
Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄(ΠΛΑΤΥ)                                                    Σχολικό έτος: 2011-2012 

Τάξη: Α΄                     

Διδακτική πρόταση στη θεματική ενότητα «Διατροφή» 
 

Φιλόλογοι: Παπαδοπούλου  Μυλτώ, Γεωργή Φανή, Ζάνου Ελένη  

      

 

Αφορμή για την ενότητα υπήρξε  διάλεξη για τη σωστή διατροφή που έδωσαν Λειτουργοί του 

Υπουργείου Υγείας στους μαθητές/τριες του σχολείου. 

 

      Συνεξέταση κειμένων: 

 Κείμενο 1:  Είμαστε ό,τι τρώμε, Νικολέττα Αγγελίδου  μαθήτρια Β΄ τάξης 6ου 

Γυμνασίου Σερρών (βιβλίο Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου, σελ. 60) 

 Κείμενο 2: Η μεσογειακή Διατροφή, Αντωνία Τριχοπούλου, στο Ανιχνεύοντας το 

Σήμερα, προετοιμάζουμε το Αύριο (βιβλίο Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου, σελ. 

61) 

 Κείμενο 3: Φρούτα και λαχανικά για απώλεια βάρους, εφημερίδα Φιλελεύθερος 

28/8/2011 

 Κείμενο 4: Οι πατάτες ευθύνονται για τα περιττά κιλά, εφημερίδα Φιλελεύθερος 

10/7/2011 

 Κείμενο 5: Φάκελος Αναψυκτικά – Μέρος 3ο: Είναι αλήθεια ότι μας παχαίνουν;  

http://www.offsite.com.cy/allk2/item/3880 

 

Μέσα και Υλικά 

 Σχολικό εγχειρίδιο-Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου 

 Φύλλο Εργασίας
1
 

 Πίνακας  

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

  Διαδίκτυο 

 

*Η θεματική Ενότητα διδάχθηκε  στην Ειδική Αίθουσα Γλωσσών  σε  20 διδακτικές 

περιόδους (οκτώ δίωρα και τέσσερα μονόωρα μαθήματα). 

 

           Στόχοι 

           Οι μαθητές/τριες : 

 Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε σχέση με την ποικιλία των σκοπών ανάγνωσης ενός 

κειμένου (ανάγνωση για: πρόσκτηση πληροφοριών, επισήμανση πληροφοριών και άσκηση 

κριτικής). 

 Να προβαίνουν σε συνεχή αξιολόγηση του τρόπου που συνδιαμορφώνονται οι παράμετροι 

του πλαισίου επικοινωνίας, όπως:   

            α) ο επικοινωνιακός σκοπός και 

            β) τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του πομπού και του    

            δέκτη των κειμένων. 

 Να είναι σε θέση να εντοπίσουν το κείμενο είδος. 

 Να αναγνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο ο ομιλητής/τρια δομεί το θέμα μέσα από 

γραμματικές και λεξιλογικές δομές( επίθετα, ρηματικό πρόσωπο και χρόνο, ο ρόλος της 

οριστικής) 

 

 

 

                                                 
1
 Επισυνάπτεται στο Παράρτημα 

http://www.offsite.com.cy/allk2/item/3880


1
η 

περίοδος 

 

Μετά τη διάλεξη ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές/τριες για το συγκεκριμένο θέμα. Οι 

μαθητές/τριες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς η σωστή διατροφή επηρεάζει την εμφάνιση 

μας (λογικό, αφού οι μαθητές/τριες βρίσκονται στην εφηβείας). Αποφασίστηκε λοιπόν το θέμα της 

καινούριας ενότητας (Διατροφή και Υγεία) και στη συνέχεια συζητήθηκαν οι πτυχές του θέματος:  

 υγιεινή και ανθυγιεινή διατροφή  

 τροφές που παχαίνουν 

 δίαιτα 

 παχυσαρκία  

 

Τέλος, ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να φέρουν στο επόμενο μάθημα κείμενα σχετικά 

με τη διατροφή. 

 

2
η
 περίοδος 

 

 Έγινε η επιλογή των κειμένων, μετά από συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές/τριες. 

