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«Παιδική-κοινοτική επιχειρηματικότητα. Παραδείγματα 

συνδυασμού περιβάλλοντος και τουρισμού μέσα από δράσεις 

των “Σχολείων των Ορέων”» 
 

 

Αντώνης Σκαπέτης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Ζωνιανών 

skapetis@yahoo.gr 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παρουσιάζονται οι δράσεις δύο σχολείων του Ρεθύμνου (Ζωνιανών και Φουρφουρά), 

που συμμετέχουν στο Δίκτυο «Σχολεία των Ορέων» και αφορούν στην υλοποίηση 

βιωματικών εργαστηρίων –κυρίως στο χώρο του σχολείου– πάνω σε τέχνες/τεχνικές, 

που είτε έχουν αλλάξει, είτε έχουν χαθεί μέσα στο χρόνο. Κάτοικοι των χωριών σε ρόλο 

εκπαιδευτών διδάσκουν τα «μυστικά» προηγούμενων γενεών στους μαθητές, οι οποίοι 

συμμετέχοντας στη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης των 

προϊόντων του τόπου τους «γοητεύονται» από αυτόν. Η παραγόμενη γνώση διαχέεται 

και μέσω του διαδικτύου στα υπόλοιπα σχολεία του δικτύου, δημιουργώντας μια κοινή 

βάση επικοινωνίας-συνεργασίας τόσο των σχολείων όσο και των χωριών, με τελικό 

στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων αφενός για τη διατήρηση-αναβίωση 

της παράδοσης, αφετέρου αναθεώρησης της άποψης, που θέλει τα χωριά αυτά 

απομονωμένα, απαξιωμένα και χωρίς διεξόδους. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη διαχείριση περιοχών σε θέματα αειφόρου 

τουρισμού (ανάδειξη φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της 

περιοχής) 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολεία των Ορέων, βιωματική μάθηση, συνεργασία, 

αλληλεπίδραση, παραδοσιακά προϊόντα, τουρισμός, διαδίκτυο  

 

 

 Το Σχολικό Δίκτυο των Ορέων [http://orinodiktio.wordpress.com] ξεκίνησε το 

σχολικό έτος 2011-12 με πρωτοβουλία του Άγγελου Πατσιά από το Δημοτικό 

Σχολείο Φουρφουρά και τη συμμετοχή τεσσάρων άλλων Σχολείων του Ρεθύμνου (6/θ 

Ζωνιανών, 6/θ Επισκοπής, 6/θ Αποστόλων 4/θ Μαργαριτών). Πρόκειται για σχολεία 

σε ορεινά, απομακρυσμένα στις περισσότερες περιπτώσεις από τα αστικά κέντρα 

χωριά, των οποίων οι κάτοικοι ασχολούνται ως επί το πλείστον με τον πρωτογενή 

τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία).  

 Η βασική προβληματική του προγράμματος προήλθε μετά από μια σειρά 

παρατηρήσεις-διαπιστώσεις:  

 Εξαιτίας αντικειμενικών παραγόντων όπως της γεωμορφολογίας του εδάφους 

και της απόστασης των περισσότερων χωριών από τις πόλεις, οι μαθητές μας δεν 

είχαν έρθει σε επαφή με μαθητές άλλων σχολείων –τουλάχιστον οργανωμένα σε 

επίπεδο τάξης-σχολείου. Σε αυτό, βέβαια, συνέβαλε και η συχνή εναλλαγή 

εκπαιδευτικών, η πλειοψηφία των οποίων δεν υπηρετούσε περισσότερο από 1-2 

χρόνια στο ίδιο σχολείο και ως εκ τούτου δεν υπήρχε η δυνατότητα υλοποίησης 

προγραμμάτων-δράσεων, που θα είχαν ως στόχο την άμβλυνση της απομόνωσης 

mailto:skapetis@yahoo.gr
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μέσω της γνωριμίας, της ανταλλαγής απόψεων και –σε τελικό στάδιο– της 

συνεργασίας με μαθητές αντίστοιχων τάξεων άλλων σχολείων. 

