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Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί 

Αθανασιά Φωτεινή 

Ηλιάδη Αναστασία 

 

 

 

Μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
 
 

Τάξη Α΄1 Τάξη Α΄2 

Αποστολόπουλος Θεόφιλος Ζένος Διονύσιος 

Θεοδώρου Κωνσταντίνα Θεοδώρου Μυρτώ – 

Ευφροσύνη 

Θεοδώρου Νικόλαος Καμπισιούλης Αγγελής 

Καβράκη Αναστασία – 

Νεκταρία 

Κορδικότσης Αλέξανδρος 

Κοντακτσής Νικήτας Κούκη Τζανέτο  

Κούκη Ματέο Κυριάκη Αλεξάνδρα  

Κυριακοπούλου Αναστασία Κυριάκης Νικόλαος  

Λεονάρδος Σταύρος Μάρκου Σαμπρίνα  

Λιακοπούλου Μαρία Ντετζόρτζιο Αναστασία 

Μαυραντζώτου Ιωάννης Πανουργιάς Ιωάννης 

Μήτση Γεώργιος Πεντάρης Ευτύχιος 

Μήτση Κωνσταντίνος Πρίφτη Έστερ  

Μπεκιάρη Άρτεμις  Σολωμού Δανάη – 

Παναγιώτης 

Παλυβού Αικατερίνη Σταμούλης Σταμάτης 

Παχής Φώτιος Τραυλοπάνου Βασιλική  

Πέτρου Χρήστος Τσάνη Βίκτωρ  

Πζεπιούρα Νικολάι Τσιρίκος Αντώνης 

Ροδοκανάκη Μαρία Τσούνης Λάμπρος 

Τάφα Αντουέλα Φραγκιά Αθανασία 

Φίζη Λούνα  

Χρυσανθοπούλου Αγλαΐα 
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Σκοποί του προγράμματος  

 

 Να κατανοήσουν οι μαθητές μας έννοιες, διαδικασίες σειράς 

ενεργειών στην προσέγγισης ενός θέματος 

 Να εξασκηθούν στην ομαδική εργασία, στη συλλογή 

πληροφοριών και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας. 

 Να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν βιωματικά το θέμα.  

 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να αντιληφθούν οι μαθητές μας τη σπουδαιότητα της 

Μεσογειακής διατροφής γενικότερα 

 Να διαπιστώσουν το πόσο σημαντικά είναι η ελιά και τα 

παράγωγά της, καθώς και το ψωμί στη διατροφή του ανθρώπου, 

ακόλουθα, στην ίδια τη διαβίωσή του. 

 

Επιλογή θέματος 

 Το θέμα της υγιεινής διατροφής είναι πολύ σημαντικό. 

 Στη χώρα μας η υγιεινή διατροφή είναι συνώνυμη με τη 

μεσογειακή διατροφή. 

 Αποφασίσαμε, λοιπόν, να ασχοληθούμε με δύο μεγάλα κεφάλαια 

της Μεσογειακής διατροφής: το ψωμί και την ελιά. 
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ΨΩΜΙ 
 

5. ΤΟ  ΨΩΜΙ  ΚΑΙ  Η  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ  ΤΟΥ  ΑΞΙΑ 
 

 Το  ψωμί  αποτελεί  την  πιο  βασική τροφή  του  

ανθρώπου  εδώ  και  χιλιάδες  χρόνια. Τα παιδιά  από  μικρά  

μαθαίνουν  να αγαπούν  το ψωμί, να  μην  το  πετάνε, να  το  

φυλάνε. 

      Το  ψωμί, με  τα  δημητριακά, βρίσκεται  στη  βάση  της  

πυραμίδας  της  μεσογειακής  διατροφής. Είναι  η  πηγή  από  

την  οποία  ο  άνθρωπος  αντλεί  τα  βασικότερα  θρεπτικά  

συστατικά. 

       Το  ψωμί  και  τα  δημητριακά  μας  παρέχουν  το  30%  της  

ημερήσιας  ενέργειας. Απ’  αυτά  παίρνουμε  ενέργεια  τους 

υδατάνθρακες, που  είναι  για  τον  οργανισμό  μας  όπως  

ακριβώς  τα  καύσιμα  στο  αυτοκίνητο. Μας  δίνουν  γρήγορη  

σκέψη, καθαρό  μυαλό  και  μας  κρατούν  ξεκούραστους. 
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6. ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΟΡΟ ΣΤΟ ΨΩΜΙ 
 

 Για να φθάσει το ψωμί στο τραπέζι μας, χρειάζονται πέντε 

«βήματα», τα οποία κρατούν πολλούς μήνες και για να γίνουν 

όλα σωστά χρειάζεται πολλά δουλειά και μεγάλη προσπάθεια. 

 

 

α) Όργωμα – Σπορά  

  
Ο γεωργός περιμένει τα πρωτοβρόχια για να ποτιστεί το 

χωράφι και να μαλακώσει το χώμα. Μετά τις πρώτες 

φθινοπωρινές βροχές οργώνει το χωράφι και το αφράτο χώμα 

είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον ευλογημένο σπόρο του σιταριού. 

Το όργωμα γίνεται με το αλέτρι, το οποίο τραβούν (σέρνουν) 

ζώα, όπως άλογα ή βόδια. 
 Η σπορά γίνεται αμέσως μετά, από τα μέσα Οκτωβρίου ως 

τα τέλη Νοεμβρίου. Ο γεωργός ρίχνει το σπόρο στα ανοιγμένα 

αυλάκια και στη συνέχεια τον σκεπάζει πάλι με χώμα. Εκεί θα 

παραμείνει ο σπόρος και στις αρχές της άνοιξης θ’ αρχίσει να 

φυτρώνει. 

 Την άνοιξη τα σπαρτά μεγαλώνουν και τον τελευταίο 

μήνα, το Μάιο αποκτούν το στάχυ. Τον Ιούνιο τα στάχυα έχουν 

ήδη ωριμάσει και γίνονται κατακίτρινα. 
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β) Θερισμός 

  

Αρχίζοντας ο Ιούνιος (ο «Θεριστής») αρχίζει και ο 

θερισμός. Χρειάζονται πολλοί θεριστές για κάθε χωράφι, γι’ 

αυτό όλοι βοηθούν. Κόβουν τα ώριμα στάχυα με τα δρεπάνια. 

Μετά δένουν τα θερισμένα στάχυα σε δεμάτια και τα 

μεταφέρουν στο αλώνι, σκληρό και επίπεδο μέρος, όπου τα 

απλώνουν να ξεραθούν καλά. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Ο  θερισμός     

 (Ελαιογραφία, 1971) 

  

  

  

 Το έδαφος στο αλώνι έχει βραχεί και έχει πατηθεί καλά, έτσι 

που να είναι πολύ σκληρό. Το σχήμα του είναι κυκλικό και στο 

κέντρο του έχει ένα ψηλό στύλο. Από αυτόν το στύλο δένουν τα 

ζώα που αλωνίζουν. 
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γ) Αλώνισμα 

  
 Το αλώνισμα γίνεται το μήνα Ιούλιο (τον «Αλωνάρη»). Ο 

γεωργός με τη βοήθεια των ζώων (αλόγων ή βοδιών) αλωνίζει τα 

στάχυα. Τα ζώα βαδίζουν μέσα στο αλώνι πατώντας με τα πόδια 

τους τα στάχυα για να ξεχωρίσει ο καρπός από τα άχυρα, δηλαδή το 

βλαστό και τα φύλλα. Στη συνέχεια, με το δικράνι, μια μεγάλη 

πηρούνα, μαζεύουν τα μεγάλα άχυρα και τα βγάζουν από το αλώνι. 

Μέσα στο αλώνι μένει ο καρπός με πολύ ψιλά άχυρα.   

 

 
Το αλώνισμα 

 

 Μετά, μια μέρα που φυσάει, γίνεται το λίχνισμα, δηλαδή ο 

διαχωρισμός του καρπού από το ψιλό άχυρο.    Αυτή  η  δουλειά  

γινότανε  με  ξύλινα  διχάλια       ή  τριχάλια,  δηλαδή  ξύλινα  

ραβδιά  με  δύο  ή τρία  δόντια  μπροστά. Ο καρπός είναι πιο 

βαρύς και μένει στο έδαφος, ενώ το άχυρο που είναι πιο 

ελαφρύ, παρασέρνεται από τον αέρα. Όταν  τελείωναν  με  τα  

άχυρα  έβαζαν  το  αλωνόφτυαρο. Ένα  ραβδί  διχτυωτό σαν  

κόσκινο  στη  μια  άκρη. Μ’  αυτό  σήκωναν  τον  καρπό  στον  

αέρα  και  καθάριζε  η  σκόνη  από  τα  στάχυα. 

 Το άχυρο το χρησιμοποιούν για τροφή των ζώων κατά τη 

διάρκεια του επόμενου χειμώνα. 
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δ) Άλεση 

  
Για να φτιάξουν το αλεύρι πάνε τον καρπό στο μύλο. Εκεί 

τον αλέθουν, δηλαδή τον πιέζουν και τον τρίβουν με τις 

μυλόπετρες. Αυτές οι πέτρες κινούνται με τη δύναμη του νερού 

(νερόμυλος), του ανέμου (ανεμόμυλος) ή ακόμα και με το χέρι 

(χειρόμυλος). 

  

 
 

 

Το αλεύρι που παίρνουν από το μύλο το βάζουν σε 

τσουβάλια και το μεταφέρον με ζώα στο σπίτι. Εκεί το 

αποθηκεύουν σε μέρος στεγνό και δροσερό. 
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ε)Ζύμωμα – Ψήσιμο  
  

Για να ζυμώσουν, ανακατεύουν το αλεύρι με νερό και 

προσθέτουν το προζύμι. Δουλεύουν αυτό το μίγμα με τα χέρια 

τους για αρκετή ώρα μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή και 

ελαστική. Την πλάθουν σε καρβέλια και την αφήνουν σε ζεστό 

μέρος, σκεπασμένη για λίγη ώρα. Το προζύμι θα βοηθήσει τη 

ζύμη να «γίνει», να φουσκώσει. Τότε είναι έτοιμη για 

φούρνισμα.  

 Βάζουν τα καρβέλια σε δυνατό φούρνο και τα ψήνουν. 

Όταν βγάζουν το ψωμί από το φούρνο έχει ένα ωραίο 

χρυσοκάστανο χρώμα και μοσχοβολάει! Είναι τόσο νόστιμο!  

 

 

 
 

 

 Εδώ, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι όλα τα 

παραπάνω γίνονταν παλιότερα. Σήμερα πολλές από αυτές τις 

διαδικασίες τις κάνουν μηχανές (όργωμα και σπορά με τρακτέρ, 

θεριζοαλωνιστικές μηχανές, ηλεκτροκίνητοι μύλοι, ζυμωτήρια, 

ηλεκτρικοί φούρνοι κ.λπ.)  Το  άλεσμα  του  σιταριού  γίνεται  

από  τις αλευροβιομηχανίες. 

       Το  σιτάρι  καλλιεργείται  σε  αργιλώδη  εδάφη. Πριν  από  

το  φθινόπωρο  πρέπει  να  γίνουν 1 – 2 οργώματα  και  να  

σβαρνιστεί  το  έδαφος, έτσι  ώστε  στην  επιφάνειά  του  να  

μην  υπάρχουν  μεγάλοι  σβόλοι. Η  σπορά  γίνεται  συνήθως  

μετά  τα  πρωτοβρόχια, σε  γραμμές (μόνο  σε ανώμαλα  εδάφη  

γίνεται  στα «πεταχτά», με  το  χέρι). Αν  η  σπορά  γίνεται  με   
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σπαρτική  μηχανή, είναι  δυνατό  να  συνοδεύεται  και  με  

ταυτόχρονη  λίπανση. 

      Το  σιτάρι  φυτρώνει  σε  3 – 5  ημέρες  και  το νεαρό  

φυτό  διατηρείται  στη  διάρκεια  του  χειμώνα. Την  άνοιξη, με  

την  άνοδο  της  θερμοκρασίας, αρχίζει  η  γρήγορη  ανάπτυξή  

του  και  είναι  απαραίτητη  η επιφανειακή  λίπανση  του  

εδάφους  με  αζωτούχα  λιπάσματα. Τα  ζιζάνια  που  

εμφανίζονται, καταπολεμούνται  με  βοτανίσματα  και  με  

ειδικά  φάρμακα. 

      Η  ωρίμανση  του  φυτού  ολοκληρώνεται – ανάλογα  με  

τον  τόπο, τις  ειδικές  συνθήκες  και  την  ποικιλία – στην  

περίοδο  Ιουλίου – Αυγούστου. 

       Κίνδυνοι  από  αρρώστιες (δαυλίτης, άνθρακας) 

αποφεύγονται  με  την  απολύμανση  του  σπόρου  με  δαυλιτίνη  

ή  γαλαζόπετρα. Για  τη  συντήρηση  του  σιταριού  σε  

αποθήκες  γίνεται  επίσης  απολύμανση  των  κτιρίων  και  

χρήση  κατάλληλων  απολυμαντικών.  
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7. Η  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ  ΨΩΜΙΟΥ 

 
         Οι  πρωτόγονοι  άνθρωποι  χρησιμοποιούσαν  τους  

δημητριακούς  σπόρους, που  τους  έτρωγαν  ωμούς  ή  τους  

έβραζαν  και  τους  έκαναν  χυλό. Κατάλοιπα  ενός  τέτοιου  

χυλού  είναι  το  ελληνικό  κουρκούτι, η  ιταλική  πολέντα, η  

ρουμάνικη  μαμαλίγκα.  

        Ψωμί  από  σιτάρι  συναντάται  για  πρώτη   φορά  στην  

Αίγυπτο, όπου, όπως  αναφέρει  ο  Ηρόδοτος, το  ζύμωναν  με  

τα  πόδια. Πριν  από  τον  Ηρόδοτο, ο  Όμηρος  αναφέρει  ένα  

είδος  αλεύρου, που  το  ονόμαζε  άλφιτα, χωρίς  όμως  να  

κάνει  μνεία  για  το  πώς  χρησιμοποιούταν. Γεγονός  πάντως  

είναι  ότι  οι  αρχαίοι  Έλληνες  πρόσφεραν  ψωμί  στους  θεούς, 

το  λεγόμενο «θειαγόνον». Συγκεκριμένα  στα  Θεσμοφόρια 

(γιορτή  της  Δήμητρας  στην  Ελευσίνα), προσφέρονταν  ειδικά  

ψωμιά  που  ονομάζονταν  «μεγαλάρτοι». 

 

    

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

     Μέσα  στις  ασχολίες  στις οποίες εκπαιδεύονταν τα κορίτσια 

στην αρχαία Αθήνα ήταν το άλεσμα (εικ.α) και το ζύμωμα. 

    Αξιοπρόσεκτος  είναι  ο  ρόλος  της  γυναίκας αριστερά, που  

με  συνοδεία  αυλού δίνει  ρυθμό στις κινήσεις των γυναικών που 

ζυμώνουν (εικ. β) 

      Τα  ειδώλια είναι του 5
ου

 αι. π.Χ. από τη    Βοιωτία. 

 (Αρχαιολογικό  Μουσείο Βερολίνου) 
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 Εκείνοι  όμως  που  μετέβαλαν  σε  εμπορική  επιχείρηση  

την  κατασκευή  και  την  πώληση  του  ψωμιού  ήταν  οι  

Ρωμαίοι. Αυτό  το  πληροφορούμαστε  απ’  την  Πομπηία, όπου  

βρέθηκαν  ολόκληρες  εγκαταστάσεις  αρτοποιίας, μέρος  των  

οποίων  φυλάγεται  στο  Μουσείο  της  Νάπολι. Σήμερα  τα  

μέσα  της  παρασκευής  του  ψωμιού  έχουν  εξελιχτεί, με  

αποτέλεσμα  να  πετυχαίνεται  μια  συνεχής  βελτίωση  της  

ποιότητάς  του.  
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8. ΜΥΘΟΙ 
 

    Η  ιστορία  της  καλλιέργειας  του  σιταριού  χάνεται  στα  

βάθη  του  χρόνου. Σύμφωνα  με  την  ελληνικά  μυθολογία, η  

Δήμητρα  η  θεά  της  γεωργίας, πρόσφερε  στους  ανθρώπους  

το  πολύτιμο  αυτό  δώρο, δίνοντας  σπόρους  σιταριού  στον  

Τριπτόλεμο, ο  οποίος  γύρισε  όλο  τον  κόσμο και  διέδωσε  

την  καλλιέργεια  του  σιταριού, μαθαίνοντας  τους  ανθρώπους  

πώς να  σπέρνουν, να  θερίζουν  και  να  αλωνίζουν  τον «ήμερο  

καρπό». Ο  Ι. Κακριδής  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ότι:  

«οι  Έλληνες  χωρικοί  ένιωθαν  τη  θεά  δίπλα  τους  από  την  

ώρα  που  έβαζαν  το  χέρι  στο  αλέτρι  να  οργώσουν  ως  την  

ώρα  που  συγκόμιζαν  τον  καρπό  στις  αποθήκες – όλα  ήταν  

έργα  της  Δήμητρας». 
 

 

 

 Σε  μυστηριακή  τελετή  εικονίζονται  εδώ  οι           

δύο  μεγάλες        θεές της Ελευσίνας. Αριστερά  

η  Δήμητρα, σοβαρή, με          σκήπτρο  στο  

αριστερό  χέρι  και  στο  δεξί  στάχυα, τα           

οποία  παραδίδει  στον  Τριπτόλεμο  για  να  

διαδώσει  την      καλλιέργειά  τους  στον  

κόσμο. Δεξιά  η  Περσεφόνη  βαστούσε                               

 ίσως  κι  αυτή  στάχυα  με  το  ένα  χέρι, ενώ  με    

το  άλλο κρατάει  δάδα  αναμμένη  (Ανάγλυφο, 

440 – 430 π.Χ.)                 
 

