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ΕΛΙΑ 

Ο ευλογημένος καρπός των Ελλήνων από την αρχαιότητα 

 

Σειρά στοιχείων που μαρτυρούν την παρουσία του ελαιόδεντρου στον ελλαδικό 

χώρο από τη Νεολιθική ακόμη εποχή και αποδεικνύουν την κυρίαρχη σημασία που 

είχαν για τους Έλληνες το ελαιόλαδο, η βρώσιμη ελιά, το ξύλο, ακόμη και τα φύλλα 

του δένδρου. 

Η εξέταση των αρχαιολογικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση και τη σημασία της 

ελιάς στην αρχαιότητα επιβεβαιώνει ότι αυτή αποτελούσε ένα από τα χρησιμότερα 

και πιο αγαπητά δέντρα των Ελλήνων, λόγω της ιερότατος της, της οικονομικής 

σημασίας της και των ποικίλων χρήσεων των προϊόντων της στην καθημερινή και 

στη θρησκευτική ζωή.  

Παλαιότερα είχε υποστηριχθεί εσφαλμένα ότι η καλλιέργειά της μεταφέρθηκε στην 

Ελλάδα από την Παλαιστίνη. Νεότερα στοιχεία που προέκυψαν από ανάλυση γύρης 

μαρτυρούν την παρουσία της στον ελλαδικό χώρο από τη νεολιθική εποχή. 

Συστηματική καλλιέργειά της πιστοποιήθηκε και στη μυκηναϊκή περίοδο σε διάφορα 

σημεία της Ελλάδας. Αλλά και οι πινακίδες της Γραμμικής Β' από τα αρχεία των 

ανακτόρων Κνωσού, Πύλου και Μυκηνών μαρτυρούν την οικονομική σημασία της 

κατά τον 14ο και τον 13ο αι. π.Χ. Στην Κνωσό και στις Αρχάνες βρέθηκαν μέσα σε 

αγγεία κουκούτσια από ελιές, ενώ στη Ζάκρο βρέθηκαν ολόκληρες ελιές με τη σάρκα 

τους, που χρονολογούνται περί το 1450 π.Χ. Επίσης κουκούτσια ελιάς βρέθηκαν σε 

τάφους της Μεσαράς, ενώ σε άλλα σημεία της Κρήτης βρέθηκαν ελαιοπιεστήρια 

υστερομυκηναϊκής ΙΙ και ΙΙΙ περιόδου (1450-1200 π.Χ.). Ελιές απεικονίζονται και σε 

έργα τέχνης της εποχής αυτής. Μια τοιχογραφία του ανακτόρου της Κνωσού του 16ου 

αι. π.Χ. αποτελεί θαυμάσια απεικόνιση ελαιώνα, ενώ τα χρυσά ποτήρια από τον 

μυκηναϊκό τάφο του Βαφειού Λακωνίας (16ος αι. π.Χ.) 

κοσμούνται με παράσταση ελαιόδεντρων. 

Τι αναφέρει η μυθολογία 



Σύμφωνα με τη μυθολογία την ελιά έφερε στους Έλληνες η Αθηνά, η 

οποία δίδαξε και την καλλιέργειά της. Είναι χαρακτηριστικό το γνωστό 

επεισόδιο της φιλονικίας της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα για το όνομα της 

Αθήνας. 

Στην Ακρόπολη υπήρχε η ιερή ελιά της Αθηνάς, η πρώτη ελιά που η θεά 

χάρισε στους Έλληνες, και στην Ακαδημία οι 12 ιερές ελιές, οι μορίαι, και ο 

ιερός ελαιώνας από τον οποίο προερχόταν το λάδι που δινόταν ως έπαθλο 

στους νικητές των Παναθηναίων.  

Ενδεικτικό της σημασίας της ελιάς για την Αθήνα είναι ότι οι Αθηναίοι στα 

νομίσματά τους απεικόνιζαν την Αθηνά με στεφάνι ελιάς στο κράνος της και 

έναν αμφορέα με λάδι ή ένα κλαδί ελιάς.  

Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι ο Ηρακλής (του οποίου το ρόπαλο ήταν 

από αγριελιά) έφερε βλαστάρι ελιάς από τη χώρα των Υπερβορείων (μυθικός 

λαός που οι Έλληνες πίστευαν ότι κατοικούσε πέρα από τον Βορρά ή κατά 

άλλη ερμηνεία στον ουρανό) και το φύτεψε στην Ολυμπία. Με τα κλαδιά του 

κότινου, της αγριελιάς αυτής, στεφανώνονταν οι ολυμπιονίκες. Με κλάδους 

ελιάς ήταν στεφανωμένο και το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός στην 

Ολυμπία, έργο του Φειδία, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. 

 

Το λάδι ως αιτία πολέμου 

Το λάδι αποτελούσε σημαντικότατο παράγοντα της αρχαίας ελληνικής 

οικονομίας. Οι Σπαρτιάτες εισβάλλοντας στην Αττική κατά τον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο κατέστρεψαν τους ελαιώνες της, αλλά και οι 

Αθηναίοι με τον Περικλή έκοψαν τα ελαιόδενδρα των πεδιάδων της 

Κυνουρίας και της Αργολίδος. Οι αρχαίες πηγές αναφέρουν αρκετές 

παρόμοιες περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εχθρικός στρατός με την 

καταστροφή των ελαιόδεντρων έπληττε την οικονομία του τόπου για πολλά 

χρόνια έως ότου  ξανααναπτυχθεί ο ελαιώνας. Κάποιες φορές η μεγάλη 

παραγωγή λαδιού δεν ήταν ευλογία για τον τόπο. Στην περίπτωση της 

Θυρεάτιδος ο πλούτος της πεδιάδας σε λάδι φαίνεται ότι αποτέλεσε μία από 

τις αιτίες συγκρούσεων μεταξύ Σπάρτης και Άργους επί εννέα αιώνες.  

Το πλεόνασμα της παραγωγής αποθηκευόταν σε μεγάλους πήλινους πίθους ή 

διακινούνταν μέσω χερσαίου και θαλασσίου εμπορικού δικτύου, με κύριο 

προορισμό την αγορά του Ευξείνου Πόντου. Για τη χερσαία μεταφορά του, 

χρησιμοποιούσαν ασκούς φορτωμένους σε υποζύγια, ενώ για τη θαλάσσια το 

συσκεύαζαν σε οξυπύθμενους αμφορείς. Φημισμένο ήταν το ανοιχτόχρωμο 

λάδι της Σάμου και των Θουρίων της Μεγάλης Ελλάδας. Σε κακές χρονιές 

όμως οι περιοχές που παρήγαν λάδι όχι μόνο δεν είχαν πλεόνασμα να 

εμπορευτούν, αλλά υπήρχε τόση έλλειψη, ώστε θεωρούσαν ευτυχές το να 

βρουν λάδι στην αγορά για την κάλυψη των αναγκών τους. Σε ψήφισμα του 

2ου αι. π.Χ. οι Αθηναίοι τίμησαν έναν έμπορο λαδιού που είχε σταθμεύσει 

στον Πειραιά, γιατί δέχθηκε να πουλήσει σ' αυτούς το φορτίο των 56.000 

λίτρων λαδιού που προόριζε αρχικά για τον Βόσπορο. 

 

 



Διατροφή και υγιεινή 

Το λάδι αποτελούσε από την αρχαιότητα βασικό στοιχείο της ελληνικής 

διατροφής. Τρεις ήταν οι ποιότητες λαδιού. Ωμοτριβές ή ομφάκινον 

ονομαζόταν το αρίστης ποιότητας και εξαγόταν από ελιές αγουρωπές, χωρίς 

ξεθέρμισμα. Το δεύτερον γεύματος ήταν το καλής ποιότητας λάδι. Χυδαίον 

έλαιον χαρακτήριζαν το κατώτερης ποιότητας λάδι από ελιές υπερώριμες ή 

χτυπημένες.  

Το λάδι εκτός από βασική τροφή αποτελούσε απαραίτητη καύσιμη ύλη για 

φωτισμό, αφού με λάδι έκαιγαν οι λύχνοι. Αυτή η χρήση του επιβιώνει 

σήμερα στα καντήλια.  

