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Ερωτήματα που θέσαμε σχετικά με το θέμα Διατροφή – Υγεία – Άσκηση

1. Πώς θα κάνουμε σωστή διατροφή στις μέρες μας;
2. Τι τροφές πρέπει να καταναλώνουμε γα να έχουμε καλή υγεία και γερά
κόκκαλα;
3. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την υγεία μας σωστή;
4. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την υγεία μας σωστή;
5. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε καλή υγεία;
6. Σε ποιος τομείς της υγείας βοηθάει η άσκηση;
7. Ποιες ασκήσεις βοηθούν ώστε να βρισκόμαστε σε καλή φυσική κατάσταση;
8. Πώς να ασκούμαστε για να έχουμε φυσική κατάσταση;
9. Πώς μας βοηθάει η διατροφή στην απώλεια βάρους;
10. Ποια είναι η σωστή διατροφή για υγιές δέρμα και μαλλιά;
11. Ποια διατροφή πρέπει να ακολουθήσουμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή
μας;
12. Πώς η διατροφή μας προστατεύει από ιούς και αρρώστιες;
13. Εάν ένας άνθρωπος τρεφόταν μόνο με χάπια – τροφή ο οργανισμός θα
ξέσπαζε κάποια στιγμή;
14. Τι είναι η νευρική ανορεξία;
15. Τι είδος διατροφή έχουν οι κάτοικοι άλλων χωρών και πόσο διαφέρει από την
Ελλάδα;
16. Οι άνθρωπο που δεν τρώνε κρέας και έχουν επιλέξει να είναι χορτοφάγοι θα
έχουν έλλειψη σε βιταμίνες που τους προσφέρει το κρέας;
17. Πώς να κάνουμε τα σωστή διατροφή καθημερινή συνήθεια;
18. Οι τροφές που τρώμε πόσο υψηλή διατροφική αξία έχουν;
19. Ποια η κατάλληλη διατροφή για καλύτερη συγκέντρωση και ενέργεια;
20. Τι είδους διατροφικές συνήθειες έχουν οι άλλες χώρες από την Ελλάδα;
21. Πώς ασκούνταν οι άνθρωποι στα Αρχαία χρόνια;
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Τρόποι σωστής διατροφής

1. Πώς θα κάνουμε σωστή διατροφή
στις μέρες μας;
2. Τι τροφές πρέπει να
καταναλώνουμε γα να έχουμε
καλή υγεία και γερά κόκκαλα;
3. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε
την υγεία μας σωστή;
4. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να
διατηρήσουμε την υγεία μας
σωστή;
5. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να
έχουμε καλή υγεία και διατροφή;
6. Πώς μας βοηθάει η διατροφή στην
απώλεια βάρους;
7. Η σωστή διατροφή για υγιή δέρμα
και μαλλιά ποια είναι;
8. Ποια διατροφή πρέπει να
ακολουθήσουμε για να κάνουμε
καλύτερη τη ζωή μας;
9. Πώς να κάνουμε σωστή διατροφή
καθημερινή συνήθεια;
10. Ποια είναι η διατροφή για
καλύτερη συγκέντρωση και υγεία

Τα ερωτήματα σε κατηγορίες
Οφέλη διατροφής
Επιπτώσεις διατροφής

1. Σε ποιος τομείς της
υγείας βοηθάει η
άσκηση;
2. Ποιες ασκήσεις
πρέπει να κάνουμε για
να βρισκόμαστε σε
καλή φυσική
κατάσταση;
3. Πώς να ασκούμαστε
για να έχουμε φυσική
κατάσταση
4. Πώς η διατροφή μας
προστατεύει από ιούς
και αρρώστιες;
5. Οι τροφές που τρώμε
πόσο υψηλή
διατροφική αξία
έχουν;
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1. Εάν ένας
άνθρωπος
τρεφόταν μόνο με
χάπια – τροφή ο
οργανισμός θα
ξέσπαζε κάποια
στιγμή;
2. Τι είναι η νευρική
ανορεξία
3. Οι άνθρωπο που
δεν τρώνε κρέας
και έχουν
επιλέξει να είναι
χορτοφάγοι και
δεν τρώνε κρέας
θα έχουν έλλειψη
σε βιταμίνες που
τους προσφέρει
το κρέας.