 

 

 Ο  Τριπτόλεμος, καθισμένος  

σε  φτερωτό  άρμα, ατενίζει  την  

Περσεφόνη  που  κρατάει  δάδα  

αναμμένη  και  οινοχόη  για  τις  

σπονδές. Πίσω  από  τον  

Τριπτόλεμο  η  Δήμητρα  κρατάει 

 κι  αυτή  δάδα και στάχυα. 

.(Ερυθρόμορφος   σκύφος, 480 π.Χ.) 
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9. ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

  

 Η  χρήση  του  άρτου  στις  θρησκευτικές  τελετές  

χρονολογείται  από  τα  προϊστορικά  χρόνια. Οι  αρχαίοι  Έλληνες  

το  θεωρούσαν  ιερό  και  το  πρόσφεραν  στους  θεούς. Αλλά,  και  

οι  Νεοέλληνες  επηρεασμένοι, όχι  μόνο  από  τη  σπουδαιότητα  

που  έχει  στη  διατροφή μας, αλλά  και  από  τις  αντιλήψεις  της  

θρησκείας  μας  γύρω  απ’  αυτό  το  θεωρούν  ιερό. 

       Οι  χριστιανικές  αντιλήψεις  σχετικά  με  το  ψωμί  

δηλώνονται  τόσο  με  το  «Πάτερ  ημών», όπου  γίνεται  

αναφορά  στον  άρτον  ημών  τον  επιούσιον, όσο  και  με  την  

καθιέρωση  του αντίδωρου  που  συμβολίζει  το  σώμα  του  

Χριστού. 

      Η  Αρτοκλασία  είναι  μια  ειδική  τελετή  κατά  την  οποία  

ο  ιερέας  ευλογεί πέντε  άρτους (όσοι  ήταν  και  οι  άρτοι  με  

τους  οποίους  ο  Χριστός  χόρτασε  τα  πλήθη  στην  έρημο), 

τους  κόβει  σε  κομμάτια  και  τους  μοιράζει  στους  πιστούς. 

Μαζί  με  τους  άρτους  οι  πιστοί  φέρνουν  και  λάδι  και  

κρασί. Η  βασική  ευχή  της  αρτοκλασίας  αρχίζει  με τη  

φράση: «Ο  ευλογήσας  τους  πέντε  άρτους  εν  τη  ερήμω  και  

εξ  αυτών  πεντακισχιλίους  άνδρας  χορτάσας, Αυτός  

ευλόγησον  και  τους  άρτους  τούτους, τον  σίτον, τον  οίνον, το  

έλαιον  και  πλήθυναν  αυτά  εν  τη  πόλει  ταύτη  και  εις  τον  

κόσμον  Σου  άπαντα…» 
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10. Η  ΦΑΝΤΑΣΙΑ  ΣΤΟ  ΨΩΜΙ 

        

 Υπάρχει άρτος ζυμίτης  (ψωμί ανεβατό), άζυμος (λειψό), 

σεμιγδαλίτης (σιμιγδαλένιο), χονδρίτης (από χοντράλευρο), 

συγκομιστός (από διάφορα γεννήματα)-αυτός λέγει ότι είναι 

περισσότερο ευκοίλιος από τον καθαρό-,άρτος από ολύρες (από 

καλαμπόκι), από τίφες (από ένα είδος σιταριού) και από μελίνες 

(από ένα είδος κεχριού).Γίνεται δε ο χονδρίτης κυρίως από ζεια 

(είδος καλαμποκιού), γιατί από κριθάρι δε γίνεται χόνδρος. Από 

τον τρόπο του ψησίματος παίρνει διάφορα ονόματα, όπως 

ιπνίτης (του φούρνου). Άλλο είδος άρτου είναι ο εσχαρίτης 

(ψημένος στη σχάρα). 

          Ο Λυγκέας  ο Σάμιος στην επιστολή του προς το Διαγόρα 

συγκρίνοντας τα αθηναϊκά εδώδιμα με αυτά της Ρόδου λέει: 

«μολονότι (οι Αθηναίοι) υπερηφανεύονται ακόμα και για τους 

αγοραίους άρτους τους, οι Ρόδιοι παραθέτουν άρτους, κατά την 

αρχή και το μέσο του δείπνου, οι οποίοι καθόλου δεν 

υπολείπονται από εκείνους. Όταν οι συνδαιτυμόνες έχουν 

κουραστεί πλέον και χορτάσει, προσφέρουν νέα πολύ ευχάριστη 

απόλαυση, τον εξαίρετο εκείνο άρτο τον καλούμενο εσχαρίτη, ο 

οποίος συνδυάζει τόση γλυκύτητα και μαλακότητα και, όταν 

τρίβεται, ταιριάζει τόσο πολύ με το γλυκό κρασί, για να ανοίγει 

την όρεξη , ώστε είναι κάτι θαυμαστό. 

         Υπάρχει  και  άλλο  είδος  άρτου, η  αχαΐνη. Τον  άρτο  

αυτόν  αναφέρει  ο  Σήμος
1
  στο  όγδοο  βιβλίο  της  Δηλιάδος  

προσθέτοντας  ότι  τον  έκαναν  χάριν  των  γυναικών, που  

γιόρταζαν  τα  Θεσμοφόρια. Οι  άρτοι  αυτού  του  είδους  είναι  

μεγάλοι  και  η  γιορτή  έλαβε  το  όνομα  Μεγαλάρτια. 

          Ο  Αριστοφάνης  στο  έργο  του  Γήρας  αναφέρει  άρτον  

κριβανίτην  (του  φούρνου). Άλλο  είδος  είναι  ο  εγκρυφίας  

άρτος (σταχτόπητα). Άλλο  είδος  είναι  ο  δίπυρος (παξιμάδι) 

και  ο  άρτος  λάγανος (λαγάνα). Τούτο  είναι  είδος  ελαφρό  

και  θρεπτικό  και  πολύ  περισσότερο  το  είδος  που  

ονομάζεται  επανθρακίς (ψημένο  στα  κάρβουνα). 

         

Ο  Επίχαρμος
2
  εκθέτει  είδη  άρτων, όπως  τον  κριβανίτη, 

τον  σταιίτη (σιταρένιο  ψωμί), την  εγκρίδα (τηγανίτα  με  λάδι  

και  μέλι), τον  αλειφίτην (ψωμί  ψημένο  με  άλειμμα)  και  το   
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ημιάρτιον (μισό  καρβέλι). Ο  Σώφρων  αναφέρει  άρτον  

τυρόεντα (τυρόψωμο). Ο  Σοφοκλής  κάνει  μνεία  ορίδνου  

άρτου, δηλαδή  ψωμιού  με  ρύζι. Ο  Αριστοφάνης  αναφέρει  

κολλάβους (φραντζόλες)  και  τον  άρτον  που  ονομάζεται  

κολλύρα (κουλούρα). 

Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, Γ΄ 74 – 75 

                            Αποσπάσματα                                                                                                                     

Μετάφραση: Στ. Αλεξιάδης                                                                                      

___________ 

 

1.  Σήμος: Γραμματικός  και  περιηγητήε  από  την  Ηλεία, που  

άκμασε  το πρώτο  μισό  του 3
ου

 αι. π.Χ. Αποσπάσματα  του  

έργου  του  σώζει  ο  Αθήναιος. 

2.  Επίχαρμος: (5
ος

  αι. π.Χ.)κωμικός  ποιητής, που  διαμόρφωσε  

τη  σικελική  κωμωδία. 
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11. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ – ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ  
 

 

 Το  ψωμί  και  το  νερό  κάνουν  τον  άνθρωπο  γερό. 

 Όποιος  έχει  τέσσερα  μάτια  αγοράζει  σιτάρι, όποιος  

έχει  δύο  αλεύρι  κι  ο  στραβός  ψωμί. 

 Ο  λόγος  σου  με  χόρτασε  και  το  ψωμί  σου  φάτο. 

 Κάλλιο  ψωμί  και  κρεμμύδι και μ’  εκείνον  που  αγαπώ. 

 Κάλλιο  ξερό  ψωμί  με  ησυχία, παρά  τράπεζα με  

μελαγχολία. 

 Του  διακονιάρη  δώσε  ψωμιά  και  πόρτα  μην  του  

δείξεις. 

 Το  ψωμί  του  γέρου  πρέπει  να  ζυμώνεται  στα  νιάτα. 

 Πριν  δαγκάσεις, βεβαιώσου  αν  είναι  πέτρα  ή  ψωμί. 

 Η  μαγιά  του  γείτονα  δεν  κάνει  το  ψωμί  σου. 

 Όποιος  δε  θέλει  να  ζυμώσει, δέκα  μέρες  κοσκινίζει. 

 Η  βιάση  ψήνει  το  ψωμί, μα  δεν  το  καλοψήνει. 

 Όταν  λείπει  το  ψωμί  η  μέρα γίνεται  διπλή. 

 Ψωμί  δεν  έχουμε, ραπανάκια  για  την όρεξη  

γυρεύουμε. 

 Όλα  τα  στραβά  καρβέλια, η  νύφη μας  τα  κάνει. 

 Ο  πεινασμένος  καρβέλια  ονειρεύεται. 

 Απ’  όλα  τα  μυρωδικά  κάλλιο  μυρίζ’  ο  φούρνος. 

 Βγάζει  το  ψωμί  του 

 Αυτή  η  δουλειά  δεν  έχει  ψωμί 

 Δεν  έχει  ψωμί  να φάει 

 Είπαμε  το  ψωμί  ψωμάκι 

 Λίγα  είναι  τα ψωμιά  του 

 Ψωμοζεί 

 Γλυκό  ψωμί 

 Έχεις  να  φας  πολλά  καρβέλια 

 Το  πήρα  για  ένα  κομμάτι  ψωμί 

 Φάγαμε  ψωμί  κι  αλάτι 

 Έφαγα  ψωμί  σ’  αυτό  το  σπίτι 
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12. ΟΡΚΟΙ 
 

       Κάτι  που  δείχνει  χαρακτηριστικότατα  τη  λαϊκή  πίστη  

στην  ιερότητα  του  ψωμιού  είναι  ο  όρκος  πάνω  σ’  αυτό. 

«Μα  τούτο  το  ψωμί», λένε  στη  Θράκη , «Μα  τη  δύναμη  του  

ψωμιού», στα  Επτάνησα, «μα  τούτη  τη  μπουκουνιά», στην  

Κρήτη. Και  το  σηκώνουνε  στο  χέρι, κάνουνε  μ’ αυτό  το  

σταυρό  τους και  το  φιλούνε. 

      Αλίμονο  σ’  εκείνον  που  θα  παραβεί  έναν  τέτοιο  όρκο. 

Θα ’ναι  ένας  σιχαμερός «ψωμοπάτης», περιφρονημένος  από  

τους  ανθρώπους  και  καταραμένος  από  το  Θεό. «Επάτησε  το  

ψωμί», λένε  για  κείνους  που  δεν  τηρούν  τον  όρκο  τους  στο  

ψωμί  και  τους  περιφρονούνε. 

 

 

 
13. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

 
     Το  ψωμί  συνοδεύει  τον  κύκλο  της  ζωής  του  ανθρώπου  

από  τη  γέννηση  ως  το  θάνατο, τις  μεγάλες  γιορτές  και  τη  

θρησκευτική  λατρεία. 

 Πίτα  προσφέρεται  από  το  νονό  στο  παιδί  που  

πρόκειται  να  βαφτίσει  την  ημέρα  του  μυστηρίου. 

Θεωρείται  ότι  η  πίτα  είναι  η  δύναμη  του  παιδιού. 

 Η  επίσημη  έναρξη  του  γάμου, στη  Μάνη, γινότανε  την  

Τετάρτη. Οι  δύο  οικογένειες, της  νύφης  και  του  

γαμπρού, ζύμωναν  δύο  καρβέλια, τα  οποία  μπαίνανε  

την  ώρα  της  στέψης  κοντά  στα  

στέφανα. 

 Μετά  το  μυστήριο  του  γάμου  το  

νέο  ζευγάρι  πηγαίνει  στο  σπίτι  

του  γαμπρού, όπου  η  νύφη  

στέκεται  στην  κεντρική  πόρτα  

του  σπιτιού. Στο  κεφάλι  της  οι  

γονείς  του  γαμπρού  τοποθετούν  

μια  κουλούρα. Μετά τη  χαράζουν  

σε  τέσσερα  κομμάτια  και  δίνουν  

το  ένα  κομμάτι  στη  νύφη  που  το  

πετάει  μέσα  στο  σπίτι.   
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 Σε  πολλά  μέρη  της  Ελλάδας  την  Πέμπτη  ή  

Παρασκευή  ζύμωναν  την  κουλούρα  του  γάμου. Ο  

γαμπρός  και  η  νύφη  τραβούσαν  την  κουλούρα  για  να  

τη  σπάσουν. Όποιος  έπαιρνε  το  μεγαλύτερο  κομμάτι  

ήταν  ο  κερδισμένος. 

 Κατά  την   εκφορά  του  νεκρού  ή  την  ταφή συνηθίζεται  

η  διανομή  αρτιδίων  και  κολλύβων (βρασμένο  σιτάρι)  

για  να  συγχωρήσουν  το  νεκρό. 

 Στη  Μάνη  μαζί  με  τον  νεκρό  στο  νεκροταφείο   

φέρνουν  ψωμί, λάδι  και  φάβα. Μετά  την  ταφή  βουτούν  

μια  μπουκιά  ψωμί  στο  λάδι  και  τη  φάβα  και  

συγχωρούν  το  νεκρό. Ειδικά  ψωμάκια (προσκομίδια) 

μοιράζονται  και  στα  μνημόσυνα   μαζί  με  τα  κόλλυβα. 

 Στο  χριστουγεννιάτικο  τραπέζι  κάθε  νοικοκυρά  ζύμωνε  

το «χριστόψωμο»  με  στολίδια  από  ζυμάρι. 

 Την  Καθαρή  Δευτέρα  τρώμε  λαγάνα. 

 Τη  Μεγάλη  Πέμπτη, ζύμωναν  τις  κουλούρες  της  

Λαμπρής και  τις  στόλιζαν  με  στολίδια  από  ζυμάρι  και  

κόκκινα  αυγά. 

 Τη  Δευτέρα  του  Πάσχα, στη  Μάνη (Φλομοχώρι), οι  

κάτοικοι, μαζί  με  τον  παπά, επισκέπτονται  το  

νεκροταφείο  και  προσφέρουν  πασχαλινά  κουλούρια και  

αβγά  στους  νεκρούς  και  στην αιώνια  μνήμη  τους. 

Είναι  μια  συμβολική  ενέργεια  τιμής  των  νεκρών  για  

να  συνεορτάσουν  οι  ζώντες  νοερά – πνευματικά  μαζί  

τους  την  Ανάσταση  του  Κυρίου. Μετά  γίνεται  

δημοπρασία  στην κεντρική πλατεία του χωριού. 

 Στη  Χίο, στην  αρτοκλασία, έβαζαν  πάνω  στον  άρτο  

επτάφωτη  λυχνία, το  λεγόμενο  αρτοφόρι.   
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14. ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
 

α)Το  προζύμι 

      

 Για  να  γίνει  το  ζύμωμα με  παραδοσιακό  τρόπο  θα  

χρειαστούμε  προζύμι. Οι  γυναίκες  συνήθιζαν  παλιά  να  

πηγαίνουν  του  Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, στην  εκκλησία  και  

να  παίρνουν  ένα  κλωνάρι  βασιλικό, το  σταυρολούλουδο, για  

να  κάνουν  το  προζύμι  της  χρονιάς. 

      Βάζουν   σε  μια  μικρή  λεκάνη  αλεύρι  και  χλιαρό  νερό   

και  τα  ζυμώνουν  ώστε  να  γίνει  μια  μαλακή  ζύμη. Τη  

σκεπάζουν  με  μάλλινα  ρούχα, για  να  διατηρήσουν  το  

ζυμάρι  ζεστό, και  ακουμπούν  το  κλωνάρι  βασιλικό  από 

πάνω. Η  πίστη  των  γυναικών  για  τη  δύναμη  του  

ευλογημένου  βασιλικού   φτιάχνει  το  προζύμι. Όταν  

ετοιμαστεί  το βάζουν  στον  προζυμολόο, σκεύος  για  προζύμι. 

Λαδώνουν  το  σκεύος  καλά, βάζουν  το  προζύμι, το  

σκεπάζουν  και  το  φυλάνε  σε  δροσερό  μέρος. 

 

 

β) Το  ψωμί 

 

Υλικά:   

3  κιλά  αλεύρι  ολικής  αλέσεως  

 3  κουταλιές  της  σούπας  αλάτι  

 ¾  του  φλιτζανιού  του  τσαγιού  ελαιόλαδο  

 χλιαρό  νερό. 

 

Εκτέλεση: 

    Αποβραδίς, αναπιάνουμε  το  προζύμι, περίπου  δύο  χούφτες, 

το  βάζουμε  σε  μια  βαθιά  λεκάνη  και  το  αραιώνουμε  με  

χλιαρό  νερό. Ρίχνουμε  το  ένα  κιλό  αλεύρι  κοσκινισμένο  και  

το  ζυμώνουμε  μέχρι  να  γίνει  μια ζύμη  όχι  πολύ  σφιχτή, 

δηλαδή  να  κολλάει στα  χέρια. Σκεπάζουμε καλά  το  ζυμάρι, 

αφού  του  έχουμε  ρίξει  λίγο αλεύρι  από  πάνω  ή  μια  

λαδόκολλα, για  να  μην  κολλήσει  πάνω  στα  σκεπάσματα, και  

το  αφήνουμε  να  γίνει. 
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Το  πρωί  αραιώνουμε  με  χλιαρό, αλατισμένο  νερό  το  

νέο  γινωμένο  προζύμι, το  κάνουμε  κουρκούτι, το  

αλατίζουμε, του  ρίχνουμε  σιγά  σιγά  το  υπόλοιπο  αλεύρι  και  

το  ζυμώνουμε. Αν  μας  γίνει  η  ζύμη  σφιχτή, ρίχνουμε  λίγο  

χλιαρό  νερό. Στο  τέλος  προσθέτουμε  το  λάδι  και  το  

καλοζυμώνουμε.  

