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Καταγραφές και μονοπάτια με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα



Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να 
σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. 
Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.                

(ΟΔΥΣΣΕΑΣ  ΕΛΥΤΗΣ)
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1491 Περιβαλλοντικές Ομάδες σχολικών μονάδων Α/θμιας
και Β/μιας Εκπ/σης της χώρας

Συνεργάζονται και συμμετέχουν στις δράσεις του Δικτύου 
σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/μιας Εκπ/σης από όλη τη 
χώρα.

Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων

2003-2017



Θεματικές Ενότητες
▪ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Καλλιέργεια ελιάς, ο ρόλος της ελιάς

στην οικονομία του τόπου, ποικιλίες, τακτικές καλλιέργειας και
συγκομιδής, ασθένειες, βιοκαλλιέργεια, περιγραφή – χρήση
ελαιώνων, φωτογράφηση μνημείων της φύσης, τοπικά
προβλήματα παραγωγής – τιμής – διάθεσης, λιπάσματα,
φυτοφάρμακα, απόβλητα ελαιοτριβείων, ο ελαιώνας ως
οικοσύστημα, κ.λπ.

▪ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ: Ιστορικά - μυθολογικά στοιχεία,

η ελιά στην αρχαιότητα, στο Βυζάντιο, στην τουρκοκρατία, στη
λατρεία, στην παράδοση, στη λαϊκή τέχνη, κ.λπ.

▪ ΥΓΕΙΑ: Ποιότητα ελαιολάδου, γευσιγνωσία, χαρακτηριστικά του

ποιοτικού προϊόντος, ο ρόλος της διαδικασίας παραγωγής -
αποθήκευσης - τυποποίησης, σύγκριση με άλλα φυτικά έλαια,
μεσογειακή διατροφή, φαρμακευτικές και καλλυντικές ιδιότητες -
αρώματα, συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, βρώσιμη
ελιά, κ.λπ.



▪ ΣΧΟΛΑΤΣΙΟ: Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό

«Δρόμοι της Ελιάς», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και με την υποστήριξη του Διεθνούς
Συμβουλίου Ελαιολάδου (International Olive Oil Council / COI).

Θεματικές Ενότητες



▪ ΣΧΟΛΑΤΣΙΟ



▪ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ:

Η καταγραφή περιλαμβάνει:

- την καταγραφή, φωτογράφιση και ταυτοποίηση υπεραιωνόβιων

ελαιόδεντρων

- την καταγραφή και συγκέντρωση των πιθανών μύθων, θρύλων ή

ιστοριών που υπάρχουν και σχετίζονται με τα ελαιόδεντρα και

προέρχονται από τη λαϊκή παράδοση ή τη βιβλιογραφία

- την καταγραφή και διάσωση του γενετικού υλικού ελληνικών

ποικιλιών ελιάς ως έκφραση της υποχρέωσης της παρούσας γενιάς

να μεταφέρει στις επερχόμενες γενιές το περιβάλλον και το φυσικό

κεφάλαιο του πλανήτη.

Θεματικές Ενότητες



Καταγραφή  υπεραιωνόβιων
ελαιόδεντρων  ή  ελαιώνων 

 Ταυτοποίηση Φύλλο καταγραφής

 Μύθοι – θρύλοι – παραδόσεις – ιστορίες

 Έλεγχος DNA  ποικιλίες ελιάς

 Δημιουργία υπαίθριων μουσείων 

 Χάραξη μονοπατιών







Η ελιά του Πλάτωνα 

Από την Ελιά του Ερεχθείου σύμφωνα με τους θρύλους, 
δημιουργήθηκαν οι δώδεκα ελιές της Ακαδημίας που 
αντιστοιχούσαν στις δώδεκα πύλες της. Από αυτές 
δημιουργήθηκε αργότερα το «ιερό δάσος των 
Αθηνών». Στην Ιερά οδό στον Βοτανικό, κοντά στο 
σημερινό Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΓΠΑ), υπήρχε 
ελαιόδεντρο το οποίο ονομαζόταν «Ελιά του 
Πλάτωνα» και πιστευόταν ότι επρόκειτο για το γνωστό 
δένδρο κάτω από την σκιά του οποίου –όπως λέγεται-
δίδασκε ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλατών. Το 

ελαιόδεντρο αυτό, απομεινάρι των δενδροστοιχιών της 
Ακαδημίας που αναφέρει ο Αριστοφάνης στις 

«Νεφέλες»,, εκριζώθηκε από κτύπημα κάποιου 
Λεωφορείου το 1975 . Το ξύλο του μεταφέρθηκε 

και διατηρείται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.



Η ελιά  του  Ιμπραήμ
στη  Βαλύρα Μεσσηνίας



Ελιά στο 1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου (σώθηκε από φωτιά)

Η δίδυμη αδερφή της κάηκε σε κατάληψη μαθητών το 2011



Κατασκευές μεγάλων έργων



Πλατεία της Μεγάλης του Γένους Σχολής, Αθήνα  (έναντι Χίλτον)



Πανεπιστήμιο Αθηνών



Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ελευθερίου Βενιζέλου 30 (Πανεπιστημίου)





Στις 23 Φεβρουαρίου 2010 εκριζώθηκε η υπεραιωνόβια ελιά (2.000 ετών
περίπου) από κτήμα του κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου
(ΠΑΓΙΟΥ) με περίμετρο 12 μέτρα περίπου.
Οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν σταμάτησαν τη μεταφορά της και τη
μεταφύτεψαν στις 25 Φεβρουαρίου στην πλατεία του χωριού τους.
Ο σύλλογος έχει αναλάβει την περιποίησή της.



Παρέμβαση των μαθητών του ΕΠΑΛ Άστρους, στις 26-02-2010 προς
τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γερουλάνο, με αφορμή την
εκρίζωση της υπεραιωνόβιας ελιάς των Κουτρούφων.



Η μητέρα ελιά, στην Καλαμάτα, επέζησε από τις καταστροφές του 
Ιμπραήμ και έδωσε οφθαλμούς για εμβολιασμό νέων ελαιοδέντρων.





Γενού φυτό τριών γενεών και συνάμα παρθένος.
(Οδυσσέας Ελύτης)



Η αρχαιότερη ελιά στη γη (2500- 5000 ετών) στο χωριό Βούβες στα Χανιά.

Έχει περίμετρο κορμού 12,5 μέτρα, διάμετρο 3,64 μέτρα και το εμβαδόν της είναι 11,45 μ2. 

Ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης με αρ. απ.105497/6459/1986 (656/ΤΒ/1986). 



Συνδέθηκε με τουςΟλυμπιακούςΑγώνες του 2004.
Ο πρώτος Μαραθωνοδρόμος στέφθηκε με στεφάνι (κότινο)
φτιαγμένο από αυτή την ελιά.

Η ελιά βρίσκεται στην αυλή της οικίας Καραπατάκη και είναι ένα
μνημείο που επισκέπτονται εκατοντάδες τουρίστες κάθε χρόνο.



Η ελιά του Λιβεράνι στο νησί της Χίου (10 αιώνων)



«Παλαιά Ρούματα - Μαλάθυρο»
Καταγραφή ΕΠΑΛ Κισάμου



«"ΜΕΤΑΛΕΙΟ", Γαργαλιάνων»
Καταγραφή 1ο Ν/γείο Γαργαλιάνων



«Χαρακοπιό»
Καταγραφή Γυμνάσιο Κορώνης 



«Φαλάνθη»
Καταγραφή Γυμνάσιο Κορώνης 



«Φαλάνθη»
Καταγραφή Γυμνάσιο Κορώνης 



«Τσαπί»
Καταγραφή Γυμνάσιο Κορώνης 



«Τσαπί»
Καταγραφή Γυμνάσιο Κορώνης 



«Τσαπί»
Καταγραφή Γυμνάσιο Κορώνης 



«Αγριλόβουνο»
Καταγραφή Γυμνάσιο Διαβολιτσίου



«Βαλύρα»
Καταγραφή Δημ. Σχ. Βαλύρας



«Βαλύρα»
Καταγραφή Δημ. Σχ. Βαλύρας



«Βαλύρα»
Καταγραφή Δημ. Σχ. Βαλύρας



«Άρτα»

