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Η ελιά στην Κέρκυρα 

 

 

 

 

                 Περιβαλλοντική ομάδα 2011-2012 
 

Ιστορία της ελιάς 

 Η ελιά σαν αυτοφυές 

δέντρο (αγριελιά) 

πρωτοεμφανίστηκε στην 

ανατολική Μεσόγειο 

 Σε πινακίδες της Βόρειας 

Συρίας βρίσκονται οι 

πρώτες γραπτές 

πληροφορίες για την 

καλλιέργεια της ελιάς 

(μέσα της 3ης χιλιετίας 

π.Χ) 

 

    

 

 

 

 

 

    απολιθωμένο φύλλο ελιάς    

              (2000 π.Χ) 
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   Οι Έλληνες ήταν οι 

πρώτοι που 

καλλιέργησαν το 

δέντρο της ελιάς, για 

τα πολύτιμα 

προϊόντα του:  

       ελιές και λάδι. 

 

Δοχείο λαδιού με τρία στόμια 
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μυθολογία 

     Η θεά Αθηνά χάρισε στους Αθηναίους την 
ελιά μετά τη διαμάχη της με το θεό 

Ποσειδώνα.  

      

 

 

   Κατά τη μινωική και 

μυκηναϊκή περίοδο οι 

άνθρωποι 

χρησιμοποιούσαν το 

λάδι για πρακτικούς 

και θρησκευτικούς 

λόγους 
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  Τα κλαδιά της ελιάς 

αποτελούσαν και 

αποτελούν σύμβολο 

ειρηνικής 

συνύπαρξης και 

ελπίδας όλων των 

λαών 

   Στο πέρασμα των αιώνων η ελιά 

εξαπλώθηκε σ’ όλα τα παράλια της 

Μεσογείου.  
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Είναι η κυριότερη καλλιέργεια 

στα περισσότερα μέρη της 

Ελλάδας: 

 

 Κρήτη 

 Πελοπόννησο 

 Μυτιλήνη 

 Ιόνια νησιά 

Το μάζεμα των ελιών στη Μυτιλήνη 

     Έργο του ζωγράφου Θεόφιλου 
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       Η ελιά στην Κέρκυρα 

 Ο ξακουστός βασιλιάς 
Οδυσσέας σκέπασε τη γύμνια 
του με ένα κλαδί ελιάς όταν 

    έφτασε στο φημισμένο νησί των 
Φαιάκων. 

 

 Θεόρατες ελιές στέκονται μέχρι 
σήμερα αγέρωχες, για να μας 
μαρτυρούν το πέρασμα του 
Οδυσσέα από την Κέρκυρα 
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 Οι Ενετοί άφησαν τα 

έντονα σημάδια τους 

πάνω στην κερκυραϊκή 

γη και τον ελαιώνα, γιατί 

πριμοδότησαν την 

καλλιέργεια της ελιάς.  

 Μέσα σε λίγους αιώνες 

το μεγαλύτερο μέρος του 

νησιού σκεπάστηκε από 

το αιωνόβιο δέντρο Φίλιππος Μάκοτσις, Ελιές, 1942, 

σινική μελάνη, 33Χ23 εκ., συλλογή 

Επτανησιακής Ζωγραφικής (16ος-20ος αι.), 

Πινακοθήκη Δήμου Κερκυραίων, Παλαιά 

Ανάκτορα 

   Η κερκυραϊκή 

κοινωνία είναι 

άρρηκτα 

συνδεδεμένη με 

   την ελιά γιατί αυτή 

έδωσε τροφή  

   σε δύσκολα χρόνια.  
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Μάρκος Ζαβιτζιάνος: Οι γυναίκες με τις ξέστες στο κεφάλι, 

π. 1920, χαλκογραφία, 10Χ14,5 εκ., συλλογή Επτανησιακής 

χαρακτικής (16ος-20ος αι.), Πινακοθήκη Δήμου Κερκυραίων, Ιόνιος 

Βουλή. 

