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Ειςαγωγή 

 

Οι διατροφικζσ ανάγκεσ του εγκεφάλου είναι πολφ ςυγκεκριμζνεσ. Ιδιαίτερα ςε 

περιόδουσ εντατικισ νοθτικισ προςπάκειασ, όπωσ κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ 

διεργαςίασ, είναι ςθμαντικι θ τροφοδότθςθ του οργανιςμοφ με τα απαραίτθτα 

κρεπτικά ςυςτατικά. 

Αρκετζσ ζρευνεσ ζχουν γίνει ςχετικά με τθν κατανάλωςθ ςυγκεκριμζνων τροφϊν και 

τθν ενίςχυςθ τθσ μνιμθσ και τθσ μάκθςθσ. Θρεπτικά ςυςτατικά που κατά καιροφσ 

ζχουν ςυνδεκεί με τθ διατιρθςθ τθσ μνιμθσ και γενικότερα, τθν καλφτερθ εγκεφαλικι 

λειτουργία είναι οι βιταμίνεσ του ςυμπλζγματοσ Β, όπωσ θ Β12 και Β6, θ βιταμίνεσ C και 

Ε, θ κειαμίνθ, οριςμζνα από τα απαραίτθτα αμινοξζα, κάποια πολυακόρεςτα λιπαρά 

οξζα, ιχνοςτοιχεία, όπωσ ο ςίδθροσ κ.ά. 

Στθν παροφςα εργαςία κα παρουςιαςτοφν επιλεκτικά κάποια ςτοιχεία τθσ ανατομίασ 

του εγκεφάλου, που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ και απομνθμόνευςθσ 

νζων πλθροφοριϊν, και κα αναλυκοφν οι οριςμοί τθσ μνιμθσ και τθσ μάκθςθσ. Στθ 

ςυνζχεια, κα παρουςιαςτοφν οι τροφζσ και τα ςτοιχεία που, είτε είναι απαραίτθτα, είτε 

ενιςχφουν τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ, ςτο γενικό πλθκυςμό και ςτα παιδιά τθσ ςχολικισ 

θλικίασ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δωκεί ςτθν κατανάλωςθ πρωινοφ από τα παιδιά. 

τοιχεία ανατομίασ του εγκεφάλου 

Ο εγκζφαλοσ αποτελεί το ανϊτερο μζροσ του Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ, το 

οποίο περιλαμβάνει και το νωτιαίο μυελό. Ο εγκζφαλοσ αποτελείται από τρία κφρια 

μζρθ: α) τον πρόςκιο εγκζφαλο, που υποδιαιρείται ςτο διάμεςο εγκζφαλο (κάλαμο, 

υποκάλαμο, επίφυςθ) και ςτον τελικό εγκζφαλο (εγκεφαλικά θμιςφαίρια, βαςικά 

γάγγλια, μεταιχμιακό ςφςτθμα), β) τον μζςο εγκζφαλο (άνω και κάτω διδφμιο, 
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καλφπτρα μζςου εγκεφάλου) και γ) τον οπίςκιο εγκζφαλο ι μυελεγκζφαλο (προμικθσ 

μυελόσ, γζφυρα, παρεγκεφαλίδα) (Κανδρεβιϊτθσ, 1985) (Εικόνα 1.) 

 

 

 

Ρρόςκιοσ εγκζφαλοσ 

 

Μζςοσ εγκζφαλοσ 

 

 

Τελικόσ εγκζφαλοσ 

 

 

 

Εικόνα 1. Μετωπιαία τομή εγκεφάλου  

(Πηγή: τροποποιημζνη εικόνα από Google images) 

 

Ραρακάτω γίνεται μία ςφντομθ και επιλεκτικι περιγραφι των βαςικότερων 

ανατομικϊν ςτοιχείων του εγκεφάλου (Εικόνα 2).  

Το κάκε ζνα από τα δφο εγκεφαλικά θμιςφαίρια υποδιαιροφνται ςε λοβοφσ: 

Μετωπιαίοσ λοβόσ: ο μεγαλφτεροσ λοβόσ του εγκεφάλου. Οι κυριότερεσ λειτουργίεσ 

που επιτελεί είναι θ ςυγκζντρωςθ, θ αφθρθμζνθ ςκζψθ, θ μνιμθ και τθ κινθτικι 

λειτουργία των μυϊν. Επίςθσ, περιλαμβάνει τθν περιοχι του Broca, που ελζγχει τθν 

ομιλία.  
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Βρεγματικόσ λοβόσ: ο τομζασ αυτόσ αναλφει αιςκθτθριακζσ πλθροφορίεσ. Είναι επίςθσ 

απαραίτθτοσ για τον προςανατολιςμό ςτον χϊρο και τισ χωρικζσ ςχζςεισ, 

περιλαμβανομζνου και του ίδιου του ςϊματοσ. 

Κροταφικό λοβόσ: περιζχει τθν ακουςτικι και το ςυνειρμικι περιοχι.  

Ινιακόσ λοβόσ: εντοπίηεται ςτο οπίςκιο μζροσ του εγκεφάλου και είναι υπεφκυνο για 

τθν οπτικι ερμθνεία. 

Βαςικά γάγγλια: είναι μάηεσ πυρινων που βρίςκονται ςτο βάκοσ των εγκεφαλικϊν 

θμιςφαίριων και είναι αρμόδια για τον ζλεγχο τθσ ςτάςθσ και των εκοφςιων κινιςεων. 

Θάλαμοσ: λειτουργεί ωσ ςτακμόσ αναμετάδοςθσ αιςκθτικοκινθτικϊν εντολϊν ςτον 

υπόλοιπο εγκζφαλο, μζςω των πολυάρικμων πυρινων του, που ςυνδζονται με τα 

θμιςφαίρια, τθν παρεγκεφαλίδα και τα βαςικά γάγγλια. Εξαιρείται θ αίςκθςθ τθσ 

όςφρθςθσ. Ραίηει ςθμαντικό ρόλο ςτισ διεργαςίεσ μνιμθσ και μάκθςθσ.    

Υποκάλαμοσ: εντοπίηεται κάτω από το κάλαμο. Οι πυρινεσ του ελζγχουν τισ 

λειτουργίεσ τθσ ομοιόςταςθσ, πζψθσ, φπνου, ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ, 

επικετικότθτασ, αποφυγισ. Επθρεάηεται από κιρκάδιουσ ρυκμοφσ. Ρεριζχει το οπτικό 

χίαςμα. 

Ραρεγκεφαλίδα: αποτελείται από δφο θμιςφαίρια. Δζχεται ςωματοαιςκθτικζσ και 

κινθτικζσ πλθροφορίεσ που τθσ επιτρζπουν να ςυντονίηει το ςχεδιαςμό, τθ διάρκεια και 

τθ μορφι τθσ ςυςτολισ των ςκελετικϊν μυϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κίνθςθσ. Επιπλζον, 

παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διατιρθςθ τθσ ςτάςθσ του ςϊματοσ, ςτθν ιςορροπία και ςτο 

ςυντονιςμό των κινιςεων κεφαλισ και ματιϊν. 
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Εικόνα 2. Γενική Ανατομία του Εγκεφάλου 

(Πηγή: Google Images) 

 

Μνήμη και Μάθηςη 

Μνιμθ είναι θ ικανότθτα, ςυγκράτθςθσ αποκικευςθσ και ανάκλθςθσ πλθροφοριϊν. 

Σφμφωνα με άλλο οριςμό, μνιμθ είναι θ ικανότθτα ενόσ ατόμου να καταγράφει 

αιςκθτικά ερεκίςματα, γεγονότα, πλθροφορίεσ κλπ, να τα ςυγκρατεί για μικρά ι 

μεγάλα χρονικά διαςτιματα και να τα ανακαλεί όποτε τα χρειάηεται.  

Μάκθςθ είναι θ διαδικαςία με τθν οποία ο άνκρωποσ και τα ηϊα αποκτοφν γνϊςεισ για 

τον κόςμο. Εναλλακτικά, ωσ μάκθςθ ορίηεται θ ςχετικά μόνιμθ αλλαγι ςτθ 

ςυμπεριφορά, που προκφπτει από μία εμπειρία. Θ μνιμθ αποτελεί φυςικό 

ςυμπλιρωμα τθσ μάκθςθσ, αφοφ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να υπάρξει αυτι θ 

αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά. 