Η διατροφή σε άλλες
χώρες
1. τι είδος διατροφή
έχουν οι κάτοικοι
άλλων χωρών και
πόσο διαφέρει από
την Ελλάδα;

Διατροφή και
άσκηση στα
αρχαία χρόνια
Ποια η
διατροφή και η
άσκηση στα
αρχαία χρόνια;

ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ – ποιοι μιλάνε για το θέμα αυτό;
1. ΕΙΔΙΚΟΙ

α. Ιατρός

β. Γυμναστής

ΜΜΕ
εκπομπή ΟΛΑ
ΥΓΕΙΑ ΜΟΥπροβολή και
επεξεργασία
από όλη την
τάξη
επεξεργασμένη
συνέντευξη από

2.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
- ΕΙΔΙΚΟΣ

γ.Διατροφολόγος

δ.Τεχνολόγος
τροφίμων

ε. Αθλητικός
Ψυχολόγος

επεξεργασμένο
κείμενο

επεξεργασμένο
κείμενο

επεξεργασμένο
κείμενο

3.ΔΙΑΣΗΜΟΣ
ΣΕΦ

4.ΕΚΚΛΗΣΙΑ

5.ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

Φαρμακοποιός

6.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

7.ΛΑΟΣ

μητέρα

α.Ηλικιωμένοι
από ΚΗΦΗ

Συνέντευξη από
μητέρα

επεξεργασμένη
συνέντευξη

8.ΜΜΕ

β.Νέοι

επεξεργασμένο
κείμενο

επεξεργασμένη
συνέντευξη

επεξεργασμένη
συνέντευξη

θερμιδομετρητής

κείμενο από
τρεις Ιεράρχες

διαφημιστικά φυλλάδια από
(επιλογή από μαθητές) 1/23
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Κείμενο από
ιστοσελίδα

επεξεργασμένο
κείμενο από
youtuber
Sarah Beauty
Corner
memes
στο
edmodo

επεξεργασμένο
κείμενο από
“Φέτα Ήπειρος”

1. ΕΙΔΙΚΟΙ
α. Γιατρός στο Κέντρο Υγείας Περάματος
Στο κέντρο υγείας Περάματος, όπου πήγαμε ο διευθυντής του νοσοκομείου μας
μίλησε για την διατροφή. Αρχικά μας έκανε μια εισαγωγή. Μας είπε για την
λειτουργία του σώματος μας, για την λειτουργία της καρδιά μας και για την
κατάσταση που πρέπει να είναι το ανθρωπινό σώμα .Πρέπει τα εκατοστά στο ύψος
μας να είναι όσο και τα κιλά μας γιατί αλλιώς
κουράζουμε
την καρδιά μας. Επίσης
μας εξήγησε πώς το μέγεθος της καρδιάς μας
είναι όσο η μπούνια μας. Στην συνέχεια απάντησε
στα ερωτήματα μας για την διατροφή. Μερικές
από τις απαντήσεις του ήταν για να κάνουμε
σωστή διατροφή πρέπει να ξέρουμε την πυραμίδα
της μεσογειακής διατροφής. Πρέπει να
τρώμε δημητριακά, κρέας, ψάρι, φρούτα, όσπρια
και λαχανικά. Για να έχουμε γερά κόκκαλα πρέπει
να τρώμε πολλά γαλακτοκομικά που έχουνε
ασβέστιο. Μας εξήγησε πως κανείς δεν θα
μπορούσε να επιβιώσει τρώγοντας μόνο φάρμακα
και βιταμίνες. Επίσης, μας απάντησε πως η
νευρική
ανορεξία
είναι μια ψυχιατρική
πάθηση που όταν την
έχει κανείς, του κόβεται η όρεξη να τρώει. Μας εξήγησε
πως το κάπνισμα καταστρέφει το δέρμα μας. Στην
ερώτηση μας για το αν οι χορτοφάγοι έχουν έλλειψη σε
πρωτεΐνες, μας απάντησε πως γίνεται να είμαστε
χορτοφάγοι, να έχουμε καλή υγεία, αρκεί να ξέρουμε τι
τρώμε. Πρόσθεσε πως για να έχουμε καλή φυσική
κατάσταση πρέπει να ασκούμαστε. Μπορούμε να
πηγαίνουμε στο γυμναστήριο, να κάνουμε ποδήλατο ή και να κάνουμε κολύμπι.
Συμπλήρωσε πως για να έχουμε καλή υγεία, πρέπει να παίρνουμε ορισμένες
βιταμίνες.
Ν. Παπαδάκης Διευθυντής Κέντρου Υγείας
Συντάκτες: Στέλλα Ντουσάι, Ρένια Πλεμένου, Μαίρη Στεφανάκη

