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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ
Πριν 65 - 25 εκατοµµύρια χρόνια στην ολιγόκαινο γεωλογική περίοδο, απ’
την ανατολή προς τη δύση, κινιόταν ένα µεταναστευτικό κύµα ορογένεσης και
ξεσπούσε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στον Ελλαδικό χώρο. Αυτή την
περίοδο κάνει την εµφάνιση της η ελιά. Αυτό διαπιστώθηκε µε τη µέθοδο της
ραδιοχρονολόγησης και τη βοήθεια της παλαιοβοτανικής σε ευρήµατα στην
Εύβοια, Σαντορίνη, Νίσυρο, τη νότια Γαλλία, και τη ζώνη του Μάγγρεπ. Η
ηλικία των ευρηµάτων στη Συρία και την Κορσική είναι τέσσερις χιλιάδες
χρόνια .Αργότερα κάνει την εµφάνιση της στην Αίγυπτο.

απολιθωµένο φύλλο ελιάσ 50-60 χιλιετηρίδων στη Σαντορίνη

Ποια όµως είναι η πατρίδα της ελιάς; Πως διαδόθηκε στη µεσογειακή
λεκάνη; Μπορούµε, άραγε, σήµερα να ασπαστούµε την άποψη πολλών ότι η
ελιά είναι αυτοφυές και γηγενές δέντρο της Ελλάδας; Οι αρχαίοι Έλληνες
απάντησαν µε το γνωστό τρόπο των µύθων στα ερωτήµατα αυτά. Η ελιά ήταν
το δώρο της Αθηνάς στους Αθηναίους και η αγριελιά το δώρο του Ηρακλή ή
των Κουρητών (Ιδαίοι ∆άκτυλοι) στην Ολυµπία.
Σήµερα, η επικρατέστερη θεωρία θέλει την ελιά να µεταφέρεται από τη
Συρία στους Φοίνικες και από αυτούς στην Κρήτη, την Κύπρο και την Αίγυπτο.
Στη συνέχεια µέσω των Μινωιτών διαδίδεται η καλλιέργεια της ελιάς στον
Ελλαδικό χώρο και µε τους αποίκους στις άλλες περιοχές της Μεσογείου,
κάτω Ιταλία, Σικελία, νότια Γαλλία, βόρεια Αφρική, Μικρά Ασία. Γνωστοί
ερευνητές, παλαιοβοτανολόγοι, αρχαιολόγοι, αλλά και γλωσσολόγοι,
διατυπώνουν την άποψη πως η ελιά είναι δένδρο της Ελλάδας και η σχέση
των Ελλήνων µ΄ αυτήν, διαχρονική.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Στο “Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης” των Liddell-Scott αναφέρεται
ότι η ρίζα της λέξης φαίνεται να υπάρχει στη σανσκριτική –li (lique-facere) και
ότι από εκεί, πιθανώς παράγονται άπαντες οι σωζόµενοι τύποι, Λατ.: olea,
oliva, oleum, olivum, Γοτθ: Alev, Παλαιο-Σκανδιν: Olea ή olia, Αγγλο-Σαξον:
oel (oil), Παλ. Υψηλ. Γερµ: olel.
ΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Το επιστηµονικό όνοµα της ελιάς είναι ‘’olea europaea’’ στα λατινικά και
ανήκει στην οικογένεια των Oleaceae. Είναι είδος υποτροπικό, αειθαλές και
αναπτύσσεται σε δέντρο ή θάµνο. Χαρακτηρίζεται για τη µακροζωία της και
στη Μεσόγειο υπάρχουν δέντρα πολλών εκατοντάδων ετών. Αν για
οποιοδήποτε λόγο καταστραφεί το υπέργειο τµήµα του, εύκολα αναγεννάται.
Έχει πλούσιο ριζικό σύστηµα, που το µεγαλύτερο µέρος του είναι
επιφανειακό, αλλά αυτό το κάνει ιδιαίτερα ανθεκτικό στα ξηρά και άγονα
εδάφη. Το βάθος που αναπτύσσεται είναι τα 15-20 ή το πολύ 50-60 και
σπάνια τα 100-120 εκατοστά. Στην αναζήτηση νερού στα αµµώδη ή πετρώδη
εδάφη, µπορεί να φτάσει τα 6 µέτρα βάθος.
Ο κορµός των νεαρών φυτών είναι λείος και σταχτοπράσινος. Στα ενήλικα
και γέρικα δέντρα ο κορµός έχει διάµετρο που µπορεί να ξεπεράσει το ένα
µέτρο. Η επιφάνεια του σχίζεται, αποκτά κουφάλες και σκούρο χρώµα.

Η ελιά την άνοιξη έχει οφθαλµούς που θα δώσουν νέους βλαστούς και
ταξιανθίες. Οι βλαστοφόροι οφθαλµοί είναι µικρότεροι, κωνικοί και στενότεροι,
ενώ οι ανθοφόροι εξογκωµένοι και υποσφαιρικοί. Η ύπαρξη πολλών ζωηρών
βλαστών υποδηλώνει ακαρπία την επόµενη χρονιά.
Τα φύλλα βγαίνουν δυο σε κάθε γόνατο, αντικριστά, έχουν βαθύ πράσινο
χρώµα στην πάνω επιφάνειά τους και σταχτί στην κάτω. Η πάνω επιφάνεια
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είναι στιλπνή, ενώ στην κάτω επιφάνεια τα στοµάτια είναι µικρά και
καλύπτονται από χνούδι, έτσι ώστε να περιορίζεται η διαπνοή και η ελιά να
αποκτά αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες και άνεµους.
Τα άνθη της ελιάς σχηµατίζουν ταξιανθίες µε 8-25 άνθη η καθεµιά στις
µασχάλες των φύλλων. Κάθε άνθος αποτελείται από :
. ένα κωνικό κάλυκα
. τέσσερα σέπαλα
.τη στεφάνη
.τέσσερα πέταλα υπόλευκα
. δυο αντικριστούς στήµονες µε τους ανθήρες τον ύπερο και το στίγµα.
Τα άνθη που συναντούµε είναι δυο ειδών, τα τέλεια µε στήµονες και ύπερο
και τα ατελή µε ατροφικό ύπερο, που δεν θα δώσουν καρπό. Η ανθοφορία της
ελιάς αρχίζει τον Απρίλιο και διαρκεί µέχρι τον Ιούνιο, ανάλογα µε τις
συνθήκες που επικρατούν.

σχηµατική παράσταση άνθουσ ελιάσ

Στους ανθήρες σχηµατίζονται οι γυρεόκοκκοι, που λόγω του µικρού
µεγέθους τους µπορούν να µεταφερθούν µακριά. Αν φτάσουν στο στίγµα,
γίνεται επικονίαση στον ύπερο και γονιµοποίηση στην ωοθήκη. Στην ελιά
µπορεί να γίνει αυτοεπικονίαση µε γύρη της ίδιας ποικιλίας και
σταυροεπικονίαση µε γύρη άλλης ποικιλίας. Η κορονέικη θεωρείται καλός
επικονίασης όλων των ποικιλιών. Από το συνολικό πλήθος των ανθέων, µόλις
το 1%, δίνει καρπούς.
Ο καρπός της ελιάς είναι δρύπη και αποτελείται από :
. το φλοιό ή εξωκάρπιο
.τη σάρκα ή µεσοκάρπιο
.τον πυρήνα ή ενδοκάρπιο, που περιέχει το σπέρµα.
Από την καρπόδεση µέχρι την ωρίµανση του καρπού µεσολαβούν 6 µε 7
µήνες, όπου αλλάζει το µέγεθος, το χρώµα, το βάρος και ο βαθµός
ελαιοποίησης.
ΣχινοκαρπΙα :είναι ένα είδος παρθενοκαρπίας όπου οι καρποί γίνονται
µικροί, σφαιρικοί, µε υποτυπώδη πυρήνα και χωρίς σπέρµα. Πέφτουν
γρήγορα, χωρίς να ωριµάσουν και το φαινόµενο αυτό παρατηρείται σ΄
ορισµένες ποικιλίες.
Παρεναυτία : είναι το φαινόµενο κατά το οποίο καρποφορεί ένα µέρος του
δέντρου ή ολόκληρο το δέντρο κάθε δεύτερη χρονιά. Το φαινόµενο αυτό δεν
έχει πλήρως µελετηθεί, αλλά οι γεωπόνοι προτείνουν λίπανση, σωστό
κλάδεµα και άρδευση για τον περιορισµό του.
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Η ελιά ευδοκιµεί στην εύκρατη και υποτροπική ζώνη, σε περιοχές µε
µεσογειακό κλίµα. Η ελιά χρειάζεται την άνοιξη και το καλοκαίρι υψηλές
θερµοκρασίες για να δώσει απ’ τη µια νέα βλάστηση και απ’ την άλλη
καρπόδεση και ωρίµανση του καρπού. Οι πάρα πολύ υψηλές θερµοκρασίες,
όµως, και οι ξηροί άνεµοι είναι επιζήµιοι παράγοντες στη βλάστηση και
προκαλούν συρρίκνωση των καρπών, όπως και οι θερµοκρασίες κάτω από
πέντε βαθµούς του Κελσίου που προκαλούν ξήρανση. Η απόδοση της ελιάς
αυξάνει σε εδάφη υγρά, γόνιµα, µε ουδέτερο ph ή ελαφρά αλκαλικό.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Από τους προϊστορικούς χρόνους, η ελιά είναι συνδεδεµένη µε τον
αγώνα για επιβίωση. Η ηλικία της είναι η ηλικία της ανθρωπότητας. Τα φύλλα
της, επιβράβευση της χαράς και του θριάµβου της ζωής. Ο καρπός της,
δύναµη και στήριγµα του ανθρώπινου µόχθου.
∆έντρο φορτωµένο µε σύµβολα και πάθη ,ταυτισµένο µε το φωτεινό
τοπίο της Μεσογείου, συνώνυµο της ζωντάνιας και της µακροβιότητας
,προσφέρει τον καταπληκτικότερο καρπό που η γη πρόσφερε ποτέ στους
ανθρώπους.
Γενναιόδωρη και ακούραστη, αναπόσπαστη στοιχείο της κληρονοµιάς
µας, φύλακας της ανθρώπινης µνήµης, θεϊκό δηµιούργηµα, η ελιά άσκησε και
εξακολουθεί να ασκεί τους Έλληνες µια µαγεία µοναδική.
A.Η ΕΛΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ
Οι ερευνητές Paul Faure και Π. Αναγνωστόπουλος τάσσονται υπέρ της
άποψης ότι η Κρήτη είναι η περιοχή από την οποία ξεκίνησε η συστηµατική
καλλιέργεια της ελιάς.

τοιχογραφία από το ανάκτορο τησ Κνωσού

Από τις ανασκαφές στο Μύρτο Ιεράπετρας, στην Κνωσό και το Φουρνί
Αρχανών (Γ. και Ε. Σακελλαράκη), προκύπτει συστηµατική καλλιέργεια του
ελαιόδεντρου και χρήση του ελαιόκαρπου και του ξύλου της ελιάς. Επίσης
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από ανασκαφές στο ανάκτορο της Ζάκρου (Ν. Πλάτωνας) προκύπτει η χρήση
βρώσιµης ελιάς για εξευµενισµό της χθόνιας θεότητας (χρήση στη λατρεία),
ενώ σε άλλες περιοχές (Ηράκλειο, Μεσσαρά) οι αρχαιολόγοι βρίσκουν
κουκούτσια βρώσιµης ελιάς δίπλα σε λείψανα ενταφιασµένων Κρητών. Τέλος
οι Μινωίτες χρησιµοποιούσαν το λάδι για φωτισµό των Ανακτόρων. Στη
Μινωική τέχνη είναι χαρακτηριστική η παρουσία της ελιάς σε περίαπτα που
έχουν σχήµα ελιάς και σε τοιχογραφίες.

µικρογραφική τοιχογραφία από το ανάκτορο τησ Κνωσού

Τα ιδεογράµµατα του ελαιόδεντρου, του ελαιόκαρπου και του ελαιόλαδου
συναντώνται στις πινακίδες της Γραµµικής Α, ενώ σε ιδεόγραµµα για το
ελαιόδεντρο το συναντάµε και σε Μυκηναϊκές πινακίδες της Γραµµικής
γραφής Β.

το ελαιόδενδρο

ο ελαιόκαρποσ

το ελαιόλαδο

Β. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: ( 8ος αι. π.Χ.- Ρωµαϊκή Εποχή)
Τον 8ο αι. π.Χ. η καλλιεργηµένη ελιά ήταν, πλέον, διαδεδοµένη στην
Ελλάδα. Από τα Ιόνια νησιά, στα οποία η καλλιέργειά της αναφέρεται από
τους Οµηρικούς Χρόνους, έως τα νησιά του Αιγαίου, απέραντοι ελαιώνες
κάλυπταν την ελληνική ύπαιθρο. Πλουσιότατοι ήταν οι ελαιώνες της ∆ήλου,
ενώ η Λέσβος από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν ελαιοπαραγωγός. Τους
ελαιώνες της Άµφισσας θεωρούσαν από τους αρχαιότερους και πίστευαν ότι
τα πρώτα ελαιόδεντρα φυτεύτηκαν από τους Πελασγούς. Κατά τους
κλασικούς χρόνους, αποτελούσαν συχνά το µήλο της Έριδος ανάµεσα στους
κατοίκους της περιοχής και το µαντείο των ∆ελφών. Επίσης, η Εύβοια, όπως

6

αναφέρεται από τον Ηρόδοτο, έβριθε ελαιοδέντρων, ενώ ο Αισχύλος αποκαλεί
τη Σάµο «ελαιόφυτο».
Οι Αθηναίοι που γνώριζαν πόσο πολύτιµο ήταν το δέντρο, το τιµούσαν
ιδιαίτερα και του προσέδιδαν θεϊκή καταγωγή. Είναι γνωστός ο µύθος για τη
σύγκρουση των δύο θεών, της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την πόλη της
Αθήνας. Από τον διαγωνισµό µεταξύ τους, νικήτρια ήταν η Αθηνά που δώρισε
στην Αθήνα το δέντρο της ήµερης ελιάς και ονοµάστηκε πολιούχος,
προστάτιδα της πόλης, ενώ ο Ποσειδώνας δώρισε µια πηγή µε νερό που δεν
συγκίνησε τους Αθηναίους.

λεπτοµέρεια από αµφορέα:
Η ελιά, το δώρο τησ Αθηνάσ στην Αθήνα

Επίσης οι Αθηναίοι προστάτευαν νοµοθετικά την ελιά. Στις αρχές του
6ου αιώνα ο Σόλωνας θέσπισε τον πρώτο νόµο για την προστασία των
ελαιόδεντρων, που απαγόρευε να κόβονται πάνω από δύο δέντρα το χρόνο
σε κάθε ελαιώνα. Επιπρόσθετα, επέβαλε µε νόµο την τήρηση καθορισµένης
απόστασης µεταξύ των φυτωρίων (9 πόδια) και αντιδιέστειλε τις µορίες από
τις κοινές ελιές.
Ήταν δε οι µορίες ιερές ελιές για τις οποίες πίστευαν οι Αθηναίοι ότι
είχαν προέλθει από την ίδια ελιά που φύτεψε η Αθηνά στον Πανδρόσειο ναό
του Ερεχθείου, στην Ακρόπολη, και που είχαν πολλαπλασιαστεί µε
εκβλαστήµατα (καταβολάδες). Στην αρχή ήταν συγκεντρωµένες στο χώρο
µεταξύ Ιεράς Οδού, Ακαδηµίας και Κηφισού, αργότερα όµως εξαπλώθηκαν
σε όλη την Αττική και φαίνεται ότι η πόλη κάποια στιγµή κατέγραψε ως
µορίες όλες τις γέρικες ελιές, ακόµη κι αν αποτελούσαν µέρος ιδιωτικής
περιουσίας, στοιχείο στο οποίο οφείλουν το όνοµά τους (µόρος = µέρος) κατά
µια άποψη.

λεπτοµέρεια από αττικό αµφορέα: ελαιοσυλλογή
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Στην κλασική αρχαιότητα η λατρεία του δέντρου της Αθηνάς ήταν
τέτοια, που µόνο παρθένες και αγνοί άντρες µπορούσαν να το περιποιηθούν.
Σε µερικές µάλιστα περιοχές της Αττικής, όσοι ασχολούνταν µε τη συγκοµιδή
του καρπού έδιναν όρκο αγνότητας. Τα εγκλήµατα που αφορούσαν στο ιερό
δέντρο εκδικάζονταν στον Άρειο Πάγο και η τιµωρία ήταν εξορία ή δήµευση
της περιουσίας. Μπορούσε ακόµα να επιβληθεί και θανατική ποινή σε εκείνον
που ξερίζωνε ή κατέστρεφε ιερή ελιά. Εδώ, φαίνεται έντονα ο κρατικός
παρεµβατισµός και η προσπάθεια της πόλης να θέσει υπό έλεγχο την
αγροτική οικονοµία, αφού το λάδι και το κρασί αποτελούσαν τα βασικά
αγροτικά προϊόντα που στήριζαν την οικονοµία της αρχαίας Αθήνας.
Ο Λυσίας µας διέσωσε την ατµόσφαιρα του φόβου, που επικρατούσε
ανάµεσα στους Αθηναίους σε περίπτωση που συλλαµβάνονταν
να
κακοποιούν µια ελιά, αλλά και την κατάχρηση του δικαιώµατος εκ µέρους των
πολιτών να καταδίδουν τον ένοχο. Η ελιά είχε τεθεί υπό την προστασία του
νόµου και «κινδύνευε µεγίστης ζηµίας» όποιος κακοποιούσε το ελαιόδεντρο,
ακόµη κι αν επρόκειτο για το περίφραγµα µιας µορίας.
Τα δέντρα αυτά (οι µορίες ελιές)ανήκαν στην πόλη, η οποία έδειχνε
ιδιαίτερη φροντίδα. Τα περιέβαλε µε ξύλινο φράκτη, το «σηκό», και έστελνε
υπαλλήλους –«επιγνώµονες»- να ελέγχουν την κατάστασή τους. Αν στο
κτήµα κάποιου Αθηναίου βρισκόταν µια τέτοια ελιά ήταν υποχρεωµένος, όχι
µόνο να µην την καταστρέψει, αλλά και να µη καλλιεργεί τίποτε σε µικρή
απόσταση γύρω από το δένδρο. Ακόµη και αν είχε ξεραθεί, έπρεπε να το
προστατεύει, γιατί µπορούσε από τον ξερό κορµό του να πεταχτούν νέα
βλαστάρια
Ο πλούτος και η ευµάρεια στην Αθήνα του Χρυσού Αιώνα οφειλόταν εν
πολλοίς και στη µεγάλη παραγωγή ελαιολάδου. Οι ελιές αφθονούσαν στην
Αττική, πριν από τον Πελοποννησιακό πόλεµο. Κατά τη διάρκεια του, όµως,
επήλθαν µεγάλες καταστροφές στους ελαιώνες καθώς οι Πελοποννήσιοι
υλοτόµησαν την Αττική και οι Αθηναίοι την παραµέλησαν, οι δε νόµοι που
είχαν θεσπιστεί για την προστασία των ελαιοδέντρων είχαν ατονήσει.
Στην καθηµερινή ζωή τους οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν το
ελαιόλαδο σε µεγάλο βαθµό. Οι Έλληνες της κλασικής αρχαιότητας γνώριζαν
το λουτρό της καθαριότητας και της ξεκούρασης σε λουτήρα ατοµικό. Άνδρες
και γυναίκες άλειφαν τα µαλλιά τους µε αρωµατισµένο λάδι, για να τους
προσδίδουν στιλπνότητα. Μετά το λουτρό έτριβαν το σώµα τους µε
«χύτλον», µείγµα νερού και λαδιού –υδρέλαιον- για να διατηρούν την
ελαστικότητα της επιδερµίδας και να την προφυλάσσουν από την ξηρασία. Το
λάδι της ελιάς αποτέλεσε, επίσης, το κύριο συστατικό της παρασκευής
αρωµάτων. Τα πρώτα αρώµατα δεν ήταν τίποτε άλλο από λάδι µέσα στο
οποίο είχαν βουτήξει λουλούδια ή αρωµατικά φυτά. Το αρωµατισµένο λάδι,
έπαιρνε το όνοµα του φυτού, π.χ. Ροδόεν, κυπερόεν κλπ.
Προς το τέλος του 5ου αι. εµφανίζονται τα δηµόσια λουτρά, τα
«βαλανεία». Οι «παίδες», που υπηρετούσαν στα βαλανεία, φρόντιζαν για τη
θέρµανση, έχυναν νερό στους λουόµενους και τους άλειφαν µε λάδι. Το λάδι
µετά το λουτρό εµπόδιζε τη σκόνη να µπαίνει στους πόρους του δέρµατος και
διατηρούσε την ελαστικότητα της επιδερµίδας. Αυτή η εντριβή επέτρεπε
συγχρόνως να θερµανθεί το σώµα και να αποφευχθεί η ξήρανση και ο
ερεθισµός από τη χρήση ασβεστούχου νερού. Στα βαλανεία υπήρχε ειδικό
δωµάτιο, το «ελαιοθέσιον», στο οποίο οι λουόµενοι αλείφονταν µε λάδι. Το
µικρό φιαλίδιο, που ήταν γεµάτο µε αρωµατικό λάδι, ο « αρύβαλλος»,
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συντρόφευε το καθηµερινό λουτρό. Αρωµατικό λάδι, επίσης, έβαζαν στον
αλάβαστρο και τη λήκυθο, δηλαδή σε µικρά δοχεία τα οποία, όπως και ο
αρύβαλλος, είχαν πολύ στενό λαιµό απ’ όπου το αρωµατισµένο λάδι
γλιστρούσε σταγόνα σταγόνα.
Οι πρόγονοί µας γέµιζαν τα δοχεία στους εµπόρους, για να αλειφτούν
µετά το λουτρό και την παλαίστρα. Τον 7ο και 6ο αι. αυτά τα δοχεία
αποτελούσαν χαρακτηριστικό τοµέα της παραγωγής των κορινθιακών
αγγείων, εξάγονταν σχεδόν σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και βρίσκονται,
κυριολεκτικά, κατά εκατοντάδες στους τάφους και τα ιερά. Το µικρό αυτό
φιαλίδιο ήταν απαραίτητο, για να πάρει κανείς το χρίσµα του πολιτισµένου. Το
πρόσφεραν στον περαστικό επισκέπτη, το κουβαλούσαν µαζί τους στο
λουτρό και η ποιότητα του περιεχοµένου του χαρακτήριζε τον άντρα. Ο
Θεόφραστος στους «Χαρακτήρες» ειρωνεύεται το φιλάργυρο, που δεν έχει
παρά ένα πολύ µικρό αρύβαλλο µε λάδι…ταγκό, ο <<ακάθαρτος>>!
Πέραν από τη χρήση του λαδιού για την καθηµερινή περιποίηση του
σώµατος, το χρησιµοποιούσαν, κατεξοχήν οι αθλητές στην παλαίστρα. Πριν
από τις φυσικές ασκήσεις, ιδιαίτερα την πάλη και το τρέξιµο, οι αθλητές
άλειφαν το σώµα µε λάδι. Τον 4ο αι. π.Χ. εµφανίζεται στις παλαίστρες και ο
«αλειπτής» ειδικός στην αρχή για την επάλειψη του σώµατος των αθλητών.
Αργότερα, επειδή γνώριζε την τεχνική της εντριβής και συνδύαζε την
θεωρητική γνώση και την πρακτική εµπειρία, αναδείχθηκε σε βασικό
λειτουργό της γυµναστικής αγωγής. Κατά το Θουκυδίδη πρώτοι οι
Λακεδαιµόνιοι στους αθλητικούς αγώνες παρουσιάστηκαν γυµνοί και
αλείφονταν µε λάδι. Αυτή η πρακτική είχε σκοπό την προθέρµανση των µυών
και την προστασία του σώµατος από τις αλλαγές της θερµοκρασίας, το κρύο,
τον ήλιο και τα εγκαύµατα, αλλά και την αποφυγή των λαβών των αντιπάλων’
µετά την άσκηση νέες εντριβές εξουδετέρωναν την κόπωση.
Στις παλαίστρες υπήρχαν µαγαζιά, που πουλούσαν λάδι κι άµµο, γιατί
το λάδι και η άµµος ήταν απαραίτητα για τις σωµατικές ασκήσεις των
Ελλήνων. Στην εποχή του Περικλή καθένας έφερνε την προµήθειά του από
λάδι στο γυµνάσιο. Από το 2ο αι. π. Χ. τα γυµνάσια άρχισαν να τα
προσφέρουν δωρεάν. Επειδή, όµως, ήταν µια σηµαντική δαπάνη, οι πλούσιοι
Αθηναίοι πολίτες και οι αυτοκράτορες -αργότερα- έδιναν δείγµατα
γενναιοδωρίας, προσφέροντας µεγάλες ποσότητες λαδιού στους αθλητές ή
κάνοντας δωρεές, που επέτρεπαν στον καθένα να προµηθεύεται µόνος του το
λάδι του.
Η ζήτηση του λαδιού για τα γυµνάσια ήταν σηµαντική και έπαιξε ρόλο
στην εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας κατά τη ρωµαϊκή εποχή. Υπήρχε δε και
η παροιµία « ελαίου όζειν», δηλαδή «µυρίζει λάδι», γι αυτούς που σύχναζαν
στην παλαίστρα.
Ο νέος που σύχναζε στην παλαίστρα, είχε µαζί του το σφουγγάρι για
την καθαριότητα, τον αρύβαλλο ή αλάβαστρου µε το λάδι και τη στλεγγίδα, τη
µπρούτζινη ξύστρα µε το δρεπανοειδές σχήµα, που παριστάνεται συχνά στα
αγγεία. Πριν από την άθληση πλενόταν σε µια πηγή ή σε µια γούρνα, άλειφε
το σώµα του µε λάδι και πασπαλιζόταν µε άµµο ή σκόνη. Αυτή την τακτική την
επέβαλλε η υγιεινή, γιατί πίστευαν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο το σώµα
προστατευόταν από τη «δυσκρασία» .
Μετά τις ασκήσεις ο αθλητής ήταν καλυµµένος από ένα στρώµα άµµου,
ιδρώτα και λαδιού. Για να απαλλαγεί έξυνε το σώµα του µε τη στλεγγίδα. Οι
στλεγγίδες ήταν µεταλλικά ξύστρα, µε τα οποία απέξεαν από το σώµα τον
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«γλοιόν». Τα ξύσµατα που έπεφταν µαζεύονταν από τον υπεύθυνο του
γυµνασίου και πουλιόνταν για ιατρική χρήση. Εµπόριο κερδοσκοπικό
σύµφωνα µε τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, ο οποίος, µάλιστα, ειρωνευόταν τους
κυνικούς φιλοσόφους για την ακαθαρσία τους λέγοντας πως, αν αισθανθούν
την ανάγκη να αλειφτούν µε λάδι, πηγαίνουν στα δηµόσια λουτρά και
αλείφονται µε….τη βρώµα ανακατεµένη µε λάδι, που βγάζουν µε τη
στλεγγίδα, όσοι κάνουν το µπάνιο τους.

ΤΟ ΛΑ∆Ι ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΝΕΚΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
Οι αρχαίοι δεν άλειφαν µόνο το σώµα τους µε λάδι, αλλά και τα
αγάλµατα των θεών τους. Στην Ολυµπία υπήρχε η λατρευτική συνήθεια της
επάλειψης του χρυσελεφάντινου αγάλµατος του ∆ία. Τη συνήθεια αυτή
υπαγόρευε η ανάγκη προστασίας του ελεφαντοστέινου τµήµατος από τις
µεταβολές της θερµοκρασίας και της υγρασίας, η οποία ήταν διαπεραστική
στην ελώδη περιοχή της ιεράς Άλτης. Έτσι, το καταπληκτικό έργο του Φειδία,
που θεωρείτο ένα από τα επτά θαύµατα του αρχαίου κόσµου ήταν αδιάκοπα
γυαλισµένα µε λάδι.
Επίσης σύµφωνα µε τον Παυσανία, στους ∆ελφούς στο σηµείο που
συναντήθηκαν οι δύο αετοί, οι σταλµένοι από το ∆ία για να προσδιοριστεί το
κέντρο του κόσµου, ο οµφαλός της γης, «υπάρχει λίθος, όχι µεγάλος, τον
οποίο καθηµερινά περιχύνουν µε λάδι».
Οι οµηρικοί ήρωες πρόσφεραν σπονδές στους νεκρούς µε κρασί, λάδι
και µέλι, όπως ο Οδυσσέας όταν θέλησε να καλέσει τα πνεύµατα των νεκρών.
Ακόµα, η Ιφιγένεια, βαθιά συγκινηµένη από την άδικη µοίρα που κατατρέχει
τον Ορέστη, αγνοώντας πως είναι αδερφός της, υπόσχεται ότι θα προσφέρει
στο νεκρό του σώµα ό,τι απαιτεί παράδοση: « Στολίδια µες τον τάφο σου θα
βάλω πολλά, µε ξανθό λάδι θα σου σβήσω τη στάχτη, και θα ρίξω στην πυρά
σου τις γλυκές σταλαξιές που απ’ τ’ άνθη βγάζει το βουνίσιο ξανθόµαυρο
µελίσσι». Εκτός όµως από σπονδές οι αρχαίοι Έλληνες άλειφαν τα σώµατα
των νεκρών µε λάδι.

ΕΠΑΘΛΟ ΑΓΩΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΟ ΝΙΚΗΣ, ∆ΟΞΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΟ
ΚΑΛΟΥ
Στην Αθήνα, στη µεγάλη γιορτή των Παναθηναίων, που ετελείτο κάθε
τέσσερα χρόνια προς τιµή της Αθηνάς Παλλάδας, το βραβείο το οποίο
έπαιρναν οι νικητές στους αθλητικούς αγώνες ήταν λάδι. Τη συλλογή του
ελαιοκάρπου από τις ιερές ελιές, η πόλη εκχωρούσε στην αρχή σε ιδιώτες.
Από τον 4ο αι. π.Χ. και ύστερα το έργο ανατέθηκε στον «επώνυµο άρχοντα.
«Τώρα η πόλη παίρνει το λάδι από το κτήµα και όχι από τις ελιές (που
βρίσκονται σ’ αυτό). Αφού µαζέψει λοιπόν ο άρχοντας το λάδι που έχει οριστεί
κατά τη χρονιά που έχει το αξίωµα, το παραδίδει στους ταµίες στην Ακρόπολη
και δεν µπορεί να αναλάβει καθήκοντα στον Άρειο Πάγο πριν παραδώσει όλο
το λάδι στους ταµίες. Οι δε ταµίες όλο το χρόνο το φυλάσσουν στην

10

Ακρόπολη, κατά δε τη γιορτή των Παναθηναίων το καταµετρούν στους
αθλοθέτες, οι δε αθλοθέτες το προσφέρουν στους νικητές των αγώνων. Είναι
δε τα έπαθλα των αγώνων για όσους νικούν στη µουσική άργυρος και
χρυσός, στην ευανδρία ασπίδες, στους δε γυµνικούς αγώνες και στην
ιπποδροµία λάδι….»
Το λάδι από τις ιερές ελιές, τις µορίες, έθεταν σε µελανόµορφα αγγεία,
τους περίφηµους παναθηναϊκούς αµφορείς, οι οποίοι, για λόγους
θρησκευτικού συντηρητισµού, έφεραν πάντα την ίδια τυπική διακόσµηση: στη
µία όψη παράσταση της Αθηνάς Προµάχου(ασπίδα, αιγίδα, κράνος και
παλλόµενο δόρυ στο υψωµένο δεξί χέρι) µε την επιγραφή από πάνω προς τα
κάτω «ΤΩΝ ΑΘΗΝΗΘΕΝ ΑΘΛΩΝ» από τους αγώνες στην Αθήνα, και στην
άλλη παράσταση διαφόρων αγωνισµάτων, για τα οποία «προετίθεντο άθλα»
Από το 390 π.Χ. και µετά προστίθεται, παράλληλα µε την αναφερθείσα
επιγραφή και δεξιά της µορφής της Αθηνάς, το όνοµα του επώνυµου άρχοντα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η πόλη έλεγχε την ποιότητα και την ποσότητα του
λαδιού, που ο επώνυµος άρχοντας παρέδιδε.
Η ανάθεση της κατασκευής των αµφορέων γινόταν από την πόλη στο
κεραµικό εργαστήριο που είχε επιλεγεί κατόπιν διαγωνισµού. Ο αριθµός των
παναθηναϊκών αµφορέων- επάθλων στα γυµνικά αγωνίσµατα (πένταθλο,
πυγµαχία και παγκράτιο) εκυµαίνοντο ανάλογα µε το αγώνισµα µέχρι τριάντα
αµφορείς στους παίδες και εβδοµήντα στους ΄άνδρες. Στην ιπποδροµία ο
πρώτος νικητής µπορούσε να φθάσει τους 140 αµφορείς.
Αν υπολογίσουµε ότι κάθε παναθηναϊκός αµφορέας χωρούσε γύρω
στα 30-40 κιλά, ο νικητής στην ιπποδροµία θα κέρδιζε περίπου... πέντε
τόνους λάδι, η δε πόλη που υπολογίζεται ότι µοίραζε περί τους 1800-2000
αµφορείς, χρειαζόταν κάθε τέσσερα χρόνια περίπου γύρω στους εβδοµήντα
τόνους για τα έπαθλα των αγώνων.
Παλιότερα το λάδι προερχόταν µόνο από τα ιερά δέντρα. Από τον 4ο αι.
όµως και µετά οι ιδιοκτήτες των κτηµάτων µέσα στα οποία βρίσκονταν οι
µορίες είχαν την υποχρέωση να παραδίδουν στην πόλη µια συγκεκριµένη
ποσότητα λαδιού ανεξάρτητα από ποιο δέντρο προερχόταν.
Η ποσότητα είχε καθοριστεί σε τρία ηµικοτύλια- που ισοδυναµούν
περίπου µε µισό κιλό για κάθε δέντρο. Η µικρή εισφορά δείχνει τη µεγάλη
εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας στην αττική ύπαιθρο, αφού ήταν αρκετή για
να µαζευτούν περίπου δεκαοχτώ τόνοι λάδι το χρόνο για να δοθούν ως
έπαθλο. Επίσης δείχνει και το µεγάλο αριθµό των µορίων, των ιερών ελαιών
της Αθηνάς, που υπολογίζονται σε 173.000.
Τι έκανε ο νικητής τόσο λάδι; Μάλλον το πουλούσε. ΄Ήταν άλλωστε η
µόνη περίπτωση που επιτρεπόταν εξαγωγή λαδιού από την Αθήνα - « ουκ
εστί δε εξαγωγή ελαίου εξ Αθηνών, ει µη τοις νικώσι». Και µάλιστα, φαίνεται
ότι το πουλούσε µαζί µε τον αµφορέα ως εγγύηση προέλευσης και
γνησιότητας προς τον πελάτη. Την άποψη αυτή ενισχύει η ανεύρεση
εκατοντάδων παναθηναϊκών αµφορέων σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου από
την Κριµαία µέχρι τη Μασσαλία, που δεν µπορούµε να υποθέσουµε ότι
ανήκαν σε µη Αθηναίους νικητές αγώνων.
Σύµφωνα µε τις υποθέσεις αυτό το αρίστης ποιότητας και πανάκριβο
παναθηναϊκό λάδι, του οποίου η τιµή ήταν απαγορευτική για το συνηθισµένο
βαλάντιο, χρησιµοποιείτο για επάλειψη του σώµατος των αθλητών κατά την
άθληση ή για την Παρασκευή αρωµάτων. Προς την υπόθεση αυτή συγκλίνει
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και η µαρτυρία του Πλίνιου που αναφέρει άρωµα που λεγόταν
Panathenaicum.
Η παρουσία του ιερού δέντρου στη γιορτή της Παλλάδας µαρτυρείται
και κατ’ άλλο τρόπο. Στη µεγάλη ποµπή των Παναθηναίων που άρχιζε από
τον Κεραµεικό, συµµετείχαν θαλεροί και διαλεγµένοι για την καλή τους
εµφάνιση γέροντες ευγενών οικογενειών, οι θαλλοφόροι, που κρατούσαν στο
χέρι «θάλλον» τρυφερό κλαδί ελιάς, προερχόµενο από την ιερή ελιά της
Παλλάδας, « ως συµπαροµαρτούντος πάση ηλικία κάλλους».
Επίσης, έντονη ήταν η παρουσία του ελαιόλαδου σε ένα από τα πιο
θεαµατικά αγωνίσµατα των αρχαίων, στην λαµπαδηδροµία, που γινόταν
πάντα νύχτα κοντά στον Κεραµεικό στην Αθήνα, στις µεγάλες γιορτές όπως τα
Παναθήναια, τα Ηφαίστεια, τα Προµήθεια κ.α. Οι δροµείς έτρεχαν κρατώντας
τις αναµµένες λαµπάδες και τις παρέδιδαν στον επόµενο δροµέα. Έτσι η
λαµπάδα περνούσε από χέρι σε χέρι έως ότου οι τελευταίοι τερµατίσουν.
Νικήτρια ήταν η οµάδα που ο τελευταίος της δροµέας θα έφερνε την λαµπάδα
αναµµένη, πρώτος στο τέρµα. Τότε ο νικητής πρόσφερε την αναµµένη
λαµπάδα στο βωµό του θεού που γιόρταζε και έπαιρνε για βραβείο ένα σταµνί
γεµάτο λάδι.
Οι Ολυµπιονίκες έπαιρναν σαν έπαθλο της νίκης του «κλάδον ελαίας».
Ήταν ο περίφηµος «κότινος» που προερχόταν από την αγριελιά του ιερού
χώρου της Ολυµπίας, κοντά στα προπύλαια του Ολυµπιακού σταδίου.
Σύµφωνα µ΄ ένα µύθο, την ελιά αυτή τη µετέφερε από τις πηγές του ∆ούναβη
ο ήρωας Ηρακλής και φυτεύτηκε εκεί για να είναι «µνηµοσυνον κάλλιστον των
εν Ολυµπία αγώνων και στέφανοι αρετής των νικωντων εν τω αγωνι»
Στην ελληνική παράδοση είναι το δέντρο της ειρήνης. Η ίδια η Ειρήνη,
κόρη του ∆ία και της Θέτιδας, εικονιζόταν µε κλαδί ελιάς στα χέρια της, Σε
πολεµικούς καιρούς οι κήρυκες που στέλνονταν σε κάποιο εχθρικό
στρατόπεδο να ζητήσουν προσωρινή ανακωχή για την ταφή των νεκρών
κρατούσαν στο χέρι τους κλωνάρι ελιάς.
Η χρήση των ελαιόκλαδων σε πολλών ειδών αρχαίες τελετουργίες,
όπως εξαγνισµοί και καθαρµοί, προσδιορίζει το συµβολισµό της ελιάς ως
δέντρο του καλού. Η έµµεση σύνδεση του µε το φως, καθώς το «καιόµενο
έλαιον» είναι η αρχέγονη πηγή του φωτός αντιµετωπίστηκε από τον άνθρωπο
µε την ιδιαιτερότητα του δέντρου που συµµετέχει στη λατρεία.

λύχνοσ

Πολλοί άλλοι αρχαίοι µύθοι και παραδόσεις συνδέονται µε την ελιά, το
ιερό αυτό δέντρο των αρχαίων προγόνων µας. Από τα χρόνια εκείνα σώζεται
ακόµα µια αιωνόβια ελιά που ανθίζει και καρποφορεί ως τα σήµερα.
Βρίσκεται κοντά στο Βοτανικό κήπο της Αθήνας, πλάι στην Ιερά Οδό και είναι
γνωστή µε την ονοµασία
«Ελαία του Πλάτωνος». Σύµφωνα µε την
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παράδοση, κάτω από τον ίσκιο της αναπαυόταν ο µεγάλος φιλόσοφος. Η ελιά
αυτή είναι ένα ζωντανό συµβολικό µνηµείο του αθάνατου αρχαίου ελληνικού
πολιτισµού.
Η ΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ
. Στην Αρχαία Αίγυπτο
Στην αρχαία Αίγυπτο η Ίσις, η πολύ αγαπητή θεά του αιγυπτιακού
πανθέου και σύζυγος του πανίσχυρου Όσιρη, δίδαξε στους ανθρώπους την
τέχνη της εξαγωγής του λαδιού από τους καρπούς της ελιάς.
Οι Αιγύπτιοι κατανάλωναν µεγάλες ποσότητες λαδιού στις τελετουργίες
τους η χρίση µε λάδι ήταν σηµάδι εξαγνισµού γι αυτόν που επρόκειτο να
προσφέρει θυσία ή να πλησιάσει τα ιερά αγάλµατα των θεών. Με λάδι
εχρίετο ο νεκρός πριν από την ταρίχευση και στολιζόταν µε περιδέραιο από
κλαδί ελιάς. Τα φύλλα της ελιάς εµφανίζονται σε πολλές παραστάσεις ως
σύµβολο στέφανου της δικαιοσύνης στο κεφάλι του Τουταγχαµών.

Μπορούµε
λοιπόν
να
υποθέσουµε ότι και τα στεφάνια
που κοσµούν τα ωραία κεφάλια
µε εκφραστικά θλιµµένα µάτια
των πορτρέτων του Φαγιούµ είναι
από κλαδί ελιάς.

Φαγιούµ

Στο µασταµπά του Σακκαρά- την πρώτη γνωστή πυραµίδα, µε
αναβαθµούς χρονολογηµένη στο 2500 π.Χ- υπάρχει παράσταση από το πιο
παλιό γνωστό ελαιοτριβείο. Ο Ραµσής ο Γ’ (1198-1167) πρόσφερε ελαιώνα
στο θεό Ρα, τον Ήλιο, για τους λύχνους του ναού του. Το αιγυπτιακό λάδι,
όµως, όπως µας πληροφορεί ο Θεόφραστος, έχαιρε µικρής εκτίµησης γιατί
είχε έντονη µυρωδιά, ενώ τα δέντρα ήταν µεγάλα, ανεπτυγµένα και µε πολύ
καρπό αλλά το µάζεµα γινόταν χωρίς φροντίδα.
. ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
Πριν από τους Ρωµαίους η καλλιέργεια της ελιάς στη Μεσόγειο δεν ήταν
συστηµατική. Το ελαιόδεντρο άργησε να εξαπλωθεί στο ρωµαϊκό κόσµο. Ο
ελαιόκαρπος όµως είχε µεγάλη ζήτηση τόσο για τροφή και φωτισµό όσο και
για το γυµναστήριο, την παλαίστρα και τις θέρµες.
Σύµφωνα µε τον Λατίνο συγγραφέα Ιουστίνο, οι Έλληνες έµαθαν στους
Γαλάτες την καλλιέργεια της ελιάς και του αµπελιού. Η εισαγωγή του

13

δέντρου στην Προβηγκία τοποθετείται γύρω στον 6ο αι. π.Χ. Η παραγωγή
δεν θα πρέπει να ήταν ευκαταφρόνητη, αφού ο Κικέρων υπενθυµίζει ένα
διάταγµα της εποχής του που απαγόρευε νέες φυτεύσεις ελαιοδέντρων και
αµπελώνων στην « εκείδε των Άλπεων Γαλατία» , προκειµένου να
προστατευτούν τα ιταλικά προϊόντα.

Ρωµα*κό ψηφηδωτό από την Καρχηδόνα

Η αυτοκρατορική περίοδος, 2ος-5ος αι., χαρακτηρίζεται από την γρήγορη
εξάπλωση της καλλιέργειας της ελιάς. Στην Ισπανία το ελαιόδεντρο
καλλιεργείται µε φροντίδα. Ο γεωγράφος Στράβων αναφέρει, ότι από την
περιοχή της Ανδαλουσίας µεγάλες ποσότητες λαδιού καταπληκτικής
ποιότητας εισάγονταν στην Ρώµη. Ο αυτοκράτορας Ανδριανός, γύρω στο
100 π.Χ. , διέταξε την κοπή νοµισµάτων µε τη µορφή του στη µία όψη και
στην άλλη ένα κλαδί ελιάς µε τη λέξη Hispania.
Το ισπανικό ελαιόλαδο ταξίδευε στα απώτατα όρια της αυτοκρατορίας
µέσα σε σφραγισµένους αµφορείς µε το όνοµα του ιδιοκτήτη του ελαιώνα, το
όνοµα του πλοίου και το έτος παραγωγής – πληροφορίες περισσότερες από
αυτές που δίνονται σήµερα. Αυτοί οι αµφορείς, που χρησιµοποιούνταν µόνο
µια φορά βρίσκονται διασκορπισµένοι σε όλη την Ευρώπη µέχρι τη Μεγάλη
Βρετανία.
Η πιο περίεργη έκπληξη – που δίνει όµως σαφή εικόνα της εξάπλωσης
αυτού του εµπορίου – ήταν, όταν το 1878 ανακαλύφτηκε πως το Monte
Testaccio, ένας µικρός λοφίσκος γύρω στα 100 πόδια στις όχθες του
Τίβερη, κοντά στο επίνειο της αρχαίας Ρώµης, ήταν τεχνητός, εξολοκλήρου
κατασκευασµένος από σπασµένα αποµεινάρια ισπανικών αµφορέων.
Κάπου στους 40.000.000 αµφορείς µε σφραγίδες που χρονολογούνται
µεταξύ του 140-265 µ.Χ.
Οι ελαιώνες Ανδαλουσίας απλώνονταν από τη Σιέρα Μορένα ως τον
Γουαδαλκιβήρ, προς τον οποίον ο Ρωµαίος ποιητής Μαρτιάλιος κάνει µια
υπέροχη αποστροφή: «θεϊκέ ποταµέ, µε τα µαλλιά στεφανωµένα από
στεφάνι ελιάς».
Ο σπουδαίος Ισπανός βοτανολόγος Lucius Moderato Columela ( 42 µ.Χ.)
στο σύγγραµµά του De re rustica ( Αγροτικά) αναφέρεται µε περηφάνια
στον ισπανικό ελαιόκαρπο και περιγράφει µε µεγάλες λεπτοµέρειες τον
τρόπο εξαγωγής του ελαιόλαδου, που δεν απέχει από τον σηµερινό. Στον
Lex Marciana (2ος αι.) διαβάζουµε πως οι αυτοκράτορες, αφού ενθάρρυναν
την καλλιέργεια των δηµητριακών εκτός Ιταλίας, ευνόησαν τη φύτευση της
ελιάς στις κτήσεις της βορείου Αφρικής.
«Επιτρέπεται η φύτευση και η καλλιέργεια µιας ελιάς σε χέρσα γη κάτω
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: τις δέκα πρώτες συγκοµιδές µετά τη
φύτευση θα καρπούται ο καλλιεργητής. Μετά τη δέκατη συγκοµιδή, πρέπει
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να δώσει στον ιδιοκτήτη το τρίτο του λαδιού που θα βγει από το πιεστήριο.
Όποιος κεντρώσει άγριες ελιές θα δώσει το τρίτο της συγκοµιδής στο τέλος
των πέντε χρόνων»

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΛΙΑΣ

ΣΤΙΣ

ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

ΤΗΣ

Για τις µονοθεϊστικές θρησκείες της Μεσογείου (Ιουδαϊσµό- ΧριστιανισµόΙσλαµισµό) ο ρόλος της ελιάς είναι σηµαντικός και αυτό γίνεται φανερό τόσο
από τους συµβολισµούς όσο και από τη θέση που κατέχει στις τελετουργίες
τους.
Στον Ιουδαϊσµό το αυθεντικό φύλλωµα της ελιάς συµβολίζει τον ιουδαϊκό
λαό που θα υπάρχει αιώνια. Η σύνθλιψη του καρπού για την εξαγωγή του
λαδιού συµβολίζει τις δοκιµασίες του ιουδαϊκού λαού και το λάδι που δεν
αναµειγνύεται µε άλλα υγρά τον ιουδαϊκό λαό που δεν ανακατεύεται µε άλλα
έθνη και δεν αφοµοιώνεται.
Στο Ισλάµ η ελιά είναι ο άξονας του κόσµου, σύµβολο του παγκόσµιου
ανθρώπου, του προφήτη. Ταυτίζεται µε το φως, γιατί το λάδι της ανάβει τις
λυχνίες.
Στο Χριστιανισµό ελιά και φως είναι απόλυτα ταυτισµένα .Το φως µέσα στο
ναό συνδέεται µε τα καντήλια και το λάδι της ελιάς. Οι ακολουθίες του 24ώρου
αρχίζουν µε τον Εσπερινό που χαρακτηριστικός ύµνος είναι ‘’η επιλύχνιος
δοξολογία»,το γνωστό µας ‘’Φως ιλαρόν’’. Πάνω στο φως της αναµµένης
καντήλας θεµελιώνονται οι ορθόδοξοι ναοί.
Αν ξεφυλλίσουµε τη Βίβλο –Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη-θα παρατηρήσουµε
ότι είναι γεµάτη από ιστορίες για την ιερότητα της ελιάς και του καρπού της.
Ενδεικτικές αναφορές:
. Στη Γένεση αναφέρεται ότι από τον τάφο του Αδάµ ξεφύτρωσαν τρία
δένδρα :ελιά, κέδρος, κυπαρίσσι.
. Στην έξοδο ο Θεός ζήτησε από το Μωυσή να προετοιµάσει λάδι για το
«άγιο χρίσµα», για να αλείψει το θυσιαστήριο.
. Στην παραβολή των δέκα παρθένων, φρόνιµες χαρακτηρίζονται αυτές
που φρόντισαν να έχουν γεµάτα τα δοχεία τους λάδι και να κρατούν τις
λαµπάδες τους άσβεστες για την υποδοχή του Νυµφίου.
. Στο όρος των Ελαιών –Γεσθηµανή-ο Ιησούς πέρασε τη νύχτα
προσευχόµενος µε τους µαθητές του.
Στον Χριστιανισµό το λάδι κατέχει πρωταρχική θέση:
-Βάπτισµα
-Χρίσµα
- Ευχέλαιο

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑ∆Ι ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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.
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Το λάδι χρησιµοποιείτο πάντοτε πλουσιοπάροχα από τους αρχαίους
Έλληνες, είτε για λατρεία των θεών τους, είτε για τις ανάγκες των ανθρώπων.
Με λάδι αλείφονταν τα αγάλµατα και οι βωµοί των θεών, τα θύµατα πριν από
τη θυσία, οι άρρωστοι για θεραπευτικούς λόγους, οι πενθούντες σε ένδειξη
πένθους. Το προσέφεραν υπό µορφή σπονδής στους θεούς και τους νεκρούς
και έκαιγαν στους ναούς ιερά λυχνάρια. Και οι τρεις µεγάλες µεσογειακές
θρησκείες, δηλαδή ο Χριστιανισµός, ο Ισλαµισµός και ο Ιουδαϊσµός, κάνουν
αναφορά στην ιερότητα του λαδιού, το οποίο χρησιµοποιούν ευρύτατα στις
ιεροτελεστίες τους.
Στη χριστιανική θρησκεία µε δύο δέντρα ελιάς συµβολίζονται οι δύο
∆ιαθήκες, η Παλαιά και η Καινή. Στην Παλαιά ∆ιαθήκη, η ‘’κατάκαρπος ελαία’’
αποτελεί συνήθη εικόνα σε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής και εκφράζει την
αισιοδοξία για το µέλλον, την ευλογία και τη χάρη της δωρεάς του θεού.
Συνολικά, στη Βίβλο το φυτό της ελιάς- το µόνο του φυτικού βασιλείουαναφέρεται περισσότερο από 170 φορές.
Η ελιά εθεωρείτο δέντρο γηγενές της Παλαιστίνης, εκτίµηση που
επιβεβαιώνεται και από το χαρακτηρισµό της γης της Χαναάν ως «Χώρας της
ελιάς και του µελιού», αλλά και από το όνοµα «Γεσθηµανή», που σηµαίνει στα
εβραϊκά ‘’ελαιτριβειο’’. Οι Εβραίοι ονόµαζαν την ελιά ‘’Σαϊτ ή Ζεϊτ’’, λέξη που
επιβιώνει και σήµερα στη Αραβαϊκή, Zait, στην αρµενική ‘’ Dzita’’, και την
τουρκική ‘’ Zentum’’.
Όπως αναφέρεται στη Γένεση, ‘’ Ο Ιάκωβος έβαλε τον πρώτο λίθο στην
πόλη που ονόµασε Βαιθήλ, ραντίζοντας –καθαγιάζοντας τον µε ελαιόλαδο’’ :
εθιµική τελετουργία γνωστή από την αρχαιότητα όπου οι ιεροί λίθοι ‘’βαίτυλοι’’
ραντίζονταν ή στεφανώνονταν µε κλαδιά ελιάς.
Οι Εβραίοι στις θυσίες τους αντικατέστησαν το κρασί, που
χρησιµοποιούσαν παλαιότερα, µε ελαιόλαδο και γι αυτό ο Ιάκωβος πήρε την
πέτρα, που είχε για προσκέφαλο, τη στόλισε και έχυσε λάδι στην κορφή της,
ιδρύοντας µια καινούρια πόλη.
Χρησιµοποιείτο από την ελληνική Εκκλησία στις παρακάτω τελετές:
. στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη τοποθετούσαν στα θεµέλια
της εκκλησίας κοντά στο σηµείο της αγίας Τράπεζα ή του Ιερού, ένα
µεγάλο καντήλι γεµάτο ελαιόλαδο, γύρω από το οποίο άφηναν χαρτάκια µε
τα ονόµατα των παρευρισκόµενων στην τελετή.
. Ως άρωµα θυµιάµατος χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν και από την
ελληνική Εκκλησία, µε το όνοµα ‘’ελαιοδάκρυον’’ , το οποίο δεν είναι τίποτε
άλλο παρά ένα είδος κόµµεως, που παρουσιάζεται συχνά στον κορµό και τα
κλαδιά της ελιάς και µυρίζει εξαίσια.
. Το ελαιόλαδο από τους Εβραίους αναµεµειγµένο µε σιµιγδάλι καιγόταν
στα θυσιαστήρια ως αναίµακτη προσφορά. Τα ίδια τα φύλλα της ελιάς
χρησιµοποιήθηκαν αντί θυµιάµατος, µια και αναδίδουν θαυµάσια ευωδιά
καθώς καίγονται.
. Τέλος, οι ιερείς, οι βασιλείς και οι προφήτες εχρίοντο ως αντιπρόσωποι
του Θεού µε ελαιόλαδο. Με τη συµβολική αυτή πράξη µεταβιβαζόταν η θεϊκή
ευλογία, το θείο έλεος και η πνευµατική δύναµη στο άτοµο που εχειροτονείτο.
Χριστός, εξάλλου, σηµαίνει ‘’χρίσµα’’ από την εβραϊκή λέξη Μεσσίας.
Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσµατα της Παλαιάς ∆ιαθήκης που
ακολουθούν, τα οποία φανερώνουν µερικούς από τους συµβολισµούς του
ελαίου, που δίνει ο ∆αβίδ στους Ψαλµούς του:
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‘…και υψωθήσεται ως µονοκέρωτος το κέρας µου και το γήρας µου εν
ελαίω πίονι (Ψαλµοί 91:11-12). ‘’ Έτσι, µε τη χάρη του Θεού τα γηρατειά µου
θα µετατραπούν σε νεότητα ‘’.
Κατά την αρχαία συνήθεια µε ελαιόλαδο αλείφονταν τα µέλη του σώµατος για
ενισχυθούν και να αποκτήσουν ευκαµψία και νεανικότητα.’
«…ηγάπησας δικαιoσύνην και εµίσησας ανοµίαν δια τούτο έχρισε σε ο
Θεός. Ο Θεός σου έλαιον αγαλλιάσεως παρά τους µετόχους σου…»(Ψαλµοί
44:7-8).Το λάδι εδώ είναι σύµβολο χαράς γιατί χρησιµοποιείται ως τροφή και
φάρµακο από τους πνευµατικούς (µετόχους), µια και όπως είναι γνωστό τόσο
οι προφήτες όσο και οι βασιλιάδες της εποχής αλείφονταν µε ελαιόλαδο.
«Η γυνή σου θέλει είσθε ως άµπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας
σου. Οι υιοί σου, ως νεόφυτα ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου…(Ψαλµοί 127:
2-3).∆ηλαδή, ευτυχισµένος είσαι κι όλα σου πηγαίνουν καλά. Η γυναίκα σου
αµπέλι θαλερό στο εσωτερικό του σπιτιού σου, οι γιοι σου δενδρύλλια ελιάς
γύρω από το τραπέζι σου.
Η ελιά στην ορθόδοξη θρησκευτική ζωή το ελαιόλαδο παίζει σηµαντικό ρόλο
σε τρεις σπουδαίες εκδηλώσεις:
. Στην παραγωγή του Αγίου Μύρου
. Στη Βάπτιση
. Στο Ευχέλαιο.