Καταγραφή 1ο ΕΠΑΛ Άρτας



«Λεύκο Κορομηλιάς, Μεσσηνίας»
Καταγραφή 9ο Ν/γείο Καλαμάτας

«Φόνισσα» ελιά 



«Αμαλιάδα (3ο Δημ. Σχολείο)»

Καταγραφή Γυμνάσιο Χαβαρίου



Η “Ελιά του Σερίμπεη” υπήρξε τόπος απαγχονισμού κατά τη 
διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 
Μετά τα Ορλωφικά το 1770 οι ντόπιοι γλίτωσαν την κρεμάλα στην 
“Ελιά του Σερίμπεη”.  
Αυτό θεωρήθηκε θαύμα της Φραγκαβίλλας και γιορτάζεται την 
Τρίτη του Πάσχα. 



«Κουτσουβέρι Γαργαλιάνων»
Καταγραφή 1ο Ν/γείο Γαργαλιάνων

Η ιστορία του 
ερωτευμένου ζευγαριού 
και της ελιάς



▪ Ο ελαιώνας αποτελεί, συνθέτει, παραμένει
πρόγραμμα σε εξέλιξη

▪ Αποτελεί πλέγμα από έννοιες και μεθόδους,
θρύλους μύθους και παραδόσεις που
διαμορφώθηκαν από την ελληνική
αρχαιότητα μέχρι σήμερα



Αποθήκες ελαίου δίπλα από την αίθουσα του Ανακτόρων του 
Βασιλιά Νέστορα της αρχαίας Πύλου (Χώρα Μεσσηνίας)



«φάε λάδι κι έλα βράδυ»



Ψευδόστομος αμφορέας για αρωματικό λάδι



Η Αφροδίτη αλειφόταν με αρωματικό λάδι.
(ερυθρόμορφη κύλικα 520π.Χ)





…σχετικά με τα αλείμματα και τα λουτρά, ώστε όσοι θέλουν να

περιποιούνται τους λουόμενους στο ιερό να μην παρέχουν σ’ αυτούς

περισσότερους από δύο χαλκούς και νερό αγνό και αυτός που παρέχει

στο αλειπτήριο ξύλα να τα παραδίδει ξερά και κατάλληλα για τους

αλειφομένους κάθε μέρα ανά 4 ώρες όλη τη βδομάδα. Κανείς δούλος δεν

επιτρέπεται να αλείφεται.

Τα  μυστήρια της Ανδανίας





«χρίοντες ελαίω και καταμαλάσσοντες ίνα ευτονώτερα γίνωσι» 



“ρύπος”



πυξίδα για φύλαξη αρωματικών αλοιφών από λάδι
(Αθήνα, μυκηναϊκή εποχή)



Εξώσπιτοσε ελαιώνα 
(περιοχή Κορώνης)







Σήμερα συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε στις διακλαδώσεις 

αυτού του πλέγματος… σε ένα ταξίδι στο χωροχρόνο.



Οι υπεραιωνόβιες ελιές είναι μάρτυρες* 
άλλων εποχών

*μάρτυρας:          - υποφέρω (εδώ κρύβεται μια αγιοσύνη)
- είμαι εκεί και βλέπω



…και έχουν να μας πουν πολλά:



Δρ. Κώστας Δελής

Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών 

Καλλιεργειών & Ανθοκομίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας

με την ίδια τους την «ύπαρξη»



με τον καρπό και τους χυμούς τους



Δρ. Βασίλειος Δημόπουλος
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου

Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας



με την καταγωγή τους



Ινστιτούτο Καρολίνσκα (ιδρύθηκε το 1810)

Ο μεγαλύτερος θεσμός ανώτερης εκπαίδευσης στην ιατρική 
παγκοσμίως και στην ιατρική ακαδημαϊκή έρευνα που 
διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο.

