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 Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή είναι η διατροφή που ακολουθούσαν οι 
Έλληνες παλαιότερα ( τη δεκαετία του 1960) και ζούσαν υγιείς για 
περισσότερα χρόνια σε σχέση με άλλους λαούς.

 Πρέπει καθημερινά να καταναλώνουμε: αδρά επεξεργασμένα 
δημητριακά, όπως ψωμί , ρύζι, ζυμαρικά κλπ.

 Φρούτα και  λαχανικά. 

 Γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως γάλα γιαούρτι ή τυρί

 Ελαιόλαδο

 Εβδομαδιαία πρέπει να καταναλώνουμε: ψάρια/θαλασσινά και 
πουλερικά.

 Όσπρια, όπως ρεβίθια και φακές.

 Ξηρούς καρπούς, ελιές και αυγά.

 Τέλος, μηνιαία ( τρεις φορές το μήνα) μπορούμε να τρώμε κόκκινο κρέας.



 ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

Το ελαιόλαδο, "υγρό χρυσάφι" κατά τον Όμηρο αποτελεί θαυματουργή πηγή θρεπτικών 
συστατικών για τον άνθρωπο.

 Οι θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου ήταν γνωστές από τα αρχαιότατα χρόνια. 
Σήμερα έρχεται η επιστήμη να το επιβεβαιώσει και να χαρακτηρίσει το ελαιόλαδο όχι μόνο 
ιδανική τροφή αλλά και φάρμακο για πολλές παθήσεις. Οι ευεργετικές του ιδιότητες οφείλονται 
όχι μόνο στη σύνθεσή του, αλλά και στην αναλογία των συστατικών του. Το ελαιόλαδο περιέχει 
ελαϊκό οξύ (73% - 80%), βιταμίνες Α, Ε, D, Κ, φαινολικές ενώσεις, στερόλες, φωσφολιπίδια, 
τερπενικές αλκοόλες και επιπλέον συστατικά τα οποία δίνουν στο λάδι άρωμα, γεύση και 
ισχυρές διατροφικές ιδιότητες. Τα οφέλη του για τον οργανισμό είναι τα παρακάτω:



1. Προστατεύει το πεπτικό σύστημα, μειώνει τις πιθανότητες δημιουργίας έλκους.
2. Βοηθά στη σωστή ανάπτυξη των οστών των παιδιών και είναι σημαντικός παράγοντας 
ισορροπίας του μεταβολισμού.
3. Είναι όπλο κατά της οστεοπόρωσης, ενώ χάρη στη βιταμίνη Ε επιβραδύνει την αλλοίωση των 
κυττάρων που οδηγούν στο φυσικό γήρας.
4. Παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία παθήσεων της χολής και δρα ανασταλτικά στο 
σχηματισμό χολόλιθων.
5. Μειώνει την κακή χοληστερίνη και αυξάνει την καλή. Η σταθερή κατανάλωση 
ελαιολάδου μειώνει τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά νοσήματα.
6. Συμβάλλει στην αποφυγή της ανάπτυξης αρκετών μορφών καρκίνου και ιδιαίτερα του 
καρκίνου του μαστού.
7. Η κατανάλωση ελαιολάδου σε συνδυασμό με ψάρι, μειώνει στο 1/4 τις πιθανότητες 
πρόκλησης ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
8. Βελτιώνει την κινητικότητα του παχέως εντέρου.
9. Παρουσιάζει αξιόλογη ευεργετική δράση στη θεραπεία του διαβήτη.
10. Προστατεύει τον οργανισμό από την δημιουργία θρομβώσεων.

Το σημαντικότερο είναι ότι το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Τα 
αντιοξειδωτικά του μας προστατεύουν από την οξείδωση του οργανισμού που προκαλεί 
αρρώστιες όπως ο καρκίνος. Προστατεύει την καρδιά και αυξάνει την καλή χοληστερόλη HDL. 
Επίσης βοηθάει στη σωστή δατήρηση των κυττάρων και έτσι συντελεί στην υγεία και τη 
μακροζωία του ανθρώπου.





