
3ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης 

«Κεντρικό» 

Αειφόρος ελιά…  

από το μύθο  

στην ιστορία  



«Η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει στόχο να διαμορφώσει 

πολίτες με γνώσεις, ευαισθησίες, φαντασία και επίγνωση  

των σχέσεων που τους συνδέουν με το φυσικό  

και ανθρωπογενές περιβάλλον έτοιμους να προτείνουν 

λύσεις και να μετέχουν στη λήψη και την εκτέλεση των 

αποφάσεων» 

 

UNESCO 

 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Αθανασακόπουλος Ιωάννης 

Αλεφαντινού Βασιλική 

Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος 

Αννίνου Μαριάνθη 

Αποστολίδη Νίκη 

Αποστολίδης Γεώργιος 

Ασημακοπούλου Ιωάννα 

Γαντσίδης Αλέξανδρος 

Γερογιάν Χριστίνα 

Γιαννακόπουλος Δημήτριος 

Γιαννακοπούλου Μαρία Ελένη 

Γιαννόπουλος Χαρίλαος 

Γιοβάνη Μαρίνα 

Διβάρη Στεφανία 

Ζούλας Κωνσταντίνος 

Καββαθά Νεφέλη 

 

Κοκκαλιάρης Θεόδωρος 

Κοσενάϊ Κωνσταντίνα 

Κουράκης Γεώργιος 

Λεοντιάδης Ευστάθιος 

Λούλος Ιωάννης 

Μαμάης Δημήτριος 

Μάνη Ναταλία 

Μαρματσούρη Χριστίνα 

Μαυρόπουλος Ευάγγελος 

Μπαξόπουλος Γεώργιος 

Νουτζιεντ Νικηφόρος 

Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος 

Παπαδοπούλου Χρυσάνθη 

Παρασκευοπούλου Ηλιάνα 

Πελούση Αιμιλία 

Πνευματικού Μαργαρίτα 

 

Πολίτης Ευάγγελος 

Πολυζώη Ελένη 

Πολυχρόνη Μαρία Νεφέλη 

Ρήγου Ευαγγελία 

Σοκόλης Δημήτριος 

Στρώνης Άγγελος 

Τζαβέλλα Λυδία 

Τζαμαλούκα Διονυσία 

Τζελίλη Μανιόλα 

Τζώρτζη Ναυσικά 

Τσικουρλής Δημήτριος 

Τσουράκη Μυρτώ 

Υφαντής Αλέξανδρος 

Χαλά Σταματίνα 

Χαλούνη Ιωάννα 

Χρυσοχόος Νικόλαος 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 

 

Αειφόρος Ελιά… από το μύθο στην ιστορία 
 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: 
Βιολέττα Μένεγα: Θεολόγος  Καίτη Ι. Τοπάλη: Πολιτικός Επιστήμων, φιλόλογος

    

 



Η ελιά (Olea europea) είναι 

αειθαλές, αιωνόβιο, 

καρποφόρο δέντρο  

της οικογένειας  

των Ελαιϊδών (olaeceae).     

 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ο καρπός της ελιάς είναι δρύπη.  

Τα συστατικά του στοιχεία είναι: 

Το επικάρπιο ή επιδερμίδα 

Το μεσοκάρπιο ή σάρκα 

Το ενδοκάρπιο ή κουκούτσι.  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Η ελιά εκτιμάται για τη συμβολή της: 

 στην ομορφιά του τοπίου 

 στη βιοποικιλότητα 

 στην προστασία του περιβάλλοντος  

 στην υγιεινή διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου.  

 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Το ελαιόδεντρο ευδοκιμεί: 

Σε ξηροθερμικές περιοχές. 

Σε πετρώδη και άγονα εδάφη. 

Σε κλίματα εύκρατα χωρίς ακρότητες θερμοκρασίας 

(με μέση ετήσια θερμοκρασία 16οC) και υγρασίας.  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ποικιλίες Ελιάς 

Κορωνέικη: Η γνωστότερη 

ποικιλία ελιάς στην Ελλάδα αφού 

της αντιστοιχεί το 60% της 

παραγωγής. Έχει μικρό μέγεθος και 

ωριμάζει από τον Οκτώβριο μέχρι                     

το Δεκέμβριο. Αντέχει σε χαμηλές 

θερμοκρασίες και δίνει την 

καλύτερη ποιότητα λαδιού σε σχέση 

με άλλες ποικιλίες.  3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Αθηνολιά: Η ποικιλία αυτή 

ωριμάζει αργά. Ο καρπός της 

είναι μεσαίου μεγέθους  

με οβάλ σχήμα. Το λάδι από 

Αθηνολιά είναι εξαιρετικής 

ποιότητας με χαμηλή οξύτητα. 

