


Tο 95 % των ασθενειών, αφανίζονται με την πυθαγόρεια διατροφή 

Ολίγα Περί Πυθαγόρειας Διατροφής 
Ιπποκράτης: «Εκείνο που διατηρεί την υγεία είναι ισομερής κατανομή  
και ακριβής μείξη μέσα στο σώμα των δυνάμεων (= ισονομία) του ξηρού,  
του  υγρού,  του  κρύου,  του  γλυκού,  του  πικρού,  του  ξινού  και  του  
αλμυρού.  Την  Αρρώστια  την  προκαλεί  η  επικράτηση  του  ενός  
(=μοναρχία).  Η  θεραπεία  επιτυγχάνεται  με  την  αποκατάσταση  της 
διαταραχθείσας  ισορροπίας,  με  τη  μέθοδο  της  αντίθετης  από  την  
πλεονάζουσα δύναμη». 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ…….

Η  ιστορία  της  διατροφής  και  η  ιστορία  της  ανθρωπότητας  είναι  δρόμοι 
παράλληλοι. Κάθε κύτταρο   του σώματός μας καταγράφει όχι μόνο τις δικές μας 
διατροφικές συνήθειες αλλά και εκείνες των προπατόρων. Η διατροφή καθορίζει αν 
βαδίζουμε στο δρόμο της υγείας και της ευεξίας ή της αρρώστιας.

Οι τεράστιες αλλαγές που σηματοδότησαν τον 20ο αιώνα και εξακολουθούν 
να  σηματοδοτούν  και  τον  21ο δεν  έχουν  πάντα  θετικά  αποτελέσματα  για  την 
πραγματική « ποιότητα ζωής » του ανθρώπου. Οι διάφορες « ευκολίες » στη ζωή μας 
αλλάζουν δυστυχώς τις διατροφικές μας συνήθειες.  Fast food,  delivery, σάντουιτς, 
γαριδάκια, πατατάκια κτλ κατακλύζουν την καθημερινότητά μας θέτοντας την υγεία 
μας σε μεγάλο κίνδυνο.  Το φαινόμενο της  παχυσαρκίας  και  δη της  παιδικής  έχει 
πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις μην αφήνοντας κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Παρατηρώντας τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών στον προαύλιο χώρο 
του σχολείου μας, διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά τρέφονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό 
με  έτοιμα  –  ανθυγιεινά  προϊόντα  όπως  :  κρουασάν,  σοκολάτες,  σοκολατένια 
μπισκότα,  χυμούς  σε  κουτί  κ.α.  Αποφασίσαμε  να  κάνουμε  την  εργασία  αυτή,  με 
στόχο να αφυπνίσουμε  παιδιά και γονείς, να ενημερώσουμε και να προσπαθήσουμε 
όλοι μαζί να αλλάξουμε κάποιες «κακές» διατροφικές συνήθειες, πιστεύοντας ότι η 
ενημέρωση και η πρόληψη προλαβαίνουν τη θεραπεία. 

Χωριστήκαμε  λοιπόν  σε  ομάδες  και  δουλέψαμε  με  την  ομαδοσυνεργατική 
μέθοδο. Κάθε ομάδα ανέλαβε και μία διαφορετική δράση. Σκοπός μας, πέρα από την 
συγγραφή και  παρουσίαση της  εργασίας αυτής,  ήταν να δείξουμε στα παιδιά «να 
μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», και στους γονείς ότι στις δύσκολες μέρες που περνάμε 
όλοι   μας, η επιμονή μας σε μία σωστή διατροφική συμπεριφορά, βοηθάει όχι μόνο 
την υγεία των ίδιων και των παιδιών (ψυχική και σωματική) αλλά και την οικονομία 
στον οικογενειακό προγραμματισμό.

 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων

Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στη διατροφή, γιατί πίστευαν ότι αυτή 
συμβάλλει στην υγεία και  ευεξία του οργανισμού. 

Το πρωινό, το οποίο ονομαζόταν συνήθως «άριστον», αποτελείτο από ψωμί, 
βουτηγμένο σε ανέρωτο κρασί. Συνηθισμένες πρωινές τροφές ήταν επίσης τα ξερά 
σύκα, τα αμύγδαλα, τα καρύδια και οι άλλοι ξηροί καρποί. Το πρωινό ρόφημα ήταν 
γάλα κυρίως κατσικίσιο, καθώς και ένα είδος υδρόμελου που το παρασκεύαζαν από 
χλιαρό νερό και μέλι. 

Τα γεύματα ήταν μόνο δύο.  Το πρώτο απαρτιζόταν από ψάρια,  όσπρια,  ή 
πρόχειρα φαγητά όπως ψωμί, τυρί, ελιές, αυγά, ξηρούς καρπούς και φρούτα.

Το  βραδινό,  το  οποίο  αποτελούσε  και  το  κύριο  γεύμα,  ήταν  αυτό  του 
συμποσίου και της φιλικής συντροφιάς.

 
Τα προϊόντα:

 Το Ελαιόλαδο: Πολλά ευρήματα από ανασκαφές δείχνουν ότι η κατανάλωση 
του ελαιόλαδου ήταν ευρύτατα διαδεδομένη στην Αρχαία Ελλάδα. 

Τα  ψάρια:  Ανέκαθεν  οι  Έλληνες  έτρωγαν  πολύ  περισσότερα  ψάρια  από 
κρέας.  Στην αρχαιότητα  προτιμούσαν,  όπως φαίνεται,  κυρίως παχιά ψάρια,  όπως: 
κολιός  -  σκουμπρί  (σκόμβρος),  σαρδέλα  (σαρδίνι,  τριχίς),  γόπα  (βοξ),  μαρίδα 
(σμόρις) κ.α.

