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• ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-2022

• ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

• ΤΣΟΥΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

• ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

• ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ



ΔΙΑΤΡΟΦΟΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ  
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• Φέτος στο ΕΠΑΛ Επανομής, 25 μαθητές από την

ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων της Γ΄ τάξης

και 12 μαθητές από τον Τομέα Υγείας της Β τάξης

συμμετείχαμε στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με

θέμα:

• «Διατροφοεξερευνητές και προιόντα του τόπου μας»



ΔΙΑΤΡΟΦΟΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ  
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• Γ΄ΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

ΚΑΪΜΑΣΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΑΛΔΟΥΡΜΙΔΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΛΑΜΤΣΙΑ ΚΕΝΑΙΝΤΑ

ΛΙΤΣΙ ΑΝΤΖΕΛΑ

ΜΑΔΥΤΙΝΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ

ΜΟΥΛΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΟΥΛΛΑΜΕΓΚΙ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΠΟΥΡΙΔΟΥ ΞΕΝΗ

ΣΒΟΛΑΚΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΕΡΝΟΒΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ

ΤΟΠΟΥΖΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΔΩΡΟΘΕΑ

ΤΟΥΠΕΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΣΙΡΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
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• Β΄ΤΑΞΗ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

• ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

• ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ
• ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

• ΒΑΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

• ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

• ΚΡΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

• ΛΕΜΠΕΡΟΥ ΑΛΙΚΗ

• ΜΑΝΤΣΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
• ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

• ΤΣΙΚΑ ΚΛΑΙΡΗ
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• Η ενασχόληση μας με τη διατροφή, ήταν μια πολύ

ενδιαφέρουσα εμπειρία.

• Οι κατασκεύες μας, οι δημιουργίες μας, οι δράσεις

που αναπτύξαμε, οι επισκέπτες που προσκαλέσαμε

στην τάξη και οι επισκέψεις μας, μας έδωσαν τη

δυνατότητα να αναπτύξουμε τις γνώσεις μας, τη

δημιουργικότητα μας, τη φαντασία μας, να

γνωρίσουμε ειδικούς και νέα μέρη.



ΔΙΑΤΡΟΦΟΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ  
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• Ξεκινήσαμε με παιχνίδια γνωριμίας και με τη
σύνοψη συμβολαίου λειτουργίας των ομάδων μας.

• Οι μαθητές χωρίστηκαμε σε ομάδες επιλέγοντας το
θέμα της αρεσκείας μας.

• Ακολούθησε η θεματική μας ιδεοθύελλα.

• Στη συνέχεια η κάθε ομάδα ξεκίνησε την έρευνα,
συλλογή και καταγραφή υλικού σχετικό με το
επιλεγέν θέμα μας.





ΔΙΑΤΡΟΦΟΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

• Οι δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι ομάδες μας

παρουσιάζονται παρακάτω όπως και στα βίντεο

μας.

• Λόγω της φύσης της ειδικότητας μας των Β.

Βρεφονηπιοκόμων πολλές από τις δραστηριότητες

μας, αναφέρονται στα παιδιά της προσχολικής

ηλικίας.



ΟΙ ΔΡΑΣTΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ



ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΑΖ 

• Δημιουργήσαμε Κολάζ με βάση το θέμα που επέλεξε

η κάθε ομάδα.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΚΟΥΙΖ 

• Συμπληρώσαμε ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «

Τρώω έξυπνα νιώθω καλά» του Πανελλήνιου

Συλλόγου Διαιτολόγων –Διατροφολόγων και

ανακαλύψαμε αν ακολουθούμε μια ισσοροπημένη

καλής ποιότητας διατροφή ή όχι και τι πρέπει να

κάνουμε για να τη βελτιώσουμε.





ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΚΟΥΙΖ 

• Μπορείτε να δείτε συνολικά το ερωτηματολόγιο μας

καθώς και τα αποτελέσματα μας στον παρακάτω

σύνδεσμο:

• https://www.powtoon.com/online-

presentation/d3TIilK07uQ/?utm_medium=social-

share&utm_campaign=studio+share&utm_source=c

opy+link&utm_content=d3TIilK07uQ&utm_po=40297

910&







ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Γνωρίσαμε τις ομάδες τροφών που υπάρχουν,

παρακολουθήσαμε βίντεο σχετικά και

δημιουργήσαμε τους δικούς μας πίνακες αναφοράς

και φυσικά την πυραμίδα της Μεσογειακής

Διατροφής.





ΠΑΧΝΙΔΙ – ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

• Παίξαμε όλοι μαζί ένα πολύ ωραίο παιχνίδι όπου

έπρεπε να αντιστοιχίσουμε τις τροφές με τις

κατηγορίες τους που μπορείτε να βρείτε στον

παρακάτω σύνδεσμο.

• https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-

ajax.php?action=h5p_embed&id=1147351

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1147351


Σε ποια κατηγορία τροφίμων ανήκουν 

τα φασόλια;



ΟΙ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΜΑΣ

• Κάθε ομάδα δημιούργησε τη δική της ακροστιχίδα

της διατροφής διατυπώνοντας και τις ανάλογες

ερωτήσεις. Μπορείτε να τις δείτε στον παρακάτω

σύνδεσμο που σας δίνουμε.



https://www.powtoon.com/online-

presentation/cCHNNume8xD/?utm_medium=social-

share&utm_campaign=studio+share&utm_source=copy+link

&utm_content=cCHNNume8xD&utm_po=40297910&mode=m

ovie



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

• Με σκοπό την ευαισθητοποίηση των συμμαθητών

μας, μοίρασαμε σε όλα τα τμήματα της Β τάξης του

Τομέα Υγείας και τις ειδικότητες της Γ΄τάξης

φυλλάδιο ενημέρωσης του Εθνικού Διατροφικού

Οδηγού με τίτλο «Ο δεκάλογος της υγιεινής

διατροφής» για παιδιά και εφήβους.





ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ

• Κάθε ομάδα αποφάσισε, προετοιμάστηκε, έφερε τα

υλικά της και δημιούργησε το δικό της υγιεινό

πρωινό με χαρά και πολλή όρεξη.





ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 

• Και επειδή αυτή η δράση, μας άρεσε πολύ

αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε να δημιουργήσουμε

και άλλες συνταγές όπως βάφλες, χυμούς,

λουκουμάδες, γλυκά.

• Η διευθύντρια του σχολείου μας, η κα. Νικολαίδου

Ελένη η οποία στηρίζει τις δράσεις μας σε όλη τη

διάρκεια του προγράμματος μας, προθυμοποιήθηκε

με χαρά να μας δείξει πως μπορούμε να κάνουμε

την ποντιακή πίτα Περέκ.





ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

• Μετά σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να

συγκεντρώναμε όλες τις συνταγές του τόπου μας,

της χώρας μας, που έχουμε δοκιμάσει σε μια ωραία

παρουσίαση και δημιουργήσαμε ένα power point

που το μοιραστήκαμε για να το έχουμε όλοι.



ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ



ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

• Φτιάξαμε κουλουράκια πορτοκαλιού τα

συσκευάσαμε και τα χαρίσαμε στην καλεσμένη μας

κα. Φράγκου Κυριακή, συγγραφέα και ιδρύτρια της

Εθελοντικής Διακονίας Νέων η οποία μαζί με

άλλους εθελοντές ετοιμάζουν γεύματα για τους

άστεγους της πόλης μας, και άλλους συμπολίτες

μας που έχουν ανάγκη.









ΟΙ ΠΟΔΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• Κατασκευάσαμε και ποδιές γεμάτες με χάρτινες

κουκλίτσες φρούτων και λαχανικών.



ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• Δημιουργήσαμε επίσης το Αλφαβητάρι της

Διατροφής με καρτέλες για τα παιδιά της

προσχολικής ηλικίας στα οποία προσθέσαμε σε

κάθε γράμμα και τα αντίστοιχα δακτυλικά

γράμματα.





ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ

• Τα φύλλα εργασίας που δημιουργήσαμε για τα

παιδιά της προσχολικής ηλικίας τα δέσαμε σε ένα

όμορφο σπυράλ βιβλίο.



ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ ΚΑΙ 
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• Και επειδή θέλαμε να έχουν κάτι να παίζουν τα

παιδιά, με θέμα τη διατροφή δημιουργήσαμε και

επιτραπέζια παιχνίδια.

• Ο φωτεινός παντογνώστης μας είναι

συνδημιουργία μας με τους συμμαθητές μας

ηλεκτρολόγους και τον καθηγητή τους, κ.

Κυριανάκη Ευθύμιο, οι οποίοι πρόσθεσαν καλώδια

και λαμπίτσες και αναβοσβήνει όταν τα μικρά

παιδιά θα βρίσκουν τη σωστή εικόνα.



ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ



EΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ







ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ 
ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

• Από το πρόγραμμα μας φυσικά δεν θα μπορούσε

να λείπουν οι ζωγράφοι που εμπνεύστηκαν από τη

διατροφή και ζωγράφισαν υπέροχους πίνακες.

Ψάξαμε τους βρήκαμε, επιλέξαμε ένα πίνακα που

μας άρεσε και φυσικά διαβάσαμε και για το έργο

τους. Τους έχουμε όλοι σε παρουσίαση.



ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ 
ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τζουζέπε Αρτσιμπόλντο

Ο Τζουζέπε Αρτσιμπόλντο (1526-

1593)ήταν Ιταλός ζωγράφος 

περισσότερο γνωστός για τη 

δημιουργία φανταστικών πορτρέτων 

αποτελούμενων εξ ολοκλήρου από 

αντικείμενα όπως φρούτα, λαχανικά, 

λουλούδια, ψάρια και βιβλία. Ο 

πίνακας αυτός απεικονίζει τον 

αυτοκράτορα Ροδόλφο Β΄ ως ο θεός 

Βερτούμνος. Ο πίνακας είναι του 

1591 και βρίσκεται στο κάστρο 

Skoklosters στην Σουηδία.

ΣΒΟΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ



ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

• Στα πλαίσια του μαθήματος Λογοτεχνίας

προσχολικής ηλικίας ψάξαμε και βρήκαμε αινίγματα

για τα παιδιά σχετικά με τη διατροφή.

• Τα αινίγματα μας μπορείτε να τα δείτε στον

παρακάτω σύνδεσμο:

• https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-

ajax.php?action=h5p_embed&id=1149821

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1149821




ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Μια ομάδα μας, δημιούργησε ένα παιδαγωγικό

πρόγραμμα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας

3-4 ετών, με θέμα « Το ταξίδι της διατροφής» το

οποίο περιέχει οργανωμένες δραστηριότητες.

• Το πρόγραμμα αυτό το μοιραστήκαμε όλοι, με

σκοπό να το χρησιμοποιήσουμε σε μελλοντική μας

εργασία στους παιδικούς σταθμούς.



2η ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

10.00 - 10.30

• ΤΟΜΕΑΣ: ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ

• ΣΤΟΧΟΙ :

1. Εκτόνωση των παιδιών μέσω του χορού

2. Μαθαίνουν να ακολουθούν ρυθμικά το

τραγούδι

3. Βελτιώνουν τις κινήσεις τους

file:///C:/Users/Alexos/Downloads/Presentation%206%20(8).pdf

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ   3-4 ΕΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΚΑΙΜΑΣΙΔΟΥ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΡΙΓΟΥ, ΤΕΡΝΟΒΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ

• Δημιουργήσαμε ενημερωτικά φυλλάδια για παιδιά,

εφήβους, για ενήλικες και υπερήλικες τα οποία

μοιράσαμε στην εβδομαδιαία Λαική που γίνετε στην

Επανομή.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΔΙΑΤΡΟΦΟΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ 

 



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

• Επίσης μια άλλη ομάδα ανέλαβε και δημιούργησε
Διαδραστικό χάρτη με όλα τα προιόντα που
παράγονται στην περιοχή μας.

