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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ελιά είναι  αναπόσπαστο κομμάτι  της ζωής  του ανθρώπου από την 
αρχαιότητα  μέχρι και σήμερα. Επηρεάζει δε πολλούς τομείς της ζωής 
μας (διατροφή, οικονομία). Το ελαιόλαδο και οι βρώσιμες ελιές είναι το 
κύριο  γεωργικό  προϊόν  της  περιοχής  των  Βατίκων.  Για  τους  λόγους 
αυτούς αποφασίσαμε να  εκπονήσουμε ερευνητική εργασία με θέμα την 
Ελιά. Στην παρούσα ερευνητική εργασία  ασχοληθήκαμε με την  ιστορία 
της  ελιάς από την αρχαιότητα ως και σήμερα  αλλά και την  καλλιέργειά 
της  και  εξετάσαμε  τις  ευεργετικές  ιδιότητες  του  ελαιολάδου   στη 
διατροφή μας . Προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε το ρόλο της ελιάς στη 
θρησκεία  και  να  διερευνήσουμε  πώς  ενέπνευσε  ποιητές  αλλά  και 
ζωγράφους.  Επιπλέον  διεξαγάγαμε  στατιστική  έρευνα  σχετικά  με  τη 
χρήση του λαδιού στην τοπική κοινωνία ενώ είχαμε την ευκαιρία για 
βιωματικές  δραστηριότητες.  Κύριος  σκοπός  της  εργασίας  ήταν   να 
κατανοήσουν οι μαθητές τη σπουδαιότητα του ελαιολάδου σε διαφόρους 
τομείς  ,  καθώς  και  τη  σημασία  του  ως  οικονομικό  παράγοντα  της 
περιοχής,  επίσης  να  εξοικειωθούν  οι  μαθητές  με  τη  διερεύνηση  των 
πληροφοριών  και  την  κριτική  τους  επεξεργασία.  Με  τη  συνεργατική 
μέθοδο οι μαθητές απέκτησαν δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες στο 
μέλλον προκειμένου να χειρίζονται θέματα που προκύπτουν.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 
Στην  Ελλάδα  η  ελαιοκαλλιέργεια  εξαπλώνεται  σε  μια  μεγάλη  γκάμα 
εδαφοκλιματικών τύπων από το Αιγαίο και την Κρήτη  στο Ιόνιο και την 
Ηπειρωτική Ελλάδα. Το 95% της παγκόσμιας παραγωγής λαδιού γίνεται 
στις χώρες της Μεσογείου . Η Ισπανία και Ιταλία κατέχουν την πρώτη 
και δεύτερη θέση αντίστοιχα  . Η Ελλάδα με 8.000.000 στρέμματα έχει 
την Τρίτη θέση παγκοσμίως  σε παραγωγή λαδιού και την τέταρτη σε 
παραγωγή βρώσιμης ελιάς.
 Η  ελιά ή  ελαιόδενδρο ή  λιόδεντρο  (επιστ.  Ελαία,Olea)  είναι  γένος 
καρποφόρων δέντρων  της  οικογένειας  των  Ελαιοειδών  (Oleaceae),  το 
οποίο  συναντάται  πολύ  συχνά  και  στην  Ελλάδα.  Ο  καρπός  του 
ονομάζεται επίσης ελιά και από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. Η ελιά 
υπήρξε το σύμβολο της θεάς Αθηνάς.

Η ελιά  είναι  γνωστή από τους  αρχαιότατους χρόνους,  και  πιθανότατα 
κατάγεται  από  το  χώρο  της  ανατολικής  Μεσογείου.  Σύμφωνα με  την 
αρχαία  ελληνική  παράδοση,  πατρίδα  της  ελιάς  είναι  η  Αθήνα  και  η 
πρώτη ελιά φυτεύτηκε από την Αθηνά στην Ακρόπολη.
Οι  Έλληνες  ήταν  ο  πρώτος  λαός  που  καλλιέργησε  την  ελιά  στον 
ευρωπαϊκό μεσογειακό χώρο. Την μετέφεραν είτε Έλληνες άποικοι είτε 
Φοίνικες έμποροι. Όπως αναφέρει ο Πλίνιος, κατά το 580 π.Χ, ούτε το 
Λάτιο  ούτε  η  Ισπανία  ούτε  η  Τύνιδα  γνώριζαν  την  ελιά  και  την 
καλλιέργειά της
Είναι  δέντρο  αειθαλές,  έχει  φύλλα  αντίθετα,  λογχοειδή,δερματώδη, 
σκουροπράσινα  στην  άνω  επιφάνεια  και  αργυρόχροα  στην  κάτω.  Τα 
άνθη  της  είναι  λευκωπά,  μονοπέταλα  και  πολύ  μικρά,  σχηματίζουν 
ταξιανθία βότρυος και εμφανίζονται προς το τέλος Μαΐου, ενώ ο καρπός 
ωριμάζει και συλλέγεται κατά τα τέλη του φθινοπώρου και αρχές του 
χειμώνα. Ο κορμός της ελιάς είναι οζώδης και καλύπτεται από τεφρόφαιο 
φλοιό



Μύθοι για την ελιά και το λάδι.

Αθηνά δωρήτρια της ελιάς 

Ο γνωστός πελασγικός μύθος αναφέρεται στον αγώνα της Αθηνάς και 
του  Ποσειδώνα  για  την  προστασία  και  την  ονομασία  της  Αθήνας. 
Βασιλιάς της Αθήνας ήταν ο Κέκροπας. Οι αντίπαλοι ανέβηκαν πάνω 
στο βράχο της Ακρόπολης, όπου ήρθαν και οι άλλοι δέκα θεοί από τον 
Όλυμπο για να κάνουν τον δικαστή στη διαφωνία των δυο θεών, ενώ ο 
Κέκροπας παρίστατο ως μάρτυρας. Πρώτος ήρθε ο Ποσειδώνας, στάθηκε 
στη μέση του βράχου και με την τρίαινά του έδωσε ένα δυνατό χτύπημα 
στο έδαφος. Αμέσως ξεπήδησε ένα κύμα αλμυρού νερού που σχημάτισε 
μια μικρή λίμνη που την ονόμασαν "Ερεχθηίδα" θάλασσα. Μετά ήρθε η 
σειρά της Αθηνάς να παρουσιάσει  το δώρο της και  αφού κάλεσε τον 
Κέκροπα  για  μάρτυρα,  φύτεψε  μια  ελιά  πάνω  στο  βράχο,  που 
ξεπετάχτηκε γεμάτη καρπό. Το δέντρο αυτό σωζόταν για πολλά χρόνια 
αργότερα. Μετά από το δώρα της Αθηνάς ο Δίας κήρυξε το τέλος του 
αγώνα και είπε στους άλλους θεούς να κρίνουν σε ποιον από τους δυο 
θεούς να δοθεί η πόλη. Συγχρόνως ζήτησαν τη μαρτυρία και τη γνώμη 
του Κέκροπα. Αυτός από το βράχο ψηλά έριξε μια ματιά γύρω, αλλά 
όπου να γύριζε, τα μάτια του αντίκριζαν αλμυρό νερό, τις θάλασσες που 
από παντού έζωναν τη χώρα. Το δέντρο όμως που είχε κάνει η Αθηνά να 
φυτρώσει ήταν το πρώτο που φύτρωσε σε όλη τη χώρα και ήταν συνάμα 
για την πόλη η  υπόσχεση για  δόξα και  ευτυχία.  Γι  αυτό ο Κέκροπας 
θεώρησε πως το δώρο της Αθηνάς ήταν πιο χρήσιμο και έτσι της δόθηκε 
η κυριαρχία της πόλης. Για την αθηναϊκή προέλευση της ελιάς μιλούν ο 
Παυσανίας, ο Ηρόδοτος, ο Κλαύδιος Αιλιανος και ο Σοφοκλής.

Το ιερό δέντρο της Αθηνάς έγραψε τη δική του ιστορία στην Αθήνα. 
Λέγεται  πως το 480 π.Χ. όταν κατέκτησαν οι  Πέρσες την Ακρόπολη, 



έκαψαν την ιερή ελιά της Αθήνας προς μεγάλη θλίψη των Αθηναίων που 
το θεώρησαν κακό σημάδι. Όμως η θλίψη μετατράπηκε σε αισιοδοξία 
όταν την άλλη μέρα κιόλας ο ξερός και καμένος κορμός είχε βλαστήσει 
και  πάλι:  Ένα  καινούριο  δροσερό  βλαστάρι  ύψους  δυο  πήχεων 
αποτελούσε  πια  το  καινούριο  ιερό  δέντρο  της  Αθήνας.  Μέχρι  και  τα 
ύστερα ρωμαϊκά χρόνια οι Αθηναίοι έδειχναν με καμάρι το ιερό δέντρο 
και πίστευαν πως απ` αυτό είχε ξεκινήσει η ελαιοκαλλιέργεια και από 
αυτό κατάγονται όλα τα δέντρα ελιάς που υπήρχαν στον κόσμο.

Η  κρητική  μυθολογία,  όμως  θέλει  την  κρητική  θεά  Αθηνά,  η  οποία 
φαίνεται πως σχετίζεται με τη μινωική θεά των Όφεων, να γεννιέται στις 
εκβολές του ποταμού Τρίτωνα και  φυσικά να δωρίζει  το  ιερό δέντρο 
στους  Μινωίτες.  Σημαντική  σε  αυτό  το  μύθο  είναι  η  αναφορά  της 
Πότνιας Αθηνάς στις πινακίδες της Γραμμικής Β' Γραφής που βρέθηκαν 
στην  Κνωσό  και  δείχνει  τη  σύνδεση  της  θεάς  με  την  προϊστορική 
θρησκεία της Κρήτης.

Η Κρητική αγριελιά στην Ολυμπία

Σύμφωνα με τους Αρχαίους, οι Κουρήτες και οι Ιδαίοι Δάκτυλοι είναι 
εκείνοι  που  διαδίδουν  την  ελιά  στον  ελληνικό  χώρο.  Τους  αγαθούς 
αυτούς δαίμονες τους θεωρούσαν οι Κρήτες της εποχής του Διόδωρου 
του  Σικελιώτη  σπουδαίους  ευεργέτες  της  ανθρωπότητας,  εφευρέτες 
τεχνικών και αντικειμένων, μεταλλουργούς και γιατρούς, εφευρέτες της 
μελισσοκομίας, της κτηνοτροφίας, των κυνηγετικών όπλων (του τόξου), 
του τελετουργικού χορού, του τυμπάνου κ.α.

Ο κρητικός Κουρήτης ή Ιδαίος Δάκτυλος Ηρακλής (δεν έχει σχέση με το 
γνωστό ήρωα της ελληνικής μυθολογίας) είχε φέρει την αγριελιά από τον 
Βορρά ή από την πατρίδα του την Κρήτη. Ο Ηρακλής φύτεψε για πρώτη 
φορά αγριελιά στην Ολυμπία. Ήταν ο εφευρέτης του αθλητισμού και ο 
θεμελιωτής των Ολυμπιακών αγώνων. Ο Ιδαίος Ηρακλής είχε τέσσερα 
αδέρφια,  τον  Παιωναίο,  τον  Επιμίδη,  τον  Ιάσιο  και  τον  Ίδα.  Ήταν  ο 
μεγαλύτερος αδερφός και κάποια μέρα τους πήγε στην Ολυμπία για να 
τρέξουν.  Ήταν  ο  πρώτος  αγώνας  δρόμου  που  έγινε  στον  κόσμο.  Ο 
Ηρακλής  στεφάνωσε  τον  νικητή  με  ένα  κλαδί  από την  ελιά  που  είχε 
φυτέψει εκεί. Κι από τότε έμεινε η συνήθεια να στεφανώνουν με κλαδιά - 
στεφάνια  αγριελιάς  τους  νικητές  των  Ολυμπιακών  αγώνων.  Από  την 
Ολυμπία  η  ελιά  επεκτάθηκε  σε  ολόκληρη  την  Πελοπόννησο  και  στη 
συνέχεια μεταφυτεύθηκε στην Αθήνα.



Ηρακλής και μύθοι

Ο Πίνδαρος ισχυρίζεται ότι ο Ηρακλής, ο γνωστός ήρωας της ελληνικής 
μυθολογίας, καθώς επέστρεφε στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των 
άθλων του έφερε μαζί του από τους Υπερβόρειους την αγριελιά και την 
φύτευσε  στην  Ολυμπία.   Απ`αυτή  την  ελιά  κατασκευάζονταν  τα 
στεφάνια των Ολυμπιονικών. Σ� ένα αφιερωματικό επίγραμμα, κάποιος 
Διονύσιος  αφιερώνει  ένα  ρόπαλο  στον  Ηρακλή  με  την  επιγραφή: 
«Ηρακλή, εσύ που πατάς το βραχώδες έδαφος της Οίτης και τον μεγάλων 
δασών που καλύπτουν τις κορυφές, ο Διονύσιος σου αφιερώνει αυτό το 
ρόπαλο που έκοψε με το κλαδευτήρι του από μια αγριελιά». 
Ο Ηρακλής κρατούσε πάντα ένα ρόπαλο με το οποίο αντιμετώπιζε τους 
κινδύνους και νικούσε κάθε φορά. Το είχε κόψει από μια αγριελιά που 
είχε  βρει  κοντά  στο  Σαρωνικό  κόλπο.  Κάποτε  ο  Ηρακλής  πήγε  στην 
Τροιζήνα και βρέθηκε μπροστά στο άγαλμα του Ερμή, του θεού που στα 
παλαιότερα  χρόνια  και  στην  παλαιότερη  λατρεία  φαίνεται  ότι  ήταν 
βλαστικός  θεός  (προστάτης  της  βλάστησης  και  της  αναγέννησης  της 
φύσης). Στην Τροιζήνα τον έλεγαν "πολύγιο" λέξη που όπως φαίνεται 
απηχεί την παλιά βλαστική του ιδιότητα. Ο Ηρακλής λοιπόν ακούμπησε 
το ρόπαλό του στο άγαλμα του Ερμή και κείνο βλάστησε, έβγαλε ρίζες 
και  φύλλα.  Όταν  πήγε  στην  Τροιζήνα  ο  σπουδαίος  περιηγητής 
Παυσανίας του έδειξαν μια αγριελιά κοντά στο άγαλμα του Ερμή και του 
είπαν πως αυτό ήταν το δέντρο που είχε φυτρώσει από το ρόπαλο του 
Ηρακλή. 



Αρίσταιος, προστάτης των ελαιοκαλλιεργητών

Ο  Αρίσταιος  ήταν  γιος  του  Απόλλωνα,  θεού  της  μουσικής  και  της 
αρμονίας, και της Κυρήνης, κόρης του βασιλιά των Λαπιθών Υψέα. Ο 
Αρίσταιος γεννήθηκε στην Λιβύη και ο Ερμής τον πήρε και τον πήγε στη 
Γαία και στις Ώρες για να τον αναθρέψουν. Ήταν ένα χαρισματικό παιδί 
που έζησε ονειρεμένα χρόνια. Οι Μούσες, που όταν μεγάλωσε του είχαν 
αναθέσει  τη  φύλαξη  των  κοπαδιών  τους  στη  Φθία,  του  δίδαξαν  τη 
μαντική  και  την  ιατρική  τέχνη.  Ο  Αρίσταιος  ήταν  ειδικός  στην 
απομάκρυνση  των  επιδημιών.  Οι  Νύμφες  πάλι,  του  έμαθαν  πώς  να 
καλλιεργεί τα αμπέλια και τις ελιές, πώς να φροντίζει τα μελίσσια και 
πώς  να  κάνει  το  γάλα  τυρί.  Την  τέχνη  δηλαδή  της  παρασκευής  του 
μελιού,  του  λαδιού,  του  τυριού,  πράγματα  άγνωστα  ως  τότε  στους 
ανθρώπους. Οι Νύμφες του έδειξαν πώς να μπολιάζει τις αγριελιές για να 
δίνουν καρπό, να αλέθει τον καρπό του ελαιόδεντρου και να παίρνει το 
πολύτιμο αλλά άγνωστο ως τότε ελαιόλαδο.
 Ο  Πλίνιος  αναφέρει  ότι  πρώτος  ο  Αρίσταιος  ανακάλυψε  το 
ελαιοπιεστήριο. Ο Αρίσταιος δεν κράτησε αυτά τα μυστικά για τον εαυτό 
του αλλά με τη σειρά του δίδαξε τις τέχνες αυτές στους ανθρώπους. Η 
μυθολογία μας λέει πως ταξίδεψε στην Ελλάδα, πήγε στην Αρκαδία και 
στα νησιά. Στην Αρκαδία τιμήθηκε, γιατί ήταν αυτός που δίδαξε στους 
Αρκάδες τη μελισσοκομία, την κατεργασία του μαλλιού και την τέχνη 
του κυνηγιού. 
Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι ο Αρίσταιος πήγε στη Σαρδηνία 
και  κατόπιν  στη  Σικελία  όπου  βρήκε  εξαιρετικά  γόνιμη  γη  για  να 
καλλιεργήσει  τις  ελιές.  Εκεί  μάλιστα  τιμήθηκε  και  λατρεύτηκε  ως 
γεωργική  θεότητα  -  προστάτης  των  ελαιοκαλλιεργητών.  Από  τότε  τα 
δάση της  αγριελιάς  που  υπήρχαν γύρω από  τη  Μεσόγειο  άρχισαν  να 



καλλιεργούνται,  τα  άγρια  δέντρα  άρχισαν  να  μπολιάζονται  και  οι 
άνθρωποι έμαθαν να χρησιμοποιούν τον πολύτιμο καρπό της ελιάς στη 
διατροφή τους.  Ο Αρίσταιος τιμήθηκε από τους ανθρώπους όσο λίγοι 
θνητοί αναγνωρίζοντας την πλούσια προσφορά του. 

Ο μύθος της Κορωνίδας
Την  Κορωνίδα,  κατά  την  Μεσσηνιακή  εκδοχή  ,  ερωτεύτηκε  ο  θεός 
Απόλλωνας  και απέκτησε μαζί της γιο, τον Ασκληπιό, Η Κορωνίδα ενώ  
ήταν έγκυος στο θεό Ασκληπιό, απάτησε το θεό Απόλλωνα με τον  Ίνο. 
Το  νέο  της  απιστίας  έφερε  στον  Απόλλωνα  το  κοράκι.  Ο  θεός 
τιμωρώντας το, για την κακή είδηση που έφερε, άλλαξε το χρώμα του 
από λευκό σε μαύρο. Ο θεός Απόλλωνας έκαψε την άπιστη, σώζοντας το 
μωρό που είχε στα σπλάχνα της και παρέδωσε τον μικρό Ασκληπιό  στον 
Κένταυρο  Χείρωνα.  Στη  Μεσσηνία,  έλεγαν,  γεννήθηκε  ο  γιός  του 
Ασκληπιού, Μαχάων, γιατρός των Αχαιών στην εκστρατεία στην Τροία.
Ο θεός Ασκληπιός ήταν ο θεός γιατρός των αρχαίων Ελλήνων με πλήθος 
συνταγές  βασισμένες  στη  χρήση  του  ελαιολάδου.  Ιατρείο  του  θεού 
Ασκληπιού  υπήρχε  από  τα  αρχαία  χρόνια  στην  Πελοπόννησο  και 
συγκεκριμένα δίπλα στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.
Οι απόγονοι του Ασκληπιού, οι Ασκληπιάδες, είχαν στην επικράτεια τους 
τις  Ιθώμη, Τρίκκη και Οιχαλία. Οι πόλεις αυτές είναι μεσσηνιακές με 
την Ιθώμη να ταυτίζεται με τον ομώνυμο τειχισμένο λόφο πάνω από τη 
Μεσσήνη και την Οιχαλία να μην είναι άλλη από την παλιά Ανδανία του 
Πολυκάονα.  Όσο  για  την  Τρίκκη,  στα  ιστορικά  χρόνια,  έδειχναν  τα 
ερείπια της στα βόρεια του νομού.
Επιπλέον  αναφέρεται  ότι  η  Κορωνίδα  γέννησε  τον  Ασκληπιό  στην 
Πελοπόννησο,  όπου  είχε  ακολουθήσει  τον  πατέρα  της  σε  κάποια 
εκστρατεία του (στην  Τρίκκη της Μεσσηνίας ή στην Επίδαυρο ή στην 
Αρκαδία).Τέλος,  στον  μυθικό  Διονυσιακό  Κύκλο,  η  Κορωνίδα 
εμφανίζεται ως νύμφη, μια από τις αδελφές Υάδες, που ανέθρεψε μαζί με 
τια  αδελφές  της  Φιλία  και   Κλείδη  τον  Διόνυσο με  εντολή  του  Δία. 
Αργότερα, όταν ο Βούτης απήγαγε την Κορωνίδα και την εξανάγκασε να 
τον παντρευτεί, τιμωρήθηκε από τον Διόνυσο, που του εμφύσησε ιερή 
μανία  (τρέλα).  Ο  αστεροειδής  158  Κορωνίς  (158  Koronis),  που 
ανακαλύφθηκε  το  1876,  πήρε  το  όνομα  του  από  αυτό  το  μυθικό 
πρόσωπο.



Μύθοι για το ελαιόλαδο (Οινότροπες)
Κατά μια μεσσηνιακή εκδοχή, η Σπερμώ, η Οινώ και η Ελαΐς, κόρες του 
Άνιου και της Δωρίππης, είχαν από τον παππού τους τον  Διόνυσο ένα 
μοναδικό  χάρισμα  ‘……ποιείν  εκ  γης  σίτον,  οίνον  και  έλαιον.  Ότε 
θελήσουσι καρπόν τρυγώσι και η μεν Οινώ τον οίνον εποίει, η δε Σπερμώ 
τα σπέρματα , το έλαιον δε η Ελαΐς.
Ποιες  ήταν  οι  Οινότροπες  της  αρχαιότητας;  Το  επίθετό  τους 
κυριολεκτικά  σημαίνει  αυτές  που  μεταβάλλονται  από  νερό  σε  κρασί. 
Τούτο όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν ίσχυε για όλες παρά μόνον 
για την Οινώ. Οινότρες ή Οινότροφες κατά τον Απολλόδωρο (Επιτ . ΙΙΙ, 
10) ήταν οι κόρες του βασιλιά της Δήλου Ανία και της Δωρίππης που 
άκουγαν στα ονόματα Οινώ, Σπερμώ και Ελαϊς.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Άνιος σύμφωνα με την 
μυθολογία ήταν υιός του Απόλλωνα και της Ροιώς που αυτή είχε με την 
σειρά της πατέρα τον Στάφυλο και παππού τον ίδιο τον Διόνυσο. Από τον 
έρωτά της  με  τον  Δία απέκτησε έναν υιό,  τον  Αίνιο,  όσο όμως ήταν 
έγκυος ο πατέρας της ο Στάφυλος, ο οποίος δεν γνώριζε πως ο εγγονός 
του είχε πατέρα θεό, έβαλε την κόρη του μέσα σε μια λάρνακα και την 
άφησε στην θάλασσα.
Η λάρνακα με  την  Ροιώ κατά την  παράδοση έφτασε στην Εύβοια  (ή 
ακόμη  και  στην  Δήλο)  όπου  εκεί  γεννήθηκε  ο  Αίνιος.  Οταν  αυτός 
μεγάλωσε  ο  θεός  τον  έφερε  στην  Δήλο όπου  τον  έκανε  βασιλιά  της. 
Κάποια στιγμή περνώντας πειρατές από το νησί κουβάλησαν μαζί τους 
την  Δωρίππη,  αυτήν  την  είχαν  απαγάγει  από  την  Θράκη  και  την 
πούλησαν στον Άνιο αντί ενός ίππου. Μαζί έκαναν τις τρεις κόρες, αυτές 
τις οποίες προαναφέραμε παραπάνω και στις οποίες ο παππούς τους ο 
Διόνυσος  χάρισε κάποιες μαγικές ιδιότητες, στην Οινώ να παράγεί από 
την γη οίνο, στην Σπερμώ καρπούς και στην Ελαϊδα λάδι.
Μια  άλλη  παράδοση  της  αρχαιότητας  θέλει  τον  Αγαμέμνονα  με  τους 
αχαιούς  να  έχουν  περάσει  από  την  Δήλο  όπου  ο  βασιλιάς  της, 
γνωρίζοντας  έναν  χρησμό  που  έλεγε  πως  μετά  από  δέκα  χρόνια  θα 
καταφέρουν να πορθήσουν την Τροία, τους ζήτησε να μείνουν εκεί για 
εννέα χρόνια και να τους τρέφουν οι κόρες του με λάδι,  καρπούς και 
κρασί, και να φύγουν τον δέκατο. Οι αχαιοί δεν δέχθηκαν, θέλησαν όμως 
να πάρουν μαζί τους της κόρες του Ανίου, παρενέβη τότε ο Διόνυσος 
μεταμορφώνοντας τις εγγονές του σε περιστέρια ή κλήματα αμπέλου πιο 
σωστά, και σώζοντας τις με αυτόν τον τρόπο.



Η ελιά στον Όμηρο

Ομηρου Οδυσσεια-ραψωδια ε'-στιχοι 476-482
[μεταφραση χ.ν.κουβελης]

[Οταν ο Οδυσσεας βρεθηκε ναυαγος στο νησι των Φαιακων κρυφθηκε να 
σωθει  απο ανθρωπους κι αγρια θηρια κατω απο μια ελια και  μια 
αγριελια φυτρωμενες μαζι]

476...................δοιο ς δ  ρ  π λυθε θ μνους,ὺ ᾽ ἄ ᾽ ὑ ή ά
ξ μ θεν πεφυ τας·  μ ν φυλ ης,  δ  λα ης.ἐ ὁ ό ῶ ὁ ὲ ί ὁ ᾽ ἐ ί

το ς μ ν ρ  ο τ  ν μων δι η μ νος γρ ν ντων,ὺ ὲ ἄ ᾽ ὔ ᾽ ἀ έ ά έ ὑ ὸ ἀέ
ο τε ποτ  λιος φα θων κτ σιν βαλλεν,ὔ ᾽ ἠέ έ ἀ ῖ ἔ
ο τ  μβρος περ ασκε διαμπερ ς· ς ρα πυκνοὔ ᾽ ὄ ά έ ὣ ἄ ὶ

λλ λοισιν φυν παμοιβαδ ς· ο ς π  δυσσε ςἀ ή ἔ ἐ ί ὓ ὑ ᾽ Ὀ ὺ
δ σετ ...................................................482ύ ᾽

..................κατω απο δυο χαμηλα δεντρα τρυπωσε
που μαζι και τα δυο φυτρωναν,το'να αγριελια,τ'αλλο ελια
και δεν τα περνουσε η τρομερη υγρασια των ανεμων οταν φυσουσαν
ουτε ποτε ο λαμπερος ηλιος με τις ακτινες τα χτυπουσε
ουτε η βροχη τα διαπερνουσε .τοσο πυκνα πλεγμενα
το'να μετ'αλλο ηταν φυτρωμενα.εκει απο κατω ο Οδυσσεας
κρυφθηκε.............

