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Ελιά και Αειφορία 

Ελιά 

• Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή 
λιόδεντρο Ελαία, είναι 
γένος καρποφόρων 
δέντρων της οικογένειας 
των Ελαιοειδών, το οποίο 
συναντάται πολύ συχνά 
και στην Ελλάδα. Ο 
καρπός του ονομάζεται 
επίσης ελιά και από 
αυτόν παράγεται το 
ελαιόλαδο. Η ελιά υπήρξε 
το σύμβολο της θεάς 
Αθηνάς. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
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• Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιότατους χρόνους, 
και πιθανότατα κατάγεται από το χώρο της ανατολικής 
Μεσογείου. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική 
παράδοση, πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα και η 
πρώτη ελιά φυτεύτηκε από την Αθηνά στην Ακρόπολη. 

• Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε την 
ελιά στον ευρωπαϊκό μεσογειακό χώρο. Την 
μετέφεραν είτε Έλληνες άποικοι είτε Φοίνικες 
έμποροι. Όπως αναφέρει ο Πλίνιος, κατά το 580 π.Χ, 
ούτε το Λάτιο ούτε η Ισπανία ούτε η Τύνιδα γνώριζαν 
την ελιά και την καλλιέργειά της. 

Είδη και ποικιλίες 
 

• Είναι δέντρο αειθαλές, έχει 
φύλλα αντίθετα, λογχοειδή, 
δερματώδη, σκουροπράσινα 
στην άνω επιφάνεια και 
αργυρόχροα στην κάτω. Τα 
άνθη της είναι λευκωπά, 
μονοπέταλα και πολύ μικρά, 
σχηματίζουν ταξιανθία 
βότρυος και εμφανίζονται 
προς το τέλος Μαΐου, ενώ ο 
καρπός ωριμάζει και 
συλλέγεται κατά τα τέλη του 
φθινοπώρου και αρχές του 
χειμώνα. Ο κορμός της ελιάς 
είναι οζώδης και καλύπτεται 
από τεφρόφαιο φλοιό. 
 

• Μερικές ποικιλίες ελιάς είναι: 
• Ελαία η αγρία, κοινώς αγρελιά 

ή αγρελίδι 
• Ελαία η ευρωπαϊκή ή κοινή, το 

συνηθέστερα καλλιεργούμενο 
είδος ανά τον Κόσμο 

• Ελαία η αιολόκαρπος  
• Ελαία η ηδύκαρπος  
• Ελαία η ισπανική   

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%8C%CF%84%CF%81%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
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Η ελιά στη διατροφή 

• Ο καρπός της ελιάς είναι πολύ 
βασικός για τη Μεσογειακή 
διατροφή, τόσο ως εδώδιμος όσο 
και επειδή από αυτόν παράγεται 
το ελαιόλαδο. 

• Ο καρπός της ελιάς είναι 
θαυμάσια πηγή μονοακόρεστων 
λιπαρών οξέων. Η ελιά παρέχει 
φυτικές ίνες και μέταλλα στον 
οργανισμό και είναι πηγή της 
βιταμίνης Ε, που είναι φυσικό 
αντιοξειδωτικό. Θεωρείται 
επίσης ότι η βιταμίνη Ε, 
επιβραδύνει τις αλλοιώσεις των 
κυτταρικών μεμβρανών και 
καταπολεμά την οστεοπόρωση 
 

Η ελιά στον αθλητισμό 
 

• Πηγές αναφέρουν ότι οι έξι πρώτες 
Ολυμπιάδες είχαν ως έπαθλο ένα μήλο. 
Μετά καθιερώθηκε ως έπαθλο των 
Ολυμπίων ο κότινος, το στεφάνι από κλαδί 
της ιερής αγριελιάς που είχε βλαστήσει έξω 
από τον οπισθόδομο του ναού του Δία στην 
Ολυμπία. Στα Παναθήναια σημαντικό ρόλο 
έπαιζε η ελιά του Ερεχθείου, αλλά και τα 
στέφανα που φτιάχνονταν με τα κλαδιά της. 
Στην ιερή πομπή στους δρόμους της Αθήνας 
συμμετείχαν οι θαλλοφόροι, γέροντες 
ωραίοι και ευθυτενείς, που κρατούσαν στα 
χέρια τους κλάδους ελαίας. Μια 
λεπτομέρεια που αξίζει να σημειωθεί είναι 
ότι οι Αθηναίοι, που θεωρούσαν τους 
εαυτούς τους πολιτισμένους, κρατούσαν 
κλαδιά ελιάς, ενώ οι χειραφετημένοι δούλοι 
και οι βάρβαροι κρατούν κλαδιά βελανιδιάς, 
αφού η βελανιδιά σηματοδοτεί τον 
πρωτόγονο πολιτισμό, την τραχύτητα και τη 
βιαιότητα. έπαθλα. 
 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC


25/9/2014 

4 

• Τα τελευταία χρόνια η ελιά έχει αρχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. 
Αυτή τη στιγμή λειτουργεί Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με 
θέμα την ελιά, συντονιστικός φορέας του οποίου είναι το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας. Το Θεματικό Δίκτυο «Ελιά» 
υποστηρίζει πλήθος δραστηριοτήτων σε πάνω από 15 συνεργαζόμενα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και περιβαλλοντικά προγράμματα σε πάνω από 
100 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη 
χώρα. Μουσεία ελιάς και λαδιού υπάρχουν σε πολλές ελαιοπαραγωγικές 
περιοχές της Μεσογείου. 

•  Τα μουσεία αυτά παρουσιάζουν εκθέματα που σχετίζονται με την καλλιέργεια 
και συγκομιδή της ελιάς και την παραγωγή λαδιού, ενώ συχνά 
πραγματοποιούνται και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές. Ένα από τα πιο 
γνωστά ελληνικά μουσεία ελιάς είναι το Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού 
Λαδιού στη Σπάρτη. 

O ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ & ΑΘΗΝΑ   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
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Ο ΔΙΑΣ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Η Αθηνά, η θεά της φρονιμάδας κι η πιο αγαπημένη 
κόρη του Δία, δε γεννήθηκε κανονικά όπως 
γεννιούνται θεοί και άνθρωποι. Οι άνθρωποι τη 
φανταζόντανε καλοκαμωμένη, γαλανομάτα, με βαριά 
περικεφαλαία, με θώρακα και ασπίδα, με τετράψηλο 
δόρυ, να έχει σα σύμβολά της το κλαδί ελιάς και την 
κουκουβάγια. Το παράξενο είναι ότι έτσι δα ακριβώς 
ξεπετάχτηκε από το κεφάλι του πατέρα της. {...} 

 

Η Αθηνά παραβγήκε κάποτε με τον Ποσειδώνα για το 
ποιος θα πάρει στην προστασία του την πόλη 
Κεκροπία, την κατοπινή Αθήνα. Καθώς δε 
συμφωνούσαν, αποφάσισαν να ζητήσουν από τους 
ίδιους τους κατοίκους της να διαλέξουν, 
προσφέροντας ο καθένας τους από κάποιο δώρο. 

 

Ο Ποσειδώνας έταξε μπόλικο νερό, χτύπησε με την 
τρίαινά του ένα βράχο της Ακρόπολης, και 
ξεπετάχτηκε σιντριβάνι το νεράκι. Η Αθηνά τότε 
χτύπησε το χώμα με το δόρυ της και φύτρωσε ένα 
δέντρο. Η ελιά.Οι κάτοικοι πολύ το σκέφτηκαν ποιο 
δώρο να διαλέξουν. 

 

- Οι ελιές τρώγονται. Το λάδι που βγάζουν το βάζουμε 
σ' όλα τα φαγητά και γίνονται νόστιμα και 
χορταστικά. Τη νύχτα το καίμε στα λυχνάρια... έχουμε 
φως. Το νερό, είναι σκέτο νερό... 

Στο τέλος διάλεξαν σα πιο χρήσιμη την ελιά, 
δέχτηκαν την Αθηνά για προστάτισσα και 
δώσανε τ' όνομά της στην πόλη τους. Ο 
κάμπος γύρω από την Αθήνα έγινε απέραντο 
λιόφυτο. 

Ο Ποσειδώνας τραβήχτηκε χολιασμένος, 
παίρνοντας μαζί του τα νερά της περιοχής. 

Από τότε, και για χιλιετίες, η Αθήνα έμεινε 
πλημμυρισμένη από ελιές, όμως κατάξερη 
και στερημένη από νεράκι... Τώρα και με όσα 
διαβάσατε, τι λέτε; Σοφά δεν έπραξαν οι 
άνθρωποι και έβαλαν πρώτο γράμμα της 
αλφαβήτας το Α; Αρχή της σοφίας, δηλαδή 
της Αθηνάς. Κι ακόμη σοφότερα οι κάτοικοι 
της περιοχής μας διάλεξαν τη δική της 
προστασία και τα δικά της δώρα. Ο 
Ποσειδώνας όμως είναι αλήθεια πως το 
παρατράβηξε. Και συνεχίζει ακόμη. Η 
ξηρασία εξακολουθεί και σήμερα να 
ταλαιπωρεί τους σύγχρονους Αθηναίους. Το 
νερό που χρειαζόμαστε έρχεται από πολύ 
μακριά, αλλά κι αυτό χρόνο το χρόνο 
λιγοστεύει. Εδώ που τα λέμε έχουμε κι εμείς 
οι άνθρωποι μεγάλη ευθύνη. Μην τα 
φορτώνουμε όλα στον καημένο τον 
Ποσειδώνα. 
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Εμείς που αν και κάποτε οι 
παππούδες μας διάλεξαν τη 
θεά της σοφίας να τους 
προστατεύει, καθόλου σοφά 
δε φερνόμαστε και αφήνουμε 
το νεράκι να χάνεται. Ή 
κάνουμε χίλια δυο άλλο 
ανόητα πράγματα που το 
καταστρέφουν και το 
μολύνουν. Γι' αυτό, ακόμη και 
σήμερα να έρχονταν οι δυο 
θεοί να αγωνιστούν μπροστά 
μας, την Αθηνά θαρρώ και 
πάλι θα έπρεπε να 
διαλέξουμε. Γιατί χειρότερο 
και από το νερό είναι να μας 
λείπει η σοφία και το μυαλό.  
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ΘΕΜΑ:  
Συνταγές με ελαιόλαδο 

Κέικ με γιαούρτι, 
ελαιόλαδο και 

φρούτα του 
δάσους 
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Τι χρειαζόμαστε: 
 

450 γρ. ζάχαρη 

4 αυγά 

2/3 φλ. ελαιόλαδο 

250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό με 2% 
λιπαρά 

300 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 

150 γρ. αμύγδαλα ασπρισμένα και 
λεπτοτριμμένα 

1 πρέζα αλάτι 

2 βανίλιες σε σκόνη 

500 γρ. ανάμεικτα κόκκινα φρούτα 
(φρέσκα ή κατεψυγμένα) 

 

Πώς το κάνουμε: 
 

Χτυπάμε με το μίξερ τα αυγά με την 
ζάχαρη, να γίνουν ένα ομοιόμορφο 
μείγμα, και προσθέτουμε το 
ελαιόλαδο, το γιαούρτι και τις 
βανίλιες. Συνεχίζουμε το χτύπημα 
μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά 
και να αφρατέψει το μείγμα. 

Ρίχνουμε το αλεύρι, τα αμύγδαλα 
και το αλάτι και συνεχίζουμε το 
χτύπημα λίγο ακόμη. 

Πλένουμε τα φρούτα και τα 
κόβουμε, αν θέλουμε, σε κομμάτια. 

 

Βουτυρώνουμε ένα ταψί με διάμετρο 30 
εκ. και ρίχνουμε τα 2/3 του μείγματος. 
Τοποθετούμε τα 2/3 των φρούτων και 
καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα. 
Ισιώνουμε την επιφάνεια με μία 
σπάτουλα. 

Ρίχνουμε από πάνω τα υπόλοιπα φρούτα, 
τα οποία πιέζουμε λίγο, ώστε να μπουν 
μέσα στο μείγμα. 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 180 βαθμούς για 50 περίπου 
λεπτά. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα, 
να βγει καθαρή. 

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει και 
σερβίρουμε, αν θέλουμε, μαζί με σιρόπι 
φράουλας, γιαούρτι (φρέσκο ή 
παγωμένο), φρέσκα φρούτα. 
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Κουλουράκια 
ελαιόλαδου με 

πορτοκάλι και σουσάμι 

 

Υλικά για 80 κουλουράκια περίπου: 
 
 
800 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
κοσκινισμένο 
½ νεροπότηρο ελαιόλαδο 
½ νεροπότηρο σπορέλαιο 
1 φλ. τσαγιού ζάχαρη 
¾ νεροπότηρου χυμός πορτοκαλιού 
Χυμός από ½ λεμόνι 
1 κουταλιά σούπας αμμωνία 
1 κουταλάκι γλυκού σόδα 
Ξύσμα από 2 πορτοκάλια και 1 λεμόνι 
¼ φλ. καφέ ρακί 
¼ φλ. καφέ κονιάκ 
1 κουταλάκι γλυκού κανέλλα 
Λίγο σουσάμι και ζάχαρη (μαύρη αν 
θέλετε) για τη διακόσμηση 
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Στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το σπορέλαιο,  

την ζάχαρη, το ξύσμα, το κονιάκ, τη ρακί, 

 την κανέλλα και την αμμωνία. 
 Ανακατεύουμε ελαφρά,  

χρησιμοποιώντας το γάντζο του ζυμώματος. 

Μέσα στο χυμό του πορτοκαλιού και του λεμονιού  

διαλύουμε την σόδα  

(αυτό το κάνουμε πάνω από τον κάδο του  μίξερ γιατί φουσκώνει 
πολύ και χύνεται)  

και το αδειάζουμε μέσα στον κάδο. 

Ανακατεύουμε σε μέτρια ταχύτητα να ενωθούν καλά τα υλικά  

και προσθέτουμε κουταλιά-κουταλιά το αλεύρι,  

συνεχίζοντας το ζύμωμα για 5 λεπτά περίπου,  

μέχρι να πετύχουμε μια μαλακιά ζύμη ~  

εννοείται πως, αν θέλουμε,  το ζύμωμα μπορούμε να το κάνουμε 
με το χέρι! 

 

 Προθερμαίνουμε το φούρνο στον αέρα στους 170ο  

και στρώνουμε με λαδόκολλα 3 λαμαρίνες του φούρνου. 

Σε ένα ρηχό πιάτο ρίχνουμε λίγο σουσάμι και λίγη ζάχαρη  

(ταιριάζει ωραιότατα και η μαύρη ζάχαρη), 

 ανακατεύουμε και ραντίζουμε με 2-3 σταγόνες νερό.   

Αυτό το κάνουμε για να κολλάει εύκολα το σουσάμι και η 
ζάχαρη  

πάνω στα κουλουράκια.  

Παίρνουμε μικρά κομμάτια από τη ζύμη  

και πλάθουμε στρογγυλά κουλουράκια. 
Τα ακουμπάμε στο πιάτο με το σουσάμι και τη ζάχαρη  

(από τη μιά πλευρά μόνο) 
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και τα τοποθετούμε στη 
λαμαρίνα σε απόσταση 
μεταξύ τους, γιατί 
φουσκώνουν. Τα 
ψήνουμε για 12-15 
λεπτά περίπου  

(ανάλογα με το 
μέγεθος),  

τα βγάζουμε από το 
φούρνο, τα ακουμπάμε 
σε σχάρα να κρυώσουν 
τελείως 

 και τα φυλάμε σε 
ερμητικά κλειστό 
σκεύος. 

 

 

ΛΑΔΙ 

Μαρία Καμπά 

Κέλλυ Κοκκινέλλη 

Μαριλένια  Παραγή 
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Παραγωγή του Λαδιού   

•Το λάδι παράγεται στα ελαιουργεία, με ψυχρή ή θερμή συμπίεση καρπού ελιάς. 

 • Στα ελαιουργεία η επεξεργασία αρχίζει με  το ζύγισμα, τον διαχωρισμό και το 
πλύσιμο των ελιών. Οι ελιές, που έχουν τοποθετηθεί σε ξύλινα τελάρα 
μεταφέρονται με αναβατόρια σε μια μεγάλη λεκάνη η οποία βρίσκεται σε ένα 
ύψωμα του ελαιουργείου. Από εκεί πέφτουν με χοανοειδείς αγωγούς στο 
ελαιοτριβείο, που αποτελείται από θραυστήρες. Μετά την πρώτη σύνθλιψη και 
έκθλιψη εξάγεται το πρώτο λάδι και παραμένει ο  ελαιοπολτός. Ο ελαιοπολτός 
μεταφέρεται σε ένα δεύτερο ελαιοπιεστήριο, από το οποίο εξάγεται το δεύτερο 
λάδι. Τέλος, πραγματοποιείται μια τρίτη έκθλιψη, από την οποία συγκεντρώνονται 
σε λεκάνες τα υπολείμματα του ελαιοκάρπου. Στη συνέχεια, η πυρήνα 
διοχετεύεται σε λέβητες, όπου αναδεύεται και θερμαίνεται έως τους 80-90 
βαθμούς Κελσίου. 