β. Γυμναστής
Θα πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε σωστά γεύματα, να τα χωρίσουμε, να είναι
σωστά κατανεμημένα στη διάρκεια της
ημέρας. Και να έχουμε μια ποικιλία
τροφίμων. Θα υποστηρίξουμε περισσότερο
τη μεσογειακή διατροφή, η οποία έχει σαν
βάση τον υδατάνθρακα.
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Οι άνθρωποι στα Αρχαία Χρόνια πάντα ήταν στη φύση τους, να ασκούνται και να
βρουν τρόπους να γυμνάζονται, όπως ξύλα και πέτρες.
Αντώνης Φοβάκης, Γυμναστής MA στη Διατροφή, Ιδιοκτήτης Γυμναστηριου
Energym
Σύνταξη: Βίκτωρ Γκίλμπερ Πανταζί, Αγγελική Παπαδάκη, Σινγκ Σαρτάτζ- Τάτσι
γ. Κλινικοί Διατροφολόγοι - Διαιτολόγοι1
Οι διατροφολόγοι υποστηρίζουν πως το ψωμί είναι
παρεξηγημένο. Καλό είναι να μην το τρώμε συνέχεια όμως
και να το φτιάχνουμε χωρίς αλάτι και ζάχαρη. Μας
πληροφόρησαν ότι τα παξιμάδια ενδέχεται να έχουν
περισσότερες θερμίδες από το ψωμί. Λένε ότι καλύτερα
είναι να τρώμε το μαύρο ψωμί γιατί περιέχει περισσότερες
φυτικές ίνες, ενώ το άσπρο δεν είναι τόσο καλό για την
υγεία ή καλύτερα μπορούμε να τρώμε μια φρυγανιά.
Η φλούδα από την πατάτα είναι πολύ υγιεινή και με το τηγάνισμα την
καταστρέφουμε. Συμπλήρωσαν λέγοντας πως το κρέας χωρίς την πέτσα είναι πιο
υγιεινό. Το ριζότο αντίθετα δεν είναι πολύ υγιεινό, διότι έχει πολύ βούτυρο και
παρμεζάνα.
Μπορούμε να κάνουμε το burger πιο υγιεινό, βγάζοντας το μπέικον, την γαλοπούλα
κ.λ.π. και πρόσθετα με άλλα υλικά πιο
υγιεινά (π.χ. τυρί χαμηλών λιπαρών).
Το burger είναι η χειρότερη επιλογή σε
fast food. Η πιο υγιεινή επιλογή σε
φαστφουντάδικο είναι το να πάρουμε
μια σαλάτα του Καίσαρα ή ένα
σάντουιτς .
Η μαύρη σοκολάτα είναι καλή για τον οργανισμό μας αρκεί να την τρώμε σε σωστές
ποσότητες. Συνέστησαν να τρώμε όσπρια πολλές φορές την εβδομάδα γιατί είναι
πολύ υγιεινά.
Άλλη μια καλή επιλογή τροφίμων είναι οι ξηροί καρποί αλλά σε κανονική ποσότητα.
Ένα εναλλακτικό σνακ είναι και το παγωτό με χαμηλά λιπαρά. Δεν είναι καλό να
τρώμε σοκολάτα γατί έχει ζάχαρη και είναι ανθυγιεινή και θα ήταν καλό να τρώμε
μικρή ποσότητα. Μπορούμε να τρώμε λιπαρά μια φορά στο τόσο ή σε λίγη ποσότητα
(Ευγενία Ηλιάδου, Δημήτρης Πέτσιος και Σοφία Καλιαρντά).
Επεξεργασμένο κείμενο από εκπομπή «Όλα για την υγεία μου»

