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ΓΙΑΝΔΜΔΣΑΙ 

ΓΩΡΔΑΝ 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ 

 

Η εθεκεξίδα απηή είλαη 

απνηέιεζκα ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ καζεηώλ 

ηεο Α’ ηάμεο ηνπ ΓΔ.Λ 

Αλδξαβίδαο θαη εθδόζεθε 

ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Αγσγήο 

Τγείαο πνπ αλέιαβαλ λα 

πινπνηήζνπλ  ηε θεηηλή 

ζρνιηθή ρξνληά.  

ην ηεύρνο απηό 

παξνπζηάδεηαη κέξνο ησλ 

εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ θαη 

είλαη αθηεξσκέλν ζηε 

Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή.  

ηα επόκελα ηεύρε ζα 

παξνπζηάδνληαη ππόινηπεο 

εξγαζίεο θαη θηινδνμνύκε 

ζηε ζπλέρεηα λα 

εκπινπηίζνπκε ηελ 

εθεκεξίδα θαη κε άιια 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ πγεία, ηε δηαηξνθή, ηελ 

άζιεζε, ην πεξηβάιινλ θαη 

γεληθά  ηελ πνηόηεηα δσήο. 

 

Η ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

 

Η Μεζνγεηαθή δηαηξνθή - ν παξαδνζηαθόο ηξόπνο δηαηξνθήο ησλ 

ρσξώλ ηεο Μεζνγείνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο Διιάδαο - είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν θαζώο από κόλε ηεο κπνξεί λα 

απνηειέζεη απιή θαη ζίγνπξε πξόιεςε γηα πνιιέο από ηηο αζζέλεηεο 

ηεο επνρήο καο, όπσο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, θαξθίλν θαη δηαβήηε. 

Σα δπκαξηθά απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο Μεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο θαη πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο θαζώο 

πξνέξρνληαη από ζηηεξά. Σα βαζηθά ζηνηρεία θαζώο θαη νη νκάδεο 

ηξνθώλ ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζπλνςίδνληαη από ηελ ΠΤΡΑΜΙΓΑ 

ΣΗ ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: 

ηε βάζε ηεο ππξακίδαο βξίζθεηαη ην ςσκί θαη ηα δεκεηξηαθά, ην 

ξύδη θαη ηα δπκαξηθά. Δίλαη ηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη από ζηηεξά θαη 

πνπ πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη ζε πνζόηεηεο κεγαιύηεξεο απ' όηη νη 

ηξνθέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα πην πάλσ ζηξώκαηα ηεο ππξακίδαο 

(πεξίπνπ 6-11 κεξίδεο θαζεκεξηλώο).  

ην πξώην επίπεδν ηεο ππξακίδαο, βξίζθνληαη ηξνθέο θπηηθήο 

πξνέιεπζεο, όζπξηα, θξνύηα θαη ιαραληθά. Όιεο απηέο νη ηξνθέο 

πεξηέρνπλ βηηακίλεο, άιαηα θαη θπηηθέο ίλεο θαη γη' απηό ην ιόγν πξέπεη 

λα θαηαλαιώλνληαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο.  

ην δεύηεξν επίπεδν ηεο ππξακίδαο, βξίζθεηαη ην ειαηόιαδν. Σν 

ειαηόιαδν είλαη απαξαίηεην ζηελ θαζεκεξηλή καο δηαηξνθή θαη ε 

ζξεπηηθή ηνπ αμία είλαη αζύγθξηηε θαζώο βνεζάεη ζηελ απνθπγή κηαο 

θαξδηαθήο πξνζβνιήο.  

ην ηξίην επίπεδν ηεο ππξακίδαο, ππάξρνπλ δύν νκάδεο ηξνθώλ 

- ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (γάια, ηπξί, γηανύξηη) θαη ε νκάδα 

ηνπ θξέαηνο (θξέαο, θνηόπνπιν, ςάξηα, απγά, μεξνί θαξπνί). Όιεο 

απηέο νη ηξνθέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηξνθή θαζώο 

πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο, αζβέζηην θαη ζίδεξν.  

Σέινο, ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο, βξίζθνληαη ηα δσηθά ιίπε θαη 

ηα γιπθά. Σέηνηεο ηξνθέο είλαη πινύζηεο ζε ζεξκίδεο, όρη όκσο θαη ζε 

ζξεπηηθή αμία θαη γη' απηό ηνλ ιόγν ε θαηαλάισζε ηνπο πξέπεη λα 

γίλεηαη κε κέηξν.  

