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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Χαιρετίζω τις ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια της '' εβδομά-
δας του πρασίνου για το 2009'' - ''το έτος της πικροδάφνης''.

Η δημιουργία περιαστικών και αστικών χώρων πρασίνου αποτελεί μια πολύ 
καλή υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας. Η προσφο-
ρά αυτή έχει όραμα, προοπτική και συντείνει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθε-
σμα και μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της ποιότητας και την αναβάθμιση των 
συνθηκών ζωής των κατοίκων. Η δημιουργία χώρων πρασίνου αποτελεί στις 
μέρες μας αναγκαιότητα, που βοηθά να αισθανόμαστε τον περιβάλλοντα 
χώρο πιο ανεκτικό και ανθρώπινο. Ο Δήμος Τήνου τα τελευταία 3 χρόνια 
επιμένει και υπάρχουν πλέον χειροπιαστά αποτελέσματα στη δημιουργία και 
ανάπτυξη τέτοιων χώρων που προσφέρουν ποικιλία ευκαιριών για ξεκούρα-
ση, ψυχαγωγία, αναψυχή, αλλά και ενίσχυση της κοινωνικής επαφής των 
δημοτών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αναβάθμιση του φυσικού περι-
βάλλοντος.

Εκφράζω λοιπόν την ευαρέσκειά μου, αλλά και τα θερμά μου συγχαρη-
τήρια, στο Σύλλογο '' ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' για τις πρωτοβουλίες του, τη 
συνεργασία του, αλλά και τη βοήθεια που προσφέρει στο Δήμο Τήνου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλα τα παιδιά της Τήνου για τη συμμετοχή τους 
στις δενδροφυτεύσεις και στη δημιουργία έργων τέχνης  με θέματα από το 
περιβάλλον.

Πράξεις σαν και αυτές, φανερώνουν την έμφυτη αγάπη του Τηνιακού για 
το πράσινο, το περιβάλλον και τον τόπο του γενικότερα.

Ο Δήμος Τήνου αλλά και εγώ προσωπικά θα είμαστε συνοδοιπόροι σε 
όλες τις εκδηλώσεις και θα ενθαρρύνουμε πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Τήνου

Σίμος ορφανός
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ

'' ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975

'' TO ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ'' - ''ΕΒΟμΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2009''

Η δική μας συμβολή στις δράσεις για την ''εβδομάδα πρασίνου 2009'' - "το 
έτος της πικροδάφνης'';

Μιά σπίθα που ανάψαμε στις καρδιές εξαίρετων και χαρισματικών εκπαιδευ-
τικών, ευαισθητοποιημένων και άριστα ενημερωμένων μαθητών και μαθητριών 
σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, στο Σώμα του Ελληνικού Οδηγισμού Τή-
νου, στα μέλη των Συλλόγων της Τήνου, στους υπαλλήλους  Δημοσίων Υπηρε-
σιών και στους απλούς πολίτες, που δημιούργησαν με τη σειρά τους ένα πάζλ 
προσφοράς και συνεργάστηκαν για μια ολόκληρη εβδομάδα, με σημαντικά και 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

1ον : Πραγματοποιήθηκε, σειρά ομιλιών στα σχολεία για τη φύση, το φυσικό πε-
ριβάλλον και τον τεχνολογικό πολιτισμό .

2ον : φυτεύτηκαν περισσότερες από 4.500 πικροδάφνες σε διάφορα επιλεγ-
μένα σημεία του τόπου μας (στο επαρχιακό δίκτυο, τον περιφερειακό δρόμο της 
πόλης Τήνου, σε πεζοδρόμια, προαύλια σχολικών μονάδων κλπ).

3ον : Γράφτηκαν για την ''εβδομάδα πρασίνου 2009'' - ''το έτος της πικροδάφ-
νης'' δύο σημαντικά έργα α) το παραμύθι  ''για της πικροδάφνης τ'άνθη'' και β) το 
λεύκωμα  ''το έτος της πικροδάφνης.

4ον : Οργανώθηκε έκθεση έργων τέχνης των μαθητών και των μαθητριών 
όλων των Σχολικών Μονάδων της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Τήνου , 
του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου και του Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού 
της ''Ειρήνης''.

Εκατοντάδες έργα, ελεύθερης σκέψης και έκφρασης των παιδιών μας, αναρ-
τήθηκαν για δύο μήνες στην φιλόξενη αίθουσα του νέου Δημαρχείου του Δή-
μου Τήνου και έτυχαν, εξαιρετικών επαίνων, όπως καταγράφονται και στο Βιβλίο 
Εντυπώσεων της εκθέσεως.

Τα παιδιά με θέματα παρμένα από το φυσικό περιβάλλον, ανέδειξαν τις  ομορ-
φιές της φύσης, αλλά και παρουσίασαν με μοναδικό τρόπο τη βάρβαρη κακοποί-
ηση του φυσικού περιβάλλοντος από τον ίδιο τον άνθρωπο. Παράλληλα, μέσα 
από άλλα έργα τους, μας σκόρπισαν ελπίδες και πρότειναν λύσεις για την απο-
κατάσταση της φυσικής ισορροπίας στον πλανήτη γη με την εφαρμογή συστη-
μάτων ανακύκλωσης των υλικών, τη χρήση των ήπιων μορφών ενέργειας κλπ.

5ον :  Έγινε παρουσίαση εργασίας για την αξιοποίηση των νερών της περιοχής 
''Λειβάδας Τήνου'', που ρέουν επιφανειακά και χάνονται στον όρμο της Λειβά-
δας, στη θάλασσα, νερά που η αξιοποίησή τους θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα 
ύδρευσης και άρδευσης σε επίπεδο του νησιού μας. Σήμερα ως γνωστόν μετα-
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φέρεται στο νησί μας νερό με υδροφόρες, με κόστος που πλησιάζει τα  800.000 
Ευρώ ετησίως . 

6ον : Έγινε παραγωγή 8 νέων συλλεκτικών cd, με πλούσιο φωτογραφικό υλι-
κό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της ''εβδομάδας 
πρασίνου''.

7ον : Έγινε παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ από την κ. Ροζ-Mαρί Λεβαντίνου και το 
studio www.foto-elena.gr που προβλήθηκε πολλές φορές, λόγω του ενδιαφέ-
ροντος που παρουσίασε, από το Τηλεοπτικό κανάλι του Δήμου Εξωμβούργου.

8ον : Εκδόθηκε με δαπάνες του Δήμου Τήνου το βιβλίο '' Το έτος της πικροδάφ-
νης'', ως ανάμνηση και επιβράβευση της εθελοντικής προσφοράς των μαθητών 
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του νησιού και όχι μόνο, μιας μεγάλης προ-
σπάθειας που έγινε σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ευχαριστούμε  
Τους Δ/ντές και τις Δ/τριες των Σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαί-

δευσης, τους δασκάλους και τις δασκάλες , τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, 
τις Νηπιαγωγούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευ-
σης και τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, για την ευγενική και ουσιαστική συμβολή 
τους στην πραγματοποίηση των παραπάνω. Tο κανάλι του Δήμου Eξωμβούργου.

Το Δήμαρχο Τήνου κ. Σιμο Ορφανό και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου 
(υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις) και καλύφθηκε 
το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που απαιτήθηκαν για τις εκδηλώσεις ''εβδο-
μάδα πρασίνου 2009'' και την έκδοση του βιβλίου '' Το έτος της πικροδάφνης''

Tο A.T. Tήνου που έλαβε μέρος στις δενδροφυτεύσεις ενώ παράλληλα φρό-
ντισε για την ασφάλεια των μετακινήσεων των παιδιών μας και την Πυροσβε-
στική Yπηρεσία Tήνου για το πρώτο πότισμα που πρόσφερε στα νεαρά φυτά. 
Όλους τους συλλόγους και τους απλούς πολίτες που μετείχαν στην επιτυχία 
των στόχων μας.

Tέλος θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να αποδώσω τιμή στην Mαρία 
Πατρινού η οποία υπήρξε πολύτιμη συνοδοιπόρος της όλης προσπάθειας μέχρι 
την τελευταία της ανάσα.

Tο έτος της πικροδάφνης φέρει και την δική της ψυχική σφραγίδα, ενώ κάθε 
φουντωμένη φυλλωσιά αποτελεί την πιο γλυκειά ανάμνηση της δικής της πα-
ρουσίας πoυ πάντα θα μας συντροφεύει.

                       Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ο Συντονιστής των εκδηλώσεων 

Ιωάννης Ψάλτης
Αντιδήμαρχος του Δήμου Τήνου

Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Tο τελευταίο γράμμα της Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου
''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ''
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11/1/2009

Αγαπημένε φίλε και συνταξιδιώτη Αντιδήμαρχε  κ. Γ. Ψάλτη.
Με τις ταξιδεύτρες θύμησες να φτεροκοπήσεις μύριες ευχές στο ξημέρω-

μα του καινούργιου χρόνου.
Απέναντι στην εκτίμησή σας και στην αγάπη σας, τοποθετούμαι με βαθειά 

συγκίνηση και άρωμα ψυχής.
Αρκετές φορές διέτρεξα τις πολύτιμες σελίδες-πληροφορίες του EMAIL 

(αναφέρεται στο κείμενο - σχέδιο της πρόσκλησης, για τις εκδηλώσεις ''εβδο-
μάδα πρασίνου'' - ''το έτος της πικροδάφνης'', που της είχε στείλει ο Γραμμα-
τέας κ. Ιωάννης Ψάλτης, ζητώντας από αυτήν την έγκριση και την υπογραφή 
της), και κάθε φορά το πρόσωπό μου φωτίζονταν όλο και περισσότερο. Ίσως 
να έφθασε η ώρα που το νησάκι μας θα αποτελείται από ένα πολύχρωμο 
τετράδιο με ζωγραφιές κι' αρώματα ανοιξιάτικα λουλουδιών, χάρις στις επί-
πονες και επίμονες επί 32 χρόνια προσπάθειες του Συλλόγου μας, σχέσεις 
και όνειρα μιας ολάκερης ζωής, που ταξιδεψαν αντίκρυ στον άνεμο, αντίκρυ 
στη φθορά του χρόνου, με γερά λευκόπανα καραβιού, προμηθεύοντας το 
νησί μας να γίνει ανθός πολυπλημύριστος στις γειτονιές, στα καλτερίμια κι'ο-
λούθε όπου το βλέμμα στοργικά θ'απαλογέρνει.

Αυτός ο Παντηνιακός ξεσηκωμός με μπροστάρη τον αγαπημένο μας Δή-
μαρχο και συνοδοιπόρο κ. Σίμο Ορφανό, ομοιάζει με μια ατέλειωτη πομπή 
αρμάτων, με χέρια ενωμένα για πίστη και ευλογία.

Ο Σύλλογός μας πέρασε στο έτος 2009 ατόφιος , αναλλοίωτος.
Ετούτο το λεύκωμα  είναι μόχθος, δύναμη ψυχής, θυσία , πλήθος δυνάμε-

ων, αφού χωρίς αυτά ο πλούτος είναι αξιοκαταφρόνητος. Εδώ υπάρχει παλ-
μός, μόχθος, προκοπή !

Ας μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα  και παρατάμε τη ΖΩΗ στους ανίδεους 
και στη σκόνη του καιρού, για να μη γίνεται η ζωή μας ξένη , κι ο θάνατος 
βραχνάς.

Πάντα να αντιστεκόμαστε, να ορθωνόμαστε και να ντυνόμαστε με και-
νούργια φυλλωσιά.

Εύχομαι στο Σύλλογό μας, να νάναι μια φλεγόμενη κορυφή, κι'όλοι μαζύ να 
παλεύουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ! Για την ΟΜΟΡΦΙΑ, για το ΧΡΕΟΣ, για την ΠΙΣΤΗ! 

Μ' ένα κλωνάρι ροδοδάφνης, μ' ένα κλωνάρι ελιάς
Λυπήσου εκείνους που δεν ονειρεύονται
Με ειλικρινά αισθήματα

Μαρία Πατρινού 



Σύλλογος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
'' Ρίζωμα και Καρποφορία''

Όταν την άνοιξη του 1975 συγκεντρωθήκαμε στο Α' Δημοτικό Σχολείο Τή-
νου μια ομάδα ανθρώπων διαφόρων ηλικιών και επαγγελμάτων, με ένα 
όμως κοινό στόχο, να δενδροφυτέψουμε το νησί μας και να διασώσουμε 
μερικά από τα αριστουργήματα της λα'ι'κής δημιουργίας, κανείς από μας δεν 
φανταζόταν το μέγεθος της επιτυχίας που θα είχε αυτή μας η προσπάθεια .

Τα όσα έγιναν την πρώτη 15ετία είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο που εξέ-
δωσε ο Σύλλογος το 1990 με τον τίτλο,'' ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 15 χρόνια 
προσφοράς στην Τήνο''. Σ' αυτό μαθαίνει κανείς το τι προηγήθηκε της ιδρύσε-
ως του Συλλόγου, τις ατομικές- ηρωικές προσπάθειες μερικών πρωτοπόρων 
οραματιστών, τις απαισιόδοξες θέσεις των αντιδραστικών, το πλούσιο έργο 
των πρώτων Διοικητικών Συμβουλίων , τόσο στη δενδροφύτευση, όσο και 
στη διάσωση των λα'ι'κών αριστουργημάτων , των περιστερώνων, την ίδρυση 
του φυτωρίου, την κατασκευή ή διάσωση μικρών παραδοσιακών κτισμάτων, 
την προστασία και αναπαλαίωση πηγών και κρινών, τα έργα πρόσβασης σε 
παραλίες, την αναγνώριση του Συλλόγου με επαίνους και ηθικές αμοιβές εκ 
μέρους της πολιτείας και διαφόρων φορέων και άλλα πολλά .

