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Μια εργασία της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου Χαρακοπίου 

 
Σχολικό έτος 2011-2012 



Ομάδες 

 

 1η Ομαδα: Ραβδιστές 
 

 
 2η Ομάδα: Λιόπανο 
 

 
 

 3η Ομάδα: Λιοτρίβι 
 
 

 4η Ομάδα: Μυλόπετρα 
 
 
 

 5η Ομάδα: Λαδόψωμο 
 
 



Σκοπός του προγράμματος 

 Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με αυτό το μεσογειακό δέντρο 
και να αντιληφθούν την αξία του, να ευαισθητοποιηθούν και να 
δραστηριοποιηθούν επάνω σε περιβαλλοντικά προβλήματα 



Στόχοι του προγράμματος: 

 Να προβούν οι μαθητές στην μυθολογική και ιστορική 
προσέγγιση του δέντρου 

 Να γνωρίσουν τον τρόπο καλλιέργειας, συγκομιδής και 
επεξεργασίας  του λαδιού 

 Να αντιληφθούν την διατροφική αξία της ελιάς 

 Να διαπιστώσουν την αναγκαιότητα της προστασίας της 
φύσης για τη συνέχιση της ζωής  

 Να εξασκηθούν στην ομαδική εργασία, στη συλλογή 
πληροφοριών, στη χρήση βιβλιογραφίας και να 
καλλιεργήσουν συλλογικό πνεύμα 

 Να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν βιωματικά το θέμα 



Μύθοι για την ελιά 

 Η αγριελιά του Ιδαίου Ηρακλή 

 

 Η ελιά δώρο της Αθηνάς 

 

 Η ελιά του Αρισταίου 

 

 Οι τρεις αδερφές Ελαϊς, Σπερμώ, Οινώ 



Η ελιά στα Προϊστορικά και στα Ιστορικά χρόνια 

 Η ελιά εμφανίστηκε στη γη πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια 
 

 Στη Μεσόγειο εμφανίστηκε πριν χιλιάδες χρόνια και από εκεί 
εξαπλώθηκε στις γύρω περιοχές 
 

 Στην Νίσυρο, την Κύμη και την Σαντορίνη βρέθηκαν απολιθωμένα φύλλα 
ελιάς που χρονολογούνται  στην ηλικία των 50.000 - 60.000 ετών 
 

 Η ελιά και το λάδι κυριάρχησαν σε όλες τις εκφάνσεις της μινωικής 
ζωής στη γεωργία, στην οικονομία, στη θρησκεία, στην τέχνη 
 

 Οι ομηρικοί ήρωες πρόσφεραν σπονδές στους νεκρούς με κρασί, λάδι και 
μέλι 
 

 Το δέντρο της ελιάς για τους αρχαίους Έλληνες ήταν σύμβολο ειρήνης 
 

 Οι αθλητές άλειφαν το σώμα τους με λάδι 
 

 Οι ολυμπιονίκες κέρδιζαν ένα στεφάνι ελιάς για στεφάνι φτιαγμένο από 
τον «κότινο», δηλαδή την άγρια ελιά 

    



Η ελιά στα Προϊστορικά και στα Ιστορικά χρόνια (συνέχεια) 

 Στην Αθήνα, στη μεγάλη γιορτή των Παναθηναίων το βραβείο που 
έπαιρναν οι νικητές στους αθλητικούς αγώνες ήταν λάδι 

 

 Στα ρωμαϊκά χρόνια η ελιά και το λάδι εξακολουθούν να αποτελούν 
πρώτη ανάγκη 

 

 Στα χρόνια του Βυζαντίου το λάδι, το σιτάρι και το κρασί αποτελούν 
την ιερή τριάδα της διατροφής 

 

 Στην επανάσταση του 1821 καταστράφηκαν χιλιάδες ελαιόδεντρα στην 
Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Κρήτη και τα νησιά. Ο Ιμπραήμ είχε 
δώσει εντολή να κάψουν τον ελαιώνα της Μεσσηνίας 

  Μετά την απελευθέρωση, καινούρια δέντρα φυτεύονται και γίνεται 
προσπάθεια για βελτίωση των καλλιεργειών και των εργαλείων 