 

 

 

 

σζηή 
Γηαηξνθή: 

 
Η θαιύηεξε 

πξόιεςε 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΔΦΗΒΟΤ 

 

Σν δηαηηνιόγην ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο δηαηξνθηθέο 

αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ εθήβνπ θαη λα ηνπ 

πξνζθέξεη όια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. 

Δπεηδή όκσο νη αλάγθεο πνηθίινπλ από άλζξσπν ζε 

άλζξσπν, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν ηξόπνο 

δηαηξνθήο ηνπ εθήβνπ είλαη ρξήζηκν λα ιακβάλεηαη 

ππόςε: 

 ην θύιν,  

 ε ειηθία,                                                                

 ηα θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά,                        

 ε δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαπηύζζεη,  

 ην βάξνο,  

 ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αιιά θαη  

 άιινη παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηνλ έθεβν 

πξνζσπηθά. 

 

 

Ωζηόζν σο γεληθέο θαηεπζύλζεηο ζα κπνξνύζακε λα 

αλαθέξνπκε: 

 

 κηθξέο κεξίδεο θαγεηνύ 

 ηξία εκεξήζηα γεύκαηα κε έκθαζε ζην πξσηλό 

θαη ην κεζεκεξηαλό 

 θαηαλάισζε πδαηαλζξάθσλ (ιαραληθά, 

όζπξηα, δεκεηξηαθά) 

 πεξηνξηζκό ηεο θαηαλάισζεο ιίπνπο 

 πεξηνξηζκό ηεο θαηαλάισζεο δάραξεο 

 πεξηνξηζκό ηεο θαηαλάισζεο 

νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ 

 θαηαλάισζε άθζνλνπ λεξνύ 

 

10 ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΜΑΣΔ ΤΓΙΔΙ 

1. Σξώκε ζύκθσλα κε ηε κεζνγεηαθή 

δηαηξνθηθή ππξακίδα. 

2. Απνθεύγνπκε όζν ην δπλαηόλ ηα 

fast food θαη ηα 

βηνκεραλνπνηεκέλα πξντόληα θαη 

πξνηηκάκε ην καγεηξεκέλν ζπηηηθό 

θαγεηό.                                                                                              

3. Σξώκε θξέζθα ή θαηαςπγκέλα 

ηξόθηκα, πνηέ ζπληεξεκέλα. 

4. Γελ παξαιείπνπκε θαλέλα από ηα 

ηξία γεύκαηα ηεο εκέξαο, δίλνληαο 

έκθαζε ζην πξσηλό, ην 

κεζεκεξηαλό θαη ιηγόηεξν ην 

βξαδηλό. 

5. Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά 

ζπλνδεύνπλ όια ηα γεύκαηά καο. 

6. Σξώκε ρσξίο άγρνο θαη δελ ηξώκε 

όηαλ παξαθνινπζνύκε ηειεόξαζε  

7. Διέγρνπκε ηελ πνηόηεηα θαη ηα 

ζπζηαηηθά ησλ πξντόλησλ πνπ 

θαηαλαιώλνπκε. 

8. Διέγρνπκε ηαθηηθά ην βάξνο καο. 

9. Φξνληίδνπκε λα ζπκπιεξώλνπκε 

θαζεκεξηλά 8 ώξεο ύπλν. 

10. Γπκλαδόκαζηε ηαθηηθά (3 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα), θαζηεξώλνληαο έλα 

θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν πξόγξακκα 

άζθεζεο. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη 

δηαηξνθή. 

Η πγηεηλή δηαηξνθή από κόλε ηεο 

δελ επηηπγράλεη πνιιά, αλ ν ηξόπνο 

δσήο δελ ελαξκνλίδεηαη καδί ηεο.  

Οη ηξνθέο θαίγνληαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ νμπγόλνπ, γη’ απηό εθηόο από ηε 

ιήςε ηξνθήο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηεί θαη ε επαξθήο 

πξόζιεςε νμπγόλνπ πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο άζθεζεο.  