• Μπορείτε να δείτε τον χάρτη μας στον παρακάτω
σύνδεσμο:

• https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=
1hmNSlMkECYTu8wHHsn-
9PNQWX92V7nZF&ll=40.44360810000002%2C22.9252
634&z=12



ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

• Τέλος αφού επιλέξαμε κουκλοθεατρικά σενάρια

σχετικά με τη διατροφή, κατασκευάσαμε τις

σχετικές κούκλες μας και τα σκηνικά μας και

παίξαμε με χαρά κουκλοθέατρο.



ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ

• Καλέσαμε στην τάξη μας τη διατροφολόγο του του

Κέντρου Υγείας Μηχανιώνας κα. Βάσιου Μαρία, η

οποία επισκέφτηκε με τις κούκλες της, όλα τα

τμήματα του Τομέα Υγείας και τις ειδικότητες Β.

Βρεφονηπιοκόμων, Β. Νοσηλευτικής και Β.

Φυσικοθεραπείας, παρουσίασε και συζήτησε μαζί

μας για τη σωστή Διατροφή στην εφηβεία.





ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ

• Η επόμενη καλεσμένη μας ήταν η ΣΕΦ και πρώην

απόφοιτη της ειδικότητας μας κα.

Παπαδημοπούλου Βέρα, η οποία μας μίλησε για το

επάγγελμα της, την διατροφική αξία των τροφών,

μας παρουσίασε (ποδιά, υλικά και εργαλεία που

χρησιμοποιεί) και μας έδειξε πως μπορούμε να

δημιουργήσουμε μικρές υγιεινές μπαλίτσες, οι οποίες

μας ενθουσίασαν και γευστικά.











ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ

• Ο κ. Μαυροσκάς Βασίλειος, αγροτοπαραγωγός

της κοινότητας Επανομής, μας μίλησε για τη

σημασία της γεωργίας και των προιόντων της και

χάρισε σε όλους μας από ένα σακουλάκι της

παραγωγής του ( ρεβύθια και φακή).







ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ

• Ο κ. Μίχος Βαγγέλης, υπεύθυνος των εθελοντικών

δράσεων του Δήμου Θερμαικού, μίλησε στους

μαθητές του προγράμματος μας για την σημασία

της προστασίας του περιβάλλοντος, για τα

σκουπίδια, την ανακύκλωση και τις

προστατευόμενες περιοχές του τόπου μας.





ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ

• Οι προγραμματισμένες επισκέψεις μας ήταν πολλές

αλλά λόγω της απαγόρευσης μετακινήσεων

προλάβαμε και πήγαμε:



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΕΚ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ

• Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό του Αγίου Αντωνίου
όπου εκεί η εκπρόσωπος τους , μας μίλησε για την
ιστορία δημιουργίας του από τις πόντιες γυναίκες
του χωριού, τα προιόντα που κατασκευάζουν και
ιδιαίτερα για το ποντιακό φύλλο πίτας περέκ.

• Επίσης επισκεφτήκαμε και το ΠΕΡΕΚ
Μονοπηγαδίου, είδαμε πως φτιάχνουν
παραδοσιακά το ψωμί και τα άλλα προιόντα τους
και δοκιμάσαμε τις μοναδικές και πολύ γευστικές
πίτες περέκ.







ΕΔΕΣΣΑ – ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

• Στην Έδεσσα επισκεφτήκαμε τους μεγάλους

καταρράκτες, την συνοικία Βαρόσι, το ερπετάριο και

το πάρκο νερόμυλων. Στη συνέχεια πήγαμε στα

Λουτρά Πόζαρ και μάθαμε για την θεραπευτική αξία

τους.



ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 

• Σε συνεργασία με τον Δήμο Θερμαικού 100 μαθητές

του ΕΠΑΛ Επανομής, συμμετείχαμε στην εθελοντική

δράση με τίτλο «Ευρωπαικές ημέρες θάλασσας»,

και καθαρίσαμε την Ακτή Τουλούμπα.





ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΠΑΣ
ΕΠΑΝΟΜΗΣ

Είμαστε περήφανοι που μαζέψαμε τόσα πολλά

σκουπίδια, καθαρίσαμε μια ακτή της περιοχής μας

και συμμετείχαμε και εμείς στην προστασία του

περιβάλλοντος μας.





ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΖΕΨΑΜΕ




