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26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 

Περιβαλλοντική ομάδα  

2007-08 

 
 Φέτος η περιβαλλοντική 

ομάδα του σχολείου μας 
αποφάσισε να χωριστεί 
σε δύο ομάδες. 

 Τα παιδιά της Γ΄ τάξης 
να δουλέψουν για το 
δάσος.   

 Τα παιδιά της Β΄ και Α΄ 
τάξης να δουλέψουν για 
το λάδι.   
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Ενταχθήκαμε για δεύτερη χρονιά  στο 

θεματικό δίκτυο του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Καλαμάτας με θέμα  

«Η ελιά» 
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Αρχίζουμε με την ομάδα που 

ασχολήθηκε με  το λάδι. 
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Το λάδι το παίρνουμε από την ελιά.  

 Γενικά χαρακτηριστικά: Υποτροπικό 
είδος, αειθαλές. Χαρακτηρίζεται από 
τη μακροζωία του. 

 Φύλλα: Έχουν βαθύ πράσινο χρώμα 
στην πάνω επιφάνεια και σταχτί 
ασημί στην κάτω επιφάνεια. 

 Καρπός: Ο καρπός της ελιάς   
αποτελείται από έξω προς τα μέσα 
από το φλοιό, τη σάρκα και τον 
πυρήνα . 

 Στην χώρα μας την βάζουμε και σε 
γλάστρα. Μία μόδα που εξαπλώθηκε  
στην Ευρώπη. 
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Η ελιά είναι ένα δένδρο που το 

βρίσκουμε σε όλη την Ελλάδα. 

 
 Η χώρα μας   

έρχεται τρίτη 

στον κόσμο σε 

παραγωγή 

ελαιολάδου και 

πρώτη σε 

παραγωγή 

βρώσιμης ελιάς. 
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Ονομασίες και ορισμοί των ελαιολάδων 

 Εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο με οξύτητα 

0,8 

 Παρθένο ελαιόλαδο 

<2,0 

 Ελαιόλαδο>2,0 
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Οργανοληπτικές ιδιότητες Ελαιολάδου 

 Χρώμα:Ο χρωματισμός του λαδιού οφείλεται στις 

χρωστικές ουσίες.  

 Όταν επικρατούν οι καροτίνες ο χρωματισμός είναι 

κιτρινωπός  

 Όταν είναι σε περίσσια η χλωροφύλλη  ο χρωματισμός 

είναι πρασινωπός. 

 Άρωμα: Το ελαιόλαδο πρέπει να θυμίζει το άρωμα της 

ελιάς.  

 Γεύση: Αυτή πρέπει να είναι λεπτή και ευχάριστη. 
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Ελαιόλαδο. 

 Π.Ο.Π (προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης) και 
Ψυχρής έκθλιψης. 

 Είναι προϊόντα που η 
παραγωγή η μεταποίηση και η 
επεξεργασία γίνεται σε μία 
ορισμένη γεωγραφική 
περιοχή. 

 Το λάδι εξάγεται από την 
ελαιοπάστα με μάλαξη και σε 
θερμοκρασία νερού 27ο C 
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1. Η διαδικασία παραγωγής του 

ελαιολάδου.  
 

 

  

 Μετά τη συγκομιδή της η ελιά, από 
τον ελαιώνα μεταφέρεται στο 
ελαιοτριβείο, όπου εκεί αρχίζει η 
διαδικασία της παραλαβής του 
ελαιολάδου. Το πρώτο στάδιο, είναι 
το πλύσιμο και ο καθαρισμός των 
ελαιοκάρπων. Οι ελιές, καθαρές, 
μεταφέρονται στο δεύτερο και κυρίως 
στάδιο της επεξεργασίας τους, που 
είναι το θρυπτήριο. 
 