 

Συνταγές με λάδι  
Οι περισσότερες συνταγές φτιάνονται με λάδι . Κάποιες από αυτές είναι:  

•Κέικ σοκολάτας με καστανή ζάχαρη και ελαιόλαδο 

•Χαλβάς λαδιού με καρύδια  

•Αφράτο κέικ με ελαιόλαδο και μοσχάτα σταφύλια 

•Κέικ πορτοκαλιού με ελαιόλαδο 

•Φτωχό  

•Κέικ μπανάνας με κακάο και καρύδια και ελαιόλαδο 

 

http://www.enter2life.gr/wp/19684-chalvas-ladiou-me-karydia.html
http://tantekiki.blogspot.com/2013/10/blog-post_8.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/ftoxo.html
http://tantekiki.blogspot.com/2013/09/blog-post_12.html
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Συνταγές χωρίς λάδι 

• Κάποιες από τις συνταγές αυτές  είναι  : 

• Βραστές πατάτες  

• Σαλάτες  

• Χαλβάς Σιμιγδαλένιος  

• Μουσταλευριά  

Ανακεφαλαίωση 

• Το λάδι έχει βοηθήσει αποτελεσματικά τη   
καθημερινή  ζωή μας  



25/9/2014 

14 

ΥΓΡΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΕ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 

Υλικά 

http://thegastrin.blogspot.com/2013/11/blog-post_2.html
http://thegastrin.blogspot.com/2013/11/blog-post_2.html
http://thegastrin.blogspot.com/2013/11/blog-post_2.html
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Διαδικασία 

Ψάρι ποσέ στο 
φούρνο με 
ελαιόλαδο 
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Υλικά 
4 – 6 φιλέτα άσπρο ψάρι 
κατεψυγμένο (π.χ. 
μπακαλιάρο) 
1 φλιτζ. ελαιόλαδο 
2 λεμόνια, κομμένα σε 
λεπτές στρογγυλές φέτες 
3 – 4 κ.σ. κάπαρη, ξεπλυμένη 
εάν είναι αλατισμένη 
1/4 φλιτζ. πλατύφυλλος 
μαϊντανός 
αλάτι 
πιπέρι 

 

Εκτέλεση: 
Προθερμαίνουμε το φούρνο 
στους 120 ˚C. Ξεπαγώνουμε 
το ψάρι και το 
στεγνώνουμε. Τοποθετούμε 
τις μισές φέτες λεμονιού σε 
ένα ταψί και από πάνω, 
τοποθετούμε το ψάρι. 
Κόβουμε τη μισή κάπαρη σε 
χοντρά κομμάτια και μετά 
την ανακατεύουμε με την 
ολόκληρη, πασπαλίζουμε το 
ψάρι. Πάνω από την 
κάπαρη βάζουμε φέτες 
λεμονιού, 

και επαναλαμβάνουμε τη 
διαδικασία φέτες λεμονιού 
– κάπαρη. Στο τέλος 
βάζουμε το μαϊντανό. 
Τοποθετούμε στο φούρνο 
και ψήνουμε σε χαμηλή 
φωτιά για 40 περίπου 
λεπτά, μέχρι το ψάρι να 
μαγειρευτεί καλά. 
Σερβίρουμε. 
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ΘΕΜΑ:  
Αγροτικές καλλιέργειες & 

μόλυνση του περιβάλλοντος 

Ορισμός 

• Οικολογικά προβλήματα ή περιβαλλοντικά 
προβλήματα ονομάζονται  

• οι διαταραχές στη γήινη βιόσφαιρα και 

•  στο φυσικό περιβάλλον οι οποίες 
συνηθίζεται να αποδίδονται στην 

ανθρώπινη δραστηριότητα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
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Φυτοφάρμακα 
& λιπάσματα 

• Έχουν στόχο την αύξηση της απόδοσης της 
καλλιεργήσιμης γης  μέσω : 

• παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων, αντιβιοτικών, 
αυξητικών ορμονών των φυτών, κ.ά  

• είναι ενώσεις μεγάλης τοξικότητας και με 
μεγάλο βαθμό βιολογικής συσσώρευσης  
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Τα φυτοφάρμακα μετά τη χρήση τους υφίστανται μια σειρά  
 

φυσικών, χημικών και βιολογικών διαδικασιών (υδρόλυση, 

οξείδωση, διάσπαση, μεταφορά, εξάτμιση, κ.ά.) με αποτέλεσμα:   
  Ρυπαίνουν το νερό και το έδαφος και να εμφανίζονται σε επικίνδυνες 

συγκεντρώσεις στα τρόφιμα (λαχανικά, φρούτα, κρέας, κ.λπ.) και στο 
ανθρώπινο σώμα. 

 

 Μεταβάλλουν κι καταστέφουν την βιοποικιλλότητα  

 

 Απορροφώνται από το γαστρεντερικό σωλήνα αλλά και από το δέρμα και 
τους πνεύμονες και μεταφέρονται στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος με 
την κυκλοφορία του αίματος. 

 

 Προξενούν χρόνιες δηλητηριάσεις, σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία του 

νευρικού συστήματος ενώ ορισμένα από αυτά έχουν και καρκινογόνο δράση. 

 

 

Μελλοντικές λύσεις … 

 

 όπως υποστηρίζουν πολλοί 
ερευνητές, ακόμα και αν 
σταματήσει σήμερα η χρήση 
τους, η επαναφορά του 
εδάφους στην κανονική του 
κατάσταση εκτός από χρόνο 
απαιτεί τεράστια χρηματικά 
ποσά και εκτεταμένα 
προγράμματα. 

 

http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=56
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Μελλοντικές λύσεις … 

• το οικολογικό κίνημα ήδη από τη δεκαετία του 1960 (π.χ. με την 
ίδρυση οργανώσεων όπως η WWF και η Greenpeace) 

 
• . πράσινη ανάπτυξη : πράσινη οικονομία με ήπιες μορφές ενέργειας 

κλπ. 
 
•  νέες τεχνολογικές / πρακτικές λύσεις (π.χ. με βάση την τεχνολογία 

που αναπτύσσουν οι μηχανικοί περιβάλλοντος, τη βιοκλιματική 
αρχιτεκτονική και δράσεις όπως η αναδάσωση  

 
• Ευαισθητοποίηση και λήψη πρωτοβουλιών με σκοπό την 

περιβαλλοντική προστασία από κρατικές υπηρεσίες,  μεμονωμένα 
άτομα, οργανισμοί πανεπιστημιακά τμήματα, πολιτικά κόμματα  ή 
οικολογικές ομάδες.  

“….Η φύση είναι …. 

 η τέχνη του Θεού” 
 Δάντης, 1265-1321, Ιταλός ποιητής 

http://el.wikipedia.org/wiki/WWF
http://el.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=22
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=22
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=22
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=22
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=22
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=22
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=22
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ΘΕΜΑ:  
Μύθοι σχετικά με την ελιά 

O ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ & ΑΘΗΝΑ   



25/9/2014 

22 

Ο ΔΙΑΣ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Η Αθηνά, η θεά της φρονιμάδας κι η πιο αγαπημένη 
κόρη του Δία, δε γεννήθηκε κανονικά όπως 
γεννιούνται θεοί και άνθρωποι. Οι άνθρωποι τη 
φανταζόντανε καλοκαμωμένη, γαλανομάτα, με βαριά 
περικεφαλαία, με θώρακα και ασπίδα, με τετράψηλο 
δόρυ, να έχει σα σύμβολά της το κλαδί ελιάς και την 
κουκουβάγια. Το παράξενο είναι ότι έτσι δα ακριβώς 
ξεπετάχτηκε από το κεφάλι του πατέρα της. {...} 

 

Η Αθηνά παραβγήκε κάποτε με τον Ποσειδώνα για το 
ποιος θα πάρει στην προστασία του την πόλη 
Κεκροπία, την κατοπινή Αθήνα. Καθώς δε 
συμφωνούσαν, αποφάσισαν να ζητήσουν από τους 
ίδιους τους κατοίκους της να διαλέξουν, 
προσφέροντας ο καθένας τους από κάποιο δώρο. 

 

Ο Ποσειδώνας έταξε μπόλικο νερό, χτύπησε με την 
τρίαινά του ένα βράχο της Ακρόπολης, και 
ξεπετάχτηκε σιντριβάνι το νεράκι. Η Αθηνά τότε 
χτύπησε το χώμα με το δόρυ της και φύτρωσε ένα 
δέντρο. Η ελιά.Οι κάτοικοι πολύ το σκέφτηκαν ποιο 
δώρο να διαλέξουν. 

 

- Οι ελιές τρώγονται. Το λάδι που βγάζουν το βάζουμε 
σ' όλα τα φαγητά και γίνονται νόστιμα και 
χορταστικά. Τη νύχτα το καίμε στα λυχνάρια... έχουμε 
φως. Το νερό, είναι σκέτο νερό... 

Στο τέλος διάλεξαν σα πιο χρήσιμη την ελιά, 
δέχτηκαν την Αθηνά για προστάτισσα και 
δώσανε τ' όνομά της στην πόλη τους. Ο 
κάμπος γύρω από την Αθήνα έγινε απέραντο 
λιόφυτο. 

Ο Ποσειδώνας τραβήχτηκε χολιασμένος, 
παίρνοντας μαζί του τα νερά της περιοχής. 

Από τότε, και για χιλιετίες, η Αθήνα έμεινε 
πλημμυρισμένη από ελιές, όμως κατάξερη 
και στερημένη από νεράκι... Τώρα και με όσα 
διαβάσατε, τι λέτε; Σοφά δεν έπραξαν οι 
άνθρωποι και έβαλαν πρώτο γράμμα της 
αλφαβήτας το Α; Αρχή της σοφίας, δηλαδή 
της Αθηνάς. Κι ακόμη σοφότερα οι κάτοικοι 
της περιοχής μας διάλεξαν τη δική της 
προστασία και τα δικά της δώρα. Ο 
Ποσειδώνας όμως είναι αλήθεια πως το 
παρατράβηξε. Και συνεχίζει ακόμη. Η 
ξηρασία εξακολουθεί και σήμερα να 
ταλαιπωρεί τους σύγχρονους Αθηναίους. Το 
νερό που χρειαζόμαστε έρχεται από πολύ 
μακριά, αλλά κι αυτό χρόνο το χρόνο 
λιγοστεύει. Εδώ που τα λέμε έχουμε κι εμείς 
οι άνθρωποι μεγάλη ευθύνη. Μην τα 
φορτώνουμε όλα στον καημένο τον 
Ποσειδώνα. 
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Εμείς που αν και κάποτε οι 
παππούδες μας διάλεξαν τη 
θεά της σοφίας να τους 
προστατεύει, καθόλου σοφά 
δε φερνόμαστε και αφήνουμε 
το νεράκι να χάνεται. Ή 
κάνουμε χίλια δυο άλλο 
ανόητα πράγματα που το 
καταστρέφουν και το 
μολύνουν. Γι' αυτό, ακόμη και 
σήμερα να έρχονταν οι δυο 
θεοί να αγωνιστούν μπροστά 
μας, την Αθηνά θαρρώ και 
πάλι θα έπρεπε να 
διαλέξουμε. Γιατί χειρότερο 
και από το νερό είναι να μας 
λείπει η σοφία και το μυαλό.  

ΘΕΜΑ:  
Παρουσιάσεις του 

προγράμματος 
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ΕΛΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο κορμός της ελιάς 
 

• Ο κορμός φέρει συχνά κοιλότητες που 
οφείλονται σε διακοπές της συνέχειας του 
φελλοκαμβίου ή και του καμβίου, λόγω 
παθογόνων αιτιών ή πληγών. Στα γέρικα 
άτομα έχει αποσαθρωθεί το σύνολο σχεδόν 
του εγκάρδιου ξύλου κι έτσι ο κορμός είναι 
κούφιος στο εσωτερικό. 
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           Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ 
                ΕΛΙΑΣ 

• Τα είδη: 
1. οι Θρούμπες Kρήτης 

(ποικιλόχρωμες ελιές , 
διαφόρων μεγεθών, που 
συλλέγονται ώριμες από το 
δέντρο), 

2. οι ελιές Kαλαμών ( μαύρες, 
μεγάλες, χοντρές και συνήθως 
μακρόστενες ελιές που 
συντηρούνται σε άλμη) 

3. οι Τσακιστές (μικρές πράσινες 
ελιές , που συντηρούνται σε 
άλμη) 

4. οι ελιές Αμφίσσης (μεγάλες 
μαύρες ελιές που συντηρούνται 
σε άλμη), 

5. οι Kρητικές (μικρές, μαύρες 
ελιές, που συντηρούνται σε 
άλμη)  

 

Η ελιά είναι ο καρπός του 
ελαιόδεντρου, που είναι το δέντρο 
σύμβολο των χωρών της ανατολικής 
Μεσογείου. Αυτός ο μικρός καρπός 
περιέχει ποικιλία ευεργετικών 
θρεπτικών συστατικών, βιταμινών 
και μετάλλων. Οι μαύρες ελιές 
διαφέρουν από τις πράσινες ως 
προς τον βαθμό ωρίμανσης – Οι 
μαύρες ελιές είναι απλά πράσινες 
ελιές που έχουν απομείνει στο 
δέντρο για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα πριν από τη συγκομιδή. 
 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

• Οι χρήσεις του: 

1. για φωτισμό (λύχνοι) 

2. για τα αρωματικά 
λάδια 

3. σαν συντηρητικό 

4. για περιποίηση του 
σώματος  

5. για τον καθαρισμό 

6. στη βυρσοδεψία 

 

• Παράγεται: 

1. Μεσογειακές χώρες 

2. Ελλάδα 

3. Ιταλία  

4. Ισπανία 
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O  μύθος της ελιάς 

• Οι αντίπαλοι ανέβηκαν πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Πρώτος ήρθε ο 
Ποσειδώνας, στάθηκε στη μέση του βράχου και με την τρίαινά του έδωσε ένα 
δυνατό χτύπημα στο έδαφος. Αμέσως ξεπήδησε ένα κύμα αλμυρού νερού που 
σχημάτισε μια μικρή λίμνη που την ονόμασαν "Ερεχθηίδα" θάλασσα. Μετά 
ήρθε η σειρά της Αθηνάς να παρουσιάσει το δώρο της, φύτεψε μια ελιά πάνω 
στο βράχο, που ξεπετάχτηκε γεμάτη καρπό. Μετά από το δώρα της Αθηνάς ο 
Δίας κήρυξε το τέλος του αγώνα και είπε στους άλλους θεούς να κρίνουν σε 
ποιον από τους δυο θεούς να δοθεί η πόλη. Το δέντρο όμως που είχε κάνει η 
Αθηνά να φυτρώσει ήταν το πρώτο που φύτρωσε σε όλη τη χώρα και ήταν 
συνάμα για την πόλη η υπόσχεση για δόξα και ευτυχία. Γι αυτό ο Κέκροπας 
θεώρησε πως το δώρο της Αθηνάς ήταν πιο χρήσιμο και έτσι της δόθηκε η 
κυριαρχία της πόλης. 

Ελιά και θρησκεία !!! 
• Η ελιά, είναι το ιερό δέντρο όλων των θρησκειών, από τους 

χρόνους της ειδωλολατρίας μέχρι τους χρόνους της εμφανίσεως 
των μονοθεϊστικών θρησκειών της μεσογείου και ιδιαιτέρως της 
χριστιανικής θρησκείας.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελιά  
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Ελιά 
 

Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο 
είναι γένος καρποφόρων δέντρων της 

οικογένειας των Ελαιοειδών, το 
οποίο συναντάται πολύ συχνά και 

στην Ελλάδα.  
 

Ο καρπός του ονομάζεται επίσης ελιά 
και από αυτόν παράγεται το 

ελαιόλαδο. 

 
  

Ιστορία 
 

Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιότατους χρόνους, 
και πιθανότατα κατάγεται από το χώρο της ανατολικής 

Μεσογείου. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική 
παράδοση, πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα και η  

πρώτη ελιά φυτεύτηκε από την Αθηνά στην Ακρόπολη. 
  
 

Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε την 
ελιά στον ευρωπαϊκό μεσογειακό χώρο. Την μετέφεραν 

είτε Έλληνες άποικοι είτε Φοίνικες έμποροι. Όπως 
αναφέρει ο Πλίνιος, κατά το 580 π.Χ, ούτε το Λάτιο ούτε 

η Ισπανία ούτε η Τύνιδα γνώριζαν την ελιά και την 
καλλιέργειά της. 
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Η ελιά στη διατροφή 
 

Ο καρπός της ελιάς είναι πολύ βασικός για τη 
Μεσογειακή διατροφή, τόσο ως εδώδιμος όσο και 

επειδή από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. 
  

Ο καρπός της ελιάς είναι θαυμάσια πηγή 
μονοακόρεστων λιπαρών οξέων. Η ελιά παρέχει 

φυτικές ίνες και μέταλλα στον οργανισμό και είναι 
πηγή της βιταμίνης Ε, που είναι φυσικό 

αντιοξειδωτικό. Θεωρείται επίσης ότι η βιταμίνη Ε, 
επιβραδύνει τις αλλοιώσεις των κυτταρικών 

μεμβρανών και καταπολεμά την οστεοπόρωση. 

