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Μια προσέγγιση στo πρόβλημα της θρεπτικής 
αξίας. 

Αναδρομή στη διατροφή του ανθρώπου 

Κάποτε ο άνθρωπος ζούσε νομαδικά, αποζώντας από το κυνήγι, την αλιεία και τη 
συλλογή άγριων χόρτων, καρπών και σπόρων. 

Την 9η χιλιετία π.Χ. στην Εγγύς Ανατολή, συμβαίνει μια κοσμογονική αλλαγή: η 
μετάβαση από την τροφοσυλλογή στην τροφοπαραγωγή. Ακμάζει ο πολιτισμός των 
Νατούφιαν, τροφοσυλλεκτικές ομάδες που ζούσαν σε συνοικισμούς, με σημαντικό 
μερίδιο της τροφής τους σπόρους δημητριακών και άλλων καρπών που 
διαφυλούσαν στα σπήλαια όλο το χρόνο. Ο χώρος εκείνος διαθέτει στο νεολιθικόν 
άνθρωπο τα βασικά φυτά και ζώα  το σιτάρι, το κριθάρι, κόνδυλους πλούσιους σε 
άμυλο, τα όσπρια, το οπωροφόρα, τα αιγοπρόβατα, τα βόδια, τον χοίρο, τον 
σκύλο, το άλογο. Διαπιστώθηκε η εξημέρωση προβάτων, βρέθηκαν θεριστικά 
μαχαίρια από πυριτόλιθο, μυλόπετρες, γουδιά κλπ., οι δε τάφοι μαρτυρούν 
εκλεπτυσμένα ταφικά έθιμα και ένα υψηλό επίπεδο αισθητοποιείται στην τέχνη. 
Γεννιέται η μόνιμη κατοικία και η οικονομία, με δυο πόλους την άσκηση της 
Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας. Με τη δυνατότητα για διατήρηση πλεονασμάτων, 
ο άνθρωπος γίνεται σταδιακά παραγωγός, ζει σε κοινωνίες και διαθέτει χρόνο σε 
πνευματικές εκδηλώσεις. Από τη στιγμή εκείνη χρονολογούνται ουσιαστικά και οι 
πρώτοι Πολιτισμοί. Ο νέος τρόπος ζωής θα συνεχιστεί, μέσα από τους αστικούς 
πολιτισμούς, μέχρι τα χρόνια της «βιομηχανικής επανάστασης», το 1770 μ.Χ. ... 

Οι αρχαίοι πολιτισμοί (αιγυπτιακός, ελληνικός, ρωμαϊκός) άκμασαν σε 
παραποτάμιες περιοχές με γόνιμα προσχωσιγενή εδάφη. Το νερό 
χρησιμοποιούνταν για άρδευση και η ποτάμια ιλύς για λίπανση. Από την 3η π.Χ. 
χιλιετία, άρχισε και το άρμεγμα ζώων. Το γάλα φυλάσσονταν σε ασκιά από 
στομάχια των ζώων και όταν αυτά ήταν νωπά, περιείχαν την πυτιά με την οποία το 
γάλα έπηζε  έτσι άρχισε η τυροκόμηση. Σε παλιότερη εποχή ανάγεται η χρήση της 
φωτιάς, που οδήγησε στην παρασκευή της σούπας και έπειτα του χυλού. Η 
θέρμανση διασπά τις μεγαλομοριακές δομές των πρωτογενών τροφίμων και τα 
κάνει περισσότερο εύπεπτα. 

Τον 19ο αιώνα, η διατροφή του ανθρώπου συνηθέστατα παύει να είναι ιδιωτική 
υπόθεση και γίνεται μαζικό πρόβλημα, που για τη λύση του επιστρατεύεται η 
επιστημονική έρευνα, η οικονομική μεθοδολογία και η εκβιομηχάνιση της 
παραγωγής. Η δεύτερη μεγάλη καμπή στην ιστορία της διατροφής των μαζών 
φαίνεται ότι συμβαίνει στις μέρες μας, με τα λεγόμενα «νέα τρόφιμα» ή «μη



παραδοσιακά», με τη ραγδαία ανάπτυξη της Γενετικής Τεχνολογίας. Η έρευνα 
στρέφεται πλέον στη φυσική ή χημική μεταβολή των γνωστών τροφίμων, όσο και 
στην τεχνητή δημιουργία «τροφομαζών» από καλλιέργειες νέων μικροοργανισμών. 
Τεράστια ποσά επενδύονται στην έρευνα για νέα «βιοϋλικά», δηλαδή τροφικές 
μάζες (συνήθως πρωτεϊνικές), οι οποίες μπορούν με την προσθήκη ενός 
καρυκεύματος να αποκτούν 
οποιαδήποτε επιθυμητή γεύση 
...