Αλ θαη δνύκε ζηνλ ηερλνινγηθό 

αηώλα, ν νξγαληζκόο ππόθεηηαη 

αθόκα ζην βαζηθό βηνινγηθό λόκν 

ηεο ιίζηλεο επνρήο ν νπνίνο 

ππνδεηθλύεη όηη ε δνκή θαη ε 

ηθαλόηεηα απόδνζεο ελόο νξγάλνπ 

θαζνξίδνληαη από ην γελεηηθό ηνπ 

πιηθό θαζώο θαη από ηελ πνζόηεηα 

ηεο επηβάξπλζεο πνπ δέρεηαη.  

Όζν πην κεγάιε είλαη ε επηβάξπλζε 

– κέζα ζηα θπζηνινγηθά όξηα- ηόζν 

απμάλεηαη ε απόδνζε θαη ε 

αλζεθηηθόηεηά ηνπ. Αλ ν ζύγρξνλνο 

άλζξσπνο επηζπκεί λα ππαθνύζεη 

ζε απηό ην λόκν, νθείιεη λα 

εμαζθαιίδεη ζηνλ νξγαληζκό ηνπ 

παξάιιεια κε ηε ζσζηή δηαηξνθή  

θαη ηελ απαξαίηεηε ζσκαηηθή 

επηβάξπλζε, αλάινγα πάληα κε ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

ηθαλόηεηεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ. 

 

 

Σξόπνη άζιεζεο 

Ωο πην ελδεηθηηθή ώξα γηα άζθεζε ζεσξείηαη 

ην δηάζηεκα από 6κκ – 8κκ (δειαδή 

απαξαίηεηα κεηά ηελ πέςε) νπόηε ε 

ζσκαηηθή ζεξκνθξαζία θαη ηα επίπεδα 

νξκνλώλ, πνπ απμάλνπλ ηελ ελέξγεηα, είλαη 

πςειά. Υάξε ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία ησλ 

κπώλ, θαηά ην δηάζηεκα απηό, ε επθακςία 

θαη ε αληνρή είλαη ζηα πςειόηεξα επίπεδα. 

Δλδεηθηηθά ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε 

κεξηθνύο από ηνπο ηξόπνπο άζιεζεο: 

 

 βάδηζκα 

 ρνξόο 

 πνδήιαην 

 θνιύκπη 

 αεξνβηθέο αζθήζεηο 

 ζρνηλάθη 

 νκαδηθά αζιήκαηα (πνδόζθαηξν, 

κπάζθεη, βόιετ) 

 

    Κάζε πξσί κεηά ηνλ ύπλν, ην ζώκα είλαη δύζθακπην θαη 

δπζθίλεην. Μόλν κεηά από κεξηθά ιεπηά θίλεζεο απνθηά 

ηε θπζηθή ηνπ επθακςία θαη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ηηο θαζεκεξηλήο ελαζρόιεζεο. Η ειιηπήο όκσο ή 

κνλνκεξήο θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κελ ππνρσξεί εληειώο ε πξσηλή 

δπζθακςία. Δίλαη θάηη πνπ δελ εμαξηάηαη απόιπηα από ηελ 

ειηθία θαη κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηηο ιεγόκελεο ασκήσεις 

επθακςίαο. (stretching).  

Oη αζθήζεηο επθακςίαο όηαλ εθηεινύληαη ζσζηά, 

πξνζθέξνπλ κόλν πιενλεθηήκαηα. Μπνξνύκε λα 

αξρίζνπκε ζε θάζε ειηθία. Έηζη ζα δηαηεξνύκε ηελ 

ειαζηηθόηεηα ησλ κπώλ καο θαη ζα απνθεύγνπκε ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θαζεκεξηλήο θνύξαζεο.              

 



      Σν βάδισμα εθηόο από 

αλαγθαία αλζξώπηλε 

δξαζηεξηόηεηα είλαη θαη 

άζθεζε πνπ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα, παξά ηελ 

εμάπισζε ηνπ ηδόθηλγθ, 

ζπληζηάηαη νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξν από ηνπο 

γηαηξνύο.  

Απνηειεί ηελ ηδαληθή 

άζθεζε γηα όζνπο 

αξρίδνπλ κε ηηο αεξνβηθέο 

αζθήζεηο. Δληζρύεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο 

θαη ηνπ θπθινθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο θαη 

πξνθπιάζζεη  ηνπο κπο, 

ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηηο 

αξζξώζεηο. 

     Σν τδόκινγκ είλαη έλαο 

θπζηθόο ηξόπνο θίλεζεο. 