Από τότε μέχρι σήμερα ο Σύλλογος συνεχίζει την ευεργετική του δράση 
παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες συναντούν όλες οι ομαδικές 
δράσεις και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των συμπολιτών μας και ιδίως 
των μαθητών, οι οποίοι τον έχουν αγκαλιάσει και αγαπήσει, όπως ξέρουν να 
αγαπούν τα παιδιά.

Παρακολουθώ το έργο του, καμαρώνω για τις επιτυχίες  του, βοηθώ το κατά 
δύναμιν και εύχομαι να είναι ακμαίος στα 50 του χρόνια και ώριμος στα 100.

Σάββας Απέργης
τ. Δήμαρχος Τήνου

Ιδρυτικό Μέλος 
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Χαιρετισμός του Προϊσταμένου
του 5ου Γραφείου Π.Ε. Κυκλάδων

         

        Η διατήρηση και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος έχει γίνει 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας, σε 
μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και οι θυσίες στο βωμό του 
κέρδους δεν έχουν φραγμούς και όρια, σε μια εποχή που οι πολιτικοί μας 
άρχισαν να συζητούν για πράσινη ανάπτυξη. Ως  μοναδική ελπίδα προβάλλει 
η ενεργοποίηση των πολιτών, οι οποίοι με κατάλληλη ενημέρωση και παιδεία 
θα κληθούν να ανατρέψουν και να αντιστρέψουν όλες τις δυσμενείς συν-
θήκες και να πρωτοπορήσουν στην προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη.

         Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την έκδοση του βιβλίου «Έτος Πικροδάφ-
νης» του Δήμου Τήνου. Πρόκειται για μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος έκδο-
ση και όπως φαίνεται από τα περιεχόμενά της, δημοσιεύονται πρωτότυπες 
ανακοινώσεις, άρθρα και φωτογραφικό υλικό γύρω από το περιβάλλον, με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση των αναγνωστών και ιδιαίτερα των μαθητών σε 
θέματα που σχετίζονται με την προστασία του.

       Συγχαίρω τους εμπνευστές και δημιουργούς αυτής της πνευματικής  
προσπάθειας και εύχομαι από βάθους ψυχής να βρει άξιους μιμητές.

Δεκέμβρης 2009
Ιωάννης Πολατσίδης 

Προϊστάμενος του 5ου Γρ. Π.Ε. Κυκλάδων.                                              
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«ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ μΑθΗΤΩΝ
μΑΣ ΚΑθΙΣΤΟΥΝ ΑΙΣΙΟΔΟξΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ μΕΛΛΟΝ»

H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε) αποτελεί πλέον θεσμό στην ελληνική 
εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης, τα οποία σχεδιάζουν και υλοποιούν και στις Κυκλάδες όλο και περισ-
σότεροι εκπαιδευτικοί και μαθητές, συμβάλλουν σημαντικά στην ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση, μέσα από μια σειρά ποικιλόμορφων 
διε-πιστημονικών εκπαιδευτικών δράσεων.

Τόσο τα προγράμματα Π.Ε που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 
όσο και οι περιβαλλοντικές δράσεις (εθελοντικοί καθαρισμοί ακτών, δεν-
δροφυτεύσεις, επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) κινού-
νται στην κατεύθυνση της αειφορίας και μας καθιστούν αισιόδοξους για το 
μέλλον. Πόσο μάλλον όταν πραγματοποιούνται σε ένα νομό ιδιαιτέρου φυ-
σικού κάλλους, ο οποίος όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται όλο 
και εντονότερες περιβαλλοντικές πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριό-
τητες και δη από το διαρκώς ογκούμενο τουριστικό ρεύμα.

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων αντα-
ποκρίθηκε στην πρόσκληση του δήμου Τήνου και του ιδιαίτερα δραστήριου 
συλλόγου «Οι φίλοι του πρασίνου» και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 
«Εβδομάδας πρασίνου» ,με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της Δασο-
πονίας (21 Μαρτίου), συνεργάστηκε σε μια σειρά δράσεων με τη συμμετοχή 
των σχολείων της Τήνου με θέμα «Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
της Τήνου: η συμβολή των σχολείων».
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Οι δράσεις αυτές ,που πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο του 2009, αφορού-
σαν συγκεκριμένα σε ενημερωτικές παρουσιάσεις απευθυνόμενες στους 
μαθητές των σχολείων, δενδροφυτεύσεις, καθώς και σε δράσεις ευαισθη-
τοποίησης.

Οι μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων της Τήνου ζωγράφισαν, 
έκαναν παζλ και κατασκευές στα σχολεία τους με θέματα από το φυσικό 
περιβάλλον του νησιού. Τα έργα των μαθητών εκτέθηκαν στην αίθουσα του 
Δημαρχείου Τήνου, όπου εκατοντάδες επισκέπτες θαύμασαν την πρωτο-
τυπία και την ποικιλομορφία των μαθητικών έργων, καθώς και την ευαίσθητη 
ματιά τους ,αναφορικά με την προσέγγιση της φύσης και της οικολογίας.

Είναι ιδιαίτερη χαρά μας να προλογίζουμε ένα έντυπο στο οποίο συγκε-
ντρώθηκαν ,σταχυολογήθηκαν και παρουσιάζονται ευσύνοπτα οι παραπάνω 
δράσεις, που υλοποιήθηκαν από μαθητές της Τήνου. Συγχαίρουμε το δήμο 
Τήνου για την πρωτοβουλία της έκδοσης, αλλά και όλους τους μαθητές δη-
μοτικών και νηπιαγωγείων της Τήνου και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς 
,που συμμετείχαν ενεργά σ΄ αυτή την πρωτοβουλία, η οποία είμαστε σίγου-
ροι ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ
Μsc, Yπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Δ/νσης Εκπ/

σης Κυκλάδων
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MAθHTIKEΣ ΔPAΣEIΣ ΔENΔPOΦYTEYΣHΣ KAI
KAΛΛITEXNIKHΣ ΔHMIOYPΓIAΣ ΣTHN THNO 2009

Το όμορφο νησί της Τήνου, το νησί της Παναγίας, έχει ευλογηθεί με πολλά 
φυσικά κάλλη. Μεταξύ αυτών είναι και η ποικιλόμορφη χλωρίδα της με το ζω-
ογόνο πράσινο της αιγαιοπελαγίτικης βλάστησης, που εκτός της αισθητικής 
απόλαυσης προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στη ζωή του νησιού. Εν τούτοις, 
στον πυρετό της σύγχρονης ανάπτυξης με την φιλοσοφία του γρήγορου 
κέρδους των τελευταίων δεκαετιών, η αξία της βλάστησης συχνά παραβλέ-
φθηκε και αγνοήθηκε.

Τα σύγχρονα όμως περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως π.χ ακραία καιρικά 
φαινόμενα, λειψυδρία, απώλεια βιοποικιλότητας, διάβρωση και ερημοποίηση 
περιοχών, έχουν στρέψει και πάλι την προσοχή του σύγχρονού ανθρώπου 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται και 
πάλι να διαδραματίσει το ρόλο της, ευαισθητοποιώντας τους σημερινούς 
μαθητές και καλλιεργώντας κλίσεις και δεξιότητες στους αυριανούς, περι-
βαλλοντικά ενεργούς πολίτες. Ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
– Εκπαίδευσης για την Αειφορία, με συνεχείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, στοχεύει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η δημιουργική και επιτυχής πραγματοποίηση σειράς εκπαιδευτικών εκδηλώ-
σεων και δράσεων στο πλαίσιο της ''Εβδομάδας Πρασίνου'', που οργανώθη-
καν το Μάρτιο 2009 στο νησί της Τήνου, πρόσφερε σε όλους μας πολλαπλά 
οφέλη με την επιδιωκόμενη σύνδεση Σχολείου – Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Κοινωνίας. Η ευαισθησία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το εθελοντικό πνεύμα 
του συλλόγου ''Οι Φίλοι Του Πρασίνου'' και το ενδιαφέρον της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας για το περιβάλλον συνδυάστηκαν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στα περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά δρώμενα που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το σχολικό έτος 2008-2009 στην όμορφη Τήνο, και ευχόμαστε να συ-
νεχιστεί και στο μέλλον αυτή η συνεργασία.

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Δ.Δ.Ε Κυκλάδων

Μαρία – Γεωργία Δ. ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ
Δρ. Βιολόγος
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Ένα παραμύθι 
εμπνευσμένο από τους 

μαθητές του Ε’1 
του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Τήνου, 
στηριγμένο στη 

μοναδική αλήθεια ότι: 

Για της
Πικροδάφνης
τ’άνθη

«Το μόνο που πραγματικά χρειάζονται τα φυτά
είναι αγάπη και φροντίδα»
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κόκκινη
κλωστή...
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         ...δεμένη
     στην ανέμη τυλιγμένη,
          δωσ’ της κλώτσο να γυρίσει
                        παραμύθι ν’ αρχινίσει...
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Μ ια φορά 
και έναν 
καιρό σε 
μια ήσυχη 

πόλη, τη Δαφνούπολη, 
γνωστή σε όλους τους 
κηπουρούς, γεωπό-
νους και φυσιοδίφες 
ζούσε ένας μικρός 
θάμνος, η Δάφνη.

Μεγάλωνε σ΄ ένα δημόσιο 
πάρκο γεμάτο δέντρα, θά-
μνους και παρτέρια   με κατα-
πράσινο χορτάρι, αγριόχορτα 
κι αγριολούλουδα. 

Όλοι θαύμαζαν τα παρτέρια 
με τα λουλούδια, κοντοστέκο-
νταν και χάζευαν τα ψηλά δέ-
ντρα. Ακόμα και τ’ αγριόχορτα 
κάποιοι τα μάζευαν για το σπίτι. 
Κανείς όμως δεν έδινε σημα-
σία στη μικρή Δαφνούλα.

Κι έτσι αυτή μεγάλωνε μόνη… Ξερή 
και ποτισμένη μόνο από την πικρία της 
μοναξιάς της. Χωρίς άνθη, χωρίς χρώ-
μα και άρωμα. Έτσι μέρα με τη μέρα η 
πίκρα αυτή πότισε όλα της τα κλαδιά 
κι ήταν τόσο μεγάλη που έφτασε μέ-
χρι τις ρίζες της, ώσπου το φύλλωμά 
της έγινε πικρό σαν δηλητήριο.

Οι κηπουροί δεν πλησίαζαν να τη 
φροντίσουν, ακόμα και μια χελώνα 
η Χαιρέτα- Χαιρέτα που ζούσε στο 
ίδιο πάρκο δεν τη χαιρετούσε, όπως 
συνήθιζε με τα άλλα φυτά. Όλα τα 
πλάσματα του πάρκου τη φώναζαν 
κοροϊδευτικά Πικροδάφνη.22



Μια μέρα, μια πα-
ρέα παιδιών ήρθε 
στο πάρκο κι έπαιζε 
ζωηρά. Oι χαρού-
μενες φωνές τους 
αναστάτωσαν την 
ησυχία της. Ξαφνι-
κά μια πολύχρωμη 
μπάλα έπεσε πάνω 
της με ορμή και τη 
χτύπησε. Η μικρού-
λα Πικροδάφνη τα 
έχασε και φοβι-
σμένη όπως ήταν 
άρχισε να κλαίει. 
Ένα μικρό αγόρι ψάχνοντας τη μπάλα άκουσε το κλάμα της 
και γύρισε προς τη μεριά της. Τότε είδε δίπλα στη μικρή Πικροδάφνη την 
μπάλα του. Έσκυψε να την πάρει και άκουσε μια παραπονιάρικη φωνού-
λα…

- Πρόσεχε λιγάκι, με 
τσάκισες!

- Ωχ ποιος είναι εκεί;
- Εγώ είμαι, δε με 

βλέπεις;
- Σε βλέπω, αλλά δεν 

ήξερα ότι μιλάς. Αλή-
θεια μιλάνε τα φυτά;

- Μιλάνε, αλλά μόνο 
σε όσους τα πιστεύ-
ουν!!!

- Συγγνώμη που σε 
χτύπησα με την μπά-
λα μου, δεν το ήθελα. 
Πονάς;

- Είσαι στ’ αλήθεια πολύ ευγενικό παιδί, πώς σε λένε;
- Με συγχωρείς ξέχασα να συστηθώ. Είμαι ο Νικόλας. Κι εσύ; 
- Με φωνάζουν Πικροδάφνη…
- Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Θες να γίνουμε φίλοι;
- Δηλαδή θα ξανάρθεις;
- Αμέ, θα φέρω και τους φίλους μου, για να σε γνωρίσουν.
- Κι εγώ χάρηκα Νικόλα. Μη με ξεχάσεις….
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Την επόμενη μέρα ο Νικόλας πήγε πάλι στο πάρκο, αλλά αυτή τη φορά 
έφερε και τους φίλους του, όπως είχε υποσχεθεί στην Πικροδάφνη. Τους 
είχε πει ότι είχε συνομιλήσει με ένα φυτό, μα εκείνοι δεν τον πίστεψαν.

- Γεια σου Πικροδάφνη, ήρθαμε! 
Ορίστε εδώ είναι!
- Να σου συστήσω τους φίλους μου.
- Γεια σας παιδιά, είπε διστακτικά η Πικροδάφνη.
Τα παιδιά δεν απάντησαν…
- Μα γιατί δεν τη χαιρετάτε;
- Ο τρελό-Νικόλας τα έχασε παιδιά, με την Πικροδάφνη έπιασε μπλα 

μπλα… τραγουδούσαν οι φίλοι του.
- Μίλα τους πιο δυνατά, γιατί με περνάνε για τρελό, είπε ο Νικόλας στην  

Πικροδάφνη.
- Τους μιλάω, αλλά αυτοί δε με ακούν. Να, κοίτα τους φεύγουν…
- Μα γιατί;
- Αφού σου είπα. Μόνο όσοι αγαπούν τα φυτά μπορούν να τα ακούσουν.

