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Κριτήρια επιλογής του θέματος 

 Η ανάγκη γνωριμίας με την καλλιέργεια της ελιάς, την ιστορία  
και τα προϊόντα της. 

 Η ελιά στο οικοσύστημα και ο ρόλος στην οικονομία της 
περιοχής και την υγεία των κατοίκων (βασική διατροφή) και η 
ανάγκη δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης. 

 Το θέμα είναι επίκαιρο (Φθινόπωρο:  συγκομιδή της ελιάς, 
τοπική έκθεση «Ελαίας εγκώμιον». 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
 Γνωστικοί: - Γνωριμία με το οικοσύστημα του ελαιώνα και 

κατανόηση του ρόλου της καλλιέργειας της ελιάς στη 
διαμόρφωση της ελληνικής φύσης. 

     - Να μάθουν οι μαθητές τις ποικιλίες της ελιάς (δέντρου) και 
τις ποικιλίες ελιών (καρπού), όπως και την παραγωγή λαδιού 
παλιότερα και τώρα. 

     - Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με την ελιά και το ρόλο που 
έπαιξε από τα παλιότερα χρόνια μέχρι και σήμερα στη 
διατροφή, τους αγώνες, τη θρησκεία, την τέχνη κλπ. 

 Συναισθηματικοί: - Να δημιουργηθεί στενή σχέση με τη φύση 
και συγκεκριμένα με την ελιά με σκοπό την απόλαυση της 
φυσικής ομορφιάς και να προκληθεί το ενδιαφέρον για τη 
σημαντική θέση της ελιάς στη ζωή των κατοίκων. 

    - Να νιώσουν ικανοποίηση για τη μεγάλη συμβολή της ελιάς 
και του λαδιού στην υγεία και τη σωστή διατροφή των 
κατοίκων της περιοχής. 

      - Να αποκτήσουν ευαισθησία και οικολογική συνείδηση για 
κάθε μορφή ζωής στους ελαιώνες. 

 Ψυχοκινητικοί: - Θα έρθουν οι μαθητές σε επαφή με το 
περιβάλλον και μέσω της ανακαλυπτικής των δράσης θα 
καταγραφούν τα κυριότερα στοιχεία του ελαιώνα. 

    - Θα οξύνουν τις αισθήσεις των (ακοή, όραση, αφή, γεύση) και 
θα δείξουν αγάπη για τα ελληνικά προϊόντα (ελιά και λάδι). 

      - Θα γνωρίσουν οι μαθητές τρόπους (μέσα – τεχνικές – 
εργαλεία) συγκομιδής ελιών και εξαγωγής λαδιού, 
αναδεικνύοντας τη συμβολή της ελαιοκαλλιέργειας στην 
περιοχή, πολιτισμική, οικονομική και κοινωνική ζωή των 
κατοίκων. 
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Βήματα υλοποίησης του θέματος 

 Επιλογή του θέματος. 
 Καθορισμός των στόχων. 
 Χωρισμός των 31 μαθητών σε ομάδες και χωρισμός του 

θέματος σε υποθέματα. 
 Οργάνωση δραστηριοτήτων: 
 Συναντήσεις και συζητήσεις στην τάξη με ειδικούς. 
 Έρευνα και μελέτη πεδίου. 
 Απλά πειράματα. 
 Επαφή με φορείς και απλούς κατοίκους. 
 Χρήση εικαστικών - καλλιτεχνικών μέσων έκφρασης. 
 Συλλογή και επεξεργασία υλικού. 
 Συγγραφή των κειμένων του φυλλαδίου. 
 Παρουσίαση του προγράμματος και διάχυση των 

αποτελεσμάτων. 
 Τελική αξιολόγηση του προγράμματος. 
 

Δραστηριότητες εντός και εκτός του σχολείου 
o  Συλλογή πληροφοριακού υλικού από τις ομάδες. 
o Επίσκεψη στο λαογραφικό Μουσείο Γόννων Λάρισας και 

γνωριμία με τα χρηστικά αντικείμενα – εργαλεία για την 
καλλιέργεια, τη συγκομιδή, την επεξεργασία της ελιάς, όπως και 
την παραγωγή του ελαιόλαδου. 

o Ενημέρωση στην τάξη από υπάλληλο της Γεωργικής Ανάπτυξης 
Λάρισας κ. Κ. Καραθάνο, για την καλλιέργεια της ελιάς στην 
περιοχή μας. 

o Επίσκεψη σε ελαιώνες της περιοχής και καταγραφή του 
οικοσυστήματος του ελαιώνα. 

o Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο 
Κατσίγρα και ενημέρωση από την ιστορικό της Τέχνης κ. Ν. 
Πάκκα για την πραγματοποιούμενη έκθεση «Ελαίας εγκώμιο». 
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o Τρύπημα ελιών στην τάξη με σκοπό το ξεπίκρισμα, αλάτισμα και 
πάτημα ελιάς με σκοπό την παρασκευή βρώσιμης ελιάς. 

o Ενημέρωση στην τάξη από το φοιτητή Γεωπονίας κ.Γ. Μπατσίλα 
για τις ασχολίες των ελαιοκαλλιεργητών, τα είδη των δέντρων, τις 
ασθένειες, τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και τη βιολογική 
καλλιέργεια της ελιάς στο περιβάλλον μας. 

o Πάτημα ελιών στην τάξη και παραγωγή λαδιού με παραδοσιακό 
τρόπο και παρασκευή ελαιόψωμου. 

o Επεξεργασία υλικού, καταγραφή συνθημάτων και εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 

o Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο της περιοχής μας και συνέντευξη από 
τον ιδιοκτήτη και ελαιοπαραγωγό κ. Ν. Τάσιο. 

o Επίσκεψη στο ΚΠΕ Κισσάβου - Μαυροβουνίου και συμμετοχή σε 
ημερήσιο πρόγραμμα σχετικό με την ελιά. 

o Επίσκεψη της Πυροσβεστικής στο χώρο του σχολείου και 
επίδειξη Πυρασφάλειας και Πυρόσβεσης από τον κ. Απ. 
Νταχμίρη, Υποπυραγό.  

o Ενημέρωση στην τάξη από την κ. Χ. Καλαμπαλίκη, εκπαιδευτικό 
του ΚΠΕ Μουζακίου. 

o Την ημέρα περιβάλλοντος συνάντηση στο Αλκαζάρ Λάρισας με 
άλλα σχολεία. 

o Παρουσίαση του προγράμματος με παράλληλη έκθεση υλικού στο 
χώρο του Σχολείου. 

