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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή
2. Διατροφή, μια ολόκληρη επιστήμη (ιστορική αναδρομή, ορισμός)
3. Πίνακες διατροφικών συνηθειών των παιδιών και οι παράγοντες που
τις επηρεάζουν (ανάλυση πίνακα)
4. Μερικά  στοιχεία  για  το  σώμα  μας  (αίμα,  νερό  και  βασικές
λειτουργίες του νερού, οστά, μύες) 
5. Άρθρο 1 για γονείς και παιδιά: Τι να πίνω όταν διψάω
6. Προέλευση τροφίμων
7. Ομάδες τροφίμων
8. Άρθρο 2 για γονείς και παιδιά: Ήξερες ότι τα τρόφιμα χωρίζονται σε
ομάδες
9. Γαλακτοκομικά
10. Λαχανικά
11. Φρούτα
12. Δημητριακά, ζυμαρικά, ψωμί, ρύζι, όσπρια, πατάτες
13. Άρθρο 4 για γονείς:  Τα οφέλη ολικής άλεσης
14. Ψάρι, κρέας, πουλερικά, αυγά
15. Λίπη
16. Καλές επιλογές – κακές επιλογές
17. Άρθρο 5 για γονείς: Θωρακίστε με φυσικό τρόπο το ανοσοποιητικό
του παιδιού σας
18. Ποσοτικό μέτρο τροφών – παιδική μερίδα
19. Θρεπτικές  ουσίες  (υδατάνθρακες,  πρωτεΐνες,  λίπη,  βιταμίνες,
μέταλλα και ιχνοστοιχεία)
20. Ποίημα για βιταμίνες
21. Άρθρο 6 για γονείς: 10 συμβουλές για έναν καλύτερο χειμώνα
22. Μεσογειακή διατροφή (ιστορικά στοιχεία – προέλευση)
23. Η πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής
24. Αλάτι
25. Προστιθέμενα σάκχαρα (ζάχαρη και γλυκαντικές ύλες)
26. Συνέπειες κακής διατροφής παιδιών 
27. Δεκάλογος διατροφής για παιδιά
28. Άρθρο 7 για γονείς: Τεχνικές συμπεριφοράς που σχετίζονται με το
φαγητό των παιδιών
29. Το πρωινό των παιδιών
30. Μεσημεριανό γεύμα, βραδινό, ενδιάμεσα γεύματα (και δείγματα)
31. Κολατσιό στο σχολείο
32. Άρθρο 8 για γονείς και παιδιά: Κολατσιό στο σχολείο
33. Η πολιτεία των «Ε»
34. Παχυσαρκία
35. Πώς μετριέται η παχυσαρκία
36. Μετράω το σφυγμό μου
37. Σωματικό βάρος μικρότερο του φυσιολογικού
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38. Άρθρο 9 για γονείς: Παχυσαρκία στην παιδική ηλικία
39. Άρθρο 10 για γονείς: Αναπτύσσεται με φυσιολογικό τρόπο το παιδί
σας;
40. Η μάστιγα της καθιστικής ζωής στη ζωή των παιδιών
41. Άρθρο 11 για γονείς: Τηλεόραση και σωματικό βάρος
42. Άθληση και υγεία
43. Η πυραμίδα της φυσικής δραστηριότητας
44. Γενικά στοιχεία για τη διατροφή των αθλητών
45. Άρθρο 12 για γονείς: η σημασία της άσκησης για το παιδί
46. Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας στην υγεία των παιδιών
47. Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής
48. Άρθρο 13 για παιδιά: Θες να γίνεις ο μάγος του σούπερ μάρκετ;
49. Αλλοίωση τροφίμων
50. Δεκάλογος ασφάλειας τροφίμων
51. Υγιεινή για να μην σας κοπεί η όρεξη
52. Ο δεκάλογος της σωστής διατροφής
53. Το φαρμακείο της φύσης
54. Ελλάδα, η χώρα του πολιτισμού, της φιλοσοφίας, των Ολυμπιακών
αγώνων και της μεσογειακής διατροφής
55. 10 διάσημοι διατροφικοί πρεσβευτές μας στο εξωτερικό 
56. Γονείς θυμηθείτε…
57. Είμαστε οι πρωταθλητές της ζωής μας
58. ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ:Β΄ ΤΑΞΗ
59. Παιχνίδια διατροφής
60. Ομάδες Τροφίμων
61. Παίζω με την πυραμίδα διατροφής
62. Ένα υγιεινό αλφαβητάρι
63. Ποιήματα
64. Διατροφικός στολισμός αίθουσας
65. Εικαστικές δημιουργίες
66. Παροιμίες – φράσεις με τρόφιμα
67. Αινίγματα
68. Γλωσσοδέτες
69. Ανέκδοτα
70. ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΟ  ΔΡΩΜΕΝΟ:  Το  ταξίδι  της  Φούλας  -
Διατροφούλας
71. Σκηνικά - Κατασκευές
72. Παράσταση καραγκιόζη
73. Τραγούδια - Ποιήματα
74. Θεατρικό: Τροφοκαβγάς στο ψυγείο
75. Βιβλιογραφία
76. Φωτογραφίες δράσεων του εργαστηρίου δεξιοτήτων της Β΄ Τάξης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρώτες σκέψεις απ’ την ανάληψη ως την υλοποίηση του προγράμματος.

     Ένα ταξίδι διαφορετικό και μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα, αρχή σχολικής
χρονιάς
Μάθημα: Εργαστήριο Δεξιοτήτων.  Θέμα: Διατροφή και Υγεία
Η πρώτη μας απορία, και τώρα τι κάνω;
     Μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εμάς και οφείλουμε να πούμε  ότι στην αρχή
αγχωθήκαμε,  ένα μάθημα στην τάξη και όχι στη γνώριμη για μένα αυλή του
σχολείου. Υπήρχαν βέβαια οι σχετικές γνώσεις, αλλά είναι ένα μάθημα που δεν
έχει βιβλίο για να σε κατευθύνει. Στην πορεία ήρθε σαν βοηθητικό υλικό ένας
τεράστιος όγκος υλικού στο διαδίκτυο και άρχισα να το μελετώ ατέλειωτες ώρες.
Αλήθεια πώς μπορείς να διδάξεις ένα τόσο ευαίσθητο και πολύπλοκο θέμα σε
παιδιά τόσο μικρής ηλικίας, έτσι ώστε να το κατανοήσουν και να το αγαπήσουν;
Μας  πήρε  αρκετό  χρόνο  για  να  επιλέξουμε,  να  ταξινομήσουμε  και  να
καταγράψουμε ένα σχέδιο θεωρίας και δράσης και μαζί με τα παιδιά αρχίσαμε
να χτίζουμε το θέμα μας, κομματάκι, κομματάκι σαν παραμύθι, κάνοντας τελικά
ένα όμορφο ταξίδι στον διατροφικό μας κόσμο συνδέοντας νοσταλγικά το χθες
με το σήμερα, μέσα από παροιμίες, αινίγματα, τραγούδια, ποιήματα, μύθους και
παραδόσεις, χορούς, εικαστικές δημιουργίες, γνώσεις, παιχνίδια, συζητήσεις και
διάφορα  θεατρικά  δρώμενα  με  αγαπημένους  παιδικούς  ήρωες  όπως  ο
καραγκιόζης.  Όλα  αυτά  είναι  μέσα  έκφρασης,  δημιουργίας  και  ψυχαγωγίας,
όπου τα παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα, ασκούν τη σκέψη και τη φαντασία τους,
αναδεικνύοντας  και καλλιεργώντας τις  δεξιότητες και τις δυνατότητές τους. 
     Το ταξίδι μας γεμάτο σταθμούς, κάθε σταθμός και μία ιστορία.
Επισκεφτήκαμε  το  φούρνο  και  το  super market της  γειτονιάς  μας.
Δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τους γονείς ένα υγιεινό πρωινό στο χώρο του
σχολείου, που εξελίχτηκε σε μια πολύ όμορφη γιορτή, βιωματικής μορφής, την
οποία χάρηκαν γονείς και παιδιά. Η ομάδα μας φωτογραφιζόταν σε κάθε δράση
της,  και σ’ αυτές τις  φωτογραφίες,  δώσαμε ζωή και  σενάριο,  δημιουργώντας
βίντεο.
     Δημιουργήσαμε τα δικά μας τραγούδια, τις δικές μας θεατρικές  παραστάσεις,
όπου τα παιδιά εκφράστηκαν, συνεργάστηκαν, ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.  Εντάξαμε το πρόγραμμά μας στο πρόγραμμα
Αγωγής  Υγείας  των  σχολικών  δραστηριοτήτων,  το  εντάξαμε  ακόμη  στο
«Κοινωνικό  Σχολείο»  αλλά  και  στο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  ισορροπημένης
Διατροφής  και  Σωματικής  Δραστηριότητας  του  «Βιωματικού  Σχολείου»,
έχοντας την υποστήριξη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
του Αρεταιείου Νοσοκομείου και της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας Παχυσαρκίας
και η πρωτοτυπία ήταν ότι σε αυτό συμμετείχαν και οι γονείς. 
     Η  χαρά  μας  τελικά  ήταν  μεγάλη,  όταν  στο  διάλλειμα  τα  παιδιά  μας
αναζητούσαν για να μας δείξουν τι τρώνε, ή να τους καθαρίσουμε ένα φρούτο,
ακόμη  και  όταν  συναγωνίζονταν  ποιο  θα  φέρει  περισσότερα  υλικά  για  τις
ανάγκες των δράσεών μας και πολύ περισσότερο όταν οι γονείς μας ενημέρωναν
ότι η συζήτηση συνεχιζόταν και στο σπίτι, υποδεικνύοντάς τους μάλιστα τι είναι
υγιεινό και τι  όχι.  Σε κάθε μάθημα δίναμε και το αντίστοιχο άρθρο για τους
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γονείς,  από τα  προγράμματα  των Διατροφικών οδηγών,  του  Ευ  Ζην και  του
Βιωματικού Σχολείου. 
     Όλα όμως γίνονται με ένα μαγικό φίλτρο που κάνει τα παιδιά δυνατά και
έξυπνα. Πολλές φορές τους λέγαμε ότι η μαμά μαγειρεύει με ένα μαγικό φίλτρο
που  το  λένε  αγάπη.  Η  αγάπη  κάνει  τα  παιδιά  ξεχωριστά  και  όταν  την
εισπράττουν, την αποδίδουν εις διπλούν. 
     Η διατροφή όμως, έχει και τα βάσανά της
Ένας  Έλληνας φιλόσοφος, ο Ηράκλειτος έλεγε:
«Οι άνθρωποι προσεύχονται στους Θεούς και ζητούν να έχουν υγεία
   ενώ δεν γνωρίζουν ότι τη δυνατότητα αυτή, την έχουν μόνο οι ίδιοι. 
  Από έλλειψη εγκράτειας ίσως, κάνοντας τα αντίθετα απ’ ό,τι πρέπει
  προδίνουν μόνοι  τους την υγεία τους στις επιθυμίες τους»
Ένα ινδικό αρχαίο σύγγραμμα λέει:
Εάν θέλεις να δεις πώς ήταν η τροφή σου χθες, κοίτα το σώμα σου σήμερα.
Εάν θέλεις να δεις, πώς θα είναι το σώμα σου αύριο, κοίτα την τροφή σου
σήμερα. 
     Όλοι οι γιατροί του κόσμου, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: 
«Ο  σύγχρονος  άνθρωπος  δεν  πεθαίνει  από  τα  γηρατειά,  αλλά  από  τις
αρρώστιες.  Πρώτη  αιτία  ανάπτυξης  αυτών  των  ασθενειών  είναι  η  κακή
διατροφή» 
     Αλήθεια, πώς μπορείς να πείσεις ένα παιδί να ξεκολλήσει από τα κάθε είδους
ηλεκτρονικά παιχνίδια και να βγει στα γήπεδα, τις αλάνες ή στη γειτονιά του να
παίξει;
     Πώς μπορείς να του δώσεις να καταλάβει, ότι οι εύκολες γεύσεις και τα
εντυπωσιακά γραφικά των παιχνιδιών, δεν είναι κομμάτι της ευτυχίας του αλλά
τροχοπέδη της ζωής του;
     Σύμφωνα με τον  Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,  η χώρα μας δυστυχώς
διατηρεί τα «θλιβερά πρωτεία» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστά παιδικής
παχυσαρκίας  και  κατατάσσεται  2η παγκοσμίως  και  1η πανευρωπαϊκά,  στη
παιδική  παχυσαρκία,  μια  πρωτιά  που  δεν  μας  τιμά  και  πρέπει  να  την
επιστρέψουμε πίσω και αυτό πρέπει  να μας προβληματίσει  όλους,  γονείς  και
εκπαιδευτικούς και να πάρουμε δραστικά μέτρα.
     Γιατί παιδική παχυσαρκία, σημαίνει αυριανή ενήλικη παχυσαρκία και φυσικά
ένα σωρό από σημαντικά προβλήματα υγείας,  όπως ο σακχαρώδης διαβήτης,
προβλήματα  κίνησης,  καρδιοαγγειακά  νοσήματα,  προβλήματα  μυοσκελετικής
αντοχής, μέχρι και ψυχολογικά που δυστυχώς εμφανίζονται και σε παιδιά πολύ
μικρής ηλικίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως τα υπέρβαρα παιδιά, απέχουν από
τα σπορ και τα παιχνίδια, μη μπορώντας να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της
φυσικής κατάστασης,  αλλά κυρίως τα πολύ σκληρά σχόλια των συνομήλικων
τους, που εμείς οι εκπαιδευτικοί τα βιώνουμε καθημερινά.
     Γι αυτό αγαπημένοι γονείς και κυρίως λατρεμένοι παππούδες και γιαγιάδες,
το σημερινό στομαχάκι του παιδιού, ας πάψουμε να το αντιμετωπίζουμε σαν το
αυριανό του μπόι και η τακτική «μια κουταλιά για τη μαμά, μια κουταλιά για τον
μπαμπά, μία για τη γιαγιά…» και αν είναι και μεγάλο το σόι, πόσους να αντέξει
το έρμο το στομαχάκι του; Το παιδί λοιπόν θα πρέπει να καταναλώνει φαγητό
γιατί πεινάει και όχι για να σας ευχαριστήσει, ή για να είναι φρόνιμο. Και μια
που  ανέφερα  τους  παππούδες  και  τις  γιαγιάδες,  ένα  παιδί  με  το  αθώο
αφοπλιστικό του ύφος μου είπε: Κυρία εγώ όταν ρωτάω τον παππού τι κάνεις;
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Αυτός μου απαντά: Τι να κάνω παιδάκι μου έχω πίεση! Και μετά ρωτάω και τη
γιαγιά, γιαγιά εσύ τι κάνεις; Κι εκείνη μου απαντά. Τι να κάνω παιδάκι μου, έχω
τον παππού σου που μου ανεβάζει την πίεση!
     Τα παιδιά ακούνε και κυρίως βλέπουν, είναι κατεξοχήν μιμητικά όντα και
μάλιστα  απέναντι  σε  ανθρώπους  που  αγαπάνε  και  εμπιστεύονται.  Άρα  δεν
πείθουμε πολύ έναν νέο να φάει φρούτα, όταν εμείς δεν τα βάζουμε στο στόμα
μας, ούτε φυσικά και να μην καπνίζει, όταν εμείς του δίνουμε χρήματα να μας
αγοράσει  τα  τσιγάρα  μας.  Δεν  γεμίζουμε  τη  σχολική του  τσάντα με  κάθε  τι
ανθυγιεινό, από γαριδάκια, πατατάκια, σοκολάτες, μέχρι κομμάτια πίτσας που
περίσσεψαν  από  χθες  και  μου  έχει  τύχει  πολλές  φορές  τα  παιδιά  να  έχουν
πονόκοιλο την ώρα της γυμναστικής. Μια γιαγιά ενός τέτοιου παιδιού  μου είπε
χαρακτηριστικά 
«Πώς θα αντέξει 7 ώρες το μαξούμι, θα πέσει κάτω!»
     Αλήθεια θα βάζαμε ποτέ καύσιμο αμφίβολης ποιότητας στο αυτοκίνητό μας;
Τότε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο σπουδαιότερο αγαθό που μας έχει
δοθεί και είναι η ίδια μας η ζωή και η ζωή των παιδιών μας; Αυτή η γλυκύτατη
γιαγιά, λατρεύει το εγγόνι της, η άγνοια όμως πολλές φορές αρρωσταίνει. Και θα
μου  πει  κάποιος,  μα  καλά  με  τις  γιαγιάδες  τα  έβαλες  τώρα;  Για  μένα  είναι
ηρωίδες, γιατί δυστυχώς οι σημερινές συνθήκες τις έχουν κάνει να προσέχουν τα
παιδιά τους  και πολύ περισσότερο τα εγγόνια τους.
     Η ευθύνη λοιπόν για την σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών
μας είναι μεγάλη. Ο τύπος της διατροφής, τα τρόφιμα που θα επιλέξουμε για το
παιδί μας θα θωρακίσουν ή θα δυναμιτίσουν, την υγεία του στην ενήλικη ζωή
του. 
     Γι αυτό τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται από
πολύ  μικρή  ηλικία ώστε να  διαμορφώνουν  υγιεινές  διατροφικές  συνήθειες.
Άλλωστε  απαγορεύοντας  κάτι,  δεν  λύνουμε  το  πρόβλημα,  αντίθετα  με  την
ενημέρωση το προλαμβάνουμε. Ποιος από εμάς έχει αντισταθεί σε γαριδάκια,
πίτσες,  αναψυκτικά,  γλυκά και χίλια δυο άλλα ανθυγιεινά μικρογεύματα,  που
κυκλοφορούν στο εμπόριο; Φαντάζομαι όχι πολλοί, όλοι κάνουμε τις μικρές μας
παρασπονδίες. Ο  ενημερωμένος  πολίτης  όμως  τα  καταναλώνει  σε  μικρές
ποσότητες και όχι καθημερινά.
     Αυτή η φράση πρέπει να περάσει στα παιδιά, να είναι δηλαδή ενημερωμένα
και να αντιλαμβάνονται τι κάνει καλό στον οργανισμό τους και τι όχι.
Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι το λίπος μέσα στο σώμα τους δημιουργεί
φλεγμονές  και  λειτουργεί  σαν  μαινόμενη φωτιά,  πρέπει  να  γνωρίζουν  ότι  τα
μόρια ζάχαρης κυκλοφορούν στο αίμα τους και ξύνουν συνεχώς σαν θραύσματα
από γυαλί, τα τοιχώματα των αρτηριών τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι το λίπος
της κοιλιάς στέλνει χημικές ουσίες στο συκώτι, ερεθίζοντάς το, με αποτέλεσμα
να μην μπορεί να το επεξεργαστεί και να το αποθηκεύει σαν λίπος.
     Στο χέρι μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε στα παιδιά ένα περιβάλλον που
να μην ευνοεί την παχυσαρκία και σ’ αυτό εκτός από τη διατροφή συμβάλλει και
η άσκηση, γιατί το «βάσανο» για μερικούς που λέγεται άσκηση, είναι το δώρο
που λέγεται υγεία.
      Κι όταν λέμε άσκηση εννοούμε το περπάτημα, το ποδήλατο, το παιχνίδι, το
κολύμπι  κι  ένα  σωρό  άλλες  φυσικές  δραστηριότητες  που  εκτός  των  άλλων
αναπτύσσουν ορμόνες που σχετίζονται με τη χαρά και την ευθυμία. 
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      Όλη η εργασία  έχει  καταγραφεί  σε  κάθε της  στάδιο,  τόσο σε  επίπεδο
θεωρίας, όσο και σε επίπεδο δράσης και εικόνας.
 
     Τελειώνοντας να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ αυτά τα παιδιά, για το ζήλο,
το  μεράκι,  την  προθυμία,  τη  δίψα  για  μάθηση  και  δημιουργία  και  την
συγκινητική  προσπάθειά  τους.  Να  ευχαριστήσουμε  θερμά  τους  γονείς  των
παιδιών, που αγκάλιασαν και στήριξαν την προσπάθειά μας, ήταν η κινητήριος
δύναμη με την οποία ξεπερνούσαμε κάθε εμπόδιο, καθώς και τον Διευθυντή μας,
αρωγός και υποστηρικτής σε κάθε μας προσπάθεια και τους μουσικούς μας που
έντυσαν την παράστασή μας κι έδωσαν χρώμα στην εκδήλωσή μας.
      
      Σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, ας δώσουμε στην κοινωνία μας
γερά παιδιά για να μπορέσουν να αντέξουν τις δυσκολίες της ζωής, γιατί τα όρια
τα βάζουμε εμείς στον εαυτό μας και είναι πάντα εκεί για να τα ξεπερνάμε!!!
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     Δώρο και ευχή Θεού είναι ο ερχομός ενός παιδιού, όμως η ευθύνη για τη
σωματική και πνευματική ανάπτυξή του, είναι μεγάλη. Ο τύπος διατροφής, τα
τρόφιμα και η σύνθεσή της, που θα επιλέξουμε για το παιδί μας θα θωρακίσει ή
θα δυναμιτίσει την υγεία του στην ενήλικη ζωή του. Οι έρευνες δείχνουν ότι η
σωματική και πνευματική κατάρρευση αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της αρκετά
αργά  (σε  μια  ηλικία  35-50  ετών),  όταν  δηλαδή  έχουν  εδραιωθεί  όλες  οι
συνήθειες που βλάπτουν την υγεία μας.
     Η  προσπάθεια  για  να  εφαρμόσουμε  στο  σπίτι  το  μοντέλο  της  υγιεινής
διατροφής στα παιδιά μας, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, Θέλει αρκετή
υπομονή και δύναμη για  να κάνουμε τα παιδιά συμμάχους και συνεργάτες μας,
δουλεύοντας με ειλικρίνεια, μέσα από τις συνθήκες της δικής μας πραγματικής
ζωής.

        Οι βάσεις της καλής υγείας και της μακροζωίας μπαίνουν στην παιδική
ηλικία. Οι καλές διατροφικές συνήθειες που θα αποκτήσει στην ηλικία αυτή, θα
το ακολουθούν σε όλη τη ζωή του και θα είναι η καλύτερη ασπίδα προστασίας
απέναντι στα σοβαρότερα νοσήματα της εποχής μας.
     Το ρητό  « η πρόληψη αξίζει όσο χίλιες θεραπείες », γίνεται σήμερα πιο
επίκαιρο από ποτέ.
     Σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές πού ζούμε, ας δώσουμε στην κοινωνία «γερά
παιδιά» για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής.

ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ

8

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΤΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
« ΤΡΟΦΟΚΑΒΓΑΣ ΣΤΟ 

ΨΥΓΕΙΟ »



ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ο άνθρωπος από την εμφάνισή του στη γη, γνώριζε από ένστικτο την αναγκαιότητα
της λήψης τροφής για την επιβίωσή του και την αντιμετώπισε με επιτυχία. Επιβίωσε
μέσα από αλλαγές που υιοθετούσε, σε ένα περιβάλλον που συνεχώς άλλαζε και πριν
ακόμα του υποδείξουν οι επιστήμονες τι πρέπει να τρώει.
Πολύ  σύντομα  συσχέτισε  την  λήψη  τροφής  με  την  παραγωγή  ενέργειας  από  τον
οργανισμό του.
Με  το  πέρασμα  των  χρόνων  και  την  πρόοδο  των  επιστημών,  ο  άνθρωπος
συνειδητοποίησε, ότι η τροφή δεν παρέχει ενέργεια μόνο στον οργανισμό, αλλά είναι
απαραίτητη και για το σχηματισμό ή αναπλήρωση των συστατικών του σώματός
του.
Η  επιστήμη  της  Διατροφής  (nutrition),  αναπτύχθηκε  ουσιαστικά  τον  20ο  αιώνα,
δηλαδή  πάρα  πολύ  αργά  για  μια  τόσο  σημαντική  επιστήμη  για  τον  άνθρωπο.  Το
γεγονός  αυτό  οφείλεται  στο  ότι  για  να  αναπτυχθεί  η  επιστήμη  αυτή  έπρεπε  να
προηγηθεί η ανάπτυξη άλλων επιστημών όπως:

 Η Χημεία τροφών (ανάλυση θρεπτικών υλών των τροφίμων)
 Η  Βιολογία  (γιατί η διατροφή σχετίζεται με τους ζωντανούς οργανισμούς και

τις λειτουργίες που γίνονται μέσα σ’ αυτούς)
 Οι Ιατρικές επιστήμες ( υγεία)
 Οι  Κοινωνικές  επιστήμες  (  δεν  πρέπει  να  αγνοείται  η  στενή  σχέση  της

διατροφής με τις επιστήμες αυτές)
ΟΡΙΣΜΟΣ
Γενικά Διατροφή είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας, χρησιμοποιεί την τροφή
για να μας κρατάει υγιείς.
Πιο ειδικά Διατροφή είναι η επιστήμη που μελετά τις θρεπτικές ύλες σε σχέση με την
επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή μελετά:

 Τις θρεπτικές ύλες
 Τις ποσοτικές ανάγκες του οργανισμού σε αυτές
 Τα αποτελέσματα της ανεπάρκειας ή υπερβολικής λήψης των θρεπτικών υλών
 Την πέψη και απορρόφηση των τελικών προϊόντων των θρεπτικών υλών και το

ρόλο τους στον οργανισμό
 Τους  τρόπους  αποθήκευσης  τυχών  περισσεύματος  τροφών  και  γενικά  τις

μεταβολές και τα αποτελέσματα των μεταβολών των διαφόρων τροφίμων (και
όχι μόνο) στον οργανισμό

Μεγάλη σημασία έχει δοθεί στη μελέτη της διατροφής ειδικών κατηγοριών ανθρώπινου
πληθυσμού, όπως στη διατροφή των παιδιών.
Τέλος η διατροφή ασχολείται με την προστασία της υγείας από τον καταιγισμό νέων
τροφίμων και διαιτητικών προϊόντων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΚΑΙ  ΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
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ΜΜΕ
(Διαφήμιση και 

προώθηση συσκευασίας 
με δώρο)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Στόχος τα 

παιδιά

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

1. Χαρακτηριστικά τροφίμων
Τα  χαρακτηριστικά  του  τρόφιμου  που  φαίνεται  να  επηρεάζουν  τις  επιλογές  των
παιδιών, είναι το χρώμα, η γεύση, η υφή, το μέγεθος, το σχήμα, το άρωμα καθώς και το
να  είναι  μοντέρνο  (και  άρα  αποδεκτό  από  τους  άλλους),  αλλά  και  πρακτικό  (να
μπορούν  εύκολα  να  το  μεταφέρουν  και  να  το  καταναλώνουν  στο  σχολείο  και
γενικότερα εκτός σπιτιού).
2. Γευστικές προτιμήσεις
Τα  παιδιά  δείχνουν  μια  εκ  γενετής  προτίμηση  στη  γλυκιά  γεύση  και  μια  φυσική
δυσαρέσκεια ως προς την ξινή και την πικρή γεύση. Επίσης τα παιδιά φαίνεται ότι δεν
προτιμούν τα λαχανικά ενώ αποδέχονται με μεγαλύτερη ευχαρίστηση τρόφιμα όπως τα
δημητριακά και το κρέας. Μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση των καλών διατροφικών
προτιμήσεων και επιλογών του παιδιού έχει η συνεχής γνωριμία νέων τροφίμων και η
αποτροπή της νεοφοβίας ( η διστακτικότητα που παρουσιάζουν τα παιδιά ως προς την
κατανάλωση νέων φαγητών, η οποία προέρχεται από έναν εσωτερικό προστατευτικό
μηχανισμό έναντι οποιουδήποτε τροφίμου δεν έχει καταναλωθεί στο παρελθόν). 
3.  Διαθεσιμότητα  και  πρόσβαση  σε  τρόφιμα  –  Επίδραση  του  κόστους  των
τροφίμων
Η  επιλογή  και  η  ένταξη  ενός  τρόφιμου  στο  καθημερινό  διαιτολόγιο  επηρεάζεται
σημαντικά από τη διαθεσιμότητα αυτού του τρόφιμου στους χώρους όπου τα παιδί ζει
και κινείται (σπίτι, κυλικείο κ.λ.π.). Ωστόσο, ακόμα κι αν το τρόφιμο είναι διαθέσιμο, η
δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους όπου αυτό πωλείται (λαϊκή αγορά, σούπερ μάρκετ
κ.ά) μπορεί να επηρεάσει τελικά την επιλογή του. Ακόμα όμως κι αν ικανοποιείται το
κριτήριο τόσο της διαθεσιμότητας, όσο και της πρόσβασης σ’ ένα τρόφιμο, το κόστος
του τρόφιμου είναι μια παράμετρος που μπορεί να είναι καθοριστική για το αν το παιδί
θα καταλήξει να καταναλώνει το συγκεκριμένο τρόφιμο ή όχι. 
4. Κοινωνικό περιβάλλον
Οικογένεια:  η  οικογένεια  αποτελεί  το  βασικότερο  παράγοντα  που  επηρεάζει  τις
συνήθειες  του  παιδιού  στο  φαγητό.  Οι  γονείς  μεταφέρουν  με  το  παράδειγμά  τους
συμπεριφορές σε θέματα διατροφής και είναι υπεύθυνοι να προσφέρουν στο παιδί ένα
ισορροπημένο διαιτολόγιο χρησιμοποιώντας τη μεγάλη επιρροή που έχουν σ’ αυτό. Η
ευθύνη τους δεν περιορίζεται μόνο στην υγιεινή, την ασφάλεια και την προετοιμασία
του φαγητού αλλά και στην ποικιλία, την ποσότητα, το ωράριο των γευμάτων και την
ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω από το τραπέζι, παρέχοντας το κατάλληλο περιβάλλον,
συναισθηματική ασφάλεια, επικοινωνία και εμπιστοσύνη που θα βοηθήσουν το παιδί να
απολαύσει χαρούμενο το φαγητό.
Φίλοι και συνομήλικοι: η αποδοχή ενός τροφίμου εξαρτάται κι από τις διαιτητικές
συνήθειες των συνομηλίκων του όπως τις παρατηρεί το ίδιο το παιδί. Η επιρροή των
φίλων  σε  αυτήν  την  ηλικία  είναι  καθοριστική  στη  διαμόρφωση  των  διατροφικών
επιλογών του. Για παράδειγμα, είναι πιθανό το παιδί να αποδεχτεί κάποιο τρόφιμο που
είχε απορρίψει στο παρελθόν μόνο και μόνο επειδή είδε άλλους συμμαθητές του να
καταναλώνουν το συγκεκριμένο τρόφιμο, ή να το απορρίπτει επειδή οι φίλοι του δεν το
καταναλώνουν.
Εκπαιδευτικός: το ίδιο με την οικογένεια, έτσι και ο εκπαιδευτικός μεταφέρει με το
παράδειγμά  του  συμπεριφορές  σε  θέματα  διατροφής  και  είναι  υπεύθυνος  για  τα
μηνύματα  που  λαμβάνει  το  παιδί  στο  χώρο  του  σχολείου.  Συγκεκριμένα  αυτό  που
επιλέγει  να  καταναλώσει  ο  ίδιος  την  ώρα  του  διαλείμματος  στο  σχολείο,  έχει
καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη της διατροφικής συμπεριφοράς του παιδιού.

12

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΤΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
« ΤΡΟΦΟΚΑΒΓΑΣ ΣΤΟ 

ΨΥΓΕΙΟ »



13

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΤΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
« ΤΡΟΦΟΚΑΒΓΑΣ ΣΤΟ 

ΨΥΓΕΙΟ »



ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ
Το σώμα μας αποτελείται κυρίως από:

1. Αίμα και νερό
2. Οστά 
3. Μύες
4. Άλλα όργανα και στοιχεία

1. Αίμα είναι το υγρό που κυκλοφορεί στο αγγειακό μας σύστημα. Η κυκλοφορία
του διαμέσου της  καρδιάς,  των  αρτηριών, των  φλεβών και  των  τριχοειδών αγγείων
επιτελεί  διάφορες  λειτουργίες  όπως  η  μεταφορά  θρεπτικών  ουσιών,  ορμονών,
βιταμινών,  θερμότητας  και  οξυγόνου στους  ιστούς και  την  απομάκρυνση
άχρηστων ουσιών. Παρέχει ακόμη άμυνα κατά των λοιμώξεων μέσω της δράσης
των λευκών αιμοσφαιρίων και των αντισωμάτων. Το αίμα αποτελεί το 7% του βάρους
του ανθρώπινου σώματος. 

2. Το νερό είναι το βασικότερο συστατικό του ανθρώπινου οργανισμού. Αποτελεί τα
2/3 του σώματός μας. Η έλλειψή του προκαλεί αφυδάτωση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Καθαρίζει  το  μυαλό  μας (βοηθά  στην  πνευματική  διαύγεια  και  στην  ικανότητα
συγκέντρωσης).
Καθαρίζει τον οργανισμό μας από τις τοξίνες (οτιδήποτε μπορεί να βρίσκεται στον
οργανισμό μας σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από αυτήν που έχουμε ανάγκη).
Ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος
Βοηθά στην μεταφορά θρεπτικών ουσιών
Βοηθά στην πέψη των τροφών
Αρκετή  ποσότητα  νερού  παίρνουμε  και  από  τις  τροφές,  όπως  τα  φρούτα  και  τα
λαχανικά (90% ).
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC


ΠΡΟΣΟΧΗ!  Τα  παιδιά  πρέπει  να  πίνουν  φρεσκοστυμμένους  χυμούς,  όχι  όμως
αναψυκτικά τύπου κόλα, που δημιουργούν υπερένταση, αϋπνίες και αφυδάτωση.
ΣΥΣΤΑΣΗ
Φροντίστε ώστε τα παιδιά να πίνουν αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Να θυμάστε ότι η ποσότητα του νερού που χρειάζονται τα παιδιά εξαρτάται από τη
θερμοκρασία  του  περιβάλλοντος  και  από  το  επίπεδο  της  σωματικής  τους
δραστηριότητας.  Εάν  βρίσκονται  σε  θερμό  περιβάλλον  ή  ασκούνται  έντονα,
φροντίστε ώστε να καταναλώνουν περισσότερο νερό.
Ενδεικτικά, ανάλογα με την ηλικία, η κατανάλωση υγρών μπορεί να είναι: 

 1-2 ετών 2-3 ετών 4-8 ετών 9-13 ετών 14-18 ετών

Υγρά* (νερό, γάλα,
ροφήματα,

χυμοί, σούπες κ.ά.)

5 ποτήρια/
ημέρα

5 ποτήρια/
ημέρα

6-7
ποτήρια/
ημέρα

8-10
ποτήρια/
ημέρα

10-12
ποτήρια/
ημέρα

Νερό
3-4

ποτήρια/
ημέρα

3-4
ποτήρια/
ημέρα

4-5
ποτήρια/
ημέρα

6-8
ποτήρια/
ημέρα

8-10
ποτήρια/
ημέρα

* Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην κατανάλωση νερού. Το νερό συμπεριλαμβάνεται 
στην πρόσληψη υγρών.  
ΆΡΘΡΟ 1 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ (ΕΥ ΖΗΝ): Τι να πίνω όταν διψάω

3. Τα οστά στηρίζουν το σώμα μας.  Ενώνονται με αρθρώσεις και σχηματίζουν τον
σκελετό.  Σηκώνουν  το  βάρος  του  σώματός  μας. Χωρίς  αυτά θα  καταρρέαμε.  Το
σώμα μας έχει 206 οστά. Τα μεγαλύτερα είναι στα πόδια μας και τα μικρότερα στα
αυτιά μας.

4. Οι μύες είναι πάνω από τα οστά και δίνουν μορφή στο σώμα μας. Μας βοηθούν
στην  κίνηση.  Το  σώμα  μας  έχει  πάνω  από  650  μύες.  Σε  κάθε  μας  κίνηση
συνεργάζονται πολλοί μύες. π.χ. για ένα βήμα μας συνεργάζονται 200 μύες, ενώ για το
χαμόγελο 15. 
Με αυτούς σκύβουμε,  πηδάμε,  περπατάμε, τρέχουμε,  ανοιγοκλείνουμε τα μάτια μας
κ.λ.π. Αν το σώμα μας δεν κινηθεί έχουμε προβλήματα (π.χ ευαισθησία στα κατάγματα,
παχυσαρκία)

ΕΝΑ ΓΕΡΟ ΣΩΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ
Σωστή διατροφή
Κίνηση – Άσκηση
Όχι κάπνισμα και αλκοόλ
Αποφυγή στρες – άγχους
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 ΑΡΘΡΟ 1: ΤΙ ΝΑ ΠΙΝΩ ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΩ
Γιατί χρειάζεται το σώμα μας υγρά;

Το σώμα μας χρειάζεται νερό και άλλα υγρά, για να μπορέσει να λειτουργεί σωστά. Το
μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό, το οποίο είναι ένα
απαραίτητο  συστατικό  για  τη  ζωή.  Το  νερό  στο  σώμα  μας  συμμετέχει  σε  πολλές
λειτουργίες, όπως η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, η μεταφορά θρεπτικών
συστατικών και η πέψη των τροφών. Καθημερινά χάνουμε υγρά από το σώμα μας μέσω
του ιδρώτα, της αναπνοής και των ούρων. Τα υγρά αυτά πρέπει να τα αναπληρώνουμε,
αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να αφυδατωθούμε. 

Τι συμβαίνει όταν δεν πίνουμε αρκετά υγρά; 

Όταν δεν πίνουμε αρκετά υγρά, το σώμα μας δεν έχει αρκετό νερό και υπάρχει κίνδυνος
να αφυδατωθούμε. Το πρώτο πράγμα που νιώθουμε όταν αφυδατωνόμαστε είναι η δίψα.
Εκτός  όμως  από  τη  δίψα  υπάρχουν  και  άλλα  σημάδια,  με  τα  οποία  μπορούμε  να
καταλάβουμε  ότι  δεν  καταναλώνουμε  αρκετά  υγρά.  Συνήθως,  όταν  είμαστε
αφυδατωμένοι,  τα  ούρα  μας  έχουν  πιο  σκούρο  χρώμα.  Επίσης,  μπορεί  να  έχουμε
πονοκέφαλο ή να μην νιώθουμε «ενέργεια» και ζωντάνια στο σχολείο, να μην μπορούμε
να  συγκεντρωθούμε  στα  μαθήματα  ή  ακόμα  και  να  έχουμε  άσχημη  διάθεση  και
νευρικότητα. 

Ο κίνδυνος για να αφυδατωθούμε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα,
όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, όπως συμβαίνει το καλοκαίρι, έχουμε
μεγαλύτερο κίνδυνο αφυδάτωσης. Επίσης, όταν κάνουμε άσκηση, χάνουμε περισσότερα
υγρά μέσω του ιδρώτα. Οπότε, όταν κάνει ζέστη ή ασκούμαστε, ο κίνδυνος αφυδάτωσης
είναι αυξημένος και χρειάζεται να πίνουμε περισσότερα υγρά. 

Τι πρέπει να πίνουμε;

Όταν διψάμε, το νερό θα πρέπει να είναι η νούμερο ένα επιλογή μας! Είτε βρύσης, είτε
εμφιαλωμένο, είτε ανθρακούχο, το νερό είναι το καλύτερο ενυδατικό μέσο. Επίσης, για
να είμαστε επαρκώς ενυδατωμένοι, δεν πρέπει να περιμένουμε να διψάσουμε, αλλά θα
πρέπει όλη την ημέρα να φροντίζουμε να αναπληρώνουμε τα υγρά που χάνουμε. Αυτό
σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πρέπει να αποκτήσουμε τη συνήθεια να
πίνουμε νερό, έστω γουλιά-γουλιά, κυρίως όταν κάνουμε άσκηση ή έχει ζέστη.

Βεβαίως, στην ενυδάτωσή μας συνεισφέρουν και άλλα ποτά, ακόμα και τρόφιμα, ειδικά
όταν περιέχουν μεγάλο ποσοστό νερού. Οι επιλογές, όμως, αυτές περιέχουν και άλλα
συστατικά, τα οποία λειτουργούν σαν «τροφή», οπότε σε γενικές γραμμές δεν θα πρέπει
να έχουμε τη συνήθεια να τα καταναλώνουμε αντί για νερό. Για παράδειγμα, συμβαίνει
συχνά όταν διψάμε να πίνουμε χυμούς ή αναψυκτικά ή ενεργειακά ποτά. Όμως, έτσι
υπάρχει ο κίνδυνος να πάρουμε περισσότερες θερμίδες ή ζάχαρη από όσο χρειαζόμαστε,
για αυτό και δεν πρέπει να τα καταναλώνουμε αντί για νερό. Πάντως, δεν θα πρέπει να
αγνοήσουμε τη θρεπτική αξία κάποιων ποτών, όπως είναι π.χ. το γάλα, το οποίο περιέχει
και πρωτεΐνες και ασβέστιο - σημαντικό στοιχείο για να έχουμε δυνατά οστά και δόντια.
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Από τους χυμούς, επίσης, για όταν επιλέξει κανείς να καταναλώσει χυμό, προτιμότερη
εναλλακτική  είναι  οι  φυσικοί  χυμοί.  Τέλος,  από  τα  τρόφιμα  καλύτερες  επιλογές
αποτελούν όσα είναι πιο πλούσια σε νερό, όπως για παράδειγμα είναι τα φρέσκα φρούτα
και λαχανικά.

Συνοψίζοντας,  για  να διατηρούμε  την ενεργητικότητά  μας,  την  απόδοσή μας  και  τη
ζωντάνια μας μέσα στην ημέρα, σημαντικό συστατικό στη διατροφή μας είναι το νερό.
Διάφορα ποτά και τρόφιμα μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη ενυδάτωση μας,
αλλά το κύριο μήνυμα είναι: όποτε διψάμε, πίνουμε νερό!

Για να χτιστεί ένα σπίτι χρειάζονται διάφορα υλικά και για να γίνει  γερό,  πρώτα απ’
όλα χρειάζονται  γερά θεμέλια. Έτσι και το σώμα μας για να μεγαλώσει  χρειάζεται
μεγάλη φροντίδα και σωστά υλικά. Τα υλικά αυτά για να γίνει μεγάλο,  δυνατό και
όμορφο το σώμα μας, τα παίρνουμε από τις τροφές που τρώμε κάθε μέρα.
Το σώμα μας όλο μαζί, εσωτερικά και εξωτερικά είναι ένας οργανισμός. 
Από κάθε τρόφιμο ο οργανισμός μας κρατάει τα καλά συστατικά που χρειάζεται και
τα υπόλοιπα τα αποβάλλει, τα διώχνει, τα τρώει η τουαλέτα.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα τρόφιμα ανάλογα με την προέλευσή τους, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
α) σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης και β) ζωικής προέλευσης
Τρόφιμα  φυτικής  προέλευσης  είναι:  τα  δημητριακά  (σιτάρι,  κριθάρι,  καλαμπόκι,
βρώμη…),  όσπρια  (φακές,  φασόλια,  ρεβίθια),  ρύζι,  λαχανικά  (μαρούλια,  ντομάτες,
μελιτζάνες…), λάδι, ξηροί καρποί, φρούτα κ.ά. 
Τρόφιμα ζωικής προέλευσης είναι: κρέας (μοσχάρι, αρνί, χοιρινό, πουλερικά), ψάρια,
γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, τυρί, βούτυρο, γιαούρτι), αυγά κ.ά.
 
Τα τρόφιμα που μοιάζουν μεταξύ τους, φτιάχνουν μια  ταιριαστή παρέα  από φίλους
που τη λέμε ομάδα. Οι τροφές λοιπόν χωρίζονται σε 6 ομάδες 

ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ
3. ΦΡΟΥΤΑ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  -  ΖΥΜΑΡΙΚΑ  –  ΨΩΜΙ  –  ΡΥΖΙ  –  ΠΑΤΑΤΕΣ  ΚΑΙ

ΟΣΠΡΙΑ
5. ΨΑΡΙ – ΚΡΕΑΣ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ – ΑΥΓΑ
6. ΛΙΠΗ
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ΆΡΘΡΟ  2  ΓΙΑ  ΓΟΝΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΑ (ΕΥ  ΖΗΝ):  Ήξερες  ότι  τα  τρόφιμα
χωρίζονται σε ομάδες;

                   

ΑΡΘΡΟ 2 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

 Ήξερες ότι τα τρόφιμα χωρίζονται σε ομάδες;

Ψωμί και δημητριακά: Η ομάδα των δημητριακών! 

Εδώ θα βρεις το ψωμί, το ρύζι, τα μακαρόνια, τις πατάτες, το καλαμπόκι και όλα τα
δημητριακά.  Τα  τρόφιμα  αυτά  είναι  σαν  βενζίνη  για  τον  οργανισμό  μας,  για  αυτό
χρειάζεται να τα τρώμε καθημερινά για να έχουμε πάντα όρεξη και αντοχή για παιχνίδι!
Μην ξεχνάς να προτιμάς τα δημητριακά ολικής άλεσης, δηλαδή μαύρο ψωμί, ζυμαρικά
ολικής άλεσης και καστανό ρύζι.

Γαλακτοκομικά: Η ομάδα για γερά κόκαλα και δόντια

Είναι η ομάδα του γάλακτος και των προϊόντων του, στην
οποία ανήκουν το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί. Είναι τρόφιμα απαραίτητα, ιδιαίτερα
για τα παιδιά, κυρίως διότι περιέχουν ασβέστιο, ένα συστατικό που χρειάζεται για να
μεγαλώσεις σωστά. 

Εάν δεν σου αρέσει κάποιος από τους «εκπροσώπους» της ομάδας, μην απογοητεύεσαι.
Η ποικιλία είναι τόσο μεγάλη, που σίγουρα θα βρεις αντικαταστάτες! 
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Φρούτα: Η πιο χρωματιστή είναι η ομάδα των φρούτων! 

Τα φρούτα είναι πολύ νόστιμα, αλλά και σημαντικά για τη διατροφή μας. Πέρα από τα
φρέσκα φρούτα, στην ομάδα ανήκουν και τα αποξηραμένα. «Εκπροσώπους» από αυτή
την ομάδα χρειαζόμαστε καθημερινά. Μπορεί κανείς να τα φάει οποιαδήποτε ώρα της
ημέρας, αλλά σίγουρα αποτελούν πολλή καλή ιδέα για σνακ! Για να έχεις μεγαλύτερη
ποικιλία  στη  διατροφή σου,  να  μην βαριέσαι,  αλλά και  να  σέβεσαι  το  περιβάλλον,
αναζήτησε τα φρούτα που βγάζει η κάθε εποχή του χρόνου! 

Λαχανικά: Πολύχρωμες σαλάτες, νόστιμα φαγητά φτιάχνει η ομάδα με τα 
λαχανικά! 

Στην ομάδα αυτή ανήκουν όλα τα λαχανικά. Μερικά από αυτά, όπως το μαρούλι, το
λάχανο, το αγγούρι, ή τη ντομάτα τα κάνουμε σαλάτα, και άλλα τα μαγειρεύουμε, όπως
π.χ.  ο  αρακάς,  τα  φασολάκια  ή  οι  μελιτζάνες.  Μην  ξεχνάς  σε  κάθε  σου  γεύμα  να
υπάρχει τουλάχιστον ένα τρόφιμο από την ομάδα των λαχανικών! 

 Είδη κρέατος και αβγό 

 

Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα διάφορα είδη κρέατος -«κόκκινου» και «λευκού», όπως
συνηθίζεται  να  λέγονται-  τα  προϊόντα  τους,  αλλά  και  το  αβγό.  Ως  «κόκκινο»
θεωρούνται π.χ. το μοσχάρι, το χοιρινό, ενώ ως «λευκό» το κοτόπουλο, το ψάρι και τα
θαλασσινά. Τα τρόφιμα αυτής της ομάδας δεν χρειάζεται να τα τρώμε κάθε μέρα, αλλά
το καθένα λίγες φορές την εβδομάδα. 
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Δεν είναι όλοι οι «εκπρόσωποι» του κρέατος το ίδιο ευπρόσδεκτοι στη διατροφή μας.
Ιδιαίτερη θέση έχουν τα ψάρια,  τα οποία μας βοηθούν να έχουμε γερά κόκαλα και
προστατεύουν την καρδιά μας, και χρειάζεται να τα τρώμε 2-3 φορές την εβδομάδα! 

Όσπρια 

« Το κουκί και το ρεβύθι εμαλώνανε στη βρύση και περνάει κι η φακή και τα βάζει 
φυλακή! Μα η φάβα της φωνάζει, φακήηη  ας  τα δε πειράζει!»
Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα όσπρια, όπως οι φακές, τα φασόλια και τα ρεβίθια. Μην 
ξεχνάς να τρως όσπρια 1-2 φορές την εβδομάδα –πέρα από τα πολλά οφέλη που έχουν, 
βοηθούν και το έντερο να λειτουργεί καλύτερα! Ήξερες ότι τα όσπρια πέρα από κυρίως 
φαγητό αποτελούν νόστιμο υλικό για σαλάτες

Λίπη και έλαια 

Στην  ομάδα  ανήκουν  τα  διάφορα  είδη
λαδιών, που μπορεί να χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα, και άλλες πηγές λίπους, όπως
το  βούτυρο,  η  μαργαρίνη,  η  μαγιονέζα.  Τους  «εκπροσώπους»  της  ομάδας  τους
χρησιμοποιούμε για να μαγειρέψουμε φαγητά ή να νοστιμίσουμε άλλα τρόφιμα, και θα
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την ποσότητά τους. Επίσης, δεν έχουν όλοι την ίδια
ποιότητα, και από τους καλύτερους εκπροσώπους αναδεικνύεται το ελαιόλαδο. Για να
νοστιμίσεις τη σαλάτα σου, δοκίμασε να φτιάξεις κάποια σως με βάση το ελαιόλαδο! 

Γλυκίσματα/αναψυκτικά και σνακ τύπου γαριδάκια. 

Στην ομάδα των γλυκισμάτων και  υπόλοιπων
σνακ ανήκουν τα τρόφιμα που έχουν πολλή ζάχαρη, αλλά και κακής ποιότητας λίπος,
για αυτό θα  πρέπει  να τα  τρώμε με  μέτρο.  Η πολλή ζάχαρη θα  μας  οδηγεί  συχνά
στον...οδοντίατρο,  ενώ  τα  υπόλοιπα  συστατικά  δεν  μας  βοηθούν  να  μεγαλώσουμε
σωστά! 