Εκεί δημιουργείται η ελαιοζύμη. Ένα 
μείγμα στερεών και υγρών 
συστατικών, από το οποίο πρέπει να 
διαχωριστεί ο χυμός από το στερεό. 
Ο χυμός αυτός περιέχει το 
ελαιόλαδο. 
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2. Η παραλαβή του ελαιολάδου 

 

 

 

             Η ελαιοζύμη τώρα είναι έτοιμη για την Τρίτη φάση 
της επεξεργασίας, το διαχωρισμό των στερεών από 
τους φυτικούς χυμούς, που μέσα τους βρίσκεται το 
ελαιόλαδο. 
Για την παραγωγή του Ελαιολάδου 
χρησιμοποιούμε το διαχωρισμό με φυγοκέντρηση. 
Η λειτουργία του βασίζεται στη φυσική ιδιότητα 
του ειδικού βάρους των υλικών.  Η επιτυχία του 
διαχωρισμού γίνεται   στο ότι στο εσωτερικό του 
μηχανισμού υπάρχει ένα διάτρητο τύμπανο, μέσα 
από τις τρύπες περνούν τα υλικά, ανάλογα με το 
ειδικό βάρος τους. Πρώτα βγαίνουν  τα στερεά και 
στη συνέχεια προκαλείται μηχανικός διαχωρισμός 
του ελαιόλαδου από το νερό. Πολύ σημαντικό 
στοιχείο σ’ αυτή τη φάση του διαχωρισμού είναι το 

ότι το νερό δε ξεπερνά τους  27 oC. 
Το ελαιόλαδο σε αυτή τη φάση της διαδικασίας έχει 
και  ένα μικρό ποσοστό νερού. Στην συνέχεια 
γίνεται  η δεύτερη φάση, ο πλήρης διαχωρισμός. 
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3. Ο Διαχωρισμός του ελαιολάδου 

 
 

 

  

 Τα φυτικά υγρά (φρουτώδης χυμός) έχουν 
ξεχωρίσει και φτάνουν στο πιο κρίσιμο 
σημείο, την παραλαβή του ελαιολάδου. Ο 
διαχωρισμός γίνεται  με καθίζηση ή 
φυγοκέντρηση.  

 Χρησιμοποιούνται  και οι δύο τρόποι.  

  Φυγοκέντρηση μηχανική μέθοδος. 

  Καθίζηση. Εδώ η παράδοση και ο χρόνος 
φέρνουν το άριστο αποτέλεσμα. Το 
ελαιόλαδο αφήνεται να ηρεμήσει σε 
ανοξείδωτες δεξαμενές από 3 έως 6 μήνες. 
Τα όποια φυτικά υπολείμματα, κατακάθονται 
στον πυθμένα της δεξαμενής. Το 
αποτέλεσμα είναι το άριστο φυσικό προϊόν 
με το χρυσοπράσινο χρώμα και τη 
φρουτώδη γεύση. 
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Η εξαγωγή του ελαιολάδου. 
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Το  σύγχρονο ελαιοτριβείο. 

 



14 

Η χρήση του ελαιολάδου στην Αρχαία 

Ελλάδα.  
 Ο Όμηρος εξυμνούσε «το λιπαρόν έλαιον» με το οποίο εχρίοντο 

μετά το λουτρό οι ήρωές του. Ο Πλάτων επήνεσε το έλαιον , ως 
«πόνων αρωγήν» δηλαδή ξεκούραση από τους πόνους και τους 
καμάτους .Ο Σόλων υποδεικνύει εις τον Ανάχαρσιν ( Λουκιανός) 
πως κατεγύμναζον οι Έλληνες τα σώματά των «χρίοντες ελαίω και 
καταμαλάσσοντες ίνα ευτονώτερα γίνωσι».  

 Το λάδι, εχρησιμοποιείτο πάντοτε πλουσιοπάροχα από τους 
αρχαίους Έλληνες , είτε για λατρεία των θεών τους, είτε για τις 
ανάγκες των ανθρώπων. Με λάδι αλείφονταν τα αγάλματα και οι 
βωμοί των θεών , τα θύματα πριν από τη θυσία , οι άρρωστοι για 
θεραπευτικούς λόγους , οι πενθούντες εις ένδειξη πένθους. Το 
προσέφεραν υπό μορφή σπονδής στους θεούς και τους νεκρούς και 
έκαιγαν στους ναούς ιερά λυχνάρια.   
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Η χριστιανική θρησκεία και το 

ελαιόλαδο. 
 Εις την Χριστιανική θρησκεία το λάδι χρησιμοποιείται ως φωτιστικόν και 

αγιαστικόν μέσον, είναι ένα από τα βασικά προϊόντα θρέψης του 
ανθρώπινου οργανισμού, μαζί με τον σίτον και τον οίνον.  