Τα παιδιά έφυγαν και 
η Πικροδάφνη έμεινε 
μόνη της με το Νικόλα. 

- Γιατί είσαι παραπο-
νεμένη μικρή μου Πι-
κροδάφνη και τα φύλ-
λα σου έγειραν στη 
γη;

- Λυπάμαι που τα μι-
κρά παιδιά δε νοιάζο-
νται για τη φύση.

- Μη το λες αυτό, 
δεν είναι όλα τα παι-
διά έτσι.

- Μα εγώ δεν έχω γνωρίσει άλλον εκτός από εσένα, που να 
μπορεί να με ακούσει.

- Κι όμως στο νησί μου πολλά παιδιά νοιάζονται για τα φυτά και θα μπο-
ρούν να σε ακούσουν, όπως σε άκουσα κι εγώ. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό.

- Υπάρχει τέτοιο μέρος; Σαν παράδεισος μου ακούγεται!
- Η Τήνος είναι! Όμως δεν ξέρω, αν θα σου άρεσε να ζεις εκεί. Έχει 

πολλή υγρασία, δυνατό αέρα και πολύ ήλιο…
- Ααααααααα θαυμάσια!!! Αυτό είναι το αγαπημένο μου περιβάλλον. Σε 

παρακαλώ πάρε με μαζί σου κι εγώ θ’ ανθίσω, θα αποκτήσω χρώματα για 
να σ’ ευχαριστήσω.
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Έτσι ξεκίνησαν το ταξίδι τους για 
την Τήνο. Από την ώρα που μπήκε 
η Πικροδάφνη στο καράβι ανυπο-
μονούσε να φτάσει στο νησί. Το 
θαλασσινό αεράκι την έκανε να 
νιώθει κιόλας καλύτερα. Μέσα της 
δυνάμωνε η ελπίδα για μια καλύτε-
ρη ζωή και η καρδιά  της σκίρτησε. 

Όταν έφτασαν επιτέλους στην Τήνο, ο Νικόλας το πρώτο πράγμα που 
έκανε ήταν να τη μεταφυτέψει στο πιο ωραίο παρτέρι του κήπου του. 
Και επειδή ήταν 
ήδη αργά, έσκυ-
ψε και της έδωσε 
ένα γλυκό φιλί 
για καληνύχτα.

Η Πικροδάφνη 
σαν έμεινε μόνη 
της συγκινήθηκε. 
Δάκρυα πλημμύ-
ρισαν τα μάτια της 
και όπου έσταζαν 
άρχισε να βγάζει 
τα πρώτα της κόκ-
κινα άνθη! 

Συλλογιζόμενη την αγνότητα της ψυχής του μικρού Νικόλα, το πρώτο 
λευκό λουλούδι άνθισε στο μέρος της καρδιάς της! 

Κι όταν έφερε στο νου της το φιλί του, στα μάγουλά της άνθισαν δυο 
ροζ λουλούδια.

 Και από την ευγνωμοσύνη της στολίστηκε με κίτρινα λουλούδια, φω-
τεινά σαν τον ήλιο της Τήνου και … τώρα λάμπει από χαρά!!!

Η ζωή της άλλαξε. Είχε ένα φίλο να την αγαπά και πολλούς φίλους να 
τη φροντίζουν, όπως της είχε υποσχεθεί ο Νικόλας. Είχε βρει επιτέλους 
το ιδανικό της περιβάλλον. Καμιά πίκρα δε σκίαζε πια την ψυχή της!

Tέλος
25



Και ζήσανε αυτοί καλά 
κι εμείς καλύτερα!!!
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Tο παραμύθι αυτό γράφτηκε για τις εκδηλώσεις της

«Eβδομάδας Πρασίνου» στην Τήνο,
για το έτος 2009, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως

«Έτος Πικροδάφνης».

Συγγραφική ομάδα - εικονογράφηση:

Οι μαθητές του Ε1 ( αλφαβητικά )

Απέργη Σοφία
Απέργης Νίκος

Αράθυμος Βαγγέλης
Βασιλάκης Στέργιος
Βελουδή Αρετούσα
Βελουδίου Βασιλική
Βιδάλη Μαρλένα
Βιδάλη Ναταλία
Βιδάλης Νίκος

Γεωργακοπούλου Δήμητρα
Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος

Γκινάι Ιωακείμ
Δελλατόλα Κατερίνα

Δελώτη Μάτα
Δεσίπρη Μαρουλίν

Δεσύπρης Αντώνης
Κομνού Μαρία

Λαγουρού Μαριγούλα
Λεβαντή Μαριάννα
Λέκασι Θεοδώρα

Υπεύθυνη καθοδήγησης η δασκάλα του τμήματος: θεοχάρη Αγγελική
Επιμέλεια έκδοσης - Eπεξεργασία Η/Υ πρωτότυπης έκδοσης :

Τσουκνίδα μαρία
Εκδότης: 2ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου

Σχολικό Έτος: 2008 - 2009
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Tο λεύκωμα αυτό είναι αφιερωμένο στην 
«Πικροδάφνη» μέσα στα πλάισια των εκδηλώσεων 

«Eβδομάδας Πρασίνου» στην Tήνο, για το έτος 
2009 το οποίο χαρακτηρίστηκε έτος Πικροδάφνης.

H επιμέλεια έγινε από τους μαθητές της ΣT’ τάξης 
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Tήνου με τη βοήθεια 

των δασκάλων τους

Πηνελόπης Διασκούφη &
Eυαγγέλου Kοντοβουνήσιου

Mάρτιος 2009
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ΠIKPOΔAΦNH
NERIUM OLEANDER

ΤΑξΗ: ΣΤ'
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Πληροφορίες για την 
Πικροδάφνη



Η ταυτότητά μου ………..
Να σας συστηθώ ………..

Το κοινό μου όνομα είναι πικροδάφνη.

Η επιστημονική μου ονομασία είναι Νήριον το ολέανδρον.
(Nerium o leander)

Μερικές ακόμη ονομασίες μου……..

Εκτός από πικροδάφνη, με προσφωνούν
• ροδοδάφνη,

• ροδάφνη (Θήρα),
• σφάκα (Κρήτη),

• λέανδρο (Κέρκυρα)……….
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μήπως επιθυμείτε να με γνωρίσετε καλύτερα;

Είμαι φυτό θαμνώδες αλλά και δενδρύλλιο αυτο-
φυές αλλά και καλλιεργήσιμο, αειθαλές με γαλα-
κτώδη χυμό. Ανήκω στο γένος Νήριον της οικογέ-
νειας Αποκυνίδες (APOCYNACEAE).
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Προσπαθήστε να θυμηθείτε πού 
έχουμε συναντηθεί. Μήπως κατά 
μήκος των δρόμων, των εθνικών 
οδών, σε πάρκα; Σίγουρα, ναι, εκεί. 
Είμαι, ξέρετε καλλωπιστικό (διακο-
σμητικό) φυτό. Έτσι οι άνθρωποι με 
φυτεύουν σ’ αυτά τα μέρη για το 
πράσινο φύλλωμά μου και τα υπέ-
ροχα λουλούδια μου. Μπορείτε 
ακόμη να με δείτε και σε κάποιες 
γλάστρες. Αλλά και σαν αυτοφυές 
μπορεί να με έχετε συναντήσει σε 
ρεματιές, κοντά σε όχθες ποτα-
μών, σε υγρές θέσεις με χαμηλό 
υψόμετρο, σε φαράγγια….
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Πού προτιμώ να ζω;

Πού ευδοκιμώ;

Πού νομίζετε; 

Μα αφού λατρεύω τον ήλιο και 
το ήπιο κλίμα, πού αλλού; Στα με-
σογειακά κράτη, στη Ν. Πορτογα-
λία, το Ιράν έως και την Α. Ασία. 
Μεγαλώνω σε κάθε τύπο χώ-
ματος ακόμα και στα πιο φτωχά. 
Αντέχω σε περιόδους ξηρασίας 
και μάλιστα (διάβασε με προσο-
χή!!!) σε σημεία με ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Είμαι λοιπόν «σκληρο-
τράχηλο» φυτό. Τα καταφέρνω 
και επιζώ ακόμα κι αν το υπέργειο 
τμήμα μου υποστεί ολοκληρωτική 
καταστροφή. 

Επανέρχομαι δριμύτερη!!!
Δεν πτοούμαι!!!
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Και τώρα περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν την εμφάνισή μου.

Τα προτερήματά μου:

Έχω ύψος από 1-5μ. Φύλλα λογχοειδή, οξύληκτα, ακέραια με βραχύ μίσχο 
και μήκος 10-22 εκ. Τα άνθη μου είναι συνήθως ρόδινα, λευκά ή κόκκινα (μα 
γιατί να μην αναφερθώ στα κίτρινα αλλά και στα πορτοκαλί καθώς και στις 
ποικιλίες με τα δίχρωμα ή τα διπλά μου άνθη;) Σχηματίζουν επάκριους κορύμ-
βους. Τι θα πει αυτό; Να σας το εξηγήσω. Θα χρησιμοποιήσω επιστημονική 
ορολογία. Ο κόρυμβος μοιάζει με βότρυ όπως δηλ. στο διπλανό σχήμα αλλά 
οι ποδίσκοι των ανθέων δεν έχουν ίδιο μήκος και τα άνθη βρίσκονται στο 
ίδιο επίπεδο σχεδόν. Ο καρπός μου είναι κυλινδρικός γεμάτος πολλά μικρά 
σπέρματα (στενόμακρη κάψα).
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Κάτι για το οποίο νιώθω περήφανη. (Δεν είπα καυχιέμαι. Μην προτρέχετε 
και παρεξηγηθούμε). Οι ρίζες μου εισχωρούν στην αρχαιότητα. (Το πιστεύετε 
αυτό;). Ο Θεόφραστος αναφέρεται σ’ εμένα ονομάζοντάς με «δάφνη η 
αγρία». Ο δε Διοσκουρίδης με ονομάζει «νήριον» «ροδοδάφνη» ή «ροδόδε-
ντρο». 
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Καλλωπισμός

Είπαμε πως δεν χρειάζομαι 
πολλή φροντίδα αλλά… λίγο 
κλάδεμα στο τέλος του χειμώνα 
με αρχές της άνοιξης είναι ό,τι 
πρέπει. Αν κλαδευτώ κατάλλη-
λα, μπορώ και να αγγίξω να όρια 
ενός μικρού δέντρου. 
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Πολλαπλασιασμός

Φυτά νεαρά «απόγονοί 
μου» δημιουργούνται με α) 
παραφυάδες που τις πα-
ραχώνετε (βοηθήστε, πα-
ρακαλώ….) στο χώμα την 
άνοιξη  β) με ώριμες κορυ-
φές μέσα σε γυάλινο δο-
χείο για να ριζοβολήσουν.
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Εχθροί μου

Δε με «χωνεύουν»,
«μ’ έχουν βάλει στο μάτι»
α) οι ψώρες 
β) οι αφίδες  
γ) και οι σφήκες
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Oι ασθένειές μου

Δυστυχώς όπως όλα τα φυτά έτσι 
και εγώ μπορώ να αρρωστήσω. 

α) Το βακτήριο Pseudomonas 
savastanoi με ταλαιπωρεί γιατί προ-
καλεί παραμορφώσεις στους βλα-
στούς μου.

β) επίσης ο κύριος περονόσπο-
ρος «με βάζει στο στόχαστρό του», 
«θέλει να με εξοντώσει» .

γ) Και τέλος οι μύκητες που προκα-
λούν σκωρίαση των φύλλων μου.
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Τελειώνοντας θα σας εκμυστηρευτώ τα παρακάτω.
Διαβάστε τα προσεκτικά.

Όλα μου τα μέρη είναι δηλητηριώδη, διότι περιέχουν την 
τοξική ουσία, ολεαντρίν και άλλους γλυκοζίτες (μακριά απ’ 
αυτούς…). Αν τα ζώα μασήσουν τα φύλλα μου, τα λουλούδια 
μου ή τους βλαστούς μου, μπορεί να πεθάνουν. Οι άνθρωποι 
όταν με κλαδεύουν, πρέπει να φοράνε απαραίτητα γάντια. 
Την τοξικότητά μου μα και τις θεραπευτικές μου ιδιότητες τις 
γνώριζαν από την αρχαιότητα. Ιδιαίτερα εκτιμήθηκα από τους 
Άραβες γιατρούς (τους ευχαριστώ). Σήμερα στη Γαλλία (έτσι 
με πληροφόρησαν) κατεργάζονται 4-5 τόνους φύλλων μου 
τον χρόνο για να πάρουν την ολεανδρίνη που χρησιμοποι-
είται από τις φαρμακοβιομηχανίες. Η σκόνη μου γίνεται πο-
ντικοκτόνο φάρμακο και το ξύλο μου λαβές εργαλείων και 
μικροαντικείμενα. 43



• Ποιήματα 

• Παραμύθια

• Λαϊκές παραδόσεις

• Ακροστιχίδες

  για την πικροδάφνη
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ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Μια μέρα σαν κι αυτή
Που όλοι ήτανε καλά
Μια πικροδάφνη μόνη
Έκλαιγε για τα καλά.

Και μόνη συλλογίζονταν:
«Γιατί σ’ εμένα αυτό;
Φίλους να μην έχω, 
Ούτε ένα ξάδελφο».

Και εκεί που ήταν μόνη
Και έκλαιγε για τα καλά

Ένα παιδί ήρθε δίπλα
Για να της κρατάει συντροφιά.

Και έφτιαξε ένα παραμύθι
Και της το διάβασε

Εκείνο την ερώτησε
Αν της αρέσει

Εκείνη «ναι» αποκρίθηκε 
Και φίλοι γίνανε

Και περνούσανε ωραία

Και άλλα παιδιά ήρθανε
για να της κάνουνε παρέα

και περνούσανε ωραία 
και περνούσανε ωραία.