 

3
η
 περίοδος 

 

-Χωρισμός της τάξης σε  πέντε ομάδες. Πρώτη ανάγνωση των κειμένων από τον κάθε μαθητή/τρια 

ατομικά. 

-Συζήτηση στην ολομέλεια της ομάδας και επιλογή κειμένου που  θα γινόταν αντικείμενο 

διερεύνησης από την κάθε ομάδα (σε περίπτωση που κάποιες ομάδες επιλέξουν το ίδιο κείμενο 

παρεμβαίνει διακριτικά ο/η διδάσκων/ουσα και καθοδηγεί τους μαθητές/τριες σε επιλογή κειμένου, 

με βάση τη δυναμική της ομάδας). 

 

  4
η
  – 5

η
 περίοδος 

 

Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν στις ομάδες και συμπλήρωσαν το φύλλο εργασίας. Η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων κάθε ομάδας έγινε σε ηλεκτρονική μορφή (p.p.) από τους ίδιους τους 

μαθητές/τριες. Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια κάθε παρουσίασης συμπλήρωναν τις 

απαντήσεις του φύλλου εργασίας. Οι απαντήσεις των μαθητών από τη διερεύνηση των κειμένων 

παρατίθενται πιο κάτω: 

 

Ερώτηση 1 

Φωτογραφίες έχουν κυρίως τα τρία άρθρα (κείμενο 3,4,5). Το κείμενο 2 παρουσιάζει απλά την 

πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, όπως είναι και ο τίτλος του κειμένου. Στα κείμενα 3 και 5 οι 

φωτογραφίες σχετίζονται με τους τίτλους. Αντίθετα, στο  κείμενο 4 ενώ αναμένουμε να δούμε 

φωτογραφίες με πατάτες η φωτογραφία παρουσιάζει  τα μπιφτέκια, τα οποία δεν είναι σχετικά με 

τον τίτλο, αλλά σχετίζονται πάλι με την αύξηση του βάρους. 

Στο τίτλο του   κειμένου 4 υπάρχει το ρήμα «ευθύνονται» σε χρόνο ενεστώτα και σε έγκλιση 

οριστική που δηλώνει το βέβαιο, ότι δηλαδή οι πατάτες σίγουρα ευθύνονται για την αύξηση 

βάρους. Την σιγουριά όμως του τίτλου την αναιρεί το ίδιο το κείμενο με την φράση  «η καθημερινή 

κατανάλωση πατάτας… μπορεί να αυξήσει σημαντικά το σωματικό βάρος…». Αντίθετα ο τίτλος 

του  κειμένου 3 στερείται του ρήματος. Επίσης οι δύο τίτλοι, ενώ μιλούν για το ίδιο πράγμα, 

δηλαδή για το βάρος, είναι αντίθετοι μεταξύ τους. Από τη μια, δηλαδή, ο τίτλος του 4 μιλά για το 

περιττό βάρος που προκαλεί η κατανάλωση της πατάτας και από την άλλη ο τίτλος του 3 μιλά για 

την απώλεια βάρους που μπορεί να προέλθει από τα φρούτα και τα λαχανικά. Θα μπορούσαμε, 

δηλαδή, να πούμε ότι ο τίτλος του κειμένου 3 έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα των περιττών 

κιλών που αναφέρει ο τίτλος του  κειμένου 4.  



Ο τίτλος του  κειμένου 5 είναι πολύ ευρηματικός και έξυπνος. Ο συγγραφέας-πομπός χρησιμοποιεί 

το ερωτηματικό στο τέλος του τίτλου για να μας κάνει να διερωτηθούμε πάνω στο θέμα των 

αναψυκτικών (δηλαδή για το αν παχαίνουν ή ή όχι) και έτσι να διαβάσουμε το άρθρο. Αυτό δεν θα 

το πετύχαινε αν χρησιμοποιούσε τίτλους όπως το α) παχαίνουν τα αναψυκτικά ή β) δεν παχαίνουν 

τα αναψυκτικά, οι οποίοι δηλώνουν βεβαιότητα. 