ΑΓΙΟ ΜΥΡΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Το άγιο µύρο είναι ευώδες και αγιασµένο έλαιο, το οποίο
παρασκευάζεται από ελαιόλαδο και άλλες αρωµατικές ουσίες και
χρησιµοποιείται κατά το µυστήριο του χρίσµατος, συναντάται µε διάφορα
ονόµατα όπως: « έλαιο» , « έλαιο ευχαριστίας», «χρίσµα» και «µύρο».

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ (« ΤΥΠΟΝ
ΘΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ»)
Οι πρώτες µαρτυρίες για τη σύνθεση του αγίου µύρου βρίσκονται στην
« ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟ». Από τότε
και για αρκετούς αιώνες σε κανένα
εκκλησιαστικό κείµενο δεν αναφέρονται τα συστατικά που συνθέτουν το άγιο
µύρο. Τον 5ο αι. ο Ψευδοδιονύσιος ο Αρεοπαγίτης, στο έργο του « Περί της
εκκλησιαστικής ιεραµαχίας» , κάνει αναφορά στο άγιο µύρο, ωστόσο η
παλαιότερη µνεία, όπου αναφέρονται αναλυτικώς τα υλικά της παρασκευής
του, συναντάται σε κώδικα του 8ου αι. που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του
Βατικανού και είναι γνωστός ως « βαρβερινός κώδιξ» . Τα συστατικά που
αναφέρονται είναι δώδεκα διαφορετικές αρωµατικές ουσίες στις οποίες
προστίθεται και το αγνό ελαιόλαδο.
Σήµερα, στον αρχειοφυλακείο του Πατριαρχείου σώζονται κατάλογοι
των αρωµάτων από τα οποία συνετέθη το άγιο µύρο κατά το 1856, το 1865
και το 1890. Σύµφωνα µε αυτούς, τα συστατικά του άγιου µύρου ανέρχονται
µαζί µε το λάδι σε πενήντα επτά στον αριθµό.
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Το άγιο µύρο ή « µύρον µυριστικόν» παρασκευάζεται κάθε Μεγάλη
Πέµπτη (στην πραγµατικότητα η τελετουργία αρχίζει από την Κυριακή των
Βαΐων) στο Οικουµενικό Πατριαρχείο και ευλογείται σε ειδική τελετή παρόντος
του Πατριάρχη και όλων των αρχηγών των ορθοδόξων εκκλησιών. Το άγιο
µύρο χρησιµοποιείται στο µυστήριο του βαπτίσµατος, στην τελετή για την
ένταξη στους κόλπους της ορθόδοξης εκκλησίας των ετερόδοξων, στην
καθιέρωση της Αγίας Τράπεζας, στα εγκαίνια των ναών, στον καθαγιασµό
των σκευών και των εικόνων, στη στέψη των ορθόδοξων βασιλέων, στην
ανακοµιδή των ιερών λειψάνων των αγίων κλπ. Φυλάσσεται δε πάντα στο
ιερό του ναού µέσα σε ειδικό δοχείο, το επονοµαζόµενο « µυροδοχείο».
ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ
Η ένταξη του ανθρώπου στην αγία ποίµνη της Εκκλησίας γίνεται µε το
Μυστήριο του Βαπτίσµατος. Στην καθαυτό τελετή του Βαπτίσµατος πρώτα
αγιάζεται το νερό και ευλογείτε το λάδι µε ευχές και έπειτα λαδώνεται το παιδί
από τον ιερέα και βυθίζεται τρεις φορές στην κολυµθήθρα.
Στη συνέχεια, χρίεται το παιδί µε το Άγιο Μύρο και ντύνεται στα ολόλευκα,
ανήκει πια στο Χριστό και την εκκλησία.
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στο βάπτισµα έχουν συµβολική σηµασία
το νερό µε την ιδιότητα του καθαρµού, της καταστροφής(πληµµύρας), και της
ζωτικότητας συµβολίζει τον πιστό που καθαρίζεται απ’ την αµαρτία, θάβει τον
παλιό άνθρωπο και αναγεννιέται σε µια νέα ζωή.
Το λάδι µε το οποίο αλείφεται το παιδί, όπως οι αθλητές της πάλης,
συµβολίζει την πάλη του πιστού ενάντια στο κακό και την αµαρτία.
ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Στο µυστήριο του Ευχελαίου είναι µια ακολουθία που οφείλει το όνοµά της
στα δυό χαρακτηριστικά της :
. Την ‘’ευχή’’ (προσευχή)
. και το ‘’ελαιον’’ (λάδι)
Το µυστήριο τελείται για τους ασθενείς και συντελεί στη θεραπεία τους,
εφόσον εκείνοι δεχτούν µε πίστη την ευλογία του Θεού. Τελείται όµως και
ανεξάρτητα από ασθένεια, µε σκοπό την κάθαρση της ψυχής και του
σώµατος.

ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΞΟ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Το παράδοξο στο ελληνικό ορθόδοξο τυπικό είναι η αποδοχή του
καρπού της ελιάς κατά τις περιόδους της αυστηρής νηστείας και της
ξηροφαγίας, και ταυτόχρονα η απαγόρευση του µεταποιηµένου προϊόντος,
του λαδιού, κατά τις ίδιες περιόδους.
Είναι γνωστό ότι Τετάρτη και Παρασκευή, όπως και κατά τις µεγάλες
γιορτές της Ορθοδοξίας, π.χ. του Τιµίου Σταυρού, του Αι Γιάννη του
Ρηγολόγου κλπ, τη Μεγάλη Εβδοµάδα και κατά τις νηστείες των
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Χριστουγέννων, του Πάσχα και του ∆εκαπενταύγουστου, το ελαιόλαδο
νηστεύεται, αλλά όχι και οι ελιές. Οι µεγάλες νηστείες του ορθόδοξου τυπικού
επιτάσσουν αποχή από κάθε µαγειρευµένη και αρτυµένη τροφή και
επιτρέπουν τη βρώση των ελιών, που καταναλώνονται αυτές τις ηµέρες µε
ωµά ή βραστά λαχανικά, ψωµί ή παξιµάδια, ταχίνι και ωµά, απλώς βρεγµένα,
όσπρια(βρεχτοκούκια). Πολλά τυπικά µονών, και ιδιαίτερα του Αγίου Όρους,
κάνουν µνεία για τις παραπάνω τροφές που καταναλώνονται κατά τις
περιόδους των µεγάλων νηστειών. Τούτο δικαιολογεί και τη µεγάλη
κατανάλωση ξηράλατων κυρίως ελιών στις µοναστηριακές κοινότητες, που
συχνά υπερβαίνει ακόµη και την κατανάλωση λαδιού.
Το 15 ο αι. Ευρωπαίοι περιηγητές που επισκέφτηκαν την Ελλάδα και
κυρίως το Άγιο Όρος, αναφερόµενοι στον καθηµερινό βίο των Αγιορειτών
µοναχών, γράφουν ότι η βασική τους τροφή ήταν οι αλατισµένες ελιές, τα
λάχανα και τα βρεχτοκούκια. Το ίδιο καταγράφει σε ταξίδι του στη Χίο, στα
µέσα του 17ου αι. ο δραγουµάνος του Γαλλικού Προξενείου της Σµύρνης Jean
Gallad, επισηµαίνοντας την κακή διατροφή των µοναχών παρά τα πλούτη της
Μονής Χίου. Λίγο αργότερα, το 1974, ο Άγγλος φυσιοδίφης Sibthorp
παρακολούθησε µια τελετή για το πανηγύρι της Παναγίας στο Λήµνο, όπου: «
Ύστερα από το γεύµα έγινε δέηση µε πολλά σταυροκοπήµατα. Ο παπάς
ευλογούσε τον άρτον και τον οίνον. Κι από ένα πιάτο µοίρασε σ’ όλο τον
κόσµο βραστό στάρι, ελιές και σταφίδες…»
Η ΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Κυρίαρχη είναι η ελιά και κατά των εορτασµό της Κυριακής των Βαΐων. Στην
Κύπρο, για παράδειγµα, µε δύο φύλλα ελιάς οι πιστοί σχηµατίζουν σταυρό
τον οποίο κρεµούν πάνω τους. Κάθε οικογένεια δε φέρνει στην εκκλησία το
δικό της κλάδο που µένει εκεί για σαράντα µέρες, πριν µεταφερθεί στο σπίτι.
Στην Κρήτη γινόταν πλειστηριασµός, και ο χωρικός που κέρδιζε σε αυτόν είχε
την ευλογία να µεταφέρει την ηµέρα των Βαΐων το κλαδί της ελιάς από το δικό
του λιόφυτο. Σε πολλά µέρη το κλαδί της ελιάς µεταφέρεται το «αποσπερνό»
του Σαββάτου του Λαζάρου στην εκκλησία. Την εποµένη, όταν αρχίζει η
περιφορά της εικόνας γύρω από την εκκλησία, παραλαµβάνουν το κλαδί δύο
νέοι άνθρωποι, κατά προτίµηση έφηβοι, που προπορεύονται της ποµπής.
∆ίπλα στους νέους ο ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο και όταν ακουστεί η φράση
« άλλοι δε έκοπταν κλάδους από των δένδρων» , οι πιστοί κόβουν κλαδάκια
από την ελιά. Τα κλαδάκια αυτά κατά τη λαϊκή αντίληψη, έχουν ιαµατικές
ιδιότητες και φυλάσσονται στο εικονοστάσι. Πολλοί τα βάζουν σε λίγο νερό για
να ριζοβολήσουν και να τα φυτέψουν στους ελαιώνες τους, δίνουν δε µεγάλη
σηµασία σε αυτό το ριζοβόληµα, γιατί το δέντρο, που θα βλαστήσει έτσι στο
λιόφυτό τους θα είναι ιερό.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ
Οι παραδόσεις για τη δύναµη της ελιάς και του καρπού της είναι άφθονες,
γεµάτες φαντασία και συναντώνται σε πολλούς πολιτισµούς. Η παράδοση για
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το θαυµατουργό λάδι απαντάται στους αρχαίους Έλληνες αλλά και στους
Εβραίους.
Ο Παυσανίας, αναφέρει, ότι ο Καλλίµαχος κατασκεύασε και αφιέρωσε στη
θεά Αθηνά ένα χρυσό λύχνο, που οι Αθηναίοι γέµιζαν µε λάδι µια φορά το
χρόνο. Ο λύχνος, όµως, έκαιγε µέρα νύκτα µέχρι την επόµενη χρόνια, χωρίς
να τελειώνει το λάδι του.
Στην Εβραϊκή γιορτή της Χανουκά γιορτάζεται η νίκη των Μακκαβαίων
ενάντια στον Αντίοχο τον 4ο,που υπέταξε το Ισραήλ και θέλησε να επιβάλει
τον ελληνιστικό τρόπο ζωής. Όταν οι Εβραίοι κατάφεραν να πάρουν πίσω το
Ναό επιβαλλόταν να τον εξαγνίσουν. Για την τελετή διέθεταν µόνο λίγο ιερό
λάδι που δεν επαρκούσε για τις οκτώ µέρες που διαρκούσαν οι εξαγνιστικές
τελετές. Το θαύµα, όµως έγινε και η εννιάφωτη λυχνία, η menorah ή
hanukkiah, ήταν άσβεστη όλες τις µέρες του εξαγνισµού.
Ανάλογη είναι και η παράδοση της Παλαιάς ∆ιαθήκης που ακολουθεί. Μια
γυναίκα έµεινε χήρα και κινδύνευαν οι γιοι της να πουληθούν σκλάβοι, από
τους δανειστές του συζύγου της. Απευθύνθηκε στον Ελισαίο, που τη ρώτησε,
αν είχε λάδι στο σπίτι της. Η γυναίκα διέθετε λίγο λάδι, για να αρωµατίζει το
σώµα της. Ο Ελισαίος τη συµβούλεψε να ζητήσει από τους γείτονες όσα άδεια
δοχεία διέθεταν και στη συνέχεια να κλειδωθεί µε τα παιδιά της στο σπίτι,
όπως και έκανε. Με τη βοήθεια των γιων της και µε το λιγοστό λάδι που
διέθετε, κατάφεραν να γεµίσουν όλα τα δοχεία. Τα δοχεία πουλήθηκαν και έτσι
πλήρωσε τους δανειστές του συζύγου της και έσωσε τα παιδιά της.
Αντίστοιχα <<θαύµατα>> συναντάµε στη βόρεια Αφρική, αλλά και στη
Σάµο και την Κρήτη µε το ξεχείλισµα του λαδιού. Ο Ν. Πολίτης καταγράφει τη
δοξασία πως πολλών ανθρώπων τα πιθάρια µε το λάδι ξεχειλίζAν τόσο πολύ,
που µπορούσαν, να γεµίσουν και άλλα δοχεία αρκεί να έµεναν σιωπηλοί.
Στην Καλαµάτα υπάρχει επίσης η δοξασία για το λάδι που δεν << σώνεται>>.
Τα πιθάρια του λαδιού αναβλύζουν, του σταριού η ποσότητα αυξάνει, αρκεί να
περάσει από το σπίτι ο Αράπης, το καλό δαιµόνιο του σπιτιού.
Μαύρο, επίσης, στοιχειό εµφανιζόταν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας στον
Άγιο Νικόλαο της Σπλάντζιας, που είχε γίνει τζαµί. Μέσα σ’ αυτό υπήρχε
εικόνα του Αγίου. Ο Τούρκος που φύλαγε το τζαµί, έπρεπε να διατηρεί
µπροστά στην εικόνα µια καντήλα άσβηστη (ακοίµητη), γιατί διαφορετικά
έβγαινε ένα µαύρο στοιχειό και τον θανάτωνε.
Στην επόµενη παράδοση της Πελοποννήσου, η εµφάνιση του στοιχειού,
τροµοκράτησε το λιτρουβιάρη (εργάτη του ελαιοτριβείου).Σ’ ένα τούρκικο
λιτρουβιό, παρότι δεν λειτουργούσε, πολλές φορές ακουγότανε τη νύχτα τα
λιθάρια που γύριζαν. Ένας λιτρουβιδιάρης πηγαίνοντας να ταΐσει τ’ άλογό του,
τροµοκρατήθηκε, όταν αντίκρισε µέσα στη σκάφη µε τ’ άχυρο ένα στοιχειό µε
µια µατσούκα και µια τσιµπούκα αναµµένη.
Τα λιθάρια των ελαιοτριβείων ήταν τεράστιες πέτρες, που είχαν πολύ
µεγάλο βάρος. Στη Σύρο όµως, κάποτε, υπήρχαν ρωµαλέοι άνδρες που ‘χαν
την ικανότητα να ρίχνουν µακριά τις µυλόπετρες, όταν έπαιζαν το παιγνίδι µε
λιθάρι. Οι πέτρες αυτές υπάρχουν ακόµα και σήµερα στην Άνω Σύρα.
Στα Σωζοπολίτικα παραµύθια, διασώζεται ένας θρύλος µε θέµα κοινό στην
Ελλάδα και τον κόσµο, το θέµα της γονιµοποίησης µε βρώση φρούτου ή την
κατάποση νερού ή την όσφρηση λουλουδιού. Στη συγκεκριµένη παράδοση
ένα κορίτσι κατάπιε ‘’δάκρυ ελιάς ‘’,γέννησε ανδρειωµένο γιο και παρέµεινε
παρθένα µετά τον τοκετό. Το ‘’δάκρυ της ελιάς ‘’ είναι ένα είδος κόµµι, που
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τρέχει στον κορµό και τα κλαδιά της ελιάς και παλαιοτέρα χρησιµοποιήθηκε
αντί για λιβάνι.

ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ…
1. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ
Κάποτε µαζεύτηκαν όλα τα δέντρα και αποφάσισαν να εκλέξουν βασιλιά.
Πρότειναν στην ελιά όλα µαζί να γίνει βασιλιάς τους . Εκείνη όµως αρνήθηκε,
λέγοντας πως η αποστολή που της ανατέθηκε είναι να φροντίζει για το καλό
των ανθρώπων και είναι τόσο σηµαντική, που δεν της αφήνει χρόνο για να
ασχοληθεί µε θέµατα διακυβέρνησης.
2. Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΑΜΙ
Τον παλιό καιρό το καλάµι και η ελιά τσακώνονταν για το ποιος έχει
µεγαλύτερη αντοχή στο φύσηµα των ανέµων. Η ελιά έλεγε κοροϊδευτικά στο
καλάµι πόσο εύκολα λυγίζει και πόση λίγη είναι η αντοχή του. Ξαφνικά φυσά
δυνατός άνεµος και το µεν καλάµι λυγίζει, οι δε κλώνοι της ελιάς κουνιούνται.
Όταν φύσηξε δυνατότερος άνεµος, το καλάµι τα κατάφερε και δεν έσπασε, όχι
όµως και η ελιά που ξεριζώθηκε.
3. Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΡΙΕΛΙΑ
Οι Εβραίοι ετοιµάζονταν να σταυρώσουν το Χριστό και η Παναγία ανέβαινε
αλαφιασµένη το λόφο του Γολγοθά. Καθώς προχωρούσε απαρηγόρητη
µπερδεύεται σε µια αγριελιά, πιάνεται το φόρεµα της και σχίζεται. Τότε η
Παναγία γυρίζει και την καταριέται : <<την πίκρα µου να ‘χεις >>, και από τότε
οι καρποί της αγριελιάς είναι πικροί και δεν τρώγονται.
4. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΙΑ(α)
Ήταν η εποχή που οι Εβραίοι καταδίωκαν το Χριστό και αναζητούσε λίγη
ηρεµία. Φτάνοντας στη Γεσθηµανή αγκάλιασε µια ελιά, που έγειρε και τον
σκέπασε µε τα κλαδιά της. Οι διώκτες του πέρασαν δίχως να τον δουν και ο
Χριστός, αφού ευχαρίστησε την ελιά, την ευλόγησε.
5. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΙΑ(β)
Καταδιωκόµενος ο Χριστός από τους Εβραίους σταµατά κάτω από τον
ίσκιο µιας ελιάς και κουρασµένος αλλά και λυπηµένος, όπως ήταν, δάκρυσε.
Τα δάκρυα του πότισαν τις ρίζες της ελιάς και για αυτό είναι δέντρο µε
καρπούς ευλογηµένους.
Ο ΛΥΧΝΟΣ (του Αισώπου )
Ένας λύχνος καυχιόταν ότι λάµπει πιο πολύ και απ’ τον ήλιο. Φύσηξε,
όµως, αεράκι και έσβησε. Τότε αυτός που τον ξανάναψε του ψιθύρισε :
‘’φεγγε, λύχνε, και σιώπα, το φως του ήλιου δεν σβήνει ποτέ.’’

6.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
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Η ελιά και το λάδι είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την καθηµερινότητα των
ανθρώπων, έτσι µια σειρά από ήθη και έθιµα σχετίζονται µ’ αυτά.
Σε πολλές περιοχές της χώρας µας συνηθίζεται στη βασιλόπιτα της
Πρωτοχρονιάς να βάζουν µαζί µε το φλουρί και ένα καρπό ελιάς. Την
παραµονή της Πρωτοχρονιάς φτιάχνουν τηγανίτες, λουκουµάδες µέσα σε
µπόλικο φρέσκο λάδι, oι δε µαµάδες κτυπούν τα κεφάλια των παιδιών µε
κλαδί ελιάς και λένε: ‘’σαν την ελιά ‘’.
Ιδιαίτερη προτίµηση στο λάδι πιστεύεται πως δείχνουν οι καλικάντζαροι,
που προσπαθούν µπαίνοντας από τις χαραµάδες του σπιτιού να το
µαγαρίσουν. Έτσι στο Λαµπέτι του Πύργου, φρόντιζαν µε αγκάθια να κλείσουν
τις οπές του σπιτιού, τοποθετούσαν επίσης αγκάθια κοντά στα δοχεία του
λαδιού, ενώ παράλληλα ζωγράφιζαν το σχήµα του σταυρού σ’ αυτά.
Στη Μακεδονία για να απαλλαγούν από τους καλικάντζαρους που ξέρουν
ότι τους αρέσει το λάδι, φτιάχνουν <<λαλαγγίτες>>, λουκουµάδες,
πιστεύοντας ότι τους ζεµατίζουν. Η οικοδέσποινα µαζί µε τα παιδιά της
τηγανίζει τους ‘’λαλαγγίτες‘’, ενώ ο πατέρας του σπιτιού, φορώντας ένα µακρύ
µαύρο ρούχο, είναι έξω απ’ την πόρτα του σπιτιού και τραγουδά:
Κι γω σκαντζός και συ σκαντζός
Άιντε να χορέψουµε
Τραχανά να βρέξουµε.
Προσπαθεί να προκαλεί θόρυβο όσο διαρκεί το τηγάνισµα, οπότε οι
καλικάντζαροι έχουν εξολοθρευτεί. Στη Λέσβο συνηθίζουν να τηγανίζουν
‘’πλακούντια ‘’, ως δώρο για τους καλικάντζαρους, προσπαθώντας να τους
εξευµενίσουν.
Στην Καππαδοκία, την παραµονή των Θεοφανίων, τα παιδιά των
χριστιανών άναβαν µεγάλες φωτιές, τα ‘’σάγια’’, και έκαιγαν το Σιφώτ ή
Σιφώτη, για να καθαρίσει η πόλη απ’ το µίασµα που προκαλεί. Αυτή τη µέρα
οι χριστιανοί πρόσφεραν µεγάλες ποσότητες λαδιού στις εκκλησίες για να
κάψουν το Σιφώτη. Στα Σύλατα της ίδιας περιοχής έκαιγαν το Σιφώτη και οι
νέοι φιλονικούσαν ποιος θα βάλει φωτιά στο σωρό µε τα κλαδιά. Το δικαίωµα
αυτό αποκτούσε όποιος προσέφερε στην εκκλησία του χωριού τη µεγαλύτερη
ποσότητα λαδιού. Η προσφορά λαδιού στις εκκλησίες, συνηθιζόταν στην
Κρήτη, στην Κάρπαθο, και στην Καππαδοκία, όπως αναφέρεται στα
βυζαντινά τραγούδια της δρακοντοκτονίας του Αγίου Γεωργίου.
Ακόµα και σήµερα στις ελαιοκοµικές περιοχές, οι πιστοί κάνουν τάµατα
στους Αγίους µεγάλες ποσότητες λαδιού, ή τάζουν ν’ ανάψουν τα καντήλια
των Αγίων µε το πρώτο λάδι της παραγωγής, ή ακόµη χαρίζουν ολόκληρους
ελαιώνες σε εκκλησίες και µοναστήρια εκφράζοντας µ’ αυτό τον τρόπο την
ευγνωµοσύνη τους. Αυτό συνέβαινε και την εποχή του Βυζαντίου, όπου οι
αυτοκράτορες δώριζαν στα µοναστήρια ελαιώνες προκείµενου να
εξασφαλίζουν το απαραίτητο λάδι για τη ‘’λυχνοκαία’’, αλλά και επαρκή
ποσότητα βρώσιµων ελιών για τη νηστεία.
Στη γιορτή του Κλήδονα που οι κοπέλες περιµένουν µε λαχτάρα, αν θα
ενδώσει ο καλός τους, χρησιµοποιείται και πάλι το λάδι ως µέσο µε µαντική
δύναµη. Στην Κέρκυρα στάζουν µια σταγόνα λαδιού στο νύχι του αντίχειρα και
βγαίνουν αµίλητες στον ήλιο, κάνουν ευχές και- παρατηρώντας µε προσοχήβλέπουν το µέλλοντα σύζυγο τους.
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Το λάδι από το καντήλι του Αγίου Νικολάου, που καίει άσβεστο σε κάθε
λογής πλεούµενο, είναι φυλακτό για τους ναυτικούς, αλλά και κείνο που
γαληνεύει τη φουρτουνιασµένη θάλασσα. Συνήθιζαν, µάλιστα, να ρίχνουν λάδι
από το καντήλι στη µανιασµένη θάλασσα, αλλά και να κρεµούν ασκούς λαδιού
τρυπηµένους στην πρύµνη, ώστε να περιορίζεται η ορµή των κυµάτων.
Φυλακτό και µέσο θεραπείας θεωρείται, επίσης, το λάδι από τα καντήλια όλων
των µεγάλων προσκυνηµάτων, όπως της Παναγίας της Τήνου, των Αγίων
Ταξιαρχών και του Αγίου Ραφαήλ της Λέσβου, του Αγίου Νεκταρίου της
Αίγινας.
Οι ψαράδες που χρησιµοποιούν πυροφάνι ή καµάκι αναµειγνύουν άµµο µε
λάδι και πετώντας τα στη θάλασσα κάνουν τη <<λαδιά >>, πετυχαίνοντας η
επιφάνεια της θάλασσας ν’ αποκτήσει διαύγεια και το φως να διαθλάται σε
µεγάλα βάθη. Παλαιοτέρα, που δεν υπήρχε ειδικός εξοπλισµός για τους
σφουγγαράδες της Καλύµνου, για να βουτούν χωρίς να καταπίνουν νερό,
δάγκωναν µε τα δόντια τους ένα σφουγγάρι, λαδωµένο κατά το ήµισυ.
Λάδι καίµε στο καντήλι του σπιτιού µας ζητώντας το έλεος του θεού και
απ’ αυτό στα ελαιοπαραγωγικά νησιά οι µανάδες σταυρώνουν τα µικρά
παιδιά, για να µη βλέπουν εφιάλτες, όπως επίσης λάδι και κρασί,
προσφέρεται στη τελετή του γάµου, στις κηδείες και τα µνηµόσυνα. Στην
Κρήτη το µαξιλάρι του νεκρού γεµιζόταν µε φύλλα ελιάς και κατά τη διάρκεια
της ταφής ραίνεται ο νεκρός µε λάδι, σχηµατίζοντας το σύµβολο του σταυρού,
ενώ εννιά µέρες µετά την ταφή (εννιάµερα ) αδειάζουν το λάδι του καντηλιού
πάνω στον τάφο (καντηλόχυµα ) και σχετική είναι η παρακάτω µαντινάδα ;
Όχου όχου το κακορίζικο και πώς θα δει τον Άδη
Και πώς θα του τη ρίξουνε την καντηλιά το λάδι …
Στη Μάνη, πετούν κλαδιά ελιάς πάνω στον τάφο.
Στη Λακωνία, η πεθερά υποδέχεται το γαµπρό στο σπίτι χτυπώντας τον
ελαφρά µ’ ένα σιδερένιο αντικείµενο και χύνοντας λάδι στο κατώφλι του
σπιτιού, για να ‘ναι σιδερένιος, υγιής, και ο δρόµος του λάδι, χωρίς εµπόδια.
Όχι µόνο λάδι, αλλά φύλλα και κλωνάρια ελιάς χρησιµοποιούνται σε
διάφορες εκδηλώσεις. Στην Κύπρο καπνίζουν τη νύφη µε φύλλα ελιάς, πριν
να φύγει από το σπίτι για την τελετή του γάµου, και τραγουδούν:
Φωνάξετε της µάνας της
Να ‘ρτη να την καπνίσει
Με καπνιστήρι τσε ελιά
Να την ποσαιρετήσει…
Τα στέφανα του γάµου φτιάχνονται ακόµα και σήµερα από τρυφερούς
κλώνους ελιάς σε πολλά µέρη της Ελλάδας, όπως επίσης υποδέχονται τα
νεογέννητα στο σπίτι στεφανώνοντας τα µε στεφάνι ελιάς, κάτι που συνέβαινε
και στην αρχαιότητα, αλλά µόνο για τ’ αγόρια.
Στην Κύπρο δίνουν στα νεογέννητα µια στάλα νερό σε φύλλο ελιάς, για να
αποκτήσουν ευρωστία και µακροβιότητα, ενώ µε δυο φύλλα σχηµατίζουν
σταυρό που φορούν.
Φύλλα ελιάς σαλιωµένα ρίχνουν στο τζάκι τα κορίτσια και λένε :
Αν καεί θα ψοφήσει
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Κι αν πηδήξει θα ζήσει
Έτσι, αν καούν τα φύλλα, ό,τι µελέτησαν νοερά, δεν θα πραγµατοποιηθεί
ενώ, αν ανασηκωθούν, θα ευοδωθεί η σκέψη τους.
Μετά την ελαιοσυλλογή οι καλλιεργητές παίρνουν ένα κλαδί ελιάς
φορτωµένο µε καρπό και το βάζουν στο εικονοστάσι του σπιτιού και, όταν
ξεραθεί, το τρίβουν και το σκορπούν στα λιοστάσια, για να δοθεί ευλογία, σε
όλα τα δέντρα και καλή σοδειά την επόµενη χρόνια.

Το κλωνάρι της ελιάς είναι απαραίτητο στο στεφάνι του Μάη, αλλά δίνεται
και στους πιστούς την Κυριακή των Βαΐων µαζί µε φύλλα φοίνικα περίτεχνα
πλεγµένα. Στην Ανατολική Κρήτη κάνουν πλειστηριασµό και αυτός που
κερδίζει φέρνει από τον ελαιώνα του κλαδιά, για τη µέρα των Βαΐων. Πολλοί
είναι εκείνοι που τα βάζουν σε νερό, για να κάνουν ρίζες και, αν το κλαδάκι
αυτό ριζοβολήσει, το φυτεύουν σ’ ένα ελαιώνα που θεωρείται πλέον ιερός.

ΤΟ ΛΑ∆Ι ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ
Το λάδι χρησιµοποιήθηκε ως φάρµακο από την αρχαιότητα µέχρι και
σήµερα. Ο Ιπποκράτης ασχολήθηκε επισταµένα µε τη χρήση του λαδιού και
αναφέρεται λεπτοµερώς στις περιπτώσεις που βοηθά, όπως επίσης στις
περιπτώσεις που πρέπει ν’ αποφεύγεται.
Στο βιβλίο του ‘’∆ιαιτητική και Θεραπευτική’’ αναφέρει πως : ‘’…το λάδι το
χειµώνα εµποδίζει τη θερµότητα ν’ αποµακρύνεται από το σώµα, ενώ το
καλοκαίρι λειώνει τη σάρκα καθώς αυτή ζεσταίνεται, λόγω της εποχής…η
εντριβή µε λάδι και νερό µαλακώνει το σώµα…’’
Με το ζεστό λάδι, συνιστούσε, να τρίβονται όσες γυναίκες είχαν αποβάλει,
στις περιπτώσεις µητρορραγίας έδινε βρασµένα φύλλα αγριελιάς µε ξύδι, ενώ
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σε όσες κοιλοπονούσαν, ’’…µείγµα ρετσινιού κοκκορεβιθιάς, µέλι, λάδι και
αρωµατικό κρασί ‘’.
Στο θέµα ‘’ Περί ελκών ‘’,διαχωρίζει τα τραύµατα σε µεγάλα, όπου πρέπει
ν’ αποφεύγεται η χρήση λαδιού και στα µικρά, όπου τοποθετείται γάζα
µουσκεµένη σε κρασί και σκεπάζεται µε µαλλί βρεγµένο σε λάδι. Για τα
οιδήµατα και τις φλεγµονές προτείνει καταπλάσµατα, που παρασκευάζονται
από βρασµένο φλόµο, φύλλα τριφυλλιού, επίµετρου και πόλιου, ενώ για τις
πληγές στα γεννητικά όργανα κατάπλασµα από κοπανισµένα φύλλα ελιάς,
βάτου, κισσού και ροδιάς. Οι βρασµένες βρούβες (σινάπι )µε λάδι είναι το
ιδανικό καθαρτικό.
Τις θεραπευτικές ιδιότητες του λαδιού και της ελιάς, αναφέρει και ο
Πλούταρχος και µάλιστα λέει πως το ‘’ υδρέλαιο ‘’(νερό και λάδι) είναι ιδανικό
για τη µαστίτιδα.
Αργότερα ο Πλίνιος, αναφέρει, ότι το λάδι που παράγεται από άγουρες
ελιές χωρίς τη χρήση ζεστού νερού, ‘’το οµφάκινον’’, είναι το καλύτερο
φάρµακο. Τα φύλλα της ελιάς ,ως ρόφηµα, προτείνονται για το έλκος του
στόµαχου και ως κολλύριο για τα κόκκινα µάτια.
Το ‘’οµφάκινον ‘’του Πλίνιου στο πέρασµα των χρόνων δίνει τη θέση του
στο ‘’οµφαρµάκιον ‘’του µοναχού Αγάπιου του Κρήτα, που σε σωζόµενο
σύγγραµµα, το θεωρεί παχυντικό και δυναµωτικό, προσφέρεται ως αντίδοτο
σε δηλητηριάσεις, ως έµπλαστρο και υλικό των αλοιφών. Η συνταγή που δίνει
για τα οιδήµατα είναι βρεγµένη ψίχα ψωµιού σε νερό και λάδι, που ζυµώνεται
και γίνεται έµπλαστρο.
Ο µοναχός Γυµνάσιος ο Αγιορείτης που έζησε τον προηγούµενο αιώνα
δίνει µια σειρά από συνταγές µε ακριβή δοσολογία υλικών. Έτσι για τις
ρευµατικές παθήσεις συστήνει την παρακάτω αλοιφή :’’ αλεύρι, µισή οκά
λάδι,5 κρόκους αυγών,1 κουταλάκι αλάτι, ένα φλιτζάνι ξίδι ‘’.Τα τραύµατα,
αφού καθαριστούν σχολαστικά, αλείφονται µε µείγµα ρακής, λαδιού, και
καµφοράς. Για τα σπυριά, η αλοιφή που παρασκευάζεται, περιέχει: 50 δράµια
Χιώτικη µαστιχα,50 δράµια κερι,50 δράµια λιβάνι, 100 δράµια λάδι.
Σε χειρόγραφο κώδικα –εγκόλπιο του 1780-1800 ο µητροπολίτης Ωλένης
Ιωσήφ δίνει τις δικές του συνταγές. Για το δάγκωµα από σκύλο χρησιµοποιεί
λάδι, κερί, κρασί, πρόβιο ξύγκι, σερνικό λιβάνι, ρετσίνι αφόριο και
αλατόπισσα. Για τα τραύµατα φτιάχνει αλοιφή µε ξύγκι πρόβιο, που βράζει
µαζί µε σαρκοτρόφι (biserula pelecinus) µέχρι να µείνει ελάχιστο ζουµί και τότε
προστίθεται λάδι και κερί. Καθαρισµένα ραπάνια που τηγανίζονται µε λάδι
στύβονται στα πονεµένα αυτιά.
Οι απλοί άνθρωποι των ελαιοπαραγωγικών περιοχών θεωρούσαν το λάδι
φάρµακο για κάθε νόσο, που τους συνόδευε από τη γέννηση µέχρι το θάνατο.
Εντριβή µε ζεστό λάδι έκαναν στις ετοιµόγεννες, εντριβή έκαναν και στα
νεογέννητα, χαµοµήλι µε λάδι συστήνουν οι γιαγιάδες µέχρι σήµερα για τους
κολικούς των βρεφών. Λάδι έπιναν για τις παθήσεις της χολής, τη
δυσκοιλιότητα και για να µη µεθούν. Τα εύθραυστα νύχια δυναµώνουν όταν
βουτιούνται σε λάδι, τα χέρια αποκτούν λεία υφή και λευκότερη όψη όταν
τρίβονται µε λαδολέµονο.
Τα φύλλα της ελιάς, για τα οποία γίνονται τελευταία πολλές συζητήσεις,
χρησιµοποιήθηκαν ως αφέψηµα για την αντιπυρετική και αντισηπτική τους
δράση.
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ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
. Αν νοιώθει κάποιος στο λαιµό του λαδίλα, πιστεύεται ότι κάποιος τον
κακολογεί.
. Όταν βγάζει κάποιος λάδι από ένα δοχείο δεν πρέπει να το ξαναχύσει
µέσα στο ίδιο δοχείο, γιατί θεωρείται κακό.
. Όποιος έχει ελιές στο πρόσωπο θα γίνει ελεήµονας.
. Αν χυθεί λάδι στο σπίτι είναι κακό σηµάδι. Αν χυθεί λάδι πάνω σε
κάποιον τότε θ’ αρρωστήσει, κατ’ άλλους θα παντρευτεί. Κατά το Μεσαίωνα,
εθεωρείτο από τους Έλληνες κακός οιωνός να χυθεί κρασί, ενώ, αν χυνόταν
λάδι, ήταν σηµάδι ευµάρειας και αφθονίας. Το ίδιο πίστευαν και οι Γάλλοι.
Κατά τη διάρκεια της στέψης του βασιλιά της Γαλλίας, Φίλιππου Αυγούστου το
1181 µ.Χ, όπως καταγράφει ο χρονογράφος Rigord, έσπασαν τρία καντήλια
που κρέµονταν και µε το λάδι τους άλειψαν το µέτωπο του βασιλιά. Ο Rigor
σχολιάζει το γεγονός ; ‘’…ως σηµείο της αφθονίας των δώρων, άτινα το Άγιο
Πνεύµα επεδαψίλευσεν αυτώ από του ύψους των ουρανών…’’
. Αν το λάδι της κολυµπήθρας κατά την διάρκεια του µυστηρίου χωριστεί
στα δυο και το µεγαλύτερο µέρος πάει προς τη µεριά του παιδιού, τότε θα
είναι τυχερό. Αν όµως πάει προς τον ανάδοχο, τότε η τύχη θα χαµογελάσει σ’
αυτόν, και αν το λάδι σχηµατίσει σταυρό, ο νεοφώτιστος θα αφιερωθεί στο
Θεό.
. Το ουράνιο τόξο ή για το λαό το ζωνάρι της Παναγιάς, αποτελεί για τους
αγρότες σίγουρη πρόβλεψη για τη σοδειά της χρονιάς. Στην Πελοπόννησο το
κόκκινο χρώµα αντιστοιχεί στο κρασί, το κίτρινο στο σιτάρι και αν υπερισχύσει
το πράσινο, το χρώµα του λαδιού, τα πιθάρια θα ‘ναι γεµάτα και οι αγρότες
πλουσιότεροι.
ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑΤΑ
Το λάδι και η ελιά, από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα, είναι ένα ισχυρό
µέσο αποτροπής του κακού και της βασκανίας.
Στην Αρχαία Ελλάδα, όποιος είχε πονοκέφαλο έδενε ένα κοµµάτι ύφασµα
γύρω από το κεφάλι του , που συγκρατούσε φύλλο ελιάς, στο οποίο έγραφαν
τη λέξη ‘’Αθηνά ‘’.
Στην Κύπρο µε φύλλα ελιάς, που παρέµειναν για σαράντα µέρες στην
Αγια Τράπεζα, καπνίζουν, θυµιατίζουν το σπίτι και όλα τα υπάρχοντα τους,
για να ξορκίσουν το κακό µάτι. Στα ∆ωδεκάνησα, για να ηρεµήσουν τα µωρά,
που κλαίνε χωρίς λόγο, καλούν µια Μαρία, που θυµιατίζει το µωρό µε
κάρβουνα και τρία φύλλα ελιάς.
Στην Κέρκυρα, για να ξεµατιάσουν τα παιδιά, ζυµώνουν λίγο αλεύρι µε το
λάδι απ’ το καντήλι του σπιτιού και κάνουν το σχήµα του σταυρού στο µέτωπο
του µατιασµένου, λέγοντας κάποια προσευχή.
Η πιο διαδεδοµένη πρακτική, που εφαρµόζεται σ’ ολόκληρη την Ελλάδα,
είναι το ξεµάτιασµα µε νερό και τρεις σταγόνες λάδι. Γεµίζουν ένα µικρό
ποτήρι µε νερό, το σταυρώνουν τρεις φορές και, ενώ λένε µια προσευχή ή ένα
ξόρκι, ρίχνουν τις σταγόνες του λαδιού. Όταν το λάδι διαλύεται υπάρχει
µάτιασµα.
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Για τις πληγές, που δεν επουλώνονται ή έχουν πύον, παίρνουν ένα
κοµµάτι βαµβάκι το βουτούν στο λάδι και το ζεσταίνουν στο φως ενός κεριού,
σταυρώνουν τρεις φορές και στην Ηλεία λένε:
‘’Εκαθότανε η Παναγιά η ∆έσποινα στο χρυσό της θρόνο και έραβε του
Ιησού Χριστού το φόρεµα και της έπεσε το χρυσό της βελόνι από τα χρυσά
της χέρια και εχτύπησε στο χέρι ( ή πόδι ή κεφάλι ) της /του …,ούτε πόνεσε,
ούτε µάτωσε, ούτε όµπυασε, ούτε γιατρό γύρεψε, εγιατρεύτηκε απ’ της
Παναγιάς το χρυσό χέρι. ‘’
Για την αιµορραγία της µύτης στη Χώρα Σφακίων, σταυρώνουν τρεις
φορές µε κλώνο ελιάς τη µύτη και λένε:
‘’Πάνω στα όρη στ’ άρρωστα
τρέχει λίµνη κόκκινη.
Άγγελοι τη βαστούνε,
άλλοι δένουν κι άλλοι λύνουν
και το Θεό παρακαλούνε. ‘’
Με ζεστό λάδι σ’ ένα βαµβάκι, στο Κάστρο και το Νιοχώρι της Ηλείας,
σταυρώνουν τρεις φορές, για να περάσει η κοψά και λένε :
‘’Άγιοι Ανάργυροι θαυµατουργοί, πρώτοι γιατροί του κόσµου. Ο Οβραίος ο
λοβός το Χριστό ελόχεψε. Μήτε τον ελόχεψε, µήτε κάµωµα έκαµε.’’
‘Η λένε τρεις φορές, επίσης, τα παρακάτω λόγια:
‘’Οι Οβραίοι, τα σκυλιά, το Χριστό σταυρώσανε. Ούτε σούβλισε, ούτε
πόνεσε, ούτε παρακάτωµα έκαµε.’’
Για τη ρουσούµπελη, φλεγµονή που κοκκινίζει, πρήζεται και είναι ζεστή
βάζουν σ’ ένα ποτήρι λάδι, ξύδι και µια κόκκινη κλωστή από υφαντό απλάδι,
δεµένη κόµπο και, αφού σταυρώσουν το πονεµένο µέλος, λένε :
‘’Άγιοι Ανάργυροι θαυµατουργοί και λειτουργοί, πρώτοι γιατροί του
κόσµου. ∆ωρεάν ελάβατε, δωρεάν εδώσατε και ηµάς…’’

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑ∆Ι
. Ο χωριάτης τις ελιές δυο δυό.
Λέγεται για οποίον δεν έχει τρόπους.
. Συν δυο κουµπάρε τις ελιές. (Μεσσηνίας )
. Φάε, κουµπάρε λάχανα, στον πάτο πλέει το λάδι. (Ήπειρος )
. Αµπέλι του χεριού σου
συκιά του κυρού σου
και ελιά του παππού σου
και οικία του καιρού σου (Σαντορίνη )
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Ο µέσος χρόνος ζωής του αµπελιού είναι µερικά χρόνια,( περίπου 15 ),η
διάρκεια ζωής της συκιάς λίγο µεγαλύτερη, αλλά η ελιά είναι δέντρο
αιωνόβιο. Έτσι το αµπέλι όποιος το φυτέψει το τρυγά, τους καρπούς της
συκιάς τους γεύεται ο γιος του και της ελιάς ο εγγονός του.
. Αµπέλι στις µέρες σου κι ελιές του κυρού σου. (Καρπάθου )
. Του Αυγούστου το νερό σκορδούλα στην ελιά. (Χίου )
Η σκορδούλα : κορδύλη, πανώλη
.Του Αυγούστου το νερό η σκορδούλα των ιλιών. (Λέσβου )
Αν βρέξει τον Αύγουστο προκαλείται βλάβη στις ελιές. Στην Αρκαδία, λένε,
ότι δεν κάνουν καρπό, δριµιάζονται.
. Ήρθε του Σταυρού και σταύρωσε η ελιά το λάδι. (Πελοπόννησος )
. Του Σιφνιού τα ποδοσίδι, τρεις ελιές κ’ ένα κροµµύδι. ( Κύθνου )
Το Σιφνέικο ποδοσίδι µια ελιά και ‘να κροµµύδι. ( Μήλου ).
. Λευκιανέκο απεδοσίδι µια ελιά κ΄ ένα κροµµύδι.
Αποδοσίδια, ποδοσίδια, πεσκέσια : τα επισκεπτήρια των αρχαίων, τα ξένια
ή φιλοδωρήµατα. Οι παροιµίες αυτές αναφέρονται στην αφιλοτιµία των
κατοίκων της Σίφνου, της Λεύκας της Πάρου που στέλνουν στους φίλους
τους ευτελή δώρα.
. Μας εδώσατε µια ελιά και θέλετε να πάρετε ένα τουλούµι λάδι. (Αθηνών )
Όταν για ένα ευτελές ∆ώρο ζητείται µεγάλο αντάλλαγµα.
. Μήδ’ ιλιά χουρίς ξεράδ’
µηδ΄ αθρούπους χουρίς ψιγάδ’. (Πλωµαρίου )
Είναι αδύνατο να βρεθεί άνθρωπος χωρίς ψεγάδι, ελάττωµα.
Απ’ το θέρος στις ελιές ποτέ δε σώνονται οι δουλειές. (Λέσβου )
Οι πιο βαριές δουλειές γίνονται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.
. Αλείφθει ο τροχός λάδι για τούτο δε φωνάζει
. Τον τροχό αν δεν τον αλείψεις λάδι δεν κυλάει.
Λέγεται για τη δωροδοκία.
. Άξια τιµή του ποντικού να πέσει στο λάδι.
Μεγάλο κατόρθωµα ,µη αναµενόµενο
. Η αλήθεια πλέει σαν το λάδι στο νερό.
. Άλλος µπέης άλλα λάδια. ( Μάνης )
Ο νέος άρχοντας καινοτοµεί, αλλά, ήταν και συνήθεια του µπέη να
εισπραχτεί, ως φόρο λάδι, ακόµα κι αν είχε εισπραχτεί από τον
προηγούµενο.
. Κλέφτει το λάδι και άφτει στους αγίους.
. Εχύθει το λάδι µου και πάει στη µαγειριά µου.
. Να λείψουν τα λάδια µου, να ιδώ τις µαγειριές σου.
. Έφαγε η φακή το λάδι.
. Αγόραζε λάδι κορφή, κρασί µέση και πάτο µέλι.
. Λάδι να παίρνεις στην αρχή, κρασί από τη µέση και µέλι από τον πάτο.
(Καστελόριζου )
. Άκουσες λάδι τρέχα, άκουσες στεφάνι τρέχα. (Πελοποννήσου )
. Αλί του που δεν έχει απ’ το σκώτια του παιδί κι απ’ το κιούπι του λαδί.
(Θάσος )
. Άλλοι κλαιν και δέρνονται κι άλλοι βγάλου το λάδι. (Κως )
Άλλοι υποφέρουν και άλλοι γλεντούν.
. Αµπούλας τα λάδια σου. ( Ζάκυνθος )
Να ‘χεις καλή σοδειά.
. Απ’ την πέτρα βγαίνει λάδι.
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Λέγεται για τους δραστήριους, αλλά και για τους εκµεταλλευτές.
.∆ίχως λάδι δίχως ξύδι πως θα κάνουµε ταξίδι. ( Κρήτη )
Για την εργασία που γίνεται χωρίς τα απαραίτητο εφόδια.
. Η κάργα βγάζει λάδι. ( Πελοπόννησος )
Η προσπάθεια αποδίδει καρπούς.
. Ίσια ,ίσια λιες και λάδι. ( Ίµβρος )
Η αξία του λαδιού δεν συγκρίνεται µε την αξία των ελιών.
. Απ’ το ρωγί στο λαδικό, και απ’ το λαδικό στο ρωγί. ( Λάστα Γορτυνίας )
Ρωγι, είναι το δοχείο φύλαξης του λαδιού, είδος προχοίδας από
λευκοσίδηρο, έχει σχήµα κωνοειδές µε δυο στόµια και κοινώς αποκαλείται,
λαδικό. Η παραπάνω παροιµία λέγεται για τους περιαυτολογούντες.
. Λάδι βρέχει στην Κορώνη.
Λέγεται για τα γνωστά πράγµατα.
. Κολοκύθια µε το λάδι, κολοτούµπες το βράδυ. ( Ηπείρου )
∆εν χορταίνει κάποιος µε τα κολοκύθια.
. Λαδ’ βρεχ’ κάστανα χιονίζ’. ( Μακεδονία )
. Λάδι να βρέξει δεν τον µέλλει.
Λέγεται για τους αδιάφορους.
. Νηστεύοµε το λάδι, αλλά τρώµε το Λαδά. ( Πελοπόννησος )
Αποφεύγουµε τα κακά και κάνουµε τα χειρότερα.
. Ρίχνει το λάδι µε τα’ αδράχτι. ( Ήπειρος )
Βάζει το λάδι σε µικρές ποσότητες, είναι τσιγκούνης.
. Άντρα θέλω εγώ το βράδυ
κι ας µην έχει ο λύχνος λάδι. (Κρήτης )
Για όσους έχουν παράλογες απαιτήσεις
. Εγωοίµας των απάντρευτω(ν)
ζωή τηνέ περνούµε
κροµµύδια και παστές ελιές
ψωµάκι οντέ το βρούµε. (Κρήτης )
Ψέγεται η αγαµία, οι άγαµοι παραπονιούνται για το φτωχό διαιτολόγιο τους
µιας και δεν έχουν σύζυγο να το επιµελείται.
. Βαφτίζου τσι µυρώνου άρα µ’ ζήσε, ειδέ µ’ ζήσει. (Λέσβου )
. Βαφτίζω και µυρώνω. (Λέσβου )
. Βαφτίζω και µυρώνω, άρα ζήσει και µη ζήσει. (Λέσβου )
.Βαφτίζω και µυρώνω και προκόψει , µην προκόψει. (Κεφαλονιάς )
Κάνω, ότι περνά από το χέρι µου .
. Γυναίκα µε λυχνάρι αν δεις γελασµένος θε να βγεις. ( Ηπείρου )
. Γυναίκα µε λύχνο και άλογο την άνοιξη µη διαλέξεις.
Είναι επισφαλής η επιλογή γυναίκας στο ηµίφως και άλογου την άνοιξη.
. Του καλοκαιριού το δείπνο νοστιµίζει µε το λύχνο.
. Έγινε ο λύχνος θυµιατό
κ’ η κουτσουλιά λιβάνι
κ’ έπεσαν τ’ άστρα τ’ ουρανού
και τα τσιµπούν οι διάνοι. ( Κεφαλληνίας )
Για τους αγενείς που κατέκτησαν αξιώµατα και περιφρονούν τους ευγενείς
που δυστυχούν.
. Άναψε κερί να δεις τον λύχνον. (Κύπρου )
Για τους απρόσεκτους, που δεν βλέπουν τα προφανή και µάταια τα
αναζητούν. Είναι το αντίστοιχο του αρχαίου : ‘’ Άψαντες λύχνον, λυχνείον
εζητούµεν. ‘’
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. Ηύραν οι άπλυτοι νερό
κ’ οι άλουστοι σαπούνι,
ηύραν κ’ οι ξυπόλυτοι
καλίκια µε τις άντζες. (Σύµης )
Για τους νεόπλουτους και για όσους ανάξια πλούτισαν. Άντζες, είναι οι
χαµηλές µπότες.
. Γαιδάρου κεφαλή µη σαπουνίσεις.
. Χάνεις κόπο και σαπούνι
σαπουνίζοντας γουρούνι. ( Κεφαλληνίας )
. ∆ε σε βρίσκω στο λινό µήδε στο ληνοπάτι. (∆ηµητσάνας )
για όσους επιµένουν στην ίδια άποψη και διαστρεβλώνουν τα πάντα.