1

Τα κείμενα των διαιτολόγων, των τεχνικών τροφίμων, του σεφ και του αθλητικού ψυχολόγου
αντλήθηκαν από την εκπομπή του Mega «Όλα για την Υγεία μου του Mega που προβλήθηκε στις 1-62013». Η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε από το σύνολο της τάξης.
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δ. Τεχνολόγοι τροφίμων
Δεν πρέπει να καταναλώνουμε πολλές κονσέρβες, αλλά δεν είναι
κακό να τρώμε που και που. Καλό είναι να τρώμε
βιολογικά προϊόντα που είναι και πιο υγιεινά και να
πλένουμε τα φρούτα με σαπούνι πριν τα φάμε Αν
πάρουμε κάτι κατεψυγμένο από το σούπερ μάρκετ
πρέπει να πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε σπίτι
και να το βάλουμε στην κατάψυξη. Το καλύτερο
είναι το φρέσκο. Στο φαγητό προτιμάμε πρώτα το φρέσκο, μετά το
κατεψυγμένο και μετά το κονσερβοποιημένο. Το ψάρι αν είναι
αλιευμένο από καλές θάλασσες δεν υπάρχει κίνδυνο για βαρέα μέταλλα,
μέταλλα ενώ αν είναι
από ιχθυοτροφείο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για βαρέα μέταλλα.
μέταλλα (Κώστας
Σφλώμος, Καθηγητής Χημείας τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Χαράλαμπος Προεστός,
Λέκτορας Χημείας, Παν/μιο Αθηνών).
Επεξεργασμένο κείμενο από εκπομπή «Όλα για την υγεία μου»
ε. Αθλητικός Ψυχολόγος
«Ο Ψυχολόγος μας λέει ότι ορθορεξία έχουν οι άνθρωποι που
προσέχουν υπερβολικά την υγεία τους και δεν τρώνε ανθυγιεινά
πράγματα όπως πατατάκια
τάκια και σοκολάτες κ.α. Η ορθορεξία
συνδέεται με την άσκηση.
άσκηση Θα ήταν καλό να πηγαίνουμε στο
γυμναστήριο να γυμναζόμαστε για να είμαστε υγιείς και να έχουμε
ενέργεια.». (Γιάννης Ζαρώτης)
Ζαρώτης
Επεξεργασμένο κείμενο από εκπομπή «Όλα για την υγεία μου»

2. Καταστηματάρχης ειδικός – Φαρμακοποιός - Φαρμακεία

Όταν τρεφόμαστε σωστά με συνδυασμό της σωματικής άσκησης θα
έχουμε καλή υγεία. Αν τηρούμε την διατροφική πυραμίδα και δεν
αντικαθιστούμε την τροφή με χάπια, ο οργανισμός μας θα λειτουργεί
σωστά και θα είμαστε υγιείς.
Πολιουδάκη Αδαμαντία,, Φαρμακοποιός

Στα φαρμακεία, επίσης, βρίσκουμε και διαφημιστικά φυλλάδια, με τα οποία οι
φαρμακοποιοί και οι εταιρείες προωθούν τα προϊόντα τους2.

2

Παραδείγματα κειμένων που βρίσκουμε στα φαρμακεία δες στο Παράρτημα
Παράρτ
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Σύνταξη: Αννέτα Ορφανού, Ευαγγελία Ορφανού, Έλενα Σαρρή, Καούρ Κούσπριτ

3. Διάσημος Σεφ
Παλιά ήθελα να τρώω κάθε δύο
ώρες. Όταν έγινα σεφ και κατάλαβα
τα
σωστά
φαγητά
άλλαξα
διατροφικές συνήθειες.
Ένα παράδειγμα τροφίμων είναι η
πατάτα, η οποία έχει αρκετούς
υδατάνθρακες και είναι καλό να την
τρώμε κρύα. Ο chef λέει ότι η
πατάτα είναι ένα καταπληκτικό τρόφιμο και ότι η φλούδα της πατάτας περιέχει
φυτικές ίνες. Μπορούμε να κάνουμε το burger πιο υγιεινό βγάζοντας το μπέικον κλπ
και προσθέτουμε πιο υγιεινά υλικά (π.χ. τυρί χαμηλών λιπαρών).
To burger είναι η χειρότερη επιλογή σε fast food. Το σουβλάκι έχει 80% λιπαρά και
20% πρωτεϊνες. Όταν τρώμε μπιφτέκι καλύτερα είναι να το συνοδεύουμε με λαχανικά
και μια σαλάτα(Άκης Πετρετζίκης).
Επεξεργασμένο κείμενο από εκπομπή «Όλα για την υγεία μου»