20

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΤΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
« ΤΡΟΦΟΚΑΒΓΑΣ ΣΤΟ 

ΨΥΓΕΙΟ »



Αν θες να κρατήσεις το μέτρο με τα τρόφιμα αυτής της ομάδας, δοκίμασε ως κόλπο
όταν θες κάποιο σνακ, να προτιμάς πάντα να τρως πρώτα κάτι από την ομάδα των
φρούτων, και έπειτα οτιδήποτε άλλο!

1. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  

Γάλα, τυρί, γιαούρτι.
Απαραίτητα  στον  οργανισμό,  γιατί  περιέχουν  πρωτεΐνες  υψηλής  βιολογικής  αξίας,
βιταμίνες, μέταλλα και αποτελούν μία από τις πλουσιότερες πηγές ασβεστίου για τον
οργανισμό (πρόληψη οστεοπόρωσης στην ενήλικη ζωή).
Χαρίζουν γερά δόντια και γερά οστά

Σύσταση
Φροντίστε  ώστε  το  παιδί  να  καταναλώνει  γαλακτοκομικά  προϊόντα  ή  γάλα
καθημερινά.    
Τα  παιδιά  άνω  των  2  ετών  μπορούν  να  καταναλώνουν  πλήρες  ή  ημι-
αποβουτυρωμένο  γάλα  και  γιαούρτι  (1,5-2%  περιεκτικότητα  σε  λίπος).
Ενδεικτικά, ανάλογα με την ηλικία, η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών
προϊόντων μπορεί να είναι:

1-2 ετών 2-3 ετών 4-8 ετών 9-13 ετών 14-18 ετών

2 μερίδες/
ημέρα

2 μερίδες/
ημέρα

2-3 μερίδες/
ημέρα

3-4 μερίδες/
ημέρα

3-4 μερίδες/
ημέρα

1 μερίδα ισοδυναμεί με:

 1 ποτήρι γάλα (250 ml)
 1 κεσεδάκι γιαούρτι (200 γραμμάρια)
 1 κομμάτι σκληρό τυρί μεγέθους σπιρτόκουτου (30 γραμμάρια, π.χ., φέτα, 
γραβιέρα)
 2 κουταλιές της σούπας μαλακό τυρί (60 γραμμάρια, π.χ., ανθότυρο, κατίκι, 
μυζήθρα)
 1 φέτα τυρί για τοστ (30 γραμμάρια, π.χ., κασέρι)
 ½ ποτήρι γάλα (125 ml) συμπυκνωμένο (εβαπορέ)
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Χρήσιμες συμβουλές

 Το γάλα είναι σημαντικό για τα παιδιά και πρέπει να καταναλώνεται 
καθημερινά. Μόνο στην περίπτωση που το παιδί δεν πίνει καθόλου γάλα, 
δοκιμάστε να «χτυπήσετε» το γάλα με φρούτα στο μίξερ ή να προσθέσετε σε 
αυτό λίγο μέλι ή κακάο. Είναι προτιμότερο από το να μην πιει καθόλου γάλα. 
Εναλλακτικά, διασφαλίστε ότι καταναλώνει άλλου είδους γαλακτοκομικά 
προϊόντα, όπως γιαούρτι ή τυρί.

 Αποφύγετε όσο είναι δυνατόν περισσότερο το τυποποιημένο σοκολατούχο γάλα
και το σακχαρούχο γάλα.

 Προτιμήστε για εσάς και τα παιδιά σας τα εκ φύσεως χαμηλά σε λιπαρά και 
αλάτι ελληνικά τυριά, π.χ., φρέσκια μυζήθρα, κατίκι, ανθότυρο.

 Ξαρμυρίστε τα τυριά που διατηρούνται σε άλμη, πριν από την κατανάλωσή 
τους, για να μειωθεί η περιεκτικότητά τους σε αλάτι.

 Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε κρέμα γάλακτος στο φαγητό και αντικαταστήστε 
την με γάλα χαμηλών λιπαρών ή γιαούρτι, ανάλογα με την περίσταση. Για 
παράδειγμα, μπορείτε να φτιάξετε σάλτσες από γιαούρτι για τα ζυμαρικά ή το 
ρύζι (π.χ., με γιαούρτι, ελαιόλαδο, αρωματικά φυτά και χυμό λεμονιού).

 Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την απορρόφηση 
ασβεστίου. Πιο συγκεκριμένα η έκθεση των παιδιών στον ήλιο μέσω της 
σύνθεσης βιταμίνης D από το δέρμα, βοηθάει στην απορρόφηση του ασβεστίου.
Αντίθετα τα αναψυκτικά, περιέχουν φωσφορικά άλατα, τα οποία μειώνουν την 
απορρόφηση του ασβεστίου.
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2.  ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Οποιοδήποτε λαχανικό. Είναι προτιμότερο να καταναλώνονται ωμά, γιατί διατηρούν τις
βιταμίνες τους.
Είναι ευεργετικά για την υγεία των παιδιών και αποτελούν ασπίδα προστασίας για
τον  οργανισμό,  καθώς  είναι πλούσια  σε  βιταμίνες,  φυτικές  ίνες  και  ανόργανα
στοιχεία  (ασβέστιο,  κάλιο,  μαγνήσιο)  που  βοηθούν  στην  καλή  λειτουργία  του
εντέρου και παρέχουν λίγες θερμίδες.
Σύσταση
Φροντίστε ώστε το παιδί να καταναλώνει ποικιλία λαχανικών καθημερινά.  
Συμπεριλάβετε λαχανικά σε κάθε κύριο γεύμα του.      
Ενδεικτικά, ανάλογα με την ηλικία, η κατανάλωση λαχανικών μπορεί να είναι:

1-2 ετών  2-3 ετών 4-8 ετών 9-13 ετών 14-18 ετών

 1 μερίδα/
ημέρα

1 μερίδα/
ημέρα

1-2 μερίδες/
ημέρα

2-3 μερίδες/
ημέρα

3-4 μερίδες/
ημέρα

Σημείωση: Η κατανάλωση λαχανικών σε ποσότητα μεγαλύτερη από την προτεινόμενη 
είναι επιθυμητή. 
1 μερίδα ισοδυναμεί με περίπου 150-200 γραμμάρια ωμά ή μαγειρεμένα λαχανικά.
Παραδείγματα μερίδας

 1 φλιτζάνι των 240 ml μαγειρεμένα ή ψιλοκομμένα ωμά λαχανικά
 2 φλιτζάνια των 240 ml ωμά πράσινα φυλλώδη λαχανικά, π.χ., μαρούλι, ρόκα κ.ά.
 2 μέτρια καρότα
 1 μέτριο αγγούρι
 1 μεγάλη ντομάτα ή 1 φλιτζάνι των 240 ml τριμμένη ντομάτα
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Χρήσιμες συμβουλές

 Φροντίστε  ώστε  το παιδί  να καταναλώνει  λαχανικά διαφορετικών  χρωμάτων
καθημερινά.  Αυτό  θα  εξασφαλίσει  την  πρόσληψη πολλών και  διαφορετικών
θρεπτικών  συστατικών.  Επιπλέον,  να  θυμάστε  ότι  η  ποικιλία  χρωμάτων
ενθαρρύνει τα παιδιά να καταναλώσουν περισσότερα λαχανικά 

 Τοποθετήστε  διαθέσιμα  προς  κατανάλωση  λαχανικά  σε  μέρος  που  να  τα
βλέπουν τα παιδιά.

 Επιλέξτε λαχανικά εποχής 
 Φροντίστε να καταναλώνουν τα λαχανικά ωμά, όσο συχνότερα γίνεται, γιατί με

το μαγείρεμα χάνουν μέρος από τα θρεπτικά συστατικά τους. Τα λαχανικά θα
πρέπει να είναι πολύ καλά πλυμένα.

 Προτείνετε στο παιδί ωμά λαχανικά, όπως αγγούρι, καρότο, ντομάτα κ.ά., και
ως μικρογεύμα. Κόψτε τα σε μπαστουνάκια ή κύβους και συνδυάστε τα μεταξύ
τους.

 Φροντίστε  να  προμηθεύεστε  μικρές  ποσότητες  λαχανικών,  ώστε  να  τα
καταναλώνετε  το  συντομότερο  δυνατό  μετά  την  αγορά  τους,  γιατί  έτσι
διατηρούνται σε μεγαλύτερο βαθμό τα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν.

 Φροντίστε  το παιδί  να καταναλώνει  κάθε  βδομάδα ένα λαδερό φαγητό, π.χ.,
φασολάκια,  αρακά,  μπριάμ,  κ.ά.  Τα  «λαδερά»,  χαρακτηριστικά  φαγητά  της
ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο τα λαχανικά
με το ελαιόλαδο.

 Για  να  αυξήσετε  την  κατανάλωση  λαχανικών  από  τα  παιδιά,  προσθέστε
περισσότερα λαχανικά στα φαγητά που τους αρέσουν. Για παράδειγμα, μπορείτε
να προσθέστε  τριμμένο  καρότο,  κολοκύθι  ή  ντομάτα στα μπιφτέκια  πριν  τα
ψήσετε.

 Συνδυάστε τα τρόφιμα που αρέσουν στα παιδιά σας, όπως το κοτόπουλο ή το
μπιφτέκι, με λαχανικά ωμά ή μαγειρεμένα.

 Δοκιμάστε  διαφορετικούς  τρόπους  μαγειρέματος  και  σερβιρίσματος  των
λαχανικών  (π.χ.,  σουβλάκι  λαχανικών,  σπιτική  πίτσα  λαχανικών).  Φτιάξτε
σάντουιτς με λαχανικά.

 Μαγειρέψτε  για  τα  παιδιά  σούπες  με  λαχανικά  (π.χ.,  με  καρότο,  σέλινο,
κολοκύθι, λάχανο).

 Ετοιμάστε  παραδοσιακές  πίτες  με  λαχανικά  ή  χόρτα  (π.χ.,  σπανακόπιτα,
πρασόπιτα, χορτόπιτα). Φτιάξτε εσείς τη ζύμη για το φύλλο και μην ξεχνάτε να
χρησιμοποιείτε ελαιόλαδο.

 Μην ξεχνάτε να μαγειρεύετε χόρτα (π.χ., βλίτα, ραδίκια, ζοχούς, γλιστρίδα), τα
οποία αποτελούν μέρος της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής.

 Φυτέψτε  τον  δικό  σας  λαχανόκηπο  για  να  έχετε  φρέσκα  λαχανικά.
Καλλιεργήστε τον μαζί με τα παιδιά σας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ζητήστε
από τα παιδιά σας να συμμετέχουν στην αγορά των λαχανικών. Ενθαρρύνετέ τα
να μαθαίνουν την προέλευση των λαχανικών που καταναλώνουν και τον τρόπο
που αυτά αναπτύσσονται.
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3. ΦΡΟΥΤΑ

Όλα τα φρούτα , τα αποξηραμένα φρούτα και οι φυσικοί χυμοί των φρούτων.
Είναι ευεργετικά για την υγεία των παιδιών και αποτελούν ασπίδα προστασίας για τον
οργανισμό,  καθώς  είναι  πλούσια  σε  βιταμίνες,  φυτικές  ίνες  και  ανόργανα  στοιχεία
(ασβέστιο,  κάλιο,  μαγνήσιο) που βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και
παρέχουν  λίγες  θερμίδες,  ακόμη  χαρίζουν  λαμπερό  δέρμα,  λαμπερά  μαλλιά,
όμορφη εμφάνιση.
Σύσταση
Φροντίστε  ώστε  το  παιδί  να  καταναλώνει  ποικιλία  φρούτων  καθημερινά.
Ενδεικτικά, ανάλογα με την ηλικία, η κατανάλωση φρούτων μπορεί να είναι:

1-2 ετών 2-3 ετών 4-8 ετών 9-13 ετών 14-18 ετών

1 μερίδα/
ημέρα

 1 μερίδα/
ημέρα

 1-2 μερίδες/
ημέρα

 2-3 μερίδες/
ημέρα

 3 μερίδες/
ημέρα

1 μερίδα ισοδυναμεί με 120-200 γραμμάρια φρούτου
Παραδείγματα μερίδας

 1 μέτριου μεγέθους φρούτο, π.χ., μήλο, πορτοκάλι, ροδάκινο, αχλάδι, μπανάνα
 2 μικρά φρούτα, π.χ., μανταρίνια, βανίλιες, ακτινίδια
 Περίπου 8 φράουλες
 Περίπου 15 κεράσια
 Περίπου 30 ρώγες σταφυλιού (μεγέθους σουλτανίνας)
 1 φέτα καρπούζι ή πεπόνι
 4 αποξηραμένα φρούτα, π.χ., βερίκοκα, δαμάσκηνα
 1½ κουταλιά της σούπας σταφίδες
 ½ ποτήρι φυσικό χυμό (125 ml)
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Χρήσιμες συμβουλές
 Φροντίστε ώστε τα παιδιά να καταναλώνουν φρούτα διαφορετικών χρωμάτων

κάθε  μέρα.  Αυτό  θα  εξασφαλίσει  την  πρόσληψη  πολλών  και  διαφορετικών
θρεπτικών  συστατικών.  Επιπλέον,  να  θυμάστε  ότι  η  ποικιλία  χρωμάτων
ενθαρρύνει τα παιδιά να καταναλώσουν περισσότερα φρούτα.

 Τοποθετήστε διαθέσιμα πλυμένα φρούτα σε μέρος που να το βλέπουν τα παιδιά.
 Επιλέξτε φρούτα εποχής.
 Προτείνετε στα παιδιά φρούτα ως μικρογεύμα αλλά και για επιδόρπιο.
 Προσθέστε φρούτα στο γιαούρτι, στα δημητριακά πρωινού ή τη σαλάτα (π.χ.

σταφίδες, ρόδι, μήλο).
 Μην ξεχνάτε να δίνετε στα παιδιά και φρούτα για κολατσιό στο σχολείο ή την

εκδρομή  ή  όταν  βρίσκονται  εκτός  σπιτιού.  Προτιμήστε  φρούτα  που
καθαρίζονται εύκολα, π.χ. μπανάνα, μανταρίνι.

   Χυμοί Φρούτων  

 Επιλέξτε για τα παιδιά φρέσκα φρούτα, αντί για φυσικούς χυμούς φρούτων. Τα
φρέσκα φρούτα είναι πιο πλούσια σε φυτικές ίνες.
 Να θυμάστε ότι μισό ποτήρι (125 ml) φυσικού χυμού είναι μία μερίδα φρούτων.
Στην περίπτωση που το παιδί καταναλώσει χυμό, φροντίστε να μην υπερβαίνει το μισό
ποτήρι  την  ημέρα.  Αυτό  συστήνεται  γιατί  κατά  την  παρασκευή  του  χυμού  χάνεται
μέρος των φυτικών ινών και άλλων θρεπτικών συστατικών των φρούτων.
 Αποφεύγετε την κατανάλωση χυμών εμπορίου, φρουτοποτών ή κομπόστας, που
περιέχουν προστιθέμενα σάκχαρα ή και συντηρητικά. Η αυξημένη κατανάλωση αυτών
των προϊόντων, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη, μπορεί να οδηγήσει
στην  αύξηση  του  σωματικού  βάρους  πέραν  του  φυσιολογικού  και  στην  εμφάνιση
τερηδόνας στα παιδιά.
 Η αυξημένη κατανάλωση χυμών (φρέσκων και εμπορίου) από τα παιδιά οδηγεί
σε μειωμένη κατανάλωση άλλων τροφίμων πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά.
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4.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ – ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΨΩΜΙ – ΡΥΖΙ – ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΑ

Ψωμί, φρυγανιά, πατάτες, ζυμαρικά, ψωμί, σιτάρι, βρόμη, κριθάρι, σίκαλη, καλαμπόκι,
κουλούρι,  πλιγούρι,  τραχανάς,  προτιμάμε  τα  ολικής,  ρύζι,  όσπρια  (φακές,  φασόλια,
ρεβίθια, κουκιά).
Είναι η βάση της διατροφής μας, βασική πηγή υδατανθράκων που προσφέρουν
δύναμη  και  ενέργεια,  ιδιαίτερα  τα  ολικής  άλεσης,  μας  δίνουν  φυτικές  ίνες,
βιταμίνες  και  άλλα  πολύτιμα  συστατικά.  Οι  πατάτες  βάσει  των  βοτανικών  της
χαρακτηριστικών ανήκει στα λαχανικά, αλλά λόγω της υψηλής της περιεκτικότητας σε
άμυλο, ανήκει στην ομάδα των δημητριακών (πλούσια πηγή υδατανθράκων, βιταμινών
και καλίου). Αυτή η ομάδα μας δίνει ενέργεια.
Σύσταση

Φροντίστε  ώστε  το  παιδί  να  καταναλώνει  ποικιλία  δημητριακών  καθημερινά.
Προτιμήστε  τα  δημητριακά  ολικής  άλεσης.  (ΆΡΘΡΟ  4:  ΟΦΕΛΗ  ΟΛΙΚΗΣ
ΑΛΕΣΗΣ)

Ενδεικτικά,  ανάλογα  με  την  ηλικία,  η  κατανάλωση  δημητριακών  και  πατάτας
μπορεί να είναι:

1-2 ετών 2-3 ετών 4-8 ετών 9-13 ετών 14-18 ετών

2 μερίδες/
ημέρα

3 μερίδες/
ημέρα

4-5 μερίδες/
ημέρα

5-6 μερίδες/
ημέρα

6-8 μερίδες/
ημέρα

 

1 μερίδα ισοδυναμεί με:

 1 φέτα ψωμί (30 γραμμάρια)
 2 φρυγανιές ή 1 παξιμάδι (μεσαίου μεγέθους)
 ½  φλιτζάνι  των  240  ml  μαγειρεμένα  ζυμαρικά  ή  ρύζι  ή  πλιγούρι (70-90

γραμμάρια)
 ½ φλιτζάνι των 240 ml δημητριακά πρωινού (30 γραμμάρια)
 ½ κουλούρι Θεσσαλονίκης
 1 πατάτα μέτριου μεγέθους (120-150 γραμμάρια μαγειρεμένη)
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Χρήσιμες συμβουλές
 Προτιμήστε για τα παιδιά δημητριακά ολικής άλεσης (π.χ., ψωμί ολικής άλεσης,

μακαρόνια ολικής άλεσης), αντί για επεξεργασμένα δημητριακά (π.χ., λευκό 
ψωμί, λευκά μακαρόνια), γιατί είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Επιπλέον, τα 
δημητριακά ολικής άλεσης υφίστανται λιγότερη επεξεργασία, με αποτέλεσμα να
διατηρούνται οι βιταμίνες και τα άλλα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στον
εξωτερικό φλοιό και στο φύτρο τους.

 Για να επιλέξετε προϊόντα ολικής άλεσης, διαβάστε τις ετικέτες των 
συσκευασμένων προϊόντων. Θα πρέπει: 
o Να αναγράφεται ότι το προϊόν είναι ολικής άλεσης.
o Να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, πάνω από 6 γραμμάρια 

φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια προϊόντος.
 Τα δημητριακά, και ιδιαίτερα τα ολικής άλεσης, μπορούν να αποτελέσουν και 

ένα υγιεινό μικρογεύμα για τα παιδιά (π.χ., σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης 
και λαχανικά, γιαούρτι με βρόμη και φρούτα, φρυγανιές ή παξιμάδια ολικής 
άλεσης).

 Μερικοί τρόποι για να αυξήσετε την κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης 
από τα παιδιά, στις περιπτώσεις που δεν τα προτιμούν, είναι οι εξής: 
o Φτιάξτε σάντουιτς με 1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης και 1 φέτα λευκό ψωμί.
o Ανακατέψτε το λευκό ρύζι με το καστανό και σταδιακά αυξήστε την 

αναλογία του καστανού.
o Βάλτε στο γιαούρτι τους τραγανιστά δημητριακά ολικής άλεσης.
o Φτιάξτε κέικ, κουλουράκια και ψωμί με βρόμη ή/και αλεύρι ολικής άλεσης.
o Φτιάξτε σπιτική πίτσα με αλεύρι ολικής άλεσης.
o Φτιάξτε μπάρες με δημητριακά ολικής άλεσης.

 Προτιμήστε τις πατάτες βραστές, ψητές στον φούρνο ή πουρέ.
 Αποφεύγετε να προσφέρετε συχνά τηγανητές πατάτες στα παιδιά. Αν τις 

επιλέξετε, χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο. Αποφεύγετε ιδιαίτερα τις τηγανητές 
πατάτες από έξω, διότι δεν γνωρίζετε την ποιότητα των ελαίων που 
χρησιμοποιούνται.

 Αρκετά δημητριακά πρωινού και μπάρες δημητριακών, τα οποία πολύ συχνά 
καταναλώνονται από τα παιδιά, μπορεί να περιέχουν ανεπιθύμητα υψηλές 
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ποσότητες σακχάρων ή και αλατιού. Ελέγξτε τις ετικέτες συσκευασίας των 
τροφίμων. Μια καλή επιλογή δημητριακών πρωινού αποτελεί η βρόμη.

 Φτιάξτε ψωμί, κουλουράκια, κέικ και άλλα σπιτικά εδέσματα με αλεύρι ολικής 
άλεσης και ελαιόλαδο. Ιδανικά μαγειρέψτε μαζί με τα παιδιά σας.

ΟΣΠΡΙΑ (υψηλής θρεπτικής αξίας, πλούσια σε πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, 
υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, βιταμίνες, σίδηρο, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο..)
Σύσταση
Φροντίστε  ώστε  το  παιδί  να  καταναλώνει  όσπρια  τουλάχιστον  μία  φορά  την
εβδομάδα.
Ενδεικτικά, ανάλογα με την ηλικία, η κατανάλωση οσπρίων μπορεί να είναι:

 1-2 ετών 2-3 ετών 4-8 ετών 9-13 ετών 14-18 ετών

Αριθμός
μερίδων

1-2 μερίδες/
εβδομάδα

έως 
3 μερίδες/
εβδομάδα

3 μερίδες/
εβδομάδα

τουλάχιστον
3 μερίδες/
εβδομάδα

τουλάχιστον 
3 μερίδες/
εβδομάδα

Ορισμός
μερίδας*

40-60
γραμμάρια

60-90
γραμμάρια

90-120
γραμμάρια

120-150
γραμμάρια

150-200
γραμμάρια

* Η ποσότητα αναφέρεται σε μαγειρεμένα στραγγισμένα όσπρια.

Χρήσιμες συμβουλές 

 Φροντίστε ώστε τα παιδιά να καταναλώνουν ποικιλία οσπρίων.
 Εκτός από την κατανάλωση οσπρίων ως κύριο γεύμα, μπορείτε να ενθαρρύνετε τα 

παιδιά να τα καταναλώνουν και ως συνοδευτικό κύριου γεύματος ή ως σαλάτα (π.χ.,
φάβα, φασόλια μαυρομάτικα).

 Επιλέξτε διαφορετικούς τρόπους μαγειρέματος των οσπρίων (π.χ., μπιφτέκια φακής,
ρεβιθοκεφτέδες κ.ά.).

 Προσθέστε το ελαιόλαδο στο τέλος, αφού έχουν μαγειρευτεί τα όσπρια.
 Συνδυάστε τα όσπρια με δημητριακά, όπως ψωμί ή ρύζι (π.χ., φακόρυζο), καθώς 

έτσι βελτιώνεται η βιολογική αξία των πρωτεϊνών τους. Οι πρωτεΐνες φυτικής 
προέλευσης, όπως αυτές που παίρνουμε από τα όσπρια, δεν περιέχουν όλα τα 
απαραίτητα αμινοξέα στην αναλογία που τα χρειάζεται ο οργανισμός μας. 
Συνδυάζοντας, ωστόσο, τα όσπρια με δημητριακά, τα αμινοξέα τους 
αλληλοσυμπληρώνονται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η βιολογική αξία των 
πρωτεϊνών του γεύματος.

 Τα όσπρια περιέχουν σίδηρο. Για να αυξήσετε την απορρόφηση του σιδήρου, 
φροντίστε ώστε τα παιδιά σας να συνδυάζουν τα όσπρια με μία πηγή βιταμίνης C. 
Για παράδειγμα: 
o Να καταναλώνουν ένα φρούτο (π.χ., πορτοκάλι, ακτινίδιο) μετά το γεύμα.
o Όταν μαγειρεύετε τις φακές, προσθέστε φρέσκια ντομάτα.
o Προσθέστε λεμόνι στα ρεβίθια.

 Αποφύγετε τη χρήση μαγειρικής σόδας κατά το μούλιασμα των οσπρίων, γιατί 
χάνεται μέρος της περιεκτικότητάς τους σε ορισμένες βιταμίνες.

 Εάν τα παιδιά παραπονιούνται για «φούσκωμα» μετά την κατανάλωση οσπρίων: - 
αφήστε τα όσπρια να βράσουν αρκετά κατά το μαγείρεμα.
o Φροντίστε  να  καταναλώνουν  μικρότερη  ποσότητα  περισσότερες  φορές  μέσα

στην ημέρα ή την εβδομάδα.
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Τα Οφέλη της Ολικής Άλεσης   ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Τα  δημητριακά αποτελούν  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  τα  σπουδαιότερα  καλλιεργούμενα
φυτά για τη διατροφή του ανθρώπου. Σε αυτά ανήκουν το σιτάρι, το κριθάρι, η σίκαλη,
η βρώμη, το καλαμπόκι, το ρύζι, το πλιγούρι, καθώς και άλλα λιγότερο διαδεδομένα
στην Ελλάδα, όπως το κινόα και το φαγόπυρο. Τα τελευταία χρόνια ακούτε όλο και πιο
συχνά για τα οφέλη των δημητριακών ολικής άλεσης στην υγεία, καθώς και τη σημασία
της  ενσωμάτωσής  τους  σε  καθημερινή  βάση  στη  διατροφή,  σε  αντικατάσταση  των
αποφλοιωμένων  (ή  κοινώς  επεξεργασμένων).  Πόσοι  όμως  από  εσάς
γνωρίζετε πραγματικά τι είναι τα δημητριακά ολικής άλεσης και γιατί είναι σημαντικό
να τα καταναλώνετε τόσο εσείς όσο και το παιδί σας;

Ο χαρακτηρισμός «ολικής άλεσης» δεν χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει κάποιο/α
συγκεκριμένο/α από τα δημητριακά που αναφέρονται παραπάνω. Αντιθέτως μπορεί να
δοθεί σε όλα, αρκεί αυτά να βρίσκονται σε ανεπεξέργαστη μορφή. Πιο συγκεκριμένα,
τα  δημητριακά  «ολικής  άλεσης»  υποβάλλονται  σε  ελάχιστη  επεξεργασία  μετά  τη
συγκομιδή τους και έτσι διατηρούν όλα τα μέρη των καρπών τους (πίτουρο, φύτρο και
ενδόσπερμα) και κατ' επέκταση όλα τα ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά τους, όπως φυτικές
ίνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, σίδηρο και αντιοξειδωτικά, σε αντίθεση
με  τα  αποφλοιωμένα  που  χάνουν  μεγάλο  μέρος  αυτών.  Η  θρεπτική  υπεροχή  των
δημητριακών ολικής άλεσης φαίνεται μάλιστα να συμβαδίζει και με οφέλη στην υγεία,
καθώς σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η τακτική κατανάλωσή τους (τουλάχιστον 3
μερίδες  την  ημέρα,  σε  αντικατάσταση  των  αποφλοιωμένων)  βοηθά  στην  καλή
λειτουργία του πεπτικού συστήματος και προστατεύει από την εμφάνιση παχυσαρκίας,
σακχαρώδους διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Συνεπώς, αν μέχρι τώρα δεν συνηθίζατε να προτιμάτε τα προϊόντα δημητριακών ολικής
άλεσης, είναι καιρός να ξεκινήσετε! Φροντίστε καταρχάς να τα προμηθεύεστε συχνά και
να αντικαταστήσετε με αυτά τα περισσότερα επεξεργασμένα προϊόντα δημητριακών στη
διατροφή σας. Για να αποκομίσει και το παιδί σας τα οφέλη των δημητριακών ολικής
άλεσης, φροντίστε να τα εντάξετε στα γεύματά του, προσφέροντας δημητριακά ολικής
άλεσης μαζί με γάλα στο πρωινό του γεύμα, χρησιμοποιώντας ψωμί ολικής άλεσης στο
τοστ  που  συνηθίζει  να  καταναλώνει  ως  κολατσιό  στο  σχολείο,  φτιάχνοντας  την
αγαπημένη του μακαρονάδα με  ζυμαρικά ολικής  άλεσης  ή συνοδεύοντας  τα  κυρίως
γεύματά του με καστανό ρύζι. Ακόμα, χρησιμοποιώντας αλεύρι ολικής άλεσης, μπορείτε
να φτιάξετε το δικό σας ψωμί ολικής άλεσης στο σπίτι, αλλά και πολλά ακόμα τρόφιμα
που λατρεύει όλη η οικογένεια, όπως πίτες, πίτσες, μπισκότα, κουλουράκια, κέικ, κ.ά.

Πώς να αναγνωρίσετε σωστά τα προϊόντα δημητριακών ολικής άλεσης

Πρέπει να θυμάστε ότι το σκούρο καφέ χρώμα, παρότι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό
γνώρισμα  των  προϊόντων  ολικής  άλεσης,  δεν  αποτελεί  εγγύηση ότι  το  προϊόν  είναι
ολικής άλεσης (π.χ. μπορεί να οφείλεται σε χρωστικές ή στην ύπαρξη μιας πολύ μικρής
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ποσότητας  δημητριακών ολικής  άλεσης  στο  προϊόν).  Ακόμα,  έχετε  κατά νου  ότι  τα
προϊόντα σίκαλης, καθώς και τα πολύσπορα προϊόντα (δηλαδή αυτά που φτιάχνονται
από πολλά διαφορετικά δημητριακά, π.χ. συνδυασμός σιταριού, κριθαριού και βρώμης),
παρότι είναι εξίσου πλούσια σε φυτικές ίνες (κάτι που συνήθως αναγράφεται και στη
συσκευασία τους), δεν είναι απαραιτήτως ολικής άλεσης. Για να είστε λοιπόν σίγουροι
ότι το προϊόν που αγοράζετε είναι ολικής άλεσης, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες που
θα βρείτε στη  συσκευασία του. Η φράση «ολικής άλεσης» θα αναγράφεται σε αυτήν,
καθώς και στις πρώτες θέσεις της λίστας των συστατικών του (π.χ. «αλεύρι σίτου ολικής
άλεσης 40%»).

5.  ΨΑΡΙ – ΚΡΕΑΣ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ – ΑΥΓΑ
 
     

Κόκκινο  κρέας:  μοσχάρι,  βοδινό,  χοιρινό,  αρνί,  πρόβατο,  κατσίκι,  γίδα,  κυνήγι
(αγριογούρουνο, ελάφι), όλα τα επεξεργασμένα προϊόντα των παραπάνω
Λευκό  κρέας: κοτόπουλο,  γαλοπούλα,  πάπια,  κουνέλι,  κυνήγι  (φασιανός,  ορτύκι,
πέρδικα), όλα τα επεξεργασμένα προϊόντα των παραπάνω. 
Είναι  καλές  πηγές  πρωτεϊνών  υψηλής  βιολογικής  αξίας  και  μία  από  τις
σημαντικότερες  πηγές  σιδήρου.  Ακόμη  μας  παρέχουν  βιταμίνες,  μαγνήσιο  και
ψευδάργυρο.
Χτίζουν γερό δυνατό σώμα και μύες.

Σύσταση 

Φροντίστε ώστε τα παιδιά άνω των 2 ετών να καταναλώνουν 2-3 φορές την 
εβδομάδα κόκκινο ή και λευκό άπαχο κρέας, 4-7 αυγά την εβδομάδα.

Αποφεύγετε το επεξεργασμένο κρέας: αλλαντικά (από χοιρινό, μοσχάρι, γαλοπούλα, 
κοτόπουλο κ.ά.) και προπαρασκευασμένα προϊόντα κρέατος (μπιφτέκια, παναρισμένα 
κομμάτια κοτόπουλου κ.ά.).
Ενδεικτικά, ανάλογα με την ηλικία, η κατανάλωση κρέατος μπορεί να είναι:

 1-2 ετών 2-3 ετών 4-8 ετών 9-13 ετών 14-18 ετών 

Αριθμός
μερίδων

 

 3-4 μερίδες/
εβδομάδα

2-3 μερίδες/
εβδομάδα

2-3 μερίδες/
εβδομάδα

2-3 μερίδες/
εβδομάδα 

2-3 μερίδες/
εβδομάδα

Ορισμός
μερίδας*

 40-60
γραμμάρια

 60
γραμμάρια

 60-90
γραμμάρια

 
90-120

γραμμάρια
 

 120-150
γραμμάρια
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* Η ποσότητα αναφέρεται στο βάρος του μαγειρεμένου κρέατος χωρίς κόκαλα.

ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ

Φροντίστε ώστε τα παιδιά να καταναλώνουν 2-3 μερίδες από ποικιλία ψαριών και 
θαλασσινών την εβδομάδα. 
Τουλάχιστον η 1 μερίδα την εβδομάδα να είναι λιπαρό ψάρι (π.χ., σαρδέλα, γαύρος, 
σαφρίδι, κολιός, ζαργάνα), τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 λιπαρά οξέα.
Ενδεικτικά, ανάλογα με την ηλικία, η κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών μπορεί να 
είναι:

 1-2 ετών 2-3 ετών 4-8 ετών 9-13 ετών 14-18 ετών

Αριθμός
μερίδων

2 μερίδες/
εβδομάδα

2 μερίδες/
εβδομάδα

2-3 μερίδες/
εβδομάδα

2-3 μερίδες/
εβδομάδα

2-3 μερίδες/
εβδομάδα

Ορισμός
μερίδας*

60
γραμμάρια

60-90 
γραμμάρια

90-120 
γραμμάρια

120–150
γραμμάρια

 150
γραμμάρια

* Η ποσότητα αναφέρεται στο βάρος του μαγειρεμένου ψαριού χωρίς τα κόκαλα.

Χρήσιμες συμβουλές :
Για το κρέας
Επιλέξτε άπαχα κομμάτια κρέατος. Ζητήστε από τον κρεοπώλη να σας δώσει άπαχο 

κρέας από μοσχάρι (π.χ., νουά) ή από χοιρινό (π.χ., ψαρονέφρι) ή κιμά από άπαχο 
κρέας. Αφαιρέστε το ορατό λίπος από το κόκκινο κρέας και την πέτσα από το 
κοτόπουλο.
Αποφεύγετε ιδιαίτερα το επεξεργασμένο κρέας από τη διατροφή του παιδιού. 

o Επεξεργασμένο είναι το κρέας που έχει συντηρηθεί με τη χρήση μεθόδων όπως 
κάπνισμα, ωρίμανση, προσθήκη αλατιού, ή/και με τη χρήση χημικών ουσιών 
(π.χ., νιτρώδες νάτριο). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα προϊόντα 
αλλαντοποιίας (π.χ., ζαμπόν, φέτες γαλοπούλας ή κοτόπουλου, πάριζα, σαλάμι, 
μπέικον, λουκάνικο), καθώς και τα προπαρασκευασμένα (φρέσκα ή 
κατεψυγμένα) προϊόντα κρέατος (π.χ., παναρισμένα κομμάτια κοτόπουλου, 
μπιφτέκια κ.ά.).

Ο τρόπος μαγειρέματος έχει σημασία. Το τηγάνισμα ή το ψήσιμο στα κάρβουνα καλό 
είναι να μην αποτελούν τον συνήθη τρόπο μαγειρέματος. Προτιμότερο είναι το 
μαγείρεμα στην κατσαρόλα ή το ψήσιμο στον φούρνο.
Συνδυάστε το κρέας με λαχανικά (π.χ., κοτόπουλο με φασολάκια, μοσχάρι με 

κολοκυθάκια, χοιρινό με σέλινο κ.ά.)
Για τα αυγά Προτιμήστε το αυγό βραστό και λιγότερο συχνά τηγανητό. Εάν το 
τηγανίσετε, χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο. Εναλλακτικός τρόπος μαγειρέματος είναι η 
ομελέτα ψητή στον φούρνο, που μπορεί να συνδυαστεί και με λαχανικά (π.χ., 
μανιτάρια, πιπεριές, ντομάτα).
Φροντίστε ώστε τα παιδιά να τρώνε το αυγό «σφιχτό» και όχι «μελάτο». Ο χρόνος 

βρασμού για τα σφιχτά αυγά είναι 8 λεπτά. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος νόσησης αν τα 
αυγά έχουν προσβληθεί από σαλμονέλα
Για τα ψάρια

 Προτιμάτε τα φρέσκα ψάρια. Αν αυτό δεν εφικτό, επιλέξτε  κ΄ κατεψυγμένα.
 Προτιμάτε τα ψάρια και τα θαλασσινά εποχής και της περιοχής σας, όπου αυτό 

είναι εφικτό.
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 Ο τρόπος μαγειρέματος είναι επίσης σημαντικός. Το τηγάνισμα καλό είναι να 
μην αποτελεί τον συνήθη τρόπο μαγειρέματος. Αντίθετα, είναι προτιμότερο το 
μαγείρεμα στην κατσαρόλα ή το ψήσιμο στον φούρνο.

 Αποφεύγετε να δίνετε στα παιδιά επεξεργασμένα προϊόντα ψαριών: αλίπαστα 
(κυρίως εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε αλάτι), καπνιστά (κυρίως 
διότι, εξαιτίας της διαδικασίας του καπνισμού, είναι πιθανόν να επιβαρύνονται 
με επιβλαβείς για την υγεία ουσίες, ενώ επίσης είναι και αρκετά αλατισμένα), 
παναρισμένα (κυρίως εξαιτίας των πιθανών αλλεργιογόνων, π.χ., σιτάλευρο, 
γλουτένη, σουσάμι, ενώ είναι πιθανόν να περιέχουν και πρόσθετες ουσίες, π.χ., 
δεξτρόζη), ιχθυρά σε ξίδι ή λάδι, κ.λ.π.

 Μαγειρεύετε παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, όπου τα ψάρια συνδυάζονται 
με λαχανικά (π.χ., ψαρόσουπα, σαρδέλες πλακί, σουπιές με σπανάκι).

6. ΤΑ ΛΙΠΗ

Ελαιόλαδο, Ελιές, έλαια φυτικής προέλευσης (σπορέλαιο): ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο,
σογιέλαιο,  σησαμέλαιο…  μαγιονέζα,  βούτυρο,  μαργαρίνη,  βούτυρο,  ξηροί  καρποί,
σουσάμι, ταχίνι. 

Η κατανάλωση των λιπών και των ελαίων  είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και
τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού,   παρέχουν  ενέργεια,  βιταμίνες,  ενώ
δίνουν γεύση και άρωμα.

Σύσταση

 Προτιμήστε το ελαιόλαδο ως πρώτη επιλογή προστιθέμενου ελαίου στη 
διατροφή του παιδιού, τόσο στο μαγείρεμα όσο και στη σαλάτα.

 Περιορίστε την κατανάλωση προστιθέμενων λιπών ζωικής προέλευσης, όπως
το βούτυρο, και αντικαταστήστε τα με ελαιόλαδο, όπου είναι εφικτό.

 Αποφεύγετε την κατανάλωση υδρογονωμένων λιπαρών (τρανς), τα οποία 
μπορεί να περιέχονται κυρίως σε βιομηχανοποιημένα προϊόντα, προϊόντα 
ζαχαροπλαστικής ή προϊόντα ταχυφαγείου. Ελέγξτε τις ετικέτες στις 
συσκευασίες των τροφίμων πριν τα αγοράσετε.

Ενδεικτικά, ανάλογα με την ηλικία, η κατανάλωση μπορεί να είναι: 

 1-2 ετών  2-3 ετών  4-8 ετών   9-13 ετών 14-18 ετών 

 1 μερίδα/
ημέρα

 1-2 μερίδες/
ημέρα

 2-3 μερίδες/
ημέρα

 3-4 μερίδες/
ημέρα

 4-5 μερίδες/
ημέρα

1 μερίδα ισοδυναμεί με:
 1 κουταλιά της σούπας (των 15 ml) ελαιόλαδο
 1 κουταλιά της σούπας (των 15 ml) άλλα φυτικά έλαια
 1 χούφτα ξηρών καρπών (π.χ., 18 αμύγδαλα, 6 ολόκληρα καρύδια, 3 κουταλιές

της σούπας ηλιόσπορους)
 10-12 ελιές

33

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΤΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
« ΤΡΟΦΟΚΑΒΓΑΣ ΣΤΟ 

ΨΥΓΕΙΟ »



 1½ κουταλιά της σούπας (των 15ml) ταχίνι (25 γραμμάρια)
 1 κουταλιά της σούπας (των 15 ml) βούτυρο ή μαργαρίνη

Χρήσιμες συμβουλές
 

Φροντίστε ώστε τα παιδιά να καταναλώνουν τα τρόφιμα αυτής της ομάδας με μέτρο, 
γιατί είναι πλούσια σε θερμίδες.
Προσθέστε τη μεγαλύτερη ποσότητα του ελαιόλαδου στο τέλος του μαγειρέματος.
Αποφεύγετε το τηγάνισμα. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να τηγανίσετε, το ελαιόλαδο είναι η

καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα άλλα έλαια.
Ως δεύτερη επιλογή μετά το ελαιόλαδο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε άλλα έλαια 

φυτικής προέλευσης (σπορέλαια), όπως ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο κ.ά. Ωστόσο, 
αποφεύγετε την κατανάλωση φοινικέλαιου και βαμβακέλαιου, τα οποία 
χρησιμοποιούνται συχνά για το τηγάνισμα σε εστιατόρια ταχυφαγεία ή περιέχονται σε 
βιομηχανοποιημένα προϊόντα.
Διαβάστε τις ετικέτες των προϊόντων που επιλέγετε για τα παιδιά, για να ενημερωθείτε 

για την ποσότητα και το είδος των λιπαρών που περιέχουν.
Για τα μεγαλύτερα παιδιά (άνω των 6 ετών) οι ανάλατοι ξηροί καρποί αποτελούν μία 

από τις υγιεινότερες επιλογές μικρογεύματος.
Το ταχίνι αποτελεί πολύ καλή επιλογή μικρογεύματος για τα παιδιά όλων των ηλικιών. 

Μπορείτε να το αλείψετε στο ψωμί ή να το χρησιμοποιήσετε στη μαγειρική (π.χ., 
ταχινόπιτα) και τη ζαχαροπλαστική (π.χ., κουλουράκια με ταχίνι, σπιτικές μπάρες 
δημητριακών κ.ά.)
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ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ                                            ΚΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Λαχανικά
Όλα τα βρασμένα ωμά φρέσκα λαχανικά        Τηγανητά λαχανικά, τουρσί
Φρούτα
Φρέσκα φρούτα, φρέσκοι χυμοί                       Φρούτα με σαντιγί, φρουτοποτά 
                                                                          Χυμοί με ζάχαρη, κομπόστες
Δημητριακά - Όσπρια 
Ψωμί ολικής άλεσης, πολύσπορο, κουλούρι    Άσπρο ψωμί, τηγανητές πίτες
Πατάτες ψητές, βραστές πατάτες                     Δημητριακά με σοκολάτα ή ζάχαρη
                                                                          Πατάτες τηγανητές, κρουασάν 
Ψάρια – κρέας – πουλερικά
Ψάρια, πουλερικά, κόκκινο κρέας, αυγά          Ζαμπόν, μουρταδέλα, λουκάνικο 
                                                                          Σαλάμι, μπέικον, τηγανητό κρέας 
                                                                          Κρέας με λίπος   
Λίπη
Ελαιόλαδο, ελιές, ξηροί καρποί                        Μαργαρίνη, βούτυρο, μαργαρίνη
                                                                           Φοινικέλαιο

ΑΛΛΕΣ ΚΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Κακές επιλογές είναι ακόμη τα  γλυκά, τα  μικρογεύματα  και τα  αναψυκτικά, όπως
γλυκά,  βανίλια,  γαριδάκια,  πατατάκια,  κέικ,  ντόνατς,  καραμέλες,  μαρμελάδα,
σοκολάτα, μπισκότα, παγωτά, γλυκά ταψιού, αναψυκτικά, γρανίτες, τούρτες, πάστες.

Αντικαθιστώ
 τα γαριδάκια και πατατάκια με ξηρούς καρπούς και ποπ κορν
 τα γλυκά με γιαούρτι με μέλι και φρούτα
 το κέτσαπ με φρέσκια τριμμένη ντομάτα
 το χάμπουργκερ με μπιφτέκι της μαμάς
 τις τυρόπιτες με τοστ με τυρί και γαλοπούλα
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ΑΡΘΡΟ 5 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Θωρακίστε με φυσικό τρόπο το ανοσοποιητικό του παιδιού σας

Συνήθως το φθινόπωρο είναι η εποχή που εμφανίζονται οι πρώτες κόκκινες μυτούλες
και αρχίζει ο φαύλος κύκλος που περιλαμβάνει  γρίπη, ιώσεις και κρυολογήματα. Τι
μπορείτε όμως να κάνετε, έτσι ώστε να μην αρρωστήσει το παιδί σας και να μπορέσει
να αντιμετωπίσει και να αντισταθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις αντίξοες συνθήκες
ενός  βαρύ χειμώνα;  Πριν καταφύγετε  στο να απομονώσετε  το παιδί  σας  στο σπίτι,
δοκιμάστε να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του! Πώς;  

Ένα  παιδί  είναι  απίθανο  να  μην  αρρωστήσει,  διότι  απλώς  το  ανοσοποιητικό  του
σύστημα  είναι  εντελώς…άπειρο.  Παρ'  όλα  αυτά,  με  μια  ισορροπημένη  διατροφή,
καθημερινή άσκηση και  αρκετό ύπνο, μπορείτε να το βοηθήσετε  να καταπολεμήσει
ευκολότερα ιούς και λοιμώξεις. 

Διατροφή 

Μια πλήρης και ισορροπημένη διατροφή είναι η βάση για την καλή υγεία του παιδιού
σας, αλλά και για ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Υπάρχουν όμως κάποιες τροφές
που μπορούν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού
συστήματος, διότι είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικές ουσίες. 

Μερικές τροφές λοιπόν που δεν πρέπει να λείπουν από το διαιτολόγιο του παιδιού είναι:
Πορτοκάλι, ακτινίδιο, φράουλα, πιπεριά, μπρόκολο, λεμόνι.

Αυτά και άλλα τρόφιμα πλούσια σε  βιταμίνη C φαίνεται ότι ίσως μπορούν  να μας
βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε γρηγορότερα ιούς και λοιμώξεις. Η βιταμίνη C είναι
από τις σημαντικότερες αντιοξειδωτικές ουσίες και έχει μελετηθεί αρκετά η δράση της
σε σχέση με το κρυολόγημα. Αν και τα αποτελέσματα των μελετών δεν υποστηρίζουν
ότι  μπορούμε  να  αποφύγουμε  τη  νόσο,  μια  διατροφή  ενισχυμένη  σε  βιταμίνη  C,
φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση της διάρκειας και των συμπτωμάτων της γρίπης. 3
έως 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών πλούσιων σε βιταμίνη C την ημέρα, αρκούν για
να μας εξασφαλίσουν μια προστατευτική δράση. 

Αυγό, ψάρι, γαλακτοκομικά, συκώτι, καρότα, γλυκοπατάτα 

Αποτελούν καλές πηγές βιταμίνης Α καθώς επίσης και της πρόδρομης μορφής της, που
είναι το  β-καροτένιο. Η βιταμίνη Α έχει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της όρασης
και ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Είναι απαραίτητη
επίσης για τη σωστή ανάπτυξη οστών, δοντιών και τη διατήρηση υγιούς δέρματος και
μαλλιών 

Λιπαρά ψάρια, ξηροί καρποί, φυτικά έλαια 

Τα  χρειαζόμαστε  καθώς  είναι  πλούσια  στα  πολύτιμα  ω-3  λιπαρά  οξέα.  Τα
συγκεκριμένα λιπαρά οξέα δεν μπορεί να τα συνθέσει  ο οργανισμός μας,  επομένως
είναι σημαντικό να τα προσλαμβάνουμε από τη διατροφή μας. Εκτός από την ενίσχυση
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του  ανοσοποιητικού  συστήματος,  τα  ω-3  λιπαρά  οξέα  βοηθούν  και  στην  καλή
λειτουργία  του  εγκεφάλου,  της  καρδιάς,  στη  μνήμη,  την  ικανότητα  μάθησης,  την
όραση, ακόμα και τη διάθεση!  

 Ελαιόλαδο, ελιές, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ξηροί καρποί

Τι κοινό έχουν οι ηλιόσποροι, το ελαιόλαδο, το σπανάκι και το αβοκάντο; Είναι όλες
τροφές  πλούσιες  σε  βιταμίνη  Ε!  Η  βιταμίνη  αυτή  χάρη  στις  αντιοξειδωτικές  της
ιδιότητες βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. 

 Οστρακοειδή, κόκκινο κρέας, πουλερικά, φασόλια, εμπλουτισμένα 
δημητριακά, καρύδια

Τα τρόφιμα αυτά είναι πλούσια σε ψευδάργυρο, ένα ανόργανο συστατικό απαραίτητο
για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού αλλά και του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι
τροφικές  πηγές  ψευδαργύρου  είναι  αρκετές  και  συνήθως  καλύπτουν  τις  ημερήσιες
απαιτήσεις στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. 

Άσκηση

Η συμβολή της άσκησης στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι επίσης
πολύ σημαντική και γίνεται μέσα από διαφορετικούς μηχανισμούς. Επιδρά θετικά στην
κινητικότητα των λευκοκυττάρων, τα οποία αποτελούν το βασικό αμυντικό μηχανισμό
του  οργανισμού  απέναντι  σε  ιούς  και  βακτήρια,  και  διευκολύνει  την  απομάκρυνση
πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών από τον αναπνευστικό σωλήνα, λόγω αύξησης
της αναπνευστικής συχνότητας. Αντιθέτως, η υπερβολική άσκηση μπορεί να επιδράσει
αρνητικά στο ανοσοποιητικό σύστημα, λόγω εξάντλησης του οργανισμού. 

Θυμηθείτε  ότι  τα  παιδιά  χρειάζονται  τουλάχιστον  1  ώρα  άσκηση  καθημερινά,
μέτριας  έως  υψηλής  έντασης. Καθημερινές  δραστηριότητες,  όπως  το  παιχνίδι,  το
περπάτημα  ή  το  ποδήλατο,  σε  συνδυασμό  με  τη  συμμετοχή  σε  ομαδικά  αθλήματα
παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, όσο και
στη συνολική υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. 