Αειφορία 
 

•  Η εσκεμμένη παραγωγή ενός αγαθού από 
ένα δάσος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 
μειώνεται, αλλά να βελτιώνεται η 
παραγωγική ικανότητα και να μην 
επηρεάζονται οι περιβαλλοντικές σχέσεις 
του. 

 
•  Η χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων και 

των πηγών ενέργειας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η μελλοντική ποιότητα και 
ισορροπία. 
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  Αειφορία 
 

 
Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστημονικές μελέτες έχουν 
προσφέρει άφθονα δεδομένα που δείχνουν την αυξανόμενη υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος καθώς και τη συνειδητοποίηση ότι η οικονομική 
ανάπτυξη έχει κάποια όρια που προσδιορίζονται από το πεπερασμένο 
περιβάλλον του πλανήτη. Οι πρώτες ύλες δεν είναι ατελείωτες, ενώ οι 
αστάθμητοι κίνδυνοι και παρενέργειες της τεχνολογίας είναι πολλές.  
 
Σταδιακά οι κοινωνίες συνειδητοποίησαν ότι αν και παράγονταν αγαθά που 
ικανοποιούσαν τις ανάγκες του σήμερα, υπήρχε πιθανότητα οι μελλοντικές 
γενιές να μην μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω της έλλειψης 
φυσικών πόρων. Άρχισε έτσι να γίνεται επιτακτική η διαμόρφωση ενός 
νέου μοντέλου ανάπτυξης, τέτοιου που να μπορεί να εξασφαλίζει την 
συνετή χρήση των φυσικών πόρων και άρα την βιωσιμότητα ή αειφορία. 

Αειφόρος Ανάπτυξη 
 
Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό όπως αυτός διατυπώνεται στην 
διαδικτυακή πύλη Europa της Ε.Ε., αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η 
οποία καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη 
δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.  
 
Δηλαδή η ανάπτυξη είναι αειφόρος ή βιώσιμη αν η σημερινή «μεγέθυνση» 
δεν υπονομεύει τις δυνατότητες «μεγέθυνσης» των μελλοντικών γενεών. 
Στόχος της είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, 
χωρίς όμως να επηρεάζεται η φυσική παραγωγή αυτών των αγαθών σε 
ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. 
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Αειφορία και ελαιώνες 
  
Οι ελαιώνες αποτελούν βασική πηγή πλούτου τόσο για την οικονομία 
όσο και για το πολιτισμικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Ελλάδας.  

 
• Αειφορία στους ελαιώνες σημαίνει ταυτόχρονη ανάπτυξη του 
ελαιώνα αλλά και προστασία της βιοποικιλότητας και των τοπικών 

πληθυσμών που ζουν μέσα σε αυτόν.  
 

• Σημαίνει δηλαδή την καλλιέργεια της ελιάς με ήπιους τρόπους που 
δεν επιβαρύνουν επιπλέον το περιβάλλον, την όσο το δυνατό 

περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, το όσο το δυνατόν μικρότερο 
ίχνος διοξειδίου, την πλήρη εκμετάλλευση των παραπροϊόντων 

(κλαδιά, ξερά χόρτα προς κομποστοποίηση), την βέλτιστη 
κατανάλωση νερού και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις καλλιέργειας, 
ώστε να μην εξαντλούνται οι πόροι στη διάρκεια μιας γενιάς και να 

προστατεύεται το περιβάλλον. 
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Οι Ασθένειες 
της ελιάς 

Οι Ασθένειες της ελιάς 
•  

ΕΧΘΡΟΙ 
Οι κυριότεροι εχθροί της ελιάς κατά σειρά γεωργικού ενδιαφέροντος είναι: 
Δάκος (Dacus oleae) 
Είναι μια μικρή μύγα μήκους 5mm. Χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι μία 
σκοτεινή κηλίδα στην  άκρη κάθε πτέρυγας. 

• Έχει 3-4 γενεές το έτος. 
   Διαχειμάζει κυρίως ως νύμφη σε πεσμένους 
καρπούς στο έδαφος ή σε μικρό βάθος εντός του 
εδάφους και ως ενήλικο σε προφυλαγμένες θέσεις. 
   Η ωοτοκία αρχίζει όταν ο καρπός πλησιάζει στο 
τελικό του μέγεθος (αρχές Ιουλίου). Κατά κανόνα 
εισάγει ένα αυγό ανά καρπό και σε περιπτώσεις 
πυκνού πληθυσμού ή λίγων καρπών 
παρατηρούνται και περισσότερες αποθέσεις αυγών 
ανά καρπό. Με την πτώση της θερμοκρασίας, τέλη 
φθινοπώρου-αρχές χειμώνα, σταματάει η ωοτοκία. 
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Οι Ασθένειες της ελιάς 

• Η προνύμφη ορύσσει στοά στο μεσοκάρπιο και 
όταν συμπληρώσει την ανάπτυξή της γίνεται 
νύμφη, μέσα στον καρπό το καλοκαίρι ή το 
φθινόπωρο στο έδαφος. 
 • Οι ζημιές που προκαλούνται στον καρπό 

οφείλονται κυρίως στη προνύμφη που 
κατατρώει το μεσοκάρπιο και 
δευτερευόντως στο τέλειο θηλυκό του 
οποίου τα άγονα νύγματα αποτελούν 
πύλες εισόδου του μύκητα Camarosporium 
dalmaticum που προκαλεί την ξεροβούλα 
στις άγουρες και τη σαπιοβούλα στις 
ώριμες ελιές. 

Οι Ασθένειες της ελιάς 

• Πυρηνοτρύτης (Prays oleae) 
• Είναι μια μικρή τεφρόλευκη ή ανοιχτοκάστανη 

πεταλούδα μήκους 6-6,5 mm και άνοιγμα πτερύγων 13-
15mm. Η προνύμφη είναι πρασινοκάστανη ή 
πρασινότεφρη με τελικό μήκος 7-8,5 mm. 

 
 • Έχει 3 γενεές το έτος, όπου κάθε γενεά προσβάλλει 

διαφορετικό όργανο του φυτού.  
Έτσι έχουμε: 
1.    Τη φυλλόβια γενεά. Τα αυγά της γενεάς αυτής γεννιούνται 
πάνω στα φύλλα Σεπτέμβριο-Νοέμβριο. Οι εκκολαπτόμενες 
προνύμφες διατρυπούν το φύλλο στο σημείο επαφής με το αυγό 
και μπαίνουν μέσα και ορύσσουν στοές στενόμακρες ή 
οφιοειδείς. Μετά 2-4 μήνες εξέρχονται και μπαίνουν σε άλλα 
φύλλα όπου δημιουργούν στοές πλατύτερες και κοντότερες από 
τις πρώτες (έχουν σχήμα τοξοειδές ή C). 
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Οι Ασθένειες της ελιάς 

• Όταν η προνύμφη γίνει 3ου σταδίου εγκαταλείπει αυτή τη στοά και 
ανοίγει άλλη στο ίδιο ή σε πλησιέστερο φύλλο σε σχήμα θαλάμου. Όταν η 
προνύμφη γίνει 4ου σταδίου εγκαταλείπει το θάλαμο και κατατρώγει την 
κάτω επιδερμίδα και το παρέγχυμα μέρους του φύλλου. Αυτό συμβαίνει 
Φεβρουάριο –Μάρτιο. Η προνύμφη 5ου σταδίου συνεχίζει να κατατρώει 
το παρέγχυμα του φύλλου ή μετακινείται προς την κορυφή όπου τρώει τις 
τρυφερές κορυφές και τα φύλλα. Συνήθως εκεί νυμφώνεται. 
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Οι Ασθένειες της ελιάς 

• 2.    Ανθόβια γενεά. Τα τέλεια που θα βγουν από τις 
νύμφες ωοτοκούν Απρίλιο-Μάιο στα κλειστά άνθη 
της ελιάς όπου εισέρχονται και τρώνε τους ανθήρες. 
Νυμφώνεται τέλη Μαΐου ανάμεσα σε 
προσβεβλημένα άνθη. 
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Οι Ασθένειες της ελιάς 

• Ρυγχίτης (Rhynchites cribripennis) 

• Μικρό κολεόπτερο μήκους 5-6 mm με χαρακτηριστικό ρύγχος. 
Ολοκληρώνει μια γενεά σε 2 χρόνια. Διαχειμάζει ως 
ανεπτυγμένη προνύμφη στο έδαφος τον πρώτο χειμώνα και 
ως τέλειο στο έδαφος το δεύτερο χρόνο. Τα τέλεια αυτά 
βγαίνουν από το έδαφος Απρίλιο-Μάιο και φτάνουν στο 
φύλλωμα όπου τρέφονται για λίγες εβδομάδες από τα 
τρυφερά φύλλα και τις κορυφές των νεαρών βλαστών.  

Οι Ασθένειες της ελιάς 
• Όταν δημιουργηθούν οι καρποί 

τρέφονται απ’ αυτούς τρυπώντας 
με το ρύγχος τη σάρκα και 
προκαλούν πρώιμη καρπόπτωση. 
Τον Ιούλιο-Αύγουστο, αφού 
ανοίγει μία οπή μέχρι το 
ενδοκάρπιο (πυρήνα) τοποθετεί 
με τον ωοθέτη ένα αυγό, το οποίο 
σε 10 ημέρες εκκολάπτεται και η 
νεαρή προνύμφη ορύσσει στοά 
που φτάνει στο σπέρμα το οποίο 
τρώει. Οκτώβριο-Νοέμβριο οι 
προνύμφες έχουν ολοκληρώσει 
την ανάπτυξή τους, 
εγκαταλείπουν τον καρπό και 
μπαίνουν στο έδαφος όπου 
παραμένουν ως το τέλος του 
επόμενου θέρους ή αρχές 
φθινοπώρου οπότε νυμφώνεται. 
Την επόμενη άνοιξη βγαίνουν τα 
τέλεια. 
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Οι Ασθένειες της ελιάς 

• Καλόκορη (Calocoris trivialis) 

• Το τέλειο είναι σαν μικρή στενόμακρη βρομούσα 7-8mm χρώματος 
τεφροπράσινου έως καστανούΈχει μία γενεά το έτος. Διαχειμάζει ως αυγό 
σε ρωγμές ή παλιές τομές κλαδέματος. 
Η εκκόλαψη γίνεται Φεβρουάριο-Μάρτιο όπου οι νεαρές προνύμφες 
κατεβαίνουν στο έδαφος και τρέφονται από ποώδη φυτά (νήσσουν τις 
ανθοταξίες).  

• Απρίλη τα νεαρά τέλεια ανεβαίνουν 
στα δένδρα όπου μυζούν την 
τρυφερή βλάστηση και τους 
ανθοφόρους οφθαλμούς.Η ωοτοκία 
γίνεται Απρίλη-Μάη. 
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Οι Ασθένειες της ελιάς 

• Βαμβακάδα ή Ψύλλα (Euphyllura olivina)     

• Το ακμαίο έχει μήκος 2-3mm, πράσινο χρώμα που αργότερα γίνεται πιο σκούρο. 

 

Το θηλυκό με ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες 
(20-25οC) γεννάει περισσότερα από 1000 αυγά 
επάνω στα κλειστά άνθη ή μέσα στα φύλλα της 
νεαρής βλάστησης (Μάρτιο-Απρίλιο). Η εξέλιξη των 
προνυμφών διαρκεί Απρίλη-Μάη όπου 
εμφανίζονται τα ακμαία τα οποία παραμένουν 
συνήθως μέχρι την επόμενη άνοιξη. Οι προνύμφες 
παράγουν κηρώδη λευκά εκκρίματα υπό μορφή 
βαμβακιού. 
Τα ακμαία και οι προνύμφες μυζούν το χυμό των 
τρυφερών βλαστών και ανθοταξιών και σε μεγάλες 
προσβολές  μπορεί  να προκαλέσουν πτώση των 
ανθοταξιών. 

Οι Ασθένειες της ελιάς 

• Γλοιοσπόριο (Gleosporium olivarum) 

• Προσβάλλει κυρίως τους καρπούς κοντά στην ωρίμανση ή ώριμους. Η 
προσβολή αρχίζει κυρίως από την κορυφή του καρπού ή το σημείο 
πρόσφυσής του με τον ποδίσκο. Στην αρχή εμφανίζεται κηλίδα 
καστανοϊώδης η οποία εξαπλώνεται και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μέρος του καρπού. Το προσβεβλημένο μέρος του καρπού βυθίζεται 
ρυτιδώνεται και σε λίγες ημέρες εμφανίζονται οι καρποφορίες του 
μύκητα σαν μαύρα στίγματα, σε ομόκεντρους κύκλους  

Οι ευνοϊκότερες θερμοκρασίες για τη βλάστηση 
των σπορίων του μύκητα (εντός 2-4 ωρών) είναι 
μεταξύ 10-25οC. 
Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσεται ο μύκητας 
είναι μεταξύ 0-29οC με ευνοϊκότερους τους 25οC. 
για τη μόλυνση των καρπών είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη σταγόνας νερού ή πολύ υψηλής σχετικής 
υγρασίας (92-100% για 48-120 ώρες). 
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Οι Ασθένειες της ελιάς 

• Κερκόσπορα (Cercospora cladosporioides) 

• Προκαλεί κηλίδωση στους καρπούς και τα 
φύλλα. Στους πράσινους καρπούς 
εμφανίζονται καστανές κηλίδες ελαφρά 
βυθισμένες διαμέτρου 4-10mm. Κάτω από 
τις κηλίδες ο ιστός είναι καστανός. 

• Στα φύλλα, στην επάνω επιφάνεια του 
ελάσματος εμφανίζονται κίτρινες περιοχές 
οι οποίες στη συνέχεια εξελίσσονται σε 
νεκρωτικές. 
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Οι Ασθένειες της ελιάς 

• Ίσκα (Fomitiporia mediterranea ή Phellinus pumetatus)  

• Είναι γνωστή ως σοβαρή ασθένεια των αμπελοειδών στη χώρα μας. Τα τελευταία 
χρόνια έχει εξελιχθεί σε θανάσιμο κίνδυνο και για την ελιά στη Μεσσηνία. Βασική 
αιτία είναι η εκτεταμένη χρήση του αλυσοπρίονου για το κλάδεμα της ελιάς, με το 
οποίο δημιουργούνται μεγάλες τομές οι οποίες μένουν ακάλυπτες από ένα 
απολυμαντικό. 

• Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η μαλακή σήψη του ξύλου στο κέντρο των 
βραχιόνων και του κορμού. Η νέκρωση αρχίζει από τις μεγάλες τομές του 
κλαδέματος. 

Καταπολέμιση των Εχθρών 

• Άλλοι εχθροί της ελιάς με πολύ μικρό γεωργικό ενδιαφέρον για την περιοχή της 
Καλαμάτας είναι τα κοκκοειδή (ψώρες) τα οποία παρατηρούνται συνήθως σε 
εγκαταλελειμμένους ελαιώνες ή μεμονωμένα δένδρα. 

 

• ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ 

• Για την αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών πλην δάκου και κοκκοειδών, 
εκτελούνται οι ακόλουθοι ψεκασμοί 

• 1ος     Ψεκασμός τον Μάρτιο 

• 2ος    Ψεκασμός τον Απρίλιο πριν το άνοιγμα των ανθέων 

• 3ος     Ψεκασμός τέλη Μαΐου-1ο 10ήμερο Ιουνίου. 

• Εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται 

•    lambda cyhalothrin  

•    Alphacypermethrin  

•    Λοιπά εντομοκτόνα. 
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Σόφη Σχοινά Β3’ 

ΕΛΙΑ 

Αναστασία Νάστου 

Μαρία Καζελίδη 

Α1΄ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 

• Γνωστή από τους αρχαιότατους χρόνους. 

•  Κατάγεται από το χώρο της    
ανατολικής Μεσογείου.  

•  Πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα. 

• Η πρώτη ελιά φυτεύτηκε από 
την Αθηνά στην Ακρόπολη.  

• Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που 
καλλιέργησε την ελιά.   

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

• Ελαία η αγρία  

• Ελαία η ευρωπαϊκή  

• Ελαία η αιολόκαρπος   

• Ελαία η κωνική   

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
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Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

• Χρησιμοποιούνται συχνά ειδικά μηχανήματα 
για τη συγκομιδή.  

•  Μια τεχνική είναι το "τίναγμα" της ελιάς με 
ξύλινα ραβδιά. 

• Ο καρπός της ωριμάζει στα μέσα προς τέλη 
του φθινοπώρου.  

• Κατά τη συγκομιδή να κόβονται με πριόνι 
επιλεγμένα κλαδιά του δέντρου. 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

• Η ελιά κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας 
μεταξύ των δενδρωδών καλλιεργειών ως προς 
το μέγεθος των εκτάσεων που καταλαμβάνει 
και ως προς τον αριθμό των καλλιεργούμενων 
δένδρων.   

• Σήμερα οι Έλληνες είναι οι μεγαλύτεροι 
καταναλωτές ελαιόλαδου από κάθε άλλο λαό 
και η κατά κεφαλή κατανάλωση ανέρχεται 
περίπου στα 16 κιλά ετησίως.  