ΠΑΡΟΙΜΙΩ∆ΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ
. Του βγήκε το λάδι.
∆υσκολεύτηκε.
. Της πικρής ελιάς τα βάσανα. ( Τρίπολη )
Για όποιον τράβηξε τα πάνδεινα, όπως η ελιά που ραβδίζεται, συνθλίβεται
και ζεµατίζεται για να βγει το λάδι.
.Βρέθηκε απανωλαδιά. ( Μεσσηνίας )
. Βγήκε λάδι.
. Για όσους αποκρύπτουν την ενοχή τους και µένουν ατιµώρητοι. Έτσι,
χρησιµοποιείται το παρατσούκλι απανωλαδάς.
. Την έκαµε τη λαδιά.
Έκανε παράπτωµα.
. Γλιστερός σα το λάδι.
Λέγεται, για τους πονηρούς που καταφέρνουν πάντα να διαφύγουν τον
έλεγχο ή τιµωρία.

ΕΥΧΕΣ
. Άµπουλας τα λάδια σου. (Ζάκυνθος )
Καλή σοδειά.
.Ας πάει σα το καράβι στο λάδι. ( Χίος )
Ας πάει στο καλό.
. Ένα καράβι λάδι. ( Κύθηρα )
Λέγεται στο ελαιοτριβείο, για καλή απόδοση σε λάδι.
. Λάδι η στράτα σου. ( Πελοπόννησος )
.Όπως θα γεµίσει του Χριστού το τραπέζι έτσι να γεµίσουν και τα δέντρα
σας ελιές. (Σκιάθος )
. Ως τα εννιά µε του λαδ’. ( Μακεδονία )
Είναι ευχή του γάµου, σε εννιά µήνες να γίνει και η βάπτιση του παιδιού
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ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ (ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ)
Α. Ελαιοχώρι :
1. οικισµός του νοµού Αιτωλοακαρνανίας
2. χωριό του νοµού Αρκαδίας
3. οικισµός του νοµού Αττικής
4. χωριό του νοµού Αχαΐας
5. οικισµός του νοµού Εύβοιας
6. χωριό του νοµού Καβάλας
7. οικισµός του νοµού Λακωνίας
8. χωριό του νοµού Λακωνίας
9. χωριό του νοµού Μεσσηνίας
Β. Ελαιοχωρια :
Χωριό του νοµού Χαλκιδικής
Γ. Ελαιοφυτο:
1. οικισµός του νοµού Αιτωλοακαρνανίας
2. χωριό του νοµού Μεσσηνίας
∆. Ελιά
1. οικισµός του νοµού Αρκαδίας
2. χωριό του νοµού Έβρου
3. οικισµός του νοµού Εύβοιας
4. χωριό του νοµού Ηρακλείου
5. οικισµός του νοµού Θεσπρωτίας
6. οικισµός και χωριό του νοµου Λακωνίας
7. οικισµός του νοµού Λάρισας
8. χωριό του νοµου Μεσσηνίας
9. οικισµός του νοµου Πρέβεζας
10. χωριό του νοµου Φωκίδας
11. χωριο της Χαλκιδικής
Ε. Ελαιών
1. οικισµός του νοµου Εύβοιας
2. οικισµός του νοµου Αχαΐας
3. οικισµός του νοµου Φωκίδας
4. οικισµός του νοµου Σερρών
5. χωριο του νοµου Ηλείας µε 326 κατοίκους και υψόµετρο 100 µέτρων.
Βρίσκεται κοντά στον Πύργο και ονοµαζόταν Μαλαπασι.
ΣΤ. Ελαιότοπος
Μικρός πεδινός οικισµός µε 490 κατοίκους που βρίσκεται κοντά στο Κουρτεσι
του νοµου Ηλείας.
Ζ. Λαδικό
Πεδινός οικισµός , στην επαρχία Ολυµπίας , του νόµου Ηλείας που βρίσκεται
κοντά στο Καλλίκωµο.
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Η. Λαδικού
Οικισµός στο νοµό Φθιώτιδας.
Θ. Λαδοχώρι
Ηµιορεινός οικισµός του νόµου Θεσπρωτίας, νότια της Ηγουµενίτσας.

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
1. Ελιά
Ακρωτήριο στις νοτιοδυτικές ακτές της Λέσβου

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Α. Ελαία :
1. Αρχαία πόλη της Αιόλιδας της Μικράς Ασίας, το προηγούµενο
όνοµα της οποίας ήταν Κιδαινίς. Ήταν αποικία των Αθηναίων που
την έκτισε ο Μενεσθέας επιστρέφοντας από την Τροία. Γνώρισε
µεγάλη ακµή στα ελληνιστικά χρόνια ως επίνειο της Περγάµου. Το
190 π.χ πολιορκήθηκε από τον Αντίοχο και το 90 π.χ
καταστράφηκε από σεισµό. Κατά το Μεσαίωνα υπήρξε έδρα
επισκοπής, που υπαγόταν στην µητρόπολη της Εφέσου.
2. Αρχαία πόλη στην Κρήτη ανάµεσα στα Φαλάσαρνα και την Κίσσαµο .
Β. Ελαιούς ::
1. Αρχαία πόλη και όρµος στη Θρακική χερσόνησο και είχε ιερό
αφιερωµένο στον Πρωτεσίλαο.
2. Κωµόπολη κοντά στη Λίρτα της Αργολίδας
3. Αττικός δήµος της Ιπποθοωντίδας φυλής
4.Ονοµα διαφόρων νήσων στη Αττική, Ρόδο, Κιλικία, και αλλού.
Συνοικίες : Ελαιουργική, Λαδάδικα

ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Αναφέρεται πολλές φορές στην Παλαιά και την Καινή ∆ιαθήκη. Βρίσκεται
κοντά στα Ιεροσόλυµα και χωρίζεται από αυτά µε την κοιλάδα του Ιωσαφάτ
την οποία διαρρέει ο ποταµός Κέδρωνας. Ονοµάστηκε έτσι γιατί παλαιοτέρα
καλυπτόταν από πολλές ελιές, σήµερα σώζονται λίγες κοντά στη Γεσθηµανή.
Το όρος των Ελαιών έχει τρεις κορυφές, η προς βορρά λεγόταν Σκοπός, η
προς νότο Όρος του Σκανδάλου, όπου ο Σολόµωντας έκτισε ναό για τις
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παλλακίδες του (κατά άλλους έκτισε ειδωλολατρικό ναό) και η µεσαία Όρος
των Γαλιλαίων. Εκεί στα χρόνια του Χριστού υπήρχε ξενώνας για τους
προσκυνητές που ερχόταν από τη Γαλιλαία.
Στη Παλαιά ∆ιαθήκη αναφέρεται
ήδη ως ιερό όρος των Εβραίων,
όµως στη συνέχεια συνδέθηκε µε
διάφορα γεγονότα της ζωής του
Χριστού. Στο όρος των Ελαιών
καταυλιζόταν µε τους µαθητές του
όταν επισκεπτόταν τα Ιεροσόλυµα
και σε αυτό έκανε την τελευταία του
οµιλία. Στο όρος των Γαλιλαίων,
τοποθετείται η εµφάνιση του
Χριστού µετά την ανάσταση και στο
ίδιο µέρος έγινε η Ανάληψη του.

El Greco: το όροσ των Ελαιών

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ
1. Τα Λιοστάσια ή Ελαιοστάσιον (σε συµβόλαιο του 1898), περιοχή µέσα
στην Αµαλιάδα Β∆ του Ανεµόµυλου προς την Αγια Άννα, όπου
πρωτοκαλλιεργηθηκαν ελιές.
2. Σκατζαγριλιά (σε συµβόλαιο του 1938),περιοχή που είχε πολλές
σκατζαγριλιές, άγριες ελιές, µε ψιλά φύλλα και µικρούς καρπούς. Οι πρώτοι
κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν τρόµαζαν (σκιαζόταν) στο σκοτάδι της νύκτας
από τους ίσκιους των αγριελιών και έτσι προέκυψε η ονοµασία της περιοχής.
3. Χαµολιό και Χαµολιές, περιοχή κοντά στο νοσοκοµείο και αναφέρεται σε
συµβόλαιο του 1894 και του 1927.Ηταν αραιοκατοικηµένη και περιβαλλόταν
από καλλιεργήσιµες εκτάσεις.
4. Η Ελιά του Σερίµπεη, στο κτήµα του Σερίµπεη και σήµερα είναι µέσα
στην αυλή του τρίτου δηµοτικού. Εικάζεται , ότι υπήρξε τόπος απαγχονισµού
κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Μετά τα Ορλωφικά το 1770 οι Τούρκοι
ετοιµαζόταν να εκδικηθούν τους Έλληνες, όµως ο κίνδυνος από το βορρά
τους αναγκάζει να στείλουν εκεί δυνάµεις και έτσι οι ντόπιοι γλίτωσαν την
κρεµάλα στην ελιά του Σερίµπεη. Αυτό θεωρήθηκε θαύµα της Παναγιάς της
Φραγκαβίλλας και γιορτάζεται την Τρίτη του Πάσχα. Ο Θ. Σιµιτζής, αναφέρει,
ότι πριν το 1912 και µέχρι το 1960, όταν έκλειναν τα σχολεία, στην Ελιά του
Σερίµπεη γινόταν πετροπόλεµος, µε σφεντόνες, ανάµεσα στους Καλιτσαίους
και τους ∆ερβι-Τσελεπιώτες. Αργότερα ήταν τόπος εκδροµών για τα σχολεία
αλλά και τόπος ραντεβού για τους ερωτευµένους.
5. Κοµµατά Ελιά, περιοχή απέναντι από το µοναστήρι του Προφήτη Ηλία.
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ΕΠΙΘΕΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑ∆Ι
Την εποχή του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου γίνεται αναφορά στον
Ελαδά, χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για όνοµα ή δηλώνει επάγγελµα ή
παραγωγό λαδιού. Σε κάποια κείµενα της ίδιας εποχής, αναφέρεται και ως
Ελλαδάς ή Ελλαδικός, πιθανά ως ο προερχόµενος από την Ελλάδα που
βρίθει από ελιές.
Είναι, όµως γεγονός, ότι µέχρι σήµερα συνηθίζονται τα επίθετα Λαδάς,
Λαδόπουλος, Λαδάκης, Λαδέλης, Λιοδάκης Λαδικός, Κατσίγαρης,
Κατσιγαράκης, Νερολαδάκης και άλλα.
1. Λαδάς Μανουήλ. Φιλικός και αγωνιστής του 1821 που γεννήθηκε στη
Σητεία και καταγόταν από την οικογένεια του Μαγδαληνού, άλλαξε όµως, το
όνοµα του για να κόψει κάθε δεσµό µε το µικρότερο αδελφό του που είχε γίνει
γενίτσαρος.
Εκπατρίστηκε στη Σµύρνη όπου φοίτησε στην Ευαγγελική
σχολή και στη συνέχεια ασχολήθηκε µε το εµπόριο του λαδιού από όπου
προέρχεται και το όνοµα του. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, έλαβε µέρος στην
Κρητική Επανάσταση και διορίστηκε γραµµατέας των οικονοµικών από τον
αρµοστή Τοµπάζη. Το 1828 έγινε αντιπρόσωπος της επαρχίας της Σητείας και
µέλος του Κρητικού Συµβουλίου, µέχρι το 1830.
2.
ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ
Α. Από την αρχαία Ελληνική γλώσσα
Ελαία : ελιά
Ελαιήεις, ελαιοφυής : κατάφυτος τόπος από ελιές
Ελάινος : αυτός που έχει κατασκευαστεί από ξύλο ελιάς
Ελαιολόγος : αυτός που µαζεύει ελιές
Ελαιοφόρος : ο παραγωγός
Ελαιών : το κτήµα µε τις ελιές
Β. Από τη Νεοελληνική γλώσσα
Ελαία : ελιά
Ελαιεµπορία : εµπόριο λαδιού
Ελαιέµπορος : έµπορος λαδιού, ο λαδέµπορος
Ελαικός : ο παραγόµενος από τα έλαια
Ελαιοβαφής : ο βαµµένος µε ελαιόχρωµα
Ελαιογόνος : αυτός που παράγει λάδι
Ελαιογραφία : ο πίνακας µε ελαιοχρώµατα, ελαιόχρωµια
Ελαιογραφώ : ζωγραφίζω µε ελαιοχρώµατα
Ελαιόδενδρον :το δένδρο της ελιάς, το λιόδενδρο
Ελαιοδεψία : κατεργασία δέρµατος µε λάδι
Ελαιοδοχείο : το λαδικό, το ρόι
Ελαιόκαρπος : ο καρπός της ελιάς
Ελαιοκοµείο : το εργοστάσιο που κατεργάζεται το λάδι
Ελαιοκοµία : ελαιοκαλιέργεια
Ελαιοκοµικός :αυτός που έχει σχέση µε την ελαιοκοµία
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Ελαιοκόµος : ο ειδικευµένος στην ελαιοκοµία, ο ελαιοπαραγωγός
Ελαιόλαδο : το λάδι, ο χυµός του ελαιοκάρπου, το έλαιο
Ελαιόµυλος: το υδροκίνητο ελαιοτριβείο
Ελαιοπαραγωγή : η ετήσια παραγωγή λαδιού
Ελαιοπιεστήριο : το ελαιοτριβείο, το λιοτρίβι
Ελαιόπιττα ; η πίττα µε τον πυρήνα, ή η ελαιόπλακα
Ελαιοπυρήνας : ο πυρήνας της ελιάς, ή λιοκόκκι, ή λιοκούκουτσο
Ελαιοπώλης : αυτός που πωλεί λάδι
Ελαιοπωλείο : ο χώρος ή το κατάστηµα πώλησης λαδιού
Ελαιοτριβείο :το λιτρουβιό ή ελαιουργείο
Ελαιότρυγο: το κατακάθι στα δοχεία λαδιού, η µούργα
Ελαιουργία : η βιοµηχανική παρασκευή λαδιού, η ελαιοποιία
Ελαιοφυτο : ο κατάφυτος µε ελιές, η ελαιοφυτεία, το λιοστάσι
Ελαιόχρους : αυτός που έχει το χρώµα του λαδιού, ο λαδής
Ελαιόχρωµα : η λαδοµπογιά
Ελαιώδης :αυτός που έχει τη σύσταση του λαδιού
Ελαιώνας : το λιοστάσι
Γ. ΝΤΟΠΟΛΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ
Αγουρόλαδο : το λάδι που παράγεται από τις πράσινες ελιές της Μάνης
Αητονυχολιές ή καλαµατιανές ή ξενικές ή κορακολιές : είδος επιτραπέζιας
ελιάς
Αδράχτι ή φυτίλι :το ξύλινο πιεστήριο
Αθέρµιγο λάδι ή άδολο ή απάρθενο : το λάδι που βγαίνει χωρίς τη προσθήκη
ζεστού νερού
Αλεσιά, η κοψιά :η ποσότητα των ελιών που αλέθεται κάθε φορά στο αλώνι
Αλουπός : το κατακάθι του άβραστου λαδιού
Αλώνι :το µέρος που γινόταν η πολτοποίηση των ελιών, ο κόθρος, ή
Ελαιόµυλος ή στρώση
Απαλέτης : ο πελάτης του λιοτριβιού
Αργάτης ή εργάτης :ο κατακόρυφος περιστρεφόµενος άξονας που µε τη
βοήθεια του ασκείται µεγαλύτερη πίεση
Βάκλα ή ντέµπλα : η ξύλινη ράβδος που κτυπούν τις ελιές
Βίδα : το πιεστήριο
Βούρνα ή γούρνα :η σκάφη
Γαλιάντρα :το χειροκίνητο πιεστήριο
Εργοστάσιο :το ελαιοτριβείο
Ζυµάρι ή ζύµη ή χαµούρι : ο ελαιοπολτός
Θέρµισµα ; βρέξιµο µε καυτό νερό των σάκων, που περιείχαν τον ελαιοπολτό
για να βγει ευκολότερα το λάδι
Καδί ή καδή : το ξύλινο ή µεταλλικό δοχείο που µαζεύεται ο ελαιοπολτός για
να τοποθετηθεί από το αλώνι στους σάκους και να πιεστεί.
Καλογερόλαδο :η ποσότητα του λαδιού που µένει στο λεγένι
Καλόγερος, κατσίγαρος : τα υγρά απόβλητα του ελαιοτριβείου
Καραβοκύρης :ο υπεύθυνος του ελαιοτριβείου
Καραγκιόζα :το µεταλλικό πιεστήριο
Κατωλίθι ή κατάρι ή βώλι : η κάτω πέτρα, που βρίσκεται στο αλώνι
Κούπης :ο βοηθός του καραβοκύρη
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Κύλιντρας: η κυλινδρική ή η σχήµατος κόλουρου κώνου πέτρα µε την οποία
άλεθαν τις ελιές τον προηγούµενο αιώνα.
Λαδούσα, λαδοντενεκές :δοχείο µεταφοράς λαδιού που χωρούσε περίπου 40
οκάδες λάδι.
Λαίνα, πιθάρι : πήλινο δοχείο λαδιού που χωρούσε από 50 µέχρι 150 οκάδες.
Λεγένι : εντοιχισµένη δεξαµενή που συγκεντρωνόταν τα απόβλητα από την
επεξεργασία του λαδιού
Λιθάρια :οι πέτρινοι κύλινδροι που άλεθαν τις ελιές.
Λιµπί ή λίµπος ή δάνη του µύλου ή κασέλα : ορθογώνιο παραλληλόγραµµο,
µεταλλικό σκεύος µε δυο χωρίσµατα ,όπου συγκεντρωνόταν το νερό, το λάδι .
Λιοκόκκι ή χαµούρι :ο πυρήνας που αποµένει µετά το στύψιµο του
ελαιοπολτού
Λιοστάσι ή λιόφυτο ή λιοφόριν: ο ελαιώνας
Λιοτρίβισµα : το άλεσµα των ελιών
Λιτριβαραίοι ή λιτρουβιάρηδες: οι εργάτες του ελαιοτριβείου
Λιτριβιό ή λιτρουβιό ή αλετρουβειδιό ή λαδαριό ή τριβάδι:το ελαιοτριβείο που
κινείται µε τη βοήθεια ζώων
Μανέλα : ξύλο µήκους 2 µέτρων περίπου, που τοποθετείται στο πιεστήριο.
Μέτρο : µεταλλικό δοχείο, που χωρούσε 2 οκάδες λάδι.
Μηχανή : το µεταλλικό πιεστήριο για την πίεση του ελαιοπολτού.
Μούργα ή µούντρα ή τζύζουρος :τα στερεά υπόλοιπα του λαδιού.
Ξελίµπισµα : ο διαχωρισµός του λαδιού από το νερό που γινόταν µε τους
µαστραπάδες, µεταλλικά κανάτια, ή ρηχά µεταλλικά πιάτα, όταν η ποσότητα
του λαδιού ήταν µικρή.
Πανωλίθι ή πανάρι ή τρίφτης : η πάνω µυλόπετρα που γυρίζει και πολτοποιεί
τις ελιές
Στάγγωµα : το στύψιµο του ελαιοπολτού
Στάµα : η ποσότητα ελαιοπολτού που τοποθετείται στο πιεστήριο
Στασιά : το σύνολο των σάκων που τοποθετούνται στο πιεστήριο
Τσαντίλα, ντορβάς, σάκος ή σφυρίδα ή τσόλι ή τσουπί ή τσούλι ή τσέπι ή
µουντάφι :ο σάκος µε σχήµα ορθογώνιο, που ήταν φτιαγµένος από µαλλί
κατσίκας ή χορτάρινο σπάγκο και στα νεώτερα χρόνια από πλαστικό, πάνω
στον οποίο έβαζαν τον ελαιοπολτός.
Τσούρµο :οι εργάτες του ελαιοτριβείου.
Φάγνα : το φαγητό των ζωών του λιοτριβιού
Φάµπρικα : το ελαιοτριβείο
Χάι- χούπ :παλιός τύπος χειροκίνητου λιοτριβιού
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ
Στις περιοχές, που η κύρια καλλιέργεια είναι αυτή της ελιάς, τα δηµοτικά
τραγούδια εκφράζουν το θαυµασµό των ανθρώπων για την ελιά και τις
ιδιότητες του λαδιού. Παροµοιάζονται τα µάτια της αγαπηµένης η του
αγαπηµένου µε καρπό ελιάς, και η πικράδα του καρπού ταυτίζεται µε τις
πίκρες της ζωής.
Είναι δεντρά πολλά στη γης,
Σα την ελιά δεν είναι
Βρέχει, χιονίζει, λιάζεται
Μα πάντα δροσερή ναι.
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Που τρώει λάδι και ψωµί
Η λαδωτό πιτάρι
∆εν τόνε πιάνουν σαϊτιές
Του χαροµακελάρη.
Που τρώει λάδι πορπατεί
Στου ∆ιγενή τα ζάλα
Μα και στα χρόνια ξεπερνά
Το γερο Μαθουσάλα.
Πουλάκι βγήκε από τη γη και βγήκε από τον Άδη
Και πήγε κι έκαµε φωλιά σε µιας ελιάς κλωνάρι
Που ναι τα φύλλα της πικρά και τ’ άνθια της φαρµάκι.
Τα µάτια σου ναι σαν ελιές
Απάνω στο κλωνάρι
Τα φρύδια σου καµαρωτά
Σα δυο µερών φεγγάρι.
Εγώ αγαπάω την ελιά
γιατί κάνει το λάδι
Και φέγγει της αγάπης µου
Οντέ δειπνά το βράδυ.

Οι « ελιές », είναι σηµάδια που δηλώνουν γοητεία…
Τσ’ ελιές απούχεις στο λαιµό,
θα σου τσι ξεριζώσω,
γιατί µου δίνουν µαχαιριές,
όντε θα σ’ ανταµώσω.
Του φεγγαριού θα ακλουθώ
Να µπω στην κάµαρη σου
Να σου φιλήσω την ελιά
Κι ανέ µε διώξεις ξιά σου.
Από την πόρτα σου περνώ, Αιγιώτισα, κι από τη γειτονιά σου, κόρη
µε τις ελιές και µε τα µαύρα µάτια...
Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον που βρίσκονται οι « ελιές ». Πολλές φορές είναι το
κρυφό σηµάδι αναγνώρισης των ερωτευµένων µετά από πολύχρονη απουσία
στη ξενιτιά.
- Πες µου σηµάδια του σπιτιού και τότες να πιστέψω
- Ανάµεσα στην κάµαρη χρυσό καντήλι ανάφτει, και φέγγει σου που γδύνεσαι
και πλέκεις τα µαλλιά σου, φέγγει σου τις γλυκές αυγές που τα καλά σου
βάζεις…
- Πες µου σηµάδια του κορµιού, σηµάδια της αγάπης
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- Έχεις ελιά στα στήθη σου κι ελιά στην αµασχάλη και ανάµεσα στα δύο βυζιά
τ’ άστρα και το φεγγάρι.
- Ξένε µου, εσύ είσαι ο άνδρας µου, εσύ είσαι κι ο καλός µου.
Οι καθηµερινές ασχολίες την περίοδο της ελαιοσυλλογής
πειράγµατα, έρωτες µεταξύ των δυο φύλων

συνυπάρχουν µε

Στα ελιδοµαζώµατα θα ν’ έρθω στο χωριο σου
Κι α δε σµίξουµε τα δυο, το φταίξιµο δικό σου.
Λιανολιδάκι θα γενώ µε τα λιανολιδάκια
Να µε µαζώνει π’ αγαπώ µε τ’ άσπρα της χεράκια.

Έλα πάρε το καλάθι όµορφη µου κοπελιά
Κι εγώ βαστώ τη σκάλα ν’ ανεβαίνεις στην ελιά.
Σα γεµίσεις το καλάθι θα πιαστούµε στα φιλιά
Και θα βγάλουµε το λάδι από κάτω απ’ την ελιά.
Ήρθε ο σεβντάς και µ’ ήβρηκε στσ’ ελιές απού µαζώνω
Κι απ’την πολλή την ταραχή, έσπασα κι ένα κλώνο.
Μαζωχτάδες και µαζώχτρες θα τα λέµε πότες πότες.
Κι αφορµή Θάν’ οι ελιές να χουµε κι άλλες δουλειές.
Σαν αποκάµουν οι ελιές ίντα αφορµή θα βρίσκεις
Να παίρνεις το καλάθι σου να ‘ρχεσαι να µε βρίσκεις.
∆ε σου µιλώ σκυλόψυχη ώστε να µου µιλήσεις
Και σα το λάδι να γενείς, κι ετσά να κιτρινίσεις.
Σαν αποκάµουν οι ελιές, αρχίζει το ροδίκιο,
Θα παίρνω το καλάθι µου να ‘ρχοµαι να σε βρίσκω.
Το πόσο πλούσιος είναι ο γαµπρός η η νύφη υπολογίζεται µε τις
ελιές που έχει.
Εµπέψανε µου προξενιά κι απού το σιορ Τζανάκη
Μα θέληµα δεν έβαλα, γιατί ‘ναι κοπελάκι.
Απούχει εις το τόπο µας µεγάλο το κουράδι,
µέλισσες έχει αµέτρητες, ελιές έχει χιλιάδες,
κι έχουν και τα περβόλια του όµορφες πρασινάδες.
Πλούσιος µπορεί να είναι όποιος έχει πολλές ελιές, αλλά τα χρόνια
Τουρκοκρατίας πλήρωνε βαρύ φόρο (της δεκάτης).
Ένας κοντός κοντούτσικος είχ’ όµορφη γυναίκα
κι εβαροχαρατσώσαν τον, εννιά χιλιάδες άσπρα.
Πουλεί περβόλια, λιόφυτα, σπίθια και κρεβατίνες,
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της

Μα κείνα δεν εφτάξανε, τη λυγερή στολίζει.
Όποιος έχει λάδι στα πιθάρια του δεν φοβάται βαρυχειµωνιά.
Σιγά σιγά βρεχειν ο θεός και σιγανά χιονίζει
κι έχει το κρύγιος στα βουνά, το χιόνι στις Μαδάρες.
Κι Απούχει απίδια ροδωτά και σπίθια ροδώµενα
κι έχει και στάρι και κρασί και λάδι στα πιθάρια, και
στα βαρέλια του κρασί και ξύλα στην αυλή του κι
έχει και κόρη όµορφη και στη φωθιά καθίζει, δεν τον γνοιάζει ο
βοριάς αν βρέχει κι αν χιονίζει.
Στο επόµενο ριζίτικο τραγούδι µιλά για το τάµα του ναυτικού στο
Χριστό και τα απαραίτητα της βάπτισης.
Αφρουγκαστήτε να σας πω του γεµιστή τα βάλη
Καράβιν εκιντύνευε στης Μπαρµπαριάς τα µέρη…
…Πάψε Χριστέ τσι θάλασσες και τσι βαριές φουρτούνες
να βαπτιστώ στη χάρη κι εγώ και τα παιδιά µου,
να φέρν’ οκάδες το κερί και µίστατα το λάδι
και µε το πετροκόφινο τ’ αρσενικό λιβάνι…
Τα πάθη της ελιάς εξιστορεί το παρακάτω δηµοτικό τραγούδι
Στο δέντρο απάνω γίνοµαι,
σείοµαι κι ανεµίζοµαι,
φυσάει και καµπανίζοµαι, στην κλάρα τραµπαλίζοµαι.
Με το ραβδί ραβδίζοµαι, κάτω στη γη γκρεµίζοµαι.
Και σαν θα µαζευτώ και στα κοφίνια σοδιαστώ
στο λίθο θε να πατηθώ, θα λειώσω και θα τσακιστώ
και θα µεταµορφωθώ, κίτρινο αίµα θα γίνω, στη Βενετιά θε να σταλώ.
Στο δηµοτικό, που ακολουθεί, το οποίο και χορεύεται, πληροφορούµαστε
ότι δεν εννοείται µοναστήρι χωρίς ελαιώνες µιας και ελιές ήταν απαραίτητες
για την περίοδο της νηστείας και το λάδι για τα καντήλια.
Πέρα στους πέρα κάµπους που είναι οι ελιές
Είναι ’να µοναστήρι που παν’ οι κοπελιές…
Στην περιοχή της Αµαλιάδας αναφέρεται για τη µονή του Αγίου Νικολάου
στο Φραγκαπήδηµα στην απογραφή του Γκριµάνι(1700 µ.Χ) ότι διαθέτει στο
τεριτόριο της Αρκαδίας, 140 ρίζες ελιές και στο µοναστήρι υπάρχουν 30 ακόµη
ρίζες. Στο κατάστιχο των µοναστηριών της Πελοποννήσου του1829 της 1ης
εκκλησιαστικής επιτροπής αναγράφονται για το ίδιο µοναστήρι, µεταξύ των
άλλων και 80 ελαιόδεντρα.
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ΣΤΟΝ ΕΝΤΕΧΝΟ ΛΟΓΟ
Α. ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ
Η ελιά, το κόσµηµα της Ελληνικής γης που αποτελεί σύµβολο
σταθερότητας, υποµονής και ελπίδας, έχει αποτελέσει πηγή έµπνευσης
πολλών ποιητών, µε αποτέλεσµα να γράψουν πολλά ποιήµατα προς τιµήν
της.
Έντονη είναι η παρουσία της ελιάς και του λαδιού και στην ‘’Ιλιάδα’’,
αφού εκεί οι θεοί την χρησιµοποιούσαν όχι µόνο για να αλείψουν µε το λάδι
της τα άψυχα σώµατα των αγαπηµένων τους προσώπων αλλά και για να
αλειφθούν κι οι ίδιοι.
Ο ∆ίας διατάζει τον Απόλλωνα να αλείψει το άψυχο
σώµα του γιου του Σαρπηδόνα µε λάδι. Το ίδιο κάνουν τόσο οι Αχαιοί για το
άψυχο σώµα του Πάτροκλου, όσο και η Αφροδίτη για το άψυχο σώµα του
Έκτορα.
Με άφθαρτο λάδι όµως αρωµατίζεται και η θεά του κάλλους Αφροδίτη.
Επιπλέον ο νεαρός Εύφορβος, παροµοιάζεται µε τρυφερό δέντρο ελιάς, στη
‘’µεστή Άρεως’’, Ιλιάδα.
Για την ελιά, γίνεται εκτενής αναφορά και στο έπος του Οµήρου ‘’Οδύσσεια’’.
Στην οµηρική εποχή, το ξύλο της ελιάς χρησιµοποιούνταν πάρα πολύ. Ο
µπαλτάς που χρησιµοποιούσε ο Οδυσσέας για να κατασκευάσει τη σχεδία
του, ήταν από ελιά. Ένα ξύλο ελιάς προόριζε για ραβδί του ο Κύκλωπας
Πολύφηµος. Το κρεβάτι του Οδυσσέα και της Πηνελόπης ήταν ένα κρεβάτι
µε…ρίζες ελιάς. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί, ότι η ελιά συνοδεύει τον Οµηρικό
άνθρωπο στον Κάτω Κόσµο (Μαρτύριο Τάνταλου).
Στη ρίζα µιας ελιάς καθισµένοι ,ο Οδυσσέας και η Αθηνά, επεξεργάζονται
τον τρόπο µε τον οποίο ο Οδυσσέας µε τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς, θα
εξοντώσει τους µνηστήρες. Η ελιά µάλιστα αποτέλεσε αποδεικτικό στοιχείο,
µέσω του οποίου ο Οδυσσέας πείστηκε ότι βρίσκεται στην πατρίδα του, την
Ιθάκη. Αυτή ήταν το καταφύγιό του όταν έφτασε στη Σχερία.
Στον κήπο του Αλκίνοου, η ελιά βρίσκεται σε περίοπτη θέση. Ο Όµηρος
κάνει σαφή διαχωρισµό της ελιάς που ονοµάζει ‘’φυλίη’’ και της ήµερης
«ελαίη». Παρουσιάζει µάλιστα τον Οδυσσέα να σέρνεται ολόγυµνος σαν
σκουλήκι στην γη των Φαιάκων, µέχρι που βρήκε καταφύγιο στο δάσος,
όπου φύονταν µαζί άγριες και ήµερες ελιές. Ακόµη και η θεά Αθηνά,
παρηγορεί τον Οδυσσέα κάτω από το ιερό της δέντρο :
‘’… πάρε µακριά και λούσε τον στου ποταµού το ρέµα
µετά και λάδι αθάνατο πιάσε λαδάλειψέ τον,
µε ρούχα θεϊκά γύρου βαλε και τύλιξέ τον
και τα γοργά τα δίδυµα τα αδέρφια συνοδεία,
στον ύπνο και τον θάνατον δώστον για τη Λυκία…’’
Επιπροσθέτως, µπορεί το λάδι της ελιάς να µην αποτελούσε τροφή στην
Οµηρική εποχή, αλλά σίγουρα ήταν ένδειξη πλούτου και ισχύος. Ο Οδυσσέας
για παράδειγµα, είχε στην αποθήκη του εκτός των άλλων και µυρωδάτο λάδι.
Το λάδι είναι απαραίτητο µετά το λουτρό, γιατί δίνει στο σώµα
ελαστικότητα και χάρη. Ένα χρυσό ροΐ γεµάτο λάδι δίνει στην Ναυσικά η
µητέρα της για να τρίψει το σώµα της. Με λάδι από το ίδιο ροΐ τρίβει κι ο
Οδυσσέας το δικό του σώµα. Παρόµοια εικόνα παρουσιάζεται και στη
ραψωδία ψ αφού ο Οδυσσέας βγαίνοντας από το λουτρό, αλειµµένος µε λάδι
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όπως ήταν, για να εµφανιστεί µπροστά στη γυναίκα του την Πηνελόπη,
έµοιαζε µε αθάνατο θεό.
Β. ΠΟΙΗΣΗ
Τόσο οι ποιητές όσο και οι πεζογράφοι τιµούν και υµνούν το δέντρο και
τον καρπό της ελιάς. Η εικόνα του δέντρου και η γεύση του λαδιού και της
βρώσιµης ελιάς αποτελεί για τους Έλληνες συλλογική µνήµη, στοιχεία της
καθηµερινότητας.
Ταυτίζονται µε τα γνωρίσµατα της, τους ρόζους, τα ‘’ δάκρυα ‘’, τις ρυτίδες,
είναι στοιχεία και της δικής τους ζωής. Θαυµάζεται για την αντοχή της, τη
µακροβιότητα της, την παραγωγικότητα της, την ολιγάρκεια της.
Εντυπωσιάζονται µε το θαλερό φύλλωµα της το ήρεµο θρόισµα της, την
θεωρούν ιερή και ευλογηµένη, όπως και τους καρπούς της.
Ο Κωστής Παλαµάς υµνεί την ελιά την τιµηµένη και εξηγεί τους λόγους.
Είµαι του ήλιου η θυγατέρα
η πιο απ’ όλες χαιδευτή
χρόνια η αγάπη του πατέρα
σ’ αυτόν τον κόσµο µε κρατεί.
Όσο να γείρω νεκρωµένη,
Αυτόν το µάτι µου ζητεί.
Ε είµαι η ελιά η τιµηµένη.
Όπου κι αν λάχω κατοικία,
δεν µου απολείπουν οι καρποί.
Ως τα βαθιά µου γερατειά
∆ε βρίσκω στη δουλειά ντροπή.
Μ’ έχει ο θεός ευλογηµένη
Κι είµαι γεµάτη προκοπή.
Είµαι η ελιά η τιµηµένη.
Φρίκη, ερηµιά, νερό, σκοτάδι
Τη γη τη θάψαν µια φορά.
Εµέ ζωής φέρνει σηµάδι
Στο Νώε η περιστερά.
Όλης της γης είχα γραµµένη
Την οµορφάδα και χαρά.
είµαι η ελιά η τιµηµένη.
Εδώ στον ίσκιο µου αποκάτου
Ήρθ’ ο Χριστός ν’ αναπαυθεί
Κι ακούστηκε η γλυκιά λαλιά του
Λίγο προτού να σταυρωθεί.
Το δάκρυ Του, δροσιά αγιασµένη,
Έχει στη ρίζα µου χωθεί.
Είµαι η ελιά η τιµηµένη.
Και φως πραότατο χαρίζω
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Εγώ στην άγρια τη νυχτιά
Τον πλούτο πια δεν τον φωτίζω
Συ µ’ ευλογείς φτωχολογιά.
Κι αν απ’ τον άνθρωπο διωγµένη,
Μα φέγγω προς στην Παναγιά
Είµαι η ελιά η τιµηµένη.
Θεωρεί την ελιά ένα από τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού τοπίου και
γράφει στις ‘’Πατρίδες ‘’
Εκεί που ακόµα ζουν οι Φαίακες
του Ο µηρου και σµίγει η Ανατολή
µ’ ένα φιλί στη ∆ύση
και ανθεί παντού µε την ελιά το κυπαρίσσι,
βαθύχρωµη στολή στο γαλανό του Απείρου…
…Ποιο, απάνω από τα χρυσά κορµιά των Παρθενώνων
κι απ’ τα’ ασηµένια τα µαλλιά των ελαιώνων
έτσι ποιο φως τη γαλαζώνει την ηµέρα ;

Την αειθαλή ελιά, θαυµάζει ο Α. Πορφύρας
Ούτ’ ένα φύλλο. Πέσανε και σκόρπισαν.
Σπασµένα κλωνάρια ολόγυρα µου.
Και µέσα στα συντρίµµια αυτά, γεια και χαρά σου εσένα.
Ακοµ’ ανθείς ελιά µου.
Α, πως ο αγέρας ο τρελός απάνω τους χιµάει και πως κτυπιούνται.
Μόνο µονάχα εσύ παράµερα, στου Κηφισού το πλάι γιορτάζεις µεσ’στο
πόνο.
Ας’ τα κι ας κλαιν στην παγωνιά την άγρια, κι ας βογκούνε
στης µπόρας τη µαυρίλα.
Εγώ κοντά σου στέκοµαι, ν’ ακούσω να µου πούνε
τ’ αµάραντα σου φύλλα
Ν’ ακούσω να µου πουν σιγά τα πρόσχαρα τους χείλη
πως είναι, µες στα χιόνια.
Είναι ψυχές µες στο βοριά, κι όµως το φως τ’ Απρίλη
γύρω τους φέγγει αιώνια.
Ο Λάµπρος Πορφύρας επιθυµεί να γείρει σε κορµό αιωνόβιας ελιάς.
… Να ‘χω γείρει στη γρια ελιά µας να γρικώ,
σκυφτός, ν ‘αχολογούνε τα γέλια τους απ’ της ζωής
µακριά το πανηγύρι…
Κοιτάζοντας την Πάργα ο Ανδρέας Κάλβος, καλοτυχίζει τους Παργινούς.
…Σεις µόνον που εκλαδεύσατε
την Παργινήν ελαία,
σεις απ’τον αθάνατο
λόγο µόνον ετράφητε,
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εσείς, ω ανδρείοι.
Ο Ιωάννης Πολέµης γράφει για την ταπεινότητα του δέντρου και την
παραγωγικότητα της.
…Εσύ ‘σαι πάντα ταπεινή, πάντα δουλεύτρα, σκύβεις
µ’ όλα τα πλούτη που κρατάς µ’ όλο το βιός που κρύβεις.
Γι’ αυτό απ’ τα πρώτα νιάτα σου, που τα φιλούν οι άνεµοι
ως τα βαθιά γεράµατα, που το κορµί σου τρέµει
και γέρνει κάθε σου κλαδί και κάθε παρακλάδι
µέσα στον κούφιο σου κορµό δε σου ‘λειψε το λάδι.
Ο Άγγελος Σικελιανός, που ήταν θερµός φυσιολάτρης γράφει:
Στον ελαιώνα εκοιτόµουν,
που ευωδίαζε το λιόφυλλο
ξερό και το χορτάρι.
Τα διάφωτα µατόκλαδα
µόκλειεν ο βόγγος των ελιών,
τα χάδια από τ’ αγέρια…
Ανάτρεµε η µυριόφυλλη
Σπιθοβολή στα αιθέρια.
Και λες, αιθεροπλάνητη
το µεσηµέρι, ως λάβαρο
στο αγέρι και ως εικόνα,
στη χλιά µεσηµεριάτικη
γαλήνη του ελαιώνα.
Σε άλλο ποίηµα αναφέρει:
…Και λαγαρός κι ασάλευτος
ο αγέρας του ελαιώνα.
Μήδε καπνίζουν οι ελιές
µιαν άχνη προς τον ήλιο…
Ο Νίκος Καζαντζάκης δίνει ως στοιχείο του σπιτικού, που ευηµερεί, την
πλούσια συγκοµιδή, στην ‘’Οδύσσεια ‘’του και συνοπτικά περιγράφει τη
διαδικασία παραγωγής του λαδιού µε τα παραδοσιακά πιεστήρια.
…Ευτυχές φέτο κλίβαζαν οι ελιές
χοντρό καρπό γεµάτες.
Κι ο νοικοκύρης κοκορεύεται,
χύνουν οι ελιές στο νου του,
τα πλήθια εντός του τρίζουν λιοτριβειά,
τα στάµατα τρουλιάζουν,
κυλάει στις σκάφες τ’ αγουρόλαδο
κι ο λιόζουµος αχνίζει
και τα βαθιά λαδογυαλικοπούν
αραδιαστά πιθάρια…
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Ο Λορέντζος Μαβίλης στο ποίηµα του’’ η ελιά ‘’ περιγράφει, πόσο
καλότυχη είναι η ελιά που ‘ χει τη συντροφιά των µελισσών και των
ερωτευµένων πουλιών, δίνοντας µια εικόνα της βιοποικιλότητας των
ελαιώνων.
Στη κουφάλα σου φώλιασε µελίσσι
γέρικη ελιά, που γέρνεις µε τη λίγη
πρασινάδα που ακόµα σε τυλίγει,
σαν να ‘ θελε να σε νεκροστολίσει.
Και το κάθε πουλάκι στο µεθύσι
της αγάπης, πιπίζοντας ανοίγει
στο κλαδί σου ερωτιάρικο κυνήγι,
στο κλαδί που δεν θα ξανανθίσει.
Ω, πόσο στη θανή θα σε γλυκάνουν
µε τη µαγευτική βοή που κάνουν
ολοζώντανης νιότης οµορφάδες,
που σα θύµησες µέσα σου πληθαίνουν.
Ω, να µπορούσαν έτσι να πεθαίνουν
και άλλες ψυχές, της ψυχής σου αδερφάδες.
Η Ελλάδα για το νοµπελίστα ποιητή µας, Οδυσσέα Ελύτη, ‘’…είναι µια
ελιά, ένα αµπέλι κι ένα καράβι…’’, η ελιά είναι ότι µας συνδέει µε το χθες,
ότι µας βοηθά να επιβιώσουµε .
Ιδού εγώ λοιπόν,
ο πλασµένος για τις µικρές Κόρες και τα νησιά του Αιγαίου
ο εραστής του σκιρτήµατος των ζαρκαδιών
και µύστης των φύλλων της ελιάς…
Έζησα το όνοµα το αγαπηµένο
στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς
στο ρόχθο της ισόβιας θάλασσας.
Οι ελιές µε τις ρυτίδες των γονιών µας
Τα βράχια µε τη γνώση των γονιών µας
Άξιον Εστί το πέρασµα του λύχνου,
το γεµάτο χαλάσµατα και µαύρους ίσκιους
θα µε φιλοξενήσεις
απιθώνοντας πάνω στο τραπεζοµάντιλο
το ψωµί, τις ελιές και τη συνείδηση.
Κοµµάτι γης φτενό ζωσµένο
στην ξερολιθιά
όλο- όλο εφτά λιόδενδρα,
ανεβαίνοντας τους ελαιώνες για το εκκλησάκι της Αγιάς Μαρίνας.
Ελαιώνες λοξούς µε γαλάζιο
ανάµεσα στα δάκτυλα…
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Μαύρισα µεσ’ στης Λέσβος τους ελαιώνες.
Της ελιάς και της συκιάς
και του κυπαρισσιού.
Η παρθένα ελιά ανηφορίζοντας,
των βοδιών η προσπάθεια που σέρνουν
τους βαριούς ελαιώνες προς τη δύση…
Ένα ένα ξυπνούσαν τα λιόφυτα του αέρος…
Και πολλά τα λιόδεντρα
που να κρισάρουν στα χέρια τους το φως
κι αλαφρό ν’ απλώνεται στον ύπνο σου…
Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα,
στο τέλος θα δεις να σου αποµένουν
µια ελιά, ένα αµπέλι κι ένα καράβι.
Στη Μαρία Νεφέλη, γράφει, για τις εναλλαγές της διάθεσής της:
…µε τον τρόπο της διαιωνίζει
τη φύση της ελιάς.
Γίνεται ανάλογα µε τη στιγµή
πότε ασηµένια πότε βαθυκύανη…
Το σκληροτράχηλο τοπίο της Ελλάδας, καταγράφει, ο Γ. Ρίτσος
Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό
σαν τη σιωπή,
σφίγγει στον κόρφο του
τα πυρωµένα του λιθάρια,
σφίγγει στο φως τις ορφανές
ελιές του και τ’ αµπέλι του…
Όταν ανοίγω το παράθυρο
η θάλασσα παύεται,
η ευωδιά των λιόδεντρων
αντικατεστάθη από τον θόρυβον
του άστεως.
Η Βικτόρια Θεόδωρου περιγράφει τη διαδικασία παρασκευής τσακιστών
ελιών, κάνοντας σκέψεις για τις πίκρες της ζωής της.
Τσακίζω τις λιανές ελιές
και συλλογίζοµαι
όσα ‘τανε να γίνουν κι απόµειναν
σύννεφα όπου δεν ρίξαν τη βροχή
παρά τα σκόρπισαν ενάντιοι αέρηδες.
Θα τις γλυκάνω µε το βρυσικό νερό,
µε τ’ άλλαγµα η πικράδα τους θα φύγει
µάραθο και λεµόνι θα τους βάλω
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να ευωδιάσουνε,
µα η πίκρα η δικιά µου πως γλυκαίνει;
Η Ιωάννα Τσάτσου , περιγράφει ,την εικόνα του ελαιώνα:
Περιπλανήθηκα στο δάσος
της γέρικης ελιάς
κορµοί χοντροί στριµµένοι
βασανισµένοι
προσωπεία κορµοί πόνου…
Την ώρα του λιτού δείπνου στο σούρουπο, την ώρα π’ ανάβει ο λύχνος,
αυτή την οικεία εικόνα ,δίνουν τα επόµενα ποιήµατα. Ο Α. Σικελιανός, στον
‘’∆είπνο’’:
Στο δώµα, απάνω στο βουνό,
έτοιµος είναι ο δείπνος.
Γλυκό είναι του λαδιού το φως
σαν το γλυκό καρπό του,
θροφή στα µάτια µε γλαυκή
στο χάλκωµα τη ρίζα…
Σα γαληνός αστερισµός
στο σπίτι ο λυχνοστάτης.
Και το τραπέζι µε λινόν
ευωδιασµένο εστρώθη,
απάνω του οι χλωροί καρποί,
απάνω κι η κερήθρα
κι η ελιά γλυκιά στα στόµατα,
καθώς το φως στα µάτια…
…Θροφή στα µάτια, σαν την ελιά
στο στόµα, ο λυχνοστάτης
βαθιά ‘φεγγε τα φρένα µας
µε την Ολυµπία νύχτα.
Το λάδι, έφεγγε µέσα µας βαθιά,
την καλοσύνη,
κι η νύχτα την αγέρωχη γαλήνη
και τη σκέψη…
Την ίδια εικόνα δίνει ο Ο. Ελύτης:
…µέσα στα σπίτια καθαρά
σα να µην ήταν τοίχοι
µε το λύχνο στο χέρι να περνούν
γερόντισσες…
και υµνεί:
Άξιον Εστί το πέρασµα του λύχνου
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το γεµάτο χαλάσµατα
και µαύρους ίσκιους…
και αλλού συµπληρώνει:
…θα µε φιλοξενήσεις απιθώνοντας πάνω στο τραπεζοµάντιλο
το ψωµί, τις ελιές και τη συνείδηση…
Στη λιτοδίαιτη διατροφή, αναφέρεται και ο Γ. Ρίτσος
Ε, καπετάνιε,
φάε το ξερό ψωµί σου βιαστικά
και τη µαύρη ελιά, βουτηγµένη στ’ αλάτι και στον ήλιο
πάνω στον όρθιο βράχο…
Ο Βάρναλης, συµπληρώνει;
Ένας σου ‘δινε ποτήρι
κι άλλος σου ‘δινε ελιά
έτσι πέρασες γραµµή
της γειτονιάς τα καπηλειά…
ο Κ. Παλαµάς, θυµάται, το µύθο του λύχνου µε το λάδι, που
αντιπροσωπεύει τη ζωή :
…του λύχνου µου το λάδι σώθηκε
και ξαγρυπνώ…
Ο Γ. Σεφέρης µε ερωτική διάθεση, προσθέτει;
Άστρο της αυγής,
όταν χαµήλωνες τα µάτια
οι ώρες µας ήταν πιο γλυκές
από το λάδι πάνω στην πληγή.
Και ο Νίκος Γκάτσος, κινούµενος στο ίδιο µήκος κύµατος…
Ήθελα να ’ρθεις µια βραδιά
Σα βουρκωµένο σύννεφο.
Άχνη της πέτρας πάχνη της ελιάς…

Γ. ΣΤΟΝ ΠΕΖΟ ΛΟΓΟ
Βιωµατικές παραστάσεις µεταφέρουν στο πεζό λόγο οι συγγραφείς, που
κυρίως έλκουν την καταγωγή τους, από ελαιοπαραγωγικές περιοχές. Ο
Στρατής Μυριβήλης, πρόσφυγας στη Λέσβο, περιγράφει, παραστατικά :
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…Οι κορµοί των δέντρων είναι βασανισµένοι από µια αγωνιώδη
προσπάθεια. Συστρέφονται, γονατίζουν να προσευχηθούν, υψώνουν
σκληρά µπράτσα, µέλη τυραγνισµένα από την κίνηση, όλο αγκώνες και
γόνατα. Οι στριφτές ρίζες βυζαίνουν από την καρδιά της γης το χρυσό
λάδι, για το καντήλι των Αγίων και για τη σαλάτα του φτωχού….
Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, στο ‘’Ταξίδι στη Θάσο ΄΄, έγραψε :
…Η ελιά είναι το δέντρο της στοργής. ∆ηµιουργεί το πνεύµα της
εγκαρδιότητας και της ωφελιµότητας. Προστατεύει το σπίτι και συντηρεί
την κατάνυξη. Χιλιάδες χρόνια στέκει στον τόπο της χωρίς απαιτήσεις και
καρπίζει χωρίς καλλιέργεια. Ντύνει τους λόφους και τους κάµπους µε την
ασηµοπράσινη σπιτική οµορφιά της, δίνει τον καρπό της µε απαράµιλλη
καρτερία, γεµίζει τους κάδους του νοικοκύρη, ζεσταίνει το σπίτι του και
θρέφει την υλική ύπαρξη του µε στοργή και συµπόνια.
Οι αιώνες κυρτώνουν το γέρικο κορµί της, το σκάβουν, το ξεσκίζουν, το
βαθουλώνουν, µα εκείνη δεν αποκαρδιώνεται, καµπουριασµένη,
σακατεµένη, καταφαγωµένη, γεµίζει πάντα τη µοναξιά της µε τον πλούτο
της ανθοφορίας κι ετοιµάζει κάθε φορά µε κάθε λείψανο του εαυτού της
την ερχόµενη συγκοµιδή….
Και στην ‘’Περιήγηση στο Μοριά ‘’, λέει:
…η ελιά δεν είναι µια θεότητα, είναι ολόκληρη η θεότητα…

Ο Παντελής Πρεβελάκης εκφράζει την επιθυµία του στον εγγονό του , στον
‘’Ήλιο του Θανάτου ‘’
…Όταν πεθάνω να φυτέψεις µιαν ελιά καταµεσής στο µνήµα µου, να µε
ρουφήξει µε τις ρίζες της. Κι απ’ τον καρπό που θα κάνει κάθε χρόνο, να
µου ανάβεις ένα καντηλάκι.
-Έχε ζωή εσύ, κι εγώ ξέρω τι µνηµούρι θα σου κτίσω, όταν έρθει η ώρα.
-Μπα ; είπε ξαφνιασµένος. Την ελιά να µην ξεχάσεις. Σαν ξέρω εγώ πως
απ’ κόκαλα µου θ’ ανάψει ένα φωτάκι, δε φοβούµαι το θάνατο.
Τ’ ανάµα του καντηλιού, η προσευχή της Θοδωριάς, η ανάγκη για
επικοινωνία µε το Θειο, στον ‘’Πολιτισµό εις το χωρίον ‘’ του
κοσµοκαλόγερου, Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη.
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…Η Θοδωριά έλαβεν από τινός ερµαρίου το λαδικόν, κατεβίβασε το
κανδήλιον, και ο κρότος της προστριβής του σχοινίου επί της µικράς
τροχαλίας την έκαµε ν’ ανατριχιάση. Έρριψεν ελαιον εις το κανδήλιον, το
ανέβασεν πάλιν, έκαµε τρεις σταυρούς εµπρός εις τα εικονίσµατα των
Αγίων, κ’ επικαλέσθη την βοήθειαν της Παναγίας…
Στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές σύνηθες ήταν, οι επαίτες να ζητούν λάδι.
Την συνήθεια αυτή, περιγράφει, ο Α. Παπαδιαµάντης, στη ‘’γυφτοπούλα’’ :
-Να ‘χεις την ευχίτσα µου, έλεγεν η Εφταλουτρού…Τι να το κάµω το ψωµί
µονάχο; ∆ώσε µου λίγο λαδάκι ν’ ανάψω το καντήλι.
Και ανέσυρεν εκ του θυλακίου, ον είχε εις την εσθήτα της εις βάθος τριών
σπιθαµών, µικράν φιάλη, και την παρουσίασε προς την οικοδέσποινα.
Αυτή εκούσα άκουσα εγέµιζε µε έλαιον την φιάλη.

Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Η τέχνη πάντα είχε ως αφετηρία τη φύση. Οι απέραντοι ελαιώνες της
Μεσογειακής λεκάνης είναι πηγή έµπνευσης σε κάθε µορφή τέχνης απ’ την
αρχαιότητα µέχρι και σήµερα.
Κάθε κορµός ένας χαρακτήρας, µια ιστορία, µια ξεχωριστή εικόνα, ένα
µυστήριο. Ένα ζωντανό µνηµείο τέχνης, που ο καλλιτέχνης καλείται ν’
απεικονίσει, να προσεγγίσει, ν’ ακούσει και να νοιώσει. Μια συλλογική µνήµη
συνυφασµένη µε την πορεία κυρίως των Ελλήνων που τίµησαν την αειθαλή,
τροφοδότρα ελιά στα αγγεία, στα νοµίσµατα, στα ψηφιδωτά, στις τοιχογραφίες
της αρχαιότητας και του Βυζαντίου. Μέχρι και σήµερα είναι θέµα που εµπνέει
τους δηµιουργούς στη ζωγραφική, στις όψεις των νοµισµάτων, στα µετάλλια,
στην κεραµική, ,στη ξυλογλυπτική, στη γλυπτική, στον κινηµατογράφο.

Α. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Τα πρώτα δείγµατα που έχουµε
στον Ελλαδικό χώρο µε απεικόνιση
ελιάς είναι στο ανάκτορο της
Κνωσού, που χρονολογείται γύρω
στο 1700 π.Χ και στο Ακρωτήρι της
Θήρας, στην παράσταση της
’’κροκοσυλλέκτριας ‘’, που ένα
κλαδί ελιάς κοσµεί τα µαλλιά της.

κροκοσυλλέκτρια
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Τρεις αιώνες αργότερα έχουµε τα ιδεογράµµατα της γραµµικής για την ελιά
και το λάδι και σε µεταγενέστερη τοιχογραφία του ανακτόρου της Πύλου
βρίσκουµε ξανά παράσταση ελιάς.
Με το ίδιο θέµα συναντούµε τοιχογραφίες στην Ποµπηία και
εικονογράφηση σαρκοφάγων.
Στα χρόνια του Βυζαντίου βρίσκουµε σχηµατικές παραστάσεις της ελιάς
και σκηνές από τη συλλογή και την παραγωγή λαδιού σε µικρογραφίες,
κυρίως σε χειρόγραφα µε ποικίλη θεµατολογία.

µικρογραφία σε βυζαντινό χειρόγραφο: ελαιοσυλλογή µε ραβδισµό και µάζεµα του
καρπού από το έδαφοσ

Σηµαντικά είναι ,τα ψηφιδωτά της της περιόδου µε θρησκευτικά θέµατα,
της αυτό του τρούλου της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, που απεικονίζει
την Ανάληψη του Χριστού.

ψηφιδωτό στον τρούλο του ιερού ναού
τησ Αγίασ Σοφίασ στη Θεσσαλονίκη

Στην Αναγέννηση οι απεικονίσεις της ελιάς συνδέονται κυρίως µε τα
θρησκευτικά θέµατα.

Gioto: η φυγή στην Αίγυπτο
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Από το 19ο αιώνα και µετά οι ελαιώνες, η συγκοµιδή της ελιάς και η
διαδικασία παραγωγής λαδιού είναι θέµατα σε πίνακες, ακόµα και ζωγράφων
που δεν έχουν σχέση µε τη µεσογειακή παράδοση. Ο Ολλανδός Van Gogh
ζωγράφισε δεκαπέντε πίνακες µε ελαιώνες, όπου οι κλώνοι, οι ροζιασµένοι
κορµοί και οι χρωµατικές επιλογές που έκανε, ταιριάζουν µε την προσωπική
βασανιστική πορεία του.

V. Van Gogh: Ελαιώνασ

Ο Α.Renoirζωγραφίζει τους ελαιώνες της νότιας Γαλλίας και ο P. Picasso
πολλές φορές χρησιµοποιεί στους πίνακές του το περιστέρι µε το κλαδί της
ελιάς. Ο S. Dali κοσµεί τα µαλλιά στο πορτρέτο της Gala µε κλαδιά ελιάς και
αργότερα τη ζωγραφίζει µε φόντο µια ελιά.
Οι Έλληνες ζωγράφοι του 19ου αιώνα είναι µαθητές της σχολής του
Μονάχου, µε θεµατολογία περισσότερο αστική, αλλά οι σύγχρονοι ζωγράφοι
µας - ο Τσαρούχης, ο Οικονόµου , ο Μπόκορος, ο Χάρος, ο Ζουµπουλάκης,

∆. Γαλάνησ: Ελαιώνασ
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ο Γ. Σπυρoπουλος, αλλά και ο Τάσος, o Μόσχος, ο Γαλάνης µε τα χαρακτικά
- εντάσσουν στους πίνακές τους και την ελιά.

Χρ. Μπόκοροσ: Ελιά

Γ. Σπυρόπουλοσ: Ελιέσ

Είναι αναγκαίο να αναφέρουµε το µεγάλο λαϊκό µας ζωγράφο το Θεόφιλο,
που έζησε σε µια από τις πιο ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, τη
Λέσβο, και σε πολλά έργα του αποτυπώνει την άµεση σχέση του απλού
ανθρώπου µε την ελιά.

Θεόφιλοσ: «το µάζοµα των ελαιών εν Μιτυληνη »

Β. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι απεικονίσεις του δέντρου της ελιάς και της
διαδικασίας παραγωγής ελαιόλαδου είναι συχνές
στα µελανόµορφα και ερυθρόµορφα αγγεία της
αρχαιότητας, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
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Αµφορείς, πέλικες, αλάβαστροι, λήκυθοι που χρησιµοποιήθηκαν για τη
µεταφορά ελαιολάδου φέρουν παραστάσεις που σχετίζονται µε το θέµα, όπως
και άλλων τύπων αγγεία που δεν χρησιµοποιήθηκαν για τη µεταφορά και την
αποθήκευση ελαιόλαδου.
Ο πιο γνωστός αµφορέας στη µελανόµορφη αγγειογραφία είναι αυτός του
530 π.Χ. µε το µάζεµα της ελιάς και ερυθρόµορφος µε αναπαράσταση
παραγωγής ελαιόλαδου µε πρωτόλειο τρόπο, που βρίσκεται στο Βερολίνο.
Ερυθρόµορφη υδρία του 350 π. Χ. που βρίσκεται στη Πετρούπολη, φέρει
αναπαράσταση του αγώνα ανάµεσα στην Αθηνά και τον Ποσειδώνα. Η
Αθηνά κρατά το δόρυ της ο δε Ποσειδώνας την τρίαινα και πλαισιώνονται από
τη νίκη που κρατά κλαδί από την ιερή ελιά.
Γ. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Η ελιά στη Χριστιανική τέχνη χρησιµοποιείται λιγότερο από την άµπελο και
η απεικόνιση της άλλοτε έχει ιστορική και άλλοτε συµβολική σηµασία. Στον
κατακλυσµό του Νώε το περιστέρι κρατά κλαδί ελιάς, όπως και στον
Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, όπου ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κρατά επίσης κλαδί
ελιάς. Τέτοιες απεικονίσεις υπάρχουν σε κατακόµβες της Ρώµης, σε µωσαϊκά
ή εντοιχισµένα πλακίδια. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσθηµανής, η Ανάληψη,
είναι θέµατα που πλαισιώνονται από ελιές στα έργα του ∆. Θεοτοκοπούλου.
Το όρος των Ελαιών απεικονίστηκε σε ψηφιδωτό στη Ραβέννα, στο
Μονρεάλε σε µικρογραφίες του Ευαγγελιαρίου του Ροσάνο, σε ανάγλυφα
ναών στο Στρασβούργο, τη Βιέννη, αλλά και σε έργα µεγάλων ζωγράφων,
όπως του Θεοτοκόπουλου, Κορέτζο, Τιντορέτο, Ντύρερ, Καραβατζο,
Ρέµπραντ, Γκόγια, Τιέπολο, Φαλκόνε, Ντελακρουά κ.α.
Συµβολικές αναπαραστάσεις έχουµε στη ελαιοστεφανωµένη Ειρήνη του
Λορετζέτι, στη Μυστική Γέννηση του Μποτιτσέλι και στην Ανάληψη του
Τιντορέτο, που οι άγγελοι πλαισιώνουν το Χριστό κρατώντας κλαδιά φοίνικα
και ελιάς .
∆. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ
Στην τέχνη της γλυπτικής έχουµε ελαιοστεφανωµένες κεφαλές, κυρίως
θεούς, κλαδιά ελιάς που κρατούν διάφορα πρόσωπα, θλιµµένες φιγούρες σε
επιτύµβιες στήλες που ακουµπούν σε δέντρα ελιάς και κλαδιά ελιάς σε
ρωµαϊκές σαρκοφάγους.
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Σήµερα στη Γέρα της Λέσβου
δεσπόζει το γλυπτό γυναίκας, που
κρατά καλάθι συλλογής ελιών και
στο ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιόλαδου
στη Μαδρίτη κοσµεί το χώρο,
άγαλµα µε το περιστέρι του Νώε.

Ε. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ
Χρυσά φύλλα ελιάς κοσµούν
σκουλαρίκια της πρώιµης Μινωικής
εποχής και ελιές κοσµούν χρυσά
κύπελλα Μυκηναϊκής εποχής.
Μετά
την
ανάθεση
των
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004
στην Ελλάδα, πολλοί γνωστοί αλλά
και
άγνωστοι
καλλιτέχνες
κατασκεύασαν- µε χρυσό, ασήµι
και διάφορα κράµατα- κοσµήµατα
και διακοσµητικά στεφάνια ελιάς.
Στεφάνι ελιάς στόλισε τις
περίτεχνες
κόµες
σηµαντικών
προσώπων
στις
όψεις
των
νοµισµάτων κάθε εποχής,

στεφάνι ελιάς στόλισε και τα
νοµίσµατα της δεκαετίας του ’20,
αλλά και κλαδί µε καρπούς την
ταπεινή τρύπια δεκάρα.

ΣΤ. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ
Κατά την παράδοση η Πυθία πρώτη συµβούλεψε τους κάτοικους της
Επιδαύρου να κατασκευάσουν ξύλινο άγαλµα της ∆άµιας και της Αυξησίας για
να καρποφορήσει η γη τους.
Το ξύλο της ελιάς είναι σκληρό ξύλο και ανθεκτικό και γι’ αυτό
χρησιµοποιήθηκε στα νησιά για την κατασκευή των µηχανισµών των
ανεµόµυλων, οδοντωτών τροχών, κοχλιών, στα ελαιοπιεστήρια, αλλά και
επίπλων. Η µοναδικότητα των εναλλασσόµενων γραµµώσεων, που
χαρακτηρίζει το ξύλο της ελιάς, έδωσε την ευκαιρία σε απλούς µαραγκούς να
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στολίσουν την προίκα των κοριτσιών µε µοναδικά έπιπλα, που ακόµα
αντέχουν στο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα στη πλούσια δύση αποτέλεσε τη βάση
της τέχνης της µαρκετερί.
Σήµερα στο ξύλο της ελιάς ο λαϊκός τεχνίτης δίνει τη µορφή του αγρότη,
του ταλαιπωρηµένου γέρου, του υποµονετικού γαιδάρου αλλά και του
χρηστικού αντικειµένου.
Ζ. Η ΕΛΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για χιλιάδες χρόνια το ξύλο της ελιάς ζέστανε τον άνθρωπο τις κρύες
νύχτες του χειµώνα, άκουσε παραµύθια και αµέτρητες ιστορίες, µαγείρεψε
και συντρόφευσε τους απόµαχους της ζωής τις ώρες της µοναξιάς

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

Α . ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Στην περιοχή που θα γίνει η εγκατάσταση του νέου ελαιώνα θα πρέπει οι
κλιµατολογικές συνθήκες να είναι οι απαιτούµενες, για να ευδοκιµήσει και θα
πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση εργατικού δυναµικού και µηχανηµάτων
για την ελαιοσυγκοµιδή και τις καλλιεργητικές φροντίδες. Το έδαφος του
χωραφιού πρέπει να έχει καλή αποστράγγιση, µε ικανότητα συγκράτησης της
απαιτούµενης ποσότητας νερού. Η φύτευση του εδάφους θα γίνεται ‘’κατά τις
ισοϋψείς’’, έτσι ώστε στις µεγάλες κλίσεις να αποφεύγεται η ανατροπή
µηχανηµάτων, ενώ στις µεγαλύτερες κλίσεις είναι αναγκαία η κατασκευή
αναβαθµίδων και τοίχων αντιστήριξης.
Οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, πριν τη φύτευση των
δεντρυλίων, είναι η εκχέρσωση του χώρου, η αποµάκρυνση λίθων, η
κατασκευή αναβαθµίθων, αν απαιτείται. Συνίσταται, η φύτευση του χωραφιού
για δυο χρόνια µε σιτηρά ή ψυχανθή, για ν’ αποφευχθεί προσβολή των
δεντρυλίων από σηψιρριζίες. Στη συνέχεια πρέπει να γίνουν βαθιές αρόσεις
και τέλος λίπανση, αν το έδαφος είναι φτωχό, αλλά προτιµότερο είναι να
προηγηθεί µια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, ώστε οι εδαφοαπαιτήσεις να
είναι γνωστές. Τέλος γίνεται εγκατάσταση συστήµατος άρδευσης, αν αυτό
απαιτείται.
ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Η πυκνότητα φύτευσης των δεντρυλίων καθορίζεται από το σύστηµα
εκµετάλλευσης, εντατική ή µη. Στην εντατική καλλιέργεια γόνιµων εδαφών µε
υψηλό ποσοστό βροχόπτωσης η φύτευση γίνεται πυκνή, περίπου 20-30
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δέντρα ανά στρέµµα, ανάλογα µε την ποικιλία. Στα πτωχά εδάφη και σε
περιοχές µε µικρό ύψος βροχής η πυκνότητα µειώνεται. Ανάλογα µε το βαθµό
µηχανοποίησης της καλλιέργειας, τα δέντρα φυτεύονται σε ίσες αποστάσεις
πάνω σε ισαπέχουσες γραµµές, ροµβικό σύστηµα, ή αφήνεται µεγαλύτερη
απόσταση µεταξύ των γραµµών, ορθογώνιο σύστηµα ή γίνεται φύτευση σε
ισοϋψείς αποστάσεις.

Τα νεαρά δενδρύλλια φυτεύονται το Νοέµβριο-∆εκέµβριο στις ήπιες
περιοχές και το Φλεβάρη-Μάρτη στις ψυχρότερες ,αφού παρέλθει ο κίνδυνος
παγετών. Η φύτευση γίνεται σε λάκκους, διαστάσεων 45χ45χ45 εκατοστά και
στα ξηρά εδάφη το βάθος αυξάνει κατά 5-10 εκατοστά. Οι ρίζες πρέπει να
καλύπτονται, το χώµα πατιέται, ποτίζεται και η επιφάνεια του λάκκου
καλύπτεται από άχυρο, για να µειώνεται η εξάτµιση του νερού. Θα πρέπει να
ποτίζονται τακτικά τα δυο πρώτα χρόνια και να λιπαίνονται µε άζωτο κάθε
χρόνο. Αποφεύγουµε τη συγκαλλιέργεια βαµβακιού, πατάτας και κολοκυθιού,
λόγω κινδύνου µόλυνσης µε βερτισιλλίωση.
ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Ήδη αναφέρθηκε ότι, πριν τη φύτευση, πρέπει να γίνεται δειγµατοληψία
και ανάλυση εδάφους, ώστε να είναι γνωστές οι ανάγκες του σε φωσφόρο ή
κάλιο ή ασβέστιο. Αν δεν έχει λιπανθεί τα προηγούµενα χρόνια και δεν έγινε
ανάλυση, τότε, πριν τη φύτευση, χρησιµοποιούµε :
. 100-150 κιλά λιπάσµατος 0-20-0 ανά στρέµµα και
. 50-80 κιλά λιπάσµατος 0-0-50 ανά στρέµµα.
Τον πρώτο χρόνο την περίοδο της νέας βλάστησης και µέχρι τις αρχές
Ιουλίου γίνονται επιφανειακές λιπάνσεις µε νιτρική αµµωνία, σε ποσότητα 2030 γραµµάρια ανά δέντρο και ποτίζονται.
ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ
Πειραµατικά, έχει διαπιστωθεί ότι οι ανάγκες ανά στρέµµα ελαιώνα είναι
για κάθε έτος:
. 1,5-3,5 κιλά αζώτου
. 0,8-2,0 κιλά σε πεντοξείδιο του φωσφόρου
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. 2,0-5,0 κιλά οξειδίου του καλίου
. 2,0-5,0 κιλά οξειδίου του ασβεστίου
. 1,5-2,5 κιλά οξειδίου του µαγνησίου
Η σωστή λίπανση εξασφαλίζει µεγαλύτερη απόδοση σε καρπό και
γονιµότητα στον ελαιώνα. Η απαιτούµενη λίπανση εξαρτάται από τον τύπο
του εδάφους, το ύψος βροχόπτωσης, την ποικιλία που καλλιεργείται, την
ηλικία των δέντρων, την άρδευση κ.α. Εκτός από την ανάλυση εδάφους θα
βοηθήσει και η φυλλοδιαγνωστική σε φύλλα βλαστών ηλικίας 5-8 µηνών, οπου µε χηµική ανάλυση θα προσδιοριστούν οι ποσότητες των θρεπτικών
στοιχείων, ώστε µε τις οδηγίες του γεωπόνου να γίνει λίπανση. Θα αναφερθεί,
σύντοµα, πώς τα στοιχεία επηρεάζουν την ανάπτυξη και την απόδοση της
ελιάς.
Το άζωτο, επηρεάζει τόσο την ανάπτυξη όσο και την καρποφορία της
ελιάς και δίνεται υπό µορφή νιτρικής ή θειικής αµµωνίας. Ο φωσφόρος
παρέχεται υπό µορφή φωσφορικής αµµωνίας. Το κάλιο εξασφαλίζει υψηλή
ποσότητα και ποιότητα ελαιοκάρπου και παρέχεται ως θειικό ή νιτρικό κάλιο,
ή θειικό καλιοµαγνήσιο.

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Με το κλάδεµα επιδιώκει ο καλλιεργητής να προσαρµόσει την ανάπτυξη
και καρποφορία στις εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες και να διευκολύνει την
ελαιοσυλλογή. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι κλαδέµατος :
. διαµόρφωσης, σε δεντριλλια για να αποκτήσουν γερό σκελετό
. καρποφορίας, σε παραγωγικά δέντρα για αύξηση της απόδοσης και για
καλή ποιότητα του καρπού.
. ανανέωσης, σε ηλικιωµένα δέντρα, για να αποκτήσουν σχήµα και
µέγεθος επιθυµητό, αποφεύγοντας την εξάντληση τους.
Το κλάδεµα διαµόρφωσης πρέπει να εξυπηρετεί τη άροση, τη λίπανση και
την ελαιοσυλλογή. Συνηθισµένα σχήµατα, που δίνονται στην Ελλάδα είναι τα :
. θαµνώδες σχήµα
. χαµηλό κύπελλο
. ελεύθερο κύπελλο
. χαµηλό κυλινδρικό σχήµα
Το κλάδεµα καρποφορίας χρειάζεται έµπειρο κλαδευτή και αποσκοπεί να
δηµιουργήσει βλαστούς µέτριου µήκους, να διατηρήσει στην καρποφόρα ζώνη
καλό φωτισµό και ζωηρότητα. Σε δέντρα που αναπτύσσονται σε άγονα και
ξηρά εδάφη επιβάλλεται αυστηρό κλάδεµα, ώστε να εξοικονοµούν τροφή και
νερό για τη νέα καρποφόρα βλάστηση, ενώ στα δέντρα, των γόνιµων εδαφών
πρέπει να γίνεται µε φειδώ. Το κλάδεµα καρποφορίας γίνεται µια φορά το
χρόνο, µετά την ελαιοσυλλογή, ενώ στις ελιές των βρώσιµων ποικιλιών , µετά
την καρπόδεση, ιδιαίτερα τις χρονιές µεγάλης παραγωγής. Επικρατεί η
αντίληψη ότι ο συγκεκριµένος τρόπος κλαδέµατος µειώνει την παρεναυτία.
Το κλάδεµα ανανέωσης γίνεται σε γερασµένα, παγωµένα, χαµηλής
παραγωγικότητας δέντρα, µε καρατόµηση του κορµού χαµηλά ή στο σηµείο
διακλάδωσης. Μετά το κλάδεµα για να προστατευτούν τα γυµνά κλαδιά από
εγκαύµατα που προκαλεί ο ήλιος ,ασπρίζονται. Καρποφορία, θα δώσουν
πάλι, ανάλογα µε τις συνθήκες, σε 3-5 χρόνια.
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ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Η ελιά είναι δέντρο ανθεκτικό
στην ξηρασία, αλλά αυτό αποβαίνει
σε βάρος της παραγωγικότητας της,
Έτσι, άρδευση πρέπει να γίνεται στις
παρακάτω περιπτώσεις :
. όταν το ύψος βροχής της
περιοχής είναι χαµηλό
. όταν υπάρχει µακρά ξηρασία
την άνοιξη και το καλοκαίρι
. όταν το έδαφος είναι αµµώδες ή
χαλικώδες και δεν συγκρατεί νερό σε
επαρκείς ποσότητες.
Η άρδευση συνίσταται στις
επιτραπέζιες ποικιλίες και στις
εντατικές καλλιέργειες, ιδιαίτερα την
εποχή Απριλίου-Αυγούστου, δηλαδή,

από την ανθοφορία µέχρι την
σκλήρυνση του πυρήνα.
Γίνεται κατά λεκάνες (Άµφισσα) ή
µε µικροεκτοξευτήρες από υπόγειο ή
υπέργειο δίκτυο.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Ο πολλαπλασιασµός της ελιάς γίνεται εύκολα µε δυο τρόπους, τον αγενή
και τον εγγενή. Βασικό, είναι να επιλέξουµε υλικό υγιές και υψηλής
παραγωγικότητας. Στον αγενή πολλαπλασιασµό, χρησιµοποιούνται
µοσχεύµατα, παραφυάδες, καταβολάδες, ή εµβολιάζονται αγριελιές, ενώ στον
εγγενή εµβολιάζονται σπορόφυτα.
. Στον πολλαπλασιασµό µε µοσχεύµατα, που είναι ο πιο διαδεδοµένος,
χρησιµοποιούνται τον Ιούνιο-Ιούλιο ακραίοι βλαστοί περυσινού ξύλου µήκους
10-15 εκατοστών, από το εξωτερικό µέρος του δέντρου. Αφού αφαιρεθεί η
κορυφή ,αφήνονται τέσσερα µε πέντε φύλλα, εµβαπτίζεται σε ορµόνη
ριζοβολίας για πέντε δευτερόλεπτα και φυτεύεται σε µείγµα περλίτη και
τύρφης.

Θα παραµείνει για τρεις µήνες, περίπου, σε προστατευόµενο χώρο, µε
θερµοκρασία 20-28 βαθµούς του Κέλσιου, µε διακοπτόµενη υδρονέφωση. Στη
συνέχεια µεταφυτεύονται σε σακουλάκια µε κατάλληλο χώµα, ποτίζονται,
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ψεκάζονται µε εντοµοκτόνα και γίνεται διαφυλλική λίπανση. Μετά από
παραµονή σε υπόστεγο, θα δοθούν για φύτευση.
. Με µοσχεύµατα σκληρού ξύλου, επιχειρούν οι ίδιοι οι παραγωγοί να
δηµιουργήσουν νέα φυτά χρησιµοποιώντας, κοµµάτια κλαδιού δυο ετών µε
διάµετρο 3-5 εκατοστά και µήκους 30 εκατοστών. Τοποθετούνται σε
πριονίδια, που συγκρατούν υγρασία, και είτε καρφώνονται στο έδαφος
κατακόρυφα, είτε χώνονται κατά το ήµισυ, οριζόντια. Με συχνά ποτίσµατα
παίρνουµε δενδρύλλια το δεύτερο χρόνο.
. Στον πολλαπλασιασµό µε σφαιροβλάστες ή γόγγρους, αφαιρούνται αυτές
οι σφαιρικές υπερπλασίες από τον κορµό του δέντρου, και φυτεύονται το
χειµώνα στο χώµα, όπου σε τρία χρόνια περίπου θα είναι κανονικά δέντρα. Η
µέθοδος αυτή παρά την ευκολία που παρουσιάζει έχει σοβαρά µειονεκτήµατα,
όπως τον τραυµατισµό του µητρικού δέντρου και το γεγονός ότι οι γόγγροι
µπορεί να προέρχονται από εµβολιασµένες αγριελιές, όποτε απαιτείται
εµβολιασµός µε επιθυµητή ποικιλία. Στην Κρήτη κόβουν µε πριόνι τµήµα του
κορµού, που τον κοµµατιάζουν σε τµήµατα βάρους 200 γραµµάριων, τα
λεγόµενα ‘’τακούνια ‘’, τα οποία φυτεύονται και αναβλαστάνουν.

αγριελιά

κλαδί αγριελιάσ

. Οι παραφυάδες είναι ζωηροί βλαστοί που αναπτύσσονται στη βάση των
ελιών. Αποκόπτονται το Φεβρουάριο µαζί µε γόγγρο ή κοµµάτι ρίζας της ελιάς
και φυτεύονται απευθείας στην οριστική τους θέση.
.Ο Ελλαδικός χώρος και ιδιαίτερα οι θαµνώδεις εκτάσεις βρίθουν από
αγριελιές. Οι παραγωγοί συνηθίζουν, αφού τις καθαρίσουν και τις κλαδέψουν,
να τις εµβολιάζουν επί τόπου µε υλικό επιθυµητής ποικιλίας.
. Ο εµβολιασµός είναι µια πρακτική που ακολουθείται, ώστε να εξηµερωθεί
η αγριελιά ή να γίνει αλλαγή ποικιλίας. ∆ιενεργείται από το Μάρτιο µέχρι τον
Απρίλιο από έµπειρα άτοµα. Τα προς εµβολιασµό δέντρα πρέπει να έχουν
τουλάχιστον ένα εκατοστό διάµετρο και τους αφαιρούνται τα πλευρικά κλαδιά,
ι οι οφθαλµοί πρέπει να έχουν διάµετρο, µισό εκατοστό. Ανάλογα µε τον
τρόπο τοποθέτησης του οφθαλµού έχουµε τον :
. ασπιδωτό ενοφθαλµισµό
. πλακίτη ενοφθαλµισµό
. υπόφλοιο εγκεντρισµό (για µεγάλα δέντρα, όπως και ο επόµενος )
. πλευρικό εγκεντρισµό
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ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ

Ξεκινώντας θα ορίσουµε τις έννοιες του οικοσυστήµατος και
της
βιοποικιλότητας. Ως οικοσύστηµα, ορίζουµε το σύνολο των έµβιων και άβιων
που διαφοροποιούνται από το περιβάλλον µε σαφή όρια. Το πλήθος των
έµβιων οργανισµών ενός οικοσυστήµατος καθορίζει τη βιοποικιλοτητα του. Η
βιοποικιλότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ύπαρξη ισορροπίας στο
οικοσύστηµα.

Ως οµάδα διαπιστώσαµε πως οι βιολογικοί ελαιώνες είναι πλουσιότερα
οικοσυστήµατα σε σχέση µε τους συµβατικούς .Είδαµε πολλά είδη
αγροστώδους βλάστησης, αγκάθια, σπαράγγια, τσουκνίδες, ξυνίδα(οξαλίς),
καυκαλίδες, λάπατα, άγριο ραδίκι, µυρώνια, ψυχανθή (βίκος, λούπινα),
µαργαρίτες άσπρες και κίτρινες, χαµοµήλι, παπαρούνες κ.α

60

Είδαµε σπουργίτια όλες τις εποχές, αλλά το πλήθος τους ήταν αυξηµένο
τις πολύ κρύες µέρες του χειµώνα και ενώ ήταν σε εξέλιξη η ελαιοσυγκοµιδή.

Σουσουράδες, κοράκια, κοκκινολαίµηδες, καρδερίνες, χελιδόνια, γεράκι στις
πιο ορεινές περιοχές, σκουλήκια, µυρµήγκια, δάκο σε φιάλη δακοκτονίας και
πληθώρα άλλων εντόµων.

µυρµηγκοφώλιεσ

ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑ
Στην αρχαιότητα συνήθιζαν να φυτεύουν συκιές κοντά στις ελιές: πίστευαν,
µάλιστα, πως τοποθετώντας κλαδάκι ελιάς στον κορµό συκιάς θα βλαστήσει.
Φύτευαν επίσης σκυλοκρεµµύδες, όπως αναφέρει ο Φλωρεντίνος, κοντά στις
ελιές γιατί πίστευαν ότι απέτρεπαν τη ξήρανση τους από τα σκουλήκια που
αναπτυσσόταν στις ρίζες τους.

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Με τον όρο τροφοπενία δηλώνεται η έλλειψη ενός ή περισσότερων
θρεπτικών συστατικών που είναι απαραίτητο για τη θρέψη της ελιάς. Οι πιο
γνωστές τροφοπενίες είναι του βορίου, του καλίου, του ασβεστίου και του
µαγνησίου.
 Στην τροφοπενία του βορίου τα κορυφαία φύλλα στους νέους βλαστούς
αποκτούν αρχικά πρασινοκίτρινο χρώµα και στη συνέχεια κιτρινοπορτοκαλί και
το φαινόµενο επεκτείνεται σ’ όλο το βλαστό. Τα φύλλα ξηραίνονται και
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σε σοβαρή έλλειψη βορίου έχουµε
έντονη φυλλόπτωση, µικροφυλλία
και παραµόρφωση των φύλλων,
που αποκτούν σχήµα ροπάλου,
ενώ το καλοκαίρι παρατηρείται
έντονη
καρπόπτωση.
Αν
διαπιστωθεί µε χηµική ανάλυση, η
έλλειψη
βορίου,
τότε γίνεται
λίπανση το χειµώνα µε 300-500
γραµµάρια βόρακα, που ρίχνεται
απευθείας στα δέντρα ή µπορεί να
γίνει διαφυλλικός ψεκασµός µε
υδατοδιαλυτό βόριο.

τροφοπενία του βορίου

 Στην τροφοπενία του καλίου τα φύλλα αποκτούν χρώµα ορειχάλκου, που ξεκινά
από την κορυφή, επεκτείνεται και στη συνεχεία ξηραίνεται. Στη νέα βλάστηση
εµφανίζεται το φθινόπωρο και παρατηρείται µικρό µήκος βλαστών,
µικροφυλλία, φυλλόπτωση και ξήρανση των κλαδίσκων, ενώ η παραγωγή
µειώνεται.
Συγκεκριµένα πολλές φορές το κάλιο δεσµεύεται από τα υδρόφιλα
κολλοειδή του αργιλίου, ή το δέντρο αδυνατεί να το απορροφήσει. Κύριο
µέληµα των καλλιεργητών πρέπει να ‘ναι η ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος
των δέντρων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής υγρασία. Μετά από τη µέτρηση
του καλίου στα φύλλα συνιστάται αφενός εξασφάλιση επαρκούς υγρασίας και
αφετέρου λίπανση το χειµώνα µε κατάλληλο σκεύασµα. Συνήθως χορηγούνται
10-15 κιλά θειικού καλίου σε δέντρα µέσης ανάπτυξης ή η µισή από την
προαναφερθείσα ποσότητα το χειµώνα και επαναλαµβάνεται η λίπανση µε
υδατοδιαλυτό νιτρικό κάλιο µετά την καρπόδεση, σε ποσότητα 300-500
γραµµάρια ανά δέντρο.

τροφοπενία Καλίου

 Λιγότερο συνηθισµένες είναι οι τροφοπενίες ασβεστίου και µαγνησίου. Τα
συµπτώµατα της έλλειψης ασβεστίου είναι η χλώρωση του ακραίου τµήµατος
των φύλλων και η λεύκανση των νεύρων. Στην έλλειψη µαγνησίου ,έχουµε
χλώρωση των φύλλων που ξεκινά από την κορυφή ή τα πλάγια του
ελάσµατος, έντονη φυλλόπτωση και φτωχή βλάστηση.
Η τροφοπενία του ασβεστίου, αφού διαγνωστεί, διορθώνεται εύκολα µε
προσθήκη 5-10 κιλών οξειδίου του ασβεστίου, ή µαρµαρόσκονης ανά δέντρο.
Για την αποκατάσταση της τροφοπενία του µαγνησίου προστίθενται 300-500
γραµµάρια οξειδίου του µαγνησίου ανά δέντρο, ή ψεκάζονται τα δέντρα µε
υδατοδιαλυτό διάλυµα θειικού µαγνησίου περιεκτικότητας 2-4% κατά βάρος.
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ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Στην καλλιέργεια της ελιάς τα κυριότερα λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται,
είναι τα αζωτούχα, τα θειικά, τα φωσφορικά και του βορίου.
Α. ΑΖΩΤΟΥΧΑ
Τα αζωτούχα λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται στην ελιά είναι :
1.θειικη αµµωνία που έχει περιεκτικότητα σε θειο 23-24% και διατίθεται σε
δυο µορφές
κρυσταλλική (21-0-0) και κοκκώδης (20,5-0-0)
Είναι κατάλληλη για αλκαλικά εδάφη, αυξάνει τη διαλυτότητα του
φωσφόρου και άλλων ιχνοστοιχείων, όπως του σιδήρου και του
ψευδάργυρου.
∆εν είναι κατάλληλη για όξινα εδάφη και η κοκκώδης µορφή µπορεί να
διασπαρθεί µε λιπασµατοδιανοµείς, αλλά για αποφυγή απωλειών λόγω
εξαέρωσης της αµµωνίας, πρέπει να γίνεται φρεζάρισµα. Το συγκεκριµένο
λίπασµα δεν αποµακρύνεται εύκολα από το έδαφος και το άζωτο είναι
διαθέσιµο στα φυτά µετά από λίγες βδοµάδες.
2.νιτρικη αµµωνία, µε περιεκτικότητα σε άζωτο 33-34,5%.Ειναι ευδιάλυτη
στο έδαφος, ακόµα και µε ελάχιστη υγρασία, και παρέχει στο δέντρο άζωτο σε
νιτρική και αµµωνιακή µορφή. Το νιτρικό άζωτο αφοµοιώνεται από τα φυτά και
δεν συγκρατείται από το έδαφος, άρα όσο δεν απορροφηθεί από τις ρίζες
εκπλύνεται προς τον υδροφόρο ορίζοντα και το υπέδαφος ή καταλήγει σε
λεκάνες απορροής, προκαλώντας φαινόµενα ευτροφισµού στο περιβάλλον.
Το αµµωνιακό άζωτο, αντιθέτως, συγκρατείται από το έδαφος και γίνεται
σταδιακά διαθέσιµο µέσα σε λίγες βδοµάδες στα δέντρα. Έχει µικρότερη
υπολειµµατική δράση από την θειική αµµωνία, αλλά πρέπει να αποφεύγεται
σε όξινα εδάφη και υγρές περιοχές, γιατί στο πέρασµα του χρόνου δηµιουργεί
οξίνηση του εδάφους,
3.θειονιτρικη αµµωνία, που είναι µείγµα νιτρικής και θειικής αµµωνίας µε
περιεκτικότητα 24-30% σε άζωτο. Έχει ενδιάµεση υπολειµµατική δράση και
είναι χαµηλής υγροσκοπικότητας, για αυτό προσφέρεται για ανάµειξη µε άλλα
στερεά λιπάσµατα.
4.ουρία,είναι ευδιάλυτη στο νερό και περιέχει το άζωτο σε οργανική
µορφή, σε ποσοστό 45-46%. Αποτελεί πηγή αζώτου, βραδείας δράσης, γιατί
πρώτα µετατρέπεται σε αµµωνία και στη συνέχεια γίνεται αφοµοίωση,
γεγονός που περιορίζει την απώλεια νιτρικού αζώτου από έκπλυση. Επειδή η
αµµωνία εξαερώνεται, πρέπει να γίνεται άµεση ενσωµάτωση ( άροση ) ή µετά
τη λίπανση άρδευση, ή να εφαρµόζεται υδρολίπανση, µπορεί να γίνεται και
διαφυλλικός ψεκασµός.
Β. ΚΑΛΙΟΥΧΑ
1. θειικό κάλιο: λίπασµα σε µορφή σκόνης ή κόκκων ,ή κρυσταλλικό, µε
περιεκτικότητα 48-50% σε οξείδιο του καλίου και περίπου 17% θειο.
Ενδείκνυται για εδάφη µε προβλήµατα αλατότητας, όµως µειονεκτεί ως προς
τη διαλυτοποίηση σε θερµοκρασίες κάτω των 20 βαθµών του Κέλσιου.
2 νιτρικό κάλιο; λίπασµα σε κοκκώδη και κρυσταλλική µορφή, µε
περιεκτικότητα 46%σε οξείδιο του καλίου και 13% σε άζωτο. Είναι ευδιάλυτο
και προσφέρεται για υδρολίπανση ή διαφυλλικούς ψεκασµούς.
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3.Θειικο καλιοµαγνήσιο: σε κοκκώδη µορφή, για εφαρµογή στο έδαφος.
Είναι πηγή καλίου, µαγνησίου και θειου, µε περιεκτικότητα 30% σε οξείδιο του
καλίου, 10% σε οξείδιο του µαγνησίου και 20%σε θειο.
Γ. ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ
Για απευθείας προσθήκη στο έδαφος συνιστώνται τα παρακάτω:
1.απλο υπερφωσφορικό (τύπος 0-20-0 )
2.τριπλο υπερφωσφορικό (τύπος 0-46-0 )
Για υδρολίπανση προσφέρονται τα κρυσταλλικής µορφής που ακολουθούν
και είναι υδατοδιαλυτά :
1. φωσφορικό µονοαµµώνιο (τύπος 12-61-0 )
2. φωσφορικό διαµµώνιο (τύπος 21-53-0 )
∆. ΣΥΝΘΕΤΑ Ή ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ
Στο εµπόριο κυκλοφορούν πολλά και πλήρη λιπάσµατα που περιέχουν
δυο ή τρία από τα βασικά στοιχεία (άζωτο, φωσφόρο, κάλιο ) καθώς και βόριο
ή άλλα ιχνοστοιχεία. Το µειονέκτηµα που εµφανίζουν τα τριπλά λιπάσµατα
είναι ότι χορηγούνται, υποχρεωτικά στον ίδιο χρόνο, ενώ είναι γνωστό πως τα
καλιούχα και φωσφορικά χορηγούνται το φθινόπωρο, ενώ τα αζωτούχα στο
τέλος του χειµώνα.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Οι κυριότερες ασθένειες της ελιάς είναι :
. η βερτισιλλίωση ή αδροµύκωση
. το κυκλοκόνιο
. η καρκίνωση ή φυµατίωση
. το γλοιοσπόριο
. η βούλα ή ξεροβούλα ή σαποβούλα
. οι σηψιρριζίες
. η φόµα
. το ωίδιο
. η κερκόσπορα
Η βερτισιλλίωση, αναπτύσσεται µέσω των ριζών στα αγγεία του ξύλου
των δέντρων και προκαλείται ξήρανση κλαδίσκων, κλάδων και δέντρων. Τα
φύλλα χάνουν τη στιλπνότητα τους, συστρέφονται προς την κάτω επιφάνεια,
νεκρώνονται και σε µεγάλα δέντρα ξηραίνονται ολόκληροι κλάδοι. Συνιστάται
αποκοπή των προσβεβληµένων κλαδιών και λήψη προληπτικών µέτρων
όπως:
. να χρησιµοποιούνται υγιή φυτά κατά τη φύτευση
. να επιλέγονται ανθεκτικές ποικιλίες
. να αποφεύγεται η καλλιέργεια σε χωράφια που υπάρχει υποψία
µόλυνσης
. να περιορίζονται τα οργώµατα στα απαραίτητα µόνο, για να
αποφεύγονται οι τραυµατισµοί των ριζών.
. να γίνεται άρδευση µε σταγονίδια
. να µη γίνεται συγκαλλιέργεια µε βαµβάκι που εύκολα προσβάλλεται από
την ασθένεια αυτή
. να γίνεται το κλάδεµα πριν τη φυλλόπτωση, για την αποφυγή της
µόλυνσης του εδάφους.
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Ο µύκητας που προκαλεί το
κυκλοκόνιο,
προσβάλλει
τα
παλαιοτέρα φύλλα, όπου εµφανίζουν
κυκλικές κηλίδες, τα ‘’µατια του
παγωνιού ‘’ στην πάνω επιφάνεια
τους,
παρατηρείται
έντονη
φυλλόπτωση και εξασθένηση των
δέντρων. Αντιµετωπίζεται µε δυο
εφαρµογές ψεκασµού το φθινόπωρο
και την άνοιξη µε χαλκούχα
µυκητοκτόνα.
Η
καρκίνωση
προκαλεί
εξογκώµατα σε κλαδιά, κορµό και
πολλές φορές και στις ρίζες. Οι
όγκοι, που εµφανίζονται από λείοι και
µικροί στο πέρασµα του χρόνου,
γίνονται σκούροι µε τραχιά επιφάνεια
και µεγάλο µέγεθος. Περιέχουν
µεγάλες ποσότητες του βακτηρίου
της φυµατίωσης και διαδίδεται
εύκολα µε το νερό της βροχής. Η
µόλυνση των δέντρων γίνεται από τις
πληγές που δηµιουργούνται από
ράβδισµα, ή κλάδεµα σε υγρές και
βροχερές µέρες ή µε χαλάζι.
Τα µέτρα πρόληψης είναι κυρίως
προληπτικά γιατί αποτελεσµατική
θεραπεία δεν υπάρχει και είναι :
• αποφυγή
κλαδέµατος
και
ραβδισµού τις υγρές µέρες

•
•
•

απολύµανση των εργαλείων του
κλαδέµατος
κάψιµο των προσβεβληµένων
κλαδιών
αφαίρεση των
όγκων και
επάλειψη των πληγών µε ειδικό
σκεύασµα.

καρκίνωση

Το γλοιοσπόριο, η γνωστή ‘’παστέλα’’ της Κέρκυρας, προσβάλλει
περισσότερο τους ώριµους καρπούς και λιγότερο τα φύλλα. Η προσβολή από
το σπόρο αυτό, προκαλεί σκούρες κηλίδες µε µαύρα στίγµατα στους
καρπούς, που ζαρώνουν και αργότερα πέφτουν. Για να αντιµετωπιστεί η
ασθένεια αυτή, γίνονται δυο φθινοπωρινοί ψεκασµοί.
Ο µύκητας της βούλας προσβάλλει τους άγουρους καρπούς,
δηµιουργώντας βυθισµένες κηλίδες µε στίγµατα, και τους ώριµους καρπούς
που σαπίζουν και αφυδατώνονται. Ακολουθεί και στις δυο περιπτώσεις
προσβολή από δάκο και καρπόπτωση.
Οι σηψιρριζίες είναι ασθένειες, που προσβάλλουν τις ρίζες, µπορούν να
προκαλέσουν µέχρι και ξήρανση των ελιών και οφείλονται σε µύκητες. Τα
προσβεβληµένα δέντρα πρέπει να ξεριζώνονται και θα πρέπει να υπάρχει
µέριµνα για καλή αποστράγγιση του εδάφους.
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Γίνεται αντιληπτό ότι οι ασθένειες, που προσβάλλουν την ελιά είναι
αρκετές και επηρεάζουν, όχι µόνο την υγεία του ελαιώνα αλλά προκαλούν
σοβαρές επιπτώσεις στην ποσότητα και την ποιότητα του καρπού.
ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Πολλοί είναι οι εχθροί που προσβάλλουν την ελιά, ο δάκος, ο πυρηνοτρίτης
και το λεκάνιο. Ο σοβαρότερος εχθρός της ελιάς είναι ο δάκος που κάνει κάθε
χρόνο σηµαντική ποσοτική και ποιοτική ζηµία στην ελαιοπαραγωγή της
χώρας. Τη ζηµιά κάνει η προνύµφη του δάκου η οποία αναπτύσσεται µέσα
στον ελαιόκαρπο. Λόγω των προσβολών προκαλείται και σοβαρή ποιοτική
υποβάθµιση, αφού οι ελιές δίνουν λάδι µε αυξηµένη οξύτητα..
Ο δάκος είναι ένα δίπτερο που µοιάζει µε την οικιακή µύγα. Στο βιολογικό του
κύκλο περνάει από 4 διαφορετικές µορφές :
•
•
•
•

το αυγό
την προνύµφη
τη νύµφη και
το τέλειο έντοµο
∆άκοσ και προσβεβληµένοι καρποί

Η µεγαλύτερη πυκνότητα του δάκου παρουσιάζεται το φθινόπωρο..
Για την αντιµετώπιση του δάκου εφαρµόζεται µε επιτυχία από χρόνια η χηµική
καταπολέµηση. Από ερευνητικής πλευράς δοκιµάστηκαν βιολογικές µέθοδοι
όπως η εισαγωγή και µαζική εξαπόλυση φυσικών εχθρών, και βιοτεχνικές
µέθοδοι, όπως η µαζική παγίδευση.
∆ολωµατικοί ψεκασµοί
Αυτοί βασίζονται στην εκτέλεση δολωµατικών ψεκασµών µε σκοπό τη
θανάτωση των εντόµων του δάκου. Η προληπτική αυτή µέθοδος εφαρµόζεται
είτε από το έδαφος είτε από αέρος (µε αεροπλάνα ή ελικόπτερα) .
• Από το έδαφος
Με αυτή τη µέθοδο δεν χρειάζεται να ψεκάζεται όλη η κόµη του δένδρου, ούτε
όλα τα δένδρα σε ένα ελαιώνα. Το ψεκαστικό υγρό διασπείρεται µε την µορφή
χονδρών σταγόνων.
• Από τον αέρα
Στην περίπτωση των αεροψεκασµών ψεκάζεται όλος ο ελαιώνας. Για να
επιτευχθεί η εφαρµογή του πρώτου ψεκασµού λαµβάνονται υπόψη τα
παρακάτω κριτήρια :
(α) πυκνότητα του πληθυσµού του δάκου
(β) αναλογία φύλλων
(γ) γονιµότητα των θηλυκών
(δ) καταλληλότητα του καρπού για εναποθέσεις αυγών ,
(ε) µέσο βάρος ελαιοκάρπου που προσφέρεται για εναποθέσεις,
(στ) ευνοϊκές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την ανάπτυξη του
εντόµου. Eιδικά για τον τελευταίο ψεκασµό λαµβάνονται υπόψη και τα εξής
κριτήρια :
. ο χρόνος συλλογής του ελαιοκάρπου,
. οι καιρικές συνθήκες και κυρίως η θερµοκρασία και
. η ωρίµανση του ελαιοκάρπου. Η µέθοδος αυτή δεν εφαρµόζεται πλέον.
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Ψεκασµοί Καλύψεως
Με τη µέθοδο αυτή επιδιώκεται η καταπολέµηση του δάκου στο στάδιο της
προνύµφης. Οι ψεκασµοί γίνονται µε έναν από τους εξής τρόπους :
• ψεκαστήρες υψηλού όγκου και µε δόση εντοµοκτόνου,
• επινώτιους ψεκαστήρες µικρού όγκου και µε δόση εντοµοκτόνου.
Μαζική Παγίδευση
Με τη µέθοδο αυτή επιδιώκεται η σύλληψη όσο το δυνατόν µεγαλύτερου
αριθµού τέλειων ατόµων του δάκου, ώστε να µειωθεί ο πληθυσµός του σε
επίπεδα που δεν προκαλούν οικονοµική ζηµία στην καλλιέργεια. Με τη
µείωση ή την αύξηση του δακοπληθυσµού η αποτελεσµατικότητα της µαζικής
παγίδευσης µειώνεται και γίνεται απαραίτητη η λήψη συµπληρωµατικών
µέτρων, όπως η διενέργεια δολωµατικών ψεκασµών από το έδαφος. Για την
εφαρµογή της µαζικής παγίδευσης χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι
παγίδων. Σαν ελκυστικά του δάκου χρησιµοποιούνται τα εξής :
• το χρώµα
• ελκυστικό τροφής
• φεροµόνη

δακοπαγίδεσ

Ο πυρηνοτρήτης είναι ένα µικρολεπιδόπτερο του οποίου η προνύµφη
προσβάλλει τα άνθη, τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς. Τις πιο πολλές
φορές είναι σηµαντική η ζηµία που προκαλεί.
Εµφανίζεται µε τη µορφή : αυγού, προνύµφης, χρυσαλλίδας και του τέλειου
εντόµου. Ο πυρηνοτρήτης έχει 3 γενεές . Η πρώτη γενεά αναπτύσσεται στα
άνθη, η δεύτερη στον καρπό και η τρίτη στο φύλλωµα.
Α. Ανθόβια γενεά.
Η ωοτοκία για την εξέλιξη της γενεάς αυτής αρχίζει, όταν τα άνθη είναι ακόµα
κλειστά και πράσινα.
Β. Καρπόβια γενεά.
Η ωοτοκία για την εξέλιξη της γενεάς αρχίζει κατά τα τέλη Μαΐου µε αρχές
Ιουνίου, ανάλογα µε την περιοχή.
Γ. Φυλλόβια γενεά.
Η ωοτοκία για την εξέλιξη της γενεάς αυτής γίνεται στα φύλλα.
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προνύµφη

χρυσαλίδα

προσβεβληµένα φύλλα από πυρηνοτρήτη

Η ζηµιά που προκαλεί η προνύµφη της φυλλόβιας γενεάς στα φύλλα το
χειµώνα και στους οφθαλµούς, τρυφερούς βλαστούς και φύλλα στις αρχές
ανοίξεως κατά κανόνα δεν είναι σηµαντική, αν και σε µερικές περιπτώσεις
µπορεί να είναι. Οι ζηµιές στα άνθη από την ανθόβια γενεά δεν είναι πάντοτε
σοβαρές. Οι ζηµίες που προκαλεί η προνύµφη της καρπόβιας γενεάς είναι οι
πιο σηµαντικές εξαιτίας της σοβαρής καρποπτώση
Άριστα αποτελέσµατα στην καταπολέµηση του πυρηνοτρήτη δίνουν τα
νεότερα εντοµοκτόνα. Και επίσης είναι πιο ασφαλή για τον άνθρωπο.
Το λεκάνιο είναι ένα κοκκοειδές (ψώρα) . Αποτελεί τον τρίτο σε σπουδαιότητα
εχθρό της ελιάς. Τα τέλεια άτοµα του εντόµου αυτού είναι όλα θηλυκά. και η
ωοτοκία γίνεται κάτω από το σώµα του εντόµου.
Έµµεσα βλάπτει τα ελαιόδενδρα µε τις µελιτώδεις εκκρίσεις του που
διαβρέχουν φύλλα και βλαστούς. Στα µελιτώµατα αυτά αναπτύσσονται
διάφοροι µύκητες που προξενούν µαύρισµα στα φύλλα.
Το λεκάνιο ευνοείται από την υγρασία που συχνά συναντάται στο πυκνό
φύλλωµα και δεν αερίζεται.

