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FOOD ETHOS EDUCATION IN SCHOOLS ″FEEDS″  
«Εκπαίδευση για σωστές διατροφικές συνήθειες» 

 
 
Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος στο Πρόγραμμα Erasmus 
με τίτλο «Η εκπαίδευση για σωστές διατροφικές 
συνήθειες». Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν οι χώρες Ελλάδα, 
Σλοβακία, Ισπανία, Τουρκία και Κύπρος. Σκοπός του είναι οι 
ανταλλαγές μαθητών ώστε να γνωρίσουν νέα εκπαιδευτικά 
συστήματα, να εξοικειωθούν στη χρήσης της τεχνολογίας, 
να εμβαθύνουν στις ξένες γλώσσες, να συνεργαστούν και να 
καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, στοιχεία 

απαραίτητα για τον ευρωπαίο πολίτη του αιώνα μας. 
 
Δράσεις του Προγράμματος: 

 Διαγωνισμός Λογότυπου ανάμεσα στους μαθητές 
για ανάδειξη του καλύτερου. Κέρδισε η μαθήτρια 
Ριάνα Καλογεράκου Β7.  

 Έκδοση Ημερολογίου επιτραπέζιου 2019 

 Επίσκεψη στη Βάβλα στο μελισσοκομείου.  

 Ετοιμασία προγεύματος –παλιά και σύγχρονα- 
από τις καθηγήτριες της Οικιακής Οικονομίας. 

 Επίσκεψη και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιδαλίου (Η διατροφή των αρχαίων 
Κυπρίων).  

 Διάλεξη και συζήτηση από τον Δρ. Μιχάλη Τορναρίτη για τις διατροφικές συνήθειες των 
εφήβων.  

 Παράσταση Καραγκιόζη με θέμα την υγιεινή διατροφή από 
τον εκπαιδευτικό κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους. 

 Επίσκεψη στο Μουσείο «Το Πλουμιστό Ψωμί». 

 Έκθεση βιβλίου στο σχολείο και ειδικό τμήμα με βιβλία που 
αναφέρονταν σε συνταγές και υγιεινά εδέσματα. 

 Επίσκεψη και ξενάγηση στην έκθεση «Τεχνών Γεύσεις» στη 
Λάρνακα.  

 
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δύο ταξίδια. Το πρώτο στο Γυμνάσιο 
Αιανής στην Κοζάνης από τις 10 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019. Το δεύτερο ταξίδι πραγματοποιήθηκε 
στο Μπιλμπάο της Ισπανίας από τις 7 μέχρι τις 12 Απριλίου 2019 . 
 
Οι μαθητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τη σχολική χρονιά 2018-
2019 είναι: 
Αλεξία Γεωργίου Γ7 
Ναταλία Κυριάκου Γ6 
Κυριακή Παύλου Γ6 
Γεωργία Σταυράκη Γ6 
Δέσποινα Τζουβάνη Γ6 
Αριστιάδου Νικολέττα              Γ6 
Μαριάννα Αγαθοκλέους  Γ5 
Μαρία Δαμιανού Γ5 
Νικόλ Σεργίου Γ5 
Μαρίνα Ζαχαριάδη Γ4 



Μακρομάλλη Χρυστάλλα Γ2 
Κυριάκου Έλενα                         Γ2 
Ριάνα Καλογεράκου Β7 
Έλενα Χαραλάμπους Β7 
Μαύρου Χριστίνα                      Β4    
Ζαμπουνίδου Μαρία Β3 
Ευτυχία Μιχαήλ Β3 
Στυλιανή Ηλία Β2 
Διονύσης Καλλής Β2 
Μαρία Λαού Β1 
Αλεξάνδρα Σπάχο Β1 
Αντρέας Φασαρίας  Β1 
Θεοδώρου Άννα                         Β1        
Αριάνα Ράπτη Α8 
Πωλίνα Φωτιάδου Α8 
 
Συντονίστριες του Προγράμματος είναι οι Β.Δ. κ. Βίβια Χαϊλή – Μάνναρη Βιολόγος, και κ. Μορφινή 
Νικολάου, Φιλόλογος. Επίσης, βοήθησαν στις δράσεις η κ. Άννα Αργυρού, καθ. Αγγλικών, η κ. 
Αντρούλα Μυλωνά, καθ. Τέχνης, η κ. Γαβριέλα Παναγιώτου και η κ. Μελίνα Μικκίδου, καθηγήτριες 
Οικιακής Οικονομίας, η κ. Μαρία Φιλίππου, φιλόλογος και η κ, Άντρη Φέσσα, φιλόλογος. 
 