   «Έλα να μάσουμε       

    τσι ελιές,  

    να κάμουμε  

    άγιο λάδι, 

   να κλαίμε με τον ίσκιο 

μας μέσα στο 

κατωλάβρι.» 
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   Κάτω από τον ίσκιο της ελιάς 
διαδραματίστηκαν τα πολιτιστικά δρώμενα 

της κερκυραϊκής υπαίθρου 
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«Καλή ώρα να΄ χουνε οι ελιές 

που κάνουνε το λάδι 

και φέγγει της αγάπης μου 

να προβατεί το βράδυ» 

 

Παραδοσιακό κερκυραϊκό τραγούδι 

Ιδιωτικό προικοσύμφωνο, αρχές 20
ου

 

αι., σύμφωνα με το οποίο η νύφη 

προικίζεται με ξέστες λάδι 
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Θα σε πάρω από τσι ελιές 

κι από τσι κεντρωμάδες 

να σε χαλεύει η μάνα σου 

σαράντα δυο βδομάδες 

 

παραδοσιακό κερκυραϊκό τραγούδι 

“Οι ελιές θεόρατες, 

πολύκλωνες, 

ψηλές, αργυροπράσινες, 

εβάιζαν 

από το βάρος του 

βλογημένου 

καρπού τους που εχρύσιζε κι 

εγυάλιζε ανάμεσα στα μικρά 

φύλλα.” 

Κωνσταντίνος Θεοτόκης 

(Η ζωή και ο θάνατος του 

Καραβέλα)  

Νίκος Ζερβός, Ελιές, 1975, 

ελαιογραφία, 60Χ82 εκ., συλλογή 

Επτανησιακής 

Ζωγραφικής (16ος-20ος αι.), 

Πινακοθήκη Δήμου Κερκυραίων, 

Παλαιά Ανάκτορα. 
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Φυσικά χαρακτηριστικά της 

κερκυραϊκής ελιάς - «λιανολιάς» 

 Απλώνεται στο μεγαλύτερο 
μέρος του νησιού.  

 Τα πρώτα χρόνια της  

      ανάπτυξής της δεν  

      ανθοφορεί και ο κορμός της 
είναι λείος. Καθώς μεγαλώνει, ο 
κορμός   

     γίνεται σκληρός, τραχύς  

     και δείχνει την ηλικία του  

     με το μέγεθός του και τις 
χαρακτηριστικές εσοχές  

     (κουφάλες).  

 Το ύψος της συχνά ξεπερνάει τα 
10 μέτρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυνοπιάστες: Η παλαιότερη ελιά του νησιού,  

                   ηλικίας 500 ετών περίπου 

 

Ο κερκυραϊκός ελαιώνας 

και το περιβάλλον 

 

 Ο κερκυραϊκός ελαιώνας με τα 4.000.000 
ελαιόδεντρα συμβάλλει στον εμπλουτισμό της 
ατμόσφαιρας με οξυγόνο. 

 Με το πλούσιο ριζικό του σύστημα βοηθάει στη 
συγκράτηση των επιφανειακών υδάτων, 
εμποδίζοντας τη διάβρωση του εδάφους και 
εμπλουτίζοντας τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.  

 Αποτελεί ένα πλούσιο οικοσύστημα όπου  
συναντούμε μεγάλη ποικιλία φυτών και 
ζώων 
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Χλωρίδα  

του κερκυραϊκού 

ελαιώνα 

ζωχός 
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ίριδα 

κισσός 
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σπαράγγι 

βάτος 
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κυκλάμινο 

φτέρη 
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λειχήνες 

βρύα 
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πανίδα  

του κερκυραϊκού 

ελαιώνα 

οχιά 
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κερκυραϊκή σαύρα 

κουνάβι 
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τσίχλα 

κότσυφας 
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   σκαντζόχοιρος 

κοκκινολαίμης 
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ξεφτέρι 

          χελώνα 
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Κίνδυνοι  

του κερκυραϊκού 

ελαιώνα 

   Φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα: 

