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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Σν βηβιίν απηφ είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο κε ζθνπφ λα 

ηνπο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπλεξγαζία καο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

πξφγξακκα, ην νπνίν ζηήξημαλ κε δήιν θαη κεγάιε ραξά, αληαπνθξηλφκελνη 

ζεηηθφηαηα ζην θάιεζκά καο γηα κηα παξαγσγηθή ψξα ηεο επέιηθηεο δψλεο. 

 

Θέινπκε επίζεο λα επραξηζηήζνπκε ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο καο νη 

νπνίνη κε ηε βνήζεηά ηνπο ζηήξημαλ  ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Θεσξνχκε ππνρξέσζή καο ηελ αλαθνξά ησλ νλνκάησλ ηνπο, 

ηα νπνία θαη παξαζέηνπκε:  

Γηαλλαθνχ Ώζαλαζία – Ώθξνδίηε - δηαηηνιφγνο 

Υνιέβαο Εσάλλεο  - μπινπξγφο 

Ώγγειήο Γεψξγηνο – ηδηνθηήηεο ζπζθεπαζηεξίνπ ειηάο  

αθειιαξίνπ Γεψξγηνο – ηδηνθηήηεο ειαηνηξηβείνπ 

Φψθνο Αεκήηξηνο - ειαηνπαξαγσγφο 

Σεηξηκέιεο Λνπθάο - αξηνπνηφο 

Πάζζαο Νηθφιανο – ηδηνθηήηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο 

Πάζζα Παλαγηψηα – ηδηνθηήηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο 

Πάζζα                   - ζπληαμηνχρνο ΟΓΏ  

Φεπηνχξα Βπζηαζία – ζπληαμηνχρνο ΟΓΏ 

ηςήο Αξφζνο- θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο 

Μπαθάξαο Εσάλλεο – απηνθηλεηηζηήο, θηελνηξφθνο 

ΐαβίηζα Βπαγγειία – λνηθνθπξά  

Σνπο γνλείο ησλ καζεηψλ καο πνπ θάιπςαλ νηθνλνκηθά ηηο κεηαθηλήζεηο καο 

εληφο θαη εθηφο δήκνπ. 

Με εθηίκεζε, 

Οη δάζθαινη ηεο ηξίηεο ηάμεο 

Κνλνχθιαο Αεκήηξεο 

Λαδαξίδνπ Ώιεμάλδξα 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν πξφγξακκα κε ηίηιν «ΞΒΝΏΓΔΔ ΣΏ ΐΏΕΚΏ» εθπνλήζεθε απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Ληβαλαηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

δαζθάισλ ηνπο , θ. Κνλνχθια Αεκήηξε θαη ηεο θ. Λαδαξίδνπ Ώιεμάλδξαο, θαη 

ηε ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ κε ζθνπφ: 

 Σελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο απνδνρήο, εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο 

 Σελ θαιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

 Σε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε νκαδηθνχ ηξφπνπ εξγαζίαο 

 Σελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

 Σελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο ηνπ καζεηή, ηε 

δεκηνπξγία ηξφπσλ άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

εγθπθινπαίδεηα κε αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν. 

 Σε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κέζα απφ 

παξαηεξήζεηο, πεξηγξαθέο, ζπδεηήζεηο θαη θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ 

θαζψο θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο έηζη ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ ζηαδηαθά ηε ζρέζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ην γξαπηφ θαη λα 

εμειίμνπλ ην γξαπηφ ιφγν. 

 Σελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεία, ηελ 

αζθάιεηα, ηε δηαηξνθή θαη ην πεξηβάιινλ 

 Σελ νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ αλαιακβάλνληαο θεληξηθφ θαη ελεξγεηηθφ 

ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 Σελ πξνζέγγηζε ζηηο ηέρλεο (ζέαηξν) 

 Σε γλσξηκία κε πξντφληα θαη κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο απηψλ, παιηά θαη 

ζήκεξα 

 Σε γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ ηνπο κέζα απφ δηάθνξεο εμνξκήζεηο θαη 

εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο 

 Σελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ 

 

Δ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ζπλίζηαηαη ζηελ βησκαηηθή, 

επηθνηλσληαθή θαη δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία. 
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ηηο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη πξνγξακκαηηζκέλεο 

εκπεηξίεο κάζεζεο, ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο καζεζηαθέο επηδηψμεηο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο δαζθάινπο θαη ηα ζέκαηα πξνεπηιέγνληαη, 

εμαθηηλψλνληαη θαη ηαπηφρξνλα αιιειεπηδξνχλ κε ηα πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ 

θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο, ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο Γιψζζαο, ηεο Εζηνξίαο, 

ηεο Γεσγξαθίαο, ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ησλ ηερλψλ (ζέαηξν). 

Δ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη κειέηε ελφο ζέκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα 

παηδηά λα αληηιεθζνχλ ηελ νιηζηηθή δηάζηαζε ηεο γλψζεο θαη λα ζπλδέζνπλ 

κεηαμχ ηνπο εκπεηξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. 

 

ΛΕΐΏΝΏΣΒ, 13 ΕΟΤΝΕΟΤ 2012  

 

ΟΕ ΤΠΒΤΘΤΝΟΕ ΑΏΚΏΛΟΕ 

ΚΟΝΟΤΚΛΏ ΑΔΜΔΣΡΕΟ                ΛΏΓΏΡΕΑΟΤ ΏΛΒΞΏΝΑΡΏ 
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1 ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

 

1.1 ΣΟ ΠΡΟΒΑΣΟ 

Σν πξφβαην είλαη έλα κεξπθαζηηθφ, ηεηξάπνδν δψν, πνπ πηζαλφλ θαηάγεηαη 

απφ ηα άγξηα πξφβαηα ηεο Νφηηαο θαη Ννηηνδπηηθήο Ώζίαο. Γηα ηελ εμεκέξσζή 

ηνπ ππάξρνπλ ηεθκήξηα ζην Εξάθ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 9.000 π.Υ. Σα 

πξφβαηα ζπλδέζεθαλ κε πνιινχο πνιηηηζκνχο, θπξίσο ζηε ΐξεηαλία θαη ηε 

Μεζφγεην, φπνπ απνηεινχλ ην πην θνηλφ αληηθείκελν ηεο θηελνηξνθίαο. Έρνπλ 

κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία, θαζψο ε απφδνζε εηζνδήκαηνο πνπ πξνζθέξνπλ 

ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ηεο εθηξνθήο ηνπο είλαη γχξσ ζην 400%. Ο παγθφζκηνο 

πιεζπζκφο ησλ πξνβάησλ ππνινγίδεηαη γχξσ ζην έλα δηζεθαηνκκχξην.  

Ώλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θύιν ηνπο, 

νλνκάδνληαη αξληά κέρξη δχν κελψλ, 

δπγνύξηα κέρξη ελφο έηνπο, θξηάξηα ηα 

ψξηκα αξζεληθά θαη πξνβαηίλεο ηα 

ζειπθά. Έρνπλ κέηξην ζψκα πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ππθλφ ηξίρσκα, απαιφ 

ζηελ αθή, ζγνπξφ ή ίζην, καθξχ ή θνληφ, 

ιεπθφ, καχξν, θαζηαλφ ή γθξίδν. Γνπλ 10 

σο 14 ρξφληα, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο. Σξέθνληαη κε λσπά 

ρφξηα, ηα νπνία θαηαπίλνπλ ζρεδφλ ακάζεηα, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο βνζθήο νη κεγάιεο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη – 

αξγφηεξα φηαλ αλαπαχνληαη, ε ηξνθή επαλέξρεηαη ζην ζηφκα θαη αλακαζάηαη. 

Σα πξφβαηα ζεσξνχληαη πνιπγακηθά δψα. Έηζη, ζην θνπάδη, ζε θάζε θξηάξη 

πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ γχξσ ζηηο 30-50 πξνβαηίλεο. Σα θξηάξηα πξέπεη λα ηα 

ρσξίδνπκε δχν (2) κήλεο 



ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΑ ΒΑΗΚΑ… 

 

 9 

 

Εηθόλα 1: Σα παηδηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θ. Πάζζα Νίθνπ παξαηεξνύλ ην ζύγρξνλν ηξόπν 

ηαΐζκαηνο ησλ πξνβάησλ. 

πξηλ ην δεπγάξσκα θαη λα ηνπο δίλνπκε πεξηζζφηεξν λα ηξψλε. ηαλ παρχλνπλ 

θαη καδέςνπλ δχλακε ηα αθήλνπκε λα πάλε ζηα ζειπθά. Δ θαηάιιειε ειηθία 

γηα δεπγάξσκα ζηα θξηάξηα είλαη απφ 2 σο 8 ρξνλψλ. Σα θξηάξηα θπλεγνχλ 

πξψηα ηηο κεγαιχηεξεο πξνβαηίλεο θαη κεηά ηηο λέεο. ε κεγαιχηεξε ειηθία δελ 

πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε εγθπκνζχλε ηνπο γηαηί ηα πξφβαηα βιάπηνληαη. 

Μεξηθνί γηα λα έρνπλ αξληά θαη γάια φιε ηε ρξνληά βάλνπλ ηα πξφβαηα λα 

δεπγαξψλνπλ ζε δηάθνξεο επνρέο ηεο ρξνληάο. 

 Δ εγθπκνζχλε δηαξθεί θαηά κέζν φξν 150 κέξεο. Ο πξψηνο ηνθεηφο γίλεηαη ζε 

ειηθία 14-17 κελψλ ή 2 εηψλ. Σα ζειπθά γελλνχλ 1-2 ή ζπαληφηεξα 3-4 κηθξά, 

χζηεξα απφ θχεζε 5 κελψλ. Οη πξνβαηίλεο γελλνχλ κία θνξά ην ρξφλν, αλ θαη 

βηνινγηθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γελλνχλ θάζε 6-7 κήλεο. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί 

φηη θάζε πξνβαηίλα αλαγλσξίδεη ην δηθφ ηεο κηθξφ, αλάκεζα ζε πιήζνο άιισλ, 
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βάζεη ηεο κπξσδηάο ησλ κηθξψλ ηεο. Σα πξφβαηα ελειηθηψλνληαη ζε 2 ρξφληα 

αλ είλαη αξζεληθά, θαη ζε έλα ρξφλν αλ είλαη ζειπθά. 

Σα κηθξά πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαπαξαγσγή ζειάδνπλ κέρξη θαη πέληε κήλεο. 

Ώληίζεηα, εθείλα πνπ πξννξίδνληαη γηα θξέαο, ζειάδνπλ ην πνιχ κέρξη έλα κήλα 

θαη ζηε ζπλέρεηα αξρίδεη ε εληαηηθή εθηξνθή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ 

φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα.  

Σν γάια είλαη έλα άζπξν πγξφ πνπ βγαίλεη απφ ηνπο γαιαθηνθφξνπο αδέλεο 

ησλ καζηψλ ησλ πξνβάησλ. Σηο πξψηεο κέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, νη καζηνί 

εθθξίλνπλ γάια πνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην θαλνληθφ γάια, έρεη 

ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά θαη θαζαξίδεη ην πεπηηθφ ζχζηεκα ησλ λενγέλλεησλ. 

Σν γάια παίξλεηαη κε άξκεγκα ηνπ γαιαθηνθφξνπ δψνπ. Γίλεηαη ρσξίο δηαθνπή 

κέρξη λα αδεηάδεη ηειείσο ν καζηφο, γηαηί ην γάια πνπ παίξλεηαη ζην ηέινο είλαη 

πην πινχζην ζε ιίπνο απφ ην αξρηθφ. Δ ηξνθή ησλ δψσλ πνπ παξάγνπλ γάια 

πξέπεη λα δηαιέγεηαη κε πξνζνρή γηα λα κελ απνθηήζεη ην γάια δπζάξεζηε 

κπξσδηά θαη γεχζε. 

 

1.1.1 ΦΣΗΑΥΝΧ ΣΤΡΗ ΦΔΣΑ 

 

Σν γάια είλαη θξέζθν θαη θαιφ είλαη λα ην πήμεηο ακέζσο κεηά ην άξκεγκα ζηε 

ζεξκνθξαζία πνπ έρεη εθείλε ηε ζηηγκή. Ώλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ ηφηε ην 

θπιάο ζην ςπγείν θαη ην δεζηαίλεηο ιίγν ( γχξσ ζηνπο 32 κε 34 βαζκνχο 

Κειζίνπ), λα βάδεηο ην δάρηπιφ ζνπ θαη λα είλαη ριηαξφ. Ώο δνχκε απφ ηελ αξρή 

ηε δηαδηθαζία. 

 

ηελ αξρή ζνπξψλνπκε ην γάια καο κε έλα χθαζκα, ηελ ηζαληίια ή έλα 

καμηιάξη γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ έρεη μέλα ζψκαηα (ηξίρεο ή καπξάδηα). 

Μεηά πξέπεη λα ην παζηεξηψζνπκε, γηα λα ζθνηψζνπκε ηπρφλ 

κηθξννξγαληζκνχο ή κηθξφβηα. Σν βάδνπκε ινηπφλ ζην θαδάλη καο θαη ην 

δεζηαίλνπκε κέρξη ηνπο 65 βαζκνχο Κειζίνπ γηα δέθα ιεπηά. Ώλ δελ είκαζηε 

ζίγνπξνη γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ γάιαηνο ηφηε ην βξάδνπκε ζηνπο 90 (ελελήληα) 

βαζκνχο θαη θπζηθά ζα καο πάξεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ηφζν γηα λα ην 

δεζηάλνπκε φζν θαη γηα λα ην θξπψζνπκε. κσο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα είκαζηε 
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ζίγνπξνη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ηπξηνχ πνπ ζα βγάινπκε θαη ζα θαηαλαιψζνπκε. 

Οη παιηνί βνζθνί πνπ ήμεξαλ φηη ηα δψα ηνπο δελ ήηαλ άξξσζηα θαη ην γάια 

ήηαλ ηεο εκέξαο, φηαλ έθηηαρλαλ ην δηθφ ηνπο ηπξί ην έπεδαλ θαηεπζείαλ ρσξίο 

παζηεξίσζε. 

  

Εηθόλα 2: Σα παηδηά ζην ζηάβιν ηνπ θ. Πάζζα  Νίθνπ έπεμαλ ηπξί κε ηελ θα. Γηνύια. 

 

Ώθνχ ξπζκίζνπκε ηε ζεξκνθξαζία ψζηε λα κελ είλαη νχηε κηθξφηεξε νχηε 

κεγαιχηεξε ηεο θαλνληθήο φπσο αλαθέξζεθε, είκαζηε έηνηκνη λα ξίμνπκε ηε 

καγηά. Σε καγηά ηελ αξαηψλνπκε θαη ηελ αλαθαηεχνπκε ζε έλα θππειάθη κε 

λεξφ. Βλλνείηαη φηη  καγηά έρνπκε αγνξάζεη έηνηκε θαη πξνζέρνπκε ηελ 

αλαινγία ζχκθσλα κε ηα θηιά γάιαηνο πνπ ζέινπκε λα πήμνπκε. Κάπνηνο πνπ 

είλαη κεξαθιήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θπζηθή καγηά. Δ θπζηθή καγηά 

γίλεηαη απφ έλα κηθξφ αξλάθη ή θαηζηθάθη πνπ βπδαίλεη αθφκα. ηαλ ην 

ζθάμνπκε παίξλνπκε ην ζηνκάρη ηνπ πνπ είλαη γεκάην γάια, ξίρλνπκε κέζα 

αιάηη, ηνπ δέλνπκε ηνλ νηζνθάγν θαη ηελ αξρή ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ θαη ην 

θξεκάκε ζηνλ ήιην κέρξη πνπ λα μεξαζεί. ηε ζπλέρεηα θφβνπκε θνκκαηάθη θαη 

ην δηαιχνπκε. Κάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ κηζή – κηζή καγηά γηα πην πηθάληηθε 

γεχζε. 
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Ρίρλνπκε ηε δηαιπκέλε καγηά κέζα ζην γάια πνπ φπσο είπακε είλαη πεξίπνπ 

ζηνπο 32 βαζκνχο Κειζίνπ. Ώλαθαηεχνπκε κεηά ην γάια καο γηα λα πάεη 

παληνχ ε καγηά. θεπάδνπκε ην θαηζαξφιη κε ην γάια κε έλα παλάθη θαη 

πεξηκέλνπκε πεξίπνπ κία ψξα λα πήμεη. Πξνζνρή κεγάιε ρξεηάδεηαη ψζηε ζην 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ηεο πήμεο δελ πξέπεη λα αλαθαηεχζνπκε μαλά ην γάια. 

Όζηεξα ην θφβεηο κε ην καραίξη ή ην αλαθαηεχεηο κε έλα αλαδεπηήξα ψζηε λα 

ζπάζεη, λα θχγνπλ ηα πγξά θαη ην αδεηάδεηο ζηελ ηζαληίια λα ζηξαγγίζεη. Σν 

θνπλάο πέξα – δψζε λα θχγνπλ ηα πνιιά πγξά θαη χζηεξα ην ζθίγγεηο, ην 

δέλεηο θαη ην θξεκάο λα ζηξαγγίζεη ιίγε ψξα αθφκα, κέρξη λα θχγνπλ φια ηα 

πγξά (ηπξφγαιν), ηα νπνία καδεχεηο ζε έλα θαηζαξνιάθη γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεηο γηα λα θηηάμνπκε κπδήζξα. Σν θξέκαζκα γηα ζηξάγγηζκα 

γίλεηαη ζε κέξνο δξνζεξφ θαη ζθηεξφ, γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα γεκίζεη 

«ηξππνχιεο» ην ηπξί. 

Ώλνίγνπκε ηελ ηζαληίια, ην θφβνπκε ζε θέηεο, ην αιαηίδνπκε κε αιάηη εκίρνληξν 

θαη ην βάδνπκε ζην κπνιάθη. Μπνξεί θάπνηνο λα ην θάεη θαη έηζη θαη λα 

απνιαχζεη έλα αξηζηνχξγεκα. 

Γηα λα γίλεη θέηα, αθνχ ζθιεξχλεη ιηγάθη θαη ζηξαγγίζεη θαιά βάδνπκε ηα 

θνκκάηηα ζην δνρείν ή ζην βαξέιη θαη πξνζζέηνπκε λεξφ κε δηαιπκέλν αιάηη 

(άικε) κέρξη λα ζθεπαζηεί ην ηπξί καο, γηα λα σξηκάζεη θαη λα δηαηεξεζεί. 

Ζ άικε  θηηάρλεηαη κε αλαινγία 7% αιαηηνχ θαη ην ππφινηπν λεξφ, ηφζν ψζηε 

έλα απγφ θξέζθν λα αλεβαίλεη ζηελ επηθάλεηα θη ίζα έλα κηθξφ ηνπ κέξνο «έλα 

ηαιεξάθη» λα βγαίλεη έμσ απφ ην λεξφ. Καη είλαη πνιχ βαζηθφ λα είλαη θαιά 

αιαηηζκέλν ην ηπξί, γηαηί δηαθνξεηηθά είλαη γηα πέηακα, θη αλ είλαη αικπξφ ην 

μεπιέλεηο πξηλ ην θαο, παξά λα ην πεηάμεηο. 

Δ ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο πξέπεη λα είλαη δξνζεξή θαη ζηαζεξή. Δ 

θπζηνινγηθή δηαδηθαζία σξίκαλζεο θξαηάεη πεξίπνπ 3 κήλεο, αιιά αλ 

βηαδφκαζηε κπνξνχκε λα ην θαηαλαιψζνπκε λσξίηεξα. Βμάιινπ θαη ην θξέζθν 

ηπξί είλαη απνιαπζηηθφηαην. 

 

Θξεπηηθή αμία  

Σν ηπξί είλαη πνιχ σθέιηκν γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, θαζψο ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βηηακίλεο, ην αζβέζηην, ην ιίπνο, 

ε ιαθηφδε, ε θαδεΎλε, πδαηάλζξαθεο, ζάθραξα θαη πξσηεΎλεο. Σα ίδηα ζπζηαηηθά 
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έρεη θαη ην γάια, απφ ην νπνίν παξάγεηαη. Σν πιενλέθηεκά ηνπ είλαη φηη έρεη 

πνιχ κηθξφηεξν φγθν απφ ην γάια θαη ζπλέπεηα απηνχ είλαη λα απνξξνθάηαη 

θαιχηεξα απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

  

1.1.2 ΦΣΗΑΥΝΧ ΑΝΘΟΣΤΡΟ ΚΑΗ ΜΤΕΖΘΡΑ 

 

Σν γάια πνπ ζηξάγγηζε απφ ηελ παξαγσγή ηπξηνχ, ην ηπξόγαιν, κπνξνχκε 

λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θηηάμνπκε  κπδήζξα. 

Σν μαλαδεζηαίλνπκε απηή ηε θνξά θαη ζηνπο 60 βαζκνχο ξίρλνπκε θαη ιίγν 

παζηεξησκέλν γάια πνπ έρνπκε θξαηήζεη απφ πξηλ θαη ζπλερίδνπκε ην δέζηακα 

κέρξη ηνπο 80 βαζκνχο θειζίνπ θαη ηαπηφρξνλα ζνπξψλνπκε κε ην ζνπξσηήξη 

ην ηπξί πνπ αλεβαίλεη ζηελ επηθάλεηα θαη ην βάδνπκε ζε ηζαληίια λα ζηξαγγίζεη. 

Απηό είλαη ην αλζόηπξν. 

Ώλ απηφ ην αλζφηπξν ην αιαηίζνπκε θαη ην μεξάλνπκε, ηφηε παίξλνπκε ηε 

κπδήζξα. 

Σε κπδήζξα πνπ ζέινπκε γηα μεξή ηελ αιαηίδνπκε θαη ηελ ηνπνζεηνχκε ζε 

ζθηεξφ αιιά θαιά αεξηδφκελν πξνζηαηεπκέλν κέξνο κε έλα ηνχιη, κέρξη λα 

ζηξαγγίζεη θαη λα κε βγάδεη άιια πγξά. Οη θαινθαηξηλέο ζεξκνθξαζίεο είλαη 

ηδαληθέο γηα λα έρνπκε ην απνηέιεζκα πνπ ζέινπκε αξθεηά γξήγνξα. Ώλάινγα 

κε ηνλ φγθν πνπ έρνπκε δψζεη ζηηο κπδήζξεο καο θαη ηε ζεξκνθξαζία ηεο 

επνρήο, ην δηάζηεκα μήξαλζεο πνηθίιεη απφ 2-4 βδνκάδεο. 

 

1.1.3 ΦΣΗΑΥΝΧ ΓΗΑΟΤΡΣΖ 

 

Δ ζεξκνθξαζία ηνπ γάιαηνο γηα λα πήμνπκε γηανχξηε είλαη απφ 45-50 βαζκνί 

Κειζίνπ. Πάλσ απφ ηνπο 50 βαζκνχο ε γηανχξηε γίλεηαη μηλή ελψ θάησ απφ 

ηνπο 45 βαζκνχο ε πήμε είλαη αηειήο θαη θάησ απφ ηνπο 40 βαζκνχο ζρεδφλ 

δελ πήδεη. Πάληα κηιάκε γηα ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν παξαζθεπήο, γη’ απηφ δελ 

πξέπεη ε ζεξκνθξαζία λα πέζεη ζηε δηάξθεηα ηεο πήμεο. 

Ρίρλνπκε κέζα ζην γάια ηε καγηά θαη ην αλαθαηεχνπκε ζηγά – ζηγά. 

θεπάδνπκε ην ή ηα ζθεχε κεηά ηε ξίςε ηεο καγηάο κε κάιιηλα πθάζκαηα ή ηα 

ηνπνζεηνχκε ζην θνχξλν ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο αλνηθηά ζε ζεξκνθξαζία 45-
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50 βαζκνχο. Ώλ ν θνχξλνο καο έρεη πεξηζζφηεξν απφ 50 βαζκνχο, ε γηανχξηε 

ζα καο βγεη μηλή. 

Ώλ ε καγηά πνπ δηαζέηνπκε είλαη επίζεο μηλή, ε γηανχξηε ζα βγεη μηλή έζησ θη αλ 

πήμνπκε ζηελ ηδαληθή ζεξκνθξαζία ησλ 45 βαζκψλ. 

θεπαζκέλε ή ζηνλ αλνηρηφ θνχξλν ζα κείλνπλ ηα ζθεχε γηα 2 «δχν» ψξεο 

πεξίπνπ. ηηο δχν ψξεο ειέγρνπκε πξνζερηηθά ρσξίο βίαηεο θηλήζεηο, ηελ 

πνξεία ηεο πήμεο. Με ην δάρηπιφ καο δειαδή ρηππάκε ειαθξά εμσηεξηθά ην 

ζθεχνο γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηελ θαηάζηαζε. Ώλ έρεη πήμεη μεζθεπάδνπκε ή 

θιείλνπκε ην θνχξλν θαη αθήλνπκε ηελ πφξηα αλνηρηή γηα 1 «κία» ψξα θαη κεηά 

μεζθεπάδνπκε. 

Μεηά ηνπνζεηνχκε ην ζθεχνο ή ηα ζθεχε ζε κέξνο δξνζεξφ φπνπ απηή ε 

παξαδνζηαθή γηανχξηε κπνξεί λα δηαηεξεζεί ρσξίο πξφβιεκα γηα 48 ψξεο 

ηνπιάρηζηνλ ή ζην ςπγείν φπνπ δηαηεξείηαη γηα 10-12 κέξεο. 

Μπνξνχκε αθφκα λα ηελ αδεηάζνπκε ζε ππθλφ ηνπιπάλη ή πάληλε ζαθνχια θαη 

λα ηελ θξεκάζνπκε λα ζηξαγγίζεη γηα αξθεηέο ψξεο ή κέρξη λα ζηακαηήζεη λα 

ζηάδεη πγξά. Θα θηηάμνπκε έηζη άξηζην γηανχξηε ζηξαγγηζηφ, ην νπνίν επεηδή 

έρεη απνβιεζεί ν νξφο κε ην ζηξάγγηζκα, έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ζην 

ςπγείν κέρξη 20 κέξεο. 

Θα πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη αλ αθνινπζήζνπκε φινπο ηνπο θαλφλεο, βξάζηκν 

γάιαηνο, ζεξκνθξαζία, καγηά θ.η.ι, θαη ε γηανχξηε καο δελ πήδεη ή πήδεη 

αηειψο, ηφηε κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: 

 Ο πξνκεζεπηήο καο, επεηδή ίζσο είρε πεξηζζφηεξε δήηεζε απφ φζν γάια 

δηέζεηε, εθάξκνζε ηελ παιηά ηερληθή ηεο πξνζζήθεο λεξνχ. Ώπηφ ζηελ 

ηπξνθνκηθή δηάιεθην ιέγεηαη «βαθηηζκέλν γάια». Ώλ ε πξνζζήθε λεξνχ ζε 

πνζνζηφ 3% δε δεκηνπξγεί πξφβιεκα επεηδή ζηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνχ ηφζν 

είλαη ην πνζνζηφ πγξαζίαο πνπ ζα εμαηκηζηεί. Ώλ φκσο κε ειαθξά ζπλείδεζε 

ραζεί ην κέηξν θαη πξνζζέζεη πεξηζζφηεξν λεξφ, ηφηε ράζακε γάια, ρξφλν θαη 

γηανχξηε.  

 Τπάξρεη ην ελδερφκελν θάπνηα απφ ηα δψα ηνπ θνπαδηνχ λα είλαη άξξσζηα 

θαη λα παίξλνπλ αληηβίσζε, νπφηε λαη κελ γίλεηαη παζηεξίσζε αιιά ε γηανχξηε 

δελ πήδεη ή πήδεη αηειψο. 
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 Σέινο ππάξρεη πεξίπησζε λα καο έρεη μεθχγεη ε ζεξκνθξαζία πξνο ηα θάησ, 

νπφηε αξρίδνπκε πάιη απφ ηελ αξρή ηε δηαδηθαζία. ε θακία πεξίπησζε δελ 

πξνζζέηνπκε μαλά καγηά.   

 

1.1.4 ΦΣΗΑΥΝΧ ΒΟΤΣΤΡΟ 

1. Δ θιαζζηθή παξαδνζηαθή κέζνδνο είλαη ην "θηχπεκα" ηνπ θξέζθνπ 

γάιαηνο. Σν γάια ξίρλεηαη (πξνθεηκέλνπ γηα πνζφηεηεο 5-10 θηιά) φιν καδί ζε 

έλα ςειφ θπιηλδξηθφ μχιηλν δνρείν (θάδε). Με 

έλα μχιηλν ξαβδί πνπ ζηε κία άθξε έρεη 

ζηεξεσζεί θπθιηθφο μχιηλνο δίζθνο δηάηξεηνο 

(φιε ε θαηαζθεπή ζπκίδεη έκβνιν),"ρηππάκε" ην 

γάια αλεβνθαηεβάδνληαο απηφ ην έκβνιν κε 

ζηαζεξέο θηλήζεηο. (Σφζν ε θάδε φζν θαη ην έκβνιν κπνξνχλ, αθφκε θαιχηεξα, 

λα είλαη θαη απφ αλνμείδσην ή ζσζηά γαιβαληζκέλν κέηαιιν ή θαη απφ ζθιεξφ 

πιαζηηθφ  θαηάιιειν γηα ηξφθηκα).  

 

Εηθόλα 3: Σα παηδηά παξαθνινπζνύλ ηελ θαηαζθεπή ηεο θάδεο από ηνλ θ. Υνιέβα Γηάλλε ζην 

μπινπξγείν ηνπ. 
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2. Σν ιίπνο είλαη ζην γάια κε κνξθή πνιχ κηθξψλ ιηπνζθαηξηδίσλ 

δηαζθνξπηζκέλσλ. Με ην ρηχπεκα, ηα ιηπνζθαηξίδηα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε 

κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη αλεβαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα. Ώθαηξνχκε φζα επηπιένπλ 

θαη ηα ξίρλνπκε ζε έλα ζθεχνο θαη ζπλερίδνπκε ρηππψληαο θαη αθαηξψληαο 

θάζε θνξά , κέρξη λα δηαπηζηψζνπκε φηη δελ αλεβαίλεη πιένλ ζηελ επηθάλεηα 

ηίπνηε. 

Δ δηαδηθαζία απηή γηα 5 θηιά γάια ζα μεπεξάζεη ηηο 2 ψξεο θαη ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ε ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 18 βαζκνχο. 

ηαλ ηειεηψζνπκε ζα έρνπκε (κηιψληαο πάληα γηα 5 θηιά γάια πξφβεην), ζην 

ζθεχνο κελ έλα κίγκα ιίπνπο-γάιαηνο 220-250 γξακκάξηα θαη ζηε θάδε ηα 

ππφινηπα 4.750 απνβνπηπξσκέλνπ γάιαηνο. 
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Ώλ ην γάια είλαη γίδηλν, ην κίγκα ζα είλαη 200-220 γξακκάξηα θαη αλ είλαη 

αγειαδηλφ 150-180. Σν κίγκα απηφ ζέιεη θαη άιιε θαηεξγαζία γηα λα πάξνπκε 

θαζαξφ βνχηπξν. 

 

Εηθόλα 4: Η θάδε είλαη έηνηκε γηα ηελ παξαζθεπή βνπηύξνπ. 

 

ην ζθεχνο ξίρλνπκε ιίγν θξχν λεξφ θαη κε ζπάηνπιεο "δπκψλνπκε" ην κίγκα. 

Παξάγεηαη έηζη έλα γαιαηφρξσκν πγξφ απφ ην γάια πνπ έρεη παξαζπξζεί καδί 

κε ην ιίπνο φπσο ην βγάδακε θαηά ην ρηχπεκα. Ρίρλνπκε ην πγξφ ζε άιιν 

ζθεχνο θαη επαλαιακβάλνπκε ην δχκσκα αθνχ 

μαλαπξνζζέζνπκε θξχν λεξφ. Σελ εξγαζία απηή ζπλερίδνπκε κέρξη ην 

παξαγφκελν πγξφ λα βγεί δηαπγέο. Ώθνχ ην αθαηξέζνπκε, ζπλερίδνπκε γηα ιίγν 

αθφκε ην δχκσκα ψζηε λα θχγεη θαη ην λεξφ πνπ πηζαλφλ εγθισβίζηεθε. 

,ηη απνκείλεη είλαη πιένλ θαζαξφ βνχηπξν ην νπνίν θπιάζζνπκε ζε ςπγείν ζε 

ζεξκνθξαζία 1-3 βαζκνχο. Σν γαιαθηψδεο πγξφ πνπ αθαηξνχκε ,έρεη ππφμηλε 

γεχζε, πίλεηαη επράξηζηα θαη είλαη φκνην ή θαη ζπρλά ίδην κε ην μηλφγαιν. Σν 

λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πξέπεη λα είλαη αξθεηά θξχν αιιά φρη παγσκέλν 

γηαηί ζθιεξαίλεη ην ιίπνο θαη ην δχκσκα γίλεηαη δχζθνια. 
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2. Γηα πνζφηεηεο 5-10 θηιά γάια κπνξνχκε πηφ εχθνια λα βγάινπκε βνχηπξν 

φρη θαη'επζείαλ απφ ην γάια αιιά απφ ηελ θνξπθή ηνπ (θξέκα). 

-Μνηξάδνπκε ην γάια ζε πιαηεηά αβαζή ζθεχε (π.ρ. ηαςηά) θαη ηα βάδνπκε 

ζθεπαζκέλα ζε ρψξν κε ζεξκνθξαζία 14-15 βαζκνχο. Σα αθήλνπκε ρσξίο 

αλαηαξάμεηο ηνπιάρηζηνλ γηα 12 ψξεο. 

-Σα μεζθεπάδνπκε κε πξνζνρή ρσξίο λα ηα θνπλήζνπκε θαη πνιχ ήζπρα 

καδεχνπκε απφ ηελ επηθάλεηα ηελ ιεπθή έσο σρξή νπζία πνπ επηπιέεη θαη 

ζπκίδεη πεγκέλν αθξφ. Ώπηή είλαη ε θνξπθή (θξέκα) ηνπ γάιαηνο θαη 

απνηειείηαη απφ ηα ιηπνζθαηξίδηα πνπ αλαθέξακε θαη πηφ πάλσ ζε αλάκημε 

βέβαηα κε γάια. (Με ηελ πξνζβάιιεηε κφλν κπεξδεχνληάο ηελ κε φ,ηη 

θπθινθνξεί ζην εκπφξην θαη νλνκάδεηαη θξέκα γάιαθηνο.) 

Ζ δηαδηθαζία ιέγεηαη: Φπζηθή απνθνξύθσζε ηνπ γάιαηνο. 

-Σελ θνξπθή πνπ καδεχνπκε ηελ ππνβάιινπκε ζηελ δηαδηθαζία ρηππήκαηνο 

φπσο ην γάια. Ώπφ εδψ θαη κεηά φιεο νη δηαδηθαζίεο είλαη ίδηεο. Ώλέθεξα ηελ 

κέζνδν απηή ζαλ πην εχθνιε επεηδή ην ρηχπεκα γίλεηαη ζε πνζφηεηα θνξπθήο 

πνπ δελ μεπεξλά ηα 500 γξακκάξηα (απν 5 θηιά γάια) θαη δηαξθεί πεξίπνπ 45 

ιεπηά. 

Βπεηδή κάιηζηα ην 12σξν θαη' ειάρηζην πνπ πεξηκέλνπκε κέρξη λα καδέςνπκε 

ηελ θνξπθή, ππάξρεη θαη ζρεηηθφ μίληζκα, ην βνχηπξν γίλεηαη θαιχηεξν. Ώθφκε 

θαιχηεξν ζα γίλεη αλ αθήζνπκε ηελ θνξπθή γηα 24 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία 

πεξίπνπ 12 βαζκψλ, επεηδή έηζη "σξηκάδεη". 

Με ηελ κέζνδν ηεο θπζηθήο απνθνξχθσζεο ε πνζφηεηα ηνπ βνπηχξνπ πνπ ζα 

βγάινπκε ζα είλαη 15-20% κηθξφηεξε επεηδή φζν θαη λα πξνζπαζήζνπκε κηα 

πνζφηεηα θνξπθήο (άξα βνπηχξνπ) ζα παξακείλεη ζην γάια. Σν 

απνβνπηπξσκέλν γάια, πνπ ιέγεηαη θαη βνπηπξφγαιν, κπνξεί : 

α. Να θαηαλαισζεί σο απνβνπηπξσκέλν 

β. Να ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή άπαρσλ ηπξηψλ, γηανχξηεο ή 

κπδήζξαο (θαη αλζφηπξνπ). 

