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“Λεσβιακός Ελαιώνας 
πηγή ζωής, έμπνευσης και πολιτιστικής κληρονομιάς” 

Σχολικό έτος 2013-14          
Δημοτικό Σχολείο 

Παλαιοκήπου Λέσβου 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλες οι τάξεις του 
σχολείου. Τα παιδιά από την Α’ έως την Στ’ τάξη 
μπόρεσαν μέσα από τις δράσεις τους να 
αναδείξουν τον ευλογημένο, για το νησί της 
Λέσβου, ελαιώνα προβάλοντας τόσο την 
κοινωνικό-οικονομική του υπόσταση όσο και την 
πολιτιστική του. Αρωγοί σ’ αυτή την προσπάθεια 
των παιδιών στάθηκαν οι δάσκαλοι του σχολείου οι 
οποίοι προσπάθησαν να μεταλαμπαδεύσουν τις 
γνώσεις τους και να τους ωθήσουν σε μια πιο 
βιωματική προσέγγιση του. 
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Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν 

μέρος στο πρόγραμμα. 

Κλειδαράς Γεώργιος 

Φωτεινού Δέσποινα 

Κωνσταντάρα 

Μυρσίνη 

Νείρος Ευστράτιος 

Βαρελτζής Δημήτριος 

…η ελιά στο πέρασμα των αιώνων… 

 Η καταγωγή του δέντρου της ελιάς χάνεται στους θρύλους 

και τις παραδόσεις των λαών γύρω από τη Μεσόγειο. Και είναι 

αυτό φυσικό, αφού το δέντρο της ελιάς είναι τόσο στενά δεμένο 

με το χριστιανικό πολιτισμό , με την ιστορία των μεσογειακών 

λαών, την ορθολογική τους διατροφή και ακόμα τη θρησκεία και 

τις δοξασίες τους. Η ελιά είναι τυπικός εκπρόσωπος του 

μεσογειακού κλίματος. Η λεκάνη της μεσογείου είναι ιδεώδες 

περιβάλλον από πλευράς κλιματολογικών και εδαφολογικών  

συνθηκών για την καλλιέργεια της ελιάς και δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι το δέντρο αυτό απαντούσε ως αυτοφυές στη 

λεκάνη της μεσογείου την εποχή που ο πρωτόγονος άνθρωπος 

ανακάλυψε τη γεωργία. Δέντρο - τόπος - άνθρωπος, σ’ ένα 

στενό εναγκαλισμό συμπορεύονται 5.000 και πλέον χρόνια, 

δημιουργώντας ένα υψηλής αισθητικής πολιτισμό. Τον 

πολιτισμό της ελιάς. 
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…η Λέσβος και η ελιά… 

  Η Λέσβος βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο και έχει 

έκταση 1639,4 τετρ. χλμ. Είναι το τρίτο σε έκταση ελληνικό 

νησί και το έβδομο της Μεσογείου. Η διαμόρφωση του 

εδάφους είναι η χαρακτηριστική νησιωτική, όπου ομαλές 

εδαφικές κλίσεις διαδέχονται τις απότομες ή πολύ απότομες, 

σχηματίζοντας συνάμα πεδινές εκτάσεις στα παράλια 

τμήματα. 

 Ο Λεσβιακός ελαιώνας αποτελεί το 29% της συνολικής 

έκτασης του νησιού και το 79% της καλλιεργήσιμης 

γεωργικής γης. Το υπόλοιπο αποτελούν οι οπωρώνες, τα 

αμπέλια, οι ανοιχτοί αγροί και τα κηπευτικά. Στο νησί 

καλλιεργούνται περίπου 9.700.000 ελαιόδεντρα εκ των 

οποίων το 80% προήλθε απόι εμβολιασμό αυτοφυούς 

αγριελιάς. Από τις καλλιεργούμενες ποικιλίες το 65% είναι η 

κολοβή, το 30% η αδραμυτιανή και 5% η λαδολιά. Η κολοβή 

φαίνεται να είναι λεσβιακής προέλευσης, ενώ η αδραμυτιανή 

από τις απέναντι μικρασιατικές ακτές. 
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Ο ελαιώνας της Λέσβου το 2006 