 

Ερώτηση 2 

«Στον πιο κάτω πίνακα να συμπληρώσετε: 

α. Ποιος είναι ο πομπός του κάθε κειμένου; 

β. Σε ποιους απευθύνεται (δέκτες) κάθε κείμενο και γιατί; 

γ. Σε ποιο κειμενικό είδος ανήκει κάθε κείμενο; 

 

  Κείμενο 1 Κείμενο 2 Κείμενο 3  Κείμενο 4 Κείμενο 5 

Πομπός Μαθήτρια 

 

Ερευνήτρια/ 

επιστήμονας/ 

διατροφολόγος 

δημοσιογράφος δημοσιογράφος δημοσιογράφος 

Δέκτης Μαθητές/τριες 

Καθηγητές 

Γονείς 

Καθηγητές 

Μαθητές/τριες 

και 

αναγνώστες 

που 

ενδιαφέρονται 

για θέματα 

υγιεινής 

διατροφής 

Αναγνώστες 

που 

ενδιαφέρονται 

για θέματα 

υγιεινής 

διατροφής 

Αναγνώστες 

που 

ενδιαφέρονται 

για θέματα 

υγιεινής 

διατροφής 

Αναγνώστες 

που 

ενδιαφέρονται 

για θέματα 

υγιεινής 

διατροφής 

Κειμενικό 

είδος 

Άρθρο σε 

σχολικό 

περιοδικό 

 

 

Επιστημονική 

ανακοίνωση 

Άρθρο σε 

εφημερίδα 

Άρθρο σε 

εφημερίδα 

Άρθρο σε 

ιστοσελίδα 

 
5

η
  – 6

η
 περίοδος 

 

Ερώτηση 3 

α. Το γενικό θέμα και των πέντε κειμένων είναι η υγιεινή διατροφή. 

β. Ομοιότητες κειμένων 1 και 2: 

-έχουν ως θέμα: 

 τη διατροφή 

 τη διατροφή στην Ελλάδα 

      -αναφέρονται σε έρευνες. 

      -προτείνουν λύσεις για σωστή διατροφή. 

 

      Διαφορές κειμένων 1 και 2: 

      Το ένα μιλά για την ανθυγιεινή διατροφή (fast food) ενώ το άλλο για τη μεσογειακή διατροφή. 

        

     γ. Τα κείμενα 1 και 2 μιλούν γενικά για την ανθυγιεινή και υγιεινή διατροφή αντίστοιχα. 

Αντίθετα τα κείμενα 3, το 4 και 5 μιλούν για  συγκεκριμένα θέματα διατροφής: το 3 για τα φρούτα 

και λαχανικά, το 4 για την ευθύνη που έχουν οι πατάτες για την παχυσαρκία και το 5
 
για τα  

αναψυκτικά. 

 



7
η
 – 8

η
  περίοδος 

 

Ερώτηση 4 

 

Κείμενο 1 

Το ύφος είναι οικείο και απλό. Επίσης η γλώσσα είναι απλή και οικεία.  

Οικεία: α΄ πληθυντικό πρόσωπο π.χ. «Σίγουρα …εμείς» «Κάνουμε μια προσπάθεια»  

 

Προτροπή: -Ας δούμε 

       -Ας πάρουμε απόφαση… 

       -Τι λέτε;…. 

Ο συντάκτης δείχνει να επικοινωνεί άμεσα με το δέκτη κι αυτό φανερώνει οικειότητα. 

 

Απλό/καθημερινό λεξιλόγιο  π.χ. «Αμερικανάκια…»  «φαστφουντ» 

Προτάσεις: προστακτικές π.χ. «Ας δούμε…», «Ας πάρουμε…», «Πρέπει να συμφωνούμε» 

 

Χρήση παροιμίας: « Το πρωινό να το τρως μόνος σου...στον εχθρό σου»    

   

Συμπερασματικά: Το ύφος και η γλώσσα του κειμένου 1 χαρακτηρίζονται από απλότητα και 

οικειότητα  αντιπροσωπευτικά στοιχεία της ιδιότητας του πομπού (μαθητές/τριες). Η χρήση όλων 

των πιο πάνω στοιχείων φανερώνει την ταυτότητα του πομπού. Με αυτό το τρόπο αυτό προσπαθεί 

να μας φέρει κοντά στο κείμενο και το διαβάζουμε πιο ευχάριστα. 

