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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Στο χέρι το πιρούνι 
Στο πιάτο η φαντασία 
«γράφω» παραμύθια 

Για πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια.  
 

Με τον τίτλο αυτό οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου υλοποίησαν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. 
Μάθημα: Οικιακή Οικονομία, Γλώσσα, Βιολογία, Λογοτεχνικά Κείμενα. 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Βλάχου Βαϊτσα – Καθηγήτρια Οικ. Οικονομίας ΠΕ15 
               
 Κάθε χρόνο η ίδια πρόκληση. Πώς να ευαισθητοποιήσεις τα « εφηβάκια» σχετικά με την υγιεινή 
διατροφή και πώς να τα πείσουμε να ακολουθήσουν τους κανόνες μιας ισορροπημένης 
διατροφής; Όχι πάντως με διδακτικό τρόπο. Έχεις χάσει το παιχνίδι από την αρχή. Η αντίδραση 
στις συμβουλές των μεγάλων είναι στη φύση των εφήβων.Όταν συναναστρέφεσαι , είκοσι και 
κάτι χρόνια, με μαθητές από 12 έως 15 χρονών γνωρίζεις πια, ότι πολύτιμη είναι η γνώση που 
αποκτάς από τα βιβλία, ακόμα πολυτιμότερη όταν τη συνδυάζεις με τη βιωματική εμπειρία. 
Σ’ αυτό το σημείο βάζουμε τους στόχους μας. Τί όφελος θέλουμε να αποκομίσουν οι έφηβοί μας 
με τη συμμετοχή τους σ’ ένα Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για τη Διατροφή; 
1. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν τη σημασία της Υγιεινής Διατροφής. 
2. Να συνειδητοποιήσουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση, την ανάπτυξη, την 
υγεία και την απόδοση στην εργασία είναι η Υγιεινή Διατροφή. 
3. Να μάθουν για ποιους λόγους τρέφεται ο άνθρωπος και να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
γνώσεις για τα τρόφιμα, την ομαδοποίησή τους και τις σωστές επιλογές τροφίμων για την 
καθημερινή τους διατροφή. 
4. Να ενημερωθούν γύρω από τη Μεσογειακή Διατροφή και την αξία της και να την 
υιοθετήσουν ως διατροφικό μοντέλο. 
5. Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και το λεξιλόγιό τους για τη Διατροφή, να αναπτύξουν 
αναλυτική και κριτική σκέψη και ικανότητα, παρατηρητικότητα, υπευθυνότητα, αυτοέλεγχο, 
πνεύμα συνεργασίας.    
Βάζουμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς μας στόχους, τη φαντασία μας για να γίνουν 
ελκυστικότεροι για τα παιδιά μας και με σταθερή βάση τα σχολικά εμπλεκόμενα μαθήματα, 
δουλεύουμε όλοι μαζί για την επίτευξή τους. Εμπλουτίζουμε τη θεωρία με εποπτικό υλικό που 
κάθε φορά αναλαμβάνει να το συγκεντρώσει και να το παρουσιάσει διαφορετική ομάδα. Άρθρα 
εφημερίδων, περιοδικών, περιοδικών ή άλλων εντύπων, βίντεο, μουσική, συνεντεύξεις από 
ειδικούς και από τους παππούδες μας . Επισκεπτόμαστε παλιά σπίτια με μαγερειά και χτιστούς 
φούρνους, οργανώνουμε μαγειρέματα μαζί με τις γιαγιάδες μας και, τέλος, οργανώνουμε το πιο 
σπουδαίο γεύμα της ημέρας, το πρωινό. Αυτή τη φάση τα παιδιά την απόλαυσαν περισσότερο 
από κάθε άλλη. 



 Για να την πραγματοποιήσουν χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, όσες και των θρεπτικών συστατικών. 
Έτσι στο σχολικό τραπέζι- θρανία- στρώθηκε τραπεζομάντηλο και σερβιρίστηκε το πρωινό με την 
ακόλουθη σειρά:  
Η πρώτη ομάδα μας τροφοδότησε με γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα για ασβέστιο, 
ριβοφλαβίνη, υδατάνθρακες. 
Η δεύτερη ομάδα έφερε τα χρώματα στο τραπέζι, δηλαδή φρούτα και λαχανικά. 
Φρεσκοστιμμένοι χυμοί πορτοκαλιού, κομπόστες ροδάκινου, μαρούλια και ρόκα για τοστ ή 
σάντουιτς για βιταμίνες και ανόργανα άλατα. Η τρίτη ομάδα μοσχοβόλησε την τάξη με τα ζεστά 
ψωμιά απ’ το φούρνο. Της ώρας! Ολικής αλέσεως, σουσαμένια κουλούρια, σταφιδόψωμα, 
ζυμωτά, τυρόπιτες και κέικ από τα χεράκια των 
μαμάδων. ΕΝΕΡΓΕΙΑ! 
Η τέταρτη ομάδα αβγουλάκια από τις κοτούλες του 
χωριού, ζαμπόν και ξηρούς καρπούς για πρωτεϊνες 
της ανάπτυξης. 
Η πέμπτη ομάδα βουτυράκι για το ψωμί και ταχίνι για 
ενέργεια και λιποδιαλυτές βιταμίνες. 
 
31 μαθητές και 2 καθηγήτριες απολαύσαμε το πιο 
νόστιμο και θρεπτικό πρωινό! 
Αξιολόγηση από τους μαθητές: « Να το ξανακάνουμε 
κυρία!», « Τώρα καταλάβαμε τι θα πει «το πρωί να τρως σα βασιλιάς», « νοιώθω ευεξία!», « 
έχω αντοχή», « δοκιμάσαμε καινούργιες γεύσεις και μας άρεσαν», «τρώω πιο συχνά φρούτα και 
σαλάτες», « τελικά κρύο το γάλα το πίνω πιο εύκολα», « δεν τρώγω τόσο συχνά έξω- είμαι πιο 
προσεκτική με τη διατροφή μου»,  
« δοκίμασα όσπρια σε σαλάτα με λαχανικά και μου άρεσαν πολύ». 
 

 

 

 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΓΡΑΨΑΝ 

 

Ο λαίμαργος Γιώργος 

Ο Γιώργος γύρισε από το σχολείο και αμέσως κάθισε στο τραπέζι για φαγητό. Μπροστά 

του είχε μία μακαρονάδα σα βουνό και μια μπριζόλα τεράστια. Το πιρούνι πήρε φωτιά!  

