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Τ

ὰ τελευταῖα χρόνια ὑπῆρξαν σημαντικὲς ἀνακοινώσεις
σχετικὰ μὲ τὶς περιοχὲς τοῦ πλανήτη, ποὺ κατέχουν τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ μακρόβιου πληθυσμοῦ. Ἡ Ἰκαρία (ἢ Νικαριά), τὸ μικρὸ νησὶ τῶν 8.423 κατοίκων στὸ βορειοανατολικὸ
Αἰγαῖο, ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς 5 περιοχὲς τοῦ πλανήτη (γνωστὲς
ὡς "μπλὲ ζῶνες") μὲ τοὺς μακροβιότερους κατοίκους.
Ἡ σημαντικὴ αὐτὴ ἀνακοίνωση, σχετικὰ μὲ τὴν μακροζωία στὴν Ἰκαρία, ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν διεξαγωγὴ ἐπιδημιολογικῆς μελέτης στὸ νησί, μὲ κύριο σκοπὸ τὴν διερεύνηση
τῶν ἰδιαίτερων δημογραφικῶν, κοινωνικῶν, περιβαλλοντικῶν
καὶ γονιδιακῶν χαρακτηριστικῶν, ποὺ δίνουν στοὺς κατοίκους τῆς Ἰκαρίας τὸ πολυπόθητο προνόμιο τῆς μακροζωίας.
Πράγματι, ἡ μελέτη "ΙΚΑΡΙΑ", ποὺ ὀργανώθηκε καὶ διεξάγεται
τὰ τελευταῖα χρόνια στὸ νησί, ἔχει ὥς τώρα δώσει σημαντικὲς
πληροφορίες γιὰ τὸν τρόπο ζωῆς, τὶς συνήθειες, τὶς ἰδιαίτερες
περιβαλλοντικὲς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὸ νησί, καθὼς
καὶ γιὰ τὰ ποσοστὰ ἐμφάνισης καρδιαγγειακῶν καὶ ἄλλων
νοσημάτων συναφῶν μὲ τὴν γήρανση. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς
μελέτης ἔτυχαν ἀναγνώρισης ἀπὸ τὸν διεθνῆ τύπο καὶ ἀπὸ
μεγάλα ἔγκριτα ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ μέσα ἀπὸ πλῆθος
δημοσιεύσεων. Ἡ μεσογειακὴ διατροφή, πλούσια σὲ ὄσπρια,
λαχανικά, φροῦτα καὶ ψάρια, ἡ προτίμηση στὴν κατανάλωση
ἑλληνικοῦ καφέ, ἡ μέτρια κατανάλωση κρασιοῦ, ἡ καθημερινὴ ἄσκηση, τὰ μειωμένα ἐπίπεδα ἄγχους, τὰ χαμηλὰ ποσοστὰ κατάθλιψης, ἡ συντροφικότητα καὶ τὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ
ἔγγαμου βίου, ἡ συμμετοχὴ σὲ κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις, εἶναι
μερικὲς ἀπὸ τὶς συμπεριφορὲς ποὺ εἶναι κοινὲς γιὰ νέους καὶ
ἡλικιωμένους κατοίκους τοῦ νησιοῦ καὶ πού, σὲ συνδυασμὸ
μὲ τὰ ἰδιαίτερα γεωφυσικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ τόπου, συμβάλλουν στὴν ἐπίτευξη τῆς μακροζωίας.
Συγκεκριμένα, ἀπὸ τὴν μελέτη "ΙΚΑΡΙΑ" διαπιστώθηκε αὐξημένη υἱοθέτηση τοῦ μοντέλου τῆς μεσογειακῆς διατροφῆς,
μὲ αὐξημένη κατανάλωση ἐλαιολάδου (5-7 φορὲς/ἑβδομάδα), φρούτων (4-5 φορὲς/ἑβδομάδα) καὶ λαχανικῶν (4-5
φορὲς/ἑβδομάδα), μέτρια κατανάλωση ψαριῶν (2 φορὲς/
ἑβδομάδα) καὶ μικρὴ κατανάλωση κρέατος (1-2 φορὲς/
ἑβδομάδα). Μάλιστα, ἡ μεσογειακὴ δίαιτα συσχετίστηκε μὲ
μειωμένα ἐπίπεδα οὐρικοῦ ὀξέος, ἐνῶ ἡ κατανάλωση ψαριῶν
συσχετίστηκε μὲ καλὴ νεφρικὴ λειτουργία καὶ μειωμένη πιθανότητα ἐμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης. Τὰ ω-3 λιπαρὰ
ὀξέα, ποὺ βρίσκονται σὲ τροφὲς ὅπως τὰ ψάρια, ἔχουν ξεχωρίσει γιὰ τὶς ἀντιοξειδωτικὲς καὶ ἀντιφλεγμονώδεις ἰδιότητές

τους, ποὺ θὰ μποροῦσαν, σὲ κάποιο βαθμό, νὰ ἐξηγήσουν
τὶς εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις τους στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα.