 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Λαδολιά (Τσουνάτη): Ο καρπός της ωριμάζει από το τέλος 

Οκτωβρίου μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Η Λαδολιά έχει υψηλό 

δείκτη απόδοσης ελαιολάδου εξαιρετικής ποιότητας με χαμηλή 

οξύτητα επίσης. Επίσης αντέχει ιδιαίτερα την ξηρασία και το κρύο, 

καλλιεργείται σε υψόμετρο έως και 1.000 μέτρα.  

 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Καλαμών: Η συγκομιδή γίνεται μόνο όταν το χρώμα του 

καρπού έχει γίνει εντελώς μαύρο. Έχει ασύμμετρο σχήμα.  

Το δέντρο της Καλαμών έχει τη δυνατότητα να αντέχει σε 

όλες τις θερμοκρασίες κλίματος. Η ποικιλία αυτή είναι 

παγκοσμίως  η πιο γνωστή ελιά τραπεζιού.  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Αμφίσσης: Η ποικιλία αυτή δίνει χαμηλότερης ποιότητας 

ελαιόλαδο συγκριτικά με άλλες ποικιλίες, χρησιμοποιείται 

κυρίως σαν ελιά ή πατέ.  

 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Χαλκιδικής: Ο καρπός της  

έχει χρώμα κιτρινοπράσινο,  

δεν αλλάζει σε μαύρο. 

Έχει ασύμμετρο σχήμα, 

χρησιμοποιείται ως ελιά  

τραπεζιού και πατέ.  

Την βρίσκουμε γεμιστή  

με αμύγδαλο ή πιπεριά. 

 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Μανάκι: Η ποικιλία αυτή  

ωριμάζει με αργούς ρυθμούς  

και αντέχει  

σε υψηλό υψόμετρο.  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Κουτσουρελιά: Καλλιεργείται  

στην Πελοπόννησο και  

την Αιτωλοακαρνανία. Είναι 

ευαίσθητη ποικιλία και απαιτεί 

μεγάλη υγρασία. Η περιεκτικότητα 

του καρπού της σε λάδι φθάνει  

το 24%. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Θρουμπολιά: Καλλιεργείται στη 

Χίο, τη Σάμο, τις Κυκλάδες και τη 

Θάσο. Είναι ελαιοποιήσιμη. Δίνει 

πλούσιο και γλυκό λάδι.  

Από την ποικιλία αυτή παράγονται 

οι επιτραπέζιες θρούμπες. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Συγκομιδή ελαιοκάρπου από 

την αρχαιότητα έως σήμερα 

Ο τρόπος συγκομιδής  

του ελαιοκάρπου είναι 

διαφορετικός από τόπο  

σε τόπο και εξαρτάται από 

την ποικιλία και τον τρόπο 

καλλιέργειας. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Κατά την αρχαιότητα 
 Η συγκομιδή του ελαιοκάρπου γινόταν συνήθως με το χέρι, 

κουνώντας ή χτυπώντας τα ψηλά κλαδιά με ευλύγιστες βέργες. 

 Χρησιμοποιούσαν τρίγωνα αναβατήρια με πλατιά σανίδα στο πάνω 

μέρος, για να πατούν αυτοί που συνέλεγαν τις ελιές.  

 Οι ελιές συλλέγονταν πάνω σε στρώμα πηλού, σε ψάθα, 

διαφορετικά ο καρπός πλένονταν με ζεστό νερό. 

 Συλλέγονταν τόση ποσότητα όση μπορούσαν να επεξεργαστούν  

 τη νύχτα ή την επόμενη μέρα. 

 Ο καρπός δοκιμάζονταν με πίεση ανάμεσα στα χέρια ώστε να βγουν 

οι χυμοί και να φανούν τα αρώματα και η ωριμότητα τους. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ο καρπός συλλέγεται συνήθως:  

 Με τα χέρια από το έδαφος 

 Με άρμεγμα (ο καρπός αποσπάται από τα κλαδιά με  

 τα χέρια ή με χτένια, λανάρια) 

 Με ραβδισμό (χτυπώντας με ξύλινα ραβδιά τα κλαδιά,  

 ο καρπός πέφτει στα λιόπανα) 

 Με μηχανικά μέσα: ραβδιστικά, χτένια, δονητές 

(παράγουν δονήσεις που μεταφέρονται με σύστημα 

βραχιόνων στα κλαδιά) 

Σήμερα… 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στάδια παραγωγής ελαιολάδου 

Η διαδικασία της μετατροπής του ελαιοκάρπου σε 

ελαιόλαδο συντελούνταν σε τρεις διαδοχικές φάσεις: 

 Σύνθλιψη του καρπού για παραγωγή ελαιοπολτού  

 (η σάρκα χωρίζεται από την πυρήνα).  