 

Κείμενο 2   

Πομπός: Διατροφολόγος-ερευνητής 

Το ύφος είναι επίσημο, σοβαρό και η γλώσσα πιο επιστημονική με λεξιλόγιο πιο δύσκολο:: 

«πρόσληψη», «κατανάλωση», « υψηλή», «συνάρτηση». 

 

Η επιστημονικότητα του κειμένου ενισχύεται από την αναφορά σε συγκεκριμένες έρευνες του 

Υπουργείου Υγείας και από την παρουσίαση της διατροφικής πυραμίδας στο τέλος. Αυτό δεν 

συμβαίνει στο κείμενο 1 αφού δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες έρευνες. 

 

9
η
 – 10

η 
 περίοδος 

 

Κείμενο 3 

Πομπός: μάλλον δημοσιογράφος 

Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιστημονικό άρθρο. Ο επιστημονικός λόγος περιορίζεται στα 

λόγια των επιστημόνων στα εισαγωγικά. Παρόλα αυτά το ύφος είναι σοβαρό και η γλώσσα, 

επιστημονική με λεξιλόγιο όπως: «πρόσληψη τροφών», «αντίστροφη σχέση». 

 Η γλώσσα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και δημοσιογραφική, ξύλινη γλώσσα και  το ύφος 

απρόσωπο.  Ο συντάκτης απλώς παραθέτει πληροφορίες. 

 

Κείμενο 4 

Όπως και το κείμενο 3 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιστημονικό άρθρο. Το ύφος και η 

γλώσσα είναι σοβαρά αλλά όχι οικεία. Το λεξιλόγιο («ετησίως», «αμελητέα», «επίδραση»)  

είναι κάποιου επιπέδου, αλλά δεν περιέχει επιστημονικούς όρους όπως το κείμενο 3.  

Δημοσιογραφική, ξύλινη γλώσσα. Ύφος απρόσωπο με τη χρήση γ΄ ενικού και πληθυντικού 

προσώπου. Επίσης απλώς παραθέτει πληροφορίες. 

 

Κείμενο 5 

Το ύφος είναι οικείο. Κάπως δύσκολο λεξιλόγιο, με επιστημονικούς όρους. Από την αρχή μέχρι τη 

μέση του κειμένου η γλώσσα και το ύφος παραπέμπουν σε επιστημονικό άρθρο. Στο σημείο όμως 



που το άρθρο ξεκινά με το «εφόσον λοιπόν...» μέχρι το τέλος η γλώσσα και το ύφος αλλάζουν και 

γίνονται πιο απλά και οικεία. Παρόλο που έχει δύσκολο λεξιλόγιο (ανθρακούχα αναψυκτικά, 

σάκχαρα, πρωτεΐνες) και επιστημονικούς όρους (ενεργειακό ισοζύγιο) που ενισχύουν τον 

επιστημονικό λόγο του άρθρου, το ύφος του είναι απλό και οικείο. Αυτό φαίνεται από τα εξής: 

α) τίτλος με το ερωτηματικό 

β) χρησιμοποιεί α΄ πρόσωπο πληθυντικού (δεν μιλάμε, να φροντίζουμε). Βάζει έτσι και τον εαυτό 

μέσα στο κείμενο, το ίδιο γίνεται και στο κείμενο 1. 

γ) χρήση εικόνας 

δ) χρήση πολλών επιθέτων που δίνουν χρώμα στο κείμενο 

 

11
η
 – 12η περίοδος

       

     

Ερώτηση 5 

Το κείμενο 2 αναφέρεται αρχικά στα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών. Στο τέλος του κειμένου 

όμως σε ειδικά διαμορφωμένο πίνακα η ερευνήτρια δίνει διάφορες συμβουλές σωστής διατροφής. 