• εξαλείφουν τους εχθρούς της ελιάς (δάκο, 
πυρηνοτρήτη, παστέλλα κ.ά.) για να πετύχουν 
μεγαλύτερη παραγωγή ελαιόλαδου 

• Ρυπαίνουν το περιβάλλον και επηρεάζουν την 
τροφική αλυσίδα παρεμβαίνοντας  στη 
λειτουργία του οικοσυστήματος 
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 Παράνομη κοπή των 

ελαιόδεντρων 

 

 Εγκατάλειψη της καλλιέργειας 

της ελιάς στο βωμό της 

τουριστικής ανάπτυξης 

Οι Κερκυραίοι καλλιεργητές 

πρέπει: 

 Να μην κλαδεύουν ανεξέλεγκτα τις ελιές 

 Να περιορίσουν τη  χρήση 

φυτοφαρμάκων. 

 Να στραφούν περισσότεροι στη 

βιολογική καλλιέργεια 
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Η βιολογική καλλιέργεια    

παράγει καρπό και 

ελαιόλαδο με ήπιες 

τεχνικές καλλιέργειας και 

με φυτοπροστασία που 

δεν αποτελεί κίνδυνο για 

το περιβάλλον. 

 

•Ανακατασκευή ξερολιθιών 

•Ορθολογικό κλάδεμα  

•Φυσική λίπανση  

•Φυτοπροστασία με παγίδες (δακοπαγίδες)  ή 

σκευάσματα που επιτρέπονται από τον 

κανονισμό βιολογικής καλλιέργειας 

•Σωστή συλλογή του καρπού με μάδημα 

Για την παραγωγή άριστου 

προϊόντος χρειάζεται: 
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Χρήσεις 

 της κερκυραϊκής ελιάς 

Φωτιστική ύλη 

 Από την 4η χιλιετία π.Χ. μέχρι και πριν από 

λίγα χρόνια το λάδι χρησιμοποιείται για φωτισμό. 

Ένα λίτρο ελαιολάδου διαρκεί για να κάψει 

ένα λυχνάρι  τουλάχιστον 200 ώρες! 

Λαδοφάναρο (λυχνάρι)  

Από το Λαογραφικό Μουσείο Αχαράβης 
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  Φάρμακο. 

  Καλλυντικό. 

  Καρύκευμα 

  Ξύλο 

  Καύσιμη ύλη 

Προϊόντα  

της Κερκυραϊκής Ελιάς 
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 Οι βρώσιμες ελιές 

 Το ελαιόλαδο 

 Το πυρηνέλαιο 

 Το σαπούνι 

 Τα σκεύη 

 Τα έπιπλα 

 Οι ξυλόγλυπτες κατασκευές 

 

Στην κερκυραϊκή σαπωνοποιία Πατούνη 
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Στο εργαστήριο ξυλογλυπτικής στην Αχαράβη 

Στο ελαιοτριβείο 
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Στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο του μοναστηριού στην 

Καμαρέλα 

Στο σύγχρονο ελαιοτριβείο των Αγραφών 
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Η ετήσια παραγωγή ελαιολάδου 

της Κέρκυρας κυμαίνεται από 

10.000 ως 20.000 τόνους. 

 

 Τα παλαιότερα ελαιοτριβεία (λουτρουβιά)  

   χρησιμοποιούσαν για το άλεσμα του 

   καρπού το βάρος ενός ογκώδους λιθαριού  

   και ονομάζονταν μονολίθαρα.  

 Στις αρχές του 20ου αιώνα ένας νέος 

τύπος Λουτρουβιού χρησιμοποιεί τρία 

λιθάρια και λέγεται τριλίθαρο ή αλεστική. 
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   Τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 τα 

λιθάρια αντικαθίστανται από μηχανικούς 

ηλεκτροκίνητους σπαστήρες και το 

πιεστήριο από φυγοκεντριστές. Είναι τα 

σύγχρονα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία 

με στόχο την αύξηση της παραγωγής. 

