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Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Β΄ΤΑΞΗΣ  6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• 1. Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία της ελαιοκαλλιέργειας 
στην οικονομία της   οικογένειάς τους, του χωριού τους , του 
νησιού γενικότερα.  

• 2.Να συλλέξουν πληροφορίες για την διατροφική αξία του 
λαδιού, για τους εχθρούς της , για την καλλιέργειά της  κ.ά. 

• 3. Να γνωρίσουν τα στάδια μαζέματος, επεξεργασίας του 
ελαιόκαρπου και διάθεσης του προϊόντος. 

• 4. Να βρουν σχετικές παροιμίες  με θέμα την ελιά και να 
συντάξουμε το γλωσσάρι της ελιάς. 
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Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

• Η ελιά εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως αγριελιά στην 
ανατολική Μεσόγειο, εκεί δηλαδή όπου αναπτύχθηκαν 
μερικοί από τους αρχαιότερους πολιτισμούς. 

• Σε  αρχαιολογικές έρευνες που έγιναν στις Κυκλάδες 
βρέθηκαν απολιθωμένα φύλλα ελιάς, τα οποία υπολόγισαν 
ότι είναι 50-60.000 ετών. 

•  Στις πινακίδες της Γραμμικής Β υπάρχει το ιδεόγραμμα της 
ελιάς και του ελαιόκαρπου. 

• Στις αρχαίες τελετές η ελιά ήταν το δέντρο του καλού κι αυτό 
του έδινε μια ξεχωριστή θέση. 

• Θεωρείται θεϊκό δώρο, σύμβολο ειρήνης, προστασίας και 
γονιμότητας. 

Η ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

• Η ελιά καλλιεργείται στο νησί της Λέσβου από την αρχαιότητα. Στις 
αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν στους Πύργους Θερμής (1929-32), 
αποκαλύφθηκε προϊστορικός οικισμός (3.000 π.Χ), στον οποίο υπήρχε 
γούρνα με πράσινο πηλό στα τοιχώματα της που όπως εκτιμάται, μέσα 
εκεί σύνθλιβαν τις ελιές. 

•  Η Λέσβος είναι μια από τις πλέον ελαιόφυτες περιοχές της Ελλάδος , 
αποτελώντας ένα ατέλειωτο δάσος ελιάς. Το νησί μας έχει 11 
εκατομμύρια δέντρα, διάσπαρτα  κυρίως στο Βόρειο, στο Ανατολικό και 
στο Νότιο τμήμα της, αποδίδοντας πανελλαδικά το 20% της παραγωγής 
λαδιού κάθε χρόνο. 

• Η σημερινή μέση ετήσια παραγωγή σε ελιές φθάνει τους 100.000 τόνους, 
που παράγουν περίπου 25-30 χιλιάδες τόνους λάδι εξαιρετικής 
ποιότητας.  
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ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

• Οι ποικιλίες της ελιάς στη Λέσβο , που προσδιορίζονται από τον κορμό, τα φύλλα 
και τον καρπό των δέντρων είναι οι εξής: 

• α) Η κολοβή που αποτελεί τα 7/10 των δέντρων στους ελαιώνες του νησιού, 
φυτρώνει σε υψόμετρο χαμηλότερο των 500 μέτρων. Τα δέντρα είναι μέτρια σε 
ανάπτυξη και ευδοκιμούν σε εδάφη με σχιστόλιθο.  Η κολοβή ελιά έχει 
πλατύτερα φύλλα, μακρουλό σχήμα και αργεί να ωριμάσει και είναι μια από τις 
πιο ελαιοποιήσιμες  ποικιλίες της χώρας. 

• Β) Η Αδραμυτιανή προέρχεται από Το Αδραμύτιο της Μ.Ασίας, αποτελεί τα 2/10 
των ελιών. Η ελιά αυτή χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους ελαιοπαραγωγούς του 
νησιού, επειδή παράγει εκλεκτό λάδι και πολλής καλής ποιότητας επιτραπέζιες 
ελιές, που συντηρούνται στην άλμη ή γίνονται και τσακιστές. 