Τα κφρια ςτάδια για τθ δθμιουργία μιασ μνιμθσ είναι (Phale & Korgaonkar, 2009): 
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 Κωδικοποίθςθ ι καταγραφι, δθλαδι κατοχι και ςυνδυαςμόσ των 

λαμβανόμενων πλθροφοριϊν 

 Αποκικευςθ, δθλαδι δθμιουργία μιασ μόνιμθσ καταγραφισ τθσ 

κωδικοποιθμζνθσ πλθροφορίασ 

 Ανάκλθςθ, δθλαδι επαναφορά των αποκθκευμζνων πλθροφοριϊν ωσ 

απόκριςθ ςε κάποιο ερζκιςμα και χριςθ τουσ ςε μια διαδικαςία ι 

δραςτθριότθτα 

Ο εγκζφαλοσ του ανκρϊπου ζχει ςυχνά χαρακτθριςτεί ςαν ζνα «μαφρο κουτί» (black 

box), που δζχεται ερεκίςματα από το περιβάλλον και αντιδρά με τθν παραγωγι 

απαντιςεων και τθν εμφάνιςθ διαφόρων ςυμπεριφορϊν. Θ παραγωγι των 

απαντιςεων δεν είναι μια πακθτικι διαδικαςία. Επθρεάηεται από τθν εμπειρία, μζςω 

τθσ λειτουργίασ τθσ μάκθςθσ και τθσ μνιμθσ, αλλά και από διάφορεσ εςωτερικζσ 

ενορμιςεισ (π.χ. ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ) (Καφετηόπουλοσ, 1995) (Σχιμα 1). 

Τα διάφορα ερεκίςματα (οπτικά, ακουςτικά, απτικά, οςφρθτικά και γευςτικά) 

ειςζρχονται ςτον εγκζφαλο μζςω των εξειδικευμζνων αιςκθτικϊν ςυςτθμάτων του 

εγκεφαλικοφ φλοιοφ. Τα οπτικά ερεκίςματα, για παράδειγμα, κατευκφνονται από τον 

αμφιβλθςτροειδι χιτϊνα του οφκαλμοφ ςτο πίςω μζροσ του ινιακοφ φλοιοφ του 

εγκεφάλου, ενϊ τα ακουςτικά ερεκίςματα κατευκφνονται από τα αυτιά ςτο άνω μζροσ 

του κροταφικοφ φλοιοφ (Λογοκζτθσ & Μυλωνάσ, 1996). 

Οι απαντιςεισ, με τθ μορφι των κινθτικϊν απαντιςεων, εκπορεφονται από μια 

περιοχι του οπίςκιου μετωπιαίου λοβοφ (ςωματοκινθτικι περιοχι), τα κφτταρα τθσ 

οποίασ, μζςω του νωτιαίου μυελοφ, διεγείρουν τα κινθτικά νεφρα που κινοφν τουσ 

μφεσ του ςϊματοσ (Λογοκζτθσ & Μυλωνάσ, 1996). 

Ανάμεςα ςτισ ειδικζσ αιςκθτικζσ περιοχζσ και τθ ςωματοαιςκθτικι περιοχι 

παρεμβάλλονται διάφορεσ περιοχζσ του εγκεφαλικοφ φλοιοφ που ονομάηονται 

ςυνειρμικζσ (Λογοκζτθσ & Μυλωνάσ, 1996). 

Στον άνκρωπο οι ικανότθτεσ τθσ μνιμθσ και τθσ μάκθςθσ είναι εξαιρετικά 

αναπτυγμζνεσ. Πλεσ ςχεδόν οι ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ περιλαμβάνουν κάποια 
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μορφι μάκθςθσ. Ο άνκρωποσ, όμωσ, διακζτει και το μεγαλφτερο εγκζφαλο από όλα τα 

ηϊα, γι' αυτό είναι ςχεδόν βζβαιο ότι θ ικανότθτα μνιμθσ και μάκθςθσ ςχετίηεται με 

τθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου, εξαρτάται από εκλεπτυςμζνα εγκεφαλικά κυκλϊματα 

και εντοπίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ του εγκεφάλου.  

 

           Εμπειρία 

            (Μνήμη και μάθηςη) 

 

 

 

Ερεκίςματα Απαντιςεισ 
    

 

 

 

 

Εςωτερικζσ ενορμήςεισ 

 

 

Σχήμα 1. Οι επιδράςεισ που δζχεται ο εγκζφαλοσ 

 

Άδηλη και Ζκδηλη μνήμη 

Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι υπάρχουν δφο τρόποι μάκθςθσ, που ςυντελοφνται μζςω δφο 

διαφορετικϊν διεργαςιϊν μνιμθσ: θ άδθλθ και θ ζκδθλθ μνιμθ. 

Θ “άδθλθ” μνιμθ ονομάηεται και “υπολανκάνουςα” μνιμθ ι απλοφςτερα, 

“ςυναιςκθματικι”. Για μια ςυγκεκριμζνθ εργαςία ςυνδζεται με τθ δραςτθριότθτα ενόσ 

ειδικοφ αιςκθτικοφ και του αντίςτοιχου κινθτικοφ ςυςτιματοσ, που παρεμβαίνουν ςτο 

μακθςιακό ζργο. Διατθρείται από μθχανιςμοφσ αποκικευςθσ που διατθροφν αυτά τα 

Εγκζφαλοσ 
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ςυςτιματα. Αυτό ςθμαίνει ότι θ μάκθςθ που ςτθρίηεται ςτθν άδθλθ μνιμθ, είτε 

ςυνδζεται απευκείασ με τα αιςκθτικά και κινθτικά ςυςτιματα, είτε χρθςιμοποιεί 

ενδιάμεςεσ ςυνειρμικζσ περιοχζσ του εγκεφαλικοφ φλοιοφ, οι οποίεσ αποτελοφν και οι 

ίδιεσ λειτουργικά μζρθ των αιςκθτικϊν και των κινθτικϊν περιοχϊν. Ζχει προτακεί θ 

διάκριςθ των άδθλων μορφϊν μάκθςθσ ςε ςυνειρμικζσ και μθ ςυνειρμικζσ (Kandel et 

al, 1995 & Καφετηόπουλοσ, 1995) 

Θ άδθλθ μνιμθ υπάρχει από τθ γζννθςθ και λειτουργεί ςε όλθ διάρκεια τθσ ηωισ. 

Χαρακτθρίηεται από τθν απουςία αίςκθςθσ ανάμνθςθσ, όταν κάποια ανάμνθςθ 

ανακαλείται. Ρεριλαμβάνει αναμνιςεισ που αφοροφν: ςυμπεριφορζσ και αντιλιψεισ 

αιςκθτθριακζσ και ςωματικζσ,   περιλαμβάνει διάφορα νοθτικά – ψυχικά μοντζλα - 

πρότυπα – μοτίβα (Δ. Δανιλόπουλοσ, Ραιδοψυχίατροσ). 

Για παράδειγμα, αν ζνα μωρό νιϊκει να παρθγορείται και να ανακουφίηεται όταν θ 

μθτζρα του ανταποκρίνεται κατάλλθλα τθ ςτιγμι που αυτό πονά και δυςφορεί, τότε κα 

γενικεφςει αυτι του τθν εμπειρία ωσ νοθτικό ι ψυχικό μοντζλο, ζτςι ϊςτε θ παρουςία 

τθσ μθτζρασ κα του δίνει μια αίςκθςθ αςφάλειασ και καλοπζραςθσ. Πταν ςτο μζλλον 

δυςφοριςει και πάλι, το νοθτικό μοντζλο τθσ ςχζςθσ του με τθ μθτζρα του κα 

ενεργοποιθκεί και κα το κάνει για να τθν αναηθτιςει και να θρεμιςει. Μζςα από 

επανειλθμμζνεσ εμπειρίεσ με τουσ ανκρϊπουσ, που είναι φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ για 

μασ, το μυαλό μασ δθμιουργεί μοντζλα που επθρεάηουν το πωσ βλζπουμε τουσ άλλουσ 

και τον εαυτό μασ (Δ. Δανιλόπουλοσ, Ραιδοψυχίατροσ). 

