφραση. Η δεύτερη µέρα, που ονοµάζονταν «νηστείας» ήταν 

µέρα πένθους. Τη µέρα αυτή οι γυναίκες κάθονταν κατάχαµα, γύρω από το άγαλµα της 

θεάς ∆ήµητρας, τρώγοντας µόνο τους «σησαµούντας», δηλαδή, εδέσµατα 

παρασκευασµένα από το γνωστό µας σουσάµι. 



 

 Οι Λακεδαιµόνιοι διέτασσαν γενική νηστεία σε ολόκληρη την χώρα τους, όταν 

επρόκειτο να επιδοθούν σε σοβαρές πολεµικές περιπέτειες.  

Οι ιερείς του ∆ία, στο νησί της Κρήτης, καθ’ όλη τους την ζωή όφειλαν αν απέχουν 

αυστηρά από το κρέας, των ιχθύων και πάσης εφθής τροφής. 

 Γενικά η νηστεία, στο πνεύµα των θρησκειών της αρχαίας Ελλάδος, αποτελούσε µέσον 

εξιλασµού και καθαρµού και θεωρούνταν ως δοκιµασία, ήτις συνέβαλλε τα µέγιστα εις 

την µεγαλυτέρα εξαΰλωση του ανθρώπου και καθιστούσε αυτόν ικανό να πλησιάζει 

περισσότερο προς τους θεούς. Γενικά οι Έλληνες θεωρούσαν τη νηστεία ως δοκιµασία 

που συνέτεινε στη προσέγγιση του ανθρώπου στο «θείον», την «θέωση». 

Ιδιότυπες νηστείες είχαν επίσης καθιερώσει και θρησκευτικές και φιλοσοφικές σχολές 

και οργανώσεις όπως οι Ορφικοί και οι Πυθαγόρειοι. 

� Νηστεία στους Ισραηλίτες 

                   

Οι Εβραίοι νήστευαν χωρίς να τους το επιβάλλει κανένας θρησκευτικός κανόνας. Η 

νηστεία απλά µόνο αναφέρεται και επαινείται στην Παλαιά ∆ιαθήκη ως µία δοκιµασία 

ευάρεστη παρά του Θεού προκαλούσα τη θεία συγνώµη. Ο ∆αβίδ, ο Τωβίας, η Ιουδείθ, η 

Εσθήρ, ο ∆ανιήλ και ολόκληρο το Ιουδαϊκό έθνος προσπάθησαν επανειληµµένως να 

επιτύχουν την θεία συγγνώµη διά της νηστείας. Οι προφήτες όµως, αν και συµβούλευαν 

συχνάκις τους Ιουδαίους να νηστεύουν, εν τούτοις κατέκριναν πάντοτε τις υπερβολικές 

νηστείες. 

Ο Μωϋσής νήστεψε 40 ηµέρες προτού ανεβεί στο όρος Σινά για να παραλάβει τις 10 

εντολές.    

Η νηστεία των Εβραίων συνίστατο κυρίως στην ελάττωση του αριθµού των γευµάτων. 

Κατά την διάρκεια της νηστείας προέβαιναν και εις διάφορες εκδηλώσεις µετανοίας και 

επέβαλλαν εις εαυτούς διαφόρους στερήσεις, µεταξύ των όποιων ήταν και η αποφυγή από 



 

της τελέσεως γάµων. Η έναρξης της νηστείας αναγγέλλονταν µε σάλπιγγες. Οι κυριότερες 

δε ηµέρες των Ιουδαϊκών νηστειών ήσαν η µεγάλη εορτή του Εξιλασµού και οι επέτειοι 

των εθνικών συµφορών, όπως της αλώσεως της Ιερουσαλήµ από τον το 

Ναβουχοδονόσορα, της καταστροφής του ναού από του Τίτου, κτλ.  

Επί των ηµερών του Ιησού οι Φαρισαίοι και οι Εσσαίοι τηρούσαν φανατικότατα τις 

νηστείες, νηστεύοντας εκείνοι µεν δις της εβδοµάδος, οι άλλοι πολλές φορές επί πολλές 

συνεχείς ηµέρας και απέχοντες κυρίως του κρέατος και του οίνου. 

� Νηστεία στους Ρωµαίους 

                      

Οι Ρωµαίοι  και οι κάτοικοι της Ιταλίας νήστευαν κυρίως σε εθνικές στιγµές. Οι κάτοικοι 

των διαφόρων πόλεων κατέφευγαν στη δοκιµασία της νηστείας για να προκαλέσουν τη 

θεία βοήθεια. Επίσης τηρούσαν ορισµένες νηστείες προς τιµήν της θεάς ∆ήµητρας και του 

∆ία. Ο Νουµάς Ποµπίλιος νήστευε προ της προσφοράς θυσίας. Όταν οι Ταραντίνοι, 

πολιορκήθηκαν από τους Ρωµαίους, ζήτησαν την βοήθεια των κατοίκων του Ρηγίου, και 

αυτοί, για να εξευµενίσουν τους θεούς, νήστευσαν επί 10 ηµέρας προ της αναλήψεως της 

εκστρατείας. 

• Η νηστεία σε άλλες θρησκείες σήµερα  

� Σύγχρονοι Ισραηλίτες 

            
Οι σηµερινοί Εβραίοι είναι περισσότερο ελευθέριοι στα ζητήµατα νηστείας και δεν 

τηρούν όλες τις νηστείας των παλαιών προγόνων τους. Έχουν µόνον έξι ηµέρες 



 

υποχρεωτικής νηστείας, ενώ οι ευσεβέστεροι νηστεύουν επί τριάντα ηµέρες. Όλες οι 

νηστείες αυτών ξεκινούν από την δύση του ηλίου και διαρκούν µέχρι την εσπέρα της 

επόµενης. Οι νηστείες των Εβραίων συνίστανται εις την αποχή από κάθε τροφή και ποτό, 

την οποία τηρούν µε άκρα αυστηρότητα. Η νηστεία της ενάτης ηµέρας του µηνός Άµπ, σε 

ανάµνηση της καταστροφής των δύο ναών, είναι εκ από τις σηµαντικότερες. Το δείπνο, το 

οποίο προηγείται, είναι όσο το δυνατό λιτότερο. Άλλοτε έτρωγαν µόνον ξηρό άρτο 

εµβαπτισµένο εντός ύδατος, ξαπλωµένοι κατά γης, µε τα πόδια γυµνά, κατά δε την νύκτα 

κοιµόνταν πολλές φορές επάνω σε λίθους. 

 

� Μουσουλµάνοι 

                           

Η νηστεία είναι υποχρεωτική για όλους τους Μουσουλµάνους, αφού αποτελεί έναν από 

τους ‘στύλους του Ισλάµ’. Οι Μουσουλµάνοι νηστεύουν κατά το µήνα Ραµαζάνι (ο 9ος 

του ισλαµικού σεληνιακού έτους), πριν της εορτής του Μπαϊράµ. Σε όλο το χρονικό 

διάστηµα αυτό, διάρκειας ενός µηνός, οι µουσουλµάνοι απέχουν υποχρεωτικά, από 

ανατολής µέχρι δύσεως του Ηλίου, από κάθε είδους τροφή ακόµη και νερό, πολύ δε 

περισσότερο από κάπνισµα, ποτό, αρώµατα και σεξουαλικές επαφές, όχι όµως στο 

υπόλοιπο διάστηµα µέχρι την ανατολή του Ηλίου (δηλαδή τη νύκτα).  Μάλιστα περί την 

αυγή αφυπνίζονται διά τύµπανων, ανά τις συνοικίας περιφερόµενων, για να φάγουν· 

γίνονται δε οι νυκτερινές αυτές εστιάσεις πανηγυρικότερες των κατά τις άλλες ηµέρας 

συνήθων και οι νύκτες του Ραµαζάνι αποτελούν εποχή εξαιρετικών δηµοσίων 

διασκεδάσεων. Νηστεύουν όµως και σε άλλες ηµέρες του έτους µε κυριότερη η 10η του 

µήνα Μπουχαρέµ, του πρώτου µήνα του Μουσουλµανικού έτους. Στο Ισλάµ εξαιρούνται 

κάποια άτοµα από την νηστεία: Ο άρρωστος και ο ταξιδιώτης είναι από αυτούς που 

εξαιρούνται, αλλά πρέπει µετά τη θεραπεία τους ή το ταξίδι να νηστέψουν τις µέρες που 

χάσανε.  

� Ινδουιστές 



 

        

Οι Βραχµάνοι των Ινδιών νηστεύουν πολύ συχνά και αυστηρά και δεν αναγνωρίζουν 

κανένα λόγο εξαίρεσης απ’ αυτή. Η ηλικία, οι ασθένειες και οι παντός είδους αδυναµίες 

δεν αποτελούν παρ’ αυτούς λόγους εξαιρέσεως από των νηστειών. Οι φακίρηδες και οι 

φανατικοί Ινδοί επιβάλλουν τους εαυτούς τους σε υπερβολικότατες   νηστείες. Λέγεται ότι 

κατορθώνουν να µένουν άνευ ουδεµίας τροφής επί οκτώ, δέκα, ακόµη και δεκαπέντε 

ηµέρες. 

 

� Βουδιστές 

          

Ο βουδικός κώδικας του Μανού είναι πλήρης εντολών αναφεροµένων εις την νηστεία και 

εις την αποχή, οι δε βραχµάνες είναι γνωστό ότι επιδίδονταν εις αυστηρότατες νηστείες 

από αρχαιοτάτων χρόνων.  

Ο Βουδισµός όµως δεν επιβάλει τη νηστεία ως θρησκευτικό κανόνα στους 

θρησκευόµενους. 

Αυτό που µετρά είναι η ψυχική ισορροπία και όχι η αποχή. Επειδή όµως το πολύ φαγητό 

επηρεάζει τον βουδιστικό διαλογισµό, οι Βουδιστές µοναχοί µετά το µεσηµέρι 

αποφεύγουν το φαγητό. 

Οι βουδιστές του Θιβέτ έχουν δύο είδη νηστειών: την αυστηρή νηστεία, καλούµενη 

‘νγκουννέ’ που διαρκεί 24 ώρες, κατά την διάρκεια της όποιας δεν επιτρέπεται ούτε η 

κατάποση του σιέλου. Οι περισσότεροι τηρούν αυτή  επί τρεις συνεχείς ηµέρες, 



 

λαµβάνοντας µόνον ολίγον τσάι το πρωί. Η άλλη νηστεία καλείται ‘νιεννέ’ και συνίσταται 

στην λήψη ενός µόνον δείπνου κατά την εσπέρα. 

 Οι λαοί της ΝΑ. Ασίας (Λάος, Βιετνάµ, Ταϊλάνδη κλπ) κατά τη περίοδο της νηστείας 

τους απέχουν από κάθε τροφή από το µεσηµέρι µέχρι την εποµένη το πρωί. Ως ηµέρες 

νηστείας έχουν κυρίως εκείνες κατά τις οποίες υπερχειλίζουν οι σπουδαιότεροι ποταµοί 

των περιοχών τους όπου και οι κατοικίες τους. Οι πληµµύρες αυτές συµπίπτουν µε τον 

µήνα Μάρτιο όπου λιώνουν τα χιόνια. Ο σκοπός της νηστείας των έχει να κάνει µε την 

εξασφάλιση ευνοϊκής επίδρασης των υδάτων στη γονιµότητα της Γης (οι ήρεµες 

πληµµύρες είναι αναγκαίες στους απέραντους ορυζώνες).  

� Οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες νηστεύουν, προπάντων, όταν πλήττονται από µεγάλες 

συµφορές. 

� Οι λαοί της Αφρικανικής και της Αµερικανικής ηπείρου, κατά ειδικούς 

ερευνητές, τηρούν νηστείες που τους επιβάλλουν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις 

τους σε πολλές περιστάσεις, ιδίως δε κατά την µύησή τους σε διάφορες 

µυστηριώδεις θρησκευτικές αιρέσεις. 

� Απ’  όλες τις υπάρχουσες θρησκείες, µόνον ο παρσισµός αγνοεί την νηστεία, την 

οποία µάλιστα απαγορεύει σε πολλές περιστάσεις. Οι Πάρσοι, δηλαδή οι 

κληρονόµοι της Ζωροαστρικής θρησκείας των αρχαίων Περσών θεωρούνται και οι 

µόνοι παγκόσµια που δεν τηρούν νηστεία. Έχουν τη γνώµη ότι καλλίτερα τιµούν 

και περισσότερο ευχαριστούν το θεό, όταν τρέφονται καλά παρά όταν εκούσια 

προσπαθούν να εξασθενίσουν τον οργανισµό τους. Κατά τα ιερά βιβλία τους η 

ψυχή καθίσταται ισχυρότερη και ικανή να ανθίσταται σε κακά πνεύµατα και 

πειρασµούς µόνο όταν µένει σε σώµα υγιές και εύρωστο.  Επιπλέον πιστεύουν ότι 

το πνεύµα είναι περισσότερο διατεθειµένο να αναγνώσει και να κατανοήσει τα 

ιερά βιβλία και η καρδιά ικανότερη και καταλληλότερη να επιτελέσει µε 

µεγαλύτερη θέρµη τα καλά έργα. 

 

• Συνταγές 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

� Τρουφάκια 

Τρουφάκια που τρώγονται ακόµα και στην πιο αυστηρή νηστεία. 

 Η ποσότητα των υλικών είναι υποκειµενική υπόθεση.  

 

 

 

Τι χρειαζόµαστε: 

ΜΕΙΓΜΑ  

• 100 γρ κακάο άγλυκο  

• 200 γρ ζάχαρη (ανάλογα πόσο γλυκά τα θέλετε)  

• 200 γρ φρυγανιά τριµµένη  

• 200 γρ καρύδι χοντροκοµµένο  

• νερό (όσο πάρει για να γίνει µια σφιχτή ζύµη)  

• κονιάκ (προαιρετικά)  

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ:  

•  τρούφα ή καρύδα (την οποία µπορείτε να βάλετε και µέσα στο µείγµα) ή κακάο ή 

ξηροί καρποί  

• Ανακατεύω όλα τα υλικά του µείγµατος µέχρι να γίνει µια σφιχτή ζύµη.  

• Κάνω µπαλίτσες και τις βουτάω στην τρούφα.  

• Αν θέλω, βρέχω απέξω τις µπαλίτσες µου µε επιπλέον κονιάκ ή νερό.  

 

� Καλαµαράκια στιφάδο  

                             



 

Τι χρειαζόµαστε: 

1 κρασοπότηρο λάδι  

4 κρεµµύδια  

1 φλιτζανάκι κόκκινο κρασί  

2 µεγάλες ντοµάτες  

3 κουτιά καλαµαράκια  

1 κουταλιά τοµατοπολτό  

2 φύλλα δάφνης  

1 κουταλάκι αλάτι  

µισό κουταλάκι πιπέρι  

λίγη ρίγανη  

λίγο ξύδι 

1 ποτήρι νερό  

Πώς το κάνουµε: 

Σε µια κατσαρόλα βάζουµε το λάδι και αφού κόψουµε τα κρεµµύδια τα ρίχνουµε µέσα να 

τσιγαριστούν για λίγο.  

Προσθέτουµε το κρασί, το αλάτι, το πιπέρι, τα φύλλα δάφνης και την ρίγανη.  

Ξύνουµε τις ντοµάτες και τις προσθέτουµε στη κατσαρόλα κι έπειτα το νερό και τον 

τοµατοπολτό.  

Αφού ψηθεί για λίγο η σάλτσα προσθέτουµε τα καλαµαράκια και τα αφήνουµε να ψηθούν 

για 10 λεπτά.  

το ξύδι το προσθέτουµε στο τέλος. 

Είναι µια συνταγή που γίνεται µε καλαµαράκια του κουτιού, µε φρέσκα καλαµαράκια ή 

και µε σουπιές!!!  

 

� Μπιφτέκια λαχανικών χωρίς λάδι  

                               

Τι χρειαζόµαστε: 

4 πατάτες 

3 καρότα  



 

2 κρεµµύδια  

λίγο δυόσµο 

πιπέρι 

αλάτι  

κύµινο 

τριµµένη φρυγανιά 

Πώς το κάνουµε: 

Βράζουµε τις πατάτες και τα καρότα µέχρι να µαλακώσουν και να λιώνουν µε το πιρούνι.  

Στο νερό να έχουµε βάλει αλάτι και πιπέρι.  

Τα χτυπάµε στο µούλτι µαζί µε τα µπαχαρικά και λίγη τριµµένη φρυγανιά.  

Αφού κρυώσει το µείγµα (εκτός ψυγείου) πλάθουµε κεφτεδάκια µε τα χέρια µας και τα 

περνάµε πάλι από τη φρυγανιά.  

Τα βάζουµε σε αντικολλητικἩ χαρτί στο ταψί και στο φούρνο στο γκριλ στους 200 C για 

30 λεπτά περίπου.  

� Ριζότο µε µπαχαρικά και λαχανικά                       

 

Τι χρειαζόµαστε: 

320 gr ρύζι (κατά προτίµηση basmati)  

2 κολοκυθάκια  

1 καρότο  

1 πράσο  

1 κουταλάκι κάρυ  

4 πρέζες σαφράν  

1 κουταλάκι ψιλοκοµµένο άνιθο  

2 κουταλάκι λάδι  

ζωµό κύβου λαχανικών  

αλάτι και πιπέρι  

Πώς το κάνουµε: 

Πλένουµε τα κολοκυθάκια και το καρότο, κόβουµε τις άκρες τους και τα ξύνουµε.  



 

Κόβουµε τα λαχανικά σε κυβάκια και ψιλοκόβουµε το λευκό µέρος του πράσου.  

Σοτάρουµε το πράσο για 5 λεπτά µε το λάδι και ρίχνουµε 200ml ζωµό λαχανικών ζεστό. 

Προσθέτουµε το καρότο, τα κολοκυθάκια και στην συνέχεια ρίχνουµε το ρύζι.  

Ανακατεύουµε µέχρι να βράσει, προσθέτουµε αλάτι και πιπέρι και το αφήνουµε για 20min 

ρίχνοντας όποτε χρειάζεται ζεστό ζωµό.  

Όταν είναι έτοιµο το ρύζι ρίχνουµε σε ζωµό, το κάρυ και το σαφράν, το προσθέτουµε στο 

ρύζι και βάζουµε και τον άνιθο.  

Ανακατεύουµε και σερβίρουµε µετά από 2min περίπου.  

 

� Carrot cake νηστίσιµο  

 

                      

Τι χρειαζόµαστε: 

100 γρ. καρύδια (ψηµένα στο φούρνο για 8 λεπτά και χοντροαλεσµένα)  

350 γρ. καρότα τριµµένα  

260 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις  

1 κ.γ. σόδα διαλυµένη σε λίγο χυµό λεµονιού  

2 κ.γ. baking powder  

1/8 κ.γ. αλάτι  

1 κ.γ. κανέλα  

1 κ.γ. µείγµα για γλυκά (κανέλα, µοσχοκάρυδο, γαρύφαλλο, πιπερόριζα)  

200 γρ. ζάχαρη  

100 ml λάδι  

250 ml κρέµα καρύδας  

 



 

Πώς το κάνουµε: 

1) Σε µπολ κοσκινίζουµε το αλεύρι µαζί µε το baking powder και το αλάτι. 

2) Σε µια µεγάλη λεκάνη, βάζουµε τη ζάχαρη, το λάδι, τη σόδα και τα µπαχαρικά και 

ανακατεύουµε µε ένα ξύλινο κουτάλι.  