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ 

    "Βάλε ελιά για τη ζωή 
σου και συκιά για το 
παιδί σου" 

    

    "Από το θέρο ως τις 
ελιές δεν απολείπουν 
οι δουλειές" 

 

   Όποιος έχει σιτάρι, 
κρασί και λάδι στο 
πιθάρι έχει του κόσμου 
τα καλά και του θεού τη 
χάρη.   

    

   Αν δε σφίξεις την ελιά, 
δε βγάζει λάδι.  
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ΕΛΙΑ 

ΝΙΚΟΣ  

Α2  

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

• Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιότατους χρόνους, και πιθανότατα 
κατάγεται από το χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με την 
αρχαία ελληνική παράδοση, πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα και η πρώτη 
ελιά φυτεύτηκε από την Αθηνά στην Ακρόπολη. 

• Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε την ελιά στον 
ευρωπαϊκό μεσογειακό χώρο. Την μετέφεραν είτε Έλληνες άποικοι είτε 
Φοίνικες έμποροι. Όπως αναφέρει ο Πλίνιος, κατά το 580 π.Χ, ούτε το 
Λάτιο ούτε η Ισπανία ούτε η Τύνιδα γνώριζαν την ελιά και την καλλιέργειά 
της.[1 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
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• Ελαία η αγρία (Olea sylvestris), κοινώς αγρελιά ή αγρελίδι  
• Ελαία η ευρωπαϊκή (Olea europaea) ή κοινή, το συνηθέστερα καλλιεργούμενο είδος ανά 

τον Κόσμο  
• Ελαία η αιολόκαρπος (Olea aeolocarpus)  
• Ελαία η ηδύκαρπος (Olea nigra dulcis)  
• Ελαία η ισπανική (Olea hispanica)  
• Ελαία η κρανιόμορφος (Olea craniomorpha), κοινώς σουβλολιά  
• Ελαία η εκκρεμής (Olea pendula), κοινώς κρεβατοελιά  
• Ελαία η κωνική (Olea conica) κοινώς ελιά σαλωνίτικη  
• Ελαία η λευκόκαρπος (Olea leucocarpa)  
• Ελαία η μακρόκαρπος (Olea macrocarpa), κοινώς αετονυχολιά  
• Ελαία η μικρόκαρπος (Olea microcarpa), κοινώς λιανολιά ή λαδοελιά  
• Ελαία η μαστοειδής (Olea mamillaris), κοινώς λιάστρος  
• Ελαία η πρώιμος (Olea precox), κοινώς καλοκαιρίδα  
• Ελαία η σαλέρνιος (Olea salerniensis), κοινώς γαϊδουρολιά  
• Ελαία η στρεπτή (Olea contorta), κοινώς στριφτολιά  
• Ελαία η στρόγγυλος (Olea rotunda virida)  
• Ελαία η υποστρόγγυλος (Olea subrotunda)  
• Ελαία η σφαιρική (Olea sphaerica)  
• Ελαία η υπόχλωρος (Olea virida)[2] 

 

• Ο καρπός της ελιάς είναι πολύ βασικός για τη Μεσογειακή διατροφή, τόσο ως εδώδιμος όσο και επειδή από αυτόν 
παράγεται το ελαιόλαδο. 

• Ο καρπός της ελιάς είναι θαυμάσια πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων. Η ελιά παρέχει φυτικές ίνες και μέταλλα στον 
οργανισμό και είναι πηγή της βιταμίνης Ε, που είναι φυσικό αντιοξειδωτικό. Θεωρείται επίσης ότι η βιταμίνη Ε, επιβραδύνει 
τις αλλοιώσεις των κυτταρικών μεμβρανών και καταπολεμά την οστεοπόρωση.[εκκρεμεί παραπομπή] 

• Η ΕΛΙΆ ΩΣ ΣΎΜΒΟΛΟ[ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ] 
• Λόγω του σημαντικού ρόλου που έπαιξε η ελιά ανά τους αιώνες στην καθημερινότητα των λαών της Μεσογείου και 

ειδικότερα στην Ελλάδα, τα κλαδιά, ο καρπός αλλά και το ελαιόλαδο, ο «χυμός» του ελαιόδεντρου, έχουν συμβολικό 
χαρακτήρα και κατέχουν τιμητική θέση σε διάφορες δραστηριότητες της ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

• Η ΕΛΙΆ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌ[ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ] 
•    
•   
• Χάλκινη κεφαλή πυγμάχου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Ο αθλητής στέφεται με κότινο, από τον οποίο σώζεται 

μονο το στέλεχος. 
• Πηγές αναφέρουν ότι οι έξι πρώτες Ολυμπιάδες είχαν ως έπαθλο ένα μήλο. Μετά καθιερώθηκε ως έπαθλο των Ολυμπίων ο 

κότινος, το στεφάνι από κλαδί της ιερής αγριελιάς που είχε βλαστήσει έξω από τον οπισθόδομο του ναού του Δία στην 
Ολυμπία.[6] Στα Παναθήναια σημαντικό ρόλο έπαιζε η ελιά του Ερεχθείου, αλλά και τα στέφανα που φτιάχνονταν με τα 
κλαδιά της. Στην ιερή πομπή στους δρόμους της Αθήνας συμμετείχαν οι θαλλοφόροι, γέροντες ωραίοι και ευθυτενείς, που 
κρατούσαν στα χέρια τους κλάδους ελαίας.[7] Μια λεπτομέρεια που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι Αθηναίοι, που 
θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολιτισμένους, κρατούσαν κλαδιά ελιάς, ενώ οι χειραφετημένοι δούλοι και οι βάρβαροι 
κρατούν κλαδιά βελανιδιάς, αφού η βελανιδιά σηματοδοτεί τον πρωτόγονο πολιτισμό, την τραχύτητα και τη βιαιότητα.[8] 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες ονομάστηκαν στεφανίτες ή ιεροί αφού τα έπαθλα είναι απλά στέφανα, 
σε αντίθεση με τα Παναθήναια που ήταν χρηματίτες, όπου το έπαθλο του στεφανιού ελιάς συνοδευόταν από βαρύτιμα 
υλικά έπαθλα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC&action=edit&section=5
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC&action=edit&section=6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Head_of_boxeur_02.JPG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Head_of_boxeur_02.JPG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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• Η ΕΛΙΆ ΩΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΌ ΣΤΟΙΧΕΊΟ[ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ] 
• Σε ένδειξη της εκτίμησης που δείχνουν οι λαοί της Μεσογείου στην ελιά, πολλά αντικείμενα καθημερινής 

χρήσης διακοσμούνται με μοτίβα αποτελούμενα από κλαδιά και καρπούς του ελαιόδεντρου. Έτσι, συχνά 
συναντάμε στην Ελλάδα και στις άλλες μεσογειακές χώρες την ελιά να κοσμεί πήλινα και ξύλινα 
αντικείμενα καθημερινής χρήσης, λευκά είδη, κοσμήματα κ.α. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα 
δημοφιλής η χρήση της ελιάς σε γάμους και βαπτίσεις, τόσο ως πρωτογενές υλικό (στεφάνια 
παράνυμφων σε γάμο, διακόσμηση λαμπάδων) όσο και ως διακοσμητικό στοιχείο (επάργυρα στέφανα 
του γάμου σε απομίμηση στεφάνου ελιάς, μπομπονιέρες κ.α.). 

•   
• Λαμπάδα διακοσμημένη με κλαδιά ελιάς σε βιτρίνα καταστήματος. 
•   
• Λεπτομέρεια από μπομπονιέρα γάμου. 
•   
• Πήλινη γάστρα με ζωγραφιστό μοτίβο ελιάς. 
•   
• Κεραμικά αντικείμενα σε κατάστημα τουριστικών ειδών. 
•   
• Ξύλινο γουδί και γουδοχέρι. 
•   
• Λευκά είδη σε προθήκη καταστήματος. Το αποξηραμένο στεφάνι ελιάς αποτελεί μέρος της 

διακόσμησης. 
 

• Σε μεγάλους ελαιώνες χρησιμοποιούνται συχνά ειδικά μηχανήματα για τη συγκομιδή. Τα 
μηχανήματα χειρός (βέργες ελαιοσυλλογής) λειτουργούν συνήθως είτε με την αρχή της 
δόνησης (παλμική βέργα) ή της περιστροφής (περιστροφική βέργα) της κεφαλής [3], ή και 
συνδυασμό των δυο κινήσεων. Κοντά στη χειρολαβή προσαρτάται ο βενζινοκινητήρας ή 
ηλεκτροκινητήρας που δίνει κίνηση στη βέργα. Οι κατασκευαστές των βεργών 
ελαιοσυλλογής εξελίσσουν συνεχώς την τεχνολογία λειτουργίας, ώστε να αυξάνεται η 
απόδοση και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιείται η ζημιά που προκαλεί το μηχάνημα στο 
ελαιόδεντρο. Στην κατεύθυνση αυτή, εμφανίστηκαν τελευταία στην αγορά βέργες 
ελαιοσυλλογής από τεχνολογικά προηγμένα υλικά όπως τα ανθρακονήματα (carbon fiber). 
Για ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και απόδοση στη συγκομιδή υπάρχουν στην αγορά και 
αυτοκινούμενα μηχανήματα ελαιοσυλλογής[4]. Λόγω της αρκετά υψηλής δαπάνης αγοράς 
τα μηχανήματα αυτά προορίζονται για ελαιώνες μεγάλης έκτασης, ενώ συχνά η αγορά τους 
εντάσσεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων για αγρότες [5]. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC&action=edit&section=7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Lambada_me_elia_se_vitrina.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Olive_ornament_boboniera.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Olive-decorated_casserole.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Olive-decorated_earthenware.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Olive-decorated_mortar_and_pestle.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Olive-embroidered_linens.jpg
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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ΕΛΙΑ 

 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  

Α΄2 

Ο κορμός της ελιάς 
 

• Ο κορμός φέρει συχνά κοιλότητες που 
οφείλονται σε διακοπές της συνέχειας του 
φελλοκαμβίου ή και του καμβίου, λόγω 
παθογόνων αιτιών ή πληγών. Στα γέρικα 
άτομα έχει αποσαθρωθεί το σύνολο σχεδόν 
του εγκάρδιου ξύλου κι έτσι ο κορμός είναι 
κούφιος στο εσωτερικό. 
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           Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ 
                ΕΛΙΑΣ 

• Τα είδη: 
1. οι Θρούμπες Kρήτης 

(ποικιλόχρωμες ελιές , 
διαφόρων μεγεθών, που 
συλλέγονται ώριμες από το 
δέντρο), 

2. οι ελιές Kαλαμών ( μαύρες, 
μεγάλες, χοντρές και συνήθως 
μακρόστενες ελιές που 
συντηρούνται σε άλμη) 

3. οι Τσακιστές (μικρές πράσινες 
ελιές , που συντηρούνται σε 
άλμη) 

4. οι ελιές Αμφίσσης (μεγάλες 
μαύρες ελιές που συντηρούνται 
σε άλμη), 

5. οι Kρητικές (μικρές, μαύρες 
ελιές, που συντηρούνται σε 
άλμη)  

 

Η ελιά είναι ο καρπός του 
ελαιόδεντρου, που είναι το δέντρο 
σύμβολο των χωρών της ανατολικής 
Μεσογείου. Αυτός ο μικρός καρπός 
περιέχει ποικιλία ευεργετικών 
θρεπτικών συστατικών, βιταμινών 
και μετάλλων. Οι μαύρες ελιές 
διαφέρουν από τις πράσινες ως 
προς τον βαθμό ωρίμανσης – Οι 
μαύρες ελιές είναι απλά πράσινες 
ελιές που έχουν απομείνει στο 
δέντρο για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα πριν από τη συγκομιδή. 
 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

• Οι χρήσεις του: 

1. για φωτισμό (λύχνοι) 

2. για τα αρωματικά 
λάδια 

3. σαν συντηρητικό 

4. για περιποίηση του 
σώματος  

5. για τον καθαρισμό 

6. στη βυρσοδεψία 

 

• Παράγεται: 

1. Μεσογειακές χώρες 

2. Ελλάδα 

3. Ιταλία  

4. Ισπανία 
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O  μύθος της ελιάς 

• Οι αντίπαλοι ανέβηκαν πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Πρώτος ήρθε ο 
Ποσειδώνας, στάθηκε στη μέση του βράχου και με την τρίαινά του έδωσε ένα 
δυνατό χτύπημα στο έδαφος. Αμέσως ξεπήδησε ένα κύμα αλμυρού νερού που 
σχημάτισε μια μικρή λίμνη που την ονόμασαν "Ερεχθηίδα" θάλασσα. Μετά 
ήρθε η σειρά της Αθηνάς να παρουσιάσει το δώρο της, φύτεψε μια ελιά πάνω 
στο βράχο, που ξεπετάχτηκε γεμάτη καρπό. Μετά από το δώρα της Αθηνάς ο 
Δίας κήρυξε το τέλος του αγώνα και είπε στους άλλους θεούς να κρίνουν σε 
ποιον από τους δυο θεούς να δοθεί η πόλη. Το δέντρο όμως που είχε κάνει η 
Αθηνά να φυτρώσει ήταν το πρώτο που φύτρωσε σε όλη τη χώρα και ήταν 
συνάμα για την πόλη η υπόσχεση για δόξα και ευτυχία. Γι αυτό ο Κέκροπας 
θεώρησε πως το δώρο της Αθηνάς ήταν πιο χρήσιμο και έτσι της δόθηκε η 
κυριαρχία της πόλης. 

Ελιά και θρησκεία !!! 
• Η ελιά, είναι το ιερό δέντρο όλων των θρησκειών, από τους 

χρόνους της ειδωλολατρίας μέχρι τους χρόνους της εμφανίσεως 
των μονοθεϊστικών θρησκειών της μεσογείου και ιδιαιτέρως της 
χριστιανικής θρησκείας.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελιά  
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Ελιά 
 

Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο 
είναι γένος καρποφόρων δέντρων της 

οικογένειας των Ελαιοειδών, το 
οποίο συναντάται πολύ συχνά και 

στην Ελλάδα.  
 

Ο καρπός του ονομάζεται επίσης ελιά 
και από αυτόν παράγεται το 

ελαιόλαδο. 

 
  

Ιστορία 
 

Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιότατους χρόνους, 
και πιθανότατα κατάγεται από το χώρο της ανατολικής 

Μεσογείου. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική 
παράδοση, πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα και η  

πρώτη ελιά φυτεύτηκε από την Αθηνά στην Ακρόπολη. 
  
 

Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε την 
ελιά στον ευρωπαϊκό μεσογειακό χώρο. Την μετέφεραν 

είτε Έλληνες άποικοι είτε Φοίνικες έμποροι. Όπως 
αναφέρει ο Πλίνιος, κατά το 580 π.Χ, ούτε το Λάτιο ούτε 

η Ισπανία ούτε η Τύνιδα γνώριζαν την ελιά και την 
καλλιέργειά της. 
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Η ελιά στη διατροφή 
 

Ο καρπός της ελιάς είναι πολύ βασικός για τη 
Μεσογειακή διατροφή, τόσο ως εδώδιμος όσο και 

επειδή από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. 
  

Ο καρπός της ελιάς είναι θαυμάσια πηγή 
μονοακόρεστων λιπαρών οξέων. Η ελιά παρέχει 

φυτικές ίνες και μέταλλα στον οργανισμό και είναι 
πηγή της βιταμίνης Ε, που είναι φυσικό 

αντιοξειδωτικό. Θεωρείται επίσης ότι η βιταμίνη Ε, 
επιβραδύνει τις αλλοιώσεις των κυτταρικών 

μεμβρανών και καταπολεμά την οστεοπόρωση. 

Αειφορία 
 

•  Η εσκεμμένη παραγωγή ενός αγαθού από 
ένα δάσος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 
μειώνεται, αλλά να βελτιώνεται η 
παραγωγική ικανότητα και να μην 
επηρεάζονται οι περιβαλλοντικές σχέσεις 
του. 

 
•  Η χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων και 

των πηγών ενέργειας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η μελλοντική ποιότητα και 
ισορροπία. 
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  Αειφορία 
 

 
Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστημονικές μελέτες έχουν 
προσφέρει άφθονα δεδομένα που δείχνουν την αυξανόμενη υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος καθώς και τη συνειδητοποίηση ότι η οικονομική 
ανάπτυξη έχει κάποια όρια που προσδιορίζονται από το πεπερασμένο 
περιβάλλον του πλανήτη. Οι πρώτες ύλες δεν είναι ατελείωτες, ενώ οι 
αστάθμητοι κίνδυνοι και παρενέργειες της τεχνολογίας είναι πολλές.  
 
Σταδιακά οι κοινωνίες συνειδητοποίησαν ότι αν και παράγονταν αγαθά που 
ικανοποιούσαν τις ανάγκες του σήμερα, υπήρχε πιθανότητα οι μελλοντικές 
γενιές να μην μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω της έλλειψης 
φυσικών πόρων. Άρχισε έτσι να γίνεται επιτακτική η διαμόρφωση ενός 
νέου μοντέλου ανάπτυξης, τέτοιου που να μπορεί να εξασφαλίζει την 
συνετή χρήση των φυσικών πόρων και άρα την βιωσιμότητα ή αειφορία. 