Οι ςχζςεισ προςκόλλθςθσ δθμιουργοφν μοντζλα που φιλτράρουν τθν αντίλθψι μασ, 

ςυνκζτουν τισ αντιδράςεισ μασ και μασ οδθγοφν ςε χαρακτθριςτικοφσ για το κάκε 

άτομο τρόπουσ φπαρξθσ και τρόπουσ που βλζπει τον εαυτό του και τουσ άλλουσ. Στο 

παραπάνω παράδειγμα το μωρό βλζπει τθ μθτζρα του, λόγω τθσ ςχζςθσ προςκόλλθςθσ 

που ζχει μαηί τθσ, ωσ ικανι να του δϊςει αςφάλεια και φροντίδα και τον εαυτό του, ωσ 

ικανό να επθρεάςει το περιβάλλον του για να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ του. Θ άδθλθ 

μνιμθ δεν απαιτεί λοιπόν τθ ςυνειδθτι προςοχι για τθν κωδικοποίθςθ των εμπειριϊν 

και των ερεκιςμάτων (Δ. Δανιλόπουλοσ, Ραιδοψυχίατροσ). 
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Αντίκετα, θ “ζκδθλθ” μνιμθ, θ απλοφςτερα “λογικι” μνιμθ, κωδικοποιεί πλθροφορίεσ 

για αυτοβιογραφικά ςυμβάντα και για τεκμθριωμζνθ γνϊςθ. Για παράδειγμα κάποιοσ 

ανακαλεί: «το 1996 ήμουν 4 ετών και ζμενα με τουσ γονείσ μου ςτην Καλαμάτα». Θ 

μνιμθ αυτι περιλαμβάνει τθν ανάμνθςθ γεγονότων που ςυνζβθςαν ςτθν προςωπικι 

ηωι του ατόμου και ςτο περιβάλλον του και είναι ςυνδεδεμζνα με ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι περίοδο. Απαιτεί τθ ςυνειδθτι προςοχι για τθν κωδικοποίθςθ των 

ερεκιςμάτων. 

Ο ςχθματιςμόσ τθσ ζκδθλθσ μνιμθσ εξαρτάται από γνωςτικζσ διεργαςίεσ, όπωσ θ 

εκτίμθςθ, θ ςφγκριςθ και θ ςυνεπαγωγι. Θ μνιμθ αυτι ανακαλείται ςυνειδθτά, με μία 

ςκόπιμθ διαδικαςία ανάκλθςθσ. Ο κροταφικόσ λοβόσ είναι εκείνο το τμιμα του 

εγκεφάλου που ςυμμετζχει άμεςα ςτισ διαδικαςίεσ τθσ ζκδθλθσ μνιμθσ. Ραράλλθλα, 

ςθμαντικό ρόλο παίηει ο ιππόκαμποσ. Ο ιππόκαμποσ αποτελεί παροδικό μόνο χϊρο 

αποκικευςθσ τθσ μακρόχρονιασ μνιμθσ, μεταβιβάηοντασ τισ πλθροφορίεσ προσ τον 

εγκεφαλικό φλοιό για μόνιμθ αποκικευςθ. Συγκεκριμζνα, ο ιππόκαμποσ 

επεξεργάηεται, για μια περίοδο εβδομάδων ι μθνϊν, τισ πλθροφορίεσ που ειςζρχονται 

από τα αιςκθτικά ςυςτιματα του εγκεφάλου και τισ μεταφζρει ςε ςυγκεκριμζνεσ 

περιοχζσ του φλοιοφ (Kandel et al, 1995 & Καφετηόπουλοσ, 1995). 

Μια ςθμαντικι διαφορά τθσ ζκδθλθσ και τθσ άδθλθσ μνιμθσ είναι ότι ενϊ, όταν 

λειτουργεί θ ζκδθλθ μνιμθ, είμαςτε ενιμεροι και μποροφμε να βροφμε ςυνδζςεισ και 

λογικζσ εξθγιςεισ (πχ. Αν κυμθκοφμε ζνα λυπθρό / ευχάριςτο γεγονόσ δεν μασ 

φαίνεται παράξενο που πζφτει / ανεβαίνει θ διάκεςι μασ), όταν λειτουργεί θ άδθλθ 

μνιμθ, οι αλλαγζσ ςτθ διάκεςι μασ μπορεί να φαίνονται ανεξιγθτεσ και ξαφνικζσ.      

Για να μπορεί το νεογνό να εξελιχκεί ςε ζνα παιδί, ζφθβο, ενιλικα, που ζχει μια 

αίςκθςθ πλθρότθτασ και ςυνοχισ ςτον εςωτερικό του κόςμο είναι πολφ ςθμαντικό οι 

γονείσ / φροντιςτζσ του να το βοθκιςουν να ολοκλθρϊςει τθ ςχζςθ μεταξφ των 

αναμνιςεων που ζχει τόςο από τθν ζκδθλθ όςο και από τθν άδθλθ μνιμθ του και να 

αναπτφξει μια ςχζςθ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ μαηί τουσ. (Δ. Δανιλόπουλοσ, 

Ραιδοψυχίατροσ)  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Οξειδωτικό ςτρεσ και Αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ 

Οι ελεφκερεσ ρίηεσ οξυγόνου ζχουν ενοχοποιθκεί για τθν πορεία γιρανςθσ του 

εγκεφάλου και τθν απϊλεια μνιμθσ. Αν και θ άνοια δε κεωρείται φυςιολογικι 

διαδικαςία γιρανςθσ, διαταραχζσ μνιμθσ ςυνδυάηονται με αυξθμζνο οξειδωτικό ςτρεσ 

εξαιτίασ τθσ γιρανςθσ. (Behl, 1997).  

Μεταξφ των βιταμινϊν που δρουν προςτατευτικά από τθν οξειδωτικι βλάβθ 

ςυγκαταλζγονται οι λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ Α και Ε και μερικζσ υδατοδιαλυτζσ 

βιταμίνεσ, όπωσ Β6, Β12, C και φυλλικό οξφ. 

Αυξθμζνθ κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικϊν, που είναι πλοφςια ςε βιταμίνεσ, ζχει 

ςυςχετιςτεί με καλφτερεσ επιδόςεισ ςε δοκιμαςίεσ μνιμθσ ςε άτομα άνω των 65 ετϊν 

(Ortega et al, 1997).  

Ρειραματικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι θ βιταμίνθ Ε προςτατεφει τα νευρικά κφτταρα 

από τθν τοξικότθτα που προκαλοφν οι εναποκζςεισ αμυλοειδοφσ (Behl et al, 1992), 

διαδικαςία που ζχει ενοχοποιθκεί για τθν εξζλιξθ τθσ άνοιασ. Επίςθσ, ζχει ανακοινωκεί 

από τουσ Sano et al (1997) ότι κεραπεία με άλφα τοκοφερόλθ (βιταμίνθ Ε) επιβράδυνε 

τθν εξζλιξθ τθσ άνοιασ ςε άτομα με μζτρια ι ςοβαρι διαταραχι. Τα ευριματα των 

παραπάνω μελετϊν ςυνθγοροφν υπζρ του ρόλου  των αντιοξειδωτικϊν ουςιϊν ςτθ 

γιρανςθ του εγκεφάλου, και πικανϊσ ςτθν πρόλθψθ τθσ προϊοφςασ γνωςτικισ 

ζκπτωςθσ.  

Θ γλουτακειόνθ είναι ζνα τριπεπτίδιο που περιζχεται ςτθν τροφι, αλλά και παράγεται 

από τον ίδιο τον οργανιςμό. Σφμφωνα με τουσ Cooper & Kristal (1997), θ γλουτακειόνθ 

είναι το ιςχυρότερο αντιοξειδωτικό ςτου κεντρικοφ και του περιφερικοφ νευρικοφ 

ςυςτιματοσ. 

Αν και υπερβολικι λιψθ αλουμινίου με τισ τροφζσ δεν ζχει αποδειχκεί ικανι να 

προκαλζςει άνοια, θ κατανάλωςθ ςυμπλθρωμάτων ψευδαργφρου μπορεί να 

επιταχφνει τθν εξζλιξθ τθσ άνοιασ. 
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Τγιεινή Διατροφή 

Θ υγιεινι διατροφι παρζχει όλεσ τισ κρεπτικζσ ουςίεσ που χρειάηεται το ςϊμα ϊςτε να 

είναι υγιζσ. Ζχει ποικιλία και είναι πλοφςια ςε φροφτα και λαχανικά, ενϊ περιζχει 

ελάχιςτα κεκορεςμζνα λιπαρά, τα οποία βρίςκονται ςτο κρζασ, το πλιρεσ γάλα, το 

βοφτυρο και το τυρί. Πςον αφορά τθν ποςότθτά τθσ πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ 

του ςϊματοσ ςε ενζργεια ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθ διατιρθςθ ενόσ φυςιολογικοφ 

βάρουσ. 

Θ υγιεινι διατροφι ςυμβάλλει πολφπλευρα ςτθ γενικι υγεία του οργανιςμοφ. 

