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Ὁ καφὲς εἶναι
κακοχαρακτηρισμένος,
ἐπειδὴ κάνει κακὲς
παρέες…Συχνὰ ἀκοῦμε
τὴ σύζυγο νὰ ἐπιτίθεται
στὶς συνήθειες τοῦ ἑτέρου
ἡμίσεος μὲ φράσεις
ὅπως: «ὅλο καφὲ καὶ
τσιγάρο εἶναι γιατρέ
μου – μυαλὸ δὲν βάζει!».
Βοηθᾶμε βέβαια κι
ἐμεῖς οἱ γιατροὶ ποὺ δὲν
ἀνατρέπουμε τὴν εἰκόνα,
ἀφήνοντας τὸν καφὲ στὸ
ἐδώλιο – ἄς πρόσεχε
τὶς παρέες του! Ἄλλωστε
μία ἀπὸ τὶς βασικές μας
ὁδηγίες σὲ ἀνθρώπους,
ποὺ ἐπιχειροῦν τὴν
ἀπεξάρτησή τους ἀπὸ
τὸ κάπνισμα, εἶναι
καὶ ἡ διακοπὴ ἢ ἔστω μείωση τῆς κατανάλωσης καφέ.
Δικαιολογημένα, ἀφοῦ ἡ ἀλλαγὴ τῶν συνηθειῶν τῶν
καπνιστῶν, μὲ ἀποφυγὴ ὅλων ὅσων ἔχουν συνδεθεῖ μὲ τὸ
κάπνισμα, βοηθάει στὴν ἀπεξάρτησή τους.
Ὁ καφὲς δὲν ἦταν ἀνέκαθεν ἀπρόσεκτος στὶς
παρέες του. Γιὰ αἰῶνες, σὲ διαφορετικοὺς πολιτισμοὺς,
χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ τονώνει καὶ νὰ διεγείρει τὰ
μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων. Σήμερα ὑπάρχουν μελέτες ποὺ
καταδεικνύουν τὴν ἀξία τοῦ καφὲ στὴν ὑποβοήθηση τῶν
νοητικῶν δραστηριοτήτων, μὲ πρώτη καὶ καλύτερη τὴ
μνήμη. Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς σημαντικότερες σχετικὲς μελέτες,
ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Johns Hopkins ζήτησαν ἀπὸ
ὑγιεῖς ἐνήλικες νὰ παρατηρήσουν εἰκόνες ἐσωτερικοῦ καὶ
ἐξωτερικοῦ χώρου καὶ νὰ πάρουν ἀπὸ ἕνα χάπι. Στὶς μισὲς
περιπτώσεις τὸ χάπι περιεῖχε 200 χιλιοστογραμμάρια
καφεΐνης καὶ στὶς ὑπόλοιπες τίποτα (εἰκονικὸ φάρμακο).
Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, οἱ συμμετέχοντες κλήθηκαν νὰ
ξεχωρίσουν τὶς εἰκόνες ποὺ εἶχαν δεῖ ἀνάμεσα σὲ ἄλλες,
κάποιες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἦταν παρόμοιες. Ὅσοι εἶχαν πάρει
τὸ χάπι καφεΐνης μποροῦσαν συχνότερα νὰ ξεχωρίσουν
τὶς ἀρχικὲς εἰκόνες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ τούς ἔμοιαζαν, ἀλλὰ
διέφεραν σὲ κάποιες λεπτομέρειες. Ἡ συγκεκριμένη
δυνατότητα (διάκριση ἀνάμεσα σὲ παρόμοιες εἰκόνες)
ἐπιλέχθηκε, ἀκριβῶς, ἐπειδὴ θεωρεῖται, ἀπὸ τοὺς
εἰδικοὺς νευροβιολόγους, ὡς ἡ ποιοτικότερη λειτουργία
τῆς μνήμης. Ἡ ποσότητα καφεΐνης, ποὺ περιεῖχε τὸ χάπι

καὶ ἡ ὁποία ἐπέδρασε
εὐεργετικὰ στὴ μνήμη τῶν
ὑγιῶν ἐθελοντῶν, εἶναι
ἰσοδύναμη μὲ μία μεγάλη
κοῦπα ἢ δύο μικρὰ
φλιτζάνια καφὲ (Nature
Neuroscience 17, 201–
203, 2014). Δὲν προξενεῖ
ἄλλωστε ἐντύπωση ἡ
διαπίστωση, πὼς ἡ δι
εγερτικὴ ἐπίδραση τοῦ
καφὲ μπορεῖ κάποτε νὰ
ἀποδειχθεῖ σωτήρια σὲ
δραστηριότητες, ὅπως ἡ
ὁδήγηση. Αὐτὸ φάνηκε
σὲ μελέτη σύγκρισης τῆς
κατανάλωσης καφὲ 530
ὁδηγῶν λεωφορείων,
ποὺ ὑπέπεσαν σὲ ἀτύχημα
κατὰ τὴν ὁδήγηση στὴν
Αὐστραλία, μὲ τυχαῖο
δεῖγμα αὐστραλῶν ἐπαγγελματιῶν ὁδηγῶν. Ὁ καφὲς
μείωσε τὴν πιθανότητα ἀτυχήματος σχεδὸν κατὰ τὰ δύο
τρίτα! (BMJ 2013;346:1140).
Φαίνεται πάντως πὼς ἡ μείωση τροχαίων ἀτυχημάτων
χάρις στὴν τονωτική του ἐπίδραση εἶναι ἕνας μόνο ἀπὸ
τοὺς τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους ὁ καφὲς σώζει ζωές.
Σήμερα ἔχουμε ἱκανὰ στοιχεῖα ἀθώωσής του, ὅσον ἀφορᾶ
στὴν ὑποτιθέμενη βλαπτική του ἐπίδραση στὴν ὑγεία μας,
καὶ μάλιστα στοιχεῖα ἀναγόρευσής του σὲ εὐεργέτη, ὅταν
βεβαίως ἀπεμπλακεῖ ἀπὸ τὶς κακές του παρέες. Σύμφωνα
μὲ τὴ διεξοδικότερη σχετικὴ μελέτη ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ
σχολὴ τοῦ Χάρβαρντ, ἡ ὁποία χρησιμοποίησε δεδομένα
ἀπὸ τὴν παρακολούθηση σχεδὸν 160.000 γυναικῶν (ποὺ
συμμετεῖχαν στὶς Nurses’ Health Study Ι καὶ II) καὶ 40.000
ἀνδρῶν περίπου (ποὺ συμμετεῖχαν στὴν Health Profession
als Follow-up Study) ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, ἡ
κατανάλωση καφέ, ἀπὸ ἕνα ἕως πέντε φλιτζάνια ἡμερησίως,
προστατεύει ἀπὸ ἀπώλειες λόγῳ καρδιαγγειακῆς νόσου,
ὅπως ἐπίσης ἀπὸ νευρολογικὴ νόσο καὶ ἀπὸ αὐτοκτονίες.
Οἱ ἀπώλειες ἀπὸ καρκίνο δὲν φάνηκε νὰ ἐπηρεάζονται
ἀπὸ τὴν κατανάλωση καφέ. Τελικῶς, ἡ κατανάλωση καφὲ
μείωσε τὶς συνολικὲς ἀπώλειες ἀπὸ ὁποιαδήποτε νόσο,
κυρίως χάρις στὴ μείωση τῶν ἀπωλειῶν ἀπὸ ἔμφραγμα καὶ
ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. Ἡ συνολικὴ εὐεργετικὴ ἐπίδραση
μεγάλωνε ἀπὸ τὸ ἕνα στὰ τρία καὶ στὰ πέντε φλιτζάνια,
αὐξάνοντας δηλαδὴ τὴν κατανάλωση αὐξανόταν καὶ τὸ
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ὄφελος. Ἡ ὁμάδα μὲ τὸ μεγαλύτερο ὄφελος ἦταν αὐτὴ ποὺ
κατανάλωνε 2-3 φλιτζάνια καφέ. Γιὰ κατανάλωση πέραν
τῶν πέντε φλιτζανιῶν ἡμερησίως χάθηκε ἡ εὐεργετικὴ
ἐπίδραση, δὲν ὑπῆρχε δηλαδὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στοὺς
ὑγιεῖς συμμετέχοντες, ποὺ κατανάλωναν περισσότερα
ἀπὸ πέντε φλιτζάνια καφέ, συγκριτικὰ μὲ ὅσους ἀπεῖχαν
ὁποιασδήποτε τακτικῆς κατανάλωσης (Circulation.
