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«Όλη η δόξα του κόσμου χωράει σε ένα σπόρο από καλαμπόκι» 

«ΣΠΟΡΟΙ: από χέρι σε χέρι και από καρδιά σε καρδιά.» 



        
Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Περιβαλλοντικής ομάδας της Β΄ τάξης 
του σχολείου μας 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

ΒΑΒΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΖΑΝΔΕ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΚΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ 

ΖΕΡΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΜΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΖΟΡΜΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

ΚΑΡΑΧΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΘΕΑΝΩ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΚΙΟΣΕ ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ ΤΣΙΤΣΙΜΙΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΚΟΣΜΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΑΝΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ 

ΜΑΝΩΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΝΙ ΡΕΤΖΙΑΝ 

ΜΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 

ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΣΤΕΛΑ ΧΙΝΤΑ ΚΛΑΙΝΤΙ 

ΠΑΠΑΓΙΟΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΑΠΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  



ΣΠΟΡΟΙ, πηγή Ζωής!                                                                                                                                     

Αν είχε μιλιά ένας σπόρος.......                                          

Είμαι ένας μικρός, μικρούτσικος σπόρος από σιτάρι, από καλαμπόκι, από ντομάτα, 
από αγριολούλουδο, από..........  δεν έχει σημασία. Το σημαντικό είναι πως είμαι 
σπόρος! Μικρός, μεγάλος, στρογγυλός, οβάλ, ανοιχτόχρωμος, σκουρόχρωμος, 
πτητικός, με αγκαθάκια, κρυμένος σε κάψα ή σε λαθούρι, υ π ά ρ χ ω ! και κλείνω 
μέσα μου ένα θαυμάσιο μυστικό, τη Ζ Ω Η !! Πετώ με τον άνεμο, παρασύρομαι 
από τα βροχόνερα, γαντζώνομαι από όπου μπορώ, κολλάω σε πολύχρωμα ή 
διάφανα φτερά και ταξιδεύω, ταξιδεύω! Κι όπου το χώμα με αγκαλιάζει, κι όπου 
χέρια με σπείρουν με τρυφερότητα, εγώ βλασταίνω, γίνομαι φυτό, ανθίζω και 
μοσχοβολώ, καρπίζω... ένα μικρό θαύμα ζωής!                                                                                                                    
Τρέφω κάθε ψυχή, γεννώ και γεννιέμαι, χρωματίζω τη Γη, την ομορφαίνω και αυτή 
καρποφορεί και προσφέρει τα δώρα της για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και του 
πιο ταπεινού πλάσματός της! Ακόμα και όταν η Γη κοιμάται, εγώ δε σταματώ να 
ονειρεύομαι κάτω από το χιόνι,  την Άνοιξη! Και παρά τον πόνο που γνωρίζω 
καθώς το μικρό φυτό σπάζει το τσόφλι μου για να βγει  η καρδιά μου στο φως του 
ήλιου,  περιμένω με λαχτάρα αυτή τη στιγμή . Αυτός είναι ο προορισμός μου στη 
Γη. Να μοιράζομαι τη Δύναμη που κλείνω μέσα μου! Μονάχα με την ανταλλαγή 
των δώρων της Γης υπάρχει αφθονία και ικανοποίηση. 

 Να, όπως τώρα που βρίσκομαι μαζί με άλλους σπόρους σε τρυφερά παιδικά χέρια 
που μας παρατηρούν, ζητώντας να μας γνωρίσουν, να μάθουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Ιστόγραμμα Δραστηριοτήτων-                                                                                                                                                                

 

 

 

 



Το κυνήγι του κρυμένου θησαυρού των σπ της γνώσης αρχίζει!!                                               

Τόπος συνάντησης η Βιβλιοθήκη του σχολείου. Τα παιδιά σε ομάδες συζητούν για την 
σποροαφεντιά μου και προβληματίζονται:  Τι θέλουμε να μάθουμε για τους σπόρους;  Πως 
τους κατηγοριοποιούμε; Ποια είναι η θέση τους στο οικοσύστημα; Ποια είναι η σημασία τους 
για τον άνθρωπο; Ποιοι σπόροι καλλιεργούνται; Πως τους συλλέγουμε; Πως τους 
αποθηκεύουμε; Τι είναι οι ντόπιες ποικιλίες; Τι είναι υβρίδια; Ποιος θα είναι ο τίτλος του 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Σπόρων;                                                                    
Καταιγισμός ερωτημάτων και ιδεών!                                                                                                       
Στη συνέχεια κάθε ομάδα βάζει το στόχο της και τον ανακοινώνει στις υπόλοιπες ομάδες. 
Αποφασίζεται από όλους να πραγματοποιηθούν οι εξής στόχοι:                                                       

 Να αποκτήσουμε τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το ρόλο και τη θέση 
των σπόρων και των φυτών στο οικοσύστημα. 

 Να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για τους σπόρους και τη σημασία τους για 
την εξέλιξη της ζωής και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

 Να ενημερωθούμε για τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και τις 
επιπτώσεις τους στη χλωρίδα και την πανίδα. 

 Να γνωρίσουμε από γεωργούς της τοπικής μας κοινωνίας την παραδοσιακή 
καλλιέργεια και τις ντόπιες ποικιλίες.  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

«Συλλογή, φύλαξη, διάδοση ντόπιων ποικιλιών από χέρι σε χέρι....» 

Οι μαθητές σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές του Προγράμματός 
τους ενθαρρύνονται σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του :  

 Να χρησιμοποιούν εμάς τους σπόρους σαν πηγή γνώσεων. 
 Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο. 
 Να αναπτύσσουν ικανότητες συνεργασίας και να κατανοούν την αξία της ομαδικής 

εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης. 
 Να εξοικειώνονται στην έρευνα και στο απλό πείραμα. 
 Να ανακαλύπτουν βασικά χαρακτηριστικά γύρω από τη δομή και τις ιδιότητες των 

υλικών. 
 Να αποκτούν ικανότητες και δεξιότητες για να χειρίζονται εργαλεία και όργανα.  
 Να παρακολουθούν την πορεία ανάπτυξης ενός φυτού από τη βλάστηση του σπόρου και 

να κοινοποιούν τις παρατηρήσεις τους. 
 Να συνδυάσουν και να αξιοποιήσουν σχετικές γνώσεις από άλλα μαθήματα όπως π.χ. τη 

Βιολογία, τη Γεωγραφία, την Οικιακή οικονομία, τα Λογοτεχνικά Κείμενα κ.λ.π. 
(διεπιστημονικός χειρισμός του θέματος). 

 Να αποκτήσουν επίγνωση για την ατομική υπευθυνότητα στη διατήρηση και βελτίωση 
του περιβάλλοντος.                                                                                                                    

 

 



Τα παιδιά με ψάχνουν στη βιβλιοθήκη του σχολείου τους 
και...   από τη λέξη σπόρος φυτρώνουν και άλλες!!!    

Σπερματοφάγος: αυτός του οποίου κύρια τροφή αποτελούν οι σπόροι των φυτών – πτηνά 

Σπερματόφυτο: ανώτερο φυτό που αναπαράγεται με σπέρματα – τα γυμνόσπερμα και τα 
αγγειόσπερμα 

Σπέρνω: ρίχνω σε καλλιεργημένη γη σπόρο για να φυτρώσουν φυτά 

Σπορά: σκόρπισμα με το χέρι ή με μηχανή σπόρων σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος , 
ώστε να βλαστήσουν και να δώσουν καρπούς. 

Σπορέας: αυτός που ασχολείται με τη σπορά , το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για τη σπορά 

Σπορείο: έδαφος ειδικά προετοιμασμένο , ώστε να δεχθεί τους σπόρους φυτών τα οποία 
χρειάζονται ειδική περιποίηση προτού μεταφυτευθούν. 

Σπορέλαιο: κάθε λιπαρό έλαιο που προέρχεται από τα σπέρματα ελαιούχων φυτών και 
χρησιμοποιείται κυρίως στη διατροφή , αλλά και στην παρασκευή άλλων ουσιών ,όπως οι 
λαδομπογιές. 

Σπόρι: καθένα από τα σπέρματα καρπών 

Σποριά: το μέρος του αγρού που μπορεί να σπείρει ο σπορέας σε μια διαδρομή. 

Σποριάγγειο ή Σποράγγειο: μονοκυτταρικό ή πολυκυτταρικό όργανο φυτών μέσα στο οποίο 
σχηματίζονται οι σπόροι 

Σποριάζω: αποκτώ σπόρους και γίνομαι ακατάλληλος για βρώση 

Σποριάρης: αυτός που έχει αποκτήσει σπόρους και έχει γίνει ακατάλληλος για βρώση 

Σποριάς: Ο μήνας Νοέμβριος 

Σπορικό: ο σπόρος ή ο σπόρος σιτηρών πολύ καλής ποιότητας κατάλληλος για νέα σπορά 

Σπόριμος: αυτός που είναι κατάλληλος για να σπαρθεί 

Σποριοκάρπιο: σκληρό σφαιροειδές περίβλημα που περιέχει τα σπόρια 

Σποριοφόρος: που περιέχει ή παράγει σπόρια 

Σποριόφυλλο: το φύλλο που περιέχει τα σποριάγγεια 

Σπορίτης: ο καρπός ενός φυτού τον οποίο αφήνουν να ωριμάσει για να μπορέσουν μετά να 
σπείρουν τους σπόρους του 

Σπορογονία: η ανάπτυξη νέων φυτών με σπόρο 

Σπορογόνος: αυτός που μπορεί να παράγει σπόρους 



Σποροπαραγωγή: παραγωγή σπόρων με μεθόδους τέτοιες, ώστε να είναι γνωστά τα 
χαρακτηριστικά των φυτών που θα αποδώσουν και να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή 
παραγωγή για τους καλλιεργητές  

Σπόρος: το σπέρμα των καρπών από το οποίο βλαστάνει το νέο φυτό όταν βρεθεί σε 
κατάλληλες συνθήκες μέσα στη γη. 

 

Ο σπόρος βλασταίνει και βγάζει φράσεις! 

Φυτρώνω εκεί που δε με σπέρνουν 

Όποιος σπέρνει ανέμους , θερίζει θύελλες 

Όπως έσπειρες θα θερίσεις 

Τι κάνεις Γιάννη; Κουκιά σπέρνω 

Σπέρνω στην άμμο 

Σπέρνω ζιζάνια 

Η σπορά του είναι έξυπνα και δυνατά παλληκάρια 

Δια(β)όλου σπορά / Διαόλου κάλτσα 

Για κοίτα το σπυρί που έγινε δύο μέτρα άντρας 

Είναι σπόρος δικός μου , γνήσιο τέκνο μου. 

Βρε σπόρε από πού ξεφύτρωσες πάλι; 

Ο σπόρος της επανάστασης βρίσκονταν στα κηρύγματα του Ρήγα 

Ο σπόρος της διχόνοιας 



Τα παιδιά μαθαίνουν για μας τους σπόρους από τους παππούδες τους! 

