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Η μόδα των νέων στο σήμερα και στο χθ

Εισαγωγή 
 

Ως  μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα η

διακρίνεται από ορισμένα γνωρίσματα τα 

διαφοροποιούν από τις άλλες ηλικιακές ομάδες.

λοιπόν, παίζουν οι νέοι και στην μόδα και ιδιαίτερα στην 

εξέλιξη της. Η διάθεση τους για μια συνεχή

αμφισβήτηση απέναντι σε οτιδήποτε επηρεάζει στιλιστικές 

απόψεις μικρών και μεγάλων διαμορφώνει δημιουρ

γνωστών σχεδιαστών μόδας

εξωτερικό. Ο νεωτερισμός είναι ένα 

κεφάλαιο που κάνει τη μόδα να αλλάζει χρόνο με τον χρόνο. 

Δυναμισμός, ευαισθησία αλλά και υπερβολή είναι μερικέ

λέξεις όπου μπορούν να εκφράσουν δημιουργήματα νέων 

σχεδιαστών στα πρώτα τους βήματα αλλά και μετέπειτα, με 

βασικό οδηγό τους το πάθος και την αγάπη τους για αυτή. 

αυτό κάθε φορά που κρίνουμε κάποιον νέο με μ

άποψη από εμάς ή διαφορετικ

σκεφτούμε πως πίσω από την εικόνα όπου βλέπουμε 

υπάρχουν κάποιες ατομικές απόψεις

ακόμη και μια μικρή προσωπική επανάσταση ενάντια στο 

συνηθισμένο και το απλό. Εκείνοι οι

νέοι είναι αυτοί όπου αργότερα οι μεγαλύτερες πασαρέλες 

μόδας στον κόσμο θα μιμηθούν λανσάροντας τις ιδέες τους και 

εμείς με την σειρά μας θα πούμε αργότερα πως ''είναι στην 

μόδα’’. 

 

Η Μόδα στην ψυχολογία των νέων.

Η μόδα σε κάθε χρονική περίοδο αφορά στα ρούχα, τα 

τα αξεσουάρ και στους τρόπους συμπεριφοράς.

αλλάζει η μόδα. Στη δεκαετία του ΄70 ήταν τα μακριά μαλλιά 

και οι φαβορίτες. Στη δεκαετία του ΄80 ήταν τα πολύχρωμα 

ρούχα. Τέλος στη δεκαετία του ΄90 ήταν το αθλητικό ντύσιμο. 

Οι νέοι νιώθουν την ανάγκη να ακολουθούν μία οποιαδήποτε 

τάση της μόδας, γιατί ταυτίζονται μ΄  αυτήν και τους αρέσει. 

Επίσης συμφωνούν με το ιδεολογικό της περιεχόμενο, δηλαδή 

με τις ιδέες και τη λογική της. Έπειτα με τη μόδα γεμίζουν τα 

κενά του χαρακτήρα τους, δηλαδή 

Τέλος κερδίζουν σε κοινωνικό κύρος,  καθώς μέσω της μόδας 

γίνονται πιο εύκολα αποδεκτοί σε διάφορα κοινωνικά 

περιβάλλοντα. Τα ΜΜΕ καθορίζουν την τάση της μόδας για 

καταναλωτικούς λόγους γι αυτό και προβάλλουν τις διάφορες 
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τάσεις της. Οι ηθοποιοί οι τραγουδιστές, τα μοντέλα και οι αθλητές επηρεάζουν τους νέους 

και τους ψυχαναγκάζουν να ταυτιστούν με μια τάση της μόδας. Άρα οι περισσότεροι νέοι 

έχουν υποστεί «πλύση εγκεφάλου» μέσω των διαφημίσεων. Σε κάθε εποχή υπάρχουν 

πάντα κάποιοι που ντύνονται διαφορετικά από την πλειοψηφία. Τα μακριά μαλλιά, 

τατουάζ, σκουλαρίκια και τα σκισμένα ρούχα είναι ακραίες εμφανίσεις για κάποιες εποχές. 

Αντίθετα το κοστούμι, ο ξυρισμένος τύπος και  η τσάντα εργασίας παραπέμπει σε σοβαρό 

στυλ. Επίσης οι φόρμες το αθλητικό παπούτσι και το αθλητικό καπέλο θεωρούνται 

φυσιολογικά. Οι νέοι επιλέγουν το ντύσιμό τους είτε γιατί θέλουν να διαφέρουν, είτε γιατί 

μ΄ αυτόν τον τρόπο θέλουν να δείξουν την αντίδρασή τους σε κάτι, είτε για δικούς τους 

άγνωστους λόγους. Η εξωτερική εμφάνιση μας βοηθάει να σχηματίσουμε μια πρώτη 

εντύπωση για κάποιον άγνωστο, όμως δεν πρέπει να κρίνουμε τόσο επιφανειακά. Δεν 

παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο για την ποιότητα του χαρακτήρα του ο τρόπος με τον οποίο 

ντύνεται κάποιος. Συμπερασματικά οι νέοι επηρεάζονται σε όλες τις εποχές από διάφορες 

τάσεις της μόδας για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οφείλουμε όμως να μην 

κρίνουμε τους συμπολίτες μας αποκλειστικά από την εμφάνισή τους. 

 

Αναδρομικά στα...80s και 90s 

 

1980 
 

Η δεκαετία της υπερβολής. Οι ώμοι φαρδαίνουν, οι βάτες κυριαρχούν και η σειρά 

«Δυναστεία» κάνει την Alexis Colby πρότυπο μόδας. Η γυμναστική γίνεται μόδα και το 

αθλητικό look βγαίνει και εκτός γυμναστηρίου. Το 

τζιν αποκτά υπογραφή και τα logos κυριαρχούν 

παντού. Είναι η εποχή των super - models και του 

καταναλωτισμού. Η γυναίκα κυνηγάει την καριέρα 

και γίνεται οικονομικά ανεξάρτητη. Ο Lacroix 

φέρνει το μπαρόκ, ο Alaia με τα πλεκτά του 

αγκαλιάζει το γυναικείο σώμα τονίζοντας τα 

κατάλληλα σημεία του, η Donna Karan χρησιμοποιεί 

το στρετς στα καλσόν και στα πουκάμισα body 

διευκολύνοντας την εργαζόμενη γυναίκα, ενώ οι 

Manolo Blahnik και Christian Louboutin 

καθιερώνονται στο χώρο του υποδήματος. Στην 

Ελλάδα υπάρχει έκρηξη στα περιοδικά μόδας, με το 

ΚΛΙΚ, DIVA αλλά και το πρώτο αντρικό περιοδικό το 

ΜΕΝ. Η Λάουρα Ντε Νίγκρις αναλαμβάνει τη 

Γυναίκα και αναδεικνύει νέα δημιουργικά ταλέντα 

στο styling και τη φωτογραφία.        

 

LOOKS 

Φούστες τύπου lambada, τουτού, μίνι φούστες, κολάν, τεράστια φαρδιά t-shirts, 

ξεβαμμένα τζιν, σκισμένα τζιν, μπουφάν τζιν, κοντά jackets, βάτες, φαρδιά τεράστια 

μπουφάν, τοπ από δίχτυ, τοπ και φορέματα με τον ένα ώμο έξω, φαρδιές παντελόνες, 

αθλητικές φόρμες και αθλητικά κορμάκια. Φούστες balloon, τεράστια μανίκια αλλά και 

μανίκια νυχτερίδα. 
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

Γκέτες, γάντια με κομμένα δάχτυλα, γάντια από δαντέλα, φιόγκοι στα μαλλιά, στέκες, 

πολύχρωμα γυαλιά, κονκάρδες, τεράστιες ζώνες, πλαστικά βραχιόλια, μακριά κολιέ, 

χρωματιστά καλσόν. Αγαπημένα παπούτσια είναι τα αθλητικά εταιρειών όπως η Reebok, 

Nike, L.A Gear και Keds.  

 

ΟΜΟΡΦΙΑ  

 

ΜΑΚΙΓΙΑΖ Τα φρύδια είναι φυσικά και παχιά. Το πρόσωπο φαίνεται φρέσκο και υγιές με 

ρουζ , αλλά και πούδρα που δίνει την εντύπωση του ηλιοκαμένου δέρματος. Τα χείλη 

βάφονται σε έντονο κόκκινο, ενώ οι σκιές παίζουν από γήινους τόνους σε έντονα χρώματα.  

 

ΜΑΛΛΙΑ Τα μαλλιά έχουν όγκο, οι φράντζες κρύβουν το πρόσωπο, ενώ η χρήση λακ και 

τζελ γίνεται καθημερινή συνήθεια.  

 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 

Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, Moschino, Katherine Hamnet, Christian Lacroix, 

Azzedine Alaia, Romeo Gigli, Rei Kawakubo, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Donna Karan, 

Gianni Versace, Norma Kamali, Giorgio Armani, Gianfranco Ferré, Calvin Klein, Βασίλειος 

Κωστέτσος, Νικόλας Μαυρόπουλος, Τίμης Παρίσης.  

 

ΕΙΔΩΛΑ 

Madonna, Cyndi Lauper, Kim Wilde, Grace Jones, Brooke Shields, Molly Ringwald, Nina 

Hagen, Jennifer Beals, Siouxsie Sioux, Dynasty, Dallas, Iman, Naomi Campbell, Cindy 

Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Tatjana Patitz, Helena 

Christensen, Cindy Serman, Meryl Streep, Paula Abdul, Ivana Trump, Άννα Βίσση,  Βάνα 

Μπάρμπα. 

 
 

1990 
 

Μετά την υπερβολή έρχεται η απλότητα. Η σιλουέτα ελευθερώνεται και δεν μπορούμε να 

πούμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ. Νέοι σχεδιαστές κάνουν την εμφάνιση τους με 

την Βρετανία να κατέχει τα πρωτεία στην ανάδειξη δημιουργικών ανθρώπων.  Ο John 

Galliano, ο Alexander McQueen και η Stella McCartney είναι το νέο αίμα. Ο Tom Ford 

αναλαμβάνει τον οίκο Gucci και τον απογειώνει, ενώ οι οίκοι Prada, D&G, Blumarine 

καθιερώνονται στο στερέωμα της μόδας. Η Kate Moss είναι αναμφισβήτητα το πρόσωπο 

της δεκαετίας. Ενσωματώνει την απλότητα, την ιδιαιτερότητα, τη μοναδικότητα και γίνεται 

μούσα πολλών σχεδιαστών, τραγουδιστών, ζωγράφων. Επειδή η μόδα έχει πολλά πρόσωπα 

και πολλές επιλογές , η μοναδικότητα και η προσωπικότητα είναι αυτά που χαρακτηρίζουν 

το στυλ του καθενός. Περιοδικά όπως The Face, Dazed&Confused, I-D, Ten, Another 

Magazine, Wallpaper εναλλάσσουν στιλ και φτιάχνουν μόδα. Την ίδια περίοδο μια 

Ελληνίδα, η Σοφία Κοκοσαλάκη, παίρνει διθυραμβικές κριτικές για τις συλλογές της με 

χρώμα και άρωμα από Ελλάδα. Τα περιοδικά μόδας αυξάνονται και εμφανίζονται και οι 

πρώτες εκπομπές μόδας στη τηλεόραση, που όμως δε θα κρατήσουν για πολύ.  
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα gadget  της νέας τεχνολογίας είναι τα νέα αξεσουάρ. 

Επίσης διάσημες σταρ του εξωτερικού κάνουν μόδα αντικείμενα και ρούχα που φορούν 

χωρίς να είναι διαχρονικά, καθώς αλλάζουν πολύ γρήγορα.  

 

ΟΜΟΡΦΙΑ  

 

ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

 Έχει επιρροές από πολλές 

δεκαετίες. Κάθε γυναίκα 

προσαρμόζει το make-up ανάλογα 

με τις ανάγκες και την 

προσωπικότητα της. Τα 

καλλυντικά από οίκους μόδας 

είναι πλέον γεγονός.  

 

ΜΑΛΛΙΑ  

Κοντά ή μακριά, όλα τα στιλ 

μαλλιών είναι στη μόδα.  

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 

John Galliano, Prada, Molinari, Gucci, D&G, Martin Margiela, Alber Elbaz, Helmut Lang, Raf 

Simons, Martine Sitbon, Bernhard Wilhelm, Ann Demeulemeester, Nicolas Ghesquière, Jil 

Sander, Junya Watanabe, Alexander McQueen, Stella Mccartney, Tom Ford, Marc Jacobs, 

Michael Kors, Sophia Kokosalaki, Yiorgos Eleftheriadis, Deux Hommes, Haris & Angelos.  

 

ΕΙΔΩΛΑ 

Sharon Stone, Kate Moss, Uma Thurman, Jennifer Aniston, Pamela Anderson, Liz Hurley, 

Stella Tenant, Madonna, Spice Girls, Princess Diana, Britney Spears, Winona Ryder, Julia 

Roberts, Meg Ryan, Δέσποινα Βανδή και Μάρα Δεσύπρη. 

 

 

2000 

 
Εξωτερική εμφάνιση Goths 

• Οτιδήποτε μαύρο( επίσης το  άσπρο ή οποιοδήποτε σκούρο χρώμα όπως το μωβ ή 

το σκούρο κόκκινο). 

• Ασημένια κοσμήματα 

• Ανοιχτό χρώμα δέρματος ( ίσως επειδή πολλοί από τους Goths θέλουν να έχουν 

όψη νεκρού ή θέλουν να υιοθετήσουν τη βικτωριανή αισθητική που λέει ότι το 

χλωμό δέρμα είναι σημάδι αριστοκρατίας ή επειδή πιστεύουν ότι το ηλιοκαμένο 

δέρμα προκαλεί καρκίνο. Γενικά τους Goths τους ευχαριστεί αισθητικά να δείχνουν 

χλωμοί παρά μαυρισμένοι - είτε έχουν είτε δεν έχουν κάποιο λόγο.) 

• Βαμμένα μαλλιά ( μαύρο, πλατινέ, κόκκινο ακόμα και μωβ) 

• Μαύρο και άσπρο μακιγιάζ –άσπρη πούδρα μαύρες σκιές και μαύρο κραγιόν. 