λεκάνιο

Τα φιλίππα είναι Μαλακά κοκκοειδή (χωρίς ασπίδιο) που απαντώνται
µερικές φορές στην ελιά και ζηµιώνουν τα δένδρα, όπως και το λεκάνιο. Στα
κοκκοειδή αυτά υπάρχουν θηλυκά και αρσενικά τέλεια άτοµα. Τα κοκκοειδή
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αυτά ωοτοκούν σε ωόσακκο τον οποίον τοποθετούν στην κάτω επιφάνεια των
φύλλων.
Σε περίπτωση που κριθούν αναγκαίοι ψεκασµοί µε εντοµοκτόνο αυτοί θα
πρέπει να γίνουν, όταν εκκολαφθεί οι περισσότερες νύµφες.
Η πολλίνια είναι κοκκοειδές που απαντάται στα κλαδιά, σε πληγές ή
σκασίµατα του φλοιού, στις µασχάλες των διακλαδώσεων των δένδρων. Τα
τέλεια άτοµα περιβάλλονται από σκληρό προστατευτικό δερµάτιο. Η ωοτοκία
αρχίζει το Μάρτιο και συνεχίζεται για τέσσερις – πέντε µήνες. Βελτίωση της
ζωτικότητας των δένδρων µε λίπανση, κλάδεµα, καταπολέµηση ζιζανίων κ.α.
Σε περιοχές µε ισχυρούς ανέµους συνιστάται η δηµιουργία ανεµοθραυστών
για αποφυγή τραυµατισµών των βλαστών.
Ο ασπιδιωτός είναι κοκκοειδές που συναντάται στα κλαδιά, στα φύλλα και
στους καρπούς της ελιάς. Εκτός από την ελιά προσβάλλει και πολλά άλλα
φυτά. Τα τέλεια άτοµα του κοκκοειδούς αυτού αναγνωρίζονται από το
χαρακτηριστικό ασπίδιο τους που είναι κυκλικό επίπεδο. Εάν όµως κριθούν
αναγκαίο να γίνουν και οι ψεκασµοί µε εντοµοκτόνο ο καλύτερος χρόνος είναι
κατά το τέλος της περιόδου εκκόλαψης της πρώτης (Ιούνιο) και της δεύτερης
(Αύγουστο) γενεάς.
Η Παρλατόρια είναι κοκκοειδές που προσβάλλει όλα τα µέρη του δένδρου
και µπορεί λόγω αποµύζησης χυµών από τα φύλλα και τους βλαστούς να
εξασθενίσει το δένδρο. Αν χρειαστεί καταπολέµηση µε
ψεκασµούς
εντοµοκτόνων αυτοί θα πρέπει να γίνουν κατά περίοδο που έχει ολοκληρωθεί
η εκκόλαψη των νυµφών
Η βαµβακάδα (ψύλλα) είναι κοινότατο έντοµο στις ελαιοκοµικές περιοχές
της Μεσογείου, που δηµιουργεί χαρακτηριστικό βαµβακώδες επίχρισµα
κυρίως πάνω στις ταξιανθίες αλλά και στις κορυφές των βλαστών της ελιάς.

επίχρισµα βαµβακάδασ

προνύµφη

τέλειο έντοµο

Τα τέλεια έντοµα είναι µικρά τζιτζικάκια. Και τα αυγά έχουν σχήµα ωοειδές,
χρώµα λεπτό αρχικά και κίτρινο πορτοκαλί αργότερα.
Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται συχνά µεγάλες προσβολές των
ταξιανθιών ίσως είναι δικαιολογηµένος ο ψεκασµός µε κατάλληλα
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εντοµοκτόνα. Ο ψεκασµός γίνεται µε θερινό πολτό ή κατά την έναρξη της
ανθοφορίας µε κατάλληλο εντοµοκτόνο.
Ο ρυγχίτης είναι ένα µικρό σκαθάρι µε χαρακτηριστικό ρύγχος του οποίου τα
ακµαία προσβάλουν φύλλα, κλειστά άνθη και καρπούς, ενώ οι προνύµφες
του, προσβάλουν µόνο τους καρπούς.
Οι προσβεβληµένοι βλαστοί παρουσιάζουν τρύπες και παραµόρφωση στα
φύλλα και τρύπες στα κλειστά άνθη.
Συνήθως ο ρυγχίτης αντιµετωπίζεται µε τους βασικούς ψεκασµούς που
γίνονται για άλλους εχθρούς. Σε περιοχές που είναι συχνές οι προσβολές θα
πρέπει να γίνει ειδικός ψεκασµός µε κατάλληλο εντοµοκτόνο.
Η καλοκόρις είναι µια µικρή βρωµούσα της οποίας τόσο τα τέλεια έντοµα όσο
και οι ατελειοµορφές προσβάλλουν τα άνθη της ελιάς και προκαλούν
ανθόρροια.
Από αυτά τα ανοίγµατα των τέλειων και των ατελών µορφών του εντόµου στο
µίσχο των ταξιανθιών και στα κλειστά και τα ανοιχτά άνθη, προκαλείται πτώση
τους. Η αναγκαιότητα καταπολέµησης εξαρτάται από το µέγεθος της
ανθοφορίας της ελιάς και την πυκνότητα του πληθυσµού του εντόµου.
Αναγκαίος είναι ένας ψεκασµός κοντά στην άνοιξη.
Η µαργαρόνια είναι µια µικρή νυκτόβια πεταλούδα της οποίας η νύµφη
προσβάλει την τρυφερή βλάστηση και τους πράσινους καρπούς της ελιάς.
Οι προνύµφες των πρώτων γενεών προσβάλουν τα τρυφερά φύλλα ενώ των
καλοκαιρινών και φθινοπωρινών γενεών προσβάλουν τους καρπούς.
Όταν παρουσιαστεί έντονη προσβολή πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ψεκασµός
µε κατάλληλο εντοµοκτόνο. Η καταπολέµηση του εντόµου αυτού είναι συχνά
δύσκολη και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη εφαρµογή των
ψεκασµών.
Η ζευζέρα και ο κόσσος Είναι δυο ξυλόφαγα λεπιδόπτερα των οποίων η
προνύµφη ανοίγει στοές στο ξύλο και προκαλεί ξηράνσεις κλάδων, βραχιόνων
ή και ολόκληρων δέντρων.
Η προσβολή εκδηλώνεται µε την εµφάνιση ξηρών κλαδιών στο δέντρο και
εφόσον η προσβολή είναι έντονη, µε την εµφάνιση ξηρών κλάδων ή και
ολόκληρων δέντρων.
Συνιστάται κοπή και κάψιµο των προσβεβληµένων κλαδιών. Σε περίπτωση
σοβαρής προσβολής γίνονται ψεκασµοί εναντίων των τέλειων εντόµων κατά
περίοδο πτήσης τους και κατά των νεαρών προνυµφών.
Ο Φλοιοφάγος και ο Φλοιοτρίβης είναι µικρά κολεόπτερα που τρέφονται
από το φλοιό και το εξωτερικό στρώµα του ξύλου των κλαδίσκων
προκαλώντας την αποξήρανσή τους. Ο φλοιοφάγος θεωρείται ο
σπουδαιότερος εχθρός γιατί προσβάλει και υγείες κλάδους ενώ ο φλοιοτρίβης
προσβάλει εξασθενισµένους ηµίξερους ή ξηρούς κλάδους.
Ξηράνσεις κλάδων στην βάση των οποίων υπάρχουν τροφικά βοθρία ή ο
φλοιός είναι βυθισµένος και έχει χρώµα σκουριάς. Κάτω από το φλοιό
υπάρχουν η µητρική και οι θυγατρικές στοές.
Συνιστάται να κόβονται και να καίγονται τα ξηρά κλαδιά. Επίσης συνιστάται
περιποίηση των δένδρων. Σε σοβαρές περιπτώσεις προσβολής πρέπει να
γίνονται ψεκασµοί εναντίων των τέλειων εντόµων.
Ο θρίπας είναι µικρό µυζητικό έντοµο που µερικές φορές κάνει ζηµία στην
ελιά προκαλώντας παραµόρφωση φύλλων και καρπών
Προσβεβληµένα φύλλα εµφανίζουν κηλίδες ανοιχτότερου χρώµατος και είναι
παραµορφωµένα. Οι προσβεβληµένοι καρποί είναι επίσης παραµορφωµένοι
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και πέφτουν πρόωρα.
Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ιδιαίτερο πρόβληµα από θρίπες
συνιστώνται ψεκασµοί µε κατάλληλο εντοµοκτόνο.
Τα ακάρεα είναι φυτοφάγα είδη της οικογένειας που εµφανίζουν την ίδια
βιοοικολογική συµπεριφορά και προκαλούν µε µερικές διαφορές τα ίδια
συµπτώµατα. Τα συµπτώµατα της προσβολής ποικίλουν. Οι προσβεβληµένοι
βλαστοί και τα νεαρά φύλλα εµφανίζουν παραµορφώσεις και οι ζηµιές είναι
ακόµα σοβαρότερες κατά την περίοδο του σχηµατισµού των ανθοταξιών η
οποία συµπίπτει µε τη µέγιστη πληθυσµιακή πυκνότητα των ακάρεων αυτών.
Για την αντιµετώπιση των φυτοφάγων ακάρεων της ελιάς όταν υπάρχει
πρόβληµα γίνονται ψεκασµοί την άνοιξη πριν την ανθοφορία. Γίνονται δύο
ψεκασµοί σε απόσταση 10 µε 15 ηµέρες ο ένας από τον άλλον, µε βρέξιµο
θειάφι

ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ
Η ελιά καλλιεργείται σε πολύ µεγάλη ποικιλία εδαφών και δέχεται επίσης
µεγάλη ποικιλία καλλιεργητικών φροντίδων, από τίποτα µέχρι εντατική
καλλιέργεια. Τα είδη των ζιζανίων που απαντώνται στους ελαιώνες ποικίλουν
από περιοχή σε περιοχή και από ελαιώνα σε ελαιώνα. Τα ζιζάνια που
επικρατούν σ’ ένα ελαιώνα είναι ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος
και τις ανθρωπογενείς παρεµβάσεις.
Το εύλογο ερώτηµα που τίθεται είναι γιατί είναι θέµα αναφοράς µας τα
ζιζάνια. Για την συµβατική καλλιέργεια αποτελούν ένα χρόνιο πρόβληµα και
επιβαρύνουν σηµαντικά το κόστος καλλιέργειας, µιας και προσαρµόζονται
στις ίδιες συνθήκες που ευδοκιµεί η ελιά και ταυτόχρονα αναπτύσσονται
ταχύτερα απ’ αυτήν, αφαιρώντας θρεπτικά στοιχεία και νερό απ’ το έδαφος.
Η απόφαση για τη διαχείριση των ζιζανίων επηρεάζεται σηµαντικά από τη
θέση, τις κλιµατολογικές συνθήκες, το έδαφος, τις µεθόδους άρδευσης, την
τοπογραφία, τις προτιµήσεις και τις ευαισθησίες του καλλιεργητή. Τα ζιζάνια
µπορούν να ελεγχθούν χηµικά ή µηχανικά, όπως συνοπτικά θα
περιγράψουµε παρακάτω, αφού αναφερθούµε στα είδη τους.
∆ιακρίνονται, ανάλογα µε το βιολογικό κύκλο τους σε:
. ετήσια και
. πολυετή
και ανάλογα µε την εποχή που φυτρώνουν:
. χειµερινά και
. θερινά
Τα πολυετή ζιζάνια είναι αυτά που δυσκολότερα καταπολεµούνται, επειδή
τα υπόγεια πολλαπλασιαστικά τους όργανα είναι ανθεκτικά στα όποια µέσα
καταπολέµησης εφαρµόζονται και έχουν την ικανότητα µετά την καταστροφή
του υπέργειου µέρους τους να δίνουν γρήγορα νέες αναβλαστήσεις.
Τα ζιζανιοκτόνα που χρησιµοποιούνται στην ελιά είναι δυο ειδών :
. τα προφυτρωτικά και
. µεταφυτρωτικά
Η πρώτη κατηγόρια εµποδίζει το φύτρωµα για κάποιο χρονικό διάστηµα,
ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης τους, ενώ η δεύτερη κατηγόρια ξεραίνει τα
ήδη φυτρωµένα ζιζάνια, προκαλώντας τους βλάβες, τόσο στο υπέργειο µέρος,
όσο και στο υπόγειο πολλαπλασιαστικό σύστηµα τους.
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Πολλοί καλλιεργητές επιλέγουν να καταπολεµήσουν τα ζιζάνια µε
ηπιότερους και ίσως ασφαλέστερους τρόπους για τους ίδιους αλλά και για το
περιβάλλον.
Έτσι, στους νέους ελαιώνες γίνεται:
α. καλλιέργεια, µε επιλογή χειροκίνητων και µηχανικών µέσων για
τακτικές αρόσεις, που όµως πρέπει να χρησιµοποιούνται µε ιδιαίτερη
προσοχή για να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τραυµατισµού του κορµού των
δεντρυλίων. Η ίδια µέθοδος ακολουθείται και σε ώριµους ηλικιακά ελαιώνες .
β. εδαφοκάλυψη, τεχνική που εφαρµόζεται µε καλλιέργειες φυτών
ανάµεσα στις γραµµές των ελαιόδεντρων, που θα πρέπει να µην είναι
ανταγωνιστική µε τα ελαιόδεντρα, ειδικά όταν είναι µικρής ηλικίας. Τα φυτά
που προσφέρονται για εδαφοκάλυψη είναι το στάρι, η βρώµη, η σίκαλη, το
κριθάρι και τα ψυχανθή.
γ. φυσική εδαφοκάλυψη µε φυσικά υπολείµµατα, όπου το έδαφος
ανάµεσα στις γραµµές των δέντρων καλύπτεται µε φυτικά υπολείµµατα, (
άχυρο, ξερά χόρτα, πριονίδι ), και έτσι µπορούν να ελεγχθούν, τα ζιζάνια,
συγκρατείται η υγρασία, αυξάνει η θερµοκρασία και ταυτόχρονα η σταδιακή
χουµοποίηση βελτιώνει τη σύσταση του εδάφους. Στους νέους ελαιώνες,
γίνεται εδαφοκάλυψη µε χρήση µαύρου πλαστικού φύλλου από
πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, που όµως µειονεκτεί λόγω του υψηλού
κόστους, της µικρής αντοχής και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που
προκαλεί.
Στους παραγωγικούς ελαιώνες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κάποιες
από τις προηγούµενες µεθόδους, όπως καλλιέργεια του εδάφους, τακτική
εδαφοκάλυψη, χρήση ζιζανιοκτόνων, αλλά και καύση ζιζάνιων µε φλόγα. Η
χρήση φλόγας πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και όχι σε ελαιώνες µε
ξερή βλάστηση ή όταν πνέει άνεµος..
Αυτό που πρέπει να τονιστεί στην ενότητα αυτή είναι ότι η χρήση
ζιζανιοκτόνων, δεν είναι ακίνδυνη για τον ελαιοπαραγωγό αλλά ούτε και για το
περιβάλλον. Ειδικά ο καλλιεργητής ή ο εργάτης που κάνει εφαρµογή
ζιζανιοκτόνου πρέπει:
. να λαµβάνει όλες τις αναγραφόµενες προφυλάξεις, ( χρήση µάσκας,
γυαλιών και γαντιών), αλλαγή ρούχων µετά την εφαρµογή και µπάνιο
. να χρησιµοποιεί τις συνιστώµενες ποσότητες ζιζανιοκτόνου από το
γεωπόνο ή τις οδηγίες του σκευάσµατος.
. να µην ψεκάζει, όταν υπάρχει άνεµος
. να ψεκάζει το έδαφος και όχι το κορµό και τα φύλλα των ελαιόδεντρων
. να φυλάσσει τα ζιζανιοκτόνα σε θέσεις που δεν είναι προσβάσιµες σε
παιδιά και ψυχικά ασθενείς και πάντα µακριά από τρόφιµα και νερό.
Β. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς βασίζεται σε µεθόδους αναζωογόνησης
του εδάφους του ελαιώνα, στην ανακύκλωση των υποπροϊόντων και άλλων
διαθέσιµων οργανικών υλικών και στην αναπαραγωγή και προστασία του
περιβάλλοντος. Στόχος της καλλιέργειας αυτής είναι η παραγωγή άριστης
ποιότητας ελαιόλαδου, απαλλαγµένου από υπολείµµατα ουσιών που
υποσκάπτουν την υγεία του καταναλωτή και ταυτόχρονα η διατήρηση της
βιοποικιλότητας.
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βιολογική καλλιέργεια στην Αµαλιάδα

1.ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ
Η επιλογή της θέσης του νέου ελαιώνα πρέπει να πληρεί τους όρους που
ήδη αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη ενότητα για τη συµβατική καλλιέργεια.
Επιπρόσθετα όµως πρέπει να λαµβάνουν υπόψιν τους οι καλλιεργητές ότι θα
πρέπει να µην επηρεάζεται η βιολογική καλλιέργεια από συµβατικούς
ελαιώνες. Θα πρέπει η φυτεία να είναι όσο το δυνατόν αποµακρυσµένη από
συµβατικές καλλιέργειες και να υπάρχει προστασία µε φυσικό ανεµοθραύστη,
ώστε να µην επηρεάζεται από ψεκασµούς που διενεργούνται σε συµβατικούς
ελαιώνες. Σε επικλινή εδάφη θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια λήψης µέτρων
προστασίας από τη µεταφορά νερών βροχής από συµβατικές καλλιέργειες,
που συµπαρασύρουν υπολείµµατα λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων.
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Βασικό µέληµα κάθε βιοκαλλιεργητή είναι από την έναρξη της
δραστηριότητας να βελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα του εδάφους, ώστε να
είναι εφικτή η σωστή θρέψη και ανάπτυξη των ελαιόδεντρων.
Εδάφη χωρίς ικανοποιητικές συγκεντρώσεις οργανικής ύλης και συνεκτικά
που συγκρατούν αρκετή υγρασία ,αποφεύγονται. Οι ελλειµµατικές
συγκεντρώσεις οργανικών ουσιών µπορούν να βελτιωθούν µε την προσθήκη :
.οργανικής ουσίας
. ζωικής κοπριάς
. ενσωµάτωση στο έδαφος µείγµατος ψυχανθών (βίκος, κουκιά, λούπινα,
µπιζέλια)
. µε αγρωστώδη φυτά
Με τις προσθήκες, που αναφέρθηκαν ,αυξάνονται οι οργανικές ουσίες
αλλά και το διαθέσιµο άζωτο, βελτιώνεται η δοµή του εδάφους ,καλλιεργείται
ευκολότερα µε µηχανήµατα και αποτελούν οικονοµικές λύσεις.
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑ
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Τα ελαιόδεντρα του βιολογικού ελαιώνα πρέπει να φυτεύονται σε
κανονικές αποστάσεις, για να επιτυγχάνεται σωστός αερισµός και να γίνεται
οικονοµική εκµετάλλευση όλης της διαθέσιµης έκτασης. Οι ποικιλίες που
επιλέγονται θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στους εχθρούς και τις ασθένειες και
να µπορούν να προσαρµοστούν στις εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της
περιοχής.
Οι εµβολιασµένες αγριελιές εµφανίζουν ανθεκτικότητα στις ασθένειες
εδάφους και αναπτύσσουν µεγάλο ριζικό σύστηµα. Οι
ποικιλίες που
ενδείκνυται για βιολογική καλλιέργεια είναι : η κορωνέικη, η ντόπια λαδοελιά, η
πικουάλ. Στην κατηγορία των βρώσιµων ελαιόδεντρων προτείνονται οι
ποικιλίες της λαδοελιάς, η καλαµών και η µαντζανίλο.
4. ΘΡΕΨΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ
Η απαιτούµενη ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων (άζωτο, φωσφόρος,
κάλιο, ασβέστιο, µαγνήσιο), εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους, τα
διαθέσιµα αποθέµατα, την καλλιεργητική τακτική που ακολουθείται και την
ετήσια παραγωγή. Η ορθότερη πρακτική είναι η αναπλήρωση όσης
ποσότητας θρεπτικών συστατικών χάθηκε µε την ελαιοσυλλογή και το
κλάδεµα.

λιπάσµατα βιολογικήσ καλλιέργειασ

Βασικός στόχος κατά τη λίπανση του βιολογικού ελαιώνα είναι η αύξηση
της παραγωγικότητας και της γονιµότητας του εδάφους. Εφαρµόζονται δυο
είδη λίπανσης, η χλωρή και η οργανική.
Στην χλωρή λίπανση χρησιµοποιούνται ψυχανθή, αγρωστώδη ή και
µείγµατα, που µετά την ελαιοσυλλογή ενσωµατώνονται στο έδαφος, δίνοντας
µεγάλες ποσότητες αζώτου µε τη βοήθεια αζωτοβακτηριων και
νιτροβακτηρίων. Η καταστροφή της βλάστησης γίνεται µε µηχανικό τρόπο ή
χορτοκοπτικά πλάτης.
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Στην οργανική λίπανση µπορεί να χρησιµοποιηθεί κοµπόστα, που
παρασκευάζεται από τα φυτικά υπολείµµατα του ελαιώνα, µε κοπριά, που
προέρχεται από βιολογική ή εκτατική εκτροφή ζώων.

κοπριά που θα χρησιµοποιηθεί ωσ λίπασµα

Σε συµβατικούς ελαιώνες που µετατρέπονται σε βιολογικούς εφαρµόζεται
και παρασκευή κοµπόστας µε φύλλα ελιάς από τα ελαιοτριβεία που
λιπαίνονται τα νεαρά δέντρα για 3-4 χρόνια και στη συνέχεια, λόγω του
υψηλού κόστους, επιλέγονται µείγµατα φύλλων ελιάς µε άλλα φυτικά
υπολείµµατα και ελαιολύµατα ελαιοτριβείων.
Η λίπανση γίνεται συνήθως µετά το κλάδεµα και η ποσότητα οργανικού
λιπάσµατος που προστίθεται σε κάθε δέντρο είναι 2 κυβικά µέτρα κατά µέσο
όρο, που διασκορπίζεται και στη συνέχεια γίνεται ελαφριά ενσωµάτωση µε
φρέζα.
5. ΑΡ∆ΕΥΣΗ
Η άρδευση του βιολογικού, όπως και του συµβατικού ελαιώνα, γίνεται µε
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση
νερού επιβάλλεται να γίνεται µε ορθολογισµό, χρησιµοποιώντας βελτιωµένα
αρδευτικά συστήµατα (σταγονίδια, µικροεκτοξευτήρες ).
6. ΚΛΑ∆ΕΜΑ
Ακολουθούνται οι πρακτικές της συµβατικής καλλιέργειας, επιδιώκοντας
,ανανέωση των δέντρων, µεγαλύτερη παραγωγή, σωστό αερισµό και
παρεµπόδιση της παρεναυτίας.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ
Ο σοβαρότερος εντοµολογικός εχθρός της ελιάς είναι ο δάκος. Η
αντιµετώπιση του στηρίζεται στα µέσα µαζικής παγίδευσης µε τη χρήση
διάφορων τύπων παγίδων. Με τη µέθοδο αυτή επιδιώκεται η σύλληψη όσο το
δυνατό µεγαλύτερου πλήθους τέλειων εντόµων, ώστε να µειωθεί ο
πληθυσµός τους σε επίπεδα που δεν προκαλούν σοβαρή οικονοµική ζηµιά.
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Οι παγίδες µπορεί να είναι αυτοσχέδιες, σε κοινά µπουκάλια που
περιέχουν διάλυµα πρωτεΐνης για προσέλκυση ή έτοιµες του εµπορίου. Οι
παγίδες αυτές είναι διάλυµα αµµωνίας µε φεροµόνη και έχουν ικανοποιητικό
αποτέλεσµα σε χαµηλούς αριθµητικά πληθυσµούς.

Φεροµόνες χρησιµοποιούνται και στην περίπτωση των λεπιδοπτέρων
(ρυγχίτης, πυρηνοτρήτης, µαργαρόνια, ζευζέρα) µε την καθοδήγηση
γεωπόνου.
Τα ηµίπτερα, τα κοκκοειδη (λεκάνιο, parlatoria oleae ),και η ψύλλα
αντιµετωπίζονται µε καλό κλάδεµα και συµβολή ωφέλιµων εντόµων.
Ο φλοιοτρήβης, αντιµετωπίζεται µε καλό κλάδεµα, καύση των κλαδιών
που αποκόπτονται, άρδευση και λίπανση.
Στη βιολογική καλλιέργεια γίνεται συστηµατική προσπάθεια ενίσχυσης και
αύξησης του πληθυσµού ωφέλιµων εντόµων και ζώων, µε αποτέλεσµα τη
διατήρηση και αύξηση της βιοποικιλότητας και το µικρό κόστος για την
απαλλαγή από τα επιβλαβή που προσβάλλουν την ελιά.
Εκτός από τη χρήση παγίδων επιτρέπεται η χρήση επιλεγµένων φυσικών
εντοµοκτόνων ,που δεν είναι τοξικά για τον άνθρωπο και δεν αφήνουν
υπολείµµατα, όπως θειάφι, βάκιλος Θουριγγίας, ροτενόνη, πύρεθρο, ειδικά
λάδια κ.α
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η φυτοπροστασία στη βιολογική καλλιέργεια αποβλέπει στην πρόληψη και
την αποτροπή των ασθενειών µε την εφαρµογή ορθών καλλιεργητικών
φροντίδων. Μόνο σε περιπτώσεις απόλυτα αναγκαίες χρησιµοποιούνται
βιολογικά σκευάσµατα, εντοµοκτόνα φυτικής ή ορυκτής προέλευσης, που
επιτρέπονται από τον κοινοτικό κανονισµό (2091/92 ).
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η, ΕΚΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
Για να παραχθεί υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, θα πρέπει ο καρπός να µην
έρχεται σε επαφή µε το έδαφος και να µεταφέρεται όσο το δυνατό
γρηγορότερα στο ελαιοτριβείο για έκθλιψη. Το ελαιοτριβείο πρέπει να
χρησιµοποιείται κατά αποκλειστικότητα για έκθλιψη και παραγωγή βιολογικού
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ελαιόλαδου. Αν δεν υπάρχει στην περιοχή πιστοποιηµένη µονάδα
παραγωγής, τότε χρησιµοποιείται ελαιοτριβείο για παραγωγή λαδιού από
συµβατική καλλιέργεια, αφού πρώτα πλυθεί σχολαστικά.
Το παραγόµενο ελαιόλαδο µέχρι την τυποποίηση θα πρέπει να
φυλάσσεται σε ανοξείδωτα δοχεία και σε δροσερές και ξηρές αποθήκες.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Η έννοια της φυτοπροστασίας συνδέεται µε τη διαχείριση των εχθρών της
ελιάς. Οι τρόποι αντιµετώπισης των εχθρών της καλλιέργειας της ελιάς είναι:
. ηµερολογιακή, όπου διενεργούνται ψεκασµοί µε φυτοφάρµακα ευρέως
φάσµατος, ανεξάρτητα από την ανάπτυξη εχθρών, αλλά µε βάση τα βλαστικά
στάδια ανάπτυξης της ελιάς και τον κύκλο ζωής των εχθρών της.
. κατευθυνόµενη, που εφαρµόζεται, όταν ήδη υφίσταται προσβολή του
ελαιώνα και εκτιµάται από τις υπηρεσίες του υπουργείου ότι θα υπάρξει ζηµιά
στην παραγωγή.
. ολοκληρωµένη, όταν γίνεται συντονισµένη προσπάθεια συγκράτησης
των βλαβερών πληθυσµών σε χαµηλά επίπεδα, µε κατάλληλες µεθόδους και
τεχνικές, ώστε να µην προκληθεί οικονοµική ζηµιά και παράλληλα επιδιώκεται
να εξασφαλιστεί προστασία στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Σκοπός της ολοκληρωµένης διαχείρισης είναι ο περιορισµός των
δυσµενών επιδράσεων της αλόγιστης χρήσης χηµικών, η παραγωγή ελιών και
λαδιού χωρίς τοξικά υπολείµµατα, η προστασία του περιβάλλοντος, η
διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ισορροπίας του οικοσυστήµατος.
Οι αρχές της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας είναι η λήψη προληπτικών
µέτρων, η εφαρµογή µεθόδων φιλικών στον άνθρωπο και το περιβάλλον και η
ορθολογική
χρήση
νερού,
λιπασµάτων
και
φυτοπροστατευτικών
παρασκευασµάτων. Έχει στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
εχθρών, την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύµητων επιδράσεων από τη χρήση
χηµικών, την αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικών ζιζανίων και παθογόνων
οργανισµών.
Είναι φανερό πως για την επίτευξη των στόχων της ολοκληρωµένης
φυτοπροστασίας χρειάζεται συνεχής και άµεση συνεργασία µεταξύ των
επιστηµόνων, τεχνικών και παραγωγών, άριστη γνώση της βιοοικολογίας,
εναλλακτικές
µεθόδοι
καταπολέµησης
και
ακριβείς
µεθόδους
παρακολούθησης και καταµέτρησης των πληθυσµών των εχθρών της ελιάς.
ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗ
Η ελαιοσυλλογή είναι από τις δαπανηρότερες εργασίες και προκαλεί
αύξηση του κόστους παραγωγής του λαδιού και της επιτραπέζιας ελιάς. Το
κόστος αυτό εξαρτάται από το ύψος και το µέγεθος των δέντρων, το µέγεθος
του καρπού, την προσβασιµότητα του ελαιώνα, την κλίση του εδάφους και τον
τρόπο συλλογής. Έτσι κύριο µέληµα των παραγωγών είναι η µείωση του
κόστους της συγκοµιδής, που εξασφαλίζεται µε το σωστό κλάδεµα και τη
χρήση βοηθητικών µέσων.
Οι πράσινες επιτραπέζιες ελιές συλλέγονται τέλη Σεπτέµβρη µε αρχές
Οκτώβρη, αρκεί να ‘χουν το επιθυµητό µέγεθος, ενώ οι µαύρες συλλέγονται

77

αργότερα, όταν ωριµάζουν, αλλά πρέπει να µην έχουν µαλακώσει, εκτός κι αν
πρόκειται για τις θρούµπες που αφήνονται να υπερωριµάσουν.
Η συγκοµιδή των ελαιοποιήσιµων ελιών ξεκινά µε την αλλαγή του
πρασινοκίτρινου χρώµατος σε πρασινοιώδες και συνεχίζεται µέχρι την
ωρίµανση των καρπών. Ο χρόνος συλλογής καθορίζει την ποιότητα της
παραγωγής όπως και το µέγεθος της παρενιαυτοφορίας, που θα επηρεάσει
τη σοδειά της επόµενης χρονιάς.
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΩΣΗ
Εφαρµόζεται σε πολύ ψηλά δέντρα και σε περιοχές που δεν υπάρχουν
εργατικά χέρια, ή επαρκής, συνεχόµενος χρόνος απασχόλησης µε την
ελαιοσυλλογή. Οι ελιές πέφτουν πάνω σε πλαστικά δίκτυα, που πρέπει να
σηκώνονται κάθε δυο βδοµάδες, αλλά η ποιότητα του λαδιού είναι κατώτερη
και ο χρόνος συλλογής παρατείνεται κατά 3-5 µήνες. Πριν 30 χρόνια η
συλλογή γινόταν µε τα χέρια από τις ‘’ µαζώχτρες ‘’. Οι µαζώχτρες ήταν
κυρίως γυναίκες, µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής ή διπλανών χωριών, αλλά τις
χρονιές µε µεγάλη παραγωγή ήταν ολόκληρες οικογένειες που ερχόταν από
τη κεντρική και βόρεια Ελλάδα στη Κρήτη και τη Λέσβο.
Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ‘’ΑΡΜΕΓΜΑ’’
Τα καρποφόρα κλαδιά κτενίζονται µε τα χέρια ή ειδικές κτένες και η
µέθοδος αυτή εφαρµόζεται στις επιτραπέζιες ελιές και τα µικρά δέντρα. Είναι
δαπανηρή µέθοδος, δεν τραυµατίζει τις ελιές και δίνει καθαρό καρπό, χωρίς
φύλλα και χόρτα.
Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΡΑΒ∆ΙΣΜΟ
Με κτυπήµατα των κλαδιών µε ραβδιά, ξύλινα ή µηχανικά, οι ελιές
πέφτουν σε πανιά ή δίκτυα. Εφαρµόζεται στις µικρόκαρπες ποικιλίες, αλλά
τραυµατίζει το δέντρο σπάζοντας τρυφερούς βλαστούς.
∆. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΜΕ ∆ΟΝΗΤΕΣ
Ο καρπός ρίχνεται µε δόνηση που προκαλείται στον κορµό µε ειδικά
µηχανήµατα. ∆εν µπορεί να εφαρµοστεί σε επικλινή εδάφη, ούτε σε ελιές µε
το σχήµα που έχουν τα δέντρα στην Ελλάδα.
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Ε. ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗΣ
Με χρήση φυτορυθµιστικών ουσιών προκαλείται πτώση των καρπών αλλά
και ταυτόχρονη πτώση των φύλλων. Λόγω αυτού του αποτελέσµατος και των
υπολειµµάτων που ανιχνεύονται σε λάδι και καρπούς, η µέθοδος αυτή δεν
εφαρµόζεται στην Ελλάδα.
Μετά τη συλλογή των καρπών επιβάλλεται να αποµακρυνθούν τα
περισσότερα φύλλα και κλαδιά και στη συνέχεια τοποθετούνται σε σακιά, που
θα ήταν ορθότερο να είναι από νήµα γιούτας και όχι πλαστικό. Θα πρέπει ν
αποφεύγονται τα πλαστικά, γιατί αν παραµείνει ο καρπός µεγάλο χρονικό
διάστηµα σ’ αυτά µέχρι ν΄ αλεστεί, αναπτύσσονται µύκητες. Ο ιδανικός
τρόπος αποθήκευσης είναι η τοποθέτηση του ελαιοκάρπου σε πλαστικά
τελάρα, ώστε να υπάρχει καλός αερισµός, κάτι ανάλογο έκαναν άλλωστε οι
παππούδες µας τοποθετώντας τις ελιές σε πλεχτά κοφίνια. Σωστότερη
πρακτική είναι η ελαιοποιήση αµέσως µετά την ελαιοσυλλογή, κάτι που δεν
είναι εφικτό λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων των ελαιοτριβείων. Έτσι ο
καρπός αποθηκεύεται σε αποθήκες στο σπίτι ή το ελαιοτριβείο. Παλαιοτέρα ο
καρπός συγκεντρωνόταν σε υγρές αποθήκες, τις χαµοκέλες. Στη Ζάκυνθο τον
σκέπαζαν µε χοντρό αλάτι, ενώ σε άλλες περιοχές τον πίεζαν µε σανίδες και
πέτρες για να φύγουν τα υγρά του και να παράγουν, κατά την άποψη τους,
καλύτερο λάδι.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Από τις αναφορές των οµηρικών επών, του Αριστοτέλη, του Παυσανία, του
Πλίνιου, έχουµε πληροφορίες για τις ποικιλίες της ελιάς στην αρχαιότητα, αλλά
και πληροφορίες για τις ποιότητες λαδιού διαφόρων περιοχών.
Η καλλιστέφανος είναι η αγριελιά της Ολυµπίας, που µε τους κλώνους της
φτιάχνονταν τα στεφάνια των Ολυµπιονικών. Η αγριελιά αυτή είναι κατά την
παράδοση, το δώρο των Κουρητών, των Ιδαίων ∆ακτύλων (κατοίκων του
Ιδαίου Άντρου µε επιδεξιότητα στα δάκτυλα ). Στην Ολυµπία, σύµφωνα µε
άλλους µύθους, µεταφέρθηκε από τον Ηρακλή από τις παραδουνάβιες χώρες.
Η εχίνος µε φύλλα αγκαθωτά
Η φαυλία µε µικρόσπερµους καρπούς.
Η στεµφυλίτης µε µαύρους καρπούς, που τσακιζόταν και τρωγόταν µε
αλάτι, όπως και η νιτρίς.
Η δρυπεπής, µεγαλόκαρπη ποικιλία
Η ραφανίς µε καρπούς που έµοιαζαν µε ραπάνι.
Η κολυµβάς και η αλµάς που οι καρποί διατηρούνταν σε άλµη.
Η ορχάς, η ισχάς, κ. α
ΕΛΙΕΣ, ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
∆ιατηρητέα µνηµεία ,προστατευόµενα, ανακηρύχθηκαν στην Ελλάδα από
το 1977 µέχρι σήµερα οι παρακάτω ελιές, είτε λόγω της µεγάλης ηλικίας, είτε
λόγω της σύνδεσης τους µε ιστορικά γεγονότα και είναι:
1. η ελιά του Ναυπλίου, που βρίσκεται στην πλατεία παναγιάς
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2. οι ελιές της ∆ηµαίνης Αργολίδας , οχτώ στον αριθµό, ανήκουν στο
µοναστήρι των ταξιαρχών και συνδέονται µε ιστορικά γεγονότα της
περιοχής.
3. οι ελιές Αλµυροποτάµου της Ευβοίας, που είναι τρεις τον αριθµό,
αιωνόβιες και βρίσκονται δίπλα σε παλιά εκκλησία.
4. η ελιά της Καλαµάτας, αιωνόβια ελιά της ποικιλίας ‘’καλαµών’’.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ
Στην Ελλάδα υπάρχει µεγάλη παράδοση στην επεξεργασία της µαύρης
ώριµης ελιάς διαφόρων ποικιλιών, σε αντίθεση µε άλλες ελαιοπαραγωγικές
χώρες (π.χ. Ισπανία) όπου κυριαρχεί η πράσινη ελιά. Η πιο εύκολη και πιο
φυσική ελιά που καταναλώθηκε από τον άνθρωπο ήταν η θρούµπα ή
σταφιδολιά, η ώριµη δηλαδή ελιά που ξεπικρίζει µόνη της µε φυσικές
διεργασίες πάνω στο δέντρο. Οι ποικιλίες βρώσιµης ελιάς είναι διαφορετικές
από τις ελαιοποιήσιµες. Υπάρχουν δηλαδή ελιές που προορίζονται µόνο για
την παραγωγή βρώσιµου ελαιοκάρπου, υπάρχουν και άλλες που
προορίζονται µόνο για ελαιοποίηση. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας
καλλιεργούνται και µεικτές ποικιλίες που χρησιµοποιούνται και για τον ένα και
για τον άλλο σκοπό. Επειδή, όµως, οι χοντρές ελιές δεν δίνουν εξαιρετικής
ποιότητας ελαιόλαδο, οι Έλληνες αγρότες άρχισαν να ξεχωρίζουν από
παλαιότερα τις καλλιέργειές τους, προκειµένου να παράγουν καλής ποιότητας
προϊόντα. Πάντως οι καλλιεργούµενες σήµερα ποικιλίες έχουν διαγράψει τη
δική τους ιστορία, καλλιεργούνται από πολλούς αιώνες και έχουν απολύτως
προσαρµοστεί στις ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες του κάθε τόπου. Οι
ποικιλίες που καλλιεργούνται
σήµερα για παραγωγή λαδιού είναι, η
κορωνέικη, η Κερκυραϊκή, η κουτσουρελιά, η τσουνάτη, η βαλανολιά
Ελληνικές επιτραπέζιες ποικιλίες ελιών
Η διάκριση και κατάταξη κάποιων συγκεκριµένων ποικιλιών ελιών σε
επιτραπέζιες βασίζεται σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του ελαιοκάρπου
όπως: η σύνθεση της σάρκας του, η αναλογία σάρκας και πυρήνα
(κουκουτσιού), η ευκολία διαχωρισµού του πυρήνα, η συµπεριφορά στην
κατεργασία και επεξεργασία για την κονσερβοποίησή του. Οι ποικιλίες µε
µεγάλο καρπό, δηλαδή µε πλούσια σάρκα, θεωρούνται οι καλύτερες και έχουν
µεγαλύτερη εµπορική αξία. Στην πραγµατικότητα, όµως, οι ελιές µεσαίου
µεγέθους είναι πιο εύγευστες. Αυτές οι διακρίσεις αφορούν κυρίως τις
εµπορικές ποικιλίες, διότι στα νησιά και ιδιαίτερα στην Κρήτη παρασκευάζουν
βρώσιµες ελιές ακόµα και από τις φτωχές σε σάρκα αλλά νοστιµότατες :
ψιλιλιές, λαδολιές ή τις τσουνάτες.
. Ανδρόκαρπη ( Olea europaea var . Mayor ή Punera ): Καλλιεργείται σε
όλη την Ελλάδα, ο καρπός της είναι αρκετά µεγάλος και θυµίζει δαµάσκηνο.
Συναντάται µε τα ονόµατα Κοροµηλολιά, Γαιδουρολιά, ∆αµασκηνάτη,
Ισπανική, Παλαµάρα. Χρησιµοποιείται ως πράσινη επιτραπέζια ελιά, η οποία
όµως έχει µέτρια ποιότητα.
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. Βασιλακάδα ( Olea europaea var . Regalis ): Καλλιεργείται στην Κέρκυρα,
τις Ροβιές της Εύβοιας και τη Χαλκιδική. Είναι δέντρο µάλλον χαµηλό (4-8 µ.),
αλλά πολύ ανθεκτικό στο κρύο. Ο καρπός της ελιάς αυτής είναι µεγάλος,
ωοειδής, χωρίς θηλή. Συναντάται µε τα ονόµατα Βασιλική, Ισπανική,
Κολοκυθάτη, Ροβιάτικη. Είναι κατάλληλη για παραγωγή πράσινης
επιτραπέζιας ελιάς αλλά και µαύρης ζαρωµένης.
. Καλαµών (Olea europaea var. Ceraticarpa): Καλλιεργείται κυρίως στη
Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Αχαΐα. ∆έντρο αρκετά υψηλό, το οποίο παράγει
καρπούς µεγάλους, κυρτωµένους µονόπλευρα. Οι ιδιαιτερότητές του είναι
πρώτον ότι τα φύλλα του είναι τα µεγαλύτερα από όλες τις ελληνικές ποικιλίες
ελιών και δεύτερον ότι το κουκούτσι «χωρίζει» από τη σάρκα εξαιρετικά
εύκολα. Είναι µία από τις καλύτερες επιτραπέζιες ποικιλίες ελιών, που
παρουσιάζει διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση και στις αγορές του εξωτερικού.
Συναντάται µε τα ονόµατα Καλαµατιανή, Αετονύχι, Χοντρολιά.
. Καρυδολιά ( Olea europaea var . Maxima ): Καλλιεργείται στην Κέρκυρα,
την Άµφισσα, τη Λαµία, την Εύβοια, τη Χαλκιδική, τη Μυτιλήνη, τη Ζάκυνθο
και την Αττική. Ο καρπός του δέντρου αυτού, που έχει δύο ραφές και
καταλήγει σε θηλή, είναι µεγάλος και κατάλληλος για την παραγωγή
επιτραπέζιας ελιάς, πράσινης και µαύρης. Συναντάται µε τα ονόµατα
Στραβολιά, Καρολιά και Κουρολιά.
. Κολυµπάδα (Olea europaea var. Uberina): Καλλιεργείται σε περιορισµένη
κλίµακα στη Φωκίδα, την Αττική, τις Κυκλάδες, τη Μεσσηνία και την Εύβοια.
Είναι δέντρο που αναπτύσσεται µέτρια και µόνο σε γόνιµα εδάφη. Ο καρπός
της ειναι στρογγυλός κατάλληλος για την παραγωγή µαύρων επιτραπέζιων
ελιών. Συναντάται µε τα ονόµατα Μηρολιά, Κολυµπάτη, Στρουµπουλολιά.
. Κονσερβολιά (Olea europaea var. Rotunda): Καλλιεργείται κυρίως στο
Αγρίνιο, την Άµφισσα, την Άρτα, τη Λαµία και το Πήλιο. Τα δέντρα αυτής της
ποικιλίας απαιτούν ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες, αλλά γίνονται αρκετά
µεγάλα και µπορούν να φτάσουν και τα 10 µ. ύψος. Ο καρπός τους,
σφαιρικός ή ωοειδής, είναι από τους µεγαλύτερους των ελληνικών ποικιλιών.
Χαρακτηριστικές είναι οι βαθιές αυλακιές στο κουκούτσι. ∆ίνει πράσινες,
ξανθές και µαύρες ελιές εξαιρετικής ποιότητας. Συναντάται µε τα ονόµατα
Αγρινίου, Άµφισσας, Άρτας, Βολιώτικη, Πατρινιά, Χοντρολιά, Στρογγυλολιά.
. Στρογγυλολιά (Olea europaea var. Rubrotunda): Καλλιεργείται βασικά
στη Χαλκιδική. Ο καρπός του δέντρου αυτού είναι πολύ µεγάλος και
χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή πράσινης τραγανής επιτραπέζιας
ελιάς. Συναντάται και µε τα ονόµατα Γαλανή, Πρασινολιά, Στρογγυλοραχάτη,
Μηλολιά.
Μεικτές ποικιλίες
Στην ουσία πρόκειται για ελιές κατάλληλες για την παραγωγή ελαιολάδου που
µόνο περιστασιακά (ανάλογα µε τη χρονιά) και συνήθως σε οικογενειακό
επίπεδο καταναλώνονται ως επιτραπέζιες.
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. Αµυγδαλολιά (Olea europaea var. Amygdaliformis): Καλλιεργείται
κυρίως στην Άµφισσα για την παραγωγή ελαιολάδου και στην Αττική για την
παραγωγή επιτραπέζιας πράσινης ελιάς. Ο καρπός µοιάζει µε αµύγδαλο και
καταλήγει σε θηλή, δεν είναι ωστόσο κατάλληλος για την παραγωγή
επιτραπέζιας µαύρης ελιάς, γιατί ο καρπός κατά τη διάρκεια της συντήρησης
µαλακώνει.
. Θρουµπολιά - Θρούµπα - Θασίτικη ( Olea europaea var . Media
oblonga): Καλλιεργείται κυρίως στη Χίο, τη Σάµο, τις Κυκλάδες αλλά και την
Κρήτη, την Αττική, τη Θάσο, την Εύβοια και τη Ρόδο. Η ποικιλία θεωρείται η
πιο διαδεδοµένη στη χώρα µας, µια και είναι δέντρο που µπορεί να
καλλιεργηθεί σε µεγάλο υψόµετρο και δύσκολα προσβάλλεται από το δάκο.
Χρησιµοποιείται για την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς, της ονοµαζόµενης
θρούµπας ή σταφιδολιάς. Το φυσικό σταφίδιασµα και το γλύκισµα της ελιάς
αυτής οφείλεται σε ένα µύκητα, τον Phoma oleae , που διασπά την
ελευρωπαίνη και δίνει ξανθό χρώµα και γλυκιά υπέροχη γεύση στον καρπό.
Οι ελιές που έχουν προσβληθεί από το µύκητα αυτόν δεν είναι κατάλληλες για
την παραγωγή ελαιολάδου. Στην αγορά, µε το όνοµα θρούµπες, διατίθενται
ελιές αυτής της ποικιλίας, που έχουν γλυκαθεί «τεχνικά» µε αλάτι και στην
πραγµατικότητα πρόκειται για αλατσολιές ή παστωµένες ελιές. Συναντάται µε
τα ονόµατα Θρούµπα, Ασκούδα, Θασίτικη, Λαδολιά, Ξανθολιά, Ρεθυµνιώτικη,
Χοντρολιά.
. Κοθρέικη - Μανάκι (Olea europaea var. Minor rotunda ): Καλλιεργείται
στην Άµφισσα, τους ∆ελφούς, την Ιτέα, την Αράχοβα, τη Λαµία, την Κυνουρία,
την Ερµιόνη και τον Πόρο. ∆έντρο αρκετά ανθεκτικό στο κρύο και στους
ισχυρούς ανέµους. Ο καρπός του είναι σφαιρικός ή ωοειδής και δίνει
εξαιρετικό ελαιόλαδο, αλλά γίνεται και πολύ νόστιµη και αρωµατική
επιτραπέζια µαύρη ελιά. Συναντάται και µε τα ονόµατα Μανάκι, Κορινθιακή,
Γλυκοµανάκι, Γλυκοµανακολιά. .
. Ματολιά: Καλλιεργείται στην Ηλεία. Είναι γνωστή και ως Ρουσολιά, Νυχάκι,
Νταµουρελιά. Χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή ελαιολάδου και µόνο
τοπικά στην Ηλεία για την Παρασκευή επιτραπέζιων ελιών.
. Κορωνέικη ( Olea europaea var . Mastoides ): Καλλιεργείται στην
Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά και είναι γνωστή µε τα ονόµατα
Ψιλολιά, Λανολιά, Λαδολιά. Η ποικιλία αυτή είναι εξαιρετική για την παραγωγή
ελαιολάδου. Ωστόσο, στην Κρήτη φτιάχνουν επιτραπέζιες µαύρες ψιλολιές
που είναι παρά τη φτωχή σάρκα τους εξαιρετικές σε γεύση και άρωµα.
Ξένες ποικιλίες βρώσιµων ελιών που καλλιεργούνται στη χώρα µας
Στη χώρα µας κατά καιρούς εισήχθησαν ξένες ποικιλίες επιτραπέζιων ελιών,
κυρίως ισπανικές, ιταλικές και γαλλικές. Φυσικά, οι καρποί τους δεν µπορούν
να συγκριθούν µε εκείνους που παράγονται στις χώρες καταγωγής τους,
λόγω των διαφορετικών κλιµατολογικών και καλλιεργητικών συνθηκών.
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.Gordal : Ισπανική µεγαλόκαρπη ποικιλία που κατάγεται από τη Σεβίλλη και
καλλιεργείται και στην Αµερική, τη Βόρεια Αφρική και την Ελλάδα. ∆ίνει
εξαιρετικής ποιότητας επιτραπέζια ελιά άρµης, πράσινη και µαύρη.
.Ascolana : Ιταλική ποικιλία που καλλιεργείται στην Αµερική, το Ισραήλ και
ελάχιστα στην Ελλάδα. ∆ίνει πράσινες ελιές άρµης.
. Picholine : Γαλλική ποικιλία που θεωρείται η καλύτερη για την παραγωγή
πράσινης επιτραπέζιας ελιάς
ΟΙ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ
Οι καρποί της ελιάς αποτέλεσαν ένα σηµαντικό είδος διατροφής και
στοιχείο τελετουργικό από την εποχή των Μινωιτών. Από τις ανασκαφές της
Κνωσού έχουµε πήλινα κύπελλα µε απανθρακωµένους καρπούς ελιάς, που
προσφέρονταν µαζί µε κρασί και άλλους καρπούς στους θεούς, σε κοντινές
περιοχές κουκούτσια δίπλα σε ταφικά µνηµεία, αλλά και κύπελλο µε ελιές σε
πηγάδι στη Ζάκρο 3500 χρόνων, που πιστεύεται πως είχαν αφιερωθεί σε
χθόνιες θεότητες. Η έρευνα µε βάση τα ευρήµατα, αποδεικνύει πως η θέση
τόσο της ελιάς όσο και του λαδιού στη µινωική κοινωνία είναι σηµαντική.
Στην αρχαιότητα όµως δεν έχαιραν της ίδιας εκτίµησης µε το λάδι και
οι απόψεις που καταγράφονται είναι αντιφατικές. Ο Αθηναίος αναφέρει πως
οι ελιές δεν έχουν ιδιαίτερη θρεπτική αξία, προκαλούν πονοκεφάλους και είναι
δύσπεπτες, όµως ανήκουν στην κατηγορία των τροφών που ‘’ ανοίγουν ‘’ την
όρεξη, τα πρόποµπα. Φαίνεται επίσης ότι υπήρχε κατεργασία και συντήρηση
των ελιών µε παραπλήσιες µεθόδους µε τις σηµερινές.
Ο Αριστοφάνης, γράφει :’’…για πες µου γερο, από τα δυο, ποιο
αγαπάς καλύτερα; Εκείνες τις εταίρες που πέφτουνε σαν τις ελιές τις
παραγινοµένες, ή τις λίγο άγουρες σφιχτές σαν τις αλµάδες;’’ Και έρχεται στη
σκέψη µας η κρητική µαντινάδα :
Καλλιά ‘χω τσι παστές ελιές από τσι κολυµπάδες
Καλλιά ‘ χω δέκα κοπελιές παρά σαράντα γραφές
∆ιατηρούσαν τις ελιές σε άλµη (αλµάδες), σε λάδι , σε µέλι ή οξύµελι
και πρόσθεταν µάραθο, θυµάρι, κύµινο και άλλα µυρωδικά και τις συνδύαζαν
µε κριθαρόψωµο, µυρώνια (Εύπολις), µε ψωµί, πράσα, κρεµµύδια, τις
µαγείρευαν µε σουπιές αλλά προτιµούσαν ιδιαίτερα τις σπαστές ή τσακιστές.
Οι ρωµαίοι τις θεωρούσαν εκλεκτό έδεσµα µε αφροδισιακές ιδιότητες,
και διατηρούσαν τις πράσινες σε άλµη και τις ώριµες αλλά σφιχτές σε λάδι. Με
τις ώριµες συνόδευαν τα πιάτα µε µαλακά τυριά, που αρωµατίζονταν µε
µάραθο, κύµινο και άνηθο. Προσφέρονταν ως ορεκτικό σε όλα τα µήκη και
πλάτη της αυτοκρατορίας αλλά και µετά από υπερκατανάλωση κρασιού, ενώ
για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε πάστα ελιάς από τον Κάτωνα.
Για τους βυζαντινούς αποτελούσαν το σύνηθες προσφάι, έτρωγαν
πράσινες θλαστές, κολυµβάδες, αλµάδες ή δρουπάτες µε νεράντζι, µέντα,
σινάπι, ροδόξιδο και αυτό συνεχίστηκε και στα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Μέχρι τις µέρες µας ένα κοµµάτι ψωµί, µερικές ελιές, ένα ποτήρι κρασί
ήταν το κέρασµα στις αγροτικές περιοχές, ’’ψωµί και ελιές’’ το πρόχειρο
φαγητό του εργάτη, το κολατσιό του οδοιπόρου.
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Σήµερα εξακολουθούν οι βρώσιµες σπιτικές ελιές να παρασκευάζονται
και να συντηρούνται µε τον ίδιο τρόπο που η µαγειρική παράδοση διέσωσε.
Οι έλληνες καταναλώνουν περίπου τρία κιλά το χρόνο ανά άτοµο,
.συνοδεύουν τη χωριάτικη σαλάτα, τα όσπρια το χειµώνα, τα νηστίσιµα πιάτα
µε λαχανικά, είναι γέµιση στο ελιόψωµο, τις πίτες, αλλά είναι και ένα από τα
κύρια ορεκτικά.
Στη γειτονική µας Τουρκία, είναι απαραίτητες στο πρωινό µε τσάι,
ντοµάτα και τυρί καθώς και στο γαρνίρισµα των µεζέδων της ρακής, στην
Αλγερία προστίθενται σε κρέας και ψαριά, ενώ στο Μαρόκο σερβίρουν
‘’ποικιλία’’ µε ελιές αρωµατισµένες µε λεµόνι, µαϊντανό, κύµινο, πάπρικα και
κολίανδρο.
Στο εµπόριο εδώ και µερικά χρόνια έκανε την εµφάνιση της η πάστα
ελιάς σε µικρά καλαίσθητα βαζάκια, µε πολτό σαν αυτό που έτρωγαν οι
αρχαίοι αθηναίοι και τον έλεγαν στέµφυλα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ
Υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι επεξεργασίας της επιτραπέζιας ελιάς και
κοινό χαρακτηριστικό τους είναι το τελικό στάδιο που γίνεται η ζύµωση.
Επεξεργασία µπορεί να γίνει σε µικρές ή µεγάλες µονάδες ή στο σπίτι,
απαραίτητο όµως είναι, αρχικά, να γίνει σωστή επιλογή των νωπών καρπών.
Θα πρέπει, ανεξάρτητα από το χρώµα τους που καθορίζεται από το βαθµό
ωρίµανσης τους, να µην έχουν προσβληθεί από δάκο ή πυρηνοτρήτη και να
έχουν συλλεχθεί µε τα χέρια, για να µην είναι κτυπηµένες.
Οι µέθοδοι που ακολουθούν στη βιοµηχανία είναι:
. Ισπανική : Το 70%των νωπών ελιών, γίνονται αντικείµενο
επεξεργασίας ως εξής: Αρχικά οι ελιές πλένονται, για να αποµακρυνθεί η
σκόνη ή υπολείµµατα διαφυλλικού ψεκασµού και λιπασµάτων και στη
συνεχεία εµβαπτίζονται στο διάλυµα NaOH για εκπίκριση. Έτσι γίνεται εφικτή
η µετατροπή της ελευρωπαίνης, που είναι υπεύθυνη για την πικράδα του
καρπού, σε υδροξυτυρόλη και γλυκοζίτη του ελενολικού οξέος. Στα επόµενα
τρία στάδια οι ελιές πλένονται και στη συνέχεια εµβαπτίζονται σε άλµη, όπου
γίνεται ζύµωση γαλακτική µε τη συνδροµή γαλακτικών βακτηρίων. Ακολουθεί
η αφαίρεση της µητρικής άλµης, πλύσιµο και συσκευάζονται τελικά σε νέο
διάλυµα άλµης.
. Ελληνική : Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για τις φυσικές µαύρες
ελιές, ώριµες δηλαδή ελιές, που δεν έχουν χάσει τη σφριγηλότητά τους. Σ’
αυτή την περίπτωση δεν γίνεται εκπίκριση αλλά κατευθείαν ζύµωση σε άλµη.
. Καλιφόρνιας :Οι νωπές ελιές αφού ξεπικρίσουν σε διάλυµα
υδροξειδίου του νατρίου, οξειδώνονται και µαυρίζουν. Στη συνέχεια
αποστειρώνονται κατά τη συσκευασία τους, σε γυάλινα η µεταλλικά δοχεία και
γίνεται ταυτόχρονα προσθήκη διαλυµάτων σιδήρου για τη διατήρηση και
σταθεροποίηση του µαύρου χρώµατος.
. µη ζυµούµενες πράσινες ελιές : Ξεπικρίσουν µε το γνωστό τρόπο
και συσκευάζονται χωρίς να ζυµωθούν.
Στο εµπόριο διατίθενται πράσινες ελιές σε άλµη, φυσικές πράσινες σε
άλµη, πράσινες και µελανές χαρακτές και πράσινες γεµιστές µε σκόρδο,