γ. Να παξαζθεπαζζεί μηλφγαιν ή θεθίξη ή νηηδήπνηε άιιν παξαζθεχαζκα 

απαηηεί άπαρν γάια.   
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1.2 Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 

 

Α. ΣΟ ΣΤΡΗ   

 

Σν ηπξί είλαη ηξνθή πνπ παξαζθεπάδεηαη 

απφ ην γάια, κε ηελ επίδξαζε νπζηψλ, νη 

νπνίεο δξνπλ θπξακαηηθά. Τπάξρνπλ 

δηάθνξα είδε ηπξηψλ (ζθιεξά, καιαθά 

θιπ.), κε γλσζηφηεξα ειιεληθά ηε θέηα , 

ην καλνχξη, ην θαζέξη θαη άιια. 

 

Παξαζθεπή  

Σν γάια κεηαθέξεηαη ζην ηπξνθνκείν φπνπ γίλεηαη έλαο πξψηνο έιεγρνο-

θπξίσο γηα αληηβηνηηθά-θαη εηζάγεηαη ζην ΦΕΛΣΡΟ φπνπ θαζαξίδεηαη 

 

Σν θαζαξφ γάια κεηαθέξεηαη ζηνπο ΐΡΏΣΔΡΒ φπνπ βξάδεη ζε ζεξκνθξαζία 

65 βαζκψλ γηα λα εμνπδεηεξσζνχλ ηα κηθξφβηα.  

Ώξρηθά ην γάια βξάδεηαη. Μεηά ην βξάζηκν εηζάγεηαη ζηνπο ΦΤΚΣΒ ,κεγάια 

θαδάληα φπνπ ζηνπο 36 βαζκνχο(πεξίπνπ) «κεηακνξθψλεηαη» ζε θέηα 

πξνζζέηνληαο ηε καγηά (ππηηά) θαη ζηνπο 46 βαζκνχο ζε θεθαινηχξη. ηηο 

κνλάδεο, πιένλ, ε 

ζεξκνθξαζία ξπζκίδεηαη 

κε εμειηγκέλα κεραλήκαηα 

θαη ηελ ρξήζε θνκπηνχηεξ. 

Οη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο, 

έρνπλ, επίζεο, ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηππνπνηήζνπλ ην πξνηφλ, ην νπνίν, πάλησο, δηνρεηεχεηαη ζηελ 

αγνξά ζε βαξέιηα. 
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Σν γάια κπνξεί λα είλαη απφ αγειάδα ή απφ πξφβαην αιιά θαη απφ άιια δψα. 

Με ηελ αλάδεπζε πξνζηίζεληαη θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

πιηθφ πνπ έπεμε δηαρσξίδεηαη απφ ην αξαηφ γάια. Σν αξαηφ γάια ιέγεηαη 

ζπλήζσο ηπξφγαιν θαη ην πεγκέλν πιηθφ ηπξφπεγκα. Μφιηο δηαρσξηζηεί, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξαζθεπή κπδήζξαο ή πξνζζέηνληαο ιίγν γάια 

γηα λα θηηαρηεί αλζφηπξν ή καλνχξη. Δ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ γίλεηαη 

ζπλήζσο ζε ηπξνθνκεία, είλαη κηζή ψξα κε 50 ιεπηά. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

ηπξηά ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία γηα λα παξαζθεπαζηνχλ, αλάινγα 

κε ην είδνο ηνπο. Έηζη, ζθιεξά ηπξηά, φπσο ην θαζέξη ρξεηάδνληαη ζεξκνθξαζία 

πάλσ απφ 33 βαζκνχο Κειζίνπ θαη πνιιή καγηά, ελψ ηα καιαθά ηπξηά, φπσο ε 

θέηα θαη ν ηειεκέο, απαηηνχλ ζεξκνθξαζία απφ 25 κέρξη θαη 35 βαζκνχο 

Κειζίνπ. Σν κείγκα μαλαβξάδεηαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζθιεξψλ ηπξηψλ. 

Έπεηηα, ζηξαγγίδεηαη κε ηελ «ηζαληίια» (ζηεξεφ παλί) θαη ηνπνζεηείηαη ζε 

θαινχπηα. Βίλαη απαξαίηεην λα απνζεθεπηεί γηα αξθεηφ θαηξφ , ψζηε λα 

νινθιεξσζνχλ νη βηνρεκηθέο δπκψζεηο. Οη ηειεπηαίεο πξνθαινχληαη απφ 

θπξάκαηα, ηα νπνία παξάγνληαη απφ δπκνκχθεηεο θαη βαθηήξηα. 
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Δίδε  ηπξηώλ: 

Σα καιαθά ηπξηά πεξηέρνπλ κεγάιε ζρεηηθά πνζφηεηα λεξνχ (55%) θαη δε 

δηαηεξνχληαη εχθνια θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε αληίζεζε κε ηα 

ζθιεξά ηπξηά. Σα ζθιεξά πεξηέρνπλ κέρξη 38% λεξφ θαη σξηκάδνπλ αξγά. 

Χζηφζν, κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ γηα πνιχ θαηξφ. 

Άιια ηπξηά είλαη: 

 Γξαβηέξα: αλήθεη ζηα ζθιεξά ηπξηά. 

 Κεθαινηχξη: επίζεο ζθιεξφ ηπξί. 

 Μαλνχξη. 

 Καζέξη. 

 Μπάηδνο: είδνο θαζεξηνχ απφ αηγνπξφβεην γάια πνπ παξαζθεπάδεηαη 

ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. 

 Ρνθθφξ: παξαζθεπάδεηαη απφ πξφβεην γάια. Χξηκάδεη ζε ζεξκνθξαζία 7 

βαζκψλ Κειζίνπ θαη κε ηελ αλάπηπμε κπθήησλ (κνχρια). 

 Σειεκέο: αλήθεη ζηα καιαθά ηπξηά. 

 Σνπινχκη: επίζεο καιαθφ ηπξί. 

 Φέηα. Βίλαη ην γλσζηφηεξν ίζσο ηπξί ζηελ Βιιάδα, κε θαηνρπξσκέλε 

νλνκαζία πξνέιεπζεο, θαη απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηερσξηάηηθε 

ζαιάηα. Βπίζεο, ζεξβίξεηαη ζπρλά κε ιάδη θαη ξίγαλε, γηα λα είλαη πην λφζηηκε. 

 Μνηζαξέια : Μαιαθφ ηηαιηθφ ηπξί γηα ρξήζε θπξίσο σο πιηθφ ζε πίηζα. 

 

Β. ΣΟ ΒΟΤΣΤΡΟ 

 

Σν βνύηπξν είλαη θίηξηλε έσο ιεπθή ιηπαξή νπζία πνπ παξαζθεπάδεηαη 

απφ γάια ή γάια θνξπθήο (δειαδή ην πεξηζζφηεξν ιηπαξφ κέξνο ηνπ γάιαθηνο 

κεηά ηε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ πνπ ιέγεηαη απνθνξχθσζε) ή κίγκα ηνπο κε 

βνπηπξνπνίεζε (απφδαξζε). Με ηε βνπηπξνπνίεζε επηηπγράλεηαη ε ζπλέλσζε 

ησλ ιηπνζθαηξίσλ ζε έλα ζηεξεφ γαιάθησκα (ζην γάια ηα ιηπνζθαίξηα είλαη ζε 

κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο θαη κε ζπλδεδεκέλα). Σν γαιάθησκα απηφ εκπεξηέρεη 

εθηφο απφ ιηπνζθαίξηα θαη λεξφ, ηπξφπεγκα, γαιαθηνδάραξν, θαη αλφξγαλα 

άιαηα. Σν ρξψκα ηνχ βνπηχξνπ νθείιεηαη ζην θαξνηέλην θαη άιιεο ιηπνδηαιπηέο 

ρξσζηηθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ιίπνο. Σν γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξψηε χιε, κπνξεί λα είλαη αγειαδηλφ, πξφβεην, θαηζηθίζην, αηγνπξφβεην ή 
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ζπαληφηεξα βνπβαιίζην ή θαη απφ γάια θακήιαο. Σν βνχηπξν ρξεζηκνπνηείηαη 

σο θαγεηφ θαη σο καγεηξηθφ ιίπνο. 

 

Ηζηνξία   

Δ πξνέιεπζε ηνπ βνπηχξνπ δελ είλαη βέβαηε πηζαλνινγείηαη φκσο φηη 

νη Υαιδαίνη θαη νη ΐαβπιψληνη ήηαλ νη πξψηνη πνπ παξαζθεχαζαλ βνχηπξν 

πξηλ απφ 5.000 ρξφληα. Οη Μνγγφινη, νη Θηβεηηαλνί θαη νη Γεξκαλνί ησλ αξραίσλ 

ρξφλσλ γλψξηδαλ επίζεο λα παξαζθεπάδνπλ βνχηπξν. Οη κεγάινη πνιηηηζκνί 

ηεο αξραηφηεηαο, φπσο ν Ώξραίνο Βιιεληθφο, θπξίσο γηαηί είραλ εμαηξεηηθέο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηαηξνθήο ηνπο κε ιίπε, φπσο 

ην ειαηφιαδν, αγλννχζαλ ην βνχηπξν. Ώξγφηεξα ην βνχηπξν δηαδφζεθε ζε φιν 

ηνλ θφζκν θαη παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα έλα ζεκαληηθφηαην πιηθφ ζηε 

δηαηξνθή καο. 

 

Σξόπνο παξαζθεπήο  

 

 

Μνλάδα παξαγσγήο βνπηύξνπ. 

 

Σν ιίπνο βξίζθεηαη κέζα ζην γάια κε ηε κνξθή ζθαηξηδίσλ δηαθφξσλ 

δηαζηάζεσλ πνπ αησξνχληαη ζηελ πδαξή θάζε. Γηα λα ζρεκαηηζηεί ην βνχηπξν 

ηα ζθαηξίδηα ηνπ ιίπνπο πξέπεη λα πιεζηάζνπλ θαη λα θνιιήζνπλ ην έλα κε ην 

άιιν. Δ ζπγθέληξσζε ησλ ζθαηξηδίσλ ηνπ ιίπνπο ζηελ αξρή γίλεηαη κε ηελ 

απνθνξχθσζε ε δε απνθνξχθσζε κπνξεί λα γίλεη κφλε ηεο ή λα πξνθιεζεί κε 

κεραληθά κέζα. 
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Δ θπζηθή απνθνξχθσζε γίλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε έλα γάια πνπ 

βξίζθεηαη ζε έλα δνρείν, ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο ππθλφηεηαο ηνπ ιίπνπο απφ ηελ 

ππθλφηεηα ηνπ γάιαθηνο. Σν ιίπνο αλεβαίλεη ζηελ επηθάλεηα θαη ζπιιέγεηαη. 

Δ κεραληθή απνθνξχθσζε γίλεηαη κε θπγνθεληξηθή κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αξρή φηη εάλ πεξηζηξέςνπκε κε ηαρχηεηα γχξσ απφ έλα άμνλα έλα πγξφ πνπ 

ζπλίζηαηαη απφ ζσκαηίδηα αδηάιπηα, ηα βαξχηεξα ζσκαηίδηα εθηνμεχνληαη πξνο 

ηελ πεξηθέξεηα ελψ ηα ειαθξά ζσκαηίδηα παξακέλνπλ γχξσ απφ ηνλ άμνλα. Δ 

θνξπθή(ην πεξηζζφηεξν ιηπαξφ κέξνο ηνπ γάιαθηνο) πεγαίλεη πξνο ηα κέζα 

θαη ην απνθνξπθσκέλν γάια(ιηγφηεξν ιηπαξφ) πεγαίλεη πξνο ηα έμσ. 

Δ θνξπθή ζπιιέγεηαη ρσξηζηά θαη ππφθεηηαη ζε γαιαθηηθή δχκσζε κε 

απνηέιεζκα ηελ σξίκαλζε ηεο(ππάξρνπλ θαη κέζνδνη παξαγσγήο βνπηχξνπ 

φπνπ δελ επηηειείηαη ε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο φπσο κέζνδνο Fritz θαη 

κέζνδνο Alfa). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο θαη ππφ ηελ επίδξαζε 

ησλ κηθξννξγαληζκψλ παξάγεηαη δηαθεηχιην, ην αξσκαηηθφ ζπζηαηηθφ πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ην άξσκα θαη ηε γεχζε ηνπ βνπηχξνπ. 

Δ βνπηπξνπνίεζε (απφδαξζε) είλαη ε ηειεπηαία επεμεξγαζία γηα ηελ 

παξαζθεπή ηνπ βνπηχξνπ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ ππνβνιή ηεο θνξπθήο ζε βίαηα 

ρηππήκαηα κε ζθνπφ ηε κεξηθή ζξαχζε ησλ ιηπνζθαηξίσλ. 

Δ ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ζα γίλεη απηή ε δηαδηθαζία παίδεη ξφιν ζηε 

ζθιεξφηεηα ηνπ πξντφληνο. Σέινο ην βνχηπξν πξηλ ζπζθεπαζζεί ππφθεηηαη ζε 

πιχζεηο κε θξχν λεξφ γηα λα απνρσξηζηεί πιήξσο ην βνπηπξφγαια(νμπληζκέλν 

απνβνπηπξσκέλν γάια) απφ ην ηειηθφ πξντφλ. Σν βνχηπξν παξάγεηαη απφ κε 

νκνγελνπνηεκέλν θαη πιήξεο ιηπαξψλ γάια. 

 

Δίδε βνπηύξνπ  

ηελ Βιιεληθή θαη παγθφζκηα αγνξά θπθινθνξνχλ πνιιά είδε βνπηχξνπ. Δ 

ηαμηλφκεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο θάησζη ηξφπνπο : 

 

Αλάινγα κε ην ρξώκα ηνπ: 

 Λεπθφ. 

 Κίηξηλν. 

 

Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ζπληήξεζεο ηνπ : 
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 Σν θξέζθν βνχηπξν ή βνχηπξν ηνπ παξαγσγνχ κε άξηζηε γεχζε θαη 

πνηφηεηα ην νπνίν παξάγεηαη ζε κηθξέο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο θαη πξέπεη λα 

θαηαλαισζεί άκεζα. 

 Σα βνχηπξα γάιαθηνο πνπ παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραλίεο απφ θνξπθέο νη 

νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ απνθνξχθσζε γάιαθηνο πνπ ζπιιέγεηαη απφ 

βηνκεραλίεο. Δ πνηφηεηα ησλ βνπηχξσλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηε 

βαθηεξηνινγηθή πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο , ηνπ γάιαθηνο. 

 Σα παζηεξησκέλα βνχηπξα πνπ είλαη θαη ηα πεξηζζφηεξα. Δ παζηεξίσζε 

γίλεηαη κεηαμχ 80 θαη 95 βαζκψλ Κειζίνπ. Σν παζηεξησκέλν βνχηπξν κπνξεί 

λα δηαηεξεζεί γηα πνιινχο κήλεο. ηελ πξάμε είλαη ηα κφλα βνχηπξα πνπ 

δηαθηλνχληαη ζην παγθφζκην εκπφξην. 

 

Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ γάιαθηνο: 

 Ώγειαδηλφ κε ηεξάζηηα πνηθηιία κε γλσζηφηεξν ζηελ Βιιάδα ηνλ ηχπν 

"ΚΒΡΚΤΡΏ". 

 Πξφβεην. Κπξίσο ιησκέλν γηα ρξήζε ζηε δαραξνπιαζηηθή. 

 Καηζηθίζην θαη ΐνπβαιίζην 

 

Αλάινγα κε ηηο πξνζζήθεο επηπιένλ πιηθώλ: 

 Ώλάιαην. 

 Ώιαηηζκέλν θαη εκηαλάιαην. 

 Ώξσκαηηζκέλν κε βφηαλα ή κπαραξηθά. 

 

Αλάινγα κε ηε ζθιεξόηεηα: 

 θιεξφ θπξίσο γηα καγεηξηθή ρξήζε. 

 Μαιαθφ γηα επάιεηςε. 

 Λησκέλν γηα ρξήζε ζηε Γαραξνπιαζηηθή. 

 

Με δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δηαηξνθηθή ηνπ αμία: 

 Light κε 6 θνξέο ιηγφηεξε ρνιεζηεξφιε απφ ην θαλνληθφ βνχηπξν. 

 Με πξνζκίμεηο θπηηθψλ ιηπψλ γηα κείσζε ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ. 

 

Αλάινγα κε ηε ζπζθεπαζία: 
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 Ώηνκηθή ζπζθεπαζία ηψλ 5 ή 10 γξακκαξίσλ. 

 πζθεπαζία κε ραξηί πνπ επελδχεηαη εμσηεξηθά κε αινπκηλφραξην θαη 

ζθιεξφ ράξηηλν πεξηηχιηγκα. 

 Πιαζηηθή ζπζθεπαζία θπξίσο ζηα βνχηπξα επάιεηςεο.  

 Γπάιηλε ζπζθεπαζία θπξίσο ζηα ιησκέλα βνχηπξα. 

 Υχκα , θπξίσο γηα ην θξέζθν βνχηπξν.  

 

 

 

Υξήζεηο & πληήξεζε  

Δ ηδαληθή ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο ηνπ βνπηχξνπ είλαη 15 βαζκνί Κειζίνπ, 

παξαπάλσ δειαδή απφ απηή πνπ έρεη έλα ςπγείν ζηε ζεξκνθξαζία 

ζπληήξεζεο(4 βαζκνί Κειζίνπ πεξίπνπ) , γη'απηφ ην ιφγν, ζπλήζσο ππάξρεη 

εηδηθή ζέζε ζηα ζχγρξνλα ςπγεία(ζπλήζσο ζε ςειφ ξάθη) γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ. Υξεζηκνπνηείηαη απηνχζην ζπλήζσο ζην πξσηλφ γεχκα θαη θαηφπηλ κίμεο 

ηνπ κε άιια πιηθά ζηε Μαγεηξηθή θαη ηε Γαραξνπιαζηηθή κε ζπλεζέζηεξε 

ρξήζε: 

 Γηα άιιεηκα ζε θέηεο ςσκηνχ σο ζπκπιήξσκα πξσηλνχ ή πξφγεπκα ή 

άιιεηκα ζε ηνζη θαη ζάληνπηηο. 

 Γηα ηεγάληζκα θπξίσο αβγψλ θαη ηζηγάξηζκα ιαραληθψλ. 

 Γηα δεκάηηζκα δπκαξηθψλ φισλ ησλ εηδψλ φπνπ ζεσξείηαη ε θαιχηεξε 

επηινγή απφ άπνςε γεχζεο. 

 ε ζάιηζεο φισλ ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ φπσο κπεζακέι θαη άιιεο. 

 ε παξαδνζηαθά ειιεληθά γιπθά 

φπσο θνπξακπηέο, ραιβάο κε ζηκηγδάιη, ηζνπξέθη, παζραιηλά θνπινχξηα. 

 ηα γιπθά ηεο αλαηνιίηηθεο θνπδίλαο 

φπσο γαιαθηνκπνχξεθν, θαληαΎθη, κπνπγάηζα, κπαθιαβά. 

 ηελ παξαζθεπή θέηθ, κπηζθφησλ, ηαξηψλ, κνπο, ηνχξηα θέηθ, γιάζνπ, 

θξέκαο δαραξνπιαζηηθήο. 
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 ε γιπθά δηεζλνχο θνπδίλαο φπσο κηιθέηγ, πξνθηηεξφι, θξνπαζάλ. 

 

Γηαηξνθηθή αμία  

Σν αλάιαην βνχηπξν πεξηέρεη αλά 100 γξακκάξηα : 

 Βλέξγεηα: 717 ζεξκίδεο ή 2.999 kJ 

 Τδαηάλζξαθεο 0 γξ. 

 Ληπαξά 81 γξ. εθ ησλ νπνίσλ : 

Κνξεζκέλα 51 γξ. 

Μνλναθφξεζηα 21 γξ. 

Πνιπαθφξεζηα 3 γξ. 

 ΠξσηεΎλεο 1 γξ. 

 ΐηηακίλε A 684 κg (76% ηεο ζπληζηψκελεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο) 

 ΐηηακίλε D 60 IU (15% ηεο ζπληζηψκελεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο) 

 ΐηηακίλε Β 2,32mg (15% ηεο ζπληζηψκελεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο) 

 Υνιεζηεξφιε 215 mg. 

Σα πνζνζηά ζπληζηψκελεο εκεξεζίαο πξφζιεςεο είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ Ώκεξηθαληθνχ Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ. 

 

Γ. ΣΟ ΓΗΑΟΤΡΣΗ 

Σν γηανύξηη είλαη ηξνθή ζε θξεκψδε θαηάζηαζε πνπ παξάγεηαη απφ γάια θαη 

έρεη ππνζηεί δχκσζε. Σν γηανχξηη έρεη απαιή αθή κε ειαθξψο φμηλν άξσκα 

πνπ νθείιεηαη ζην γαιαθηηθφ νμχ πνπ πεξηέρεη. Σν γηανχξηη έρεη πςειή ζξεπηηθή 

αμία, κπνξεί δε λα παξαρζεί απφ γάια αγειάδαο, πξνβάηνπ θαη βνχβαινπ. Σν 

γηανχξηη ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή θαη ρξήζε, πηζαλφηαηα πξνήιζε απφ ηελ 

Σνπξθία αλ θαη ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηνλ ηλδντξαληθφ πνιηηηζκφ ηνπ 500 π.Υ. 

πνπ ην αλαθέξνπλ σο ηξνθή ησλ ζεψλ (καδί κε κέιη). Ώγειαδηλφ γάια 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο ΔΠΏ θαη ζηελ Βπξψπε ελψ πξφβεην γάια 

πξνηηκάηαη ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε. Σν βνπβαιίζην γάια 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα ζηελ Ώίγππην θαη ζηελ Ελδία. 

 

Παξαζθεπή 

Σα βηνκεραλνπνηεκέλα γαιαθηνθνκεία πξνζζέηνπλ ζπλήζσο ζην αγειαδηλφ 

γάια γαιαθηνχρα ζηεξεά. Γάια ζπκππθλσκέλν θαη απνζηεηξσκέλν 
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εκβνιηάδεηαη κε βαθηεξίδηα .Μεξηθέο θνξέο πξνζηίζεηαη θαη καγηά πνπ πξνθαιεί 

δχκσζε ηεο ιαθηφδεο. Σν εκβνιηαζκέλν γάια πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε δηαδηθαζία επσάδεηαη ηέζζεξηο κε πέληε ψξεο ζηνπο 43 ψο 44 

βαζκνχο Κειζίνπ κέρξη λα ζρεκαηηζηεί ην πήγκα. Σέινο πξαγκαηνπνηνχληαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζπζθεπαζίαο θαη ςχμεο θαη ην πξντφλ είλαη 

έηνηκν πξνο δηάζεζε ζηελ αγνξά. Σν γηανχξηη επηβάιιεηαη λα δηαηεξείηαη ζε 

ςχμε ζπληήξεζεο(4 βαζκνί Κειζίνπ) ζηε δηαθίλεζε θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπ, 

κέρξη λα θαηαλαισζεί. 

 

Δίδε γηανπξηηνύ  

Σν γηανχξηη βηνκεραλνπνηεκέλεο παξαγσγήο θπθινθνξεί ζηελ παγθφζκηα θαη 

ειιεληθή αγνξά ζε παξά πνιινχο ηχπνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηελ 

παξαθάησ ιίζηα: 

 ηξαγγηζκέλν(κε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ηνπ νξξνχ ηνπ γάιαθηνο) κε 

πιήξεο γάια αγειάδνο θαη αλζφγαια κε ιηπαξά πνπ θπκαίλνληαη απφ 10% έσο 

0%(Light). Έρεη ζθηρηή θαη θξεκψδε πθή θαη θπθινθνξεί 

ζε πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο απφ 170 γξ. έσο θαη ελφο θηινχ (φπσο θαη ην 

γηανχξηη ζαθνχιαο) αιιά θαη ρχκα. 

 Κιαζηθφ αγειάδαο ή πξφβεην (ρσξίο αλζφγαια) κε ιηπαξά απφ 4% έσο θαη 

0%(Light). Βίλαη πην ξεπζηφ απφ ην ζηξαγγηζκέλν. Παξαζθεπάδεηαη 

απφ απνβνπηπξσκέλν ή εκηαπνβνπηπξσκέλν, λσπφ ή ζπκππθλσκέλν γάια. 

ηελ Βιιάδα θπθινθνξνχλ θαη ηα γηανχξηηα κε πέηζα (πςειή ζπγθέληξσζε 

ιηπαξψλ ζηελ επηθάλεηα), απφ παξαδνζηαθέο γαιαθηνθνκηθέο κνλάδεο, ζε 

πιαζηηθέο ή πήιηλεο ζπζθεπαζίεο. 

 Γηανχξηηα σο ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα (δειαδή ηξφθηκα κε πξνζζήθε νπζηψλ κε 

ζθνπφ ηε βνήζεηα ζε πξνβιήκαηα πγείαο) πνπ βνεζνχλ ζε πξνβιήκαηα 

δπζθνηιηφηεηαο. 

 Βπηδφξπηα γηανπξηηνχ κε πξνζζήθε θξνχησλ 

ή κειηνχ ή δάραξεο ή κπηζθφησλ ή δεκεηξηαθψλ ή θαξακέιαο, θαη ζε 

ζπλδπαζκνχο ηνπο. 

 

Υξήζεηο & παξαδνζηαθά ηξόθηκα όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη  
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Σν ηδαηδίθη είλαη δεκνθηιέζηαην ζπλνδεπηηθφ ή νξεθηηθφ ζηελ Βιιάδα. 

Σν γηανχξηη είηε κφλν ηνπ είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ηξνθέο φπσο ην κέιη, ηα 

δεκεηξηαθά θαη ηα θξνχηα απνηειεί εμαηξεηηθφ γεχκα γηα πξσηλφ ή κεζεκεξηαλφ 

ή δείπλν. 

 

ηελ Βιιάδα ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζην ηδαηδίθη θαη σο 

επηδφξπην κε κέιη θαη θαξχδηα. ηελ θνπδίλα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηεο Μεζνγείνπ ζα ην ζπλαληήζνπκε ζην γηανπξηινχ θαη σο ζπλνδεπηηθφ 

ζε πηιάθη, ζε θεκπάκπ θαη ζαιάηεο. 

Βπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο γαξληηνχξα ζε κεδέδεο, ζνχπεο, θαγεηά 

κε φζπξηα θαη ζην ρνηξηλφ θξέαο. εκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ηνπ 

ζηε δαραξνπιαζηηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα θνπινπξάθηα, ζηα θέηθ, 

ηηο ηνχξηεο θαη ηα παγσηά. Σέινο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφζζεην ζε καξγαξίλεο. 

Σν γηανχξηη αξαησκέλν κε θξχν λεξφ θαη ιίγν αιάηη δίλεη ην ξφθεκα αξηάλη ην 

νπνίν είλαη δηάζεκν ζηελ Κεληξηθή Ώζία, Μέζε Ώλαηνιή θαη Νφηηα Βπξψπε. 

ηελ Βιιάδα είλαη γλσζηφ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

 

Γηαηξνθηθή αμία  

Κάζε 100 γξακκάξηα γηανπξηηνχ πεξηέρνπλ : 

 Βλέξγεηα = 61 ζεξκίδεο 

 Τδαηάλζξαθεο 4,7 γξ. εθ ησλ νπνίσλ : 

 άθραξα 4,7 γξ. 

 Λίπνο 3,3 γξ. εθ ησλ νπνίσλ: 

θνξεζκέλα 2,1 γξ. 

κνλναθφξεζηα 0,9 γξ. 

 ΠξσηεΎλεο 3,5 γξ. 

 ΐηηακίλε Ώ 27κg (3% ηεο ζπληζηψκελεο εκεξήζηαο δφζεο) 

 Ρηβνθιαβίλε (βηηακίλε ΐ2) 0,14κg(9% ηεο ζπληζηψκελεο εκεξήζηαο δφζεο) 
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 Ώζβέζηην 121 mg (12% ηεο ζπληζηψκελεο εκεξήζηαο δφζεο) 

 

Οθέιε γηα ηελ πγεία  

Σν γηανχξηη είλαη νιηγνζεξκηδηθή ηξνθή κε ζρεηηθά κηθξή πνζφηεηα ιηπαξψλ 

(εηδηθφηεξα ηα κε ζηξαγγηζκέλα γηανχξηηα). ΐνεζάεη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο ηα έλδπκα πνπ πεξηέρεη δηεπθνιχλνπλ ηελ πέςε 

θαη βειηηψλνπλ ηελ αθνκνίσζε ησλ ηξνθψλ. Βπίζεο ηα δσληαλά θαη 

ελεξγά βαθηήξηα αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε ζηε κηθξνρισξίδα ηνπ εληέξνπ θαη 

ζηελ παξαγσγή εληεξηθψλ αληηζσκάησλ. πκβάιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο θαιήο 

πγείαο ηνπ δέξκαηνο. Πεξηέρεη πξσηεΎλεο, βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο 

ΐ, θψζθνξν, καγλήζην θαη θάιην. Σέινο ην γηανχξηη, επεηδή παξάγεηαη απφ 

γάια, είλαη πινχζην ζε αζβέζηην πνπ βνεζά ζηελ θαιή πγεία ησλ νζηψλ. 

 

1. Ζ ηζηνξία ηνπ Γηανπξηηνύ: Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο 

ηξνθέο πνπ γλσξίδεη ν άλζξσπνο, θαη πνπ ππήξμε βαζηθφ ηξφθηκν πξντφλ ζηε 

λνηηναλαηνιηθή Βπξψπε, ηε Μέζε Ώλαηνιή, ηελ Κεληξηθή Ώζία θαη ηεο Άπσ 

Ώλαηνιήο, γηα ρηιηάδεο ρξφληα. Οη αλαθνξέο ζην γηανχξηη αθζνλνχλ ζηα γξαπηά 

ληνθνπκέληα ησλ Ώηγππηίσλ Φαξαψ. Οη Έιιελεο γλψξηδαλ ην γηανχξηη θαη ήηαλ 

ελεκεξσκέλνη γηα ηηο πγηεηλέο ηνπ ηδηφηεηεο. 

2. Σν γηανύξηη ζηελ Δπξώπε: Δ εηζαγσγή ηνπ γηανπξηηνχ ζηε Απηηθή 

Βπξψπε ιέγεηαη φηη έγηλε ζην δέθαην έθην αηψλα. Ο Γάιινο βαζηιηάο 

Φξαγθίζθνο Ώ', θαηαπνλεκέλνο ζνβαξά απφ κηα εληεξηθή αξξψζηηα, μαλαβξήθε 

ηελ πγεία ηνπ απφ έλαλ Κσζηαληηλνπνιίηε Θεξαπεπηή, πνπ θαηέθζαζε πεδφο κ' 

έλα θνπάδη πξφβαηα θαη γίδηα. 

3. Ση είλαη ην γηανύξηη: Ο γηαηξφο Μέληζηθνθ θαηάθεξε λα απνκνλψζεη 

δχν ηχπνπο βαθίισλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ γάιαθηνο ζε 

γηανχξηη ηνλ ιαθηνκπάθηινπο κπνπιθάξηθνπο θαη ηνλ ζηξεπηφθνθνπο 

ζεξκφθηινπο. ηνλ πξψην νθείιεηαη ε πήμε ηνπ γάιαθηνο ελψ ζηνλ δεχηεξν 

νθείινπκε ηε δχκσζε ηνπ γαιαθηνζαθράξνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε γαιαθηηθφ 

νμχ. 

4. Πσο παξάγεηαη ην γηανύξηη: Δ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ γηανπξηηνχ 

πεξηιακβάλεη ηε δχκσζε δχν βαθηεξίσλ αιιά θπξίσο πνιχ κεξάθη θαη αγάπε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ε ζεξκνθξαζία ηεο δχκσζεο είλαη ζεκαληηθή. 
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Σν γάια βξάδεη, δεζηαίλεηαη, θξπψλεη, δπκψλεηαη θαη ζην ηέινο ςχρεηαη γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηνλ ζαπκαηνπξγφ ιεπθφ ζχληξνθν ηεο θαζεκεξηλήο καο 

δηαηξνθήο. 
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2 ΑΠΟ ΣΟ ΠΟΡΟ ΣΟ ΦΧΜΗ ΑΛΛΟΣΔ ΚΑΗ ΖΜΔΡΑ 

2.1 ΣΟ ΟΡΓΧΜΑ 

 

Εηθόλα 5: Σα παηδηά παξαθνινπζνύλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο ηε δηαδηθαζία ηνπ νξγώκαηνο κε 

ηξαθηέξ θαη ζηε ζπλέρεηα ζθαιίδνπλ θαη ζπέξλνπλ ζηηάξη ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ. 
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Σα παιηά ρξφληα, ε ζπνξά άξρηδε ζηα 

ηέιε ηνπ επηέκβξε θαη ηειείσλε ην 

Αεθέκβξε. ηηο 14 επηεκβξίνπ, εκέξα 

ηνπ ηαπξνχ, νη γεσξγνί πήγαηλαλ 

ζηελ εθθιεζία ιίγν ζπφξν λα ηνλ 

επινγήζεη ν παπάο. Μεηά ηνλ έπαηξλαλ 

θαη ηνλ αλαθάηεπαλ κε ηνλ ππφινηπν 

ζπφξν, γηα λα έρνπλ θαιή ζνδεηά. Κάπνηνη γεσξγνί έπαηξλαλ απφ ην 

εηθνλνζηάζη ην θφθθηλν απγφ, πνπ είραλ θξαηήζεη απφ ην Πάζρα, θαη ην 

«έζπεξλαλ» καδί κε ην ζπφξν ζην ρσξάθη. Άιινη θξαηνχζαλ αγηαζκφ θαη 

ξάληηδαλ ην ζπφξν γηα λα πάξεη επινγία. Μφιηο έπηαλαλ νη πξψηεο βξνρέο ηνπ 

θζηλνπψξνπ θαη καιάθσλε ην ρψκα, άξρηδε ην φξγσκα. Σν φξγσκα γηλφηαλ κε 

βφδηα  ή κε κνπιάξηα. Υξεζηκνπνηνχζαλ μχιηλα αιέηξηα, αιιά αξγφηεξα 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ζηδεξέληα. 

 

Γηα λα ζέξλνπλ ηα δψα ην 

αιέηξη, ηνπνζεηνχζαλ ζην ιαηκφ ηνπο πεξηιαίκηα ή φπσο ηα ιέλε νη γεσξγνί καο 

«ιαηκαξηέο». 

  

Οη «ιαηκαξηέο» ήηαλ θηηαγκέλεο απφ καιαθφ δέξκα θαη κέζα ήηαλ γεκηζκέλεο 

κε άρπξν γηα λα κελ πιεγψλνληαη ηα δψα. ην πιάη είραλ θξίθνπο απ’ φπνπ 

κεγάια ινπξηά ή ζρνηληά έδελαλ ην αιέηξη. 
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ην φξγσκα πξφζεραλ λα παηάεη ην έλα δψν κέζα ζην δηπιαλφ απιάθη, γηα λα 

γίλεηαη ίζην ην φξγσκα. Ώθνχ ηειείσλε ην φξγσκα, έξηρλαλ ην ζπφξν κε ην ρέξη. 

Σν ζπφξν ηνλ είραλ κέζα ζε έλα «δηζάθη» ( δηπιφ ζάθν), πνπ ζηε κέζε είρε έλα 

άλνηγκα, γηα λα ην θξεκάλε ζην ιαηκφ. Αειαδή, είραλ έλα ζάθν κπξνζηά θαη 

έλαλ πίζσ. ηαλ άδεηαδε ιίγν ν κπξνζηηλφο ζάθνο, έθεξλαλ κπξνζηά ηνπο ηνλ 

πηζηλφ ζάθν, γηα λα κελ θνπξάδνληαη απφ ην κεγαιχηεξν βάξνο ηνπ. Ώπηφ 

ζπλερηδφηαλ κέρξη λα αδεηάζνπλ νη ζάθνη, νπφηε ηνπο μαλαγέκηδαλ. Ώθνχ 

ηειείσλε ε ζπνξά, γηα λα ζθεπαζηεί ν ζπφξνο κε ρψκα, έθνβαλ έλα κεγάιν 

θισλάξη δέληξνπ θαη ην ζβάξληδαλ ζην ρσξάθη. Ώξγφηεξα ρξεζηκνπνηνχζαλ 

μχιηλεο ζβάξλεο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηδεξέληεο. 
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Μπνξνχζαλ λα ζπείξνπλ 2-3 ζηξέκκαηα ηελ εκέξα. ε πεξηφδνπο κεγάιεο 

μεξαζίαο, κελ κπνξψληαο λα θάλνπλ θάηη άιιν, απεπζχλνληαλ ζηνλ ηεξέα ηνπ 

ρσξηνχ λα θάλεη ιηηαλεία. Έπαηξλαλ ηα εηθνλίζκαηα θαη ηα ιάβαξα απφ ηελ 

εθθιεζία θαη πήγαηλαλ ζηα ρσξάθηα. Βθεί ν ηεξέαο δηάβαδε επρέο θαη φινη καδί 

παξαθαινχζαλ ην Θεφ λα βξέμεη.  