Στα ομηρικά χρόνια η ελιά φαίνεται να είχε το δικό της ξεχωριστό ρόλο 
στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Στους κήπους του Αλκίνοου, του 
βασιλιά των Φαιάκων, υπήρχαν ελιές μαζί με άλλα δέντρα με βρώσιμους 
καρπούς. Ο ποιητής κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ της άγριας ελιάς που 
ονομάζει  «φυλίη»  και  της  ήμερης  «ελαίη».  Παρουσιάζει  μάλιστα  τον 



Οδυσσέα ναυαγό να σέρνεται γυμνός σαν σκουλήκι στη γη των Φαιάκων 
μέχρι που βρήκε καταφύγιο σ� ένα δάσος όπου φύονταν μαζί άγριες και 
ήμερες  ελιές.  Ακόμη και  η  θεά Αθηνά εμφανίζεται  να  παρηγορεί  τον 
Οδυσσέα κάτω από το ιερό της δέντρο. 
Στην Οδύσσεια επίσης αναφέρεται ότι στο σπίτι του Οδυσσέα, ανάμεσα 
στις  μεγάλες  ποσότητες  χρυσού  και  ορείχαλκου,  ήταν  αποθηκευμένο 
άφθονο μυρωμένο ελαιόλαδο. 
Φυσικά  η  κύρια  χρήση  του  ελαιόλαδου,  στον  Όμηρο,  ήταν  κυρίως 
καλλωπιστική και τελετουργική. 
Η Αφροδίτη αλείφει καθημερινά με ελαιόλαδο αρωματισμένο με ρόδα το 
νεκρό Έκτορα, που το σώμα του είχε κακοποιηθεί όταν ο Αχιλλέας το 
έσερνε πίσω από το άρμα του, ενώ εκλεκτής ποιότητας ελαιόλαδο μαζί 
με μέλι και κρασί προσφέρονται ως χοές στους νεκρούς. 

Ο ίδιος ο Δίας όταν είδε πως δεν κατάφερε να σώσει από το θάνατο τον 
αγαπημένο του γιο, Σαρπηδόνα, διέταξε τον Απόλλωνα να πάρει από τη 
φωτιά της μάχης το άψυχο σώμα του και να το φροντίσει: 
«�πάρε μακριά και λούσε τον στου ποταμού το ρέμα
μετά και λάδι αθάνατο πιάσε λαδάλειψέ τον,
με ρούχα θεϊκά γύρου βάλε και τυλιξέ τον,
και τα γοργά τα δίδυμα τα αδέρφια συνοδεία,
στον Ύπνο και τον Θάνατο, δώσε  τον για τη Λυκία�»
Στην Ιλιάδα ο Αχιλλέας περιποιείται το τρίχωμα και τη χαίτη των αλόγων 
με  ελαιόλαδο.  Αλλά  και  στην  περιποίηση  των  γυναικείων  μαλλιών, 
συνηθιζόταν η χρήση ελαιόλαδου. Στην Οδύσσεια αναφέρεται επίσης ότι 
οι  γυναίκες  άλειφαν  με  λάδι  και  τους  χιτώνες  τους,  πράγμα  που 
επιβεβαιώνει  και  ο  Πλούταρχος  (Βίος  Αλεξάνδρου  36),  ο  οποίος 
υποστηρίζει ότι το ελαιόλαδο δίνει λάμψη στα λεύκα ρούχα. 
Τέλος  συνηθέστατη  ήταν  και  η  χρήση  του  ελαιόλαδου  και  στην 
καθαριότητα  του  σώματος,  όπως  αναφέρει  ο  Όμηρος  στην  Ιλιάδα:  ο 
Οδυσσέας και  ο  Διομήδης πλένονται  με  ζεστό νερό και  αμέσως μετά 
αλείφονται με ελαιόλαδο. 



ΜΥΘΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Αρχαία Αίγυπτος
Πίστευαν ότι η θεά Ίσις, γυναίκα του Όσιρη, κρατούσε το μυστικό για 
την καλλιέργεια της ελιάς. επίσης χρησιμοποιούσαν το ελαιόλαδο για να 
διευκολύνουν τη μεταφορά των ογκολίθων με τους οποίους έφτιαχναν τις 
πυραμίδες.

Πορτογαλία
Στην Πορτογαλία, υπάρχουν προσευχές για να διώξουν τα δαιμόνια. Σε 
αυτές τις προσευχές αναφέρεται το ελαιόλαδο σαν μέσο που εξαγνίζει το 
κακό.

Χώρες της Μεσογείου
Σε αρκετές αγροτικές περιοχές της Μεσογείου οι άνθρωποι πετούν λάδι 
στο έδαφος για να έχουν καλή σοδειά ή για να ευχαριστήσουν για την 
καλή σοδειά που είχαν.

Μια άλλη παράδοση του λαού μας ιστορεί:
Οι Εβραίοι κυνηγούσαν το Χριστό να τον πιάσουν και να τον 
σταυρώσουν. Οι άνομοι τον ακολουθούσαν κοπάδι, χωρίς να τον 
αφήνουν να ησυχάσει. Έφτασε σε μια ελιά κάθισε από κάτω και 
ακούμπησε το κεφάλι του στον κορμό της για να πάρει λίγο ύπνο. Ο 
ύπνος, όμως δεν ερχόταν. Από την πολύ στεναχώρια έκλαψε και τα 
δάκρυα του πότισαν τις ρίζες του. Ποτισμένη από τα θεία δάκρυα του 
Χριστού, είναι ευλογημένο δέντρο. Γι΄αυτό είναι πόσιμο το λάδι της και 
δίνει το φως στα  καντήλια των Εκκλησιών.



Το λάδι στην αρχαιότητα

Ανάμεσα  στα  καρποφόρα  δέντρα  της  ελληνικής  φύσης  που  έπαιξαν 
πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία, στην κοινωνική εξέλιξη, αλλά  και 
στη  λατρεία, στις  δοξασίες και στα  έθιμα, την πρώτη θέση κατέχει η 
ελιά.  Από  τη  Νεολιθική  ακόμα  Εποχή  φαίνεται  ότι  μαζί  με  τους  
καρπούς διαφόρων δέντρων θα  γινόταν και  συλλογή των  καρπών  της  
αγριελιάς. Από την  περίοδο  μάλιστα  αυτή  έχουμε  και τα παλιότερα  
ως  τώρα  δείγματα από γύρη ελιάς (Κρήτη-Βοιωτία).
Οι αρχές της  ελαιοκαλλιέργειας τοποθετούνται συνήθως  στην 3η χιλ. 
π.Χ.  Ίσως  να  προηγήθηκε  η  Κρήτη.  Τόσο  η  Κρήτη,  όσο  και  η 
Ηπειρωτική  Ελλάδα από το 14ο και 13ο αι. π.Χ. μας δίνουν  μαρτυρίες 
για την  ελιά και το λάδι.  Σε διάφορους οικισμούς βρέθηκαν ακέραιοι 
ελαιοπυρήνες  που  αποτελούσαν  υπολείμματα  τροφής.  Επίσης  μικρές 
ποσότητες  ελαιοκάρπου  βρέθηκαν  μέσα  σε  αγγεία.  Χαρακτηριστική 
είναι  η περίπτωση  του ανακτόρου της Ζάκρου στην  ανατολική Κρήτη, 
όπου ελιές που βρέθηκαν  μέσα σε  δεξαμενή νερού διέσωζαν ακόμα τη 
σάρκα τους  χάρη στις  ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης.
Στο  πρώτο  είδος  ελληνικής  γραφής  (γραμμική  Β)  βρίσκουμε 
πληροφορίες  για  το  λάδι.  Φαίνεται πως  υπήρχαν  και  βιοτεχνικές 
χρήσεις  του λαδιού, π.χ. στη βυρσοδεψία και στην υφαντική. Κατάλληλο 
επίσης ήταν το λάδι  και ως  μέσο καθαρισμού, όπως το σαπούνι, αλλά 
και  ως  συντηρητικό για  προστασία διαφόρων  επιφανειών.  Ακόμη το 
χρησιμοποιούσαν και για φωτισμό. Το ξύλο της ελιάς  χρησιμοποιήθηκε  
και αυτό: στην οικοδομική, στην κατασκευή διαφόρων αντικειμένων  και 
ως  καύσιμη  βέβαια  ύλη.  Σ’  αυτή  την  τόσο  μακρινή  εποχή,  έχουν 
αναγνωριστεί  και  ελαιοπιεστήρια,  στην  Κρήτη  κυρίως.  Βρέθηκαν 
λίθινες βάσεις, στις οποίες υπήρχε ένα σημείο από το οποίο χυνόταν  το 
υγρό που συγκεντρωνόταν  σε δοχεία,  για  να  ακολουθήσει  το στάδιο 



διαχωρισμού του  νερού από το λάδι. Για τη  συμπίεση  θα πρέπει να  
χρησιμοποιούσαν  λίθινα βάρη, που τα κρεμούσαν από ξύλινα δοκάρια.
Η  αποθήκευση  του  λαδιού  γινόταν  σε  πολύ  μεγάλα  πιθάρια,  που  τα 
γνωρίζουμε  κυρίως από τα  κρητικά ανάκτορα και τις  αγροικίες. Το πιο 
εντυπωσιακό παράδειγμα είναι οι δυτικές  αποθήκες του ανακτόρου της 
Κνωσού.  Υπολογίστηκε  ότι  η  συνολική  τους  χωρητικότητα  θα  
ξεπερνούσε τις 246.000 λίτρα.

Παραγωγή ελαιολάδου
Η  παραγωγή  του  ομφάκινου  ελαιολάδου  ακολουθούσε  μία 
ολοκληρωμένη διαδικασία. Μετά τη συγκομιδή, οι ελιές απλώνονταν επί  
ψιαθίων  λύγω,  για  να  ξεραθούν  και  να  μην  υποστούν  ζημιές  από  τη 
θερμότητα. Τα φύλλα και τα ακρόκλαδα του δέντρου απομακρύνονταν 
και  το  βράδυ  ο  καρπός  επιπάζονταν  με  αλάτι  και  τοποθετούνταν  σε 
καθαρή μύλη.
Κατά τη διαδικασία σύνθλιψης της ελιάς με στόχο την παραγωγή του 
λαδιού,  το ζήτημα ήταν ο διαχωρισμός των υγρών από τη σάρκα της 
ελιάς, με την παράλληλη αποφυγή της σύνθλιψης του κουκουτσιού και 
έπειτα ο διαχωρισμός του λαδιού από τα υπόλοιπα υγρά του καρπού, τη 
λεγόμενη αμόργη. Καθώς η ψίχα της ελιάς είναι σκληρή γενικά, όλα αυτά 
επιτυγχάνονταν αρχικά συνθλίβοντας την ελιά σ' ένα βαθμό, βγάζοντας 
έπειτα το κουκούτσι και τα υγρά στο σύνολό τους και έπειτα αφαιρώντας 
από αυτά το λάδι. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι κομμένες ελιές 
αποθηκεύονταν  στον  ελαιόμυλο,  συνήθως  ήταν  καλύτερα  να 
συνθλίβονται οι καρποί αμέσως μετά τη συγκομιδή.
Η σύνθλιψη των καρπών γινόταν σε συγκεκριμένου είδους μύλους. Με 
το πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη της παραγωγής του ελαιολάδου, 
ο πρωταρχικός τύπος του μύλου με μία μυλόπετρα που ο ρόλος της ήταν 
να γυρίζει και να κυλάει επάνω σε μία πέτρινη λεκάνη που περιείχε τις 
ελιές, δεν ήταν πια επαρκής. Καθώς η απόσταση ανάμεσα σε λεκάνη και 
μυλόπετρα δεν μπορούσε να προσαρμοστεί  σωστά, πολλά κουκούτσια 
σπάζανε και έτσι χαλούσε το ελαιόλαδο. Για το λόγο αυτό οι Έλληνες 
ανακάλυψαν και χρησιμοποιούσαν όπως και οι Ρωμαίοι αργότερα, τον 
Τραπητή,  το  μεταγενέστερο Τrapetum, όπου ένα ζευγάρι  παράλληλες 
μυλόπετρες γυρνούσε γύρω από μία σταθερή δοκό, στηριγμένη στη μέση 
της λεκάνης. Στο μηχάνημα αυτό υπήρχε το πλεονέκτημα ότι η θέση της 
πέτρας  μπορούσε  να  υπολογιστεί  κατάλληλα,  έτσι  ώστε  να  έχει  την 
απαραίτητη  απόσταση  από  τα  τοιχώματα  της  λεκάνης,  για  να  μην 
συνθλίβεται  μαζί  με  τη  σάρκα  και  το  κουκούτσι  της  ελιάς  και  κατά 
συνέπεια να χαλάει ο χυμός.



Μετά  την  πρώτη  σύνθλιψη  στο  μύλο  και  αφού  τα  κουκούτσια 
ξεχωρίζονταν απ' τον πολτό και αποκτούνταν το πρώτο υγρό, ο πολτός 
βυθίζονταν  σε  ζεστό  νερό  και  έπειτα  υποβάλλονταν  σε  μία  δεύτερη 
πίεση, με την πρέσα του τύπου της δοκού σύνθλιψης (beam press). Έτσι 
το  λάδι  μαζί  με  τους  υπόλοιπους  χυμούς  που  ξεχωρίζονταν  από  τον 
πολτό,  συγκεντρώνονταν  σε  αγγεία  για  να  «ηρεμήσει».  Οι  Μινωίτες 
χρησιμοποιούσαν αγγεία για τη χρήση αυτή από τα οποία μάλιστα το 
νερό μπορούσε να απομακρυνθεί μέσω μιας προχοής στον πυθμένα του 
αγγείου, ώστε μετά να συγκεντρώνεται εύκολα το καθαρό λάδι.
Ανάμεσα στα δύο αυτά πατήματα, το πρώτο και το δεύτερο, ο πολτός 
συνήθως απλώνονταν σε μία ψάθα η οποία ήταν τοποθετημένη λίγο πιο 
πάνω από το έδαφος ώστε να απομακρυνθεί στο μεγαλύτερο μέρος της η 
πικρή  αμόργη  που  περιέχονταν  στην  ελιά,  της  οποίας  η  γεύση  θα 
χαλούσε  το  λάδι.  Το  δεύτερο  στάδιο  της  σύνθλιψης  θα  μπορούσε 
μάλιστα να πραγματοποιηθεί σε διάφορα στάδια, με σταδιακή αύξηση 
της πίεσης. Σε κάθε περίπτωση προέκυπτε νέα ποσότητα λαδιού, αλλά 
κάθε  φορά  χειρότερης  ποιότητας.  Συνήθως  παράγονταν  τρεις 
διαφορετικές  ποιότητες  λαδιού.  Η  πρώτη  ποιότητα  ήταν  αυτή  που 
προέρχονταν από τον πολτό αμέσως μετά τη σύνθλιψη στον τραπητή. Οι 
άλλες  δύο  ποιότητες  προέκυπταν  στη  δοκό  σύνθλιψης μετά  την 
εμβύθιση του πολτού στο νερό. Οι διαφορετικές ποιότητες του λαδιού 
που  προέκυπταν,  προορίζονταν  για  ποικίλες  χρήσεις,  όχι  μόνο  στη 
μαγειρική,  αλλά  και  για  την  παραγωγή  διαφόρων  αλοιφών  και 
καλλυντικών, καθώς επίσης και για διάφορες τελετουργικές διαδικασίες 
σε σχέση κυρίως με τον καθαρισμό του σώματος.

Μηχανισμοί για τη σύνθλιψη του ελαιοκάρπου
Η  διαδικασία  της  σύνθλιψης  του  καρπού  ήταν  η  ίδια  τόσο  για  την 
παραγωγή λαδιού, όσο και για την παραγωγή του κρασιού, καθώς και 
στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν τα ίδια μηχανήματα. Παρ' όλα 
αυτά οι διαδικασίες που σχετίζονται με την παραγωγή ελαιολάδου ήταν 
πιο σύνθετες από αυτές του κρασιού.
Η τεχνολογία  της  παραγωγής  του  ελαιολάδου  με  τριβή  και  σύνθλιψη 
προέκυψε από την παρατήρηση του ανθρώπου πώς κατά το πάτημα του 
ελαιοκάρπου  εξέρχονταν  σταγόνες  λιπαρού  υγρού  που  απάλυναν  το 
δέρμα των ποδιών του. Μετά από πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος άρχισε 
να χειρίζεται  τις  πέτρες  για  το  σκοπό αυτό,  τοποθετώντας  τον  καρπό 
επάνω σε μια τραχιά πλάκα, καθώς ένα ή δύο άτομα έσυραν επάνω στους 
καρπούς  μία  βαριά  πέτρα.  Αργότερα  έπλεναν  τους  καρπούς  με  ζεστό 
νερό, τους τοποθετούσαν για κάποιες μέρες μέσα σε λάκκους και έπειτα 



τους  πατούσαν  σε  τραχιά,  επικλινή  πέτρα  που  έφερε  τρύπες  για  τη 
συγκέντρωση του ελαιολάδου.
Το άλεσμα αρχικά γινόταν με το χέρι. Αργότερα συναντάμε και τη χρήση 
των σάκων τους οποίους μισογέμιζαν με πολτό. Δύο άτομα κρατώντας 
τον κάθε σάκο από τα δύο άκρα του τον έστριβαν και το εξερχόμενο 
ελαιόλαδο  το  μάζευαν  στα  ειδικά  αγγεία  που  ήταν  από  κάτω.  Στις 
περιπτώσεις των μύλων, η εκάστοτε πέτρα περιφερόταν ελαφρά επάνω 
από τους  καρπούς για  να μη σπάσουν οι  πυρήνες τους.  Ο αλεσμένος 
πολτός που προέκυπτε, μεταφέρονταν με μικρές σκάφες στο  ληνό.  Και 
κύρτους εξ ιτέας πεπλεγμένους έμβαλλε,  γιατί η ιτιά βοηθά ιδιαίτερα το 
λάδι. Στη συνέχεια έβαζαν επάνω από τον πολτό κάποιο ελαφρύ βάρος. 
Το  προερχόμενο  από  αυτή  την  πίεση  λάδι  χαρακτηρίζονταν  ως 
πρόρρυμον,  ήδιστον  και  λεπτότατον και  έπρεπε  να  μεταγγίζεται  σε 
ξεχωριστά, καθαρά αγγεία. Το υπόλοιπο του πολτού υποβάλλονταν σε 
δεύτερη, μεγαλύτερη πίεση και το λάδι που προέκυπτε συγκεντρώνονταν 
επίσης  σε  ξεχωριστά  αγγεία.  Επρόκειτο  για  λάδι  υποδεέστερο  του 
πρώτου, αλλά καλύτερο του επόμενου της τρίτης πίεσης. Αφού το λάδι 
μεταγγίζονταν στα διάφορα είδη αγγείων, προσέθεταν σ' αυτό αλάτι και 
νίτρο,  το ανακάτευαν με ένα ξύλο ελιάς  και  το άφηναν να ηρεμήσει. 
Έπειτα ευρήσεις το μεν υδατώδες αυτού υφιζάνον, τουτέστι την αμόργην,  
το δε λιπαρώτερον άνωθεν επιπολάζον,  ο λαμβάνειν προσήκει δίχα της 
αμόργης  και  εμβάλλειν  εις  αγγείον,  όπως  μαρτυρεί  ο  Απουλήιος.
Η σύγχρονη βιβλιογραφία προτείνει έξι με οκτώ τρόπους επεξεργασίας 
της  ελιάς,  μεθόδους  που  βασίζονται  στις  δύο  βασικές  αρχές,  της 
σύνθλιψης και της συμπίεσης των καρπών. Σε γενικές γραμμές οι πηγές 
αλλά  και  οι  σχετικές  ανασκαφικές  πληροφορίες  σε  σχέση  με  την 
παραγωγή του ελαιολάδου είναι περιορισμένες για την αρχαϊκή, κλασική 
και ελληνιστική εποχή, σε αντίθεση με τα ρωμαϊκά χρόνια.

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός ελαιοπαραγωγής
Αρχαίος Ληνός



Καλαβασός- Άγιος Δημήτριος. Ορθογώνια λεκάνη υποδοχής.

Περιγραφή
Ο ληνός δεν ήταν παρά μία λίθινη σκάφη που είχε σε κάποιο σημείο 
κλίση και επικοινωνούσε με πίθο για τη συγκέντρωση του λαδιού. Στην 
αρχή η πίεση ασκούνταν στον ελαιόκαρπο με γυμνά πόδια, ενώ αργότερα 
με ξύλινα υποδήματα, τα λεγόμενα κρουπέζια.
Ο αρχαιότερος ληνός ανάγεται στη νεολιθική εποχή και βρέθηκε στην 
περιοχή των Μεθάνων. Από τη Μινωική Κρήτη σώζονται ελαιοπιεστήρια 
από  την  Πρώιμη  Νεοανακτορική  περίοδο,  σε  μία  παράλληλη  σχεδόν 
πορεία  με  τις  αντίστοιχες  εγκαταστάσεις  της  ανατολικής  Μεσογείου, 
όπως την Κύπρο και τη Συρία. 
.
Οι  ληνοί  της  Κρήτης  είναι  αρκετά  μελετημένοι  με  πιο  συχνούς  τους 
ογκώδεις, τετράγωνους ή κυκλικούς ληνούς που ήταν τοποθετημένοι σε 
λιθόκτιστη βάση και έφεραν αβαθές κυκλικό κοίλωμα ή περιφερειακό 
κυκλικό αυλάκι με αυλακώσχημη πρόχυση από την οποία κυλούσε το 
υγρό στο υποκείμενο αγγείο, το υπολήνιον.
Για τη συμπίεση του καρπού θα χρησιμοποιούνταν επίσης λίθινα βάρη, 
αναρτημένα σε ξύλινες δοκούς. Η περισυλλογή του υγρού θα γινόταν σε 
υποκείμενα δοχεία, τους συλλεκτήρες, κυρίως πυθάρια ή ψευδόστομους 
αμφορείς. Οι εργάτες που πατούσαν τον καρπό και μάζευαν την αμόργη 
ονομάζονταν αμοργείς.

Κούκλια - Στυλλάρκα. Κυκλικό κοίλωμα στον πυθμένα δεξαμενής.

Αρχαίος Κυλινδρικός Σπαστήρας
Γενική εισαγωγή
Η εφαρμογή του κυλινδρικού σπαστήρα αποτελεί την πρώτη τεχνολογική 
εφαρμογή  που  εισήχθη  στο  πεδίο  της  ελαιοπαραγωγής  με  τρομερή 
σχετικά καθυστέρηση, μόλις τον 7ο αιώνα π.Χ. Αρχικά εμφανίζεται στην 
Παλαιστίνη και τη Συρία κατά την αρχαϊκή εποχή και έπειτα στην Κύπρο 
και την Κρήτη κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο.



Κούκλια- Στυλλάρκα. Κυλινδρικός σπαστήρας.
Περιγραφή
Ο  κυλινδρικός  σπαστήρας  διαδέχτηκε  τον  ημικυλινδρικό  για  την 
πολτοποίηση του καρπού. Ο κυλινδρικός αυτός λίθος περιστρέφονταν με 
τη  βοήθεια  της  κώπης.  Η  λειτουργία  του  ήταν  απλή.  Οι  καρποί 
απλώνονταν επάνω σε σκληρή επιφάνεια και ο κύλινδρος, συνήθως ένας 
σπόνδυλος  κολώνας  σε  δεύτερη  χρήση,  κυλιόταν  οριζοντίως  επάνω 
στους καρπούς.

Αρχαίος Περιστρεφόμενος Μύλος
Γενική εισαγωγή
Επαναστατική για την παραγωγή του λαδιού θεωρείται η εισαγωγή του 
περιστροφικού  μύλου.  Σε  αντίθεση  με  τον  κυλινδρικό  σπαστήρα  που 
κινείται μπρος και πίσω, το κυκλικό ελαιοτριβείο έχει το πλεονέκτημα 
της μονόδρομης κίνησης η οποία επέτρεπε τη χρήση ζωικής δύναμης για 
πρώτη φορά στην ιστορία της παραγωγής του ελαιολάδου. Η ασφαλέστε-
ρη μαρτυρία για τη χρήση του περιστροφικού μύλου προέρχεται από την 
Όλυνθο όπου βρέθηκαν πέντε μυλόπετρες ενσωματωμένες σε τοιχοδομές 
σε  συνδυασμό  με  κυκλική  λεκάνη  ελαιόμυλου,  γεγονός  που  μας 
προσφέρει μία σίγουρη χρονολόγηση του μύλου αυτού στον 4ο αιώνα 
π.Χ.



Κυκλικό ελαιοτριβείο.
Περιγραφή
Ο  περιστροφικός  μύλος,  ο  λεγόμενος  τραπητής,  από  το  τραπείον ή 
τραπήιον, το οποίο έτριβε μόνο το σαρκώδες μέρος της ελιάς, αποτέλεσε 
πιθανόν μια εφεύρεση των Μακεδόνων σύμφωνα με τον Χατζησάββα, 
για  την  ικανοποίηση  των  σταδιακά  αυξανόμενων  αναγκών  του 
Μακεδονικού στρατού, ιδιαίτερα κατά τις εκστρατείες τους. Ο Πλίνιος 
αναφέρει το trapetum ως μία καθαρά ελληνική επινόηση. Τα ανασκαφικά 
ευρήματα μας παρέχουν ποικίλες γνώσεις σχετικά με τον τραπητή. Στην 
Άργιλο  βρέθηκε  ένας  σε  εξαιρετικά  καλή  κατάσταση,  ενώ  διάφορες 
παραλλαγές του συναντούμε σε διάφορα μέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας 
από την ελληνιστική μέχρι και τη βυζαντινή περίοδο.
Ο περιστρεφόμενος μύλος λειτουργούσε με βάση την αρχή ενός ζεύγους 
κάθετων κυλίνδρων με κυρτές επιφάνειες, που περιστρέφονταν γύρω από 
έναν κεντρικό άξονα μέσα σ' ένα γουδί, με τις επιφάνειες τοποθετημένες 
σε  μία  απόσταση  ικανοποιητική  από  τον  πυθμένα,  ώστε  η  ψίχα  να 
αποχωρίζεται από τον καρπό χωρίς να συνθλίβεται. Οι πέτρες του μύλου 
ήταν  κυλινδρικές,  ρυθμιζόμενες  και  η  καμπυλότητά  τους  έτσι 
διαμορφωμένη ώστε να ταιριάζει στην αντίστοιχη κοιλότητα του γουδιού 
μέσα στο οποίο οι πέτρες περιστρέφονταν.