Ελαττϊνει τον κίνδυνο καρδιοπακειϊν, τθσ εμφάνιςθσ ςακχαρϊδουσ διαβιτθ και 

κάποιων μορφϊν καρκίνου. Συμμετζχει ςτθ διατιρθςθ των επιπζδων χολθςτερίνθσ ςτο 

αίμα ςε φυςιολογικά επίπεδα, τθ διατιρθςθ του ιδανικοφ ςωματικοφ βάρουσ και ςτθ 

ρφκμιςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ ςε χαμθλά επίπεδα. Σθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ τθσ και 

ςτθν ψυχικι υγεία, αφοφ δθμιουργεί ευεξία και, μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ εξωτερικισ 

εμφάνιςθσ, ενιςχφει τθν αυτοπεποίκθςθ. 

τοιχεία Διατροφήσ που Ενιςχφουν τισ Γνωςτικζσ Λειτουργίεσ 

Θ ςωςτι διατροφι ενιςχφει τθ μνιμθ, αφοφ βοθκά ςτθν ιςορροπία των 

νευροδιαβιβαςτϊν του εγκεφάλου, γι' αυτό και θ ζλλειψθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν 

μπορεί να επθρεάςει τισ νοθτικζσ μασ λειτουργίεσ. 

Ο εγκζφαλοσ χρειάηεται τροφι ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Δεδομζνου ότι δεν μπορεί 

να αποκθκεφςει ενζργεια, πρζπει να τροφοδοτείται ςυνεχϊσ με οριςμζνα κρεπτικά 

ςυςτατικά.  Ανάμεςα ςτα ςυςτατικά, που είναι ςθμαντικά για τον εγκζφαλο 

ςυμπεριλαμβάνονται τα πολυακόρεςτα ω-3, λιπαρά οξζα ALA, DHA, EPA, οι βιταμίνεσ-Β 

και οριςμζνα ιχνοςτοιχεία όπωσ είναι ο ςίδθροσ και το ιϊδιο. 

Το «καλό» λίποσ είναι απαραίτθτο ςυςτατικό του εγκεφάλου μασ, αφοφ το 10% 

περίπου του μυαλοφ είναι λιπϊδθσ ιςτόσ. Ζνα μεγάλο μζροσ του λιπϊδουσ ιςτοφ 

αποτελείται από πολυακόρεςτα ω-3 λιπαρά οξζα (Σχιμα 2). Το α-λινολεϊκό οξφ (ALA) 

είναι ζνα απαραίτθτο λιπαρό οξφ, το οποίο δεν μπορεί να ςυνκζςει ο οργανιςμόσ μασ 

και ωσ εκ τοφτου πρζπει να λαμβάνεται μζςω τθσ διατροφισ.  
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Σχήμα 2. Χημικοί τφποι των ωμζγα-3 και ωμζγα-6 λιπαρών οξζων 

 

Το ALA βρίςκεται φυςιολογικά ςτα φυτικά ζλαια και μπορεί να μετατραπεί ςε 

εικοςιδυα-εξα-εν-οϊκό οξφ (DHA) και εικοςα-πεντα-εν-οϊκό οξφ (EPA) ςτον οργανιςμό. Θ 

μετατροπι αυτι δεν είναι επαρκισ, γι’ αυτό πρζπει και αυτά τα λιπαρά οξζα να 

παραλαμβάνονται από τθν διατροφι. Το DHA ςυχνά περιγράφεται ςαν δομικό 

ςυςτατικό του εγκεφάλου, όπωσ το αςβζςτιο είναι δομικό ςυςτατικό των οςτϊν. Το 

DHA και το ALA βρίςκονται ςτισ κυτταρικζσ μεμβράνεσ, δίνοντάσ τουσ ελαςτικότθτα και 

διευκολφνοντασ τθ νευροδιαβίβαςθ. Βρίςκονται επίςθσ ςτο περίβλθμα τθσ μυελίνθσ, θ 

οποία είναι θ μονωτικι ςτοιβάδα, που βοθκάει να γίνεται αποτελεςματικότερα θ 

μεταβίβαςθ πλθροφοριϊν μεταξφ των κυττάρων του εγκεφάλου. Είναι ςθμαντικό, 

λοιπόν, να καταναλϊνουμε ω-3 λιπαρά οξζα, που κεωροφνται ευεργετικά για τθν 

ικανότθτα απομνθμόνευςθσ, εκμάκθςθσ, ακόμα και τθσ διάκεςθσ (Silvers & Scott, 

2002) και περιζχονται κυρίωσ ςτα λιπαρά ψάρια (ςαρδζλα, γαφροσ) και ςτα καρφδια. 
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Οι βιταμίνεσ του ςυμπλζγματοσ Β είναι απαραίτθτεσ για τθ λειτουργία του εγκεφάλου, 

γιατί ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγι και ςτθ λειτουργία των νευροδιαβιβαςτϊν. Οι 

νευροδιαβιβαςτζσ είναι οι «μεταφορείσ» των μθνυμάτων που εκπζμπονται από τα 

εγκεφαλικά κφτταρα και ςυνεπϊσ, βοθκοφν ςτθν ομαλι επικοινωνία. Επιπλζον, οι 

βιταμίνεσ του ςυμπλζγματοσ Β επιδροφν ζμμεςα, επθρεάηοντασ τθν παροχι ενζργειασ 

ςτον εγκζφαλο, κακϊσ και τον προςτατεφουν από οριςμζνα νευρολογικά προβλιματα, 

όπωσ θ μειωμζνθ μνιμθ. Τροφζσ πλοφςιεσ ςε αυτζσ είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 

τα δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ, τα πράςινα φυλλϊδθ λαχανικά, το μπρόκολο. 

Λαχανικά και φροφτα όλων των χρωμάτων πρζπει να είναι αναπόςπαςτο μζροσ του 

διαιτολογίου μασ. Οι αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ (βιταμίνεσ C και E, β-καροτίνθ) που 

περιζχουν, βελτιϊνουν τθ ροι του οξυγόνου ςτον εγκζφαλο και ςυμβάλλουν ςτθν 

καταπολζμθςθ του οξειδωτικοφ ςτρεσ που προκαλείται από τισ ελεφκερεσ ρίηεσ. Ρθγζσ 

τουσ είναι τα μοφρα, οι ντομάτεσ, το πράςινο τςάι, το ελαιόλαδο, τα εςπεριδοειδι (π.χ. 

τα πορτοκάλια). 

Θ ηάχαρθ, το μζλι και γενικά οι υδατάνκρακεσ είναι τροφζσ που παίηουν ςθμαντικό 

ρόλο ςτθν ενίςχυςθ τθσ μνιμθσ, γιατί ανεβάηουν τα επίπεδα τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα. Θ 

γλυκόηθ, το βαςικό ςυςτατικό τόςο τθσ ςουκρόηθσ-ηάχαρθσ, όςο και των άλλων 

υδατανκράκων, είναι το αποκλειςτικό καφςιμο του εγκεφάλου, πράγμα που ςθμαίνει 

ότι όταν ςτεριςουμε τα εγκεφαλικά κφτταρα από τθν ουςία αυτι διαταράςςεται θ 

ομαλι λειτουργία τουσ. Ταυτόχρονα επειδι θ γλυκόηθ ςυμβάλει ςτθν παραγωγι τθσ 

ςεροτονίνθσ, που είναι βαςικόσ νευροδιαβιβαςτισ, ςυμμετζχει ςτθ διατιρθςθ τθσ 

μνιμθσ, όταν βζβαια το άτομο βρίςκεται ςε κετικι ςυναιςκθματικι κατάςταςθ. Ζτςι, θ 

ςυχνι και ςωςτι κατανάλωςθ των υδατανκράκων (κυρίωσ ςφνκετων, αλλά και απλϊν) 

μζςα από τρόφιμα όπωσ ψωμί, πατάτα, ρφηι και ηυμαρικά, κατά προτίμθςθ ολικισ 

άλεςθσ, μπορεί να μασ εφοδιάςει με κατάλλθλθ ποςότθτα ενζργειασ αλλά και 

καφςιμου για ςκζψθ. Τα γλυκά είναι επίςθσ πθγι υδατανκράκων, αλλά είναι καλό, 

ωςτόςο, να καταναλϊνονται με μζτρο.  

Ο ςίδθροσ μασ βοθκά να ζχουμε καλφτερθ απόδοςθ ςε τεςτ μάκθςθσ και μνιμθσ, ενϊ 

θ ζλλειψι του ζχει ςυςχετιςτεί με τθν αδυναμία ςυγκζντρωςθσ και τα κενά μνιμθσ. Θ 
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καλφτερθ πθγι του είναι το ςυκϊτι και το κόκκινο κρζασ. 