Η Λέσβος είναι μια από τις πλέον ελαιόφυτες περιοχές της Ελλάδας (τρίτη 

χώρα σε παραγωγή λαδιού στον κόσμο με ποσοστό 16%), αποτελώντας 

ένα ατέλειωτο δάσος ελιάς. Το ελαιοπαραγωγικό νησί μας αποδίδει 

πανελλαδικά το 20% της παραγωγής λαδιού κάθε χρόνο. Η σημερινή 

μέση ετήσια παραγωγή σε ελιές φθάνει τους 100.000 τόνους ελιές, που 

παράγουν περίπου 25-30 χιλιάδες τόνους λάδι εξαιρετικής ποιότητας. Η 

ελαιοκαλλιέργεια  αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική δραστηριότητα του 

νησιού. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε να μπορεί να διαβεβαιωθεί ότι η 

ευημερία του νησιού εξαρτάται άμεσα από την παραγωγικότητα της ελιάς. 
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Οι κάτοικοι της Λέσβου και ο ελαιώνας… 

 Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος 

λαός που επιδόθηκε συστηματικά 

στην καλλιέργεια της ελιάς, που 

αφού εκτίμησαν τα 

πλεονεκτήματα του δένδρου 

αυτού, το καθιέρωσαν σαν 

σύμβολο ειρήνης και νίκης. Με 

πολλή προσωπική εργασία και 

κόπο οι κάτοικοι της Λέσβου, 

από τα παλιά χρόνια, επέκτειναν 

την καλλιέργεια της ελιάς στα 

μέρη όπου δεν υπήρχαν πεύκα. 

Έφτιαξαν πετρόχτιστα σέτια για 

να προφυλαχθεί το χώμα που 

συγκρατεί τις ρίζες των δένδρων, 

ακόμα και στις πιο απότομες 

πλαγιές των βουνών. 

 Ο ελαιώνας για τους μυτιληνιούς ήταν το Ιράτ (=ζήση). Σε περίοδο ελαιοκομίας (=μαξούλι) η 

ψυχολογία του κόσμου ήταν στα ύψη. Μπορεί η συγκεκριμένη δουλειά να είχε κόπωση μεγάλη, είχε 

όμως και απολαβή. Τα άλογα, τα γαϊδούρια και τα κάρα ήταν το μεταφορικό μέσο τόσο το δικό τους όσο 

και της ελιάς. Στους μεγάλους ελαιώνες υπήρχαν οι νταϊφάδες , ραβδιστές και μαζώχτρες με τον 

επικεφαλή τους. Δουλειά πολλή και κουραστική.  Διάλειμμα  μόνο για φαγητό. Η αμοιβή πολύ χαμηλή 

ίσα που εξασφάλιζε τα προς το ζην. Τη χρονιά που είχε πολλές ελιές ο ελαιώνας είχε την τιμητική του, 

έσφυζε από ζωή. Παντού άκουγες γέλια, φωνές, πειράγματα. Ήταν ένα εντελώς διαφορετικός τρόπος 

ζωής. Οι άνθρωποι χαρούμενοι, με κέφι για ζωή κι ας είχανε λίγα. Ήξεραν να περνάνε τη μέρα τους 

ευχάριστα και να εναποθέτουν τις ελπίδες στους στο θεό. Χαρακτηριστικό της καλή σχέσης με τη 

θρησκεία ήταν η επιλογή του ελαιολάδου για το άναμμα του καντηλιού. Ο ελαιώνας όμως δεν ήταν η 