Αρχαία Ελαιοπιεστήρια. Είδη πρέσας λαδιού  .        
Γενική εισαγωγή
Την πίεση με ποδοπάτημα διαδέχτηκαν τα  πιεστήρια. Ένα τέτοιο απλό 
πιεστήριο απεικονίζεται στο αγγείο του 6ου αιώνα από τη Θηρασία. Στο 
αγγείο αυτό οι  σαργάναι που περιέχουν τη ζύμη παριστάνονται  με τις 
παράλληλες γραμμές που βρίσκονται στο δεξιό μέρος της εικόνας, ενώ 
από κάτω υπάρχει αγγείο στο οποίο μέσα από το αυλάκι συγκεντρώνεται 
το λάδι. Η πίεση εφαρμόζεται μ' ένα μακρύ δοκάρι, το  όρος, στο άλλο 
άκρο του οποίου ένας άντρας στερεώνει μ' ένα σχοινί δύο μεγάλα βάρη, 



ενώ στο μέσο του δοκαριού κρέμεται ένας άλλος άνδρας για την αύξηση 
της πίεσης επάνω στις σαργάνες.

Κοιλάδα Κούρρη ποταμού- Δαμέφτης. Η αποκατάσταση της λειτουργίας 
του πιεστηρίου στο Φρούριο Λεμεσού.
Περιγραφή
Το πιεστήριο της κλασικής περιόδου ήταν πολύ απλό. Αποτελούνταν από 
δύο πέτρινες ή ξύλινες στήλες που στηρίζονταν σε πέτρινες βάσεις και 
στο  επάνω μέρος  συνδέονταν με  λίθινο  ορθογώνιο δοκάρι.  Οι  στήλες 
έφεραν στα πλάγια τρύπες στις οποίες τοποθετούνταν ξύλινες δοκίδες για 
τη στερέωση του όρους (pressing beam). Στο ελεύθερο άκρο του όρους 
προσδένονταν  ογκώδεις  πέτρες  που  αργότερα  αντικαταστάθηκαν  με 
βαρούλκα.
Ο  μοχλός ανεβοκατεβάζονταν  στο  ληνό,  πατώντας  τις  σαργάνες που 
περιείχαν τη ζύμη. Στην κορυφή της αναπτυσσόμενης με τους  κύρτους 
στήλης  για  ομοιόμορφη  πίεση  τοποθετούνταν  μία  σανίδα,  η  θύρα.  Η 
πρώτη εμφάνιση του μοχλού αναφέρεται στην Παλαιστίνη την εποχή του 
σιδήρου.
Γενικά  η  χρήση  του  μοχλού  στο  δεύτερο  στάδιο  της  διαδικασίας 
σύνθλιψης  αποτελεί  μία  σημαντική  τεχνική  βελτίωση.  Ο  μοχλός  με 
διάφορους συνδυασμούς μάλιστα θα μείνει σε χρήση μέχρι και τον 20ο 
αιώνα.  Στην  Παλαιστίνη  ο  μοχλός  εμφανίζεται  για  πρώτη  φορά  στις 
αρχές της Εποχής του Σιδήρου, παράλληλα με την εμφάνισή του και στην 
Κύπρο σε συνδυασμό με μεγάλες αβαθείς, κινητές λεκάνες συμπίεσης. Η 
λεκάνη αυτή τοποθετείται επάνω σε υπερυψωμένη εξέδρα κοντά σε τοίχο 
για να διευκολύνει την αγκίστρωση του μοχλού, ενώ κάτω από τη λεκάνη 
υπάρχει το αγγείο υποδοχής.



Με  το  πέρασμα  των  χρόνων  η  εξέλιξη  που  σημειώνεται  δεν  είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Τα βάρη σιγά σιγά μεγαλώνουν και αποκτούν μία 
κάθετη οπή που διευκόλυνε την ανάρτησή τους, ενώ οι βάσεις συμπίεσης 
αποκτούν το κυκλικό αυλάκωμα με την εκροή.

Λευκωσία- οικόπεδο ΠΑΣΥΔΥ. Ανακατασκευή του μοχλού σε συνδυασμό 
με πρωτότυπα πέτρινα στοιχεία
Η σημαντικότερη εξέλιξη στην τεχνολογία παραγωγής λαδιού αποτελεί η 
χρήση του  κοχλία η  οποία  σε  συνδυασμό με  το  μοχλό επέτρεψε  την 
εφαρμογή πολύ μεγαλύτερης δύναμης. Για το λόγο αυτό η χρήση κοχλία 
αντικατέστησε  όλους  τους  προγενέστερους  τρόπους  σύνθλιψης, 
λειτουργώντας  αποτελεσματικά  και  σε  εσωτερικό  και  σε  εξωτερικό 
χώρο, καθώς δεν χρειαζόταν κανένας μηχανισμός για την ανύψωση του 
μοχλού.  Σύμφωνα  με  τον  Πλίνιο  η  χρήση  του  κοχλία  για  την 
ελαιοπαραγωγή  τοποθετείται  στον  1ο  αιώνα,  ενώ  η  χρήση  του  στο 
πλαισιωμένο  άμεσο  πιεστήριο,  γνωστό  στην  Κύπρο  ως  δίστυλο  ή 
Μάγγανο, σε πολλά μέρη χρονολογείται στον 1ο αιώνα μ.Χ. Ως προς τον 
τρόπο  τοποθέτησης  του  κοχλία  υπάρχουν  διάφοροι  τρόποι  στερέωσής 
του στον ξύλινο μηχανισμό.
Η δημιουργία του πειστηρίου χωρίς βάρη, όπου η δύναμη του κοχλία 
εφαρμόζεται  απευθείας  στον  ελαιοπολτό  είναι  με  βάση  τον  Πλίνιο  η 
τελευταία σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία της ελαιοπαραγωγής. Τα 
πιεστήρια αυτά έχουν φτάσει μέχρι την εποχή μας με τη μορφή διστύλων.
Ο  Ήρων  ο  Αλεξανδρινός  έχει  περιγράψει  πολλούς  μηχανισμούς 
ελαιοτριβής, με πιο σπουδαίο αυτόν που χρησιμοποιεί ατέρμονα κοχλία, 
μηχανισμό που ο Πλίνιος χαρακτηρίζει ως μεγάλη ελληνική εφεύρεση.
Στον ελληνικό χώρο μέχρι τη ρωμαϊκή περίοδο, οπότε εμφανίστηκαν τα 
πιεστήρια  με  βαρούλκο,  χρησιμοποιούνταν  ανεξάρτητα  βάρη  ή  λίθοι 
μέσα σε δίχτυ. Το βαρούλκο σε περιοχές μάλιστα πλούσιες σε ξυλεία 
στηριζόταν  σε  ξύλινη  βάση.  Τα  αρχαιολογικά  τεκμήρια  πάντως  μιας 
τέτοιας εγκατάστασης είναι ασήμαντα και περιορίζονται σε οπές πάνω 



στο  βράχο  ή  σε  υποδοχές  των  ξύλινων  στύλων  του  μηχανισμού  στο 
δάπεδο σε στεγασμένο χώρο.

Διατήρηση ελαιολάδου
 Για τη διατήρηση του ελαιολάδου σημαντικό ρόλο έπαιζε η καθαριότητα 
του ελαιοκάρπου αλλά και του ελαιοτριβείου, όπως και η αποθήκευση 
του λαδιού σε ξεχωριστά,  καθαρά αγγεία,  κυρίως πίθους,  ύστερα από 
αλλεπάλληλες μεταγγίσεις και διαυγάσεις.  Μάλιστα για κάθε πίεση το 
ελαιόλαδο συγκεντρώνονταν χωριστά για τις ανώτερες και τις κατώτερες 
στρώσεις της ελαιοζύμης. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο το κάτω μέρος 
του λαδιού γινόταν χειρότερο, εξαιτίας της θολούρας από την αμόργη. Η 
προσθήκη  αλατιού  επιτάχυνε  την  καθίζηση  της  μούργας,  βοηθώντας 
στην καλύτερη διατήρηση του ελαιολάδου, καθιστώντας το παράλληλα 
περισσότερο αρωματικό.
Η καλλιέργεια της  ελιάς και η χρήση  του λαδιού συνεχίστηκαν  βέβαια 
και  στα  ιστορικά  χρόνια.  Το  λάδι  εξακολούθησε  να  αποτελεί  ένα 
πολύτιμο προϊόν, που έπαιζε σημαντικότατο  ρόλο στην οικονομία  της  
εποχής  και  χρησιμοποιούταν  σε διάφορες περιπτώσεις. Πηγές μας για 
την  περίοδο  αυτή  είναι  τα  ευρήματα  των  ανασκαφών,  οι  γραπτές  
μαρτυρίες και οι παραστάσεις σε αγγεία.
Το ελαιόλαδο συνέχισε να χρησιμοποιείται στην παραγωγή αρωμάτων. 
Σε  κείμενα  καταγράφονται  υλικά  και  συνταγές  αρωματικού  λαδιού. 
Στον  ιπποκράτειο  κώδικα  συναντώνται  πάνω  από  60  φαρμακευτικές 
χρήσεις. Φαίνεται πως το ελαιόλαδο ήταν ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για τις 
ασθένειες  του  δέρματος.  Η  εικονογραφία  του  6ου  και  5ου  αι.  π.χ. 
δείχνει  ότι  το  λάδι  ήταν  μέσο  καθαρισμού.  Είναι  γνωστή  μια 
παράσταση  σε αγγείο που βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου απεικονίζεται 
ένας  νέος  που  χύνει  λάδι  στο  χέρι  του  και  στη  συνέχεια  θα 
χρησιμοποιήσει  ένα  ειδικό εργαλείο, τη  στλεγγίδα, για  να καθαριστεί. 
Χρησίμευε  ωστόσο και ως μέσο καλλωπισμού. Στην Οδύσσεια π.χ.  ο 
Τηλέμαχος, όταν πήγε στη Σπάρτη, την  πρώτη νύχτα πλύθηκε με νερό 
και μετά αλείφτηκε  με ελαιόλαδο. Οι Έλληνες έβαζαν λάδι  στα μαλλιά 
τους  και  πιθανόν  στα  ρούχα  τους.  Ο  Πλούταρχος  αναφέρει  πως  το 
ελαιόλαδο έδινε λάμψη  στα  λευκά ρούχα. Τόσο το ελαιόλαδο, όσο και 
τα  αρώματα  χρησιμοποιήθηκαν  και στις  νεκρικές τελετές. Οι γυναίκες  
έπλεναν  το  σώμα  του  νεκρού  και  μετά  το  άλειφαν  με  ελαιόλαδο  ή 
αρωματισμένο  λάδι.  Αυτά  μαζί  με  κρασί,  μέλι  και  άλλα  προϊόντα 
προσφέρονταν στους τάφους, δώρα για τους νεκρούς.
Αναρωτιέται κανείς τι γινόταν σε άλλους βασικούς  τομείς  κατανάλωσης 
λαδιού, όπως  στο φαγητό και στο φωτισμό. Το λάδι δεν ήταν  φαΐ του 
φτωχού.  Η  διατροφή  των  ανθρώπων  στην  κλασική  αρχαιότητα  



βασιζόταν  κυρίως στα δημητριακά. Οι πλούσιοι είχαν το προνόμιο να 
καταναλώνουν λιγότερα δημητριακά  και να  τα αναπληρώνουν  με άλλα 
φαγητά  της  προτίμησής  τους,  ιδιαίτερα  με  λάδι,  γαλακτοκομικά 
προϊόντα  και κρέας. Υπολογίστηκε ότι η κατανάλωση λαδιού για φαγητό 
από τους πλούσιους στην  αρχαιότητα ήταν περίπου 24-35 κιλά λάδι για 
κάθε άτομο το χρόνο. Μετά  τον 6ο αι. π.Χ. διαπιστώνεται μια  αύξηση 
της  χρήσης  του λαδιού στο φωτισμό. Ο πλούσιος τεχνητός  φωτισμός  
τη  νύχτα  θα  πρέπει  να  ήταν  προνόμιο  μόνο  των  πλουσίων  στην  
αρχαιότητα, καθώς  για να φωτιστεί ένα μεγάλο  σπίτι, χρειαζόταν πολλά 
λυχνάρια  και  λάδι,  που  κόστιζε  πολύ.  Ωστόσο  σε  όλο  τον  αρχαίο  
ελληνικό κόσμο ο τομέας που σχετίζεται  ιδιαίτερα με το λάδι  είναι οι 
αθλητικές δραστηριότητες και  η  σχέση αυτή ξεκινά από τη συνήθεια 
των  νέων και των  αθλητών  να αλείφουν  για λόγους υγιεινής  το σώμα  
τους με λάδι  πριν από την καθημερινή άσκηση  στα γυμναστήρια.  Στους 
αθλητικούς αγώνες που γίνονταν κάθε  4 χρόνια  κατά τη διάρκεια  των  
Παναθηναίων, της μεγάλης γιορτής  προς  τιμήν  της προστάτιδας  θεάς  
Αθηνάς,  το  λάδι  της  ελιάς  αποτελούσε  το  βραβείο  που  έπαιρναν  οι 
νικητές. 

Το παναθηναϊκό λάδι  μοιραζόταν  στους νικητές μέσα σε μεγάλα  και 
ζωγραφισμένα  πήλινα  αγγεία,  που  τα  ονόμαζαν  παναθηναϊκούς 
αμφορείς. Στη μια πλευρά  τους απεικόνιζαν   τη θεά Αθηνά ,στην άλλη  
το  αγώνισμα  στο  οποίο  θα  δινόταν  το  αγγείο  ως  έπαθλο.  Για  τις 
ποσότητες  του  λαδιού  που  έπαιρναν  ως  βραβείο  οι  νικητές  μας 
πληροφορεί μια σημαντικότατη επιγραφή του 380 π.Χ. περίπου από την  
Ακρόπολη, όπου  αναφέρεται  ο ακριβής  αριθμός  των  γεμάτων με λάδι  
αγγείων  που  δίνονταν  στον  πρώτο  και  δεύτερο  νικητή..  Ο  πρώτος  
νικητής  στην  αρματοδρομία  θα κέρδιζε περίπου 5 τόνους λάδι. Αυτές 
οι  τόσο μεγάλες ποσότητες λαδιού ήταν αδύνατο να καταναλωθούν  από 
τους  ίδιους  τους  νικητές.  Πιθανότερο  ήταν  ότι  μέρος  του  λαδιού 
διοχετευόταν  στην  αγορά  και  μάλιστα  στην  εξαγωγική.  Γνωρίζουμε 
ακόμα  ότι  οι  70  αμφορείς  απέδιδαν  840  δρχ.  Με  βάση  το 
ημερομίσθιο του τεχνίτη, που  ήταν  1 δρχ. γίνεται φανερό  ότι  πρόθυμα 
οι  νικητές θα πουλούσαν  τους  γεμάτους λάδι παναθηναϊκούς αμφορείς, 
για να  μετατρέψουν  σε  ρευστό το βραβείο τους. Με τη λογική αυτή  το 
έπαθλο  στην  αρματοδρομία  αντιστοιχούσε  με  ημερομίσθια  
τουλάχιστον  5 χρόνων. Τα ποσά  ωστόσο θα ήταν ακόμα  μεγαλύτερα, 
γιατί  σε  σχέση  με  το  κοινό  λάδι,  το  παναθηναϊκό  ήταν  σίγουρα 
περιζήτητο κυρίως στις ξένες αγορές. 
Η  φήμη  των  Παναθηναίων,  ο  ιερός  χαρακτήρας  του  λαδιού  και  η 
πώλησή  του  από  διάσημους  πολλές  φορές  αθλητές  θα  πρέπει  να  
ανέβαζαν  πολύ  την  τιμή  του  σε  σχέση  με  το  κοινό  λάδι  και  κατά 
συνέπεια  τα  κέρδη  των  νικητών.  Αν  προσθέσουμε  τα  έξοδα  της  



μεταφοράς,  τα  κέρδη  των  εμπόρων  κλπ.,  συμπεραίνουμε  ότι  μόνο 
πλούσιοι ξένοι θα  μπορούσαν να  κατέχουν αμφορείς με παναθηναϊκό 
λάδι. Το λάδι δε αυτό φαίνεται ότι  επανερχόταν στην αθλητική χρήση, 
ότι δηλ. οι νέοι και οι αθλητές άλειφαν  μ’ αυτό το  σώμα τους..Από τα 
δεδομένα που  υπάρχουν  συμπεραίνεται ότι η πόλη των  Αθηνών  έπρεπε 
κάθε  4  χρόνια  να  μοιράζει  στους  αθλητές  περίπου  1.840-2.000 
παναθηναϊκούς αμφορείς. που για να γεμίσουν χρειάζονταν  γύρω στους  
66-72 τόνους λάδι. Η ελιά για τους αρχαίους Έλληνες ήταν σύμβολο των 
ολυμπιακών ιδεωδών, της Ειρήνης, της Σοφίας και της Νίκης. Γι’ αυτό 
και το μοναδικό βραβείο που έπαιρνε ο Ολυμπιονίκης ήταν ένα στεφάνι 
φτιαγμένο από κλαδί ελιάς, ο «κότινος».

Το λάδι ως αιτία πολέμου
Το λάδι αποτελούσε σημαντικότατο παράγοντα της αρχαίας ελληνικής 
οικονομίας.  Οι  Σπαρτιάτες  εισβάλλοντας  στην  Αττική  κατά  τον 
Πελοποννησιακό Πόλεμο κατέστρεψαν τους ελαιώνες της, αλλά και οι 
Αθηναίοι  με  τον  Περικλή  έκοψαν  τα  ελαιόδενδρα  των  πεδιάδων  της 
Κυνουρίας  και  της  Αργολίδος.  Οι  αρχαίες  πηγές  αναφέρουν  αρκετές 
παρόμοιες  περιπτώσεις,  κατά  τις  οποίες  ο  εχθρικός  στράτος  με  την 
καταστροφή  των  ελαιοδένδρων  έπληττε  την  οικονομία  του  τόπου  για 
πολλά χρόνια έως ότου ξανααναπτυχθεί ο ελαιώνας. Κάποιες φορές η 
μεγάλη  παραγωγή  λαδιού  δεν  ήταν  ευλογία  για  τον  τόπο.  Στην 
περίπτωση της Θυρεάτιδος ο πλούτος της πεδιάδας στο λάδι φαίνεται ότι 
αποτέλεσε μία από τις αιτίες συγκρούσεων μεταξύ Σπάρτης και  Άργους 
επί εννέα αιώνες.

Η ελιά και Ολυμπιακοί αγώνες- Η ελιά ως σύμβολο

Ελληνικό Μωσαϊκό αναπαράσταση ανδρών που μεταφέρουν κλαδί ελιάς
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Ολυμπιακοί αγώνες: Οι νικητές βραβεύονταν με ένα στεφάνι φτιαγμένο 
από το ιερό δέντρο της ελιάς που βρίσκεται πίσω από το ναό του Δία

Χάλκινη  κεφαλή  πυγμάχου  στο  Αρχαιολογικό  Μουσείο  Αθηνών.  Ο 
αθλητής στέφεται με κότινο
Η  ελιά  για  τους  αρχαίους  Έλληνες  ήταν  σύμβολο  των  ολυμπιακών 
ιδεωδών  ,  της  Ειρήνης  ,της  Σοφίας  και  της  Νίκης.  Γι΄  αυτό   και  το 
μοναδικό  βραβείο  που  έπαιρνε  ο  Ολυμπιονίκης  ήταν  ένα  στεφάνι 
φτιαγμένο από κλαδί ελιάς ο «Κότινος».
Μέσα  στο  ναό  της  Ήρας  στην  Αρχαία  Ολυμπία,  υπήρχε  μια  ελιά,  η 
«καλλιστέφανος ελαία», από της οποίας τα κλαδιά φτιαχνόταν ο κότινος.
Ο μύθος λέει ότι ο Ηρακλής φύτεψε την ελιά, μετά την ολοκλήρωση των 
12 άθλων του. 
Ο κότινος καθιερώθηκε, ως έπαθλο, από τον Ίφητο, ύστερα από χρησμό 
του Μαντείου των Δελφών, την έκοβε πάντα δε από την "Καλλιστέφανο" 
ελιά ένα μικρό αγόρι ( του οποίου ζούσαν και οι δύο γονείς του)
 Το  παιδί  αυτό  πήγαινε  στην  ελιά  και  έκοβε  με  χρυσό  ψαλίδι  τόσα 
ακριβώς  κλαδιά  όσα  και  τα  αγωνίσματα  των Ολυμπιακών.  Έπειτα  το 
πήγαινε  στο  ναό  της  θεάς  Ήρας,  όπου  και  τα  τοποθετούσε  πάνω  σε 
χρυσελεφάντινη τράπεζα. 
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Οι ελλανοδίκες έπαιρναν από εκεί τα κλαδιά, έφτιαχναν στεφάνια και τα 
πρόσφεραν ως έπαθλο στους αθλητές. Οι νικητές θεωρούνταν πρόσωπα 
σεβαστά, τα οποία η θεία χάρη και η εύνοια των θεών τους βοήθησε να 
κερδίσουν.  Επίσης δια του στεφανιού της ελιάς μεταβιβάζονταν σε 
αυτούς όλες οι θεϊκές δυνάμεις. Τον ίδιο ακριβώς συμβολισμό είχαν και 
οι κόκκινες μάλλινες κορδέλες που στόλιζαν το μέτωπο ή τα μπράτσα 
των αθλητών.
Το στεφάνι της ελιάς ήταν η μεγαλύτερη διάκριση για κάθε αθλητή αλλά 
και  για  κάθε  απλό  πολίτη  (το  ρήμα  «στέφω»  ήταν  συνώνυμο  του 
αμείβω).Σε κανέναν άλλο λαό το στεφάνι της νίκης δεν θεωρήθηκε το 
υπέρτατο αγαθό που θα μπορούσαν να χαρίσουν οι θεοί στον άνθρωπο.
Πηγή έμπνευσης αποτελεί και στις μέρες μας ο κότινος, το στεφάνι της 
ελιάς, αφού επιλέχθηκε να είναι το σύμβολο της Ολυμπιάδας του 2004
Στην Αθήνα. Σύμβολο ειρήνης και συμφιλίωσης των λαών.

Η  χρησιμοποίηση  των  ελαιοκλάδων  σε  πολλών  ειδών  αρχαίες 
τελετουργίες  (όπως εξαγνισμοί, καθαρμοί) προσδιορίζει το συμβολισμό 
της ελιάς ως δέντρο του καλού. Η έμμεση σύνδεσή του με το φώς (το 
καιόμενον έλαιον είναι  η αρχέγονη πηγή του φωτός) αντιμετωπίστηκε 
από τον άνθρωπο με την ιδιαιτερότητα του δέντρου που συμμετέχει στη 
λατρεία.

Στην ελληνική παράδοση είναι το δέντρο της ειρήνης . Η ίδια η Ειρήνη 
(θεότητα που ήταν κόρη του Δία και της Θέτιδας) εικονιζόταν με κλαδί 
ελιάς στα χέρια της. Στους πολέμους δεν υπήρχε καλύτερος  τρόπος αλλά 
και καλύτερο σύμβολο για τη λήξη των επιχειρήσεων. Οι αγγελιοφόροι 
που στέλνονταν για να μεταφέρουν το μήνυμα της ειρήνης ή να ζητήσουν 
ανακωχή  έπρεπε  να  κρατούν  στο  χέρι  κλαδί  ελαίας  .  Ήταν  το 
αναμφισβήτητο  ιερό  σύμβολο  που  δήλωνε  τις  προθέσεις  εκείνων  που 
αποφάσιζαν  να  το  στείλουν.  Η  Ιοκάστη  μετέφερε  κλαδί  ελιάς  στον 
Πολυνείκη ζητώντας του να συμφιλιωθεί με τον αδελφό του Ετεοκλή, 
στην τραγική ιστορία του Οιδίποδα και των απογόνων του.
Οι αντιλήψεις για το συμβολισμό των κλάδων της ελιάς αλλά και του 
ίδιου του δέντρου ,  διατηρήθηκαν ακόμη και  στις νεότερες εποχές.  Η 
φράση «κλάδον ελαίας» διατηρείται  ακόμη στην ελληνική γλώσσα ως 
δηλωτική ειρηνευτικών προσπαθειών.(«τείνει κλάδον ελαίας ή ήρθε με 
κλάδον ελαίας»

Οι Έλληνες θεωρούσαν το  δέντρο της ελιάς ως ανεκτίμητο δώρο στην 
ανθρωπότητα  .  Σύμβολο  ειρήνης  ,  ευημερίας   ,  προστασίας  και 
γονιμότητας  ,  Θείο  δώρο.  Δέντρο  των  καλών που συνδέονται  με  την 
αναγέννηση  και  το  φως.  Σύμβολο  της  νίκης  ,  αθανασία,  ευφορία,  τη 



συντήρηση  και  τη  ζωή.  Σύμβολο  Αθλητισμού,  Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος και του Αθλητή.
Στους πολέμους των Αρχαίων Ελλήνων , η λήξη συμβολιζόταν με κλαδιά 
ελιάς  που κρατούσαν στα χέρια  τους  οι  αγγελιοφόροι.  Από τότε  ,  τα 
κλαδιά ελιάς θεωρούνται σύμβολα ειρήνης.

Λόγω του σημαντικού ρόλου που έπαιξε η ελιά ανά τους αιώνες στην 
καθημερινότητα των λαών της Μεσογείου  και ειδικότερα στην Ελλάδα , 
τα  κλαδιά  ,ο  καρπός  αλλά  και  το  ελαιόλαδο  ,  ο  «χυμός»  του 
ελαιόδεντρου, έχουν συμβολικό χαρακτήρα και κατέχουν τιμητική θέση 
σε διάφορες δραστηριότητες της ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στην Παλαιά Διαθήκη είναι το δέντρο της ελπίδας , αλλά και το δέντρο- 
αγγελιοφόρος του θείου ελέους . Είναι το δέντρο που καταδεικνύει τη 
γαλήνη  μετά  τον  κατακλυσμό  του  Νώε:  «Το  βραδάκι  επέστρεψε  το 
περιστέρι και κρατούσε ένα φύλλο ελιάς στο στόμα του και κατάλαβε ο 
Νώε ότι το νερό είχε υποχωρήσει στη στεριά…» 
H σπουδαιότητα λοιπόν του λαδιού είναι φανερή  από την προϊστορική  
ακόμα εποχή. Είναι ένα προϊόν που  συνδέεται και  σήμερα τόσο στενά 
με ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι το  προϊόν  ενός  δέντρου, που η  θεά 
Αθηνά  πρόσφερε  στους  κατοίκους  της  Αττικής,  σύμβολο  ξέχωρης 
εύνοιας  θεϊκής  και που ένα κλαδάκι του στο στόμα  του περιστεριού 
έγινε για το  Νώε  σημάδι της ευσπλαχνίας του Θεού.