Διαδεδομένη επίσης ήταν η χρήση του στη σωματική υγιεινή. Επάλειψη του 

σώματος με λάδι προστάτευε από τον ήλιο ή το ψύχος. Μετά το λουτρό 

γινόταν επάλειψη του σώματος και της κόμης με αρωματικό λάδι, καθώς 

αυτό ήταν το βασικό συστατικό πολλών αρωμάτων. Η παραγωγή 

αρωματικού λαδιού στην Ελλάδα μαρτυρείται στη μυκηναϊκή 

εποχή από τις πινακίδες Γραμμικής Β' της Πύλου. Επίσης ο Θεόφραστος στο 

έργο του Περί Οσμών και ο Διοσκουρίδης σώζουν πληροφορίες για τα υλικά 

και τις συνταγές παραγωγής αρωματικού λαδιού. 

Θεραπευτικές ιδιότητες 

Το λάδι χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα και για τις θεραπευτικές 

ιδιότητές του. Στον Ιπποκράτειο Κώδικα αναφέρονται περισσότερες από 60 

φαρμακευτικές χρήσεις του. Ήταν κατάλληλο για τη θεραπεία δερματικών 

παθήσεων, ως επουλωτικό και αντισηπτικό σε τραύματα, εγκαύματα και 

γυναικολογικές ασθένειες. Πιθανόν χρησίμευε και ως μέσον αντισύλληψης. 

Επίσης το χρησιμοποιούσαν ως εμετικό αλλά και για προβλήματα των 

αφτιών.  

Ως τροφή βοηθούσε την αντιμετώπιση καρδιακών παθήσεων. Εκτός από το 

λάδι, για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες χρησιμοποιούσαν και τα φύλλα και 

άνθη της ελιάς, από τα οποία παρασκεύαζαν αφέψημα που το 

χρησιμοποιούσαν ως κολλύριο, για την αντιμετώπιση της φλόγωσης των 

ούλων και του έλκους του στομάχου.  

Το λάδι χρησιμοποιούνταν επίσης και ως λιπαντικό, π.χ. σε μετάλλινους 

μηχανισμούς ή ξύλινα εξαρτήματα. Για τη συντήρηση του ελεφαντοστού, του 

δέρματος και του μετάλλου χρησιμοποιούσαν αλοιφή με βάση το λάδι. Η 

συντήρηση του χρυσελεφάντινου αγάλματος του Διός στην Ολυμπία, 

σύμφωνα με πληροφορίες των πηγών, γινόταν με 

λάδι. 

Οι ποικιλίες της ελιάς 

Ποικίλες ήταν οι χρήσεις του λαδιού για θρησκευτικούς σκοπούς. Με 

λάδι έκαναν σπονδές στους βωμούς, άλειφαν επιτύμβιες στήλες ή έσπενδαν 

πάνω σε ιερές πέτρες. Η αρχαία χρήση του λαδιού και του κρασιού στην 

ταφική 

τελετουργία έχει διατηρηθεί και στη χριστιανική θρησκεία.  

Οι βρώσιμες ελιές αποτελούσαν βασικό στοιχείο της διατροφής, κυρίως 

όσων γευμάτιζαν εκτός σπιτιού εργαζόμενοι στην ύπαιθρο, σε ταξίδια, ή σε 



εκστρατείες. Οι ελιές προσφέρονται για τέτοια χρήση αφού μεταφέρονται 

εύκολα, δεν αλλοιώνονται και έχουν μεγάλη θρεπτική αξία. Σε διάφορες 

ανασκαφές έχουν βρεθεί κουκούτσια από ελιές που αποτελούν τροφικά 

κατάλοιπα. Οι αρχαίοι συγγραφείς σώζουν πληροφορίες για τη μεγάλη 

ποικιλία βρώσιμων ελιών. 

Θλασταί ελαίαι ήταν πιθανόν οι τσακιστές μαύρες ελιές, οι οποίες 

αναφέρεται ότι ήταν εύπεπτες. Κολυμβάδες ονομάζονταν οι ελιές που έπλεαν 

σε άλμη. Η κατανάλωσή τους ήταν διαδεδομένη. Οι αλμάδες ήταν 

παραπλήσια ποικιλία με τις προηγούμενες. Ίσως πρόκειται για κολυμβάδες 

στο πρώτο στάδιο της επεξεργασίας τους με αλάτι.  

Γογγύλαι ονομάζονταν οι σφαιρικές ελιές, πιθανόν οι σημερινές καρυδοελιές. 

Δρυπετείς ήταν οι υπερώριμες ζαρωμένες ελιές, οι οποίες καταναλώνονταν 

χωρίς επεξεργασία. Οι μέλαιναι αναφέρεται από τον Αθήναιο ότι ήταν 

δύσπεπτες. Οι πιτυρίδαι ήταν μικρές, είχαν το χρώμα του πίτουρου και 

συλλέγονταν προτού ωριμάσουν. Οι στεμφυλίδες ήταν μαύρες ελιές από τις 

οποίες γινόταν το στέμφυλον, πολτός από τριμμένες ελιές, ο οποίος μαζί με 

μυρωδικά, λάδι και ξίδι έκανε το επίτυρον, το οποίο προφανώς 

καταναλωνόταν με τυρί.  

Η επεξεργασία μερικών ειδών ελιών για κατανάλωση δεν διέφερε από τη 

σημερινή. Μετά το ξεπίκρισμα με νερό και αλάτι παρέμεναν μερικές ώρες 

στο ξίδι και τελικά αποθηκεύονταν μέσα σε λάδι. Για άλλα είδη, αντίθετα, 

χρησιμοποιούσαν υλικά που είναι ασυνήθιστα για τη σημερινή πρακτική, 

δηλαδή μετά το ξεπίκρισμα αναφέρεται ότι τις έβαζαν σε ξίδι, βρασμένο 

κρασί και μέλι, προσθέτοντας διάφορα μυρωδικά, μάραθο, κύμινο, απήγανο, 

μέντα, κορίανδρο. 

Το ξύλο και τα κλαδιά 

Εκτός από το λάδι και τις ελιές, το ξύλο της ελιάς χρησιμοποιούνταν ως 

καύσιμη ύλη, για ξυλοδεσιές στην αρχιτεκτονική, για εμπόλια στη σύνδεση 

κιόνων, για στειλεούς αγροτικών και άλλων εργαλείων, αλλά και για την 

κατασκευή ξοάνων θεών και άλλων ξύλινων αγαλμάτων.  

Τα φύλλα και οι κλάδοι της ελιάς χρησιμοποιούνταν για στρώματα. Σε 

τέσσερις τάφους των Φερών του τέλους του 5ου αι. π.Χ., στους οποίους 

σώθηκαν πολλά οργανικά αντικείμενα, οι νεκροί είχαν τοποθετηθεί σε παχύ 

στρώμα από κλώνους ελιάς. Προφανώς αυτό συνέβαινε και σε άλλους τάφους 

στους οποίους τα οργανικά υλικά δεν διατηρήθηκαν. 

Στις Συρακούσες, σε περιπτώσεις ψηφοφορίας για εξοστρακισμό, το όνομα 

αυτού που ήθελαν να εξοριστεί γραφόταν με μελάνι πάνω σε φύλλα ελιάς 

(πεταλισμός). Σε κάποιες περιπτώσεις οστρακισμού, με φύλλα ελιάς ψήφιζαν 

και στη Βουλή των Αθηνών (εκφυλλοφορία).  

Είναι επομένως σαφές ότι η ελιά ? για το λάδι, τις βρώσιμες ελιές, το ξύλο 

ακόμη και τα φύλλα της ? είχε κυρίαρχη παρουσία στην ιδιωτική και 

δημόσια ζωή των Ελλήνων. Αλλά και η ελληνική ύπαιθρος στην οποία 

κυριαρχούσαν τα ελαιόδεντρα αποτελούσε το θαυμάσιο σκηνικό της ζωής 

τους, το οποίο αναμφισβήτητα επέδρασε στην απέριττη και αρμονική 

αισθητική που ανέπτυξαν.  