 Επίσης, το επίπεδο γνώσεων των μαθητών για τη μεταποίηση των προϊόντων 

του τόπου τους ήταν χαμηλό. Για παράδειγμα, όλοι γνώριζαν το λάδι και τις ελιές, 

αλλά ελάχιστοι από αυτούς είχαν υπόψη τους ότι το σαπούνι (θα έπρεπε να) βγαίνει 

από το λάδι ή ότι μπορούμε στη μαγειρική-ζαχαροπλαστική να χρησιμοποιήσουμε 

αρωματισμένο λάδι αντί λάδι με αρωματικά βότανα ή μαργαρίνη με βανίλια, που 

ουσιαστικά πρόκειται για χημικό προϊόν. Σε άλλες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε ότι σε 

όλους άρεσαν οι χυλοπίτες, τα χορτοπιτάκια και οι λουκουμάδες αλλά κανείς τους 

δεν είχε δει από κοντά πώς αυτά φτιάχνονται και το σημαντικότερο δεν είχε 

συμμετάσχει στη διαδικασία παραγωγής τους. 

 Βασικός στόχος του όλου εγχειρήματος ήταν το Σχολείο, ξεφεύγοντας από 

τον παραδοσιακό ρόλο όπου οι μαθητές διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς, να 

κάνει ένα βήμα εξωστρέφειας αρχικά προς την τοπική κοινωνία, εντασσόμενο ενεργά 

σε αυτήν. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μας μέσα από την αλληλεπίδραση με κατοίκους 

τού κάθε χωριού θα μπορούσαν να διδαχθούν μια σειρά από τέχνες/τεχνικές, όπως 

αυτή της σαπωνοποιίας, της παρασκευής παραδοσιακού ψωμιού και τοπικών 

εδεσμάτων, τυροκομικών προϊόντων, της συγκομιδής άγριων χόρτων και βοτάνων, 

της τέχνης του ψηφιδωτού, της αγγειοπλαστικής και αρκετών άλλων, ανάλογα με τις 

παραδόσεις της κάθε τοπικής κοινωνίας και το ανθρώπινο δυναμικό που αυτή 

διαθέτει και το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε αυτές τις δράσεις. Το Σχολείο 

στη συνέχεια σε ανταπόδοση της προσφερθείσας γνώσης θα μπορούσε να οργανώσει 

δράσεις που θα ωφελούσαν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, όπως ανακύκλωση, 

θεατρικές παραστάσεις κ.ά. Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος προϋπέθετε τη 

στήριξη-συνεργασία –την οποία εξ αρχής είχαμε– με το σύνολο της τοπικής 

κοινωνίας (Σύλλογοι Γονέων, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Εκκλησία αλλά και απλών 

κατοίκων), επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και 

γονέων-κατοίκων σε μια δυναμική βάση. Εν κατακλείδι, ο σκοπός μας ήταν –και 

είναι– μαθητές και εκπαιδευτικοί, το σχολείο δηλαδή, να μάθει από το χωριό αλλά 

και να προσφέρει σε αυτό. 

 Σε γενικές γραμμές, εκείνο που αποτέλεσε –και συνεχίζει να αποτελεί–  

πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, που συμμετέχουμε στο Δίκτυο Ορεινών 

Σχολείων, ήταν να μετατρέψουμε αυτά που αρχικά φάνταζαν να είναι μειονεκτήματα 

τόσο των μαθητών όσο και των σχολείων που υπηρετούσαμε (απομόνωση, 

ελλειμματικό σε μαθησιακά ερεθίσματα περιβάλλον), σε πλεονεκτήματα. Πράγματι, 

δεν έχουν όλοι οι μαθητές τη δυνατότητα βγαίνοντας από την αυλή του σχολείου να 

έχουν άμεση πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον ή να είναι εξοικειωμένοι με το 

φυτικό και ζωικό κεφάλαιο της περιοχής τους. Και σίγουρα, δεν είναι εύκολο ο 

εκπαιδευτικός σε σχολείο ενός αστικού κέντρου να κινητοποιήσει συλλόγους και 

γενικά φορείς, ώστε όλοι να συνεισφέρουν σε μια μάθηση με βιωματικά στοιχεία 

τόσο οικεία αλλά και παράλληλα τόσο άγνωστα για τους μαθητές.  

 Κι αυτό γιατί στην προκειμένη περίπτωση το αντικείμενο αυτού του 

προγράμματος –έτσι όπως είχε αρχίσει να διαμορφώνεται– ήταν εξαιρετικά 

πρόσφορο για παιδαγωγική αξιοποίηση, καθώς μέσω της βιωματικής μάθησης που 

προωθούνταν, μπορούσε να υπηρετήσει ακόμα καλύτερα στόχους του ΔΕΠΣ-ΑΠΣ 

και να συνδυαστεί με συγκεκριμένους άξονες γνωστικών περιεχομένων σε μαθήματα 

όπως: Μελέτη Περιβάλλοντος (π.χ. κοινότητα, ανάγκες των ανθρώπων, λαϊκός 

πολιτισμός), Φυσικά (π.χ. δημιουργία και διαχωρισμός μειγμάτων), Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή (π.χ. κοινωνικές ομάδες, σύλλογοι) κ.ά. αλλά ακόμη και 

Μαθηματικά (προβλήματα με τις τέσσερις πράξεις, κλάσματα, ποσοστά) και Γλώσσα 
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(παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από προωθητικά κείμενα για τα προϊόντα που είχαν 

νωρίτερα εκπαιδευτεί/μάθει να φτιάχνουν). 