• γ)Τέλος η Λαδολιά  καλύπτει το 5% των ελαιώνων και προέρχεται από κάποιο 
μύκητα που εμφανίζεται στα ελαιόδεντρα. Η επιτραπέζια λαδολιά ή ρουπάδα 
τρώγεται όπως είναι ή παστώνεται με αλάτι. 

• δ) Υπάρχουν και  κάποιες άλλες ποικιλίες όπως οι καρολιές και οι τριλιανές. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 

• Το λάδι αποτελεί ένα πολυτιμότατο προϊόν, που έπαιζε ανέκαθεν 
σημαντικό ρόλο στην οικονομία του νησιού.  

• Το ελαιόλαδο της Λέσβου είναι φημισμένο, τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό και χαρακτηρίζεται από τη λεπτόρρευστη  υφή,  το 
χρυσοκίτρινο  χρώμα, το εξαίρετο και έντονο άρωμα και την πολύ καλή 
και λεπτή γεύση του. Έτσι το  λάδι ήταν το κύριο εξαγώγιμο προϊόν του 
νησιού και καθόρισε την οικονομία του. 

•  Αν ήταν «μαξουλοχρονιά» , δηλαδή είχε μεγάλη παραγωγή, όλα 
πήγαιναν καλά στο νησί,  σε αντίθετη περίπτωση «κισίρα χρονιά», ο 
πληθυσμός του νησιού δυστυχούσε.  

• Από το εμπόριο του λαδιού πλούτισαν πολλοί Λέσβιοι και τα αρχοντικά 
τους κοσμούν το νησί και πολλοί από αυτούς  ευεργέτησαν τον τόπο μας. 
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Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ. 

• Το λάδι το «υγρό χρυσάφι» όπως το ονόμαζε ο Όμηρος είναι συνώνυμο της καλής 
υγείας.  

• Αποτελεί πηγή σημαντικών θρεπτικών συστατικών για την υγεία μας καθώς και 
παρεμποδιστικός παράγοντας για πολλές ασθένειες που σχετίζονται με την 
διατροφή.  

• Ο πατέρας της Ιατρικής ο Ιπποκράτης, συνιστούσε , αλλά και η σύγχρονη Ιατρική , 
την ευρεία χρήση του ελαιολάδου στη διατροφή μας. 

• Αποτελεί σπουδαία λιπαρή ύλη στη διατροφή μας με αναμφισβήτητη βιολογική 
και θρεπτική αξία. 

• Είναι βασικό συστατικό της Μεσογειακής- Ελληνικής Διατροφής. 

• Βοηθάει στην θεραπεία πολλών παθήσεων, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με 
το πεπτικό σύστημα, την καρδιά  και άλλα. 

• Συμβάλει στην καθυστέρηση της γήρανσης, χάρις στα φυσικά αντιοξειδωτικά που 
διαθέτει. 

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
• Οι εχθροί της ελιάς είναι δύο , ο δάκος και ο πυρηνοτρίτης. 

• Ο δάκος είναι έντομο που προσβάλλει το εσωτερικό της ελιάς και έτσι η ελιά δεν 
βγάζει αρκετό και καλής ποιότητας λάδι. 

• Η καταπολέμηση του δάκου παλιά και σήμερα γίνεται με ειδικά φάρμακα που τα 
ψεκάζουν εργάτες με ψεκαστήρες από δέντρο σε δέντρο. 

• Ακόμη σήμερα και ειδικά οι βιοκαλλιεργητές χρησιμοποιούν και τις  δακοπαγίδες. 