Αυτή η εποχή του έτους είναι η εποχή συγκομιδής του καρπού, κατά την 

οποία ο πληθυσμός της ελληνικής υπαίθρου εργάζεται σκληρά στους 

ελαιώνες, όπως και οι πρόγονοί του από την αρχαιότητα ως σήμερα, 



θερμαίνοντας τις ψυχρές ημέρες με τις φωνές τους, τους ήχους των ραβδιών 

και των πριονιών και την ασταμάτητη μουσική του πολύτιμου καρπού που 

 

Η παραγωγή του ελαιολάδου 

Πριν από τον 19
ο
 αιώνα  

Τα ιστορικά στοιχεία αναφέρονται στο βιβλίο του Νίκου Σηφουνάκη 

"Βιομηχανικά κτίρια στη Λέσβο" 

Ο τρόπος που έβγαινε το λάδι απ' το λιόκαρπο ακολούθησε την εξέλιξη 

του μυαλού του ανθρώπου και του πολιτισμού του σε μια ανοδική πορεία. 

Ανασκαλέψαμε μνήμες, παλιών Μυτιληνιών και βρήκαμε πως στην 

αρχή, όταν ακόμα οι δυνατότητες και τα μέσα ήταν λιγοστά, 

χρησιμοποιούσαν μια πέτρα με σηκωμένα περιμετρικά χείλη, Σαν ρηχή 

λεκάνη, που μέσα της έριχναν τις ελιές, τις χτυπούσαν δυνατά με ξύλινο 

"κόπανο" κι έβγαζαν πολτό, από τον οποίο στράγγιζαν με πανιά το λάδι. 

Η δουλειά ήταν κουραστική, η απόδοση ελάχιστη. 

Η ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγή και η όξυνση του νου με το χρόνο 

είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία των πρώτων ελαιοτριβείων, των 

χειροκίνητων και κατόπιν ζωοκίνητων λιόμυλων. 

Τους μύλους αυτούς οι ντόπιοι τους ονόμασαν "πέτρες" και στην πρώτη 

τους μορφή ήταν απλοϊκοί: μια μεγάλη κάτω πέτρα σα γουδί, που μέσα της 

γύριζε περιστροφικά μια δεύτερη σε σχήμα κόλουρου κώνου. Κινιόταν με τον 

"εργάτη", τον κατακόρυφο στύλο. 

Πάνω τυλιγόταν το "παλαμάρι" δεμένο στη "μανέλα". Ο "ξωμάχος" ή 

το ζώο έσπρωχναν τον άξονα της μανέλας για να γυρίσει η πέτρα. 

Με το γύρισμα αλέθονταν οι ελιές κι έτρεχε από σωληνάρι στην κάτω 

μυλόπετρα ο πολτός, το "χαμούρι". 

Το μάζευαν σε μικρούς τρίχινους σάκους, τους "τροβάδες". 

Έπρεπε με κάποιο εύκολο τρόπο να ξεχωρίσουν το λάδι απ' τα 

σπασμένα λιοκούκουτσα και να το πάρουν όλο, αφήνοντας τα υπόλοιπα για 

κάψιμο, την πυρήνα. 

Κατασκεύασαν λοιπόν τα πρώτα πιεστήρια, τα είπαν "μπασκιά" και 

ήταν ξύλινα: δυο πλάκες μια ακίνητη κάτω και μια κινητή πάνω, κι ένας 

κοχλίας που με την περιστροφή του κατέβαζε σιγά - σιγά την πανώπλακα. 

Στην κάτω ξύλινη πλάκα στοίβαζαν τους τροβάδες και η πάνω, με το 



κατέβασμά της, τους συμπίεζε. Το λάδι έτρεχε σε γούρνα μπροστά από το 

μπασκί. Από κει το μάζευαν με μεταλλικά δοχεία, τις "γαλιές" ή 

"μαστραπάδες" και το έχυναν σε "τουλούμια", σε ασκιά από τραγίσιες 

προβιές με το τρίχωμα προς τα μέσα. 

Κάθε τουλούμι γεμάτο λάδι ζύγιζε 50 - 70 οκάδες. Ο μεταφορέας, με 

ειδικό σαμάρι στους ώμους, φορτώνονταν επιδέξια το τουλούμι και το 

κουβαλούσε στο σπίτι του παραγωγού, σ' όποιο σημείο του χωριού κι αν 

βρισκόταν. Στην καλύτερη περίπτωση αυτή η μεταφορά γινόταν με ζώα. Στις 

αποθήκες του παραγωγού υπήρχαν "κιούπια" ή "πιθάρια", μεγάλα πήλινα 

δοχεία, όπου άδειαζαν το περιεχόμενο των τουλουμιών. 

Σε μια μεταγενέστερη μορφή ελαιόμυλου, αντικαταστάθηκε η 

κωνοειδής μυλόπετρα από άλλη, κυλινδρική. Η μετατροπή αυτή έγινε γύρω 

στα 1844. 

19
ος

 - Αρχές 20
ου

 αιώνα. Εισαγωγή νέας τεχνολογίας στα ελαιοτριβεία 

της Λέσβου. 

Για πολλά χρόνια και μέχρι το μισό του 19
ου

 αιώνα το λάδι γέμιζε τα 

κιούπια με πρωτόγονο τρόπο. Το γενικότερο “φράγκεμα” του νησιού όμως 

επέβαλε τον εκσυγχρονισμό στην παραγωγή του λαδιού. Έπρεπε να αλλάξει ο 

τρόπος επεξεργασίας της ελιάς. Να γίνει πιο γρήγορος, πιο αποδοτικός, να 

βγαίνει λάδι με μικρότερη οξύτητα (που την καθόριζαν ειδικοί - που τους 

έλεγαν “οι μύτες” - με τη μυρωδιά και τη γεύση. 

Γύρω στα 1879 άρχισαν να κατασκευάζονται και να λειτουργούν στο 

νησί τα πρώτα ατμοκίνητα ελαιοτριβεία. Μηχανήματα πια, σε σειρά 

καθορισμένη, μέσα σε καλοχτισμένα πέτρινα κελύφη, ανέλαβαν την 

παραγωγή. 

Μεταπράτες έμποροι, που είχαν απαιτήσεις από το λάδι, έφεραν στο 

νησί τα καινούργια μοντέλα. Τα περισσότερα από τα μηχανήματά τους τα 

έφερναν από τα απέναντι παράλια της Μ. Ασίας, κύρια από τη Σμύρνη. 

Μαζί με τα μηχανήματα, η εταιρεία έστελνε και δικούς της μηχανικούς 

με τα απαραίτητα εργαλεία, για να τα συναρμολογήσουν, να τα 

εγκαταστήσουν στο λιοτριβείο και να δείξουν στους ντόπιους πως θα τα 

κάνουν να δουλεύουν.  

Η λειτουργία αρχίζει από το λέβητα, το “καζάνι” που δουλεύει με 

πυρήνα. Παράγεται ατμός, που κινεί την ατμομηχανή. Την ευθύνη για τη 

λειτουργία του καζανιού έχει ο “θερμαστής” που δουλεύει από τις δύο η ώρα 

μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις πέντε το απόγευμα. Γεμίζει το καζάνι με πυρήνα 

μέχρι η πίεση του ατμού, η “στύμη” (από το Steam = ατμός) να φτάσει στις 

απαιτούμενες 60 ATM. 

Κατά τις έξι η ώρα την αυγή, μαζεύονταν και οι υπόλοιποι εργάτες της 

μηχανής για ν΄ αρχίσει η δουλειά της ημέρας. Τα ρολόγια εκείνη την εποχή 

είναι λιγοστά. Για να΄ναι λοιπόν στην ώρα τους ειδοποιούνται από το 



θερμαστή με τη “μπουρού”. Αυτή είναι σωλήνας - σειρήνα πάνω στο καζάνι. 

Κάθε λιοτριβιό στο χωριό είχε μπουρού που έβγαζε διαφορετικό ήχο, 

χαρακτηριστικό και γνωστό στους εργάτες του. 

Εκτός από το θερμαστή έχουμε εργάτες με τις παρακάτω ειδικότητες: 

“Μηχανοδηγός”, υπεύθυνος για τη λειτουργία της ατμομημανής. 

“Χαμάληδες”, κουβαλητές του καρπού από τ΄αμπάρια στις πέτρες. 

“Πετράδες” οι δύο χειριστές του λιόμυλου. Ο “μάστορας” κι ο βοηθός του 

για τη δουλειά στο μπασκί. “Γραμματικός” που κρατά λογιστικά στοιχεία, 

και οι φύλακες, που αλλάζοντας τις βάρδιες τους, μένουν στο εργοστάσιο όλο 

το 24ωρο. 

Ενώ όλοι οι υπόλοιποι πληρώνονται με μεροκάματο, ο μάστορας και ο 

βοηθός του πληρώνονται με το “στάμα”. Στάμα είναι η δουλειά που γίνεται 

στο μπασκί, για να βγει απ΄το χαμούρι το λάδι και να ξεχωρίσει η πυρήνα. 

Κουβαλούν τα τσουβάλια με τις ελιές και τις ρίχνουν στον ελαιόμυλο, 

στις “πέτρες”. 

Μπροστά από τις πέτρες είναι η “χαμουριέρα”, μεταλλική δεξαμενή 

όπου μαζεύεται το χαμούρι. 

Από κει το μεταφέρει ο βοηθός του μάστορα στον πάγκο της πρέσας και 

το ρίχνει σε μεγάλα τετράγωνα ελαιόπανα, τρίχινα και αργότερα από φυτικές 

ίνες, τα “τσουπιά”. Αφού τα γεμίσουν με χαμούρι, τα διπλώνουν σε σχήμα 

φακέλου και τα στοιβάζουν πάνω στο μπασκί. Αυτό λειτουργεί με υδραυλική 

πίεση, χάρη στην αντλία, την “τρούμπα”. 

Εδώ αρχίζει το στάμα: ο μάστορας συμπιέζει στο μπασκί τα τσουπιά με 

τον πολτό τρεις φορές, την πρώτη χωρίς νερό και τη δεύτερη και τρίτη 

χύνοντας ίσαμε 2-3 μαστραπάδες καυτό νερό σε κάθε τσουπί. Αυτή η δουλειά 

είναι το “θέρμισμα” που για να απλοποιηθεί, αργότερα, επινόησαν το 

“φουρτούμ”, τη μάνικα. Το υγρό που βγαίνει, λάδι ανακατεμένο με νερό, 

τρέχει σε στέρνα μπροστά στην πρέσα, το “πολήμι”. 

Μετά από κάμποση ώρα το λάδι έχει ανέβει στην επιφάνεια του 

πολημιού, κι από κάτω έχει μείνει νερό με μικρή ποσότητα λαδιού, η 

λεγόμενη “αμούρη”. Αυτή διοχετεύεται έξω από το εργοστάσιο, αφού πρώτα 

περάσει με αγωγούς, τα “ταγάρια” σε μικρότερες δεξαμενές, τα “ταξίμια”. 

Από κει μαζεύει ο παραγωγός, που σ΄όλη τη διάρκεια της παραγωγής είναι 

παρών, και το ελάχιστο λάδι, πούχει απομείνει 

Τέτοια ταξίμια, κρυμμένα όμως στο δάπεδο, έχουν οι ιδιοκτήτες των 

ελαιοτριβείων. Απ΄αυτά, την κατάλληλη ώρα, όταν σταματά να δουλεύει το 

εργοστάσιο, μαζεύουν το λάδι της αμούρης, κρατώντας το για τον εαυτό 

τους. Κάθε στάμα χρειάζεται για να ολοκληρωθεί γύρω στη μιάμιση ώρα και 

συνθλίβονται 500 οκάδες ελιές. 

Στα μεγάλα μαξούλια, το μπασκί επεξεργάζεται και 10 μόδια ελιές 



(5.000 οκάδες). 

Περιμένοντας να ξεχωρίσει το λάδι απ΄ το νερό και ν΄ ανέβει 

λαχταριστό στην επιφάνεια, οι εργάτες ξαποσταίνουν, ετοιμάζουν τη δικιά 

τους τελετουργία, την απόλαυση της “καπίρας”. Σ΄ ένα τεράστιο μαγκάλι, 

που σιγοκαίει όλη μέρα κάπου στο μέσο της αίθουσας ψήνουν ψωμί και το 

τρώνε βουτηγμένο στό άγουρο νιόβγαλτο λάδι.  

Διάθεση του λαδιού 

Σαν τελειώσει η ανάπαυλα, παίρνουν το λάδι από το πολήμι και το 

μετρούν με τα “λαγήνια”, γανωμένα δοχεία που καθένα τους χωρεί 6,45 

οκάδες λάδι. Αυτά έχουν δύο μικρές τριγωνικές τρύπες, τη μια πάνω από την 

άλλη, για να βρίσκουν τη στάθμη του λαδιού. Είναι δύο, για να γίνονται οι 

μικρές συνηθισμένες για τους ανθρώπους του καιρού, πονηριές κατά την 

αγοραπωλησία. Φράζοντας με το δάχτυλο την κάτω τρύπα αγοράζουν 

περισσότερο λάδι. Φράζοντας την επάνω, πουλάνε λιγότερο. Ο 

εργοστασιάρχης πληρώνεται με το μόδι. Σε κάθε μόδι κρατά από τον 

παραγωγό 100 δράμια λάδι, δήθεν για να λιπάνει την ατμομηχανή, τη 

λεγόμενη “αξαγιά”. 

Μέσα 20ου Αιώνα - σήμερα. Σύγχρονη Τεχνολογία 

Από τα μέσα του 20ου αιώνα τα ατμοκίνητα λιοτρίβια 

εκσυγχρονίζονται, δε χρειάζονται πυρήνα για τα καζάνια, ούτε θερμαστές για 

να κινηθούν τα μηχανήματα: 

Οι ατμομηχανές αντικαθίστανται από πετρελαιομηχανές που είναι 

οικονομικότερες στην κατανάλωση καύσιμης ύλης. Τοποθετούνται 

φυγοκεντρικοί ελαιοδιαχωριστήρες στα πιεστήρια που εξασφαλίζουν τον 

πλήρη διαχωρισμό του λαδιού από το νερό και τη μούργα και ταυτόχρονα 

συλλέγουν το καθαρό λάδι. Αυτοί εισάγονται κυρίως από την Ιταλία και τη 

Γαλλία. 

Αργότερα ο ηλεκτρισμός έρχεται να διευκολύνει και να συντομέψει τη 

δουλειά, να βγάλει λάδι με χαμηλή οξύτητα, να προσαρμόσει τον τρόπο 

παραγωγής του λαδιού στις σύγχρονες απαιτήσεις... 

Δεν έχουμε πια μηχανές, ούτε ελαιόμυλους με “πέτρες” για να σπάει ο 

λιόκαρπος, ούτε “μπασκιά” για να συνθλίβεται. 

Στο καινούργιο σύστημα παραγωγής με τους “σπαστήρες” και τα 

φυγοκεντρικά εκθλιπτήρια -Decanters- κάθε μηχάνημα κινείται με 

ξεχωριστό ηλεκτροκινητήρα. Έτσι η απόδοση είναι μεγάλη και οι ποσότητες 

του λαδιού που παράγονται τεράστιες σε σχέση μ΄αυτές των προηγούμενων 

τρόπων παραγωγής.  

 

  



Η οικονομική επίδραση της παραγωγής ελαιολάδου στη 

Λέσβο. 

  

Ιστορική αναδρομή  

Ρίχνοντας μια ματιά πάντως στη σήραγγα του χρόνου, βλέπουμε πως η 

οικονομική βάση, της λεσβιακής κοινωνίας ήταν ανέκαθεν η γη, με 

κυριότερη πλουτοπαραγωγική πηγή του νησιού τους απέραντους ελαιώνες. 

Τα έντεκα εκατομμύρια των λιόδεντρων άρχισαν να αποφέρουν αρκετό 

εισόδημα. Είχαν πέσει πολλά χέρια στη δούλεψή τους. 

Η Μυτιλήνη γίνεται ένα απ' τα πιο ξακουστά λιμάνια στο Αιγαίο 

H αδιάκοπη κίνηση των ελιών από τα χωράφια στ΄ αμπάρια, από τ΄ 

αμπάρια στη μηχανή, λάδι πια, στα λαδοβάρελα των μουράγιων του νησιού 

και από κει για το ταξίδι με τα πλοία στις ξένες αγορές, είναι που 

χαρακτηρίζει την οικονομική ζωή του νησιού τα χρόνια εκείνα, έναν αιώνα 

περίπου πριν από σήμερα. 

Τριακόσια πενήντα μπασκιά, χωμένα στις πέτρινες φωλιές τους, 

ανεβοκατέβαζαν όλη μέρα τις πλάκες τους και έδιναν λάδι - θησαυρό στον 

παραγωγό. Αυτός θα το πουλήσει, περνώντας το από τον ελαιομεσίτη στον 

έμπορο , και θα κρατήσει έτσι γερά στα χέρια του τη μοίρα του τόπου του, κι 

ας τον έχει ο Τούρκος υποταγμένο.  