3) Προσθέτουµε το αλεύρι εναλλάξ µε τη κρέµα καρύδας ανακατεύοντας καλά ώστε να 

ενσωµατωθούν στο µείγµα µας  

4) και τέλος ρίχνουµε τα καρότα και τα καρύδια. 

5) Ψήνουµε σε στρογγυλή φόρµα (23 εκ.) µε λαδόκολλα, σε προθερµασµένο φούρνο 

στους 180oC για 45-50 λεπτά περίπου. 

 

� Αµερικάνικα muffins  

 

                      

Τι χρειαζόµαστε: 

Για τα muffins  

3 φλιτζάνια αλεύρι  

2 φλιτζάνια ζάχαρη  

½ κουταλάκι αλάτι  

6 κουταλιές κακάο σκόνη  

1 κουταλάκι σόδα  

2 φλιτζάνια κρύο νερό  

Για το ταψάκι των muffins 

10 κουταλιές λάδι  

1 κουταλιά ξύδι  

2 βανίλιες  

Για την επικάλυψη 

1 δόση Γλάσο για muffins  

Στα γρήγορα 

Σερβίρει 



 

12 muffins 

Πώς το κάνουµε: 

Για τα muffins, βάζουµε όλα τα υλικά µαζί σε µια λεκάνη και τα χτυπάµε µε το µίξερ για 

5 λεπτά.  

Για το ταψάκι των muffins, ανακατεύουµε όλα µαζί τα υλικά και βάζουµε σε κάθε τρύπα 

από 1 κουταλάκι.  

Ρίχνουµε το µείγµα από τα muffins µέσα στις τρυπούλες. ∆εν χρειάζεται να 

βουτυρώσουµε το ταψάκι, γιατί έχουµε βάλει το µείγµα λάδι, ξύδι, βανίλια.  

Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 170 βαθµούς, για περίπου 30 λεπτά.  

Μόλις βγάλουµε τα muffins ζεστά όπως είναι, απλώνουµε το γλάσσο για muffins.  

 

� Αυθεντικά Λευκαδίτικα λαδοκούλουρα  

                      

Τι χρειαζόµαστε: 

1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις  

1 φακελάκι µαγιά  

1 κρασοπότηρο ζάχαρη  

1 ποτήρι ελαιόλαδο  

1 φλιτζανάκι ούζο  

1/2 κ.σ. κανέλα  

1/2 κ.σ. γαρύφαλλο  

1 κ.γ. αλάτι  

1 κ.σ. µάραθο τριµµένο (ξερό) ή γλυκάνισο  

νερό όσο τραβήξει  

Πώς το κάνουµε: 

Τα ζυµώνουµε όλα µαζί σε λεκάνη εκτός από το νερό.  

Προσθέτουµε λίγο λίγο το νερό µέχρι να ξεκολλάει η ζύµη απ' τα χέρια. Αφήνουµε καµιά 

ώρα να ξεκουραστεί και να φουσκώσει σε ζεστό µέρος.  



 

Πλάθουµε τα κουλούρια στο κλασικό µακρόστενο σχήµα λαδώνοντας που και που τα 

χέρια, τα τοποθετούµε σε λαδωµένο ταψί και τα αφήνουµε όλη τη νύχτα να φουσκώσουν 

(αν τα φτιάξουµε το βράδυ)  

Τα ψήνουµε το πρωί σε µέτριο προθερµασµένο φούρνο να πάρουν καφέ χρώµα (αλλιώς 

αν τα φτιάξετε τη µέρα αφήστε τα 4-5 ώρες και µετά ψήστε τα).  

 

� Καρµπονάρα νηστίσιµη 

                     

Τι χρειαζόµαστε: 

1/2  πακέτο µακαρόνια  

1 1/2 κούπα φυτική κρέµα  

2 κουταλιές κορν φλάουρ διαλυµένο σε 3 κουταλιές νερό  

200γρ. µανιτάρια  

1 ψιλοκοµµένο κρεµµυδάκι ξερό  

Λίγο ψιλοκοµµένο µαϊντανό  

µοσχοκάρυδο  

αλάτι, πιπέρι  

Λίγο λάδι  

    Φυτικό τυρί τριµµένο  

Πώς το κάνουµε: 

1. Βράζω τα µακαρόνια σε αλατισµένο νερό.  

2. Σε ένα τηγανάκι τσιγαρίζω το κρεµµύδι µε τα µανιτάρια µέχρι να µαλακώσουν.  

3. Ρίχνω σε µια κατσαρόλα την κρέµα µε το κορν φλάουρ και την βράζω µέχρι να 



 

πήξει ελαφριά.  

4. Προσθέτω τα µανιτάρια το µοσχοκάρυδο, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύω.  

5. Τέλος προσθέτω και τον µαϊντανό. Ρίχνω την σάλτσα µέσα στα µακαρόνια και 

ανακατεύω καλά να πάει παντού.  

6. Τα σερβίρω και ρίχνω από πάνω φυτικό τυρί τριµµένο.  

Αν θέλουµε για πιο πλούσια γεύση µπορούµε να ρίξουµε τριµµένο τυρί µέσα στην σάλτσα 

όσο βράζει. Επίσης µπορούµε να βάλουµε και λίγη πράσινη πιπεριά. Αν βάλουµε πιπεριά 

την τσιγαρίζουµε µαζί µε τα µανιτάρια.  

 

� Χταπόδι µε µακαρονάκι 

       
Υλικά: 
Χταπόδι, µακαρόνια, ντοµάτα, κρεµµύδι, δάφνη, ντοµατοχυµός, λάδι, ξύδι, αλάτι , 

πιπέρι ,µαϊντανός 

• Εκτέλεση 

Αρχικά, βράζουµε το χταπόδι µε λίγο ξίδι και µόλις είναι έτοιµο το κόβουµε κοµµατάκια. 

Κρατάµε το ζουµί του, που µας χρειάζεται για την σάλτσα. 

Επίσης, βράζουµε το µακαρόνι για 8 λεπτά, για να γίνει al dente. 

Στη συνέχεια, ετοιµάζουµε την σάλτσα. Τρίβουµε το κρεµµύδι και τις ντοµάτες. Σε µια 

κατσαρόλα βάζουµε το λάδι να κάψει και τσιγαρίζουµε το κρεµµύδι. Συνεχίζουµε, 

ρίχνοντας τις ντοµάτες και την σάλτσα ντοµάτας. Ανακατεύουµε, προσθέτουµε αλάτι, 

πιπέρι, τα δαφνόφυλλα και το ζουµί του χταποδιού. Μόλις πάρει βράση, βάζουµε και το 

χταπόδι και το αφήνουµε στην φωτιά, µέχρι να δέσει η σάλτσα. 

Σερβίρουµε µια µερίδα. Την στολίζουµε µε τον µαϊντανό και δοκιµάζουµε. 

• Συµπέρασµα 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η νηστεία αποτελεί ένα καινό σηµείο για όλους 

τους λαούς και ότι  δεν γίνεται µόνο για θρησκευτικούς λόγους...Επίσης είναι µια 

συνήθεια για κάποιους ανθρώπους...Υπάρχει πληθώρα νηστίσιµων συνταγών έτσι ώστε 

να µη στερούνται ορισµένες γεύσεις... 



 

 

∆ιαδυκτιακές πηγές: 

http://www.agioritikovima.gr/perizois/32501-itoria-tis-n 

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

100:2009-07-12-10-16-28&catid=66:2009-07-11-09-28-37&Itemid=83 

 

http://nisteia.wordpress.com/general/ 

http://www.taxydromos.gr/article.php?id=73106&cat=6 

http://www.cretan-

nutrition.gr/wp/?page_id=71http://www.sintagespareas.gr/sintages/troufakia-nistisima-kai-

light.html#ixzz2ra3TW72N 

http://www.toarkoudi.gr/Xtapodi-me-makaronaki/ 

 

Βιβλιογραφία: 

1. Αβραµίδης Β. Αθαν., Η νηστεία, η εγκράτεια και η αυτοκυριαρχία στη ζωή και την 

υγεία, εκδ. Τήνος. 

2. ∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΓΑΖΗΣ, "Η νηστεία της Εκκλησίας", Αρχιµ. Συµεών Κούτσα, εκδ. 

Αποστολική ∆ιακονία. 

3. πρεσβ. Ν. Παπαδόπουλου, Περί των αρχαιοτάτων χριστιανικών νηστειών, 

∆ΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,τοµ6(Ιανουάριος-Ιούνιος1987). και κοινωνικές σχέσεις 

7, Άθληση σώµατος και ψυχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Υπότιτλος 2: 

Κρητική διατροφή  

(Μεσογειακή ∆ιατροφή) 

 
               

 

 

Ερευνητικό ερώτηµα: 

Τι ονοµάζουµε κρητική διατροφή (µεσογειακή) και πόσο 

ευεργετική είναι στον οργανισµό; 

 

 

 



 

Ερευνητική οµάδα 

               

               ΠΛΕΓΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

               ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

               ΠΕΠΠΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

               ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

               ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  

 

 

                

 

                      

                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

             ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

             

 

Πρόλογος 

Εισαγωγή 

Κρητική διατροφή. Ιστορικά στοιχειά 

Η µαγειρική στην Κρήτη 

Μελέτη των 7 Χωρών 

Κυρία χαρακτηρίστηκα Μεσογειακής διατροφής 

(ΠΥΡΑΜΙ∆Α) 

∆ιατροφικές Πυραµίδες  

Ανάλυση της Μεσογειακής πυραµίδας  

Ευεργετήµατα της Μ. ∆. 

Ο ρόλος της νηστείας στην κρητική διατροφή 

Συµπεράσµατα 

Πηγές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

� Πρόλογος 

  Η υγεία του ατόµου είναι αποτέλεσµα των κληρονοµικών του καταβολών, αλλά 

και των επιρροών που δέχεται από το περιβάλλον του. Ανάµεσα σε όλους τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν στον οργανισµό µας (στους οποίες 

συµπεριλαµβάνεται το κάπνισµα, οι τοξίνες, η σωµατική δραστηριότητα κ.α.), ο ρόλος 

της  διατροφής είναι εξαιρετικά σηµαντικός, καθώς η έκθεση στα τρόφιµα είναι συνεχής, 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής µας. Έτσι, η διατροφή είναι ανάµεσα στους 

σηµαντικότερους, αν όχι ο πιο σηµαντικός, περιβαλλοντικός παράγοντας που επηρεάζει 

τον οργανισµό µας . 

Μέχρι πολύ πρόσφατα στην ιστορία του ανθρώπινου είδους, οι διάφοροι πληθυσµοί 

ήταν εξαρτώµενοι των τροφίµων που ήταν διαθέσιµα στο άµεσο περιβάλλον τους: των 

τροφίµων δηλαδή των οποίων η καλλιέργεια ή η διαθεσιµότητα ευνοούνταν από τις 

κλιµατικές και οικολογικές συνθήκες του κάθε τόπου.  Έτσι, οι διάφοροι πληθυσµοί 

κατάφεραν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε πολύ διαφορετικές µεταξύ τους 

κλιµατικές και οικολογικές συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν αντίστοιχα και στη 

διαµόρφωση διαφορετικών διαιτών και διατροφικών συνηθειών. 

 Οι διάφορες δίαιτες αν και µπορούσαν να εξασφαλίσουν την καλή υγεία των ατόµων 

µέχρι την ηλικία της αναπαραγωγής, δεν συνδέονταν απαραίτητα µε καλή υγεία και σε 

µεγαλύτερες ηλικίες, ή µε τη µακροβιότητα. Έτσι τελικά, κατά της διάρκεια της ιστορίας 

του ανθρώπου στη γη, διάφοροι οικολογικοί, κοινωνικο-οικονοµικοί και πολιτισµικοί 

παράγοντες συνετέλεσαν στη διαµόρφωση διαφορετικών συστηµάτων διατροφής στις 

διάφορες περιοχές, µε διαφορετικό όµως δυναµικό σε σχέση µε την υγεία. 

 

� Εισαγωγή 

 

       

 



 

Το καλύτερο ως τώρα διαιτητικό µοντέλο που είναι πλούσιο σε φρούτα και 

λαχανικά και µπορεί  να εφαρµοστεί εύκολα στην  χώρα µας είναι η Μεσογειακή 

∆ιατροφή. Ευτυχώς η χώρα µας παρέχει όλα τα εχέγγυα τρόφιµα που αποτελούν µέρος 

της, η οποία παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα της Μεσογείου. 

Αυτό οφείλεται στις τοπικές συνήθειες και παραδόσεις και στην τοπική χλωρίδα και 

πανίδα κάθε περιοχής. 
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. 

 

� Κρητική διατροφή. Ιστορικά στοιχεία. 

 

          

 

Η Κρήτη έχει µια από τις αρχαιότερες και πιο εύγευστες γαστριµαργικές παραδόσεις 

στον κόσµο, µια παράδοση γεύσεων, αρωµάτων, υλικών και τεχνοτροπιών που ξεκινά από 



 

τα προϊστορικά χρόνια και φθάνει µέχρι σήµερα.  

Στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα γίνεται όλο και περισσότερη συζήτηση στην 

αναζήτηση της ιδανικής δίαιτας για την προαγωγή της υγείας. Η Κρητική διατροφή 

αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείµενο µελέτης, αφού η πλειοψηφία των ερευνών 

αναδεικνύουν την κρητική κουζίνα ως το πιο χαρακτηριστικό και ποιοτικά υψηλό 

παράδειγµα µεσογειακής διατροφής. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοι της Κρήτης έχουν τους 

χαµηλότερους δείκτες θνησιµότητας και τα πιο µικρά αναλογικά και σε παγκόσµια 

κλίµακα ποσοστά θνητότητας από καρδιαγγειακά νοσήµατα και καρκίνους.  

Ποιο είναι όµως το µυστικό της κρητικής διατροφής; Η απάντηση είναι ότι οι 

Κρητικοί τρέφονται µε τα προϊόντα που παράγει η γη τους, δηλαδή τρώνε άφθονα 

κηπευτικά, χόρτα και λαχανικά, όσπρια και φρούτα, αρωµατίζουν το φαγητό τους µε 

βότανα και φυτά από τα βουνά του νησιού, όπως θυµάρι και βασιλικό, ενώ σχεδόν πάντα 

συνοδεύουν το φαγητό µε κρασί από τα τοπικά αµπέλια και εξαιρετικά νόστιµο ψωµί, που 

παραδοσιακά είναι ζυµωτό. 

Άλλο χαρακτηριστικό του κρητικού τραπεζιού είναι η ποικιλία των πιάτων, όπου 

κανένα δεν µονοπωλεί τη γεύση αλλά όλα µαζί συνθέτουν ένα εύγευστο σύνολο.  

Το σηµαντικότερο όµως διατροφικό στοιχείο είναι το λάδι, το οποίο για τους 

Κρητικούς όπως και για όλους τους λαούς της Μεσογείου, αποτελεί τη βασική πηγή 

λίπους. Το λάδι αποτελεί τη βάση της κρητικής και ελληνικής διατροφής, και 

χρησιµοποιείται στα περισσότερα πιάτα εκτοπίζοντας το βούτυρο ή άλλα είδη λαδιού που 

χρησιµοποιούνται σε άλλες περιοχές του κόσµου. Η θρεπτική αξία του λαδιού είναι 

τεράστια καθώς αποτελεί το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό της φύσης, προστατεύοντας 

δηλαδή τον οργανισµό από την οξείδωση και την ανάπτυξη των ελεύθερων ριζών που 

προκαλούν σοβαρές παθήσεις. Η Κρήτη µε το µεσογειακό της κλίµα και τη καλή  του 

εδάφους της επιτρέπει στο ελαιόδενδρο όχι µόνο να ευδοκιµεί παντού, τόσο σε πεδινές 

όσο και σε ορεινές περιοχές, αλλά και να αποδίδει στο λάδι την καλύτερη δυνατή 

ποιότητά του, µε χαµηλή οξύτητα και υπέροχο άρωµα. Το γεγονός ότι οι Κρητικοί ζουν 

περισσότερο και έχουν τους χαµηλότερους δείκτες στην εµφάνιση ασθενειών φαίνεται να 

συνδέεται άµεσα µε το ότι είναι οι µεγαλύτεροι καταναλωτές λαδιού παγκοσµίως.  

Η ιστορία της κρητικής διατροφής και της κρητικής κουζίνας χάνεται στα βάθη του 

χρόνου. Αποτελεί τη συνέχεια µιας παράδοσης που ξεκινά από τη µινωική εποχή και 

φτάνει ως τις µέρες µας. Από τα ευρήµατα των αρχαιολογικών ανασκαφών φαίνεται πως 

και οι αρχαίοι Κρήτες, οι Μινωίτες, κατανάλωναν πριν από 4000 χρόνια τα ίδια σχεδόν 

προϊόντα που καταναλώνει και ο σηµερινός κρητικός. Στα ανάκτορα της µινωικής εποχής 

βρέθηκαν τα µεγάλα πιθάρια για το λάδι της ελιάς, τους δηµητριακούς καρπούς, τα 



 

όσπρια και το µέλι. Και στις διάφορες εικονογραφικές µαρτυρίες βλέπουµε τον απίθανο 

κόσµο των κρητικών φυτών και βοτάνων.  

Καθώς περνούσαν οι αιώνες η κρητική κουζίνα συγκέντρωνε την γνώση και την 

εµπειρία που µεταδιδόταν από γενιά σε γενιά, έτσι που ο Αθηναίος, Έλληνας συγγραφέας 

των ρωµαϊκών χρόνων, να µας πληροφορεί για δύο εξαιρετικά περίπλοκα και γευστικά 

γλυκά που παρασκευάζονται στην αρχαία Κρήτη µε πετιµέζι και µέλι, µε ξηρούς καρπούς, 

σησάµι και σπόρια παπαρούνας. 

 

� Η µαγειρική στην Κρήτη 

Η µαγειρική τέχνη στην Κρήτη κινείται µε απλούς τρόπους και µέσα : 

• Οι συνδυασµοί είναι λιτοί και ευρηµατικοί.  

* Τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται είναι πάντα εδώδιµα και εποχιακά.  

* Στόχος η µέγιστη αξιοποίηση τους και η γευστική ανάδειξη της ατοµικότητας 

τους.  

* Το ελαιόλαδο είναι η µία και µοναδική λιπαρή ουσία που χρησιµοποιείται από τα 

Μινωικά χρόνια έως σήµερα. Η ελιά υπήρχε στην Κρήτη από το 3.000π.χ.  

* Τα άγρια χόρτα τρώγονται συνήθως ωµά ή βραστά.  

* Τα όσπρια καταναλώνονται συνήθως κατά τη διάρκεια των µεγάλων νηστειών.  

* Το κρέας προέρχεται συνήθως από κατσίκια, πουλερικά και κατά τη διάρκεια 

του χειµώνα από χοιρινά.  

* Τα κατσίκια ακόµα και σήµερα είναι ελεύθερης βοσκής.  

* Τα ψάρια, τα µαλακόδερµα κλπ. θεωρούνται θαυµάσια εδέσµατα.  

* Τα µπαχαρικά δηλώνουν πάντα διακριτικά την παρουσία τους.  

* Τα ψωµιά που χρησιµοποιούνται στο καθηµερινό φαγητό περιέχουν τουλάχιστον 

2 ειδών αλεύρι: σταρένιο και κρίθινο.  

* Κύριες γλυκαντικές ουσίες ήταν και είναι το πετιµέζι και το θυµαρίσιο µέλι.  

* Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα στην Κρητική διατροφή σαφώς και κατέχουν 

σηµαντικότερη θέση και από το κρέας και από το ψάρι.  

* Σε καµία άλλη κουζίνα του κόσµου τα σαλιγκάρια δεν κατέχουν τη θέση που 

κατέχουν στην κρητική. 



 

                               

 

* Τα αρωµατικά βότανα αξιοποιούνται κυρίως σε διάφορα αφεψήµατα και λιγότερο 

ως αρωµατικές ουσίες σε µαγειρικές κατασκευές. 

                        

«Μην ψάχνετε για το χάπι που υποκαθιστά την Κρητική διατροφή. ∆εν υπάρχει κάτι 

τέτοιο.» Serge Renaud, 1998 . 

� Μελέτη των Επτά Χωρών 

 Το νησί της Κρήτης είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον την επιστηµονικής 

κοινότητας ήδη από το 1948, τότε που ερευνητές από το Ίδρυµα Rockefeller των 

Ηνωµένων Πολιτειών, κλήθηκαν από την Ελληνική κυβέρνηση σε µια προσπάθεια να 

βελτιωθούν µεταπολεµικά οι «κακές» συνθήκες διαβίωσης στον πληθυσµό της Κρήτης. 

Στα πλαίσια αυτά πραγµατοποιήθηκε λεπτοµερής αξιολόγηση της διατροφής των 

Κρητικών, η οποία προς έκπληξη των ερευνητών ήταν διατροφικά επαρκής, µε ελάχιστες 

εξαιρέσεις, οι οποίες περιορίζονταν στις περιοχές µε πολύ χαµηλό εισόδηµα και µε πολύ 

µικρή παραγωγή τροφίµων από τις ίδιες τις οικογένειες. Σε γενικές γραµµές οι ερευνητές 

συµπέραναν ότι «στο σύνολό τους, ο τρόπος διατροφής και οι διατροφικές συνήθειες ήταν 

υπερβολικά καλά προσαρµοσµένες στις φυσικές και οικονοµικές πηγές της περιοχής, 

καθώς και στις ανάγκες των κατοίκων της». 

Η συσχέτιση της διατροφής των κατοίκων της Κρήτης µε την υγεία έγινε ευρέως 

γνωστή αργότερα, µε τη µελέτη των Επτά Χωρών. Η µελέτη αυτή ξεκίνησε λίγο πριν το 

1960 από τον Αµερικανό Ancel Κeys και τους συνεργάτες του, µε αφορµή τα 

εντυπωσιακά χαµηλά ποσοστά θνησιµότητας αλλά και καρδιαγγειακών νοσηµάτων που 

είχαν παρατηρηθεί στην περιοχή. Πράγµατι, σύµφωνα µε στοιχεία των Ηνωµένων Εθνών 

καµία άλλη περιοχή της Μεσογείου δεν είχε τόσο χαµηλά επίπεδα θνησιµότητας όσο η 

Κρήτη τόσο πριν, όσο και µετά, από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Στη µελέτη 

συµµετείχαν συνολικά περίπου 13.000 άνδρες, ηλικίας 40-59 ετών, οι οποίοι επιλέχθηκαν 



 

από 16 διαφορετικές περιοχές επτά χωρών (Φιλανδία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Ηνωµένες 

Πολιτείες, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα), µε στόχο να διερευνηθεί η ασαφής µέχρι 

τότε σχέση µεταξύ διατροφής και εµφάνισης καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Η µελέτη 

διήρκεσε 30 χρόνια. 

Οι συγκρίσεις µεταξύ των διαφόρων πληθυσµών έδειξαν ότι ο πληθυσµός της 

Κρήτης παρουσίαζε την καλύτερη κατάσταση υγείας και τα µικρότερα ποσοστά 

θνησιµότητας από στεφανιαία νόσο και καρκίνο, σε σχέση µε  όλους τους άλλους 

πληθυσµούς που µελετήθηκαν. Μετά από 20 έτη παρακολούθησης οι Κρητικοί 

παρουσίαζαν τα µικρότερα ποσοστά θανάτων από όλες τις αιτίες, ενώ µετά από 25 έτη 

παρακολούθησης οι θάνατοι από στεφανιαία νόσο στην Κρήτη ήταν εντυπωσιακά 

λιγότεροι σε σχέση µε τους θανάτους που παρατηρήθηκαν στους πληθυσµούς από τις 

Ηνωµένες Πολιτείες και την Βόρεια Ευρώπη, αλλά ακόµη και συγκριτικά µε τους 

θανάτους που παρατηρήθηκαν σε άλλες περιοχές της Νότιας Ευρώπης, όπως την Ιταλία, 

την Γιουγκοσλαβία και την Κέρκυρα.  Προσπαθώντας οι επιστήµονες να ανακαλύψουν το 

µυστικό, οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι ο ιδιαίτερος και φυσικός τρόπος ζωής τους 

(εργασία στην ύπαιθρο, αυξηµένη φυσική δραστηριότητα), αλλά και η απλή και λιτή 

διατροφή τους, η οποία έγινε παγκοσµίως γνωστή ως Μεσογειακή ∆ιατροφή, ήταν η αιτία 

αυτού του φαινοµένου.  

Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1 οι θάνατοι από στεφανιαία νόσο στην Ιταλία και 

τη Γιουγκοσλαβία ήταν σχεδόν τριπλάσιοι, ενώ στην Κέρκυρα ήταν σχεδόν διπλάσιοι των 

θανάτων που παρατηρήθηκαν στην Κρήτη. 

 

∆ιάγραµµα 1. Η θνησιµότητα από στεφανιαία νόσο ανά 1000 άτοµα στους πληθυσµούς 

που µελετήθηκαν στη Μελέτη των Επτά Χωρών, µετά από τα 25 έτη παρακολούθησης. 

∆ίνεται ο µέσος όρος της θνησιµότητας για δύο πληθυσµούς που µελετήθηκαν από τη 

Φινλανδία, για τρεις πληθυσµούς που µελετήθηκαν από την Ιταλία, για 5 πληθυσµούς που 

µελετήθηκαν από τη Γιουγκοσλαβία και για 2 πληθυσµούς που µελετήθηκαν από την 



 

Ιαπωνία. Κανένας από τους επιµέρους πληθυσµούς δεν παρουσίαζε θνησιµότητα 

µικρότερη από την Κρήτη.  Στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπως  και στην Ολλανδία, 

µελετήθηκε ένας πληθυσµός. 

 

� Κυρία χαρακτηρίστηκα Μεσογειακής διατροφής (ΠΥΡΑΜΙ∆Α) 

 

                                       

Η Μεσογειακή ∆ιατροφή αντικατοπτρίζει τις τυπικές διατροφικές συνήθειες των 

κατοίκων της Μεσογείου. Βασίζεται στην απλή παρασκευή εύγευστων πιάτων χάρη στην 

ευρεία γκάµα προϊόντων που παράγονται σε αυτές τις χώρες.  

Παράλληλα, οι συνταγές της µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν στις προσωπικές 

γευστικές προτιµήσεις του κάθε ανθρώπου. 

Η ελληνική εκδοχή της Μεσογειακής ∆ιατροφής αποτελείται από προϊόντα που 

παράγονται στην Ελλάδα και διαµόρφωσαν τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων από 

την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει εµφανιστεί στο παγκόσµιο προσκήνιο µια 

οµόφωνη διεθνής επιστηµονική άποψη ότι η παραδοσιακή διατροφή των χωρών της 

Μεσογείου είναι πιο υγιής από τις δυτικές ή τις άφθονες δίαιτες.  

Αυτή η οµοφωνία είναι αξιόπιστη επειδή είναι αποτέλεσµα της εργασίας ερευνητών απ’ 

όλα τα σηµεία του κόσµου και είναι ανεξάρτητη από µονάδες βιοµηχανικού 

ενδιαφέροντος ή από οποιαδήποτε χώρα.  

Η µεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και περιλαµβάνει 

ζυµαρικά, ψωµί, δηµητριακά, ρύζι και πατάτες, πουλερικά και ψάρια, γαλακτοκοµικά 

προϊόντα, µερικά πολύ λίγο επεξεργασµένα εποχιακά τρόφιµα και ελάχιστο κρέας. 

Περιλαµβάνει όµως δύο βασικά συστατικά: το ελαιόλαδο που είναι η κύρια πηγή λίπους 

και το κρασί. Η ηµερήσια πρόσληψη γαλακτοκοµικών γίνεται κυρίως µε τη µορφή τυριού 

ή γιαουρτιού. Το πιο συνηθισµένο επιδόρπιο είναι τα φρούτα εποχής. Τα γλυκά 

καταναλώνονται λίγες φορές την εβδοµάδα, ενώ πολλές φορές τη θέση της ζάχαρης 

παίρνει το µέλι.  



 

Το κόκκινο κρέας είναι σχεδόν απαγορευµένο και καταναλώνεται λίγες φορές το µήνα και 

σε µικρές ποσότητες, σε αντίθεση µε το κοτόπουλο και το ψάρι που καταναλώνονται κάθε 

εβδοµάδα.  

Τέλος, πολύ συχνή είναι και η κατανάλωση κρασιού (ένα ή δύο ποτήρια κρασί κάθε 

ηµέρα). 

Η πυραµίδα της Μεσογειακής ∆ιατροφής  

 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής ∆ιατροφής απεικονίζονται σχηµατικά µε 

την αντίστοιχη ∆ιατροφική Πυραµίδα. Πρόκειται για µια γραφική αναπαράσταση των 

ποσοτήτων των διαφόρων συστατικών της δίαιτας µε τη µορφή πυραµίδας που σχεδίασε 

τον Ιανουάριο του 1993, µια επιτροπή πανεπιστηµιακών και ερευνητών, στην 

Μασαχουσέτη των ΗΠΑ.  

 



 

� ∆ιατροφικές Πυραµίδες 

   

Η ∆ιατροφική Πυραµίδα είναι µια σχηµατική αναπαράσταση, που απεικονίζει τις 

ποσότητες των διαφορετικών ειδών τροφίµων που πρέπει να καταναλώνουµε, ώστε να 

επιτύχουµε µια καθηµερινή υγιεινή διατροφή. Ανάλογα µε την περιοχή όπου εφαρµόζεται 

αυτή η διατροφή, υπάρχουν αλλαγές στα σχήµατα της ∆ιατροφικής Πυραµίδας. 

 Η Μεσογειακή ∆ιατροφή δίνει έµφαση στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, στα σιτηρά 

όλων των ειδών και στα όσπρια και αποτελείται από µεσογειακά πιάτα που περιέχουν 

ελαιόλαδο. Το κόκκινο κρασί, πάντα µε µέτρο αποτελεί, µέρος της πυραµίδας.  

Η Ασιατική Πυραµίδα δίνοντας πάλι έµφαση στα σιτηρά, αυτά όµως που ευδοκιµούν 

στις ασιατικές χώρες όπως το ρύζι, το κεχρί, το καλαµπόκι και συνδυάζοντας τα µε 

Φυστικέλαιο, περιέχει περιορισµένα γαλακτοκοµικά, τα οποία καταναλώνται µόνο σε 

µορφή χαµηλών λιπαρών.  

Η Πυραµίδα του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α (USDA) διαφέρει από την 

Μεσογειακή και την Ασιατική διατροφή, στο γεγονός ότι τοποθετεί το ελαιόλαδο και τα 

τρόφιµα στα οποία αποτελεί βασικό συστατικό τους (dressing κ.ά.) στην µικρή κορυφή 

της πυραµίδας, και όχι στο µέσο αυτής.  

Επίσης, η Μεσογειακή και Ασιατική Πυραµίδα διαχωρίζουν τις πρωτεΐνες σε φυτικές 

και ζωικές, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στις φυτικές (σόγια, ξηροί καρποί κ.ά) και 

τοποθετώντας τις ζωικές (κόκκινο κρέας) στα σκαλοπάτια της κορυφής της πυραµίδας. 

Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην πυραµίδα του USDA.  

Από την άλλη πλευρά, η νέα πυραµίδα του Χάρβαρντ εισάγει την καθηµερινή 

άσκηση και τον έλεγχο του βάρους στην βάση της πυραµίδας. Στη βάση επίσης, 

βρίσκονται τα λίπη από υγιείς πηγές (όπως τα φυτικά προϊόντα). Τα αµυλούχα τρόφιµα 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : στα ολικής αλέσεως προϊόντα που τοποθετούνται και αυτά 

στη βάση της πυραµίδας και στα «άσπρα» αµυλούχα (πατάτες, λευκό ψωµί, άσπρο ρύζι), 

τα οποία βρίσκονται στην µικρή κορυφή.  

Την άσκηση στη βάση της πυραµίδας τοποθετεί και η πυραµίδα της Λατινικής 

Αµερικής. Η φιλοσοφία της στο θέµα των τροφίµων είναι πάνω-κάτω ίδια µε την 

Μεσογειακή ∆ιατροφή.  

∆ιατροφική Πυραµίδα υπάρχει και για τους Χορτοφάγους και είναι διαµορφωµένη 

ανάλογα µε το είδος των χορτοφάγων (άλλοι εξαιρούν µόνο το κρέας και καταναλώνουν 

πουλερικά και ψάρια, άλλοι δεν καταναλώνουν αυγά και γαλακτοκοµικά προϊόντα, ενώ, 

οι περισσότεροι καταναλώνουν µόνο σιτηρά, όσπρια, φρούτα, λαχανικά και σπόρους).  

Στις µέρες µας, η µεσογειακή πυραµίδα δεν απεικονίζεται πλέον µε οριζόντια 



 

σκαλοπάτια, αλλά µε κάθετα τµήµατα, µε σκοπό να τονιστεί καλύτερα η σηµασία του να 

περιλαµβάνει το καθηµερινό µας διαιτολόγιο όλες τις κατηγορίες τροφίµων στις 

ποσότητες που κρίνονται απαραίτητες για την προαγωγή της υγείας. Στην νέα πυραµίδα 

επίσης τονίζεται και η σηµασία της άσκησης. 

  

� Ανάλυση της Μεσογειακής πυραµίδας 

Η διατροφική πυραµίδα είναι ένα πολύ κατάλληλο εκπαιδευτικό µέσο για να 

δίνεται απάντηση σε µια σειρά ερωτηµάτων σχετικών µε την διατροφή, όπως το πόσο 

συχνά πρέπει να τρώµε συγκεκριµένα είδη τροφής π.χ. πόσο τυρί την εβδοµάδα, ή 

πόσο συχνά πρέπει να τρώµε κρέας, κτλ. Η µεσογειακή διατροφική πυραµίδα 

λαµβάνει υπ΄ όψιν της τις µεσογειακές διατροφικές συνήθειες και κάνει συστάσεις 

που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σχετικά εύκολα. 

 

                                           

Καθηµερινή κατανάλωση τροφίµων. 

Η βάση της πυραµίδας αποτελείται από τροφές, όπως τα δηµητριακά και τα 

προϊόντα τους (ψωµί, ζυµαρικά, ρύζι, κ.ά.), που πρέπει να καταναλώνονται σε καθηµερινή 

βάση, καθώς µας παρέχουν ενέργεια µέσω των υδατανθράκων που περιέχουν. 

Τα τρόφιµα αυτά είναι από την φύση τους χαµηλά σε λίπος. Όταν µάλιστα είναι ολικής 



 

αλέσεως τότε παρέχουν και αρκετές φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη 

λειτουργία του εντέρου και στη µείωση της χοληστερόλης. 

Η οµάδα των φρούτων και των λαχανικών αποτελεί καλή πηγή αντιοξειδωτικών και 

άλλων βιταµινών (βιταµίνες A, C, βιταµίνες συµπλέγµατος B, κλπ ). ανόργανων 

στοιχείων, άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών µια φυτικών ινών. Η κατανάλωση φρούτων 

και λαχανικών δρα προστατευτικά όσον αφορά στον κίνδυνο εµφάνισης καρδιαγγειακών 

νοσηµάτων και διαφόρων µορφών καρκίνου. 

Ό συστατικό της Μεσογειακής ∆ιατροφής είναι  το ελαιόλαδο. Πλήθος ερευνών 

έχουν δείξει ότι το ελαιόλαδο, που είναι πλούσιο σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα και σε 

αντιοξειδωτικές ουσίες, παρέχει προστασία κατά της στεφανιαίας νόσου και µειώνει τα 

επίπεδα της κακής χοληστερόλης (LDL) ενώ παράλληλα αυξάνει τα επίπεδα της καλής 

χοληστερόλης (HDL). Οι επιστηµονικές ενδείξεις για τα οφέλη του ελαιολάδου δεν 

περιορίζονται µόνο στα ανωτέρω. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι προστατεύει και 

από κάποιες µορφές καρκίνου. Το ελαιόλαδο, όπως και όλα τα λίπη, µπορεί να οδηγήσουν 

ευκολότερα σχέση µε άλλα τρόφιµα, σε θετικό ισοζύγιο ενέργειας και εποµένως 

διευκολύνουν την αύξηση του σωµατικού βάρους. Σηµασία όµως κι εδώ έχει το ισοζύγιο 

ενέργειας και η αντίστοιχή σωµατική δραστηριότητα. 

Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα αποτελούν πηγή τόσο ανόργανων στοιχείων και 

βιταµινών, µ πιο γνωστό το ασβέστιο, όσο και πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής αξίας. Το 

ασβέστιο είναι απαραίτητο όχι µόνο για το κτίσιµο γερών οστών κατά την διάρκεια της 

ανάπτυξης του σώµατος, αλλά και διατήρηση της οστικής µάζας κατά την διάρκεια της 

ενήλικης ζωής. Επίσης µια διατροφή πλούσια σε ασβέστιο µειώνει τον κίνδυνο φθοράς 

των οστών στις µεγαλύτερες ηλικίες και κυρίως στις γυναίκες κατά την διάρκεια της 

εµµηνόπαυσης και µετά από αυτή. Η κατανάλωση χαµηλών σε λιπαρά γαλακτοκοµικών 

προϊόντων µπορεί να έχει πλεονεκτήµατα για την υγεία αφού τα τρόφιµα αυτά περιέχουν 

µεν τα ευεργετικά συστατικά των γαλακτοκοµικών, αλλά παράλληλα έχουν χαµηλή 

περιεκτικότητα σε κορεσµένα λιπαρά (τα οποία έχουν συσχετισθεί µε καρδιαγγειακά και 

άλλα νοσήµατα). 

 

Εβδοµαδιαία κατανάλωση τροφίµων. 

Τα ψάρια και κυρίως τα λιπαρά, περιέχουν µεγάλες ποσότητες ω-3 πολυακόρεστων 

λιπαρών οξέων, τα οποία θεωρείται ότι µειώνουν σηµαντικά την πιθανότητα εµφάνισης 

στεφανιαίας νόσου. Επιπλέον, περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και διάφορα 

ανόργανα στοιχεία. 



 

Τα πουλερικά παρέχουν στον οργανισµό πρωτεΐνες υψηλής διατροφικής αξίας και 

σίδηρο , εύκολα αφοµοιώσιµο από τον οργανισµό. 

Τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και οι ελιές αποτελούν µαζί µια οµάδα τροφίµων. Τα 

όσπρια δίνουν ενέργεια, έχουν χαµηλά λιπαρά πολλές φυτικές ίνες, και πολύ πλούσια σε 

πρωτεΐνες (χαµηλότερης όµως βιολογικής αξίας από αυτές του κρέατος και των 

γαλακτοκοµικών) και σε σίδηρο (όχι όµως τόσο απορροφήσιµης µορφής όσο του 

κρέατος). 

