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πρόσωπο //: επιμέλεια: Μαρία Γκέκα

γκών οδηγεί σε αποθήκευση 6 παραπανίσιων κιλών μέσα σε ένα χρόνο. 
Επίσης τα παιδιά χάνουν εύκολα το μέτρο και εθίζονται στις πολύ έντονες 
γεύσεις των γλυκών ή λιπαρών τροφών. Αυτό τους οδηγεί στην απόρριψη 
των πιο απλών γεύσεων των φρούτων, λαχανικών και οσπρίων. 
Τέλος, τα παιδιά σήμερα δεν έχουν την πολυτέλεια να κινηθούν αρκετά. 
Για να περπατήσουν, να παίξουν κ.λπ. συνήθως αυτό πρέπει να γίνει στα 
πλαίσια μιας προγραμματισμένης δραστηριότητας.

Είναι δυνατόν να εκπαιδευτούν τα παιδιά, οι μαθητές και γενικότερα οι έφη-
βοι στην υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής; Οι διατροφικές προτιμήσεις 
είναι κάτι που μπορεί κανείς να «διδαχθεί;»
Ναι, αυτό είναι το ιδανικό, το να διδαχτούν τα παιδιά πώς να επιλέγουν 
τις υγιεινές τροφές. Βέβαια, όταν μιλούμε για υγιεινή διατροφή δεν μι-
λούμε για απαγόρευση κάποιων τροφών, αλλά για υιοθέτηση εξίσου 

νόστιμων, πιο υγιεινών επιλογών. Για παράδειγμα, 
σε επισκέψεις μου σε σχολεία δίνω στα παιδιά μερι-
κές συνταγές όπως «πατάτες τηγανιτές στο φούρνο» 
ή «μιλκσέικ μπανάνας». Όταν τα παιδιά δοκιμάζουν 
αυτές τις συνταγές που είναι πολύ πιο υγιεινές και με 
λιγότερες θερμίδες από τις συνηθισμένες, τότε τα ίδια 
τα παιδιά τις προτιμούν. Τις  βρίσκουν το ίδιο νόστιμες 
και όταν τους εξηγήσουμε αντιλαμβάνονται γιατί είναι 
πιο υγιεινές.  Έρευνες που έγιναν σε σχολεία έδειξαν 
ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται πολύ θετικά σε προλη-
πτικά προγράμματα προώθησης της υγείας μέσω της 
διατροφής. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι όταν εμπλέ-
κονται και οι γονείς στη διατροφική εκπαίδευση, τότε 
τα αποτελέσματα είναι ακόμα πιο θετικά. 
Οι έφηβοι είναι μια ηλικία όπου από μόνοι τους αρ-

χίζουν να ενδιαφέρονται για το σώμα τους. Έτσι όταν δεν είμαστε πολύ 
απαγορευτικοί, αλλά δίνουμε λύσεις και ιδέες που είναι στα πλαίσια των 
προτιμήσεών τους, βλέπουμε βελτίωση τόσο στο βάρος όσο και σε άλ-
λους παράγοντες υγείας (χοληστερόλη, πίεση, σίδηρος κ.λπ.).  

Η μείωση κατανάλωσης του κρέατος και των λοιπών ζωικών προϊόντων, η 
στροφή προς τα βιολογικά και τοπικά προϊόντα θεωρείτε ότι αποτελούν μια 
σωστή κατεύθυνση; 
Το κόκκινο κρέας (βοδινό, αρνί) είναι ιδανικό να καταναλώνεται 1-2 φο-
ρές το μήνα. Τα άλλα ζωικά προϊόντα όπως κοτόπουλο, κουνέλι, γαλο-
πούλα και ψαχνό χοιρινό δεν είναι απαραίτητο να μειώνονται σημαντικά. 
Είναι πολύ σημαντικό να τρώμε όσπρια περίπου 3 φορές την εβδομάδα 
και ψάρι 2 φορές την εβδομάδα. 
Όσον αφορά τη χορτοφαγία και τη νηστεία να πούμε ότι όταν γίνονται 
με σύνεση, τότε οδηγούν σε καλύτερη υγεία. Xρειάζεται όμως μεγάλη ποι-
κιλία φυτικών τροφών, όπως: όσπρια, ξηροί καρποί, πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά, σπόροι όπως σισάμι, κολοκυθόσπορος κ.λπ. για να μην προκύ-
ψουν διατροφικές ελλείψεις.  
Επίσης, τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι σημαντικά, γιατί συνεισφέρουν 
στην πρόσληψη ασβεστίου που βοηθά στη διατήρηση υγιούς σκελετού. 
Να προτιμάμε γαλακτοκομικά με μέτρια περιεκτικότητα σε λίπος π.χ. για-
ούρτι 2-5% λιπαρά, τυρί 6-17% λιπαρά και γάλα ημιάπαχο. 
Όσον αφορά την επίδραση των διατροφικών μας επιλογών στην οικολο-
γία τότε είναι βέβαια πολύ σοφότερο να επιλέγουμε εποχιακά και τοπικά 
τρόφιμα. Επίσης, εδώ να αναφέρουμε ότι τα χορτοφαγικά τρόφιμα, για 
να φτάσουν στο πιάτο μας, αποβάλλουν κατά πολύ μικρότερη ποσότητα 
διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα ζωικά προϊόντα.  
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Κα Οικονομίδου,  στην εποχή μας παρατηρείται ένα ασύμβατο φαινόμενο: 
ενώ όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να ενδιαφέρονται για τη δι-
ατροφή τους, επισκέπτονται διαιτολόγους, υποβάλλονται σε παντός είδους 
δίαιτες, η μάστιγα της παχυσαρκίας όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται. 
Τι πιστεύετε ότι φταίει; 
Τα τελευταία 100 χρόνια έχουν αλλάξει κατά πολύ οι διατροφικές συ-
νήθειες στις αναπτυγμένες χώρες. Συγκεκριμένα έχει αυξηθεί πολύ η 
διαθεσιμότητα τροφίμων που είναι πλούσια σε ενέργεια (θερμίδες). Τα 
επεξεργασμένα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λίπος 
έχουν κυριεύσει τη διατροφή μας. Αυτά οδηγούν τον μεταβολισμό στην 
αποθήκευση λίπους. Ταυτόχρονα έχει μειωθεί πολύ η σωματική κίνηση 
και κατά συνέπεια οι θερμίδες που σπαταλούμε. Αυτές οι σημαντικές αλ-
λαγές έγιναν σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα και τα γονίδιά μας 
δεν μπορούν να χειριστούν αυτές τις αλλαγές. 