 

• Λεπτά φρύδια ( είτε τα βγάζουν με τσιμπιδάκι, είτε τα ξυρίζουν και ζωγραφίζουν 

λεπτά φρύδια) 

• Ρούχα από βελούδο ή από δέρμα, κορσέδες ή ρούχα από δαντέλα και τούλι.

• Περιλαίμια, συνήθως με καρφιά 

• Το αιγυπτιακό ankh 

• Το μάτι του Ρα ( το σύμβολο αυτό έγινε περισσότερο της μόδας επειδή ήταν 

εξώφυλλο στο CD των 

• Πεντάλφα ( το παγανιστικό σύμβολο που συμβολίζει το πνεύμα και τα τέσσερα 

στοιχεία της φύσης-φωτιά αέρας, γη, νερό. Από τότε όμως που 

συσχετίζουν με τη σατανιστική πεντάλφα, πολλοί 

σοκάρουν αυτούς τους ανθρώπους

• Σταυρός ( χριστιανικό σύμβολο)

• Αλυσίδες ( είτε ως αξεσουάρ των ρούχων τους  είτε πάνω στο σώμα τους).

• Παπούτσια με ψηλό κα μονοκόμματο τακούνι, μπότες στρατιωτικές ή  

• Tatoos και Body Piercing

• Μερικοί Goths τείνουν να μοιάσουν με τους: 

The Cure- μαύρο μακιγιάζ στα μάτια, κόκκινο μουτζουρωμένο κραγιόν), 

(χαρακτήρας του κόμικ 

και πάντα φοράει ankh

Crow- άσπρο πρόσωπο με ζωγραφισμένες κάθετες μαύρες γραμμές πάνω και κάτω 

από τα μάτια, μαύρο κραγιόν που εκτείνεται και πέρα από τα χείλη, μαύρη 

καμπαρτίνα), Andrew 

γυαλιά ηλίου, μαύρα μακριά μαλλιά, δερμάτινο παντελόνι και μπουφάν).

 

ΠΩΣ Η ΜΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΣΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Αυτοί που η εφηβεία 

τους έχει περάσει 

από τους 

καταυλισμούς της 

ROCK (ροκ), του 

παραισθησιογόνου,  

της ταχύτητας -που 

θέλουν να τονίσουν 

την παρουσία τους, 

αλλά και τη 

διαμαρτυρία τους- 

την επανάσταση που 

έμεινε στην 

εξέγερση. Αυτοί που 

ξεφαντώνουν με 

τρομακτικά 

χορευτικά, που τρέφονται με τη σεξουαλική τεχνολογία κόντρα στο free sex, που 

τραγουδάνε σαν τις γάτες, που χτενίζονται σαν

και κόκκινα σαν τον Εωσφόρο, που μιμούνται τα ζώα, που μακιγιάρονται τέρατα, που 

ντύθηκαν cartoons, που ντύνονται πτώματα, που ντύθηκαν έντομα, σκουλήκια, κάμπιες, 

Λεπτά φρύδια ( είτε τα βγάζουν με τσιμπιδάκι, είτε τα ξυρίζουν και ζωγραφίζουν 

από βελούδο ή από δέρμα, κορσέδες ή ρούχα από δαντέλα και τούλι.

Περιλαίμια, συνήθως με καρφιά  

Το μάτι του Ρα ( το σύμβολο αυτό έγινε περισσότερο της μόδας επειδή ήταν 

των Sisters of Mercy, Vision Thing). 

αγανιστικό σύμβολο που συμβολίζει το πνεύμα και τα τέσσερα 

φωτιά αέρας, γη, νερό. Από τότε όμως που μερικοί 

συσχετίζουν με τη σατανιστική πεντάλφα, πολλοί Goths μπορεί να τη φοράνε για να 

αυτούς τους ανθρώπους). 

χριστιανικό σύμβολο) 

Αλυσίδες ( είτε ως αξεσουάρ των ρούχων τους  είτε πάνω στο σώμα τους).

Παπούτσια με ψηλό κα μονοκόμματο τακούνι, μπότες στρατιωτικές ή  

Piercing( συνήθως όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό όσο οι 

τείνουν να μοιάσουν με τους: Robert Smith( τον τραγουδιστή των  

μαύρο μακιγιάζ στα μάτια, κόκκινο μουτζουρωμένο κραγιόν), 

(χαρακτήρας του κόμικ Τhe Sandman – σχάδια γύρω από τα μάτια, μαύρα μαλλιά 

ankh ), Eric Draven (χαρακτήρας του κόμικ και της ταινίας 

άσπρο πρόσωπο με ζωγραφισμένες κάθετες μαύρες γραμμές πάνω και κάτω 

από τα μάτια, μαύρο κραγιόν που εκτείνεται και πέρα από τα χείλη, μαύρη 

 Eldrich ( τραγουδιστής των Sisters of Mercy, πάντα

γυαλιά ηλίου, μαύρα μακριά μαλλιά, δερμάτινο παντελόνι και μπουφάν).

 

ΠΩΣ Η ΜΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΣΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

χορευτικά, που τρέφονται με τη σεξουαλική τεχνολογία κόντρα στο free sex, που 

τραγουδάνε σαν τις γάτες, που χτενίζονται σαν αρνιά, που βάφουν τα μαλλιά τους καροτ

και κόκκινα σαν τον Εωσφόρο, που μιμούνται τα ζώα, που μακιγιάρονται τέρατα, που 

ντύθηκαν cartoons, που ντύνονται πτώματα, που ντύθηκαν έντομα, σκουλήκια, κάμπιες, 

5 

Λεπτά φρύδια ( είτε τα βγάζουν με τσιμπιδάκι, είτε τα ξυρίζουν και ζωγραφίζουν 

από βελούδο ή από δέρμα, κορσέδες ή ρούχα από δαντέλα και τούλι. 

Το μάτι του Ρα ( το σύμβολο αυτό έγινε περισσότερο της μόδας επειδή ήταν 

αγανιστικό σύμβολο που συμβολίζει το πνεύμα και τα τέσσερα 

μερικοί το 

μπορεί να τη φοράνε για να 

Αλυσίδες ( είτε ως αξεσουάρ των ρούχων τους  είτε πάνω στο σώμα τους). 

Παπούτσια με ψηλό κα μονοκόμματο τακούνι, μπότες στρατιωτικές ή  Doc Martens. 

( συνήθως όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό όσο οι Punks). 

( τον τραγουδιστή των  

μαύρο μακιγιάζ στα μάτια, κόκκινο μουτζουρωμένο κραγιόν), Death 

σχάδια γύρω από τα μάτια, μαύρα μαλλιά 

αρακτήρας του κόμικ και της ταινίας The 

άσπρο πρόσωπο με ζωγραφισμένες κάθετες μαύρες γραμμές πάνω και κάτω 

από τα μάτια, μαύρο κραγιόν που εκτείνεται και πέρα από τα χείλη, μαύρη 

, πάντα με μαύρα  

γυαλιά ηλίου, μαύρα μακριά μαλλιά, δερμάτινο παντελόνι και μπουφάν). 

ΠΩΣ Η ΜΟΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΣΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

χορευτικά, που τρέφονται με τη σεξουαλική τεχνολογία κόντρα στο free sex, που 

αρνιά, που βάφουν τα μαλλιά τους καροτί 

και κόκκινα σαν τον Εωσφόρο, που μιμούνται τα ζώα, που μακιγιάρονται τέρατα, που 

ντύθηκαν cartoons, που ντύνονται πτώματα, που ντύθηκαν έντομα, σκουλήκια, κάμπιες, 
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που ντύνονται κατάδικοι, ευνούχοι, βασανιστές, κυρίαρχοι, ΝΑΖΙ (ναζί) που παραδίδονται 

στη γοητεία του θανάτου και σφαδάζουν σε σαδιστικο-μαζοχιστικές επιδεξιοτεχνίες 

(virtuositees). Γι' αυτούς η μόδα, η σύγχρονη μουσική και ο θόρυβος έγιναν οι κυριότεροι 

τροφοδότες της κουλτούρας τους. 

Οι μικρομεσαίοι -το μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό- είναι ο κόσμος του μαζικού pret a 

porter. Από το ρούχο της δουλειάς στο ρούχο των διακοπών - είναι ο κόσμος των 

διακοπών, των ταξιδιών, των groups (γκρουπς) της τουριστικής ιδεολογίας, των εθνικών 

φολκλορικών επιρροών. 

Όλον αυτό τον κόσμο τον χαρακτηρίζει μια διάθεση φυγής -φυγής στο όνειρο, στη 

νοσταλγία, σε οτιδήποτε του δίνει την ευκαιρία να το σκάσει από την πραγματικότητα. 

Και εδώ ακριβώς η μόδα προσφέρει αριστοτεχνικά τα επιτρεπτά standards (στάνταρ) 

φυγής στο όνειρο, στο θάμπωμα - από το παρελθόν, αναπολήσεις χαμένων παραδείσων 

μέχρι διαστημικές εξορμήσεις προς εξεύρεση αγνώστων παραδείσων. 

Σ' αυτά τα όνειρα, η μόδα αντιπαραθέτει μια δειγματογραφία «στολών» ολόκληρης της 

εξέλιξης του είδους από την εποχή που ήταν ανόργανη ύλη -νύμφη- μέχρι το ανθρωπάκι 

του διαστήματος, τον Ε.Τ. Προτείνει μορφές της εξέλιξης της βιολογίας πριν από την 

εμφάνιση της συνείδησης. Εδώ προβάλλει μια τεράστια γκάμα «στολών» από την 

εντομολογία σε ζουγκλοειδή ανθρωποειδή. 

Προτείνει επιστροφή στις ρίζες - πίσω στους πρωτόγονους, τότε που ο άνθρωπος 

φόρτωνε την αγωνία του στους θεούς, στα είδωλα.  

Βιομηχανοποιούνται, τουριστικοποιούνται, εκλαϊκεύονται όλα τα ΤΟΤΕΜ και τα 

ΤΑΜΠΟΥ και τα σκιάχτρα όλων των θρησκειών και όλων των πανικών. 

 

2000-2012: Οι top τάσεις της μόδας 

 
 Skinny Jeans 

 Uggs 

 Μίνι φούστες και κολάν 

 Καλσόν Οπάκ  

 Μεγάλα γυαλιά ηλίου 

 Πάνινα παπούτσια (Crocs) 

 Body Piercing 

 Χαμηλοκάβαλα τζίν 

 Tattoos 

 Μάλλινα σκουφάκια 

 

ΟΙ ΕΜΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 

(οι ειδικοί συμβουλεύουν) 
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Ένα πολύ σημαντικό στάδιο στην εξέλιξη των εφήβων είναι η διαφοροποίησή τους από 

τους γονείς. Κάθε γενιά είχε και τους αντιδραστικούς της, punks, ravers, hippies κ. α. και 

κάθε γενιά ενηλίκων προβληματίστηκε για το ίδιο θέμα. («Το παιδί μου έχει πρόβλημα, 

τι μουσική είναι αυτή που ακούει, πώς ντύνεται έτσι, γιατί δεν κόβει λίγο τα μαλλιά του 

πώς είναι έτσι;») 

Σήμερα ειδικά επειδή βιώνουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις και υπάρχει ένα σύνθετο 

και πολυδιάστατο άγχος που αιωρείται στη ζωή μας, οι γονείς είναι πολύ 

απασχολημένοι και τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια κοινωνική απομόνωση( αν και οι 

γονείς τα τρέχουν συνεχώς σε πάρτυ και σε υποχρεώσεις χωρίς να καταλαβαίνουν ότι 

δεν είναι αυτό που έχουν ανάγκη τα παιδιά τους). Οι Emo είναι emotional για ασαφείς 

λόγους, όπως είναι και οι γονείς τους και  κοινωνία ολόκληρη emotional για ασαφείς 

λόγους. Οι Emo απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις με « δε με ενδιαφέρει, γιατί έτσι, δεν 

ξέρω……, έναν τρόπο που αντανακλά την πολιτική και την οικογένεια της σημερινής 

εποχής. Ποιος ξέρει σήμερα; Ποιος ενδιαφέρεται σήμερα; Ποιος είναι σαφής σήμερα; 

‘Οσο περισσότερη επικοινωνία και χρόνος υπάρχει σε μια οικογένεια, τόσο λιγότερες 

είναι οι αντιδράσεις των παιδιών. Βρείτε το χρόνο και το κουράγιο να επικοινωνήσετε 

ουσιαστικά μαζί του/της. Μιλήστε για τη μέρα σας, για τις δυσκολίες σας, τις 

απογοητεύσεις σας, τις αποτυχίες σας  και φυσικά για τα δυνατά σας σημεία. Αγοράστε 

του/της τη μπλούζα που του/της αρέσει χωρίς κριτική. Συζητήστε με το παιδί σας για να 

το ακούσετε χωρίς πάντα να το συμβουλεύσετε,  με μια διάθεση που να παροτρύνει το 

παιδί να σας μιλήσει, φιλική. Γελάστε με τις αδυναμίες ή με τα λάθη του χωρίς να 

θυμώσετε. Να θυμάστε τον απλό κανόνα ότι για να σας μιλήσει το παιδί σας πρέπει να 

πιστεύει ότι έχετε τη διάθεση να το ακούσετε και όχι να το επικρίνετε. 

Ποια είναι η τελευταία φορά που περάσατε καλά μαζί, που γελάσατε, που 

διασκεδάσατε; Προσπαθήστε να βρείτε το χρόνο να γελάσετε με το παιδί σας. Είναι μια 

δραστηριότητα που θα φέρει περισσότερα θετικά αποτελέσματα και από το διάβασμα 

ακόμα. Α! προσοχή, να μη ξεχνάτε οι μαμάδες τους μπαμπάδες στη διασκέδαση και στη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας. Το θετικότερο μήνυμα για ζωή το παίρνουν τα 

παιδιά των οποίων οι γονείς υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και είνα συναισθηματικά 

υγιείς, είτε είναι χωρισμένοι, είτε παντρεμένοι. 