 

<<Τους σπόρους τους μαζεύουμε από τα λαχανικά που αποξεραίνουμε το καλοκαίρι. Μόλις οι 
σπόροι ξεραθούν καλά, τους μαζεύουμε σε γυάλινα βάζα ή σε χάρτινα κουτιά, διατηρώντας τους 
ένα ως δύο χρόνια ώσπου να έρθει ο καιρός για να τους ξαναφυτέψουμε.      Οι πιο παλιοί 
σπόροι που έχουμε είναι δύο χρονών και είναι από ντομάτες και κολοκυθάκια.>>                                                                                   

                                                                                   Γιαγιά: Ελένη Σκούμπα 

                                                                                   Εγγονή: Ελένη Σκούμπα 

<<Tο πρώτο χρόνο που φυτεύουμε τα σπόρια τα αγοράζουμε. Ενώ για τον άλλο χρόνο τα 
κρατάμε. Τα σπόρια δε πρέπει να τα  κρατάμε περισσότερο από δυο χρόνια γιατί μετά δε θα 
παράγουν πολύ οπότε αλλάζουμε και παίρνουμε άλλα. Αν δεν τα φροντίσεις δεν θα γίνουν. Τα 
σπόρια είναι καλύτερα να τα φυτεύεις σε θήκες γιατί εκεί γίνονται πιο γρήγορα. Και όταν τα 
βάζεις στο χώμα θα είναι έτοιμα.>>                                                                                 

                                                                                 Μητέρα: Μαριάνα Χάνι 

                                                                                 Κόρη: Γκρισέλντα Χάνι 

<<Τα ντόπια όψιμα φασόλια της θείας Πανάγιως. Τα διατηρούμε σε μεταλλικά δοχεία 
πασπαλισμένα με ρίγανη για την αποφυγή των εντόμων. Έχουμε αρκετή ποσότητα γιατί 
σπέρνουμε και την ανανεώνουμε κάθε χρόνο. Οι σπόροι αυτοί χρονολογούνται σχεδόν 4 
δεκαετίες ως τώρα.>>                                                                                       

                                                                                                                                                                    Θεία Πανάγιω    Ετών-70  

                                                                                     Ανηψιός: Θοδωρής Τσέκας 

<<-Πώς μαζεύεις τους σπόρους; 
-Για να μαζέψεις τους σπόρους πρέπει πρώτα να στεγνώσουν, για να μπορούμε να τους 
κρατήσουμε και για την επόμενη χρονιά. 

-Πώς τους συντηρείς; 
-Τους σπόρους, τους βάζουμε σε ένα ντουλάπι, για να είναι στεγνό και κρύο μέρος. Αν τους 
αφήσουμε σε υγρό μέρος θα σαπίσουν και θα χαλάσουν. 



-Πότε τους φυτεύεις; 
-Τους φυτεύουμε την Άνοιξη και κυρίως τον Απρίλιο που είναι ζεστός μήνας. 

-Από πότε τους έχεις/πόσο παλιοί είναι; 
-Τους σπόρους εγώ τους έχω από τον παππού μου, το 1960. μετά αυτός τους έδωσε στον 
μπαμπά μου και ο μπαμπάς μου σ’ εμένα.>>  

                                                                                         Όνομα γιαγιάς- Μαίρη Καζάκη, Ετών-69 

                                                                                         Εγγονός: Γιώργος Βαβλούκης   

<<Στα παλαιότερα  χρόνια οι άνθρωποι για να ζήσουν και να τραφούν έπρεπε να τα καλλιεργούν 
όλα μόνοι τους, με τα χέρια. Βέβαια οι ποσότητες δεν ήταν μεγάλες όμως ήταν όλα τα είδη 
διατροφής. Όλα τα δημητριακά για το ψωμί και τη σίτιση των οικόσιτων ζώων όπως και όλα του 
κήπου. 

   -Πόσο παλιοί είναι οι σπόροι;  

  -Κανένας δεν ξέρει. Από τότε που ανακαλύφθηκαν τα φυτά. Από πατέρα σε γιο και από μητέρα 
σε θυγατέρα. 

 -Από πότε τους έχεις; 

-Από τους γονείς μου. Βέβαια φροντίζω να τους ανανεώνω κάθε δύο-τρία χρόνια για να 
προλαβαίνω μη τυχόν και χαλάσουν, σκουληκιάσουν ή κλουβιάσουν. 

-Πώς τους συντηρείς; 

-Πάντα μέσα σε στεγνό μεταλλικό ή γυάλινο βάζο, καθαρούς, αέρινους και καλά στεγνωμένους. 

-Πότε τους φυτεύεις; 

-Όποτε είναι η εποχή τους. Άλλα το φθινόπωρο και άλλα την άνοιξη. 

-Τι φροντίδα χρειάζεται ένας σπόρος; 

-Πολλή μικρή. Να τον συλλέγω όταν ωριμάσει και να τον ξεράνω καλά, να τον καθαρίσω από τα 
περιττά φύλλα και να τον διατηρήσω σε μέρος που δεν έχει υγρασία. 

-Πότε τους μαζεύεις; 

-Από τα δημητριακά όταν θερίζονται. Κρατάμε την ανάλογη ποσότητα για να ξανασπείρουμε την 
επόμενη χρονιά. Από τα λαχανικά, αφήνουμε πάντα ένα φυτό να παραωριμάσει και να ανθίσει. 
Αυτό το άνθος θα βγάλει το σπόρο που θα συλλέξουμε για να αβραγιάσουμε την επόμενη 
χρονιά για να βγάλουμε τα καινούργια φυτά που θα μεταφυτέψουμε στον μπαχτσέ. Αυτά είναι 
ο μαϊντανός, το σέλινο, τα σπανάκια, τα λάχανα, τα κουνουπίδια, τα αντίδια, τα μπρόκολα, τα 
μαρούλια, τα κρεμμύδια, τα πράσα, τα παντζάρια, τα καρότα. Τα φασολάκια και τα φασόλια 
κρατάμε σπόρους όπως στα δημητριακά. Στις ντομάτες, στις πιπεριές, στις μελιτζάνες, στα  
αγγούρια, στα καρπούζια, στα πεπόνια και στα κολοκύθια αφήνουμε κάθε χρόνο πάνω στο φυτό 
να ωριμάσει πολύ καλά ένα με δύο κομμάτια, παίρνουμε από μέσα τα σποράκια τους, τα 
ξεραίνουμε πολύ καλά και τα κρατάμε. Έτσι κάθε χρόνο ακολουθώντας την ίδια διαδικασία 
πάντα ο μπαχτσές είναι γεμάτος φυτά και στη συνέχεια στα στομάχια μας. Βέβαια πέρα από όλη 



αυτή την διαδικασία πρέπει να πούμε και το βασικότερο.  Πρέπει να υπάρχει αγάπη και μεράκι 
γι’ αυτό που κάνεις. Γιατί μόνο τότε προκόβουν τα φυτά, ανθίζουν και καρποφορούν.>>                                                              

                                                                                                                     Παππούς: Γιάννης Παπαγεωργίου, Ετών-78 

                                                                Εγγονός: Γιάννης Παπαγιοβάνης    

 

<<Τότε για να συντηρήσουμε την πατάτα σκάβαμε στο χωράφι μια μεγάλη λακκούβα, την οποία 
γεμίζαμε στο κάτω μέρος με φτέρη, έπειτα με πατάτες στη συνέχεια πάλι με φτέρη και στο τέλος 
την κλείναμε με χώμα. Όταν έφτανε ο Οκτώβριος τις βγάζαμε. Από αυτές τις πατάτες τις λεπτές 
τις κρατάγαμε για σπόρο, ενώ οι χοντρές ήταν κατάλληλες για φαγητό. 

    Το σιτάρι το συντηρούσαμε σε ξηρό μέρος, κατά προτίμηση σε τσουβάλια ώστε να μην έχει 
πολλή υγρασία. Την περίοδο μεταξύ του Ιουνίου και Ιουλίου το θερίζαμε και έπειτα το μαζεύαμε 
σε ‘Θυμωνιά’, ύστερα το δέναμε σε δέματα και στη συνέχεια το αλωνίζαμε. Στο τέλος το 
πηγαίναμε στο νερόμυλο, όπου το αλέθαμε. 

  Τα φασόλια τα σκαλίζαμε μεταξύ 6-15 του Απρίλη. Τα όψιμα φασόλια σπέρνονταν από τις 6-15 
Ιουνίου-Ιουλίου, ύστερα τα μαζεύαμε σε μικρά δέματα και τα κρεμούσαμε μέχρι να 
ξεραθούν.(κυρίως τον μήνα Αύγουστο)Έπειτα τα αποθηκεύαμε σε ξηρό χώρο, σε τσουβάλια ή 
δοχεία για να μην έχει υγρασία. Στη συνέχεια τα στουμπίζαμε. 

 Οι φακές σπέρνονται μέσα στον Απρίλιο, τις μαζεύαμε Ιούνιο-Ιούλιο(με τα ζώα κάναμε αυλάκι 
κατά μήκος του χωραφιού, ρίχναμε τους σπόρους και έπειτα τα κλείναμε με χώμα). Οι φακές 
συντηρούνται παρόμοια με τους σπόρους. 

  Τα καλαμπόκια συνήθως τα σπέρναμε τον Απρίλη. Μόλις γίνονταν 20 πόντοι τα σκαλίζαμε, 
στους 40 πόντους με το τσαπί τα μαζεύαμε ‘τούμπα’ (δηλαδή βάζαμε γύρω-γύρω χώμα για να 
μην τα πιάνει η ζέστη. Ύστερα όταν ξεραίνονταν κόβαμε το μέρος του φυτού που βρίσκεται στα 
άκρα. Έπειτα όταν κόβαμε το βλαστό, αφήναμε λίγο καιρό τα καλαμπόκια ώστε να ξεραθούν και 
να πάρουμε τις κούκλες. Αφού βγάζαμε τα φύλλα που το περιβάλουν, το καλαμπόκι με την 
ανάποδη μεριά του δρεπανιού το καθαρίζαμε. Τότε μαζεύονταν όλη η οικογένεια ή οι γυναίκες 
της γειτονιάς οι οποίες τραγουδούσαν και όλες μαζί καθάριζαν τα καλαμπόκια ’αλιβότιο’. Τους 
σπόρους τους φυλλάζουμε σε ξηρό και καθαρό μέρος , μακριά από υγρασία σε τσουβάλια ή 
δοχεία. 

  Τους σπόρους από τις ντομάτες αφού τους αφήναμε να ξεραθούν τους τοποθετούσαμε σε ένα 
κουτί. Τον Απρίλιο τους σπέρναμε ενώ τον Οκτώβριο τους τοποθετούσαμε σε ένα μέρος το 
οποίο θα είναι ζεστό χωρίς υγρασία ώστε να γίνουν φυτά. 

 Τους σπόρους από τα καρπούζια και τα πεπόνια ‘μποστάνια’ αφού τους ξεραίναμε 
αποθηκεύαμε σε ένα κουτάκι. Τον Απρίλη τους σπέρναμε. 

 Τότε επειδή ποτίζαμε σπάνια τα φυτά( διότι δεν είχαμε νερό στα σπίτια μας και το να 
κουβαλάμε νερό από τις πηγές ήταν εξαιρετικά επίπονο.), παρόλα αυτά τα φυτά έπαιρναν το 
νερό που τους χρειαζόταν από τις βροχές και την γη – τα φυτεύαμε κυρίως την Άνοιξη και 
συγκεκριμένα τον μήνα Απρίλιο. Συνήθως την μία χρονιά σπέρναμε τους σπόρους στο χωράφι 
και την άλλη το οργώναμε. 



