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Μερικά από τα βιβλία μας: 
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

 

 

 

Πάνος Πλατρίτης 

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος 

B.Sc. Nutrition - Dietetics 

 

 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του βιβλίου με οποιοδήποτε 
μέσο (φωτοτυπία,εκτύπωση,μικροφίλμ ή οποιαδήποτε άλλη μηχανική ή ηλεκτρονική 
μέθοδο χωρίς την άδεια του συγγραφέα. 
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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα, 

 

O κ. Πάνος Πλατρίτης έχει επισκεφθεί περισσότερα από 400 σχολεία της 

Κύπρου με στόχο την ενημέρωση και την προαγωγή της υγείας των παιδιών 
μέσα από διάφορα σεμινάρια σε θέματα Υγείας, Διατροφής και Άσκη-

σης.Μερικά από τα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά 
της Αγγλίας(Emerald journal). 

Επίσης είναι συγγραφέας του βιβλίου «101 Ερωτήσεις & Απαντήσεις σε θέ-

ματα Διατροφής και Άσκησης» και του βιβλίου «Διατροφικό IQ» τα οποία 
κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία Μαυρομάτης σε όλες τις πόλεις. 

Τα εργαστήρια Υγείας στα σχολεία είναι βασισμένα στο εκπαιδευτικό cd 

«10+1 τραγούδια για την υγεία», το οποίο και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο 
Παιδείας.Το  πρόγραμμα έχει βραβευτεί από τον επίτιμο Πρόεδρο της βουλής 
κ.Γιαννάκη Ομήρου και επίσης έχει βραβευτεί από τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων 
Κύπρου καθώς και από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Ο κ.Πλατρίτης είναι στιχουργός και συνδημιουργός του εκπαιδευτικού cd 

«10+1 Τραγούδια για την Υγεία» και συγγραφέας των εκπαιδευτικών βιβλίων 

«Ζωγραφίζω και μαθαίνω για την Διατροφή», «Δέκα ποιήματα για την 
υγεία»,«Μαθαίνω για την Διατροφή και τους αριθμούς» και δημιουργός του 
εκπαδευτικού DVD «Ταξίδι στην Χώρα της Διατροφής». 

 

Περισσότερα για την δράση του κ.Πλατρίτη μπορείτε να επισκεφθείτε τον 
ιστότοπο www.panosplatritis.com  

 

 

Επικοινωνία: 

email: panosplatritis@gmail.com 

Facebook : Panos Platritis 

 

http://www.panosplatritis.com/
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EΠΙΣΗΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
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Πρόλογος 

 

Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω το εκπαιδευτικό βιβλίο «Ταξίδι στην 
χώρα της Διατροφής» που προορίζεται για την Ε΄και Στ΄ τάξη του 
Δημοτικού Σχολείου. 

Βασικός σκοπός του είναι να βοηθήσει και να καθοδηγήσει του 
μαθήτες,ώστε να γίνουν οι αυριανοί ενημερωμένοι πολίτες σε θέ-

ματα σωστής διατροφής και υγείας. 

Το βιβλίο αυτό στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσε-

γγίσεις και σκοπό έχει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και τη 
δημιουργικότητα στην διαδικασία της μάθησης.Οι εισηγήσεις και οι 
ασκήσεις στηρίζονται στις σύγχρονες θεωρίες για την υγιεινή δια-

τροφή.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης 
κύριο Ελπιδοφόρο Νεοκλέους,στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,στην 
Πρόεδρο του συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου κυρία Ελένη Ανδρέ-

ου,στον πρώην  Διευθυντή και εκπαιδευτικό κύριο Αντρέα Πιττά-

καρα και στην πρώην Διευθύντρια και εκπαιδευτικό κυρία Ελένη 
Κούνδουρου. 

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία,ερωτήματα,χρειάζεστε διευκρινήσεις 
ή δεν κατανοείτε κάποιο από τα γραφόμενα,παρακαλούμε επικοι-
νωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διέυθυνση: panosplatritis@gmail.com   

 

   Πάνος Πλατρίτης 

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος 
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Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

  Η Μεσογειακή δίαιτα έχει αποδειχθεί ότι είναι από τις πιο 
υγιείς και ισορροπημένες δίαιτες στον κόσμο. Τα κύρια της 
στοιχεία είναι τα λαχανικά, το ψάρι, το ελαιόλαδο και το 
κρασί με μέτρο.Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της 
Μεσογειακής δίαιτας, αφού οι χώρες που συνορεύουν με τη 
Μεσόγειο θάλασσα είναι πολλές.  

Η τεράστια απήχηση της δίαιτας οφείλεται σε έρευνες που 
δείχνουν ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν γύρω από τη 
Μεσόγειο έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής και αντίστοιχα 
λιγότερες πιθανότητες να έχουν καρδιολογικά προβλήματα 
ή κάποια άλλη χρόνια πάθηση. 