Κοντιζά Κατερίνα ΣΤ΄1
2ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου

45



 

«Η πικροδάφνη»

Στης πικροδάφνης τον ανθό
Έγειρα ν’ αποκοιμηθώ

Λίγο ύπνο για να πάρω
κι είδα όνειρο μεγάλο.

Παντρευόμουν την αγάπη μου
σε πείσμα, σε γινάτι μου

και τη δίνουν στον εχθρό μου
για το πείσμα το δικό μου.

Στο γάμο τους με προσκαλούν
και για κουμπάρο με καλούν
για να πάω να στεφανώσω

δυο κορμάκια να ενώσω.

Παίρνω τα στεφάνια τα χρυσά
κράτα καημένη μου καρδιά

με λαμπάδες από ασήμι
να υπάρχει εμπιστοσύνη.

Μέχρι και ένας σημερινός, άξιος καλλιτέχνης τραγούδησε για μένα!!!

Θα χαρώ να σας ακούσω να το τραγουδάτε κι εσείς!
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ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Ήμουν κάποτε παιδί,
μ’ ένα ξύλινο σπαθί,
στο ΄να μου το χέρι,

και στ’ άλλο καλοκαίρι…

Στης Πικροδάφνης το ρέμα, 
έκανα αλήθεια το ψέμα

κι έγινα του κόσμου μου ο θεός

Στης Πικροδάφνης το ρέμα, 
με δυο στάλες από αίμα,

έγινα βασιλιάς, πειρατής και μοναχός

Κι είχα για μάτια,
δυο πράσινα κομμάτια.

με χαμόγελα θλιμμένα,
και κάτι λίγο από μένα…
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 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Στις πικροδάφνες που επαίζαμε κρυφτό
Τα χείλη σμίξαμε πάνω στα δεκαοκτώ

Και στα χορτάρια που βραδιές ξαπλώναμε
Ποιος αγαπάει πιο πολύ μαλώναμε

Όμως αδίστακτος φονιάς είν’ ο καιρός
Κι όλα τα σκόρπισε στο πέρασμά του εμπρός

Κι έμεινε ο έρωτας στα χείλη μας πικρός
Σαν πικροδάφνη πια κι αυτός

Στις πικροδάφνες σαν θυμάσαι κι αν πονάς
Ο κόσμος άρχιζε κι ετέλειωνε με μας

Και τη ζωή στο χώμα ζωγραφίζαμε
Πως η αγάπη θα κρατάει νομίζαμε

Όμως αδίστακτος φονιάς είν’ ο καιρός
Κι όλα τα σκόρπισε στο πέρασμά του εμπρός

Κι έμεινε ο έρωτας στα χείλη μας πικρός
Σαν πικροδάφνη πια κι αυτός

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Καρφωμένη απ’ το καμάκι
Του πικρού ξενιτεμού,

Το πιες όλο το φαρμάκι, 
Το φαρμάκι του καημού.

Σαν την πικροδάφνη έγιν’ η καρδιά σου.
Πώς να τη γλυκάνω, πώς να σου φερθώ;

Δώσ’ μου όλη την πίκρα και την ερημιά σου,
γίν’ εσύ σαν πρώτα κι εγώ ας μαραθώ.

Σε προδώσανε οι φίλοι,
σε ξεγράψαν οι δικοί

και τα δροσερά σου χείλη
τα ’χει κάψει το ρακί. 
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ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Στης πικροδάφνης τον ανθό και στης μυρτιάς τα φύλλα
το δάκρυ σου κοινώνησα και την ανατριχίλα.

Πριν την αυγή σκορπίσαμε σαν φύλλα στον αέρα
την ερημιά πυροβολώ κι εμένα βρίσκει η σφαίρα.

Πού ξυπνάς και πού κοιμάσαι
όλα ζουν αν τα θυμάσαι
στο γιαλό είναι το ταξίδι
στην εξέδρα το παιχνίδι.

Στον πολικό στήνεις σκηνή και στον αποσπερίτη
Μα η αγάπη για να ζει θέλει στη γη το σπίτι.

Θέλει φιλί και στεναγμό σεντόνι μαύρο χιόνι
Καρδιά να σπάει το μάρμαρο το κρύσταλλο να λιώνει.
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ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Εδώ δεν ήρθαμε ποτέ.
Ο λόφος δεν σε ξέρει.

Το βήμα σου δεν βρίσκεται γραμμένο
σε κανένα μικρό ανηφοράκι

κι ούτε στις πράες κατηφοριές
ακούγεται το γέλιο της βιασύνης σου.

Γραμμένος δεν είσαι ούτε και στα χλωρά ερωτολόγια:
στα σαρκώδη φύλλα των κάκτων.

Γεμάτα πικρές μαχαιριές ονομάτων
που δεν πάνε σε βάθος κι εύκολα κλείνουν,

Έλση – Δημήτρης και βέλος.
Κι άλλα ονόματα που πέρασαν 

μ’ ένα καημό διαρκείας.
Στα πιο πολλά η ενωτική γραμμή ανάμεσά τους

έθρεψε κιόλας, έσβησε.
Κι αποσυνδέθηκε το κάποτε.

Φυσάνε όρκοι πίσω από τους θάμνους
και κυλάνε πέτρες.

Έρωτες που ανεβαίνουν, 
έρωτες που γλιστράνε.

Το απόγευμα αισθάνεται μια μυροβόλο απάθεια
κι ότι είναι λύπη

μοιάζει με ησυχασμό φυλλώματος.
Των αρωμάτων τα σώματα

βαριά ανοιγοκλείνουν τα φτερά τους, 
βαρετά αγνοούν:

κανένα δε μυρίζει εξαφάνιση.
Πού είσαι;

Κάτι πικραίνει πιο πολύ κι απ’ τ’ όνομά τους
τις πικροδάφνες.

Πού είσαι;

Αλλά εδώ δεν ήρθαμε ποτέ. 
Ο λόφος δε σε ξέρει.

Λοιπόν σώζομαι από συσχετίσεις.
Κι έτσι μπορώ να σταθώ

στο ύψος μιας ρεμβαστικής ουδετερότητας
για να απολαύσω ανενόχλητα 

αυτό το κάθαρμα τη δύση.52
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 Η ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ

Μ ια φορά κι ένα καιρό, ήταν 
μια οικογένεια, που δεν 
είχε παιδιά και παρακα-
λούσε τον Θεό να τους 

δώσει ένα κι ας ήταν και δαφνοκουκου-
τσάκι. Ο Θεός τους λυπήθηκε και τους 
έδωσε ένα κουκουτσάκι. Το χάρηκαν 
πολύ, αλλά δεν ήξεραν πού να το βά-
λουν. Ο πατέρας σκέφτηκε να το βάλει 
μέσα στο πορτοφόλι του και το έβαλε. 
Μια μέρα όμως, που πήγε στο χτήμα του, 
το έχασε, έψαξε αλλά δεν το βρήκε, γι’ 
αυτό πήγε στο σπίτι του στεναχωρημέ-
νος. Αλλά εκεί που έπεσε το κουκου-
τσάκι φύτρωσε μια ωραία ροδοδάφνη. 

Εκεί υπήρχε ένα παλάτι που ο βασιλιάς 
πήγαινε το χειμώνα για κυνήγι. Από την 
Ροδοδάφνη κάθε βράδυ έβγαινε μια 
ωραία κοπέλα που πήγαινε στο παλάτι 
και έβαζε πολύ αλάτι στο φαγητό, ώστε 
να μην τρώγεται. Ο βασιλιάς άλλαζε 
τους μαγείρους αλλά τίποτα και ο γιος 
του αναγκάστηκε να κρυφτεί, για να δει 
τι γίνεται. Ξαφνικά βλέπει ένα χέρι να 
βάζει αλάτι. Όμως πρόσεξε ότι ήταν μια 
ωραία κοπέλα. Tην άρπαξε από το χέρι 
και της είπε: « Δεν θα φύγεις από εδώ ». 
όμως αυτή αντέδρασε.

Τελικά την έπεισε, την πήγε στους γο-
νείς του και τους είπε:

« Εγώ αυτή την κοπέλα θα την κάνω 
γυναίκα μου».

Δέχτηκαν οι γονείς του, γιατί ήταν 
πολύ ωραία κοπέλα. Έγιναν οι γάμοι, τα 
πανηγύρια, οι δυο τους απόκτησαν δύο 
παιδάκια και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς 
καλύτερα. 55
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ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ

Η ευαίσθητη και δημιουργική λαϊκή ψυχή του τόπου μας δημιούρ-
γησε και διέσωσε ως τις μέρες μας μια υπέροχη λαϊκή πα-
ράδοση, που συνδέει τρεις πανέμορφους και μυρωδάτους 
θάμνους που ευδοκιμούν στην Κρήτη με την προδοσία, τη 

σύλληψη και το πάθος του Ιησού Χριστού. Με τρόπο πραγματικά αριστο-
τεχνικό η παράδοση αυτή εξηγεί, γιατί η πικροδάφνη έχει γεύση πολύ πι-
κρή, αλλά και ασυναγώνιστα σε ομορφιά άνθη. Κι ακόμη, γιατί το δεντρο-
λίβανο και η μυρτιά κατέχουν ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά εκείνων 
των ανθρώπων που πιστεύουν στο Χριστό και τον θεωρούν Σωτήρα και 
Λυτρωτή τους. Ας δούμε όμως αυτή τη λαϊκή παράδοση από την αρχή, για 
να επιβεβαιώσουμε όσα παραπάνω αναφέραμε.  Στα χρόνια λοιπόν που 
ζούσε ο Χριστός και οι Εβραίοι τον καταδίωκαν για να τον σκοτώσουν, 
ο γιος του Θεού πήγε και κρύφτηκε πίσω από ένα φουντωτό δεντρο-
λίβανο. Το δεντρολίβανο εκείνη την ώρα ήταν καταπράσινο και πάνω 
στα κλαδιά του φάνταζαν σαν μικρές πεταλούδες τα μελαγχολικά άνθη 
του. Όταν το δεντρολίβανο αντιλήφθηκε τους Ιουδαίους που πλησίαζαν 
ψάχνοντας για το Χριστό, μάρανε μεμιάς τα άνθη του και σταμάτησε 
να στέλνει γύρω το χαρακτηριστικό άρωμά τους. Έτσι δεν τράβηξε την 
προσοχή των Εβραίων που πέρασαν βιαστικοί, χωρίς να υποπτευθούν 
ότι πίσω απ’ αυτό το ταπεινό δεντρί κρυβόταν ο Χριστός, και εξακολου-



θούσαν να τον ψάχνουν. Λίγο πιο πέρα από το δεντρολίβανο ήταν μια 
φουντωτή μυρτιά. Έτσι ο Χριστός για μεγαλύτερη ασφάλεια έφυγε από 
το δεντρολίβανο και κρύφτηκε πίσω από τα πυκνά κλαδιά της. Όμως το 
βαθυπράσινο χρώμα των φύλλων της, τα κατάλευκα γοητευτικά άνθη 
της και η υπέροχη ευωδία τους, τράβηξαν την προσοχή των εχθρών του 
Χριστού. Πλησίασαν την μυρτιά, τη θαύμασαν από κοντά, έκοψαν μερικά 
φύλλα της, τα έτριψαν στα χέρια τους και η μοσχοβολιά τους άφησε τα 
ίχνη της πάνω τους. Παραλίγο να ανακάλυπταν το Χριστό οι διώκτες του! 
Αυτό το κατάλαβε η μυρτιά. Γι’ αυτό έβαλε τα δυνατά της κι άφησε να βγει 
μέσα από τα φυλλοκάρδια της όλο το άρωμά της. Η μεθυστική αυτή ευ-
ωδία ζάλισε τους Εβραίους και τους αποκοίμισε. Έτσι ο Χριστός βρήκε την 
ευκαιρία να φύγει από τη μυρτιά και κρύφτηκε πίσω από μια πικροδάφνη 
που ήταν ριζωμένη λίγο πιο πέρα. Η πικροδάφνη ήταν δύσκολο να προ-
καλέσει την προσοχή των Ιουδαίων. Ήταν ένα άσχημο φυτό γιατί ήταν ο 
καιρός που δεν είχε βγάλει ακόμη τα τόσο γοητευτικά άνθη της. Όμως το 
φυτό αυτό έμοιαζε σ’ εκείνους τους ανθρώπους που έχουν κακή ψυχή, 
σκληρή καρδιά και θέλουν να κάνουν πάντα το κακό. Γι’ αυτό όταν είδε 
πως κρύφτηκε πίσω από τα φύλλα της ο Χριστός, άνθισε αμέσως, αν και 
δεν ήταν ο καιρός της ανθοφορίας της. Τα υπέροχα ροζ άνθη της ομόρ-
φηναν το άσχημο φυτό, μύρισαν με το άρωμά τους τον γύρω χώρο και 
ήταν έτοιμα να παίξουν τον απαίσιο ρόλο του προδότη σε μια από τις με-
γαλύτερες προδοσίες που έγινε σ’ αυτή τη γη. Οι Ιουδαίοι είδαν τα άνθη 
της πικροδάφνης, γοητεύτηκαν από την πραγματική ασύγκριτη ομορφιά 
τους κι άρχισαν να τα κόβουν. Ώρα πολλή οι Εβραίοι έκοβαν αχόρταγα τα 
άνθη της πικροδάφνης κάνοντας πληγές στο κορμί της. Μ’ αυτή η αφιλό-
τιμη, αν και πονούσε πολύ, κατά βάθος χαιρόταν. Γιατί όταν θα έκοβαν και 
το τελευταίο άνθος της, όταν θα ήταν πια γυμνή από άνθη, οι Ιουδαίοι θα 
ανακάλυπταν το Χριστό, που είχε ζητήσει προστασία μέσα στα κλαδιά της. 
Έτσι κι έγινε! Οι Ιουδαίοι με τη βοήθεια της πικροδάφνης ανακάλυψαν το 
Χριστό. Τον έδεσαν με αλυσίδες, του φόρεσαν αγκάθινο στεφάνι, κάρ-
φωσαν το άχραντο σώμα του στο σταυρό και του έδωσαν να πιει χολή. 
Τη στιγμή που άγγιζαν το σφουγγάρι με τη χολή στα χείλη του, θυμήθηκε 
την πικροδάφνη που τον πρόδωσε, χρησιμοποιώντας τα υπέροχα άνθη 
που ο Θεός της χάρισε τον καιρό της Δημιουργίας. Από εκείνη την ώρα 
η πικροδάφνη πήρε αυτή τη φοβερή, την αβάσταχτη πικράδα της χολής. 
Έγινε μάλιστα πιο πικρή κι από τη χολή. Οι άνθρωποι της έδωσαν το όνο-
μα «Σφάκα». Κι όταν θέλουν να πουν ότι κάτι είναι πολύ πικρό, λένε: «Αυτό 
είναι σφάκα – ν – αιώνια». Τα άνθη όμως της πικροδάφνης δεν άλλαξαν. 
Παρέμειναν τόσο φανταχτερά, τόσο μυρωδάτα, τόσο όμορφα, για να 
θυμίζουν σε όλους τους ανθρώπους την κακία και τη φοβερή προδοσία 
που έκαμε το φυτό που στολίζουν. Κι ακόμη πως κάτω από μια φανταχτε-
ρή ομορφιά, ίσως να κρύβεται κάτι φοβερό, σαν την προδοσία που κρύ-
βεται κάτω από τα ασυναγώνιστα σε ομορφιά άνθη της πικροδάφνης!
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Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ Πρέπει να προστατεύουμε το  . . . . . . . . . . .