Αειφόρος Ανάπτυξη 
 
Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό όπως αυτός διατυπώνεται στην 
διαδικτυακή πύλη Europa της Ε.Ε., αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η 
οποία καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη 
δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.  
 
Δηλαδή η ανάπτυξη είναι αειφόρος ή βιώσιμη αν η σημερινή «μεγέθυνση» 
δεν υπονομεύει τις δυνατότητες «μεγέθυνσης» των μελλοντικών γενεών. 
Στόχος της είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, 
χωρίς όμως να επηρεάζεται η φυσική παραγωγή αυτών των αγαθών σε 
ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. 
 
 



25/9/2014 

55 

Αειφορία και ελαιώνες 
  
Οι ελαιώνες αποτελούν βασική πηγή πλούτου τόσο για την οικονομία 
όσο και για το πολιτισμικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Ελλάδας.  

 
• Αειφορία στους ελαιώνες σημαίνει ταυτόχρονη ανάπτυξη του 
ελαιώνα αλλά και προστασία της βιοποικιλότητας και των τοπικών 

πληθυσμών που ζουν μέσα σε αυτόν.  
 

• Σημαίνει δηλαδή την καλλιέργεια της ελιάς με ήπιους τρόπους που 
δεν επιβαρύνουν επιπλέον το περιβάλλον, την όσο το δυνατό 

περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, το όσο το δυνατόν μικρότερο 
ίχνος διοξειδίου, την πλήρη εκμετάλλευση των παραπροϊόντων 

(κλαδιά, ξερά χόρτα προς κομποστοποίηση), την βέλτιστη 
κατανάλωση νερού και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις καλλιέργειας, 
ώστε να μην εξαντλούνται οι πόροι στη διάρκεια μιας γενιάς και να 

προστατεύεται το περιβάλλον. 
                                
                                                             

Σόφη Σχοινά Β3’ 
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Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Ο καρπός της ελιάς, δε λείπει από καμία 
χωριάτικη σαλάτα κι από κανένα ελληνικό 
τραπέζι. Ποιά είναι, όμως τα οφέλη του και 
πώς μπορεί να επιδράσει στην υγεία μας; 

Τα οφέλη της ελιάς 

 

Πέρα από τη γεύση οι ελιές μας 
χαρίζουν και τεράστια οφέλη όσον 
αφορά την υγεία μας. Συγκεκριμένα: 

- Περιέχουν λινολεϊκό οξύ, το οποίο 
είναι ιδιαιτέρως ευεργετικό στο 
θηλασμό, καθώς η έλλειψη αυτού 
σχετίζεται με δερματικές παθήσεις και 
ανάπτυξη προβλημάτων στα βρέφη. 

- Βελτιώνει τις ηπατικές λειτουργίες 
«καθαρίζοντας» τον οργανισμό λόγω 
του φυσικού χλωρίου που περιέχει. 

- Οι βιταμίνες A, D, E και Κ βοηθούν 
στην ανάπτυξη των οστών στα παιδιά 
και τους ενήλικες. 

- Η χαρακτηριστική γεύση και το άρωμά 
τους προέρχεται από τις πολυφαινόλες, 
οι οποίες παρουσιάζουν δράση κατά 
του καρκίνου και έχουν 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 

- Η βιταμίνη Ε και άλλα αντιοξειδωτικά 
που βρίσκουμε στις ελιές μειώνουν τον 
κίνδυνο καταστροφής των κυττάρων και 
τις φλεγμονές. 
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ΜΕΣΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ   
H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ! 

 

 
 

Η μεσογειακή διατροφή ωφελεί 
τον οργανισμό μας με ποικίλους 
τρόπους. 
•Η μεσογειακή διατροφή είναι 
φτωχή σε κορεσμένα λιπαρά και 
ταυτόχρονα πλούσια σε 
ακόρεστα λιπαρά, που έχουν 
θετική δράση για την υγεία της 
καρδιάς. 
•Είναι μια διατροφή πλούσια σε 
φυτικές ίνες, με οφέλη για την 
καρδιαγγειακό και γαστρεντερικό 
σύστημα. 
•Η μέτρια κατανάλωση κόκκινου 
κρασιού παρέχει στον οργανισμό 
μας πολυφαινόλες, ουσίες με 
δράση αντικαρκινική, κατά της 
γήρανσης και υπέρ της υγείας της 
καρδιάς. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΛΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

 Ας δούμε κάποιες μικρές 
συμβουλές που θα μας φέρουν 
ακόμη πιο κοντά στη μεσογειακή 
διατροφή. 
•Κατανάλωσε ποικιλία 
λαχανικών. Η μεσημεριανή σου 
σαλάτα μπορεί να περιέχει τα 
πάντα. Βάλε βάση την εποχή ότι 
φρέσκο υπάρχει και 
προσπάθησε να έχεις και κάθε 
μέρα και διαφορετικό λαχανικό. 
•Επέλεξε πληθώρα φρέσκων 
φρούτων. Εδώ ισχύει ο ίδιος 
κανόνας με τα λαχανικά. 
Επέλεγε πάντα φρούτα εποχής 
σε όση μεγαλύτερη ποικιλία 
μπορείς. 
•Βάλε τα λαχανικά ως κυρίως 
πιάτο τουλάχιστον δύο φορές 
την εβδομάδα. Αντικατέστησε το 
κρέας με λαχανικά. Επίσης μη 
ξεχνάς να συνοδεύεις και τα 
κρέατα σου με λαχανικά. 
•Κατανάλωσε φρούτα για 
επιδόρπιο.  
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Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

 

Το λάδι έπαιζε πάντα πολύ σημαντικό ρόλο στη 
χριστιανική θρησκεία. Χρησιμοποιείται σε 
σημαντικά μυστήρια της εκκλησίας, αλλά και 
ως σύμβολο από τη Βίβλο.  

Στη Βίβλο ο Νώε έστειλε ένα περιστέρι για να 
δει αν τελείωσε ο κατακλυσμός. Το περιστέρι 
γύρισε πίσω με ένα κλαδί ελιάς , αφού βρέθηκε 
το δέντρο αυτό ως σημάδι ζωής. Το ελαιόλαδο 
χρησιμοποιείται τόσο στη Βάφτιση όσο και 
στο Ευχέλαιο. Στη βάφτιση ο παπάς «λαδώνει» 
το μωρό για να το ευλογήσει. Με αυτό το λάδι 
επίσης χρίει ο ιερέας σταυροειδώς τον 
βαπτιζόμενο στο μέτωπο, για αγιασμό του νου 
του,  στο στήθος  για να αγιαστεί η καρδιά και η 
ζωή του, στα αφτιά για να ενδυναμωθεί  στην 
ακρόαση των θείων λόγων,  στο στόμα για να 
ομολογεί την αλήθεια, στα χέρια για να 
εργάζεται την αρετή, στα πόδια για να τρέχει 
στον ευθύ δρόμο της αρετής». 

Στο ευχέλαιο χρησιμοποιείται αλεύρι, λάδι 
κρασί.  Το λάδι αφού ευλογείται από τον ιερέα 
χρησιμοποιείται για να αλειφθούν οι πιστοί.Και 
φυσικά το λαδάκι το χρησιμοποιούμε 
στο καντηλάκι για να το ανάβουμε. 

 

ΕΛΛΙΑ ΣΤΗΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΙΩΣΗΦ ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗΣ  

ΚΑΙ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΦΛΩΡΟΥΣ 
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Η ΕΛΙΑ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ 
 

• Πολλές ερευνητικές μελέτες, έχουν θεμελιώσει την 
άποψη, πως η διατροφή με ελιές και λάδι, 
προστατεύει τον οργανισμό από διάφορους 
κακοήθεις όγκους. Αυτό επιτυγχάνεται με 
την καταπολέμηση των Ελεύθερων Ριζών από την 
αντιοξειδική δράση , που προέρχεται από τις 
φενόλες. Μόνο το παρθένο ελαιόλαδο, δηλαδή το 
λάδι που δεν έχει υποστεί επεξεργασία 
(Εξευγενισμό) είναι ιδιαίτερα πλούσιο σ’ αυτές τις 
ουσίες, με αποτέλεσμα να προστατεύει από τις 
βλάβες, τις οποίες προκαλούν οι Ελεύθερες Ρίζες και 
κατά συνέπεια την δημιουργία καρκίνου. 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΛΙΑΣ  

• Τοποθετείτε σε ένα μπολ 250 γρ. μαύρες ελιές 
χωρίς το κουκούτσι, 80 γρ. αντσούγιες πλυμένες 
και ψιλοκομμένες 50 γρ. κάπαρη και τα 
πολτοποιείτε. 

• Προσθέτετε το χυμό ενός λεμονιού, μια κουταλιά 
σούπας μπράντι, 200 γρ. ελαιόλαδο, αλάτι, 
πιπέρι και ανακατεύετε καλά. 

• Διατηρείτε το πατέ σε κλειστό βάζο στο ψυγείο 
και το καταναλώνετε πάνω σε ψωμί κατά 
προτίμηση ελαφρά φρυγανισμένο. 
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ΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
• Πηγές αναφέρουν ότι οι έξι πρώτες Ολυμπιάδες είχαν ως έπαθλο ένα 

μήλο. Μετά καθιερώθηκε ως έπαθλο των Ολυμπίων ο κότινος, το στεφάνι 
από κλαδί της ιερής αγριελιάς που είχε βλαστήσει έξω από 
τον οπισθόδομο του ναού του Δία στην Ολυμπία. 

Στα Παναθήναια σημαντικό ρόλο έπαιζε η ελιά του Ερεχθείου, αλλά και 
τα στέφανα που φτιάχνονταν με τα κλαδιά της. Στην ιερή πομπή στους 
δρόμους της Αθήνας συμμετείχαν οι θαλλοφόροι, γέροντες ωραίοι και 
ευθυτενείς, που κρατούσαν στα χέρια τους κλάδους ελαίας. Μια 
λεπτομέρεια που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι Αθηναίοι, που 
θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολιτισμένους, κρατούσαν κλαδιά ελιάς, 
ενώ οι χειραφετημένοι δούλοι και οι βάρβαροι κρατούν 
κλαδιά βελανιδιάς, αφού η βελανιδιά σηματοδοτεί τον πρωτόγονο 
πολιτισμό, την τραχύτητα και τη βιαιότητα. 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

• Η παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή ορίστηκε με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Άφθονες φυτικές ίνες (φρούτα, λαχανικά, ψωμί/δημητριακά, πατάτες όσπρια, 
καρποί). 

• Ελάχιστα επεξεργασμένα προϊόντα 

• Γαλακτοκομικά προϊόντα (κυρίως τυρί και γιαούρτι) καθημερινά σε μικρές έως 
μέτριες ποσότητες 

• Ψάρια και πουλερικά σε μικρές έως μέτριες ποσότητες 

• Κόκκινο κρέας 2 φορές το μήνα 

• Ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λιπαρών που περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. 

• Η συγκεκριμένη διατροφική σύνθεση της Μεσογειακής Διατροφής έχει ως 
αποτέλεσμα αφενός χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα 
λιπαρά και χοληστερόλη και αφετέρου υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες 
και ίνες. Η καθημερινή κατανάλωση ελαιόλαδου συνεπάγεται υψηλή 
περιεκτικότητα της δίαιτας σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. 
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ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ  
Η ελιά και ο συμβολισμός της 

Ελιά, σύμβολο γαλήνης, προστασίας, γονιμότητας. 
Θεϊκό δώρο. Δέντρο του καλού συνδεδεμένο με την 

αναγέννηση και το φως. 
Σύμβολο ειρήνης και νίκης, σύμβολο αθανασίας και 

ευφορίας. 
 

Η ελιά για τους αρχαίους Έλληνες ήταν σύμβολο των 
ολυμπιακών ιδεωδών, της Ειρήνης, της Σοφίας και της 

Νίκης. Γι' αυτό και το μοναδικό βραβείο που 
έπαιρνε ο Ολυμπιονίκης ήταν ένα στεφάνι φτιαγμένο 
από κλαδί ελιάς, ο «κότινος». Μέσα στο ναό της Ήρας 

στην Αρχαία Ολυμπία, υπήρχε μια ελιά,  
η «καλλιστέφανος ελαία», από της οποίας τα κλαδιά 

φτιαχνόταν ο κότινος. 

Η ΕΛΙΑ 
Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιότατους 

χρόνους, και πιθανότατα κατάγεται από το χώρο 
της ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με την 

αρχαία ελληνική παράδοση, πατρίδα της ελιάς 
είναι η Αθήνα και η πρώτη ελιά φυτεύτηκε από 

την Αθηνά στην Ακρόπολη. 

Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε 
την ελιά στον ευρωπαϊκό μεσογειακό χώρο. Την 
μετέφεραν είτε Έλληνες άποικοι είτε Φοίνικες 

έμποροι. Όπως αναφέρει ο Πλίνιος, κατά το 580 
π.Χ, ούτε το Λάτιο ούτε η Ισπανία ούτε η Τύνιδα 

γνώριζαν την ελιά και την καλλιέργειά της. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
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Είδη και ποικιλίες 
 Ελαία η αγρία (Olea sylvestris), κοινώς αγρελιά ή αγρελίδι 

Ελαία η ευρωπαϊκή (Olea europaea) ή κοινή, το συνηθέστερα 
καλλιεργούμενο είδος ανά τον Κόσμο 
Ελαία η αιολόκαρπος (Olea aeolocarpus) 
Ελαία η ηδύκαρπος (Olea nigra dulcis) 
Ελαία η ισπανική (Olea hispanica) 
Ελαία η κρανιόμορφος (Olea craniomorpha), κοινώς σουβλολιά 
Ελαία η εκκρεμής (Olea pendula), κοινώς κρεβατοελιά 
Ελαία η κωνική (Olea conica) κοινώς ελιά σαλωνίτικη 
Ελαία η λευκόκαρπος (Olea leucocarpa) 
Ελαία η μακρόκαρπος (Olea macrocarpa), κοινώς αετονυχολιά 
Ελαία η μικρόκαρπος (Olea microcarpa), κοινώς λιανολιά ή 
λαδοελιά 
Ελαία η μαστοειδής (Olea mamillaris), κοινώς λιάστρος 
Ελαία η πρώιμος (Olea precox), κοινώς καλοκαιρίδα 
Ελαία η σαλέρνιος (Olea salerniensis), κοινώς γαϊδουρολιά 
Ελαία η στρεπτή (Olea contorta), κοινώς στριφτολιά 
Ελαία η στρόγγυλος (Olea rotunda virida) 
Ελαία η υποστρόγγυλος (Olea subrotunda) 
Ελαία η σφαιρική (Olea sphaerica) 
Ελαία η υπόχλωρος (Olea virida) 
 

Η συγκομιδή της ελιάς (μέρος 1) 
 

Στη σημερινή εποχή ευδοκιμεί ακόμη η 
παραδοσιακή μέθοδος συγκομιδής, με 

τη βοήθεια ίσως κάποιων νεότερων 
εργαλείων: τα κλαδιά περνούνται με το 
"χτένι" για να αποσπαστεί ο καρπός με 
μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα, ενώ 

το έδαφος κάτω από την ελιά 
στρώνεται με λιόπανα ή με ειδικό δίχτυ 
από συνθετικό υλικό. Σκάλες από ξύλο 
ή αλουμίνιο χρησιμοποιούνται για το 
μάζεμα των δυσπρόσιτων κλαδιών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1


25/9/2014 

63 

Η συγκομιδή της ελιάς (μέρος 2) 

 Αφού πέσουν οι ελιές από το δέντρο, 
οι αγρότες τινάζουν τα άκρα των 

ελαιόπανων ώστε να δημιουργηθούν 
σωροί, οι οποίοι θα καθαριστούν με το 

χέρι από χοντρά κλαριά και τσαμπιά 
προκειμένου να τοποθετηθούν στη 

συνέχεια σε δοχεία μεταφοράς 
(κουβάδες, τενεκέδες κλπ.) και σακιά 

και να μεταφερθούν στον χώρο 
αποθήκευσης. 

Η ελιά στον αθλητισμό 
 

Πηγές αναφέρουν ότι οι έξι πρώτες Ολυμπιάδες είχαν ως έπαθλο 
ένα μήλο. Μετά καθιερώθηκε ως έπαθλο 

των Ολυμπίων ο κότινος, το στεφάνι από κλαδί της ιερής 
αγριελιάς που είχε βλαστήσει έξω από τον οπισθόδομο του ναού 
του Δία στην Ολυμπία. Στα Παναθήναια σημαντικό ρόλο έπαιζε η 
ελιά του Ερεχθείου, αλλά και τα στέφανα που φτιάχνονταν με τα 

κλαδιά της. Στην ιερή πομπή στους δρόμους της Αθήνας 
συμμετείχαν οι θαλλοφόροι, γέροντες ωραίοι και ευθυτενείς, που 
κρατούσαν στα χέρια τους κλάδους ελαίας. Μια λεπτομέρεια που 

αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι Αθηναίοι, που θεωρούσαν τους 
εαυτούς τους πολιτισμένους, κρατούσαν κλαδιά ελιάς, ενώ οι 

χειραφετημένοι δούλοι και οι βάρβαροι κρατούν 
κλαδιά βελανιδιάς, αφού η βελανιδιά σηματοδοτεί τον 

πρωτόγονο πολιτισμό, την τραχύτητα και τη 
βιαιότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες 
ονομάστηκαν στεφανίτες ή ιεροί αφού τα έπαθλα είναι απλά 

στέφανα, σε αντίθεση με τα Παναθήναια που ήταν χρηματίτες, 
όπου το έπαθλο του στεφανιού ελιάς συνοδευόταν από βαρύτιμα 

υλικά έπαθλα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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Η ελιά ως 
διακοσμητικό 

στοιχείο 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ 

Γιώργος Φακιόλας 

ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
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ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΛΑΔΙ; 
Το λάδι είναι ένα από τα τρία 

ευλογημένα και κύρια είδη 
διατροφής του ανθρώπου. Συμβολίζει 
δε το έλεος του Θεού. Γι' αυτό, όπως 
οι αθλητές αλείβοντο με λάδι για να 
βοηθούνται στους αγώνες τους, έτσι 
και η Εκκλησία χρησιμοποιεί το λάδι 

στη Βάπτιση, το Ευχέλαιον, κλπ. 