Χημική σύσταση και 
θρεπτική αξία 

Όταν οι τροφές τις οποίες 
χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι 
στη φυσική τους μορφή  όταν 
δηλαδή προέρχονται από υγιή 
φυτά και ζώα τα οποία 
αναπτύσσονται κάτω από τις 
ευνοϊκότερες γι΄ αυτά 
συνθήκες και δεν έχουν υποστεί 
«καμμία» επεξεργασία ή 
αλλοίωση  είναι τροφές ισορροπημένες και ευεργετικές. Και έχει θέση εδώ μια 
παρατήρηση εξαιρετικά σημαντική. Στη σημερινή εποχή συνηθίζεται να λαμβάνεται 
υπόψη μόνο η χημική σύσταση των διάφορων τροφών οι οποίες προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 

Η χημική σύσταση αυτή δεν είναι παρά ένα αποτέλεσμα αναλύσεων του 
εργαστηρίου  με χημικές μεθόδους γίνεται ο προσδιορισμός της αναλογίας 
συγκεκριμένων ομάδων ουσιών οι οποίες περιέχονται σε συγκεκριμένα δείγματα. 
Ας προσπαθήσουμε λίγο να διακρίνουμε τη σημασία αυτής της μεθοδολογίας για τη 
διατροφή μας, κάνοντας δυο βασικές παρατηρήσεις: 

• 1. Τα δείγματα τα οποία χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις 
προέρχονται από οργανισμούς, οι οποίοι παράγονται ή εκτρέφονται 
με τις σύγχρονες μαζικές μεθόδους της γεωργίας ή της 
κτηνοτροφίας, τις οποίες χρησιμοποιεί η σύγχρονη βιομηχανία. 
Αυτές οι μετρήσεις δεν αφορούν βεβαίως στη φυσική σύσταση των 
τροφών, αφού έχει επανειλημμένα δειχτεί ότι οι μηχανοποιημένες 
σύγχρονες μέθοδοι είναι αφύσικες επειδή η όλη διαχείριση του 
φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου γίνεται σήμερα σε ποσοτική μόνο 
βάση. Για τον επιχειρηματία έχει σημασία η ποσοτική απόδοση των 
καλλιεργειών ή των ζώων (οι σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής 
λειτουργούν μέσα σε μια «οικονομία του όγκου»). Αποτέλεσμα των 
κακών από ποιοτικήν άποψη συνθηκών της παραγωγής είναι και η 
αναπόφευκτη κακή ποιότητα των προϊόντων που παράγονται. Ένα 
χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα ήταν  και δυστυχώς δεν 
έπαψε να είναι ...  η εκδήλωση της περίφημης «νόσου των 
τρελλών αγελάδων», η οποία, όπως οι ερευνητές πια ομολογούν, 
έχει τη βασική της αιτία μέσα στην ίδια την τροφή των ζώων. Για να 
«μην πηγαίνει τίποτα χαμένο» οι εκτροφείς επαναχρησιμοποιούν τα 
υπολείμματα από τα σφάγια (εντόσθια, δέρμα, κόκκαλα κλπ.) 
μετατρέποντάς τα σε κρεατάλευρα, με προορισμό τη διατροφή των 
ίδιων ή άλλων ζώων  έτσι όμως αναγκάζουμε τα μυρηκαστικά να 
τρώνε πρωτεΐνες, πράγμα το οποίο κανονικά στη Φύση ουδέποτε 
συμβαίνει! Ένα νόσημα λοιπόν του προβάτου (σπογγώδης 
εγκεφαλοπάθεια) «έσπασε το φράγμα του είδους» και πέρασε στην 
αγελάδα και στη συνέχεια από την αγελάδα στον άνθρωπο για τον



ίδιο λόγο (στον άνθρωπο που πήρε τροφή με την οποία στη φύση 
δεν θα τρέφονταν). Αυτό όμως το οποίο σήμερα έχει σημασία για 
μας να γνωρίζουμε είναι ότι σε όλη την αγορά αυτή η μέθοδος 
εκτροφής δεν έχει καταργηθεί και τα κρεατάλευρα εξακολουθούν να 
είναι το κυριότερο στοιχείο στη διατροφή ζώων, πουλερικών και 
ψαριών. 