Πλάθουμε  το  ζυμάρι  σε  φραντζόλες  ή  σε  καρβέλια, το  

σκεπάζουμε, το  σταυρώνουμε, όπως  είναι  το  έθιμο  των  

παλιών  γυναικών, και  περιμένουμε  να  γίνει. Θέλει  το  

λιγότερο  τρεις ώρες. Για  να  καταλάβουμε  ότι  είναι  έτοιμο, 

πιέζουμε  με  το  χέρι  την  επιφάνεια  του  ζυμαριού  και  αυτή  

πρέπει  να  επανέρχεται. Πριν  ψήσουμε  το  ψωμί, το  

χαράζουμε  μέχρι  κάτω  σε  δύο  σημεία. Ψήνουμε  σε  

προθερμασμένο  φούρνο  πάνω  από  μια  ώρα  στους  200
ο
 C.  

      Τα  παλιά  τα  χρόνια  βέβαια  το  ψωμί  ψηνόταν  στο  

φούρνο  του  σπιτιού  με  τα  ξύλα, τον  παραδοσιακό, και  

γινόντουσαν  τόσα  καρβέλια  όσα  να  καλύψουν  τις  ανάγκες  

της  οικογένειας  για  δέκα  ημέρες  περίπου. 
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Ελιόψωμο 

 
Υλικά: 
1 ¼ φλιτζάνια τσαγιού χλιαρό νερό 

½ κουταλιά της σούπας μαγιά σκόνη 

½ κουταλιά της σούπας ζάχαρη 

3 ½ φλιτζάνια τσαγιού αλεύρι μαλακό 

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι 
⅛ φλιτζάνι ελαιόλαδο 

 ½ φλιτζάνι ελιές καλαμών χωρίς τα κουκούτσια και κομμένες 

 

 

Εκτέλεση: 

Σε μία λεκάνη βάζουμε ½ φλιτζάνι από το νερό , 

διαλύουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη και αφήνουμε το μείγμα να 

γίνει κρεμώδες γύρω στα 15 λεπτά. Προσθέτουμε το υπόλοιπο 

νερό και τμηματικά το αλεύρι και ζυμώνουμε. Στη συνέχεια, 

ρίχνουμε το αλάτι, το ελαιόλαδο και εξακολουθούμε το ζύμωμα 

μέχρι η ζύμη να γίνει ομοιόμορφη. Πλάθουμε τη ζύμη σε σχήμα 

μπάλας, την τοποθετούμε σε λαδωμένο 

μπολ, τη φέρνουμε μερικές βόλτες 

ώστε να λαδωθεί από όλες τις πλευρές 

και σκεπάζουμε με πλαστικά 

μεμβράνη, αφήνοντας τη ζύμη να 

διπλασιαστεί σε μέγεθος (περίπου μία 

ώρα). Αφού φουσκώσει, την 

ξεσκεπάζουμε και τη ζυμώνουμε 

ελαφρά να ξεφουσκώσει. Λαδώνουμε 

ένα ταψί. Ανοίγουμε τη ζύμη σε ένα 

παραλληλόγραμμο, ρίχνουμε τις ελιές 

και διπλώνουμε ως εξής: Φέρνουμε το 

επάνω κομμάτι στη μέση του 

παραλληλογράμμου και έπειτα το 

κάτω ώστε να συναντήσει το πρώτο 

και το κλείνουμε με τσιμπήματα. 

Βάζουμε τη ζύμη στο ταψάκι με το 

ενωμένο μέρος προς τα κάτω και την 

απλώνουμε μαλακά στο ταψί. 
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 Καλύπτουμε με μια λαδωμένη μεμβράνη και αφήνουμε 

τη ζύμη να φουσκώσει περίπου για μία ώρα. Στη συνέχεια, 

ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς 

Κελσίου για 20 – 30 λεπτά μέχρι να ροδοκοκκινίσει. Μόλις το 

ελιόψωμο είναι έτοιμο, το βγάζουμε από το φούρνο και από το 

ταψί και το αφήνουμε να κρυώσει. 

 

 

 

 

 

 

Τηγανόψωμο 
 

 

 

Υλικά:  

1 κιλό αλεύρι Νο 2 ή 1/2 κιλό αλεύρι σταρένιο και 1/2 κιλό 

αλεύρι Νο 2 ή 1 κιλό αλεύρι σταρένιο  

1 φακελάκι μαγιά ή 1/2 κουταλάκι μαγιά σκόνη  

 1/4 φλιτζάνι νερό χλιαρό  

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι   

ελάχιστη ζάχαρη  

Εκτέλεση: 

Βάζετε σε ένα μπολάκι την μαγιά με το νερό. Ανακατεύετε 

και αφήνετε να αφρίσει. Βάζετε σε ένα μπολ το αλεύρι και 

ρίχνετε εκεί τη μαγιά. Προσθέτετε το αλάτι και τη ζάχαρη. 

Ζυμώνετε προσθέτοντας χλιαρό νερό μέχρι να φτιάξετε μία 

ζύμη μαλακή. Σκεπάζετε ή με μία πετσέτα ή με διαφάνεια 

αλειμμένη με λίγο λάδι. Αφήνετε σε μέρος ζεστό να φουσκώσει. 

Μόλις φουσκώσει ξαναζυμώνετε 2-3 φορές και κόβετε 8-10 

κομματάκια. Ανοίγετε το κάθε φύλλο σε στρογγυλά πιτάκια και 

τηγανίζετε. 
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Τυρόψωμο 

Υλικά:  

1 κιλό αλεύρι Νο 2 ή 1/2 κιλό αλεύρι σταρένιο και 1/2 κιλό 

αλεύρι Νο 2 ή 1 κιλό αλεύρι σταρένιο - 1 φακελλάκι μαγιά ή 

1/2 κουταλάκι μαγιά σκόνη - 1/4 φλυτζάνι νερό χλιαρό 

τρίμματα φέτας ή άλλων λευκών τυριών - 1 κουταλάκι του 

γλυκού αλάτι  - ελάχιστη ζάχαρη  

 

Εκτέλεση: 

Βάζετε σε ένα μπολάκι την μαγιά με το νερό. Ανακατεύετε 

και αφήνετε να αφρίσει. Βάζετε σε ένα μπολ το αλεύρι και 

ρίχνετε εκεί τη μαγιά. Προσθέτετε το αλάτι και τη ζάχαρη. 

Ζυμώνετε προσθέτοντας χλιαρό νερό μέχρι να φτιάξετε μία 

ζύμη μαλακή. Σκεπάζετε ή με μία πετσέτα ή με διαφάνεια 

αλειμμένη με λίγο λάδι. Αφήνετε σε μέρος ζεστό να φουσκώσει. 

Μόλις φουσκώσει ξαναζυμώνετε 2-3 φορές και κόβετε 8-10 

κομματάκια. Ανοίγετε το κάθε φύλλο σε μέγεθος σελίδας 

τετραδίου, το αλείφετε με λίγο λάδι και γεμίζετε με τρίμματα 

φέτας ή άλλων λευκών τυριών. Το διπλώνετε στα δύο και 

τηγανίζετε. 

 

 

 

 

Παξιμάδια  ή  χάλοι  ή  ντάκοι 
 
 

         Ζυμώνουμε  κανονικά  το  ψωμί, το  πλάθουμε  στενές  

φραντζόλες  και  τις  ψήνουμε  χαραγμένες  σε  χονδρά  

κομμάτια. Όταν  ψηθούν, τις βγάζουμε  από  το  φούρνο  και  

όταν  κρυώσουν, τις  χωρίζουμε  στα  κομμάτια  που  είναι  

χαραγμένα, τα  οποία  ξαναβάζουμε  στο  φούρνο  για  λίγο  να 

ξεραθούν. Μπορούν  να  διατηρηθούν  πολύ  καιρό. 
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1
η
 πρόταση σερβιρίσματος:  Τα  βουτάμε  για  λίγο  σε  νερό, τ’  

ανοίγουμε  στη  μέση, τα  καλολαδώνουμε  και  τα  καλύπτουμε  

με  τριμμένη  φρέσκια  ντομάτα  και  τρίμματα  τυριού. Αν  

θέλουμε  προσθέτουμε  ελιές, ρίγανη και  κρεμμύδι. 

 

2
η
 πρόταση σερβιρίσματος:  Τα  βουτάμε  για  λίγο  σε  νερό, τ’  

ανοίγουμε  στη  μέση  και  τα  απλώνουμε  σε  μια  πιατέλα. 

Από  πάνω  ρίχνουμε  τριμμένη  φρέσκια  ντομάτα. Σε  τηγάνι  

βάζουμε  λάδι  και  λιώνουμε  τυρί  φέτα  με  ρίγανη. Όταν  

λιώσει  το  τυρί  περιχύνουμε  τα  παξιμάδια  με  το  

περιεχόμενο  του  τηγανιού. 
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Σταφιδόψωμο 
 

Υλικά: 

 

100 gr μαγιά φρέσκια 

2 ποτήρια ζάχαρη 

1 ποτήρι ελαιόλαδο 

2 ποτήρια νερό 

1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού 

2 ποτήρια σταφίδες 

2 κιλά αλεύρι (περίπου) 

1 κουταλάκι κανέλα 

½ κουταλάκι μαστίχα κοπανισμένη με λίγο αλεύρι 

½ κουταλάκι γαρύφαλλο 

ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού 

 

Εκτέλεση: 

 

Από το προηγούμενο βράδυ διαλύουμε τη μαγιά με 1 

ποτήρι ζεστό νερό και προσθέτουμε το αλεύρι να γίνει πηχτός 

χυλός. Την επόμενη προσθέτουμε όλα τα υλικά και ζυμώνουμε 

λείο εύπλαστο ζυμάρι. Πλάθουμε μακρόστενα ή στρογγυλά 

ψωμάκια, τα αφήνουμε να φουσκώσουν και τα ψήνουμε σε 

μέτριο φούρνο για 40 – 45 λεπτά. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Σταφιδόψωμο 
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15. ΠΟΙΗΣΗ 
 
 

Tο ψωμί

Kαλόδεχτο το φόρτωμα, που θα 'ρθει από το μύλο,

πρωτόσταλτο, πρωτάλεστο, πρώτη χαρά της σκάφης.

Zυμώνουν τ' ανασκουμπωτά της πρωτονύφης χέρια

και πλάθουν τα πρωτόπλαστα ψωμιά με τις παλάμες

μέσ' στην καλοπελεκητή πινακωτή - προικιό της.

Tο φούρνο καίει, τεχνίτισσα στο φούρνο, η γριά
κυρούλα

ξανανιωμένη, αφήνοντας τη συντροφιά της ρόκας.

Ω, βραδινό συμμάζεμα στο σπιτικό κατώφλι,

καρτέρεμα ανυπόμονο του πυρωμένου φούρνου!

κι ω μέθυσμα απ' τη μυρωδιά πρώτου ψωμιού, 

που αχνίζει

κομμένο από το γέροντα παππού χωρίς μαχαίρι

και μοιρασμένο στα παιδιά, στις νύφες και στ' 
αγγόνια!

Kαι συ, θυσία των ταπεινών στη θεία καλοσύνη,

σημαδεμένο ανάμεσα με του σταυρού τη βούλα,

καλοπλασμένο πρόσφορο, της Eκκλησιάς μεράδι,

που θα κοπείς την Kυριακή μεσ' στ' αργυρό αρτοφόρι

και στ' άγιο δισκοπότηρο με το κρασί θα σμίξεις! 

Έργο του Γύζη

 

                                                         Γ. Δροσίνης 
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ΕΛΙΑ 

 
          16. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 
 Το ελαιόλαδο είναι ένα πολύ υγιεινό λάδι. Μια σωστή και 

ισορροπημένη διατροφή περιέχει απαραίτητα ελαιόλαδο 

καθημερινά. Το άρωμα και η γεύση που δίνει σε όλα τα φαγητά 

είναι μοναδική. Όπως όλα τα έλαια, έτσι και το ελαιόλαδο 

πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο.  

 Το ελαιόλαδο, «υγρό χρυσάφι» κατά τον Όμηρο, αποτελεί 

θαυμαστή πηγή θρεπτικών συστατικών για τον άνθρωπο. Από 

την αρχαιότητα είναι γνωστό ότι η κατανάλωση ελαιόλαδου 

είναι καθοριστικής σημασίας για την υγεία κάθε οργανισμού. 

 Ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, καθώς και οι 

μεγαλύτεροι γιατροί της εποχής εκείνης,  ο Γαληνός, ο 

Διοσκουρίδης κι ο Διοκλής, πίστευαν ακράδαντα στην 

ευεργετική επίδραση στην υγεία και το συνιστούσαν σε 

καθημερινή βάση ως θεραπεία σε αρκετές περιπτώσεις.  

 Σήμερα, 3000 χρόνια μετά, η σύγχρονη ιατρική 

εξακολουθεί να συστήνει τη χρήση του ελαιόλαδου σε 

καθημερινή βάση, στη διατροφή των ανθρώπων κάθε ηλικίας. 

Κι αυτό γιατί τα ερευνητικά αποτελέσματα εξέπληξαν κατά το 

παρελθόν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να προκαλούν το 

θαυμασμό σχετικά με τις ευεργετικές του ιδιότητες στον 

ανθρώπινο οργανισμό, ενώ τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται 

συνεχώς στη λίστα με τα δέκα ωφελιμότερα τρόφιμα στον 

κόσμο. 

 Ο κατάλογος με τα οφέλη που προσφέρει στην ανθρώπινη 

υγεία ολοένα και μακραίνει, μοιάζει σχεδόν ανεξάντλητος με το 

πλήθος των ευεργετικών συστατικών του: μέταλλα, βιταμίνες 

και προβιταμίνες, αντιοξειδωτικά συστατικά και ωφέλιμα 

λιπαρά οξέα λειτουργεί ταυτόχρονα σαν διπλός, προληπτικός 

και κατασταλτικός, μηχανισμός απέναντι στις διάφορες 

παθήσεις. Δεν αποτελεί εξάλλου είδηση το γεγονός ότι δρα 

επιβραδυντικά στη διαδικασία γήρανσης. 

 Το ελαιόλαδο περιέχει σε μεγάλες ποσότητες διάφορα 

χρήσιμα για τον οργανισμό λιπαρά οξέα, με σπουδαιότερο το 

ελαϊκό οξύ. Περιέχει επίσης ιχνοστοιχεία, βιταμίνες Α και Ε,  
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καθώς και πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, πολύ χρήσιμες για 

τον ανθρώπινο οργανισμό. 

 Το 1950 και 1960 έγινε μια μεγάλη επιδημιολογική 

μελέτη σε κατοίκους εφτά διαφορετικών γεωγραφικών 

περιοχών (Κρήτη και Κέρκυρα, Δαλματικές ακτές, Κάτω 

Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία). Στη 

μελέτη αυτή φάνηκε ότι οι χώρες που είναι στα παράλια της 

Μεσογείου, των οποίων οι κάτοικοι χρησιμοποιούν το 

ελαιόλαδο στη διατροφή τους, έχουν πολύ μικρότερα ποσοστά 

θνησιμότητας από καρδιοπάθειες και καρκίνο σε σχέση με τους 

κατοίκους των άλλων χωρών. Καθιερώθηκε, λοιπόν, από τότε η 

Μεσογειακή δίαιτα, και ιδιαίτερα της Κρήτης, ως η πιο 

κατάλληλη, η πιο υγιεινή διατροφή. 

 Το ελαιόλαδο βοηθά στη σωστή ανάπτυξη των οστών και 

του εγκεφάλου κατά την παιδική ηλικία. Η αναλογία του σε 

λιπαρά είναι παρόμοια με εκείνη του μητρικού γάλακτος. 

Επίσης, προστατεύει από αρτηριοσκλήρυνση και 

καρδιαγγειακές παθήσεις. Ελαττώνει τη συχνότητα προσβολής 

από εγκεφαλικό επεισόδιο. Προστατεύει τον οργανισμό από 

καρκίνο του στομάχου, του εντέρου, του προστάτη (σε 

συνδυασμό με λαχανικά, εσπεριδοειδή και άλλα φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά). Προστατεύει το πεπτικό σύστημα 

μειώνοντας τις πιθανότητες δημιουργίας έλκους. Παίζει 

σημαντικό ρόλο στη θεραπεία παθήσεων της χολής. Μειώνει 

την κακή χοληστερίνη και αυξάνει την καλή. Βελτιώνει την 

κινητικότητα του εντέρου. Αυξάνει την απορρόφηση ασβεστίου 

από τον οργανισμό και ελαττώνει την πιθανότητα προσβολής 

των γυναικών από οστεοπόρωση. 

 Βοηθά το συκώτι να συγκεντρώνει και να καταστρέφει 

διάφορες αντιοξειδωτικές ουσίες, βλαβερές για τον οργανισμό 

και να παράγει άλλες ουσίες, χρήσιμες στον οργανισμό. Βοηθά 

στη θεραπεία του διαβήτη τύπου ΙΙ που δεν οφείλεται σε 

έλλειψη ινσουλίνης. 

Όμως, το ελαιόλαδο ήταν ευρέως διαδεδομένο και στη 

λαϊκή ιατρική. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε: 

 Για δερματικά νοσήματα:αλοιφή με λάδι και 

μοσχοκάρυδα. 

 Για ρευματισμούς:αλοιφή με αλεύρι, ελαιόλαδο, 

αβγά, αλάτι, ξίδι. 
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 Για τις πληγές: ρακί, καμφορά και ελαιόλαδο. 

«Για βάλε λάδι στην πληγή 

να δεις πόσο θα γλυκάνει  

μα ο γιατρός εις το σεβντά 

ήντα μπορεί να κάνει;» 

 Παραλλαγή αυτού για την επούλωση των πληγών 

είναι το ελαιόλαδο ανακατεμένο με κόκκινο κρασί. 

 Το πιο συνηθισμένο φάρμακο στην Κρήτη, την 

Πελοπόννησο και την Μυτιλήνη για τις εντριβές στις πονεμένες 

αρθρώσεις και στα στραμπουλήγματα ήταν λάδι. 

 Σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου έτριβαν με 

ελαιόλαδο τη μέση και τον κόλπο της επιτόκου, για να 

διευκολύνουν τη γέννηση του παιδιού. Στη Θράκη μάλιστα, η 

ευχή και μόνο αρκούσε για να ελευθερωθεί η γυναίκα από το 

παιδί: 

 «Καλή λευτεριά,  ήλθε ένα καΐκι λάδι, 

    να γλιστρήσει το παιδί σαν το λάδι.» 

 Στην Κύπρο, το αζύμωτο λάδι (με απλή 

σύνθλιψη), πριν ο ελαιοπολτός αραιωθεί με ζεστό νερό, 

φυλασσόταν σε μπουκαλάκια στο εικονοστάσι, ως εξαίρετο 

ιαματικό. 

 Ως «κοκκινόλαδο», εμπλουτισμένο δηλαδή με 

φύλλα κόκκινης παπαρούνας, το λάδι χρησιμοποιήθηκε κατά 

του πονόλαιμου και του βήχα. 

 Τα φύλλα της ελιάς χρησιμοποιήθηκαν κι αυτά 

από τη λαϊκή ιατρική, για την αντισηπτική, ηρεμιστική και 

αντιπυρετική ενέργειά τους. Το αφέψημα των φύλλων και της 

φλούδας, ακόμη και σήμερα, λαμβάνεται ως φάρμακο κατά του 

πυρετού και για τη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. 

 Επίσης, τα αδύνατα και λεπτά νύχια δυναμώνουν, 

αν βυθιστούν για 5 – 7 λεπτά σε χλιαρό ελαιόλαδο, ενώ η 

επάλειψη του προσώπου  στις γυναίκες με μείγμα λεμονιού και 

ελαιόλαδου προλαβαίνει την εμφάνιση των ρυτίδων και τις 

αμβλύνει. 

 Στην Κρήτη οι κοπέλες βουτούσαν τις χτένες σε 

ελαιόλαδο και νερό, για να αποκτήσουν τα μαλλιά τους 

ιδιαίτερη λάμψη και να προλάβουν την τριχόπτωση. 
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 Όταν παίρνεται αυτούσιο είναι ενεργητικό σε 

πλύσεις στις περιπτώσεις δυσκοιλιότητας. 

 Όταν πονάει το αυτί, βάζουμε βαμβάκι με λάδι. 

Εντριβές με ζεστό λάδι, σκέτο ή με χαμομήλι, στην περίπτωση 

κρυολογημάτων. 

 Ο φλοιός του ελαιόδεντρου, που παρασκευάζεται 

σαν αφέψημα, είναι ένα καλό αντιπυρετικό. 

 Τα αγκάθια βγαίνουν από το σώμα μας αν τα 

εμποτίσουμε με ελαιόλαδο. 

Καλύτερο λάδι για θεραπευτικούς σκοπούς ήταν το λάδι 

του καντηλιού από τα εικονίσματα των Αγίων.  

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες, 

ακολουθώντας τις διατροφικές συνήθειες δυτικών λαών, 

έβγαλαν το ελαιόλαδο από την καθημερινή τους διατροφή και 

το αντικατέστησαν με τα αμφιβόλου διατροφικής αξίας 

σπορέλαια. Αυτό, σε συνδυασμό με την κατανάλωση, από 

πλευράς νέων ανθρώπων, βλαπτικών λιπαρών και έτοιμων 

φαγητών, αύξησε, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τις 

καρδιαγγειακές παθήσεις, στις 

ηλικίες κάτω των 40 χρόνων. 

Κι ενώ εμείς 

«αυτοκτονούμε», οι ξένοι 

στρέφονται στον τρόπο διατροφής 

που εδώ και χιλιάδες χρόνια 

εφάρμοζαν οι πρόγονοί μας, στη 

Μεσογειακή διατροφή. 
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17. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

  Έχουν περάσει πενήντα και πλέον χρόνια από την εποχή 

που η περίφημη «μελέτη των επτά χωρών» είδε το φως της 

δημοσιότητας προκαλώντας αίσθηση στη διεθνή κοινότητα, 

καθώς τα στοιχεία που προέκυψαν απ’ αυτή έδειξαν ότι οι 

πληθυσμοί των μεσογειακών χωρών παρουσιάζουν χαμηλότερη 

θνησιμότητα από καρκίνους και καρδιαγγειακά νοσήματα. Η 

εξήγηση για αυτό το γεγονός βρισκόταν στον τρόπο διατροφής 

τους και κυρίως στην υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου, 

οσπρίων, λαχανικών και φρούτων. Από τότε καθιερώθηκε ο 

όρος «Μεσογειακή Δίαιτα – Διατροφή», ο οποίος σήμερα 

κυκλοφορεί ευρύτατα, ενώ σχεδιάστηκε και η περίφημη 

Διατροφική Πυραμίδα ως υπόδειγμα υγείας και μακροζωίας. Η 

παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή χαρακτηρίζεται από 

υψηλή κατανάλωση τροφών φυσικής προέλευσης, χαμηλή 

κατανάλωση κρέατος και υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου. Το 

ελαιόλαδο αποτελεί την πλέον υγιεινότερη πηγή πρόσληψης 

λιπαρών για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

  Παρά το γεγονός ότι συνεχώς αποδεικνύεται η ευεργετική 

επίδραση του ελαιολάδου στην υγεία του σύγχρονου ανθρώπου, 

τείνουν να υιοθετηθούν νέα διατροφικά πρότυπα «τύπου fast 

food», κυρίως, από τη νέα γενιά. Η νέα πολιτική και κυρίως 

εκπαιδευτική πρόκληση είναι να παραμείνουμε πιστοί στη 

χρήση ελαιολάδου, εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά και 

προτείνοντάς της γεύσεις και διατροφικές συνήθειες που, χωρίς 

να ξεχνούν το παρελθόν, μπορούν να προσαρμοστούν και να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες και συνήθειες του παρόντος. 

  Το λάδι, από τα αρχαία ακόμη χρόνια, περιλαμβάνεται, 

μαζί με το κρασί, στα βασικά είδη διατροφής όπως αναφέρει 

και ο Αριστοφάνης στον «Πλούτο» του: «Γεμάτο είν’ άσπρο 

αλεύρι το κελάρι, μαύρο κρασί και μυρωδάτο οι πλόσκες. 

Ασήμι και χρυσάφι ξεχειλίζουν όλα τα σκεύη του σπιτιού. 

Γεμάτο λάδι είναι το κιούπι, μύρα και μπουκαλάκια κι η σοφίτα 

σύκα.» 

  Το λάδι σαν βασικό διατροφικό αγαθό ήταν γνωστό 

από την προϊστορική εποχή. Η χρήση του, όμως, στη μαγειρική 

διευρύνεται στα κλασικά χρόνια. 
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 Μερικές ενδιαφέρουσες συνταγές μαγειρικής ψαριών μάς 

παραδίδει ο Αρχέστρατος. Το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται πολύ 

συχνά με τυρί και χορταρικά. Ο σπάρος, για παράδειγμα, 

καταναλωνόταν με τυρί και λάδι. Ο γλαύκος έβραζε μέσα σε 

νερό, λάδι και χορταρικά και μετά τη βράση περιέχυναν το ψάρι 

με λάδι και το έβαζαν σε ζεστή άλμη, σύμφωνα με συνταγή που 

διέσωσε ο Ορειβάσιος. 

Το ελαιόλαδο ήταν απαραίτητο στη μαγειρική των 

δημητριακών καρπών, των λαχανικών και των οσπρίων, όπως 

γίνεται ακόμη και σήμερα στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, 

ιδιαίτερα στις περιοχές που ευδοκιμεί η ελιά. 

Ο Ορειβάσιος μας δίνει μια πιο συγκεκριμένη εικόνα, η 

οποία αφορά στη χρήση του ελαιόλαδου σε φαγητό με κύριο 

συστατικό τα όσπρια: «…Πρέπει, λοιπόν, όταν τα όσπρια 

βράσουν καλά, τότε να τα ανακατεύεις και πιάνοντας με τα 

χέρια τη χύτρα να την αναταράξεις για να μην παρακαούν. Και 

να χρησιμοποιείς λάδι για τα βραστά και για όλα τα άλλα που 

συνοδεύουν εκείνο». 

Το ελαιόλαδο που προοριζόταν για μαγειρική χρήση, ήταν 

πάντα πολύ καλής ποιότητας. Οι αγρότες συνήθιζαν να το 

καταναλώνουν και ωμό είτε βρέχοντας με αυτό παξιμάδι είτε 

αρτύζοντας τα βρασμένα χόρτα και άλλα σαλατικά. 

Το λάδι δε χρησιμοποιείται μόνο στη μαγειρική, αλλά και 

στη ζαχαροπλαστική. Ο Αθήναιος κάνει λόγο για ένα αρχαίο 

κρητικό γλύκισμα, που το έλεγαν γλυκίνα. Το παρασκεύαζαν  

«διά γλυκέος οίνου και ελαίου». Επίσης, για «σασαμοτυροπαγή 

πέμματα», είδος τυρόπιτας με σησάμι, που βράζονταν σε λάδι 

και για τις «εγκρίδες», είδος τηγανίτας, που τις έβραζαν στο 

λάδι και τις περιέχυναν με μέλι. 

Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι καλύτερο ποιοτικά 

λάδι θεωρούσαν το λάδι της άγουρης ελιάς (αγουρέλαιο). 

Στην Ελλάδα, σήμερα, το ελαιόλαδο κατέχει την ίδια θέση 

που κατέχει το βούτυρο στο αγγλικό διαιτολόγιο. Το ελαιόλαδο 

μπορεί να αρωματιστεί  με διάφορα αρωματικά φυτά, 

μπαχαρικά, σκόρδο, πιπεριές και φλούδες από λεμόνια και 

πορτοκάλια. Το αρωματισμένο ελαιόλαδο συνήθως 

προσφέρεται στην αρχή ενός γεύματος, σερβιρισμένο με  

μπουκίτσες ψωμιού ή παξιμαδιού. Επίσης, χρησιμοποιείται σε 

σαλάτες. 
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Μαζί με το αλάτι και το ξίδι, χρησιμοποιείται στη 

συντήρηση των τροφίμων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Μπορούμε να διατηρήσουμε σε λάδι κάθε είδους τροφή: 

κρέατα, ψάρια, λαχανικά, τυριά και αβγά. 

Αποτελεί τη βάση για την παρασκευή σαλτσών. Μερικές 

από αυτές τις σάλτσες, όπως το τζατζίκι, η μελιτζανοσαλάτα και 

η ταραμοσαλάτα, συνοδεύουν για πολλούς αιώνες το ελληνικό 

τραπέζι. 

Στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα η χρήση τηγανητών 

τροφών είναι συνυφασμένη με την ανάγκη γρήγορης 

παρασκευής τροφής. Βέβαια οι τηγανητές τροφές δεν είναι ό,τι 

καλύτερο για την υγεία μας. Παρ’ όλα αυτά οι γιατροί και οι 

διαιτολόγοι συνιστούν: αν είναι να καταναλώνετε τηγανητές 

τροφές, τότε να χρησιμοποιείτε μόνο ελαιόλαδο για το 

τηγάνισμα επειδή περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες και 

παραμένει σταθερό ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Τα ψάρια και τα κρέατα, παρόλο που από μόνα τους είναι 

πλούσια σε λιπαρά, στη μεσογειακή κουζίνα μαγειρεύονται με 

ελαιόλαδο, επειδή τους δίνει ιδιαίτερη γεύση και κάνει το 

φαγητό πιο ελαφρύ και πιο υγιεινό. Οι διαφόρων ειδών πίτες 

που παρασκευάζονται σε όλο τον ελληνικό χώρο έχουν και 

αυτές σαν κύριο συστατικό τους το λάδι της ελιάς. 

 Επίσης, όλα τα ελληνικά παραδοσιακά γλυκά, όπως οι 

δίπλες, οι σαμουσάδες, οι κουραμπιέδες με ελαιόλαδο, τα 

κουλουράκια 

πορτοκαλιού κ.τ.λ., 

παρασκευάζονται 

αποκλειστικά με λάδι 

ελιάς. 
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18. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 Η ελιά είναι ένα αειθαλές δέντρο, που ανήκει στην 

οικογένεια των ελαιοειδών. Το επιστημονικό της όνομα είναι 

Olea Eyropaea. Διακρίνεται σε δύο τύπους, την άγρια και την 

ήμερη. Η άγρια ελιά φτάνει τα 3,5 – 5 μέτρα ύψος, ενώ η ήμερη 

φτάνει μέχρι τα 20 ή 30 μέτρα. 

 Οι ρίζες της ελιάς εισχωρούν βαθιά μέσα στο έδαφος και 

διακλαδίζονται σε μεγάλη έκταση, για να βρίσκει τα θρεπτικά 

συστατικά που χρειάζεται. 

 Ο κορμός της νεαρής ελιάς είναι λείος και 

σταχτοπράσινος. Όταν μεγαλώσει, γίνεται οζώδης, σχηματίζει 

κουφάλες και σχισμές με χρώμα σταχτί ως γκριζόμαυρο. 

 Τα φύλλα της είναι λογχοειδή, μακρόστενα, με 

σκουροπράσινο χρώμα στην πάνω επιφάνεια και ασημί στην 

κάτω, η οποία καλύπτεται από χνούδι. Βγαίνουν αντίθετα από 

τους κλάδους, για να μη σκιάζει το ένα το άλλο. 

 Στην ελιά ταιριάζει το μεσογειακό κλίμα: γλυκοί 

χειμώνες, βροχερά φθινόπωρα, καλοκαίρια ζεστά και ξηρά με 

μεγάλη ηλιοφάνεια. Αντέχει στην ξηρασία και στους δυνατούς 

ανέμους, αλλά δεν αντέχει πολύ στο κρύο. Αντέχει πολύ καλά 

στο χρόνο κι αν ακόμη πεθάνει ο κύριος κορμός είναι δυνατόν 

να εμφανιστεί νέος κορμός από τις ρίζες. 

 Οι ελιές ανθίζουν από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. Τα 

λουλούδια της είναι άσπρα, δε μυρίζουν και βγαίνουν πολλά 

μαζί σε μπουκέτα. Η γονιμοποίηση γίνεται με τον αέρα, με τη 

μεταφορά γύρης από τους στήμονες στον ύπερο. Η καρδιά του 

λουλουδιού θα μεταβληθεί σε κουκούτσι και γύρω του θα 

αναπτυχθεί η σάρκα του καρπού. 

 Δεν παράγουν καρπό τα πρώτα 5 – 8 χρόνια και δεν 

αναπτύσσονται πλήρως μέχρι τα 20 χρόνια, Ωριμάζουν και 

φθάνουν στην πλήρη απόδοση καρπού ανάμεσα στα 35 με 150 

χρόνια και μετά παράγουν καρπό αδιάκοπα κάθε δύο χρόνια. 

Οι καρποί ωριμάζουν 6 με 8 μήνες μετά την εμφάνιση της 

ανθοφορίας. Έχουν διάφορα σχήματα, από στρογγυλό μέχρι 

μακρόστενο. Πριν ωριμάσουν, είναι πράσινοι. Όταν ωριμάσουν, 

σε άλλα είδη μένουν πράσινοι, σε άλλα καφεπράσινοι, ενώ σε 

άλλα γίνονται μαύροι. Οι ελιές ωριμάζουν στο τέλος του 

φθινοπώρου και το χειμώνα. Ο καρπός διακρίνεται σε τρία  
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μέρη:α) το περικάρπιο, δηλαδή τη φλούδα, που τον περιβάλλει, 

β) το μεσοκάρπιο, το σαρκώδες μέρος από το οποίο βγαίνει το 

λάδι και γ) το ενδοκάρπιο, το κουκούτσι. 

Ανάλογα με το βάρος του ο καρπός χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες: α)μικρόκαρπες (έως 2 γραμ.), β) μεσόκαρπες (2 – 5 

γραμ.) και γ) αδρόκαρπες (άνω των 5 γραμ.) 

Οι ελιές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις βρώσιμες 

και εκείνες που καλλιεργούνται για την παραγωγή λαδιού. Οι 

βρώσιμες ελιές είναι πιο μεγάλες, η ψίχα τους είναι πιο παχιά, 

ενώ περιέχουν πολύ μικρότερο ποσοστό λάδι. Οι ελιές της β’ 

κατηγορίας έχουν μικρότερους καρπούς, αλλά η περιεκτικότητα 

σε λάδι είναι πολύ μεγάλη. 

 Ακολουθεί πίνακας με τις ποικιλίες της ελιάς: 

 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ 

Ποικιλία Άλλα ονόματα Κύριες περιοχές 

καλλιέργειας  

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ 

Κονσερβολιά Αμφίσσης, Άρτας, 

Βολιώτικη, Χονδρολιά 

Χαλκιδικής 

Κεντρική και Δυτική 

Ελλάδα, Χαλκιδική 

Καλαμών Καλαματιανή, 

Αετονυχιά, Κορακολιά 

Πελοπόννησος, 

Κρήτη, Δυτική Ελλάδα 

ΛΑΔΟΛΙΕΣ 

Κορωνέικη Λιανολιά, Ψιλολιά, 

Λαδολιά, Κρητικιά 

Πελοπόννησος, 

Κρήτη, νησιά Ιονίου 

Λανολιά Κέρκυρας Σουβλολιά, Κορφολιά, 

Πρεβεζάνα, 

Δαφνόφυλλη 

Κέρκυρα, Παξοί, 

Κεφαλλονιά, 

Ζάκυνθος, παραλία 

Ηπείρου 

Κουτσουρελιά Πατρινή, Πατρινιά 

Λαδολιά, Λιανολιά 

Πελοπόννησος, 

Ναύπακτος 

Μαστοειδής Τσουνάτη, Ματσολιά, 

Μουρατολιά 

Πελοπόννησος, Κρήτη 

ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Μεγαρίτικη Περαχωρίτικη, 

Βοβοδίτικη, 

Χονδρολιά Αίγινας 

Αττική, Βοιωτία, 

Κυνουρία 

Κολοβή Μυτιληνιά, Βαλανολιά Λέσβος, Χίος 

Κοθρέικη Μανάκι, Μανακολιά, 

Κορινθιακή 

Δελφοί, Άμφισσα, 

Τροιζηνία, Κυνουρία 

Θρουμπολιά Θασίτικη, Χονδρολιά 

Ευβοίας 

νησιά Αιγαίου, Αττική, 

Εύβοια 
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 Κύριο χαρακτηριστικό του δέντρου είναι η μακροζωία. 