Αρχαιολογικά ευρήματα

Ο Walter Burkert γράφει: « Η οικονομική βάση για την πρόοδο κατά την 
τρίτη χιλιετία ήταν η εντατική καλλιέργεια της ελιάς και της αμπέλου, 
που μετέφερε το κέντρο βάρους από τις εύφορες πεδιάδες της βόρειας 
Ελλάδας στις βουνοπλαγιές της νότιας και τα νησιά». 



Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι πληροφορίες που έχουμε από την Κρήτη 
της τρίτης π.Χ. χιλιετίας όσον αφορά τη χρήση της βρώσιμης ελιάς και 
του ελαιόλαδου. 
Η  ανασκαφική  εργασία  του  αρχαιολόγου  P.  Warren,  στο  Μύρτο 
Ιεράπετρας,  παρέχει  σημαντικές  πληροφορίες  για  συστηματική 
καλλιέργεια  ελαιοδέντρων  στην  περιοχή  κατά  την  πρώιμη  εποχή  του 
χαλκού ( Πρωτομινωική περίοδος, 2800-2100 π.Χ.). 
Στην  Κνωσό  επίσης  βρέθηκαν  καρποί  ελιάς  της  ίδιας  περιόδου.  Οι 
πληροφορίες  από  τα  μεταγενέστερα  χρόνια  είναι  ακόμη  πιο 
διαφωτιστικές. Στη Μέση Εποχή του Χαλκού (Μεσομινωική Περίοδος, 
2100- 1560 π.Χ.) η καλλιέργεια της ελιάς φαίνεται να αποτελεί μια από 
τις βασικές ασχολίες των κατοίκων. Στην ανασκαφή που έκαναν οι Γ. και 
Ε.  Σακελλαράκη  στο  Φουρνί  των  Αρχανών  βρήκαν  μέσα  σε  άωτο 
κύπελλο απανθρακωμένα κουκούτσια ελιάς, δίπλα σε πιθάρι που πιθανόν 
χρησίμευε  για  την  αποθήκευση  αγροτικών  προϊόντων.  Σε  άλλα  δυο 
δοχεία υπήρχαν απανθρακωμένα σύκα και λαθούρια και διάσπαρτα σε 
κοντινή  απόσταση  ροβίθια  και  κουκιά,  επίσης  απανθρακωμένα.  Οι 
λύχνοι που βρίσκονται στις κρητικές ανασκαφές μαρτυρούν την πρώιμη 
χρήση του ελαιόλαδου για φωτισμό. Τέτοιους λύχνους, για παράδειγμα, 
βρήκε στο Χαμαίζι Σητείας ο Στ. Ξανθουδίδης, στις αρχές του αιώνα. 
Στην  τελευταία  φάση  του  μινωικού  πολιτισμού  (1560-1050  π.Χ.)  η 
παρουσία της ελιάς και του ελαιοκάρπου γίνεται ακόμη πιο έντονη. 

Η ανασκαφή του Κομμού, ενός παραλιακού οικισμού στη νότια Κρήτη 
(κοντά στα Μάταλα), έχει αποδώσει σημαντικά ευρήματα, πολυάριθμα 
οργανικά  κατάλοιπα  ελιάς  (κυρίως  πυρήνες  αλλά  και  ξύλα),  που 
καλύπτουν μεγάλο μήκος χρόνου και αποδεικνύουν τη συνεχή χρήση του 
ελαιοκάρπου και του ξύλου ελιάς από την Παλαιοανακτορική έως και 
την Νεοανακτορική περίοδο. 
Αρκετοί καρποί ελιάς που αναγνωρίζονται στις ανασκαφές προέρχονται 
από ήμερα ελαιόδεντρα. Εκτός από τις Αρχάνες κουκούτσια ελιάς μέσα 



σε αγγεία βρέθηκαν ακόμη στην Κνωσό και στη Ζάκρο. Στην περίπτωση 
μάλιστα  της  Ζάκρου  οι  ελιές,  που  βρέθηκαν  σε  δεξαμενή  νερού, 
διέσωζαν  ακόμη  τη  σάρκα  τους,  χάρη  στις  ευνοϊκές  συνθήκες 
διατήρησης. Στο τελευταίο παράδειγμα ο ανασκαφέας Πλάτων διέβλεψε 
μια τελετουργική προσφορά για τον εξευμενισμό χθόνιων θεοτήτων λίγο 
πριν τη σεισμική θεομηνία που σάρωσε σε ερείπια το ανάκτορο. 

Πινακίδες  της  Κνωσού  και  της  Πύλου  μας  διασώζουν  την  ιδιαίτερη 
ονομασία  του  αγγείου  που  χρησιμοποιούνταν,  όπως  φαίνεται,  για  τη 
διακίνηση λαδιού και το οποίο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα πρέπει 
να ταυτισθεί με τον αμφορέα, γνωστού στην αρχαιολογική ορολογία ως 
ψευδόστομου. 
Σύμφωνα, τέλος, με την ερμηνεία που δίνουν οι μελετητές Τσάντγουικ 
και Μελένα, τα συλλαβογράμματα Α και Τ1, τα οποία συνοδεύουν το 
ιδεόγραμμα του ελαιοκάρπου, προσδιορίζουν τα δυο είδη της ελιάς, την 
«άγρια» και την «τιθασή» (ήμερη). Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
οι Κρήτες εκμεταλλεύονταν συγχρόνως και την άγρια ποικιλία ελιάς και 
την  ήμερη.  Προφανώς  γινόταν  ταυτόχρονη  εξαγωγή  και  χρήση  του 
προϊόντος  για  διαφορετικούς  σκοπούς.  Το  λάδι  της  άγριας  ελιάς 
θεωρούνταν ιδανικό για την παρασκευή φαρμακευτικών καταπλασμάτων 
και αρωματικών αλοιφών και όχι για διατροφική χρήση.



To λάδι στο βυζάντιο

 

Μικρογραφία όπου δίνονται οδηγίες για την παραγωγή λαδιού
 

 Κατά τους πρωτοβυζαντινούς χρόνους και ως την αραβική κατάκτηση 
(7ος  αιώνας)  το  κέντρο  της  παραγωγής  του  λαδιού  της  Μεσογείου  
βρισκόταν  στις  ανατολικές  επαρχίες,  στην  Κύπρο,  στην  Κιλικία,  στη 
Συρία  και  Παλαιστίνη.  Πρόκειται  για  περιοχές  με  εκτεταμένες 
καλλιέργειες  για  παραγωγή  και   εξαγωγή  λαδιού  αλλά  και  οίνου. 
Ολόκληρα  συγκροτήματα  έκθλιψης  της  ελιάς  και  συγκέντρωσης  του 



λαδιού υπήρχαν σε  αγροτικές εγκαταστάσεις  στις  περιοχές αυτές,  που 
λόγω  της  ανάπτυξης  της  ελαιοκομίας  παρατηρείται  και  αλματώδης 
δημογραφική ανάπτυξη.
Το εμπόριο του λαδιού γίνεται από τη θάλασσα με καράβια φορτωμένα 
με  αμφορείς.  Οι  προορισμοί  είναι  οι  μεγάλες  πόλεις  της  εποχής: 
Κων/πολη, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, πόλεις της Ιταλίας, Βόρεια Αφρική, 
Μασσαλία.  Σε  ειδικές  χαραγμένες  στήλες  που  τοποθετούνταν  στα 
λιμάνια ή στις αγορές των πόλεων διασώζονται οι ειδικοί δασμοί και οι 
ρυθμίσεις στις τιμές του λαδιού κατά τη διακομιδή ή την εμπορία του. 
Από μια διάταξη της νομοθεσίας των Βασιλικών, φαίνεται ότι όπως και 
στην  αρχαιότητα,  υπήρχε  περιορισμός  στην  ποσότητα  των  εξαγωγών 
λαδιού,  μέτρο που φρόντιζε  για την επάρκειά του,  καθώς αποτελούσε 
βασικό συστατικό της καθημερινής διαβίωσης
 Η  ελληνική  χερσόνησος  τα  νησιά  και  η  παράλιος  ΒΔ  Μικρά  Ασία 
αποτελούν  ήσσονος  σημασίας  ελαιοπαραγωγικές  περιοχές  στην 
αυτοκρατορική  οικονομία  κατά  τους  πρωτοβυζαντινούς  χρόνους.  Στις 
περιοχές αυτές η παραγωγή και εμπορία λαδιού είναι σημαντική σε μια 
τοπική μόνο κλίμακα και μόνο κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους και 
εξής,  με  την  απώλεια  σχεδόν  του  συνόλου  των  ελαιοπαραγωγικών 
περιοχών  της  Ανατολής,  γίνεται  μια  εντατικότερη  και  μαζικότερη 
καλλιέργεια της ελιάς.
Λάδι, είδος πολυτελείας, σε συνεχή ανεπάρκεια στο μεγαλύτερο μέρος 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας και πάντα σε αρκετά υψηλή διατίμηση, 
συνεχίζουν  να  παράγουν  οι  κάτοικοι  των  νησιών  του  Αιγαίου,  της 
Πελοποννήσου, της Κάτω Ιταλίας. Ενώ η παραγωγή,  κατά περίπτωση, 
μόλις που επαρκεί για τις ανάγκες των ίδιων των καλλιεργητών, ο κύριος 
όγκος  προορίζεται  για  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  των  μονών,  της 
εκκλησίας,  των  κάστρων πόλεων,  του  στρατού.  Η πρωτεύουσα  και  ο 
στρατός προμηθεύονται το κάλλιστον έλαιον από τη Βιθυνία.
Στον  9ο αιώνα η σύλληψη ανοικτά της Σικελίας πάμπολλων αραβικών 
σκαφών  φορτωμένων  με  λάδι  και  η  διοχέτευσή  του  προϊόντος  στην 
Πόλη  μνημονεύεται  ως  σημαντικό  γεγονός,  καθώς  συνετέλεσε  στην 
πτώση  της  τιμής  του  λαδιού.  Στο  λιανικό  εμπόριο,  στην  αγορά  της 
Κωνσταντινούπολης,  το  λάδι  πωλείται  μόνο  από  τη  συντεχνία  των 
σαλμαδαρίων,  δηλαδή  των  μπακάληδων.  Υπάρχουν  νομοθετικές 
ρυθμίσεις που απαγορεύουν  την εμπορία- εξαγωγή του λαδιού πέρα από 
τη βυζαντινή επικράτεια, γεγονός που υποδηλώνει τη σπανιότητα και τη 
μεγάλη σημασία του προϊόντος.
Οι  επαρχίες  της  Προποντίδας  και  της  Σμύρνης  μαζί  με  τα  νησιά  θα 
αποτελούν  διαχρονικά  τις  κατεξοχήν  βυζαντινές  ελαιοκομικές 



οικονομικές ζώνες, αλλά ως πλουσιότερες περιοχές σε παραγωγή λαδιού 
θα θεωρούνται οι περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας. 

Το λάδι λοιπόν, σχεδόν είδος πολυτελείας, πρώτιστα χρησιμοποιείται και 
κατά  τους  βυζαντινούς  χρόνους,  όπως  και  κατά  την  αρχαιότητα,  στη 
λατρεία,  στην  ιατρική  και  στην  υγιεινή,  στον  καλλωπισμό,  και 
ακολούθως  χρησίμευε  ως  μέσο  φωτισμού  και  είδος  διατροφής.  Τα 
εύπορα στρώματα, βασιλείς, ευγενείς, ιερείς, αξιωματούχοι, διέθεταν το 
λάδι σε όλες του τις δυνατές χρήσεις και βεβαίως και στη διατροφή τους. 
Για αυτούς υπήρχε η δυνατότητα, αρκετά φαγητά να παρασκευάζονται 
με  βάση  το  λάδι,  κυρίως  τα  όσπρια  και  τα  λαχανικά,  οι  ζωμοί,  τα 
τηγανητά (ψάρια, λαλάγγια, πίτες, αυγά). Στα πλούσια μάλιστα τραπέζια 
βασική ήταν η χρήση του λαδιού στις περίτεχνες σαβούρες, στις σάλτσες 
και στα περιχύματα. Ο γάρος, παχύρευστο υγρό, παρασκεύασμα με βάση 
αλατισμένα εντόσθια των ψαριών και ρίγανη, αποτελούσε την κοινότατη 
σάλτσα των Βυζαντινών. Αραιωνόταν με κρασί, νερό, ξίδι, και βέβαια 
λάδι,  το  γαρέλαιον  η  ο  ελαιόγαρος,  και  χρησιμοποιούνταν  για  την 
άρτυση- νοστίμευση του φαγητού, κυρίως λαχανικών, ζωμών, σαλατών. 
Στα  βυζαντινά  τραπέζια  υπήρχε  το  γαράριον  ή  γαρερόν  και  το 
σαλτσάριον, σκεύος πολλές φορές αυτοθερμαινόμενο που περιείχε τον 
γάρο  ή  άλλες  πολύπλοκες  σάλτσες  λαδιού  ή  βουτύρων.  Οι  μέθοδοι 
εξαγωγής  παρέμειναν  μικρής  κλίμακας  και  σχεδόν  απαράλλαχτες  από 
την αρχαιότητα. Σε γενικές γραμμές εφαρμοζόταν η μέθοδος της ψυχρής 
έκθλιψης η οποία όμως δεν απέδιδε μεγάλες ποσότητες λαδιού. Οι ελιές 
αλέθονταν, στην συνέχεια τοποθετούνταν σε σάκους ή κοφίνια, πάνω στα 
οποία τοποθετούνταν βάρη, ώστε η πίεση που ασκούσαν βοηθούσε στην 
έκθλιψη  των  καρπών.  Το  πιο  οργανωμένο  ελαιοτριβείο  της  εποχής, 
φαίνεται ότι λειτουργούσε δίπλα σε έναν νερόμυλο, μεταξύ των χωριών 
Μικρή και Μεγάλη Βόλβη  που χρονολογείται από το 1324.
Πάντως για την πλειοψηφία του πληθυσμού, ιδιαίτερα για τις περιοχές 
που  δεν  ευδοκιμεί  η  ελιά,  το  λάδι  απουσίαζε  παντελώς  από  την 
καθημερινή διατροφή και τη θέση του αναπλήρωναν τα λίπη. Καθώς από 
τον  7ο  αιώνα  και  μετά,  εγκαταλείπονται  για  πολλούς  και  διάφορους 
λόγους πολλές παραδοσιακές καλλιέργειες και οι άνθρωποι αποσύρονται 
στην  ενδοχώρα,  ιδιαίτερα  σε  μη  ελαιοκομικές  περιοχές,  αυξάνεται 
κατακόρυφα η κτηνοτροφία. Τούτο είχε επιπτώσεις στη διατροφή. Στη 
μονομερή λοιπόν και διαθλασμένη εικόνα που μας παραδίδουν τα τυπικά 
των  μονών  νηστεία  ή  λάδι,  η  διατροφική  πραγματικότητα  για  τον 
πληθυσμό  της  υπαίθρου  αλλά  και  των  πόλεων,  που  διαθέτει  πάντα 
κάποια πουλερικά, ζώα, ψάρια ή κυνήγι είναι διαφορετική. Κυριαρχούν 
τα  όσπρια,  λαχανικά  και  τα  αποθηκευμένα  και  για  άρτυση  κρέατα, 
γαλακτοκομικά, λίπη, ταρίχη και λίγο λάδι.



Η ελιά και το λάδι στη Θρησκεία

Το δέντρο της ελιάς και το λάδι έχουν για τον βυζαντινό άνθρωπο πέρα 
από  την  καθημερινή  διατροφική  σημασία,  μια  σειρά  από  συμβολικές 
σημασίες.  Το  ελαιόλαδο  συχνά  το  χρησιμοποιούσαν  κατά  την 
χριστιανική δοξασία, οι άγιοι ως «θαυματουργό» φάρμακο και μ’ αυτό 
θεράπευαν  ασθένειες  που  οι  γιατροί  αδυνατούσαν  να  θεραπεύσουν. 
Ετυμολογικά, η λέξη “έλαιον” συνδέεται με την λέξη “έλεος” και έτσι 
καταγράφεται  ένας  μεγάλος  αριθμός  αναφορών  στην  σχέση  των  δυο 
αυτών λέξεων, ιδιαίτερα σε αγιολογικά κείμενα. Για παράδειγμα, στον 
βίο του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος, ένα στεφάνι ελιάς στο κεφάλι μιας 
γυναίκας συμβολίζει την ελεημοσύνη.
Γεωγραφικά και  πολιτισμικά,  ο πλούσιος πνευματικός και  συμβολικός 
ρόλος  του  λαδιού  ταυτίζεται  με  τον  χώρο  που  γεννήθηκε  και 
αναπτύχθηκε  ο  χριστιανισμός.  Οι  κάτοικοι  της  Μεσογείου, 
προσαρμόζοντας τις  ανάγκες τους στις  δυνατότητες του φυσικού τους 
περιβάλλοντος, ανάδειξαν την ελιά και το λάδι σε βασικά στοιχεία της 
καθημερινότητας  τους.  Χρησιμοποιώντας  το  στην  διατροφή τους,  για 
φωτισμό και ως φάρμακο.
Η εβραϊκή θρησκεία συνέδεσε την επαρκή παραγωγή ελαιόλαδου με την 
θεία εύνοια και  θεωρούσε την ελιά  και  το λάδι  σύμβολα ειρήνης  και 
συμφιλίωσης του ανθρώπου με τον θεό. Στην ιουδαϊκή λατρεία, το λάδι 
αποτελούσε μέρος των προσφορών προς τον Δημιουργό, γι’ αυτό και η 
χρήση ελαιόλαδου στις ειδωλολατρικές τελετές θεωρείτο ως ασέβεια.



Η  χριστιανική  Εκκλησία,  αφομοίωσε  όσα  στοιχεία  υπηρετούσαν  την 
ιδιαίτερη  ταυτότητα  και  αποστολή  της.  Ανάμεσα  σε  αυτά  και  η 
συμβολική  χρήση  του  λαδιού.  Στην  Καινή  Διαθήκη  το  ελαιόλαδο 
εξακολουθεί  να  εκτιμάται  ως  πολύτιμη  πηγή  φωτισμού  και  μέσο 
θεραπείας. Την ιαματική ιδιότητα του λαδιού ο Χριστός συνδύασε με την 
πνευματική  και  απελευθερωτική  δύναμη  της  αλήθειας.  Επίσης  στην 
καινή Διαθήκη το λάδι χρησίμευε και ως μέσο καλλωπισμού αλλά και 
ένδειξη τιμής, φιλίας και αγάπης.

Φαίνεται,  λοιπόν  πόσο  σημαντικός  ήταν  ο  ρόλος  του  λαδιού  στην 
χριστιανική πίστη και έτσι παρουσιάζεται και κατά την μεταγενέστερη 
εποχή.  Μέσα  στο  βάθος  του  χρόνου  η  εκκλησία  αναγνωρίζει  την 
σημασία  του  καρπού  της  ελιάς.  Αυτό  επιβεβαιώνεται  από  πολλές, 
ευρύτατα  διαδεδομένες  συνήθειες.  Η  επίσημη  ορθόδοξη  εκκλησία 
χρησιμοποιεί το ελαιόλαδο σε τρία μυστήρια, ο βάπτισμα, το χρίσμα και 
το  ευχέλαιο.  Οι  πιστοί  έδειχναν  και  δείχνουν  έμπρακτα  την  βαθιά 
πεποίθηση  ότι  ο  αποκλειστικός  φορέας  της  ζωής  είναι  Θεός, 
προσφέροντας στον ναό και ζητώντας την ευλογία των πρώτων καρπών 
των  ελαιώνων,  προκειμένου  η  σοδειά  να  είναι  πλούσια.  Μια  άλλη 
εκκλησιαστική  πρακτική  που  την  ιερότητα  του  καρπού  της  ελιάς 
φανερώνεται και από άλλες συνήθειες των πιστών, όπως αυτή που τους 
θέλει  να  μυρώνονται  με  λάδι  από  το  καντήλι  που  καίει  μπροστά  σε 
θαυματουργές εικόνες.
Έχει  τεκμηριωθεί  ότι  ο  πολυποίκιλος  συμβολισμός  του  ελαίου  στη 
χριστιανική  λατρεία  βασίζεται  σε  παλιότερες  ιδέες,  παραδόσεις  και 
δοξασίες,  γεγονός  που αναδεικνύει  την  διαχρονική και  θεμελιακή του 
σημασία και στο λατρευτικό πεδίο της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η ελιά, είναι το ιερό δέντρο όλων των θρησκειών, από τους χρόνους της 
ειδωλολατρίας μέχρι τους χρόνους της εμφανίσεως των μονοθεϊστικών 



θρησκειών  της  μεσογείου  και  ιδιαιτέρως  της  χριστιανικής  θρησκείας.
Η ελιά,  είναι  ο  ολοζώντανος  ύμνος  της  δημιουργίας του Θεού δια  το 
αειθαλές των φύλλων της δηλώνει την αθανασία. Είναι το ιερό δέντρο 
που αγαπούν και διεκδικούν όλοι οι πολιτισμοί της μεσογείου από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα Είναι το αιωνόβιο δέντρο που μας υπενθυμίζει 
την  κιβωτό  του  Νώε,  την  σοφία  της  Αθηνάς  και  τον  κήπο  της 
Γεσθημανής  του  οποίου  τα  αιωνόβια  δέντρα  που  σώζονται  από  τους 
χρόνους του Χριστού, μαρτυρούν, ότι λίγο προ του πάθους του ο Κύριος 
τα άγιασε και τα ευλόγησε με τις προσευχές του και τα πότισε με τους 
ποταμούς του ιδρώτα του προσώπου του.

Τα κανδήλια και το λάδι της Κρήτης φωτίζουν τις εικόνες των Αγίων

Χαρακτηριστικό  είναι  το  προσωνύμιο  της  Παναγίας,  ως 
«ελαιοβρύτισσας», μετά το γενόμενο θαύμα, της πληρώσεως του κενού 
πίθου δι΄ ελαίου, εις το Άγιον Όρος..



ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες ποικιλίες ελιών. Ανάμεσα τους οι πιο 
γνωστές  και  οι  πιο  συνηθισμένες  είναι  η  Λαδολιά,  το  Μανάκι,  η 
Κορωνέικη και η Αθηνολιά. Κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης όλοι οι 
καρποί των ελιών αλλάζουν χρώμα από πράσινο σε βιολετί και τέλος σε 
μαύρο

Τα  γευστικά  χαρακτηριστικά  του  ελαιόλαδου  εξαρτώνται  κυρίως  από 
ποιο  στάδιο  ωρίμανσης  συλλέγεται  η  ελιά  βάση  του  χρώματος  της. 
Ελαιόλαδο προερχόμενο από  πράσινες  και  βιολετί  ελιές  περιλαμβάνει 
μεγάλη  ποσότητα  αρωματικών  συστατικών  έχοντας  έντονη  φρουτώδη 
γεύση. Κορωνέικη και η Αθηνολιά.
Αντιθέτως,  όσο  ωριμάζει  ο  καρπός  της  ελιάς,  η  ποσότητα  των 
αρωματικών  συστατικών  μειώνεται.  Ελαιόλαδο  που  προέρχεται  από 
βιολετί και μαύρες ελιές έχει απαλότερη γεύση και άρωμα που θυμίζει 
φρούτα όπως μήλο, ντομάτα και μερικές φορές αμύγδαλο. Λαδολιά και 
Μανάκι.

Κορωνέικη 
Είναι η πιο γνωστή ποικιλία ελιάς στην Ελλάδα 
αφού  της  αντιστοιχεί  το  60%  της  ελληνικής 
παραγωγής.  Έχει  μικρό μέγεθος και ωριμάζει 
από  τον  Οκτώβριο  μέχρι  το  Δεκέμβριο.  Το 
βάρος της είναι από 0.3 έως 1.0 γραμμάρια και 
το ύψος της από 12 έως 15 χιλιοστά. Παρά το 

γεγονός  ότι  το  κορωνέικο  δέντρο  χρειάζεται  ελάχιστη  φροντίδα  και 



μπορεί να αντέξει σε χαμηλές θερμοκρασίες,  είναι αυτό που δίνει την 
καλύτερη ποιότητα λαδιού σε σχέση με άλλες ποικιλίες.
Αθηνολιά 
Η ποικιλία αυτή ωριμάζει αργά και η συγκομιδή της γίνεται από το τέλος 
Δεκεμβρίου  έως  τις  αρχές  Ιανουαρίου.  Ο  καρπός  της  είναι  μεσαίου 
μεγέθους  με  οβάλ  σχήμα.  Το  βάρος  της  είναι  από  2.2  μέχρι  2.9 
γραμμάρια και το ύψος της ποικίλει από 7.5 εως 25 χιλιοστά. Το λάδι 
από Αθηνολιά είναι εξαιρετικής ποιότητας με χαμηλή οξύτητα.

Λαδολιά (Τσουνάτη) 
Είναι μια ποικιλία που ανθίζει από το τέλος του Απριλίου μέχρι το τέλος 
Μαΐου. Ο καρπός της ωριμάζει από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι και το 
τέλος  Νοεμβρίου.  Το  μέγεθος  του  καρπού  είναι  σχετικά  μικρό  με 
διαστάσεις από10 εως 16 χιλιοστά και ο μέσος όρος βάρος του είναι 1.2 
γραμμάρια.  Η  Λαδολιά  έχει  υψηλό  δείκτη  απόδοσης  ελαιόλαδου 
εξαιρετικής ποιότητας με χαμηλή οξύτητα επίσης

Καλαμών
Η καλύτερη εποχή για τη συγκομιδή της ποικιλίας αυτής είναι μεταξύ 
Δεκεμβρίου και Ιανουάριου. Η συγκιμιδή γίνεται μόνο όταν το χρώμα 
του καρπού έχει  γίνει  εντελώς μαύρο.  Έχει  ασύμμετρο σχήμα ενώ το 
βάρος του καρπού είναι αρκετά αυξημένο. Το δέντρο της Καλαμών έχει 
τη δυνατότητα να αντέχει σε όλες τις θερμοκρασίες κλίματος δίνοντας 
εξαιρετικούς καρπούς. Η ποικιλία αυτή είναι και παγκοσμίως και η πιο 
γνωστή ελιά τραπεζιού.