• Δε γνωρίζουμε πόσο αποτελεσματική είναι η καταπολέμηση του δάκου, όμως 
ξέρουμε ότι προκαλεί καταστροφές στο περιβάλλον τόσο στη χλωρίδα όσο και 
στην πανίδα της περιοχής αφού πολλά έντομα και πουλιά και άλλοι 
μικροοργανισμοί πέφτουν θύματα αυτής της προσπάθειας καταπολέμησης. 
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ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΤΟ ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 

• Το λιομάζωμα τα παλιά χρόνια γινόταν πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχαν δίχτυα και οι 
γυναίκες έπρεπε να μαζεύουν τις ελιές από τη γη. Φορούσαν τις παραδοσιακές 
φορεσιές ( βράκα και τσεμπέρι) . Ξεκινούσαν πρωί - πρωί με τα γαϊδουράκια τους, 
με τα καλάθια τους στο χέρι, με βροχές και με κρύο. Η φωτιά ήταν απαραίτητη 
για να ζεσταίνονται.  

• Εργάζονταν σκληρά . Από το ξημέρωμα μέχρι αργά το απόγευμα  και καμιά 
μαζεύτρα δεν έπρεπε να υστερήσει σε καλάθια. Το μεροκάματο ήταν πολύ 
χαμηλό. 

•  Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Τα δίχτυα που στρώνουν κάτω από τα 
δέντρα, τα πανιά που χρησιμοποιούν κατά το ράβδισμα, το σωστό κλάδεμα που 
γίνεται, είναι μερικοί από τους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο σε αυτό. 

• Επίσης η μεταφορά των αγροτών και του ελαιόκαρπου γίνεται με αυτοκίνητα, το 
ωράριο εργασίας έχει βελτιωθεί και το μάζεμα είναι λιγότερο κοπιαστικό, αφού οι 
πιο πολλές ελιές μαζεύονται από τα δίχτυα και τα πανιά και στο ράβδισμα της 
ελιάς χρησιμοποιούνται νέα ραβδιστικά μηχανήματα. 

ΜΑΖΕΜΑ ΕΛΙΑΣ ΑΛΛΟΤΕ 
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ΜΑΖΕΜΑ ΕΛΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

• Επίσκεψη σε ελαιώνα, ράβδισμα και μάζεμα ελιάς. 
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ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
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ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 
1)ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΖΥΓΙΣΜΑ. 
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2)ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 
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3) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ 
ΠΥΡΗΝΑ 



24/9/2014 

15 

4) ΤΟ ΥΓΡΟ ΧΡΥΣΑΦΙ 



24/9/2014 

16 

5) Η ΟΞΥΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 

6) Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ –ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ. 



24/9/2014 

17 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΥΡΗΝΑΣ 



24/9/2014 

18 

Η ΠΥΡΗΝΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ 
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Στο τυποποιητήριο λαδιού της Ένωσης 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Λέσβου. 
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ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

• Αμμούρι: Τα υπολείμματα από την τελική επεξεργασία του ελαιόκαρπου. 
• Γλιτώματα: Η γιορτή που γίνεται στο τέλος του λιομαζώματος. 
• Γομάρι: Το φορτίο που μπορεί να μεταφέρει ένα ζώο ( δύο τσουβάλια). 
• Κισίμι: Η εκμίσθωση ενός κτήματος . 
• Λαγήνα: Δοχείο μεταφοράς λαδιού. 
• Μαξουλοχρονιά: Η χρονιά με αυξημένη παραγωγή. 
• Μηχανή: Το ελαιοτριβείο. 
• Μόδι: Μονάδα μέτρησης ποσότητας ελαιόκαρπου (1 μόδι=640 κιλά). 
• Μπούρδες: Τσουβάλια. 
• Ντάμι: Πρόχειρο κατάλυμα στο κτήμα. 
• Σέτια:  Πεζούλες. 
• Ταϊφάς: Ομάδα εργατών για το μάζεμα της ελιάς. 
• Τέμπλα: Μακρύ και λιασμένο ξύλο για το ράβδισμα. 
• Τεμπλί: Η μικρή τέμπλα. 
• Τρούμπα: Ο ψεκαστήρας. 
• Τσιπιλίκια: Θάμνοι και αγριόχορτα του κτήματος. 

ΣΕΤΙΑ-ΠΕΖΟΥΛΕΣ 
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ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ 

• «Του έβγαλε το λάδι». Τον κούρασε. 

• «Την έκανες τη λαδιά σου». Έκανες κάτι που δεν 
ήταν σωστό. 