Υπάρχουν ελιές πολλών αιώνων. Είναι δέντρο αιωνόβιο και 

ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη, που βρίσκονται σε υψόμετρο κάτω 

από 800 μέτρα και ειδικότερα στις περιοχές γύρω από τη 

Μεσόγειο. 

 Για να αναπτυχθεί και να δώσει καρπούς, πρέπει να 

κλαδεύεται, να οργώνεται το χωράφι στο οποίο βρίσκεται, να 

ποτίζεται και να ρίχνεται σ’ αυτό λίπασμα. Το κλάδεμα είναι 

πολύ σημαντικό για την ανανέωση των βλαστών και την 

αύξηση της παραγωγής. Με το κλάδεμα αφαιρούνται οι 

λαίμαργοι βλαστοί αλλά και κλαδιά και βλαστοί με σκοπό να 

αναπτυχθούν καλύτερα όσοι μένουν στο δέντρο. Το κλάδεμα 

γίνεται το χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να έχει περάσει η εποχή των παγετών που 

μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα κλαδεμένα δέντρα.Δεν 

είναι τυχαίο που ο λαός μας έχει τις εκφράσεις «Ξεφόρτωσέ την 

την ελιά, να σε φορτώσει λάδι.» και «Κάνε με φτωχή σε ξύλο, 

να σε κάμω πλούσιο σε λάδι». 

 Η ελιά πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα, μπόλιασμα 

πάνω σε αγριελιές, παραφυάδες, καταβολάδες. 

 Οι εχθροί της ελιάς είναι ο δάκος, ο ρυγχίτης, ο 

πυρηνοτρήτης, η βαμβακάδα, οι μύκητες κυκλοκόνιο και φώμα 

που προσβάλλουν τα φύλλα, τους βλαστούς, τους καρπούς 

προκαλώντας κηλίδες. Καταπολεμούνται με ψεκασμους. 
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19. ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 

 Το μάζεμα του ελαιοκάρπου γίνεται συνήθως αργά το 

φθινόπωρο, όταν ο πράσινος καρπός της ελιάς κοκκινίζει και 

αρχίζει να αποκτά ένα λαμπερό μαυροειδές χρώμα. Είναι τότε 

που η ωρίμανση της ελιάς φτάνει σε ένα ικανοποιητικό στάδιο 

και έχει αρκετή ποσότητα ελαιόλαδου. Ο ελαιόκαρπος στην 

Ελλάδα μαζεύεται με διάφορους τρόπους. 

 Ένας τρόπος είναι το στρώσιμο των λιόπανων και το 

μάζεμα του ελαιόκαρπου με το χέρι ή με ειδικά χτένια. Οι 

γυναίκες ανεβαίνουν στις ελιές, οι άντρες και τα παιδιά 

κάτω(«πανωλόι» και «χαμολόι»). 

Ένας δεύτερος τρόπος είναι η συγκομιδή μετά από φυσιολογική 

πτώση. Καθαρίζεται ο χώρος γύρω από την ελιά και στρώνονται 

ειδικά πλαστικά δίχτυα, που συγκρατούν τις ελιές, οι οποίες 

πέφτουν φυσιολογικά μόνες τους. 

 Ένας τρίτος τρόπος είναι το μάζεμα της ελιάς με 

ραβδισμό. Στρώνονται λιόπανα κάτω από την ελιά και άντρες 

γυναίκες ραβδίζουν με ραβδιά ξύλινα ή πλαστικά. Η μέθοδος 

αυτή είναι η πιο διαδεδομένη. 

 Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται και τα 

μηχανοκίνητα ραβδιστικά. Στην κεφαλή μιας μεταλλικής 

ράβδου υπάρχουν περιστρεφόμενα τμήματα από πλαστικό. Με 

μια ηλεκτρογεννήτρια η κεφαλή περιστρέφεται χτυπώντας τα 

κλαδιά της ελιάς. Ο ελαιόκαρπος πέφτει γρήγορα και εύκολα 

πάνω σε πλαστικά δίχτυα. Σε πολλές περιοχές έχουν ειδικά 

κόσκινα, όπου γίνεται διαλογή των σπασμένων κλαδιών. Στη 

συνέχεια οι ελιές σακιάζονται ή μπαίνουν σε πλαστικά κιβώτια 

και οδηγούνται στα ελαιοτριβεία. 
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20. ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΑΔΙΟΥ  ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 
 

 Οι διαδικασίες εξαγωγής λαδιού είναι οι εξής: 

1.  Παραλαβή των φορτωμάτων της ελιάς – ζύγισμα. Κάθε 

παραγωγός παίρνει σειρά προτεραιότητας. 

2. Αποφύλλωση. Οι ελιές μεταφέρονται στο αποφυλλωτήριο, 

όπου απομακρύνονται τα φύλλα. Αυτό λειτουργεί με αέρα, που 

διώχνει τα φύλλα. 

3. Πλύση καρπών, για να φύγουν οι σκόνες και τα χώματα. 

4. Σπάσιμο – άλεση του καρπού. Οι ελιές καθαρές προχωρούν 

από το πλυντήριο στο σπαστήριο. 

5. Μάλαξη της ελαιοζύμης. Η ελαιοζύμη πηγαίνει στο 

μαλακτήρα. Μέσα στην ελαιοζύμη το λάδι βρίσκεται μέσα σε 

μικρά σταγονίδια απομονωμένα το ένα από το άλλο. Με τη 

μάλαξη ενώνονται αυτά σε μεγαλύτερες σταγόνες. 

Η μάλαξη (ανακάτεμα) γίνεται με ένα περιστρεφόμενο έλικα 

του μαλακτήρα, που κινείται αργά. 

6. Φυγοκέντριση (πίεση). Για να διαχωριστεί το λάδι από την 

ελαιοζύμη μεταφέρεται στο φυγοκεντρητή. Η ελαιοζύμη με 

μεγάλη ποσότητα ζεστού νερού αραιώνεται και χάρη στη 

φυγόκεντρη δύναμη ξεχωρίζεται το λάδι. 

7. Διαχωρισμός – καθαρισμός λαδιού (ελαιοχωριστήρας). Το 

λάδι με τη φυγοκεντρική δύναμη καθαρίζεται από τα απόνερα 

και τις ξένες ουσίες και τρέχει καθαρό στον κάδο. 

8. Διαχωρισμός του πυρήνα από τα απόνερα. Απομακρύνεται 

σε εξωτερικό χώρο του ελαιοτριβείου, μεταφέρεται σε 

πυρηνουργεία, όπου θα βγει το πυρηνέλαιο. 

9. Το λάδι συσκευάζεται και πουλιέται σε μεταλλικά δοχεία.  
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21. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

 Η ελιά υπάρχει πολλές χιλιάδες χρόνια πριν την εμφάνιση 

του ανθρώπου. Απολιθωμένα φύλλα ελιάς που βρέθηκαν σε 

διάφορες περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο (Κύμη Ευβοίας, 

Γαλλία, Β. Αφρική, Σαντορίνη, Νίσυρο) αποδεικνύουν την 

ύπαρξη και την εξάπλωση του δένδρου από τη νεολιθική εποχή. 

 Στην Κρήτη οι ανασκαφές που έγιναν μας πληροφορούν 

ότι στην περιοχή καλλιεργούνταν η ελιά από το 2000 π.Χ. Στην 

Κνωσό βρέθηκαν καρποί ελιάς και πήλινα πιθάρια, στα οποία 

έβαζαν το λάδι. Κουκούτσια ελιάς βρέθηκαν μέσα σε αγγεία 

στην Κνωσό, Ζάκρο, Αχαρνές. Γνωστή είναι η τοιχογραφία της 

Κνωσού, που απεικονίζει έναν ελαιώνα. Το λάδι δεν έλειπε από 

τις προσφορές των Μινωιτών προς τις θεότητές τους. Η Κρήτη 

έκανε εξαγωγή λαδιού και οφείλει την οικονομική της ανάπτυξη 

στην καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή λαδιού.  

 Γραπτές μαρτυρίες, που επιβεβαιώνουν την καλλιέργεια 

της ελιάς (παραγωγή λαδιού) είναι οι πινακίδες της Γραμμικής 

γραφής Α και Β, στις οποίες υπάρχουν τα ιδεογράμματα για του 

δέντρου της ελιάς, του καρπού της ελιάς και του ελαιόλαδου.  
 
  
 
 
 
 
Το δέντρο της ελιάς       Ο καρπός της ελιάς Το ελαιόλαδο 

 
 Σ’ αυτές καταχωρούνται ποσότητες λαδιού, που 

αποστέλλονται σε θεότητες, ιερά, ποσότητες ελαιόκαρπου του 

ανακτόρου, παραγωγή διάφορων περιοχών κ. ά.  

Τον 8
ο
 – 7

ο
 αιώνα π. Χ., όταν οι Έλληνες εξαπλώνονται και 

ιδρύουν αποικίες σε όλη τη Μεσόγειο, μεταφέρουν μαζί τους 

την ελιά κι έτσι διαδίδεται η καλλιέργειά της και σε άλλες 

χώρες στη Μεσόγειο. 

 Στην Αθήνα των κλασικών χρόνων λαμβάνονται ειδικά 

μέτρα προστασίας των ελαιόδεντρων, ενώ την ίδια εποχή 

υπάρχουν ειδικά ιερά ελαιόδεντρα, τα οποία πιστεύεται ότι  
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προέρχονται από την ελιά, που  είχε φυτέψει η Αθηνά στην 

Ακρόπολη (« ιεραί μορίαι», μάλιστα πίστευαν ότι αυτή ήταν η 

προέλευση όλων των ελαιόδεντρων του κόσμου!) Γύρω από 

αυτά τοποθετούσαν «σηκούς», ειδικούς φράχτες, που δήλωναν 

την ιδιότητα και την ξεχωριστή σημασία τους. Τακτικά γινόταν 

έλεγχος των δέντρων. Η τιμωρία γι’ αυτούς που παραβίαζαν το 

«σηκό» ή προκαλούσαν βλάβη στα ιερά δέντρα ήταν σκληρή 

(θάνατος). 

Το έπαθλο στους 

νικητές των Ολυμπιακών 

Αγώνων, που γίνονταν κάθε 

τέσσερα χρόνια στην 

Ολυμπία, ήταν ένα στεφάνι 

με κλαδιά και φύλλα 

αγριελιάς, που λεγόταν 

«κότινος». 

Άντρες και γυναίκες άλειφαν 

τα μαλλιά τους με 

αρωματισμένο λάδι για να 

τους προσδίδουν 

στιλπνότητα. Μετά το 

λουτρό έτριβαν το σώμα 

τους με μείγμα νερού και 

λαδιού, για να διατηρήσουν  

την ελαστικότητα της επιδερμίδας τους και να την προφυλάξουν 

από την ξηρασία.  

 Οι αθλητές στην παλαίστρα άλειφαν το σώμα τους με 

λάδι πριν την πάλη και το τρέξιμο. Μ’ αυτό πετύχαιναν 

προθέρμανση μυών, προστασία από το κρύο, τον ήλιο, τα 

εγκαύματα και την αποφυγή των λαβών των αντιπάλων. Το λάδι 

αυτό, επειδή ήταν πολύτιμο, το έβαζαν σε μικρά αγγεία που τα 

ονόμαζαν αρύβαλλους. Όταν τελείωναν, αφαιρούσαν  από το 

σώμα τους τη σκόνη, τον ιδρώτα και το λάδι με ειδικές ξύστρες, 

τις στλεγγίδες. Τέλος, καθάριζαν εντελώς το σώμα τους με το 

λουτρό σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο της παλαίστρας. 

 Μέσα στους τάφους έβαζαν φύλλα και κλαδιά ελιάς, 

έβαζαν τους νεκρούς πάνω σε στρώμα από κλαδιά ελιάς και 

τους άλειφαν με λάδι. 
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 Άλειφαν τα αγάλματα των θεών με λάδι. Στην Ολυμπία, 

το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, γυαλιζόταν με λάδι για να 

προστατεύεται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας και την 

υγρασία. 

 Οι ομηρικοί ήρωες πρόσφεραν σπονδές στους νεκρούς 

με κρασί, λάδι και μέλι. 

            Στην Αθήνα, στη μεγάλη γιορτή των Παναθηναίων (που 

γινόταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμή της Αθηνάς Παλλάδας), 

το βραβείο που έπαιρναν οι νικητές στους αθλητικούς αγώνες 

ήταν λάδι. 

            Στα ρωμαϊκά χρόνια η ελιά και το λάδι εξακολουθούν 

να αποτελούν πρώτη ανάγκη. Το λάδι είναι απαραίτητο για τη 

διατροφή, το φωτισμό, τη θρησκεία, το γυμναστήριο, την 

παλαίστρα. 

              Την εποχή της τουρκοκρατίας γίνεται εξαγωγή λαδιού, 

το οποίο δε χρησιμοποιείται μόνο στην κουζίνα, αλλά είναι 

πρώτη ύλη της σαπουνοποιίας.(Η παραγωγή  σαπουνιού από 

ελαιόλαδο γινόταν αρχικά στη Μασσαλία.) 

               Το 19
ο
 αιώνα το ελαιόλαδο ήταν κύριο προϊόν στην 

Πελοπόννησο., Στερεά Ελλάδα, Κρήτη και νησιά.  
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22. ΜΥΘΟΙ 
 
 

Άγρια ελιά 

  

 

Ο Ιδαίος Ηρακλής φύτεψε για πρώτη φορά αγριελιά στην 

Ολυμπία, την οποία είχε φέρει από το Βορρά ή από την Κρήτη. 

Ο Ιδαίος Ηρακλής είχε τέσσερα αδέρφια, τον Παιωναίο, τον 

Επιμίδη, τον Ιάσιο και τον Ίδα. Τους έβαλε να συναγωνιστούν 

στο τρέξιμο στην Ολυμπία. Στεφάνωσε το νικητή με ένα κλαδί 

από την ελιά, που είχε φυτέψει. Από τότε έμεινε η συνήθεια να 

στεφανώνουν με κλαδιά αγριελιάς τους νικητές των 

Ολυμπιακών Αγώνων. 

 Για άλλους, ο Ηρακλής, ο γνωστός ήρωας της μυθολογίας, 

μετέφερε την αγριελιά στην Ολυμπία. Επιπλέον, το ρόπαλό του 

ήταν από αγριελιά, σκότωσε το λιοντάρι της Νεμέας με κορμό 

αγριελιάς, παρακάλεσε να τον κάψουν πάνω σε σωρό από ξύλα  

βελανιδιάς και αγριελιάς. 
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Ήμερη ελιά 

 

Η ελιά δώρο της Αθηνάς 

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 Αιλιανός 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  
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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 απ’ αυτό κατάγονται όλα τα δέντρα ελιάς 

που υπήρχαν στον κόσμο. 

 
 

 

 

Η ελιά του Αρισταίου 

  

Ο Αρισταίος ήταν γιος του Απόλλωνα και της Κυρήνης, 

γεννήθηκε στη Λιβύη και ο Ερμής τον πήρε και τον πήγε στη 

Γαία και στις Ώρες γα να τον αναθρέψουν. Ήταν ένα 

χαρισματικό παιδί που έζησε ονειρεμένα χρόνια κοντά στις 

όμορφες και πολύξερες Νύμφες. Οι Μούσες, που, όταν 

μεγάλωσε, του είχαν αναθέσει τη φύλαξη των κοπαδιών τους 

στη Φθία, του δίδαξαν τη μαντική και την ιατρική τέχνη. 

 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. Ο τόπος εκεί ήταν γεμάτος αγριελιές και οι Νύμφες 

τού έδειξαν πώς να τις καλλιεργεί, να τις μπολιάζει για να 

δίνουν καρπό, να αλέθει τον καρπό του ελαιόδεντρου και να 

παίρνει το πολύτιμο αλλά άγνωστο ως τότε ελαιόλαδο. Οι 

αρχαίοι πίστευαν πως ο Αρισταίος ανακάλυψε το 

ελαιοπιεστήριο και έτσι τους έδειξε τον τρόπο να παίρνουν 

εύκολα το λάδι από τις ελιές. 

 Ο Αρισταίος δεν κράτησε αυτά τα μυστικά για τον εαυτό 

του, αλλά με τη σειρά του δίδαξε τις τέχνες αυτές στους 

ανθρώπους Η Μυθολογία μάς λέει πως ταξίδεψε σε πολλά μέρη 

της Ελλάδας. Πήγε στη Σαρδηνία και κατόπιν στη Σικελία,  
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όπου βρήκε εξαιρετικά γόνιμη γη για να καλλιεργήσει τις ελιές. 

Εκεί τιμήθηκε ως θεός – 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 Αρισταίος τιμήθηκε από τους ανθρώπους όσο λίγοι 

θνητοί για την πλούσια προσφορά του. 

Η κρητική μυθολογία θέλει την κρητική θεά Αθηνά, η 

οποία όπως φαίνεται σχετίζεται με τη μινωική θεά των Όφεων, 

να γεννιέται στις εκβολές του ποταμού Τρίτωνα και φυσικά να 

δωρίζει το ιερό δέντρο στους Μινωίτες. Σημαντική σ’ αυτό το 

μύθο είναι η αναφορά της Πότνιας Αθηνάς στις πινακίδες της 

Γραμμικής Γραφής Β΄, που βρέθηκαν στην Κνωσό και δείχνει 

τη σύνδεση της θεάς με την προϊστορική θρησκεία της Κρήτης.  