Αμφίσσης

Η  συγκομιδή  της  ποικιλίας  αυτής  εξαρτάται 
από  το  πόσο ώριμος  είναι  ο  καρπός  της.  Το 
μέγεθος  της  ελιάς  αυτής  είναι  επίσης  αρκετά 
αυξημένο όπως αντιστοίχως και το βάρος της. 
Λόγω του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη αυτή 
ποικιλία δίνει σχετικά χαμηλότερης ποιότητας 
ελαιολαδου  συγκριτικά  με  άλλες  ποικιλίες, 

χρησιμοποιείται κυρίως σαν ελιά ή πατέ.



Χαλκιδικής

Η ποικιλία αυτή ωριμάζει σχετικά νωρίς και η 
συγκομιδή της γίνεται  μεταξύ Νοεμβρίου και 
Δεκεμβρίου.  Ο  καρπός  της  έχει  χρώμα 
κιτρινοπράσινο και δε αλλάζει σε μαύρο όπως 
γίνεται  σε  άλλες  ποικιλίες.  Έχει  ασύμμετρο 
σχήμα  και  συνήθως  χρησιμοποιείται  ως  ελιά 
τραπεζιού  και  πατέ  όπως  και  η  Αμφίσσης, 

αλλά συχνά τις βρίσκουμε και γεμιστές με αμύγδαλο ή πιπεριά.

Μανάκι 
Η  ποικιλία  αυτή  επίσης  ωριμάζει  με  αργούς 
ρυθμούς  και  η  καλύτερη  εποχή  για  τη 
συγκομιδή της είναι από το τέλος Ιανουαρίου 
μέχρι  τις  αρχές  του  Φεβρουαρίου.  Ο καρπός 
της έχει μεσαίες διαστάσεις με οβάλ σχήμα. Το 
βάρος της ποικίλει από 2.2 έως 2.9 γραμμάρια. 

Αυτό που χαρακτηρίζει το δέντρο Μανάκι είναι ότι  αντέχει σε υψηλό 
υψόμετρο, όπου άλλες ποικιλίες εκτός από την Αθηνολιά δε μπορούν να 
αποδώσουν.



Η καλλιέργεια του ελαιόδεντρου

Η καλλιέργεια είναι το πιο σημαντικό βήμα στην διαδικασία παραγωγής 
του  πολύτιμου  ελαιόκαρπου  από  τον  οποίο  αργότερα  θα  παραχθεί  το 
ελαιόλαδο. Έχουμε  το  προνόμιο  να  ζούμε  σε  μία  χώρα  όπου  η 
καλλιέργεια της ελιάς χρονολογείται από το 4.000 πΧ, με παρουσία ήδη 
από  το  Μινωικό  πολιτισμό.  Ο κύριος  λόγος  που  οι  Έλληνες  αγρότες 
καλλιεργούν ακόμα τα δέντρα τους με παραδοσιακές μεθόδους, είναι η 
βαθιά αγάπη για τη γη τους και ο βαθύς σεβασμός τους για τα δέντρα 
τους Τα σύγχρονα μοντέλα παραγωγής υπερεντατικής καλλιέργειας που 
χρησιμοποιούνται στην Ισπανία, την Καλιφόρνια και σε άλλες νέες χώρες 
δεν υιοθετούνται από τους Έλληνες παραγωγούς. Πιστεύουν ότι υψηλής 
ποιότητας  ελαιόλαδο  δεν  μπορεί  να  παραχθεί  με  υπερβολική  χρήση 
χημικών  και  θερμότητας  ή  με  το  να  εξαναγκάσεις  το  δέντρο  σε 
μεγαλύτερη  παραγωγή.

Τα ελαιόδεντρα που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι ηλικίας από 50 έως 
3.000 χρόνων. Ο κύκλος καλλιέργειας ξεκινά μέσα Φεβρουαρίου αμέσως 
μετά το τέλος της συγκομιδής

 Η Ελλάδα είναι το ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη της ελιάς. Το κλίμα, 
το  έδαφος,  η  καλλιέργεια,  ευνοούν  την  ανάπτυξή  της.  Η  ελιά  είναι 
δένδρο  με  λίγες  απαιτήσεις  και  πολύ  προσαρμοστικό.  Η  ποικιλία 
Κωρονέικη,  ευδοκιμεί  στις  ξηροφυτικές  συνθήκες  της  Μάνης  και  η 
Λιανολιά στην υπερβολική υγρασία του εδάφους της Κέρκυρας. Παρόλα 
αυτά, μελέτες έδειξαν ότι το δένδρο πεινά και διψά καθόλη την διάρκεια 
της ζωής του.



Η ρίζα της ελιάς δεν πάει βαθειά. Σταματά εκεί που μπορεί να αναπνέει. 
Το φύλλωμά της είναι πλούσιο, πράγμα που την βοηθά για μια ισχυρή 
φωτοσύνθεση.  Πίνει  νερό  από  το  έδαφος  και  την  υγρασία  της 
ατμόσφαιρας.

Η φροντίδα που πρέπει να δίνουμε στην ελιά είναι: η καλλιέργεια του 
εδάφους,  η μέτρια άρδευση, η λίπανση, το κλάδεμα, η καταπολέμηση 
των ασθενειών και η συγκομιδή. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι το έδαφος. 
Η  ελεγχόμενη  λίπανση  με  οργανικά  υλικά,  κοπριά,  κομπόστ,  θεϊκό 
κάλλιο-μαγνήσιο,  ιχνοστοιχεία,  το  άζωτο  και  ο  άνθρακας  που 
προέρχονται από τον κύκλο ζωής των άλλων φυτών και ζώων. Όσο πιο 
κοντά στις ρίζες γίνεται η λίπανση τόσο καλλίτερα για το δένδρο.

Το  κλάδεμα  παίζει  σπουδαίο  ρόλο  στη  ζωή,  την  ανάπτυξη  και  την 
παραγωγή του δένδρου. Η ελιά δίνει πολλούς νέους βλαστούς και έχει 
μεγάλη ανανεωτική ικανότητα.  Αγαπά το φως,  πράγμα που πρέπει  να 
λαμβάνεται  υπόψη  κατά  το  κλάδεμα.  Βλαστίζει  την  άνοιξη.  Οι  νέοι 
βλαστοί  θα  καρπίσουν τον  μεθεπόμενο χρόνο.  .  Το  κλάδεμα είναι  το 
βασικό στάδιο που διαμορφώνει  το σχήμα των κλαδιών και  επιτρέπει 
στον  αέρα  και  στον  ήλιο  να  φτάσουν  στον  καρπό.  Το  κλάδεμα  του 
ελαιόδεντρου είναι πραγματική τέχνη. Ο γεωργός πρέπει προσεκτικά να 
κλαδέψει κάθε δέντρο χωριστά ανάλογα με τις ανάγκες του, διατηρώντας 
το  συνολικό,  μακροπρόθεσμο  σχέδιο  που  μαρτυρά  το  σχήμα  και  τη 
παραγωγική ιστορία κάθε δέντρου.

Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι  η  λίπανση,  όταν είναι  απαραίτητο, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι  τα σωστά θρεπτικά συστατικά του εδάφους 
διατηρούνται από εποχή σε εποχή. Συνήθως τα μόνα θρεπτικά συστατικά 
που χρειάζεται ένα δέντρο είναι τα φύλλα και τα κλαδιά που έχουν πέσει 



φυσικά  κατά  τη  διάρκεια  του  χρόνου.  Καθώς  ενσωματώνονται  στο 
έδαφος ξαναγέννιουνται σαν τροφή για το ελαιόδεντρο. Το γρασίδι κάτω 
από το δέντρο πρέπει επίσης να κόβεται και τα ζιζάνια να αφαιρούνται 
ώστε να είναι ευκολότερη η απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών 
συστατικών  και  επίσης  για  να  μην  παρεμποδίζεται  η  εσοδεία.  Στη 
διάρκεια της καλλιέργειας η αφαίρεση των ζιζανίων γίνεται με μηχανικά 
μέσα (τρακτέρ ή χορτοκοπτικά) και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις γίνεται 
ένας ελαφρύς ψεκασμός. Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου χρειάζεται να 
παρθούν πιο εντατικά μέτρα ελέγχου των ζιζανίων , η εφαρμογή είναι 
πάντα ελαφριά και όσο το δυνατόν μικρότερη ώστε να μην επιβαρυνθεί 
το περιβάλλον και να μπορέσει το δέντρο να ανθίσει.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι  αγρότες  είναι  αναγκασμένοι  να 
πολεμήσουν το μεγαλύτερο εχθρό του ελαιόδεντρου, το δάκο, ο οποίος 
μπορεί να μολύνει και να καταστρέψει μία υγιή και παραγωγική εσοδεία. 
Ο δάκος καταστρέφει τον καρπό με το να τον τρυπάει για να εναποθέσει 
τα  αυγά  του,  με  αποτέλεσμα  ο  καρπός  να  οξειδώνεται  και  να 
υποβαθμίζεται  η  ποιότητά  του.  Οι  αγρότες  στο  Κολυμβάρι  πολεμούν 
αυτό το έντομο με δύο τρόπους. Κρεμάνε μικρούς κουβάδες φερομόνης 
από ένα γερό κλαδί το οποίο προορίζεται για να προσελκύει τις μύγες και 
να  τις  σκοτώνει.  Τα  δοχεία  αυτά  πρέπει  να  αντικαθίστανται  κάθε 
δεκαπέντε ημέρες ώστε να ακολουθούν τον κύκλο ζωής του εντόμου. Η 
άλλη εναλλακτική λύση είναι να ψεκάζουν μικρό μέρος του δέντρου με 
πιστοποιημένα  διαλύματα  τα  οποία  προσελκύουν  και  σκοτώνουν  τη 
μύγα. Ο περιορισμένος ψεκασμός στην πραγματικότητα αποδεικνύεται 
καλύτερος για τα δέντρα μακροπρόθεσμα, καθώς η προσβολή από τον 
δάκο περιορίζεται και οι ελιές δεν μολύνονται. 



Πότισμα
Ένα  μικρό  ποσοστό  (το  οποίο  τα  τελευταία  χρόνια  αλλάζει)  των 
ελαιώνων   είναι  αρδευόμενοι  οι  οποίοι  έχουν  και  τη  μεγαλύτερη 
απόδοση. Για τα υπόλοιπα δέντρα δεν υπάρχει ανάγκη άρδευσης καθώς 
φυσικές πηγές υπόγειων υδάτων είναι ικανές να κρατήσουν το δέντρο και 
την σοδιά σε άριστα επίπεδα ενυδάτωσης. Η ποιότητα των ελιών και του 
ελαιολάδου που παράγεται από αυτά είναι ανώτερη, πλούσια σε γεύση 
και με ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά

Συγκομιδή

Στην  Ελλάδα,  όπως  και  στις  άλλες  χώρες  χρησιμοποιούνται  οι  ίδιες 
μεθοδολογίες συγκομιδής και είναι οι ακόλουθες:

Συλλογή με τα χέρια

Η συγκομιδή των ελιών γίνεται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο. 
Στην αρχή της περιόδου το Νοέμβριο το πρώτο ελαιόλαδο που παράγεται 
είναι πράσινο και πικάντικο και καλείται «αγουρέλαιο». Επιπλέον αυτές 
οι πρώιμες ελιές παράγουν λιγότερο ελαιόλαδο από τις πιο ώριμες που 
μαζεύονται τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, ωστόσο έχουν πιο έντονη 
γεύση και είναι γεμάτες αντιοξειδωτικά. Οι ώριμες ελιές έχουν μοβ προς 
μαύρο  χρώμα.  Για  να  παραχθεί  ένα  κιλό  ελαιολάδου  τον  Νοέμβριο 
χρειάζονται περίπου 6 κιλά πράσινης ελιάς, ενώ αντίστοιχα το Δεκέμβριο 
και τον Ιανουάριο ένα κιλό ελαιολάδου μπορεί να παραχθεί από μόνο 4 
κιλά ώριμου ελαιοκάρπου. 



Το μάζεμα των  ελιών  με  τα  χέρια  είναι  το  καλύτερο.  Οι  ειδικοί  την 
συμβουλεύουν για  την  παραγωγή ανώτερου ποιοτικά λαδιού.  Κι  είναι 
φυσικό γιατί οι ελιές δεν τραυματίζονται. Όταν τα δέντρα είναι χαμηλά η 
συλλογή γίνεται απ’ το έδαφος αλλιώς  χρησιμοποιούνται σκάλες για να 
φτάσουν τα κλαδιά του δέντρου επιτραπέζιες ελιές μαζεύονται όλες με τα 
χέρι Τον  καιρό  της  συγκομιδής  οι  αγρότες  στρώνουν  μεγάλα  
παραλληλόγραμμα δίχτυα κάτω από τα δέντρα και χρησιμοποιούν λεπτά 
κοντάρια στο μέγεθος περίπου σκουπόξυλου για να σπρώξουν ελαφρά τις 
ελιές πάνω στα δίχτυα. Στη συνέχεια μαζεύουν τα δίχτυα με τα χέρια, και 
χρησιμοποιώντας  ένα  είδος  κόσκινου,  διαχωρίζουν  τις  ελιές  που 
συλλέχθηκαν από τα εναπομείναντα φύλλα και κλαδιά που είχαν πέσει 
πάνω στα δίχτυα. Στη συνέχεια οι ελιές μεταφέρονται στο ελαιοτριβείο 
για να αλεστούν μέσα σε λίγες ώρες, ώστε να επιτευχθεί η υψηλότερη 
δυνατή ποιότητα και να παραχθεί το φρέσκο ελαιόλαδο.  Η χειροκίνητη 
συγκομιδή  είναι  μια  πολύ  σκληρή  και  επίπονη  εργασία  καθώς  ένας 
αγρότης, ανάλογα με τον ελαιώνα και τις συνθήκες μπορεί να συλλέξει 
από 100 έως 200 κιλά ελιές την  ημέρα,  οι  οποίες θα παράξουν από 20 
έως 30 κιλά ελαιόλαδο περίπου. Παρόλα’ αυτά όμως αυτή η διαδικασία 
εξασφαλίζει ένα φρέσκο, εξαιρετικής ποιότητος ελαιόλαδο, πλούσιο σε 
αρώματα και με ευχάριστη φρουτώδη γεύση.  

Η  συγκομιδή  της  ελιάς  πρέπει  να  θεωρείται  και  αυτή  ως  βασική 
καλλιεργητική φροντίδα.  Μαζεύοντας  τον  καρπό της  φετινής  σοδειάς, 
προετοιμάζουμε  την  επόμενη.  Εάν  μαζέψουμε  τις  ελιές  σωστά, 
προφυλάσσουμε τα βλαστάρια που θα καρπίσουν την επόμενη χρονιά.

http://3.bp.blogspot.com/-vLMShTMT6rU/T7qSMGIrWwI/AAAAAAAAAGc/J-Z7dqtVPiA/s1600/?????????.JPG


Μάζεμα από το έδαφος. (Η μέθοδος αυτή πλέον έχει εγκαταλειφθεί)
Είναι κι αυτός ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους συλλογής των 
ελιών.  Συλλέγονται  οι  καρποί  που  πέφτουν  στο  έδαφος  από 
υπερωρίμανση ή από προσβολή ασθενειών. Η πτώση των καρπών στο 
έδαφος  βασισμένη  στην  υπερωρίμανση,  ακόμη  κι  επάνω  σε  δίχτυα, 
προκαλεί την μόλυνσή τους και την αλλοίωσή τους παίρνοντας και την 
μυρουδιά του εδάφους.
Δυο  λόγοι  κάνουν  αυτή  την  μέθοδο  πιο  οικονομική  όπου  αυτή 
προσφέρεται, όπως τα πεδινά εδάφη:
το χαμηλό κόστος συλλογής και η πλούσια καρποφορία των δέντρων την 
επόμενη χρονιά επειδή τα δέντρα δεν υποφέρουν.
Το ελαιόλαδο που παράγεται μ’ αυτή την μεθοδολογία συλλογής είναι 
κακής ποιότητας.
Αποτελούν επίσης σημαντικά μειονεκτήματα:
-η μεγάλη διάρκεια της συγκομιδής,
-οι φθορές των καρπών έντομα, ζώα και μύκητες,
-η αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του λαδιού.



Συλλογή με ράβδισμα.

Είναι  ο  παραδοσιακός  τρόπος  συλλογής  που  χρησιμοποιείται  στην 
περισσότερη Ελλάδα και  η αρχή του χάνεται στους αιώνες. Οι αρχαίοι 
έλληνες καθώς και οι ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν την ίδια μέθοδο. Κάτω 
από  τα  λιόδεντρα  στρώνονται  λωρίδες  πανιών  (τα  ραβδιστόπανα  ή 
λαδόπανα)  και  με ευλύγιστα ραβδιά,  σε διάφορα μήκη, χτυπούν τους 
κλάδους του δέντρου μέχρι που να πέσει ο καρπός.

Τεχνική  πιο  οικονομική  από  την  προηγούμενη  με  βασικότερο 
μειονέκτημα  τον  τραυματισμό  ενός  ποσοστού  ελαιοκάρπου  και  των 
φυτών.  Οι  κακώσεις  του  καρπού αυξάνουν  τις  δυνατότητες  μόλυνσης 
(βακτηριδίων, μυκήτων, κ.ά.) η οποία μπορούν να προκαλέσει αύξηση 
της οξύτητας και πτώση της ποιότητας του λαδιού.

Γι αυτό οι ειδικοί συμβουλεύουν οι ελιές που μαζεύονται με αυτή την 
μέθοδο  να  αλέθονται  όσο  το  δυνατό  ενωρίτερα:  24-36  ώρες  από  την 
συλλογή. Ο τραυματισμός που προκαλεί βλάβες στους οφθαλμούς του 
φυτού είναι μία από τις αιτίες της πτώσης της παραγωγής την επόμενη 
χρονιά.

Η  σύγχρονη  τεχνολογία  τείνει  να  αντικαταστήσει  τα  ραβδιά  με 
ηλεκτρομηχανές  κρούσεως(  λειτουργούν  με  μπαταρίες)  με  ελαστικά 
ελάσματα άνθρακα  που περιορίζουν τους τραυματισμούς του δέντρου 
και  των  καρπών.  Ελάσματα  που  είναι  εφαρμοσμένα  στην  άκρη 
περισκοπικών ράβδων μήκους μέχρι και τριών μέτρων. Απαιτούν σχετικά 
χαμηλά δέντρα και σχετικά ομαλά εδάφη. Η παραγωγικότητα τους είναι 
σχεδόν ίδια με κείνη του κλασικού ραβδίσματος και σε συνδυασμό με το 
κλάδεμα  μπορεί να γίνει ακόμη πιο καλύτερη.



Μηχανική συλλογή

Το τελειότερο επίτευγμα της μηχανικής στον τομέα της ελαιοσυλλογής 
αποτελούν  οι  διάφοροι  τύποι  δονητών.  Είναι  μια  μέθοδος  που  έχει 
αρχίσει  να  εφαρμόζεται  σε  άλλες  χώρες  αλλά  παρουσιάζει  μεγάλες 
δυσκολίες στην Ελλάδα. Με την μέθοδο αυτή,  ο καρπός ρίχνεται  στο 
έδαφος με δόνηση του κορμού του δέντρου από ειδικά μηχανήματα, τους 
δονητές. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της μεθόδου είναι 
να  υπάρχει  ομοιομορφία  στην  ωρίμανση  των  καρπών  και  κατάλληλη 
διαμόρφωση του κορμού και της κόμης των δέντρων ώστε η δόνηση από 
τον κορμό να φτάνει  στα ακραία κλαδιά που είναι  τα καρποφόρα. Οι 
προϋποθέσεις αυτές με τις  ποικιλίες  που καλλιεργούνται σήμερα στην 
Ελλάδα και  με  τα  σχήματα  στα  οποία  έχουν  αυτές  διαμορφωθεί,  δεν 
εκπληρούνται.  Επιπλέον πολλοί ελαιώνες στην Ελλάδα έχουν φυτευτεί 
σε επικλινή εδάφη και σε δυσπρόσιτες περιοχές που δεν επιτρέπουν τη 
χρήση των  βαριών  μηχανημάτων που  διατίθενται  για  το  σκοπό  αυτό. 
Παρόλα  αυτά  η  χρήση  των  δονητών  παρουσιάζει  ενδιαφέρον  και 
μελετάται στην Ελλάδα σε πειραματικό μόνο επίπεδο.

Με  πρωτοβουλίες  κυρίως  Ελλήνων  κατασκευαστών  έχουν  επινοηθεί 
διάφορα μέσα, εργαλεία και μηχανήματα που διευκολύνουν σημαντικά 



την  ελαιοσυλλογή.  Τα  σπουδαιότερα  από  αυτά  παρουσιάζονται  στην 
συνέχεια.

Δίχτυα και πανιά ελαιοσυλλογής

Χειροκίνητες χτένες

Μηχανοκίνητα ραβδιστήρια

Μηχανισμοί μηχανοκίνητων ελαιοραβδιστών



Ο ρόλος του ελαιολάδου στη ζωή του ανθρώπου

Το ελαιόλαδο είναι η βάση της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ διατροφικής αλυσίδας, 
η  οποία  έχει  αποδειχθεί  ότι  αποτελεί  πρότυπο  σωστής  και  υγιεινής 
διατροφής  και  παράγοντα  μακροζωίας.  Οι  ευεργετικές  ιδιότητες  του 
ελαιόλαδου  έγκεινται  στην  χημική  του  σύσταση.  Το  ελαιόλαδο 
αποτελείται από ελαϊκό οξύ, λινελαϊκό οξύ, παλμητικό και στεατικό οξύ 
και από φυτοστερόλες σε πολύ μικρό ποσοστό. Από τα στοιχεία αυτά, 
μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο έχει το λινελαϊκό οξύ, η έλλειψη του 
οποίου  οδηγεί  σε  σειρά  βλαβών,  όπως  καθυστέρηση  της  ανάπτυξης, 
διαταραχές  του  μεταβολισμού  κλπ.  Το  ελαιόλαδο  περιέχει  60-80% 
μονοακόρεστα  λιπαρά  οξέα  τα  οποία  είναι  πολύ  πιο  ανθεκτικά  σε 
οξειδωτικές διαδικασίες σε σχέση με τα πολυακόρεστα που περιέχονται 
στα σπορέλαια. Η διατροφική του σύνθεση είναι άριστη γιατί έχει λίγα 



κεκορεσμένα  και  πολλά  μονοακόρεστα  και  ιδιαίτερα  πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα.

• Κεκορεσμένα    10-12,5    %
• Μονοακόρεστα    72-77    %
• Πολυακόρεστα    17,0    %

Επίσης  το  ελαιόλαδο  αποτελεί  πλούσια  πηγή  λιποδιαλυτών βιταμινών 
Α,D,K  και  ειδικά  Ε  οι  οποίες  προστατεύουν  τον  οργανισμό  μας  από 
κάποια είδη καρκίνου (πχ πάχος εντέρου και μαστού) καθώς επίσης και 
από  την  οστεοπόρωση.  Οι  βιταμίνες  αυτές  καθώς  και  οι  πολύτιμες 
πολυφαινόλες  του  ελαιόλαδου,  ανευρίσκονται  μόνο  στα  παρθένα 
ελαιόλαδα,  καθώς  στα  ραφιναρισμένα  καταστρέφονται  σχεδόν 
ολοσχερώς. Το ελαιόλαδο εκτός των άλλων, λόγω της αντιοξειδωτικής 
του δράσης καθυστερεί την γήρανση των κυττάρων, βοηθάει στην πέψη 
και  στην  απορρόφηση  του  ασβεστίου  και  βελτιώνει  την  υγεία  του 
δέρματος μας.

Τέλος  το  ελαιόλαδο  είναι  προτιμότερο  να  τρώγεται  ωμό έτσι  ώστε  ο 
οργανισμός να απορροφά όλες τις θρεπτικές του ουσίες. Ακόμα όμως και 
στο τηγάνισμα, το ελαιόλαδο θεωρείται ως το πλέον κατάλληλο, μια και 
είναι το πιο ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και στην οξείδωση.

Η Αξία Του Ελαιολάδου Στην Διατροφή Μας

Ο οργανισμός μας χρειάζεται το λίπος σε ένα ποσοστό 25-30%, για μια 
σειρά από μεταβολικές διαδικασίες. Έτσι όταν η πρόσληψη είναι σε αυτά 
τα επίπεδα είναι απαραίτητο. Το λίπος όμως μπορεί να προέλθει από το 
κρέας και τα τυροκομικά προϊόντα, αλλά και από το ελαιόλαδο ή τα άλλα 
λάδια. Το βασικότερο στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουμε για τα λίπη και 
τα έλαια είναι  πως όλα,  είτε κορεσμένα είτε  ακόρεστα,  αποδίδουν τις 
ίδιες  θερμίδες  (9  Kcal\g).  Ασφαλώς  από  όλα  τα  λίπη  το  ελαιόλαδο 
υπερέχει. Το ελαιόλαδο λόγω των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του 
παρέχει  καλύτερη  γεύση  χρησιμοποιώντας  μικρότερη  ποσότητα,  σε 



σύγκριση με  υπόλοιπα σπορέλαια.  ‘Όπως έχει  δειχθεί,  οι  μεσογειακοί 
λαοί εμφανίζουν χαμηλότερη συχνότητα στεφανιαίας νόσου σε σχέση με 
τους  Βορειοευρωπαίους  και  τους  Αμερικανούς.  Οι  επιστήμονες 
αποδίδουν το γεγονός αυτό στη μεσογειακή δίαιτα η οποία περιλαμβάνει 
κατά κύριο λόγο άφθονα φρούτα, λαχανικά, όσπρια και το ελαιόλαδο, 
σαν βασική πηγή λίπους.

Άλλες έρευνες, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο 
της  Οξφόρδης,  σε  28  χώρες,  διαπιστώνουν  ότι  το  ελαιόλαδο,  βασικό 
στοιχείο της μεσογειακής δίαιτας και της καθημερινής διατροφής στην 
Ελλάδα, βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Όπως 
φάνηκε από τις έρευνες αυτές, το ελαιόλαδο επιδρά με κάποιο τρόπο στο 
μεταβολισμό  του  εντέρου,  μειώνοντας  τα  επίπεδα  μιας  ουσίας  που 
ονομάζεται δεσοξυχολικό οξύ, το οποίο μπορεί να επηρεάσει ευεργετικά 
την αναδιοργάνωση των  κυττάρων του εντέρου.  Το ελαιόλαδο ακόμα 
συμβάλει  στη  μείωση  του  κινδύνου  εμφάνισης  εμφράγματος  του 
μυοκαρδίου,  σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  ερευνητικής  μελέτης  που 
δημοσιεύθηκαν στο International Journal of Epidemiology.