Ι _ _ _ _ _ Υπάρχει και το . . . . . . . . . . .  Πέλαγος.
Κ _ _ _ _ Η Παναγιά μύρισε ένα. . . . . . . . . . .

Ρ _ _ _ Το σπάμε τα Χριστούγεννα . . . . . . . . . . .

Ο _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Είναι και αυτός γιατρός . . . . . . . . . . .

Δ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Είναι η πικροδάφνη . . . . . . . . . . .

Α _ _ _ Τα τσουγκρίζουμε το Πάσχα. . . . . . . . . . .

Φ _ _ _ Ένα όσπριο . . . . . . . . . . .

Ν _ _ _ Το πίνουμε όταν διψάμε . . . . . . . . . . .

Η _ _ _ _ _ _ _ Η πικροδάφνη είναι φυτό . . . . . . . . . . .
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Π _ _ _ Το πουλί . . . . . . . . . . .

Ι _ _ _ _ _ μας γιατρεύει . . . . . . . . . . .

Κ _ _ _ Αυτό το ζώο κάνει αυγά  . . . . . . . . . . .

Ρ _ _ _ _ Το σταφύλι έχει πολλές  . . . . . . . . . . .

Ο _ _ _ _ _ Αυτό το γράμμα το έχει δύο φορές η λέξη πρόοδος  . . . . . . . . . . .

Δ _ _ _ _ _ Υπάρχουν πολλά  . . . . . . . . . . .  στη φύση
Α _ _ _ Είναι ο κόκκινος πλανήτης  . . . . . . . . . . .

Φ _ _ _ _ Καίγεσαι όταν την ακουμπάς  . . . . . . . . . . .

Ν _ _ _ Χωρίς αυτό  . . . . . . . . . . .  δεν ζεις
Η _ _ _ _ μας φωτίζει όλη μέρα  . . . . . . . . . . .

Π _ _ _ _ _ _ _ _ Έχει η Αίγυπτος . . . . . . . . . . .
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Ι _ _ _ _ _ _ Ένας ωκεανός κάτω από την Ασία  . . . . . . . . . . .

Κ _ _ _ _ _ _ Μέρα της εβδομάδας . . . . . . . . . . .

Ρ _ _ _ _ _ _ _ _ Η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας  . . . . . . . . . . .

Ο _ _ _ Η πρωτεύουσα της Νορβηγίας . . . . . . . . . . .

Δ _ _ _ _ _ _ Κητώδες θηλαστικό  . . . . . . . . . . .

Α _ _ _ _ _ _ Είναι ένα χορτοφάγο ζώο . . . . . . . . . . .

Φ _ _ Ο ήλιος μας δίνει  . . . . . . . . . . .

Ν _ _ _ _ Έχει πολλά η Ελλάδα . . . . . . . . . . .

Η _ _ _ _ Μας δίνει φως και μας ζεσταίνει  . . . . . . . . . . .

Π _ _ _ _ Υπάρχουν πολλές πικροδάφνες στα  . . . . . . . . . . .

Ι _ _ _ _ _ _ Φυτρώνουν στην Ινδία, στο Ιράν και  . . . . . . . . . . .

Κ _ _ _ _ _ _ Τα άνθη της πικροδάφνης είναι  . . . . . . . . . . .

Ρ _ _ _ _ _ _ _ _ Η πικροδάφνη αλλιώς λέγεται   . . . . . . . . . . .

Ο _ _ _ _ _ _ _ _ _ Έχει μια τοξική ουσία την  . . . . . . . . . . .

Δ _ _ _ _ _ _ _ _ Όλα τα μέρη της πικροδάφνης έχουν  . . . . . . . . . . .

Α _ _ _ _ Λένε την πικροδάφνη στην Κρήτη . . . . . . . . . . .

Φ _ _ _ _ Έχουν όλα τα φυτά  . . . . . . . . . . .

Ν _ _ _ Χρειάζονται όλα τα φυτά  . . . . . . . . . . . .
Η _ _ _ _ _ _ _ Η πικροδάφνη είναι φυτό  . . . . . . . . . . .

Συγγραφείς:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου 60
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Διπλή πικροδάφνη
Διπλή ομορφιά
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Θάμνοι σε πλήρη ανάπτυξη
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Συμφωνία σε κόκκινο και λευκό!!!
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Στολισμένη με ροζ λουλούδια
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Eπαρχιακός δρόμος Τριαντάρου
Οικισμός Μπερδεμιάρου
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Φαλατάδος
Tο Kοινοτικό Γραφείο
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Κακιά Σκάλα
Ρεματιά Αγίας Υπακοής
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Τήνου

Φιλολογική Επιμέλεια:

Πηνελόπη Διασκούφη
Ευάγγελος Κοντοβουνήσιος

Εικονογράφηση:

1. Από το διαδίκτυο
2. Από προσωπικά αρχεία

Πηγές:

1. Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια τ.10 – Φυτολογία Εκδοτική Αθηνών
2. Δέντρα και Θάμνοι Αν. Άλκιμου Εκδόσεις Ψύχαλου

3. Καλλωπιστικοί Θάμνοι Γιάννη Παύλου
4. Καλλωπιστικοί Θάμνοι Νικ. Α. Καντατζή

5. Διαδίκτυο

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Πρωτότυπου Λευκώματος:

Τσουκνίδα μαρία
Διασκούφη Πηνελόπη
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«E
ΒΔ

ΟμΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2009»

15 Μαρτίου -21 Μαρτίου 2009

«E
TO

Σ THΣ ΠIKPOΔAΦNHΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ
“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”

 Τήνος 5/1/2009
αρ. Πρωτ 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες

Ο Σύλλογος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
ημέρας της Δασοπονίας (21 Μαρτίου)  κατάρτισε πρόγραμμα '' εβδομάδας 
πρασίνου'', με σκοπό να τονώσει το ενδιαφέρον των πολιτών,  ιδιαιτέρως 
των νέων, για την προστασία και την αύξηση του πρασίνου στο νησί μας και 
παράλληλα να επισημάνει τους κινδύνους που διατρέχει στην εποχή μας ο 
άνθρωπος, εξ 'αιτίας της αλόγιστης καταστροφής του περιβάλλοντος. 

« Η περίοδος της αθωότητας για την αποκατάσταση και τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος έχει περάσει χωρίς επιστροφή. Αντί να φοβόμαστε συγκε-
κριμένα και να ελπίζουμε αφηρημένα, πρέπει να καταθέσουμε το όραμα και 
τις προτάσεις μας για μια περιβαλλοντική πολιτική που εμπεριέχει την έννοια 
της ολοκληρωμένης θεώρησης των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοι-
νωνικών παραμέτρων, όπως και την έννοια της προσαρμογής της οικονομι-
κής ανάπτυξης στη φέρουσα ικανότητα της φύσης». 

Οι άνθρωποι του Συλλόγου ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΥΡΩ ΜΑΣ 
δηλώνουμε ότι διατηρούμε άσβεστη τη φλόγα του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ που ιδρύσαμε το έτος 1975 και των σκοπών του, όπως αναφέρο-
νται στο άρθρο 2 του καταστατικού του και είναι:

ΑΡθΡΟ 2
« Σκοπός του Συλλόγου είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της 

νήσου Τήνου και ιδία:
Α. Η προφύλαξις των φυσικών καλλονών , η αποφυγή καταστροφής ή αλοι-

     YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔHMOΥ THNOY
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ώσεως του νησιωτικού και παραδοσιακού χαρακτήρος του τοπίου και των 
κτισμάτων , η διαφύλαξις της λαογραφικής και καλλιτεχνικής παραδόσεως 
και η διάσωσις και προστασία παντός μνημείου λαϊκής τέχνης ή ιδιαζούσης 
αρχιτεκτονικής, ως εξωκλλησίων ,περιστερεώνων, ανεμομύλων κ.λ.π. εν τη 
νήσω  Τήνω.

Β. Η προστασία και συντήρησις του υπάρχοντος εν Τήνω πρασίνου, και η επέ-
κτασις αυτού δι 'αναδασώσεως και δια παντός προσφόρου μέσου. 

Γ. Η δημιουργία περιβάλλοντος χώρου και ο κατάλληλος εξωραϊσμός πέ-
ριξ αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, λαϊκής τέχνης , πηγών κ.λ.π. δια δημι-
ουργίας αλσυλλίων».

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες
Φίλοι και Φίλες
Σας καλούμε να πορευτούμε όλοι μαζί από  15 Μαρτίου 2009 ημέρα Κυριακή 

μέχρι  21 Μαρτίου 2009 ημέρα Σάββατο και να φυτέψουμε   5.000 πολύχρω-
μες  πικροδάφνες, που  παράχθηκαν  στο φυτώριο του Συλλόγου μας, στους 
επαρχιακούς δρόμους του νησιού μας κλπ,  σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
ακολουθεί.

1. ΚΥΡΙΑΚΗ  15-3-2009

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟμΟΥ 
μΟΝΑΣΤΗΡΙ-ΑΡΝΑΔΟΣ-ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΣ-

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΡΤΟ

• 10:00πμ συνάντηση όλων των εθελοντών στην Ενοριακή αίθουσα των Δύο 
Χωρίων.

Χαιρετισμός προς τους Εθελοντές για την έναρξη των δενδροφυτεύσε-
ων  από το Δήμαρχο Τήνου κ. Σίμο Ορφανό, τον Έπαρχο Τήνου κ. Ραφαήλ 
Μωραίτη και τους εκπροσώπους των Συλλόγων της Περιοχής Αρνάδου , 
Δύο Χωρίων, Λυχναφτιάς, Τριαντάρου και Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Ιωάννη 
Πόρτο.
• 11:00πμ δενδροφύτευση περιοχών με πικροδάφνες διαφόρων χρωμάτων 
ως εξής:
Η (Α). Ομάδα εθελοντών θα φυτέψει πικροδάφνες από : ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ προς 
ΑΡΝΑΔΟ και ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  .
Η (Β). Ομάδα εθελοντών θα φυτέψει πικροδάφνες από ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ προς 
ΤΡΙΑΝΤΑΡΟ.
Η (Γ). Ομάδα εθελοντών θα φυτέψει πικροδάφνες από ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ προς 
ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΡΤΟ.
Η (Δ) Ομάδα εθελοντών θα προχωρήσει στη διανομή και τοιχοκόλληση συν-
θημάτων υπέρ του πρασίνου και της προστασίας του Περιβάλλοντος στην 
πόλη και τα χωριά ως εξής: 71



 
• α) Ανάρτηση πανώ στην πλατεία της πόλης.

• β) Τοποθέτηση πινακίδων με το πρόγραμμα  των εκδηλώσεων  15-
21/3/2009

• γ) Παροχή φυλλαδίων με χρήσιμο υλικό για το νερό , αποφυγή των πυρ-
καγιών, την δενδροφύτευση και το πρόγραμμα των δράσεων .

• δ)Τοιχοκόλληση αφισών στα καταστήματα του νησιού .

• ε) Διανομή Δωρεάν cd με θέμα το φυτώριο του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

• στ) παροχή αυτοκόλλητων στους πολίτες με το σήμα της παγκόσμιας ημέ-
ρας δασοπονίας

• Οι μαθητές όλων των βαθμίδων ( Λύκεια , Δημοτικά ,Νηπιαγωγεία, Δημοτι-
κός Παιδικός  Σταθμός,  Παιδικός Σταθμός της «Ειρήνης» ) για την  εβδομάδα 
του πράσινου στα σχολεία τους, ζωγραφίζουν, κάνουν παζλ και κατασκευές 
(ελεύθερα) με θέματα από το φυσικό περιβάλλον . Τα έργα των παιδιών θα 
εκτεθούν στην αίθουσα του Δημαρχείου Τήνου από 21/3/2009  και για ένα 
ολόκληρο μήνα.