Από την έκθεση «Ελαίας 
εγκώμιον» στη Δημοτική 

Πινακοθήκη Λάρισας 
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Οι ομάδες 

          Οι μαθητές χωρίστηκαν σε έξι (6) ομάδες και ενήργησαν 
για τη υλοποίηση του προγράμματος με συγκέντρωση υλικού, 
επεξεργασία και κωδικοποίηση των γνώσεων, διατυπώθηκαν 
συμπεράσματα και απέκτησαν στάσεις και δεξιότητες 
απέναντι στο περιβάλλον με σκοπό την προστασία του, την 
οικολογική ισορροπία, τη βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη 
και την ποιότητα της ζωής όλων των ανθρώπων. 

1η Ομάδα 

Βασιλική – Βαγγελίτσα - Γεωργία 

Δήμητρα – Ερμιόνη - Κασσιανή 

2η Ομάδα 

Γιώργος – Κων/νος  
Πολύβιος - Ναουράνι 

 

3η Ομάδα 

Αποστόλης – Γιώργος  
Βάσω – Λένα - Θάνος 
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4η Ομάδα 
Βάσω - Γεωργία –Θεοφανώ  

Κέλλυ -  Μαριάνθη  
 

5η Ομάδα 
Ειρήνη – Ευθύμης – Κώστας – 

Νίκος - Παύλος 

6η Ομάδα 

Άρης – Βασίλης – Ευθύμης – 
Μαρία - Χρήστος 

Η κάθε ομάδα μετά από κάθε δραστηριότητα: 

•Ανακοινώνει σημειώσεις και παρατηρήσεις. 

•Συζητά και επεξεργάζεται το υλικό. 

•Καταγράφει προτάσεις - ανακοινώσεις και τις αναρτά στον πίνακα 
ανακοινώσεων. 

•Εκδίδει δελτίο τύπου για τις τοπικές εφημερίδες. 

•Συμπληρώνει φύλλα εργασίας και ερωτηματολόγια. 

•Διατυπώνει συμπεράσματα με σκοπό την αλλαγή στάσεων και 
συμπεριφορών. 
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Η ιστορία της ελιάς 
           Η ιστορία της ελιάς αρχίζει πριν ανακαλυφθεί η γραφή. Μια 

εκδοχή υποστηρίζει, ότι τόπος προέλευσης της είναι περιοχές της 
Συρίας και της Μ. Ασίας, ενώ άλλη επιμένει πως είναι η Αίγυπτος. 
Στην Ελλάδα μεταφέρθηκε με πρωτοβουλία του Κέκρoπα. Στα 
Ομηρικά χρόνια η ελιά είχε ξεχωριστό ρόλο στη  ζωή των ανθρώπων. 
Σε κάποιον κήπο του Αλκίνοου του  βασιλιά των Φαιάκων, υπήρχαν 
ελιές. Στο σπίτι του Οδυσσέα αναφέρεται ότι ανάμεσα στις μεγάλες 
ποσότητες χρυσού και ορείχαλκου ήταν αποθηκευμένο και άφθονο 
ελαιόλαδο. Η Αφροδίτη αλείφει το σώμα του Έκτωρα με λάδι και ρόδα, 
γιατί το είχε κακοποιήσει ο Αχιλλέας. Στην Ιλιάδα ο Αχιλλέας 
περιποιείται το τρίχωμα και τη χαίτη των αλόγων με λάδι. Αλλά και η 
περιποίηση των γυναικείων μαλλιών γινόταν με λάδι και ο Οδυσσέας 
και ο Διομήδης πλενόταν με ζεστό νερό και αμέσως άλειφαν το σώμα 
τους με ελαιόλαδο. 

           Ιερό δέντρο για τους λαούς της Μεσογείου, η ελιά προσφέρει το 
πολύτιμο νέκταρ του καρπού της πάνω από 4.000 χρόνια σε όλα τα 
παράλια της Μεσογείου και έχει αφήσει τα ίχνη της σε όλους τους 
πολιτισμούς της περιοχής. 

           Οι Αρχαίοι Έλληνες  πίστευαν πως το ιερό δέντρο της αφθονίας, 
η πηγή ζωής και υγείας, φυτεύτηκε από τη θεά Αθηνά στην 
Ακρόπολη, ως προσφορά ενός χρήσιμου δώρου για τους ανθρώπους. 
Ο καρπός της θεωρήθηκε από τότε ευλογημένος και πολλοί θρύλοι, 
παραδόσεις και θρησκευτικές τελετές στηρίχτηκαν πάνω του. Στην 
Κνωσό της Μινωικής Κρήτης έχουν διασωθεί ελαιοθήκες, που 
φυλαγόταν το λάδι. Είναι η ελιά η παιδοτρόφα, όπως έγραφε ο 
Σοφοκλής, το πρώτο δέντρο που βγήκε μετά τον κατακλυσμό του 
Νώε, όπως αναφέρει η χριστιανική παράδοση. Η αρχαιολογική 
σκαπάνη αποκάλυψε ελαιοκαλλιέργειες σε πολλές Μεσογειακές 
χώρες, ενώ στην περιοχή της Μάνης βρέθηκαν απολιθωμένα φύλλα 
ελιάς στο σπήλαιο του Δυρού και στις Κυκλάδες. 

