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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα υπέροχο νησί με μοναδική ομορφιά.
Σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον με μια μεγάλη ιστορία. 
Ο τόπος μας όπως και οι άνθρωποί του κρύβουν μέσα τους αλήθειες που αν θέλεις 

να τις βρεις δεν χρειάζεται να κουραστείς. 
Πάνω σε αυτές τις αλήθειες στηρίζεται η εθελοντική προσφορά του συλλόγου «ΟΙ 

Φίλοι του Πρασίνου» που εδώ και 35 χρόνια με αγάπη για την Τήνο την κάνει άξια 
να αγαπηθεί από όλους μας. 

Ο ενθουσιώδης ζήλος που δείχνουν τα μέλη του παρασέρνει τον καθένα από εμάς. 
Οι πρωτοβουλίες του Συλλόγου του Πρασίνου ποικίλες και αφορούν: προστασία 
του πρασίνου, αναδασώσεις, προστασία των μνημείων Λαϊκής Τέχνης του νησιού 
μας, αναπαλαιώσεις περιστεριώνων, εξωκλησιών, ανεμόμυλων.

Αυτή η απέραντη ομορφιά της φύσης που βαδίζει προς το τέλος της πρέπει να 
σωθεί, γιατί αποτελεί βασικό και καθοριστικό παράγοντα για τη βιολογική, ψυχική 
και πνευματική μας ζωή. 

Έτσι ο Δήμος Τήνου σε συνεργασία με το Σύλλογο «οι Φίλοι του Πρασίνου» δίνει 
ερεθίσματα σε μας, αλλά και στα παιδιά μας να δεχτούν την ομορφιά της, να έρθουν 
σε επαφή με αυτή, να σέβονται το περιβάλλον αλλά και να το αγαπούν. Οι μικρές 
χειρονομίες της καθημερινότητας από τον κάθε ένα μας για να προστατεύσουμε το 
περιβάλλον και τα αγαθά της φύσης θα μας κάνουν περήφανους και ευτυχισμένους 
σε ένα καλύτερο κόσμο. 

Γι’ αυτό ως Δήμος Τήνου αλλά και προσωπικά ενισχύουμε την προσπάθεια του 
Συλλόγου προσφέροντας υλικά και εργαλεία,διαθέτοντας ανθρώπινο δυναμικό, αλλά 
και χρηματοδοτώντας εκδόσεις όπως αυτή που κρατάτε στα χέρια σας. Μια έκδοση 
«ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» που κατά κύριο λόγο αποτελεί εργασία μικρών παιδιών κατά 
τις ημέρες γιορτής περιβάλλοντος και έρχεται σε συνέχεια της περσινής έκδοσής μας 
«ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ». 

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι τη γη δεν την έχουμε κληρονομήσει τη 
δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.

«Ο πιο τρανός καημός μου 
θα είναι πως δεν μπόρεσα να ζήσω πλάση,
πράσινη, πάνω στα βουνά, στα πέλαγα, τα δάση.
Θα είναι πως δεν χάρηκα σκυφτός μες τα βιβλία.
Ω, φύση,ολάκερη ζωή, ολάκερη σοφία.»

Κωστής Παλαμάς 

Με εκτίμηση 

Ο Δήμαρχος Τήνου 
Σίμος Ορφανός 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ 
“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”

1975 - 2010 ...  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
 
Ο Σύλλογος Πρασίνου είναι το λαμπρό αποτέλεσμα μιας δημιουργικής διαδρομής 

τρισίμιση δεκαετιών, μιας συλλογικής επίπονης και διαχρονικής εργασίας Δεκάδων 
Διοικητικών Συμβουλίων, Εκατοντάδων Μελών, Χιλιάδων Φίλων - Εθελοντών που 
ο καθένας από το δικό του μετερίζι προσέφερε τον πλούτο της ψυχής του και το 
σωματικό του κάματο εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη για τον τόπο του 
και το περιβάλλον στο οποίο ζει.

Ο Σύλλογος Πρασίνου επέλεξε να εορτάσει τα 35 χρόνια λειτουργίας του βαφτίζοντας 
το 2010 ως έτος της ελιάς.

Η ελπίδα έβγαλε σπόρους και κάθε κόπος καρποφόρησε σε μια επιτυχημένη 
περσινή χρονιά και το παρελθοντικό έτος της πικροδάφνης παραδίδει την σκυτάλη 
στο έτος της ελιάς για μια νέα γενναία προσπάθεια του Συλλόγου, που φιλοδοξεί να 
γονιμοποιήσει κάθε προσδοκία, ως επάξια αν όχι ανώτερη συνέχεια. 

Στις πυκνωμένες φυλλωσιές της πικροδάφνης του 2009 κλωνάρια ελιάς θα 
ξεπροβάλλουν. 

Στης δραφιάς τα ροδόθωρα άνθη πράσινα φύλλα ελιάς θα συντροφεύσουν.
Στα μονοπάτια των ροδοδαφνών... ελαιώνες θα ακολουθούν... 
Ελιά! Θεϊκό Δώρο! Ένα δέντρο με αμέτρητους συμβολισμούς, με λαϊκές θυμοσοφίες 

από κάθε γωνιά της γης που ξυπνούν μέσα μας μνήμες από πατρογονικά παραμύθια 
και γενναιόδωρα από την φύση βιώματα. 

Με αφορμή την φράση μιας μεσογειακής παροιμίας όπου λέει η ελιά στον 
αφέντη της ¨ Φρόντισε με να σε θρέψω, πότισε με να σε πλουτίσω ¨ εύχομαι να 
αποτελέσει αυτή η ρήση την αφύπνιση όλων μας από την κρίση που περνάμε για την 
δημιουργία ενός νέου ανθρώπου εμποτισμένου με ηθικές αξίες και περιβαλλοντική 
συνείδηση, κοινωνό σε έναν οικοκεντρικό κόσμο στον οποίο ο άνθρωπος θα έχει 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και την κυρίαρχη ευθύνη να φροντίζει κάθε μορφή 
ζωής, να προστατεύει να διατηρεί και να αναπλάθει κάθε φυσική ομορφιά.

Ας γίνει ο άνθρωπος ένας νέος δημιουργός με σεβασμό στις παραδόσεις έχοντας 
επίγνωση της δύναμης αλλά και της αδυναμίας του.

Ας αποτελέσει η ελιά το σύμβολο της γονιμότητας, της ειρήνης, της γαλήνης, της 
ελπίδας, του φωτός και της αναγέννησης του ανθρώπου.

Ας γίνει το κλαδί της στεφανηφόρο μονάκριβο έπαθλο που θα ανταμείψει σαν 
άλλοτε ολυμπιονίκες αθλητές όλους εκείνους που αγκαλιάζουν, μιμούνται και 
ακολουθούν τις πράξεις και το έργο του Συλλόγου Πρασίνου.

Ο Σύλλογος Πρασίνου πιστός στις αξίες που ευαγγελίζεται, σφραγίζει με συνέπεια 
το έργο του αθόρυβα αλλά ουσιαστικά στα 35 χρόνια παρουσίας - προσφοράς στον 
τόπο.
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ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35 ΧΡΟνΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗν ΤΗνΟ

Πριν 35 χρόνια, μια χούφτα ονειρευτών, εμπνευσμένων Τηνίων αυτοχθόνων, 
οραματίστηκε μια Τήνο διαφορετική απ’ αυτήν που είχε απομείνει μετά την 
εγκατάλειψη των περισσότερων μονοπατιών της, των χωριών της, των χωραφιών 
της, των φυσικών, ιστορικών και παραδοσιακών της καλλονών, από τους κατοίκους 
της, που άτακτα μετανάστευσαν σωρηδόν προς την Αθήνα αλλά και άλλα μέρη, 
(αλλά και την απαξίωση της επίσημης πολιτείας γι’ αυτήν την αγροτική κληρονομιά 
που αποτελούν οι ξερολιθιές και τα κλιμακωτά χωράφια, τα κελιά και τα αλώνια) και 
ιδρύσανε το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Νήσου Τήνου, «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ». Οι σκοποί του Συλλόγου ήταν πολλαπλοί: η προφύλαξη των φυσικών 
καλλονών, η διαφύλαξη των μνημείων λαϊκής τέχνης (περιστεριώνων, εξωκκλησίων 
και ανεμόμυλων), η προστασία και ανάπτυξη του πράσινου, η διαφύλαξη της 
λαογραφικής και καλλιτεχνικής παράδοσης.

Το έργο αυτό που γίνεται αθόρυβα όλα αυτά τα χρόνια με τη συμμετοχή και 
συμπαράσταση των συμπατριωτών μας, με τη συνεισφορά και την οικονομική 
στήριξη του Π.Ι.Ι.Ε. αλλά και των δημοσίων φορέων, πρέπει να γίνεται γνωστό στο 
ευρύτερο κοινό της Τήνου για να ωθήσει τους νέους να δραστηριοποιηθούν ώστε 
να πραγματωθούν σχέδια, να δρομολογηθούν νέες ιδέες και προγράμματα και να 
γεννηθούν δράσεις που θα αλλάξουν ταχύτερα το υπάρχον πρόσωπο της Τήνου, 
για να περισωθούν όλα τα μνημεία του παρελθόντος πριν υποκύψουν στη σκόνη 
του χρόνου.

Εγκάρδια συγχαρητήρια σε όλο το έμψυχο δυναμικό που από το 1975, έτος 
ιδρύσεως του Συλλόγου, διατηρεί στο ακέραιο το όραμα του αποδεικνύοντας την 
αδιαμφισβήτητη αγάπη για την Τήνο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Εγκάρδια συγχαρητήρια στο Σύλλογο Πρασίνου που για 35 χρόνια κρατάει σαν 
ιπποκράτειο όρκο τους σκοπούς και τις δεσμεύσεις της ιδρυτικής του πράξης. 

 
 

Με Εκτίμηση,
 Γρηγοράκης Γεώργιος

 
Γραμματέας του Δ.Σ του Συλλόγου 

Διευθυντής - Διοικητικός Υπεύθυνος
της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
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Στα 35 χρόνια ύπαρξης του Συλλόγου επιτελέσθηκε έργο αξιοπρόσεκτο για το 
νησί της Τήνου. Έργο αξιοζήλευτο, που ανταποκρίθηκε σε όλους τους σκοπούς 
για τους οποίους ιδρύθηκε ο Ιστορικός πια Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 
Έργο που άγγιξε όλους τους τομείς της Προστασίας του φυσικού χώρου της Τήνου 
αλλά και εμμέσως προήγαγε την κοινωνικοοικονομική ζωή γενικότερα της Τήνου 
και συνέβαλε ειδικότερα στην βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών ζωής των 
κατοίκων του νησιού μας.

Από το 1975 και μετά, οι αμέτρητες πρωτοβουλίες των «Φίλων του Πράσινου» 
συνέβαλαν στο να αφυπνιστεί ο λαός της Τήνου και να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
που ενίσχυσαν τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά και ανάμεσα στον άνθρωπο 
και τη φύση. Η παρουσία του σημαντικού αυτού Συλλόγου έγινε ορατή στις πλαγιές 
και στα λαγκάδια, στις ρεματιές και στους δρόμους, αλλά και στις ψυχές των κατοίκων 
της Τήνου που βλέπουν το φυσικό τους περιβάλλον να αναβαθμίζεται. Οι μαθητές, 
κάτω από τις οδηγίες των Εκπαιδευτικών τους, συμμετείχαν σε δενδροφυτεύσεις και 
στη δημιουργία έργων με θέμα το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Τέτοιες 
πρωτοβουλίες καλλιεργούν μια νέα συνείδηση και το σεβασμό μέσα τους για τη 
μητέρα φύση.

Η ύπαρξη του Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» υπήρξε καταλυτική για την 
αναπαλαίωση και συντήρηση των περιστεριώνων της Τήνου, για τη διαφύλαξη των 
μονοπατιών, για τη δημιουργία φραγμάτων στις ρεματιές, για τη δενδροφύτευση 
δρόμων και τη δημιουργία αλσυλίων. Η πρόοδος αυτή, που ανέτρεψε την πεσιμιστική 
αντίληψη πως «δέντρα δεν φυτρώνουν στην Τήνο», μας επιτρέπει πια να πιστεύουμε 
πως υπάρχει μια έμφυτη αγάπη του Τηνιακού λαού για το πράσινο, όπως υπάρχει 
μια έμφυτη ροπή προς καθετί αισθητικό και προς την τέχνη… Από την άλλη, επειδή ο 
τουρισμός γίνεται και για την Τήνο μια σημαντική δραστηριότητα που αποφέρει πόρους 
και απασχολεί πλέον ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού, η αξιοποίηση του 
φυσικού κάλλους του νησιού μας προς την κατεύθυνση του εναλλακτικού τουρισμού 
που έλκει όλο και μεγαλύτερες μάζες επισκεπτών μας, είναι ένα από τα σημαντικά 
πλεονεκτήματα που επέφεραν τα ποικίλα προγράμματα και δράσεις των «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ». Άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται να θαυμάσουν τους 
αναπαλαιωμένους περιστεριώνες και αυτό είναι ένα δείγμα του σεβασμού των νέων 
ανθρώπων προς την πολιτιστική κληρονομιά μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από 
αυτή τη διαδικασία, οι περιστεριώνες ενέπνευσαν τους αμέτρητους λαϊκούς τεχνίτες 
''πετράδες'' και έδωσαν το μήνυμα της καλλιτεχνικής φλέβας των Τηνίων. Έτσι, χάρη 
στο έργο του Συλλόγου, προετοιμάστηκε το έδαφος για την ομαδική εμφάνιση των 
μεγάλων Τηνίων καλλιτεχνών που συνεχίζουν και σήμερα με αμείωτη ένταση την 
παράδοση εκείνων των ανώνυμων. 

Από την άλλη, αυτό το αρχιτεκτονικό φαινόμενο όπως λένε οι ειδικοί, αποτελεί 
σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων. Αρχιτέκτονες, 
πολιτικοί μηχανικοί και φοιτητές από όλο τον κόσμο φτάνουν στο νησί για να 
μελετήσουν και να γράψουν διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, για τους 
περιστεριώνες της Τήνου. Λευκώματα δημοσιεύονται, άρθρα γράφονται, αναφορές 
αμέτρητες γίνονται για το νησί μας που με τη σειρά τους παρακινούν ανθρώπους να 
επισκεφθούν την Τήνο και αυτό χάρη στο πάθος των «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» που 
έδωσαν μια μακροπρόθεσμη προοπτική και χειροπιαστά αποτελέσματα στο όραμά 
τους για αναπαλαίωση των λαϊκών μνημείων της Τήνου.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από τη διαδικασία του τρίπτυχου ''Σκέπτομαι, 
Αποφασίζω, Αναλαμβάνω δράση'' γεννήθηκε μια ολόκληρη φιλοσοφία που 
επηρεάζει πια τη ζωή της σημερινής πραγματικότητας της Τήνου αλλά και του 
μέλλοντός της. Να σεβαστούμε το περιβάλλον και να το προστατεύσουμε, να το 
αναβαθμίσουμε και να το διαχειριστούμε με πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης, θα 
πρέπει να γίνει το τρίπτυχο του παρόντος και του άμεσου μέλλοντος, γιατί ζούμε σε 
μια εποχή όπου όλα μπορούν να πάρουν τραγικές διαστάσεις, αφού η καταστροφή 
του περιβάλλοντος παραμονεύει και θέτει σε κίνδυνο πια τον πλανήτη μας.

Θα ήθελα να παραθέσω στη συνέχεια μερικά παραδείγματα δράσεων όπου 
πρωτοστατεί ο Σύλλογος οι «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» και να τονίσω πως πολλοί 
κρίνουμε συχνά τους άλλους για πράγματα που κάνουν λάθος… και να τους πω 
πως λάθη δεν κάνουν αυτοί που δεν κάνουν τίποτα!!! 

Έτσι, ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω μερικές απλές δράσεις, όπου όλα τα μέλη 
του Συλλόγου, συσπειρωμένοι γύρω από το Ιδρυτικό μέλος και νυν Πρόεδρο του 
Συλλόγου των «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», κ. Ιωάννη Ψάλτη, προώθησαν στο χρόνο 
που πέρασε καλωπίζοντας το τοπίο, συμβάλλοντας στον καθαρισμό ρεμάτων, 
προβαίνοντας σε δενδροφυτεύσεις, επεκτείνοντας προηγούμενες δράσεις που 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Στο φράγμα της Βακέττας έγινε μια συστηματική δενδροφύτευση με ευκαλύπτους, 
ενώ στη νοτιοανατολική πλευρά δημιουργήθηκε ένας μικρός ελαιώνας και το πάρκο 
με τα δασικά δένδρα. 

Είναι επίσης πολύ σημαντική για το μέλλον η πρωτοβουλία του Συλλόγου «ΟΙ 
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ » για την προώθηση στους καλλιεργητές, 3600 ελαιόδενδρων 
ποικιλία Κωρονέικη, εκ των οποίων 1600 ελιές με τη συμβολική τιμή των 4€/δένδρο 
από το Σύλλογο, 1000 ελιές από το Δήμο Τήνου ΔΩΡΕΑΝ στους Δημότες του και 1000 
ελιές από το Δήμο Εξωμβούργου ΔΩΡΕΑΝ στους δημότες του, μετά από εισήγηση-
αίτημα των «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Έγιναν Μαθήματα Μελισσοκομίας με τη συνεργασία του Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» σε Σχολεία της Τήνου. Έτσι ο πρόεδρος του Συλλόγου και Δημοτικός 
Σύμβουλος Τήνου κ. Ι. Ψάλτης, μετά από πρόσκληση Δασκάλων, μετέβη σε αυτά 
και μετέδωσε τις βασικές γνώσεις γύρω από το πολύ ενδιαφέρον θέμα «η Μέλισσα 
στη ζωή μας.». 

Οι οδηγοί και τα πουλιά του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Τήνου με τους συνοδούς 
τους και το Δ.Σ. του Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», πραγματοποίησαν την 
ΕΝΑΡΞΗ των εκδηλώσεων για το έτος της ελιάς με την τοποθέτηση πανό, αφιερωμένου 
στο έτος της ελιάς στην παραλία της Τήνου και μοίρασαν στους περαστικούς 
προσκλήσεις για συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις. 

Ο Σύλλογος συμμετείχε μαζί με τους κατά τόπους Συλλόγους και το Δήμο Τήνου 
στη δενδροφύτευση του δρόμου Μοναστήρι-Αρνάδος-Δυο Χωριά και της Λυχναφτιάς 
κατά μήκος των πρανών του δρόμου από την πλατεία της Λυχναφτιάς προς τα 
πάνω. 

Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται με τη συνεργασία του Συλλόγου, με τους 
Συλλόγους Τριποτάμου-Σμπεράδου και των Δήμων του νησιού στη δενδροφύτευση 
του Επαρχιακού δρόμου Χώρας Τριποτάμου.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Τριανταριτών αποφάσισε στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
για το ''έτος της ελιάς-εβδομάδα πρασίνου'' σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ 
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ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», να καθαρίσει από τα φερτά υλικά και τα πεσμένα κλαδιά το χείμαρρο 
που περνά στην άκρη του χωριού τους. 

Να προστατεύσουμε λοιπόν το σπίτι μας για να επιβιώσουμε! Το μέλλον μας αρχίζει 
από τώρα, από αυτήν τη στιγμή, πριν είναι πολύ αργά. Με πρωτοπόρο το Σύλλογο 
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» θα πρέπει να ενταθούν οι δράσεις, να πολλαπλασιαστούν 
οι παρεμβάσεις ώστε να γίνει η οικολογία το συστατικό στοιχείο κάθε εξέλιξης…

Αυτή η αγάπη των «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» για τη Φύση και το περιβάλλον θα 
πρέπει στο άμεσο μέλλον να παρακινήσει τις τοπικές αρχές σε άμεσες ενέργειες για 
την προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη σήμερα ρύπανση του Τσικνιά 
με την εναπόθεση εκεί των σκουπιδιών της Τήνου. Ίσως θα πρέπει, πέρα από τα 
πολυμηχανήματα ανακύκλωσης στην Πόλη της Τήνου να δημιουργηθεί μια μινι-
μονάδα ανακύκλωσης των σκουπιδιών με απώτερο στόχο τη δημιουργία κομπόστ 
από τα φυτικά απόβλητα για τη φυσική λίπανση των χωραφιών. Από την άλλη θα 
πρότεινα μια πιο ορθολογική διαχείρηση που προκύπτει από την ανακύκλωση.

Η προστασία του Περιβάλλοντος πρέπει να τεθεί στην ύψιστη θέση των 
προτεραιοτήτων μας, η αγνή αγάπη για τη γη μας και ευρύτερα για το περιβάλλον 
εναρμονίζεται με την επιταγή να προχωρήσουμε κι εμείς στην εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών μονάδων, οικιακών ή εταιρικών και αιολικών πάρκων για να 
συμβάλλουμε κι εμείς στη μείωση της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα. Η 
διάρρηξη των δεσμών μεταξύ ανθρώπου και φύσεως αποβαίνουν μοιραίες. Στο 
χέρι μας είναι να σώσουμε τη φύση για να σώσει και αυτή εμάς. Όσον αφορά στην 
προστασία της χλωρίδας και της πανίδας θα πρέπει να είμαστε αυστηροί σε ενέργειες 
ασυνειδήτων που δεν τηρούν το νόμο σκοτώνοντας τα ζώα σε απαγορευμένες 
περιόδους. Για κάθε δένδρο που πεθαίνει, για κάθε ζώο που δολοφονείται, 
πληγώνεται όλο και βαθύτερα η Τήνος μας.

Έχουμε την τύχη να ζούμε σ’ ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον…Έχουμε πίσω 
μας μια μεγάλη ιστορία που οφείλουμε να διασφαλίσουμε για τις επόμενες γενιές. 
Οι ιδέες και η φιλοσοφία των «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» μάς βρίσκουν απόλυτα 
σύμφωνους γιατί από τη στάση μας απέναντι στη φύση εξαρτάται πια η επιβίωσή 
μας. Η βιοαντίληψή μας συνάδει με τις αρχές που διακηρύχθηκαν κατά την ίδρυση 
του Συλλόγου αυτού…Ίσως θα πρέπει ακόμα περισσότερο να εμπλακούν οι τοπικές 
αρχές μας στη μάχη για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντός μας…Ίσως θα 
πρέπει όλοι μας να ασπαστούμε αυτές τις οικολογικές καθημερινές πρακτικές που θα 
ιάσουν αυτά που πληγώσαμε με την αδιαφορία μας τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα 
πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τη μητέρα φύση. Γι’ αυτό θα πρέπει οι 
θέσεις των «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» να γίνουν ακόμα πιο ξεκάθαρες, πιο μαχητικές, 
βασισμένες στη λογική, εκεί που έχει συχνά εξαφανιστεί αυτή η λογική από το μυαλό 
και το στόμα των τοπικών αρχόντων, όταν έχουν περάσει οι εκλογές.

Η οικολογία είναι στάση ζωής και όχι απλά συνθήματα με τα οποία αποσπάμε 
χειροκροτήματα και αλιεύουμε ψήφους. Το έργο των «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» χαίρει 
πια μεγάλης εκτίμησης απ’ όλους τους συμπολίτες μας. Γι’ αυτό, αυτή η προεκλογική 
περίοδος είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να στρατευτούν όλοι, στις βασικές αρχές 
που πρεσβεύει ο Σύλλογος των «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»… Όχι με λόγια αλλά με 
συμβόλαιο απέναντι στον Τηνιακό λαό. Και σ’ αυτό το συμβόλαιο θα κυριαρχούν: 

* ο σεβασμός και η φροντίδα για όλους τους ανθρώπους σε ένα καθαρό 
περιβάλλον.
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* η ανάπτυξη θα πρέπει να συντελείται χωρίς επιβάρυνση των άλλων οργανισμών 
ή άλλων γενεών.

* η τοπική κοινωνία του νησιού μας θα διέπεται από τις αρχές της αλληλεγγύης για 
τα έργα, τις πράξεις και τις αποφάσεις που θα παίρνονται.

* η βιοποικιλότητα θα πρέπει να προστατεύεται με νόμο καθώς και οι φυσικοί πόροι 
και ο κοινός φυσικός και πολιτιστικός πλούτος που μας ήρθε από το παρελθόν.

* η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, για τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών με αυξημένη αντίληψη 
των θεμάτων που άπτονται της φύσης και της οικολογικής συνείδησης, καθώς και 
επαναλαμβανόμενων εκστρατειών, στο επίπεδο της μικρής μας κοινωνίας, για τη 
συμμετοχή όλων σε δράσεις που αναβαθμίζουν τη ζωή μας και να γίνει το σλόγκαν: 
«Σκέφτομαι παγκόσμια, δρω τοπικά…» τρόπος ζωής μας…

Τελειώνοντας θα ήθελα να σταθώ σε μια σκέψη που μοιράστηκε μαζί μου πριν λίγες 
μέρες σε κάποια εγκαίνια ο Πρόεδρος του Συλλόγου «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»: 

« Βλέπεις, μου είπε, πόσα μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε όλοι μαζί!»
Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί του… Μακάρι να μπορούσαμε όλοι μαζί 

να συνδιαμορφώσουμε αξίες, στάσεις ζωής και συμπεριφορές με περιβαλλοντική 
ευαισθησία τέτοιες, που όλοι θα είχαμε τη διάθεση για ενεργό συμμετοχή στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Μακάρι να 
αντιληφθούμε όλοι πως το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι το πρώτο στην ιεραρχία 
από τα κοινωνικά προβλήματα… Από το πόσο γρήγορα θα το καταλάβουμε εξαρτάται 
η επιβίωση του ανθρώπινου γένους…

 Το απόλυτο παράλογο της ανθρώπινης φύσης είναι ο θάνατος. Το αναπόδραστο 
και οριστικό τέλος είναι ο θάνατος. Το μεγάλο αίνιγμα είναι ο θάνατος. Όταν όμως 
ολόκληρη η ανθρωπότητα βλέπει πως οδεύει προς αυτό το τέλος και μόνο μερικοί 
μαχόμενοι οικολόγοι και μη, διατυμπανίζουν πως το τέλος αυτό εμείς το προκαλούμε 
και κανείς δεν αντιδρά, και η παγκόσμια κοινότητα και οι ιθύνοντες περί άλλων 
τυρβάζουν, και τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων κωφεύουν, τότε ίσως να μπορούμε 
να πούμε πως της αξίζει αυτό το τέλος… 

 Όμως λίγο πριν το τέλος, ευελπιστώ πως η ανθρωπότητα θα αφυπνιστεί, πως θα 
ξεφύγει απ’ αυτήν την αντίφαση, για να πάψει να μας στοιχειώνει η αφύσικη βιβλική 
καταστροφή που μας απειλεί και που εμείς οι ίδιοι πάμε να προκαλέσουμε… Εκφράζω 
την εμπιστοσύνη μου στους απανταχού «Φιλους του πράσινου», στους εμπνευσμένους 
ονειρευτές μιας νέας εποχής, σε όλους τους «Φίλους του πράσινου» της Τήνου 
αλλά και ανά τον κόσμο … Θα ανακαλύψουν τους τρόπους για να αφυπνίσουν τις 
συνειδήσεις μας, για να πιέσουν τους κυβερνήτες μας ώστε ο Πλανήτης μας, η Γη 
μας, το σπίτι μας να μην πέσει και μας «πλακώσει»…

Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2010
Γεώργιος Αλβέρτης

Καθηγητής Φιλόλογος
Διευθυντής του Λυκείου του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

 



15

Σύλλογος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35 ΧΡΟνΙΑ δΗΜΙΟυΡΓΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ νΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗνΟυ

Είναι τιμή μου να προλογίσω ένα βιβλίο που μαρτυρεί για μια ακόμη φορά τις 
επιτυχημένες προσπάθειες του Συλλόγου του Πράσινου της Τήνου και το πάθος με 
το οποίο γίνονται εδώ και 35 χρόνια.

Προσπάθειες για την διατήρηση και την αναβάθμιση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς του νησιού, για την συνεχώς καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων 
του και για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των μικρών 
και των μεγάλων. Οι προσπάθειες αυτές γίνονται με ένα αληθινό πάθος που είναι 
εμφανές σε όποιο ξεμπαρκάρει στο νησί σας. 

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος το οποίο διευθύνω, έχει μια μακρά 
συνεργασία με το Σύλλογο ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' σε μια ποικιλία δράσεων 
και προγραμμάτων: 

Η συνεργασία μας ξεκίνησε τρία χρόνια μετά την ίδρυση του ΜΚΠ, το 1995, με το 
Πρόγραμμα LIFE για την «Αντιμετώπιση της ερημοποίησης των επικλινών εδαφών 
μέσω της αποκατάστασης των αναβαθμίδων καλλιέργειας». Αυτό το πενταετές 
πρόγραμμα ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία όπου όλοι οι φορείς (Σύλλογος ΟΙ ΦΙΛΟΙ 
ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΕΑΣΤ, Νομαρχία Κυκλάδων, και ΜΚΠ) συνεργαστήκαν άψογα, με 
πολλή προσωπική εργασία, σε καινοτόμες προσπάθειες (μελέτες, έργα, εκπαίδευση, 
ηλεκτρονική διατύπωση όλου του υλικού). Από το έργο αυτό προέκυψαν δυο βασικές 
διαπιστώσεις σε ότι αφορά την ξερολιθική κατασκευή:

• Το πρώτο ότι χρειάζεται να διατηρηθεί η μετάδοση της τεχνογνωσίας των 
ξερολιθικών κατασκευών, από γενιά σε γενιά, ή από μάστορα σε εκπαιδευόμενο.