84

κάπαρη, κόκκινη πιπεριά Φλώρινας, ασπρισµένο αµύγδαλο, πορτοκάλι και
λεµόνι.
Οι θλαστές ελιές δεν κυκλοφορούν στο εµπόριο, παρά µόνο στην
Κρήτη και µόνο το φθινόπωρο, γιατί δεν διατηρούνται για µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Η συλλογή των νωπών καρπών γίνεται στην αρχή του
φθινοπώρου, όταν η σάρκα είναι πολύ σφικτή και είναι άγουρες. Μ’ ένα βαρύ
αντικείµενο µια καθαρή κροκάλα (πέτρα) ή το γουδοχέρι, γίνεται η ρήξη της
σάρκας χωρίς όµως να συνθλιβεί ο πυρήνας. Τοποθετούνται για δέκα µέρες
στο νερό ή σταχτόνερο που αλλάζεται καθηµερινά, αλατίζονται και
διατηρούνται για µικρό χρονικό διάστηµα σε χυµό λεµονιού. Στα Χανιά
συντηρούνται µέσα σε χυµό νεραντζιού.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Η
παλαιότερη
µέθοδος
έκθλιψης του καρπού της ελιάς
,φαίνεται πως είναι η τοποθέτηση
τους σε πέτρινες γούρνες και η
σύνθλιψη µε τη βοήθεια ενός
µεγάλου κόπανου, που µπορεί να
ήταν ξύλινος ή πέτρινος. Ο
Ησίοδος αναφέρει αυτή τη µέθοδο
παραγωγής ελαιόλαδου, µε χρήση
ξύλινου γουδιού ή
ξύλινου
κόπανου. Στη συνέχεια έβαζαν τις
τσακισµένες ελιές σε σακιά και τις
πίεζαν. Για να αυξήσουν την
παραγωγή λαδιού ζέσταιναν τους
πυρήνες σε χαµηλή θερµοκρασία
για 15 µέρες και επαναλάµβαναν τη
διαδικασία
της
πίεσης.
Το
παραγόµενο λάδι ήταν κατώτερης
ποιότητας από το αρχικό. Στην
αρχαιότητα στην περιοχή της
Βοιωτίας χρησιµοποιούσαν τις ‘’
κρουπέζες ‘’, ψηλά, ξύλινα βαριά

τσόκαρα µε τα οποία πατούσαν τις
ελιές.

Άλλη πρωτόλεια µέθοδος, ήταν το άπλωµα των ελιών σε µια επίπεδη
λίθινη επιφάνεια και η κύλιση πάνω στις ελιές µιας µεγάλης κυλινδρικής
πέτρας, του ‘’ κύλιντρα ‘’. Τέτοιες πρακτικές χρησιµοποιήθηκαν στη Β. Αφρική,
την Κύπρο και τον ελλαδικό χώρο.
Σε πολλά χωριά της Κρήτης τα χρόνια της τουρκοκρατίας, για ν’
αποφύγουν την υψηλή φορολογία, συνέθλιβαν µε πέτρες κρυφά στο σπίτι τις
ελιές, εξασφαλίζοντας περισσότερο λάδι για τις οικογένειές τους.
Σταθµό στην κατεργασία της ελιάς απετέλεσε η χρήση κυκλικών λεκανών
στις οποίες περιστρέφονταν µυλόπετρες, που γύριζαν µε τη βοήθεια των

85

ζώων. Οι τύποι των ελαιόµυλων, που περιγράφουν οι Λατίνοι συγγραφείς,
είναι το τραπέτο και το mola olearia.
Κατά τον Κάτωνα και τον Κολουµέλα, το τραπέτο, (από το ρήµα τραπέω,
τρέπω ), ανακαλύφθηκε από τον Αρισταίο τον Αθηναίο. Στον ελλαδικό χώρο
έχουν βρεθεί τραπέτα στη ρωµαϊκή αγορά της Αθήνας, στα Βρασνά (3ου
αιώνα π.Χ ), στη Χίο (4ου αιώνα π.Χ ), στον Όλυνθο (4ου αιώνα π.Χ ).
Το
τραπέτο
(trapetum)
αποτελείται από πέτρινη λεκάνη και
µια ή δυο µυλόπετρες, µε διάφορα
σχήµατα. Η λεκάνη, στο εσωτερικό
της, έχει κοίλα τοιχώµατα και στο
κέντρο αφήνεται κατά τη λάξευση
κατακόρυφη κυλινδρική στήλη µε
τρύπα στο µέσο της.

περιστροφής, και πάνω στη στήλη
στερεωνόταν µια οριζόντια ξύλινη
δοκός, που περιστρεφόταν γύρω
απ’ αυτόν. Η ξύλινη δοκός
προεκτεινόταν πέρα από τη
λεκάνη, φέροντας στα άκρα της
λαβές.
Οι
µυλόπετρες
ιδιοπεριστρέφονταν και συγχρόνως
γύριζαν κυκλικά στη λεκάνη. Η
κίνηση δινόταν από ζώα ή
ανθρώπους. Οι λεκάνες είχαν µικρό
ύψος πιθανώς για µεγαλύτερη
οικονοµία σε χρόνο εργασίας και
κόστος.
Υπήρχε πρόνοια οι
λεκάνες να ‘χουν περισσότερο
υλικό στον πυθµένα ώστε, να ‘ναι
σταθερότερες και ανθεκτικότερες.

Στο εσωτερικό της λεκάνης
περιστρέφονταν δυο φακοειδείς
µυλόπετρες,
που
κατά
την
περιστροφή τους απείχαν από τα
τοιχώµατα της λεκάνης και την
κυλινδρική στήλη µια ρωµαϊκή
ίντσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να
συνθλίβεται η σάρκα της ελιάς, όχι
όµως και το κουκούτσι, γιατί
θεωρούσαν ότι το παραγόµενο λάδι
είχε κατώτερη γεύση και άρωµα.

Στην οπή της κυλινδρικής
στήλης στερεωνόταν ένας βραχύς
κατακόρυφος άξονας, ο άξονας
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Οι λεκάνες που διασώζονται,
στο πέρασµα του χρόνου άλλαξαν
χρήση,
πατούσαν
σταφύλια,
πότιζαν τα ζώα µε νερό και αυτή
προφανώς είναι η αιτία διάσωσής
τους.
Οι µυλόπετρες στα τραπέτα
είναι δυο τύπων. Στο πρώτο τύπο
οι µυλόπετρες έχουν στην κυρτή

επιφάνεια τους αυλακιές µε ακτινωτή διάταξη, που ξεκινούν απ’ την κεντρική
διάτρηση και καταλήγουν στην περιφέρειά τους. Η περιφέρεια, τότε, χάνει το
κυκλικό σχήµα της και αποκτά όψη µαργαρίτας. Οι αυλακιές αυτές, πιθανόν,
εγκλώβιζαν τις ελιές και ο ελαιοπολτός σπρωχνόταν προς τα πίσω. Στο
δεύτερο τύπο, οι µυλόπετρες δεν φέρουν αυλακιές στην κυρτή τους επιφάνεια,
αλλά έχουν µεγαλύτερη διάµετρο.

Ο mola olearia είναι ένα άλλο
είδος ελαιόµυλου, όπου η έκθλιψη
του ελαιοκάρπου γινόταν στον
πυθµένα της λεκάνης, για αυτό
ήταν επίπεδος. Φέρει κυλινδρική
στήλη στο κέντρο και στο πάνω της
µέρος ήταν στερεωµένος ένας
χοντρός, µακρύς άξονας. Γύρω απ’
τον άξονα αυτό περιστρεφόταν ο
µοχλός περιστροφής, πάνω στον
οποίο
είχαν
τοποθετηθεί
οι
κυλινδρικές µυλόπετρες. Αυτές
γύριζαν γύρω από έναν οριζόντιο
άξονα ,που στερεωνόταν σ’ ένα
κατακόρυφο δοκάρι. Το δοκάρι
περιστρεφόταν µέσα σε µια µικρή
κυλινδρική στήλη, ή βύθισµα στο
κέντρο της λεκάνης και σε µια

εσοχή στην οροφή. Οι πέτρες δεν
στηρίζονταν στην λεκάνη, αλλά το
βάρος τους το σήκωνε ο οριζόντιος
άξονας, µε αποτέλεσµα να µην
συνθλίβονται τα κουκούτσια.

Μετά την σύνθλιψη του ελαιοκάρπου, ακολουθούσε το στάδιο της
συµπίεσης και του διαχωρισµού του λαδιού από το νερό και τ’ άλλα
υπολείµµατα. Στις αρχαιότερες εγκαταστάσεις τα δυο αρχικά στάδια
συγχωνεύτηκαν σ’ ένα. Η χρήση του µοχλού θα επιφέρει ουσιαστική πρόοδο
στον τοµέα της συµπίεσης. Ο µοχλός θα χρησιµοποιηθεί µέχρι τον 20ο αιώνα.
Ελαιοπιεστήρια ανακαλύφθηκαν στην Κρήτη και είναι της πρώιµης
ανακτορικής περιόδου. Πρόκειται για µεγάλες λίθινες βάσεις συµπίεσης
τοποθετηµένες σε σταθερή βάση και πιθανολογείται πως για τη συµπίεση
χρησιµοποιήθηκε λίθινο βάρος.
Στην Παλαιστίνη ο µοχλός παρουσιάζεται την εποχή του σιδήρου και
υποθέτουµε µε βάση τις αγγειογραφίες, πως η µέθοδος της χρήσης µοχλούδοκού ήταν η πιο διαδεδοµένη στο µεσογειακό χώρο. Σε αττικό σκύφο
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φαίνεται ένα µακρύ κοντάρι και κάτω από αυτό βρίσκονται σακιά µε αλεσµένες
ελιές, ενώ στο ελεύθερο άκρο του κρέµονται δυο πέτρες. Το λάδι που
παράγεται συγκεντρώνεται σε δοχείο που βρίσκεται χαµηλότερα.
Όταν ανακαλύφθηκε ο στρόφαλος τα λίθινα βάρη αντικαταστάθηκαν απ’
αυτόν. Το ελεύθερο άκρο του δοκαριού- µοχλού του πιεστήριου ελκόταν προς
τα κάτω βοηθούµενο από δερµάτινο λουρί ή σχοινί, που ήταν στερεωµένο σε
‘ναν οριζόντιο στρόφαλο. Ο στρόφαλος, ήταν στερεωµένος σε έναν ογκώδη
µονόλιθο και είχε τη δυνατότητα να περιστρέφεται µε τη βοήθεια µοχλού.

Η δεύτερη µεγάλη βελτίωση προέκυψε από τη χρήση κοχλία, την
ελληνιστική περίοδο, που τραβούσε προς τα κάτω τον κοχλία και συµπίεζε
περισσότερο τον ελαιοπολτό. Ο κοχλίας στερεωνόταν πάνω σε µονόλιθους.
Αναφορά σε τέτοιου τύπου Ελαιόµυλο κάνει ο Πλίνιος.

Οι ληνοί
Οι ληνοί ήταν οι λίθινες σταθερές βάσεις, πάνω στις οποίες γινόταν η
συµπίεση και το παραγόµενο υγρό έτρεχε σε δοχείο που βρισκόταν
χαµηλότερα, το υπολήνιο. Οι ληνοί είναι ρηχές λεκάνες µε σχήµα κυκλικό ή
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ή ωοειδές και κάποιοι φέρουν στην ανώτερη
επιφάνειά τους αύλακα για τη ροή του λαδιού στο υποληνιο. Από το υπολήνιο
παραλαµβανόταν το ελαιόλαδο, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα µε τη
βοήθεια πήλινων αγγείων µε προχοίδα ή ρηχά πιάτα για τις πιο µικρές
ποσότητες.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
Τα νεώτερα χρόνια τα ελαιοτριβεία διέθεταν κυλινδρικές ή κωνικές
µυλόπετρες, που µπορεί να ήταν µια έως τέσσερις και περιστρέφονταν σε
χτιστές πέτρινες ή λαµαρινένιες λεκάνες.

Η κίνηση του µύλου γίνεται µε τα ζώα, ή µε τη βοήθεια του νερού ή του
ατµού. Σήµερα στα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία οι ελιές συνθλίβονται µε
ειδικούς µεταλλικούς σπαστήρες, που διαθέτουν αντίθετα περιστρεφόµενους
δίσκους. Η παραγόµενη ελαιοζύµη µαλάσσεται µε τους µαλακτήρες και
ανάµεσα τους κυκλοφορεί ζεστό νερό, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2025ουςC, αλλά συνήθως ξεπερνά τους 35ουςC.
Για να διαχωριστεί το ελαιόλαδο από την ελαιοζύµη µπορεί να πιεστεί, να
φυγοκεντριστεί ή να υποστεί εκλεκτική διήθηση. Μέχρι και τις αρχές του 20ου
αιώνα στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές, χρησιµοποιούσαν ξύλινα πιεστήρια,
που στη συνεχεία έγιναν σιδερένια. Κατασκευάζονταν από ξύλο βελανιδιάς,
ήταν χειροκίνητα και για µεγαλύτερη πίεση. Χρησιµοποιούσαν ένα ειδικό
βαρούλκο, τον ‘’εργάτη ή µποτζαργάτη‘’. Τα σιδερένια πιεστήρια
αντικαταστάθηκαν από υδραυλικά, που κατασκευάζονταν στην Ευρώπη, µα
και στο βόλο και τον Πειραιά.
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Η ζύµη για να οδηγηθεί στο
πιεστήριο, έπρεπε να τοποθετηθεί σε
ελαιοδιαφράγµατα. Αρχικά,

πιεστήριο

κατασκευαζόταν από τρίχα κατσίκας,
αργότερα από ίνες κοκκοφοίνικα,
γιούτα και µεταγενέστερα από
πλαστικές. Είχαν σχήµα στρογγυλό ή
τετράγωνο και η ζύµη στρωνόταν
ισοπαχώς πάνω τους.

ελαιοδιαφράγµατα

Έπρεπε να πλένονται µια φορά
τουλάχιστον τη βδοµάδα µε καυτό
νερό, γιατί διαφορετικά έφραζαν οι
πόροι, αλλά και το λάδι µύριζε, λόγω
της οξείδωσης των υπολειµµάτων.

Τα τσουπιά ή ντορβάδες στοιβάζονταν και πιέζονταν δυο φορές. Στην πρώτη
φάση η πίεση ήταν µεγαλύτερη, ενώ στη δεύτερη µικρότερη και πρόσθεταν
ζεστό νερό. Το λάδι της πρώτης φάσης ήταν το ‘’α- θερµιγο ‘’ ή ‘’άδολο’’ή ‘’
απάρθενο‘’.

Η φυγοκεντρική µέθοδος στηρίζεται στη διαφορά του ειδικού βάρους του
λαδιού µε το νερό και τα στερεά συστατικά και συνηθίζεται η προσθήκη νερού,
που διευκολύνει τη διαδικασία αυτή.
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Στο τελικό στάδιο γίνεται ο διαχωρισµός του ελαιολάδου από τα υπόλοιπα
συστατικά. Παλαιότερα βασιζόταν στη διαφορά του ειδικού βάρους του,
επέπλεε και η µεταφορά από το ‘’λιµπί ’’ στα δοχεία αποθήκευσης γινόταν µε
πήλινα ή ξύλινα ή µεταλλικά δοχεία. Τα δοχεία αυτά αποτελούσαν και
µονάδες µέτρησης του παραγόµενου λαδιού. Οι µικρότερες ποσότητες,
συλλέγονταν µε πιάτα, ώστε να µη χαθεί ούτε ‘’ σταγόνα ‘’. Σήµερα ο
διαχωρισµός γίνεται µε ελαιοδιαχωριστήρες που αποµακρύνουν τυχόν νερό
και άλλες ακαθαρσίες.
Ο µεγαλύτερος αριθµός ελαιοδιαχωριστήρων στη χώρα µας λειτουργει µε
φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες. Μια σηµαντική βελτίωση προσέφερε η
προσθήκη της µονάδας Sinolea, που ανακαλύφθηκε από τον Ισπανό
Ακαπούλκο στις αρχές του 20ου αιώνα και κατασκευάστηκε από την εταιρεία
Rapanelli. Στη µονάδα αυτή το ελαιόλαδο διαχωρίζεται µε πιο φυσικό τρόπο,
χωρίς να γίνεται προηγουµένως µάλαξη και αραίωση της ελαιοζύµης µε
προσθήκη νερού. Με τον τρόπο αυτό παραλαµβάνεται ελαιόλαδο καλύτερης
ποιότητας και διατηρεί τα αρωµατικά του συστατικά. Σήµερα έχει αναπτυχθεί
ένας µεικτός τύπος ελαιοτριβείου, που η ελαιοζύµη διοχετεύεται στη µονάδα
Sinolea απ’ όπου παραλαµβάνεται το 70-80% του λαδιού και µετά
υποβάλλεται σε µάλαξη, γίνεται προσθήκη νερού και τελικά φυγοκεντρίζεται
για να παραληφθεί το υπόλοιπο προϊόν.

Για να διατηρήσει το λάδι την καλή ποιότητά του πρέπει ν’ αποθηκευτεί
σωστά. Στην αρχαιότητα φυλασσόταν σε πήλινους αµφορείς και σε πήλινα
πιθάρια. Τα νεώτερα χρόνια χρησιµοποιήθηκαν πιθάρια και λαγήνες που
βυθιζόταν ένα µέρος τους στο έδαφος, αργότερα µεταλλικά δοχεία και σήµερα
δοχεία ανοξείδωτα. Σε µικρές ποσότητες στο εµπόριο κυκλοφορεί σε
πλαστικά µπουκάλια και γυάλινα. Η ενδεδειγµένη συσκευασία µικρών
ποσοτήτων, είναι σε σκούρα, αδιαφανή, γυάλινα µπουκάλια που δεν
επιτρέπουν την είσοδο του οξυγόνου στο εσωτερικό τους και διατηρούνται σε
θερµοκρασία 15-18ΟυςC . Τελευταία, τόσο στην Ελλάδα, (από συνεταιρισµό
της Κρήτης),όσο και στο εξωτερικό, έχει κάνει την εµφάνιση της η χάρτινη
συσκευασία.
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ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Το ελαιόλαδο είναι το λάδι που εξάγεται από τη σάρκα του ώριµου
καρπού. Η περιοχή καλλιέργειας, το έδαφος, ο προσανατολισµός του
ελαιώνα, η ποικιλία, η ηλικία των δέντρων, ο βαθµός ωρίµανσης, ο τρόπος
συλλογής και αποθήκευσης, η προσβολή από δάκο του ελαιοκάρπου και ο
τρόπος παραγωγής του λαδιού καθορίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,
όπως το χρώµα, το άρωµα, τη γεύση, την οξύτητα, την πυκνότητα.
Με τον όρο οξύτητα εννοούµε τα γραµµάρια του ελαικού οξέος που
περιέχονται σε εκατό γραµµάρια παρθένου ελαιόλαδου. Η αυξηµένη οξύτητα
δίνει µια ‘’τσουχτερή’’ επίγευση στο ελαιόλαδο και όσο αυξάνει η τιµή της
τόσο γρηγορότερα αλλοιώνεται και γίνεται κατώτερης ποιότητας.
Έχει ειδικό βάρος 0,914-0,918 γραµµάρια ανά κυβικό εκατοστό,
θερµοκρασία πήξης στους 4ο C Κελσίου, θολώνει στους 14-15ο C , έχει δείκτη
διάθλασης 1,4665-1,4685 στους 25οC. Περιέχει οργανικά οξέα, βιταµίνες,
χρωστικές ουσίες, υδρογονάνθρακες, ιχνοστοιχεία κ.α. Τα λιπαρά οξέα του
ελαιόλαδου είναι .κορεσµένα και ακόρεστα, όπως :
. το ωµέγα 9 ελαικό, ή δεκαοχτα9 ενικό
. παλµιτικό
. παλµιτελαικό
. ωµέγα 6 λινελαικό
. στεατικό
. ωµέγα 3 λινολενικό
. µυριστικό
. αραχιδικό
Επίσης περιέχει :
.τοκοφερόλες, πηγή βιταµίνης Ε
. φαινόλες, πολυφαινόλες, φαινολικά οξέα
. υδρογονάνθρακες
. στερόλες, που εµποδίζουν την απορρόφηση της χοληστερίνης.
. αλκοόλες, που βοηθούν στην αποµάκρυνση της χοληστερόλης.
. χρωστικές ( β καροτίνη, α και β- χλωροφύλλη ), που όχι µόνο
καθορίζουν το χρώµα του λαδιού, αλλά υποβοηθούν την επούλωση πληγών.
. αρωµατικές ενώσεις ( αλδεύδες και κετόνες ),που δίνουν ευχάριστη
γεύση και άρωµα στο ελαιόλαδο.
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Τα 10 γραµµάρια ελαιόλαδου περιέχουν:
. 90 θερµίδες
. πρωτεΐνες: 0
. υδατάνθρακες: 0gr
. λιπαρα;10gr
. χοληστερίνη: 0gr
. νάτριο: 0gr
. βιταµίνη Ε: 0,15-0,25mgr
. προβιταµίνη Α:0,01-0,04mgr
.λιπαρά οξέα
α. ακόρεστα µονοκαρβοξυλικά: 7,6 gr
β. ακόρεστα πολυκαρβοξυλικά: 1gr
γ. κορεσµένα: 1,4gr
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Η κατανάλωση ελαιόλαδου στην Ελλάδα κυµαίνεται γύρω στους
200.000 τόνους ανά έτος, που αντιστοιχεί στο 75% της µέσης ετήσιας
παραγωγής και στο 15% της µέσης κοινοτικής κατανάλωσης.
Η κατανάλωση ελαιόλαδου στην Ελλάδα κατά κεφαλή, διατηρείται στα
20 κιλά (κατά µέσο όρο) ανά άτοµο το χρόνο και εξακολουθεί να είναι η
υψηλότερη στον κόσµο. Σε ορισµένες περιοχές, όπως η Κρήτη, η ετήσια
κατανάλωση φτάνει τα 34 κιλά ανά άτοµο, όµως η µέση κατανάλωση στο νησί
είναι 25 κιλά.
ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ
Το ελαιόλαδο κάθε περιοχής και σε συνάρτηση µε τον τρόπο
καλλιέργειας της ελιάς, συγκοµιδής, αποθήκευσης και βαθµό ωριµότητας του
ελαιοκάρπου, τις κλιµατολογικές συνθήκες και τη µέθοδο παραγωγής και
τυποποίησης του, αναδεικνύει ξεχωριστά χαρακτηριστικά, όπως άρωµα και
γεύση, που µπορούν να αποδοθούν µε τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις:
.γλυκιά γεύση, πικρίλα, στυφότης, δριµύτητα, πιπεράτο, χόρτο,
.παλαιό ή φρέσκο, γεύση µετάλλου, µούχλας, καµένου, τάγγισµα, οσµή
κλεισούρας.
Για να δοκιµάσουµε ένα ελαιόλαδο, πρέπει να είµαστε νηστικοί, να µην
έχει γίνει χρήση αλκοόλ και καπνού και να ακολουθήσουµε τα επόµενα
βήµατα :
Α. σε ποτήρι κρασιού βάζουµε µικρή ποσότητα ελαιόλαδου και το
ανακινούµε στο ποτήρι µέχρι να λαδώσουν τα τοιχώµατα του.
Β. παίρνοντας βαθιά αναπνοή, µυρίζουµε, ώστε ν’ ανακαλύψουµε τ’
αρώµατά του
Γ. δοκιµάζουµε µικρή ποσότητα, κρατώντας την στο µπροστινό τµήµα
της γλώσσας και µετά στη βάση της και τον ουρανίσκο. Κάθε περιοχή της
γλώσσας και γενικότερα της στοµατικής κοιλότητας αναγνωρίζει διαφορετικές
γεύσεις τού προς δοκιµή ελαιολάδου. Αποφαινόµαστε, αν µας ικανοποίησε
γευστικά, ώστε να το χρησιµοποιήσουµε σε φαγητά ή σαλάτες.
Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Το ελαιόλαδο, λόγω της χηµικής του σύστασης, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, έχει έντονη αντιοξειδωτική δράση, εµποδίζει, δηλαδή, την
ανάπτυξη ελευθέρων ριζών και ενεργού οξυγόνου, που προκαλούν έντονες
βλάβες στα κύτταρα.
Ταυτόχρονα, είναι η πιο ανεκτή ουσία απ’ το ανθρώπινο πεπτικό
σύστηµα, σε σχέση µε άλλες λιπαρές ουσίες. Έτσι µειώνει την έκκριση
γαστρικών υγρών, δηµιουργεί το αίσθηµα του κορεσµού και δεν προκαλεί
δυσπεψία. Συνιστάται ,η κατανάλωση του στο έλκος του στόµαχου, του
δωδεκαδάκτυλου και στα προβλήµατα δυσκοιλιότητας.
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Ήδη απ’ το τέλος του 19ου αιώνα, συνιστούσαν οι γιατροί το ελαιόλαδο
ως θεραπευτικό της χολολιθίασης, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί κλινικά αυτή
η δυνατότητα του.
Οι βιταµίνες που περιέχει µπορούν να συµβάλλουν στην
ηλιοπροστασία, τη διέγερση ανάπλασης των κυττάρων και ελαττώνει τις
ενοχλήσεις των δερµατικών ατοπιών στα παιδιά. Ασκεί ευεργετική επίδραση
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου σκελετού, εµπλουτίζοντας τα οστά µε
απαραίτητα ιχνοστοιχεία.
Παρατείνει τη νεανικότητα του οργανισµού, ανακουφίζει τους
διαβητικούς και όλα τα δεδοµένα κλινικών και επιδηµιολογικών ερευνών
οδηγούν στο συµπέρασµα πως η χρήση του ελαιόλαδου περιορίζει τον
κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Από µελέτες είναι γνωστό ότι το λινελαικό
οξύ και το α-λινολενικό είναι απαραίτητα οξέα για τον άνθρωπο, δεν
βιοσυνθέτονται απ’ αυτόν και αποτελούν τον προάγγελο της βιοσύνθεσης των
προσταγλανδινών, των προστακυκλινών και των θροµβοξανών. Η
βιοσύνθεση των ουσιών αυτών σχετίζεται µε το µειωµένο αριθµό παθήσεων
του καρδιοαγγειακού συστήµατος του ανθρώπου, αφού η παρουσία τους
µειώνει την ανάπτυξη αθυρωµατικών πλακών στο αίµα.
Είναι γνωστή η µελέτη των 7 χωρών, της οµάδας Keys στις δεκαετίες
του ’50 και ’60 µε δείγµα 11500 άτοµα από (την Κρήτη, Κέρκυρα, ∆αλµατικές
ακτές, κάτω Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωµένες πολιτείες Αµερικής και Ιαπωνία)
αναφορικά µε τις διατροφικές τους συνήθειες και την επίπτωση σε διάφορες
ασθένειες, όπως ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες. Απ’ τα δηµοσιευµένα
συµπεράσµατα το 1980, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι υπάρχει σαφής
διαφοροποίηση µεταξύ των Μεσογειακών χωρών και των άλλων χωρών. Οι
βόρειες χώρες είχαν µεγαλύτερη θνησιµότητα από καρκίνο και καρδιοπάθειες
και αξίζει να σηµειωθεί πως το δείγµα είχε άτοµα παραπλήσιου βιοτικού
επιπέδου και µόρφωσης, ζούσαν σε περιοχές ανάλογης µόλυνσης και άγχους
για την καθηµερινότητα και είχαν χωριστεί σε ηλικιακές οµάδες. Φάνηκε ότι η
µεσογειακή διατροφή, ήταν ο παράγοντας που διαφοροποίησε τα
αποτελέσµατα της έρευνας.
Εντυπωσιακά είναι τα δεδοµένα για την Κρήτη, που διαφοροποιείται
απ’ τις υπόλοιπες χώρες της µεσογειακής λεκάνης. Η µελέτη έδειξε ότι η
συχνότητα εµφάνισης καρδιαγγειακών προβληµάτων και νεοπλασιών, όπως
και η θνησιµότητα απ’ αυτά, ήταν η µικρότερη από τις χώρες της Μεσογείου.
Μετά απ’ αυτές τις διαπιστώσεις, δόθηκε µεγάλη βαρύτητα στη µελέτη της
κρητικής διατροφής και την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, που
αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Σήµερα το κρητικο-µεσογειακό
µοντέλο διατροφής είναι πρότυπο διατροφικό µοντέλο σ’ ολόκληρο τον κόσµο.
Η κρητική διατροφή περιλαµβάνει άφθονα φρούτα και λαχανικά, πατάτες,
ξηρούς καρπούς, όσπρια, ψωµί ολικής άλεσης , πολλά γαλακτοκοµικά, ολικής
άλεσης, ψάρι και κοτόπουλο σε µέτριες ποσότητες, ελάχιστο κόκκινο κρέας,
µέτρια ποσότητα κρασιού και άφθονο ελαιόλαδο (25κιλα κατ’ άτοµο το χρόνο).
Με
θλίψη, όµως, διαπιστώνεται πως οι νεότεροι Κρήτες,
προσεγγίζουν ολοένα και περισσότερο το διατροφικό µοντέλο της δύσης για
λόγους που δεν άπτονται της συγκεκριµένης εργασίας.
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ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Οι ποιοτικές κατηγόριες, που ισχύουν στην Ελλάδα καθορίζονται από
το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιόλαδου και τα κριτήρια κατάταξης είναι η οξύτητα, η
γεύση και το άρωµα.
ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α
1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Έχει µέχρι 1% οξύτητα, θεωρείται το καλύτερο της αγοράς και
λαµβάνεται σε χαµηλή θερµοκρασία κατά τη διαδικασία παραγωγής. Ιδανικό
για ωµές σαλάτες.
2. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ή φίνο ή εκλεκτό
Έχει οξύτητα 1,5-2% και θεωρείται κατάλληλο για λαδερά φαγητά και
τηγανιτά.
3. ΚΟΙΝΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Έχει οξύτητα µέχρι 3,3% και χρησιµοποιείται στο µαγείρεµα, ενώ στις
σαλάτες αφήνει την αίσθηση της ‘’λαδίλας ‘’
4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ Ή ΛΑΜΠΑΝΤΕ
Έχει υψηλή οξύτητα, µεγαλύτερη από 2%, άσχηµη γεύση, οσµή και
χρώµα.
ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Προκύπτει από την επεξεργασία του λαµπαντε, είναι διαυγές µε κίτρινο
χρώµα και χαµηλής ,πλέον, οξύτητας. Χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική,
κυρίως για παρασκευή σιροπιαστών γλυκισµάτων µε φύλλα.
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ‘η ΑΓΝΟ ή ΓΝΗΣΙΟ
Είναι µείγµα καλής ποιότητας παρθένου µε ραφιναρισµένο ελαιόλαδο
µε προσµίξεις που εξαρτώνται από την εταιρία παραγωγής. Έχει χρώµα
κιτρινοπράσινο, ευχάριστη γεύση και οσµή η δε οξύτητα του είναι µικρότερη
από 1,5%.
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
Προέρχεται από το στερεό υπόλοιπο της ελιάς και παράγεται µε ειδική
κατεργασία, έχει χρώµα ανοικτό κίτρινο και οξύτητα 1-1,5% .
ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
Προέρχεται από τον εξευγενισµό του ακατέργαστου πυρηνελαίου και η
οξύτητα του δεν υπερβαίνει το 0,3%
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Προέρχεται από βιολογικές καλλιέργειες, η έκθλιψή του γίνεται σε
χαµηλή θερµοκρασία, είναι χαµηλής οξύτητας και οι συσκευασίες που
κυκλοφορούν στο εµπόριο, αναγράφουν :
. την περιοχή παραγωγής και τυποποίησης
. τον αριθµό έγκρισης και πιστοποίησης του παραγωγού από τους
οργανισµούς έλεγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
Το λάδι αυτό διαφέρει από το εξαιρετικά παρθένο, µόνο σε ό,τι αφορά
την επίπτωση που µπορεί να έχει η χρήση λιπασµάτων ή φυτοφαρµάκων στη
διαµόρφωση του τελικού προϊόντος.
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ(ΠΟΠ)
Η παραγωγή, η µεταποίηση και η επεξεργασία του ελαιολάδου πρέπει
να πραγµατοποιούνται σε µια οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή µε
αναγνωρισµένη τεχνογνωσία. Η φήµη του, ως προς την ποιότητα και τα
χαρακτηριστικά του, µπορεί να αποδοθεί στη συγκεκριµένη γεωγραφική
περιοχή µε το φυσικό της περιβάλλον. Τέτοια ελληνικά ελαιόλαδα
κυκλοφορούν και είναι :
. Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης
. Κολυµπάρι Χανίων Κρήτης
. Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης
. Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης
. Πεζά Ηρακλείου Κρήτης
. βόρειος Μυλοπόταµος Ρεθύµνου Κρήτης
. Σητεία Κρήτης
. Καλαµάτα
. Κρανίδι Αργολίδας
. Κροκεές Λακωνίας
. Λυγουριό Ασκληπιείου
. Πέτρινα Λακωνίας
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ(ΠΓΕ)
Το παραγόµενο ελαιόλαδο παράγεται ή µεταποιείται ή επεξεργάζεται
σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή και η φήµη του µπορεί να αποδοθεί σ’
αυτήν, όπως και το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που περιλαµβάνει.
Τέτοια ελαιόλαδα, στην Ελλάδα, έχουµε:
. Ζάκυνθος
. Θάσος
. Κεφαλονιά
. Λακωνία
. Λέσβος
.Ολυµπία
. Πρέβεζα
. Ρόδος
. Σάµος
. Χανιά Κρήτης

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Μεγάλες και µικρές µονάδες ανά την Ελλάδα τυποποιούν το ελληνικό
ελαιόλαδο, µεγάλη ποσότητα του οποίου αποστέλλεται στην Ιταλία χύµα
κυρίως για τυποποίηση. Οι συσκευασίες που εκθέτονται στα ράφια των
σούπερ µαρκετ και τις προθήκες των εξειδικευµένων καταστηµάτων που
πωλούν βιολογικά, ή συγκεκριµένης γεωγραφικής προέλευσης προϊόντα,
είναι γυάλινες, απλές ή περίτεχνες, πλαστικές, χάρτινες και περιέχουν
100,250,500,750ml,1,2,3,5,kgr.
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Αναγράφεται σε κάθε συσκευασία ο τυποποιητής, η οξύτητα, η
µέθοδος παραγωγής, αν είναι βιολογικό, ή ΠΟΠ, ή ΠΓΕ, η χώρα προέλευσης,
ο τύπος, η ηµεροµηνία συσκευασίας , η ηµεροµηνία λήξης και η θερµοκρασία
που το προϊόν διατηρείται.
ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Α. ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
Το βασικό και κυρίαρχο υλικό του καθηµερινού διαιτολογίου των
κατοίκων των ελαιοκοµικών περιοχών ήταν και εξακολουθεί να είναι το
ελαιόλαδο, που συντροφεύει αρµονικά κάθε ωµό ή µαγειρευτό φαγητό,
αναδεικνύοντας τη γεύση του.
Συνδυάζεται µε ξύδι ΄η λεµόνι σε σαλάτες µε λαχανικά και ωµά ή
βρασµένα χόρτα και απορροφάται εύκολα απ’ την πατάτα, τη µελιτζάνα και
τον ταραµά σε πολύπλοκες σαλάτες. Προστίθεται σε τυριά ,ψωµί και κρίθινα
παξιµαδάκια µαζί µε αρωµατικά, διατηρεί µαλακά τα κρέατα, τα ψάρια στο
φούρνο, κάνει τα φύλλα στις πίτες τραγανά και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και
στη ζαχαροπλαστική. Όταν τα κρέατα µαρινάρονται, πριν το ψήσιµο, στα
κάρβουνα και το γκριλ παραµένουν τρυφερά. Μαγειρεύεται µε όσπρια,
λαχανικά και κρέας στην κατσαρόλα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στο
τηγάνι.
Αυτό που διαφοροποιεί το ελαιόλαδο σε σχέση µε τα λίπη και τα άλλα
έλαια είναι ότι οξειδώνεται σε µικρότερο ποσοστό σε σχέση µε άλλα λάδια,
στις υψηλές θερµοκρασίες, όπως αποδεικνύεται από έρευνες, γιατί περιέχει
µικρότερο ποσό πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Έτσι άφοβα, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τηγανιτές πατάτες, τυροπιτάκια, µαλάκια, οστρακόδερµα,
ψάρια και κρεατικά.
Β. ΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
Μέσα σε λάδι καλής ποιότητας µπορούν να συντηρηθούν βρώσιµες
ελιές ,κρέατα, λαχανικά και τυριά(λαδοτύρια) που αποκτούν ιδιαίτερη γεύση
και άρωµα. Οι γιαγιάδες συνήθιζαν να προστατεύουν από τη µούχλα το
σπιτικό ντοµατοπελτέ και το χυµό ντοµάτας προσθέτοντας λίγο λάδι.
Γ. ΩΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΥΛΗ
Από τους προϊστορικούς χρόνους το ελαιόλαδο χρησιµοποιήθηκε ως
κύριο φωτιστικό υλικό και για πολλούς αιώνες ήταν η µοναδική πηγή φωτός.
Τα πρώτα λυχνάρια ήταν πέτρινα, έκαιγαν ζωικό λίπος, αργότερα όµως έγιναν
πήλινα και µεταλλικά και έκαιγαν ελαιόλαδο.
Οι φιλολογικές πηγές, όπως και η αρχαιολογική σκαπάνη, µας δίνουν
πλήθος πληροφοριών για τη χρήση των λυχναριών και τον τρόπο κατασκευής
τους. Ο πρώτος που κατασκεύασε λυχνάρι, κατά τον Παυσανία, ήταν ο
Καλλίµαχος, ο δε όµηρος γράφει στην Οδύσσεια για την Αθηνά που κρατά
αναµµένο λυχνάρι στον Οδυσσέα και τον Τηλέµαχο :
‘’…χρύσεον λύχνον έχουσα φως περικαλλές εποίει..’’
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Οι ανασκαφές έφεραν στο φως πληθώρα σχεδίων, που είχαν ένα η
περισσότερα φυτίλια, είχαν λαβή για να κρατιούνται ή να κρέµονται στους
λυχνοστάτες. Το πλήθος και ο αριθµός των πολύµιξων λύχνων,
αντικατοπτρίζουν την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση του σπιτιού. Στις
περιοχές που δεν υπήρχε λάδι οι λύχνοι ησαν σπάνιοι, αλλά στην Κρήτη και
τις άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές ήταν προνόµιο και των φτωχών.
Στην αρχαία Αίγυπτο ο Ρα είναι ο θεός του Φωτός και οι πιστοί του
αφιέρωναν αναµµένα λυχνάρια. Στη γιορτή της ‘’λυχνοκαίας’’ προσέρχονταν
µε ανάµµενα λυχνάρια στους ναούς, στους οποίους και οι Φαραώ φρόντιζαν
να δωρίζουν µεγάλες ποσότητες λαδιού.
Οι Μινωίτες για το φωτισµό των ανακτόρων χρησιµοποιούσαν µεγάλες
ποσότητες λαδιού, ενώ οι Αθηναίοι ήταν φειδωλοί στη χρήση του αφού
φρόντιζαν να ξεκινούν τις εργασίες τους νωρίς το πρωί και άναβαν για µικρό
χρονικό διάστηµα τα λυχνάρια το βράδυ, µε εξαίρεση τα βράδια των
συµποσίων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι πλούσιοι Αθηναίοι συνοδευόταν από
δούλους που κρατούσαν το λυχνάρι και φρόντιζαν να µη σωθεί το λάδι.
Την εποχή του αποικισµού, οι άποικοι φεύγοντας έπαιρναν από την
πατρίδα φως, που αποτελούσε το συνδετικό κρίκο τους µε τη µητρόπολη,
αλλά δήλωνε επίσης τη µεταφορά κοινωνικών και πολιτιστικών αρχών στη νέα
πατρίδα.