Σήμερα στην Κέρκυρα λειτουργούν  

περίπου 90 φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία  

και 10 κλασικά. 
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Διατροφική αξία 

του λαδιού 

     Οι καρποί της ελιάς είναι: 
 
 φυσική πηγή ινών, μετάλλων καθώς 

και μονοακόρεστων λιπαρών οξέων 
και αντιοξειδωτικών ουσιών. 

 Πλούσιοι σε λιπίδια, υδατάνθρακες και 
βιταμίνη Ε.  
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Το ελαιόλαδο και οι ελιές 

βοηθούν: 

  Στη μείωση της κακής χοληστερίνης 

 Στην καλή λειτουργία του πεπτικού 
συστήματος 

 Στην προστασία του οργανισμού από  
καρδιοπάθειες και σακχαρώδη 
διαβήτη.  

 Προλαμβάνουν τον καρκίνο και τη 
γήρανση των νευρικών κυττάρων του 
οργανισμού. 

 



25/9/2014 

35 

αίνιγμα 

Πράσινα είν’ τα νιάτα μου, 

μαύρα τα γερατειά μου, 

χαροποιά η θλίψη μου, 

θροφή τα δάκρυά μου. 

Τι είμαι; 
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Το ντίλι – ντίλι κρέμεται, 

το ντίλι ξεκρεμιέται 

και το χρυσό το κόκαλο 

στην κοπριά κυλιέται.  

Τι είναι; 

 

παροιμίες 
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Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι 

κι έξι το λαδόξυδο. 

Ξεφόρτωσέ τη την ελιά, 

να σε φορτώσει λάδι.  
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Μου΄χει βγάλει το λάδι.  

 

 

Έχει ακόμα το καντήλι του 

λάδι.  
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Πρώτα θεμέλια του 

σπιτιού,  

ψωμί, κρασί και λάδι.  

 

Σιγά τον πολυέλαιο 
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Δόξα σοι ο Θέος Θέ μου 

Πέντε ξέστες οι αλεσιές μου 

Και μια προσευχή 

Το Γλωσσάρι 

τση Κερκυραϊκής Λιανολιάς 
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Αλεσιά / μονάδα μέτρησης ελαιοκάρπου για το άλεσμα  

               της ελιάς. 

 

Αλεστική / τριλίθαρο λουτρουβιό. 

 

Βάσκα / πέτρινος στρογγυλός χώρος, μέσα στον οποίο  

              κυλούσαν τα λιθάρια. 

 

Δάκος / έντομο που γεννάει τα αβγά του στη σάρκα της  

             ελιάς. 

Ελαιόκαρπος / ο καρπός της ελιάς. 

 

Ελαιοκτήμονας / αυτός που έχει μεγάλο αριθμό  

                             ελαιόδεντρων. 

 

Ελαιοπαραγωγός / αυτός που παράγει λάδι. 

 

Ελαιοπολτός – ελαιοζύμη / ο πολτός που προέρχεται  

                                               από το άλεσμα της ελιάς. 

 



25/9/2014 

42 

  Καπάσα - Πύλα - Τίνα / δοχεία     

                           αποθήκευσης λαδιού. 

 

  Καρτούτσο / μονάδα μέτρησης    

                       λαδιού που αντιστοιχεί   

                       με μισό κιλό. 

 

  Κασάρι / εργαλείο για την κοπή των   

                μικρών κλαδιών της ελιάς. 

 

    Κατωλάβδι / δοχείο στο οποίο γινόταν ο   

                        διαχωρισμό μούργας - λαδιού  

                        στο παλιό ελαιοτριβείο. 

 

Κολόκα / αποξηραμένη κολοκύθα για   

                   μετάγγιση του λαδιού από δοχείο   

                   σε δοχείο. 

 

    Κοφίνι / καλάθι για το μάζεμα της ελιάς από  

                  καλάμι ή  λεπτά κλαδιά. 