Ίδρωσε  απ’ το πηγαινέλα , τα σαγόνια άλεθαν σα μυλόπετρες τις τεράστιες μπουκιές 

των μακαρονιών. Η γλώσσα στριφογύριζε τις μπουκιές γρήγορα και τις κατέβαζε στο 

λαρύγγι. Έπρεπε να προλάβει την επόμενη πιρουνιά που ερχόταν.  Δούλευε 

ασταμάτητα! 

Ο Γιώργος δίνει μεγάλη μάχη με το φαγητό. Μια μπουκιά σταματάει στο λαρύγγι του. 

Αρπάζει το ποτήρι με το αναψυκτικό. Γκλουκ! Γκλουκ! Μια, δυο, τρεις  γουλιές  

σπρώχνουν την μπουκιά στο στομάχι του. Πολύ μεγάλη απόλαυση το φαγητό! Μπράβο 



στη μαμά! Σπουδαία δουλειά!  Ο Γιώργος ξαπλώνει στον καναπέ, χαϊδεύει την κοιλιά 

του, κλείνει τα μάτια του. Ο ύπνος έρχεται………… τι τον ήθελε! ζζζζζζζζζζζζζ  

Τον συλλαμβάνουν οι τροφές, τον δικάζουν. Όλες οι τροφές παρούσες, το σπανάκι, το 

καρότο, η μελιτζάνα, το πράσο, το σέλινο, το πορτοκάλι, λιπίδια, πρωτεϊνες, 

υδατάνθρακες….  

Παίρνει το λόγο ο κύριος Βακαλάος. Αν 

και έχω πολλές πρωτεΐνες, μέταλλα, 

ιώδιο και φώσφορο δεν είμαι στις 

προτιμήσεις των παιδιών. Τα παιδιά 

προτιμούν σάλτσες, μακαρόνια και 

μπριζόλες που πλατσουρίζουν στο 

καυτό λάδι. 

Στη συνέχεα το λόγο παίρνει η κυρία 

Φέτα κάτασπρη ,παχουλή και ζουμερή  

Μια πραγματική αρχόντισσα! Κύριοι 

δικαστές έχω την τιμή να 

εκπροσωπώ την οικογένεια των γαλακτοκομικών . Το γάλα ,τα λευκά τυριά, το 

γιαούρτι, το βούτυρο. Είμαστε πλούσια οικογένεια σε ασβέστιο, μέταλλα 

πρωτεϊνες! Δε γνωρίζω τον κατηγορούμενο, δυστυχώς δεν με προτιμά. Οι 

προτιμήσεις του περιορίζονται στα κατώτερα στρώματα της οικογενείας, τα πολύ 

φτωχά κίτρινα τυριά.     Απ ΄ ότι βλέπουμε ο Γιώργος προτιμά τις φτωχές και λιπαρές 

τροφές, ούτε καν σαλάτες τρώει . 

Είναι ένοχος ! ένοχος !ένοχος !φώναξαν όλες οι τροφές μαζί.  

Ο Εφιάλτης της κουζίνας στο στομάχι του Γιώργου!! 

Ο  Γιώργος ξυπνάει τρομαγμένος, τρέχει γρήγορα στη μαμά του. «Μαμά, της λέει, δε θέλω να 

ξαναδώ σάλτσες και αναψυκτικά στο τραπέζι. Αύριο για μεσημεριανό να ετοιμάσεις φακές με 

μπόλικο κρεμμύδι, σκόρδο και δάφνη. Σαλάτα μαρουλάκι και νόστιμο τυράκι.» 

Μια έκπληξη ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο της μαμάς του, δεν ήξερε τι να πει. Ο Γιώργος 

κατεβαίνει τρέχοντας τις σκάλες  και φωνάζει:  

                  Επιλέγω σωστά , τρέφομαι καλά 

                  Και δε βλέπω όνειρα τρελά!  

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΕΡΑΦEIΜ   -  ΘΑΝΑΣΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



« παιδί μου σα βασιλιάς να τρως πρωινό » 

λέει ο παππούς στον εγγονό 

 

Μία φορά και έναν καιρό, σε ένα πλούσιο πρωινό , 

δύο φίλοι, ο Άμυλος και ο Πιτυρός 

υδατάνθρακες ευδιάθετοι και ζωηροί 

γνωρίστηκαν εκεί, 

μέσα σε μια μπουκιά ψωμί ! 

Και εκείνο το πρωί ένα μικρό μικρό παιδί  

σηκώνει τη μπουκίτσα με ορμή 

να τους φάει με τυρί! 

Καθώς μπήκαν μες στο στόμα, μια φίλη  βρήκαν ακόμα! 

Την ελέγαν Αμυλάση, και άμυλο έψαχνε να πλάσει. 

Οι δυο φίλοι με χαρά γεμάτοι 

της έκλεισαν το μάτι! 

Κι εκείνη για αντάλλαγμα, τους έδειξε το κρυφό το μονοπάτι. 

« Που πάμε και οι δυο; Εδώ μέσα έχει σκοτάδι και φοβάμαι!» 

Λέει ο Πιτυρός και ο Άμυλος τον αγκαλιάζει: 

« Μη φοβάσαι! Κι οι δυο μαζί σαν ένα, δυο άμυλα ενωμένα 

Το μονοπάτι αυτό, της μοίρας το κρυφό, κάπου βγάζει! 

Για κοίτα, στο βάθος του τούνελ αυτού χαράζει!» 

Και ουπς! Τσουλώντας οι δυο φίλοι με λίγο φόβο 

Βρέθηκαν στη στιγμή στου στομαχιού το χώρο! 

Πω! Πω! Τι σύναξη γινόταν εκεί μέσα! 

Έκάναν γνωριμίες σημαντικές. 

Έγιναν φίλοι και μ΄άλλους από το συνάφι τους, 

αλλά και με άλλους από ομάδες διαφορετικές 

όπως τις πρωτεϊνες, τα αμινοξέα, τα μέταλλα τα ζωηρά 



τις λεπτεπίλεπτες τις βιταμίνες και τα λιπίδια τα τροφαντά! 

Το καθένα με ρόλο διαφορετικό μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό 

Εκεί στου στομαχιού το μύλο έμαθαν πράγματα πολλά! 