  Όσοι σπόροι μου έμειναν ήταν από τον προπάππου μου. Αυτός τους έδωσε στον παππού μου, 
αυτός με την σειρά του στον πατέρα μου και έπειτα αυτός σε εμένα. Αυτοί οι σπόροι πέρασαν 
από γενιά σε γενιά, και τελικά έφτασαν σε εμένα και σε λίγο καιρό στον γιο μου.>> 

                                                                                                                                               Παππούς: Γεώργιος Παπαγόρας 

                                                                                          Εγγονή: Χρυσάνθη Παπαγόρα 

-Πώς τους συντηρείς; 
 < Τους σπόρους τους έβαζαν σε χάρτινα σακουλάκια αφού τους είχαν στεγνώσει καλά πρώτα.> 

-Πότε τους φυτεύεις; 
< Τους φύτευαν κυρίως την άνοιξη και κάποιους ορισμένους το καλοκαίρι.> 

-Τι φροντίδα χρειάζεται ένας σπόρος; 
< Πολλοί σπόροι πρέπει να πλυθούν καλά για να μην έχουν πάνω τους υπολείμματα φρούτων.> 

-Πώς τους μάζευαν; 
<Έσκιζαν το φρούτο και έπαιρναν από μέσα τους σπόρους.> 

Τσιλιάνη Βασιλική, 65 ετών 

Εγγονός: Γιάννης Ζέρβας 

-Πότε μάζευαν τους σπόρους; 
< Ανάλογα τους σπόρους, για παράδειγμα το πεπόνι το μαζεύουν τον Αύγουστο. Το κάθε 
φρούτο έχει τη χρονολογία που έγινε.> 

-Πώς τους μάζευαν; 
< Όπως είπαμε και πριν, έχει σημασία ποιόν σπόρο μαζεύουμε. Για παράδειγμα, τα καπνά τα 
μάζευαν από το χωράφι με τα καλάθια και τα φύλλα από τα καπνά τα μάζευαν με το χέρι. Τον 
άφηναν σε φωτεινό μέρος να ξεραθεί και να μην βρέχεται και ήταν έτοιμος.> 

-Τι χρειάζεται για να συντηρηθούν; 
< Τους σπόρους τους συντηρούσαν μέσα σε πιθάρια και κάπου κάπου τους έβγαζαν για μια δυο 
μέρες, τους άφηναν έξω από το πιθάρι για να μη μουχλιάσουν και χαλάσουν.> 

Παπαστεργίου Γεωργία, 67 ετών 

Εγγονός: Νίκος Αθανασιάδης 

Παλιοί Σπόροι (πριν από το 1965) 

Ντομάτα, Κολοκυθάκια, Κολοκύθα, Φασολάκια, Μαρούλι, Καλαμπόκι, Μαϊντανό 

Αγοραστοί Σπόροι 

Αγγούρι, Πιπεριές, Κρεμμυδάκια, Καρότο, Παντζάρια, Ρόκα, Αντίδια, Σέλινο 

Χατζηνικολάου Θεοδώρα 

Εγγονός: Μάρκος Χατζηνικολάου 



    < Οι σπόροι σιταριού που εγώ έχω, υπάρχουν από το 1781 περίπου και εγώ τους πήρα το 
1950. Μου τους έδωσε ο πατέρας μου και εγώ με τη σειρά μου θα τους δώσω στα παιδιά μου. 
Τους σπόρους τους συντηρούμε με τον πιο απλό τρόπο, τους βάζουμε σε ένα κουτί και ρίχνουμε 
στάχτη για να μη φαγωθούν και τους κρατάμε σε δροσερό μέρος μέχρι να τους 
χρησιμοποιήσουμε. Τότε, τα παλιά τα χρόνια, με τα άλογα όπου έσερναν το αλέτρι ανοίγαμε τα 
αυλάκια στα χωράφια, περίπου 30 πόντους ο ένας σπόρος από τον άλλον. Χρειαζόταν δύο 
άτομα, το ένα μπροστά άνοιγε το αυλάκι και το άλλο από πίσω έριχνε τους σπόρους. Τέλος, 
μόλις ήταν ώριμοι, τους ξεπατώναμε και τους δέναμε στα αλώνια.> 

Τριβιάης Μανόλης 

Μαθήτρια: Ευανθία Ζορμπά 

<Έμαθα μόνος μου να διατηρώ σπόρους παρατηρώντας και ρωτώντας τους παλιότερους. 
Διατηρώ ντόπιους σπόρους φασολιάς από το 1926. Αν έχεις στα χέρια σου έναν καλό ντόπιο 
σπόρο και τον χάσεις είσαι «εγκληματίας». Όσο περνούν τα χρόνια τόσο λιγότεροι σπόροι 
φυτρώνουν και τόσο μικρότερη παραγωγή υπάρχει, για αυτό πρέπει να τους ανανεώνουμε τους 
σπόρους. Παραδείγματος χάρη, οι σπόροι που φυτέψαμε το 2012 έχουν 95% πιθανότητες να 
φυτρώσουν. Εάν φυτέψουμε σπόρους που τους κρατάμε από το 1926, σήμερα, το 2013, έχουν 
πολύ μικρές πιθανότητες να βλαστήσουν. Το πιο σημαντικό είναι να σεβόμαστε τις ημερομηνίες 
που φυτεύονται οι σπόροι. Ακόμη και 5 μέρες αργότερα έχει διαφορά. Αν φυτέψουμε νωρίτερα, 
θα αργήσουν περσσότερο να φυτρώσουν. 1 μέρα καλοκαιρινή = 1 εβδομάδα φθινοπωρινή. 
Δηλαδή, όσο μεγαλώνει ένα φυτό το καλοκαίρι σε μία μέρα, το Φθινόπωρο χρειάζεται μία 
εβδομάδα. Όταν είσαι μπαχτσεβάνης σέβεσαι τις ημερομηνίες φύτευσης των σπόρων. Τα 
πρώιμα τα φυτεύουμε σε «τζαμακιά», σα θερμοκήπιο. Τους σπόρους τους βάζουμε σε 
σακουλάκια μικρά και σα θα μεγαλώσουν θα τα βάλουμε σε κυπελάκια και μετά τις 20 Απριλίου 
στο χώμα, όχι νωρίτερα γιατί έχει πάχνη το πρωί. Στια αρχές Μαρτίου σπέρνουμε καρότα, 
παντζάρια, νεροκρόμμυδα, μαϊντανό... αυτά δεν τα πειράζει η πάχνη όπως τη ντομάτα. Για να 
πάρουμε σπόρο από κρομμύδι, το 
φυτεύουμε βαθιά στο χώμα, αυτό 
φυτρώνει, μεγαλώνει, βγάζει τη 
ζαμάρα και μετά φαίνεται ο 
σπόρος, είναι μαύρος. Η ντομάτα 
χρειάζεται 42 με 43 μέρες για να 
κοκκινήσει από τότε που είναι 
λουλούδι. Όταν σαπίζει η 
ντομάτα, δεν υπάρχει πρόβλημα 
για το σπόρο. Τώρα, για να 
πάρουμε σπόρο από ντομάτα, 
παίρνουμε ώριμο καρπό από τον 
πρώτο σταυρό του φυτού, τη 
λιώνουμε σε ένα τρυπητό, την 
ξεπλένουμε και μένει ο σπόρος. Μετά, τον απλώνουμε σε ένα χαρτί για να στεγνώσει, 
σημειώνουμε την ημερομηνία και τον αφήνουμε να ξεραθεί στον ίσκιο, ποτέ στον ήλιο γιατί 
είναι παράγοντας αντίθετος με την φυτρωτικότητα (βλαστικότητα). Ο μαϊντανός, το καρότο, το 
λάχανο, είναι διετή φυτά. Παίρνουμε σπόρο από το καλύτερο φυτό που βγαίνει σε κάθε σοδειά. 
Τα κηπευτικά από σπόρους ντόπιων ποικιλιών είναι νοστιμότερα και μυρίζουν καλύτερα.> 

                                                                                                       Νίκος Ζορμπάς 

                                                                                                                              Συνέντευξη στη Β’ Γυμνασίου 



Τι είναι η κοινότητα Πελίτι; 
"Από χέρι σε χέρι και από γενιά σε γενιά 

για να μην χάσουμε αύριο αυτά που έχουμε σήμερα" 

 

Το Πελίτι ξεκίνησε από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη ως 

προσωπική του ανάγκη το 1995. 

Σήμερα αγκαλιάζει πολλούς και μάλιστα διαφορετικούς 

ανθρώπους από όλο τον κόσμο. 

 

Το σήμα του "Πελίτι" είναι ένα δέντρο μια βελανιδιά. 

Πιασμένοι χέρι, χέρι χορεύουν σε κύκλο άντρες και 

γυναίκες. 

Είναι εμπνευσμένο από έναν Ινδιάνικο μύθο. 

Προτάθηκε και σχεδιάστηκε αρχικά από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη. Πελίτι στα ποντιακά σημαίνει 

βελανιδιά. Η επωνυμία "Πελίτι" είναι εμπνευσμένη από μια μεγάλη βελανιδιά που βρίσκεται στο 

Δασωτό Κ. Νευροκοπίου νομού Δράμας. 

 

Οι βασικοί στόχοι του "Πελίτι" είναι:  

η συλλογή, διατήρηση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών,  

η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος,  

η δημιουργία μιας εναλλακτικής κοινότητας με κύριο άξονα τη διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών. 

 

Φιλοσοφικό υπόβαθρο του "Πελίτι" 

Ξεκινάμε από την άποψη ότι όλοι μας φέρουμε ευθύνη γι' αυτά που γίνονται σε προσωπικό αλλά και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς οι ίδιοι οδηγούμε τα γεγονότα με τη στάση και τη σκέψη μας. Κατά συνέπεια ο 

καθένας μας κρατάει ένα μέρος από τη λύση των προβλημάτων σε προσωπικό και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Δεν είμαστε θύματα καταστάσεων ούτε φταίνε οι άλλοι γίa αυτά που ζούμε εμείς. Εστιάζουμε 

την προσοχή μας στα θετικά πράγματα που γίνονται και αυτά ως δια μαγείας αυξάνουν. 

 

Δε γνωρίζουμε τι είναι το καλό και τι το κακό. Δε γνωρίζουμε γιατί γίνονται κάποια γεγονότα. Αν δούμε 

τα πράγματα μέσα στην πορεία του χρόνου, αυτό που σήμερα είναι πόνος αύριο θα είναι χαρά και μετά 

μπορεί να είναι πάλι πόνος και ούτω καθεξής. Δεν έχει σημασία η κοινωνική ή η οικονομική μας θέση. Η 

σκέψη μας είναι πολύ δυνατή και αρκετή για να κατευθύνει τα πράγματα. Όλοι μαζί έχουμε ακόμη πιο 

μεγάλη δύναμη. Το σημαντικό δεν είναι να βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι αλλά τι κάνουμε εμείς. Το 

πρόβλημα δεν είναι αν θα βγει στην αγορά ένα καινούριο προϊόν. Το ζήτημα είναι αν θα το στηρίξουμε ή 

όχι. Οι πολυεθνικές κάνουν τη δουλειά τους κι εμείς τη δική μας. Δεν καταναλώνουμε και δεν 

στηρίζουμε τα προϊόντα που καταστρέφουν το περιβάλλον. Δεν πολεμάμε με κανέναν έξω από μας, 

αυξάνουμε τη συνειδητότητά μας και αυτό είναι αρκετό για να φέρει τεράστιες αλλαγές. Κάθε μέρα με 

το πιρούνι μας επιλέγουμε τη γεωργία και πλανήτη θέλουμε. 

 

Νομικό πρόσωπο του Πελίτι 

Το Πελίτι είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, εγκεκριμένη από το πρωτοδικείο της Δράμας. 

 

Συλλογή, διατήρηση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών 

Το Πελίτι ασχολείται με τη συλλογή, διάδοση και διάσωση των ντόπιων ποικιλιών. Επίσης ασχολείται και 

με την καταγραφή των αυτόχθονων αγροτικών ζώων. 