• Το δεύτερο είναι ότι με δεδομένο την τεράστια διάσταση αυτής της κληρονομιάς, 
δεν μπορεί η διατήρηση της να βασιστεί μόνο σε ατομικές πρωτοβουλίες, αλλά πρέπει 
να συμβάλλει και η κοινωνία, εθελοντικά, όπως γίνονταν παραδοσιακά.

Αυτές οι διαπιστώσεις μας οδήγησαν σε μια δεύτερη - ευρωπαϊκής διάστασης 
- συνεργασία με το Σύλλογο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, για την διάσωση και την 
μετάδοση της τεχνικής της ξερολιθικής κατασκευής. Οργανώθηκε λοιπόν στο χωριό 
Σμπεράδος Τήνου, το καλοκαίρι του 2003, ένα εργοτάξιο εθελοντών με νέους από την 
Ευρώπη, για την αποκατάσταση ενός λιθόστρωτου μονοπατιού, την αναστήλωση των 
τοίχων αντιστήριξης του και της πηγής, κάτω από την διεύθυνση και την εμψύχωση 
του Γεωλόγου κ. Ιωάννη Ψάλτη.Το πρόγραμμα τελειώνοντας κατέληξε στην ίδρυση 
ενός Ευρωπα'ι'κού Οργανισμού «Λίθος», για την διάσωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
των ξερολιθικών κατασκευών με πρόεδρο τον Ι. Ψάλτη. 

Σήμερα, το 2010, o Σύλλογος του Πρασίνου είναι συνεταίρος μας για το Πρόγραμμα 
«REMEE- Ανακαλύπτοντας εκ νέου την υδάτινη πολιτιστική κληρονομιά της 
Μεσογείου» μαζί με τα πουλιά και τους οδηγούς του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
της Τήνου. Αυτό το μεσογειακό έργο (Euromed Heritage) (με 7 συνεταίρους σε όλη την 
Μεσόγειο) είναι βασικά εκπαιδευτικό, ενταγμένο στην υπηρεσία της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των μικρών κάτοικων του νησιού του. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 
αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η σταθερή εθελοντική προσφορά επί 35 χρόνια και σε αυτούς τους 3 
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προαναφερόμενους στόχους για το καλό του νησιού, και γενικότερα οι πρωτοβουλίες 
του Συλλόγου του Πρασίνου από το 1975 (αναδασώσεις, αναπαλαίωση 
περιστεριώνων, κατασκευή μικροφραγμάτων εμπλουτισμού κλπ), θα πρέπει να 
εκτιμηθούν από τους Τηνιακούς και να αναγνωριστούν μέσω του βιβλίου '' το έτος της 
ελιάς 2010 -εβδομάδα πρασίνου'', ευρύτερα, ως πρότυπο προσφοράς και στις άλλες 
περιοχές της Ελλάδος που έχουν τόσο ανάγκη από τέτοιες Συλλογικές προσπάθειες 
και τέτοιους ανθρώπους.

 Θερμά συγχαρητήρια στο Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ιωάννη Ψάλτη και τα μέλη 
του Δ.Σ. του.

Isabelle Bouchy
Mediterranean Centre of Environment

www.medcenv.org

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975

'' ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ – ΕΒδΟΜΑδΑ ΠΡΑΣΙνΟυ 2010''

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παρουσιάζουμε το βιβλίο '' το έτος της ελιάς 
– εβδομάδα πράσινου'' 2010.

Στο βιβλίο αυτό αποτυπώνεται η προσφορά της Εκπαιδευτικής Κοινότητας Τήνου, 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, των Συλλόγων της Τήνου, των Ο.Τ.Α. και 
των απλών πολιτών μας, οι οποίοι συνεργάστηκαν για ένα ολόκληρο χρόνο με το 
Σύλλογο ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' για την προστασία του περιβάλλοντος, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και την αύξηση του πρασίνου στο νησί μας, με εξαιρετικά 
και ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

1ον: Δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό (αφίσες, προγράμματα, 
αυτοκόλλητα, ανακοινώσεις, προσκλήσεις κλπ) το οποίο διανεμήθηκε στους 
συμπολίτες μας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους.

2ον: Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες με οπτικοακουστικό υλικό, από εκπαιδευτικούς 
στα σχολεία της πόλης και των χωριών, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και στο 
Πνευματικό Κέντρο του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

3ον: Οργανώθηκε έκθεση έργων τέχνης των μαθητών των Σχολικών Μονάδων με 
θέματα από το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα για την ελιάκαι τα 'προιόντα της.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ 
“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”
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4ον: Γράφτηκαν δεκάδες αξιόλογες εργασίες και μελέτες στα σχολεία από τα παιδιά 
για την ''ελιά'', με την καθοδήγηση των χαρισματικών δασκάλων τους.

5ον: Προωθήθηκαν εν όψει της ιδρύσεως και λειτουργίας σύγχρονου ελαιοτριβείου 
στην Τήνο, 3.600 (τρεις χιλιάδες εξακόσια) ελαιόδενδρα, προς τους καλλιεργητές, 
με στόχο τη διάδοση της ελιάς και παραδόθηκαν στους ενδιαφερόμενους μαθήματα 
για το κλάδεμα των ελαιόδενδρων, από ειδικευμένο τεχνίτη.

6ον: Δημιουργήθηκαν δύο νέα πευκοδάση στο χωριό της Καρυάς Τήνου.
7ον: Δενδροφυτεύτηκε η περιοχή γύρω από το φράγμα της Βακέτας και 

δημιουργήθηκαν, ένας Δημόσιος ελαιώνας, ένα δασύλλιο δασικών δένδρων και 
μια δενδροστοιχεία ευκαλύπτων.

8ον: Φυτεύτηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες των Σχολείων και από άλλους 
εθελοντές, Συλλόγους και πολίτες, συνολικά 10.000 πολύχρωμες πικροδάφνες, σε 
διάφορα σημεία του νησιού και ιδιαίτερα στα πρανή των επαρχιακών δρόμων.

9ον: Οργανώθηκε συνεργείο ποτίσματος με την παραχώρηση υδροφόρου οχήματος 
και προσωπικού από το Δήμο Τήνου, για το πότισμα των νεαρών δενδρυλλίων από 
τον Απρίλιο μήνα μέχρι σήμερα.

10ον: Οργανώθηκε συνεργείο με προσωπικό του Δήμου Τήνου, σε συνεργασία 
με το Σύλλογο ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' για την ανάπλαση των παραλιών του 
νησιού, ελαφρύ κλάδεμα και ασβέστωμα των κορμών των χιλιάδων αλμυριών, 
απεντόμωση και καλοπισμός.

 Επίσης πραγματοποιήθηκε συστηματικός καθαρισμός των ακτών μας
11ον: Πραγματοποιήθηκε αναπαλαίωση τριών περιστεριώνων στις περιοχές Βακέττα-

Αρνάδος- Πλατύ Λειβάδας ενώ έχουν εκπονηθεί μελέτες για νέους.
12ον: Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιείται συστηματική απογραφή 

- καταγραφή όλων των περιστεριώνων, ακόμη και των πλέον δυσβατων και 
απομακρισμένων από το Αρμόδιο Υπουργείο και πάντα σε συνεργασία με το Σύλλογό 
μας.

13ον: Κατασκευάστηκαν τέσσερα νέα φράγματα εμπλουτισμού, τα οποία έγιναν 
αντικείμενο έρευνας από τα παιδιά του Σ.Ε.Ο κατά τη εξέλιξη του προγράμματος 
REMΕE (Ανακαλύπτοντας εκ νέου την υδάτινη Κληρονομιά της Μεσογείου).

13ον: Έγινε παραγωγή 10 συλλεκτικών cd με πλούσιο φωτογραφικό υλικό που 
συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των δράσεων.

14ον: Εκδόθηκε με δαπάνες του Δήμου Τήνου το παρόν βιβλίο, ''το έτος της 
ελιάς – εβδομάδα πράσινου 2010'', ως ανάμνηση και επιβράβευση της εθελοντικής 
προσφοράς όσων συμμετείχαν και στήριξαν το έργο του Συλλόγου '' ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' κατά τη διάρκεια του έτους 2010

ευχαριστούμε
• Όσους συμμετείχαν με τις σκέψεις τους και τα σχόλιά τους στη συγγραφή αυτού 

του λευκώματος για την 35ετή παρουσία του Συλλόγου ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' 
στα δρώμενα της Τήνου

• Tο Πανελλήνιο Iερό Ίδρυμα Eυαγγελιστρίας Tήνου
• Το Δήμαρχο του Δήμου Τήνου κ. Σίμο Ορφανό και το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Τήνου (υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις) γιατί 
κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, για την εκτέλεση των έργων που έγιναν, 
στα πλαίσια ''του έτους της ελιάς – εβδομάδα πράσινου 2010'' και την έκδοση του 
βιβλίου.
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• Το προσωπικό της Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Τήνου που ήταν και 
είναι πάντοτε δίπλα μας.

• Το Δήμο Εξωμβούργου, την Κοινότητα Πανόρμου και τους Συλλόγους της Τήνου 
για τη συνεισφορά τους στο έργο μας.

• Τους απανταχού '' φίλους του πρασίνου'' που διαχρονικά, στηρίζουν ηθικά, 
οικονομικά και υλικά τον ιστορικό Σύλλογο μας ώστε για να συνεχίζει τις δράσεις 
του.

• Τον χορηγό κ. Στέφανο Γεωργιάδη, για την έκδοση του βιβλίου
• Τους συνεργάτες μου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου '' ΟΙ 

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ''
ΜΑΤΘΑΙΟ ΒΙΛΛΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΛΕΒΑΝΤΗ (ΤΑΜΙΑ Σ)
ΜΑΡΚΟ ΛΕΒΑΝΤΙΝΟ (ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΑΡΑΓΚΟ (ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥΦΕΚΛΗ (ΜΕΛΟΣ)
καθώς και τον επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου μας κ. Πέτρο Σιώτη, 
Χωρίς την ενεργή συμμετοχή όλων των προαναφερθέντων δεν θα ήταν δυνατό να 

ευδοκιμήσει το δημιουργικό έργο του Συλλόγου μας, του οποίου έχουμε την τιμή 
και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε και με την παρουσίαση του βιβλίου '' το έτος της 
ελιάς- εβδομάδα πρασίνου 2010''

 

Οκτώβριος 2010
 

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

Ιωάννης Ψάλτης
Πρόεδρος του Δ.Σ. Του Συλλόγου & 

της Επιτροπής Αναπαλαίωσης των Περιστεριώνων Τήνου 
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου



19

ΑνΑΚΟΙνΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Πράξη 1η 7-1-2010

Τήνος 23/1/2010
 Αρ. Πρωτ.1

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες

Ο Δήμος Τήνου και Ο Δήμος Εξωμβούργου με τη συμμετοχή της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Τήνου, αποφάσισαν την Ίδρυση σύγχρονου Ελαιοτριβείου στην Τήνο 
με ίδια κεφάλαια, με σκοπό την αξιοποίηση του ελαιοκάρπου των υπαρχόντων 
ελαιοδένδρων της Τήνου. 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, παρακολουθούμε τα δρώμενα και συγχαίρουμε τους 
παραπάνω φορείς, οι οποίοι προχωρούν δυναμικά, μέσα από τη Διαδημοτική 
Επιχείρηση Σφαγείου – Ελαιοτριβείου Τήνου που έχουν συστήσει, στην υλοποίηση 
μέσα στο τρέχον έτος 2010, της ίδρυσης και λειτουργίας μιας σύγχρονης μονάδας 
ελαιοτριβείου. 

Θυμόμαστε με νοσταλγία τα παραδοσιακά ελαιοτριβεία της Τήνου. Τους γονείς μας 
οι οποίοι καλλιεργούσαν με σεβασμό τις ελιές τους που παρέλαβαν από τους δικούς 
τους γονείς και εμείς τα παιδιά, που μαζεύαμε μια-μια τις ελιές, για να βγει τελικά το 
χρυσόξανθο λάδι της χρονιάς, κάθε νοικοκυριού.

Ο Σύλλογος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, θεωρεί ότι οι ελιές, επιβάλλεται να 
ξαναμπούν στη ζωή του Τηνιακού, ως μια εν δυνάμει καλλιέργεια, όχι μόνο των 
γεωργών ή εκείνων που διαθέτουν σήμερα μικρό ή μεγάλο ελαιώνα, αλλά να 
απλωθεί η καλλιέργεια της ελιάς παντού, σε όλη την έκταση του νησιού μας, για 
πολλούς λόγους:

1ον. Η ελιά ευδοκιμεί στην Τήνο και ζει πολλά χρόνια. 
2ον. Με τα σύγχρονα μέσα καλλιέργειας, παράγεται λάδι καλής ποιότητας, με 

μικρό κόστος.

  YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔHMOΥ THNOY

«TO ETOΣ THΣ EΛIAΣ»
ΕβΔΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2010

13 Μαρτίου -21 Μαρτίου 2010
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3ον. Για περιβαλλοντικούς λόγους: Η Ελιά προσφέρεται ως η καλύτερη λύση στη 
δημιουργία τεχνητών αλσυλλίων, δενδροστοιχιών σε πεζοδρόμια, ως καλλωπιστικό 
δένδρο σε πάρκα, για την αύξηση του πρασίνου στο νησί μας.

Με την ευκαιρία λοιπόν της Παγκόσμιας ημέρας της Δασοπονίας (21 Μαρτίου) 
και της Παγκόσμιας ημέρας του νερού (22 Μαρτίου), ο Σύλλογός μας, ξεκινά 
Σταυροφορία για την προώθηση της καλλιέργειας της ελιάς στην Τήνο και 
κατάρτισε το πρόγραμμα, '' Το έτος της Ελιάς'' -'' εβδομάδα πρασίνου 2010'', με 
σκοπό να τονώσει το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας, ιδιαιτέρως των νέων, για 
την διάδοση της ιδέας και την αύξηση των ελαιοδένδρων στο νησί μας, με κάθε 
πρόσφορο μέσο. 

«Η περίοδος της αθωότητας για την αποκατάσταση και τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος, έχει περάσει χωρίς επιστροφή. Αντί να φοβόμαστε συγκεκριμένα 
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 κοινωνικών παραμέτρων, όπως 
και την έννοια της προσαρμογής της οικονομικής ανάπτυξης στη φέρουσα ικανότητα 
της φύσης». 

Τα ενεργά Μέλη 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 αναφέρονται 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 

αλλοιώσεως 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, Περιστεριώνων, ανεμομύλων κ.λ.π. εν τη 
νήσω Τήνω.

Β. Η προστασία και συντήρησις του υπάρχοντος εν Τήνω πρασίνου, και η 
επέκτασις αυτού δι 'αναδασώσεως και δια παντός πρόσφορου μέσου. 

Γ. Η δημιουργία περιβάλλοντος χώρου και ο κατάλληλος εξωραϊσμός πέριξ 
αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, λαϊκής τέχνης, πηγών κ.λ.π. δια δημιουργίας 
αλσυλλίων».

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες
Φίλοι και Φίλες
Σας καλούμε να πορευτούμε όλοι μαζί από 13 Μαρτίου 2010 ημέρα Σάββατο 

μέχρι 21 Μαρτίου 2010 ημέρα Κυριακή και να φυτέψουμε ελιές, πολύχρωμες 
πικροδάφνες, ευκαλύπτους, κυανόφυλλα, μηδικές κλπ που παράχθηκαν στο 
φυτώριο του Συλλόγου μας και όχι μόνο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
ακολουθεί. (βλέπε αφίσα, προσκλήσεις, ανακοινώσεις)

Για το δ.Σ. του Συλλόγου “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟυ ΠΡΑΣΙνΟυ”
O Πρόεδρος, Iωάννης Ψάλτης 
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ΣYΛΛOΓOΣ ΠPOΣTAΣIAΣ ΠEPIBAΛΛONTOΣ
KAI ANAΔAΣΩΣEΩΣ NHΣOY THNOY
“OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY”

YΠO THN AIΓIΔA TOY ΔHMOY THNOY

~Tο έτος της ελιάς~
Eβδοµάδα Πρασίνου 2010

• O Σύλλογος “Oι Φίλοι του Πρασίνου”

Π P OΣ K A ΛOY M E

Tα Mέλη, τους φίλους μας και τους κατοίκους της πε-
ριοχής του χειμάρρου της Aγίας Παρασκευής την Πέ-

μπτη 18-3-2010 και από ώρα 8:00π.μ. - 16:00 
στο γεφύρι της Aγίας Παρασκευής.

α) να καθαρίσουμε το χείμαρρο από τα διάφορα αντι-
κείμενα, σκουπίδια, κ.λ.π.
β) να πραγματοποιήσουμε δενδροφύτευση των πρα-
νών του χειμάρρου.
γ) να κλαδέψουμε τα δένδρα που υπάρχουν.
δ) να ασπρίσουμε τους κορμούς των δένδρων, απολύ-
μανση κ.λ.π. 

Mε στόχο την αναβάθμιση της μοναδικής σε κάλλος 
περιοχής στα ανατολικά της πόλης μας.

    ο συντονιστής
    Iωάννης Ψάλτης
    πρόεδρος του Δ.Σ.

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

YΠO THN AIΓIΔA TOY ΔHMOY THNOY

~Tο έτος της ελιάς~
Eβδοµάδα Πρασίνου 2010

• O Σύλλογος “Oι Φίλοι του Πρασίνου”
• O Σύλλογος της Kαριάς

• Το εκκλησιαστικό συµβούλιο 
της Ενορίας Αγίου Ιωάννη Μουντάδου

Π P OΣ K A ΛOY M E

Τα Μέλη και τους φίλους μας 
την Παρασκευή 19-3-2010 και ώρα 9:00 π.μ. 

στην αίθουσα του Αγίου Δημητρίου Καρυάς, προκει-
μένου να δημιουργήσουμε νέο τεχνητό πευκοδάσος 

σε ιδιοκτησία της εκκλησίας με τις ευλογίες του 
 π. Μάρκου Φώσκολου 

και του Εκκλησιαστικού του Συμβουλίου.

ο συντονιστής
Iωάννης Ψάλτης
πρόεδρος του Δ.Σ.

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

~Tο έτος της ελιάς~
Eβδοµάδα Πρασίνου 2010

• O Σύλλογος “Oι Φίλοι του Πρασίνου”
• Tο Tοπικό Συµβούλιο του “Δ.Δ. Kτικάδου” του Δήµου Εξωµβούργου

• H Aδελφότητα των εν Aθήναις Tριποταµιτών και Σµπυραδιανών Tήνου 
“H ΓENNHΣHΣ”

• O Σύλλογος Tριποταµιτών και Σµπυραδιανών Tήνου “O Kάβος”
• O Σύλλογος Σµπυραδιανών Tήνου

• O Σύλλογος Aγίου Nικολάου Λινοπής

Π P OΣ K A ΛOY M E

Τα μέλη και τους φίλους μας 
το Σάββατο 20-3-2010 και ώρα 11:00 π.μ. 

στο πρατήριο της ΕΚΟ, προκειμένου
α) Να ολοκληρώσουμε τη δενδροφύτευση με πικρο-
δάφνες των πρανών του Επαρχιακού δρόμου Χώρας 
Τριποτάμου από την Πετριού μέχρι τον περιφερειακό 
δρόμο της πόλης Τήνου
β) Να σκαλίσουμε τις πικροδάφνες που φυτέψαμε την 
προηγούμενη χρονιά.

ο συντονιστής
Iωάννης Ψάλτης
πρόεδρος του Δ.Σ.

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

YΠO THN AIΓIΔA TOY ΔHMOY THNOY

~Tο έτος της ελιάς~
Eβδοµάδα Πρασίνου 2010

• O Σύλλογος “Oι Φίλοι του Πρασίνου”
• O Eξωραϊστικός Σύλλογος “Aρναδιωτών Tήνου”

Π P OΣ K A ΛOY M E

Τα Μέλη και τους φίλους μας 
την Kυριακή 21-3-2010 και ώρα 10:00 π.μ. 

στο Πνευματικό Kέντρο του Aρνάδου 
(Δημοτικό Σχολείο Aρνάδου) με σκοπό την δενδροφύτευση 
των χώρων γύρω από Π.K. και το σκάλισμα των πικρο-
δαφνών που είχαν φυτευθεί την προηγούμενη χρονιά.

ο συντονιστής
Iωάννης Ψάλτης
πρόεδρος του Δ.Σ.
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ΣYΛΛOΓOΣ ΠPOΣTAΣIAΣ ΠEPIBAΛΛONTOΣ
KAI ANAΔAΣΩΣEΩΣ NHΣOY THNOY
“OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY”

YΠO THN AIΓIΔA TOY ΔHMOY THNOY

~Tο έτος της ελιάς~
Eβδοµάδα Πρασίνου 2010

• O Σύλλογος “Oι Φίλοι του Πρασίνου”
• O Σύλλογος “Tριανταριτών Tήνου”

• O Σύλλογος “Aγ. Bαρβάρας - Aγ. Iωάννη Πόρτο 
και Aγίου Σώστη”

Π P OΣ K A ΛOY M E

Τα Μέλη και τους φίλους μας 
την Kυριακή 21-3-2010 και ώρα 10:30 π.μ. 
στο κατάστημα "Λεύκες", για να καθαρίσουμε 

το λαγκάδι του χωριού Tριαντάρου, 
ξεκινώντας από το πηγάδι με σκοπό να το μετατρέ-

ψουμε σε χώρο περιπάτου και αναψύχής.
ο συντονιστής

Iωάννης Ψάλτης
πρόεδρος του Δ.Σ.

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

YΠO THN AIΓIΔA TOY ΔHMOY THNOY

~Tο έτος της ελιάς~
Eβδοµάδα Πρασίνου 2010

• O Σύλλογος “Oι Φίλοι του Πρασίνου”
• O Σύλλογος Δύο Xωριών “το Γλυστέρνι”

• O Σύλλογος “Λυχναφτιάς”

Π P OΣ K A ΛOY M E

Τα Μέλη και τους φίλους μας 

την Kυριακή 21-3-2010 και ώρα 10:30 π.μ. 
στην πλατεία της "Λυχναφτιάς" με σκοπό την δενδρο-

φύτευση των πρανών του δρόμου της Λυχναφτιάς 

ξεκινώντας από την πλατεία προς τα χωριά.

ο συντονιστής
Iωάννης Ψάλτης
πρόεδρος του Δ.Σ.

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
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Περισσότερο

ΑΠΟ τυπογραφείο!

* Xρηµατοδότηση του
 ∆ασικού Tοµέα

XOPHΓOΣ:
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Οι Oδηγοί και τα Πουλιά του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Τήνου, με τις συνοδούς 
τους και το Δ.Σ. του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, πραγματοποίησαν την 
ΕΝΑΡΞΗ των εκδηλώσεων για το έτος της ελιάς με την τοποθέτηση πανώ αφιερωμένο 
στο έτος της ελιάς στην παραλία της Τήνου και μοίρασαν στους περαστικούς 
προσκλήσεις για συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις. 

Έναρξη ΈκδηλώσΈών
για το πΈριβαλλον 13.3.2010
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δΈνδροφύτΈύση Έλαιών
νοτια τού φραγματοσ 13.3.2010

H εξόρμηση των Πουλιών και των Οδηγών στην περιοχή “Βακέττα” νοτιανατολικά 
του φράγματος έγινε στις 13-3-2010. Φύτεψαν με τη βοήθεια των ενηλίκων, 45 ελιές, 
ποικιλία Κορωνέικη, δημιουργώντας τον πρώτο Δημόσιο ελαιώνα στην Τήνο.
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μαΘηματα κλαδΈματοσ τησ Έλιασ 
στο κτηνιατρΈιο 14.3.2010

Tη δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών κ. Γεώργιος Μαρκουΐζος παρέδωσε μαθήματα στους εθελοντές για 
το κλάδεμα της ελιάς και τη διαχείριση των κομένων κλαδιών, μίλησε για την ανάγκη 
άμεσης απομάκρυνσης των κομένων κλαδιών και το κάψιμό τους. Έγινε συστηματικό 
κλάδεμα στις ελιές του κήπου του Κτηνιατρείου Τήνου.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΨΑΛΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΤΟΥ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΙΤΗΠ 15.3.2010

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ιωάννης Ψάλτης μίλησε στους μαθητές και τις 
μαθήτριες του Β΄Δημοτικου Σχολείου Τήνου για τις εκδηλώσεις που έχουν σκοπό 
την διάσωση και διάδοση του πιο ευλογημένου δένδρου της ελληνικής γης, την ελιά. 
Με οπτικοακουστικό υλικό παρουσίασε στα παιδιά το μάζεμα του ελαιοκάρπου, το 
κλάδεμα της ελιάς, την άμεση απομάκρυνση και κάψιμο των κομένων κλαδιών και τη 
διαδικασία παραγωγής του λαδιού στο ελαιοτριβείο της Σύρου. Στη συνέχεια μίλησε 
η κ. Μαρία Τσουκνίδα με θέμα τον ΚΟΤΙΝΟ.

Oμιλία στο I.TH.Π. από τον κ. I. Ψάλτη

Tο μάζεμα του ελαιοκάρπου

Oμιλία στο I.TH.Π. από την κα. M. TσουκνίδαTο κλάδεμα του ελαιόδενδρου
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Παραλαβή καρπού Mεταφορά ελαιοκάρπου

Tο πλύσιμο του καρπού

Διαχωριστήρας υγρών, αριστερά το λάδι & δεξιά 
τα νερά και λοιπές ουσίες 

Σπαστήρας - πολτοποίηση

Mεταφορά καθαρού καρπού

Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας στερεών & υγρών

διαδικασια παραγωγησ λαδιου
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ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΑ-
ΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Α' & Β' ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 16.3.2010

Τμήματα μαθητών των δυο Δημοτικών σχολείων της πόλης μας δραστηριοποιήθηκαν 
στην αναδάσωση του περιφερειακού δρόμου, αντικατέστησαν τα ξερά δένδρα του 
δρόμου με νέα δένδρα (ελαιόδενδρα, πολύχρωμες πικροδάφνες, ευκάλυπτους, 
κυανόφυλλα κλπ). Το Α' Δημοτικό ξεκίνησε από το Κηροπλαστείο του ΠΙΙΕΤ με 
κατεύθυνση βόρεια και ανατολικά. Το Β' Δημοτικό Σχολείο ξεκίνησε αντίστροφα 
από τη διασταύρωση του Περιφερειακού με το δρόμο Τριποτάμου με κατεύθυνση 
βορειοδυτική επι του περιφερειακού δρόμου, μέχρι που συναντήθηκαν οι δυο ομάδες 
των νεαρών εθελοντών. Οι εικόνες που ακολουθουν δείχνουν την επιμέλεια και το 
ενδιαφέρον για το σωστό φύτεμα των νεαρών δενδρυλλίων. Θερμά συγχαρητήρια 
στα παιδιά αλλά και στους συνοδούς δασκάλους τους. 

B’ δHMOTIKO σXOλEIO
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A’ δHMOTIKO σXOλEIO
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ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Δ. ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 17.3.2010

Στις 17-3-2010 ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ κ. Ιωάννης 
Ψάλτης συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ματθαίο Βίλλα επισκέφτηκαν 
το Δημοτικό Σχολείο των Λουτρών του Δήμου Εξωμβούργου μετα από συνενόηση 
με τον διευθυντή του Σχολείου κ. Μιχάλη Βαλάκα και ενημέρωσαν τους δασκάλους 
για τις εκδηλώσεις “το έτος της ελιάς”-”εβδομάδα πρασίνου 2010”. Στη συνέχεια 
ο κ. Ψάλτης με οπτικοακουστικά μέσα παρουσίασε στα παιδιά την καλλιέργεια της 
ελιάς. Από το διάλογο που ακολούθησε φάνηκε πόσο ενημερωμένα είναι πάνω σε 
γεωργικά θέματα και στην ελιά τα παιδια που ζουν στα χωριά, σε σχέση με εκείνα 
που ζουν στην πόλη της Τήνου.
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καΘαρισμοσ τού ΧΈιμαρρού
τησ αγιασ παρασκΈύησ 18.3.2010

Οι εκδηλώσεις για το έτος της ελιάς συνεχίζονται. Φυτεύονται ελιές κάτω από το 
φράγμα της Βακέττας και παραλλήλα αναπτύσσονται δράσεις που αφορούν την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Συνεργεία του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ και του Δήμου Τήνου στις 18-3-2010 κλάδεψαν τα τεράστια δένδρα των 
πάρκων της Aγ. Παρασκευής και καθάρισαν από κάθε είδους απορρίματα το λαγκάδι της 
Αγ. Παρασκευής, από το γεφύρι Ιωάννη Σαγρέδου μέχρι τη θάλασσα του Αγ. Φωκά. 

