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Με σύνθημα «Υποδεχόμαστε την 
Άνοιξη με μια γιορτή που μας 
αφορά όλους» τα μέλη της τοπι-

κής ομάδας ΠΕΛΙΤΙ Ηρακλείου θα πραγ-
ματοποιήσουν για το ερχόμενο Σαββα-
τοκύριακο, 5 και 6 Απριλίου την τρίτη 
κατά σειρά «Γιορτή Σπόρων»  στον Πύρ-
γο του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.  

Της Πόπης Πρωτογεράκη 

Στην εκδήλωση εκτός από το Δήμο Αρχανών-
Αστερουσίων συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές 
αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής, η 
Ένωση Πεζών, το Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων 
Μεσαράς και αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

Ανταλλαγή Σπόρων 
Επιδίωξη των συμμετεχόντων είναι να ενεργο-
ποιήσουν όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας και 
της τοπικής οικονομίας με πηγαίες δράσεις που 
θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες 
των ανθρώπων. Ο Δήμος Αρχανών- Αστερου-
σίων με πλήρη επίγνωση της ιδιαίτερης σημα-
σίας της διάσωσης και διάδοσης των σπόρων 
από ντόπιες ποικιλίες ξεκίνησε πριν δύο χρόνια τη 
συστηματική δράση προς την κατεύθυνση αυτή, 
παρέχοντας υλικά και τεχνική υποστήριξη. Στην 
προσπάθεια αυτή συνοδοιπόρος ήταν εξαρχής και 
η τοπική ομάδα ΠΕΛΙΤΙ Ηρακλείου. 
Κάθε χρόνο η καλλιέργεια ενός χωραφιού δίπλα 
στο Γυμνάσιο του Πύργου απέδιδε καρπούς και 
σπόρους από όσπρια, σιτηρά, καλοκαιρινά και 
χειμερινά φρούτα και λαχανικά. Η ανάγκη συμβο-
λικής αποτύπωσης και δημοσιοποίησης της όλης 
προσπάθειας οδήγησε στην καθιέρωση της «Γιορ-
τής των Σπόρων» που αποτελεί πλέον παγκρήτιο 
γεγονός. Έτσι τα μέλη της ομάδας και όλοι όσοι 
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μοιράζονται τον 
«πλούτο» των σπόρων που παράγονται με παρα-
δοσιακό τρόπο και δίνουν γεύση και άρωμα στη 
ζωή μας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΛΡΙΛΙΟΥ

18:30 – 20:00
 Παρουσίαση σχετικών δράσεων του Δήμου Αρ-
χανών Αστερουσίων
 Παρουσίαση Δράσεων της Τοπικής Ομάδας ΠΕ-
ΛΙΤΙ Ηρακλείου

Ομιλίες:
  «Νομοθεσία και σπόροι στην Ε.Ε.»

Γκισάκης Βασίλης, Γεωπόνος, Διαχειριστής 
BiotechWatch.gr

  «Τράπεζες Σπόρων και διατήρηση των τοπικών 
ποικιλιών»

Αδαμαντία Κοκκινάκη, Βιολόγος – Τράπεζα Φυτο-
γεννετικού υλικού MAIX

  «Η αναζήτηση της αυτάρκειας για την υγεία μας 
και την υγεία του πλανήτη»
 Μηλογιαννάκη Μαλάμω – Σπορίτες Χανίων
  «Το ξεκίνημα ενός εγχειρήματος για την Διάδο-
ση των τοπικών ποικιλιών»

από την Πολιτιστική Ένωση Δήμου Αγίου Νικολάου
  «Το θέμα των Σπόρων στην Ε.Ε. και τα κινήματα 
των Πολιτών» Κρίτων Αρσένης – Ανεξάρτητος 
Ευρωβουλευτής

20:00 – 21:30
 Workshops  
 Στρογγυλά Τραπέζια
 Παράλληλες Δράσεις

21:30
 Μουσική βραδιά με Μουσικούς από το Μουσικό 
Εργαστήρι Λαβύρινθος

22:00
 Συμφάγωμα και μουσική παρέας

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
10:00  Έναρξη γιορτής
11:00   Ανταλλαγή Σπόρων μεταξύ Καλλιεργητών
11:15   Χωρισμός σε ομάδες εργασιών
12:30   Προσφορά σπόρων στους ενδιαφερόμε-
νους
13:30    Παραδοσιακή Μουσική και Συμφάγωμα

Για όσους το επιθυμούν θα υπάρχει η δυνατότητα 
διανυκτέρευσης στο σχολείο του Πύργου.

5 & 6 Απριλίου στο Γυμνάσιο 

Με πρωτοβουλία της ομάδας ΠΕΛΙΤΙ Ηρακλείου 

3η Γιορτή Σπόρων 
στον Πύργο 

Τρίτη 1 Απριλίου  2014

Την Πέμπτη 27 Μαρτίου   στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών στα 
πλαίσια της συνεργασίας του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματι-
κών κ. Ιωάννη Κανέλλου με την Σχολική Σύμβουλο Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης κα Ειρήνη Μπαγιάτη, πραγματοποιήθηκε σεμι-
νάριο για τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
με αντικείμενο τα διδακτικά προβλήματα των κλασμάτων στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Σπάνιο
Όπως σημειώνει ο κ. Κανέλλος «Επιμορφωτικές δραστηριότητες 
στις οποίες συναντώνται Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας με 
Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι, δυστυ-
χώς, εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Επομένως το εν λόγω σεμι-
νάριο  με χαροποίησε ιδιαίτερα διότι μπορεί να συνυπολογιστεί 
και να συμβάλλει στο άνοιγμα του διαλόγου ανάμεσα στις εκ-
παιδευτικές κοινότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.  Όσοι λάβαμε μέρος είχαμε την ευκαιρία να ανταλ-
λάξουμε απόψεις και εμπειρίες και πιστεύω ότι ολοκληρώσαμε 
το σεμινάριο πλουσιότεροι σε σκέψεις, προβληματισμούς και 
διδακτικές ιδέες. Για όλους αυτούς τους λόγους, θέλω να ευχαρι-
στήσω την συνάδελφο Ειρήνη Μπαγιάτη καθώς και όλους όσοι 
συμμετείχαν. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους συναδέλφους Γρηγόρη 
Γιαμαλάκη, Πατέρα Νικόλαο Ξυλούρη και Γιάννη Μαθιουδάκη για 
τη ζεστασιά της φιλοξενίας».

Τα διδακτικά προβλήματα
 των κλασμάτων

Σεμινάριο στις Μοίρες για τους Εκπαιδευτικούς 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Το σεμινάριο έγινε στο 1ο Δημοτικό Μοιρών 

Ο κ. Ι. Κανέλλος & η κα Ειρήνη Μπαγιάτη με τον κ. Γ.  Γιαμαλάκη 


