
10 Απριλίοσ 2014 Από ηη διδακηική μας επίζκεψη ζηοσς 
Μύλοσς Κεπενού,  ζηα πλαίζια ηοσ μαθήμαηος ηοσ ΣΕΠ. 

Από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. 

Οη κύινη Κεπελνύ, ζηε Βη. Πε. Παηξώλ,  έγηλαλ ην ζεσξεηηθό πεδίν θαη ην πεδίν 

έξεπλαο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ' Γπκλαζίνπ:   

Οη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζηηαξηνύ, ηελ πνξεία ησλ κύισλ 

κέζα ζην ρξόλν από ηελ αξραηόηεηα σο ζήκεξα, ηε δηαηξνθηθή αμία ησλ 

δεκεηξηαθώλ, ηελ ηζηνξία ησλ κύισλ Κεπελνύ, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ 

επξύηεξε πεξηνρή θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πόιεο. 

Τειηθά, πήξαλ ζπλέληεπμε από ηνλ ππεύζπλν πνηόηεηαο ηξνθίκσλ ηνλ θ. 

Γθνιθηλόπνπιν, ν νπνίνο καο μελάγεζε ζηε Μνλάδα. 

Αλαθάιπςαλ πηπρέο ζηνπο ηνκείο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κνλάδα παξαγσγήο θαη δηαπίζησζαλ πσο ε επηκνλή θαη ε πξνζήισζε ζηνπο 

ζηόρνπο ηνπο κπνξεη λα αλαπηύμεη ην πλεύκα ηνπο θαη λα αλνίμνπλ λένπο δξόκνπο 

ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Γε παξέιεηςαλ λα ζίμνπλ θαη ην ζιεκα ηεο νηθνινγηθήο 

ζπλείδεζεο ηεο εηαηξίαο αγγίδνληαο ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζε κηα 

πεξηνρή γεκάηε εξγνζηάζηα. Οη καζεηέο γηα κηα αθόκα θνξά απέδεημαλ πσο είλαη 

πξνζσπηθόηεηεο κε πνιύπιεπξα ελδηαθέξνληαη! Δκείο επρόκαζηε ηα θαιύηεξα γηα 

ηα παηδηά ηεο Γ’ γπκλαζίνπ θαη λα είλαη ε κεηάβαζή ηνπο ζην επόκελν ζηάδην όζν 

πην νκαιή γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θαηλνύξηεο πξνθιήζεηο! 

 

 



Η ενημζρωςη ςτην αίθουςα ςυνεδριάςεων 

 

 

 

Σε ρόλο δημοςιογράφου 

       

     

 



 

Περιμζνοντασ τη ςειρά μασ για την ξενάγηςη 

 

 

 



 
Μια εγκάρδια φιλοξενία με κουλουράκια και αναψυκτικά 

 

 

 

 



Εγκαταλείποντασ τα γραφεία ... για το εργοςτάςιο  

 

 
Μυλόπετρα από τουσ παλιοφσ παραδοςιακοφσ μφλουσ Κεπενοφ ςτην Περιβόλα Πατρϊν 

 

 

 

 



 

 
Σφςφιξη ςχζςεων πριν αφήςουμε το εργοςτάςιο και τη ΒΙΠΕ Πατρϊν 

 

 

 

 



H Βημμεπακηθή Πενημπή Πάηναξ   

Τμπμζεζία  

 

H Βιομηταμική Περιοτή Πάτρας (εκ ζοκημμία ΒΙ.ΠΓ.) είκαη μηα γεςγναθηθή έθηαζε ζημ 

δήμμ δοηηθήξ Απαΐαξ (άιιμηε δήμμξ Ωιεκίαξ),  ζηεκ μπμία είκαη εγθαηεζηεμέκεξ με 

μνγακςμέκμ ηνόπμ μεγάιεξ θαη με βημμεπακίεξ δηαθόνςκ ακηηθεημέκςκ. Πενηθιείεηαη από 

ημοξ μηθηζμμύξ Δηδαπαηηθα, Φανμπηιαηηθα, Κμοκειαηηθα, Φαηθαιη θαη  Άγημξ Σηέθακμξ όπμο 

είκαη εγθαηεζηεμέκεξ θαη μη θοιαθέξ Αγίμο Σηεθάκμο. 