Στην οικογένειά σας δέχεστε γενικά τη διαφορετικότητα ή κριτικάρετε τα άτομα που 

διαφέρουν από εσάς; Εάν δείτε ένα μακρυμάλλη με σκουλαρίκι υπάρχει περίπτωση να 

πείτε «ωραίο παιδί»; Εάν δείτε ένα άτομο διαφορετικό από εσάς πόση σημασία θα 

δώσετε στην εμφάνισή του/της; Το μήνυμα λοιπόν που δίνετε στα παιδιά σας με αυτόν 

τον τρόπο είναι ότι η εμφάνιση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ότι με την εμφάνιση 

μπορούν αν υποστηρίξουν θέσεις που δεν ξέρουν πώς να τις υποστηρίξουν μέσω της 

επικοινωνίας. Εάν δείτε μία περίεργη εμφάνιση στο δρόμο και πείτε «ενδιαφέρον πλάκα 

έχει» και άλλα τέτοια σχόλια, τότε αμέσως η εμφάνιση αποδυναμώνεται. Αν πείτε «Α! 

τον αλήτη», αμέσως ένα παιδί καταλαβαίνει ότι η εμφάνιση μπορεί να αντιπροσωπεύει 

μία στάση ζωής. Οι γονείς λοιπόν δίνουν το μήνυμα στα παιδιά τους το τι σημαίνει η 

εμφάνιση και από τους γονείς θα εξαρτηθεί το κατά πόσο τα παιδιά τους θα 

επικροτήσουν την οποιαδήποτε τάση. 

Δεχθείτε τα παιδιά σας ό,τι και να φοράνε. Δεν έχει και τόση σημασία αν τα μαλλιά 

έχουν λακ και είναι προς τα πάνω, αν έχουν σκουλαρίκια, αν τα μάτια και τα νύχια είναι 

μαύρα,…….. Σημασία έχει αν η ψυχή τους είναι μαύρη. Αν νομίζετε λοιπόν ότι τα παιδιά 

σας διανύουν μια εφηβική φάση (που είναι πολύ πιθανό), καλύτερα να πάτε στο 

κρεβάτι τους το βράδυ  και όταν ξεβαφτούν κα οι μάσκες βγούνε να τους δώσετε μια 
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σφιχτή αγκαλιά και να σκεφθείτε ενώ ψιθυρίζετε «σ΄αγαπώ» εφηβεία είναι και θα 

περάσει. 

Αν πάλι πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα συμβουλευτείτε έναν ειδικό και 

προστατεύστε τη σχέση σας. Το πιο σημαντικό που μένε ενώ εσείς μεγαλώνετε είναι η 

σχέση σας με τα παιδιά σας, μην το ξεχνάτε αυτό…. Το τι φοράνε δεν παίζει τόσο μεγάλο 

ρόλο, ρόλο παίζει το τι σκέφτονται, το τι νιώθουν, το πόσο αισιόδοξα βλέπουν το μέλλον 

τους και το πόσο ζεστά έχουν μάθει να αγκαλιάζουν…… 

 

 

Βιβλιογραφία: 
• http://en.wikipedia.org/wiki/1980s_in_fashion 

• http://www.chic-steals.com/2011/07/fashion-from-the-80s-90s-inspired-by-teen-

movies.html 

• http://voices.yahoo.com/top-teen-fashion-fads-last-decade-2000-2009-5132673.html 

• http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/part-1-fashion-in-the-21st-century--

2001-a-style-odyssey-1134667.html 

• Λένα Καστρησίου , κλινική ψυχολόγος, http://www.psychotherapists.gr/articles/emo-

treatment 

• www.goth.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οι διατροφικές συνήθειες των εφήβων 

 
Όπως γνωρίζουμε τα παιδιά είναι το 

μέλλον κάθε τόπου. Σύμφωνα με την 

παρακάτω έρευνα όμως, υπάρχουν κάποια 

σημεία που το δικό μας «μέλλον» απέχει 

από αυτό που προμηνύεται....

λόγος; Οι διατροφικές συνήθειες και

τρόπος ζωής των εφήβων. Μπορεί λοιπόν 

σαν Έλληνες να ανήκουμε στους 

«εμπνευστές» της μεσογειακής διατροφής 

όμως οι διατροφικές συνήθειες των 

εφήβων μαθητών, απέχουν κατά πολύ από 

τα πρότυπα της μεσογειακής πυραμίδας

διατροφής ενώ ιδιαίτερα αυξημένα 

φαίνονται και τα ποσοστά των εφήβων

που δηλώνουν καπνιστές αλλά και των 

νέων που κάνουν συχνή χρήση αλκοόλ.

Παρακάτω παρουσιάζονται αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας πο

από τον τομέα Υγείας του ΙΕΚ ΔΟΜΗ:

Διατροφικές συνήθειες  εφήβων μαθητών Γυμνασίων & Λυκείων

 1. Μόλις το 10 % λαμβάνει πρωινό πρωινό και τις 7 (ή 6) ημέρες της εβδομάδας.

 2. Το 52% επιλέγει ως βασικό ρόφημα στο πρωινό τον καφέ

 3. Παρόλο που το 97% καταναλώνει δεκατιανό (κολατσιό), το 60% από το συγκεκριμένο

     ποσοστό επιλέγει να αγοράσει κάτι από το κυλικείο του σχολείου και μόλις το 11% 

     καταναλώνει κάτι που προετοιμάστηκε στο σπίτι!

 4. Το 20% δήλωσε πως το γεύμα του περιλαμβάνει κρέας καθημερινά και το 60% 3 με 4 

     φορές εβδομαδιαίως! 

 5. Τα όσπρια για ένα ποσοστό του 20% (παρακαλώ) είναι κάτι… άγνωστο αφού

     περιλαμβάνονται στο γεύμα τους 1 φορά τον μήνα.

 6. Τα ζυμαρικά για το 69% αποτελεί γεύμα για τις 3 ή 4 φορές της εβδομάδας! 

  7. Μόλις και μετά… βίας, υφίσταται η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών,

      αφού fun δηλώνουν μόλις το 3%.

 8. Για το 50%, τα γλυκά αποτελούν «απαραίτητο» συμπλήρωμα του γεύματος 3με 4 φορές

      την εβδομάδα! 

 9. Το 15% λέει ναι στην κατανάλωση αλκοόλ 3 με 4 φορές εβδομαδιαίως. 

10. Στην ερώτηση: είστε καπνιστής; Θετικά απάντησε το 28% !

11. Παρόλο που το 93% των εφήβων προτιμά το σπ

       δυνατότητα να το απολαύσει γιατί δεν… υπάρχει!

Περισσότεροι από το ένα πέμπτο των εφήβων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και ελάχιστοι 

ακολουθούν σωστή διατροφή, λαμβάνοντας τις συνιστώμενες ποσότητες φρούτων και 

λαχανικών. 

ιατροφικές συνήθειες των εφήβων μαθητών

Όπως γνωρίζουμε τα παιδιά είναι το 

μέλλον κάθε τόπου. Σύμφωνα με την 

όμως, υπάρχουν κάποια 

«μέλλον» απέχει 

από αυτό που προμηνύεται....  «υγιές». Ο 

λόγος; Οι διατροφικές συνήθειες και  ο 

Μπορεί λοιπόν 

ανήκουμε στους 

«εμπνευστές» της μεσογειακής διατροφής 

όμως οι διατροφικές συνήθειες των 

χουν κατά πολύ από 

τα πρότυπα της μεσογειακής πυραμίδας  

διατροφής ενώ ιδιαίτερα αυξημένα 

φαίνονται και τα ποσοστά των εφήβων  

που δηλώνουν καπνιστές αλλά και των 

νέων που κάνουν συχνή χρήση αλκοόλ. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

από τον τομέα Υγείας του ΙΕΚ ΔΟΜΗ: 

εφήβων μαθητών Γυμνασίων & Λυκείων  

Μόλις το 10 % λαμβάνει πρωινό πρωινό και τις 7 (ή 6) ημέρες της εβδομάδας.

Το 52% επιλέγει ως βασικό ρόφημα στο πρωινό τον καφέ 

Παρόλο που το 97% καταναλώνει δεκατιανό (κολατσιό), το 60% από το συγκεκριμένο

ποσοστό επιλέγει να αγοράσει κάτι από το κυλικείο του σχολείου και μόλις το 11% 

καταναλώνει κάτι που προετοιμάστηκε στο σπίτι! 

Το 20% δήλωσε πως το γεύμα του περιλαμβάνει κρέας καθημερινά και το 60% 3 με 4 

. Τα όσπρια για ένα ποσοστό του 20% (παρακαλώ) είναι κάτι… άγνωστο αφού

στο γεύμα τους 1 φορά τον μήνα. 

Τα ζυμαρικά για το 69% αποτελεί γεύμα για τις 3 ή 4 φορές της εβδομάδας! 

Μόλις και μετά… βίας, υφίσταται η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών,

αφού fun δηλώνουν μόλις το 3%. 

αποτελούν «απαραίτητο» συμπλήρωμα του γεύματος 3με 4 φορές

Το 15% λέει ναι στην κατανάλωση αλκοόλ 3 με 4 φορές εβδομαδιαίως. 

Στην ερώτηση: είστε καπνιστής; Θετικά απάντησε το 28% ! 

Παρόλο που το 93% των εφήβων προτιμά το σπιτικό φαγητό, το 18% δεν έχει την

δυνατότητα να το απολαύσει γιατί δεν… υπάρχει! 

Περισσότεροι από το ένα πέμπτο των εφήβων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και ελάχιστοι 

ακολουθούν σωστή διατροφή, λαμβάνοντας τις συνιστώμενες ποσότητες φρούτων και 
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μαθητών 

υ πραγματοποιήθηκε 

 Αθήνας: 

Μόλις το 10 % λαμβάνει πρωινό πρωινό και τις 7 (ή 6) ημέρες της εβδομάδας.  

Παρόλο που το 97% καταναλώνει δεκατιανό (κολατσιό), το 60% από το συγκεκριμένο 

ποσοστό επιλέγει να αγοράσει κάτι από το κυλικείο του σχολείου και μόλις το 11%  

Το 20% δήλωσε πως το γεύμα του περιλαμβάνει κρέας καθημερινά και το 60% 3 με 4  

. Τα όσπρια για ένα ποσοστό του 20% (παρακαλώ) είναι κάτι… άγνωστο αφού 

Τα ζυμαρικά για το 69% αποτελεί γεύμα για τις 3 ή 4 φορές της εβδομάδας!  

Μόλις και μετά… βίας, υφίσταται η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, 

αποτελούν «απαραίτητο» συμπλήρωμα του γεύματος 3με 4 φορές 

Το 15% λέει ναι στην κατανάλωση αλκοόλ 3 με 4 φορές εβδομαδιαίως.  

ιτικό φαγητό, το 18% δεν έχει την 

Περισσότεροι από το ένα πέμπτο των εφήβων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και ελάχιστοι 

ακολουθούν σωστή διατροφή, λαμβάνοντας τις συνιστώμενες ποσότητες φρούτων και 
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Ενεργειακές απαιτήσεις εφήβων 

 
Οι ενεργειακές απαιτήσεις των κοριτσιών προσεγγίζουν τις 2600 θερμίδες την ημέρα, ενώ 

των αγοριών τις 3600 θερμίδες. Οι διαφοροποιήσεις στη σύσταση του σώματος και 

ιδιαίτερα στην αύξηση του μυϊκού ιστού, συμβάλλουν και αυτές στις ιδιαίτερες 

ενεργειακές απαιτήσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα.  

  Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη κατά την εφηβεία κυμαίνονται από 0,8-1 gr/kgr σωματικού 

βάρους την ημέρα. Ο έφηβος θα πρέπει να καταναλώνει ικανοποιητικές ποσότητες 

πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας και άρα τροφές όπως το κρέας, το ψάρι, το κοτόπουλο, 

τα γαλακτοκομικά και το αυγό. 

 Τα λιπαρά πρέπει να καλύπτουν το 30% των ημερήσιων προσλαμβανομένων θερμίδων, με 

το κορεσμένο λίπος (λίπος κρέατος- λίπος γαλακτοκομικών) να καλύπτει λιγότερο από το 

10% της ενέργειας αυτής. Προσοχή! Το λίπος της τροφής είναι απαραίτητο, αλλά σε 

ισορροπημένες ποσότητες. Μια διατροφή που προσδίδει ποσοστό λίπους μικρότερο του 

30% των ημερήσιων θερμίδων, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή πρόσληψη βιταμινών και 

απαραίτητων λιπαρών οξέων και άρα σε προβλήματα ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά 

διαιτολόγια πλούσια σε λίπος μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα παχυσαρκίας. Κατά 

την εφηβεία και λόγω των αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων οι ανάγκες σε Β1, σε Β2 και 

σε Νιασίνη είναι ιδιαίτερα αυξημένες. 

Τροφές πλούσιες σε Β1 είναι η μαγιά μπίρας, το κόκκινο κρέας, τα δημητριακά 

προγεύματος, τα όσπρια, οι ηλιόσποροι. Τροφές πλούσιες σε B2 είναι το κόκκινο κρέας, τα 

δημητριακά προγεύματος, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, το συκώτι, τα γαλακτοκομικά, τα 

μανιτάρια. Τροφές πλούσιες σε Νιασίνη είναι η μαγιά μπίρας, τα μανιτάρια, ο τόνος, τα 

όσπρια, οι ξηροί καρποί, τα γαλακτοκομικά. Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D είναι πολύ 

σημαντική για καλή σκελετική υγεία. Καλές πηγές βιταμίνης D είναι οι σαρδέλες, ο 

σολομός, ο τόνος, τα γαλακτοκομικά, το συκώτι και τα αβγά. Μεγάλη έμφαση κατά την 

εφηβεία πρέπει να δίνεται στις τροφές που είναι πλούσιες σε ασβέστιο. Ο έφηβος πρέπει 

να καταναλώνει τουλάχιστον τρεις μερίδες γαλακτοκομικών ημερησίως. 

 Μεγάλη έμφαση, κατά την περίοδο της εφηβείας, πρέπει να δίνετε στη διατροφική 

επάρκεια σιδήρου, ιδιαίτερα στα κορίτσια. Έφηβες με μειωμένη πρόσληψη σιδήρου, με 

αυξημένες απώλειες αίματος κατά την έμμηνο ρήση ή κοπέλες που ακολουθούν ακραίες 

δίαιτες αδυνατίσματος μπορεί εύκολα να οδηγηθούν στην εμφάνιση σιδηροπενικής 

αναιμίας. Καλές πηγές σιδήρου είναι το συκώτι και το κόκκινο κρέας και όχι ως είθισται να 

λέγεται οι φακές και το σπανάκι, αφού γνωρίζουμε πως ο σίδηρος από τις φυτικές πηγές 

δεν παρουσιάζει καλή απορρόφηση. 