 Συμπίεση (έκθλιψη), αρχικά εν ψυχρώ και μετά  

 εν θερμώ.  

 Διαχωρισμός του λαδιού από τα υπόλοιπα υγρά. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στα πρωτόγονα ελαιοτριβεία η σύνθλιψη του 

ελαιοκάρπου γινόταν χειρωνακτικά σε μεγάλες (κυκλικές 

ή ορθογώνιες) λεκάνες, γουδιά ασκώντας πίεση με πέτρα. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ληνός 
Λίθινη σκάφη. 

Η πίεση στον ελαιόκαρπο 

ασκούνταν αρχικά   

 με γυμνά πόδια. 

Αργότερα με ξύλινα 

υποδήματα τα κρουπέζια. 

Οι εργάτες που πατούσαν 

τον καρπό λέγονταν 

αμοργείς. 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Για την έκθλιψη  

ο ελαιοπολτός 

μεταφερόταν στο 

ελαιοπιεστήριο που 

αποτελούνταν από: 

-Τη βάση συμπίεσης  

- Μια ξύλινη δοκό 

- Ένα βάρος από 

πέτρα 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, 

ΣΠΑΡΤΗ 



Τα δέντρα ραβδίζονται και οι ελιές 
μαζεύονται  

Μια μέρα  

σ’ ένα ελληνιστικό 

ελαιοτριβείο 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, 

ΣΠΑΡΤΗ 



Οι ελιές αδειάζονται στο μύλο 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Οι μυλόπετρες περιστρέφονται και συνθλίβουν τις ελιές  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Τα τρίχινα σακιά με τον ελαιοπολτό 

μεταφέρονται στο ελαιοπιεστήριο 

και βρέχονται με ζεστό νερό  3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ο μοχλός γυρίζει.  

Κατεβαίνει η δοκός και ο ελαιοπολτός συμπιέζεται 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Το λάδι μεταφέρεται … 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



… στα αγγεία αποθήκευσης. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Οι έμποροι διαπραγματεύονται την τιμή του λαδιού 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



 Η βάση συμπίεσης των πιεστηρίων 

είναι: 

 Μεγάλη λίθινη, αβαθής, κινητή  

λεκάνη υπερυψωμένη (κοντά σε τοίχο) 

για να αγκιστρώνεται η ξύλινη δοκός. 

 Διέθετε αυλάκι που διοχέτευε το υγρό 

σε δοχείο, το συλλεκτήρα. 

 Η συμπίεση επιτυγχάνονταν με  

 τη χρήση λίθινου βάρους αναρτημένου 

στο άκρο της ξύλινης δοκού (μοχλού).  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΛΑΔΙΟΥ, ΣΠΑΡΤΗ 



Καινοτομία στην 

ελαιοπαραγωγή αποτελεί  

 η χρήση του κυλινδρικού 

σπαστήρα  στη σύνθλιψη. 

Οι ελαιόκαρποι απλώνονται 

πάνω σε επίπεδη επιφάνεια 

από ασβεστολιθικές πλάκες 

και συνθλίβονται με την 

παλινδρομική κίνηση ενός 

λίθινου κυλίνδρου. 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Την ελληνιστική περίοδο εξέλιξη αποτελεί η χρήση του 

τραπήτη (trapetum) στη σύνθλιψη. 

Τραπήτης ή περιστροφικός μύλος (από το τρέπω ή τραπέω 

που σημαίνει γυρίζω). 

Η μονόδρομη κίνηση  

 χωρίς διακοπή επιτρέπει  

 την αξιοποίηση ζωικής δύναμης. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ο τραπήτης αποτελείται από: 

 Λίθινη, κοίλη εσωτερικά, λεκάνη. 

 Κιονίσκο στο κέντρο της λεκάνης. 

 Δύο μυλόπετρες με κυρτές εξωτερικές επιφάνειες  

 που περιστρέφονται με τη βοήθεια δοκαριών. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Λεκάνη και μυλόπετρες δεν εφάπτονται: 

Για να διευκολύνεται η κίνηση 

Να μη φθείρονται οι επιφάνειες 

Να μη συνθλίβονται οι πυρήνες.  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Τη ρωμαϊκή περίοδο εμφανίζεται ο ελαιόμυλος  

 (mola olearia). 

Λίθινη κοίλη λεκάνη. 

Δύο  κυλινδρικές  

 μυλόπετρες. 

Κατακόρυφος ξύλινος  

 άξονας ή σιδερένιος  

 πάσσαλος. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, 

ΣΠΑΡΤΗ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, ΣΠΑΡΤΗ 



Πέτρινος μύλος, Κύθηρα 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΛΑΔΙ, ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ 



Στον τομέα της έκθλιψης 

Διατηρείται η βάση 

συμπίεσης 

Ο ξύλινος μοχλός 

 

Αλλά  τοποθετούνται: 

Ξύλινοι πάσσαλοι. 