2015;132:2305-2315). Ἡ εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῆς
τακτικῆς κατανάλωσης καφέ, ἀλλὰ καὶ πράσινου τσαγιοῦ,
στὴ μείωση ἐμφραγμάτων καὶ ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων,
καταγράφηκε ἐπίσης σὲ μακροχρόνια παρακολούθηση
περισσοτέρων ἀπὸ 80.000 ὑγιῶν Ἰαπώνων, ἀνδρῶν
καὶ γυναικῶν (Stroke, 2013;44:00-00). Καὶ σὲ αὐτὴν τὴ
μελέτη ἡ εὐεργετικὴ ἐπίδραση τοῦ καφὲ ἦταν ἀνάλογη
τῆς κατανάλωσης, μὲ μέγιστο ὄφελος στὰ 2-3 φλιτζάνια
ἡμερησίως.
Ὑπάρχουν, ὡστόσο, ἀναπάντητα ἐρωτήματα ὅσον ἀφορᾶ
στὶς ἐνδεχόμενες διαφορὲς ἀνάμεσα σὲ διαφορετικοὺς
τύπους καφέ. Στὴ μελέτη τοῦ Χάρβαρντ, μακρὰν τῆς
πολυπληθέστερης καὶ μεγαλύτερης σὲ χρονικὴ διάρκεια
παρακολούθησης, συνηθέστερη ἦταν ἡ κατανάλωση καφὲ
φίλτρου, ποὺ εἶναι ὁ καφές, ὁ ὁποῖος ἐπικρατεῖ στὶς Η.Π.Α.
Φάνηκε μάλιστα μιὰ διαφορὰ στὶς τιμὲς τῆς «κακῆς» (χαμηλῆς
πυκνότητας, LDL) χοληστερίνης ἀνάμεσα σὲ καταναλωτὲς
καφὲ διαφορετικοῦ τύπου, συνήθως καφὲ ποὺ προερχόταν
ἀπὸ μηχάνημα. Συγκεκριμένα, ὅσοι κατανάλωναν καφὲ,
ποὺ δὲν προερχόταν ἀπὸ φίλτρο, παρουσίασαν αὔξηση τῆς
«κακῆς» χοληστερίνης, σὲ ἀντίθεση μὲ ὅσους κατανάλωναν
τὸν συνήθη, ἰδιαίτερα δημοφιλῆ στὶς Η.Π.Α, καφὲ φίλτρου
(http://circ.ahajournals.org/content/133/20/e660). Αὐτὲς οἱ
ἀποκλίσεις ἀφήνουν ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο, διαφορετικοὶ
τύποι καφὲ νὰ μὴν ὁδηγοῦν, ἐπίσης, σὲ μείωση τῶν
ἐμφραγμάτων καὶ ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων, ἄρα νὰ μὴν
ἔχουν τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση σὲ ἀνθρώπινες ἀπώλειες,
ποὺ κατέγραψε ἡ μελέτη τοῦ Χάρβαρντ καὶ βασίστηκε κυρίως
σὲ μακρόχρονη κατανάλωση καφὲ φίλτρου.