Λογότυπο 
Πριν λίγο καιρό, η ομάδα Erasmus δήλωσε συμμετοχή σε 
έναν διαγωνισμό στον οποίο ο κάθε ένας από εμάς ανέλαβε 
να προτείνει και να παρουσιάσει ένα δικό του λογότυπο. Αν 
αυτό ήταν αρκετά καλό, θα είχε πιθανότητες να 
εκπροσωπήσει το πρόγραμμα Erasmus+ για τα επόμενα δύο 
χρόνια. Το λογότυπο μπορούσε να σχεδιαστεί είτε στο χέρι 
είτε στον υπολογιστή. Εστιάζοντας στην κεντρική φιλοσοφία 
του προγράμματος, δηλαδή την επικοινωνία με ανθρώπους 
από άλλες χώρες και τη γνωριμία με τα έθιμα και τις 
παραδόσεις τους, η παρουσία των χωρών αυτών που 
συμμετέχουν θα έπρεπε να προβληθεί. Αυτό θα μπορούσε 
να σημαίνει σημαίες, ή ακόμα και παραδοσιακά πιάτα, ώστε 
το λογότυπο να παραπέμπει άμεσα και στο φαγητό. Πέρα από τον 
διαγωνισμό και το τελικό αποτέλεσμα, μέσα από έναν ενδιαφέροντα και 
δημιουργικό τρόπο αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γνώσεις τόσο για το πρόγραμμα, 
όσο και για τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν 
πρωτότυπα και πολύ καλοδουλεμένα, γεγονός που αποδεικνύει ότι όλοι όσοι έλαβαν μέρος, έδωσαν 
τον καλύτερό τους εαυτό και το διασκέδασαν πραγματικά. 

Ριάνα Καλογεράκου Β7 

 
 

 

19 Δεκεμβρίου 2018 
Εκπαιδευτική εκδρομή στη 

γραφική Βάβλα 
 
Η πρώτη μας εκδρομή 

για φέτος και γενικά για τη 
νέα ομάδα ERASMUS του 



σχολείου μας ήταν μια μικρή ξενάγηση στο μικρό και πανέμορφο χωριουδάκι της Κύπρου, τη Βάβλα, το 
οποίο βρίσκεται    στην ορεινή Λάρνακα.  

Όταν φτάσαμε στη Βάβλα είδαμε λίγο το χωριό και μετά πήγαμε στο εργαστήριο του 
μελισσοκομείου του χωριού, το οποίο ονομάζεται 
ECOPHYSIS. Εκεί μας πρόσφεραν κυπριακό πρωινό που 
περιείχε αναρή, δυο ειδών μέλι, λαγάνα, ψωμί, ντομάτα, 
φρούτα και 
φρέσκα τσάγια  
βουνού. Στη 
συνέχεια 

παρακολουθήσαμε ένα βίντεο σχετικά με την παραγωγή και 
τη συλλογή του μελιού. Αργότερα είχαμε την ευκαιρία να 
αγοράσουμε κάποια από τα βιολογικά προϊόντα που 
έφτιαχναν εκεί. Για επιδόρπιο, μετά το τόσο γευστικό 
πρωινό, φτιάξαμε πισίες με μέλι και κανέλα.  

Αν φυσικά είχα την ευκαιρία να ξανακάνω αυτή την εκδρομή, θα την επαναλάμβανα ευχαρίστως! 
Ήταν από τις πιο ωραίες και συναρπαστικές εκδρομές που έχω πάει! 