 Επιπλέον, σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε από τα 

σχολεία που συμμετείχαμε στο Δίκτυο μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων-

ντοκιμαντέρ [http://www.youtube.com/user/orinodiktio]. Τα βίντεο αυτά, τα οποία 

αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο μετά από έγγραφη άδεια των γονέων των μαθητών, 

αποτέλεσαν για αυτούς ένα βιωματικό εργαστήρι προϊόντων μέσα από παραδοσιακές 

τεχνικές και από ανθρώπους όχι κατ’ ανάγκη επαγγελματίες στο είδος αυτό. Εκτός 

από τον εκπαιδευτικό και χρηστικό τους χαρακτήρα (πώς φτιάχνετε για παράδειγμα 

το σαπούνι ή ένα γαμοκούλουρο) τα μικρά αυτά ντοκιμαντέρ αποτέλεσαν μεταξύ των 

σχολείων που συμμετείχαν τη βάση επικοινωνίας-συνεργασίας για ένα κοινό σκοπό: 

τα παιδιά να μάθουν πράγματα για προϊόντα που έχουν σχέση με τον τόπο τους κι 

εμείς οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να μη χαθούν στο 

χρόνο κάποιες τεχνικές-επαγγέλματα που παλιότερα εξυπηρετούσαν καθημερινές 

ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Επιπρόσθετα, η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο και 

μέσω αυτού η δυνατότητα οι μαθητές μας να δείξουν αυτές τις δράσεις σε συγγενείς-

φίλους τους, είτε εντός του χωριού αλλά κυρίως εκτός, τόνωσε την αυτοεκτίμηση-

αυτοσυναίσθημα των παιδιών, που δέχονταν θετικά σχόλια από τους οικείους τους. 

 Κοντολογίς, αυτό το κομμάτι της μάθησης, που έως ένα βαθμό επιτελείται 

μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων σε διάφορα εργαστήρια, τα «Σχολεία των Ορέων» 

προσπαθήσαμε να το συμπληρώσουμε μέσα από ένα επιτυχές –κατά τη γνώμη μας– 

παράδειγμα συνεργασίας-αλληλεπίδρασης «βιωματικών επαγγελματιών» με τα 

σχολεία μας αλλά και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο στόχο αυτό. 

 

«Το σαπούνι» από την κυρία Γεωργία και το Δημοτικό Σχολείο 

Φουρφουρά 
 Η συνταγή για το σαπούνι «αναβίωσε» από την κυρία Γεωργία πριν περίπου 

δύο χρόνια, όταν ανακάλεσε στη μνήμη της τον τρόπο που και η ίδια, ως παιδί, είχε 

δει να παρασκευάζουν οι παλιότεροι στο χωριό το σαπούνι και προέτρεψε τη νύφη 

της «να μη χύνουμε μωρέ τα λάδια γιατί είναι αμαρτία. Να το δοκιμάσουμε, όπως το 

θυμούμαι κι αν γίνει, καλώς». Κι όχι απλώς έγινε «καλώς» αλλά τα «κέρδη» της 

επίσκεψής της στο χώρο του Σχολείου «ξεπέρασαν κάθε προσδοκία», όπως 

χαρακτηριστικά λέει στην εισαγωγή τού βίντεο ο Άγγελος Πατσιάς. Η κυρία 

Γεωργία, αφού ευλόγησε «στο όνομα του Θεού και της Παναγίας» το μείγμα των 

υλικών, ξεκίνησε τη διαδικασία παρασκευής.
1
 

 Σε δύο λίτρα ζεστό νερό ανακατέψαμε μισό κιλό καυστική σόδα μέχρι να 

λιώσει και στη συνέχεια ρίξαμε τρία λίτρα τηγανόλαδο, που προηγουμένως έχει 

τοποθετηθεί σε μια «κανίστρα» (=δοχείο μεσαίου μεγέθους) για να «καθαρίσει» από 

τα υπολείμματα τηγανισμένων τροφών. Μετά από μία ώρα καλό ανακάτεμα και με 

τις απαραίτητες οδηγίες ασφαλείας, καθώς πρέπει «όταν το γυρίζει κανείς να 

                                                 
1
 Δεν είναι ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος κατάλληλος να παραθέσουμε εδώ έναν εκτενή σχολιασμό 