Ὁ ἑλληνικὸς καφὲς (στὸ μπρίκι) ἔχει ἀξιολογηθεῖ στὸν
πληθυσμὸ τῆς Ἰκαρίας καὶ φαίνεται πὼς ἔχει εὐεργετικὲς
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ἰδιότητες στὴ λειτουργία τοῦ ἐνδοθηλίου, δηλαδὴ τῆς
ἐσωτερικῆς ἐπένδυσης τῶν ἀγγείων. Ἡ κατάσταση τοῦ
ἐνδοθηλίου τῶν ἀγγείων ἀξιολογήθηκε σὲ 150 περίπου
ὑπερήλικες Ἰκαριῶτες, γυναῖκες καὶ ἄνδρες καὶ ἦταν
ἐντυπωσιακὰ καλύτερη σὲ ὅσους κατανάλωναν καφέ,
μὲ τὴ μεγαλύτερη εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴν ὑψηλότερη
κατανάλωση (Vascular Medicine 2013;18(2) 55–62). Ὁ
ἑλληνικὸς καφὲς μάλιστα ὑπερεῖχε στὴν καλὴ λειτουργία τοῦ
ἐνδοθηλίου σὲ σύγκριση μὲ ἄλλους τύπους καφὲ καὶ τὸ τσάι.
Εὔλογα οἱ ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ,
στὰ συμπεράσματά τους στὴν μελέτη ποὺ ἤδη ἀναφέραμε,
τονίζουν πὼς ὅσοι καταναλώνουν τακτικὰ καφὲ θὰ
πρέπει νὰ νοιώθουν ἀπενεχοποιημένοι, χωρὶς ὡστόσο
νὰ συστήνουν σὲ ὅσους δὲν πίνουν καφέ, νὰ ἀλλάξουν
στάση γιὰ λόγους ὑγείας (Circulation. 2015;132:23052315). Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ τονίσουμε, πὼς ὅλα τὰ
παραπάνω στοιχεῖα ἀφοροῦν σὲ ὑγιεῖς ἐθελοντές. Ἡ
κατανάλωση καφέ, καθὼς καὶ ὁ τύπος καὶ ἡ ποσότητα τοῦ
καφὲ γιὰ καθέναν ἀπὸ ἐμᾶς θὰ πρέπει νὰ λαμβάνει ὑπ’
ὄψιν καὶ ἐνδεχόμενες εἰδικὲς καταστάσεις. Ὅταν ἔχουμε
κάποιο εἰδικὸ θέμα ὑγείας, θὰ πρέπει νὰ συζητᾶμε τὴν
κατανάλωση καφὲ μὲ τὸν γιατρό μας. Ὁ τελευταῖος ἔχει
σήμερα δεδομένα ἀπὸ μελέτες, ποὺ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ
μὴν εἶναι ἀρνητικὸς ἀπέναντι στὸν καφέ, ἀκόμα καὶ σὲ
περιπτώσεις ἀσθενῶν μὲ ὑψηλὴ πίεση, ἀφοῦ φαίνεται πὼς
ἡ τακτικὴ κατανάλωση καφὲ δὲν αὐξάνει μακροπρόθεσμα
τὶς τιμὲς τῆς πιέσεως. Τὸ ἴδιο ἰσχύει ἀκόμα καὶ σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ἀρρυθμίες, στοὺς ὁποίους ἡ χρήση καφὲ θὰ περιοριστεῖ
μὲ στόχο τὴ μείωσή τους, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν στοιχεῖα
πὼς ἡ κατανάλωση καφὲ μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπικίνδυνη γιὰ
αὔξηση ἀρρυθμιῶν.
Τελικῶς ὁ καφές, εἰδικῶς ὁ καφὲς φίλτρου, ἀλλὰ
πιθανότατα καὶ ὁ ἑλληνικὸς καφές, ἀφήνοντας πίσω του
τὶς κακὲς παρέες καὶ καφενέδες μὲ ντουμάνια καπνοῦ,
μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ μιὰ εὐχάριστη, τονωτική, ἀλλὰ καὶ
σωτήρια συνήθεια γιὰ τοὺς περισσότερους ἀπὸ ἐμᾶς. Στὴν
ὑγειά σας! 

