
 

   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

1ου Γυμνασίου 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 



Στην περιβαλλοντική ομάδα συμμετέχουν  

Οι μαθητές 

 
Αθανασιάδου Κωνσταντίνα 

Βασιλικός Δημήτρης 

Γεωργάκης Θοδωρής 

Γιαννακίδης Γ. Γιάννης 

Γιαννακίδης Χ. Γιάννης 

Γιαννακίδης Χρήστος 

Γκούμας Γιώργος 

Δαρλακίδου Μαρία 

Δέδα Νατάσα 

Δεληαντώνης Μιχάλης 

Διαμαντοπούλου Βάσω 

Δρόσος Νίκος 

Ιωαννίδης Χρήστος 

Καμαριώτη Ελένη 

Καραγιάννης Μιχάλης 

 
 
 

 

 

 

Καρκαμάνης Νίκος 

Καρκαμάνης Χρήστος 

Κασδερίδης Δημήτρης 

Κιουρτσίδου Μαρία 

Κούσα Πετρούλα 

Κόφφα Νικολέτα 

Λαδά Ζωή 

Λαζαρίδου Κατερίνα 

Μαρκούλη Ζωή 

 

 

                     και οι καθηγήτριες: 

                     

Τσομπανάκη Βασιλική 

Κούση Μελπομένη 

 

 
 



…..η επίσκεψή μας 

στον αρχαιολογικό 

χώρο των Φιλίππων 





…..η επίσκεψή μας 

στο ΚΠΕ Φιλίππων 



Η πρώτη γνωριμία με την ελιά 



Εργασία στο χαρτί 



Παρουσίαση του συμβατικού και του 

βιολογικού ελαιώνα που δημιουργήσαμε  



Φτιάξαμε αρωματικό ελαιόλαδο 



Φάγαμε ψωμί με λαδορίγανη  κι ελιές 



Έτοιμοι για τον ελαιώνα 



Ξεκινάμε με όλα τα σύνεργα  



Σκάψαμε  



Υπολογίσαμε την ηλικία της ελιάς 



  

….. η εργασία  μας   



 

 



 
 

Η ελιά έφτασε στη λεκάνη της 

Μεσογείου ή  

 από την Συρία ή  

 από την Αφρική ή  

 από τη Μικρά Ασία και αποτελεί τη 

βασικότερη καλλιέργεια από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  

 

 

  ΚΑΤΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ                                       

 ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 



ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ  

 

 

Τα Απολιθωμένα 
φύλλα ελιάς 
ηλικίας 50.000-
60.000 χρόνων 
που βρέθηκαν 
στη Σαντορίνη, 



 

 

 oι βρώσιμες 
ελιές 3.500 
χρόνων από το 
ανάκτορο της 
Ζάκρου της 
μινωικής 
Κρήτης, 



 και τα σύμβολα ελιάς στις 

πινακίδες της γραμμικής 

γραφής Α΄ από την Κρήτη 

και στις πινακίδες της 

γραμμικής γραφής Β΄ της 

Πύλου ή των Μυκηνών,    

μαρτυρούν την παρουσία 

της ελιάς στον τόπο μας, 

από τα προϊστορικά 

χρόνια. 

 



 Αναφορές στον Όμηρο για το 

κρεβάτι του Οδυσσέα ή το κοντάρι 

που τύφλωσε τον Κύκλωπα 

Πολύφημο, που ήταν καμωμένα από 

ξύλο ελιάς,  μαρτυρούν την 

παρουσία της και στα γεωμετρικά 

χρόνια 



ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

 Δέντρο  που δεν 
ξεπερνά σε ύψος 
τα 10 μέτρα. 

 Αιωνόβιο   

 Δεν έχει μεγάλες 
απαιτήσεις σε 
υγρασία. 



ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  

   Τα φύλλα της  

είναι  αντίθετα, 

μακρόστενα, 

σκουροπράσινα 

στο πάνω μέρος 

και λευκά στο 

κάτω.  