Ο εγκζφαλοσ, για να λειτουργιςει, χρειάηεται πζρα από ςάκχαρα και νερό. Ακόμα και 

ζνα μικρό ποςοςτό αφυδάτωςθσ αυξάνει το αίςκθμα κόπωςθσ. 

Σε μικρζσ δόςεισ, ο καφζσ κεωρείται ευεργετικόσ, όπωσ και το τςάι, γιατί είναι 

πλοφςιοσ ςε αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ, ενϊ θ καφεΐνθ που περιζχει διεγείρει το νευρικό 

μασ ςφςτθμα. Ωςτόςο, θ υπερβολικι κατανάλωςι του μπορεί να οδθγιςει ςτο 

αντίκετο αποτζλεςμα. (Ο. Λυμπεροποφλου, Νευροψυχολόγοσ)  

Διατροφή ςτη ςχολική ηλικία 

Τα παιδιά τθσ ςχολικισ θλικίασ ζχουν ανάγκθ από μια ιςορροπθμζνθ διατροφι, 

πλοφςια ςε βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία, ϊςτε να καλφπτουν επαρκϊσ τισ ανάγκεσ του 

οργανιςμοφ τουσ και να αναπτφςςονται με υγεία. Αρχίηοντασ το ςχολείο, τα παιδιά 

αναπτφςςονται με ταχείσ ρυκμοφσ και αυξάνουν τθν πνευματικι και φυςικι τουσ 

δραςτθριότθτα. Κατά ςυνζπεια, μεγαλϊνουν οι ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ, όπωσ και οι 

απαιτιςεισ του οργανιςμοφ τουσ ςε κρεπτικά ςυςτατικά, βιταμίνεσ, ςίδθρο, αςβζςτιο 

κ.α. Μία υγιεινι και πλιρωσ ιςορροπθμζνθ διατροφι είναι απαραίτθτθ για να 

διατθριςουν τισ φυςιολογικζσ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ, να αναπλθρϊςουν τθν 

προγραμματιςμζνθ φκορά των κυττάρων με παραγωγι νζων, να ανταπεξζλκουν ςτισ 

κακθμερινζσ ςωματικζσ και πνευματικζσ δραςτθριότθτεσ, να αναπτυχκοφν και να 

δθμιουργιςουν αποκζματα ςτον οργανιςμό τουσ (Ηάμπελασ, 2003). 

Γεφματα 

Τα παιδιά χρειάηονται τακτικά γεφματα και ςνακ για να καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ ςε 

ενζργεια και κρεπτικά ςυςτατικά. Είναι ςθμαντικό να ξεκινιςουν τθν θμζρα τουσ με 

ζνα καλό πρωινό, όπωσ γάλα και δθμθτριακά, για να πάρουν τθν απαραίτθτθ για τισ 

απαιτιςεισ του ςχολείου ενζργεια. Ενδιάμεςα μικρογεφματα, όπωσ ζνα τοςτ, ζνα ι δφο 

φροφτα ι ζνα κομμάτι κζικ μζχρι το μεςθμεριανό τουσ γεφμα τουσ δίνουν τθν επιπλζον 

ενζργεια που χρειάηονται μζχρι το μεςθμεριανό. Στο μεςθμεριανό γεφμα, ςε 

εβδομαδιαία βάςθ, μποροφν να τρϊνε ψάρι μία ι δφο φορζσ τθν εβδομάδα, κόκκινο 

κρζασ (π.χ. μοςχάρι) μία φορά, όςπρια ι λαδερά φαγθτά μία ι δφο φορζσ και τισ 
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υπόλοιπεσ θμζρεσ άςπρο κρζασ (π.χ. κοτόπουλο) ι ηυμαρικά. Τα οικογενειακά γεφματα 

ενκαρρφνουν τα παιδιά να απολαμβάνουν ποικιλία τροφίμων.  

Κατηγορίεσ τροφίμων 

Θ κατανάλωςθ τροφίμων από όλεσ τισ κατθγορίεσ είναι απαραίτθτθ για τα παιδιά. 

Φροφτα & Λαχανικά 

Τα φροφτα μποροφν να αποτελζςουν ζνα υγιεινό μικρο-γεφμα για τα παιδιά, δίνοντασ 

ςτον οργανιςμό τουσ απαραίτθτεσ βιταμίνεσ (Γαλανοποφλου κ.ά., 2007). Τα παιδιά 

είναι καλό να καταναλϊνουν πζντε μερίδεσ φροφτων και λαχανικϊν τθν θμζρα.  

Μια μερίδα φροφτων και λαχανικϊν μπορεί να περιλαμβάνει: 

 Ζνα μετρίου μεγζκουσ φροφτο, π.χ. μπανάνα, μιλο, πορτοκάλι 

 Δφο μικροφ μεγζουσ φροφτα, π.χ. βανίλιεσ, δαμάςκθνα, βερίκοκα 

 Δζκα ωσ δεκαπζντε ρόγεσ ςταφφλια, κεράςια ι μοφρα 

 Ζνα μικρό μπολ με φρζςκια ςαλάτα 

 Τρεισ γεμάτεσ κουταλιζσ τθσ ςοφπασ μαγειρεμζνα λαχανικά, π.χ. αρακάσ 

 Τρεισ γεμάτεσ κουταλιζσ τθσ ςοφπασ μαγειρεμζνα όςπρια, π.χ. φαςόλια 

 Μία κουταλιά τθσ ςοφπασ αποξθραμζνα φροφτα, π.χ. ςταφίδεσ, βερίκοκα 

 Ζνα μικρό ποτιρι φυςικό χυμό 

Τα πορτοκάλια, τα γκζιπφρουτ, τα ακτινίδια, οι φράουλεσ και τα λεμόνια είναι πλοφςια 

ςε βιταμίνθ C, θ οποία βοθκάει ςτθν απορρόφθςθ του ςιδιρου από τισ φυτικζσ 

τροφζσ, π.χ. φακζσ, φαςόλια. Είναι λοιπόν καλι ιδζα να δίνουμε ςτα παιδιά φυςικό 

χυμό ι κάποιο από τα παραπάνω φροφτα μετά από ζνα γεφμα με όςπρια, ι να 

προςκζτουμε λεμόνι ςτο φαγθτό ι τθ ςαλάτα. 

Τα μοφρα, όπωσ τα μφρτιλλα (blueberries), τα μαφρα βατόμουρα, τα μοφρα Goji, τα 

άςπρα μοφρα, είναι πλοφςια ςε αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ, οι οποίεσ βελτιϊνουν τθν 

υγιεινι του εγκεφάλου. Τα ςυςτατικά τουσ fisetin και flavenoid βοθκοφν ςτθ βελτίωςθ 

τθσ μνιμθσ. 

Τα φυλλϊδθ λαχανικά, π.χ., λάχανο, ςπανάκι, μαροφλι, είναι πλοφςια ςε βιταμίνεσ Β6, 
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Β12 και φυλλικό οξφ. Το τελευταίο μειϊνει τα επίπεδα ομοκυςτεΐνθσ ςτο αίμα, ουςία 

που είναι  

Γάλα και γαλακτομικά προϊόντα 

Τα γάλα και τα προϊόντα του είναι τροφζσ με μεγάλθ κρεπτικι αξία και περιζχουν όλεσ 

τισ πολφτιμεσ βιταμίνεσ, τα μζταλλα και τα ιχνοςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για να 

χτιςτεί ζνασ γερόσ οργανιςμόσ. Κακζνα από αυτά τα ςυςτατικά παίηει ζναν ιδιαίτερο, 

μοναδικό και αναντικατάςτατο ρόλο ςτθν ανάπτυξθ του παιδικοφ οργανιςμοφ. 

Το γάλα, το γιαοφρτι και το τυρί είναι πλοφςια ςε αςβζςτιο. Θ μεγαλφτερθ 

απορρόφθςθ αςβεςτίου γίνεται κατά τθ ςχολικι θλικία, οπότε, λόγω του γριγορου 

ρυκμοφ ανάπτυξθσ,  οι ανάγκεσ του οργανιςμοφ για αςβζςτιο είναι μεγάλεσ 

(Γαλανοποφλου κ.ά., 2007). Δφςκολα μπορεί να προςλθφκεί θ κατάλλθλθ ποςότθτα 

αςβεςτίου από τθ διατροφι όταν λείπουν το γάλα και τα γαλακτομικά προϊόντα από τθ 

διατροφι. 

