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Δραστηριότητα με «Επιστημονικό» άρθρο επικαιρότητας που «αγγίζει» 

προσωπικές επιλογές και τρόπο ζωής 
 
 

Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση 
 

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για 

Διαδικτυακό ή μέσα την τάξη, Σχολικό Εργαστήριο 
 

Συντελεστές: Δέσποινα, Δημήτρης, Έλλη, Σοφία, Θανάσης, Κρυσταλλία, Μαρία, 
Παναγιώτα, Στέλιος, Ανδρέας, Γιώργος (ομάδα νέων από το CyberSafetyYouth Panel) 

 
Εποπτεία 

Θανάσης Χατζηλάκος (Α.Π.Κυ), Κρυσταλλία Δρυστέλλα (Ι.Κυ), Σοφία Ιορδανίδου (AMI), 
Παναγιώτα Χατζηττοφφή (Π.Σ.Γ) 

 

 «Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση» ΤΕΠΑΚ, US Embassy, ΥΠΠΑΝ-Π.Ι. 
  

 

Ροή/Οδηγίες 
Ο Συντονιστής (Σ) δίνει οδηγίες, στέλνει στην ομάδα το αρχικό μήνυμα και είτε μοιράζει ρόλους (σε 

μικρές ομάδες) είτε ζητά από την τάξη να διαλέξει σε ποιο ρόλο θέλει να είναι μέλος. 

Θα μπορούσε ο καθένας συμμετέχοντας να πάει εκεί που δεν του ταιριάζει καθόλου για να δει την 

άλλη πλευρά (πχ κάποιος που δεν του αρέσει να τρώει κρέας να γίνει φωνή στα Κυνηγοί). 

 

Βήμα 1ο 

Ο συντονιστής δίνει οδηγίες (Σ) : 
- Λαμβάνετε το παρακάτω άρθρο στο λογαριασμό σας διαβάστε το και απαντήστε σε ομάδες 

στις παρακάτω ερωτήσεις. Για να χωριστείτε σε ομάδες θα επιλέξετε ρόλο (δείτε παρακάτω ) 
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Βήμα 2ο 
Ο Συντονιστής στέλνει στην οθόνη της ομάδας ή την προσωπική του κάθε συμμετέχοντα,  αν είναι 

διαδικτυακή δράση, ή στον πίνακα προβολής στην τάξη. 

Μήνυμα (που λαμβάνει η ομάδα στο κινητό της/βλέπει στην οθόνη) 
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Εφημερίδα  Τα ΝΕΑ της Αλήθειας 

Το κόκκινο κρέας απαραίτητο όπλο για την καταπολέμηση της 

πανδημίας, σύμφωνα με το έγκυρο περιοδικό Annals of Internal 

Medicine  
 

Η πανδημία απαιτεί έναν οργανισμό σε πλήρη ετοιμότητα για να αντισταθεί στον ιό. Το 

σύστημα υγείας της Ελλάδας δεν μπορεί να σταθεί σε τρίτο κύμα πανδημίας και οι 

μεταλλάξεις πολλαπλασιάζονται. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να 

προστατέψουμε τον οργανισμό μας.  

Πρώτα από όλα άσκηση , καθημερινή και απλή. Για να ταιριάζει με τη ζωή μας. Και φυσικά η 

διατροφή. Από τα αρχαία χρόνια γνωρίζουμε ότι ό,τι τρώμε ορίζει και τις αντοχές μας. Αλλά 

τι να τρώμε; Πρέπει να τρώμε κρέας ή θα γίνουμε πιο ανθεκτικοί αν τρώμε φυτά και ρίζες, αν 

γίνουμε vegan; 

Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά για το αν πρέπει ή όχι να τρώμε 

κόκκινο κρέας. Είναι τελικά θέμα συναισθηματικής τοποθέτησης απέναντι σε θηλαστικά που 

εμφανώς έχουν κύκλο ζωής όμοιο με τους ανθρώπους; Ή είναι θέμα διατροφικής τοποθέτησης 

από ομάδες ανθρώπων που υποστηρίζουν τον vegan τρόπο ζωής. 

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Annals of Internal Medicine και 

υποστηρίζει ότι το κόκκινο κρέας είναι σημαντικό σύμμαχος για υποστήριξη της υγείας. Η 

μελέτη εκπονήθηκε από  δεκατετραμελή, διεθνή επιστημονική ομάδα, υπό τον συντονισμό 

του Μπράντλεϊ Τζόνσον, αναπληρωτή καθηγητή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Νταλούζι 

του Χάλιφαξ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τώρα χρειαζόμαστε το κόκκινο κρέας σε 

καθημερινή βάση στο διαιτολόγιό μας περισσότερο από ποτέ. 