Ποια είναι όμως τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν μια 
διατροφή ως Μεσογειακή; 

 

 

*Συζήτησε στην ομάδα σου το πιο πάνω κέιμενο 
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Tα βασικά της χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 

 

-  Είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά -ιδίως σε αυτά με 
φύλλα,κυρίως ωμά ή ελαφρώς μαγειρεμένα.  
 

- Περιέχει πολλά δημητριακά και ζυμαρικά, παραδοσιακά 
φτιαγμένα, από στάρι ολικής αλέσεως.  
 

-  Υπάρχει αφθονία σε όσπρια, σε ξηρούς καρπούς και 
σπόρους. 
 

- Τα ζωικά προϊόντα πρέπει να καταναλώνονται σε μικρές 
ποσότητες και κυρίως το κόκκινο κρέας και τα γαλα-

κτοκομικά προϊόντα πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο. 
Συνίσταται το κοτόπουλο και γενικώς τα πουλερικά. 
 

·Η δίαιτα είναι πλούσια σε ψάρι και θαλασσινά, σπουδαία 
πηγή για Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. 
 

- Παρόλο που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος (περίπου 
το 35% των θερμίδων που λαμβάνουμε), είναι χαμηλή σε 
ζωικό λίπος (7-8%). Αντίθετα προτιμάται το ελαιόλαδο, το 
οποίο αυξάνει το επίπεδο της καλής χοληστερίνης - HDL. 

 

Σημαντικό είναι επίσης να σημειωθεί, ότι η προστατευτική 
δράση της μεσογειακής διατροφής απέναντι σε διάφορες 
ασθένειες δεν είναι αποτέλεσμα κατανάλωσης κάποιου 
συγκεκριμένου φαγητού ή συστατικού,αλλά της ισορρο-

πημένης κατανάλωσης ενός συνόλου συγκεκριμένων τρο-

φίμων. 
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Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
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Πάρε μια συνέντευξη από τον παππού και την γιαγία ή από 
τους γονείς  σου και ρώτησε τους  τι  έτρωγαν αυτοί όταν 
ήταν μικροί; 

Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές με τις σημερινές μας 
διατροφικές συνήθειες; 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Ετοίμασε μια αφίσα με την οποία να πείθεις κάποιον ότι 
πρέπει να ακολουθεί το Μεσογειακό πρότυπο Διατροφής. 
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H καλή Διατροφή χαρακτηρίζεται από τρεις αρχές 

ΜΕΤΡΟ – ΠΟΙΚΙΛΙΑ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

 

Πως αντιλαμβάνεσαι τις πιο πάνω αρχές;Εξήγησε με λίγα 
λόγια. 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

............................................................................................... 

 

Δώσε 3 παραδείγματα γευμάτων τα οποία να περιέχουν 
μέτρο,ποικιλία και ισορροπία. 

 

1)....................................................................................... 

2)....................................................................................... 

3)....................................................................................... 
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• Να θυμάσαι!
• Η διατροφή μας χρειάζεται να έχει πάντα:

Ποικιλία
Μέτρο
Ισορροπία

20

 

Δημιούργησε με την ομάδα σου ένα διατροφικό μύνημα που 
θα μπορούσε να δημοσιευθεί στην τοπικη εφημερίδα και να 
προτρέπει τους ανθρώπους τρώνε ισορροπημένα και υγιει-
νά. 
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Ο Ιπποκράτης ήταν αρχαίος  Έλληνας  γιατρός και θεωρείται 
μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες στην ιστορία της 
ιατρικής. 

Αναφέρεται ως ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής σε ανα-

γνώριση της συνεισφοράς του στο πεδίο της ιατρικής. 

 Ο Ιπποκράτης συνήθιζε να λέει: 

 

«Η τροφή σου να είναι το φάρμακο σου  

και το φάρμακο σου η τροφή σου» 

 

Τι ήθελε να πει με αυτό; 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 

                                Ιπποκράτης (Κως 460 π.Χ. - Λάρισα 377 π.Χ) 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/460_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/377_%CF%80.%CE%A7.
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ΤΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ 
 

Το πρώτο γεύμα της ημέρας, το πρωινό, είναι εξίσου 
σημαντικό με τα υπόλοιπα γεύματα. Τα παιδιά τείνουν να 
μην καταναλώνουν πρωινό. 
 

 Όμως, μετά από 8-10 ώρες βραδινής νηστείας είναι 
δύσκολο για τον οργανισμό να αντεπεξέλθει στις δραστη-

ριότητες της ημέρας, χωρίς τα «καύσιμα» που του παρέχει 
ένα καλό γεύμα στο ξεκίνημα της ημέρας! 
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Γιατί πιστεύεις είναι καλό να τρώμε πρωινό; 

 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Ποιες συμβουλές θα έδινες σε κάποιον που δεν κατανα-

λώνει πρωινό; 

 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Δώσε 3 παραδείγματα εύκολου και υγιεινού πρωινού; 

 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
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*Ποίημα από το βιβλίο Μαθαίνω για την διατροφή του κ.Πλατρίτη 

 

Συζήτησε στην ομάδα σου το πιο κάτω ποίημα: 
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Ζωγράφισε το δικό σου φανταστικό πρωινό: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συζήτησε στην ομάδα σου γιατί διάλεξες αυτό το πρωινό. 
 