αυτού, το οποίο αποτέλεσε ένα ακόμα μάθημα για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Φουρφουρά –

αυτό, εξάλλου, έγινε στη συνέχεια μέσα στην τάξη· την αντίληψη, δηλαδή, που είχαν οι άνθρωποι 

προηγούμενων γενεών –σε αντίθεση με τη δική μας και των μαθητών μας, που κυριαρχεί ο 

υπερκαταναλωτισμός– να θεωρούν «αμαρτία», με την έννοια της προσβολής, της αχαριστίας απέναντι 

στο Θεό να πετάς οτιδήποτε είναι προς βρώση και έχεις αποκτήσει με τη βοήθειά Του και με σκληρή 

δουλειά και για το οποίο νωρίτερα έχεις προσευχηθεί, ευχαριστώντας Τον. Πάντως, τόσο στη δράση 

για την παρασκευή του σαπουνιού όσο και σε εκείνη για την παρασκευή του άρτου και του 

κουλουριού, που ακολουθεί, το θρησκευτικό στοιχείο είναι έντονο και δείχνει ότι αποτελούσε 

αναπόσπαστο κομμάτι σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των κατοίκων στα παλιά χρόνια, 

όπως η μαγειρική και η σαπωνοποιία, που παρουσιάζουμε εδώ. 

http://www.youtube.com/user/orinodiktio
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προσέχει, γιατί άμα πεταχτεί  απάνω σου καίει πολύ» λόγω της ποτάσας, το μείγμα 

άρχισε να πήζει. Το χρώμα του σαπουνιού αρχικά είναι περίπου ίδιο με το λάδι αλλά 

στη συνέχεια με το ανακάτεμα κι ακόμα περισσότερο όταν τοποθετηθεί σε κασόνια 

αρχίζει να ασπρίζει από την πρώτη κιόλας μέρα, οπότε και κόβεται σε κομμάτια. 

 Ο τρόπος που οι παλιότεροι έφτιαχναν το σαπούνι, παρουσιάστηκε από την 

κυρία Γεωργία σε όλους τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Φουρφουρά. Ωστόσο, 

η διαδικασία παρασκευή του αξιοποιήθηκε περισσότερο παιδαγωγικά με τη βοήθεια 

των δασκάλων Άγγελου Πατσιά και Γιάννη Μανωλακάκη, όταν συνδυάστηκε με την 

ενότητα της Φυσικής για τα μείγματα, που είχαν διδαχθεί νωρίτερα οι μαθητές των Ε’ 

και ΣΤ’ τάξεων μέσα στη σχολική αίθουσα. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω 

διαδικασίας οι μαθητές αναγνώρισαν ότι το μείγμα για το σαπούνι είναι ομογενές –γι’ 

αυτό ονομάζεται και διάλυμα– και ότι με το ανακάτεμα αλλάζει η φυσική του 

κατάσταση και γίνεται στερεό.  

 Όταν –μετά από ένα μήνα περίπου– η δράση της καυστικής σόδας είχε 

παρέλθει και δεν υπήρχε ο κίνδυνος, χρησιμοποιώντας το σαπούνι, να προκληθεί 

κάποιος ερεθισμός στο δέρμα, οι μαθητές τύλιξαν τα μικρά κομμάτια σαπούνι σε 

χαρτί, συσκευάζοντάς τα και κόλλησαν την ετικέτα με το επωνυμία του σχολείου 

τους πάνω σε αυτό. Το ταξίδι μύησης των μικρών μαθητών στην τέχνη της 

σαπωνοποιίας με οδηγό την κυρία Γεωργία και συνοδοιπόρους τους ίδιους τους 

μαθητές και τους δασκάλους τους είχε ολοκληρωθεί. Τα συναισθήματα χαράς και 

ικανοποίησης δεν είναι εύκολο να αποτυπωθούν σε ένα κομμάτι χαρτί!  

 

«Ο άρτος ημών» από την κυρία Χρυσούλα και την έκτη τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου Ζωνιανών 
 Η κυρία Χρυσούλα γυρίζει το χρόνο τέσσερις δεκαετίες πίσω και θυμάται πώς 

η μητέρα της έφτιαχνε το ψωμί και το γνωστό κουλούρι της Κρήτης, το ξομπλιαστό, 

που ακόμα και σήμερα δίνεται ως δώρο σε γάμους, αρραβώνες, βαφτίσια κι άλλες 

εκδηλώσεις. 

 Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 και διήρκησε δύο μέρες. 

Την πρώτη μέρα παρασκευάστηκε το προζύμι ενώ την επόμενη το ψωμί –ή αλλιώς 

πίτα (=μικρό καρβέλι ψωμί), όπως το έλεγαν οι παλιότεροι– και το παραδοσιακό 

κουλούρι. Για να φτιαχτούν 2-3 κιλά προζύμι χρειαστήκαμε τα εξής υλικά: 2 περίπου 

κιλά σκληρό αλεύρι καλά κοσκινισμένο για να μη σβολιάσει, 3 κουταλάκια αλάτι, 

ένα λίτρο νερό και λίγο λάδι. Για την παρασκευή του προζυμιού που θα 

χρησιμοποιούσε για το ψωμί, η κυρία Χρυσούλα στο ένα λίτρο νερό έβρασε τέσσερα 

κρεμμύδια για «να πάρει άρωμα, τη γεύση, τη σπιρτάδα»
2
, όπως χαρακτηριστικά είπε, 

ενώ για το κουλούρι έριξε στο νερό λίγο κρασί. 

 Αφού περιμέναμε λίγη ώρα, μέχρι το βραστό νερό να γίνει χλιαρό, τα υλικά 

αναμείχθηκαν στη «λεκανίδα» (=πήλινο σκεύος που χρησιμοποιούνταν μεταξύ άλλων 

και στην παρασκευή ψωμιού), προσθέτοντας σταδιακά το αλεύρι και ζυμώνοντάς το, 

διαδικασία στην οποία συμμετείχαν και οι ίδιοι οι μαθητές. Όταν το ζυμάρι έγινε λείο 

και δεν κολλούσε πλέον στα χέρια, η κυρία Χρυσούλα σχημάτισε πάνω στο προζύμι 

με το χέρι της το σταυρό και τοποθέτησε ένα «κωνσταντινάτο» νόμισμα, που «το 

βοηθάει να φουσκώσει». Στο τέλος, το προζύμι σκεπάστηκε με ένα πανί και από 

πάνω του τοποθετήθηκαν κουβέρτες, παραμένοντας έτσι σε ζεστό μέρος μέχρι την 

επόμενη μέρα. 

                                                 
2
 Αντί για κρασί μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλα αρωματικά, όπως ρίγανη, αλλά ακόμα και ρακή ή 

σταφίδες, για τα οποία ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Ουσιαστικά, δηλαδή, χρησιμοποιούνται για να 

αρωματίσουν το νερό, που μαζί με το αλεύρι αποτελούν τα βασικά συστατικά του προζυμιού. 
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 Η παρασκευή του προζυμιού αποτέλεσε αφορμή για να γίνει ανάκληση και 

εμπέδωση των γνώσεων, που οι μαθητές είχαν διδαχθεί στο μάθημα της Φυσικής 

στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη. Συγκεκριμένα, εκτός από τα μείγματα, όπως παραπάνω με το 

σαπούνι, έγινε αναφορά στα κεφάλαια θερμότητα-θερμοκρασία. Ειδικότερα, οι 

μαθητές αναγνώρισαν στα λόγια της κυρίας Χρυσούλας ότι το πανί και οι κουβέρτες 

αποτελούν ένα είδος μόνωσης, που δεν επιτρέπει το προζύμι, ερχόμενο σε επαφή με 

τον αέρα του περιβάλλοντος, αφενός να ξεραθεί κι αφετέρου το βοηθάει να 

διατηρήσει τη θερμοκρασία του κι έτσι να φουσκώσει. 

 Το επόμενο πρωινό η κυρία Χρυσούλα, συνοδευόμενη αυτή τη φορά και από 

βοηθούς της, ξεκίνησε με την παρασκευή του γλυκού κουλουριού. Στο φουσκωμένο 

πλέον προζύμι προστέθηκαν σταδιακά τρία κιλά αλεύρι, 2 κουταλάκια αλάτι, 

κανέλλα, γαρύφαλλο τριμμένο, βανίλια και ένα κιλό ζάχαρη. Συμπληρώνοντας σιγά 

σιγά στο μείγμα λίγο χλιαρό νερό, ξεκίνησε το ζύμωμα. Στο τέλος, ένα μέρος από το 

ζυμάρι ανοίχτηκε σε φύλλο, προκειμένου τα παιδιά –υπό την καθοδήγησή της– να 

ετοιμάσουν τα ξόμπλια, τα στολίδια δηλαδή, που θα κοσμούσαν το κουλούρι. Τα 

ξόμπλια από ζυμάρι που ετοιμάστηκαν, ήταν οτιδήποτε είχε σχέση με τη φύση και 

αποτελούσε έμπνευση για τους παλιότερους: λεμονανθοί, λουλούδια γενικά, 

φυλλαράκια.  