 Σύμφωνα με αρχαιολογικές πηγές, ο Μίνωας, βασιλιάς της 

Κρήτης, αλλά και οι διάδοχοί του, ήταν οι πρώτοι προστάτες 

του ιερού δέντρου της ελιάς, το οποίο εικάζεται ότι έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης  και 

στην κυριαρχία της σε όλο τον αιγαιοπελαγίτικο χώρο. Σχετικά 

με αυτό , ο Πωλ Φωρ, μελετητής του Μινωικού πολιτισμού, 

γράφει πως «η ελιά εξασφάλιζε την οικονομική κυριαρχία της 

Κρήτης στον αιγαιοπελαγίτικο κόσμο». Γι’ αυτό το λόγο, η 

Κρήτη μέχρι και σήμερα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων 

εκείνων που ασχολούνται με την εξέλιξη της ελιάς μέσα στον 

ελλαδικό και μεσογειακό χώρο.  
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Η ελιά στον Όμηρο 

   

 Στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, η ελιά είχε ξεχωριστό 

ρόλο στη ζωή των ανθρώπων.  

 Στη ρίζα της κάθισε ο Οδυσσέας με τη θεά Αθηνά για να 

οργανώσουν την εξόντωση των μνηστήρων. Στους κήπους του 

Αλκίνοου, βασιλιά των Φαιάκων, υπήρχαν ελιές. 

 Στον ομηρικό κόσμο το λάδι είναι απαραίτητο καλλυντικό 

μετά το λουτρό. Οι θεές του Ολύμπου χρησιμοποιούσαν ένα 

είδος αλοιφής από λάδι ελιάς, το οποίο πίστευαν ότι είχε 

θαυματουργικές ιδιότητες για το σώμα. Η Ήρα αλείφει το σώμα 

της μ’ ένα αρωματικό ελαιόλαδο. Οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν 

αρωματικά έλαια, οι άντρες αγνό λάδι για καθαρισμό και 

υγιεινή. ο Οδυσσέας πλένεται με νερό και αλείφεται με λάδι, 

που τον κάνει να μοιάζει με αθάνατο θεό.   

 Αρωματικό λάδι χρησιμοποιούσαν για τη φροντίδα των 

νεκρών. Η θεά Αφροδίτη άλειψε το νεκρό Έκτορα με ροδόλαδο, 

για να μη γδαρθεί από την κακοποίηση που έκανε στο πτώμα 

του ο Αχιλλέας. Ο Δίας διέταξε τον Απόλλωνα να φροντίσει το 

άψυχο σώμα του γιου του Σαρπηδόνα και να το αλείψει με λάδι, 

όπως έκαναν οι Αχαιοί στο νεκρό Πάτροκλο. 

Ο Οδυσσέας τύφλωσε τον Κύκλωπα Πολύφημο μ’ ένα ξύλο 

ελιάς. Σε κορμό δέντρου ελιάς ήταν πελεκημένο το κρεβάτι του 

Οδυσσέα και της Πηνελόπης. Μάλιστα η περιγραφή του 

κρεβατιού ήταν σημάδι για να τον αναγνωρίσει  η Πηνελόπη. 
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Μύθος για τη Ελαΐς, την Σπερμώ και την Οινώ. 

 

Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Νικ. Πλάτωνα ο μύθος των 

τριών αδερφών, Ελαϊς, Σπερμώ, Οινώ, που τα ονόματά τους 

συνδέθηκαν με τα τρία βασικά προϊόντα του ελληνικού χώρου 

(λάδι, σιτάρι,κρασί) αρχίζει από τη μινωική Κρήτη. Η Ελαΐς, η 

Σπερμώ και η Οινώ ήταν κόρες του Άνιου και εκείνος με τη 

σειρά του ήταν παιδί του Διονύσου και της Αριάδνης. Όταν οι 

απόγονοι του Μίνωα πήγαν να διοικήσουν διάφορα νησιά ή και 

περιοχές του αιγιακού χώρου, ο Άνιος πήγε στο ιερό νησί τη 

Δήλο. Παντρεύτηκε τη Δωρίππη και απέκτησε τρεις κόρες που 

τις είπαν Οινοτρόπους ή Οινοφόρους. Σ` αυτές ο παππούς τους 

ο Διόνυσος έδωσε ένα μοναδικό χάρισμα:"ποιείν εκ γης έλαιον, 

σίτον και οίνον". Οι Οινοτρόποι παρείχαν άφθονους καρπούς 

και τροφές σ` όσους έφταναν για χρησμό στο μαντείο της 

Δήλου. Ο μύθος μας λέει ότι οι Αχαιοί όταν άρχισαν την 

εκστρατεία τους εναντίον της Τροίας, πέρασαν από τη Δήλο. Ο 

Άνιος που ήξερε να προλέγει το μέλλον, τους είπε ότι ο πόλεμος 

που σκόπευαν να ξεκινήσουν θα κρατούσε δέκα χρόνια. Για να 

μην ταλαιπωρούνται λοιπόν τους πρότεινε να μείνουν εννιά 

χρόνια κοντά του και τον δέκατο να πολεμήσουν με τους Τρώες 

μια και τότε θα έπεφτε η Τροία. Κι όσο για τη διατροφή τους 

δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Θα την ανελάμβαναν οι τρεις κόρες 

του. Η Σπερμώ θα πρόσφερε άφθονους καρπούς (δημητριακά), 

η Ελαΐς όσο λάδι θα ήθελαν και η Οινώ θα τους τροφοδοτούσε 

με κρασί. Οι Αχαιοί αρνήθηκαν και συνέχισαν το ταξίδι τους. Η 

περιπέτεια των Οινοτρόπων άρχισε όταν αργότερα μετά από 

χρόνια αποφάσισαν να τις πάρουν κοντά τους. Άλλοι λένε ότι 

αρνήθηκαν να πάνε κι άλλοι ότι τις πήραν μαζί τους. Πάντως 

κινδύνεψαν να θανατωθούν και τις προστάτεψε ο παππούς τους 

Διόνυσος. Ο Οβίδιος μάλιστα έγραψε, πως ο Διόνυσος 

μεταμόρφωσε τις τρεις κοπέλες σε περιστέρια. 
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23. ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 
 Στο Χριστιανισμό το λάδι κατέχει πρωταρχική θέση. Στο 

μυστήριο του Βαπτίσματος το λάδι είναι το υλικό εκείνο που 

μεταφέρει τη χάρη του Θεού στο βαπτιζόμενο μέλος της 

εκκλησίας. 

 Ο ιερέας ευλογεί το νερό της κολυμβήθρας, ευλογεί το 

λάδι, αλείφει το σώμα του βαπτιζόμενου και χύνει και στην 

κολυμβήθρα. Η χρήση του λαδιού και του νερού συμβολίζει την 

κάθαρση, την προετοιμασία του πιστού στον αγώνα εναντίον 

του κακού. 

 Μετά την έξοδο από την κολυμβήθρα, ο βαπτιζόμενος 

φοράει το λευκό του ένδυμα και ακολουθεί το μυστήριο του 

Χρίσματος. 

 Κατά το μυστήριο αυτό «ο δούλος του Θεού χρίεται 

έλαιον αγαλλιάσεως». Ακολουθεί η σφράγιση του χριστιανού 

με το αγιασμένο έλαιον. 

 Ο ιερέας σχηματίζει το σταυρό στο στήθος με λάδι, 

αλείφει τα αυτιά, τα πόδια, τα χέρια, τα μάτια, τα ρουθούνια, το 

μέτωπο και έτσι ο πιστός παίρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος 

και γίνεται μέλος της εκκλησίας. «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος 

Αγίου». 

 Ένα άλλο μυστήριο, στο οποίο το λάδι αποτελεί το 

μοναδικό σημαντικό στοιχείο, είναι το Ευχέλαιο. Είναι μια 

τελετή, κατά την οποία το έλαιον μετουσιώνεται σε υλικό, που 

μεταφέρει το θείον έλεος   και μέσω αυτού την απαλλαγή από 

νοσήματα. Στο τραπέζι υπάρχει λεκάνη με αλεύρι, καντήλι με 

λάδι και φιάλη με κρασί. Ο ιερέας αγιάζει το λάδι, αλείφει με 

αυτό τέσσερα σημεία στο μέτωπο και στα χέρια των πιστών. Οι 

χριστιανοί δέχονται την ευλογία του Θεού, που τους προσφέρει 

ψυχική και σωματική υγεία. 

 Οι χριστιανοί ανάβουν στο σπίτι τους καντήλι για να 

εκφράσουν την ευχαριστία τους στο Θεό, στην Παναγία και 

στους Αγίους, ή για να συνοδεύσουν τις παρακλήσεις τους. 

Είναι θυσία σεβασμού και τιμής. Το καντήλι συμβολίζει το φως 

του Χριστού, που φωτίζει κάθε άνθρωπο. 

 Το λάδι από καντήλι ανακουφίζει τους ασθενείς. Οι 

πιστοί, όταν επισκέπτονται μεγάλα κέντρα της Χριστιανοσύνης, 

παίρνουν αγιασμένο λάδι, το φυλάσσουν στα εικονίσματα και 

το χρησιμοποιούν την ώρα της ανάγκης. 
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Η παρασκευή του Αγίου Μύρου αποτελεί θρησκευτική 

πράξη, που τελείται με κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια κάθε 

τέσσερα χρόνια στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, για να 

διανεμηθεί στις ιερές μητροπόλεις. 

 Ο ιερέας μυρώνει το νεκρό με Άγιο Μύρο και χύνει λάδι 

από καντήλι με σκοπό τον εξαγνισμό. 

 Δεν μπορεί να νοηθεί μοναστήρι χωρίς τον ελαιώνα του, 

γιατί ο καρπός του αποτελεί όχι μόνο βασική τροφή για τους 

μοναχούς, αλλά ενισχύει και τα οικονομικά της μονής, ενώ,  

παράλληλα, το λάδι είναι απαραίτητο για το άναμμα των 

καντηλιών. π.χ. Στο Άγιο Όρος η ελαιοκομία αποτελεί μία από 

τις κυριότερες απασχολήσεις των μοναχών. Οι μεγαλύτερες 

μονές του Αγίου Όρους έχουν μάλιστα δικά τους ελαιοτριβεία, 

τα «λαδαριά». 

 Επιπλέον, το λάδι και οι ελιές κατέχουν ξεχωριστή θέση 

στις νηστείες, που έχουν θεσπιστεί από την εκκλησία για την 

προετοιμασία των πιστών για τις μεγάλες γιορτές της 

Χριστιανοσύνης. Εξάλλου, η ελιά θεωρείται και ιερό δέντρο, 

γιατί κάτω απ’ αυτό, στο «Όρος των Ελαιών», ο Ιησούς πέρασε 

τη νύχτα προτού σταυρωθεί. 

 Στα παραδοσιακό ελληνικό εορτολόγιο, λαϊκές 

θρησκευτικές συνήθειες ή τοπικά έθιμα, που συχνά ανάγονται 

σε αρχαία ελληνικά, συνδέονται με χριστιανικούς Αγίους, που 

επικαλούνται οι πιστοί σε πρακτικές όπου το δέντρο, τα κλαδιά 

ή οι καρποί της ελιάς παίζουν ρόλο σημαντικό, συνδυάζοντας 

στοιχεία της ορθόδοξης πίστης και δοξασίες σχετικές με τη 

διαδοχή των εποχών, την ευκαρπία και τις εποχικές γεωργικές 

εργασίες.  

Λάδι έδιναν στους καλαντιστές, ενώ στην περιοχή των 

Κυδωνιών της Μ. Ασίας τα παιδιά γυρνούσαν την Κυριακή των 

Βαΐων (ή Κυριακή της ελιάς) με κλάδους ελιάς και 

τραγουδούσαν ευχές για την ευτυχία και την ευφορία, έθιμο που 

θυμίζει την Ειρεσιώνη των αρχαίων Ελλήνων κατά τα 

Πυανέψια, γιορτή της συγκομιδής των καρπών. Η λαϊκή πίστη 

συνδέει την 20
η
 Ιουλίου, ημέρα εορτασμού του Προφήτη Ηλία, 

με το δέσιμο του καρπού των ελαιόδεντρων, ενώ την πρώτη 

ημέρα του Αυγούστου οι νοικοκυρές έστελναν ένα πιάτο ελιές 

σε όσους δεν είχαν για να φάνε. Στις 6 Αυγούστου, γιορτή του 

Σωτήρα, έφτιαχναν λαδόπιτα με το πρώτο λάδι, για να πάει  
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καλά η σοδειά. Στις 29 Αυγούστου, γιορτή του Αγίου Ιωάννη 

του Προδρόμου, επιβάλλεται απόλυτη νηστεία του ελαιολάδου  

(για τ’ αϊ Γιαννιού τη χάρη, μούδε λάδι μούδε ψάρι), όπως τη 

Σαρακοστή. Στις 14 Σεπτεμβρίου, του Σταυρού, οι πιστοί 

δένουν ένα κλωνάρι ελιάς γεμάτο καρπούς με ρόδι και 

σπαραγγιά και το βουτούν στη θάλασσα, για να τρέχουν τα 

καλά στο σπίτι τους σαν το νερό. Στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα 

μνήμης του Αγίου Δημητρίου, οι νοικοκυραίοι πήγαιναν στην 

εκκλησία λάδι, συχνά με λίγα δημητριακά και κρασί για να 

ευλογηθεί η νέα σοδειά. Το ραντολόι του Νοεμβρίου, σχετίζεται 

ως έθιμο με τη χριστιανική ευποιία. Μετά τη συγκομιδή των 

ελαίων, οι  φτωχοί, ειδοποιημένοι από τον παπά του χωριού 

μπορούσαν να πάνε ελεύθερα στα κτήματα των πλουσίων και 

να μαζέψουν όσες ελιές είχαν μείνει στις κορυφές των δέντρων. 

Τέλος, οι ψαράδες και οι ναυτικοί για να γαληνέψουν τη 

θάλασσα, έριχναν το λάδι του καντηλιού της εικόνας του αγίου 

Νικολάου. 
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24. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ – ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

 
 Νηστεύουμε το λάδι, μα τρώμε το λαδά.(Πελοπόννησος) 

 Η αλήθεια επιπλέει σαν το λάδι. 

 Βάψε ελιά για τη ζωή σου και συκιά για το παιδί σου. 

 Από το θέρο ως τις ελιές δεν απολείπουν οι δουλειές. 

 Αν δε σφίξεις την ελιά, δε βγάζει λάδι.(Νάξος) 

 Άκουσες λάδι τρέχα, άκουσες στεφάνι       

φεύγα.(Πελοπόννησος) 

 Όποιος έχει σιτάρι, κρασί και λάδι στο πιθάρι έχει του 

κόσμου     τα καλά και του Θεού τη χάρη. 

 Δεν τρώγεται ούτε με το λάδι, ούτε με το ξίδι. 

 Δίχως λάδι, δίχως ξίδι, πώς θα κάνουμε ταξίδι.(Κρήτη) 

 Κολοκύθια με το λάδι, κολοτούμπες το βράδυ. 

 Μου ’βγαλε το λάδι.(Πελοπόννησος) 

 Ξεφόρτωσέ την την ελιά, να σε φορτώσει λάδι.(Κρήτη) 

 Αυτός είναι σαν το νερό στο λάδι. 

 Ρίχνει λάδι στη φωτιά.  

 Όπως θα γεμίσει του Χριστού το τραπέζι, έτσι να γεμίσουν 

και τα δέντρα μας ελιές. (Σκιάθος) 

 Άλλοι κλαιν και δέρνονται κι άλλοι τη βγάζουν λάδι.(Κως) 

 Ας έλειπαν τα λάδια μου, να δω τις μαγεριές σου. 

  Πέρασα της ελιάς τα βάσανα, του λιναριού τα πάθη.    

(Λακωνία) 

 Η τέχνη θέλει μάστορα και η φάβα θέλει λάδι.(Μακεδονία) 

 Αυτός πάει όπως το καράβι στο λάδι.(Χίος) 

 Λάδι βρέχει, κάστανα χιονίζει.(Μακεδονία) 

 Φάε βούτυρο και κοιμήσου κούτσουρο, φάε λάδι κι έλα το  

     βράδυ. (Μακεδονία) 

 Μην τάξεις λάδι του Αγιού και του παιδιού κουλούρι.(Χίος) 

 Καλλιά ’χω ’γώ στο σπίτι μου ελιές με παξιμάδι, παρά στον  

     ξένο ζάχαρη και να μ’ ορίζουν άλλοι.(Κρήτη) 

 Τετάρτη λάδι να μη φας, τις όμορφες να μην  

      κοιτάς.(Πελοπόννησος) 

 Νιο λάδι και παλιό κρασί.(Ιθάκη) 

 Λάδι η στράτα σου!(Πελοπόννησος) 

 Άλλος μπέης, άλλα λάδια.(Μάνη) 

 Άνθρωπος χωρίς υπομονή, λυχνάρι χωρίς λάδι.(Νίσυρος) 

 Από την πέτρα βγαίνει λάδι. 
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 Αγόραζε λάδι κορφής, κρασί μέση και πάτο μέλι. 

 Η ελιά πίνει το κρασί.(Κεφαλλονιά) 

 Τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, τρεις και το λαδόξιδο. 

 Η στρίμα βγάνει το κρασί και η υπομονή το λάδι.(Λακωνία) 

 Ήρθε του Σταυρού η γιορτή και σταύρωσε η ελιά το λάδι. 

 Να σε κάψω, Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι.(Πελοπόννησος) 

 Η ελιά θέλει ζουρλό νοικοκύρη.(Κεφαλλονιά) 

 Λάδωσε τ’ άντερο του. 

 Τείνει κλάδο ελαίας. 

 Την έκανε τη λαδιά. 

 Είναι σα λαδωμένος ποντικός. 

 Βγαίνει πάντα λάδι. 

 Η θάλασσα είναι λάδι. 

 πρώτο θεμέλιο του σπιτιού:ψωμί, κρασί και λάδι. 

 Όποιος έχει πολύ λάδι, βάζει και στα λάχανα. 

 Όσο παλιώνει η ελιά και πιο πολύ καρπίζει. 

 Λάδι ας βρέξει, πιπέρι ας χιονίσει. 

 Αν έλειπαν τα λάδια σου, να δω τις μαγεριές σου. 
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25. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

 

 

 

Το καλάμι κι η ελιά 

 

 

 Μια φορά, γειτόνευαν η ελιά και το καλάμι. Η ελιά ήταν 

ένα μεγάλο και δυνατό δέντρο, με πολλά κλαδιά, που 

κρατούσαν τα φύλλα τους όλη τη χρονιά και κάθε δύο χρόνια 

έγερναν από το βάρος του καρπού. 