Τι πιστεύεις ότι τρώνε για πρωινό τα παιδιά σε άλλα  μέρη 
του κόσμου  όπως: 

 

Kίνα: ....................................................................................... 

 

Αμερική: ………………………………………………………………………….. 

 

Βόρειο Πόλο: …………………………………………………………………… 
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Ενδιάμεσα Γεύματα. 
 

Είναι σημαντικό, επίσης, να καταναλώνουμε μικρά ενδιά-

μεσα γεύματα (σνακ), αρκεί αυτά να είναι υψηλής θρε-

πτικής αξίας, όπως φρούτα, λαχανικά, γάλα, γιαούρτι, ψωμί 
και προϊόντα από δημητριακά ολικής αλέσεως, τοστ, κ.ά.  
Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται η διατροφή μας σε θρε-

πτικά συστατικά που μπορεί να μην παίρνουμε κατά τη 
διάρκεια των κυρίως γευμάτων μας. 
 

 

 

Ποια είναι τα αγαπημένα σου σνακ; 

 

........................................................................................... 

 

Τι καταλαβαίνεις όταν λέμε πως ένα τρόφιμο είναι υψηλής 
θρεπτικής αξίας; 

 

………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................

................................................................................................... 

 

Γιατί είναι σημαντικό κατά την γνώμη σου να τρώμε μικρά 
και συχνά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας; 

 

………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................

................................................................................................... 
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TA ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα δημητριακά είναι η σπουδαιότερη κατηγορία φυτών που 
καλλιεργούνται για τη διατροφή του ανθρώπου. Από τα 
δημητριακά παράγεται ένα από τα βασικά είδη της 
ανθρώπινης διατροφής. 

 

Οποιαδήποτε τρόφιμα που γίνονται από το σιτάρι, το ρύζι, 
τη βρώμη, το καλαμπόκι, το κριθάρι ή από άλλο μέρος των 
σπόρων  ανήκει στην ομάδα των δημητριακών. Το ψωμί, τα 
ζυμαρικά, το ρύζι, το καλαμπόκι, οι πατάτες, τα δημητριακά 
πρωινού, οι ελληνικές πίτες, οι τορτίγιες, οι αραβικές πίτες, 
το αλεύρι είναι παραδείγματα τέτοιων τροφίμων. 
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Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας χωρίζονται σε 2 
υποομάδες, στα ολικής άλεσης και τα επεξεργασμένα. 

Τα προϊόντα ολικής άλεσης περιέχουν ολόκληρο το σπόρο, 
το εξωτερικό στρώμα τον «φλοιό», το μέσα στρώμα το 
«ενδοσπέρμιο» και το τρίτο στρώμα που είναι ο πυρήνας.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραδείγματα τέτοιων τροφίμων, περιλαμβάνουν το αλεύρι 
ολικής άλεσης, τα δημητριακά πρωινού ολικής αλέσεως, το 
πλιγούρι, η βρώμη, το καφέ ρύζι, τα ζυμαρικά ολικής άλε-

σης, τα μούσλι και τα πολύσπορα κουλουράκια. 
 

Τα επεξεργασμένα προϊόντα έχουν αλεστεί, μια διαδικασία 
όπου αφαιρούνται ο φλοιός και ο πυρήνας. Αυτό γίνεται για 
να δοθεί στα προϊόντα καλύτερη υφή και για να βελτιωθεί η 
διάρκεια ζωής τους, αλλά παράλληλα αφαιρούνται οι 
φυτικές ίνες, το σίδηρο, και πολλές βιταμίνες του συ-

μπλέγματος Β. Ωστόσο, στις μέρες μας τα περισσότερα επε-

ξεργασμένα τρόφιμα είναι εμπλουτισμένα. Αυτό σημαίνει 
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ότι, ορισμένες βιταμίνες Β (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, 
φυλλικό οξύ) και ο σίδηρος προστίθενται μετά από την 
επεξεργασία. Όμως, οι φυτικές ίνες δεν είναι συστατικό του 
εμπλουτισμού τους.  
 

 

Ποια είναι η διαφορά του μαύρου ψωμιού από το άσπρο; 

...................................................................................................

...................................................................................................

............................................................................................... 

 

Εκτός από τα σπαγγέτι και τις ταλιατέλες ποια άλλα είδη  
ζυμαρικών γνωρίζεις; 
 

...................................................................................................

...................................................................................................

............................................................................................... 
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Γιατί πρέπει να βράσουμε τα μακαρόνια για να μπορέσουμε 
να τα φάμε;  

...................................................................................................

...................................................................................................

............................................................................................... 