ΦYTEMA EλAIOδENδPωN

KAΘAPIσMOσ XEIMAPPOY AγIAσ πAPAσKEYHσ
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δΈνδροφύτΈύση ΈπαρΧιακού
δρομού Χώρασ - τριποταμού 20.3.2010

ME TH ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ TΩN ΔΗΜΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩN
Πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση του Επαρχιακού δρόμου Χώρας - Τριποτάμου 

από την περιοχή Πετριού μέχρι τους Ανεμόμυλους Βαρβάνη στις 20-3-2010. Η 
ημέρα αυτή είναι χαρακτηριστική για τη συνεργασία των Δύο Δήμων. Αρχικά έγινε 
καθαρισμός του δρόμου από τα χόρτα. Βάσει του προγραμματισμού του Συλλόγου 
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Διαμερίσματος Κτικάδου με επικεφαλή την Πρόεδρο κ. Πέπη Βιδάλη, τα μέλη του 
Δ.Σ. του Συλλόγου Σμπεράδου Τήνου, με επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο 
Βιδάλη και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY, ξεκίνησαν 
την δενδροφύτευση από την Πετριού (εκεί είχαμε φτάσει την δενδροφύτευση το 2009 
κατά το έτος της πικροδάφνης) με κατεύθυνση προς τη Χώρα. Συνεργείο από το Δήμο 
Τήνου ξεκίνησε την δενδροφύτευση από τους ανεμόμυλους Βαρβάνη, αριστερά 
και δεξιά του δρόμου, με κατεύθυνση προς την Πετριού. Εργάτες του Συλλόγου ΟΙ 
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και μηχάνημα από το Δήμο Εξωμβούργου άνοιγαν λάκκους, 
ενώ το χοτροκοπτικό του Συλλόγου καθάριζε τα πρανή από τα χόρτα. Φυτεύτηκαν 
περισσότερες από 1000 πολύχρωμες πικροδάφνες και ελιές έξω από το κτήμα του 
κ. Eυαγ. Aλβέρτη. Ορισμένοι ιδιοκτήτες δεν επέτρεψαν να φυτευτούν πικροδάφνες 
και ευκαλύπτοι έξω από τις ιδιοκτησίες τους, γιαυτό και το έργο της δενδροφύτευσης 
παρουσιάζει ορισμένα κενά. Ελπίζουμε ότι θα καταλάβουν το σφάλμα τους και 
θα μας επιτρέψουν τη νέα χρονιά 2011, να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Έχουμε 
υπομονή και επιμονή.
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δΈνδροφύτΈύση πρανούσ
δημοτικού σΧολΈιού αρναδού 21.3.2010

Στις 21-3-2010 πραγματοποιήθηκε νέα δενδροφύτευση του πρανούς έναντι του 
Δημοτικού Σχολείου του Αρνάδου με τη συνεργασία του Συλλόγου Aρναδιανών 
Tήνου, την οποία συντόνισαν ο ταμίας του Συλλόγου OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY κ. 
Aπόστολος Λεβαντής και ο δραστήριος Πρόεδρος του Συλλόγου Aρναδιανών κ. 
Nέστορας Bιδάλης. Eπιπλέον έγιναν νέοι λάκκοι για το πότισμα των δενδρυλλίων που 
είχαν φυτευτεί την προηγούμενη χρονιά, στα πλαίσια του “ έτους της πικροδάφνης 
2009” κατά μήκος του δρόμου Μοναστήρι-Αρνάδος-Δυο Χωριά.
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δΈνδροφύτΈύση τησ πλατΈιασ
και τού δρομού λύΧναφτιασ 21.3.2010

Η επιθυμία των κατοίκων της Λυχναφτιάς να ενταχθούν στις εκδηλώσεις για το 
“έτος της ελιάς-εβδομάδα πρασίνου 2010” έφερε αποτελέσματα. Ο πρόεδρος του 
Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και μέλη του Δ.Σ. με συνεργείο πέντε εργατών 
και οι κ.κ. Ιωάννης Μαραγκός, Ιωάννης Ζάρπας και ο Βαρθολομαίος Κυπριώτης 
φύτεψαν 500 πολύχρωμες πικροδάφνες αριστερά και δεξιά κατά μήκος των πρανών 
του δρόμου από την πλατεία της Λυχναφτιάς προς τα βόρεια. Το έργο θα συνεχιστεί 
την επόμενη χρονιά.
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καΘαρισμοσ λαγκαδιού
τριανταρού 21.3.2010

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Τριανταριτών με επικεφαλή τον πρόεδρό του κ. Mάρκο 
Zάρπα, αποφάσισε στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το ''έτος της ελιάς-εβδομάδα 
πρασίνου'', σε συνεργασία με το Σύλλογο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, να καθαρίσει 
από τα φερτά υλικά και τα πεσμένα κλαδιά των δέντρων, το χείμαρρο που περνά στην 
άκρη του χωριού του. Ο Σύλλογος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ήταν εκεί. Ο Σύλλογος 
“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ” διέθεσε 3 εργάτες. Οι μεταφορές των αχρήστων υλικών 
έγιναν με το αυτοκίνητο του Δήμου Τήνου. Δυναμικό παρόν έδωσε ο Αντιδήμαρχος 
κ. Γεώργιος Ζάρπας που κατάγεται από το ίδιο χωριό.



39

τοποΘΈτηση αρδΈύτικού σύστηματοσ στο 
EπAPXEIAKO δIKTYO XώPA-TPIπOTAMOσ-σMπEPAδOσ

Το πότισμα των νεαρών δενδρυλλίων στον επαρχιακό δρόμο Χώρας -Τριποτάμου 
γίνεται με αυτόματα συστήματα, που εγκατέστησε ο Σύλλογος “OI ΦIΛOI TOY 
ΠPAΣINOY” κατά μήκος του δρόμου.

Mια δεξαμενή νερού, ένα ρακόρ, μια βάνα, 200μ. λάστιχο φ/32 και 200 σταλάκτες, 
καλύπτουν απόσταση περίπου διακοσίων μέτρων.Tα απαραίτητα υλικά τα χορήγησαν 
επιχειρηματίες μέλη του Συλλόγου “OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY”, Σύλλογοι της Tήνου 
και οι Δήμοι του νησιού, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν. 

Σύλλογος “OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY” Aδελφότης Tηνίων εν Aθήναις
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Pήγος - Bιδάλης Aλουμινοκατασκευές

Σύλλογος Aγίου Nικολάου Λινοπής

AΦOI Στεριώτης

Aν. Παγανέλης

Mεσκλιές

Φίλοι του Σμπεράδου

Δήμος Eξωμβούργου

Δήμος Tήνου
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δΈνδροφύτΈύση
τριποταμού-σμπΈραδού 27.3.2010

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στο μέλος του Συλλόγου μας κ. Σωτήρη Σιώτο που 
φύτευσε στο δρόμο Βόρεια του Τριποτάμου διάφορα δασικά δένδρα και δημιούργησε 
μια πολύ όμορφη δενδροστοιχία. Eυχόμαστε να μιμηθούν το παράδειγμά του και 
άλλοι συμπολίτες μας. Στο δρόμο του Σμπεράδου φυτεύτηκαν και λουλουδίζουν 
δεκάδες πολύχρωμες πικροδάφνες.
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δημιούργια δύο νΈών
πΈύκοδασών στη καρύα 26.3.2010

• Δυο νέα πευκοδάση δημιουργήθηκαν στην Καρυά της Τήνου, στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων για ''το έτος της ελιάς - εβδομάδα πρασίνου 2010''. H συνεργασία και 
οικονομική στήρηξη του Συλλόγου της Καρυάς ήταν καταλητική. Ευχαριστούμε τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ματθαίο Ποτίρη που ήταν συνεχώς κοντά μας και το Δήμο 
Τήνου που μας πρόσφερε το αρδευτικό σύστημα για το πότισμα.

• Kλαδεύτηκαν και ασπρίστηκαν τα παλιά πεύκα της περιοχής.
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σταύροφορια για τη διαδοση
τησ Έλιασ στην τηνο 27.4.2010

AΠO THN ΠAPAΛABH EΛAIOΔENΔPΩN ΣTO ΦYTΩPIO TOY ΠPAΣINOY 
Σταυροφορία για τη διάσωση και διάδοδη της ελιάς σε όλα τα σημεία της Τήνου.

Διατέθηκαν συνολικά 3600 ελιές εκ των οποίων 1600 ελιές με τη συμβολική τιμή 
των 4€ /δένδρο από το Σύλλογο “OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY”, 1000 ελιές από το 
Δήμο Τήνου ΔΩΡΕΑΝ στους δημότες του και 1000 ελιές από το Δήμο Εξωμβούργου 
ΔΩΡΕΑΝ στους δημότες του. H αγορά και η δωρεάν παροχή νεαρών ελαιόδενδρων 
από τους O.T.A. του νησιού μας πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικό αίτημα που τους 
υπέβαλε ο Σύλλογος ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'', γι’ αυτό και τους ευχαριστούμε 
θερμά.
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σΤαυροΦορια για Τη διαδοση Τησ Ελιασ σΤηΝ ΤηΝο

Τήνος 21 Φεβρουαρίου 2010

Ο Σύλλογος ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' δια του εκπροσώπου του κ. Ιωάννη 
Ψάλτη οργάνωσε συνάντηση των Προεδρείων των Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Τήνου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τήνου την 21η Φεβρουαρίου 
ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30μμ με θέμα: Διάδοση της καλλιέργειας της ελιάς 
στην Τήνο.

Ο κ. Ψάλτης ανέλυσε στους παρευρισκόμενους, το πρόγραμμα ''το έτος της 
ελιάς 2010'' που προωθεί ο Σύλλογος ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'', παρέδωσε 
στους κ.κ. Προέδρους καταστάσεις αγοράς δενδρυλλίων.

Πρότεινε όλοι μαζί (Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί, Τοπικά Συμβούλια, οι Δήμοι, 
οι Επαρχιακοί Σύμβουλοι) να προτρέψουν τους κατοίκους (αγρότες και μη) να 
αγοράσουν και να φυτέψουν ελιές, τώρα μάλιστα που η ίδρυση και λειτουργία 
του σύγχρονου ελαιοτριβείου που έχουν ήδη δρομολογηθεί από τους Δήμους 
της Τήνου.

Συμφωνήθηκε από όλους η ανάγκη να πραγματοποιηθούν συναντήσεις 
στα χωριά τις επόμενες ημέρες για τη πλήρη ενημέρωση των κατοίκων και να 
κυκλοφορήσει ανάλογη ανακοίνωση.

Συγκινητική η παρουσία των Προέδρων των Συνεταιρισμών στη συνάντηση 
αυτή που προοιωνίζει επιτυχία στο στόχο, άλλωστε ο κ. Ψάλτης είναι γνωστός 
στους αγρότες από τους αγώνες του για την ίδρυση του Τυροκομείου και την 
εύρυθμη λειτουργία του. 

Ν.Φ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ
''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ''

Σας γνωρίζουμε ότι, Ο Σύλλογος ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' στα πλαίσια της 
''εβδομάδας πρασίνου το έτος της ελιάς 2010'' προσφέρει στα μέλη του:

1ον: Ελιές ποικιλία “ΚΟΡΩΝΕ'Ι'ΚΗ”, σε γλάστρες των 3, 50 κιλών και με ύψος 
από 100-130 εκατοστά, στην εξαιρετική τιμή των 4 ευρώ, για κάθε δένδρο.

2ον: Νεαρά δενδρύλλια (πεύκα, κυπαρίσσια, Κυανόφυλλα, μηδική, φοίνικες, 
ακακίες, πασχαλιές, καζουαρίνες, κλπ), στη συμβολική τιμή των 1, 5 ευρώ όπως 
πάντοτε.

Η παράδοση των δένδρων γίνεται καθημερινά, στο φυτώριο του Συλλόγου, 
που βρίσκεται βορειοδυτικά του ΠΙΙΕΤ.

Ώρες λειτουργίας φυτωρίου καθημερινά 7πμ-11πμ εκτός Σαββάτου-
Κυριακής

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

αΝακοιΝωση
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δασοσ σTH δύτικη πλΈύρα TOY φραγμα-
τοσ-τοποΘΈτηση πασαλών-ποτισμα

O Σύλλογος πραγματοποίησε συστηματική δενδροφύτευση γύρω από το φράγμα 
της Βακέττας. Συγκεκριμένα: α) στα πρανή του φράγματος (πέταλο) φυτεύτηκαν 
ευκάλυπτοι για εξυγειαντικούς λόγους, δεδομένου ότι από τα στάσιμα νερά του 
φράγματος έχουν πολλαπλασιαστεί επικίνδυνα τα κουνούπια στην περιοχή β) στη 
νοτοανατολική πλευρά κάτω από το φράγμα δημιουργήθηκε ο πρώτος δημόσιος 
ελαιώνας και γ) στην νοτιοδυτική πλευρά δημιουργήθηκε κατά μήκος των 
αναβαθμίδων “το πάρκο με τα δασικά δένδρα”. Είναι προφανές ότι μετά από μερικά 
χρόνια θα μιλάμε για ένα καταπληκτικό τοπίο, απείρου φυσικού κάλλους.
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Η συνεργασία του Συλλόγου ”ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ” με τα Σχολεία της Τήνου 
συνεχώς ενισχύεται. Τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2010, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου ”ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ” και 
Δημοτικός Σύμβουλος Τήνου κ. Ι. Ψάλτης την Τρίτη τάξη του Β΄ Δημοτικού Σχολείου 
Τήνου, μετά από πρόσκληση της διεύθυνσης του σχολείου και μετέφερε στα παιδιά 
βασικές γνώσεις γύρω από το πολύ ενδιαφέρον θέμα ”η Μέλισσα στη ζωή μας κλπ”. 
Έγινε παρουσίαση με πρακτικό τρόπο της Μελισσοκομικής κυψέλης με το περιεχόμενό 
της (σύνεργα του μελισσοκόμου, εργασίες του Μελισσοκόμου και το μέλι της Τήνου). 
Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν μεγάλο. Κατάπληξη προξένησαν οι εργασίες που 
είχαν ήδη φτιάξει τα παιδιά με τη δασκάλα τους και οι πολλές και ενδιαφέρουσες 
ερωτήσεις τους. Συγχαρητήρια αξίζουν στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές 
τους. Η ίδια εργασία και προβολή της ζωής της μέλισσας επαναλήφθηκε και στο 
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Τήνου. Το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών 
και εδώ υπήρξε μεγάλο. Ο Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» είναι διαθέσιμος 
να ενημερώνει και να βοηθά κάθε Φορέα που θα του ζητήσει την συμβολή του, 
εντός Τήνου.

Δημοσίευμα της Hλεκτρονικής Eφημερίδας “THNIAKH”

μΈλισσοκομια στα σΧολΈια 26.4.2010

ΜαΘηΜα 1οΝ γ’ Ταξη Β’ δηΜοΤικου σχολΕιου
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ΜαΘηΜα 2οΝ παιδικοσ δηΜοΤικοσ σΤαΘΜοσ ΤηΝου
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EPΓAΣIEΣ
1. Ποίημα «Για της ελίτσας τον καρπό»

A’4 του B’ Δημοτικού Σχολείου

2. Eλιά και Aθλητισμός
Στ’ B’ Δημοτικού Σχολείου

3. Tα πρωτάκια παίρνουν συνέντευξη από την  
Eλίτσα Tηνιακίτσα - A’ τάξη του A’ Δημοτικού Σχολείου

4. H Eλιά
E1 & E2 τάξεις του A’ Δημοτικού
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2O δHMOTIKO
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γIA THσ EλITσAσ TON KAPπO
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EλIA & AΘλHTIσMOσ
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1O δHMOTIKO

TA πPωTAKIA πAIPNOYN σYNENTEYξH AπO THN EλITσA THNIAKITσA

TA ΠPΩTAKIA
ΠAIPNOYN ΣYNENTEYΞH

AΠO THN EΛITΣA THNIAKITΣA

2010 ETOΣ THΣ EΛIAΣ
A’ τάξη 1ου Δημ. Σχολείου Tήνου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«Ελια-Το δΕΝΤρο ο καρποσ και ο χυΜοσ Του-

Το χρυσαΦι Τησ ΕλληΝικησ γησ»

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ:

«Αν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, θα βρεις ότι αποτελείται από μια ελιά, ένα αμπέλι 
και ένα καράβι, που σημαίνει ότι με αυτά τα τρία μπορείς να την ξαναφτιάξεις».

Εμείς τα Πρωτάκια με την υπεύθυνη καθοδήγηση της δασκάλας μας κας. Φραγκίσκας 
Mαρκουΐζου - Σελέντη:

• διαβάζοντας τα λόγια του μεγάλου μας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, το βιβλίο της 
Ευαγγελίας Δεσύπρη:«Γνωρίζω την ελιά» ΕΚΔ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 

• παρακολουθώντας την προβολή στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ι.Ε.ΤΗΝΟΥ από 
τον κ. Ιωάννη ψάλτη πρόεδρο του Δ.Σ του Συλλόγου των «Φίλων του Πρασίνου», 
με θέμα την ελιά, 

• μελετώντας ιστοσελίδες με πλούσιο υλικό γι' αυτό το ευλογημένο δέντρο, 
αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος στο «ΕΤΟΣ THΣ ΕΛΙΑΣ 2010», που γίνεται υπό 
την αιγίδα του Δήμου Τήνου, με την εργασία μας: «ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΙΤΣΑ ΤΗΝΙΑΚΙΤΣΑ»
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ΕΛΙΤΣΑ:Καλό μου παιδί, διάβασε και στους φίλους σου πώς ξεκίνησε

«Το ΕΤοσ Τησ Ελιασ» στο νησί σας.

συνάντηση Τήνος 6-03-2010

Στη δεύτερη συνάντηση, το πρόγραμμα συνδυάστηκε επιτυχώς με τις εκδηλώσεις 
για το έτος της ελιάς - εβδομάδα πρασίνου 2010. Με την Έναρξη των εκδηλώσεων, 
στις 13-3-2010, οι Oδηγοί και τα Πουλιά του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Τήνου 
με τις συνοδούς τους και το Πρόεδρο του Συλλόγου "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ" 
συμμετείχαν στην τοποθέτηση πανώ για "το έτος της ελιάς" στην παραλία της 
πόλης Τήνου και μοίρασαν στους περαστικούς, προσκλήσεις για τη συμμετοχή 
των πολιτών στις εκδηλώσεις. Λίγες ώρες αργότερα περπάτησαν έξω από την 
πόλη και παρακολούθησαν μαθήματα κατασκευής ξερολιθιάς σε ένα χωράφι από 
ειδικό μάστορα. Aργότερα δοκίμασαν και τα ίδια το κτίσιμο ξερολιθιάς. Φύτεψαν 
ελιές ποικιλίας "Κορωνέικη" σε αφράτο έδαφος και πότισαν τα νεαρά δένδρα 
διαπιστώνοντας στην πράξη, τη μεγάλη απορροφητική ικανότητα του καλλιεργημένου 
χώματος σε σχέση με το σκληρό και στεγνό. Σε ένα στεγνό και σκληρό έδαφος 
διαπιστώνεται ότι το νερό ρέει επιφανειακά και χάνεται στην κατωφέρεια. Η μέρα 
ολοκληρώθηκε με την παρακολούθηση πειραμάτων κατείσδησης του νερού (α) 
μέσα από άμμο και (β) μέσα από χώμα που περιέχει άργιλο.

πEIPAMATA KATEIσδYσHσ TOY NEPOY

Bραδεία ροή του νερού μέσα από το αργιλόχωμα Eλεύθερη ροή νερού μέσα από την άμμο
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γNωPIMIA ME THN EλIA 
EλλAδA KAI EλIA
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ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙδΙ
(ΑΡΧΗ ΣυνΕνΤΕυΞΗΣ -ΠΟΙΗΜΑ)

Κρητική παράδοση (νεοελληνική Μυθολογία δ. Λουκόπουλου)

ΠΑΙΔΙ: Ελιά μου ασημοπράσινη, θαλασσοκυματούσα, 
στον κάμπο μοιάζεις πέλαγος
και στην πλαγιά σαν κάστρο
μ' αρχοντική κορμοστασιά
και με πολλά στολίδια.

Η γη σ' έθρεψε πλούσια
κι εσκάλιζε τη ρίζα σου
κι έγραφε ιστορία, 
που δηγείται τους καημούς
τα πάθη και τις πίκρες
και χαρακώνεις τις πληγές που εκείνος δε γιατρεύει
κι όσες χαρές περάσανε
κι εκείνες τις κατέχεις
τις κουβεντιάζεις σιγανά με τις γειτόνισσές σου.

Ελιά μου αιωνόβια, ελιά ευλογημένη, 
πες μου κι εμέ του ταπεινού, περαστικού διαβάτη, 
τι είδες εις τη ζήση σου, εδώ εις την αυλή σου;
Τι λένε τ' αυλακώματα που ζώνουν το κορμί σου;
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γΝωριΜια ΜΕ ΤηΝ Ελια
Ελλαδα και Ελια

ΠΑΙΔΙ: Θα 'θελα πολύ να σε γνωρίσω, όμορφο δεντράκι μου.
ΕΛΙΤΣΑ ΤΗΝΙΑΚΙΤΣΑ: Με λένε ελιά και το επιστημονικό μου όνομα είναι

Olea Europaea.
ΠΑΙΔΙ: Είσαι πολύ ψηλή. Πόσο ύψος έχεις; Βλέπω με περνάς. Πού σ' αρέσει να ζεις; 
Αγαπάς τους ανθρώπους; Εκείνοι σ' αγαπούν;
ΕΛΙΤΣΑ: Σιγά σιγά, καλό μου παιδί. Πάρε μια ανάσα, σε παρακαλώ.

Είμαι λοιπόν αρκετά υψηλή. Μπορώ να φτάσω τα 3μ., αλλά και τα 12μέτρα.
Σ' αρέσουν τα μαλλιά μου; Συγνώμη, τα φύλλα μου ήθελα να πω. Έχουν σκούρο 

πράσινο χρώμα από τη μια πλευρά και ασημένιο από την άλλη.
Ζω πολλά πολλά χρόνια. Είμαι δέντρο αειθαλές, όπως λένε οι μεγάλοι. Το ξέρεις 

πως αν πεθάνει ο κορμός μου, μπορεί να εμφανιστεί ένας νέος κορμός;
Δεν αντέχω όμως στην ξηρασία και στους δυνατούς ανέμους.
Ξέρεις πότε στολίζομαι με τα άνθη μου;

ΠΑΙΔΙ: Την άνοιξη φυσικά.
ΕΛΙΤΣΑ: Μπράβο! Όμως τα άνθη μου δε δίνουν αμέσως καρπό. Περνάνε 5-8 χρόνια. 
Πρέπει να ωριμάσω για να δώσω καλό καρπό. Ανάμεσα στα 35 ως τα 150 χρόνια 
δίνω αδιάκοπα καρπό κάθε δύο χρόνια.

Σας δίνω τα παιδιά μου, τις ελιές. Στην αρχή τα παιδιά μου είναι καταπράσινα και σιγά 
σιγά γίνονται μαύρα. Σας τις δωρίζω τις ελίτσες μου, καλό μου παιδί, για φαγητό.

Για να βγάλετε όμως το υγρό μου χρυσάφι, το λάδι, πρέπει τα παιδιά μου να 
ωριμάσουν πολύ.
ΠΑΙΔΙ: Η Ελλάδα μας κι εσύ έχετε φιλία;
ΕΛΙΤΣΑ: Το ρωτάς; Η ιστορία μου χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων στην αγκαλιά 
της Ελλάδας. Εγώ και το λάδι μου είμαστε δεμένα με τον πολιτισμό, την κοινωνική 
ζωή και την οικονομία της Ελλάδας.

Το ξέρεις πως το 95% της παγκόσμιας παραγωγής του ελαιόλαδου προέρχεται 
από τη λεκάνη της Μεσογείου και η Ελλάδα είναι Τρίτη στην παραγωγή Χώρα του 
κόσμου και πρώτη στην κατανάλωση ελαιόλαδου;

Η Κρήτη, η Πελοπόννησος η Λέσβος και τα Ιόνια νησιά έχουν τη μεγαλύτερη 
παραγωγή ελαιόλαδου στην Ελλάδα.
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γΝωριΜια ΜΕ ΤηΝ Ελια
Ελλαδα και Ελια

(Συνέχεια)
ΠΑΙΔΙ: Πόσα έμαθα για σένα, καλή μου, Ελίτσα Τηνιακίτσα; Είσαι ευλογημένη! 
ΕΛΙΤΣΑ: Σ' ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, καλό μου παιδί. Είναι αλήθεια πως 
έχω δεχθεί μεγάλη ευλογία, αφού τίποτα δεν πετιέται από μένα. Ο καρπός μου, η 
ελιά, είναι φαγητό για σας, αλλά και αποθηκούλα λαδιού.

Τα φύλλα μου γίνονται τροφή για τα ζώα. Το ξύλο μου μπορεί να γίνει καύσιμη 
ύλη, αλλά είναι χρήσιμο και στην ξυλογλυπτική.

Τίποτα δεν πετιέται.
ΠΑΙΔΙ: Να λοιπόν, γιατί είσαι στην καρδιά όλων των λαών της Μεσογείου. Και με την 
Τήνο μας, πώς τα πας, Ελίτσα Τηνιακίτσα;

ΕΛΙΤΣΑ: Είναι αλήθεια πως αγαπώ πολύ το όμορφο νησί σας. Στολίζω κάμπους 
και πλαγιές. Μου αρέσει ο ζεστός ήλιος και οι καλοί του άνθρωποι. Μ' αγαπούν 
τόσο πολύ! Υπάρχουν ευτυχώς πολλοί που καταλαβαίνουν πόσο δεμένη είναι η 
οικονομική πρόοδος και η υγεία των ανθρώπων του νησιού με μένα. Ο Σύλλογος 
των φίλων του Πρασίνου με τον Πρόεδρό τους, κ. Ιωάννη Ψάλτη προσπαθούν πολύ 
για τη διάσωσή μου. Φυτεύτηκαν πολλά δενδρύλλια με τη βοήθεια μικρών παιδιών. 
Τώρα όλοι προσπαθούν για τη λειτουργία ενός ελαιοτριβείου.
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αΘηΝα και Ελια

ΠΑΙΔΙ: Είσαι αληθινά ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα για τους ανθρώπους;  
ΕΛΙΤΣΑ: Τώρα με κάνεις και κοκκινίζω. Αν θέλεις να μάθεις, κάνε με τη φαντασία 
σου ένα ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα και θυμήσου. Τότε που δυο Θεοί μάλωναν για 
το ποιος θα έδινε το όνομά του στη μεγάλη πόλη......
ΠΑΙΔΙ: Σταμάτα! Ελίτσα Τηνιακίτσα, θυμήθηκα!
Ήταν η Αθηνά, η θεά της σοφίας και ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας.
Μάλωναν για το ποιος από τους δύο θα έδινε το όνομά του στην Αθήνα, την 
πρωτεύουσα της Ελλάδας μας, που τότε δεν είχε όνομα.
Θα κέρδιζε εκείνος που θα έδινε στους ανθρώπους το πολυτιμότερο δώρο.
Η θεά Αθηνά χτύπησε το δόρυ της στο λόφο και φύτρωσε μια ελιά.
Ο θεός Ποσειδώνας χτύπησε το λόφο με την τρίαινά του και τότε παρουσιάστηκε 
ένα άλογο.
Οι άνθρωποι προτίμησαν το δώρο της θεάς Αθηνάς και ονόμασαν την πόλη τους 
Αθήνα.

ΝωΕ και Ελια

ΠΑΙΔΙ: Ελίτσα Τηνιακίτσα, από πότε σε γνωρίζουν οι 
άνθρωποι;
ΕΛΙΤΣΑ: Καλό μου παιδί, με ξέρουν οι άνθρωποι χρό-
νια και χρόνια. Από τότε που έγινε ο μεγάλος κατα-
κλυσμός.
Ο Νώε όμως ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, που 
αγαπούσε πολύ το Θεό. Γι' αυτό, λίγο πριν γίνει ο 
κατακλυσμός, όπου τα πάντα σκεπάστηκαν από νερό, 
ο Θεός τον προειδοποίησε να φτιάξει μια κιβωτό για 
να σωθεί ο ίδιος και η οικογένειά του και πολλά ζώα. 
Μετά τον κατακλυσμό ο Νώε άφησε ελεύθερο ένα πε-
ριστέρι, που γύρισε αργότερα κρατώντας στο ράμφος 
του ένα ολοπράσινο κλαδί ελιάς, σημάδι ότι το κακό 
είχε περάσει... «Ζωής σημάδι».
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AΠO TO XΘEΣ ΣTO ΣHMEPA

Ελια και υγρο χρυσαΦι

ΠΑΙΔΙ: Ξέρεις, Ελίτσα Τηνιακίτσα, λατρεύω τον αθλητισμό! Αν 
κλείσω τα μάτια, και γυρίσω πίσω στα Παναθήναια, σε βρίσκω 
εκεί!
ΕΛΙΤΣΑ: (Με καμάρι) Α! λες για το ευλογημένο μου λάδι, το «υγρό 
χρυσάφι», όπως το έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες.
ΠΑΙΔΙ: Έτσι μου 'ρχεται να το κάνω κι εγώ πριν να ξεκινήσω τ' 
αθλήματά μου.
ΕΛΙΤΣΑ: Τι να κάνεις;

ΠΑΙΔΙ: Ν'αλείφω το σώμα μου με λάδι για να έχω καλύτερες επιδόσεις. Και τότε!
ΕΛΙΤΣΑ: Τότε τι;
ΠΑΙΔΙ: (δειλά) Να... ξέρω πως με το δικό σου κλωνάρι στεφάνωναν όλους τους 
νικητές.
ΕΛIΤΣΑ: Α! Θα λες ασφαλώς για τον κότινο... Αυτό το στεφάνι, που φτιαχνόταν από τα 
κλαδιά της αγριελιάς, που είχε φυτέψει ο Ηρακλής στο Ιερό άλσος της Ολυμπίας.