 

 Μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ολόκληρη η διαδικασία 
καλλιέργειας της ελιάς αλλά και η παραγωγή λαδιού γινόταν σε 
αρμονία με το περιβάλλον 



Η ελιά ως σύμβολο 

 Στην Παλαιά Διαθήκη είναι το δέντρο της ελπίδας 
 

 Η Ειρήνη εικονίζεται με κλαδί ελιάς στα χέρια της 
 

 Συμβολίζει την ευημερία, την αφθονία 
 

 Συμβολίζει τη γονιμότητα, τη μακροζωία 
 

 Συμβολίζει τον εξαγνισμό, την κάθαρση και με το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιείται στην ορθόδοξη λατρεία 
 

 Στο μυστήριο του Βαπτίσματος το λάδι είναι το υλικό εκείνο που 
μεταφέρει τη χάρη του Θεού στο βαπτιζόμενο μέλος της εκκλησίας 
 

 Το καντήλι που ανάβουν οι χριστιανοί συμβολίζει το φως του Χριστού, 
που φωτίζει κάθε άνθρωπο 



Γνωριμία με το δέντρο 

o Η ελιά είναι ένα αειθαλές αιωνόβιο 
δέντρο, που ανήκει στην οικογένεια των 
ελαιοειδών 

 
o Ο κορμός της νεαρής ελιάς είναι λείος 

και σταχτοπράσινος. Όταν μεγαλώσει, 
γίνεται ζωώδης, σχηματίζει κουφάλες και 
σχισμές με χρώμα σταχτί ως 
γκριζόμαυρο 

 
o Τα φύλλα της είναι μακρόστενα, με 

σκουροπράσινο χρώμα στην πάνω 
επιφάνεια και ασημί στην κάτω 

 
o Οι ελιές χωρίζονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες 
 τις βρώσιμες  
 ελιές για παραγωγή λαδιού 



Η καλλιέργεια της ελιάς 

o Η ελιά είναι πολυετές δέντρο και όπως όλοι οι οργανισμοί, έχει έναν 
συγκεκριμένο βιολογικό κύκλο 

o Χρειάζεται το μεσογειακό κλίμα για να αναπτυχθεί 
o ήπιους χειμώνες 

o βροχερά φθινόπωρα 

o ζεστά και ξηρά  καλοκαίρια 

 

 Άνοιξη: η περίοδος ανθοφορίας. Οι ελιές ανθίζουν από το Μάρτιο 
μέχρι τον Ιούνιο. Τα λουλούδια της είναι άσπρα – η καρδιά του 
λουλουδιού γίνεται το  κουκούτσι και γύρω από αυτό δημιουργείται η 
ψίχα της ελιάς 

 Καλοκαίρι: οι ανθοί σιγά-σιγά εξελίσσονται σε μικρούς καρπούς 

 Φθινόπωρο: είναι η περίοδος όπου αρχίζει ο καρπός και μεγαλώνει 

 Σε αυτό το στάδιο ο καρπός αρχίζει και δημιουργεί το λάδι μέσα του και είναι 
σημαντικό να μην έχουμε προσβολές από ασθένειες, όπως είναι ο δάκος 

 

 Φθινόπωρο - Χειμώνας: η περίοδος της ελαιοσυγκομιδής 



Λιομάζεμα 

 Το μάζεμα του ελαιοκάρπου γίνεται αργά το 
φθινόπωρο, όταν ο πράσινος καρπός της ελιάς 
κοκκινίζει και αρχίζει να αποκτά ένα λαμπερό 
μαυροειδές χρώμα 

 

 Οι ελιές μαζεύονται με τους εξής τρόπους: 

 

 Στρώσιμο λιοπάνων και μάζεμα του 
ελαιόκαρπου με το χέρι ή με ειδικά χτένια 

 

 Καθαρίζεται ο χώρος γύρω από την ελιά και 
στρώνονται ειδικά πλαστικά δίχτυα, που 
συγκρατούν τις ελιές, οι οποίες πέφτουν 
φυσιολογικά μόνες τους 

 

