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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα ηειεπηαία ρξόληα ην θαηλόκελν ηεο παηδηθήο δηαηξνθήο θαη παρπζαξθίαο 

απνθηά κηα επηπξόζζεηε επηθαηξόηεηα. Τη ηξώλε ηα παηδηά ζηο ζσολείο, πόζν ζπρλά 

ηξώλε fast-food, ηη πεξηέρνπλ οι κανηίνερ; Είλαη κεξηθά από ηα εξσηήκαηα πνπ 

ηίζεληαη πξνο απάληεζε. Όκσο κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο παξακέηξνπο πνπ νδεγεί 

ζηελ παηδηθή παρπζαξθία είλαη ε δηαθήκηζε. Επηζηήκνλεο από ην Παλεπηζηήκην 

Columbia ηεο Νέαο Υόξθεο έδεημαλ όηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ ζην δσκάηηό ηνπο 

ηειεόξαζε είλαη πεξηζζόηεξν πασύζαπκα από ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ. Η παξνπζία 

ηεο ηειεόξαζεο ζρεηίδεηαη ηόζν κε ηα κεησκέλα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

όζν θαη κε ηελ επηξξνή ηεο δηαθήκηζεο. Επίζεο ζηελ έξεπλά ηνπο πνπ δεκνζηεύεηαη 

ζε πξόζθαην 'JournalofPediatrics' ηνλίδεηαη όηη ε απνκάθξπλζε ηεο ηειεόξαζεο από 

ην ππλνδσκάηην κεηώλεη ηηο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο ηεο παρπζαξθίαο.  

Είλαη γλσζηό πσο γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη 

ηόζν ην παηδί όζν θαη νη γνλείο λα εληαρζνύλ ζε έλα πξόγξακκα αιιαγήο 

ηηρδιαηποθικήρ ζπκπεξηθνξάο. Η παξάκεηξνο όκσο πνπ εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

ην 'αγθάζη' ζηελ πηνζέηεζε ζσζηήο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε δηαθήκηζε. 

Πξόζθαηε κάιηζηα έξεπλα από ην παλεπηζηήκην FlindersUniversity ζηελ Απζηξαιία 

έδεημε όηη ζρεδόλ ην 80% ησλ δηαθεκίζεσλ, πνπ αθνξνύλ ηξόθηκα, θαηά ηηο ώξεο 

πςειήο παηδηθήο ηειεζέαζεο, πξνσζνύλ ηξνθέο κε πνιύ ρακειή ζξεπηηθή αμία.  

Έηζη ην παηδί (πνιύ ζπρλά πηνζεηώληαο γνληθή ζπκπεξηθνξά) επεξεαδόκελν 

από ηελ θαηαιπηηθή δξάζε ηεο δηαθήκηζεο, θαηαλαιώλεη γξήγνξεο θαη εύθνιεο 

ηξνθέο, γιπθά, παγσηά θαη γεληθόηεξα ηξνθέο πινύζηεο ζε θνξεζκέλα ιίπε θαη 

δάραξε πνπ απμάλνπλ ηην πιθανόηηηα εκθάληζεο παρπζαξθίαο.  

Θα πξέπεη σζηόζν λα επηζεκαλζεί όηη ε δηαθήκηζε παηδηθώλ πξντόλησλ θαη, 

θπξίσο, ηξνθώλ εκπεξηέρεη κηα 'αδηθία'. Ο ελήιηθαο έρεη ηελ θξίζε λα επηιέμεη ή λα 

απνξξίςεη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ ή ζσζηόηεξα έρεη ηελ θξίζε θαη ηα θίιηξα γηα λα 

αληηζηαζεί ζην ειθπζηηθό θαη κεξηθέο θνξέο 'παξαπιαλεηηθό' πεξηερόκελν κηαο 

δηαθήκηζεο, ην παηδί όκσο;  

Σηελ Απζηξαιία δεκηνπξγήζεθε κηα θίλεζε από 12 ζπιιόγνπο πγείαο θαη 

θαηαλαισηηθέο νξγαλώζεηο, κε ζηόρν ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνύ. Σηελ 

θίλεζε απηή, ε νπνία νλνκάδεηαη CFAC (CoalitiononFoodAdvertisingtoChildren), ν 
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Απζηξαιηαλόο Σύιινγνο Δηαηηνιόγσλ έρεη αλαιάβεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα 

ζέκαηα παηδηθήο δηαηξνθήο.  