Συνεπϊσ, είναι καλό θ διατροφι του παιδιοφ να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τρεισ 

μερίδεσ γαλακτομικϊν τθν θμζρα, π.χ. ζνα κεςεδάκι γιαοφρτι ι ζνα ποτιρι γάλα ι ζνα 

κομμάτι τυρί μεγζκουσ ςπιρτόκουρτου. Οι ποικιλίεσ προϊόντων με μειωμζνα λιπαρά, 

που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο, ζχουν ςυνικωσ τθν ίδια ποςότθτα αςβεςτίου και τισ 

περιςςότερεσ βιταμίνεσ ςυγκριτικά με τα αντίςτοιχα, πλιρθ ςε λιπαρά, προϊόντα. Οι 

ποικιλίεσ προϊόντων χωρίσ λιπαρά δε ςυνιςτϊνται για τθν παιδικι θλικία. 

Ο παιδικόσ οργανιςμόσ χρειάηεται πολλι ενζργεια, διότι, ςε αντίκεςθ με τουσ 

ενιλικουσ, δεν ζχει να καλφψει μόνο τισ ανάγκεσ του μεταβολιςμοφ και τθσ φυςικισ 

δραςτθριότθτασ, αλλά και τισ απαιτιςεισ που ζχει μία ςωςτι ανάπτυξι του (Ηάμπελασ, 

2003). Συνεπϊσ, χρειάηεται κακθμερινά όλα τα απαραίτθτα ςυςτατικά μιασ 

ιςορροπθμζνθσ διατροφισ, ϊςτε να πραγματοποιθκοφν με αρμονία όλεσ οι 

λειτουργίεσ τθσ ανάπτυξθσ των οςτϊν, των δοντιϊν, του μυϊν κ.ά. 

Δθμθτριακά  
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Τα δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ (ςιτάρι, ρφηι, καλαμπόκι) ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ 

ροισ αίματοσ προσ τον εγκζφαλο, βελτιϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθ λειτουργία του. 

Είναι πλοφςια ςε βιταμίνθ Β6 και κειαμίνθ, ουςίεσ βελτιωτικζσ τθσ μνιμθσ. (Ν. Κριαράσ, 

Διατροφολόγοσ) 

Κρζασ 

Το κρζασ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ πθγι ςιδιρου για τον ανκρϊπινο οργανιςμό. Ο 

ςίδθροσ που περιζχεται ςτισ φυτικζσ τροφζσ (φροφτα, λαχανικά, όςπρια, δθμθτριακά) 

απορροφάται ςε πολφ μικρότερο ποςοςτό από πεπτικό ςφςτθμα ςυγκριτικά με το 

ςίδθρο που προζρχεται από τισ ηωικζσ τροφζσ. Συνεπϊσ, είναι απαραίτθτο να 

περιλαμβάνεται ςε κακθμερινι βάςθ ςτο διαιτολόγιο των παιδιϊν (Γαλανοποφλου κ.ά., 

2007). Ο ςίδθροσ είναι απαραίτθτο ςτοιχείο για τθ ςωςτι ανάπτυξθ των παιδιϊν. 

Ψάρια 

Τα ψάρια είναι πλοφςια ςε ω3-λιπαρά οξζα, τα οποία παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

ςωςτι λειτουργία του νευρικοφ, του ανοςοποιθτικοφ και του καρδιαγγειακοφ 

ςυςτιματοσ. Συγκεκριμζνα, ζχει βρεκεί ότι τα ωμζγα 3 λιπαρά οξζα μειϊνουν τθν 

πικανότθτα εμφάνιςθσ νόςου Alzheimer και γενικά, βοθκοφν τθ λειτουργία του 

εγκεφάλου, βελτιϊνουν τθν αιμάτωςι του, ςυνδράμουν ςτθν αποκικευςθ νζων 

πλθροφοριϊν και τθν ανάκλθςθ πλθροφοριϊν του παρελκόντοσ (Grant, 1997). 

Δφο φορζσ τθν εβδομάδα είναι μια πολφ καλι ςυχνότθτα κατανάλωςθσ ψαριϊν ςτθν 

παιδικι θλικία. Μεγαλφτερθ περιεκτικότθτα λιπαρϊν οξζων ζχουν οι ςαρδζλεσ, ο 

γαφροσ, το ςκουμπρί, ο ςολωμόσ, ο τόνοσ, θ ρζγκα. Ψάρια, όπωσ ο ξιφίασ πρζπει να 

αποφεφγεται λόγω τθσ υψθλισ περιεκτικότθτάσ του ςε υδράργυρο.  

Οςτρακοειδι 

Τα οςτρακοειδι (ςτρείδια, αχιβάδεσ) είναι πλοφςια ςε ςίδθρο και ψευδάργυρο, δφο 

ιχνοςτοιχεία που ζχουν ςυςχετιςτεί με τθν ικανότθτα του εγκεφάλου παραμζνει 

εςτιαςμζνοσ και να ςυγκρατεί πλθροφορίεσ. Ζλλειψι τουσ μπορεί να οδθγιςει ςε 

διαταραχζσ ςυγκζντρωςθσ και μνιμθσ (Ν. Κριαράσ, Διατροφολόγοσ). 
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Αυγά 

Τα αυγά περιζχουν μεγάλθ ποςότθτα βιταμίνθσ Β12 και λεκικίνθσ. Θ Β12 ζχει βρεκεί 

ότι ςυμβάλλει αναςταλτικά ςτθν ατροφία του εγκεφάλου. Τα αυγά επίςθσ περιζχουν 

όλα τα απαραίτθτα λιπαρά οξζα. Ο κρόκοσ του αυγοφ, εκτόσ από τθν υψθλι 

περιεκτικότθτα χολθςτερόλθσ, περιζχει χολίνθ, ουςία απαραίτθτθ για τθν ανάπτυξθ 

των εγκεφαλικϊν κυττάρων και κατ’ επζκταςθ τθ βελτίωςθ τθσ μνιμθσ (Ν. Κριαράσ, 

Διατροφολόγοσ). 

Ξθροί καρποί και ςπόροι 

Τα αμφγδαλα, τα φουντοφκια, τα καρφδια, τα κάςιουσ, τα φυςτίκια, οι 

κολοκυκόςποροι, οι θλιόςποροι, το ςουςάμι αποτελοφν ιδανικά ςνακ για τα παιδιά. 

Ρεριζχουν ωμζγα-3 και ωμζγα-6 λιπαρά οξζα, φυλλικό οξφ, βιταμίνθ Ε και βιταμίνθ Β6 

ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ. Τα παραπάνω ςτοιχεία βελτιϊνουν τθ ςυγκροτθμζνθ ςκζψθ 

και λειτουργοφν ωσ φυςικά αντικατακλιπτικά. Θ κειαμίνθ και το μαγνιςιο που 

εμπεριζχεται ςε κάποιουσ από τουσ ςπόρουσ βοθκοφν ςτθν μνιμθ και ςτισ γνωςτικζσ 

λειτουργίεσ.  

Κακάο 

Το κακάο περιζχει υψθλι ςυγκζντρωςθ αντιοξειδωτικϊν ουςιϊν, με κφριο 

αντιπρόςωπο τισ φλαβονόλεσ. Οι αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ δεμεφουν τισ ελεφκερεσ ρίηεσ 

οξυγόνου. Οι τελευταίεσ ζχουν ενοχοποιθκεί για τθν πορεία γιρανςθσ του εγκεφάλου 

και τθν απϊλεια μνιμθσ. Οι αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ με τθ δράςθ τουσ αυξάνουν τθ ροι 

του αίματοσ προσ τον εγκζφαλο, βελτιϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν οξυγόνωςι του 

και δθμιουργϊντασ ζνα περιβάλλον πιο υγιεινό και ευεργετικό για τθ λειτουργία του. 

(Behl, 1997) 

Θ ςοκολάτα, κυρίωσ θ μαφρθ ςοκολάτα ι κουβερτοφρα, που ζχει ωσ βαςικό ςυςτατικό 

τθσ το κακάο, είναι εκτόσ από νόςτιμθ και πολφ κρεπτικι για τον εγκζφαλο. (Ν. 

Κριαράσ, Διατροφολόγοσ) 

Τρόφιμα ι ποτά με αυξθμζνθ περιεκτικότθτα λιπαρϊν ι ηάχαρθσ 
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Τρόφιμα με πολλά λιπαρά ι ηάχαρθ, όπωσ μπιςκότα, τοφρτεσ, ςοκοφρζτεσ, πατατάκια, 

γαριδάκια, δίνουν πολλι ενζργεια ςτα παιδιά, αλλά ςτεροφνται βιταμινϊν. Τα παιδιά 

μποροφν να καταναλϊςουν γλυκά ςε μικρι ποςότθτα, αλλά όχι ςτθ κζςθ των υγιεινϊν 

ςνακ. 