 Οι βοηθοί της συνέχισαν με την παρασκευή της ζύμης για τις πίτες. Όταν όλα 

ήταν έτοιμα, οι πίτες και το παραδοσιακό κουλούρι οδηγήθηκαν στο φούρνο για να 

ψηθούν. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση, 

καθώς το ζεστό ψωμί καταναλώθηκε αμέσως στο διάλειμμα από μαθητές και 

δασκάλους. 

 Αντίθετα, το παραδοσιακό κουλούρι αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να το 

διατηρήσουμε, αν μη τι άλλο ως ενθύμιο αυτού του αξέχαστου για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς διημέρου και γι’ αυτό το λόγο μετά από λίγες μέρες λουστραρίστηκε, 

για να αντέξει στο χρόνο. Λίγο καιρό αργότερα, κι ενώ το λουστραρισμένο 

γαμοκούλουρο είχε κρεμαστεί στον τοίχο της αίθουσας της ΣΤ’, η δασκάλα της 

τάξης, Μαρία Παπαμαρίνου, με τους μαθητές της είχαν την ιδέα να τοποθετηθεί στη 

μέση του κουλουριού ο μηχανισμός ενός παλιού ρολογιού. Μετά από συζήτηση 

συμφωνήθηκε οι μαθητές να βρουν και να επιλέξουν μια παλιά φωτογραφία, που θα 

απεικονίζει ένα νιόπαντρο ζευγάρι μερικές δεκαετίες πίσω. Πράγματι, το ρολόι 

επενδύθηκε με τη φωτογραφία αυτή και τοποθετήθηκε στο κέντρο του κουλουριού, 

μετατρέποντάς το σε γαμοκούλουρο και μάλιστα γαμοκούλουρο-ρολόι! 

 

«Μας βγήκε …το λάδι» από την τετάρτη τάξη του Δημοτικού Σχολείο 

Ζωνιανών  
Μια συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία Φουρφουρά και Σισών για παραγωγή 

αρωματισμένου ελαιόλαδου (σε εξέλιξη) 
 

 Το Γενάρη που μας πέρασε, οι μαθητές της Δ’ τάξης του Σχολείου μας με την 

δασκάλα τους, Κική Κούρτογλου, επισκέφτηκαν έναν ελαιώνα για να συμμετάσχουν 

στη διαδικασία συγκομιδής των ελαιοκάρπων. Ο κύριος Νίκος με τη γυναίκα του, την 

κυρία Ρένα, δείχνουν στους μικρούς μαθητές πώς απλώνουμε τις ανάπλες (=τα δίχτυα 

που στρώνονται γύρω από τα ελαιόδεντρα), πώς ράβδιζαν τις ελιές με τη βέργα για να 

πέσουν στις ανάπλες, καθώς τα ραβδιστικά μηχανήματα –που σήμερα 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον– δεν υπήρχαν. Επισημάνθηκε στους μαθητές ότι το 

μέγεθος του ελαιόδεντρου αλλά και η κλίση του εδάφους διαφοροποιούν την 

προεργασία, που πρέπει να γίνει κατά τη διαδικασία συγκομιδής. Πρέπει, για 

παράδειγμα, αν τα δέντρα είναι μεγάλα να κλαδευτούν για να γίνει το μάζεμα πιο 
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σωστά. Ακολούθησε το καθάρισμα των καρπών από τα κλαδιά, που είχαν πέσει και 

είχαν αναμειχθεί μαζί τους και στη συνέχεια η συγκέντρωσή τους σε σακιά. Οι 

μαθητές απόλαυσαν με μεγάλη όρεξη το κολατσιό, που είχε ετοιμάσει για αυτούς η 

κυρία Ρένα, αφού πρώτα δίπλωσαν τις ανάπλες.  