 

Το κόκκινο κρέας είναι μια σημαντική πηγή πρωτεΐνης, η οποία είναι απαραίτητη για την υγεία 

των μυών και των οργάνων. Η πρωτεΐνη που βρίσκεται στο κρέας είναι «πλήρης», που 

σημαίνει ότι περιέχει όλα τα αμινοξέα που το σώμα δεν μπορεί να δημιουργήσει μόνο 

του. Είναι σημαντική για την ανανέωση των κυττάρων του σώματος, τη δημιουργία μυών καθώς και 

για την υγεία μας στο σύνολό της.  Σύμφωνα με μελέτη της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτολογων 

σε σχετική μελέτη της για να αντέξουμε στην πανδημία η καθημερινή ή έστω 4 φορές την 

εβδομάδα κατανάλωση κόκκινου κρέατος είναι αναγκαία. 

Και πρέπει να γνωρίζουμε την ζημία που επέρχεται στον οργανισμό από την έλλειψη 

κόκκινου κρέατος σύμφωνα με έγκυρες μελέτες και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας η κατανάλωση κόκκινου κρέατος βοηθά στην οχύρωση του οργανισμού και μας 

προστατεύει τελικά από το ρίσκο του COVID 19. 
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Πηγές 

https://www.meatandgrillstories.com/ofeli-apo-tin-katanalosi-kokkinoy-kreatos/ 

https://www.ladylike.gr/wellness/skeftesai-na-kopseis-to-kreas-mia-diatrofologos-soy-leei-osa-prepei-

na-gnwrizeis-gia-na-to-kaneis-swsta/ 

http://www.diatrofisimera.gr/ygeia/oxyroste-tin-amyna-tou-organismou-sas-kai-glitoste-apo-tis-iosis/ 

https://www.kathimerini.gr/world/1045252/salos-gia-meleti-poy-athoonei-to-kokkino-kreas/ 

 

Βήμα 3ο Μοίρασμα συμμετεχόντων  σε μικρές ομάδες 

Ρόλοι (οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες) 
 Είστε λάτρης του κρέατος: Πως θα αντιδράσετε 

 Είστε μέλος ομάδας προστασίας των ζώων 

 Είστε μέλος κυνηγετικού συλλόγου 

 Είστε βουδιστής  

 … 

 

Βήμα 4ο 

Οι μικρές ομάδες θα πρέπει να συζητήσεις 5-6 λεπτά και μετά να συν διαμορφώσουν μια θέση που θα 

την μοιραστούν με την μεγάλη ομάδα. 

Επηρεάζει την στάση σας ένας από τους παραπάνω ρόλους σας; 

Σκεφτείτε: η κατανάλωση κρέατος είναι σχεδόν ποινικοποιημένη. 

Κάποιος που του αρέσει το κρέας αισθάνεται σχεδόν παράνομος 

Πρέπει όμως; 

Που στηρίζουν όλα όσα μας λένε; 

 

Βήμα 5ο 

Η μεγάλη ομάδα συζητά. 

https://www.meatandgrillstories.com/ofeli-apo-tin-katanalosi-kokkinoy-kreatos/
https://www.ladylike.gr/wellness/skeftesai-na-kopseis-to-kreas-mia-diatrofologos-soy-leei-osa-prepei-na-gnwrizeis-gia-na-to-kaneis-swsta/
https://www.ladylike.gr/wellness/skeftesai-na-kopseis-to-kreas-mia-diatrofologos-soy-leei-osa-prepei-na-gnwrizeis-gia-na-to-kaneis-swsta/
http://www.diatrofisimera.gr/ygeia/oxyroste-tin-amyna-tou-organismou-sas-kai-glitoste-apo-tis-iosis/
https://www.kathimerini.gr/world/1045252/salos-gia-meleti-poy-athoonei-to-kokkino-kreas/
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Σημειώσεις 
Δραστηριότητα που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές θεματικές και ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα και την ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων . προτείνεται κυρίως για παιδιά από Β 

γυμνασίου και πάνω. 

Ενδεικτικός χρόνος: από 40 λεπτά έως και 120 λεπτά  

ΑΝΤΙσώματα στην ΠΑΡΑπληροφόρηση - Creative Commons  

 

Εταίροι του έργου ΑΝΤΙσώματα στην ΠΑΡΑπληροφόρηση  

  

 Χρηματοδότηση 

 