Τα κείμενα 3 και 4 είναι κάπως απρόσωπα αφού οι δημοσιογράφοι απλά παραθέτουν πληροφορίες 

από έρευνες καθώς επίσης και τις απόψεις των αμερικάνων ερευνητών. Η απουσία της προσωπικής 

τους άποψης ενισχύεται από το ότι χρησιμοποιούν κυρίως το γ΄ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού. 

Τέλος τα κείμενο 1
 
και 5  είναι τα μόνα όπου οι συντάκτες εκφράζουν ξεκάθαρα την προσωπική 

τους άποψη (π.χ. κείμενο 5: «Εφόσον λοιπόν … μηδαμινές θερμίδες.») κάτι το οποίο ενισχύεται 

από  το ότι χρησιμοποιούν α΄ πληθυντικό πρόσωπο. Ειδικά για το κείμενο 5 η άποψη του 

λειτουργεί και ως απάντηση στον τίτλο με το ερωτηματικό.  

 

Ερώτηση 6 

Το κείμενο 1 πείθει περισσότερο τους μαθητές/τριες γιατί είναι γραμμένο από μια μαθήτρια και 

αναφέρεται στη διατροφή που πρέπει να κάνουν παιδιά στην ηλικία τους. Επίσης χρησιμοποιεί α΄ 

πρόσωπο και έτσι τους πείθει περισσότερο. Χρησιμοποιεί απλό λεξιλόγιο χωρίς επιστημονικές 

λέξεις και έτσι πείθει περισσότερο. Παρόλα αυτά πιο έγκυρα κείμενα είναι το 3 και το 4 αφού 

αναφέρονται σε επιστημονικές έρευνες. Για τους μαθητές/τριες όμως η γλώσσα είναι ξύλινη και 

απρόσωπη. 

 

 

12
η
 – 13

η
 περίοδος 

 

Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο απόσπασμα της ελληνικής ταινίας 

«Χτυποκάρδια στα θρανία» με τον Γ. Κωνσταντίνου στη σκηνή με το προφιτερόλ. Η ιστοσελίδα 

δόθηκε από τη διδάσκουσα (http://www.youtube.com/watch?v=QRJF3lOO2W0 ) .  Στη συνέχεια οι 

μαθητές/τριες σχολίασαν τη χιουμοριστική πλευρά που έχει το φιλμάκι και αναφέρθηκαν στην 

απουσία επιθέτων από την περιγραφή του γλυκού που γίνεται από τον ηθοποιό. Δόθηκε έτσι  η 

αφορμή να σχολιαστεί η λειτουργικότητα των επιθέτων κυρίως στην περιγραφή (τα στοιχεία του 

περιγραφικού λόγου έχουν σχολιαστεί σε άλλη θεματική ενότητα.) και γι’ αυτό οι μαθητές/τριες 

παραπέμφθηκαν στη «Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας» του Σωφρόνη και της Αθανασίας 

Χατζησαββίδου, σελ. 47.  

 

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες αποφάσισαν να περιγράψουν, σε 10 – 15 γραμμές το αγαπημένο 

τους γλυκό (κατευθυντήριες γραμμές: να αναφέρουν τα υλικά παρασκευής του, τη διαδικασία 

παρασκευής του, τις εντυπώσεις τους). 

 

14
η
  περίοδος 

 

Στο προτελευταίο μονόωρο ξεκίνησε η διαδικασία της επαναδιατύπωσης των κειμένων. Η 

διδάσκουσα ζήτησε από τους μαθητές/τριες εθελοντικά να δώσει κάποιος/α την εργασία του για τη 

http://www.youtube.com/watch?v=QRJF3lOO2W0


διαδικασία της επαναδιατύπωσης. Επειδή κανένας μαθητής δεν ανταποκρίθηκε, με διακριτικό 

τρόπο η διδάσκουσα, αφού άκουσε κάποιες εργασίες, επέλεξε μια εργασία η οποία ήταν μεσαίου 

επιπέδου. 

 

 

15η – 16
η
 περίοδος 

 

Η εργασία που επιλέγηκε αφού μετατράπηκε σε ηλεκτρονική μορφή, προβλήθηκε με 

βιντεοπροβολέα και υποβλήθηκε στην ολομέλεια της τάξης για επαναδιατύπωση. 