Ύπνος

Κοιμηθείτε για να ξυπνήσετε το ανοσοποιητικό σας! 

Πράγματι,  η  διάρκεια  αλλά  και  η  ποιότητα  του  ύπνου  μπορούν  να  επηρεάσουν  το
ανοσοποιητικό  σύστημα.  Μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  η  έλλειψη  ύπνου  καθιστά  τον
οργανισμό πιο ευάλωτο απέναντι στους ιούς και αυξάνει την πιθανότητα ασθένειας.
Επηρεάζει ακόμα τον χρόνο που θα χρειαστούμε μέχρι να αναρρώσουμε. 

Σύμφωνα με τις συστάσεις παγκόσμιων οργανισμών,  ένα παιδί 5-6 ετών πρέπει να
κοιμάται τουλάχιστον 11 με 12 ώρες μέσα στην ημέρα, ένα παιδί 8 ετών χρειάζεται
περίπου 10 ώρες ύπνου την ημέρα,  ενώ για τους εφήβους θεωρούνται επαρκείς
περίπου 8,5 ώρες.
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http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Parents/ChildActivities.aspx


ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΡΟΦΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Οι παιδικές μερίδες είναι συγκεκριμένες και δεν πρέπει να συγκρίνονται με τις μερίδες
των ενηλίκων. 
Για παιδιά από 5 έως 8 ετών το μέγεθος της μερίδας είναι περίπου η μισή μερίδα των
ενηλίκων.
Γενικά  το  μέγεθος  της  μερίδας  θα  εξαρτηθεί  από  την  ηλικία,  το  βάρος  και  τις
δραστηριότητες  του  παιδιού,  αρκεί  να  περιέχει  ισορροπημένα  όλες  τις  ομάδες  των
τροφίμων.
Οι παιδικές μερίδες  δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος της χούφτας των παιδιών,
όταν πρόκειται για λαχανικά, φρούτα ή ρύζι και το μέγεθος της παιδικής παλάμης, όταν
πρόκειται για μπιφτέκια ή κρέας.
Έτσι οι μερίδες μεγαλώνουν καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά.
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ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Οι τροφές περιέχουν 3 θρεπτικές ουσίες.
   Αυτές είναι:

 Οι υδατάνθρακες
 Οι πρωτεΐνες
 Τα λίπη

Σε πολύ μικρότερες ποσότητες οι τροφές περιέχουν:
 Βιταμίνες
 Μέταλλα 
 Ιχνοστοιχεία

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Οι υδατάνθρακες λειτουργούν σαν τα καύσιμα στο αυτοκίνητο. Οι άνθρωποι που τρώνε
τροφές  που  περιέχουν  υδατάνθρακες  έχουν  γρήγορη  σκέψη,  καθαρό  μυαλό, είναι
ξεκούραστοι.
Τους  υδατάνθρακες  τους  παίρνουμε  από  τα  φρούτα,  τα  λαχανικά,  το  ψωμί,  τα
δημητριακά, τις πατάτες, τα όσπρια και το μέλι.
Υδατάνθρακες όμως παίρνουμε και από τα γλυκά, τις σοκολάτες, τα μπισκότα, τα κέικ,
τις καραμέλες και τα παγωτά.
Αυτές τις τροφές είναι καλό, να αποφεύγουμε να τα τρώμε σε μεγάλες ποσότητες και
συχνά, γιατί γεμίζουν τον οργανισμό μας με άχρηστες θερμίδες.
Η  θερμίδα  στο σώμα μας είναι ακριβώς όπως το κάθε τουβλάκι που προστατεύει το
σπίτι μας. Διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία στο σώμα και δίνει ζωντάνια και ενέργεια
στον οργανισμό. 
Αν όμως φορτώσουμε τον οργανισμό μας με παραπάνω θερμίδες απ’ ότι χρειάζεται
τότε γινόμαστε «παχύσαρκοι» και η ζυγαριά θα σπάσει…
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ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
Όπως ο χτίστης βάζει τσιμέντο, σίδερο και νερό για να χτίσει ένα σπίτι, έτσι για να γίνει
γερό το σώμα μας χρειάζεται τις πρωτεΐνες.  
Οι πρωτεΐνες χτίζουν το σώμα μας, είναι δομικό υλικό. 
Στα παιδιά χρησιμεύουν για την παραγωγή νέων ιστών, ενώ στους ενήλικες για την
αντικατάσταση των φθαρμένων ιστών.
Τις πρωτεΐνες τις παίρνουμε από το κρέας, τα ψάρια, τα πουλερικά, τα αυγά, το τυρί, το
γιαούρτι, το γάλα, τα όσπρια και μερικά λαχανικά. 
Εάν  δεν  τρώμε  αυτές  τις  τροφές,  τότε  το  σώμα  μας  δε  θα  αναπτυχθεί  σωστά,  θα
αρρωστήσει. Όπως ο χτίστης αν δεν βάλει καλά υλικά, το σπίτι θα πέσει.

ΛΙΠΗ
Ρυθμίζουν  τη  θερμοκρασία  του  σώματος και  σε  μικρές  ποσότητες  βοηθούν  τον
οργανισμό μας.
Το σώμα μας έχει κρυφές αποθήκες που αποθηκεύει τα λίπη για να τα χρησιμοποιήσει
σε ώρα ανάγκης (παράδειγμα καμήλας)
Υπάρχουν  καλά  και  κακά  λίπη.  Τα  καλά  λίπη  δίνουν  υγεία  στον  οργανισμό  και
βοηθούν στην καλή λειτουργία του.  Καλό λίπος είναι το λάδι, προϊόν παραδοσιακά
ελληνικό, «το υγρό χρυσάφι»  κατά τον Όμηρο ή το «καλύτερο φάρμακο» κατά τον
πατέρα  της  ιατρικής  Ιπποκράτη,  πλούσιο  σε  μονοακόρεστα  λιπαρά  οξέα  και
αντιοξειδωτικές ουσίες και σύμφωνα με έρευνες αποτελεί ασπίδα για την καρδιά και
μειώνει τη χοληστερίνη. Είναι προτιμότερο να το  τρώμε ωμό στις σαλάτες και στο
φαγητό.
Τα κακά λίπη δημιουργούν προβλήματα στον οργανισμό, κυρίως στην καρδιά και στο
αίμα. Τέτοια λίπη θα συναντήσουμε στις άσπρες σάλτσες, στα παχιά αλλαντικά και σε
κάποια έτοιμα πολυτηγανισμένα φαγητά. Γι αυτό πρέπει να τα αποφεύγουμε.

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όλες  οι  τροφές  έχουν  βιταμίνες,  μέταλλα,  ιχνοστοιχεία,  άλλες  περισσότερα,  άλλες
λιγότερα βοηθώντας τον οργανισμό μας. Για παράδειγμα το γάλα και το γιαούρτι έχουν
ασβέστιο που μας βοηθάει να ψηλώσουμε και να κάνουμε γερά κόκαλα.
Τα πορτοκάλια έχουν βιταμίνη C που μας προφυλάσσει από τα κρυολογήματα.
Το κρέας οι φακές και το σπανάκι έχουν σίδηρο. Ο σίδηρος δυναμώνει το αίμα μας
(ο κύριος ρόλος του είναι να μεταφέρει το οξυγόνο σε όλους τους ιστούς του σώματος
Προσοχή: Για να αφομοιώσει ο οργανισμός μας το σίδηρο, πρέπει να τρώμε μαζί και
τροφές που έχουν βιταμίνη C π.χ. λίγο πορτοκάλι ή σταγόνες λεμονιού. 
Τα ψάρια έχουν φώσφορο που συμβάλει στην  ανάπτυξη  και  στην καλή υγεία των
οστών και του δέρματος.
Εάν από τον οργανισμό μας λείψουν οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία θα 
νιώσουμε αδυναμία και κούραση. Ακόμη μπορεί να πέφτουν τα μαλλιά και τα δόντια 
μας. Το δέρμα μας να μην είναι λείο και λαμπερό. 
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ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
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ΑΡΘΡΟ 6 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

10 συμβουλές για έναν καλύτερο χειμώνα!

1. Φροντίζουμε το παιδί μας να έχει μία ισορροπημένη διατροφή με ποικιλία τροφίμων,
έχοντας υπόψη ότι την κύρια ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των τροφίμων στο σπίτι την
έχουμε οι ίδιοι.

2. Ενισχύουμε  τη  σωματική  δραστηριότητα του  παιδιού  στην  καθημερινότητά  του,
αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία για κίνηση, και συμμετέχοντας παρέα με το παιδί σε αυτές.

3. Παροτρύνουμε τα παιδιά να συμμετέχουν και σε οργανωμένη άσκηση. Τα ομαδικά
αθλήματα, είναι ο καλύτερος τρόπος να αγαπήσουν τον αθλητισμό και να παράλληλα
να ενισχύσουν την κοινωνικοποίηση τους. 

4. Ελέγχουμε τον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά σε «καθιστικές» δραστηριότητες,
όπως τηλεόραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπαιχνίδια,  ιδίως όταν αυτές είναι
πριν τον ύπνο, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τόσο την ποιότητα όσο και τη διάρκειά
του. 

5. Προσφέρουμε θρεπτικά σνακ, ανάμεσα στα γεύματα, όπως ξηρούς καρπούς, φρέσκα
και  αποξηραμένα φρούτα, παστέλι. 

6. Μαγειρεύουμε 2 – 3 φορές την εβδομάδα ψάρι, προσπαθώντας τουλάχιστον τη μία
να είναι από τα «λιπαρά» ψάρια (π.χ. γαύρος, σαρδέλα, σκουμπρί).

7. Υπενθυμίζουμε  στα  παιδιά  τους  βασικούς  κανόνες  υγιεινής,  προκειμένου  να
περιορίσουμε την εξάπλωση των μικροβίων.

8.  Αποφεύγουμε να στείλουμε τα παιδιά στο  σχολείο όταν δεν αισθάνονται καλά και
αερίζουμε συχνά τους χώρους στους οποίους βρισκόμαστε για πολύ ώρα.

9. Δεν κάνουμε τα παιδιά μας παθητικούς καπνιστές! Το ανοσοποιητικό σύστημα των
παιδιών  τα  καθιστά  πολύ  πιο  ευάλωτα  σε  λοιμώξεις  του  αναπνευστικού  και  άλλες
βλαβερές συνέπειες του παθητικού καπνίσματος. 

10. Και μια διατροφική πρακτική σημαντική για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού,
πριν ακόμα ξεκινήσουν τα παιδιά να τρώνε μόνα τους: επιλέγουμε για τα βρέφη τον
θηλασμό έναντι του τεχνητού γάλακτος!
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http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Parents/ChildActivities.aspx


ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, γνωστή ως μελέτη των
7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής χώρες:
Γιουγκοσλαβία,  Ελλάδα,  Η.Π.Α,  Ιαπωνία,  Ιταλία,  Ολλανδία,  και  Φινλανδία.  Τα
ευρήματα της  συγκεκριμένης μελέτης, που διήρκεσε 30 χρόνια, έδειξαν ότι οι Κρητικοί
εμφάνιζαν  το  μικρότερο  ποσοστό  θνησιμότητας  από  καρδιαγγειακά  νοσήματα  και
καρκίνο, καθώς και τον μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής. Από τότε πολλές επιστημονικές
μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  το αποτέλεσμα αυτό είχε  τις  ρίζες  του στην παραδοσιακή
Μεσογειακή Διατροφή των Κρητικών εκείνης της εποχής. 
Το «μυστικό» της μακροζωίας των μεσογειακών λαών και μάλιστα των Κρητικών, ήταν
η  απλή  και  λιτή  διατροφή  τους,  η  οποία  βασιζόταν  σε  φυτικά  τρόφιμα,  φρούτα,
λαχανικά, μη επεξεργασμένα δημητριακά, ελαιόλαδο και κόκκινο κρασί. Ένας επιπλέον
παράγοντας που συνέβαλε σημαντικά στην καλή υγεία των εν λόγω πληθυσμών ήταν
και ο φυσικός τρόπος ζωής τους (εργασία στην ύπαιθρο), που είχε σαν αποτέλεσμα να
εμφανίζουν οι Κρητικοί μεγαλύτερα ποσοστά καθημερινής σωματικής δραστηριότητας
από τους υπόλοιπους πληθυσμούς.
Σαν  επακόλουθο  αυτών  των  συμπερασμάτων,  έγινε  προσπάθεια  από  μία  ομάδα
επιστημόνων  στο  πανεπιστήμιο  του  HARVARD με  τη  συμβολή  πολλών  Ελλήνων
επιστημόνων να διαμορφωθούν διατροφικές οδηγίες σε επίπεδο τροφίμων με βάση τις
αρχές  της  παραδοσιακής  Μεσογειακής  Διατροφής.  Οι  διατροφικές  αυτές  οδηγίες
διαμορφώθηκαν  με  τη  μορφή  μιας  πυραμίδας.  Πρόκειται  για  την  πυραμίδα  της
Μεσογειακής Διατροφής, που όπως πολλές επιστημονικές μελέτες  έχουν δείξει,  έχει
πολλά  πλεονεκτήματα  σε  σχέση  με  άλλα  πρότυπα  διατροφής.  Πιο  συγκεκριμένα
ερευνητικά  δεδομένα  υποδεικνύουν  ότι  η  υιοθέτηση  των  διατροφικών  οδηγιών  που
απεικονίζονται στην πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής έχει  σαν αποτέλεσμα τη
μείωση του κινδύνου εμφάνισης νόσων που σχετίζονται άμεσα με τη διατροφή (όπως
καρδιαγγειακά νοσήματα, παχυσαρκία, διαβήτης κ.ά.)   
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Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Συμπερασματικά η Μεσογειακή Διατροφή είναι ελληνικής καταγωγής (οι Κρητικοί την
δημιούργησαν πρώτοι) και την ακολούθησαν και οι υπόλοιποι λαοί.
Είναι η διατροφή που μας κάνει «γερούς», προλαμβάνει και θεραπεύει τις αρρώστιες.

Λέγεται πυραμίδα, γιατί έχει το σχήμα της πυραμίδας
Ερώτηση: (στα παιδιά) Γιατί χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο σχήμα για να μάθουμε
να τρώμε σωστά:
Απάντηση: Η βάση της πυραμίδας είναι πιο μεγάλη. Άρα τρώω περισσότερες τροφές
από εκεί. Η κορυφή είναι μικρότερη. Άρα τρώω λιγότερο από εκεί.

Ερώτηση: Αν αντιστρέψω την πυραμίδα, τι θα γίνει:
Απάντηση: Δεν θα ισορροπήσει, θα πέσει. Το ίδιο θα συμβεί και με το σώμα μας, αν
δεν  την  έχουμε  σαν  πρότυπο,  το  σώμα  μας  θα  καταρρεύσει  κάποτε  (θα  έχουμε
δυσκοιλιότητα, αφού οι τροφές με φυτικές ίνες, όπως φρούτα, λαχανικά θα είναι στην
κορυφή, χοληστερίνη, καρδιαγγειακά προβλήματα, εγκεφαλικά κ.λ.π.)
Παρατήρηση Οι τροφές φυτικής προέλευσης είναι χαμηλά (μεγάλη κατανάλωση), ενώ
οι ζωικής είναι ψηλά (μικρότερη κατανάλωση)
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Η Πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής πρέπει να γίνει οδηγός μας.
Οι  τροφές  στα  δύο  χαμηλότερα  στρώματα,  μας  τονώνουν,  μας  προσφέρουν  πολλά
θρεπτικά συστατικά, έχουν λιγότερα λιπαρά, λιγότερες θερμίδες. 
Ειδικότερα:
1. Οι     τροφές του     πρώτου στρώματος     
Δημητριακά, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες, ψωμί
Παρέχουν: Υδατάνθρακες και φυτικές ίνες 
Κατανάλωση: καθημερινή 
Προτίμηση στα ολικής άλεσης ( άρθρο 4 οφέλη ολικής άλεσης) 
2. Οι τροφές του δεύτερου στρώματος 
Φρούτα και λαχανικά  
Παρέχουν: Βιταμίνες, φυτικές ίνες και ανόργανα στοιχεία 
Κατανάλωση: καθημερινά 
Προτίμηση στα φρέσκα και εποχιακά
3. Οι τροφές του τρίτου στρώματος 
Γαλακτοκομικά
Παρέχουν:  Συστατικά  που  είναι  δύσκολο  να  βρεθούν,  όπως  ασβέστιο,  σίδηρο  και
πρωτεΐνες 
Κατανάλωση: καθημερινή
Προτίμηση στα λιγότερο λιπαρά
4. Οι τροφές του τέταρτου στρώματος 
Κρέας, πουλερικά, γάλα, αυγά
Παρέχουν: πρωτεΐνες, σίδηρο, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία
Κατανάλωση: 2-3 φορές την εβδομάδα, τουλάχιστον 1 φορά λιπαρό ψάρι (σαρδέλα,
γαύρος) και αυγά 4-7 την εβδομάδα.
Αποφυγή: Επεξεργασμένου κρέατος, όπως αλλαντικά, προπαρασκευασμένα
( μπιφτέκια, παναρισμένα..). Αφαιρούμε πέτσες και λίπος.
Όσπρια: πηγή σιδήρου, τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα.

5. Οι τροφές του πέμπτου στρώματος (κορυφή)
Λίπη
Παρέχουν: ενέργεια, βιταμίνες
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Κατανάλωση: Πρώτη επιλογή στη διατροφή μας είναι το λάδι, καλός σύμμαχος της
καρδιάς  μας,  για  τα  υπόλοιπα  μικρή  ποσότητα  το  μήνα.  Προτίμηση  σε  εκδρομές,
γιορτές, πάρτυ.
Αποφυγή:  Μαργαρίνες,  βούτυρο,  γλυκά,  σνακς,  σοκολάτες,  μπισκότα,  προϊόντα
ταχυφαγείου, αναψυκτικά κέτσαπ, αλλαντικά τα οποία είναι πολτοποιημένα κομμάτια
κρέατος,  λίπος,  όργανα ζώων με μπαχαρικά,  μπόλικο αλάτι και νιτρώδη άλατα που
αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου, ανεβάζουν την χοληστερίνη και την αρτηριακή
πίεση, μας παχαίνουν και δημιουργούν προβλήματα στην υγεία μας. 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Μικρή ποσότητα ανάλατων ξηρών καρπών καθημερινά 
Η πίτσα μπορεί να γίνει υγιεινή επιλογή, αν φτιάχνεται στο σπίτι με φρέσκια ντομάτα,
λαχανικά και τυρί καλής ποιότητας και γαλοπούλα με λίγα λιπαρά. 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών με μέτρο. Το οινόπνευμα έχει πολλές θερμίδες,
ελάχιστα  θρεπτικά  συστατικά,  προκαλεί  γαστρίτιδες  και  εμποδίζει  την  απορρόφηση
θρεπτικών ουσιών.

ΑΛΑΤΙ
Το  αλάτι  αποτελείται  από  νάτριο  και  χλώριο.  Είναι  η  κυριότερη  πηγή  πρόσληψης
ιωδίου. Υπάρχει σε όλες τις τροφές, γι αυτό στο μαγείρεμα πρέπει να ρίχνουμε λίγο.
Ένα  κουταλάκι  γλυκού  την  ημέρα,  είναι  αρκετό.  Το  νάτριο  συμβάλλει  στη  σωστή
λειτουργία  του μυικού  και  του  νευρικού  συστήματος,  ενώ βοηθά στη ρύθμιση  των
υγρών του σώματος. Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητα από την παιδική  ακόμη ηλικία
αυξάνει  μακροπρόθεσμα  τον  κίνδυνο  εμφάνισης  υπέρτασης  και  καρδιαγγειακών
νοσημάτων κατά την ενήλικη ζωή.
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ΣΥΣΤΑΣΗ
Φροντίστε ώστε τα παιδιά να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερο αλάτι και
προϊόντα που το περιέχουν.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
 Όταν χρησιμοποιείτε αλάτι, φροντίστε να είναι ιωδιούχο.
 Για  την  ενίσχυση  της  γεύσης  των  φαγητών,  αντί  για  αλάτι,  μπορείτε  να
χρησιμοποιείτε  μυρωδικά,  όπως  άνηθο,  ρίγανη,  δεντρολίβανο,  βασιλικό,  δυόσμο,
δάφνη,  θυμάρι,  αποξηραμένο  σέλινο  κ.ά.  Επιπλέον,  χρησιμοποιήστε  ξίδι,  λεμόνι,
σκόρδο, κρεμμύδι κ.ά.
 Κατά το μαγείρεμα χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν λιγότερο αλάτι και 
απομακρύνετε την αλατιέρα από το τραπέζι. Λειτουργήστε ως πρότυπο για τα παιδιά 
σας και μην αλατίζετε το φαγητό σας.
 Διαβάστε τις  ετικέτες  της συσκευασίας των τροφίμων που καταναλώνουν τα
παιδιά.  Ακόμη  και  τρόφιμα  της  ίδιας  κατηγορίας  (π.χ.,  τυριά,  αρτοσκευάσματα)
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την περιεκτικότητά τους σε νάτριο. Φροντίστε ώστε τα
τρόφιμα  που  προμηθεύεστε  να  περιέχουν  όσο  το  δυνατόν  μικρότερη  ποσότητα  ή
καθόλου αλάτι (ή νάτριο).
 Υπάρχουν τροφές που είναι «κρυφές» πηγές αλατιού, όπως ψωμί, 
αρτοσκευάσματα, σάλτσες, μαγιονέζα, δημητριακά πρωινού και μπάρες δημητριακών, 
ορισμένα γλυκά κ.ά. Συμβουλευτείτε τις ετικέτες συσκευασίας των τροφίμων και 
επιλέξτε αυτά με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο.
 Αποφεύγετε να έχετε στο σπίτι αλμυρά σνακ που συχνά προτιμώνται από τα 
παιδιά και τους εφήβους, όπως κράκερ, γαριδάκια, πατατάκια κ.ά.
 Αποφεύγετε  την  κατανάλωση  τροφίμων  ταχυφαγείου,  γιατί  συχνά  περιέχουν
πολύ αλάτι.  Η κατανάλωση αυτών των τροφίμων θα πρέπει  να είναι  περιστασιακή.
Μπορείτε  να  ετοιμάσετε  αντίστοιχα  φαγητά  στο  σπίτι,  όπως  πίτσα,  σουβλάκι  και
χάμπουργκερ, καθώς σε αυτά μπορείτε να ελέγξετε τα υλικά και την ποσότητα αλατιού
που περιέχουν.
 Φροντίστε  ώστε  τα  παιδιά  να  μην  καταναλώνουν  κονσερβοποιημένα,
επεξεργασμένα και παστά κρέατα ή ψάρια και αλλαντικά.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΑΚΧΑΡΑ (ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ)

Εδώ ανήκουν

 Η επιτραπέζια ζάχαρη (λευκή ή καστανή)
 Άλλες σακχαρούχες γλυκαντικές ύλες (π.χ., γλυκόζη, αμυλοσιρόπιο, φρουκτόζη,

μαλτόζη, μαλτοδεξτρίνη, μελάσα, πετιμέζι κ.ά.)
 Το μέλι.

Προσφέρουν ενέργεια, όχι όμως θρεπτικά συστατικά. Η υπερβολική κατανάλωση στην
παιδική  ηλικία   προετοιμάζει  τον  οργανισμό  για  την  εγκατάσταση  του  σακχαρώδη
διαβήτη, βλάπτει τα δόντια προκαλώντας τερηδόνα, οδηγεί στην παχυσαρκία.
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ΣΥΣΤΑΣΗ
Φροντίστε  ώστε  τα  παιδιά  να  καταναλώνουν  όσο  το  δυνατόν  λιγότερη  ζάχαρη,
σακχαρούχες  γλυκαντικές ύλες και  προϊόντα που τα περιέχουν και προϊόντα που το
περιέχουν. 
Η κατανάλωση της σοκολάτας με μέτρο, αυξάνει την παραγωγή των ενδορφινών,
ουσιών  δηλαδή  που  μας  φτιάχνουν  τη  διάθεση  και  ενισχύουν  τις  εγκεφαλικές
λειτουργίες.  Γι  αυτό  και  χαρακτηρίζεται  ως  «ενισχυτικό»  τρόφιμο  κατά  την
περίοδο των εξετάσεων και έντονου διαβάσματος.
Αποφεύγετε ιδιαίτερα την κατανάλωση αναψυκτικών ενεργειακών ποτών ή χυμών που
περιέχουν προστιθέμενα σάκχαρα.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 Προσφέρετε στα παιδιά φρούτα αντί για γλυκό ως επιδόρπιο.
 Μη χρησιμοποιείτε τα γλυκά ως επιβράβευση.
 Αποφεύγετε τα έτοιμα γλυκά. Μπορείτε να παρασκευάσετε σπιτικά γλυκά,
πιο υγιεινά γλυκά για τα παιδιά, όπως κέικ με ελαιόλαδο και αλεύρι ολικής άλεσης,
προσθέτοντας τη μισή από την προτεινόμενη ζάχαρη.
 Προτιμήστε ελληνικά παραδοσιακά γλυκίσματα που περιέχουν ελαιόλαδο,
ξηρούς καρπούς, φρούτα ή μέλι π.χ. σιμιγδαλένιο χαλβά, μουσταλευριά, καρυδόπιτα,
παστέλι, μηλόπιτα.
 Περιορίστε την κατανάλωση αρτυμάτων – σαλτσών εμπορίου, γιατί μπορεί
να αποτελούν «κρυφή» πηγή ζάχαρης.
 Διαβάστε  τις  ετικέτες  των  τυποποιημένων  τροφίμων  και  επιλέξτε  για  τα
παιδιά τα προϊόντα εκείνα με τη χαμηλότερη ποσότητα ζάχαρης.
 Μην προσθέτετε ζάχαρη στο γάλα των παιδιών.
 Αντικαταστήστε τη ζάχαρη με μέλι όπου είναι εφικτό.
 Μάθετε  στα  παιδιά  να  βουρτσίζουν  τα  δόντια  τους  κάθε  φορά  που
καταναλώνουν  ζάχαρη  και  προϊόντα  που  την  περιέχουν.  Οι  καραμέλες  και  τα
γλειφιτζούρια, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε ζάχαρη και της κολλώδους υφής
τους, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για την υγεία των δοντιών και η συχνή κατανάλωσή
τους πρέπει να αποφεύγεται.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 Σιδηροπενική αναιμία – Εμφάνιση χοληστερίνης και σακχαρώδη διαβήτη
 Χαμηλό ύψος
 Σοβαρές ελλείψεις βιταμινών και ιχνοστοιχείων
 Παχυσαρκία
 Αδύνατα οστά
 Προβλήματα δοντιών (τερηδόνα) 
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ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (Εθνικοί Διατροφικοί οδηγοί)
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ΑΡΘΡΟ 7 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ

 Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να σταματούν να τρώνε, όταν έχουν χορτάσει.
 Μη χρησιμοποιείτε την επιβράβευση για να φάει το παιδί σας και μην το πιέζετε.
 Σερβίρετε  μικρές  ποσότητες  και  μην ξαναγεμίζετε  το πιάτο του,  εκτός  κι  αν το

ζητήσει.
 Αφήστε το να καταναλώσει το φαγητό του αργά.
 Μην πιέζετε  το  παιδί  «  να καθαρίσει  το πιάτο  του».  Απλά βεβαιωθείτε  ότι  δεν

προσπαθεί  να  αποφύγει  την  κατανάλωση  ενός  «δύσκολου»  τροφίμου  και  να
καταναλώσει αντί γι’ αυτό, ένα επιδόρπιο.

 Αποφύγετε την τακτική «Ακόμα μια κουταλιά για τη μαμά, ακόμα μια κουταλιά για
τον μπαμπά…» ή  «αν τελειώσεις το πιάτο σου, θα είσαι καλό παιδί». Το παιδί θα
πρέπει να καταναλώνει φαγητό γιατί πεινάει και όχι για να σας ευχαριστήσει, ή για
να είναι φρόνιμο.

 Προσπαθήστε  να  διαχωρίζετε  την  επιθυμία  για  φαγητό,  από  την  επιθυμία  για
στοργή. Το παιδί σας ζητά τροφή επειδή πραγματικά πεινάει ή επειδή αναζητά μια
αγκαλιά.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
 Λειτουργήστε ως πρότυπο για το παιδί σας. Εάν εσείς κάνετε υγιεινές επιλογές

φαγητού, τότε και το παιδί θα κάνει το ίδιο. Υιοθετήστε την τακτική «Κάνε αυτό
που κάνω» και όχι «Κάνε αυτό που λέω».

 Φροντίστε  ώστε  να  υπάρχει  «ρουτίνα»  στο  εβδομαδιαίο  διαιτολόγιο,  για
παράδειγμα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, όσπριο ή λαδερό.

 Μην προσφέρετε στα παιδιά σας άλλα τρόφιμα ή γλυκά, αντί για το φαγητό που
θα καταναλώσει ολόκληρη η οικογένεια.

 Σχεδιάστε το μενού της εβδομάδας μαζί με τα παιδιά σας. Κάντε πολλές υγιεινές
προτάσεις γευμάτων και σνακ και αφήστε τα να επιλέξουν τι προτιμούν. 

 Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να δοκιμάζουν νέα τρόφιμα
 Αποφεύγετε να παραγγέλνετε φαγητό απ’ έξω και προσπαθήστε να μην επιλέγετε

γεύματα ταχυφαγείου. Μπορείτε να τα καταναλώνετε περιστασιακά, π.χ. γιορτές,
γενέθλια.

 Δώστε έμφαση στην κατανάλωση σαλάτας και λαχανικών και στα παραδοσιακά 
μαγειρευτά φαγητά. Αποφύγετε τα τηγανητά τρόφιμα και τα πολύ αλμυρά 
τρόφιμα. Μην προσθέτετε επιπλέον αλάτι στο φαγητό. Περιορίστε την 
κατανάλωση τηγανητής πατάτας. Αποφύγετε την κατανάλωση αναψυκτικών με 
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ζάχαρη. Προτιμήστε νερό, ή φυσικούς χυμούς. Για επιδόρπιο, προτιμήστε φρούτο 
αντί για γλυκό.

 Όταν δίνετε χρήματα στα παιδιά για να ψωνίσουν, προσπαθήστε να αποφύγετε να 
παίρνουν τυποποιημένα προϊόντα, όπως πατατάκια, γλυκίσματα, κρουασάν και 
γενικά τρόφιμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη , αλάτι και λιπαρά. 
Συμβουλέψτε τα κατάλληλα, ώστε να κάνουν την – κατά το δυνατόν – πιο υγιεινή
επιλογή.

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Ν ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

 Ψωνίστε μαζί με τα παιδιά σας. Αφήστε τα να επιλέξουν τα τρόφιμα που θα 
αγοράσετε. Ενθαρρύνετέ τα να επιλέγουν υγιεινά τρόφιμα, όπως φρούτα και λαχανικά.
 Μαγειρέψτε και προετοιμάστε το γεύμα της οικογένειας, μαζί με τα παιδιά, όταν
σας το επιτρέψουν οι συνθήκες.
 Για τα μικρότερα παιδιά, προκειμένου να ενισχύσετε την αγάπη τους για το 
μαγείρεμα, μπορείτε να προμηθευτείτε μια πολύχρωμη παιδική ποδιά, ή έναν σκούφο 
του σεφ.
 Για τα μεγαλύτερα παιδιά, επιλέξτε μία μέρα της εβδομάδας, για να σας 
βοηθήσουν στο μαγείρεμα.
 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να μαθαίνουν την προέλευση των τροφίμων που 
καταναλώνουν και τον τρόπο που παράγονται τα τρόφιμα.
 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους ή βοηθήστε τα να τα πλύνουν 
πριν από το φαγητό ή το μαγείρεμα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΙΣΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΕΝΑ
«ΔΥΣΚΟΛΟ»  ΤΡΟΦΙΜΟ;

 Η γεύση ξεκινάει από την εμφάνιση! Δημιουργήστε ελκυστικά πιάτα.

 Συνδυάστε τα «δύσκολα» τρόφιμα με τρόφιμα που τα παιδιά συνηθίζουν να
τρώνε!

Συνδυάστε το «δύσκολο» τρόφιμο με ένα τρόφιμο που το παιδί προτιμά. Ωστόσο,
αποφύγετε  να το συνδυάζετε  με  τρόφιμο που δεν συνιστάται  να καταναλώνεται
τακτικά.
 Πόσες προσπάθειες θα χρειαστούν;

 Να  είστε  προετοιμασμένοι  για  πολλαπλές  προσπάθειες  και  δοκιμές.
Χρειάζεται επιμονή και υπομονή! Μην αποθαρρύνεστε! 

 Ενδέχεται να απαιτούνται και πάνω από 8-10 προσπάθειες, ώστε το παιδί να
δοκιμάσει ένα νέο τρόφιμο και περισσότερες από 12-15 προσπάθειες για να
αυξηθεί η αποδοχή του νέου τροφίμου και να το προτιμήσει.
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 Αν  χρησιμοποιήσετε  την  επιβράβευση  ως  μέσο,
φροντίστε να επιβραβεύσετε σωστά.

Προτιμήστε η επιβράβευση να είναι:
      Λεκτική και όχι υλική
 Να είναι μικρή και όχι μεγάλη
 Να αφορά περισσότερο την ποιότητα (π.χ. να προσπαθήσει να καταναλώσει το
τρόφιμο) και όχι την ποσότητα της αλλαγής (π.χ. να το καταναλώσει όλο)
 Να μην χρησιμοποιείται συστηματικά.
 Χρησιμοποιήστε  τη  σωματική  δραστηριότητα  ή  άλλες  δραστηριότητες  ως
επιβράβευση ή ενίσχυση. Για παράδειγμα! «Μόλις φας το φαγητό σου, θα πάμε στο
πάρκο να παίξουμε»
 Αποφύγετε να τιμωρείτε τα παιδιά αν δεν καταναλώσουν το φαγητό τους. Για
παράδειγμα «Αν δεν φας τα λαχανικά σου, δεν θα δεις τηλεόραση», ή «Αν δεν φας όλο
το φαγητό σου, δεν θα πας να παίξεις»
 Μη δίνετε μεικτά μηνύματα στα παιδιά! Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τρόφιμα,
όπως σοκολάτα, παγωτά, αναψυκτικά, πατατάκια, ως ανταμοιβή ή επιβράβευση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 Διατηρείστε  σταθερές  απόψεις  και  υιοθετείστε  σταθερό  πρόγραμμα για  τη
διατροφή  του  παιδιού.  Παράλληλα  ενθαρρύνετε  και  υποστηρίξτε  το  παιδί  για  την
ενίσχυση της  αυτονομίας  και  της  αυτοπεποίθησής  του.  Η προσέγγιση αυτή  έχει  τα
καλύτερα αποτελέσματα για την προώθηση των υγιεινών συνηθειών.
 Προτιμήστε την ήπια παρότρυνση και σχολιάστε την εμφάνιση, τη γεύση και
την υφή του τροφίμου, για παράδειγμα, ότι είναι νόστιμο και μην επικεντρώνεστε σε
πληροφορίες για τη θρεπτική του αξία.
 Σερβίρετε πάντα έστω και μια μικρή ποσότητα στο πιάτο του. Σε περίπτωση
που το τρόφιμο δεν καταναλωθεί, θα πρέπει να απομακρύνεται χωρίς πίεση και σχόλια.
 Αποφύγετε να ετοιμάσετε κάποιο άλλο τρόφιμο, ειδικά για το παιδί που δεν
προτιμά το κύριο φαγητό της ημέρας. Μπορείτε να πείτε «Αυτό το φαγητό υπάρχει
σήμερα για  όλη την οικογένεια…δεν  μπορούμε  να  φτιάξουμε  κάτι  διαφορετικό  για
σένα…όταν πεινάσεις, έλα να φας. Αύριο θα έχουμε κάτι διαφορετικό»
 Μην πιέζετε υπερβολικά τα παιδιά για να καταναλώσουν ή να περιορίσουν
ένα τρόφιμο. Χρησιμοποιήστε την τακτική του «περισσότερο» ή «λιγότερο», αντί για
την τακτική του «όλα»ή «τίποτα»
 Την ώρα του φαγητού αποφύγετε  να επικεντρώνετε  την προσοχή σας  στο
παιδί που δεν τρώει το φαγητό του. Προτιμήστε να συζητήσετε ευχάριστα θέματα που
δεν αφορούν το φαγητό.
 Αν παρ’ όλη την προσπάθεια, το παιδί δεν καταναλώσει το φαγητό του, μη
θυμώσετε  και  μην  ασκήσετε  πίεση.  Η  υπερβολική  πίεση  επιφέρει  τα  αντίθετα
αποτελέσματα. Δοκιμάστε μια διαφορετική προσέγγιση την επόμενη φορά.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Καθημερινά τα παιδιά άνω των 2 ετών, θα πρέπει να καταναλώνουν 3 κύρια γεύματα
(πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και τουλάχιστον 1 ενδιάμεσο μικρογεύμα (δεκατιανό ή
και απογευματινό) σε σταθερές ώρες.

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
Το  πρωινό  αποτελεί  σημαντικό  γεύμα  της  ημέρας.  Η  συστηματική  κατανάλωση
πρωινού  γεύματος  σχετίζεται  με  πιο  υγιεινές  διατροφικές  συνήθειες,  με  μειωμένη
κατανάλωση  τροφίμων  πλούσιων  σε  ζάχαρη,  λίπος  και  μικρότερη  πιθανότητα
εμφάνισης  αυξημένου  σωματικού  βάρους.  Η  παράλειψή  του,  έχει  συσχετιστεί  με
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αίσθημα  κόπωσης  και  μείωση  της  ικανότητας  συγκέντρωσης,  επηρεάζοντας  την
επίδοση στο σχολείο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να καταναλώνουν πρωινό καθημερινά.
 Φροντίστε ώστε να καταναλώνει όλη η οικογένεια συγκεντρωμένη το πρωινό 
γεύμα.
 Δώστε πρώτοι το καλό παράδειγμα και καταναλώστε πλήρες πρωινό, όχι μόνο 
καφέ.
Τι περιλαμβάνει ένα υγιεινό πρωινό;
Γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί), δημητριακά, κατά προτίμηση ολικής
άλεσης (π.χ. ψωμί, φρυγανιά, βρόμη) και φρούτα.

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ
Στο  μεσημεριανό  και  βραδινό  γεύμα,  φροντίστε  ώστε  τα  παιδιά  να  καταναλώνουν
ποικιλία από όλες σχεδόν τις ομάδες τροφίμων  και τουλάχιστον μία πηγή από όλες τις
παρακάτω κατηγορίες:
 Λαχανικά (ωμά ή και βραστά λαχανικά, «λαδερό φαγητό»)
 Δημητριακά (ρύζι, ψωμί, μακαρόνια, πλιγούρι)
 Φρούτα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ (δεκατιανό και απογευματινό)
Ένα υγιεινό δεκατιανό μικρογεύμα μπορεί να περιλαμβάνει:

 Φρούτα
 Φρούτο και αυγό βραστό με ψωμί
 Φρυγανιές – παξιμάδια ολικής άλεσης με τυρί
 Γιαούρτι με μέλι και καρύδια ή άλλους ξηρούς καρπούς (προσοχή: Στα 

μικρότερα παιδιά, οι ξηροί καρποί να είναι αλεσμένοι ή να καταναλώνονται υπό
επιτήρηση) 

 Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, τυρί και λαχανικά 
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ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Όπως το αυτοκίνητο δεν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς βενζίνη, έτσι και ο οργανισμός
μας δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά χωρίς το πρωινό

Το  πρωινό  υπάρχει  από  την  αρχαιότητα. Στην  προκλασική  περίοδο  ονομαζόταν
«άριστον» και αργότερα «ακράτισμα» και περιλάμβανε κριθαρένιο ψωμί βουτηγμένο
σε κρασί μαζί με σύκα και ελιές.
« Το πρωινό είναι χρυσός »
Η  καλή  μέρα  αρχίζει  με  ένα  σωστό  πρωινό.  Έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  μετά  τον
νυχτερινό ύπνο (πόσο πρέπει να κοιμάται ένα παιδί, άρθρο 5), πέφτουν τα σάκχαρα. Ο
οργανισμός μας έχοντας πάρει το τελευταίο γεύμα 10 – 12 ώρες πριν, έχει εξασθενήσει
ενεργειακά  και  θα  πρέπει  να  αποκτήσει  τις  δυνάμεις  του  για  το  ξεκίνημα   της
καινούριας  μέρας.  Όταν  δεν  τρώμε  πρωινό,  έχουμε  διάφορα  συμπτώματα,  όπως:
ζαλάδα, αδυναμία συγκέντρωσης, υπογλυκαιμία κ.ά.
Έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  παιδιά  που  δεν  τρώνε  πρωινό  δεν  έχουν  καλές  επιδόσεις
κυρίως  στο  πρώτο  δίωρο  του  σχολείου  και  αισθάνονται  κουρασμένα,  αντίθετα  η
συστηματική λήψη πρωινού εκτός των άλλων μειώνει το άγχος, τη μελαγχολία και τη
συναισθηματική κατάθλιψη.
Οι Ρώσοι έχουν μία παροιμία « Φάε πρωινό μόνος, μοίρασε το μεσημεριανό με φίλους
και δώσε το βραδινό στους εχθρούς σου».
Ένα σωστό πρωινό θα πρέπει να περιέχει τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες,
βιταμίνες και μεταλλικά άλατα.
Ένα πρωινό  ενδείκνυται  να  περιέχει  τρόφιμα  τουλάχιστον  από  2  διαφορετικές
ομάδες τροφίμων.
Ένα σωστό πρωινό πρέπει να περιέχει: 
 Καλές πηγές πρωτεϊνών για το πρωινό είναι: τα αβγά, το γιαούρτι, το γάλα με 
χαμηλά λιπαρά, οποιοδήποτε είδος τυριού, κάποιο άπαχο αλλαντικό (ζαμπόν, 
γαλοπούλα).
 Σύνθετους υδατάνθρακες που είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες και 
απελευθερώνουν ενέργεια με αργό ρυθμό, όπως τα δημητριακά ολικής άλεσης, ψωμί, 
φρυγανιές, φρούτα και λαχανικά.
 Καλά λιπαρά που είναι απαραίτητα για τον οργανισμό και ειδικά για το 
ανοσοποιητικό σύστημα, όπως  ξηροί καρποί.
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Συμπερασματικά οι ωφέλειες του πρωινού
 Σταματάει τη φυσιολογική νηστεία της νύχτας που διαρκεί 10-12 ώρες
 Παρέχει καύσιμα απαραίτητα για τη λειτουργία του εγκεφάλου και των μυών
 Ευνοεί την καλύτερη έκκριση όλων των ορμονών, που χρησιμεύουν στη 

μετατροπή των τροφών
 Ελαττώνει την αίσθηση της πείνας και περιορίζει την ανάγκη για ενδιάμεσα 

τσιμπολογήματα
 Επιτρέπει τη διατήρηση του ιδανικού βάρους

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ
 -  Ένα ποτήρι φρέσκο γάλα + 3-4 κουταλιές  σούπας δημητριακά (χωρίς  παραπάνω
ζάχαρη και σοκολάτα) ή μπάρες δημητριακών + 1 φρούτο.
- Ένα χυμό πορτοκάλι, ένα ποτήρι φρέσκο γάλα, 1-2 φέτες ψωμί με φυτικό βούτυρο και
μέλι. 
- Ένα ποτήρι φρέσκο γάλα + 1 τοστ με τυρί + ζαμπόν άπαχο + ένα χυμό.
- Ομελέτα με λαχανικά (πιπεριές, ντομάτα, μανιτάρια) 
- Σπιτική χορτόπιτα με τυρί 9σπανακοτυρόπιτα, πρασοτυρόπιτα, μανιταρόπιτα)
- Γιαούρτι + φρυγανιές ολικής άλεσης + φρούτο 
- παξιμάδι με τυρί ( ανθότυρο, κατίκι, κασέρι, φέτα) και ντομάτα
- Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, τυρί, ντομάτα, μαρούλι

Κατά τη  διάρκεια  της  ημέρας,  πρέπει  να  υπάρχει  σωστή κατανομή  γευμάτων.  Ο
εγκέφαλος  χρειάζεται  συνεχή  ροή από «καύσιμα» για να μπορέσει  να λειτουργήσει
σωστά. Τα καύσιμα αυτά, με τη μορφή γλυκόζης, προέρχονται από την τροφή αλλά και
από αποθήκες ενέργειας του οργανισμού. Για να μπορεί ο οργανισμός να παρέχει την
απαραίτητη  ποσότητα γλυκόζης  στον  εγκέφαλο,  τα  παιδιά  θα  πρέπει  να  τρώνε  ένα
γεύμα ή σνάκ κάθε 3-4 ώρες, κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Δεν αρκεί όμως, να τρώει συχνά ένα παιδί, θα πρέπει να προσέχει και τι τρώει. 
Τα δύο κύρια γεύματα θα πρέπει να περιέχουν τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων.

 Ένα ποιοτικά «πλήρες» γεύμα περιέχει έναν εκπρόσωπο από την ομάδα του κρέατος
και των οσπρίων (διάφορα είδη κρέατος, ψάρι, όσπρια, αλλά και αβγό ή τυρί), έναν
εκπρόσωπο  από  την  ομάδα  του  ψωμιού  και  των  δημητριακών  (π.χ..  ψωμί,  ρύζι,
ζυμαρικά, πατάτα και έναν εκπρόσωπο από την ομάδα των λαχανικών, μαγειρεμένων ή
ως σαλάτα και ωμών ή βραστών. 
Η πρόσληψη λίπους είναι επίσης αναγκαία για την  πνευματική ανάπτυξη των παιδιών.
Υπάρχουν λιπίδια που είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με την εγκεφαλική λειτουργία,
όπως τα λεγόμενα απαραίτητα ω-6 και ω-3 λιπαρά οξέα. Τα σημαντικά αυτά λιπίδια δεν
συντίθενται στον οργανισμό, οπότε τα παιδιά τα παίρνουν μόνο μέσω της διατροφής
τους. Είναι πολύτιμα για την καλή λειτουργία του οργανισμού και προσφέρουν στον
εγκέφαλο την αναγέννηση και τον ανεφοδιασμό που του είναι απαραίτητες. Επιπλέον
αυτά  τα  λιπίδια  σχετίζονται  με  την  εγρήγορση  της  σκέψης,  ενώ  μειωμένες
συγκεντρώσεις τους έχουν βρεθεί σε παιδιά με κατάθλιψη, δυσλεξία και διαταραχή της
προσοχής. Τα παιδιά λοιπόν πρέπει να τρώνε συχνά ψάρια ή θαλασσινά (2 φορές την
εβδομάδα).  Όσο  πιο  λιπαρό  είναι  το  ψάρι  (όπως  σαρδέλες,  σκουμπρί,  γαύρος,
σολομός), τόσο πιο ευεργετικό είναι. Αλλά και φυτικές πηγές μπορούν να ενισχύσουν
την πρόσληψη αυτών των λιπιδίων, όπως καρποί και σπόροι π.χ. καρύδια, πασατέμπο,
ηλιόσπορος, για τα ω-3, καθώς και ελαιόλαδο, καλαμπόκι, ηλιόσποροι και σουσάμι για
τα απαραίτητα ω-6. 
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ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

- 1 φορά την εβδομάδα μπιφτέκια με ρύζι
- 1 φορά κρέας με σαλάτα και ψωμί
- 1 φορά ζυμαρικά με τυρί
- 1 φορά όσπρια με τυρί  ή ελιές και ψωμί
- 2 φορές ψάρια με σαλάτα και ψωμί
- 2 φορές λαδερό φαγητό (φασολάκια ή σπανακόρυζο ή μπάμιες) με τυρί και ψωμί
- 2 φορές μεγάλη σαλάτα από όλα τα λαχανικά εποχής με τυρί ή αβγό με άπαχο ζαμπόν
και ψωμί
- 1 φορά κοτόπουλο ή γαλοπούλα με πατάτες ή ρύζι και λαχανικά
- 1 φορά βρασμένα λαχανικά με μπιφτέκι ή μπουκίτσες κοτόπουλου και ψωμί
- 1 φορά ομελέτα, σαλάτα, τυρί και ψωμί

Για  το  βραδινό  γεύμα  προτείνεται  η  κατανάλωση   μαγειρεμένου  φαγητού  και  η
αποφυγή συστηματικής κατανάλωσης «γρήγορου φαγητού». Μπορεί να καταναλωθεί
και το φαγητό που έχει περισσέψει από το μεσημέρι. Καλή ιδέα για το βραδινό γεύμα
αποτελούν και οι σαλάτες (π.χ. πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, πολύχρωμη σαλάτα με
αβγό, ντάκος, τονοσαλάτα)

Ενδιάμεσα μικρογεύματα (δεκατιανό και απογευματινό)
- Ένα υγιεινό μικρογεύμα μπορεί να περιλαμβάνει:
- Φρούτα
- Φρούτα και αβγό βραστό με ψωμί  
- Φρυγανιές ή παξιμάδια ολικής άλεσης με τυρί
- Γιαούρτι με μέλι και καρύδια ή άλλους ξηρούς καρπούς (προσοχή! Στα μικρότερα
παιδιά οι ξηροί καρποί να είναι αλεσμένοι ή να καταναλώνονται υπό επιτήρηση). 
- Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, τυρί και λαχανικά( μαρούλι, ντομάτα κ.ά)

ΚΟΛΑΤΣΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τα  παιδιά  περνούν  αρκετές  ώρες  στο  σχολείο  κάθε  μέρα.  Είναι  λογικό  λοιπόν  να
πεινάσουν γι αυτό  θα πρέπει να έχουν μαζί τους κολατσιό ή να αγοράσουν κάτι υγιεινό
από το κυλικείο. 
Κουλούρι με σουσάμι και τυρί κρέμα + φρούτο
Τοστ με ταχίνι και μέλι
Τοστ με τυρί φέτα και ντομάτα
Τοστ με γραβιέρα + φρούτο
Μπανάνα και μια χούφτα ξηρούς καρπούς, όπως αμύγδαλα, καρύδια ή και σταφίδες,
σταφιδόψωμο
Σπιτική τυρόπιτα ή χορτόπιτα ή τυρόψωμο
Μπάρες δημητριακών ή παστέλι
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ΑΡΘΡΟ 8 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Κολατσιό για το Σχολείο

Στο σχολείο περνάς αρκετές ώρες κάθε μέρα. Είναι λογικό λοιπόν να νιώσεις πείνα! Για
αυτό θα πρέπει είτε  να έχεις  φροντίσει  να έχεις  μαζί σου κάποιο κολατσιό ή να το
αγοράσεις από το κυλικείο του σχολείου. 