Το χρήμα έρχεται στο νησί και το κρατά ζωντανό. Τα νομίσματα που 

κυκλοφορούν είναι: χρυσές λίρες της Αγγλίας και της Τουρκίας, χρυσά 

εικοσάφραγκα Γαλλίας , αργυρά μετζίτια Τουρκίας και αργυρά γρόσια, που 

καθένα τους διαιρείται σε 40 παράδες. Ένα μετζίτι έχει 20 γρόσια. 

Η συνηθισμένη τιμή πώλησης για ένα λαγήνι λάδι κυμαίνεται ανάμεσα 

σε 20 και 30 γρόσια, στις χρονιές με μαξούλι. Στα “κισίρια”, που οι ανομβρίες 

αφήνουν γυμνά τα λιόδεντρα από καρπό, χρόνο παρά χρόνο αναγκάζονταν να 

“προπουλήσουν” λάδια του ερχόμενου μαξουλιού σε τιμές εξευτελιστικές. 

Οξύτητες και οξύμετρα δεν υπάρχουν. Στα δείγματα του λαδιού 

γράφουν “κιτρίνου (ή σκοτεινού) χρώματος και εκτός νερού”, αργότερα και 

“εκτός καρά πουσά”. Τα κακής ποιότητας λάδια και ο καρά - πουσάς 

γίνονται σαπούνι στα σαπουντζίδικα του νησιού. 

Τα πιο πολλά λάδια στέλνονται στην Κωνσταντινούπολη και στα 

παράλια του Εύξεινου Πόντου. Είναι ακόμα ανοιχτές αυτές οι αγορές, και το 

πήγαινε - έλα των βαποριών στις θάλασσες αποτελεί καθημερινό σύνδεσμο 

με την Ανατολή. Άλλα λάδια στέλνονται για τις καντήλες των Ρωσικών 

Εκκλησιών. Αυτά δοκιμάζονται αν ανάβουν χωρίς ν΄αφήσουν άκαφτο 

υπόλειμμα. Από τον Ιούνιο μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη το εμπόριο λαδιού 



σταματά, γιατί κι από τα τουλούμια κι απ΄τα ξύλινα βαρέλια, εξαιτίας της 

ζέστης, στάζει σιγά - σιγά και χάνεται αρκετό λάδι. 

Έτσι λοιπόν έβγαινε το λάδι στις “μηχανές” κι έτσι έφευγε εκείνον τον 

καιρό που το μυαλό του ανθρώπου και τα χέρια του ήταν ταγμένα στην ελιά. 

Σήμερα 

Η κοινή οργάνωση της αγοράς του ελαιόλαδου και των άλλων λιπαρών 

υλών (σπορέλαια, ζωικά λίπη, ψαρέλαια, μαργαρίνη κλπ.) στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, ρυθμίζεται από το βασικό κανονισμό 136/66. Ο κανονισμός αυτός 

άρχισε να ισχύει από το Νοέμβριο του 1967 για το ελαιόλαδο και από τον 

Ιούλιο του ίδιου έτους για τα άλλα λιπαρά. 

Με τον κανονισμό αυτό καθιερώθηκε ένα σύστημα αυξημένης 

προστασίας της Κοινοτικής παραγωγής ελαιόλαδου, το οποίο αποτελεί ένα 

προϊόν βασικής οικονομικής και κοινωνικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Αντίθετα, για τα σπορέλαια και τα άλλα λιπαρά, υιοθετήθηκε ένα 

σύστημα ελεύθερης εισαγωγής τους με δασμούς οι οποίοι κυμαίνονται από 5-

8% και από 10-15% της αξίας τους, για τα βιομηχανικά και για τα βρώσιμα 

αντίστοιχα.  

Όλες οι κοινοτικές ρυθμίσεις υπάγονται σ’ ένα τιμών, ενισχύσεων και 

μηνιαίων προσαυξήσεων και αναφέρονται σε σύνηθες ελαιόλαδο οξύτητας 

3% σε ελαϊκό οξύ. Οι τιμές αυτές είναι: 

Ενδεικτική τιμή παραγωγού: Πρόκειται για μια τιμή - στόχο που πρέπει 

να πάρει ο ελαιοπαραγωγός της Κοινότητας και η οποία κρίνεται 

ικανοποιητική για να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει την παραγωγική του 

προσπάθεια. 

Ενδεικτική τιμή αγοράς: Είναι η τιμή χονδρικής διάθεσης του 

ελαιόλαδου, στην αγορά της Κοινότητας, με την οποία πιστεύεται ότι θα 

εξασφαλιστεί η ομαλή απορρόφησή του. Καθορίζεται μάλιστα, κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να μην είναι πολύ μεγαλύτερη από τις τιμές των υποκατάστατων 

του ελαιόλαδου ( σπορέλαια, κ.α.). 

Τιμή παρέμβασης: Στην τιμή αυτή οι Οργανισμοί παρέμβασης 

αγοράζουν τις ποσότητες του ελαιόλαδου οι οποίες δεν μπορούν να διατεθούν 

στο ελεύθερο εμπόριο.  

Τιμή κατωφλίου: Η τιμή αυτή ορίζεται με σκοπό την προστασία του 

Κοινοτικού ελαιόλαδου από τον ανταγωνισμό εισαγωγών, από μη Κοινοτικές 

χώρες και καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η τιμή του ελαιόλαδου το 

οποίο εισάγεται, να φθάνει στα σύνορα της Κοινότητας, στο επίπεδο της 

ενδεικτικής τιμής. Η τιμή αυτή αναπροσαρμόζεται ανά εβδομάδα ή και 

συχνότερα. 

Οποιοσδήποτε θελήσει να εισάγει στην Κοινότητα ελαιόλαδο, σε τιμή 

μικρότερη από την καθορισμένη τιμή κατωφλίου, θα καταβάλλει 



αντισταθμιστική εισφορά ίση περίπου με τη διαφορά των δύο τιμών 

(ενδεικτική τιμή αγοράς - τιμή κατωφλίου). 

Ενίσχυση στην παραγωγή. Είναι ένα ποσό που δίνεται σαν επιδότηση 

στους ελαιοπαραγωγούς της Κοινότητας και καλύπτει περίπου τη διαφορά 

μεταξύ της ενδεικτικής τιμής παραγωγού και της ενδεικτικής τιμής της 

αγοράς. Την επιδότηση αυτή δικαιούνται όλοι οι ελαιοπαραγωγοί της 

Κοινότητας.  

Ενίσχυση στην κατανάλωση: Δίνεται στις βιομηχανικές τυποποίησης 

του ελαιόλαδου με σκοπό τη βελτίωση των όρων διακίνησης και εμπορείας 

του και ενίσχυση της προτίμησης των καταναλωτών προς το ελαιόλαδο. 

  

Το δένδρο της ελιάς 

Η ελιά είναι αειθαλές, καρποφόρο δέντρο, που ονομάζεται συνηθέστερα 

ελαιόδεντρο. Είναι ανώτερο φυτό, αγγειόσπερμο, δικότυλο, συμπέταλο της 

τάξης των Στρεψιανθών και της οικογένειας των Ελαιϊδών (Oleaceae).  

Τα χαρακτηριστικά της οικογένειας αυτής είναι ο μικρός ή ελλείπων 

κάλυκας, η άστροφη στεφάνη, οι δύο στήμονες, τα συμφυή καρποπέταλα και 

η δίχωρη ωοθήκη. Τα άνθη συναντιούνται σε φοβοειδείς ταξιανθίες.  

Το γένος Ελαία (Olea) περιλαμβάνει τριάντα (30) είδη, από τα οποία 

μόνον το είδος Olea europaea L παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον- το 

τελευταίο περιλαμβάνει δύο παραλλαγές:  

- Την ήμερη, τυπική ή κοινή ελιά (Olea europaea var. Sativa) και  

- Την άγρια ελιά ή αγριελιά ( (Olea europaea var. Oleaster).  