Μαρία Λαού, Β1 

 

20 Δεκεμβρίου 2018 
ΤΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ 

 
ΣΗΜΕΡΑ: Στο εργαστήριο της οικιακής οικονομίας 
φτιάξαμε διάφορα εδέσματα όπως κρέπες με 
γέμιση σοκολάτας, αυγά τηγανιτά αλλά και 
scramble eggs, cornflakes με γάλα, smoothies με 
διάφορα φρούτα, βρώμη με γιαούρτι και μέλι, 
φρυγανιές με φυστικοβούτυρο και σοκολάτα, 
ομελέτα, bacon, αλμύρα και donuts. 
 

ΠΑΛΙΑ: Οι άνθρωποι στα παλαιά χρόνια έτρωγαν 
πολύ πιο υγιεινά από εμάς σήμερα. Για αυτό και 
εμείς φτιάξαμε φρυγανιές με ελαιόλαδο και 
ρίγανη, χαλούμι, λούντζα, ελιές μαύρες, 
λουκάνικα, τριμ με γάλα, ρυζόγαλο, ψωμί, 
αγγουράκι και ντομάτα. 
 

Στυλιανή Ηλία, Β2 
 

 
 
 

28 Ιανουαρίου 2019 
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΑΛΙ  

Μέσα από αυτή την εκδρομή μάθαμε ότι οι 
αρχαίοι πρόγονοι ασχολήθηκαν με το ψάρεμα, την 
κτηνοτροφία, τη γεωργία, εξημέρωσαν το πρόβατο 
και χρησιμοποίησαν το μαλλί που υπήρχε στο 
δέρμα του ζώου για να φτιάξουν τα ρούχα τους. 



Στην Κύπρο, κατά τη Νεολιθική περίοδο, υπήρχε ένα είδος ελαφιού, το οποίο κυνηγούσαν οι 
άνθρωποι. Στα μικρά σπίτια τους άναβαν φωτιά και κρατούσαν το κυνήγι τους πάνω στα πατάρια που 
υπήρχαν μέσα στα σπίτια. Ο καπνός από την κεντρική φωτιά, πήγαινε προς τα πάνω και έτσι το κρέας 
τους από το κυνήγι γινόταν καπνιστό. Κατά λάθος κάποιου είχε πέσει ένα κομματάκι μέσα στη φωτιά 
και όταν το έφαγε κατάλαβε ότι ήταν πιο εύγευστο και από τότε άρχισαν να ψήνουν τα ζώα. 

Μάθαμε επίσης ότι οι πρώτοι που έφτιαξαν 
κρασί ήταν οι Αρμένιοι το 6100 π.χ. αλλά η 
πρώτη γραπτή μαρτυρία του κρασιού βρέθηκε 
στην Περσία. 

Επίσης, η ξεναγός μάς διηγήθηκε μια ιστορία 
για έναν βασιλιά που είχε πολλές γυναίκες. 
Μάλωσε με μία και αυτή απογοητευμένη πήγε 
στις αποθήκες με τα ξινισμένα φρούτα και 
έφαγε ξινισμένα σταφύλια, γιατί ήθελε να 
πεθάνει, αλλά τελικά μέθυσε. Το επόμενο πρωί 
βρήκε τον βασιλιά και του είπε τις ιδιότητες του 

σταφυλιού. Από τότε διέταξε όλα τα ξινισμένα σταφύλια να μαζεύονται στη χώρα και όσοι έφτιαχναν 
κρασί έπρεπε να το παίρνουν στον βασιλιά. Όταν μεθούσαν έτρωγαν ραπανάκια για να ξεμεθύσουν.  