Τα κρέατα: Η κρεατοφαγία περιοριζόταν στις δημόσιες και ιδιωτικές γιορτές. 
Τα  πουλερικά  διαφόρων  ειδών,  τα  κουνέλια,  οι  λαγοί,  οι  αγριόχοιροι,  το 
αγριοκάτσικα,  τα  ελάφια  και  τα  γνωστά  κατοικίδια  ζώα,  αποτελούσαν  τις  κύριες 
πηγές κρέατος των αρχαίων Ελλήνων. Το μαγείρεμα γινόταν με διάφορους τρόπους, 
πιο συχνά, ψητά στο φούρνο ή στη σούβλα και βραστά με διάφορα λαχανικό και 
καρυκεύματα.

Όσπρια  και  δημητριακά:  Τα  όσπρια  και  τα  δημητριακά,  αποτελούσαν 
διατροφική βάση για την πλειοψηφία των Ελλήνων από την αρχαιότητα. Τα κουκιά, 
τα λούπινα, τα μπιζέλια, τα ρεβίθια και τα φασόλια είναι μερικά από τα όσπρια που 
προτιμούσαν  οι  αρχαίοι  Έλληνες.  Τα  δημητριακά  χρησίμευαν  κυρίως  στην 
παρασκευή διαφόρων τύπων ψωμιού, έτσι παρασκεύαζαν ψωμί από κριθάρι, σιτάρι, 
κεχρί κ.ά

Λαχανικά  -  φρούτα  –  καρυκεύματα:  Τα  λαχανικά  και  τα  φρούτα  ήταν 
ανέκαθεν πρώτα στις επιλογές των Ελλήνων.  Άλλωστε,  και στην Αρχαία Ελλάδα, 
υπήρχαν μερικοί  όπως  οι  οπαδοί  του Πυθαγόρα που ήταν φυτοφάγοι.  Φυσικά τα 
λαχανικά και τα φρούτα εκείνης της εποχής δεν ήταν ίδια με τα σημερινά αφού δεν 
υπήρχαν ντομάτες, πατάτες, πιπεριές, καλαμπόκι, πορτοκάλια, μανταρίνια, μπανάνες, 
κ.α. Από τα λαχανικά υπήρχαν, το αγγούρι, η αγκινάρα, ο αρακάς, οι κολοκύθες, τα 
κρεμμύδια,  το  λάχανο,  το  σπαράγγια,  τα  μανιτάρια,  τα  παντζάρια  κ.α.  Από  τα 
καρυκεύματα και τα μπαχαρικά χρησιμοποιούσαν, άνηθο, βασιλικό, δυόσμο, θυμάρι, 
κάρδαμο, κόλιανδρο, κάππαρη, κουκουνάρι,  αλλά και τα εισαγόμενα όπως πιπέρι, 
κ.α.  Στα φρούτα κυριαρχούσαν το αχλάδι, το δαμάσκηνο, το κεράσι, το κούμαρο, 



το κυδώνι, και βέβαια το σταφύλι και το σύκο.  Στους  ξηρούς  καρπούς 
συγκαταλέγονταν, μεταξύ άλλων, τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα κάστανα, οι σταφίδες 
και τα ξερά σύκα.

Το μέλι: Μια και η ζάχαρη ήταν άγνωστη στους αρχαίους, το μέλι ήταν κάτι 
από τα απαραίτητα για την καθημερινή διατροφή τους και βέβαια για τα γλυκίσματά 
τους που ήταν αγαπητά σε όλους. Το μέλι ήταν γι’ αυτούς θείο δώρο. Ήταν τόσο 
σημαντικό για τους αρχαίους, που αρκετές φορές γέμιζαν μεγάλους αμφορείς με αυτό 
και  το  ανακάτευαν  με  κρασί  για  να  κάνουν  τις  σπουδές,  τόσο  στους  θεούς  που 
τιμούσαν,  όσο και στις ψυχές των νεκρών.  Καταλαβαίνουμε έτσι,  μετά από αυτό, 
πόσο πολύτιμη θεωρούσαν την αξία του.

Η μεσογειακή διατροφή

 

Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα 
μας  και  αλλού,  έχει  αποδειχτεί  η  πιο  υγιεινή  διατροφή .Η Μεσογειακή  διατροφή 
χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες που βρέθηκε ότι είχαν οι κάτοικοι της 
Κρήτης και της Νότιας Ιταλίας στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Είναι ξακουστή 
για  τις  ευεργετικές  της  ιδιότητες  καθώς  προφυλάσσει  από  εμφράγματα  του 
μυοκαρδίου και από διάφορες μορφές καρκίνου, είναι φτωχή σε θερμίδες, τονώνει 
τον οργανισμό, βοηθάει την καλή λειτουργία του εντέρου κ.ά.

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία 
χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ζουν 



περισσότερο,  ενώ  πολύ  σπανιότερα  σε  σχέση  με  τους  Αμερικανούς  και  τους 
Βορειοευρωπαίους πάσχουν από καρκίνο εντέρου και στήθους ή καρδιακές παθήσεις.

Το μενού είναι απλό και στηρίζεται στη λιτή διατροφή: χορταρικά, φρούτα, 
όσπρια,  λαχανικά,  αγνό τυρί,  ζυμωτό μαύρο ψωμί,  ωμό ελαιόλαδο, ξηροί  καρποί, 
λίγο σπιτικό κρασί και ψάρια!

Αυτά  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  Μεσογειακής  διατροφής  (η  υψηλή 
κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ακόρεστων λιπαρών), προστατεύουν εκτός των 
άλλων,  και  το  δέρμα  από  τα  σημάδια  του  χρόνου,  δηλαδή  τις  ρυτίδες.  Και  σε 
συνδυασμό  με  καθημερινή  σωματική  άσκηση  (π.χ.  περπάτημα,  χορός,  κλπ)  το 
Μεσογειακό διατροφικό μενού αποτελεί συνταγή για μακροζωία, υγεία και ομορφιά. 

Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:

Αφθονία  τροφών  φ  υ  τ  ι  κ  ή  ς  προέλευσης,  όπως  φρούτα,  λαχανικά,  πατάτες, 
δημητριακά και όσπρια.
Ε λ α ι ό λ α δ ο ως βασικό έλαιο, που αντικαθιστά όλα τα άλλα λίπη και έλαια όπως 
βούτυρο, μαργαρίνη κτλ.
Καθημερινή λήψη μικρών ποσοτήτων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως το τυρί και 
το γιαούρτι.
Κατανάλωση ψ α ρ ι ο ύ και πουλερικών σε εβδομαδιαία βάση (όχι καθημερινή).
Αυγά  το  πολύ  μέχρι  4  την  εβδομάδα  (να  σημειωθεί  ότι  στον  αριθμό  αυτόν 
περιλαμβάνονται και αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο μαγείρεμα).
Κατανάλωση ζάχαρης (που υπάρχει βέβαια στα γλυκά) σε εβδομαδιαία βάση (όχι 
καθημερινή).
"Κόκκινο" κρέας (μοσχάρι, χοιρινό κτλ.) μόνο λίγες φορές το μήνα.
Φυσική δραστηριότητα (περπάτημα, κίνηση γενικότερα) στο επίπεδο που συντηρεί 
την αίσθηση καθημερινής υγείας και ευεξίας.
Λογική κατανάλωση κρασιού (συνήθως με τα γεύματα 1-2 ποτηράκια του κρασιού)
Τα  βασικά  της  χαρακτηριστικά  απεικονίζονται  σχηματικά  με  την  αντίστοιχη 
Διατροφική Πυραμίδα. Πρόκειται  για μια γραφική αναπαράσταση των ποσοτήτων 
των διαφόρων συστατικών της δίαιτας με τη μορφή πυραμίδας.

Το  2010,  η  ΟΥΝΕΣΚΟ συμπεριέλαβε  την  Μεσογειακή  Διατροφή  στον 
Κατάλογο  της  Άυλης  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  της  Ανθρωπότητας,  ύστερα  από 
αίτημα που υπέβαλαν από κοινού οι χώρες Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Μαρόκο. 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η  σωστή  διατροφή  κατά  την  παιδική  ηλικία  αποτελεί  την  βάση  για  την 
ανάπτυξη ενός υγιούς οργανισμού κατά την ενήλικη ζωή. Οι ανάγκες καθορίζονται 
σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  οργανισμού  σε  ενέργεια.  Οι  απαιτήσεις  αυτές 
αφορούν την σωστή ανάπτυξη τόσο του εγκεφάλου, των οργάνων του αλλά και της 
οστικής του μάζας. Οι ανάγκες αυτές διαφοροποιούνται σύμφωνα με το φύλο κατά 
την εφηβεία αλλά στα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας οι απαιτήσεις είναι 
παρόμοιες. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%9F


Ο  υπολογισμός  των  θερμίδων  που  πρέπει  να  καταναλώνει  ένα  παιδί 
εξαρτώνται ανάλογα την ηλικία, τον ρυθμό ανάπτυξης, την φυσική δραστηριότητα 
και γενικώς από όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός παιδιού. 
Όπως γίνεται αντιληπτό η διατροφή πρέπει να είναι αυστηρώς εξατομικευμένη και 
προσεκτικά σχεδιασμένη για να καλύπτει όλους αυτούς τους παράγοντες.

Το ταχύτερο στάδιο ανάπτυξης του ανθρώπου είναι η βρεφική ηλικία. Στην 
ηλικία  των 5-9 ο  ρυθμός  ανάπτυξης  επιβραδύνεται  και  παρατηρείται  αύξηση του 
μυοσκελετικού  συστήματος.  Επίσης,  παρατηρείται  αύξηση  της  φυσικής 
δραστηριότητας του παιδιού σε αθλήματα, παιχνίδια και λοιπές δραστηριότητες.

Αυτές  οι  αλλαγές  απαιτούν  μια  ισορροπημένη  διατροφή  όπου  θα  του 
προσφέρει την ενέργεια που απαιτείται για να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού. 
Μια ελλιπής διατροφή θα έχει αποτέλεσμα το παιδί να κουράζεται εύκολα και να 
δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις δραστηριότητες που έχει αναλάβει. Ακόμα μπορεί 
να οδηγήσει σε ελλείψεις του οργανισμού σε βασικά συστατικά (βιταμίνες, μέταλλα 
κτλ) όπου στην μετέπειτα πορεία της ζωής του ίσως οδηγήσουν ακόμα και σε κάποια 
νοσήματα.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Οι τροφές μας πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω : 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ – ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ – ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΝΕΡΟ

Βιταμίνες : είναι οργανικές ουσίες απαραίτητες για τη ζωή. Προσλαμβάνονται με τα 
τρόφιμα, αφού ο οργανισμός αδυνατεί να τις συνθέσει, εκτός ελαχίστων (B12, D, K). 
Η κύρια δουλειά τους είναι να βοηθούν τα ένζυμα στις διάφορες χημικές αντιδράσεις. 
Η D δεν υπάρχει στο φυτικό βασίλειο αλλά παράγεται από τον ανθρώπινο οργανισμό 
με  τη  δράση  του  φωτός.  Γι’αυτό  και  είναι  απαραίτητη  η  καθημερινή  ολιγόλεπτη 
έκθεση του ανθρώπινου σώματος στον ήλιο.   1

Ιχνοστοιχεία :  είναι απαραίτητα στον οργανισμό για δεκάδες λόγους όπως φαίνεται 
από τα συμπτώματα ελλείψεώς  τους.  Στον πίνακα που ακολουθεί  παρατίθενται  τα 
διάφορα ιχνοστοιχεία, η προέλευσή τους η χρησιμότητά τους και τα συμπτώματα που 
εμφανίζονται λόγω ανεπάρκειάς τους.  2

Πρωτεΐνες  :   είναι  το  στοιχείο  κλειδί  για  την  ανάπτυξη  και  λειτουργία  του 
οργανισμού.  Είναι  απαραίτητες  στον  εγκέφαλο,  στο  αίμα,  στους  μύες  και  στο 
αμυντικό σύστημα του οργανισμού.