  

  Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας και ιστορικός Ευσέβιος μαρτυρεί. 
«ανθρώπω μεν ευγενεί ζώω και υπό Θεού τετιμημένω εξαίρετον και 
αφωρισμένην τροφήν , άρτον και οίνον και έλαιον ,άρτον μεν επί τω 
στηρίζεσθαι και δυναμούσθαι την καρδίαν ,οίνον δε επί τω 
κατευφραίνεσθαι την ψυχήν , έλαιον δε επί τω φαιδρύνεσθαι το σώμα και 
απαλύνεσθαι θεραπευόμενον εκ της επιπόνου σκληραγωγίας.  

 Εις το κατά Λουκάν ευαγγέλιον, εις την παραβολή του καλού 
Σαμαρείτου, εις τον περιπεσόντα εις τους ληστάς και 
κατατραυματισθέντα, αναγινώσκομεν , «…προσελθών κατέδησε τα 
τραύματα αυτού, επιχέων έλαιον και οίνον».  
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Άγιο Μύρο 

 Στην βάπτιση ο ιερέας μυραίνει το 
βρέφος με το άγιο μύρο. 

 Τι είναι το άγιο μύρο? 

  Το άγιο μύρο παρασκευάζεται κάθε 
δέκα χρόνια από το Οικονομικό 
Πατριαρχείο και αποστέλλεται σε όλες 
τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. 

 Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

απαράλλαχτη από το 1601. 

 Συλλέγονται  τα φυτά διαβρέχονται με 
ζεστό νερό και κρασί και 
αναμειγνύονται με ελαιόλαδο αλλά και 
άλλα έλαια. 
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Από την Ελληνική μυθολογία σχετικά 

για το σαπούνι. 
 Το σαπούνι έχει τις ρίζες στην αρχαία 

Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο νησί της 
Λέσβου. 

 Τα ζωϊκά υπολείμματα από τις θυσίες μαζί 
με νερό  και τις στάχτες των ξύλων 
σχημάτιζαν ένα κιτρινωπό ρυάκι το οποίο 
έφτανε μέχρι το ποτάμι όπου έπλεναν οι 
γυναίκες τα ρούχα τους. 

 Γρήγορα κατάλαβαν οι νοικοκυρές πως 
όταν το νερό ήταν κίτρινο τα ρούχα τους 
γινόταν πιο καθαρά. Αυτά τα αναφέρει η 
μυθολογία. Ακόμη και το όνομά του το 
σαπούνι το πήρε από την ποιήτρια Σαπφώ 
που ζούσε  εκείνη την εποχή.  
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Οι δραστηριότητες της ομάδος μας. 

 Τι κάνουμε με το λάδι? 

 Μαγειρεύουμε λαδερά φαγητά, και γενικά όλα τα 

φαγητά στην χώρα μας. 

  Κάνουμε γλυκά π.χ. λουκουμάδες. 

 Παρασκευάζουμε αρωματικό λάδι. 

 Παρασκευάζουμε σαπούνι. 
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«Χειροποίητο, "χωριάτικο" σαπούνι με αγνό 

ελαιόλαδο» 

 

 Χρόνος παρασκευής: 20-30 λεπτά. 
Χρόνος ωρίμανσης σαπουνιού: 4-6 εβδομάδες. 
 
Βασικά Συστατικά 
Έλαιο (ελαιόλαδο ή ελαφρύτερα λάδια) 
Νερό (αποσταγμένο κατά προτίμηση) 
(NaOH, (υδροξείδιο του νατρίου])κοινώς 
καυστική σόδα.  

 ή KOH, (υδροξείδιο του καλίου) κοινώς καυστική 
ποτάσα. 
Βότανα 
Αιθέρια έλαια 

 Ποσότητες: 
Έλαιο 500 γραμμάρια 
Νερό 150 γραμμάρια 
Καυστική σόδα ή καυστική ποτάσα 150 
γραμμάρια.  
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Όταν η ομάδα προσπαθεί να κάνει 

σαπούνι. 

  

λάδι σαπούνι 
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Λαδερό φαγητό (φασολάκια). 

 Την  Παρασκευή 

πήγαμε στο σπίτι της 

Μαρίας. 

 Η μητέρα της είχε 

αγοράσει τα υλικά για 

να μαγειρέψουμε το 

εξαίσιο λαδερό 

φαγητό τα 

«φασολάκια».  
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Πριν αρχίσει το μαγείρεμα. 
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Γλυκό με λάδι (λουκουμάδες). 

 Οι λουκουμάδες είναι ένα 

γλυκό που για να γίνει θέλει  

και ελαιόλαδο.  