Η προέλευση του όρου olea είναι Ελληνική - οέλαιον έγινε Oleum στα 

Λατινικά. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του γένους olea είναι η μακροζωία και η 

διατήρηση της παραγωγικότητας. Υπάρχουν δένδρα στην περιοχή της 

Μεσογείου πολλών εκατοντάδων ετών, τα οποία παράγουν ακόμη καρπό. 

Πολλά μάλιστα ξεπερνούν την χιλιετία.. 

Τόπος προέλευσης - Ιστορικά στοιχεία 

Η καταγωγή του ελαιόδεντρου χάνεται στους θρύλους και στις 

παραδόσεις των λαών γύρω απ' τη Μεσόγειο. Και αυτό είναι φυσικό, αφού 

το δέντρο της ελιάς είναι τόσο στενά δεμένο με την ιστορία των μεσογειακών 

λαών, την ορθολογική διατροφή τους και ακόμη με τη θρησκεία και τις 

δοξασίες τους. Επίσης, είναι γνωστή η σύνδεσή της με το χριστιανικό 

πολιτισμό. 



Το ελαιόδεντρο, περισσότερο από το αμπέλι και τα ξινόδεντρα, είναι 

τυπικός εκπρόσωπος του μεσογειακού κλίματος, που χαρακτηρίζεται από τον 

ήπιο και γλυκό χειμώνα, το δροσερό καλοκαίρι, λόγω της γειτνίασης με το 

θαλάσσιο όγκο της Μεσογείου και από τη μικρή ή μέτρια βροχόπτωση, άνισα 

κατανεμημένη ανάμεσα στις διάφορες εποχές του χρόνου. Η λεκάνη της 

Μεσογείου παρέχει ιδεώδες περιβάλλον από πλευράς κλιματολογικών και 

τοπογραφικών συνθηκών για την ελαιοκαλλιέργεια και δε γεννιέται 

αμφιβολία ότι το δέντρο της ελιάς αυτοφυόταν σ' αυτήν ήδη από την εποχή 

όπου ο πρωτόγονος άνθρωπος ανακάλυψε τη γεωργία.  

Πολλοί ιστορικοί συγγραφείς, θεωρούν σαν πιο πιθανό τόπο προέλευσης 

της ελιάς την περιοχή της Συρίας και της Μικράς Ασίας. Αυτό το στηρίζουν 

στο γεγονός ότι οι πλαγιές των βουνών στην Β. Συρία κοντά στα σύνορα της 

Τουρκίας είναι σκεπασμένες από αγριελιές. Εντούτοις, αγριελιές απαντούν 

διάσπαρτες σ' όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, στα βόρεια παράλια της 

Αφρικής, στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Τουρκία. 

Κατ' άλλους συγγραφείς, τόπος προέλευσής της είναι η Αφρική 

(Αβησσυνία, Αίγυπτος). Στην περιοχή αυτή καλλιεργήθηκε συστηματικά από 

τους σημιτικούς λαούς και από εκεί διαδόθηκε στην Κύπρο και στα βόρεια 

παράλια της Αφρικής (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία κ.λ.π.), από τους 

Τυριανούς Φοίνικες που άκμασαν στην Καρχηδόνα.  

Η ελιά, με εστία προέλευσης τη βόρεια Συρία, διαδόθηκε στα ελληνικά 

νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα από τους Φωκείς και το 600 π.Χ. πέρασε 

στην Ιταλία, Σικελία και Σαρδηνία. Τέλος, στην Ισπανία έφτασε διαμέσου 

δύο δρόμων, του ελληνορωμαϊκού και του σημιτικού (Άραβες). Αυτό 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ορισμένες ισπανικές ποικιλίες έχουν 

ονομασίες λατινικές, ενώ άλλες αραβικές. Ο καρπός του ελαιόδεντρου 

λέγεται aceituna και το λάδι aceite (λέξεις αραβικές), ενώ το δέντρο 

ονομάζεται olivo (λέξη λατινική). Περίεργο είναι ότι η ελιά δεν ήταν 

αυτοφυής στο Νέο Κόσμο, σε περιοχές με κλίμα παρόμοιο προς το 

μεσογειακό, αλλά μεταφυτεύτηκε εκεί από τους πρώτους Ισπανούς αποίκους, 

το 18
ο
 αιώνα. Σε μεταγενέστερη εποχή διαδόθηκε από Ιταλούς μετανάστες 

στην Αυστραλία. 

Στην Ελλάδα η ελιά καλλιεργείται από τους πολύ παλιούς χρόνους, 

όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα των ανασκαφών. Στις Μυκήνες (για 

παράδειγμα) βρέθηκε κομμάτι ασημένιου αγγείου που απεικονίζει ελιά, ενώ 

στην ίδια περιοχή οι Σλήμαν και Τούντας βρήκαν πυρήνες ήμερης ελιάς. Στη 

Θήρα και Κνωσό βρέθηκαν τοιχογραφίες με θέμα την ελιά καθώς και 

συσκευές που έμοιαζαν με ελαιοπιεστήρια. Έτσι, η καλλιέργεια της ελιάς 

στην Κρήτη κατά το Β. Κριμπά τοποθετείται μεταξύ 1500 και 2000 π.Χ. 

Η ιστορία των ελαιώνων στη Λέσβο 

Η Λέσβος είναι ένα ατέλειωτο δάσος ελιάς. Περίπου έντεκα 

εκατομμύρια ελαιόδενδρα απλώνονται σε συνεχείς ελαιώνες, και το 

αξιοσημείωτο της Λεσβιακής φύσης είναι ό,τι εκεί που τελειώνει η ελιά, 



αρχίζει το πεύκο. Η σημερινή μέση ετήσια παραγωγή λαδιού φθάνει περίπου 

τις 25 - 30 χιλιάδες τόνους λάδι, εξαιρετικής ποιότητας.  

Πώς όμως δημιουργήθηκαν αυτοί οι απέραντοι ελαιώνες; 

Τρία ήταν τα βασικά είδη δέντρων που "πάλευαν" πάνω στο νησί.: Η 

Αγριελιά, το πεύκο και η βαλανιδιά. Απ' αυτά οι αγριελιές με τα πυκνά 

κλαδιά τους έκαναν ψιλές ελιές, οι οποίες αποτελούσαν κύρια τροφή για τα 

αγριοπούλια που έρχονταν το χειμώνα από τα πέρατα της γης και του 

ωκεανού. Πιστεύεται ό,τι τα πουλιά αυτά με τα περιττώματα τους βοήθησαν 

στην εξάπλωση της αγριελιάς, όχι μόνο στη Λέσβο αλλά και στα άλλα 

ελληνικά νησιά και στα μικρασιατικά παράλια. 

Καθοριστικό ρόλο πάντως στην εξάπλωση της, έπαιξε ο άνθρωπος, που 

δοκίμασε τον καρπό της που σαγηνεύτηκε από το λάδι της. Έτσι με πολύ 

προσωπική εργασία και πολύ κόπο, οι τότε κάτοικοι της Λέσβου επέκτειναν 

την καλλιέργεια της ελιάς, στα μέρη όπου δεν είχε φτάσει το πεύκο. 

Έφτιαξαν άπειρα σέτια για να συγκρατήσουν το χώμα ακόμα και στις πιο 

απότομες πλαγιές των βουνών, ενώ με τα ζώα μετέφεραν νερό για να 

ποτίσουν τις παραβολάδες, και να πιάσουν τα μικρά δεντρύλια. Οι ελαιώνες 

λοιπόν της Λέσβου αποτελούν ένα λαμπρό δημιούργημα της ανθρώπινης 

υπομονής, επιμονής και διορατικότητας.  

Στην επικράτηση της ελαιοκαλλιέργειας στο νησί της Λέσβου, 

βοήθησαν ακόμη και οι άριστες καιρικές συνθήκες με την καταπληκτική 

εναλλαγή των τεσσάρων εποχών. Τα πρωτοβρόχια όταν έρθουν στην ώρα 

τους σε συνδυασμό με τον ήλιο του φθινοπώρου και το ήπιο σχετικά χειμώνα, 

δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για τη σωστή ανάπτυξη του ελαιοκάρπου. 

Αυτό δεν σημαίνει ό,τι πάντα οι καταστάσεις είναι τέλειες, υπάρχουν χρονιές με 

καλά "μαξούλια" και άλλες όχι.  