 Οι έφηβοι στις μέρες μας δεν προσέχουν τη διατροφή τους. Για να είναι 
ο μεταβολισμός τους καλά ρυθμισμένος θα πρέπει η διατροφή τους να 
περιλαμβάνει 5 γεύματα, 3 κυρίως και 2 ενδιάμεσα. Καταρχάς θα πρέπει 
να αποφεύγουν τα ζαχαρούχα ροφήματα και τα επεξεργασμένα snack, 
που είναι πλούσια σε ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά και να καταναλώνουν 
περισσότερο γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά. Τα 
δημητριακά ολικής αλέσεως είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, 
συμπλέγματος βιταμινών B, βιταμίνης E και μαγνησίου. Επίσης 
προσφέρουν ενέργεια γι΄αυτό και τα κορίτσια θα πρέπει να 
καταναλώνουν 6-7 μερίδες την ημέρα, ενώ τα αγόρια 8-11 μερίδες 
ημερησίως. Επειδή τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πλούσια σε 
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία πρέπει να καταναλώνουμε 400 γραμμάρια 
που αντιστοιχούν σε 4 φρούτα ή 2 φρούτα και 2 μπολ σαλάτας. Όπως 
είπαμε τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι απαραίτητα στην καθημερινή 
μας διατροφή, αφού είναι η πλουσιότερη πηγή ασβεστίου, που είναι 
απαραίτητο για την ομαλή ανάπτυξη των οστών. Τέλος η διατροφή μας 
πρέπει να περιλαμβάνει άπαχο κρέας, κοτόπουλο και ψάρι τα οποία 
είναι πολύ πλούσια σε πρωτεϊνες, σίδηρο, ψευδάργυρο και βιταμίνες του 
συμπλέγματος B. Τα 200 γρ. επαρκούν για τα κορίτσια και τα 300 γρ. για 
τα αγόρια ημερησίως. Συνεπώς οι έφηβοι πρέπει να ακολουθήσουν τα 
παραπάνω για μια υγιεινή διατροφή. 





 Η άσκηση μαζί με την ισορροπημένη διατροφή συνεισφέρει:

 Στη βελτίωση της αντοχής και της φυσικής κατάστασης

 Στο να είναι κανείς σε καλή διάθεση και ευεξία

 Στην καλή λειτουργία καρδιάς και αγγείων

 Στην πρόληψη και θεραπεία της παχυσαρκίας

 Πρακτικές οδηγίες για τον έφηβο αθλητή σχετικά με την πρόσληψη 
υδατανθράκων:

 Η δίαιτά του πρέπει να είναι πλούσια σε υδατάνθρακες

 Τρείς – τέσσερις ώρες πριν την άσκηση , θα πρέπει να καταναλώνει γεύμα 
πλούσιο σε υδατάνθρακες( π.χ μακαρόνια, ρύζι, πατάτες, χυμό, ψωμί κλπ.

 Περίπου μία ώρα πριν την προπόνηση, καλό θα ήταν ο αθλητής να 
καταναλώνει ένα σνακ υψηλό σε υδατάνθρακες ( φρούτο, χυμό, ψωμί με μέλι , 
κ.λπ.

 Αν η άσκηση έχει μεγάλη διάρκεια, ίσως χρειάζονται υδατάνθρακες κατά τη 
διάρκεια της άσκησης.

 Μετά την άσκηση, πρέπει να φροντίζει να καταναλώνει τρόφιμα πλούσια σε 
υδατάνθρακες. 





 1η ΟΜΑΔΑ(ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ)

 Περιλαμβάνει: α)Ψωμί

 β)Ρύζι

 γ)Ζυμαρικά

 δ)Δημητριακά

 στ)Πατάτες

 Οι τροφές αυτές βρίσκονται στην βάση της διατροφικής πυραμίδας, 
είναι πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες , βιταμίνες της ομάδας B, 
πρωτεϊνες, άπεπτες φυτικές ίνες, σίδηρο και άλλα μέταλλα. Οι 
περισσότερες από αυτές τις τροφές είναι από τη φύση τους χαμηλές σε 
λίπος. Όταν μάλιστα περιέχουν τον φλοιό τους ή είναι ολικής αλέσεως 
τότε παρέχουν και αρκετές φυτικές ίνες , με τις οποίες αντιμετωπίζεται 
η δυσκοιλιότητα και μειώνονται τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα.



 2η ΟΜΑΔΑ(ΦΡΟΥΤΑ)

 Περιλαμβάνει:      α)Εσπεριδοειδή

 β)Χυμοί Φρούτων

 γ)Άλλα φρούτα 

 δ)Ξηρά Φρούτα

 Περιέχουν βιταμίνες A και E, φυλλικό οξύ, υδατάνθρακες, άπεπτες 
φυτικές ίνες, μέταλλα, νερό. Οι υδατάνθρακες των φρούτων (γλυκόζη, 
φρουκτόζη) προσφέρουν άμεση ενέργεια στον οργανισμό. Είναι 
προτιμότερο να καταναλώνονται όπως είναι παρά με την μορφή χυμών, 
γιατί χάνουν τις φυτικές ίνες και μεγάλο ποσοστό βιταμινών.



 3η ΟΜΑΔΑ(ΛΑΧΑΝΙΚΑ)

 Περιέχουν βιταμίνες A και E, φυλλικό οξύ, υδατάνθρακες, άπεπτες 
φυτικές ίνες, μέταλλα, νερό. Τα λαχανικά εκτός από υδατάνθρακες είναι 
πολύ καλή πηγή φυτικών ινών, βιταμινών και αλάτων. Προτιμάμε τα 
φρέσκα και εποχιακά λαχανικά.

