


Tο ΕΠΑ.Λ. Τήνου εκπονεί από το 2012 

προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

που σχετίζονται με την αειφορία, την προστασία 

του περιβάλλοντος και την διάσωση και διάδοση 

των παραδοσιακών σπόρων και ποικιλιών του 

νησιού και των Κυκλάδων γενικότερα.



Στα προγράμματα αυτά έχουν εμπλακεί πάνω 

από 200 μαθητές καθώς και πολλοί καθηγητές 

του σχολείου μας.

.



●Η βασική ιδέα του προγράμματος είναι ότι ερευνούμε το νησί της 

Τήνου, για παραδοσιακούς σπόρους και αφού καταγράψουμε και 

μαζέψουμε όσους βρούμε, τους φυτεύουμε σε ένα μικρό 

θερμοκήπιο που έχουν κατασκευάσει οι μαθητές στον κήπο του 

σχολείου. Όταν τα σπορόφυτα μεγαλώσουν και είναι έτοιμα για να 

φυτευτούν, διοργανώνουμε ανοιχτή εκδήλωση όπου κάνουμε 

γνωστές τις δράσεις της ομάδας και μοιράζουμε δωρεάν τα φυτά 

σε όποιον ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει, να διατηρήσει και να 

μοιραστεί τους σπόρους την επόμενη χρονιά.



Η πρώτη μας ενέργεια ήταν να συντάξουμε και να 

μοιράσουμε  ερωτηματολόγιο με σκοπό τη 

συλλογή πληροφοριών για τις παλιές καλλιέργειες 

της Τήνου που κινδυνεύουν να εκλείψουν.

Από τις απαντήσεις που πήραμε μάθαμε πολλά 

πράγματα για κάποιες από τις παραδοσιακές 

καλλιέργειες του νησιού.



✓Είδος :   ντομάτα άνυδρη πολύγωνη

✓Εποχή σποράς : Απρίλιος

✓Εποχή καρποφορίας : Σεπτέμβριος

✓Συνθήκες καλλιέργειας : ελάχιστο έως καθόλου πότισμα



✓Είδος :   πεπόνι κριθαράτο

✓Εποχή σποράς :  Μάιος

✓Εποχή καρποφορίας : Ιούλιος

✓Συνθήκες καλλιέργειας : ελάχιστο έως καθόλου πότισμα

Εξωτερικά είχε ρίζες σχηματίζοντας φέτες



✓Είδος :   σίκαλη

✓Εποχή σποράς :  Δεκέμβριος

✓Εποχή καρποφορίας :  Ιούλιος

✓Συνθήκες καλλιέργειας : καθόλου πότισμα

Είναι παρόμοιο με το σιτάρι, σκληρό εξωτερικά, χρησιμοποιείται σαν αλεύρι



✓Είδος : Αγγούρι Τήνου (κοντόχοντρο)

✓Εποχή σποράς : άνοιξη  

✓Εποχή καρποφορίας :  καλοκαίρι



ΣΙΤΑΡΙ
✓Ποικιλία Δίμηνο ή Δίμιττο

✓Χαρακτηριστικό του η καρποφορία δύο 

φορές το χρόνο.

✓Πολύ σημαντική ποικιλία που πιθανόν να 

έχει χαθεί.



Η μουριά

➢Τα φύλλα της ήταν η βασική τροφή του        
μεταξοσκώληκα

➢Στα μέσα του 19ου αι. έπεσε ασθένεια με
αποτέλεσμα να καταστραφούν και τα
δέντρα και η παραγωγή της  
σηροτροφίας



Άνυδρο Αμπελοφάσουλο

«λβια»

Κινδυνεύει να χαθεί και να 
αντικατασταθεί από άλλη 
ποικιλία που απαιτεί πολύ 

πότισμα



ΡΕΒΥΘΙΑ



ΒΙΚΟΣ



ΣΤΑΦΥΛΙ   ΡΟΖΑΚΙ



ΤΡΙΦΥΛΛΙ



Η ΑΓΡΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ



Στην αυλή του σχολείου μας
αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε

ένα μικρό θερμοκήπιο για να φυτέψουμε τους σπόρους μας.

































ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ

●ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΑΠΟ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ













ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ





Η   γνωστή για τη δράση της στο θέμα της 

διάσωσης των παραδοσιακών σπόρων κοινότητα  

Πελίτι (http://peliti.gr/) αποτέλεσε βασική 

έμπνευση για τις δράσεις μας και μας προμηθεύει 

κάθε χρόνο με παραδοσιακούς σπόρους.

http://peliti.gr/




Σε χώρο που μας παραχώρησε ο Δήμος Τήνου 

στο μοναστηρι της Αγίας Τριάδας και με τη 

βοήθεια του κ. Ιωάννη Ψάλτη που πρόσφερε τον 

τεχνικό εξοπλισμό έγινε καλλιέργεια μιας 

απειλούμενης ποικιλίας μαλακού σιταριού με 

σπόρους που προμηθευτήκαμε από το 

"Αρχιπέλαγος



















Επίσης, έχουμε συνεργαστεί με τον σύλλογο  Επαγγελματιών 

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Τήνου που 

διοργανώνει την γαστρονομική εκδήλωση Tinos Foodpaths , 

στην οποία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας του 

τοπικού και παραδοσιακού χαρακτήρα της διατροφής μας μέσω 

των τοπικών προϊόντων.





Από την αρχή των δράσεων της Περιβαλλοντικής ομάδας είχαμε 

την στήριξη του Συλλόγου “Οι φίλοι του πρασίνου” και του 

προέδρου κ. Ιωάννη Ψάλτη και απο κοινού πραγματοποιήσαμε 

πολλές δράσεις



ΔΕΝΤΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ









ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ 

(ΑΡΜΥΡΙΚΙΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΚΑΛΑΜΙΑ”



●Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία μας έχει γίνει ακόμα πιο στενή 

καθώς η Π.Ο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις των “Φίλων του 

Πρασίνου” όπου εβδομαδιαίως και στα πλάισια του μαθήματος της 

Α΄ ΕΠΑΛ “Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων” 

πραγματοποιούμε  εκπαιδευτικές δράσεις και σεμινάρια, 

συμβάλλοντας ταυτόχρονα στους σκοπούς και τις δράσεις του 

συλλόγου προσφέροντας εθελοντική εργασία και λαμβάνοντας 

ενεργά μέρος στις εκστρατείες του συλλόγου για τη διάδοση 

τοπικών φυτικών ποικιλιών όπως η Χαρουπιά, η Συκιά, η 

Κάππαρη, η Ελιά κ.α





















ΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ



Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΜΕ 

ΤΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ 

ΕΡΓΟ ΜΑΣ



ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ) ΜΕ 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ



















Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

“ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ,

ΔΡΩ ΤΟΠΙΚΑ”