Η αφεντιά τους δίνει στον άνθρωπο ενέργεια και ευεξία 

Οι βιταμίνες απαραίτητες για κάθε λειτουργία 

Τα λιπίδια κρατούν σταθερή θερμοκρασία 

Οι πρωτεϊνες δίνουν ύψος και καλαισθησία 

Και τα μέταλλα, μέσα σ΄όλα, απαραίτητα για την υγεία! 

Το μικρό μικρό παιδί 

Το πρωινό του έφαγε με όρεξη πολλή 

Σα βασιλιάς χορτάτος 

Τον κόσμο να γνωρίσει με ενέργεια γεμάτος!!! 

Γιώργος Νίκου  -    Θωμάς Νούραγας 

…………………………………………………. 

 

Μια φορά κι έναν καιρό 

Πήραμε στην τάξη πρωινό 

Σαν παραμύθι ακούγεται αυτό 

Ψωμιά άσπρα με σταφίδα και κανέλα 

Με σουσάμι και μουρταδέλα 

Ψωμιά ολικής αλέσεως, πυτιρούχα 

Που κάνουν τα νεύρα σιδηρούχα! 

Μας δρόσισαν χυμοί πορτοκαλένιοι 

Μας γλύκαναν ξηροί καρποί μελένιοι 

Η Νικολίνα με τυρόπιτα σπιτική 

Κι ο Γιώργος με μαρμελάδα γευστική! 

Και τι δεν είχε το τραπέζι απάνω 

Ξηρούς καρπούς, γάλα, νερό, χυμούς 



Φρυγανιές, τυριά και μέλι! 

Είχαμε όρεξη μεγάλη 

Δεν αφήσαμε στραγάλι! 

Έτσι άρχισε η μέρα 

Με δύναμη, ενέργεια και γέλια! 

Οι υδατάνθρακες μας έδωσαν τη λύση στα μαθηματικά 

Και η γλυκόζη μας γλύκανε τα φυσικά! 

    Δημήτρης, Γιάννης, Θωμάς Θανάσης, Βασίλης   

………………………………………………. 

Είμαι η βιταμίνη Α 

Που με λένε ρετινόλη 

Στο σπανάκι τριγυρνώ 

Στο μαρούλι και τ΄αυγό. 

Γάλα, βούτυρο, τυράκι 

Μεγαλώνει το παιδάκι 

Και θα βλέπει πιο καλά 

 Αν την Α αγαπά. 

Είμαι η Βήτα βιταμίνη 

Κι έχω και πολλά αδέρφια 

Στο ψωμάκι την αράζω και τα νεύρα ξεκουράζω. 

Μέσα στο πορτοκαλάκι 

Που το πίνουν χυμουδάκι 

Στο στομάχι κολυμπώ 

Είμαι η C και οπλοφορώ. 

Άσπρα δυνατά δοντάκια 

Τα χαρίζω στα παιδάκια 

Είμαι η βιταμίνη D  

Γιαουρτάκι στον κεσέ. 



Βιταμίνες κάθε μέρα 

Το γιατρό τον κάνουν πέρα, 

Άλφα, βήτα, σε και ντε 

Ψάξ΄τες στον τσελεμεντέ! 

                                Δημήτρης Τ. 

…………………………………………… 

Έφτασε το μεσημέρι στο σπίτι το καλό 

Μοσχομυρίζει η φασολάδα 

Με σέλινο και μαϊντανό. 

Χτυπάει η πόρτα 

Ανοίγει η μαμά 

Βλέπει το παιδί  

Και λέει με χαρά: 

« Σήμερα σου ετοίμασα φαϊ ελληνικό 

Σου έκανα φασολάδα με στυλ μοναδικό!» 

Και το παιδί ευθύς της απαντά: 

« Α! μα αυτό μυρίζει τόσο ωραία βρε μαμά!» 

« Να σου μαμά;» της λέει το αγόρι 

« έβαλες κι ελιές που πάνε με το φασόλι;» 

« Έβαλα κι ελιές, έβαλα απ΄όλα 

Έχουμε και ψωμί, ζεστή φραντζόλα, 

Έχουμε και χόρτα, σαλάτα υγιεινή 

Και ολόφρεσκο καρότο 

Με β-καροτίνη αρκετή! 

Σαρδέλες φρέσκιες με φώσφορο πολύ 

Και η όρεξή σου ανοίγει αμέσως στη στιγμή. 

Έστυψα να πιεις φρέσκο χυμό δροσιστικό 

Κι όχι πορτοκαλάδα με ανθρακικό». 



« Άσε με, βρε μάνα, να φάω φαγητό 

Μετά άμα κρυώσει πώς θα το ευχαριστηθώ;» 

Έτρωγε τη φασολάδα με σέλινο και μαϊντανό 

Κι έβλεπε στην τηλεόραση τον Παναθηναϊκό! 

Στο τέλος ένα μπολ με φρούτα ζουμερά 

Και όλα είναι τέλεια, όλα είναι μια χαρά! 

Τώρα το φαϊ μέσα στο στομάχι 

Κάνει πανηγύρι, δίνει μεγάλη μάχη. 

Ένα γεύμα πλούσιο σε βιταμίνες 

Αυθεντικό 

Μοναδικό 

Ελληνικό! 

                                        Γιάννης Σ.   

…………………………………………………… 

 

Μια κβασιόρκορ ιστορία 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αγόρι που ζούσε στα νότια της Σαχάρας, ο Νουτρί. ΄Ηταν 

έντεκα χρονών και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό του καθώς δε 

διατρεφόταν σωστά και είχε σοβαρή έλλειψη πρωτεϊνών.   

Ο Νουτρί ήταν κοντούλης, με ζαρωμένο δέρμα 

και μια κοιλιά πρησμένη. Δεν είχε δύναμη να 

παίξει και τα τεράστια μάτια του είχαν πάντα ένα 

δάκρυ κρυμμένο στην άκρη τους. Οι γονείς του 

έκαναν ό,τι περνούσε από  το χέρι τους για να του 

εξασφαλίσουν λίγο καλαμπόκι. Γι αυτούς δεν 

τους ένοιαζε. Η καρδιά τους σπάραζε για τον 

μικρούλη τους Νουτρί. 

Ένα πρωινό, επισκέφθηκαν το χωριό τους 

άνθρωποι με άσπρες μπλούζες κι έναν κόκκινο σταυρό. Ήταν γιατροί και νοσοκόμες από 

αυτούς που φτάνουν σε κάθε γωνιά της Γης, όπου υπάρχουν πεινασμένοι άνθρωποι, 

έχοντας σκοπό της ζωής τους να εκπαιδεύουν, να ενημερώνουν, να θεραπεύουν και  να 

βοηθούν, τον πληροφόρησε η μαμά του.  