            Η ελιά ως αυτοφυές δέντρο – αγριελιά – πρωτοεμφανίστηκε στην 
ανατολική Μεσόγειο και μερικές από τις αρχαιότερες μαρτυρίες για 
την ελιά και το λάδι έχουν αποκαλυφθεί στην αρχαία Πύλο. Είναι οι 
πινακίδες της γραμμικής Β΄ γραφής, στις οποίες υπάρχει το 
ιδεόγραμμα της ελιάς και του ελαιολάδου. 
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Η χλωρίδα και η πανίδα των ελαιώνων  
          Ελιά, ένα δέντρο που χαρακτηρίζει ολόκληρη την Ελλάδα και τους 

Έλληνες, ένα δέντρο που μας  δίνει υψηλής ποιότητας τροφή, υγεία, 
ευεξία, αλλά και ξυλεία, θέρμανση και φωτισμό, ένα δέντρο που τα 
προϊόντα του βρίσκονται καθημερινά στο τραπέζι μας. 

           Όμως θα πρέπει να αναλογιστούμε και μια άλλη σημαντική 
υπηρεσία που προσφέρει ο κάθε ελαιώνας στον άνθρωπο. Είναι ο 
αθέατος κόσμος που βρίσκει καταφύγιο στa πόδια και στο φύλλωμα 
της ελιάς. Πολλών ειδών πουλιά και ζώα, σκουλήκια και μύκητες, 
ζιζάνια και αναρριχώμενα φυτά, αγριόχορτα και πανέμορφα λουλούδια 
αποτελούν το σπουδαίο οικοσύστημα του ελαιώνα.  

          Όλος αυτός ο φυσικός και ζωικός κόσμος είναι απαραίτητος για 
την τροφική αλυσίδα επάνω στη γη, ακόμα και τα ζιζάνια και τα 
ερπετά. Δυστυχώς οι άνθρωποι με τη χρήση των φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, ξεχνούν το κακό 
που κάνουν σε δεκάδες φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, αλλά και 
στην υγεία των ίδιων. 

          Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι το κάθε τι πάνω σ’ αυτή τη γη έχει την 
αξία του και τη χρησιμότητά του, και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε 
με όλους τους ζωντανούς οργανισμούς της γης και να παραδώσουμε 
τον πλανήτη μας στους μεταγενέστερους , αν όχι σε καλύτερη μοίρα 
απ’ ότι τον βρήκαμε, τουλάχιστον όπως ακριβώς τον παραλάβαμε με 
πολλές ελπίδες επιβίωσης. 

          Χλωρίδα των ελαιώνων της περιοχής: Τσουκνίδα, σινάπι, 
γαϊδουράγκαθο, γαλατσίδα, ζοχιά, ραδίκια, κυκλάμινο, ασφάκα, 
ανεμώνες, λύκος, χρυσόχορτο, αγριομπίζελο κ.α. 

           Πανίδα των ελαιώνων της περιοχής: Σαλίγκαρος, ακρίδα, 
μυρμήγκι,μύγα, σκαντζόχοιρος, φίδι, σκαθάρι, αράχνη, μπεκάτσα, 
χελιδόνι, μυγοχάφτης, σπουργίτης, κότσυφας, κούκος, σαύρα κ.α. 
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Η ελιά πηγή έμπνευσης 

     Αξεπέραστη πηγή έμπνευσης και ζωής, η ελιά είναι παρούσα στα 
κείμενα των αρχαίων και των σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων και 
ποιητών. Γοητευμένοι από το φως της και τις υπέροχες αρχέγονες 
ιστορίες που μόνο αυτή ξέρει τόσο όμορφα να διηγείται, την ύμνησαν 
όσο λίγα δέντρα, γιατί την αγάπησαν πολύ. 

             Χωρίς την ελιά το ελληνικό τοπίο θα ήταν φτωχό και οι Έλληνες 
καλλιτέχνες και ποιητές θα είχαν χάσει μια μοναδική πηγή έμπνευσης. 
Υπήρξε η ελιά ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης πολλών λογοτεχνικών 
και εικαστικών αποτυπώσεων. Οι Ελληνικοί ελαιότοποι ιχνογραφούν 
έναν νοητό χάρτη από το Ιόνιο ως το Αιγαίο και από τη Θεσσαλία ως 
την Κρήτη, διάσπαρτο από κορμούς που στέκονταν έμψυχοι, ριζωμένοι 
και στριφογυρισμένοι, γωνιολύγιστοι και κλαδόγερτοι. 

             Οι μνήμες, οι πράξεις και οι συνήθειες, αρθρώνουν το τοπίο αυτό 
της ελιάς, που ορίζεται από τις λέξεις μιας ιδιάζουσας ποιητικότητας: 
ελαιοδάκρυον, ελαιόδεντρον, ελαιόφυτος, λιόκλαδο, λιοπερίβολο, 
λαδοχρονιά, λιοβέργι, λιομάζωμα, ελιόσκαλα, ελιοτόπι, λιοτριβείο, 
ελιόχτημα, ελιοχώρι,λιοστάσι, λιοτρίβι. Οι λιομαζώχτρες χαμολογούν 
τις πεσμένες ελιές, ο καρπός λιχνίζεται και οδηγείται στο λιοτρίβι. Η 
ίδια διαδικασία μνημονεύεται από το Σολωμό, τον Κάλβο, το Μαβίλη, 
τον Παλαμά, τον Ελύτη, το Ρίτσο και αποθανατίζεται από το Θεόφιλο, 
τον Παρθένη, το Γαλάνη. 