 

 

Βοήθησε με την ομάδα σου  τον σέφ να φτιάξει ένα νέο εί-
δος ζυμαρικού και έπειτα βρείτε  του μια ονομασία. 
 

 

 

 

Ονομασία: .............................................. 
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Σε τι χρησιμεύουν οι φυτικές ίνες στον οργανισμό; 

 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

Συνέχισε την ιστορία........ 

 

Στον φίλο μου τον Γιάννη δεν αρέσουν  τα  προιόντα ολικής 
άλεσης.Μια μέρα του μίλησα και του εξήγησα ό,τι είναι 
καλό να τρώμε τα προιόντα ολικής γιατί ........... 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Από τότε ο Γιάννης καταναλώνει πιο συχνά προιόντα ολικής 
άλεσης. 
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Η ΠΑΤΑΤΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πατάτα είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην Κύπρο και στην 
Ελλάδα και αποτελεί τμήμα της βασικής διατροφής του 

πληθυσμού.  

Η παραγωγή πατάτας ήταν πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στα 
δύσκολα χρόνια των Παγκοσμίων πολέμων, αφού έθρεψε 
και κράτησε ζωντανούς πολλούς ανθρώπους. Ευδοκιμεί 
καλύτερα σε δροσερό, υγρό κλίμα. Η Γερμανία, η Ρωσία και 
η Πολωνία είναι οι μεγαλύτερες πατατοπαραγωγές χώρες 
της Ευρώπης. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C_%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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Με ποιους τρόπους μπορούμε να μαγειρέψουμε τις 
πατάτες; 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Γιατί είναι καλύτερα να καταναλώνουμε πατάτες βραστές ή 
ψητές αντί πατατάκια; 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......
...................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

Πιστεύεις είναι καλύτερα να τρώμε την πατάτα με την 
φλούδα ή χωρίς;  Δικαιολόγησε την άποψη σου. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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*Ποίημα από το βιβλίο Μαθαίνω για την διατροφή του κ.Πλατρίτη 

 

Φρούτα και Λαχανικά 
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Φρούτα και Λαχανικά 
 

Γιατί πιστεύεις  είναι καλό να τρώμε φρούτα και λαχανικά; 
 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

.......................................................................................... 

 

Τι θα γινόταν αν δεν τρώγαμε ποτέ φρούτα και λαχανικά; 

 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

............................................................................................... 

 

Ανάφερε λαχανικά από τις πιο κάτω κατηγορίες: 

 

Φύλλα: .................................................................................... 

 

Άνθη: ……………………………………………………………………………... 
 

Καρποί: ………………………………………………………………………….. 
 

Ρίζες:………………………………………………………………………………. 
 

Κόνδυλοι: ……………………………………………………………………….. 
 

Βολβοί: …………………………………………………………………………... 
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Γράψε με την ομάδα σου όσα περισσότερα μπορείτε! 
 

 Φρούτα και Λαχανικά με Κόκκινο χρώμα: 
...................................................................................................

................................................................................................... 

  

Φρούτα και Λαχανικά με Κίτρινο χρώμα: 
...................................................................................................

................................................................................................... 

 

Φρούτα και Λαχανικά με Πράσινο χρώμα: 
...................................................................................................

................................................................................................... 

 

Φρούτα και Λαχανικά με Πορτοκαλί χρώμα: 
...................................................................................................

................................................................................................... 

 

Φρούτα και Λαχανικά με Μωβ χρώμα: 
...................................................................................................

................................................................................................... 

 

Ποια θρεπτικά συστατικά μας προσφέρουν τα φρούτα και τα 
λαχανικά που είναι τόσο σημαντικά για την υγεία μας; 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 



Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,BSc  www.panosplatritis.com 

32 

 

 

Η συνέλευση των Φρούτων και των Λαχανικών 
Συγγραφέας(Πάνος Πλατρίτης) 

 

Μια φορά και ένα καιρό στην μαγική φρουτοχώρα ζούσαν 
όλα τα λαχανικά και τα φρούτα του δάσους. 
 

Μια μέρα αποφάσισαν να διαλέξουν ποιος είναι ο καλύ-

τερος και ο θρεπτικότερος από όλα τα φρούτα και τα λαχα-

νικά . 
 

Έτσι μαζεύτηκαν κάτω από τη μεγάλη ελιά για να ψηφίσουν 
και να εκλέξουν τον αρχηγό. 
 

Η κυρία φράουλα μουρμούριζε  
-Φυσικά και εγώ είμαι η καλύτερη,έχω τόσες βιταμίνες και 
είμαι τόσο γλυκιά... 
 

-Νομίζεις έλεγε το μήλο,εγώ βγαίνω σε πάρα πολλά χρώ-

ματα και γεύσεις και οι άνθρωποι έχουν βγάλει ρητό για 
μένα. «Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα.....» 

 

-Εγώ κάνω καλό στα μάτια....είπε το Καρότο. 
 

Άρχισε η ώρα της ψηφοφορίας και δεν έλεγε να τελειώσει,ο 
καθένας υποστήριζε τον εαυτό του και πίστευε ότι αυτός θα 
έπρεπε να είναι και ο αρχηγός. 
 