Υδατάνθρακες : είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Η καύσιμη ύλη 
για τους μυς και τον εγκέφαλο. Οι 3 μορφές υδατανθράκων είναι : 1) τα άμυλα, που 
βρίσκονται κυρίως στα δημητριακά και στα αμυλούχα λαχανικά. 2) τα σάκχαρα που 
βρίσκονται κυρίως στα φρούτα και στα λαχανικά. 3) οι φυτικές ίνες που υπάρχουν στα 
δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φασόλια και τα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά.  

Νερό  :  το  75%  του  ανθρώπινου  σώματος.  Στοιχείο  απαραίτητο  για  τη  σωστή 
λειτουργία  του οργανισμού.  Σε καταστάσεις  έκτακτης  ανάγκης  ένας  άνθρωπος ζει 



πολύ  περισσότερο  χωρίς  τροφή  παρά  χωρίς  νερό.  Τα  νεφρά,  το  δέρμα  αλλά  και 
ολόκληρος ο οργανισμός το έχουν ανάγκη για να ρυθμίζεται η πίεση του αίματος και 
να  εκτελούνται  βασικές  μεταβολικές  λειτουργίες.  Πρέπει  να  καταναλώνουμε  το 
λιγότερο 7-10 ποτήρια νερό την ημέρα. 

Φυτικές ίνες : διακρίνονται σε  διαλυτές και αδιάλυτες. Οι διαλυτές βρίσκονται στα 
μήλα,  καρότα,  κουνουπίδια,  σίκαλη,  πατάτες,  όσπρια,  αρακάς.  Μειώνουν  την 
χοληστερόλη στο αίμα. Οι αδιάλυτες βρίσκονται στα δημητριακά και στη φλούδα των 
φρούτων και των λαχανικών. Οι φυτικές ίνες είναι πολύ καλή τροφή για όσους θέλουν 
να μειώσουν το βάρος και τη χοληστερόλη τους.

Πρωτεΐνες –  Το  δομικό  υλικό:  Είναι  το  στοιχείο  κλειδί  για  την  ανάπτυξη  και 
λειτουργία του οργανισμού. Απαραίτητες στον εγκέφαλο, στο αίμα, στους μύες, στο 
αμυντικό  σύστημα.  Τις  βρίσκουμε  στο  κρέας,  ψάρια,  πουλερικά,  γαλακτοκομικά, 
αυγά (ασπράδι).



ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Είναι  σημαντικό  να  τονίσουμε  ότι  η  παχυσαρκία  θεωρείται  ασθένεια  με 
σοβαρές  επιπτώσεις  στον  οργανισμό.  Επειδή  η  εικόνα  του  παχύσαρκου  παιδιού 
ταυτίζεται  με  αυτήν  του  χοντρού  παιδιού,  πολλοί  γονείς  συνειδητοποιούν  την 
κατάσταση αρκετά αργά. Με πρώτα τα Αμερικανόπουλα στην παγκόσμια κατάταξη, 
τα  Ελληνόπουλα  κατέχουν  την  Τρίτη  θέση,  σε  σχέση  με  την  παχυσαρκία.  Τα 
τελευταία 10 χρόνια φτάνει στο 54% σε παιδιά 6-11 χρονών και το 40 % σε εφήβους 
12-17 ετών.

Αίτια
Παρότι υπάρχουν ορισμένες γενετικές και ενδοκρινολογικές  νόσοι που προκαλούν 
παχυσαρκία,  σε  περισσότερο  από  το  95%  των  παιδιών  που  αντιμετωπίζουν  το 
πρόβλημα αυτό, υπεύθυνη είναι η υπερβολική πρόσληψη θερμίδων και η έλλειψη 
σωματικής  δραστηριότητας.
Για την εμφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας συμβάλλει λοιπόν ένας συνδυασμός των 
παρακάτω:
Διατροφή.  Η κατανάλωση τροφών με μεγάλο θερμιδικό περιεχόμενο, όχι μόνο δεν 
βοηθά στην ανάπτυξη, αλλά οδηγεί στην παχυσαρκία. Τέτοιες τροφές είναι συνήθως 
συσκευασμένα  «σνακ»,  όπως  τσιπς,  μπισκότα,  σοκολάτες,  σφολιατοειδή,  χυμοί, 
σακχαρούχα  αναψυκτικά  και  τα  περισσότερα  προϊόντα  ταχυφαγείων  και 
ψητοπωλείων.  Κοινό  χαρακτηριστικό  τους  η  αυξημένη  περιεκτικότητα  σε  ζάχαρη 
και/ή  λιπαρά.
Καθιστική ζωή.  Η αντικατάσταση του καθημερινού παιχνιδιού από το διάβασμα, 
την  τηλεόραση,  τον  υπολογιστή  και  τα  βιντεοπαιχνίδια  έχει  ως  αποτέλεσμα  η 
ενέργεια των τροφών να αποθηκεύεται ως λίπος αντί να «καίγεται» με το παιχνίδι.
Γενετικοί  παράγοντες. Παιδιά  παχύσαρκων  γονιών  έχουν  αυξημένο  κίνδυνο 
παχυσαρκίας,  ειδικά  με  τις  σημερινές  διατροφικές  συνήθειες.
Οικογενειακοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες.  Οι οικογενειακές συνήθειες είναι 



αυτές που οδηγούν τα παιδιά στην παχυσαρκία. Οι ενήλικοι  της οικογένειας είναι 
αυτοί  που  κάνουν  τα  ψώνια  και  είναι  υπεύθυνοι  για  τις  παχυντικές  τροφές  που 
υπάρχουν διαθέσιμες στο σπίτι. Είναι επίσης υπεύθυνοι, γονείς και παππούδες, γιατί 
έχουν εκπαιδεύσει τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία λανθασμένα. Είναι σφάλμα να 
χρησιμοποιείται η τροφή ως ανταμοιβή κάποιας συμπεριφοράς. Πολλοί ενήλικοι και 
κυρίως παππούδες, φοβούμενοι ότι το παιδί «είναι αδύνατο» ή «δεν έφαγε το φαγητό 
του», επιτρέπουν στα παιδιά να τρώνε οτιδήποτε ανθυγιεινό μέχρι το επόμενο κυρίως 
γεύμα.