 Ο Ρόλος του Ελαιολάδου στην παιδική ηλικία

Το είδος και η ποιότητα της τροφής των παιδιών είναι πολύ σημαντική 
για  την  σωστή  ανάπτυξη  τους.  Μάλιστα  βασικός  διατροφικός 
παράγοντας στις μικρές ηλικίες είναι τα λιπίδια, γιατί ο οργανισμός ενός 
παιδιού έχει περισσότερες απαιτήσεις σε λιπίδια από ότι ενός ενήλικα.

Στη  διατροφή  του  βρέφους  πρέπει  να  υπάρχει  αναλογία  μεταξύ 
κεκορεσμένων- μονοακόρεστων και πολυακόρεστων οξέων, ίδια με αυτή 
του μητρικού γάλακτος που είναι η ιδανική. Για αυτό και όλοι οι γιατροί 
συνιστούν στις μητέρες να θηλάζουν τα παιδιά τους για όσο το δυνατόν 
περισσότερο χρόνο. Όταν σταματά ο θηλασμός εξακολουθεί να υπάρχει 
η  ανάγκη  σε  λιπίδια,  η  οποία  μειώνεται  στο  30% των  θερμίδων  που 
προσλαμβάνει το παιδί στη μετέπειτα παιδική ηλικία.



Τα  αποτελέσματα  μιας  μελέτης  κατά  την  οποία  νεαρά  πειραματόζωα 
τρέφονταν με ηλιέλαιο ενώ κάποια άλλα με ελαιόλαδο, έδειξε ότι σ’ αυτά 
που τρέφονταν με ηλιέλαιο παρατηρήθηκε αλλοίωση των λιπιδίων του 
εγκεφάλου,  ενώ  αυτά  που  τρέφονταν  με  ελαιόλαδο  παρέμειναν  υγιή. 
Σύμφωνα με άλλες μελέτες το ελαιόλαδο βοηθά στην ομαλή ανάπτυξη 
του κεντρικού  νευρικού  συστήματος  και  του  εγκεφάλου  των  βρεφών, 
καθώς και στη ρύθμιση της καλής χοληστερίνης. Σπουδαίας σημασίας 
για  τον  άνθρωπο είναι  και  η  σωστή  ανάπτυξη του σκελετού.  Τροφές 
πλούσιες σε ασβέστιο και βιταμίνη – Α πρέπει να καταναλώνονται για 
τον σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 1980 με θέμα τον 
ρόλο των λιπιδίων στην σκελετική ανάπτυξη διαπιστώθηκε ότι τα λιπίδια 
είναι  ζωτικής  σημασίας  γι’  αυτόν  τον  τομέα.  Η  καλύτερη  ανάπτυξη 
παρατηρείται  όταν  γίνεται  πρόσληψη  ελαϊκών  τριγλυκεριδίων 
(τριγλυκερίδια ελαϊκού οξέος) και συμπληρώνονται από μικρή ποσότητα 
πολυακόρεστων τριγλυκεριδίων (τριγλυκερίδια πολυακόρεστων οξέων). 
Η κατανάλωση ελαιολάδου βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή που έχει 
αποδειχθεί από πλήθος βιοχημικών και κλινικών ερευνών όσο και από 
επιδημιολογικές έρευνες σε μεγάλους πληθυσμούς στην Ευρώπη και στις 
ΗΠΑ. Το ελαϊκό οξύ λοιπόν το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των 
τριγλυκεριδίων του ελαιολάδου, είναι απαραίτητο για την καλή ανάπτυξη 
του σκελετού.

Ο Ρόλος του Ελαιολάδου στο γήρας

Εξαιτίας  των  αντιοξειδωτικών  ουσιών  που  περιέχει,  το  ελαιόλαδο 
προστατεύει τα άτομα της τρίτης ηλικίας από αλλοιώσεις:

• Του κεντρικού νευρικού συστήματος και

• Του εγκεφάλου



Πιστεύεται επίσης ότι μπορεί να συντελέσει και στην αύξηση του μέσου 
όρου ζωής.  Η καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε τα πορίσματα δύο σημαντικών 
μελετών,  πάνω  στην  επίδραση  της  διατροφής  στη  μακροζωία.  Τα 
πορίσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο British Medical Journal το 
1995  και  βασίστηκαν  στην  παρακολούθηση  μιας  ομάδας  182 
ηλικιωμένων από τρία Ελληνικά χωριά που σιτίζονταν με παραδοσιακή 
Μεσογειακή  διατροφή.  Το  διαιτολόγιό  τους  είχε  οκτώ  βασικά 
χαρακτηριστικά,  υψηλό  ποσοστό  μονοακόρεστων  ελαίων  (ελαιόλαδο), 
μέτρια  κατανάλωση  κρασιού,  μέτρια  κατανάλωση  οσπρίων, 
δημητριακών,  φρούτων και  λαχανικών καθώς και  μέτρια  κατανάλωση 
κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν  ότι  αυτό  το  διαιτολόγιο  το  οποίο  είναι  χαρακτηριστικό  της 
Μεσογειακής  διατροφής  επιδρά  θετικά  στη  διάρκεια  ζωής  των 
ηλικιωμένων.  Συνήθως  με  την  πάροδο  του  χρόνου  εμφανίζονται 
διάφορες  παθήσεις  στον  άνθρωπο,  οι  οποίες  οφείλονται  κυρίως  στη 
διατροφή και το στρες, το οποίο μαστίζει τη σύγχρονη κοινωνία. Και σ’ 
αυτόν τον τομέα το ελαιόλαδο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο.



Ο ρόλος του ελαιολάδου στην τοπική

κοινωνία των Βατίκων

Στην  τοπική κοινωνία μας το λάδι και η ελιά βρίσκονται σε περίοπτη 
θέση , καθώς τόσο ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του λαού μας όσο και το 
κλίμα και το ίδιο το έδαφος ευνοούν την παραγωγή και κατανάλωση του 
λαδιού.
Στην περιοχή μας η πλειοψηφία των κατοίκων έχουν κάποια έκταση με 
ελαιόδεντρα. Αυτό γίνεται διότι οι πρόγονοί μας μάς άφησαν αυτά τα 
δένδρα και η ελιά  είναι κληρονομιά του λαού μας . Επίσης το λάδι είναι 
μέρος της διατροφής μας και το χρησιμοποιούμε παντού , τηρώντας την 
παράδοση.
Ενδεικτικά, οι έλληνες καταναλώνουν περισσότερο λάδι από κάθε άλλο 
λαό , ενώ η περιοχή μας δεν είναι εξαίρεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία από 
ένα τοπικό ελαιοτριβείο στην περιοχή μας φέτος παράχθηκαν 1120000 
κιλά λάδι ενώ οι 160000 τόνοι χρησιμοποιήθηκαν από τους ίδιους τους 
παραγωγούς και 740000 πωλήθηκαν είτε στην τοπική αγορά είτε στην 
υπόλοιπη Ελλάδα και Ευρώπη.
Αναλυτικότερα, χρησιμοποιούμε το λάδι στην μαγειρική είτε ωμό είτε 
μαγειρεμένο  ,  στην  θρησκεία  ,  στον  καλλωπισμό  ,  στην  υγεία  ενώ 
αποτελεί σημαντικό  εισόδημα μέσω των εξαγωγών.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
* Πόσοι τόνοι λάδι είναι η ετήσια παραγωγή;
Η παραγωγή , όντας η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων , ήταν 1260 
τόνοι λάδι, σε σχέση με πέρσι που ήταν 650 τόνοι.
*Ποιο είναι το ποσοστό που παίρνει το εργοστάσιο;
Είναι 7 % για τα μέλη και 8% για τους υπόλοιπους.
*Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές το ελληνικού λαδιού;
Η Ιταλία , η Γαλλία και η Ισπανία.
*Ποιες είναι οι κατηγορίες του ελαιολάδου;
Το εξαιρετικό παρθένο, το παρθένο, το λαμπάντι και το βιομηχανικό.
*Πώς καθορίζεται η τιμή του;
Από την οξύτητα , την ετήσια παραγωγή , την ύπαρξη φυτοφαρμάκων 
και την φροντίδα που δέχονται τα δένδρα.
*Βιολογικό λάδι: Είναι αυτό που δεν έχει δεχτεί φυτοφάρμακα.
*Πιστοποιημένο  λάδι:  Είναι  αυτό  που  οι  παραγωγοί  ελέγχονται  από 
γεωπόνους για την φροντίδα των δένδρων του ( ψεκάσματα) ,τηρούνται 
βιβλία  ,  αλλά  δυστυχώς  δεν  θεωρείται  στην  τιμή  καλύτερο  από  το 
συμβατικό.
*Ποιες ποικιλίες θεωρούνται "καλές";
Το κορωνάκι και η αθηνολιά έ χουν αντοχή και καλή παραγωγή.
*Τι είναι οξύτητα;
Το ποσό των οξέων στο λάδι που καθορίζει την κατηγορία του. 0,5 -0,8 
είναι εξαιρετικό παρθένο , 0,8 - 1 παρθένο.
*Ποιες είναι οι χρήσεις του πυρήνα;
Χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη , αλλά θα σταματήσει η παραγωγή του 
όταν το ελαιοτριβείο γίνει δύο φάσεων. Η πώλησή του δεν συμφέρει το 
εργοστάσιο καθώς πωλείται με μόλις 40 ευρώ ο τόνος.
*Πώς συντηρείται το λάδι;
Σε μεγάλες ειδικές δεξαμενές ανά κατηγορία, οι οποίες πλένονται κάθε 
χρόνο.
*Πώς νοθεύεται το λάδι;
Νοθεύεται κυρίως αναμειγνύοντας λάδια από διαφορετικές κατηγορίες.
*Ποια είναι τα απόβλητα του ελαιοτριβείου;
Το ελαιοτριβείο επειδή είναι τριών φάσεων άρα τα απόβλητα  χωρίζονται 
σε πυρήνα - νερό - λάδι. Μεταφέρονται  σε λιμνοδεξαμενές που 
εξατμίζονται το καλοκαίρι και έπειτα καθαρίζονται.



Μεσογειακή διατροφή

Μεσογειακή  Διατροφή  αντικατοπτρίζει  τις  τυπικές  διατροφικές 
συνήθειες  των  κατοίκων  της  Μεσογείου.  Βασίζεται  στην  απλή 
παρασκευή εύγευστων πιάτων χάρη στην ευρεία γκάμα προϊόντων που 
παράγονται  σε αυτές τις  χώρες. Παράλληλα,  οι  συνταγές της μπορούν 
εύκολα να προσαρμοστούν στις προσωπικές γευστικές προτιμήσεις του 
κάθε ανθρώπου.

Η  ελληνική  εκδοχή  της  Μεσογειακής  Διατροφής  αποτελείται  από 
προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα και διαμόρφωσαν τις διατροφικές 
συνήθειες των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει εμφανιστεί στο παγκόσμιο προσκήνιο 
μια ομόφωνη διεθνής επιστημονική άποψη ότι η παραδοσιακή διατροφή 
των χωρών της Μεσογείου είναι πιο υγιής από τις δυτικές ή τις άφθονες 
δίαιτες.

Αυτή η ομοφωνία είναι αξιόπιστη επειδή είναι αποτέλεσμα της εργασίας 
ερευνητών απ’  όλα  τα  σημεία  του  κόσμου και  είναι  ανεξάρτητη  από 
μονάδες βιομηχανικού ενδιαφέροντος ή από οποιαδήποτε χώρα.

Τι ακριβώς είναι η Μεσογειακή διατροφή;

Η  μεσογειακή  διατροφή  είναι  πλούσια  σε  φρούτα  και  λαχανικά  και 
περιλαμβάνει ζυμαρικά, ψωμί, δημητριακά, ρύζι και πατάτες, πουλερικά 
και ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, μερικά πολύ λίγο επεξεργασμένα 
εποχιακά τρόφιμα και ελάχιστο κρέας. Περιλαμβάνει όμως δύο βασικά 
συστατικά: το ελαιόλαδο που είναι η κύρια πηγή λίπους και το κρασί.

Η  ημερήσια  πρόσληψη  γαλακτοκομικών  γίνεται  κυρίως  με  τη  μορφή 
τυριού ή γιαουρτιού.

Το  πιο  συνηθισμένο  επιδόρπιο  είναι  τα  φρούτα  εποχής. 
Τα γλυκά καταναλώνονται λίγες φορές την εβδομάδα, ενώ πολλές φορές 
τη θέση της ζάχαρης παίρνει το μέλι.

Το κόκκινο κρέας είναι σχεδόν απαγορευμένο και καταναλώνεται λίγες 
φορές το μήνα και σε μικρές ποσότητες, σε αντίθεση με το κοτόπουλο 
και το ψάρι που καταναλώνονται κάθε εβδομάδα. 

Τέλος, πολύ συχνή είναι και η κατανάλωση κρασιού (ένα ή δύο ποτήρια 
κρασί κάθε ημέρα).



Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής

 

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφής απεικονίζονται 
σχηματικά με την αντίστοιχη Διατροφική Πυραμίδα. Πρόκειται για μια 
γραφική αναπαράσταση των ποσοτήτων των διαφόρων συστατικών της 
δίαιτας με τη μορφή πυραμίδας που σχεδίασε τον Ιανουάριο του 1993, 
μια επιτροπή πανεπιστημιακών και ερευνητών, στην Μασαχουσέτη των 
ΗΠΑ.

H αξία της μεσογειακής διατροφής

Στις αρχές τις δεκαετίας του '60, ξεκίνησε μια έρευνα της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας,  με  στόχο τη  μελέτη των διατροφικών συνηθειών, 
ανθρώπων από 7 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, 



Ολλανδία, Φινλανδία, ΗΠΑ και Ιαπωνία). Διήρκεσε 30 χρόνια και πήραν 
μέρος περίπου 13.000 άτομα ηλικίας 40-59 ετών.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι άνθρωποι που ζούσαν 
στις  μεσογειακές  χώρες  και  κυρίως  στην  Ελλάδα,  εμφάνιζαν  τα 
μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο και στεφανιαία νόσο και 
είχαν το μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής, σε σχέση με τους κατοίκους των 
άλλων χωρών.

Προσπαθώντας οι επιστήμονες να ανακαλύψουν το μυστικό, οδηγήθηκαν 
στο συμπέρασμα ότι ο ιδιαίτερος και φυσικός τρόπος ζωής τους (εργασία 
στην ύπαιθρο, αυξημένη φυσική δραστηριότητα), αλλά και η απλή και 
λιτή διατροφή τους, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Μεσογειακή 
Διατροφή, ήταν η αιτία αυτού του φαινομένου.

Πρόσφατη  μεγάλη  έρευνα  της  Ιατρικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου 
Αθηνών  και  της  Σχολής  Δημόσιας  Υγείας  του  Χάρβαρντ,  που 
δημοσιεύτηκε πριν από ένα χρόνο στο περιοδικό New England Journal of 
Medicine,  επιβεβαιώνει ότι  η μεσογειακή διατροφή παρατείνει  τη ζωή 
και προστατεύει από τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο.

 

Που κάνει καλό η Μεσογειακή Διατροφή

Με  τη  Μεσογειακή  Διατροφή  μειώνεται  σημαντικά  η  πιθανότητα 
καρδιοαγγειακών παθήσεων και κατά συνέπεια της στεφανιαίας νόσου 
της καρδιάς, αφού το λίπος προέρχεται κυρίως από το ελαιόλαδο και το 
ψάρι.



Ερευνητές  από  τη  Νέα  Ορλεάνη  ανακοίνωσαν  ότι,  η  κατάλληλη 
διατροφή για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί έμφραγμα ή άλλο οξύ 
καρδιακό, είναι η Μεσογειακή Διατροφή.

Η Μεσογειακή Διατροφή μειώνει τον κίνδυνο της αρτηριοσκλήρυνσης, 
λόγω του ότι ελαττώνει τη συγκέντρωση της γλυκόζης, της ινσουλίνης 
και της κακής χοληστερόλης

 Το  ελαιόλαδο,  βασικό  συστατικό  της  μεσογειακής  διατροφής  ασκεί 
ευεργετική δράση για ορισμένους τύπους καρκίνου, όπως του μαστού και 
του προστάτη. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποδεικνύει 
ότι το ελαιόλαδο μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.

Οι θετικές επιπτώσεις του λίπους που προέρχεται από το ελαιόλαδο και 
τα ψάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του σωματικού 
βάρους,  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  μειωθεί  η  συνολική  ημερήσια 
κατανάλωση θερμίδων. Η Μεσογειακή Διατροφή, προστατεύει από την 
πτώση των εγκεφαλικών λειτουργιών, την απώλεια μνήμης και ασθένειες 
που σχετίζονται με το γήρας.

Η  Μεσογειακή  Διατροφή  μειώνει  την  αρτηριακή  πίεση.
Σύγχρονη  μελέτη  του  Πανεπιστημίου  του  Δουβλίνου  κατέληξε  ότι  η 
Μεσογειακή Διατροφή, έχει θετικά αποτελέσματα στο μεταβολισμό της 
γλυκόζης και των λιπιδίων σε ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου

Νόστιμα και υγιεινά ελληνικά τρόφιμα

Στην Ελλάδα, κάθε κομμάτι γης έχει και διαφορετικό μικροκλίμα, κι έτσι 
τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται διαφέρουν μεταξύ τους. Όλα όμως 
έχουν  κάτι  κοινό.  Είναι  εξαιρετικά  νόστιμα.  Έτσι  η  Ελλάδα  έχει 
εξαιρετικά από άποψη γεύσης τρόφιμα και ποτά: ελιές, ελαιόλαδο, τυριά, 
γλυκά  του  κουταλιού,  ούζο,  κρασί,  μέλι,  ξύδια,  ζυμαρικά,  φρούτο-
χυμούς,  μπαχαρικά,  ψάρια.  Με  τα  προϊόντα  αυτά  δημιουργούνται 



διάφορα  εκλεκτά  φαγητά.  Η  ελληνική  μεσογειακή  διατροφή 
χαρακτηρίζει  όλες  τις  περιοχές  της  Ελλάδας  και  η  ελληνική  κουζίνα 
περιλαμβάνει  κυρίως  το  συνδυασμό  λαδιού  και  λαχανικών  με 
αποτέλεσμα να αποκτήσει τη φήμη ότι προσφέρει υγεία και μακροζωία.
Άλλωστε  και  ο  διάσημος  καρδιοχειρουργός  Κρίστιαν  Μπάρναρντ  στο 
βιβλίο  του  "Πενήντα  τρόποι  για  υγιή  καρδιά"  είχε  αφιερώσει  ένα 
ολόκληρο  κεφάλαιο  στον  ελληνικό  τρόπο  διατροφής,  τον  οποίο 
χαρακτήρισε  υγιεινό  γιατί  περιέχει  ελαιόλαδο,  κρασί,  όσπρια  και 
λαχανικά και  ανάφερε  ότι  η  Κρήτη  είναι  η  περιοχή με  το  μικρότερο 
ποσοστό καρδιοπαθειών, γεγονός που οφείλεται στην υγιεινή διατροφή.

Πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής

Τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής, οι θετικές της επιπτώσεις 
στην  υγεία  και  τη  μακροζωία,  η  επιστημονική ομοφωνία,  οι  συνεχείς 
αναφορές στον παγκόσμιο τύπο γι΄ αυτήν και η φήμη που απέκτησε σε 
όλο  τον  κόσμο  προκάλεσαν  αύξηση  της  ζήτησης  των  μεσογειακών 
προϊόντων σε όλες τις χώρες.

Οι  μελέτες  έδειξαν  ότι  τα  οφέλη  στην  υγεία  του  ανθρώπου  από  τη 
Μεσογειακή Διατροφή προέρχονται από το μεσογειακό διαιτολόγιο ως 
σύνολο,  και  όχι  από  κάποιο  μεμονωμένο  συστατικό  του.  Αυτό  που 
καθιστά το μεσογειακό διαιτολόγιο τόσο ευεργετικό είναι ο συνδυασμός 
των τροφών και πιθανότατα οι χημικές αλληλεπιδράσεις των συστατικών 
τους.
Τα  προϊόντα  αυτά  αποτελούν  επιλεγμένα  brands,  υγιεινών  αγροτικών 
προϊόντων,  ή  τροφίμων  μικρής  μεταποίησης  από  την  Ελλάδα  και 
μπορούν  να  υποστηρίξουν  μια  ολοκληρωμένη  πρόταση  μεσογειακής 
διατροφής,  από  την  μεριά  ενός  καταστήματος  τροφίμων  προς  τους 
πελάτες  του.  Περιλαμβάνονται  ελαιόλαδα,  ελιές,  τυριά,  φρούτα, 
λαχανικά,  νωπά  και  αποξηραμένα,  όσπρια,  κοτόπουλα,  σάλτσες 
ντομάτας, σαλάτες λαχανικών και λιχουδιές από ελιά και ντομάτα, κρασί 
και μέλι.

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ελιά είναι το βασικό συστατικό 
της μεσογειακής διατροφής. Όμως ποιά είναι η διατροφική αξία της; Ας 
μάθουμε από τα παρακάτω αποσπάσματα.

Τα διατροφικά οφέλη της ελιάς  - 
Η  χρησιμότητα  και  η  ωφελιμότητα  του  καρπού  της  ελιάς  στον 

ανθρώπινο οργανισμό είναι μεγάλη χάρις τα θρεπτικά συστατικά της Ο 
καρπός  της  ελιάς  επεξεργασμένος,  περιέχει  ελαιόλαδο  και  πρωτεΐνες. 
Επίσης περιέχει πολλά ανόργανα στοιχεία όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο 
και άλλα. Είναι γνωστό ότι η περιεκτικότητα της ελιάς είναι μεγαλύτερη 



από  αυτή  των  φρούτων,  των  λαχανικών,  αλλά  και  των  κρεάτων,  των 
ψαριών, κλπ. Διαθέτουν 60 φορές περισσότερο ασβέστιο και δέκα φορές 
περισσότερο φωσφόρο από το λάδι. Επίσης αφού περιέχει και Βιταμίνη Ε 
βοηθάει στην καλή υγεία του δέρματος. Όμως οι Βιταμίνες που περιέχει 
δεν είναι μόνο αυτές! Σε μικρότερες ποσότητες βέβαια, έχει Βιταμίνες 
Β1,Β6,Β12  βελτιώνουν   την λειτουργία του νευρικού συστήματος και 
ενισχύουν το μεταβολισμό. Είναι πλούσιες σε φαινολικές ενώσεις που 
βοηθούν τη λειτουργία της καρδιάς και με το σίδηρο βοηθάει στην καλή 
κατάσταση του αίματος. Οι βρώσιμες ελιές είναι μια σπουδαία λιπαρή 
ύλη  στη  διατροφή  του  ανθρώπου  με  αναμφισβήτητα  βιολογική  και 
θρεπτική  αξία  και  για  το  λόγο  αυτό  θα  πρέπει  να  αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της διατροφής.

  Η ελιά προσφέρει μακροζωία, καθυστερεί τη γήρανση των κυττάρων 
και  έχει  ουσίες    που έχουν αντιφλεγμονώδης  ιδιότητες.  Ακόμα είναι 
πλούσιες   σε  αντιοξειδωτικά,  περιέχουν  Βιταμίνη  Α που   ενισχύει  το 
ανοσοποιητικό   λειτουργεί  κατά  του  καρκίνου  και  βοηθάει  στην 
ανάπτυξη  των  οστών  των  δοντιών  και  των  μαλλιών.  Βοηθούν  να 
μειώσουμε τους κινδύνους συνδεομένων με τη διατροφή ασθενειών όπως 
τις καρδιακές παθήσεις, τον διαβήτη τύπου 2 καθώς και την παχυσαρκία. 
Μια  μελέτη  του  1999  που  πραγματοποιήθηκε  στο  Πανεπιστήμιο  της 
Ιατρικής Αθηνών έδειξε ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί ακόμη και να 
βοηθήσει να προστατεύσει από την ρευματική αρθρίτιδα. Και μια μελέτη 
του 2003 που πραγματοποιήθηκε από κοινού από τους ερευνητές στο 
πανεπιστήμιο  της  Αθήνας  στην  Ελλάδα  και  του  πανεπιστημίου  του 
Χάρβαρντ  διαπίστωσε  ότι  οι  άνθρωποι  που  κατανάλωσαν  μια 
παραδοσιακή  ελληνική  διατροφή  είχαν  33  τοις  εκατό  χαμηλότερο 
κίνδυνο  για  θάνατο  από  τις  καρδιακές  παθήσεις  και  24  τοις  εκατό 
χαμηλότερο  κίνδυνο  για  θάνατο  από  τον  καρκίνο.  Οι  πολυάριθμες 
μελέτες,  συμπεριλαμβανομένου  και  αυτής  που  δημοσιεύεται  από  την 
Αμερικανική  Ένωση  Καρδιάς,  έχουν  δείξει  ότι  οι  άνθρωποι  που 
ακολουθούν μία διατροφή με μονοακόρεστα λίπη, όπως η παραδοσιακή 
ελληνική  διατροφή,  έχουν  έναν  χαμηλότερο  κίνδυνο  για  καρδιακές 
παθήσεις από τους ανθρώπους που τρώνε περισσότερα κορεσμένα λίπη, 
τα οποία περιέχονται στο βούτυρο και τη μαργαρίνη.

Η διατροφική αξία της ελιάς

•  Οι ελιές  περιέχουν λινολεϊκό οξύ,  που είναι πολύ ευεργετικό για τα 
βρέφη  που  θηλάζουν.  Η  ανεπάρκειά  του  συνδέεται  με  ορισμένες 
ασθένειες  του  δέρματος  και  προβλήματα  ανάπτυξης  στα  βρέφη.  Οι 
μητέρες  που  θηλάζουν,  είναι  καλό  να  περιλαμβάνουν  τον  καρπό  της 
ελιάς στη διατροφή τους.



•  Το  χλώριο  που  περιέχουν,  μπορεί  να  βελτιώσει  τις  λειτουργίες  του 
ήπατος, βοηθώντας τον οργανισμό για την αποτελεσματική εξάλειψη των 
αποβλήτων από το σώμα.

• Οι βιταμίνες Α, D, E και K, που περιέχονται στις ελιές, βοηθούν την 
ανάπτυξη των οστών σε παιδιά και ενήλικες.