4. Εκκλησία
4α. συνέντευξη από ιερέα Ι. Ν Περάματος
Η σωστή διατροφή θα ξεκινήσει πρώτα πρώτα από τις ανάγκες που έχει ο κάθε
οργανισμός. Η ορθοδοξία μας λέει πως πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Εγκράτεια
σημαίνει να παίρνουμε από τις τροφές
μόνο αυτό που χρειαζόμαστε, όχι το
περιττό. Να αποφεύγουμε το κρέας και
γαλακτοκομικά προϊόντα και να τρώμε
όσπρια. Οι περίοδοι της νηστείας
βοηθάνε στην αποτοξίνωση, από όλες
τις τροφές τις οποίες καταναλώσαμε.
Θεωρώ ότι τα χαπάκια είναι μια
τεχνητή τροφή, η οποία είναι ξένη
προς το ανθρώπινο σώμα.
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Κάποιες θρησκείες όπως οι τζιανιστές είναι μόνο χορτοφάγοι.

Ιερέας Περάματος
Σύνταξη: Βίκτωρ Γκίλπερτ Πανταζί, Αγγελική Παπαδάκη, Σινγκ Σαρτάτζ – Τάτσι
4β. Ο Μ. Βασίλειος για τη Νηστεία3
Τὰ εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα τῆς νηστείας
5. Ἡ νηστεία προφυλάσσει τὰ νήπια, σωφρονίζει τὸ νέο, κάνει σεβαστὸ
τὸν γέροντα, διότι τὰ γεράματα εἶναι πιὸ σεβαστὰ ὅταν στολίζονται μὲ τὴ
νηστεία. Γιὰ τὶς γυναῖκες στολίδι ταιριαστό,
χαλινάρι τῶν ἀκμαίων, φυλακτήριο τῆς
συζυγικῆς ζωῆς, τροφὸς τῆς παρθενίας. Τέτοιες
μὲν εἶναι οἱ φροντίδες αὐτῆς γιὰ κάθε σπίτι.
Πῶς δὲ πολιτεύεται στὴ δημόσια ζωή μας; Μὲ
μίας ὅλη τὴν πόλη καὶ ὅλο τὸν λαὸ βάζει σὲ
τάξη, κοιμίζει τὴν κραυγή, ἐξορίζει τὴν μάχη,
κατασιγάζει τὴν ὕβρη. Ποιοῦ διδασκάλου ἡ
παρουσία ἀποκαθιστᾷ ἔτσι διὰ μίας τὸν θόρυβο
τῶν παιδιῶν, ὅπως ἡ νηστεία σταματᾷ τὴν
ταραχὴ τῆς πόλεως ὅταν ἐμφανισθεῖ; Ποιὸς
κωμῳδοποιὸς στὴ νηστεία ἐπροχώρησε; Ποιὸς
ἀκόλαστος χορὸς προῆλθε ἀπὸ τὴ νηστεία;
Τρυφερὰ γέλια καὶ πορνικά, τραγούδια καὶ ἔξαλλοι χοροὶ ἀμέσως ἀπὸ τὴν
πόλη ἀπομακρύνονται, σὰν νὰ ἔχουν φυγαδευθεῖ ἀπὸ κάποιο αὐστηρὸ
δικαστή, τὴ νηστεία.
Ἡ νηστεία εἶναι ἡ βάση τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου
Ἐὰν δὲ ὅλοι αὐτὴν ἐδέχοντο ὡς σύμβουλο γιὰ αὐτά, ποὺ πρέπει νὰ
πράττουμε, τίποτε δὲν θὰ ἐμπόδιζε νὰ εἶναι ἄκρα εἰρήνη σὲ ὁλόκληρη τὴν
οἰκουμένη· οὔτε τὰ ἔθνη θὰ ἐπαναστατοῦσαν μεταξύ τους, οὔτε τὰ
στρατεύματα θὰ ἔρχονταν σὲ σύρραξη. Δὲν θὰ κατασκευάζονταν ὅπλα,
ἐὰν ἐπικρατοῦσε ἡ νηστεία, δὲν θὰ ἐγίνονταν δικαστήρια, οὔτε θὰ
ἐφυλακίζονταν μερικοί, οὔτε γενικῶς θὰ φιλοξενοῦσαν oι ἐρημιὲς
κακοποιούς, ἢ οἱ πόλεις τοὺς συκοφάντες, ἢ ἡ θάλασσα τοὺς πειρατές.
Ἐὰν ὅλοι ἦταν μαθητὲς τῆς νηστείας, δὲν θὰ εἶχε ἀκουσθεῖ καθόλου, κατὰ
τὸν λόγο τοῦ Ἰὼβ (Ἰὼβ 3, 18), φωνὴ εἰσπράκτορα τῶν φόρων, οὔτε θὰ ἦταν
3