Εφηβική παχυσαρκία  
Η παχυσαρκία είναι η περίσσεια σωματικού λίπους. Απαιτείται λοιπόν μέτρηση της 

σύστασης του σώματος, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ή BMI (body mass index) = 

Kgr/m2 , δηλαδή ο λόγος του βάρους δια του τετραγώνου του ύψους σε μέτρα, έχει τη 

μεγαλύτερη αποδοχή και χρησιμοποιείται ευρέως στη διάγνωση της παχυσαρκίας στους 

ενήλικες καθώς συσχετίζεται καλύτερα με το σωματικό λίπος. Με βάση αυτόν, οι ενήλικες 

χαρακτηρίζονται ως κανονικοί (ΔΜΣ κάτω του 25), υπέρβαροι (ΔΜΣ μεταξύ 25 και 29,9) και 

παχύσαρκοι (ΔΜΣ άνω του 30).  

Πως να χρησιμοποιήσετε τις καμπύλες ανάπτυξης 
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1. Στον οριζόντιο άξονα εντοπίστε την ηλικία του παιδιού. Σχεδιάστε μία κάθετη 

γραμμή ως προς τον άξονα της ηλικίας που θα ξεκινά από την ηλικία του. 

2. Στον κάθετο άξονα εντοπίστε το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού ανά καμπύλη. 

Σχεδιάστε μία κάθετη γραμμή ως προς τον άξονα του βάρους / ύψους / Δ.Μ.Σ που 

θα ξεκινά από το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού. 

3. Το σημείο που τέμνονται αυτές οι δύο γραμμές είναι η εκατοστιαία θέση του 

παιδιού ως προς το βάρος / ύψος / Δ.Μ.Σ του παιδιού. 

Για τον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό έχει προταθεί η 95η εκατοστιαία θέση στις 

καμπύλες δείκτη μάζας σώματος ως το όριο πάνω από το οποίο ένα παιδί θεωρείται 

παχύσαρκο και η 85 η εκατοστιαία θέση για το υπέρβαρο. Σε κάθε διάγραμμα τρεις απ΄ 

τις καμπύλες εκατοστιαίας θέσης φαίνονται πιο έντονα (η 3η, 50η και η 97η). Αν το 

σημείο που προσδιορίσατε βρίσκεται μεταξύ της 10ης και 90ης το παιδί βρίσκεται 

εντός κανονικών ορίων. 

 

 

Βάρος και ηλικία:  

  

 

Αγόρια 0 – 18 ετών     Κορίτσια 0 - 18 ετών 
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Στο δυτικό κόσμο η παχυσαρκία είναι το πιο συχνό πρόβλημα διατροφής. Περίπου 

250.000.000 άνθρωποι, δηλαδή το 7% του τρέχοντος παγκόσμιου πληθυσμού είναι 

παχύσαρκοι. Δύο με τρείς φορές περισσότεροι άνθρωποι είναι υπέρβαροι. Περίπου 14-

15% όλων των 15χρονων στις ΗΠΑ κατηγοριοποιούνται ως παχύσαρκοι. Σύγκριση των 

δεδομένων από μελέτες που διεξάχθηκαν σε σχολεία το 1997 και 1998 δείχνουν ότι οι 

ΗΠΑ, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία είχαν τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Η 

παχυσαρκία στα παιδιά και τους 

εφήβους ραγδαία εξελίσσεται σε 

μια παγκόσμια επιδημία με 

τεράστιες προεκτάσεις στη δημόσια 

υγεία καθώς τα υπέρβαρα παιδιά 

γίνονται υπέρβαροι ενήλικες. Το 8% 

του ενήλικου πληθυσμού είναι 

υπερβολικά παχύσαρκοι όπως 

ορίζεται από το ΔΜΣ>30 και 25% 

των παιδιών και εφήβων είναι 

υπέρβαροι. Σύμφωνα με την 

πρόσφατη μελέτη της Α’ 

Παιδιατρικής Κλινικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με 

την πληθυσμιακή ανάλυση των καμπύλων αύξησης Ελλήνων παιδιών και εφήβων, η 95η 

εκατοστιαία θέση έχει αυξηθεί την τελευταία 20ετία κατά 15 κιλά στα αγόρια και 7 κιλά 

στα κορίτσια. Αυτά, είναι παχύτερα κατά 3 και 2 κιλά από τα αντίστοιχα παιδιά των 

Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν μέχρι τώρα τα παχύτερα παιδιά στον κόσμο. Από αυτό 

προκύπτει ότι τα Ελληνόπουλα έχουν τα πρωτεία παγκοσμίως στην παιδική παχυσαρκία.  
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Η εφηβεία αποτελεί κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη της παχυσαρκίας. Το βασικό 

πλεονέκτημα της ηλικίας αυτής είναι η επιταχυνόμενη ανάπτυξη όπου η αύξηση της μυϊκής 

μάζας συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες και δαπάνες ενέργειας ενώ το βασικό μειονέκτημα 

αποτελεί η αύξηση της λιπώδους μάζας στα κορίτσια. Ο κίνδυνος για παχυσαρκία στην 

ενήλικη ζωή συνδέεται ισχυρά με το βαθμό της παχυσαρκίας κατά την εφηβεία, ενώ για τα 

προεφηβικά παιδιά συνδέεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την παχυσαρκία των γονέων. Στα 

κορίτσια υπάρχει μια φυσιολογική αύξηση στο ποσοστό της λιπώδους μάζας μέχρι την 

ηλικία των 17 ετών, ενώ στα αγόρια το ποσοστό της λιπώδους μάζας ελαττώνεται μετά την 

ηλικία των 13 χρόνων φτάνοντας το ελάχιστο στην ηλικία των 15 ετών. Η διαφορά αυτή 

συνδέεται με τη γρηγορότερη και μεγαλύτερη αύξηση της μη - λιπώδους μάζας στα αγόρια 

η οποία συνεχίζεται μέχρι την ηλικία των 19 ετών. Στα κορίτσια, η ανάπτυξη σταματά γύρω 

στα 15 χρόνια. Παράλληλα με τις μεταβολές στη μη-λιπώδη μάζα, η δαπάνη ενέργειας η 

οποία είναι περίπου η ίδια στα δύο φύλα προεφηβικά, αυξάνει περισσότερο για τα αγόρια 

από ότι για τα κορίτσια κατά την εφηβεία, έχοντας σαν αποτέλεσμα τις σημαντικά 

υψηλότερες απαιτήσεις σε ενέργεια και πρωτεϊνες στα αγόρια και τους ενήλικες άνδρες. Η 

εφηβεία λοιπόν, είναι μια περίοδος που συνοδεύεται από αλλαγές στη σύσταση του 

σώματος, τέτοιες που αμβλύνουν την ανάπτυξη της παχυσαρκίας στα αγόρια ενώ τις 

επιδεινώνουν στα κορίτσια. Επιπρόσθετα, στα κορίτσια η τάση για δαπάνη ενέργειας 

μειώνεται πριν την εφηβεία, εύρημα το οποίο δεν εμφανίζεται στον ίδιο βαθμό στα αγόρια 

και οφείλεται μάλλον σε αλλαγές συμπεριφοράς ή σε μηχανισμούς συντήρησης ενέργειας. 

Επιδημιολογικές μελέτες, υποστηρίζουν την άποψη ότι το ένα τρίτο περίπου της 

παχυσαρκίας σε ενήλικες γυναίκες ξεκινά στην εφηβεία. Αν και η καθυστέρηση της 

εφηβείας στα αγόρια συνδέεται με παροδική αύξηση της λιπώδους μάζας, ο κίνδυνος να 

αναπτύξει ένα αγόρι παχυσαρκία είναι μικρότερος.  

 

Προβλήματα υγείας που προκαλούνται 

 
Σημαντικός αριθμός εφήβων με αυξημένο βάρος παρουσιάζει προβλήματα όπως η 

υπέρταση, η υπερουριχαιμία, η τάση για σακχαρώδη διαβήτη, η διαταραχή λιπιδίων του 

αίματος (χοληστερίνη κ.α.), το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών κ.α. Η παχυσαρκία 

συνιστά ωρολογιακή βόμβα για τη χώρα μας, καθώς αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις 

στο μέλλον, αφού οι παχύσαρκοι έφηβοι έχουν σημαντική πιθανότητα να εμφανίσουν 

καρδιαγγειακές ασθένειες, διαβήτη ή και ορισμένους τύπους καρκίνου κατά την 

ενηλικίωσή τους.  

 

Διαταραχές πρόσληψης τροφής-ψυχογενής ανορεξία 

 
Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) έχει αντιμετωπίσει περισσότερους από 180 εφήβους 

με διαταραχές πρόσληψης τροφής. Οι επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των 

παιδιών είναι σημαντικές. Περίπου 25 παιδιά χρειάστηκαν νοσηλεία και μερικά χρειάστηκε 

να διακόψουν για κάποιο διάστημα την παρακολούθηση του σχολείου τους.  

Το πρόβλημα αφορά κυρίως τα κορίτσια. Η συχνότητα είναι δεκαπλάσια στα κορίτσια 

έναντι των αγοριών, παρουσιάζοντας έξαρση σε δύο ηλικίες, στα 14 και 18 χρόνια. Επίσης, 

αφορά κυρίως τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, τις πολύ καλές μαθήτριες, τις 

αθλήτριες και πρωταθλήτριες σε αθλήματα, που απαιτούν παιδισμό στην εμφάνιση ή σε 
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αυτά που το βάρος σχετίζεται με την επίδοση, όπως μπαλέτο, ρυθμική γυμναστική, 

κολύμπι κ.α.  

Ο βομβαρδισμός των εφήβων από τα 

μέσα ενημέρωσης με λανθασμένα 

πρότυπα και η προβολή της εξωτερικής 

εμφάνισης ως βασική προϋπόθεση 

επιτυχίας και ευτυχίας οδηγούν σε 

διατροφικές υπερβολές. Η ταύτιση 

επαγγελμάτων όπως μοντέλα, ηθοποιοί, 

τραγουδιστές κ.λπ. με την «εύκολη και 

γρήγορη επιτυχία» οδηγούν τους 

εφήβους στην υιοθέτηση 

συμπεριφορών, προκειμένου να 

μιμηθούν τα αντίστοιχα πρότυπα. 

 

Στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας εφαρμόζεται πρόγραμμα παρέμβασης από ομάδα ειδικών 

(παιδίατρος, παιδοψυχίατρος, διατροφολόγος και οικογενειακή σύμβουλος). Τα 

αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά για σημαντικό αριθμό παιδιών. Υπήρξε βέβαια και 

μικρός αριθμός περιπτώσεων που είτε δεν συνεργάστηκαν, είτε χρειάστηκαν παραπομπή 

σε κλειστό ψυχιατρικό πλαίσιο.  

Η νευρική ανορεξία είναι μία διατροφική διαταραχή με ισχυρό ψυχολογικό υπόβαθρο. Οι 

επιπτώσεις της είναι πολύ βλαβερές όμως συχνά δεν διαγιγνώσκεται προτού το άτομο 

φτάσει σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που νοσούν είναι 

έφηβοι και ιδιαίτερα κορίτσια ηλικίας 11-20 ετών. 

 

Κριτήρια Νευρικής Ανορεξίας 

 

Α. Το άτομο αρνείται να διατηρήσει το σωματικό 

του βάρος στα επίπεδα του κατώτερου 

φυσιολογικού για την ηλικία και το ύψος του. (Το 

φυσιολογικό βάρος για έφηβους καθορίζεται 

σύμφωνα με τις καμπύλες ανάπτυξης) 

 

Β. Το άτομο βιώνει έντονο φόβο για την αύξηση του 

βάρους του, το οποίο και καθορίζει απόλυτα τον 

τρόπο που αξιολογεί την ζωή του 

 

Γ. Το άτομο αρνείται την σοβαρότητα του 

υπάρχοντος χαμηλού σωματικού βάρους, πιστεύει 

δηλαδή ότι το βάρος του είναι υψηλότερο του 

φυσιολογικού (κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται 

ως «διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος») 

 

Δ. Απουσία έμμηνου ρύσης για τουλάχιστον 3 

διαδοχικούς κύκλους  

Παράλληλα όμως υπάρχουν και άτυπες μορφές της 

νόσου όπου δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια. Η 
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διάγνωση της νευρικής ανορεξίας είναι συχνά δύσκολη στους έφηβους καθώς η σωματική 

ανάπτυξη δεν έχει ολοκληρωθεί και οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μπορεί να 

ληφθούν ως φυσιολογικές. Επιπλέον στις έφηβες είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί το 

κριτήριο της αμηνόρροιας. Μέχρι την ηλικία των 15 ετών είναι πιθανό η έμμηνος ρύση να 

μην έχει ξεκινήσει ή ο κύκλος να είναι πολύ ασταθής με μεγάλα διαστήματα απουσίας 

έμμηνου ρύσης.  

 

Πως τα άτομα του άμεσου περιβάλλοντος των εφήβων μπορούν να 

αντιληφθούν τα πρώιμα συμπτώματα της ασθένειας; 

 
Τα άτομα με νευρική ανορεξία δεν έχουν επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης τους. 

Δεν αντιλαμβάνονται 

ότι έχουν ψυχολογικό 

πρόβλημα και μάλιστα 

θεωρούν το βάρος 

τους υψηλό. Γι’ αυτό 

άλλωστε δεν 

αναζητούν βοήθεια. 

Είναι πολύ σημαντικό 

λοιπόν τα άτομα του 

άμεσου 

περιβάλλοντός τους να 

αντιληφθούν κάποια 

πρώιμα συμπτώματα 

και να αναζητήσουν οι 

ίδιοι βοήθεια από ειδικούς ψυχολόγους και διαιτολόγους. 