Υγιεινά ποτά 

Τα καλφτερα ποτά για τα παιδιά είναι το νερό και το γάλα, τα οποία δε βλάπτουν τθν 

υγιεινι των δοντιϊν τουσ. Οι χυμοί είναι όξινοι και ζχουν υψθλι περιεκτικότθτα ςε 

ςάκχαρα. Ακόμα, και οι φυςικοί χυμοί περιζχουν φυςικά ςάκχαρα, επομζνωσ είναι 

καλφτερα να τουσ καταναλϊνουν μαηί με τα γεφματα ι να τουσ αραιϊνουν με νερό. Το 

ςφνολο των υγρϊν που χρειάηονται τα παιδιά εξαρτάται από τθ κερμότθτα του 

περιβάλλοντοσ, τθ φυςικι τουσ δραςτθριότθτα και τισ τροφζσ που καταναλϊνουν. Πςο 

πιο κερμόσ είναι ο καιρόσ, πιο ζντονθ θ φυςικι δραςτθριότθτα και πιο αλμυρζσ οι 

τροφζσ, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ποςότθτα υγρϊν που χρειάηεται. Σε θμεριςια βάςθ, 

τα παιδιά είναι καλό να καταναλϊνουν ζνα ποτιρι νερό ι γάλα ι χυμό με κάκε γεφμα 

και ζνα ποτιρι ανάμεςα ςτα γεφματα. Ρροσ όφελόσ τουσ είναι να αποφεφγουν 

αναψυκτικά τφπου κόλα, γιατί εκτόσ τθσ μεγάλθσ περιεκτικότθτασ ςε ηάχαρθ, ζχουν και 

καφεϊνθ, θ οποία εμποδίηει τθν απορρόφθςθ του ςιδιρου. 

Αποφυγή Διαφόρων Σροφών 

Αλάτι: θ μζγιςτθ ποςότθτα αλατιοφ που ενδείκνυται να καταναλϊνεται ςε κάκε θλικία 

φαίνεται ςτον Ρίνακα 1.  

Γλυκά: τα γλυκά καλό είναι να καταναλϊνονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ. Ρροτιμϊνται τα 

γλυκά με υψθλι περιεκτικότθτα ςε γάλα και μικρι περιεκτικότθτα ςε ηάχαρθ και 

λιπαρά. 

Ιδανικό ωματικό Βάροσ 

Θ υγιεινι διατροφι και θ τακτικι άκλθςθ ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ ενόσ ιδανικοφ 

ςωματικοφ βάρουσ, το οποίο αποτελεί προχπόκεςθ τθσ γενικισ υγείασ του 

οργανιςμοφ, ςωματικισ και πνευματικισ. Ευρζωσ γνωςτό είναι το ρθτό «Νουσ υγιισ εν 
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ςϊματι υγιεί». 

 

Πίνακασ 1. Μζγιςτθ ενδεικνυόμενθ ποςότθτα κατανάλωςθσ αλατιοφ τθν θμζρα ανά 

θλικία 

Ηλικία (ζτη) Αλάτι (γραμμάρια) / ημζρα 

4 – 6 ζτθ 3 γραμμάρια 

7 – 10 ζτθ 5 γραμμάρια 

> 11 ζτθ 6 γραμμάρια 

 

Διατροφή και Μάθηςη ςτη χολική Ηλικία 

Θ διατροφι είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν ανάπτυξθ του 

εγκεφάλου, επομζνωσ και τθ γνωςτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι 

τροποποίθςθ τθσ διατροφισ μπορεί να οδθγιςει ςε βελτιςτοποίθςθ τθσ γνωςτικισ 

ανάπτυξθσ (Bryan et al, 2004). Ραρόλο που θ ςχζςθ διατροφισ και ςωματικϊν 

λειτουργιϊν είναι εφλθπτθ και ςαφισ, υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ πρόςλθψθ κάποιων 

ςτοιχείων με τθ διατροφι μπορεί να επθρεάςει τθν ανάπτυξθ του  εγκεφάλου και κατ’ 

επζκταςθ τθ γνωςτικι λειτουργία ιδιαίτερα των παιδιϊν (Benton, 2008).  

Συγκεκριμζνα, οι ελλείψεισ βιταμίνθσ Α, ςιδιρου, ιωδίου και ψευδαργφρου ζχουν 

ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. Θ βιταμίνθ Α ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία τθσ οπτικισ αντίλθψθσ και τθσ μνιμθσ. Ζλλειψι τθσ δυχεραίνει τθν οπτικι 

αντίλθψθ, περιορίηει τθ μνιμθ και μπορεί να προκαλζςει ςυμπτϊματα κατάκλιψθσ. Σε 

μελζτθ του Benton (2008), μετά από ελεγχομενθ χοριγθςθ βιταμίνθσ Α, βελτιϊκθκε θ 

ςχολικι επίδοςθ των μακθτϊν. Το ιϊδιο παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο μεταβολιςμό των 

κυττάρων και ςτθν ανάπτυξθ των οργάνων, ιδιαίτερα του εγκεφάλου. Σε ορεινζσ 

περιοχζσ, απομακρυςμζνεσ από τθ κάλαςςα, θ οποία αποτελεί τθν κυριότερθ πθγι 
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ιωδίου, παρατθροφνται προβλιματα ςτθν εκπαίδευςθ (Benton, 2008). Θ ζλλειψθ 

ςιδιρου ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ ενόσ παιδιοφ ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν 

ανάπτυξθ του εγκεφάλου και ςυχνά ςυνδζεται μείωςθ διάκεςθσ, αδυναμία 

ςυγκζντρωςθσ και προςοχισ και επιβράδυνςθ τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ (Benton, 

2008). Ραρομοίωσ, θ ζλλειψθ ψευδαργφρου διαταράςςει τθ μάκθςθ, τθ μνιμθ και τθν 

προςοχι, οπότε κατϋεπζκταςθ τθ γνωςτικι ανάπτυξθ (Bryan et al, 2004). Ζλλειψθ 

ψευδαργφρου παρατθρείται ςυχνότερα ςε χαμθλοφ οικονομικοφ επιπζδου 

οικογζνειεσ, που δεν καταναλϊνουν επαρκείσ ποςότθτεσ λίπουσ και πρωτεϊνϊν ηωικισ 

προζλευςθσ (Taras, 2005). 

Τα ωμζγα 3 – λιπαρά οξζα, δεκαεξανοϊκό οξφ (DHA) και εικοςιπεντανοϊκό οξφ (EPA), 

ζχουν αποδειχκεί ότι ςυμβάλλουν ςτθν προ- και μεταγενετικι ανάπτυξθ του 

εγκεφάλου και ότι μειϊνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τον κίνδυνο πρόωρου 

κανάτου. Επίςθσ, ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ γνωςτικισ λειτουργίασ, τθσ 

ςυμπεριφοράσ και τθσ ψυχικισ διάκεςθσ. Εξωγενισ χοριγθςθ των δφο οξζων ζχει 

βρεκεί ότι βελτιϊνει τθ νοθτικι λειτουργία και βοθκάει ςε ποικίλεσ μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ, όπωσ ελειμματικι προςοχι / υπερκινθτικότθτα, δυςπραξία, δυςλεξία κ.α. 