Σε μία εποχή που έχει ως σήμα κατατεθέν της το άγχος και 
τους χαοτικούς ρυθμούς, κατά πόσο η διατροφή μπορεί να 
βοηθήσει στον έλεγχο του στρες, αλλά και της ψυχοσυναι-
σθηματικής μας ισορροπίας; 
Στους χαοτικούς ρυθμούς του σήμερα η ποιότητα της 
διατροφής έχει τη δυνατότητα είτε να αποτελέσει έναν 
ακόμα επιβαρυντικό παράγοντα ή να λειτουργήσει θετικά 
γεμίζοντάς μας με υγεία, ζωντάνια και σωστή ενέργεια. 
Όταν βρισκόμαστε σε συνεχές στρες, μειώνεται η άμυνα 
του ανοσοποιητικού μας και αυξάνονται οι ανάγκες του 
σώματος για πρωτεΐνη, βιταμίνη C, β-καροτίνη και άλλα 
αντιοξειδωτικά. Μια σωστή διατροφή με σιτηρά ολικής 
αλέσεως, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και σωστή σε 
περιεκτικότητα πρωτεΐνης, κυρίως από όσπρια και ψάρι 
θα επιτρέψει στο σώμα να αντιστρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις του 
στρες και θα βελτιώσει την άμυνα του οργανισμού. 
Ο εγκέφαλος χρειάζεται συνεχή παροχή ενέργειας από τροφές που έχουν 
χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αντίθετα, τροφές πλούσιες σε ζάχαρη δίνουν 
μεγάλες αυξομειώσεις στην ενέργεια που λαμβάνει ο εγκέφαλος και επι-
φέρουν κούραση, ατονία και μείωση στις νοητικές μας λειτουργίες. 
Έρευνες δείχνουν ότι τα ω-3 λιπαρά βοηθούν στη σωστή ανάπτυξη 
του εγκεφάλου και έλλειψή τους σχετίζεται με εμφάνιση κατάθλιψης, με 
απώλεια μνήμης κ.λπ. Επίσης έλλειψη των βιταμινών που ανήκουν στο 
σύμπλοκο B οδηγούν σε φτωχή μνήμη, κούραση, υπερ-ερεθιστικότητα, 
διαρκή και αδικαιολόγητο εκνευρισμό και συναισθηματική αστάθεια. 

Η ραγδαία αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία πλήττει και τα Ελλη-
νόπουλα, πιστεύετε πως καταδεικνύει ένα είδος αδιαφορίας των νέων γονέων 
απέναντι στα παιδιά τους ή είναι απόρροια άλλων παραγόντων; 
Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Έχω γνωρίσει οικογένειες όπου 
πράγματι το αυξημένο βάρος των παιδιών οφείλεται σε λανθασμένες δι-
ατροφικές συνήθειες των γονέων, αλλά και πολλές οικογένειες όπου οι 
γονείς ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την υγεία των παιδιών τους, αλλά 
έχουν υπέρβαρα παιδιά. 
Το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας είναι πολυδιάστατο. Αρκετές 
φορές το αυξημένο βάρος είναι αποτέλεσμα άγνοιας ή λανθασμένης 
γνώσης. Για παράδειγμα, ένα ποτήρι χυμού έχει 125 θερμίδες. Αν ένα 
παιδί πίνει 2-3 ποτήρια χυμό κάθε μέρα, τότε ο γονέας μπορεί να νομίζει 
ότι αυτό αποτελεί μια θρεπτική επιλογή, επειδή ο χυμός είναι καλή πηγή 
βιταμινών. Δεν συνειδητοποιεί όμως ότι αυτό δίνει στο παιδί 250 – 375 
θερμίδες ημερησίως. Μόνο 1 ποτήρι χυμού πέραν των ημερήσιων ανα-

Χριστίνα Οικονομίδου    
Πάρτε τον έλεγχο της διατροφής σας  
Παρατηρήστε τους ανθρώπους γύρω σας. Είναι ιδέα σας ή ο κόσμος ολοένα και 
περισσότερο τείνει να παχαίνει; Φταίει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι γρήγοροι 
ρυθμοί; Κι εμείς; Σε όλα αυτά εμείς δεν έχουμε μερίδιο ευθύνης; 
Για όλα αυτά και άλλα ζητήματα, που με απλό και ρεαλιστικό τρόπο έθεσε στο βιβλίο 
της, συζητήσαμε με την κ. Χριστίνα Οικονομίδου, Κλινικό Διαιτολόγο-Διατροφολόγο.