 

Τα 5 σημάδια που «χτυπούν το καμπανάκι» για πιθανή διατροφική διαταραχή είναι τα 

εξής: 

 

1. Το άτομο θέτει στόχους μείωσης του βάρους του 

2. Το άτομο ασκεί αυξημένη κριτική για το βάρος και το σχήμα του σώματός του 

3. Το άτομο είναι κοινωνικά απομονωμένο και εμφανίζει σημάδια κατάθλιψης 

4. Μη εμφάνιση ή διακοπή της έμμηνου ρύσης 

5. Το άτομο κάνει εμετό, παίρνει καθαρτικά ή κάνει υπερβολική γυμναστική με στόχο την                                                   

αποβολή των θερμίδων της τροφής που κατανάλωσε. 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
 

- Υπερβολικά αργή κατανάλωση φαγητού 

- Κατανάλωση φαγητού με ακατάλληλα σκεύη 

- Ασυνήθιστοι συνδυασμοί τροφίμων 

- Υπερβολική χρήση μπαχαρικών, ξυδιού, λεμονιού 

- Αποφυγή συγκεκριμένων τροφίμων και επιλογή «ασφαλών» τροφίμων 

- Μικρή ποικιλία τροφίμων 
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- Πολύ χαμηλή ή υπερβολική κατανάλωση υγρών με σκοπό είτε να μην «βαρύνει» λόγω   

του νερού είτε να «φουσκώσει» με την κατανάλωσή του 

Η αιτιολογία της νευρικής ανορεξίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη καθώς η ασθένεια αυτή 

επηρεάζεται από βιολογικούς, γενετικούς, ενδοπροσωπικούς, οικογενειακούς και 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. 

 

Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η έγκαιρη διάγνωση, καθώς όσο νωρίτερα διαγνωστεί 

η νευρική ανορεξία τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση για την ασθενή. Αν λοιπόν 

αντιληφθείτε ότι κάποιο κοντινό σας πρόσωπο εμφανίζει κάποια από τα χαρακτηριστικά 

που αναφέρθηκαν τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους επιστήμονες 

ψυχολόγους και διαιτολόγους που θα διαγνώσουν και θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 

Ειδικότερα για τους εφήβους στο Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» λειτουργεί 

Μονάδα Εφηβικής Υγείας, που αντιμετωπίζει συνολικά περιστατικά νευρογενούς ανορεξίας 

με εφηβίατρο, παιδοψυχίατρο, διατροφολόγο, και ψυχολόγο για την υποστήριξη του 

εφήβου και της οικογένειάς του. 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• http://www.lifemag.gr 

• http://www.iatronet.gr 

• http://www.myself.gr 

• http://www.dietup.gr 

• http://keadd.gr 

• http://www.youth-health.gr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Επικίνδυνες Γλυκαντικές Ουσίες
Αν το αναψυκτικό σας λέει «χωρίς ζά

Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο δόθηκε διάλεξη με θέμα, «ασπαρτάμη» κυκλοφορεί 

στην αγορά ως «Nutra Sweet», «Equal» και «Spoonful». Στην εναρκ

EPA, ανακοινώθηκε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2001, υπήρξε μια επιδημία πολλαπλών 

σκληρύνσεων και ο συστηματικού ερυθηματώδους λύκου. Ήταν δύσκολο να καθοριστεί 

ακριβώς ποια τοξίνη προκαλεί αυτή την καλπάζουσα αύξηση. Γιατί η ασπαρ

επικίνδυνη; 

Όταν η θερμοκρασία του γλυκαντικού είναι μεγαλύτερη από 86 βαθμούς F, το ξυλο

οινόπνευμα της ΑΣΠΑΡΤΑΜΗΣ μετατρέπεται σε φορμαλδεΰδη και στη συνέχεια σε 

μυρμηκικό οξύ, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί μεταβολική οξέωση ...; Μυρμ

είναι το δηλητήριο που βρίσκεται στο τσίμπημα των ερυθρών μυρμηγκιών. Η τοξική 

μεθανόλη μιμείται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, τη σκλήρυνση κατά πλάκας και το 

συστηματικό ερυθηματώδη λύκο.

Η ασπαρτάμη είναι ένα αποτυχημένο εμπορικά, εντομοκτόνο τε

πολύ νερό) μερικά σακουλάκια ασπαρτάμης και τα τοποθετήσεις στο έδαφος κοντά σε μια 

μυρμηγκοφωλιά την επομένη θα βρεις ένα μικρό βουναλάκι από νεκρά μυρμήγκια. Αυτό το 

εντομοκτόνο το βάζεις στο σώμα σου, με την μορφή τροφής ή ρο

είχε καταχωρηθεί από το αμερικανικό πεντάγωνο το 2010 ως χημικό όπλο(!).

 

Συστατικά :γλυκαντικές ύλες: μαλτιτόλη, 

σορβιτόλη, ξυλιτόλη, μαννιτόλη, ασπαρτάμη, 

ακεσουλφάμη-κ. κόμμι βάση ( με 

αντιοξειδωτικά βητ). αρωματικές ύλες. 

πυκνωτικά μέσα : αραβικό κόμμι. μέσα 

όξινισης: μηλικό οξύ, κιτρικό οξύ. 

σταθεροποιητής: στεατικό νάτριο. χρωστική: 

διοξείδιο του τιτανίου. υλικό επικάλυψης: 

καρναουβικός κηρός. 

 

Ασπαρτάμη: 

Γλυκαντική ουσία που είναι 180

πιο γλυκιά από τη ζάχαρη. Χρησιμοπο

σε λάιτ προϊόντα, αναψυκτικά και ροφήματα. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες. Αρχικές έρευνες 

το 70 έδειξαν ότι προκαλεί καρκίνο σε πειραματόζωα. Αργότερα οι γνωστές Ιταλικές 

έρευνες που έγιναν το 2005 και 2007 έδειξαν πάλι σε πειραματόζωα ότι προκαλεί 

λευχαιμία και λέμφωμα (μορφές καρκίνου)... Ωστόσο οι αρχές τις απέρριψαν λέγοντας ότι 

δεν είχαν γίνει σωστά. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση αναψυκτικών λάιτ που 

περιέχουν ασπαρτάμη αύξησαν τις πιθανότητες πρόωρου τοκετού κατά 38%. Ο Σύλλογος 

Διαιτολόγων Αμερικής (ADA) υποστηρίζει ότι η ασπαρτάμη είναι ακίνδυνη, βέβαια θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ADA έχει χορηγό την Coca Cola. Πιστεύεται ότι η μακροχρόνια 

χρήση ασπαρτάμης πιθανότατα να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ειδικά σε 

παιδιά. Πήγαινε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Επικίνδυνες Γλυκαντικές Ουσίες
Αν το αναψυκτικό σας λέει «χωρίς ζάχαρη» στην ετικέτα; ΜΗΝ το σκέφτεσαι καν! Στο 

Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο δόθηκε διάλεξη με θέμα, «ασπαρτάμη» κυκλοφορεί 

στην αγορά ως «Nutra Sweet», «Equal» και «Spoonful». Στην εναρκτήρια ομιλία από την 

EPA, ανακοινώθηκε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2001, υπήρξε μια επιδημία πολλαπλών 

σκληρύνσεων και ο συστηματικού ερυθηματώδους λύκου. Ήταν δύσκολο να καθοριστεί 

ακριβώς ποια τοξίνη προκαλεί αυτή την καλπάζουσα αύξηση. Γιατί η ασπαρ

Όταν η θερμοκρασία του γλυκαντικού είναι μεγαλύτερη από 86 βαθμούς F, το ξυλο

οινόπνευμα της ΑΣΠΑΡΤΑΜΗΣ μετατρέπεται σε φορμαλδεΰδη και στη συνέχεια σε 

μυρμηκικό οξύ, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί μεταβολική οξέωση ...; Μυρμ

είναι το δηλητήριο που βρίσκεται στο τσίμπημα των ερυθρών μυρμηγκιών. Η τοξική 

μεθανόλη μιμείται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, τη σκλήρυνση κατά πλάκας και το 

συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. 

Η ασπαρτάμη είναι ένα αποτυχημένο εμπορικά, εντομοκτόνο τερμιτών. Αν νοτίσεις (όχι με 

πολύ νερό) μερικά σακουλάκια ασπαρτάμης και τα τοποθετήσεις στο έδαφος κοντά σε μια 

μυρμηγκοφωλιά την επομένη θα βρεις ένα μικρό βουναλάκι από νεκρά μυρμήγκια. Αυτό το 

εντομοκτόνο το βάζεις στο σώμα σου, με την μορφή τροφής ή ροφημάτων. 

είχε καταχωρηθεί από το αμερικανικό πεντάγωνο το 2010 ως χημικό όπλο(!).

:γλυκαντικές ύλες: μαλτιτόλη, 

σορβιτόλη, ξυλιτόλη, μαννιτόλη, ασπαρτάμη, 

κ. κόμμι βάση ( με 

αντιοξειδωτικά βητ). αρωματικές ύλες. 

μέσα : αραβικό κόμμι. μέσα 

όξινισης: μηλικό οξύ, κιτρικό οξύ. 

σταθεροποιητής: στεατικό νάτριο. χρωστική: 

διοξείδιο του τιτανίου. υλικό επικάλυψης: 

Γλυκαντική ουσία που είναι 180-220 φορές 

πιο γλυκιά από τη ζάχαρη. Χρησιμοποιείται 

σε λάιτ προϊόντα, αναψυκτικά και ροφήματα. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες. Αρχικές έρευνες 

το 70 έδειξαν ότι προκαλεί καρκίνο σε πειραματόζωα. Αργότερα οι γνωστές Ιταλικές 

έρευνες που έγιναν το 2005 και 2007 έδειξαν πάλι σε πειραματόζωα ότι προκαλεί 

υχαιμία και λέμφωμα (μορφές καρκίνου)... Ωστόσο οι αρχές τις απέρριψαν λέγοντας ότι 

δεν είχαν γίνει σωστά. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση αναψυκτικών λάιτ που 

περιέχουν ασπαρτάμη αύξησαν τις πιθανότητες πρόωρου τοκετού κατά 38%. Ο Σύλλογος 

όγων Αμερικής (ADA) υποστηρίζει ότι η ασπαρτάμη είναι ακίνδυνη, βέβαια θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ADA έχει χορηγό την Coca Cola. Πιστεύεται ότι η μακροχρόνια 

χρήση ασπαρτάμης πιθανότατα να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ειδικά σε 

εδώ για περισσότερες πληροφορίες. 
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Επικίνδυνες Γλυκαντικές Ουσίες 
ΜΗΝ το σκέφτεσαι καν! Στο 

Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο δόθηκε διάλεξη με θέμα, «ασπαρτάμη» κυκλοφορεί 

τήρια ομιλία από την 

EPA, ανακοινώθηκε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2001, υπήρξε μια επιδημία πολλαπλών 

σκληρύνσεων και ο συστηματικού ερυθηματώδους λύκου. Ήταν δύσκολο να καθοριστεί 

ακριβώς ποια τοξίνη προκαλεί αυτή την καλπάζουσα αύξηση. Γιατί η ασπαρτάμη είναι τόσο 

Όταν η θερμοκρασία του γλυκαντικού είναι μεγαλύτερη από 86 βαθμούς F, το ξυλο-

οινόπνευμα της ΑΣΠΑΡΤΑΜΗΣ μετατρέπεται σε φορμαλδεΰδη και στη συνέχεια σε 

μυρμηκικό οξύ, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί μεταβολική οξέωση ...; Μυρμηκικό οξύ 

είναι το δηλητήριο που βρίσκεται στο τσίμπημα των ερυθρών μυρμηγκιών. Η τοξική 

μεθανόλη μιμείται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, τη σκλήρυνση κατά πλάκας και το 

ρμιτών. Αν νοτίσεις (όχι με 

πολύ νερό) μερικά σακουλάκια ασπαρτάμης και τα τοποθετήσεις στο έδαφος κοντά σε μια 

μυρμηγκοφωλιά την επομένη θα βρεις ένα μικρό βουναλάκι από νεκρά μυρμήγκια. Αυτό το 

φημάτων. Η ασπαρτάμη 

είχε καταχωρηθεί από το αμερικανικό πεντάγωνο το 2010 ως χημικό όπλο(!). 

σε λάιτ προϊόντα, αναψυκτικά και ροφήματα. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες. Αρχικές έρευνες 

το 70 έδειξαν ότι προκαλεί καρκίνο σε πειραματόζωα. Αργότερα οι γνωστές Ιταλικές 

έρευνες που έγιναν το 2005 και 2007 έδειξαν πάλι σε πειραματόζωα ότι προκαλεί 

υχαιμία και λέμφωμα (μορφές καρκίνου)... Ωστόσο οι αρχές τις απέρριψαν λέγοντας ότι 

δεν είχαν γίνει σωστά. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η κατανάλωση αναψυκτικών λάιτ που 

περιέχουν ασπαρτάμη αύξησαν τις πιθανότητες πρόωρου τοκετού κατά 38%. Ο Σύλλογος 

όγων Αμερικής (ADA) υποστηρίζει ότι η ασπαρτάμη είναι ακίνδυνη, βέβαια θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ADA έχει χορηγό την Coca Cola. Πιστεύεται ότι η μακροχρόνια 

χρήση ασπαρτάμης πιθανότατα να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ειδικά σε 



 

Πριν λοιπόν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις τεχνητό 

γλυκαντικό σκέψου ότι μια κουταλιά γλυκού ζάχαρη έχει 

μόνο 16 θερμίδες. Όσο για τα άλλα προϊόντα, οι "χωρίς 

ζάχαρη" εκδοχές συνήθως έχουν τις ίδιες θερμίδες με τις 

κανονικές εκδοχές. 

Σακχαρίνη: 

 Η σακχαρίνη είναι 350 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη. 

Έρευνες σε ζώα δείχνουν ότι προκαλεί καρκίνο της 

κύστης, ενώ άλλες καρκίνο της μήτρας, ωοθηκών και 

άλλων οργάνων. Μια άλλη έρευνα που έγινε από Εθνικό 

Ινστιτούτο Καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε 

η κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών ουσιών γενικώς 

αυξάνουν τις πιθανότητες καρκίνου της κύστης. Στα τέλη 

της δεκαετίας του 70, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών 

(FDA) πρότεινε να απαγορευτεί η σακχαρίνη, ωστόσο το Κογκρέσο παρενέ

επιτρέπεται η χρήση του. 