ήκεξα, νη κεραλέο αληηθαηέζηεζαλ ηε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία ησλ 

γεσξγώλ. Οη γεσξγνί ελζνπζηάζηεθαλ κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηνπο 

θαίλνληαλ  πνιχ πεξίεξγν πψο ην κεράλεκα απηφ  είρε ηε δχλακε πνιιψλ 

δψσλ. Ώπφ 2-3 ζηξέκκαηα πνπ έζπεξλαλ ηελ εκέξα παιηφηεξα, ηψξα πην 

μεθνχξαζηα ζπέξλνπλ 30-40. 
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Εηθόλα 6: Όξγσκα κε ηξαθηέξ. 

 

Πιένλ  δε ράλνπλ ρξφλν ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη ην βξάδπ γπξίδνπλ ζηα 

ζπίηηα ηνπο. Νέεο πνηθηιίεο ζηηαξηνχ ηνπο δίλνπλ πεξηζζφηεξν θαξπφ θαη ηα 

ιηπάζκαηα βνεζνχλ ζεακαηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηηεξψλ. Με ηα 
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θπηνθάξκαθα θαηαπνιεκνχλ ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο θαη ηα δηδάληα. Νσξίο ην 

θζηλφπσξν νη γεσξγνί θαίλε ηηο θαιακηέο, πνπ έρνπλ κείλεη ζηα ρσξάθηα γηα λα 

θαηαζηξαθνχλ ηα δηδάληα θαη κφιηο πηάζνπλ νη πξψηεο βξνρέο αξρίδεη ην 

φξγσκα, πνπ γίλεηαη θαη απηφ κε ηα ηξαθηέξ. ηε ζπλέρεηα κε εηδηθά 

κεραλήκαηα πνπ ηνπνζεηνχλ ζην ηξαθηέξ  ζπάλνπλ ηνπο ζβψινπο πνπ 

γίλνληαη κε ην φξγσκα. Με ηε ζπαξηηθή κεραλή ξίρλνπλ ην ζπφξν  καδί κε 

ιίπαζκα. Δ δηαδηθαζία ηεο ζπνξάο δηαξθεί κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα. 
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Εηθόλα 7: Μεξηθνί καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο θσηνγξαθίδνληαη παξαηεξώληαο θάπνηα  αγξνηηθά 

κεραλήκαηα. 
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Εηθόλα 8: Οη καζεηέο ζηε θσηνγξαθία παξαηεξνύλ κηα ζβάξλα πνπ ηε ζέξλεη ην ηξαθηέξ όηαλ 

ζέινπκε λα ζβαξλίζνπκε ην ρσξάθη. 

 

2.2 ΠΑΡΟΗΜΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΟΡΓΧΜΑ ΚΑΗ ΣΖ ΠΟΡΑ 

 

 Ώθξηβφο ζηα πίηνπξα θαη θηελφο ζη’ αιεχξη… (Λαλζαζκέλνη ππνινγηζκνί) 

[Βιιεληθή] 

 Άιια κειεηνχλ ηα βφδηα θη άιια ν δεπγάο. 

[Βιιεληθή] 

 Άιινη ζπέξλνπλ θαη ζεξίδνπλ θη άιινη ηξσλ θαη καγαξίδνπλ. (ιεξψλνπλ) 

[Βιιεληθή] 

 Αείρλεη ζηάξη θαη πνπιάεη θξηζάξη… (απαηεψλαο) 

[Βιιεληθή] 

 Αελ ππάξρεη αιεχξη, φζν ςηιφ θη αλ είλαη, πνπ λα κελ έρεη πίηνπξα. Αελ 

ππάξρεη θξαζί, φζν θαζαξφ θη αλ είλαη, πνπ λα κελ έρεη θαηαθάζη… (ινη έρνπλ 

ειαηηψκαηα.) 

[Βιιεληθή] 
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 Βζείο θαθφ ρεξφβνιν θη εγψ θαθφ δεκάηη… 

[Βιιεληθή] 

 Καη νη δπν πέηξεο αιέζνπλ η’ αιεχξη. (ζπλεξγαζία) 

[Βιιεληθή] 

 Ο θαιφο ν κχινο φια ηα αιέζεη. (Ο θαγάο ηα ηξψεη φια ή ν ηθαλφο ηα βγάδεη 

πέξα) 

[Βιιεληθή] 

 Ο κχινο ρσξίο λεξφ δελ αιέζεη… (Γλψζεηο - πξνυπνζέηεη εθφδηα) 

[Βιιεληθή] 

 ,ηη ζπέξλεηο ζα ζεξίζεηο. 

[Βιιεληθή] 

 πνηνο αέξαο θη αλ θπζά ν κχινο πάληα αιέζεη. 

[Βιιεληθή] 

 πνπ θη αλ πέζεη ην ζηάξη, απ’ ην κχιν ζα πεξάζεη. 

[Βιιεληθή] 

 πέξλεη ρσξάθηα ζην γηαιφ θη άλεκν ζεξίδεη… 

[Βιιεληθή] 

 Φπηξψλεηο εθεί πνπ δε ζε ζπέξλνπλ… 

[Βιιεληθή] 
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2.3 ΘΔΡΗΜΟ – ΑΛΧΝΗΜΑ – ΛΗΥΝΗΜΑ 

2.3.1 ΘΔΡΗΜΟ  ΜΔ ΣΑ ΥΔΡΗΑ 

  

Ο ζεξηζκφο ηνπ ζηηαξηνχ θαη ηεο βξίδαο γηλφηαλ ηνλ Ενχλην κε θχξην εξγαιείν ην 

δξεπάλη. 

 

Καηά ηνλ ζεξηζκφ ηα ζηάρπα ζπγθεληξψλνληαλ ζε κηθξά δέκαηα, ηα ρεξφβνια, 

θαηφπηλ πνιιά ηέηνηα ρεξφβνια γίλνληαλ κεγάια δεκάηηα θαη κεηαθέξνληαλ 

ζηελ άθξε ησλ αισληψλ θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε κεγάινπο ζσξνχο ηηο ιεγφκελεο 

ζεκσληέο. Σνλ Ενχιην αθνινπζνχζε ην αιψληζκα, ζηα αιψληα ηνπ ρσξηνχ πνπ 

ήηαλ θαη είλαη πεξηκεηξηθά έμσ απφ απηφ.  

 

Σν αιψλη είλαη έλαο ρψξνο θπθιηθφο, επίπεδνο θαη πιαθφζηξσηνο θαη ζην 

θέληξν ππήξρε έλαο μχιηλνο πάζζαινο ν "ζηξνχεξαο". Σν αιψλη έπξεπε λα 

εηνηκαζηεί γηα λα κπνξέζεη λα δερζεί ηα άινγα θαη ηα ζηάρηα.  
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Έηζη, ε θάζε νηθνγέλεηα , κέξεο πξηλ, εξρφηαλ ζην αιψλη θαη ην θαζάξηδε, ηνπ 

έβαδε θσηηά κε άρπξα γηα λα θανχλ ηα αγξηφρνξηα. Μεηά ζθνχπηδε θαη 

αξκνινγνχζε ηνπο αξκνχο απφ ηηο πέηξεο, κε έλα κείγκα θνπξηάο απφ αγειάδα 

θαη ζηάρηε, πνπ φηαλ ζηέγλσλε γηλφηαλ ζθιεξφ. Καη θπζηθά έηζη δελ κπνξνχζε 

λα πάεη ρακέλνο νχηε έλαο θφθθνο ζηάξη. 

 

Παξάιιεια γηλφηαλ έιεγρνο ζηνλ κεζαίν πάζζαιν γχξσ απφ ηνλ νπνίν 

ηπιίγεηαη ην ζθνηλί πνπ θξαηά δεκέλα ηα άινγα. Ώλ φια ήηαλ έηνηκα θαη ζσζηά , 

ηφηε ε νηθνγέλεηα εηνηκαδφηαλ γηα λα αισλίζεη.  

ηελ θνξεζηά ησλ Ώισλάξεδσλ θπξηαξρνχζε ην ιεπθφ θαη γεληθά 

αλνηρηφρξσκα ξνχρα. Οη γπλαίθεο θνξνχζαλ ιεπθφ καληήιη γηα ηνλ ήιην θαη νη 

άληξεο ςάζηλν θαπέιν. 

Πεξηκεηξηθά απφ ην αιψλη ππήξραλ ηα δηθνχιηα (μχιηλεο ηζνπγθξάλεο), γηα λα 

πεηνχλ ην άρπξν πξνο ηα κέζα έηζη ψζηε λα παηεζεί μαλά θαη μαλά απφ ηα 

άινγα.  

Βπίζεο, ππήξραλ ζθνχπεο θαη θφζθηλα γηα ην κεηέπεηηα κάδεκα ηνπ θαξπνχ. 

Ώπφ ηηο ζεκσληέο πνπ ήηαλ ζηεκέλεο γχξσ απφ ηα αιψληα, παίξλνληαλ ηα 

δεκάηηα απφ ζηάρπα θαη απιψλνληαλ πάλσ ζην αιψλη θαη ζε φιν ην πιάηνο 

ηνπ. ρη φκσο πνιχ θνληά ζηνλ "ζηξνχεξα". 

Ο Ώισλάξεο έθεξλε ηα άινγα .Μεηξνχζε ηελ απφζηαζε απφ ηνλ "ζηξνχεξα" 

κέρξη ην πξψην άινγν απφ κέζα θαη ηαίξηαδε ην ζθνηλί. Καηφπηλ έδελε ηα άινγα 

θαη εηνηκαδφηαλ λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ παηήκαηνο ησλ ζηαρπψλ. Σα 

άινγα ήηαλ πεηαισκέλα γηα λα παηνχλ θαη λα θφβνπλ ην ζηάρπ γηα λα βγεη ν 

θαξπφο.  

Μφιηο φια ήηαλ έηνηκα, ε βίηζα ηνπ Ώισλάξε ρηππά ηα άινγα θαη μεθηλά ην 

αιψληζκα. Ώξγά αξγά ηα άινγα μεθηλνχζαλ ην θπθιηθφ πεξπάηεκα ζην αιψλη. 

Πξψηνο ν λνηθνθχξεο, θάλνληαο ην ζηαπξφ ηνπ θη αλεκίδνληαο ην θακηζίθη, κε 

κηα θσλή "νηο - νηο - νηο, άηληε αινγάθηα κνπ" αλάγθαδε ηα δψα λ' αξρίζνπλ ην 

γχξηζκα επάλσ ζηα απισκέλα δεκάηηα. 

Καζψο ε ηξηρηά μεηπιηγφηαλ ηα δψα θάιππηαλ κε ηνπο γχξνπο φιν ηνλ θχθιν η' 

αισληνχ θη έζπαδαλ θάησ απφ ηε βαξηά παηεζηά ηνπο ηηο θαιακηέο.  

ηελ αξρή νη γχξνη ζην αιψλη γίλνληαλ κε δπζθνιία, ζηγά - ζηγά φκσο νη 

θαιακηέο ζπλζιίβνληαλ θαη ηα δψα κε ηε θσλή ηνπ αισληζηή έηξεραλ φιν θαη 
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πην γξήγνξα θαη ιηάληδαλ ζπλερψο κε ηα πφδηα ηνπο φ,ηη είρε απνκείλεη αθέξαην 

απφ ηα ζηαρνθάιακα. 

Ξεθηλνχζαλ απφ έμσ πξνο ηα κέζα. Μεηά απφ κεξηθνχο θχθινπο ,ην ζθνηλί είρε 

καδεπηεί ζηνλ ζηξνχεξα. Σφηε ν Ώισλάξεο άιιαδε ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

αιφγσλ, ην πξψην απφ κέζα πήγαηλε ηειεπηαίν πξνο ηα έμσ. Ώπηφ γηλφηαλ 

πνιιέο θνξέο θαη κέρξη λα είλαη ζίγνπξνο ν Ώισλάξεο φηη ε δνπιεηά έγηλε θαη ην 

ζηάξη βγήθε απφ ην ζηάρπ. 

 

ε θάζε πεξηζηξνθή ησλ αιφγσλ, άπισλαλ ηα ζηάρπα πξνο ηα έμσ. Ώπηά ηφηε 

ζπξσρλφηαλ πξνο ην θέληξν κε ηα δηθνχιηα θαη ηηο ζθνχπεο. Σν αιψλη ήηαλ 

γηνξηή γηα ηελ νηθνγέλεηα, γηαηί πιεζίαδε ην ηέινο ησλ θφπσλ φιεο ηεο ρξνληάο. 

Μεηά απφ έλα θαιφ αιψληζκα, κεηξηφληαλ ην απνηέιεζκα ησλ θφπσλ ηνπο. 

ζν πεξηζζφηεξν θαξπφ έβγαδε ην αιψλη , ηφζν πην θαιά ζα πεξλνχζε ε 

επφκελε ρξνληά γηα ηελ νηθνγέλεηα. 

ια ηα παηδηά ηνπ ρσξηνχ, καδεχνληαλ θαη ρνξνπήδαγαλ κέζα ζηα ζηάρπα 

πάληα ππφ ην βιέκκα ηνπ Ώισλάξε θαη βνεζνχζαλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο ζην 

αιψληζκα. Σν θάζε αιψλη δηαξθνχζε ψξεο θαη θπζηθά ε νηθνγέλεηα πνπ αιψληδε 

θάζε θνξά, έπξεπε λα πξνζέμεη ηνλ Ώισλάξε .Βλψ ην αιψληζκα βξηζθφηαλ ζε 

εμέιημε, έθεξλαλ απφ ην ζπίηη θξχν λεξφ κέζα ζηα "γθηνχκηα", θαθέ θαη πίηεο. Ο 

Ώισλάξεο θάζε ηφζν έθεξλε ζην ρέξη ηνπ ζηάρπα θαη κφιηο δηαπίζησλε φηη ην 

ζηάξη βγήθε απφ ην ζηάρπ ζηακαηνχζε ηα άινγα θαη ηα απνκάθξπλε απφ ην 

ρψξν ηνπ αισληνχ. Σα έβαδε ζηελ ζθηά θαη ηα πφηηδε. Σφηε, άληξεο θαη γπλαίθεο, 

κε ηα "δηθνχιηα" θαη ηηο ηζνπγθξάλεο πεηνχζαλ ςειά ηα ζηάρπα. 
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Ο αέξαο αλαιάκβαλε λα απνκαθξχλεη ην ζηάρπ απφ ην ζηάξη ,πνπ βαξχηεξν 

έπεθηε ζηηο πιάθεο ελψ ην ζηάρπ απνκαθξπλφηαλ. Μφιηο ηειείσλε θαη ην 

ιίρληζκα , ζθνππηδφηαλ ην αιψλη γηα λα ζπγθεληξσζεί ν θαξπφο ζην θέληξν.  

 

Καζηζκέλεο ζηα γφλαηα, νη γπλαίθεο θνζθίληδαλ ην ζηάξη γηα λα ηνπ αθαηξέζνπλ 

θαη ην παξακηθξφ ππφιεηκκα απφ ηα ζηάρπα. Κάζε θνξά άδεηαδαλ ην 

πεξηερφκελν απφ ην θφζθηλν, ζην ζαθί. Σν άρπξν ζα καδεπφηαλ αξγφηεξα θαη 

ζα απνζεθεπφηαλ ζηνλ αρπξψλα, κηαο θαη απνηειεί ηξνθή γηα ηα δψα. ην 

ηέινο θνπβαινχζαλ ηα ζαθηά κε ην ζηάξη ζηα θαηψγηα ηνπο, κέρξη λα έξζεη ε 

ψξα γηα λα πάλε ζην κχιν λα αιέζνπλ. 
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Σα δξεπάληα πηα θαη ηα αιψληα απνηεινχλ, ηα κελ πξψηα κλεκεηαθά 

αληηθείκελα , ηα δε δεχηεξα παξαδνζηαθνχο ηφπνπο. Σα αιψληα κέλνπλ έξεκα, 

βνπβά θαη ρσξίο μεθσλεηά. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε πιαθφζηξσζή ηνπο 

αιινηψλεηαη, θαη πνιχ πηζαλφλ ζε ιίγα ρξφληα αθφκε λα κελ ππάξρνπλ. 

 

2.3.2 ΘΔΡΗΜΟ ΜΔ ΘΔΡΗΕΟΑΛΧΝΗΣΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ Ή 

«ΚΟΜΠΗΝΔ» 

 Ο ζεξηζκφο ηνπ ζηηαξηνχ γηλφηαλ κε ρεηξσλαθηηθφ ηξφπν ηνλ Ενχλην κήλα, πνπ 

ηνλ έιεγαλ θαη «ζεξηζηή». Κχξην εξγαιείν γηα ηνλ ζεξηζκφ ήηαλ ην δξεπάλη. 

Καηά ηνλ ζεξηζκφ ζπγθεληξψλνληαλ ηα ζηάρπα θαη’ αξράο ζε κηθξά δέκαηα, ηα 

ιεγφκελα «ρεξφβνια», θαηφπηλ απφ πνιιά ηέηνηα ρεξφβνια γίλνληαλ ηα 

κεγαιχηεξα δέκαηα ηα ιεγφκελα «δεκάηηα» θαη κε ηα δψα κεηαθέξνληαλ ζηηο 

άθξεο ησλ αισληψλ θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε κεγάινπο ζσξνχο, ηηο γλσζηέο 

«ζεκσληέο».  
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Καηά ηνλ ζεξηζκφ ηνπ ζηηαξηνχ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ βηάδνληαλ λα ηειεηψζεη 

γξήγνξα, γηαηί, φπσο θαη ζηελ ζπγθνκηδή ηνπ θαιακπνθηνχ, θνβνχληαλ ηελ 

αιιαγή ηνπ θαηξνχ ε αλ έκεηλε αζέξηζην ην ρσξάθη ππήξρε θφβνο λα πάζεη 

δεκηά ν θαξπφο. Βδψ ίζρπε ε παξνηκία «ζέξνο, ηξχγνο, πφιεκνο». 

Σν ζέξηζκα δελ δηαξθνχζε πνιχ, γηαηί γηλφηαλ κε βηαζχλε, αιιά νχηε θαη πνιιά 

ζπαξηά κε ζηηάξη ππήξραλ. Αηαξθνχζε πεξί ηηο 4-5 εκέξεο. Δ παξαγσγή, φπσο 

θαη αιινχ αλαθέξεηαη, ήηαλ κηθξή. 

ην ηέινο ηνπ ζεξηζκνχ θαη κεηά ην θνπβάιεκα ζη’ αιψληα ησλ «δεκαηηψλ» 

αθνινπζνχζε ην αιψληζκα, πνπ γηλφηαλ ηνλ Ενχιην κήλα (Ώισλάξε) ζη’ αιψληα 

ηνπ ρσξηνχ, πνπ ήζαλ ζηα άθξε ηνπ ρσξηνχ, κε ηελ παηφδα.(Ήηαλ κεραλή πνπ                   

δνχιεπε κε ηε βνήζεηα ελφο ηξαθηέξ.) 

 

 

ην πιάη έβγαηλε ν θαξπφο πνπ ηνλ κάδεπαλ ζε ζαθηά θαη ζην πίζσ κέξνο ηεο 

κεραλήο έβγαηλε ην άρπξν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα γηλφηαλ δέκαηα (κπάιεο) γηα 

ηξνθή ησλ δσληαλψλ ηνπο. 
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Εηθόλα 9:  Όκσο ηα ρξόληα απηά πέξαζαλ θαη ήξζαλ θαηλνύξηα κεραλήκαηα, ηα νπνία 

νλνκάζηεθαλ ζεξηδναισληζηηθέο κεραλέο ή «θνκπίλεο». 
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Εηθόλα 10: Ελώ επάλσ ήηαλ 1-2 εξγάηεο θαη έβαδαλ ζε ζαθηά ην ζηηάξη, ηα έδελαλ θαη ηα άθελαλ 

λα θπιήζνπλ ζε έλα είδνο αλνηρηνύ ζπινπ πνπ έθηαλε ζρεδόλ κέρξη θάησ θνληά ζην ρσξάθη. Απηό 

ρσξνύζε κέρξη 7-8 ζαθηά, ην έλα πίζσ από ην άιιν, κέζα ζην ρσξάθη. Μεηά πεξλνύζε ην ηξαθηέξ 

πνπ είρε πίζσ ηνπ κηα θαξόηζα ρσξίο παξαπέηηα (θύιια) γύξσ-γύξσ, θαη θόξησλε επάλσ ηα 

ηζνπβάιηα κε ην ζηηάξη γηα λα ηα πάεη θαηεπζείαλ ζην ζπίηη ηνπ ηδηνθηήηε.  

 

Εηθόλα 11: Αξγόηεξα ήξζαλ πην εμειηγκέλεο κνξθήο κεραλέο πνπ έξηρλαλ ην ζηηάξη κε ζηπιό ζηα 

θνξηεγά. Δίπια ηνπ πήγαηλε έλα θνξηεγό απηνθίλεην ή ηξαθηέξ κε θαξόηζα θαη άδεηαδε ακέζσο 

ην ζηηάξη ζρεδόλ πεληαθάζαξν κέζα, θαη ακέζσο ην πήγαηλαλ ζηηο απνζήθεο ηνπ ηδηνθηήηε.  

 



ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΑ ΒΑΗΚΑ… 

 

 48 

 

2.4 ΑΛΔΜΑ 

2.4.1 ΑΛΔΜΑ ΣΟ ΝΔΡΟΜΤΛΟ Ή ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ 

 

Ώθφκε θαη ζήκεξα ζψδνληαη, αιιά δε δνπιεχνπλ, κχινη πνπ δνχιεπαλ κε ηε 

βνήζεηα δψσλ, ηνπ αέξα θαη ηνπ λεξνχ. Κπξίσο ζηα λεζηά, ππήξραλ νη 

αλεκφκπινη, πνπ εθκεηαιιεχνληαλ ηε δηαξθή πλνή ηνπ αλέκνπ. ε κέξε πνπ 

ππήξραλ πνηάκηα έθηηαρλαλ λεξφκπινπο. 
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κσο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ν βαζηθφο θνξκφο ηνπ κχινπ ήηαλ ε πέηξα. 

Απν πέηξηλνη δίζθνη θηλνχληαλ αληίζεηα θαη ηξίβνληαο ην ζηηάξη ην κεηέηξεπαλ 

ζε αιεχξη. Ώπιά ε θίλεζή ηνπο γηλφηαλ κέζα απφ έλα ζχζηεκα αμφλσλ απφ ηε 
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ξφδα ηνπ λεξφκπινπ ή ηνπ αλεκφκπινπ ζηνπο πέηξηλνπο δίζθνπο. Βθείλν πνπ 

ήηαλ θαζεκεξηλή δνπιεηά ηνπ κπισλά ήηαλ ν θαζαξηζκφο ησλ κπιφπεηξσλ.  

Οη αλεκφκπινη ρηίζηεθαλ πξηλ απφ 150 ρξφληα πεξίπνπ, απφ πέηξα θαη έλα 

είδνο άκκνπ. Ήηαλ ρηηζκέλνη ζε πςειά ζεκεία, γηαηί εθεί θπζνχζε πεξηζζφηεξν. 

Ήηαλ ζηξνγγπινί θαη νη ζθεπέο ηνπο είραλ δηάθνξα ζρήκαηα [ζπλήζσο θσληθέο] 

θαη ρξψκαηα. Πνιινί αλεκφκπινη είραλ ζθεπέο πνπ γχξηδαλ αλάινγα κε ηε 

θνξά ηνπ αέξα, γηα λα κπνξεί ν αλεκφκπινο λα βξίζθεηαη πάληα ζε ιεηηνπξγία. 

Οη λεξφκπινη ιεηηνπξγνχζαλ ην ρεηκψλα θαη κφλν ιίγνη ην θαινθαίξη θαη ζε 

ηφπνπο φπνπ ππήξραλ ηξερνχκελα λεξά. Δ εγθαηάζηαζε ησλ λεξφκπισλ 

γίλνληαλ πιάη ζηηο φρζεο ησλ πνηακψλ ή φπνπ έηξεραλ (έξξεαλ) ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο θιετθά (πεγαία) λεξά, αξθεηά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

θίλεζε ηνπ κχινπ. Νεξφκπινη ρηίδνληαλ επίζεο δηαδνρηθά ν έλαο θάησ απφ ηνλ 

άιιν, ζηελ απαηηνχκελε απφζηαζε, ζηελ πιαγηά ελφο βνπλνχ, φηαλ ε 

λεξνκάλα πήγαδε απφ πνιχ ςειά, ψζηε λα κπνξεί ην λεξφ ηεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί δηαδνρηθά απφ ηνλ έλα θαη ηνλ άιιν κχιν κέρξη ηνλ πάην ηεο 

πξφζθνξεο πιαγηάο ηνπ βνπλνχ. 

 

Βζσηεξηθά νη κχινη έρνπλ δπν παηψκαηα. Ώπ' ηελ πφξηα ηνπ κχινπ κπαίλνπκε 

ζην ρψξν πνπ άθελαλ ηα ζαθηά κε ην ζηηάξη θαη ην θξηζάξη. Οη δπν απηνί ρψξνη 

(πάλσ θαη θάησ) επηθνηλσλνχζαλ κε κηα κηθξή (ζηελή) ζθάια, πνπ ηελ 

έθηηαρλαλ έηζη, γηαηί δελ είραλ ρψξν λα ηελ θηηάμνπλ κεγαιχηεξε.  

Οη κπιφπεηξεο (δπν ζηξνγγπιέο πέηξεο) βξίζθνληαη ζηνλ πάλσ ρψξν (θάησ 

απφ ηε ζθεπή) θαη εθεί άιεζαλ. Σηο κπιφπεηξεο ηηο έθεξλαλ απφ ηε αληνξίλε, 

Γηα λα θαηαιάβεηε πψο γπξλνχζαλ νη κπιφπεηξεο, ζα πξέπεη λα κπείηε κέζα 

θαη λα δείηε πψο ηα παληά πνπ γπξλνχζαλ ζηνλ ξπζκφ ηνπ αλέκνπ ζπλδένληαλ 

κε ηηο κπιφπεηξεο θαη ηηο έθαλαλ λα γπξίδνπλ. 

 

ε θάζε κχιν εξγαδφηαλ έλαο κφλν άλζξσπνο: ν ηδηνθηήηεο. Σνλ έιεγαλ 

κπισλά. Ώπηφο αλέβαδε έλα-έλα ηα ζαθηά κε ην ζηηάξη ή ην θξηζάξη απφ ηα 

ζθαιάθηα ζην πάλσ κέξνο ηνπ κχινπ, γηα λα η' αιέζεη θαη λα βγάιεη αιεχξη.  

ηαλ δε θπζνχζε, νη κχινη δελ κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. Βθείλεο ηηο κέξεο 

φκσο πνπ είρε δπλαηφ αέξα, δνχιεπαλ ψξεο πνιιέο, αθφκα θαη ηε λχρηα. 
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ΐέβαηα, φηαλ δελ είραλ ζηηάξη ή θξηζάξη λ' αιέζνπλ, ηφηε έδελαλ ηα παληά, γηα λα 

κελ γπξλάλε θαη ζπάζνπλ.  

Ο κπισλάο δελ πιεξσλφηαλ κε ρξήκαηα, αιιά κε αιεχξη, αλάινγα κε ηε 

πνζφηεηα πνπ άιεζε. Ώπηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ην πνπινχζε ζε φζνπο θαηνίθνπο 

δελ θαιιηεξγνχζαλ ζηηάξη ή θξηζάξη, δελ είραλ δειαδή δηθφ ηνπο αιεχξη.  

ήκεξα ππάξρνπλ δπν θχιηλδξνη απφ κέηαιιν, πνπ θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά 

πνπ έθαλαλ παιηά νη πέηξεο. 

Ο αιεπξόκπινο  εξγάδεηαη φιν ην ρξφλν θαη ζρεδφλ δίρσο δηαθνπή. κσο κε 

κεγαιχηεξε έληαζε κεηά ην ζεξηζκφ ησλ δεκεηξηαθψλ, δειαδή κεηά ηνλ Ενχλην. 

Τπάξρνπλ ηεξάζηηεο κεηαιιηθέο θπιηλδξηθέο απνζήθεο, ηα ζηιφ, φπνπ 

απνζεθεχεηαη ην ζηηάξη. Δ κεηαθνξά κέζα, αιιά θαη ε εμαγσγή απφ ηα ζηιφ 

γίλεηαη ζήκεξα κε κεραληθά κέζα, ην "αλεβαηφξη". Βίλαη έλαο ζσιήλαο πνπ 

κέζα ηνπ έρεη έλα ειηθνεηδή κεραληζκφ, πνπ κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ απνξξνθά 

ην ζηηάξη απφ ην θνξηεγφ, ην αλεβάδεη θαη ην ξίρλεη κέζα ζηελ απνζήθε.  

Βπεηδή ην ζηηάξη παξακέλεη πνιινχο κήλεο κέζα ζηελ απνζήθε, ππάξρεη έλαο 

κεραληζκφο πνπ αλαθαηεχεη ην ζηηάξη γηα λα γίλεηαη ν εμαεξηζκφο ηνπ θαη λα κε 

κνπριηάδεη. 

 

2.4.2 Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΛΔΤΡΗΟΤ 

 

Ώπφ ην ζηιφ, ην ζηηάξη κεηαθέξεηαη ζε εηδηθά θφζθηλα, ηα ηξηφξηα, φπνπ γίλεηαη ν 

θαζαξηζκφο ηνπ. Σα ζπαζκέλα θνκκάηηα θαη ηα δηάθνξα ζθνππίδηα 

θαζαξίδνληαη θη κέλεη ην θαζαξφ ζηηάξη, ην θαηάιιειν γηα λα γίλεη αιεχξη. Μεηά 

απηφ πιέλεηαη κε λεξφ γηα λα θαζαξηζηεί απφ ηηο ζθφλεο θαη ηα ρψκαηα θαη 

ακέζσο κεηά ζηεγλψλεη κε δπλαηφ αέξα ζηα ζηεγλσηήξηα. Ώθνχ ζηεγλψζεη 

νδεγείηαη ζηνπο θπιηλδξφκπινπο. Βθεί ζπλζιίβεηαη θαη γίλεηαη ην αιεχξη. Έλα 

κέξνο ηνπ ζηηαξηνχ, νη θινχδεο, κεηαηξέπνληαη ζε πίηνπξν. Ώπηφ γίλεηαη ηξνθή 

γηα ηα δψα. Σν αιεχξη νδεγείηαη κέζα απφ ζσιήλεο ζε ζαθηά ηα νπνία ξάβνληαη 

θαη κεηαθέξνληαη έμσ απφ ην κχιν, έηνηκν γηα λα πνπιεζεί ζηελ αγνξά.  

Ο θπιηλδξφκπινο κέζα ζε κηα ψξα αιέζεη 1500 θηιά αιεχξη. Ώπφ ηα 100 θηιά 

ζηηάξη παξάγνληαη 70 θηιά αιεχξη θαη 30 θηιά πίηνπξν. Γηα λα γίλεη έλαο πξψηνο 

θαη βαζηθφο θαζαξηζκφο. Έπεηηα κεηαθέξεηαη ζηα "ηξηφξηα". 
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2.4.3 ΜΤΛΧΝΑΓΔ 

Οη κπισλάδεο αιεπξφκπισλ αζρνινχληαλ κε ην άιεζκα ηνπ ζηηαξηνχ ψζηε λα 

γίλεη αιεχξη. Βξγάδνληαλ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (φηαλ είρε ζεξηζηεί ην 

ζηηάξη) θπξίσο ζε νηθνγελεηαθή βάζε, ελψ ηνλ ππφινηπν ρεηκψλα 

απαζρνινχληαλ ζε άιιεο αγξνηηθέο εξγαζίεο. Οη κχινη αξρηθά ήηαλ πδξνθίλεηνη 

(πδξφκπινη) θη’ αξγφηεξα κεραλνθίλεηνη.  

Δ θηλεηήξηνο δχλακε ησλ πδξφκπισλ ήηαλ ην λεξφ, γη΄ απηφ θαη ρηίδνληαλ θνληά 

ζε πνηάκηα θαη ξεκαηηέο. Δ ηζρχο ηνπ λεξνχ κεηαθεξφηαλ κε ηε «θηεξσηή», 

δειαδή κηα (θάζεηε ζπλήζσο σο πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο) ξφδα, πνπ 

δηέζεηε «θηεξά» (δειαδή πεπιαηπζκέλεο επηθάλεηεο), ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζε 

έλαλ (παξάιιειν ζπλήζσο κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο) άμνλα. Σν λεξφ 

έπεθηε κε δχλακε 

πάλσ ζηε «θηεξσηή», 

πνπ πεξηζηξεθφηαλ θαη 

κεηέδηδε ηελ θίλεζε ζε 

(νξηδφληηεο σο πξνο 

ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο) κπιφπεηξεο,  

νη νπνίεο ζπλέζιηβαλ αλάκεζά ηνπο ηνχο θφθθνπο ηνπ ζηηαξηνχ, κεηαηξέπνληάο 

ην ζε αιεχξη. 

 Οη κεραλνθίλεηνη αιεπξφκπινη πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηνπο λεξφκπινπο, 

ρξεζηκνπνηνχζαλ σο θηλεηήξην δχλακε ηνλ αηκφ θαη ζηε ζπλέρεηα ην πεηξέιαην 

αληί γηα ηε ξνή ηνπ λεξνχ, κε ηε βνήζεηα κηαο «κεραλήο» πνπ κεηέδηδε ηελ 

θίλεζε κε «ινπξηά» (ηκάληεο). 

ινη νη ρσξηθνί πνπ θαιιηεξγνχζαλ ζηηάξη, θάζε Ενχλην ην ζέξηδαλ θαη ην 

πήγαηλαλ ζηνπο κπισλάδεο γηα λα ην αιέζνπλ, ψζηε λα έρνπλ απνζέκαηα ζε 

αιεχξη γηα ηνλ επφκελν ρεηκψλα, αθνχ κέρξη ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 20νπ αηψλα 

(ζρεδφλ) φιεο νη (αγξνηηθέο ηνπιάρηζηνλ) νηθνγέλεηεο δχκσλαλ κφλεο ηνπο ην 

ςσκί. Οη ρσξηθνί ζέξηδαλ (έθνβαλ) ηα ζηάρπα ζηηαξηνχ απφ ηα ρσξάθηα θη’ 

έπεηηα, (θπξίσο) νη γπλαίθεο, ην «ιηρλίδαλε» θαη ην «αισλίδαλε», ρψξηδαλ 

δειαδή ην ζηηάξη απφ ηα ζηάρπα («ην θάλαλε θαξπφ»). Σνλ θαξπφ απηφ 
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κεηέθεξαλ κε γατδνχξηα ζηνπο αιεπξφκπινπο θη’ εθεί αξρηθά θαζαξηδφηαλ, 

δειαδή «θνζθηληδφηαλ» κε ηε «θνζθίλα» απφ ηηο πέηξεο, ηελ ήξα, ην θξηζάξη, 

γηα λα κείλεη κφλν ην θαζαξφ ζηηάξη. Ώθνχ είρε θαζαξηζηεί ηειείσο, ν κπισλάο 

έξηρλε ην ζηηάξη ζην κχιν γηα λα ην αιέζεη θαη λα παξαρζεί αιεχξη. 

Οη κπισλάδεο δελ πιεξψλνληαλ ζπλήζσο ζε ρξήκα, αιιά «παίξλαλε δίθην», 

δειαδή απνδεκηψλνληαλ ζε είδνο (αιεχξη). Γηα παξάδεηγκα, ζηηο δέθα νθάδεο 

ζηηάξη έπαηξλαλ κία νθά αιεχξη. 