με την προσφορά τους



www.kpe-kalamatas.gr



Το Φύλλο Καταγραφής 
συμπληρώνεται  και 
αποστέλλεται online

μέσω του
www.kpe-kalamatas.gr

Ενότητα: 
«Εθνικό Δίκτυο ΕΛΙΑ»

http://www.kpe-kalamatas.gr/


Δημιουργία υπαίθριων μουσείων 
Χάραξη μονοπατιών

Με τη χρήση διαδικτυακού λογισμικού: «Χάρτες Google»



Τα πρώτα υπαίθρια μουσεία δημιουργήθηκαν στη
Σκανδιναβία, προς τα τέλη του 19ου αιώνα, και η
ιδέα διαδόθηκε σύντομα σε όλη την Ευρώπη και
τη Βόρεια Αμερική, συνήθως με παραδοσιακά
κτήρια.

Μουσείο: Η παλιά πόλη στο Όρχους της Δανίας



Κοινό στοιχείο σε όλα τα υπαίθρια μουσεία,

είναι η παρουσίαση του εκθέματος από

ανθρώπους που σχετίζονται με αυτό και

προέρχονται από όλα τα τμήματα της κοινωνίας.



Η «dopios» αποτελεί μια πλατφόρμα – κοινότητα που φέρνει 
κοντά ντόπιους με τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν μια 
πόλη και να έρθουν σε επαφή με τοπικά μυστικά, γεύσεις και 
μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που δεν υπάρχουν 
συνήθως στους ταξιδιωτικούς οδηγούς.





Για να παραχθεί πολιτισμός χρειάζεται να 
αναπτύξουμε ένα πεδίο δημιουργικότητας 



Η ελιά είναι ανταγωνιστικός πόρος 

δεν μπορεί κανείς να τον πάρει, 

να τον αντιγράψει, … 



Εκθέματα in situ 



Στον ελαιώνα ζεις στη φύση, 

δεν μεταφέρεις δικούς σου ήχους ή εργαλεία …

Η σιωπή έχει τους δικούς της ήχους!



Καταγραφή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων
Συνάντηση Ε.Θ.Δ. «ΕΛΙΑ»  28-29/06/2012



«Ξαπλώνεις στη σκιά κάτω από μια ελιά και 
ανάμεσα από τα γκριζοπράσινα φύλλα της 
απολαμβάνεις τον καταγάλανο ουρανό.»

(David Lean – Σκηνοθέτης βραβευμένος με δύο Όσκαρ) 



αράζω   άρα ζω!!!



ΗΛΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ (1943)

Έζησα τ' όνομα το αγαπημένο

Στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς

Στον ρόχθο της ισόβιας θάλασσας.

Εκείνοι που με λιθοβόλησαν δεν ζούνε πια
Με τις πέτρες τους έχτισα μια κρήνη
Στο κατώφλι της έρχονται χλωρά κορίτσια
Τα χείλια τους κατάγονται από την αυγή
Τα μαλλιά τους ξετυλίγονται βαθιά στο μέλλον.

Έρχονται χελιδόνια τα μωρά του ανέμου
Πίνουν πετούν να πάει μπροστά η ζωή
Το φόβητρο του ονείρου γίνεται όνειρο
Η οδύνη στρίβει το καλό ακρωτήρι
Καμιά φωνή δεν πάει χαμένη στους κόρφους τ' ουρανού.          

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ



άγω τον παίδα  παιδαγωγός                          
αγωγή



αγωγή – εκπαίδευση

αγωγή = ελευθερία

διαδικασία εκπαίδευσης = μετατροπή δέντρου σε έπιπλο  

καριέρα = τρέχα να προλάβεις τους μπροστινούς και να
μη σε πατήσουν οι πίσω



Σημερινός τρόπος ζωής  ένα σύγχρονο Άουσβιτς 
(αντί για αριθμό βάζουμε φίρμες, αλλάζουμε εμφάνιση,…)

Ζούμε μια συνεχώς υποσχόμενη ζωή με δόγματα 
εξουσίας: θρησκευτικά, πολιτικά οικονομικά,…

… γινόμαστε νοσταλγοί του χαμένου παράδεισου

Επειδή δεν μπορούμε να ζούμε όπως σκεφτόμαστε, 
αρχίζουμε να σκεφτόμαστε όπως ζούμε = συμβιβασμός



πνοή = ψυχή

εμπνέω κάποιον

Ο προφορικός λόγος περιέχει την πνοή 
του ομιλούντα, την ψυχή του.