 Στη συνέχεια, οι μαθητές επισκέφτηκαν ένα ελαιοτριβείο της περιοχής. Εκεί 

είδαν από κοντά όλη τη διαδικασία που ακολουθείται, προκειμένου να διαχωριστούν 

από τους καρπούς της ελιάς τα φύλλα, που δεν μπόρεσαν να καθαριστούν στο 

χωράφι, αλλά και τα πετραδάκια, τα οποία λόγω του βάρους τους δεν επέπλευσαν στο 

νερό κι έτσι δεν ακολούθησαν το μικρό ταξίδι των καρπών, ώστε να φτάσουν εκεί 

όπου γίνεται το άλεσμά τους και η μετατροπή τους σε ζύμη. Η ζύμη αυτή 

ανακατεύεται, ενώ παράλληλα αναπτύσσει την κατάλληλη θερμοκρασία, ώστε το 

λάδι να διαχωριστεί από τον «κατσίγαρο» [=ιδιαίτερα τοξικό, υγρό, ελαιουργικό 

απόβλητο, που αποτελείται από τον πυρήνα του ελαιόκαρπου και ζεστό νερό, το 

οποίο (νερό) χρησιμοποιήθηκε, για  να γίνει ο παραπάνω διαχωρισμός].  

 Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος προέβλεπε οι μαθητές με τη 

δασκάλα τους να συλλέξουν άγρια αρωματικά φυτά-βότανα με την καθοδήγηση 

κάποιου κατοίκου, που θα τους βοηθούσε αφενός στο να τα εντοπίσουν, αφετέρου να 

τους ενημερώσει για αυτά, δίνοντας τους πληροφορίες σχετικές με το πώς 

αξιοποιούνταν στη μαγειρική ή στην παρασκευή ζεστών ροφημάτων. Στη συνέχεια, 

στη σχολική τάξη, το λάδι που είχαμε βγάλει θα αρωματιζόταν ενώ σε μια  σε τελική 

φάση θα προσπαθούσαμε να το συσκευάσουμε σε μπουκαλάκια.  

 Εξαιτίας του πλήθους των δραστηριοτήτων που θα έπρεπε να υλοποιηθούν για 

την ολοκλήρωση του προγράμματος, αποφασίσαμε στα πλαίσια του Σχολικού 

Δικτύου των Ορέων να συνεργαστούμε με το Δημοτικό Σχολείο του Φουρφουρά, που 

στην αυλή του έχει γίνει σχολικός κήπος με αρωματικά φυτά της Κρήτης κι όχι μόνο, 

αλλά και με το Δημοτικό Σχολείο Σισών, όπου από παλιά οι κάτοικοι ασχολούνται με 

την καλλιέργεια δέντρων πορτοκαλιάς. Μετά από συναντήσεις γνωριμίας των τάξεων 

των τριών Σχολείων μέσω skype, αποφασίστηκε το μεν πρώτο να αρωματίσει το λάδι 

που θα τους στείλουμε με δεντρολίβανο, δίκταμο, θυμάρι κ.ά, με σκοπό να 

χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική, ενώ το δεύτερο να το αρωματίσει με φλούδα 

πορτοκαλιού και μαστίχα Χίου, για να χρησιμοποιηθεί στη ζαχαροπλαστική 

(κουλουράκια, κέικ κ.ά).  

 Στο τελικό στάδιο, το αρωματικό λάδι που θα συσκευαστεί σε μπουκαλάκια, 

θα αποκτήσει επωνυμία (σημ.: μετά από μια σειρά συζητήσεων μεταξύ των τριών 

Σχολείων έχουμε μάλλον καταλήξει στο όνομα «Το Σχoilειό. Αρωματικό Ελαιόλαδο 

Ψηλορείτη» και θα συνοδεύεται στο πίσω μέρος από ετικέτα, παρέχοντας 

πληροφορίες για τα αρωματικά φυτά που βρίσκονται μέσα αλλά και οδηγίες-συνταγή 

για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική ή στη ζαχαροπλαστική. 

Παράλληλα, θα ετοιμαστεί βίντεο-ντοκιμαντέρ, στο οποίο θα παρουσιάζεται όλη η 

διαδικασία (συγκομιδή ελαιοκάρπων, επίσκεψη στο ελαιοτριβείο, αρωματισμός και 

συσκευασία τους), καθώς και ένα δεύτερο βίντεο που θα περιλαμβάνει και animation. 

Στο τελευταίο, το ελαιόλαδο θα συζητά με το σπορέλαιο σε κάποιο ράφι μιας 

κουζίνας, γιατί πρέπει να επιλεγεί αυτό και όχι το σπορέλαιο, όταν μια μαμά-δασκάλα 

της τάξης θα θελήσει να ετοιμάσει τηγανιτές πατάτες για τα παιδιά-μαθητές της. 