 

    

 

Σημείωμα των επιμελητών: Πρέπει να επισημανθεί ότι τo φύλλo εργασίας που παρουσιάστηκε 

αποτελεί μια ενδεικτική και όχι απόλυτη προσέγγιση των κειμένων που εξετάστηκαν. Κι αυτό γιατί 

η εκάστοτε διδασκαλία σχηματοποιείται  κατά την πορεία του μαθήματος και συνδιαμορφώνεται 

από τους μαθητές/τριες και τον/την  εκπαιδευτικό. Είναι πιστεύουμε σαφές ότι η διαγραμματική 

παρουσίαση των παρατηρήσεων στο φύλλο εργασίας βασίζεται στους τέσσερις άξονες προσέγγισης 

κειμένων και σχεδιάστηκε έτσι για να αποτελέσει ένα χειροπιαστό παράδειγμα προσέγγισης των 

κειμένων σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα. Πήρε δηλαδή τη σχηματική  μορφή 

φύλλου εργασίας για λόγους σαφήνειας και ευκρίνειας, γνωρίζοντας ότι ετούτη η ενδεικτική 

διδασκαλία λειτουργεί πρωτίστως επιμορφωτικά. Σημειώνουμε ότι στην πράξη οι παρατηρήσεις 

των μαθητών/τριων και η πορεία του μαθήματος τις περισσότερες φορές δεν έχει την αυστηρά 

τυποποιημένη και σχηματοποιημένη μορφή του φύλλου εργασίας. Κι αυτό γιατί οι ιδιάζουσες 

συνθήκες μιας τάξης μπορούν να διαφοροποιήσουν το μάθημα. Μέσα στο πνεύμα των Νέων 

Αναλυτικών Προγραμμάτων η ευελιξία του εκπαιδευτικού θεωρείται και νόμιμη και θεμιτή και 

επιβαλλόμενη. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα 
 

 

 

Θεματική ενότητα:  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ  

Συνεξέταση κειμένων 

 

Κείμενο 1: Είμαστε ό,τι τρώμε, Νικολέττα Αγγελίδου  μαθήτρια Β΄ τάξης 6ου 

Γυμνασίου Σερρών (βιβλίο Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου, σελ. 60) 

 

Κείμενο 2: Η μεσογειακή Διατροφή, Αντωνία Τριχοπούλου, στο Ανιχνεύοντας το 

Σήμερα, προετοιμάζουμε το Αύριο (βιβλίο Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου, σελ. 

61) 

 

Κείμενο 3: Φρούτα και λαχανικά για απώλεια βάρους, εφημερίδα Φιλελεύθερος 

28/8/2011 

 

Κείμενο 4: Οι πατάτες ευθύνονται για τα περιττά κιλά, εφημερίδα Φιλελεύθερος 

10/7/2011 

 

Κείμενο 5: Φάκελος Αναψυκτικά – Μέρος 3ο: Είναι αλήθεια ότι μας παχαίνουν;  
http://www.offsite.com.cy/allk2/item/3880 
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                        ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

 
Να μελετήσετε τα πιο πάνω κείμενα και στη συνέχεια να απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις: 

 

1. Ποιες πληροφορίες αντλούμε από τις πηγές, τον τίτλο και τις εικόνες του κάθε 

κειμένου;2 

 

2. Στον πιο κάτω πίνακα να συμπληρώσετε: 

α. Ποιος είναι ο πομπός του κάθε κειμένου; 

β. Σε ποιους απευθύνεται (δέκτες) κάθε κείμενο και γιατί; 

γ. Σε ποιο κειμενικό είδος ανήκει κάθε κείμενο; 

 

  Κείμενο 1 Κείμενο 2 Κείμενο 3  Κείμενο 4 Κείμενο 5 

Πομπός  

 

 

    

Δέκτης  

 

 

    

Κειμενικό 

είδος 

 

 

 

    

 

3. α. Ποιο είναι το γενικό θέμα όλων των κειμένων; β. Να συγκρίνετε το κείμενο 1 και 

το κείμενο 2 ως προς τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζουν στο θέμα 

τους.  γ. Ποια σημαντική θεματική διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο 3ο,  4οκαι 5ο  

κείμενο με το 1ο και το 2ο; 

 

4. Τι παρατηρείτε συγκρίνοντας το ύφος των κειμένων; Για την απάντηση, να συσχετίστε 

τον πομπό και τον δέκτη. 