Ο Νουτρί γαντζωμένος από το λαιμό της, ακούει ακαταλαβίστικες λέξεις: πρωτεϊνες, 

υδατάνθρακες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, υποσιτισμός, υγιεινή, θρεπτική διατροφή και τους 

κοιτάζει με τα τεράστια μάτια του γεμάτα περιέργεια και δυσπιστία. Η μητέρα του παίρνει 

από τους γιατρούς μια σακούλα γεμάτη μπουκαλάκια και κουτιά και μετά βάζει 

προσεκτικά το Νουτρί σε μια ζυγαριά. Οι άνθρωποι με σοβαρά πρόσωπα ήρθαν γύρω του. 

Τον ζύγισαν, εξέτασαν τα μάτια του , την κοιλιά του, το στόμα του, του έδωσαν σταγόνες 

και τον παρέδωσαν ξανά στην αγκαλιά της μητέρας του. 

Στο σπίτι η σακούλα άνοιξε και στα χέρια του Νουτρί η μητέρα του έβαλε ένα κουτί με 

γάλα, ειδικό για παιδάκια αδύνατα σαν το Νουτρί , που έπρεπε να το πιει όλο. Ανοίγοντάς 

το ο Νουτρί, βλέπει να τον χαιρετούν από μέσα πλασματάκια χαρούμενα: 

« Γεια σου Νουτρί! Εμείς οι παχουλοί είμαστε τα λιπίδια και θα σου δώσουμε ενέργεια!» « 

Εμείς» λένε κάτι λιμοκοντόροι « είμαστε οι πρωτεϊνες, οι πρώτες των πρώτων όλων των 

ουσιών! Χάρη σε εμάς θα αναπτυχθείς σωστά! Εξάλλου είμαστε ουσίες απαραίτητες για 

την ύπαρξη και τη συντήρηση της ζωής. Αν λείψουμε από τον οργανισμό τότε τα παιδιά 

είναι αδύνατα, καχεκτικά, με πρησμένη την κοιλιά τους, με κβασιόρκορ δηλαδή». 

Ο Νουτρί φοβήθηκε. Αυτό το… κβασιό…ρκορ το έχει κι αυτός; Και τι κάνει αυτό.. το πώς το 

λένε;  

« Ησύχασε» του λένε οι πρωτεϊνες που 

κατάλαβαν το φόβο του Νουτρί. « Είμαστε εμείς 

εδώ. Θα ακολουθήσεις τις οδηγίες μας και όλα 

θα πάνε καλά. Άκουσε λοιπόν τι θα κάνεις……» 

Ο Νουτρί κοίταξε μέσα στο κουτί με το γάλα του 

αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Μετά θυμήθηκε τις 

οδηγίες των πρωτεϊνών. « Αυτό θα κάνω» είπε 

φωναχτά τη σκέψη του. Ήπιε με μικρές, αργές 

γουλιές το γάλα του. « Πρέπει να κερδίσω το 

στοίχημα της ζωής. Θα κάνω ό,τι μου πούνε οι γιατροί. Θέλω να μεγαλώσω και να γίνω 

δεκαπέντε χρονών και είκοσι κι ακόμα πιο μεγάλος. Θέλω να μάθω να καλλιεργώ τη γη 

μας και να δείξω και στους άλλους να το κάνουν. Θέλω να βοηθήσω να μην πεινούν οι 

άνθρωποι στον κόσμο. Θέλω…» Το Νουτρί τον πήρε ο ύπνος γλυκά. Το γάλα βοήθησε, τα 

θρεπτικά του συστατικά το ίδιο. Οι άνθρωποι με τις άσπρες μπλούζες και τους κόκκινους 

σταυρούς έκαναν ό,τι μπορούσαν. Αλλά τα όνειρα του Νουτρί και η θέλησή του για ζωή  

είναι που θα του δώσουν δύναμη να πολεμήσει το φοβερό κβασιόρκορ και όλες τις 

πρησμένες κοιλίτσες του κόσμου! 

                                          Καραβαγγέλας Κλεάνθης -  Μπιάλας Σπύρος 

……………………………………………………… 

 

 



ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

Μια φορά ήταν ο Πέτρος που αρρώστησε και η μαμά του – όπως όλες οι μαμάδες – 

φώναξε αμέσως το γιατρό. « Πέτρο μου, σου λείπει ασβέστιο και φώσφορο. Πρέπει να 

τρως τροφές που περιέχουν αυτές τις ουσίες. Αλλιώς θα πρέπει να τις από φάρμακα.» 

είπε ο γιατρός αφού τον εξέτασε προσεκτικά. Ο Πέτρος δεν είχε ακούσει ποτέ για 

ασβέστιο και φώσφορο. Τι μέρους του λόγου ήταν και πού θα τις έβρισκε; 

Το μεσημέρι που όλοι κοιμόταν, ο Πέτρος στο γραφείο του, σκεφτόταν τα λόγια του 

γιατρού και των γονιών του που βρήκαν ευκαιρία να τον μαλώσουν που δεν τους άκουγε 

όταν τον παρακαλούσαν να πίνει το γάλα του. Ο Πέτρος τότε ούτε να το μυρίσει δεν 

ήθελε. Και να τώρα τα αποτελέσματα. 

Άρχισε να φαντάζεται το Φώσφορο, ψηλό, ξανθό, παλληκάρι που έλαμπε. Ενώ το 

Ασβέστιο, κάτασπρο, κοντούλη και γεροδεμένο.   

«Ποιοι είστε εσείς;» είπε ο Πέτρος. 

« Εγώ είμαι ο Ασβέστιος και δίπλα 

μου είναι ο καλύτερός μου φίλος, ο 

Φώσφορος.» 

« Ααααα! Και… που βρισκόμαστε;» 

« Στο σπίτι μας, στο γαλατόσπιτο. 

Στην ίδια γειτονιά είναι τα σπίτια και 

των άλλων γαλακτοκομικών» είπαν 

με μια φωνή και οι δύο. 

« Ποιών;» ξαναρώτησε ο Πέτρος με χαζό ύφος.   

« Τα γαλακτοκομικά είναι τα τρόφιμα που φτιάχνονται από γάλα όπως το τυρί και το 

γιαούρτι. Όλοι εμείς που ζούμε εδώ σου χρειαζόμαστε για να έχεις γερά δόντια και 

κόκαλα» είπε ο Ασβέστιος.  

