
Οι μαθητές του Α2 τμήματος: 

Εμψυχώτρια Καθηγήτρια: 
Βάσω Βούλγαρη, ΠΕ20—ΑΤ4Ε 

Ηλεκτρονική Επιμέλεια: 
Κωνσταντίνος Μπασδάνης, Α2 και  

Αλέξανδρος Μπέτας, Α2. 

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΒΟΛΟΥ 

Ακριβούση Ματίνα,  Γκίκα Ασημίνα, 

Δεμελή Μαρία,  Διαμαντής Κώστας, 

Καρναβά Άννα-Μαρία, Καρναβάς Κώστας,  

Κούρτη Νεκταρία, Κουτσιμπάνας Δημήτρης, 

Κριτσάκη Άλκιστη, Κωστάκης Νίκος, 

Λαγάρας Τίμος, Μαβίδη Ελισάβετ, 

Μανδρούλιας Θωμάς, Μόκα Μαρία, 

 Μπασδάνης Κώστας, Μπέγκα Βανέσα, 

Μπέτας Αλέξανδρος, Μποζίκης Δημήτρης,  

Μπουμπούτελα Άννα-Μαρία, Παναγιώτου Νίκος,  

Παντελίδου Χαρά 

 

Παιδιά,  

προσπαθήστε να 

προσέχετε τη διατροφή 

σας για να έχετε ένα 

υγιές και όμορφο σώμα. 

Ακολουθήστε πάντα το 

πράσινο φανάρι!  

Και μην ξεχνάτε: Ένα 

μήλο την ημέρα, το 

γιατρό τον κάνει πέρα! 

Στόχος σου να είναι μία σωστή και 

υγιεινή διατροφή, που καλύπτει τις 

ιδιαίτερες διατροφικές σου ανάγκες, 

χαρακτηρίζεται από μέτρο, ισορροπία 

και ποικιλία και σε βοηθά να αποκτή-

σεις φυσιολογικό σωματικό βάρος! 



Η εφηβεία είναι μια κρίσιμη περίοδος μεγάλων σωμα-
τικών και ψυχολογικών αλλαγών που συμβαίνουν σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αλλαγές στις 
διατροφικές συνήθειες μπορεί να προκαλέσουν μια 
σειρά από διατροφικές διαταραχές που μπορεί κατά 
πάσα πιθανότητα, να συνεχιστούν και στην ενήλικη 
ζωή. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρεται και στο 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊ-
κή Ένωσης που εκδόθηκε στις 18.12.2000 στην Επί-
σημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανέ-
λαβε την υποχρέωση να εξασφαλίσει μια διαρκώς 
στενότερη ένωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης με 
το να μοιραστούν ένα ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο 
σε κοινές αξίες. Συγκεκριμένα, στα άρθρα 35 και 38 
αναφέρονται: Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρό-
σβαση σε θέματα υγείας και να απολαύει ιατρικής 
περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορί-
ζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτι-
κών δράσεων της Ένωσης εξασφαλίζεται υψηλού 
επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. Επι-
πλέον, οι πολιτικές της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.  
Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα 
έχει αναγνωρίσει, μέσα από πληθώρα κλινικών και 
επιδημιολογικών μελετών, το σημαντικό ρόλο της 
Μεσογειακής Διατροφής, τόσο στην πρόληψη όσο και 
στην έκβαση πολύπλοκων ασθενειών, όπως οι καρδι-
οαγγειακές παθήσεις.  
Η Μεσογειακή Διατροφή, με τα άφθονα θρεπτικά 
της συστατικά, τη σωστή αναλογία γευμάτων και το 
άφθονο ελαιόλαδο δεν σταματά να αποτελεί πηγή 
κλινικών μελετών παρέμβασης.  
Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντι-
κές προσπάθειες σε ερευνητικό επίπεδο με σκοπό 
την αξιολόγηση του τρόπου ζωής των νέων και τον 
εντοπισμό παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με 
την εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Η δημόσια υγεία 
είναι ένα από τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και που η ίδια επενδύει στο σχεδιασμό και 
τον προγραμματισμό πολιτικών προώθησης σωστών 
διατροφικών συνηθειών στους εφήβους. 

Για τους γονείς.. 

Η σωστή ανάπτυξή σου όσο και η υγεία σου χρειάζεται ένα 

σωστό, εβδομαδιαίο διαιτολόγιο: 

* Ο κανόνας πρέπει να είναι πέντε γεύματα πρωτεΐνης 

που χωρίζονται ως εξής: 1 φορά κόκκινο κρέας, 2 φο-

ρές κοτόπουλο, 2 φορές ψάρι, 2 φορές όσπρια. 

* Το συνοδευτικό στις πρωτεΐνες καλό είναι να είναι ζυ-

μαρικά με αλεύρι ολικής άλεσης ή και λαδερό φαγητό, 

όπως κρέας με φασολάκια, κοτόπουλο με μπάμιες ή 

ψαρόσουπα με λαχανικά και ρύζι, κοτόπουλο με πατά-

τες, κρέας με μακαρόνια κ.λ.π. 

* Τα όσπρια να συνοδεύονται με ελιές. 

* Για βραδινό φαγητό μπορείς να φας αβγά, γιαούρτι με 

μέλι, σαλάτες με τυρί. 

* Μην επιμένεις στο τοστ με γάλα για το βραδινό. Αυτό να 

είναι επιλογή 1 ή 2 φορές την εβδομάδα. 

* Γάλα, φυσικά, μπορείς να πιείς το απόγευμα ή και πριν 

τον ύπνο. 

* Γλυκό θα πρέπει να συνηθίσεις να τρως 1 ή το πολύ 2 

φορές την εβδομάδα και αυτό να είναι σπιτικό. 

Από όλους τους μαθη-

τές του Α2 τμήματος, 

καλή πρόοδο και 

πολλές ευχές για ένα 

όμορφο καλοκαίρι! 

Η Μεσογειακή Διατροφή. 

Τα για παιδιά.. 


