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Πρόλογος

Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα έψαχναν να βρουν τρόπους να παρατεί-
νουν τη ζωή τους. Για αιώνες αναζητούσαν το ελιξήριο της ζωής, τα μυστικά 
της νεότητας και τα αντίδοτα της γήρανσης. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι πολλά από τα μυστικά της μακροζωίας ήταν και 
είναι απλά και προσιτά σε όλους. Ο κάθε άνθρωπος, εάν δίνει λίγη σημασία 
σε παράγοντες και καταστάσεις που επηρεάζουν τη σωματική και την ψυχική 
του υγεία, μπορεί να κερδίζει πολλά χρόνια καλής ζωής με υγεία.

Οι έρευνες των ανθρώπων για την ανεύρεση τρόπων παράτασης της ζωής 
και διατήρησης της νεότητάς τους συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι προσπάθει-
ες αυτές δεν πρόκειται να σταματήσουν. Όμως έχουμε ήδη στη διάθεσή μας 
πληθώρα αποδείξεων, για το τι χρειάζεται να κάνουμε, για να κερδίζουμε στον 
αγώνα μας εναντίον του χρόνου. 

Η ομάδα γιατρών του Medlook, σε συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα, 
σας προσφέρουν με το βιβλίο αυτό μια πολύτιμη πληροφόρηση σχετικά με το τι 
γνωρίζουν και συστήνουν οι γιατροί και οι επιστήμονες για απλούς τρόπους που 
προσφέρουν μακροζωία. Σας ευχόμαστε καρποφόρα ανάγνωση και ας μην ξε-
χνούμε ότι με τη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής μας μπορούμε να αυξάνου-
με τις πιθανότητές μας για μακρύτερη, υγιέστερη και ευτυχέστερη ζωή.  

Τα μυστικά της μακροζωίας
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Το χαμόγελο προσθέτει χρόνια στη ζωή σας!

Θέλετε να περνάτε πιο καλά; Θέλετε μακροζωία; Εάν ναι, υπάρχει ένας απλός, αλλά 
πολύ αποτελεσματικός τρόπος: Το χαμόγελο! Να θυμάστε ότι το χαμόγελο είναι ένα ισχυρό 
όπλο, που βελτιώνει την υγεία και την ευεξία σας, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει χρόνια στη 
ζωή σας.

Πώς βοηθά το χαμόγελο την υγεία και την ποιότητα της ζωής μας;

 1.  Μειώνει το στρες: Όταν αισθανθείτε στρεσαρισμένοι, χαμογελάστε. Το χαμόγελο 
μειώνει το στρες και κάνει το πρόσωπο πιο όμορφο, με λιγότερη κούραση. Θα νιώ-
σετε πιο καλά και θα φαίνεστε πιο ωραίοι.     

 2.  Βελτιώνει την ψυχική διάθεση: Το χαμόγελο απελευθερώνει στον εγκέφαλο εν-
δορφίνες και σεροτονίνη, που μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Χαμογελάτε για καλύ-
τερη διάθεση.  

 3.  Κάνει τους ανθρώπους πιο ελκυστικούς: Το χαμόγελο προσελκύει τους ανθρώ-
πους. Η συνοφρύωση και το κατσούφιασμα τους απωθεί.  

 4.  Προσφέρει νεότητα στο πρόσωπο: Οι μυς που δημιουργούν το χαμόγελο κάνουν 
το πρόσωπο να φαίνεται νεότερο. Χαμογελάτε, για να νιώθετε καλύτερα και να φαί-
νεστε νεότεροι.    

 5.  Ισχυροποιεί την άμυνα του οργανισμού: Το χαμόγελο 
σχετίστηκε με αποτελεσματικότερο ανοσοποιητικό σύστη-
μα, που είναι η άμυνά μας εναντίον των μολύνσεων.  

 6.  Ελαττώνει την ψηλή πίεση: Σε ανθρώπους που χα-
μογελούν η αρτηριακή πίεση μειώνεται.

 7.  Βοηθά και άλλους, διότι είναι μεταδοτικό: Το 
άτομο που χαμογελά φέρνει μαζί του ευτυχία. 
Χαμογελάτε και κάνετε και άλλους να νιώθουν 
πιο καλά.

 8.  Φανερώνει το αίσθημα της επιτυχίας: 
Το χαμόγελο φανερώνει αυτοπεποίθηση 
και σιγουριά. Χαμογελάτε στις συναντή-
σεις σας και οι άνθρωποι θα είναι κα-
λύτεροι μαζί σας.
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Μαθαίνετε νέα πράγματα,
αποκτάτε νέες δεξιότητες!

Η συνεχής άσκηση του εγκεφάλου τον προστατεύ-
ει από τη γήρανση. Διαφυλάσσει αυτά που ήδη έχει 
αποκτήσει στη ζωή του ο άνθρωπος. Η συνεχής μάθη-
ση ενεργοποιεί δυνάμεις, που προσφέρουν νεότητα 
στον πνευματικό, ψυχικό και σωματικό τομέα. 

Η δια βίου μάθηση προσφέρει υγεία. Οι άνθρω-
ποι, που χρησιμοποιούν αδιάκοπα στη ζωή τους τις 
πνευματικές τους δυνάμεις, έχουν καλύτερη υγεία 
και ζουν πιο πολλά χρόνια από ανθρώπους χωρίς 
συνεχή πνευματική, διανοητική καλλιέργεια.  

Η εκμάθηση δεξιοτήτων απαιτεί την ενεργοποί-
ηση πολλών τμημάτων του εγκεφάλου. Ταυτό-
χρονα εξασκεί και το σώμα. Είναι από τις καλύτε-
ρες μεθόδους για τη διατήρηση της νεότητας.

Πώς θα δουλέψετε, για να αποκτήσετε μια 
νέα δεξιότητα;

 1.  Διαλέξτε τη νέα δεξιότητά σας: Επι-
λέξτε κάτι που σας αρέσει, που δεν εί-
ναι δύσκολο ή δαπανηρό και το οποίο, 
εάν γίνεται, μπορείτε να το κάνετε στο 
σπίτι. Η ζωγραφική, η εκμάθηση μιας ξένης 
γλώσσας ή ενός μουσικού οργάνου είναι 
μόνο μερικά παραδείγματα από τις πολλές 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, που μπο-
ρούν να σας κρατούν νέους στο σώμα και 
στην ψυχή.

 2.  Προμηθευτείτε το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό: Υπάρχουν πολλές πηγές εκπαι-
δευτικού υλικού για κάθε μορφής δραστηριότητα. Το διαδίκτυο, οι βιβλιοθήκες και 
τα βιβλιοπωλεία θα έχουν υλικό που σας ενδιαφέρει.

 3.  Αφιερώστε χρόνο: Αποφασίστε ότι, κάθε μέρα, θα αφιερώνετε τουλάχιστον 30 λε-
πτά για την εκμάθηση της νέας δεξιότητας που θέλετε.