Πώς, όμως, θα μπορούσες να διαλέξεις το καλύτερο κολατσιό;

1. Χρειάζομαι ενέργεια, και γρήγορα!

Όσο είσαι στην τάξη το μυαλό δουλεύει συνέχεια, στο διάλειμμα χρειάζεσαι ενέργεια
για το παιχνίδι, πόσο μάλλον για το μάθημα της γυμναστικής! Ένας καλός τρόπος να
την εξασφαλίσεις είναι το κολατσιό σου να περιέχει κάποιο τρόφιμο από την ομάδα του
ψωμιού και των δημητριακών. Για παράδειγμα, ψωμί, κουλούρι, μπάρες δημητριακών,
κριτσίνια. 

2. …αλλά και άλλα θρεπτικά συστατικά! 

Για  αυτό  στα  τρόφιμα  της  ομάδας  του  ψωμιού  και  των  δημητριακών,  μπορείς  να
προσθέσεις και άλλα τρόφιμα, όπως λίγο τυρί, που έχει ασβέστιο και πρωτεΐνες, και ένα
φρούτο,  που  έχει  ίνες  και  βιταμίνες!  Μπορείς,  επίσης,  για  μια  γλυκιά  επιλογή  να
διαλέξεις  ένα  φρούτο  εποχής,  ή  να  βάλεις  μέλι  στο  ψωμί,  να  φας  λίγους  ξηρούς
καρπούς που είναι γεμάτοι από βιταμίνες, ασβέστιο και σίδηρο!

3. Θέλω, όμως, και την ευκολία μου!

Για παράδειγμα, ένα τοστ και ένα φρούτο που να καθαρίζεται εύκολα, όπως η μπανάνα 
ή το μανταρίνι. Επίσης, μία μπάρα δημητριακών ή λίγοι ξηροί καρποί είναι πολύ 
πρακτικά σνακ για μεταφορά.

Εάν επιλέξουν κάτι από το κυλικείο, φροντίστε να τα έχετε συμβουλέψει κατάλληλα
ώστε να κάνουν την –κατά το δυνατό– πιο υγιεινή επιλογή.

5. Και δεν ξεχνάω το νερό!

Φρόντισε να έχεις μαζί σου ένα παγουρίνι με νερό, ώστε όταν διψάς να πίνεις. Όταν το
παιχνίδι κρατάει πολλή ώρα ή μετά τη γυμναστική, το έχεις ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη.
Να θυμάσαι ότι οι χυμοί και τα αναψυκτικά δεν είναι καλή λύση για να ξεδιψάσεις,
διότι περιέχουν ζάχαρη, και μπορεί να σε κάνουν να διψάσεις περισσότερο μετά από
λίγο! 

6. Ας έχω κατά νου μερικές νόστιμες ιδέες! 

-Κουλούρι με σουσάμι και τυρί κρέμα + φρούτο 

-Τοστ με ταχίνι και μέλι
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-Τοστ με τυρί φέτα και ντομάτα 

- Τοστ με γραβιέρα + φρούτο 

- Μπανάνα και μια χούφτα ξηρούς καρπούς, όπως αμύγδαλα, καρύδια ή και σταφίδες

-Σπιτική τυρόπιτα ή χορτόπιτα ή τυρόψωμο.

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ «Ε»

Ένα  από  τα  μεγάλα  προβλήματα  του  σύγχρονου  ανθρώπου,  είναι  οι  βλαβερές
επιδράσεις  που  ασκούν  στην  υγεία  του  μερικά  συστατικά  των  τροφίμων  που
προστίθενται τεχνητά και αποτελούν τη μεγάλη κατηγορία των χημικών προσθέτων.
Τα  «Ε» δηλαδή  είναι  πρόσθετες  τεχνητές  ουσίες  γεμάτα  συντηρητικά  και
χρωστικές που απειλούν την υγεία μας.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια νομοθετική προσπάθεια, έτσι ώστε σε όλες τις χώρες –
μέλη να κυκλοφορούν τα ίδια επιτρεπόμενα πρόσθετα, που θα έχουν το γράμμα της
Ευρωπαϊκής έγκρισης «Ε».
Ε100 – Ε199 (χρωστικές)
Ε200 –Ε299 (συντηρητικά)
Ε300 – Ε399 (αντιοξειδωτικά)
Ε400 – Ε599 (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, πυκνωτικά, πηκτικά κ.ά)
Ε620 – Ε637 (ενισχυτικά γεύσης και αρώματος)
Ε900 – Ε999 (γλυκαντικές ύλες, βελτιωτικά αλεύρων)
Ε1401 – 1422 (τροποποιημένα άμυλα)
ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
Ε102, Ε104, Ε107, Ε110, Ε112, Ε122, Ε123, Ε124, Ε127, Ε128, Ε131, Ε132, Ε150,
Ε151, Ε154, Ε155, Ε160, Ε210, Ε211, Ε212, Ε213, Ε214, Ε215, Ε216, Ε217, Ε 218,
Ε219, Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε225, Ε226, Ε227, Ε249, Ε250, Ε252, Ε310,
Ε311, Ε312, Ε320,Ε 321, Ε622, Ε623, Ε627, Ε631, Ε6235
ΣΤΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ:
Όλα τα παραπάνω και τα ακόλουθα
Ε117, Ε430. Ε627, Ε631, Ε635
ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Ε173, Ε261, Ε336, Ε510, Ε518, Ε541, Ε622
ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:
Ε627 – 631
ΠΙΘΑΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ
Ε123,  Ε127, Ε154, Ε407
ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ
Ε123, Ε249, Ε250, Ε251, Ε252
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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Τον 21ο αιώνα η παχυσαρκία ανακηρύχτηκε ως η πιο επικίνδυνη ασθένεια! 
Παχυσαρκία  είναι  η αύξηση βάρους του ανθρώπινου σώματος,  όχι σε μυική μάζα,
αλλά σε λίπος.
Πως δημιουργείται;
Όλοι μας καθημερινά νοιώθουμε το αίσθημα της πείνας. Αυτό το αίσθημα πραγματικά
δεν  το  προκαλεί  ο  εγκέφαλος,  αλλά  κάποιες  ορμόνες,  οι  οποίες  εκκρίνονται  στο
στομάχι. Αυτές οι ορμόνες λοιπόν δίνουν το «σήμα» στον εγκέφαλο μέσω νεύρων έτσι
ώστε να δημιουργηθεί το αίσθημα της πείνας.
Όπως  γνωρίζουμε  το  στομάχι  μας  έχει  μεγάλη  ελαστικότητα.  Έτσι  λοιπόν,  όσο  το
ζορίζουμε εμείς γεμίζοντάς το με φαγητό, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει αυτό! Δηλαδή αν
«μεγαλώσουμε το στομάχι  μας,  τότε θα έχουμε αυξημένη έκκριση ορμονών.  Οπότε
καταλήγουμε να τρώμε πολύ μεγάλες ποσότητες, χωρίς να τις χρειαζόμαστε.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στην
παιδική παχυσαρκία. 
Ένα μετάλλιο που θέλουμε να επιστρέψουμε.
Κι όμως τα τελευταία χρόνια η χώρα μας καταφέρνει να μονοπωλεί την πρώτη θέση
στο τεράστιο πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας. Και παιδική παχυσαρκία σημαίνει
αυριανή  ενήλικη  παχυσαρκία  και  βεβαίως  ένα  σωρό  από  προβλήματα  υγείας  που
σχετίζονται μαζί της και μπορεί να είναι : 
 Διαβήτης
 Προβλήματα κίνησης 
 Καρδιοαγγειακά νοσήματα
 Προβλήματα μυοσκελετικής αντοχής
 Ψυχολογικά προβλήματα
 Μείωση ορίου θνησιμότητας
Για  πρώτη  φορά  έχει  καταγραφεί  μέσος  όρος  ηλικίας  μικρότερος  από  αυτόν  της
προηγούμενης γενιάς.
Δεν  είναι  καθόλου  τυχαίο,  που  τα  υπέρβαρα  παιδιά  απέχουν  από  τα  σπορ  και  τα
παιχνίδια μην μπορώντας να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της φυσικής κατάστασης,
αλλά κυρίως τα πολύ σκληρά σχόλια των συνομηλίκων τους. 
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Ένα μήνυμα σε γονείς, δασκάλους, γιαγιάδες και παππούδες
Άρα αγαπημένοι γονείς και κυρίως λατρεμένοι παππούδες και γιαγιάδες το σημερινό
στομαχάκι ας πάψουμε πάντα να το αντιμετωπίζουμε σαν το αυριανό μας μπόι και να
αποφεύγεται η τακτική «μια κουταλιά για τη μαμά, μια κουταλιά για τον μπαμπά, μία
για τη γιαγιά… » και αν είναι και μεγάλο το σόι, πόσους να αντέξει το στομαχάκι του;
Το παιδί λοιπόν θα πρέπει να καταναλώνει φαγητό γιατί πεινάει και όχι για να σας
ευχαριστήσει, ή για να είναι φρόνιμο.
Τα παιδιά ακούνε και κυρίως βλέπουν, είναι κατεξοχήν μιμητικά όντα και μάλιστα
απέναντι σε ανθρώπους που αγαπάνε και εμπιστεύονται. Άρα δεν πείθουμε πολύ έναν
νέο να φάει φρούτα, όταν εμείς δεν τα βάζουμε στο στόμα μας, ούτε φυσικά και να μην
καπνίζει,  όταν  εμείς  του  δίνουμε  χρήματα  να  μας  αγοράσει  τα  τσιγάρα  μας.  Δεν
γεμίζουμε τη σχολική του τσάντα με κάθε τι  ανθυγιεινό,  από γαριδάκια,  πατατάκια,
σοκολάτες,  αναψυκτικά  και  κάθε  τι  ανθυγιεινό.  Αλήθεια  θα  βάζαμε  ποτέ  καύσιμο
αμφίβολης ποιότητας στο αυτοκίνητό μας, το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά μας.
Το λίπος  μέσα στο σώμα των παιδιών μας δημιουργεί φλεγμονές και λειτουργεί σαν
μαινόμενη φωτιά. Τα μόρια ζάχαρης μέσα στο αίμα κυκλοφορούν και ξύνουν συνεχώς
σαν  θραύσματα  από  γυαλί,  τα  τοιχώματα  των  αρτηριών.  Το  δε  λίπος  της  κοιλιάς
στέλνει χημικές ουσίες στο ήπαρ, ερεθίζοντάς το, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει
πια να επεξεργαστεί και να το αποθηκεύει σαν λίπος.
Η  σωστή  διατροφή,  η  γυμναστική  και  η  απόκτηση  υγιεινών  διατροφικών
συνηθειών είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. 
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ΠΩΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Ο  πιο  εύκολος  τρόπος  για  να  δούμε  αν  τα  παιδιά  μας  είναι  παχύσαρκα  είναι  ο
υπολογισμός  του  Δείκτη  Μάζας  Σώματος  (ΔΜΣ)  Το  Δείκτη  Μάζας  Σώματος  τον
βρίσκουμε από τον εξής τύπο:
ΔΜΣ = Βάρος (σε κιλά)/Ύψος (σε μέτρα) υψωμένο στο τετράγωνο 
 Αν ο ΔΜΣ είναι μεγαλύτερος από 30, τότε το παιδί έχει αρκετά κιλά πάνω από
το κανονικό και θεωρείται υπέρβαρο.
 Αν ο  ΔΜΣ κυμαίνεται  μεταξύ  26-30,  χρειάζεται   να  ξεκινήσει  προσπάθεια
ελέγχου της τροφής που παίρνει γιατί είναι ελαφρά υπέρβαρο.
 Αν ο ΔΜΣ κυμαίνεται  μεταξύ 20-25, το παιδί βρίσκεται στα κανονικά όρια
βάρους.
 Αν ο ΔΜΣ είναι  μικρότερος  από 20,  το βάρος του είναι  μικρότερο  από το
κανονικό.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Υπολογισμός Δείκτης Μάζας Σώματος των μελών όλης της οικογένειας
2. Δοκιμή  της  παρακάτω  άσκησης  στο  σχολείο.  Τα  παιδιά  γίνονται  ζευγάρια.
Μετράει ο καθένας το σφυγμό του σε κατάσταση ηρεμίας. Περπατάνε 20 μέτρα και
επιστρέφουν πίσω. Μετράνε ξανά το σφυγμό τους. Μετά ο ένας ανεβαίνει στην πλάτη
του άλλου. Περπατάνε έτσι 20 μέτρα με επιστροφή. Μόλις σταματήσουν μετράνε ξανά
το σφυγμό τους. Οι σφυγμοί τους τώρα είναι περισσότεροι.
Ακολουθεί συζήτηση π.χ. Φανταστείτε να είχατε πραγματικά να κουβαλήσετε όλα αυτά
τα κιλά κάθε μέρα!  Σ’ ένα παχύσαρκο άτομο, όχι μόνο οι μύες αλλά και η καρδιά
δουλεύουν περισσότερο.

ΜΕΤΡΑΩ ΤΟ ΣΦΥΓΜΟ ΜΟΥ
Πώς βρίσκουμε την καρδιακή συχνότητα ηρεμίας
Μερικά λεπτά πριν πάμε για ύπνο το βράδι, ξαπλώνουμε στο κρεβάτι και χαλαρώνουμε
2-3 λεπτά.
Χρησιμοποιούμε ένα ρολόι – χρονόμετρο (ή μπορούμε να ζητήσουμε από τους γονείς
μας να  χρονομετρήσουν) και μετράμε το σφυγμό μας για 15 δευτερόλεπτα.
Πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα με το 4.
Επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία για 7 συνεχόμενες μέρες. Προσθέτουμε
τους σφυγμούς των 7 ημερών και διαιρούμε με το 7.
Αυτή  είναι  η  καρδιακή  συχνότητα  ηρεμίας  (για  την  ακρίβεια  η  μέση  συχνότητα
ηρεμίας).
Τον  σφυγμό  τον  πιάνουμε  με  δείκτη  και  μεσαίο  δάχτυλα  ενωμένα  στο λαιμό,  είτε
εσωτερικά του καρπού πιέζοντας με τον αντίχειρα.
Σημείωση: Αν  μετράμε  για  πρώτη  φορά  το  σφυγμό  μας,  μπορούμε  να  τον
χρονομετρήσουμε για ένα ολόκληρο λεπτό.
Για παιδιά από 6 ετών και πάνω, η φυσιολογική συχνότητα ηρεμίας είναι μεταξύ 60
και 100 σφυγμών το λεπτό.  Όταν κάποιος έχει κάτω από 60 σφυγμούς το λεπτό σε
συνθήκες  ηρεμίας,  λέμε  ότι  έχει  βραδυκαρδία.  Αντίθετα   όταν έχει  πάνω από 100
σφυγμούς το λεπτό, λέμε ότι έχει ταχυκαρδία. Αν διαπιστώσετε ότι ανήκετε σε μια από
τις δυο  περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

62

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΤΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
« ΤΡΟΦΟΚΑΒΓΑΣ ΣΤΟ 

ΨΥΓΕΙΟ »



ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
   
Το  χαμηλότερο  του  φυσιολογικού  βάρους  κατά  την  παιδική  ηλικία,  μπορεί  να
σχετίζεται με μειωμένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών,  η  οποία ενδέχεται  να
οδηγήσει σε έλλειψή τους με εμφάνιση σχετικών νοσημάτων, όπως: 
Σιδηροπενική  αναιμία,  από  έλλειψη  σιδήρου.  Επιπλέον,  το  χαμηλότερο  του
φυσιολογικού  βάρους  σχετίζεται  με  μειωμένη  λειτουργία  του  ανοσοποιητικού
συστήματος και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων.  Τέλος κατά την εφηβεία
ενδέχεται να προκαλέσει ορμονικές διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και
στη διακοπή της έμμηνης ρύσης στα κορίτσια. 
Αν  το  βάρος  του  παιδιού  παραμένει  χαμηλότερο  του  φυσιολογικού,  εκτός  από  τη
μειωμένη πρόσληψη τροφής, αυτό μπορεί να οφείλεται και σε κάποιο νόσημα.
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ΑΡΘΡΟ 9 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ   (ΕΥ ΖΗΝ)  

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η εμφάνιση και ραγδαία αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας οφείλεται σε συνδυασμό

παραγόντων, που κυρίως αφορούν αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον, και τις αλλαγές

στον  τρόπο  ζωής.  Για  παράδειγμα,  η  ενασχόληση  των  παιδιών  με  ολοένα  και

περισσότερες καθιστικές δραστηριότητες (π.χ.  τηλεόραση, υπολογιστής, ηλεκτρονικά

παιχνίδια)  έχει  σαν αποτέλεσμα αφενός  να εκτίθενται  σε πληθώρα διαφημίσεων για

πλούσιου θερμιδικού  περιεχομένου  σνακ,  αφετέρου  να  περιορίζουν  τη  φυσική  τους

δραστηριότητα. Επιπλέον, η παιδική διατροφή χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από

τη  συχνή  κατανάλωση  πρόχειρου  φαγητού  και  αναψυκτικών,  ενώ  πολλά  από  τα

παχύσαρκα παιδιά παραλείπουν την κατανάλωση πρωινού γεύματος.  Αναπληρώνουν

έτσι,  τη  χαμηλή ενεργειακή  πρόσληψη το  πρωί  με  την  κατανάλωση σνακ χαμηλής

θρεπτικής αξίας το υπόλοιπο της ημέρας.

Αρκετοί  λόγοι  κάνουν  επιτακτική  την  ανάγκη  παρέμβασης  στα  παχύσαρκα  παιδιά,

εφόσον η παχυσαρκία  μπορεί να επηρεάσει σχεδόν όλα τα συστήματα του οργανισμού.

Το υπερβάλλον βάρος έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση πολλών προβλημάτων υγείας,

όπως  ψυχοκοινωνικά  (χαμηλή  αυτοεκτίμηση,  κοινωνική  απομόνωση,  στιγματισμός,

κατάθλιψη), αναπνευστικά (άπνοια ύπνου, άσθμα), γαστρεντερικά (γαστροοισοφαγική

παλινδρόμηση, λιπώδης διήθηση του ήπατος, χολολιθίαση), μυοσκελετικά (πλατυποδία,

εξάρθρωση  αστραγάλων,  κάταγμα  πήχη),  καρδιαγγειακά  (υπέρταση,  δυσλιπιδαιμία,

αθηροσκλήρωση), ενδοκρινολογικά (ινσουλινοαντίσταση, δυσανοχή γλυκόζης, διαβήτη

τύπου ΙΙ, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών). Η εμφάνιση των προβλημάτων μπορεί να

είναι  μακροπρόθεσμη  καθώς  είναι  πιθανόν  τα  παιδιά  αυτά  να  γίνουν  παχύσαρκοι

ενήλικες. Η πιθανότητα αυτή αυξάνεται με την ηλικία και το βαθμό παχυσαρκίας του

παιδιού.

Η  παρέμβαση  για  αντιμετώπιση  της  παχυσαρκίας  στα  παιδιά  φαίνεται  να  είναι

απαραίτητη,  καθώς  η  θεραπεία  της  παχυσαρκίας  των  ενηλίκων  δεν  είναι  εύκολη

υπόθεση. Οι περισσότερες ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά για αύξηση της φυσικής τους

δραστηριότητας,  τα  «βιολογικά»  πλεονεκτήματα  που  έχουν  έναντι  των  ενηλίκων

(λιγότερα λιπώδη κύτταρα, σωματική ανάπτυξη) και το γεγονός ότι είναι πιο εύκολο να

αλλάξουν τις συνήθειες διατροφής και άσκησης σε σύγκριση με τους ενήλικες, είναι

κάποια από τα πλεονεκτήματα που έχουν τα παιδιά ως πληθυσμός παρέμβασης για τη

ρύθμιση του σωματικού τους βάρους.
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Η θεραπεία της παιδικής παχυσαρκίας δεν θα πρέπει να νοηθεί στο πλαίσιο π.χ. μιας

μεμονωμένης  χορήγησης  δίαιτας,  αλλά  θα  πρέπει  να  εστιάζει  στην  τροποποίηση

λανθασμένων συμπεριφορών, μακροχρονίως. Οι συμπεριφορές αυτές αφορούν τόσο τη

διατροφή όσο και την  άσκηση, και στόχος θα πρέπει να είναι η ένταξη υγιεινότερων

συνηθειών  στην  καθημερινότητα  του  παιδιού,  ώστε  να  μπορέσει  να  διατηρήσει

μακροχρονίως  τις  συνήθειες  αυτές.  Για  παράδειγμα,  ο  αριθμός  και  η  ποιότητα των

γευμάτων,  η επιλογή των σνακ,  ο έλεγχος  των μερίδων,  η συχνότητα κατανάλωσης

γλυκισμάτων,  αλλά  και  η  αύξηση  της  καθημερινής  φυσικής  δραστηριότητας,  η

ενασχόληση με αγαπημένο άθλημα, η μείωση των καθιστικών δραστηριοτήτων, είναι

μερικά θέματα όπου πρέπει να εστιάσει η παρέμβαση. Επίσης, το παιδί 

θα  πρέπει  να  ενισχύεται  να  κάνει  αλλαγές  από μόνο  του,  να  βρίσκει  εναλλακτικές

λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις και να έχει μια υγιή και ισορροπημένη στάση απέναντι

στο φαγητό. Στην όλη προσπάθεια αναμφισβήτητα η οικογένεια έχει  υποστηρικτικό

ρόλο.  Ο  τρόπος  αυτός  παρέμβασης  προϋποθέτει  την  συνεργασία  μιας  ποικιλίας

έμπειρων  επιστημόνων  (διατροφολόγοι,  καθηγητές  φυσικής  αγωγής,  παιδίατροι  και

όπου απαιτείται, γιατροί άλλων ειδικοτήτων), οι οποίοι θα ενθαρρύνουν τις μικρές και

σταδιακές αλλαγές και θα αποτρέπουν γονείς και παιδιά από το ‘κυνήγι’ του ιδανικού

βάρους.

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ   (ΕΥ ΖΗΝ)  

ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ;

Συχνά οι γονείς ανησυχούν για την ανάπτυξη του παιδιού τους και ξεχνούν πως κάθε
παιδί αναπτύσσεται με διαφορετικό ρυθμό, ακόμα κι αν πρόκειται για αδέρφια. Τι όμως
πρέπει να περιμένουμε σχετικά με τη φυσιολογική σωματική ανάπτυξη ενός παιδιού; 

Η φυσιολογική σωματική ανάπτυξη ερμηνεύεται ως η εξέλιξη ύψους και βάρους που
συνάδει  με  την  υγεία  του  παιδιού.  Στα  παιδιά,  ο  ρυθμός  ανάπτυξης  είναι  σχετικά
σταθερός. Σε γενικές γραμμές, το βάρος ενός παιδιού αυξάνεται κατά περίπου 2-3 κιλά
ανά έτος,  μέχρι  το παιδί  να γίνει  9-10 ετών,  ενώ το ύψος του αυξάνεται  κατά 6-8
εκατοστά,  από την ηλικία  των 2 ετών  και  ως  την  εφηβεία,  όπως  φαίνεται  και  στα
διαγράμματα 1 και 2. Στη συνέχεια, κατά την εφηβεία, η οποία διαρκεί περίπου 5 με 7
έτη, παρατηρείται αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης. Η έναρξη της εφηβείας συμβαίνει
νωρίτερα  στα  κορίτσια  (συνήθως  2  έτη)  σε  σχέση  με  τα  αγόρια  και  συνήθως
πραγματοποιείται στην ηλικία των 10 ετών για τα κορίτσια και 12 ετών για τα αγόρια.
Και για τα δύο φύλα, ο μέγιστος ρυθμός αύξησης βάρους και ύψους παρατηρείται 2 έτη
μετά την έναρξη της  εφηβείας.  Συγκεκριμένα,  η μέγιστη αύξηση βάρους μπορεί  να
φτάσει και τα 7 κιλά σε ένα έτος για τα κορίτσια και 10 κιλά σε ένα έτος για τα αγόρια,
ενώ η μέγιστη αύξηση ύψους μπορεί να φτάσει τα 8,5 εκατοστά σε ένα έτος για τα
κορίτσια και 9,5 εκατοστά σε ένα έτος για τα αγόρια. Μετά από το σημείο της μέγιστης
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ανάπτυξης και με την ολοκλήρωση της σεξουαλικής ωρίμανσης,  οι  ρυθμοί  αύξησης
σωματικού  βάρους  και  ύψους  μειώνονται  σταδιακά.  Όμως,  η  σωματική  ανάπτυξη
συνεχίζεται με πιο αργό ρυθμό έως περίπου την ηλικία των 18-20 ετών για τα κορίτσια
και την ηλικία των 20-22 ετών για τα αγόρια. Θα πρέπει να αναφερθεί πως η εμφάνιση
της  εμμηνορρυσίας  έχει  σχετιστεί  με  τη  σωματική  ανάπτυξη  καθώς  το  ύψος  στα
περισσότερα κορίτσια συνήθως δεν αυξάνεται περισσότερο από 5-8 εκατοστά μετά την
έναρξη της εμμηνορρυσίας. Βέβαια, τα κορίτσια που έχουν πιο πρώιμη εμφάνιση της
εμμήνου ρύσης τείνουν να μεγαλώνουν πιο πολύ μετά την έναρξή της σε σχέση με τα
κορίτσια που έχουν πιο ύστερη έναρξη.  Σε κάθε  περίπτωση θα πρέπει  οι  γονείς  να
λαμβάνουν  υπόψη  πως  η  ανάπτυξη  για  πολλά  παιδιά  και  εφήβους  μπορεί  να  έχει
ασταθή εικόνα, με περιόδους σταθερότητας που διακόπτονται από περιόδους με πολύ
αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης, ώστε να μην αγχώνονται χωρίς λόγο. 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η επίδραση της παχυσαρκίας στην σωματική ανάπτυξη η
οποία  συχνά σχετίζεται  με  την  εμφάνιση πρώιμης  ήβης.  Είναι  χαρακτηριστικό  πως
αρκετά παχύσαρκα παιδιά είναι πιο ανεπτυγμένα τόσο από άποψη βάρους και ύψους
όσο και άλλων αλλαγών στο σώμα τους πως σχετίζονται με την εμφάνιση εφηβείας. Αν
και πολλοί γονείς, χαίρονται που τα παιδιά τους είναι πιο ψηλά από τους συνομήλικους
τους, συνήθως η ολοκλήρωση της ανάπτυξης στα παχύσαρκα παιδιά πραγματοποιείται
νωρίτερα με αποτέλεσμα να μην «φτάνουν» τελικά στο μέγιστο της ανάπτυξης ύψους
που θα μπορούσαν να έχουν. 

Κλείνοντας, οι γονείς είναι χρήσιμο και θεμιτό να παρακολουθούν την ανάπτυξη του
παιδιού  τους.  Θα  πρέπει  όμως  να  αναγνωρίζουν  πως  δεν  είναι  ειδικοί  στο  να
διαγνώσουν κάποια διαταραχή στην ομαλή ανάπτυξη και οφείλουν να απευθύνονται
στον  επαγγελματία  υγείας  (π.χ.  παιδίατρο)  που  παρακολουθεί  το  παιδί  τους  για
οποιαδήποτε σχετική ανησυχία τους.

66

ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΤΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
« ΤΡΟΦΟΚΑΒΓΑΣ ΣΤΟ 

ΨΥΓΕΙΟ »



 

Διάγραμμα  1:  Ρυθμός  αύξησης  βάρους  από  την  νηπιακή έως  και  την  εφηβική
ηλικία.

 

Διάγραμμα  2:  Ρυθμός  αύξησης  ύψους  από  την  νηπιακή  έως  και  την  εφηβική
ηλικία. 
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Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η καθιστική ζωή, στα παιδιά συνδέεται με αύξηση του χρόνου που δαπανούν μπροστά
στην οθόνη (τηλεόραση, υπολογιστής, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα κ.ά),
αφενός τα οδηγεί να είναι λιγότερο σωματικά δραστήρια και μεταξύ άλλων αρνητικών
επιδράσεων «κλέβει» χρόνο από δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του
εγκεφάλου, της φαντασίας και των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. 
Τα  παιδιά  ηλικίας  έως  2  ετών δεν  πρέπει  να  έχουν  καμία ενασχόληση  με
δραστηριότητες μπροστά στην οθόνη.
Πρέπει  να  περιορίζουμε  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο τον  χρόνο  που  τα  παιδιά,
δαπανούν μπροστά στην οθόνη. Ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
1-2 ώρες ημερησίως. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Αυξάνονται: 
 Η συχνότητα καρδιακών παλμών
 Ο απαιτούμενος χρόνος ξεκούρασης
Μειώνονται:
 Η δύναμη των μυών
 Η ελαστικότητα των μυών
 Ο όγκος του προσλαμβανόμενου οξυγόνου 
Αποτέλεσμα

 Πρόωρη γήρανση

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
- Όχι τηλεόραση στα υπνοδωμάτια των παιδιών
-  Επιλογή  προγραμμάτων  στην  τηλεόραση  υψηλής  ποιότητας,  κατάλληλα  για  την
ηλικία του
- Η τηλεόραση πρέπει να είναι κλειστή κατά τη διάρκεια των γευμάτων
-  Λειτουργούμε  ως  πρότυπα  στα  παιδιά,  περιορίζοντας  τον  χρόνο  μας  μπροστά  σε
οποιοδήποτε οθόνη
- Δεν χρησιμοποιούμε τον χρόνο μπροστά στην οθόνη, ως ανταμοιβή ή τιμωρία 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Παιδιά κάτω των 8 ετών είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις διαφημίσεις, γιατί
δεν κατανοούν το σκοπό τους και δεν μπορούν να διαχωρίσουν την πληροφορία που
προβάλλεται από την πραγματικότητα.
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ΑΡΘΡΟ 11 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ   (ΕΥ ΖΗΝ)  

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

Η αγαπημένη συνήθεια των παιδιών        

Ζούμε  αναμφισβήτητα  στην  εποχή  της  εικόνας.  Τηλεόραση,  ηλεκτρονικός
υπολογιστής, βιντεοπαιχνίδια είναι πια αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, ειδικότερα
των παιδιών. Όμως, όπως με κάθε συνήθεια, η υπερβολή στη χρήση των μέσων αυτών,
έχει συνδεθεί με αρνητικές επιδράσεις σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και οι
συνήθειες  διατροφής  και  σωματικής  δραστηριότητας.  Η  επιστημονική  κοινότητα
διερευνά  τις  σχέσεις  αυτές  σε  πολλά  επίπεδα,  και  προτείνει  την  ύπαρξη  ανώτατων
επιτρεπτών ορίων για την τηλεθέαση και συνολικότερα για τη λεγόμενη ενασχόληση με
την οθόνη. 

Ειδικότερα η τηλεόραση έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο τέτοιας μελέτης   και σε
γενικές γραμμές, φαίνεται ότι όσο περισσότερο χρόνο περνούν τα παιδιά μπροστά στην
τηλεόραση τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να γίνουν υπέρβαρα. Η σχέση αυτή
φαίνεται να εμφανίζεται ήδη από τις 2 ώρες την ημέρα. Από ποιες οδούς, όμως, περνά
αυτή  η  σχέση;  Καταρχάς,  η  τηλεθέαση  είναι  ανταγωνιστική  της  σωματικής
δραστηριότητας,  εφόσον  είναι  καθιστική  δραστηριότητα.  Ο  τηλεθεατής  παραμένει
καθηλωμένος σε μια πολυθρόνα, χωρίς να κινείται, περιορίζοντας σημαντικά τη φυσική
του  δραστηριότητα.  Συνεπώς,  όσο  περισσότερο  χρόνο  περνά  το  παιδί  βλέποντας
τηλεόραση, τόσο λιγότερο χρόνο έχει διαθέσιμο για άλλες ενασχολήσεις. Βέβαια, δεν
σημαίνει ότι κι αν ακόμα ένα παιδί έφτανε σε μηδενική τηλεθέαση, όλο το χρόνο που
πριν  έβλεπε  τηλεόραση  θα  τον  αφιέρωνε  πια  σε  αύξηση  της  σωματικής
δραστηριότητας. Όντως, έχει  φανεί ότι  μειώνοντας το χρόνο τηλεθέασης,  ένα μέρος
αυτού αφιερώνεται μεν σε άλλες καθιστικές δραστηριότητες (πχ διάβασμα, μουσική),
αλλά  ένα  άλλο  σημαντικό  μέρος  αφιερώνεται  σε  αύξηση  της  σωματικής
δραστηριότητας.  Επιπλέον,  με  την  υπερβολική  τηλεθέαση  ο  ελεύθερος  χρόνος  των
παιδιών  αφιερώνεται  σε  μια  μη  δημιουργική  δραστηριότητα.  Σώμα  και  μυαλό
αδρανούν, οι «καύσεις» του οργανισμού περιορίζονται σημαντικά, όπως και η επαφή
και η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

Η τηλεόραση, όμως, δεν «παχαίνει» μόνο εξαιτίας της σωματικής αδράνειας, αλλά και
μέσω  αλλαγής  των  διατροφικών  συνηθειών.  Σε  αυτό  το  σημείο,  οι  διαφημίσεις
τροφίμων παίζουν καίριο ρόλο. Από μελέτες που έχουν γίνει ως προς το είδος και τα
χαρακτηριστικά των διαφημίσεων στην παιδική ζώνη, φαίνεται ότι η πλειονότητα των
τροφίμων  που  διαφημίζονται  είναι  χαμηλής  θρεπτικής  αξίας,  κυρίως  υψηλής
περιεκτικότητας  σε  ζάχαρη και  λίπος.  Στα  διαφημιστικά  διαλείμματα  των  παιδικών
εκπομπών παρελαύνει από τις οθόνες σύσσωμη η βιομηχανία πρόχειρου φαγητού και
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σνακ – γαριδάκια, πατατάκια, σοκολάτες, αναψυκτικά, παγωτά και μπισκότα καλούν τα
παιδιά να τα δοκιμάσουν. Και χρησιμοποιούν ιδιαιτέρως ελκυστικούς τρόπους για τα
παιδιά, όπως χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, την προσφορά δώρων, ισχυρισμούς ότι
το τρόφιμο θα  αλλάξει τη διάθεση ή θα ενισχύσει τη  μυϊκή δύναμη, αναφορά ότι το
προϊόν είναι ιδιαιτέρως νόστιμο και γευστικό. Με τους τρόπους αυτούς, αποτυπώνονται
τα προϊόντα στη μνήμη των παιδιών και τα παιδιά αυξάνουν τη ζήτησή τους από τους
γονείς τους. Η βιομηχανία δηλαδή των τροφίμων επενδύει υπέρογκα χρηματικά ποσά,
για  να  απευθυνθεί  μέσω των  μικρών  και  περισσότερο  ευάλωτων  τηλεθεατών  στην
αγοραστική δύναμη της οικογένειας. 

Επίσης, η τηλεθέαση συνδέεται με την ταυτόχρονη κατανάλωση τροφίμων, τα οποία
έχει διαπιστωθεί ότι είναι χαμηλής θρεπτικής αξίας. Και όσο περισσότερες ώρες περνά
κανείς μπροστά στην τηλεόραση, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να υπερκαταναλώσει
τροφή. Η συνήθεια της ταυτόχρονης κατανάλωσης τροφής με την τηλεθέαση είναι τόσο
ισχυρή, που μάλλον δεν διανοείται κανείς να δει τηλεόραση χωρίς να τσιμπολογήσει.  

Τον  τελευταίο  καιρό  μελετάται  άλλη  μια  επίδραση  της  τηλεθέασης  και  της
ενασχόλησης  με  τα  τεχνολογικά  μέσα,  η  οποία  αφορά τον  ύπνο.  Στις  μέρες  μας  η
ανεξέλεγκτη ενασχόληση με την τεχνολογία, ειδικά μέχρι αργά το βράδυ, επηρεάζει και
την ποσότητα και την ποιότητα του ύπνου των παιδιών. Έτσι, οδηγεί όχι μόνο στην
υπερκατανάλωση τροφής, αλλά και στη μείωση της φυσικής τους δραστηριότητας την
επόμενη ημέρα, επιδράσεις που συνδέονται σωρευτικά με την αύξηση του βάρους.

Τι μπορείτε να κάνετε ως γονείς;

Ο έλεγχος των ωρών τηλεθέασης ίσως φαντάζει ακόμα δυσκολότερος για τους γονείς
σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όταν για πολλούς η τηλεόραση μπορεί να αποτελεί
μια εύκολη και οικονομική λύση για την ψυχαγωγία των παιδιών τους. Όμως, όπως και
σε άλλους τομείς αναδεικνύεται τώρα εντονότερα και εκτιμάται ο ρόλος της ποιότητας
στη ζωή, αντιστοίχως ισχύει και για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Οι εναλλακτικές
λύσεις βεβαίως προϋποθέτουν τη θέληση για αλλαγή και τη συνεργασία μεταξύ των
μελών της οικογένειας. Kαταρχάς, ως γονείς/κηδεμόνες μπορείτε να θέσετε όρια στις
ώρες που το παιδί σας περνά μπροστά στην τηλεόραση. Σημαντικό είναι, όμως, όταν
"διώχνετε" το παιδί από την τηλεόραση, να μην συνεχίζετε οι ίδιοι το ζάπινγκ, και να
ενισχύετε εναλλακτικές δραστηριότητες. Ό,τι καλύτερο είναι να δώσετε το παράδειγμα,
βγαίνοντας έξω και παίζοντας μαζί με τα παιδιά σας ή κάνοντας έναν οικογενειακό
περίπατο. Ακόμα και όταν ο καιρός δεν επιτρέπει  τις  εξωτερικές  δραστηριότητες,  η
τηλεόραση δεν πρέπει να είναι η μοναδική σας ψυχαγωγική δραστηριότητα. Μπορείτε
να βάλετε μουσική και να χορέψετε με τα παιδιά σας, να κάνετε μια επίσκεψη στο
μουσείο ή να πάτε για μπόουλινγκ. Συζητείστε με τα παιδιά σας και διαπραγματευτείτε
μαζί τους το χρόνο τηλεθέασης,  θέτοντας  μικρούς  και ρεαλιστικούς  στόχους.  Έχετε
κατά  νου  ότι  1  με  2  ώρες  παρακολούθηση  τηλεόρασης  ημερησίως  θεωρούνται
αποδεκτές.  Ενθαρρύνοντας,  ωστόσο, τη συμμετοχή των παιδιών σας στο αγαπημένο
τους  σπορ  και  τις  αθλητικές  δραστηριότητες  του  σχολείου,  δεν  θα  τους  αφήσει
περιθώριο για περισσότερες ώρες τηλεθέασης. 

Όσον αφορά τον βομβαρδισμό των τηλεοπτικών διαφημίσεων, μπορείτε να επιλέξετε
κανάλια  χωρίς  διαφημίσεις  ή  κάποια  παιδική  ταινία  στο  βίντεο.  Παρακολουθήστε
τηλεόραση μαζί με τα παιδιά σας και συζητήστε την έντονη επιθυμία τους για κάποιο
σνακ που τους προκαλεί η τηλεόραση. Εξηγείστε τους το στόχο των διαφημίσεων και
τα  μέσα  που  χρησιμοποιούν,  προσπαθώντας  να  εκπαιδεύσετε  σκεπτόμενους
τηλεθεατές.  Μπορεί  να  σας  φαίνεται  αυτονόητο  ότι  η  διαφήμιση  και  το  κανονικό
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πρόγραμμα  της  τηλεόρασης  είναι  διαφορετικά,  για  ένα  παιδί  όμως  αυτό  δεν  είναι
ξεκάθαρο πριν ίσως φτάσει ακόμα και 10 χρονών!

Μερικές χρήσιμες συμβουλές για να πετύχετε καλύτερο έλεγχο της τηλεθέασης από
τα παιδιά σας είναι:

 Μην επιτρέπετε την τοποθέτηση τηλεόρασης στο δωμάτιο των παιδιών. 
 Θέστε σε συνεργασία με το παιδί εβδομαδιαίο στόχο για τις ώρες τηλεθέασης,

καθοδηγώντας το να επιλέξει τα πιο αγαπημένα του προγράμματα.
 Καθορίστε από κοινού και τις κυρώσεις  σε περίπτωση αθέτησης του στόχου

(προσοχή, οι κυρώσεις να ΜΗΝ σχετίζονται με το φαγητό!).
 Τοποθετήστε  κάποιο  όργανο  γυμναστικής  μπροστά  από  την  τηλεόραση,

ενθαρρύνοντας τον συνδυασμό άσκησης και ψυχαγωγίας ή ενημέρωσης. 
 Προσπαθήστε να έχετε όσο το δυνατό λιγότερες ώρες ανοιχτή την τηλεόραση.
 Ρωτήστε τα παιδιά πώς αισθάνονται ύστερα από την παρακολούθηση 

τηλεοπτικών προγραμμάτων και αν διαπιστώσετε προβληματικές επιρροές, 
προσπαθήστε να τις διορθώσετε με συζήτηση και απομυθοποίηση.

 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παίζουν με φίλους αντί να παρακολουθούν 
τηλεόραση.

 Επαινέστε  τα  παιδιά  για  τις  επιδόσεις  τους  στις  κατασκευές,  το  χορό,  τη
μουσική, τη ζωοφιλία, το κολύμπι κλπ, και όχι για οτιδήποτε σχετικό με την
τηλεόραση. 

 Τέλος, κατά τη διάρκεια της τηλεθέασης, μην έχετε διαθέσιμα σνακ στο χώρο
και φροντίστε  να τηρείτε στην οικογένεια  τους κανόνες  ότι τρώμε μόνο στο
τραπέζι και δεν τρώμε βλέποντας παράλληλα τηλεόραση.
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ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

« Νους υγιής εν σώματι υγιεί »
Με το ρητό αυτό εννοούμε ότι είναι επιθυμητό να έχουμε νου υγιή, μέσα σε σώμα
υγιές.
Η τακτική σωματική  δραστηριότητα σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή,
συμβάλλουν στην καλή υγεία.
Το βάσανο που λέγεται άσκηση, το δώρο που λέγεται υγεία
Άσκηση  σημαίνει βόλτα,  περπάτημα,  τρέξιμο,  παιχνίδι,  ποδήλατο,  κολύμβηση,
ανέβασμα  σκάλας,  προτίμηση  ποδαρόδρομου  αντί  αυτοκινήτου,  χαρά  διασκέδαση,
ανάπτυξη ορμονών μέσα μας, που σχετίζονται με τη χαρά και την ευθυμία και που
παράγονται μόνο από τη φυσική δραστηριότητα.
Άσκηση  σημαίνει  κοινωνικοποίηση,  αποδοχή  ιδιαιτεροτήτων,  σεβασμό  του  άλλου,
σημαίνει  σεβασμό του ίδιου μας του εαυτού και του θαυμαστού εργαλείου μας που
είναι το σώμα μας. 
Άμεσα οφέλη 
 Συμβολή στη σωστή ανάπτυξη  του σώματος (γερά κόκαλα, δυνατοί μύες)
 Διατήρηση φυσιολογικού βάρους  και πρόληψη παιδικής παχυσαρκίας
 Πρόληψη  συγκεκριμένων  νοσημάτων  και  παραγόντων  καρδιαγγειακού
κινδύνου, όπως υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία και σακχαρώδους διαβήτη
 Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών
 Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της ομαδικότητας.
Μακροπρόθεσμα οφέλη που εκδηλώνονται στην ενήλικη ζωή
 Μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας
 Μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και άλλων χρόνιων νοσημάτων
 Πρόληψη εμφάνισης οστεοπόρωσης
 Εδραίωση συνηθειών:  σωματικά  δραστήριος  σε  παιδική  ηλικία  σημαίνει  και
δραστήριος ενήλικας
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Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σε  αντιστοιχία  με  την  πυραμίδα  της  διατροφής,  η  πυραμίδα  της  φυσικής
δραστηριότητας είναι ένας «έξυπνος» τρόπος απεικόνισης διαφόρων τύπων άσκησης,
και ενδεικτικός της συχνότητας με την οποία θα πρέπει αυτές να πραγματοποιούνται
από  τα  παιδιά  κατά  τη  διάρκεια  μίας  εβδομάδας.  Ο  σχηματισμός  της  πυραμίδας
δηλώνει ότι προχωρώντας από τη βάση προς την κορυφή, δηλαδή από το μεγαλύτερο
εύρος ενός επιπέδου προς το μικρότερο, τόσο μικραίνει ο χρόνος τον οποίο τα παιδιά
θα πρέπει να αφιερώνουν στις δραστηριότητες του κάθε επιπέδου.

Οι  συστάσεις  για  φυσική  δραστηριότητα  και  υγεία,  σύμφωνα  με  τον  Παγκόσμιο
Οργανισμό  Υγείας (World Health Organization) αναφέρουν ότι τα παιδιά θα πρέπει να
είναι φυσικά δραστήρια για τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα.
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Στη  βάση  της  πυραμίδας  λοιπόν,  βρίσκονται  δραστηριότητες,  όπως  βόλτες  με  το
ποδήλατο, δουλειές σπιτιού (βοήθεια στον κήπο, στο καθάρισμα του σπιτιού κ.ά), το
«πήγαινε» και «έλα» στο σχολείο με τα πόδια, βόλτες και παιχνίδι στην παιδική χαρά ή
στα πάρκα κ.ά, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση από τα
παιδιά, και είναι εύκολα πραγματοποιήσιμες. 

Στο  αμέσως  επόμενο  επίπεδο  της  πυραμίδας  παρουσιάζονται  δραστηριότητες,  όπως
είναι το τρέξιμο, η κολύμβηση, καθώς και όλα τα ομαδικά αθλήματα-παιχνίδια, όπως το
ποδόσφαιρο,  η  καλαθοσφαίριση  ή  και  το  κυνηγητό.  Με  τις  δραστηριότητες  αυτές
συστήνεται τα παιδιά να ασχολούνται 3 έως 5 ημέρες την εβδομάδα. Η ένταση με την
οποία θα πρέπει να εκτελούνται ενδείκνυται να είναι τέτοια ούτως ώστε να προκαλεί
στα παιδιά λαχάνιασμα, και η διάρκειά τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 λεπτά
συνεχόμενα. 

Στο τρίτο επίπεδο της πυραμίδας περιλαμβάνονται ασκήσεις που αυξάνουν τη δύναμη
και την ευλυγισία. Για τη μεν δύναμη, οι ασκήσεις (4 με 5 σε αριθμό) θα πρέπει να
επαναλαμβάνονται  2  με  3  φορές  την  εβδομάδα,  για  τη  δε  ευλυγισία,  θα  πρέπει  να
πραγματοποιούνται  σχεδόν καθημερινά,  λίγο πριν ή αμέσως μετά από το τέλος της
κυρίως φυσικής δραστηριότητας και η διάρκεια της καθεμιάς να είναι τουλάχιστον 20
δευτερόλεπτα.

Τέλος  στην  κορυφή  της  πυραμίδας  περιλαμβάνονται  οι  λεγόμενες  καθιστικές
δραστηριότητες, με τις οποίες τα παιδιά θα πρέπει να απασχολούνται όσο το δυνατό
λιγότερο,  ιδανικά  μέχρι  1-2  ώρες  ημερησίως.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  η
παρακολούθηση τηλεόρασης, τα βιντεοπαιχνίδια και η ενασχόληση με τον υπολογιστή,
δραστηριότητες  δηλαδή  οι  οποίες  συντελούν  στην  ακινησία  και  την  αδράνεια  του
σώματος,  και  σε  υπερβολικό  βαθμό  έχουν  μακροπρόθεσμα  σοβαρές  αρνητικές
συνέπειες για την υγεία. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ  ΑΘΛΗΤΩΝ

Το ήξερες ότι οι αθλητές: 
 Για  να  «  χτίσουν  »  δυνατούς  μύες,  τρώνε  πολλές  πρωτεΐνες  (κρέας,  ψάρι,
όσπρια, αυγά)  
 Για  να  έχουν  αστείρευτη  αντοχή  τρώνε  πολλούς  υδατάνθρακες  (μακαρόνια,
ρύζι, πατάτες), ειδικά πριν τους αγώνες
 Για  να  αισθάνονται  δυνατοί  με  «φρέσκο»  μυαλό,  τρώνε  πολλές  βιταμίνες
(φρούτα, λαχανικά)  και κατά τη διάρκεια του αγώνα τους.
 Για να μην γίνονται αργοί και αισθάνονται νυσταγμένοι, κόβουν τη ζάχαρη και
τα γλυκά και προτιμάνε μέλι (απελευθερώνει αργά αργά τη δύναμή τους στο αίμα και
τους κρατάει  συνέχεια δυνατούς)  και τη μαύρη σοκολάτα (βοηθάει  το αίμα να ρέει
καλύτερα σε όλο το σώμα).

Άσκηση  σημαίνει: βόλτα,  περπάτημα,  τρέξιμο,  παιχνίδι,  ποδήλατο,  κολύμβηση,
ανέβασμα  σκάλας,  προτίμηση  ποδαρόδρομου  αντί  αυτοκινήτου,  χαρά  διασκέδαση,
ανάπτυξη ορμονών μέσα μας, που σχετίζονται με τη χαρά και την ευθυμία και που
παράγονται μόνο από τη φυσική δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 12 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ   (ΕΥ ΖΗΝ)  

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες από παγκόσμιους ειδικούς οργανισμούς ένα παιδί θα
πρέπει να εξασφαλίζει την ημέρα περίπου 60 λεπτά άσκησης. Η ένταση που συστήνεται
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ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Αυξημένη κακή χοληστερόλη             Αυξημένο
και μειωμένη                                        σωματικό
καλή χοληστερόλη                                βάρος
                                                                
Υψηλή αρτηριακή πίεση          Μειωμένη 
οστική  
                                                             μάζα            
           

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Αυξημένη          Καθιστική ζωή            Μια 
κατανάλωση                                   
ισορροπημένη
αλκοόλ           Κάπνισμα                         
διατροφή                                             

                                                      

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

είναι  (τουλάχιστον)  μέτρια,  δηλαδή  να  προκαλεί  μέτριου  βαθμού  λαχάνιασμα  ή
εφίδρωση, ενώ το είδος της άσκησης δεν έχει τόσο σημασία, αρκεί να συμβαδίζει με τις
προτιμήσεις του παιδιού. 