 2. ΔΕΥΤΕΡΑ  16-3-2009

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Θα πραγματοποιηθούν χαιρετισμοί για την παγκόσμια ημέρα Δασοπονί-
ας στα σχολεία, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους 
Προϊσταμένους : της Α/θμιας Εκπαίδευσης (5ο  γραφείο) ο κ.Ιωάννης Πολα-
τσίδης , της Β/θμιας Εκπαίδευσης ο κ. Μιχάλης Φακορέλης και  του Γραφείου 
Επαγγελματικής Εκπ/σης Νομού ο κ. Κωνσταντίνος  Ρόκος αντίστοιχα.

Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Τήνου  κ. Ιωάννης Ψάλτης θα μιλήσει σε κάθε 
σχολείο χωριστά,  με Θέμα: Το φυτώριο του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙ-
ΝΟΥ, και ακολούθως σύμφωνα  με το παρακάτω πρόγραμμα:

α) • 08:15-9πμ :στο Α' Δημοτικό Σχολείο Τήνου
(Αίθουσα  Πνευματικού Κέντρου ΠΙΙΕΤ)
 Χαιρετισμός από τη δημοτική Σύμβουλο κ. Ευγενία Αλοιμόνου.
• 08.20-08.30 πμ: Παρουσίαση με θέμα «Το φυτώριο του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ 

ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
• 08.35-08.55 π.μ: Εισήγηση με θέμα: «Δάσος: Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας 

Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση»

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ(Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/
σης  Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)
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 β) • 9-10πμ:στο Γυμνάσιο Τήνου
(Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου ΠΙΙΕΤ)
Χαιρετισμός από το δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Ψάρρο.
• 09.05-09.15 πμ: Παρουσίαση με θέμα «Το φυτώριο του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ 

ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
• 09.25-10.45 π.μ: Εισήγηση με θέμα: « Χλωρίδα και βλάστηση»
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ(Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ/νσης  Β/θμιας 

Εκπ/σης Κυκλάδων)   
γ) • 10-11πμ: στο Β'  Δημοτικό Σχολείο Τήνου
( Αίθουσα Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού)
Χαιρετισμός από το δημοτικό Σύμβουλο κ. Κανακάρη Γρηγόριο.
• 10.05-10.15 πμ: Παρουσίαση με θέμα «Το φυτώριο του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ 

ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
• 10.25-10.45 πμ: Εισήγηση με θέμα: «Δάσος: Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας Προ-

γράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση»

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ(Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/
σης  Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)

δ) • 11-12πμ : στο Ενιαίο Λύκειο Τήνου
( Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου)
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μηνά Άσπρο
• 11.05-11.15 πμ: Παρουσίαση με θέμα «Το φυτώριο του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ 

ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
• 11.25-11.45 π.μ: Εισήγηση με θέμα: « Χλωρίδα και βλάστηση»
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ(Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ/νσης  Β/θμιας 

Εκπ/σης Κυκλάδων) 
ε) • 12-13μμ : στο ΕΠΑΛ Τήνου
(Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου)
Χαιρετισμός από το δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γκύζη
• 12.05-12.15 πμ: Παρουσίαση με θέμα «Το φυτώριο του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ 

ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
• 12.25-12.45 μ.μ: Εισήγηση με θέμα: « Χλωρίδα και βλάστηση»
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ(Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ/νσης  Β/θμιας 

Εκπ/σης Κυκλάδων)                   
στ) • 1-2μ.μ:στο Εκ/κο Γυμνάσιο -Λύκειο Τήνου
( Αίθουσα του Σχολείου)                
Χαιρετισμός από το δημοτικό Σύμβουλο Ευάγγελο Περιάλη
• 13.05-13.15 μμ: Παρουσίαση με θέμα «Το φυτώριο του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ 

ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
• 13.20.00-13.40 μ.μ: Εισήγηση με θέμα: « Χλωρίδα και βλάστηση»
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ(Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ/νσης  Β/θμιας 

Εκπ/σης Κυκλάδω
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3. ΤΡΙΤΗ   17-3-20093

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ μΕ ΤΗ ΣΥμμΕΤΟΧΗ ΤΩΝ μΑθΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑθμΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εξόρμηση των μελών του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη συμ-
μετοχή των μαθητών  για δενδροφύτευση περιοχών της πόλεως Τήνου και  
Δ.Δ. του νησιού μας σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

• 8:30πμ -10:00πμ , Α' Δημοτικό Σχολείο Τήνου: Δενδροφύτευση κτήματος 
Ιδιοκτησίας του ΠΙΙΕΤ βορείως του Νεκροταφείου πόλεως Τήνου, με ευκαλύ-
πτους.

• 10:30πμ -12:00μ.μ, Β' Δημοτικό Σχολείο Τήνου : Δενδροφύτευση πεζοδρο-
μίου νοτίως του Κέντρου Υγείας Τήνου με πικροδάφνες διαφόρων χρωμά-
των.

4. ΤΕΤΑΡΤΗ  18-3-2009

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ μΕ ΤΗ ΣΥμμΕΤΟΧΗ ΤΩΝ μΑθΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑθμΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εξόρμηση των μελών του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη συμ-
μετοχή των μαθητών  για δενδροφύτευση περιοχών της πόλεως Τήνου και  
Δ.Δ. του νησιού μας σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

• Γυμνάσιο Τήνου 8:15πμ – 10:30πμ : Περιφερειακός δρόμος-Πεζοδρόμιο Αγί-
ου Φωκά από Εστιατόριο Γυαλούσα μέχρι τη διασταύρωση προς Αγία Σοφία 
με πικροδάφνες διαφόρων χρωμάτων.

• Ενιαίο Λύκειο  11πμ- 12:30μμ : Περιφερειακός δρόμος-Δενδροφύτευση 
παρτεριών γύρο από το Σχολικό συγκρότημα των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με πικρο-
δάφνες διαφόρων χρωμάτων.

5. ΠΕμΠΤΗ  19-3-2009

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗμΑΤΟΣ μΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ
ΝΕΡΟΥ&ΔΗμΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗμΑ

ΤΟΥ ΠΙΙΕΤ ΣΤΗ θΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 Ώρα 09πμ-11πμ:  Συνάντηση των εθελοντών στα βολάκια της Παναγίας, 
χαιρετισμός από τους Αντιπρόεδρο του ΠΙΙΕΤ κ. Ευάγγελο Γκύζη  και Νομαρχι-
ακό Σύμβουλο κ. Ματθαίο Βίλλα..

α) Τοποθέτηση αυτόματου αρδευτικού συστήματος με σωλήνες pvc στον 
ελαιώνα ιδιοκτησίας του ΠΙΙΕΤ. 
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β) Αντικατάσταση ξερών ελαιόδεντρων , με στόχο τη δημιουργία μιας πρό-
τυπης καλλιέργειας ελιάς (ελαιώνα).

Η εργασία αυτή θα γίνει με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
• του ΕΠΑΛ , τμήμα Μηχανολόγων-υδραυλικών 
• του Δημοσίου ΙΕΚ Μηχανικών- ψυκτικών 
• του Γενικού Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-Λυκείου Τήνου
• του προσωπικού του ΠΙΙΕΤ
• του προσωπικού του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-3-2009

ΔΙΑμΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ μΟΝΑΔΑΣ
& ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

• Ώρα :07πμ-14μμ: Διαμόρφωση και καθαρισμός προαυλίου χώρου της Σχο-
λικής Μονάδας «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας-ΙΕΚ» πρώην κτίριο ΕΟΜΕΧ από 
συνεργείο του Δήμου Τήνου

• Ώρα : 16:30 μμ- 19:30μμ.: δενδροφύτευση του προαυλίου χώρου της Σχο-
λικής Μονάδας  από τους μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, τους 
σπουδαστές του Δημοσίου ΙΕΚ (τμήμα Αγιογραφίας) και τους σπουδαστές του 
Δημόσιου ΙΕΚ (τμήμα Τεχνικών Υδραυλικών & Θερμικών Εγκαταστάσεων).

7. ΣΑΒΒΑΤΟ 21-3-2009

ΠΡΩΙ:
ΚΑθΑΡΙΣμΟΣ - ΚΛΑΔΕμΑ - ΑΣΠΡΙΣμΑ & ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗμΟΥ ΤΗΝΟΥ

• Ώρα  09:00πμ.: Συνάντηση των εθελοντών στην Ενοριακή αίθουσα της 
Καρυάς .

Χαιρετισμός  από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου κ. Μηνά 
Άσπρο και τους Προέδρους των Συλλόγων της Καρυάς   , του  Μουνταδου  
του Τζάδου κλπ 

• 9:30πμ :Έναρξη της δενδροφύτευσης  με πικροδάφνες διαφόρων χρω-
μάτων, ως εξής:

Ομάδα εθελοντών στην  ΚΑΡΥΑ Τήνου  από 9:30πμ-2μ.μ
i. Καθαρισμός του νεαρού αλσυλλίου της Καρυάς που βρίσκεται κάτω
 από το νεκροταφείο του Χωριού (κλάδεμα-ξεχόρτιασμα).
ii. Καθαρισμός και άσπρισμα των δένδρων του μεγάλου αλσυλλίου της
 Καρυάς μέσα στο οποίο βρίσκεται το Ηρώον του Χωριού.
iii. Δενδροφύτευση με πεύκα του κτήματος του Αγίου Δημητρίου Καρυάς
 (Δωρεά Χαριάτη). 75



ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟμΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑμΟΥ-ΧΩΡΑΣ
& ΤΡΙΠΟΤΑμΟΥ - ΣμΠΥΡΑΔΟΥ

• Ώρα 10:00πμ: Συνάντηση  των εθελοντών στην Ενοριακή Αίθουσα των 
Εισοδίων Τριποτάμου.

Χαιρετισμός  από το Δήμαρχο Εξωμβούργου κ. Παναγιώτη Κροντηρά, Το 
Δήμαρχο Τήνου κ. Σίμο Ορφανό,  τους Προέδρους των Συλλόγων:  Αδελ-
φότητα Τριποταμιτών 'Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ'  των Τριποταμιτών Τήνου, και των Αμπελο-
καλλιεργητών Τριποτάμου κλπ. 
• Ώρα 10:30πμ-2:30μμ.Ομάδα εθελοντών στον ΤΡΙΠΟΤΑμΟ Τήνου :  

Δενδροφύτευση με πολύχρωμες πικροδάφνες του Επαρχιακού δρόμου 
όπου είναι εφικτό από το Χωριό Τριπόταμος  

i) προς τα Σ'γκάσματα
ii) προς το Σμπυράδο

ΑΠΟΓΕΥμΑ:

ΑΠΟΛΟΓΙΣμΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟμΑΔΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ15-21/3/2009
& Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗμΟ ΤΗΝΟΥ

• 19:00μμ : ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ . 
Επίσημος εορτασμός της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ με τις 

παρακάτω δράσεις:
1η : Σύντομη παρουσίαση του έργου της '' εβδομάδα πρασίνου''  15-21 Μαρτίου 
2009 στο νησί  της Τήνου
2η : Ομιλία με Θέμα:

• Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
από τον Γραμματέα του Συλλόγου και Αντιδήμαρχο του Δήμου Τήνου
κ. Ιωάννη Ψάλτη
3η: Καταγραφή των Συμπερασμάτων -των Απόψεων και των Προτάσεων της 

συνέλευσης.
Στο τέλος θα ακολουθήσει κέρασμα-μπουφές, προσφορά των επαγγελ-

ματιών και των εμπόρων της πόλης μας και των Δ.Δ. Του Δήμου Τήνου.     

ΣΗμΕΙΩΣΗ:

Για την επιτυχία της '' εβδομάδας πρασίνου'' θα συμμετέχουν εθελοντικά :
• Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων
• To Tμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων.
• Ο Σύλλογος του Αρνάδου
• Ο Σύλλογος των Δυο Χωρίων
• Ο Σύλλογος της Λυχναφτιάς
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• Ο Σύλλογος Τριαντάρου
• Ο Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Ιωάννη Πόρτο
• Ο Σύλλογος της Καρυάς
• Ο Σύλλογος Μουνταδου
• Ο Σύλλογος Τριποταμιτών « Η Γέννησις» κλπ
• Το προσωπικό του Επαρχείου Τήνου
• Το προσωπικό του Δήμου Τήνου
• Το προσωπικό του ΠΙΙΕΤ
• Το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τήνου με  οχήματα .
• Το προσωπικό του Α.Τ.Τ. 
• Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος
• Τα Σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
• Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού  

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες
Νέοι και νέες της Τήνου

Φίλες και Φίλοι της Τήνου

• ΖΗΤΟΥμΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥμμΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥξΗΣΟΥμΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ μΑΣ

• ΣΤΗΡΙξΤΕ ΤΗΝ ΕθΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα  αυτό,

Σας ευχαριστούμε από τώρα

Συντονιστής των εκδηλώσεων ορίζεται ο κ. Ιωάννης Ψάλτης Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Συλλόγου  τηλ. 6948552298.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

 “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΛΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΙΛΛΑΣ    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
  

ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΩΤΗΣ            ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ
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•  Oμιλίες στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης με θέματα 
φύση, φυσικό περιβάλλον και τεχνολογικός πολιτισμός

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/
ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ THNOY ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟ-
ΜΑΔΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ 15-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 .

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ 'ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'

ΦΩTOΓPAΦIKO YΛIKO TΩN EKΔHΛΩΣEΩN
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ΔHMOY THNOY
OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY

ΠAΓKOΣMIA HMEPA ΔAΣOΠONIAΣ
21 MAPTIOY 2009

Oργανώνουν Eβδοµάδα Πρασίνου 15-21 Mαρτίου

ΠAPE KI EΣY TO           
KAI EΛA MAZI MAΣ

∆YO XΩPIA10:00 Π.M.∆EN∆POΦYTEYΣH
EΠAPXIAKOY ∆POMOY

• MONAΣTHPI-APNA∆OΣ
• ∆YO XΩPIA-AΓ.BAPBAPA-

AΓ.IΩANNHΣ ΠOPTO
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ΣABBATO 21 MAPTIOY
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XOYN OI YΠHPEΣIEΣ
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 21 M
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 ΣY
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OYN OI ΣYΛΛOΓOI

KAPYA THNOY
   9:00 Π.M.