 

 



Εξερευνητικές αποστολές 

Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου πραγματοποιούνται εξερευνητικές 

αποστολές στην ηπειρωτική και την νησιώτικη χώρα. Το Πελίτι από 

το 1995 ως σήμερα έχει διανέμει πάνω από 2000 ποικιλίες 

λαχανικών, σιτηρών, κ. λ. π.,. σε περισσότερους από 100.000 

ερασιτέχνες και επαγγελματίες καλλιεργητές. 

Αποστολές σπόρων 

Το Πελίτι έχει την δυνατότητα να δίνει μικρές ποσότητες σπόρων σε 

καλλιεργητές. Οι σπόροι αυτοί είναι αβελτίωτες ποικιλίες και 

δίνονται δωρεάν από το Πελίτι. 

Η περίοδος αποστολής σπόρων από το Πελίτι με το ΕΛ. ΤΑ είναι από 

τον Οκτώβριο ως το Φεβρουάριο. 

 

 

 

Επίσκεψη στο ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ και στην Κοινότητα ΠΕΛΙΤΙ 
 

Στην αρχή την προσοχή μας τράβηξε το σύνθημά τους «Από χέρι σε χέρι και από γενιά σε 

γενιά.» Έπειτα το όνομα της Εναλλακτικής  Κοινότητας: ΠΕΛΙΤΙ (βελανιδιά στα ποντιακά) και οι 

στόχοι των μελών της που είναι να συλλέγουν, να διατηρούν και να διαδίδουν ντόπιες ποικιλίες, 

να ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος. Έτσι ορίστηκε το θέμα 

της περιβαλλοντικής εργασίας μας και άρχισε ο προβληματισμός και η έρευνα :  «Τι θέλουμε να 

μάθουμε για τους σπόρους;»  «Τι είναι οι ντόπιες ποικιλίες;», «Πως καλλιεργούσαν οι 

παππούδες μας και πως καλλιεργούμε σήμερα;», «Τι είναι υβρίδια;» κ.λ.π. 

Αρχίσαμε να συλλέγουμε παλιούς σπόρους, ντόπιες ποικιλίες από το Βελβεντό και άλλα μέρη 

της πατρίδας μας .  

Ζητήσαμε από καλλιεργητές ντόπιων ποικιλιών να μας ενημερώσουν για τις παραδοσιακές 

καλλιέργειες και την αξία της διατήρησής τους.  

Το υλικό που συγκεντρώθηκε το καταγράψαμε και το φυλάξαμε , δημιουργώντας μια κιβωτό 

παραδοσιακών σπόρων.  

Μετά διαλέξαμε σπόρους και φυτέψαμε ντόπια  Βελβεντινή  ντομάτα «καραμπόλα», ποικιλίες 

του Αγ. Όρους, Διστόμου, Σαντορίνης και Φαρσάλων.  

Σιγά σιγά άρχισαν να πετάγονται πράσινες μυτούλες από το χώμα. 

Οι σπόροι μας έγιναν φυτά. Τα φροντίσαμε, παρακολουθήσαμε τη βλάστησή τους, γράψαμε 

σποροϊστορίες και στις 4 Απριλίου φορτωθήκαμε τα σακίδιά μας και ξεκινήσαμε την εκδρομή 

μας για το Κ.Π.Ε. Παρανεστίου στη Δράμα.   

Στη διαδρομή μας επισκεφτήκαμε το εντυπωσιακό σπήλαιο της Αλιστράτης  και την όμορφη 

πόλη της  Δράμας.   

Στο Παρανέστι μας υποδέχτηκαν φιλόξενοι άνθρωποι, γνωριστήκαμε μαζί τους,  

παρακολουθήσαμε το πρόγραμμά τους και κάναμε διάφορες δραστηριότητες στο χώρο του 

Κ.Π.Ε. και στην όμορφη φύση.  

Ο ποταμός Νέστος ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για μας. Περπατήσαμε στις όχθες του,  

θαυμάσαμε την υπέροχη χλωρίδα και τα σκιερά του δέντρα, τα βουερά νερά του.  

Πολλές και ποικίλες δραστηριότητες στις όχθες του αυτή τη φορά. Δεν τελειώσαμε όμως, το 

απόγευμα τριγυρίσαμε στα καφενεία και πήραμε συνεντεύξεις από ηλικιωμένους ανθρώπους, 

συλλέξαμε πληροφορίες για παλιές καλλιέργειες και την οικονομία του τόπου.  



Τις πληροφορίες μας τις παρουσιάσαμε με δραματοποίηση στο Κ.Π.Ε. και τα συμπεράσματά 

μας τα απεικονίσαμε σε μια ζωγραφική σύνθεση. 

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μας φυτέψαμε στο χώρο μια ροδακινιά του τόπου μας, ντόπια 

παραδοσιακή ποικιλία, με την ευχή να δώσει πολλά, μυρωδάτα ροδάκινα. 

Επόμενη στάση μας η Εναλλακτική κοινότητα «ΠΕΛΙΤΙ» στο Μεσοχώρι, όπου επίσης φυτέψαμε 

μια ντόπια ποικιλία ροδακινιάς. Ο υπεύθυνος της Κοινότητας, κος Σαϊνατούδης μας μίλησε για 

τον «ΠΕΛΙΤΙ» και το σκοπό που επιτελεί,  παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα και αποτυπώσαμε 

τη σκέψη μας αλλά και τα συναισθήματά μας.  

Στην επιστροφή, επισκεφθήκαμε για λίγο τη γοητευτική Ξάνθη  και γυρίσαμε στο Βελβεντό, 

πολύ ευχαριστημένοι από την περιπλάνησή μας σε όμορφους τόπους, όπου είχαμε την 

ευκαιρία να συναντήσουμε ενδιαφέροντες ανθρώπους που μας μετέδωσαν  γνώσεις, χρήσιμες 

πληροφορίες και ήταν οι συνοδοιπόροι μας σ’ αυτή την αξέχαστη  διαδρομή .  

  

 

 

Φυτεύοντας μια «Βελβεντινή» ροδακινιά στην Παρανέστεια γη του Πελίτι. 

 

 

 



 

Μαθαίνουμε για τις κατάλληλες συνθήκες βλάστησης των σπόρων... 
ακολουθούμε τις συμβουλές του παππού,  της γιαγιάς και των μικρών μας 
φίλων των σπόρων ..........                                                                                                                   
και φτιάχνουμε τα δικά μας σπορεία στο σχολείο! 

-Πότε σπέρνουμε;   Ξεκινάμε τη δημιουργία θερμών 
σπορείων από το Φεβρουάριο μέχρι και το Μάρτιο 
(κυρίως για τις όψιμες ποικιλίες). Φτιάχνουμε το δικό μας 
εδαφικό υπόστρωμα σποράς. Ανακατεύουμε φυλλόχωμα 
με ποταμίσια άμμο σε αναλογία 4:1. Μ΄αυτό το χώμα 
γεμίζουμε γλαστράκια πλαστικά ή χάρτινα κουτιά από 
γάλα ή ρολά από χαρτί κουζίνας ή πλαστικά ποτηράκια... 
ό,τι βρούμε που είναι για πέταμα αλλά κατάλληλο για τη 
δική μας εργασία, κάνουμε και ανακύκλωση.                                                                                                                                        

 

 

-Πώς σπέρνουμε;  Αφού γεμίσουμε τα γλαστράκια μας 
με το εδαφικό μείγμα, σπέρνουμεεεε!!. Παίρνουμε ένα 
έως δύο σποράκια τα τοποθετούμε στο χώμα, τα 
σκεπάζουμε με μια ελαφριά στρώση χώματος και 
έπειτα τα ποτίζουμε πολύ προσεκτικά, τοποθετώντας 
τη φυσούνα στην άκρη του ποτιστηριού για να μη 
μετακινηθούν οι σπόροι μας σε μεγαλύτερο βάθος. Τα 
γλαστράκια τα τοποθετούμε μέσα σε τελάρα για 
πρακτικούς λόγους.Ευχόμαστε « καλή ρίζα!», όπως μας 
έμαθαν οι παππούδες μας.                                                                                                                

–Πώς διατηρούμε το σπορείο;  Σκεπάζουμε τα 
τελάρα με τα γλαστράκια μας, τοποθετώντας ένα 
τζάμι κι από πάνω εφημερίδα για σκίαση μέχρι να 
εμφανιστούν οι βλαστοί. Τοποθετούμε τα τελάρα-
σπορεία σ΄ένα μόνιμα ζεστό χώρο του σχολείου μας.                                                                 
–Φροντίδες μετά τη σπορά:  Ποτίζουμε το χώμα 
όποτε διαπιστώνουμε ότι είναι έτοιμο να στεγνώσει. 
Όταν βλαστήσουν οι σπόροι και δούμε τα πρώτα 
μικρά φυλλαράκια, βγάζουμε την εφημερίδα γιατί, 
όπως μάθαμε στη Βιολογία, τα μικρά φυτά αρχίζουν 
και φωτοσυνθέτουν και χρειάζονται φως. Αν 
βλάστησαν και οι δύο σπόροι που φυτέψαμε, 
αραιώνουμε, διατηρώντας το πιο ρωμαλέο και υγιές 
φυτό.                                                                                                                         
–Πότε μεταφυτεύουμε;  Ο κατάλληλος χρόνος 
μεταφύτευσης είναι διαφορετικός ανάλογα με το 
φυτό.  Για λαχανικά π.χ. ντομάτες, αυτές 
μεταφυτεύονται 60 με 80 μέρες αφού το σπορόφυτο 
αναπτύξει το τέταρτο πραγματικό του φύλλο, το ίδιο 



και οι πιπεριές αλλά σε πιο σύντομο χρονικό 
διάστημα. Το κολοκυθάκι το μεταφυτεύουμε 
αφού αναπτύξει και το τρίτο πραγματικό του 
φύλλο, ενώ τη μελιτζάνα σε 40 με 50 ημέρες, 
αφού αναπτύξει και το πέμπτο ή έκτο 
πραγματικό φύλλο.                                                                                                                                                                    
- Αποθήκευση και διατήρηση σπόρων:  Όσους 
σπόρους δε χρησιμοποιήσαμε κατά τη σπορά 

τους αποθηκεύουμε. Οι σπόροι διατηρούνται στο σκοτάδι ( γι αυτό και οι φάκελοι των σπόρων 
είναι από μη διαφανείς συσκευασίες), σε μέρος ξηρό και δροσερό. Προσέχουμε πολύ να μην 
είναι καθόλου υγροί, μια και ο παράγοντας «υγρασία» ελαττώνει τη διάρκεια ζωής τους. 