Αν και η συγκεκριμένη «ποσότητα» φυσικής δραστηριότητας έχει υπολογιστεί κυρίως
με  γνώμονα  τη  βελτιστοποίηση  της  σωματικής  υγείας  των  παιδιών,  τα  οφέλη  της
άσκησης δεν περιορίζονται στη σωματική ανάπτυξη μόνο, αλλά περιλαμβάνουν ψυχικά
και κοινωνικά οφέλη. Τα πολυδιάστατα οφέλη της άσκησης για τα παιδιά μπορεί να
συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία: 

 Η άσκηση βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν ένα υγιές μυοσκελετικό σύστημα.
Μέσω της άσκησης «δυναμώνουν» σημαντικά τα οστά, οι μυς και οι αρθρώσεις τους.

 Παράλληλα με την ενδυνάμωση του σκελετικού και του μυϊκού συστήματος, η
άσκηση  βοηθάει  στην  ενδυνάμωση  και  του  καρδιαγγειακού  συστήματος.
Ουσιαστικά,  κατά  τη  διάρκεια  πραγματοποίησης  μιας  φυσικής  δραστηριότητας
«γυμνάζονται» παράλληλα η καρδιά και οι πνεύμονες, δηλαδή «προπονείται» συνολικά
το καρδιαναπνευστικό σύστημα.

 Αναπτύσσεται η νευρομυϊκή συναρμογή των παιδιών. Με απλά λόγια, τα παιδιά
μέσω  τεχνικών  ασκήσεων  και  των  επαναλήψεων  αυτών  μαθαίνουν  να  ελέγχουν
καλύτερα το σώμα τους και τις κινήσεις τους, βελτιώνοντας τα αντανακλαστικά τους
και αναπτύσσοντας το συγχρονισμό μεταξύ ματιών και άκρων.

 Η άσκηση συμβάλλει σημαντικά και ουσιαστικά  στη διατήρηση ενός υγιούς
και φυσιολογικού βάρους. Η συγκεκριμένη επίδραση της άσκησης είναι ένα γεγονός
ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς την αλματώδη αύξηση στα ποσοστά
της  παιδικής  παχυσαρκίας,  καθώς  και  το  πλήθος  των  σοβαρών  και  αρνητικών
συνεπειών που η αύξηση αυτή επιφέρει στην υγεία.

 Η  φυσική  δραστηριότητα  έχει,  επίσης,  σχετιστεί  με  πολλαπλά  ψυχολογικά
οφέλη για τα παιδιά. Έχει βρεθεί ότι βελτιώνει αισθητά τον έλεγχο του άγχους και
μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης και εκδήλωσης συμπτωμάτων κατάθλιψης,
περιστατικά  που  μπορεί  να  αποδειχθούν  επικίνδυνα  ιδιαιτέρως  κατά  την  ευαίσθητη
φάση της εφηβείας. 

 Σε κοινωνικό επίπεδο, η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και ειδικά σε
ομαδικά  αθλήματα  έχει  βρεθεί  ότι  βοηθάει  τα  παιδιά  στη  γρηγορότερη  και
ουσιαστικότερη κοινωνικοποίησή τους, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για αυτοπροβολή,
«χτίζοντας» την αυτοπεποίθησή τους και αναπτύσσοντας αισθήματα συνεργασίας και
ομαδικότητας.

 Σε επίπεδο πνευματικής λειτουργίας, έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά τα οποία
ασκούνται εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στα σχολικά μαθήματα.

 Τέλος,  μια  πιο  μακροπρόθεσμη  αλλά  ιδιαίτερα  σημαντική  επίδραση  της
άσκησης  είναι  ότι  τα  παιδιά  που  είναι  σωματικά  δραστήρια  ακολουθούν  και  έναν
συνολικότερα  πιο  υγιεινό  τρόπο  ζωής,  αποφεύγοντας  την  κατάχρηση  αλκοόλ,  το
κάπνισμα ή τη χρήση ουσιών τόσο κατά τη φάση της ανάπτυξής τους, όσο και στην
ενήλικη ζωή τους.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
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ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Αυξημένη κακή χοληστερόλη             Αυξημένο
και μειωμένη                                        σωματικό
καλή χοληστερόλη                                βάρος
                                                                
Υψηλή αρτηριακή πίεση          Μειωμένη 
οστική  
                                                             μάζα            
           

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Αυξημένη          Καθιστική ζωή            Μια 
κατανάλωση                                   
ισορροπημένη
αλκοόλ           Κάπνισμα                         
διατροφή                                             

                                                      

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

                                                                          
     
                           

                                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

     Οικογένεια       Φίλοι      Σχολείο και γειτονιά   Πρόσβαση σε χώρους άθλησης
                                                                                          και υγιεινά τρόφιμα                 
           
Σ’  αυτή  την  πυραμίδα  μπορεί  να  παρατηρήσει  κανείς  ότι  η  εμφάνιση  χρόνιων
νοσημάτων  (όπως  τα  καρδιαγγειακά  νοσήματα,  ο  διαβήτης  ή  η  οστεοπόρωση)
εξαρτάται  από κλινικούς  παράγοντες  κινδύνου (όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, το
αυξημένο σωματικό βάρος) που εμφανίζονται ήδη από την παιδική ηλικία. Οι κλινικοί
αυτοί παράγοντες όμως εξαρτώνται και μπορούν σε κάποιο βαθμό να τροποποιηθούν
από  τους  συμπεριφοριστικούς  παράγοντες  κινδύνου  (διατροφή,  σωματική  άσκηση,
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κάπνισμα). Για να υπάρξουν όμως αλλαγές στους συμπεριφοριστικούς παράγοντες, το
παιδί θα πρέπει να έχει την υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους του και να
έχει  πρόσβαση σε προϊόντα και  υπηρεσίες  (πολύ καλές  επιλογές  τροφίμων,  χώρους
άθλησης) στο άμεσο περιβάλλον του (σχολείο και γειτονιά)
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
(ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ SUPER MARKET)

T  ι κοιτάμε όταν πάμε για ψώνια  
 Χαραγμένες κονσέρβες
 Τρύπια κουτιά, κονσέρβες, μπουκάλια
 Σκισμένα περιτυλίγματα
 Φουσκωμένες συσκευασίες τροφών
 Σπασμένα αβγά
 Προϊόντα με μούχλα
 Ημερομηνία λήξης προϊόντος 
 Ημερομηνία παρασκευής προϊόντος
 Χώρα προέλευσης
 Συστατικά προϊόντος
 Αεροστεγής συσκευασία
 Τις τροφές που περιέχουν πολλά «Ε» 
 Αν είναι ελεγμένα τα τρόφιμα (σφραγίδες)
 Να ρωτάμε πόσο καιρό βρίσκονται τα λαχανικά και τα φρούτα στους πάγκους

ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΤΙΚΕΤΕΣ  (ΙΝΚΑ: Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας)
Η ετικέτα πρέπει να γράφει και στα ελληνικά:
 Ονομασία προϊόντος
 Συστατικά 
 Βάρος (και καθαρό)
 Ημερομηνία παραγωγής και λήξης
 Συνθήκες συντήρησης και χρήσης
 Στοιχεία παρασκευαστή ή και του πωλητή ή κάποιου υπεύθυνου
 Τόπος παραγωγής και προέλευσης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Είναι γεγονός ότι προϊόντα από τα οποία τα περισσότερα είναι ανθιυγεινά, βρίσκονται,
είτε στην είσοδο του super market, ή σε ράφια στο ύψος των παιδιών για να είναι πιο
ελκυστικά.  

ΑΡΘΡΟ 13 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ   (ΕΥ ΖΗΝ)  

ΘΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ;

Αυτό σημαίνει να είσαι αυτός που θα μετατρέψεις τη χρονοβόρα και βαρετή διαδικασία
του σούπερ μάρκετ σε παιχνιδάκι! Διάβασε πώς θα οργανώσεις τα ψώνια από την αρχή
μέχρι  το  τέλος,  πώς  θα  μάθεις  περισσότερα  για  τα  τρόφιμα  και  παράλληλα  θα
διασκεδάσεις! 
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 Το πρώτο και το πιο σημαντικό! Φτιάξε μαζί με τους γονείς σου τη λίστα με τα
ψώνια! Ποτέ δεν πάμε στο σούπερ μάρκετ χωρίς αυτήν, γιατί αφενός όλο και κάτι θα
ξεχάσουμε,  αφετέρου  γιατί  οι  πειρασμοί  είναι  πολλοί  και  η  λίστα  μας  βοηθάει  να
μείνουμε συγκεντρωμένοι σε ό,τι χρειαζόμαστε. 
 Δοκίμασε να κατηγοριοποιήσεις τα τρόφιμα που βάλατε στη λίστα με βάση τις
ομάδες  τροφίμων!  Είναι  ένας  καλός  τρόπος  να  φρεσκάρεις  τη  μνήμη  σου,  ενώ
παράλληλα θα βοηθήσει να αγοράσετε πιο γρήγορα όσα χρειάζεστε.
 Όταν φτάσετε εκεί, πρότεινε να ξεκινήσετε από τα τρόφιμα που διατηρούνται
εκτός  ψυγείου.  Εκείνα  που  χρειάζονται  ψυγείο  ή  κατάψυξη,  είναι  καλύτερα  να  τα
πάρετε στο τέλος, για να μην προλάβουν να ξεπαγώσουν!
 Βοήθησε  όπου  μπορείς.  Για  παράδειγμα,  αν  θυμάσαι  ποιο  γάλα  αγοράζετε
συνήθως  ή  ποια  δημητριακά,  μπορείς  να  τρέξεις  να  τα  φέρεις  εσύ,  για  να
εξοικονομήσετε χρόνο.
 Στο ίδιο πνεύμα, μπορείς να πάρεις αριθμό προτεραιότητας για την αγορά των
τυριών, και καθώς περιμένεις τη σειρά σου να «μελετήσεις» τη βιτρίνα με τα διάφορα
είδη τυριών που υπάρχουν. 
 Σύγκρινε  τις  ετικέτες  τροφίμων  από  τα  αγαπημένα  σου  τρόφιμα  και  δες  αν
κάνεις την καλύτερη επιλογή! 
 Ανακάλυψε τις πιο οικονομικές λύσεις.  Για παράδειγμα,  ψάξε ποια προϊόντα
είναι  σε προσφορά ή ποια έχουν κάποιο δώρο και  φυσικά σύγκρινε  τις  τιμές.  Μην
ξεχνάς ότι για να συγκρίνεις σωστά τις τιμές δύο προϊόντων πρέπει πάντα να κοιτάς και
την ποσότητα.
 Βρες τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά! Αυτό είναι ίσως και το πιο δύσκολο
απ' όλα, γιατί πρέπει να βάλεις εμπρός όλη την παρατηρητικότητα και την υπομονή
σου! Το χρώμα, η μυρωδιά και η υφή είναι τα τρία χαρακτηριστικά που χρειάζεται να
προσέξεις. Στην αρχή θα σε βοηθήσει πολύ να δεις πώς τα διαλέγουν οι γονείς σου και
να τους ζητήσεις να σου εξηγήσουν.
 Εντόπισε έστω ένα φρούτο ή λαχανικό που δεν γνώριζες μέχρι τώρα και ζήτα
από τη μητέρα σου να το αγοράσετε, και να είναι η νέα δοκιμή της εβδομάδας.
 Όταν φτάσετε στο ταμείο, μπορείς να βοηθήσεις να βάλετε τα πράγματα στις
σακούλες. Κι εδώ όμως υπάρχουν κόλπα! Τα απορρυπαντικά δεν πάνε ποτέ μαζί με τα
τρόφιμα, γιατί μπορεί κάποιο να ανοίξει κατά λάθος. Τα κατεψυγμένα προϊόντα είναι
καλό να τα βάζουμε όλα μαζί για να διατηρούνται κρύα, ενώ τα φρούτα ή τα λαχανικά
δεν πρέπει να τα βάλουμε με κάτι βαρύ γιατί μπορεί να λιώσουν. 
Τώρα ξέρεις αρκετά για να γίνεις ο καλύτερος βοηθός στα ψώνια! 

Καλή διασκέδαση!!!

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα τρόφιμα χαλάνε όταν αναπτύσσονται σε αυτά κάποιοι μικροοργανισμοί (βακτήρια
που παράγουν τοξικές ουσίες και μολύνουν τα τρόφιμα ενώ σε μερικές περιπτώσεις
προκαλούν  και  ασθένειες.  Ο  σημαντικότερος  παράγοντας  που  συμβάλλει  στον
πολλαπλασιασμό  των  βακτηρίων  είναι  η  ζέστη  και  η  υγρασία.  Τα  βακτήρια  όμως
σκοτώνονται  σε  υψηλές  θερμοκρασίες  μαγειρέματος,  ενώ  η  ψύξη  και  η  κατάψυξη
σταματούν τον πολλαπλασιασμό τους. Τα βακτήρια μεταφέρονται από το ένα τρόφιμο
στο άλλο όταν έρχονται σε επαφή είτε στο ψυγείο, είτε στο νεροχύτη ή στους πάγκους
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της κουζίνας. Γι αυτό τοποθετούμε πάντα χωριστά ωμό κρέας, κοτόπουλο και φρέσκο
ψάρι  από  τα  υπόλοιπα  τρόφιμα.  Ακόμη  η  μεταφορά  μικροβίων  γίνεται  και  όταν
χρησιμοποιούνται τα ίδια μαγειρικά σκεύη για την κοπή διαφόρων τροφίμων π.χ. το
μαχαίρι που κόβουμε ωμό κρέας δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και για την
κοπή ενός φρούτου ή κάποιου άλλου τροφίμου, χωρίς πρώτα να έχει πλυθεί καλά.

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Να επιλέγονται προσεχτικά τα τρόφιμα που αγοράζονται
 Τα τρόφιμα που καταναλώνονται ωμά πρέπει να πλένονται και να καθαρίζονται
σχολαστικά
 Να μαγειρεύονται  στις σωστές θερμοκρασίες
 Να μην έρχονται σε επαφή ωμά και μαγειρεμένα τρόφιμα
 Τα μαγειρεμένα τρόφιμα, μέχρι να καταναλωθούν, πρέπει να διατηρούνται είτε
πάνω από τους 63ο c είτε κάτω από τους 8ο c.
 Tα μαγειρεμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται αμέσως (το πολύ σε 1-2
μέρες)
 Να χρησιμοποιούνται κατάλληλες θερμοκρασίες ξαναζεστάματος
 Να είναι καθαρές όλες οι επιφάνειες της κουζίνας και τα διάφορα σκεύη που
έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα
 Τα χέρια να πλένονται καλά και συχνά
 Να προστατεύονται τα τρόφιμα από έντομα, τρωκτικά και άλλα ζώα

ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
Με σαπούνι  και  ζεστό  νερό,  τρίψτε  το  σαπούνι  από  τις  δύο  πλευρές  των  χεριών,
ανάμεσα  στα  δάχτυλα  και  γύρω  από  τα  νύχια,  ξεβγάλτε  με  άφθονο  ζεστό  νερό,
σκουπίστε με καθαρή πετσέτα.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΚΟΠΕΙ Η ΟΡΕΞΗ
 Δεν φαίνονται αλλά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα τα μικρόβια.
Γι αυτό πλένετε τα χέρια σας
 Μετά την τουαλέτα
 Πριν φάτε ή αγγίξετε τρόφιμα
 Όταν αισθάνεστε ή βλέπετε τα χέρια σας βρώμικα
 Αφού ασχοληθείτε με κατοικίδια
 Αφού βήξετε, φταρνιστείτε ή σκουπίσετε τη μύτη σας

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1.   Μοιράζουμε τα γεύματα σε πέντε διαφορετικές ώρες της ημέρας  
Πρωινό: Παίρνει μπροστά μια μηχανή χωρίς καύσιμα; Όχι βέβαια!
Δεκατιανό: Το αγαπημένο μου φρούτο είναι ότι πρέπει
Μεσημεριανό: Ας μην τσακωνόμαστε συνέχεια με τη μαμά κάθε φορά που μαγειρεύει
φασόλια και φακές. Είναι προτιμότερο να τα δοκιμάσουμε. Είναι πραγματικά υπέροχα
και μας γεμίζουν απίστευτη δύναμη.
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Απογευματινό:  Μην ξεχνάς  το  γάλα και  το  γιαούρτι,  τους  ξηρούς  καρπούς  και  τα
φρούτα, το ζεστό ψωμί και τόσα άλλα.
Βραδινό: Σ’ αρέσει να βλέπεις όνειρα γλυκά ή εφιάλτες; Τότε πρόσεξε τι θα φας!

2.    Όταν τρώμε προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι και με καλή παρέα  
Σιγά μη φάω μαζί με όσους τσακώθηκα σήμερα! Άσε που θα πρέπει να τους κεράσω
κιόλας. Πάνω απ’ όλα οι καλοί μας τρόποι.

3.    Δεν ξεδιψάμε με αναψυκτικά  
Πρώτον,  παχαίνουν  γιατί  περιέχουν  ζάχαρη.  Δεύτερον,  μας  πρήζουν,  γιατί  έχουν
ανθρακικό και τρίτον, στο τέλος θα πρέπει να πιούμε πολύ νερό, για να ξεδιψάσουμε
από τη ζάχαρή τους. Άρα, γιατί τόσος δρόμος τσάμπα; Πίνουμε απευθείας νερό.

4.   Την ώρα που τρώμε η τηλεόραση είναι κλειστή  
Είμαστε και πιο ήσυχοι, δεν κινδυνεύουμε να βάλουμε το πιρούνι στο μάτι αντί για το
στόμα και προσέχουμε, τι μας δίνουν να φάμε.

5.   Τρώμε συχνά ψάρι  
Γιατί περιέχει κάποια λιπαρά, που υπάρχουν μόνο σ’ αυτό και είναι σαν φάρμακα για
τον  οργανισμό.  Υπάρχει  τεράστια  ποικιλία  ειδών  και  γεύσεων,  άρα  μπορούμε  να
διαλέξουμε αυτό που μας αρέσει και επίσης δείχνουμε διαφορετικοί αν ξέρουμε να το
καθαρίζουμε όμορφα και προσεχτικά στο πιάτο μας,  κάνοντας τον απέναντί  μας να
χλομιάσει, που τρώει μόνο χάμπουργκερ και τηγανητές πατάτες. Συμπέρασμα: Μην το
ψάχνετε. Κέρδισε το ψάρι!

6.   Αγαπάμε τα φρέσκα λαχανικά και τις υπέροχες ελληνικές σαλάτες  
Είπαμε : πολύ νερό μέσα τους, όμορφο δέρμα δυνατός οργανισμός! Επάνω τους!!!

7.   Εμπιστευόμαστε τη μεσογειακή διατροφή  
Λαδερά φαγητά, όσπρια, ψωμί, λαχανικά και κάνουμε γιαγιάδες, παππούδες, μαμάδες,
μπαμπάδες ευτυχισμένους. Ούτε σκέψη, Μεσογειακή διατροφή!

8.   Μας αρέσουν τα δροσερά φρούτα  
Ξέρετε εσείς. Στην εποχή τους. Επειδή το καρπούζι είναι κόκκινο,  δεν σημαίνει  ότι
ταιριάζει  με  τη  στολή  του  Αϊ  –  Βασίλη.  Συμπέρασμα  δεν  τρώμε  καρπούζι  τα
Χριστούγεννα
Μάθε  λοιπόν  πότε  είναι  σωστό  να  τρώμε  τα  φρούτα  στην  εποχή  τους,  χωρίς
συντηρητικά και φάρμακα
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Πορτοκάλια 
ΜΑΡΤΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ: Φράουλες, κεράσια
ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ: Μούσμουλα
ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ: Βερίκοκα
ΙΟΥΝΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Ροδάκινα, νεκταρίνι
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Δαμάσκηνα, καρπούζι, πεπόνι, σύκα
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: αχλάδια, σταφύλια
9.   Αποφεύγουμε τη ζάχαρη, τα πολλά μπισκότα, τα γλειφιτζούρια, τις τσίχλες  
Κλείσε τα μάτια σου. Φαντάσου τον εαυτό σου χοντρό, με στομάχι, αργό στις κινήσεις
σου και επιπλέον χωρίς δόντια λόγω ζάχαρης και αν ξαναφάς πολύχρωμα γλυκάκια,
έλα να μου γράψεις.

10.   Πίνουμε πολύ νερό  
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Το νερό  αποτελεί  το  μεγαλύτερο  κομμάτι  του  σώματός  μας,  βοηθάει  τη  μεταφορά
θρεπτικών ουσιών παντού μέσα μας, μας κάνει δυνατούς, όμορφους με λαμπερό δέρμα
και  ωραίο  χρώμα.  Και  μην  ξεχνάς,  νερό  υπάρχει  άφθονο  σε  όλα  τα  φρούτα,  τους
χυμούς και τα λαχανικά.

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Η φύση με όλα τα καλά των δέντρων της, των φυτών της και των καρπών τους, μας
προσφέρει σε κάθε εποχή όλα όσα χρειαζόμαστε για να παραμένουμε υγιείς, γεμάτοι
ενέργεια και ζωντάνια. Αλλά κι αν ακόμα κάτι δεν πάει καλά και αρρωστήσουμε, η
φύση και πάλι μας έχει έτοιμα τα φάρμακά της, απόλυτα φυσικά και χωρίς καθόλου
παρενέργειες. Μάθε λοιπόν τι χρειάζεσαι για να ξεπερνάς κάποια μικρά αλλά συχνά
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προβλήματα υγείας που μπορεί να μας ταλαιπωρούν και να μας κρατάνε μακριά από τα
παιχνίδια μας.
ΆΓΧΟΣ
Οι τροφές που καταπολεμούν το άγχος είναι:  Βερίκοκο, παντζάρι, λάχανο, μαρούλι,
ροδάκινο
ΑΚΜΗ
Οι  τροφές  που  καταπολεμούν  την  ακμή  είναι:  Καρότο,  λάχανο,  ντομάτα,  μαρούλι,
γιαούρτι
ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ
Οι  τροφές  που  καταπολεμούν  την  αμυγδαλίτιδα  είναι:  Σκόρδο,  λάχανο,  καρότο,
κρεμμύδι, παντζάρι, μέλι, γιαούρτι
ΒΗΧΑΣ
Οι τροφές που καταπολεμούν το βήχα είναι: Σκόρδο, καρότο, λάχανο, σύκο, μαρούλι,
αμύγδαλα, σέλινο, παντζάρι
ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ
Οι τροφές που καταπολεμούν τη βρογχίτιδα είναι: Σκόρδο, καρότο, λάχανο, κρεμμύδι,
μέλι, μαρούλι
ΓΡΙΠΗ
Οι τροφές που καταπολεμούν τη γρίπη είναι: Σκόρδο, πορτοκάλι, κανέλα,
λάχανο, κρεμμύδι, λεμόνι, γιαούρτι, μέλι, πιπεριές κόκκινες

ΕΛΛΑΔΑ

Η χώρα του πολιτισμού, της φιλοσοφίας, των Ολυμπιακών αγώνων και της
μεσογειακής διατροφής
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Οι πρόγονοί μας
1. Έπιναν πολύ γάλα και έφτιαχναν πολλά τυριά.
2. Στα χρόνια της Οδύσσειας έτρωγαν κυρίως κρέας
3. Στη Μακεδονία και τη Θράκη είχαν σαν βασική τροφή τα δημητριακά, τα σύκα,

το μέλι.
4. Συνόδευαν το φαγητό τους πάντα με κρασί
5. Ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν τρόπους παρασκευής του φαγητού (ψήσιμο,

βράσιμο, τηγάνισμα)
6. Δεν ήξεραν το ρύζι, τη ζάχαρη, το καλαμπόκι, την πατάτα, την ντομάτα
7. Στο Βυζάντιο έτρωγαν με τα χέρια τους ή μόνο με κουτάλι, αφού το πιρούνι

ήταν άγνωστο και το μαχαίρι το θεωρούσαν επιθετικό και δεν το ήθελαν την
ώρα του φαγητού τους.

8. Είχαν ως αγαπημένο φαγητό τους το ψωμί, το λάδι, τις ελιές, τα όσπρια και τα
λαχανικά, που τους βοηθούσαν κιόλας στις μεγάλες νηστείες της εκκλησίας.

9. Για  γλυκό  χρησιμοποιούσαν  μόνο  το  μέλι  και  μάλιστα  μαζί  με  φρούτα  και
ξηρούς καρπούς

10. Είχαν ως πιο γνωστή σάλτσα, στη βυζαντινή κουζίνα, το «γάρο». (Φτιαχνόταν
από εντόσθια ψαριών και μικρά ψάρια, τα οποία αλάτιζαν, ανακάτευαν με κρασί
και τα άφηναν στον ήλιο για δύο ή τρεις μήνες)

10 ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Διεθνώς  αναγνωρισμένο  πλέον  η  συνεισφορά  του  ωμού  ελαιόλαδου  στην  υγιεινή
διατροφή.  Γνωστή  από  τα  αρχαία  χρόνια  στην  ανατολική  Μεσόγειο  η  ελιά
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πρωταγωνίστησε  όχι  μόνο  στη  διατροφή,  αλλά και  στην αρωματοθεραπεία  και  την
ιατρική με τα θεραπευτικά έλαια.

2.ΦΕΤΑ
Αποτελεί  βασικό  στοιχείο  της  χωριάτικης  σαλάτας  και  λέγεται  φέτα  μόνο  εφόσον
παρασκευάζεται  σε  συγκεκριμένες  τοποθεσίες  της  Ελλάδας,  βάσει  του  νόμου  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τα  προϊόντα  προστατευόμενης  ονομασίας  προέλευσης.  Η
καταγωγή της  χάνεται  στους  προϊστορικούς  χρόνους  και  παρασκευάζεται  από γάλα
προβάτου, ενώ μόνο το 30 τοις  εκατό επιτρέπεται  από τον νόμο να είναι  από γάλα
κατσίκας.

3.ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΠΑΣΤΕΣ
Το «ψάρι του φτωχού» αφού καθαριστεί, του αφαιρούνται τα εντόσθια και το κεφάλι
και τρίβεται σε μπόλικο αλάτι, το οποίο απορροφά τα υγρά του. Η ουρά μένει, για να
μπορούμε να το πιάνουμε από αυτήν και να απολαμβάνουμε αυτόν τον πλούσιο μεζέ σε
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, σε βιταμίνη D,Β12, και πρωτεΐνες.

4.ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ
Το σιτάρι δίνει νοστιμότατο ψωμί, αλλά το κριθάρι είναι πιο εύκολο στην καλλιέργεια,
την επεξεργασία και τη φύλαξη, αφού δεν προτιμάται από τα τρωκτικά. Για τον λόγο
αυτό αποτέλεσε την επιλογή στο φαγητό των απομονωμένων ορεινών και νησιωτικών
αγροτικών  περιοχών.  Οι  οποίες  δημιούργησαν  τα  κριθαροροκούλουρα  και  με  λίγη
τριμμένη φρέσκα ντομάτα, μια κουταλιά μαλακό λευκό τυρί, δύο σταγόνες λάδι και
μπόλικη ρίγανη, το μετέτρεψαν σε πραγματικό μεζέ. 

5.ΟΥΖΟ
Το  ευγενές  ποτό  της  Ελλάδας  προέρχεται  από  γλυκάνισο  εξαιρετικής  ποιότητας,
μαστίχα Χίου, βότανα της ελληνικής γης και καθαρή απόσταξη ατελείωτων ωρών και
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αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στο εξωτερικό, σε
πάνω από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

6.ΜΑΣΤΙΧΑ
Φυτρώνει μόνο στη Χίο, ίσως λόγω της μικρής βροχόπτωσης, της μεγάλης ηλιοφάνειας
και του ασβεστολιθικού εδάφους του νησιού, που γεννάει το δέντρο που δακρύζει και
βοηθάει στη χώνεψη, καθαρίζει το στόμα και προσθέτει άρωμα σε κρέμες, γλυκά και
ποτά.
7.ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
Όλα τα φρούτα και τα λαχανικά μετατράπηκαν σε γλυκά του κουταλιού, με πρώτους
δασκάλους τους μάγειρες των σουλτάνων, τους Χιώτες. Καθώς στα ψυχρά κλίματα των
βορείων Βαλκανίων τα γλυκά ήταν πάντα πιο λιπαρά,  με βάση το γάλα,  η Ελλάδα
παρουσίασε την εναλλακτική λύση, που έμελλε να γίνει και η πιο απλή μορφή γλυκού,
που εύκολα  μπορεί  να φτιαχτεί  σε κάθε  σπίτι  και  να φυλαχτεί  για  μεγάλο χρονικό
διάστημα εκτός ψυγείου. 
8.ΣΤΑΦΙΔΑ
Έσωσε  πολύ  κόσμο  από  την  πείνα  κατά  τα  δύσκολα  χρόνια  του  πολέμου,  καθώς
αποτελούσε πάντα ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα μας. Δεν παράγεται
από όλα τα είδη σταφυλιού, αλλά από τα πιο αυτοκρατορικό (σουλτάνας), όπως λέει
και  το  όνομά  της  (σουλτανίνα).  Περιέχει  70  τοις  εκατό  σάκχαρα  και  είναι  πιστός
σύντροφος κάθε αθλητή, ορειβάτη, ποδηλάτη, στρατιώτη και φυσικά παιδιού, που θέλει
γρήγορα μετά από ένα ενεργειακό γλύκισμα να επιστρέψει στο παιχνίδι του.

9.ΠΑΣΤΕΛΙ
Το  μέλι,  δώρο  Θεών.  Τονωτικό,  λαμπερό  και  πεντανόστιμο,  αλλά  έτσι  όπως  είναι
ρευστό είναι  κάπως δύσκολο να  το  μεταφέρει  κανείς  εύκολα  στις  καθημερινές  του
δραστηριότητες. Γι αυτό παντρεύτηκε με το σουσάμι, πλούσιο σε βιταμίνη Ε, ασβέστιο,
κάλιο, φώσφορο, μαγνήσιο και σίδηρο και δημιούργησε μια απλή και δυνατή μορφή
γλυκίσματος, που μπορεί να διατηρηθεί για πολύ καιρό. 
10.ΡΕΤΣΙΝΑ
Προέκυψε  από  τη  συνήθεια  των  αρχαίων να  σφραγίζουν  με  ρετσίνα  πεύκου  τους
αμφορείς, στους οποίους φύλαγαν το λευκό κρασί, για να μην μπαίνει αέρας μέσα και
το ξινίζει, με αποτέλεσμα να διαρρέει μέρος αυτού μέσα στο κρασί και να του δίνει μια
νέα μεθυστική γεύση πευκοδάσβους. Το αγαπημένο κρασί των ταπεινών πιάτων και
φυσικά των τουριστών, που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας.  

ΓΟΝΕΙΣ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:

Το φαγητό των παιδιών είναι ξεκούραση και ευχαρίστηση!
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 Μην πιέζετε τα παιδιά να φάνε όλο το φαγητό που εσείς προτείνετε. Η πίεση
προκαλεί άρνηση. 
 Μη συζητάτε έντονα και νευρικά τα προβλήματα της ημέρας κατά τη διάρκεια
του φαγητού. Η νευρικότητα στο τραπέζι δημιουργεί  σύγχυση, άγχος και  δυσπεψία.
Φτιάξτε  μια  ήρεμη  και  ευχάριστη  ατμόσφαιρα,  δίνοντας  στο  παιδί  τον  χρόνο  που
χρειάζεται για να μασήσει σωστά και να ολοκληρώσει το φαγητό του.
 Ταΐστε  τα  παιδιά  όταν  πεινούν  πραγματικά.  Η  πείνα  προκαλείται  από  την
ανάγκη  του  οργανισμού  να  προσλάβει  θερμίδες.  Αν  δεν  πεινά  όταν  πρέπει,
σιγουρευτείτε ότι δεν έχει «μπουκώσει» κρυφά με άχρηστα σνακς, που το καλύπτουν
θερμιδικά και το χορταίνουν και έτσι την ώρα του πραγματικού φαγητού εκείνο είναι
ήδη…ταϊσμένο. 
 Αφήστε τα παιδιά να σερβιριστούν μόνα τους και σεβαστείτε τις προσωπικές
επιλογές τους. Το να φροντίζουν τον εαυτό τους τα κάνει υπεύθυνα και ενεργητικά.
 Αφήστε  τα  παιδιά  να  σας  βοηθήσουν  στην  κουζίνα.  Δώστε  τους  να
ανακατέψουν υλικά, όπως αλεύρι, ρύζι ή όσπρια και μετά ζητήστε να σας βοηθήσουν
στην καθαριότητα του τραπεζιού. Τα παιδιά το αντιλαμβάνονται σαν δημιουργία και
ευχαριστιούνται πολύ.
 Μη μαλώνετε τα παιδιά όταν κάνουν κατά λάθος κάποια ζημιά στην κουζίνα και
μην τους μεταδίδετε το άγχος σας. Για να το καταπολεμήσουν, τα παιδιά αναζητούν
πηγές  ευχαρίστησης  στο  άσκοπο  φαγητό,  που  προκαλεί  παχυσαρκία  και  στην
τηλεόραση, που προκαλεί νευρικότητα και υπερκινητικότητα.
 Αντικαταστήστε την εύκολη ευχαρίστηση της τηλεόρασης με την απαραίτητη
για  τα  παιδιά  σωματική  άσκηση,  την  οποία  πρέπει  να  καθιερώσετε  για  ίλη  την
οικογένεια. Η σωματική άσκηση χαρίζει στο παιδί πραγματική ευεξία και διεγείρει την
όρεξή του.

Οπλιστείτε με υπομονή
Θα πρέπει  να  είστε  προετοιμασμένοι  ότι  στην προσπάθεια  να  εκπαιδεύσετε  και  να
καθοδηγήσετε τα παιδιά στους κανόνες της υγιεινής διατροφής και να καθιερώσετε στο
σπίτι το σωστό γεύμα, θα συναντήσετε πολλές δυσκολίες. Θα έρθετε αντιμέτωποι με
βλαπτικές  συνήθειες  που  ευνοεί  ο  σύγχρονος  τρόπος  ζωής  και  η  διαφήμιση,  με
αντίθετες  διατροφικές  επιλογές από το φιλικό σας περιβάλλον ή το περιβάλλον των
παιδιών και θα αναγκαστείτε να πείτε πολλά όχι. Οπλιστείτε με υπομονή και μάθετε να
υποχωρείτε προσωρινά όταν αισθανθείτε αντίσταση σε κάτι που προτείνετε.
Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η καλύτερη καθοδήγηση είναι  η μίμηση. Εφόσον
εσείς οι ίδιοι ακολουθείτε συστηματικά και όχι περιστασιακά τους κανόνες της υγιεινής
διατροφής που προτείνετε και έχετε πεισθεί για την αξία τους, να είστε σίγουροι ότι
αυτό θα το μεταδώσετε και στα παιδιά σας.
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Η ενέργεια  που χρειαζόμαστε στην ηλικία μας, για τα παιχνίδια  μας,  τα
σπορ  που  μας  αρέσουν  και  τα  μαθήματά  μας,  είναι  σχεδόν  ίση  με  αυτή  που
χρειάζεται ένας πρωταθλητής στους αγώνες του. Άρα, γιατί να μη βοηθάμε τον
εαυτό μας να είναι πάντα δυνατός και έτοιμος για το καλύτερο;

ΖΗΤΩ Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ!!!!
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
6  ου   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

         
                   

    

                                  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ: ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε 70

ΔΡΑΣΕΙΣ
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ΧΟΡΟΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Συμμετέχω κι 
εγώ με την 
«Υγιεινή μου  
διατροφή»

Ε ΡΕ  
ΓΛΕΝΤΙΑ!!!



 Εγγραφή  στο  Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα,  Ισορροπημένης  Διατροφής  και
Σωματικής  Δραστηριότητας,  του  Βιωματικού  Σχολείου (  Μέτρο  –  Ποικιλία  –
Κίνηση -  Ευεξία),  με υλικό για εκπαιδευτικό,  γονείς  και  παιδιά (δραστηριότητες  –
παιχνίδια - αναρτήσεις με δημιουργίες ομάδας)
 Συμμετοχή σε ημερίδα του « Κοινωνικού Σχολείου » με θέμα: 

« Αξίες ζωής μέσα από τον αθλητισμό
Η δύναμη του ονείρου στη ζωή μας

Η σημασία της σωστής διατροφής και της άσκησης»
Ομιλητές η Άννα Βερούλη & ο Νίκος Μιχαλόπουλος

 Άρθρα  για  γονείς  και  παιδιά των  Εθνικών  Διατροφικών  Οδηγών και  του
ΕΥΖΗΝ ( περιεχόμενα)
 Επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ και φούρνο
 Επίσκεψη – συζήτηση διατροφολόγου στο Σχολείο
 Προετοιμασία ενός «υγιεινού πρωινού στο σχολείο», σε συνεργασία με τους
γονείς,  που  την  ονομάζουμε  «γιορτή  πρωινού»,  της  1ης ώρας  του  ωρολογίου
προγράμματος,  στην  οποία  τα  παιδιά  μαθαίνουν  τι  περιέχει  ένα  πλήρες  πρωινό,  το
οποίο καταναλώνουν μαζί με τον εκπαιδευτικό, με σκοπό να δοθεί έμφαση στην αξία
αυτού του γεύματος και να συνδεθεί με θετικές εμπειρίες (με στολισμό ανάλογο της
τραπεζαρίας, λουλουδάκια στα τραπέζια και κόμικς, γνωμικά στους τοίχους)
 Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών σε ώρα μαθήματος
Κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος,  αφιερώνουμε  ένα  «δεκάλεπτο  διάλειμμα»,  για
φρούτα και λαχανικά, με σκοπό να αυξηθεί η κατανάλωσή τους από τα παιδιά. Στα
πλαίσια αυτής της δράσης οι μαθητές θα μάθουν να καθαρίζουν φρούτα και λαχανικά
και θα δοκιμάσουν τη γεύση τους, καταναλώνοντάς τα μαζί με τον εκπαιδευτικό και
τους συμμαθητές του, φέρνοντάς τα  όλοι από το σπίτι.
 Καθιέρωση «θεματικών εβδομάδων»
Για παράδειγμα «εβδομάδα χωρίς ανθυγιεινά σνακ» ή «εβδομάδα χωρίς αναψυκτικά»,
κατά τη διάρκεια των οποίων καλούνται οι μαθητές να περιορίσουν την κατανάλωση
των συγκεκριμένων τροφίμων
 Φωτογράφηση ομάδας σε διάφορες δραστηριότητες
 Δημιουργία  βιντεοκλίπ του  τραγουδιού  «Μάγειρας»,  σε  στίχους  Χ.
Παπαδόπουλου και μουσική Δ. Μαρκατόπουλου, που το ονομάσαμε:
 «το όνειρο του Άγγελου»,  από φωτογράφηση ομάδας, προσαρμοσμένη σε ανάλογο
σενάριο.
 Δημιουργία βίντεο, (από φωτογραφίες) με ενότητες, όπως εικαστικές δημιουργίες
ομάδας,  επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ,  επίσκεψη σε φούρνο, ένα υγιεινό  πρωινό στο
σχολείο, και από τα backstage του βιντεοκλίπ. 
Επίσκεψη – ενημέρωση – συζήτηση ιατρού στο Σχολείο μας 
Εκμάθηση παραδοσιακών χορών, όπως καλαματιανός, συρτός στα δύο κ.λ.π. (Μήλο
μου  κόκκινο,  λεμονάκι  μυρωδάτο…),  ταγκό  (ο  χορός  των  μπιζελιών,  ο  γάμος  του
πρίγκιπα Λεμόνη)
Δημιουργία ποιημάτων με μηνύματα σχετικά με την υγιεινή διατροφή
Εύρεση ποιημάτων 
Τραγούδια για τη διατροφή
Δημιουργία χορωδίας
Παροιμίες , Αινίγματα: εικονόλεξα (και λύσεις από περιεχόμενα)
Γλωσσοδέτες
Μουσικοθεατρική παράσταση: Τροφοκαβγάς στο ψυγείο 
Μουσική επένδυση της παράστασης
Χρήση μουσικών οργάνων, για τις ανάγκες της θεατρικής παράστασης
Χορογραφίες, για την ανάγκη της παράστασης
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Σκηνικά, για τις ανάγκες της θεατρικής παράστασης
Κοστούμια παράστασης και της όλης παρουσίασης του προγράμματος
Θεατρικά δρώμενα
Δημιουργία  πυραμίδας  διατροφής με  αληθινά  τρόφιμα  (φέρνουν  τα  ίδια  παιδιά)
στον αύλειο χώρο του σχολείου και στο αμφιθέατρο (βλέπω και παιχνίδια)
Συζήτηση στο διάλειμμα, ποιος έχει το πιο υγιεινό κολατσιό
Τα παιδιά γίνονται τρόφιμα και το καθένα μας αφηγείται την ιστορία του

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Α΄  ΠΑΙΧΝΙΔΙ:     Φιδάκι της διατροφής  
 Φιδάκι της διατροφής
 Βιβλίο: Αγωγή Υγείας – Διατροφικές συνήθειες
 Βιβλίο:  Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος

Μιχαλόπουλος
Β΄ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (για πυραμίδα διατροφής):

 Φέρνουν τα παιδιά ομοιώματα τροφίμων
 Χωρισμός παιδιών σε 6 ομάδες – ομάδες τροφίμων: Κάθε ομάδα μπροστά σε

ένα σωρό όλων των ομοιωμάτων επιλέγει τα τρόφιμα της ομάδας της και με
χρονομέτρηση 

 Χωρισμός παιδιών σε 2 ομάδες  (ζωικής και φυτικής προέλευσης), κάθε ομάδα
συγκεντρώνει - επιλέγει τα αντίστοιχα τρόφιμα από το σωρό των ομοιωμάτων
και με χρονομέτρηση…

 Τοποθετούμε  τα  τρόφιμα  σε  λανθασμένη  θέση,  καλούμε  τα  παιδιά  να  τα
τοποθετήσουν στη σωστή θέση, συζητούμε για το αν λείπει κάποιο τρόφιμο 

 Τα παιδιά να πάρουν τροφές από την πυραμίδα, φτιάχνοντας ένα ολοκληρωμένο
γεύμα στο πιάτο, τονίζοντάς τους και την ποσότητα.

 Συζήτηση για τις  τροφές,  την θρεπτική τους αξία,  τις  ομάδες,  τη μορφή της
πυραμίδας (ιστορία, γελοιογραφία, ερωτήσεις απαντήσεις στα περιεχόμενα της
πυραμίδας)

Γ΄. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Βιβλίο:Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος  Μιχαλόπουλος
(σελ.32)
Δ΄. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ     

Βιβλίο:Πέντε σωματοφύλακες σε αποστολή, Άννα Βερούλη, Νίκος Μιχαλόπουλος
(σελ. 28, 29)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
 Από βιβλίο: Αγωγή Υγείας – Διατροφικές συνήθειες, τετράδιο μαθητή
 Φυσική Αγωγή, Γ΄ Δημοτικού (σελ. 37)
 Βιβλίο:Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος

Μιχαλόπουλος (σελ.14, 31, 34, 38)
 Ζωγραφίζω τα κατάλληλα τρόφιμα στην πυραμίδα διατροφής (σύμφωνα με τις

ομάδες τροφίμων (σχέδιο 1)
 Κόβω και τοποθετώ τα τρόφιμα στη σωστή τους θέση στην πυραμίδα (σχέδιο2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΥΙΖ
 Βιβλίο:Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος

Μιχαλόπουλος (σελ.6,7)
 Φυσική Αγωγή, Ε κ΄ΣΤ΄Δημοτικού (σελ. 61, 77)

ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ
Φυσική Αγωγή, Ε κ΄ΣΤ΄Δημοτικού (σελ. 67 και περιεχόμενα)
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
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Βιβλίο:Πέντε σωματοφύλακες σε αποστολή, Άννα Βερούλη, Νίκος Μιχαλόπουλος
(σελ. 19 – συμπλήρωση λέξεων)
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ
ΕΥ ΖΗΝ: Η γωνιά των παιδιών παιχνίδια – Παίξε με το κολατσιό 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ
ΕΥ ΖΗΝ:   Η γωνιά των παιδιών παιχνίδια – Τι να πίνω όταν διψάω 
Βιβλίο:Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος  Μιχαλόπουλος
(σελ. 26, 27)
ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ
Βιβλίο:Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος  Μιχαλόπουλος
(σελ. 10,11, 21)
Βιβλίο:Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος  Μιχαλόπουλος
(σελ. 12, 13)
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Βιβλίο:Πέντε σωματοφύλακες σε αποστολή, Άννα Βερούλη, Νίκος Μιχαλόπουλος
(σελ. 15)
ΤΕΣΤ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Βιβλίο:Πέντε σωματοφύλακες σε αποστολή, Ά. Βερούλη, Μιχαλόπουλος (σελ.23)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
 Από βιβλίο: Αγωγή Υγείας – Διατροφικές συνήθειες, τετράδιο μαθητή
 Βιβλίο:Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος
Μιχαλόπουλος (σελ. 12, 13)

ΤΕΣΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Από βιβλίο: Αγωγή Υγείας – Διατροφικές συνήθειες, τετράδιο μαθητή
ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ
Βιβλίο:Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος  Μιχαλόπουλος
(σελ.30)
ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Βιβλίο:Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος  Μιχαλόπουλος
(σελ.35)
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ
Βιβλίο:Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος  Μιχαλόπουλος
(σελ.18, 31)
ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ
Βάζουμε  σε  ένα  θρανίο  διαφορετικά  φρούτα  και  λαχανικά  και  με  μάτια  «δεμένα»,
προσπαθούν να τα  αναγνωρίσουν με την αφή από το σχήμα τους, με την όσφρηση από
το άρωμά τους ή και από τη γεύση τους δίνοντάς τα να τα δοκιμάσουν. Μπορούμε να
το κάνουμε και σε συναγωνισμό. 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Βιβλίο: Το φαγητό δεν είναι μόνο για να χορταίνουμε, Ελένης Χαράτση-Γιωτάκη
Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
Βιβλίο:Πέντε  σωματοφύλακες  σε  αποστολή,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος  Μιχαλόπουλος
(σελ.33)

92 ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΑΣ 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ!

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ 
ΞΕΚΙΝΑ!



ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΩΝ
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ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΑΣ 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ!

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ 
ΞΕΚΙΝΑ!

ΚΑΛΟ Ε!
ΦΕΡΤΕ ΤΟ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ!!!

ΕΦΤΑΣΕΕΕ!!!
ΚΑΛΟ ΣΑΣ 

ΤΑΞΙΔΙ!



1. ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ  

2.  ΛΑΧΑΝΙΚΑ

3. ΦΡΟΥΤΑ
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4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ  

 

5. ΚΡΕΑΣ, ΤΑ ΨΑΡΙΑ, ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΓΑ
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6. ΤΑ ΛΙΠΗ

ΚΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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Σχέδιο 1
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Σχέδιο 2
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ΕΝΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ

ΑΥΓΟ ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑ ΤΥΡΙ

ΒΡΩΜΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΞΗΡΟΙ

ΚΑΡΠΟΙ

ΥΔΩΡ

ΓΑΛΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΣΠΡΙΑ ΦΡΟΥΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΤΑΤΕΣ ΧΟΡΤΑ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΕΜΟΝΙ ΡΥΖΙ ΨΑΡΙ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΙΤΑΡΙ ΩΜΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΑΛΑ

Εγώ είμαι το γάλα
νόστιμο και θρεπτικό
Στα παιδιά δίνω υγεία
και γερή οδοντοστοιχία

ΝΤΟΜΑΤΑ

Τ’ όνομά μου είναι Μάτα
κι όλοι με γνωρίζουν
είμαι η ντροπαλή ντομάτα
ζουμερή λαχταριστή
έτοιμη για τη σαλάτα
κι έχω κι ένα ξαδερφάκι
τον Βρασίδα, τον Κρεμμύδα
γεύση νοστιμιά χαρίζει
κι όταν η μαμά τον καθαρίζει
τα ματάκια της τα καίει
κι όλο κλαίει κι όλο κλαίει
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ΑΓΚΙΝΑΡΑ

Για κοιτάξτε με κι εμένα την κυρία αγκινάρα
μια πανέμορφη κουκλάρα

με φυλλαράκια αγκαθωτά, έχω όμως νοστιμιά
και μια άγρια ομορφιά

Δεν σας λέω υπερβολή, εκτός από όμορφη πολύ
είμαι και πολύ θρεπτική!

Έχω όμως και μια φίλη το μαρούλι, τη Μαρουλίτα
που δεν έχει καμιά σχέση με τα ανόητα τα βλίτα

είναι πράσινη κι αυτή και τρυφερή
νόστιμη κι υγιεινή

να σας πω ένα μυστικό που το ’χω στην καρδιά κρυφό
Αχ! ερωτεύτηκα κι εγώ, μόλις είδα με το πρώτο, το όμορφο και τρυφερό καρότο!

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Αλήθεια ποιος δε με γνωρίζει
εγώ είμαι το καρπούζι
κι ένα μπράβο μου αξίζει.
Όταν είναι καλοκαίρι
και η ζέστη φοβερίζει
το καρπούζι σας δροσίζει
Χλάπα – χλούπα με τρώνε τα παιδιά
και τους παίρνουν τα ζουμιά!
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ΜΗΛΟ

Είμαι ο Αιμίλιος το μήλο
κατακόκκινο και στρογγυλό

και πολύ υγιεινό
κάτω από φουντωτή μηλιά
κάθισε ο Νεύτωνας παλιά

κι έπεσα με δύναμη στο σοφό του το κεφάλι
κι έκανε ανακάλυψη μεγάλη!!!
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ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Το χρώμα μου πορτοκαλί
και είμαι ζουμερό πολύ

Έχω ομορφιά και κάλλη
και με λένε πορτοκάλι

ΦΑΣΟΛΙ
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Αχός βαρύς ακούγεται
πολλά ντουφέκια πέφτουν

ηχούν απ’ την Ελλάδα
που τρώνε φασολάδα

Είμαστε φασόλια δυνατά
νόστιμα κι υγιεινά

ΦΑΚΗ ΚΑΙ ΡΕΒΙΘΙ
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Εν δυο, εν δυο, κοίταξέ με να με δεις
είμαι ο καπετάν Φακής

πώς μ’ αρέσει η φακή που ’χει σίδηρο πολύ
και με κάνει δυνατό και το σώμα μου γερό

Κι έχω κι ένα αδερφάκι, που ναι τόσο δα μικρούλη
σαν τον κοντορεβυθούλη.