Βαρούλκο. 

Δύο οριζόντιοι κύλινδροι  

 Μηχανισμός ανύψωσης. 

 Μηχανισμός 

περιστροφής. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, 

ΣΠΑΡΤΗ 



Χρήση κοχλία 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στα βυζαντινά χρόνια 

 Μοχλός με κοχλία (ξύλινη βίδα) 

 αντικατέστησε τα βάρη 

 Ο μηχανισμός του κοχλία  

 τοποθετείται κάθετα  

 σε λίθινη βάση στερέωσης, 

περιστρέφεται και εκθλίβει  

 τον ελαιοπολτό, που έχει 

τοποθετηθεί στη βάση  

 μέσα σε τρίχινα σακιά. 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, 

ΣΠΑΡΤΗ 



 

 

Πιεστήριο του 6ου αιώνα (Θηρασία) 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Πρέσες είναι ξύλινες και αποτελούνται: 

 Από δύο πλατιές οριζόντιες σανίδες  

 (πλάντρες). 

 Από δύο κατακόρυφα κυκλικά δοκάρια  

 με στροφές (αδράχτια). 

 Κάθε αδράχτι έχει ένα σφοντύλι  

 που καθώς το στρίβουν άνδρες  

 με ξύλινους μοχλούς (μανέλλα),  

 κατεβαίνει η πάνω σανίδα,  

 πιέζοντας τα τρίχινα σακιά   

 με τον ελαιοπολτό. 

 Κατά  τη συμπίεση η  ελαιοζύμη    

 βρέχεται με άφθονο  ζεστό νερό. 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΛΑΔΙΟΥ, ΣΠΑΡΤΗ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ,  

ΛΑΔΙ, ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ 



Διαχωρισμός του ελαιολάδου 
Τα αγγεία - διαχωριστήρες 

έφεραν στο κάτω μέρος τους 

κοντά στο ύψος της βάσης, μία 

προχοή για τη διαδοχική 

απελευθέρωση των υγρών.  

Τα φυτικά υγρά ως βαρύτερα 

από το λάδι έρεαν πρώτα, ενώ 

στη συνέχεια έρεε το λάδι που 

συλλέγονταν πάλι μέσω της 

προχοής σε αγγείο ή δεξαμενές  

για περαιτέρω καθαρισμό. 

 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Από τον ελαιώνα στο ελαιοτριβείο: 

Στον ελαιώνα στρώνουμε λιόπανα κάτω από τα δέντρα 

 

Σήμερα… 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ραβδίζουμε τα δέντρα, με 

ειδικές ράβδους ή μηχανικά 

μέσα. 

Δεν ραβδίζουμε το δέντρο: 

 Όταν τα φύλλα του έχουν 

νερό ή υγρασία  

 Όταν έχει παγωνιά ή δυνατό 

βόρειο άνεμο  

 Όταν έχει καύσωνα και  

 το δέντρο διψάει από   

 την έλλειψη νερού 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Χτενίζουμε τα σεντόνια για να ξεχωρίσουν τα κλαδιά  

που έχουν σπάσει από τον καρπό. 

 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Αποθηκεύουμε τον καρπό σε ειδικά τσουβάλια ή σε τελάρα 

και τον μεταφέρουμε στο εργοστάσιο για να συνθλιβεί.  

 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



 Ο καρπός ζυγίζεται  

 Περνάει μέσα από 

ένα δυνατό κύμα 

αέρα για να φύγουν  

τα φύλλα που έχουν 

απομείνει μέσα  

στον καρπό 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ο καθαρός καρπός  

περνάει μέσα  

από τον σπαστήρα  

που συνθλίβει  

την ψίχα του καρπού  

και το κουκούτσι ώστε 

να γίνουν ένα μείγμα 

σαν παχύρρευστη 

κρέμα.  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Αφού μείνει η ζύμη  

τον προβλεπόμενο χρόνο  

στο θάλαμο μάλαξης, 

διοχετεύεται στο ντεκάντερ, 

το οποίο  χρησιμοποιώντας  

τη φυγόκεντρο δύναμη 

ξεχωρίζει τα υγρά στοιχεία 

(λάδι και νερό) της ζύμης 

από τα στερεά (υπολείμματα  

από το κουκούτσι). 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Τα στοιχεία καταλήγουν σε 2 αγωγούς: 

Ο ένας διοχετεύει το στερεό μέρος, την πυρήνα. 