Ένα βοσκός που έτυχε να περνάει από εκεί,σταμάτησε και 
τους άκουσε που συζητούσαν. 
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-Τι συμβαίνει; Μα τι πάθατε και ακούγεστε μέχρι το χωριό; 

 

«Θέλουμε να δούμε πιο φρούτο και λαχανικό είναι το 
καλύτερο για να γίνει ο αρχηγός του δάσους.» είπε η 
κολοκύθα. 
 

«Μιας και ήρθες θέλουμε να μας πεις την γνώμη σου» είπε 
το αχλάδι. 
 

«Ναι θέλουμε να μας πεις ποιος είναι ο καλύτερος!» 

Φώναξαν όλοι μαζί. 
 

-Τι να σας πω είπε με δισταγμό ο βοσκός....Εμμμμ... 
 

(*Συνέχισε την ιστορία με την ομάδα σου) 
 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

............................................................................................... 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

............................................................................................... 
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Τα Γαλακτοκομικά. 

Γαλακτοκομικά προϊόντα ονομάζουμε τα προϊόντα, τα 
οποία παράγονται από γάλα. Οι βιομηχανίες που παράγουν 
γαλακτοκομικά προϊόντα ονομάζονται γαλακτοβιομηχανίες. 
Το γάλα, το οποίο θα επεξεργαστεί στις γαλακτοβιομηχανίες 
προέρχεται από αρκετά ζώα, όπως είναι η αγελάδα, το 
κατσίκι, το πρόβατο κ.α. 

Τα γαλακτοκομικά προϊοντα τα βρίσκουμε συνήθως σε 
κουζίνες, όπως η ευρωπαϊκή, η ινδική, αυτή της Μέσης 
Ανατολής, ενώ δεν είναι γνωστά στην κουζίνα της Ανατο-

λικής Ασίας. Η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων έχει 
αυξηθεί σημαντικά σε όλο τον κόσμο από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950. 

Το γάλα, και γενικά τα γαλακτοκομικά προϊόντα χρησι-
μοποιούνται πολύ στη μαγειρική, μιας και είναι συστατικά 
πολλών φαγητών και γλυκών, όπως είναι το κέικ, τα μπι-
σκότα κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1950
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%BF
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Τι θα συνέβαινε στο σώμα μας αν δεν καταναλώναμε 
καθόλου γαλακτοκομικά; 

 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 
Γιατί άραγε λένε, ότι , τα γαλακτοκομικά  προιόντα   βοηθάνε 
να έχουμε γερά κόκκαλα και δόντια; 

 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

 

 

 

Βάλτε τα γράμματα με σωστή σειρά για να βρείτε τη λέξη! 

 

Τα γαλακτοκομικά είναι πλούσια σε ................................... 
 

 

Α   Β   Τ   Ο   Ι   Ε   Σ   Σ 
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Γλωσσοδέτης 

 
*Διοργάνωσε διαγωνισμό στην ομάδα σου.* 

 

«Ο γαλακτοκόμος  στο γαλακτοκομείο παράγει 
γαλακτοκομικά από γάλα.» 

 

 

Πόσο γρήγορα μπορείτε  να το προφέρετε; 

 

 

 

 

Με την βοήθεια της ομάδας σου γράψτε ένα σύντομο 
ποίημα για το γάλα. 
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 
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Συζήτησε στην ομάδα σου το πιο κάτω σχεδιάγραμμα. 

 
Περίγραψε με δικά σου λόγια την διαδικασία παραγωγής 
γάλακτος.Γιατί είναι σημαντικό να παστεριωθεί το γάλα; 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

. 
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Θεατρικό:Το μαγικό υγρό. 
 

Μια φορά και ένα καιρό σε μια χώρα μακρινή,που την έλεγαν  
Γαλατούπολη,ζούσε ευτηχισμένος ο βασιλιάς Γαλατένιος μαζί με την 
οικογένεια του.Μια μέρα όμως, η κόρη του βασιλιά αρρώστησε 
βαριά.Για αρκετό καιρό η μικρή πριγκίπισσα ήταν αδιάθετη και 
πονούσε τα δόντια της. Είχε αδυνατίσει πολύ,πονούσε το στομάχι 
της και τα κόκκαλα της,ήταν πολύ χλωμή και δεν ψήλωνε καθόλου. 
 

Οι μέρες  κυλούσαν.... 