 Το καλάμι, πάλι, ήταν ψιλόλιγνο με καταπράσινα, 

στενόμακρα φύλλα, με ωραιότατα παράξενα λουλούδια που 

έμοιαζαν με τσαμπιά κι είχαν το σχήμα του αδραχτιού. 

 Η ελιά καυχιόταν ολοένα: 

– Τι είσαι εσύ μπροστά μου; έλεγε στο καλάμι. Εγώ είμαι ένα 

δέντρο μεγάλο, δυνατό, ευλογημένο. Οι άνθρωποι με λατρεύουν 

γιατί τους δίνω τις ελιές και το λάδι μου, του δίνω ξερόκλαδα 

για να ζεσταίνονται, τους δίνω ξύλα για να φτιάχνουν ακριβά 

έπιπλα. Είμαι μεγάλη, ψηλή, γερή και συ είσαι ένα αδύναμο 

πραγματάκι, που λυγίζεις μπροστά σε όλους τους ανέμους και 

τους προσκυνάς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχεις την τόλμη 

να φυτρώνεις πλάι μου.  

 Το καημένο το καλάμι, που ήταν από φυσικού του 

ντροπαλό, τα’ άκουγε όλα αυτά και δεν έλεγε τίποτα, ούτε και 

θύμωνε, γιατί αυτό δεν είχε να καυχηθεί για τίποτα. 

 Ήρθε ένας χειμώνας, όμως, βαρύς και άρχισε να φυσάει 

ένας αέρας δαιμονισμένος, που χτυπούσε με μανία την ελιά, 

ώσπου, στο τέλος, την ξερίζωσε. Το καλάμι, με το πρώτο 

φύσημα του ανέμου, έγειρε, λυγερό όπως ήταν, προς το νερό κι 

έτσι ο άνεμος περνούσε από πάνω του χωρίς να το πειράξει. 

Όταν η καταιγίδα σταμάτησε και ο αέρας έπαψε να φυσάει, η 

ελιά απόμεινε πεσμένη στο χώμα και το καλάμι σηκώθηκε πάλι 

όρθιο και λυγερό, όπως και πριν. Βλέπετε, το καλάμι ήξερε να 

υποχωρεί εκεί που ένιωθε ότι δεν είχε δύναμη να αντισταθεί, 

ενώ η ελιά πλήρωσε με τη ζωή της την υπέρμετρη υπερηφάνεια 

της. 
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 Η ξερή καρδιά της ελιάς 

 

 

 Οι αιωνόβιες ελιές, με του τεράστιους ξερούς κορμούς, 

έγιναν αιτία να πλαστεί ένας μύθος στη Νάξο, που εξηγεί γιατί 

η ελιά έχει πάντα ξερή καρδιά… 

 Όταν σταυρώθηκε ο Χριστός και απλώθηκε η θλίψη στον 

κόσμο, μάδησαν τα φύλλα των δέντρων, ακόμη και οι βράχοι 

σχίστηκαν στα δύο. Μόνο η ελιά έμεινε έτσι όπως ήταν, χωρίς 

να πέσουν τα φύλλα της. Τα άλλα δέντρα πειράχτηκαν και 

ρώτησαν γιατί. Κι εκείνη τους απάντησε: «Εσάς σας έπεσαν τα 

φύλλα, μα φύλλα θα ξανακάνετε. Εμένα δεν πέσανε τα φύλλα, 

μα το ξέρει η καρδιά μου…». Γι’ αυτό και η καρδιά της ελιάς 

είναι πάντα ξερή. 

 

 

Το δάκρυ του Χριστού(κρητική λαϊκή παράδοση) 

 

 

 Τον καιρό που οι Εβραίοι κυνηγούσαν το Χριστό για να 

τον πιάσουν και να τον σταυρώσουν, βρέθηκε σε πολύ μεγάλη 

στενοχώρια. Ζητούσε ησυχία, μα οι παράνομοι τον 

ακολουθούσαν. Όταν έφτασε σε μια ελιά, κάθισε από κάτω κι 

ακούμπησε το κεφάλι του στον κορμό της για να κοιμηθεί. 

Όμως, ήταν αδύνατο να τον κολλήσει ύπνος. Τότε ξέσπασε σε 

δάκρυα που σαν δροσοσταλίδες έσταζαν στη ρίζα της και την 

πότιζαν. Ποτισμένη με τα δάκρυα του Χριστού είναι 

ευλογημένο δέντρο, γι’ αυτό και βγάζει λάδι, που νοστιμίζει το 

φαγητό μας και δίνει φως στα κρεμασμένα καντήλια. Ρούφηξε 

τα ζεστά δάκρυα του Χριστού που έπεφταν από τα μάτια του 

αντικρίζοντας την ανθρώπινη αχαριστία. Πιο ευλογημένο 

δέντρο από την ελιά στον κόσμο δεν είναι άλλο. 
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26. ΕΘΙΜΑ 
 

 Στη Μάνη, όταν παντρεύεται ένα ζευγάρι και μπαίνει η 

νύφη στο σπίτι, κάνουν ένα σταυρό με λάδι κάτω στην πόρτα, 

για να μπει η νύφη στο καινούριο της σπίτι. 

 Στην Κύπρο, τα στεφάνια του γάμου τα έφτιαχναν με 

κλαδιά ελιάς, μια που το δέντρο αυτό συμβολίζει τη μακροζωία 

και τη γονιμότητα. 

 Οι ναυτικοί, όταν έπεφταν σε φουρτούνα, έριχναν στη 

θάλασσα λάδι από το καντήλι και η θάλασσα γαλήνευε. 

 Πριν ανακαλυφθεί ο αλιευτικός φακός, έριχναν ελαιόλαδο 

στη θάλασσα, η οποία με αυτόν τον τρόπο επιπεδωνόταν κι έτσι 

διευκολυνόταν η διείσδυση των ακτίνων του ήλιου σε μεγάλο 

βάθος και μέχρι το βυθό, πράγμα που επέτρεπε στους ψαράδες 

να διακρίνουν τα αλιεύματα. Όσοι δεν ψάρευαν με πυροφάνι τη 

νύχτα κοντά στις ακτές και μεταχειρίζονταν καμάκι, 

χρησιμοποιούσαν τη λεγόμενη «λαδιάν», άμμο ανακατεμένη με 

ελαιόλαδο, που σκορπούσαν στην επιφάνεια της θάλασσας και 

την έκανε διαφανή και καθαρή.  

 Στη Λευκάδα, πριν πάνε τις ελιές στο ελαιοτριβείο, 

πηγαίνει ο παπάς, αγιάζει και φτιάχνουν λαδόπιτα. 

 Στην  Καλαμάτα, όταν παίρνουν το λάδι της νέας χρονιάς, 

φτιάχνουν κουταλίδες (μικρές πίτες τηγανισμένες σε λάδι). 

 Στο ξεμάτιασμα χρησιμοποιούν νερό και λάδι. Αν κάποιος 

είναι ματιασμένος, οι σταγόνες του λαδιού διαλύονται στο νερό. 

 Τα Χριστούγεννα στην Κεφαλλονιά ρίχνουν στη φωτιά 

κρασί και λάδι μέσα από την τρύπα της χριστουγεννιάτικης 

κουλούρας. 

 Στην Κρήτη, την Πρωτοχρονιά, πριν κοιμηθούν, ρίχνουν 

στην ανθρακιά σαλιωμένα φύλλα ελιάς και μελετούν κάτι, που 

θέλουν να πραγματοποιηθεί. Λένε: «Αν καούν τα φύλλα, θα 

ψοφήσει, κι αν πηδήξουν, θα ζήσει». 

 Την Πρωτοχρονιά, οι Πόντιοι βάζουν ένα κλωνάρι ελιάς 

στο εικονοστάσι με την ευχή: «Ήρθε η καλοχρονιά, ας πάει η 

κακοχρονιά». 

 Οι γυναίκες σταυρώνουν τα παιδιά τους με το λάδι του 

καντηλιού κάθε βράδυ, για να προστατεύονται από τα κακά 

όνειρα. 
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 Το καμένο φυτίλι από το καντήλι, που ανάβει μπροστά 

στο εικόνισμα της Παναγίας, προσφέρεται στις γυναίκες που 

δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. 

 Στην Κύπρο, την Κυριακή των Βαΐων, εκτός από τα 

κλαδάκια ελιάς, που μοιράζονται στους πιστούς, κάθε 

οικογένεια φέρνει στην εκκλησία κλαδιά ελιάς, για να 

διαβαστούν από τον ιερέα μετά τη λιτανεία. Τα κλαδιά αυτά 

μένουν στο ναό μέχρι την Πέμπτη της Αναλήψεως, οπότε τα 

παίρνουν στο σπίτι και τα χρησιμοποιούν για θυμιάματα. 

 Σε πολλές περιοχές (Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο) οι 

πιστοί  προσφέρουν στα μοναστήρια ελαιώνες. Το άναμμα των 

καντηλιών είναι ένα συνηθισμένο τάμα. Όταν επισκέπτονται οι 

πιστοί τα ξωκλήσια, ανάβουν τα καντήλια με λάδι, που υπάρχει 

στο ναό ή δικό τους. 

 Το δάκρυ της ελιάς, το κόμμι που βγαίνει από τον κορμό 

της, χρησιμοποιείται ως θυμίαμα και ονομάζεται δάκρυ της 

Παναγιάς. Η ονομασία δόθηκε από μια παράδοση, που θέλει 

την Παναγία να παρακολουθεί το Χριστό την ώρα του Θείου 

Πάθους ακουμπισμένη στον κορμό μιας ελιάς.   
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27. ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 
 Παίρνει νερό και δίνει λάδι.    

       (Η ελιά) 

 

 Μάνα και θυγατέρα  

    συνονόματες 

    κόβω τη θυγατέρα 

    κι αφήνω τη μητέρα. 

      (Η ελιά) 

 

 

 Έντενα – εντένισσα 

έντενα – κουμεντένισσα 

που ’ναι το αίμα σου γλυκό 

και που τα κοκαλάκια σου,  

μες στη φωτιά τα βάζουν!(Λακωνία) 

(Η ελιά) 

 

 Γύρω γύρω λάδι, στη μέση παξιμάδι.(Ήπειρος) 

(Το νησί) 

 

 Παίρνει νερό και δίνει λάδι.(Στερεά Ελλάδα) 

           (Η ελιά) 

 

 Η φέρτενα, η μέντενα και η κυρά κουμέντενα 

στον αέρα κρέμεται, στις εκκλησιές κοιμάται. Τα έρμα 

της τα κόκαλα ’πο δω κι εκεί σκορπά τα. (Κως) 

                   (Η ελιά) 

 

   Όξω στα όρη κρέμουνται, με τους Αγιούς 

τσοιμούνται τσαι τα ερημοκκαλάτσα τους μες στις 

κοπρές τσυλιούτται! (Κάσος) 

          (Η ελιά) 

 

 Από κλαδάκι κρέμεται,  

στην αγορά πουλιέται,  

το εξωτερικό της τρώγεται, 

το κόκαλο πετιέται. 

                                            (Η ελιά) 
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 Στα δένδρα πάνω κρέμεται 

Στις εκκλησιές κοιμάται 

Και τα χρυσά της κόκκαλα: 

Μες τη φωτιά τα βάζω!   

                        (Η ελιά) 
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28. ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
 
      «Ζωνάρι της καλογριάς»(Πελοπόννησος) 

       Το ουράνιο τόξο αποτελεί πρόβλεψη για τη 

σοδειά της χρονιάς. Αν το χρώμα του φαίνεται 

περισσότερο πράσινο, τα πιθάρια θα γεμίσουν λάδι. Αν 

φαίνεται το κόκκινο, θα ’ναι καλή η παραγωγή του 

κρασιού, και να φαίνεται το κίτρινο, του σταριού. 

 

 
 
 

29. ΑΝΕΚΔΟΤΟ 
 

 Κάποτε ένας πεινασμένος στρατοκόπος πέρασε 

από κάποιο χωράφι και βρήκε τους ιδιοκτήτες την ώρα 

που προσφαγίζανε ψωμί κι ελιές. Του προτείνανε να 

καθίσει κι αυτός δεν ήθελε δεύτερη κουβέντα. Έφαγε 

όσο έφαγε και στα αποτελειώματα είπε κάποιος από την 

παρέα: «Καλές οι ελιές, αλλά να μην είχανε και 

κουκούτσια!» «Γιατί;»,απαντά ο στρατοκόπος, «είχανε 

και κουκούτσια;» 

(Από την πείνα του είχε φάει και τα κουκούτσια.) 
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30. ΠΟΙΗΣΗ 

 
  Χωρίς την ελιά το ελληνικό τοπίο θα ήταν πιο 

φτωχό και οι Έλληνες καλλιτέχνες και ποιητές θα είχαν 

χάσει μια μοναδική πηγή έμπνευσης!  

 
 

Είμαι του ήλιου θυγατέρα 

η πιο απ’ όλες χαϊδευτή, 

χρόνια η αγάπη του πατέρα 

σ’ αυτόν τον κόσμο με κρατεί. 

Όσο να γείρω νεκρωμένη,     

αυτόν το μάτι μου ζητεί. 

Είμαι η ελιά η τιμημένη! 

 

Δεν είμ’ ολόξανθη, μοσχάτη 

τριανταφυλλιά ή κιτριά. 

Θαμπώνω της ψυχής το μάτι,  

για τ’ άλλα μάτια είμαι γριά. 

Δε μ’ έχει αηδόνι ερωμένη,  

μ’ αγάπησε μία θεά. 

Είμαι η ελιά η τιμημένη!  

  

Όπου κι αν λάχω κατοικία, 

δε μου απολείπουν οι καρποί. 

Ως τα βαθιά μου γερατεία 

δε βρίσκω στη δουλειά ντροπή. 

Μ’ έχει ο Θεός ευλογημένη 

κι είμαι γεμάτη προκοπή. 

Είμαι η ελιά η τιμημένη! 

 

Φρίκη, ερημιά, νερό, σκοτάδι,  

τη γη τη θάψαν μια φορά. 

Εμέ ζωής φέρνει σημάδι 

στο Νώε η περιστερά. 

Όλης της γης είχα γραμμένη 

την ομορφάδα και χαρά. 

Είμαι η ελιά η τιμημένη! 

28

Ελιά:

Είμαι του ήλιου η θυγατέρα…
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Εδώ στον ίσκιο μου αποκάτου  

ήρθ’ ο Χριστός ν’ αναπαυθεί 

κι ακούστηκε η γλυκιά λαλιά Του 

λίγο προτού να σταυρωθεί. 

Το δάκρυ Του, δροσιά αγιασμένη, 

έχει στη ρίζα μου χυθεί. 

Είμαι η ελιά η τιμημένη! 

        

Κωστής Παλαμάς 

 

 

 

Στην κουφάλα σου εφώλιασε μελίσσι, 

γέρικη ελιά, που γέρνεις με τη λίγη, 

πρασινάδα, που ακόμα σε τυλίγει, 

σα να ’θελε να σε νεκροστολίσει. 

 

Και το κάθε πουλάκι στο μεθύσι 

 της αγάπης, πιπίζοντας, ανοίγει 

στο κλαρί σου ερωτιάρικο κυνήγι 

στο κλαρί σου που δε θα ξανανθίσει. 

 

Ω, πόσο στη θανή θα σε γλυκάνουν  

με τη μαγευτική βοή που κάνουν,  

ολοζώντανης νιότης ομορφάδες 

που σαν θύμησες μέσα του πληθαίνουν 

ω, να μπορούσαν έτσι να πεθαίνουν  

και άλλες ψυχές της ψυχής σου αδελφάδες. 

 

Λορέντζος Μαβίλης 

 

 

 

α) Ευλογημένο να ’ναι ελιά, το χώμα που σε τρέφει 

κι ευλογημένο το νερό που πίνεις απ’ τα νέφη 

κι ευλογημένος τρεις φορές Αυτός που σ’ έχει στείλει 

για το λυχνάρι του φτωχού, για τα άγιου το καντήλι. 

Δεν είσ’ εσύ περήφανη, σαν τα’ άλλα καρποφόρα, 

που βιαστικά, ανυπόμονα, δε βλέπουνε την ώρα, 
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πότε με τ’ ανθολούλουδα τους κλώνους να σκεπάσουν  

και με μια πρόσκαιρη ομορφιά τα μάτια να ξιπάσουν. 

Εσύ είσαι πάντα ταπεινή, πάντα δουλεύτρα σκύβεις 

μ’ όλα τα πλούτη που κρατείς, μ’ όλο το βιός που 

κρύβεις, 

γι’ αυτό απ’ τα πρώτα νιάτα σου που τα φιλούν οι 

ανέμοι 

ως τα βαθιά γεράματα, που το κορμί τα τρέμει, 

και γέρνει κάθε σου κλαδί και κάθε παρακλάδι, 

μέσα στον κούφιο σου κορμό δε σου ’λειψε το λάδι. 

 

 

β) 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.  

 

Ιωάννης Πολέμης 

 

 

 

 

α) Κομμάτι γης φτενό ζωσμένο 

στην ξερολιθιά 

όλο – όλο εφτά ελαιόδεντρα. 

Ανεβαίνοντας τους ελαιώνες… 

Ένα ένα ξυπνούσαν τα λιόφυτα του αέρος… 
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β) 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. 

 

 

 

γ) Ελαιώνες και αμπέλια μακριά ως τη θάλασσα 

κόκκινες ψαρόβαρκες μακριά ως τη θύμηση. 

Έλυτρα χρυσά του Αυγούστου στο μεσημεριάτικο ύπνο 

με φύκια ή όστρακα. Κι εκείνο το σκάφος 

φρεσκοβγαλμένο, πράσινο, που διαβάζει ακόμη 

στην ειρήνη του κόλπου των νερών. Έχει ο Θεός. 

 

 

Οδυσσέας Ελύτης 

 

Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό  

σαν τη σιωπή,  

σφίγγει στον κόρφο του 

τα πυρωμένα του λιθάρια,  

σφίγγει στο φως τις ορφανές 

ελιές του και τα αμπέλια του,  

σφίγγει τα δόντια. 

