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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Διατροφή ....μια οικογενειακή υπόθεση 

 

Σωστή ή πλήρης διατροφή είναι η διατροφή που συνδυάζει το χρυσό τρίπτυχο «ποικιλία- 

ισορροπία- μέτρο». Ισορροπία εξασφαλίζουμε, όταν καταναλώνουμε καθημερινά τρόφιμα από 

όλες τις ομάδες τροφίμων (δημητριακά/ ψωμί, γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, λάδι, κρέας/ 

ψάρι/ αυγό). Ποικιλία επιτυγχάνουμε όταν από κάθε ομάδα καταναλώνουμε διαφορετικά τρόφιμα, 

για παράδειγμα από την ομάδα των φρούτων επιλέγουμε όχι μόνο μήλα, αλλά και πορτοκάλια, 

ακτινίδια, κ.α. Με αυτόν τον τρόπο παρέχουμε στον οργανισμό μας ποικιλία θρεπτικών 

συστατικών. Τέλος, την έννοια του μέτρου την εξασφαλίζουμε, όταν η ποσότητα της τροφής που 

καταναλώνουμε είναι όση αρκεί για να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες μας σε ενέργεια και θρεπτικά 

συστατικά, έτσι ώστε να διεκπεραιώνονται σωστά οι φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. 

Επίσης, το μέτρο αναφέρεται και στη διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η γενικότερη υγεία μας. 

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση και ενημέρωση σε θέματα 

υγείας και διατροφής. Ωστόσο, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται σε βελτίωση των διατροφικών 

συνηθειών. Σε μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης φάνηκε ότι οι Έλληνες δεν 

γνωρίζουν ή δεν έχουν εμπεδώσει βασικά θέματα γύρω από την ισορροπημένη διατροφή, παρόλο 

που θεωρούν το αντίθετο. Συχνά, η παραπληροφόρηση από τα ΜΜΕ ή η ενημέρωση από μη 

ειδικούς δημιουργεί ψευδείς αντιλήψεις και μύθους, που δύσκολα καταρρίπτονται! Βέβαια το 

πρόβλημα δεν εντοπίζεται στη γνώση της καλής διατροφής, καθώς η γνώση συχνά απέχει από την 

εφαρμογή και την πράξη, όπως έχει φανεί στην επιστήμη της διατροφής. Οι διατροφικές συνήθειες 

επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, κοινωνικούς, οικονομικούς, θρησκευτικούς, 

συναισθηματικούς και άλλους. Για παράδειγμα, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα φαίνεται ότι 

στρέφει τους καταναλωτές στην αναζήτηση πιο φθηνής τροφής, με συχνά χαμηλότερη ποιότητα. 

Ο καθοριστικότερος όμως παράγοντας είναι η οικογένεια. 

Η σημερινή οικογένεια επιβιώνει σε δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, που 

αναμφισβήτητα έχουν αντίκτυπο και στη διατροφή της. Συχνά παρατηρρούμε οικογένειες, στις 

οποίες οι γονείς εργάζονται περισσότερες ώρες, προκειμένου να κερδίσουν τα «προς το ζην»! Αυτό 

ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά και τη δική τους διατροφή, αλλά και των παιδιών τους. Στη 

μελέτη της GRECO, που πραγματοποιήθηκε σε ελληνόπουλα, φάνηκε ότι μητέρες που εργάζονταν 

ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ιδιωτικοί υπάλληλοι είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν 
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υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά συγκριτικά με τις γυναίκες που ασχολούνταν με οικιακά ή ήταν 

άνεργες ή δημόσιοι υπάλληλοι, δεδομένο που δείχνει ότι οι αυξημένες ώρες εργασίας των γονιών 

επιδρούν αρνητικά στη διατροφή και το βάρος των παιδιών τους. Επομένως, φαίνεται δύσκολο για 

μια σύγχρονη οικογένεια να ακολουθήσει σωστή διατροφή, ωστόσο με σωστό σχεδιασμό και 

οργάνωση μπορούμε να επιτύχουμε πολλά!  

«Καταρχήν είναι κρίσμιμο να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς οι γονείς αποτελούμε για τα 

παιδιά μας πρότυπα, όχι μόνο καλών, αλλά και κακών συνηθειών διατροφής» επισημαίνει η 

διαιτολόγος. «Δεν μπορούμε να απαιτούμε από τα παιδιά να ακολουθήσουν μια υγιεινή διατροφή, 

όταν οι ίδιοι δεν το συνηθίζουμε.... Η αντίληψή μας για το φαγητό οικοδομείται κατά βάση από 

την οικογένεια, μέσω της μίμησης των διατροφικών συνηθειών των γονιών μας». Η επιλογή του 

φαγητού, η ποσότητα, η προετοιμασία και ο τρόπος κατανάλωσης του, είναι συνήθεια, κουλτούρα 

και τρόπος επικοινωνίας, που διαφοροποιείται σε κάθε οικογένεια. Ως βασικό κύτταρο της 

κοινωνίας, η οικογένεια, ασκεί καθοριστικό ρόλο στην αντίληψή μας για το φαγητό, ωστόσο η 

διατροφή είναι και θέμα γενικότερης παιδείας. Η διατροφική παιδεία χtίζεται ή θα έπρεπε να 

χτίζεται από το σχολείο και αποτελεί ευθύνη της εθνικής διατροφικής πολιτικής. 