                  • KAΘAPIΣMOΣ-KΛA∆EMA
                     AΣΠPIΣMATA AΛΣYΛIΩN KAPYAΣ

                   • ∆EN∆POΦYTEYΣH
                           EΠAPXIAKOY ∆POMOY
                           KAPYAΣ-MOYNTA∆OY

1 H OMA∆A EΘEΛONTΩN

    
    

   2
H  O

MA
∆A

 E
ΘE

ΛO
NT

ΩN
               TPIΠOTAMOΣ
        THNOY  • 10:00 Π.M.
         ∆EN∆POΦYTEYΣH
      EΠAPXIAKOY ∆IKTYOY
     • TPIΠOTAMOΣ-XΩPA
• TPIΠOTAMOΣ-ΣMΠEPA∆OΣ

                                    EΠAPXEIO THNOY,
                  ∆HMOΣ THNOY, ∆HMOΣ EΞΩMBOYPΓOY,
           ΠANEΛΛHNIO IEPO I∆PYMA EYAΓΓEΛIΣTPIAΣ
              THNOY, TO AΣTYNOMIKO TMHMA THNOY,
                      TO ΛIMENIKO, H ΠYPOΣBEΣTIKH
                                 YΠHPEΣIA THNOY & OI
                                      ΠOΛITEΣ THΣ THNOY

                                             APNA∆OY,
                        ∆YO XΩPIΩN, ΛYXNAΦTIAΣ,
             TPIANTAPOY, AΓ.BAPBAPAΣ-ΠOPTO,
                   KAPYAΣ, MOYNTA∆OY,
        TPIΠOTAMITΩN, ΣMΠEPA∆IANΩN,
             AMΠEΛOKAΛΛIEPΓHTΩN,
               OI ΦIΛOI THΣ THNOY,
               TO ΣΩMA EΛΛHNIKOY
                O∆HΓIΣMOY KAI ΛOIΠOI

80



OI MAΘHTEΣ NOIAZONTAI ΓIA THN ΠPOΣTAΣIA TOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ
& THΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ KΛHPONOMIAΣ THΣ THNOY

YΠO THN AIΓIΔA TOY

ΔHMOY THNOY
OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY

ΠAΓKOΣMIA HMEPA ΔAΣOΠONIAΣ
21 MAPTIOY 2009

Oργανώνουν Eβδοµάδα Πρασίνου 15-21 Mαρτίου

• TPITH 17.3.2009
∆EN∆POΦYTEYΣH
A’ ∆HMOTIKO ΣXOΛEIO KTHMA Π.I.I.E.T.&
B’ ∆HMOTIKO ΣXOΛEIO ΠEZO∆POMIO KYT

• TETAPTH 18.3.2009
∆EN∆POΦYTEYΣH
ΓYMNAΣIO THNOY: ΠEPIΦEPEIAKOΣ ∆POMOΣ-ΠEZO∆POMIO AΓ.ΦΩKA
ΓENIKO ΛYKEIO THNOY: ΠEPIΦEPEIAKOΣ ∆POMOΣ-ΠAPTEPIA ΓYPΩ AΠO TA EKΠAI∆EYTHPIA

• ΠAPAΣKEYH 20.3.2009
∆EN∆POΦYTEYΣH
TO ΣXOΛEIO ∆EYTEPHΣ EYKAIPIAΣ KAI TO I.E.K. AΓIOΓPAΦIAΣ
∆EN∆POΦYTEYOYN TON KHΠO TOY EKΠAI∆EYTHPIOY TOYΣ

• ΠEMΠTH 19.3.2009
TO E.Π.A.Λ., TO ΓENIKO EKKΛHΣIAΣTIKO ΓYMNAΣIO-ΛYKEIO & TO I.E.K. Y∆PAYΛIKΩN-ΨYKTIKΩN 
EΓKAΘIΣTOYN AYTOMATO ΣYΣTHMA ΠOTIΣMATOΣ ΣTON EΛAIΩNA TOY Π.I.I.E.T.

• TA ΠAIΔIA ZΩΓPAΦIZOYN, KANOYN ΠAZΛ 
KAI ΞYΛOKATAΣKEYEΣ ME ΘEMATA  AΠO TO 
ΠEPIBAΛΛON,  AΠO 15 - 21 MAPTIOY
ΣYMMETEXOYN: NHΠIAΓΩΓEIA: 1O, 2O, 3O, 4O, 5O. NHΠIAΓΩΓEIA: ΣTENHΣ,
KAΛΛONHΣ, ΠYPΓOY. ΠAI∆IKOΣ ΣTAΘMOΣ ∆HMOY THNOY, ΠAI∆IKOΣ ΣTAΘMOΣ
THΣ “EIPHNHΣ”. TA ∆HMOTIKA 10 & 2O ∆HMOY THNOY, TA ∆HMOTIKA ΣTENHΣ,
ΛOYTPΩN ∆. EΞΩMBOYPΓOY, TO ∆HMOTIKO ΣXOΛEIO ΠYPΓOY, TO ΓYMNAΣIO
THNOY, TO ΓENIKO ΛYKEIO THNOY & TO ΓENIKO EKKΛHΣIAΣTIKO ΓYMNAΣIO &
ΛYKEIO THNOY.

• EKΘEΣH EPΓΩN TEXNHΣ ΣXOΛIKΩN MONAΔΩN
 AIΘOYΣA IΩANNHΣ OPΦANOΣ (NEO ∆HMAPXEIO, EYAΓΓEΛIΣTPIAΣ 72)
 AΠO 21 MAPTIOY - 30 AΠPIΛIOY 2009

MHTEPA-ΠATEPA
ΠAPE KI EΣY ENA           
KAI EΛA MAZI MAΣ
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ΣYΛΛOΓOΣ ΠPOΣTAΣIAΣ ΠEPIBAΛΛONTOΣ
KAI ANAΔAΣΩΣEΩΣ NHΣOY THNOY
“OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY”

YΠO THN AIΓIΔA TOY ΔHMOY THNOY

ΠAΓKOΣMIA HMEPA ΔAΣOΠONIAΣ
Eβδοµάδα Πρασίνου 15-21 Mαρτίου

O Σύλλογος “Oι Φίλοι του Πρασίνου”

ΣE ΠPOΣKAΛEI

THN KYPIAKH 15 MAPTIOY 2009 και ώρα 10:00 π.µ.
στην Eνοριακή Aίθουσα των ΔYO XΩPIΩN

για την έναρξη των εκδηλώσεων για την
“Παγκόσµια Hµέρα Δασοπονίας”.

Aµέσως µετά θα αρχίσει η δενδροφύτευση του 
επαρχιακού δικτύου:

MONAΣTHPI - APNAΔOΣ - ΔYO XΩPIA - 
TPIANTAPOΣ - AΓIA BAPBAPA -

AΓIOΣ IΩANNHΣ ΠOPTO

Συµµετέχουν: 
• Tο Π.I.I.E.T.

• Oι Σύλλογοι: Aρνάδου,  Δυο Xωριών, Λυχναφτιάς, 
Tριαντάρου, Aγίας Bαρβάρας-Πόρτο, Oι Φίλοι της Tήνου

• Tο Σώµα Eλληνικού Oδηγισµού
• Oι Δηµόσιες Yπηρεσίες: Πυροσβεστική,  A.T.Tήνου, 

Λιµεναρχείο Tήνου

ΣYΛΛOΓOΣ ΠPOΣTAΣIAΣ ΠEPIBAΛΛONTOΣ
KAI ANAΔAΣΩΣEΩΣ NHΣOY THNOY
“OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY”

YΠO THN AIΓIΔA TOY ΔHMOY THNOY

ΠAΓKOΣMIA HMEPA ΔAΣOΠONIAΣ
Eβδοµάδα Πρασίνου 15-21 Mαρτίου

O Σύλλογος “Oι Φίλοι του Πρασίνου”

ΣE ΠPOΣKAΛEI

TO ΣABBATO 21 MAPTIOY 2009 και ώρα 9:30 π.µ.
στην Eνοριακή Aίθουσα του AΓ. ΔHMHTPIOY KAPYAΣ

για να ξεκινήσουµε
• Tο καθάρισµα, κλάδεµα και άσπρισµα

των αλσυλίων της Kαρυάς.
• Tη δενδροφύτευση του επαρχιακού δρόµου

Kαρυάς - Mουντάδου

Συµµετέχουν: 
• Oι Σύλλογοι Kαρυάς, Mουντάδου, Tζάδου,

• Oι Φίλοι της Tήνου
• Tο Σώµα Eλληνικού Oδηγισµού

• Oι Δηµόσιες Yπηρεσίες: Πυροσβεστική,  A.T.Tήνου, 
Λιµεναρχείο Tήνου

ΣYΛΛOΓOΣ ΠPOΣTAΣIAΣ ΠEPIBAΛΛONTOΣ
KAI ANAΔAΣΩΣEΩΣ NHΣOY THNOY
“OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY”

YΠO THN AIΓIΔA TOY ΔHMOY THNOY

ΠAΓKOΣMIA HMEPA ΔAΣOΠONIAΣ
Eβδοµάδα Πρασίνου 15-21 Mαρτίου

O Σύλλογος “Oι Φίλοι του Πρασίνου”

ΣE ΠPOΣKAΛEI

TO ΣABBATO 21 MAPTIOY 2009 και ώρα 10:00 π.µ.
στην Eνοριακή Aίθουσα των EIΣOΔIΩN  TPIΠOTAMOY

για να ξεκινήσουµε την δενδροφύτευση:

• TPIΠOTAMOΣ - ΣMΠYPAΔOΣ
• TPIΠOTAMOΣ - XΩPA

Συµµετέχουν: 
• O Δήµος Eξωµβούργου

• H Aδελφότητα Tριποταµιτών και Σµπυραδιανών
"H ΓENNHΣIΣ"

• O Σύλλογος Tριποταµιτών και Σµπυραδιανών "O Kάβος"
• O Σύλλογος Aµπελοκαλλιεργητών

Tριποτάµου - Σµπυράδου
• Oι Φίλοι της Tήνου

• Tο Σώµα Eλληνικού Oδηγισµού
• Oι Δηµόσιες Yπηρεσίες: Πυροσβεστική,  A.T.Tήνου, 

Λιµεναρχείο Tήνου
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Παγκόσµια Hµέρα  Δασοπονίας

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
“Oι Φίλοι του Πρασίνου”

* Σύνταξη και κύρωση ∆ασικών
 Xαρτών ∆ασολόγιο Eλλάδας

* Aειφορική διαχείρηση
 και προστασία δασών

* Φυσική ή Tεχνητή
 Aναδάσωση

* Aγροφυλακή

* Kατεδάφιση αυθαίρετων
 κτισµάτων εντός δασών
 και δασικών εκτάσεων

* Eπανασύσταση της Γενικής Γραµµατείας
 ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

* ∆ιασύνδεση της δασικής έρευνας
 µε τη δασική πράξη

* Σύσταση Eνιαίου Φορέα ∆ασοπροστασίας 
 και ∆ασοπυρόσβεσης υπό την αιγίδα
 της ∆ασικής Yπηρεσίας

* Aναβάθµιση Σχολών
 ∆ασολογίας
 και Φυσικού
 Περιβάλλοντος

* Σύνταξη και ψήφιση νέου 
 ∆ασικού και Περιβαλλοντικού Kώδικα

* Aναδιοργάνωση, άµεση στελέχωση
 και ενίσχυση της ∆ασικής Yπηρεσίας

* Σύσταση Aνεξάρτητου Yπουργείου 
 Περιβάλλοντος

TPOXANH 7 • THNOΣ 84200 • THΛ: 22830.25727 FAX: 22830.23726 • www.typos-press.gr
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Περισσότερο

ΑΠΟ τυπογραφείο!

* Xρηµατοδότηση του
 ∆ασικού Tοµέα

XOPHΓOΣ:
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•  Δενδροφύτευση από το Σώμα Eλλήνων Oδηγών
στο επαρχειακό δίκτυο Mοναστήρι - Aρνάδος - Δυο Xωριά - Tριαντάρος
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•   Δενδροφύτευση από το A' Δημοτικό Σχολείο και
δημιουργία δασυλλίου ευκαλύπτων βόρεια του Π.I.I.E.T.
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•   Δενδροφύτευση από το B' Δημοτικό Σχολείο
στα πεζοδρόμια της πόλης  (K.Y.T. -  Kέντρο Yγείας Tήνου)
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•   Δενδροφύτευση από το Γυμνάσιο Tήνου
στην παραλία του Άγιου Φωκά
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•   Δενδροφύτευση από το Γενικό Λύκειο Tήνου στα παρτέρια γύρω 
από το διδακτήριο του  ΓEΛ -  EΠAΛ Tήνου
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•   Eγκατάσταση  σύγχρονου αρδευτικού συστήματος στον ελαιώνα 
του αγροκτήματος του Π.I.I.E.T., καθαρισμός, κλάδεμα των 

ελαιόδενδρων και αντικατάσταση ξερών δένδρων από τους μαθητές 
του EΠAΛ & του Eκκλησιαστικού Γυμνάσιου- Λύκειου Tήνου
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•  Δενδροφύτευση από τους μαθητές & τις μαθήτριες του
 Σχολείου Δεύτερης Eυκαιρίας (Σ.Δ.E.) του κήπου του Σ.Δ.E.
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•  Έκθεση έργων τέχνης των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων
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OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOΥ
Οργάνωσαν Εβδομάδα Πράσινου 15 -21 Mαρτίου 2009

( ΠAΓKOΣMIA HMEPA ΔAΣOΠONIAΣ 21 MAPTIOY )

EKθEΣH EPΓΩN TEXNHΣ ΤΩΝ ΣXOΛIKΩN MONAΔΩN ΤΗΝΟΥ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 72
AΠO 21 MAPTIOY - 30 AΠPIΛIOY 2009

OI MAΘHTEΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ NOIAZONTAI ΓIA THN ΠPOΣTAΣIA TOY 
ΠEPIBAΛΛONTOΣ & THΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ KΛHPONOMIAΣ THΣ THNOY

TA ΠAIΔIA ZΩΓPAΦIΣΑΝ, ΕKANΑN ΠAZΛ, ΞYΛOKATAΣKEYEΣ, 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ME ΘEMATA AΠO TO ΠEPIBAΛΛON, AΠO 15 - 21 MAPTIOY 2009
ΣYMMETEΙXΑN:

TA NHΠIAΓΩΓEIA: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο του ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
TA NHΠIAΓΩΓEIA: ΣTENHΣ, KAΛΛONHΣ, ΠYPΓOY.