Υπάρχουν ισχυρές γλυκαντικές (επιτραπέζιες)όπως : Ζαχαρίνη, Ασπαρτάμη, Σουκραλόζη, 

Ακετοσουλφάμη Κ, Κυκλαμίνη, θαυματίνη, νεοεσπεριδίνη, διυδροχαλκίνη DC.

Επίσης οι γλυκαντικές όγκου (ζαχαροπλαστικής) όπως : Σορβιτ

ισομαλτιτόλη, μαλτιτόλη, λακτιτόλη, ξυλιτόλη και κάποιες ακόμη.

Οι παραπάνω είναι κωδικοποιημένες απο ΕΕ, κυρίως με (Ε 9χχ), αλλά και (Ε 4χχ).

Ολες έχουν βλαβερές επιπτώσεις στον οργανισμό.

Η Ασπαρτάμη (1-ασπαρθυλ-1

1) Φαινυλαλανίνες 50%, είναι νευροδιαβιβαστές, (L

δυνατόν προκαλέσουν προβλήματα στη φυσιολογία του εγκεφάλου, ποικιλία ψυχιατρικών 

διαταραχών, συμπτώματα φόβου

τρέμουλο, κ.α., επίσης επηρεάζουν σοβαρά το έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη από θάνατο 

κυττάρων μέχρι πνευματική καθυστέρηση.

2) Ασπαρτικό οξύ 40%, λειτουργεί σαν μέγιστος διεγερτικός νευροδιαβιβαστής, άτομα με 

κατάθλιψη ή εγκεφαλική ατροφία βρέθηκαν με μεγ

Ανήκει στις εξιτοτοξίνες (εργασίες Dr, Russel Blaylock, Dr.Olney κ.α.). Εδώ με παρουσία 

υπέρτασης, ή διαβήτη, ή καπνίσματος, χαλαρώνει η φραγή τοξινών του οργανισμού προς 

τον εγκέφαλο με σοβαρές επιπτώσεις.

3) Μεθανόλη 10% (κοκτέϊλ φορμαλδεΰδης). Στη φύση η μεθανόλη είναι προσκολημένη 

στην πεκτίνη, έτσι περνάει από το γαστρεντερικό χωρίς να μεταβολίζεται και κατόπιν 

μετατρέπεται σε φορμαλδεϋδη. Με την ασπαρτάμη εισέρχεται στον οργανισμό και εκεί 

μετατρέπεται σε φορμαλδεΰδ

προστάτη. 

Πριν λοιπόν αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις τεχνητό 

γλυκαντικό σκέψου ότι μια κουταλιά γλυκού ζάχαρη έχει 

μόνο 16 θερμίδες. Όσο για τα άλλα προϊόντα, οι "χωρίς 

ζάχαρη" εκδοχές συνήθως έχουν τις ίδιες θερμίδες με τις 

Η σακχαρίνη είναι 350 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη. 

Έρευνες σε ζώα δείχνουν ότι προκαλεί καρκίνο της 

κύστης, ενώ άλλες καρκίνο της μήτρας, ωοθηκών και 

άλλων οργάνων. Μια άλλη έρευνα που έγινε από Εθνικό 

Ινστιτούτο Καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε ότι 

η κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών ουσιών γενικώς 

αυξάνουν τις πιθανότητες καρκίνου της κύστης. Στα τέλη 

της δεκαετίας του 70, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών 

(FDA) πρότεινε να απαγορευτεί η σακχαρίνη, ωστόσο το Κογκρέσο παρενέ

Υπάρχουν ισχυρές γλυκαντικές (επιτραπέζιες)όπως : Ζαχαρίνη, Ασπαρτάμη, Σουκραλόζη, 

Ακετοσουλφάμη Κ, Κυκλαμίνη, θαυματίνη, νεοεσπεριδίνη, διυδροχαλκίνη DC.

Επίσης οι γλυκαντικές όγκου (ζαχαροπλαστικής) όπως : Σορβιτόλη, μαννιτόλη, 

ισομαλτιτόλη, μαλτιτόλη, λακτιτόλη, ξυλιτόλη και κάποιες ακόμη. 

Οι παραπάνω είναι κωδικοποιημένες απο ΕΕ, κυρίως με (Ε 9χχ), αλλά και (Ε 4χχ).

Ολες έχουν βλαβερές επιπτώσεις στον οργανισμό. 

1-φαινυλαλανίνη-μεθυλ-εστέρ), περιέχει : 

1) Φαινυλαλανίνες 50%, είναι νευροδιαβιβαστές, (L-Dopa, norepinenefrin, epinefrin) και 

δυνατόν προκαλέσουν προβλήματα στη φυσιολογία του εγκεφάλου, ποικιλία ψυχιατρικών 

διαταραχών, συμπτώματα φόβου-ανησυχίας, κατάθλιψη, πονοκεφάλους, καταληψ

τρέμουλο, κ.α., επίσης επηρεάζουν σοβαρά το έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη από θάνατο 

κυττάρων μέχρι πνευματική καθυστέρηση. 

2) Ασπαρτικό οξύ 40%, λειτουργεί σαν μέγιστος διεγερτικός νευροδιαβιβαστής, άτομα με 

κατάθλιψη ή εγκεφαλική ατροφία βρέθηκαν με μεγάλα ποσά ασπαρτικού οξέως στο σώμα. 

Ανήκει στις εξιτοτοξίνες (εργασίες Dr, Russel Blaylock, Dr.Olney κ.α.). Εδώ με παρουσία 

υπέρτασης, ή διαβήτη, ή καπνίσματος, χαλαρώνει η φραγή τοξινών του οργανισμού προς 

τον εγκέφαλο με σοβαρές επιπτώσεις. 

0% (κοκτέϊλ φορμαλδεΰδης). Στη φύση η μεθανόλη είναι προσκολημένη 

στην πεκτίνη, έτσι περνάει από το γαστρεντερικό χωρίς να μεταβολίζεται και κατόπιν 

μετατρέπεται σε φορμαλδεϋδη. Με την ασπαρτάμη εισέρχεται στον οργανισμό και εκεί 

μετατρέπεται σε φορμαλδεΰδη, έτσι δημιουργούνται καρκίνοι, κυρίως σε στήθος και 
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της δεκαετίας του 70, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών 

(FDA) πρότεινε να απαγορευτεί η σακχαρίνη, ωστόσο το Κογκρέσο παρενέβη και έτσι τώρα 

Υπάρχουν ισχυρές γλυκαντικές (επιτραπέζιες)όπως : Ζαχαρίνη, Ασπαρτάμη, Σουκραλόζη, 

Ακετοσουλφάμη Κ, Κυκλαμίνη, θαυματίνη, νεοεσπεριδίνη, διυδροχαλκίνη DC. 

όλη, μαννιτόλη, 

Οι παραπάνω είναι κωδικοποιημένες απο ΕΕ, κυρίως με (Ε 9χχ), αλλά και (Ε 4χχ). 

Dopa, norepinenefrin, epinefrin) και 

δυνατόν προκαλέσουν προβλήματα στη φυσιολογία του εγκεφάλου, ποικιλία ψυχιατρικών 

ανησυχίας, κατάθλιψη, πονοκεφάλους, καταληψία, 

τρέμουλο, κ.α., επίσης επηρεάζουν σοβαρά το έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη από θάνατο 

2) Ασπαρτικό οξύ 40%, λειτουργεί σαν μέγιστος διεγερτικός νευροδιαβιβαστής, άτομα με 

άλα ποσά ασπαρτικού οξέως στο σώμα. 

Ανήκει στις εξιτοτοξίνες (εργασίες Dr, Russel Blaylock, Dr.Olney κ.α.). Εδώ με παρουσία 

υπέρτασης, ή διαβήτη, ή καπνίσματος, χαλαρώνει η φραγή τοξινών του οργανισμού προς 

0% (κοκτέϊλ φορμαλδεΰδης). Στη φύση η μεθανόλη είναι προσκολημένη 

στην πεκτίνη, έτσι περνάει από το γαστρεντερικό χωρίς να μεταβολίζεται και κατόπιν 

μετατρέπεται σε φορμαλδεϋδη. Με την ασπαρτάμη εισέρχεται στον οργανισμό και εκεί 

η, έτσι δημιουργούνται καρκίνοι, κυρίως σε στήθος και 



 

Η ζαχαρίνη κατηγορείται για διαβήτη και καρδιακά, (εδώ το παράδοξο είναι πως 

Ένα άλλο γλυκαντικό που θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιεί σε περιορισμένη κλίμακα 

είναι η Μαλτοδεξτρίνη. 

Η Μαλτοδεξτρίνη είναι υδατάνθρακας που παράγεται από ζύμωση αμύλου καλ

πατάτας, ή ρυζιού. Εκείνη που παράγεται από καλαμπόκι πρέπει να αποφεύγεται εντελώς, 

ενώ είναι προτιμότερη αυτή που παράγεται από ρύζι, όμως είναι δύσκολο σαν 

καταναλωτές να πληροφορηθούμε την προέλευσ

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

• http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/04/blog

• http://natofao.blogspot.gr/2010/09/3.html

• http://filonoi.gr/aspartamh/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ζαχαρίνη κατηγορείται για διαβήτη και καρδιακά, (εδώ το παράδοξο είναι πως 

συστήνεται από ορισμένους σε 

διαβητικούς). 

Υπάρχει επίσης ένα ευρείας χρήσης 

γλυκαντικό η Φρουκτόζη που όμως δεν 

καθόλου αθώα. 

Η φρουκτόζη κατηγορείται γιά : αντίσταση 

στην ινσουλίνη & παχυσαρκία, ανεβάζει την 

πίεση, τα τριγλυκερίδια & την LDL (κακή 

χοληστερίνη), αδειάζει τις αποθήκες του 

οργανισμού απο βιταμίνες & ιχνοστοιχεία, 

θεωρείται πως ανοίγει το δρόμο γ

σειρά ασθένειες όπως καρδιάς, συκωτιού, 

καρκίνου, αρθρίτιδας & ποδάγρας.

Ένα άλλο γλυκαντικό που θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιεί σε περιορισμένη κλίμακα 

Η Μαλτοδεξτρίνη είναι υδατάνθρακας που παράγεται από ζύμωση αμύλου καλ

πατάτας, ή ρυζιού. Εκείνη που παράγεται από καλαμπόκι πρέπει να αποφεύγεται εντελώς, 

ενώ είναι προτιμότερη αυτή που παράγεται από ρύζι, όμως είναι δύσκολο σαν 

καταναλωτές να πληροφορηθούμε την προέλευσή της. 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/04/blog-post_9519.html

http://natofao.blogspot.gr/2010/09/3.html 

http://filonoi.gr/aspartamh/ 
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Η ζαχαρίνη κατηγορείται για διαβήτη και καρδιακά, (εδώ το παράδοξο είναι πως 

συστήνεται από ορισμένους σε 

Υπάρχει επίσης ένα ευρείας χρήσης 

γλυκαντικό η Φρουκτόζη που όμως δεν είναι 

Η φρουκτόζη κατηγορείται γιά : αντίσταση 

στην ινσουλίνη & παχυσαρκία, ανεβάζει την 

πίεση, τα τριγλυκερίδια & την LDL (κακή 

χοληστερίνη), αδειάζει τις αποθήκες του 

οργανισμού απο βιταμίνες & ιχνοστοιχεία, 

θεωρείται πως ανοίγει το δρόμο για μία 

σειρά ασθένειες όπως καρδιάς, συκωτιού, 

καρκίνου, αρθρίτιδας & ποδάγρας. 

Ένα άλλο γλυκαντικό που θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιεί σε περιορισμένη κλίμακα 

Η Μαλτοδεξτρίνη είναι υδατάνθρακας που παράγεται από ζύμωση αμύλου καλαμποκιού, ή 

πατάτας, ή ρυζιού. Εκείνη που παράγεται από καλαμπόκι πρέπει να αποφεύγεται εντελώς, 

ενώ είναι προτιμότερη αυτή που παράγεται από ρύζι, όμως είναι δύσκολο σαν 

post_9519.html 
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Η Εμφάνιση του Εφήβου  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εφηβεία αρχίζει βιολογικά, με μια σωματική συνιστώσα, την ήβη, δηλαδή όλες τις 

σωματικές αλλαγές που επέρχονται κατά τη διάρκειά της. Η εφηβεία συνοδεύεται από 

απότομη και ραγδαία αύξηση των σωματικών διαστάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της 

σταδιακής ανάπτυξης των γεννητικών οργάνων και των χαρακτηριστικών του φύλου.   Οι 

αλλαγές αυτές (εμφάνιση στήθους και περιόδου για τα κορίτσια, τριχοφυΐα, αύξηση του 

ύψους, βάθεμα της φωνής για τα αγόρια κ.λπ.) αποτελούν πηγή προβληματισμού για τα 

παιδιά. Στην ηλικία αυτή, τα παιδιά αρχίζουν να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους 

συνομηλίκους τους και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές, βάσει αυτής της σύγκρισης 

αυτοπροσδιορίζονται.  
 

Η σωματική εξέλιξη 

συνήθως λαμβάνει χώρα κατά 

τη διάρκεια μιας 

συγκεκριμένης ηλικίας ( 

χωρίς, βέβαια, να είναι 

απόλυτο αυτό ) : 10 ½ - 11 

ετών για το κορίτσι και 12 ½ - 

13 ετών για το αγόρι.  Τα 

ακραία χρονικά όρια, που 

συνήθως χρησιμοποιούνται 

για να καθοριστεί το ηλικιακό 

φάσμα της ήβης, είναι από τα 

8 ως τα 14 έτη. 

 
Οι διαστάσεις του σώματος αλλάζουν με ταχύτατο ρυθμό, κάτι που καλείται 

«αυξητικό τίναγμα εφηβείας» και τα παιδιά πολλές φορές γι’ αυτό το λόγο γίνονται αδέξια. 

Η εφηβική αδεξιότητα, θα υποχωρήσει καθώς το παιδί θα αφομοιώσει τις σωματικές 

αλλαγές και θα μπορεί πιο εύκολα να χειριστεί το σώμα του. 