Λάδι και Ορθοδοξία 
 

Η αρχαία χρήση του 
λαδιού στην ταφική 

τελετουργία έχει 
διατηρηθεί και στη 

χριστιανική 
θρησκεία.Στον 

Χριστιανισμό και 
ιδιαίτερα στον 

Ορθόδοξο η ελιά και 
το ελαιόλαδο παίζουν 
ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο. Η ελιά είναι το 

μόνο φυτό που 
αναφέρεται 

περισσότερο από 170 
φορές στην Βίβλο. 

 Κλαδί ελιάς στέλνει ο 
Θεός με το περιστέρι 
στον Νώε, σύμβολο 

του θείου ελέους, της 
γαλήνης και της 

ειρήνης. 
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Λάδι και Ορθοδοξία 

 

Το ελαιόλαδο έχει σφραγίσει τις 
ελληνικές παραδόσεις με τις 

οποίες είναι άρρηκτα 
συνυφασμένο. Ιερό σύμβολο του 
κύκλου της ζωής χρησιμοποιείται 

σε όλες τις σημαντικές στιγμές 
και τελετουργίες, γέννηση, 

βάπτιση, γάμο και θάνατο. Για 
τους ορθόδοξους χριστιανούς, το 

λάδι, όπως και το σιτάρι και το 
κρασί, έχει τη σημασία 

θρησκευτικού αγαθού καθώς 
είναι συνδεδεμένο με τα 

μυστήρια του Xρίσματος και του 
Eυχέλαιου. Ακόμα με λάδι ελιάς 

αλείφεται το μωρό στο μυστήριο 
της βάπτισης ενώ είναι 

σημαντικός ο ρόλος του στο 
μυστήριο του Ευχέλαιου. 

Σύμφωνα με μια άλλη ελληνική 
παράδοση, τα "λαδαδέλφια", 

άτομα δηλαδή που έχουν δεχθεί 
το λάδι της βάπτισης από τον 
ίδιο νονό, δεν επιτρέπεται να 

παντρευτούν. 

Λάδι και Ορθοδοξία 

 Με λάδι ελιάς έχριζαν τους βασιλείς και 
τους ιερείς ως αντιπρόσωπους του 
Θεού. 
Με λάδι ελιάς ανάβουν τα καντήλια 
στις εκκλησιές μας και παρασκευάζεται 
το Άγιο Μύρο. Το καλύτερο λάδι και για 
θεραπευτικούς σκοπούς στα νεώτερα 
χρόνια θεωρήθηκε αυτό ακριβώς που 
προέρχονταν από τους ναούς. 
Θεωρήθηκε θαυματουργό από τους 
πιστούς, ενώ συχνά το αποκτούσαν 
βουτώντας κομμάτια από βαμβάκι στα 
καντήλια που φώτιζαν τις εικόνες των 
αγίων. Το αγιασμένο από την εκκλησία 
λάδι θεωρείται από τους πιστούς 
φυλαχτό και βοήθεια για κάθε δύσκολη 
στιγμή. 
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Λάδι και Ορθοδοξία 

 
Ο πολυποίκιλος 
συμβολισμός του 
ελαίου στην χριστιανική 
λατρεία βασίζεται σε 
παλαιότερες ιδέες, 
παραδόσεις και 
δοξασίες. 
 
Ως βασικό φωτιστικό 
υλικό είναι εκείνο που 
συντηρεί τις καντήλες 
των ναών και την 
ακοίμητη καντήλα της 
Αγίας Τράπεζας, είναι 
πηγή φωτός. 

Λάδι και Ορθοδοξία 

 Το έλαιον αποδεικνύει το θεϊκό 
έλεος και τις ευεργετικές 
ιδιότητες που απορρέουν από 
την σχέση του με τον Χριστό και 
γι' αυτό ακριβώς προσφέρεται 
σ' αυτούς που τραυματίζονται 
από τον κοινό εχθρό και στους 
μωλωπισμένους, όπως λέει ο 
Χριστός στο Ευαγγέλιο. 
 
Το έλαιον έρχεται να 
μεταβιβάσει την Θεία Χάριν και 
να θεραπεύσει το σώμα από τα 
νοσήματα και την ψυχή από τις 
αμαρτίες 
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Μεσογειακή διατροφή με βάση 
την ελιά 

   Η Μεσογειακή διατροφή διαφοροποιείται από 
χώρα σε χώρα και παρουσιάζει διαφορές στην 
χλωρίδα, στην πανίδα και στις παραδόσεις. 
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Βασικά συστατικά της πυραμίδας 
• φρούτα 

• λαχανικά 

• πατάτες 

• δημητριακά 

• όσπρια 

• λάδι ελιάς 

• γαλακτοκομικά προϊόντα (τυρί, γιαούρτι) 

• ψάρι (σε εβδομαδιαία βάση) 

• πουλερικά (σε εβδομαδιαία βάση) 

• αυγά (μέχρι 4 φορές την εβδομάδα) 

• κατανάλωση ζάχαρης (εβδομαδιαία) 

• κόκκινο’ κρέας (μηνιαία) 
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Τα οφέλη 

    Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά όσον αφορά την ποικιλία τροφίμων που είναι 
απολαυστική και υγιεινή. Πιο συγκεκριμένα, τα όσπρια, τα λαχανικά και τα 
δημητριακά σε συνδυασμό με το ελαιόλαδο και τα μυρωδικά μας προσφέρουν μια 
υγιεινή και νόστιμη διατροφή. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι όσοι 
ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν 
στεφανιαία νόσο σε σχέση με αυτούς που δεν την ακολουθούν. Η Μεσογειακή 
διατροφή σχετίζεται με την προστασία από το διαβήτη, την παχυσαρκία και από 
ορισμένες μορφές καρκίνου όπως του παχέος εντέρου. Οι πλούσιες φυτικές ίνες των 
δημητριακών έχουν προστατευτική δράση κατά του καρκίνου, στο μαστό και στον 
προστάτη. Τα φρούτα και τα λαχανικά, όταν καταναλώνονται σε αφθονία, φαίνεται 
να έχουν αντικαρκινική δράση, όσον αφορά στο πεπτικό σύστημα και σε άλλες 
μορφές. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η δράση των συστατικών και των τροφών 
της μεσογειακής διατροφής οφείλεται στο συνδυασμό τους και όχι σε μεμονωμένη 
κατανάλωση. Επίσης, μεγάλο ποσοστό της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης 
πρέπει να καλύπτεται από τους υδατάνθρακες χαμηλού γλυχαιμικού δείκτη. 
Επιπλέον, οι ευεργετικές ιδιότητες των τροφών αυτών σχετίζονται με τις 
περιεχόμενες αντιοξειδωτικές ουσίες που υπάρχουν σε αφθονία στα συστατικά της 
μεσογειακής διατροφής όπως στις βιταμίνες Α, Ε και C, το καροτένιο και τα 
φλανοειδή, όπως οι φαινόλες του κρασιού, τα φαινολικά οξέα των φρούτων, των 
λαχανικών και του ελαιόλαδου καταπολεμούν την γήρανση των κυττάρων. Αυτό είναι 
το κύριο μυστικό της μεσογειακής δίαιτας το οποίο επιμηκύνει τη διάρκεια της ζωής.  

 

Το ελαιόλαδο 
   Το ελαιόλαδο ονομάζεται στα ελληνικά το λάδι που προέρχεται από τους καρπούς της 

ελιάς. Αποτελεί τη βάση της μεσογειακής διατροφής, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της 
κατανάλωσης λιπαρών ουσιών και είναι πλέον υγιεινό. Αυτό οφείλεται στη υψηλή 
περιεκτικότητα του σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα έως το 83%. Σύμφωνα, με αρκετές 
επιστημονικές έρευνες, αποδείχτηκε ότι το ελαιόλαδο ως συστατικό της καθημερινής μας 
διατροφής, προσφέρει μείωση της ολικής και κακής χοληστερίνης. Μας προστατεύει από 
την στεφανιαία νόσο, δημιουργεί προδιάθεση για χαμηλότερη πίεση του αίματος και μας 
προφυλάσσει από τον καρκίνο. Η χρήση του ελαιόλαδου συστήνεται έναντι 
οποιουδήποτε άλλου λαδιού ή λίπους. Καλό είναι να το καταναλώνουμε ωμό και να το 
προσθέτουμε στο τέλος του μαγειρέματος. Τέλος, έχει διαπιστωθεί, ότι όσοι 
καταναλώνουν στο φαγητό τους ελαιόλαδο έχουν χαμηλή χοληστερίνη. Αυτό οφείλεται 
στο ότι το ελαιόλαδο περιέχει μεγάλη ποικιλία αντιοξειδωτικών ουσιών όπως οι 
πολυφαινόλες και οι τοκοφερόλες, οι οποίες παρεμβαίνουν θετικά υπέρ του οργανισμού, 
μειώνουν την χοληστερόλη και εμποδίζουν την οξείδωσή της. Σίγουρα όλοι ακούμε 
καθημερινά τη φράση «παρθένο ελαιόλαδο». Τι είναι όμως αυτό? Είναι το λάδι, το οποίο 
περιέχει όλα τα βασικά συστατικά που περιείχε και μέσα στον ελαιόκαρπο {βιταμίνες, 
ιχνοστοιχεία, μικροστοιχεία} και κατά επέκταση εκείνο που έχει όλες τις ευεργετικές για 
την υγεία ιδιότητες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ισπανία παράγει μεγαλύτερες ποσότητες 
στη Μεσόγειο, ενώ η Ελλάδα παράγει πιο ποιοτικό ελαιόλαδο από την Ισπανία και την 
Ιταλία. 
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Μαρία Καζελίδη  

Α1΄ 

Tι είναι η Μεσογειακή διατροφή: 

• Είναι οι διατροφικές συνήθειες που είχαν οι 
κάτοικοι της Κρήτης και της Νότιας Ιταλίας 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960.  
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Η Μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει: 

• Άφθονες φυτικές ίνες (φρούτα, λαχανικά, 
ψωμί/δημητριακά, πατάτες, όσπρια, καρποί). 

• Ελάχιστα επεξεργασμένα προϊόντα. 
• Γαλακτοκομικά προϊόντα (κυρίως τυρί και γιαούρτι) 

καθημερινά σε μικρές έως μέτριες ποσότητες. 
• Ψάρια και πουλερικά σε μικρές έως μέτριες 

ποσότητες. 
• Κόκκινο κρέας 2 φορές το μήνα. 
• Ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λιπαρών που περιέχουν 

μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. 

Τροφική πυραμίδα 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
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Οφέλη της Μεσογειακής διατροφής: 

1) Προφυλάσσει από εμφράγματα του μυοκαρδίου. 

2) Προφυλάσσει  από διάφορες μορφές καρκίνου. 

3) Είναι φτωχή σε θερμίδες. 

4) Τονώνει τον οργανισμό.  

5) Βοηθάει την καλή λειτουργία του εντέρου.  

6) Βοηθάει στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 σε 
άτομα με υψηλό κίνδυνο καρδιοαγγειακών 
παθήσεων . 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

ΝΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΔΗΣ 

Α2 

Ολυμπιακοί Αγώνες 
 • Οι Ολυμπιακοί Αγώνες (γαλλικά: Jeux 

olympiques, αγγλικά Olympic Games) 
είναι αθλητική διοργάνωση πολλών 
αγωνισμάτων που γίνεται κάθε 
τέσσερα χρόνια. Η καταγωγή των 
αγώνων είναι η Αρχαία Ελλάδα, και 
έχουν αναβιωθεί από τον Γάλλο 
βαρώνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν στα τέλη 
του 19ου αιώνα. Οι Αγώνες της 
Ολυμπιάδας, γνωστοί και ως Θερινοί 
Ολυμπιακοί, τελούνται κάθε τέσσερα 
χρόνια από το 1896 και μετά, με 
εξαίρεση τις χρονιές κατά τη διάρκεια 
των Παγκόσμιων πολέμων. Το 1924 
άρχισαν οι ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες 
και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί, για 
χειμερινά αθλήματα. Από το 1994 οι 
χειμερινοί αγώνες δεν γίνονται πια την 
ίδια χρονιά με τους Θερινούς 
Ολυμπιακούς.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AD%CF%81_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1896
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1924
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1994
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• Ο πρώτος καταγεγραμμένος εορτασμός των 
Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα ήταν στην 
Ολυμπία, το 776 π.Χ. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι 
αυτή δεν ήταν και η πρώτη φορά που γίνονταν οι 
Αγώνες. Τότε οι Αγώνες ήταν μόνο τοπικοί και 
διεξαγόταν μόνο ένα αγώνισμα, η κούρσα του 
σταδίου. 

• Από το 776 π.Χ. και μετά οι Αγώνες, σιγά-σιγά, 
έγιναν πιο σημαντικοί σε ολόκληρη την αρχαία 
Ελλάδα φτάνοντας στο απόγειο τους κατά τον 
πέμπτο και έκτο αιώνα π.Χ. Οι Ολυμπιακοί είχαν 
επίσης θρησκευτική σημασία αφού γίνονταν προς 
τιμή του θεού Δία, του οποίου το τεράστιο 
άγαλμα στεκόταν στην Ολυμπία. Ο αριθμός των 
αγωνισμάτων έγινε είκοσι και ο εορτασμός 
γινόταν στην διάρκεια μερικών ημερών. Οι 
νικητές των αγώνων θαυμάζονταν και γίνονταν 
αθάνατοι μέσα από ποιήματα και αγάλματα. Το 
έπαθλο για τους νικητές ήταν ένα στεφάνι από 
κλαδιά ελιάς. 

• Οι Αγώνες σιγά σιγά έχασαν την σημασία τους 
όταν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την Ελλάδα και όταν ο 
Χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία της 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι Ολυμπιακοί 
θεωρούνταν πια σαν μία παγανιστική γιορτή, και 
το 393 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος 
απαγόρευσε την διεξαγωγή τους. Με αυτό τον 
τρόπο τελείωσε μια περίοδος χιλίων χρόνων κατά 
την οποία οι Ολυμπιακοί διεξάγονταν συνέχεια 
κάθε τέσσερα χρόνια. 

Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες 

 

• Μετά, όμως από την αρχική επιτυχία, 
οι Ολυμπιακοί είχαν σοβαρά 
προβλήματα. Στους εορτασμούς στο 
Παρίσι (1900) και στο Σεντ Λούις 
(1904) οι αγώνες επισκιάστηκαν από 
τις διεθνείς εκθέσεις στις οποίες 
είχαν περιληφθεί. Οι επόμενοι 
Μεσολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 
1906 για να γιορτάσουν τα δέκατα 
γενέθλια των αγώνων. Αν και είχαν 
διοργανωθεί από την ΔΟΕ, μια 
μετέπειτα απόφαση της κήρυξε ότι 
δεν ήταν επίσημοι Ολυμπιακοί 
αγώνες. Οι αγώνες του 1906 όμως 
ξανά προσέλκυσαν ένα μεγάλο 
αριθμό από παγκόσμιες συμμετοχές. 
Το 1904 το 80% των συμμετοχών 
ήταν Αμερικάνοι αθλητές και 
σηματοδοτούν την αρχή της 
ανάπτυξης των αγώνων σε 
δημοσιότητα και μέγεθος.  