 4.  Να εξασκείστε συνεχώς, να μιλάτε με άλλους: Είναι καλύτερο να έχετε ένα στα-
θερό ρυθμό εξάσκησης. Να κάνετε συχνές επαναλήψεις και να μιλάτε με άλλους, που 
έχουν τα ίδια με εσάς ενδιαφέροντα. Οι νέες δεξιότητες δημιουργούν νέες σχέσεις, 
που και αυτές συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία και τη μακροζωία.  
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Οι καλές σχέσεις και οι φιλίες
προσφέρουν μακροζωία 

Οι φιλίες και οι καλές οικογενειακές ή κοινωνικές σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην υγεία και στη μακροβιότητα των ανθρώπων. Όσο πιο καλές είναι οι κοινωνικές 
συνδέσεις κάποιου ατόμου, τόσο πιο καλή είναι η ψυχική και σωματική του υγεία. Ο καλύ-
τερος τρόπος για δυνατές και ωφέλιμες κοινωνικές δικτυώσεις είναι η καλλιέργεια άριστων 
σχέσεων με τον ή τη σύζυγο, τα παιδιά, τα άλλα μέλη της οικογένειας και τους φίλους.

Δεν έχει ακόμη κατανοηθεί πλήρως, γιατί οι καλές σχέσεις βελτιώνουν την υγεία και αυξά-
νουν τη διάρκεια της ζωής. Ίσως αυτό συμβαίνει, διότι κάνουν τους ανθρώπους να φροντί-
ζουν πιο πολύ τον εαυτό τους, να ριψοκινδυνεύουν λιγότερο ή διότι μειώνουν το στρες.

Ας δούμε μερικούς απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους για ενδυνάμωση των 
σχέσεων, που μπορούν να προσθέτουν χρόνια στη ζωή σας:

 1.  Αφιερώνετε χρόνο, για να είστε μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, τα μέλη της 
οικογένειάς σας και τους φίλους σας.

 2.  Παίρνετε πρωτοβουλίες και κάνετε διάφορα πράγματα μαζί, όπως παιχνίδια, περιπά-
τους, παρακολούθηση θεάτρου ή μιας καλής ταινίας.

 3.  Να διηγείστε μεταξύ σας ιστορίες ή περιστατικά από την επαγγελματική, προσωπική 
ή επαγγελματική σας ζωή ή από άλλες αναμνήσεις. Επίσης η διήγηση ανεκδότων 
συσφίγγει τις σχέσεις.

 4.  Να επικοινωνείτε τακτικά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, με κάθε δυνατό τρόπο, 
όπως με το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με προσωπικές συναντήσεις.

 5.  Μην ξεχνάτε να δείχνετε την αναγκαία προσοχή για τις ιδιαίτερες προσωπικές στιγ-
μές των αγαπημένων σας προσώπων ή για τα προβλήματα που τυχόν έχουν.
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Η ευτυχία στην οικογένεια

Η ευτυχία στην οικογένεια βελτιώνει την υγεία των ανθρώπων και τους επιτρέπει 
να ζουν πιο πολλά χρόνια. Τα παντρεμένα ζευγάρια που ζουν ευτυχισμένα μαζί έχουν 
καλύτερη υγεία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με ευεξία απ’ ό,τι οι ανύπαντροι, που ζουν 
μόνοι. Η συναισθηματική ασφάλεια, η ολοκλήρωση της διαπροσωπικής σχέσης, οι καλοί 
οικογενειακοί δεσμοί και η σεξουαλική οικειότητα, που προσφέρει η ευτυχισμένη έγγαμη 
ζωή, προστατεύουν την υγεία. 

Ας δούμε μερικές βασικές αρχές, οι οποίες συμβάλλουν για μια καλύτερη έγγαμη και 
οικογενειακή ζωή, η οποία οδηγεί σε μακροζωία με ευεξία:

 1.  Ο χαρακτήρας: Η μετριοφροσύνη, η σεμνότητα, η σωφροσύνη και οι ρεαλιστικές 
προσδοκίες, χωρίς υπερβολή και απληστία, είναι πολύτιμα εφόδια στη ζωή του ζευ-
γαριού και της οικογένειας.

 2.  Η αγάπη: Το να δίνεις αλλά και το να 
δέχεσαι αγάπη ωφελεί τον ψυχικό κό-
σμο και τη σωματική υγεία. Έρευνες 
έδειξαν ότι η αγάπη μειώνει τον 
κίνδυνο για καρδιακή προσβο-
λή και αυξάνει την άμυνα του 
σώματος εναντίον των μο-
λύνσεων, της γρίπης και του 
κρυολογήματος.

 3.  Η συνεχής φροντίδα: Για ευ-
τυχισμένη, λειτουργική και δυνα-
τή οικογένεια χρειάζεται μια συνε-
χής προσπάθεια και φροντίδα, για 
όλη τη ζωή.

 4.  Η προσαρμοστικότητα: Η ικανότητα 
συμβιβασμού και η προσαρμοστικότη-
τα σε νέες απρόβλεπτες καταστάσεις 
επιτρέπουν την επίλυση δύσκολων προ-
βλημάτων.

 5.  Η επικοινωνία: Η καλλιέργεια ορθών 
τρόπων επικοινωνίας, η τακτική συνεύ-
ρεση μελών της οικογένειας για φαγητό 
και για να κάνουν πράγματα μαζί (ψυχα-
γωγία, παιχνίδια, διακοπές) συσφίγγουν 
τους δεσμούς αγάπης.

 6.  Η συγχώρεση: Τέλειοι άνθρωποι δεν 
υπάρχουν και όλοι κάνουν λάθη. Η συγ-
χώρεση προσφέρει ηρεμία, μειώνει το 
στρες και είναι μια ευκαιρία για ένα νέο 
ξεκίνημα. 
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Η ψυχαγωγία και η διασκέδαση
προσφέρουν μακροζωία

Η ψυχαγωγία ωφελεί με πολλούς τρόπους την υγεία και αυξάνει τη διάρκεια ζωής 
των ανθρώπων. Μην παραμελείτε την ψυχαγωγία σας. Ο υγιεινός τρόπος ζωής δεν είναι 
μόνο θυσίες αλλά και ψυχαγωγία με διασκέδαση. Η χαλάρωση, η ηρεμία, η ξεκούραση και 
η αναζωογόνηση του σώματος και της ψυχής, που προσφέρει η ψυχαγωγία, προσθέτουν 
χρόνια στη ζωή σας. 

Ποιες ευχάριστες δραστηριότητες ψυχαγωγούν, διασκεδάζουν και αυξάνουν τη δι-
άρκεια της ζωής;

 1.  Να περνάτε χρόνο με αγαπημένα σας πρόσωπα. Οι καλές σχέσεις στην οικογένεια, 
με φίλους ή συγγενείς, ευεργετούν την υγεία.

 2.  Αφιερώνετε χρόνο για παιχνίδια. Οποιαδήποτε παιχνίδια, έξω σε ανοικτούς χώρους, 
σπορ, ομαδικά ή ατομικά, σταυρόλεξα, επιτραπέζια ή ηλεκτρονικά, είναι ωφέλιμα για 
το σώμα και την ψυχή.

 3.  Να χαμογελάτε και να επιδιώκετε να γελάτε συχνότερα. Το γέλιο προσθέτει χρόνια 
στη ζωή. Επιλέγετε να βλέπετε κωμωδίες στο θέατρο ή σε ταινίες.

 4.  Οι διακοπές είναι λίπασμα για καλή υγεία. Άτομα που δεν κάνουν ικανοποιητικές 
διακοπές κινδυνεύουν πιο πολύ να πεθάνουν πρόωρα.