 Οι ξηροί καρποί έχουν κατά κανόνα υψηλής περιεκτικότητα σε µονοακόρεστα 

λιπαρά οξέα, όπως και το ελαιόλαδο, και πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι µειώνουν τα 

επίπεδα της χοληστερόλης. Είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες και βιταµίνες (π.χ. βιταµίνη Ε), 

αλλά πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση τους σε µεγάλες ποσότητες γιατί περιέχουν 

πολλές θερµίδες. 

Οι πατάτες παρέχουν ενέργεια και αποτελούν σχετικά καλή πηγή βιταµίνης C. 

Έχουν όµως υψηλό γλυκαιµικό δείκτη, αφού µετατρέπονται γρήγορα σε γλυκόζη, όπως 

και το λευκό ψωµί ή τα περισσότερα γλυκά και έτσι η µεγάλη κατανάλωση τους έχει 

συσχετιστεί θετικά µε κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2. 

Τα αυγά είναι τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταµίνες και 

ανόργανα στοιχεία. 

Τα γλυκά περιέχουν συνήθως ζάχαρη της οποίας η κατανάλωση έχει συσχετισθεί µε 

εµφάνιση τερηδόνας. Καλό είναι η κατανάλωση τους να γίνεται µε µέτρο. 

 

  Μηνιαία κατανάλωση τροφίµων. 

Το κόκκινο κρέας δεν είναι µόνο το µοσχαρίσιο, αλλά και το χοιρινό, των 

αµνοεριφίων. Τα συγκεκριµένα τρόφιµα περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής διατροφικής αξίας, 

σίδηρο, πολύ καλά απορροφήσιµο από τον οργανισµό, ψευδάργυρο και βιταµίνες. 

Περιέχουν, όµως και κορεσµένα λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν δυσµενείς επιδράσεις στην 

υγεία. Συνεπώς, η συχνότητα κατανάλωσης θα πρέπει να είναι περιορισµένη. 

 

� Ευεργετήµατα Μεσογειακής διατροφής 

Πρόσφατη µεγάλη έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της 

Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, που δηµοσιεύτηκε πριν από ένα χρόνο στο 

περιοδικό New England Journal of Medicine, επιβεβαιώνει ότι η µεσογειακή διατροφή 

παρατείνει τη ζωή και προστατεύει από τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο.  

Σύγχρονη µελέτη του Πανεπιστηµίου του ∆ουβλίνου κατέληξε ότι η Μεσογειακή 

∆ιατροφή, έχει θετικά αποτελέσµατα στο µεταβολισµό της γλυκόζης και των λιπιδίων σε 



 

ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου. 

 

Με τη Μεσογειακή ∆ιατροφή 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 

∆ιατροφή.  

Η Μεσογειακή ∆ιατροφή 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. 

  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 ∆ιατροφή, προστατεύει από την πτώση των εγκεφαλικών 

λειτουργιών, την απώλεια µνήµης και ασθένειες που σχετίζονται µε το γήρας. 

 

� Ο ρόλος της νηστείας στην κρητική διατροφή 

 

                                           



 

Στη χαµηλή κατανάλωση τροφίµων ζωικής προέλευσης που παρατηρήθηκε στην 

Κρήτη στη µελέτη των Επτά Χωρών φαίνεται ότι συνέβαλε και το γεγονός ότι οι Κρητικοί 

την περίοδο αυτή ακολουθούσαν σε µεγάλο βαθµό τις νηστείες που υπαγορεύονται από 

την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία . Έτσι, η χαµηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και 

γαλακτοκοµικών προϊόντων δεν µπορεί να αποδοθεί µονάχα σε οικονοµικούς παράγοντες, 

καθώς πάρα τα χαµηλά εισοδήµατα των κατοίκων, η πλειοψηφία του πληθυσµού 

παρήγαγε τα δικά της ζωικά και φυτικά προϊόντα. Κατά τη διάρκεια των περιόδων 

νηστείας όµως τα ζωικά προϊόντα φυλάσσονταν για να καταναλωθούν σε περιόδους µη 

νηστείας και η παράδοση αυτή πέρα από τη συµβολή της στην καλύτερη υγεία ήταν 

σηµαντική και για την οικολογική και περιβαλλοντική ισορροπία. 

Η ορθόδοξη εκκλησία ορίζει διάφορες περιόδους νηστείας,  οι οποίες συνολικά 

ανέρχονται σε 180-200 ηµέρες κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Κατά συνέπεια 

πρόκειται για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα το οποίο συνέβαλε σηµαντικά στη συνολική 

διατροφική πρόσληψη. 

� Συµπέρασµα 

Τα πλεονεκτήµατα της µεσογειακής διατροφής, οι θετικές της επιπτώσεις στην υγεία 

και τη µακροζωία, η επιστηµονική οµοφωνία, οι συνεχείς αναφορές στον παγκόσµιο τύπο 

γι΄ αυτήν και η φήµη που απέκτησε σε όλο τον κόσµο προκάλεσαν αύξηση της ζήτησης 

των µεσογειακών προϊόντων σε όλες τις χώρες.  

Οι µελέτες έδειξαν ότι τα οφέλη στην υγεία του ανθρώπου από τη Μεσογειακή 

∆ιατροφή προέρχονται από το µεσογειακό διαιτολόγιο ως σύνολο, και όχι από κάποιο 

µεµονωµένο συστατικό του. Αυτό που καθιστά το µεσογειακό διαιτολόγιο τόσο 

ευεργετικό είναι ο συνδυασµός των τροφών και πιθανότατα οι χηµικές αλληλεπιδράσεις 

των συστατικών τους.  

Τα προϊόντα αυτά αποτελούν επιλεγµένα brands, υγιεινών αγροτικών προϊόντων, ή 

τροφίµων µικρής µεταποίησης από την Ελλάδα και µπορούν να υποστηρίξουν µια 

ολοκληρωµένη πρόταση µεσογειακής διατροφής, από την µεριά ενός καταστήµατος 

τροφίµων προς τους πελάτες του. Περιλαµβάνονται ελαιόλαδα, ελιές, τυριά, φρούτα, 

λαχανικά, νωπά και αποξηραµένα, όσπρια, κοτόπουλα, σάλτσες ντοµάτας, σαλάτες 

λαχανικών και λιχουδιές από ελιά και ντοµάτα, κρασί και µέλι.  

Όµως, υπάρχουν κοινά σηµεία στις διατροφικές συνήθειες όλων των λαών της 

Μεσογείου, όπως είναι το ελαιόλαδο και η αφθονία των φρούτων, των οσπρίων και 

χορταρικών που συνθέτουν τα βασικά χαρακτηριστικά της µεσογειακής διατροφής. Αυτή 

η διατροφή των παππούδων µας είναι ευεργετική για την υγεία και µακροζωία µας. 

 



 

 

Πηγές: 

 

www.heraklion-city.gr 

 www.lasithinet.gr 

 http://nutritionsnews.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html 

www.newsdiet.gr/?p=2422 

www.savvatianoupelagia.gr/µεσογειακή-διατροφή... 

etwinning.sch.gr/projects/elia/mediter.htm 

www.runnermagazine.gr/html/ent/623/ent.160623.asp 

iatronet.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Υπότιτλος 3:  

Νέες τάσεις διατροφής 

 

 

 

 

 



 

 

Ερευνητικό ερώτηµα: Ποιες είναι οι διατροφικές 

συνήθειες των Ελλήνων σήµερα και ποιες είναι οι 

επιπτώσεις της κακής διατροφής στον οργανισµό; 
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� Πρόλογος 

Όπως είναι γνωστό, ο σύγχρονος τρόπος ζωής µας αναγκάζει να ακολουθούµε 

λανθασµένες πρακτικές στον τοµέα της διατροφής και της άσκησης. Αυτό οφείλεται σε 

πληθώρα παραγόντων (κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτισµικών, ψυχολογικών, 

κληρονοµικών, παθολογικών) που δρουν µεµονωµένα ή σε συνδυασµό. Το αποτέλεσµα, 

είναι οι λανθασµένες διατροφικές επιλογές (κατανάλωση γρήγορου και πρόχειρου 

φαγητού, µειωµένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ψαριών και η όλο και 

µεγαλύτερη κατανάλωση λιπαρών και γλυκών) σε συνδυασµό µε την ανεπαρκή φυσική 

δραστηριότητα. Όλα αυτά οδηγούν στην σταδιακή αύξηση βάρους µε κύριο 

χαρακτηριστικό την εναπόθεση λίπους σε βασικά όργανα του σώµατος µας. 

.  

� Εισαγωγή   

     Η παχυσαρκία στις µέρες µας θεωρείται µία από τις σοβαρότερες νόσους. Αποτελεί 

την αρχή ενός ντόµινο ασθενειών (καρκίνος, καρδιοπάθειες, σακχαρώδης διαβήτης, 

ανεπάρκειες οργάνων, κ.ά.) µε τραγική κατάληξη.  

 Η µεσογειακή διατροφή ξεκίνησε να απασχολεί τους επιστήµονες, όταν παρατήρησαν, 

ότι οι λαοί γύρω από την Μεσόγειο, και, ιδιαίτερα οι δικοί µας Κρήτες ανέπτυσσαν 

σηµαντικά επίπεδα µακροβιότητας. Αιτία αυτής της θετικής για την ζωή εξέλιξης, ήταν 

µία διατροφή πλούσια σε δηµητριακά, φρούτα, λαχανικά και ψάρια και µειωµένη σε 

κόκκινο κρέας, συνδυασµένη µε έντονη φυσική δραστηριότητα 

 Η µεσογειακή διατροφή αποτελεί σήµερα τη βάση της σύγχρονης διατροφής-

διαιτολογίας ώστε καταναλώνοντας τις κατάλληλες τροφές να προάγεται η υγεία. 

 

� ∆ιατροφικές συνήθειες Ελλήνων 

Από τη δεκαετία του 1960 και εξής, σηµειώθηκαν στην Ελλάδα ταχύτατες µεταβολές, 

οι οποίες άλλαξαν ριζικά την εικόνα των διατροφικών αλλαγών στη χώρα.  

Η µέση κατά κεφαλή κατανάλωση θερµίδων σηµείωσε σταθερή και συνεχή άνοδο και από 

2.912 θερµίδες την περίοδο 1961-3 έφθασε µέχρι το 2003 τις 3.666 θερµίδες, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,9%.  

Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η µέση κατανάλωση θερµίδων ήταν στην Ελλάδα 

η χαµηλότερη της ∆υτικής Ευρώπης, µέσα σε 4 δεκαετίες έφτασε να συγκαταλέγεται 

ανάµεσα στις υψηλότερες!  

Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες µετά το �60, η κατανάλωση κρέατος και 

γαλακτοκοµικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 100-130% (FAO 1989) και κατόπιν συνέχισε 



 

την ανοδική της πορεία µε βραδύτερους ρυθµούς. 

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η κατανάλωση λαχανικών και πατάτας, ενώ αντίθετα, 

η κατανάλωση δηµητριακών και οσπρίων σηµείωσε µείωση. Μικρότερη αύξηση 

σηµειώθηκε στην κατανάλωση φρούτων.   

 

                            

             

 

Η κατανάλωση ζωικών λιπών άρχισε να αυξάνεται από τη δεκαετία του '80, χωρίς 

ωστόσο να υποκαταστήσει την κατανάλωση φυτικής προέλευσης ελαίων και κυρίως 

ελαιόλαδου, που παραµένει υψηλή.  

Τέλος, υπερδιπλασιάστηκε η κατανάλωση ζάχαρης (WHO 2008). Σε επίπεδο 

θερµίδων, οι παραπάνω εξελίξεις εκφράζονται ως εξής: στην περίοδο 1971-2001, η µέση 

ηµερήσια κατά κεφαλή διαθεσιµότητα θερµίδων από κρέας και γαλακτοκοµικά αυξήθηκε 

κατά 43,2% και από λίπη, έλαια και ζάχαρη κατά 27,8%. Η θερµιδική διαθεσιµότητα από 

φρούτα, όσπρια και λαχανικά αυξήθηκε λιγότερο, κατά 16,5%, ενώ αντίθετα η αντίστοιχη 

από δηµητριακά µειώθηκε κατά 7,5%.  

Οι εξελίξεις αυτές διαφοροποίησαν σηµαντικά το προφίλ της ελληνικής διατροφής σε 

σχέση µε την παραδοσιακή εικόνα που χαρακτήριζε τη χώρα. Η µέση κατανάλωση 

κρεάτων και γαλακτοκοµικών τείνει σταδιακά να προσεγγίσει τα επίπεδα των άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών.  

Η θερµιδική σηµασία των λιπών, ελαίων και της ζάχαρης βρίσκεται ήδη σε υψηλά 

επίπεδα, µολονότι πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα µεγάλο µέρος αυτής αφορά το ελαιόλαδο. 

Παράλληλα όµως, η χώρα διατηρεί την υψηλότερη κατά κεφαλή κατανάλωση φρούτων, 

οσπρίων και λαχανικών, και µια από τις υψηλότερες σε δηµητριακά. 



 

                 

 

  Εξαιτίας των παραπάνω µεταβολών, σηµειώθηκε σηµαντική διαφοροποίηση στην 

ποιοτική σύνθεση της θερµιδικής πρόσληψης. Το ποσοστό συµµετοχής των λιπιδίων στη 

συνολική θερµιδική κατανάλωση αυξάνει σταδιακά και από 27% το 1960 φτάνει στο 

35,6% το 2003.  

Αντίθετα, η συµβολή των υδατανθράκων µειώνεται, και µέχρι το 2003 περιορίζεται 

στο 51,6%, ενώ η συµµετοχή των πρωτεϊνών µένει σχετικά αµετάβλητη. Συνεπώς, το 

κύριο χαρακτηριστικό των µεταπολεµικών εξελίξεων στην ποιοτική σύνθεση της 

θερµιδικής κατανάλωσης είναι η συνεχής αύξηση της ποσοστιαίας συµµετοχής των 

λιπιδίων και κυρίως των ζωικών λιπών.  

Σε απόλυτες τιµές, η µέση κατά κεφαλή κατανάλωση λιπιδίων στην Ελλάδα, από 92,8 gr 

το 1961-3, ανήλθε σε 150 gr το 1997 για να µειωθεί στη συνέχεια σε 145 gr µέχρι το 

2003. Σε σύγκριση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, η κατανάλωση λιπιδίων στην Ελλάδα 

βρίσκεται πλέον κοντά στα µέσα ευρωπαϊκά επίπεδα.  

Την περίοδο 1961-3, η διαφορά κατανάλωσης µεταξύ της Ελλάδας και της χώρας µε 

την υψηλότερη κατανάλωση (Βέλγιο) ήταν 56,3%, ενώ το 2003 ήταν µόνο 24,1%. Το 

2003 υπάρχουν πλέον αρκετές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Μ. 

Βρετανία, µε κατανάλωση λιπιδίων χαµηλότερη από ότι η Ελλάδα. 

Τον Οκτώβριο του 2007 πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό της Γενικής 

Γραµµατείας Καταναλωτή η έρευνα «∆ιατροφικές Στάσεις, Αντιλήψεις και Συνήθειες 

των Ελλήνων Πολιτών»,που αφορούσε στη συµπεριφορά των Ελλήνων σε θέµατα 

διατροφής. 2.023 άτοµα, ηλικίας από 15 ετών και άνω, από όλη την χώρα απάντησαν 

σε ερωτήσεις σχετικά µε τις διατροφικές τους συνήθειες, τη στάση τους απέναντι στη 



 

Μεσογειακή διατροφή, τη στάση τους απέναντι στην κατανάλωση και τη συντήρηση 

των τροφίµων, την παρασκευή των γευµάτων καθώς και ορισµένα ζητήµατα που 

σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία.  

Τα συµπεράσµατα δείχνουν ότι οι Έλληνες τρώνε κατά µέσο όρο 3,4 γεύµατα τη 

µέρα, δηλαδή πρωινό, µεσηµεριανό και βραδινό καθώς και ένα (1,1) ενδιάµεσο γεύµα 

ηµερησίως. Από αυτούς, ωστόσο, οι 4 στους 10 δηλώνουν ότι δεν τρώνε πρωινό, ενώ 

ο 1 στους 5 ότι τρώει βραδινό στις 22:00 ή αργότερα. Παράδοξο µοιάζει να είναι ότι 

παρόλο που µόνο το 27% δηλώνει ότι το φαγητό αποτελεί απόλαυση, από το 57% 

των ερωτηθέντων που τρώνε εκτός σπιτιού, οι 2 στους 3 δείχνουν να προτιµούν τις 

ταβέρνες και τις ψησταριές. Ταυτόχρονα, το 33% που παραγγέλνει έτοιµο φαγητό 

από έξω, «λαχταρά» περισσότερο σουβλάκια (64%) και πίτσες (42%).  

Απογοητευτικότερα, δυστυχώς, δείχνουν να είναι τα αποτελέσµατα των 

διατροφικών συνηθειών του µαθητικού-φοιτητικού πληθυσµού καθώς και οι στάσεις 

των γονέων σε αυτές. Σχεδόν οι 7 στους 10 ερωτηθέντες, λοιπόν, αποτελούµενοι από 

µαθητές, φοιτητές και φαντάρους, καταναλώνουν φαγητά από το κυλικείο, αλλά µόνο 

οι 4 στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ικανοποιηµένοι από την ποσότητα των 

διαθέσιµων τροφίµων. Το πρόβληµα φαίνεται να ξεφεύγει της προσοχής και των 

γονιών, από τους οποίους µόνο οι µισοί δηλώνουν πως ελέγχουν τη διατροφή των 

παιδιών τους.  

Αισιόδοξα δείχνουν να είναι τα πράγµατα όσον αφορά στην Μεσογειακή 

διατροφή, αφού  7 στους δέκα ερωτηθέντες γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες 

τροφίµων της, αλλά και καταναλώνουν καθηµερινά µέρη αυτών των κατηγοριών. Πιο 

συγκεκριµένα, οι 9 στους 10 Έλληνες καταναλώνουµε καθηµερινά ελαιόλαδο, οι 8 

στους 10 ψωµί, οι 7 στους δέκα φρούτα και τυρί, οι 2 στους 3 γαλακτοκοµικά και 

λαχανικά, ενώ µόνο δύο στους δέκα δηλώνουν ότι καταναλώνουν καθηµερινά κρασί 

και γλυκά.  

Μελανό σηµείο των αποτελεσµάτων για την Μεσογειακή διατροφή αποτελεί η 

αύξηση στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος, η οποία γίνεται από το 53% των 

πολιτών σε µεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που συνιστούν οι κανόνες της 

διατροφής. Επίσης, ανησυχητική αύξηση φαίνεται πως πραγµατοποιείται και στην 

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών εκτός κρασιού, στα γλυκά και στις πατάτες, αφού 

οι 3, οι 2, και ο1,5 στους 10 αντίστοιχα δηλώνουν ότι καταναλώνουν τα 

συγκεκριµένα τρόφιµα περισσότερο από όσο θα έπρεπε.  