πηγή μόνο για το λάδι. Από εκεί μαζεύανε τις καλύτερες ελιές για να τις βάλουν  στην άρμη μέσα σε 

μεγάλα κιούπια(φτήνες) τα οποία φύλαγαν μαζί με τα μικρότερα κιούπια για λάδι σε υπόγεια και 

δροσερά μέρη.  Εκτός από την ελιά και το λάδι έπαιρναν ένα πολύ σημαντικό υλικό άρρηκτα δεμένο με 

την ύπαρξή τους. Ήταν το πολύτιμο ξύλο. Ξύλα για να μαγειρεύουν το φαγητό τους, ξύλα για να 

ζεσταθούν το χειμώνα, ξύλα για να κάνουν κάρβουνα, ξύλα για να τα πουλήσουν και να καλύψουν άλλες 

ανάγκες.(Απόσπασμα από συνέντευξη της κ. Ελένης Νείρου) 
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   Ο ελαιώνας δεν είχε όμως  ΄΄κίνηση΄΄ την περίοδο της συγκομιδής. Ολοχρονίς οι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα σε 

αυτόν. Μετά το μάζεμα έπρεπε να κλαδέψουν και να κάψουν τα κλαδιά σε μεγάλους λάκκους και να τα κάνουν 

καρβουνίδι που θα το έκαιγαν το χειμώνα στα μαγκάλια. Επίσης να χτίσουν καινούργιες πεζούλες ή να βελτιώσουν 

τις υπάρχουσες σχίζοντας  με βαριές και σφήνες μεγάλες πέτρες για να τις κάνουν κατάλληλες για ξεροτρόχαλο 

χτίσιμο. 

   Επίσης να βάλουν τα περίφημα ΄΄τσέρκια΄΄ γύρω από τους κορμούς των δέντρων για να τα προφυλάξουν ώστε 

να μην υπάρχουν απώλειες σε μεγάλα κλαδιά.   Εκτός όμως από το λάδι, τις ελιές, τα ξύλα, σημαντικό προϊόν ήταν 

το σαπούνι. Το σαπούνι που μύριζε λάδι ήταν αυτό με το οποίο οι νοικοκυρές έπλεναν τα ρούχα μέσα στη σκάφη 

όταν γύριζαν το βράδυ κουρασμένες και ταλαιπωρημένες  από την κοπιαστική δουλειά .Το σαπούνι ήταν αυτό με το 

οποίο έπλεναν τα μωρουδιακά για να είναι καθαρά και μυρωδάτα. Και βέβαια γίνονταν και πολλές εξαγωγές, καθώς 

δεν υπήρχαν πολλά υποκατάστατα αυτού.   Και βέβαια η καλή σοδειά επηρέαζε και τα άλλα επαγγέλματα. Το λάδι 

ήταν η κινητήριος δύναμη. Όταν υπήρχε καλή παραγωγή δούλευαν όλοι οι επαγγελματίες.Ξεχωριστό κομμάτι της 

καλλιέργειας αποτελούσε το σκάψιμο του ελαιώνα. Ειδικά στα μεγάλα κτήματα συγκροτούνταν μεγάλα συνεργεία  

μετά από ανακοίνωση του Τελάλη ,που αναλάμβαναν το σκάψιμο .Δουλειά πολύ δύσκολη αν σκεφτείς ότι γινόταν 

με κασμάδες ,χειρωνακτικά. Η προσέλευση ήταν μεγάλη καθώς δεν υπήρχαν ‘άλλες δουλειές. Διάλεγαν αυτούς που 

φαίνονταν ικανοί. Η αμοιβή ήταν πολύ μικρή αλλά τι να κάνει ο κόσμος. Το μεροκάματο ήταν περιζήτητο. 