 

 

 



εργασίες στους κήπους   

 

Ο παππούς μου είπε:                                                                                                                   

Νωρίς την άνοιξη ρίχναμε κοπριά και οργώναμε με  τα ζώα 2 ή 3 φορές για να ανακατωθεί το 
χώμα με την κοπριά και ανάλογα με το τι θέλαμε να σπείρουμε. Νωρίς την άνοιξη 
κλαδεύαμε τα αμπέλια. Μετά σπέρναμε τα φασόλια , τα καλαμπόκια , το ζαχαροκάλαμο με 
το οποίο φτιάχναμε γλυκά , πετιμέζια , σιρόπια, το λιναρόσπορο , καρπούζια , πεπόνια (το 
μποστάνι) , τριφύλλια , καπνά , κορκάρι για φρέσκα κρεμμυδάκια , σκόρδα , κρεμμύδια. 
Αργότερα την άνοιξη φυτεύαμε τις ντομάτες , τα αγγούρια , μαρούλια , τα πιπέρια , τις 
μελιτζάνες,  τα λάχανα,  τα ζαρζαβατικά (κηπευτικά). Τα ξεβοτανίζαμε από τα ζιζάνια , τα 
σκαλίζαμε 2-3 φορές και τα ποτίζαμε κάθε 8-10 μέρες.Το καλοκαίρι μαζεύαμε την παραγωγή 
που σπείραμε την άνοιξη, την ποτίζαμε συχνότερα και θερίζαμε τα σπαρτά.Το φθινόπωρο 
μαζεύαμε τα σταφύλια, τρυγούσαμε τα΄αμπέλια μας, παίρναμε τα τελευταία ζαρζαβατικά. 
Τις όψιμες ντομάτες , τα όψιμα φασόλια , τα πράσα.Ετοιμάζαμε τα χωράφια και σπέρναμε 
σιτάρια , κριθάρια , βρίζα. Προμηθευόμασταν με πουρνάρια και τσάκυα για να ψήνουμε 
ψωμί και πίτες στη γάστρα ή στο φούρνο. Φυτεύαμε κορκάρι για να γίνουν κρεμμυδάκια , 
σκόρδα , σπανάκι,  μαρούλια.Το χειμώνα ξεσπυρίζαμε το καλαμπόκι , πασταλιάζαμε τα 
καπνά.Στο χωράφι τρώγαμε πίτες , τυροκομικά , ντομάτες.                                                       

                                                                                                                                    Παππούς: Γιώργος Διινής-  Εγγονή: Ιφιγένεια Κοσμά 

Το Φθινόπωρο βάζαμε κοπριά στον μπαχτσέ και τον σκάβαμε για να ανακατευτεί. Στη 
συνέχεια σπέρναμε κορκάρι (κρεμμυδάκια), σκόρδα και σπανάκια. Όλα αυτά για να 
μεγαλώσουν για το Πάσχα... 

                      Παππούς: Γιώργος Πιστιώλας  -   Εγγονή: Αλίκη Πιστιώλα 



Η γιαγιά μου είπε πως τα παλιά χρόνια την Άνοιξη φύτευαν αρχικά κορκάρι, μαρούλια και 
σπανάκια. Αρχές Απριλίου φύτευαν μαϊντανό και σέλινο. Γύρων στα τέλη Απριλίου φύτευαν 
ντομάτες, αγγούρια, πιπέρια, μελιτζάνες, καλαμπόκι, φασολάκια, καρότα... 

                          Γιαγιά: Θεανώ Στεφάνου -  Εγγονή: Θεανώ Καρδάκου 

Η γιαγιά μου είπε πως το Φθινόπωρο οι μπαχτσεβάνοι μαζεύουν τα τελευταία ζαρζαβάτια. 
Τις όψιμες ντομάτες, τα όψιμα φασόλια, τα πράσα και ότι άλλο έχει μείνει από το καλοκαίρι. 
Αφού αδειάσει ο μπαχτσές ρίχνουν κοπριά χωνεμένη και τον οργώνουν για να ανακατευτεί 
το χώμα με την κοπριά. Φυτεύουν κορκάρι για να γίνουν τα κρεμμυδάκια, σκόρδα και 
σπανάκια. Το Χειμώνα σπέρνουν τον αρακά (μπιζέλια)... 

                    Γιαγιά: Άννα Στεφάνου  - Εγγονός: Θεοφάνης Καραγκιόζης 

 

 

 

 

 

 

 



Καθαρισμός, αποξήρανη και αποθήκευση των σπόρων 

Βασικές οδηγίες για τη συγκομιδή σπόρων 

Αν θέλετε να συγκομίσετε σπόρους, αφήστε, τους πρώτους καρπούς να ωριμάσουν κανονικά 
π.χ. την πρώτη ντομάτα, τα πρώτα φασόλια κλπ. Οι πρώτοι καρποί παίρνουν τους 
περισσότερους χυμούς του φυτού και έχουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Είναι 
καλό να συλλέγουμε σπόρους και από τη μέση της καλλιεργητικής περιόδου και από το τέλος. 
Γιατί αν συλλέγουμε μόνο από την αρχή θα οδηγηθούμε σε πρώιμες ποικιλίες. Για φυτά με 
σπόρους που ωριμάζουν και ξηραίνονται πάνω στο φυτό, όπως το καλαμπόκι, τα φασόλια, τα 
μπιζέλια, τα μαρούλια, τα κουκιά, κλπ. Συγκεντρώστε μόνο τους σπόρους που έχουν ωριμάσει 
εντελώς. Το φυτό μπορεί να αρχίσει να πεθαίνει προτού οι σπόροι είναι έτοιμοι για συλλογή. 
Κάνετε τη συγκομιδή όταν οι σπόροι είναι ξεροί (όχι υγροί από την πρωινή δροσιά ή μετά από 
βροχή), μαζέψτε τους σπόρους λίγο πριν οι πρώτοι σπόροι αρχίσουν να σκάζουν και να πέφτουν 
στο έδαφος, όπως γίνεται με τα δημητριακά ή όταν ο λοβός γίνει καφέ και εύθραυστος όταν 
πρόκειται για φασόλια. 

Για ν’ αποφύγετε όμως τους μύκητες, είναι καλύτερα να μαζεύετε συνέχεια τους σπόρους προς 
το τέλος της καλλιέργειας του φυτού, έτσι ώστε οι ώριμοι σπόροι να μη μένουν στο φυτό για 
πολύ καιρό. 

Για τα φυτά με σαρκώδη καρπό, όπως κολοκύθες, πεπόνια κ.ά. να είστε υπομονετικοί. Μαζέψτε 
μόνο τους ώριμους καρπούς. Το φυτό μπορεί να είναι εντελώς νεκρό ως την ώρα που θα είναι 
έτοιμο για συγκομιδή. Τις κολοκύθες τις αφήνουμε ένα μήνα αφού ωριμάσουν και μετά τις 
κόβουμε για να πάρουμε το σπόρο τους. Οι κολοκύθες δεν μαλακώνουν αλλά, συνεχίζουν να 
ωριμάζουν για λίγους μήνες αφού κοπούν από το βλαστό.  

Για να συλλέξετε σπόρους μελιτζάνας κόψτε τους ώριμους καρπούς και αφήστε τους να 
μαλακώσουν τόσο που να μην τρώγονται πια. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία μπορείτε να 
χαράξετε τη σάρκα της μελιτζάνας σε τέσσερα σημεία, έτσι ώστε να αρχίζει να σαπίζει πιο 
γρήγορα. 

Οι σπόροι είναι έτοιμοι για συγκομιδή όταν διαχωρίζονται εύκολα από τη σάρκα, όταν τους 
τρίβετε κάτω από το νερό. Παράδειγμα, μαζέψτε όλους τους σπόρους και τη σάρκα σε ένα 
μεγάλο δοχείο ή κουβά με νερό και απελευθερώστε τους σπόρους με τα δάχτυλά σας. 

Συνήθως οι ώριμοι και υγιείς σπόροι βυθίζονται, αν όμως οι σπόροι που επιπλέον δείχνουν 
καλύτεροι από αυτούς που βυθίστηκαν ίσως τα πράγματα να είναι ανάποδα για το φυτό σας. 
(Μερικές φορές οι νεκροί σπόροι κολοκύθας μπορεί να επιπλέουν ενώ οι νεκροί βυθίζονται). 
Αυτό διευκολύνει πολύ τον καθαρισμό των σπόρων απλά τρίψτε για να φύγει η σάρκα από τους 
καρπούς από το πάνω μέρος. Μετά προσθέστε καθαρό νερό, στριφογυρίστε το πετάξτε αυτό το 
νερό. Συνεχίστε με λίγα ακόμη πλυσίματα μέχρι να απομείνουν μόνο οι σπόροι στον πάτο. 
Στραγγίστε τους και στεγνώστε τους αμέσως. 

Με παρόμοι τρόπο μπορείτε να καθαρίσετε τους σπόρους από το αγγούρι, με τη διαφορά ότι το 
αγγούρι δε χρειάζεται να σαπίσει αρκεί να έχει ωριμάσει καλά. Προσέξτε ότι οι σπόροι δεν 
πρέπει να μείνουν για πολύ μέσα στο νερό γιατί μπορεί να απορροφήσουν υγρασία, να 
φουσκώσουν και να αρχίσουν να βλασταίνουν. Μερικοί σπόροι ωφελούνται από περίοδο 
«ζύμωσης» μέσα στο νερό πριν τους καθαρίσετε από τον καρπό. Στην ντομάτα π.χ. αυτή η 
επεξεργασία λέγεται ότι μειώνει τις πιθανότητες για κάποιες ασθένειες που προσβάλλουν τον 
καρπό κατά την περίοδο της βλάστησης. 



Για να συλλέξετε σπόρους ντομάτας κόψτε τους ώριμους καρπούς στη μέση, αφαιρέστε το 
ζελατινώδες υγρό με τους σπόρους και βάλτε το μέσα σ’ ένα σουρωτήρι τσαγιού. Ξεπλύνετε με 
άφθονο νερό και τρίψτε απαλά με τα χέρια σας τη ζελατίνη. Απλώστε τους σπόρους σε 
λαδόκολλα για να στεγνώσουν. 

Για να συλλέξετε σπόρους πιπεριάς αφήστε τον καρπό πάνω στο φυτό ωσότου κοκκινίσει 
(άσχετα από την ποικιλία). Στις πιπεριές προτείνεται να συλλέγουμε από το δεύτερο καρπό και 
μετά. Κόψτε τον καρπό και αφαιρέστε τη σάρκα του. Τρίψτε ελαφρά τους σπόρους ώστε να 
διαχωριστούν και απλώστε τους σε λαδόκολλα να στεγνώσουν. 

Για το αντίδι ξεπατώστε το και βρέξτε το 2-3 φορές με το ποτιστήρι από βραδύς πολύ καλά. Το 
πρωί πριν στεγνώσει τελείως τινάξτε το και λιχνίστε το στον αέρα. 

Για να πάρουμε σπόρους από το καρότο, το ρεπάνι, τον μαϊντανό, το λάχανο, το κουνουπίδι, το 
μπρόκολο, τον άνηθο, το σέληνο, αφήνουμε ορισμένα φυτά να ωριμάσουν κανονικά και τα 
κρατάμε χωρίς να τα κόψουμε γιατί τον δεύτερο χρόνο θα μας δώσουν σπόρο. 

 

Ξήρανση. 

Βεβαιωθείτε ότι οι σπόροι είναι εντελώς στεγνοί πριν τους αποθηκεύσετε. Αυτό επιτυγχάνεται 
καλύτερα αργά και σταθερά. Μετά τον καθαρισμό αφήστε τους σπόρους για μία εβδομάδα σ’ 
ένα ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. 

Βασικές αρχές που πρέπει να έχετε υπόψη σας: 



Αφού στεγνώσουν οι σπόροι, να μην τους εκθέσετε σε υγρασία. Η εσωτερική υγρασία (όταν 
συσκευάζονται) είναι επικίνδυνη για τους αποθηκευμένεους σπόρους. Αποφεύγετε την 
υπερβολική ξήρανση, γιατί συνήθως είναι πολύ απότομη και μπορεί να καταστρέψει το έμβρυο. 
Οι θερμοκρασίες πάνω από 38°C μπορεί να προξενήσουν βλάβες στο σπόρο. Ανακατέψτε τους 
απλωμένους σπόρους μια φορά τη μέρα για να βεβαιωθείτε ότι θα στεγνώσουν ομοιόμορφα. 
Οι αποξηραμένοι σπόροι σπάνε αντί να λυγίζουν. Μετά αποθηκέψτε τους σπόρους σε πάνινα 
σακουλάκια, μεταλλικά δοχεία, σε γυάλινα δοχεία ή αεροστεγή δοχεία, με κατάλληλες ετικέτες 
που να προσδιορίζουν τον σπόρο και την χρονολογία συγκομιδής. 