Οικονομικοί παράγοντες. Σε πολλές δυτικές κοινωνίες η παχυσαρκία είναι ασθένεια 
των φτωχών, καθώς τα λιπαρά γεύματα και τα φορτωμένα με ζάχαρη αναψυκτικά των 
εταιρειών fast food καταναλώνονται κυρίως από αυτούς.

Ποιά παιδιά είναι υπέρβαρα και ποια παχύσαρκα

Οι όροι υπέρβαρος και παχύσαρκος εκφράζουν διαφορετικές διαβαθμίσεις του ίδιου 
προβλήματος, ωστόσο δεν είναι όλα τα παιδιά με κάποια παραπανίσια κιλά υπέρβαρα 
ή  παχύσαρκα.  Είναι  ορθότερο  η  διάκριση  αυτή  να  γίνεται  από  τον  οικογενειακό 
παιδίατρο,  συνυπολογίζοντας  διαδοχικές  μετρήσεις  του  ύψους  και  βάρους  του 
παιδιού,  τις  διατροφικές  συνήθειες,  τη  σωματική  δραστηριότητα,  αλλά  και  τις 
συνήθειες και το ιστορικό της οικογένειας. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι μια επίσκεψη 
στον παιδίατρο με στόχο να καθοριστεί αν υπάρχει πρόβλημα αλλά και να εντοπίσει 
η οικογένεια τις συνήθειες που το προκαλούν.

Τι προβλήματα δημιουργεί η παχυσαρκία στα παιδιά
Είναι σημαντικό η οικογένεια να γνωρίζει τους κινδύνους που παραμονεύουν αν δεν 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Οι κίνδυνοι για τη σωματική υγεία περιλαμβάνουν τον 
κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη, υπέρτασης, υπερχοληστεριναιμίας, λιπώδους 
εκφύλισης του ήπατος, πρώιμης ήβης, διαταραχών περιόδου, μεταβολικού 
συνδρόμου, διαταραχών ύπνου και αναπνευστικών προβλημάτων. Εξίσου σημαντικό 
είναι ότι τα παιδιά αυτά έχουν συχνά χαμηλή αυτοεκτίμηση, πέφτουν θύματα 
γελιοποίησης από τους συνομηλίκους τους, έχουν αυξημένο άγχος, συχνά μειωμένη 
κοινωνικοποίηση και σχολικές επιδόσεις και κινδυνεύουν από κατάθλιψη.

Πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα
Το πρώτο βήμα είναι η επίσκεψη στον παιδίατρο και η συζήτηση του προβλήματος. 
Ο παιδίατρος θα καθορίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος και θα αποφασίσει, αν 
χρειάζεται, τον κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο. Στη συζήτηση με τον παιδίατρο 
πρέπει να εντοπιστούν τα αίτια του προβλήματος, δηλαδή τα λάθη στις διατροφικές 
συνήθειες και το έλλειμμα στη σωματική δραστηριότητα.
Οι γονείς είναι αυτοί που ελέγχουν το είδος της τροφής που υπάρχει στο σπίτι, πώς 
αυτή μαγειρεύεται, πού και πότε καταναλώνεται. Τα τρία κύρια γεύματα της ημέρας, 
πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό δεν πρέπει ποτέ να παραλείπονται. Τα γεύματα 
αυτά πρέπει να είναι κοινή δραστηριότητα για όλη την οικογένεια, μια ευκαιρία 
δηλαδή να βρεθούν όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι, όχι μπροστά στην τηλεόραση. 
Αντικαταστήστε τα συσκευασμένα σνακ με υγιεινές εναλλακτικές επιλογές. 
Αντικαταστήστε τους χυμούς με ολόκληρο το φρούτο. Μην τρώτε ή παραγγέλνετε 
απέξω συχνότερα από μια φορά την εβδομάδα. Μη χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες 
τροφές ως επιβράβευση ή τιμωρία.
Η σωματική δραστηριότητα πρέπει να είναι καθημερινή, ακόμη και αν πρόκειται για 



κάποιο παιχνίδι ή περπάτημα. Για να κινητοποιήσουμε τα παιδιά μας πρέπει να 
κινητοποιηθούμε και εμείς. Ο χρόνος μπροστά σε οθόνες (TV, υπολογιστής, 
Playstation) δεν μπορεί να ξεπερνά τη μια ώρα τις καθημερινές ή τις δυο τα 
Σαββατοκύριακα. Μια δραστηριότητα που διασκεδάζει, π.χ. παιχνίδι ή αθλητισμός με 
φίλους είναι πιθανότερο να γίνει ευχάριστη συνήθεια. Η εναλλαγή δραστηριοτήτων 
βοηθά να μη βαριόμαστε.

ΤΑ «ΝΑΙ» ΚΑΙ ΤΑ «ΟΧΙ»

της παιδικής διατροφής

Οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες χτίζονται από μικρή ηλικία, για να συντροφεύουν 
τα παιδιά για μια ζωή!
 
Για να προσφέρετε στα παιδιά σας μια ισορροπημένη διατροφή, πείτε ΝΑΙ:
 
•  Στο  σωστό  πρωινό,  το  πιο  σημαντικό  γεύμα  της  ημέρας.  Εμπλουτίστε  το  με 
δημητριακά,  γάλα,  μέλι,  φρέσκα  φρούτα  και  χυμούς,  που  θα  δώσουν  στα  παιδιά 
βιταμίνες, φυτικές ίνες, ιχνοστοιχεία και μέταλλα που χρειάζονται. 
 
•  Στα φρούτα και τα λαχανικά. Βάλτε στη διατροφή των παιδιών φρέσκα φρούτα, 
φυσικούς χυμούς φρούτων και σαλάτες, πλούσια σε βιταμίνες και φυτικές ίνες. 
 