Ευτυχία Ανδρέου Β3 

 

10 -15 Φεβρουαρίου 2019 
Ταξίδι στη Θεσ/νίκη – Κοζάνη – Αιανή  

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη 
συνάντηση του προγράμματος 
Erasmus στην Κοζάνη, στο Γυμνάσιο 
Αιανής. Φτάνοντας εκεί μάς 
υποδέχτηκαν οι οικογένειες που θα 
φιλοξενούσαν μαθητές με χαρά, 
συγκίνηση και αγάπη. Την επόμενη 
μέρα έγινε συνάντηση γνωριμίας με 
το Δήμαρχο Κοζάνης και ανταλλαγή 
δώρων. Μετά,  στο γυμνάσιο 
ετοιμάστηκε σύντομη εκδήλωση και 
το μεσημέρι παραδοσιακό γεύμα από 
τον Σύνδεσμο Γονέων. Οι μαθητές 
παρακολούθησαν στις τάξεις σχετικά μαθήματα και οι καθηγητές συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας του 
Προγράμματος. Την Τρίτη το πρωί η αποστολή επισκέφθηκε το εργοστάσιο Άλφα που παράγει 
παραδοσιακά κατεψυγμένα, τρόφιμα και οι μαθητές έμαθαν τα στάδια παραγωγής και προετοιμασίας 
των φαγητών. Μετά έγινε επίσκεψη στο εργοστάσιο Πιτένης που φτιάχνει έτοιμες σαλάτες και το 

απόγευμα οι μαθητές διδάχτηκαν 
παραδοσιακούς χορούς από 
χοροδιδάσκαλο της περιοχής και οι 
καθηγητές συναντήθηκαν για συζήτηση 
θεμάτων και επόμενων χειρισμών στο 
πρόγραμμα. Την Τετάρτη το πρωί 
αναχωρήσαμε για τα Μετέωρα, 
μοναστήρια που είναι χτισμένα πάνω σε 
βράχους και ανήκουν στην παγκόσμια 

κληρονομιά της Unesco. Μας έγιναν 
ξεναγήσεις τόσο για το ιστορικό των μονών 



Βαρλαάμ και Αγίου Στεφάνου όσο και για τις διατροφικές συνήθειες των μοναχών σε κανονικές μέρες 
και σε περιόδους νηστειών. Την Πέμπτη η αποστολή ξεναγήθηκε από τους μαθητές του Γυμνασίου 
Αιανής στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής. Εκεί ενημερωθήκαμε για τη διατροφή των αρχαίων 
Ελλήνων και με τη βοήθεια μικροσκοπίου είδαμε απολιθώματα σπόρων, που βρέθηκαν στις 
ανασκαφές. Με την επιστροφή μας στο Γυμνάσιο Αιανής παρακολουθήσαμε συνταγή με αυγά, τυρί, 
φρέσκο βούτυρο από σεφ και ο Σύνδεσμος Γονέων παρέθεσε γεύμα με παραδοσιακά φαγητά της 
Κοζάνης. Η σεφ μάς μίλησε για τα υγιεινά προϊόντα της περιοχής, τι παράγεται στην Κοζάνη, τη χρήση 
και την αξία τους. Το βράδυ οργανώθηκε αποχαιρετιστήριο δείπνο με ρεμπέτικη μουσική και 
τραγούδια. Η αποστολή μας στη Θεσ/νίκη προσκύνησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και της 
Αγίας Σοφίας πριν την επιστροφή της στη Λάρνακα. 

 

13 Μαρτίου 2019 
Έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες παιδιών, εφήβων 

Στις 13 Μαρτίου 2019 είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη διάλεξη του Δρ. Μιχάλη 
Τορναρίτη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Κύπρου. Ο κ. Τορναρίτης ασχολήθηκε από το 
2006 μέχρι το 2017 με μια έρευνα σχετικά με τις 
στάσεις ζωής και τα επίπεδα ψυχικής και 
σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων. Στην 
έρευνα έλαβαν μέρος η Κύπρος, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, το 
Βέλγιο, η Σουηδία, η Ιταλία, η Δανία, η Εσθονία 
και η Ουγγαρία. 

Μέσα από αυτή την παρουσίαση μάθαμε 
πως πρέπει να ασκούμαστε και να έχουμε μία 
ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή, να τρώμε 
πρόγευμα, φρούτα και λαχανικά, να μειώσουμε 
τη ζάχαρη και τα λιπίδια, να ελαττώσουμε τα 
τσιπς και τα αναψυκτικά. Με αυτό τον τρόπο θα είμαστε υγιείς, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα 
στο σχολείο και θα βελτιώσουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοεικόνα μας. 