 Μάζεμα της ελιάς με ραβδισμό  
 



Εξαγωγή του ελαιολάδου 

 Παραλαβή των φορτωμάτων της ελιάς – ζύγισμα 
 Αποφύλλωση 
 Οι ελιές μεταφέρονται στο αποφυλλωτήριο, όπου απομακρύνονται τα φύλλα 
 

 Πλύση καρπών, για να φύγουν οι σκόνες και τα χώματα 
 Σπάσιμο – άλεση του καρπού 
 Μάλαξη της ελαιοζύμης 
 Η ελαιοζύμη πηγαίνει στο μαλακτήρα 
 

 Φυγοκέντρηση (πίεση) 
 Για να διαχωριστεί το λάδι από την ελαιοζύμη μεταφέρεται στο φυγοκεντρητή 
 

 Διαχωρισμός – καθαρισμός λαδιού (ελαιοχωριστήρας) 
 Διαχωρισμός του πυρήνα από τα απόνερα 

 Το λάδι συσκευάζεται και πωλείται σε μεταλλικά δοχεία  



Ελαιόλαδο – υγεία - διατροφή 

 Η «μελέτη των επτά χωρών» έδειξε ότι  οι πληθυσμοί των 
μεσογειακών χωρών παρουσιάζουν χαμηλότερη θνησιμότητα από 
ασθένειες όπως ο καρκίνος και καρδιαγγειακά νοσήματα 

 

 Η εξήγηση για αυτό το γεγονός βρισκόταν στον τρόπο διατροφής τους 
και κυρίως στην υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου, οσπρίων, λαχανικών 
και φρούτων 

 

 Το ελαιόλαδο βοηθά: 

 Στη μείωση της «κακής» χοληστερίνης (LDL) στο αίμα 

 Στην πρόληψη φραγής των αρτηριών -  πρόληψη καρδιαγγειακών 
παθήσεων 

 Στην πρόληψη του καρκίνου 



Διατροφική πυραμίδα 



Η ελιά στην ελληνική γλώσσα 
Το αειθαλές δέντρο της ελιάς αποτέλεσε πηγή έμπνευσης του λαού 
και πολλών ποιητών 

Όπου κι αν λάχω κατοικία,  
δε μου απολείπουν οι καρποί.  
Ως τα βαθιά μου γερατεία  
δε βρίσκω στη δουλειά ντροπή.  
Μ’ έχει ο Θεός ευλογημένη  
κι είμαι γεμάτη προκοπή.  
Είμαι η ελιά η τιμημένη! 
 

  Κωστής Παλαμάς  

         

Φρίκη, ερημιά, νερό, σκοτάδι,  
τη γη τη θάψαν μια φορά.  
Εμέ ζωής φέρνει σημάδι  
Στο Νώε η περιστερά.  
Όλης της γης είχα γραμμένη  
Την ομορφάδα και χαρά.  
Είμαι η ελιά η τιμημένη! 
 

     Κωστής Παλαμάς  

Όπου κι αν λάχω κατοικία,  
δε μου απολείπουν οι καρποί.  
Ως τα βαθιά μου γερατεια 
δε βρίσκω στη δουλειά ντροπή.  
Μ’ έχει ο Θεός ευλογημένη  
κι είμαι γεμάτη προκοπή.  
Είμαι η ελιά η τιμημένη! 
 

  Κωστής Παλαμάς  

         

Φρίκη, ερημιά, νερό, σκοτάδι,  
τη γη τη θάψαν μια φορά.  
Εμέ ζωής φέρνει σημάδι  
Στο Νώε η περιστερά.  
Όλης της γης είχα γραμμένη  
Την ομορφάδα και χαρά.  
Είμαι η ελιά η τιμημένη! 
 