Οἱ διατροφικὲς συνήθειες τῶν κατοίκων τῆς Ἰκαρίας συμπεριελάμβαναν ἐπίσης, μέτρια κατανάλωση κρασιοῦ (100 ἢ
200 ml/ ἡμερησίως γιὰ γυναῖκες καὶ ἄνδρες, ἀντίστοιχα)
καὶ μέτρια κατανάλωση καφὲ (300 ml/ἡμερησίως). Σὲ ὅ,τι
ἀφορᾶ τὸ κρασί, εἶναι γνωστὸ ὅτι περιέχει πολυφαινόλες,
μὲ κυριότερη τὴν ρεσβερατρόλη, ἡ ὁποία ἔχει συσχετιστεῖ
μὲ τὴν μακροζωία, μέσῳ τῶν ἀντιοξειδωτικῶν καὶ ἀγγειοδιασταλτικῶν δράσεων. Παρόμοιες εὐεργετικὲς ἰδιότητες μὲ
τὸ κρασὶ ἔχει καὶ ἡ κατανάλωση καφέ. Στὴν μελέτη "ΙΚΑΡΙΑ",
ἡ κατανάλωση καφὲ συσχετίστηκε μὲ καλύτερη ἀγγειακὴ
λειτουργία. Οἱ πολυφαινόλες ποὺ ἐμπεριέχονται στὸν καφέ,
ὅπως τὸ χλωρογενικὸ ὀξὺ καὶ οἱ μεταβολίτες αὐτοῦ (καφεϊκὸ
καὶ φερουλικὸ ὀξύ), ἔχει δειχθεῖ ὅτι βελτιώνουν τὴν ἀγγειακὴ
λειτουργία, μειώνοντας τὴν ὀξείδωση καὶ προκαλώντας ἀγγειοδιαστολή. Συμπερασματικά, ἡ μεσογειακὴ διατροφή, στὴν
ὁποία θὰ πρέπει νὰ συμπεριληφθεῖ καὶ ἡ κατανάλωση καφέ,
ἔχει εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις στὴν καρδιαγγειακὴ καὶ συνολικὴ
ὑγεία, προάγοντας τὴν μακροζωία. Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ
γεγονός, ὅτι ὁ Πυθαγόρας ὁ Σάμιος (570-470 π.Χ.), ἕνας ἀπὸ
τοὺς μεγαλύτερους μαθηματικοὺς φιλοσόφους τῆς Ἀρχαίας
Ἑλλάδας, εἶχε υἱοθετήσει ἕνα διατροφικὸ μοντέλο ἐφάμιλλο
τῆς μεσογειακῆς διατροφῆς, ποὺ βασιζόταν κυρίως στὴν
κατανάλωση φρούτων, λαχανικῶν καὶ δημητριακῶν. Σὲ αὐτὴ
τὴν δίαιτα, γνωστὴ ὡς "δίαιτα τοῦ Πυθαγόρα", εἶχε ἀποδοθεῖ, ἐν πολλοῖς, ἡ μακροζωία τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων. Ἡ
καταγωγὴ τοῦ Πυθαγόρα ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς
Σάμου-Ἰκαρίας, ἔχει ἐπίσης σημειολογικὴ ἀξία.
Ὅσο σημαντικὴ εἶναι ἡ μεσογειακὴ διατροφὴ γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς εὐζωίας καὶ τῆς μακροζωίας, ἄλλο τόσο σημαντικὴ
εἶναι καὶ ἡ ἄσκηση. Οἱ ἡλικιωμένοι κάτοικοι τῆς Ἰκαρίας ἀνέφεραν μέτρια φυσικὴ δραστηριότητα. Μάλιστα, ἐκεῖνοι ποὺ
ἀσκοῦνταν εἶχαν καλύτερη ἀγγειακὴ λειτουργία, συγκριτικὰ
μὲ ἐκείνους ποὺ δὲν εἶχαν ἰδιαίτερη φυσικὴ δραστηριότητα. Σὲ
ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἀγγειακὴ λειτουργία, ἐνδιαφέρον παρουσιάζει
καὶ τὸ εὕρημα, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ ἀγγειακὴ ἡλικία τῶν
κατοίκων τῆς Ἰκαρίας ἦταν σημαντικὰ μικρότερη ἀπὸ ὅτι τοῦ
γενικοῦ πληθυσμοῦ.