« Επίσης βοηθούμε στην πρόληψη από την οστεοπόρωση» συμπλήρωσε ο Φώσφορος. 

« Και ποια είναι η Οστεοπόρωση;» ρώτησε όλο περιέργεια ο Πέτρος. 

« Η οστεοπόρωση είναι μια αρρώστια που σαν προσβάλλει τον οργανισμό μας, τα κόκαλά 

μας γίνονται εύθραυστα, δεν είναι συμπαγή και σπάζουν εύκολα. Γι αυτό πρέπει να τρώμε 

τροφές πλούσιες σε ασβέστιο και φώσφορο δηλαδή σε εμάς. 

…………………………………………………….. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ 

Μια φορά και έναν καιρό, σε κάποιο σώμα, ζούσαν οι πρωτεϊνες, οι υδατάνθρακες, 

τα λίπη και οι βιταμίνες. Εκεί που συνομιλούσαν για το ποιός έχει μεγαλύτερη αξία 

για τον οργανισμό, η συζήτηση άρχισε να γίνεται εντονότερη. 



<<Είμαστε τα πιο απαραίτητα συστατικά για τον οργανισμό, είπαν οι πρωτεϊνες. 

Οικοδομούμε τα κύτταρα  και τους ιστούς, συνθέτουμε ουσίες(ένζυμα και ορμόνες)που 

ρυθμίζουν την καλή λειτουργία του οργανισμού και είμαστε τόσο απαραίτητες όσο τα 

θεμέλια σε μια οικοδομή. Χρησιμοποιούμαστε στη σύνθεση των αντισωμάτων που 

γίνονται τείχος άμυνας κατά των ασθενειών! Παρέχουμε στον οργανισμό την 

απαιτούμενη ενέργεια και......>> 

Τον λόγο των πρωτεϊνών κόβουν εκνευρισμένοι οι υδατάνθρακες. 

<<Και εμείς είμαστε εξίσου χρήσιμοι γιατί αποτελούμε πηγή ενέργειας για τον 

οργανισμό. Επίσης σας προφυλάσ-σουμε ώστε να μην αποικοδομηθήτε>>. 

<<Για σταθείτε και οι δύο, επεμβαίνουν τα λίπη. Τι θα κάνατε χωρίς εμάς που είμαστε 

η αποθήκη της ενέργειας την οποία παρέχουμε για τις περισσότερες  δραστηριότητες; 

Ταυτόχρονα προστατεύουμε τα διάφορα όργανα του σώματος και αποτελούμε το 

δομικό συστατικό των κυττάρων>> 

Οι Βιταμίνες παρακολουθούν τόση ώρα 

με ενδιαφέρον. Περιμένουν 

υπομονετικά να πάρουν το λόγο. 

Θεωρούν πως και αυτές είναι πολύ 

σημαντικές για τον οργανισμό. 

Η θεία-Μίνη σαν μεγαλύτερη σε 

ηλικία αναλαμβάνει να μιλήσει εκ 

μέρους όλων. 

<<Σας ακούσαμε όλους με ιδιαίτερη 

προσοχή. Παίρνω το λόγο για να 

αντιπροσωπεύσω όλη την οικογένεια μου και ομολογώ πως είναι μεγάλη. Θα αναφέρω 

όλα τα μέλη της ονομαστικά αλλά δεν θα αναφερθώ ειδικά σε κανέναν. Αυτό που θα 

τονίσω είναι ότι όλες μας αποτελούμε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τον 

οργανισμό. Χωρίς εμάς, δηλαδή εμένα τη Β1,τη Β2,τη Β12,την Α, τη C,τη D, την Ε, 

την Κ, τη Νιασίνη και το Φυλλικό οξύ, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν σημαντικές 

λειτουργίες στον οργανισμό. H έλλειψή μας προκαλεί υποβιταμίνωση και 

αποδιοργανώνει πολλά όργανα του σώματος, με συνέπεια  ο  οργανισμός  να νοσεί  και 

κάποιες φορές πολύ σοβαρά. Η πρόσληψή μας σε μεγαλύτερη ποσότητα απ΄ότι είναι 

απαραίτητη, έχει ως αποτέλεσμα την υπερβιταμίνωση. Γι΄αυτό  μια  ισoρροπημένη 

διατροφή είναι αναγκαία>>. 

Μετά τα τελευταία λόγια της εκπροσώπου των βιταμι-νών έπεσε βαριά σιωπή. Δεν 

ακουγόταν τίποτα. Ξαφνικά μία φωνή ακούστηκε στα αυτιά όλων. Στην αρχή σιγανά. 

<<Μπορείτε να μ'ακούσετε; Μ'ακούτε; Είμαι το σώμα μέσα στο οποίο υπάρχετε>>. 

<<Ναι, σ'ακούμε, αν και όχι πολύ δυνατά, είπαν όλοι>>. 

Δυναμώνοντας τον τόνο του το σώμα συνέχισε: 



<<Σας ακούω τόση ώρα με πολύ προσοχή. Έβγαλα το συμπέρασμα ότι τελικά όλοι μου 

είστε απαραίτητοι. Κανένας λιγότερο, κανένας περισσότερο. Για να είμαι γερό πρέπει 

να υπάρχετε όλοι σας>> 

Οι υδατάνθρακες, τα λίπη και οι βιταμίνες  χειροκρό-τησαν  ευχαριστημένα. Οι 

πρωτεΐνες  θέλοντας να έχουν τον τελευταίο λόγο είπαν: 

<<Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι για να είναι γερό το οικοδόμημα του οργανισμού 

συμβάλουμε όλοι. Αν και πρέπει να χρησιμοποιούμαστε όλοι με μέτρο. Αυτό θα γίνει 

μόνο αν ο άνθρωπος προστατεύει τον οργανισμό του επιλέγοντας ένα ισορροπημένο 

διαιτολόγιο που θα του προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια>>!! 

…………………………….. 