Όσοι γιατροί  και σοφοί και αν την εξέτασαν,όσα φάρμακα και αν 
πήρε δεν γινόταν καλά.Τότε ο βασιλιάς αποφάσισε να ζητήσει 
βοήθεια από τους υπήκοους της Γαλατούπολης. Οι αγγελιοφόροι 
του βασιλιά κάλεσαν όλους  τους  πολίτες της χώρας να παρουσια-

σουν τα προιόντα τους και να βοηθήσουν την μικρή πριγκίπισσα να 
γίνει και πάλι καλά. Άρχισαν λοιπόν να καταφθάνουν από τα πέρατα 
του βασιλείου πολίτες  που ήθελαν να βοηθήσουν. 
 Ένας ηλικιωμένος άντρας στάθηκε μπροστά στον βασιλιά. 
   -Ποιος είστε εσείς;Πως μπορείτε να βοηθήσετε; Ρώτησε ο βα-

σιλιάς. 
-Είμαι βοσκός και ζω στο δάσος πίσω από το μεγάλο βουνό.Έχω 
φέρει τα προιόντα μου,γάλα,κασέρι,τυρί,χαλλούμι,γιαούρτι,και μυ-

ζήθρα.Όλα αυτά είναι πλούσια σε ασβέστιο,φώσφορο και βιταμί-
νες.Αν  φάει από αυτά η πριγκίπισσα  θα γίνει  σύντομα καλά. 
 

Ο βασιλιάς δεν ήξερε τι να πει.Έτσι χρειάστηκε να κάλεσει  τους συ-

μβούλους του για να αποφασίσει.  
   Ένας από τους σοφούς άνοιξε το μεγάλο βιβλίο που εκεί υπήρχαν 
συμβουλές  χιλιάδων χρόνων.Σε μια παλιά σελίδα κάπου  στο τέλος 
έγραφε. 
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«Αν νιώθεις κουρασμένος και αδύναμος και αν πονάς τα κόκκαλα 
και τα δόντια σου τότε είναι φανερό ότι δεν πίνεις αρκετό από το 
μαγικό υγρό και τα παράγωγα του. Για να γίνεις και πάλι καλά  είναι 
καλό να πίνεις και να τρως 3 φορές την ημέρα από το μαγικό υγρό 
και τα παράγωγα του.» 

 

-Μαγικό υγρό; Αναρωτήθηκε ο βασιλιάς.Μα και βέβαια! θα εννοεί 
το γάλα και τα γαλακτοκομικά προιόντα φώναξε με χαρά. 
-Εμπρός!Δώστε στην  πριγκίπισσα  γάλα και γαλακτοκομικά να γίνει 
γρήγορα καλά. 
Έτσι και έκαναν οι ακόλουθοι του βασιλιά.Σε μόνο λίγες μέρες 
ένιωθε και πάλι καλά η πριγκίπισσα.Μεγάλο γλέντι ξεκίνησε στην 
αυλή του παλατιού και όλοι χόρευαν και τραγουδούσαν. 

  

«Αν θες να έχεις  πάντοτε κόκκαλα δυνάτα 

Είναι καλά ασβέστιο να παίρνεις τακτικά 

Άκου να μάθεις βρίσκεται σε τρόφιμα πολλά 

Γάλα γιαούρτι και τύρι,γαλακτοκομικά» 

 
Δραματοποίηση- Θεατρικό παιχνίδι: 
 

Μετά την αφήγηση της πιο πάνω ιστορίας,δίνουμε στα παιδιά διά-

φορα υλικά(μάσκες,ρούχα,υφάσματα,χρώματα,συσκευασίες από δι-
άφορα γαλακτοκομικά προιόντα κ.λ.π) ως ερέθισμα για αυτοσχεδι-
ασμό και παιχνίδι. 
Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους,και διαμορφώνουν το σκηνικό 
χώρο όπως αυτά επιθυμούν. Παίζουν την ιστορία με το δικό τους 
τρόπο. 
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Θεατρικό: Το παιδί  που δεν έτρωγε το πρωινό του. 

 

Ρόλοι:  Χαρούμενο παιδί (Πέτρος) 

           Κουρασμένο παιδί (Ελένη) 

           Σοφά φρούτα: καρπούζι,φράουλα. 

 

Πέτρος: Καλημέρα Ελένη. ( χοπ, χοπ....) 

Ελένη: Την καλημέρα που την βλέπεις. Μα καλά που την βρίσκεις τόση όρεξη; 

Π: Χε, χε, που βρίσκω τόση όρεξη. Δεν γνωρίζεις  το μυστικό μου; 

Ε: Μυστικό; Τι μυστικό; 

Π: Θα σου πώ, προτού στο πω όμως, πες μου γιατί είσαι τόσο κουρασμένη; 

Ε: Δεν ξέρω, δεν έχω καθόλου όρεξη, δεν συγκεντρώνομαι στα μαθήματα μου, 
και το χειρότερο... Δεν έχω όρεξη για παιχνίδι. 

Π: Χμμμ... Το ίδιο πράγμα ένιωθα και εγώ. Όμως πάει τώρα πια, πέρασε. 
Κοίτα με! Θέλω όλη μέρα να παίζω, να τρέχω,να γελάω. 

Ε: Ε πες μου τότε! Ποιο είναι το μυστικό σου; 

Π: Εντάξει θα σου πω. Είναι μια μαγική λέξη,ένα φαγητό που όταν  το τρως, 

θα έχεις ενέργεια και όρεξη. 