 

Γιάννης Ρίτσος 

 

α) Γλυκό είναι του λαδιού το φως 

σαν το γλυκό καρπό του, 

θροφή στα μάτια με γλαυκή 

στο χάλκωμα τη ρίζα… 

……………………………….. 

Το λάδι έφεγγε μέσα στη βαθιά 

την καλοσύνη 

κι η νύχτα την αγέρωχη γαλήνη  

και τη σκέψη. 
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β) Και λαγαρός κι ασάλευτος 

ο αγέρας του ελαιώνα. 

Μηδέ καπνίζουνε οι ελιές  

μιαν άχνη προς τον ήλιο. 

…………………………….. 

πάντα η ελιά θα ’ναι ιερή 

και στον αιώνα η γλαύκα 

μαζί μ’ εμάς θε να κοιτάη 

στυλά τις θείες εσπέρες.   

 

Άγγελος Σικελιανός 

 

 

Ένας σου ’δινε ποτήρι  

κι άλλος σου ’δινε ελιά. 

Έτσι πέρασες γραμμή 

της γειτονιάς τα καπηλειά. 

      Κώστας Βάρναλης 

 

 

Τσακίζω τις λιανές ελιές… 

Θα τις γλυκάνω με το βρύσικο νερό,  

με τ’ άλλαγμα η πικράδα τους θα φύγει 

μάραθο θα τους βάλω και λεμόνι 

να ευωδιάσουνε… 

 

Β. Θεοδώρου 

 

 

Δε φανταζόμουνα έτσι τη θλίψη και το θάνατο 

έφυγα και ξαναγύρισα στη θάλασσα. 

Τη νύχτα πάνω στην κουβέρτα του «Αϊ Νικόλα» 

ονειρεύτηκα μια παμπάλαια ελιά να δακρύζει. 

 

Γιώργος Σεφέρης 
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Στα 1933 ο Θεόφιλος ζωγράφιζε 

«Το μάζεμα των ελαιών  εν Μυτιλήνη». 

Τόπος παραθαλάσσιος,  

ραβδιά, κοφίνια, σύνεργα 

και πρόσωπα που εξάγνιζε ο μόχθος. 

 

Ιδιά περίπου είναι η σκηνή 

που κουβαλάω τόσα χρόνια στο μυαλό μου 

……………………………………………… 

Ο τόπος μόνο είναι ορεινός. 

Σύνεργα περίπου ίδια 

και πρόσωπα απαράλλαχτα. 

Η μάνα μου στα λιόπανα  

με το ραβδί ο πατέρας 

και ο παππούλης τα σακιά. 

Πρόσωπα που εξάγνιζε ο μόχθος. 

Έτσι όπως τα ζωγράφισε  ο Θεόφιλος στο 

«μάζεμα των ελαιών εν Μυτιλήνη». 

 

Γιώτα Αργυροπούλου 

 

 

 

 

 

 

Η τέλεια κάψουλα 

από της ελιάς 

το γέμισμα 

με τον αστερισμό του φυλλώματός της 

αργότερα 

το αγγείο 

το Θαύμα, το ΛΑΔΙ… 

 

Πάμπλο Νερούντα  
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31. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Η Μεσόγειος όλη δείχνει να βγαίνει μέσα από τη 

υπόξινη γεύση της μαύρης ελιάς ανάμεσα στα δόντια. 

Γεύση πιο αρχαία από του κρέατος και του κρασιού, 

γεύση αρχαία όσο το κρύο νερό. 

Μόνον η ίδια η θάλασσα φαίνεται το ίδιο 

προαιώνια στην περιοχή, προαιώνια όσο η ελιά και το 

λάδι της, που, πέρα από κάθε άλλο φυσικό προϊόν, 

σμίλεψαν πολιτισμούς από την απώτατη αρχαιότητα 

 μέχρι σήμερα. 

 

 

Λώρενς Ντάρελ 

 

 

α) Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα 

δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα 

καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την 

ξαναφτιάχνεις. 

 

β) Τριγύριζα μέσα στη χώρα μου κι έβρισκα τόσο 

φυσική τη λιγοσύνη της, που ’λεγα πως, δε γίνεται, θα 

πρέπει νάναι από σκοπού το ξύλινο τούτο τραπέζι με τις 

ντομάτες και τις ελιές μπροστά στο παράθυρο. Για να 

μπορεί μια τέτοια αίσθηση βγαλμένη απ’ το τετράγωνο 

του σανιδιού με τα λίγα ζωηρά κόκκινα και τα πολλά 

μαύρα να βγαίνει κατευθείαν στην αγιογραφία. Και 

αυτή, αποδίδοντας τα ίσα, να προεχτείνεται μ’ ένα 

μακάριο φως πάνω απ’ τη θάλασσα εωσότου 

αποκαλυφθεί της λιγοσύνης το πραγματικό μεγαλείο. 

 

 

Οδυσσέας Ελύτης 
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Οι κορμοί των δέντρων είναι βασανισμένοι από 

μια αγωνιώδη προσπάθεια. Συστρέφονται, γονατίζουν 

να προσευχηθούν, υψώνουν σκληρά μπράτσα, μέλη 

τυραγνισμένα από την κίνηση, όλο αγκώνες και γόνατα. 

Οι στριφτές ρίζες βυζαίνουν από την καρδιά της γης το 

χρυσό λάδι, για το καντήλι των Αγίων και τη σαλάτα 

του φτωχού. 

 

Στρατής Μυριβήλης 

 

Η ελιά είναι το δέντρο της στοργής. Δημιουργεί 

το πνεύμα της εγκαρδιότητας και της ωφελιμότητας. 

Προστατεύει το σπίτι και συντηρεί την κατάνυξη. 

Χιλιάδες χρόνια στέκει στον τόπο της χωρίς απαίτηση 

και καρπίζει χωρίς καλλιέργεια. Ντύνει τους λόφους 

και τους κάμπους με την ασημοπράσινη σπιτική 

ομορφιά της, δίνει τον καρπό της με απαράμιλλη 

καρτερία, γεμίζει τους κάδους του νοικοκύρη, ζεσταίνει 

το σπίτι του και θρέφει την υλική ύπαρξή του με 

στοργή και συμπόνια. Οι αιώνες κυρτώνουν το γέρικο 

κορμί της, το σκάβουν, το ξεσκίζουν, το βαθουλώνουν, 

μα εκείνη δεν αποκαρδιώνεται: καμπουριασμένη, 

σακατεμένη, γεμίζει πάντα τη μοναξιά της με τον 

πλούτο της ανθοφορίας της κι ετοιμάζει κάθε φορά με 

κάθε λείψανο του εαυτού της την ερχόμενη συγκομιδή. 

 

Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος 

 

 
«Το μάζεμα των ελιών εν Μυτιλήνη»,  

Θεόφιλος   Χατζημιχαήλ 
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32. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
 

 Πέρα στους πέρα κάμπους 

όπου ’ναι οι ελιές  

είν’ ένα μοναστήρι 

που παν’ οι κοπελιές… 

 

 Πουλάκι βγήκε από τη γη και βγήκε από τον Άδη 

και πήγε κι έκαμε φωλιά σε μιας ελιάς κλωνάρι 

που ’ναι τα φύλλα της πυκνά και τ’ άνθια της 

φαρμάκι… 

 

 Είναι δεντρά πολλά στη γης, σαν την ελιά δεν είναι,  

βρέχει, χιονίζει, λιάζεται, μα πάντα δροσερή ’ναι. 

(μαντινάδα) 

 

 Από τη γης βγαίνει νερό κι απ’ την ελιά το λάδι, 

κι από τη μάνα την καλή βγαίνει το παλικάρι… 

 

 Έχεις δυο μάτια σαν ελιές 

που ’ναι γεμάτα μαργιολιές. 

 

 Τα μάτια σου ’ναι σαν ελιές απάνω στο κλωνάρι 

τα φρύδια σου καμαρωτά σα δυο μερώ φεγγάρι. 

 

 Από την πόρτα σου περνώ, ωραία Αιγιώτισσα, 

κι από τη γειτονιά σου, κόρη με τις ελιές 

και με τα μαύρα μάτια,  

τι έχεις κι όλο κλαις… 
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33. ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
 

Δίπλες καλαματιανές 
 

Υλικά: 

 

α) Για τη ζύμη: 

10 αβγά 

1 ½ κιλό αλεύρι 

½ ποτήρι του κρασιού ούζο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα 

 

Εκτέλεση: 

 

 Σπάζουμε τα αβγά σε μια λεκάνη και τα χτυπάμε πολύ καλά 

με το ούζο. Προσθέτουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε έως ότου 

γίνει μαλακή και εύπλαστη η ζύμη. Ανοίγουμε φύλλο πάχους 

μισού εκατοστού περίπου και κόβουμε σε μακρόστενες 

λωρίδες.  

 Σε βαθύ τηγάνι βάζουμε λάδι να κάψει, διπλώνουμε μία – 

μία τις λωρίδες και τηγανίζουμε. 

 Τις βάζουμε σε μια λεκανίτσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Δίπλες καλαματιανές 
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β) Για το σιρόπι: 

1 κιλό μέλι  

1 κιλό ζάχαρη 

2 ποτήρια νερό 

 

Εκτέλεση: 

 

 Βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό. Ρίχνουμε το μέλι και 

βράζουμε μέχρι να δέσει. Μελώνουμε τις δίπλες. Τις σερβίρομε 

σε πιατέλα πασπαλισμένες με άφθονο τριμμένο καρύδι. Η 

παραδοσιακή ευχή είναι  «να διπλώσει το καλό!»  

 

 
 

 
Μανιάτικο παξιμάδι με σφέλα 
 
 

Υλικά: 

 

2 μανιάτικα παξιμάδια 

1 ώριμη ντομάτα τριμμένη ή κομμένη σε κυβάκια 

½ φλιτζάνι σφέλα τριμμένη 

λίγο ξύδι βαλσάμικο 

ελαιόλαδο 

αλάτι 

ρίγανη 

 

Εκτέλεση: 

 

 Μαλακώνουμε τα παξιμάδια με νερό. Τα ραντίζουμε με το 

βαλσάμικο και περιχύνουμε με ελαιόλαδο. Βάζουμε επάνω την 

τριμμένη ντομάτα και τη σφέλα. Ρίχνουμε αλάτι και ρίγανη και 

σερβίρουμε αμέσως.  
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Μανιάτικο παξιμάδι με σφέλα 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 Συζήτηση με τους μαθητές για το θέμα του ψωμιού, με 

αφορμή το κείμενο του Ανθολογίου «Τα δύο 

αδέρφια».Επιπλέον, στο μάθημα της Μελέτης του 

Περιβάλλοντος, συζήτηση για τη Μεσογειακή Διατροφή 

και τη θέση της ελιάς και του ψωμιού σ’ αυτή. 

 

  
 

 Ακολούθησε καταιγισμός ιδεών με τις λέξεις ψωμί και 

ελιά. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΔΟ-

ΚΟΛΛΑ 

ΛΑΔΟ-

ΚΟΥΛΟΥΡ

ΑΚΙΑ 

ΛΙΟ- 

ΜΑΖΕ-

ΜΑ 

ΣΑΛΑ-

ΤΑ 

ΛΑΔΟ-

ΞΙΔΟ 

ΕΛΙΟ- 

ΨΩΜΟ 

 

ΘΕΑ 

ΑΘΗΝΑ 

ΔΕΝΤΡΟ 

 
ΛΑΔΙ 

ΕΛΙΑ 

 

ΤΥΡΟ-

ΨΩΜΟ 

 

ΦΡΑΝ-

ΤΖΟΛΑ 

 

ΨΙΧΟΥ

ΛΟ 
 

ΕΛΙΟ-

ΨΩΜΟ 
 

ΤΡΩΩ 

 

ΤΥΡΙ 

 

ΦΟΥΡ-

ΝΟΣ 

ΑΛΕΥ-

ΡΙ 

 
ΖΥΜΩ-

ΜΑ 

 
ΨΩΜΙ 
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 Ανάγνωση του βιβλίου «Το Ελαιόλαδο, η Μεσσηνία και 

η Παραδοσιακή της κουζίνα», Αναπτυξιακή Μεσσηνίας 

Α.Ε., ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2006 και συζήτηση σχετικά με τα 

φαγητά και τα γλυκά που φτιάχνονται με ελαιόλαδο. 

 

 

 
 

 

 

 

 Ακρόαση του CD «Καλημέρα σου, ελιά!» από το 

Μουσικό σχολείο Καλαμάτας. 
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 Συμπλήρωση φυλλαδίων σχετικά με την ελιά και το 

ψωμί.   

 

      
Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
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 Ανάγνωση παροιμιών, εκφράσεων, αινιγμάτων, εθίμων, 

λέξεων, ποιημάτων, συνταγών σχετικά με την ελιά και το 

ψωμί και συζήτηση πάνω σ’ αυτά. 
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 Επίσκεψη του φούρναρη της γειτονιάς του σχολείου μας 

κ. Θεοδώρου Ιωάννη και συνομιλία για το λάδι στην 

αρτοποιία  & τη ζαχαροπλαστική. 

 

 

            
 

 

 

 Ο κύριος Θεοδώρου έφερε και μοίρασε στους μαθητές μας             

ελιόψωμα και πασχαλινά τσουρέκια. 
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 Επίσκεψη στην εκκλησία και συνομιλία με τον πατέρα Ιάκωβο 

για τη χρήση και λειτουργία του λαδιού και του άρτου (ψωμιού) 

στη χριστιανική θρησκεία. 

 

 
 

 

 Πρόγραμμα του ΔΡΩ «Σιτάρι και ψωμί. 
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 Πρόγραμμα Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού «Η ελιά. Το 

δέντρο, ο καρπός και ο χυμός του. Το χρυσάφι της ελληνικής 

γης.» 

 

 

 

  
 

 

 

 

 Εργαστήρι Αρχαϊκής Κεραμικής, Ζωγραφικής και Ψηφιδωτών. 
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 Οι μαθητές μας είχαν έμπνευση!!!! 

  

Ψωμί από σιτάρι 

και λάδι από ελιά 

φαγητά όλο νοστιμιά 

και ο γιατρός πολύ μακριά! 

 

 

Ψωμί, ψωμάκι μου καλό 

Ωραίο είσαι και θρεπτικό 

Με βούτυρο θα σε αλείψω 

Ίσως όμως να σε φάω με 

 

Ελιές μαύρες και 

Λαχταριστές να με χορτάσουν 

Ικανές και 

Από τη νοστιμιά τους ξακουστές 

 

 
 

 

 

 Για το τέλος της σχολικής χρονιάς κάναμε εκδήλωση με 

παρουσίαση του περιβαλλοντικού μας προγράμματος σε 

δασκάλους, γονείς και κηδεμόνες, που περιελάμβανε ένα power 

point, θεατρικά έργα(«Η αρπαγή της Περσεφόνης», 

δραματοποιημένες παραδόσεις και αινίγματα) και μελοποιημένο 

το ποίημα του Κωστή Παλαμά για την ελιά. 

 Τα παιδιά πραγματικά το απόλαυσαν και ήταν άψογα στους    

ρόλους τους! 

 

 

 Δόθηκε στους μαθητές μας ένα αναμνηστικό δίπλωμα για τη 

συμμετοχή τους σ’ αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. 
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 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  «ΕΛΙΑ»  

                        ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ                       
 
Απονέμεται  στ…..  ………………………………………………………………, 
μαθητ….  της   Α΄  τάξης  του  130ου Δημοτικού  Σχολείου Αθηνών  για  τη  συμμετοχή 
τ…..  στο  Πρόγραμμα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης   με  θέμα: 

«Ψωμί και ελιά για μια “μεσογειακή” ποιότητα ζωής»», 
που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2008 – 2009. 

Αθήνα, 15Ιουνίου 2009 
             
          Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί                      Η Διευθύντρια του σχολείου 
 

   
 
Αθανασιά Φωτεινή     Ηλιάδη Αναστασία                            Κοντιζά Μαρία 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 

Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού ευχαρίστησε 

δασκάλους και μαθητές. Έδωσε τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οι 

σκοποί και οι επιδιώξεις που είχαν από την αρχή τεθεί.  

 Τα παιδιά συνεργάστηκαν αποτελεσματικά σε ομάδες, όχι 

πάντα αρμονικά, αλλά τις περισσότερες φορές και εμπλούτισαν το 

λεξιλόγιο τους  με λέξεις σχετικές με την ελιά, το ψωμί και τα 

συγγενή με αυτά θέματα που επεξεργαστήκαμε κατά τη διάρκεια που 

υλοποιούσαμε το πρόγραμμα. 

 Ασκήθηκαν στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους, έπαιξαν, 

δημιούργησαν και απέκτησαν στάσεις και αξίες. 

 

 
  

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 

 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη όλων των 

εμπλεκόμενων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Ελιά» για τη βοήθεια 

και τη συμπαράσταση που μας παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος. Επιπλέον ευχαριστούμε τον κ. Θεοδώρου Ιωάννη, τον 

πατέρα Ιάκωβο, ιερέα του Αγίου Δημητρίου των Όπλων και τη 

διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας για την 

πολύτιμη συνδρομή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 
 

 
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 

(Περιβαλλοντική ομάδα Α΄τάξης) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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9. «Επιστήμη  και  Ζωή», CD-ROM  ελληνική  εγκυκλοπαίδεια, 

εκδόσεις  multimedia 2002 – 2003 
 

10. «Η ελιά μέσα στους αιώνες», ΥΠ.Ε.Π.Θ., ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

11. «Το Ελαιόλαδο, η Μεσσηνία και η Παραδοσιακή της κουζίνα», 

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε., ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2006 
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12. « Ελιά, το δώρο των θεών…» , ΥΠ.Ε.Π.Θ., ΔΗΜΟΣ 
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Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 
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15. «Ο πολιτισμός της ελιάς, το ελαιόλαδο», Νίκος και Μαρία 

Ψιλάκη και Ηλίας Καστανάς, Ελληνική Ακαδημία γεύσης, 

Καρμάνωρ, Ηράκλειο 1999. 
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