             Η ελιά αποτελεί πηγή έμπνευσης από πολλούς εικαστικούς 
καλλιτέχνες σε πίνακες, γλυπτά, σχέδια, χαρακτικά, ψηφιδωτά, 
φωτογραφίες, κοσμήματα, μετάλλια και κεραμικά. Ο Κανέλλης, ο 
Σικελιώτης, ο Τάσσος, ο Μαλάμος, ο Μουδάτσος, ο Τέτσης, ο 
Βεντούρας, ο Θεοδωρόπουλος, ο Αστεριάδης, ο Ρέγγος, ο Μαλέας, ο 
Γεωργιάδης, ο Γουναρόπουλος, ο Βικάτος, ο Νικολάου και πολλοί 
άλλοι, ακολουθώντας ΄ένα οδοιπορικό έκφρασης, μας έχουν δώσει 
μοναδικό αφιέρωμα στην ελιά. 

Έργο ζωγραφικής «το λιομάζωμα» 
από την έκθεση: Ελαίας εγκώμιον 

στην Πινακοθήκη Λάρισας. 
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Ο κύκλος ζωής της ελιάς, καλλιέργεια 

           Η σύγχρονη καλλιέργεια της ελιάς στην περιοχή μας και σ’ 
ολόκληρη τη χώρα μας αποσκοπεί κυρίως στην παραγωγή υψηλής 
ποιότητας ελαιοκάρπου και λαδιού, με αποτέλεσμα την αύξηση του 
εισοδήματος των κατοίκων και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
των. Επίσης με την καλλιέργεια της ελιάς έχουμε σύγχρονη και 
αποτελεσματικότερη χρήση της γης, διατήρηση φιλικής σχέσης μεταξύ 
γεωργίας και περιβάλλοντος, μείωση της ρύπανσης, διατήρηση της 
γονιμότητας των εδαφών και γενικά τη διατήρηση της οικολογικής 
ισορροπίας. 

           Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 150.000.000 περίπου 
ελαιόδεντρα, λειτουργούν 2.800 ελαιοτριβεία και 500.000 
οικογένειες ζουν από την καλλιέργεια της ελιάς. Το πολύτιμο αυτό 
δώρο της φύσης, η ελιά, είναι μια ζωντανή κληρονομιά, που συνδέεται 
με πολλούς τομείς της ζωή μας. Το ελαιόδεντρο τρέφει, συντηρεί, 
προστατεύει, τονώνει, θεραπεύει, εμπνέει. 

          Η ελιά σε μικρή ηλικία μέχρι 7 ετών δεν παράγει καρπούς, 
αργότερα από 7 μέχρι 15 ετών αρχίζει να παράγει και σε ηλικία 30 
μέχρι 90 βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Στην «Τρίτη ηλικία» η ελιά 
φτάνει από 150 έως 1000 χρόνια ζωής. Υπάρχουν ελαιόδεντρα  για 
λάδι και άλλα που ο καρπός τους είναι για φαγητό. 

          Την Άνοιξη η ελιά χρειάζεται λίπασμα και κλάδεμα και  στο ξερό 
και ζεστό μεσογειακό Καλοκαίρι έχει ανάγκη από πότισμα. Το 
Φθινόπωρο ο καρπός της ελιάς είναι έτοιμος να απορροφήσει τα 
θρεπτικά συστατικά από το έδαφος,  γι’ αυτό γίνεται και η κατάλληλη 
προετοιμασία του εδάφους.  

           Στη δεκαετία του ‘80 έγιναν οι πρώτες προσπάθειες βιολογικής 
καλλιέργειας της ελιάς για παραγωγή βιολογικού ελαιόλαδου. Έτσι με 
προγράμματα οικολογικής γεωργίας στην Ευρώπη συνεργάζονται 200 
περίπου παραγωγοί της χώρας μας. Στους βιολογικούς ελαιώνες η 
καλλιέργεια γίνεται χωρίς συνθετικά λιπάσματα και  φυτοφάρμακα. 

            Με τις πρόσφατες γνώσεις της οικολογίας και της βιολογίας 
έχουμε ποιότητα και εγγύηση για το παραγόμενο λάδι. Η ελιά στην 
περιοχή μας σαν δέντρο αειθαλές και αιωνόβιο, αποτελεί βασικό 
παράγοντα του οικοσυστήματος στις παραθαλάσσιες περιοχές, 
συμβάλλει στην αποτροπή της διάβρωσης και αποτελεί βασικό 
παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής. 
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Οι αρρώστιες της ελιάς 

     Το δέντρο της ελιάς προσβάλλεται από πολλούς εχθρούς 
και αρρώστιες. Γι’ αυτό οι καλλιεργητές φροντίζουν με τα 
διάφορα φάρμακα να απαλλάξουν την ελιά από τους εχθρούς 
της. Οι εχθροί είναι: 

 Ο δάκος: Ο μεγαλύτερος εχθρός της ελιάς, που αποθέτει τα 
αυγά του στη σάρκα του καρπού της ελιάς και οι νύμφες του 
τρέφονται από τον καρπό και τον καταστρέφουν. 

 Ο μύκητας φώμα: Αυτός προσβάλλει τα φύλλα και τους 
καρπούς της ελιάς, σχηματίζοντας κηλίδες καστανού 
χρώματος. 

 Μακρόφωμα ή  ξεροβούλα της ελιάς: Και ο μύκητας αυτός 
σχηματίζει κηλίδες καστανού χρώματος στον ελαιόκαρπο, που 
περιβάλλονται από μια μαύρη ζώνη. 

 Γλοιοσπόριο της ελιάς: Αυτός ο μύκητας προσβάλλει τον 
ώριμο καρπό της ελιάς σε περιοχές με αρκετή βροχόπτωση. 

 Βερτισιλλίωση της ελιάς: Είναι μια ασθένεια κατά την οποία 
προκαλείται μαρασμός της ελιάς ή βραδεία ξήρανση των 
ελαιοδέντρων από το φράξιμο των αγγείων του δέντρου. 