Ε: Ε πες μου λοιπόν,τι είναι αυτό;;;; Πες μου;;; 

Π: θα σου πω τώρα αμέσως. Η μαγική λέξη είναι;;; «ΠΡΩΙΝΟ» 

Ε: Πρωινό;;; μπλιαχχ. Δεν μου αρέσει το πρωινό. 

Π: Και εγώ έτσι έλεγα μέχρι που επισκέφτηκα την χώρα της Διατροφής. 

Ε: Την χώρα της Διατροφής; Υπάρχει έτσι πράγμα; Που είναι; 
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Π: Μου αρέσει που είσαι όλο απορίες Ελένη. Θές να την επισκεφθείς; 

Ε: Αστειεύεσαι; Και βέβαια θέλω. 

Π: Τέλεια!Φύγαμε. 

Π: Λοιπόν εισαι έτοιμη; 

Ε: Νομίζω πως ναι. 

Π: Έλα να πούμε τις μαγικές λέξεις μαζί. 

Π+Ε: 

«Να τρως το πρωινό σου και να με θυμηθείς 

πως όρεξη θα έχεις και θα’σαι υγιής 

τυράκι η χαλλούμι,ψωμάκι μου ζεστό 

αν θες με μαρμελάδα και γάλα η χυμό 

 

Ποτέ μου δεν ξεχνάω να παίρνω πρωινό 

και τώρα νιώθω πάντα παιδάκι δυνατό 

μαθήματα και ασκήσεις τα κάνω στο λεπτό 

γι’αυτό  και φέτος πήρα άριστα για βαθμό» 

 

Π: Τί ωραία φτάσαμε στην χώρα της διατροφής. Μμμμ για κοίταξε τι ωραία 
φρούτα έχει πάνω στα δέντρα. Κόψε ένα μήλο να δοκιμάσεις. Τι ωραίο!  μιαμ, 
μιαμ, μιαμ!!!! 

Ε: Για κοίτα εδώ έχει ωραία αχλάδια, σταφύλια, ρόδια. Αυτά είναι τα φρούτα 
του φθινοπώρου. Τι όμορφα που ειναι για κοιτάξτε παιδιά. Θα κόψω ένα 
τσαμπί και θα δώσω σε όλους. 

(Ξαφνικά ακούγεται ένα πολύ δυνατό ροχαλητό) 

Καρπουζάκης: (πολύ δυνατό ροχαλητό)ΖzZzZzZzZzZz 
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Ε: Μα τι ακούγετε τόσο δυνατά; 

Φραουλίτσα: (Τραγούδα.) Λα,λα, λαααα 

Ε: Μα ποιος τραγουδά τόσο δυνατά; 

Π: Χε,χε,χε,χε Ελέμη, αυτός που κοιμάται είναι ο κύριος καρπουζάκης και αυτή 
που τραγουδά είναι η κυρία φραουλίτσα. Είναι οι φίλοι μας τα φρούτα και τα 
λαχανικά.  

-Κύριε καρπουζάκη, κυρία φραουλίτσα για ελάτε εδώ που σας θέλουμε. 

Φραουλίτσα: Ποιος είναι, ποιος με φωνάζει; 

Π: Εμείς είμαστε κυρία φραουλίτσα είμαι ο Πέτρος και από εδώ  η Ελένη. 

Καρπουζάκις: (Ροχαλητό) ΖzZzZzZzZzZz 

Ε: Μα που είναι ο κύριος καρπουζάκης, κοιμάται ακόμη; 

Φραουλίτσα: Του αρέσει πολύ το καλοκαίρι και τώρα που είναι φθινόπορο 
κοιμάται.  

-Ξύπνα καρπουζάκη, ξύπνα,ήρθαν οι φίλοι μας. ‘Ελα να τους γνωρίσεις. 

Καρπουζάκης: (τεντώνετε) Τι κρίμα έβλεπα ένα όμορφο όνειρο ότι με είχαν 
βάλει σε ένα ποταμάκι και δροσιζόμουν. Αχχχχ. 

-Για  σας  παιδιά τι κάνετε; 

Ε: Καλά είμαστε.  

-Θέλετε να  συστηθείτε στην φίλη μου την Ελένη ,αγαπητά μου φρούτα; 

Καρπούζι: Φυσικά! 

«Είμαι το καρπουζι φρούτο δροσερό 

Πράσινο απ’έξω και μέσα κόκκινο 

Με τρώνε το καλοκαίρι και είμαι υγιεινό 

Με τόσες βιταμίνες που έχω ένα σωρό!» 
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Φράουλα:  

«Είμαι η φραουλίτσα κόκκινη ντροπαλή 

Γλυκειά πολύ σαν ζάχαρη αλλά και ζουμερή 

και βιταμίνες κάμποσες μέσα μου κουβαλώ 

Που βοηθούν το σώμα σου να είναι δυνατό!» 