 5.  Η μουσική, το μασάζ και ο περίπατος χαλαρώνουν. Να χαλαρώνετε, να ξεκουράζε-
στε και να διαχειρίζεστε σωστά το άγχος και το στρες.

 6.  Το κόκκινο κρασί και η μαύρη σοκολάτα είναι απολαύσεις, που βοηθούν κατά της 
γήρανσης. Έρευνες έδειξαν ότι 1 ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα και λίγη μαύρη 
σοκολάτα ωφελούν.

 7. Το σεξ με σωστό και ασφαλή τρόπο ευεργετεί την υγεία.

 8.  Ο ύπνος είναι πολύτιμος για τη μακροζωία. Εάν δεν κοιμάστε αρκετά, αφαιρείτε 
χρόνια από τη ζωή σας.
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Η προσωπικότητα και η μακροζωία

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ανθρώπου επηρεάζουν τα χρόνια που 
θα ζήσει. Έρευνες έδειξαν ότι οι αισιόδοξοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής, απ’ ό,τι οι απαισιόδοξοι, οι μελαγχολικοί, οι αγχώδεις και οι συνεχώς στρε-
σαρισμένοι.  

Οι θετικές προσεγγίσεις μπορεί να προσθέτουν έως και 7,5 χρόνια στη ζωή μας. Σε 
ηλικιωμένους βρέθηκε ότι η θετική προσέγγιση για τα γηρατειά τους κάνει να είναι πιο 
ανθεκτικοί στις παθήσεις, να ενδιαφέρονται πιο πολύ για την υγεία τους και να αποκτούν 
συνήθειες που προσθέτουν χρόνια στη ζωή τους.

Ας δούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που σχετίζονται με τη 
διάρκεια της ζωής:

 1.  Η ευσυνειδησία: Έρευνες έδειξαν ότι άνθρωποι με χαρακτηριστικά ευσυνειδησίας, 
όπως η εργατικότητα, ο αυτοέλεγχος και οι ικανότητες οργάνωσης ζουν από 2 έως 
4 χρόνια περισσότερο από ανθρώπους χωρίς τα χαρίσματα αυτά. Η ευσυνειδησία εί-
ναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, που μπορεί να αποκτηθεί, αρκεί να υπάρχει 
η θέληση.

 2.  Η θετικότητα και η αρνητικότητα: Οι άνθρωποι που 
αντιμετωπίζουν με απαισιοδοξία και αρνητικότητα τα κα-
θημερινά προβλήματα φθείρουν τον οργανισμό τους. 
Αντίθετα εκείνοι που σε κάθε κατάσταση προσπαθούν 
να βρίσκουν τα θετικά και να τη βελτιώνουν κερδίζουν 
χρόνια ζωής.

 3.  Τα νευρωτικά χαρακτηριστικά: Οι άνθρωποι με 
μεγαλύτερη συναισθηματική αστάθεια, μελαγχολία, 
κακοκεφιά, ερεθιστικότητα και αγχώδη συμπεριφο-
ρά κινδυνεύουν πιο πολύ από μειωμένη διάρκεια 
ζωής.    

4.  Το θρησκευτικό αίσθημα: Για πολλούς ανθρώ-
πους η πίστη στο Θεό προσφέρει γαλήνη, ηρεμία, 
ασφάλεια και ανακούφιση. Η προσευχή και η πί-
στη στο Θεό, λόγω των ωφελημάτων που προσφέ-
ρουν στην υγεία, βρέθηκε ότι προσθέτουν χρόνια 
στη ζωή.       
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Πώς θα καλλιεργείτε τις φιλίες σας;

Η δημιουργία και η καλλι-
έργεια των φιλικών σχέ-
σεών μας προσθέτουν 
χρόνια στη ζωή. Πώς θα 
φροντίζετε για τις φιλίες 
σας; 

 1.  Εκτιμήστε τους φί-
λους σας: Μη θε-
ωρείτε κανένα φίλο 
δεδομένο. Δώστε 
του χρόνο, μιλάτε 
μαζί του, πέστε του 
ότι είναι σημαντικός 
για σας και ότι βελ-
τιώνει τη ζωή σας. 
Καλέστε τον, όχι για 
κανένα άλλο λόγο, αλλά απλώς, για να περάσετε ευχάριστα μαζί.

  2.  Προσφέρετε χρόνο και προσοχή: Οι φιλίες χρειάζονται χρόνο, για να διατηρη-
θούν. Εάν συνεχώς δεν έχετε χρόνο για τους φίλους σας, κάποτε η σημασία σας γι’ 
αυτούς θα μειωθεί. Κάνετε τις φιλίες προτεραιότητα στη ζωή σας. Να ακούτε προ-
σεκτικά το τι σας λένε οι φίλοι, ενδιαφερθείτε για τη ζωή και τα προβλήματά τους. 
Δείξτε ενθουσιασμό για το ότι είναι, ως φίλοι, μέρος της ζωής σας.

 3.  Να είστε υπομονετικοί και φιλεύσπλαχνοι: Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Κάποτε 
ένας φίλος ίσως κάνει κάτι, με το οποίο δεν συμφωνείτε ή που σας πλήγωσε. Μη 
θυμώνετε. Προσπαθείτε να συγχωρείτε. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του: Εάν 
εσείς κάνατε ένα λάθος, θα θέλατε καταδίκη και τιμωρία ή περισσότερο κατανόηση 
και συγχώρεση από αυτούς που σας αγαπούν και φροντίζουν για σάς;

 4.  Μην κάνετε κατάχρηση της εμπιστοσύνης: Εάν ένας φίλος σάς πει ένα μυστικό, 
κρατήστε το για σας. Μην έχετε την ψευδαίσθηση ότι λέγοντας σε άλλους μυστι-
κά που σας είπαν φίλοι ότι κτίζετε σχέσεις ή ότι κερδίζετε την εμπιστοσύνη αυτών, 
στους οποίους τα λέτε. Αντίθετα, δίνετε το μήνυμα σε άλλους να μη σας εμπιστεύο-
νται. Ακόμη χειρότερα, εάν ο φίλος ανακαλύψει ότι έχετε προδώσει την εμπιστοσύ-
νη που σας έδειξε, η σχέση σας θα τραυματιστεί ανεπανόρθωτα.

 5.  Ελέγξετε τη ζήλια: Η ζήλια είναι πολύ κοινό ανθρώπινο συναίσθημα. Δεχτείτε ότι 
ο φίλος σας μπορεί να έχει στενές σχέσεις και με άλλα άτομα. Αυτό δεν πρέπει να 
σας ενοχλεί. Η αγάπη μεταξύ φίλων δεν πρέπει να επηρεάζεται από τέτοιους περιο-
ρισμούς.  
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Πώς θα προσθέσετε μέχρι
και 14 χρόνια στη ζωή σας;

Εσείς θα θέλατε να προσθέσετε μέχρι και 
14 χρόνια στη ζωή σας, με καλή υγεία και 
ευεξία; Πιστεύουμε ότι η απάντησή σας είναι 
θετική. Γι’ αυτό σάς κοινοποιούμε τα αποτε-
λέσματα έρευνας γιατρών του πανεπιστήμιου 
του Κέιμπριτζ σε 20.000 ανθρώπους, η οποία 
εξέτασε τους παράγοντες που αυξάνουν τη δι-
άρκεια ζωής.

