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Η ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 

Τα παιδιά της δικής μας γενιάς αυτό που ξέρουν να 

κάνουν είναι: 

• Να πηγαίνουν στο σχολείο 

• Να γυρνάνε πίσω στο σπίτι τους το 

μεσημέρι 

• Μετά το μεσημεριανό φαγητό και το 

διάβασμα για την επόμενη μέρα στο σχολείο, να 

κάθονται στον καναπέ και να παίζουν με το ταμπλετ 

τους ή με τα κινητά των γονιών τους.  

Άσχημα !!!!! 

 
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των παιδιών 

σήμερα είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να επηρεάζουν 

πολύ την καθημερινότητα τους. Χαρακτηριστικό  

παράδειγμα, τα παιχνίδια στις κονσόλες! Τον 

τελευταίο καιρό μάλιστα πριν 4 με 5 μήνες περίπου, 

τα παιδιά ξεκίνησαν να ασχολούνται υπερβολικά με 

ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Το FORTNITE!!!! 

Η ενασχόληση τους με αυτό το παιχνίδι είχε και 

έχει τα εξής αποτελέσματα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Τα παιδιά στα διαλείμματα, αντί να 

συζητούν με τους συμμαθητές τους για πράγματα 

που τους αφορούν όπως πχ τα μαθήματα, τα 

αθλήματα, τα χόμπι τους και άλλα ενδιαφέροντα, 

μιλούν μόνο για το power level τους, πόσα husks 

έχουν σκοτώσει και πολλά άλλα, τα οποία έχει το 

fortnite. 

• Το παιχνίδι αυτό είναι εθιστικό!!! Είναι 

προτιμότερο  τα παιδιά  να παίζουν άλλα παιχνίδια, 

καλύτερα και ποιοτικότερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει 

ότι είναι η καλύτερη λύση για εκείνα.  

Το καλύτερο που θα μπορούσατε να κάνουν οι 

μεγαλόι για τα παιδιά, θα ήταν, 

ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΝΕ ΜΙΑ ΜΠΑΛΑ. 

  
Πιο αξιόλογο παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο!!! 

Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά και ΓΥΜΝΑΖΟΝΤΑΙ 

και δεν κάνουν καθιστική ζωή με αποτέλεσμα να 

έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση και να είναι 

περισσότερο χαρούμενα. 
ΜΑΤΊΝΑ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ  Ε2 

 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ 

 

Τι είναι ο χυμός; 

 

Ο χυμός είναι ένα υγρό το οποίο περιέχεται στους 

ιστούς των φρούτων και των λαχανικών. Εξάγεται 

συνήθως μηχανικά από τα φρούτα με στύψιμο, 

χωρίς τη χρήση διαλυτικών ή θερμότητας. Οι χυμοί 

καταναλώνονται, επειδή ωφελούν την υγεία του 

ατόμου. Για παράδειγμα, ο χυμός πορτοκαλιού, 

γνωστός και ως πορτοκαλάδα, είναι πλούσιος σε 
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βιταμίνη C και  κάλιο το οποίο είναι ένα σημαντικό 

βιολογικό αντιοξειδωτικό. Υπάρχουν πολλά είδη 

χυμών. Κάποια από αυτά είναι: χυμός πορτοκάλι, 

χυμός λεμόνι, χυμός καρότο, χυμός βύσσινο. 

 

Τι είναι το αναψυκτικό; 

 

Τα αναψυκτικά είναι το αγαπημένο συνοδευτικό ενός 

γεύματος για μικρούς και μεγάλους. 

 
Περιέχουν ανθρακικό, επεξεργασμένη ζάχαρη 

(κάποιες φορές στέβια), τεχνητές γεύσεις, καφεΐνη 

και πρόσθετα τροφίμων, όπως χρωστικές, 

συντηρητικά, σταθεροποιητές, γαλακτωματοποιητές 

κ.ά. 

Γι’ αυτό, αν έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε χυμό 

και αναψυκτικό, διαλέξτε το  χυμό!!! 

 
ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑ Μ. ΚΑΙ Γ. 

 

Μεσογειακή Διατροφή 

 

Η Μεσογειακή Διατροφή είναι μια σύγχρονη 

διατροφική συνήθεια, αρχικά εμπνευσμένη από τις 

διατροφικές προτιμήσεις της Ελλάδας, της νότιας 

Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας στις 

δεκαετίες του 1940 και του 1950. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά  αυτής της διατροφής 

περιλαμβάνουν αναλογικά: 

 
Υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου, όσπρια, 

ανεπεξέργαστα δημητριακά, φρούτα και λαχανικά, 

μέτρια προς υψηλή κατανάλωση ψαριού, μέτρια 

κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων (κυρίως 

τυρί και γιαούρτι ), μέτρια κατανάλωση κρασιού , 

και χαμηλή κατανάλωση κρέατος. 

 
Τις τελευταίες δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα 

έχει αναγνωρίσει, μέσα από πληθώρα κλινικών 

μελετών, το σημαντικό ρόλο της Μεσογειακής 

Διατροφής, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην 

αντιμετώπιση  πολύπλοκων ασθενειών, όπως οι 

καρδιοαγγειακές παθήσεις. Η Μεσογειακή Διατροφή 

με τα άφθονα θρεπτικά της συστατικά, τη σωστή 

αναλογία γευμάτων και το άφθονο ελαιόλαδο δεν 

παύει να αποτελεί αντικείμενο κλινικών μελετών. 

ΕΒΕΛΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ε'2 

 

 
  