<< Μια τρελή και παράξενη οικογένεια >> 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου μια οικογένεια . Αυτή 

η οικογένεια αποτελούνταν από την 50χρονη μητέρα που την έλεγαν Λιπίδια και τα δυο 

παιδιά της που ήταν αγόρια . Το πρώτο της παιδί ήταν 26χρονόν και το έλεγαν 

Τριγλυκερίδιο και το άλλο της το παιδί ήταν 20χρονόν και το έλεγαν Λιπαρό οξέο . Το 

κάθε παιδί έκανε και μια διαφορετική δουλειά για να βγάζει το χαρτζιλίκι του . Η δουλειές 

που έκαναν ήταν πολύ παράξενες . Για την ακρίβεια δεν ήταν ακριβώς δουλειά . Το κάθε 

παιδί ήταν κάτι στη δουλειά του δηλαδή 

για παράδειγμα , το Τριγλυκερίδιο ήταν 

χημικές ενώσεις που αποτελούνταν από 

1 μόριο γλυκερόλης και 3 μόρια λιπαρών 

οξέων και τα Λιπαρά οξέα ήταν η 

οργανική ένωση που έχει στο μόριο της 

άνθρακα (C) , οξυγόνο (O) και το 

καρβοξύλιο (-COOH) ως χαρακτηριστική 

ομάδα ονομάζεται λιπαρό οξύ . Αυτά τα 

δύο αδέρφια μάλωναν συνέχεια για το πιο από τα δυό έκανε την καλύτερη δουλειά . Το 

Τριγκυκερίδιο επειδή ήταν το μεγαλύτερο παιδί έπαιζε συνέχεια τον έξυπνο . Μια μέρα 

όμως του λέει ο αδερφός του ( το Λιπαρό οξύ ) : εσύ που μας παίζεις τον έξυπνο και  

κάνεις ότι τα ξέρεις όλα , παρόλο που είσαι μεγαλύτερος από εμένα χωρίς εμένα δεν θα 

υπήρχες το ξέρεις αυτό ; Το Τριγλυκερίδιο δεν ήξερε τι να πει και από τότε δεν ξανά είπε 

τίποτα και ζήτησε και συγνώμη από τον αδερφό του , αλλά και ο αδερφός του του ζήτησε 

συγνώμη . Από τότε όλοι ελπίζαμε πως δεν θα ξανά μαλώσουνε και ευτυχώς ή δυστυχώς 

δεν ξανά μάλωσαν ποτέ . Τελικά μετά από λίγο καιρό άρχισαν πάλι να μαλώνουν και 

ξέρετε το γιατί ; Γιατί δεν μπορούσαν να κάτσούν για πολύ καιρό μαζί χωρίς να 



μαλώσουν και όταν λέω να κάτσουν μαζί εννοώ στο ίδιο σπίτι δεν μπορούν να κάτσουν 

μαζί για πολύ καιρό . Η αφορμή που βρήκαν για να μαλώνουν ήταν για το ποιο από τα 

δύο ήταν πιο ωφέλιμο . Την απάντηση δεν την βρήκαν και έτσι όπως κάνουν δεν νομίζω 

ότι θα την βρούν ποτέ , γιατί με τους τσακωμούς δεν γίνεται τίποτα .  

 

 

 

                                           << ! ! Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα ! ! >> 

 

Σεναριογράφος : Αθηνά Διβηκέλη 

 
   

 
 

……………………………………………………………….. 

  
Μια φορά κι έναν καιρό σε μια χώρα μακρινή,που κανένας άνθρωπος δεν γνώριζε που 

βρισκόταν, υπήρχαν 2 τεράστια βασίλεια!!! 

Στο ανατολικό μέρος αυτής της χώρας, που λεγόταν Χ.Ο.Π.Τ.Ο (Xρήσιμες Oυσίες Προς 

Τον Οργανισμό) ξεπρόβαλε το βασίλειο των πρωτεϊνών. Βασιλιάς αυτού του βασιλείου 

ήταν ο κύριος πρωτεϊνιος... Ο κύριος πρωτεϊνιος ήταν ένας κοντός, χοντρός αλλά 

αξιαγάπητος και υψηλής  βιολογικής 

αξίας πρωτεϊνη... Υπήκοοί του ήταν τα 

τρόφιμα που περιείχαν πολλές 

πρωτεϊνες, και οι πιο αγαπημένοι του 

ήταν ο κύριος Αβγός ο κύριος 

Κοτοπούλης, η κυρία Κρεατομοσχάρη, 

ο κύριος Μπακαλιάρωφ και τα μικρά 

παιδάκια τα Τυρογραβιεράκια!!! 

 Στο δυτικό μέρος της χώρας ξεπρόβαλε 

το βασίλειο των υδατανθράκων. 

Βασιλιάς αυτού του βασιλείου ήταν ο 

κύριος Υδατανθράκιος. Ο κύριος 

Υδατανθράκιος ήταν ψηλός, λιγνός και 

ο πιο σύνθετος πολυσακχαρίτης που 

υπάρχει. Υπήκοοί του ήταν τα τρόφιμα που περιείχαν πολλούς υδατάνθρακες και 

αγαπημένοι του ήταν ο κύριος Σιταράκης, ο κύριος Ρυζίδης, η κυρία Σικαλίδου, ο 

κύριος Πατατίδης και τα μικρά παιδάκια τα Φρουτένια !!! 

Κάποτε αυτά τα 2 βασίλεια βρέθηκαν σε μια μεγάλη σύγκρουση... Αφορμή αυτής της 

σύγκρουσης ήταν η αμφότερη αμφισβήτηση για τις αξίες των άλλων ουσιών. Έτσι 

ακολούθησε ίσως ο πιο συνταρακτικός πόλεμος διαλόγου που έγινε ποτέ! 

Ο κύριος Πρωτεϊνιος πήρε αποφασισμένος το λόγο και είπε: 

 

 «Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για την ύπαρξη ζωής και τη συντήρησή της. Οικοδομούν 

τα κύτταρα και τους ιστούς. Συνθέτουν ουσίες που ρυθμίζουν την καλή λειτουργία του 

οργανισμού, όπως τα ένζυμα και οι ορμόνες.              



Χρησιμοποιούνται στη σύνθεση των αντισωμάτων που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού 

στις ασθένειες και επίσης παρέχουν ενέργεια. 

 'Υστερα από τον λόγο του μεγαλειότατου  Πρωτεϊνιου, ο  μεγαλειότατος 

Υδατανθράκιος αγανακτισμένος είπε:           

 «Ναι , όμως και οι υδατάνθρακες είναι ιδιαίτερης σημασίας θρεπτικά συστατικά. 

Αποτελούν πηγή ενέργειας για τον ανθρώπινο οργανισμό και επίσης σας προφυλάσσουμε, 

εσάς τις πρωτεΐνες από την αποικοδόμησή σας, κι αν δεν υπήρχαμε εμείς δεν θα 

υπήρχατε ούτε εσείς.»  