Ο Ιερέας κατά τη συνέντευξή του μας συμβούλευσε να διαβάσουμε κείμενα των Τριών Ιεραρχών
για τη διατροφή.
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τόσον πολυστένακτη ἡ ζωή μας καὶ γεμάτη ἀπὸ κατήφεια, ἐὰν ἡ νηστεία
κυριαρχοῦσε στὴ ζωή μας. Διότι εἶναι φανερὸ ὅτι θὰ ἐδίδασκε σὲ ὅλους ὄχι
μόνον τὴν ἐγκράτεια ἀπὸ τὰ φαγητά, ἀλλὰ καὶ τῆς
φιλαργυρίας καὶ πλεονεξίας καὶ κάθε κακίας τὴν
ὁλοκληρωτικὴ ἀποστροφὴ καὶ ἀποξένωση. Ἐὰν αὐτὰ
εἶχαν ἀποβληθεῖ, τίποτε δὲν θὰ ἐμπόδιζε μὲ βαθειὰ
εἰρήνη καὶ ἀταραξία ψυχῶν τὴν ζωή μας νὰ
από: http://www.dogma.gr/diafora/giatitetarti-kai-paraskevi-den-trome-ladi/25487/
περάσουμε.
6. Τώρα ὅμως oι μὲν ἀπορρίπτοντες τὴ νηστεία, τὴν τρυφὴ δὲ ὡς εὐτυχία
τῆς ζωῆς ἐπιδιώκοντες, καὶ τὴν μεγάλη ἐκείνη ἀφθονία τῶν κακῶν
ἔφεραν καὶ τὰ σώματά τους ἐπὶ πλέον διαφθείρουν. Παρατήρησε,
παρακαλῶ, τὴν διαφορὰ τῶν προσώπων, καὶ αὐτῶν ποὺ θὰ σοῦ φανοῦν
κατὰ τὸ βράδυ καὶ τῶν αὐριανῶν. Σήμερα πρησμένα, κατακόκκινα, ὑγρὰ
ἀπὸ λεπτὸ ἱδρῶτα, μάτια ὁλόϋγρα, αὐθάδη, στερημένα τὴν ἀκρίβεια τῆς
ὁράσεως ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ συσκότιση, αὔριο δὲ ντροπαλά, σεμνά, μὲ
φυσικὸ χρῶμα, γεμάτα περίσκεψη καὶ μὲ κάθε ἀκρίβεια αἰσθήσεως, ἀφοῦ
καμμιὰ ἐσωτερικὴ αἰτία δὲν ἐπισκοτίζει τὶς φυσικὲς ἐνέργειες.
Μέγας Βασίλειος - Λόγος Β´ γιὰ τὴ Νηστεία [παρ. 5,6], Ἀπόδοση στὴν ὁμιλουμένη:
Δημήτριος Ἀθανασόπουλος, Θεολόγος.
Ἐκδόσεις: Νεκτάριος Παναγόπουλος.

5. Οικολόγοι
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Πηγή:
http://kalyterizoi.gr/actions/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%
BF%CF%86%CE%AE
Πρόταση: Στέλλα Ντουσάι

6. Οικογένεια
Τι λένε οι μαμάδες για την διατροφή, την υγεία και την άσκηση

•

Πώς θα κάνουμε σωστή διατροφή στις
μέρες μας;

Θα τρώμε σπιτικό φαγητό και θα αποφεύγουμε το έξω

•

Ποιες τροφές πρέπει να καταναλώνουμε γα
να έχουμε καλή υγεία και γερά κόκκαλα;

Θα τρώμε τις τροφές που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες,
υδατάνθρακες και σε ασβέστιο. Μέσα στην εβδομάδα
πρέπει να καταναλώνουμε πιο πολύ όσπρια, ψάρια, λαχανικά, φρούτα, τυροκομικά
και με μέτρο το κόκκινο κρέας.

•

Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την υγεία μας σωστή;
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Θα τρώμε τα πάντα αλλά με μέτρο, διότι ο οργανισμός χρειάζεται εφόδια, για να έχει
πιο καλή ενέργεια.