•  Στο  υγιεινό  κολατσιό.  Ετοιμάστε  για  το  σχολείο  σπιτικά  σνακ,  υγιεινά  και 
θρεπτικά.  Αφράτα  κέικ  με  μαύρη  ζάχαρη,  τραγανά  μπισκοτάκια  με  βρώμη,  τοστ 
ολικής άλεσης με γαλοπούλα, άπαχο τυρί και ντομάτα, σπιτική τυρόπιτα ή χορτόπιτα, 
μπάρες δημητριακών, φρέσκα φρούτα. Με τόση ποικιλία τα παιδιά δεν θα βαρεθούν 
την  υγιεινή  διατροφή  και  εσείς  θα  είστε  σίγουροι  ότι  παίρνουν  όλα  εκείνα  τα 
θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται!
 
•  Στις  φυτικές  ίνες.  Είναι  ωφέλιμες  στον  οργανισμό  καθώς  μακροχρόνια 
συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και καθυστερούν στο 
αίσθημα της πείνας.   
 
Αντίστοιχα, πείτε ΟΧΙ στην ανθυγιεινή διατροφή και την παχυσαρκία, ακολουθώντας 
μερικές απλές συμβουλές:
 
• Αποφύγετε το έτοιμο φαγητό και σνακ που περιέχουν πολλά κορεσμένα λιπαρά 
και  ζάχαρη. Είναι  ανθυγιεινά  και  το  μόνο  που  προσφέρουν  είναι  «άχρηστες» 
θερμίδες. Αν τα παιδιά επιμένουν να ζητούν χάμπουργκερ, σουβλάκια, πίτσα, φτιάξτε 
τα  στο  σπίτι!  Έτσι  μπορείτε  να  ελέγξετε  την  ποιότητά  τους,  την  ποσότητα  της 
ζάχαρης,  να  προσθέσετε  φρέσκα  φρούτα  και  λαχανικά  και  να  μετατρέψετε  σε 
υγιεινές, θρεπτικές τροφές. 
 
• Μην πιέζετε το παιδί να φάει εάν δεν πεινάει και μην χρησιμοποιείτε το φαγητό 
σαν  τιμωρία  ή  ανταμοιβή.  Και  με  τους  δύο  τρόπους  τα  παιδιά  οδηγούνται  σε 



λανθασμένες  διατροφικές  συμπεριφορές,  από  τις  οποίες  δύσκολα  θα  απαλλαγούν 
στην ενήλικη ζωή τους.
 
• Μην  αφήνετε  τον  αγχώδη  και  πιεσμένο  τρόπο  ζωής  σας  να  επηρεάζει  τη 
διατροφή του παιδιού σας. Σε ένα ήρεμο οικογενειακό τραπέζι τα παιδιά θα μάθουν 
ευκολότερα  τις  αξίες  της  σωστής  διατροφής,  χτίζοντας  παράλληλα τις  βάσεις  για 
θετικά πρότυπα διατροφής στο μέλλον.
 

• Η ώρα του φαγητού είναι πολύτιμη, γι’ αυτό μην αφήνετε την τηλεόραση να σας 
αποσπά την προσοχή σας.  Έρευνες έχουν δείξει  ότι καταναλώνουμε μεγαλύτερες 
ποσότητες φαγητού όταν τρώμε μπροστά στην τηλεόραση.

• Μειώστε την ποσότητα αλατιού κατά το μαγείρεμα. Ελέγξτε κατά την αγορά 
συσκευασμένων  προϊόντων  την  περιεκτικότητά  τους  σε  αλάτι.  Εάν  ένα 
τρόφιμο στα 100gr περιέχει  0,12  gr νατρίου,  τότε είναι  χαμηλό σε νάτριο/ 
αλάτι.

• Προσοχή στην επιλογή: έτοιμες  σάλτσες, στιγμιαία προίόντα ( σνακ, σούπες, 
κυβοι), αλαντικά, τουρσιά, τυριά, κονσέρβες.



ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΩΙΝΟ

• 1 ΠΟΤΗΡΙ ΓΑΛΑ + ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ
• ΧΥΜΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ + ΤΟΣΤ 
• 1 ΠΟΤΗΡΙ ΓΑΛΑ + ΨΩΜΙ ΜΕ ΒΙΤΑΜ ΚΑΙ ΜΕΛΙ ή ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ

• ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ + ΦΡΟΥΤΟ
• 2 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ή ΚΡΑΚΕΡΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ + ΤΥΡΙ + ΦΡΟΥΤΟ
• ΤΟΣΤ + ΦΡΟΥΤΟ 
• ΨΩΜΙ ΜΕ ΒΙΤΑΜ ΚΑΙ ΜΕΛΙ
• ΣΠΙΤΙΚΗ ΤΥΡΟΠΙΤΑ ή ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ + ΦΡΟΥΤΟ
• 1 ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΕΙΚ + ΦΡΟΥΤΟ
• ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

1η ΜΕΡΑ  ΨΑΡΙ + ΨΩΜΙ + ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ
2η ΜΕΡΑ   ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ + ΤΥΡΙ + ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ
3η ΜΕΡΑ   ΟΣΠΡΙΑ + ΤΥΡΙ + ΨΩΜΙ
4η ΜΕΡΑ   ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ + ΠΑΤΑΤΕΣ ή ΡΥΖΙ + ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ 
5η ΜΕΡΑ   ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ + ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΥΡΙ + ΣΑΛΑΤΑ
6η ΜΕΡΑ   ΛΑΔΕΡΟ ΦΑΓΗΤΟ + ΤΥΡΙ + ΨΩΜΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  

• ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ + 3 ΚΡΑΚΕΡΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ + ΤΥΡΙ 
• ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΜΕΛΙ + ΦΡΟΥΤΟ

ΒΡΑΔΥΝΟ

• ΜΙΣΗ ΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ
• ΛΑΝΤΟΥΡΙΣΤΟ
• ΟΜΕΛΕΤΑ ΜΕ 2 ΑΥΓΑ
• ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ
• ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ (  ΠΑΤΑΤΑ ΒΡΑΣΤΗ + ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ + 

ΝΤΟΜΑΤΑ + ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙ)
• ΣΑΛΑΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ή ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Από τα παραπάνω προτεινόμενα, επιλέγετε ένα καθημερινά.