 

Γλυκερία Παπαγιαννοπούλου, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, διασκευή από 

συνέντευξη στο www.trikalakids.gr 

 

 

                                  

                                        ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

1η δραστηριότητα. 

 

Α1. Να παρουσιάσετε περιληπτικά σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων το περιεχόμενο ολόκληρου του 

κειμένου. 

. 

 [Μονάδες 15 ]  

 

2η δραστηριότητα  

 

Α2. Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου και να δώσετε ένα πλαγιότιτλο σε αυτήν. 

[Μονάδες 4] 

 

Α3. Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι  παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις:  

ωστόσο (2η παράγραφος), για παράδειγμα (2η παράγραφος), επομένως (3η παράγραφος) 

[Μονάδες 3} 

  

Α4. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική στην παρακάτω πρόταση και να αναφέρετε 

τι αλλάζει στο ύφος: Οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, κοινωνικούς, 

οικονομικούς, θρησκευτικούς, συναισθηματικούς και άλλους. 

 [Μονάδες 4]  

http://www.trikalakids.gr/
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Α5. α) πρόβλημα, διατροφή:  Να βρεθούν τα συνθετικά μέρη των λέξεων και από το β΄συνθετικό να 

δημιουργήσετε δύο νέες  απλές ή σύνθετες.[Μονάδες 2] 

        β) Να γράψετε δύο προτάσεις με τη λέξη βάρος στην πρώτη χρησιμοποιώντας την με την 

κυριολεκτική σημασία και στη δεύτερη με τη μεταφορική της. [Μονάδες 2] 

 

3η δραστηριότητα 

  

Α7. Ως εκπρόσωποι του σχολείου σας σε μια ημερίδα  με τίτλο «Η διατροφή στον πλανήτη μας», που 

διοργανώνεται από το δήμο σας, να γράψετε μια ομιλία που θα αναλύετε τις συνέπειες της κακής 

διατροφής στις μέρες μας και πως η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της να αποκτήσουν 

υγιεινές διατροφικές συνήθειες. (200-250 λέξεις) [ Μονάδες 20] 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Τόκιο 

         Το ταξίδι του Κάσδαγλη στην Ιαπωνία πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980, την εποχή δηλαδή 

που η μεγάλη ανάπτυξη των συγκοινωνιών άρχισε να διευκολύνει σημαντικά τα ταξίδια και τον τουρισμό. 

Αν και οι χώρες της Άπω Ανατολής είναι μακρινοί προορισμοί για τον Έλληνα και Ευρωπαίο ταξιδιώτη, 

ασκούσαν πάντοτε έντονη γοητεία εξαιτίας της διαφορετικής από τη Δύση πολιτισμικής τους παράδοσης. 

Το απόσπασμα που επιλέξαμε από την ταξιδιωτική περιγραφή της Ιαπωνίας αναφέρεται στην απόλαυση 

του φαγητού, θέμα ενδιαφέρον για τον αναγνώστη του 1988, έτος κυκλοφορίας του βιβλίου του 

Κάσδαγλη Δρόμοι της στεριάς και της θάλασσας. 

Η Ιαπωνία είν' εντυπωσιακή, κι η αίσθηση αυτή ξεκινάει από τ' αεροδρόμιο, μόλις φτάνεις. Η 

σωστή οργάνωση στην αίθουσα υποδοχής δεν επιτρέπει κανένα λάθος, καμία παρεξήγηση. Ο 

επιβάτης θα περάσει τον υγειονομικό έλεγχο, τον τελωνειακό και τα διαβατήρια, δίχως να 

προλάβει να σκεφτεί τις πιθανές δυσκολίες. Οι υπάλληλοι σου δίνουν την αίσθηση πως περιμένουν 

ακριβώς εσένα, να σ' εξυπηρετήσουν. Όσο να ξεμπερδέψεις τις σύντομες διαδικασίες για να σε 

δεχτούνε στην Ιαπωνία οι αποσκευές είναι κιόλας πάνω στην κορδέλα,* και στριφογυρίζουνε. 