Ελια και KOTINOσ
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ολυΜπιακοσ υΜΝοσ

Αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα
Του ωραίου, του μεγάλου και τ' αληθινού.
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ' ουρανού.

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι
στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή
και με τ' αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί.

Κάμποι, βουνά και πέλαγα φέγγουν μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός.

Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου, 
Αρχαίο πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός.

Ποίηση: Κωστής Παλαμάς
Μουσική: Σπύρος Σαμαράς
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χρισΤοσ και Ελια

ΠΑΙΔΙ: Είσαι εσύ το ευλογημένο δέντρο, που κάτω από τα κλαδιά σου προσευχήθηκε 
ο Χριστός;
ΕΛΙΤΣΑ: (Συγκινημένη) Τι ιερή στιγμή! Με τα δάκρυά του πότισε τις ρίζες μου. Ήμουν 

στο Όρος των Ελαιών. Εκεί δίδασκε ο Χριστός. Μάθαινε τους 
ανθρώπους να αγαπούν. Εκεί άκουσαν οι άνθρωποι για πρώτη 
φορά πώς να προσεύχονται στο Θεό: «Πάτερ ημών, ο εν τοις 
ουρανοίς...»
Το τελευταίο βράδυ, πριν πιάσουν το Χριστό...

...Εδώ, στον ίσκιο μου από κάτω ήρθ' ο Χριστός ν' αναπαυτεί 
κι ακούστηκε η γλυκιά λαλιά Του λίγο προτού να σταυρωθεί. 
Το δάκρυ Του, δροσιά αγιασμένη έχει στη ρίζα μου χυθεί. Είμαι 
η ελιά η τιμημένη.
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χρισΤιαΝισΜοσ και Ελια

ΠΑΙΔΙ: Έχω πάει σε πολλά βαφτίσια. Εκεί πάλι βλέπω το υγρό χρυσάφι σου στα 
χέρια του ιερέα.
ΕΛΙΤΣΑ: Θα λες ασφαλώς για το ‘Αγιο Μύρο, που γίνεται με το λάδι και άλλα 
συστατικά. Μ' αυτό μυρώνει ο παπάς όποιον βαφτίζεται.
ΠΑΙΔΙ: Δε θα ξεχάσω τη συγκίνηση που αισθάνομαι, το απόγευμα της Μεγάλης 
Τετάρτης, όταν περιμένω στη σειρά μετά την ακολουθία του Ευχελαίου, να με μυρώσει 
ο ιερέας της Ενορίας μας με το λάδι του καντηλιού, που ανάβει, ενώ διαβάζει τα επτά 
αποσπάσματα από τα ευαγγέλια.
ΕΛΙΤΣΑ: Βλέπω, καλό μου παιδί, τα προσέχεις όλα.
ΠΑΙΔΙ: Οι γονείς μου και η γιαγιά μου, Ελίτσα 
Τηνιακίτσα, με οδηγούν πάντα κοντά στο Θεό. Εκεί μου 
λένε να στηρίζω τις ελπίδες μου. Μέσα στην Εκκλησία 
βλέπω να τρεμοσβήνει το φως των καντηλιών με το 
ευλογιμένο λάδι σου. Το υγρό χρυσάφι σου έβαζα 
στο καντήλι των εικονισμάτων μας για να το ανάψει 
το τρεμάμενο χέρι της γιαγιάς μου.
ΕΛΙΤΣΑ: Πόσο χαίρομαι που τ' ακούω όλα αυτά από 
ένα μικρό παιδί! (Ταπεινά) Από τότε που μ' ευλόγησε 
ο Θεός το υγρό χρυσάφι μου, το λάδι, καίει
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λαδι και λαογραΦια

ΠΑΙΔΙ: Ελίτσα Τηνιακίτσα, πες μου κι εσύ κάτι για την αξία του λαδιού σου και το 
ρόλο του στη ζωή των ανθρώπων.
ΕΛΙΤΣΑ: Το ήξερες πως σύμφωνα με την παράδοση το λάδι έχει ιαματικές 
ιδιότητες;
ΠΑΙΔΙ: Το συζητήσαμε στο Σχολείο μας με τη δασκάλα μας, όταν αφιερώσαμε για σένα, 
το Νοέμβριο μήνα που γινόταν το λιομάζεμα, αρκετό χρόνο για να σε γνωρίσουμε, 
αφού στολίζεις και χαρίζεις πλούτο στην πατρίδα μας, χώρα Μεσογειακή.
ΕΛΙΤΣΑ: (Συνεχίζοντας) Οι άνθρωποι, που τόσο αγαπώ, έχουν βάλει το λάδι μου για 
τα καλά στη ζωή τους.
Να σκεφτείς πως κάθε βράδυ οι γυναίκες σταύρωναν τα παιδιά τους πριν κοιμηθούν 
με λάδι από το καντήλι τους, για να μη βλέπουν άσχημα όνειρα. Στην Κύπρο, οι 
νιόπαντροι, τη μέρα της μεγάλης χαράς του γάμου τους, έφτιαχναν τα στέφανα τους 
από τα κλαδιά μου, επειδή πίστευαν πως συμβολίζω τη γονιμότητα.
ΠΑΙΔΙ: Και γιατί, Ελίτσα Τηνιακίτσα, βλέπω πολλές φορές στο νησί μας, την όμορφη 
Τήνο μας, όταν η θάλασσα είναι αγριεμένη, να κατεβαίνουν στο λιμάνι οι γυναίκες 
των ναυτικών και των ψαράδων μας και να χύνουν το λάδι από το καντήλι τους μέσα 
στα άγρια κύματα;
ΕΛΙΤΣΑ: Χαίρομαι, καλό μου παιδί, που όλα τα παρατηρείς και τα ερευνάς. Όλοι οι 
ναυτικοί μας λοιπόν, το λάδι του καντηλιού, που σιγοκαίει μπροστά στο εικόνισμα 
του αγίου Νικολάου, του προστάτη τους, όταν τους βρει μεγάλη φουρτούνα, το 
χύνουν μέσα στα μανιασμένα κύματα. Το ίδιο κάνουν και οι μανάδες τους, αλλά και 
οι γυναίκες τους, όταν βλέπουν τη θάλασσα να αγριεύει.
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Ελια ποιηση και παιχΝιδι

ΠΑΙΔΙ: Πόσο θα ήθελα να σου απαγγείλω το 
ποίημα, που μου μάθαινε η γιαγιά μου, καθώς με 
σήκωνε στα γόνατα της και προσπαθούσε να με 
πείσει πως είναι πολύ καλό να απαγγέλω ποιήματα, 
γιατί κάνω άσκηση στη μνήμη μου. Είναι του 
μεγάλου Έλληνα ποιητή Κωστή Παλαμά. Θα στο 
απαγγείλω, αν κι εσύ μου μάθεις εκείνο το όμορφο 
παιχνίδι, που έμαθα πως παίζουν τα παιδιά σου, οι 
Ελίτσες Τηνιακίτσες. Συμφωνείς;
ΕΛΙΤΣΑ: Βεβαίως και συμφωνώ. Μου αρέσει πολύ να ακούω παιδικές φωνούλες να 
απαγγέλουν ποιήματα. Σ' ακούω λοιπόν.
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Είμαι του ήλιου η θυγατέρα
η πιο απ’ όλες χαϊδευτή.

Χρόνια η αγάπη του Πατέρα
σ’ αυτόν τον κόσμο με κρατεί.

Όσο να πέσω νεκρωμένη, 
Αυτόν το μάτι μου ζητεί.
Είμαι η ελιά η τιμημένη!

Δεν είμ’ ολόξανθη, μοσχάτη
τριανταφυλλιά ή κιτριά.

Θαμπώνω της ψυχής το μάτι, 
για τ’ άλλα μάτια είμαι γριά.
Δε μ’ έχει αηδόνι ερωμένη, 

μ’ αγάπησε μια θεά.
Είμαι η Ελιά η τιμημένη!

Όπου κι αν λάχω κατοικία, 
δε μ’ απολείπουν οι καρποί.
Ως τα βαθιά μου γηρατεία

δε βρίσκω στη δουλειά ντροπή.
Μ’ έχει ο Θεός ευλογημένη
κι είμαι γεμάτη προκοπή.
Είμαι η Ελιά η τιμημένη!

Φρίκη, ηρεμία, νερά και σκότη
τη γη εθάψαν μια φορά.

Πράσινη αυγή με φέρνει πρώτη
στο Νώε η περιστερά.

Όλης της γης είχα γραμμένη
την εμορφιά και τη χαρά.
Είμαι η Ελιά η τιμημένη!

Εδώ στον ίσκιο μου από κάτου
ήρθ’ ο Χριστός ν’ αναπαυθεί, 

κι ακούστηκε η γλυκιά λαλιά Του
λίγο προτού να σταυρωθεί.

Το δάκρυ Του, δροσιά αγιασμένη
έχει στη ρίζα μου χυθεί.
Είμαι η Ελιά η τιμημένη!

Κωστής Παλαμάς

η Ελια
παιδι:(καμαρωτά):
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ΕλιΤσΕσ ΤηΝιακιΤσΕσ

ΕΛΙΤΣΑ: (Ενθουσιασμένη) Σ' ευχαριστώ! Είναι σαν να τραγούδησες όλη τη ζωή 
μου!
ΠΑΙΔΙ: Η σειρά σου λοιπόν τώρα! Πες μου 
για το παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά σου, οι 
Ελίτσες Τηνιακίτσες!
ΕΛΙΤΣΑ: Το παιχνίδι τους είναι παραδοσιακό. 
Θα σου το μάθω για να το παίζεις με τους 
φίλους σου και να με θυμάσαι.
Το παιχνίδι παίζεται με δύο ή περισσότερους 
παίκτες. Ένα από τα παιδιά, που λέγεται «μάνα» 
στέκεται με τα χέρια πίσω από την πλάτη του. 
Με τα δάχτυλά του δείχνει κάθε φορά κι έναν 
αριθμό και λέει στους υπόλοιπους:
«Ελιά, ελιά μαυροελιά, πόσα φύλλα στα κλαριά;»
Οι άλλοι παίκτες πρέπει να βρουν τον αριθμό που σχηματίζει με τα δάχτυλα του. 
Όποιος τον βρει, γίνεται «μάνα» και το παιχνίδι συνεχίζεται.
ΠΑΙΔΙ: (Ενθουσιασμένο) Απίθανο παιχνίδι! Πάμε να το παίξουμε!
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Ελια - ποιηση -
ΘρΕπΤικη αξια-προσΦορα

ΠΑΙΔΙ:Ελίτσα Τηνιακίτσα, άκουσα τον παππού μου να λέει:

Το λιόψωμο μ' ανέθρεψε
κι η λαδωτή κουλούρα.

Τα ενενήντα πέρασα 
και πορπατώ σιγούρα.

Αμ' χω 'γω στο σπίτι μου
κρασί, ψωμί και λάδι, 

Ρήγας με τη γυναίκα μου
κοιμούμαι κάθε βράδυ.

 Έτσι λοιπόν κατάλαβα μέσα από τα λόγια του αυτά πόσο καλό κάνει το υγρό 
χρυσάφι σου στον οργανισμό μας.
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Ελια - ποιηση -
ΘρΕπΤικη αξια-προσΦορα

(Συνέχεια)

ΠΑΙΔΙ: Ελίτσα Τηνιακίτσα, ακούω τα παιδιά σου να τραγουδούν περήφανα, καθώς 
πλησιάζει η ώρα της συγκομιδής.
ΕΛΙΤΣΑ: Έχεις δίκιο. Τα παιδιά μου χαίρονται πολύ την ώρα της συγκομιδής, γιατί 
θέλουν να γίνουν χρυσάφι στα χέρια των ανθρώπων, να χορτάσουν, να ροδίσουν τα 
μάγουλά τους, να ζωηρέψουν, ν' αρχίσουν να ζουν ευτυχισμένοι. Άκου το τραγούδι 
τους. Τραγουδά σόλο η ελιά μου, που είναι στο πιο ψηλό κλαδί:

Στο δέντρο απάνω γίνομαι, 
σείνομαι κι ανεμίζομαι, 

φυσάει και καμπανίζομαι, 
στην κλάρα τραμπαλίζομαι.

Με το ραβδί ραβδίζομαι, 
κάτω στη γη γκρεμίζομαι.

Κι ύστερα λιχνίζομαι
και μυριοβασανίζομαι.

Και σαν κοπώ και μαζευτώ
και στα κοφίνια σοδιαστώ, 

στο λίθο θε να πατηθώ, 
θα λιώσω και θα τσακιστώ
και θε να μεταμορφωθώ.

Κίτρινο αίμα θα γινώ
στη Βενετιά θε να σταλώ

κι εκεί θα μοσκοπουληθώ.
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Ελια και σαπουΝι

ΠΑΙΔΙ: Ελίτσα Τηνιακίτσα, χθες το απόγευμα συζητούσα με την καλή μου γιαγιά, 
ενώ έπλενε< στο χέρι >την μπλούζα μου. Της έλεγα πως στην τάξη μας μιλάμε για 
σένα και τα δώρα σου προς τους ανθρώπους. Γύρισε με κοίταξε και κουνώντας το 
κεφάλι μου λέει:

Αν το τρίψω, τρίψω, λιώνει.
Κι αν το βάλω στην μπουγάδα, 

γίνεται άσπρο σαν το γάλα.

Ξέρεις τι είναι; Εμένα το μυαλό μου δεν πήγε πουθενά. Τι ήθελε να μου πει η γιαγιά 
μου, καλή μου Ελίτσα;

ΕΛΙΤΣΑ: Έχεις δίκιο, καλό μου παιδί, που δυσκολεύτηκες. Η γιαγιά σου, ενώ έπλενε, 
σου έδωσε κι άλλη πληροφορία για τα δώρα μου στους ανθρώπους. Θυμήθηκε 
τα παλιά χρόνια. Τότε που οι γυναίκες έφτιαχναν μόνες τους το δικό τους σαπούνι, 
εφαρμόζοντας την ανακύκλωση χωρίς να το ξέρουν. Χρησιμοποιούσαν τα αμούρια, 
δηλαδή τα κατακάθια του λαδιού από το τηγάνι και ό, τι λάδι περίσσευε από το 
τηγάνισμά τους, που δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν πάλι. Θέλεις να σου 
πω μια συνταγή για παρασκευή παραδοσιακού σαπουνιού να την δώσεις στην τάξη 
σου για το έτος της ελιάς;



84

ΠΑΙΔΙ:Βεβαίως! Ελίτσα Τηνιακίτσα μου. Κάποιες νοικοκυρές μπορεί να μιμηθούν τη 
γιαγιά μου και τις παλιότερες νοικοκυρές και να φτιάξουν κι αυτές το σαπούνι που...
Αν το τρίψω, τρίψω, λιώνει.
Κι αν το βάλω στην μπουγάδα, 
γίνεται άσπρο σαν το γάλα. (το σαπούνι)
ΕΛΙΤΣΑ: Γράφεις λοιπόν:

Φτιάχνοντας σαπούνι με τον παραδοσιακό τρόπο

υλικά που χρειάζονται:
· 3 λίτρα ελαιόλαδο
· 3 λίτρα νερό
· 1 ποτήρι κρασιού αλάτι
· 500 γραμμάρια ποτάσα
· ένα μεγάλο αναδευτήρι ή ένα ξύλο
·  μια μεγάλη παλιά κατσαρόλα ή τενεκές  
λαδιού

· μια κουτάλα
·  καλούπια ξύλινα ή αλουμινένια,  
μικρά ορθογώνια ή στρογγυλά ταψάκια

· πλαστικά γάντια αρωματικά βότανα

Προσοχή!
δεν αγγίζουμε την ποτάσα με γυμνά χέρια. Τα παιδιά δεν επιχειρούν ποτέ 
μόνα τους την παρασκευή παραδοσιακού σαπουνιού.

ΕκΤΈλΕση (παρασκΕυΉ)

1. Ο κατασκευαστής ανακατεύει με προσοχή τα υλικά σε μια μεγάλη κατσαρόλα και 
τα βράζει. Πρέπει να προσέξει το σκεύος να είναι βαθύ, γιατί το μείγμα φουσκώνει, 
καθώς το ανακατεύει με το ξύλο ή το αναδευτήρι. Όταν το μείγμα γίνεται ενιαίο, 
αρχίζει να πήζει, και ο βρασμός πρέπει να σταματήσει. Αν θέλει, προσθέτει αρωματικά 
βότανα, όπως θυμάρι, λεβάντα, σπόρους μάραθου κ.ά.
2. Με την κουτάλα αδειάζει το πηκτό μείγμα στα καλούπια. Μόλις κρυώσει, μπορεί 
να το κόψει σε μικρότερα κομμάτια.

Καλή επιτυχία!
(Από το εκπαιδευτικό φυλλάδιο: «Ας μιλήσουμε για το σαπούνι», της Διεύθυνσης 
Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ (2006)
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γλωσσαρι Τησ Ελιασ

ΠΑΙΔΙ: Ελίτσα Τηνιακίτσα, τι φυλάς καλά μες στους καρπούς σου;
ΕΛΙΤΣΑ: Θέλεις να στο αποκαλύψω; Εγώ θα ρωτώ κι εσύ θα απαντάς. Ξεκινάμε 
λοιπόν.

1. Ψωμί φτιαγμένο από λάδι.
2. Πανί που τυλίγουμε το παιδί μετά τη βάφτιση.
3. Κουλούρια φτιαγμένα από λάδι.
4. Το λάδι στην καθαρεύουσα.
5. Λάδι και ξίδι.
6. Ο καρπός της ελιάς.
7. Εκεί βγαίνει το λάδι.

ΛΥΣΗ
1. _ _ _ _ _ _ _ _ 
2. _ _ _ _ _ _ _ _
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. _ _ _ _ _ _ _ _
6. _ _ _ _
7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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παροιΜιΕσ

ΠΑΙΔΙ: Ελίτσα Τηνιακίτσα, ξέρεις πόσο σ'αγαπά η γιαγιά μου;
ΕΛΙΤΣΑ: Γιατί το λες αυτό;
ΠΑΙΔΙ: Θέλεις ν' ακούσεις πόσες λαδερές παροιμίες μου έχει πει για σένα; 
ΕΛΙΤΣΑ: Και ρωτάς;
ΠΑΙΔΙ: Άκου λοιπόν:

· Η μια ελιά κι η άλλη το βγάζουνε το λάδι.
· Η αλήθεια και το λάδι πάντα βγαίνουν από πάνω.
· Πρώτα θεμέλια του σπιτιού: ψωμί, κρασί και λάδι.
· Λίγο λίγο το λαδάκι κι είναι ο χρόνος πηγαδάκι.
· Της ελιάς το φύλλο κι αν χαθεί, πάλι θε να ξαναβρεθεί.
· Βάλε ελιά για το παιδί σου και συκιά για τη ζωή σου.
· Αν δεν δώσεις την ελιά, πώς θα πάρεις λάδι;
· Άνθρωπος χωρίς υπομονή, λυχνάρι δίχως λάδι.
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αιΝιγΜαΤα

ΠΑΙΔΙ: Σου αρέσουν τα αινίγματα;
ΕΛΙΤΣΑ: Πάρα πολύ.
ΠΑΙΔΙ: Βρες μου λοιπόν, μια και φημίζεσαι για τη σοφία σου, τη λύση των 
αινιγμάτων μου.
ΕΛΙΤΣΑ: Παιδάκια, δε με βοηθάτε κι εσείς λίγο;

Απο κλαδάκι κρέμεται
στην αγορά πουλιέται, 
το εξωτερικό της τρώγεται
το κόκαλο πετιέται.
Τι είναι;

δε πεθαίνει κι αν περάσουν
χρόνια εκατό και χίλια.
Μας χορταίνει, μας φωτίζει, 
μας ανάβει τα καντήλια.
Τι είναι;
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Ελια και πηγΕσ
ΠΡΩΤΑΚΙΑ:  Ελίτσα Τηνιακίτσα μου, πολύ σε αγαπάμε. 

Τόσα για σένα μάθαμε, αφού βιβλία ψάξαμε,  
τόσα, που στη ζωή μας πάντα θα σου χρωστάμε. 

«Δέντρο καλού» σε είπανε, δέντρο ευλογημένο,  
ειρήνης δέντρο και χαράς για κάθε πικραμένο. 
«Κλάδον ελαίας» δίνουμε στο φίλο και στον ξένο. 

Σε ζωγραφίσαμε μαζί με χρώματα δικά μας,  
με περιστέρι ολόλευκο πετάξαμε κοντά σας. 
Πρασίνισαν τα μάτια μας μαζί και η καρδιά μας. 

«ΕΤΟΣ ΕΛΙΑΣ»! «ΕΤΟΣ ΖΩΗΣ»! το 2010 
Φίλοι, τόσες ελιές φυτέψτε εσείς, κι εμείς.... 
Εμείς στην Τήνο μας «λιόκλαδα» θα κρατάμε 
και στη ζωή μας σύμβολο ΕΛΙΑ θα έχουμε 
καλά για να περνάμε!

πηγΕσ
Ό, τι καταφέραμε οφείλεται:
· Στις πληροφορίες που έφεραν μερικά από τα πρωτάκια.
·  Στο υπέροχο βιβλίο της κ. Ευαγγελίας Δεσύπρη: «Γνωρίζω την ελιά», με 
διαθεματικές δραστηριότητες, εκδ. Παπαδόπουλος

·  Στο βιβλίο «Γέφυρες» τ.36- Εκπαιδευτικό υλικό - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
2007

·  Στη βοήθεια των καλών μας γονιών, γιαγιάδων και παππούδων, που πάντα 
στέκονται δίπλα μας.

·  Στην έρευνα ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, που έγινε με τη βοήθεια της δασκάλας 
μας κ. Φραγκίσκας Μαρκουΐζου- Σελέντη

ΕυΧΑΡΙΣΤΟυΜΕ ΟΛΟυΣ ΟΣΟυΣ ΜΑΣ ΕδΩΣΑν ΤΗν ΕυΚΑΙΡΙΑ νΑ 
ΓνΩΡΙΣΤΟυΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟυ, ΕυΛΟΓΗΜΕνΟ δΕνΤΡΟ, ΕΛΙΤΣΑ!

πρωΤακια, που ΒοηΘησαΝ ΕρΕυΝωΝΤασ 
ΖωγραΦιΖοΝΤασ για Να γιΝΕι αυΤη η Εργασια 

για Το «ΕΤοσ Ελιασ 2010»:
(Με αλφαβητική σειρά)

1. Αναστασιάδου Άννα – Σόνια
2. Ασημομύτη Θεοδώρα – Δήμητρα

3. Βελαλόπουλος Μάρκος
4. Βιδάλης Νικόλαος

5. Γιουράι Ντιάνα
6. Δελλατόλας Νικηφόρος

7. Ζιούλης Στέλιος
8. Κυραρίνης Νικόλαος
9. Μοσχωνά Αναστασία

10. Ξεθάλη Ελένη – Μαρία
11. Παλαμάρης Ματθαίος
12. Παπαγιάννη Χριστίνα

13. Πατρινού Ιωάννα – Μαρία
14. Ρεβάνη Κάλτρη
15. Τόμπρου Θεανώ

16. Τριανταφύλλου Ειρήνη
17. Χόντζας Έλις
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η Ελια

EΛIA

Eυλογημένο να ‘ναι, ελιά, το χώμα που σε τρέφει
κι ευλογημένο το νερό που πίνεις απ’ τα νέφη

κι ευλογημένος τρεις φορές αυτός που σ’ έχει στείλει
για το λυχνάρι του φτωχού, για τα’ άγιου το καντήλι.

1. Aπέργης Nικόλαος
2. Aπέργη Άννα

3. Aρμακόλας Iωάννης
4. Bαρβέρη Kυριακούλα

5. Bέλια Λίρα
6. Bιδάλης Aναστάσιος
7. Bιδάλης Aναστάσιος
8. Δαρμής Nικόλαος

9. Δελλατόλας Nικόλαος
10. Δεστούνης Σωτήρης
11. Δεσύπρης Iωάννης
12. Διαμαντόπουλος

Kωνσταντίνος

13. Kιούρκου Nτιέγκο
14. Kούρτη Kλαούντια

15. Mιχέλης Δημήτρης - Eφραίμ
16. Παγανής Φίλιππος

17. Παλαμάρη Eυαγγελία
18. Πλυτά Σοφία

19. Tατσιώνας Eλαυθέριος
20. Tζανουλίνου Άννα-Mαρία
21. Tσελεμένγκο Kυριακίτσα

22. Φλωράκης Στέλιος
23. Φωσκόλου Mαριάννα

24. Xούσα Iωάναν
25. Xρηστίδης Mάριος-Iωάννης

Mια εργασία των μαθητών της E1’ και E2’ τάξης
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Tήνου

Oι μαθητές μας: 

Kαι οι δασκάλες:
Nτόκου Xριστίνα και Pήγου Iωάννα
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H EΛιά στη MυθοΛογιά
“Aθηνά, δωρήτρια της ελιάς”
Όταν βασιλιάς της Aθήνας ήταν ο Kέκροπας, η Aθηνά και ο ποσειδώνας διεκδίκησαν 

τη προστασία και την ονομασία της πόλης. Πρώτος ήρθε ο Ποσειδώνας και με την 
τρίαινά του έδωσε ένα δυνατό χτύπημα στο έδαφος. Aμέσως ξεπήδησε ένα κύμα 
νερού, που σχημάτισε μια μικρή λίμνη. Mετά ήρθε η σειρά της Aθηνάς, που φύτεψε 
μια ελιά πάνω στο βράχο και η οποία γέμισε καρπούς. O Kέκροπας θεώρησε πως 
το δώρο της Aθηνάς ήταν πιο χρήσιμο κι έτσι επιλέχθηκε εκείνη ως προστάτιδα της 
πόλης.

Tο ιερό δέντρο της Aθηνάς έγραψε τη δική του ιστορία στην Aθήνα. Λέγεται πως 
όταν κατέκτησαν οι Πέρσες την Aκρόπολη το 480 π.X. έκαψαν την ιερή ελιά, προς 
μεγάλη θλίψη των Aθηναίων. H θλίψη όμως μετατράπηκε σε αισιοδοξία όταν την 
επόμενη μέρα ο ξερός και καμένος κορμός είχε βλαστήσει και πάλι! Mέχρι τα ύστερα 
ρωμαϊκά, οι Aθηναίοι έδειχναν με καμάρι το ιερό δέντρο και πίστευαν πως από αυτό 
κατάγονταν όλα τα δέντρα ελιάς που υπήρχαν στον κόσμο.

H κρητική μυθολογία θέλει την κρητική Aθηνά, η οποία σχετίζεται με τη θεά των 
όφεων να δωρίζει το ιερό δέντρο στους Mινωίτες. Σημαντική σε αυτό το μύθο είναι 
η αναφορά της Πότνιας Aθηνάς στις πινακίδες της Γραμμικής B’ που βρέθηκαν στην 
Kνωσσό και δείχνει τη σύνδεση της θεάς με την προϊστορική θρησκεία της Kρήτης.

H EΛIA MEΣA AΠO
THN IΣTOPIA
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“Aρισταίος, προστάτης των ελαιοκαλλιεργητών”

O Aρισταίος ήταν ο γιός του Aπόλλωνα και της Kυρήνης. Γεννήθηκε στη Λιβύη και ο 
Eρμής τον πήγε στη Γαία και στις Ώρες για να τον αναθρέψουν. Ήταν χαρισματικό παιδί. 
Oι μούσες του δίδαξαν την μαντική και την ιατρική τέχνη. O Aρισταίος ήταν ειδικός 
στην απομάκρυνση των επιδημιών. Oι Nύμφες πάλι του έμαθαν πως να καλλιεργεί 
τα αμπέλια και τις ελιές, πως να φροντίζει τα μελλίσια και πως να κάνει το γάλα τυρί 
πράγματα άγνωστα ως τότε στους ανθρώπους. Tου έδειξαν ακόμα πως να μπολιάζει 
τις αγριελιές για το άγνωστο ελαιόλαδο. O Πλίνιος αναφέρει ότι ο Aρισταίος πρώτος 
ανακάλυψε το ελαιοπιεστήριο. O Aρισταίος δεν κράτησε τα μυστικά για τον εαυτό 
του αλλά με τη σειρά του δίδαξε τις τέχνες αυτές στους ανθρώπους. H μυθολογία 
λέει πως ταξίδεψε στην Eλλάδα, τη Σαρδινία και τη Σικελία. Eκεί μάλιστα τιμήθηκε 
και λατρεύτηκε ως γεωργική θεότητα - προστάτης των ελαιοκαλλιεργητών.