Τι βρήκαν οι γιατροί του Κέιμπριτζ σχετικά 
με το πώς μπορούμε να ζούμε πιο πολύ; Οι 
συνδυασμένες επιδράσεις των 4 πιο κάτω συ-
νηθειών των συμμετεχόντων στην έρευνα τους 
έκαναν να είναι κατά 14 χρόνια νεότεροι, δηλα-
δή η διάρκεια της ζωής τους αυξανόταν κατά 
14 χρόνια:

 1. Η τακτική σωματική άσκηση.

 2. Η αποφυγή κάθε μορφής καπνίσματος.

 3.  Η κατανάλωση κάθε μέρα 5 μερίδων 
φρούτων και λαχανικών (1 μερίδα είναι 
περίπου 80 γραμμάρια).

 4.  Η ήπια κατανάλωση αλκοόλ (1 έως 2 αλκοολούχα ποτά ημερησίως ή λιγότερο).

Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που προέκυψαν από έρευνες, που μας διαφωτίζουν για 
τη μακροζωία: 

 1.  Η κατανάλωση λαχανικών, όπως το μπρόκολο, η κράμβη, το κουνουπίδι και τα λα-
χανάκια Βρυξελλών, σχετίζεται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη υγεία της 
καρδίας και μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρδιοπάθειες.

 2.  Η διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες μειώνει κατά 22% τις πιθανότητες θανάτου από 
καρδιοπάθειες, ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, μολύνσεις και άλλες αι-
τίες.

 3.  Το κόκκινο κρασί, το ρόδι και το σταφύλι προστατεύουν την καρδία και καθυστερούν 
τη γήρανση λόγω της ρεσβερατρόλης που περιέχουν. 

 4.  Η διατροφή που περιέχει καρύδια, άλλους ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο, όσπρια και 
άλλα τρόφιμα, όπως στη Μεσογειακή διατροφή, ωφελούν την καρδία και προσφέ-
ρουν μακροζωία. 
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Η καθιστική ζωή, η τηλεόραση και η γήρανση

Η καθιστική ζωή και η υπερβολική παρακολούθηση της τηλεόρασης μειώνουν τη 
διάρκεια της ζωής. Εάν θέλετε να έχετε υγεία με ευεξία, να φτάσετε σε προχωρημένη 
ηλικία με λιγότερες παθήσεις, μειώστε τις ώρες που βλέπετε τηλεόραση, σηκωθείτε από 
την πολυθρόνα σας, αρχίστε να δραστηριοποιείστε, βγείτε έξω και κινηθείτε.

Οι άνθρωποι παρακολουθούν 4 ώρες τηλεόραση κατά μέσο όρο, κάθε μέρα. Αυτό 
οδηγεί σε αυξημένη κούραση, στρες, στέρηση ύπνου, μειωμένη αποδοτικότητα και αυξη-
μένο κίνδυνο ατυχημάτων. 

Έρευνες έδειξαν ότι η υπερβολική παρακολούθηση τηλεόρασης και η καθιστική ζωή 
προκαλούν μεταξύ άλλων τα εξής:

 1.  Το μεταβολικό σύνδρομο. Είναι σύνολο ανωμαλιών, που περιλαμβάνουν παχυσαρ-
κία, ψηλή πίεση, αύξηση του ζαχάρου, της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων 
στο αίμα και αύξηση της περιμέτρου κοιλιάς. Το μεταβολικό σύνδρομο μειώνει τη 
διάρκεια ζωής, διότι αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικά και 
διαβήτη. 

 2.  Ανθυγιεινή διατροφή. Η παρακολούθηση τηλεόρασης βρέθηκε ότι αυξάνει την κα-
τανάλωση ανθυγιεινών σνακ, αλκοόλ και οδηγεί σε υπερφαγία με παχυσαρκία.

  3.  Στρες. Το στρες που προκαλεί η υπερβολική παρακολούθηση τηλεόρασης σχετί-
ζεται με πολλούς παράγοντες, όπως η απώλεια πολύτιμου χρόνου για παραγωγική 
εργασία και ύπνο.

 4.  Ο επηρεασμός των σχέσεων. Η αδράνεια, η μείωση της επικοινωνίας με άλλους, 
η απώλεια ευκαιριών, λόγω παρακολούθησης της τηλεόρασης, δεν ωφελούν την 
ψυχική και σωματική υγεία.  

Η τηλεόραση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Πρέπει να γνωρίζουμε να τη χρησιμοποι-
ούμε σωστά, εάν θέλουμε να κερδίζουμε και όχι να χάνουμε από τη χρήση της. 
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Τα μυστικά των αιωνόβιων

Γιατί μερικοί άνθρωποι ζουν 100 χρόνια ή περισσότερα, ενώ 
άλλοι ζουν πολύ λιγότερο; Το ερώτημα αυτό απασχολεί όχι 
μόνο τους απλούς ανθρώπους αλλά και την επιστημονική 
και ιατρική κοινότητα. Η κατανόηση των παραγόντων που 
κάνουν μερικούς ανθρώπους αιωνόβιους θα μπορούσε 
να βοηθήσει στην αύξηση της διάρκειας της ζωής και των 
υπολοίπων. 

Ας δούμε μερικά στοιχεία σε σχέση με τους αιωνό-
βιους:

 1.  Γονίδια και κληρονομικότητα: Η μακροζω-
ία στους αιωνόβιους έχει οικογενειακό χα-
ρακτήρα. Τα γονίδια, που μεταδίδονται από 
τους γονείς στα παιδιά, παίζουν σημαντικό 
ρόλο. Τα παιδιά των αιωνόβιων, σε οποια-
δήποτε ηλικία, παρουσιάζουν μόνο το 50% 
της θνησιμότητας που παρατηρείται στους 
συνομήλικούς τους. Έχουν καλύτερη κατά-
σταση της υγείας τους και παρουσιάζουν 
σπανιότερα καρκίνο, καρδιοπάθειες, διαβή-
τη ή εγκεφαλικά επεισόδια.

  2.  Οικογενειακή προδιάθεση και τρόπος 
ζωής: Υπάρχουν οικογενειακοί παράγοντες, 
που δεν σχετίζονται με γονίδια, που συμ-
βάλλουν σε μακροζωία. Σε μια οικογένεια 
οι συνήθειες των γονέων μεταφέρονται στα 
παιδιά και μπορούν να συμβάλλουν σε καλύτερη κατάσταση της υγείας με αύξηση 
του προσδόκιμου επιβίωσης. Η υγιεινή διατροφή, η τακτική σωματική άσκηση και η 
αποφυγή του καπνίσματος περιλαμβάνονται στον τρόπο ζωής, που συμβάλλει στην 
αύξηση της διάρκειας της ζωής. Έτσι, ακόμη και χωρίς ορισμένα γονίδια, είναι δυ-
νατόν οι άνθρωποι να φτάνουν στην ίδια διάρκεια ζωής, χάρις στον υγιεινό τρόπο 
ζωής.