ήκεξα δελ ππάξρνπλ κπισλάδεο πνπ λα ιεηηνπξγνχλ ηνπο αιεπξφκπινπο. 

ινη αγνξάδνπλ έηνηκν ςσκί απφ ηνπο θνχξλνπο, νη νπνίνη πξνκεζεχνληαη ην 

αιεχξη απφ εξγνζηάζηα καδηθήο παξαγσγήο. Ώξθεηά απφ ηα θηίζκαηα ησλ 

αιεπξφκπισλ έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη φζα έρνπλ απνκείλεη έρνπλ θζαξεί πνιχ, 

αθνχ θαλείο δελ θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

 

2.5 ΣΟ ΕΤΜΧΜΑ ΣΟΤ ΦΧΜΗΟΤ 

 Σν ςσκί ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία είλαη βαζηθφ είδνο, δηαηξνθήο, 

ζπλπθαζκέλν κε ηελ ίδηα ηε δσή. ΐαζηθή ηξνθή ηνπ Έιιελα, ηαπηίζηεθε κε ηελ 

επάξθεηα αγαζψλ θαη ε έιιεηςε ηνπ κε ηελ πείλα. Αελ έιεηςε απφ ηνλ ειιεληθφ 

παξαδνζηαθφ ηξαπέδη ηηο κεγάιεο γηνξηέο θαη ηηο κεγάιεο ζηηγκέο ηνπο 

ειιεληθνχ βίνπ. πλδέζεθε κε έζηκα, πξνιήςεηο, παξαηεξήκαηα θαη φξηζε ηελ 

πξαγκαηηθή θαη άπηζηε θηιία. 

Μέζα απφ ηε βησκαηηθή καο γλψζε (σο παηδηά αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ) ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ηνλ πινχζην θφζκν ηνπ ςσκηνχ, κε ηηο 

πνηθίιεο κνξθέο θαη ρξήζεηο ηνπο θαη ηνπο ηξφπνπο παξαζθεπήο σο βαζηθνχ 

δηαηξνθηθνχ αγαζνχ. 

2.5.1 ΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

Ώκπάξη= θχιαγαλ εθεί ην αιεχξη γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ πγξαζία. 

Κξηζάξα (αξηά ή δαζηά)= θνζθίληδαλ ην αιεχξη. Δ αξηά άθελε λα πεξάζεη 

πεξηζζφηεξν πίηνπξν απφ ηε δαζηά. 

θαθίδη= ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ην δχκσκα 

Πηλαθσηή= ηνπνζεηνχζαλ εθεί ην δπκάξη γηα λα θνπζθψζεη. Βίρε πνιιά 

ρσξίζκαηα, φπνπ ζε θαζέλα απ' απηά έβαδαλ θη έλα θαξβέιη. 

Πιαζηήξη = έβαδαλ πάλσ ηε κπνπγάηζα ή ηα θαξβέιηα λα θνπζθψζνπλ. 
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Σαςηά = ζπλήζσο ήηαλ ραιθσκαηέληα ηα νπνία γάλσλαλ θαηά θαηξνχο νη 

θαιατηδήδεο. Έβαδαλ εθεί ην ςσκί λα ην ςήζνπλ (πίηεο). 

Γάζηξα = είλαη κεηαιιηθή θαη ςήλεη ην ςσκί. 

Καιάζα ή θνθίλα = κεγάιν θαιάζη πνπ βάδνπλ ην έηνηκν ςσκί. 

  

2.5.2 ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΧΜΗΟΤ ΑΛΛΟΣΔ 

Σν ςσκί γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζηελ παξαδνζηαθή ηνπ κνξθή απαηηνχζε 

ζπγθεθξηκέλα πιηθά φπσο αιεχξη σο βαζηθή χιε, λεξφ, καγηά (πξνδχκη). 

Σν αιεχξη πξνεξρφηαλ απφ ην ζηηάξη αιιά ζε δχζθνιεο επνρέο, επεηδή πνιινί 

δε δηέζεηαλ ζηηάξη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο πξφζζεηαλ θξηζάξη (ην ιεγφκελν 

ζηκηγδάιη) ή ρξεζηκνπνηνχζαλ θαιακπφθη. 

  

α) Σν άιεζκα αξρηθά γηλφηαλ κε ην ρεηξφκπιν χζηεξα κε ηνπο λεξφκπινπο θαη 

αλεκφκπινπο (νη πην γλσζηνί ηεο πεξηνρήο καο ήηαλ ζηελ Σζηάξλε, ζην 

Ρεθνχλη, ζηνπο Μαπξάδεο). 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη λνηθνθπξαίνη πεγαίλνπλ ηα αιέζκαηά ηνπο ζηνπο 

θπιηλδξφκπινπο. Έρνληαο εμαζθαιίζεη φιεο νη λνηθνθπξέο ζην ζπηηηθφ ηνπο ην 

άιεζκα παξαζθεχαδαλ ηα ςσκηά κε ην γλσζηφ παξαδνζηαθφ ηξφπν: 

Κάζε λνηθνθπξά πνπ ζέιεη λα δπκψζεη "αλαπηάλεη" ην πξνδχκη απφ ην βξάδπ. 

  

β) Σν πξνδύκη είλαη ζηελ ειιεληθή παξάδνζε ε βάζε ηνπ ςσκηνχ, γη' απηφ θαη 

ζπλδέζεθε κε παξαηεξήκαηα θαη πξνιήςεηο θαη πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη ζε 

θάπνηα κεγάιε ζηηγκή (Παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ, Πξσηνρξνληάο, Μ. Σεηάξηε 

θ.ι.π) Δ λνηθνθπξά ξίρλεη ζ' έλα δνρείν δεζηφ λεξφ θαη ζ' απηφ πξνζζέηεη ηελ 

αλάινγε πνζφηεηα αιεπξηνχ θαζψο θαη ην πξνδχκη πνπ είρε θξαηήζεη απφ ην 

πξνεγνχκελν δχκσκα. ηαλ ηα πιηθά δπκσζνχλ θαιά, ε κάδα πνπ πξνθχπηεη 

ηνπνζεηείηαη φιε ηε λχρηα ζε δεζηφ κέξνο γηα λα γίλεη. 

 

γ) Εύκσκα: Σν αιεχξη είλαη ην βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηεο αξηνπνηίαο θαη γη' 

απηφ θαζνξίδεη ηνλ ηχπνπ ηνπ ςσκηνχ (θξίζηλν, ζηαξέλην, θαιακπνθέλην, 

ζηθαιέλην, βξψκεο) θαη θνζθηλίδεηαη πξηλ απφ ηε ρξήζε κε ρνληξή ή ςηιή 

θξηζάξα γηα λα δηαρσξηζηεί απφ ην πίηνπξν. 
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Σν πξσί αξρίδεη ην δχκσκα. Τπάξρνπλ ζίγνπξα πνιινί ηξφπνη γηα λα δπκψζεη 

θαλείο ςσκί θαη ν θαζέλαο κάιινλ ζα αλαξσηεζεί γηα ην πνηνο απ’ φινπο είλαη 

ν θαιχηεξνο. Αελ ππάξρεη θαηά ηε γλψκε κνπ ν ηέιεηνο ηξφπνο, φπσο δελ 

ππάξρεη θαη ην ηέιεην ςσκί. Δ ηξαγαλή θφξα, ην μηλφ άξσκα, ε ζαξθψδεο ςίρα, 

ην κεγάιν εηδηθφ βάξνο είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμαξηψληαη απφ ην πψο 

δπκψλεη θαλείο, αιιά δελ αξέζνπλ ζίγνπξα ζε φινπο. Γη’ απηφ, ζηε δηάξθεηα ηεο 

ελαζρφιεζεο ζαο κε ηελ παξαζθεπή, ζα βξείηε κφλνη ζαο ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

ζαο δίλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 

ΐάιηε ινηπφλ ην αιεχξη ζε κηα ιεθάλε –θαηά πξνηίκεζε πήιηλε ή μχιηλε θαη φρη 

πιαζηηθή- θαη θάληε ζην θέληξν έλα ιάθθν. Ρίμηε κέζα ην λεξφ, ηε καγηά ή/θαη ην 

πξνδχκη θαη ην αιάηη (νη ζχγρξνλεο καγηέο δελ ρξεηάδνληαη δηάιπζε ζε λεξφ). 

Γηα λα είλαη ε δχκε αξθεηά καιαθή, πξνζζέηεηε ζηγά – ζηγά, ηελ θαηάιιειε 

πνζφηεηα λεξνχ. ην ζθαθίδη δηαιχεη ην πξνδχκη ζε λεξφ, πξνζζέηεη αιάηη θαη 

αιεχξη θαη αλαθαηεχεη. Δ αξρηθή δχκσζε γίλεηαη κε ιίγν λεξφ δει. ε λνηθνθπξά 

"μεξνδπκψλεη". Όζηεξα "γαιαθηίδεη" ηε δχκε δειαδή πξνζζέηεη ιίγν - ιίγν ην 

λεξφ θαη νινθιεξψλεη ην δχκσκα. 

  

Ώξρίδνπκε λα αλαθαηεχνπκε κε ηα 

ρέξηα ην αιεχξη κε ην λεξφ κε 

δπλαηέο θηλήζεηο έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί δπκάξη. Σν δχκσκα 

ελεξγνπνηεί ηε γινπηέλε ε νπνία 

είλαη ππεχζπλε γηα ην θνχζθσκα ηνπ 

ςσκηνχ. ζν ινηπφλ πεξηζζφηεξν 

δπκψλνπκε ηφζν πην ιείν γίλεηαη ην 

δπκάξη, ελψ ην απνηέιεζκα ζην ςήζηκν ζα είλαη ε κεγαιχηεξε δηφγθσζε. 

Δ ζεξκνθξαζία ησλ πιηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δχκεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

γηα ην απνηέιεζκα. Γεζηφ δπκάξη δηνγθψλεηαη γξήγνξα αιιά ην απνηέιεζκα 

είλαη θησρφ ζε άξσκα ςσκί θαη κηθξή δηαηεξεζηκφηεηα. Ώληίζεηα θξχα δχκε 

αξγεί λα αλέβεη θαη ην απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο είλαη απνγνεηεπηηθφ. Ώλάινγα 

κε ηελ επνρή, ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θξχα ην θαινθαίξη θαη ριηαξά ην 

ρεηκψλα. ε θάζε πεξίπησζε ε ζεξκνθξαζία ηεο δχκεο ζα πξέπεη λα 
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θπκαίλεηαη απφ 23ν έσο 28ν C, δειαδή λα ην ληψζνπκε ειαθξψο δξνζεξφ ζηα 

ρέξηα καο. 

Ο ρξφλνο δπκψκαηνο αιιάδεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αιεχξνπ (ην καιαθφ 

αιεχξη απαηηεί ην κηζφ ρξφλν δχκσζεο απφ φηη ην ζθιεξφ), αιιά θαη ηε δχλακε 

θαη ηε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία δπκψλνπκε. ζν δπκψλνπκε ην δπκάξη γίλεηαη 

πηνιείν θαη μεθνιιάεη επθνιφηεξα απφ ηα ρέξηα καο. ην ηέινο ζα πξέπεη λα 

είλαη ειαζηηθφ – λα κε ζπάεη εχθνια. Μηα θαιή έλδεημε επίζεο γηα ην αλ έρεη 

δπκσζεί θαιά, είλαη θαη ην φηη μεθνιιάεη απφ ηα ηνηρψκαηα ηεο ιεθάλεο. Πάλησο 

10 – 15 ιεπηά είλαη ζε θάζε πεξίπησζε αξθεηά γηα έλα θαιφ δπκάξη. 

Γηα λα είλαη ε δχκε αξθεηά καιαθή, πξνζζέηεηε ζηγά – ζηγά, ηελ θαηάιιειε 

πνζφηεηα λεξνχ ην ζθαθίδη δηαιχεη ην πξνδχκη ζε λεξφ, πξνζζέηεη αιάηη θαη 

αιεχξη θαη αλαθαηεχεη. Δ αξρηθή δχκσζε γίλεηαη κε ιίγν λεξφ δει. ε λνηθνθπξά 

"μεξνδπκψλεη". Όζηεξα "γαιαθηίδεη" ηε δχκε δειαδή πξνζζέηεη ιίγν - ιίγν ην 

λεξφ θαη νινθιεξψλεη ην δχκσκα. ΐάδεη ην δπκάξη ζε ραιθσκαηέληα ηαςηά 

ιαδσκέλα θαη ηα βάδεη ζην παξαγψλη (δεζηφ κέξνο), ηα ζθεπάδεη κε ξνχρα γηα 

λα εμαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία γηα λα "αλέβεη" ε δχκε. 

  

 

Εηθόλα 12: Η δύκε έρεη θνπζθώζεη... Έηνηκε γηα ςήζηκν. 
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δ) Φήζηκν  

1. Φνύξληζκα ζε μπιόθνπξλν. 

  

 

ηαλ θνπζθψζεη ην δπκάξη "θαίεη" ην θνχξλν, ν νπνίνο είλαη έηνηκνο φηαλ 

αζπξίζεη. Βκπεηξηθά γηα λα είλαη θαηάιιεινο πξέπεη, αλ βάιεηο έλα θνπηάιη κε 

αιεχξη κέζα ζα πάξεη σξαίν θίηξηλν ρξψκα. Ώλ αξπάμεη ηφηε βξέρεη ηνλ 

παληζηή θαη πεξλάεη κηα θνξά ην δάπεδν ή βξέρεη ην θαπάθη ηνπ. Σφηε κε ην 

ζχξηε ή ηε θνπξλνκαζηά ηξαβάεη έμσ απφ ην θνχξλν ηα θάξβνπλα θαη κε ηνλ 

παληζηή θαζαξίδεη ην δάπεδφ ηνπο λα κελ έρεη ζηάρηεο. Ρίρλεη ηα ηαςηά ζην 

θνχξλν, αθνχ ηα ραξάμεη, θαη ζε δχν πεξίπνπ ψξεο ην ςσκί είλαη έηνηκν 

(πίηεο). 

Σε δχκε θάπνηεο θνξέο δελ ηελ έβαδαλ ζε ηαςηά, αιιά ηελ έπιαζαλ, ηελ 

έβαδαλ ζην πιαζηήξη θαη ηελ έςελαλ ζην θνχξλν (θαξβέιηα). 

2. Φήζηκν ζηε γάζηξα 

Ώλάβνπκε ηα μχια ζην παξαγψλη θαη βάδνπκε ηε γάζηξα λα θάςεη θαιά. ηαλ 

θανχλ ζηξψλνπκε ηα θάξβνπλα, βάδνπκε ηελ ππξσζηηά θαη πάλσ ζ' απηή 

ηνπνζεηνχκε ην ηαςί αθνχ ην ηξππήζνπκε κε πηξνχλη θαη ην ζηαπξψζνπκε. 

θεπάδνπκε ην ηαςί κε ηε γάζηξα. Γηα λα δηαηεξεζεί θαπηή ξίρλνπκε πάλσ ηεο 

ηε ρφβνιε (ζηάρηε). 
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2.5.3 ΣΟ ΦΧΜΗ ΖΜΔΡΑ 

 

 

Εηθόλα 13: Ζπκσηήξην - κίμεξ 

  

Σα λνηθνθπξηά ηφηε θξφληηδαλ λα θηηάρλνπλ ηηο πνζφηεηέο ησλ πξντφλησλ πνπ 

ζα θαηαλάισλαλ φιε ηε ρξνληά. 

ήκεξα ηε δνπιεηά απηή έρνπλ αλαιάβεη ηα εξγαζηήξηα πνπ παξαζθεπάδνπλ ηα 

πξντφληα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνιιψλ 

νηθνγελεηψλ.  

  

 

  

"πγθξίλνπκε ηηο δηαθνξέο έηζη πνπ ηξέρνπλ ηα ρξφληα..." 

Δ ηερλνινγία ζήκεξα απάιιαμε ηνπο αξηνπνηνχο απφ ηελ θνπηαζηηθή άιινηε 

δηαδηθαζία ηνπ δπκψκαηνο κε ην ρέξη θαη ηνπ ςεζίκαηνο ζηνπο μπιφθνπξλνπο. 

Σν ζχγρξνλν δπκσηήξην, νη πξέζεο, νη ειεθηξηθνί θνχξλνη, νη θξπγαληέξεο, ηα 

κίμεξ, αληηθαζηζηνχλ ηα παξαδνζηαθά ζθεχε θαη εξγαιεία, δηεπθνιχλνληαο θαη 

επηηαρχλνληαο ηελ παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ. Δ πνζφηεηα, ε πνηθηιία θαη ε 

νηθνλνκία ρξφλνπ είλαη βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ εξγαζηεξίσλ. 



ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΑ ΒΑΗΚΑ… 

 

 59 

   

   

 

 

Εηθόλα 14. α. β : Οη καζεηέο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζε έλα ζύγρξνλν αξηνπνηείν  
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2.5.4 ΠΑΡΟΗΜΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΦΧΜΗ 

 

 Απηή ε δνπιεηά έρεη πνιύ ςσκί: ε δνπιεηά απηή είλαη ζίγνπξε ή απνθέξεη 

κεγάια θέξδε. 

 Βγάδσ ην ςσκί κνπ: θεξδίδσ ηα απαξαίηεηα. 

 Γνπιεύεη γηα ην ςσκί ηνπ: δνπιεχεη γηα ηα αλαγθαία ηεο δσήο. 

 Δκείο ςσκί δελ έρνπκε θη ε γάηα πίηα ζέξλεη. 

 Η βηάζε ςήλεη ην ςσκί, κα δελ ην θαινςήλεη.: αθφκα θη αλ θάλεηο θαηη κε 

βηαζχλε, πηζαλφλ λα έρεηο θάλεη ιάζνο. 

 Θα θάεη πνιιά ςσκηά αθόκε: ζα γλσξίζεη ή ζα βηψζεη πνιιά. 

 Λίγα είλαη ηα ςσκηά ηνπ ή έθαγε ηα ςσκηά ηνπ: δελ ζα δήζεη γηα πνιχ αθφκε. 

 Νεζηεύεη ν δνύινο ηνπ Θενύ, γηαηί ςσκί δελ έρεη. 

 Όηαλ θνηκάηαη ν γηόθαο κνπ ςσκί δε καο γπξεύεη. 

 Σν έδσζε γηα έλα θνκκάηη ςσκί: ην έδσζε πνιχ θηελά, κε κηθξφ αληάιιαγκα. 

 Φάγακε καδί ςσκί θαη αιάηη: έρνπκε δήζεη πνιιά καδί ή είκαζηε θίινη απφ 

παιηά. 
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3 ΑΠΟ ΣΟ ΜΑΛΛΗ, ΣΟ ΡΟΤΥΟ… 

3.1 Ο ΚΟΤΡΟ ΣΧΝ ΠΡΟΒΑΣΧΝ 

Ο θνχξνο ησλ πξνβάησλ είλαη κηα κεγάιε γηνξηή άξξεθηα δεκέλε κε ηνλ 

θηελνηξνθηθφ ηξφπν δσήο. Βίλαη, φπσο ιέγεηαη, ε «γηνξηή ησλ πξνβάησλ». 

Βίλαη κηα απφ ηηο εληππσζηαθέο γηνξηέο πνπ ιαβαίλεη ρψξα θάζε ρξφλν, ηνλ 

Ενχλην, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο θάζε θηελνηξφθνο πξνζθαιεί θίινπο θαη 

ζπγγελείο λα ηνλ βνεζήζνπλ ζην δχζθνιν απηφ έξγν θαη κεηά ηνπο θεξλά θαη 

αθνινπζεί ηξηθνχβεξην γιέληη θαη θαγνπφηη. 
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Ο θνχξνο, δειαδή ην θνχξεκα ησλ πξνβάησλ, είλαη κία ζθιεξή εξγαζία γηαηί ην 

καιιί ησλ πξνβάησλ φπσο άιισζηε θαη ησλ θαηζηθηψλ είλαη πνηηζκέλν κε 

ιίπνο (ζαξγηά) έηζη ψζηε ην ςαιίδη, πνπ είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν λα κελ κπνξεί 

εχθνια λα εηζρσξήζεη ζηα καιιηά. Γηα λα θνπξέςεη θάπνηνο ηα δψα πξέπεη λα 

μέξεη ηελ ηερληθή θαη θπζηθά λα έρεη ζσκαηηθή δχλακε.                                       

Ο ρξφλνο ηνπ θνχξνπ είλαη ζπγθεθξηκέλνο: ηέιε Μαξηίνπ ή αξρέο Ώπξηιίνπ 

θνπινπθξίδνπλ ή θσινθνπξεχνπλ ηα πξφβαηα, θνπξεχνπλ δειαδή ηνπο κεξνχο,  

ην ζηήζνο θαη ηελ θνηιηά ησλ δψσλ. Σν καιιί απηφ είλαη θνληφτλν θαη θαηψηεξεο 

πνηφηεηαο θαη νλνκάδεηαη θνπιφθξα ή θνηιφκαιιν. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

αλαθνπθίδνπλ ην δψν απφ ηελ δέζηε θαη ηα παξάζηηα αθαηξψληαο ην ππθλφ ηνπ 

ηξίρσκα. Σν θαιφ καιιί βγαίλεη απφ ηνλ ηαθηηθφ θνχξν πνπ γίλεηαη ην Μάην. Σα 

καιιηά απηά είλαη καθξφηλα θαη ιέγνληαη καΎζηα. Ώπφ απηά βγαίλεη ε ζνχκα ή 

ιαγάξα. Δ θξνληίδα ηνπ θνπαδηνχ θαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε δηαηήξεζή 

ηνπ, φπσο θαη ν θνχξνο ήηαλ θαηεμνρήλ αληξηθή δνπιεηά                                   

Σν θσινθνχξηζκα γίλεηαη ηελ άλνημε, ηελ επνρή πνπ ηα πξφβαηα «ηζηινχληαη», 

ηα θφπξαλά ηνπο είλαη πδαξή, επεηδή ηξψλε ρισξά ρφξηα. θνπφο είλαη λα κε 

ιεξψλνληαλ ηα καιιηά ησλ πξνβάησλ απφ ηα θφπξαλά ηνπο κε απνηέιεζκα λα 
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επλνείηαη ε δεκηνπξγία εζηηψλ κηθξνβίσλ. Δ νιηθή θνπξά γίλεηαη γηα λα 

«μαιαθξψζνπλ» ηα δψα θαη λα κελ ππνθέξνπλ απφ ηελ θαινθαηξηλή δέζηε. 

Άιινηε νη θάηνηθνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην καιιί, πνπ ήηαλ πνιχηηκε πξψηε χιε, 

γηα ηελ παξαζθεπή πθαζκάησλ ζηε ξφθα θαη ζηνλ αξγαιεηφ. ήκεξα ην 

πνπιάλε «γηα θνκκάηη» ςσκί ζε γπξνιφγνπο εκπφξνπο θαη ζε αληάιιαγκα δελ 

παίξλνπλ ιεθηά, αιιά είδνο, δειαδή εκπφξεπκα. 

 Παιηφηεξα, φζνη δελ είραλ δηθά ηνπο αηγνπξφβαηα θπξηνιεθηηθά παξαθαινχζαλ 

λα ηνπο θαινχλ ζε θνπξέο. Ο ιφγνο ήηαλ φηη ζαλ αληακνηβή ηνπο, εθηφο απφ ην 

θαγνπφηη, έπαηξλαλ θαη έλα «κπνθάξη», δειαδή ηα καιιηά ελφο πξνβάηνπ. Με 

ηε ζπγθέληξσζε «κπνθαξηψλ» απφ πνιιέο θνπξέο εμαζθάιηδαλ ην καιιί γηα 

ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαθφξσλ ελδπκάησλ θαη πθαληψλ πνπ ρξεηαδφηαλε γηα ηελ 

νηθνγέλεηα.  

3.2 Ζ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΜΑΛΛΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΤΡΔΜΑ Χ 

ΣΟΝ ΑΡΓΑΛΔΗΟ 

Σν καιιί πνπ έβγαηλε ην ηνπνζεηνχζαλ ζε θαδάληα θαη ην 

δεκάηηδαλ κε δεζηφ λεξφ. Ώθνχ ην άθελαλ, πεξίπνπ δψδεθα 

ψξεο λα κνπιηάζεη, ην έβγαδαλ θαη ην κεηέθεξαλ, κέζα ζε 

παλέξηα, ζηε βξχζε φπνπ ην μέπιελαλ κε άθζνλν λεξφ. Σν 

θαζάξηδαλ απφ ηηο 

θνιιηηζίδεο θαη θξεκνχζαλ ηα πνθάξηα λα ζηξαγγίζνπλ θαη λα ζηεγλψζνπλ, 

ζηνπο θξάρηεο. 

Ώθνχ ζηέγλσλαλ ηα επεμεξγάδνληαλ ζην ιαλάξη, ηα "ιαλαξίδαλ". Με ην 

ιαλάξηζκα ην καιιί μαίλνληαλ θαη ηαθηνπνηνχληαλ. Ζ ιαλάξα ήηαλ δπν ζαλίδηα 

κε ππθλά ζχξκαηα ή θαξθηά θαξθσκέλα ζηελ επηθάλεηά ηνπο. Ώο πνχκε ζα 

δπν κεγάιεο ζπξκάηηλεο βνχξηζεο. Σν έλα απ’ απηά ήηαλ ζηαζεξφ θαη ην 

ηνπνζεηνχζαλ κε ηα ζχξκαηα πξνο ηα πάλσ. Σν άιιν είρε 

κηα ιαβή απ’ φπνπ ην θξαηνχζαλ νη γπλαίθεο θαη ην 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κε ηα ζχξκαηα πξνο ηα θάησ. 

ην ζηαζεξφ ηκήκα ηεο ιαλάξαο έβαδαλ κηθξέο ηνχθεο απφ 

ηα καιιί πνπ είραλ μάζεη θαη κε ην άιιν ην ηξαβνχζαλ έηζη 

φπσο ρηελίδνπκε ηα καιιηά κέρξηο φηνπ νη ίλεο ηνπ καιιηνχ 

λα γίλνπλ παξάιιειεο. Σφηε ην έβγαδαλ κηθξέο κηθξέο 
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ηνχθεο. Σν καιιί απηφ ήηαλ έηνηκν γηα γλέζηκν.Σφηε γηλφηαλ θαη ην δηάιεγκα. 

Υψξηδαλ ηα καθξηά καιιηά, πνπ ήηαλ θαηάιιεια γηα θαξπέηεο θαη θινθάηεο. Σα 

θνληά καιιηά, ηα "ξνχληα", ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζθνπηηψλ, 

ησλ θηιηκηψλ θαη ησλ άιισλ πθαληψλ απηνχ ηνπ είδνπο. 

Ώθνινπζνχζε ην "γλέζηκν", ε θαηαζθεπή δειαδή ηνπ λήκαηνο. Σν γλέζηκν 

γηλφηαλ κε ηε ξόθα θαη ην αδξάρηη. 

Σα καθξηά καιιηά ηα έγλεζαλ ζηε "ξόθα", δηραισηφ μχιν ην νπνίν απνηειεί ηε 

βάζε επάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαλ ηα μαζκέλα καιιηά, ε ηνπινχπα θαη ηα 

θνληά ζην "ηζηθξίθη". Ώπφ ην ιαλαξηζκέλν καιιί έπαηξλαλ κηα πνζφηεηα, ηελ 

ηνπινχπα θαη ηελ πεξλνχζαλ ζηε ξφθα, (ειαθάηε). Ώπφ ηε ξφθα ην καιιί 

ηξαβηφηαλ ιίγν-ιίγν κε ην ρέξη θαη ζηξηβφηαλ ψζπνπ λα απνθηήζεη κήθνο ηφζν 

πνπ λα επηηξέπεη ην δέζηκφ ηνπ ζην αδξάρηη. Δ κνξθή ηνπ αδξαρηηνχ 

θαζηεξψζεθε πνιχ πξψηκα, φληαο κάιηζηα ηδηαίηεξα απιή, θαζψο απνηειείηαη 

απφ έλα ξαβδί θαη έλα ζθνλδύιη, δειαδή έλα ζηξνγγπιφ βαξίδη ην νπνίν 

εληζρχεη θαη επηκεθχλεη ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο ησλ δαρηχισλ ηεο 

γλέζηξαο. Σα αδξάρηηα θαηαζθεπάδνληαλ θαηά 

θχξην ιφγν απφ μχιν, αιιά θαη απφ αλζεθηηθφηεξα 

πιηθά, φπσο κέηαιιν ή θφθαιν. Με ην αξηζηεξφ 

ρέξη ηξαβηφηαλ ην καιιί θαη κε ην δεμί 

πεξηζηξεθφηαλ ην αδξάρηη γηα λα ζηξίβεηαη ην λήκα. Δ πεξηζηξνθή ηνπ 

αδξαρηηνχ επηηπγράλνληαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζθνληπιηνχ, αλάπνδνο θψλνο κε 

ηξχπα ζηε κέζε γηα λα κπαίλεη ην αδξάρηη. Κχξηνο ζθνπφο ηνπο ήηαλ ε 

ελίζρπζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ αδξαρηηνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν έπαηδαλ ε δηάκεηξνο θαη ην βάξνο ηνπο. ζν καθξχηεξεο νη ίλεο, ηφζν 

βαξχηεξν έπξεπε λα είλαη ην ζθνλδχιη, ελψ φζν ε 

δηάκεηξνο ήηαλ κεγαιχηεξε ηφζν ε πεξηζηξνθή 

γηλφηαλ πην αξγά θαη ε θισζηή ήηαλ πην αξαηά 

ζηξηκκέλε. πρλά γηα αθηλεηνπνίεζε ηνπ 

ζθνλδπιηνχ ζην αδξάρηη, ηνπνζεηνχληαλ ιίγεο ίλεο ή ιίγν θεξί αλάκεζα ζην 

ζθνλδχιη θαη ην αδξάρηη. 

Ώθνχ ην καιιί ζηξηβφηαλ φζν ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη λήκα, ην ηχιηγαλ ζην 

αδξάρηη. Σελ άθξε ηνπ ηε ζήιηαδαλ ζην αδξάρηη θη χζηεξα ηξαβνχζαλ πάιη 
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καιιί απφ ηε ξφθα, μαλαέζηξηβαλ, ηχιηγαλ θη έηζη ζπλερηδφηαλ ην γλέζηκν. ηαλ 

γέκηδε ην αδξάρηη απφ λήκα ηφηε "ηπιηγάδηαδαλ" ην λήκα ζην "ηπιηγάδη", έλα 

μχιν καθξχ κηα πεξίπνπ πήρε, πνχ έρεη δηράιεο ζηηο δπν ηνπ άθξεο. Μ' απηφλ 

ηνλ ηξφπν γίλνληαλ νη "θειέβεο" ηνπ λήκαηνο. Πνιιέο θνξέο αληί γηα ηπιηγάδη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ρέξη ηνπο, γηα λα καδέςνπλ ηελ θειέβα, πεξλψληαο ηελ 

θισζηή απφ ηνλ αγθψλα ζηε δηράια ηνπ αληίρεηξα κε ηα άιια δάρηπια. Δ 

θνπινχξα πνπ είρε γίλεη ε θισζηή  

ζην η(π)ιηγάδη έπξεπε λα ηπιηρηεί ζηα μαζούρια. Έκπαηλε ινηπφλ 

ζηελ αλέκε πνπ κπνξνχζε λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλαλ θάζεην άμνλα θαη 

καδεπφηαλ κε ηελ βνήζεηα ηηο ηζηθξίθαο ζηα καζνύξηα  γηα λα πάεη γηα χθαλζε. 

Ζ ηζηθξίθα ήηαλ κηα ξφδα πνπ γχξηδε κε ην ρέξη γχξσ απφ έλα άμνλα. Έηζη 

πνπ γχξηδε κεηέδηδε ηελ θίλεζε κε έλα ζθνηλί ζην καζνχξη θη έηζη ηπιηγφηαλ ε 

θισζηή. Σα καζνύξηα ηψξα ήηαλ έηνηκα λα πάλε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ 

αξγαιεηφ. Σα καζνύξηα ήηαλ κηθξά θπιηλδξηθά θαιάκηα πεξίπνπ 15 εθαηνζηά 

πνπ ήηαλ ηξχπηα θαηά κήθνο. 

Σν λήκα βάθνληαλ ζε θειέβεο.  

Τπήξραλ δχν είδε λεκάησλ, αλάινγα κε ην ξφιν πνπ επξφθεηην λα παίμνπλ 

ζηελ χθαλζε: ην ζηεκφλη θαη ην πθάδη. Σν ζηεκφλη ήηαλ ιεπηφηεξν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηξηκκέλν, ην πθάδη πην ρνλδξφ (αλάινγα κε ην χθαζκα) θαη 

ιηγφηεξν ζηξηκκέλν. 

ηε ζπλέρεηα ηα λήκαηα πήγαηλαλ γηα βάςηκν, βέβαηα κφλν 

φζα ήηαλ απφ άζπξα καιιηά. Σα θπζηθά καχξα, ηα "ιάτα", 

δελ βάθνληαλ, νχηε θαη ηα θαζηαλφρξσκα. Σα "ζίβα", κφλν 

καχξα κπνξνχλ λα βαθνχλ. 

Πξηλ βαθεί ην καιιί πθίζηαην κηα εηδηθή θαηεξγαζία, πνπ ζηε 

ζεκεξηλή επηζηεκνληθή γιψζζα ιέγεηαη πξφζηπςε. Με 

δηάθνξα ινπηξά πξνεηνηκάδνληαλ ην καιιί λα δερζεί ζηέξεα 

ηηο ρξσζηηθέο νπζίεο. Καηαζηάιαγκα ζηάρηεο, δηάιπζε ζηχςεο ή αιαηηνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηα ινπηξά απηά. Ώθνχ ην λήκα ζηξάγγηδε, βαθφηαλ ζε 

βξαζηφ λεξφ. Παιηφηεξα νη ρξσζηηθέο νπζίεο ήζαλ θπηηθέο: ην ξηδάξη γηα ην 

θφθθηλν ρξψκα, ην ξνδάκη ηνπ πνπξλαξηνχ γηα δηαθνξεηηθφ θφθθηλν, ν κέιεγνο 

γηα ην πξάζηλν, νη θινχδεο ηεο θαξπδηάο γηα ην καχξν, νη γαδίεο γηα ην θίηξηλν, 

ε θινχδα ηνπ πεχθνπ γηα ην αλνηρηφ θαθέ, ην ινπιάθη γηα ην γαιάδην… 
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Βπηηπγράλνληαλ έηζη ζηέξενη ρξσκαηηζκνί, αιιά παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο ζηελ 

εχξεζε ηνπ αθξηβνχο ηφλνπ. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο ρξνληάο, ε ζχζηαζε ηνπ 

εδάθνπο, ε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ, επηδξνχζαλ ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

δηαιχκαηνο ζε ρξσζηηθέο νπζίεο. Έηζη νη ζπληαγέο δελ ήηαλ ζηαζεξέο θαη ε 

επηηπρία ηεο βαθήο εμαξηηφηαλ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηερλίηξηαο λα βξεη ην 

ζσζηφ ηφλν. Ώξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κπνγηέο ηνπ εκπνξίνπ, πνχ, φηαλ 

είλαη θαιήο πνηφηεηαο, δίλνπλ ζίγνπξν θαη ζηαζεξφ απνηέιεζκα. 

Γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ρξσκάησλ γηλφηαλ ην "ζηχςηαζκα", δειαδή ηειηθφ 

ινπηξφ ησλ βακκέλσλ λεκάησλ ζε δηάιπζε ζηχςεο. Μεηά ην ζηέγλσκα, ήηαλ 

έηνηκν γηα ηελ χθαλζε, πνχ γηλφηαλ ζηνλ "μχιηλν" αξγαιεηφ. 