(Απόσπασμα από συνέντευξη της κ. Ελένης Νείρου) 

 

Οι μαθητές στα μονοπάτια της ελιάς… 

Δράσεις για την ελιά και τον ελαιώνα 
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Επίσκεψη στο 

ΚΠΕ 

Ευεργέτουλα 
Το σχολείο στο σύνολό του επισκέφθηκε το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα. Οι μαθητές μετά από 

μια σύντομη ενημέρωση στο χώρο του ΚΠΕ στον Ασώματο, 

περπάτησαν το “μονοπάτι της ελιάς” από το χωριό Ασώματος 

μέχρι την εξωχική τοποθεσία Άγιοι Ανάργυροι με το ομόνυμο 

εκκλησάκι. Το μονοπάτι πλακόστρωτο, αρχαίο, σπαρμένο με ελιές 

όπου οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες περνούσαν με τα ζώα τους 

για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Η φύση σε όλο της το 

μεγαλείο απλωνόταν στο διάβα των παιδιών, αιωνόβια πλατάνια 

και βελανιδιές συμπλήρωναν το τοπίο. Οι μαθητές 

κατενθουσιασμένοι μετά από διαδρομή τριών χιλιομέτρων 

ξαπόστασαν στο ξωκλήσι των Αγίων Αναργύρων στην κατάφυτη 

τοποθεσία δίπλα στο ποτάμι. 

Επίσκεψη στο Ελαιοτριβείο - Μουσείο 

των Αδερφών Πρωτούλη στον Τρύγονα 

της Λέσβου 
 Οι μαθητές επισκέφθηκαν το 
Ελαιοτριβείο - Μουσείο των Αδερφών 
Πρωτούλη όπου μπόρεσαν να δουν στον 
ίδιο χώρο τα παλαιότερα και τα σύγχρονα 
μηχανήματα παραγωγής ελαιολάδου. Η 
μέρα της επίσκεψης συνέπεσε με τη 
λειτουργία του εργοστασίου και έτσι οι 
μαθητές είδαν σε πραγματικό χρόνο όλη 
τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου, 
καθώς και να γευτούν το ελαιόλαδο πανω 
σε φρέσκο ζεστό ψωμί. Ταυτόχρονα τους 
έγινε από τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου 
μια οξυμέτρηση και έτσι μπόρεσαν οι 
μαθητές να ελέγξουν την ποιότητα του 
ελαιολάδου που μόλις είχε παραχθεί. 
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Οι μαθητές φτιάχνουν παραδοσιακό 

λιόψωμο… 
Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης με τη βοήθεια των δασκάλων τους 

ακολούθησαν πιστά μια παραδοσιακή συνταγή για λιόψωμο…και τα 

κατάφεραν περίφημα. 

Το δέντρο της ελιάς… 

 Οι μαθητές των τάξεων Γ’ και Δ’  

κατασκέυασαν στα πλαίσια του 

μαθήματος των εικαστικών ένα 

θαυμάσιο δέντρο της ελιάς το 

οποίο κοσμεί το σχολείο μας. 
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Μπολιάζονταςτην 

ελιά… 

 Οι δάσκαλοι των μεγάλων 

τάξεων του σχολείου, καθότι και οι 

ίδιοι ελαιοπαραγωγοί, έκαναν ένα 

ενδεικτικό μπόλιασμα σε 

δενδρύλιο αγριελιάς και δίδαξαν 

στους μαθητές τα μυστικά αυτής 

της τεχνικής. 

Συμμετέχοντας στην ελαιοσυγκομιδή… 

Μαθητές του σχολείου μαζί με 

τους δασκάλους τους 

πραγματοποίησαν εξόρμηση σε 

ελαιόκτημα κοντά στο σχολείο 

όπου πραγματοποίησαν μια από 

τις φάσεις συγκομιδής της ελιάς, 

η οποία είναι το μάζεμα των 

ελιών από τα δίχτυα. Παράλληλα 

τα παιδιά ενημερώθηκαν για τις 

διαφορές στην καλλιέργια των 

βιολογικών κτημάτων από τα 

συμβατικά. 
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Το λεξιλόγιο της ελιάς, παιχνίδια για την ελιά και 