 

                              

                                 

 

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) τα κατεψυγµένα 

προϊόντα φαίνεται να έχουν εδραιώσει ως ένα βαθµό την εικόνα τους στην ελληνική 

αγορά ως µία διατροφική επιλογή χαµηλού κόστους, ωστόσο απαιτείται επιπλέον 

προσπάθεια, όσον αφορά στη απήχησή τους στην ελληνική αγορά, ως προϊόντα 

διατροφής υψηλής ποιότητας. Έρευνα της εταιρείας δηµοσκοπήσεων VPRC µε εντολή 

του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) σχετικά µε την στάση των 

Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στα κατεψυγµένα αλιεύµατα κατέδειξε ενδεικτικά τα 

παρακάτω ευρήµατά: 

• To 95,2% καταναλώνουν ψάρια κάθε εβδοµάδα και το 37% περισσότερο από δύο φορές. 

• Το 46% έχει αλλάξει διατροφικές συνήθειες λόγω κρίσης και στρέφεται σε 

οικονοµικότερα προϊόντα, διατηρώντας όµως παράλληλα υψηλά στάνταρτ ποιότητας. 

• Το 68% των καταναλωτών καταναλώνουν κατεψυγµένα αλιεύµατα χωρίς ενδοιασµούς 

και ένα µόνο 32% διατηρούν ακόµα επιφυλάξεις (ποσοστό που µειώνεται συνεχώς). 

• Το 97% όσων αγοράζουν κατεψυγµένα αλιεύµατα τα προµηθεύονται από οργανωµένα 

καταστήµατα λιανικής (S/M/ και ιχθυοπωλεία) και µόνο το 3% από κεντρικές ψαραγορές 

ή λαϊκές αγορές. 

• Το 52% των καταναλωτών έχουν µείωση την κατανάλωση νωπών ψαριών και το 40% 

ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας λόγω κρίσης 

  Παράλληλα οι σύγχρονοι ασφυκτικοί ρυθµοί της καθηµερινότητας και ο 

περιορισµένος διαθέσιµος χρόνος, στρέφουν το καταναλωτικό κοινό σε τρόφιµα που 

προετοιµάζονται και µαγειρεύονται πιο γρήγορα αλλά συνεχίζουν να είναι το δυνατόν 

διατροφικά επαρκεί, νόστιµα και υγιεινά.  

 Επίσης αυξάνεται σηµαντικά ο αριθµός των καταναλωτών που στρέφετε προς την 

υγιεινή διατροφή αντικαθιστώντας τα λιπαρά φαγητά και τα πρόχειρα γεύµατα µε 

περισσότερο υγιεινές διατροφικές επιλογές (ψάρια, χορταρικά, λαχανικά κλπ). Επίσης 

σηµαντικός παράγοντας δηµιουργίας ζήτησης για αλιεύµατα αποτελεί η επιρροή της 

ελληνικής παράδοσης και των εθίµων, όπως για παράδειγµα η νηστεία της Σαρακοστής, η 



 

Καθαρή ∆ευτέρα, ο εορτασµός του Ευαγγελισµού, της Κυριακής των Βαΐων, του Σωτήρας 

τον Αύγουστο κλπ. 

 

� Συνέπειες κακής διατροφής 

 

  Οι µεταβολές στις διατροφικές συνήθειες των Ευρωπαίων είχαν σηµαντικές 

συνέπειες στην υγεία του πληθυσµού.  

 

                              

• Πληθυσµιακές µελέτες στον ευρωπαϊκό χώρο δείχνουν ότι η παχυσαρκία έχει 

αυξηθεί µέσα στην τελευταία µόνο δεκαετία κατά 10-40% και η συχνότητά της 

στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κυµαίνεται πλέον µεταξύ 10% και 27% του 

συνολικού πληθυσµού στους άνδρες και µέχρι 38% στις γυναίκες.  

Σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες, πάνω από το 50% του πληθυσµού είναι υπέρβαρο, 

ενώ σε ορισµένες από αυτές ξεπερνά το 67%. 

 Στην Ελλάδα, ο επιπολασµός της παχυσαρκίας στον γενικό πληθυσµό βρίσκεται 

πλέον στα υψηλότερα επίπεδα µεταξύ των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης.  

Στους άνδρες άνω των 15 ετών φθάνει το 26%, που αποτελεί την υψηλότερη τιµή, ενώ 

στις γυναίκες το 18,2%, που είναι η δεύτερη υψηλότερη µεταξύ των γυναικών. Σύµφωνα 

µε στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των υπέρβαρων µε ΒΜΙ>27 κατά ηλικία 

προκύπτουν τα εξής: 

Στις ηλικίες 15-24 ετών: Η Ελλάδα παρουσιάζει στους άνδρες το δεύτερο υψηλότερο 

ποσοστό υπέρβαρων (30%) µετά τη Γερµανία, ενώ στις γυναίκες ένα ποσοστό 13% που 

βρίσκεται στα µέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. 

• Στις ηλικίες 35-44 ετών: Η Ελλάδα παρουσιάζει στους άνδρες το υψηλότερο 

ποσοστό υπέρβαρων (69,6%), ενώ στις γυναίκες το τρίτο υψηλότερο ποσοστό (41,9%). 

• Στις ηλικίες 55-64 ετών: Στους άνδρες το ποσοστό των υπέρβαρων φτάνει το 

71,1% , ενώ στις γυναίκες το 68,9%. 



 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµη και µια µικρή αύξηση της µέσης τιµής του δείκτη µάζας 

σώµατος σε πληθυσµιακό επίπεδο (π.χ. από ένα µέσο όρο 28 σε 29) µπορεί να οδηγήσει 

σε αύξηση της νοσηρότητας κατά 10%.  

  Σε ό,τι αφορά στην παιδική παχυσαρκία, υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπάρχουν περίπου 3 εκατ. υπέρβαρα παιδιά και ο αριθµός τους αυξάνει κατά 400.000 

ετησίως. Το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών υπολογίζεται συνολικά στο 25% στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε ορισµένες χώρες ξεπερνά το 30%. 

Τα ευρήµατα για το ποσοστό παχυσαρκίας παιδιών ηλικίας 13 και 15 ετών σε διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες, από την έρευνα HBSC του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, της 

περιόδου 2001/2002, στην ηλικία των 13 ετών, η Ελλάδα παρουσιάζει το τρίτο υψηλότερο 

ποσοστό µεταξύ των χωρών. 

 

                               

 

• Στην ηλικία των 15 ετών, στα µεν αγόρια παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό της 

∆υτικής Ευρώπης, ενώ στα κορίτσια ένα µέσο ποσοστό, αισθητά χαµηλότερο από 

εκείνο των αγοριών. Από τη γεωγραφική κατανοµή της παχυσαρκίας στην Ευρώπη 

φαίνεται υψηλότερη συχνότητα παχυσαρκίας σε χώρες της νότιας Ευρώπης.  

Το πρόβληµα φαίνεται να είναι ακόµη εντονότερο στις ηλικίες 7-11 ετών, όπου οι 

χώρες του ευρωπαϊκού νότου αναφέρουν ποσοστά υπέρβαρων παιδιών που 

ξεπερνούν το 30%. 

 Η έρευνα κατέδειξε ότι σε σχέση µε τα παιδιά φυσιολογικού βάρους, τα παχύσαρκα 

παιδιά καταναλώνουν περισσότερα γλυκά ή µη σπιτικά γλυκά, πολλά  

αρτοσκευάσµατα στο πρωινό τους και λιγότερα λαχανικά. Επίσης  καταναλώνουν 

σνακ όπως γαριδάκια, πατατάκια κ.λπ. σε υπερδιπλάσια συχνότητα. 

  

•  Ο σακχαρώδης διαβήτης παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ο 

επιπολασµός του σακχαρώδη διαβήτη υπολογίζεται στην Ελλάδα σε 6,1%, ενώ 



 

µέχρι το 2025 εκτιµάται ότι θα φτάσει το 7,3%. Σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε 

στην Αττική, ο επιπολασµός του διαβήτη σε άτοµα ηλικίας άνω των 18 ετών 

βρέθηκε 7,8% στους άνδρες και 6% στις γυναίκες.  

                            

 

Τα ποσοστά ήταν υψηλά ήδη από την ηλικία 45-54 ετών. Παρουσίαζαν όµως ιδιαίτερα 

υψηλές τιµές από την ηλικία άνω των 55 ετών, όπου κυµαίνονται στους µεν άνδρες 

µεταξύ 21,3% και 23,8%, ενώ στις γυναίκες από 13,6% µέχρι 40%. 

•  Η προτυποποιηµένη κατά ηλικία θνησιµότητα από νοσήµατα του κυκλοφορικού 

σηµείωσε διαχρονικά στην Ελλάδα σηµαντική αύξηση µέχρι τα µέσα της 

δεκαετίας του 1980 και, στη συνέχεια, αισθητή µείωση.  

Η µείωση είναι µεγαλύτερη όσον αφορά την προτυποποιηµένη θνησιµότητα από 

παθήσεις των εγκεφαλικών αγγείων, ενώ η θνησιµότητα από ισχαιµική 

καρδιοπάθεια φαίνεται διαχρονικά περισσότερο σταθερή, µε τάσεις µείωσης µόλις 

τα δύο τελευταία χρόνια. 

∆ιαπιστώνεται η ύπαρξη υψηλής θνησιµότητας από ισχαιµική καρδιοπάθεια ήδη 

από τις ηλικίες 45-59 ετών, καθώς και η σηµαντική θνησιµότητα από την ίδια 

νόσο στην ηλικία των 30-44 ετών.  

 Σε σύγκριση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, η Ελλάδα φαίνεται να παρουσιάζει έναν 

ιδιαίτερα υψηλό δείκτη θνησιµότητας από παθήσεις των εγκεφαλικών αγγείων, 

χαµηλότερο µόνο από τον αντίστοιχο της Πορτογαλίας.  

Σε ό,τι αφορά τη θνησιµότητα από ισχαιµική καρδιοπάθεια, η Ελλάδα έχει µια 

µέση θνησιµότητα σε σχέση µε τις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, η οποία 

εντούτοις είναι υψηλότερη από όλες τις χώρες της νότιας Ευρώπης. 

• Η θνησιµότητα από τους καρκίνους που συνδέονται µε τη διατροφή παρουσιάζει 

διαχρονικά στην Ελλάδα τάσεις συνεχούς αύξησης. Σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του 

µαστού, η αύξηση που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 1970-2006 ήταν 61,9%, 

ενώ σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του παχέος εντέρου, από το 1980 και εξής, η 

αύξηση έφτασε το 55,1%.  

Σε σύγκριση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η θνησιµότητα από καρκίνο του 



 

µαστού στην Ελλάδα έχει φτάσει ήδη σε αντίστοιχα επίπεδα, ενώ η θνησιµότητα 

από καρκίνο του παχέος εντέρου βρίσκεται στα χαµηλότερα ευρωπαϊκά επίπεδα. Η 

χαµηλότερη θνησιµότητα από καρκίνο του παχέος εντέρου συνδέεται πιθανότατα 

µε την παραδοσιακά υψηλότερη κατανάλωση στην Ελλάδα λαχανικών, φρούτων 

και γενικότερα φυτικής προέλευσης τροφίµων.  

Πρέπει εντούτοις να υπογραµµισθεί ότι σε καµία άλλη δυτικοευρωπαϊκή χώρα, µε 

εξαίρεση την Ισπανία, δεν παρατηρούνται διαχρονικά τόσο έντονες τάσεις 

αύξησης της θνησιµότητας από τη νόσο. Αντίθετα, µέσα στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα, σχεδόν το σύνολο των χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης 

πέτυχαν µείωση της θνησιµότητας από τη νόσο. 

Oι γενικότερες διατροφικές εξελίξεις στη χώρα τείνουν µε ταχείς ρυθµούς να 

εξαφανίσουν το πλεονέκτηµα που υπήρχε σε σχέση µε τη θνησιµότητα από 

καρκίνο του παχέος εντέρου. 

 

 

          

 

•Κρίσεις άσθµατος, έκζεµα και αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα σε παιδιά και εφήβους, 

µπορεί να προκαλέσει η κατανάλωση προχείρων φαγητών τρεις φορές την εβδοµάδα. 

Στοιχεία από περισσότερα 500.000 παιδιά από 50 χώρες του κόσµου έδειξαν ότι η 

ανθυγιεινή διατροφή µπορεί να ευθύνεται για την αυξανόµενη συχνότητα αυτών των 

αλλεργικών καταστάσεων. 

•Η κατανάλωση fast food, τρεις ή περισσότερες φορές την εβδοµάδα φάνηκε να αυξάνει 

τον κίνδυνο σοβαρού άσθµατος κατά 39% στους εφήβους και κατά 27% στα παιδιά. 

Αντιθέτως, όπως γράφουν οι ερευνητές η κατανάλωση φρούτων τρεις οι περισσότερες 



 

φορές την εβδοµάδα ασκεί <<δυνητικά προστατευτική δράση>> έναντι του σοβαρού 

άσθµατος, καθώς µειώνει τον κίνδυνο κατά 11% στους εφήβους και κατά 14% στα παιδιά. 

•Τα πρόχειρα φαγητά, όπως τα hamburgers και οι τηγανιτές πατάτες, συνήθως περιέχουν 

υψηλά επίπεδα κορεσµένων και τρανς λιπαρών οξέων, τα οποία είναι γνωστό ότι 

επηρεάζουν το ανοσοποιητικό, ενώ τα φρούτα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες 

και άλλα ωφέληµα θρεπτικά συστατικά. 

•Όσοι ακολουθούν διατροφή πλούσια σε τρανς λιπαρά οξέα-υπάρχουν στα περισσότερα 

επεξεργασµένα τρόφιµα του εµπορίου διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο να είναι υπογόνιµοι. 

Η κατανάλωση πίτσας , τσιπς και άλλων µη παραδοσιακών τροφίµων µπορεί να 

ελαττώσει σηµαντικά τη γονιµότητα των νεαρών ανδρών. Το εύρηµα προέρχεται από 2 

µελέτες του πανεπιστηµίου Harvard, του πανεπιστηµίου του Ρότσεστερ και του 

πανεπιστηµίου της Μουρθια , στην Ισπανία. Αναλύοντας δείγµατα σπέρµατος από 188 

άνδρες ηλικίας 18-22 ετών ανακάλυψαν πως η διατροφή µπορεί να ασκήσει άµεση 

επίδραση στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστηµα. 

 

                                        

 

•Τα πρόχειρα φαγητά δεν βλάπτουν µόνον την καρδιαγγειακή  υγεία και την σιλουέτα 

αλλά και τη µνήµη και οι φθορές που προκαλούν είναι µη αναστρέψιµες. 

•Ακόµα χειρότερα, δεν χρειάζεται να τρώει κανείς για πολύ καιρό ό,τι πιο παχυντικό 

υπάρχει. Έστω και µία εβδοµάδα ανθυγιεινής διατροφής, µπορεί να έχει µόνιµες, 

καταστροφικές συνέπειες στις νοητικές ικανότητες. 

•Η παχυσαρκία προκαλεί φλεγµονή στον οργανισµό αλλά και αλλαγές στον εγκέφαλο. 

 

� Θρεπτικά συστατικά νηστίσιµων τροφών 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Τα δηµητριακά είναι η σπουδαιότερη κατηγορία φυτών που 

καλλιεργούνται για τη διατροφή του ανθρώπου. 

                                          



 

                                 

 

 Από τα δηµητριακά παράγεται ένα από τα βασικά είδη της ανθρώπινης διατροφής, το 

ψωµί, ζωοτροφές, πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία τροφίµων, για τη βιοµηχανία χαρτιού, 

καθώς και για άλλους βιοµηχανικούς κλάδους. Τα δηµητριακά στη µεγάλη τους 

πλειονότητα ανήκουν στην οικογένεια των αγρωστιδών και τα περισσότερα κατάγονται 

από την περιοχή της ∆υτικής Ασίας. Τα δηµητριακά αποτελούν τη βάση της φυτικής 

παραγωγής κάθε χώρας και στις πιο πολλές χώρες η καλλιέργειά τους κατέχει την πρώτη 

θέση της γεωργικής παραγωγής. 

Χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:     

• στα σιτηρά, που περιλαµβάνουν το στάρι, το καλαµπόκι, το ρύζι, το κεχρί, την 

όλυρα και πολλά άλλα παρόµοια είδη  

• στα οσπριοειδή, στα οποία ανήκουν τα διάφορα είδη των φασολιών, η σόγια (που 

θεωρείται ως ένα από τα πιο βασικά οσπριοειδή), οι φακές, τα ρεβίθια κλπ. και 

τέλος  

• στα ελαιώδη δηµητριακά, όπως είναι και πάλι η σόγια, ο ηλίανθος και πολλά άλλα.  

ΦΡΟΥΤΑ: Τα φρούτα, όπως και τα λαχανικά, που βρίσκονται στην ίδια διατροφική 

κατηγορία, είναι πολύ σηµαντικά για την υγεία του ανθρώπου, καθώς περιέχουν πολλές 

βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία (µέταλλα και ιχνοστοιχεία). 

 

                                 

 

 Για παράδειγµα, το πορτοκάλι είναι πλούσιο σε βιταµίνη C, η οποία αν δεν 

καταναλώνεται συχνά µπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε σκορβούτο (ασθένεια στην 

οποία µατώνουν τα ούλα). Τα φρούτα µαζί µε τα λαχανικά βρίσκονται στην δεύτερη βάση 

της διατροφικής πυραµίδας της Μεσογειακής διατροφής, σύµφωνα µε την οποία ότι ο 



 

άνθρωπος θα πρέπει να καταναλώνει καθηµερινά 5 µερίδες φρούτων. 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Ο όρος λαχανικό αναφέρεται στο νωπό φαγώσιµο τµήµα ενός φυτού, που 

προορίζεται για κατανάλωση. Κατ' επέκταση ο όρος µπορεί να αναφέρεται και σε 

ολόκληρο το φυτό από το οποίο προέρχεται το φαγώσιµο τµήµα. 

Ορισµένα λαχανικά µπορούν να καταναλωθούν ωµά, και µερικά µπορεί (ή πρέπει) να 

είναι µαγειρεµένα µε διάφορους τρόπους, πιο συχνά σε αλµυρά φαγητά. Ωστόσο, λίγα 

λαχανικά χρησιµοποιούνται για επιδόρπια και άλλα γλυκά εδέσµατα, όπως είναι το κέικ 

καρότο. Τα λαχανικά τρώγονται συνοδεύοντας το φαγητό, ενώ µπορούν να καταναλωθούν 

και ως σνακ. 

Τα λαχανικά έχουν µεγάλη ποσότητα σε νερό και λιγότερη σε πρωτεΐνες. Αποτελούνται 

από φυτικά κύτταρα, το χρώµα τους είναι συνήθως πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Όλα τα 

λαχανικά περιέχουν βιταµίνες και λίγα πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. 

ΟΣΠΡΙΑ: Όσπρια ονοµάζονται τα φυτά και οι καρποί µιας ολόκληρης οικογένειας 

φυτών, που ανήκουν στην οικογένεια των Χεδρωπών (Leguminosae) ή αλλιώς Κυαµιδών 

(Fabaceae). Τα όσπρια χρησιµοποιούνται άµεσα για τη διατροφή του ανθρώπου, ενώ 

πολλά από αυτά χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων.  