 Καπνιά της ελιάς: Είναι μια πάθηση κατά την οποία ένα 
στρώμα καπνιάς εμφανίζεται στα φύλλα, στους καρπούς και 
τους βλαστούς του δέντρου. Αιτία είναι η ανάπτυξη μυκήτων 
πάνω στις γλυκές σακχαρούχες εκκρίσεις εντόμων, τα οποία 
έχουν ήδη προσβάλλει το δέντρο. 

 Καρκίνωση ή φυματίωση της ελιάς: Σοβαρή ασθένεια που 
οφείλεται στην ανάπτυξη εξογκωμάτων στα κλαδιά, τον κορμό 
και τις ρίζες του δέντρου. 

 Τροφοπενίες της ελιάς: Μερικές φορές τα ελαιόδεντρα 
παρουσιάζουν προβλήματα στην ανάπτυξή τους, όπως 
ακανόνιστη διακλάδωση των βλαστών και αναστολή 
ανάπτυξης, αυτό οφείλεται στις λεγόμενες τροφοπενίες του 
δέντρου. 
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Τύποι και ονομασίες της ελιάς στην Ελλάδα 

Πελοπόννησος: Ψιλοελιά, νερολιά, 
ματσολιά, καρυδαλιά, αετονύχι, 
κορωναϊκή, καλαματιανή. 

Στερεά Ελλάδα: Μεγαρίτικη, κολυμπάδα, 
δαμασκηνάτη, σαλωνίτικη, καρυδαλιά. 

Θεσσαλία: Βολιώτικη 
Κρήτη: Λιανολιά, χοντρολιά, μουρατοελιά, 

μηλοελιά, κολυμπάδα. 
Λέσβος: Κολοβή, αδραμυτική, λανολιά, 

καλολιά. 
Κέρκυρα: Λιανολιά, πικρολιά, στρυφταλιά, 

τρυτσαλιά, αναποδολιά, 
στρουμπουλολιά, γαϊδουρολιά, 
αετονυχολιά, χοντρολιά, καλοκαπρίτα, 
μελολιά, γλυκολιά. 

Λευκάδα: Μαστρολιά, ασπρολιά. 
Παξοί: Λαδολιά, χοντρολιά. 
Εκτός από όλα τα παραπάνω είδη ελιάς 

υπάρχουν και άλλα είδη όπως η 
Καλαμών, κοδρέϊκο, Αμφίσσης κ.ά. 

Οι ώριμοι καρποί της ελιάς 
περιέχουν: 

Νερό: 46-50% 
Λιπαρό έλαιο: 22-24% 
Υδατάνθρακες: 8% 
Πρωτεΐνες: 3-5,5% 
Άλατα: 2% 

 

Νερό

Έλαιο

Υδατάνθρακες

Πρωτεΐνες

Άλατα



14 

Ελιά και μυθολογία – Έθιμα και παραδόσεις 
         Η Ελιά έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη μυθολογία και τις 

θρησκείες πολλών πολιτισμών. Το δέντρο της ελιάς, το ιερό 
δέντρο της πόλης της Αθήνας, σύμφωνα με την μυθολογία, η 
θεά Αθηνά το πρόσφερε , σύμβολο γονιμότητας, σαν δώρο 
στους Αθηναίους, για να κερδίσει την εύνοιά τους στον 
ανταγωνισμό της με το θεό Ποσειδώνα, σχετικά με το ποιος θα 
έδινε το όνομά του στην πόλη της Αθήνας. Ο μύθος λέει ότι ο 
Ηρακλής φύτεψε στην Ολυμπία μια ελιά, μετά την ολοκλήρωση 
των δώδεκα άθλων του και όταν πήγε στην Τροιζήνα 
ακούμπησε το ρόπαλο δίπλα στο άγαλμα του Ερμή και εκείνο 
βλάστησε, έβγαλε φύλλα και ρίζες κι έγινε ολόκληρο δέντρο 
αγριελιάς.  

          Κλαδί ελιάς, που κρατούσε ένα περιστέρι, ήταν για το Νώε ο 
οιωνός ότι η ανθρώπινη ζωή θα ξανάρχιζε στη γη, μετά το 
βιβλικό κατακλυσμό. Στην αρχαία Αίγυπτο πίστευαν ότι η θεά 
Ίσις, γυναίκα του Όσιρη, κρατούσε το μυστικό της 
καλλιέργειας της ελιάς. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι που 
αναφέρουν ότι η ελιά και το ελαιόλαδο είναι ευεργετικά για την 
ψυχή και το πνεύμα και αρκετοί απ’ αυτούς διατηρούνται σαν 
μέρος της παράδοσης και της κουλτούρας πολλών λαών.  

         Στην Πορτογαλία υπάρχουν προσευχές για να διώξουν το 
δαιμόνιο, όπου αναφέρεται το ελαιόλαδο σαν μέσο που εξαγνίζει 
το κακό. Σε αρκετές αγροτικές περιοχές της Μεσογείου, οι 
άνθρωποι πετούν λάδι στο έδαφος για να έχουν καλή σοδειά ή 
για να ευχαριστήσουν για την καλή σοδειά τους. 

          Στο Χριστιανισμό, κατά το μυστήριο της Βάπτισης, το 
μυστήριο του Χρίσματος και του Ευχελαίου ο ιερέας 
χρησιμοποιεί λάδι , αλείφοντας τον κάθε πιστό στο πρόσωπο 
και τα χέρια, σαν λατρευτικό και θεραπευτικό μέσο. 

           Ο Ιησούς πριν τη σύλληψή του πήγε στο όρος των Ελαιών 
για να προσευχηθεί κάτω από μια ελιά. Εκεί στη ρίζα της ελιάς 
έπεσαν τα δάκρυα και ο ιδρώτας του Χριστού και έκτοτε η ελιά 
είναι το ευλογημένο δέντρο. 