Υπάρχει ακόμα η σκέψη, τα βίντεο να «επενδυθούν» με αγγλικούς υπότιτλους, 

εμπλέκοντας τους μαθητές και των μεγαλύτερων τάξεων, προάγοντας έτσι τη 

συνεργασία αλλά και τη διαθεματικότητα. 
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Ενίσχυση των δράσεων – προεκτάσεις 
 Σε όσα προηγήθηκαν, προσπαθήσαμε να δείξουμε –όσο μπορούσαμε 

καλύτερα–  πόσο σημαντική θεωρούμε την ανάγκη όχι μόνο να συνεχιστούν τέτοιες 

δράσεις αλλά και να ενισχυθούν.  

 Μια τέτοια προσπάθεια ενίσχυσης είναι –αν τελικά όλα προχωρήσουν, έτσι 

όπως έχουν προγραμματιστεί– οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ζωνιανών να 

προωθήσουν το συσκευασμένο αρωματισμένο λάδι στο τουριστικό περίπτερο, που 

βρίσκεται στο χώρο του Σπηλαίου Σφεντόνη στα Ζωνιανά
3
. Εκτός από την 

ανεκτίμητη αξία του εμπειρικού αυτού τρόπου μάθησης μέσα από την όλη 

διαδικασία, τα όποια χρήματα συγκεντρωθούν από την προώθηση των παραγόμενων 

προϊόντων –μετά από συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων των επιμέρους 

σχολείων– θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κάλυψη αναγκών για τη συνέχιση των 

δράσεων καθαυτών αλλά και για επισκέψεις μεταξύ των σχολικών μονάδων, για «δια 

ζώσης» γνωριμία-συνεργασία, εγκαινιάζοντας μια μορφή οικονομικής 

επανατροφοδότησης των δράσεων αυτών των Σχολείων
4
.  

 Έχοντας (παρ-)ακολουθήσει οι μαθητές των τριών σχολείων όλη την πορεία 

του καρπού της ελιάς από το δέντρο μέχρι και το μπουκάλι εμφιάλωσης (ή το χαρτί 

περιτυλίγματος για το σαπούνι, που παρήγαγαν στο Δημοτικό του Φουρφουρά ή 

ακόμη και του γαμοκούλουρου) και μαθαίνοντας πώς ο ίδιος ο παραγωγός μπορεί να 

αυξήσει την αξία του προϊόντος που παράγει, θεωρούμε ότι τέτοιες δράσεις 

αποτελούν πρώτα απ’ όλα ένα μάθημα για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς τους, 

προσφέροντας ιδέες διεξόδου και καινοτομίας. Η δημιουργία για παράδειγμα ενός 

άτυπου «παιδικού αγροτικού συνεταιρισμού», στη βάση του εθελοντισμού και με την 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ή άλλων μυημένων στην αξία που μπορούν να έχουν 

τέτοιες δράσεις, θα μπορούσε να αναπληρώσει το κενό δημιουργικής απασχόλησης 

των παιδιών αυτών κατά τους θερινούς μήνες.  

 Εκτός από προϊόντα του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, όπως το γάλα, το 

μαλλί, το λάδι, το σταφύλι και τα παράγωγά τους, η περιοχή της Κρήτης και ιδιαίτερα 

του Ψηλορείτη είναι πλούσια τόσο σε φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, όσο 

και σε λαογραφικά στοιχεία, μύθους και παραδόσεις. Η ανάδειξη, προβολή και 

αξιοποίησή τους δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορο το Σχολείο, που μεταξύ άλλων 

μεταδίδει γνώσεις, διαμορφώνει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των μελλοντικών 

πολιτών-κατοίκων αυτών των περιοχών. Είναι στο χέρι μας να συμβάλουμε σε αυτό. 

                                                 
3
 Το σπήλαιο Σφεντόνη [http://www.zoniana.gr/sfentoni.htm] είναι το πιο γνωστό σπήλαιο της Κρήτης 

και κάθε χρόνο το επισκέπτονται περισσότερα από 40.000 άτομα. 
4
 Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να ακυρώσουμε το ρόλο και την υποχρέωση, που η Πολιτεία θα 

έπρεπε να έχει στη ενίσχυση και τέτοιων δράσεων. Θα ήταν πραγματικά ευχής έργο να γινόταν κάτι 

τέτοιο και τα προϊόντα –ως ένα αληθινό παράδειγμα φιλοξενίας– να προσφέρονται στους τουρίστες, 

που επισκέφτηκαν τον τόπο μας. 

http://www.zoniana.gr/sfentoni.htm