 

5. Ποιες απόψεις του πομπού  μπορούμε να διακρίνουμε μέσα στο κάθε κείμενο;  

 

6. Ποιο κείμενο είναι πιο αποτελεσματικό ως προς την πειστικότητα του και γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
2
 Οι ερωτήσεις 1, 3, 4, 5,  να απαντηθούν στο τετράδιο σας. 

http://www.google.com/imgres?q=%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1&hl=el&biw=1280&bih=831&tbm=isch&tbnid=-lu0ADSmw6a4WM:&imgrefurl=http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=55883&docid=p_rAYYWJakWJVM&imgurl=http://s.enet.gr/resources/2009-06/18-20-thumb-large.jpg&w=610&h=575&ei=wdflTpyHNoLJhAe1mKnSAQ&zoom=1


Κείμενο 3 

 εφημερίδα Φιλελεύθερος 28/8/2011 

 



Κείμενο 4 

 

Οι πατάτες ευθύνονται για τα περιττά κιλά  

 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: 

Η καθημερινή κατανάλωση πατάτας σε οποιαδήποτε μορφή, αλλά κυρίως τηγανητής ή «τσιπς» (πατατάκια), μπορεί να 

αυξήσει σημαντικά το σωματικό βάρος σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα. Σε σχέση με τα 

αναψυκτικά, τα γλυκά και τα παγωτά, οι πατάτες και τα πατατάκια είναι ακόμα πιο «ένοχοι» για τα παραπανίσια κιλά. Οι 

ερευνητές της Ιατρικής Σχολής και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, με επικεφαλής τον 

καθηγητή Διαιτητικής και Επιδημιολογίας Φρανκ Χου, που δημοσίευσαν τη μελέτη στο επιστημονικό έντυπο Νew 

Εngland Journal of Μedicine, μελέτησαν το ζήτημα της αύξησης του βάρους σε διάστημα 20 ετών, σε περισσότερους 

από 120.000 ανθρώπους. Η βασική διαπίστωση είναι ότι όσοι τρώνε πολλά λαχανικά, φρούτα και πλήρη δημητριακά, 

παχαίνουν λιγότερο διαχρονικά. Ο μέσος ενήλικας παχαίνει κατά σχεδόν μισό κιλό ετησίως (450 γραμμάρια το χρόνο).  

Η ανάλυση των διατροφικών συνηθειών των συμμετεχόντων στην έρευνα έδειξε ότι το φαγητό εκείνο που συνδέεται με 

τη μεγαλύτερη αύξηση βάρους, είναι οι πατάτες (κυρίως οι τηγανητές και τα πατατάκια). Μια επιπλέον μερίδα τηγανητές 

πατάτες τη μέρα προσθέτει κατά μέσο όρο ενάμισι κιλό μέσα σε μια τετραετία, ενώ μια πρόσθετη μερίδα τσιπς 

καθημερινά προσθέτει 0,75 κιλά μέσα στην ίδια χρονική περίοδο. Μικρότερη, αλλά όχι αμελητέα, είναι η επίπτωση στο 

βάρος από τις βραστές ή ψητές πατάτες ή τον πουρέ (περίπου 600 γραμμάρια). Αναλογικά μικρότερη είναι η επίδραση 

άλλων τροφίμων: όσοι καταναλώνουν ένα επιπλέον αναψυκτικό τη μέρα, παχαίνουν κατά σχεδόν μισό κιλό (450 

γραμμάρια) μέσα σε τέσσερα χρόνια, όσοι καταναλώνουν παραπάνω κρέας, επεξεργασμένο ή όχι, προσθέτουν στο 

σώμα τους περίπου 410 γραμμάρια, ενώ τα παραπάνω γλυκά προσθέτουν περίπου 200 γραμμάρια.  