• Η χαρακτηριστική γεύση και το άρωμα της ελιάς, προέρχεται από την 
παρουσία των πολυφαινολών. Οι πολυφαινόλες είναι ευεργετικές κατά 
του  καρκίνου  και  επίσης  διαθέτουν  σημαντικές  αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες.

•  Η  βιταμίνη  Ε  και  άλλα  αντιοξειδωτικά  που  περιέχονται  στις  ελιές, 
μειώνουν τον κίνδυνο καταστροφής των κυττάρων και φλεγμονών.

Τα διατροφικά οφέλη του ελαιολάδου

•  Εκτός  από  το  ότι  είναι  αντιοξειδωτικό,  το  μονοακόρεστο  λάδι  έχει 
θετικά αποτελέσματα στα επίπεδα της χοληστερόλης. Το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο μειώνει την LDL (κακή χοληστερόλη) και αυξάνει την HDL 
(καλή χοληστερόλη).

•  Το ελαϊκό οξύ -τα κύρια μονοακόρεστα λιπαρά που βρίσκονται στο 
ελαιόλαδο- επηρεάζει το γονίδιο που ευθύνεται για την ανάπτυξη των 
καρκινικών όγκων του μαστού.

•  Το  ελαιόλαδο  έχει  αντιφλεγμονώδεις  ιδιότητες  που  αποδεικνύονται 
ευεργετικές  σε  καταστάσεις  όπως  το  άσθμα  και  η  ρευματοειδής 
αρθρίτιδα.  Ειδικοί,  έχουν διαπιστώσει  ότι  υπάρχουν κάποια συστατικά 
στο  ελαιόλαδο  που  έχουν  τα  ίδια  αποτελέσματα  με  τα  μη  στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα.
 Τα  μαγνήσιο,  σκουαλένιο  και  κυκλοαρτενόλη,  που  υπάρχουν  στο 
ελαιόλαδο, βοηθούν στη μείωση της οξύτητας.

•  Ερευνητές  έχουν  βρει  ότι  μια  φυσική  ένωση  που  βρίσκεται  στο 
ελαιόλαδο (oleocanthal), μπορεί να είναι χρήσιμη στην πρόληψη, ακόμη 
και τη θεραπεία της νόσου Alzheimer.

• Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα, προτείνουν την πρόσληψη ελαιολάδου 
από τους διαβητικούς, επειδή τα υγιή, μονοακόρεστα λιπαρά του, μπορεί 
να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.



• Μελέτες έχουν δείξει ότι τα μικροθρεπτικά συστατικά που βρίσκονται 
στις  μαύρες  ελιές,  είναι  ευεργετικά  στην  αντιμετώπιση  της 
οστεοπόρωσης  και  την  πρόληψη της  οστικής  απώλειας,  ιδιαίτερα στα 
μηριαία οστά.

•  Το μασλινικό και  το ολεανολικό οξύ που υπάρχουν στο ελαιόλαδο, 
βοηθούν στην αναστολή της ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού των 
καρκικνικών κυττάρων στο κόλον.

• Οι εξάψεις κατά την εμμηνόπαυση, μπορεί να μειωθούν σημαντικά με 
την κατανάλωση ελαιολάδου ή ελιών.

• Το ελαιόλαδο περιέχει μια φυσική χημική ουσία που μπορεί να μειώσει 
τον πόνο.

• Το ελαιόλαδο είναι ωφέλιμο για το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά. 
Βοηθά στην επιδιόρθωση των κατεστραμμένων θυλάκων των τριχών και 
παρέχει  υγρασία  στα  μαλλιά,  κάνοντάς  τα  απαλά,  μεταξένια  και 
λαμπερά.

•  Η εφαρμογή ελαιολάδου είναι κατάλληλη και  για την φροντίδα των 
ποδιών. Κάνει τα πέλματα των ποδιών απαλά και λεία και τα νύχια πιο 
δυνατά.

• Το ελαιόλαδο προστίθεται σε πολλά προϊόντα φροντίδας του δέρματος, 
διότι βελτιώνει την ελαστικότητά του και προλαμβάνει τις ρυτίδες και το 
ξηρό δέρμα.

Τα οφέλη των φύλλων της ελιάς

Τα φύλλα ελιάς έχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία γενικά 
και για την καταπολέμηση ασθενειών.

•  Η  ολευρωπεΐνη,  μία  δραστική  ένωση  στα  φύλλα  της  ελιάς,  είναι 
ευεργετική στη μείωση των επιπέδων πίεσης του αίματος και τη διαστολή 
των αιμοφόρων αγγείων, προκειμένου να βελτιώσει την κυκλοφορία του 
αίματος.
• Τα φλαβονοειδή που υπάρχουν στο εκχύλισμα των φύλλων ελιάς, έχουν 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.



•  Το  εκχύλισμα  φύλλων  ελιάς  έχει  την  ικανότητα  να  σταματά  τον 
πολλαπλασιασμό επιβλαβών βακτηρίων και ιών.

•  Τα  φύλλα  ελιάς  έχουν  αντιβιοτικές,  αντιϊκές,  βακτηριοκτόνες  και 
αντιμυκητιακές  ιδιότητες.  Σύμφωνα  με  ορισμένες  μελέτες,  η 
ελευρωπαΐνη που υπάρχει στα φύλλα ελιάς, βοηθά στην αδρανοποίηση 
των  βακτηρίων  με  τη  διάλυση  της  εξωτερικής  επένδυσής  τους.  Είναι 
ευεργετικά στη θεραπεία κρυολογημάτων και του πυρετού, ακόμα και για 
τη θεραπεία της ελονοσίας.

•  Έχει  βρεθεί  ότι  τα  φύλλα  ελιάς  είναι  αποτελεσματικά  ενάντια  στα 
αφροδίσια νοσήματα όπως ο έρπης και η γονόρροια καθώς και ενάντια 
σε  οδοντικές  μολύνσεις  λόγω  των  αντιϊκών  και  αντιβακτηριακών 
ιδιοτήτων τους.

•  Τα φύλλα ελιάς  έχουν  αντιοξειδωτικές  ιδιότητες  που  βοηθούν στην 
καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών, καθώς και στην πρόληψη ζημιών 
στα αιμοφόρα αγγεία.

Η ελιά έχει και θεραπευτικές ιδιότητες και φαίνεται πως αυτό ήταν 
γνωστό από παλιά...

Υπάρχουν  ιστορικές  ενδείξεις ότι  τα  φύλλα  της  ελιάς  τα 
χρησιμοποιούσαν πριν τουλάχιστον 6 χιλιάδες χρόνια οι αρχαίοι λαοί της 
Μεσογείου...κατά των μικροβίων, αλλά και για την καταπολέμηση του 
πυρετού.
Στην ιστορία των αρχαίων Αιγυπτίων αναφέρεται ότι εκχύλισμα από τα 
φύλλα της ελιάς το χρησιμοποιούσαν για την διατήρηση του σώματος 
των  νεκρών  (μούμιες),  αφού  παρεμπόδιζε  την  ανάπτυξη 
μικροοργανισμών που καταστρέφουν τις σάρκες.

Στους  μετέπειτα  αιώνες το  εκχύλισμα των  φύλλων ελιάς,  βρέθηκε  ότι 
ήταν πιο αποτελεσματικό και από το κινίνο ακόμα, κατά της ελονοσίας.

Στις  τελευταίες  δεκαετίες, έρευνες  επιστημόνων  από  διάφορα  κέντρα 
ερευνών ανά τον κόσμο, αναφέρονται στις “θαυματουργές” ιδιότητες των 
φύλλων ελιάς:

•Επιστήμονες από τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας έδειξαν ότι είχαν 98% 
επιτυχία  στην  καταπολέμηση  διαφόρων  χρόνιων  μολύνσεων 
χρησιμοποιώντας εκχύλισμα φύλλων ελιάς, χωρίς παρενέργειες.



•Άλλες έρευνες από το Ισραήλ, βρήκαν ότι, το εκχύλισμα φύλλων ελιάς 
ήταν αποτελεσματικό κατά του μικροβίου του στρεπτόκοκκου, κατά της 
χρόνιας  κόπωσης,  ότι  ενισχύει  το  σύστημα  άμυνας  του  οργανισμού 
(αυξάνει  τον  αριθμό  των  λευκών  αιμοσφαιρίων),  ενώ  αναφέρεται  ότι 
είναι  και  αποτελεσματικό  κατά  μιας  σειράς  σοβαρών  λοιμώξεων  που 
σχετίζονται με τo AIDS.
•Άλλες έρευνες του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης της Ιταλίας δείχνουν 
ότι το συστατικό ολεοροπεΐνη που περιέχεται στα φύλλα της ελιάς και 
που είναι η πικρή αυτή ουσία των φύλλων, αυξάνει τη ροή του αίματος 
προς την καρδιά με το να διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, ενώ μειώνει 
την υψηλή πίεση του αίματος.
•Επίσης,  οι  ουσίες  ρουτίνη,  λουτεολίνη  και  εσπεριδίνη  μαζί  με 
σημαντικές  ποσότητες  βιοφλαβονοϊδών,  φυσικής  βιαταμίνης  C, 
περιέχονται στα φύλλα της ελιάς.
•Μελέτες από το πανεπιστήμιο του Μιλάνου της Ιταλίας δείχνουν ότι το 
εκχύλισμα φύλλων ελιάς, έχει αντιοξειδωτικές ικανότητες, προλαμβάνει 
την αρτηριοσκλήρωση και ακόμα πολλές μορφές καρκίνων.
Όλα αυτά τα ευρήματα των επιστημόνων, φαίνεται να επιβεβαιώνουν 
τις επί αιώνες γνωστές ενδείξεις σχετικά με το ελαιόλαδο, που και αυτό 
περιέχει  σε  διαφορετικές  ποσότητες,  μερικά  από  τα  συστατικά  των 
φύλλων. Το ελαιόλαδο είναι εκείνο που προσφέρει στους μεσογειακούς 
λαούς χαμηλότερο ποσοστό καρδιακών παθήσεων.

Τώρα,  τα  φύλλα  ελιάς  φαίνεται ότι  προσφέρουν  νέες  ελπίδες,  για 
τόνωση του συστήματος άμυνας του οργανισμού, με αντιοξειδωτικά για 
την καλή λειτουργία της καρδιάς και ότι είναι ασφαλές, αποτελεσματικό 
αντιβιοτικό, χωρίς παρενέργειες.

Τα  λάδια  είναι  υγρά σε  θερμοκρασία  δωματίου  γιατί  περιέχουν 
πολυακόρεστα  λιπαρά  οξέα.  Τα  περισσότερα  λάδια  είναι  φυτικής 
προέλευσης.  Τέτοια λάδια είναι  το φυστικέλαιο,  το αραβοσιτέλαιο,  το 
ελαιόλαδο και άλλα.

Η χημική σύσταση του ελαιολάδου συντελεί πολύ στην καλή ανάπτυξη 
και  κατάσταση του ανθρώπινου οργανισμού. Έρευνες έχουν δείξει  ότι 
κρατά σε καλή κατάσταση το κεντρικό νευρικό σύστημα μέχρι τα βαθιά 
γηρατειά.  Έρευνες  που  έχουν  γίνει  στην  Κέρκυρα  και  στην  Κρήτη 
δείχνουν  ότι  οι  άνθρωποι  που  καταναλώνουν  μόνο  ελαιόλαδο  δεν 
πεθαίνουν από παθήσεις καρδιάς. Αυτό συμβαίνει γιατί το ελαιόλαδο δεν 
αυξάνει τη χοληστερίνη στο αίμα.



ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Από  το  4000  π.Χ.  ήταν  γνωστή  η  χρήση  του  ελαιολάδου  για 
θεραπευτικούς  σκοπούς.  Ο Αριστοτέλης  μελέτησε  το  ελαιόδεντρο  και 
ανήγαγε  την  καλλιέργεια  του  σε  επιστήμη.  Ο  Σόλων  (639-559  π.Χ.) 
πρώτος νομοθέτησε την προστασία του.  Ο Όμηρος το παρομοίασε με 
"χρυσό υγρό". Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, το περιγράφει σαν 
το  "τέλειο  θεραπευτικό".  Στις  διασωθείσες  εργασίες  του  αναφέρονται 
περισσότερες  από  60  φαρμακευτικές  και  ιατρικές  χρήσεις  του 
ελαιολάδου.  Αυτές  περιλαμβάνουν  δερματολογικές  ασθένειες,  μυϊκούς 
πόνους,  θεραπεία του έλκους και  της χολέρας,  φλεγμονές των ούλων, 
αϋπνία,  ναυτία,  πυρετό  και  στομαχικούς  πόνους.  Ο  Διοσκουρίδης 
ονομάζει το ελαιόλαδο "προς την εν υγεία χρήσιν άριστον". Αναφέρει 
ποικίλες θεραπευτικές ιδιότητες κατά του έρπητος και της άφθας. Έχει 
θερμαντικές  ιδιότητες,  καταπολεμά  την  ουλίτιδα  και  διευκολύνει  τη 
λειτουργία του παχέος εντέρου. Αναφέρει επίσης ότι το ελαιόλαδο από 
τις άγριες ελιές είναι στυπτικό, ευεργετικό για τις κεφαλαλγίες και την 
καταπολέμηση της πιτυρίδας. Σήμερα η επιστημονική έρευνα, εκτός του 
ότι  επιβεβαιώνει  αυτές  τις  χρήσεις,  ανακαλύπτει  και  νέες  χρήσεις 
του πράσινου χρυσού. Για παράδειγμα αναφέρονται, η επιβράδυνση της 
γήρανσης του εγκεφάλου, των εσωτερικών οργάνων και  των ιστών, η 
βοήθεια  στη  μάχη  εναντίον  του  καρκίνου  του  στήθους  και  άλλων 
καρκίνων, όπως και εναντίον του διαβήτη και του πεπτικού έλκους. Οι 
αρχαίοι  Έλληνες  θεραπευτές  χρησιμοποιούσαν  ελαιόλαδο  για  να 
επουλώσουν  πληγές,  για  να  θεραπεύσουν  την  αϋπνία,  τη  ναυτία,  τη 
χολέρα. Επίσης, το χρησιμοποιούσαν για να μαλακώσουν το δέρμα τους 
ή  το  έβαζαν  στα  μαλλιά  τους  για  να  είναι  υγιή  και  λαμπερά.  Το 
ελαιόλαδο είναι το «μυστικό της μακροζωίας» των Κρητικών.

Στα  φύλλα,  στον  πυρήνα  και  στον  φλοιό  των  ελαιόδεντρων 
περιέχονται  σε  ποσότητες  ουσίες  που  θωρακίζουν  την καρδιά  από τη 
στεφανιαία  νόσο,  ενώ  έχουν  και  ευεργετική  δράση  στα  κύτταρα  του 
σώματος.  Προστασία  στην  καρδιά  και  στα  αγγεία  παρέχει  η 
ελιά. O βιολογικός  αυτός  «θησαυρός»  περιέχει  φυσικά  συστατικά  με 
ισχυρή  αντιοξειδωτική  δράση,  τα  οποία  συμβάλλουν  θετικά  στην 
αντιμετώπιση νοσημάτων του καρδιοαγγειακού συστήματος. Στα φύλλα, 
στον πυρήνα και στον φλοιό της ελιάς περιέχεται σε μεγάλες ποσότητες 
το συστατικό ελευρωπαϊνη. H ουσία αυτή είναι «ασπίδα» για την καρδιά, 
τόσο  στη  στεφανιαία  νόσο  όσο  και  στην  καρδιοτοξική  δράση  που 
προκαλούν  κάποια  αντικαρκινικά  φάρμακα.  Στο  συμπέρασμα  αυτό 
κατέληξε  ομάδα  επιστημόνων  της  B Πανεπιστημιακής  Kαρδιολογικής 
Kλινικής του νοσοκομείου «Aττικόν», ύστερα από πολυετείς έρευνες στο 
πειραματικό εργαστήριο, σε συνεργασία με τη Φαρμακευτική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Aθήνας.

http://www.oliveoil-messinia.gr/ugeia-a-diatrofikh-aksia/diatrofikhaksia.html


Tα ευρήματα της μελέτης παρουσίασαν ο διευθυντής της Kλινικής, 
καθηγητής Kαρδιολογίας  κ.  Δημήτρης Kρεμαστινός,  η  καθηγήτρια 
κ. Eυαγγελία Kρανιά  και  οι  αναπληρωτές  καθηγητές  κ.  Eυστάθιος 
Hλιοδρομίτης και  Iωάννης Λεκάκης, με αφορμή το 2ο Eτήσιο Διεθνές 
Συνέδριο «Eξελίξεις και Προοπτικές στην Kαρδιολογία». Aναφερόμενοι 
στη δράση της ελιάς, οι επιστήμονες είπαν ότι η φυσικός αυτός καρπός 
περιέχει  φαινόλες με ευεργετική δράση. Aπό τη μία,  προστατεύουν τα 
κύτταρα του σώματος από ισχυρά δραστικές ουσίες, όπως οι ελεύθερες 
ρίζες,  οι  οποίες  συνδέονται  με  εκδήλωση χρόνιων ασθενειών,  όπως ο 
καρκίνος  και  τα  καρδιαγγειακά  νοσήματα. Aπό  την  άλλη,  ασκούν 
αντιλιπιδαιμική  δράση,  περιορίζοντας  τη  χοληστερίνη  και  τα 
τριγλυκερίδια.

Tο εντυπωσιακό είναι  ότι,  σύμφωνα με τους ερευνητές, την πιο 
μεγάλη προστασία παρέχουν τα τμήματα της ελιάς που πετάμε, δηλαδή 
το  κουκούτσι,  ο  φλοιός  και  το  φύλλο  του  δένδρου.  Aπό  τις  μελέτες 
προέκυψε ότι  η  δράση τους είναι  τόσο σοβαρή,  που θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί  με  δύο τρόπους. O ένας  είναι  να υπάρξει  επεξεργασία και 
παρασκευή  συμπληρωμάτων  διατροφής,  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να 
καταναλώνουν για προληπτικούς λόγους και υγιείς.  O άλλος θα ήταν να 
δημιουργηθεί  φάρμακο  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  χορηγείται  από  το 
στόμα  ή  και  παρεντερικά  σε  ανθρώπους  με  καρδιολογικό  πρόβλημα, 
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ισχαιμικών επεισοδίων. Tο ίδιο σκεύασμα θα 
είχε προστατευτική δράση και σε καρκινοπαθείς, οι οποίοι ακολουθούν 
θεραπεία με ογκολογικά φάρμακα, τα οποία είναι τοξικά για την καρδιά.

Ίσως να μην το γνωρίζατε, αλλά έχει και καλωπιστικές ιδιότητες.

Ήδη  από  την  εποχή  του  Iπποκράτη  το  ελαιόλαδο  φημιζόταν  για  τις 
πολλές  θεραπευτικές  του  ιδιότητες,  ιδιαίτερα  δε  στις  δερματικές 
παθήσεις. Στην αρχαιότητα, άλλωστε, που δεν γινόταν χρήση σαπουνιού 
για την προσωπική υγιεινή, οι άνθρωποι άλειφαν τα μαλλιά και το σώμα 
τους με λάδι ελιάς για να τα καθαρίσουν, να τα αρωματίσουν και να τα 
κάνουν πιο απαλά. Eπίσης, άλειφαν με αυτό κάποια από τα ρούχα τους 
για να τους χαρίσουν γυαλάδα.



Λάδι ελιάς. Ένα διαχρονικό καλλυντικο.
Xάρη στις αντιοξειδωτικές, αναπλαστικές και μαλακτικές του ιδιότητες, που 
είναι γνωστές από την αρχαιότητα, το ελαιόλαδο (olea europaea) κατέχει μία 
ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις φυσικές καλλυντικές ουσίες.
Ήδη  από  την  εποχή  του  Iπποκράτη  το  ελαιόλαδο  φημιζόταν  για  τις 
πολλές  θεραπευτικές  του  ιδιότητες,  ιδιαίτερα  δε  στις  δερματικές 
παθήσεις. Στην αρχαιότητα, άλλωστε, που δεν γινόταν χρήση σαπουνιού 
για την προσωπική υγιεινή, οι άνθρωποι άλειφαν τα μαλλιά και το σώμα 
τους με λάδι ελιάς για να τα καθαρίσουν, να τα αρωματίσουν και να τα 
κάνουν πιο απαλά. Επίσης, άλειφαν με αυτό κάποια από τα ρούχα τους 
για να τους χαρίσουν γυαλάδα.
Δραστικά συστατικά
Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως η βιταμίνη 
E και  οι  πολυφαινόλες,  αλλά και  σε  χλωροφύλλη (ειδικά το  παρθένο 
ελαιόλαδο). Επιπλέον, περιέχει και άλλα σημαντικά δραστικά συστατικά, 
όπως υψηλά ποσοστά βιταμίνης K, αλλά και ιχνοστοιχεία, όπως νάτριο 
και κάλιο, που είναι ευεργετικά για το δέρμα, και σίδηρο, που κάνει πολύ 
καλό στα μαλλιά.
Ιδιότητες
H  χλωροφύλλη  που  περιέχεται  στο  ελαιόλαδο,  λόγω  των  αυξημένων 
αντιοξειδωτικών ουσιών που αυτό περιέχει, έχει μεγαλύτερη αντοχή και 
σταθερότητα  στο  φως  συγκριτικά  με  άλλα  είδη  ελαίων.  Αν,  λοιπόν, 
αλείψετε με ελαιόλαδο το δέρμα και τα μαλλιά σας, θα τα ωφελήσετε, θα 
τα προστατέψετε κυρίως από ξηρότητα και θα βελτιώσετε την υφή τους. 
Χάρη  στην  αντιοξειδωτική  δράση  που  έχουν  οι  πολυφαινόλες  και  η 
βιταμίνη  E,  προστατεύεται  το  δέρμα  από  πρόωρη  γήρανση,  αφού 
«καταπολεμώνται» οι καταστροφικές ελεύθερες ρίζες. Για να διατηρεί το 
ελαιόλαδο τη διατροφική του αξία, που είναι σημαντικότατη πρώτα από 
όλα για λόγους υγείας (π.χ. έχει αντιοξειδωτική δράση στα κύτταρα του 
οργανισμού, ενώ τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα που περιέχει σε μεγάλη 



επάρκεια  βοηθούν  στη  μείωση  της  «κακής»  χοληστερίνης  και  στην 
αύξηση  της  «καλής»,  απομακρύνοντας  έτσι  τον  κίνδυνο  εκδήλωσης 
καρδιακών νοσημάτων κ.ά.), είναι καλύτερο να καταναλώνεται ωμό στις 
σαλάτες και στα φαγητά.

Συνταγές με λάδι ελιάς
Λάδι ελιάς για θρέψη των μαλλιών: Αναμείξτε 50 ml λάδι ελιάς και 50 
ml δαφνέλαιο. Περάστε το στα μαλλιά σας πριν το λούσιμο (αν οι ρίζες 
σας είναι πολύ λιπαρές, βάλτε το προς τις άκρες των μαλλιών), τυλίξτε τα 
με μια ζεστή πετσέτα και αφήστε το λάδι να δράσει για μισή ώρα. Μετά 
λουστείτε κανονικά. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη μάσκα μία φορά την 
εβδομάδα  σε  περιόδους  που  νιώθετε  ότι  τα  μαλλιά  σας  χρειάζονται 
θρέψη και τόνωση. 
Λάδι για σκασμένα χέρια ή ξηρότητα στην επιδερμίδα: Tο λάδι αυτό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όσα σημεία του σώματος αντιμετωπίζουν 
ξηροδερμία ή σκασίματα. Καλύτερα να το χρησιμοποιείτε βράδυ, πριν 
τον  ύπνο.  Aναμείξτε  50  ml  λάδι  ελιάς,  50  ml  λάδι  καλέντουλας  και 
προσθέστε 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο γεράνι, 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο 
λεβάντας και 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο τριανταφυλλόξυλο. 
Για  χείλη  που  έχουν  σκάσει: Eνυδατώστε  τα  το  βράδυ  με  λίγο 
ελαιόλαδο.
Λάδι  για  την  ενδυνάμωση  των  βλεφαρίδων  και  για 
ντεμακιγιάζ: Aναμείξτε  ίσες  ποσότητες  από λάδι  αμυγδάλου και  λάδι 
ελιάς και φτιάξτε ένα μείγμα ελαίων για άψογο ντεμακιγιάζ, αλλά και για 
θρέψη των βλεφαρίδων. Θα σας ενθουσιάσει όταν δείτε πόσο καλά και 
απαλά καθαρίζει!
Για  την  περιοχή  των  ματιών: Mπορείτε,  όταν  δεν  χρησιμοποιείτε 
κάποια κρέμα, να βάζετε με ένα βαμβάκι λίγο ελαιόλαδο στην περιοχή 
που κάνει  την  εμφάνισή του το «πόδι  της χήνας»,  δηλαδή οι  πλαϊνές 
ακτινωτές ρυτίδες έκφρασης.

Σας έχουμε βρεί και μερικές συνταγές ομορφιάς

Συνταγές ομορφιάς
Αυτές  τις  απλές  συνταγές  χρησιμοποιώ  για  λαμπερά  μαλλιά, 
ενυδατωμένο  δέρμα,  φροντισμένα  νύχια.  Είναι  εύκολες,  ανέξοδες  και 
εγγυημένες!

Μάσκα για ξηρά μαλλιά

Θα χρειαστείτε:
1 κ.σ. ελαιόλαδο



2 κ.σ. μέλι
3-4 κ.σ. χλιαρό γάλα (ή κρέμα γάλακτος)

Οδηγίες
Ανακατεύετε το γάλα με το μέλι μέχρι να γίνουν πολτός. Προσθέτετε το 
λάδι.  Απλώνετε  το  μείγμα  στα  μαλλιά  και  τα  τυλίγετε  με  μια  ζεστή 
πετσέτα για 30 λεπτά.  Ξεπλένετε με  χλιαρό νερό και  τα λούζετε.  Για 
λαμπερά μαλλιά ξεβγάλτε τα με κρύο νερό, στο οποίο έχετε διαλύσει μια 
κουταλιά μηλόξιδο.

Μάσκα προσώπου για κανονικό δέρμα

Θα χρειαστείτε:
1 κ.γ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. θυμαρίσιο μέλι

Οδηγίες
Ανακατεύετε τα υλικά, απλώνετε το μείγμα σε πρόσωπο και λαιμό για 20 
λεπτά και αφαιρείτε με χλιαρό νερό.