Ἄλλα δεδομένα ἀπὸ τὴν μελέτη "ΙΚΑΡΙΑ" ἀναδεικνύουν
τὸν πιθανὸ ρόλο τοῦ ἔγγαμου βίου καὶ τῆς συντροφικότητας στὴν μακροβιότητα τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ. Μεταξὺ
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τῶν ἡλικιωμένων κατοίκων, τὸ ποσοστὸ τῶν ἐγγάμων ξεπερνοῦσε τὸ 85%. Σύγχρονες, ἀλλὰ καὶ παλαιότερες μελέτες
ἔχουν τεκμηριώσει τὸν εὐεργετικὸ ρόλο ἑνὸς εὐτυχισμένου
ἔγγαμου βίου στὴν μείωση τῆς καρδιαγγειακῆς θνητότητας,
στὴν πρόληψη τῶν ἀσθενειῶν τοῦ γήρατος, ὅπως εἶναι ἡ
ἄνοια, ἀλλὰ καὶ στὴν καλύτερη ἐπιβίωση ἀπὸ ἀσθένειες μὲ
πτωχὴ πρόγνωση, ὅπως εἶναι ὁ καρκίνος. Μάλιστα, ἐνδιαφέρον ἔχουν τὰ δεδομένα σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα ὁ ἔγγαμος
βίος εἶναι ἰσχυρότερος καθοριστικὸς παράγοντας μειωμένης
θνητότητας ἀπὸ ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση. Σὲ συμφωνία μὲ
τὰ παραπάνω εἶναι καὶ τὰ στοιχεῖα
ἀπὸ τὴν μελέτη ‘ΙΚΑΡΙΑ’, ὅπου οἱ
ἡλικιωμένοι κάτοικοι τοῦ νησιοῦ
ἀνέφεραν χαμηλὸ οἰκογενειακὸ
εἰσόδημα. Συνεπῶς, ἕνας εὐτυχισμένος γάμος εἶναι σημαντικότερος παράγοντας μακροζωίας
ἀπὸ ὅτι τὸ ἀτομικὸ ἢ οἰκογενειακὸ
εἰσόδημα.
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς μακρόβιους κατοίκους τῆς Ἰκαρίας, θὰ
πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἀναφέρονται χαμηλὰ ἐπίπεδα ἄγχους
καὶ κατάθλιψης, εὕρημα στὸ
ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ μέρος τῆς μακροζωίας τους.
Πράγματι, δεδομένα μεγάλων
μελετῶν ἔχουν δείξει, ὅτι τὸ ψυχολογικὸ στρὲς (ἄγχος, κατάθλιψη, διαταραγμένη κοινωνικὴ
συμπεριφορὰ) συσχετίζεται μὲ αὐξημένη καρδιαγγειακὴ καὶ
ὁλικὴ θνητότητα. Ἀντίθετα μὲ τὸ ἄγχος καὶ τὴν κατάθλιψη,
τὰ θετικὰ συναισθήματα καὶ ἡ θετικὴ προσέγγιση τῆς ζωῆς
συμβάλλουν στὴν μείωση τῆς θνητότητας. Μελέτη παρακολούθησης 4 ἐτῶν, σὲ περισσότερα ἀπὸ 9.000 πρόσωπα,
ἡλικίας ἄνω τῶν 50 ἐτῶν, διαπίστωσε σημαντικὴ μείωση τῆς
ὁλικῆς θνητότητας, ἀπὸ 17-24%, σὲ πρόσωπα ποὺ δήλωναν
εὐχαριστημένα ἀπὸ τὴν ζωή τους, συγκριτικὰ μὲ ἐκεῖνα ποὺ
δὲν ἀντλοῦσαν εὐχαρίστηση ἀπὸ αὐτήν.
Οἱ ξεχωριστὲς περιβαλλοντικὲς συνθῆκες καὶ τὰ ἰδιαίτερα γεωλογικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς Ἰκαρίας, ποὺ πιθανὸν νὰ
συμβάλουν στὴν μακροζωία τῶν κατοίκων της, ἔχουν ἐπίσης
ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον. Ἀπὸ δεδομένα τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς
Ὑπηρεσίας διαπιστώνεται, ὅτι τὸ ποσοστὸ τῶν ὑπερηλίκων
ἄνω τῶν 90 ἐτῶν εἶναι σημαντικὰ μεγαλύτερο στὸ βόρειο
τμῆμα τοῦ νησιοῦ (Εὔδηλος, Ράχες), συγκριτικὰ μὲ τὸ νότιο
τμῆμα (Ἁγ. Κήρυκος). Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ Ἐρευνητικὸ Κέντρο "Δημόκριτος", τὸ βόρειο μέρος τῆς Ἰκαρίας
παρουσιάζει ὑψηλότερα ἐπίπεδα γ-ἀκτινοβολίας, συγκριτικὰ
μὲ τὸ νότιο, εὕρημα τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει, του-
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λάχιστον μερικῶς, τὴν διαφορὰ στὴν μακροβιότητα μεταξὺ
τῶν δύο περιοχῶν τοῦ νησιοῦ.