 Υλικά: 

 Αλεύρι. 

 Λάδι. 

 Νερό. 

 Αλάτι. 

 Ζάχαρη. 

 Μέλι. 
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Λουκουμάδες. 
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Το αρωματικό ελαιόλαδο έχει ελληνική 

καταγωγή   

 Στην εποχή του Κωνσταντίνου του 

Πορφυρογέννητου  950 ο Βάσσο Κασσιανός 

συγκέντρωσε και την διαδικασία του αρωματικού 

ελαιολάδου στα «Γεωπονικά» 

 Μπορούμε να αρωματίσουμε το ελαιόλαδο με 

δενδρολίβανο μάραθο, άνηθο, δυόσμο, μαϊδανό, 

κόλιαντρο. 
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Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για το αρωματικό 

ελαιόλαδο. 

 Σε μπουκάλι με δύο φλιτζάνες ελαιόλαδο βυθίζομε 
1 κλωνάρι δενδρολίβανο και 5-6 κόκκους πιπέρι. 
Φυλάμε σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Όταν 
αρχίσομε να χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο 
αφαιρούμε τα αρωματικά. Το αρωματισμένο με 
δενδρολίβανο ελαιόλαδο μπορεί να συνδυαστεί με 
άλλα αρώματα. Ταιριάζει πολύ με ψητές πατάτες, 
μελιτζάνες, αλλά και αρνί και φυσικά ο τέλειος 
συνδυασμός είναι σε ψάρι τηγανητό.  
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Τα παιδιά κάνουν αρωματικό 

ελαιόλαδο. 
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Το ελαιόλαδο ως μέρος της πυραμίδας της  

μεσογειακή διατροφής 

 Το παρθένο ελαιόλαδο 

περιέχει μεγάλη ποσότητα 

αντιοδειδωτικών 

ουσιών.(αντικαρκινική δράση) 

 Βιταμίνη Ε(προστατεύει την 

επιδερμίδα) 

 Καροτενοειδή  

 Φαινόλες(αντιφλεγμονώδες 

αντιθρομβωτικές) 
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Μετά από αυτά που σας είπαμε για το ελαιόλαδο 

σας προτείνουμε. 

 
 Να πείσουμε την μητέρα μας να προσθέτει το ελαιόλαδο 

στο τέλος του μαγειρέματος. 

 Να φτιάχνουμε μόνοι μας την σαλάτα και να περιέχει 
ωμό λάδι ελιάς. 

 Να υιοθετήσουμε την παραδοσιακή διατροφή με 
«λαδερά» φαγητά. 

 Να γίνουμε δημιουργικοί δημιουργώντας δωράκια 
χρήσιμα όπως μπουκαλάκια με λάδι και βότανα. 

 Να πείσουμε τη μητέρα μας να καίει τα μακαρόνια με 
ελαιόλαδο και όχι με φυτίνη. 
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Λαδερές παροιμίες 

 Ρίχνει λάδι στην φωτιά. 

 Κάθε σταλαματιά νερό τ΄Απρίλη είναι ένα βαρέλι λάδι. 

 Άνθρωπος χωρίς υπομονή λυχνάρι δίχως λάδι. 

 Η αλήθεια και το λάδι βγαίνουν πάντοτε από πάνω. 

 Θα σου βγάλω το λάδι. 

 Η τέχνη θέλει μάστορα και η φάβα θέλει λάδι. 

 Πρώτα θεμέλια του σπιτιού ψωμί, λάδι, και κρασί. 

 Δίχως λάδι δίχως ξύδι πώς να κάνουμε ταξίδι. 
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Ζωγραφίζοντας αφίσες. 
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Τα παιδιά. 
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Τα παιδιά της ομάδας  

 Δελής Νίκος 

 Αρβανοπούλου Μαργαρίτα 

 Ασβεστόπουλος Γεώργιος 

 Δολόπικος Στέφανος 

 Δονίκη Άννα-Μαρία 

 Κενάνη Έφη 

 Κολλή Κατερίνα 

 

 Κουκούση Δήμητρα 

 Μόρφης Κώστας 

 Μπεκιαρίδου Μαρλένα 

 Νήρας Σπύρος 

 Ντόντη Ελευθερία 

 Πάτσιου Μαρία 

 Πισσίωτη Καλλιόπη 

 Σαββάκης Μανώλης 

 Σούρλας Ιορδάνης 

 Συμεωνίδου Ελισσάβετ 