 

Ο μεγαλειότατος Πρωτεϊνιος σκέφτηκε καλά αυτά τα λόγια του Υδατανθράκιου και 

κατάλαβε πως είχε δίκιο κι ότι αν δεν υπήρχε ο ένας δεν θα μπορούσε να επιβιώσει κι ο 

άλλος. Έτσι αυτή η διαμάχη που έκαναν ήταν ανώφελη και κανείς τους δε  θα κέρδιζε 

τίποτα. Η ισχύς εν τη ενώσει!  Είπε αυτά τα λόγια και στους υδατάνθρακες και 

αποφάσισαν να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο για πάντα και να ζήσουν μονιασμένοι 

προσφέροντας στον ανθρώπινο οργανισμό τις απαραίτητες γι' αυτόν χρήσιμες ουσίες.                                    

ΕΖΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!!!!!!! 

ΚΙ ΕΦΑΓΑΝ ΑΥΤΟΙ ΤΙΣ ΦΑΚΕΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΠΙΤΟΥΡΑ!!!!! 

 

                                Εύα, Αμαλία.  

 

…………………………………………………… 

 

Έναν καιρό και μια φορά 

Μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά 

Και φάγαμε ένα πρωινό 

Τρανό και γευστικό! 

Είχαμε τυρί απ΄τον Τόλη 

Και το δοκιμάσαμε όλοι! 

Είχαμε μερέντα σοκολατένια 

Και κομπόστα ροδακινένια. 

Δεν είχαμε χυμό 

Και το ρίξαμε στο νερό! 

Κόψαμε ψωμί λευκό 

Αλλά και μαυριδερό 

Τρεις φετούλες ο καθένας 

Κι αχόρταστος δεν έμεινε κανένας. 

Φάγαμε, ήπιαμε και νηστικοί δεν κοιμηθήκαμε! 

Γεια σου σχολείο! 

Γεια σου οικογένεια!! 

Γεια σας φίλοι!!! 

Γεια σου Καραγκιόζη!!!! 

 

                                                μαθητές του Β1 

 

………………………………………. 

 

ΤΟ ΠΙΟ ΩΡΑΙΟ ΠΡΩΙΝΟ 

 

Μια μέρα στο σχολειό 

Φάγαμε ωραίο πρωινό! 

Όλα τα παιδιά μαζί 



Κάναν μια ωραία γιορτή. 

Τραγούδια, γέλια και φωνές 

Γεμίσαν το σχολειό όλο χαρές. 

Θρανία-τραπέζια γεμάτα λιχουδιές 

Μαρμελάδα, μέλι κι ελιές 

Μερέντα, φρούτα και λαχανικά 

Πρωτεϊνες, υδατάνθρακες και λίγα λιπαρά! 

Η κομπόστα η βελβεντινή 

Απ΄ όλα στο τραπέζι η πιο γευστική! 

Αυγουλάκια, τυράκι και ψωμί 

Οι πιο τέλειοι συνδυασμοί. 

Κι αφού φάγαμε το ωραίο πρωινό 

Δροσίσαμε το στόμα μας με γάλα και χυμό. 

Φορτίσαμε τις μπαταρίες μας 

Με ενέργεια, ευεξία και χαρά 

Και είχαμε όρεξη ακόμα και για μαθηματικάααααααααααα!!! 

                                  

Αμαλία, Αναστασία, Εύα, Γεωργία 

 

……………………………………… 

 

 

Πρωινό στην τάξη; Πού ακούστηκε; 

Κι όμως εμείς τα καταφέραμε! Αφού δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο 

Μωάμεθ! Σε απλή μετάφραση, αφού δε βλεπόμαστε με το πρωινό στο σπίτι, έρχεται το 

πρωινό και μας βρίσκει στο σχολείο, στην ώρα της Οικιακής Οικονομίας και στο 

κεφάλαιο της Διατροφής. Α’! Α΄!  επιλογή της καθηγήτριάς μας που τo’ χει βάλει 

πείσμα να μας μάθει τις υγιεινές συνήθειες της Διατροφής, τα θρεπτικά συστατικά, την 

επιλογή τους από τις Ομάδες Τροφίμων και μπλα! Μπλα! Μπλα! Αν αρχίσει να μιλά 

για όλα αυτά σταματημό δεν έχει, γι αυτό ας της κάνουμε το χατήρι! 

Φέρνουμε στην τάξη το πρωινό μας! Ενώνουμε τα θρανία, στρώνουμε τραπεζομάντηλο, 

απλώνουμε όλα τα καλούδια που φέραμε και η μάχη με τα πιρούνια αρχίζει! 

Έχουμε απ΄όλα! Μαρμελάδες και ψωμάκια, τυρόπιτες και κουλουράκια απ΄της μάνας 

τα χεράκια! Γάλα, χυμούς και μέλι όλη η τάξη μας τα θέλει! Το κέικ μες στη μέση, στην 

κοιλιά μας πρώτη θέση! Μανταρίνια, μήλα και ξηροί καρποί για ενέργεια, μέταλλα, 

βιταμίνες και δύναμη!  

Τελικά δεν είναι κακή ιδέα το πρωινό στο σχολείο! Μήπως να το σκεφτούμε σοβαρά; 

  

Βάγια, Μαρκέλα, Νικολίνα, Τζορτζίνα  

 

……………………………………………. 

 

Πρωινό στο σχολείο; Γίνεται αυτό; 

 

Κι όμως γίνεται. Ενώσαμε τα θρανία, τα σκεπάσαμε με τραπεζομάντηλα και… νάτο! 

έτοιμο το τραπέζι μας. Μας χώρεσε όλους και τις καθηγήτριες. Ποτήρια για γάλα, 

χυμούς και νερό. Πιάτα μπροστά μας και η όρεξη περισσεύει! 

Στο κέντρο του τραπεζιού τα ψωμιά. Βασική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό!  

Άσπρα, ολικής αλέσεως, λιόψωμα, τυρόψωμα, σταφιδόψωμα, ψωμιά με σουσάμι, 

μπαγκέτες, κουλούρια. Η βάση της διατροφής μας. Κανένας έλληνας δεν κάθεται στο 

τραπέζι αν δεν μπει πρώτα το ψωμί. Οι παππούδες μας πριν το κόψουν με το μαχαίρι 



το σταύρωναν. Το θεωρούσαν ιερό. Μέχρι και όρκο έκαναν σ΄αυτό: « Μα το ψωμί!»  