Μπνξεί λα γίλεη από ηνλ 

θαζέλα ρσξίο εηδηθέο 

ηερληθέο γλώζεηο, θαη 

πξνζθέξεη πνιιέο 

παξαιιαγέο. Μπνξνύκε 

λα ηξέρνπκε αξγά ή 

γξήγνξα, κόλνη ή ζε 

νκάδα.  

Πξέπεη λα θάλνπκε 

ηδόθηλγθ θαηά ην δπλαηόλ 

δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

ηελ αξρή αθήλνπκε 

αλάκεζα ζε δύν θνξέο 

άζθεζε έλα ρξνληθό 

δηάζηεκα δύν εκεξώλ 

ώζηε λα κελ 

θαηαπνλεζνύλ άζθνπα 

    Με ηελ ποδελασία ε 

ζσκαηηθή πξνζπάζεηα 

κνηξάδεηαη θαηά ηνλ 

θαιύηεξν ηξόπν ζηα 

δηάθνξα κέιε. Η θαζηζηή 

ζηάζε ζηε ζέια επλνεί ηελ 

ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηηο 

αξζξώζεηο. Γηα ην ιόγν 

απηό ε πνδειαζία είλαη 

επθνιόηεξε γηα παρύζαξθα 

άηνκα από όηη ην ηδόθηλγθ. 

Καιή άζθεζε πξνζθέξεη 

επίζεο ην ζηαηηθό πνδήιαην 

ησλ γπκλαζηεξίσλ κε 

ξπζκηδόκελε 

πέδεζε(αληίζηαζε). 

Υξεζηκνπνηνύκε παπνύηζηα 

κε εγθνπέο ζηα πέικαηα, 

ώζηε λα εθαξκόδνπλ θαιά 

ζηα πεηάιηα. Γηα κεγάιεο 

δηαδξνκέο απαξαίηεηα είλαη 

ην ρεηκώλα ην αδηάβξνρν 

κπνπθάλ θαη ην θαινθαίξη ε 

αληειηαθή θξέκα. Φνξάκε 

ζπνξ ξνύρα κε δσεξά 

ρξώκαηα γηα λα καο 

δηαθξίλνπλ νη νδεγνί 

απηνθηλήησλ. Κάλνπκε 

πνδειαζία όζν ζπρλά 

ζέινπκε. Καιό ζα ήηαλ δπν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα κε έλα 

ελδηάκεζν δηάιεηκκα δύν 

εκεξώλ. 

    Η κολύμβεσε είλαη ην 

πιένλ ςπραγσγηθό θαη 

ειθπζηηθό ζπνξ ράξε ζηε 

δηαθνξεηηθή αίζζεζε πνπ 

δίλεη ζην ζώκα ην λεξό.  

 

    Η άλσζε ηνπ λεξνύ 

απαιιάζζεη ζε κεγάιν 

πνζνζηό ηε ζπνλδπιηθή 

ζηήιε, ηηο αξζξώζεηο θαη 

ηνπο ζπλδέζκνπο από ην 

βάξνο πνπ πξέπεη λα 

ζηεξίδνπλ θαη ραιαξώλεη 

ηνπο κπο. Παξάιιεια ε 

επίδξαζε ηνπ θξύνπ 

λεξνύ επλνεί ηελ 

αηκάησζε ησλ ηζηώλ θαη 

ηνλώλεη ηελ θαξδηά θαη ην 

θπθινθνξηθό. 

Ο χορός ζπλδπάδεη θαηά 

ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ 

άζθεζε κε ηελ 

ςπραγσγία, γηαηί 

αληηζηνηρεί ζηελ έκθπηε 

ηάζε ηνπ αλζξώπνπ λα 

αθνινπζεί κε ηηο θηλήζεηο 

ηνπ ην ξπζκό ηεο 

κνπζηθήο.  

Η ζπληαγή είλαη απιή: 

αθόκε θαη ζην ζπίηη καο 

κπνξνύκε λα θηλεζνύκε 

ζην ξπζκό ελόο κνπζηθνύ 

θνκκαηηνύ, απηνζρεδηάδν-

ληαο δηάθνξεο απιέο 

αζθήζεηο ή θαη ρνξεύν-

ληαο θαλνληθά.  

Γηα ζπζηεκαηηθόηεξε έλα-

ζρόιεζε ππάξρνπλ ηα 

γπκλαζηήξηα πνπ πξνζ-

θέξνπλ ηηο δηάθνξεο 

παξαιιαγέο ηνπ αεξό-

κπηθ. 

 