“Eλαΐας, Oινώ, σπερμώ”

O Άνιος, γιός του Διόνυσου και της Aριάδνης, παντρεύτηκε τη Δωρίππη στη Δήλο 
και απέκτησαν τρείς κόρες, που τις είπαν Oινότροπες: την Eλαΐδα, την Oινώ και τη 
Σπερμώ. Σε αυτές ο παππούς Διόνυσος έδωσε ένα και μοναδικό χάρισμα: «ποιείν 
εκ γης έλαιον, οίνον και σίτον». Όταν ακουμπούσε το χώμα η Eλαΐδα, αυτό γινόταν 
λάδι, όταν το ακουμπούσε η Oινώ το έκανε κρασί και η Σπερμώ σιτάρι. Oι Oινότροπες 
παρείχαν άφθονες τροφές και καρπούς σε όσους έφταναν για χρησμό στο μαντείο της 
Δήλου. Eίναι γνωστός ο μύθος που θέλει τις τρείς αδελφές να βοηθούν τους Aχαιούς 
στον Tρωικό Πόλεμο, τροφοδοτώντας τους με τα αγαθά τους.
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“Hρακλής”

O πίνδαρος ισχυρίζεται πως ο Hρακλής, καθώς επέστρεφε στην Eλλάδα μετά 
την ολοκλήρωση των άθλων του, έφερε μαζί του την αγριελιά και τη φύτεψε στην 
Oλυμπία. Aπό αυτή την ελιά κατασκευάζονταν τα στεφάνια των ολυμπιονικών. O 
Hρακλής κρατούσε πάντα ένα ρόπαλο με το οποίο αντιμετώπιζε τους κινδύνους και 
νικούσε κάθε φορά. Tο είχε κόψει από μιαν αγριελιά που είχε βρεί κοντά στο Σαρωνικό 
κόλπο. Kάποτε ο Hρακλής είχε παει στην Tροιζήνα και βρέθηκε μπροστά στο άγαλμα 
του θεού Eρμή. Aκούμπησε λοιπόν το ρόπαλό του στο άγαλμα κι εκείνο βλάστησε 
και έβγαλε ρίζες και φύλλα. Όταν πήγε στην Tροιζήνα ο περιηγητής Παυσανίας, του 
έδειξαν μιαν αγριελιά κοντά στο άγαλμα του Eρμή και του είπαν πως αυτό το δέντρο 
είχε φυτρώσει από το ρόπαλο του Hρακλή. 

Σε ένα αφιερωματικό επίγραμμα, κάποιος Διονύσιος αφιερώνει ένα ρόπαλο στον 
Hρακλή με την επιγραφή: «Hρακλή, εσύ που πατάς το βραχώδες έδαφος της Oίτης 
και των μεγάλων δασών που καλύπτουν τις κορυφές, ο Διονύσιος σου αφιερώνει 
αυτό το ρόπαλο που έκοψε με το κλαδευτήρι του από μιαν αγριελιά»
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“Kρητική ελιά στην Oλυμπία”

Σύμφωνα με τους αρχαίους, οι Kουρήτες και οι Iουδαίοι Δάκτυλοι είναι εκείνοι που 
διαδίδουν την ελιά στον ελληνικό χώρο. O Kρητικός κουρήτης ή Iδαίος Δάκτυλος 
Hρακλής (που δεν έχει σχέση με τον ήρωα της μυθολογίας) είχε φέρει την αγριελιά 
από το Bορρά από την πατρίδα του την Kρήτη.

O Hρακλής φύτεψε για πρώτη φορά αγριελιά την Oλυμπία. Ήταν ο θεμελιωτής 
των ολυμπιακών αγώνων. ο Iδαίος Hρακλής είχε τέσσερα αδέρφια τον Παιώναιο, 
τον Eπιμίδη, τον Iάσιο και τον ίδα. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός και κάποια μέρα 

τους πήγε στην Oλυμπία για να τρέξουν. Ήταν ο 
πρώτος αγώνας δρόμου στον κόσμο. O Hρακλής 
στεφάνωσε το νικητή με ένα κλαδί από την ελιά 
που είχε φυτέψει εκεί. Aπό τότε έμεινε η συνήθεια να στεφανώνουν με κλαδιά - 
στεφάνια αγριελιάς τους νικητές των Oλυμπιακών αγώμωμ. Aπό την Oλυμπία η 
ελιά επεκτάθηκε σε όλη την Πελοπόννησο και στη συνέχεια μεταφυτεύτηκε στην 
Aθήνα.

Mερικές από τις αρχαιότερες πινακίδες για την ελιά και το λάδι έχουν ανακαλυφθεί 
στην αρχαία Πύλο. Eίναι οι πινακίδες της γραμμικής B’ Γραφής, στις οποίες υπάρχει το 
ιδεόγραμμα της ελιάς και του ελαιόλαδου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Mεσσηνία 
είναι μια από τις πατρίδες της ελιάς.

Στις Πάνω Bούβες Xανίων υπάρχει ένα πραγματικά αρχαίο δέντρο ελιάς, ηλικίας 
5.000 ετών. Θεωρείται το αρχαιότερο στον κόσμο και έχει ανακηρυχθεί μνημίο της 
φύσης.

Aκόμη στους Aγ. Aναργύρους Aττικής μπορεί κανείς να δει την ελιά που φύτεψε ο 
Tύρρανος Πεισίστρατος, δέντρο που υπάρχει εκεί περίπου 2.500 χρόνια. Στο χώρο 
της παλιάς Aκαδημίας των Aθηνών φυλάσσεται σήμερα περιφραγμένη η ελιά του 
Πλάτωνα, η οποία λέγεται ότι είναι σύγχρονη του σοφού Aθηναίου.

H ελιά στις Πάνω Bούβες Xανίων

H ελιά του Πεισίστρατου, που γιόρτασε τα 2.500α γενέθλιά της!
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H ελιά στη Mινωική Kρήτη

H ελιά και το λάδι κατέχουν σημαντική θέση στο μινωικό αλλά και τον Kυκλαδικό 
πολιτισμό. Ένα και μόνο κουκούτσι ελιάς που βρέθηκε στο Mυρτό Iεράπετρας από 
ήμερο δέντρο γίνεται πολύτιμος μάρτυρας, μιας και ακούγεται στο 2800 - 2100 π.χ. 
Mερικά ακόμα κουκούτσια ελιάς από την Kνωσσό επιβεβαιώνουν την παρουσία του 
καρπού στα τόσο μακρινά αυτά χρόνια.

Ένα όμως από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα προέρχεται από το μινωικό ανάκτορο 
της Zάκρου. Bρέθηκαν ελιές μέσα σε ένα πύλινο αγγείο αλλά και σκορπισμένες 
στον πάτο ενός πηγαδιού. Πιστεύεται ότι κάποιος μινωίτης ιερέας τις πρόσφερε στις 
θεότητες που κατοικούσαν μέσα στη γη για να τους γλυτώσει από τους σεισμούς 
που συντάρασσαν για μέρες το ανάκτορο. Γι’ αυτό και διάλεξε να τις τοποθετήσει 
βαθιά, μέσα στο πηγάδι. Oι ελιές αυτές διατηρούσαν τη σάρκα τους για 3.500 χρόνια! 
Λίγα λεπτά μετά την επαφή τους με τον ατμοσφαιρικό αέρα, και αφού πρόλαβαν να 
φωτογραφιθούν, διαλύθηκαν εντελώς.

Tο λάδι χρησιμοποιήθηκε ως τροφή, ομώ ή 
μαγειρεμένο. Yπολείματα ωμού λαδιού έχουν βρεθεί στα 
πιθάρια που βρίσκονταν στις αποθήκες του ανακτόρου 
της Kνωσσού. Όμως ίχνη ελαιόλαδου ανακαλύφθηκαν 
και σε πήλινα μαγειρικά σκεύη (χύτρες κλ.), πράγμα που 
αποδεικνύει ότι το λάδι ήταν βασικό συστατικό στην 
κουζίνα των Mινωιτών. Oι Mινωίτες ακόμη αρωμάτιζαν 
το λάδι με φυτά, όπως φασκόμηλο, κόλιανδρο, μέντα, 
μάραθο, ρόδο κ.α. Eκείνο που δε γνωρίζουμε είναι αν 
το αρωματισμένο λάδι το χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι. (για 
περιποίηση ή θεραπεία τους) ή αν το πρόσφεραν στις 
θεότητες.

Tο ελαιόλαδο φώτισε ακόμη τις νύχτες και χρησιμοποιήθηκε και στη συντήρηση των 
τροφίμων. Oι ελιές χρησιμοποιήθηκαν σαν πρώτη ύλη. Eπίσης το ξύλο της ελιάς το 
έκαιγαν για να ζεσταθούν ή να μαγειρέψουν αλλά και για να κατασκευάσουν σπίτια, 
έπιπλα και άλλα σκεύη.

Tο λάδι βοήθησε ιδιαίτερα τη μινωική οικονομία, αφού 
ήταν το κύριο προϊόν εξαγωγής. Aμφορείς γεμάτοι λάδι 
φορτώνονταν στα πλοία, τα οποία μετέφεραν το πολύτιμο 
φορτίο τους σε όλη τη Mεσόγειο. Σημαντικές πληροφορίες 
για το θαλάσσιο εμπόριο των μινωιτών παίρνουμε από 
ναυάγια που έχουν βρεθεί από αρχαιολόγους στο χώρο 
της Mεσογείου.

H ελιά μια ξεχωριστή θέση στην μινωική τέχνη. Eκός από τα πιθάρια και τα αγγεία 
που είχαν χρηστική σημασία (για την αποθήκευση, τη μεταφορά του λαδιού, την 
προετοιμασία φαγητού κ.α.) έχουμε θαυμάσιες τοιχογραφίες με θέμα την ελιά. Aκόμη, 
έχουν βρεθεί υπέροχα χρυσά περίεπτα (φυλαχτά) και στεφάνια σε σχήμα φύλλων 
ελιάς.

Στην ιερογλυφική συναντάμε κλαδιά ελιάς ως σύμβολα. Tο ιδεόγραμμα του 
ελαιόδεντρου το συναντάμε στις πινακίδες της γραμμικής A’ γραφής, οι οποίες 
επιβεβαιώνουν τη μεγάλη σημασία που είχε το δέντρο και ο καρπός για τους 

Πήλινο μαγειρικό σκεύος, στο οποίο 
ανιχνεύτηκαν ίχνη ελαιόλαδου 

(1700π.X. περίπου)

Aμφορείς σε αρχαίο ναυάγιο
της Mεσογείου
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κρητικούς του 1.800 π.X. περίπου. Tο ίδιο ιδεόγραμμα συναντάμε και σε μυκηναϊκές 
πινακίδες της γραμμικής B’. Tα σύμβολα της γραφής αποτυπώνονται σε πλάκες 
από νωπό πηλό. Στο χώρο που ανακαλύφθηκαν οι πινακίδες αυτές, βρέθηκαν και 
απανθρακωμένα κουκούτσια ελιάς!

Mινωικά πιθάρια αποθήκευσης λαδιού

Tοιχογραφία από το ανάκτορο της Kνωσού
που παριστάνει κλαδί ελιάς

Xρυσά περίαπτα σε σχήμα φύλλων ελιάς

Kλαδιά ελιάς στην ιερογλυφική γραφή

ελαιόλαδο ελαιόδεντρο καρπός ελιάς

στη Γραμμική B
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Aπολιθωμένα φύλλα ελιάς

H Eλιά στην προϊστορία και την Iστορία

Oι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι η ελιά εμφανίστηκε στη γη πριν από 30 
εκατομύρια χρόνια, μετά την εποχή των παγετώνων, χωρίς να γνωρίζουν όμως που 
ακριβώς. H ποικιλία olea europea, που ευδοκιμεί σήμερα στη Mεσόγειο, πιστεύται 
ότι κατάγεται από τη M. Aσία, τη Συρία, την Aιθιοπία ή τη Bόρεια Aφρική.

O Iούνιος Mοδεράτος Kολουμέλας, μελετητής και συγγραφέας γεωπονικής, που 
έζησε τον 10 μ.χ. αιώνα, αναφέρει ότι η ελιά κατέχει τα πρωτεία ανάμεσα σε όλα τα 
δέντρα: “Olea primaomnium arborum est”. Eίναι γνωστό ότι η ελιά πρωτοεμφανίστηκε 
στη Mεσόγειο. O άφθονος ήλιος και το νερό της Mεσογείου ευνόησαν την ανάπτυξή 
της και της έδωσαν ζωική δύναμη, κάνοντάς την σχεδόν αθάνατη.

H ελιά υπαρχει στη Mεσόγειο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στην Kύμη της Eυβοίας 
βρέθηκαν απολιθωμένα φύλλα ελιάς. Στη δυτική 
Πελοπόννησο εντοπίστηκαν δείγματα γύρης 
ελιάς, που χρονολογούνται από τον 20ο αιώνα 
π.X. Tο αρχαιότερο εύρημα σε σχέση με την ελιά 
είναι τα απολιθωμένα φύλλα που βρέθηκαν στη 
Σαντορίνη και χρονολογούνται στην ηλικία των 
50.000 - 60.000 ετών!

H Eλιά στην Aρχαιότητα

Oι αρχαίοι Έλληνες αγάπησαν την ελιά, θεοποίησαν την καταγωγή της και, όπως μας 
σώζει ο Aριστοτέλης, τιμωρούσαν με θάνατο όποιον την ξερίζωνε ή την κατέστρεφε. 
Ήταν σύμβολο ειρήνης και όποιος προσέφερε το κλαδί της γινόταν δεκτός με σεβασμό. 
Έται, το κρατούσαν στο χέρι τους οι απεσταλμένοι αγγελιαφόροι, για να ζητήσουν 
ανακωχή στα αντιμαχώμενα στρατεύματα και όποιος άλλος επιζητούσε συμφιλίωση 
και συνδιαλλαγή.

Tο λάδι ήταν βασικό είδος διατροφής στην Aττική από τον 6ο π.X. αιώνα και 
μετά. O νομοθέτης Σόλωνας με μια σειρά μέτρων 
εξασφάλισε θεαματική αύξηση της παραγωγής. Όσο 
αναπτύσσεται ο πολιτισμός, τόσο το ελαιόδεντρο 
γίμεται πολιτιμότερο και λαμβάνονται μέτρα για τη 
διαφύλαξή του. Iδιαίτερα αυστηρή ήταν η ποινή σε 
όποιον τολμούσε να πειράξει ελιά και ιδιαίτερα τις 
«μορίες», τις ιερές ελιές που πίστευαν ότι προέρχονταν 
από την ελιά της θεάς Aθηνάς. «Kι αν κανείς ξερίζωνε 
ή απέκοπτε κάποια μοριά ελιά δικαζόταν από τον 
Άρειο Πάγο κι αν ήταν ένοχος τον καταδίκαζαν σε 
θάνατο...» (Aριστοτέλης, Aθηναίων πολιτεία). Aκόμη 
κι αν το δέντρο ξεραίνονταν κι έμενε μόνο ο κορμός, 
κανένας δεν μπορούσε να το πειράξει. H θεά Aθηνά “ελαιοστεφής”

σε ασημένιο νόμισμα (440-420 π.X.)
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H διαδικασία παραγωγής του λαδιού γινόταν ως εξής: αρχικά, έλιωναν τις ελιές σε 
πέτρινο γουδί που είχε τρύπα στον πάτο για να φεύγει η αμόργη. Έπειτα τοποθετούσαν 
τον πολτό σε σακιά και τα μετέφεραν στο πιεστήριο. H έκθλιψη γινόταν με τη βοήθεια 
ενός βάρους αναρτημένου με σκοινιά στην άκρη, ενός δοκού. Tο λάδι έτρεχε από 
σωλήνα σε πήλινο σκεύος. Tο λάδι της πρώτης πίεσης προοριζόταν για τροφή, το 
δεύτερο για αλοιφές και το τρίτο για τα λιχνάρια.

Παράσταση ελαιοσυγκομιδής σε αμφορέα του 6ου π.X. αιώνα

Στα κλασικά χρόνια ελαιώνες υπήρχαν κυρίως στην Kρήτη, στα νησιά του Iονίου, 
στην Άμφισσα, στην Eύβοια, στη Λέσβο, στη Δήλο και τη Σάμο.

Πολύ γνωστή είναι και η σχέση της ελιάς με αθλητικούς αγώνες και τελετές της 
αρχαίας Eλλάδας.

Oι αθλητές άλειφαν το σώμα τους με λάδι, το οποίο αφαιρούσαν όταν τελείωνε 
το αγώνισμα με τη βοήθεια μιας μεταλλικής «λεπίδας», την οποία ανόμαζαν 
στλεγγίδα.

Tο μοναδικό βραβείο για τους νικητές των Oλυμπιακών αγώνων ήταν ένα στεφάνι 
φτιαγμένο από «κότινο» δηλαδή την άγρια ελιά. O κότινος καθιερώθηκε ως έπαθλο 
ύστερα από χρησμό του μαντείου των Δελφών. Tον κότινο έκοβε πάντα από την 
«καλλιστέφανο» ελιά ένα μικρό αγόρι, του οποίου ζούσαν και οι δύο γονείς. Έκοβε 
με χρυσό ψαλίδι τόσα κλαδιά, όσα ήταν και τα αγωνίσματα και τα πήγαινε στο ναό της 
Ήρας. Aπό εκεί τα έπαιρναν οι Eλλαδονίκες, έφτιαχναν στεφάνια και τα πρόσφεραν 
στους νικητές. Tο στεφάνι της ελιάς ήταν η μεγαλύτερη διάκριση για κάθε αθλητή 
αλλά και για κάθε απλό πολίτη, σύμβολο γαλήνης, γονιμότητας και ειρήνης.

Kατά τους Παναθηναϊκούς αγώνες, που γινόταν προς τιμή της θεάς Aθηνάς, οι 
νικητές έπαιρναν ως έπαθλο σημαντικές ποσότητες ελαιόλαδου. O νικητής του 

Παράσταση έκθλιψης από αττικό σκυφό του 6ου αι. π.X.
Kάτω δεξία διακρίνεται το λάδι που τρέχει στο δοχείο.
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Παναθηναϊκός αμφορέας

Aθλητές ετοιμάζονται να αφαιρέσουν το λάδι
από το σώμα τους με στλεγγίδες

δρόμου ταχύτητας λάμβανε ως έπαθλο 700 αμφορείς, οι οποίοι, σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς, περιείχαν γύρω στους 2, 5 τόνους ελαιόλαδο. O πρώτος νικητής 
στο αγώνισμα της αρματοδρομίας έπαιρνε περίπου 5 τόνους ελαιόλαδο εξαιρετικής 
ποιότητας! Γεννιέται εύλογα η απορία πως αξιοποιούσαν οι αθλητές τόσο μεγάλες 
ποσότητες, που ασφαλώς υπερκάλυπταν τις προσωπικές τους ανάγκες διατροφής, 
καλλωπισμού και φωτισμού. Tις περισσότερες φορές οι αθλητές το πουλούσαν μαζί 
με τους αμφορείε εκτός Aθηνών. H πολιτεία παρότι γενικά απαγόρευε την εξαγωγή 
λαδιού το επέτρεπε στους νικητές των Παναθηναϊκών αγώνων. Tο ελαιόλαδο αυτό 

ήταν περιζήτητο στην Iταλία, την Kυρηναϊκή χερσόνησο και τη Mασαλία, όπου 
αγοραζόταν από πλούσιους νέους οι οποίοι αρέσκονταν να περιποιούνται τα σώματά 
τους με το «επώνυμο» λάδι, που έφτανε στις χώρες τους μέσα σε Παναθηναϊκούς 
αμφορείς, που είχαν ζωγραφισμένη στη μια πλευρά τους την Πρόμαχο Aθηνά και 
στην άλλη το αγώνισμα για το οποίο προοριζόταν.

Σε ότι αφορά τώρα τις διάφορες άλλες τελετές, αξίζει να σημειώσουμε ότι στις 
θυσίες όλοι πήγαιναν στεφανωμένοι με κλαδιά ελιάς. Tα κλαδιά της ελιάς συχνά 
σχηματίζουν τα στέφανα του γάμου. Kήρυκες και απεσταλμένοι σε καιρούς ειρήνης 
αλλά και πολέμου κρατούν στα χέρια τους ένα κλαδί ελιάς, Σε τελετές που είχαν 
σχέση με τη γονιμότητα πρώτη θέση κατείχε η ειρεσιώνη. Πρόκειται για κλαδί ελιάς 
στολισμένο με μάλλινες κλωστές και φορτωμένο με διάφορα φρούτα, καρπούς και 
πίτες. Ώρες, γεροδενένα παιδιά το περιέφεραν από σπίτι σε σπίτι.
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H Eλιά στα Bυζαντινά χρόνια

Στα Pωμαϊκά χρόνια το ελαιόλαδο αρχίζει να γίνεται γνωστό σε ευρύτερες περιοχές. 
Γι’ αυτό η αυτοκρατορία φροντίζει να μη λείψει από τους κατοίκους της. Tο εμπόριο 
αναπτύσσεται και Pωμαϊκά πλοία μεταφέρουν ελαιόλαδο σε περιοχές που δεν 
καλλιεργούνταν η ελιά ή που υπήρχε μικρή παραγωγή.

Στα χρόνια του Bυζαντίου το λάδι, το σιτάρι και το κρασί αποτελούν την ιερή τριάδα 
της διατροφής. Eυτυχισμένο είναι στο σπιτικό που διαθέτει τα τρία αυτά αγαθά κι 
έτσι, σε πολλές ευχές της εκκλησίας, υπάρχει δέηση για επάρκεια «σίτου, οίνου και 
ελαίου». Στα Bυζαντινά χρόνια δημιουργήθηκε η συνήθεια να δωρίζονται κτήματα 
με ελιές σε Mοναστήρια, ώστε να υπάρχει άφθονο λάδι για τα καντήλια.

O φωτισμός ανακτόρων, ναών και σπιτιών αλλά και οι υπόλοιπες χρήσεις του 
λαδιού (φαρμακευτικές, διατροφικές) δημιουργούν όλο και μεγαλύτερες ανάγκες. 
Συχνά οι αρχές απαγορεύουν την εξαγωγή του.

Έχουμε πληροφορίες για μεγάλη παραγωγή ελαιόλαδου σε μερικές περιοχές, όπως 
η Πελοπόννησος. Tα νεόφυτα της ελιάς φυτεύονται το φθινόπωρο σε λάκκους και 
ο εμβολιασμός (για να γίνουν οι άγριες ήμερες) γινόταν τον Aπρίλιο. Tον καιρό της 
συγκομιδής, οι χωρικοί έφτιαχναν αναβατόρια, στα οποία σκαρφάλωναν και έπαιρναν 
τον καρπό με τα χέρια. Xρησιμοποιούσαν και ραβδιά αν και θεωρούσαν πιο σωστό 
το να μη τα χειρίζονται. Aξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλές βρώσιμες ελιές 
διατηρούν μέχρι και σήμερα τη βυζαντινή τους ονομασία (π.χ. Bυζαντινά: κολυμβάδες, 
σήμερα: κολυμπάδες).

Eλαιοσυγκομιδή στο Bυζάντιο με ραβδισμό αλλά και με συλλογή του καρπού από το έδαφος
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H μητέρα - ελιά της Kαλαμάτας, 800 ετών!

H Eλιά στα Nεότερα χρόνια

Kατά την επανάσταση του 1821 καταστράφηκαν χιλιάδες ελαιόδεντρα στην 
Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Kρήτη και τα νησιά. H παραγωγή μειώθηκε πολύ και 
το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες έγινε πιο έντονο. O Iμπραήμ 
είχε δώσει εντολή να κάψουν τον ελαιώνα της Mεσσηνίας. Όσα δέντρα γλίτωναν 
από τη φωτιά, τα έκοβαν με τσεκούρι. Aπό την καταστροφή γλίτωσαν μερικά δέντρα, 
ανάμεσα σε αυτά και η ελιά που βρίσκεται στο Iνστιτούτο Eλαίας της Kαλαμάτας και 
έχει ηλικία 800 και πλέον ετών.

Mετά την απελευθέρωση, καινούρια δέντρα φυτεύονται και γίνεται προσπάθεια για 
βελτίωση των καλλιεργειών και των εργαλείων. Περιηγητές που ήρθαν στην Eλλάδα 
αναφέρουν ότι το ελαιόλαδο ήταν το κύριο προϊόν σε όλες σχεδόν τις πόλεις της 
Πελοποννήσου, της Στερεάς, της Kρήτης και αρκετών νησιών. H Λέσβος αποτελεί 
παράδειγμα ανάπτυξης βασισμένης στην ελιά. Eλιές θα συναντήσουμε και στα πιο 
αντίξοα εδάφη, σε αναβαθμίδες αλλά και δίπλα στη θάλασσα.

Mέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ολόκληρη η διαδικασία καλλιέργειας της 
ελιάς αλλά και η παραγωγή λαδιού γινόταν σε αρμονία με το περιβάλλον. Λιπάσματα 
και φυτοφάρμακα δε χρησιμοποιούταν και η έκθλιψη γινόταν σε μικρά ελαιοτριβεία 
με παραδοσιακές μεθόδους. Tα πανιά για το μάζεμα, οι «φάκελοι» του πιεστηρίου 
αλλά και τα πιθάρια για την αποθήκευση ήταν όλα φτιαγμένα από φυσικά υλικά.

“Tο μάζεμα των ελαιών εν Mυτιλήνη”, πίνακας του Mυτιληναίου Θεόφιλου Xατζημιχαήλ (1933)
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Το λεξικό της Ελιάς

αγουρέλαιο α) από άγουρες ελιές
 β) το πρώτο λάδι της χρονιάς
αγουρόλαδο βλ. αγουρέλαιο
αλατσόλιες παστές ελιές
αλέτριβιδιαρης εργάτης ελαιοτριβείου
αλετριβιδιό ελαιοτριβείο
αμούρια/αμούρη τα κατακάθια μετά την επεξεργασία του λαδιού
αξαγιά η πληρωμή του εργοστασιάρχη
 (μόδι ελιάς κρατά 100 δράμια λάδι)
ασκιά προβιές από ζώα για την μεταφορά λαδιού
γιγούμια τενεκέδες από τσίγκο
γεμιστές οι επιτραπέζιες ελιές από τις αποίες αφαιρείται το
 κουκούτσι κια στη θέση του μπαίνει ένα κομμάτι
 πιπεριάς, σκόρδου κ.τ.λ
δέπλα ξύλο με το οποίο χτυπούν τα κλαδιά της ελιάς
ελαιογραφία ζωγραφική με ελαιόχρωμα
ελαιόδεντρο το δέντρο της ελιάς
ελαιόκαρπος ο καρπός της ελιάς
ελαιοκομία η επιστημονική καλλιέργεια της ελιάς 
ελαιοπιεστήριο πιεστήριο για την έκθλιψη του ελαιοκαρπού
ελαιοπυρήνας ο πυρήνας, το κουκούτσι της ελιάς
ελαιοτριβείο το εργοστάσιο παραγωγής λαδιού
ελαιουργείο το εργοστάσιο παραγωγής λαδιού
ελαιόχρωμα λαδομπογιά
ελαιοχρωματισμός βάψιμο με λαδομπογιές
ελαιώδης αυτός που περιέχει λάδι
ελαιώνας χωράφι φυτεμένο με ελαιόδεντρα
ελιόψωμο ψωμί που περιέχει ένα κομμάτι ελιάς
θέρμισμα διαδικασία κατά την οποία ρίχνεται καυτό νερό στα
 τσούπια που βρίσκονται στην πέτρα
θρούμπες ώριμες ελιές που έπεσαν από το δέντρο
κάπες υφάσματα από λινάτσα ή βαμβάκι για το στρώσιμο
 της ελιάς
κουπίρα ψημένο ψωμί βουτιγμένο σε αγουρόλαδο
κατσιγαραίος τα τα κατακάθια μετάτην επεξεργασία λαδιού
κιούπι πιθάρι για την αποθήκευση λαδιού
κολυμπάδες ελιές που διατηρούνται σε αλμή
κορονιοί πήλινα πιθάρια με εσωτερικό επίχρησμα από σμάλτο
 για την αποθήκευση λαδιού

H EΛIA MEΣA AΠO
TH ΓΛΩΣΣA
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λαγήνια δοχείο για την αποθήκευση λαδιού
λαδάς ο παραγωγός ή έμπορος λαδιού
λαδέμπορος ο έμπορος λαδιού
λαδερό μικρό δοχείο λαδιου
λαδερό (φαγητό) φαγητό νηστίσιμο, φτιαγμένο με λάδι
λαδής αυτός που έχει το χρώμα του λαδιού
λαδιά λεκές από λάδι
λαδικό μικρό δοχείο για το λάδι
λαδίλα η μυρωδιά λαδιού
λαδολέμονο μίγμα λαδιού και χυμού από λεμόνι
λαδόπανο το πανί με το οποίο τυλίγεται το βρέφος μετά τη  

 βάφτιση
λαδόκολλα αντικολλητικό χαρτί που χρησιμοποιείται στη   

 ζαχαροπλαστική
λαδόχαρτο ημιδιαφανές αδιάβροχο χαρτί
λαδόψωμο ψωμί αλειμμένο με λάδι
λάδωμα α) η επάλειψη με λάδι
 β) η δωροδοκία 
λαδώνω αλείφω / λερώνω με λάδι
λαδωτήρι δοχείο με λιπαντικά για το λάδωμα τον μηχανών
λίμπες δεξαμενές οπού τοποθετούν το λάδι στο 
 ελαιοτριβείο
λιοτρίβι βλ. ελαιοτριβείο
μαζωχτό τρόπος μαζέματος της ελιάς
μαζώχτρες α) οι γυναίκες που μαζεύουν ελιές
 β) εργαλεία για τη συγκομιδή της ελιάς
μαξούλι η σοδειά, η ετήσια παραγωγή
μαστραπάς μεταλλικό δοχείο απού μάζευαν το λάδι που 
 έβγαινε από το ξύλινο πιεστήριο
μιστάτα μονάδα μέτρησης λαδιού
μόδι μονάδα μέτρησης του λαδιού
 (1 μόδι ελιές-500 γρ. λάδι)
μούργα  τα κατακάθια μετά την επεξεργασία του λαδιού
μπασκιά παλιά ξύλινα πιεστήρια, όπου διαχωρίζοταν το λάδι
 από τα σπασμένα κουκούτσια
ντορβάδες πανιά από λινάρι σε σχημα φακέλου οού τοποθετούν
 τον πολτό της ελιάς για να μπεί στο πιεστήριο
ξυδολιές ώριμες ελιές διατηρημένες με ξύδι
οκά  μονάδα μέτρησης βάρους (1 οκά = 1.28 κιλά)
οξύτητα κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης του ελαιόλαδου
 μαζεύοντας το υγρό (νερό και λάδι) που έβγαινε από 
 την πρέσα μετά το θέρισμα
ραφινάρισμα χημική απεξεργασία του ελαιόλαδου
ροΐ δοχείο λαδιού
σγούρνα πέτρινο ή τσιμεντένιο δοχείο, 
 όπου συγκεντώνεται ο χυμός μετά τη πίεση
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σπαστολιές τσακιστές ελιές
σταμά η εργασία διαχωρισμο΄υ του ελαιόλαδου
 από τον πολτό
σταφιδολιές ελιές διατηρημένες μέσα σε μεγάλη ποσότητα
 αλατιού, των οποίων ο φλοιός
 είναι ζαρωμένος σαν τη σταφίδα
στετής αυτός που στήνει τους ντορβάδες στο πιεστήριο
ταγάρια αγωγοί μέσα από τους οποίους διοχετέυται
 η άμουρη έξω από το εργοστάσιο
τσακιστές πράσινες επιτραπέζιες ελιές τις οποίες χτυπάμε
 με μία πέτρα πριν τις διατηρήσουμε στην άλμη
τσαντίλες οι ντορβάδες
τσουπιά πανιά από λινάρι σε σχήμα φακέλου, οπού   

 τοποθετούν 
 τον πολτό της ελιάς για να μπεί στο πιεστήριο
φάμπρικα το ελαιουργείο
φλάσκα  δοχείο από νεροκολοκύθα
 για το μέτρημα του λαδιού
χαμούρι ο πολτός που προκύπτει από το άλεσμα της ελιάς
χαμουριέρα μεταλλική δεξαμενή οπού μαζεύονταν
 ο πολτός της ελιάς (χαμούρι)
χαράκτες  οι επιτραπέζιες ελιές που χαράζονται σε διάφορα
 σημεία με μαχαίρι, πριν διατηρηθούν στην άλμη
χοντρόλια α) η ποικιλία ελαιόδεντρου που κάνει
 μεγάλου μεγέθους καρπούς
 β) η ελιά (καρπός) μεγάλου μεγέθους

πOIHMATA γIA THN EλIA

“H Eλιά”

Σύμβολο γαλήνης, 
γονιμότητας και ειρήνης.
Στεφάνια τα κλαδιά της, 

πήραν απ’την ομορφιά της.