Αν συσκευάσετε τους σπόρους σε γυάλοινα ή μεταλλικά δοχεία, μπορείτε να προσθέσετε μέσα 
σ’ ένα τούλι μία ποσότητα ασβέστη για να συγκρατεί την υγρασία και να εμποδίζει την 
ανάπτυξη εντόμων. 

Αποθηκέψτε σ’ ένα δροσερό και ξηρό μέρος. Η υγρασία είναι ο πιο αρνητικός παράγοντας για 
τη βιωσιμότητα των σπόρων. Οι σπόροι μπορούν να επιβιώσουν στην έρημο πολύ περισσότερο 
απ’ ότι σ’ ένα δροσερό αλλά υγρό περιβάλλον. 

Αποθήκευση των σπόρων 

Δοχεία: 

1.Ο έλεγχος θερμοκρασίας 
και υγρασίας είναι βασικός. 

Δεν αρκεί να στεγνώσουμε 
το σπόρο πριν τον 
αποθηκεύσουμε. Οι 
μεγαλύτεροι κίνδυνοι για 
μακρόχρονη συντήρηση 
προέρχονται από την 
υγρασία και απ’ την υψηλή 
θερμοκρασία ακόμη και 
όταν ο σπόρος έχει μπει σε 
φακελάκια. Η ζέστη και 
συνθήκες υγρασίας ευνοούν 
τη δραστηριότητα μύκητων και μικροβίων. Τις καλύτερες συνθήκες για αποθήκευση σπόρων 
έχουμε όταν το άθροισμα των παραγόντων θερμοκρασίας (σε βαθμούς Φαρενάιτ) και σχετικής 
υγρασίας παραμένει κάτω του 100. Για παράδειγμα, σχετική υγρασία κάτω από 30% και 
θερμοκρασίας κάτων των 70 βαθμών Φαρενάιτ (21°C) αποτελούν καλές συνθήκες 
αποθήκευσης. 

2. Οι πλαστικοί φάκελοι και τα γυάλινα βάζα είναι υδατοστεγή αλλά στο εσωτεριό τους εμπορεί 
να δημιουργηθεί υγρασία και συμπύκνωση υδρατμών. Αν τα χρησιμοποιούμε, είναι καλύτερα 
να βάλουμε στο μεγαλύτερο δοχείο κάποιο αφυδατωτικό σαν το Silica Gel ή το γάλα σκόνη ή 
τον ασβέστη (την πέτρα) για απορρόφηση της υγρασίας. 

3. Τα δείγματα από μικρούς σπόρους μπορούν να μπουν σε φακέλους. 

Έλεγχος της βλαστικότητας 

Ακόμη και αν ο σπόρος αποθηκευτεί κάτω από ιδανικές συνθήκες δεν μπορεί να παραμείνει 
ζωντανός για πάντα. Αν αποθηκεύεις σπόρο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και δεν τον 



ανανεώνεις κάθε χρόνο, είναι σημαντικό να ελέγχεις αν έχει ικανοποιητικό ποσοστό βλαστικής 
ικανότητας. Επίσης, αν υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο ο σπόρος είναι καλός, 
σιγουρέψου με ένα τεστ βλαστικότητας πριν μοιράσεις το σπόρο σε άλλος. Για να κάνεις αυτό 
το τεστ πάρε 10-15 ή και 50 σπόρους από τη συγκεκριμένη ποικιλία. Βρέξε μία χαρτοπετσέτα 
και κράτησε τη μέχρι να στραγγίξεια από το περιττό νερό. Τοποθέτησε τους σπόρους στο ένα 
άκρο της χαρτοπετσέτας και σκέπασέ τους με το άλλο. Τύλιξε την χαρτοπετσέτα σε κάλε την σε 
πλατική σακούλα. Στη συνέχεια τοποθέτησέ την σε ένα ζεστό μέρος. Οι σπόροι με πολύ καλή 
βλαστηκότητα θα βλαστήσουν σε 3-5 μέρες, οι λιγότερο σε 7-10 μέρες. Στο τέλος, μέτρησε τους 
σπόρους που έχουν βλαστήσει και υπολόγησε το ποσοστό βλαστικότητας. Όταν το ποσοστό 
αρχίσει να πέφτει τότε ο σπόρος θα πρέπει να σπαρθεί την ερχόμενη σαιζόν. 

Πηγή: Πελίτι, Εγχειρίδιο για τη Συλλογή και Διατήρηση των Ντόπιων Ποικιλιών (σελ. 85 – 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας στο παζάρι του Σαββάτου 

Οι σπόροι που συλλέξαμε στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος « συλλογή, φύλαξη, διάδοση ντόπιων 
ποικιλιών από χέρι σε χέρι», φυτεύτηκαν σε σπορεία το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, με τη φροντίδα μας 
βλάστησαν και 
όταν ήταν έτοιμοι 
για μεταφύτευση, 
τα παιδιά τους 
πήγαν στο 
σαββατιάτικο 
παζάρι στις 27 
Απριλίου και 
χάρισαν τα φυτά 
στους 
συγχωριανούς 
τους, μαζί με ένα 
ενημερωτικό 
φυλλάδιο για την 
αξία της 
διατήρησης και διάδοσης των ντόπιων ποικιλιών. « ... μονάχα με την ανταλλαγή των δώρων της Γης θα βρείτε 
αφθονία και ικανοποίηση. Αλλά αν δεν κάνετε την ανταλλαγή αυτή με αγάπη, καλοσύνη και δικαοισύνη, αυτή 
θα οδηγεί μερικούς στην απληστία κι άλλους στην πείνα...»         Χαλίλ Γκιμπράν, Ο Κήπος του Προφήτη.  

Γιατί να φυλάξω σπόρους ντόπιων ποικιλιών; 

   Οι σπόροι αποτελούν τον πρώτο κύκλο και είναι η αρχή της τροφικής αλυσίδας. Ο έλεγχος του 
σπόρου σημαίνει έλεγχος όλης της τροφικής αλυσίδας. Η Ελλάδα είναι μία από τις 17 χώρες της 
γης που η φυτοποικιλότητά τους έχει παγκόσμια σημασία. Από τα 12.000 είδη φυτών που 
υπάρχουν στην Ευρώπη, στη χώρα μας φύονται περίπου 5.700 είδη φυτών από τα οποία τα 740 
είναι ενδημικά, φυτρώνουν μονάχα στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο. Η Ελλάδα 
βρίσκεται σε ένα από τα κέντρα εξάπλωσης των ποικιλιών, αυτό της Ανατολικής Μεσογείου, 
έχει μία γεωργική παράδοση εδώ και 10.000 χρόνια και έχει πάρα πολλά μικροκλίματα. Γι αυτό, 
για να μη χάσουμε αύριο αυτά που έχουμε σήμερα: 

1) Μαθαίνουμε για τις ντόπιες ποικιλίες που είναι ένα ζωντανό κομμάτι του πολιτισμού 
μας και που καλλιεργούνται από την αρχαιότητα έως σήμερα (φάβα Σαντορίνης, 
μονόκοκκο σιτάρι κλπ.) ή ήρθαν αργότερα στη χώρα μας και προσαρμόστηκαν στις εδώ 
συνθήκες. 

2) Διατηρούμε ντόπιες ποικιλίες γιατί έχουν μεγάλη γενετική βάση. Έχουν δοκιμαστεί στο 
πέρασμα του χρόνου από την ίδια τη φύση, άντεξαν και αυτό τις κάνει να καρπίζουν ότι 
καιρό κι αν κάνει. 

3) Κάθε χρόνο κρατούμε το δικό μας 
σπόρο. 

4) Οι ντόπιες ποικιλίες έχουν άρωμα, 
χρώμα & γεύση. 

5) Οι σπόροι των ντόπιων ποικιλιών 
έχουν ιστορία παράλληλη με τους 
ανθρώπους. 
Μέσα στον 20 ό αιώνα, η βιομηχανοποίηση κατάφερε σχεδόν την εκδίωξή του από τα 
χωράφια και στη χώρα μας, για χάρη υβριδικών ποικιλιών. 

6) Μην καταστρέφουμε την ελληνική γεωργία και το περιβάλλον, αγοράζοντας εισαγόμενα 
γεωργικά προϊόντα. Είναι σημαντικό να αναζητούμε σπόρους στους ανθρώπους γύρω 
μας.                                                                                                                                                                      



Τα παιδιά γράφουν...   σπορο ιστορίες ..... 

Το σποράκι που έγινε ντοματάκι           

 Μια μέρα σαν όλες τις άλλες, ένας γεωργός πήγε να φυτέψει ντομάτες στο θερμοκήπιό του. 
Ήταν αρχές της Άνοιξης και τα χελιδόνια πετούσαν από εδώ κι από κει, σαν μικρά παιδάκια που 
παίζουν κυνηγητό. Τα σποράκια μέσα στη χάρτινη σακούλα γελούσαν ευτυχισμένα διότι σε λίγο 
καιρό θα γίνονταν ολόκληρες, τραγανές και ζουμερές ντομάτες. Όμως το κάτω-κάτω μέρος της 
σακούλας ήταν λίγο σκισμένο και ωωωωπ! έπεσε κάτω ένα σποράκι το οποίο ήταν το πιο παλιό 
απ’ όλα. Το καημένο φώναξε και ξαναφώναξε αλλά κανείς δεν το άκουγε. Για κακή του τύχη, 
εκείνη τη στιγμή ένα πεινασμένο χελιδόνι έψαχνε και ξαναέψαχνε να βρει φαγητό αλλά του 
κάκου. Το έδαφος έτρεμε από τα δυνατά του βήματα, έτσι φάνηκε στο σποράκι... ΜΠΑΜ! και 
ΜΠΟΥΜ! και ΜΠΑΜ! και ΜΠΟΥΜ!.εκανε το έδαφος. Το πεινασμένο χελιδόνι έψαχνε στο 
έδαφος μπας και βρει κάτι για να ξεγελάσει την πείνα του και ΤΣΑ!  στο βάθος του χορταριού 
βλέπει ένα φοβισμένο σποράκι να φωνάζει βοήθεια αλλά κανείς να μην το ακούει. Το χελιδόνι 
τρέχει γρήγορα να το αρπάξει. Ευτυχώς το είδε το σποράκι και άρχισε να τρέχει και να τρέχει 
ασταμάτητα και ΤΣΟΥΠ! μπαίνει μέσα μέσα σε μία τρύπα η οποία γλιστρούσε πολύ μέχρι που 
σταμάτησε. Μα τα πράγματα δεν τελειώνουν εδώ, για μιά στιγμή άκουσε κάτι βήματα να 
πλησιάζοιυν όλο και πιο πολύ. Ήταν τα μυρμήγκια τα οποία πήγαιναν να δουν ποιος εισβολέας 
μπήκε μέσα στη φωλιά τους. Το σποράκι άρχισε πάλι να τρέχει και να τρέχει μέχρι που βρέθηκε 
σε ένα σταυροδρόμι και μπήκε στη δεξιά τρύπα και έτρεχε και έτρεχε ασταμάτητα μέχρι που 
βρέθηκε σε αδιέξοδο αλλά ευτυχώς το έχασαν. Το σποράκι ήταν τόσο κουρασμένο που το πήρε 
ένας βαθύς, γλυκός ύπνος. Όταν ξύπνησε ένιωθε πολύ διαφορετικό. Είχε φυτρώσει και το πιο 
συναρπαστικό ήταν ότι φύτρωσε μέσα στο θερμοκήπιο μαζί με τους άλλους σπόρους. Μόλις τον 
είδαν όλοι τους άρχισαν τις ερωτήσεις και αυτός τους είπε όλα αυτά που τράβηξε. Έτσι με τον 
καιρό, τον ήλιο, το νερό και τον αέρα, αυτοί μεγάλωσαν πιο πολύ, έγιναν ολόκληρα φυτά, 
άνθισαν και κάρπισαν, έβγαλαν ντομάτες. Είναι οι ντομάτες που οι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν 
στη διατροφή τους γιατί τους δίνουν πολλά θρεπτικά συστατικά .                                                            
Έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα ξέροντας πως κάθε πλάσμα στη Γη από το μικρότερο 
μέχρι το μεγαλύτερο έχει τη δική του αποστολή και αξία! 