Ιζημνία 40 πενίπμο πνόκςκ! 

Η ΒΙ.ΠΓ. Πάηναξ ηδνύζεθε ημ 1972. Ωζηόζμ, ηα πνώηα μηθόπεδα γηα εγθαηάζηαζε 

ενγμζηαζίςκ άνπηζακ κα πςιμύκηαη μόιηξ ημ 1979. Η θνίζε ημο  1984 έπιελε όπςξ ήηακ 

θοζηθό θαη ηεκ ΒΙ.ΠΓ. Πάηναξ θαη μέπνη ημ 1990 ζοκηειέζηεθε ε απμβημμεπάκηζε ηεξ 

εονύηενεξ πενημπήξ.  

Μερικά στοιτεία ικαμά μα μας προβληματίσοσμ! 

•Οη ενγάηεξ δεημύζακ μέζς πηέζεςκ ηςκ ζςμαηείςκ ημοξ θαιύηενεξ ζοκζήθεξ ενγαζίαξ θαη 

αύλεζε μηζζμύ 

• μη ενγμζηαζηάνπεξ δεημύζακ θηεκά δάκεηα γηα κα ακηεπελέιζμοκ ζηηξ κέεξ οπμπνεώζεηξ  

θαη ηα ακμίγμαηα ηεξ επηπείνεζεξ ημοξ 

• μη ηνάπεδεξ από ηεκ άιιε μενηά δεκ έδηκακ εύθμια δάκεηα  

•θαθμί πεηνηζμμί από όιεξ ηηξ πιεονέξ έπιελακ ηηξ επηπεηνήζεηξ 

με απμηέιεζμα κα θιείζμοκ ζεμακηηθά  ενγμζηάζηα ή κα μεηαθενζμύκ  εθηόξ Παηνώκ ή ζημ 

ελςηενηθό, μεγάιε ακενγία ζηεκ πενημπή μαξ μπόηε θαη δοζθμιίεξ ζηε ζςζηή ιεηημονγία ηεξ 

Βημμεπακηθήξ πενημπήξ.. 

Να ζομίζμομε ημ θιείζημμ ηεξ Πεηνασθήξ Παηνασθήξ (ενγμζηάζημ με οθάζμαηα),ηεξ Μηζθμ (ε 

μπμία πμοιήζεθε ζηεκ Ιηαιηθή Barilla θαη ζηε ζοκέπεηα μεηαθένζεθε ζηεκ Ιηαιία) θαη ημ 

θιείζημμ ηεξ Pirelli (ενγμζηάζημ ιάζηηπςκ ). Από ημ 1990 θαη μεηά άνπηζε μηα ζηαδηαθή 

ακάθαμρε με κέεξ θαη μεγάιεξ επεκδύζεηξ πμο έγηκακ ζηεκ πενημπή. Πιέμκ, ζήμενα μιόθιενε 

ζπεδόκ ε ΒΙ.ΠΓ. είκαη γεμάηε από κέεξ εγθαηεζηεμέκεξ επηπεηνήζεηξ.  πμο απαζπμιμύκ 4000 

ενγαδόμεκμοξ.  

Υπμδμμέξ[ 

Σημ πώνμ ηεξ ΒΙ.ΠΓ. οπάνπμοκ ζογθεθνημέκεξ οπμδμμέξ: α) εζςηενηθό μδηθό δίθηομ, β) 

δίθηοα ύδνεοζεξ, απμπέηεοζεξ μμβνίςκ, απμπέηεοζεξ αθαζάνηςκ, γ) βημιμγηθόξ 

θαζανηζμόξ, δ) ειεθηνμθςηηζμόξ μδώκ, ε) δίθηοα ειεθηνηζμμύ θαη ηειεθςκίαξ..  

Οη οπμδμμέξ έγηκακ πάνε ζημ Σύκδεζμμ βημμεπάκςκ πμο βειηίςζε ηηξ πνμμπηηθέξ γηα 

άκμηγμα ενγμζηαζίςκ εθεί θαη έπεηζε ημοξ θαημίθμοξ ηεξ εονύηενεξ πενημπήξ κα ενγαζημύκ 

μαθνηά από ημ θέκηνμ. 



 

 

 

  

 