“H Eλιά”

Όλα τα καλά αγαθά
μας προσφέρει η ελιά, 

λάδι και καρπό, 
και τη μέρα με χαρά ξεκινώ.
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δρασΤηριοΤηΤΕσ:

1. συμπληρώνω με τις λέξεις που ταιριάζουν:

Για να βγει το λάδι οι ελιές πάνε στο _______________. Αλέθονται σε μια 
μεγάλη πέτρα που λέγεται ____________. Ο _______________ τις σπάει και 
γίνονται ___________. Ο γεμιστής γεμίζει τις _____________ και τις βάζει κάτω 
από τη __________ ή ___________. Πάνω ρίχνουν ______________ για να βγαίνει 
καλύτερα το _____________. Ο _______________ μαζεύει με μια _____________ 
το λάδι, που πέφτει σε ένα ξύλινο ______________. Το λάδι στέκεται πάνω 
από το νερό γιατί είναι ______________. Τα __________ μετέφεραν το λάδι 
στο ___________ μέσα στα __________. Εκεί το έβαζαν στα ___________ και 
παλιότερα στα ______________.

(Λέξεις: βίδα ή πιεστήριο, κανάτα, ελαφρύτερο, πιθάρια, κασόνι, μετρητής, 
ζυμάρι, βραστό νερό, τρίφτης, λιοτρίβι, αλώνι, σπίτι, ζώα, σφυρίδες, κιούπια, 
ασκιά, λάδι, κασόνι)

2. σωστό ή λάθος;

1.  Οι άνθρωποι γνώριζαν από την αρχαιότητα πως βγαίνει  
το λάδι απ’ την ελιά.

2. Τα λιοτρίβια τα έχτιζαν κοντά σε ποτάμια.
3. Παλιά πατούσαν τις ελιές με τα πόδια.
4. Για να βγει το λάδι είναι εύκολη δουλειά.
5. Το λάδι δεν έφερνε πλούτο στους παραγωγούς.
6. Το λάδι δεν είναι ελαφρύτερο από το νερό.
7. Για να βγει το λάδι πρέπει οι ελιές να γίνουν ζυμάρι.
8. Για να πατήσουν τις ελιές φορούσαν ξυλοπάπουτσα...

3. η ακροστιχίδα του λιοτριβιού. (με κεφαλαία γράμματα) 

_ _ _ _  Ο χυμός της ελιάς είναι το…
_ _ _ _ _  Εκεί οι ελιές γίνονταν ζυμάρι. (αντίστροφα)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Γέμιζε με αλεσμένες ελιές τις σφυρίδες. (με άρθρο)
_ _ _ _ _ _ _ Αλέθει τις ελιές στο αλώνι.
_   Ο τρίφτης έκανε τις ελιές… (αντίστροφα)
_ _ _ _ _ _  Εκεί έβαζαν τα σακιά με τις αλεσμένες ελιές
_ _ _ _ _ _  Τα λιοτρίβια τα έχτιζαν κοντά σε… (αντίστροφα)
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4. Ένα μεγάλο σταυρόλεξο για το παραδοσιακό λιοτρίβι.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1. Αυτός φρόντιζε όλες οι ελιές να γίνουν ζυμάρι.
2. Με αυτή ο μετρητής έπιανε το λάδι από το κασόνι.
3. Για να βγαίνει ευκολότερα το λάδι έριχναν ζεστό…
4. Αυτός αλέθει τις ελιές στο αλώνι.
5. Τεράστια πέτρα που αλέθονται οι ελιές.
6. Λέγεται αλλιώς το πιεστήριο.
7. Το λάδι είναι ο ………… της ελιάς.
8. Από το πιεστήριο το λάδι έπεφτε στο μεγάλο ξύλινο…
9. Το νερό που έριχναν για να βγει το λάδι είναι…
10. Από το λιοτρίβι το λάδι το μετέφεραν στο…
11. Ρήμα που βοηθά να βγει το λάδι.

ΚΑΘΕΤΩΣ

1. Εκεί πηγαίνουμε τις ελιές για να τις πατήσουμε. (πληθυντικός)
2. Τα λιοτρίβια τα έχτιζαν κοντά σε…
3. Αυτά κουβαλούσαν τις ελιές στο λιοτρίβι.
4. Για να βγει το λάδι οι ελιές πρέπει να γίνουν…
5. Σε αυτά έβαζαν το λάδι για να το μεταφέρουν σπίτι.
6. Τρίχινοι φάκελοι που έβαζαν το ζυμάρι.
7. «Ευλογημένο» δέντρο που μας δίνει το λάδι. (με άρθρο)
8. Αυτός έπιανε από το κασόνι το λάδι.
9. Ρήμα που βοηθά να βγει το λάδι.
10. Με τα ………… πατούσαν παλιά τις ελιές.
11. Με αυτό το ρήμα βγαίνει το λάδι. (αντίστροφα)
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5. Τα επαγγέλματα του λιοτριβιού.

1. Ε_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Αυτός καλλιεργεί και παράγει τις ελιές.
2. Α_ _ _ _ _ _ _ _   Αυτοί κουβαλούσαν με τα ζώα τις ελιές στο 

λιοτρίβι.
3. Λ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Φρόντιζε όλες οι ελιές να γίνουν ζυμάρι στο 

αλώνι.
4. Γ_ _ _ _ _ _ _   Γέμιζε τα σακιά και τις σφυρίδες με τις αλεσμένες 

ελιές.
5. Σ_ _ _ _ _ _ _ _ _  Έβαζε τις σφυρίδες στο πιεστήριο.
6. Μ_ _ _ _ _ _ _ _  Έβραζαν και κουβαλούσαν το νερό.
7. Μ_ _ _ _ _ _ _   Έπιανε με το κανάτι το λάδι που επέπλεε στο 

νερό.

6. Τα ρήματα του λαδιού.

Προσπαθώ να βρω ποια ρήματα βοηθούν να γίνουν οι ελιές λάδι.
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Το ελαιόλαδο είναι βασικό συστατικό της 
μεσογειακής διατροφής.Είναι πλέον γνωστές οι 
ευεργετικές ιδιότητές του για την υγεία μας.Εμείς 
συνοψίζουμε τις κυριότερες. Έτσι, λοιπόν το 
ελαιόλαδο βοηθά:

Στη μείωση της “κακής” χοληστερίνης (LDL) 
στο αίμα. Στη διατήρηση της περιεκτηκότητας του 
αίματος σε “καλή” χοληστερίνη (HDL).

Στην πρόληψη φραγής των αρτηριών άρα 
στη πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Στη 
θεραπεία του έλκους, του δωδεκαδάκτύλου, αφού 
διευκολύνει την πέψη. Στην ισορροπία των τιμών 
του ζαχάρου. Στην πρόληψη του καρκίνου.

Ακόμη το ελαιόλαδο:
Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, 

πολύτιμα στην σύνθεση των λιπιδίων, που εφοδιάζουν με ενέργεια τα ανθρώπινα 
κύτταρα, το “δομικό” υλικό του οργανισμού μας.

Βοηθά στην απορρόφηση των βιταμινών από τον οργανισμό και χάρη στις 
πολυφαινόλες που περιέχει συμβάλλει στη μείωση της οξείδωσης των λιπαρών 
ιστών του σώματος ενώ είναι το πιο ανθεκτικό στις πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Επιδρά θετικά στην αύξηση και στην ανάπτυξη του οργανισμού και επιβραδύνει 
τη γύρανση χάρη στα λιπαρά του οξέα και στο μεγάλο ποσοστό βιταμίνης Ε, που 
εμποδίζουν την οξείδωση και τη δημιουργία ελεύθερων ριζών.

κατηγορίες ελαιόλαδου

Το τυποποιημένο ελαιόλαδο διατίθεται στην κατανάλωση, ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του, σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες αναγράφοναι στη συσκευασία 
του.

• Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο: είναι ο φιλτραρισμένος φυσικός χυμός της ελιάς 
με τέλειο άρωμα και γεύση με οξύτητα που δεν ξεπερνα το 1%.

• Παρθένο ελαιόλαδο: έχει σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά με το εξαιρετικό παρθένο, 
αλλα η οξύτητά του κυμαίνεται από 1.1% ως 2%.

• Ελαιόλαδο: μίγμα παρθένου και εξευγενισμένου (ραφινέ) ελαιόλαδου. Έχει 
ελαφριά, ευχάριστη γεύση και οσμή, χρώμα ανοικτό κιτρινοπράσινο και η οξύτητά 
του δεν πρέπει να ξεπερνά το 1.5%.

Τα τυποποιημένα ελαιόλαδα ελέγχονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους 
και συνεπώς εξασφαλίζουν προϊόν εγγυημένης ποιότητας, 100% αγνό και υγιεινό 
και το οποίο συσκευάζεται κάτω από τις πιο υγιεινές συνθήκες. Γι’αυτό και πρέπει 
να προτιμώνται έναντι των ελαιόλαδων που πωλούνται χύμα, ιδιαίτερα αν δεν 
γνωρίζουνε την προέλευσή τους.

H EΛIA MEΣA AΠO
τη φυΣικη
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πως παρασκευάζουμε αρωματισμένο ελαιόλαδο

 Αρωματισμένο ελαιόλαδο μπορούμε να παρασκευάσουμε χρησιμοποιώντας 
κυρίως αρωματικά φυτά, φρέσκα ή αποξηραμένα μπαχαρικά, σκόρδο, καυτερή 
πιπεριά, φλούδες εσπεριδοειδών.Τα υλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιήθουν μόνα 
τους ή σε συνδιασμούς.

 Το ελαιόλαδο που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι καλής ποιότητας και χαμηλής 
οξύτητας.Τα μπουκάλια που θα χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση ελαιόλαδου 
πρέπει να είναι καθαρα και στεγνά. Στεγνά πρέπει να είναι και τα αρωματικά φυτά που 
χρησιμοποιύμε.Τα μπουκάλια με το ελαιόλαδο δεν πρέπει να μένουν εκτεθειμένα 
στον ήλιο, αλλά να φυλάγονται σε σκοτεινό και δροσερό σημείο.

 Το αρωματισμένο ελαιόλαδο μπορεί να αποτελέσει ένα ωραιότατο προδόρπιο 
σερβιρισμένο με μπουκίτσες παξιμάδι ή μικρά ψωμάκια, αλλά μπορεί επίσης να 
αρτύσει σαλάτες, βραστά λαχανικά, ψητά κρέατα ή ψάρια, ρύζι, πατάτες, ζυμαρικά, 
αλλά και να αποτελέσει βασικό συστατικό στην παρασκευή κάποιας σαλάτας.Μπορείτε 
να αλείψετε φέτες ψωμί με ελαιόλαδο αρωματισμένο, αρωματισμένο με δεντρολίβανο 
ή με σκόρδο ή με καυτερή πιπεριά και να το ροδίσετε στο φούρνο ή σε σχάρες.

 Οι γεύσεις που προκύπτουν από το φυσικό αρωμάτισμα του ελαιόλαδου είναι 
πολλές.Μπορούμε όμως να πειραματιστούμε είτε με αρωματικά φυτά του τόπου μας είτε 
με διάφορους συνδιασμούς 
να επιλέξουμε τις γεύσεις και 
τα αρώματα που μας αρέσουν 
περισσότερο.Δεν είναι άσχημο 
να έχουμε μερικά μπουκάλια 
με αρωματισμένο ελαιόλαδο 
και να χρησιμοποιούμε εκείνο 
που ταιριάζει περισσότερο 
στην κάθε περίπτωση.

 Η πιο κατάλληλη περίπτω-
ση, βέβαια είναι η έναρξη του 
γεύματος, οπότε ένα μπουκά-
λι με αρωματισμένο ελαιόλα-
δο μπορεί αντικαταστήσει το 
βούτυρο.

 Αν θέλουμε να αρωματί-
σουμε ελαιόλαδο γρήγορα 
και να έχουμε και δυνατό 
άρωμα μπορούμε να ζεστά-
νουμε τα αρωματικά σε ένα 
μέρος του ελαιόλαδου και 
στη συνέχεια να φιλτράρου-
με με καθαρό πανί ενώ είναι 
ακόμα ζεστό και να ανακατέ-
ψουμε με το υπόλοιπο ελαι-
όλαδο.
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H ελιά ευδοκιμεί σχεδόν αποκλειστικά στην λεκάνη της Mεσογείου και ο τρόπος 
καλλιέργειας της αποτελεί βασικό παράγοντα διατήρησης του οικοσυστήματος. Zει και 
προσφέρει καρπούς για αιώνες, καλλιεργείται σε κάθε έδαφος, αγαπά το μεσογειακό 
κλίμα, ζητά ελάχιστη περιποίηση και αξιοποιείται πλήρως ως καρπός, φύλλωμα 
και ξύλο. H ελιά συμβάλλει στην αποτροπή της διάβρωσης σε περιοχές με οξυμένο 
το φαινόμενο της ερημοποίησης κι αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης 
περιοχών με σοβαρά προβλήματα απασχόλησης και συνοχής.

Tο 98% των ελαιόδεντρων βρίσκονται στη λεκάνη της Mεσογείου και καλύπτουν 
το 95% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιόλαδου. Oι κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες 
σήμερα είναι η Iσπανία, Iταλία, η Eλλάδα, η Πορτογαλία, η Tυνησία, η Aλγερία και 
το Mαρόκο. H Iσπανία καλύπτει το 1/3 του συνόλου παραγωγής των μεσογειακών 
χωρών.

H επί χιλιετίες παρουσία της ελιάς στον Eλληνικό αλλά και τον ευρύτερο Mεσογειακό 
χώρο, εκτός από την καθημερινή ζωή και τις λατρευτικές συνήθειες, επηρέασε τα ήθη 
και τα έθιμα των λαών που έζησαν και ζουν κάτω από τη σκιά της, δημιουργώντας 
με το πέρασμα των χρόνων έναν εντελώς ιδιαίτερο πολιτισμό, τον πολιτισμό της 
ελιάς.

Σήμερα υπάρχουν στην Eλλάδα 150.000.000 περίπου ελαιόδεντρα, λειτουργούν 
9.800 ελαιοτριβεία και 500.000 οικογένειες ζουν από την καλλιέργεια της ελιάς, αφού 
σε αρκετές, κυρίως άγονες περιοχές, το ελαιόλαδο αποτελεί το μοναδικό εισόδημα 
των κατοίκων.

H EΛIA MEΣA
AΠO τη ΓEΩΓPAφIA
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Γεωγραφική κατανομή της καλλιέργειας της ελιάς στον κόσμο

H καλλιέργεια της ελιάς στην Eλλάδα

ποικιλίες ελιάς

Oρισμένες από τις ποικιλίες ελιάς που έχουμε σήμερα είναι:

Kονσερβολιά Mαστοειδής

Kαλαμών Mεγαρίτικη

Kορωνέικη Kολοβή

Λιανολιά Kέρκυρας Kοθρέικη

Kουτσουρελιά Θρουμπολιά
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συγκομιδή

H συγκομιδή των περισσότερων ποικιλιών ελαιοποιήσιμης ελιάς ξεκινάει από 
τα τέλη Oκτωβρίου και φθάνει έως και τον Iανουάριο - ανάλογα με τις κλιματικές 
συνθήκες της περιοχής, Yπάρχουν, βέβαια, και κάποιες ποικιλίες που συγκομίζονται 
και αργότερα. H ελιά της Kέρκυρας, για παράδειγμα, συγκομίζεται έως τον Mάρτιο 
ή και τον Aπρίλιο. H ελαιοσυγκομιδή γίνεται κυρίως:

α) με ραβδισμό: Mε μηχανικά ελαιοραβδιστικά κυρίως περιστρεφόμενα, που στην 
άκρη τους έχουν 4-8 εύκαμπτα πλαστικά ραβδάκια. Aυτά μόλις τεθεί σε λειτουργία η 
ηλεκτρογεννήτρια και μπούν στο εσωτερικό του δένδρου με τα πλαστικά ραβδάκια 
που περιστρέφονται χτυπούν τους καρπούς και τους ρίχνουν κάτω.

β) Mε τα χέρια: «χτενίζονται» τα κλαριά της ελιάς με τα χέρια ή με ειδικές χτένες 
μέχρι να πέσει ο καρπός.

γ) Mε μηχανικά μέσα: Δονητές που κουνούν τους βραχίονες του δένδρου.
δ) Συλλογή από το έδαφος έπειτα από φυσιολογική πτώση: Aφού υπεροριμάσει 

ο καρπός και πέσει μόνος του.
ε) Kαροτσάκι: Hλεκτρονικό μηχάνημα που αποσπά τον καρπό από τα κλαδιά που 

έχουμε κλαδέψει. Tο ίδιο μηχάνημα διαχωρίζει τον καρπό αυτό από τα φύλλα. 
Xρησιμοποιείται μόνο όταν κατά τη συγκομιδή γίνεται και το κλάδεμα.

Mετά τη συγκομιδή, ο καρπός μεταφέρεται στο ελαιοτριβείο όπου τα βασικά στάδια 
επεξεργασίας είναι τα εξής:

• παραλαβή του καρπού και ζύγισμα
• τροφοδοσία και αποφύλλωση. (Tο ξεκαθάρισμα των φύλλων είναι απαραίτητο 

γιατί η σύνθλιψημεγάλης ποσότητας φύλλων μαζί με τον ελαιόκαρπο προσδίδει 
πικρή γεύση στο ελαιόλαδο και το εμπλουτίζει σε χλωροφύλλη η οποία επιδρά 
αρνητικά στη διατήρηση της ποιότητάς του).

• πλύσιμο
• σπάσιμο και άλεση
• μάλαξη
• παραλαβή του ελαιόλαδου από την ελαιοζύμη
• τελικός διαχωρισμός και καθαρισμός του ελαιόλαδου
• τυποποίηση
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Eλιά

Συστηματική ταξινόμηση

Σύστημα: κατά CRONQUIST, 1981
Bασίλειο:  Φυτά (Plantae)
Συνομοταξία:  Aγγειόσπερμα (Magnoliophyta)
Oμοταξία:  Δικοτυλήδονα (Magnoliopsida)
Tάξη:  Xοιραδιώδη (Scrophulariales)
Oικογένεια:  Eλαιοειδή (Oleaceae)
Γένος:  Eλαία (Olea)

Eίδη 
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Mε λίγες σταγόνες από το καντήλι του Άϊ - Nικόλα 
θάλασσα... Mερικές σταγόνες σε λίγο νερό φτάνουν για να 
απαλλάξουν από το “κακό μάτι”.

H Aγία Γραφή μας λέει ότι το περιστέρι που έστειλε ο Nώε 
μετά τον κατακλυσμό για να διαπιστώσει αν αποσύρθηκαν τα 
νερά, επέστρεψε φέρνοντας ένα κλαδάκι ελιάς στο ράμφος 
του.

Tο λάδι τροφοδοτεί τα ταπεινά κανδήλια που καίνε μπροστά 
στα εικονοστάσια των ναών και των χριστιανικών σπιτιών, 
σκορπώντας το γλυκό φως τους μπροστά στις γαλήνιες μορφές 
των Aγίων και Mαρτύρων του χριστιανισμού. Λίγο λάδι από το 
καντήλι του Aγίου θεωρείται μεγάλη ευλογία...

H EΛIA MEΣA AΠO
TA ΘPHΣKEYTIKA

Πάνω στο όρος των ελαιών στην Ιερουσαλήμ, κάτω από το φύλλωμα μιας ελιάς 
προσευχήθηκε λιγο πριν το μαρτύριό του ο Ιησούς, αγιάζοντας τις ρίζες του αιωνόβιου 
δέντρου με τον ιδρώτα της αγωνίας του. 

Στην αρχαιότητα η ελιά ήταν στενά συνδεδεμένη με τη λατρεία των θεών. Το άγαλμα 
του Δία στην Ολυμπία ήταν στολισμένο με κλαδί ελιάς, ενώ πολύ τακτικά το άλειφαν 
με ελαιόλαδο (κυρίως για λόγους συντήρησης). 

Κλαδί ελιάς τυλιγμένο με μαλλί προβάτου κρατούσε ο ικέτης πηγαίνοντας στο ναό 
για να εκλιπαρήσει τη συγγνώμη ή τη βοήθεια των θεών.

Το Άγιο Μύρο

Το Άγιο Μύρο είναι ευώδες και αγιασμένο λάδι το οποίο παρασκευάζεται από 
ελαιόλαδο και αρωματικές ουσίες και χρησιμοποιείται κατά το μυστήριο του χρίσματος. 
Στην αρχή ήταν από λάδι και αγιαζόταν στην Αγία Tράπεζα και ονομαζόταν Άγιο 
Έλαιο. Από τον 4ο αι. ονομάστηκε Mύρο 
καθώς προστέθηκαν σε αυτό και άλλες 
ευώδεις ουσίες που συμβολίζουν τα 
ποίκιλα και ευώδη χαρίσματα του Αγίου 
Πνεύματος. Το Άγιο Μύρο χρησιμοποιείται 
ακόμη στην τελετή κατά την οποία ένας 
ετερόδοξος γίνεται Χριστιανός στα εγκαίνια 
των ναών, στον καθαγιασμό των σκευών 
και των εικόνων, στην επάλειψη των 
ιερών λειψάνων των Aγίων καθώς και των 
ορθόδοξων βασιλέων. Φυλάσσεται πάντα 
στο ιερό του ναού, μέσα σε ειδικό δοχείο 
που ονομάζεται μυρόδοξο.
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Το ελαιόλαδο στο μυστήριο της Βάφτισης και του Ευχέλαιου
Στο μυστήριο του ευχέλαιου χρησιμοποιούνται αλεύρι, κρασί και λάδι. Το λάδι όπως 

αναφέραμε και παραπάνω έχει, με τη δύναμη του Θεού, θεραπευτικές ιδιότητες, τόσο 
για το σώμα όσο και για την ψυχή. Ο καλός Σαμαρείτης περιποιήθηκε τα τραύματα 
του αγνώστου που συνάντησε στο δρόμο του ‘‘επιχέων έλαιον και οίνον’’.

Το Άγιο Μύρο χρησιμοποιείται κυρίως στην τέλεση του χρίσματος, συμβολίζοντας 
τα ποικίλα και ευώδη χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο ιερέας σημειώνει με Άγιο 
Μύρο το σημείο του σταυρού, στο μέτωπο, τα μάτια, τη μύτη, το στόμα, τα αυτιά, το 
στήθος, τα χέρια και τα πόδια του νεοφώτιστου.

Το λάδι από την αρχαιότητα είναι φάρμακο που θεραπεύει το σώμα. Έτσι και στη ζωή 
της εκκλησίας θεραπεύει όχι μόνο το σώμα αλλά με τη δύναμη του Θεού καθαρίζει 
και τα ίχνη των αμαρτημάτων. Επίσης, το λάδι χρησιμοποιούνταν κατά την αρχαιότητα 
στους αγώνες. Έτσι και στο βάπτισμα, ο νεοφώτιστος, σαν 
πνευματικός αθλητής, ετοιμάζεται για το δικό του πνευματικό 
αγώνα. Τέλος, η επάλειψη με λάδι, στη βάπτιση, συμβολίζει 
ότι ο άνθρωπος ‘‘κόβεται’’ από την αγριελιά της αμαρτίας 
και μπολιάζεται στην ‘‘καλλιέλαιον’’ ελιά του Χριστού, την 
εκκλησία.

Μια ελιά στη Φάτνη του χριστού 
Τη βραδυά που γεννήθηκε ο Χριστός έκανε πολύ κρύο. Η σπηλιά ήταν παγωμένη 

και τα ζώα δεν έφταναν με την αναπνοή τους να ζεστάνουν το νεογέννητο. Η Παναγιά 
προσπαθούσε με χίλιους τρόπους να ζεστάνει το μωρό. Τότε του Ιωσήφ του ήρθε 
ιδέα να ανάψει φωτιά.

Βγαίνει έξω ψάχνει για να βρει ξύλα αλλά δεν βρίσκει πουθενά. Μπαίνοντας όμως 
μέσα, βλέπει μια σε μια άκρη ένα σωρό από άχυρα. Τότε τα μαζεύει στη μέση της 
σπηλιάς και τα ανάβει. Τα βλέπει η Παναγιά και λέει: 

- Να έχουν την ευχή μου και να είναι πάντα χρυσά για το καλό που μας έκαναν.
Τα άχυρα όμως δεν κράτησαν πολύ τη φλόγα τους. Άρχισε πάλι η παγωνιά να 

απλώνεται στη σπηλιά. 
Ξαναβγαίνει έξω ο Ιωσηφ και βρίσκει ένα κλαδί από δεντρολίβανο (αρίσμαρι). Το 

ανάβει και βλέποντας τότε η Παναγιά με δάκρυα στα μάτια λέει:
-Να έχει την ευχή μου, να μοσχομυρίζει και να το βάζουν στις εικόνες του γιου μου 

και όλων των Αγίων.
Μα κι αυτό ήταν λίγο και έσβησε αμέσως. Η παγωνιά άρχισε να απλώνεται παντού 

και ο καιρός να αγριεύει. Τότε μέσα από το όνειρο του Ιωσήφ ακούστηκε μια φωνή. 
Ήταν μια χούφτα ελιές που με ανθρώπινη φωνή λένε στον Ιωσήφ: 

-Έξω, πάνω από την σπηλιά είναι μια γέρικη ελιά, η μάνα μας. Πήγαινε να κόψεις 
τα κλαδιά της, να ανάψεις φωτιά γιατί αν το μάθει πώς δεν το έκανες και πάγωσε ο 
Χριστός, θα μαρμαρώσει από την στενοχώρια της. 

Πηγαίνει τότε ο Ιωσήφ και κόβει μερικά κλαδιά. Ανάβει τη φωτιά φέρνει κι άλλα 
κλαδιά από την ελιά, βλέποντάς τα η Παναγιά, δάκρυσε και γυρίζοντας προς την 
ελιά της λέει:

-Την ευχή μου να ΄χεις και να μην ξεραίνεσαι ποτέ. Να βγάζεις βλαστούς από τις 
ρίχζες σου και να μην γερνας ποτέ σου. Ο καρπός να θρέφει τους ανθρώπους και να 
τους δίνεις λάδι όπου με αυτό να ανάβουν το καντήλι του Χριστού.
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Xωρίς την ελιά το ελληνικό τοπίο θα ήταν πιο φτωχό και οι Έλληνες 
καλλιτέχνες και ποιητές θα είχαν χάσει μια μοναδική πηγή έμπνευσης.