 3.  Θερμίδες, ασθένειες και μεταβολισμός: Ο περιορισμός κατανάλωσης θερμίδων 
καθυστερεί τη γήρανση, απομακρύνει τον κίνδυνο διαφόρων σοβαρών ασθενειών 
και αυξάνει τη διάρκεια ζωής. Τα στοιχεία αυτά μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντικό 
είναι να τρώμε με μέτρο και να αποφεύγουμε το υπερβολικό βάρος σώματος και την 
παχυσαρκία.   
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Η διατροφή για νεότητα του εγκεφάλου

Η διατήρηση της νεότητας του εγκεφάλου καταπολεμά τη γήρανση σε όλο το σώμα. 
Για να λειτουργεί καλά ο εγκέφαλος, χρειάζεται ουσιώδη λιπαρά οξέα. Ο οργανισμός μας 
δεν μπορεί να τα συνθέτει και τα παίρνει από τη διατροφή. Προστατεύουν τις μεμβράνες 
των κυττάρων του εγκεφάλου και βοηθούν για καλύτερη οξυγόνωσή τους. Προφυλάσσουν 
τα εγκεφαλικά κύτταρα από βλάβες, που οδηγούν σε άνοια, νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες 
νόσους.

Ποια τρόφιμα προσφέρουν ουσίες, όπως τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, οι αντιοξειδωτικές 
ενώσεις και οι βιταμίνες που βοηθούν στη νεότητα του εγκεφάλου;

 1.  Το ελαιόλαδο: Ωφελεί τον εγκέφαλο, χάρις στις αντιοξειδωτικές του ουσίες και τα 
ακόρεστα λιπαρά οξέα που περιέχει.  

 2.  Οι ξηροί καρποί, τα καρύδια, τα αμύγδαλα και τα φουντούκια: Τα ακόρεστα λι-
παρά οξέα και οι αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως η βιταμίνη Ε, είναι πολύτιμα στοιχεία 
για τη νεότητα του  εγκεφάλου.

 3.  Τα ψάρια, ο σολομός, ο κολιός, οι σαρδέλες: Προσφέρουν τα πολύτιμα φυσικά 
ωμέγα 3 λιπαρά οξέα.

 4.  Το πράσινο τσάι: Οι αντιοξειδωτικές του ουσίες προφυλάσσουν τον εγκέφαλο από 
τη γήρανση.

 5.  Ο λιναρόσπορος: Είναι πλούσιος σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα.

 6.  Τα μούρα: Προστατεύουν τον εγκέφαλο από το οξειδωτικό 
στρες και τη γήρανση.

 7.  Ο καφές: Η ήπια κατανάλωση καφέ αυξάνει την εγρήγορση, 
την ετοιμότητα και τη συγκέντρωση.

 8.  Η σοκολάτα: Η μαύρη σοκολάτα προσφέρει αντιοξειδωτικές 
ουσίες, που προσφέρουν νεότητα στον εγκέφαλο. Κατανα-
λώνετε με μέτρο τη σοκολάτα.

  9.  Τα φρούτα και λαχανικά: Οι βιταμίνες και οι αντιοξειδω-
τικές τους ουσίες προστατεύουν τον εγκέφαλο.
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Ο ύπνος για προστασία
της υγείας και μακρύτερη ζωή

Ο καλός ύπνος προφυλάσσει από 
ασθένειες και προσφέρει μακρο-
ζωία. Δυστυχώς δεν δίνουμε στον 
ύπνο το χρόνο και τη σημασία που 
χρειάζεται. Το σώμα μας χρειάζεται 
7 έως 9 ώρες ύπνου κάθε νύκτα. 
Λιγότερος ή περισσότερος ύπνος 
βλάπτουν. Συνήθως το πρόβλημα 
είναι η στέρηση ύπνου, λόγω των 
πολλών υποχρεώσεων. 

Μην κλέβετε χρόνο από τον ύπνο 
σας, για να κάνετε άλλα πράγ-
ματα. Θα έχετε έτσι μια υγιέστερη 
ζωή, μεγαλύτερης διάρκειας και με 
καλύτερη διάθεση.

Πώς ο ύπνος βοηθά την υγεία και προσθέτει χρόνια στη ζωή μας;

 1.  Συμβάλλει στην υγεία της καρδίας: Οι άνθρωποι που δεν κοιμούνται αρκετά κιν-
δυνεύουν από ψηλότερη πίεση, χοληστερόλη αίματος και φλεγμονή. Το γεγονός 
αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις. 

 2.  Προφυλάσσει από τον καρκίνο: Η στέρηση ύπνου συσχετίστηκε με αυξημένο κίν-
δυνο για μερικές μορφές καρκίνου. 

 3.  Βοηθά εναντίον της παχυσαρκίας: Η στέρηση ύπνου αυξάνει την ορμόνη της όρε-
ξης και οδηγεί σε υπερφαγία με παχυσαρκία ή υπερβολικό βάρος σώματος.

 4.  Ισχυροποιεί τον εγκέφαλο: Ο ύπνος ενδυναμώνει τη μνήμη, αυξάνει την εγρήγορ-
ση, τις γνωστικές και τις πνευματικές ικανότητες.

 5.  Βελτιώνει την ψυχική υγεία: Μειώνει το στρες, απομακρύνει τον κίνδυνο της κατά-
θλιψης και της κακής διάθεσης.

 6.  Μειώνει τη φλεγμονή στο ανθρώπινο σώμα: Η φλεγμονή στον οργανισμό μας 
δημιουργείται από διάφορους παράγοντες. Η χρόνια φλεγμονή σχετίζεται με αυξη-
μένο κίνδυνο για καρδιόπαθειες, καρκίνο και άλλες παθήσεις. Ο ύπνος μειώνει τη 
φλεγμονή, επιτρέπει την επούλωση των βλαβών και την αναζωογόνηση του οργανι-
σμού.
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Η νηστεία για πολλά
χρόνια ζωής με υγεία

Η νηστεία ενισχύει όχι μόνο την ψυχική δύναμη αλλά βελτιώνει και τη σωματική υγεία. 
Πολλές έρευνες τεκμηρίωσαν ότι η νηστεία με αποχή από ζωικής προέλευσης προϊόντα 
και με περιορισμό της κατανάλωσης θερμίδων σχετίζεται με καλύτερη σωματική υγεία και 
προσφέρει μακροζωία. 

Οι ευεργετικές επιδράσεις της νηστείας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Μείωση του κινδύνου για στηθάγχη.

 2. Προστασία από καρδιακή προσβολή (έμφραγμα μυοκαρδίου).

 3. Απομάκρυνση κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια.

 4. Ελάττωση πιθανοτήτων προσβολής από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

 5. Μείωση χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο αίμα.

 6. Ενδυνάμωση του θρησκευτικού αισθήματος.

 7. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης.

Γιατί η νηστεία ωφελεί την υγεία;

 1.  Η αποχή από τρόφιμα ζωικής προέλευσης μειώνει την πρόσληψη κορεσμένων λιπών 
και απομακρύνει τον κίνδυνο αθηρωμάτωσης των αρτηριών.

 2.  Το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί, η ταχίνη και ο χαλ-
βάς, όταν καταναλώνονται με μέτρο στη νηστεία, 
προσφέρουν ακόρεστα φυτικά λίπη, που ωφε-
λούν την υγεία.

 3.  Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες των φρούτων και λα-
χανικών μειώνουν τον κίνδυνο για δυσκοιλιότη-
τα, ελαττώνουν την απορρόφηση της χοληστε-
ρόλης από το έντερο και μειώνουν τον κίνδυνο 
για καρκίνο του παχέος εντέρου.

