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Α. Κείμενο
Η Μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματά της
Συνέντευξη του Νίκου Κατσαρού στην Ειρήνη Κάρου
Για τη σημαντικότητα της Μεσογειακής διατροφής μιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Κατσαρό επιστημονικό
συνεργάτη στο Δημόκριτο και πρώην πρόεδρο του ΕΦΕΤ.
– Κύριε Κατσαρέ, ποιο πιστεύετε θα είναι το όφελος από την πρόσφατη καταχώρηση της
Μεσογειακής Διατροφής στον κατάλογο της UNESCO ως μνημείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Μεσογείου;
– Τα οφέλη είναι πολλαπλά και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα εκμεταλλευτούμε. Το πρώτο μεγάλο όφελος
είναι η συμβολή της Μεσογειακής διατροφής στην υγεία. Το δεύτερο η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη
του τόπου και το τρίτο στην προσέλκυση τουριστών.
– Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε και πώς θα
μπορούσε η Ελλάδα να «εκμεταλλευτεί» εμπορικά το γεγονός αυτό;
– Πράγματι είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να προβάλει σε παγκόσμιο επίπεδο τη
Μεσογειακή Διατροφή και τα πλεονεκτήματά της, γιατί βασική προϋπόθεση της Μεσογειακής Διατροφής
για τη χώρα μας είναι η παραγωγή προϊόντων από την ελληνική γη. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, που
έχω ανακοινώσει, αν ένα εκατομμύριο Έλληνες δαπανούσαν τον χρόνο 1.000 ευρώ σε προϊόντα ελληνικής
γης, αυτό στην αγορά θα εξελισσόταν σε 11 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 200.000 θέσεις εργασίας. Είναι
λοιπόν πολύ σημαντικό στα πλαίσια της Μεσογειακής Διατροφής να προβάλουμε το σύνθημα
«καταναλώνω ό,τι παράγω».
– Μπορεί η Μεσογειακή διατροφή να αποτελέσει από μόνη της «ελιξίριο» υγείας, δηλαδή να
λειτουργήσει ξεχωριστά σαν φάρμακο ή συνδέεται απόλυτα με έναν τρόπο ζωής κατά πολύ
ξεχασμένο;
– Όχι. Η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην υγεία, την ευζωία και τη μακροζωία.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει, όμως, σαν φάρμακο. Πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε έρευνα,
σύμφωνα με την οποία η Μεσογειακή Διατροφή εκτός από την πρόληψη κατά του διαβήτη, των
καρδιαγγειακών νοσημάτων και της παχυσαρκίας συνδέεται άμεσα και με την πρόληψη της γεροντικής
άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ.
– Κατά πόσον η τάση αναζήτησης παραδοσιακών μεσογειακών και κυρίως ελληνικών γεύσεων
στην εποχή μας, πιστεύετε ότι σχετίζεται με την αναζήτηση της χαμένης ταυτότητας;
– Οπωσδήποτε η αναζήτηση ελληνικών γεύσεων συνδέεται με την ταυτότητα του Έλληνα και γι’ αυτό με
κάθε τρόπο θα πρέπει να προβάλουμε την ελληνική διατροφή, η οποία συνδέεται άμεσα με την κρητική
διατροφή και αποτελεί μέρος του διατροφικού μας πολιτισμού.
– Πώς θα μπορούσε η στροφή στη Μεσογειακή Διατροφή να συμβάλλει στην προώθηση των
χαμένων κοινωνικών σχέσεων;
– Μπορεί να συμβάλλει και αυτός είναι και ένας από τους κύριους σκοπούς της προώθησης της
Μεσογειακής Διατροφής, διότι όπως έλεγε ο Πλούταρχος: «δεν καθόμαστε στο τραπέζι για να φάμε αλλά

για να φάμε όλοι μαζί». Η ελληνική κουζίνα, η ελληνική γαστρονομία είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, η
οποία φέρνει τους ανθρώπους κοντύτερα σε χαρές και λύπες, σε γάμους, σε βαφτίσια, σε πανηγύρια, σε
κηδείες.
– Πιστεύετε ότι ο πολιτισμός του κάθε τόπου στις μέρες μας αποτελεί «είδος προς εξαφάνιση» που
χρήζει προστασίας;
– Ασφαλώς αποτελεί είδος προς εξαφάνιση και ο διατροφικός πολιτισμός της ελληνικής διατροφής μπορεί
να συμβάλλει και στη διατήρηση του πολιτισμού της χώρας.
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Παρατηρήσεις
1ο Θέμα (Κατανόηση κειμένου, 3 μονάδες)
Να σχολιάσετε τη φράση του Πλουτάρχου που αναφέρεται στο κείμενο: «δεν καθόμαστε στο τραπέζι για
να φάμε αλλά για να φάμε όλοι μαζί». (50-60 λέξεις)

2ο Θέμα (Δομή και γλώσσα κειμένου, 7 μονάδες)
α) Στο παρακάτω απόσπασμα να βρεθούν τα επίθετα που λειτουργούν ως επιθετικοί προσδιορισμοί
δηλώνοντας και τα ουσιαστικά που προσδιορίζουν:
«Πράγματι είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να προβάλει σε παγκόσμιο επίπεδο τη
Μεσογειακή Διατροφή και τα πλεονεκτήματά της, γιατί βασική προϋπόθεση της Μεσογειακής
Διατροφής για τη χώρα μας είναι η παραγωγή προϊόντων από την ελληνική γη.» (1 Μονάδα)
β) Να βρείτε ένα παράγωγο ουσιαστικό και ένα παράγωγο επίθετο για καθένα από τα παρακάτω
ρήματα (1 Μονάδα):
καθόμαστε: ……………………………………………/ …………………………………………………
δαπανούσαν: ………………………………………………/ ……………………………………………..
γ) Στην παρακάτω πρόταση να βρείτε το ονοματικό και το ρηματικό μέρος. Να αναφέρετε αν το
ονοματικό μέρος είναι απλό ή σύνθετο. Έπειτα να αναφέρετε τα μέρη από τα οποία αποτελείται το
ρηματικό μέρος.
Το πρώτο μεγάλο όφελος είναι η συμβολή της Μεσογειακής διατροφής στην υγεία.
δ) Να κλίνετε και στους δυο αριθμούς την παρακάτω ακολουθία: το μεγάλο όφελος

3ο Θέμα (Παραγωγή λόγου, 10 μονάδες)
Παρακολουθείτε μια εκπομπή μαγειρικής στην ελληνική τηλεόραση στην οποία διαγωνίζονται διάφοροι
μάγειρες. Αποφασίζετε να στείλετε μια επιστολή στον αρχισυντάκτη της εκπομπής, για να του
προτείνετε να εντάξουν στο πρόγραμμά τους μια δοκιμασία μαγειρικής που θα βασίζεται στην ελληνική
μεσογειακή διατροφή με σκοπό την προώθησή της, ώστε να την μάθει ο κόσμος και να μην εξαφανιστεί.
Να επιχειρηματολογήσετε υπέρ της απόψεώς σας αντλώντας πληροφορίες και από το παραπάνω
κείμενο και χρησιμοποιώντας και δικές σας ιδέες.

**Δώστε έμφαση στη δομή της έκθεσης και στη δομή κάθε παραγράφου που θα
γράψετε (οπωσδήποτε τρεις παράγραφοι).

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