Αλλαγές έχουμε επίσης στις αναλογίες του προσώπου, που ενώ αρχικά είναι όλο 

«μύτη και δόντια», στην πορεία αναπτύσσονται και τα υπόλοιπα μέλη. Ουσιώδη μεταλλαγή 

παρατηρούμε και σε όλα τα οργανικά συστήματα. Γεννητικό, κυκλοφοριακό, αναπνευστικό, 

πεπτικό και νευρικό. Οι ορμόνες επίσης δεν μένουν ανεπηρέαστες ορμονικές αλλαγές 

συμβάλλουν και αυτές στη βιωματική αλλαγή του εφήβου. Απόρροια των παραπάνω είναι 

το ότι ο έφηβος, παύει να έχει την «παιδική του μορφή», τα χαρακτηριστικά του φύλου 

διαμορφώνονται σιγά-σιγά και χτίζεται το «σπίτι- σώμα» που θα κατοικήσει ο αυριανός 

ενήλικας. 
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ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 
Οι μεταβολές αφορούν κυρίως: 

το μυοσκελετικό  σύστημα 

το γεννητικό   σύστημα 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ 
 

• Το παιδικό σώμα μεταμορφώνεται σε σώμα ενηλίκου μετά από περίοδο αυξητικής 

              αιχμής 

• Το άτομο αποκτά ικανότητα αναπαραγωγής 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ   

 

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 

 

Η ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 
Η τεστοστερόνη είναι μια  στεροειδής ορμόνη που ανήκει στην ομάδα των ανδρογόνων. Η 

τεστοστερόνη ελέγχει τον σχηματισμό των αντρικών χαρακτηριστικών του φύλου και την 

ανάπτυξή τους. Η συγκέντρωση της τεστοστερόνης στο αίμα είναι χαμηλή κατά την παιδική 

ηλικία, όμως με την έλευση της ήβης αυξάνεται ραγδαία στους άντρες. Έχει καθοριστικό 

ρόλο για τη σεξουαλική επιθυμία και βοηθά στην παραγωγή του σπέρματος 

     
ΣΤΙΣ ΕΦΗΒΕΣ 

 

ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ 
Τα οιστρογόνα είναι μια ομάδα στεροειδών χημικών ενώσεων, ονομαζόμενα για τον ρόλο 

τους στον οιστρικό κύκλο, και που εργάζονται ως οι κύριες γυναικείες φυλικές ορμόνες. 

Είναι η κύρια ορμόνη στις γυναίκες και είναι απαραίτητη για την έμμηνορυσιακό κύκλο. Αν 

και αμφότερες οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν την ορμόνη αυτή, βρίσκεται σε μεγαλύτερες 

ποσότητες στις γυναίκες, ειδικά εκείνων ικανό αναπαραγωγής. Η διέγερση για την έκκριση 

των οιστρογόνων προέρχεται από την ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) από την πρόσθια 

υπόφυση. Το οιστρογόνο συντίθεται στα κύτταρα εσωτερικής θήκης στην ωοθήκη. 

 

ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 

Η προγεστερόνη είναι μια από τις θηλυκές ορμόνες που παράγονται από τις ωοθήκες. Η 

προγεστερόνη διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ωογένεση και την εγκυμοσύνη. 

Μόλις, απελευθερώσουν οι ωοθήκες ένα αυγό, το υπόλοιπο του θυλακίου γίνεται το 

luteum σωμάτων. Το luteum σωμάτων προκαλεί την παραγωγή του οιστρογόνου, η οποία 

στη συνέχεια, παράγει την προγεστερόνη. Η προγεστερόνη είναι ζωτικής σημασίας στην 

εμφύτευση του λιπαμένου αυγού και την κανονική εμμηνόρροια. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

 
                ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 

 
Μετά την έναρξη έκκρισης τεστοστερόνης(13ο-15ο ετος ηλικιας) 

                                                                                             

• τελική διαμόρφωση πέους, ωρίμανση 

             όρχεων 

• έναρξη παραγωγής σπέρματος 

• εμφάνιση γεννειάδας, τριχοφυϊας στις 

             μασχάλες-στα γεννητικά όργανα 

• μεγαλύτερη ανάπτυξη μυών 

• επιμήκυνση φωνητικών 

             χορδών, αλλαγή στη φωνή 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΗΒΕΣ 

 
Κατά την εφηβεία (11ο με 13ο έτος της ηλικίας) 

                                                                                           

• ανάπτυξη στήθους 

• ανάπτυξη λεκάνης 

• συσσώρευση υποδόριου λίπους 

• εμφάνιση χαρακτηριστικών 

             καμπυλών στο γυναικείο σώμα 

• ανάπτυξη της τριχοφυΐας των έξω 

             γεννητικών οργάνων, αλλά πριν από 

             την εμφάνιση της περιόδου. 

• Η τρίχωση της μασχάλης αποτελεί το 

             τελευταίο στάδιο ανάπτυξης των 

             χαρακτηριστικών της εισόδου στην 

             εφηβεία. 

 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

 
 Με βάση έρευνα που  διεξήχθη από την δρ. Καρολίνα Λίντε, του τμήματος Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, σε παιδιά ηλικίας 10 έως 14 ετών. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, 

ότι η ικανοποίηση ενός παιδιού με το σώμα και την εμφάνισή του είναι μια από τις πιο 

σημαντικές προϋποθέσεις, για να διαμορφώσει μια θετική εικόνα για τον εαυτό του 

γενικότερα. Δυστυχώς, φαίνεται πως ο κανόνας, παρά η εξαίρεση, σήμερα είναι τα παιδιά 

να είναι ανικανοποίητα με την εμφάνισή τους και έτσι γενικότερα να διαμορφώνουν μια 

αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους, η οποία μάλιστα διαρκεί για πολλά χρόνια μετά στη 

ζωή τους. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, μεταξύ των παιδιών 10-14 ετών (την κατ' εξοχήν ηλικία υψηλού 

ρίσκου, για να αποκτήσει ένα παιδί αρνητική εικόνα για το σώμα του), τα κορίτσια είναι 
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συστηματικά πιο ανικανοποίητα με την εμφάνισή τους, εν συγκρίσει με τα αγόρια. Το 

πρόβλημα είναι πιο έντονο για τα παιδιά (ιδίως τα κορίτσια) που είχαν το μεγαλύτερο 

βάρος στα δέκα τους χρόνια. Τα υπέρβαρα κορίτσια γίνονται, σε σημαντικά μεγαλύτερο 

βαθμό, αντικείμενο πειραγμάτων από τα άλλα παιδιά (αλλά και από τους γονείς τους). 

Επειδή οι αρνητικές αντιλήψεις απέναντι στους υπέρβαρους ανθρώπους διαμορφώνονται 

σε αυτή τη νεανική ηλικία, η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη να καταπολεμηθούν αυτές οι 

προκαταλήψεις εγκαίρως, σε αυτό το πρώιμο στάδιο. 

 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

 

 Η άσκηση, και ειδικά το κολύμπι, στην εφηβική ηλικία θεωρούνται απαραίτητα. Ο έφηβος 

κατορθώνει να φτάσει σε ικανότητα ακόμα και τους ενηλίκους και είναι βιολογικά έτοιμος 

για όλους τους τύπους προπόνησης και προγραμμάτων. 
 

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

      Η γυμναστική αναπτύσσει έντονα χαρακτηριστικά στην δύναμη και την ευλυγισία των 

αθλητών και αθλητριών. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτού του αναερόβιου 

αθλήματος είναι ότι υποβάλλει το σώμα σε μια ευρεία ποικιλία ερεθισμάτων. 

 Έρευνες που έγιναν στο Children\'s Hospital Medical Centre in Boston και στο Human 

Performance Research Centre in Newcastle απέδειξαν ότι η προπόνηση με βάρη δεν 

επηρεάζει αρνητικά την αύξηση του ύψους στις ηλικίες μεταξύ 13 και 19 ετών. Οι έφηβοι 

μπορούν να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα προπόνησης με βάρη, με την προϋπόθεση να 

λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι που απαιτούνται για την ασφαλή προπόνηση και το 

σωστό επίπεδο έντασης στην προπόνηση. Η ηλικία που μπορεί να αρχίσει ένα παιδί να 

γυμνάζεται με βάρη είναι μετά την ηλικία των 13 ετών. Για τους αρχάριους και τους 

μικρότερους σε ηλικία έφηβους είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε προγράμματα 

προπόνησης με μηχανές για μεγαλύτερη ασφάλεια 

 

τους Σύμφωνα με μια άλλη μεγάλη σουηδική 

επιστημονική έρευνα, η ελλιπής μυϊκή δύναμη 

κατά την εφηβεία αποτελεί παράγοντα 

κινδύνου για πρόωρο θάνατο, ανάλογο με το 

πάχος και την υψηλή πίεση του αίματος. Οι 

νέοι που έχουν γερούς μυς, έχουν αυξημένο 

προσδόκιμο ζωής, δηλαδή αυξημένη 

πιθανότητα να ζήσουν πιο πολλά χρόνια, 

τουλάχιστον τα αγόρια, σύμφωνα με την 

μελέτη. 

Τα πιο μυώδη παιδιά είχαν, επίσης, μικρότερη πιθανότητα έως 65% να τύχουν διάγνωσης 

για ψυχιατρική πάθηση, όπως σχιζοφρένεια και κατάθλιψη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, 

αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι πιο αδύναμοι μυϊκά έφηβοι είναι πιο ευάλωτοι, όχι μόνο από 

άποψη σωματικής υγείας, αλλά και ψυχικής. Γι' αυτό το λόγο, οι ερευνητές, τόνισαν ότι οι 

λιγότερο γυμνασμένοι νέοι πρέπει να ασκούνται τακτικά για να δυναμώσουν το μυϊκό 

σύστημα, κάτι που θα τους ωφελήσει πολλαπλά. Ακόμα, οι Σουηδοί επιστήμονες 

συστήνουν την εισαγωγή τακτικών τεστ μυϊκής δύναμης (π.χ. δύναμη της λαβής των 
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χεριών) σε κλινικές, σχολεία και εργασιακούς χώρους. 
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&catid=2:diatrofi&Itemid=3 

http://www.gymnast.gr/keimena/ 
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Μακιγιάζ και Καλλυντικά 
Εφηβικό μακιγιάζ! 

 Κορίτσια, γενικός κανόνας: Δε χρησιμοποιούμε τα καλλυντικά της μαμάς, ούτε 

αντιγράφουμε το στυλ των 

περιοδικών, ή των αγαπημένων μας 

σταρ του Hollywood. Όχι επειδή θα 

μας κάνουν παρατήρηση οι 

καθηγητές, αλλά -πολύ απλά- γιατί δεν 

θα δείχνουμε όμορφες. Δεν υπάρχει 

τίποτα χειρότερο από το να σας λένε 

οι άλλοι τι να κάνετε, όμως πολύ 

συχνά ακούμε τη φράση «εύχομαι 

κάποιος να μου το είχε πει όταν ήταν 

ακόμα νωρίς...» Η ομορφιά είναι 

δικαίωμα κάθε ηλικίας. Ωστόσο, οι 

νεαρές κοπέλες, ανυπομονώντας να 

εισχωρήσουν ολοκληρωτικά στον κόσμο των γυναικών, συχνά αρνούνται να καταλάβουν 

ότι η υπερβολική επιτήδευση όχι μόνο δεν τις κολακεύει, αλλά μπορεί και να οδηγήσει σε 

πρόωρη γήρανση. Ακολούθως επιλέξαμε μια σειρά από βασικές συμβουλές μακιγιάζ, ώστε, 

εάν επιμένετε να χρησιμοποιείτε καλλυντικά, τουλάχιστον να το κάνετε με τρόπο που να 

ταιριάζει στη φρεσκάδα του προσώπου σας και να μην αποτελεί κίνδυνο για την 

επιδερμίδα σας. 

Ξεχάστε το βαρύ, υγρό make up, που εφαρμόζουν ως βάση του μακιγιάζ οι γυναίκες 

μεγαλύτερης ηλικίας. Στο νεανικό πρόσωπο μοιάζει τόσο αφύσικο, που θα ήταν 

προτιμότερο να φορέσετε μια ... μάσκα. Επιπλέον, αντίθετα από ό,τι νομίζουν πολλά 

κορίτσια, δεν καλύπτει τα σημάδια της ακμής. Αν θέλετε να δώσετε στο πρόσωπο 

ομοιόμορφο χρώμα και υφή καλύψτε τοπικά με concealer τυχόν ουλές, φακίδες ή 

σπυράκια, απλώστε στη συνέχεια μια ελαφριά ενυδατική κρέμα στο χρώμα της 

επιδερμίδας σας (-επιλέξτε κάποιο φαρμακευτικό καλλυντικό, δερματολογικά ελεγμένο-) 

και ενδεχομένως, για την έξοδο του Σαββατόβραδου, ολοκληρώστε το αποτέλεσμα με μια 

απαλή πούδρα σε σκόνη.   

Αν συνηθίζετε να βάφετε τα μάτια σας με σκουρόχρωμες σκιές, αφήστε τα χείλη φυσικά, ή 

απλώστε μόνο μια πολύ απαλή στρώση διαφανούς lip gloss. Αν πάλι έχετε επιλέξει ένα πιο 

έντονο κραγιόν, φροντίστε το υπόλοιπο πρόσωπο να παραμείνει όσο πιο φυσικό και 

φωτεινό γίνεται, χωρίς να εφαρμόσετε ρουζ, σκιές ή eye liner, παρά μόνο ίσως μια 

μάσκαρα. Το έντονο μακιγιάζ των ματιών σε συνδυασμό με σκούρα χρώματα στα χείλη, αν 

δεν είναι μόνο για τους κλόουν, σίγουρα δεν κολακεύει ένα δροσερό, νεανικό πρόσωπο. 