  

Ποικιλίες ελιάς που καλλιεργούνται στη Λέσβο 

Βαλανολιά 

Η ίδια ποικιλία είναι γνωστή και με τα ονόματα Μυτιληνιά, Κολοβή, 

Βαλάνα ή Μηλολιά. 

Η Βαλανολιά ευδοκιμεί σε εδάφη που προέρχνται από σχιστόλιθο και 

φτάνει μέχρι 500 μέτρα υψόμετρο. Το δέντρο είναι μέτρια ζωηρό, με κόμη 

ακανόνιστη. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι η ανθοφορία του 

διαρκεί 3 - 4 εβδομάδες, γεγονός το οποίο, σε ευνοϊκές συνθήκες, εξασφαλίζει 

τη γονιμοποίηση μεγάλου ποσοστού ανθών. Στις περιπτώσεις που 

υποβοηθούν οι εδαφολογικές και καλλιεργητικές συνθήκες, το φορτίο του 

δέντρου είναι υπερβολικό. Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι η ποικιλία είναι 

μέτριων απαιτήσεων σε ό,τι αφορά το έδαφος και τις καλλιεργητικές 

φροντίδες. Κατά κανόνα όμως σε περιπτώσεις εγκατάλειψης καρποφορεί 

ανώμαλα.. 



Η καλλιέργεια της βαλονολιάς εντοπίζεται στα νησιά:  

α) της Λέσβου και αποτελεί τα 7/10 των ελαιώνων της,  

β) της Χίου και αποτελεί το 1/8 των ελαιώνων της και  

γ) της Σκύρου, όπου απαντά σποραδικά.  

Παρά το γεγονός ότι η εξάπλωσή της είναι περιορισμένη γεωγραφικά, 

συγκεντρώνει ενδιαφέρον για την ελαιοκομία της Ελλάδας, καθόσον ο νομός 

της Λέσβου συμβάλλει κάθε χρόνο κατά 10 - 20% επί της συνολικής 

παραγωγής ελαιόλαδου. 

Η περιεκτικότητα σε λάδι είναι υψηλή (25 - 30%). Εξαιρετική είναι και 

η ποιότητα του λαδιού στις περιπτώσεις που ο ελαιόκαρπος πιέζεται αμέσως 

μετά τη συλλογή ή έπειτα από σύντομη εναποθήκευση υπό καλές συνθήκες. 

Τα ελαιόλαδα της Λέσβου είναι φημισμένα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό, για το έντονο άρωμά τους και την καλή τους γεύση. Η ποικιλία 

Βαλανολιά θεωρείται σαν μια από τις καλύτερες ελαιοποιήσιμες ποικιλίες για 

την Ελλάδα, τόσο από πλευράς παραγωγικότητας, όσο και ποιότητας 

λαδιού.. 

Αδραμυττινή 

Η ίδια ποικιλία είναι γνωστή στους τόπους καλλιέργειά της και με τα 

ονόματα Αδραμυττιανή, Αϊβαλιώτικη και Φραγκολιά. 

Είναι ποικιλία ελιάς προερχόμενη από το Αδραμύττιο της Μικράς 

Ασίας. Καλλιεργείται κατά κύριο λόγο στο νησί της Λέσβου, όπου μετέχει 

κατά 1/5 στη συγκρότηση των ελαιώνων της, εντοπιζόμενη κυρίως στην 

επαρχία της Μυτιλήνης. Επιπλέον καλλιεργείται στο νησί της Άνδρου σε 

ποσοστό 5 -20% επί του συνολικού αριθμού των ελαιόδεντρων της. 

Θεωρείται μέτριας παραγωγικότητας. Ο ελαιόκαρπος ωριμάζει κατά το 

Νοέμβρη - Δεκέμβρη, οπότε και πέφτει πάνω στο έδαφος, από όπου γίνεται η 

συλλογή του. Η περιεκτικότητα σε λάδι είναι μέτρια, και φτάνει στο 22 - 

25% του βάρους του καρπού. 

Η ποικιλία εξυπηρετεί τόσο την ελαιοποίηση όσο και την οικοτεχνία 

της επιτραπέζιας ελιάς. Δίνει λάδι λεπτό, με εξαιρετικό άρωμα. Εντούτοις η 

απόδοση, είναι σαφώς κατώτερη από εκείνη της καλλιεργούμενης στον ίδιο 

χώρο Βαλανολιάς. 

Οι επιτραπέζιες ελιές της Αδραμυττινής είναι άριστης ποιότητας, 

συντηρούνται εύκολα μέσα σε άλμη και είναι οι καλύτερες για το νησί της 

Λέσβου. Γενικά, η ποικιλία Αδραμυττινή χαίρει εκτίμησης από μέρους των 

ελαιοπαραγωγών της Λέσβου, επειδή παράγει εκλεκτό λάδι και καλής 

ποιότητας επιτραπέζιες ελιές.  

Μερικές ακόμη ελαιοποιήσιμες ποικιλίες που καλλιεργούνται στη 

Λέσβο είναι:  

Καλολιά, Θρουμπολιά, Στραβολιά. 

 



" η σταχτόχλωμη ελιά,  

η παιδοτρόφα,  

που ποτέ κανείς ή νέος ή γηραιός  

με χέρι εχθρικό θα σώσει ν’ αφανίσει,  

γιατί απάνω της τα παντ’ ανοιχτά  

ο Μόριος Δίας  

και η γλαυκόφθαλμη Αθηνά  

έχουν τα μάτια". 

(Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολονώ)  

  

Κατηγορίες ελαιόλαδου 

Το τυποποιημένο ελαιόλαδο διατίθεται στην κατανάλωση, ανάλογα με 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, σε τρεις βασικές κατηγορίες, οι οποίες 

αναγράφονται στη συσκευασία του: 

·         Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο: είναι ο φιλτραρισμένος φυσικός 

χυμός της ελιάς με τέλειο άρωμα και γεύση και με οξύτητα που δεν ξεπερνά 

το 1%. 

·         Ελαιόλαδο: μίγμα παρθένου και εξευγενισμένου (ραφινέ) 

ελαιόλαδου. Έχει ελαφριά, ευχάριστη γεύση και οσμή, χρώμα ανοικτό 

κιτρινοπράσινο και η οξύτητά του δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5%. 

Τα τυποποιημένα ελαιόλαδα ελέγχονται σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής τους και συνεπώς εξασφαλίζουν προϊόν εγγυημένης ποιότητας, 

100% αγνό και υγιεινό και το οποίο συσκευάζεται κάτω από τις πιο υγιεινές 

συνθήκες. Γι’ αυτό και πρέπει να προτιμώνται έναντι των ελαιολάδων που 

πωλούνται χύμα, ιδιαίτερα αν δε γνωρίζουμε την προέλευσή τους. 

  

Η κατανάλωση του ελαιόλαδου 

Το ελαιόλαδο καταναλώνεται από όλους τους λαούς. Σήμερα η 

παγκόσμια ελαιοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει 810 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. 

Το 98% των ελαιόδεντρων βρίσκονται στην περιοχή της Μεσογείου και από 

αυτό, το 70% είναι στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου. Στη χώρα μας 

καλλιεργούνται 100 εκατομμύρια ελαιόδεντρα με ετήσια παραγωγή περίπου 

250.000 τόνους. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ελαιόλαδου με 

1,3 εκατομμύρια τόνους. Σε κάθε χώρα η κατανάλωση ποικίλει. Για 

παράδειγμα στην Ελλάδα έχει μετρηθεί ότι καταναλώνονται 15 κιλά το χρόνο 

ανά κάτοικο, ενώ σε χώρες της Ε.Ε. όπου δεν παράγεται ελαιόλαδο, η 

κατανάλωσή του περιορίζεται σε 1 μόνο κιλό ανά κάτοικο.  

            Πρώτη σε εξαγωγές ελαιόλαδου είναι η Ισπανία και ακολουθούν η 



Ιταλία, η Ελλάδα και η Τυνησία.  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση που ανέρχεται 

σε 1.8% το χρόνο, η οποία οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση της αξίας της 

γνωστής ως Μεσογειακής διατροφής.  

 Πλεονεκτήματα του ελαιόλαδου 

 ·         Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, πολύτιμα στην 

σύνθεση των λιπιδίων, που εφοδιάζουν με ενέργεια τα ανθρώπινα 

κύτταρα, το "δομικό" υλικό του οργανισμού μας. 