φιλαναγνωσία… 

Οι μαθητές της Α΄και 

Β΄τάξης αφού ρώτησαν τους 

παππούδες και τις γιαγιάδες 

τους κατασκεύασαν ένα 

λεξιλόγιο με τις λέξεις που 

χρησιμοποιούμε στον τόπο 

μας και έχουν σχέση με την 

ελιά… Παράλληλα διάβασαν 

βιβλία από τη μυθολογία 

που μιλούν για την ελιά και 

έπαιξαν ευχάριστα παιχνίδια. 

Επισκέψεις της προηγούμενης σχολικής 

χρονιάς που αξίζει να αναφερθούν… 

Την προηγούμενη σχολική χρονιά 

πραγματοποιήσαμε ενδιαφέρουσες 

επισκέψεις σχετικά με την ελιά, οι οποίες 

αξίζει να αναφερθούν. Επισκεφθήκαμε το 

Μουσείο Ελιάς Βρανά στον Παππάδο της 

Γέρας, όπου οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε μια 

άλλη εποχή επεξεργασίας της ελιάς και 

παραγωγής του ελαιολάδου. 

Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο 

εργοστάσιο και τυποποιητήριο της Ένωσης 

Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου για να 

παρακολουθήσουμε τη διαδικασία 

εμφιαλωσης του ελαιολάδου και τέλος οι 

μαθητές επισκέφθηκαν τη Βιοτεχνία 

βρώσιμης ελιάς “Τεπές” και οι μαθητές είχαν 

την ευκαιρία να δουν από κοντά τους όρους 

επεξεργασίας της βρώσιμης ελιάς και 

γεύτηκαν τόσο τις ελιές όσο και την πάστα 

ελιάς. 
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Ο ελαιώνας της Λέσβου πηγή 

ζωής, έμπνευσης, και πολιτιστικής 

κληρονομιάς, που ύμνησαν ποιητές 

και λαικοί ζωγράφοι  με τα έργα 

τους, ίσως αποτελέσει στο μέλλον 

για κάποιους αφετηρία για άσκηση 

ενός επαγγέλματος που μέσα από 

μεθοδική και συντονισμένη 

διαδιακασία να αποτελέσει μόχλό 

ανάπτυξης έτσι ώστε ο ελαιώνας -η 

μεγάλη αυτή κληρονομιά των 

κατοίκων της Λέσβου - να 

παραμείνει ζωντανός αλλά και η 

ύπαιθρος να μην ερημώσει. 

…να έπαιζεν η Σαπφώ τη λύρα της 

ενώ όλα σιωπούσανε, κι εμείς, και 

τα άστρα, και οι ποιητές των 

αιώνων, και το αγέρι το κοιμησμένο 

στις ελιές πάνω, και δεν ακούγονταν 

παρά μόνον οι αντίλαλοι των 

Φαιδριάδων… 

  Νικηφόρος Βρεττάκος 
Ω λινό καλοκαίρι, συνετό 

φθινόπωρο, χειμώνα 

ελάχιστε, η ζωή καταβάλλει 

τον οβολό του φύλλου της 

ελιάς και στη νύχτα μέσα 

των αφρόνων μ΄ένα μικρό 

τριζόνι κατακυρώνει πάλι το 

νόμιμο του Ανέλπιστου. 

  Οδυσσέας 

Ελύτης 

Είμαι το ήλιου η θυγατέρα 

Η πιο απ’όλες χαιδευτή. 

Χρόνια η αγάπη του πατέρα 

Σ’αυτόν τον κόσμο με κρατεί. 

Όσο να πέσω νεκρωμένη, 

Αυτόν το μάτι μου ζητεί. 

Είμ’ η ελιά η τιμημένη. 

  Κωστής Παλαμάς 