Τα υγρά πηγαίνουν στον διαχωριστήρα όπου 

περιστρέφονται με μεγάλη ταχύτητα ώστε το λάδι,  

 ως ελαφρύτερο να ξεχωρίσει. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Αξιολόγηση ελαιολάδου 

Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου βασικά 

κριτήρια ποιότητας είναι:  

Η Οξύτητα, η Οξείδωση, η Οσμή, το Χρώμα, η  Γεύση 

Αποθήκευση ελαιολάδου 
Η ποιότητα του ελαιολάδου εξαρτάται από τον τρόπο           

και τον τόπο αποθήκευσής του. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ελαιοτριβεία 

 Ζωοκίνητα έως τη δεκαετία του 1970. Το ελαιοτριβείο 

πληρώνεται με ποσοστό - δικαίωμα (10% επί της παραγωγής). 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, 

ΣΠΑΡΤΗ 



Υδροκίνητα είναι γνωστά από τη βυζαντινή εποχή. 

Χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας το νερό, που κινεί               

τη φτερωτή και μέσω ενός συστήματος γραναζιών              

λειτουργεί το ελαιοτριβείο. 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, 

ΣΠΑΡΤΗ 



Ατμοκίνητα.  Το 1870 

λειτουργεί στην Ελλάδα  

 το πρώτο ελαιοτριβείο,                 

με τη δύναμη του ατμού. 

Μειώνει το χρόνο σύνθλιψης-

έκθλιψης. Αυξάνει                   

την παραγωγικότητα.  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Πετρελαιοκίνητα. Τον 20ο αιώνα το πετρέλαιο 

απλουστεύει την παραγωγή ενέργειας  

 και τα πετρελαιοκίνητα θα αντικαταστήσουν  

 τους προηγούμενους τύπους ελαιοτριβείων. 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Από το μύθο στην ιστορία 

Ήμερη ελιά και μύθος 

H πρώτη ήμερη  ελιά   εμφανίζεται ως δώρο  

της θεάς Αθηνάς, κατά την διεκδίκηση της ονομασίας 

και κηδεμονίας  της Αθήνας, από τον Ποσειδώνα.  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Η  Αθηνά φύτεψε την ελιά στο ναό του Ερεχθείου,  

όπου υπήρχε το άγαλμα του Μορίου Διός. 

Το λάδι του ιερού δέντρου χρησιμοποιούνταν              

για την άσβεστη λυχνία της Αθήνας. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Από τη Μορία Ελαία προήλθαν  οι δώδεκα Ελιές  

 της Ακαδημίας του Πλάτωνα που αντιστοιχούσαν       

 στις δώδεκα πύλες της.  

Από αυτές δημιουργήθηκε το Ιερό άλσος των Αθηνών,  

 ο Ελαιώνας. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Αγριελιά και μύθος 
 Ο Παυσανίας αναφέρει ότι η πρώτη αγριελιά, ο κότινος, 

μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από τον Ηρακλή. 

 Τελειώνοντας τους άθλους του ταξίδεψε στη χώρα  

 των Υπερβορείων που του χάρισαν ένα κλαδί αγριελιάς. 

 Το κλαδί ελιάς το φύτεψε στην Ολυμπία, όπου οργάνωσε  

 τους πρώτους αθλητικούς αγώνες. 

 Τους νικητές τους στεφάνωσε με κλαδί αγριελιάς. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Κότινος 
 Ο κότινος καθιερώθηκε ως έπαθλο  

 από τον Ίφιτο, με χρησμό  

 του Μαντείου των Δελφών. 

 Τον κότινο έκοβε  

 από την καλλιστέφανο ένα αγόρι  

 (του οποίου ζούσαν και οι δύο γονείς). 

 Τα κλαδιά που έκοβε ήταν τόσα όσα  

 και τα αγωνίσματα. Στη συνέχεια  

 τα τοποθετούσε στο ναό της θεάς 

Ήρας. 

 Οι ελλανοδίκες έφτιαχναν στεφάνια  

 και τα προσέφεραν ως έπαθλο  

 στους αθλητές. 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Η πορεία της ελιάς στο χρόνο 
Η Παλαιοβοτανική ή φυτοπαλαιοντολογία εντοπίζει 

αποτυπώματα της ελιάς: 

 Στο ηφαιστιογενές περιβάλλον της Νισύρου  

 και της Σαντορίνης όπου βρέθηκαν φύλλα ελιάς  

 50.000-60.000 χρόνων. 

 Στην κοιλάδα του Ιορδάνη απ’ όπου προέρχεται  

 το παλαιότερο απανθρακωμένο ξύλο ελιάς  (42.980 π.Χ.)  

 και θεωρείται πατρίδα της εξημερωμένης ελιάς. 

 Η Γυρεολογία εντοπίζει από το 6.000 π.Χ. διαφορετικές 

ποικιλίες ελιάς. 