 

Ήηαλ κηα απιή θαηαζθεπή απφ μχιν κε ηε κνξθή ρνλδξψλ ζαλίδσλ ή 

νξζνγψληαο δηαηνκήο καθξφζηελσλ θαδξνληψλ. Πάλσ ζε έλα θπιηλδξηθφ 

εμάξηεκά ηνπ ηχιηγαλ ηελ θφθθηλε θισζηή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο βάζε γηα 

ηελ χθαλζε θαη ηελ νλφκαδαλ ζηεκφλη. ιεο απηέο νη θισζηέο απιψλνληαλ απφ 

ηνλ θχιηλδξν ζε δεθάδεο παξάιιεια δεχγε πξνο έλαλ άιιν θχιηλδξν, ίδην κε 

ηνλ πξνεγνχκελν, πνπ βξηζθφηαλ ζην αληίζεην κέξνο ηνπ αξγαιεηνχ, εκπξφο 

απφ ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ πνπ ηνλ ρεηξηδφηαλ. ια ηα παξάιιεια δεχγε ηνπ 

ζηεκνληνχ πεξλνχζαλ κέζα απφ δχν ρηέληα πνπ βξίζθνληαλ ην έλα εκπξφο 

απφ ην άιιν θαη πην ζπγθεθξηκέλα, νη κηζέο πεξλνχζαλ κέζα απφ ην έλα θαη νη 

άιιεο κηζέο κέζα απφ ην άιιν. Έηζη παηψληαο έλα κνριφ, ηα ρηέληα 
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κεηαθηλνχληαλ ην έλα πξνο ηα πάλσ θαη ην άιιν πξνο ηα θάησ δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα αλάκεζα απφ ηηο θισζηέο (ζηεκφλη) λα πεξάζνπλ ηηο κάιιηλεο 

ρνληξέο, θισζηέο πνπ ζα γίλνληαλ θνπβέξηεο ή ζηξσζίδηα. 

Μεηά απφ ηα δχν απηά ρηέληα, ην ζηεκφλη πεξλνχζε κάζα απφ έλα άιιν ζθιεξφ 

θαη δπλαηφ ρηέλη πνπ νη άθξεο ηνπ θξέκνληαλ κε δχν ιεπηέο ζαλίδεο απφ ην 

πάλσ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο, παξέρνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα 

θηλείηαη φιν ην ρηέλη παξάιιεια κε ηηο θισζηέο ηνπ ζηεκνληνχ αθνινπζψληαο ηε 

θνξά ηνπ. Κάζε θνξά πνπ πεξλνχζαλ ηε κάιιηλε θισζηή, κε απηφ ην ζθιεξφ 

ρηέλη ρηππνχζαλ, θηλψληαο ην κπξνο-πίζσ κε δχλακε, ηε κάιιηλε θισζηή λα 

πάεη πνιχ θνληά ζηελ πξνεγνχκελε πνπ είραλ πεξάζεη. Ώπηφ ην ρηχπεκα ήηαλ 

ην ραξαθηεξηζηηθφ ρηχπεκα ηνπ αξγαιεηνχ πνπ έρεη εκπλεχζεη θαη ιατθνχο ή 

δεκνηηθνχο δεκηνπξγνχο. Γηα λα γίλεη κηα θνπβέξηα ή έλα φπνην απνηέιεζκα 

ρξεηαδφηαλ πνιιέο ψξεο δνπιεηάο. 

 

3.3 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΔΥΣΧΝ 

Ώπφ ηελ άπνςε ηνπ ζρεδίνπ ηα πθαληά δηαηξνχληαη ζε δπν θαηεγνξίεο πνπ 

θαζεκηά ηνπο έρεη ηδηαίηεξε ηερληθή χθαλζεο, ζηα "ξηγσηά" θαη ζηα "θεληεηά 

ζηνλ αξγαιεηφ". Σα ξηγσηά απνηεινχληαη απφ αιιεπάιιειεο ισξίδεο 

ρξσκαηηζηέο. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αιιαγή, θαηά δηαζηήκαηα, ηνπ 

ρξψκαηνο ηνπ πθαδηνχ. ηα θεληεηά ζηνλ αξγαιεηφ ε ηερληθή είλαη πεξηζζφηεξν 

πνιχπινθε θαη δχζθνιε αιιά θαη ην απνηέιεζκα πνιχ πην ελδηαθέξνλ. Σα 

δηαθνζκεηηθά ζέκαηα δεκηνπξγνχληαη κε ηελ θαηάιιειε ζπλερή ελαιιαγή ηνπ 

ρξψκαηνο ηνπ πθαδηνχ ζηελ ίδηα ζεηξά. Σα δηάθνξα ρξσκαηηζηά πθάδηα 

ζειηάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα κε ρσξίδεη ην πθαληφ. Πξνζεθηηθά κεηξήκαηα 

επηηξέπνπλ ζηελ πθάληξηα ή ζηνλ πθαληή λα δεκηνπξγεί πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ πθαληνχ πνηθίια πνιχρξσκα πινπκίδηα: γιάζηξεο, πνπιηά, αλζξψπνπο, 

βάδα, γεσκεηξηθά ζρήκαηα. πρλή είλαη ε παξνπζία κηθηνχ είδνπο, φπνπ γηα 

νξηζκέλν κήθνο εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηνπ ξηγσηνχ, χζηεξα γίλνληαη θεληεηά 

ζηνλ αξγαιεηφ θαη νη δχν ηερληθέο ελαιιάζζνληαη ζ' φιν ην κάθξνο ηνπ 

πθαληνχ. Εδηαίηεξε ηερληθή απαηηεί έλα άιιν είδνο πθαληψλ, ηα "θινθάηα". ' 

απηά, θαηά ηελ χθαλζε, ηνπνζεηνχλ ζ' φιε ηελ επηθάλεηα άζηξηθηα θξφζζηα, 

πνχ ηα ζηεξεψλνπλ αλάκεζα ζηα ζηεκφληα θαη ηα πθάδηα. Έηζη φιν ην πθαληφ 
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παξνπζηάδεη κηα ζπζαλσηή επηθάλεηα καιαθή θαη δεζηή. Σα θινθάηα είλαη 

ζπλήζσο κνλφρξσκα. 

 

Οη ρξήζεηο ησλ κάιιηλσλ πθαληψλ είλαη πνηθίιεο: ηα θηιίκηα, κεγαιχηεξα 

ζπλήζσο απφ ηα άιια πθαληά, πνπ ζηξψλνληαη ζην πάησκα, νη κπαηαλίεο, ηα 

θιηλνζθεπάζκαηα, ηα ρξάκηα, κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ θαη κε καθξηά θξφζζηα, 

πνπ ζηξψλνληαη θαη πάλσ ζηα ζακάξηα ησλ κεηαθνξηθψλ δψσλ ηηο επίζεκεο 

κέξεο, ηα καμηιάξηα, ηα πξνζθέθαια, θπξίσο γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε, νη 

ηξνβάδεο, κηθξνί ζάθνη, αλνηρηνί επάλσ, πνπ ρξεζίκεπαλ γηα ηε κεηαθνξά 

ηξνθίκσλ ή κηθξψλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ. Σνπο θξεκνχζαλ απφ ηνλ ψκν κε 

κάιιηλν επίζεο θνξδφλη. Σξνβάδεο, θακσκέλνπο απφ ηξαγφκαιιν, 

ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ην ηάγηζκα ησλ αιφγσλ θαη ησλ άιισλ κεγάισλ δψσλ. 

Βπίζεο γίλνληαλ κάιιηλα άζπξα ζεληφληα, θάπεο, βαξηνί επελδχηεο απφ 

ηξαγφκαιιν, ζθνπηηά, θαηψηεξεο πνηφηεηαο κάιιηλα πθάζκαηα θαη δηάθνξα 

άιια είδε. 

  

Εηθόλα 15: Σα παηδηά ζηελ Αζήλα κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζηε βηνηερλία πιερηώλ ηνπ θ. Δνύκα 

Γηάλλε. 
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4 ΔΛΗΑ 

 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

        Δ ειηά ή ειαηόδεληξν ή ιηφδεληξν είλαη γέλνο  θαξπνθφξσλ δέληξσλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ Βιαηνεηδψλ ην νπνίν ζπλαληάηε πνιχ ζπρλά  ζηελ Βιιάδα. Ο 

θαξπφο ηνπ νλνκάδεηαη επίζεο ειηά θαη απφ απηφλ παξάγεηαη ην ειαηφιαδν.  

Δ ειηά ππήξμε ην ζχκβνιν ηεο Θεάο Ώζελάο. Δ ειηά είλαη γλσζηή απφ ηνπο 

αξραηφηαηνπο ρξφλνπο, θαη πηζαλφηαηα θαηάγεηαη απφ ην ρψξν ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ.  

χκθσλα κε ηελ αξραία ειιεληθή παξάδνζε, παηξίδα ηεο ειηάο είλαη ε Ώζήλα 

θαη ε πξψηε ειηά θπηεχηεθε απφ ηελ Ώζελά ζηελ Ώθξφπνιε.  

Οη Έιιελεο ήηαλ ν πξψηνο ιαφο πνπ θαιιηέξγεζε ηελ ειηά ζηνλ επξσπατθφ 

κεζνγεηαθφ ρψξν. Σε κεηέθεξαλ είηε Έιιελεο άπνηθνη είηε Φνίληθεο έκπνξνη. 

 Δ ειηά είλαη δψξν ηεο θχζεο . 

 Σελ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο ,γηα παξάδεηγκα ζην θαγεηφ, 

ζηα θαιιπληηθά θαη ζηελ ηαηξηθή. 
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 Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ Μεζνγεηαθψλ ιαψλ θαη έρεη επηδξάζεη φρη 

κφλν ζηελ θνηλσληθή αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή  πξαγκαηηθφηεηα .   

 

ΘΣΟΡΘΑ-ΜΤΘΟΛΟΓΘΑ ΣΗ ΕΛΘΑ 

 

Σν δέλδξν ηεο ειηάο εκθαλίζηεθε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ πξηλ ρηιηάδεο 

ρξφληα θαη απφ εθεί εμαπιψζεθε ζηηο 

γχξσ ρψξεο.       

Δ Βιιεληθή κπζνινγία αλαθέξεη ηελ ειηά 

σο δψξν ηεο ζεάο Ώζελάο φηαλ έγηλε 

δηαγσληζκφο αλάκεζα ζ' απηήλ θαη ην ζεφ 

Πνζεηδψλα γηα ην πνηνο απφ ηνπο δπν ζα 

έδηλε ην φλνκα ηνπ ζηελ πφιε.  

ηελ Νίζπξν, ηελ Κχκε θαη ηελ αληνξίλε, 

βξέζεθαλ απνιηζσκέλα θχια ηεο Βπξσπατθήο Βιέαο πνπ ρξνλνινγνχληαη 

50.000 ρξφληα. Σα αξραηφηεξα δείγκαηα ζπζηεκαηηθήο έιαην - θαιιηέξγεηαο θαη 

παξαγσγήο ιαδηνχ πξνέξρνληαη απφ ηελ Ώλαηνιηθή Μεζφγεην θαη κάιηζηα απφ 

ηελ Παιαηζηίλε.       

                       

 

Δ ειηά απνηεινχζε πάληα ην ζχκβνιν ηεο εηξήλεο 

θαη ηεο επθνξίαο, θαη γη' απηφ θαη νη Οιπκπηνλίθεο 

ζηεθαλψλνληαλ κε έλα ζηεθάλη ειηάο. Δ πξνζθνξά 

ελφο ζηεθαληνχ απφ θιψλνπο ειηάο θαη κηαο θηάιεο 

ειαηφιαδνπ, ζήκαηλε αλαγλψξηζε ηεο λίθεο.  

                                        

 

 

Οη Ρσκαίνη έθηηαρλαλ πεξηδέξαηα. Οη ρξηζηηαλνί 

ζεσξνχζαλ ηελ ειηά, ζεκάδη ηχρεο θαη εηξήλεο. 

Καηά ηελ Παιαηά Αηαζήθε φηαλ ηειείσζε ν 

θαηαθιπζκφο ηνπ Νψε, ην πεξηζηέξη πνπ 
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επέζηξεςε απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ γηα ζηεξηά, θξαηνχζε έλα θισλάξη ειηάο. 

Ώλαθνξέο γηα ηηο ειηέο ζπλαληνχκε θαη ζην Κνξάλη. 

                                   

 

 

4.2 ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΠΟΗΚΗΛΗΔ 

Παξαηεξνχκε  φηη νη πνηθηιίεο ηεο ειηάο είλαη ακέηξεηεο, γηαπηφ θαη εκείο ζα 

αλαθέξνπκε κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο. Ώλαιπηηθφηεξα: 

Κνξσλέηθε ή θξεηηθηά, ιηαλνιηά θαη ςηινιηά: Βίλαη έλα είδνο ειηάο κε κεγάιε 

παξαγσγηθφηεηα θαη ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθή. 

Αδξακπηηλή: Πξφ φπνπ ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο γίλεηαη 

ζηε Μπηηιήλε, αιιά θαη ζε άιια λεζηά. Ο θαξπφο ηεο έρεη ζηξνγγπιφ ζρήκα θαη 

κεζαίν κέγεζνο. 

Μαλάθη ή Κνζξέηθε: Σε ζπλαληάκε ζε φιε ζρεδφλ ηελ Πεινπφλλεζν, αιιά θαη 

ηε Ρνχκειε θαη ζεσξείηαη ειηά πςειήο απφδνζεο θαη πνηφηεηαο. 

Μεγαξίηηθε: Πξφθεηηαη γηα κία πνηθηιία ειηάο, ηδηαίηεξα θαιή. Σε ζπλαληάκε ζηε 

ηεξεά Βιιάδα θαη ηελ Πεινπφλλεζν. 

Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο ε άιιηώο «γατδνπξνιηά»: Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

κεγέζνπο ηεο. Ώπηφ ην είδνο ειηάο ην ζπλαληάκε θπξίσο ζην λνκφ Υαιθηδηθήο. 

Θξνύκπα ή ζηαθηδνιηά: Πξφθεηηαη γηα κία μερσξηζηή πνηθηιία βξψζηκεο 

ειηάο. Βίλαη νη αγαπεκέλεο ειηέο ησλ Κξεηηθψλ θαη παξάγνληαη ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο ζην Μαιεβίδη, ζηε Μεζαξά, ζην Ώκάξη θαη ζην Μπινπφηακν. Βρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα λα μεπηθξίδνπλ κφλεο ηνπο πάλσ ζην δέληξν θαη θαηαλαιψλνληαη 

ρσξίο λα ρξεηάδνληαη θακηά επεμεξγαζία. Σέινο, επεηδή κπνξνχκε λα ηηο 

βξνχκε ζην εκπφξην ρσξίο αιάηη, είλαη ηδαληθέο γηα φζνπο αθνινπζνχλ κία 

δίαηηα. 

Κνλζεξβνιηά ή αιιηώο Βόινπ, Αξηαο, Αγξηλίνπ ή Ακθίζζεο: Σν 
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ζπγθεθξηκέλν είδνο ειηάο δίλεη κεγάινπο θαξπνχο θαη θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηελ 

Ήπεηξν, ηε Ρνχκειε θαη ηε Θεζζαιία. 

Σζνπλάηε: Πξφθεηηαη γηα κία δηαθνξεηηθή πνηθηιία ειηάο, ε εηθφλα ηεο νπνίαο 

ζπκίδεη καζηφ, αθνχ έρεη ραξαθηεξηζηηθή ζειή. Καιιηεξγείηαη θπξίσο ζηα Υαληά, 

ην Ρεζχκλν θαη ηε Λαθσλία. 

Καιακώλ: Μία απφ ηηο πην θεκηζκέλεο πνηθηιίεο ειηάο αθφκε θαη ζην 

εμσηεξηθφ. Καιιηεξγείηαη θπξίσο ζηε Μεζζελία θαη ηε Λαθσλία, φπσο θαη ζε 

κεξηθέο πεξηνρέο ηεο Ρνχκειεο θαη ζεσξείηαη πςειήο πνηφηεηαο. 

 

ηελ Διιάδα όπσο θαη ζε όιε ηελ Δπξώπε ππάξρνπλ πνιιά 

δηαθνξεηηθά είδε ειηάο. Σα πην ζπλεζηζκέλα είλαη: 

ε Λαδνιηά,  ε Κνξσλέηθε θαη ε Ώζελνιηά,  κεγαξίηηθε, ε θαιακψλ  θαη  ε  

Ώκθίζζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο φινη νη θαξπνί ησλ ειηψλ αιιάδνπλ ρξψκα 

απφ πξάζηλν ζε βηνιεηί θαη ηέινο ζε καχξν. 

αο  δίλνπκε  πην  θάησ  πιεξνθνξίεο  γηα  κεξηθά  απφ ηα  είδε  ηεο  ειηάο  πνπ  

ζπλαληψληαη  ζηελ  πεξηνρή  καο  θαζψο  θαη  θσηνγξαθίεο  απφ  απηέο. 

Κνξσλέηθε  

Βίλαη ε πην γλσζηή πνηθηιία ειηάο ζηελ Βιιάδα , έρεη κηθξφ κέγεζνο θαη 

σξηκάδεη απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη ην Αεθέκβξην. Παξά ην γεγνλφο φηη ην 

θνξσλέηθν δέληξν ρξεηάδεηαη ειάρηζηε θξνληίδα θαη κπνξεί λα αληέμεη ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, είλαη απηφ πνπ δίλεη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ιαδηνχ ζε 

ζρέζε κε άιιεο πνηθηιία. 

     

Αζελνιηά 

Δ πνηθηιία απηή σξηκάδεη αξγά θαη ε ζπγθνκηδή ηεο γίλεηαη απφ ην ηέινο 

Αεθεκβξίνπ έσο ηηο αξρέο Εαλνπαξίνπ. Ο θαξπφο ηεο είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο κε 

νβάι ζρήκα Σν ιάδη απφ Ώζελνιηά είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο κε ρακειή 

νμχηεηα. 
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Λαδνιηά(Σζνπλάηε) 

Βίλαη κηα πνηθηιία πνπ αλζίδεη απφ ην ηέινο ηνπ Ώπξηιίνπ κέρξη ην ηέινο ΜαΎνπ. 

Ο θαξπφο ηεο σξηκάδεη απφ ην ηέινο Οθησβξίνπ κέρξη θαη ην ηέινο Ννεκβξίνπ. 

Σν κέγεζνο ηνπ θαξπνχ είλαη ζρεηηθά κηθξφ .Δ Λαδνιηά έρεη πςειφ δείθηε 

απφδνζεο ειαηφιαδνπ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο κε ρακειή νμχηεηα επίζεο.  

 

Καιακώλ 

Δ θαιχηεξε επνρή γηα ηε ζπγθνκηδή ηεο πνηθηιίαο απηήο είλαη κεηαμχ 

Αεθεκβξίνπ θαη Εαλνπάξηνπ. Δ ζπγθνκηδή γίλεηαη κφλν φηαλ ην ρξψκα ηνπ 

θαξπνχ έρεη γίλεη εληειψο καχξν. Έρεη αζχκκεηξν ζρήκα ελψ ην βάξνο ηνπ 

θαξπνχ είλαη αξθεηά απμεκέλν. Σν δέληξν ηεο Καιακψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληέρεη ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο θιίκαηνο δίλνληαο εμαηξεηηθνχο θαξπνχο. Δ 

πνηθηιία απηή είλαη θαη παγθνζκίσο θαη ε πην γλσζηή ειηά ηξαπεδηνχ.  
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Ακθίζζεο 

Δ ζπγθνκηδή ηεο πνηθηιίαο απηήο εμαξηάηαη απφ ην πφζν ψξηκνο είλαη ν θαξπφο 

ηεο. Σν κέγεζνο ηεο ειηάο απηήο είλαη επίζεο αξθεηά απμεκέλν φπσο 

αληηζηνίρσο θαη ην βάξνο ηεο. Λφγσ ηνπ γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε απηή 

πνηθηιία δίλεη ζρεηηθά ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ειαηφιαδνπ ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

πνηθηιίεο, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζαλ ειηά ή παηέ.  

  

 

 

4.3 Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΔΛΗΑ 

 

 

Ώλαιπηηθά  ην  έηνο  ζα  πξέπεη  λα  γίλεηαη  ε  παξαθάησ  πεξηπνίεζε  ζηα  

ειαηνπεξίβνια. 



ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΑ ΒΑΗΚΑ… 

 

 75 

 

Εηθόλα 16: Οη καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο ζηνλ ειαηώλα ζηηο Ληβαλάηεο. 

        

 

Μήλεο:  

Οθηώβξηνο- Ννέκβξηνο: Όζηεξα απφ ηα πξσηνβξφρηα γίλεηαη ιίπαλζε 

(θπζηθή ή ρεκηθή) θαη φξγσκα. 

Νοέμβριος - Γεκέμβριος - Ηανοσάριος: πιινγή ειαηνθάξπνπ θαη παξαγσγή 

ιαδηνχ. 

Φεβροσάριος - Μάρηιος: Λίπαλζε κε ρεκηθά (Ώδσηνχρα). 

Μάρηιος - Απρίλιος: Κιάδεκα 

Μάιος: Άξνζε (Φξέδα) 

Μάιος - Ηούνιος: Ράληηζκα ζηελ αλζνθνξία γηα δηάθνξεο αζζέλεηεο. 

Αύγνπζηνο - επηέκβξηνο - Οθηώβξηνο: Ράληηζκα γηα δάθν.   
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Εηθόλα 17: Οη καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο κε ην δάζθαιό ηνπο ζηνλ ειαηώλα. 

  

Δ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο : 

      Α. Με ηνλ παξαδνζηαθό - πνπ είλαη θαη ν πην δηαδεδνκέλνο. 

 

      Β. Με βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. 

 

Α. ηηο παξαδνζηαθέο εγθαηαζηάζεηο  νη απνζηάζεηο θπηεχζεσο κεηαμχ ησλ 

δέληξσλ κπνξεί λα είλαη 6 επί 8κ.,7 επί 7 κ., 8 επί 8 κ. ή αθφκε θαη 10 επί 10 

κ..Ληγφηεξα απφ 20 δέληξα ην ζηξέκκα, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ην έδαθνο θαη 

ηελ πνηθηιία. Δ θαηεχζπλζε ησλ δεληξνζεηξψλ είλαη θαιφ λα είλαη απφ ηνλ 

ΐνξξά πξνο ηνλ Νφην, γηα κηα θαιχηεξε έθζεζε ζηνλ ήιην. 

ζν κεγαιχηεξεο  είλαη νη απνζηάζεηο ηφζν κεγαιχηεξε γίλεηαη θαη ε θφκε ησλ 

ελειίθσλ δέληξσλ (12-15 ρξφληα). Δ δε  ζηαζεξφηεηα ηεο παξαγσγήο δηαξθεί 

γχξσ ηα 50 ρξφληα. 
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Έηζη ζε κηα θφκε φρη ςειφηεξε απφ 5 κέηξα κπνξεί λα εθξαξκνζηεί, αλ ε 

δηακφξθσζε  ηνπ εδάθνπο ην επηηξέπεη, ε ζπιινγή κε κεραλέο δνληζκνχ. 

ηηο εληαηηθέο εθκεηαιιεχζεηο   νη απνζηάζεηο κπνξνχλ λα είλαη 5 επί 6 κ. ή 6 

επί 6 κ., 27-30 δέληξα θαηά ζηξέκκα. 

Πνιιέο θνξέο γηα κηα θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ρσξαθηνχ, ηα πξψηα 10-15 

ρξφληα, ζηελ γξακκή θχηεπζεο 6 επί 6 κ. βάδνπλ έλα αθφκε δέληξν . Μ’απηφ 

ηνλ ηξφπν ην ζρήκα γίλεηαη 6 επί 3 κ.. Σν επηπιένλ δέληξν δηαηεξείηε  10-15 

ρξφληα θη χζηεξα μεξηδψλεηαη. 

ηαλ ε θχηεπζε είλαη ππθλή είλαη απαξαίηεην ρακειφ ζρήκα θφκεο. Δ ππθλή 

θχηεπζε θαη ην ζρεηηθά κηθξφ χςνο ηεο θφκεο πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα επηηξαπέδησλ ειηψλ θαη γηα ηελ ζπιινγή κε ηα ρέξηα. 

Οη ειαηψλεο ππθλήο θχηεπζεο κπαίλνπλ πην γξήγνξα ζηελ παξαγσγή αιιά 

γεξλάλε θαη λσξίηεξα απφ εθείλνπο  πνπ έρνπλ παξαδνζηαθή εγθαηάζηαζε. 

Δ δσή ηεο ειηάο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο θάζεηο: 

-Δ λεαληθή ειηθία πνπ ηειεηψλεη ζηα 12-15 ρξφληα. 

-Δ πεξίνδνο ηνπ ελειηθησκέλνπ δέληξνπ πνπ ηειεηψλεη γχξσ ζηα 50 ρξφληα. 

-Δ πεξίνδνο ηνπ γήξαηνο πνπ δηαξθεί αηψλεο. 
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Εηθόλα 18: Οη καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο κε ηε δαζθάια ηνπο ζηνλ ειαηώλα. 

 

                                                                                                                                                                                           

4.3.1 ΣΡΟΠΟΗ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

 

Οη κέζνδνη θαιιηέξγεηαο ζαλ πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο εμάπισζεο ηνπ 

ειαηφδεληξνπ έρνπλ ζεκαζία θαηά ην φηη ζπκβάιινπλ, ψζηε λα θαηαζηεί ε 

ειαηνθαιιηέξγεηα νηθνλνκηθή. 

 

Οη ηξόπνη θαιιηέξγεηαο είλαη νη εμήο: 

1. Πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο. 

2. Φχηεπζε 

3. Αηακφξθσζε δέλδξσλ 

4. Άξδεπζε 

5. Τπνζηχισζε 
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ηελ αξραηφηεηα ηα κέζα θαιιηέξγεηαο δελ ήηαλ ηφζν εμειηγκέλα φζν ζήκεξα. 

Σφηε ε θαιιηέξγεηα γηλφηαλ κε ην άινγν θαη ην άξνηξν , ελψ ζήκεξα γίλεηαη κε 

ην ηξαθηέξ θαη ηνλ θαιιηεξγεηή. 

Δ  θαιιηέξγεηα ζηα  παιηά ρξφληα γηλφηαλ κε δψα θαη ε ιίπαλζε ήηαλ ζπλήζσο  

θνπξηέο  απφ    ηνπο ζηάβινπο.     

 

        

 

                 

 

 

Σν  θιάδεκα  γηλφηαλ  κε ηα πξηφληα  θαη  ηηο ρνζέο,  νη αγξφηεο έθνβαλ ηα 

θιαδηά  θαη πνιιέο θνξέο  ζθαξθάισλαλ  θαη ζηα δέληξα  πξνθεηκέλνπ  λα 

θάλνπλ  θαιά ηελ δνπιεηά  ηνπο.   
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Εηθόλα 19: Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ από ην δάζθαιό ηνπο ηνλ ηξόπν θιαδέκαηνο ηεο ειηάο ζε 

ειαηώλα ζηηο Ληβαλάηεο. 

 

ηε  ζπλέρεηα  ηα  θιαδηά  ηα  θφξησλαλ  ζε  

γατδνπξάθηα  ή  ζε  άινγα  θαη  ην  

κεηέθεξαλ  ζην  ζπίηη  γηα  λα  ηαΎζνπλ  ηα  

δψα  πνπ  είραλ (πξφβαηα,  θαηζίθηα),  ηα 

δψα  ζα έηξσγαλ ηα θχιια  θαη ηα μχια  ηα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ  ζην ηδάθη  ή ζηελ ζφκπα  

γηα λα δεζηαζνχλ  ην  ρεηκψλα. 

 

Μεηά ην μεθιάδηζκα, ε ακέζσο επφκελε 

θξνληίδα πνπ ρξεηάδεηαη ην ιηφδεληξν, θαηά ην θαινθαίξη, είλαη ην ςέθαζκα.  

Παιηά ήηαλ επίπνλε θη επηθίλδπλε 

εξγαζία, πνπ γηλφηαλ κε ηε ςεθαζηήξα 

ζηνλ ψκν. Σα ξαληίζκαηα γηα ην δάθν 

γηλφηαλ θπξίσο κε κειάζα (παξάγσγν 

ηνπ δαραξνθάιακνπ) πνπ δελ επηβάξπλε 

κε ρεκηθά ην ιάδη.  
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Ώπφ ηα ηέιε ηεο 10εηίαο ηνπ '60 φκσο άξρηζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ςεθαζηηθά αεξνπιάλα πνπ 

αιάθξσλαλ πνιχ ηνπο αγξφηεο, αιιά κε 

απξφβιεπηεο αθφκε πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο, 

φπσο ππνζηεξίδνπλ νη νηθνιφγνη, πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη εθζηξαηεία γηα θαηάξγεζε ησλ 

αεξνςεθαζκψλ. 

Γηα πιεξσκή ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα έζνδα απφ ηελ 

ππξήλα (ην ππφινηπν ηνπ θαξπνχ κεηά ηελ εμαγσγή 

ηνπ ιαδηνχ) θη ε επηβάξπλζε ππνινγηδφηαλ θαηά θηιφ παξαγσκέλνπ ιαδηνχ. 

Ήδε απφ ην 1991, κε εληνιή ηεο ΟΝΒ θαηαξγήζεθαλ νη αεξνςεθαζκνί θαη ην 

ςέθαζκα γηλφηαλ απφ εηδηθά ζπλεξγεία, πάιη κε ηηο ςεθαζηήξεο ζηνλ ψκν  ή  κε 

ςεθαζηηθά (ηα βπηία). 

 

ηελ  ζεκεξηλή  επνρή  ε  θαιιηέξγεηα  ηεο  

ειηάο  γίλεηαη  κε  πην  ζχγρξνλα  κέζα: 

Σν  φξγσκα  γίλεηαη  πιένλ  κε  ηξαθηέξ 

(γεσξγηθφ ειθπζηήξα)  πνπ  φζν  πεξλνχλ  ηα 

ρξφληα εμειίζζνληαη  φιν  θαη  πεξηζζφηεξν. 

ην  θιάδεκα 

ρξεζηκνπνηνχλ  εθηφο  απφ  πξηφληα  θαη  

αιπζνπξίνλα (κεραλάθηα)  γηα λα κπνξνχλ  λα  

θφβνπλ  κε  επθνιία  θαη  πην ρνληξνχο θνξκνχο 

κε ιηγφηεξν θφπν  θαη  ρξφλν,  φπσο  θαίλεηαη  

ζηελ  παξαθάησ  εηθφλα. 

 

4.4 ΣΡΟΠΟΗ ΛΗΠΑΝΖ 

Δ ιίπαλζε γίλεηαη κε νξγαληθφ πιηθφ (θνκπφζη, θνπξηέο, θπηηθά ππνιείκκαηα 

θ.η.ι.), ρισξέο ιηπάλζεηο (βίθνο, ζηλάπη, θπηηθά ππνιείκκαηα θηι.), ηα νπνία 

βειηηψλνπλ ηε  θπζηθή δνκή ηνπ εδάθνπο (δνκή ,πθή, αεξηζκφο). Υξεηάδεηαη 

απαξαίηεηα ε εδαθνινγηθή αλάιπζε απφ εηδηθφ γεσπφλν. ε πεξίπησζε 



ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΑ ΒΑΗΚΑ… 

 

 82 

έιιεηςεο θαιίνπ ή θσζθφξνπ γίλεηαη πξνζζήθε νξπθηψλ κνξθψλ ζηα πιαίζηα 

πάληνηε ηνπ θαλνληζκνχ 202/91 ηεο Β.Β. 

 

Δ ρισξή ιίπαλζε γίλεηαη γηα: 

1. Ώληαγσληζκφ ησλ δηδαλίσλ θαη θαηαπνιέκεζε ηνπο (ζπνξά βίθνπ, θνπθηψλ 

θιπ). 

2.  ΐειηίσζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο. 

3.  Παξεκπφδηζε δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο. 

4.  Παξνρή ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (Άδσην). 

 

 

4.5 ΣΟ ΡΑΝΣΗΜΑ ΣΖ ΔΛΗΑ ΖΜΔΡΑ 

              

ΝΔΦΔΛΟΦΔΚΑΣΖΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν κεράλεκα απηφ νλνκάδεηαη λεθεινςεθαζηήξαο ε ηπθψλαο. είλαη ίζσο απφ 

ηα πην ρξήζηκα κεραλήκαηα γηα έλαλ αγξφηε  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα 

πνιιέο  εξγαζίεο . 

 1. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην πφηηζκα ελφο ρσξαθηνχ φηαλ δελ 

ππάξρνπλ δίθηπα πνηίζκαηνο . Γεκίδνληαο ην κε λεξφ κπνξείο λα πνηίζεηο έλα 

δέληξν κε ην εηδηθφ ιάζηηρν πνπ ππάξρεη ζηνλ ηπθψλα .  

Μηα δεχηεξε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο είλαη ην ξάληηζκα ηνπ ρσξαθηνχ .  
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Γεκίδεηο ην κεράλεκα κε λεξφ θαη κέζα ξίρλεηο ηα εηδηθά θάξκαθα πνπ 

ρξεζηκεχνλ γηα ην ξάληηζκα .  

Σν θάξκαθν απνβάιεηε απφ ην κεράλεκα κε ην εηδηθφ ζχζηεκα πνπ ππάξρεη 

ζην πίζσ κέξνο ηνπ δειαδή κηθξά κπεθάθηα πνπ εθηνμεχνπλ ην θάξκαθν κε ηε 

κνξθή ζχλλεθνπ . κσο  κεηά ηε ρξήζε ελφο δπλαηνχ θαξκάθνπ πρ γηα ηα 

ρνξηάξηα απαγνξεχεηαη λα πνηίζεηο ηα δέληξα γηαηί ην λεξφ πνπ ζα βγεη απφ ην 

ιάζηηρν ηνπ ηπθψλα ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα μεξάλεη ηα δέληξα ,  γηα λα κελ 

γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα πιπζεί ην κεράλεκα πνιχ θαιά ψζηε λα θχγεη ην 

θάξκαθν. Ώιιηψο κπνξνχλ νη αγξφηεο λα έρνπλ δπν κεραλήκαηα έλα γηα 

ξάληηζκα θαη έλα γηα πφηηζκα.  

Οη ρξήζηεο πξέπεη λα θνξάλε εηδηθή ζηνιή ή λα έρνπλ ηξαθηέξ κε θακπίλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΑ ΒΑΗΚΑ… 

 

 84 

4.6 ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ  ΔΛΗΑ  

4.6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

         Βίλαη ε κέζνδνο ειαηνπαξαγσγήο πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή κηαο 

άξηζηεο πνηφηεηαο ειαηφιαδνπ, απαιιαγκέλνπ απφ ππνιείκκαηα αγξνρεκηθψλ, 

πνπ ππνζθάπηνπλ ηελ πγεία, θαη πεξηνξίδεη ηε κφιπλζε κε αγξνρεκηθά ηνπ 

εδάθνπο, ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα.  

πληειεί ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηθηιόηεηαο πνιύηηκσλ θπηώλ, δώσλ θαη 

γελεηηθνύ πιηθνύ.  

Δ ειαηνθαιιηέξγεηα αζρνιείηαη κε έλα «θπζηθφ δέληξν» κε ηεξάζηηα ηζηνξηθή, 

νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή ζεκαζία, γη’ απηφ θαη είλαη βαζηά ξηδσκέλν ζηηο 

παξαδνζηαθέο ζπλήζεηεο θάζε παξαγσγνχ.  

Βίλαη άξηζηα δεκέλν κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή γηα αεηθφξν αλάπηπμε ηεο 

γεσξγίαο.  

Βπηπιένλ εληζρχεη ηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν ηεο γεσξγίαο, πξνζθέξνληαο 

πξντφληα ησλ νπνίσλ ε αμία ηεο παξαγσγήο δελ ππνινγίδεηαη κφλν ζε ρξήκα.  

Ώληίζεηα, ην ειαηφδεληξν εθηηκάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ ηζηνξηθή ηνπ 

ζεκαζία, ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ, ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ.  

ζνη εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ ειαηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ πξνζδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ πην πάλσ εηθφλα 

ηνπ ειαηφδεληξνπ. 

 Πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη ε πνηφηεηα ησλ ειαηνπξντφλησλ κπνξεί λα είλαη 

θαιχηεξε, δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

κεζφδνπο πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.  

Δ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο αλαδσνγφλεζεο ηνπ 

εδάθνπο ηνπ ειαηψλα, ζηελ αλαθχθισζε ησλ ππνπξντφλησλ θαη άιισλ 

δηαζέζηκσλ νξγαληθψλ πιηθψλ θαη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  
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4.6.2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΛΑΗΧΝΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ  

Καηάιιειε ηνπνζεζία  

Πξηλ ηε δεκηνπξγία ή εγθαηάζηαζε λένπ ειαηψλα βηνινγηθήο παξαγσγήο είλαη 

απαξαίηεην λα κειεηεζνχλ θαη ζπλεθηηκεζνχλ νη εδαθνθιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο.  