Η φωνή εμπνέει την κίνηση, τη χειρονομία, το βλέμμα.



Στα μονοπάτια με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα 
ελπίζουμε να ταξιδέψουν οι επισκέπτες για 

• να γνωρίσουν διαφορετικά περιβάλλοντα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους

• να προβληματιστούν γύρω από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και τις επιπτώσεις τους στην 
αειφορία του πλανήτη μας

• να χτίσουν τον κόσμο των ονείρων τους 



Στα μονοπάτια με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα 
ελπίζουμε να ταξιδέψουν οι επισκέπτες για 

• να γνωρίσουν διαφορετικά περιβάλλοντα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους

• να προβληματιστούν γύρω από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και τις επιπτώσεις τους στην 
αειφορία του πλανήτη μας

• να χτίσουν τον κόσμο των ονείρων τους 



Στα μονοπάτια με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα 
ελπίζουμε να ταξιδέψουν οι επισκέπτες για 

• να γνωρίσουν διαφορετικά περιβάλλοντα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους

• να προβληματιστούν γύρω από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και τις επιπτώσεις τους στην 
αειφορία του πλανήτη μας

• να χτίσουν τον κόσμο των ονείρων τους 



«Ο σκοπός κάθε εξερεύνησης είναι να
γυρίσουμε τελικά στο σημείο απ’ όπου
ξεκινήσαμε και να το δούμε με νέα ματιά,
σαν να ήταν η πρώτη φορά.

(Έλιοτ)



άγω τον ξένο  ξεναγός



Στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου, το ΚΠΕ
Καλαμάτας συνεργάζεται με το Ίδρυμα Καπετάν
Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου για τη
δημιουργία αλληλεπιδραστικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας με στόχο την προβολή και ανάδειξη των
μονοπατιών με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα και της
Μεσσηνίας.



Στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας μεσογειακών
χωρών, το ΚΠΕ Καλαμάτας έχει οριστεί ως Info Point
(σημείο ενημέρωσης) για την προώθηση της
Μεσογειακής Διατροφής και των τοπικών αγροτικών
προϊόντων, με στόχο την ευαισθητοποίηση του
κοινού, κυρίως παιδιών και νέων, στη Μεσογειακή
Διατροφή.

(έργο MedDiet - Mediterranean Diet Info Point project)



Για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής 

το ΚΠΕ Καλαμάτας συνεργάζεται και με το 
Μανιατάκειο Ίδρυμα.



Επίσης το ΚΠΕ Καλαμάτας, συνεργάζεται με τη
Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος &
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.





Ρώτησε ένας Άγγλος το Μιαούλη τι είναι αυτές οι
βούλες πάνω στο χάρτη κι εκείνος είπε: «Στάζω κερί
για να σημαδέψω την πορεία μου, γιατί δεν ξέρω
γράμματα»

(Γκίκας)









Αλλά με τις ξόβεργες μπορεί να πιάνεις πουλιά, δεν
πιάνεις ποτέ το κελαηδητό τους. Χρειάζεται η άλλη
βέργα, της μαγείας, και ποιος μπορεί να την
κατασκευάσει αν δεν του ’χει από μιας αρχής δοθεί;

(Οδυσσέας Ελύτης)



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

«Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας…»
(Γιώργος Σεφέρης)



Συνεργαζόμενοι φορείς

Το Δίκτυο «ΕΛΙΑ» συνεργάζεται με πολλούς φορείς όπως:

• Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
• Πανεπιστήμια
• Τεχνολογικά Ιδρύματα 
• Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης
• Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης
• Εμπορικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας
• Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ
• Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου
• Μανιατάκειον Ίδρυµα
• Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς»
• … 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Γεώργιος Παναγόπουλος
Υπεύθυνος ΚΠΕ  Καλαμάτας