Στην Ιαπωνία όλα δουλεύουνε σαν καλολαδωμένη μηχανή.[....]   Στο ξενοδοχείο αλλάζω τα 

βρεμένα ρούχα μου, κάνω κι ένα ζεστό μπάνιο, καλού κακού. Δεν έχω φάει μετά το πλούσιο 

πρωινό, και πεινάω σαν λύκος. Στο ξενοδοχείο έχει δυο παραδοσιακά εστιατόρια, ένα δυτικό, και 

την καφετερία. Θα φάω γιαπωνέζικα, να δω πώς είναι. 

         Στο εστιατόριο, η περιπέτεια της συνεννόησης. Στον 

περιποιητικό μετρ,* που σιμώνει,* μιλάω αγγλικά. Θέλω να φάω γιαπωνέζικα, του λέω, μα δεν 

καταλαβαίνω τίποτα απ' τη γιαπωνέζικη κουζίνα, και τον παρακαλώ να μου διαλέξει το μενού. 

Χαμογελάει αμήχανα, και τον παρεξηγώ, νομίζω πως δεν κατάλαβε. Ρωτάω αν υπάρχει κάποιος 

να μιλάει αγγλικά, για να συνεννοηθώ. Απαντά πως μιλάει αγγλικά, και με προσκαλεί μαζί του, να 

διαλέξω. Αποφεύγει την ευθύνη να διαλέξει για λογαριασμό μου, έστω κι αν τον βεβαιώνω πως, 

αν δε μ' αρέσει το φαγητό, δικό μου λάθος. 

         Η εκλογή στην Ιαπωνία δε γίνεται στην κουζίνα, μα στη βιτρίνα του μαγαζιού. Εκθέτουν όλα 

τα φαγητά του μενού, φτιαγμένα με πορσελάνη, με τις τιμές τους δίπλα, για να μην ξαφνιαστείς 

στο λογαριασμό. Τα πιάτα που μου δείχνει έχουν κρέας ωμό, ψάρι ωμό, και θαλασσινά, κι όλα τα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1689,5404/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1689,5404/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1689,5404/
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συνοδεύουν πολλά χορταρικά, μανιτάρια, κρεμμύδια, μακαρόνια, και δε θυμάμαι τι άλλο. 

         Το κρέας και το ψάρι, ωμά, με κάνουν και διστάζω, και διαλέγω τα θαλασσινά. Παρόλο που 

διαλέγω μόνος μου ο μετρ κοντοστέκεται, μου εξηγεί πώς τα βράζουν, και δεν ξέρει αν θα μ' 

αρέσουν. Επιμένω, το ωμό κρέας και το ψάρι τα φοβάμαι περισσότερο, κι ας λέει ό,τι θέλει ο μετρ. 

         Η περιποίηση είναι πριγκιπική. Τρεις κοπέλες με κιμονό* με βολεύουνε σ' ένα τραπεζάκι, 

ρωτάν αν πρέπει να μου φέρουν τα ορεκτικά, που συνοδεύουν κάθε γιαπωνέζικο τραπέζι. Βέβαια, 

όλα. 

         Οι κοπέλες μού φέρνουν ένα σωρό μπολ με περίεργα φαγητά, που δεν καταλαβαίνω, λογιώ 

λογιώ σάλτσες, και τ' απαραίτητο ωμό κρέας και το ψάρι που τόσο πάσκισα ν' αποφύγω. Αρνιέμαι 

το πιρούνι που μου φέρνουν, και πιάνω ένα φαρδύ ξυλαράκι, μέσα σ' ένα πιάτο. Το χρησιμοποιώ 

για κουτάλι, και τσακώνω έναν από τους μεζέδες που μου φέρνουν. Γελάν όλοι, κι επεμβαίνει ο 

μετρ. Με μια γρήγορη κίνηση χωρίζει το φαρδύ ξυλαράκι σε δυο στενά, μου δείχνει πώς να τα 

κρατήσω, για να τσακώνω το φαΐ. 

                  Η μεγαλύτερη σερβιτόρα, μεσόκοπη, μ' επίσημο μαύρο κιμονό, αναλαβαίνει να με 

περιποιηθεί. Μου δείχνει πώς ν' ανακατέψω τις σάλτσες, ποια πηγαίνει με το ψάρι, ποια με το κρέας, 

τι ταιριάζει στους άλλους μεζέδες. Το ωμό κρέας και το ψάρι γλιστράν από τα ξυλαράκια μέσα στη 

σάλτσα, μα τελικά τα καταφέρνω. Παρά το δισταγμό μου, στην αρχή, τα τρώω μ' ευχαρίστηση. 