Στα βυζαντινά χρόνια οι αυτοκράτορες για την ‘’λυχνοκαία ‘’των
µοναστηριών και των εκκλησιών δωρίζουν πολλά εκτάρια ελαιώνων και άξιο
λόγου είναι το πλήθος των λύχνων της Αγίας Σόφιας, τρεις χιλιάδες στον
αριθµό.
Οι Τούρκοι έχουν τη γιορτή ‘’καντήλ γκετζεσί’’ που είναι αφιερωµένη
στις ψυχές και συνήθιζαν παλαιοτέρα ν’ ανάβουν πολυάριθµους λύχνους ,
ενώ σήµερα κεριά.
Μέχρι και πριν µερικά χρόνια το λάδι του λυχναριού συντρόφευε τους
κάτοικους της αγροτικής Ελλάδας σε χαρές και λύπες, στο τραπέζι του
δείπνου, στην αποσπερίδα, µέχρι που σταδιακά εκτοπίστηκε από τη λάµπα
πετρελαίου, το λουξ και το ηλεκτρικό.
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∆. ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
Τα σαπούνια παράγονται από την αντίδραση µιας βάσης, συνήθως NaOH
(υδροξείδιο του νατρίου ή καυστική σόδα ή καυστικό νάτριο) ή ΚΟΗ (υδροξείδιο του
καλίου η καυστική ποτάσα ή καυστικό κάλιο) και εστέρων, ενώσεων που υπάρχουν στα
λίπη και στα έλαια. Το άλλο προϊόν της αντίδρασης αυτής είναι η γλυκερίνη.
Πως δρα το σαπούνι. Οι βρωµιές συνήθως συνδυάζονται µε λίπη και έλαια, όποτε
το πλύσιµο µόνο µε νερό δεν θα απέδιδε. Τα “µόρια” του σαπουνιού έχουν “διπλή
προσωπικότητα”, η µια τους άκρη είναι ιοντική και διαλύεται στο νερό, ενώ η άλλη
βυθίζεται στα λίπη και τα διασπά σε µικρότερα σταγονίδια που διασκορπίζονται. Το
έλαιο και το νερό, στο οποίο είναι διαλυµένη η άλλη άκρη του σαπουνιού, σχηµατίζουν
γαλάκτωµα, το οποίο αποµακρύνεται µε το ξέπλυµα.
ΣΠΙΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
Μέχρι και πριν µερικά χρόνια, το προς οικιακή χρήση σαπούνι, για την
καθαριότητα των ρούχων αλλά και των οικιακών σκευών, παρασκευαζόταν
από τις ίδιες τις νοικοκυρές µε τα αποµεινάρια του λαδιού της οικογένειας. Τα
σαπούνια αυτά οι νοικοκυρές τα κοσµούσαν µε µικρές «σφραγίδες» η
ξόµπλια, όταν ήταν νωπά ακόµη, χρησιµοποιώντας ένα δαχτυλίδι η ένα λεπτό
ξύλο.
Το σαπούνι της µπουγάδας από τα ακάθαρτα λαδιά και τις µούργες γίνεται αν
πάρουµε κατ’ αναλογία:
. 1 οκά ποτάσα του εµπορίου
. 4 οκάδες λάδι
. 4 οκάδες νερό
Οι φάσεις παραγωγής του σαπουνιού είναι τρεις:
. η χύλωση, όπου το σαπούνι έχει παρασκευαστεί
. η έκπλυση, όπου το σαπούνι καθαρίζεται από τις ξένες ουσίες
. το ψήσιµο που συντελεί στην αποπεράτωση της σαπωνοποίησης.
Η παραγωγή του σαπουνιού στο σπίτι αποτελούσε ολόκληρη ιεροτελεστία
και ήταν διαδικασία χρονοβόρα που µεταξύ των άλλων απαιτούσε µεγάλη
προσοχή για αποφυγή εγκαυµάτων και καλές καιρικές συνθήκες για να
στεγνώσει γρήγορα.
Έριχναν µέσα σε καζάνι νερό και όταν έφτανε σε θερµοκρασία βρασµού
πρόσθεταν την ποτάσα ανακατεύοντας καλά µέχρι να διαλυθεί πλήρως.
Στη συνεχεία µε µεγάλη προσοχή και αργά-αργά γινόταν η προσθήκη του
ελαιολάδου, ενώ ανακατεύεται συνεχώς το µίγµα µέχρι να οµογενοποιηθεί. Η
ανάδευση συνεχίζεται µέχρι τότε που σηκώνοντας το ξύλο µε το οποίο γίνεται
η ανάδευση αποκολλάται απ’ αυτό, το παραγόµενο σαπούνι. Βράζεται για
µικρό χρονικό διάστηµα ακόµα και στη συνεχεία αποσύρεται από τη φωτιά.
Το σαπούνι που έχει σχηµατιστεί διαχωρίζεται από το νερό και επιπλέει σ’
αυτό. Όταν κρυώσει, στερεοποιείται, αποµακρύνεται από το νερό και
τοποθετείται σε καλούπια. Κόβεται σε πλάκες και αν ήταν ζεστός ο καιρός και
ξηρός στέγνωνε γρήγορα και ήταν έτοιµο προς χρήση.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
Η πρώτη γραπτή µαρτυρία για το σαπούνι βρέθηκε σε πήλινες πινακίδες
των
Σουµερίων, του 2500 π.Χ, όπου διαβάζουµε ότι τα µάλλινα ρούχα
πλένονταν µε ένα είδος σαπουνιού, το οποίο παρασκευαζόταν µε νερό,
στάχτη, και λάδι από το φυτό κασσία. Στην αρχαία Αίγυπτο χρησιµοποιούσαν
µίγµα ζωικού και φυτικού λίπους µαζί µε αλκαλικά άλατα και καθάριζαν τα
ρούχα τους.
Σύµφωνα µε ένα ελληνικό µύθο το σαπούνι έλκει την καταγωγή του από την
αρχαία Ελλάδα και µάλιστα απ’ την Λέσβο. Στη Λέσβο γινόταν θυσίες ζώων
προς τιµήν της θεάς Άρτεµης και όταν οι νεροποντές παρέσερναν τα ζωικά
υπολείµµατα ,τα καµένα λίπη µαζί µε τις στάχτες και τα ξύλα της πύρας,
σχηµατιζόταν ένα κίτρινο ρυάκι που κατέληγε στο ποτάµι. Εκεί διαπίστωσαν
οι νοικοκυρές που έκαναν τη µπουγάδα τους ότι η προσθήκη αυτού του
υλικού καθάριζε τα ρούχα καλύτερα.
Άλλη παράδοση που ακούγεται κατά κόρον και σε κάθε ευκαιρία από τους
Πλωµαριώτες είναι αυτή της ανακάλυψης του σαπουνιού απ’ την ποιήτρια
Σαπφώ. Η
Σαπφώ επέβαινε σε καράβι όταν ξέσπασε φοβερή
θαλασσοταραχή και ράγισε ένα αγγείο µε λάδι που αναµείχθηκε µε στάχτη.
Στη διάρκεια της νύχτας µε το ταρακούνηµα σχηµατίστηκε ένα κιτρινωπό
παχύρρευστο υγρό µε το οποίο η Σαπφώ έπλυνε τα πιάτα. Αυτό που
πιθανόν, θα προβληµατίσει, είναι η παρουσία της στάχτης στο καράβι, που
όµως µέχρι πρόσφατα χρησιµοποιούταν µαζί µε θαλασσινό νερό για το
καθάρισµα των πλοίων. Έτσι µια παράφραση του ονόµατος της Σαπφούς
χάρισε στο σαπούνι τ’ όνοµα του .
Κατά τους ρωµαίους του Mount Sapo το σαπούνι σχηµατίστηκε από
υπολείµµατα θυσιών και ήταν αυτοί που πρώτοι το χρησιµοποίησαν και του
χάρισαν τ’ όνοµά του. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι οι φοίνικες έφτιαχναν σαπούνι
µε λίπος κατσίκας και στάχτη ξύλων από το 600 π.Χ.
Στην πραγµατικότητα πολλοί διεκδικούν την πατρότητα του σαπουνιού
αλλά ακριβείς µαρτυρίες για την καταγωγή του δεν έχουµε.
Στην Ευρώπη, η παραγωγή σαπουνιού από ζωικά λίπη και ελαιόλαδο
γινόταν αρχικά στη Μασσαλία, που ήταν αποικία της Φώκαιας της Μικράς
Ασίας, η οποία και διατήρησε την πρωτοπορία στη σαπωνοποιία από τον 9ο
έως και το 14ο αιώνα. Αργότερα το εµπόριο του σαπουνιού µετατοπίσθηκε
στη Γένοβα και στη Βενετία. Στη Γερµανία, η παραγωγή σαπουνιού έως και το
15ο αιώνα ήταν σχεδόν άγνωστη, τόσο που όταν προσφέρθηκε ένα κιβώτιο
µε σαπούνι στη ∆ούκισσα του Γούλιξ, το 1549, το άγνωστο αυτό προϊόν
προκάλεσε τεραστία αίσθηση. Η παραγωγή σαπουνιού από την οικοτεχνία
πέρασε στο κλάδο της βιοτεχνίας και µόλις στο τέλος του 18ο αιώνα
αναπτύχθηκε ως βιοµηχανικός κλάδος µε την εφαρµογή της µεθόδου
Λεµπλάν µε την οποία παράχθηκε ανθρακικό νάτριο, η γνωστή σόδα.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑ
Η σαπωνοποιία στην Ελλάδα αποτέλεσε και αποτελεί µια σηµαντική
οικονοµική δραστηριότητα-παράλληλη και εξαρτώµενη άµεσα από την
παραγωγή ελαιόλαδου.
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Τα µεγαλύτερα κέντρα παραγωγής σαπουνιών στη χώρα µας είναι εκείνα
που είχαν και υψηλή παραγωγή ελαιόλαδου όπως η Κρήτη, η Μυτιλήνη, η
Πελοπόννησος (Κορώνη-Μεθώνη),ο Βόλος και η Αττική. Οι βιοµηχανίες
σαπουνιού άνηκαν σε Τούρκους, Γάλλους και ‘Άγγλους επιχειρηµατίες και
λιγότερο σε έλληνες.
Το 1668 εµφανίζονται στο Ηράκλειο οι πρώτες σαπωνοποιίες µε ιδιοκτήτες
τον Χανιαλή Αγά και τον Τσορµπατζή Μεµίς Αγά µε συνολική παραγωγή
44660 οκάδες και ένα αιώνα µετά, καταγράφονται 14 Τούρκοι και 4 Έλληνες
σαπωνοποιοί.
Τον 18ο και 19ο αιώνα αρχίζουν να δραστηριοποιούνται στην Κρήτη οι
Καλοκαιρινοί, οι Καρούζοι, ο Λιαπακής
και τη Λέσβο η
οικογένεια
Αλεπουδέλη (η οικογένεια του Νοµπελίστα ποιητή µας, Οδυσσέα Ελύτη ), η
οικογένεια Τραγάκι, Ματθιέλη, Ρουσέλη, Παπουτσάνη (µε το σαπούνι που
έφερε σφραγίδα µε το καραβάκι ). Το 1870 στο Πλωµάρι ο ∆. Παπουτσάνης
ίδρυσε το πρώτο ατµοκίνητο ελαιοτριβείο και προχώρησε στην παρασκευή
σαπουνιού για πλύσιµο των ρούχων και σαπουνιού ‘’τουαλέτας. Ο κύκλος
εργασιών είχε διευρυνθεί τόσο πολύ µε τις εξαγωγικές δραστηριότητες που οι
απόγονοι του µετέφεραν το 1899 την έδρα της εταιρείας στην
Κωνσταντινούπολη και το 1913 στον Πειραιά. Σήµερα το εργοστάσιο
παραγωγής της εταιρείας είναι στην Χαλκίδα.
Το 1889 ιδρύεται στα Χανιά η σηµερινή ΑΒΕΑ, η οποία και έχει µια σταθερή
παρουσία στην παραγωγή και την εξαγωγή κρητικού σαπουνιού, µέχρι και το
1894,που το εργοστάσιο πωλείται σε µια γαλλική εταιρεία, την SAHEL
TUNISIEN. Το 1916 περνά στα χέρια ντόπιων και γίνεται ανώνυµη εταιρεία
(Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Ανατολή ) που δραστηριοποιείται µέχρι
σήµερα µε παραγωγή πράσινου σαπουνιού και σαπουνιού µε µέλι.
Κατά τους 17ο,18ο και 19ο αιώνες το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής
των ελληνικών σαπωνοβιοµηχανιών, τόσο από την Κρήτη όσο και από την
Πελοπόννησο και τη Μυτιλήνη, εξαγόταν κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, η
οποία απορροφούσε απίστευτα τεράστιες ποσότητες, και δευτερευόντως στη
Σµύρνη, τη Συρία, την Κύπρο, την Αλεξάνδρεια, το ∆υρράχιο. Επίσης, η
εσωτερική αγορά απορροφούσε µεγάλες ποσότητες, µε κυριότερες πόλεις τη
Θεσσαλονίκη, το Μεσολόγγι, τη Χίο και την Πρέβεζα.
Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η σαπωνοποιία συνέχισε την ανοδική της
πορεία και σήµερα επιβιώνει δίνοντας µας πολύ καλής ποιότητας σαπούνι
από ελαιόλαδο.

ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΠΟ ΛΑ∆Ι ΕΛΙΑΣ
Τα χηµικά απορρυπαντικά που χρησιµοποιούνται σήµερα στο πλύσιµο
των ρούχων και στην καθαριότητα τους σώµατος ενοχοποιούνται συχνά για
την εµφάνιση σειράς αλλεργικών παθήσεων που σχετίζονται µε
δερµατικούς ερεθισµούς, εκζέµατα, φλεγµονές, ιδιαίτερα σε άτοµα µε
µεγάλη ευαισθησία ή αλλεργικά. Γι’ αυτό το λόγο, σήµερα, κυκλοφορεί σε
µορφή νιφάδων και σκόνης για πλύσιµο των βρεφικών και παιδικών
ρούχων.
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Οι ερεθισµοί αυτοί αποδίδονται σε ορισµένες ουσίες οι οποίες
σχηµατίζονται µε την υδρόλυση των απορρυπαντικών και των σαπουνιών,
που παρασκευάζονται κυρίως από φοινικέλαιο και ζωικό λίπος, και οι
οποίες δεν εµφανίζονται σε καµία περίπτωση σε σαπούνια και
απορρυπαντικά που γίνονται µε βάση το αγνό λάδι της ελιάς.
Το σαπούνι σήµερα για τον καθαρισµό κυρίως των ρούχων έχει
αντικατασταθεί από συνθετικά απορρυπαντικά. Οι λόγοι είναι οι εξής, που
αποτελούν ταυτόχρονα και τα µειονεκτήµατα του σαπουνιού:
Σε όξινο περιβάλλον το σαπούνι δεν έχει τον απαραίτητο “διχασµό της
προσωπικότητας ”και δεν µπορεί να δράσει. Σε “σκληρό” νερό, δηλαδή
νερό που περιέχει µεγάλο αριθµό ιόντων ασβεστίου και µαγνησίου, το
σαπούνι σχηµατίζει µε αυτά τα ιόντα αδιάλυτες ουσίες και καθιζάνει.
Οι ουσίες που αποτελούν την πρώτη ύλη για την παρασκευή σαπουνιού,
δηλαδή τα λίπη και τα έλαια, χρησιµεύουν για τροφή.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
Όργανα Και Χηµικές Ουσίες
1.Ποτηρι Ζέσεως 250ml.
2.Λυχνος Υγραερίου.
3.Τριποδας Θέρµανσης Και Πλέγµα Αµιάντου.
4.Ογκοµετρικος Κύλινδρος 100ml.
5.∆οκιµαστικος Σωλήνας
6.Γυαλινη Ράβδος Ανάδευσης.
7.Ελαιολαδο.
8.Αιθανολη.
9.∆ιαλυµα NaOH, κορεσµένο
10.∆ιαλυµα NaCl, κορεσµένο

Εκτέλεση Πειράµατος
1.Σε ποτήρι ζέσεως 250ml βάζουµε 10ml ελαιόλαδο, 20ml αιθανόλη Και 5ml
διαλύµατος NaOH κορεσµένο.
2.Τοποθετουµε το ποτήρι πάνω στον τρίποδα θέρµανσης και θερµαίνουµε το
µίγµα στην ήπια φλόγα του λίχνου, αναδεύοντας το συνεχώς µε τη γυάλινη
ράβδο, µέχρι να σχηµατιστεί µια παχύρρευστη µάζα.
3.Αφηνουµε το µίγµα σε ηρεµία για 10-15 λεπτά και µετά προσθέτουµε 60ml
περίπου νερό.
4.Θερµαινουµε πάλι το ποτήρι ανακατεύοντας συγχρόνως το µίγµα µέχρι να
διαλυθεί.
5.Προσθετουµε στο διάλυµα 80ml περίπου κορεσµένο διάλυµα NaCl και
ανακατεύουµε καλά το περιεχόµενο του ποτηριού.
6.Σβηνουµε το λύχνο, τοποθετούµε το ποτήρι σε κρύο υδατόλουτρο και
αφήνουµε το µίγµα να ηρεµήσει και να κρυώσει. Στην επιφάνεια του
συγκεντρώνεται όλο το σαπούνι.
7.Αφου κρυώσει αρκετά, αποχύνουµε την υγρή φάση που σχηµατίστηκε και
αφήνουµε µέσα στο ποτήρι τη στερεή φάση, το σαπούνι.
8.Ριχνουµε λίγο νερό στο ποτήρι, ξεπλένουµε ελαφρά το σαπούνι και
αποχύνουµε το νερό αµέσως.
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9.Μεταφερουµε το σαπούνι που παρασκευάσαµε σε µια στεγνή επιφάνεια για
να στεγνώσει.
10.Με τη γυάλινη ράβδο ανάδευσης παίρνουµε µια µικρή ποσότητα από το
σαπούνι που παρασκευάσαµε και την τοποθετούµε µέσα σε δοκιµαστικό
σωλήνα. Ρίχνουµε λίγο νερό και κλείνοντας µε το δάχτυλο µας το στόµιο
του δοκιµαστικού σωλήνα τον αναταράσσουµε. Αν σχηµατιστεί πλούσιος
αφρός, σηµαίνει ότι παρασκευάσαµε καλό σαπούνι.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΣΕ ΣΑΠΟΥΝΑΡΙΑ
Οι φάσεις παραγωγής του σαπουνιού είναι τρεις:
. η χύλωση, όπου το σαπούνι έχει παρασκευαστεί
. η έκπλυση, όπου το σαπούνι καθαρίζεται από τις ξένες ουσίες
. το ψήσιµο που συντελεί στην αποπεράτωση της σαπωνοποίησης
Στη συνεχεία τοποθετείται σε καλούπια, πιέζεται και την επόµενη µέρα
ξύνεται η επιφάνεια του για να γίνει λεία, σηµαδεύονται µε βαµµένη κλωστή τα
όρια των πλακών, σφραγίζονται και τέλος κόβεται σε πλάκες. Ας δούµε
συνοπτικά τις πρώτες φάσεις παραγωγής, όπως µας τις περιγράφουν
παραδοσιακοί ψήστες από το Πλωµάρι της Λέσβου και κατέγραψαν παιδιά
της περιβαλλοντικής οµάδας του γυµνάσιου Πλωµαρίου.
Α. Χύλωση : βάζουµε σε καζάνι λάδι και προσθέτουµε µια αραιή αλισίβα,
(σοδόνερο ), 8ο -9ο Baume και ίση µε το βάρος του λαδιού. Βράζεται το µίγµα
στους 100ους C, ανακατεύουµε συνεχώς από κάτω προς τα πάνω και σε πέντε
περίπου ώρες το µίγµα µετατρέπεται σε παχύρρευστη µάζα που στην
επιφάνεια της εµφανίζεται ένας κιτρινωπός γαλακτώδης χυµός, το σαπούνι.
Αφήνεται να κρυώσει 10-12 ώρες ανάλογα µε την εποχή. Η οικιακή
παρασκευή σταµατούσε σ’ αυτή τη φάση.
Β. Εκπλύση ή εξαλάτωση: ρίχνουµε στο καζάνι µαγειρικό αλάτι για να
καθαρίσουµε το σαπούνι από τις ξένες ουσίες, κατάλοιπα σόδας και
γλυκερίνης και ανακατεύουµε συνεχώς. Το σαπούνι λόγω διαφορετικού
ειδικού βάρους ανεβαίνει στην επιφάνεια και αφαιρώντας τα υγρά από τη
βρύση που έχει το καζάνι κοντά στη βάση του, σταµατούµε τη θέρµανση. Η
φάση αυτή διαρκεί έξι ώρες.
Γ. Το ψήσιµο : ρίχνουµε στο καζάνι αλισίβα 24ους -26ους Baume και ίση µε το
µισό της ποσότητας του λαδιού που χρησιµοποιήθηκε ,θερµαίνουµε το µίγµα
και ανακατεύουµε συνεχώς. Σταµατά η θέρµανση και η ανάδευση για τρεις
ώρες και επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία δυο µε τρεις φορές. Κάθε φορά
γίνεται προσθήκη αλισίβας και αυξάνετε η διάρκεια βρασµού σε 8-10 ώρες. Το
σαπούνι είναι έτοιµο δεν δηµιουργείτε καπνός και δεν αναδύεται άσχηµη
µυρωδιά.
Να σηµειώσουµε ότι η περιεκτικότητα σε βαθµούς Baume, αναφέρεται στην
περιεκτικότητα του διαλύµατος της καυστικής ποτάσας-της αλισίβας-και
δείχνει πόσα γραµµάρια ποτάσας πρέπει να διαλυθούν σε ένα κιλό νερού, για
παράδειγµα σε διάλυµα 10ων Baume έχουµε διαλύσει σε ένα κιλό νερό 100
γραµµάρια ποτάσα.
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ΕΙ∆Η ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
1. Λευκό τύπου Μασσαλίας
Για την παρασκευή του απαιτούνται :
Α. 59 κιλά ελαιόλαδο και φυστικόλαδο, 33,5κιλά νερό, 6,8κιλά σόδα, 1κιλο
διάφορα άλατα.
Β. 33,5 κιλά νερού, 59,4κιλά ελαιόλαδο καθαρό, 6,68 κιλά σόδα και 0,42 κιλά
άλατα.
Γ. 30 κιλά νερό, 7,42κιλα σόδα, 61,9 κιλά φυστικόλαδου, ελαιόλαδου, λάδι
κόπρας και 0,48 κιλά άλατα.

2. Χρωµατιστά σαπούνια Μασσαλίας
Σε 100 κιλά λάδι γίνεται προσθήκη 80 κιλών αλυσιβας10-15ων Baume και
100-200γραµµαρια χρωστικής ουσίας. Τα 100 κιλά λαδιού είναι µίγµατα
φυτικών λαδιών, όπως
Α. 70 κιλά ελαιολαδο,15 κιλά φοινικόλαδο,15 κιλά φυστικόλαδο
Β. 70 κιλά ελαιόλαδο, 30 κιλά βαµβακέλαιο
Γ. 60 κιλά ελαιόλαδο, 30 κιλά σισαµέλαιο και 10 κιλά φοινικέλαιο
3. Αρωµατικά σαπούνια
Για τα σαπούνια αυτά χρειαζόµαστε καθαρές πρώτες ύλες, λάδι, αλισίβες
και φυσικά ή τεχνητά αρώµατα, που είναι αιθέρια έλαια όπως η λεβάντα, ο
κρίνος, το αµυγδαλέλαιο. Τα λάδια που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
είναι µίγµατα ελαιόλαδου ζωικού λίπους, φοινικέλαιου κ.α.
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ
Κάθε 100 κιλά ελαιοκάρπου δίνουν περίπου:
. 21 κιλά ελαιόλαδο
. 3-5 κιλά ελαιόφυλλα
. 35-45 κιλά ελαιοπυρήνα
. 65-175 κιλά απόνερα
Ως υποπροϊόντα της ελαιουργίας θεωρούνται τα όλα τα παραπάνω
εκτός του ελαιόλαδου. Η ανάγκη που προκύπτει ολοένα και πιο έντονα είναι η
διαχείριση τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη επιβαρύνεται το περιβάλλον µε
τοξικά απόβλητα, αλλά και να µην υποβαθµίζεται αισθητικά. Παραθέτονται
µέθοδοι που εφαρµόζονται ή βρίσκονται σε πειραµατικό στάδιο εφαρµογής
για τη διαχείριση των απόβλητων των µονάδων ελαιοπαραγωγής και
τυποποίησης ελαιόλαδου και βρώσιµων ελιών.
Α. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής ελαιόλαδου το
ελαιοτριβείο καλείται να διαχειριστεί τα απόνερα, τον κατσιγαρο. Εξ’ αιτίας της
σύστασης του δεν επιτρέπεται να διατεθεί απευθείας στο περιβάλλον, αλλά
καθίσταται αναγκαία η πρότερη επεξεργασία του. Για την επεξεργασία και
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διάθεση του κατσίγαρου έχουν δοκιµαστεί διάφορες µέθοδοι σε εργαστηριακή
και πραγµατική κλίµακα. Παρόλα αυτά, µέχρι σήµερα δεν έχει προταθεί µία
ολοκληρωµένη λύση, αλλά έχουν εφαρµοστεί διάφορες τεχνικές κατά
περίπτωση που παρουσιάζουν ορισµένα µειονεκτήµατα τεχνικής ή
οικονοµικής φύσεως και δεν έχουν επιλύσει ικανοποιητικά το πρόβληµα.
Συγκεκριµένα, έχει εφαρµοστεί η διάθεση του κατσίγαρου σε λίµνες εξάτµισης
(Κρήτη), σε λάκκους (Χίος) ή στο έδαφος (Κύπρος), µέθοδοι που απαιτούν
µεγάλες εκτάσεις για τη διάθεση των αποβλήτων και συχνά δηµιουργούν
αισθητικά προβλήµατα εξαιτίας της κακής -πολλές φορές- διαστασιολόγησης
και κατασκευής των συστηµάτων αυτών. Έχει εφαρµοστεί η µετατροπή των
ελαιουργείων από τριφασικά σε διφασικά (Ισπανία), διαδικασία που µειώνει
σηµαντικά τον όγκο του απαιτούµενου νερού στο ελαιουργείο και κατά
συνέπεια τον όγκο των παραγόµενων υγρών αποβλήτων, αλλά µεταθέτει την
αντιµετώπιση του προβλήµατος σε ένα µίγµα πυρήνα-κατσίγαρου.
Παράλληλα, σε πιλοτική κλίµακα έχει δοκιµαστεί η παραγωγή υγρού
εδαφοβελτιωτικού (Καλαµάτα) ή κοµπόστας από τον κατσίγαρο (Κρήτη,
Καλαµάτα), διαδικασία που προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκούς αγοράς για τη
διάθεση του παραγόµενου υλικού. Έχουν εφαρµοστεί η χηµική οξείδωση
(Κρήτη) και η αναερόβια χώνευση του κατσίγαρου (Κρήτη), τεχνικές µε υψηλό
λειτουργικό και κατασκευαστικό κόστος, αντίστοιχα.
Έχει δοκιµαστεί επίσης, η συνεπεξεργασία του
κατσίγαρου µε αστικά λύµατα σε τεχνητούς
υγρότοπους ή σε µονάδες ενεργού ιλύος (Κρήτη),
τεχνική που προαπαιτεί σηµαντική αραίωση του
κατσίγαρου. Τέλος, έχει δοκιµαστεί ο διαχωρισµός
του κατσίγαρου σε κλάσµατα µε τη βοήθεια φυσικής
καθίζησης (Σάµος), τεχνική που απαιτεί τον
συνδυασµό της µε κάποια από τις προαναφερθείσες µεθόδους, για να δώσει
ικανοποιητικό βαθµό καθαρισµού των αποβλήτων. Τα τελευταία χρόνια έχει
επιτευχθεί σε εργαστηριακή κλίµακα η ανάκτηση των πολυφαινολών από τον
κατσίγαρο µε χρήση µεµβρανών, ώστε να χρησιµοποιηθούν στη βιοµηχανία
αρωµάτων και φαρµάκων. Η εκµετάλλευση των αποβλήτων µε την
παραπάνω µέθοδο φαίνεται ότι είναι τεχνικά δυνατή, αλλά είναι νωρίς για να
είναι εφικτή η εφαρµογή της σε µεγάλη κλίµακα.

Β. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ
O ελαιόκαρπος υποβάλλεται σε µια σειρά διεργασιών µέχρι να παραχθεί το
ελαιόλαδο. Μια από τις διεργασίες αυτές είναι και η έκπλυση του καρπού για
να αποµακρυνθούν το χώµα, σκόνη, φύλλα, ξύλα και τυχόν υπολείµµατα από
ψεκασµούς.
Για κάθε 100 κιλά ελαιοκάρπου απαιτούνται περίπου 50 λίτρα νερού, άρα
γίνεται σαφές ότι την περίοδο της ελαιοσυλλογής δαπανάται τεράστια
ποσότητα νερού στη Μεσογειακή λεκάνη, περιοχή που κατά καιρούς
αντιµετωπίζει προβλήµατα έλλειψης, όπως τη φετινή χρονιά.
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Η χηµική ανάλυση του νερού της έκπλυσης δείχνει ότι είναι επιβαρηµένο µε
οργανικά οξέα, τανίνες και φαινόλες και η επιβάρυνση αυτή αυξάνει µε την
αύξηση της ωρίµανσης του καρπού. Το σύνηθες είναι η διάθεση αυτών των
απόβλητων µαζί µε τα υγρά απόβλητα των µονάδων σε ρέµατα, χείµαρρους
και ποτάµια µε πιθανά σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Με µια
προεργασία αποµάκρυνσης των στέρεων µεγάλου µεγέθους και τη χρήση
κατάλληλων µεµβρανών υπερδιήθησης και νανοδιήθησης είναι εφικτή η
επαναχρησιµοποίηση του νερού στα πλυντήρια των ελαιουργείων. Έχει
µειωθεί σε µεγάλο βαθµό η περιεκτικότητα του σε βλαβερές ουσίες και το
κόστος της χρήσης των µεµβρανών δεν είναι υψηλό, ενώ ο χρόνος ζωής τους
είναι δυο έτη. Με τη µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η επανάκτηση του 75-90%
του νερού που χρησιµοποιήθηκε στο πλυντήριο. Μειονέκτηµα της µεθόδου
αυτής θεωρείται η απόφραξη των µεµβρανών που µειώνει την ταχύτητα ροής
των απόβλητων και έτσι απαιτείται µετά από συνεχή λειτουργία 8-12 ωρών
καθαρισµό. Ο καθαρισµός γίνεται µε υδροξείδιο του νατρίου και υδροχλώριο
και διαρκεί περίπου µια ώρα.

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Η ελαιοπυρήνα µεταφέρεται στα πυρηνελαιουργεία όπου υπόκειται σε
µια σειρά διαδικασιών προκείµενου να παραληφθεί το πυρηνέλαιο. Η
διαδικασία αυτή περιλαµβάνει ξήρανση της ελαιοπυρήνας, εκχύλιση του
λαδιού µε προσθήκη διαλύτη και απόσταξη για να γίνει διαχωρισµός
πυρηνελαίου από το διαλύτη.
Η ελαιοπυρήνα πρέπει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την
παραγωγή της να µεταφέρεται στα πυρηνελαιουργεία ώστε να επεξεργάζεται
γιατί έχει υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, γεγονός που επηρεάζει την
οξύτητα και την γεύση του παραγόµενου ελαίου. Το παραγόµενο έλαιο έχει
παραπλήσια σύσταση µ’ αυτήν του ελαιόλαδου ως προς τα λιπαρά οξέα, είναι
όµως κατώτερης ποιότητας. Προκείµενου να χρησιµοποιηθεί πρέπει να
υποβληθεί σε ραφινάρισµα, δηλαδή, ειδική χηµική κατεργασία. Το στέρεο
υπόλειµµα που προκύπτει από την εκχύλιση του πυρηνέλαιου είναι το γνωστό
πυρηνόξυλο, που χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη στα ίδια τα
πυρηνελαιουργεία αλλά και σε ελαιοτριβεία. Παλαιοτέρα χρησιµοποιήθηκε στα
µαγκάλια, αντί για κάρβουνα και σε συστήµατα κεντρικής θέρµανσης σε
ελαιοπαραγωγικές περιοχές .
Η διαδικασία παραγωγής του πυρηνέλαιου είναι µια αλυσιδωτή
αντίδραση και συνάµα έχει το χαρακτηριστικό της επανάκτησης του διαλύτη
(βενζίνη), γεγονός που µειώνει το κόστος παραγωγής. Ένα σοβαρό
πρόβληµα που διαπιστώσαµε είναι πιθανές διαρροές διαλύτη, που είναι
ιδιαίτερα πτητικός και αναφλέγεται γρήγορα, που µπορούν να συµβούν από
τη µη τήρηση των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας ή φθορά των βανών
ασφάλειας και θέτουν σε κίνδυνο προσωπικό και υλοτεχνικές εγκαταστάσεις.
Τα απόνερα που παράγονται είναι υγρά σκούρου χρώµατος µε
δυσάρεστη οσµή. Περιέχουν νερό σε ποσοστό 83-94%, οργανικές ενώσεις 416% και ανόργανες ενώσεις 1-2%. Είναι όξινα µε ph από 4,5 µέχρι 6,5 και
είναι ιδιαίτερα φυτοτοξικά σε πλήθος υδρόβιους οργανισµούς. Έτσι είναι
απαραίτητο να µη διοχετεύονται σε ρέµατα ,ποτάµια και χείµαρρους µε τελικό
αποδέκτη τη θάλασσα, αλλά θα πρέπει να εξευρεθεί ορθή και βιώσιµη λύση
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για τη διάθεση τους. Οι εξατµισοδεξαµενές που δηµιουργήθηκαν στις
εγκαταστάσεις των εργοστάσιων έχουν µικρή χωρητικότητα, δηµιουργείται
έντονη δυσοσµία που µε τον άνεµο µεταφέρεται σε µεγάλη απόσταση και
υποβαθµίζεται αισθητικά το περιβάλλον. Η λύση αυτή θεωρείται προσωρινή
και γι’ αυτό γίνεται προσπάθεια µείωσης του νερού των απόβλητων,
επανάχρησης µετά από επεξεργασία, απόσµισης και χρήσης του στερεού
υπολείµµατος για λίπανση ελαιώνων µε θετικά αποτελέσµατα µέχρι τώρα.
∆. ΕΛΑΙΟΦΥΛΛΑ
Η ποσότητα των ελαιόφυλλων ανά 100 κιλά που αναφέρθηκε
προηγουµένως, µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα όµως η ηµερήσια ποσότητα
που αποθηκεύεται και είναι αναγκαίο το ελαιοτριβείο να διαχειρισθεί είναι
τεράστια. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει µέχρι τώρα είναι :
. η απόθεση τους σε ελεύθερο χώρο του ελαιοτριβείου και στη συνεχεία
η µεταφορά τους σε χωµατερές
. η κοµποστοποίηση τους και η χρήση τους ως λίπασµα σε ελαιώνες
. η αγορά τους από κτηνοτρόφους για θρέψη αρνιών, που πρόκειται να
σφαγούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αφού έχει διαπιστωθεί ότι είναι
υψηλής θρεπτικής άξιας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Το ελαιόλαδο κατέχει πρωταρχική θέση στην οικονοµία µιας χώρας και
αποτελεί βασικό προϊόν εσωτερικού και εξωτερικού εµπορίου.
Στις αρχές η παραγωγή περιοριζόταν στην κάλυψη των οικογενειακών
αναγκών και δεν αποτελούσε προϊόν συναλλαγής. Οι πρώτες µαρτυρίες για
εµπορία ελαιόλαδου καταγράφονται σε εµπορικό κώδικα του 2500 π.Χ.
Από τον Αριστοφάνη πληροφορούµαστε πως ένα εύπορο αθηναϊκό
σπίτι µεταξύ των άλλων πρέπει να διαθέτει και λάδι :
‘’…γεµάτο είναι άσπρο αλεύρι το κελάρι
µαύρο κρασί και µυρωδάτο οι πλόσκες.
Ασήµι και χρυσάφι ξεχειλίζουν όλα
τα σκεύη του σπιτιού. Είναι θάµα.
Γεµάτο λάδι είναι το κιούπι, µύρα
τα µπουκαλάκια, κι η σοφίτα σύκα…’’
Οι ρωµαίοι έλεγαν χαρακτηριστικά, ‘’ne extra oleas’’ δηλαδή µην
αποµακρύνεστε από τις ελιές, υποδηλώνοντας την αξία και την προσφορά της
ελιάς και του λαδιού. Φρόντιζαν, µάλιστα, µε εισαγωγές, όποτε το απαιτούσαν
οι περιστάσεις και διανοµές, το ελαιόλαδο να µην εκλείπει από τα ρωµαϊκά
νοικοκυριά. Οι εισαγωγές αναπτύσσονται µέσω κυρίως του θαλάσσιου
εµπορίου και πλοία µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες από τις
ελαιοπαραγωγικές περιοχές σε περιοχές µε περιορισµένη παραγωγή ή
έλλειψη λαδιού. Ταυτόχρονα ενθάρρυναν την καλλιέργεια σε περιοχές όπως η
Ισπανία και η βόρεια Αφρική µε αποτέλεσµα ν’ αναπτυχθούν νέα αστικά
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κέντρα που σχετίζονταν µε την εµπορία του παραγόµενου λαδιού και
συγχρόνως κατόρθωσαν ν’ αναπτύξουν δέκα νέες ποικιλίες.
Με την διάδοση του Χριστιανισµού το λάδι ενσωµατώθηκε από πολύ
νωρίς στη τελετουργική και τη λατρευτική παράδοση, συνεχίζοντας έτσι µια
µακραίωνη µεσογειακή παράδοση, που συνέδεε την ελιά και το λάδι µε την
αρχαία λατρεία.
Στα χρόνια του Βυζαντίου, οι ανάγκες σε λάδι αυξάνουν, γιατί εκτός της
βρώσης χρησιµοποιείται πλέον για το φωτισµό των µεγαλόπρεπων
ανακτόρων, των ναών και των οικιών, αλλά και ως φάρµακο. Όλες οι περιοχές
της βυζαντινής αυτοκρατορίας δεν έχουν την ίδια παραγωγή και έτσι άλλες
εισάγουν και άλλες εξάγουν λάδι, που εξακολουθεί να διακινείται µέσω της
θάλασσας µεταφερόµενο µε αµφορείς.
Επί ενετοκρατίας ενισχύθηκε και διευκολύνθηκε η διακίνηση
ελαιόλαδου, αλλά και θεµελιώθηκε καθεστώς οικονοµικής εκµετάλλευσης των
ελαιοπαραγωγικών περιοχών, ώστε η Γαληνοτάτη να έχει επάρκεια από τη
µια και οικονοµικά οφέλη από την άλλη.
Την εποχή της Τουρκοκρατίας οι ελαιώνες προστατεύονται και
επεκτείνονται η δε εκµετάλλευση των καλλιεργητών είναι εντονότερη, αφού
σε κάποιες περιοχές στερούνται και αυτού του δικαιώµατος της πώλησης
λαδιού ή βρώσιµων ελιών αλλά και επιβαρύνονται µε σκληρή φορολογία (
φόρος της δέκατης). Σε πολλές περιοχές η καλλιέργεια της ελιάς ηταν
µονοκαλλιέργεια, η καλλιέργεια του αµπελιού περιορίζεται, το κρασί άλλωστε
απαγορεύεται από το κοράνι, οι εξαγωγές αυξάνονται προς την Ευρώπη όχι
τόσο για να καλυφθούν διατροφικές ανάγκες αλλά για την παραγωγή
σαπουνιού.
Η τιµή του ελαιόλαδου από 32 παράδες το µίστατο (περίπου 12,5 κιλά )
το 1686, φτάνει τους 100 παράδες το 1785 και αποτελεί το πιο προσοδοφόρο
προϊόν για την αυτοκρατορία. Αποτέλεσµα της ανοδικής πορείας της τιµής του
ελαιολάδου είναι η οργάνωση µικρών ελληνικών και τούρκικων επιχειρήσεων,
όπου ήταν εφικτό ( στην Κρήτη και τη Λέσβο ), για παραγωγή σαπουνιού και
εµπορία ελαιόλαδου. Η ανάπτυξη του εξαγωγικού εµπορίου βοήθησε τις
αγροτικές κοινωνίες στη διάθεση του προϊόντος, δηµιούργησε τη νέα τάξη των
εµπόρων, των αστών και έγινε αιτία πολιτιστικών, πολιτικών και κοινωνικών
επιρροών και ανταλλαγών.
Αργότερα εγκαθίστανται γαλλικές κυρίως, αλλά και αγγλικές,
εισαγωγικές εταιρείες στην Κρήτη και τη Λέσβο και εισάγεται η τεχνογνωσία
του ατµού που αυξάνει την απόδοση παραγωγής και το λάδι µε το σαπούνι
εξάγεται στη Βενετία, το Λιβόρνο, την Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη,
τη Μικρά Ασία και αλλού µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.
Το ελαιόλαδο για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος αποτέλεσε στήριγµα
τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Το 1830 υπήρχαν 2.300.000 ελαιόδεντρα
και σε τριάντα χρόνια έφτασαν τα 7.500.000.
Την περίοδο 1828-1862 στην ελεύθερη Ελλάδα υπάρχουν τρεις
µορφές ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τα εθνικά, τα ιδιόκτητα και τα
εθνοιδιόκτητα λιοστάσια.
Η ύπαρξη των εθνικών και εθνοιδιόκτητων
κτηµάτων επηρέασε σηµαντικά τη διάθρωση των δηµοσίων προσόδων. Εκτός
από τους έγγειους φόρους το κράτος αντλούσε από την αγροτική παραγωγή
και προσόδους που πήγαζαν από την αναγνώριση προγενέστερων ή την
εκχώρηση νέων δικαιωµάτων καλλιέργειας των εθνικών και εθνοιδιόκτητων
κτηµάτων σε ιδιώτες.
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Ως ιδιόκτητα θεωρήθηκαν όλα τα ελαιόδεντρα που άνηκαν σε
χριστιανούς, πριν την επανάσταση του 1821.Οι ιδιοκτήτες τους µπορούσαν
να τα καλλιεργούν και να διαθέτουν ελεύθερα τις ιδιοκτησίες τους, είχαν όµως
την υποχρέωση να καταβάλλουν στο δηµόσιο τον έγγειο φόρο (έγγειος:ο της
γης, και έγγειος φόρος:φόρος επί της εγγείου προσόδου). Μέχρι το 1833 ο
έγγειος φόρος καταβαλλόταν σε ελιές και αντιστοιχούσε στο 10% της
παραγωγής. Από το 1834 θεσπίστηκε η διάκριση µεταξύ φορολογίας του
λαδιού και των βρώσιµων ελιών. Έτσι οι ελιές φορολογούνται µε συντελεστή
10% επί της παραγωγής από το 1834 µέχρι το 1844 και από το 1846 µέχρι το
1862 φορολογούνται µε 1,5-2 λεπτά η κάθε οκά όµως δικαιολογείται
αφορολόγητη ποσότητα 50 οκάδων για κάθε οικογένεια καλλιεργητών. Το
ελαιόλαδο από το 1834-1862 φορολογήθηκε σε είδος, µε συντελεστή 10%.
Μια άλλη κατηγορία ιδιόκτητων ελαιόδεντρων προήλθε από την
προικοδότηση των ελληνικών οικογενειών, δήµων και µοναστηριών και από
την εκποίηση εθνικών κτηµάτων. Τα εθνικά κτήµατα ήταν οι ιδιοκτησίες που
άνηκαν σε Οθωµανούς αλλά µε τη δύναµη του επαναστατικού δικαίου και µε
κατάλληλες ρυθµίσεις περιήλθαν στο ελληνικό δηµόσιο. Οι αγοραστές αυτών
των ελαιόδεντρων µπορούσαν να καταβάλλουν την ώρα της αγοράς ετήσιο
χρηµατικό έγγειο φόρο 3% επί της αξίας του κτήµατος ή είχαν τη δυνατότητα
να παραµείνουν στο καθεστώς της φορολογίας σε είδος. Από το σύνολο των
ελαιόδεντρων το 30% ήταν κρατική περιούσια και είναι εµφανές πόση
σηµασία είχε η εκµετάλλευση τους για το κράτος.
Οι φυτείες ελιών που είχαν φυτευτεί πριν την επανάσταση του 1821
από χριστιανούς καλλιεργητές σε συµφωνία µε τους Οθωµανούς ιδιοκτήτες
και όσες φυτεύτηκαν µετά την επανάσταση σε εθνική γη κατόπιν άδειας ,
ονοµάστηκαν εθνοιδιόκτητες. Οι καλλιεργητές αυτών των ελαιοστασίων
εντάσσονταν στο φορολογικό καθεστώς που αναφέρθηκε, αλλά είχαν
επιπλέον την υποχρέωση να αποδίδουν το ‘’ δικαίωµα επικαρπίας ‘’. Το
δικαίωµα επικαρπίας ήταν το ισόποσο τίµηµα µε τον έγγειο φόρο που
κατέβαλλαν οι καλλιεργητές στο δηµόσιο, για την εκµετάλλευση της εθνικής
γης.
Οι τρόποι εκµετάλλευσης των εθνικών ελαιόδεντρων απέδιδαν
σεβαστά έσοδα στο δηµόσιο και ήταν τριών κατηγοριών:
Α. πολυετείς ενοικιάσεις
Β. εκποίηση
Γ. καλλιεργητικές συµφωνίες
Στις πολυετείς ενοικιάσεις η διάρκεια µίσθωσης ήταν δέκα χρόνια , µε
ύψος ενοικίου που προσδιοριζόταν σε δηµοπρασία και καταβαλλόταν σε δέκα
δόσεις και κάθε ελαιώνας έπρεπε να έχει µέχρι 200 ‘’ αβλαβή ‘’ δέντρα. Όσα
δέντρα είχαν υποστεί ζηµιές ,νοικιάζονταν κατά ρίζα και δεν υπήρχε όριο.
Μπορούσε
να παραταθεί ο χρόνος ενοικίασης για τους συνεπείς
καλλιεργητές για 15 χρόνια ακόµα, οπότε αποκτούσαν δικαίωµα
χρησικτησίας. Οι ενοικιαστές είχαν την υποχρέωση να καλλιεργούν
συστηµατικά τους ελαιώνες και ταυτόχρονα έπρεπε να φυτεύουν νέα δέντρα,
ώστε σε επτά χρόνια από την έναρξη της µίσθωσης να υπάρχουν νέα
παραγωγικά δέντρα. Έτσι ανέξοδα το ελληνικό δηµόσιο αύξησε το πλήθος
των ελαιόδεντρων.
Το σχέδιο της εκποίησης των εθνικών κτηµάτων εφαρµόστηκε την
περίοδο 1835-1836 και είναι γνωστό ως ‘’ προικοδότηση των ελληνικών
οικογενειών και δήµων ‘’. Κάθε αγροτική οικογένεια είχε δικαίωµα ν’
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αποκτήσει γη αξίας 2000 δραχµών, στην οποία µεταξύ των άλλων µπορεί να
υπήρχαν ελαιόδεντρα. Το τίµηµα ξοφλιόταν σε 36 χρόνια µε ετήσιο επιτόκιο
6%. Εκποιήθηκαν, επίσης, τα ‘’ φθαρτά ‘’κτήµατα που περιείχαν ελιές και το
τίµηµα έπρεπε να εξοφληθεί σε δέκα ετήσιες δόσεις µε επιτόκιο 10%. Με τη
συγκεκριµένη πολιτική προσπάθησαν να υπάρχει συνεχής ροή εσόδων στο
δηµόσιο και ταυτόχρονα διατήρησαν τους ήδη υπάρχοντες ελαιώνες δίνοντας
γη και εργασία στον αγροτικό πληθυσµό. Αύξησαν όµως και το αριθµό των
ελαιόδεντρων µε τις νέες φυτεύσεις, ώστε µακροπρόθεσµα το παραγόµενο
ελαιόλαδο να αυξηθεί σε ποσότητα, όπως και τα έσοδα του δηµόσιου από την
εµπορία του.
Το 1856, µε υπουργό οικονοµικών τον Κούνδουρο θεσπίζεται ο νόµος
‘’ περί εγκεντρίσεως εθνικών αγριελιών ‘’. Με το νόµο αυτό γίνεται
προσπάθεια να κινητοποιηθούν οι εγχώριες αναπτυξιακές δυνάµεις και να
αξιοποιηθεί η δηµόσια περιουσία που έµενε ανεκµετάλλευτη. Οι κύριοι όροι
της καλλιεργητικής συµφωνίας ήταν:
.το δηµόσιο παραχωρούσε δωρεάν σε όποιον πρώτος ζητούσε για
καλλιέργεια εθνικές αγριελιές, που βρισκόταν σε ακαλλιέργητη γη.
. η παραχωρούµενη έκταση µπορούσε να περιέχει από 50 έως 1000
δέντρα
. υποχρέωση του καλλιεργητή ήταν την πρώτη τριετία να κεντρίσει τις
αγριελιές και να εκχερσώσει τη γη, φυτεύοντας παράλληλα νέα ηµέρα δέντρα.
Μετά από την παρέλευση δώδεκα χρόνων , γινόταν ιδιοκτήτης του µισού
κτήµατος, εφόσον ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του. Είχε επίσης το
δικαίωµα να αγοράσει το υπόλοιπο καταβάλλοντας δέκα ετήσιες δόσεις µε
επιτόκιο 10%.
Πέρα όµως από την αγροτική πολιτική που φαίνεται προοδευτική και
φιλοαγροτική για τον ελληνικό αγροτικό πληθυσµό των νεώτερων χρόνων, η
ελιά και το λάδι αποτέλεσαν το πιο δυνατό νόµισµα της εποχής και όπως
γράφει ο Παπαδιαµάντης : ‘’…το ελαιόλαδο µέσα εις τα κιούπια λάµπει
καλλιότερον παρ’ όσον τα υπέρπυρα εις τας δολεράς χείρας του
τοκογλύφου.’’ Η αξία κινητών και ακίνητων στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές
αντιστοιχίζεται σε κιλά λαδιού και αν το ακίνητο διαθέτει ελιές αποκτά
υπεραξία. Με λιοστάσια προικίζονται τα νεαρά κορίτσια όπως, φαίνεται από
προικοσύµφωνα µέχρι και την εποχή της δεκαετίας το ’70, οπότε και επίσηµα
καταργήθηκε ο θεσµός της προίκας. Με λάδι εξοφλεί η επίσηµη εκκλησία
τους µισθούς των επισκόπων το 19ο αιώνα :
‘’Ο αρχιερεύς λαµβάνει ετησίως παρ’ εκάστης οικογενείας δέκα ή
δώδεκα οκάδες σίτου, ή µισή λίτρα µεταξιού, ή κάποια ποσότητα λαδίου…’’.
Το φίλεµα, το ‘’πεσκέσι ‘’ του απλού ιερέα στον αγιασµό των σπιτιών, στις
τελετές του γάµου, τις κηδείες και τα βαφτίσια ήταν λάδι, κρασί και στάρι.
Λάδι ήταν το φιλοδώρηµα των παιδιών που έλεγαν τα κάλαντα των
Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς και έτσι ήταν απαραίτητος ο τενεκές για
τη συλλογή του. Ακόµη και οι επαίτες που περιφέρονταν στα χωριά µια
µπουκιά ψωµί και λάδι ζητούσαν. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής όσοι
διέθεταν λάδι επιβίωσαν και είναι γνωστό ότι στα µεγάλα αστικά κέντρα
έφτασε να πωλείται στη µαύρη αγορά, σε υπέρογκες τιµές.
Λάδι πουλούσαν οι παραγωγοί για να προµηθευτούν όσα είχαν ανάγκη
και µε λάδι πληρωνόταν οι µαζώχτρες και οι ραβδιστάδες. Η χρονιά µε µεγάλη
παραγωγή ελαιόλαδου δηµιουργεί µέχρι και σήµερα αίσθηµα ευφορίας,
ασφάλειας και σιγουριάς, παρά τη χαµηλή τωρινή τιµή πώλησής του. Οι
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χρονιές µε µικρή ελαιοπαραγωγή δηµιουργούν ανασφάλεια και περιορίζουν
στο ελάχιστο τά όποια σχέδια των παραγωγών, είναι χρονιές οικονοµικής
εγκράτειας και δυσπραγίας.
Είναι τόσο σηµαντική η ιδιοκτησία ελαιώνων που για λίγες ελιές έγιναν
εγκλήµατα, σταµάτησαν οι επαφές µεταξύ στενών συγγενών, διαταράχθηκαν
οι σχέσεις µεταξύ φίλων, άλλαξε η ‘’τύχη‘’ πολλών γυναικών, όπως και η
χάραξη επαρχιακών και αγροτικών δρόµων.
Σήµερα η Ελλάδα είναι δεύτερη στον αριθµό ελαιόδεντρων και τρίτη
στην παραγωγή ελαιολάδου στην κατάταξη των χωρών της ευρωπαϊκής
ένωσης. Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια αυξήθηκε µε ταχύτατους
ρυθµούς ο αριθµός των δέντρων µε νέες φυτεύσεις και σ’ αυτό συνετέλεσε και
η αγροτική ευρωπαϊκή πολιτική µε το θεσµό των ενισχύσεων σε κάθε κιλό
παραγόµενου ελαιόλαδου. Σε µερικές περιοχές, µπορούµε να πούµε πως µε
την αναζήτηση νέας γης προς εκµετάλλευση, το τοπίο έχει ριζικά αλλάξει.
Χέρσες εκτάσεις, καµένες δασικές περιοχές, παραδοσιακές καλλιέργειες
εκτοπίστηκαν και µετατράπηκαν σε απέραντους ελαιώνες µε µοναδικό κίνητρο
τα οικονοµικά οφέλη, που απορρέουν από την είσπραξη της επιδότησης και
την πώληση του ελαιόλαδου. Η αλλαγή της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής
στο καθεστώς των επιδοτήσεων του λαδιού, η υπερπαραγωγή και συγχρόνως
η στασιµότητα στη ζήτηση στην ελληνική αγορά, η αδυναµία τυποποίησης, η
έλλειψη οργανωµένου δικτύου προώθησης και επιστασίας του τοµέα
διάθεσης και διακίνησης, καθώς και η εµφάνιση νέων διατροφικών κα
καταναλωτικών προτύπων κάνουν το εξαίρετο ελληνικό ελαιόλαδο να
αδυνατεί να διεκδικήσει το µερίδιο της αγοράς που δικαιωµατικά του ανήκει.
ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΡΤΗ
Οι εκτάσεις που είναι φυτεµένες µε ελαιόδεντρα ,είναι παγκοσµίως,
περίπου 105 εκατοµµύρια στρέµµατα και από αυτά το 80% βρίσκεται σε
ορεινές περιοχές και λοφώδεις εκτάσεις και το υπόλοιπο 20% σε πεδινές και
παραθαλάσσιες περιοχές. Περιλαµβάνουν 800-900 εκατοµµύρια δέντρα, που
ο αριθµός τους αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς και συγκεκριµένα την
τελευταία εικοσαετία κατά 36%. Το 80% των ελαιώνων ανήκουν σε µικρές
αγροτικές εκµεταλλεύσεις µε κλήρο µικρότερο από 15 στρέµµατα και
παράγουν το 90% της συνολικής ποσότητας του ελαιόλαδου.
Οι περιοχές στις οποίες γίνεται καλλιέργεια ελιάς είναι στην :
. Ευρώπη: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, χώρες της πρώην
Γιουγκοσλαβίας, Αλβανία, Ελλάδα
. Ασία : Ιράν, Ιράκ και αρχίζουν να φυτεύουν η Σ. Αραβία και η Κίνα,
ενώ σε πειραµατικό στάδιο βρίσκεται η καλλιέργεια στην Ινδία, Ιαπωνία,
Κορέα.
. Ωκεανία : Αυστραλία και αρχίζει να φυτεύει η Ν. Ζηλανδία
. Βόρεια και Κεντρική Αµερική : ΗΠΑ και Μεξικό
. Νότια Αµερική : Αργεντινή, Χιλή, Περού, Ουραγουάη και αρχίζει να
φυτεύει η Βραζιλία
Αφρική : Ν. Αφρική, Β. Αφρική
Η παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου τη δεκαετία του ’90 ήταν
2.071.320 τόνοι και από το 2000 µέχρι το 2005 παρήχθησαν 2.763.100 τόνοι,
αύξηση δηλαδή, της τάξης του 33% και µε βάση στατιστικά στοιχεία το 2008 η
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παραγωγή θα φτάσει στους 3.400.000 τόνους. Παρατηρούµε αύξηση της
παγκόσµιας παραγωγής ωστόσο υπάρχουν διακυµάνσεις στην παραγωγή
που οφείλονται στην παρενιαυτοφορία ,τον παγετό, την ξηρασία κ.α.
Παρότι, γίνεται αποθήκευση ελαιόλαδου τις χρονιές µεγάλης
παραγωγής και διατίθεται το απόθεµα τις χρονιές µικρής εσοδείας, το γεγονός
του διετούς κύκλου παραγωγής, έχει σαφή επιρροή στην εµπορία, στην τιµή
και την ανταλλάξιµη αξία του. Οι έντονες αυξοµειώσεις των τιµών
δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα στις µικρές και µικροµεσαίες
τυποποιητικές µονάδες προς όφελος των µεγάλων και ανασφάλεια στους
παραγωγούς ως προς τη διάθεση του προϊόντος που έχει παραχθεί.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 95% του παραγόµενου
ελαιόλαδου καταναλώνεται στις ελαιοπαραγωγικές χώρες. Έτσι στις χώρες
της µεσογειακής λεκάνης και οι οµογενείς αυτών των χωρών σε άλλες
ηπείρους, καταναλώνουν σχεδόν ολόκληρη την παραγωγή. Αυτή η
γεωγραφική συγκέντρωση της κατανάλωσης είναι αποτέλεσµα όχι µόνο
οικονοµικών παραγόντων, αλλά και ιστορικών και κοινωνιολογικών, όπως η
εξοικείωση και η προτίµηση που απορρέει από την παράδοση.
Από τις ελαιοπαραγωγικές χώρες η Ισπανία ,η Ελλάδα ,η Ιταλία και η
Τυνησία είναι εξαγωγείς, αλλά ταυτόχρονα εισάγουν άλλα φυτικά έλαια ή
σπόρους για µεταποίηση. Οι χώρες που εισάγουν ελαιόλαδο είναι, οι ΗΠΑ, οι
χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, ο Καναδάς, η Βραζιλία και µικρές ποσότητες
η Ρωσία και το Ισραήλ.
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η καλλιέργεια της ελιάς εντοπίζεται κυρίως στις νότιες παράλιες
περιοχές της χώρας. Μεγάλη συγκέντρωση ελαιόδεντρων για παραγωγή
ελαιόλαδου παρουσιάζεται στις θερµότερες και ξηρότερες περιοχές της
Ελλάδας όπως στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο (Μεσσηνία, Λακωνία, Αχαΐα,
Ηλεία ),στα νησιά του Ιονίου πελάγους και στα νησιά του Αιγαίου (Λέσβο,
Σάµο ). Σε κάποιες περιοχές όπως την Κρήτη ,Μεσσηνία, Λακωνία ,Κέρκυρα,
Ζάκυνθο, Λευκάδα, Λέσβο και Σάµο, η
καλλιέργεια της ελιάς είναι
µονοκαλλιέργεια και το ελαιόλαδο αποτελεί το αποκλειστικό εισόδηµα του
αγροτικού πληθυσµού.
Οι εξελίξεις στην εσωτερική αγορά όσο και στη διεθνή διαµορφώνουν
τέτοιες συνθήκες που δεν επιτρέπουν εφησυχασµό και µεγάλη αισιοδοξία. Αν
συνυπολογίσουµε τις νέες τάσεις που διαµορφώνονται εντός και εκτός
ευρωπαϊκής ένωσης ,στην πρόσφορα και στη διάθεση ελαιόλαδου, υπάρχει
πιθανότητα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η πρόσφορα να µη µπορεί να
απορροφηθεί από τη ζήτηση.
Στην ελληνική επικράτεια τα δεδοµένα δείχνουν στασιµότητα στην
κατανάλωση, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης άλλων
αγορών για τη διάθεση του πλεονάσµατος της παραγωγής. Το περιβάλλον
των αγορών διάθεσης του ελληνικού ελαιόλαδου, διαµορφώνεται από
ορισµένα νέα χαρακτηριστικά και έτσι είναι αναγκαίος νέος σχεδιασµός
προώθησης, ώστε να µπορεί να διεκδικήσει το µερίδιο της αγοράς που του
ανήκει.
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαµόρφωσης των διεθνών αγορών είναι:
Α. η παγκοσµιοποίηση
Θέτει τις επιχειρήσεις ,µικρές και µεγάλες όπως και τα προϊόντα
µπροστά σε νέες προκλήσεις, αλλαγές αλλά και απειλές. Στο χώρο της
παγκόσµιας αγοράς διογκώνεται η τάση υπερσυγκέντρωσης της βιοµηχανίας
και του εµπορίου τροφίµων. Οι πολυεθνικές
µε τους τεράστιους
προϋπολογισµούς που διαθέτουν για την προώθηση προϊόντων και την
παγκόσµια δραστηριοποίησή τους, αποκτούν τέτοια δύναµη, ώστε µπορούν
να δηµιουργούν καταναλωτικά πρότυπα, επιβάλλουν τα δικά τους προϊόντα
και δηµιουργούν νέα, όπως light και extra light ελαιόλαδο. Από την αντίπερα
όχθη, το λιανικό εµπόριο συρρικνώνεται και διεκπεραιώνεται από ολοένα και
λιγότερους λιανέµπορους. Το µεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών
τους πραγµατοποιείται εκτός των συνόρων της χώρας τους, µε αποτέλεσµα
την αύξηση του ανταγωνισµού στις αγορές δραστηριοποίησης τους.
Β. η υπερσυγκέντρωση εµπορίου
Οι λίγοι λιανοπωλητές µε τη δύναµη που αποκτούν αυξάνουν την
επιρροή τους στις τοπικές αγορές.
Γ. νέα καταναλωτική συµπεριφορά
∆ηµιουργήθηκε µια νέα γενιά καταναλωτών που έχει κοινά
χαρακτηριστικά όπως
. ίδιες καταναλωτικές συνήθειες
. περιορισµένο χρόνο για αγορές και
.αναζήτηση εύκολου και άνετου τρόπου, για να διενεργήσουν τις
αγορές τους. Έτσι αυξάνονται οι πωλήσεις έτοιµων και σχεδόν έτοιµων
φαγητών, ενισχύεται το εµπόριο µέσω του διαδικτυου και των τηλεαγορών.
∆. εκπτωτοµανία
Η µείωση δαπανών για διατροφικές ανάγκες προς όφελος δαπανών
για διακοπές ή ρουχισµό συντελεί στην ανάπτυξη αλυσίδων εκπτωτικών
καταστηµάτων τροφίµων. Μπορούν και προσφέρουν προϊόντα δικής τους
επωνυµίας µε έκπτωση περίπου 20% σε σχέση µε τις τιµές των αντίστοιχων
επώνυµων, µε αποτέλεσµα τις πτωτικές τάσεις στις τιµές του λιανικού
εµπορίου.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα θα πρέπει να δούµε ποιες είναι οι
δυνατότητες και οι προοπτικές της εξαγωγής του ελαιόλαδου και της διάθεσης
του στην ελληνική αγορά.
Θα πρέπει τόσο η εσωτερική αγορά όσο και η εξωτερική να
αντιµετωπιστούν µε ενιαίο τρόπο και επιβάλλεται η γεωγραφική διασπορά της
διάθεσης ελαιόλαδου µε:
. αποστολή σε µη ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας
. αποστολή στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης
. εξαγωγή σε άλλες µη ελαιοπαραγωγικές χώρες, που δεν ανήκουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρέπει να ληφθούν υπόψιν των υπευθύνων διάθεσης του ελαιολάδου,
οι τάσεις αναζήτησης υγιεινού µοντέλου διατροφής από τους κάτοικους των
ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το αυξανόµενο ενδιαφέρον της
πολυπληθυσµιακής Κίνας και της Ιαπωνίας, µε τις τεράστιες οικονοµικές
δυνατότητες. Ειδικά για την αγορά της Κίνας ας επισηµανθεί ότι η ζήτηση την
τελευταία πενταετία αυξάνεται κατακόρυφα, το ελαιόλαδο όµως διατίθεται
µέσω καταστηµάτων ξένων αλυσίδων µε ετικέτες γραµµένες στα αγγλικά ,
χρησιµοποιείται µόνο σε ιταλικά εστιατόρια και ξενοδοχεία που φιλοξενούν
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τουρίστες και είναι ξένο προϊόν για τις διατροφικές συνήθειες των Κινέζων.
Έτσι ,φαίνεται πως µέχρι στιγµής το ελαιόλαδο είναι προϊόν που απευθύνεται
σε ανώτερα πνευµατικά, οικονοµικά και κοινωνικά στρώµατα της Κινέζικης
κοινωνίας και όχι στο µέσο καταναλωτή, που δεν γνωρίζει πώς
χρησιµοποιείται, πού πωλείται και ποια είναι η διατροφική του αξία.
Το 2008 η Κίνα είναι διοργανώτρια χώρα των ολυµπιακών αγώνων και
θα φιλοξενήσει αρκετές χιλιάδες αθλητών, αθλητικών παραγόντων και
επισκεπτών, που θα αναζητήσουν ‘’πιάτα’’ δυτικού και µεσογειακού τύπου.
Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι τους ολυµπιακούς αγώνες,
οι πολιτιστικές ανταλλαγές ανάµεσα στη χώρα µας και την Κίνα είναι µια
πραγµατική ευκαιρία για µύηση των Κινέζων στη Μεσογειακή διατροφή, της
οποίας απαραίτητο συστατικό είναι το ελαιόλαδο.
Ταυτόχρονα, έχει διαπιστωθεί ότι τα τελευταία χρόνια βελτιώνεται το
βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της, προτιµούν δυτικού τύπου εστιατόρια στις
αστικές περιοχές και είναι δεκτικοί σε νέα πρότυπα και γεύσεις. Μπορούµε,
δηλαδή, να ευελπιστούµε ότι µέσα από σωστό σχεδιασµό όχι µόνο θα
γνωρίσουν το ελληνικό ελαιόλαδο, αλλά θα το επιλέξουν συνειδητά για την
διατροφική του αξία.
Στην Ιαπωνία, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία επικρατεί η
τάση οµογενοποίησης των καταναλωτικών και διατροφικών συνηθειών των
κατοίκων τους, όµως αρκετοί απ’ αυτούς αναζητούν σε αλυσίδες σούπερ
µάρκετ ποιοτικά προϊόντα και το ελαιόλαδο είναι ένα απ’ αυτά. Οι
καταναλωτές αυτοί έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο, αναγνωρίζουν την αξία
του ελαιόλαδου και διαθέτουν τα χρήµατα, για να µπορούν να το αγοράσουν
σε προσιτή τιµή.
Για να προσεγγιστεί αυτή η οµάδα καταναλωτών θα πρέπει το προς
διάθεση προϊόν να διαθέτει :
. προσωπικότητα
. ταυτότητα
. καλή εµφάνιση
. σωστή συσκευασία
Κατά
µεγάλο ποσοστό, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία,
συντελεί στην επιλογή του καταναλωτή, όχι τόσο η τιµή και η ποιότητα, όπως
είναι αναµενόµενο, αλλά :
. η εικόνα της επιχείρησης που διαθέτει το προϊόν
. η φήµη του προϊόντος
. η ταυτότητα του (συσκευασία, εµφάνιση και θέση στο ράφι )
. οι υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση διάθεσης
. οι προωθητικές ενέργειες
. η διαφήµιση
Το ελληνικό ελαιόλαδο που κυκλοφορεί τυποποιηµένο, δυστυχώς στην
πλειοψηφία του, δεν διακρίνεται για τις ελκυστικές και πρωτότυπες ετικέτες
του, δεν έχει καλής ποιότητας συσκευασία, δεν αναγράφονται οι πληροφορίες
που η νοµοθεσία ορίζει και αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά µειονεκτήµατά
του. Για να κατακτηθεί ο καταναλωτής απαιτείται :
. σωστή συσκευασία
. εµφάνιση υψηλής αισθητικής
.σωστή ετικέτα που θα περιέχει, όσα απαιτούνται από τη νοµοθεσία και
θα αναγράφονται στη γλώσσα του κράτους διάθεσης
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Άλλο σηµαντικό πρόβληµα, που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις που διαθέτουν ελαιόλαδο στο εξωτερικό, είναι το ότι δεν
µπορούν να γνωρίζουν που διατίθεται το προϊόν τους, ποιά είναι η θέση του,
πώς τοποθετείται στα ράφια των καταστηµάτων πώλησης και το κυριότερο
ποια είναι η τιµή πώλησής του. Το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει από τον
τρόπο διάθεσης του ελαιόλαδου, που συνήθως γίνεται µέσω ενός εισαγωγέα
µικρής εµβέλειας. Το λογικότερο είναι η αναζήτηση σοβαρών εισαγωγέων, η
συνεργασία µε γραφεία προώθησης, η δηµιουργία γραφείου εκπροσώπησης
της επιχείρησης στο κράτος διάθεσης, ώστε να µπορεί να διεκδικήσει το
προϊόν ένα ικανοποιητικό µερίδιο στην αγορά.
Έτσι σε πρώτη φάση µετά την τυποποίηση του ελαιόλαδου, ώστε να
διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναφέραµε, πρέπει να αποκτήσει
αναγνωρισιµότητα απ’ τον καταναλωτή. Οι συµµετοχές των τυποποιητών σε
ελληνικές και κυρίως ευρωπαϊκές και διεθνείς εκθέσεις βοηθούν, όµως θα
πρέπει να πλαισιώνονται από παράλληλες δράσεις:
Α. στον ίδιο χρόνο µε τη συµµετοχή στην έκθεση να υπάρχουν
διαφηµιστικές καταχωρίσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για την
ποιότητα του ελαιολάδου, την ευεργετική του δράση, να εξαίρονται τα
ιδιαίτερα γνωρίσµατά του και να παροτρύνεται ο καταναλωτής να το
δοκιµάσει.
Β. µέσω προβολής στο χώρο της έκθεσης, να δίνεται έµφαση στη
µακραίωνη παράδοση που συνδέει τον έλληνα µε την καλλιέργεια της ελιάς
και την παραγωγή του ελαιολάδου.
Γ. έτοιµο λογισµικό, όπου θα υπάρχουν σε αρκετές γλώσσες
απαντήσεις σε ερωτήµατα του µέσου καταναλωτή, αν η έκθεση είναι ανοικτή
στο κοινό.
∆. διερευνητικές επαφές της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
γεωργίας, πριν και κατά την διοργάνωση, µε οµολόγους των άλλων κρατών
που συµµετέχουν ή κατόπιν έρευνας διαφαίνεται από πλευράς τους διάθεση
εισαγωγών, ώστε να υπάρχει συντονισµός στην προώθηση.
Ε. διοργάνωση συναντήσεων µε αντιπροσώπους, λιανέµπορους,
διαφηµιστές και προσφορά παραδοσιακών φαγητών και γλυκισµάτων της
Ελλάδας, που το ελαιόλαδο θα αποτελεί βασικό συστατικό,
Στ. δωρεάν παροχή έντυπου υλικού, όπου θα εξαίρεται η ποιότητα και
θα δίνονται οδηγίες για το πώς και πού µπορεί να χρησιµοποιηθεί το
ελαιόλαδο.
Ζ. δυνατότητα γευσιγνωσίας και δωρεάν παροχής µικρής ποσότητας
τυποποιηµένου ελαιολάδου ( φιάλη 250ml) στους επισκέπτες της έκθεσης.
Για το ελαιόλαδο που ήδη διατίθεται σε κατάστηµα, οι µηχανισµοί
προώθησης για να παραµείνει είναι διαφορετικοί. Τα τελευταία χρόνια
κερδίζουν έδαφος πρακτικές ,όπως η προβολή στο χώρο διάθεσης (in store
promotion) και εκδηλώσεις (event marketing) που θα περιλαµβάνουν:
Α. ελκυστική τιµή για κάποιο χρονικό διάστηµα
Β. εκπτωτικά κουπόνια
Γ. δωρεάν παροχή δειγµάτων
∆. γευστικές δοκιµές
Ε. επιδείξεις
Στ. προβολή µε ταµπέλες µέσα στο κατάστηµα
Ζ. καταχωρίσεις σε διαφηµιστικά φυλλάδια του καταστήµατος
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Για να συµβούν όλα τα προαναφερόµενα και το τυποποιηµένο
ελαιόλαδο να καταφέρει να κερδίσει την εµπιστοσύνη του καταναλωτή, θα
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στενής συνεργασίας του επιχειρηµατία, του
διανοµέα και του καταστήµατος. Τότε θα µπορεί και η βάση αυτής της
αλυσίδας - ο παραγωγός- να έχει, λόγω της αυξηµένης ζήτησης, µερίδιο
κέρδους.
Για την ανάδειξη του ελαιόλαδου δεν αρκεί να στηριχτούµε µόνο στην
ποιοτική του υπεροχή, αλλά πρέπει να αναζητηθούν τα συγκριτικά του
πλεονεκτήµατα στη γεύση και το άρωµά του. Οι ιδιότητες αυτές θα
προσδιορίζουν την ταυτότητα του και η υπεροχή του θα αναδεικνύεται µε τη
χρήση ειδικού σήµατος αναγνώρισης και διαφοροποίησης, ώστε να
κατοχυρωθεί στην αγορά. Μ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να προσεγγιστούν
εκείνες οι κοινωνικές οµάδες που έχουν ψηλό µορφωτικό επίπεδο, είναι
ενήµεροι για τη διατροφική του αξία και ακολουθούν υγιεινή διατροφή.
Παρακάµπτοντας τις ανταγωνιστικές τάσεις που αναπτύχθηκαν και
αναπτύσσονται µεταξύ των ελλήνων τυποποιητών, µε συστράτευση
παραγωγών, συνεταιρισµών, τυποποιητών και αντλώντας γνώση από τις
εξαγωγικές επιτυχίες της Ιταλίας και της Ισπανίας, µπορούµε να ελπίζουµε για
το τόσο σηµαντικό προϊόν ένα καλύτερο µέλλον.
ΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Στο Νοµό Ηλείας µε συνολική έκταση 2681 τετραγωνικά χιλιόµετρα, η
έκταση που καλύπτεται από ελαιοκαλλιέργειας είναι 539.449 στρέµµατα, όπου
έχουν φυτευτεί 8.283.588 ελαιόδεντρα. Αναλυτικότερα :