• 2. Η καθιερωμένη ανάλυση των τροφίμων βασίζεται στο σκεπτικό 
ότι η ποσοστιαία σύνθεση των ουσιών οι οποίες ανιχνεύονται από τα 
μηχανήματα του εργαστηρίου αντιπροσωπεύει την πραγματική 
θρεπτική αξία του προϊόντος. Αυτή η θέση αποτελεί ισχυρισμό 
εντελώς αντιορθολογικό, αντιεπιστημονικό, αντιδεοντολογικό και 
απαράδεκτο! Ο λόγος είναι απλός. η πραγματική θρεπτική αξία μιας 
τροφής στηρίζεται στα λεγόμενα βιοτικά (ζωτικά) στοιχεία (in vivo) 
και γι' αυτό δεν είναι μετρήσιμη (in vitro). Αυτά είναι οργανικά 
στοιχεία τα οποία αποτελούνται από πολύπλοκες μεγαλομοριακές 
ενώσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί αποικοδόμιση ή όποια 
αλλοίωση της δομής τους (δηλαδή καταστροφή από θέρμανση, 
παστερίωση, απολίπωση, ακτινοβόληση κλπ. κλπ.) και διατηρούν τη 
θρεπτική τους αξία ως στοιχεία άμεσα χρησιμοποιήσιμα από τον 
οργανισμό ο οποίος τα δέχεται στην πεπτική του οδό. Αλλά και 
ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι ουσίες αυτές δεν 
υπάρχουν «αυθύπαρκτες» μέσα στο προϊόν που μελετάται  η 
ύπαρξή τους έχει νόημα μόνο γιατί αυτές είναι αναπόσπαστο τμήμα 
ζωντανών οργανισμών. Ακόμη κοντύτερα στην πραγματικότητα θα 
έστεκε η διατύπωση ότι δεν πρόκειται για χημικές ουσίες αλλά για 
ζωντανούς οργανισμούς!  τις θεωρούμε ως «ουσίες» επειδή είναι 
αδύνατο να γνωρίζουμε τις υπερπολύπλοκες δομές της ζωής σε 
μικρομοριακό επίπεδο, παρά μόνο μπορούμε να τις ομαδοποιούμε 
ώστε να τις ανιχνεύουμε με δεδομένες εργαστηριακές διαδικασίες, 
οι οποίες διαδικασίες από μόνες τους προϋποθέτουν την 
καταστροφή των βιοτικών συστατικών κατά τη διενέργεια της 
μέτρησης στο εργαστήριο. Ο,τιδήποτε συμβαίνει μέσα σε ένα 
ζωντανόν οργανισμό δεν είναι απλώς μια τεχνική χημική διαδικασία 
αλλά συνιστά ζωτική λειτουργία  στην οποία πάντοτε υπεισέρχεται 
κρίσιμα και καταλυτικά ο βιοτικός παράγοντας. 

Ένας γνωστός όρος ο οποίος αντικατοπτρίζει σε σημαντικό βαθμό αυτή τη βασική 
διάκριση μεταξύ της παραδοσιακής ιδέας της χημικής ουσίας και του ζωτικού 
στοιχείου, είναι ο όρος «βιταμίνες» (vita=ζωή και αμίνες=ευρεία ομάδα οργανικών 
ενώσεων). Με τον συνοπτικόν αυτόν όρον νοούνται «ενώσεις» απαραίτητες για 
τον οργανισμό, ο οποίος δεν είναι σε θέση να τις συνθέσει (διάκριση με ορμόνες). 
Δρουν σε ελάχιστες ποσότητες, δεν αποδίδουν ενέργεια, δεν αποτελούν ούτε κάν 
δομικά στοιχεία  αλλά έχουν κρίσιμο ρυθμιστικό ρόλο στις μεταβολικές 
λειτουργίες. 