Σνπνζεζίεο κε πεξηνξηζκέλε ειηνθάλεηα, καθξέο πεξηφδνπο ζθίαζεο θαη 

παγεηφπιεθηεο πεξηνρέο πξέπεη φζν ην δπλαηφ λα απνθεχγνληαη. 

Παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο πνπ επηθξαηεί δξνζεξφο θαηξφο θαη 

ςειή ζρεηηθή πγξαζία, θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο θαη θζηλνπσξηλνχο θπξίσο 

κήλεο, δελ πξέπεη λα πξνηηκνχληαη, γηαηί ηέηνηεο πεξηνρέο επλννχλ ςειέο 

πξνζβνιέο απφ ην Αάθν.  

Βίλαη, επίζεο κεγάιεο ζεκαζίαο ε αξρή φηη ε ηνπνζεζία φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα λα κελ επεξεάδεηαη απφ ζπκβαηηθνχο ειαηψλεο.  

 

ε επηθιηλή ηνπνζεζία πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο απφ κεηαθνξά 

λεξψλ βξνρήο απφ ζπκβαηηθνχο ειαηψλεο ή άιισλ ζπκβαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ.  

Βπίζεο, αλ είλαη δπλαηφ, ε θπηεία λα είλαη απνκνλσκέλε κε ςειφ θπζηθφ 

αλεκνζξαχζηε, έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη απφ ςεθαζκνχο πνπ ζα 

δηελεξγνχληαη ζε ζπκβαηηθνχο ειαηψλεο ή ζε άιιεο θαιιηέξγεηεο.  

Δπηινγή εδαθώλ θαη κέηξα δηόξζσζήο ηνπο  

ΐαζηθφ κέιεκα θάζε βηνθαιιηεξγεηή ειηάο είλαη απφ ηελ αξρή ηεο κεηαηξνπήο ή 

ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ειαηψλα βηνινγηθήο παξαγσγήο λα θάλεη φιεο εθείλεο ηηο 

ελέξγεηεο γηα λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

εδάθνπο γηα θαλνληθή ζξέςε θαη αλάπηπμε ησλ δέληξσλ.  

Πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη ην έδαθνο είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο κε 

πιήζνο ζεκαληηθψλ βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα 

δίλνπλ ηξνθή ζηα ειαηφδεληξα.  

Βαξεηά εδάθε, κε πεξηνξηζκέλε ζπγθέληξσζε νξγαληθήο νπζίαο, δελ βνεζνχλ 

ηα ειαηφδεληξα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα απνδψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά. ΐαξεηά θαη 

ζπλεθηηθά εδάθε πνπ ζπγθξαηνχλ αξθεηή πγξαζία πξνθαινχλ ζεςηξηδίεο ζηα 
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ειαηφδεληξα θαη πεξηνξίδνπλ ή παξεκπνδίδνπλ ηελ πξφιεςε δηαθφξσλ 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. 

4.7 ΣΡΟΠΟΗ ΤΓΚΟΜΗΓΖ  ΣΖ  ΔΛΗΑ 

Ο θαξπφο ηεο ειηάο σξηκάδεη ζηα κέζα πξνο ηέιε ηνπ θζηλνπψξνπ, νπφηε θαη 

μεθηλάεη ε ζπγθνκηδή, ή ην λιομάζωμα. Δ ειηά παξαδνζηαθά καδεχεηαη κε ην 

ρέξη, θαη ην κάδεκα ηεο ειηάο απνηειεί εδψ θαη αηψλεο ζεκαληηθή αγξνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ.  

Δ ζπγθνκηδή  ηνπ ειαηνθάξπνπ πξέπεη λα γίλεηαη  ζην άξηζην ζηάδην ηεο  

σξίκαλζεο.  

ηελ πεξίπησζε απηή  ν θαξπφο κε ηελ σξίκαλζε πνπ πέθηεη θπζηθά 

(βνεζνχκελνο θαη απφ ηνλ άλεκν )απφ ην δέληξν. Δ πηψζε απηή αλάινγα κε 

ηελ πνηθηιία πξαγκαηνπνηείηαη κηα αξθεηά  κεγάιε ρξνληθή πεξίνδνο θαη νη 

θαξπνί καδεχνληαη είηε θαηεπζείαλ απφ ην έδαθνο είηε απφ πιαζηηθά δίρηπα 

πνπ είλαη απισκέλα ζ' φιε ηελ πεξίνδν θάησ απφ ηα δέληξα  ζε  νξηζκέλεο  

πεξηνρέο π.ρ. ΚΒΡΚΤΡΏ. 

Γηα  λα  καδέςνπκε  ηηο  ειηέο  απφ ην  ρσξάθη  θάλνπκε ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

- πιινγή απφ ην Έδαθνο 

- πγθνκηδή κε Μεραλή 

- Ώπφζπαζε κε ηα Υέξηα 

- Ώπφζπαζε κε Μεραλήκαηα 

- Ώπνζπαζηηθφο Μεραληζκφο ή Κεθαιή  

- Ώπφζπαζε κε Βξγαιεία 

- Ραβδηζηηθά 

4.7.1 ΤΛΛΟΓΖ ΑΠΟ ΣΟ ΔΓΑΦΟ 

      ηαλ νη θαξπνί πέθηνπλ ζην έδαθνο ηφηε ε ζπιινγή ηνπο γίλεηαη είηε κε ηα 

ρέξηα είηε κε ηα ρέξηα είηε κε κεραλέο απνξξφθεζεο  ή βεινληζκνχ. Δ κέζνδνο 

απηή έρεη πηα εθιείςεη ζηε Βιιάδα θαη έρεη ζαλ κεηνλέθηεκα εθηφο απφ ηνπ 

ςειφ θφζηνο θαη ηελ ξχπαλζε  ή ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ θαξπνχ πνπ 
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ζπλεπάγεηαη ζεακαηηθή αχμεζε ηεο νμχηεηαο θαη θαθή γεχζε (ρσκαηίια) ηνπ 

ιαδηνχ, κε ηειηθή ζπλέπεηα ηελ ζνβαξή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο. 

4.7.2 ΑΠΟΠΑΖ ΜΔ ΣΑ ΥΔΡΗΑ 

Ώπνηειεί ηελ παιαηφηεξε, ίζσο κέζνδν ζπγθνκηδήο  ε νπνία ζήκεξα έρεη 

ζρεδφλ εγθαηαιεηθζεί ηνπιάρηζηνλ ζηελ Βιιάδα πξνθεηκέλνπ γηα 

ειαηνπνηήζεκεο πνηθηιίεο. Βίλαη κέζνδνο κε κηθξή απφδνζε θαη γεηα απηφ ην 

πςειφηαην θφζηνο αλά κνλάδα ζπγθνκηζκέλνπ πξντφληνο. 

Σν  κάδεκα  ηεο ειηάο  κε  ηα  ρέξηα 
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Καζάξηζκα ηεο ειηάο από ηα θύιια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ  κεηαθνξά  ηνπ  θαξπνύ  ηεο  ειηάο γηλόηαλ  κε  ηα  δώα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν κάδεκα ηνπ θαξπνύ  κε ειαηόπαλα ή  ηέληεο 
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4.7.3 ΑΠΟΠΑΖ ΜΔ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή επδνθηκεί αθφκε ε παξαδνζηαθή κέζνδνο ζπγθνκηδήο, κε 

ηε βνήζεηα θάπνησλ λεφηεξσλ εξγαιείσλ: ηα θιαδηά πεξλνχληαη κε ην "ρηέλη" 

γηα λα απνζπαζηεί ν θαξπφο κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη ηαρχηεηα, ελψ ην 

έδαθνο θάησ απφ ηελ ειηά ζηξψλεηαη κε ιηόπαλα ή κε εηδηθφ δίρηπ απφ 

ζπλζεηηθφ πιηθφ.   

 

Εηθόλα 20: Ειαηώλαο ζηηο Ληβαλάηεο. 

 

θάιεο απφ μχιν ή αινπκίλην ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην κάδεκα ησλ 

δπζπξφζηησλ θιαδηψλ. Ώθνχ πέζνπλ νη ειηέο απφ ην δέληξν, νη αγξφηεο 

ηηλάδνπλ ηα άθξα ησλ ειαηφπαλσλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζσξνί, νη νπνίνη ζα 

θαζαξηζηνχλ κε ην ρέξη απφ ρνληξά θιαξηά θαη ηζακπηά πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε δνρεία κεηαθνξάο (θνπβάδεο, ηελεθέδεο θιπ.)  

θαη ζαθηά θαη λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ ρψξν απνζήθεπζεο. 
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Εηθόλα 21: Ληνκάδσκα ζηηο Ληβαλάηεο. 

 

Αελ είλαη απαξαίηεηε ε απνκάθξπλζε ησλ θχιισλ, αθνχ ππάξρεη ζην 

ειαηνηξηβείν εηδηθφ κεράλεκα πνπ ηα απνκαθξχλεη κε αέξα. Βλαιιαθηηθή 

ηερληθή είλαη ην "ηίλαγκα" ηεο ειηάο κε μχιηλα ξαβδηά, ε ηερληθή φκσο απηή 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν φηαλ έρεη σξηκάζεη πιήξσο ν θαξπφο θαη είλαη 

εχθνιε ε απφζπαζή ηνπ απφ ην δέληξν. Σέινο, είλαη ζχλεζεο θαηά ηε 

ζπγθνκηδή λα θφβνληαη κε πξηφλη επηιεγκέλα θιαδηά ηνπ δέληξνπ, ηφζν γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπγθνκηδήο, φζν θαη γηα λα βνεζεζεί ε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ 

δέληξνπ. 

 

Ζ   απόδνζε ηνπ εξγάηε εμαξηάηαη  από: 

Σελ ππθλφηεηα ηεο θαξπνθνξίαο ηνπ δέλδξνπ. ε δέλδξα κε πςειή 

θαξπνθνξία  ε απφδνζε ηνπ εξγάηε πνιιαπιαζηάδεηε. 

Σν χςνο ηνπ δέλδξνπ θαη ηελ γεληθή πγηεηλή ηνπ θαηάζηαζε. ε δέλδξα 

πςειφθνξκα κε μεξνχο βιαζηνχο ,αθιάδεπηα ,ε απφδνζε ηνπ εξγάηε.   Σελ 



ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΑ ΒΑΗΚΑ… 

 

 91 

σξηκφηεηα ηνπ θαξπνχ . ζν σξηκφηεξνο   είλαη  ν θαξπφο ε απφζπαζε  ηνπ 

γίλεηαη επθνιφηεξα θαη ε απφδνζε απμάλεηαη.  

ΡΑΒΓΗΣΗΚΑ  

Σα ξαβδηζηηθά είλαη βαζηθά κηθξά, ειαθξά κεραλήκαηα πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αμηφινγε θιίκαθα 

ζηελ Βιιάδα . Σα ξαβδηζηηθά κεραλήκαηα απνηεινχληαη απφ 3 κέξε : 

απνζπαζηηθφ κεραληζκφ ή θεθαιή ,ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο θίλεζεο θαη ην 

ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο  

ΔΛΑΗΟΓΟΝΖΣΗΚΟ ΠΛΑΣΖ 

  

Σν κεράλεκα απηφ ήηαλ κηα ιχζε ζε πνιινχο γεσξγνχο γηα ην θαηέβαζκα ηεο 

ειηάο γηαηί κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάξγεζε ηελ παιηά ζπλήζεηα πνπ είραλ νη εξγάηεο 

σο ηξφπν γηα λα θαηεβάδνπλ 

ηελ ειηά, ην παξαδνζηαθφ 

θαιάκη πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχζαλ  ρηππψληαο 

ηα θιαδηά .κε απηφ ην κεράλεκα θαηαξγήζεθε ζρεδφλ ην θαιάκη εθφζνλ ην 

κεράλεκα απηφ πηάλεη ην θιαδί ηνπ ειαηφδεληξνπ θαη κε ηελ δφλεζε πνπ βγάδεη  

θνπλάεη ην θιαδί κέρξη λα πέζνπλ φιεο νη ειηέο πνπ βξίζθνληαη επάλσ ζην 

δέληξν. Δ ρξήζε ηνπ είλαη εχθνιε θαζψο ν εξγάηεο ην ηνπνζεηεί ζηελ πιάηε 

ηνπ θαη  ην κεράλεκα ζηεξίδεηαη  επάλσ ηνπ απφ ην ινπξί πνπ ππάξρεη  θη κε ην 

πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ελεξγνπνηείηαη ε δφλεζε ηνπ κεραλήκαηνο . Δ πεγή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ε βελδίλε . 

 

ΤΓΚΟΜΗΓΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

Δ απφζηαζε ηνπ θαξπνχ απφ ην δέλδξν κε θάπνην κεραληθφ ηξφπν απνηειεί 

ζηφρν πνιιψλ εξεπλεηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ απφ πνιιά ρξφληα .ηελ 

πεξίπησζε απηή κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε  απφζπαζε κε ηα ρέξηα ,κε 

εξγαιεία θαη κε κεραλήκαηα. 

Ώπφζπαζε κε Μεραλήκαηα  
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Πνιπάξηζκα κεραλήκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί θαηά θαηξνχο γηα 

ηελ απφζπαζε ηνπ ειαηφθαξπνπ απφ ην δέλδξν .  Σα θπξηφηεξα απφ απηά ζα 

κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ ,αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ επηηπγράλνπλ ηελ 

απφζπαζε ηνπ θαξπνχ ζε ξαβδηζηηθά θαη δνλεηέο .  

 

ΑΠΟΠΑΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΄Ζ ΚΔΦΑΛΖ 

Ώπνηειεί ην νπζησδέζηεξν ηκήκα ηνπ ξαβδηζηηθνχ θαη έρεη ζπλήζσο κία απφ ηηο 

εμήο κνξθέο : 

i.ΡΑΒΓΗ (απιφ ή δηπιφ )  πνπ 

αλεβνθαηεβαίλεη κεραληθά φπσο ζηνλ 

θνηλφ ξαβδηζκφ κε ηα ρέξηα. 

 

 

 

Εηθόλα 22: Μάδεκα ειηάο ζηηο Ληβαλάηεο. 
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ii.ΥΣΔΝΑ (απιή ή δηπιή) κε 4 ξαβδηά θαζεκία πνπ αλνηγνθιείλνπλ 

ζηεξηδφκελεο πάλσ ζε θνηλφ κνριφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii.ΚΤΛΗΝΓΡΟ κε 4-15 ξαβδηά απφ καιαθφ πιαζηηθφ πνπ πεξηζηξέθεηαη  ή 

πάιεηε . 

 

 

 

 

 

 

 

iv.ΦΑΗΡΑ κε 3-8 πιαζηηθά ξαβδάθηα πνπ πεξηζηξέθεηαη ή πάιεηε . 
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v.ΜΔ ΣΡΑΚΣΔΡ πνπ καδεχνπλ ηελ ειηά ρσξίο ηελ βνήζεηα εξγαηψλ. 

Σν παξαθάησ κεράλεκα έρεη εηζαρζεί απφ ηελ Εζπαλία είλαη κηα  

ειαηνζπιιεθηηθή  κεραλή  αιιά  κπνξεί  κε  ηξνπνπνηήζεηο  λα  ρξεζηκνπνηεζεί  

θαη  ζηα  ακπέιηα.  Ώγθαιηάδεη  ην  δέληξν  θαη  κε  θηλήζεηο  ην  δνλεί  γηα  λα  

θχγεη  ν  θαξπφο. 

 

Έλα θαηλνχξγην αίκα ζηελ αγξνηηθή επνρή. Πιήξεο ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειηάο. Σν κεράλεκα απηφ ρξεζηκεχεη γηα ην θαηέβαζκα ηεο ειηάο . Δ δηαδηθαζία 

είλαη ζρεηηθά εχθνιε. Ο βξαρίνλαο ηνπ κεραλήκαηνο αγθαιηάδεη ηνλ θνξκφ θαη 

κε δπλαηή δφλεζε πνπ βγαίλεη απφ ηνλ βξαρίνλα ν θνξκφο ηαιαληψλεηαη κε 

απνηέιεζκα φινο ν θαξπφο λα πέθηεη .Τπάξρνπλ 2 είδε: 1:ν δνλεηήο κε ηελ 

νκπξέια. Καζψο ν βξαρίνλαο αγθαιηάδεη ην δέληξν κηα νκπξέια πνπ βξίζθεηαη 

επάλσ ζην κεράλεκα μεηπιίγεηαη θαη απιψλεηαη θπθιηθά γχξσ απφ ην δέληξν 

κε ζπλέπεηα φηαλ δνλείηαη ην δέληξν λα πέθηεη ν θαξπφο κέζα ζηελ νκπξέια 

θαη λα νδεγείηαη ζε κηα κηθξή απνζήθε ηνπ κεραλήκαηνο. Υσξάεη κηα πνζφηεηα 

θαξπνχ. Μφιηο γεκίζεη ν ρεηξηζηήο αλνίγεη ηελ απνζήθε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ν 

θαξπφο βγαίλεη. 2 είδνο είλαη ν δνλεηήο ρσξίο νκπξέια. Ο βξαρίνλαο ηνπ 

κεραλήκαηνο αγθαιηάδεη ην δέληξν θαη ζηελ ξίδα ηνπ δέληξνπ ηνπνζεηνχληαη ηα 

γλσζηά παληά. Ο θαξπφο κφιηο πέζεη απφ ην δέληξν πέθηεη επάλσ ζηα παληά 

θαη απφ εθεί βάδνπλ ηνλ θαξπφ ζε ηειάξα. 
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Μηα  ειιεληθή  παηέληα  είλαη ην πην θάησ  κεράλεκα 

Έλα κεράλεκα πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ηξαθηέξ πάλσ απφ ην 

νπνίν γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ηνπ. Δ ιεηηνπξγία ηνπ απιή αθνχ βαζίδεηαη ζηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν ειαηνζπγθνκηδήο. Κάλνληαο φπηζζελ ην ηξαθηέξ θέξλεη ην 

κεράλεκα θάησ απφ ην δέληξν. Βθεί αλνίγεη έλα κεγάιν θπθιηθφ δίρηπ ζαλ 

νκπξέια θάησ απφ ην δέληξν κε δηάκεηξν πεξίπνπ 7 κέηξσλ, ελψ έλαο άιινο 

κεραληζκφο ζεθψλεη ζην χςνο πνπ ρξεηάδεηαη -αλάινγα κε ην χςνο ηνπ 

δέληξνπ - έλα ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη 22 ζσιήλεο ξαβδηά κε κήθνο πεξίπνπ 2,5 

κέηξσλ πνπ ζηελ άθξε ηνπο έρνπλ απφ δχν πιαζηηθά - φπσο νη ζπλεζηζκέλεο 

πεξηζηξεθφκελεο κεραληθέο δέκπιεο -ηα νπνία πεξηζηξέθνληαη θαη παξάιιεια 

κπαίλνπλ κέζα ζην δέληξν. Ώλ θάπνην απφ απηά ηα ξαβδηά ζπλαληήζεη κεγάιε 

αληίζηαζε απηνκάησο ζηακαηά γηα λα κελ ππνζηεί θάπνηα δεκηά. Μφιηο 

θηάζνπλ ζην κέγηζην άλνηγκά ηνπο, αθνινπζψληαο αληίζηξνθε πεξηζηξνθηθή 

θίλεζε μαλακαδεχνληαη πξνο ηα κέζα... θαη απηφ είλαη φιν. Ώλ βέβαηα έρεη κείλεη 

ιίγνο θαξπφο αθφκα ε θίλεζε κπνξεί λα επαλαιεθζεί. ηελ ζπλέρεηα 

κεηαθηλείηαη δεμηά ή αξηζηεξά φιν ην κεράλεκα (ρσξίο λα κεηαθηλεζεί ην 

ηξαθηέξ) θαη θαιχπηεη έλα άιιν ηκήκα ηεο ειηάο. Ώπ’ φ,ηη είδακε κηα ειηά κέηξηνπ 

κεγέζνπο κπνξεί λα ηηλαρζεί κε 2-3 ηέηνηεο κεηαθηλήζεηο κέζα ζε πνιχ ιίγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ώλ ην δέληξν είλαη πνιχ κεγάιν ηφηε πξνζεγγίδεηαη θαη απφ 
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ηελ άιιε ηνπ πιεπξά. Ώθνχ ζπγθεληξσζεί αξθεηφο θαξπφο πάλσ ζην κεγάιν 

ζηξνγγπιφ δίρηπ πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλνηγνθιείλεη, αδεηάδνπλ φιν ηνλ 

θαξπφ ζε έλα παλί, ηνλ θαζαξίδνπλ απφ ηα θχιια θαη είλαη έηνηκνο γηα ην ζαθί. 

 

                                

4.8 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΔΛΗΑ 

Δ ηνπνζέηεζε ηνπ ειαηφθαξπνπ γηα ηε κεηαθνξά ζην ειαηνπξγείν παιηά γηλφηαλ 

ζε ζαθηά γλσζηά ζε φινπο καο ηζνπβάιηα πνπ ήηαλ ή πιαζηηθά  ή πθαζκάηηλα. 

Σα πθαζκάηηλα ζαθηά δηεπθνιχλνπλ ηνλ αεξηζκφ ηνπ θαξπνχ θαη εκπνδίδνπλ ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε κπθήησλ (κνχριαο) αληίζεηα νη πιαζηηθνί ζάθνη 

βνεζάλε ζηελ αλάπηπμε κπθήησλ (κνχριαο). 

Σα πιένλ κέζα ηνπνζέηεζεο ηεο ειηάο κέρξη ηελ επεμεξγαζία ηεο είλαη δηάηξεηα 

ηειάξα θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ. Σα ηειάξα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αεξηζκφ 

ηεο ειηάο θαη ηελ πξνζηαηεχεη απφ ηξαπκαηηζκφ. 
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Απζηπρψο επεηδή ηα ηειάξα είλαη πην αθξηβά θαη θαηαιακβάλνπλ ρψξν δε ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη πάλε θαηά παξάδνζε θαη ηα ηνπνζεηνχλ ζε ηζνπβάιηα. Οη 

παξαγσγνί πξέπεη λα ζπκνχληαη πάληα φηη ε θαιή πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ παξάγνπλ ,πξέπεη λα 

απνηειεί γη' απηνχο 

απηνζθνπφ. Γηα ην ιφγσ 

απηφ, ηα ζαθηά πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε ηειάξα.  

Σηο  ειηέο  αθνχ ηηο 

καδέςνπκε  απφ ην ρσξάθη  

ηφηε  ή ζα ηηο πάκε γηα 

θαζάξηζκα – δηαινγή θαη απνζήθεπζε  ζε  θάδεο κε  άικε   ζηελ  απνζήθε  

καο  ή  ηηο  κεηαθέξνπκε  ζην  ειαηνηξηβείν  γηα  λα  παξαρζεί  ην  ιάδη,  πην  

θάησ  ζα  αλαθέξνπκε  αλαιπηηθά  γηα  ηελ  θάζε  κηα  πεξίπησζε  ηη  πξέπεη  

λα  θάλνπκε. 

 

 

Εηθόλα 23: Δηαινγή ειηώλ κεραληθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαινγέα. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  ΠΟΤ ΓΔΗΥΝΔΗ  ΣΖΝ 

ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΗΑ  ΑΠΟ ΣΟ 

ΥΧΡΑΦΗ  ΣΟ  ΔΜΠΟΡΗΟ  ΚΑΗ ΣΟ 

ΠΗΑΣΟ Α. 
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4.8.1 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ   ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ  ΔΛΗΑ 

 

4.8.1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ 

 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο επηηξαπέδηαο 

ειηάο είλαη νη εμήο: 

 Δ πνηθηιία ηεο ειηάο. 

 Κ θιηκαηνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο. 

 Ο ηξφπνο θαιιηέξγεηαο 

 Ο βαζκφο σξηκφηεηαο ηνπ θαξπνχ θαη ε πνηνηηθή ηνπ θαηάζηαζε . 

 Δ κέζνδνο ζπγθνκηδήο 

 Οη ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ηνπ θαξπνχ  

 Δ δηαδηθαζία θαη νη ζπλζήθεο επεμεξγαζίαο ηνπ θαξπνχ ζηε κνλάδα. 

 Σα κέζα θαη νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηεο ειηάο. 

 

4.8.1.2 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ 

 

Ο ειαηφθαξπνο, σο πξψηε χιε πξέπεη λα πιεξεί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

φζνλ αθνξά ζηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

Θα πξέπεη λα είλαη πγηήο, απαιιαγκέλνο απφ πξνζβνιέο, αζζέλεηεο, 

ηξαπκαηηζκνχο θαη γεληθψο αιινηψζεηο. 

Δ ζπιινγή ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη ε πξνκήζεηα ηνπ λα γίλεηαη φηαλ απηφο είλαη 

ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο. 

Δ θαιή πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ παξαγσγή 

επηηξαπέδηαο ειηάο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. 

Δ πξνζεθηηθή εθηέιεζε φισλ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ θαη θπξίσο ηεο 

ζπγθνκηδήο, 

Βμαζθαιίδεη θαξπφ θαζαξφ απφ πξνζβνιέο θαη ηνμηθά ππνιείκκαηα, ζην 

θαιχηεξν ζηάδην σξηκφηεηαο θαη ρσξίο ηξαπκαηηζκνχο θαη δέληξα πγηή θαη 
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παξαγσγηθά, κε ηζνξξνπεκέλε παξαγσγή. Γη’απηφ ν ξφινο ηνπ θαιιηεξγεηή 

είλαη θαζνξηζηηθφο. 

 

4.8.1.3 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ 

 

Δ δηαινγή θαη ε ηαμηλφκεζε ζπλήζσο ζηηο βηνκεραληθέο επεμεξγαζίεο, αλάινγα 

θαη κε ηελ ηππνινγία ηνπ πξντφληνο, γίλνληαη ζηηο δπκσκέλεο ειηέο απφ 

εξγαδφκελνπο αιιά θαη κε ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ρξψκαηνο κε ειεθηξνληθφ κάηη θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηεο πθήο ηνπο θαη ηνπ 

κεγέζνπο. 

Όπσο είλαη γλσζηό ν θαξπόο όισλ ησλ πνηθηιηώλ ηεο ειηάο (όρη κόλν ν 

αλώξηκνο αιιά θαη ν ώξηκνο) δελ είλαη βξώζηκνο ρσξίο  πξνεγνύκελε 

επεμεξγαζία.  

Απνηειεί εμαίξεζε ν θαξπόο ηεο Θξνπκπνειηάο ν νπνίνο θαηά ην ζηάδην 

ηεο σξίκαλζεο μεπηθξίδεη πάλσ ζην δέληξν κε ηελ επέκβαζε ελόο 

ελδύκαηνο. Έηζη κπνξεί λα θαηαλαισζεί θξέζθνο. Γηα λα ζπληεξεζεί 

όκσο θη ν θαξπόο ηεο ζξνπκπνιηάο απαηηεί ζρεηηθή επεμεξγαζία. 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ επεμεξγαζία ησλ ειηψλ ζε κία πξψηε, αο ηελ 

πνχκε πξνθαηεξγαζηαθή θάζε, θαη ηελ θχξηα θάζε. Τπάξρνπλ φκσο θαη 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη δπν θάζεηο ζπκπίπηνπλ, πρ. ζηηο ειηέο μεξάιαηνο φπσο 

θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξάζηλσλ ειηψλ (ησλ ιεγφκελσλ ηζπαληθνχ ηχπνπ). 

 

Σν μεπίθξηζκα 

πσο ήδε αλαθέξακε ην κεζνθάξπην(ε ζάξθα) ησλ ειηψλ φισλ ησλ πνηθηιηψλ 

πεξηέρεη ζε πςειφ πνζνζηφ, κηα πηθξή νπζία, ηελ ειεπξσπαΎλε ( ρεκηθά αλήθεη 

ζηηο πνιπθαηλφιεο). Δ νπζία απηή ζπλαληηέηαη ζ’ φινπο ηνπο ηζηνχο ηνπ 

δέληξνπ, γη απηφ θαη ηα θχιια ηεο ειηάο είλαη πηθξά. 

Παξφιν πνπ ε ειεπξσπαΎλε είλαη αθίλδπλε γηα ηνλ άλζξσπν, φπσο θαη ηα 

θιαβνλνεηδή ζπζηαηηθά ησλ εζπεξηδνεηδψλ, ζε αληίζεζε κε άιιεο πηθξέο 

νπζίεο ηνπ θπηηθνχ βαζηιείνπ πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη βιαβεξέο κέρξη 

θαη ζαλάζηκεο, είλαη απαξαίηεην λα ηελ απνκαθξχλνπκε απ’ ηνλ θαξπφ γηα λα 
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γίλεη απνδεθηά βξψζηκνο. Δ πείξα φκσο έδεημε φηη κηθξά πνζνζηά ηεο ( ζηηο 

ππφπηθξεο ειηέο) φρη κφλνλ δελ βιάπηνπλ αιιά θαιπηεξεχνπλ ηηο 

νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο θαη δξνπλ επλντθά ζε αξθεηέο 

παζήζεηο ηνπ ζηνκάρνπ θαη ζην ρακήισκα ηεο πίεζεο. 

Δ ειεπξσπαΎλε είλαη νπζία πδαηνδηαιπηή γη απηφ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ 

ιαδηνχ θεχγεη κε ηα ιηνδνχκηα. 

Δ πξψηε θάζεο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ειηψλ, ην μεπίθξηζκα, δελ είλαη άιιν 

παξά ε απνκάθξπλζε ηεο ειεπξσπαΎλεο. Δ ειεπξσπαΎλε απνκαθξχλεηαη: 

- κε ην βχζηζκα ησλ ειηψλ ζε θαζαξφ λεξφ γηα κηα πεξίνδν εκεξψλ, 

εβδνκάδσλ ή κελψλ αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ ειηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο (αιιάδνληαο ην λεξφ θάζε κέξα), ή κε επεμεξγαζία ηνπο γηα κεξηθέο 

ψξεο κε δηάιπκα NaOH (θαπζηηθνχ λαηξίνπ, ζφδαο- φρη νηθηαθήο).Σν θαπζηηθφ 

λάηξην δηαπνηίδεη ηελ ζάξθα  ε νπνία παίξλεη βαζππξάζηλν ρξψκα. Αελ πξέπεη 

φκσο λα θηάζεη κέρξη ην θνπθνχηζη γηαηί δελ επηδξά κφλν ζηελ ειεπξσπαΎλε 

αιιά δηαιχεη θαη άιια ζπζηαηηθά απαξαίηεηα γηα ηελ δχκσζε θαη ηελ δηαηξνθή. 

Γη απηφ απαηηείηαη ζπλερήο νπηηθφο έιεγρνο ηεο δηείζδπζεο ζηε ζάξθα ηνπ 

θαπζηηθνχ λαηξίνπ θφβνληαο θαηά κήθνο έλα θνκκάηη θαξπνχ θηάλνληαο κέρξη 

ην θνπθνχηζη. ηελ πνηθηιία Gordal ε δηείζδπζε δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 

50% ηνπ πάρνπο ηεο ζάξθαο, ζε άιιεο πνηθηιίεο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν. 

Ζ ρξήζε δηαιύκαηνο θαπζηηθνύ λαηξίνπ (ζόδαο) ζην μεπίθξηζκα πνιιώλ 

εκπνξηθώλ ηύπσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πξάζηλσλ ειηώλ απαηηεί θαη κηα 

δηαδηθαζία ζσζηήο απόπιπζεο ηνπο. 

Ζ δύκσζε 

Δ δεχηεξε θάζε απνζθνπεί θαηά θχξην ιφγν ζηελ δεκηνπξγία ησλ θαηαιιήισλ 

ζπλζεθψλ γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο θη απνηειείηαη απφ ηελ πξφζζεζε αιαηηνχ 

θαη ηελ δηεμαγσγή γαιαθηηθήο δχκσζεο ησλ δπκψζηκσλ ζπζηαηηθψλ ηεο 

ζάξθαο ηνπ θαξπνχ ζε αλαεξνβησηηθφ πεξηβάιινλ. 

Σα δπκψζηκα ζπζηαηηθά δελ είλαη άιιν απφ ηα δάραξα πνπ πεξηέρνληαη ζηε 

ζάξθα ηεο ειηάο ζε πνζνζηφ πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία ηεο ειηάο (ε 

ηζπαληθή Gordal, θέξ’ εηπείλ, είλαη πινχζηα ζε δάραξα ελψ αληίζεηα ε δηθή καο 

ε Κνλζεξβνιηά είλαη θησρή), απφ ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, απφ ηηο θαιιηεξγεηηθέο 

θξνληίδεο, απφ ηνλ βαζκφ δξαζηηθφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο κε θαπζηηθφ λάηξην 
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θαη ηνλ ζρεηηθφ βαζκφ απφπιπζεο (ζηηο  ηππνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζφδα), θιπ. 

Σα δάραξα πεξλψληαο απφ ηελ ζάξθα ζην θαζαξφ λεξφ ή ζηελ άικε 

δεκηνπξγνχλ ην ππφζηξσκα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη ηα γαιαθηνβαθηεξίδηα 

αξρίδνληαο έηζη ηελ δηαδηθαζία ηεο δχκσζεο. 

Δ δχκσζε ησλ δαράξσλ πξνθαιεί ηελ παξαγσγή γαιαθηηθνχ νμένο θαη 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ εθιχεηαη ζην δηάιπκα ρσξίο λα ζρεκαηίδεη 

θπζαιίδεο (φπσο ηνπλαληίνλ γίλεηαη κε ηνλ κνχζην φηαλ ’’βξάδεη’’). ηαλ ην 

γαιαθηηθφ νμχ θηάζεη έλα νξηζκέλν πνζνζηφ ζηελ άικε (0.8-1 γξ.%, ph 3.6-

4,0) ε δχκσζε ζηακαηάεη. 

ηελ πξάμε κεηά ην μεπίθξηζκα, φπσο θη αλ έγηλε, νη ειηέο κπαίλνπλ ζηελ άικε 

(κε πνζνζηφ 8-10% αιάηη) θαη θαιχπηνληαη απ’ απηή. 

Έλα πνζνζηφ ηνπ αιαηηνχ ιίγν-ιίγν πεξλάεη ζηελ ζάξθα ελψ ηα πδαηνδηαιπηά 

ζπζηαηηθά ηεο ζάξθαο πεξλνχλ ζηελ άικε ψζπνπ εγθαζίζηαληαη έλα ηζνδχγην, 

έηζη πνπ ην αιάηη πνπ κέλεη ζηελ άικε θαηεβαίλεη ζηα 5-6,5% παξακέλνληαο ζ’ 

απηφ ην επίπεδν γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ δχκσζεο. Καηφπηλ κε κηα 

κεξηθή επηζηξνθή ηνπ αιαηηνχ απφ ηελ ζάξθα ζηελ άικε αλεβαίλεη ζηγά-ζηγά 

ζην 7-8%. 

Σα γαιαθηνβαθηήξηα δελ είλαη θίινη ηνπ αιαηηνχ αιιά αληέρνπλ θη 

αλαπηχζζνληαη ζηελ άικε εθφζνλ ην αιάηη ηεο δελ πεξλάεη ην 8% πεξίπνπ. 

ζν ρακειφ είλαη ην πνζνζηφ ηνπ αιαηηνχ ηφζν θαιχηεξα γηα ηελ αλάπηπμή 

ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηελ ζεξκνθξαζία πξέπεη λα μέξνπκε φηη ε αλάπηπμε ησλ 

γαιαθηνβαθηεξίσλ αξρίδεη γχξσ ζηνπο 15-18 °C γηα λα γίλεη ηδεψδεηο γχξσ 

ζηνπο 23-27 °C. Θεξκνθξαζίεο αλψηεξεο ησλ 30 °C εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμή 

ηνπο θη επνκέλσο ηελ δχκσζε. 

Έρεη δε κεγάιε ζεκαζία ε δχκσζε λα γίλεηαη ζε θαζεζηψο αλαεξνβίσζεο, θη 

αθφκε θαιχηεξα πιήξνπο αλαεξνβίσζεο, απνθιείνληαο κ’ άιια ιφγηα ηελ 

επαθή ησλ ειηψλ κε ην νμπγφλν ηνπ αέξα. Κη απηφ γηα λα απνθεπρζεί ε 

αλάπηπμε νμεηδσηηθψλ κηθξνβίσλ πνπ δεκηνπξγεί ηελ πέηζα ζηελ επηθάλεηα 

ηεο άικεο. Δ αλάπηπμή ηνπο ζίγνπξα, αξγά ή γξήγνξα, ζα ραιάζεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο κέρξη ηελ ηειηθή αρξήζηεπζή ηνπ. 
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Δ δηάξθεηα ηεο δχκσζεο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο ε 

νπνία δηαθέξεη αλάινγα θαη κε ηελ εκπνξηθή ηππνινγία ηνπ πξντφληνο (π.ρ. 