 

                              

 

Ανάµεσα στα όσπρια, που καταναλώνει άµεσα ο άνθρωπος, ανήκουν τα φασόλια, οι 

φακές, τα ρεβίθια, τα κουκιά, τα µπιζέλια, η σόγια, τα χαρούπια και άλλα. Στην κατηγορία 

των οσπρίων, που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή διάφορων καταναλωτικών 

προϊόντων, την πρώτη και βασική θέση κατέχει η σόγια. Από τη σόγια παρασκευάζονται 

σήµερα πάνω από 120 διαφορετικά καταναλώσιµα από τον άνθρωπο προϊόντα µεταξύ των 

οποίων κρέας, τυρί, γάλα, κακάο, βούτυρο κλπ.  

Το βασικό χαρακτηριστικό των οσπρίων είναι ότι περιέχουν µεγάλο ποσοστό από 

πρωτεΐνες (γι’ αυτό και ονοµάζονται "το κρέας του φτωχού"), που αποτελούν βασικό 

συστατικό της ανθρώπινης διατροφής. 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: Οι ξηροί καρποί κυρίως τα αµύγδαλα, τα καρύδια, τα φουντούκια και 



 

τα φιστίκια, είναι µια κατηγορία τροφίµων που προσφέρουν στον οργανισµό µας ενέργεια 

και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Μικρή ποσότητα ξηρών καρπών τροφοδοτεί τον 

οργανισµό µας µε µεγάλες ποσότητες ενέργειας, ακόρεστων λιπαρών οξέων (Ω - 3 και Ω-

6), φυτικών πρωτεϊνών, αντιοξειδωτικών (α-τοκοφερόλη), βιταµινών Β, ανόργανων 

συστατικών (ασβέστιο, σίδηρο, κάλιο, µαγνήσιο και χαλκό), φυτικών ινών, πολυφαινόλες, 

αργινίνη και τανίνες. 

 

                                                 

 

Η κατανάλωσή τους προσφέρει: 

• Μείωση της LDL χοληστερόλης σε ποσοστό (8-12%) και αύξηση της HDL 

χοληστερόλης σε ποσοστό (6-12%).  

• Μείωση κατά 10,2% κατά µέσο όρο το επίπεδο των τριγλυκεριδίων.  

• Βελτίωση λειτουργίας και φυσικής κατάστασης των αρτηριών της καρδιάς. Οι 

ξηροί καρποί είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε αργινίνη, ένα αµινοξύ απαραίτητο για να 

παραχθεί µονοξείδιο του αζώτου, το οποίο βοηθά τις αρτηρίες να διασταλούν 

µειώνοντας τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο σε ποσοστό 30-50%.  

• Προστασία από την εµφάνιση του διαβήτη τύπου ΙΙ.  

• Βελτίωση λειτουργίας του εντέρου.  

• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος.  

• Αντικαρκινική προστασία. Η Ευρωπαϊκή Προοπτική Μελέτη για τον Καρκίνο και 

τη ∆ιατροφή διαπίστωσε ότι όσο περισσότερους ξηρούς καρπούς κατανάλωναν οι 

γυναίκες τόσο χαµηλότερος ήταν ο κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου του εντέρου.  

• Η συχνή και λογική κατανάλωση ξηρών καρπών έχει αποδειχθεί ότι δεν αυξάνει το 

σωµατικό βάρος.  

ΣΟΥΣΑΜΙ: Το σουσάµι (ή σησάµι) και τα προϊόντα του αποτελούν τρόφιµα υψηλής 

θρεπτικής αξίας. Ο σησαµόσπορος, καρπός του φυτού σησάµι, αποτελεί την πρώτη ύλη 



 

για την παρασκευή του σουσαµιού, του ταχινιού (πολτοποιηµένο σουσάµι) και του χαλβά. 

Το σουσάµι αποτελεί µια πολύ θρεπτική τροφή για τον άνθρωπο, η οποία τα τελευταία 

χρόνια έχει συσχετιστεί τόσο µε την πρόληψη όσο και την  αντιµετώπιση χρονίων 

νοσηµάτων µε υψηλή συχνότητα στους κατοίκους της ∆ύσης, όπως τα καρδιαγγειακά 

νοσήµατα, διάφορες µορφές καρκίνου κ.ά. 

                                                   

Ανά 100 γρ. το σουσάµι περιλαµβάνει: 

� 19,8 γρ. πρωτεΐνη 

� 52,5 γρ. λίπος 

� 15,20 γρ. υδατάνθρακες (εκτός φυτικών ινών) 

� 3 γρ. φυτικών ινών 

� 1.200 mg ασβεστίου 

� 540 mg φωσφόρου 

� 10 mg σιδήρου 

� Βιταµίνες του συµπλέγµατος Β 

� Βιταµίνη Ε 

 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο:  Ελαιόλαδο (ή απλώς λάδι) ονοµάζεται στα Ελληνικά το λάδι που 

προέρχεται από τους καρπούς της ελιάς. 

 

                              

 



 

Το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της µεσογειακής διατροφής και θεωρείται προϊόν 

υγιεινής διατροφής λόγω της περιεκτικότητάς του σε µονοακόρεστα λιπαρά. Είναι το 

έλαιο των καρπών της ελιάς. Εξάγεται µε έκθλιψη των ελιών, οι οποίες πρέπει να 

συλλέγονται πριν από την τελική τους ωρίµανση, όταν δηλαδή έχουν χρώµα πράσινο-

µελιτζανί, καθώς η ποιότητα του λαδιού τους είναι πολύ καλύτερη από αυτήν του λαδιού 

που εξάγεται από τους τελείως ώριµους καρπούς. Οι ελιές συλλέγονται µε τα χέρια ή, 

όταν είναι τελείως ώριµες, µε τίναγµα του δέντρου. Αποθηκεύονται σε ξύλινα δοχεία ή σε 

σωρούς, σε καλά αεριζόµενους χώρους για να αποφευχθεί η ζύµωση.  

Σύµφωνα µε πολυάριθµες επιστηµονικές έρευνες, το ελαιόλαδο ως συστατικό της 

καθηµερινής µας διατροφής προσφέρει: 

• Μείωση της ολικής και της κακής χοληστερίνης 

• Προστατεύει από τη στεφανιαία νόσο 

• ∆ηµιουργεί προδιάθεση για χαµηλότερη πίεση αίµατος 

• Φαίνεται να προφυλάσσει από τον καρκίνο 

Η χρήση του ελαιόλαδου στα τηγάνι συστήνεται έναντι οποιουδήποτε άλλου λαδιού ή 

λίπους καθώς αντέχει περισσότερο. Καλό όµως είναι να το καταναλώνουµε ωµό και να το 

προσθέτουµε στο τέλος του µαγειρέµατος. 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Τα θαλασσινά είναι πλούσια σε φώσφορο, ιώδιο, µαγνήσιο, σίδηρο και 

χαλκό. Η υψηλή κατανάλωση θαλασσινών και ψαριού έχει συσχετιστεί µε χαµηλό 

κίνδυνο εµφάνισης Alzheimer, καθώς και διάφορων µορφών καρκίνου (π.χ. του µαστού 

και του προστάτη). 

 

                                 

 

 Μας παρέχουν πρωτεΐνες και ελάχιστα λιπαρά, από τα οποία τα περισσότερα είναι τα 

πολύ χρήσιµα ω-3 λιπαρά οξέα. Τα καλαµάρια για παράδειγµα αποτελούν πολύ καλή πηγή 

βιταµινών Β2, Β3 και Β12, που είναι υπεύθυνες για τον καλό µεταβολισµό των 

πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των λιπών, για το σχηµατισµό των ερυθροκυττάρων 

και κατ’ επέκταση την αποφυγή αναιµιών. Επίσης, είναι εξαιρετική πηγή σεληνίου (100 



 

γρ. καλαµαριού καλύπτουν το 64% των καθηµερινών µας αναγκών σε σελήνιο, που είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό για την ενίσχυση της ανοσοποιητικής και αντιοξειδωτικής άµυνας 

του οργανισµού µας). 

 

� Βιταµίνες και νηστίσιµα τρόφιµα 

Οι βιταµίνες είναι ουσίες που δεν παρέχουν ενέργεια (µη θερµιδικές), αλλά κρίνονται 

απαραίτητες για πληθώρα λειτουργιών όπως ο µεταβολισµός, η ανάπτυξη και η 

συντήρηση του οργανισµού. Ανακαλύφθηκαν το 1910 από τον Κασιµίρ Φανκ. Η 

ονοµασία τους προέρχεται από το λατινικό «vita» που σηµαίνει ζωή και από την «αµίνη» 

που είναι µία χηµική ένωση. Κάθε οργανισµός έχει ανάγκη από διαφορετικές ποσότητες 

και διαφορετικές βιταµίνες. Οι ανάγκες σε βιταµίνη ποικίλου από άτοµο σε άτοµο γιατί 

εξαρτώνται από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η κλινική κατάσταση. Οι βιταµίνες 

βρίσκονται στις περισσότερες τροφές (γαλακτοκοµικά, δηµητριακά, κρέας, ψάρια, φρούτα 

και λαχανικά). ∆ιακρίνονται σε υδατοδιαλυτές και λιποδιαλυτές (A, D, E, K). 

 

 Βιταµίνη C. Η συνιστώµενη ηµερήσια πρόσληψη βιταµίνης C προσδιορίζεται στα 75-

90mg ηµερησίως. Τρόφιµα µε βιταµίνη C είναι: 

 το πορτοκάλι, 

 το µπρόκολο, 

 οι φράουλες, 

 το λεµόνι, 

 η πιπεριά. 

Βιταµίνη Ε. Η αντιοξειδωτική της δράση προστατεύει τους πνεύµονες από την οξείδωση. 

Τροφές περιεκτικές σε βιταµίνη Ε είναι: 

 οι ξηροί καρποί, µε τους ηλιόσπορους, τα φιστίκια και τα αµύγδαλα να ξεχωρίζουν. 

Βιταµίνη Β. Η βιταµίνη Β είναι απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος. Πλούσιες φυτικές τροφές είναι: 

 οι ξηροί καρποί, 

 ο χαλβάς, 

 το ταχίνι 

 και τα εµπλουτισµένα δηµητριακά.. 

Μαγνήσιο.  Η πρόσληψη µαγνησίου µπορεί να βοηθήσει τους αναπνευστικούς µυς, 

καθώς το µαγνήσιο είναι σηµαντικό για τη σύσπαση και τη χαλάρωση των µυών. 

Επαρκείς ποσότητες µαγνησίου µπορεί να βρει κανείς: 

 στα πράσινα λαχανικά 



 

 και στα δηµητριακά ολικής αλέσεως. 

Ασβέστιο. Συµµετέχει επίσης στη χαλάρωση και σύσπαση των µυών. Τροφές πλούσιες σε 

ασβέστιο είναι:  

τα αµύγδαλα, 

 τα ξερά σύκα, 

 τα φασόλια, 

 το µπρόκολο, 

 το κουνουπίδι, 

 το λάχανο, 

 οι µπάµιες, 

 ο χαλβάς, 

 το σουσάµι, 

 το γάλα σόγιας, 

τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά 

και κάποια είδη ψαριών.  

Σίδηρος. Φυτικές τροφές πλούσιες σε σίδηρο είναι: 

 τα όσπρια (κυρίως φακές, φασόλια µαυροµάτικα),  

οι ξηροί καρποί, 

τα εµπλουτισµένα δηµητριακά,  

τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (πχ. σπανάκι),  

τα αποξηραµένα φρούτα  

και τα θαλασσινά. 

 Κρίνεται ακόµη σκόπιµη η αύξηση της πρόσληψης βιταµίνης C από χυµούς φρούτων, η 

οποία µεγιστοποιεί την απορρόφηση του µη-αιµικού σιδήρου. Επίσης, το β-καροτένιο που 

βρίσκεται στο καρότο και το µηλικό οξύ που βρίσκεται στο λευκό κρασί ενισχύουν την 

απορρόφηση του µη-αιµικού σιδήρου. 

Πρωτεΐνες: Οι πρωτεΐνες κατέχουν σηµαντικό ρόλο στις περισσότερες λειτουργίες του 

οργανισµού. Θα τολµούσαµε να πούµε πως είναι ο «θησαυρός» µας. Οι πρωτεΐνες 

διακρίνονται σε «φυτικές» και «ζωικές», δηλαδή σε εκείνες που υπάρχουν στα τρόφιµα 

φυτικής προέλευση όπως 

 οι ξηροί καρποί, 

 τα όσπρια,  

τα λαχανικά και εκείνες που υπάρχουν στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης όπως το κρέας, τα 

πουλερικά, τα ψάρια, τα αυγά, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. Πολλές έρευνες έχουν δείξει 

πως οι φυτικές πρωτεΐνες προάγουν την υγεία και γι’ αυτό τα όσπρια, τα λαχανικά και οι 



 

ξηροί καρποί βρίσκονται στην µέση της διατροφικής πυραµίδας σε σχέση µε το κρέας και 

τα προϊόντα αυτού που βρίσκονται ψηλότερα.  

 

                         

  

Λιπίδια: Τα λιπίδια είναι η σηµαντικότερη πηγή ενέργειας για το σώµα και βοηθούν στην 

απορρόφηση συγκεκριµένων βιταµινών και θρεπτικών συστατικών. Στα ζωικά προϊόντα 

συνήθως συναντάµε κορεσµένα λιπίδια, δηλαδή λιπίδια που η ανθρακική τους αλυσίδα 

είναι «κορεσµένη» από άτοµα υδρογόνου. Κορεσµένα λιπίδια υπάρχουν και σε κάποια 

φυτικά έλαια, όπως το φοινικέλαιο και το καρυδέλαιο. 

     Παρ’ όλα αυτά, το κρέας αποτελεί σηµαντική πηγή σε trans λιπαρά οξέα, τα οποία 

είναι κατασκευασµένα τεχνητά στο εργαστήριο για να προσφέρουν οικονοµικές λύσεις 

στην παραγωγή τροφίµων. Τα trans λιπαρά οξέα δεν προσφέρουν κανένα γνωστό όφελος 

στην υγεία. Τα δύο είδη ανθυγιεινών λιπιδίων έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό : είναι 

στερεά σε θερµοκρασία δωµατίου. Έτσι, δηµιουργήθηκαν τα στερεά φυτικά έλαια, όπως 

η µαργαρίνη. 

     Τα υγιεινά λιπίδια έχουν λιγότερα άτοµα υδρογόνου στην ανθρακική τους αλυσίδα και 

έχουν υγρή µορφή. ∆ιακρίνονται σε πολυακόρεστα και µονοακόρεστα και τα συναντάµε 

κυρίως σε φυτικά προϊόντα και στα ψάρια.  

    Στα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα ανήκουν τα γνωστά ω3 και ω6. Λέγονται και 

«απαραίτητα» λιπαρά οξέα και είναι ζωτικής σηµασίας για την καλή λειτουργία του 

οργανισµού, χωρίς όµως ο ίδιος να µπορεί να τα συνθέσει. Συνεπώς ο µόνος τρόπος 

πρόσληψης είναι µέσω της τροφής. 

    Κύρια πηγή σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα είναι το ελαιόλαδο. Πλούσιες πηγές ακόµα 

είναι το Φυστικέλαιο, οι ξηροί καρποί, το αβοκάντο κ.ά. Γενικά το ελαιόλαδο αποτελεί 

τρόφιµο υψηλής διατροφικής αξίας. Μάλιστα, πάνω του στηρίχτηκε η γνωστή µελέτη των 

7 χωρών, όπου διαπιστώθηκε ό 

τι οι Έλληνες και γενικότερα οι λαοί της Μεσογείου που καταναλώνουν µεγάλες 

ποσότητες ελαιολάδου, νοσούν λιγότερο από καρδιαγγειακές παθήσεις. Η διαπίστωση 



 

αυτή οδήγησε στο να θεωρείται σήµερα η Μεσογειακή ∆ιατροφή, ως η υγιεινότερη 

διατροφική επιλογή παγκοσµίως. 

 

� Συµπέρασµα 

     Η χώρα µας ανήκει µέσα στις πρώτες χώρες παγκοσµίως στα περιστατικά παχυσαρκίας 

και ιδιαίτερα της παιδικής. Η λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι όχι η στερητική δίαιτα, 

αλλά η σωστή διατροφή. Και σωστή διατροφή σηµαίνει «µεσογειακή διατροφή».  

 

 

Πηγές: 

 

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=6&articleID=18476&la=1 

http://geia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=12&articleID=13326&la=1 

http://nisteia.wordpress.com/spiritual/gastrimargia-pathos/ 

el.wikipedia.org/wiki/Σουσάµι  

el.wikipedia.org/wiki/Ελαιόλαδο  

el.wikipedia.org/wiki/Ξηροί_καρποί 

el.wikipedia.org/wiki/Όσπρια  

el.wikipedia.org/wiki/∆ηµητριακά  

el.wikipedia.org/wiki/Φρούτα 

http://assets.tanea.gr/ygeia/files/holisteroli.jpg 

http://www.newsbeast.gr/health/arthro/506515/to-proheiro-fagito-prokalei-kriseis-

asthmatos/ 

http://www.thalassioskosmos.gr/default.aspx%3FIndex%3D999%26Id%3D168%26LangI

d%3D1 

http://www.bestrong.org.gr/el/health/healthydiet/dietingreece/ 

http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=24306&subid=2&pubid=63741646 

http://nisteia.wordpress.com/nistisima/sousami/ 

http://www.vita.gr/diatrofi/article/5330/h-pio-nostimh-nhsteia/ 

 

 

 

 

 

 



 

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ 4:  
ΟΦΕΛΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! 
       
                                    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

 

Ποια είναι τα σωµατικά και τα πνευµατικά 

οφέλη της νηστείας στον άνθρωπο; 

              

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

 

Κρουστούρη Ευσταθία 

Νιφόρα Χριστίνα 

Σταθοπούλου Μαρία-Σοφία 

Τακοπούλου Μαρία-Ιωάννα 

Τοπτσής Μιχάλης 



 

 

                      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 

• ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

• ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 

• ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 

• ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 

• ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑ 

• ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ 

• ΕΡΕΥΝΑ (Τρόφιµα που καταναλώνουν οι οικογένειές µας 

εβδοµαδιαία) 

• ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� Εισαγωγή 

Η απουσία εγκράτειας η αυτοκυριαρχίας σε τάσεις προς ικανοποίηση επιθυµιών 

οδηγεί σε πολλά από εκείνα που είναι επιβλαβή τόσο στην ψυχική όσο και στην σωµατική 

υγεία και επικίνδυνα για τη ζωή. ∆ιότι οδηγεί σε κακές συνήθειες και ποικίλους εθισµούς. 

 Εθισµοί υπάρχουν πολλών ειδών. Κάποιοι από αυτούς µπορεί να καταλήγουν και σε 

<<πάθος>> µε ακόµη πιο δυσάρεστες τις συνέπειες. Ως τέτοιοι επισηµαίνονται µεταξύ 

άλλων. Εθισµός στο τσιγάρο-κάπνισµα, στα χαρτιά, στον <<τζόγο>>, στις γυναίκες, στο 

ποδόσφαιρο, στα άλογα, στα αυτοκίνητα, στα ναρκωτικά.  Πιο επικίνδυνος πάντως είναι ο 

εθισµός <<σε µια ζωή χωρίς νόηµα>>.  

Και η πρόληψη από όλους αυτούς τους εθισµούς όπως και η επικυριαρχία πάνω σε 

οποιεσδήποτε ορέξεις και επιθυµίες επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερα όταν έχει δώσει 

κάνεις νόηµα και περιεχόµενο στη ζωή του µε τον ορθό κοσµοθεωρητικό του 

προσανατολισµό και πίστη στις Αιώνιες Αλήθειες.      