Η παροιμία του λαού είναι πολύ σοφή: «δεν ζει κανείς απ' ό,τι τρώει αλλά απ' ό,τι 
χωνεύει». Το να γνωρίζουμε για παράδειγμα πόσον «σίδηρο» έχει ένα προϊόν δεν 
είναι αρκετό, αλλά θα έπρεπε να γνωρίζουμε με λεπτομέρεια τις μορφές με τις 
οποίες ο σίδηρος αυτός υπάρχει και λειτουργεί συνδεδεμένος με τα βιοτικά 
στοιχεία της τροφής και στη συνέχεια να γνωρίζουμε τον ακριβή τρόπο με τον 
οποίον ο σίδηρος αυτός θα απορροφηθεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό και πώς 
επίσης θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν ... γνώση εξαιρετικά δύσκολη και μακρυνή 
για τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα! Επιπλέον, υπάρχει και το πρόβλημα των 
σημαντικότατων διαφορών ανάμεσα στη φυσιολογία των διάφορων ανθρώπινων 
φυλών, ομάδων, ακόμα και των ατομικών διαφορών, όπως επίσης και το 
πρόβλημα της καλής ή κακής απορρόφησης των εισροών για αναρίθμητες (χρόνιες 
ή παροδικές) εσωγενείς αιτίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σύγχρονος τρόπος



ζωής τείνει να μειώνει τη ζωτικότητα του οργανισμού (ελάττωση ωφέλιμου 
βάρους, κατάπτωση σωματικών και ψυχοδιανοητικών δυνάμεων). 

Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός και σαν τέτοιος 
δύσκολα μπορεί να χρησιμοποιήσει μηβιοτικά στοιχεία  κάθε ζωντανός 
οργανισμός χρειάζεται ζωντανή τροφή, δηλαδή ζωντανούς οργανισμούς [Έχει 
ενδιαφέρον η <<βιοενεργειακή>> θεωρία, σύμφωνα με την οποία η βιοενέργεια 
(«ζωτική δύναμη») ενός ανώτερου οργανισμού αποτελείται από το άθροισμα της 
βιοενέργειας των οργανισμών που περιλαμβάνονται στο «φάσμα» του.] Πρέπει 
εδώ να σημειώσουμε τη μεγάλη ζημιά που έχει κάνει για πολλές δεκαετίες στον 
κόσμο η αντίληψη της τροφικής ασηψίας, της «μικροβιοφοβίας». Στην περίπτωση 
του παστεριωμένου γάλακτος για παράδειγμα, το γάλα «αποστειρώνεται ώστε να 
καταστρέφεται η παθογόνος και η κοινή μικροβιακή χλωρίδα». Ο μόνος λόγος να 
συμβαίνει αυτό είναι η διατήρησή του για εμπορικούς λόγους ... Είναι η αντίληψη 
η οποία δημιούργησε εκείνο το είδος του ανθρώπου ο οποίος πάντοτε και παντού 
διακρίνει τον υπέρτατο κίνδυνο: τα μικρόβια που καραδοκούν για να του κλέψουν 
την υγεία! Στην πραγματικότητα το εντελώς αντίθετο ισχύει  τα μικρόβια είναι οι 
καλύτεροι σύμμαχοί μας! Δεν είναι τα μικρόβια τα οποία δημιουργούν τις 
ασθένειες, αλλά εκεί όπου υπάρχει ασθένεια βρίσκουν το κατάλληλο έδαφος (τις 
συνθήκες) για να αναπτυχθούν ορισμένα μόνο μικρόβια στα οποία συμβατικά 
αποδίδεται ο όρος «παθογόνα» [«Τα μικρόβια είναι παντού. Μετά το πρώτο τάισμα 
κατακλύζουν τα έντερα του μωρού. Όλο το θέμα έγκειται στο αν το περιβάλλον 
είναι περισσότερο κατάλληλο για τα φιλικά μικρόβια ή για αυτά της ασθένειας. Σε 
ένα σώμα φορτωμένο με τοξίνες, τα δεύτερα ακμάζουν. Ο Dr Tilden έχει την 
άποψη ότι υπάρχουν τουλάχιστον χίλια φιλικά μικρόβια για κάθε αποκαλούμενο 
«παθογόνο» και ένας Γάλλος βακτηριολόγος ισχυρίστηκε ότι απομόνωσε όλα τα 
είδη των γνωστών «παθογόνων» μικροβίων από στόματα υγιών μωρών ηλικίας 
μερικών ημερών ! ...» (Jessie Thomson, Φυσική και Υγιής Παιδική Ηλικία).] Οι 
τροφές οι οποίες σήμερα κατακλύζουν την αγορά είναι στην πλειοψηφία τους 
νεκρές τροφές, ακριβώς επειδή υφίστανται διάφορες επεξεργασίες και μαζί με τα 
«μικρόβιά» τους χάνουν την φυσική μορφή τους και περιέχουν πλέον συστατικά 
τα οποία δεν είναι εν ζωή και έτσι δεν είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμα από τον 
οργανισμό. Προσφέρουν ενέργεια κυρίως (διότι με την επεξεργασία η συνολική 
χημική ενέργεια της ύλης μικραίνει λίγο σε σχέση με την ποιοτική της αξία  στην 
περίπτωση που δεν αυξάνεται σκόπιμα και τεχνητά) και γι' αυτό υποσκάπτουν 
μακροπρόθεσμα την υγεία και οδηγούν στις εκφυλιστικές χρόνιες παθήσεις της 
εποχής μας  γιατί ο οργανισμός εξαναγκάζεται είτε να αντλεί τα απαραίτητα 
βασικά αλλά σύνθετα στοιχεία από τις αποθήκες του (δόντια, οστά, συκώτι κλπ) 
είτε να συνθέτει ό,τι λείπει από το διαιτολόγιο με δύσκολες διαδικασίες. [Στα 
τρόφιμα του εμπορίου υπάρχει βέβαια και το πρόβλημα των πρόσθετων 
(συντηρητικών), αυτό όμως είναι ένα θέμα που έχει αρκετά συζητηθεί και είναι 
λίγο ή πολύ γνωστό σήμερα.] 

