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 112 σχολικές μονάδες
 61 Υπεύθυνοι Σ.Δ. και Π.Ε.  
 20 Συνεργαζόμενα Κ.Π.Ε.
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Συνεργαζόμενα Κ.Π.Ε. 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΙΑ»

Κ.Π.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

2…
3. Δημιουργία «διαδικτύου» για τη δικτύωση των
λειτουργούντων δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Να
γίνει συνεργασία του Δικτύου «Ελιά» με άλλα θεματικά δίκτυα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχουν κοινά υποθέματα, 
όπως δίκτυα για την ενέργεια, για τα απορρίμματα, για τα
τοπικά προϊόντα κτλ.
4…



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 σαν
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 –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). 

 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.
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Καταγραφή υπεραιωνόβιων
ελαιόδεντρων
 ΤαυτοποίησηΦύλλο καταγραφής
 Μύθοι – θρύλοι – παραδόσεις – ιστορίες
 Έλεγχος DNA ποικιλίες ελιάς

 Δημιουργία χάρτη υπαίθριων μουσείων
(χάραξη μονοπατιών) 



Το Φύλλο καταγραφής
συμπληρώνεται και

αποστέλλεται online στη
διεύθυνση:

http://form.jotformeu.com
/form/30621289359358

ή μέσω του
www.kpe-kalamatas.gr

Ενότητα: 
«Εθνικό Δίκτυο ΕΛΙΑ»



Φύλλο
καταγραφής

(σελ.2)



Δημιουργία χάρτη υπαίθριων μουσείων
(Χάραξη μονοπατιών) 

Με τη χρήση διαδικτυακού λογισμικού: «Χάρτες Google»



www.kpe-kalamatas.gr





Συνεργάτες
 Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χώρας

(μέσω των Υπευθύνων Περιβ/ Εκπ. /Σχολ.Δραστ.)
 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Α.Π.Θ. - Τμήμα Γεωπονίας
 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμ. Αρχαιολογίας
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Πανεπιστήμιο Πατρών
 Τ.Ε.Ι Καλαμάτας – Τμήμα Βιολογικών

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
 Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
 Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας Λαμίας
 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 

Iνστιτούτο Ελαίας & Oπ/κών Kαλαμάτας



Συνεργάτες
 ΛΗ’ Εφορία Αρχαιοτήτων
 Επιμελητήριο Μεσσηνίας
 Ένωση Ελλήνων Χημικών

 Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, Σπάρτη

 Ινστιτούτο Γαστρονομίας Λακωνίας

 Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς»

 Οργανισμός Προώθησης Ελαιολάδου

 Δίκτυο Ελαιοπαραγωγικών Πόλεων Ελλάδος

 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ζακύνθου

 Ελαιοπαραγωγοί, Ελαιοτριβεία, Τυποποιητήρια

 Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

 Δήμοι Μεσσηνίας



Αίτηση
συμμετοχή
ς στο
Δίκτυο



Πρωτόκολλο συνεργασίας