Ας είναι όμως μικρό
έχει δύναμη κι αυτό και χαρίζει στα παιδιά

δυνατά γερά κορμιά

ΨΩΜΙ
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Είμαι το ψωμάκι εγώ
αφράτο και υγιεινό

από το σιτάρι βγαίνω
και στο κάθε σπίτι μπαίνω

έχω τρία χρωματάκια
κίτρινο, λευκό και μαύρο
προτιμήστε με σε μαύρο
γιατί σας χαρίζω υγεία

και διώχνω την παχυσαρκία

 

ΛΙΠΗ
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Εγώ είμαι το λίπος το καημένο
λίγο παρεξηγημένο

Πολλοί με καταδικάζουν
και λίγοι με κοιτάζουν

Λίγο από μένα φάτε
γιατί μέσα στις μερίδες

κρύβω και πολλές θερμίδες

ΨΑΡΙ

Είμαι το καλό το ψάρι
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με μένα καλά μου παιδιά
θα κάνετε αετίσια τη ματιά
και τη μνήμη σας πλατιά
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ΚΡΕΑΣ

Είμαι το καλό το κρέας
νόστιμο και θρεπτικό

μα προσέξτε όμως παιδιά
όχι κρέας κάθε μέρα

δυο φορές την εβδομάδα είναι αρκετό
γιατί αλλιώς αν με φάτε κάθε μέρα

η κοιλιά σας θα φτάσει πέρα
κι όχι ζαμπόν και μορταδέλες
γιατί θα γίνετε σαν τις βαρέλες
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
Όταν η φαντασία τρέχει….

(τοποθετήθηκαν στην τάξη, πάνω σε ντυμένα φελιζόλ, στους τοίχους και σε θρανία)

 Πυραμίδα μεσογειακής διατροφής 

 Πυραμίδα με ομοιώματα τροφίμων, που έφεραν τα παιδιά
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Η κυρία υγιεινούλα και η κυρία ανθυγιεινούλα
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ΚΟΛΑΖ, με τρόφιμα από περιοδικά, εφημερίδες, τους βάζουμε μαλλιά με νήματα

.
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                                   Τα μήλα που άλλαξαν τον κόσμο

Κατασκευή σκηνής σε χαρτόνι, κολλάμε δεξιά, αριστερά βελουτέ κόκκινο σαν 
κουρτίνες με φιογκάκια και ζωγραφισμένα τρόφιμα να χορεύουν πιασμένα , γράφουμε 
το μήλο μου κόκκινο σαν να το τραγουδάνε.

 Ζωγραφιά σε χαρτόνι τροφίμων ακτινωτά και γραμμένα ονόματα μικρά των 
παιδιών σε κάθε τρόφιμο αντίστοιχα, πάνω στις ακτίνες – γραμμές (ανάλογα με τους 
ρόλους που έχουν)
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 Κατασκευή μήλων, τυλίγουμε χαρτιά, σαν μπαλίτσα. Από έξω τα τυλίγουμε με
βελουτέ κόκκινο, βάζουμε για κλωναράκι ένα ξυλάκι κανέλα και κολλάμε πάνω
του φυλλαράκια από χαρτόνι πράσινο
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 Πυραμίδα κατασκευή σαν νύφη (σχέδιο 3) με χάρτινα στεφανάκια, γεμισμένα
με αλουμινόχαρτο , μαλλιά και λουλουδάκια ψεύτικα στο «φουστάνι»

 Τα πιατάκια της διατροφής -  Τα παιδιά ζωγραφίζουν σε κάθε πιάτο τρόφιμα
μιας ομάδας. 

 

117



 Ο Βασιλιάς υγιεινούλης και η Βασίλισσα ανθιυγιεινούλα
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«ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»
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 Κόμικς,  έχοντας  σαν  ήρωες  τον  Ποπάυ  (σπανάκι),  τον  Καραγκιόζη,  τον
Ντόναλντ Ντακ, ποδήλατο
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Εγώ σας συνιστώ να τρώτε 
λαχανικά και κυρίως το σπανάκι, 
για να έχετε υγεία και να είστε 
δυνατά παιδάκια

Κι εμένα μ’ έκοψε η 
λόρδα και θα ’θελα 
να φάω το 
ποδήλατο. Αυτές τις 
ρόδες θα τις έκανα 
μια ωραία 
σαλτσούλα!

Ωχ! Ο 
Καραγκιόζης 
θέλει να με κάνει 
μια μπουκιά. 
Πρέπει να την 
κοπανήσω!



                   

 Κατασκευή  με  κατσαρόλα  -  τσουκάλι  ζωγραφισμένη  να  βράζει  (βγαίνουν
ατμοί), κολλάμε στο άνοιγμά της  φακές, τσουβαλάκι (λινάτσα σαν σακί μικρό)
με  φασόλια  κολλημένα στο άνοιγμά του και  ένα άλλο με  μακαρόνια χονδρά
μέσα,  ήλιος  με  κριθαράκι  και  ακτίνες  με  μακαρόνια,  μία  καρδούλα  με
περίγραμμα άσπρων φασολιών, γεμισμένη με φακές και μία ομπρέλα με ρύζι.
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ΙΔΕΕΣ: σε κορνίζα

  
 Κατασκευή αμυγδαλιάς, με ξυλαράκια κανέλας, ψεύτικα λουλουδάκια   
και τσάι στη βάση και κατασκευή χελιδονοφωλιάς με φακές, σε κορνίζα
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ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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« ΟΙ ΤΑΡΑΝΔΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ »
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Κατασκευή,  από  δραστηριότητες  Βιωματικού  Σχολείου,  ενότητα:  Σωματική
δραστηριότητα - Γνωρίζοντας τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας. 
Για κέρατα είναι οι παλάμες των παιδιών και για πρόσωπο η δεξιά τους πατούσα, Το
χαμόγελο  είναι  η  αγαπημένη  δραστηριότητα  των  παιδιών,  στην  αριστερή  παλάμη,
γράφονται τα συναισθήματα που νοιώθει όταν κάνει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα
και στη δεξιά τα οφέλη της

« ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ »
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Ζωγραφιά , από δραστηριότητες Βιωματικού Σχολείου, ενότητα: Εικαστικά – το 
οικογενειακό τραπέζι

« Η ΦΡΟΥΤΙΕΡΑ »
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Κατασκευή  με  κολλάζ  και  ζωγραφική,  από  δραστηριότητες  Βιωματικού  Σχολείου,
ενότητα: Εικαστικά – ομάδες τροφίμων

« ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΡΩΜΕ ΣΠΙΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ »
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( Δραστηριότητα Βιωματικού Σχολείου, Ενότητα: Εικαστικά)

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ - ΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ
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Η αξία της διατροφής, έχει αποτυπωθεί και στις παροιμίες  που μας διδάσκουν,
μας συμβουλεύουν, μας επαινούν, σχολιάζουν,  αναδεικνύοντας την ιδιοφυία,
την εξυπνάδα και το πνεύμα του έθνους μας.
1. Αγάλια αγάλια γίνεται η αγουρίδα μέλι
2. Αδικίας σπυρί σπαρμένο κι αν φυτρώσει δεν καρπίζει
3. Ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στο αλεύρι
4. Άλλοι σπέρνουν και θερίζουν κι άλλοι τρων και μαγαρίζουν
5. Αμίλητος σαν ψάρι
6. Αμπέλι για την αφεντιά σου κι ελιά για τα παιδιά σου
7. Αν βρεις φαγητό όρμα, αν βρεις καβγά φύγε
8. Αν δε βρέξεις κώλο ψάρια δεν τρως
9. Άνθρωπος χωρίς υπομονή λυχνάρι δίχως λάδι
10.  Άνθρωπος που δεν πεινάει, τι θα πει ψωμί δεν ξέρει
11.  Άξιος είναι στο φαί και γρήγορος στον ύπνο
12.  Από κακό βαρέλι ξινό κρασί θα πάρεις
13.  Από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει κι αν καεί
14.  Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλλα
15.  Από το γάμο έρχομαι και μα την πείνα που ’χω
16.  Αρρώστου χείλη φαίνονται και νηστικού μαγούλες
17.  Αυγό να πάρεις απ’ αυτόν δεν έχει κρόκο μέσα
18.  Αυτά που θες ξενέρωτος, τα κάνεις μεθυσμένος
19.  Αυτός δεν χαρίζει κάστανα
20.  Βάλε αλεύρι, κάμε πίτα
21.  Βάλε ελιά για τα παιδιά σου και μηλιά για την κοιλιά σου
22.  Βασιλικός κι αν μαραθεί την μυρουδιά την έχει
23.  Βγάζει απ’ τη μύγα ξύγκι
24.  Βλέπει τα ραδίκια ανάποδα
25.  Βλέπεις φαί, κάτσε φάε. Βλέπεις ξύλο, σήκω φύγε
26.  Γενάρη πίνουν το κρασί, το Θεριστή το ξύδι
27.  Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει
28.  Γλυκάθηκε η γριά στο μέλι, θα φάει και το κουβέλι
29.  Γλυκάθηκε η γριά στα σύκα, θα φάει και τα συκόφυλλα
30.  Γυναίκα και καρπούζι η τύχη τα διαλέγει
31.  Δε δίνει στον άγγελό του νερό
32.  Δε χορταίνει μ’ ωραία λόγια η κοιλιά
33.  Δεν είμαι φαγάς, είμαι παραπονιάρης
34.  Δίχως ψωμί, δίχως κρασί παγώνει η αγάπη
35.  Δούλεψε να φας και κλέψε να ’χεις
36.  Δυο καρπούζια δεν χωράνε σε μια μασχάλη
37.  Δώσε στη γυναίκα ψίχουλα, να πάρεις καρβέλια
38.  Είναι σκληρό καρύδι
39.  Είναι το κερασάκι στην τούρτα
40.  Είπε το ψωμί ψωμάκι
41.  Εκύλησεν ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι
42.  Εμείς ψωμί δεν έχουμε κι η γάτα πίτα σέρνει
43.  Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα
44.  Έχασε τα αυγά και τα καλάθια
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45.  Έχε  τα  πόδια  σου  ζεστά  την  κεφαλή σου  κρύα  και  το  στομάχι  σου
ελαφρύ, γιατρού δεν έχεις χρεία
46.  Έχουμε και του πουλιού το γάλα
47.  Η αλήθεια και το λάδι βγαίνουν από πάνω
48.  Η βιάση ψήνει το ψωμί μα δεν το καλοψήνει
49.  Η γάτα για το ψάρι της, πούλησε τ’ αμπέλι της
50.  Η γριά η κότα έχει το ζουμί
51.  Η γυναίκα κι ο καφές θέλουν ψήσιμο
52.  Η ζωή είναι ένα λουλούδι και ο έρωτας το μέλι του
53.  Η πείνα κάστρα πολεμάει και κάστρα παραδίνει
54.  Η τέχνη θέλει μάστορη κι η φάβα θέλει λάδι  
55.  Η φτήνια τρώει τον παρά
56.  Ήταν στραβό το κλήμα το έφαγε και ο γάιδαρος και…αποστράβωσε
57. Θέλει και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη
58.  Καημό που το ’χε η ρίγανη, που εκάει το καταράχι
59.  Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο
60.  Και του γέρου τα παιχνίδια, σα νερόβραστα κρεμμύδια 
61.  Και την πίτα ολόκληρη και το σκυλί χορτάτο
62.  Και το πολύ το μέλι φέρνει κοψίματα
63.  Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια
64.  Καλή είναι η αγάπη, αλλά στο πιάτο δεν μπαίνει
65.  Κάλλιο λάχανα με γέλια, παρά ζάχαρη με γκρίνια
66.  Καλόμαθε η γριά στα σύκα, θα φάει και τα συκόφυλλα
67.  Κάποιο λάκκο έχει η φάβα
68.  Κότα, πίτα το Γενάρη και παπί τον Αλωνάρη
69.  Κουκί το κουκί, γεμίζει το σακί
70.  Κρασί, σε πίνω για καλό και συ με πας στο βράχο
71.  Λάδι βρέχει κάστανα χιονίζει
72.  Λάδια πολλά και τηγανίτα τίποτα
73.  Λίγα είναι τα ψωμιά του
74.  Μάζευε κι ας είν’ και ρώγες 
75.  Μάθε τέχνη κι άστην κι άμα πεινάσεις πιάσ’ την
76.  Μας παριστάνει το βαρύ πεπόνι
77.  Με μπούρδες αυγά δεν βάφονται
78.  Με το στόμα μπάρα μπάρα, με τα χέρια κουλαμάρα
79.  Με χόρτασε η μάνα μου, μα σαν τα χέρια μου όχι
80.  Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες
81.  Μη στάξει η ουρά του ποντικού και λερωθεί το λάδι
82.  Μην τάξεις σε άγιο κερί και σε παιδί κουλούρι
83.  Μήνας που δεν έχει «ρο», ρίξε στο κρασί νερό
84.  Μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα
85.  Μου ’ψησες το ψάρι στα χείλη
86.  Νοέμβρη όργωμα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές
87.  Να λείψουνε τα λάδια μου, να δω τις μαγεριές σου
88.  Να λες τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη
89.  Να μου λείπει το βύσσινο
90.  Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω μέλι
91.  Νηστεύει ο δούλος του Θεού, γιατί ψωμί δεν έχει
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92.  Νηστικό αρκούδι δε χορεύει
93.  Ξεφόρτωσέ την την ελιά, να σε γεμίσει λάδι
94.  Ο γάτος κι ο καλόγερος πολυαγαπούν το ψάρι
95.  Ο λόγος σου με χόρτασε και τα ψωμιά σου φάτο
96.  Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται
97.  Ο τεμπέλης δεν τρώει τα αμύγδαλα για να μην τα σπάει
98.  Ο χορτάτος λέει ψωμί κι ο νηστικός ψωμάκι
99.  Όλα πάνε μέλι γάλα
100.  Όμοιος στον όμοιο κι η κοπριά στα λάχανα
101. Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρων οι κότες
102. Όποιος δε θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει
103. Όποιος έχει μαχαίρι, τρώει πεπόνι
104. Όποιος καεί απ’ το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι
105. Όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στ’ αλάτι
106. Όποιος μαγειρεύει ψέματα, στο πιάτο του τα βρίσκει
107. Όποιος μπλέκεται με τα πίτουρα τον τρων οι κότες
108. Όποιος στην ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος οπίσω του
κουκιά του μαγειρεύει
109. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι
110. Όταν κοιμάται ο γιόκας μου, ψωμί δεν μας γυρεύει
111. Όταν σου πέφτουνε τα δόντια, θα το φας νερόβραστο
112. Όταν τρώμε δεν μιλάμε
113. Πάρ’ το αυγό και κούρεφ’το
114. Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα 
115. Περσινά ξινά σταφύλια
116. Πέσε μήλο να σε φάω
117. Πέσε πίτα να σε φάω
118. Ποιος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά
119. Πιες μόνο νερό, να ’χεις κεφάλι καθαρό
120. Πίνει η κότα το νερό, μα κοιτάει και το Θεό
121. Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά
122. Πλέουν τα μήλα στο νερό πλέουν κι οι καβαλίνες
123. Πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό
124. Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος
125. Σιένται οι κολοκύθες, σιένται και οι βελόνες
126. Σκασίλα μου και σκορδοκαΐλα μου 
127. Σπουδαία τα λάχανα
128. Τα έκανες σαλάτα
129. Τα κάστανα θέλουν κρασί και τα καρύδια μέλι
130. Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτο
131. Τα πέντε αυγά στον άρρωστο, τα δέκα στη λεχώνα
132. Την πάτησε την μπανανόφλουδα
133. Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω
134. Τι μπρόκολα, τι λάχανα
135. Τι είναι  ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του
136. Το δάκρυ κορόμηλο
137. Το καλό το σύκο το τρώει η κουρούνα
138. Το κοτόπουλο και η γυναίκα, θέλουν χέρι
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139. Το λάδι κι η αλήθεια πάντα βγαίνουν από πάνω
140. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό
141. Το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά θα πέσει
142. Το πέταξε σαν στυμμένη λεμονόκουπα 
143. Το σάπιο μήλο σαπίζει και το γερό
144. Το Σεπτέμβρη στάρι σπείρε και σε πανηγύρι σύρε
145. Το στόμα σου γάλα μυρίζει ακόμα
146. Το φτηνό το κρέας το τρώνε οι σκύλοι
147. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι
148. Τον έπιασε στα πράσα
149. Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια
150. Του δίνανε τα παξιμάδια και αυτός τα ήθελε βρεγμένα
151. Του κουτσοδόντη παξιμάδι του τυχαίνει
152. Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, δέκα φορές είναι αδειανό και μια
φορά γεμάτο
153. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξυδο
154. Τρώγε το πρωί σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν άρχοντας και το βράδυ
σαν ζητιάνος
155. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη
156. Τρώω για να ζω, δεν ζω για να τρώω
157. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν
158. Υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια
159. Φάγαμε μαζί ψωμί κι αλάτι
160. Φάε κουμπάρε ελιές, καλό είναι και το τυρί
161. Φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι
162. Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο
163. Ψωμί δεν έχουμε, τυρί ζητάμε
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Τα αινίγματα είναι καρπός της λαϊκής δημιουργίας και στοιχεία της φιλοσοφίας του
λαού μας, που μας διασκεδάζουν, μας ασκούν τη σκέψη και τη φαντασία μας. 

Είναι κίτρινο μα ήλιος δεν είναι                           
Λιώνει σαν μαστίχα, μα μαστίχα δεν είναι 
Τι είναι;
Το κασέρι

Ο μπάρμπας μου ο Θοδωρής, δεκαεφτά βρακιά φορεί
κόβω τα γενάκια του, πέφτουν τα βρακάκια του
Τι είναι;
Το κρεμμύδι

135



Στρογγυλό μηδενικό, καθαρά ελληνικό .                                 Ένα όμορφο σπιτάκι
θεραπεύει φίνα, τη μικρή μας πείνα                                    κάθεται στο χωραφάκι
Τι είναι;                                                                                       μ’ ένα μόνο ποδαράκι
Το κουλούρι                                                                                        Τι είναι;
                                                                                                              Το μανιτάρι
Έχω ένα βαρελάκι που χει δυο λογιών κρασάκι
Τι είναι; 
Το αυγό                                                                                              

Δεν πεθαίνει κι ας περάσουν χρόνια εκατό και χίλια
μας χορταίνει, μας φωτίζει, μας ανάβει την καντήλα
Τι είναι;
Το λάδι
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 Σε ποια χώρα λένε ότι το αυγά φέρνουν νύστα;   Στο Αυγανιστάν
 Δύο νότες αν ενώσεις στην αρχή και στο τέλος βάλεις ένα γιώτα, το όσπριο

αμέσως θα φανεί;  Το φασόλι
 Μια κοντούλα, παχουλή, όλο κόκκινα φοράει κι έχει πράσινα μαλλιά και

φλουράκια στην ποδιά.  Τι είναι; η ντομάτα
 Δίνω γεύση στο φαί σου, βιταμίνες στο κορμί σου, στο νερό  όμως δε μένω.

Ποιο είναι;    Το λάδι

137



ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ

Δηλαδή να δέσουμε τις γλώσσες μας. Εδώ κάναμε τόσο κόπο να τις ελευθερώσουμε για
να  διαλέξουμε  το  πιο  νόστιμο  και  το  πιο  υγιεινό  για  μας  τα  παιδιά,  τώρα  θα  τις
δέσουμε; Το πολύ πολύ να τις στραμπουλήξουμε! 
Για να δοκιμάσουμε λοιπόν, πόσο γυμνασμένες γλώσσες έχουμε!

1. Πίτα σπανακόπιτα, σπανακοτυρόπιτα

2. Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή
    Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;

3. Η συκιά μας η διπλή
    η διπλογυρι-γυριστή
    κάνει τα σύκα τα διπλά
    τα διπλογυρι-γυριστά/ Πάει ο σκύλος, ο διπλός, 
    ο διπλογυρι-γυριστός,
    να φάει τα σύκα τα διπλά,
    τα διπλογυρι-γυριστά

 4. Έφαγα και χόρτασα, 
      ζεστά ξερά
      σκαστά κουκιά,
      με τη ζεστή ξερή
      σκαστή κουτάλα

5.  Νερό, λινάρι, νερολίναρο, νεροκαθαρολίναρο

6.  Ο τζίτζιρας, ο μίντζιρας,
     ο τζιντζιμιντζιχόντζιρας,
     ανέβηκε στην τζιντζιριά,
     στη μιντζιριά, 
     στην τζιντζιμιντζιχοντζιριά,
     να φάει τα τζίντζιρα, τα μίντζιρα
     τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα

7. Έχω μια αμυγδαλιά, που κάνει
     μύγδαλα, τσίγδαλα
     μυγδαλοτσιγδαλοτσίγδαλα

138



ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Ο δάσκαλος στον μαθητή:
Για πες μου, παιδί μου, πόσο κάνει 8-8;
Μμμ… δεν απαντά ο μαθητής
- Για σκέψου λίγο. Αν έχω 8 κεράσια και φάω  και τα 
8, τι θα μείνει;
- Τα κουκούτσια κύριε.

Γ

Γιατί το ψυγείο τρίζει;
Γιατί ο μπάρμπα Στάθης 

κυνηγάει τη μικρή Ολλανδέζα!

Ξέρεις ότι
έχεις υψηλή
χοληστερίνη;

Στη βιτρίνα του εστιατορίου γράφει:
Σάντουιτς , με ότι γέμιση θέλετε
Μπαίνει μέσα ένας κύριος που του άρεσαν οι 
φάρσες και λέει: - Θα ήθελα ένα σάντουιτς με 
δεινόσαυρο.
Ο ιδιοκτήτης πάει ατάραχος στην κουζίνα 
και γυρίζει λίγο μετά απογοητευμένος και 
λέει:
- Λυπάμαι κύριε. Μας τελείωσε το ψωμί!



ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΦΡΑΣΗ
« ΤΑ ΜΗΛΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ »

ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ
(Νόμος βαρύτητας)

ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Πως καταλαβαίνουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν ήταν Κινέζοι; 
- Αν ήταν Κινέζοι δε θα έτρωγαν το μήλο, αλλά το φίδι!
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

6  ο   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
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ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ  –  ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ  –  ΣΚΗΝΙΚΑ  –  ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ  –  ΜΟΥΣΙΚΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ζιώγα Ελένη

( Στην οθόνη της σκηνής υπάρχει το αλφαβητάριο του 1955, μέχρι την έναρξη)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ
ΤΟ ΜΗΛΟ  (Γιώργος Νταλάρας)
Μπαίνει  ένα  κοριτσάκι  ντυμένο  μήλο, με  τα  λόγια  του  τραγουδιού,  χτυπώντας
παλαμάκια ψηλά, στο ρυθμό του τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και με νάζι, σαν
αερικό, μιλά κάνοντας την έναρξη:
Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά καλησπέρα!
- Μη με βλέπετε μικρό, είμαι όμως και θαυματουργό, γιατί… 
« Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα…. »
Και τώρα καθίστε αναπαυτικά, γιατί το ταξίδι μας ξεκινά!!! και αποχωρεί με 
απαλές κινήσεις, σαν αέρας…

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ   (Μπαίνει ένα παιδί ντυμένο καπετάνιος)  
Κυρίες και κύριοι καλησπέρα. Είμαι ο καπετάν Φακής και είμαστε στο πλοίο της
Διατροφούλας. Η θάλασσα έχει  μπουνάτσα και είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση.
Καλό σας ταξίδι!
ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ: ΗΧΟΣ ΚΑΡΑΒΙΟΥ που αναχωρεί.
Μουσική υπόκρουση:
Η  ΖΩΗ  ΠΕΡΝΑ  ΚΑΙ  ΧΑΝΕΤΑΙ  (Σταμάτης  Σπανουδάκης):  κατά  την  οποία  το
κοριτσάκι  ανεβαίνει  πάλι  στη  σκηνή,  ενώ  παράλληλα  στην  οθόνη  προβάλλεται  ο
τίτλος: « ΤΑ ΜΗΛΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ »
Σταματά η μουσική και το κοριτσάκι ξεκινά την αφήγηση με τις αντίστοιχες εικόνες
- Είμαι το πιο διάσημο μήλο, με μεγάλη ιστορία!!! Το ξέρετε ότι εγώ άλλαξα τον
κόσμο!  Από πού να ξεκινήσω;

Αλλάζει η εικόνα αντίστοιχα στην αφήγηση
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Όταν ο  Θεός  έπλασε  τον  Αδάμ και  την  Εύα,  έ!  Έπλασε  κι  εμένα και  ζούσαμε
ευτυχισμένοι, μέχρι που εκείνο το καταραμένο φίδι έπεισε την Εύα να με φάει, τότε
ήρθαν τα πάνω κάτω! 

Μακάρι ο Θεός να είχε πλάσει την Εύα Κινέζα, τότε δεν θα έτρωγε εμένα, αλλά το
φίδι!!
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Μπήκα και  στα  παραμύθια  και  ήμουν  ευτυχισμένο,  μέχρι  που  εκείνη  η  κακιά
μάγισσα, με δηλητηρίασε

και με έδωσε στη Χιονάτη, για να τη σκοτώσει!

Μπήκα  και  στην  επιστήμη.  Τον  κ.  Νεύτωνα  τον  ξέρετε;  Ήταν  ένας  σοφός
επιστήμονας κι έκατσε κάτω από μια μηλιά
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για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος και του ’πεσα με δύναμη στο σοφό του το κεφάλι
κι ανακάλυψε τη Φυσική!!

Μπήκα και στην  Ιστορία και έγινα το  μήλο της Έριδας,  η αιτία  του Τρωικού
πολέμου, για μένα έκλεψε ο Πάρης την ωραία Ελένη.

Εγώ και τα αδερφάκια μου γίναμε το αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών από την
αρχαιότητα, μέχρι σήμερα! Τα μήλα. 
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Πόσο  ακόμη  διάσημο  να  γίνω!  Ουφ  πολλά  είπα  κουράστηκα!  Πάω  να  δω
τηλεόραση!!!

Πηγαίνει  και  ανοίγει  μια  παλιά  τηλεόραση  (όχι  με  τηλεκοντρόλ)  και  βλέπει  μικρή
παράσταση Καραγκιόζη (youtube: Καραγκιόζης ΕΡΤ 1987, τα 2 πρώτα λεπτά) μετά
παγώνει  η εικόνα και  μένει  μόνο,  η  παράγκα και  το  σαράι).  Ενώ παράλληλα αυτά
προβάλλονται σε οθόνη μεγάλη πίσω του.
Τότε χτυπά  το  κοριτσάκι   την  τηλεόραση (δήθεν  ότι  έχει  χαλάσει)  και  σηκώνεσαι
λέγοντας:
- Μα τι έπαθε τώρα; Τι κρίμα, ακόμη και ο Καραγκιόζης για μένα μιλούσε!
Κάνεις πως τους ψάχνει και φωνάζει:
- Καραγκιόζη, κολλητήρι, πού είστε; Και αποχωρεί ψάχνοντας…
Τότε εμφανίζονται ζωντανά ο Καραγκιόζης με το κολλητήρι…. 

« Ο Καραγκιόζης κάνει υγιεινή διατροφή»

ΔΙΑΣΚΕΥΗ– ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Ελένη Ζιώγα
 

  ΜΟΥΣΙΚΗ : ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ  (ΣΕΡΒΙΚΟ)
Εμφανίζονται ο Καραγκιόζης με το κολλητήρι
ΚΙΝΗΣΕΙΣ:
Ο Καραγκιόζης, έχει ελαφρά λυγισμένα τα γόνατα, έντονη καμπούρα και όταν μιλά
προβάλλει το δεξί χέρι του. Όταν μιλά το κολλητήρι σκύβει το κορμί και το κεφάλι
ελαφρά μπροστά. Και οι δύο είναι ξυπόλυτοι. Παίζουν λίγο στο πλάι, για να διακρίνεται
η σκιά τους στην οθόνη, ανάμεσα από την παράγκα και το σαράι.
Μπαίνει το κολλητήρι χτυπώντας παλαμάκια και πίσω του ακολουθεί ο Καραγκιόζης
με βηματισμούς στο ρυθμό της μουσικής, με έντονη προβολή δεξιού χεριού, πάνω κάτω
(λυγισμένο στον αγκώνα – σαν του Καραγκιόζη), το άλλο κολλημένο λυγισμένο στο
πλευρό. 
Καραγκιόζης:  -  ώπα,  ώπα,  ώπα,  έι!!!  Έξω  φτώχεια!!!  (Στέκεται  στο  κέντρο  της
σκηνής)
Κολλητήρι: - ώπα έ! Γεια σου μπαμπάκο! (κάνει μία ακροβατική τούμπα)
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Καραγκιόζης: -  Βάλε φρένο βρε, κάνε στην πάντα! Να χαιρετήσουμε τον κόσμο!
Κολλητήρι:  -  Αγκ –αγκ!!  (χέρια  σαν  να  κρατά τιμόνι,  κάνει  ένα  κύκλο  γύρω του
λέγοντας)  Στην πάντα περνάει ο Λοσάντα!!! ( ο Καραγκιόζης τον κοιτά αγριεμένα)
Καραγκιόζης: - Κυρίες και κύριοι και αξιότιμα παιδιά, καλησπέρα, πέρα για πέρα!

  Κολλητήρι: - Κι ακόμα παραπέρα…
Καραγκιόζης: - Πάψε βρε (του δίνει μία με το χέρι του) Ε ρε τι έχει να γίνει σήμερα!
Θα φάει το κολλητήρι σίδηρο και το κουνούπι ατσάλι!
Κολλητήρι:  -  Τι  λες  βρε  μπαμπάκο,  σίδηρο θα  φάω,  τρώγεται  το  σίδηρο;  Θες  να
χαλάσω την οδοντοστοιχία μου;
Καραγκιόζης: - Ποια να χαλάσεις βρε; Την δεντροστοιχία σου;
Κολλητήρι: - Τι λες βρε μπαμπάκο, τα δόντια θα χαλάσω, την οδοντοστοιχία μου, άμα
θα φάω σίδηρο!
Καραγκιόζης: - Σώπα βρε σαφρακιασμένο! Ξέρω εγώ τι λέω. Εσύ δεν με κατάλαβες.
Αυτό το μήνα θα τρώμε συνέχεια φακές, που έχουν σίδηρο, για να ’χουμε γερά και
δυνατά κορμιά.
Κολλητήρι: -  Α έτσι! Τώρα κατάλαβα μπαμπάκο! Θα τρώμε όλο το μήνα συνέχεια
φακές, όπως τον προηγούμενο τρώγαμε όλο φασόλια!
Καραγκιόζης:  -  Μπράβο κολλητήρι,  το  κατάλαβες.  Ε  καλά το  λέω εγώ πως  έχεις
ξουράφι μυαλό!
Κολλητήρι: - Και δε μου λες μπαμπάκο, οι φακές είναι κι αυτές αρωματικές;
Καραγκιόζης: - Τι αρωματικές βρε, νόστιμες κι υγιεινές είναι.
Κολλητήρι: -  Το λέω μπαμπάκο, γιατί όταν τρώγαμε φασόλια, η παράγκα μας, ήταν
γεμάτη αρώματα! (πιάνει τη μύτη του)
Καραγκιόζης: - Τι θες να πεις βρε μόμολο;
Κολλητήρι: - Ε να μπαμπάκο, όλο τον προηγούμενο μήνα όλο κάτι πριτς πρίτς άκουγα,
σαν  να  γινόταν  η  μάχη  του  Σκρα.  Έπεφταν  οι  οβίδες  σου  σκρατς,  σκρουτς  και  η
παράγκα μας ήταν έτοιμη να εκραγεί! 
Καραγκιόζης: - Α να μου χαθείς βρε πίκολο, που δεν σέβεσαι τον πατέρα σου! Τι θες
να κάνουμε; Είπαμε θα ακολουθήσουμε υγιεινή διατροφή και η υγιεινή διατροφή δεν
είναι πάντα ευωδιαστή. Μπρος πάμε τώρα όξω στον κήπο να μαζέψουμε βλίτα, να τα
κάνουμε σαλάτα, γιατί είναι και αυτά πολύ υγιεινά!
Κολλητήρι: Λες και είμαστε πρόβατα
Ας  αφήσουμε  τα  παιδιά  να  ξεκινήσουν  το  ταξίδι  τους,  έχουν  να  μας  πουν  πολλά
σήμερα, γιατί σήμερα « Θα φάμε, θα πιούμε, αλλά νηστικοί δεν θα κοιμηθούμε. Ε ρε
γλέντια!!!
Κολλητήρι: -  Όχι βέβαια, γιατί σήμερα θα φάμε βλίτλα! Μπαμπάκο ξέχασα να σου
πω! 
Καραγκιόζης: - Τι είναι πάλι;
Κολλητήρι: - Θέλω και μήλο μετά για να χωνέψω!!
Καραγκιόζης: - Πάψε βρε μην εμφανιστεί εκείνο το σαφρακιασμένο το μήλο και ποιος
το ακούει πάλι (τον χτυπά) Μπρος! Προχώρα!!! (αποχωρούν)
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« ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΦΟΥΛΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΥΛΑΣ »

(2 αφηγητές)

Ανεβαίνει η οθόνη φεύγοντας ο Καραγκιόζης με το κολλητήρι, ενώ παράλληλα έρχεται
ένα κορίτσι, ανεβαίνει στη σκηνή, κάθεται σε ένα καρεκλάκι στην άκρη της σκηνής,
απέναντί της η τηλεόραση πάνω σε ένα τραπεζάκι, κάνει πως διαβάζει τις σημειώσεις
της  και  έτσι  όπως  είναι  απορροφημένη  έρχεται  κοντά  της  το  κοριτσάκι  -  μήλο
κοιτάζοντας γύρω του απορημένο και λέει: 

- Μα πού πήγε η παράγκα;  Όλα εξαφανίστηκαν  με ένα μαγικό τρόπο…
Και  φτάσαμε  στο  κέντρο  του  ταξιδιού  μας,  σε  μια  χώρα  που  τη  λένε
«ΔΙΑΤΡΟΦΗ».  Ουπς!  Ένα  κοριτσάκι.  Έι  κοριτσάκι  άσε  το  διάβασμα,  (η
αφηγήτρια την κοιτάζει απορημένα) άνοιξε και λίγο την τηλεόραση, να ξεκουραστεί
το μυαλουδάκι σου! (φεύγει γρήγορα, αέρινα)

Η αφηγήτρια αφήνει τις σημειώσεις, παίρνει το τηλεκοντρόλ και ακούει ειδήσεις
(c.d.) Έναρξη σήμα ειδήσεων και ακούγονται τα παρακάτω:
 Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 500.000 χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα ζουν
κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ το ποσοστό της παιδικής φτώχειας  στη χώρα μας,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Euro stat, υπολογίζεται στο 23 τοις εκατό. Η οικονομική
κρίση  εκτός  από  την  ανεργία,  τη  φτώχεια  και  τη  διεύρυνση  των  ανισοτήτων,
συνοδεύεται  από  μειωμένες  παροχές  υγείας,  ανασφάλεια  σίτισης,  χαμηλή  ποιότητα
διατροφής και αυξημένη παιδική νοσηρότητα και θνητότητα. Η κακή διατροφή μιας
ολόκληρης γενιάς παιδιών,  που ζουν στην Ελλάδα σήμερα,  θα έχει  μακροπρόθεσμα
αρνητικές επιπτώσεις και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη στη
χώρα δεκαετίες αργότερα, όταν πια θα γίνουν ενήλικες........(κάνει πως αλλάζει κανάλι) 
 Δραματικές στιγμές ζουν οι κάτοικοι της Άρτας, που βλέπουν τη στάθμη του
ποταμού Άραχθου να ανεβαίνει  απειλητικά,  ώρα με την ώρα και να απειλούνται  οι
περιουσίες τους. Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει την εκκένωση χωριών…(κάνει πως
αλλάζει κανάλι)
 Είναι μεγάλη η θλίψη μας, είναι ανείπωτη η οδύνη, είναι σαν να ’χει πεθάνει ένας
στενός μας συγγενής. Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα που νιώθουμε όλοι.
Πάει το στολίδι των Τζουμέρκων, πάει αυτό το κόσμημα της λαϊκής αρχιτεκτονικής,
πάει το σύμβολο των σκληρών αγώνων μιας εικοσαετίας, να σώσουμε το ποτάμι, τα
μνημεία, απ’ την πραγματοποίηση του Αράχθου…(κάνει πως αλλάζει κανάλι) 
 Μπουρλότο!!!! (κάνει πως αλλάζει κανάλι) 
 Ορέ πού πάμε, ορέ πού πάμε;
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Όση  ώρα  ακούει  τις  ειδήσεις  είναι  στενοχωρημένη,  απογοητευμένη,  δυσανασχετεί,
πιάνει το κεφάλι της, ξεφυσά κ.λ.π.
Μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις

ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ: ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
Η αφηγήτρια  κάθεται  με  το  κεφάλι  σκυμμένο  και  τότε  έρχεται  κοντά  της  πάλι  το
κοριτσάκι - μήλο και της μιλά χαϊδεύοντας την (χαμηλώνει η μουσική)

- Απογοητεύτηκες ε! Κλείστην, πέταξέ την!
Μην στενοχωριέσαι κοριτσάκι θα ’ρθουν καλύτερες μέρες! (αποχωρεί – δυναμώνει
η μουσική)

Η αφηγήτρια παίρνει την τηλεόραση και την πηγαίνει πίσω σε μια άκρη, παίρνει και το
καρεκλάκι  και  φέρνει  στη  θέση  του  ένα  σκαμνάκι  και  μένει  κρυμμένη  πίσω,  ενώ
παράλληλα, κάνουν είσοδο από τον κεντρικό διάδρομο, 9 κορίτσια της Ε Τάξης, η μία
πίσω από την άλλη με απόσταση μεταξύ τους, με ύφος σοβαρό, από την κοντότερη
προς την ψηλότερη, κοιτάζοντας ευθεία μπροστά και φωνάζοντας ανά μία αργά και
δυνατά ένα σύνθημα:

ΚΡΙΣΗ – ΦΤΩΧΕΙΑ – ΑΝΕΡΓΙΑ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ – ΑΓΧΟΣ
ΑΓΩΝΙΑ – ΒΙΑ – BULLING

και  τα  επαναλαμβάνουν  άλλη  μία  φορά,  ανεβαίνουν  στη  σκηνή  και  στέκονται  σε
ευθεία,  ακίνητες  με  πλάτη στον κόσμο,  μία μία δηλαδή αφού φτάσει  στη θέση της
γυρίζει πλάτη

Χ   Χ   Χ   Χ   Χ   Χ   Χ   Χ   Χ
Οι 4 πρώτες φορούν μαύρο μπλουζάκι, ενώ οι υπόλοιπες άσπρο και τζιν παντελόνι και
στην πλάτη τους υπάρχουν γράμματα, ένα σε κάθε μία, έτσι ώστε να σχηματίσουν τη
λέξη ΔΙΑΤΡΟΦΗ!
Μόλις  μπουν  όλες  σε  ευθεία,  σταματά  η  μουσική  και  μία  μία  γυρίζει  μπροστά
λέγοντας τα παρακάτω
ΚΡΙΣΗ – ΦΤΩΧΕΙΑ – ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΠΑΙΔΙ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΖΩΗ

– ΜΕΛΛΟΝ -  ΕΛΠΙΔΑ
Έρχεται η αφηγήτρια κρατώντας αγκαλιά ένα παλιό ραδιόφωνο (σα να το βρήκε από
κάποιο μπαούλο), το τοποθετεί πάνω στο τραπεζάκι, κάθεται στο σκαμνί και κάνει πως
ψάχνει σταθμούς -  c.d.  Aκούγεται ο ήχος από αλλαγή σταθμών, σε κάποια στιγμή
σταθεροποιείται  ο  ήχος  και  ακούγεται  το  παρακάτω  τραγούδι,  χτυπά  παλαμάκια
χαρούμενη  ,το  ίδιο  και  τα  κορίτσια  στην  εισαγωγή  του  και  πλησιάζουν  κάνοντας
ημικύκλιο  για  να  χορέψουν  καλαματιανό,  μπροστά  τα  κορίτσια  με  τα  άσπρα
μπλουζάκια και στο τέλος πιάνεται και η αφηγήτρια χορεύοντας μαζί τους.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΛΕΜΟΝΑΚΙ ΜΥΡΩΔΑΤΟ (Χρήστος Πανούτσος)
Λε μωρέ λεμονάκι μυρωδάτο
Λεμονάκι μυρωδάτο
κι από περιβόλι αφράτο

Μη μώρε μη παραμυρίζεις τόσο
μη παραμυρίζεις τόσο και με κάνεις και νυχτώσω

Κι αν μώρε κι αν νυχτώσεις παλικάρι
κι αν νυχτώσεις παλικάρι κάτσε να βγει το φεγγάρι

Να μώρε να σε δω να σε γνωρίσω
να σε δω να σε γνωρίσω να σε γλυκοχαιρετήσω
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Αποχωρούν τα κορίτσια, ενώ η αφηγήτρια κάθεται στο σκαμνάκι της και κάνει πάλι 
πως ψάχνει σταθμούς
c.d. Ακούγεται ο ήχος από αλλαγή σταθμών και σταθεροποιεί το παρακάτω τραγούδι,
χτυπώντας παλαμάκια χαρούμενη. Βάζει το ράδιο στο σκαμνάκι, πηγαίνει το τραπεζάκι
πίσω, βάζει το σκαμνάκι με το ράδιο στη θέση του τραπεζιού, παίρνει αγκαλιά το ράδιο
και απολαμβάνει το παρακάτω τραγούδι λικνιζόμενη ελαφρά. Αφού κυλήσει λίγο το
τραγούδι, έρχεται κοντά της  το κοριτσάκι - μήλο και της μιλά κρατώντας δυο ροζ
τριαντάφυλλα:
Τώρα είσαι σε ένα ροζ συννεφάκι, ήρθε η ώρα να κατέβεις.
Ώρα για μάθημα!!! 
Θα ’μαι κι εγώ εκεί! (αποχωρεί, ενώ η αφηγήτρια της κάνει νόημα με το χέρι της να
την αφήσει)  Μπαίνουν οι μουσικοί και αποχωρώντας το κοριτσάκι τους βλέπει και
λέει: Ουπς!!! Και σεις εδώ!!! Ε ρε γλέντια!! και τους δίνει τα τριαντάφυλλα.

ΜΟΥΣΙΚΗ  - ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (Χαίνηδες)

Μια φορά γιε μου κι έναν καιρό
βασιλιάς καλός όριζε τόπο μακρινό...

Θυμούμαι ως τώρα τη γιαγιά έτοιας λογής ν’ αρχίζει 
και σε καιρούς αλλοτινούς ο νους τση ν’ αρμενίζει.
Να μου μιλεί σιργουλευτά για κείνα και για τ’ άλλα
για μαγικά, για έρωτες, για φονικά μεγάλα.
Για βασιλιάδες νιους καλούς που κάστρα επατούσαν
τσι μάισσες και τα θεριά σκοτώναν κι ενικούσαν.

Κι όντεν ο ύπνος ο γλυκύς δόξευγε το μυαλό μου
στον κόσμο των παραμυθιών γύριζ’ ο λογισμός μου.

Έσβησ’ ο χρόνος ο κακός μαζί με τη χαρά μου
τσι ιστορίες τση γιαγιάς από τα όνειρά μου.
Κι έρχουντ’ απ’ τον παλιό καιρό Θε μου να `ταν αλήθεια
ώρες αεροφύσημα κείνα τα παραμύθια.
Μην κλαις μικρή μου και πληγές ανοίγεις μου στα στήθη
εμείς οι δυο θα κάνουμε τον κόσμο παραμύθι.
Έρχεται η πρώτη αφηγήτρια, στέκεται στο μικρόφωνο και της κάνει νόημα με το χέρι
να ’ρθει.  ενώ η δεύτερη της κάνει νόημα με το χέρι να την αφήσει.
(Όπου 1ος και 2ος είναι οι δύο αφηγήτριες)
1ος (χαμηλώνει η μουσική) Ρε που έμπλεξα!  Πάλι το μπαούλο της γιαγιάς σκάλιζες;
Σήκω παιδάκι μου, πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά, άστα παραμύθια τώρα!
 2ος (σηκώνεται, σταματά η μουσική, αφήνει το ράδιο στη θέση του) – Και τι να τους
πούμε ας τα ηρεμήσουμε με παραμύθια!
1ος – Εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να νανουρίσουμε τα παιδιά, ήρθαμε να τους μιλήσουμε
για ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, τη διατροφή, γιατί όπως μάθαμε η υγεία μας
εξαρτάται  από  3  παράγοντες:  τη  διατροφή,  τον  κληρονομικό  παράγοντα  και  το
περιβάλλον κι εμείς σήμερα  θα μιλήσουμε για την υγιεινή διατροφή.
2ος  - Ωραία λοιπόν ας αρχίσουμε , μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα κοριτσάκι που το
λέγανε  Φούλα  (δείχνει  τον  εαυτό  της)  και  είχε  και  μια  φίλη  που  τη  λέγαν
Διατροφούλα… (δείχνει το 1ο κοριτσάκι)
1ος  - Ε τι λες. Παραμύθια θα πεις πάλι στα παιδιά, έχουν μεγαλώσει πια, δεν τα βλέπεις;
Ήρθαμε εδώ για να πούμε αλήθειες, να τους πούμε πώς να κάνουν ένα σώμα γερό και
δυνατό.
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2ος  - Ε, ας φάνε σπανάκι, σαν τον Ποπάυ
1ος  - Ξέρεις πολύ καλά πως δεν φτάνει μόνο το σπανάκι, γιατί όπως ένα σπίτι για να
γίνει γερό, χρειάζεται γερά θεμέλια, έτσι και το σώμα μας, για να μεγαλώσει και να
γίνει  γερό  και  δυνατό,  χρειάζεται  φροντίδα  και  σωστά  υλικά.  Τα  υλικά  αυτά  τα
παίρνουμε από τις τροφές που τρώμε κάθε μέρα.
2ος - Ναι και ο οργανισμός μας κρατάει από τις τροφές τις καλές ουσίες και τις άχρηστες
τις τρώει η τουαλέτα.
1ος  - Ακριβώς! Οι τροφές λοιπόν που μοιάζουν μεταξύ τους φτιάχνουν μια ταιριαστή
παρέα από φίλους που τη λέμε ομάδα. Έτσι έχουμε έξι ομάδες τροφίμων.