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/776
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF_(%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/393
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91'
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1900
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1904
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1904
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1906
http://www.google.gr/imgres?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1280&bih=641&tbm=isch&tbnid=4ZMcbtGRWeJ0jM:&imgrefurl=http://fe-mail.gr/pages/posts/fashion/fashion3462.php&docid=Up-7dJCl1BmsVM&imgurl=http://fe-mail.gr/media/Image/fashion_beauty/2008/fashion/07/follifollie/beijing_national_stadium.jpg&w=700&h=330&ei=lE1VUrXuOKSI4ATip4D4Aw&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:0,i:93&iact=rc&page=1&tbnh=154&tbnw=324&start=0&ndsp=13&tx=198&ty=29
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• Σε αντίθεση με τι πίστευε ο 
Κουμπερτέν, οι Ολυμπιακοί δεν 
απέτρεψαν τους πολέμους και έτσι 
διακόπηκε η διεξαγωγή τους κατά τον 
πρώτο και δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Πολιτικά ζητήματα επηρέασαν επίσης 
αρκετές Ολυμπιάδες. Το 1936 στο 
Βερολίνο οι Ολυμπιακοί 
χρησιμοποιήθηκαν για πολιτική 
προπαγάνδα από τον Αδόλφο Χίτλερ 
και τους Ναζί. Κατά τις δεκαετίες του 
'70 και '80, επηρεάστηκαν από 
μποϋκοτάζ. Αφρικανικά κράτη 
μποϊκόταραν τους Ολυμπιακούς του 
1976 επειδή η Νέα Ζηλανδία μετείχε σε 
αγώνες rugby στην Νότια Αφρική. Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και 
άλλα κράτη του δυτικού κόσμου 
αρνήθηκαν να αγωνιστούν στους 
Ολυμπιακούς του 1980 στη Μόσχα 
επειδή η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στο 
Αφγανιστάν. Η Σοβιετική Ένωση και 
άλλες ανατολικές χώρες μποϊκόταραν 
τους Ολυμπιακούς του 1984 στο Λος 
Άντζελες. Η Βόρειος και η Νότιος Κορέα 
συμμετείχαν με κοινή αποστολή στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000 και 2004.  

• Στις 6 Ιουλίου 2007, στη συνδιάσκεψη της ΔΟΕ 
που έγινε στη Γουατεμάλα, έπειτα από πρόταση 
του προέδρου Ζακ Ρογκ, αποφασίστηκε η 
διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων Νέων για 
αθλητές και αθλήτριες από 14 ως 18 ετών από 
το 2010. Οι Αγώνες Νέων έχουν αρκετά κοινά 
στοιχεία στο αγωνιστικό και τελετουργικό μέρος 
με τους Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα 
ίδια αθλήματα αλλά τα αγωνίσματά τους είναι 
προσαρμοσμένα στις ηλικίες των αθλητών. Σε 
ορισμένα ομαδικά αγωνίσματα (π.χ. ομαδικό 
μοντέρνου πεντάθλου, ομαδικό τοξοβολίας, 
διπλός τέννις) προβλέπεται η δημιουργία 
ηπειρωτικών αντί εθνικών ομάδων, με αθλητές 
από διαφορετικές χώρες. Επίσης, δεν 
ανακρούονται οι εθνικοί ύμνοι των χωρών των 
νικητών, ούτε γίνεται έπαρση σημαιών. Κατά τα 
άλλα υπάρχει το τελετουργικό με τη φλόγα, η 
τελετή έναρξης στην οποία η Ελλάδα 
παρελαύνει πρώτη τιμής ένεκεν, η τελετή λήξης, 
το ολυμπιακό χωριό, η απονομή χρυσών, 
ασημένιων και χάλκινων μεταλλίων κλπ. 

• Οι 1οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων 
διεξήχθησαν στη Σιγκαπούρη από 14 ως 26 
Αυγούστου 2010 και οι επόμενοι θα γίνουν το 
2014 στο Ναντζίνγκ της Κίνας. Οι 1οι Χειμερινοί 
Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων διεξήχθησαν το 2012 
στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91'_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92'_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1936
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1970
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1980
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1976
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1976
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%96%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1980
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1984
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CF%83%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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• Οι Ιδιαίτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες 
είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες 
για τα άτομα με αναπηρία οι 
οποίοι έλαβαν χώρα το έτος 
2004 στην Αθήνα, οι Ειδικοί 
Ολυμπιακοί Αγώνες για τα άτομα 
με νοητική υστέρηση και 
πολλαπλές αναπηρίες οι οποίοι 
έλαβαν χώρα το έτος 2011 στην 
Αθήνα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
των κωφών οι οποίοι επρόκειτο 
να λάβουν χώρα το έτος 2013 
στην Αθήνα, όμως ακυρώθηκαν 
εξαιτίας της Ελληνικής κρίσης 
χρέους.  

ΝΙΚΟΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΔΗΣ 

Α2 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CF%89%CF%86%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CF%89%CF%86%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

• Η ελιά ή ελαιόδεντρο ή λιόδεντρο είναι γένος καρποφόρων δέντρων 
της οικογένειας των Ελαιοειδών, το οποίο συναντάται πολύ συχνά 
και στην Ελλάδα. Ο καρπός του ονομάζεται επίσης ελιά και από 
αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. Η ελιά υπήρξε το σύμβολο της θεάς 
Αθηνάς. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
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• Η ΕΛΙΑ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ 

 

• Λόγω του σημαντικού ρόλου που έπαιξε η ελιά ανά 
τους αιώνες στην καθημερινότητα των λαών της 

Μεσογείου και ειδικότερα στην Ελλάδα, τα κλαδιά, 
ο καρπός αλλά και το ελαιόλαδο, ο «χυμός» του 
ελαιόδεντρου, έχουν συμβολικό χαρακτήρα και 

κατέχουν τιμητική θέση σε διάφορες 
δραστηριότητες της ζωής των κατοίκων της 

περιοχής. 

Η ΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

 Πηγές αναφέρουν ότι οι έξι πρώτες Ολυμπιάδες είχαν ως έπαθλο ένα 
μήλο. Μετά καθιερώθηκε ως έπαθλο των Ολυμπίων ο κότινος, το στεφάνι 
από κλαδί της ιερής αγριελιάς που είχε βλαστήσει έξω από τον 
οπισθόδομο του ναού του Δία στην Ολυμπία.[6] Στα Παναθήναια 
σημαντικό ρόλο έπαιζε η ελιά του Ερεχθείου, αλλά και τα στέφανα που 
φτιάχνονταν με τα κλαδιά της. Στην ιερή πομπή στους δρόμους της 
Αθήνας συμμετείχαν οι θαλλοφόροι, γέροντες ωραίοι και ευθυτενείς, που 
κρατούσαν στα χέρια τους κλάδους ελαίας.[7] Μια λεπτομέρεια που αξίζει 
να σημειωθεί είναι ότι οι Αθηναίοι, που θεωρούσαν τους εαυτούς τους 
πολιτισμένους, κρατούσαν κλαδιά ελιάς, ενώ οι χειραφετημένοι δούλοι 
και οι βάρβαροι κρατούν κλαδιά βελανιδιάς, αφού η βελανιδιά 
σηματοδοτεί τον πρωτόγονο πολιτισμό, την τραχύτητα και τη βιαιότητα.[8] 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες ονομάστηκαν 
στεφανίτες ή ιεροί αφού τα έπαθλα είναι απλά στέφανα, σε αντίθεση με 
τα Παναθήναια που ήταν χρηματίτες, όπου το έπαθλο του στεφανιού 
ελιάς συνοδευόταν από βαρύτιμα υλικά έπαθλα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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Η ΕΛΙΑ ΩΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

• Σε ένδειξη της εκτίμησης που δείχνουν οι λαοί της Μεσογείου στην ελιά, 
πολλά αντικείμενα καθημερινής χρήσης διακοσμούνται με μοτίβα 

αποτελούμενα από κλαδιά και καρπούς του ελαιόδεντρου. Έτσι, συχνά 
συναντάμε στην Ελλάδα και στις άλλες μεσογειακές χώρες την ελιά να 

κοσμεί πήλινα και ξύλινα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, λευκά είδη, 
κοσμήματα κ.α. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής η 
χρήση της ελιάς σε γαμους και βαπτισεις , τόσο ως πρωτογενές υλικό 
(στεφάνια παράνυμφων σε γάμο, διακόσμηση λαμπάδων) όσο και ως 
διακοσμητικό στοιχείο (επάργυρα στέφανα του γάμου σε απομίμηση 

στεφάνου ελιάς, μπομπονιέρες κ.α.). 
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Διακοσμητικά 
αντικείμενα  
εμπνευσμένα 
από την ελιά!... 

Πράσινο σαπούνι από ελαιόλαδο 
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Λίγα λόγια   

Παλιά στα χωριά έφτιαχναν 
μόνοι τους σπιτικό σαπούνι 
από ελαιόλαδο για να έχουν 
όλο το χρόνο. Συνήθως το 
έφτιαχναν το Σεπτέμβριο 
μήνα που ο καιρός ήταν 
ακόμα καλός και η 
θερμοκρασία ιδανική για να 
γίνει. Τότε επίσης μάζευαν 
και το λάδι από τον 
πυθμένα των βαρελιών που 
είχε και μούργα για να μην 
πάει χαμένο και το 
χρησιμοποιούσαν για το 
σαπούνι τους.  

Ιδιότητες  πράσινου 
σαπουνιού 

 

Το αγνό σαπούνι ελαιολάδου 
θεωρείται το καλύτερο 
καθαριστικό για το δέρμα, 
καθώς ξεβουλώνει τους 
πόρους του δέρματος 
απομακρύνοντας 
αποτελεσματικά τη σκόνη, 
λιπαρά κατάλοιπα και νεκρά 
κύτταρα. Φτιάχνεται από 
φυσικές πρώτες ύλες και το 
τελικό προϊόν δεν περιέχει 
καθόλου πρόσθετα. 

 Ανάμειξε άφθονη 
σαπουνάδα από πράσινο 
σαπούνι με λευκό ξίδι και 
καθάρισε είδη υγιεινής, 
νεροχύτες, αλλά και το 
εσωτερικό του ψυγείου. 
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Υλικά για την Παρασκευή του 

• 1 κιλό καυστική σόδα (Την αγοράζουμε από μαγαζί με χημικά είδη 
και δεν νομίζω να στοιχίζει πάνω από δύο ευρώ το κιλό) 

• 3 κιλά νερό βρύσης. 
• 6 κιλά ελαιόλαδο (Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

χρησιμοποιημένα τηγανόλαδα ή πολυκαιρισμένο ελαιόλαδο αφού 
τα περάσουμε από ένα τουλουπάνι ώστε να καθαρίσουμε τα 
στερεά κατάλοιπα που υπάρχουν. 

• Δύο πλαστικές λεκάνες ή δοχεία από χρώματα χωρητικότητας 5 και 
15 λίτρων. Μια ξύλινη ή ανοξείδωτη κουτάλα. 

• Πλαστικά γάντια. 
• Ένα ξύλινο πλαίσιο διαστάσεων 50x40x20 εκατοστά (θα 

χρησιμοποιηθεί για καλούπι) 
• Ένα μεγάλο μαχαίρι για να κόψουμε το σαπούνι. 
• Mια παλιά εφημερίδα. 
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Παρασκευή 

• Η όλη διαδικασία γίνεται σε ανοικτό χώρο π.χ. σε μία ταράτσα. 
•  Στρώνουμε μερικά φύλλα από την εφημερίδα και πάνω στην εφημερίδα 

τοποθετούμε το ξύλινο πλαίσιο. 
•  Παίρνουμε το μικρό δοχείο των πέντε λίτρων και ρίχνουμε τα τρία κιλά νερό. 
•  Στη συνέχεια διαλύουμε στο νερό ένα κιλό καυστική σόδα με την κουτάλα και με 

αυτό τον τρόπο ετοιμάζουμε το διάλυμά μας. Το δοχείο θερμαίνεται. Πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί με τη καυστική σόδα να μην μπει στο μάτι μας και να 
φοράμε τα πλαστικά γάντια γιατί διαφορετικά θα κάψουμε τα χέρια μας αν έρθει 
σε επαφή με το δέρμα. 

•  Στο άλλο δοχείο των 15 λίτρων ζυγίζουμε έξι κιλά ελαιόλαδο. 
•  Στη συνέχεια ρίχνουμε το διάλυμα νερού σόδας στο δοχείο με το ελαιόλαδο και 

ανακατεύουμε γρήγορα με την κουτάλα. Αρχίζει ο σχηματισμός σαπουνιού και 
στη συνέχεια πήζει το ελαιόλαδο. 

•  Μετά ρίχνουμε στο καλούπι το σαπούνι. 
•  Μετά από πέντε ώρες περίπου κόβουμε με το μαχαίρι το σαπούνι για πρώτη 

φορά και την επομένη μέρα αφαιρούμε το καλούπι και κόβουμε με το μαχαίρι τις 
πλάκες του σαπουνιού 
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Παρατηρήσεις  

• Το σαπούνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, αλλά καλό θα ήταν 
να το αφήναμε σε ανοιχτό χώρο ένα με δύο μήνες για να ωριμάσει. 

• Από το ξύλινο πλαίσιο θα δούμε να φεύγουν κάποια απόνερα. 
(Είναι απολύτως φυσιολογικό). 

• Με αυτή τη συνταγή παράγονται περίπου οχτώ κιλά σαπούνι. 
• Αυτό το σαπούνι είναι ιδανικό για να καθαρίζει τους λεκέδες από 

τα ρούχα και να πλενόμαστε καθημερινά. 
• Σε περίπτωση που το δέρμα έχει συγκάματα είναι ιδανικό. 

Αντιθέτως αν πλυθούμε με τα συνηθισμένα μοσχοσάπουνα του 
εμπορίου η περιοχή που έχει συγκαεί τσούζει περισσότερο. Αυτή 
τη συνταγή την έχω πάρει από τη γιαγιά μου που ζούσε στα 
Κύθηρα και την είχε δωρίσει στο νησί ο δερματολόγος Ιωάννης 
Στρατηγός πρώην διευθυντής του νοσοκομείου Συγγρού. Το 
σαπούνι από ελαιόλαδο το χρησιμοποιώ καθημερινά. 
 

Νίκη Κεφάλα 
Κωνσταντίνα Τσοπανέλλη 
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ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 

Το λάδι ελιάς ή το «χρυσό υγρό», 
σύμφωνα με τον Όμηρο, κατά την 
αρχαιότητα δεν ήταν απλά μία τροφή, 
αλλά αποτελούσε σύμβολο υγείας και 
δύναμης, φάρμακο, καθώς επίσης πηγή 
μαγείας και θαυμασμού. Συγκεκριμένα, 
στην αρχαία Ελλάδα, οι αθλητές το 
έτριβαν σε όλο τους το σώμα, γιατί 
πίστευαν ότι θα τους χαρίσει δύναμη και 
τύχη και οι πολεμιστές μύρωναν με αυτό 
τα κεφάλια των ευγενών και έριχναν 
σταγόνες στα κόκαλα των νεκρών αγίων 
και των μαρτύρων, καθώς ήταν έμβλημα 
καθαγιασμού και αγνότητας.  

Η καλλιέργεια του ελαιόλαδου χάνεται 
στα βάθη των αιώνων.  

• Απολιθώματα ελιάς έχουν βρεθεί 
στο Λιβόρνο της Ιταλίας που 
χρονολογούνται 20 εκατομμύρια 
χρόνια πριν, ενώ η καλλιέργεια της 
ελιάς υπολογίζεται ότι ξεκίνησε 
στον ευρύτερο χώρο της 
Μεσογείου, πριν από περίπου 
7.000 χρόνια. Οσον αφορά στην 
Ελλάδα, οι πρώτες μαρτυρίες για 
την καλλιέργειά της στον ελλαδικό 
χώρο, σύμφωνα με τα 
αρχαιολογικά ευρήματα, ξεκίνησε 
στην Κρήτη, πριν από 3.500 
χρόνια.  
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Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το λάδι:  

• Πλούσιο και αρωματικό, το λάδι ελιάς παράγεται 
μόνον από τις πράσινες ελιές. 

• Όσο για το χρώμα, το άρωμα και τη γεύση του, 
ποικίλουν και εξαρτώνται από τους παρακάτω 
παράγοντες: 

• Την ποικιλία της ελιάς. 
• Την τοποθεσία και το είδος του χώματος, όπου 

καλλιεργείται. 
• Τις περιβαλλοντολογικές και τις καιρικές συνθήκες 

κάτω από τις οποίες καλλιεργείται και 
αναπτύσσεται η ελιά. 

• Την ωριμότητα της ελιάς. 
• Την εποχή και τον τρόπο της συγκομιδής της ελιάς. 
• Το διάστημα που ακολουθεί από τη συγκομιδή της 

ελιάς μέχρι την παραγωγή του λαδιού. 
• Τον τρόπο της παραγωγής του ελαιολάδου. 
• Τις τεχνικές της αποθήκευσης, τον τρόπο της 

συσκευασίας του λαδιού, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο μεταφέρονται οι ελιές στα ελαιοτριβεία. 

Τα διάφορα είδη:  
• Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο: Πρόκειται για 

το καλύτερο σε ποιότητα λάδι. Έχει εξαιρετικό 
χρώμα, άρωμα και γεύση, ενώ η οξύτητά του 
δεν ξεπερνά το 1%. 

• Παρθένο ελαιόλαδο: Διαφοροποιείται από το 
εξαιρετικά παρθένο, όχι μόνον ως προς τον 
βαθμό οξύτητας, η οποία ωστόσο, δεν 
ξεπερνά το 2%, αλλά και γευστικά. 

• Μειονεκτικό παρθένο ελαιόλαδο: Πρόκειται 
για λάδι μέτριας ποιότητας και γεύσης, με 
οξύτητα μεγαλύτερη του 2 %. 

• Μείγμα ελαιόλαδου από εξευγενισμένα και 
παρθένα ελαιόλαδα: Έχει ευχάριστη γεύση 
και οσμή, ανοικτό κιτρινοπράσινο χρώμα και 
η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 1%. 