Τότε µαθαίνει κανείς την άσκηση της αυτοκυριαρχίας και την εγκράτεια η οποία 

αποδεικνύεται <<προς πάντα ωφέλιµος>> ώστε να είναι και απελεύθερος από τα διάφορα 

πάθη. 

 

� Πνευµατικά οφέλη νηστείας 

Πολλά πράγµατα έχουν ειπωθεί για τις ευεργετικές συνέπειες, της νηστείας. Η νηστεία 

είναι θεσµός πανάρχαιος. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, ο ίδιος o Θεός την 

νοµοθέτησε στον παράδεισο, όταν απαγόρευσε στους πρωτόπλαστους, να φάνε από το 

δένδρο, της γνώσης του καλού και του κακού.  

 

                                     



 

 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες απόψεις πατέρων της Εκκλησίας που αφορούν στα 

οφέλη της νηστείας, αλλά και στον τρόπο διεξαγωγής της. 

Σύµφωνα µε τον Μέγα Αθανάσιο: 

� Η εγκράτεια είναι η  µητέρα της σωφροσύνης και βοηθά την υγεία µας. Ο 

Χριστός δίδαξε ότι το δαιµονικό γένος δεν µπορεί να το βγάλει κάνεις µε τίποτα 

άλλο πάρα µε προσευχή και νηστεία! Επίσης ο κύριος µεριµνούσε για την 

παροντική ζωή των ανθρώπων όπως και για της επιθυµίες που ίσως είχαν! 

� Η νηστεία είναι µεγάλη δύναµη και µε αυτήν επιτελούνται µεγάλα 

κατορθώµατα.... π.χ. (αποµακρύνει πονηρές σκέψεις, θεραπεύει αρρώστους, κάνει 

λαµπρότερο το νου, αγιάζει το σώµα.... κ.τ.λ.) . Πιο συγκεκριµένα νηστεία δεν 

είναι µονό η αποχή από τις τροφές, αλλά και αυτός που νηστεύει να απέχει από 

πονηρές πράξεις όπως παράβαση του όρκου και το να κατηγορείς τον πλησίον 

σου...Αν αυτά δεν βγουν από το στόµα κάποιου τότε η νηστεία δεν ωφελεί σε 

τίποτα....! 

Κατά τον Μέγα Βασίλειο: (που ήταν γιατρός) 

� Την εγκράτεια ως αυτοκυριαρχία  θέσπισε ο ίδιος  ο ∆ηµιουργός  όταν 

εγκατέστησε τον Αδάµ στον Παράδεισο , µε την εντολή:<< Από του ξύλου του 

γιγνώσκειν καλόν και  πονηρόν ου  φαγεσθε  απ’ αυτού>> και µάλιστα µε βαριά  

προειδοποίηση  για τις συνέπειες της παρακοής, τις οποίες και υπέστησαν. 

�  <<η εγκράτεια ορίζεται για τον καθένα  ανάλογα µε τις σωµατικές του δυνάµεις, 

ούτε µε λιγότερο ούτε µε περισσότερο από τις δυνάµεις  και την αντοχή του>>.    

Κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίµακος:  

� Η πολυλογία είναι η καθέδρα της µαταιοδοξίας και της κενοδοξίας αλλά και 

θύρα της καταλαλιάς >>. Είναι δε γνωστό ότι <<εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξει 

αµαρτία>>.  

Σύµφωνα µε τον Άγιο  Γρηγόριο τον Νύσσης :  

� Θεωρεί  ως <<ρίζα των περί τον βίον  πληµµεληµάτων την περί  τον λαιµών   

ασχολία, από την οποία εξαρτάται η τρυφή ή µέθη και η κτηνώδης και άλογος 

περί τα πάθη της ατιµίας καταφορά>>.  

Σύµφωνα µε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίµακος:  

� Η πολυφαγία αυξάνει τη χωρητικότητα του στοµάχου που αισθάνεται κανείς  

άδειο και δεν χορταίνει ακόµα κι αν φάει, ενώ όταν τρώει λιγότερο, µαζεύει το 

στοµάχι και τότε θα χορταίνει  µε λιγότερο φαγητό, ώστε να µαθαίνει  µε 

φυσικό τρόπο να νηστεύει. 



 

Συµφωνά µε τον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο:  

� πολλοί άνθρωποι όταν θα αρχίσει η περίοδος της νηστείας, παραδίνονται στην 

λαιµαργία και την µέθη. Περιµένουν µε ανυποµονησία να τελειώσει το 

χρονικό όριο οπού νηστεύουν και βλέπουν αυτό σαν να έχουν γλυτώσει από 

µια µακρά πείνα και βαριά φυλακή. Βλέπουν την νηστεία σαν ένα µεγάλο 

µαρτύριο και δεν βλέπουν την ώρα να απελευθερωθούν από αυτό.  

� Η νηστεία είναι ένας παράγοντας που σε βοηθάει να πλησιάσεις το θεό και τη 

βασίλεια του ουρανού. Είναι κάτι που σε ελαφρώνει ψυχικά και σωµατικά. 

Αρκεί να µην γίνεται καταναγκαστικά αλλά µέσα από την καρδιά µας. Κατά 

την διάρκεια της νηστείας δεν πρέπει να υπερηφανευόµαστε γι’ αυτό αλλά 

ούτε και να κάνουµε σαν να λιµοκτονούµε! 

� «Επίσης οφείλουµε να µην τηρούµε µόνο την τάξη της νηστείας που αφορά τις 

τροφές, αλλά να απέχουµε και από κάθε αµαρτία, έτσι ώστε, όπως 

νηστεύουµε ως προς την κοιλιά, να νηστεύουµε και ως προς τη γλώσσα, 

αποφεύγοντας την καταλαλιά, το ψέµα, την αργολογία, τη λοιδορία, την οργή 

και γενικά κάθε αµαρτία που διαπράττουµε µέσω της γλώσσας. 

� Επίσης χρειάζεται να νηστεύουµε ως προς τα µάτια. Να µη βλέπουµε µάταια 

πράγµατα. Να µην αποκτούµε παρρησία διά µέσου των µατιών. Να µην 

περιεργαζόµαστε κάποιον µε αναίδεια. Ακόµη θα πρέπει να εµποδίζουµε τα 

χέρια και τα πόδια από κάθε πονηρό πράγµα. 

Με αυτό τον τρόπο νηστεύοντας µια νηστεία ευπρόσδεκτη στον Θεό, 

αποφεύγοντας κάθε είδους κακία που ενεργείται διά µέσου της καθεµιάς από 

τις αισθήσεις µας, θα πλησιάζουµε, όπως είπαµε, την άγια ήµερα της 

αναστάσεως αναγεννηµένοι, καθαροί και άξιοι της µεταλήψεως των άγιων 

µυστηρίων». 

� Η νηστεία φθείρει το εξωτερικό µας σώµα αλλά ανακαινίζει το εσωτερικό .  

� Η νηστεία µας απαλλάσσει από αµαρτίες όπως τη µέθη και τη λαιµαργία .  

� Όταν απέχουµε από τις τροφές δεν έχει κανένα νόηµα εάν δεν απέχουµε και 

από την αµαρτία (όταν δεν στηρίζουµε τους φτωχούς , όταν σκεπτόµαστε 

πονηρά και κάνουµε ακολασίες). Πρέπει λοιπόν να φροντίζουµε να διατηρούµε 

και την ψυχή µας καθαρή από αµαρτίες.  

� Ο σκοπός της νηστείας, είναι η χαλιναγώγηση των παθών, η πνευµατική 

ενδυνάµωση του ανθρώπου. Σε συνδυασµό µε την ελεηµοσύνη και την 

προσευχή, είναι ένα ισχυρό όπλο, ενάντια στον αρχέγονο εχθρό. Είναι 

παθοκτόνος και όχι σωµατοκτόνος. Καλό είναι να νηστεύουν αυτοί που η 



 

υγεία τους, τους το επιτρέπει. 

 

 

                            

 

 Από τα λόγια των παραπάνω  συµπεραίνουµε ότι οι θέσεις της εκκλησίας και των 

διδαγµάτων  της ιατρικής είναι παράλληλες σε ότι  αφορά την εγκράτεια και την 

αυτοκυριαρχία  στα της ζωής και της υγείας.   

 

� Σωµατικά οφέλη νηστείας 

Από τα πανάρχαια χρόνια ήταν γνωστό πως η νηστεία θεραπεύει τις αρρώστιες, 

στεγνώνει τα περισσεύµατα των χυµών του σώµατος, διώχνει τα «κακά πνεύµατα», 

αποµακρύνει τις αρνητικές σκέψεις, ανοίγει την ψυχή προς το πνεύµα του Θεού που 

βρίσκεται µέσα της, καθαρίζει την καρδιά, αγιάζει το σώµα σαν ναό ενότητας πνεύµατος 

και ψυχής και οδηγεί τελικά τον άνθρωπο στην εξεύρεση του Θείου Θρόνου µέσα του. 

Οι διατροφικές επιλογές της νηστείας αποτελούνται κυρίως από ψωµί, φρούτα, 

όσπρια, ξηρούς καρπούς, θαλασσινά και λαχανικά. Μία δίαιτα που µπορεί εύκολα να 

θεωρηθεί ως µια παραλλαγή της χορτοφαγίας. Ωστόσο, πολλοί παρερµηνεύουν τη νηστεία 

µε τη δίαιτα. Καµία ένδειξη δεν υπάρχει που να αποδεικνύει, ότι η νηστεία συνεπάγεται 

και απώλεια βάρους. Μάλιστα, όσον αφορά το ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας, 

φαίνεται πως κατά τη διάρκεια της νηστείας αυξάνεται η πρόσληψη υδατανθράκων και 

µειώνεται η πρόσληψη λίπους. Ωστόσο, εάν ακολουθηθεί µία αρµονική διατροφική 

νηστεία, τότε επιτυγχάνεται και απώλεια βάρους. 

� Ένα από τα κυρίαρχα οφέλη της νηστείας είναι η «αποτοξίνωση». Καθώς το σώµα 

διασπά τα αποθέµατα λίπους του, κινητοποιείται και εξαλείφει τις αποθηκευµένες 

τοξίνες. Σε αυτό φυσικά, βοηθά και η αποχή από το κόκκινο κρέας, τα έτοιµα 



 

λιπαρά φαγητά κλπ.  

� Η νηστεία δίνει στο πεπτικό σύστηµα την ξεκούραση, που τόσο χρειάζεται, µετά 

από µήνες κρεατοφαγίας. Μετά από κάθε περίοδο νηστείας, τόσο η διαδικασία 

πέψης όσο και αποβολής είναι ανανεωµένες.  

� Η νηστεία συµβάλει στην επίλυση των φλεγµονωδών διεργασιών, όπως η 

ρευµατοειδής αρθρίτιδα, ενώ βοηθά στον έλεγχο των αλλεργικών αντιδράσεων, 

περιλαµβανοµένου του άσθµατος και της αλλεργικής ρινίτιδας.  

� Προάγει την ξήρανση των ανώµαλων συσσωρεύσεων υγρού στο σώµα, όπως είναι 

το οίδηµα στους αστραγάλους και στα πόδια και πρήξιµο στην κοιλιά.  

� Είναι η …φυσική απάντηση στην αρτηριακή πίεση. Πλούσια σε λαχανικά, φρούτα 

και θαλασσινά, η νηστεία συµβάλει στη µείωση της αρτηριακής πίεσης, άρα και 

του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσηµάτων.  

� Ένα ακόµα όφελος της νηστείας είναι η επανεκτίµηση της καλής γεύσης. Με απλά 

λόγια, µετά από µία περίοδο νηστείας, έχει παρατηρηθεί, ότι οι γευστικοί κάλυκες 

ανανεώνονται και τα τρόφιµα «γίνονται» πιο νόστιµα.  

�  Στον τοµέα απώλεια βάρους ωστόσο, είναι γεγονός, ότι η νηστεία συρρικνώνει το 

στοµάχι. Αυτό που συµβαίνει στην ουσία, είναι ότι επαναφέρει το στοµάχι στο 

κανονικό του µέγεθος, απαλλαγµένο από τα λίπη και τα ανθυγιεινά συστατικά της 

σύγχρονης διατροφής.  

�  Στην Ελλάδα, σε µελέτη που έγινε υπό το τµήµα Προληπτικής Ιατρικής και 

∆ιατροφής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, φάνηκε ότι όσοι κάνουν αυστηρά τις 

νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας (περίπου οι µισές του χρόνου), παρουσιάζουν 

χαµηλότερα ποσοστά σε χοληστερίνη (κατά 20%) και δεν επηρεάζεται η ανάπτυξη 

των παιδιών εφόσον καλύπτουν τις ενεργειακές απαιτήσεις και έχουν χαµηλότερο 

βάρος (είτε οι ενήλικοι, είτε τα παιδιά). 

 

� ∆ιατροφική αξία της νηστείας 

Η νηστεία την περίοδο της Σαρακοστής µπορεί να συµβάλλει στην καλύτερη υγεία, 

σωµατική και ψυχική. Κύριο χαρακτηριστικό της διατροφικής νηστείας είναι η αποχή 

από τρόφιµα ζωικής προέλευσης όπως το κρέας, το ψάρι, τα γαλακτοκοµικά και τα αυγά, 

και η αυξηµένη κατανάλωση τροφών όπως το ψωµί, τα ζυµαρικά, τα όσπρια, τα λαδερά 

φαγητά, τα θαλασσινά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα οφέλη είναι πάρα πολλά. 



 

                                       

� Με τη νηστεία επιτυγχάνεται η απουσία κορεσµένων λιπαρών οξέων (κόκκινο 

κρέας, ζωικά προϊόντα κλπ), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει υπερεπάρκεια σε 

µονοακόρεστα λιπαρά οξέα (ελαιόλαδο, ελιές). 

� Η νηστεία µπορεί να µειώσει τα επίπεδα της χοληστερόλης και των 

τριγλυκεριδίων, ιδιαίτερα σε όσους υπερβαίνουν τις φυσιολογικές τιµές καθώς 

είναι πλούσια σε κάλιο, µαγνήσιο, φυλλικό οξύ, βιταµίνη C, Ε και Α και είναι 

φτωχή σε ζωικό λίπος.  

� Η µειωµένη κατανάλωση κορεσµένου λίπους (ζωικό-επιβλαβές) κατά τη νηστεία 

και η ταυτόχρονη κατανάλωση µονοακόρεστου (καλού) λίπους από το ελαιόλαδο, 

ταχίνι, ξηρούς καρπούς συντελεί στη µείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων, 

στην οµαλοποίηση της αρτηριακής πίεσης και στην πτώση του σακχάρου.  

� Μια έρευνα του Πανεπιστηµίου Κρήτης ήρθε να επιβεβαιώσει και να στηρίξει 

ότι ο χριστιανισµός εκτός από µια κοινή θρησκεία είναι και υγεία για όσους τον 

ακολουθούν. Πιο συγκεκριµένα, έρευνα που διεξάχθηκε στον Πανεπιστήµιο 

Κρήτης απέδειξε ότι η νηστεία εκτός από σωτηρία της ψυχής αποτελεί και 

σωτηρία για το σώµα, αφού χάρις σε αυτήν δεν παρουσιάζονται προβλήµατα 

υγείας, όπως η δυσλιπιδαιµία (αυξηµένη χοληστερόλη, τριγλυκερίδια και ουρικό 

οξύ) και κατα επέκταση τα καρδιαγγειακά νοσήµατα. Επίσης, σύµφωνα µε την 

ίδια έρευνα, η νηστεία καταπολεµά και την κατάθλιψη.  

� Η µελέτη της Κλινικής προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης έδειξε 

επίσης ότι τα άτοµα που νηστεύουν παρουσιάζουν µειωµένα επίπεδα 

λιποπρωτεϊνών στο αίµα και χαµηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, ενώ αποκτούν 

υποσυνείδητα καλές διατροφικές συνήθεις, υιοθετώντας µια διατροφή φτωχή σε 

κορεσµένα λίπη και χοληστερόλη και πλούσια σε µονοακόρεστα λίπη, φυτικές ίνες 

και βιταµίνες.  

� Το µεγαλύτερο ίσως πλεονέκτηµα της νηστείας είναι η αυξηµένη κατανάλωση 

λαχανικών και φρούτων µε αποτέλεσµα την αυξηµένη πρόσληψη αδιάλυτων 



 

φυτικών ινών που ευθύνονται για την οµαλή λειτουργία του πεπτικού 

συστήµατος, την καταπολέµηση της δυσκοιλιότητας και τη µείωση της 

συχνότητας εµφάνισης ορισµένων µορφών καρκίνου (πχ. παχέως εντέρου, µαστού 

και προστάτη).  

� Αυξάνεται επίσης η πρόσληψη αντιοξειδωτικών ουσιών όπως η βιταµίνη C, τα 

βιοβλαβονοειδή και τα καροτενοειδή (β-καροτένιο, λυκοπένιο), που είναι γνωστά 

για την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήµατος και την παρεµπόδιση της 

δράσης των ελευθέρων ριζών. Τα θαλασσινά παρέχουν αυξηµένες ποσότητες 

σεληνίου, ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων βελτιώνοντας την καρδιακή και νευρική 

λειτουργία και το λιπιδαιµικό προφίλ του οργανισµού. Επίσης, αποτελούν 

πλούσια πηγή βιταµίνης Β12.  

� Επίσης, η νηστεία συνεπάγεται και σωστή ψυχική υγεία και αυτό συµβαίνει 

επειδή ο οργανισµός κάνει καλύτερες καύσεις, οπότε εισέρχεται περισσότερο 

οξυγόνο στον εγκέφαλο και το άτοµο αντιδρά στα ερεθίσµατα αλλά και σε ότι τον 

απασχολεί µε ηρεµία και συγκροτηµένη σκέψη. 

 

� Παιδιά και νηστεία 

          Σύµφωνα µε τους κανόνες της Εκκλησίας όλοι πρέπει να νηστεύουν εκτός από τους 

αρρώστους και αυτούς που η σωµατική τους κατάσταση δεν το επιτρέπει …Ο ΞΘ' Κανών 

των Αγίων Αποστόλων ορίζει ότι πρέπει να νηστεύει οπωσδήποτε κάθε πιστός, κληρικός ή 

λαϊκός, «εκτός ει µη δι’ ασθένειαν σωµατικήν εµποδίζοιτο». Εξάλλου δογµατικά η 

νηστεία είναι παθοκτόνος και όχι σωµατοκτόνος). 

 

Πράγµατι υπάρχουν κάποιες οµάδες του πληθυσµού που θα πρέπει να νηστεύουν 

µόνο για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα και πάντα µε τη σύµφωνη γνώµη του γιατρού 

τους, καθώς το νηστίσιµο διαιτολόγιο αδυνατεί να παρέχει επαρκή ποσότητα ορισµένων 

θρεπτικών συστατικών όπως οι πρωτεΐνες, το ασβέστιο, ο σίδηρος και κάποιες βιταµίνες. 