ΕΙ∆ΟΣ
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ
532.519
19,8%
8.169.057
6.930
0,26%
114.531
539.449
20,06%
8.283.588

ΕΠΙ
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ

99,2%
0,8%
100%

Η ετήσια παραγωγή κυµαίνεται από 13500 έως 27000 τόνους
ελαιολάδου, ενώ για την παραγωγή βρώσιµων ελιών δεν διαθέτουµε επαρκή
στοιχεία. Ο νοµός κατατάσσεται στην 13η θέση µε βάση την ποσότητα του
ελαιόλαδου που παράγεται στην ελληνική επικράτεια.
Έχοντας ήδη αναφερθεί στην υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, θα προσπαθήσουµε να παραθέσουµε µια σειρά από
διαπιστώσεις και προτάσεις µε στόχο την προώθηση και την ανάδειξη του
παραγόµενου ελαιόλαδου της περιοχής, αλλά και την διασφάλιση της
περιβαλλοντικής ισορροπίας του νοµού. Θα σταθούµε πρώτα στην οργάνωση
της ελαιοκαλλιέργειας, απευθυνόµενοι στους νέους ή µελλοντικούς
ελαιοπαραγωγούς, αλλά και στους αγρότες που ασχολούνται ήδη µε την
ελαιοκαλλιέργεια και συνάµα σε όσους συµπληρώνουν το οικογενειακό
εισόδηµα τους, περιστασιακά ασχολούµενοι µε την καλλιέργεια της ελιάς.
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. Η ελαιοκαλλιέργεια πρέπει να γίνεται σε ένα ή το πολύ δυο
αγροτεµάχια, για να µειώνεται το κόστος µετακίνησης και σε περίπτωση που
δεν είναι εφικτό :
α. να υπάρχει συνεργασία µε συγγενείς ή ιδιοκτήτες παρακείµενων
αγρών
β. αν υπάρχει οικονοµική ευχέρεια ή δυνατότητα χρηµατοδότησης, να
αγοράζεται νέα γη, όπου θα είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση εργατικού
δυναµικού και µηχανηµάτων .
γ. µέσω της διαδικασίας του αναδασµού να επιδιώκεται η συγκέντρωση
της ελαιοκαλλιέργειας σε ένα ενιαίο κλήρο. Γεγονός πάντως είναι ότι παρά τον
αναδασµό που έχει διενεργηθεί, οι αγροτικοί κλήροι είναι στην πλειοψηφία
τους µικρής έκτασης, γεγονός που ενισχύεται από ιστορικούς,
συναισθηµατικούς, κοινωνικούς και γεωµορφολογικούς παράγοντες.
. Απαραίτητη προϋπόθεση µιας επιτυχηµένης καλλιέργειας είναι :
α. η βελτίωση του εδάφους µετά από χηµική ανάλυση , ώστε να
προσδιοριστούν οι ακριβείς ανάγκες του στα βασικά στοιχεία ( κάλιο, άζωτο,
φωσφόρο, ασβέστιο, µαγνήσιο ) και να γίνεται προσθήκη, όταν απαιτείται, µε
καλλιέργεια και ενσωµάτωση ψυχανθών ή προσθήκη οργανικών λιπασµάτων
ή λίπανση µε κατάλληλα χηµικά σκευάσµατα.
β. η επιλογή εδάφους που δεν είναι επιβαρηµένο µε µολύνσεις από
προηγούµενες καλλιέργειες.
γ. η εκµετάλλευση της συνολικής έκτασης µε παράλληλες καλλιέργειες
άλλων ειδών (ψυχανθών που µπορούν να πωλούνται και ως ζωοτροφές),που
δεν επιβαρύνουν την ελιά και βοηθούν στη αύξηση της βιοποικιλότητας του
ελαιώνα.
δ. η επιλογή :
1. της κατάλληλης ποικιλίας ελαιόδεντρου που παραδοσιακά
καλλιεργείται στην ευρύτερη περιοχή, έχει προσαρµοστεί στις κλιµατολογικές
συνθήκες του νοµού και το µικροκλίµα της περιοχής, έχει µεγάλη απόδοση σε
καρπό και είναι ανθεκτική στους συνήθεις εχθρούς.
2. του τρόπου φύτευσης ανάλογα µε το υψόµετρο, για να
αποφεύγονται φαινόµενα διάβρωσης.
3. του τρόπου καλλιέργειας (εντατική, βιολογική ) και της µεθόδου
φυτοπροστασίας, που θα ασκείται έπειτα από συνεννόηση µε τους
γεωπόνους του νοµού .
4. του κατάλληλου αρδευτικού συστήµατος, ώστε να καλύπτονται οι
ανάγκες του ελαιώνα σε νερό, αλλά να γίνεται ορθολογική χρήση ως προς την
καταναλισκόµενη ποσότητα.
5. του κατάλληλου µηχανικού εξοπλισµού (τρακτέρ, φρέζες, βυτία,
ραβδιστικά βοηθήµατα κ.α), που η χρήση του µειώνει τη διάρκεια και το
κόστος των καλλιεργητικών φροντίδων .
Για να είναι βιώσιµη , άρα οικονοµικά συµφέρουσα, η καλλιέργεια της
ελιάς, θα πρέπει να οργανωθεί ως οικογενειακή επιχείρηση, όπου όλη η
οικογένεια θα συνεισφέρει σε όλες τις φάσεις των καλλιεργητικών φροντίδων
και την ελαιοσυλλογή. Σε περίπτωση αδυναµίας στον τοµέα αυτό η ανταλλαγή
ηµεροµισθίων µε γείτονες ελαιοκόµους ή συγγενείς, µπορεί να µειώσει το
κόστος σηµαντικά. Καινοτόµος δράση θα ήταν η δραστηριοποίηση της
οικογένειας στην τυποποίηση οικοπαρασκευασµάτων (αρωµατικά ελαιόλαδα
µε µπαχαρικά και βότανα, σπιτικό σαπούνι, µεταποίηση βρώσιµων ελιών κ.α)
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ή η συνεργασία της µε άλλη οµάδα παραγωγών και µέλη του αγροτικού
συνεταιρισµού προς την κατεύθυνση αυτή.
Ο ελαιοπαραγωγός είναι απαραίτητο να αντιληφθεί ότι πλέον πρέπει
να λειτουργεί ως επιχειρηµατίας και θα πρέπει να επιδιώκει :
. εκσυγχρονισµό των µεθόδων καλλιέργειας
. συνεχή ενηµέρωση για βελτίωση των γνώσεων του µε συµµετοχή σε
σεµινάρια, διαλέξεις, ηµερίδες, ανταλλαγή εµπειριών µε άλλους
ελαιοκαλλιεργητές, συµµετοχή σε διεθνείς ή εθνικές εκθέσεις
. αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, έγκυρα περιοδικά και
βιβλία ελαιοκοµίας
. συµµετοχή σε αγροτικούς, γεωργικούς συνεταιρισµούς και συλλόγους
ελαιοπαραγωγών, ώστε να είναι ενήµερος για την εθνική και Κοινοτική
αγροτική πολιτική, για τις δυνατότητες επιχορήγησης που του δίνονται µε την
υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης και τα επιδοτούµενα προγράµµατα
επιχειρηµατικότητας. Μέσα από την ενεργή συµµετοχή του ενισχύονται οι
θέσεις και οι επιδιώξεις του ως θέσεις και επιδιώξεις των πολλών,
αναπτύσσεται
πνεύµα
συνεργασίας,
ισοτιµίας
και
αλληλεγγύης.
Παραµερίζοντας προσωπικές, πολιτικές και τοπικιστικές διαφορές και µέσα
στο κλίµα που διαµορφώνεται από την εύρυθµη λειτουργία ενός
συνεταιρισµού, γίνεται εφικτός ο σχεδιασµός µακροπρόθεσµου επενδυτικού
προγραµµατισµού. Έτσι γίνεται δυνατή η επένδυση για δηµιουργία
σύγχρονων, πρωτοποριακών ελαιοτριβείων και τυποποιητηρίων αυξάνοντας
τα κέρδη του ελαιοπαραγωγού από την διάθεση στην αγορά ενός ή
περισσότερων τυποποιηµένων ανταγωνιστικών προϊόντων.
Αναγκαία όµως θεωρείται πλέον η αφύπνιση της οικολογικής
συνείδησης των ελαιοπαραγωγών, ώστε να διαχειριστούν µε σωφροσύνη και
ορθολογισµό το περιβάλλον.
Ο περιορισµός της χρήσης φυτοφαρµάκων και χηµικών λιπασµάτων:
Α. θα µειώσει τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και του
υδροφόρου ορίζοντα
Β. θα συντελέσει στη µείωση της επέκτασης του φαινοµένου του
ευτροφισµού στις λεκάνες απορροής των υδάτων (ποτάµια, λίµνες και
θάλασσες) και της αλάτωσης του εδάφους.
Η χρήση σύγχρονων µεθόδων άρδευσης συντελεί στην εξοικονόµηση
νερού, ιδιαίτερα σε περιόδους λειψυδρίας, ενώ η υιοθέτηση της βιολογικής
καλλιέργειας και η επέκτασης της, δίνει βάσιµες ελπίδες για αειφόρα ανάπτυξη
του νοµού και συνεχή παραγωγή ασφαλούς ελαιολάδου και βρώσιµων ελιών
για τον καταναλωτή.
Εξίσου σηµαντική είναι επίσης η διαπίστωση ότι το µέλλον της
ελαιοκοµίας δεν είναι η παροχή επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε
όποιο µηχανισµό κι αν δίνονται αλλά :
. η συσπείρωση των ελαιοπαραγωγών κάτω από τη σκέπη των
συνεταιρισµών και η συνειδητοποίηση ότι η ύπαρξη πολλών συλλογικών
ελαιοκοµικών φορέων (συλλόγων, ενώσεων, συνεταιρισµών, συνδέσµων ) σ’
ένα νοµό καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων, αποδυναµώνει επενδύσεις
υψηλού κόστους και τους στερεί τη δυνατότητα διάθεσης µεγάλων ποσοτήτων
ελαιολάδου στα σηµεία πώλησης.
. ο εκσυγχρονισµός της ελαιοκαλλιέργειας
. τα ανταγωνιστικά προϊόντα (εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο και
βρώσιµες ελιές µε ταυτότητα)
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. η διάθεση συνεργασίας µε παραγωγούς της περιφέρειας ή όµορων
ελαιοπαραγωγικών νοµών µε υψηλή τεχνογνωσία και εµπειρία στην
τυποποίηση και διάθεση ελαιόλαδου
. ο αγώνας για την απευθείας διάθεση στην αγορά του προϊόντος
. η διεκδίκηση υψηλής τιµής πώλησης
Φαίνεται πως είναι εξαιρετικά σηµαντική η ύπαρξη και η ενίσχυση του
θεσµού των αγροτικών και γεωργικών συνεταιρισµών και ενώσεων, αφού εξ’
ορισµού σε πρώτο και δεύτερο βαθµό αντίστοιχα µπορούν :
.να βοηθούν προµηθεύοντας τους ελαιοκαλλιεργητές λιπάσµατα,
φυτοφάρµακα, σύγχρονα συστήµατα άρδευσης και ελαιοσυλλογής
. να συγκεντρώνουν την παραγωγή των µελών τους
. να τυποποιούν την παραγωγή τους σε εγκαταστάσεις του
συνεταιρισµού ή της ένωσης
. να διαπραγµατεύονται καλύτερες και συµφέρουσες τιµές διάθεσης του
ελαιόλαδου κατά κύριο λόγο, αφού η παραγωγή βρώσιµων ελιών είναι προς
το παρόν περιορισµένη.
Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι τόσο η Αγροτική τράπεζα που εποπτεύει το
συνεταιρισµό, όσο και το διοικητικό προσωπικό θα πρέπει, για να βοηθήσουν
προς τη σωστή κατεύθυνση τους αγρότες να δηµιουργήσουν κλίµα εύρυθµης
λειτουργίας στο συνεταιρισµό, ώστε να εµπνέει ασφάλεια και αισιοδοξία στους
συνεταιριζόµενους. Έτσι θεωρούµε πως είναι απαραίτητο να υπάρχει :
. παραµερισµός προσωπικών φιλοδοξιών που µπορούν να
λειτουργήσουν σε βάρος του θεσµού
. ορθή διαχείριση των οικονοµικών
. συνεχής ενηµέρωση για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής αγροτικής
πολιτικής και τις αλλαγές της νοµοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, καθως και
ενηµέρωση των αγροτών για τις εξελίξεις αυτές
.τακτική επικοινωνία µε τα µέλη και λήψη αποφάσεων για το πλαίσιο
διεκδίκησης καλύτερων και σταθερών τιµών για το ελαιόλαδο, ανεξάρτητα
από την ποσότητα της παραγωγής
. ενεργή συµµετοχή σε φόρουµ µε ανάλογους φορείς του εξωτερικού
. εξειδίκευση του ανώτερου επιστηµονικού προσωπικού σε νέες
τεχνολογίες και τεχνικές ελαιοκαλλιέργειας µε περιοδικές επιµορφώσεις
. κατάρτιση του διοικητικού προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας και σωστή αντιµετώπιση του αγρότη- ελαιοκοµου ,που δεν
είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας, αλλά στηρίζει ουσιαστικά την οικονοµία
του νοµού.
. να κατασκευαστεί σε οριοθετηµένη περιοχή σύγχρονη µονάδα
παραγωγής ελαιόλαδου, που θα µπορεί να εφαρµόσει σωστές πρακτικές
διαχείρισης των απόβλητων του, µε παράπλευρη µονάδα καθαρισµού του
νερού και επανάχρησή του, µε µονάδα δέσµευσης πολυφαινολών, για τις
οποίες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις φαρµακευτικές εταιρείες.
. να ενταχθεί στα άµεσα σχέδια η δηµιουργία νέου σύγχρονου
τυποποιητηρίου µεγαλύτερων δυνατοτήτων και κυκλοφορία ΕΝΟΣ
ελαιόλαδου (για τη συµβατική και για τη βιολογική καλλιέργεια) µε
πιστοποιηµένη γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης,
που θα πληρεί τους όρους που θέτει η ανταγωνιστική αγορά , όχι µόνο της
Ηλείας (το ζητούµενο δεν είναι αυτό ) αλλά η διεθνής.
. να κατασκευαστεί µονάδα µεταποίησης και επεξεργασίας του
πυρηνόκαρπου, ώστε να είναι εφικτή η τροφοδοσία του συνεταιριστικού
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εργοστασίου και του ελαιοτριβείου µε καύσιµη ύλη (ενεργειακά αυτάρκης
µονάδα ), να παράγεται πυρηνέλαιο που θα τυποποιείται και σαπούνι από
πυρηνέλαιο και ελαιόλαδο µεγάλης οξύτητας, χρησιµοποιώντας αιθέρια έλαια
βοτάνων της περιοχής και µέλι.
Φανταζόµαστε πως η ουσιαστική διαφωνία σ’ όλα αυτά είναι η
χρηµατοδότηση και είναι απόλυτα λογικό. Έχοντας όµως υπόψη µας τη
χρηµατοδότηση ανάλογων δραστηριοτήτων κατά 75% από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατά 25% από εθνικούς πόρους ή την αυτοχρηµατοδότηση, ή το
δανεισµό από την Αγροτική Τράπεζα µε ευνοϊκούς όρους που θα γίνει
αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τη βοήθεια και άλλων φορέων, θεωρούµε
πως η υλοποίηση της πρότασης είναι εφικτή.
Ταυτόχρονα προσφέρονται στους νέους επιστήµονες µε ανάλογες
ειδικότητες νέες θέσεις εργασίας στον τόπο καταγωγής τους και επιτυγχάνεται
συγχρόνως, µείωση της ροής ανθρώπινου δυναµικού στα µεγάλα αστικά
κέντρα προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας.
. να προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί την δηµιουργία γυναικείων
συλλόγων ή συνεταιρισµών που θα τυποποιούν µε παραδοσιακό τρόπο, αλλά
µε υψηλές προδιαγραφές, προϊόντα που σχετίζονται µε την ελαιοπαραγωγή
(λάδι, αρωµατικό λάδι, βρώσιµες ελιές, παρασκευή σαπουνιού κ.α).
Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε γυναίκες άνεργες να συµβάλλουν στο
µέτριο οικογενειακό εισόδηµα, που µε τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν,
δεν θα µπορούσαν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας ούτε του νοµού
αλλά ούτε της περιφέρειας.
Η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να συµβάλλει ενεργά στον τοµέα της
επιµόρφωσης των νέων και παλιών καλλιεργητών για τις νέες καλλιεργητικές
πρακτικές, τις νέες τεχνολογίες και τις πρακτικές οικοτυποποίησης, την
ευαισθητοποίησή τους για την ένταξη τους στη βιολογική καλλιέργεια, µέσω
της ενεργοποίησης του θεσµού :
. της ΝΕΛΕ, µε προγράµµατα επιµόρφωσης καλλιεργητών µε ορισµένα
τυπικά προσόντα , που στη συνέχεια θα επιµορφώνουν οµοτίµους στους
δήµους που ανήκουν. Τα προγράµµατα αυτά θα έχουν θέµα τις νέες
τεχνολογίες και την τυποποίηση, ώστε µε τη βοήθεια του διαδικτύου εύκολα
να έχει ο καλλιεργητής πρόσβαση στη γνώση, την αγορά και να µπορεί και ο
ίδιος, αν το επιθυµεί, να διαφηµιστεί.
. του ΚΕΓΕ, µε τη βοήθεια έµπειρων στελεχών του τµήµατος
γεωργικής ανάπτυξης, ώστε ο ελαιοκαλλιεργητής να µυηθεί στις σύγχρονες
πρακτικές και τεχνικές που εφαρµόζονται σε χώρες σαν την Ισπανία, την
Ιταλία, τις νέες ποικιλίες, τους κινδύνους από τη συνεχή και χωρίς µέτρο
χρήση λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και νερού, τους νέους ηπιότερους αλλά
δραστικούς τρόπους φυτοπροστασίας.
Επίσης µπορεί να συµβάλλει :
. µε τη δηµοσίευση άρθρων (µε θέµατα που αφορούν την
ελαιοκαλλιέργεια και το ελαιόλαδο) στον τοπικό τύπο, µια φορά τουλάχιστον
τη βδοµάδα, από τους γεωπόνους του τµήµατος ελαιοκοµίας της ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Ανάπτυξης
. µε τη παραχώρηση από τα τοπικά κανάλια ενός ηµίωρου του
προγράµµατος τους, για πληροφόρηση των παραγωγών
. µε την ενηµέρωση, µε τη διοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων ,
συµποσίων και συνεδρίων διεθνούς εµβέλειας µε θεµατολογία που άπτεται
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της ελαιοκαλλιέργειας και των προοπτικών που πρέπει και µπορούν να
αναπτυχθούν
. µε τη διοργάνωση εκθέσεων τοπικού ή πανελλαδικού χαρακτήρα,
όπου ο συνεταιρισµένος ελαιοπαραγωγός, ο πρωτοπόρος τυποποιητής και οι
συνεταιρισµοί γυναικών χωριών ή δήµων θα έχουν τη δυνατότητα έκθεσης
των προϊόντων τους, αν βέβαια πληρούν τις προϋπόθεσης της ασφαλούς
τυποποίησης.
. µε τη στήριξη της συµµετοχής των τοπικών παραγωγικών µονάδων
σε διεθνείς εκθέσεις που παίρνει µέρος η Ελλάδα
Στον τοµέα της προώθησης και διάθεσης του συσκευασµένου
ελαιόλαδου, που θα είναι ανταγωνιστικό και αναγνωρίσιµο από τον
καταναλωτή θα πρέπει :
. να αναζητηθούν εθνικοί ή Κοινοτικοί πόροι για επέκταση του
υπάρχοντος λιµένα Κυλλήνης, που αν µετατραπεί σε εµπορικό, θα
διευκολύνει τη διακίνηση τυποποιηµένων προϊόντων και ελαιόλαδου στην
αγορά της Ευρώπης. Να µελετηθεί η ενεργοποίηση επιδοτούµενου
προγράµµατος της Unesco για σύνδεση της Βόρειας Ευρώπης µε λιµάνια της
µεσογειακής λεκάνης, που, ενώ υφίσταται από το 1970 είναι ανενεργό στην
Ελλάδα.
. να κινητοποιηθεί την οµογένεια- και η καλοκαιρινή περίοδος είναι
ιδανικός χρόνος- για να χρηµατοδοτήσει στο προσεχές µέλλον, µαζί µε τους
Ηλείους πολίτες, αγορά εµπορικού πλοίου υπό το νοµικό πλαίσιο εταιρείας
λαϊκής βάσης, για τη µεταφορά των προϊόντων στα λιµάνια της Ευρώπης.
. να δίνεται την περίοδο τουριστικής αιχµής στις πύλες εισόδου-εξόδου
τουριστών- λιµάνι Κατακόλου, µουσείο Αρχαίας Ολυµπίας- αναµνηστική
καλαίσθητη φιάλη 250ml και συνοδευτικό φυλλάδιο για τις ιδιότητες και
χρήσεις του ελαιόλαδου και να επισηµαίνονται επιγραµµατικά τα οφέλη της
Μεσογειακής διατροφής.
. να ασκηθούν πιέσεις στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και το
Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων (προς την κατεύθυνση αυτή είναι σηµαντική και
απαραίτητη η συνδροµή των βουλευτών του νόµου) για ταχύτερη κατασκευή
εθνικού δικτύου(Ιόνια Οδός) που θα διασχίζει το νοµό, ώστε να
διευκολυνθούν οι µεταφορές του προϊόντος ταχύτερα σε άλλες αγορές,
κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Για όσο χρόνο αδυνατούµε ως νοµός να
στηρίξουµε το απευθείας εξαγωγικό εµπόριο τυποποιηµένου ελαιόλαδου,
τουλάχιστον να είναι δυνατή η διακοµιδή του σε άλλες περιοχές µε
αναπτυγµένες εξαγωγικές δραστηριότητες ή σε περιοχές µε αυξηµένη ζήτηση.
. να
ιδρυθεί συµβούλιο (αλλά, γιατί όχι και φορέας, που θα
εποπτεύεται από τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση) τεχνολογίας, έρευνας και
καινοτοµίας, που θα λειτουργεί συµβουλευτικά, αλλά και θα συνεργάζεται µε
το εξειδικευµένο προσωπικό του Πανεπιστήµιου της Πάτρας, του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ηλείας και µε οικονοµικές επιτροπές, έτσι ώστε να αναζητούν
από κοινού, τρόπους διασφάλισης της αειφόρας ανάπτυξης του νοµού.
Με τη βοήθεια του φορέα αυτού θα µπορούσε ο νοµός να διαχειριστεί
τα παραγόµενα απόβλητα των ελαιοτριβείων και τυποποιητηρίων ελαιόλαδου,
εφαρµόζοντας αρχικά πιλοτικά προγράµµατα. Η ενδεδειγµένη λύση είναι η
σύσταση επιτροπών µελέτης και προσδιορισµού των ορίων του υδροφόρου
ορίζοντα και των υπέργειων υδάτων, ώστε στη συνέχεια να οριοθετηθούν οι
οικιστικές ζώνες.
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Παράλληλα να προταθούν χώροι βιοτεχνικής και βιοµηχανικής
ανάπτυξης, ώστε να µεταφερθούν τα ήδη υπάρχοντα ελαιοτριβεία, να
εγκατασταθούν τα νέα που θα δηµιουργηθούν, τα τυποποιητήρια και οι
µονάδες διαχείρισης απόβλητων και έτσι ουσιαστικά θα προστατευτεί το
φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Η στάση και οι νοµοθετικές
ρυθµίσεις που υπάρχουν στη νέα Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική, ως προς τη
προστασία του καλλιεργητή και του περιβάλλοντος, ενισχύουν την οικονοµική
στήριξη της µεταφοράς µονάδων και την ίδρυση νέων µονάδων µε στόχο την
άµβλυνση των περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Για την προστασία του αγροτικού και ηµιαστικού περιβαλλοντικού
ιστού, θα πρέπει οι νέες άδειες λειτουργίας και οι ανανεώσεις παλαιών να
δίνονται µόνο, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από την
εθνική νοµοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες.
Θα
αναφερθούµε στη συνεχεία στο ρόλο που µπορούν να
διαδραµατίσουν µέχρι τους Ολυµπιακούς αγώνες στο Πεκίνο οι άµεσα
εµπλεκόµενοι δήµοι, µέχρι να φτάσουµε στην τελετή αφής και την έναρξη των
αγώνων. Είναι γνωστό ότι όλο αυτό το χρονικό διάστηµα θα υπάρχει έντονη
κινητικότητα µε συναντήσεις, συγκεντρώσεις αθανάτων και επίσηµων
προσκεκληµένων. Οι πολιτιστικές δράσεις, που αναφέρονται παρακάτω,
µπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα µε το επίσηµο πρόγραµµα των
εκδηλώσεων στην αρχαία Ολυµπία και την Ήλιδα.
. Θα ήταν εύκολο εγχείρηµα και µικρού κόστους, η διοργάνωση
ηµερίδας ή διηµερίδας µε θέµα :’’ Η ιστορία της ελιάς στην Αρχαία Ολυµπία
και οι Ιδαίοι ∆άκτυλοι ‘’, ή ‘’ Ο πολιτισµός της ελιάς’’, µε τη συνδροµή των
αρχαιολόγων του µουσείου και άλλων ερευνητών.
. Η οργάνωση έκθεσης νοµισµάτων µε τα ήδη υπάρχοντα στο µουσείο
και τα νεοαποκτηθέντα από τις σωστικές ανασκαφές της παράκαµψης της
Αρχαίας Ολυµπίας, που θα πλαισίωναν την έκθεση µε θέµα: ’’Η ελιά στα
νοµίσµατα’’.
. Η διοργάνωση Μεσογειακού διαγωνισµού ζωγραφικής ή
φωτογραφίας, µε θέµα τους συµβολισµούς της ελιάς, και στη συνέχεια
δωρεάν παραχώρηση των έργων, ώστε να πλαισιωθεί εκθεσιακός χώρος που
θα µπορούσε να στεγαστεί σε ανενεργό ελαιοτριβείο µετά από κατάλληλες
ενέργειες.
. Προβολή της Μεσογειακής διατροφής σιτίζοντας των επίσηµων
επισκεπτών µε τοπικά εδέσµατα, παρασκευασµένα µε Ηλειακά προϊόντα και
µε βασικό συστατικό το ελαιόλαδο. Ουσιαστική κίνηση θα ήταν η ένταξη του
ντόπιου ελαιόλαδου στο διαιτολόγιο όλων των χώρων σίτισης (εστιατόρια,
ταβέρνες, ξενοδοχειακές µονάδες κ.α) ή η ύπαρξη ειδικής σήµανσης σε όσα
εστιατόρια επιθυµούν να ενταχθούν σε δίκτυο και να χρησιµοποιούν κατ’
αποκλειστικότητα παρθένο ελαιόλαδο στα παρασκευάσµατα τους.
. Στις µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες του νοµού που
δραστηριοποιούνται και στον τοµέα του συνεδριακού τουρισµού (γιατί
διαθέτουν την υποδοµή) µικρό δείγµα Ελληνικής φιλοξενίας θα ήταν η
προσφορά προς τους σύνεδρους φιαλιδίου µε ελαιόλαδο, που τυποποιείται
από το συνεταιρισµό Ηλείας και Ολυµπίας.
Στο νοµό Ηλείας δειλά-δειλά τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται
µονάδες οικοτουρισµού και αγροτουρισµού. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Τουρισµού (WTO) και τη ∆ιεθνή Οικοτουριστική Οργάνωση
(TIES), οι επιχειρήσεις αυτές, µεταξύ των άλλων, πρέπει να οργανώνουν
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ταξίδια αναψυχής σε περιοχές φυσικού κάλλους, να δηµιουργούν
περιβαλλοντική γνώση και να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση και γνωριµία
του επισκέπτη µε την κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιµα και τις τοπικές συνήθειες.
Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αυτού
του είδους :
. οργάνωση περιπάτων ή εκδροµών σε ελαιώνες βιολογικής και
συµβατικής καλλιέργειας
. ανάπτυξη δράσης στους ελαιώνες µε συµµετοχή στη διαδικασία της
ελαιοσυλλογής
. επίσκεψη σε ελαιοτριβείο για την παραγωγή ελαιολάδου από καρπό,
που πριν οι επισκέπτες συνέλεξαν
. επίσκεψη στο µουσειακό συγκρότηµα του κτήµατος Μερκούρη, που
διαθέτει πετρελαιοκίνητο ελαιοτριβείο
. σίτιση των επισκεπτών µε παραδοσιακά φαγητά ,οι συνταγές των
οποίων τυπωµένες σε φυλλάδιο, µπορούν να συνοδεύουν φιάλη
τυποποιηµένου ελαιόλαδου, που θα τους δίνεται κατά την αποχώρηση τους
από την µονάδα.
Κλείνοντας θα επανέλθουµε στην τοπική αυτοδιοίκηση, και µάλιστα στο
δήµο που ανήκουµε, προτείνοντας :
.Τη σύσταση επιτροπής που θα απαρτίζεται από αρχιτέκτονα, πολιτικό
µηχανικό, µηχανολόγο, λαογράφο και που αξιοποιώντας πληροφορίες που
διαθέτουµε και µαρτυρίες ντόπιων µεγαλύτερης ηλικίας, θα καταγράψει τα
ανενεργά ελαιοτριβεία που διασώζονται, το µηχανολογικό εξοπλισµό τους, αν
υπάρχει, και θα µελετήσει την αρχιτεκτονική τους δοµή. Ως σχολική µονάδα
µπορούµε να συνεισφέρουµε µέσω προγραµµάτων που υποστηρίζονται και
χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Νέας Γενιάς, αρκεί να µας υποδείξετε
την επιτροπή.
Το υλικό που θα καταγραφεί και κυρίως ο παροπλισµένος εξοπλισµός,
µετά από συντήρηση, µπορεί να αποτελέσει το αρχικό υλικό ενός ανοικτού
µουσείου. Η επιλογή του χώρου επιβάλλεται να γίνει µε προσοχή, ώστε να
εντάσσεται αρµονικά στο περιβάλλον, να συνεισφέρει οικονοµικά στην τοπική
κοινωνία, και κυρίως, το µουσείο να γίνει αποδεκτό και να εγγραφεί στη
συνείδηση των κατοίκων της περιοχής, όπου θα φιλοξενηθεί, ως ουσιαστικό
τεκµήριο της παρουσίας τους στο χώρο.
Το ανοικτό µουσείο αναπτύσσεται σε χώρους υπαίθριους και χώρους
στεγασµένους, αλλά πάντα υπάρχει ένας κεντρικός κτιριακός πυρήνας. Στους
υπαίθριους χώρους µπορούν να αναπτύσσονται µια ή περισσότερες
θεµατικές ενότητες µε θέµατα όπως :
. η ιστορία της καλλιέργειας της ελιάς στην Ηλεία
. οι παραδοσιακούς τρόποι ελαιοσυλλογής
. τα εργαλεία και ο τεχνικός εξοπλισµός της παραγωγής ελαιόλαδου
. οι παραδοσιακοί τρόποι αποθήκευσης του ελαιολάδου
. οι χρήσεις του ελαιόλαδου και του ξύλου της ελιάς
Οι θεµατικές αυτές ενότητες θα υποστηρίζονται από έντυπο υλικό από
την κεντρική µονάδα και η ανάπτυξη τους θα γίνεται σε παρακείµενους
ελαιώνες µε ενεργές δράσεις και συζητήσεις στο πεδίο και επισκέψεις σε
χώρους που εκθέτονται, υπαίθρια, εργαλεία και τεχνικός εξοπλισµός
ελαιοτριβείων.
Οι στεγασµένοι χώροι του µουσείου θα διαθέτουν ένα κεντρικό χώρο
και ο χώρος αυτός µπορεί να είναι ένα παλιό δηµοτικό σχολείο, που δεν
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λειτουργεί πια, ούτε χρησιµοποιείται, και ως λύση έχει µικρό κόστος. Στο
χώρο αυτό θα αναπτύσσονται :
. µόνιµες ή κινητές ή ατοµικές εκθέσεις µε ανάλογα θέµατα
. βιβλιοθήκη και σπουδαστήριο
. πολιτιστικό κέντρο για εκδηλώσεις του δήµου
. εµπορικό εκθετήριο-πωλητήριο, ώστε να αυτοσυντηρείται το µουσείο
Οι θεµατικές ενότητες που θα αναπτύσσονται στο χώρο αυτό θα έχουν
θεµατολογία που θα σχετίζεται µε :
. τη µεσογειακή διατροφή και τη θέση του ελαιολάδου σ’ αυτήν
. τα ήθη και έθιµα, τις παραδόσεις, τις ντοπιολαλιές για το λάδι, τα
δηµοτικά τραγούδια και τις µουσικές που σχετίζονται µε την ελιά και το
ελαιόλαδο
. την ενηµέρωση για τη λειτουργία εργαστηρίων που διασώζουν
παραδοσιακές τεχνικές (παρασκευή βρώσιµων ελιών, παρασκευή σαπουνιού)
Άλλοι στεγασµένοι χώροι που θα πλαισιώσουν τον πυρήνα του
µουσείου µπορεί να είναι :
. παλιά ανενεργά ελαιοτριβεία που ο εξοπλισµός τους και οι κτιριακές
τους εγκαταστάσεις διατηρούνται ή µπορούν µε µικρό κόστος να
επιδιορθωθούν, ή ελαιοτριβεία που έχουν αλλάξει χρήση (έχουν γίνει σπίτια ή
καταστήµατα)
. ενεργά ελαιοτριβεία µε σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, έτσι
ώστε να φαίνεται η ιστορική διαδροµή της µεταποίησης του ελαιόλαδου
. τυποποιητήρια ελαιολάδου, αν θα υπάρξουν στη συγκεκριµένη
περιοχή
Μια ξεχωριστή λειτουργία του µουσείου αυτού, θα είναι η εκπαιδευτική
του χρήση από µαθητές της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης του νοµού, αλλά και όσων µαθητών ασχολούνται µε τον
πολιτισµό της ελιάς σε Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά Προγράµµατα και
Προγράµµατα Αγωγής Υγείας σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.
Η υλοποίηση αυτής της πρότασης µπορεί να χρηµατοδοτηθεί κατά ένα
µέρος από ευρωπαϊκούς πόρους, αφού διαφαίνεται η διάθεση διατήρησης και
διάδοσης των πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε τόπου. Σε χώρους σαν
αυτούς που αναφέρθηκαν µπορούν, µε τη στήριξη της διεύθυνσης της
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης
και
της
υπεύθυνης
υλοποίησης
Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων, να οργανωθεί ένα δεύτερο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο νοµό, όπου µέσα από τη θεµατολογία των
προγραµµάτων του θα προβάλλεται η περιοχή σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.
Τέτοιες θεµατικές ενότητες που αναδεικνύουν το φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον της περιοχής είναι αντίστοιχα:
. το δάσος της Κάπελης
. ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ήλιδας και το µουσείο
. το υπαίθριο µουσείο γλυπτών της Αµαλιάδας
. το µουσείο τύπου του απόδηµου Ελληνισµού
Τα προγράµµατα που θα µπορούν να υλοποιηθούν είναι αντίστοιχα :
. τα µονοπάτια του δάσους, εµείς και το δάσος, βιοποικιλοτητα του
οικοσυστήµατος, προστασία και χρησιµότητα του δάσους, προσανατολισµός
στο δάσος
. ο ρόλος της Αρχαίας Ήλιδας στην περιοχή, Ολυµπιακοί Αγώνες και
Αρχαία Ήλιδα, η ανάπτυξη της βαφικής τέχνης στη αρχαία Ήλιδα, µουσείο (τι
είναι ,τι κάνω, τι εκθέτει, πως οργανώνεται, τι µαθαίνω σ’ αυτό)
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. τι είναι η τέχνη, τι είναι η γλυπτική, η ιστορική διαδροµή της γλυπτικής
µέσα στο µουσείο της Αρχαίας Ήλιδας και της Αρχαίας Ολυµπίας
. τι είναι ο απόδηµος Ελληνισµός, τι είναι και πώς φτιάχνεται µια
εφηµερίδα και τι περιέχει, γράφω ένα άρθρο για την πόλη ή το σχολείου µου
σε µια εφηµερίδα.
Η Ηλειακή Γη παράγει ένα προϊόν, το ελαιόλαδο. Εµείς έχουµε ένα
όραµα – την ανάπτυξη του τόπου - και προτείναµε µια στρατηγική - της
συσπείρωσης - µε κοσµοπολιτικούς άξονες δράσης.
Κάποτε έλεγαν πως το εµπόριο δηµιουργεί πολιτισµό, σήµερα
εµείς ισχυριζόµαστε πως ο πολιτισµός προωθεί το εµπόριο.
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