1  η   ομάδα είναι τα ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  
Όπως το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι, τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, που μας βοηθούν
να ψηλώσουμε και να κάνουμε γερά κόκαλα.
Την ξέρεις την παροιμία που λέει, όποιος καίγεται στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι…
2ος  - Όχι αλλά εγώ ξέρω άλλη μία
1ος  - Για πες;
2ος  - Όλα πάνε μέλι γάλα
1ος  - Ναι αλλά εγώ ξέρω κι ένα αίνιγμα για τα γαλακτοκομικά. 
Είναι κίτρινο μα ήλιος δεν είναι
Λιώνει σαν μαστίχα, μα μαστίχα δεν είναι 
Τι είναι;
2ος  - Σιγά το δύσκολο , το κασέρι 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΠΡΩΙΝΟ ΦΑΓΗΤΟ 
Μπαίνει ένα παιδί  φορώντας άσπρα, λικνιζόμενο στο ρυθμό του τραγουδιού, ανεβαίνει
στη σκηνή κρατώντας ένα μπουκάλι γάλα

Εγώ είμαι το γάλα, νόστιμο και θρεπτικό
Στα παιδιά δίνω υγεία και γερή οδοντοστοιχία
(πίνει από το γάλα, κάνοντας ααα! Βάζοντας μουστάκια, σκουπίζεται και φεύγει)

1ος:    2  η   ομάδα είναι τα ΛΑΧΑΝΙΚΑ  
Που μας  δίνουν υδατάνθρακες και είναι πολύ καλή πηγή φυτικών ινών, βιταμινών και
αλάτων, που δεν πρέπει να λείπουν από την καθημερινή μας διατροφή.
2ος  - Αχ! μωρε καλά λένε καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια
1ος  - Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω
Άκου το αίνιγμα τώρα  
Ο μπάρμπας μου ο Θοδωρής, δεκαεφτά βρακιά φορεί
κόβω τα γενάκια του, πέφτουν τα βρακάκια του
Τι είναι;
2ος  - Λυπάμαι αλλά δεν γνωρίζω
1ος  - Σ’ έπιασα στα πράσα!! (προς παιδιά) το ξέρει κανείς; 
Μα φυσικά το κρεμμύδι.
2ος  - Α καλά! Και του γέρου τα παιχνίδια, σα νερόβραστα κρεμμύδια.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΠΙΖΕΛΙΩΝ
Μπαίνει ένα κορίτσι με κόκκινο μπλουζάκι με στάμπα ντομάτας και κόκκινο κολάν και
ένα με πράσινo μπλουζάκι με στάμπα αγκινάρας και πράσινο κολάν, πιασμένες χέρι -
χέρι ανεβαίνουν στη σκηνή χορεύουν ταγκό, και μιλά 1η η ντομάτα
Τ’ όνομά μου είναι Μάτα κι όλοι με γνωρίζουν
είμαι η ντροπαλή ντομάτα ζουμερή λαχταριστή
έτοιμη για τη σαλάτα
κι έχω κι ένα ξαδερφάκι 
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τον Βρασίδα, τον Κρεμμύδα
γεύση νοστιμιά χαρίζει
κι όταν η μαμά τον καθαρίζει
τα ματάκια της τα καίει κι όλο κλαίει κι όλο κλαίει 

Μιλά η αγκινάρα ( παραμερίζοντας την ντομάτα, με ύφος)
Για κοιτάξτε με κι εμένα την κυρία αγκινάρα
μια πανέμορφη κουκλάρα (με νάζι)
Δεν σας λέω υπερβολή, εκτός από όμορφη πολύ
είμαι και πολύ θρεπτική!
να σας πω ένα μυστικό που το ’χω στην καρδιά κρυφό
Αχ! ερωτεύτηκα κι εγώ, μόλις είδα με το πρώτο, το όμορφο και τρυφερό καρότο! 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ ΚΙ Η ΑΓΚΙΝΑΡΑ 
 ΠΙΑΝΟ: Κυριάκη Σοφία
ΚΙΘΑΡΑ: Αντύπας Κώστας
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:  Σοφία ,  Κώστας
Μια φορά και έναν καιρό ήτανε μια αγκινάρα
που 'ταν όμορφη πολύ κι είχε μια κρυφή λαχτάρα.
Γνώρισε στη λαϊκή ένα όμορφο καρότο
κόκκινο και στρουμπουλό και από βιταμίνες πρώτο.
Η αγκινάρα η τρυφερή τα φυλλαράκια της μαδούσε
μ’ αγαπά δε μ' αγαπά τη καρδούλα της ρωτούσε.
Το καρότο την κοιτά και τα μάτια του βουρκώνουν
και απ' τα δάκρυα στη γη αγκινάρες δυο φυτρώνουν.
Μια καλή νοικοκυρά τα αγοράζει και τα δυο
να τα βράσει μ' αρακά και τα χώνει στο ψυγείο.
Μα εκεί μέσα απ’ το κρύο η αγκινάρα έχει πεθάνει
το καρότο αγκαλιά την κρατάει να τη ζεστάνει.
Μα ήρθε η μέρα η κακιά για να μπουν στην κατσαρόλα
για να βράσουνε μαζί με τα ζαρζαβατικούλια όλα.
το νερό ήταν καυτό και η αγκινάρα είχε σκάσει
την εφύσαε το καρότο μα κι εκείνο είχε πλαντάξει.
Πάει τέρμα ως εδώ θα μας βράσουν να μας φάνε
είπαν και τα δυο μαζί, οι αφέντες μας πεινάνε.
και στο τσακ λιγάκι πριν το νερό τα τσουρουφλίσει
να σου κόβεται το φως...η ΔΕΗ είχε απεργήσει.
Το νερό δε βράζει πια η χαρά τους φέρνει ρίγη
και καρότο κι αγκινάρα να τα όπου φύγει φύγει.
Παρατούν την κατσαρόλα ρίχνουν κάτω το καπάκι
χέρι χέρι σεργιανάει το πιο ωραίο ζευγαράκι.
Σ αγαπάω αγκιναρούλα, αχ κι εγώ γλυκό καρότο
και ποτέ δε θα σ αφήσω να σε βάλουν στο ριζότο.
Σ αγαπάω καροτάκι, αχ κι εγώ γλυκιά αγκινάρα,
τη ζωούλα μου θα δώσω για να μη σε δω στη σχάρα.
Στα λιβάδια τώρα τρέχουν κι αγαπιούνται ευτυχισμένα
κι ούτε που φοβούνται πια μήπως γίνουνε βρασμένα
Κι έζησαν αυτά καλά με τα άλλα χορταράκια
κι έκαναν εφτά παιδιά, καροτοαγκιναράκια

    
Μ’ αγαπάς αγκιναρούλα?..Σ’ αγαπάω καροτάκι
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1ος:  3  η   ομάδα είναι τα ΦΡΟΥΤΑ  
Πολύτιμα σε βιταμίνες, μας προφυλάσουν από αρρώστιες και κρυολογήματα και μαζί
με τα λαχανικά είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των εντέρων.
2ος  - Αψού!! 
1ος:  - Γίτσες, Ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα
2ος  - Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι
1ος  - πίσω έχει η αχλάδα την ουρά
2ος  - Να μου λείπει το βύσσινο!
1ος  - Ακούστε τώρα προσεχτικά  το αίνιγμα.
Στραβός πατέρας, καλό παιδί
παλαβό αγγόνι και παλαβότερο προσέγγονο
Τι είναι; 
2ος  - Ξέρω και γω πήξαμε στην παλαβομάρα
1ος  - Ο στραβός πατέρας είναι το αμπέλι, το καλό παιδί, είναι το σταφύλι, το παλαβό
αγγόνι είναι το κρασί  και το παλαβότερο προσέγγονο είναι το τσίπουρο
2ος -  Και για πες  μου εσύ που τα ξέρεις  όλα και η κούτρα σου κατεβάζει  ποιο
φρούτο αναστενάζει για το λάδι;
1ος - Μμμμ! (σκέφτεται, ξύνοντας το κεφάλι)
2ος – Μάθε λοιπόν ότι το φρούτο που αναστενάζει για το λάδι είναι Το αχλάδι
1ος  (χτυπά το κεφάλι της με το χέρι)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΦΡΟΥΤΑ   FRUIT   -   FRUIT   
Μπαίνουν δυο κορίτσια, κρατώντας ένα καλάθι με φρούτα χορεύοντας (τσιγκολελέτα)
και ανεβαίνουν στη σκηνή, κάνουν ακόμη ένα γύρο, αφήνουν το καλάθι κάτω, το ένα
κορίτσι φορά κόκκινη μπλούζα με στάμπα καρπουζιού, πράσινο κολάν και λέει:

Αλήθεια ποιος δε με γνωρίζει, εγώ είμαι το καρπούζι
κι ένα μπράβο μου αξίζει. Όταν είναι καλοκαίρι 
και η ζέστη φοβερίζει, το καρπούζι σας δροσίζει
Χλάπα – χλούπα με τρώνε τα παιδιά και τους παίρνουν τα ζουμιά!

Το άλλο κορίτσι φορά πορτοκαλί  και λέει:
Το χρώμα μου πορτοκαλί και είμαι ζουμερό πολύ
Έχω ομορφιά και κάλλη και με λένε πορτοκάλι (αποχωρούν)
Μπαίνει το κοριτσάκι μήλο και λέει το ποίημά του:
Είμαι κι εγώ ένα φρουτάκι
το μικρό το μηλαράκι
έγινα και τραγουδάκι
και χορεύουν τα παιδάκια
Μόλις τελειώσει παραμένει στη σκηνή και έρχονται χτυπώντας παλαμάκια στο ρυθμό,
τα κορίτσια της Ε΄ με την εισαγωγή του παρακάτω τραγουδιού
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΒΙΟΛΙ:  Θεοφάνους Ευαγγελία
ΠΙΑΝΟ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ (1  Η   ΣΤΡΟΦΗ)  : Σοφία Κυριάκη
ΚΙΘΑΡΑ: Κώστας Αντύπας
Το τραγουδούν και το χορεύουν τα κορίτσια της Ε΄ (φορούν κόκκινα μπλουζάκια και
τζιν)  και  τελευταίο  το  κοριτσάκι  μήλο.  Την  1η στροφή  τη  λέει  η  Σοφία  και  την
επαναλαμβάνουν οι υπόλοιπες. Παράλληλα μπαίνει ένα αγόρι στο κέντρο της σκηνής
κρατώντας ένα μήλο, χορεύουν γύρω του καλαματιανό,  ενώ το αγόρι πετάει πιάνει το
μήλο  στον αέρα.
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ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

Μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο 
μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο 
γιατί με μάρανες τον πικραμένο 
γιατί με μάρανες τον πικραμένο

Παένω κι έρχομαι μα δε σε βρίσκω 
παένω κι έρχομαι μα δε σε βρίσκω 
βρίσκω την πόρτα σου μανταλωμένη 
βρίσκω την πόρτα σου μανταλωμένη 

Τα παραθύρια σου φεγγοβολούνε
τα παραθύρια σου φεγγοβολούνε
ρωτώ την πόρτα σου "πού πάει η κυρά σου;"
ρωτώ την πόρτα σου "πού πάει η κυρά σου;"

Κυρά μ’ δεν είνι δω πάει στη βρύση 
κυρά μ’ δεν είνι δω πάει στη βρύση 
πάει να πιει νερό και να γεμίσει
πάει να πιει νερό και να γεμίσει

Μόλις τελειώσει το τραγούδι τα κορίτσια αποχωρούν και το αγόρι έρχεται μπροστά και
λέει: 
Είμαι ο Αιμίλιος το μήλο (φορά άσπρο μπλουζάκι με στάμπα μήλου και τζιν)
κατακόκκινο και στρογγυλό
και πολύ υγιεινό 
κάτω από φουντωτή μηλιά κάθισε ο Νεύτωνας παλιά 
κι έπεσα με δύναμη στο σοφό του το κεφάλι
κι έκανε ανακάλυψη μεγάλη! (δαγκώνει το μήλο και φεύγει)
2ος – Τι είπε αυτός τώρα , τι ανακάλυψε, ο κύριος Νεύτωνας
1ος   - Το νόμο της βαρύτητας αμόρφωτη!
2ος  - Κι εγώ σου λέω πως η Φυσική θα ήταν πιο απλή, εάν αντί για το μήλο, του έπεφτε
ολόκληρο το δέντρο στο κεφάλι του!!!     
1ος – Τέλος πάντων 

4  η   ομάδα είναι τα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ  
Όπως το ψωμί, οι πατάτες, τα ζυμαρικά, οι φακές και τα φασόλια, τροφές πλούσιες σε
υδατάνθρακες  που  μας  χαρίζουν  ενέργεια,  γρήγορη  σκέψη,  καθαρό  μυαλό  και
λειτουργούν σαν το καύσιμο στο αυτοκίνητο.

2ος  -  Προσοχή,  προσοχή   παρακαλώ  έκτακτη  ανακοίνωση  (κάνοντας  χωνί  το
φυλλάδιο, προς κόσμο)
Υδατάνθρακες παίρνουμε και από τα γλυκά, τις σοκολάτες, τα μπισκότα, τις καραμέλες
και  τα  παγωτά,  που  αν  τα  χλαπακιάσουμε  όλα  αυτά,  τα  δόντια  μας  θα  γεμίσουν
τερηδόνα, ο οργανισμός μας θα γεμίσει με άχρηστες θερμίδες, θα γίνουμε παχύσαρκοι
και η ζυγαριά μας θα είναι έτοιμη να σπάσει η καημένη.
1ος  -Τα φασόλια όμως είναι υγιεινά και…φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι
2ος - Ναι αλλά κάποιο λάκκο έχει η φάβα
1ος  - Κι ο  νηστικός καρβέλια ονειρεύεται
2ος  - Εγώ ξέρω πως όποιος δε θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει
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1ος  - Σταμάτα τώρα με τις παροιμίες να πω το αίνιγμα  
Στρογγυλό μηδενικό, καθαρά ελληνικό
θεραπεύει φίνα, τη μικρή μας πείνα
2ος  - Τι είναι;
1ος  - το κουλούρι

ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΠΛΑΘΩ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 
Μπαίνει  ένα   κορίτσι,  κρατώντας  ένα  κουλουράκι  ολικής  αλέσεως  στο  χέρι,
εναλλάσοντάς το από το ένα χέρι στο άλλο, λικνιζόμενη στο ρυθμό, με ένα σκούφο
αρτοποιού στο κεφάλι και ποδιά και λέει: 
Είμαι το ψωμάκι εγώ, αφράτο και υγιεινό
από το σιτάρι βγαίνω και στο κάθε σπίτι μπαίνω
έχω τρία χρωματάκια, κίτρινο, λευκό και μαύρο
προτιμήστε με σε μαύρο
γιατί σας χαρίζω υγεία και διώχνω την παχυσαρκία (αποχωρεί)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΤΑ
Μπαίνει ένα αγόρι με άσπρα ρούχα, κρατώντας ένα βαζάκι με φασόλια στο ένα χέρι
κουνώντας το στο ρυθμό του τραγουδιού και με το άλλο κρατά μία πατάτα, (κύκλους
χεριών κάθετους) με βήμα ροζ πάνθηρα, ανεβαίνει τη σκηνή και λέει:

Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν
ηχούν απ’ την Ελλάδα που τρώνε φασολάδα
είμαστε φασόλια δυνατά, νόστιμα κι υγιεινά (αποχωρεί)

Μπαίνει  ένα  δεύτερο  αγόρι  με  ρούχα  και  καπέλο  ναυτικού,  με  βήμα  παρέλασης,
φωνάζοντας εν δυο – εν δυο και λέει:
Εν δυο, εν δυο, κοίταξέ με να με δεις
είμαι ο καπετάν Φακής,(χαιρετά στρατιωτικά)
πώς μ’ αρέσει η φακή που ’χει σίδηρο πολύ
και με κάνει δυνατό και το σώμα μου γερό 
(βγάζει από την τσέπη του ένα ρεβίθι και το δείχνει στα παιδιά)
Κι έχω κι ένα αδερφάκι, που ναι τόσο δα μικρούλη
σαν τον κοντορεβυθούλη. Ας είναι όμως μικρό
έχει δύναμη κι αυτό και χαρίζει στα παιδιά, δυνατά γερά κορμιά(αποχωρεί)

 1ος : 5  η   ομάδα      είναι το ΚΡΕΑΣ, ΤΑ ΨΑΡΙΑ, ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΓΑ  
Τροφές  πλούσιες  σε  πρωτεΐνες,  απαραίτητες  για  το  χτίσιμο  και  την  ανάπτυξη  του
οργανισμού μας
2ος  - Φάτε  μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο
1ος  - Ναι, αλλά η γριά η κότα έχει το ζουμί
2ος  - Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο
1ος -  Εσύ αν δεν μου απαντήσεις δε γίνεται. Άκου τώρα το ανέκδοτο
Έχω ένα βαρελάκι που χει δυο λογιών κρασάκι
Τι είναι; 
2ος  -Το αυγό

ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ ΠΑΝ ΓΙΑ ΨΑΡΙΑ
Μπαίνουν  δυο  παιδιά  ,  το  ένα  με  απόχη  στον  ώμο,  τζιν  παντελόνι  με   παντζάκια
ανεβασμένα,  πουκάμισο  και  ψάθινο  καπέλο  και  το  άλλο  πίσω  του  κρατώντας  ένα
καλάθι με ψεύτικο κρέας, τυλιγμένο σε χασαπόχαρτο
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(το 1ο )  Είμαι το καλό το ψάρι
             με μένα καλά μου παιδιά
            θα κάνετε αετίσια τη ματιά και τη μνήμη σας πλατιά
(το 2ο φορά μπλουζάκι με στάμπα κοτόπουλου)
Είμαι το καλό το κρέας, νόστιμο και θρεπτικό
μα προσέξτε όμως παιδιά, όχι κρέας κάθε μέρα
δυο φορές την εβδομάδα είναι αρκετό
γιατί αλλιώς αν με φάτε κάθε μέρα
η κοιλιά σας θα φτάσει πέρα
κι όχι ζαμπόν και μορταδέλες
γιατί θα γίνετε σαν τις βαρέλες

1ος : 6  η   ομάδα είναι ΤΑ ΛΙΠΗ   
Βρίσκονται  στις  αποθήκες  του  σώματός  μας  για  να  τα  χρησιμοποιήσουμε  σε  ώρα
ανάγκης. Βοηθούν τον οργανισμό μας και ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός μας
2ος  - Προσοχή, προσοχή  έκτακτη ανακοίνωση (κάνοντας χωνί το φυλλάδιο)
Τα κακά λίπη δημιουργούν προβλήματα στον οργανισμό μας και κυρίως στην καρδιά
και το αίμα. Γι αυτό λέμε  ΟΧΙ  στις άσπρες σάλτσες, στα παχιά αλλαντικά και στα
πολυτηγανισμένα έτοιμα φαγητά. 
1ος - Καλό θα είναι να αποφεύγουμε τα ζωικά λίπη και να προτιμάμε το λάδι
2ος -Το λάδι κι η αλήθεια πάντα βγαίνουν από πάνω
1ος - Δεν πεθαίνει κι ας περάσουν χρόνια εκατό και χίλια
μας χορταίνει, μας φωτίζει, μας ανάβει την καντήλα
Τι είναι;
2ος  -Το λάδι

ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΥΡ ΛΑΙΜΑΡΓΟΥ
Μπαίνει  ένα  παιδί  με  αργό  βηματισμό  στο  ρυθμό  του  τραγουδιού  (ροζ  πάνθηρα),
φορώντας άσπρα, γραμμένο στο μπλουζάκι, ΛΙΠΟΣ κρατώντας πιρούνι και κουτάλι,
εναλλάσσοντας τα χέρια στο ρυθμό
Εγώ είμαι το λίπος το καημένο, λίγο παρεξηγημένο
Πολλοί με καταδικάζουν και λίγοι με κοιτάζουν
Λίγο από μένα φάτε γιατί μέσα στις μερίδες κρύβω και πολλές θερμίδες!

1ος -Και τώρα μερικές χρήσιμες συμβουλές
Παιδιά μην ξεχνάτε, πως «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται», γι αυτό να ξεκινάτε τη
μέρα σας με ένα σωστό πρωινό. Και ένα σωστό πρωινό περιλαμβάνει, ολικής άλεσης
υδατάνθρακες, όπως το ψωμί και τα δημητριακά που μας δίνουν ενέργεια και φυτικές
ίνες, φρούτα, που μας δίνουν βιταμίνες και φυτικές ίνες και πρωτείνη, όπως το γάλα, το
γιαούρτι, το άπαχο τυρί, που μας δίνει ενέργεια. 
Αν δεν φάτε πρωινό και δεν πίνετε αρκετό νερό, στο σχολείο θα είστε κουρασμένοι, δεν
θα μπορείτε να πάρετε τα πόδια σας, δεν θα έχετε καθαρό μυαλό, θα κοιμηθείτε πάνω
στο  θρανίο,  στη  γυμναστική  θα  πέφτετε  σαν  κοτόπουλα  κάτω  και  αν  λείψουν  οι
βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία από το σώμα σας, τότε, κλάφτα Χαράλαμπε…. Θα
πέφτουν τα μαλλιά σας, θα σπάνε τα νύχια και τα δόντια σας και το δέρμα σας δεν θα
είναι λείο και λαμπερό. Άσε που μελέτες έχουν δείξει ότι τα παχύσαρκα παιδιά, τρώνε
σπανιότερα πρωινό. 
Δεν είναι τυχαίο που οι Ρώσοι έχουν μία παροιμία:  «Φάε πρωινό μόνος, μοίρασε το
μεσημεριανό με φίλους και δώσε το βραδινό στους εχθρούς σου» 
2ος Βάλτε  ακόμη  την  άσκηση  στη  ζωή  σας,  για  να  αποκτήσετε  δυνατούς  μύες,
ανθεκτικά οστά και να μειώστε το λίπος σας και όσο για σας τους μεγάλους λέμε 
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ΟΧΙ      Στο κάπνισμα
1ος  - Όχι στο αλκοόλ
2ος  - Όχι στο πολύ αλάτι
1ος  - Όχι στα λίπη
2ος  - Όχι στην καθιστική ζωή
1ος  - Δώστε μας το πρότυπο σωστών διατροφικών συνηθειών
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΙΑΝΟ: Σοφία Κυριάκη
ΚΙΘΑΡΑ: Κώστας Αντύπας
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:  Σοφία ,  Κώστας

Και μεις  σήμερα οι μεγάλοι,  που μας δώσατε μαθήματα ζωής, σας αφιερώνουμε το
παρακάτω τραγούδι:

Στις σαλάτες λέμε ΝΑΙ
Στο ψωμάκι λέμε ΝΑΙ
Στα ψαράκια λέμε ΝΑΙ
Και στο γάλα λέμε ΝΑΙ
Στα μαρούλια λέμε ΝΑΙ

Και στα μακαρόνια λέμε ΝΑΙ

ΌΧΙ λέμε στο λίπος
ΌΧΙ και στα αλλαντικά
ΌΧΙ στα πατατάκια
ΌΧΙ και στα γλυκά

Στους χυμούς λέμε ΝΑΙ
Στα φρουτάκια λέμε ΝΑΙ

Στο τυράκι λέμε ΝΑΙ
Και στο μέλι λέμε ΝΑΙ
Στο λαδάκι λέμε ΝΑΙ
Στις ελίτσες λέμε ΝΑΙ

ΌΧΙ στις σοκολάτες
ΌΧΙ και στα αναψυκτικά

ΌΧΙ στις καραμέλες
ΌΧΙ στα κρουασάν

(Ο ρυθμός είναι γνωστός. Είναι ίδιος με το τραγούδι του Λουκιανού
Κηλαηδόνη- Λέμε Ναι)
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1ος –  Τελειώσαμε λοιπόν με τις ομάδες των τροφίμων, αλλά για να σε ρωτήσω, όταν
βρέχει τι κάνεις; 
2ος  - Τι σόι ερώτηση είναι αυτή , μα φυσικά κρατάω ομπρέλα!
1ος – Μάθε λοιπόν ότι η ομπρέλα του οργανισμού μας είναι οι βιταμίνες που κατοικούν
σε όλες τις τροφές και έχουν πλάκα, γιατί έχουν ονόματα από την ελληνική και αγγλική
αλφάβητο, τις έχετε ακούσει πώς κοκορεύονται;

2ος  - Είμαι η βιταμίνη Άλφα
         που με λένε ρετινόλη
        στο σπανάκι τριγυρνώ
        στο μαρούλι και στ’ αυγό

1ος – Γάλα, βούτυρο, τυράκι
        μεγαλώνει το παιδάκι
        και θα βλέπει πιο καλά
        αν την Άλφα αγαπά

έρχεται ένα αγόρι   - Είμαι η Βήτα βιταμίνη 
                   κι έχω πολλά αδέλφια
                   στο ψωμάκι την αράζω 
                   και τα νεύρα ξεκουράζω (τραγουδάει: χαλαρά η ζωή είναι ωραία χαλαρά!!
και φορά άσπρο μπλουζάκι, με τα γράμματα B D και τζιν παντελόνι)

 έρχεται δεύτερο αγόρι -    Μέσα στο πορτοκάλι (μαύρο μπλουζάκι με A B C D και 
τζιν)
                           που το πίνουν χυμουδάκι
                           στο στομάχι κολυμπώ
                           είμαι η C κι οπλοφορώ (ψεκάζει με νεροπίστολο)

1ο αγόρι    - Άσπρα δυνατά δοντάκια
                   τα χαρίζω στα παιδάκια
                   είμαι η βιταμίνη D
                   γιαουρτάκι στον κεσέ 

2ο αγόρι   – Βιταμίνες κάθε μέρα
                        τον γιατρό τον κάνουν πέρα
                        Άλφα βήτα, C και D
                        ψάξτε στον τσελεμεντέ
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Έρχεται η 1η αφηγήτρια και μετά μπαίνει και ένα άλλο κορίτσι (όχι η 2η αφηγήτρια)
1ος – (τρομάζει μόλις βλέπει την καινούργια) Από πού ξεφύτρωσες εσύ, πού πήγε η 
Μελίνα;
3ος – Η Μελίνα με όλα αυτά που άκουσε αποφάσισε να τρέφεται υγιεινά, πάει να πιει 
χυμούς.
1ος – Επιτέλους! Έβαλε μυαλό. Εσένα όμως δεν σε βλέπω και τόσο καλά, τι τρέχει;
3ος – Να, με τόσα που άκουσα αισθάνομαι ένοχη.
1ος – Και γιατί παρακαλώ;
3ος - Να μωρέ εγώ τρώω λίγες σοκολάτες….1ος - Ναι  3ος - Λίγα γαριδάκια….1ος - Ναι…
3ος - Λίγα παγωτά…. κρυφά από τη μαμά, το καλοκαίρι, γιατί διψάω… κατάλαβες; 
1ος - Υπάρχουν το νερό και οι χυμοί, για συνέχισε…
3ος -  Τώρα που το σκέφτομαι,  χτυπάω και καμμιά βάφλα ή κρεπούλα..,  αλλά μη με
κοιτάς  έτσι, γιατί νοιώθω ενοχές και βάζω και τη μαμά μου να μου κάνει τηγανητές
πατατούλες, μμμ! Μούρλια…Λίγες
1ος – Α καλά, όλα τα Ε βασιλεύουν στο στομάχι σου. Οι ενοχές σου σε λίγο θα γίνουν
βουνό!
3ος – Τι είναι τα Ε;
1ος : Είναι πρόσθετες ουσίες, γεμάτες συντηρητικά και χρωστικές που αρρωσταίνουν τον
κόσμο, γι αυτό πρόσεχε τι τρως.
3ος : Μην φοβάσαι καλέ μια χαρά είμαι, κοίτα (κάνει διαστάσεις, εκτάσεις)
1ος  -  Εσύ  καλά  τα  λες,  αλλά  δυστυχώς  οι  έρευνες  δείχνουν  ότι  η  σωματική  και
πνευματική κατάρρευση αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της, αρκετά αργά, στα 35 με 50
μας χρόνια, όταν δηλαδή έχουν πλέον εδραιωθεί όλες οι συνήθειες που βλάπτουν την
υγεία μας. 
Στο χέρι μας λοιπόν είναι να τις διώξουμε μακριά, έτσι ώστε να μην κάνουν κατάληψη 
στο σώμα μας.
Τέλειωσαν λοιπόν τα παραμύθια, από αύριο ξεκινάμε  ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ!!!
(και οι δύο το λένε)

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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ΒΙΟΛΙ:   Ευαγγελία Θεοφάνους
ΠΙΑΝΟ: Σοφία 
ΚΙΘΑΡΑ: Κώστας 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:  Σοφία ,  Κώστας

Τόσο λάθος διατροφή

Η ντομάτα και τ`αγγούρι
στο στομάχι μου τ`αχούρι
τι να πρωτο καθαρίσουν, 
από πού λοιπόν ν`αρχίσουν
τόση ζάχαρη γιομάτο
και αλάτι ως τον πάτο.

Φέρτε σκούπες φτερωτές
μαρουλόβεργες και βλήτα
και φωνάξτε στην προβλήτα
όλες τις καλές τροφές.

Σύκα, μήλα, πορτοκάλια
και σταφύλια και τ`αχλάδια
κι όλα τα λαχανικά, 
πριν να είναι πια αργά, 
πάρτε, πάρτε μακριά
τ`αλμυρά και τα γλυκά.

Σοκολάτα μου γλυκιά !
Αχ πώς λιώνεις, 
πώς ζυγώνεις
μου λιγώνεις την καρδιά.

Γαριδάκια, πακοτίνια, 
μπισκοτάκια και κριτσίνια
κολυμπάτε μες στ`αλάτι
και μου κλείνετε το μάτι.
Πώς να πάω στο κρεβάτι ;

Και το γάλα φοβερό, 
ψάχνει χώρο και αυτό, 
μα δε βρίσκει απ`τ`αλάτι
και ας έχει φέρει χάρτη
ούτε μια σπιθαμή στην
κοιλιά μας καθαρή.

Μπαίνει  το  κοριτσάκι  μήλο,  κρατώντας  και  κουδουνίζοντας  ένα  παλιό  σχολικό
κουδούνι και λέει:
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Τέλος  μαθήματος!!!  Ωωω!!!  Μου  έγινε  το  κεφάλι  καζάνι  σήμερα.  Κυρίες  και
κύριοι το ταξίδι μας συνεχίζεται. Ωχ! Χτύπησα το κουδούνι και θα εμφανιστούν
πάλι ο Καραγκιόζης με το κολλητήρι. Πρέπει να φύγω… (αποχωρεί)

ΜΟΥΣΙΚΗ : ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ  (ΣΕΡΒΙΚΟ)

Μπαίνουν  το  κολλητήρι  με  τον  Καραγκιόζη,  χτυπώντας  παλαμάκια  στο  ρυθμό  του
τραγουδιού, ανεβαίνουν στη σκηνή και ξεκινά ο διάλογος
Καραγκιόζης: Α κολλητήρι, ωραία μας τα είπαν τα παιδιά, το φχαριστήθηκα!!!
Κολλητήρι:  Κι  εγώ  μπαμπάκο  φχαριστήθηκα  τις  φακές  και  τα  βλήτλα,  γέμισε  η
κοιλίτσα μου!!! Κι έγινα και πιο δυνατός, κοίτα!! (κάνει μια θεαματική τούμπα προς
την  ανθιυγιεινούλα,  μόλις  επανέρχεται  την  κοιτά  παράξενα,  κάνει  γκριμάτσες
κοροϊδευτικές  και λέει) Μπαμπάκο αυτή γιατί είναι έτσι; Σα μαδημένη κότα!!!
Καραγκιόζης: Κολλητήρι μου θα σου απαντήσω με ένα τραγούδι, πιάσε την κιθάρα
Κολλητήρι:  Αμέσως  μπαμπάκο,  έφτασεεεεε!!!  (φέρνει  την  κιθάρα)  Περίμενε
μπαμπάκο να πάρω κι εγώ τη δική μου (φέρνει ένα τηγάνι), παίρνει ο Καραγκιόζης ένα
καρεκλάκι και το κολλητήρι ένα σκαμνάκι και κάθονται
Καραγκιόζης: Για να σε ρωτήσω κολλητήρι μου, να κάνουμε λίγο μάθημα πριν,  να δω
τι έχεις μάθει, ποιος ήταν ο Θεός της μουσικής;
Κολλητήρι:  Ο Θεός της μουσικής μπαμπάκο, ήταν ο Ζαμπέτας! (πετάγεται μπροστά
και με έντονες κινήσεις το τηγάνι σαν μπουζούκι τραγουδά) Ο πιο καλός ο μαθητής
ήμουν εγώ στην τάξη κι οι δάσκαλοι με είχανε του κλώτσου και του μπάτσου!!! 
Καραγκιόζης: Ποιος Ζαμπέτας βρε ο Απόλλωνας ήταν βρε μπούφο
Κολλητήρι: Α!!! ο Απόλλωνας Καλαμαριάς και γιατί δεν μου το ’λεγες τόση ώρα; Για
να σε ρωτήσω κι εγώ μπαμπάκο, η Θεός της μαγειρικής (ανακατεύει το τηγάνι) ποιος
ήταν ξέρεις;
Καραγκιόζης: Ποιος;
Κολλητήρι:  Ο Μαμαλάκης!  (ο Καραγκιόζης  χτυπά το κεφάλι  του)  Φτιάχνει  ωραίο
σολομό!
Καραγκιόζης: Τον κακό σου τον καιρό!
Κολλητήρι: Έχει ω3
Καραγκιόζης: Να τα φας και να ναι κρύα! Κάτσε κάτω τώρα να σου πω το τραγούδι
γιατί με ζάλισες
Κολλητήρι: ( κοιτά προς την ανθιυγιεινούλα) Α! την ξέχασα αυτήν, τι θα της πούμε…
το ’χω, το ’χω, (κάθεται, παίρνει το ανάλογο μάγκικο ύφος, κάνει το μαλλί, βάζει ένα
σακάκι τρύπιο στον ένα ώμο, στο τσεπάκι ένα ζαρζαβατικό, κόβει από ζαρντινιέρες και
τραγουδά)  Ήσουνα  τι  ήσουνα  μια  ανθιυγιεινούλα…  και  τώρα  που  σε  βρήκα  εγώ
γυρεύεις άσπρα μούρα άλατις!!! (γρατζουνάει το τηγάνι και κάνει και στροφή)
Καραγκιόζης: Πάψε βρε και άκου!! Θέλουμε πιο κουλτουριάρικο στυλ
(το τραγουδάει σε στυλ Ερωτόκριτου)

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΝΘΙΥΓΙΕΙΝΟΥΛΑΣ
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Ερωτόκριτος «Τα θλιβερά μαντάτα» 

ΣΤΙΧΟΙ: Ελένη Ζιώγα 
ΚΙΘΑΡΑ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Ο μαθητής Σόφης Ευάγγελος

Τ’ άκουσες ανθιυγιεινούλα μου
τα θλιβερά μαντάτα
σήμερα σε δικάσανε
και φάγαμε σαλάτα
Μία ωρίτσα, μοναχά 
μου δώκαν (χρειάστηκε) για να σε (μπας και σε) καταλάβω
να δω πού πήγε η λάμψη σου
πώς πέσαν τα μαλλιά σου

Πάρ’ τα γλυκά, τα λιπαρά 
και όλα τα αλμυρά σου
και άσε μας να ζήσουμε 
χωρίς τη συντροφιά σου

Κολλητήρι: το ’χω το ’χω λέμε (συνεχίζει το τραγούδι)
Μπαμπάκο μου την άσχημη
τη μούρη της θα διώξω
και θα της δώσω μια κλωτσιά
να πάει μία κι όξω
(τελειώνει το τραγούδι, κάνουν την κίνηση του κόλα το)
Καραγκιόζης:  Και τώρα κυρίες και κύριοι θα παρακολουθήσετε τη θεατρική 
παράσταση 

«ΤΡΟΦΟΚΑΒΓΑΣ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ»
γιατί σήμερα Θα φάμε, θα πιούμε, αλλά νηστικοί δεν θα κοιμηθούμε!!! 
Ε ρε γλέντια!!! Πάμε κολλητήρι μου για να απολαύσουμε τα παιδιά!!!

Ξαναμπαίνει το κοριτσάκι - μήλο, τσατισμένο και λέει:
-  Συγνώμη αλλά αυτό είναι δική μου δουλειά, εγώ τι θα πω τώρα; Άι στο καλό!!
(αποχωρεί  και  σταματά  απότομα)   Μπα  τι  ακούω,  έχουμε  παρέλαση!!!  (χτυπά
χαρούμενη παλαμάκια και αποχωρεί)
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« ΤΡΟΦΟΚΑΒΓΑΣ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ »

ΔΙΑΣΚΕΥΗ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΣΚΗΝΙΚΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ –
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΕΛΕΝΗ ΖΙΩΓΑ
ΡΟΛΟΙ 

 Δικαστής : Άκης,  ΣΤ΄Τάξη (κουστούμι, γραβάτα) 
 Κρέας : Γωγώ (κόκκινη μπλούζα με στάμπα σκίτσων κρέατος, κόκκινο  κολάν)
 Φρούτο: Σταυρίνα (πορτοκαλί  μπλουζάκι  με  στάμπα  φρούτων,  πορτοκαλί

κολάν) 
 Λαχανικό:  Γιώργος  (φυτρί  μπλουζάκι  με  στάμπα  λαχανικών,  πράσινο

παντελόνι)
 Λίπος: Χρήστος  (μαύρο μπλουζάκι, γραμμένο με άσπρο χρώμα λίπος, μαύρο

παντελόνι )
 Λάδι: Κωνσταντίνος  (λαδί μπλουζάκι με στάμπα ενός μπουκαλιού με  λάδι,

λαδί παντελόνι)
 Γάλα: Μάρθα   (άσπρο μπλουζάκι, με στάμπα ένα μπουκάλι γάλα και άσπρο

κολάν)
 Ψωμί  :  Δημήτρης  (ποδιά  φούρναρη  με  στάμπα  ψωμιού,  άσπρο  μπλουζάκι,

σκούφος αρτοποιού)
 Μικρός κύριος: Σταύρος (πιζάμες) 
 Αφηγήτρια – Νεράιδα: Αέρινο, άσπρο φόρεμα

ΣΚΗΝΙΚΑ
Στο κέντρο της σκηνής σε ταμπλό (αναρτήσεων σχολείου με πράσινη τσόχα, κρεμάμε
στη μέση την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής με ομοιώματα τροφίμων. Στο ράφι
του τοποθετούμε αληθινά τρόφιμα. Στο κάτω μέρος βάζουμε έναν πάγκο καλυμμένο με
λινάτσα και εκεί πάνω βάζουμε τρόφιμα, όπως σακί με φασόλια, πιάτο με κολλημένο
ρύζι,  κατσαρόλα  με  μακαρόνια  μέσα,  καλάθι  με  ψωμί,  στάχια,  κατσαρόλα  με
κρεμασμένη  κουτάλα  στο άνοιγμά της  με  κολλημένες  φακές  ή ρεβίθια  (πάνω στην
κουτάλα), διχτάκι με πατάτες κρεμασμένο, τενεκές με λάδι, καλάθι με φρούτα, κ.λ.π. 
Δεξιά  και  αριστερά  από  τα  ταμπλό,  τοποθετούμε  την  υγιεινούλα  και  την
ανθιυγιεινούλα, (1.25 επί 60) σε  fibran, βαμμένο πορτοκαλί και σοκολατί αντίστοιχα,
με  βάσεις  καδρονάκια  με  εγκοπές  για  να  στέκονται.  Τις  δημιουργούμε  με  κολλάζ
(κολλημένα τρόφιμα από περιοδικά πάνω), με νήμα για μαλλιά και ζωγραφίζοντας τα
αντίστοιχα πρόσωπα. Στο ένα χέρι της υγιεινούλας κολλάμε ένα καρότο, ομοίωμα και
στο άλλο χέρι της βάζουμε ένα καλαθάκι με ψεύτικα φρούτα. Στην ανθιυγιεινούλα στα
χέρια  της κολλάμε παγωτά χωνάκι . ομοιώματα.
Στην  άκρη  φτιάχνουμε  ένα  ψυγείο,  από  μακετόχαρτα  και  κολλημένα  τρόφιμα
ομοιώματα, δίπλα μία ηλεκτρική κουζίνα, ψεύτικη, με κατσαρολικά επάνω και μπροστά
μπροστά, 2 ζαρντινιέρες ροζ με διάφορα φυτά (μαρούλι, πιπεριές, ντομάτα..) και στα
καγκελάκια  της αίθουσας, φιγούρες ποπάυ, καραγκιόζη κ.λ.π. 
Στη  θέση  των  μουσικών  πίσω,  σχηματίζουμε  με  λινάτσα  σε  ταμπλώ,  ένα  είδος
κουρτίνας, σκηνής, και ζωγραφισμένα τρόφιμα να χορεύουν.
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Μπροστά στη κούρμπα της σκηνής, στολίζουμε με λινάτσα (κοιλιές) και ροζ φιόγκους,
μεγάλους από τούλι, ενώ στις κοιλιές της λινάτσας, τοποθετούμε ρίγανη, τσάι, φωλιές
με ψεύτικα αυγά, πιάτα πλαστικά με  φασόλια κολλημένα , με ρύζι…
Στο ένα κάγκελο, ψηλά, τοποθετούμε ένα ψεύτικο καραβάκι, που στο πανί του, γράφει
Διατροφούλα  και  από  κάτω  τοποθετούμε  τούλι  σιελ  σαν  κύμα,  με  ζωγραφιστά
ψαράκια.

ΕΝΑΡΞΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΚΡΕΑΣ - ΦΡΟΥΤΑ – ΛΙΠΟΣ – ΛΑΔΙ – ΓΑΛΑ – ΨΩΜΙ
Όλα τα παιδιά, με την παραπάνω σειρά, εμφανίζονται με το βήμα της παρέλασης,  ο 1ος

σφυρίζοντας με σφυρίχτρα κρεμασμένη στο λαιμό, σφυρίζει, όσο κρατά η εισαγωγή και
κρεμασμένο  στο  λαιμό  ένα  ταμπούρλο,  χτυπά  μετά  στο  ρυθμό  της  μουσικής,
διασχίζοντας τον κεντρικό διάδρομο, κάνοντας δυο κύκλους γύρω – γύρω μπροστά, στο
κάτω μέρος της σκηνής και παρατάσσονται σε σειρά (stop μουσικής )
Έρχεται το κοριτσάκι –   μήλο (  με βήμα παρέλασης και τραγουδά δυνατά)
- Και το κόκκινο το μήλο, που ’χει το νεράντζι φίλο  και σταματά απότομα. Έι! γιατί
σταμάτησε η μουσική θέλω να κάνω κι εγώ παρέλαση!  (νευριασμένα).  Μα πού
πήγαν  όλοι;  Παράλληλα  μπαίνουν δύο  κορίτσια  και   τοποθετούν  δύο  άσπρα
καρεκλάκια (νηπιαγωγείου), για το κρέας και το γάλα και λένε στο κοριτσάκι: 
-  Έλα πάμε θα παγώσεις,  τέλειωσε η παρέλαση!  Νευριασμένο το κοριτσάκι  τους
απαντά:
- Όχι δεν φεύγω, θύμωσα τώρα, εδώ θα κάτσω! Στο καλό!!! (και κάθεται  μπροστά
στο ψυγείο με σκυμμένο κεφάλι στα γόνατα, ενώ τα κορίτσια αποχωρούν)
ΜΟΥΣΙΚΗ  ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ:   ΗΧΟΣ   ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ  ΑΕΡΑ    (κρατάμε  λίγο,  
χαμηλώνουμε τη μουσική)
Κοριτσάκι:  -  Μπρρρ!!!  Κάνει  κρύο εδώ  (σηκώνεται  τρέμοντας),  είχαν  δίκιο.  Ας
φύγω καλύτερα, πριν γίνω παγοκολόνα!!!  

(Δυναμώνουμε  μουσική)  Μπαίνει  η  αφηγήτρια  σταματάμε  τη  μουσική  (νεράιδα):
Βρισκόμαστε σε μια παγωμένη μαγευτική χώρα. Αυτός ο τόπος ονομάζεται
 «  χώρα  τροφίμων  ».  Εδώ  κατοικούν  πολλά  είδη  τροφίμων.  Οι  γνωστές  μας
οικογένειες. Το κρέας και οι συγγενείς του

ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ:   cocojambo  
(Η μουσική χαμηλώνει λίγο στις παρουσιάσεις) 
Xορεύει το κρέας, ανεβαίνει στη σκηνή και στέκεται σε μια άκρη της σκηνής πίσω. Τα
λαχανικά χορεύοντας το λαχανικό, ανεβαίνει στη σκηνή και στέκεται δίπλα στο κρέας.
Τα δημητριακά με το ψωμί χορεύοντας  το ψωμί, ανεβαίνει στη σκηνή και στέκεται
δίπλα στα λαχανικά. Το γάλα και τα παιδιά του, χορεύοντας  το γάλα  ανεβαίνει στη
σκηνή, κάνει  2 γέφυρες  και στέκεται δίπλα στο ψωμί. Το λίπος, χορεύοντας  το λίπος
και το λάδι, ανεβαίνουν στη σκηνή, το λάδι χορεύει λίγο  break-dance και στέκονται
δίπλα από το γάλα. Τα φρούτα, χορεύοντας το φρούτο ανεβαίνει στη σκηνή κάνει ρόδα
και κατακόρυφο γέφυρα και στέκεται δίπλα από το λίπος.

ΦΡΟΥΤΑ – ΛΙΠΟΣ – ΛΑΔΙ – ΓΑΛΑ – ΨΩΜΙ -  ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΚΡΕΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ:  ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ (Μοσχολιού)
Εισαγωγή με χαμηλή ένταση γιατί μιλά η αφηγήτρια 
ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Τα περισσότερα  τρόφιμα  δεν  γνωρίζονται  μεταξύ  τους.  Αν  και
έχουν  νοικιάσει  διαμερίσματα  στην  ίδια  πολυκατοικία,  στην  πολυκατοικία  του
ψυγείου,  κανείς  δεν  δίνει   πεντάρα  για  τον  συγκάτοικό  του,  όπως  ακριβώς
συμβαίνει τώρα τελευταία και με τους ανθρώπους. (σταματά αφήγηση)
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ΣΤΟ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΆΝΘΡΩΠΟΙ …ΜΟΝΑΧΟΙ: Τα φρούτα, το γάλα και το ψωμί,
προχωρούν  αργά,  ρυθμικά  μπροστά  και  ανοιχτά  οι  ακρινοί,  με  βλέμμα  καρφωμένο
μπροστά  φτάνοντας στην άκρη της σκηνής και κατεβάζουν κεφάλι, μένοντας ακίνητοι.
ΣΤΟ: ΣΑΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΣΤΑΧΥ: Το λίπος και το λαχανικό, με τον ίδιο τρόπο
έρχονται μπροστά στα κενά των πρώτων και λίγο ακρινά και στέκονται λίγο πιο πίσω
ακίνητοι
ΣΤΟ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΑΔΕΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣ:  Το λάδι και το ψωμί, με τον ίδιο
τρόπο,  έρχονται  μπροστά  στα  κενά  των  δεύτερων  και  λίγο  πιο  πίσω,  ακίνητοι,
σχηματίζοντας το σχήμα της βεντάλιας 
ΣΤΟ:  ΚΙ  ΑΥΤΟΙ ΣΤΗΣ  ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΤΟ ΘΑΜΠΟΣ:  Γυρίζουν  αργά  δεξιά  με
πλάτη και μένουν 
ΣΤΟ:  ΣΑΝ  ΤΟ  ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ  ΣΤΑΧΥ:  Κάνουν  αργά  ημιγονάτιση,  σκυφτό  το
κεφάλι, ανοίγοντας αργά, χέρια στο πλάι
ΣΤΟ: ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ:  Στην ίδια  θέση,  κλείνοντας  αργά  τα  χέρια  τους,
κεφάλι στα γόνατα, αγκαλιάζουν σφιχτά τα χέρια τους (STOP μουσικής και συνεχίζει η
αφηγήτρια)

                                                

ΦΡΟΥΤΑ – ΛΙΠΟΣ – ΛΑΔΙ – ΓΑΛΑ – ΨΩΜΙ -  ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΚΡΕΑΣ

ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ: Πάνω – πάνω, στο ρετιρέ, στην παγωμένη κατάψυξη κατοικεί το
Κρέας (προχωρά το κρέας και  ανεβαίνει  στη μέση πίσω, πάνω σε ένα καρεκλάκι).
Τώρα στην εποχή της κρίσης, υπάρχει δεν υπάρχει εκεί μέσα, θα σας γελάσω, έγινε
είδος πολυτελείας, όπως την εποχή του παππού και της γιαγιάς που το έτρωγαν
μόνο στις γιορτές. Από κάτω στη σκαλίτσα, μένουν τα Δημητριακά (προχωρά το
ψωμί αριστερά από το κρέας και λίγο μπροστά ημικυκλικά, αφήνοντας 3 κενά για το
λίπος και το λάδι και το γάλα)
Τα Αυγά και το Γάλα, έχουν πιάσει σπίτι με θέα, τους εξώστες (το γάλα ανεβαίνει
σε ένα καρεκλάκι νηπιαγωγείου, δεξιά από το ψωμί, ημικυκλικά)
Τα  Λαχανικά  και  τα  Λίπη  μένουν  στο  ισόγειο  για  να  διατηρηθούν  φρέσκα
(προχωρά το λαχανικό, δεξιά από το κρέας αφήνοντας ένα κενό για το φρούτο και λίγο
μπροστά ημικυκλικά απέναντι από το γάλα ενώ το λίπος και το λάδι, αριστερά από το
κρέας  στα  κενά,  ημικυκλικά)  Το  σπιτάκι  των  Φρούτων,  είναι  σπίτι  χωρίς  θέα,
σκοτεινό και υπόγειο, που δεν το λένε γκαρσονιέρα, αλλά φρουτιέρα ( η αφηγήτρια
αποχωρεί, το φρούτο προχωρά και κάθεται μπροστά στη σκηνή δεξιά στην άκρη της
σκηνής, με τα πόδια κρεμασμένα) .