Ενυδατική για τα χέρια

Θα χρειαστείτε:
1 μπολάκι χλιαρό γάλα
1 κ.σ. λάδι ελιάς
1 κ.σ. μαύρη ζάχαρη (ή λευκή)

Οδηγίες
Ανακατεύετε το λάδι με τη ζάχαρη και με το μίγμα τρίβετε ελαφρά τις 
παλάμες,  τα νύχια και  τους  καρπούς.  Σκουπίζετε καλά,  ξεπλένετε  και 
βάζετε τα χέρια για 10’ στο μπολάκι με το χλιαρό γάλα.

Το μυστικό

Πως ενυδατώνω και  αναζωογονώ το  δέρμα μου;  Αναμειγνύω 100  ml 
ελαιόλαδο με 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας και κάνω ένα ελαφρύ 
μασάζ  μετά  το  ντους.  Τονώνει,  τρέφει  και  ενυδατώνει  το  δέρμα  μου 
απόλυτα. Μην ξεχνάμε πως τα αντιοξειδωτικά του ελαιολάδου μπορούν 
να  αναστείλουν  το  σχηματισμό  των  ελεύθερων  ριζών  αποτελώντας 
παράγοντα επιβράδυνσης της γήρανσης. Εξάλλου, περιέχει περίπου σε 
κάθε  κουταλιά  της  σούπας  το  10%  της  απαραίτητης  ημερήσιας 
ποσότητας σε βιταμίνη Ε, η οποία βοηθά και στην καλή ποιότητα του 
δέρματος. 
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Η  δημοσκόπηση  πραγματοποιήθηκε  στην  περιοχή  των  Βατίκων. 
Συνοπτικά θα λέγαμε ότι οι βατικιώτες γνωρίζουν την διατροφική αξία 
του  ελαιολάδου  και  καταναλώνουν  αρκετό,  ωμό  και  μαγειρεμένο. 
Συνήθως το λάδι που καταναλώνουν τα νοικοκυριά προέρχεται από τον 
οικογενειακό  ελαιώνα  και  γι  αυτό  η  χρήση  σπορέλαιων  είναι 
περιορισμένη παρά το  ότι  είναι  αρκετά φτηνότερα από το ελαιόλαδο. 
Πολλά  νοικοκυριά  φτιάχνουν  ακόμα  το  δικό  τους  σαπούνι  από 
ελαιόλαδο. Μια συνήθεια που δημοσκοπικά φαίνεται να περιορίζεται με 
την  πάροδο  του  χρόνου.  Οι  κάτοικοι  των  βατίκων  έχουν  γενικά 
παραστάσεις  από  τον  κύκλο  της  καλλιέργειας  της  ελιάς  και  οι 
περισσότεροι από αυτούς έχουν κάποτε συμμετάσχει σε ελαιοσυγκομιδή. 
Τέλος όταν αγοράζουν ελαιόλαδο οι  βατικιώτες ενδιαφέρονται  κυρίως 
για  τον  τόπο  παραγωγής  (προτιμώνται  τα  ντόπια  λάδια)  και 
δευτερευόντως για την τιμή.



Η ελιά στην ποίηση.

Η ελιά είναι τόσο όμορφη.... και γι' αυτό έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης
για Έλληνες και Ξένους καλλιτέχνες. 
Η ελιά και το λάδι  στην ζωή μας δεν υπάρχει μόνο στην διατροφή και 
δεν χρησιμοποιείται μόνο για φαρμακευτικούς σκοπούς. Συναντάμε και 
αλλού το θέμα αυτό όπως για παράδειγμα στην ποίηση.

 Δεκάδες τα ποιήματα, πολλοί οι ποιητές που έγραψαν για την ελιά. Από 
τον Όμηρο μέχρι τους πιο σύγχρονους. Ο άγιος παππούς Όμηρος έδειξε 
την  αγάπη  του  για  την  ελιά  μέσα  στους  χιλιάδες  στίχους  του,  αγάπη 
διακριτή  σε  πολλά  αποσπάσματα  της  Οδύσσειας  (κυρίως)  και  της 
Ιλιάδας.
Στον Κωστή Παλαμά η ελιά είναι του ήλιου η θυγατέρα, η χαϊδεμένη και 
αγαπημένη. Ο ήλιος  θρέφει την ελιά με την αγάπη του κι εκείνη παντού 
και  πάντα  αυτόν  θέλει  να  κοιτάζει.  Η  σχέση  ήλιου  και  ελιάς  στο 
επίκεντρο. Η ελιά παντού στέκεται και δίνει τους καρπούς της, μέχρι τα 
βαθιά της γηρατειά.
 Στον ίσκιο της ελιάς ξεκουράστηκε ο Ιησούς στο δάσος των ελαιών λίγο 
προτού σταυρωθεί και το δάκρυ του πότισε για πάντα τη ρίζα της. Η ελιά 
που τη φροντίζει ο μόχθος των φτωχών και σπανίως των πλουσίων. Η 
ελιά που χορεύει μέσα στη νύχτα με τον άνεμο, με το φως του φεγγαριού 
πάνω στη ασημένια της φύλλα. 

Κωστής Παλαμάς
Είμαι του ήλιου η θυγατέρα
Η πιο απ’ όλες χαϊδευτή
Χρόνια η αγάπη του πατέρα 
Σ΄ αυτό τον κόσμο με κρατεί



Όσο να πέσω νεκρωμένη
Αυτόν το μάτι μου ζητεί.
Είμ’ η ελιά η τιμημένη
Όπου και αν λάχει κατοικία
Δε μ’ απολείπουν οι καρποί.
Ως τα βαθιά μου γηρατειά,
Δεν βρίσκω στην δουλειά ντροπή.
Μ’ έχει ο θεός ευλογημένη,
Και είμαι γεμάτη προκοπή.
Είμ’ η ελιά η τιμημένη.
Εδώ στον ίσκιο μου μ’ αποκάτω
Ήρθ’ ο Χριστός να αναπαυθεί
Κι ακούστηκ’ η γλυκιά λαλιά του
Λίγο προτού να σταυρωθεί.
Το δάκρυ του, δροσιά αγιασμένη,
Έχει’ ς τη ρίζα μου χυθεί.
Είμ’ η ελιά η τιμημένη.
Και φως πράστατο χαρίζω
Εγώ στην άγρια τη νύχτα.
Τον πλούτο πα δεν τον φωτίζω,
Συ μ’ ευλογείς φτωχολογιά.
Κι αν απ’ τον άνθρωπο διωγμένη,
Με φέγγω μπρος στην Παναγιά.
Είμ’ η ελιά η τιμημένη.

Ιωάννης Πολέμης
Ευλογημένο να ‘ναι ελιά το χώμα που σε τρέφει
κι ευλογημένος ο καρπός που πίνεις απ’ τα νέφη
κι ευλογημένος τρεις φορές Αυτός που σ’ έχει στείλει
για το λυχνάρι του φτωχού, για τ’ άγιου το καντήλι.   

Πατρίδα τα λιοτρίβια σου
δουλεύουν νύχτα μέρα
με του λαδιού τη μυρωδιά
γεμίζουν τον αέρα.
Κι είν’ οι ελιές, Πατρίδα μου
ακούραστες γριούλες
Με τον καρπό τους τρέφουνε
παιδάκια και μανούλες.
Κι είν’ οι ελιές, Πατρίδα μου
Δέντρα ευλογημένα
που στέκονται στον άνεμο



με τα κλαδιά απλωμένα. 

Λορέντζος  Μαβίλης  "  λιά"Ἡ Ἐ
Στὴν κουφάλα σου ἐφώλιασε μελίσσι,
γέρικη ἐλιά, ποὺ γέρνεις μὲ τὴ λίγη
πρασινάδα ποὺ ἀκόμα σὲ τυλίγει
σὰ νἄθελε νὰ σὲ νεκροστολίσει.
Καὶ τὸ κάθε πουλάκι στὸ μεθύσι
τῆς ἀγάπης πιπίζοντας ἀνοίγει
στὸ κλαρί σου ἐρωτάρικο κυνήγι,
στὸ κλαρί σου ποὺ δὲ θὰ ξανανθίσει.
Ὢ πόσο στὴ θανὴ θὰ σὲ γλυκάνουν,
μὲ τὴ μαγευτικὴ βοὴ ποὺ κάνουν,
ὁ λοζώντανης νιότης ὀμορφάδες
ποὺ σὰ θύμησες μέσα σου πληθαίνουν·
ὢ νὰ μποροῦσαν ἔτσι νὰ πεθαίνουν
καὶ ἄλλες ψυχὲς τῆς ψυχῆς σου ἀδερφάδες.

Οδυσσέας   Ελύτης
Έζησα τ’ όνομα το αγαπημένο 
στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς 
στον ρόχθο της ισόβιας θάλασσας.
Χάραξα τ’ όνομα το αγαπημένο 
στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς 
στον ρόχθο της ισόβιας θάλασσας.

Γιάννης Ρίτσος
Ποιος θα σταθεί 
στον ίσκιο της ελιάς, 
παρέα με το τζιτζίκι 
μη σωπάσει το τζιτζίκι, 
τώρα που ο ασβέστης 
του μεσημεριού 
βάφει τη μάντρα 
ολόγυρα του ορίζοντα 
σβήνοντας τα μεγάλα 
αντρίκια ονόματά τους;

Κατερίνα Αγγελάκη –Ρουκ 
Γυρνώντας απ’ τη θάλασσα με τη μάνα μου 
καθόμαστε να ξαποστάσουμε κάτω απ’ την ίδια 
πάντα ελιά. Μου διηγόταν τότε την ιστορία του 
μέρμηγκα και του τζίτζικα, πρώτα μαθήματα 
εγκράτειας, σωφροσύνης, μα πάνω απ’ το κεφάλι 



μας ξεφώνιζε ο ποιητής με πάθος στο λιοπύρι.
Ε, μάνα για ποιο χειμώνα μου μιλάς, 
τι δυστυχίες, τι πάγος, και ποια πείνα. 
Τούτο είναι το θαύμα εδώ, αρχίζει με την κάψα 
τελειώνει μόλις στα σκούρα μπει η μέρα 
τα σπόρια ζώνονται από παντού, 
τα βρίσκει το μερμήγκι, 
ενώ ο γκρίζος ασυλλόγιστος 
βουβαίνεται, παγώνει.
Αχ, μάνα μου κακότυχη, που γέννησες 
μια τζίτζικα, δεν ξέρει να μαζώνει!

Άγγελος Σικελιανός
…και λαγαρός κι ασάλευτος 
ο αγέρας του ελαιώνα. 
Μηδέ καπνίζουνε οι ελιές 
μιαν αχνή προς τον ήλιο.
…πάντα η ελιά θα είναι ιερή, 
και στον αιώνα η γλαύκα 
μαζί μ’ εμάς θε να κοιτάει 
στυλά τις θείες εσπέρες.

Ο ιερός καρπός και το αδάμαστο δέντρο της ελιάς έδεσε πολλούς 
ανθρώπους στο άρμα του. Πολλοί την αγάπησαν τόσο  που ζήτησαν να 
τους συνοδεύει  ακόμα και στην κατοικία την τελευταία.

Παντελής Πρεβελάκης
- Αγαπάς τα δέντρα, Γιωργάκη; Με ρώτησε. Ποιο αγαπάς περισσότερο;
- Την ελιά αγαπώ περισσότερο, αποκρίθηκα.
- Κι εγώ την ελιά … όταν πεθάνω, να φυτέψεις μιαν ελιά καταμεσίς στο 
μνήμα μου, να με ρουφήξει με τις ρίζες της. 
Κι απ’ τον καρπό που θα κάνει κάθε χρόνο, να μου ανάβεις ένα 
καντηλάκι.
- Έχε ζωή εσύ, κι εγώ ξέρω τι μνημούρι θα σου χτίζω, όταν έρθει η ώρα.
- Μπα; Είπε ξαφνιασμένη. Την ελιά μην ξεχάσεις! 
Σαν ξέρω από τα κόκαλα μου θ’ ανάψει ένα φωτάκι, δε φοβούμαι το 
θάνατο.

*
Ιωάννα Τσάτσου
Περιπλανήθηκα στο δάσος 
της γέρικης ελιάς. 
Κορμοί χοντροί στριμμένοι βασανισμένοι 



προσωπεία κορμοί πόνου. 
Πηγαίνω σ’ αυτούς έρχονται σε μένα 
παρουσίες αισθητές απουσίες 
στατικός χορός 
με κοιτάζουν με χίλια μάτια 
βλέπουν μέσα μου ότι δε γνωρίζω 
γίνομαι άπειρο κι εγώ 
γίνομαι το μηδέν. 
Πρόγονοι σεις που τις ριζώσατε 
δέσατε το μεγάλο μυστικό τους.

 Γιώργος Σεφέρης.
Δεν φανταζόμουνα έτσι τη θλίψη 
και το θάνατο 
έφυγα και ξαναγύρισα στη θάλασσα. 
Τη νύχτα πάνω στην κουβέρτα 
του Άη Νικόλα ονειρεύτηκα 
μια παμπάλαια ελιά να δακρύζει.

Ανδρέας Εμπειρίκος
Κλάδον ελαίας προσκομίζει μια νεράιδα.
Κρατά στα δόντια της ένα δαχτυλίδι
Τα δάχτυλά της έχουν ευγλωττία
Το μήνυμά της έρχεται από μακριά.

Στρατής Μυριβίλης
Οι κορμοί των δέντρων είναι βασανισμένοι 
από μια αγωνιώδη προσπάθεια. 
Συστρέφονται, γονατίζουν να προσευχηθούν, 
υψώνουν σκληρά μπράτσα, 
μέλη τυραννισμένα από την κίνηση, όλο
αγκώνες και γόνατα. Οι στριφτές ρίζες
βυζαίνουν από την καρδιά της γης το χρυσό για τη σαλάτα του φτωχού.

Ο Οδυσσέας και ο Τηλέμαχος οργανώνουν τον ξεκαμό των μνηστήρων 
στη ρίζα μιας ελιάς. Η ιερότητα ξεκάθαρη.

Ομήρου Οδύσσεια
Ραψωδία ν
Τότες καθ σαν στ ς ερ ς λι ς τ  ρ ζα ο  δυό τους,ί ῆ ἱ ῆ ἐ ᾶ ὴ ί ἱ
ν  δο ν π ς θ  ξεκ μουνε το ς τιμους μνηστ ρες.ὰ ῦ ὼ ὰ ά ὺ ἄ ῆ
*



Στον περίβολο του σπιτιού του φύτρωνε κορμός μακρόφυλλης ελιάς. Η 
ελιά στο σπίτι, η ελιά στο συζυγικό κρεβάτι. Η ελιά παντού. 
Ομήρου Οδύσσεια
Ραψωδία ψ (στ.206-227)
Μ’ αυτά τα λόγια θέλησε τον άντρα της να δοκιμάσει· ο Οδυσσέας όμως, 
γεμάτος αγανάκτηση, στράφηκε στην πιστή γυναίκα του μιλώντας:
«Γυναίκα, άσχημο λόγο πρόφερες, που την ψυχή δαγκώνει. 
Ποιος μετακίνησε την κλίνη; Το βλέπω δύσκολο 
και για τον έμπειρο τεχνίτη ακόμη. Μόνο θεός, αν ήθελε,
θα το μπορούσε κατεβαίνοντας να της αλλάξει θέση· θνητός που ζει, 
κι αν είναι στην ακμή της νιότης του, εύκολα δεν μπορεί να τη σαλέψει. 
Γιατί σ’ αυτή την τορνευτή μας κλίνη κάποιο σημάδι υπάρχει 
απαραγνώριστο – το ’καμα εγώ, άλλος κανείς. 
Φύτρωνε μέσα στου σπιτιού μας τον περίβολο κορμός μακρόφυλλης 
ελιάς,με θαλερό το φούντωμά της, κι αυτός χοντρός σαν μια κολόνα. 
Γύρω του εγώ την κάμαρη έχτισα και την ανέβασα 
με πέτρες πανωτές στο τελικό της ύψος· μετά τη στέγασα 
καλά από πάνω, και την ασφάλισα με κολλητά πορτόφυλλα, 
να αρμόζουν μεταξύ τους.
Τότε πια κούρεψα κλαδιά και φούντες της μακρόφυλλης ελιάς, 
κλάδεψα με επιδέξια τέχνη τον κορμό απ’ τη ρίζα του, 
με το σκεπάρνι τον πελέκησα, τον στάθμισα 
για να ισώσει, τον δούλεψα να γίνει κλινοπόδαρο, κι άνοιξα
 πάνω του τρύπες με το τρυπάνι. Αρχίζοντας μετά τον πλάνισα 
και πάνω άπλωσα του κρεβατιού την τάβλα τελειώνοντας, 
μ’ ασήμι, μάλαμα και φίλντισι την κλίνη στόλισα [...]. 

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ
«Θάλλει δε εις την χώραν ταύτην η γλαυκή παιδοτρόφος ελαία…»
Το κλωνάρι της γκρίζας ελιάς τα παιδιά μας τρέφει
Και αυτή ούτε νιος ούτε γέρος ούτε κανείς στρατηγός
Δε θα γίνει ποτέ ν’ αφανίσει
Με το χέρι του σαν θα την κόψει
Γιατί τα’ άγρυπνο μάτι του Δία
Της ελιάς που ‘ναι τούτος προστάτης
Την προσέχει πολύ κι η θεά Αθηνά.[…]
Τα φύλλα της πικρά και άνθη της φαρμάκι της ελιάς όπου πήγε το πουλί 
να κάνει τη φωλιά του. Και ήρθε από τον Άδη. Όχι όπου κι όπου. Και 
απάνω εκεί γίνεται ο μικρός, όμορφος διάλογος για τη…ζωή στον Άδη. 

Δημοτικό τραγούδι
Πουλάκι εβγήκε από τη γη και βγήκε 



από τον Άδη και πήγε κι έκαμε φωλιά 
σε μιας ελιάς κλωνάρι, 
που είναι τα φύλλα της πικρά 
και τα’ άνθια της φαρμάκι. 
Το’ μάθαν οι βαριόμοιρες 
και παν και το ρωτάνε:
-Πες μας, να ζεις, πουλάκι μου,
στον Άδη πως περνάνε; 
Τάχα είν’ οι νιοι με τα’ άρματα 
και οι νιες με τα στολίδια; 
Τάχα είν’ και τα μικρά παιδιά 
με τα πολλά παιχνίδια;
-Εκεί στολίδια δε φορούν 
κι άρματα δε βαστούνε 
και τα καημένα τα παιδιά 
τη μάνα τους ζητούνε.

*
Andriette Schoorel 
Κοιτάω έναν ορίζοντα με χιλιάδες ελιές
και ξαφνικά βλέπω εσένα μπροστά μου,
στητή και πεισματάρα με το σώμα
μιας γυναίκας που γεννήθηκε μέσα απ’ τη γη
μια χωριάτισσα Ελληνίδα με χοντρούς μηρούς.
Πάνω στα υψωμένα χέρια σου ακουμπούν
μ’ όλο το βάρος τους
τα κλαδιά και τα χιλιάδες φύλλα σου.
Η Αφροδίτη, έτσι γεννήθηκε και αυτή
μέσα απ’ τα κύματα όλο θάλασσα, όλο αφρό,
αναβλύζει έρωτα.
Αλλά εσύ μάνα ελιά είσαι όλο χώμα παλεύεις για κάθε στάλα νερού 
η αγάπη σου είναι λασπερή και βαριά
μετράς όχι τους εραστές, μα τα παιδιά σου
που τα γεννάς με πόνους
μέσα απ’ τα ροζιασμένα σπλάχνα σου.

'Ποιήματα  του Γιάννη Τζανή''

Της Ελλάδας η ελιά
Τον σίτον, τον οίνον και το έλαιον
Ευλόγησες, Κύριε,
Και της Ελλάδας την ελιά
Που γέμισε τους λόγγους,
Σκαρφάλωσε σε ράχες και πλαγιές,



Γαντζώθηκε λάβαρο αγέρωχο
Επάνω στους σκληρούς,
αδούλωτους μαυροντυμένους βράχους
Και πεντακόσια χρόνια σκοτεινά
Στάλαζε της υπομονής το έλεος
Κράτησε αναμμένο το καντήλι της ψυχής,
Ζέστανε την ελπίδα της Ανάστασης...

Τον σίτον, τον οίνον και το έλαιον
Ελλάδα, το φτωχό σον το ψωμί,
Κουράγιο επιούσιο,
Τον οίνο της μεταλαβιάς,
Αναίμακτη μετάγγιση της πίστης,
Το λάδι στις καθημερνές πληγές
Και την πικρή ελιά
Στην πείνα, στην ανάγκη
Στους ισχνούς ατέλειωτους αιώνες...

Κύριε ευλόγησε ξανά
Τη χρυσοπράσινη ελπίδα στις απότομες πλαγιές
Στους κουρασμένους βράχους,
στα υπομονετικά βουνά
Ζεστό μανδύα σε καιρούς δοκιμασίας... 

Στον ελαιώνα της Γερακινής
Στον ελαιώνα της Γερακινής
Χορεύοντας οι ελιές κατέβηκαν στη θάλασσα
Σκαλίζουν τα χαλίκια και μαζεύουν όμορφα
Κογχύλια στην ακρογιαλιά
Ενθύμια λαμπερά
Στης μνήμης τον πλημμυρισμένο Γαλαξία...

Ήπιαμε δροσερό νερό από της Γερακίνας το πηγάδι,
Ρουφήξαμε από τα φλογισμένα χείλια μπρούσκο νέκταρ δυνατό
Κι αναζητήσαμε το πιο πολύχρωμο χαλί
Με παπαρούνες ανυπόμονες
Και χαμομήλια ντροπαλά...

Έσκυψαν οι ελιές να ευλογήσουν το
μυστήριο,
Να κρύψουν τις γυμνές χειρονομίες,
Τις σταγόνες της σπονδής
Τα δάκρυα της ευτυχίας



Να σκεπάσουν με το θρόισμα
τις άναρθρες κραυγές
Τις σφυριχτές ανάσες,
Της καρδιάς το φτεροκόπημα
Να στάζουν στάλα στάλα της αγάπης το
έλεος...

Στα 2500 μ.Χ  .  
Μάταια περιμένεις, Νώε, το κλαδί ελιάς,
Το περιστέρι της ειρήνης
με το μήνυμα της Άνοιξης.
Η ελιά της Αθηνάς έχει μεταλλαχθεί
Δε βγάζει φύλλα χρυσοπράσινα
Που αντανακλούν την αισιοδοξία.
Δε στάζει πια το λάδι της αγάπης
Που γλυκαίνει τις πληγές
Το έλεος και για τον Ναζωραίου το καντήλι
Βγαίνει απ ευθείας απ' το χώμα
Για τ' αγαθά θηρία σου
Δεν έχει δάση στα ξερά βουνά...

Μάταια ονειρεύεσαι 
του τριφυλλιού το πράσινο κυμάτισμα 
Και τις λυτές πλεξούδες 
αναπεπταμένα λάβαρα στον μπάτη...

Ετούτος ο κατακλυσμός που σκέπασε τη γη 
Δεν έπεσε απ' τ' ουρανού 
τα ευλογημένα σύννεφα... 

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
 Τα χρώματα λαδιού είναι το πιο κλασικό υλικό ζωγραφικής για πίνακες. 
Όλοι  οι  μεγάλοι  ζωγράφοι  πού έμειναν  στην ιστορία  χρησιμοποίησαν 
λάδια  για  τα  αριστουργήματά  τους.  Τα  λάδια  στην  αρχή  τα 
παρασκεύαζαν  οι  καλλιτέχνες  μόνοι  τους  κι  αυτό  ήταν  ένα  πολύ 
σημαντικό κομμάτι της δουλειάς τους. Κάθε ένας είχε δικές του συνταγές 
και  υλικά  που  κρατούσαν  μυστική  τη  σύνθεση  των  χρωμάτων  που 
χρησιμοποιούσε και αυτό αποτελούσε μέρος της αξίας του έργου του. 
Επίσης έπρεπε να βρουν συστατικά τέτοια που εκτός από την δημιουργία 
της απόχρωσης που επιθυμούσαν,  έπρεπε να δίνουν αντοχή στο χρόνο 
και  ανθεκτικότητα  στους  πίνακές  τους. Σήμερα  τα  χρώματα  αυτά 
παράγονται  από  βιομηχανίες.  Υπάρχουν  πολλές  εταιρείες  που 
παρασκευάζουν  λάδια  υψηλής  ποιότητας  και  σε  εκατοντάδες 



αποχρώσεις. Αυτό απλοποιεί φυσικά πολύ τα πράγματα για τον ζωγράφο. 
Από την άλλη, βέβαια,  χάνεται η μαγεία του χειροποίητου που ειδικά 
στις τέχνες έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Ας δούμε και μερικούς πίνακες με την ελιά

ΠΙΝΑΚΑΣ Luigi Bechi

Πίνακας-Τάσσος



Τάσσος "Ελιές"

ΠΙΝΑΚΑΣ Cesare Μarchesini



Ο  Βαν  Γκογκ, η  βασανισμένη  ψυχή  του  19ου  αιώνα,  άρχισε  να 
ζωγραφίζει στα 27 του χρόνια. Μέσα σε μια δεκαετία δημιούργησε τόσα 
και τέτοια αξιόλογα έργα που πρόλαβε-μετά θάνατον!- να μπει στην ελίτ 
των ζωγράφων παγκοσμίως. Ο ιδιοφυής καλλιτέχνης ζωγράφιζε προς το 
τέλος  της  ζωής  του  σχεδόν  έναν  πίνακα  την  ημέρα  αφήνοντας  ένα 
τεράστιο έργο στους επόμενους ζωγράφους.

Η αγάπη του για τις ελιές εκφράστηκε μέσα από μια σειρά πίνακες οι 
περισσότεροι από τους οποίους ζωγραφίστηκαν το 1889 στο Σαν Ρεμί 
όπου ζούσε στο ίδρυμα του Αγίου Παύλου. Ζωγράφιζε τις  ελιές  όταν 
έπαιρνε άδεια και καθώς τις έβλεπε ήταν το πλέον αγαπημένο του θέαμα 
και θέμα. Η ελιά για τον Βαν Γκογκ συμβόλιζε τη ζωή και οι πίνακες του 
κωδικοποιούσαν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με την ελιά να 
αποτελεί ένα δέντρο-σύμβολο.  

Η αγροτική εργασία της συγκομιδής του καρπού, το δέντρο της ελιάς, τα 
τοπία, ο καρπός, οι άνθρωποι της, όλα ήρθαν στο μικροσκόπιο και τα 
χρώματα του.









Van Gogh – Passeio ao Crepúsculo

Van Gogh – Olvivenhain
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