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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ.



  



ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ



ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΙΛΛΑΣ



ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΛΤΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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 ΜΕΛΟΣ: ΜΑΤΑΘΙΟΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ



  

ΠΕΜΠΤΗ ,19-3-2009, 9πμ-13μμ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ.

 Οι υδραυλικοί του ΕΠΑΛ Τήνου και οι μαθητές του Γενικού εκκλησιαστικού 
Γυμνασίου-Λυκείου Τήνου, δεσμεύτηκαν να αυτοματοποιήσουν το πότισμα των 
ελαιών του ελαιώνα του ΠΙΙΕΤ στη θέση του Αγίου Στυλιανού Δ. Τήνου.

 Δεξαμενή pvc 5000lt,σωλήνες φ/63,φ/32, φ/6, σύνδεσμοι,βάνες 2'',1'', γωνιές, ταφ 
κλπ ήταν τα απαραίτητα υλικά.

 Ακολούθησε ο σχεδιασμός του έργου από το καθηγητή τους κ. Ιωάννη Νικολή και τον 
κ. Ιωάννη Ψάλτη και αμέσως άρχισε η δουλεία των συνδέσεων.

 Kάποιοι μαθητές κόβουν χόρτα
 Πιο πέρα άλλοι κλαδεύουν ελιές.
 Άλλοι πάλι φυτεύουν ελιές εκεί όπου οι παλιές είχαν ξεραθεί  ........
 Το μεσημέρι η δουλειά τελείωσε και η υπόσχεση έγινε πράξη.
 Ευχαριστούμε παιδιά ,καλή πρόοδο ...... να σας δούμε σπουδαίους μηχανικούς
 Τα υλικά τα πρόσφερε η Δ.Ε. του ΠΙΙΕΤ......
 Η εργασία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της εβδομάδας πράσινου που 

συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με το ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
 Η οργάνωση-φωτογραφίες- κείμενα -παρουσιαση είναι έργο του κ. Ιωάννη 

Ψάλτη Γραμματέα του Συλλόγου και Αντιδημάρχου του Δήμου Τήνου



  

Ξεκινάμε με προσκύνημα στη αγία εικόνα



  

Η δεξαμενή pvc 5000ltΗ δεξαμενή pvc 5000lt



  

Οι μαθητές με τον καθηγητή τους 
απλώνουν τους σωλήνες



  

Εδώ γίνεται η σύνδεση σωλήνα φ/32 πάνω σε Εδώ γίνεται η σύνδεση σωλήνα φ/32 πάνω σε 
σωλήνα φ/63 σωλήνα φ/63 
με βάνα,μαστό και σύνδεσμομε βάνα,μαστό και σύνδεσμο



  

Εδώ γίνεται σύνδεση σωλήνα φ/6 με σωλήνα φ/32Εδώ γίνεται σύνδεση σωλήνα φ/6 με σωλήνα φ/32
και στην άκρη του σωλήνα φ/6 τοποθετείται μπεκ(σταλακτίτης)και στην άκρη του σωλήνα φ/6 τοποθετείται μπεκ(σταλακτίτης)



  

Ο νεαρός ανοίγει τρύπα φ/6 με τη Ο νεαρός ανοίγει τρύπα φ/6 με τη 
σγκρόμπια ( ειδικό τρυπητήρι)σγκρόμπια ( ειδικό τρυπητήρι)



  

Ομοίως



  



  

 Εδώ τοποθετείται φλοτέρ στη δεξαμενή



  

Για να γίνει η τρύπα στη δεξαμενή Για να γίνει η τρύπα στη δεξαμενή 
χρησιμοποιείται αιχμηρό μεταλλικό χρησιμοποιείται αιχμηρό μεταλλικό 
αντικείμενο πυρωμένο στη φλόγα αντικείμενο πυρωμένο στη φλόγα 
προπανίουπροπανίου



  

Κλάδεμα και καθάρισμα της ρίζας της ελιάς



  

Το φύτεμα νέας ελιάς



  
Το χώμα απλώνεται γύρο από τη ρίζα του δένδρουΤο χώμα απλώνεται γύρο από τη ρίζα του δένδρου