 

Π: Και εμείς γι’αυτό ήρθαμε. Πείτε καλά μου φρούτα στην φίλη μας την Ελένη 

αυτά που είπατε και σε εμένα. Παλία δεν  έτρωγα το πρωίνό μου αλλά μετά 
από τις συμβουλές σας όλα άλλαξαν.  

 Θυμάστε που μου είπατε ότι είναι καλά να τρώμε φρούτα και λαχανικά;  

Φ: Ναι και βέβαια θυμόμαστε. 

Κ: Ναι και βέβαια θυμόμαστε. 

Φ: Μην λες οτι λέω. 

Κ: Δεν λέω ότι λες. 

Φ: Σταμάτα να επαναλαμβάνεις ( φωνάζει) 

Κ: Σταματώ να επαναλαμβάνω. 

Φ: Αντε πάλι τα ίδια. 

Ε: Λοιπόν, θα μας πείτε τις συμβουλές; 

Κ-Φ: Φυσικά.Οι 10 μαγικές συμβουλές είναι: 

1. Τρώμε ποικιλία τροφών, από όλες τις ομάδες τροφίμων. 

2. Τρώμε καθημερινά πρόγευμα για να έχουμε ενέργεια και να μαθαίνουμε  
καλυτέρα. 

3. Τρώμε  καθημερινά 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών. 
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4. Τρώμε 2 φορές την εβδομάδα όσπρια για να μας κάνουν δυνατούς και να 
έχουμε δυνατή καρδιά. 

5. Τρώμε  τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ψάρι για να θυμόμαστε  
καλυτέρα , να συγκεντρωνόμαστε  και να  είμαστε υγιείς. 

6. Δοκιμάζουμε  προιόντα ολικής άλεσης γιατί  περιέχουν  φυτικές ίνες που  
βοηθούν να καθαρίσει ο οργανισμός από τις άχρηστες ουσίες. 

7. Προτιμάμε  τα σκέτα δημητριακά προγεύματος και προσθέτουμε φρούτα, 
παστά φρούτα ή και λίγο μέλι. 

8. Δεν ξεχνάμε  να πίνουμε  τα 2 -3φλ γάλα την ημέρα ή να τρώμε γιαούρτι ή  
τυρί. 

9. Πίνουμε πολύ νερό κατά την διάρκεια  της ημέρας  και αποφεύγουμε τα 
φρουτοποτά. 

10. Τρώμε αραιά και με μέτρο τα γλυκά και τα λιπαρά. 

Π:Λοιπόν, τι λες Ελένη; 

 Ε: Εντάξει. Από τώρα και στο εξής θα ακολουθήσω τις συμβουλές σας  για να 
έχω πάντα όρεξη και ενέργεια!                                     

 

                                                                     Πάνος Πλατρίτης 

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος 

 

ΤΕΛΟΣ 
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Πόστερ της Διατροφής που διατίθεται στα σχολεία 

(100cm x 70cm) 
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Φωτογραφία από εκδήλωση που έγινε στο Χαρουπόμυλο 
Λανίτη στη Λεμεσό 
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Διατροφική δραστηριότητα από μαθητες δημοτικού 
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Φωτογραφία από  Διατροφικό εργαστήρι σε Δημοτικό 
σχολείο της Λευκωσίας 
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Φωτογραφία από την Παγκύπρια Ημέρα Διατροφής στο 
mall of Cyprus 
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Ζωγραφιά από μαθητή Ε’ τάξης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με δικά σου λόγια,γράψε μια σύντομη περίληψη των κεφαλαίων 
του βιβλίου. 

 

Η  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

ΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ  ΓΕΥΜΑΤΑ 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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Η ΠΑΤΑΤΑ 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ... 

 

«Η γνώση δεν έχει καμιά αξία, εκτός αν την 
εφαρμόσεις κάπου.» 
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προιόντα μας 
επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.panosplatritis.com 
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                               ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΡΟΠΟΣ  ΖΩΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

  

O κ. Πάνος Πλατρίτης έχει επισκεφθεί περισσότε-

ρα από 400 σχολεία της Κύπρου με στόχο την 
ενημέρωση και την προαγωγή της υγείας των παι-
διών μέσα από διάφορα σεμινάρια σε θέματα 
Υγείας, Διατροφής και Άσκησης. 

Μερικά από τα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε 
επιστημονικά περιοδικά της Αγγλίας(Emerald jou-

rnal).  

Ο κ.Πλατρίτης είναι στιχουργός και συνδημιου-

ργός του εκπαιδευτικού cd «10+1 Τραγούδια για 
την Υγεία» και συγγραφέας των εκπαιδευτικών 
βιβλίων: 
 

«Ζωγραφίζω και μαθαίνω για την Διατροφή», 
«Δέκα ποιήματα για την υγεία», 

«Μαθαίνω για την Διατροφή και τους αριθμούς» 
«Ταξίδι στην Χώρα της Διατροφής». 

 

Περισσότερα για την δράση του κ.Πλατρίτη μπο-

ρείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο:  
www.panosplatritis.com 
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