 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Οι κάτοικοι της Κρήτης 
  Τη Νεολιθική περίοδο (6000-3000π.Χ.) συνέλεγαν  

 και έτρωγαν καρπούς αγριελιάς. 

Κατά την πρώιμη Χαλκοκρατία (3η  χιλιετία π.Χ.) 

 αρχίζουν να καλλιεργούν την  ελιά. 

Από τη 2η χιλιετία π.Χ. εκμεταλλεύονται την ελιά 

συστηματικά και η ελαιοκαλλιέργεια στηρίζει  

 την ανακτορική οικονομία της Μινωικής Κρήτης 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Βοριζανό Φαράγγι, Ηράκλειο Κρήτης 

Δέντρα 3000-5000 χρόνων επιβεβαιώνουν την παρουσία  

της ελιάς στην Κρήτη. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Παραλία Ρεθύμνου, Κρήτη 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Βενετσιάνικη αιωνόβια ελιά, Καψαλιανά Ρεθύμνου 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ,  

ΛΑΔΙ, ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ 



Αιωνόβιο δέντρο χοντροελιάς στην Κρήτη (αρχείο Μουσείο Μπενάκη) 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ,  

ΛΑΔΙ, ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ 



Το εύκρατο κλίμα  

Η γεωμορφολογία του εδάφους 

Η κοινωνικοοικονομική εξέλιξη των ανακτορικών κέντρων 

Οι εμπορικές επαφές των Κρητών με τους πολιτισμούς  

 της Ανατολικής Μεσογείου. 

Αναδεικνύουν την Κρήτη σταθμό στην εξέλιξη  

 και μεταφύτευση της ελιάς στον μεσογειακό χώρο. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Τα αρχαιολογικά ευρήματα  

στην Κρήτη αφορούν 

  Τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό 

Τη διαδικασία εξαγωγής λαδιού  

Την αποθήκευση του λαδιού  

Την καθημερινή χρήση 

Τις εικαστικές απεικονίσεις των ελαιοδέντρων 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στο Παλάτι του Μίνωα (Μάλια) βρέθηκαν αποθήκες που 

χωρούσαν 10.000 εκατόλιτρα λάδι  ενώ οι ετήσιες ανάγκες  

 της πόλης ήταν 2000 εκατόλιτρα. 

  Πιθάρια που βρέθηκαν στα ανάκτορα ενισχύουν την άποψη 

ότι το λάδι διοχετευόταν στα μεγάλα εμπορικά κέντρα. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στην  Κομμό (Μάταλα) η ανασκαφή απέδωσε:  

Πολυάριθμα οργανικά κατάλοιπα ελιάς (πυρήνες, ξύλα). 

Δείγματα λίθινων ελαιοπιεστηρίων (υστερομινωϊκής 

εποχής). 

Ψευδόστομους αμφορείς  

 (μεταφορά ελαιολάδου). 

Στη  Φαιστό:  

  Λίθινες βάσεις – λεκάνες (ληνοί) 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στη  Ζάκρο: 

Κύπελλο με ολόκληρους καρπούς ελιάς (1450 π.Χ.) 

 σε πηγάδι. 

 

 Βρέθηκαν επίσης: 

Αμφορέας (530 π.Χ.) όπου φιλοτεχνείται το ράβδισμα 

ελαιοκάρπων. 

Λύχνοι που μαρτυρούν την πρώιμη  

 χρήση ελαιολάδου για φωτισμό 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στις πινακίδες της Γραμμικής  Β γίνεται σαφής διαχωρισμός 

του δέντρου, του καρπού και του ελαιολάδου . 

Χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά ιδεογράμματα και με  

συλλαβογράμματα προσδιορίζεται η άγρια και ήμερη ελιά. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στην καθημερινή ζωή  

 (διατροφή, καλλωπισμό, θεραπευτική) 

Στις θρησκευτικές τελετές 

Στις βιοτεχνικές ασχολίες  

 (αρωματοποιία, βυρσοδεψία, υφαντική) 

Στις εμπορικές δραστηριότητες 

Οι πινακίδες της Γραμμικής Β 

στοιχειοθετούν την παρουσία του ελαιολάδου 

 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Κλαδιά ελιάς διακοσμούν: 

Τοιχογραφίες των ανακτόρων  

Πιθάρια, αγγεία 

Χρυσά περίαπτα (φυλαχτά) 

 

Ο τρόπος αναπαράστασης κλαδιού ελιάς στην τοιχογραφία 

είναι τελετουργικός. Η δεντρολατρία δεσπόζει και η ελιά 

αποτελεί ιερό δέντρο. 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Μυκηναϊκός πολιτισμός 

Στα μυκηναϊκά χρόνια (1600-1100) η παραγωγή              

και εμπορία ελαιολάδου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη      

όπως μαρτυρείται από τα μυκηναϊκά αγγεία                       

που βρίσκονται στο Β. Αιγαίο, στα Μικρασιατικά 

Παράλια, Κάτω Ιταλία, Συρία, Λίβανο και Παλαιστίνη. 