Τέλος, τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ εὕρημα γιὰ τὸ νησὶ τῆς μακροζωίας εἶναι ὅτι ὅλα ὅσα διαπιστώθηκαν, μέσα ἀπὸ τὴν μελέτη
"ΙΚΑΡΙΑ", γιὰ τὸν τρόπο ζωῆς καὶ τὶς συνήθειες τῶν κατοίκων,
τά εἶχε ἤδη ἐπισημάνει, σχεδὸν 400 χρόνια πρίν, ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος. Ὁ Ἰωσὴφ Γεωργιρήνης, Ἀρχιεπίσκοπος Σάμου, στὸ
βιβλίο του ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1677 στὸ Λονδίνο, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὴν Σάμο, περιέγραψε τὴν κατάσταση στὶς περιοχὲς
Σάμος, Νικαριά, Πάτμος καὶ Ὄρος Ἄθω. Εἰδικότερα γιὰ τὴν
Νικαριὰ ἔγραφε.. "Τα πλέον ἀξιοσημείωτα πράγματα τῆς νήσου
αὐτῆς εἶναι ὁ ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ, τὰ
ὁποῖα εἶναι τόσο ὑγιεινά, ὥστε νὰ
καθιστοῦν τοὺς κατοίκους πολὺ
μακρόβιους. Εἶναι, ἑπομένως,
πολὺ συνηθισμένο τὸ φαινόμενον νὰ συναντήσει κανεὶς εἰς
αὐτὴν ἀνθρώπους ἑκατοντούτεις, πρᾶγμα ποὺ εἶναι πολὺ
ἐκπληκτικό, ὅταν λάβει κανεὶς
ὑπ’ὄψιν τὴν σκληραγωγημένην
ζωὴν ποὺ διάγουν...Πρὸ τῆς
ὁρισμένης ὥρας τοῦ φαγητοῦ,
εἶναι ἀδύνατον νὰ βρεθεῖ ἄρτος,
σὲ ὅλην τὴν νῆσον. Ὀλίγον
μόνον πρὸ αὐτῆς, λαμβάνουν
τὴν ἀναγκαία ποσότητα σίτου,
τὴν ἀλέθουν εἰς τὸν χειρόμυλον, ψήνουν τὴν ζύμην εἰς μίαν
πλακωτὴν πέτραν, καὶ ἀφοῦ ψηθεῖ, ὁ ἀρχηγὸς τῆς οἰκογένειας μοιράζει τὴν ψημένην αὐτὴν ζύμην κατὰ ἴσα μέρη εἰς
τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας. Ἄν, δέ, παρευρίσκεται κανεὶς ξένος,
τοῦ προσφέρεται μερίδιον, ποὺ ἀφαιρεῖται ἀπὸ τοὺς ἄλλους
κατ’ἀναλογίαν...Νερώνουν τὸν οἶνον κατὰ τὸ ἕν τρῖτον....Ἡ
δίαιτά τους εἶναι πτωχή, ὅμως τὰ σώματά τους εἶναι εὔρωστα
καὶ σκληραγωγημένα καὶ οἱ ἄνθρωποι γενικῶς εἶναι μακρόβιοι. Καὶ ζοῦν ὡς νὰ πιστεύουν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐπιζήσουν
μέχρι τῆς ἑπομένης ἡμέρας. Εὐχαριστημένοι ποὺ κατορθώνουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς στοιχειώδεις ἀνάγκες τῆς ἡμέρας"
...καὶ καταλήγει γράφοντας "Αὐτὴ εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς μικρᾶς
νήσου, τῆς πτωχότερης καὶ ὅμως τῆς εὐτυχέστερης ἀπὸ ὅλες
τὶς ἄλλες τοῦ Αἰγαίου Πελάγους".
Τὸ φαινόμενο τῆς μακροζωίας στὴν Ἰκαρία ἀποτελεῖ
σημαντικὴ ἐπιστημονικὴ καὶ πολιτισμικὴ κληρονομιὰ γιὰ τὴν
χώρα μας. Περαιτέρω ἔρευνα θὰ ἐνισχύσει τὶς γνώσεις μας
γιὰ τὴν μακροζωία καὶ θὰ ἑδραιώσει τὴν θέση τῆς Ἰκαρίας,
καὶ κατ’ ἐπέκταση τῆς Ἑλλάδας, στὸν παγκόσμιο χάρτη τῆς
ἰατρικῆς ἐπιδημιολογίας. 