Αντίθετα, όσοι προτιμούν άλλα τρόφιμα (γιαούρτι, λαχανικά, φρούτα, πλήρη δημητριακά), αυξάνουν λιγότερο το βάρος 

τους ή και το μειώνουν: μόλις 100 γραμμάρια μέσα σε μια τετραετία προσθέτουν όσοι τρώνε παραπάνω λαχανικά, ενώ 

κατά 370 γραμμάρια μειώνουν το βάρος τους όσοι τρώνε περισσότερο γιαούρτι (αυτό προκάλεσε έκπληξη στους 

ειδικούς) και κατά 200 γραμμάρια όσοι καταναλώνουν πολλά φρούτα. Γενικά, οι ερευνητές, για μια ακόμη φορά, 

διαπίστωσαν τη σημασία των τροφών με χαμηλά λιπαρά και πολλές φυτικές ίνες, όσον αφορά τον έλεγχο του βάρους. 

«Είναι μύθος ότι δεν υπάρχουν “καλά” και “κακά” φαγητά», τόνισε ο δρ Χου, ο οποίος πρόσθεσε ότι άλλοι παράγοντες 

συμβάλλουν στην αύξηση του πάχους, μαζί με την ανθυγιεινή διατροφή, όπως η έλλειψη σωματικής άσκησης και η 

πολλή παρακολούθηση τηλεόρασης (μια ώρα παραπάνω τη μέρα αυξάνει το βάρος κατά 140 γραμμάρια κατά μέσο όρο 

σε μια τετραετία).  

 

Eφημερίδα «Φιλελεύθερος», 10/7/11 

http://www.philenews.com/Digital/Default.aspx?d=20110710&pn=1 
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Κείμενο 5 

Φάκελος Αναψυκτικά – Μέρος 3ο: Είναι αλήθεια ότι μας 

παχαίνουν;  

 

Συνεχίζοντας να δίνουμε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που αφορούν την 
κατανάλωση αναψυκτικών, αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε το θέμα του πάχους: 
Είναι αλήθεια ότι τα αναψυκτικά μας παχαίνουν; Μάθετε στη συνέχεια.  

Σχετικά με το θέμα του πάχους, ένας είναι ο γενικός κανόνας που ισχύει: Αύξηση βάρους 
προκαλείται μόνο όταν η συνολική ενέργεια που λαμβάνουμε είναι μεγαλύτερη από 
αυτήν που καταναλώνουμε! 

 

 

Αυτό το «ενεργειακό ισοζύγιο» εξαρτάται μεν από το βασικό μεταβολισμό του ανθρώπου, 
αλλά είναι ανεξάρτητο από την πηγή πρόσληψης των θερμίδων (αν προέρχονται, 
δηλαδή, από λίπη, πρωτεΐνες ή υδατάνθρακες). Από την άποψη αυτή, τα πρόσθετα 
σάκχαρα που περιέχουν τα ανθρακούχα αναψυκτικά, δεν μπορούν από μόνα τους να 
προκαλέσουν αύξηση του βάρους ή παχυσαρκία. Με άλλα λόγια, στο θέμα της 
διατροφής, δεν μιλάμε για «καλά» και «κακά τρόφιμα, αλλά για «καλή» ή «κακή» 
διατροφή! 

Εφόσον, λοιπόν, ακολουθούμε καθημερινά ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, που βασίζεται 
σε τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες 
του οργανισμού μας, μπορούμε να συμπεριλάβουμε σ’ αυτό και το αναψυκτικό της 
προτίμησής μας – αρκεί βέβαια να φροντίζουμε να διατηρούμε πάντα το ενεργειακό μας 
ισοζύγιο. Εναλλακτική λύση, ειδικά αν ακολουθούμε ένα πρόγραμμα διατροφής με στόχο 
την απώλεια βάρους, είναι να επιλέξουμε το αναψυκτικό που επιθυμούμε στη light 
εκδοχή του, που περιέχει μηδαμινές θερμίδες. 

http://www.offsite.com.cy/allk2/item/3880  

 

 

 

http://www.offsite.com.cy/media/k2/items/cache/7a7a1b5b62bd91f168816ae073e91b87_XL.jpg
http://www.offsite.com.cy/allk2/item/3880