καχξεο ψξηκεο ή πξάζηλεο).θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ δηάθνξα ζηάδηα 

Δ δχκσζε π.ρ. ησλ πξάζηλσλ ειηψλ ηζπαληθνχ ηχπνπ είλαη ίζσο ε 

πνιππινθφηεξε θαη αλακθηζβήηεηα ε πην εθβηνκεραληζκέλε. Ώπαηηεί ζπλερή 

παξαθνινχζεζε θαη δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο. Έηζη κεηά ην μεπίθξηζκα κε 

θαπζηηθφ λάηξην (ζφδα) αθνχ πεξάζνπλ, κεηά ηελ απφπιπζε, ζε δεμακελέο 

άικεο απαηηνχλ πιήξε αλαεξνβνίσζε θαη μίληζκα ηεο άικεο κε δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, θη αλ δελ είλαη αξθεηφ, κε νμέα (μίδη, γαιαθηηθφ νμχ, πδξνρισξηθφ). 

Ώλ ηα δπκψζηκα ζπζηαηηθά δελ επαξθνχλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ 

ακπινζηξφπη ή δαραξφδε, φπσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν εκβνιηαζκφο 

ηεο άικεο κε θαζαξέο θαιιηέξγεηεο γαιαθηνβαθηεξηδίσλ, (ηδηαίηεξα ζηα 

θαηλνχξγηα εξγνζηάζηα ζην ρψξν ησλ νπνίσλ πζηεξνχλ). 

Ώπαηηείηαη επίζεο ε ζπλερήο δηφξζσζε ηεο αιαηνπεξηεθηηθφηεηαο κε ηελ 

πξφζζεζε λένπ αιαηηνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ αιαηηνχ 

κεηαμχ ζάξθαο θαη άικεο. 

 

ηελ  πεξίπησζε  ηώξα  πνπ ηηο ειηέο  ζέινπκε λα ηηο  κεηαθέξνπκε  ζηα 

ειαηνηξηβείν: Πώο λα δηαηεξνύκε ηηο ειηέο. 

 

Σηο ειηέο πξέπεη λα ηηο ιηνηξηβνχκε ην πνιχ ηξεηο εκέξεο χζηεξα απφ ην 

κάδεκα, πξηλ δειαδή αλάςνπλ θαη ραιάζεη ε πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ. Χζηφζν 

ζπκβαίλεη ζρεδφλ πάληνηε λα κελ κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε ηηο ειηέο ακέζσο 

θαη λα είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ηηο δηαηεξήζνπκε γηα ιίγεο εκέξεο. ηελ 

πεξίζηαζε απηή πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα ηηο δηαηεξήζνπκε κνλάρα 4-5 κέξεο 

γηαηί μέξνπκε πσο νη θξέζθεο ειηέο δίλνπλε ην θαιφ ιάδη. 

Παιηά  ε απνζήθε  έπξεπε λα είλαη θαζαξή θαη πιαθνζηξσκέλε, λ' απιψλνπκε 

απάλσ ηηο ειηέο ζε πάρνο φρη κεγαιχηεξν απφ 20-30 πφληνπο.  

κσο θαιχηεξα είλαη λα ηηο δηαηεξήζνπκε ζε θαιακσηέο πνχ είλαη είδνο 

ηειάξσλ. 

Ο πάηνο ηεο θαιακσηήο απηήο είλαη θακσκέλνο κε πήρεο ή θαιάκηα 

θαξθσκέλα ζε ηέηνηα απφζηαζε πνπ λα κελ πέθηνπλ νη ειηέο θαη ζε θάζε γσληά 

έρεη σο 8 πφληνπο ηάθν γηα πφδηα. 
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αλ ηελ θαιακσηή απηή θηηάλνκε πνιιέο, ηηο γεκίδνκε κ' ειηέο θαη πηζψλνπκε ηε 

κηα απάλσ ζηελ άιιε ζ' απνζήθε πνχ λ' αεξίδεηαη θαιά απφ δπν κέξε κε 

παξάζπξα. Έηζη νη ειηέο δχζθνια αλάβνπλ γηαηί παίξλνπλ απφ παληνχ αέξα. 

 Βίλαη αιήζεηα πσο νη θαιακσηέο ζηνηρίδνπλ κα ζα ηηο έρνπκε γηα πάληα θαη ζα 

κπνξνχκε λα δηαηεξνχκε ηηο ειηέο πεξηζζφηεξεο εκέξεο θαη ζ' απνζήθε 

ζρεηηθψο κηθξή.  

ζπνπ λα έξζεη ε ζεηξά λ' αιέζνπκε ηηο ειηέο, είηε πνιιέο έρνπκε είηε ιίγεο 

κπνξνχκε λα ηηο δηαηεξήζνπκε θαιά κε έλα απφ ηνχο ηξφπνπο πνπ είπακε.  

Οη ειαηνπαξαγσγνί πνπ ζα ζειήζνπλ λα δηαηεξήζνπλε ηηο ειηέο ηνπο φζν ην 

δπλαηφ ιηγφηεξν θαηξφ γηα λα θάλνπλ δηαιερηφ ιάδη κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλε 

κεηαμχ ηνπο θαη θαηφπη κε ηα ιηνηξίβηα γηα λα θαλνλίζνπλε ηηο δνπιεηέο ηνπο κ' 

έλα ηξφπν πνπ λα μέξεη απφ πξσηχηεξα θάζε λνηθνθχξεο πνηα κέξα νξηζκέλσο 

ζα ιηνηξηβήζεη ηηο ειηέο ηνπ. 

 Έηζη ζα μέξεη θαζέλαο πνηέ ζα καδέςεη ηηο ειηέο ηνπ γηα λα κελ ηηο θξαηεί πνιχ 

θαηξφ ζηελ απνζήθε.  

 

ηελ  πεξίπησζε  ηώξα  πνπ ηηο ειηέο  ζέινπκε λα ηηο  κεηαθέξνπκε  ζηα 

ειαηνηξηβείν: Πώο λα δηαηεξνύκε ηηο ειηέο. 

 

Σηο ειηέο πξέπεη λα ηηο ιηνηξηβνχκε ην πνιχ ηξεηο εκέξεο χζηεξα απφ ην 

κάδεκα, πξηλ δειαδή αλάςνπλ θαη ραιάζεη ε πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ. Χζηφζν 

ζπκβαίλεη ζρεδφλ πάληνηε λα κελ κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε ηηο ειηέο ακέζσο 

θαη λα είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ηηο δηαηεξήζνπκε γηα ιίγεο εκέξεο. ηελ 

πεξίζηαζε απηή πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα ηηο δηαηεξήζνπκε κνλάρα 4-5 κέξεο 

γηαηί μέξνπκε πσο νη θξέζθεο ειηέο δίλνπλε ην θαιφ ιάδη. 

Παιηά  ε απνζήθε  έπξεπε λα είλαη θαζαξή θαη πιαθνζηξσκέλε, λ' απιψλνπκε 

απάλσ ηηο ειηέο ζε πάρνο φρη κεγαιχηεξν απφ 20-30 πφληνπο.  

κσο θαιχηεξα είλαη λα ηηο δηαηεξήζνπκε ζε θαιακσηέο πνχ είλαη είδνο 

ηειάξσλ .  

Ο πάηνο ηεο θαιακσηήο απηήο είλαη θακσκέλνο κε πήρεο ή θαιάκηα 

θαξθσκέλα ζε ηέηνηα απφζηαζε πνπ λα κελ πέθηνπλ νη ειηέο θαη ζε θάζε γσληά 

έρεη σο 8 πφληνπο ηάθν γηα πφδηα,  
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αλ ηελ θαιακσηή απηή θηηάλνκε πνιιέο, ηηο γεκίδνκε κ' ειηέο θαη πηζψλνπκε ηε 

κηα απάλσ ζηελ άιιε ζ' απνζήθε πνχ λ' αεξίδεηαη θαιά απφ δπν κέξε κε 

παξάζπξα. Έηζη νη ειηέο δχζθνια αλάβνπλ γηαηί παίξλνπλ απφ παληνχ αέξα. 

 Βίλαη αιήζεηα πσο νη θαιακσηέο ζηνηρίδνπλ κα ζα ηηο έρνπκε γηα πάληα θαη ζα 

κπνξνχκε λα δηαηεξνχκε ηηο ειηέο πεξηζζφηεξεο εκέξεο θαη ζ' απνζήθε 

ζρεηηθψο κηθξή.  

ζπνπ λα έξζεη ε ζεηξά λ' αιέζνπκε ηηο ειηέο, είηε πνιιέο έρνπκε είηε ιίγεο 

κπνξνχκε λα ηηο δηαηεξήζνπκε θαιά κε έλα απφ ηνχο ηξφπνπο πνπ είπακε.  

Οη ειαηνπαξαγσγνί πνπ ζα ζειήζνπλ λα δηαηεξήζνπλε ηηο ειηέο ηνπο φζν ην 

δπλαηφ ιηγφηεξν θαηξφ γηα λα θάλνπλ δηαιερηφ ιάδη κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλε 

κεηαμχ ηνπο θαη θαηφπη κε ηα ιηνηξίβηα γηα λα θαλνλίζνπλε ηηο δνπιεηέο ηνπο κ' 

έλα ηξφπν πνπ λα μέξεη απφ πξσηχηεξα θάζε λνηθνθχξεο πνηα κέξα νξηζκέλσο 

ζα ιηνηξηβήζεη ηηο ειηέο ηνπ. 

 Έηζη ζα μέξεη θαζέλαο πνηέ ζα καδέςεη ηηο ειηέο ηνπ γηα λα κελ ηηο θξαηεί πνιχ 

θαηξφ ζηελ απνζήθε.  

 

4.9 ΔΛΑΗΟΣΡΗΒΔΗΑ ΣΑ ΠΑΛΗΑ ΥΡΟΝΗΑ… 

 

Σα ζχγρξνλα ειαηνηξηβεία ε κέζνδνο ηεο παξαγσγήο γίλεηαη δηα ηεο 

θπγνθέληξνπ δχλακεο. 

Βλψ ζηα παιηά ειαηνηξηβεία ε παξαγσγή ειαηφιαδνπ γηλφηαλε δηα ηεο πηέζεσο. 

Παιηά  δελ ππήξραλ ηα απνθινησηήξηα θαη ηα θχια ηα θαζάξηδαλ νη εξγάηεο ή ν 

θφζκνο ε ηξηβή γηλφηαλε ζε κχιν κε κεγάιεο 

πέηξεο πνπ γπξλνχζαλε γχξν γχξν κε 

απνηέιεζκα λα έιησλαλ ηελ ειηά θαη λα 

έβγαηλε ε ειαηνδχκε θαη έκπαηλε ζε ζάθνπο 

θιεηζηνχο θαη ηα πίεδαλ ζε πδξαπιηθά 

πηεζηήξηα γηα λα  βγεη ην ιάδη κε πνιχ θαπηφ 

λεξφ ζε ζεξκνθξαζίεο 70-80 βαζκνχο (φζν 

πνην ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηφζν πνην 

πνηνηηθφ είλαη ην ιάδη).Σα θαηλνχξγηα 

ειαηνηξηβεία είλαη πνην πνηνηηθά απηά παιαηά. 
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4.10  ΤΓΥΡΟΝΑ ΔΛΑΗΟΣΡΗΒΔΗΑ 

Σα ζχγρξνλα ειαηνπξγεία είλαη αλεμάξηεηεο βηνκεραλίεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ 

άθζνλν λεξφ γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ειηψλ. Οη δηάθνξνη 

ρψξνη ηνπ ειαηνπξγείνπ αεξίδνληαη θαιά, είλαη ζηεγλνί θαη έρνπλ ζεξκηθή 

κφλσζε. Τπάξρνπλ, σζηφζν, νξηζκέλα κηθξά ειαηνπξγεία πξνζαξηεκέλα ζηα 

αγξνθηήκαηα, φπνπ ε επεμεξγαζία γίλεηαη κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα• νη 

αγξφηεο ηα νλνκάδνπλ ιηαξνύβηα ή ιηνηξίβηα. 

ηα ειαηνπξγεία ε επεμεξγαζία αξρίδεη κε ην δχγηζκα, ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ην 

πιχζηκν ησλ ειηψλ.  

Οη ειηέο, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε  ηειάξα κεηαθέξνληαη κε αλαβαηφξηα ζε κηα 

κεγάιε ιεθάλε ε νπνία βξίζθεηαη ζε έλα χςσκα ηνπ ειαηνπξγείνπ.  

Ώπφ εθεί πέθηνπλ κε ρναλνεηδείο αγσγνχο ζην ειαηνηξηβείν, πνπ απνηειείηαη 

απφ ζξαπζηήξεο ή κπιφιηζνπο.  

Μεηά ηελ πξψηε ζχλζιηςε θαη έθζιηςε εμάγεηαη ην πξψην ιάδη θαη παξακέλεη ν 

ειαηνπνιηφο.  

Ο ειαηνπνιηφο κεηαθέξεηαη ζε έλα δεχηεξν ειαηνπηεζηήξην (πίεζε κε 

αλεξρφκελν θχιηλδξν), απφ ην νπνίν εμάγεηαη ην δεχηεξν ιάδη. 

 Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηξίηε έθζιηςε, απφ ηελ νπνία ζπγθεληξψλνληαη 

ζε ιεθάλεο ηα ππνιείκκαηα ηνπ ειαηνθάξπνπ (ππξήλα ή ειαηνπιαθνχληεο).  

ηε ζπλέρεηα, ε ππξήλα δηνρεηεχεηαη ζε ιέβεηεο, φπνπ αλαδεχεηαη θαη 

ζεξκαίλεηαη έσο ηνπο 80-90 βαζκνχο Κειζίνπ. 

ην ζηάδην απηφ, κε ηε βνήζεηα ηζρπξψλ πδξαπιηθψλ πηεζηεξίσλ, εμάγεηαη θαη 

άιιν ιάδη απφ ηνπο ειαηνπιαθνχληεο (ππξήλα), ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην 

ίδεκα (κνχξγα) κε απηφκαην δηαρσξηζκφ κέζα ζε δεμακελέο (ιίκπεο, 

ππνιήλαηα) θαη, θαηφπηλ, ζε ηαρχζηξνθνπο θπγνθεληξηθνχο 

ειαηνδηαρσξηζηήξεο. 

 ηα ειαηνπξγεία ππάξρνπλ επίζεο δεμακελέο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη 

κνχξγεο θαη ηα λεξά ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ειηψλ. Ώπηά, αθνχ παξακείλνπλ ζηηο 

δεμακελέο πεξίπνπ γηα 20 εκέξεο, πεξλνχλ απφ θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηήξα 

θαη δίλνπλ ππξελέιαηα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξαζθεπή ζαπνπληψλ.  

Σα πγξά ππνιείκκαηα (θαηζίγαξνο) απνμεξαίλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ιηπάζκαηα, σο λνκή δψσλ ή σο θαχζηκε χιε. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε 

ζπζπεηξψλνληαη κε πίζζα ζε θχβνπο, ζε ζεξκνθξαζία 70 βαζκψλ θειζίνπ. 
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Ώλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο, 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επνρή ηεο 

ζπγθνκηδήο ησλ ειηψλ, κπνξνχλ 

λα πξνθχςνπλ ζηα ειαηνπξγεία 

δηαθνξεηηθά δεπηεξεχνληα 

πξντφληα ή δηαθνξεηηθφ ιάδη απφ 

ηηο ππξήλεο (ππξελέιαην), απφ ηηο 

δπκσκέλεο ειηέο, απφ ηα 

ππνιείκκαηα ηεο ζάξθαο ησλ 

θαξπψλ θιπ. Σα ειαηφιαδα πνπ 

θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην δηαθξίλνληαη ζε θπζηθά βξψζηκα θαη ζε βηνκεραληθά. 

Σα πξψηα δηαθξίλνληαη ζε αγνπξέιαηα θαη ζε έιαηα πξψηεο, δεχηεξεο ή ηξίηεο 

πνηφηεηαο.  
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4.11 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΤΡΖΝΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

Σελ ππξήλα ηελ πξνσζνχκε κε θνξηεγά ζηα εξγνζηάζηα πνπ ιέγνληαη 

ππξελνειαηνπξγεία εθεί κε ηελ κέζνδν ηνπ εθρπιίζκαηνο εμάγεηαη ην 

ππξελέιαην θαη ε πξψηε χιε γηα ηελ θαηαζθεπή ζαπνπληψλ .ηαλ είλαη 

μεθάζαξε εληειψο θαη απηφ πνπ απνκέλεη ην θαζαξφ πιένλ θνπθνχηζη είλαη 

κηαο πνιχο θαιήο πνηφηεηαο γηα πξψηεο χιεο θαχζηκν. Δ θχξηα ρξήζε ηνπ 

ππξελφμπινπ είλαη ε παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηελ θαχζε ηνπ, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιπθζνχλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ 

ππξελειαηνπξγείσλ. 

Σν ππξελφμπιν ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο σο θαχζηκε χιε: 

 ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

 ζε αξηνπνηεία θαη ηπξνθνκία, θαη 

 γηα ζέξκαλζε ησλ ζεξκνθεπίσλ ην ρεηκψλα. 

Ώθφκα είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπκπιεξσκαηηθή πξψηε χιε καδί 

κε μπινηεκαρίδηα ζηε βηνκεραλία ησλ πιαζηηθψλ . 

 

ΏΠΟΐΛΔΣΏ 

Σα απφβιεηα ηα πξνσζνχληαη ζε δεμακελέο θαζίδεζεο θαη απφ θεη 

δηαρσξίδνληαη ζε ζηεξεά θαη πγξά .ηα ζηεξεά πξνζζέηνπκε θαη ηα θχια θαη κε 

ηελ πάξνδν ηνλ ρξφλσλ δεκηνπξγνχκε θαιήο πνηφηεηαο ιίπαζκα.   

           

           

 

ΤΜΠΒΡΏΜΏ: Δ ειηά είλαη έλα άγην δέλδξν  πνπ δελ πεηάκε ηίπνηα. 

Σν ειαηφιαδν ζίγνπξα ζαο είλαη γλσζηφ. 

 Ίζσο κάιηζηα λα έρεηε αθνχζεη ζην ζρνιείν ή απφ ηνπο γνλείο ζαο πσο είλαη 

θαιφ γηα ηελ θαιή καο πγεία...  

 

Πάκε φκσο έλα ζηνίρεκα πσο δελ μέξεηε ΠΟΟ θαιφ είλαη γηα καο ην 

ειαηφιαδν;  
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4.12 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο ειαηνιάδνπ 

       

Οη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ βαζίδνληαη ζε απηέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

αθελφο απφ ηελ Β.Β. θαη αθεηέξνπ απφ ην Αηεζλέο πκβνχιην Βιαηνιάδνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Β.Β. θαη ηνπ 

Αηεζλνχο πκβνπιίνπ Βιαηνιάδνπ ηθαλνπνηείηαη ε απζηεξφηεξε απαίηεζε. 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ 

ειαηνιάδνπ είλαη ηα εμήο: 

1. Δ νμχηεηα ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ θξηηήξην πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ειαηνιάδνπ , αθνχ κα βάζε απηή , ην ειαηφιαδν δηαθξίλεηαη ζε 

βξψζηκν(νμχηεηα κέρξη θαη 3,3% ) θαη βηνκεραληθφ (νμχηεηα κεγαιχηεξε απφ 

3,3% ) 

2. Δ νμείδσζε , ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νπνίαο γίλεηαη θπξίσο κε ηελ κέηξεζε 

ησλ ππεξνμεηδίσλ , ηελ απνξξφθεζε ζην ππεξηψδεο θάζκα θαη άιιεο ηερληθέο. 

ην παξζέλν ειαηφιαδν, ν αξηζκφο ησλ ππεξνμεηδίσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 20. 

3. Σν ρξψκα, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο ησλ ιηπνδηαιπηψλ ρξσζηηθψλ 

(ρισξνθχιιεο, μαλζνθχιιεο , θαξνηίλεο θιπ.) ζην ζηάδην ηεο ζπγθνκηδήο . 
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4. Σα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν έιεγρνο ησλ νπνίσλ απνηειεί 

αδηακθηζβήηεηα ην βαζηθφηεξν θξηηήξην πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο. Δ γεχζε ηνπ 

ειαηνιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία ησλ πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ, θαζψο 

επίζεο απφ ηα ιηπαξά νμέα, θπξίσο ην ειατθφ θαη ην ιηλειατθφ  θαη απφ ηηο 

πνιπθαηλφιεο.    

 

ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

Σα ειεγρφκελα ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ηελ γεχζε, ην ρξψκα θαη ην άξσκα 

ηνπ ειαηνιάδνπ. 

 Ληπαξή αίζζεζε ζηελ αθή θαη ζην ζηφκα,  πνπ νθείιεηαη ζηελ 

πεξηεθηηθφηεηα κεγάινπ πνζνζηνχ ηξηγιπθεξηδίσλ. 

 Πηθξή γεχζε θαη θάςηκν ζην ιαηκφ ζηα θξέζθα ειαηφιαδα, εμαηηίαο θπζηθψλ 

αληηνμεηδσηηθψλ ησλ θαηλνιψλ. Δ ραξαθηεξηζηηθή πηθξή γεχζε ησλ ειαηνιάδσλ 

νθείιεηαη θαη ζηελ χπαξμε ηεο ειεπξσπατλεο 

 Υξψκα ειαηνιάδνπ πνπ νθείιεηαη ζηηο ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρεη φπσο 

ε ρισξνθχιιε θαη ηα δηάθνξα θαξνηηλνεηδή.  

 Υαξαθηεξηζηηθή γεχζε θαη άξσκα πνπ νθείινληαη ζηα πηεηηθά ζπζηαηηθά, 

φπσο ε πδξνγνλάλζξαθεο, αιδευδεο θαη αιεηθαηηθέο αιθνφιεο, εζηέξεο, 

θεηφλεο, θ.ιπ.      

 

Πώο λα δηαηεξνύκε ην ιάδη. 

Σν ιάδη είλαη πνιχ ληειηθάην θαη εχθνια ηζαγγίδεη ζε πγξή ή δεζηή απνζήθε ή 

παίξλεη αέξα ζε πηζάξη μέζθεπν. Καηάιιειε απνζήθε είλαη ε δξνζεξή θαη 

ζηεγλή.  

Σν ιάδη απφ ην ρεηκψλα πνπ ζα κπεη ζηελ απνζήθε σο ηελ άλνημε είλαη 

απαξαίηεην λα κεηαγγηζηεί 2-3 θνξέο ζε θαζαξά πηζάξηα γηα λα μερσξίζεη απφ 

ηε κνχξγα πνπ ην ηαγγίδεη. 

 ηαλ έρνπκε δηπιηζηήξην δελ ην κεηαγγίδνπκε παξά ην δηπιίδνκαη πξψηα θαη 

χζηεξα η' απνζεθεχνκαη.  

Σν ιάδη πνπ δε ζα πνπιεζεί ακέζσο ην βάδνπκε ζε πηζάξηα θαζαξά θη απφ 

κέζα θαιά αιεηθσκέλα γηαηί ζαλ ηδξψλνπλ ην ιάδη ηζαγγίδεη.  

Ώληί πηζαξηνχ κπνξνχκε λα κεηαρεηξηζηνχκε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ιαδηνχ 

ηελεθεδέληα δνρεία ή ληακηηδάλεο γηα ηα δηαιερηά. 
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 ε αγάλσηα ζηδεξέληα θαη γεληθά κεηάιιηλα δνρεία δελ πξέπεη πνηέ λα βάδνπκε 

ιάδη γηαηί ραιάλε. 

Σα πηζάξηα θαη ηα δνρεία πνχ ζα βάινπκε ην ιάδη πξέπεη πξψηα λα ηα 

πιχλνπκε θαιά κε θξχν λεξφ θαη πνηάζα ή ζφδα θαη λα ηα μεπιχλνπκε κε 

κπφιηθν θξχν λεξφ 2-3 θνξέο. Ανρεία πιπκέλα κε δεζηφ έρνπλε κπξνπδηά 

ιαδίιαο.  

ΐαξέιηα πνπ είραλ ιάδη θαη ζέινκε λα ηα μαλαγεκίζνπκε πξέπεη λα ηα 

πιχλνπκε κε θαπζηηθή ζφδα (ζπίξην ηνπ ζαπνπληνχ).  

Σνπο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνχ πνπ θάλεη ηηο πην δπλαηέο δέζηεο έρνπκε θαη ην 

κεγαιχηεξν θφβν λα ηαγγίζεη ην ιάδη θαη γηα λα ην πξνθπιάμνπκε πξέπεη λα 

ιάβνπκε ζρεηηθά κέηξα ζηελ απνζήθε θαη ζηα δνρεία. 

 Δ απνζήθε πξέπεη λα έρεη ζεξκνθξαζία 10-12 βαζκνχο θαη ιίγν θψο θαη λα 

είλαη μεξή θαη πνιχ θαζαξή.  

Βίλαη θαιφ  λ' απνιπκαίλνπκε ηνπο ηνίρνπο θαη ην πάησκα ηεο απνζήθεο κε 

αζβέζηε ή κε γαιαδφπεηξα  πνχ εκπνδίδνπλ απφ ην λα πηάζνπλε κνχρια νη 

ηνίρνη. 

4.12.1 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ   ΚΑΗ   ΤΓΔΗΑ 

Σν ειαηφιαδν είλαη ε βάζε ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, ε νπνία έρεη 

απνδεηρζεί φηη απνηειεί πξφηππν ζσζηήο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη 

παξάγνληα καθξνδσίαο. 

Οη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ειαηφιαδνπ έγθεηληαη ζηελ ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε. Σν 

ειαηφιαδν απνηειείηαη απφ ειατθφ νμχ, ιηλειατθφ νμχ, παικεηηθφ θαη ζηεαηηθφ 

νμχ θαη απφ θπηνζηεξφιεο ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ. 

 Ώπφ ηα ζηνηρεία απηά, κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ άλζξσπν έρεη ην ιηλειατθφ νμχ, 

ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ νδεγεί ζε ζεηξά βιαβψλ, φπσο θαζπζηέξεζε ηεο 

αλάπηπμεο, δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ θ.ι.π. 

Σν ειαηφιαδν πεξηέρεη 60-80% κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα ηα νπνία είλαη πνιχ 

πην αλζεθηηθά ζε νμεηδσηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηα πνιπαθφξεζηα πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα ζπνξέιαηα. 
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4.12.2 ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 

 

 

Ώλέθαζελ θεκίδνληαλ γηα ηελ πινχζηα θιεξνλνκηά ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

καγεηξηθήο νη κεζνγεηαθέο ρψξεο . Δ κεζνγεηαθή δίαηηα απνηέιεζε ην ζεκείν 

αλαθνξάο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηξέθνληαλ νη ιανί ησλ γχξσ πεξηνρψλ. 

ηηο κέξεο καο, ε κεζνγεηαθή δίαηηα πξνβάιιεηαη σο δηαηξνθηθφ πξφηππν απφ 

ηνπο επηζηήκνλεο θαη έρεη γίλεη επξέσο γλσζηή, ράξε ζηηο έξεπλεο πνπ 

απνθαιχπηνπλ ηνλ επεξγεηηθφ ηεο ξφιν ελάληηα ζε νξηζκέλεο παζήζεηο. 

Πνιιέο παξαιιαγέο ζπλαληά θαλείο ζηε κεζνγεηαθή δίαηηα, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ρσξψλ πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηε Μεζφγεην 

ζάιαζζα.  

Χζηφζν, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ εηδψλ είλαη ην ειαηόιαδν, ην νπνίν 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο θαη 

αθφξεζηα ιηπαξά, ηα πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη κνλναθφξεζηα. 

Ώθνινπζνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο: 

1. Βίλαη πινχζηα ζε θξνύηα θαη ιαραληθά -ηδίσο ζε απηά κε θχιια- θπξίσο 

σκά ή ειαθξψο καγεηξεκέλα. 

2. Πεξηέρεη πνιιά δεκεηξηαθά θαη δπκαξηθά, παξαδνζηαθά θηηαγκέλα, απφ 

ζηάξη νιηθήο αιέζεσο. 

3. Τπάξρεη αθζνλία ζε φζπξηα, ζε μεξνχο θαξπνχο θαη ζπφξνπο. 

4. Σα δσηθά πξντόληα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη 

θπξίσο ην θφθθηλν θξέαο θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πξέπεη λα 
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θαηαλαιψλνληαη κε κέηξν. πλίζηαηαη ην θνηφπνπιν θαη γεληθψο ηα πνπιεξηθά. 

Μπνξνχλ λα θαηαλαιψλνληαη έσο θαη ηέζζεξα απγά ηελ εβδνκάδα. 

5. Δ δίαηηα είλαη πινχζηα ζε ςάξη θαη ζαιαζζηλά, ζπνπδαία πεγή γηα Χκέγα – 

3 ιηπαξά νμέα. Παξφιν πνπ έρεη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο (πεξίπνπ ην 

35% ησλ ζεξκίδσλ πνπ ιακβάλνπκε), είλαη ρακειή ζε δσηθφ ιίπνο (7-8%). 

6. Πξνηηκάηαη ην ειαηόιαδν, ην νπνίν απμάλεη ην επίπεδν ηεο θαιήο 

ρνιεζηεξίλεο – HDL. 

7. Σν θξαζί πξέπεη λα θαηαλαιψλεηαη κε κέηξν – έλα κε δχν πνηήξηα ηελ 

εκέξα καδί κε ην γεχκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.3 ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

Σν ιάδη απνηεινχζε απφ ηελ αξραηφηεηα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο 

δηαηξνθήο. Σν ιάδη εθηφο απφ βαζηθή ηξνθή απνηεινχζε απαξαίηεηε θαχζηκε 

χιε γηα θσηηζκφ, αθνχ κε ιάδη έθαηγαλ νη ιχρλνη. Ώπηή ε ρξήζε ηνπ επηβηψλεη 

ζήκεξα ζηα θαληήιηα. Αηαδεδνκέλε επίζεο ήηαλ ε ρξήζε ηνπ ζηε ζσκαηηθή 

πγηεηλή. Βπάιεηςε ηνπ ζψκαηνο κε ιάδη πξνζηάηεπε απφ ηνλ ήιην ή ην ςχρνο. 

Μεηά ην ινπηξφ γηλφηαλ επάιεηςε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο θφκεο κε αξσκαηηθφ 

ιάδη, θαζψο απηφ ήηαλ ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ πνιιψλ αξσκάησλ. Δ ζξεπηηθή, 
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δηαηξνθηθή θαη βηνινγηθή αμία ηνπ ειαηφιαδνπ γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη γη’απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ζπγθαηαιέγεηαη ζηε 

ιίζηα ησλ 10 σθειηκφηεξσλ εηδψλ δηαηξνθήο. 

 Σν ειαηφιαδν εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζε βηβιίν καγεηξηθήο πξηλ απφ 

2.000 ρξφληα.  

  Σν ειαηφιαδν δελ πεξηέρεη ρνιεζηεξφιε θαη άιαηα.  

  Σν ειαηφιαδν ζπκπιεξψλεη ηε γεχζε ησλ θαγεηψλ, αιιά, επεηδή κφλν ηνπ 

έρεη πινχζηα γεχζε, δελ απαηηείηαη κεγάιε πνζφηεηα.  

  ινη νη θαγψζηκνη ηχπνη ιαδηψλ έρνπλ ηελ ίδηα ζξεπηηθή αμία: πεξίπνπ 120 

ζεξκίδεο γηα θάζε θνπηαιηά ζνχπαο. Βπεηδή φκσο ην ειαηφιαδν έρεη πνιχ θαιή 

γεχζε, ρξεηάδεηαη αξθεηά κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ άιια θπηηθά ιάδηα.                   

  Σν ειαηφιαδν κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην βνχηπξν 

ή ηε καξγαξίλε.  

 

Αλαιπηηθόηεξα, ε θαηαλάισζε ηνπ ειαηόιαδνπ έρεη απνδεηρηεί όηη 

(πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα): 

- Βιαηηψλεη ηε βιαβεξή ρνιεζηεξφιε  θαη εληζρχεη ηελ θαιή ρνιεζηεξφιε ζην 

αίκα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ. 

- Μεηψλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππέξηαζεο 

γηαηί είλαη πινχζην ζε πνιπθελφιεο θαη αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ 

ηηο αξηεξίεο λα δηαζηέιινληαη, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνπλ ηελ πίεζε. 

- πληειεί ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο θαη ζηελ θαιή πγεία ησλ 

νζηψλ, εηδηθφηεξα ζηα κηθξά παηδηά, αθνχ βνεζά ζηελ απνξξφθεζε ηνπ 

αζβεζηίνπ. 

- ΐνεζά ζηε νκαιή δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο ελψ πξνζηαηεχεη ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ απφ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία εμαηηίαο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζε βηηακίλε Β. 

- Βληζρχεη ην πεπηηθφ ζχζηεκα θαη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν γηα ηε δεκηνπξγία 

ζηνκαρηθνχ έιθνπο θαη γαζηξίηηδαο. Ώθφκε, δηαζέηεη ππαθηηθέο (θαζαξηηθέο) 

ηδηφηεηεο θαη βνεζά ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ. 

- Ώπνηειεί πνιχηηκν θαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα γηα ην κεηξηθφ γάια, θαζψο 

εμαηηίαο ησλ νμέσλ πνπ πεξηέρεη, βνεζά ζηε ζσζηή αλάπηπμε ησλ λενγλψλ. 
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- πληειεί ζηελ πξφιεςε θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο, γηαηί πεξηέρεη 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (φπσο ζθνπαιέλην), ηα νπνία κεηαθέξνληαη θαη 

απνξξνθψληαη απφ ην δέξκα.                                                                                                                               

- Ώθφκε, βνεζά ζηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ εληέξνπ ηνπ καζηνχ, ηνπ 

πξνζηάηε θαη γεληθφηεξα, πξνζηαηεχεη ηα θχηηαξα θαη ην DNA απφ ηπρφλ 

αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαξθίλν, εμαηηίαο ηνπ νιετθνχ νμένο 

ηνπ. 

- Σέινο, βνεζά ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεηαβνιηζκνχ (1 θνπηαιηά ηεο ζνχπαο 

ειαηφιαδν πεξηέρεη θάηη παξαπάλσ απφ 100 ζεξκίδεο ελψ παξέρεη πεξίπνπ ην 

50% ηεο ειάρηζηεο ζπληζηακέλεο εκεξήζηαο πνζφηεηαο ιηπαξψλ νμέσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ). 

4.12.4 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

 

Ζ ειηά θξύβεη θάξκαθα 

ηα θχιια, ζηνλ ππξήλα θαη ζηνλ θινηφ ησλ ειαηφδεληξσλ πεξηέρνληαη ζε 

πνζφηεηεο νπζίεο πνπ ζσξαθίδνπλ ηελ θαξδηά απφ ηε ζηεθαληαία λφζν, ελψ 

έρνπλ θαη επεξγεηηθή δξάζε ζηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο 

Σν ιάδη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ αξραηφηεηα θαη γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηέο 

ηνπ. ηνλ Εππνθξάηεην Κψδηθα αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 60 

θαξκαθεπηηθέο ρξήζεηο ηνπ. Ήηαλ θαηάιιειν γηα ηε ζεξαπεία δεξκαηηθψλ 

παζήζεσλ, σο επνπισηηθφ θαη αληηζεπηηθφ ζε ηξαχκαηα, εγθαχκαηα θαη 

γπλαηθνινγηθέο αζζέλεηεο. 

 Βπίζεο ην ρξεζηκνπνηνχζαλ σο εκεηηθφ αιιά θαη γηα πξνβιήκαηα ησλ απηηψλ.  

 

1.    Χο ηξνθή βνεζνχζε ηελ αληηκεηψπηζε θαξδηαθψλ παζήζεσλ.  

2. Βθηφο απφ ην ιάδη, γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη 

ηα θχιια θαη άλζε ηεο ειηάο, απφ ηα νπνία παξαζθεχαδαλ αθέςεκα πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχζαλ σο θνιιχξην, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιφγσζεο ησλ νχισλ 

θαη ηνπ έιθνπο ηνπ ζηνκάρνπ.   
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                                                                         3.Γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

ειεθαληνζηνχ, ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ κεηάιινπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αινηθή κε 

βάζε ην ιάδη.  