                                                                                                    Στέλλα Ντολλάνι, μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

Η εταιρεία με τα υβρίδια και οι αγρότες 

Κάποτε υπήρχε μία εταιρεία που λεγόταν Mansantra και παρασκεύαζε υβρίδια, δηλαδή 
μεταλλαγμένους σπόρους. Οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί έμοιαζαν λες και κάποιος κακός 
μάγος να τους είχε κάνει μαγικά για να παράγουν συνέχεια υβρίδια. Έφτιαχναν πολλά και ήταν 
όλα ίδια καθώς επίσης έφτιαχναν και πολλά παράξενα όπως τετράγωνα καρπούζια. Το πιο 
τρελό ήταν ότι έκαναν συνδυασμούς δηλαδή π.χ έπαιρναν καρότα κα ψάρι και γινόταν το 
υβρίδιο ψαρότα. Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι είναι αυτά τα υβρίδια καθώς 
και τι προβλήματα προκαλούσαν και αφού δεν ήξεραν έτρωγαν ντομάτα ακόμη και το χειμώνα. 
Πολλοί αγρότες διατηρούσαν τους σπόρους τους από παλιότερα, από τους παππούδες τους και 
δεν έβαζαν υβρίδια αφού οι σπόροι που είχαν, αναπαράγονταν κάθε χρόνο. Μερικοί όμως 
έβαζαν υβρίδια τα οποία ήταν μόνο για ένα χρόνο και τον επόμενο χρόνο έπρεπε να αγοράζουν 
καινούριους. Η εταιρεία βλέποντας ότι λίγοι αγοράζουν τους μεταλλαγμένους σπόρους που 
έφτιαχναν και επειδή είχαν πολλά χρήματα και πολλές διασυνδέσεις κατάφεραν με πονηριές, 
εκβιασμούς και κόλπα, να κάνουν και τους υπόλοιπους να τα αγοράζουν. Έτσι όλοι άρχισαν να 
φυτεύουν υβρίδια με αποτέλεσμα οι σπόροι των παππούδων που αναπαράγονταν κάθε χρόνο 
να μην χρησιμοπούνται πια. Η εταιρεία ήταν πολύ χαρούμενη και ευχαριστημένη από όλο αυτό 
ώσπου μία μέρα, ένα πρωινό, όλα άλλαξαν. Οι αγρότες άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι τα 



υβρίδια μόνο κακό προξενούσαν στις καλλιέργειές τους, ήταν στείροι κι έκαναν το χώμα φτωχό, 
ενώ οι γνήσιοι ντόπιοι σπόροι των παππούδων τους ήταν καλύτεροι διότι ανανεώνονταν κάθε 
χρόνο και είχαν περάσει από γενιά σε γενιά. Έτσι όλοι μαζί στράφηκαν εναντίον της εταιρείας, 
λέγοντας στους ιδιοκτήτες ότι μόνο οι παλιοί σπόροι κάνουν καλό και τα υβρίδια κάνουν κακό. 
Η εταιρεία παρά τις διασυνδέσεις και τα χρήματα που είχε, δεν μπόρεσε να αποτρέψει τους 
αγρότες να ξαναφυτέψουν τους σπόρους των παππούδων τους και έτσι καταστράφηκε εντελώς. 
Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι οι αγρότες έμαθαν την αξία των παλιών σπόρων και ότι οι 
σπόροι μεταφέρονται από χέρι σε χέρι και από καρδιά σε καρδιά. Τέλος, όλα έγιναν όπως πριν 
που όλοι όσοι είχαν κήπους τους καλλιεργούσαν με παλιούς ντόπιους σπόρους και έζησαν 
αυτοί καλά χρησιμοποιώντας τους παλιούς σπόρους και εμείς καλύτερα.                                                  
Είμασταν κι εμείς εκεί και φάγαμε μια σούβλα φακή! 

                                                                                                      Ειρήνη Μανώλα, μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

 

Βλασταίνουν , ανθίζουν , καρπίζουν , τρέφουν. Μικρά θαύματα που τους 
χρωστούμε την ύπαρξή μας….οι ποιητές και οι λογοτέχνες δεν έμειναν 
ασυγκίνητοι από την παρουσία μας. Τα παιδιά μας ανακάλυψαν και στη 
λογοτεχνία.... 

« …..όταν κομματιάζεις ένα μήλο με τα δόντια σου , πες του, 

μέσα στην καρδιά σου: 

«Οι σπόροι σου θα ζήσουν μέσα στο σώμα μου, 

Και τα μπουμπούκια τ΄αυριανά σου 

θ΄ ανθίσουν μέσα στην καρδιά μου, 

Και η ευωδιά σου θα γίνει ανάσα μου, 

Και μαζί θα χαιρόμαστε όλες τις εποχές …»                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Ο κήπος του προφήτη,   Χαλίλ Γκιμπράν 

 

«...Και τι σημαίνει να δουλεύεις με αγάπη; Σημαίνει να σπέρνεις σπόρους με τρυφερότητα και 
να μαζεύεις τη σοδειά με χαρά, σα νά΄ταν να φάει τον καρπό η αγαπημένη σου ψυχή...  Να 
είσαι γεωργός που νιώθει ότι κρύβει ένα θησαυρό με κάθε σπόρο που σπέρνει...»   

« Μόνο όταν ανταλλάσσουμε τα δώρα της Γης θα βρούμε αφθονία και ικανοποίηση. Αλλά αν δε 
γίνει αυτή η ανταλλαγή με αγάπη, καλοσύνη και δικαιοσύνη, αυτή θα οδηγεί μερικούς στην 
απληστία κι άλλους στην πείνα...»                         

                                                                                                    Ο κήπος του Προφήτη,  Χαλίλ Γκιμπράν    

 

 



«Βρίσκει το νερό  στη χλόη 

Δενδρολίβανο κι αλόη.... 

Σπόρο πέταξα τ ΄ ανέμου 

Και δεντράκι έγινέ μου 

Νά΄βρει χώμα να θεριώσει 

Άλλο σπόρο να μου δώσει...» 

                                        Το Τραγούδι του Λειδινού,  Νίκος Γκάτσος 

 

«Όλη η Δόξα του Κόσμου χωράει μέσα σε έναν Σπόρο από καλαμπόκι» 

                                                                                                         Χοσέ Μαρτί 

   

 « ...Τ΄ άνθη μιλούν. Από τα πέταλά τους αναδύονται συχνά μικρούτσικες παιδίσκες. Η εκδρομή 
αυτή δεν έχει τέλος.» 

                                                                                               Ανδρέας Εμπειρίκος    

 

«..... πέστε μου είναι η τρελή ροδιά 

Που σκιρτάει στο φως σκορπίζοντας το καρποφόρο γέλιο της...»  

                                                                                                   Οδυσσέας Ελύτης 

 

«Ξεκινάμε ανάλαφροι καθώς η γύρη 

Που ταξιδεύει στον άνεμο 

Γρήγορα πέφτουμε στο χώμα 

Ρίχνουμε ρίζες, ρίχνουμε κλαδιά 

Γινόμαστε δέντρα που διψούν ουρανό 

Κι όλο αρπαζόμαστε με δύναμη απ΄ τη γη..»                                                                                                     

                                                                                                   Μελισσάνθη   

 



- Θα σε ρωτήσω, δέσποτα, πόσα πινάκια σπέρνεις; 
- Σπέρνω σιτάρι δώδεκα, κριθάρι δεκαπέντε...   

                                                                   Δημοτικό τραγούδι 

«Πράσινη μέρα λιόβολη, καλή πλαγιά σπαρμένη                                                                             
Κουδούνια κια βελάσματα, μυρτιές και παπαρούνες...»                                                                                                                              

                                                                           Γιάννης Ρίτσος 

«... τότε πρόβαινε κι η πρώτη βλάστηση: η βροχή ζωογονούσε το σπόρο κι όλο το περιβόλι 
σκεπαζόταν από αραιή πρασινάδα, από μικροσκοπικά βλαστάρια, από φυτράδια το 
περισσότερο δικοτυλήδονα, με τα δυο αρχικά καταπράσινα φυλλάκια πάνω απ΄το χώμα και την 
κάτασπρη ριζούλα από κάτω....»  

                                                                            Το περιβόλι μας,  Γρ. Ξενόπουλος  

 

 

1-Σκέψου τι πράματα γλυκά                                             2-  Κοιμούνται αμέτρητα σπαρτά 
κοιμούνται κάτωθε απ΄το χιόνι.                                     Κι όλο ονειρεύονται τ΄αστάχυα.                                          
Κοιμάται ο σπόρος μυστικά,                                            Τ΄άγρια μπουμπούκια, σφαλιστά,                        
καθώς το φύτρο του φυτρώνει.                                      Ύπνος τα παίρνει, μες τα βράχια... 

 3-Έχει όλ΄ η πλάση κοιμηθεί                                         4- Και τότες! Ρόδα, γιασεμιά,                                
Κάτω απ΄το κάτασπρο σεντόνι,                                     γλυκά κεράσια, χρυσά στάχυα                          
Ωσότου να της πει στ΄αυτί                                             κι η αγαπημένη η κυκλαμιά                                    
Μια συλλαβή το χελιδόνι.                                              Ευχαριστώ! Θα πει στα βράχια.  

                                                                             Κάτω απ΄το χιόνι,  Τέλλος Άγρας 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εκφράζουμε τις απόψεις μας, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και 
τα συναισθήματά μας....... τη γνώση που αποκτήσαμε  από τους 
μικρούς μας φίλους, τους σπόρους ! 