Τα βιοτικά στοιχεία είναι παρόντα και στο νερό και η σημασία τους για τη θρέψη 
είναι το ίδιο μεγάλη. Το νερό στη φυσιολογική του κατάσταση δεν περιέχει μόνον 
υδατοδιαλυτά άλατα, αλλά και πολλούς (ζωντανούς!) μικροοργανισμούς. Πρέπει 
μάλιστα ο αριθμός των κοινών αερόβιων μικροβίων να είναι κατώτερος από 10.000 
και των κολοβακτηριδίων κατώτερος από 50 ανά λίτρο. Επειδή όμως στις 
σημερινές προβληματικές συνθήκες διαβίωσης πολλές από τις ασθένειες έχουν ως 
φορέα το νερό (στο πόσιμο νερό οφείλεται το 80% των ασθενειών παγκόσμια, 
FAO), αυτό καθαρίζεται, δηλαδή απαλλάσσεται από τους οργανισμούς (επιδιώκεται 
με λεπτή διήθηση και χλωρίωση). Με τον καθαρισμό του όμως, αφαιρούνται μαζί 
με τους παθογόνους και οι υπόλοιποι ζωντανοί οργανισμοί που περιέχει και έτσι 
χάνει όλο το βιοτικό του δυναμικό, γίνεται ένα νεκρό ανόργανο υγρό, χρήσιμο μεν 
όσον αφορά στην ίδια την ουσία του νερού αλλά μακροχρόνια επικίνδυνο για την 
υγεία (ξεδιψά αλλά συνιστά μια ύλη χωρίς θρεπτική αξία). Ένα απλό παράδειγμα: 
αν αφήσουμε νερό πηγής σ΄ ένα κλειστό μπουκάλι για αρκετές ημέρες το 
φυσιολογικό θα είναι να βρωμίσει γιατί στο υπόστρωμα των οργανισμών που



περιέχει αναπτύσσονται παθογόνοι αναερόβιοι οργανισμοί  το «μεταλλικό» νερό 
από μπουκάλι του εμπορίου όμως δύσκολα βρωμίζει γιατί περιέχει λίγους 
οργανισμούς. Θα προσθέταμε ότι η αντίληψη που λέει «δεν χρειάζεται ν΄ 
ανησυχούμε αφού διαθέτουμε καλή τεχνολογία για τον καθαρισμό του νερού» 
είναι παραπλανητική και ολέθρια, γιατί οδηγεί από τη μια στη χρήση πόσιμου 
νερού που είναι μακροχρόνια βλαπτικό (μη ωφέλιμο) για τη δημόσια υγεία και από 
την άλλη στη χρόνια χειροτέρευση της ποιότητάς του, χάρη στον εφησυχασμό 
όσον αφορά στην πρόληψη της ρύπανσης και μόλυνσης των νερών μέσα στη 
φύση. 