•

Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την υγεία μας σωστή;

Με σωματική άσκηση και σωστή διατροφή
•

Σε ποιος τομείς της υγείας βοηθάει η άσκηση;

Η άσκηση βοηθάει στους παχύσαρκους, στους καρδιοπαθείς και στους πνεύμονες.
•

Ποιες ασκήσεις για να βρισκόμαστε σε καλή φυσική κατάσταση;

Το περπάτημα και το τρέξιμο

•

Η σωστή διατροφή για υγιές δέρμα και μαλλιά ποια είναι;

Πρέπει να αποφεύγουμε τα τηγανητά και τα αλμυρά. Πρέπει να πίνουμε πολύ
νερό και να τρώμε βραστά.
•

Ποια διατροφή πρέπει να ακολουθήσουμε για να κάνουμε καλύτερη τη
ζωή μας;

Υγιεινή διατροφή
•

Πώς η διατροφή μας προστατεύει από ιούς και αρρώστιες;

Όταν τρώμε σωστά και γυμναζόμαστε με τον κατάλληλο τρόπο

•

Εάν ένας άνθρωπος τρεφόταν μόνο με χάπια – τροφή ο οργανισμός θα
ξέσπαζε κάποια στιγμή;

Θα ξέσπαζε, διότι ο οργανισμός δεν μπορεί να τρέφεται μόνο με χάπια
•

Τι είναι η νευρική ανορεξία;

Όταν δεν μπορείς να φας ή σου κόβεται η όρεξη για φαΐ

•

τι είδος διατροφή έχουν οι κάτοικοι άλλων χωρών και πόσο διαφέρει από
την Ελλάδα;

Διαφέρει γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία φαγητών

•

Οι άνθρωπο που δεν τρώνε κρέας και έχουν επιλέξει να είναι χορτοφάγοι
και δεν τρώνε κρέας θα έχουν έλλειψη σε βιταμίνες που τους προσφέρει το
κρέας;
14

Ναι βέβαια γιατί ο άνθρωπος πρέπει να τρώει με μέτρο όλες τις τροφές

•

Ποια η κατάλληλη διατροφή για καλύτερη συγκέντρωση και ενέργεια;

Τα φρούτα, τα δημητριακά και τα λαχανικά

•

Τι είδους διατροφικές συνήθειες έχουν οι άλλες χώρες από την Ελλάδα;

Η κάθε χώρα έχει τις δικές της συνήθειες π.χ. η Κίνα το ρύζι
•

Πώς ασκούνταν οι άνθρωποι στην Αρχαία χρόνια;

Με τις πολεμικές τέχνες και την γεωργική δουλειά
Ευχαριστούμε θερμά τις μητέρες Όλγα Γερονυμάκη, Αναστασία Παρασύρη και
Ειρήνη Πρινάρη που απάντησαν στις ερωτήσεις μας.
Επιμέλεια - Σύνθεση: Μαρία Πρινάρη, Μανόλης Ορφανός, Κωνσταντίνα
Ορφανού
7α Ηλικιωμένοι ΚΗΦΗ
Δεν τρέφονται οι ηλικιωμένοι μόνο με χάπια,
αλλά τρώνε πολλά βραστά γιατί δεν έχουν πολύ
ζάχαρη. Πολλά φρούτα, ψάρια γιατί έχουν
πολλές πρωτεΐνες.
Στην κατοχή με τους Γερμανούς τρώγανε μόνο
σκαντζόχοιρος.
Το πρωί πρέπει να πίνουμε πορτοκαλάδα, γιατί
έχει βιταμίνες.
Επίσης, τρώγανε μόνο όσπρια, πατάτες, μπιζέλια και το κατσικάκι όταν γεννιόταν το
σφάζανε.
Παλιά, όταν οι γυναίκες δεν είχανε γάλα
το μωρό τρεφόταν ή στην κατσίκα ή
στον γάιδαρο και το γάλα του γαϊδάρου
είναι το πιο ακριβό γάλα. Οι γυναίκες
θήλαζαν έως να γίνει το παιδί 4 χρονών.