Θα έχετε ασφαλώς παρατηρήσει ότι πολλά κορίτσια της ηλικίας σας δείχνουν όμορφες, 

χωρίς να χρησιμοποιούν καθόλου καλλυντικά. Σε κάθε περίπτωση, το υπερβολικό μακιγιάζ 

(ακόμα και τα απαλά χρώματα) σίγουρα δεν ενδείκνυται για κανένα εφηβικό πρόσωπο. Αν 

στην ηλικία των 16-18 φοράτε make up, πούδρα, ρουζ, σκιές, eye liner, κραγιόν και μολύβι 

χειλιών σε καθημερινή βάση, σίγουρα το παρακάνετε. Στην πραγματικότητα, μια ελαφριά 

μάσκαρα, ένα ουδέτερο lip glossκαι ένα concealer -σαν τοπικό καλυπτικό για σπυράκια ή 
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κοκκινίλες- είναι τα μόνα καλλυντικά που χρειάζεται να έχετε στο νεσεσέρ σας. Μη 

βιάζεστε να μπείτε γρήγορα στον κόσμο 

των γυναικών, όπου η κάθε λεπτομέρεια 

μετράει, κοστίζει ή ... πονάει. Θυμηθείτε 

ότι η ομορφιά είναι κυρίως εσωτερική 

υπόθεση, δηλαδή έχει να κάνει σε 

μεγάλο βαθμό με την καλή διάθεση και 

την αυτοπεποίθηση. Το παράδειγμα της 

κοπέλας με τα λίγα παραπανίσια κιλά, το 

φυσικό look και το ανέμελο στυλ που 

όμως καταφέρνει να γοητεύσει, σίγουρα 

θα σας είναι οικείο. Το μυστικό είναι ότι 

νιώθει καλά. Είναι πιο εποικοδομητικό 

να «δουλέψετε» προς αυτήν την κατεύθυνση, αντί να ανησυχείτε τόσο για το αν επιλέξατε 

τελικά την κατάλληλη πούδρα.  

Τα φυσικά μαλλιά είναι πιο όμορφα και πιο υγιή. Σε μια ηλικία που κατά κανόνα δεν έχετε 

αρχίσει να ανησυχείτε για τις πρώτες λευκές τρίχες στην κορυφή του κεφαλιού σας, δεν 

έχετε λόγο να επιβαρύνετε τα μαλλιά σας με τις χημικές ουσίες που περιέχουν οι βαφές. 

Πιστέψτε μας, έχετε χρόνια μπροστά σας για να ασχοληθείτε με ξανθές ανταύγειες, 

ντεκαπάζ και σκούρες ρίζες. Αν παρόλα αυτά θέλετε να δώσετε λάμψη στις ανέμελες 

μπούκλες σας, προτιμήστε φυτικά χρωμοσαμπουάν που δεν καταστρέφουν την τρίχα και 

αποφύγετε τα αφύσικα χρώματα, όπως το έντονο κόκκινο-ακαζού ή το ξανθό-σαντρέ. 

Δεν το ξέρατε; Η βαζελίνη είναι η καλύτερη φίλη σας! Αν δεν έχετε ειδικό γαλάκτωμα ή gel, 

μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για το ντεμακιγιάζ των ματιών. Επίσης είναι πολύ 

αποτελεσματική για την περιποίηση των «σκασμένων», ξηρών χειλιών. Απλώστε ένα 

στρώμα βαζελίνης στα χείλη και για λίγα λεπτά κάντε τους ένα απαλό μασάζ με μια μαλακή 

οδοντόβουρτσα. Μετά από αυτήν την ήπια απολέπιση, σκουπίστε τα με μια πετσέτα. Ήδη 

από την πρώτη φορά θα είναι πιο λεία και απαλά. 

Για τα προβλήματα ακμής μην πειραματίζεστε με κρέμες, σαπούνια και λοσιόν. 

Απευθυνθείτε στο δερματολόγο, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει για το είδος της θεραπείας 

που πρέπει να ακολουθήσετε (σκευάσματα τοπικής χρήσης, φαρμακευτική αγωγή κ.ο.κ). 

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι νεαρές κοπέλες με έντονο πρόβλημα ακμής ή 

σμηγματόρροιας είναι να μη συμβουλεύονται τον ειδικό γιατρό, αλλά να καλύπτουν απλώς 

τα σημάδια με βαριά καλλυντικά, κάνοντας την επιδερμίδα να ασφυκτιά. Η ακμή μπορεί να 

είναι κάτι συνηθισμένο και αναμενόμενο στην εφηβική ηλικία, αυτό όμως δε σημαίνει ότι 

δεν αντιμετωπίζεται. Θυμηθείτε ότι το λαμπερό, καθαρό δέρμα μπορεί να σας κάνει πιο 

ελκυστική από οποιοδήποτε trendy χρώμα της παλέτας, απλωμένο στις βλεφαρίδες ή στα 

μάγουλά σας. 

Μη βάφετε την εσωτερική γραμμή των ματιών σας στο κάτω βλέφαρο. Κάνει τα μάτια να 

φαίνονται μικρότερα και πιο σκοτεινά. Αντιθέτως, τονίστε τη γραμμή των βλεφαρίδων. 

Φροντίστε η μύτη του μολυβιού να είναι μαλακή, ώστε το αποτέλεσμα να μη φαίνεται 

«σκληρό» και έντονο και ολοκληρώστε το μακιγιάζ απαλύνοντας τη γραμμή με ένα 

σφουγκαράκι για τις σκιές. 

Ανακαλύψτε το «δυνατό» σας σημείο και αναδείξτε το με τα χρώματα και τα διαφορετικά 

στυλ του μακιγιάζ. Εάν τα χείλη σας είναι αυτά που τραβούν την προσοχή, «παίξτε» με 



 

λαμπερά lip gloss σε φωτεινά νεανικά χρώματα. Αν ο περισσότερος κό

μάτια σας, διαλέξτε τις σκιές που ταιριάζουν με το χρώμα τους και φροντίστε να μην 

ξεχνάτε τη μάσκαρα. Γενικά, αντί να ανησυχείτε για το πώς θα τονίσετε με το μακιγιάζ τα 

πιο «άχρωμα» και αδιάφορα σημεία σας, αρκεί να αναδείξετε το χ

εντυπωσιάζει 

Σωστή περιποίηση του ανδρικού δέρματος 

Η καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου των ανδρών είναι απαραίτητη 

καθώς ταλαιπωρείται από το νέφος, το άγχος, τον ήλιο. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος; 

Συμβουλές δίνει στο Life2day

Δερμεντζόγλου καθηγήτρια επαγγελματικού 

μακιγιάζ-body painter.  

Οι περισσότεροι άντρες το μοναδικό που 

κάνουν είναι το ξύρισμα με ξυράφι αλλά 

πολύ ουσιαστικό, αφού προσφέρει στην 

επιδερμίδα βαθύ καθαρισμό κάνοντας 

απολέπιση από τα νεκρά κύτταρα . Το 

ξύρισμα δημιουργεί ερεθισμούς αφήνοντας 

ανοιχτούς τους πόρους με κίνδυνο να 

δημιουργηθεί μόλυνση. 

Η ανδρική επιδερμίδα χρειάζεται: 

Καταπραϋντική κρέμα που περιέχει αλόη για να ηρεμήσει το δέρμα μετά το ξύρισμα και όχι 

κολόνια που περιέχει σίγουρ

24ωρης ενυδάτωσης για την προστασία και την καθυστέρηση των ρυτίδων που να περιέχει 

ρετινόλη, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες. Δροσίζουν την επιδερμίδα και επιβραδύνουν την 

γήρανση .Μεγάλη προσοχή θέλει 

λίπος και είναι πολύ εύκολο να “σπάσει”. Χρησιμοποιήστε μια κρέμα με δυνατά συστατικά 

αντιγήρανσης . 

 Ένα προϊόν που δεν πρέπει να λείπει από τα αντρικά νεσεσέρ είναι οι κρέμες με τα 

αντηλιακά στοιχειά όπως UVA

καλοκαιρινούς μήνες. 

Διάσημες πριν και μετά το μακιγιάζ 

 

 

 

 

λαμπερά lip gloss σε φωτεινά νεανικά χρώματα. Αν ο περισσότερος κόσμος εστιάζει στα 

μάτια σας, διαλέξτε τις σκιές που ταιριάζουν με το χρώμα τους και φροντίστε να μην 

ξεχνάτε τη μάσκαρα. Γενικά, αντί να ανησυχείτε για το πώς θα τονίσετε με το μακιγιάζ τα 

πιο «άχρωμα» και αδιάφορα σημεία σας, αρκεί να αναδείξετε το χαρακτηριστικό που 

ριποίηση του ανδρικού δέρματος 

Η καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου των ανδρών είναι απαραίτητη 

καθώς ταλαιπωρείται από το νέφος, το άγχος, τον ήλιο. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος; 

day.gr , η Έλενα 

Δερμεντζόγλου καθηγήτρια επαγγελματικού 

Οι περισσότεροι άντρες το μοναδικό που 

κάνουν είναι το ξύρισμα με ξυράφι αλλά 

πολύ ουσιαστικό, αφού προσφέρει στην 

επιδερμίδα βαθύ καθαρισμό κάνοντας 

τταρα . Το 

ξύρισμα δημιουργεί ερεθισμούς αφήνοντας 

ανοιχτούς τους πόρους με κίνδυνο να 

Η ανδρική επιδερμίδα χρειάζεται: 

Καταπραϋντική κρέμα που περιέχει αλόη για να ηρεμήσει το δέρμα μετά το ξύρισμα και όχι 

κολόνια που περιέχει σίγουρα οινόπνευμα και κάνει πιο βαθύ τον ερεθισμό. Μια κρεμά 

24ωρης ενυδάτωσης για την προστασία και την καθυστέρηση των ρυτίδων που να περιέχει 

ρετινόλη, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες. Δροσίζουν την επιδερμίδα και επιβραδύνουν την 

γήρανση .Μεγάλη προσοχή θέλει και η περιοχή των ματιών αφού δεν περιέχει καθόλου 

λίπος και είναι πολύ εύκολο να “σπάσει”. Χρησιμοποιήστε μια κρέμα με δυνατά συστατικά 

Ένα προϊόν που δεν πρέπει να λείπει από τα αντρικά νεσεσέρ είναι οι κρέμες με τα 

UVA και UVB για την προστασία του δέρματος από τον

Διάσημες πριν και μετά το μακιγιάζ 
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σμος εστιάζει στα 

μάτια σας, διαλέξτε τις σκιές που ταιριάζουν με το χρώμα τους και φροντίστε να μην 

ξεχνάτε τη μάσκαρα. Γενικά, αντί να ανησυχείτε για το πώς θα τονίσετε με το μακιγιάζ τα 

ηριστικό που 

ριποίηση του ανδρικού δέρματος  

Η καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου των ανδρών είναι απαραίτητη 

καθώς ταλαιπωρείται από το νέφος, το άγχος, τον ήλιο. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος; 

Καταπραϋντική κρέμα που περιέχει αλόη για να ηρεμήσει το δέρμα μετά το ξύρισμα και όχι 

α οινόπνευμα και κάνει πιο βαθύ τον ερεθισμό. Μια κρεμά 

24ωρης ενυδάτωσης για την προστασία και την καθυστέρηση των ρυτίδων που να περιέχει 

ρετινόλη, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες. Δροσίζουν την επιδερμίδα και επιβραδύνουν την 

και η περιοχή των ματιών αφού δεν περιέχει καθόλου 

λίπος και είναι πολύ εύκολο να “σπάσει”. Χρησιμοποιήστε μια κρέμα με δυνατά συστατικά 

Ένα προϊόν που δεν πρέπει να λείπει από τα αντρικά νεσεσέρ είναι οι κρέμες με τα 

για την προστασία του δέρματος από τον ήλιο τους 

Διάσημες πριν και μετά το μακιγιάζ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματικό Μακιγιάζ

     Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπου θέλουμε να δείχνουμε άψογες και 

λαμπερές όπως ο γάμος μας, μια βάπτιση ή κάποια 

άλλη εκδήλωση. Σίγουρα γνωρίζουμε να κάνουμε 

ένα όμορφο καθημερινό μακιγιάζ όμως σε αυτές τις 

περιπτώσεις χρειαζόμαστε την βοήθει

ειδικού. 

    Ο ειδικός θα φροντίσει να έχουμε τέλεια κάλυψη 

στο πρόσωπό μας, να έχουμε ένα μακιγιάζ που να 

ταιριάζει και να κολακεύει τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου μας και το κυριότερο να μας εφαρμόσει 

ένα μακιγιάζ που δεν θα αλλοιωθεί γρήγορα. 

Γνωρίζει επίσης κάποια μυστικά για ένα κατάλληλο 

μακιγιάζ που αρμόζει στην περίπτωση όπως για 

παράδειγμα πως πρέπει να είναι το μακιγιάζ σε 

περίπτωση που θα φωτογραφηθούμε, όπως στον 

γάμο μας. 

    Έτσι λοιπόν για όλους τους παραπάνω λόγους 

είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε έναν ειδικό ούτως 

ώστε να μην μετανοιώσουμε για το αποτέλεσμα.

 

 

 

Βιβλιογραφια 
http://www.sigmalive.com/lifestyle/beauty/292334

http: // www. Life2day.gr 

Επαγγελματικό Μακιγιάζ 

Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπου θέλουμε να δείχνουμε άψογες και 

λαμπερές όπως ο γάμος μας, μια βάπτιση ή κάποια 

άλλη εκδήλωση. Σίγουρα γνωρίζουμε να κάνουμε 

ένα όμορφο καθημερινό μακιγιάζ όμως σε αυτές τις 

περιπτώσεις χρειαζόμαστε την βοήθεια ενός 

Ο ειδικός θα φροντίσει να έχουμε τέλεια κάλυψη 

στο πρόσωπό μας, να έχουμε ένα μακιγιάζ που να 

ταιριάζει και να κολακεύει τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου μας και το κυριότερο να μας εφαρμόσει 

ένα μακιγιάζ που δεν θα αλλοιωθεί γρήγορα. 

ρίζει επίσης κάποια μυστικά για ένα κατάλληλο 

μακιγιάζ που αρμόζει στην περίπτωση όπως για 

παράδειγμα πως πρέπει να είναι το μακιγιάζ σε 

περίπτωση που θα φωτογραφηθούμε, όπως στον 

Έτσι λοιπόν για όλους τους παραπάνω λόγους 

μοποιήσουμε έναν ειδικό ούτως 

ετανοιώσουμε για το αποτέλεσμα. 

http://www.sigmalive.com/lifestyle/beauty/292334 
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Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπου θέλουμε να δείχνουμε άψογες και 
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