Η διερεύνηση της χημικής σύστασης των τροφών χρησιμεύει οπωσδήποτε σαν ένα 
πρώτο κριτήριο για την εκτίμηση της σχετικής αξίας τους, πάντα ανάλογα με την 
κατάσταση του ατόμου για το οποίο η τροφή προορίζεται. Δεν είναι όμως 
κατάλληλη για την αποτύπωση της πραγματικής θρεπτικής αξίας ενός τροφίμου  
αυτή είναι μια έννοια ιδεατή, ειδική, εντελώς σχετική και μημετρήσιμη. 

Τα συμπληρώματα διατροφής (τεχνητή διατροφή)  η 
πανάκεια; 

Η κλασσική άποψη της Γεωργικής Χημείας χρησιμοποιεί τα λιπάσματα, με βάση την 
άποψη ότι τα φυτά αφομοιώνουν υδατοδιαλυτά ιόντα (ανόργανες ουσίες). Αν τα 
θρεπτικά συστατικά έπρεπε πρώτα να μετατραπούν σε υδατοδιαλυτά ώστε να 
αφομοιωθούν, τότε τα θρεπτικά συστατικά των εδαφών θα ήταν ανύπαρκτα διότι 
θα απομακρύνονταν σταδιακά με την έκπλυση, οπότε και η βλάστηση θα είχε 
κυριολεκτικά χαθεί!  γι΄ αυτό η συμβατική γεωργία προκαλεί την ερημοποίηση 
των εδαφών. Στις αγροχημικές καλλιέργειες, τα φυτά είναι εξαναγκασμένα να 
τραφούν με ευκολοδιάλυτα στοιχεία («έτοιμη» τροφή, τα άλατα των λιπασμάτων) 
ελλείψει άλλης τροφής χάρη στην κακή γονιμότητα των εδαφών. Αυτή η λύση 
ανάγκης τα οδηγεί σε κακή υγεία και στη συνέχεια στην αναγκαιότητα της 
εφαρμογής των φαρμάκων και ακόμα περισσότερων λιπασμάτων ... Όπως επίσης 
οδηγεί σε παραγωγή τροφής για τον άνθρωπο της χειρότερης ποιότητας. 

Στη συνέχεια, το πρόβλημα περνά στον άνθρωπο. Η έλλειψη των απαραίτητων 
σύνθετων ζωτικών στοιχείων στην τροφή οδηγεί στην αναγκαιότητα της 
συμπληρωματικής λήψης έτοιμων μικρομοριακών συνήθως (άμεσα αφομοιώσιμων) 
δομικών συστατικών. Το σώμα, όσο και αν κερδίζει σε γρήγορο (εξαναγκασμένο) 
αναβολισμό [Οι διεργασίες δόμησης της ύλης στον οργανισμό. Μαζί με τις 
καταβολικές (διεργασίες αποικοδόμησης, «καύσεις») αποτελούν τον συνολικό 
μεταβολισμό.] (τυπικό παράδειγμα τα αναβολικά των αθλητών), αφ΄ ενός 
στερείται εκείνα τα πολύπλοκα συστατικά τα οποία δεν μπορεί να συνθέσει το ίδιο 
(και μάλιστα απαιτούνται στις συγκεκριμένες αναλογίες των φυσικών τροφίμων), 
αφ΄ ετέρου αναγκάζεται να προβεί σε εσωτερικές αφανείς αναβολικές διεργασίες 
οι οποίες εξαντλούν τις μεταβολικές του δυνάμεις. Επιπλέον, χάρη στην έλλειψη 
της ποιοτικής αξίας του διαιτολογίου, ο οργανισμός σε μια ύστατη προσπάθεια 
επιτείνει το αίσθημα της πείνας, ώστε με τη λήψη μεγάλων ποσοτήτων τροφής να 
εξοικονομήσει τελικά τις στοιχειώδεις ποσότητες των ζωτικών στοιχείων. Έτσι 
έρχεται η παχυσαρκία ενώ η υγεία υποσκάπτεται! Ο σύγχρονος άνθρωπος κατά 
κανόνα δεν τρέφεται, απλώς (παρα)χορταίνει... [Είδε πρόσφατα το φως της 
δημοσιότητας (Ιούνιος 1997) μεγάλη αμερικανική έρευνα σχετικά με τις βιταμίνες 
ως συμπληρώματα διατροφής. Μακροχρόνια κλινική παρατήρηση έδειξε ότι τα 
άτομα που έπαιρναν βιταμίνες ως συμπλήρωμα υστερούσαν στις ωφέλιμες 
ιδιότητες των βιταμινών (συμπεριλαμβανομένων και ψυχοδιανοητικών λειτουργιών 
όπως η μνήμη), σε αντίθεση με αυτούς που αρκούνταν σε ένα πιο φυσιολογικό 
διαιτολόγιο.]