                       …Εδώ στον ίσκιο μου από κάτω 
                       ήρθε ο Χριστός ν’ αναπαυτεί 

                       κι ακούστηκε η γλυκιά λαλιά Του 

                       λίγο προτού να σταυρωθεί… 

                       Είμαι η ελιά η ευλογημένη….Κ. Παλαμάς 
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Ελιά: Παραγωγή, συγκομιδή, παράγωγα και 
χρήσεις των 

          Οι καρποί της ελιάς μαζεύονται συνήθως το μήνα Νοέμβριο από 
τους ελαιώνες. Είναι μια πολύ κουραστική, χρονοβόρα και απαιτητική 
δραστηριότητα, όπου χρειάζεται να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι. 
Τα κλαδιά της χτενίζονται με μια τσουγκράνα για να πέσει ο καρπός. 
Άλλος τρόπος είναι το ράβδισμα με μεγάλα ξύλινα ραβδιά. Κάτω από 
τα δέντρα στρώνονται τεράστια πανιά, τα «λιόπανα», για να 
συγκεντρώνεται εκεί ο καρπός. Κατόπιν συσκευάζονται σε σακιά και 
οδηγούνται στο ελαιοτριβείο, όπου λιώνονται και έτσι παίρνουμε το 
πολύτιμο λάδι. Τα ελαιοτριβεία σήμερα είναι σύγχρονα και η 
παραγωγική διαδικασία είναι αρκετά εύκολη. Στα παλιά τα χρόνια τα 
ελαιοτριβεία είχαν δύο μόνο μυλόπετρες, δηλαδή δυο μεγάλες πέτρες, 
οι οποίες ήταν τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη. Ανάμεσα σ’ 
αυτές έμπαιναν οι ελιές και με την περιστροφή της μιας μυλόπετρας 
γινόταν το λιώσιμο της ελιάς.  

          Όλοι γνωρίζουμε ότι από τον καρπό της ελιάς παίρνουμε το λάδι. 
Αυτό είναι το πιο γνωστό προϊόν της ελιάς, αφού αποτελεί απαραίτητο 
συστατικό της καθημερινής μας διατροφής. Όμως υπάρχουν και άλλα 
προϊόντα της ελιάς, όπως το πράσινο σαπούνι, που παράγεται από το 
κουκούτσι της ελιάς. Παλιότερα το ελαιόλαδο είχε σπουδαία σημασία 
στην καθημερινή ζωή, γιατί χρησιμοποιούνταν στη συντήρηση των 
τροφών, σαν φάρμακο, σαν λιπαντικό στις μηχανές. Ακόμα σαν 
καύσιμο στις λάμπες λαδιού ή σαν λούστρο για τα πασχαλινά αυγά. 

          Η πλουτοπαραγωγική σημασία της ελιάς για την περιοχή μας και 
για ολόκληρη την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη, γιατί ικανοποιεί τις 
ανάγκες του πληθυσμού σε λάδι και καρπό, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα και αξιοσημείωτο ποσό συναλλάγματος από την εξαγωγή 
των προϊόντων. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια 
παραγωγή βρώσιμων ελιών και τρίτη θέση στην παραγωγή ελαιολάδου. 
Ο αριθμός των ελαιόδεντρων που καλλιεργούνται στη Θεσσαλία  
ανέρχεται σε 5.161.140 δέντρα. 
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Ελιά, το σύμβολο των Ολυμπιακών αγώνων 

         Η  ελιά για τους αρχαίους Έλληνες ήταν 
το σύμβολο των Ολυμπιακών ιδεωδών, της 
ειρήνης, της σοφίας και της νίκης, και 
σύμφωνα με την μυθολογία ο εφευρέτης των 
Ολυμπιακών αγώνων ήταν ο Ιδαίος 
Ηρακλής, που φύτεψε μια ελιά στην Ολυμπία. 
Είναι γνωστό ότι το μοναδικό βραβείο που 
έπαιρνε ο κάθε Ολυμπιονίκης ήταν ένα 
στεφάνι φτιαγμένο από κλαδί άγριας ελιάς, ο 
«κότινος». 

          Μέσα στο ναό της Ήρας στην αρχαία 
Ολυμπία, υπήρχε μια ελιά η «καλλιστέφανος 
ελαία», από τα κλαδιά της οποίας φτιαχνόταν 
ο κότινος. Ο χυμός των καρπών της ελιάς, 
το ελαιόλαδο, ήταν το βραβείο για τους 
νικητές των περίφημων Παναθηναϊκών 
αγώνων, που γινόταν προς τιμήν της θεάς 
Αθηνάς και προσφερόταν στους νικητές 
αμφορείς γεμάτοι ελαιόλαδο και 
απεικονίζονταν τα αθλήματα που είχαν 
διαπρέψει. 

         Οι αθλητές στους Ολυμπιακούς αγώνες 
από το 776 π.Χ. πριν και μετά τους αγώνες 
αλειφόταν με λάδι ελιάς. Η δάδα και το 
στεφάνι της ελιάς, σύμβολα των Ολυμπιακών 
αγώνων του 2004 στην Αθήνα, αντλούν την 
έμπνευσή τους και συμβολίζουν την 
αδιάσπαστη συνέχεια των μύθων και των 
άθλων των ελλήνων. 

 
Άμα ‘χω ‘γω στο σπίτι μου, κρασί, ψωμί και λάδι, 

Ρήγας με τη γυναίκα μου, κοιμάμαι κάθε βράδυ. 

(Κρητική μαντινάδα) 

«Κότινος» 

Κονκάρδες 
Ολυμπιακών 

αγώνων 2004 
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Ελιά και υγεία 

         Αξίζει να γνωρίσουμε την ελιά και το λάδι και να μάθουμε την 
ανεκτίμητη αξία που έχουν για τη διατροφή μας, την υγεία μας και τον 
πολιτισμό μας. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, πίστευε στις 
θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιόλαδου. Αναφέρονταν σ’ αυτό σαν την 
«ιδανική θεραπεία». 