• «Βγαίνει όλο λάδι ». Αθωώνεται πάντα. 

• «Τον λάδωσε». Τον δωροδόκησε. 

• «Χρόνια πολλά σαν την ελιά». Η ελιά είναι σύμβολο 
μακροβιότητας, γιατί είναι αιωνόβιο δέντρο. 

• Η θάλασσα είναι λάδι. Είναι ήσυχη-γαλήνια. 

 

  Η ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ ΕΛΙΑ. 

                                                                Ξεκινώ απ΄τα περιγιάλια 

                                                                Κι ανεβαίνω αγάλια αγάλια 

                                                                Ως τα πιο ψηλά βουνά 

                                                                Δασωμένα και γυμνά. 

 

                                                                Είμαι η ελιά , η Μυτιληνιά ελιά. 

 

                                                                Κάθε δύο χρονιές καρπίζω 

                                                                και τα κιούπια σας γεμίζω 

                                                                 Με χυμό κεχριμπαρί 

                                                                 Που αξίζει όσο βαρεί. 

 

                                                                Είμαι η ελιά, η Μυτιληνιά ελιά. 

                                                                Λαδολιά και καρολιά 

                                                                Η Μυτιληνιά  είμαι η ελιά.  
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Στο νησί της Λέσβου. 

                                          Στο νησί της Λέσβου πάντα πρόσχαρα αντηχούν 

                                          τα τραγούδια  μες τους πράσινους ελαιώνες. 

                                          Λυγερές κοπέλες που γλυκά χαμογελούν 

                                          Μαργαρίτες κόβουν  γιούλια κι ανεμώνες. 

 

                                         Στο γιαλό το κύμα χαρωπό 

                                         Στην αμμουδιά λευκές δαντέλες πάντα ξετυλίγει. 

                                        Βάρκα εκεί με όλόλευκο πανί 

                                        Στα γαλανά νερά της θάλασσας μας αρμενίζει. 

 

                                        Στο νησί της Λέσβου πάντα πρόσχαρα αντηχούν 

                                       Τα τραγούδια μες τους πράσινους ελαιώνες. 

                                       Λυγερές κοπέλες που γλυκά χαμογελούν 

                                      Μαργαρίτες κόβουν  γιούλια κι ανεμώνες. 

 

Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε Ευεργέτουλα. 
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Περπατώντας το μονοπάτι της ελιάς. 
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Παλιό Λιοτρίβι. 
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ΠΑΛΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. 
Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 
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Το ελαιοτριβείο-μηχανή του 
Γεωργικού Συνεταιρισμού. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης του 
Προγράμματος 

       Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Εργασθήκαμε σαν    
μια ομάδα στα στάδια των επισκέψεων (ελαιώνες, ελαιοτριβεία κ.λ.π), ενώ 
δουλέψαμε με υποομάδες στη συλλογή των πληροφοριών. 

       Τις πληροφορίες που έφερναν οι υποομάδες , τις συζητούσαμε στην τάξη και 
αναζητούσαμε και νέες μέσω του διαδικτύου στο σχολείο. 

       Συνεργασθήκαμε με ελαιοπαραγωγούς με τον υπεύθυνο του ελαιοτριβείου του 
χωριού, με  την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λέσβου,  με το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Ευεργέτουλα  ,για να προγραμματίσουμε τις 
επισκέψεις μας στα κτήματα, στο ελαιοτριβείο ,στις εγκαταστάσεις τους  
αντίστοιχα. 

       Ακόμα έγινε ανάγνωση σχετικών κειμένων με θέμα την ελιά και το λάδι από το 
Ανθολόγιο και τα βιβλία της Γλώσσας. 

       Μελετήσαμε σχετικές ενότητες για τα φυτά και τα δέντρα από τα βιβλία της 
Μελέτης Περιβάλλοντος και στα πλαίσια του μαθήματος των Εικαστικών οι 
μαθητές έκαναν κατασκευές και σχετικές ζωγραφιές . 
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Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον Ελαιώνα. 