Παρελθόν ή μέλλον; 

Φρίκη θα αισθανθεί αυτός που θα αποπειραθεί να ερευνήσει προσεκτικά την 
παγκόσμια αγορά τροφίμων για να δει τι τρώει και πίνει ο σύγχρονος άνθρωπος  
με την ανοχή ή τις ευλογίες του εκάστοτε Υπουργείου Υγείας (υγείας;) ... Όσο πιο 
πίσω πάμε στη διαδρομή του ανθρώπινου είδους, διαπιστώνουμε ότι η διατροφή 
του είναι και πιο εκλεκτή, χάρη στην περιεκτικότητα σε αμέτρητες φυσικές 
«ουσίες» με υψηλή διαιτητική αξία. Όμως η «Εποχή των Γιγάντων» πέρασε 
ανεπιστρεπτί ... Για να επαναφέρουμε τη σωστή διατροφή πρέπει άραγε να 
επιστρέψουμε στην εποχή των σπηλαίων; Και βέβαια όχι!  αυτό ούτε το μπορούμε 
ούτε το θέλουμε. Η δραστηριότητα της ημέρας του νεολιθικού ανθρώπου 
περιορίζονταν στην εξεύρεση της τροφής, επειδή δεν του ήταν δυνατό να διατηρεί 
πλεονάσματα. Σήμερα, που υποτίθεται ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα του χρόνου, 
έφτασε ίσως η ώρα να αποδεσμεύσουμε τη διατροφή μας από τον (εκ)πολιτισμό 
μας... 

Μπορούμε να μην ξεχνάμε το τι σημαίνει ζωντανή τροφή. Μπορούμε να σκεφτούμε 
τη σύσταση της τροφής που μπαίνει από το χέρι στο στόμα μας. Ακόμα και μέσα 
στις παραδοσιακές μαγειρικές, για τους περισσότερους ανθρώπους σήμερα το 
κριτήριο για το αν ένα φαγητό είναι «καλό» έφτασε να είναι μονάχα η γεύση του... 

Μπορούμε να επιδιώκουμε ώστε το διαιτολόγιό μας να περιλαμβάνει στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό φυσικές τροφές οι οποίες δεν έχουν υποστεί καμμία 
επεξεργασία  ούτε κάν θέρμανση!  όπως τα φύτρα, τα λαχανικά, τα φρούτα, το 
ωμό γάλα. Μπορούμε οπωσδήποτε να ενδιαφερθούμε για την υγεία και την 
ποιότητα της τροφής μας και η μόνη εγγύηση είναι η τροφές οι οποίες παράγονται 
απ΄ ευθείας από ζωντανούς οργανισμούς  φυτά και ζώα τα οποία ζουν όπως όρισε 
η Μητέρα Φύση. Είναι απολύτως υγιή επειδή δεν έχουν κανένα λόγο να μην είναι 
απολύτως υγιή. Χαίρονται τον καθαρόν αέρα και τον ήλιο και τη γη και το φρέσκο 
χορτάρι. Διαχρονικά ισχύει η ρήση των παλιών ανθρώπων «ό,τι βλέπει ο ήλιος δεν 
το βλέπει ο γιατρός». 

"Νέα Σελήνη", τευχ. 7  Δεκεμβρίου 1997
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