          Οι αρχαίοι Έλληνες θεραπευτές χρησιμοποιούσαν ελαιόλαδο για να 
επουλώσουν πληγές, για να θεραπεύσουν την αϋπνία, τη ναυτία και τη 
χολέρα. Επίσης το χρησιμοποιούσαν  για να ενυδατώσουν και να 
μαλακώσουν το δέρμα τους ή το έβαζαν στα μαλλιά τους για να είναι 
υγιή και λαμπερά.  

          Οι σύγχρονοι επιστήμονες πιστεύουν ότι βοηθάει στις λειτουργίες 
του εγκεφάλου, των εσωτερικών μας οργάνων και ιδιαίτερα της 
καρδιάς. Η χρήση του ελαιόλαδου στη διατροφή μας έχει αποδειχθεί 
ότι προλαβαίνει πολλές ασθένειες, όπως την αρτηριοσκλήρυνση, 
καρδιακές παθήσεις, τον καρκίνο του εντέρου, την παχυσαρκία και 
γενικά συμβάλλει στη μακροζωία.  

          Η επιστημονική έρευνα αναγνώρισε την αξία της ελιάς τα τελευταία 
χρόνια και με την λεγόμενη μεσογειακή διατροφή καθιερώθηκε το 
ελαιόλαδο σαν πολύτιμος σύμμαχος της υγείας σε κάθε οργανισμό. Το 
πραγματικά καλό ελαιόλαδο είναι πράσινο, παχύρρευστο, πλούσιο και 
γευστικό με πολύ άρωμα. Στα καταστήματα υγιεινής διατροφής της 
Αγγλίας και της Γερμανίας πωλείται σε μικρά μπουκαλάκια σαν 
φάρμακο. 

Ελαιόλαδο 
          Το λάδι είναι το σπουδαιότερο φυτικό έλαιο. Είναι υγρό 

κιτρινοπράσινο με ευχάριστη οσμή και γεύση. Πλούσιο σε βιταμίνες 
και βασική τροφή του λαού μας, αλλά και προϊόν εξαγωγής για τη 
χώρα μας. Χρησιμοποιείται σαν φωτιστικό υλικό (καντήλια), για 
κονσερβοποίηση ψαριών και το κατώτερης ποιότητας στην Παρασκευή 
σαπουνιού και ως λιπαντικό.  

Υπάρχουν δύο ποιότητες λαδιού 
• Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα 0-1. 

• Το παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα 1-3,3 
( μπορεί να αφαιρεθεί η οξύτητα με ραφινάρισμα ή στράγγισμα ή το 

καθάρισμα της ελιάς από τις άχρηστες ουσίες) 
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Διαθεματική προσέγγιση του θέματος 

Γλώσσα: Κείμενα και ποιήματα που αναφέρονται στην ελιά. 

Φυσικά: Τα φυτά της περιοχής μας, οι καλλιέργειες και τα οικοσυστήματα. 

Μαθηματικά: Προβλήματα σχετικά με στρέμματα ελαιώνων, ποσότητες 

λαδιού κ.α. 

Ιστορία: Αναφορά στην καλλιέργεια της ελιάς στις διάφορες περιόδους της 

ιστορίας . 

Θρησκευτικά: χρήση του λαδιού στις διάφορες τελετές της θρησκείας μας. 

Αισθητική Αγωγή: Ζωγραφική, κολλάζ, αφίσες, θεατρικό, τραγούδια. 

Φυσική αγωγή: Αθλητισμός και ελιά, ολυμπιακοί αγώνες. 

Αγωγή Υγείας: Διατροφή, βρώσιμη ελιά, λάδι και υγεία.  

Γεωγραφία: Περιοχές με ελαιώνες, περιβάλλον, κλίμα, οικονομία. 
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Καταιγισμός ιδεών – Εννοιολογικός χάρτης 

Ελιά 

Τέχνη 

Θρησκεία 

Διατροφή 

Οικονομία Σύμβολα 

Μύθοι 

Τεχνολογία 

Βάφτιση 

Ευχέλαιο 

Μεσογειακή 

δίαιτα 

Εμπόριο 

Προϊόντα 
Νίκης 

Ολυμπιακοί Αγώνες 

Αθηνά 

Λιοτρίβια 

Ο εννοιολογικός χάρτης με θέμα την ελιά, βοήθησε τους μαθητές 
στην ανακάλυψη καινούριων γνώσεων και ενδιαφερόντων και 

απαντήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το θέμα. 
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Δραστηριότητες 

• Επίσκεψη στο 

Λαογραφικό Μουσείο 

Γόννων. 

•  Ενημέρωση για τον παλιό 
τρόπο παραγωγής λαδιού. Από 

τον κ. Β. Καραβιδέ. 

•  Στο εσωτερικό 
Ελαιοτριβείου και ενημέρωση 

από τον κ. Ν. Τάσιο. 

• Ενημέρωση στην τάξη από τον κ. 
Κ. Καραθάνο, Υπάλληλο της 

Γεωργικής Ανάπτυξης. 

• Επίσκεψη σε ελαιώνα της 
περιοχής μας και καταγραφή 
της χλωρίδας και πανίδας. 
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Δραστηριότητες 

• Επίσκεψη στη Δημ. Πινακοθήκη 
Λάρισας στην έκθεση «Ελαίας 

Εγκώμιον». 

• Ενημέρωση στην έκθεση από 
την κ. Μ. Μπλιάτσου και κ. Ν. 

Πάκκα. 

•Παρασκευή λαδιού στην 
τάξη. 

• Τρύπημα και ξεπίκρισμα ελιών 
για την παρασκευή βρώσιμης ελιάς 

από τους μαθητές. 