 4η ΟΜΑΔΑ(ΚΡΕΑΣ, ΨΑΡΙ, ΟΣΠΡΙΑ)

 Περιλαμβάνουν:     α)Κρέας

 β)Ψάρι

 γ)Θαλασσινά

 δ)Αυγά

 στ)Όσπρια

 Παρέχουν πρωτεϊνη, βιταμίνες, λίπη, σίδηρο και άλλα μέταλλα.



 5η ΟΜΑΔΑ(ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)

 Περιλαμβάνει:        α)Γάλα

 β)Γιαούρτι

 γ)Τυρί

 Παρέχουν ασβέστιο, βιταμίνη D, πρωτεϊνη, σίδηρο και άλλα μέταλλα. 
Κάποιες τροφές όπως το τυρί έχουν περισσότερο λίπος κι άλλες λιγότερο. 
Επειδή οι ποσότητες θρεπτικών ουσιών παραμένουν ίδιες ανεξάρτητα από 
την μείωση του λίπους, οπότε είναι προτιμότερο να καταναλώνουμε γάλα με 
χαμηλά λιπαρά.

 6η ΟΜΑΔΑ(ΛΙΠΗ, ΕΛΑΙΑ, ΓΛΥΚΑ)

 Περιλαμβάνει:          α)Ελιές, Ελαιόλαδο ,Σπορέλαιο

 β)Μαγιονέζα

 γ)Βούτυρο, Μαργαρίνη

 δ)Γλυκά

 στ)Ξηροί καρποί

 Στη σωστή ποσότητα προσθέτουν γεύση και ευχαρίστηση στα γεύματά μας 
αλλά σε μεγάλη ποσότητα αποτελούν την κύρια αιτία της παχυσαρκίας.





 Ο σακχαρώδης διαβήτης χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης 
σακχάρου στο αίμα και από διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης, 
των λιπιδίων και των πρωτεϊνών.

 Ο σακχαρώδης διαβήτης διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:

 Διαβήτης τύπου Ι 

 Διαβήτης τύπου ΙΙ

 Διαβήτης κύησης( πρόκειται για την εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη για 
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 





 Η παχυσαρκία υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων από 
νεαρή ηλικία. Είναι η αρχή για  προβλήματα που μπορεί να 
ακολουθήσουν , όπως είναι η υπέρταση, οι μεγάλες ποσότητες 
χοληστερίνης και λιπιδίων στο αίμα, η αρτηριοσκλήρυνση ,οι 
καρδιοπάθειες και ο διαβήτης.

 Η αύξηση  του ποσοστού της παχυσαρκίας και κυρίως της παιδικής, 
οφείλεται στην υπερβολική κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε 
ενέργεια που περιέχουν πολύ ζάχαρη και λίπος, όπως τα αναψυκτικά, 
τα γλυκά, τα γαριδάκια , τα τσιπς κ.ά. 







 Η διατροφή και ο τρόπος ζωής μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Συγκεκριμένα:

 Το σωστό σωματικό βάρος

 Η κατανάλωση καλών λιπαρών, όπως αυτών που βρίσκονται στο 
ελαιόλαδο ( μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα)

 Η μειωμένη κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών ( βρίσκονται στα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης)

 Η μείωση αλατιού

 Η μεσογειακή διατροφή

 Η κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης

 Η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας

 Η διακοπή του καπνίσματος





 Ένας έφηβος είναι πιο πιθανόν να αρχίσει το κάπνισμα σε 
περίπτωση που καπνίζουν και οι γονείς του αλλά και αν οι 
οικογενειακές του ή  διαπροσωπικές του σχέσεις με τους 
γύρω δεν είναι ιδιαίτερα καλές. Επίσης πολλές φορές μπορεί 
να επηρεαστεί από την παρέα του, τις διαφημίσεις (οι οποίες 
συνδέονται είτε με την εικόνα του, είτε με τον αθλητισμό), το 
κοινωνικό του περιβάλλον ή την ίδια την οικογένεια του. 
Εκτός αυτού ίσως αιτία να είναι η αρνητική στάση απέναντι 
στην σχολική και επαγγελματική πορεία, η απομάκρυνση του 
από την οικογένεια , η διαχείριση του άγχους και της 
καταπίεσης, η ανάγκη για εκδήλωση της ανεξαρτησίας και το 

κοινωνικοοικονομικό ή εκπαιδευτικό  επίπεδο.