     Κωστής Παλαμάς  



Παροιμίες και φράσεις για 
την ελιά 

o Δίχως λάδι δίχως ξίδι πως θα κάμομε ταξίδι; 
o Αν δε σφίξεις την ελιά, δε βγάζει λάδι 
o Άνθρωπος χωρίς υπομονή, λυχνάρι δίχως λάδι 
o Άκουσες λάδι τρέχα, άκουσες στεφάνι φεύγα 
o Δεν τρώγεται ούτε με το λάδι ούτε με το ξίδι 
o Ξεφόρτωσέ τη την ελιά να σε φορτώσει λάδι 

o Αυτός είναι σαν το νερό στο λάδι 
o Από την πέτρα βγάνει λάδι 
o Η αλήθεια επιπλέει σαν το λάδι 
o Ρίχνει λάδι στη φωτιά 
o Τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, τρεις και το λαδόξιδο 
o Λάδωσε τ’ άντερο του 
o Είναι σα λαδωμένος ποντικός 
 



Αινίγματα για την ελιά 

Από κλαδάκι κρέμεται,  

στην αγορά πουλιέται,  

το εξωτερικό της τρώγεται,  

το κόκαλο πετιέται 

   Η ελιά 

 
 

Στα δένδρα πάνω κρέμεται  

στις εκκλησιές κοιμάται  

και τα χρυσά της κόκκαλα μες τη φωτιά τα βάζω!  

   Η ελιά 



Το λεξιλόγιο της ελιάς 

• Αγουρόλαδο: το πρώτο λάδι της χρονιάς 
• Ελαιογραφία: ζωγραφική με ελαιόχρωμα 
• Ελαιόδεντρο: το δέντρο της ελιάς 
• Ελαιόκαρπος: ο καρπός της ελιάς 
• Ελαιοκομία: η επιστημονική καλλιέργεια της ελιάς 
• Ελαιοχρωματισμός: βάψιμο με λαδομπογιές 
• Λαδάς: ο παραγωγός ή έμπορος λαδιού 
• Λαδιά: λεκές από λάδι  
• Λαδόψωμο: ψωμί αλειμμένο με λάδι 
• Λιόκλαδο: κλαδί ελιάς  
• Λιόπανο: πανί συλλογής ελιών 
• Λιοτρίβι: ελαιοτριβείο, το ελαιουργείο 
• Λαδόπανο: το πανί με το οποίο περιτυλίγεται το βρέφος μετά τη βάφτιση 
• Μούργα: τα κατακάθια μετά την επεξεργασία του λαδιού 



Συνταγές 

 Κουταλίδες 
 
 Υλικά  
 1 ποτήρι αλεύρι μαλακό  
 1 ποτήρι νερό (αν θέλουμε να  φουσκώσουν αντικαθιστούμε με σόδα)  
 ½ λεμόνι  
 ½ κουταλάκι αλάτι  
 Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα  
 Μέλι, κανέλα, κοπανισμένα καρύδια 
 
 Εκτέλεση  
 Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά μέχρι να γίνει στους πηχτός 

χυλός. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και ρίχνουμε κουταλιές 
από το χυλό στους. Τηγανίζουμε και από στους δύο μεριές. Τους βάζουμε 
σε απορροφητικό χαρτί για να στραγγίσουν. Μεταφέρουμε σε πιατέλα και 
πασπαλίζουμε με τα τριμμένα καρύδια και την κανέλα. Περιχύνουμε με το 
μέλι. Τρώγονται κατά προτίμηση ζεστές. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ 
Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
 
 Αθανασά Φωτεινή 
 Βασιλογιαννακοπούλου Άντζελα 
 Γεωργακοπούλου Φωτεινή 
 Δέμπι Γκέσι 
 Ελευθεράκη Σωτηρία 
 Κοσμάς Αντρέας 
 Κούκος Χρήστος 
 Κυριακάκη Χαρίκλεια 
 Κυριόπουλος Αντώνης 
 Λυμπέρη – Τελεμέ Ηλιάνα 
 Μιχαλοπούλου Έφη 
 Μουρδουκούτας Δημήτρης 
 Πετρόπουλος Ραφαήλ – Νικόλαος 
 Σαμπάνι Χρήστος 
 Σούμπουλη Χριστίνα 
 Σκούρα Τζένη 
 Ταμπούρλου Αντωνία 
 Τέντες Κώστας 
 Τσιμικλή Δήμητρα 
 Χαλβατσιώτη Βιολέττα 
 και η δασκάλα Τσιμπούρη Σταυρούλα. 



ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!! 