 

    Κοκολόγια / ο ξεραμένος καρπός της ελιάς  

                        που μαζεύουν το καλοκαίρι. 

. 
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Λαδοφωτιές / μεταλλικά δοχεία με λάδι και    

                      φυτίλια που χρησιμοποιούσαν  

                      για το φωτισμό. 

 

Λιανολιά / τυπική ποικιλία ελιάς που  

                 καλλιεργείται στην Κέρκυρα. 

 

Λιθάρι / μεγάλη κυκλική πέτρα που  

             χρησιμοποιούσαν για το άλεσμα της  

             ελιάς στο παλιό ελαιοτριβείο. 

 

Λιόδιχτο / πλαστικό δίχτυ που χρησιμοποιείται  

                 για τη συλλογή της ελιάς. 

 

   Λιόστο / το αλεσμένο κουκούτσι της ελιάς. 

 

Λιόφυλλο / φύλλο της ελιάς. 

 

Λουτρουβιό / ελαιοτριβείο, χώρος  

                           επεξεργασίας και παραγωγής  

                           λαδιού. 

 

Λουτρουβιάρης / ο ελαιοτριβέας, ο ιδιοκτήτης  

                               του ελαιοτριβείου 
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Μούργα / υγρά κατάλοιπα που προκύπτουν   

                 μετά την επεξεργασία της ελιάς. 

 

Μουντζούρι / μονάδα μέτρησης  

                       ελαιοκάρπου. 

 

Μπουλουκάρης / άνδρας που επέβλεπε το  

                              μπουλούκι. 

 

Μπουλούκι / ομάδα γυναικών που δούλευαν σε μεγάλους  

                       ελαιώνες και αμείβονταν με λάδι. 

Ξάι / η αμοιβή του ελαιοτριβέα, που αντιστοιχεί  
         με ποσοστό στο παραγόμενο λάδι. 
 
Ξεραγκαδιστής / αυτός που κόβει τα ξερά   
                             κλαδιά του δέντρου. 
 
Ξέστα / μονάδα μέτρησης λαδιού που ισοδυναμεί  
             με 16 κιλά. 
 
Ξετιμωτής / δημόσιος υπάλληλος που εκτιμούσε  
                     το ελαιόκτημα που θα μισθωνόταν. 
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        Μονολίθαρο / είδος παλιού λουτρουβιού  

                       που παίρνει την ονομασία         

                       του από τον αριθμό των  

                       λιθαριών που χρησιμοποιεί  

 

Οξυμέτρηση / διαδικασία για τη μέτρηση  

                      της οξύτητας - ποιότητας του  

                      ελαιόλαδου. 

 

Πάκτο / μίσθωμα – ενοικίαση  

             ελαιοκτήματος με καταβολή  

             ποσοστού της ετήσιας παραγωγής. 

 

Στάγκα / ξύλινος μοχλός στο πιεστήριο του παλιού  

               ελαιοτριβείου. 

 

Σφυρίδες / συνήθως στρογγυλοί σάκοι από βούρλα  

                  μέσα στους οποίους τοποθετούσαν την  

                  ελαιοζύμη για να ακολουθήσει η 

                  διαδικασία του πιεστηρίου. 

 

Ψυχανθή / κατηγορία φυτών που περιλαμβάνει το        

                  τριφύλλι, τη φασολιά, τη φακή κ.α, που  

                  χρησιμοποιούνται ως μέσο λίπανσης στη                              

                  βιολογική καλλιέργεια  

Ωγνίστρα / η γωνιά του παλιού ελαιοτριβείου όπου  

                   έβαζαν φωτιά για το ζέσταμα του νερού 
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 Μάθαμε πολλά για την κερκυραϊκή ελιά 

 Κάναμε επισκέψεις  

 Διασκεδάσαμε  

 Γίναμε όλοι μια παρέα 

 Και του χρόνου πάλι μαζί !!! 

Ευχαριστούμε για 

την προσοχή σας 
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Καλή επιτυχία στις 

εξετάσεις! 


