
 

 

   

  

 

   

  

 

    

   

 

    

 

   

 

 

  

  

 

  

 

   

 

   

  

 

    

 

    

 

 

 

 

    

 

 

  

 

   

  

 

   

  

“ΟΔΥΣΣΕΙΑ” 
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    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

15o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΙΑ»  
                               
                                 ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
 
 
Στα παιδιά αρέσει να εξερευνούν και να μαθαίνουν. Και ‘μεις είμαστε εδώ να τα 
βοηθήσουμε.  
 
Ύστερα από την τεράστια επιτυχία του Μαθητικού Εργαστηρίου Μαγειρικής στην 
τελευταία διοργάνωση του Οδύσσεια, οι μαθητές και μαθήτριες των σχολείων μας, 
επιστρέφουν φέτος στα  μυστικά της ελληνικής κουζίνας.  
 
Οι σχολικές διακοπές λοιπόν πρόκειται να είναι άκρως αποδοτικές αλλά πάνω από 
όλα, πιο «γευστικές» από άλλες χρονιές.  
 
Το Μαθητικό Εργαστήρι Μαγειρικής θα πλαισιωθεί από μια ομάδα εθελοντών με 
πάθος και μεράκι για τα ελληνικά φαγητά, οι οποίοι θα παραδώσουν μαθήματα 
μαγειρικής στους νέους και ανερχόμενους σεφ.  
 
Οι μικροί μαθητές θα μάθουν ακόμα πιο πολλά μυστικά της ελληνικής παραδοσιακής 
κουζίνας ενώ θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν διασκεδαστικά παιχνίδια.  
 
Η αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου θα μετατραπεί και φέτος σε ένα 
τεράστιο μαγειρίο όπου θα υπάρχουν σταθμοί μαγειρικής στους οποίους οι μικροί 
μαθητές και μαθήτριες θα μαθαίνουν με τον παραδοσιακό τρόπο δημοφιλείς 
συνταγές όπως η κλασσική τυρόπιτα.  
 
Και όπως λέει και το γνωμικό «Το Τερπνόν μετά του Ωφελίμου», δεν νοείται παιδικό 
εργαστήρι μαγειρικής χωρίς ψυχαγωγία.  
 
Η απόλυτη παράδοση ελληνικής κουλτούρας στις νεότερες γενιές μέσα από το 
Φεστιβάλ που αποσκοπεί στη διατήρηση και συνέχιση του πολιτισμού μας.  
 
Το Μαθητικό Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 στο 
Χωλ του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου, 71 George Street, Thebarton και ώρα 10.00 το 
πρωί.  
 
Είσοδος συμμετοχής μόνο $15.  
 
Για έκφραση ενδιαφέροντος μπορείτε να καλείτε το 8231 4307 
 
 
 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
 
 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας 
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