Σηελ Ειιάδα, ν ξόινο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα ζέκαηα δηαηξνθήο 

αλήθεη ζηνλ Παλειιήλην Σύιινγν Δηαηηνιόγσλ πνπ θαηά θαηξνύο έρεη νξγαλώζεη 

ηόζν εκεξίδεο όζν θαη κεκνλσκέλεο νκηιίεο ζε ζρνιεία κε ζέκα ηελ Παηδηθή 

Δηαηξνθή. Η δύλακε ηεο δηαθήκηζεο, σζηόζν, πνιιέο θνξέο μεπεξλά ηέηνηνπ είδνπο 

πξνζπάζεηεο, γη’απηό θαη θάζε άηνκν από κόλν ηνπ ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζεη ην 

δηθαίσκα ηεο ζσζηήο ελεκέξσζεο, γηαηί ν Ελεκεξσκέλνο Καηαλαισηήο είλαη ν 

Υγηήο Καηαλαισηήο.  

WWF, Συνοδευηικό Υλικό: Υγεία, Επιζηημονικά Κείμενα, 

«Διαθήμιζη και παιδική παχυζαρκία» , 

Γράυει: Παπαλαζάροσ Αναστάσιος, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατρουολόγος, MSc 

 

ΑΚΗH ΚΑΣΑΝΟΗΗ  

1)  ε ποια «αδικία» αναθέπεηαι  ο κειμενογπάθορ ζηην ππόηαζη  «Θα ππέπει 

υζηόζο να επιζημανθεί όηι η διαθήμιζη παιδικών πποφόνηυν και, κςπίυρ, 

ηποθών εμπεπιέσει μια «αδικία». ςμθυνείηε ή διαθυνείηε με ηην παπαπάνυ 

άποτη; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

 
Σε άξζξν,180- 200 πεξίπνπ ιέμεσλ, πνπ ζα  δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηνπ 

ζρνιείνπ ζαο αλαπηύμηε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο δηαθήκηζεο θαη πξνηείλεηε 

ηξόπνπο αληηκεηώπηζεοηνπο. 
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Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ- ΜΟΡΦΟΤΝΣΑΚΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕ 

ΑΚΗΕΙ 

 

1. Αναγνυπίζυ ηον ζςνηακηικό πόλο ηυν λέξευν πος είναι γπαμμένερ με 

ένηονα γπάμμαηα. 

 

ζην ζρνιείν: _____________________________ 

νη θαληίλεο:_____________________________ 

παρύζαξθα:______________________________ 

ηεο δηαηξνθηθήο : ______________________________ 

ηελ πηζαλόηεηα: ______________________________ 

.. / 10 

 

2. Γπάθυ ένα ανηώνςμο για κάθε ςπογπαμμιζμένη λέξη .  

 

  παξνπζία : _____________________________ 

 εκθάληζεο :______________________________ 

 γλσζηό: ________________________________ 

 ρακειή :________________________________ 

 ζπρλά :_________________________________ 

 

.. / 10 

3. σημαηίζυ ζύνθεηα με ηα παπακάηυ ζεςγάπια λέξευν. 

 

   Φίινο + εηξήλε(αξζεληθό επίζεην) _____________________________ 

  

   Παηδί +άγσ ( αξζεληθό νπζηαζηηθό)_____________________________ 

 

    Από + βάιισ (ζειπθό νπζηαζηηθό)______________________________ 

 

   Θεξίν + δακάδσ (αξζεληθό νπζηαζηηθό)___________________________ 

 

Οίθνο +ηξέθσ (Οπδέηεξν νπζηαζηηθό)___________________________ 

.. / 10 