Ο ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ ΔHMOY THNOY,
O ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ THΣ “EIPHNHΣ”. 

TA ΔHMOTIKA 1ο & 2ο του ΔHMOY THNOY,
TΟ ΔHMOTIKΟ ΣTENHΣ-ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ EΞΩMBOYPΓOY, TO ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΠYPΓOY, 
TO ΓYMNAΣIO THNOY, TO ΓENIKO ΛYKEIO THNOY,ΤΟ ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ

& TO ΓENIKO EKKΛHΣIAΣTIKO ΓYMNAΣIO - ΛYKEIO THNOY.

     YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔHMOΥ THNOY



α. Προετοιμασία της Έκθεσης
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β. Eπίσκεψη μαθητών από το  A' Δημοτικό Σχολείο

γ. Eπίσκεψη των παιδιών του ιδιωτικού παιδικού σταθμού 
της Eιρήνης
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δ. Eπίσκεψη μαθητών από το  A' Δημοτικό Σχολείο
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ε. Eπίσκεψη παιδιών του δημοτικού παιδικού σταθμού Δήμου Tήνου

101



στ. Eπίσκεψη μαθητών από το  A' Δημοτικό Σχολείο

ζ. Eπίσκεψη μαθητών από τα δημοτικά σχολεία Δήμου Eξωμβούργου:
I. Στενής - Φαλατάδου   -   II.  Λουτρών
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•  Mαθητές και μαθήτριες με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς
α. από το Λεόντειο Γυμνάσιο N. Σμύρνης
β. από το Λεόντειο Γυμνάσιο Πατησίων

η. Eπίσκεψη μαθητών από το  B' Δημοτικό Σχολείο
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•  Bιβλίο εντυπώσεων από την έκθεση έργων τέχνης (ανθολόγιο)
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•  Tα δασύλλια της Kαρυάς
α.  Δάσος της Παναγίας: ευπρεπισμός και άσπρισμα

β.  Tα δασάκι του Aγίου Δημητρίου: κλάδεμα & άσπρισμα των κορμών
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γ.  Δενδροφύτευση του αγρού του Nεκροταφείου Kαρυάς
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•   Tο φυτώριο του Συλλόγου "Oι Φίλοι του Πρασίνου"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ

“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975

ΕΔΡΑ: ΠΟΛΗ ΤΗΝΟΥ ,ΔΙΕΥΘ: ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ 4
Α.Φ.Μ. 090380953 Δ.Ο.Υ ΤΗΝΟΥ

ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ

Το φυτώριο των Φίλων του πράσινου ιδρύθηκε το 1977 και λειτουργεί μέχρι 
σήμερα σε αγρόκτημα του ΠΙΙΕΤ που παραχωρήθηκε για την παραγωγή νεα-
ρών δενδρυλλίων δασικών και καλλωπιστικών φυτών με σκοπό την αναδά-
σωση της Τήνου.

Το ιστορικό έγγραφο που άνοιξε το δρόμο της δημιουργίας του φυτωρίου 
στην Τήνο έχει ως εξής:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ
“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”

28 Ιουλίου1977
Αρ.Πρωτ.133

Προς: 
Την Αξιότιμον Διοικ.Επιτροπήν του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου

Έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν ότι ο Σύλλογός μας προτίθεται, με 
την συμπαράστασιν και αρωγήν των αρμοδίων κρατικών φορέων ,να προβή 
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εις την σύστασιν φυτωρίου, με σκοπόν την διεύρυνσιν του τομέως των δεν-
δροφυτεύσεων εις Τήνον , είτε μέσω του Συλλόγου ,είτε μέσω οργανισμών 
και ιδιωτών.

Επειδή ο Σύλλογος στερείται επί του παρόντος καταλλήλου χώρου, πα-
ρακαλούμεν θερμώς όπως εγκρίνετε προς τον σκοπόν αυτόν, την παρα-
χώρησιν της χρήσεως του κτήματος πρώην Πατέρων Ιησουϊτών ιδιοκτησίας 
Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας.

Ευχαριστούντες
Διατελούμεν μετά τιμής
Δια το Διοικ. Συμβούλιον

α. Παραγωγή μοσχευμάτων

112

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Ψάλτης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Ευάγγελος Φώσκολος



β. Φύτεμα των μοσχευμάτων σε σακούλια στις πρασιές
(αγενής πολλαπλασιασμός)
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γ. Aνάπτυξη των νεαρών φυτών

δ. Tα είδη δενδρυλλίων και θάμνων που παράγονται στο φυτώριο

1. Mουριά

3. Πικροδάφνη λευκή

2. ΠIκροδάφνη ροζ & κόκκινη

4. Eυκάλυπτος114



5. Iτιά κλαίουσα

7. Πασχαλιά

9. Kαζουαρίνα

8. Πεύκο

10. Kυπαρίσσι

11. Δενδρώδης 
Mηδική

12. Kυανόφυλλο

6. Aκακία

13. α) Λεύκα γλαυκή
β). Kαβάκι 115



ε. Tο φυτώριο λειτουγεί καθημερινά ως κέντρο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης (επίδειξη πολλαπλασιασμού πικροφάφνης από 

μαθητές & μαθήτριες του  A' Δημοτικού Σχολείου)
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•  Φωτογραφική τεκμηρίωση και παρουσίαση των εκδηλώσεων 
"Eβδομάδα πρασίνου 2009" σε 8 cd
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H σύνθεση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων του Πρασίνου 
είναι:

Πρόεδρος: Πέτρος Σιώτης
Aντιπρόεδρος: Mατθαίος Bίλλας

Γραμματέας: Iωάννης Ψάλτης
Tαμίας: Aπόστολος Λεβαντής

Mέλη: Iωάννης Bιδάλης, Mατθαίος Δεσύπρης

H εργασία της φωτογραφικής τεκμηρίωσης, η παραγωγή των cd και τα πνευμα-
τικά δικαιώματα αυτών παρέχονται ως δωρεά από τον κ. I. Ψάλτη προς το Σύλ-

λογο "Oι Φίλοι του Πρασίνου"
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Μα τι ζητάς δάσκαλε,
δεν βλέπεις πως όλα ξεραίνονται το καλοκαίρι; 

Συμπατριώτες μου 

Ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Η φύση έχει προνοήσει και για  το θέμα της 
επάρκειας του νερού, τόσο για τις ανάγκες της ύδρευσης σε επίπεδο νησιού 
(Χώρα και Χωριά), όσο και για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα (Γεωργία-
κτηνοτροφία). 

Τα νερά της Λειβάδας που ρέουν επιφανειακά μέσα στους χειμάρρους που 
κατεβαίνουν από την κορυφή του όρους Τσικνιάς (καθαρά νερά)  και του κυρίως 
ποταμού που πηγάζει από το οροπέδιο της Λειβαδερής, σε τεράστιες ποσό-
τητες (εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού το χρόνο) ρέουν τους πε-
ρισσότερους μήνες του χρόνου, απολύτως ανεκμετάλλευτα, στη θάλασσα. Τα 
νερά του ποταμού μολύνονται από τα υγρά απόβλητα των γύρω χωριών .

Το Έγκοιλο της Γύρλας Τήνου ( υπόγειες φυσικές δεξαμενές), στεγανό ως 
προς τη θάλασσα έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει (να αποθηκεύσει) περισσό-
τερα από 600.000 κ.μ. νερού με τεχνητό τρόπο ( μεταφορά νερού από τη Λειβά-
δα) κατά τους χειμερινούς μήνες, για να καλύπτονται με επάρκεια οι ανάγκες 
σε νερό, για όλες τις χρήσεις, τους ξηρούς καλοκαιρινούς μήνες του χρόνου.

Το σύστημα νερό Λειβάδας-Έγκοιλο της Γύρλας  συνδεδεμένο με αγωγούς 
μεταφοράς νερού, θα λύσει οριστικά το πρόβλημα επάρκειας νερού για ύδρευ-
ση και άρδευση σε επίπεδο νησιού (μια για πάντα).

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ.
Για την αξιοποίηση του συστήματος Λειβάδας- Έγκοιλο, αναφέρομαι συχνά, 

τις τελευταίες δεκαετίες, προς τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' 
βαθμού του Νομού μας και όχι μόνο, προφορικά αλλά και εγγράφως, όμως τα 
βήματα όλων των φορέων εξουσίας  είναι μικρά και δειλά.

Η εύκολη λύση των υδρογεωτρήσεων για την ύδρευση των οικισμών και της 
πόλης της Τήνου, δεν επέτρεψαν να ακουστούν οι φωνές όσων στηρίζουμε 
ανεπιφύλακτα τη λύση Λειβάδας- Εγκοιλο της Γύρλας.

Όμως, η μη αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου του νησιού που καταλήγει κάθε 
χρόνο στη θάλασσα, έγινε αφορμή,  ολόκληρες περιοχές να ερημώσουν, να 
εγκαταλειφθούν οι κήποι και τα χωράφια από τους αγρότες και να αποδεκατι-
σθεί το ζωικό κεφάλαιο της Τήνου . Η ευθύνη όσων είχαν και έχουν την εξουσία 
είναι πολύ μεγάλη.

Δεν είναι τυχαίο που τα δένδρα πλέον  πεθαίνουν όρθια (ξεραίνονται). Αυτό 
συμβαίνει γιατί το ριζικό τους σύστημα, πολύ συχνά βρίσκεται σε έδαφος που 
στερείται υγρασίας.

Τα υπόγεια νερά σε όλη την έκταση του νησιού υποχωρούν σε μεγάλα βάθη,  
λόγω της υπερεκμετάλλευσης των υδροφόρων οριζόντων, από τις υδρογε-
ωτρήσεις, ενώ (επιμένω) εκατοντάδες χιλιάδες κ.μ. νερού πάει χαμένο στη 
θάλασσα. 121

•  Πού θα βρούμε νερό για να ποτίσουμε τα 
δένδρα που φυτεύουμε;



Επιβάλλεται: άμεσα (πρώτη φάση) η  αξιοποίηση των καθαρών νερών των χει-
μάρρων της λειβάδας και η μεταφορά τους μέσω των υφιστάμενων αγωγών 
στην ύδρευση, για να σταματήσουν τα υδροφόρα οχήματα και των δυο Δήμων 
να μεταφέρουν νερό στους οικισμούς και τα σπίτια. Να μη χαθεί και άλλο Καλο-
καίρι. Το 2010 έφτασε και ..................

  Ας γίνει επιτέλους ο βιολογικός καθαρισμός των χωριών των Πάνω Μερών. 
Δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος άνθρωπος που να συγκινείται από τη μεγάλη 
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που συντελείται στην είσοδο του χω-
ριού Φαλατάδος από τη μόλυνση των νερών του ποταμού και σε όλο το μήκος 
της διαδρομής του ποταμού; Ποιός θα μας δώσει απάντηση;

Μόνο με την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στην κατάλληλη θέση μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί (δεύτερη φάση) το νερό του ποταμού.

Τα νερά της Λειβάδας αποτελούν μονόδρομο για την επίλυση του υδρευτικού 
και αρδευτικού προβλήματος της Τήνου.

Όσο το πρόγραμμα αξιοποίησης καθυστερεί, τόσο θα μαραζώνει το νησί 
μας και θα αιμορραγεί οικονομικά η πατρίδα μας, αφού σήμερα για την κάλυ-
ψη των στοιχειωδών αναγκών τηςΤήνου σε νερό, δαπανώνται περισσότερα 
από 600.000 Ευρώ, για μεταφορά νερού στο νησί από την Αττική με υδροφόρα 
πλοία κάθε καλοκαίρι.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα νερά των χειμάρρων και 
του ποταμού και στέλνουν παντού αισιόδοξα μηνύματα......

Η εργασία αυτή γράφτηκε, χωρίς φόβο και πάθος, για τις ανάγκες της ''εβδο-
μάδα πρασίνου 2009'', και παραμένει ένα ανεκπλήρωτο όνειρο δεκαετιών για 
τον τόπο μου.

Ιωάννης Ψάλτης
συν/χος εκπαιδευτικός

Φυσιογνώστης - Γεωλόγος

α. Tο όρος Tσικνιάς με τους χειμάρρους, τον ποταμό του 
και την υπάρχουσα λιμνοδεξαμενή

122



β. Tα νερά των χειμάρρων του όρους Tσικνιάς με τους καταρράκτες τους
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γ. Tα νερά της κοίτης του ποταμού της Λειβάδας

δ. Tα μικροφράγματα εμπλουτισμού του Συλλόγου "Oι Φίλοι του 
Πρασίνου" στο χείμαρρο της Γύρλας

124
O Σύλλογος έχει κατασκευάσει συνολικά 39 φράγματα στπυς χειμάρρους Aγ, 

Tριάδας Γύρλας και Σγαλάδου - Σμπυράδου Tήνου



•  To έντυπο του Συλλόγου "Ποιοι είμαστε"
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