 4.  Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, που προέρχονται από 
τα θαλασσινά είδη, στη νηστεία είναι ευεργετι-
κά για πολλά συστήματα του ανθρώπινου ορ-
γανισμού.

 5.  Οι φυτοχημικές και αντιοξειδωτικές ουσίες και 
οι βιταμίνες, που προσλαμβάνει ο οργανισμός 
μας από τη φυτική διατροφή στη νηστεία, 
είναι πολύτιμες για την υγεία.

Τα άτομα με πρόβλημα υγείας χρειάζεται να 
συμβουλεύονται το γιατρό τους, πριν να αρχί-
ζουν μια νηστεία.
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Τρώτε καλύτερα για να ζήσετε
πιο πολύ, πιο καλά!

Το τι και πόσο τρώτε κάθε μέρα 
επηρεάζει καθοριστικά τη διάρ-
κεια της ζωής σας. Μην ξεχνάτε 
ότι αυτό το είχε διαπιστώσει και ο 
Ιπποκράτης. Από τότε είχε καταλά-
βει ότι το φαγητό πρέπει να είναι το 
φάρμακό σας και το φάρμακό σας 
πρέπει να είναι το φαγητό σας.  

Δεν είναι μόνο το τι τρώτε, αλλά 
το πόσο και το πώς τρώτε. Το 
υπερβολικό βάρος σώματος και η 
παχυσαρκία αφαιρούν χρόνια από 
τη ζωή των ανθρώπων. Όσοι τρώνε, 
όταν βλέπουν τηλεόραση, κατανα-
λώνουν πιο πολλές θερμίδες. Κα-
λύτερα αποφεύγετε να τρώτε, όταν 
είστε θυμωμένοι, ταραγμένοι ή έχετε υπερβολικό στρες. Η συναισθηματική υπερφαγία 
είναι σημαντική αιτία παχυσαρκίας. 

Να θυμάστε, επιπλέον, μερικά βασικά σημεία για τη διατροφή σας, που προφέρουν 
μακροζωία:

 1.  Να προτιμάτε τη διατροφή Μεσογειακού τύπου, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, 
όσπρια, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, ψάρι και φτωχή σε κόκκινο κρέας, ζωικά λίπη 
και γαλακτοκομικά προϊόντα.

 2. Περιορίστε το αλάτι στη διατροφή σας.

 3.  Να τρώτε υγιεινά, ποικιλία φρούτων και λαχανικών, άφθονες σαλάτες, δημητριακά, 
ψάρια, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά.

 4.  Μειώστε τα κρέατα και τα ζωικά λίπη στη διατροφή. Να θυμάστε να τρώτε λιγότερο 
κόκκινο κρέας.

 5. Αποφεύγετε την υπερκατανάλωση γλυκών και ζάχαρης.

 6.  Αποφεύγετε να πίνετε πολύ αλκοόλ. Εάν σας αρέσει, μπορείτε να πίνετε περίπου 
4 ποτήρια κρασί την εβδομάδα. Η ήπια κατανάλωση κόκκινου κρασιού βρέθηκε σε 
έρευνες ότι συμβάλλει στη μακροζωία.

 7.  Προσέξτε το βάρος σας. Τρώτε μόνο, όταν πεινάτε. Η παχυσαρκία προκαλεί καρκί-
νο, καρδιόπαθειες και διαβήτη. 
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Νικήστε το στρες
και ζήστε περισσότερο

Το στρες είναι αναπόφευκτο και απαραίτητο στη ζωή. Τα προβλήματα προκύπτουν, 
όταν το στρες γίνεται χρόνιο, έντονο και ανυπέρβλητο. Αντίθετα, η ορθή διαχείριση του 
καθημερνού στρες μάς προσφέρει πολλά: Αυξάνει την αποδοτικότητα, βελτιώνει την ψυχι-
κή διάθεση, καλυτερεύει τις διαπροσωπικές σχέσεις, προσφέρει ευτυχία, ωφελεί την υγεία 
και οδηγεί σε μακροζωία.

Πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε το στρες και να το κάνετε ωφέλιμο, αντί επιζήμιο, για 
τη διάρκεια της ζωής σας;

 1.  Μην αναλαμβάνετε περισσότερες υποχρεώσεις απ’ όσες πραγματικά μπορείτε να 
εκπληρώνετε.

 2.  Αναγνωρίστε τις δικές σας ανάγκες. Αποφεύγετε καταστάσεις που σας δημιουρ-
γούν αυξημένο στρες. 

3.  Να βάζετε με αυστηρότητα τις προτεραιότη-
τές σας. Απομακρύνετε ό,τι άλλο μπορεί να 
κλέβει από το χρόνο σας.

4.  Δεν μπορείτε να ευχαριστείτε όλους. Είναι 
σημαντικό να μάθετε να λέγετε ευγενικά 
όχι.

 5.  Περιορίστε την κριτική προς τους άλλους και απο-
φεύγετε τις συγκρουσιακές καταστάσεις.

6.  Βάζετε ευχάριστες δραστηριότητες στο πρόγραμ-
μά σας. Κάνετε πράγματα που σας αρέσουν και 
φροντίζετε για καλές διακοπές. 

7.  Να χαλαρώνετε με διάφορους τρόπους, περπάτημα, 
μουσική, κωμωδίες, γέλιο, χιούμορ, διάβασμα, γιό-
γκα, μασάζ, οικιακά ζώα και τεχνικές χαλάρωσης, 
όπως οι βαθιές αναπνοές.

8.  Καλλιεργείτε τις σχέσεις σας με τους συγγενείς, φίλους 
και συναδέλφους. 

 9.  Μην αμελείτε τη φροντίδα του σώματός σας, με υγιεινή δια-
τροφή, καλό ύπνο, τακτική σωματική άσκηση, αποφυγή του 
καπνίσματος και περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ.
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Το τσεκ-απ για την προστασία της ζωής σας

Το τσεκ απ σε άνδρες και γυναίκες είναι ένα βασικό όπλο για μακροζωία. Η διε-
νέργεια εξετάσεων για ανίχνευση και έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων που απειλούν την 
υγεία μας είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους, για να 
προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας. 

Η δυσκολία με το τσεκ-απ είναι ότι οι εξετάσεις που πρέπει να γίνονται για κάθε άτο-
μο εξαρτώνται από το φύλο, την ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό και την κατάσταση 
της υγείας του. Μόνο ο γιατρός είναι σε θέση να γνωρίζει, με ακρίβεια για κάθε άτομο, 
ποια είναι τα τεστ και με ποια συχνότητα πρέπει να γίνονται στο εξατομικευμένο τσεκ απ. 

Ποια είναι τα κυριότερα και συνήθη τεστ που γίνονται σε άνδρες και γυναίκες;

 1.  Βάρος σώματος, υπολογισμός του δείκτη μάζας σώματος, μέτρηση της περιμέτρου 
της κοιλιάς, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

 2. Στις γυναίκες: Μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου, κολονοσκόπηση.

 3. Εξέταση δέρματος με αυτοέλεγχο ή από δερματολόγο.

 4.  Μετρήσεις στο αίμα ολικής, «κακής» LDL και «καλής» HDL χοληστερόλης και γλυκό-
ζης για έλεγχο προ-διαβήτη ή διαβήτη.

 5. Εξετάσεις για ανίχνευση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νόσων.

 6. Μέτρηση της οστικής πυκνότητας.