•   
• Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο: Πρόκειται για ένα 

σχεδόν άγευστο λάδι με οξύτητα έως 0,3%. 
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• Πυρηνέλαιο: Έχει απαλή, ήπια γεύση και προέρχεται 
από την ανάμειξη ραφιναρισμένου πυρηνέλαιου και 
παρθένου ελαιόλαδου. 

• Αγουρέλαιο: Το αγουρέλαιο είναι το πρώτο λάδι της 
ελιάς, που με κόπο και αγώνα συλλέγεται για να 
φτάσει σε εμάς, αφού παράγεται σε περιορισμένη 
ποσότητα. Στα μέσα με τέλη του Οκτώβρη, ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες της περιοχής και της 
χρονιάς, οι πιο φρέσκιες και γερές ελιές, άγουρες και 
πράσινες, που δεν έχουν ζαρώσει, αλλά ούτε έχουν 
χτυπηθεί για να πέσουν από το δέντρο, συλλέγονται 
για να δώσουν τον χυμό τους, ο οποίος αμέσως 
αναλύεται για να επιβεβαιωθούν και τα ποιοτικά του 
χαρακτηριστικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα 
πρώτα λάδια είναι και αγουρέλαια. Το λάδι του 
πρώτου, άγουρου καρπού, της πρώτης σοδειάς είναι 
ξεχωριστό και μάλιστα, σύμφωνα με το Διεθνές 
Συμβούλιο Ελαιόλαδου, τα βασικά οργανοληπτικά 
κριτήρια αξιολόγησής του επικεντρώνονται σε τρία 
κύρια χαρακτηριστικά του: Στο φρουτώδες, το πικρό 
και το πικάντικο. Με λίγα λόγια πρόκειται για ένα 
λάδι με έντονη γεύση ελιάς και άρωμα, που το 
κάνουν μοναδικό και ξεχωριστό. 
 

 Τέλος το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της 
μεσογειακής διατροφής και θεωρείται προϊόν υγιεινής 
διατροφής λόγω της περιεκτικότητάς του σε 
μονοακόρεστα λιπαρά. Είναι το έλαιο των καρπών της 
ελιάς. Εξάγεται με έκθλιψη των ελιών, οι οποίες πρέπει 
να συλλέγονται πριν από την τελική τους ωρίμανση, όταν 
δηλαδή έχουν χρώμα πράσινο-μελιτζανί, καθώς η 
ποιότητα του λαδιού τους είναι πολύ καλύτερη από 
αυτήν του λαδιού που εξάγεται από τους τελείως 
ώριμους καρπούς [εκκρεμεί παραπομπή]. Οι ελιές 
συλλέγονται με τα χέρια ή, όταν είναι τελείως ώριμες, με 
τίναγμα του δέντρου. Αποθηκεύονται σε ξύλινα δοχεία ή 
σε σωρούς, σε καλά αεριζόμενους χώρους για να 
αποφευχθεί η ζύμωση.  
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 Συνταγές με λάδι 

Κέικ με γιαούρτι, 
ελαιόλαδο και 

φρούτα του 
δάσους 
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Τι χρειαζόμαστε: 
 

450 γρ. ζάχαρη 

4 αυγά 

2/3 φλ. ελαιόλαδο 

250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό με 2% 
λιπαρά 

300 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 

150 γρ. αμύγδαλα ασπρισμένα και 
λεπτοτριμμένα 

1 πρέζα αλάτι 

2 βανίλιες σε σκόνη 

500 γρ. ανάμεικτα κόκκινα φρούτα 
(φρέσκα ή κατεψυγμένα) 

 

Πώς το κάνουμε: 
 

Χτυπάμε με το μίξερ τα αυγά με την 
ζάχαρη, να γίνουν ένα ομοιόμορφο 
μείγμα, και προσθέτουμε το 
ελαιόλαδο, το γιαούρτι και τις 
βανίλιες. Συνεχίζουμε το χτύπημα 
μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά 
και να αφρατέψει το μείγμα. 

Ρίχνουμε το αλεύρι, τα αμύγδαλα 
και το αλάτι και συνεχίζουμε το 
χτύπημα λίγο ακόμη. 

Πλένουμε τα φρούτα και τα 
κόβουμε, αν θέλουμε, σε κομμάτια. 

 

Βουτυρώνουμε ένα ταψί με διάμετρο 30 
εκ. και ρίχνουμε τα 2/3 του μείγματος. 
Τοποθετούμε τα 2/3 των φρούτων και 
καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα. 
Ισιώνουμε την επιφάνεια με μία 
σπάτουλα. 

Ρίχνουμε από πάνω τα υπόλοιπα φρούτα, 
τα οποία πιέζουμε λίγο, ώστε να μπουν 
μέσα στο μείγμα. 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 180 βαθμούς για 50 περίπου 
λεπτά. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα, 
να βγει καθαρή. 

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει και 
σερβίρουμε, αν θέλουμε, μαζί με σιρόπι 
φράουλας, γιαούρτι (φρέσκο ή 
παγωμένο), φρέσκα φρούτα. 
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Κουλουράκια 
ελαιόλαδου με 

πορτοκάλι και σουσάμι 

 

Υλικά για 80 κουλουράκια περίπου: 
 
 
800 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
κοσκινισμένο 
½ νεροπότηρο ελαιόλαδο 
½ νεροπότηρο σπορέλαιο 
1 φλ. τσαγιού ζάχαρη 
¾ νεροπότηρου χυμός πορτοκαλιού 
Χυμός από ½ λεμόνι 
1 κουταλιά σούπας αμμωνία 
1 κουταλάκι γλυκού σόδα 
Ξύσμα από 2 πορτοκάλια και 1 λεμόνι 
¼ φλ. καφέ ρακί 
¼ φλ. καφέ κονιάκ 
1 κουταλάκι γλυκού κανέλλα 
Λίγο σουσάμι και ζάχαρη (μαύρη αν 
θέλετε) για τη διακόσμηση 
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Στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το σπορέλαιο,  

την ζάχαρη, το ξύσμα, το κονιάκ, τη ρακί, 

 την κανέλλα και την αμμωνία. 
 Ανακατεύουμε ελαφρά,  

χρησιμοποιώντας το γάντζο του ζυμώματος. 

Μέσα στο χυμό του πορτοκαλιού και του λεμονιού  

διαλύουμε την σόδα  

(αυτό το κάνουμε πάνω από τον κάδο του  μίξερ γιατί φουσκώνει 
πολύ και χύνεται)  

και το αδειάζουμε μέσα στον κάδο. 

Ανακατεύουμε σε μέτρια ταχύτητα να ενωθούν καλά τα υλικά  

και προσθέτουμε κουταλιά-κουταλιά το αλεύρι,  

συνεχίζοντας το ζύμωμα για 5 λεπτά περίπου,  

μέχρι να πετύχουμε μια μαλακιά ζύμη ~  

εννοείται πως, αν θέλουμε,  το ζύμωμα μπορούμε να το κάνουμε 
με το χέρι! 

 

 Προθερμαίνουμε το φούρνο στον αέρα στους 170ο  

και στρώνουμε με λαδόκολλα 3 λαμαρίνες του φούρνου. 

Σε ένα ρηχό πιάτο ρίχνουμε λίγο σουσάμι και λίγη ζάχαρη  

(ταιριάζει ωραιότατα και η μαύρη ζάχαρη), 

 ανακατεύουμε και ραντίζουμε με 2-3 σταγόνες νερό.   

Αυτό το κάνουμε για να κολλάει εύκολα το σουσάμι και η 
ζάχαρη  

πάνω στα κουλουράκια.  

Παίρνουμε μικρά κομμάτια από τη ζύμη  

και πλάθουμε στρογγυλά κουλουράκια. 
Τα ακουμπάμε στο πιάτο με το σουσάμι και τη ζάχαρη  

(από τη μιά πλευρά μόνο) 
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και τα τοποθετούμε στη 
λαμαρίνα σε απόσταση 
μεταξύ τους, γιατί 
φουσκώνουν. Τα 
ψήνουμε για 12-15 
λεπτά περίπου  

(ανάλογα με το 
μέγεθος),  

τα βγάζουμε από το 
φούρνο, τα ακουμπάμε 
σε σχάρα να κρυώσουν 
τελείως 

 και τα φυλάμε σε 
ερμητικά κλειστό 
σκεύος. 

 

 

ΛΑΔΙ 
Μαρία Καμπά 

Κέλλυ Κοκκινέλλη 

Μαριλένια  Παραγή 
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Παραγωγή του Λαδιού   

•Το λάδι παράγεται στα ελαιουργεία, με ψυχρή ή θερμή συμπίεση καρπού ελιάς. 

 • Στα ελαιουργεία η επεξεργασία αρχίζει με  το ζύγισμα, τον διαχωρισμό και το 
πλύσιμο των ελιών. Οι ελιές, που έχουν τοποθετηθεί σε ξύλινα τελάρα 
μεταφέρονται με αναβατόρια σε μια μεγάλη λεκάνη η οποία βρίσκεται σε ένα 
ύψωμα του ελαιουργείου. Από εκεί πέφτουν με χοανοειδείς αγωγούς στο 
ελαιοτριβείο, που αποτελείται από θραυστήρες. Μετά την πρώτη σύνθλιψη και 
έκθλιψη εξάγεται το πρώτο λάδι και παραμένει ο  ελαιοπολτός. Ο ελαιοπολτός 
μεταφέρεται σε ένα δεύτερο ελαιοπιεστήριο, από το οποίο εξάγεται το δεύτερο 
λάδι. Τέλος, πραγματοποιείται μια τρίτη έκθλιψη, από την οποία συγκεντρώνονται 
σε λεκάνες τα υπολείμματα του ελαιοκάρπου. Στη συνέχεια, η πυρήνα 
διοχετεύεται σε λέβητες, όπου αναδεύεται και θερμαίνεται έως τους 80-90 
βαθμούς Κελσίου. 

 

Συνταγές με λάδι  
Οι περισσότερες συνταγές φτιάνονται με λάδι . Κάποιες από αυτές είναι:  

•Κέικ σοκολάτας με καστανή ζάχαρη και ελαιόλαδο 

•Χαλβάς λαδιού με καρύδια  

•Αφράτο κέικ με ελαιόλαδο και μοσχάτα σταφύλια 

•Κέικ πορτοκαλιού με ελαιόλαδο 

•Φτωχό  

•Κέικ μπανάνας με κακάο και καρύδια και ελαιόλαδο 

 

http://www.enter2life.gr/wp/19684-chalvas-ladiou-me-karydia.html
http://tantekiki.blogspot.com/2013/10/blog-post_8.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/ftoxo.html
http://tantekiki.blogspot.com/2013/09/blog-post_12.html
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Συνταγές χωρίς λάδι 

• Κάποιες από τις συνταγές αυτές  είναι  : 

• Βραστές πατάτες  

• Σαλάτες  

• Χαλβάς Σιμιγδαλένιος  

• Μουσταλευριά  

Ανακεφαλαίωση 

• Το λάδι έχει βοηθήσει αποτελεσματικά τη   
καθημερινή  ζωή μας  



25/9/2014 

97 

ΥΓΡΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΕ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 

Υλικά 

http://thegastrin.blogspot.com/2013/11/blog-post_2.html
http://thegastrin.blogspot.com/2013/11/blog-post_2.html
http://thegastrin.blogspot.com/2013/11/blog-post_2.html
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Διαδικασία 

Ψάρι ποσέ στο 
φούρνο με 
ελαιόλαδο 
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Υλικά 
4 – 6 φιλέτα άσπρο ψάρι 
κατεψυγμένο (π.χ. 
μπακαλιάρο) 
1 φλιτζ. ελαιόλαδο 
2 λεμόνια, κομμένα σε 
λεπτές στρογγυλές φέτες 
3 – 4 κ.σ. κάπαρη, ξεπλυμένη 
εάν είναι αλατισμένη 
1/4 φλιτζ. πλατύφυλλος 
μαϊντανός 
αλάτι 
πιπέρι 

 

Εκτέλεση: 
Προθερμαίνουμε το φούρνο 
στους 120 ˚C. Ξεπαγώνουμε 
το ψάρι και το 
στεγνώνουμε. Τοποθετούμε 
τις μισές φέτες λεμονιού σε 
ένα ταψί και από πάνω, 
τοποθετούμε το ψάρι. 
Κόβουμε τη μισή κάπαρη σε 
χοντρά κομμάτια και μετά 
την ανακατεύουμε με την 
ολόκληρη, πασπαλίζουμε το 
ψάρι. Πάνω από την 
κάπαρη βάζουμε φέτες 
λεμονιού, 

και επαναλαμβάνουμε τη 
διαδικασία φέτες λεμονιού 
– κάπαρη. Στο τέλος 
βάζουμε το μαϊντανό. 
Τοποθετούμε στο φούρνο 
και ψήνουμε σε χαμηλή 
φωτιά για 40 περίπου 
λεπτά, μέχρι το ψάρι να 
μαγειρευτεί καλά. 
Σερβίρουμε. 
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ΕΛΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο κορμός της ελιάς 
 

• Ο κορμός φέρει συχνά κοιλότητες που 
οφείλονται σε διακοπές της συνέχειας του 
φελλοκαμβίου ή και του καμβίου, λόγω 
παθογόνων αιτιών ή πληγών. Στα γέρικα 
άτομα έχει αποσαθρωθεί το σύνολο σχεδόν 
του εγκάρδιου ξύλου κι έτσι ο κορμός είναι 
κούφιος στο εσωτερικό. 
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           Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ 
                ΕΛΙΑΣ 

• Τα είδη: 
1. οι Θρούμπες Kρήτης 

(ποικιλόχρωμες ελιές , 
διαφόρων μεγεθών, που 
συλλέγονται ώριμες από το 
δέντρο), 

2. οι ελιές Kαλαμών ( μαύρες, 
μεγάλες, χοντρές και συνήθως 
μακρόστενες ελιές που 
συντηρούνται σε άλμη) 

3. οι Τσακιστές (μικρές πράσινες 
ελιές , που συντηρούνται σε 
άλμη) 

4. οι ελιές Αμφίσσης (μεγάλες 
μαύρες ελιές που συντηρούνται 
σε άλμη), 

5. οι Kρητικές (μικρές, μαύρες 
ελιές, που συντηρούνται σε 
άλμη)  

 

Η ελιά είναι ο καρπός του 
ελαιόδεντρου, που είναι το δέντρο 
σύμβολο των χωρών της ανατολικής 
Μεσογείου. Αυτός ο μικρός καρπός 
περιέχει ποικιλία ευεργετικών 
θρεπτικών συστατικών, βιταμινών 
και μετάλλων. Οι μαύρες ελιές 
διαφέρουν από τις πράσινες ως 
προς τον βαθμό ωρίμανσης – Οι 
μαύρες ελιές είναι απλά πράσινες 
ελιές που έχουν απομείνει στο 
δέντρο για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα πριν από τη συγκομιδή. 
 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

• Οι χρήσεις του: 

1. για φωτισμό (λύχνοι) 

2. για τα αρωματικά 
λάδια 

3. σαν συντηρητικό 

4. για περιποίηση του 
σώματος  

5. για τον καθαρισμό 

6. στη βυρσοδεψία 

 

• Παράγεται: 

1. Μεσογειακές χώρες 

2. Ελλάδα 

3. Ιταλία  

4. Ισπανία 
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O  μύθος της ελιάς 

• Οι αντίπαλοι ανέβηκαν πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Πρώτος ήρθε ο 
Ποσειδώνας, στάθηκε στη μέση του βράχου και με την τρίαινά του έδωσε ένα 
δυνατό χτύπημα στο έδαφος. Αμέσως ξεπήδησε ένα κύμα αλμυρού νερού που 
σχημάτισε μια μικρή λίμνη που την ονόμασαν "Ερεχθηίδα" θάλασσα. Μετά 
ήρθε η σειρά της Αθηνάς να παρουσιάσει το δώρο της, φύτεψε μια ελιά πάνω 
στο βράχο, που ξεπετάχτηκε γεμάτη καρπό. Μετά από το δώρα της Αθηνάς ο 
Δίας κήρυξε το τέλος του αγώνα και είπε στους άλλους θεούς να κρίνουν σε 
ποιον από τους δυο θεούς να δοθεί η πόλη. Το δέντρο όμως που είχε κάνει η 
Αθηνά να φυτρώσει ήταν το πρώτο που φύτρωσε σε όλη τη χώρα και ήταν 
συνάμα για την πόλη η υπόσχεση για δόξα και ευτυχία. Γι αυτό ο Κέκροπας 
θεώρησε πως το δώρο της Αθηνάς ήταν πιο χρήσιμο και έτσι της δόθηκε η 
κυριαρχία της πόλης. 

Ελιά και θρησκεία !!! 
• Η ελιά, είναι το ιερό δέντρο όλων των θρησκειών, από τους 

χρόνους της ειδωλολατρίας μέχρι τους χρόνους της εμφανίσεως 
των μονοθεϊστικών θρησκειών της μεσογείου και ιδιαιτέρως της 
χριστιανικής θρησκείας.  

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