Το ελαιόλαδο αποτελούσε προϊόν-στήριγμα  

 της οικονομίας της Πύλου και  ρυθμιστικό παράγοντα 

της ευημερίας του Νέστορα. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στο παλάτι του Νέστορα στο λόφο  

του Άνω Εγκλιανού στη Μεσσηνία  

βρέθηκαν: 

Αποθήκες με μεγάλα πιθάρια 

Δεκάδες λυχνάρια φωτισμού 

 1250 πινακίδες  Γραμμικής Β 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Από τις πινακίδες Γραμμικής Β 

μαθαίνουμε ότι το λάδι: 

 για αλοιφές και χρώματα 

προέρχεται από άγριες ελιές 

 αρωματιζόταν με ρόδα, μάραθο, 

μέντα, φασκομηλιά  

 ταξινομούνταν  ανάλογα  

 με το άρωμα, την ηλικία,  

 την προέλευση και τη χρήση  

 για την οποία προορίζονταν  

 σε έξι κατηγορίες 

 αποθηκεύονταν  σε ειδικά δοχεία 

τους ψευδόστομους αμφορείς 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Οι ψευδόστομοι αμφορείς είχαν ένα στόμιο ανάμεσα στις 

λαβές και ένα στους ώμους  για ελεγχόμενη ροή του υγρού.  

Είχαν χωρητικότητα από λίγες δεκάδες γραμμάρια  

ως δεκατέσσερα λίτρα. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



   
Ο  Όμηρος περιγράφει την ελιά ως Εριθαλή, 

Τηλεθόωσα, Τανύφυλλο, Φυλίη και Ελαίη. 

  Κατά τα ομηρικά χρόνια, το λάδι δεν αποτελεί τροφή 

αλλά ένδειξη πλούτου και ισχύος. 

 Η χρήση του λαδιού είναι:  

     - καλλωπιστική για θεούς, ήρωες και θνητούς 

αρχοντικής καταγωγής 

 - τελετουργική, αποτελεί μέρος των προσφορών προς 

τους νεκρούς - με μυρωμένο λάδι έγινε ο ευπρεπισμός 

των νεκρών Σαρπηδόνα, Πάτροκλου και Έκτορα. 

Ομηρικά χρόνια 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Τη θεά Αθηνά να παρηγορεί τον Οδυσσέα  

 κάτω απ’ το ιερό δέντρο. 

Τον Οδυσσέα στο νησί των Φαιάκων να βρίσκει 

καταφύγιο σε δάσος που φύονται άγριες και ήμερες ελιές. 

Τον κήπο του Αλκίνοου να έχει ελιές μαζί με άλλα 

δέντρα με καρπούς. 

Τον Οδυσσέα και την Αθηνά να οργανώνουν  

 τη μνηστηροφονία κάτω απ τον ίσκιο της ελιάς. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Τη  βασίλισσα Αρήτη να  δίνει στη Ναυσικά χρυσό ροΐ 

γεμάτο λάδι για την περιποίηση του σώματος. 

Τη Ναυσικά να προσφέρει λάδι στον Οδυσσέα. 

Την Ευρυνόμη να λούζει τον Οδυσσέα και να αλείφει  

 το κορμί του με λάδι. 

Τον  Τηλέμαχο στο ανάκτορο του Νέστορα να λούζεται  

 και να αλείφεται με λάδι.  

 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



 Στην Ιλιάδα τον  Οδυσσέα και το Διομήδη επιστρέφοντας από 

περιπολία να  λούζονται και να  περιποιούνται  

 τα σώματά τους με λάδι. 

 Τον  Αχιλλέα  να  περιποιείται το τρίχωμα και την χαίτη  

 των αλόγων με ελαιόλαδο. 

 Τον Οδυσσέα να φτιάχνει  από ξύλο ελιάς  το νυφικό  

 του κρεβάτι.  

 Την  Καλυψώ να δίνει  στον Οδυσσέα δίστομο σκεπάρνι 

στεριωμένο πάνω σε ξύλο ελιάς. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



 Οι ιερές ελιές, οι «Μορίαι Ελαίαι», ήταν αγαθά κοινοκτημοσύνης  

 για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. 

 Οι Αθηναίοι τιμούσαν το δέντρο και η πολιτεία το προστάτευε 

νομοθετικά. 

 Τα ιερά δέντρα τα περιέβαλε με ξύλινο  φράχτη (σηκό)  

 και ανέθετε στους επιγνώμονες να ελέγχουν  

 την καλή κατάσταση των δέντρων.  