 Ένας στους δύο καπνιστές θα πεθάνει από ασθένειες όπως    εμφύσημα 
που καταστρέφει αργά τους πνεύμονες κάνοντας την αναπνοή τόσο 
δύσκολη που ακόμη κι ένας απλός περίπατος στο γωνιακό μαγαζί είναι 
αδύνατος. Επίσης κάποιος μπορεί να υποφέρει από τον καρκίνο του 
πνεύμονα καθώς και από άλλους καρκίνους. Ο καρκίνος του πνεύμονα 
προκαλείται από την πίσσα και την νικοτίνη στον καπνό του τσιγάρου. 
Πολλοί καρκίνοι του πνεύμονα δεν μπορούν να αφαιρεθούν με 
χειρουργική επέμβαση και τα θύματα συνήθως πεθαίνουν λίγους μήνες 
μετά την διάγνωση. το κάπνισμα επίσης προκαλεί καρκίνους στα χείλη, 
τη στοματική κοιλότητα, το λαιμό, το λάρυγγα και τη κύστη και είναι 
πάντα παράγων κινδύνου για καρκίνους στο πάγκρεας, το στομάχι, τη 
μήτρα και τα νεφρά.



 Ακόμα πολλοί υποφέρουν από καρδιαγγειακές παθήσεις, οι οποίες 
προκαλούνται από την νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα στα 
τσιγάρα. Η πολυδουλεμένη σου κιόλας καρδιά έχει να δουλέψει ακόμα 
σκληρότερα για να διεκπεραιώσει τις καθημερινές δραστηριότητες. Οι 
καρδιαγγειακές παθήσεις  απομυζούν την ενέργειά σου και κάνουν την 
αναπνοή σου πολύ δύσκολη. Επιπρόσθετα κάποιοι υποφέρουν από 
περιφερειακές αγγειακές παθήσεις που αναπτύσσονται όταν λιγότερο 
αίμα και οξυγόνο κυκλοφορεί στα χέρια και στα πόδια. Αυτό αρχίζει σαν 
μούδιασμα ή οδυνηρός πόνος και μπορεί να καταλήξει σε γάγγραινα. 
Τέλος λόγω του παθητικού καπνίσματος τα παιδιά των οποίων οι γονείς 
καπνίζουν είναι πολύ πιθανό να πάθουν πνευμονία και βρογχίτιδα στον 
πρώτο χρόνο της ζωής τους. Επίσης είναι πολύ πιθανό να υποφέρουν 
από πολύ συχνές και σοβαρές κρίσεις άσθματος.



 Ενημέρωση και ήρεμος διάλογος

 Σωματική άσκηση

 Υγιεινή διατροφή

 Εάν χρειαστεί, ψυχολογική βοήθεια ( τα ειδικά φάρμακα δεν συνιστώνται, 
απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους)

 Καθοριστικός είναι ο ρόλος του γιατρού και του δασκάλου , οι οποίοι 
οφείλουν να ενημερώσουν το παιδί για τις βλαβερές συνέπειες του 
καπνίσματος.





 Λόγοι κατανάλωσης αλκοόλ από εφήβους:

 Ο φόβος της απόρριψης

 Η επιθυμία να αρέσουν

 Να φαίνονται μεγαλύτεροι

 Αποφυγή του χλευασμού

 Προβλήματα με την οικογένεια

 Προβλήματα της εφηβείας

 Η μη τακτική φοίτηση στο σχολείο

 Η ύπαρξη αλκοολικού ατόμου στο στενό περιβάλλον

 Η επίδραση των συνομηλίκων

 Τα πρότυπα των γονέων και των φίλων

 Η διαφήμιση 



 Τα όργανα που επηρεάζονται από την κατανάλωση αλκοόλ είναι:

 Ο εγκέφαλος:διαταραχές στη μνήμη , στην όραση, στην ακοή, τραυλισμός

 Το συκώτι :κίρρωση του ήπατος

 Το δέρμα:υποθερμία

 Η καρδιά: βλάβη του μυϊκού ιστού

 Επίσης μπορεί να προκαλέσει : παχυσαρκία , διάφορες μορφές καρκίνου 
και νευρικές διαταραχές.

 Αλκοολισμός είναι ο εθισμός και η εξάρτηση στο αλκοόλ

 Ο αλκοολικός δημιουργεί προβλήματα στην υγεία του , στην οικογένειά 
του, στην εργασία του και στο κοινωνικό του περίγυρο. Για να 
αποτοξινωθεί χρειάζεται ειδική θεραπεία σε κέντρα αποτοξίνωσης.



 Διάλογος σε ήπιο κλίμα

 Βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον για να μετριάσει ο έφηβος το 
άγχος που αισθάνεται 

 Ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει στην απεξάρτηση του εφήβου από το 
αλκοόλ

 Βοήθεια ειδικού αν κριθεί αναγκαίο

 Στην οικογένεια να μην γίνεται χρήση αλκοόλ



Επιμέλεια διαφανειών :

Η επιβλέπουσα καθηγήτρια :

Δούδαλη Θάλεια 
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