 
 



ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

   Τα λουλούδια της   

είναι άσπρα και 

βγαίνουν πολλά 

μαζί σε μπουκέτο. 

Στο ίδιο δέντρο 

υπάρχουν και τα 

θηλυκά και τα 

αρσενικά άνθη  



ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

     Οι καρποί της  

έχουν σχήμα 

στρογγυλό ή 

μακρόστενο και 

χρώμα  πράσινο, 

καφεπράσινο ή 

μαύρο 

      



ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

Οι  κυριότερες  ασθένειές της είναι: 

 Ο δάκος 

 Η βούλα 

 Η καρκίνωση  

 Το λεκάνιο 

 Ο πυρηνοτρήτης  

 



Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ          
 ΕΛΑΙΩΝΑΣ 

 Υψηλά κεφάλαια 

 Εντατική χρήση των 
καλλιεργειών  

 Χρήση χημικών  

    φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων 

 Εξάντληση φυσικών 
πόρων και πηγών 
ενέργειας  



  

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ   
  ΕΛΑΙΩΝΑΣ 

 Σεβασμός στους  
φυσικούς πόρους και 
τις πηγές ενέργειας 

 Χρήση φυσικών 
λιπασμάτων  

 Αντιμετώπιση των 
εχθρών της ελιάς, όχι 
με φυτοφάρμακα, αλλά 
με μαζικές 
εντομοπαγίδες, θειάφι, 
στάχτη κ.ά    



Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 

  ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ  

 Με ραβδισμό  

 Με φυσιολογική 
πτώση (έδαφος ή 
ελαιοδίχτυα) 

 Με μηχανικές 
μεθόδους  

 Με χρησιμοποίηση 
καρποπτωτικών  

 Με τα χέρια  

.  



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

    Ο ελαιόκαρπος 

διατηρείται 

 Σε κοινούς σάκους ή 

σε σάκους από 

πλαστικό 

 Σε διάτρητα τελάρα 

κατασκευασμένα από 

ξύλο ή πλαστικό. 



ΕΞΑΓΩΓΗ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟ 

 

 Καθάρισμα από τα φύλλα 

και πλύσιμο 

 Άλεση του καρπού  

 Μάλαξη  

 Πίεση ή φυγοκέντρηση για 

την εξαγωγή του 

ελαιόλαδου 

 Διαχωρισμός και ο 

καθαρισμός του 

ελαιολάδου  

  



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Το ελαιόλαδο 

συσκευάζεται 

συνήθως σε: 

 Γυάλινες φιάλες 

 Πλαστικές φιάλες PET  

ή PVC 

 Λευκοσιδηρά δοχεία 



ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

 Οξύτητα 

 Οξείδωση 

 Χρώμα 

 Οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά 

  

 

 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 Ελαιόλαδο  

 Παρθένο ελαιόλαδο διάφορων 

κατηγοριών 

 Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο 

 Γνήσιο ελαιόλαδο ή αγνό ή κουπέ  

 

 

 



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Η ελαιοκομία αποδίδει εισόδημα σε 400.000 

περίπου οικογένειες  

 Οι ελαιώνες στη χώρα μας καταλαμβάνουν το 

14,1% της καλλιεργούμενης γης 

 Η ελαιοκαλλιέργεια  σε πολλές άγονες περιοχές 

της χώρας, συντελεί στη συγκράτηση μέρους του 

πληθυσμού σ’ αυτές 

 Εξαγωγές  ελαιόλαδου καθώς και βρώσιμης 

ελιάς  

 

 



ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ 

 

Κονσερβοελιά  

Καλαμών  

Χαλκιδικής  

Θρουμποελιά 
 
 
 



ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 Με το ξύλο της 

φτιάχνονται έπιπλα  

και ξυλόγλυπτα ή 

χρησιμοποιείται σαν 

καύσιμη ύλη  

 Τα φύλλα της 

αποτελούν τροφή για 

τα ζώα ή φτιάχνονται 

λίπασμα  (κομπόστ)  



 Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  

 Αγώνας της θεάς 

Αθηνάς και του θεού 

Ποσειδώνα για το 

όνομα της πόλης των 

Αθηνών  

 Η αγριελιά , ο κότινος,  

που μεταφέρθηκε 

στην Ελλάδα από τον 

Ηρακλή  



Η ΕΛΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ 

 Ειρήνης  

 Ελπίδας  

 Αθανασίας  

 Ανανέωσης  

 Νίκης 

 Δόξας 

 Υγείας 

 Γονιμότητας 

 Μακροζωίας 

 Γαλήνης   

 Εξαγνισμού 

 Δύναμης  



 Τα κλαδιά ελιάς που 

περιβάλλουν έναν 

παγκόσμιο χάρτη, 

στο έμβλημα της 

σημαίας του ΟΗΕ, 

είναι σύμβολο 

ειρήνης όλων των 

λαών της γης. 



 Το περιστέρι που 

γυρίζει στην Κιβωτό 

του Νώε μετά τον 

κατακλυσμό με το 

κλαρί ελιάς στο 

ράμφος του αποτελεί 

οπωσδήποτε 

πολλαπλό 

συμβολισμό ειρήνης 

και ελπίδας για 

ευημερία. 
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Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ  

 Φωτισμός των 

εκκλησιών με τα 

καντήλια 

 Βάπτιση 

 Αρτοκλασία 

 Ευχέλαιο 

 Άγιο Μύρο  



Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  

   Το ελαιόλαδο αποτελεί τη βάση της 

Μεσογειακής διατροφής, η οποία έχει 

αποδειχθεί ότι μας εξασφαλίζει υγεία και 

μακροζωία. 



Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 Προστατεύει το πεπτικό σύστημα. 

 Βοηθά στη σωστή ανάπτυξη των 
οστών των παιδιών.  

 Είναι όπλο κατά της οστεοπόρωσης 

 Χάρη στη βιταμίνη Ε που περιέχει 
επιβραδύνει την αλλοίωση των 
κυττάρων που οδηγούν στο φυσικό 
γήρας. 



 Μειώνει την κακή χοληστερίνη και αυξάνει 
τη καλή. 

 Μειώνει τη θνησιμότητα από 
καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά νοσήματα. 

 Συμβάλλει στην αποφυγή της ανάπτυξης 
αρκετών μορφών καρκίνου και ιδιαίτερα 
του καρκίνου του μαστού. 

 Η κατανάλωση ελαιολάδου σε συνδυασμό 
με ψάρι, μειώνει τις πιθανότητες 
πρόκλησης ρευματοειδούς αρθρίτιδας. 

 



 Βελτιώνει την κινητικότητα του παχέως 

εντέρου. 

 Παρουσιάζει ευεργετική δράση στη 

θεραπεία του διαβήτη. 

 Προστατεύει τον οργανισμό από τη 

δημιουργία θρομβώσεων.  

 Παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία 

παθήσεων της χολής. 

 



ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ  

 Όταν πονάει το αυτί βάζουμε χλιαρό 
λαδάκι 

 Αν πατήσουμε αχινό τα αγκάθια βγαίνουν 
αν τα εμποτίσουμε με λάδι. 

 Τα φύλλα της ελιάς χρησιμοποιούνται 
σαν φάρμακο κατά της αρθρίτιδας και των 
ρευματισμών, και πρόσφατα και κατά του 
καρκίνου ……… «φραπελιά!!!!!!» 

 Εντριβές με ζεστό λάδι σκέτο ή με 
χαμομήλι κατά του κρυολογήματος. 



ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ 

   Παρασκευή 

αρωμάτων και 

σαπουνιών  
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ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 Στεφάνι αγριελιάς 

(κότινος) για τους 

νικητές των 

Ολυμπιακών αγώνων  

 Στα Παναθήναια,  οι 

νικητές των μουσικών 

και των αθλητικών 

αγώνων έπαιρναν ως 

έπαθλο στεφάνι ελιάς 

και αμφορείς με 

ελαιόλαδο 

 

 



Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ  

 

 Τοιχογραφίες 

 Αγγειογραφίες 

 Κοσμήματα 

 Νομίσματα  

 Γλυπτά 

 Πίνακες 
ζωγραφικής 



Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

 Παλαμάς ……είμαι η ελιά η τιμημένη ……. 

 Σικελιανός ..Γλυκό είναι του λαδιού το    

  φως… 

 Σεφέρης ……οι ώρες μας ήταν πιο γλυκές  

                      από το λάδι πάνω στην πληγή … 

 Ελύτης……Ε, καπετάνιε φάε το ξερό ψωμί                     

  σου βιαστικά και τη μαύρη ελιά…… 

 Βάρναλης…Ένας σούδινε  ποτήρι 

                              κι άλλος σούδινε ελιά….. 



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ 

 Απ’ την πέτρα βγάνει λάδι  

 Απού ΄χει γιό έχει κρασί κι απού ΄χει κόρη λάδι  

 Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι και έξι το λαδόξιδο  

 Μου βγαλε το λάδι  

 Δεν τρώγεται ούτε με λάδι ούτε με ξύδι  

 Δίχως λάδι δίχως ξύδι πως θα κάμομε ταξίδι  

 Η τέχνη θέλει μάστορα και η φάβα θέλει λάδι  

 Ρίχνει λάδι στη φωτιά  

 Νιο λάδι και παλιό κρασί  

 Την έβγαλε λάδι  

 

 



…..η δημιουργία του 

δικού μας «ελαιώνα» 



Η ενημέρωση από το γεωπόνο 



Απομακρύναμε τα χόρτα 



Ανοίξαμε τους λάκκους   



Φυτέψαμε τις ελιές 







Τις ποτίσαμε 



Τις βάλαμε στηρίγματα  



…..η έρευνά μας 



ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ 160 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕΣΩ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Η έρευνά μας έδειξε ότι:  

 Όλες  οι οικογένειες  χρησιμοποιούν 

ελαιόλαδο  

 Το 50% χρησιμοποιεί εξαιρετικά παρθένο  

 Το 25% παρθένο  

 Το 20% απλό  

 Το 5% βιολογικό ελαιόλαδο 



 Χρησιμοποιούν και άλλα λάδια  

 Το 85%χρησιμοποιεί  καλαμποκέλαιο  

 Το 15% ηλιέλαιο 

 Το 70% αγοράζει τυποποιημένο 

ελαιόλαδο και το χρησιμοποιεί  κατά 

κανόνα στο φαγητό και τη σαλάτα.  



 Το 95% γνωρίζει τα οφέλη στην υγεία μας 
από τη χρήση του ελαιολάδου καθώς 
επίσης και τα θρεπτικά συστατικά που 
περιέχει. 

 Το 25% γνωρίζει τις βιολογικές 
καλλιέργειες.  

 Το 55% χρησιμοποιεί καλλυντικά  ή 
σαπούνια φτιαγμένα με βάση το 
ελαιόλαδο 

 



…..το θεατρικό μας 



Φτιάξαμε τα σκηνικά 



Υποδυθήκαμε τους ρόλους μας 

 



…..η βράβευση των       

  νικητών 



Φτιάξαμε κότινους 

 



Στεφανώσαμε τους νικητές  





…..το αποτέλεσμα 



 Αποκτήσαμε γνώσεις για την ελιά τις 

οποίες μπορέσαμε να μεταφέρουμε στους 

άλλους 

 Μάθαμε να εργαζόμαστε ομαδικά 

 Μάθαμε να κρίνουμε και να εκτιμούμε την 

προσπάθεια των άλλων 

 Ανακαλύψαμε νέους τρόπους να 

μαθαίνουμε και νιώσαμε πιο κοντά στη 

φύση 



ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Έξοδος 