         Στο μεταξύ μου φέρνουν ένα μάτι με αέριο, το συνδέουνε στο τραπέζι μου. Βάζουν πάνω ένα 

πήλινο τσουκάλι με νερό, κι η σερβιτόρα, χαμογελαστή, ρίχνει μέσα στο νερό που βράζει, λίγα λίγα, 

τα χορταρικά και τα θαλασσινά, και τα κομμάτια το ψάρι, κι ό,τι άλλο βρίσκεται στο πιάτο. Τρώω 

μέσα από ένα μπολ, και μου το γεμίζει συνέχεια απ' το τσουκάλι. Χρησιμοποιεί δυο μακριά ξυλαράκια 

για σερβίρισμα, σκαλισμένα και λακαρισμένα, πολυτελή. Τα δικά μου, πρόχειρα, θα πεταχτούνε μετά 

τη χρήση. Κάθε τόσο με σερβίρει σάκι, το γιαπωνέζικο ρακί, που το ζεσταίνουνε για να το πιουν. 

 

         Το πιάτο είναι τεράστιο, όχι όμως βαρύ. Το αποτελειώνω, πεινασμένος καθώς είμαι, άλλωστε οι 

Γιαπωνέζοι δε δίνουν ψωμί. Το ίδιο το φαγητό θα το 'λεγα άγευστο, αν δεν ήταν οι πικάντικες σάλτσες. 

         Η σερβιτόρα μου, αφού ψαρέψει και το τελευταίο χορταρικό, και το τελευταίο μακαρόνι μέσα 

από το τσουκάλι, μου σερβίρει ύστερα και το νερό, να το πιω για κονσομέ.* Δεν έχει άδικο, είναι 

νόστιμο, τόσα πράματα έχουνε βράσει μέσα. 

 

         Στο παραδοσιακό εστιατόριο με περιποιηθήκανε σαν να 'μουν πρίγκιπας, κι ύστερα με βάλαν να 

πληρώσω για την περιποίηση· λογικό. Ο λογαριασμός έξι χιλιάδες γιεν, κάπου χίλιες διακόσιες 

δραχμές. 

         Μια δεύτερη εμπειρία: στην Ιαπωνία έχει περισσότερη σημασία ο τρόπος που θα σε σερβίρουν, 

από το ίδιο το φαΐ. 

Ν. Κάσδαγλης, Δρόμοι της στεριάς 

και της θάλασσας, Κέδρος 

* κορδέλα: ιμάντας που μεταφέρει τις αποσκευές * μαιτρ: αρχισερβιτόρος * σιμώνει: πλησιάζει * κιμονό: γιαπωνέζικη 
γυναικεία ενδυμασία * κονσομέ: ζωμός 

                                            

  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1689,5404/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1689,5404/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

  

1η δραστηριότητα  

 

Β1. Να παρουσιάσετε σε ένα κείμενο 50 λέξεων το βασικό θέμα του αποσπάσματος του κειμένου. 

 [Μονάδες 8]  

B2. Στο τέλος του αποσπάσματος υπάρχει η φράση «στην Ιαπωνία έχει περισσότερη σημασία ο 

τρόπος που θα σε σερβίρουν, από το ίδιο το φαΐ.» Να εξηγήσετε σε μια παράγραφο 60 περίπου 

λέξεων τι θέλει να πει ο συγγραφέας για τη σχέση του φαγητού με τον πολιτισμό των Ιαπώνων. 

 [Μονάδες 7]  

 

 

2η δραστηριότητα  

 

 

B3. «πεινάω σαν λύκος», «αφού ψαρέψει και το τελευταίο χορταρικό»: να βρεθεί ποιο είναι το σχήμα 

λόγου σε καθένα από τα παραπάνω παραδείγματα και να πείτε τι προσδίδει η επιλογή του μέσα στο 

απόσπασμα. [Μονάδες 8]  

 

 

Β4.  

«Οι υπάλληλοι σου δίνουν την αίσθηση πως περιμένουν ακριβώς εσένα, να σ' εξυπηρετήσουν. Όσο να 

ξεμπερδέψεις τις σύντομες διαδικασίες για να σε δεχτούνε στην Ιαπωνία οι αποσκευές είναι κιόλας 

πάνω στην κορδέλα και στριφογυρίζουνε.»   

 

και 

 

«Το κρέας και το ψάρι, ωμά, με κάνουν και διστάζω, και διαλέγω τα θαλασσινά. Παρόλο που διαλέγω 

μόνος μου ο μετρ κοντοστέκεται, μου εξηγεί πώς τα βράζουν …» 

 

Να αιτιολογήσετε την χρήση του β’ ενικού ρηματικού προσώπου στο πρώτο απόσπασμα του κειμένου 

και του α’ ενικού ρηματικού προσώπου στο δεύτερο απόσπασμα του κειμένου.  

[Μονάδες 7]  

 

 

 

3η δραστηριότητα  

 

B5. Ποια ήταν η αντίδραση του ήρωα όταν επέλεγε το φαγητό του και ποιοι είναι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν εσάς στην επιλογή του δικού σας φαγητού;  (100-150 λέξεις) [Μονάδες 20]  
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