Και παλιά αν οι αμυγδαλές σου ήταν
πρησμένες πηγαίνανε σε μια γριά και με
τα χέρια της έσπαγε και γινόσουν καλά ή βάζανε στάχτη σε ένα πανί ζεστή ζεστή και
γινόσουνα καλά.
15

Όταν χτυπούσανε έβαζαν τα κόπρανα του γαιδάρου στις πληγές τους κι έτσι έγιαναν
γρήγορα. Επίσης στην κατοχή όταν δυσκολεύονταν να βρουν
τροφή έτρωγαν τα βατράχια.
Για την νευρική Ανορεξία απάντησαν πως τα παιδιά πρέπει να
είναι μέτρια.
Επιμέλεια: Αγγελική Πρινάρη, Μαριλένα Σπανουδάκη
7β Τι ανταλλάσσει το Α2 για τη διατροφή στο Εdmodo;
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8. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης4
8α.Youtuber5: Sarahbeautycorner6
Στο βίντεο Morning Routine υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες για τη σωστή
διατροφή. Το πρωί είναι
καλό να τρώμε υγιεινά. Για
αυτό
μπορούμε
να
φτιάξουμε παραδείγματος
χάρη ένα πολύ νόστιμο
smoothie. Χύνουμε στο
μπλέντερ τα αγαπημένα
φρούτα μαζί με γάλα.
Επίσης,
πρέπει
να
γυμναζόμαστε. Για αυτό
μπορούμε καμιά φορά μέσα
στο μπουκάλι με το νερό
μας, να βάλουμε και φρούτα, για να του δώσουμε γεύση, καθώς γυμναζόμαστε. Μια
άλλη συνταγή που μπορούμε να κάνουμε για πρωινό, είναι να πάρουμε έτοιμα
κράκερ ή να φτιάξουμε μόνοι μας, και να τα συνδυάσουμε με φρούτα και κρέμα τυρί.
(επεξεργασία του βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=KzTfGNf8jDg&t=591s)
Επιμέλεια: Μαίρη Στεφανάκη

4

Να σημειώσουμε πως τα κείμενα των κλινικών διατροφολόγων, των τεχνολόγων τροφίμων, του σεφ
και του αθλητικού ψυχολόγου αντλήθηκαν από την εκπομπή του mega «Όλα για την Υγεία μου»
5
Πρόκειται για άτομα που ανεβάζουν δικά τους βίντεο στο youtube
6
Φαινόμενο τεχνίτριας νυχιών, DIY φιλοσοφίας (κάντο μόνος σου) και μακιγιέζ με πάνω από 4,5
εκατομμύρια συνδρομητές ( http://www.famousbirthdays.com/people/sarabeautycorner.html
Πρόσβαση 24/01/2017, 11:13)
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8β. Διαφημίσεις
Στο σχολείο ασχολούμαστε με την διατροφή. Μπαίνουμε στο ιντερνέτ και βλέπουμε
διάφορες διαφημίσεις και εκπομπές. Εγώ διάλεξα να ασχοληθώ με τι διαφήμιση της
φέτας Ήπειρος που έχει 40% λιγότερο αλάτι. Εκεί
παίζουν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει
να ελαττώσουν το αλάτι, ειδικά ο άνδρας. Όταν πήγε
στον γιατρό να κάνει εξετάσεις είχε πίεση, επειδή
έτρωγε πολλά αλμυρά φαγητά και ο γιατρός του είπε
να ελαττώσει το αλάτι και δεν μπορούσε να
απολαύσει το αγαπημένο του φαΐ με την φέτα. Όμως
αυτός προσπαθούσε να τρώει κρυφά από την γυναίκα
του, αλλά πάλι δεν τα κατάφερε. Την ώρα που πήγαινε να βάλει μια μπουκιά στο
στόμα του, η γυναίκα του του έλεγε μη. Μέχρι που μια μέρα έκανε την επανάσταση
του. Έφαγε φέτα μπροστά στη γυναίκα του και μετά κοιτούσε τη γυναίκα του και της
λέει «μην δεν έχει». Αυτή του απάντησε «μη νοιάζεσαι είναι φέτα ήπειρος με 40%
λιγότερο αλάτι». Σε αυτή τη διαφήμιση θέλει να μας δείξει ότι δύο ηλικιωμένοι
άνθρωποι πρέπει να προσέχουν τι τρώνε και το διαφημίζει για να δείξει ότι είναι πιο
υγιεινή και να πάνε να αγοράσουν το προϊόν.
(Δείτε την διαφήμιση εδώ)
Επιμέλεια: Ορφανός Μανώλης
Βοήθεια συγγραφής: Αντώνης Πολιτάκης
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