 

 ·         Βοηθά στην απορρόφηση των βιταμινών από τον οργανισμό 

και χάρη στις πολυφαινόλες που περιέχει, συμβάλλει στη μείωση 

της οξείδωσης των λιπαρών ιστών του σώματος ενώ είναι το πιο 

ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες.  

 

 ·         Επιδρά θετικά στην αύξηση και στην ανάπτυξη του 

οργανισμού και επιβραδύνει τη γήρανση χάρη στα λιπαρά του 

οξέα και στο μεγάλο ποσοστό βιταμίνης Ε, που εμποδίζουν την 

οξείδωση και τη δημιουργία ελεύθερων ριζών. 

 

 ·         Συμβάλλει στον έλεγχο της χοληστερίνης και επιδρά θετικά 

κατά της σκλήρυνσης των αρτηριών, την αθηροσκλήρυνση, την 

κυριότερη αιτία θανάτου στις σύγχρονες δυτικές χώρες. Το 

μονοακόρεστο ολεϊκό οξύ του ελαιόλαδου είναι ιδιαίτερα 

ανθεκτικό στις οξειδώσεις που ευθύνονται για τις 

αθηροσκληρώσεις, αλλά και για την έναρξη της καρκινικής 

επεξεργασίας.  

 

 ·         Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι βοηθά στα πεπτικά έλκη. 

Η κατανάλωσή του ανακουφίζει από τους κοιλιακούς πόνους, 

ελαττώνει τη δυσπεψία και μειώνει τη συγκέντρωση γαστρικού 

υγρού, ενώ βοηθάει και στην καλή λειτουργία των εντέρων που 

ατονούν. 

 

 ·         Διευκολύνει στη λειτουργία του συκωτιού, έχει θετικά 

αποτελέσματα στην ανακούφιση από συσπάσεις της χοληδόχου 

κύστης και αποτρέπει τη δημιουργία πέτρας στη χολή. 



 

 ·         Έχει επίσης θετική συμβολή στη διατροφική αντιμετώπιση 

του διαβήτη.  

 ·         Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες στην Αμερική, έχει 

αποδειχθεί ότι η κατανάλωση ελαιόλαδου περισσότερες από μια 

φορά την ημέρα , ενισχύει τον οργανισμό των γυναικών ενάντια 

στον καρκίνο του μαστού. 

 Ελαιόλαδο και Υγεία 

Το ελαιόλαδο, "υγρό χρυσάφι" κατά τον Όμηρο αποτελεί θαυματουργή 

πηγή θρεπτικών συστατικών για τον άνθρωπο. Από την αρχαιότητα είναι 

γνωστό ότι το ελαιόλαδο στη δια τροφή μας είναι καθοριστικής σημασίας για 

την υγεία κάθε οργανισμού. Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης, καθώς και 

οι μεγαλύτεροι γιατροί της εποχής εκείνης, ο Γαληνός, ο Διοσκουρίδης και ο 

Διοκλής πίστευαν ακράδαντα στην ευεργετική επίδρασή του στην υγεία και 

το συνιστούσαν σε καθημερινή βάση ως θεραπεία σε αρκετές περιπτώσεις. 

Σήμερα, 3.000 χρόνια μετά, η σύγχρονη Ιατρική συνεχίζει να συστήνει την 

ευρεία χρήση του ελαιόλαδου στη διατροφή ενηλίκων και παιδιών, υγιών και 

ασθενών, χάρη στα πολύτιμα συστατικά του που παρέχουν υγεία, ευεξία και 

μακροβιότητα. Πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι το 

ελαιόλαδο είναι βασικό συστατικό της σύγχρονης διατροφής. 

 Η εξασφάλιση του καλού ελαιόλαδου 

       Τα πάντα ξεκινούν από τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Το 

δέντρο της ελιάς χρειάζεται γενικά ασβεστώδη εδάφη σε θερμές και ξηρές 

περιοχές με ήπιο χειμώνα και μεγάλη ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια του 

έτους. Αναπτύσσεται καλύτερα σε γόνιμο έδαφος, αλλά παρουσιάζει μεγάλη 

αντοχή και σε άγονα, ξερά και πετρώδη εδάφη. Για να καρποφορήσει και να 

δώσει ελαιόλαδο με έντονα αρωματικά και πλούσια γευστικά 

χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητη και η ανάλογη ποικιλία ελαιόδεντρου, η 

οποία πρέπει να ταιριάζει με το συγκεκριμένο έδαφος στο οποίο 

καλλιεργείται.  

Υπάρχουν πολλά είδη ελαιόδεντρων, άλλα κατάλληλα για ελιές κι άλλα 

για λάδι. Εξίσου σημαντικά στοιχεία για τη διατήρηση της ποιότητας του 

λαδιού, δηλαδή της υψηλής θρεπτικής και βιολογικής του αξίας, είναι ο 

χρόνος και τρόπος συγκομιδής του καρπού, όσο και ο τρόπος επεξεργασίας 

και φύλαξής του. Όταν οι ελιές φτάσουν να είναι κατά τα τρία τέταρτα 

μαύρες, είναι έτοιμες να μαζευτούν για λάδι. Η συγκομιδή που γίνεται σε 

άλλη φάση ωρίμανσης του καρπού, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

ποιότητα του λαδιού. Επίσης, η έκθλιψη των καρπών στο ελαιοτριβείο 

πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη συγκομιδή. 

       Το ελαιόλαδο μετά την παραγωγή του πρέπει να διατηρείται σε 

χώρους δροσερούς και σε ανοξείδωτα δοχεία για να αποφεύγεται η οξείδωσή 

του, που δίνει ανεπιθύμητη γεύση και οσμή και υποβαθμίζει τη θρεπτική του 

αξία.  



        Η πολύχρονη εμπειρία έχει δείξει ότι με βάση τα στοιχεία αυτά 

προκύπτει άριστη ποιότητα ελαιόλαδου, τόσο από την πλευρά της 

διατροφικής αξίας, όσο και από την άποψη της γευστικής ικανοποίησης.  

 

 

Πώς να επιλέγετε το καλό λάδι από το ράφι 

 
       Το λάδι θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε φιάλες ή δοχεία έως 5 

λίτρων, πάνω στα οποία να υπάρχει το όνομα και η διεύθυνση του 

παρασκευαστή. Αποφεύγετε δοχεία των 15 κιλών άγνωστης προέλευσης.  

       Ελέγξτε το περιεχόμενο. Το λάδι πρέπει να είναι διαυγές. 

Η υγρασία, τα αιωρήματα και η μούργα ταγγίζουν και πικρίζουν το 

ελαιόλαδο. Στη διάρκεια του χειμώνα, πιθανόν να σχηματιστούν στο κάτω 

μέρος της φιάλης λευκά αιωρήματα ή και ίζημα, πράγμα όμως φυσιολογικό. 

Επιλέξτε ελαιόλαδο χαμηλής οξύτητας (0-1%). 

Το χρώμα του ελαιόλαδου πρέπει να είναι μεταξύ ανοικτού 

χρυσοπράσινου και πράσινου ή σκούρου πράσινου. Ελαιόλαδα με πιο άσπρο 

χρώμα καλό είναι να αποφεύγονται, εκτός αν από τη φύση τους είναι πιο 

κίτρινα, όπως αυτά που προέρχονται από τη Λέσβο.  

Θυμηθείτε ότι το ελαιόλαδο που αγοράζεται περισσότερο, δεν 

παραμένει στο ράφι, άρα είναι φρεσκότερο από άλλα. Φροντίστε η τιμή του 

ελαιόλαδου να μην είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τη μέση τιμή των 

άλλων, γιατί όπως γνωρίζουμε, συνήθως η ποιότητα είναι συνάρτηση και της 

τιμής. Αποφύγετε ελαιόλαδα που βρίσκονται εκτεθειμένα σε φως και 

υγρασία. 

            Οι συνθήκες φύλαξης επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητά του. 

Σκεφθείτε ότι η καλύτερη εγγύηση για την ποιότητα του λαδιού είναι το 

όνομά του καθώς και το όνομα του τυποποιητή.  

Αν δεν είστε σίγουροι για τα χαρακτηριστικά του, μην ενδίδετε σε 

άγνωστα ελαιόλαδα φερμένα "από το χωριό", τα οποία στερούνται λοιπών 

στοιχείων. 
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