Μαρίνα Ζαχαριάδη, Γ4 

 
 

2 Απριλίου 2019 
Επίσκεψη στο Μουσείο «Το Πλουμιστό Ψωμί» 

Στις 2 Απριλίου οι μαθητές του Προγράμματος είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν το μουσείο «Το Πλουμιστό Ψωμί» στη Λεμεσό. Εκεί οι 
μαθητές παρακολούθησαν οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με τα 
παραδοσιακά ψωμιά της Κύπρου καθώς και τα ήθη και έθιμα που 
σχετίζονται με αυτά και ξεναγήθηκαν στον χώρο. Τέλος, είχαν την ευκαιρία 
να συμμετάσχουν στο εργαστήριο πλουμίσματος ενός ψωμιού.   

Μαρία 
Ζαμπουνίδου β 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



7-12 Απριλίου 2019 
Το ταξίδι στο Μπιλμπάο (Ισπανία)   

Το δεύτερο εκτός συνόρων ταξίδι ήταν στο Μπιλμπάο 
της Ισπανίας. Φτάνοντας στον προορισμό μας, οι 
οικογένειες παρέλαβαν τους μαθητές και το 
απόγευμα είχαμε βόλτα και ξενάγηση στην πόλη. Μια 
πόλη μαγική με το Σύγχρονο Μουσείο Τέχνης, 
κατασκευασμένο από τιτάνιο, τον ποταμό, τις μεγάλες 
πλατείες και τους εντυπωσιακούς ναούς. Τη Δευτέρα 
παρουσιαστήκαμε στο σχολείο όπου μας έγινε 
εκδήλωση υποδοχής. Μετά η κάθε χώρα έκανε παρουσίαση των εργασιών της. Την Τρίτη 
επισκεφτήκαμε την πόλη Σεν Σεμπάστιαν, μια πόλη μαγευτική σαν παραμύθι. Την Τετάρτη μαθητές και 
καθηγητές συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας και το μεσημέρι σε κοινό γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα, 
κοντά στο γυμνάσιο. Την Πέμπτη ξεκινήσαμε για την πόλη Balmaseda, βασική πόλη των Βάσκων και  

ξεναγηθήκαμε στο εργοστάσιο παραδοσιακών 
καπέλων. Επίσης επισκεφθήκαμε το Μουσείο των 
Παθών, όπου κάθε χρόνο γίνεται αναπαράσταση, από 
κατοίκους της κοινότητας, των παθών του Χριστού. Το 
μεσημέρι μάς πρόσφεραν παραδοσιακά φαγητά των 
Βάσκων και το απόγευμα ξεναγηθήκαμε σε 
εργοστάσιο σοκολάτας και καφέ. Την Παρασκευή 
αναχωρήσαμε, μέσω Μονάχου και Βιέννης για 
Λάρνακα. Το ταξίδι έμοιαζε παραμύθι, μαγευτικό και 
υπέροχο… 

 
 
 

Παράσταση Καραγκιόζη 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ είχαμε την ευκαιρία να μάς επισκεφθεί 
ένας σπουδαίος δάσκαλος και καραγκιοζοπαίχτης από τη Λάρνακα, ο κ. Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους, που μαζί με την κόρη του, που είναι μέλος του Erasmus+, μάς ανέβασαν  μια 
παράσταση με θέμα τη σωστή υγιεινή διατροφή. Η παράσταση είχε τίτλο «Ο καραγκιόζης 
φούρναρης». Γελάσαμε με τα αστεία του καραγκιόζη που δεν είχε να φάει, αλλά και μάθαμε 
κάτι παραπάνω για τη σωστή διατροφή. Στο τέλος της παράστασης τέθηκαν ερωτήσεις και 
διάφορες απορίες σχετικά με το θέατρο σκιών και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά 
και να αγγίξουμε τις φιγούρες. 

Έλενα Χαραλάμπους  Β7 
 
  

 