 7. Έλεγχος με υπερηχογράφημα για ανίχνευση ανευρύσματος στην κοιλιακή αορτή.

 8.  Στους άντρες: Κλινική εξέταση για τον προστάτη, μέτρηση του ειδικού προστατικού 
αντιγόνου PSA (ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό).
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Γιατί η σωματική άσκηση μπορεί να προσθέτει
μέχρι 9 χρόνια στη ζωή των ανθρώπων;

Το ξέρετε ότι έρευνες έδειξαν ότι η σω-
ματική άσκηση μπορεί να μας κάνει μέ-
χρι 9 χρόνια νεότερους; Μέχρι πρόσφα-
τα γνωρίζαμε τα καλά που μας προσφέρει 
η σωματική άσκηση:

 •  Καλύτερη κατάσταση για την καρδία 
και τις αρτηρίες.

 • Ενδυνάμωση των πνευμόνων.

 •  Απομάκρυνση κινδύνου για ψηλή πίε-
ση και διαβήτη.

 •  Πρόληψη παχυσαρκίας και διατήρη-
ση κανονικού βάρους σώματος.

 •  Βελτίωση ψυχικής διάθεσης και εν-
δυνάμωση αυτοπεποίθησης. 

Τώρα οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η 
σωματική άσκηση επιδρά στο DNA των 
κυττάρων μας. Η εξάσκηση επηρεάζει τα 
τελομερή των χρωμοσωμάτων. Τα τελομε-
ρή είναι τα άκρα που βρίσκονται στο τέλος 
του κάθε χρωμοσώματος. Με την αύξηση 
της ηλικίας μειώνεται το μήκος τους. Όσο 
πιο μικρά είναι τα τελομερή, τόσο πιο πολύ αυξάνεται ο κίνδυνος ασθενειών και θανάτου. 
Όσο πιο μεγάλα είναι, τόσο πιο πολλές είναι οι ελπίδες για μακροζωία. Τα τελομερή είναι 
καθοριστικοί παράγοντες για μακροβιότητα. 

Τι έδειξαν οι έρευνες για τη σωματική άσκηση και τα τελομερή που ελέγχουν τη 
μακροβιότητα;

 1.  Οι άνθρωποι που κάνουν τακτική, έντονη σωματική άσκηση, σε σημείο που να ιδρώ-
νουν καλά, για τουλάχιστον 3 ώρες εβδομαδιαίως, έχουν μεγαλύτερα σε μήκος τε-
λομερή απ’ ό,τι άτομα με καθιστική ζωή.

 2.  Το μεγαλύτερο μήκος των τελομερών σε ανθρώπους που κάνουν τακτική άσκηση 
ισοδυναμεί με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κατά 9 χρόνια.  

Το συμπέρασμα είναι ότι η έντονη σωματική άσκηση, με εφίδρωση, για 3 ώρες κάθε 
εβδομάδα, μπορεί να προσθέτει μέχρι και 9 χρόνια στη ζωή των ανθρώπων.     
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Προσέχετε από την ψηλή πίεση,
για να μην σας κλέβει χρόνια

Μην επιτρέπετε στην ψηλή πίεση να σας κλέβει πολύτιμα χρόνια από τη ζωή σας. 
Η μάστιγα της υπέρτασης μάς απειλεί όσο ποτέ άλλοτε. Σήμερα, 1 ενήλικας στους 4 έχει 
ψηλή πίεση. Αναμένεται ότι ο αριθμός των υπερτασικών θα αυξηθεί και ότι 1 στους 3 ενή-
λικες θα πάσχει από τη νόσο. 

Η ψηλή πίεση υποσκάπτει αθόρυβα την υγεία και τη μακροβιότητα. Οι ζημιές που 
κάνει στον άνθρωπο εγκαθίστανται σταδιακά. Μετά από ένα οριακό σημείο εκδηλώνονται 
με ανεπάρκειες λειτουργίας ζωτικών οργάνων. Η φθορά που προκαλείται δεν είναι ανα-
τρέψιμη.

Πώς θα προστατευτείτε από την ψηλή πίεση και να μην χάνετε χρόνια από τη ζωή 
σας;

 1.  Να ελέγχετε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση. Είναι σημαντικό να μάθετε να μετράτε 
σωστά την πίεση σας στο σπίτι. Οι μετρήσεις της πίεσης στο σπίτι μπορεί να είναι πιο 
ορθές.

 2.  Η σωματική άσκηση προφυλάσσει από τη μάστιγα της υπέρτασης. Να κάνετε, αφού 
πρώτα συμβουλευτείτε το γιατρό σας, 30 λεπτά εξάσκησης κάθε μέρα, για 5 ή περισ-
σότερες μέρες την εβδομάδα.

 3.  Προσέχετε από το αλάτι στη διατροφή σας. Μη βάζετε επιπλέον αλάτι στα φαγητά. 
Τα τρόφιμα περιέχουν αρκετό αλάτι για τις ανάγκες του οργανισμού μας. Δοκιμάστε 
άλλους τρόπους, για να τα κάνετε πιο εύγεστα.

 4.  Τρώτε υγιεινά και διατηρείτε κανονικό βάρος σώματος. Η παχυσαρκία προκαλεί 
υπέρταση.

 5.  Ο ύπνος αναζωογονεί το σώμα. Η αϋπνία και η στέρηση ύπνου αυξάνουν τον κίνδυ-
νο για υπέρταση. Να κοιμάστε περίπου 8 ώρες κάθε νύχτα.

 6.  Εάν ήδη πάσχετε από υπέρταση, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες του γιατρού σας. 
Μπορείτε να διώξετε την ψηλή πίεση και να κερδίσετε πολύτιμα χρόνια ζωής, χάρις 
σε μια συστηματική μακροχρόνια προσπάθεια. 
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Άνδρες: Πώς θα ζήσετε πιο πολλά χρόνια;

Οι άνδρες ζουν συνήθως λιγότερα χρόνια από τις γυναίκες. Η διάρκεια ζωής των 
γυναικών στις ανεπτυγμένες χώρες είναι περίπου 5 χρόνια πιο μεγάλη από τους άνδρες. 
Ωστόσο, οι άνδρες είναι σε θέση να κάνουν πολλά για να ανατρέπουν τη διαφορά. 

Τι μπορούν οι άνδρες να κάνουν, για να έχουν διάρκεια ζωής, όπως οι γυναίκες;

 1.  Προσοχή από βίαιες συμπεριφορές κάθε μορφής. Άνδρες μάθετε να μένετε ήρεμοι, 
ελέγχετε το θυμό σας και μην παίρνετε ριψοκίνδυνες αποφάσεις. Οι βίαιοι θάνατοι 
στους άρρενες είναι βασική αιτία της διαφοράς της διάρκειας ζωής μεταξύ των δύο 
φύλων.

 2. Οδηγείτε με ασφάλεια.

 3.  Να δουλεύετε τηρώντας τους κανόνες εργασιακής ασφάλειας. Πέραν του 90% των 
ατυχημάτων με θανάτους στην εργασία συμβαίνουν σε άνδρες.

 4. Μην πίνετε πολύ αλκοόλ, αποφεύγετε το κάπνισμα ή τη χρήση ναρκωτικών.

 5.  Κάνετε το τσεκ απ υγείας που χρειάζεστε, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. 
Να συμμορφώνεστε με αυτά που σας συστήνει.