Μετά μπήκαν οι τυρόπιτες, τα τυριά, οι ελιές, τα βάζα με τις μαρμελάδες και το μέλι. 

Οι πίτες και οι μαρμελάδες ροδάκινου- από τον τόπο μας- από τα χεράκια της μαμάς. 

Το φρούτο που η καλλιέργειά του στηρίζει χρόνια τώρα την οικονομία του χωριού μας. 

Βασική πηγή βιταμινών, ανόργανων στοιχείων, απλών σακχάρων και αντιοξειδωτικών. 

Γάλα και τυριά για πρωτεϊνη, ασβέστιο και νοστιμιά. Ελιές ο πιο υγιεινός καρπός με 

ω3 και βιταμίνη Ε. Με μαύρο ψωμί είναι σκέτη μπουκιά και συγχώριο! 

Ένα πρωινό αξέχαστο με τους φίλους μας και τους συμμαθητές μας να μοιραζόμαστε 

γεύσεις, να ανταλλάσουμε απόψεις και να ξεκινούμε όλοι μαζί τη μέρα μας με 

ενέργεια, ευεξία και γέλια. Ο Νίκος Σ.  και ο Νίκος Τ. μας ήπιαν όλο το γάλα, σ΄αυτό 

βοήθησαν και οι καθηγήτριές μας. Εμείς ήπιαμε το χυμό και οι απέναντί μας 

ομοτράπεζοι έπεσαν με τα μούτρα στο ζυμωτό ψωμί με λάδι και ρίγανη. Ο Β. γέμισε τα 

χέρια και το στόμα του με ό,τι χωρούσαν! 

Τα κορίτσια, πιο συγκρατημένα, συμμετείχαν παρ΄όλα αυτά στο πρωινό τσιμπούσι. 

Αξέχαστη εμπειρία! 

Το πιο απολαυστικό πρωινό! 

Να το ξανακάνουμε κυρία!                                    

 

……………………………………………….. 

Ένα ωραίο όνειρο τροφίμων!!!! 

   

'Ενα βράδυ ενώ κοιμόμουν τυλιγμένη στα ζεστά μου σκεπάσματα ακούω μια φωνή να 

μου λέει <<Σήκω και ακολουθησέ με>>. Ανοίγω τα μάτια μου μα δεν βλέπω τίποτα. 

<<Ακολούθησέ με>> ακούω να λέει ξανά η φωνή. Σηκώνομαι και την ακολουθώ. 

Βγαίνουμε από το σπίτι μου και προχωράμε. Κάποια στιγμή φτάνουμε σ' ένα μεγάλο 

σπίτι, φωταγωγημένο. Προχωράμε στην πόρτα, πατάμε το κουδούνι και αμέσως η πόρτα 

ανοίγει, διάπλατα. Μπαίνουμε μέσα και τι να δούμε! Βρισκόμαστε μπροστά σε μια 

μεγάλη τραπεζαρία, γεμάτη από τη μια άκρη στην άλλη με πεντανόστιμες λιχουδιές. 

<<Κάθησε>> μου λέει τότε η φωνή. Πρέπει να δοκιμάσεις όλα τα πιάτα. Εγώ τώρα θα 

φύγω. Όταν τελειώσεις θα έρθω να σε πάρω>>. 

 Έτσι κι έγινε. Εκείνη τη στιγμή ακούγεται ένας θόρυβος. Ήταν η καρέκλα που 

μετακινήθηκε για να καθήσω. Μπροστά μου απλωνόταν ένα τεράστιο πιάτο, 

μαχαιροπίρουνα και ποτήρια. <<Εμείς θα σε μάθουμε να τρώς σωστά>>. μου είπαν όλα 

τα φαγητά που υπήρχαν πάνω στο τραπέζι. Αν ακολουθήσεις τις συμβουλές μας θα 

είσαι ένα γερό και υγειές παιδί>>. 

Ξαφνικά φτάνουν μπροστά μου διάφορα πιάτα που μοσχοβολούν. Κρέας, βραστά αυγά. 

Φασόλια φούρνου, ρεβίθια, φακές και ποικιλία τυριών. << Εμείς είμαστε οι 

πρωτεΐνες>> μου είπαν. Πρέπει καθημερνά να παίρνεις μια ποσότητα από εμάς για να 

είσαι γερή και δυνατή>>. Πήρα τα μαχαιροπίρουνα και δοκίμασα λίγο απ΄όλα. Τότε 

όλα τα πιάτα μετακινήθηκαν στη θέση τους.  

 Τώρα άλλα ξεκίνησαν για να ΄ρθουν μπροστά μου. Ποικιλία από διάφορα λαδερά 

φαγητά. <<Εμείς είμαστε τα λιπίδια>> μου είπαν. Είμαστε όλα φτιαγμένα από αγνό 

παρθένο ελαιόλαδο, όπως και όλα τα φαγητά που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Εμείς θα 

σε βοηθήσουμε να είναι η καρδιά σου γερή και δυνατή μέχρι τα βαθιά σου γεράματα>>.  

 Αφού τα δοκίμασα κι αυτά πήραν σειρά άλλα πιάτα. Μια πιατέλα με ρύζι, πατάτες, 

λαχανικά, φρούτα και διάφορα είδη ψωμιού. <<Εμείς είμαστε οι υδατάνθρακες. Βασική 

πηγή ενέργειας. Μπορείς να μας βρεις σε όλα αυτά που βλέπεις μπροστά σου>>.  

 <<Προσοχή>> μου φώναξαν όλα μαζί με μια φωνή, που με 'κανε να αναπηδήσω. <<Όλα 

με μέτρο. Τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Παν μέτρον άριστον, όπως έλεγαν οι αρχαίοι 



Έλληνες. Σ' ευχαριστούμε που δέχτηκες να μας δοκιμάσεις και να μάθεις για μας. 

Τώρα μπορείς να γυρίσεις στο σπίτι σου>>. 

Το πρωί μόλις άνοιξα τα μάτια μου, κατάλαβα ότι ήταν ένα όνειρο. Σηκώθηκα, έχοντας 

στο μυαλό μου όλες τις συμβουλές που μάζεψα το βράδυ που 

πέρασε...........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Ερμίνα Κουτσιμοίρη - Μαριλένα Γηραλέα 