Πηγές - Bιβλιογραφία:

·  Ψιλάκης Nίκος & MAρία, Kαστανές Hλίας, O πολιτισμός της ελιάς, το 
ελαιόλαδο, εκδ. Kαρμάνωρ, 2003

·  Λαμπράκη Mυρσίνη, Λάδι - Γεύσεις και πολιτισμός 5.000 χρόνων, εκδ. 
Eλληνικά Γράμματα, 1999

· Kογκούλης Iωάννης κ.α., Tο βάπτισμα, εκδ. “Λυδία”
· Eλληνικό λεξικό Tεγόπουλος - Φυτράκης, έκδοση Δ’, 1991
·  H υγεία - H πηγή της. 7ο πρόγραμμα προώθησης για την κατανάλωση του 
ελαιόλαδου, 2002-2003

· Eγκυκλοπαίδεια YΔPIA
· Στο διαδίκτυο: www.google.gr
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EKΘEΣH
EPΓΩN TEXNHΣ

Aίθουσα του Δήμου Tήνου
Eυαγγελιστρίας 72 Tήνος

A’ Όροφος Δημαρχείου
Δήμου Tήνου
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Ο κότινος (το στεφάνι αγρελιάς), ο ελαιώνας και τα προ'ι'όντα του λαδιού ήταν τα 
θέματα της έκθεσης του ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού της Ειρήνης. Τα κουλουράκια 
με ελαιόλαδο που πρόσφεραν ήταν πολύ γευστικά και έγιναν ανάρπαστα από τους 
επισκέπτες της έκθεσης, μικρούς και μεγάλους. Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση 
των παιδιών του σταθμού κατά την επίσκεψή τους στην έκθεση.

ιδιωΤικοσ παιδικοσ σΤαΘΜοσ Τησ ΕιρηΝησ
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δηΜοΤικοσ παιδικοσ σΤαΘΜοσ δηΜου ΤηΝου

Μια ζεστή αγκαλιά, οι δασκάλες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Δήμου 
Tήνου με τα μικρά παιδιά, έφτασαν στην έκθεση. Tα εκθέματα (πήλινα ζωγραφισμένα, 
στεφάνια για αθλητές, πολλές ζωγραφικές και προϊόντα από το λάδι της ελιάς) που 
έφτιαξαν οι μικροί μας φίλοι του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ήταν μοναδικά. 
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1O NHπIAγωγEIO

α’ δηΜοΤικο σχολΕιο παραγωγη ΕργασιωΝ

Το Α' Δημοτικό Σχολείο Τήνου συμμετείχε στην έκθεση με την παρουσίαση 
μεγάλου αριθμού βιβλιοδετημένων εργασιών και μελετών, με θέματα από την ελιά. 
Οι επισκέπτες της έκθεση στάθηκαν με πολύ ενδιαφέρον στο έργο: Το γλωσσάρι της 
ελιάς. Θερμά συγχαρητήρια.

Όμορφες δημιουργίες του 1ου Nηπιαγωγείου Tήνου
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B’ δηΜοΤικο σχολΕιο

Το Β' Δημοτικό Σχολείο παρουσίασε στην έκθεση, πολύ σημαντικές και μοναδικές 
στο είδος του εργασίες και ζωγραφικές. Οι επισκέπτες της έκθεσης στάθηκαν ιδιαίτερα 
στην παράσταση ''ελιά και αθλητισμός'' και ''το λαδοτήρι''.
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δηΜοΤικο σχολΕιο δηΜου ΕξωΜΒουργου

Το Δημοτικο Σχολείο του Δήμου Εξωμβούργου, συμμετείχε στην έκθεση με 
την εργασία '' Το νερό'' των Ε' & ΣΤ' Τάξεων, με μοναδικές φωτογραφίες πηγών, 
χειμάρρων, ρυακιών, ξυναριών και κλπ. Μια ενδιαφέρουσα εργασία από το φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον της Ενδοχώρας του νησιού μας. Η εργασία αυτή 
παραδόθηκε και σε ηλεκρονική μορφή και παρουσιάστηκε σε οθόνη στους επισκέπτες 
της έκθεσης. 

δηΜοΤικο σχολΕιο σΤΕΝησ - ΦαλαΤαδου

Το Δημοτικό Σχολείο Στενής Φαλατάδου παρουσίασε φωτογραφικό υλικό από την 
εργασία του στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα '' Το νερό''. Μέσα από το 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό φαίνεται η κατάσταση που επικρατεί στη περιοχή της 
Λειβάδας, με μια κατεστραμμένη λιμνοδεξαμενή, νερά που χάνονται αναξιοποίητα 
στη θάλασσα και τη μόλυνση που δημιουργείται από τα λύματα των γειτονικών 
χωριών που ρίχνονται στο χείμαρρο χωρίς καμιά επεξεργασία. Η εργασία αυτή 
παραδόθηκε και σε ηλεκρονική μορφή και παρουσιάστηκε σε οθόνη στους επισκέπτες 
της έκθεσης.
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συΜΜΕΤοχη ΜαΘηΤωΝ σΤηΝ αΝακυκλωση

Φωτογραφίες από τη συμμετοχή των παιδιών στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης (πλαστικά, γυαλί, αλουμίνιο) του Δήμου Τήνου 
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ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 2010 

ΣΥΝΕχΙζΟΝΤΑΙ
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«οι πΈριστΈριώνΈσ στην ζώη τησ 
τηνού: ΧΘΈσ και σημΈρα» 

OMIΛIA ΣTO I.TH.Π. 10.9.2010 AΠO TON ΠPOEδPO THΣ EΠITPOΠHΣ 
ANAΠAΛAIΩΣHΣ TΩN ΠEPIΣTEPIΩNΩN THNOY, κ. IΩANNH ΨAΛTH

ΓΕνΙΚΑ: 
Η Τήνος, το νησί της Μεγαλόχαρης ανήκει στο σύμπλεγμα των 39 Κυκλαδίτικων 

νησιών που βρίσκονται στο Ν.Δ. Αιγαίο και που μόνιμα κατοικούνται τα 29.
Είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων (Έκταση 194, 3 τ.χλμ.) μετά τη Νάξο, 

την Άνδρο και την Πάρο. Έχει 8.574 κατοίκους (απογραφή 2001) μοιρασμένους σε 
δεκάδες οικισμούς. Ανήκει στις βόρειες Κυκλάδες και βρίσκεται ΝΑ. συνέχεια της 
Άνδρου και ΒΔ. της Μυκόνου.

Η απόσταση από την Άνδρο, το λεγόμενο στενό Άνδρου 
- Τήνου, είναι 1/2 μίλι ενώ η κοντινότερη απόσταση απο τις 
ακτές της Μύκονου απέχουν περίπου 5 μίλια και 9 μίλια 
από λιμένα σε λιμένα. Το σχήμα του νησιού είναι επίμηκες 
τριγωνικό με άξονα συμμετρίας που έχει διεύθυνση ΒΔ-
ΝΑ. 

Η ακτογραμμή παρουσιάζει πλούσιο οριζόντιο και 
κατακόρυφο διαμελισμό, με πολλούς όρμους και 
ακρωτήρια, το δε μήκος της υπολογίζεται συνολικά στα 60 
μίλια, μαζί με τις βραχονησίδες Καλόγεροι στο βόρειο άκρο, και τις νησίδες Πλανήτης, 
Δρακονήσι και Πρασονήσια στις βόρειες ακτές. Ο περίπλους των παραλίων της, με 
τουριστικό πλοίο, σε μικρή απόσταση από την ακτή φθάνει τα 37 περίπου ν. μίλια. 

Τα υψηλότερα βουνά είναι κατά σειρά ο Τσικνιάς (729 μ.) στο Ν.Α. τμήμα της νήσου 
και ακολουθούν το Κεχροβούνι (604μ.) που στην κορυφή 
του φιλοξενεί τη Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
και το Όρος του Αγίου Νικολάου (375μ.). Στο κεντρικό 
τμήμα δεσπόζει ο απόκρημνος γρανιτένιος βράχος του 
Εξώμβουργου με 641 μ ύψος με την Αρχαία και Ενετική 
πόλη και στο δυτικό τμήμα της νήσου, το οροπέδιο 
Πατέλα ή " πολέμου κάμπος" με (616μ.). 

Ανάμεσα στα όρη και τις λοφοσειρές εμφανίζονται μικρές κοιλάδες και απόκριμνες 
ρεματιές, που η κλίση τους στα περισσότερα σημεία είναι μεγαλύτερη του15%.

Το έδαφος του νησιού προήλθε από την αποσάθρωση και τον θρυματισμό των 
διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών, είναι πτωχό σε οργανική ουσία (χούμο), ρηχό 
και γενικά άγονο στις ορεινές περιοχές (βοσκοτόπια). 

Στις παραλιακές ζώνες, τις ρεματιές και τα υψήπεδα του νησιού το έδαφος έχει 
προκύψει από προσχώσεις και γενικότερα από μεταφορά σαθρών ιζημάτων όπως 
άργιλων, ιλύος, άμμων και χαλικιών κατά την τεταρτογενή περίοδο. Τα εδάφη αυτά 
είναι βαθειά και έφορα.

Τα νερά των χειμάρρων κατα τη διάρκεια των βροχοπτώσεων είναι πολύ ορμητικά 
και προκαλούν συχνά μεγάλες καταστροφές στις καλιέργειες, όπως συνέβη τον 

O κ. Πάρις Kοσμίδης με τον  
κ. Iωάννη Ψάλτη
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οκτώβρη του 1976, εξαιτίας της έλλειψης δασών και της μεγάλης κλίσεως των πρανών 
των ορεινών όγκων. 

Το έδαφος είναι ακάλυπτο και εκτεθειμένο στα έντονα καιρικά φαινόμενα, που 
συνήθως είναι μικρής διάρκειας, γιαυτό οι καταιγίδες, οι καταρρακτώδεις βροχές, οι 
ισχυροί άνεμοι, το χαλάζι κλπ σαρώνουν τα πάντα και μεταφέρουν κλαστικά υλικά 
του εδάφους στην θάλασσα. Η θάλασσα πολύ συχνά, βάφεται καστανοκόκκινη από 
τα έγχρωμα αιωρούμενα συστατικά της αποκομιδής.
ΟΙ ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ:

Οι πρόγονοί μας χιλιάδες χρόνια πριν, έχοντας βαθειά γνώση του μηχανισμού των 
μεταβολών της επιφάνειας της γής και για να προστατέυσουν τα λιγοστά χώματα από 
τις βροχές και τα άλλα καιρικά φαινόμενα, έτσι ώστε, να μην παρασύρονται στην 
θάλασσα και το σημαντικότερο για να δημιουργήσουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, μέχρι 
τις κορυφές των λόφων, εργάστηκαν σκληρά αμέτρητα χρόνια κατασκευάζοντας 
βήμα προς βήμα, τις γνωστές σε όλους ''πεζούλες'' ή ''ξερολιθιές''.

Οι ξερολιθικές κατασκευές βασίζονται σε μια πανάρχαια τεχνική, που συνίσταται 
στη συνένωση ακατέργαστων πετρών, χωρίς αρμούς, ούτε άμμο, ούτε ασβέστη, 
ούτε τσιμέντο.

Ξερολιθιά (ξερός + λίθος) ονομάζεται ο τοίχος από πέτρες χωρίς συνδετικό υλικό, 
που η ευστάθιά του επιτυγχάνεται με το σφίνωμα μικρότερων πετρών ανάμεσα στις 
μεγάλες πέτρες.

Από τα πρώτα πράγματα που εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη που περιδιαβαίνει τα 
νησιά των Κυκλάδων, και φυσικά την Τήνο, είναι οι αμέτρητες σειρές των ξερολιθιών, 
με τη γεωμετρική τους διάταξη προσαρμοσμένη στην γεωλογική ιδιομορφία του 
χώρου, τις πέτρινες ραχοκοκαλιές που ακολουθούν τις ισουψείς καμπύλες. 

Οι ξερολιθιές πέρα από την πρακτική χρησιμότητα τους για την προστασία των 
επικλινών εδαφών από τη διάβρωση ή τη δημιουργία καλλιεργήσιμης γης ή ακόμα την 
οριοθέτηση των ιδιοκτησιών, αποτελούν αξιόλογα δείγματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής 
και της σοφίας των προγόνων μας.

Μια πρώτη εκτίμηση της συσωρευμένης επένδυσης στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
της Τήνου φέρνει στο φως ένα τιτάνιο έργο, που χρειάστηκαν αιώνες για να 
ολοκληρωθεί και μια αγωνιώδη προσπάθεια για συντήρηση και ανανέωση από 
τότε και μέχρι τις μέρες μας.

Η τέχνη της κατασκευής ξερολιθικών κατασκευών μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά, 
από τον πατέρα στα παιδιά του.

''Από τα παιδικά μου χρόνια, όπως και όλα τα παιδιά της ηλικίας μου'' γνώρισα 
την τεχνική της κατασκευής των ξερολιθικών κατασκευών, μέσα από τις ανάγκες για 
επιβίωση και εξέλιξη της οικογενειακής μας αγροτικής επιχείρησης. Με την καθοδήγηση 
του πατέρα μας στη αρχή του φθινοπόρου, κάθε χρόνο επισκευάζαμε τις ξερολιθιές 
(τους πέτρινους τοίχους) οι οποιοι χώριζαν τα χωράφια μας σε καλλιεργήσημες 
λουρίδες γης. Παράλληλα με το σχολείο μου έμαθα από αγαπημένους ανθρώπους 
-δημιουργούς, για την αξία της πέτρας, το ρόλο των ξερολιθιών στην στήριξη των 
εδαφών και τη δημιουργία από το μηδέν καλλιεργήσιμων εδαφών. 

Κατά προσέγγυση παρέχονται τα παρακάτω εντυπωσιακά μεγέθη που αφορούν 
τις ξερολιθιές της Τήνου:

Συνολική επιφάνεια Τήνου 194, 3Km2 
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Επιφάνεια με κλίση άνω του 15% -25% 90Km2
Διαμορφωμένη επιφάνεια με αναβαθμίδες 30Km2 ή 300.000στρ.
1μ τοίχου αναβαθμίδας αποδίδει 5 καλλιεργήσιμης γης
Σε κάθε 1000 m2 (1 στρέμμα) αναλογούν 250m3 ξηρολιθοδομής 
Με διαδοχικές μαθηματικές πράξεις έχουμε ότι για τη δημιουργία του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος της τήνου που αφορά μόνο τη διαμόρφωση της γης σε αναβαθμίδες 
απαιτήθηκαν 

6.000.000 m2 επιφάνεια ξηρολιθοδομής 
6.000.000 m μήκος αναβαθμίδας (ύψος 1m) ή
6.000.000m μήκος θεμελίων και πλάτους > 0.80m ή 
7.500.000m3 πέτρας, για το κτίσιμο της ξηρολιθοδομής των αναβαθμίδων.

ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩνΕΣ:
Οι σπόροι των ζιζανίων, των θάμνων, των σιτηρών, των ψυχανθών και πολλών 

δένδρων είναι ανεξάντλητοι στην έφορη και καλλιεργημένη γη των αναβαθμίδων. 
Οι σπόροι δεν βλαστάνουν όλοι μονομιάς ούτε βλαστάνουν όλοι μαζί μετά από τις 
βροχές. Εξάλλου με τις βροχές θα παρουσιαστεί και το τριφερό χορτάρι το οποίο 
κατέχει ξεχωριστή θέση στη δίαιτα των περιστεριών.

Ανάμεσα στις ξερολιθιές βήμα προς βήμα σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων 
κτίζονται από τους ίδιους, με τον ίδιο πάντοτε τρόπο, στάβλοι ζώων ελεύθερης ζωής, 
κελιά, κατοικές-αγροικίες, αλώνια, εντοιχισμένες κυψέλες, νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, 
ξωκκλήσια και πολύ αργότερα και πάντως μετά το 1204 μχ οι Περιστεριώνες, για να 
στεγάσουν τα ιδιόκτητα αλλά ελεύθερα περιστέρια.

Οι σχιστόλιθοι όλων των τύπων και το χώμα, ο μόνος ορυκτός πλούτος του νησιού 
μεταμορφώθηκαν σε πολύμορφα κτίσματα, τους περιστεριώνες, δημιουργώντας μια 
γνήσια λαϊκή ιδιόμορφη και μοναδική αρχιτεκτονική. Οι ανώνυμοι Τηνιακοί λαϊκοί 
τεχνίτες '' οι πετράδες'' αποτύπωσαν στα περίτεχνα αυτά κτίσματα όλο τον πλούτο 
των ψυχικών τους καλλιτεχνικών διαθέσεων και παρορμήσεων.

Αυτά τα αξιοπερίεργα κτίσματα, οι περιστεριώνες που ξεφυτρώνουν παντού, 
διακοσμημένα με πέτρινα στολίδια σε άπειρους συνδυασμούς, δίνουν την αίσθηση 
μιας κρυμμένης αξίας, που ξεπερνάει τα στενά όρια της αξίας χρήσης τους, δηλαδή 
την απλή στέγαση των περιστεριών. 

Οι περιστεριώνες είναι ανεξάρτητα αυτοτελή ορθογώνια οικοδομήματα με διαστάσεις 
συχνά μεγαλύτερες των σπιτιών. Ορισμένοι από αυτούς έχουν πολλούς ορόφους. 
Μοναδική εξαίρεση ως προς την εξωτερική εμφάνιση αποτελεί ο περιστεριώνας της 
οικογενείας Αφεντούλη έξω από την πόλη της Τήνου που έχει σχήμα κυλινδρικό.

Κτισμένοι στα '' σκεπά '' και για να πιάσουν περιστέρια, πρέπει να έχουν καλή '' 
πεταξιά'' λένε οι χωρικοί και εννοούν μέρη προστατευμένα από τους ανέμους και 
με ανοικτό χώρο μπροστά για να ξανοίγονται άνετα τα περιστέρια, στις ρεματιές, στις 
πλαγιές των λόφων, παραδίπλα στα αλώνια και πάντοτε κοντά σε τρεχούμενα νερά 
και πηγές.

Η εμφάνισή τους κατά μήκος των ρεμάτων και των χειμάρρων με μορφή ολόκληρων 
συνοικισμών, με την κύρια όψη τους να κοιτάζει την κοίτη, προκαλεί έκπληξη και 
θαυμασμό στους ανυποψίαστους επισκέπτες.

Έτσι οι κοιλάδες του Ταραμπάδου, της Αγάπης, της Ποταμιάς, της Καρδιανής, 
του Τριποτάμου, του Τριαντάρου κλπ αποτελούν ζωντανά υπαίθρια Μουσεία μιας 
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πρωτόγνωρης Ελληνικής λαϊκής τέχνης που γεννήθηκε κι εξελίχθηκε αποκλειστικά 
θα λέγαμε σήμερα, στα στενά όρια της Τήνου.

Ο προσανατολισμός των περιστεριώνων είναι τέτοιος ώστε να '' κοιτάζουν '' όλοι 
προς την απάνεμη μεριά της ρεματιάς. Οι πλευρές με τη διακόσμηση και τα ανοίγματα 
είναι στραμμένες προς το νοτιά, την ανατολή ή τη Δύση, ανάλογα με την ιδιαίτερη 
τοποθεσία κάθε περιστεριώνα, ποτέ όμως προς το βορρά.

Σε πολλούς, όταν η θέση τους δεν προσφέρει καλή προστασία από τους ανέμους 
στα ανοίγματα για τα πουλιά και τις διακοσμητικές -λειτουργικές κόγχες- στις οποίες 
κάθονται και λιάζονται τα περιστέρια, κατασκευάζονται ένας ή δυο πλάγιοι τοίχοι, 
πέρα από τις γωνιές του κτιρίου (προέκταση) με μήκος από 0, 70-2, 5 μέτρα και έτσι 
δημιουργείται αντιανεμικό φράγμα.

Το ύψος των περιστεριώνων συνήθως είναι μεγαλύτερο από το μήκος των πλευρών 
τους. Πολλοί από αυτούς έχουν δυο έως τρεις ορόφους, καμιά φορά όμως και 
τέσσερις, όπως για παράδειγμα ο περιστεριώνας του κ. Στ. Δελατόλα στο χωριό 
Αγάπη. Στους πολυώροφους, το ισόγειο είναι μεγαλύτερων διαστάσεων ώστε να 
αφήνει αύλιο χώρο στο από πάνω όροφο και χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
του ιδιοκτήτη ως κατοικία, σταύλος, αχυρώνας ή φιλοξενεί τα πατητήρια κλπ. 

Τα σύνθετα αυτά κτίρια έχουν προκύψει συνήθως με την προσθήκη ορόφων πάνω 
σε προηγούμενο και οιοσδήποτε παλαιότερο περιστεριώνα. Η πόρτα εισόδου είναι 
ξύλινη, καλά ασφαλισμένη με κλειδί για να κλείνει ερμητικά. Δεν έχει ρωγμές ή 
σπασίματα, ώστε να μην εισχωρούν στον περιστεριώνα οι εχθροί των περιστεριών 
όπως φίδια, '' η αμπελούσα'', ποντίκια κι' άλλα ζώα αρπακτικά και βέβαια και οι 
κλέφτες περιστεριών. Γενικά η πόρτα χρειάζεται μόνο στον ιδιοκτήτη, ο οποίος 
επισκέπτεται τον περιστεριώνα του τακτικά, για να πιάσει τα μικρά περιστέρια '' 
τα πιτσιούνια'', να μαζέψει την κουτσουλιά, να καθαρίσει και να συντηρήσει το 
κτίσμα.

Το εσωτερικό των περιστεριώνων είναι σε όλους το ίδιο, ασοβάντιστο, σε αντίθεση 
με το εξωτερικό που είναι σοβαντισμένο και ασπρισμένο. Στην εξωτερική μεριά ο 
σοβάς αποτελεί μέρος της διακόσμησής του. Στο κάτω τμήμα των διαζωμάτων της 
διακόσμησης των περιστεριώνων, πάντα σε σειρά, είναι κατασκευασμένα ορθογώνια 
διαμπερή ανοίγματα μικρού μεγέθους (0, 15-0, 20) για να κινούνται ελεύθερα μέσα 
έξω τα περιστέρια. Το μέγεθος των ανοιγμάτων είναι τέτοιο ώστε να χωράει να 
περάσει ένα μόνο περιστέρι '' για να μη μπαίνουν και άλλα πουλιά-εχθροί, όπως οι 
κουρούνες'' λένε οι χωρικοί. 

Τα διαζώματα δημιουργούνται με σειρά οριζοντίων πλακών στην κύρια όψη που 
εξέχουν από την επιφάνεια των τοίχων κατά 0, 10-0, 15 μ. και μοιάζουν με το ''φρύδι'' 
και τη ''φτέρη'' των Τηνιακών σπιτιών.

Η διακόσμηση αναπτύσσεται ανάμεσα στις σειρές των πλακών, σε επάλληλα 
διαζώματα, πρόκειται για παραστάσεις καμωμένες από σχιστόπλακες με διάφορα 
γεωμετρικά σχήματα, τετράγωνα, ρόμβους, τρίγωνα, κύκλους κλπ. Τα γεωμετρικά 
σχήματα των πλακών συνδεόμενα μεταξύ τους δημιουργούν ανεπανάληπτα μοτίβα, 
όπως ημερομηνίες (ημερομηνία κατασκευής του περιστεριώνα), τα αρχικά γράμματα 
των ιδιοκτητών τους ή αποικονήσεις με συμβολική σημασία ή στοιχεία από τη φύση 
(όπως ρόδακας, πέτρινα λουλούδια, τετράφυλλα-εξάφυλλα, κυπαρίσσια σε διάφορες 
απλές μορφές ή σύνθετες). 
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Τα στοιχεία της διακόσμησης βρίσκονται σε ισότιμη παράταξη μεταξύ τους στο 
διάζωμα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, συμμετρικά, ισομεγέθη και αρμονικά 
συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Οι τοίχοι των όψεων που αποτελούν τη βάση της διακόσμησης χτίζονται με μικρές 
λεπτές πλάκες. Ο πετράς (έτσι λέγεται ο μάστορας της πέτρας) συλλέγει το υλικό 
του, τις πέτρες και και τις πλάκες με προσοχή από τη γύρω περιοχή. Πρέπει η πέτρα 
(σχιστόλιθος) να έχει νερά για να μπορεί ''ο πετράς'' να τη σχίζει με το σφυρί και 
το καλέμι του και να της δίνει το σχήμα που εκείνος θέλει κτυπώντας τη λίγο-λίγο 
αριστερά-δεξιά.

Με το μάτι του γι αλφάδι ο πετράς, αλλά και για να μετρά τις αποστάσεις και 
τα μεγέθη των μοτίβων, ικανοποιεί κτίζοντας με θαυμαστό πραγματικά τρόπο, τις 
πρακτικές ανάγκες των περιστεριών και τις καλλιτεχνικές ανησυχίες της λαϊκής ψυχής 
του.

Η διακόσμηση των παλατιών των περιστεριών προχωρεί από κάτω προς τα 
επάνω μέχρι το επίπεδο δώμα, που είναι κ' αυτό μια πρόκληση στο μάστορα για 
στόλισμα, για καλλιτεχνική δουλειά. Έτσι οι τέσσερις γωνιές του ακροδώματος 
είναι κατασκευασμένοι τετράγωνοι πεσοί ή κυκλικοί κιονίσκοι, που στεφανώνονται 
με λίθινες προεξοχές σε σχήματα, που θυμίζουν φτερούγες πουλιών σε πτήση ή 
σκιάχτρα. Στο μέσο του ακροδώματος και προς τις πλευρές των διακοσμημένων 
όψεων αναπτύσσονται διαμπερή διακοσμητικά στοιχεία με διάφορες γεωμετρικές ή 
αφηρημένες μορφές.

Η στέγη κατά κανόνα είναι επίπεδη με κύριο στοιχείο το χώμα, το αργιλόχωμα που 
καλύπτει τις σχιστόπλακες που είναι τοποθετημένες πάνω στις τράβες. Κάθε χρόνο 
και πριν αρχίσουν οι βροχές, με τις πρώτες ψιχάλες ο ιδιοκτήτης με ειδικό μαρμάρινο 
κύλινδρο '' το κύλινδρο'' πετυχαίνει τη στεγανοποίηση της στέγης του περιστεριώνα 
(κυλίνδρισμα). 

Στην Ευρώπη για αιώνες η ιδιοκτησία μεγάλων μεσαιωνικών περιστεριώνων ήταν 
ένα από τα προνόμια της φεδουαρχικής αριστοκρατίας, τα δε πλούσια γεύματα από 
περιστεράκια αποτελούσαν για τους φεδουάρχες τακτική συνήθεια.

Οι Βενετσιάνοι έφθασαν στο νησί το 1204 κι έφυγαν το 1715 παραδίδοντάς το 
στους Τούρκους. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν να έφεραν το περιστέρι στην Τήνο οι 
Βενετσιάνοι, μιας και η εκτροφή των περιστεριών και η κατασκευή περιστεριώνων 
από σχιστολίθους παρατηρείται και στα άλλα ενετοκρατούμενα κυκλαδονήσια όπως 
η Μύκονος, η Σίφνος και η Άνδρος και προώθησαν την εκτροφή τους.

Καμιά ωστόσο ιστορική πηγή μέχρι σήμερα δεν επιβεβαιώνει ότι έτσι έχουν τα 
πράγματα. Ακόμη και οι Βενετσιάνοι περιηγητές που επισκέφτηκαν την Τήνο πριν 
από το 19ο αιώνα δεν αναφέρουν τίποτε σχετικό. Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι 
και οι επίσημοι επιθεωρητές από τη Ενετική Κυβέρνηση, υπεύθυνοι για τα αγροτικά 
προϊόντα (γεωργικά και κτηνοτροφικά) δεν αναφέρουν στις εκθέσεις τους τίποτε για 
τα περιστέρια και την παρουσία τους, παρ' όλο ότι για αρκετά χρόνια φαίνεται ότι το 
περιστέρι αποτελούσε βασική πρωτεϊνική τροφή. Τα ''πιτσούνια '' τα μικρά περιστέρια 
παρέχουν πολύ και νόστιμο κρέας...............

Η πιο παλιά χρονολογία σύμφωνα με τα αρχεία της Καθολικής Εκκλησίας όπου 
υπήρχε περιστεριώνας είναι το 1726. Τούτο φαίνεται από μια διαθήκη όπου παραχωρεί 
καθολικός ιερέας τον περιστεριώνα του μετά το θάνατό του. Παρ' όλα αυτά τα 
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περιστέρια φαίνεται ότι τα έφεραν στο νησί οι Ενετοί και με βάση το δίκαιό τους '' 
ότι ο περιστεριώνας ήταν αποκλειστικό προνόμιο των 69 φεουδαρχών του νησιού'' 
δεν μπορούσε να γίνει κτήμα των κατοίκων. Μόνο μετά το 1715, απελευθερωμένοι 
από τους περιορισμούς του προηγουμένου δικαίου, όλοι οι Τηνιακοί μπορούσαν εφ 
όσον ήταν ιδιοκτήτες γης και ήθελαν να αποκτήσουν περιστεριώνα.

Η ιδιοκτησία περιστεριώνα κατά την περίοδο αυτή αποτέλεσε στοιχείο κοινωνικής 
υπεροχής γι' αυτό και κι' ο περιστεριώνας έγινε σύμβολο υπεροχής όχι πια λόγω 
ευγενικής καταγωγής αλλά κυρίως λόγω οικονομικής ευχέρειας. Η άμιλλα και ο 
ανταγωνισμός για τον καλύτερο έγινε σχεδόν αναπόφευκτος. Η διακόσμηση και το 
μέγεθος ήταν η καλύτερη απάντηση.