 6.  Μην διστάζετε και μην αμελείτε να ζητάτε βοήθεια από το γιατρό σας, όταν παρου-
σιάζετε σωματικά ή ψυχολογικά σημεία ή συμπτώματα.

 7.  Φροντίζετε τον εαυτό σας. Προσέχετε τη διατροφή σας και μην παραμελείτε τη σω-
ματική σας άσκηση.

 8.  Δημιουργείτε φιλίες, αναπτύσσετε κοινωνικές σχέσεις, δυναμώστε τους οικογενει-
ακούς δεσμούς, καλλιεργείτε το μυαλό σας, δώστε χρόνο για συνεχή μάθηση και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

 9.  Φροντίζετε την καρδία σας. Ελέγχετε την πίεση, τη χοληστερόλη, το στρες, το άγ-
χος, το θυμό και μάθετε να χαλαρώνετε, να ξεκουράζεστε και να απολαμβάνετε 
καλές διακοπές.
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Φροντίζετε τα δόντια σας!
Θα κερδίζετε χρόνια ζωής.

Η φροντίδα των δοντιών προσφέ-
ρει μακροζωία. Φροντίζοντας τα 
δόντια σας, προφυλάσσεστε από 
τερηδόνα και ουλίτιδα. Η χρόνια 
ουλίτιδα είναι μόλυνση των ούλων. 
Εξελίσσεται προκαλώντας ζημιά, όχι 
μόνο στο στόμα και στα δόντια, αλλά 
και στην καρδία και στις αρτηρίες. Τα 
βακτήρια της ουλίτιδας και της τερη-
δόνας εισέρχονται στο κυκλοφορικό 
σύστημα. Προκαλούν φλεγμονή και 
αθηρωμάτωση με, μακροχρόνια, κίν-
δυνο απόφραξης αρτηριών και βλα-
βών στην καρδία.

Τι μπορείτε να κάνετε για τη φρο-
ντίδα των δοντιών σας, για να κερδίζετε περισσότερα χρόνια καλής ζωής:

 1.  Το βούρτσισμα και τα στοματικά διαλύματα μαζί με καθαρισμό με οδοντικό νήμα, 
μετά από κάθε γεύμα, σάς προφυλάσσουν από τερηδόνα και ουλίτιδα. Μην παρα-
μελείτε να κάνετε τον καθαρισμό των δοντιών από οδοντίατρο.

 2.  Τρώτε έξυπνα. Αποφεύγετε τα σνακ που είναι φορτωμένα με ζάχαρα και άμυλα. Επι-
λέγετε φρούτα και λαχανικά, τα οποία προφυλάσσουν από τερηδόνα και ουλίτιδα.  

 3.  Καταπολεμάτε την ξηρότητα του στόματος. Η καλή ενυδάτωση βοηθά την υγεία του 
ούλων και συμβάλλει κατά της κακοσμίας του στόματος.

 4. Φροντίζετε για την καλή φθορίωση των δοντιών σας.

 5.  Να επισκέπτεστε τακτικά τον οδοντίατρο. Οι έλεγχοί του είναι πολύτιμοι. Μπορούν 
να βρουν τα πρώτα σημεία σοβαρών παθήσεων στη στοματική κοιλότητα. Η έγκαιρη 
θεραπεία μπορεί να προσθέτει χρόνια στη ζωή σας.

 6. Μην καπνίζετε. Το κάπνισμα είναι ό,τι χειρότερο για τα ούλη και το στόμα.

 7.  Κάθε μέρα καθαρίζετε τα δόντια με οδοντικό νήμα. Θα προφυλάσσεστε έτσι από 
ουλίτιδα και παθήσεις της καρδίας και των αρτηριών.



Επίλογος

Ο άνθρωπος, που θέλει να ζήσει χρόνια πολλά με υγεία και 
ευτυχία, μπορεί να κάνει πολλά, για να μεγιστοποιήσει τις 
πιθανότητές του να το επιτύχει. Από τον τρόπο ζωής έως την 
υγιεινή διατροφή, από τον καλό ύπνο έως την ορθή διαχείριση 
του στρες, από τη διασκέδαση έως τον αθλητισμό, προσφέρε-
ται στον καθένα μας ένα πεδίο δράσης εξαιρετικό.

Οι προσπάθειες για μακροζωία με ευεξία πρέπει να είναι 
συνεχείς. Η διαφώτιση και η διαπαιδαγώγηση στον ζωτικό 
αυτό τομέα επιβάλλεται να αρχίζουν από νωρίς στη ζωή και 
να εντατικοποιούνται στο σχολείο. Οι καρποί μιας τέτοιας προ-
σπάθειας είναι ανεκτίμητοι τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινω-
νικό επίπεδο.

Τα μυστικά της μακροζωίας πρέπει να γίνουν κτήμα όλων. 
Είναι πολλά και βρίσκονται στη διάθεση του καθενός, για να 
έχει μια καλύτερη και ευτυχέστερη ζωή. Η δια βίου μάθηση 
συμπληρώνει τις προσπάθειες στον τομέα αυτό και μας επιτρέ-
πει να επωφελούμαστε από τις νέες κατακτήσεις της επιστήμης 
και της ιατρικής.      





1.  Οι φιλίες και οι καλές οικογενειακές ή κοινωνικές σχέσεις παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην υγεία και στη μακροβιότητα των ανθρώπων.

2.  Η συνεχής άσκηση του εγκεφάλου τον προστατεύει από τη γήρανση. Η δια βίου 
μάθηση ενεργοποιεί δυνάμεις, που προσφέρουν νεότητα στον πνευματικό, ψυχι-
κό και σωματικό τομέα. 

3.  Η ψυχαγωγία ωφελεί με πολλούς τρόπους την υγεία και αυξάνει τη διάρκεια ζωής 
των ανθρώπων. Μην παραμελείτε την ψυχαγωγία σας.

4.  Να θυμάστε ότι το χαμόγελο είναι ένα ισχυρό όπλο που βελτιώνει την υγεία και 
την ευεξία σας, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει χρόνια στη ζωή σας.

5.  Μην επιτρέπετε στην ψηλή πίεση να σας κλέβει πολύτιμα χρόνια από τη ζωή σας. 
Η ψηλή πίεση υποσκάπτει αθόρυβα την υγεία και τη μακροβιότητα.

6.  Το υπερβολικό βάρος σώματος και η παχυσαρκία αφαιρούν χρόνια από τη ζωή 
των ανθρώπων.

7.  Έρευνες έδειξαν ότι η σωματική άσκηση μπορεί να κάνει τους ανθρώπους μέχρι 
και 9 χρόνια νεότερους.

8.  Η ευτυχία στην οικογένεια βελτιώνει την υγεία των ανθρώπων και τους επιτρέπει 
να ζουν πιο πολλά χρόνια.

Το βιβλιάριο αυτό είναι παραγωγή της Medlook Internet Ltd. Απαγορεύεται η αντιγραφή, δημοσίευση ή 
αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο του περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια από τη Medlook Internet Ltd. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ενημερωτικού χαρακτήρα, δεν αποτελούν ιατρική ή άλλη συμβουλή 

και για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας απευθύνεστε στο γιατρό σας. All rights reserved. Copyright Medlook
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Είναι καλό να μην ξεχνάτε ότι..

Κοινωνική προσφορά