Το φετινό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα ήταν μια μοναδική εμπειρία για εμάς. Το θέμα μας ήταν  
« συλλογή, φύλαξη, διάδοση ντόπιων ποικιλιών από χέρι σε χέρι...» και το σύνθημά μας « όλη η 
Δόξα του κόσμου χωράει μέσα σε έναν σπόρο από καλαμπόκι» . Πολλά παιδιά ενδιαφέρθηκαν 
και δραστηριοποιήθηκαν για την επίτευξη της εργασίας. Εξάλλου οι σπόροι στο χωριό μας, 
έχουν εξαιρετική σημασία για εμάς και στηρίζουν την τοπική οικονομία. Για το λόγο αυτό το 
συγκεκριμένο θέμα προκάλεσε το ενδιαφέρον των παιδιών. Δουλέψαμε όλοι μαζί αλλά 
ταυτόχρονα  και ατομικά. Πήραμε συνεντεύξεις από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Μια 
εργασία ευχάριστη γιατί ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, μάθαμε τις αντιλήψεις τους για τους 
ντόπιους σπόρους και αντλήσαμε πολλές σημαντικές πληροφορίες για τις ντόπιες ποικιλίες που 
θα έπρεπε να γνωρίζει κάθε Βελβεντινός για να διαχειρίζεται σωστά το πολύτιμο αυτό δώρο της 
Φύσης. Επίσης ζητήσαμε από τους παππούδες μας να μας δώσουν σπόρους από διάφορα φυτά 
και δημιουργήσαμε στο σχολείο μας μια Κιβωτό Παλιών Σπόρων. Έπειτα κάναμε μια άλλη 
δραστηριότητα, εξίσου ενδιαφέρουσα: φυτέψαμε τους σπόρους μας!   Η δραστηριότητα που 
μου άρεσε πολύ – και πιστεύω ότι άρεσε πολύ και στα άλλα παιδιά – ήταν η τριήμερη εκδρομή 
μας στο Κ.Π.Ε. Παρανεστίου. Κάναμε μάθημα στις αίθουσές του, ευαισθητοποιηθήκαμε στο 
θέμα της ορθολογικής διαχείρησης των σπόρων και γενικότερα του Περιβάλλοντος, πήραμε 
συνεντεύξεις από τους κατοίκους του Παρανεστίου, επισκεφτήκαμε το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας του, την Κοινότητα « Πελίτι» όπου φυτέψαμε και μια ροδακινιά παλιάς ποικιλίας του 
Βελβεντού. Το σημαντικό είναι ότι συνεργαστήκαμε με υπέροχους ανθρώπους! Το γεγονός αυτό 
σε συνδυασμό με την ομαδικότητα των παιδιών έδωσαν ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Η τελευταία 
μας δράση ήταν να πάμε τα φυτά που είχαμε φυτέψει στο παζάρι του χωριού μας, να τα 
προσφέρουμε στους συγχωριανούς μας με την ευχή " Καλή«Ρίζα!» και να μοιράσουμε 
ενημερωτικά φυλλάδια για τη σωστή χρήση των σπόρων ντόπιων ποικιλιών. Τέλος, στην Κοζάνη, 
παρουσιάσαμε την εργασία μας . Προσωπικά μου άρεσε πολύ το Πρόγραμμα που υλοποιήσαμε 
γιατί είχε ενδιαφέρον περιεχόμενο και αποκομίσαμε γνώσεις!                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                    Ελένη Καστανάρα, μαθήτρια Β΄Γυμνασίου  

.....ύστερα από εργασίες, συνεντεύξεις από κατοίκους και από ειδικούς, ανταλλαγή σπόρων 
ντόπιων ποικιλιών στα πλαίσια μιας τριήμερης περιβαλλοντικής εκδρομής στο Παρανέστι 
Δράμας και στην Κοινότητα « πελίτι», φύτεμα και καλλιέργεια σπόρων και προσφορά των 
φυτών στους συγχωριανούς μας, ΜΑΘΑΜΕ πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που θα μας 
χρειαστούν σε όλη μας τη ζωή!  Μπορώ να πω, πως η πιο όμορφη στιγμή για μένα, ήταν όταν 
μοιράζαμε τα φυτά στους παππούδες μας! Το χαμόγελό τους και τα καλά τους λόγια ήταν 
σπουδαία επιβράβευση για εμάς......                        

                                                                                                       Εύη Ζανδέ, μαθήτρια Β΄Γυμνασίου  

.......στο Παρανέστι κάναμε πολλές δραστηριότητες που αφορούσαν στους σπόρους. 
Επισκεφτήκαμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, πήραμε συνεντεύξεις από τους κατοίκους του 
χωριού, τους ρωτήσαμε για τους σπόρους, τη διατήρησή τους και τη διάδοσή τους...... Μου 
άρεσε που όλες τις δράσεις του Προγράμματος τις κάναμε σε συνεργασία με το άλλο τμήμα της 
Β΄Γυμνασίου......................                                                                                                                                                                                  

                                                                                           Γιάννης Παπαγιοβάνης, μαθητής Β΄Γυμνασίου   

 



........πήραμε συνεντεύξεις από τους παππούδες μας για τη διατήρηση των σπόρων κι αυτοί μας 
έδωσαν μερικούς από αυτούς που είχαν φυλάξει για να τους φυτέψουν την επόμενη χρονιά. Στο 
σχολείο μας κάναμε κι εμείς το ίδιο. Τους φυτέψαμε σε μικρά γλαστράκια, τους εξασφαλίσαμε 
σταθερή θερμοκρασία, φως, αέρα, νερό, τους λέγαμε κάθε πρωί « καλημέρα!» και περιμέναμε 
να βλαστήσουν!...........Μέσα από τις δράσεις του Προγράμματος που υλοποιήσαμε αυτή τη 
σχολική χρονιά, μάθαμε να συνεργαζόμαστε, να είμαστε μέλη μιας ομάδας, τη σημαντική θέση 
που έχουν οι σπόροι στην τροφική αλυσίδα, τη σημασία της διατήρησης και διάδοσης σπόρων 
ντόπιων ποικιλιών.....Εύχομαι οι άνθρωποι να κατανοήσουν το νόημα της εργασίας αυτής! .......    

                                                                                                    Φωτεινή  Ζέρβα, μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

......στην αρχή συνεργάστηκα με τους συμμαθητές μου για να πάρου συνεντεύξεις και να 
μαζέψουμε παλιούς σπόρους. Εγώ όμως δυσκολεύτηκα να φέρω παλιούς σπόρους γιατί αυτοί 
που είχαν φυλάξει οι γονείς μου είχαν χαλάσει......στενοχωρέθηκα γι αυτό γιατί μου άρεσε που 
συμμετείχα στο πρόγραμμα και ήθελα να προσφέρω κι εγώ όπως οι συμμαθητές 
μου.....αποζημιώθηκα όμως γιατί πήραμε συνεντεύξη από τον κύριο Νίκο Ζορμπά, παλιό 
καλλιεργητή που διατηρεί σπόρους από το 1925, τον προσκαλέσαμε στο σχολείο μας και μας 
είπε πολλές ιστορίες για τους σπόρους..........     

                                                                                                Κλεμεντίνα Κιόσε, μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

.........περισσότερο όμως μου άρεσε που φυτέψαμε αυτούς τους σπόρους και όταν βλάστησαν, 
πήγαμε στο παζάρι και προσφέραμε τα φυτά στους παππούδες και στους γονείς μας........έμαθα 
πολλά, διασκέδασα και θα ήθελα να το ξανακάνω........  

                                                                                                 Ειρήνη Μανώλα, μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

Αυτό που θεωρώ το πιο ενδιαφέρον κομμάτι από το Περιβαλλοντικό μας Πρόγραμμα είναι η 
τριήμερη εκδρομή, οι συνεντεύξεις που πήραμε από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, οι 
σπόροι που συλλέξαμε, οι βόλτες στα Πιέρια και στη Ροδόπη.....   έμαθα πολλά για τον τόπο μου 
και τη φύση, ήρθα πιο κοντά με τον παππού και τη γιαγιά μου, έμαθα να συνεργάζομαι με άλλα 
παιδιά, έκανα περισσότερους φίλους...........   

                                                                                                                  Χρυσάνθη Παπαγόρα, μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

Το Πρόγραμμα των σπόρων το οποίο πραγματοποιήσαμε φέτος, ήταν πολύ ενδιαφέρον και 
περάσαμε υπέροχα. Εκτός από το ότι μάθαμε να συνεργαζόμαστε και να δρούμε ομαδικά, να 
δουλεύουμε για τον κοινό στόχο και να διαλέγουμε τις πληροφορίες που μας χρειάζονται 
σύμφωνα με την κρίση μας, ΠΑΝΩ απ΄όλα καταλάβαμε εμείς οι ίδιοι τη σημασία της διατήρησης 
σπόρων ντόπιων ποικιλιών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια και αυτή τη 
γνώση προσπαθήσαμε να την μοιραστούμε με τους συνανθρώπους μας. Έτσι ώστε όλοι να 
ξέρουμε την αξία των σπόρων και να τους αξιοποιούμε σύμφωνα με την Αρχή της Αειφορίας. 
Ελπίζω να καταφέραμε να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα στους ανθρώπους γύρω μας γιατί για 
εμένα ΑΥΤΟ  ήταν το σημαντικότερο!                             

                                                                                                                 Θεανώ  Καρδάκου, μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

......συνεργαστήκαμε όλοι μαζί, μαθητές και δάσκαλοι........για μένα ήταν μια πολύ ωραία 
εμπειρία......                                                                                          

                                                                                                         Στέλλα Ντολλάνι, μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

 



...... μου άρεσε το παιχνίδι που παίξαμε στο Κ.Π.Ε. Παρανεστίου, σε ένα λιβάδι δίπλα στο Νέστο 
ποταμό, για τη διαχείρηση της τροφής. Χωρίστηκαμε σε λύκους, πρόβατα και τριφύλια...... 
γνωρίσαμε και παιδιά από σχολείο της Αθήνας, αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή ! ! ! 

                                                                                                          Νίκος Αθανασιάδης, μαθητής Β΄Γυμνασίου 

......μάθαμε να εκφράζουμε την άποψή μας, να ακούμε τη γνώμη του άλλου.....καλλιεργήσαμε 
αρετές όπως υπομονή, επιμονή, θέληση, αγάπη...... οι καθηγητές του προγράμματος ήταν κοντά 
μας, μας καθοδηγούσαν, συνεργάζονταν.........πρωτόγνωρη εμπειρία, κέρδισα 
πολλά.........σίγουρα θα ξαναπάρω μέρος!       

                                                                                       Ιφιγένεια Κοσμά, μαθήτρια Β΄Γυμνασίου 

...... πιστεύω ότι μας βοήθησε να καταλάβουμε την αξία των σπόρων και ότι όλα τα πλάσματα 
εξαρτώμαστε από αυτούς......ενδιαφέρον είχαν οι συνεντεύξεις που πήραμε από τους κατοίκους 
του Παρανεστίου... 

                                                                                                        Γιάννης Μύρος, μαθητής Β΄Γυμνασίου 

 

..... στο Παρανέστι φυτέψαμε βελβεντινή ροδακινιά και φράουλα.......και από εκεί φέραμε στο 
Βελβεντό σπόρους από ντόπια ποικιλία καλαμποκιού που γίνεται ποπ κορν και τους φυτέψαμε 
στο σχολείο και στους μπαξέδες μας........  

                                                                                                          Γιάννης  Καραχίτος, μαθητής Β΄Γυμνασίου 

 

.........στην κοινότητα « Πελίτι» από τον κύριο Σαϊνατούδη ακούσαμε ένα όμορφο παραμύθι για 
το σιτάρι και μάθαμε για τις διαφορές ανάμεσα στους σπόρους ντόπιων ποικιλιών και στα 
υβρίδια.........                                                            

                                                                                        Γιάννης Ζέρβας, μαθητής Β΄Γυμνασίου    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΗΓΕΣ 
 

 Προσωπικές Μαρτυρίες κατοίκων του Βελβεντού 

 Εγχειρίδιο για τη συλλογή και διατήρηση των ντόπιων 

ποικιλιών – Πελίτι ( σελ. 85-90 ). 

 Περιοδικό Πύλη 

 Λεξικό της Φύσης, Εκδόσεις Ερευνητές 

 Ανακαλύπτω τη Φύση, Εκδόσεις Ερευνητές 

 Λεξικό, Γ. Μπαμπινιώτη 

 Κείμενα  Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας, Γυμνάσιο 

 Ο Κήπος του Προφήτη, Χαλίλ Γκιμπράν 

 Σχολικά βιβλία Βιολογίας και Οικιακής Οικονομίας, 

Γυμνάσιο 

 Διαδίκτυο 

 