 
• Παρασκευή λιόψωμου στην τάξη 

από την συντονίστρια του 
προγράμματος και την κ. Ειρήνη 

Μπλιάτσου, μητέρα μαθητή. 
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Ελαίας Εγκώμιον 

Από την ξενάγηση στην 
έκθεση «Ελαίας εγκώμιον» 

της Δημοτικής 
Πινακοθήκης Λάρισας 
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Δραστηριότητες 

• Η Πυροσβεστική στο σχολείο 
και ενημέρωση για την 

πυρασφάλεια και την πυρόσβεση. 

• Επίδειξη πυρόσβεσης από τον 
Υπ/γό κ. Α.  Νταχμίρη και τον 
πυροσβέστη κ. Β. Γραβάνη. 

• Ενημέρωση στην τάξη από 
τον κ. Γ. Μπατσίλα, φοιτητή 

Γεωπονίας. 

 

• Ενημέρωση από την κ. Χ. 
Καλαμπαλίκη, εκπαιδευτικό του 

ΚΠΕ Μουζακίου. 

• Από την επίσκεψη στο ΚΠΕ  Κισσάβου 
– Μαυροβουνίου, οι μαθητές βαδίζουν 

προς το μονοπάτι Σπηλιάς και 
αντικρίζουν από ψηλά τους ελαιώνες της 

περιοχής. 
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Βράβευση - Δημοσιεύσεις - Θεατρικό 

     Οι μαθητές της Ε΄ Τάξης του Δ.Σ. Νίκαιας συμμετέχουν στο 
διεθνές δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Eco – Schools» 
(Οικολογικά Σχολεία), και υλοποιώντας Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 

με πολλές και πλούσιες δράσεις, βραβεύτηκαν στις 6 Μαΐου του 
2006 στο Χιλιομόδι Κορινθίας, με το βραβείο επιτυχημένης 
συμμετοχής στο Δίκτυο και τη Σημαία του Προγράμματος. 

     Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, που είναι ο εθνικός 
χειριστής αυτού του Προγράμματος ενθάρρυνε τις Περιβαλλοντικές 
Ομάδες του σχολείου μας με το δικό της βραβείο.  

Από τις πρόβες του θεατρικού, που 
θα παρουσιαστεί στη γιορτή 

διάχυσης των αποτελεσμάτων 
(παρουσίασης). 

Δημοσιεύσεις τοπικών 
εφημερίδων για κάποιες από 

τις δραστηριότητές μας. 
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Συμπεράσματα 

 Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της κάθε μορφής γεωργικής 
καλλιέργειας γίνεται σε βάρος των γεωργικών πόρων (έδαφος, 
υγρότοποι, υδάτινοι πόροι κλπ). 

 Η αύξηση των εισροών σε ενέργεια, νερό, λιπάσματα και φάρμακα, 
αύξησε το κόστος παραγωγής και προκάλεσε δραστικές αλλαγές 
στα φυσικά οικοσυστήματα και αγροοικοσυστήματα με άσχημες 
επιδράσεις στο περιβάλλον και μερικές φορές στην υγεία των 
ανθρώπων. 

 Η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
της ανταγωνιστικότητας, που αφορά τη διάθεση του ελαιολάδου και 
της βρώσιμης ελιάς στις χώρες της Κοινότητας, από τον 
ανταγωνισμό ίδιων προϊόντων που προέρχονται από εναλλακτικές 
μορφές ελαιοκαλλιέργειας. 

 Το παραπάνω πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με: 

 Οργανωμένη καλλιέργεια της ελιάς. 

 Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς. 

 Καλύτερη οργάνωση του εμπορίου που την αφορά. 

 Αναζήτηση νέων αναπτυσσόμενων αγορών. 

 Οι στόχοι της σύγχρονης καλλιέργειας της ελιάς που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν είναι: 

 Παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιόκαρπου και λαδιού. 

 Αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος. 

 Αποτελεσματική χρήση της γης. 

 Διατήρηση φιλικής σχέσης μεταξύ καλλιέργειας της ελιάς και 
γενικά της γεωργίας και του περιβάλλοντος. 

 Προσπάθεια μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

 Διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών. 

 Διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. 
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Οι εργασίες μας 

Ομαδικές εργασίες Περιβαλλοντικών Ομάδων 
μαθητών 
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Βιβλιογραφία 

• Δημιουργικές δραστηριότητες διαθεματικές για την ευέλικτη 
ζώνη (ΟΕΔΒ). 

• Οικολογία – Περιβάλλον – Εκπαίδευση (Β.  Παπαδημητρίου). 

• Επιλεγμένα θέματα Π.Ε. ΚΠΕ Μουζακίου. 

• Προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε 
Προγράμματα Π.Ε. (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της φύσης). 

• Ελαίας εγκώμιον (Ακαδημίας Αθηνών – Υπουργείο 
πολιτισμού). 

• Ελιά…το δώρο των θεών (ΚΠΕ Στυλίδας). 

• Θεατρικό δρώμενο (ΚΠΕ Στυλίδας). 

• Επεμβάσεις φυτοπροστασίας στην ελιά (Ζ. Ζαρταλούδη). 

• Ο  ελαιώνας στο οικοσύστημα (ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου). 

• Η ελιά μέσα στους αιώνες (ΚΠΕ Καλαμάτας). 

• Ιστότοποι: - Ελιά, λάδι, Αρχαία Ελλάδα  

                       - Η ελιά ο ευλογημένος καρπός (dascalos.gr). 

                       - Σύγχρονη καλλιέργεια της ελιάς 
(ThassosIsland.gr) 

                       - Οδοιπορικό στους δρόμους της ελιάς(explore 
Crete) 

                       - Ελιά και ελαιόδεντρο (proionta/elia). 

                       - Γνωρίζοντας το υγρό χρυσάφι (elia.gr). 
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Ελιά: 

 Είμαι του ήλιου η θυγατέρα… 