1. Δ ζπληήξεζε ηνπ ρξπζειεθάληηλνπ αγάικαηνο ηνπ Αηφο ζηελ Οιπκπία, 

ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ησλ πεγψλ, γηλφηαλ κε ιάδη. Οη Ώηγχπηηνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ειαηφιαδν γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαθνξά ησλ νγθφιηζσλ 

κε ηνπο νπνίνπο έθηηαρλαλ ηηο ππξακίδεο.   

 

ΠΔΡΗΟΥΖ  ΛΗΒΑΝΑΣΧΝ – ΑΣΑΛΑΝΣΖ (ΓΖΜΟΤ  ΛΟΚΡΧΝ) 

 

Αελ  ζα  ήηαλ  ζσζηφ  λα  κελ  αλαθεξζνχκε  ζηελ  πεξηνρή  καο. 

ην κέζνλ πεξίπνπ ηεο Βιιάδνο κεηαμχ Ώζελψλ θαη Λακίαο, Ώλαηνιηθά 

απέλαληη ηεο λήζνπ Βχβνηαο, ζε κηα παξαζαιάζζηα πεδηάδα θνηιάδα, έρνπλ 

βξεη ην θαηάιιειν θιίκα θαη έδαθνο  ρηιηάδεο ειαηφδεληξα Καιακψλ.  

Δ πεξηνρή θεκίδεηαη γηα ηα λφζηηκα αγξνηηθά πξντφληα πνπ παξάγεη. Οη ειηέο 

θαιακψλ έρνπλ θαη απηέο απηφ ην πξνλφκην.  

 

Ηζηνξία  

Ο φκνξθνο απηφο ηφπνο πνπ ε ηζηνξία ηνπ ράλεηαη ζηνπο αηψλεο, πεξηγξάθεηαη 

απφ ηνλ κεξν (κεξνο, Ειηάδα, ΐ527-535), σο πεξηνρή ησλ Λνθξψλ κε 

βαζηιηά ηνλ Ώίαληα, γην ηνπ Οτιέσο. 

Σα ηειεπηαία 100 ρξφληα νη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. 

Δ πνηθηιία πνπ βξήθε ηηο ηδαληθφηεξεο ζπλζήθεο ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, είλαη ε 

πνηθηιία ΚΏΛΏΜΧΝ. 

 

Σν πξντόλ 

Δ ειηά είλαη αεηζαιέο, αησλφβην, θαξπνθφξν δέλδξν. Δ πνηθηιία θαιακψλ  είλαη 

δέλδξν κεηξίνπ έσο κεγάινπ κεγέζνπο, δσεξφ. Έρεη απαηηήζεηο ζε λεξφ θαη 

επδνθηκεί ζε πεξηνρέο κε ήπηα θαηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα θχιια είλαη 

κεγαιχηεξα  απφ ηηο άιιεο Βιιεληθέο πνηθηιίεο ειηάο, Ο θαξπφο είλαη κεγάινο, 

θπξησλέλνο κνλφπιεπξα, κε βάξνο κέρξη 6 gr/ ηεκάρην. Σν θνπθνχηζη ηνπ 

απνζπάηαη εχθνια θαη απηφ είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηά ηνπ. Δ 
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πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θαξπνχ ζε ιάδη είλαη 17- 19 %. Δ ζρέζε ηνπ θαξπνχ / 

ππξήλα είλαη 8,3 1. 

Βίλαη κία απφ ηηο θαιχηεξεο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο. Αίλεη καχξεο ειηέο, κε 

ζπλεθηηθή ζάξθα, ζηηιπλφ ρψκα, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηαηεξεί κέρξη θαη ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ θαξπνχ. 

 

Σερλνινγία 

Καιιηέξγεηα ηεο ειηάο ,ηδηαηηέξα ηεο πνηθηιίαο θαιάκσλ, εμειίζζεηαη ζπλερψο. 

Βθαξκφδνληαη άξηζηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζηα ειαηνπεξηβφιηα, κε 

θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ζχγρξνλεο, κε κεραλήκαηα εηδηθά γηα φιεο ηηο 

παξέκβαζεο, ζχγρξνλα απηφκαηα ζπζηήκαηα  άξδεπζεο θαη παξαθνινχζεζε 

ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  

Βπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ θξάηνπο, ησλ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ησλ εηαηξηψλ, 

αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα, παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ. 

Γίλνληαη έιεγρνη γηα νξζή ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη πξντφλησλ γηα ηελ πγηεηλή 

θαη αζθάιεηα απηνχ. 

Σν πξντφλ αθνχ ηνπνζεηεζεί ζε θάδνπο  εληφο άικεο 8%, κεηά ηε ζπιινγή θαη 

ηαμηλφκεζε ηνπ πεξί ηνλ κήλα Ννέκβξην - Αεθέκβξην θαη ζθξαγηζζεί , ζα 

ππνζηεί αλαεξφβηα  δχκσζε κέρξη ην Φεβξνπάξην. 

θπηνθαξκάθσλ. Γίλνληαη ειέγρεη ζηηο απνζήθεο ζπληήξεζε ηνπ Σφηε 

ηνπνζεηείηε ζηελ ηειηθή εκπνξηθή ζπζθεπαζία ,κε λέα άικε θαη μίδη θαη ηαμηδεχεη  

κέρξη ην πηάην ζαο .                                   

 

Δπηθνηλσλήζακε κε ηνπο θνξείο  ηεο  πεξηνρήο καο  θαη πήξακε  ζηνηρεία  γηα ηα 

ζηξέκκαηα, ηηο  πνηθηιίεο  θαη όηη άιιν αθνξά ηελ ειηά ζηελ  πεξηνρή  καο. 

 

ηνηρεία από ηελ Γηεύζπλζε Γεσξγίαο Αηαιάληεο  

ΟΠΔΚΔΠΔ--> ΟΓΔ 2010-2011 

ΟΠΔΚΔΠΔ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΔΓΓΤΗΔΩΝ) 

ΟΓΔ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ)      

ΠΔΡΙΟΥΗ  ΑΣΑΛΑΝΣΗ 
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ΒΣΟ 2010 

ηξέκκαηα :205.299 

Βιαηφδεληξα :446.468 

Πνηθηιίεο δέλδξσλ 

Καιακσλ: 50% 

Βιαηφδεληξα: 223.2234 

ΐξψζηκεο: 100% 

Παξαγσγή αλά δέλδξν 50kgr. ειηέο 

χλνιν 223.234*50 =11.161700 ηφλνη ειηέο 

(ε ιάδη νη θαιακψλ βγάδνπλ πεξίπνπ 10 kgr. ειηέο = 1kgr. ιάδη) 

 

Ώκθηζζεο: 40% 

Βιαηφδεληξα: 178587 

ΐξψζηκεο: 30% 

Παξαγσγή αλά δέλδξν 20 kgr ειηέο ,εθ ησλ νπνίσλ ηα 8 kgr αλά δέλδξν είλαη 

βξψζηκεο δει. Ώ)178.587*8=1428696 kgr. B)178.587*8 

 

4.13  ΤΝΣΑΓΔ ΜΔ ΔΛΗΔ ΚΑΗ ΛΑΓΗ 
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Φηηάρλσ θαη ζπληεξώ ζπηηηθέο ειηέο  

 

Πσο θηηάρλνπκε ζπηηηθέο ειηέο 

Δ πην δηαδεδνκέλεο ζπηηηθέο θαγψζηκεο ειηέο είλαη νη ρνλδξνειηέο πνπ γίλνληαη 

ζηνπκπηζηέο. Ώθνινπζνχλ ησλ θαιακψλ πνπ γίλνληαη ραξαθσηέο θαη μηδάηεο. 

 

Παξαζθεπή βξώζηκσλ ειηώλ 

Σηο πξάζηλεο ρνλδξνειίεο ηηο ζηνπκπάκε ζε έλα κεγάιν γνπδί γηα θαιχηεξε 

επθνιία 2-3 καδί. Ώλ δελ έρνπκε κπνξνχκε λα ην θάλνπκε κε 2 θνκκάηηα 

κάξκαξν ή ιείεο πέηξεο. 

Σηο καχξεο ειηέο ησλ θαιακψλ ηηο ραξάδνπκε κε έλα καραίξη 2-3 θνξέο. ηελ 

αγνξά ππάξρεη θαη κεράλεκα απιφ θαη θηελφ πνπ ηηο ραξάδεη κφλν ηνπ 4 

θνξέο. Έηζη γιηηψλνπκε ρξφλν. 

Ώλ δελ καο βνιεχεη ην ραξάθσκα κπνξνχκε λα ηηο ηξππήζνπκε 2-3 θνξέο κε 

έλα πηξνχλη. 

 

-Ώθνχ ηηο ζηνπκπίζνπκε ή ηηο ραξάμνπκε ηηο βάδνπκε ζε ιεθάλεο ή δνρεία κε 

λεξφ γηα πεξίπνπ 10 εκέξεο γηα λα μεπηθξίζνπλ.  

-Ώιιάδνπκε ην λεξφ θάζε κηα ή δπφ κέξεο γηα λα επηηαρχλνπκε ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ μεπηθξίζκαηνο. 

 

-Πεξίπνπ ηελ φγδνε κέξα ηηο δνθηκάδνπκε λα δνχκε αλ μεπίθξηζαλ θαη 

καιάθσζαλ αξθεηά, αλ φρη ηηο αθήλνπκε 2-3 εκέξεο αθφκα. Βγψ ηηο πξνηηκάσ 

ιίγν πηθξέο θαη ζθιεξέο γηα απηφ ζπλήζσο ηηο αθήλσ ιηγφηεξν ζην λεξφ. 

-Πξνζνρή πξέπεη λα δψζνπκε θαη ζην ρψξν πνπ ηηο αθήλνπκε κέρξη λα 

μεπηθξίζνπλ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζθηεξφο θαη δξνζεξφο.  

Ώθνχ ηηο έρνπκε δνθηκάζεη θαη καο αξέζεη ε γεχζε ηνπο, ηηο ζηξαγγίδνπκε απφ 

ην λεξφ θαη ηηο ηνπνζεηνχκε ζην ηειηθφ δνρείν θχιαμεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. 

ην δνρείν ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηελ άικε καο γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο.  

Δ άικε ζπλήζσο γίλεηε κε λεξφ θαη 7% αιάηη, δειαδή ζην 1 θηιφ λεξφ βάδνπκε 

70 γξακκάξηα αιάηη. Γηα ηηο ειηέο θαη ηδίσο αλ πξφθεηηαη  γηα κεγάιεο πνζφηεηεο 

πνπ ζα ηηο δηαηεξήζνπκε πάλσ απφ έλα ρξφλν εθηφο ςπγείνπ ή ζε ζπλζήθεο κε 

φρη ηφζν ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δπλαηή άικε, κε 
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πεξηζζφηεξν αιάηη ζε αλαινγία απφ 10% έσο 14%. Πξνζνρή πξέπεη λα 

αθήζνπκε ρψξν ζην δνρείν γηα λα πξνζζέζνπκε έλα ρνληξφ δάρηπιν ιάδη 

πάλσ απφ ηηο ειηέο, ην νπνίν επηπιέεη ζηελ επηθάλεηά, γηα λα κελ έρνπλ νη ειηέο 

καο επαθή κε ηνλ αέξα, ν νπνίνο αιινηψλεη ην πξντφλ καο. 

ηηο ζηνπκπηζηέο ειηέο κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θνκκάηηα απφ ιεκφλη, 

ζθφξδν, θιαδάθηα απφ ξίγαλε, ζπκάξη, δελδξνιίβαλν, θξέζθνπο ζπφξνπο 

κάξαζνπ, θφθθνπο απφ πηπέξη αλαιφγσο ηί αξψκαηα θαη γεχζεηο καο αξέζνπλ. 

Σηο ραξαθσηέο ζπλήζσο ηηο θάλνπκε μηδάηεο, πξνζζέηνληαο μίδη ζηελ πνζφηεηα 

πνπ εκείο επηζπκνχκε.Μηα ζπλεζηζκέλε αλαινγία είλαη 2 κέξε μίδη θαη 3 κέξε 

άικεο. Μπνξνχκε λα ηηο δνθηκάζνπκε κεηά απφ 2-3 κέξεο θαη λα πξνζζέζνπκε 

θαη άιιν μίδη αλ ζέινπκε. 

Σν κπζηηθφ γηα λα κελ ραιάλε νη ειηέο θαη λα ζπληεξνχληαη θαιχηεξα είλαη λα 

κελ ηηο ραξάδνπκε σο ην θφθαιν θαη λα κελ ηηο ηζαθίδνπκε πάξα πνιχ. 

*Σα δνρεία κε ηηο ειηέο φπσο θαη φια ηα ηξφθηκα, ηα απνζεθεχνπκε ζε ζθνηεηλφ 

θαη δξνζεξφ κέξνο κέρξη ηελ θαηαλάισζή ηνπο. 

 

Εηθόλα 24: Οη καζεηέο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζην ζπζθεπαζηήξην ειηάο ηνπ θ. Αγγειή Γ. ζηελ 

Αηαιάληε. 
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ΠΡΑΗΝΔ ΔΛΗΔ 

Γηα λα απνθηήζνπλ νη ειηέο ην επηζπκεηφ αρπξνθίηξηλν ρξψκα, εθηφο απφ ηε 

ζπιινγή ηνπο ηελ θαηάιιειε επνρή, πξέπεη λα μεπηθξίζνπλ, ρσξίο λα έιζνπλ 

ζε επαθή κε ηνλ αέξα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίλνληαη αθαηάιιειά ηα δνρεία κε 

κεγάιν άλνηγκα(ιεθάλεο, ζθάθεο θ.ι.π.). Γηα λα ζθεπάδεη ην λεξφ ηεο ειηέο, 

βάδνπκε επάλσ έλα θνκκάηη άζπξν παλί ή θαιχηεξα έλα θαηάιιειν μχιηλν 

πψκα. 

 Σζαθηζηέο 

Σζαθίδνπκε κε πξνζνρή ηηο ειηέο γηα λα κελ αλνίμνπλ πνιχ θαη ζαπίζεη ην 

θνπθνχηζη, ηηο βάδνπκε ακέζσο ζε θαζαξφ λεξφ λα θξχβνληαη θαη αιιάδνπκε ην 

λεξφ θάζε 2κέξεο 4 θνξέο θαη κεηά ηηο βάδνπκε ζε άικε 10% θαη ζε πνζφηεηα 

ηφζε φζν λα ηηο ζθεπάδεη. Πξνζζέηνπκε ην ρπκφ ιίγσλ ιεκνληψλ θαη 2 δάρηπια 

ιάδη, πνπ εμαζθαιίδεη θαιχηεξε απνκφλσζε. 

 Υαξαθηέο 

Υαξάδνπκε ηηο ειηέο ζε 2-3 κέξε ειαθξά, ρσξίο λα θηάλνπκε ζην θνπθνχηζη θαη 

ηηο βάδνπκε ακέζσο ζε θαζαξφ λεξφ λα θξχβνληαη θαη αιιάδνπκε ην λεξφ θάζε 

2κέξεο 4 θνξέο θαη κεηά ηηο βάδνπκε ζε άικε 10% . ηχβνπκε 2 ιεκφληα γηα έλα 

θηιφ ειηέο. Ώπφ πάλσ βάδνπκε 2 δάθηπια ιάδη. Μεηά απφ 2 εβδνκάδεο είλαη 

έηνηκεο γηα θαηαλάισζε. 

 Πξάζηλεο ειηέο μεπηθξηζκέλεο κε θαπζηηθή ζόδα 

Οη πξάζηλεο ειηέο ηνπνζεηνχληαη νιφθιεξεο ζε δηάιπκα θαπζηηθήο ζφδαο 1,8-

2.2% γηα 6-8 ψξεο κέρξη ην δηάιπκα ηεο ζφδαο λα εηζρσξήζεη ζηα 2/3 ηνπ 

ειαηνθάξπνπ. Μεηά αθαηξείηαη ην δηάιπκα ηεο θαπζηηθήο ζφδαο θαη αθνινπζνχλ 

μεπιχκαηα κε λεξφ. Σα μεπιχκαηα θξαηνχλ 12-24 ψξεο κε αιιαγέο λεξνχ αλά 

4 ψξεο. Μεηά ην μέπιπκα νη ειηέο κπαίλνπλ ζε άικε 10% θαη δπκψλνληαη γηα 2-

3 κήλεο. 

Καη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πξνζέρνπκε ε άικε λα είλαη 8-10% γηαηί 

κεηά απφ ιίγεο κέξεο ην αιάηη πέθηεη θαη κπνξεί νη ειηέο λα ραιάζνπλ. Γη’ απηφ 

πξέπεη θάζε βδνκάδα λα ειέγρνπκε κε έλα αξαηφκεηξν (γξάδν) θαη εάλ είλαη 

θάησ απφ 8% λα πξνζζέηνπκε αιάηη.  

 

ΜΑΤΡΔ ΔΛΗΔ Δ ΑΛΜΖ 
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ηηο καχξεο ειηέο πξέπεη λα πξνζέμνπκε ην μεπίθξηζκα, γηα λα κελ ράζνπλ ην 

γπαιηζηεξφ καχξν ρξψκα ηνπο θαη ηελ ζθηθηή ζάξθα ηνπο. 

ΐάδνπκε ηηο ειηέο κέζα ζην λεξφ θαη ην αιιάδνπκε θάζε 2 κέξεο κέρξη λα 

γιπθάλνπλ. Ξεπιέλνπκε ηηο ειηέο θαιά θαη βάδνπκε 10% αιάηη πάλσ ζηηο 

ειηέο(δπγίδνπκε ηηο ειηέο θαη ππνινγίδνπκε 100 γξακκάξηα αιάηη γηα θάζε θηιφ 

ειηέο). Ώλαθαηεχνπκε ηηο ειηέο θάζε κέξα γηα λα πηάζεη ην αιάηη. Μεηά 5-6 κέξεο 

πξνζζέηνπκε ηφζν λεξφ, φζν λα θξπθηνχλ. Ώπφ πάλσ βάδνπκε ιίγν ιάδη.  

 

ΔΛΗΔ ΚΑΛΑΜΑΣΑ (ΚΑΛΑΜΧΝ) 

Μηα άιιε πνηθηιία είλαη απηή ηεο Καιακάηαο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ειηέο 

απηήο ηεο πεξηνρήο ηεο Βιιάδαο. Δ δηαθνξά είλαη φηη ν θαξπφο ραξάζζεηαη γηα 

λα δηεπθνιπλζεί ην πιχζηκν κε λεξφ ή κε άικε, πνπ γίλεηαη ζχληνκα ψζηε λα 

ππάξρεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ειεπξνπαiλεο ζηελ πνηθηιία απηή. Οη ειηέο 

ηνπνζεηνχληαη ζε μχδη απφ θξαζί γηα κία ή δχν κέξεο θαη ζπζθεπάδνληαη ζε 

θξέζθηα άικε 6% ή 8% κε θέηεο ιεκνληνχ. πρλά πξνζηίζεηαη ειαηφιαδν γηα λα 

δεκηνπξγεζεί κία επίζηξσζε. Οη ειηέο απηέο εθηηκνχληαη πνιχ γηα ηελ γεχζε 

ηνπο. 

Υαξάζζνπκε ηηο ειηέο ειαθξά, πξνζέρνληαο ψζηε λα κελ θζάζεη ην ζρίζηκν 

κέρξη ην θνπθνχηζη. Σηο βάδνπκε κέζα ζε θαζαξφ λεξφ, ηηο μεπιέλνπκε θαη ηηο 

αθήλνπκε 20 κέξεο, ρσξίο λα αιιάμνπκε ην λεξφ. Μεηά ηηο βάδνπκε ζε άικε 

ηφζν δπλαηή, ψζηε λα θαίλεηαη ην απγφ ηεο εκέξαο, φζν έλα δεθάξηθν θέξκα. 

Σηο αθήλνπκε 24-26 ψξεο θαη κεηά ηηο βάδνπκε ζε δπλαηφ μχδη επί 8-24 ψξεο. 

Σηο ζηξαγγίδνπκε θαη γεκίδνπκε ην δνρείν ιάδη. Με ηνλ ίδην ηξφπν κπνξνχκε λα 

ηηο θάλνπκε θαη νιφθιεξεο, ρσξίο λα ηηο ζρίζνπκε. Μφλν πνπ αιιάδνπκε ην 

λεξφ θαη ηηο αθήλνπκε πεξηζζφηεξν ζηελ άικε θαη ην μχδη. 

- νη ηερλεηά καύξεο ειηέο, ζπιιεγκέλεο πξάζηλεο πνπ παίξλνπλ ην καχξν 

ρξψκα απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία κε θαπζηηθφ λάηξην (ζφδα). 

Ώπφ ηνπο θεληξηθνχο απηνχο θνξκνχο πεγάδνπλ δηάθνξα πξντφληα αθέξαησλ 

ειηψλ ε ζπζθεπαζκάησλ αλάινγα κε ηηο πνηθηιίεο, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

αγξνηηθή θνπιηνχξα. 

 

Διηά γιπθό ηνπ θνπηαιηνύ 
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 1 θηιφ ειηέο θαιακψλ ή καχξεο ρσξίο άικε 

 2 πνηήξηα δάραξε 

 1 πνηήξη λεξφ 

 θνπηαιηέο αζβέζηε 

 10 θπιιαξάθηα βαζηιηθφ 

 1 θ.ζ. ιεκφλη 

 

ΐάδνπκε ηηο ειηέο ζε κηα ιεθάλε κε λεξφ φιν ην βξάδπ.  ε κηα ιεθάλε 

δηαιχνπκε ηνλ αζβέζηε κε ην λεξφ θαη βάδνπκε κέζα ηηο ειηέο γηα 2-3 ψξεο. 

Ξεπιέλνπκε πνιχ θαιά  ε κηα θαηζαξφια βάδνπκε ηελ δάραξε κε ην λεξφ θαη 

ηηο ειηέο θαη βξάδνπκε κέρξη λα δέζεη ην γιπθφ καο.  Σέινο πξνζζέηνπκε ην 

ιεκφλη.  Ώθήλνπκε λα θξπψζεη θαη ην βάδνπκε ζε βαδάθηα πνπ θιείλνπλ θαιά. 

 

 

 

 

 

 

Διηά καξκειάδα 

 

 3 θιηηδάληα ειηέο ρσξίο θνπθνχηζη 

 1 1/2 θιηηδάλη δάραξε 

 1 ιεκφλη 

 1 κήιν 

 1/3 θιηηδαληνχ κέιη 

Ξεπιέλεηε ηηο ειηέο θαη ηηο βάδεηε ζε κία θαηζαξφια θαη ηηο ζθεπάδεηε κε θξχν 

λεξφ. ΐάδεηε ηελ θαηζαξφια ζηε ςσηηά θαη κφιηο αξρίζεη λα θνριάδεη ην λεξφ 

αθήλεηε γηα 2 ιεπηά θαη ηηο ζηξαγγίδεηε. Σηο μεπιέλεηε θαη επαλαιακβάλεηε ηελ 
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ίδηα δηαδηθαζία άιιεο 2 θνξέο. 

Ώθνχ βξάζεηε ηηο ειηέο ηξεηο θνξέο, ηηο ζηξαγγίδεηε θαη ηηο αθήλεηε λα 

θξπψζνπλ. Πιέλεηε ην ιεκφλη θαη ην θφβεηε ζε ηέηαξηα κε ηελ θινχδα ηνπ. 

ΐάδεηε ηε δάραξε κε 1 1/2 θιηηδάλη λεξφ θαη ην ιεκφλη ζε κία θαηζαξφια θαη 

βξάδεηε ην ζηξφπη γηα 6-7 ιεπηά. Σν ζηξαγγίδεηε πηέδνληαο ηα θνκκάηηα ηνπ 

ιεκνληνχ γηα λα βγάινπλ φζν ρπκφ έρνπλ. 

Καζαξίδεηε θαη ςηινθφβεηε ην κήιν. 

ΐάδεηε ζε κία θαζαξή θαηζαξφια ην ζηξφπη, ηηο ειηέο, ην ςηινθνκκέλν κήιν θαη 

ην κέιη.  ΐξάδεηε ζε ρακειή πξνο κέηξηα θσηηά γηα 15 ιεπηά πεξίπνπ, κέρξη ην 

κείγκα λα αξρίζεη    λα πήδεη.  Πνιηνπνηήηε ην κείγκα ζην πνιπκίμεξ.  

Αηαηεξείηε ηελ καξκειάδα ζε βάδν ζην ςπγείν. 

 

 

 

 

 

 

Πάζηα ειηάο 

 

 300 γξ. καχξεο ειηέο απχξελεο  

 1/2 θιηηδ. ηζαγηνχ ιάδη  

 3 ζθειίδεο ζθφξδν  

 1 θνπηαιάθη ξίγαλε ή ζξνχκπη  

 Λίγν μχδη (πεξίπνπ δχν θνπηαιηέο ζνχπαο)  

 Λίγν πηπέξη 

 

ΐάδσ ηηο ειηέο ζε κηζφ θιηηδάλη ιάδη, γηα κία λχρηα. 

Σελ επφκελε, βξάδσ γηα 10 ιεπηά ην ζθφξδν, γηα λα κελ έρεη έληνλε γεχζε θαη 

ρηππψ ζε κπιέληεξ ηηο ειηέο, ην ζθφξδν θαη ηελ ξίγαλε. 
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Πξνζζέησ ζην κίγκα θαη ην μχδη, (αλ ζέινπκε ρξεζηκνπνηνχκε μχδη 

κπαιζάκηθν, γηα πην γιπθηά γεχζε), ξίρλσ ην πηπέξη, ην ιάδη πνπ είραλ 

κνπιηάζεη νη ειηέο θαη ιίγν αθφκε αλ ζέισ. 

Υηππψ πάιη ην κίγκα κνπ, κέρξη λα γίλεη πνιηφο, βάδσ ηελ πάζηα ειηάο ζε βάδν 

θαη ηελ δηαηεξψ ζην ςπγείν. 
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4.14 ΠΑΡΟΗΜΗΔ ΚΑΗ ΠΟΗΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΗΑ  

 

-    Ώπνχ ‘ρεη γην έρεη θξαζί θη απνχ ‘ρεη θφξε ιάδη.  (Δ θφξε ζέιεη έμνδα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζή ηεο ελψ ν γηνο... κφλν ην θξαζί ηνπ γάκνπ). 

-    Ώπνχ ‘ρεη ζηάξη θαη θξαζί θαη ιάδη ζην πηζάξη  

Έρεη ηνπ θφζκνπ ηα θαιά θαη ηνπ Θενχ ηε ράξε. 

-    Αεπηεξνγνχιε η’ Ώτ Ληά κπαίλεη ην ιάδη ζηελ ειηά 

-    Λάδη πνπ βγαίλεη κε λεξφ, λα κελ ην ζπιινγάζαη  

-    Δθαε ε θαθή ην ιάδη θη εθαηάπηε λην θαη πάεη. (Γηα κηα ππφζεζε πνπ έρεη 

ηειεηψζεη νξηζηηθά). 

-    Ώκπέιη απφ δηθνχ ζνπ θη ειηέο απ’ ηνπ θπξνχ ζνπ. (Σ’ ακπέιηα κεγαιψλνπλ 

γξήγνξα θαη θαξπνθνξνχλ αιιά γηα λα βγάιεη θαλείο εηζφδεκα απφ ηηο ειηέο 

πξέπεη λα θιεξνλνκήζεη απφ ηνπο γνλείο ηνπ). 

-    Ξεθφξησζέ ηελ ηελ ειηά λα ζε θνξηψζεη ιάδη. (Ώλ θιαδέςεηο ηελ ειηά ζα 

βάιεηο πεξηζζφηεξν ιάδη). 

-   Δ ειηά θξαζί δε βγάδεη. 

•Πέξαζε ηεο ειηάο ηα θαξκάθηα. 

•Σνπ ράξηζαλ ηεο ειηάο ην κέζα θαη ηνπ αβγνχ ην απ’ έμσ. 

•Λάδη βξέρεη θάζηαλα ρηνλίδεη. 

•Κιήκα ηνπ ρεξηνχ ζνπ θη ειηέο απ’ ηνλ παππνχ ζνπ. 

•Δ ειηά είλαη θπξά θη φπνηε ζέιεη θάλεη. 

•Ξεθφξησζέ ηελ, ηελ ειηά λα ζε θνξηψζεη ιάδη. 

•ΐάιε ειηά γηα ην παηδί ζνπ θαη ζπθηά γηα ηε δσή ζνπ. 

•Ώπ’ ηνλ ζέξν σο ηηο ειηέο δελ απνιείπνπλ νη δνπιεηέο. 

•Έρνπκε ειηέο θαη ειήδηα έρνπκε θη αγξειίδηα. 

•Σνπ έβγαιε ην ιάδη. 

•Με ξίρλεηο ιάδη ζηε θσηηά. 

 

 

ΑΗΝΗΓΜΑΣΑ 

Μαο ρνξηαίλεη καο θξνληίδεη 
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καο αλάβεη ηα θαληήιηα. 

Ση είλαη; 

 

 ηα δέληξα πάλσ θξέκεηαη 

ηηο εθθιεζηέο θνηκάηαη 

Καη ηα ρξπζά ηεο θφθαια 

Μεο ζηε θσηηά ηα βάδσ. 

Ση είλαη; 

 

Ώπφ θιαδάθη θξέκεηαη 

ηελ αγνξά πνπιηέηαη 

Σν εμσηεξηθφ ηεο ηξψγεηαη 

Σν κέζα ηεο πεηηέηαη. 

Ση είλαη; 

  

Μάλα θαη ζπγαηέξα 

έρνπλ ην ίδην φλνκα 

Ση είλαη; 

 

ΠΟΗΖΜΑ (Νίκος Καζανηζάκης, «Οδύζζεια» Γ’ 187-191) 

 

Βπηπρέο θέηνο θιίβαδαλ νη ειηέο ρνληξφ  

θαξπφ γεκάηεο  

θη ν λνηθνθχξεο θνθνξεχεηαη, ρχλνπλ 

νη ειηέο ζην λνπ ηνπ, 

ηα πιήζηα ελφο ηνπ ηξίδνπλ ιηνηξηβεηά, 

ηα ζηάκαηα ηξνπιηάδνπλ, 

θπιάεη ζηηο ζθάθεο ην αγνπξφιαδν  

θη ν ιηφδνπκνο αρλίδεη  

θαη ηα βαζηά ιαδνγλαιαθνπνχλ 

αξαδηαζηά πηζάξηα 

δελ πεζαίλεη θη αλ πεξάζνπλ 

ρξφληα εθαηφ θαη ρίιηα. 
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ΠΟΗΖΜΑ « Ζ ΔΛΗΑ»  Κσζηήο Παιακάο 

 Βίκαη ηνπ ήιηνπ ε ζπγαηέξα 

Δ πην απ’φιεο ρατδεπηή, 

Υξφληα ε αγάπε ηνπ παηέξα 

ζ’απηφλ ηνλ θφζκν κε θξαηεί. 

ζν λα γχξσ λεθξσκέλε 

Ώπηφλ ην κάηη κνπ δεηεί. 

Βηκ’ ε ειηά ε ηηκεκέλε. 

πνπ θη αλ ιάρσ θαηνηθία 

δε κ’ απνιείπνπλ νη θαξπνί, 

σο ηα βαζεηά κνπ γεξαηεία 

δε βξίζθσ ζηε δνπιεηά ληξνπή.. 

Μ’έρεη ν Θεφο επινγεκέλε 

Κη είκαη γεκάηε πξνθνπή. 

Βηκ’ ε ειηά ε ηηκεκέλε. 

Φξίθε εξεκηά λεξφ ζθνηάδη 

Σε γε εζάςαλ κηα θνξά 

Βκέ, δσήο θέξλεη ζεκάδη 

ζην Νψε ε πεξηζηεξά. 

ιεο ηεο γεο είρα γξακκέλε 

ηελ νκνξθάδα, ηε ραξά. 

Βίκ’ ε ειηά ε ηηκεκέλε. 

Βδψ ζηνλ ίζθην κνπ απνθάηνπ 

Δξζ’ ν Υξηζηφο λ’ αλαπαπζεί 

θη αθνχζηεθ’ ε γιπθηά ιαιηά ηνπ 

ιίγν πξνηνχ λα ζηαπξσζεί. 

Σν δάθξπ ηνπ δξνζηά αγηαζκέλε 

Έρεη ζηε ξίδα κνπ ρπζεί. 

Βίκ’ ε ειηά ε ηηκεκέλε. 

Καη θσο πξαφηαην ραξίδσ 

εγψ ζηελ άγξηα ηε λπρηηά 

ηνλ πινχην πηα δε ηνλ θσηίδσ 



ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΑ ΒΑΗΚΑ… 

 

 132 

ζπ κ’επινγείο θησρνινγηά. 

Κη αλ απ’ ηνλ άλζξσπν δησγκέλε 

θέγγσ κπξνζηά ζηελ Παλαγηά. 

Βίκ’ ε ειηά ε ηηκεκέλε.  

 

 

 

 

ΠΟΗΖΜΑ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΖ 

Β, ζεηο ζηεξηέο θαη ζάιαζζεο 

η’ ακπέιηα θη νη ρξπζέο ειηέο 

αθνχζηε ηα ρακπέξηα κνπ 

κέζα ζηα κεζεκέξηα κνπ. 

’ φινπο ηνπο ηφπνπο θη αλ γπξλψ 

κφλνλ εηνχην αγαπψ. 
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5 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 ΐηβιίν «TO ΣΟ  ΐΕΐΛΕΟ  ΣΔ  ΒΛΕΏ» ηνπ Richard Fooks γεσπφλνπ  

ειαηνθφκνπ  Rh.D. 

 Πεξηνδηθά  απφ ην  Τπνπξγείν  Γεσξγίαο «Βιηά θαη  Λάδη» 

 πεξηνδηθφ «ην παηδί κνπ θη εγψ» 

 πεξηνδηθφ «ειιεληθφ ειαηφιαδν»  

 «παξφλ θαη κέιινλ» (βηβιίν βηνηερληψλ ηππνπνίεζεο ειαηφιαδνπ) 

 ΐηβιίν «Δ  ΒΛΕΏ ΚΏΕ ΣΟ ΒΛΏΕΟΛΏΑΟ» ΤΠ. ΓΒΧΡΓΕΏ 

 ΐηβιίν «ειαηφιαδν» ηνπ Ώπφζηνινπ Κπξηηζάθεο, εθδφζεηο Ώ. Κπξηζηάθε 

 Βγθπθινπαίδεηα «Ανκή»  

 βηβιίν «κεζνγεηαθή δηαηξνθή»  

 πεξηνδηθφ «γεσξγηθά εθφδηα»   

 ηνηρεία απφ ηελ Αηεχζπλζε Γεσξγίαο Ώηαιάληεο  

ΟΠΒΚΒΠΒ--> ΟΑΒ 2010-2011 

ΟΠΒΚΒΠΒ (ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΠΛΔΡΧΜΧΝ ΚΟΕΝΟΣΕΚΧΝ ΒΛΒΓΥΟΤ 

ΠΡΟΏΝΏΣΟΛΕΜΟΤ ΒΓΓΤΔΒΧΝ) 

ΟΑΒ (ΟΛΟΚΛΔΡΧΜΒΝΟ ΤΣΔΜΏ ΑΕΏΥΒΕΡΔΔ ΒΛΒΓΥΟΤ), 

ΏΣΏΛΏΝΣΔ 

 

 ΟΕ  ΦΧΣΟΓΡΏΦΕΒ ΒΕΝΏΕ   ΏΠΟ  ΣΟ  ΒΛΏΕΟΣΡΕΐΒΕΟ ΣΟΤ θ. 

ΏΚΒΛΛΏΡΕΟΤ  ΣΕ ΛΕΐΏΝΏΣΒ ΦΘΕΧΣΕΑΏ 

 

 Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνύο Μπξηηάληθα, ηφκνο 17, ζειίδα 253 

Πεγή: USDA, ΐάζε δεδνκέλσλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ 

 www.e-geoponoi.gr 

 www.bio-hellas.gr 

 www.elia.gr 

 http://www.tovoion.com  

 http://www.ftiaxno.gr 

 http://el.wikipedia.org 

 http://panos-tsitalia.blogspot.com 
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 http://kthnotrofia.pblogs.gr 

 www.sansimera.gr 

 