ΚΡΕΑΣ  
                                      (ΦΡΟΥΤΑ)                    ΛΙΠΟΣ
                 ΛΑΧΑΝΙΚΑ                                                    ΛΑΔΙ
                                                                                                     ΓΑΛΑ
                                                                                                                 ΨΩΜΙ                 
ΦΡΟΥΤΑ
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ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ  
Χαμηλώνουν  τα  φώτα,  τα  τρόφιμα  χασμουριούνται, η  αφηγήτρια χορεύοντας  στο
ρυθμό παίρνει ένα μπαλόνι, φεγγάρι ήλιου, αγκαλιά, το αφήνει απαλά και συνεχίζει 
την αφήγηση:  (χαμηλώνουμε λίγο τη μουσική)
- Έχει όμως νυχτώσει και το μικρό παιδάκι του σπιτιού πρέπει να κοιμηθεί, όπως
και τα τρόφιμα πρέπει να κοιμηθούν. 
(Όση ώρα μιλά τα τρόφιμα ξαπλώνουν εκεί που βρίσκονται και προς τις άκρες – για να
κινηθεί η αφηγήτρια).  Δυναμώνει η μουσική, η αφηγήτρια παίρνει ένα σεντόνι,  (εκεί
που ήταν το μπαλόνι)  και ανεμίζοντάς το πάνω της κατεβαίνει από τη σκηνή,   παίρνει
ένα παιδάκι , κρατώντας το από το χεράκι, το ανεβάζει στη σκηνή, το βάζει να κοιμηθεί
μπροστά - μπροστά στο κέντρο της σκηνής, το σκεπάζει, το φιλάει  και κινείται στο
ρυθμό  της  μουσικής  σαν  νεράιδα  ανάμεσα  στα  παιδιά  που  κοιμούνται,  σ’  όλη  τη
διάρκεια του τραγουδιού)
Μόλις  σταματήσει  η  μουσική,  στέκεται  λίγο  κουλουριασμένη  δίπλα  του  και  μετά
παίρνει ανάλαφρα το σεντόνι, ανεμίζοντάς το και αποχωρεί. 
Το παιδάκι αγουροξυπνημένο ξυπνά και τεντώνεται, χασμουριέται (παράλληλα κάνουν
το  ίδιο  και  τα  τρόφιμα,  αθόρυβα  εκτός  από  το  λίπος  και  το  λάδι,  το  οποίο
ανασηκώνεται λίγο και ξανακοιμάται πάνω στο λίπος), σηκώνεται κάνει δυο βηματάκια
και σταματά ξύνοντας το κεφάλι του σκέφτεται λίγο και λέει:
ΜΙΚΡΟΣ: Πω,πω!!! Τι όνειρο κι αυτό!! Τρελό ξεφάντωμα, όλες οι τροφές το ρίξαν
στο χορό… Ά! Είδα και το φίλο μου το Θάνο που χόρευε (χορεύει και τραγουδά το
χαλαρά μάγκικα και στο τέλος σταυροκοπιέται λέγοντας) Παναγία 
βόηθα!!! Μα πέρασε η ώρα, πρέπει να πάω σχολείο, αλλά γουργουρίζει η κοιλιά
μου και… νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, σωστά; Ας πάω στο ψυγείο, να φάω ένα
καλό  πρωινό,  έτσι  θα  είμαι  αστέρι  στα  μαθήματα  και  στη  γυμναστική…  θα
τρέχουν και δεν θα με φτάνουν…(πηγαίνει προς το ψυγείο, ενώ  όση ώρα μιλά τα
τρόφιμα  πηγαίνουν  αθόρυβα  στη  θέση  τους,  εκτός  από  το  λίπος  και  το  λάδι  που
κοιμούνται ακόμη, ακούει φωνές, σταματά απότομα, κρυφακούει και πηγαίνοντας στις
μύτες αργά, κρύβεται σε μια εσοχή παρακολουθώντας)
ΦΡΟΥΤΑ: πηγαίνει  αγριεμένη προς το λάδι και  το λίπος,  τους  τραβά και  λέει:  Ε!
Ξυπνήστε υπναράδες!!! Κοιτάξτε βρε κάτι απολιθώματα! Το γλεντήσατε χθες;
ΛΙΠΟΣ: Κοίτα τα μούτρα σου… 
ΛΑΔΙ: Ψωνάρα, άντε στη φρουτιέρα σου…
ΦΡΟΥΤΑ: Μμμ! Όρεξη για αστειάκια πρωί πρωί!!! (πηγαίνει στη θέση της)
ΓΑΛΑ:  Καλημέρα  αγαπητοί  μου  συγκάτοικοι.  Κοιμηθήκατε  καλά;  (ρωτά  απ’  το
καρεκλάκι)
ΦΡΟΥΤΑ: (βαριεστημένα, γυρίζει προς το μέρος του) Κι εσένα τι σε νοιάζει; Έχεις
πιάσει τα μπαλκόνια, σαν την Ιουλιέτα που περιμένει το Ρωμαίο(πηγαίνει προς το γάλα
κάνει ημιγονάτιση και λέει σταυρώνοντας τα χέρια κοροϊδευτικά), Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο
(ξανασηκώνεται), ρωτάς κι εμάς που ζούμε στο υπόγειο, σαν τα ποντίκια; ( πηγαίνει
στη θέση της) 
ΓΑΛΑ: Μα αγαπητοί μου, εγώ το γάλα, χτίζω το σώμα του ανθρώπου. Τον βοηθάω να
κάνει γερά κόκαλα, γιατί έχω ασβέστιο, φώσφορο και βιταμίνες Α και D. Ακόμη έχω κι
άλλα που βαριέμαι να τα πω… Δίκαια λοιπόν μένω στους εξώστες…
ΚΡΕΑΣ:   (απ’  το  καρεκλάκι)  Κοίτα  ρε  κάτι  τούβλα  που  χτίζουν  το  σώμα  του
ανθρώπου.  Κι  εμείς  τι  κάνουμε  εδώ  μπρίκια  κολλάμε;  Εμείς  είμαστε  μία  από  τις
βασικές τροφές, αλλά δεν έχουμε τόση περηφάνια.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Παναγιά μου ποιος μιλάει! Εμείς είμαστε τα υγιεινά λαχανικά. Δεν έχεις
ακούσει ότι τα λαχανικά, χαρίζουν μακροζωία.
ΛΙΠΟΣ: χα! χα! Εγώ έχω ακούσει ότι όποιος πάει στον άλλο κόσμο, βλέπει τα ραδίκια
ανάποδα!!
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ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τι μας λες ρε! Έχει πιο έξυπνο η μάνα σου; Εσύ το λίπος, κάνεις τους
ανθρώπους σαν βαρέλια, τους γεμίζεις με χοληστερίνη και τριγλυκερίδια και τους λες
και « Καλό ταξίδι » 
ΛΙΠΟΣ: Τώρα προσβάλεις την τιμή μου και το χοντρό κορμί μου…
ΛΑΔΙ: Λίγα τα λόγια σου για το φίλο μου ε! (απειλητικά)
ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Να και η ομάδα Δίας, εσύ τι πετάγεσαι τώρα, μας το παίζεις όμορφος;
ΛΑΔΙ: (υπεροπτικά και πονηρά) Δεν έχεις ακούσει φίλε μου την παροιμία που λέει:
«Φάε λάδι (κλείνει το μάτι)κι έλα βράδυ»… Ε! Εγώ είμαι αυτός. Δεν λένε φάε λάχανο
κι έλα σούρουπο… 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Μμμ! Εξυπνάδες,. Κοιτάξτε ρε παιδιά έναν γαμπρό. Μπλιαξ!!!
ΨΩΜΙ;  (νευριασμένο) Α! Σταματήστε να τσακώνεστε επιτέλους. Εγώ τι ρόλο παίζω
εδώ; Σαράντα χρόνια φούρναρης,  έχω ψήσει  κι  έχω ψήσει… Το ξέρετε  ότι  από τα
παλιά χρόνια ο άνθρωπος κερδίζει το ψωμί του, με τον ιδρώτα του προσώπου του. Γιατί
λέτε να προτιμούν εμένα, γιατί είμαι σπουδαίος!!! (σηκώνεται στις μύτες των ποδιών)

ΦΡΟΥΤΑ:  (σηκώνεται, πηγαίνοντας δίπλα στα λαχανικά) Πρόσεχε μην γλιστρήσεις,
απ’  τον  πολύ  ιδρώτα.  Κοιτάξτε  ρε  έναν  εγωιστή,  όλο  εγώ κι  εγώ… Μάθε  λοιπόν
αγαπητό μου ψωμί, πως όλα αυτά που λες είναι περσινά ξινά σταφύλια. Τώρα όλοι σε
βλέπουν και κόβουν δρόμο.
ΨΩΜΙ: Για να πούμε την αλήθεια (κατεβάζοντας το κεφάλι) δεν έχεις κι άδικο. Όμως
αυτές οι δίαιτες φταίνε για όλα. Οι άνθρωποι νομίζουν, πως αν με φάνε θα παχύνουν.
Δεν φταίω εγώ όμως, φταίνε αυτοί που με στρώνουν με βούτυρο και μαρμελάδες και
μου  κάνουν  κάτι  μακροβούτια  στις  σάλτσες  και  τις   σαλάτες,  λες  και  είμαι
βατραχάνθρωπος. Έχετε δει πώς με χλαπακιάζουν;
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: (γελώντας) Ναι, ναι.
ΓΑΛΑ:  Το λίπος φταίει και τα λάδια
ΛΙΠΟΣ: Μη  μας  κατηγορείτε.  Εσύ  κι  εσύ  (δείχνει  το  γάλα  και  το  κρέας  που
κατεβαίνουν  από  τα  καρεκλάκια  τους  πλησιάζοντας),  ξεχνάτε  πως  εμείς  οι  τρεις
ομάδες,  πάμε  πακέτο  (τραγουδά  και  χορεύει,  εμείς  οι  τρεις  πάμε  πακέτο  δεν  θα
χωρίσουμε ποτέ!!, οι υπόλοιποι γελούν και χορεύουν στο ρυθμό μαζί του και το ποτέ το
λένε όλοι μαζί, υψώνοντας το χέρι ψηλά) Εξάλλου εγώ (κλείνοντας πονηρά το μάτι)
νοστιμίζω το φαγητό, το άτιμο! Και δίνω ενέργεια και βιταμίνες…
ΚΡΕΑΣ:  Α! Μην έχεις παράπονο κι εμείς μαζί σου είμαστε
ΛΙΠΟΣ: Μπα, πώς κι έτσι (βάζει χέρια στη μέση) Μέχρι τώρα με κοροϊδεύατε.
ΚΡΕΑΣ: Αφού όπου πάω αδερφέ μου (μάγκικα) μου κολλάς σαν τσιμπούρι…
ΛΙΠΟΣ: Ναι, άλλοι με τραβούν με μανία να με ξεκολλήσουν από πάνω σου, άλλοι
όμως όταν με βλέπουν στα παιδάκια, γλείφουν και τα δάχτυλά τους, τους τρέχουν τα
σάλια σας λέω. Αφού είμαι νόστιμο τρομάρα μου. Κι εκείνη η πετσούλα στο αρνάκι το
Πάσχα μμμ! (φιλά τα δάχτυλα), σκέτη κόλαση.
ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙ: Ου ου!!!
ΦΡΟΥΤΑ:  Εσείς γελάτε με τα χάλια σας, εμείς όμως κύριοι και κυρίες, δίνουμε τις
βιταμίνες, τη γλυκόζη και τα ένζυμα.. Εμάς μας κάνουν θρεπτικές φρουτόκρεμες και
φρουτοχυμούς, που ξετρελαίνουν τα παιδιά. Να δείτε ο μικρός κύριος που ξύπνησε,
εμάς θα προτιμήσει.
ΓΑΛΑ: Εσάς; Ας γελάσω. Κάποιο λάθος κάνεις, εμένα πίνει κάθε πρωί, εμένα γνωρίζει
αυτός ο μικρός κύριος, τόχεις δει πώς ξινίζει τα μούτρα του όταν σε τρώει; Συνέχεια
ματιές κάνει (κάνει κοροϊδευτικά ματιές και γκριμάτσες)
ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Εμ βέβαια! Εσύ είσαι η φίρμα του πρωινού!
ΓΑΛΑ: Παραπονιάρηδες! Γιατί εσάς δεν σας αγαπούν;
ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Όχι βέβαια! Δεν έχετε ακούσει που λένε «σιγά τα λάχανα»
ΓΑΛΑ: Και βέβαια το χουμε ακούσει. Αλλά αυτό σας τιμά, γιατί σας σκέφτονται
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ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Δεν θέλουμε να μας σκέφτονται, να μας τρώνε θέλουμε, γιατί είμαστε 
νόστιμα κι υγιεινά.
ΦΡΟΥΤΑ: Τι λες ρε μεγάλε! Μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Ψευτούρη! Εμείς
τα φρούτα ομορφαίνουμε τον κόσμο, είμαστε οι πιο ωραίοι. (βγαίνει μπροστά και μιλά
υπεροπτικά) Κοιτάξτε σχήμα, κοιτάξτε χρώμα, κοιτάτε παράστημα, ομορφιά… (τινάζει
το μαλλί της κάνοντας κινήσεις εντυπωσιασμού)
ΨΩΜΙ: Από ομορφιά ου! να φάν κι οι κότες
ΛΙΠΟΣ: (βγαίνει μπροστά κοροϊδευτικά, τινάζοντας το μαλλί και ξαναπάει στη θέση
του)  Έτοιμοι για πασαρέλα…
ΦΡΟΥΤΑ: (νευριασμένη) Α να χαθείς βλάκα!!! (τον μουντζώνει)
ΓΑΛΑ: Αυτοί οι δυο (φρούτα και λαχανικά) μοιάζουν. Είναι αυτό που λέμε « όμοιος
τον όμοιο και η κοπριά στα λάχανα » ή « κύλισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι»
ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Μ’ εμάς λίγα τα λόγια σου, κοίτα τα χάλια σου
ΦΡΟΥΤΑ: Αν αρχίσουμε να λέμε για μας, θα βαρεθείτε να μας ακούτε
ΛΑΔΙ: Βαρεθήκαμε από τώρα. Αυτό θα πει αδικία. Εσάς σας τρώνε με βουλιμία σε
κάθε γεύμα, ενώ αν πέσει λίγο περισσότερο λάδι στο φαγητό, όλοι λένε « ας κάνουμε
μια μικρή κατάχρηση »
ΓΑΛΑ: Όπως τα λες είναι αγαπητέ μου, εσείς είστε η κατάχρηση κι εμείς… η χρυσή
ευκαιρία.
ΛΑΔΙ: Ένα σας λέω μόνο!!! Μια μέρα θα λάμψει η αλήθεια.
ΨΩΜΙ: Καλά ντε, δεν σε είπανε και καμπούρη, πώς κάνεις έτσι αδερφάκι μου. Ελάτε
να συμφιλιωθούμε.
ΦΡΟΥΤΑ: Εγώ με εσάς τα παχύδερμα. Ποτέ.
ΨΩΜΙ: Συγνώμη, θέλετε να μας βγάλετε από την κατανάλωση;
ΛΙΠΟΣ:  Μωρ’ τι ν’ τούτοι;
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (αγκαλιάζοντας τα φρούτα) Εμείς φεύγουμε, δεν σας αντέχουμε άλλο
ΓΑΛΑ - ΚΡΕΑΣ : Ούτε εμείς, πάμε να φύγουμε, αμάν πια! (ο μικρός βγαίνει μπροστά
τους απεγνωσμένα, προσπαθώντας να τους εμποδίσει κι αυτοί τον παραμερίζουν)
ΨΩΜΙ – ΛΙΠΟΣ - ΛΑΔΙ: Στο καλό και να μας γράφετε…
ΜΙΚΡΟΣ: Μη φεύγετε. Όλοι έχετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Άλλωστε αν
φύγετε εγώ τι θα φάω; (κοντοστέκονται όλοι και επανέρχονται στη θέση τους)
ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Δεν μας νοιάζει Να ψηφίσουμε αν θα είμαστε μαζί
ΟΛΟΙ: Ναι, ναι, να ψηφίσουμε και αποχωρούν, ενώ ο μικρός περιμένει με αγωνία σε
μια άκρη, στο καρεκλάκι
ΜΟΥΣΙΚΗ   –   ΤΡΑΓΟΥΔΙ  :   Muppet show: Mahna Mahna
Ο δικαστής φέρνει μια κάλπη μέσα  (ένα κουτί με διάφορα τρόφιμα κολλημένα επάνω)
και  στέκεται  όρθιος  στο πλάι  της  κάλπης με  ένα  χαρτί  καλύπτοντας  κάθε  φορά τη
σχισμή όταν ψηφίζουν,  ενώ ένας  ένας   έρχονται,  ρίχνουν τα φακελάκια  μέσα στην
κάλπη και στέκονται πίσω ημικυκλικά με έκδηλη αγωνία.
Μόλις  τελειώσουν  παίρνει  την  κάλπη  ο  δικαστής  και  εμφανίζεται,  κρατώντας  τα
αποτελέσματα σηκώνεται και ο μικρός αργά.(σταματά η μουσική)
ΔΙΚΑΣΤΗΣ:    (μπροστά στη σκηνή, με πλάτη στα τρόφιμα)   Μετά την ενέργεια των
εκλογών της 8ης πρωινής ώρας, έλαβαν 5 ΝΑΙ, υπέρ της ένωσης, 1 ΟΧΙ και 1 ΛΕΥΚΟ
(χειροκροτούν με χαρά, ενώ ο δικαστής, έρχεται πίσω κοντά τους και τους μιλά)
Άρα μένετε μαζί, αλλά δεν σας αρκεί αυτό, πρέπει να ζήσετε ειρηνικά γιατί η διχόνοια
φέρνει αρρώστιες και στενοχώριες. Κοιτάξτε τον μικρό κύριο (έρχεται  ο μικρός αργά
μπροστά), είναι χλωμός, θα λιποθυμήσει, σας χρειάζεται (αποχωρεί)
ΜΙΚΡΟΣ: Λιποθυμώώώ! (πέφτει κάτω)
ΟΛΟΙ: Έναν γιατρό, έναν γιατρό ( γονατίζουν όλοι ημικυκλικά, στενοχωρημένοι)
ΦΡΟΥΤΑ: (σηκώνεται όρθια) Ξεχάσαμε, ότι το φάρμακο του ανθρώπου είναι η τροφή
του. Έτσι είχε πει ο αρχαίος Έλληνας γιατρός Ιπποκράτης.
ΚΡΕΑΣ(σηκώνεται) :Φαίνεται ότι μας έχει όλους ανάγκη και χωρίς εμάς δεν ζει.
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ΟΛΟΙ: (σηκώνονται όλοι απογοητευμένοι) Δεν ζει!
ΓΑΛΑ: Μπα σε καλό μας. Ήταν ανάγκη να τσακωθούμε για να καταλάβουμε ο ένας
την αξία του άλλου. Γίναμε αιτία να στενοχωρηθεί ο μικρός κύριος. Είμαστε ένοχοι.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Σςςς! Συνέρχεται…
ΜΙΚΡΟΣ: (τον βοηθούν να σηκωθεί) Μου κάνετε μια χάρη;
ΛΑΔΙ: Και το ρωτάς; 
ΨΩΜΙ: Πες μας τι θέλεις;
ΜΙΚΡΟΣ: Να… θα ήθελα να μην ξανατσακωθείτε. Από όλους σας θα τρώω. Για να
γίνω όμως γερός και δυνατός, πρέπει να ακολουθώ τη μεσογειακή διατροφή, που είναι
η δική μας ελληνική διατροφή και τη ζηλεύουν όλοι οι λαοί του κόσμου.
« ΖΗΤΩ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ » και όλοι μαζί φωνάζουν « ΖΗΤΩ »
ΑΦΗΓΗΤΡΙΑ
Εδώ το ταξίδι μας στον διατροφικό μας κόσμο τελείωσε κι όπως όλα τα ωραία
τελειώνουν όμορφα, έτσι κι εμείς σήμερα τελειώνουμε με γάμο, παντρεύουμε την
όμορφη Κρεμμύδω με τον πρίγκιπα Λεμόνη (πηγαίνει πίσω, όρθια)

Μόλις τελειώσει η θεατρική παράσταση, τα παιδιά του θεατρικού, πηγαίνουν πίσω και
κάθονται ημικυκλικά σταυροπόδι.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ: ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΓΑΜΟ Έρχεται
ένα αγόρι ντυμένος γαμπρός, με μπλε σκούρο παντελόνι, κίτρινο πουκάμισο, τιράντες
μπλε σκούρες,  φύλλα λεμονιάς  στο  τσεπάκι,  ή  άνηθο,  καμαρωτός και  πίσω του το
κολλητήρι  με  ένα  τηγάνι  σαν  κιθάρα  και  ακολουθούν  χτυπώντας  παλαμάκια  τα
υπόλοιπα  παιδιά,  ανεβαίνουν  στη  σκηνή,  ο  γαμπρός  περιμένει  τη  νύφη  μπροστά
κρατώντας  στα  χέρια  του  ένα  ματσάκι  λεμονανθούς,  και  τα  παιδιά  κάθονται
σταυροπόδι δίπλα στα άλλα του θεατρικού,  ενώ το κολλητήρι  πηγαίνει  όρθιο πίσω,
δίπλα στην αφηγήτρια.
Μόλις έρθει ο γαμπρός, έρχεται και η  νύφη από τον κεντρικό διάδρομο, αργά  με
συνοδεία ενός παιδιού (δικαστή που φορά κουστούμι από το θεατρικό), ντυμένη,
με φουστάνι άσπρο με κανελί γλώσσες και στα μαλλιά πλεγμένες κανελί κορδέλες,
μπροστά  προηγείται Ο καραγκιόζης με το φλάμπουρο, με τρία μήλα καρφωμένα
επάνω  και  πίσω  του  το  κοριτσάκι  -  μήλο με  ένα  καλαθάκι  ροδοπέταλα,
σκορπώντας τα στον κόσμο πιο πίσω ακολουθούν η Ευαγγελία παίζοντας βιολί και
τα κορίτσια της  Ε,  τραγουδώντας  το «Σήμερα γάμος γίνεται». Ανεβαίνουν  στη
σκηνή,  την  παραδίδει  στο  γαμπρό,  ο  οποίος  της  δίνει,  την  ανθοδέσμη,  με
κορδελίτσα και χορεύουν βαλς, το  τραγούδι:
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 Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΛΕΜΟΝΗ,  ενώ η μικρή αφηγήτρια (Γεωργία) τους
ραίνει με ρύζι.  Την ανθοδέσμη, μόλις τελειώσουν το χορό, η νύφη γυρίζει με πλάτη
στον κόσμο και την πετά στον κόσμο.
ΤΡΑΓΟΥΔΙ   ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ( Σήμερα γάμος γίνεται )   - 1982 (παραδοσιακό)    
ΒΙΟΛΙ:  Ευαγγελία
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Κορίτσια της Ε΄

Σήμερα γά , σήμερα γάμος γίνεται
σ’ ωραίο περιβόλι, σ’ ωραίο περιβόλι

Σήμερα απο , σήμερα αποχωρίζεται
η μάνα από την κόρη, η μάνα από την κόρη

Γαμπρέ τη νύ , γαμπρέ τη νύφη ν’ αγαπάς
Να μην την εμαλώνεις, να μην την εμαλώνεις

Σαν το βασί , σαν το βασιλικό στη γη
να τηνε καμαρώνεις, να τηνε καμαρώνεις

Σήκω περή , σήκω περήφανε αητέ
κι άνοιξε τα φτερά σου, κι άνοιξε τα φτερά σου

Να πεταχτεί, να πεταχτεί η πέρδικα 
που ’χεις στην αγκαλιά σου, που ’χεις στην αγκαλιά σου 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΧΟΡΟΣ
Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΛΕΜΟΝΗ
ΒΙΟΛΙ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΙΑΝΟ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ:  ΣΟΦΙΑ –  ΚΩΣΤΑΣ
ΚΙΘΑΡΑ: ΚΩΣΤΑΣ
Η όμορφη Κρεμμύδω             
Μια νύφη όλο χάρη,                                                                                                           

Τον Πρίγκιπα Λεμόνη  
Για άντρα της θα πάρει. 

Μεσ’ το περιβόλι 
Γάμος γίνεται τρανός 
Και κουμπάρος είναι 
Ο κυρ- Μαϊντανός. 

Οι συμπεθέροι έρχονται 
Κρεμμύδια και λεμόνια. 
Να ζήσουνε οι νιόγαμπροι πολλά να δούνε εγγόνια.                                              

Μονάχα μία πιπεριά 
Φωνάζει από κει χάμω: 
« Πολλά λεφτά ξοδεύτηκαν 
Γι’ αυτόν εδώ το γάμο». 

Μεσ’ το περιβόλι (αυτή τη στροφή τη λένε όλα τα παιδιά μαζί)
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Γάμος έγινε τρανός 
Και κουμπάρος ήταν ο κυρ- Μαϊντανός 

. 

Έρχεται  ο  καπετάνιος
και λέει:
 -  Είμαι  ο  καπετάν
Φακής  και  σας
ανακοινώνω,  ότι  το
πλοίο της Διατροφούλσς
έφτασε  στον  προορισμό
του. Καλή σας νύχτα!!!
Έρχεται  το κοριτσάκι -
μήλο  και λέει:
-  Εδώ  το  ταξίδι  μας

δυστυχώς τελείωσε! Σας ευχαριστούμε!!! (υπόκλιση)

ΥΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

 Το ζευγάρι
 Η Ευαγγελία (βιολί)
 Οι αφηγήτριες 
 Οι βιταμίνες
 Τα κορίτσια του πρώτου μέρους 
 Τα αγόρια του πρώτου μέρους
 Τα παιδιά του θεατρικού 
 Ο μικρός κύριος με τη νεράιδα αφηγήτρια
 Ο δικαστής 
 Τα κορίτσια της Ε
 Ο Καραγκιόζης με το κολλητήρι
 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
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 « Το όνειρο του Άγγελου » - ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ στο τραγούδι μάγειρας
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Μάγειρας – 2010
Μάριος Φραγκούλης – Ηλίας Μαμαλάκης
Στίχοι:   Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος  -  Μουσική: Δημήτρης Μαρκατόπουλος

Πήρα από τα παραμύθια
τα κουκιά και τα ρεβίθια, 
μία φασολιά πελώρια, 
το λαγό και τα κοκόρια. 
Πήρα όλα τα καρβέλια, 
τα σταφύλια από τ’ αμπέλια, 
τα εφτά τα κατσικάκια
και τα τρία γουρουνάκια.

Έχουμε σας λέω πανηγύρια. 
Φέρτε πιάτα, φέρτε και ποτήρια. 
Μάγειρας Τσελεμεντές θα γίνω
κι ότι μαγειρεύω θα το δίνω
στα παιδιά. 
Φέρτε τα μαχαιροπήρουνά σας
και τα παραμύθια της γιαγιάς σας, 
τα παιδιά να φάνε και να πιούνε
και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούνε
νηστικά.

Με το ζόρι απ’ τη φωλιά τους 
πήρα τη φωτιά απ’ τους δράκους
κι απ’ τις μάγισσες καζάνια, 
κατσαρόλες και τηγάνια. 
Έριξα τα υλικά μου
και τ’ αλατοπίπερά μου. 
Απ’ τα παραμύθια κλέβω
να ‘χω για να μαγειρεύω.

Έχουμε σας λέω πανηγύρια. 
Φέρτε πιάτα, φέρτε και ποτήρια. 
Μάγειρας Τσελεμεντές θα γίνω
κι ότι μαγειρεύω θα το δίνω
στα παιδιά. 
Φέρτε τα μαχαιροπίρουνά σας
και τα παραμύθια της γιαγιάς σας, 
τα παιδιά να φάνε και να πιούνε
και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούνε
νηστικά.
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα) 

1. Πρωινό φαγητό (για γάλα)
2. Ο χορός των μπιζελιών
3. Ο χορός της ντομάτας
4. Αγκινάρα με τ’ αγκάθια
5. Φρούτα – φρουτ – fruit – fruit
6. Μήλο μου κόκκινο
7. Για τα πάτα
8. Πλάθω κουλουράκια  
9. Οι ψαράδες παν για ψάρια
10.  Το τραγούδι του κυρ Λαίμαργου
11.  Η παρέλαση των φρούτων
12.  Ο γάμος του πρίγκιπα Λεμόνη
13.  Το καρότο κι η αγκινάρα
14.  Λέμε ναι
15.  Τόσο λάθος διατροφή 
16.  Ταΐσέ με καλά
17.  Ο πρίγκιπας Λεμόνης και η όμορφη Κρεμμύδω
18.  Το τραγούδι του κυρίου Λαίμαργου  
19.  Ο μάγειρας

 
C  .  D   ( στο βιβλίο:«5 σωματοφύλακες στο ψυγείο», Βερούλη, Μιχαλόπουλου)  

1. Το τραγούδι της γάτας
2. Το τραγούδι της υγείας
3. Το τραγούδι της λαιμαργίας
4. Το τραγούδι της σοκολάτας
5. Το τραγούδι του σπάρου
6. Το τραγούδι της μαγιονέζας
7. Υγεία – Λαιμαργία
8. Το μέτρο δεν πειράζει

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

1. ΠΕΝΤΕ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ 
(στο βιβλίο Α, Βερούλη και Ν. Μιχαλόπουλου)
2. ΕΥΖΗΝ (το σχολείο μας υλικό για μάθημα):
Η  Χριστουγεννιάτικη  Επανάσταση  των  φρούτων  και  των  λαχανικών  (και  σε
φωτοτυπία)
3. https://itzikas.wordpress.com/επικαιρότητα/ 
(λόγος παράταιρος θεατρικά για παιδιά)
Λαχανοφρουτοθεραπεία 
4. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τροφοκαβγάς στο ψυγείο
5. http://1dim-lixour.kef.sch.gr/froutotherapeia.html
ΘΕΑΤΡΙΚΑ  α.  Με  τρόφιμα  β.  Τα  ενζυμάκια  γ. Ο  Καραγκιόζης  κάνει  υγιεινή
διατροφή.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Πέντε  σωματοφύλακες  κλεισμένοι  στο  ψυγείο,  Άννα  Βερούλη,  Νίκος
Μιχαλόπουλος

 Πέντε σωματοφύλακες σε αποστολή, Άννα Βερούλη, Νίκος Μιχαλόπουλος
 Το φαγητό δεν είναι μόνο για να χορταίνουμε, Ελένη Χαράτση Γιωτάκη
 Χτίζω σωστά εμένα, Ειρήνη Μαραζιώτη
 Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί Ευ Διατροφήν: 

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/default.aspx?page=home
 Πρόγραμμα Βιωματικού Σχολείου: Μέτρο –Ποικιλία - Κίνηση – Ευεξία 

            www.nutritionactivityprogram.gr/
 ΕΥΖΗΝ http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Home.aspx
 Δραστηριότητες, παιδαγωγικό και εποπτικό υλικό για τη διατροφή:
 http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/search/label/%CE%94%CE%99%CE  

%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97 
 Βλέπω το σημερινό κόσμο, πολυθεματικό βιβλίο Δημοτικού Σχολείου για την

«Ευέλικτη Ζώνη»
 Περιοδικό «Διατροφούπολη»
 Αγωγή Υγείας, Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, για μαθητές 6 – 8 ετών
 Αγωγή Υγείας – Διατροφικές συνήθειες, τετράδιο μαθητή
 Φυσική Αγωγή, Ε κ΄ΣΤ΄Δημοτικού
 Φυσική Αγωγή, Γ΄ Δημοτικού
 Τραγούδια για τη διατροφή:
 http://aretis-place.blogspot.gr/2013/10/blog-post_29.html  
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 Επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ

 Επίσκεψη σε φούρνο
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 Μία γιορτή διαφορετική από τις άλλες
« Ένα υγιεινό πρωινό στο Σχολείο», σε συνεργασία με τους γονείς
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ΜΝΗΜΕΣ
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
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6  ο   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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	Για κοιτάξτε με κι εμένα την κυρία αγκινάρα
	Δεν σας λέω υπερβολή, εκτός από όμορφη πολύ
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	Κατασκευή σκηνής σε χαρτόνι, κολλάμε δεξιά, αριστερά βελουτέ κόκκινο σαν κουρτίνες με φιογκάκια και ζωγραφισμένα τρόφιμα να χορεύουν πιασμένα , γράφουμε το μήλο μου κόκκινο σαν να το τραγουδάνε.
	Κατασκευή μήλων, τυλίγουμε χαρτιά, σαν μπαλίτσα. Από έξω τα τυλίγουμε με βελουτέ κόκκινο, βάζουμε για κλωναράκι ένα ξυλάκι κανέλα και κολλάμε πάνω του φυλλαράκια από χαρτόνι πράσινο
	Τα πιατάκια της διατροφής - Τα παιδιά ζωγραφίζουν σε κάθε πιάτο τρόφιμα μιας ομάδας.

	ΙΔΕΕΣ: σε κορνίζα
	ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ - ΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ
	1. Αγάλια αγάλια γίνεται η αγουρίδα μέλι
	3. Ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στο αλεύρι
	5. Αμίλητος σαν ψάρι
	29. Γλυκάθηκε η γριά στα σύκα, θα φάει και τα συκόφυλλα
	57. Θέλει και τον σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη
	59. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο
	64. Καλή είναι η αγάπη, αλλά στο πιάτο δεν μπαίνει
	66. Καλόμαθε η γριά στα σύκα, θα φάει και τα συκόφυλλα
	79. Με χόρτασε η μάνα μου, μα σαν τα χέρια μου όχι
	81. Μη στάξει η ουρά του ποντικού και λερωθεί το λάδι
	87. Να λείψουνε τα λάδια μου, να δω τις μαγεριές σου
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	111. Όταν σου πέφτουνε τα δόντια, θα το φας νερόβραστο
	121. Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά
	130. Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτο
	150. Του δίνανε τα παξιμάδια και αυτός τα ήθελε βρεγμένα
	153. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξυδο
	ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
	Είναι κίτρινο μα ήλιος δεν είναι
	Λιώνει σαν μαστίχα, μα μαστίχα δεν είναι
	Το κασέρι
	Ο μπάρμπας μου ο Θοδωρής, δεκαεφτά βρακιά φορεί
	Το κρεμμύδι
	
	
	Το μανιτάρι
	Έχω ένα βαρελάκι που χει δυο λογιών κρασάκι
	Το αυγό
	Δεν πεθαίνει κι ας περάσουν χρόνια εκατό και χίλια
	Το λάδι
	ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ
	Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;
	ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ
	ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ
	ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ
	ΑΝΕΚΔΟΤΟ
	Πως καταλαβαίνουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν ήταν Κινέζοι;
	
	
	Ανεβαίνει η οθόνη φεύγοντας ο Καραγκιόζης με το κολλητήρι, ενώ παράλληλα έρχεται ένα κορίτσι, ανεβαίνει στη σκηνή, κάθεται σε ένα καρεκλάκι στην άκρη της σκηνής, απέναντί της η τηλεόραση πάνω σε ένα τραπεζάκι, κάνει πως διαβάζει τις σημειώσεις της και έτσι όπως είναι απορροφημένη έρχεται κοντά της το κοριτσάκι - μήλο κοιτάζοντας γύρω του απορημένο και λέει:
	- Μα πού πήγε η παράγκα; Όλα εξαφανίστηκαν με ένα μαγικό τρόπο…
	Και φτάσαμε στο κέντρο του ταξιδιού μας, σε μια χώρα που τη λένε «ΔΙΑΤΡΟΦΗ». Ουπς! Ένα κοριτσάκι. Έι κοριτσάκι άσε το διάβασμα, (η αφηγήτρια την κοιτάζει απορημένα) άνοιξε και λίγο την τηλεόραση, να ξεκουραστεί το μυαλουδάκι σου! (φεύγει γρήγορα, αέρινα)
	Η αφηγήτρια αφήνει τις σημειώσεις, παίρνει το τηλεκοντρόλ και ακούει ειδήσεις
	(c.d.) Έναρξη σήμα ειδήσεων και ακούγονται τα παρακάτω:
	Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 500.000 χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ το ποσοστό της παιδικής φτώχειας στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Euro stat, υπολογίζεται στο 23 τοις εκατό. Η οικονομική κρίση εκτός από την ανεργία, τη φτώχεια και τη διεύρυνση των ανισοτήτων, συνοδεύεται από μειωμένες παροχές υγείας, ανασφάλεια σίτισης, χαμηλή ποιότητα διατροφής και αυξημένη παιδική νοσηρότητα και θνητότητα. Η κακή διατροφή μιας ολόκληρης γενιάς παιδιών, που ζουν στην Ελλάδα σήμερα, θα έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές επιπτώσεις και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα δεκαετίες αργότερα, όταν πια θα γίνουν ενήλικες........(κάνει πως αλλάζει κανάλι)
	Δραματικές στιγμές ζουν οι κάτοικοι της Άρτας, που βλέπουν τη στάθμη του ποταμού Άραχθου να ανεβαίνει απειλητικά, ώρα με την ώρα και να απειλούνται οι περιουσίες τους. Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει την εκκένωση χωριών…(κάνει πως αλλάζει κανάλι)
	Είναι μεγάλη η θλίψη μας, είναι ανείπωτη η οδύνη, είναι σαν να ’χει πεθάνει ένας στενός μας συγγενής. Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα που νιώθουμε όλοι. Πάει το στολίδι των Τζουμέρκων, πάει αυτό το κόσμημα της λαϊκής αρχιτεκτονικής, πάει το σύμβολο των σκληρών αγώνων μιας εικοσαετίας, να σώσουμε το ποτάμι, τα μνημεία, απ’ την πραγματοποίηση του Αράχθου…(κάνει πως αλλάζει κανάλι)
	Μπουρλότο!!!! (κάνει πως αλλάζει κανάλι)
	Ορέ πού πάμε, ορέ πού πάμε;
	Όση ώρα ακούει τις ειδήσεις είναι στενοχωρημένη, απογοητευμένη, δυσανασχετεί, πιάνει το κεφάλι της, ξεφυσά κ.λ.π.
	Μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις
	ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ: ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
	Η αφηγήτρια κάθεται με το κεφάλι σκυμμένο και τότε έρχεται κοντά της πάλι το κοριτσάκι - μήλο και της μιλά χαϊδεύοντας την (χαμηλώνει η μουσική)
	- Απογοητεύτηκες ε! Κλείστην, πέταξέ την!
	Μην στενοχωριέσαι κοριτσάκι θα ’ρθουν καλύτερες μέρες! (αποχωρεί – δυναμώνει η μουσική)
	Η αφηγήτρια παίρνει την τηλεόραση και την πηγαίνει πίσω σε μια άκρη, παίρνει και το καρεκλάκι και φέρνει στη θέση του ένα σκαμνάκι και μένει κρυμμένη πίσω, ενώ παράλληλα, κάνουν είσοδο από τον κεντρικό διάδρομο, 9 κορίτσια της Ε Τάξης, η μία πίσω από την άλλη με απόσταση μεταξύ τους, με ύφος σοβαρό, από την κοντότερη προς την ψηλότερη, κοιτάζοντας ευθεία μπροστά και φωνάζοντας ανά μία αργά και δυνατά ένα σύνθημα:
	ΚΡΙΣΗ – ΦΤΩΧΕΙΑ – ΑΝΕΡΓΙΑ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ – ΑΓΧΟΣ ΑΓΩΝΙΑ – ΒΙΑ – BULLING
	και τα επαναλαμβάνουν άλλη μία φορά, ανεβαίνουν στη σκηνή και στέκονται σε ευθεία, ακίνητες με πλάτη στον κόσμο, μία μία δηλαδή αφού φτάσει στη θέση της γυρίζει πλάτη
	Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
	Οι 4 πρώτες φορούν μαύρο μπλουζάκι, ενώ οι υπόλοιπες άσπρο και τζιν παντελόνι και στην πλάτη τους υπάρχουν γράμματα, ένα σε κάθε μία, έτσι ώστε να σχηματίσουν τη λέξη ΔΙΑΤΡΟΦΗ!
	Μόλις μπουν όλες σε ευθεία, σταματά η μουσική και μία μία γυρίζει μπροστά λέγοντας τα παρακάτω
	ΚΡΙΣΗ – ΦΤΩΧΕΙΑ – ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΠΑΙΔΙ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΖΩΗ – ΜΕΛΛΟΝ - ΕΛΠΙΔΑ
	Έρχεται η αφηγήτρια κρατώντας αγκαλιά ένα παλιό ραδιόφωνο (σα να το βρήκε από κάποιο μπαούλο), το τοποθετεί πάνω στο τραπεζάκι, κάθεται στο σκαμνί και κάνει πως ψάχνει σταθμούς - c.d. Aκούγεται ο ήχος από αλλαγή σταθμών, σε κάποια στιγμή σταθεροποιείται ο ήχος και ακούγεται το παρακάτω τραγούδι, χτυπά παλαμάκια χαρούμενη ,το ίδιο και τα κορίτσια στην εισαγωγή του και πλησιάζουν κάνοντας ημικύκλιο για να χορέψουν καλαματιανό, μπροστά τα κορίτσια με τα άσπρα μπλουζάκια και στο τέλος πιάνεται και η αφηγήτρια χορεύοντας μαζί τους.
	ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΛΕΜΟΝΑΚΙ ΜΥΡΩΔΑΤΟ (Χρήστος Πανούτσος)
	Λε μωρέ λεμονάκι μυρωδάτο Λεμονάκι μυρωδάτο κι από περιβόλι αφράτο Μη μώρε μη παραμυρίζεις τόσο μη παραμυρίζεις τόσο και με κάνεις και νυχτώσω Κι αν μώρε κι αν νυχτώσεις παλικάρι κι αν νυχτώσεις παλικάρι κάτσε να βγει το φεγγάρι Να μώρε να σε δω να σε γνωρίσω να σε δω να σε γνωρίσω να σε γλυκοχαιρετήσω
	Αποχωρούν τα κορίτσια, ενώ η αφηγήτρια κάθεται στο σκαμνάκι της και κάνει πάλι πως ψάχνει σταθμούς
	c.d. Ακούγεται ο ήχος από αλλαγή σταθμών και σταθεροποιεί το παρακάτω τραγούδι, χτυπώντας παλαμάκια χαρούμενη. Βάζει το ράδιο στο σκαμνάκι, πηγαίνει το τραπεζάκι πίσω, βάζει το σκαμνάκι με το ράδιο στη θέση του τραπεζιού, παίρνει αγκαλιά το ράδιο και απολαμβάνει το παρακάτω τραγούδι λικνιζόμενη ελαφρά. Αφού κυλήσει λίγο το τραγούδι, έρχεται κοντά της το κοριτσάκι - μήλο και της μιλά κρατώντας δυο ροζ τριαντάφυλλα:
	Τώρα είσαι σε ένα ροζ συννεφάκι, ήρθε η ώρα να κατέβεις.
	Ώρα για μάθημα!!!
	Θα ’μαι κι εγώ εκεί! (αποχωρεί, ενώ η αφηγήτρια της κάνει νόημα με το χέρι της να την αφήσει) Μπαίνουν οι μουσικοί και αποχωρώντας το κοριτσάκι τους βλέπει και λέει: Ουπς!!! Και σεις εδώ!!! Ε ρε γλέντια!! και τους δίνει τα τριαντάφυλλα.
	ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (Χαίνηδες)
	Μια φορά γιε μου κι έναν καιρό βασιλιάς καλός όριζε τόπο μακρινό...
	Θυμούμαι ως τώρα τη γιαγιά έτοιας λογής ν’ αρχίζει και σε καιρούς αλλοτινούς ο νους τση ν’ αρμενίζει. Να μου μιλεί σιργουλευτά για κείνα και για τ’ άλλα για μαγικά, για έρωτες, για φονικά μεγάλα. Για βασιλιάδες νιους καλούς που κάστρα επατούσαν τσι μάισσες και τα θεριά σκοτώναν κι ενικούσαν.
	Κι όντεν ο ύπνος ο γλυκύς δόξευγε το μυαλό μου στον κόσμο των παραμυθιών γύριζ’ ο λογισμός μου.
	Έσβησ’ ο χρόνος ο κακός μαζί με τη χαρά μου τσι ιστορίες τση γιαγιάς από τα όνειρά μου. Κι έρχουντ’ απ’ τον παλιό καιρό Θε μου να `ταν αλήθεια
ώρες αεροφύσημα κείνα τα παραμύθια.
Μην κλαις μικρή μου και πληγές ανοίγεις μου στα στήθη
εμείς οι δυο θα κάνουμε τον κόσμο παραμύθι.
	2ος - Ε, ας φάνε σπανάκι, σαν τον Ποπάυ
	1η ομάδα είναι τα ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
	Είναι κίτρινο μα ήλιος δεν είναι
	Λιώνει σαν μαστίχα, μα μαστίχα δεν είναι
	Τι είναι;
	ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΠΡΩΙΝΟ ΦΑΓΗΤΟ
	Εγώ είμαι το γάλα, νόστιμο και θρεπτικό
	Στα παιδιά δίνω υγεία και γερή οδοντοστοιχία
	2ος - Αχ! μωρε καλά λένε καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια
	Άκου το αίνιγμα τώρα
	Ο μπάρμπας μου ο Θοδωρής, δεκαεφτά βρακιά φορεί
	Τι είναι;
	Τ’ όνομά μου είναι Μάτα κι όλοι με γνωρίζουν
	Για κοιτάξτε με κι εμένα την κυρία αγκινάρα
	Δεν σας λέω υπερβολή, εκτός από όμορφη πολύ
	ΤΡΑΓΟΥΔΙ
	ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ ΚΙ Η ΑΓΚΙΝΑΡΑ
	1ος: 3η ομάδα είναι τα ΦΡΟΥΤΑ
	1ος: - Γίτσες, Ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα
	Στραβός πατέρας, καλό παιδί
	Τι είναι;
	2ος - Ξέρω και γω πήξαμε στην παλαβομάρα
	2ος – Μάθε λοιπόν ότι το φρούτο που αναστενάζει για το λάδι είναι Το αχλάδι
	Αλήθεια ποιος δε με γνωρίζει, εγώ είμαι το καρπούζι
	Χλάπα – χλούπα με τρώνε τα παιδιά και τους παίρνουν τα ζουμιά!
	Το χρώμα μου πορτοκαλί και είμαι ζουμερό πολύ
	Έχω ομορφιά και κάλλη και με λένε πορτοκάλι (αποχωρούν)
	Μπαίνει το κοριτσάκι μήλο και λέει το ποίημά του:
	Είμαι κι εγώ ένα φρουτάκι
	το μικρό το μηλαράκι
	έγινα και τραγουδάκι
	και χορεύουν τα παιδάκια
	Μόλις τελειώσει παραμένει στη σκηνή και έρχονται χτυπώντας παλαμάκια στο ρυθμό, τα κορίτσια της Ε΄ με την εισαγωγή του παρακάτω τραγουδιού
	ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
	ΒΙΟΛΙ: Θεοφάνους Ευαγγελία
	ΠΙΑΝΟ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ (1Η ΣΤΡΟΦΗ): Σοφία Κυριάκη
	Το τραγουδούν και το χορεύουν τα κορίτσια της Ε΄ (φορούν κόκκινα μπλουζάκια και τζιν) και τελευταίο το κοριτσάκι μήλο. Την 1η στροφή τη λέει η Σοφία και την επαναλαμβάνουν οι υπόλοιπες. Παράλληλα μπαίνει ένα αγόρι στο κέντρο της σκηνής κρατώντας ένα μήλο, χορεύουν γύρω του καλαματιανό, ενώ το αγόρι πετάει πιάνει το μήλο στον αέρα.
	Μόλις τελειώσει το τραγούδι τα κορίτσια αποχωρούν και το αγόρι έρχεται μπροστά και λέει:
	Είμαι ο Αιμίλιος το μήλο (φορά άσπρο μπλουζάκι με στάμπα μήλου και τζιν)
	2ος – Τι είπε αυτός τώρα , τι ανακάλυψε, ο κύριος Νεύτωνας
	Στρογγυλό μηδενικό, καθαρά ελληνικό
	ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΠΛΑΘΩ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ
	Είμαι το ψωμάκι εγώ, αφράτο και υγιεινό
	ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΤΑ
	Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν
	Εν δυο, εν δυο, κοίταξέ με να με δεις
	Κι έχω κι ένα αδερφάκι, που ναι τόσο δα μικρούλη
	Έχω ένα βαρελάκι που χει δυο λογιών κρασάκι
	ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ ΠΑΝ ΓΙΑ ΨΑΡΙΑ
	(το 1ο ) Είμαι το καλό το ψάρι
	Είμαι το καλό το κρέας, νόστιμο και θρεπτικό
	1ος - Καλό θα είναι να αποφεύγουμε τα ζωικά λίπη και να προτιμάμε το λάδι
	1ος - Δεν πεθαίνει κι ας περάσουν χρόνια εκατό και χίλια
	ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΥΡ ΛΑΙΜΑΡΓΟΥ
	Πολλοί με καταδικάζουν και λίγοι με κοιτάζουν
	Λίγο από μένα φάτε γιατί μέσα στις μερίδες κρύβω και πολλές θερμίδες!
	1ος -Και τώρα μερικές χρήσιμες συμβουλές
	ΟΧΙ Στο κάπνισμα
	
	ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
	ΠΙΑΝΟ: Σοφία Κυριάκη
	Στις σαλάτες λέμε ΝΑΙ
	ΌΧΙ λέμε στο λίπος
	Στους χυμούς λέμε ΝΑΙ
	ΌΧΙ στις σοκολάτες
	έρχεται ένα αγόρι - Είμαι η Βήτα βιταμίνη
	1ος - Υπάρχουν το νερό και οι χυμοί, για συνέχισε…
	ΤΡΑΓΟΥΔΙ
	ΒΙΟΛΙ: Ευαγγελία Θεοφάνους
	ΠΙΑΝΟ: Σοφία
	ΔΙΑΣΚΕΥΗ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΣΚΗΝΙΚΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ – ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
	ΡΟΛΟΙ
	ΣΚΗΝΙΚΑ
	Στο κέντρο της σκηνής σε ταμπλό (αναρτήσεων σχολείου με πράσινη τσόχα, κρεμάμε στη μέση την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής με ομοιώματα τροφίμων. Στο ράφι του τοποθετούμε αληθινά τρόφιμα. Στο κάτω μέρος βάζουμε έναν πάγκο καλυμμένο με λινάτσα και εκεί πάνω βάζουμε τρόφιμα, όπως σακί με φασόλια, πιάτο με κολλημένο ρύζι, κατσαρόλα με μακαρόνια μέσα, καλάθι με ψωμί, στάχια, κατσαρόλα με κρεμασμένη κουτάλα στο άνοιγμά της με κολλημένες φακές ή ρεβίθια (πάνω στην κουτάλα), διχτάκι με πατάτες κρεμασμένο, τενεκές με λάδι, καλάθι με φρούτα, κ.λ.π.
	Δεξιά και αριστερά από τα ταμπλό, τοποθετούμε την υγιεινούλα και την ανθιυγιεινούλα, (1.25 επί 60) σε fibran, βαμμένο πορτοκαλί και σοκολατί αντίστοιχα, με βάσεις καδρονάκια με εγκοπές για να στέκονται. Τις δημιουργούμε με κολλάζ (κολλημένα τρόφιμα από περιοδικά πάνω), με νήμα για μαλλιά και ζωγραφίζοντας τα αντίστοιχα πρόσωπα. Στο ένα χέρι της υγιεινούλας κολλάμε ένα καρότο, ομοίωμα και στο άλλο χέρι της βάζουμε ένα καλαθάκι με ψεύτικα φρούτα. Στην ανθιυγιεινούλα στα χέρια της κολλάμε παγωτά χωνάκι . ομοιώματα.
	Στην άκρη φτιάχνουμε ένα ψυγείο, από μακετόχαρτα και κολλημένα τρόφιμα ομοιώματα, δίπλα μία ηλεκτρική κουζίνα, ψεύτικη, με κατσαρολικά επάνω και μπροστά μπροστά, 2 ζαρντινιέρες ροζ με διάφορα φυτά (μαρούλι, πιπεριές, ντομάτα..) και στα καγκελάκια της αίθουσας, φιγούρες ποπάυ, καραγκιόζη κ.λ.π.
	Στη θέση των μουσικών πίσω, σχηματίζουμε με λινάτσα σε ταμπλώ, ένα είδος κουρτίνας, σκηνής, και ζωγραφισμένα τρόφιμα να χορεύουν.
	Μπροστά στη κούρμπα της σκηνής, στολίζουμε με λινάτσα (κοιλιές) και ροζ φιόγκους, μεγάλους από τούλι, ενώ στις κοιλιές της λινάτσας, τοποθετούμε ρίγανη, τσάι, φωλιές με ψεύτικα αυγά, πιάτα πλαστικά με φασόλια κολλημένα , με ρύζι…
	Στο ένα κάγκελο, ψηλά, τοποθετούμε ένα ψεύτικο καραβάκι, που στο πανί του, γράφει Διατροφούλα και από κάτω τοποθετούμε τούλι σιελ σαν κύμα, με ζωγραφιστά ψαράκια.
	ΕΝΑΡΞΗ
	ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
	ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΚΡΕΑΣ - ΦΡΟΥΤΑ – ΛΙΠΟΣ – ΛΑΔΙ – ΓΑΛΑ – ΨΩΜΙ
	ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ: ΗΧΟΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (κρατάμε λίγο, χαμηλώνουμε τη μουσική)
	Κοριτσάκι: - Μπρρρ!!! Κάνει κρύο εδώ (σηκώνεται τρέμοντας), είχαν δίκιο. Ας φύγω καλύτερα, πριν γίνω παγοκολόνα!!!
	(Δυναμώνουμε μουσική) Μπαίνει η αφηγήτρια σταματάμε τη μουσική (νεράιδα): Βρισκόμαστε σε μια παγωμένη μαγευτική χώρα. Αυτός ο τόπος ονομάζεται
	« χώρα τροφίμων ». Εδώ κατοικούν πολλά είδη τροφίμων. Οι γνωστές μας οικογένειες. Το κρέας και οι συγγενείς του
	ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ (Μοσχολιού)
	Εισαγωγή με χαμηλή ένταση γιατί μιλά η αφηγήτρια
	ΦΡΟΥΤΑ – ΛΙΠΟΣ – ΛΑΔΙ – ΓΑΛΑ – ΨΩΜΙ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΚΡΕΑΣ
	ΚΡΕΑΣ
	ΓΑΛΑ
	ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ
	Μόλις σταματήσει η μουσική, στέκεται λίγο κουλουριασμένη δίπλα του και μετά παίρνει ανάλαφρα το σεντόνι, ανεμίζοντάς το και αποχωρεί.
	ΛΙΠΟΣ: Τώρα προσβάλεις την τιμή μου και το χοντρό κορμί μου…
	ΓΑΛΑ: Το λίπος φταίει και τα λάδια
	ΚΡΕΑΣ: Α! Μην έχεις παράπονο κι εμείς μαζί σου είμαστε
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