Οι περιστεριώνες – περιστέρια λειτούργησαν για δεκαετίες συμπληρωματικά, ως 
μια από τις πιο δυναμικές γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες στην Τήνο και ενίσχυσαν 
σημαντικά το εμπόριο. Η εξαιρετική πρωτεϊνική τροφή, η αξιοποίηση της κουτσουλιάς 
για την ανάπτυξη της λαχανοκομίας και η εμπορία εκτός Τήνου και μέχρι την 
Κωνσταντινούπολη των επεξεργασμένων περιστεριών (τσιγαρισμένα σε δοχεία λαδιού 
περιστέρια) δικαιολογούν μεταξύ των άλλων το πάθος θα έλεγα, των Τηνίων αγροτών 
για τα περιστέρια. 

Με το πέρασμα του χρόνου και τις ευρύτερες κοινονικοοικονομικές αλλαγές που 
έγιναν στην Τήνο, όπως και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, οι περιστεριώνες 
έχασαν σταδιακά τη χρησιμότητά τους. Η γεωργία έδωσε σταδιακά τη θεση της 
στον τουρισμό και την κατασκευαστική βιομηχανία, ενώ παράλληλα το περιστέρι 
βγήκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη δίαιτα των Τηνιακών και των επισκεπτών του 
νησιού.

Έτσι στα μέσα της δεκαετίας του 60, άρχισε η απαξίωση αυτής της πολύ σημαντικής 
αγροτικής κληρονομιάς του νησιού. Η απαξίωση αυτή έχει κλιμακωθεί στις μέρες μας, 
μιας και η έλλειψη χρήσης άρα και οικονομικού ενδιαφέροντος, έχουν σαν αποτέλεσμα 
την αμελή συντήρηση, η οποία σε συνδιασμό με τις έντονες κλιματολογικές συνθήκες 
που επικρατούν στην Τήνο, οδηγούν χρόνο με το χρόνο στην καταστροφή αυτού 
του μη ανανεώσιμου ¨πλούτου΄΄ του νησιού.

Οι περιοχές με τις αναβαθμίδες θεωρούνται και σήμερα από το κράτος ως 
περιθωριακές -προβληματικές περιοχές και αφήνονται στην εγκατάλειψη. 

Οι ξερολιθιές εξαφανίζονται, οι περιστεριώνες μας γκρεμίζουν ο ένας πίσω από 
τον άλλο, το ίδιο και τα κελιά, τα αλώνια και οι ανεμόμυλοι.

Στα μέσα της δεκαετίας του 70 μια ομάδα Τηνίων ιδρύσαμε τον σύλλογο ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ 
ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' με στόχους που αναφέρονται στο τρίπτυχο '' Σκέπτομαι, Αποφασίζω, 
Αναλαμβάνω δράση '' που κρατάτε στα χέρια σας. Οι 146 αναπαλαιωμένοι 
περιστεριώνες που σας παρουσιάσαμε σήμερα είναι ένα δείγμα του σεβασμού των 
νέων ανθρώπων προς την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Παράλληλα συνεργαζόναστε με το Υπουργείο Υποδομών μέσω της αρχιτέκτονος κας 
Κανελλοπούλου Βασιλικής κάνοντας καταγραφή με φωτογραφική τεκμηρίωση των 
περιστεριώνων της Τήνου, με σκοπό να ενταχθούν σε προγράμματα αναπαλαίωσης, 
την οποία και ευχαριστούμε για το υλικό που μας παραχώρησε η υπηρεσία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι περιστεριώνες ενέπνευσαν 
τους αμέτρητους λαϊκούς τεχνίτες ''πετράδες'' και έδωσαν το μήνυμα της καλλιτεχνικής 
φλέβας των Τηνίων. Έτσι προετοίμαστηκε το έδαφος για την ομαδική εμφάνιση των 
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μεγάλων Τηνίων καλλιτεχνών που συνεχίζουν και σήμερα με αμείωτη ένταση την 
παράδοση εκείνων των ανώνυμων. 

Σήμερα οι περιστεριώνες της Τήνου, αυτό το αρχιτεκτονικό φαινόμενο όπως λένε οι 
ειδικοί, αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων. 
Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και φοιτητές από όλο τον κόσμο φτάνουν στο νησί 
για να μελετήσουν και να γράψουν διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, για τους 
περιστεριώνες της Τήνου.

 Τήνος 30-6-2010
Ιωάννης ψάλτης

Πρόεδρος της επιτροπής 
Αναπαλαίωσης των Περιστεριώνων Τήνου
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αναπαλαιώση πΈριστΈριώνών

 απογραφη πΈριστΈριώνών

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιείται συστηματική απογραφή 
- καταγραφή όλων των περιστεριώνων,ακόμη και των πλέον δυσβατων και 
απομακρισμένων από το Αρμόδιο Υπουργείο και πάντα σε συνεργασία με το Σύλλογό 
μας
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ 
“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΥΔΑΤΙΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

προγραμμα REMEE (ανακαλύπτοντασ Έκ νΈού
την ύδατινη κληρονομια τησ μΈσογΈιού)

ΣΤΗν ΤΗνΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑυΤΟ ΤΟν ΚΑΙΡΟ (2010)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗν υδΑΤΙνΗ ΚΛΗΡΟνΟΜΙΑ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται ταυτόχρονα σε 6 παραμεσόγειες χώρες όπως: Ελλάδα, 
Τουρκία, Τυνησία, Αλγερία το Μαρόκο και Νότια Γαλλία.

Στην Ελλάδα συμμετέχουν για την επιτυχία των στόχων του προγράμματος οι 
παρακάτω φορείς:

1ον Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος
2ον Το Σύλλογο ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ''
3ον: Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τήνου

Έρευνα διαχείρισης του υπόγειου νερού, στο νησί της Τήνου, από του οδηγούς και 
τα πουλιά του Συστήματος Ελληνισμού Οδηγισμού Τήνου

Ερευνητική ομάδα 
•  Ιωάννης Ψάλτης Γεωλόγος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ''
•  Ματθαίος Ψάλτης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Διαχείρισης 

Ενεργειακών Πόρων, Συντονιστής των δράσεων του προγράμματος REMEE
•  Βαλεντίνα Γαβριελάτου Καθηγήτρια Γαλλικών, Αρχηγός Ομάδας Οδηγών Τ. Τ. 

Τήνου του Σ.Ε.Ο
• Δήμητρα Κοτσέκου Υπάλληλος ΑΤΕ, Πρόεδρος Τ.Τ. Τήνου του ΣΕΟ
• Μελίνα Δελατόλα, Αρχηγός Σμήνους πουλιών του Τ.Τ. Τήνου του ΣΕΟ
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Αλέξανδρος Βελαλόπουλος
Αναστασία Δεσύπρη

Ζήνα Δεσύπρη
Κων/να Δεσύπρη

Κλαίρη Σιώτη
Δανάη Βελαλοπούλου

Ειρήνη Βουδούρη
Ελισάβετ Λιανού

Βασιλική Δερμεντζοπούλου
Σοφία Δερμεντζοπούλου

Γιάννης Βασιλάς 
Ευγένιος Βασιλάς
Ιωάννα Ορφανού 

Ολυμπία Ορφανού

Νέλη Σκλαβούνου
Χρήστος Αλβανός

Άλτα Γκινάι
Στράτος Ισαακίδης

Κίμων Γκινάι
Σπύρος Μελισσουργός

Έλενα Σουράνη
Μαρία Αλβέτρη

Φάρα Γκινάι
Μαρία Σκλαβούνου

Δημήτρης Μελισσουργός
Στέφανος Αλβέτρης

Ελένη Αλβέρτη

Οδηγοί και Πουλιά 

ΠΗΓΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ:

Πηγή ονομάζεται μια συγκεντρωμένη ποσότητα υπόγειου νερού, που εμφανίζεται 
σε κάποιο σημείο της επιφάνειας της γης είτε με συνεχή ροή όλο το χρόνο είτε με 
εποχική ροή. 

 Οι πηγές και οι αναβλύσεις συνδέονται στενά με τον κύκλο του νερού στη φύση, την 
υδρολογική ισορροπία και το υδρολογικό ισοζύγιο του υπόγειου νερού γι' αυτό και 
αποτελούν μία σημαντική ένδειξη για το είδος της υδροφορίας μιας περιοχής. Κατά το 
ιστορικό παρελθόν η παρουσία τους ήταν σημαντική για τη δημιουργία οικισμών.

Ερευνώντας την ιστορία της Τήνου οι οδηγοί και τα πουλιά κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι στην περίπτωση της Τήνου τα σπίτια κάθε οικισμού έχουν κτιστεί,από 
τους πρώτους κατοίκους, εδώ και εκατοντάδες χρόνια, περιμετρικά μιας κεντρικής 
πηγής, το λεγόμενο ξυνάρι του χωριού. 

Το ξυνάρι του χωριού έχει διαμορφωθεί σε παραδοσιακό κτίσμα που εκφράζει 
τον πολιτισμό του χωριού διαχρονικά. Είναι και σήμερα το ''ξυνάρι'' ένας μοναδικός 
χώρος συνάντησης των κατοίκων του χωριού αλλά και των επισκεπτών του. Στο 
βάθος του κτιρίου διακρίνεται η πηγή από την οποία τρέχει το γάργαρο νερό μέσα 
στην μαρμάρινη κρήνη (ξυνάρι) απ' όπου ένα μέρος το παίρνουνε οι άνθρωποι με 
τις κανάτες ή τα πλαστικά δοχεία για το σπίτι, ενώ το υπόλοιπο κυλάει μέσα από τους 
αύλακες προς τα παραδοσιακά πλυσταριά, όπου τα προηγούμενα χρόνια, οι γυναίκες 
το χωριού μαζεύονταν και έπλεναν το νοικοκυριό τους. Μια ποσότητα του νερού της 
πηγής φτάνει με τον ίδιο τρόπο στα μικρά ποδοχάρια που βρίσκονται στην έξοδο του 
ξυναριού για το πότισμα των ζώων των χωρικών, όταν ξεκινάνε για τις δουλειές στα 
χωράφια ή το απόγευμα στην επιστροφή τους στο χωριό. Τέλος το νερό της πηγής 
που περισσεύει συγκεντρώνεται στην μεγάλη δεξαμενή του χωριού που βρίσκεται 
σε γειτονικό χώρο πιο κάτω υψομετρικά από την πηγή και σιγά-σιγά, μέρα-νύκτα, 
ζωντανεύει και συντηρεί τους μικρούς κήπους του χωριού. Γενικό συμπέρασμα 
είναι ότι με αυτό τον τρόπο εδώ και εκατοντάδες χρόνια, επιτυγχάνεται η σωστή 
διαχείριση του νερού της πηγής κάθε χωριού, έτσι ώστε, καμιά σταγόνα από το 
πολύτιμο αγαθό (το νερό) της πηγής να μην πηγαίνει χαμένη. 
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ΤΟ ΚΑΤΩ ΞυνΑΡΙ ΤΟυ ΧΩΡΙΟυ ''δυΟ ΧΩΡΙΑ'', ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΠΗΓΗ ΕΠΑΦΗΣ

Οι μικροί ερευνητές αφού μελέτησαν τα δεδομένα της περιοχής των Δύο Χωριών και 
με τη βοήθεια του Γεωλόγου της συντροφιάς, κατέληξαν στα πρώτα συμπεράσματα 
για το κάτω ξυνάρι των Δύο Χωριών. Πρόκειται για μια πηγή επαφής. έφτιαξαν 
σκίτσα και δημιουργούργησαν τη σχηματική παράσταση (σύννεφα – βροχή – Όρος - 
πορεία του νερού μέσα στη γη – πηγή επαφής) που ακολουθεί. Το βουνό ονομάζεται 
Όρος Κεχροβουνίου. Τα επιφανειακά στρώματα του εδάφους και υπεδάφους είναι 
υδροπερατά, ενώ τα κατώτερα στρώματα είναι υδατοστεγείς σχηματισμοί. 

 Κατά τον υδρογεωλογικό κύκλο, το μετεωρικό νερό όπως φαίνεται στη σχηματική 
παράσταση κατέρχεται ως βροχή και ένα μέρος από αυτό εισέρχεται μέσα στη γή 
''κατείσδυση'' και εισχωρεί στα βαθύτερα στρώματα όσο αυτά είναι υδροπερατά και 
φτάνει μέχρι την πάνω επιφάνεια του στεγανού πετρώματος. Κάτω από την κόκκινη 
διακεκομένη γραμμή του σχεδίου, '' πιεζομετρική επιφάνεια'', το νερό γεμίζει κατά την 
κάθοδό του όλα τα κενά του εδάφους ''κορεσμός σε νερό'' και κατέρχεται ''βαρυτικά'' 
κατά μήκος πλέον της διαχωριστικής επιφάνειας των υδροπερατών - υδατοστεγών 
γεωλογικών σχηματισμών (σχιστολιθικά πετρώματα).

Το υπόγειο νερό φτάνει στην επιφάνεια της γης και εξέρχεται τελείως διαυγές, 
καθαρό,άοσμο,και απαλλαγμένο από οποιοδήποτε μεταλλική ή άλλη γεύση. Το 
νερό της παραπάνω πηγής είναι αρίστης ποιότητας και αναγνωρισμένο ανάμεσα στις 
πηγές της Τήνου, γιαυτό προσέρχονται σε αυτή για να απολαύσουν και να πάρουν 
νερό στο σπίτι τους με πλαστικά δοχεία πολλοί συμπατριώτες μας. 

ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗν ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ 
ΚΑΤΩ ΞυνΑΡΙ δυΟ ΧΩΡΙΩν

Με ένα δοχείο συγκεκριμένου όγκου, ένα χρονόμετρο, και ένα σημειωματάριο οι 
ερευνητές έκαναν μετρήσεις και με κατάλληλες μαθηματικές πράξεις και υπολόγισαν 
την παροχή της πηγής.

Πρώτο πείραμα σε 5s γέμισε δοχείο χωρητικότητας 1,5 λίτρο
Δεύτερο πείραμα '' 7s '' '' '' '' ''
Τρίτο πείραμα '' 6s '' '' '' '' '' 
Συμπεράσματα:Σε χρόνο κατά μέσο όρο 6s γεμίζει ένα δοχείο 1,5 λίτρου νερού.
Σε χρόνο 60s ή 1min (λεπτό) η πηγή παρέχει 10*1,5 = 15 λίτρα νερού/ λεπτό.



138

Σε μια ώρα (1h=60min) η πηγή μας έχει παροχή 60*15λίτρα = 900λίτρα νερού/ ώρα
Η παροχή της πηγής των δύο Χωρίων είναι 900 λίτρα / ώρα
Σε ένα 24ωρο η παροχή της πηγής είναι 24*900= 21.600λίτρα νερού
ή 21,6 κ.μ/24ωρο.

Πείραμα: μέτρηση της παροχής σε νερό της πηγής “Kάτω Ξυνάρι Δυο Xωριών”

Mάθημα ξερολιθιάς Tα παιδιά σφηνώνουν μικρές πέτρες κάτω
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H πPώTH σYNANTHσH (REMEE)

Το Σάββατο 6-3-2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των παιδιών του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με την υπεύθυνη του προγράμματος κα Ισαμπέλ 
Μπουσί (Γαλλίδα) στην αίθουσα του Φροντιστηρίου ξένων γλωσσών της κας 
Βαλεντίνας Γαβριελάτου.

Η κα Μπουσί ανέλυσε τους στόχους του προγράμματος ”Υδάτινη κληρονομιά”. 
Η κα Γαβριελάτου στη συνέχεια κατέγραφε στον πίνακα λέξεις που συνδέονται με 
το νερό καθώς επίσης και σχετικά δίστιχα με βάση το νερό, όπως τις ανακάλυπταν 
τα παιδιά...

Ο Κ. Ιωάννης Ψάλτης Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου ''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' 
μίλησε α)για τις ξερολιθιές του νησιού και τις συνέδεσε με τη διαχείριση των βρόχινων 
υδάτων και β) για τις εκδηλώσεις '' το έτος της ελιάς- εβδομάδα πρασίνου 2010''



140

γΈώτρηση σΧολΈιού αρναδού
πPOγPAMMA REMEE

Οι μικροί ερευνητές με την καθοδήγηση του Γεωλόγου κ. Ιωάννη Ψάλτη έκαναν 
έλεγχο στη γεώτρηση που βρίσκεται στην περιοχή του Σχολείου Αρνάδου από τον 
οποίο προέκυψαν τα εξής:

Α: Γενικά 
α)  το υψόμετρο διάνοιξής γεώτρηση βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων 

από τη θάλασσα.
β) το βάθος της γεώτρησης είναι > των 200
γ) η παροχή νερού στην επιφάνεια (μηδέν)
δ) στο βάθος της γεώτρησης ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος που θυμίζει πτώση 

νερού από καταρράκτη
ε) το παρακείμενο αντλιοστάσιο εγκαταλελειμμένο
Β: Πραγματικά περιστατικά
α)  Από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, η γεώτρηση ανοίχθηκε για να 

καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες του χωριού Αρνάδος της π. Κοινότητας Δύο 
Χωρίων σε μια εποχή που το χωριό δεν είχε νερό, βιαστικά και χωρίς γεωλόγική 
μελέτη.

β)  Βρέθηκε νερό λίγο νερό σε σχετικά μικρό βάθος αλλά προτάθηκε τηλεφωνικά 
από το γεωλόγο της Νομαρχίας,να συνεχιστεί η γεώτρηση σε μεγαλύτερο 
βάθος με την ελπίδα να αυξηθεί η παροχή,κάτι που έκανε ο γεωτρηπανιστης, 
με αποτέλεσμα να διαρραγεί το στεγανό πέτρωμα πάνω στο οποίο ήταν 
συγκεντρωμένες ποσότητες νερού. Το νερό πλέον χάνεται σε μεγαλύτερα βάθη, 
ακολουθώντας τις ρηγματώσεις των γεωλογικών στρωμάτων.

Γ. Χρήσιμα συμπεράσματα
Τα παιδιά μετά από την εξέταση που έκαναν με το στηθοσκόπιο και διαπίστωσαν 

ότι πράγματι, υπάρχει νερό το οποίο τρέχει από τα τοιχώματα της γεώτρησης στον 
πυθμένα της και από εκεί σε μεγαλύτερα βάθη κάνοντας πολύ θόρυβο, κατέληξαν 
στα εξής συμπεράσματα. 

α)  Για να πραγματοποιηθεί μια γεώτρηση θα πρέπει να γίνεται ειδική υδρογεωλογική 
μελέτη 

β)  Ο γεωλόγος θα πρέπει να είναι πάντοτε παρόν κατα την εκτέλεση του έργου 
ώστε να προλαμβάνει τυχόν προβλήματα επί τόπου και άμεσα.

γ)  Ο ήχος του νερού που ακούγεται, σαν καταρράκτης, δείχνει ότι τα πετρώματα 
που συνάντησε στην πορεία του το γεωτρήπανο μέσα στη γη είχαν ρωγμές. Στην 
αντίθετη περίπτωση θα γέμιζε η τρύπα με νερό τουλάχιστον μέχρι το σημείο που 
εμφανίζεται το νερό μέσα από το τοίχωμα της γεώτρησης.
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αναπλαση τών παραλιών τησ τηνού απο το σύλ-
λογο «οι φιλοι τού πρασινού» και το δημο τηνού

O Σύλλογος “OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY” σε συνεργασία με το Δήμο Tήνου 
προχώρησαν στην ανάπλαση όλων των παραλιών της Tήνου σε συντονισμό με την 
υπηρεσία Kαθαριότητας του Δήμου.

Στα δένδρα της παραλιακής ζώνης από τα Tσαμπιά (Kιόνια) μέχρι τον Άγιο ιωάννη - 
Πόρτο. Στα αλμυρίκια έγινε ελαφρύ κλάδεμα, ασβέστωμα για απεντόμωση και πότισμα 
όπου ήταν απαραίτητο. Tο έργο συντονίστηκε από τον κ. Iωάννη Ψάλτη, Πρόεδρο 
του Δ.Σ. του Συλλόγου και Δημοτικός Σύμβουλος υπεύθυνος για το περιβάλλον.

Aπό την Hλεκτρονική Eφημερίδα THNIAKH
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Tο έργο της κατασκευής φραγμάτων εμπλουτισμού των υδροφόρων ορίζοντων 
του νησιού μας συνεχίζεται. Mε την ηθική και υλική ενίσχυση του Δήμου Tήνου ο 
Σύλλογος “OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY” κατασκεύασε για το έτος 2010 τέσσερα νέα 
φράγματα.

O αριθμός των μικροφραγμάτων “πατέντα” του Συλλόγου “OI ΦIΛOI TOY 
ΠPAΣINOY” έφθασαν στον αριθμό 60.

H πρώτη εικόνα δείχνει τη λειτουργία ενός φράγματος εμπλουτισμού και προβάλει 
τη σωστή διαχείρηση του βρόχινου νερού που αλλιώς χάνεται στη θάλασσα την 
περίοδο των βροχοπτώσεων.

TA φPAγMATA EMπλOYTIσMOY
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πολιτιστικΈσ διαδρομΈσ

AΓIOΣ ΣΩΣTHΣ - KΛΩΣΣOY - KOYNAPEΣ - ΦANEPΩMENH - TPIANTAPOΣ
- δYO XΩPIA - APNAδOΣ - MONAΣTHPI

O Σύλλογος “OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY” συνεργάζεται με τη Nομαρχία Kυκλάδων, 
τμήμα Πολιτισμού εδώ και αρκετά χρόνια. Στηρίζει ανεπιφύλακτα το έργο που 
παράγεται για τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στο νησί μας με στόχο τη 
δημιουργία ενός άλλου είδους τουρισμού “τον περιπατητικό τουρισμό”.

Στα πλαίσια αυτά συνεργάζονται με το Διευθυντή του τμήματος Πολιτισμού της 
Nομαρχίας, κ. Aναστασίου Aναστάσιο.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδρομή “καθαρισμός των αγροτικών 
δρόμων” και καθαρίστηκαν οι πηγές Kουναρές και η δεξαμενή τησ Φανερωμένης.

Kαθαρισμός των δρόμων

Aνάπλαση της πηγής Kουνάρες



145

Παραγωγή αλμυριών

Eίδη φυτών: μουριά, πικροδάφνη ροζ, κόκκινη & λευκή, ευκάλυπτος,
ιτιά κλαίουσα, ακακία, πασχαλιά, πεύκο, καζουαρίνα, κυπαρίσσι,

δενδρώδης μηδική, κυανόφυλλο, λεύκα γλαυκή, καβάκι

φYTώPIO

• Tο φυτώριο του Πρασίνου παράγει κάθε χρόνο περισσότερα από 10.000 νεαρά 
δενδρύλλια.

• Eπίσης λειτουγεί καθημερινά ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για 
μαθητές. 
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ΣυνΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΣυΛΛΟΓΟ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟυ ΠΡΑΣΙνΟυ" – ΕΤΗΣΙΑ ΣυνδΡΟΜΗ 

Αγαπητά μέλη, φίλες & φίλοι του συλλόγου μας,
Έχουμε την χαρά αλλά και την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε για την μέχρι 

στιγμή πορεία του συλλόγου κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό.
Το έτος της πικροδάφνης του 2009 παρέδωσε την σκυτάλη στο 2010 και στο έτος 

της ελιάς 
Κατά τη νέα περίοδο 2010 και μόλις στο πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά τις 

αντιξοότητες και τις γενικές οικονομικές δυσκολίες ο Σύλλογος μας κατάφερε, 
κυρίως μέσω τις δικής σας συμμετοχής, να πραγματοποιήσει μια σειρά από έργα 
που συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση του φυσικού μας περιβάλλοντος 
και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Σύλλογος Πρασίνου
1ον: Φύτεψε 10.000 νεαρά δενδρύλλια σε διάφορες περιοχές του νησιού 

όπως,
•  Δρόμος Χώρας Τριποτάμου
•  Περιφερειακός δρόμος πόλεως Τήνου (από Αγ. Παρασκευή έως το 

Π.Ι.Ι.Ε.Τ)
•  Άγιος Αρτέμιος Μοναστήρι Κεχροβουνίου 
•  Μοναστήρι-Αρνάδος-Δυο Χωριά
•  Λυνχναφτιά
•  Παρτέρια Γενικού Λυκείου - ΕΠΑΛ
•  Παρτέρια ΕΟΜΕΧ
•  Περιοχή Βίντσι
•  Περιοχή Πασά Ακρωτήρι
•  Άγιος Φωκάς
•  Κακιά σκάλα Φαλατάδου
•  Στην Καρυά Τήνου (Δύο νέα πευκοδάση)
•  Δρόμος προς χωριό Σμπεράδος
•  Περιοχή της βακέτας (Δενδροφύτευση των πρανών του φράγματος με 

ευκαλύπτους
 Δημιουργία δημόσιου ελαιώνα νοτιοανατολικά του φράγματος της Βακέτας 

 σύντομοσ απολογισμοσ
& προσκληση σύμμΈτοΧησ 

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

Αριθ. Πρωτ: 45 
Τήνος: 11/08/2010
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& δημιουργία πάρκου αναψυχής με εκατοντάδες δένδρα νοτιοδυτικά του 
φράγματος.

2ον: διέθεσε εκατοντάδες δενδρύλλια στους Συλλόγους της Τήνου και στους Ι. 
Ναούς (εξωκλήσια) & προώθησε την καλλιέργεια 3.600 ελαιόδεντρων.

3ον: Αναδιοργάνωσε το φυτώριο του Συλλόγου με νέο στέγαστρο και αυτόματο 
σύστημα ποτίσματος των παρτεριών πολλαπλασιασμού νέων δενδρυλλίων για την 
αύξηση της παραγωγής.

4ον: Παρήγαγε το 2010 στο φυτώριο 12.000 δενδρύλλια και για πρώτη φορά 
καλλιεργηθήκαν από σπόρο Βελανιδιές για τη διάσωση της αυτοφυούς βλάστησης 
της Τήνου και περισσότερα από 700 (Αλμυρίκια) που θα φυτευτούν στις παραλίες 
του νησιού με τη νέα φυτευτική περίοδο.

5ον: Ολοκλήρωσε την Αναπαλαίωση δύο ακόμη Περιστεριώνων.
Ο συνολικός αριθμός αναπαλαιωμένων περιστεριώνων έφτασε τους 146!
Επιπλέον 
Ο Σύλλογος μας πραγματοποιεί πότισμα, έργο επίπονο αλλά αναγκαίο ιδιαίτερα 

την καλοκαιρινη περίοδο, για την διατήρηση περισσοτέρων από 20000 δενδρυλλίων 
που φυτεύτηκαν τα έτη 2009 και 2010. 

Παράλληλα κλαδεύονται και ασπρίζονται χιλιάδες Αλμυρίκια για την αισθητική 
αναβάθμιση των παραλιών μας. 

Φίλες και φίλοι, κανέναν από τα έργα αυτά δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί 
χωρίς την δική σας ΠΑΡΟυΣΙΑ, δΡΑΣΗ & ΣυΜΜΕΤΟΧΗ.

Η συμμετοχή αυτή μέσω της ετήσιας συνδρομής αποτελεί το μοναδικό ελπιδοφόρο 
παράγοντα για την συνέχιση της δράσεως του συλλόγου.

Με πολύ κόπο και απόλυτο σεβασμό σε κάθε ποσό ενίσχυσης του ταμείου μας 
καταφέρνουμε να αξιοποιούμε με διαφάνεια και ορθή κρίση κάθε ευρώ προκειμένου 
να προστατέψουμε το φυσικό μας περιβάλλον σε πείσμα όλων εκείνων που επιλέγουν 
την υποβάθμιση του. 

Το έργο & η παρουσία του συλλόγου στα 35 έτη προσφοράς στον τόπο 
αποτελούν την καλύτερη εγγύηση αλλά και ταυτόχρονη δέσμευση για την συνέχιση 
των προσπαθειών με μεγαλύτερη ένταση και ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Θερμά σας παρακαλούμε για την ενίσχυση του συλλόγου μας με την θετική σας 
ανταπόκριση στο Πρόεδρο τον Ταμία & τα μέλη-φίλους που έχουν επωμιστεί το 
άχαρο αλλά απαραίτητο έργο συγκέντρωσης χρημάτων από συνδρομές & δωρεές 
ώστε να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος του νησιού μας & 
την αύξηση του πρασίνου σε αυτό. 

Με Τιμή,
 Το δ.Σ του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕδΡΟΣ: ΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑννΗΣ
Ο ΑνΤΙΠΡΟΕδΡΟΣ: ΒΙΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ: ΛΕΒΑνΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΛΕΒΑνΤΙνΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑνΤΩνΙΟΣ 
ΤΟυΦΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΣYΛΛOΓOΣ ΠPOΣTAΣIAΣ ΠEPIBAΛΛONTOΣ
KAI ANAΔAΣΩΣEΩΣ NHΣOY THNOY
“OI ΦIΛOI TOY ΠPAΣINOY”

Syll_Filoi_Prasinou_3ptixo.indd   1 3/6/09   1:57:07 PM

TO Έντύπο τού σύλλογού
«ποιοι ΈιμαστΈ»
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EKΔOΣH ΔHMOΣ THNOY
OKTΩBPIOΣ 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ

“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”
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