Τα ω3-λιπαρά οξζα εμπεριζχονται ςτο μθτρικό γάλα και ςυμβάλλουν μζςω αυτοφ ςτθν 

ανάπτυξθ του εγκεφάλου, των γνωςτικϊν λειτουργιϊν και των αντιλθπτικϊν 

αιςκιςεων (Kidd, 2007). Κατά τον Benton (2008), παιδιά που τρζφονται με ω3-λιπαρά 

οξζα ζχουν οχυρϊςει ιχνοςτοιχεία, που μποροφν να τουσ οδθγιςουν ςε βελτίωςθ τθσ 

λεκτικισ μάκθςθσ και τθσ μνιμθσ. Μελζτθ του Kidd το 2007, ζδειξε ότι παιδιά θλικίασ 

5-12 ετϊν με δυςπραξία, θ οποία ςυνδζεται με δυςλεξία και άλλεσ μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ, που ζλαβαν ω3- και ω6- λιπαρά οξζα παρουςίαςαν βελτίωςθ ςτθν 

ανάγνωςθ και τθν ορκογραφία, αλλά όχι ςτισ κινθτικζσ δεξιότθτεσ, που χαρακτθρίηουν 

τθ δυςπραξία. Γενικότερα, τα DHA και ΕPA ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ προςοχισ, 

τθσ μάκθςθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ, του άγχουσ, κακϊσ και τθσ δυςλεξίασ και τθσ 

επικετικότθτασ (Kidd, 2007). Θ καταναλϊςθ ψαριϊν, τροφι πλοφςια ςε ωμζγα 3 – 

λιπαρά οξζα βοθκάει ςτθν ανάςχεςθ τθσ ζκπτωςθσ των γνωςτικϊν λειτουργιϊν. 
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Πρωινό και Μάθηςη 

Το πρωινό είναι ςθμαντικότατο γεφμα και ζχει αποδειχκεί ότι βελτιϊνει τισ γνωςτικζσ 

λειτουργίεσ του εγκεφάλου και τισ ςχολικζσ επιδόςεισ. Ζρευνα του Tarras et al (2005) 

ζδειξε ότι παιδιά που κατανάλωναν πρωινό κακθμερινά ςτο ςχολείο τθν ικανότθτα 

λόγου, αρικμθτικισ ςκζψθσ, προςοχισ, μνιμθσ και γενικότερα των γνωςτικϊν 

λειτουργιϊν.  

Το 2010 διενεργικθκε ζρευνα ςε 45 παιδιά θλικίασ 8 – 12 ετϊν, από δθμοτικά ςχολεία 

ςτθν περιοχι τθσ  Σαλαμίνασ και του Κερατςινίου ςτον Ρειραιά με ςκοπό να 

εντοπιςτοφν διαφορζσ ςτισ δεξιότθτεσ παραπεμπτικισ επικοινωνίασ (ομιλθτι – 

ακροατι), ςτθν ικανότθτα κατανόθςθσ ςυναιςκθμάτων και ςτισ διατροφικζσ ςυνικειεσ 

ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ με ι χωρίσ δυςλεξία. Μελετικθκαν ςυνολικά 15 παιδιά με 

δυςλεξία και 30 παιδιά που ςυγκρότθςαν τθν ομάδα ελζγχου (Αντωνοποφλου Γ., 2010). 

Για τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκαν θ δοκιμαςία παραπεμπτικισ 

επικοινωνίασ (Test of Referential Communication, TREC) (Lloyd et al, 1995), θ δοκιμαςία 

κατανόθςθσ ςυναιςκθμάτων (Test of Emotion Comprehension, TEC) (Harris et al, 2004) 

και ερωτθματολόγια αναφορικά με δθμογραφικά χαρακτθριςτικά και διατροφικζσ 

ςυνικειεσ. 

Αναφορικά με τθ λιψθ πρωινοφ και τισ επιδόςεισ ςτισ δοκιμαςίεσ παραπεμπτικισ 

επικοινωνίασ (TREC) διαπιςτϊκθκε ότι τόςο οι μακθτζσ με δυςλεξία όςο και οι μακθτζσ 

χωρίσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, που διλωςαν ότι είχαν πάρει πρωινό πριν τθ διεξαγωγι 

του τεςτ, ςυγκζντρωςαν μεγαλφτερθ μζςθ βακμολογία από τουσ μακθτζσ που 

διλωςαν ότι δεν είχαν καταναλϊςει πρωινό. Το ίδιο ίςχυε και για τουσ μακθτζσ τθσ 

ομάδασ ελζγχου, που διλωςαν ότι είχαν πάρει πρωινό πριν τθ διεξαγωγι του τεςτ 

κατανόθςθσ ςυναιςκθμάτων (TEC), δθλαδι ςυγκζντρωςαν μεγαλφτερθ μζςθ 

βακμολογία ςτθν κατανόθςθ των ςυναιςκθμάτων από τουσ μακθτζσ τθσ ίδιασ ομάδασ 

που διλωςαν ότι δεν είχαν καταναλϊςει πρωινό. Στατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ 

παρατθρικθκαν επίςθσ ςτθ μζςθ βακμολογία του ομιλιτι και ακροατι (ανεπαρκι 

μθνφματα) μεταξφ των μακθτϊν χωρίσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, που διλωςαν ότι είχαν 
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πάρει ι δεν είχαν πάρει πρωινό τθν θμζρα τθσ ζρευνασ (Αντωνοποφλου, 2010).  

Τθν τελευταία δεκαπενταετία οι ζρευνεσ που υποςτθρίηουν το ρόλο τθσ λιψθσ 

πρωινοφ ςτθ μάκθςθ είναι πολυπλθκείσ ςτθν διεκνι βιβλιογραφία. Τα παιδιά που δεν 

τρϊνε πρωινό και πεινοφν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ δυςκολεφονται να βρουν 

διαφορζσ ανάμεςα ςε εικόνεσ, κάνουν πολλά λάκθ και ζχουν μικρότερθ ανακλθτικι 

ικανότθτα (Politt et al, 1998). Επίςθσ, αυτά τα παιδιά ζχουν χαμθλότεο βακμό ςτα 

μακθματικά και είναι πιο πικανό να επαναλάβουν τάξθ (Alaimo et al, 2001). Ο 

Kleinman και οι ςυνεργάτεσ του (1998) υποςτιριξαν ότι τα παιδιά αυτά παρουςιάηουν 

ςυναιςκθματικά και ακαδθμαϊκά προβλιματα, κακϊσ και προβλιματα ςυμπεριφοράσ. 

Ζχουν ανάγκθ ςυχνότερα ειδικισ μεταχείρθςθσ και ςυμβουλευτικισ. Τθν ίδια χρονιά, οι 

Murphy, Wehler και οι ςυνεργάτεσ τουσ (1998) περιζγραψαν ότι τα παιδιά, όταν 

πεινοφν, είναι πικανό να γίνονται υπερκινθτικά, αφθρθμζνα και αργά, και ζχουν 

προβλιματα ςυγκζντρωςθσ και ςυμπεριφοράσ. 

Αντίκετα, τα παιδιά που τρϊνε ζνα πλιρεσ πρωινό κάνουν λιγότερα λάκθ και απαντοφν 

ταχφτερα ςε μακθματικζσ δοκιμαςίεσ (Wyon, 1997). Το ίδιο ιςχφει και διαγωνίςματα 

ορκογραφίασ, ςυνδυαςμοφσ εικόνων (Powell, 1998 & Politt, 1998) και γενικότερα, 

πνευματικι εργαςία (Bellisle, 2004). Ιδιαίτερα ευεργετικι φαίνεται να είναι θ 

κατανάλωςθ του πρωινό μζςα ςτο ςχολείο, αφοφ πολλζσ ζρευνεσ δείχνουν ότι αυτά τα 

παιδιά ζχουν καλφτερεσ επιδόςεισ ςτισ τυποποιθμζνεσ δοκιμαςίεσ (Vaisman et al, 

1996), ζχουν μεγαλφτερθ ικανότθτα ςυγκζντρωςθσ, μάκθςθσ, μνιμθσ, κατανόθςθσ και 

εγριγορςθσ (Grantham-McGregor et al, 1998, Wesness et al, 2003, Brown et al, 2008, & 

Morris et al, 2010) και ζχουν καλφτερουσ βακμοφσ ςτα μακθματικά, μεγαλφτερθ 

ικανότθτα προςοχισ και ακρίβειασ (Murphy, Pagano et al, 1998 & Powell et al, 1998). 
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Επίλογοσ 

 

Ο χϊροσ τθσ ςχολικισ τάξθσ αποτελεί ζνα περιβάλλον ςτο οποίο τα παιδιά καλοφνται 

να αναπτφξουν με επιτυχία πολλζσ και ποικίλεσ ικανότθτεσ, όπωσ θ ικανότθτα 

εκμάκθςθσ γραπτοφ λόγου (γραφι και ανάγνωςθ), θ ικανότθτα λογικο-μακθματικισ 

ςκζψθσ (αρικμθτικι), θ ικανότθτα απομνθμόνευςθσ και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, θ 

κριτικι ςκζψθ κ.α.  

Σε αυτι τθν περίπλοκθ διαδικαςία, θ ςωςτι διατροφι μπορεί να βοθκιςει ουςιαςτικά, 

ενιςχφοντασ τισ λειτουργίεσ τθσ μνιμθσ, τθσ προςοχισ, τθσ ςυγκζντρωςθσ, τθσ 

μακθματικισ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ, όλεσ ςθμαντικζσ για τθν επίτευξθ τθσ 

λειτουργίασ τθσ μάκθςθσ.  
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