Συνεπώς, τα παιδιά, οι έφηβοι, οι εγκυµονούσες, οι θηλάζουσες, οι υπερήλικες, άτοµα µε 

οστεοπόρωση και διαγνωσµένη σιδηροπενική αναιµία δε θα πρέπει να νηστεύουν για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα λόγω των αυξηµένων αναγκών τους στα παραπάνω θρεπτικά 

συστατικά. Επιπλέον, σε άτοµα µε ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας (πχ. παγκρεατίτιδα, 

διαβήτης κλπ) τίθενται περιορισµοί στην εφαρµογή ενός νηστήσιµου διαιτολογίου και 

ιδιαίτερα όταν αυτό τηρείται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

  Το αν πρέπει ένα παιδί να νηστεύει απασχολεί πολλούς γονείς που δεν ξέρουν, εάν 

µπορεί ένα µικρό παιδί να τους ακολουθήσει στη νηστεία. Ένα παιδάκι µπορεί και πρέπει 



 

(από ιατρικής απόψεως) να νηστεύει χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο µετά τα 5-6 

χρόνια της ζωής του. 

Η νηστεία είναι µία άριστη ευκαιρία να υιοθετήσουν τα παιδιά έστω για κάποιες 

ηµέρες χορτοφαγική δίαιτα ,οπότε θα εισάγουν στη διατροφή τους όσπρια(πλούσια πηγή 

φυτικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας) χορταρικά (φυτικές ίνες που βοηθούν στην 

οµαλή λειτουργία του εντέρου) ελαιόλαδο και όχι ζωικής προέλευσης λίπη, ωµοί ξηροί 

καρποί και αποξηραµένα φρούτα ,θαλασσινά (πλούσια σε πρωτεΐνες ,ιχνοστοιχεία)και 

άφθονα φρούτα (πηγή βιταµινών και αντιοξειδωτικών συστατικών).  

Το κρέας (κόκκινο ή λευκό) είναι η πιο πλούσια σε πρωτεΐνη τροφή όµως µπορεί 

να αντικατασταθεί την περίοδο της νηστείας µε όσπρια (πχ φακές) συνδυασµένα µε 

δηµητριακά (ρύζι ή κινόα) οπότε αυξάνεται η απορρόφηση του σιδήρου. Πλούσιες σε 

πρωτεΐνη τροφές είναι και οι ξηροί καρποί ,δηµητριακά όπως η βρώµη, η Ζέα και τα 

προϊόντα της σόγιας. Ασβέστιο προσλαµβάνεται µε τα θαλασσινά, αµύγδαλα, σουσάµι 

,ταχίνι και χαλβά. 

Εκτός από τα  διατροφικά οφέλη µε τη νηστεία ένα παιδί εξασκείται στην 

εγκράτεια και µαθαίνει να βάζει όρια στα θέλω του. Οι διατροφικές συνήθειες των γονιών 

αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά οπότε πρώτοι οι γονείς µε το παράδειγµά τους 

διδάσκουν στα παιδιά τους το µέτρο και την ποιότητα στη διατροφή ,ώστε να είναι υγιείς 

ενήλικες. 

 

                           

 

 

Οι γονείς ωθούµενοι από τη συναισθηµατική “λογική” της άγνοιας, της φοβίας και του 

παθολογικού ενδιαφέροντος για τα παιδιά καταλήγουν κατά κανόνα, στο εύκολο 

συµπέρασµα ότι τα παιδιά δεν πρέπει να νηστεύουν, γιατί βρίσκονται στην τρυφερή 

ηλικία της αναπτύξεώς τους.   

Ό Μ. Βασίλειος, που δεν ήταν µόνο, µέγας άγιος και µέγας Θεολόγος αλλά και µέγας 



 

πανεπιστήµων και γνώριζε «την φύσιν των όντων» και ιδιαιτέρως του ανθρώπου, 

εµβαθύνοντας στην αληθή ιατρική, µας παραγγέλλει: «Οι παίδες, ώσπερ των φυτών τα 

ευθαλή, τω της νηστείας υδατικά τα ελευθέρωσαν»(Περί νηστείας, Λόγος Β.'). ∆ηλαδή, 

είναι τόσο απαραίτητη ή νηστεία για τα παιδιά, όσο απαραίτητο είναι το νερό για να 

διατηρούνται ανθηρά και καταπράσινα τα φυτά!  

Όντως, τίποτε δεν είναι τόσο αναγκαίο για τον παιδικό οργανισµό όσο το να 

προφυλαχθεί από τις τοξίνες και τις άφθονες λιπαρές ουσίες, οι όποιες αποτελούν 

τροχοπέδη στην οµαλή και άνευ επιβαρύνσεων ανάπτυξη του. Με τη νηστεία γίνεται 

διαρκής εναλλαγή τροφών και ο οργανισµός λαµβάνει όλα τα συστατικά, πού αυτές 

περιέχουν. 

∆εν καταδικάζει το παιδί να εναλλάσει µόνο τρία ή τέσσερα φαγητά (µπριζόλα, 

µπιφτέκι, σουβλάκι και τα συναφή). Ο παιδικός οργανισµός έχει υγεία, ακµή, αντοχή και 

δύναµη αλλά επιβαρύνεται εύκολα από τη συνεχή λήψη λιπαρών τροφών και ιδίως από τις 

καταχρήσεις ζωικών πρωτεϊνών, οι όποιες, όπως αποφαίνεται ή ιατρική, προκαλούν 

διούρηση (δηλαδή απώλεια δια των ουρών) ασβεστίου, καρδιοπάθειες, και προδιάθεση 

για νεφρικές και αγγειακές βλάβες. 

 

                               

 

 Ιδιαιτέρως πρέπει να προσεχθεί η παιδική παχυσαρκία, η οποία σηµαδεύει τον 

άνθρωπο δια παντός, διότι συµβαίνει σε περιόδους ζωής στις όποιες ο αριθµός των 

λιπωδών κυττάρων συνεχίζει να αυξάνεται και ως εκ τούτου οδηγεί (τα παιδιά) στην εφ’ 

όρου   ζωής  τάση   για  υπερβολικό    βάρος, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν 

µακροπρόθεσµα  ή   µεσοπρόθεσµα «πολλές ανεπιθύµητες επιπτώσεις όπως 

αρτηριοσκλήρωση, ανεπάρκεια των στεφανιαίων και έµφραγµα του µυοκαρδίου.  

Oι διατροφικές επιταγές της Ορθόδοξης Εκκλησίας φαίνεται ότι λειτουργούν... 

θαυµατουργά για την υγεία των παιδιών. Νέα µελέτη του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

καταδεικνύει ότι οι 180 µε 200 ηµέρες νηστείας τον χρόνο όχι µόνο δεν «φρενάρουν» την 

οµαλή ανάπτυξη όσων παιδιών απέχουν από την κατανάλωση ζωικών τροφίµων, αλλά 



 

βοηθούν και στη διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους, κόντρα στη διαρκώς αυξανόµενη 

παιδική παχυσαρκία.  

Αφότου οι οικογένειες έπαψαν να µαγειρεύουν καθηµερινά, τα παιδιά άρχισαν να 

καταναλώνουν συχνότερα φαγητά-«σκουπίδια», µε συνέπεια το βάρος τους να αυξηθεί. 

Την τελευταία 25ετία στην Ελλάδα τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά διπλασιάστηκαν 

και υπολογίζεται ότι ζυγίζουν περίπου τρία κιλά περισσότερο από ό,τι µια δεκαετία πριν. 

∆εν είναι τυχαίο ότι σήµερα στη χώρα µας το 22,5% του πληθυσµού είναι παχύσαρκο. Η 

νηστεία, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής µεσογειακής διατροφής, µπορεί 

όπως λένε οι ειδικοί να δώσει λύση στο πρόβληµα της παχυσαρκίας µε τον πιο υγιεινό 

τρόπο.  

Σύµφωνα µε µελέτη, η οποία µόλις ολοκληρώθηκε και διεξήχθη σε 609 παιδιά 

ηλικίας 5 ως 15,5 ετών από τη Θεσσαλονίκη, το 12,1% των παιδιών και εφήβων 

ακολουθούν πλήρη νηστεία. Με άλλα λόγια, απέχουν από την κατανάλωση κρέατος, 

γαλακτοκοµικών προϊόντων και αβγών, και γενικά από την κατανάλωση τροφών που 

επιβαρύνουν τον οργανισµό, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, καθώς και στις νηστείες των 

Χριστουγέννων (40 ηµέρες- επιτρέπεται το ψάρι) και του Πάσχα (48 ηµέρες- επιτρέπεται 

το ψάρι την 25η Μαρτίου και την Κυριακή των Βαΐων), των Αγίων Αποστόλων (7 ως 20 

ηµέρες- επιτρέπεται το ψάρι) και του ∆εκαπενταύγουστου (15 ηµέρες επιτρέπεται το ψάρι 

στη γιορτή της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος).  

 

                                    

 

Τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα και ακολουθούσαν πλήρη νηστεία τα τελευταία 

3,5 χρόνια δεν βρέθηκαν να έχουν σηµαντικές διαφορές στο ύψος σε σχέση µε εκείνα που 

νήστευαν µερικώς (δηλαδή, όχι όλες τις ηµέρες της νηστείας) ή µε εκείνα που δεν 

νήστευαν ποτέ.  

Ένα από τα σηµαντικά ευρήµατα της µελέτης ήταν ότι τα παιδιά που νηστεύουν, 

είτε όλες τις ηµέρες της νηστείας είτε λιγότερες, καταναλώνουν σηµαντικά περιορισµένο 



 

αριθµό θερµίδων σε σύγκριση µε εκείνα που δεν νηστεύουν ποτέ. Ακόµη, στα παιδιά που 

νηστεύουν καταγράφηκε περιορισµένη πρόσληψη επικίνδυνων για την υγεία κορεσµένων 

λιπαρών οξέων και µικρότερη κατανάλωση κρέατος. Να σηµειωθεί ότι κορεσµένα λιπαρά 

είναι όλα τα ζωικά λίπη, καθώς και τρία φυτικά λίπη: το φοινικέλαιο που χρησιµοποιείται 

από ορισµένες αλυσίδες φάστφουντ, το λίπος του κακάο, το οποίο βρίσκεται σε 

σοκολάτες, και το λίπος της ινδικής καρύδας. «Τα παιδιά που νηστεύουν φαίνεται να 

έχουν καλύτερες επιλογές στην κατανάλωση τροφίµων και πλησιάζουν περισσότερο τις 

ηµερήσιες συνιστώµενες ποσότητες των περισσότερων θρεπτικών συστατικών, σε σχέση 

µε εκείνα που δεν νηστεύουν καθόλου, ενώ δεν επηρεάζεται η σωµατική τους ανάπτυξη», 

λέει ο καθηγητής που ήταν υπεύθυνος της έρευνας. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  O... εξορισµός των τροφίµων ζωικής προέλευσης από το διαιτολόγιο όσων 

ακολουθούν την ορθόδοξη νηστεία δεν εξαντλεί τον οργανισµό. Και αυτό διότι εκείνοι οι 

οποίοι νηστεύουν καταναλώνουν άλλα τρόφιµα υψηλής διατροφικής αξίας, όπως είναι τα 

θαλασσινά, το λάδι και το ταχίνι.  

  Σύµφωνα µε έρευνες του Τµήµατος Προληπτικής Ιατρικής και ∆ιατροφής του 

Πανεπιστηµίου της Κρήτης, όσοι νηστεύουν δεν έχουν σιδηροπενική αναιµία, ενώ η 

ολική τους χοληστερόλη είναι χαµηλότερη σε σύγκριση µε εκείνους που δεν νηστεύουν. 

Επίσης, τα άτοµα που δεν νηστεύουν έχουν υψηλά επίπεδα οξειδωτικού στρες, δηλαδή 

αυξάνονται οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου στον οργανισµό τους, οι οποίες είναι εξαιρετικά 

τοξικές και επιφέρουν βλάβες στις κυτταρικές µεµβράνες και στο DΝΑ των κυττάρων, 

δηλαδή προκαλούν αλλοιώσεις στο γονιδίωµα.  

  Οι ειδικοί είναι κατηγορηµατικοί: η ορθόδοξη νηστεία αποτελεί ένα σηµαντικό 

όπλο για την καταπολέµηση της παχυσαρκίας και των νοσηµάτων που τη συνοδεύουν 

(υπέρταση, υπερλιπιδαιµίες, σακχαρώδης διαβήτης, εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια, 

καρκίνος κ.ά.). 

Υπάρχουν όµως κάποιοι βασικοί κανόνες που καλό θα ήταν να τηρούµε κατά τη νηστεία: 



 

Να αποφεύγεται το τηγάνισµα των θαλασσινών ή των λαχανικών και την 

υπερκατανάλωση υδατανθράκων (ψωµιά, µακαρόνια κ.ά.).  

Να προτιµάται το ελαιόλαδο από οποιοδήποτε άλλο φυτικό έλαιο.  

Να υπάρχει στο διαιτολόγιο το ταχίνι και τους ξηρούς καρπούς, αλλά µε µέτρο διότι 

παχαίνουν.  

Να καλύπτεται η έλλειψη ζωικών πρωτεϊνών µε όσπρια και θαλασσινά.  

Να µην παραλείπεται η πρόσληψη πρωτεϊνών, βιταµινών του συµπλέγµατος Β, ασβεστίου 

και σιδήρου.  

 

 

                                  

. 

� Μύθοι για τη νηστεία 

• Είναι µύθος ότι η νηστεία παχαίνει, όπως µύθος είναι και το ότι δεν υπάρχει 

ποικιλία νηστίσιµων τροφίµων. 

• Μύθος είναι και ότι το ταχίνι, το µέλι και τα φρούτα παχαίνουν. 

• Υπάρχει ένας µύθος γύρω από την έλλειψη πρωτεΐνης από τον οργανισµό. Ωστόσο  

υπάρχουν τροφές που είναι πρωτεϊνούχες και δεν είναι ζωικής προέλευσης. Αυτές 

οι τροφές είναι τα όσπρια, σουσάµι, ταχίνι, µανιτάρια, θαλασσινά, σαλιγκάρια και 

ξηροί καρποί. 

• 'Άλλος ένας µύθος είναι ότι τα οστρακοειδή και γενικότερα τα θαλασσινά 

αυξάνουν την χοληστερίνη και είναι επικίνδυνα για το καρδιαγγειακό σύστηµα. 

Όχι µόνο δεν είναι εχθροί του καρδιαγγειακού συστήµατος, αλλά, στην 

πραγµατικότητα, προστατεύουν τις αρτηρίες και τα αιµοφόρα αγγεία, µειώνοντας 

σηµαντικά την κακή χοληστερίνη. 

Περιέχουν επίσης, µεγάλες ποσότητες λιπαρών οξέων ω-3 που προλαµβάνουν 

τους επικίνδυνους θρόµβους στα αιµοφόρα αγγεία, προστατεύουν την καρδιά και 

είναι ευεργετικά σε πολλές άλλες ασθένειες, όπως τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα, το 



 

άσθµα, τις αλλεργίες, τους πονοκεφάλους, την ψωρίαση και τον καρκίνο. 

• Νηστεία δε σηµαίνει ασιτία. Θερµιδικά, η διατροφή κατά τη διάρκεια της 

νηστείας δεν φαίνεται να έχει διαφορές µε τη διατροφή σε περίοδο µη νηστείας. 

Συνήθως παρατηρείται µια αύξηση πρόσληψης υδατανθράκων, δηλαδή αύξηση 

κατανάλωσης ζυµαρικών, ψωµιού, πατάτας, οσπρίων κτλ- και µείωση πρόσληψης 

πρωτεϊνών και λίπους, δηλαδή µείωση κατανάλωσης των ζωικών προϊόντων- 

κρέατα και γαλακτοκοµικά. 

 

� Έρευνα (Τρόφιµα που καταναλώνουν οι οικογένειές µας 

εβδοµαδιαία) 

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας κάναµε καταγραφή των τροφίµων που 

καταναλώνουν οι οικογένειες των οµάδων των µαθητών στη διάρκεια µιας εβδοµάδας.  

 

 



 

 

ΣΧΟΛΙΑ: 

Παρατηρούµε ότι  οι οικογένειες που ερωτήθηκαν καταναλώνουν καθηµερινά ψωµί. 

Επίσης υπάρχει µεγάλη κατανάλωση σε φρούτα, γαλακτοκοµικά ελαιόλαδο, λαχανικά και 

γλυκά. Αµέσως µετά καταναλώνουν ζυµαρικά, όσπρια, ψάρια, αυγά και   πουλερικά.  

Συµπεραίνουµε ότι µε την ίδια συχνότητα τρώνε κόκκινο κρέας. Μικρότερη κατανάλωση 

υπάρχει στα αλλαντικά και στους ξηρούς καρπούς. 

 

� Ερωτηµατολόγιο 

 

1)Κάνετε νηστεία;  

α)πάντα  β)συχνά γ)σπάνια δ)ποτέ                                                       

 

 

Α/Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ΨΩΜΙ 2 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 5 4 7 4
2 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 2 2 2 1 1 0 4 6 2 6 2 2 4 3 1 3 2 2
3 ΟΣΠΡΙΑ 1 1 1 2 2 2 4 2 3 5 2 2 3 2 1 1 2 3
4 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2 2 4 3 3 3 4 5 6 2 1 4 3 1 2 2 7 7
5 ΦΡΟΥΤΑ 4 5 7 7 7 4 2 1 4 1 7 1 5 6 7 4 7 7
6 ΨΑΡΙΑ 1 1 3 1 1 2 3 4 2 7 2 2 7 1 2 1 2 1
7 ΞΗΡ.ΚΑΡΠΟΙ 1 3 1 1 2 1 3 0 1 3 1 2 4 0 1 1 1 0
8 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 1 1 1 1 0 3 1 5 2 4 2 2 5 5 3 2 1 1
9 ΚΟΚ.ΚΡΕΑΣ 2 2 2 2 5 2 4 3 3 5 0 2 4 3 1 0 3 2

10 ΑΥΓΑ 0 0 1 1 0 3 7 4 4 3 2 4 2 1 1 1 1 2
11 ΓΛΥΚΑ 4 5 1 7 7 3 7 6 5 1 2 3 2 7 1 0 7 3
12 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 1 1 1 1 1 4 2 7 1 2 0 2 4 2 1 1 2 0
13 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 7 7 2 1 2 5 3 1 1 7 7 7 5 6 3 3 7 7
14 ΓΑΛΑΚΤΟΚ. 2 7 0 2 1 5 2 3 2 6 3 7 2 7 7 7 7 7
15
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 ΨΩΜΙ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΟΣΠΡΙΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ

ΨΑΡΙΑ ΞΗΡ.ΚΑΡΠΟΙ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΟΚ.ΚΡΕΑΣ
ΑΥΓΑ ΓΛΥΚΑ

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΓΑΛΑΚΤΟΚ.
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σπάνια

ποτέ



 

 

2)Για ποιο λόγο νηστεύετε;  

α)Θρησκευτικοί λόγοι 

β)για δίαιτα 

γ)από συνήθεια  

 

 

 

3)Πως νιώθεις µετά η κατά την διάρκεια της νηστείας; 

α)καλά  

β)εξαντλητικά  γ)ευφορία  

 

 

 

 

 

4)Πιστεύεις πως η νηστεία είναι απαραίτητη στον άνθρωπο; 

(Ναι-Όχι); 

α)ναι  

β)όχι  

 

 

 

∆ιαδικτυακές πηγές: 

http://www.agioritikovima.gr/eipan/18329-prepei-na-nit 

 http://xristianos.gr/forum/viewtopic.php?t=6297 

iatronet.gr 

http://www.iatropedia.gr/articles/red/4022 

 http://www.enromiosini.gr/nisteia.print.el.aspx 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=316335 

www.medidiatrofi.gr 

www.axortagos.gr 

www.youdiet.gr/rocketlabs-topmenu-99?start=54  
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