ΠΕΙΡΑΜΑ…

Συνέβη στην Αμερική. Ταξιδιώτης αγόρασε 2 χάρμπουγκερ από γνωστή αλυσίδα fast 
food.  Ξέχασε  το  ένα  στο  μπουφάν  του.  Εξι   μήνες  μετά,  το  ανακάλυψε  και 
διαπίστωσε ότι δεν είχε πάθει ΤΙΠΟΤΑ. Η ανάλυση του εργαστηρίου κατέδειξε ότι 
αποτελούνταν  από νεκρή  ύλη  (  αλεσμένα  κοκάλα  ζώων)  και  συντηρητικά,  χωρίς 
καθόλου κρέας. Η αμερικάνικη εταιρία αρνήθηκε τα πάντα, άλλαξε όμως αργότερα 
τη σύνθεση των συγκεκριμένων χάρμπουργκερ. Το ίδιο πείραμα επαναλήφθηκε και 
στην  Ελλάδα  από  δύο  δημοσιογράφους  γνωστής  εφημερίδας.  Ο  σάλος  που 
ξεσήκωσαν είχε σαν αποτέλεσμα την απόλυσή τους. Η εταιρία δεν άλλαξε τίποτα 
στην σύνθεση του χάρμπουργκερ.
Το ίδιο πείραμα κάναμε κι εμείς στην τάξη. Οι φωτογραφίες δείχνουν… 

1 μήνα πριν….

Έτοιμο Σπιτικό

1 μήνα μετά….

Έτοιμο Σπιτικό



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Από όλες τις τάξεις του σχολείου μας ενδεικτικά συνεργαστήκαμε με τις Β-Δ-Ε. 

ΤΑΞΗ :  
ΦΥΛΟ :     ΑΓΟΡΙ …         ΚΟΡΙΤΣΙ …

1. Συνηθίζετε να παίρνετε  πρωινό;      ναι …   όχι …
2. Έχετε χρόνο για πρωινό;   ναι …    όχι … 
3. Αν ναι τι τρώτε συνήθως; (μπορείτε να τσεκάρετε και περισσότερες από μία 

επιλογές)
a. γάλα
b. δημητριακά
c. ψωμί με μαρμελάδα
d. ψωμί με μέλι
e. τοστ με ζαμπον τυρί 
f. τοστ με γαλοπούλα και τυρί
g. αυγό
h. φρούτο
i. κάτι άλλο                                τί 

4. Συνηθίζετε να παίρνετε δεκατιανό; (μικρό γεύμα ανάμεσα στο πρωινό και 
το μεσημεριανό)        ναι …     όχι ….

5. Αν ναι τι περιλαμβάνει; 
Τροφές                                 καθημερινά     συχνά     σπάνια     ποτέ
σάντουιτς – τοστ         
τυρόπιτα
ζαμπονοτυρόπιτα
κουλούρι
πίτσα
σοκολάτα
κρουασάν
μπισκότα
φρούτα
ξηροί καρποί
   

6. Τρώτε σαλάτα με το φαγητό σας;                                                    ναι … 
τις περισσότερες φορές….           όχι ….

7. Πόσο συχνά (την εβδομάδα) τρώτε σαν κύριο γεύμα τις παρακάτω τροφές; 
                                                 0         1       2         3         4       5        >  5 
         κόκκινο κρέας
         κοτόπουλο- γαλοπούλα
         ψάρια – θαλασσινά
         όσπρια 
         ρύζι –ζυμαρικά
         τηγανιτά 
         λαδερά                                    

8. Τι πίνετε καθημερινά και πόσο;
                                                συνήθως      καθημερινά      σπάνια      ποτέ  



         νερό
         φυσικό χυμό
         χυμός κουτί
         αναψυκτικά τύπου cola  

9. Πόσα φρούτα τρώτε καθημερινά;     …..
10.  Πόσα ποτήρια γάλα πίνετε καθημερινά ;   ….
11.  Τρώτε απογευματινό;           ναι  …..   όχι …..     σπάνια ….
12. Τρώτε βραδινό;                      ναι  ….    όχι ….      σπάνια ….
13.  Ασχολείστε με κάποια αθλητική δραστηριότητα;  ναι ….     όχι ….
14.  Αν ναι με ποια;  ………………………………………………….
15.  Πόσες φορές την εβδομάδα;  ………
16.  Πόσες ώρες ;  …………..
17. Πόσες ώρες την ημέρα αφιερώνετε σε καθιστικές δραστηριότητες; 

(διάβασμα + υπολογιστής + ηλεκτρονικά παιχνίδια nitendo+ μουσικά 
όργανα)

1              2             3            4               5                 >5  
18.  Είναι κάποιος παχύσαρκος στην οικογένειά σας; ναι …  όχι..
19. Αν ναι ποιος ;  

μπαμπάς ……        μαμά …..     αδέρφια ….. 
20 . Παίρνετε χαρτζιλίκι στο σχολείο;   

ναι …..        μερικές φορές …….          σπάνια  …..      ποτέ ……

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε από τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν, 
προκύπτουν τα παρακάτω: 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ)

Η μέτρηση μόνο του σωματικού βάρους μπορεί να δώσει λανθασμένες πληροφορίες 
σχετικά  με  τη  σωματοδομή  ενός  ατόμου  .Ένας  απλός  τρόπος  αξιολόγησης  της 
σωματοδομής είναι ο ΔΜΣ, ο οποίος προκύπτει από τον τύπο :
ΔΜΣ = ΒΑΡΟΣ/(ΥΨΟΣ)2

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις των τμημάτων που συνεργαστήκαμε είναι τα 
εξής:
       ΑΔΥΝΑΤΟ      ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ     ΥΠΕΡΒΑΡΟ    ΠΑΧΥΣΑΡΚΟ

Β1   4,34%                   56,52%                  34,78%              4,34%
Β2    14%                      48%                       28,5%                9,5%
Δ1     9%                        48%                      30%                    13%
Ε2    -                             65%                       30%                    5%







ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

« Νους υγιής εν σώματι υγιεί»

1. Αυξάνει την δύναμη και την αντοχή των μυών.

Η άσκηση οδηγεί σε αύξηση της μυϊκής μάζας και άρα και σε αύξηση της μυϊκής 
ισχύος.  Αυτό επιτυγχάνεται  με  το  παιχνίδι  και  την  οργανωμένη  άθληση.Προσοχή 
απαιτείται  ώστε  η  αύξηση  αυτή  της  μυϊκής  μάζας  να  είναι  εναρμονισμένη  στην 
ωρίμανση  και  του  υπόλοιπου  κινητικού  συστήματος  (τένοντες,  συνδέσμοι,  οστά, 
αρθρώσεις). Η συμμετρική αυτή ανάπτυξη εξασφαλίζεται καλύτερα με το ελεύθερο 
παιχνίδι όπου υπάρχει ποικιλία στην κίνηση, ενώ από τα οργανωμένα αθλήματα το 
ίδιο  αποτέλεσμα  επιτυγχάνεται  με  ομαδικά  αθλήματα  όπως,  το  ποδόσφαιρο,  το 
basket-ball,   το  volley-ball,  χορός,  ή  και  άλλες  φυσικές  δραστηριότητες  όπως 
περπάτημα, ποδήλατο, κολύμπι κ.α.

2. Αυξάνει την ευλυγισία, προσδίδει πλαστικότητα στην κίνηση.

Για να έχει καλή φυσική κατάσταση ένα παιδί, πρέπει να είναι σε θέση να στρέφει και 
να  λυγίζει  το  σώμα  προς  κάθε  κατεύθυνση  που  επιτρέπει  η  φυσιολογία  των 
αρθρώσεων, των συνδέσμων και των μυών και αυτό να γίνεται με ευκολία και χωρίς 
ιδιαίτερη  προσπάθεια.  Η  ευλυγισία  προσδίδει  ευκινησία  και  χάρη  ,  με  κύριο 
χαρακτηριστικό τον πολύ καλό συγχρονισμό στην αλληλουχία της κίνησης.

3. Βελτιώνει την αναπνευστική και την καρδιακή λειτουργία.

Η αερόβια άσκηση αναπτύσσει καλή αναπνευστική επάρκεια και ανταλλαγή αερίων 
και εκ τούτου ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνου είναι πολύ καλός, ακόμα 
και κάτω από δύσκολες συνθήκες.  Παράλληλα υπερτρέφεται ο καρδιακός μυς και 
λειτουργεί η καρδιά οικονομικότερα. Αυξάνεται η ένταση συστολής του καρδιακού 
μυός και η καρδιά λειτουργεί  σε χαμηλό  ρυθμό (λιγότερες  σφύξεις).  Διατηρεί  σε 
φυσιολογικά  επίπεδα  την  αρτηριακή  πίεση  και  αυξάνει  τα  επίπεδα  της 



προστατευτικής  HDL  χοληστερόλης.  Το  παραπάνω  αποτέλεσμα  επιτυγχάνεται 
καλύτερα εάν το παιχνίδι του παιδιού είναι καθημερινό, οπότε δεν απαιτείται κάποια 
οργανωμένη άθληση, εκτός αν το παιδί το θέλει για κάποιους δικούς του λόγους. Η 
άσκηση,  τρέξιμο,  γρήγορο  βάδισμα  πρέπει  να  γίνεται  τουλάχιστον  επί  45’,  τρεις 
φορές την εβδομάδα. Πάντως καλύτερη επιλογή θεωρείται η καθημερινή άσκηση του 
παιδιού.

4. Διατηρεί το  βάρος σε σωστά επίπεδα.

Το βάρος διατηρείται  σταθερό ή το αθλούμενο παιδί χάνει  βάρος όταν η άθληση 
συνοδεύεται  και από κάποια διαιτητική προσπάθεια.  Αυτή μπορεί  να γίνει  με την 
οδηγία ειδικού διατροφολόγου, του παιδιάτρου ή και από την οικογένεια του παιδιού.

5. Μειώνεται το άγχος.

Η αθλητική δραστηριότητα δίνει διαφυγή στο στρες και μία γενικότερη εκτόνωση. Η 
επίδοση στο σχολείο είναι καλύτερη και η μελέτη αποδοτικότερη. Τέλος το παιδί που 
συμμετέχει  σε  οργανωμένη  αθλητική  δραστηριότητα  δύσκολα  στρέφεται  προς 
διάφορες  κακές  συνήθειες  όπως  καπνός  και  οινόπνευμα.  Από  τα  σημαντικότερα 
πλεονεκτήματα  της  άθλησης  είναι  η  συνήθεια  που  συνοδεύει  το  άτομο  και  στην 
ενήλικο ζωή.

6. Βοηθάει στην βελτίωση της ψυχολογικής διάθεσης.

Τα ψυχολογικά οφέλη που προκύπτουν από την άθληση είναι πολλά, καθώς έχουμε 
καλύτερη διάθεση, νιώθουμε ευεξία και ζωντάνια, τονώνεται η αυτοπεποίθηση και η 
αυτοεκτίμησή  μας,  έχουμε  καλύτερη  κοινωνική  ζωή  με  περισσότερες  παρέες  και 
κοινωνικές  σχέσεις,  πιο  ευχάριστο  ύπνο  και  τέλος  ωραίο  σώμα  και  καλύτερη 
εμφάνιση.
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Ευχαριστούμε για τη συνεργασία την κ. Τζιμούλη Ντανιέλα, παιδίατρο του Νοσοκ. 
Ιεράπετρας και την κ. Ειρήνη Ορφανού, διατροφολόγο.

Και φυσικά τα παιδιά  που με ενθουσιασμό συνεργάστηκαν μαζί μας στην εργασία 
αυτή……

Σας ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς !!!








	της παιδικής διατροφής