 Το λάδι από τις «Μορίες Ελαίες» φυλασσόταν στην Ακρόπολη  

 για να μοιραστεί στους νικητές των Παναθηναίων. 

(Αριστοτέλους Αθηναίων πολιτεία κεφ .60) 

Κλασικά χρόνια 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Τα Παναθήναια  γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια.  

 Οι νικητές των μουσικών και αθλητικών αγώνων έπαιρναν  

 ως έπαθλο στεφάνι ελιάς και αμφορείς με ελαιόλαδο. 

Ο νικητής του δρόμου ταχύτητας  κέρδιζε   

 70   παναθηναϊκούς αμφορείς με λάδι   

 ενώ της αρματοδρομίας 140 αμφορείς. 

Ο κάθε αμφορέας χωρούσε 35-40 κιλά λάδι. 

Το λάδι αυτό ήταν το μόνο που επιτρεπόταν να εξαχθεί  

 από την Αθήνα. 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές των ελαιώνων  

είχαν την υποχρέωση: 

Να μεριμνούν για τα δέντρα. 

Να μην καλλιεργούν άλλο φυτό σε καθορισμένη 

απόσταση. 

Να μη καταστρέφουν τα γέρικα ή ξερά δέντρα αφού 

υπήρχε η ελπίδα να ξαναβλαστήσουν. 

Να αποδίδουν στον άρχοντα τρία ημικοτύλια λάδι  

 από κάθε κορμό.  

Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία κεφ.60 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Αν κάποιος ξερίζωνε ή έκοβε ιερή ελιά, δικαζόταν  

από τη βουλή του Αρείου Πάγου.  

Εάν κρινόταν ένοχος, τιμωρείτο με θάνατο       

 

Αριστοτέλους Αθηναίων πολιτεία κεφ.60  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ο Σόλωνας με νομοθετικές ρυθμίσεις:  

Αύξησε την παραγωγή.  

Εξασφάλισε επάρκεια της πόλης σε λάδι.  

Υπέδειξε τον τρόπο φροντίδας των ελαιοδέντρων. 

Τιμωρούσε την καταστροφή των ελαιοδέντρων.  

 

Καθώς θεωρούσε ότι:  

«Μέγιστον αγαθόν προς πάσαν του βίου θεραπείαν  

ο της ελαίας καρπός» 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Καλλωπισμός και ελαιόλαδο 
 Κατά την αρχαιότητα οι γυναίκες περιποιούνταν το σώμα τους 

με αρωματικά λάδια. 

 Άλειφαν με λάδι τα μαλλιά τους  μετά το λούσιμο για να 

δυναμώνουν, να γυαλίζουν και να είναι ευκολοχτένιστα. 

 Για μαύρου χρώματος μαλλιά χρησιμοποιούσαν  

 λάδι με φύλλα ευκαλύπτου, καρυδιάς  

 και πικροδάφνης. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, 

ΣΠΑΡΤΗ 



Οι αθλητές επίσης αλείφονταν με λάδι επειδή: 

  Τονώνει το μυϊκό τους σύστημα. 

Τονίζει το αθλητικό τους παράστημα. 

Εμποδίζει την αφυδάτωση. 

Εμποδίζει τον αέρα να διαπερνά τους πόρους. 

  Ξεγλιστρούν από τις λαβές των αντιπάλων. 

Αποδίδουν καλύτερα, αφού το θεωρούν «φάρμακον  

μανίας». 

 

Μετά τους αγώνες αφαιρούσαν το λάδι και τη σκόνη  

με τη στλεγγίδα 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Tους αθλητές πλαισίωναν οι «Αλείπται» ή «Μαλάκται». 

Στο «ελαιοθέσιον» οι αλείπτες έχοντας ειδικές γνώσεις 

ανακούφιζαν τους αθλητές από τους πόνους  

 με χειρομαλάξεις. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



O Ιπποκράτης στη θεραπευτική του προτείνει  

ελαιόλαδο κατά: 

Των δερματικών παθήσεων 

Χρόνιων πυρετών 

Διηθημάτων 

Αποστημάτων 

Ερεθισμένων  ούλων 

Φλεβοτομιών – μικρά τραύματα 

Αλλά και ως αντίδοτο για ελαφρές δηλητηριάσεις και μέσο 

προσαρμογής του σώματος στις εκάστοτε θερμοκρασίες 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Βυζαντινά χρόνια 
Οι ανατολικές επαρχίες, η Ιταλία και η Β.Δ. Αφρική 

αποτελούν τα ελαιοκομικά κέντρα της Μεσογείου. 

Τον 7ο αιώνα εντατικοποιείται η ελαιοκαλλιέργεια  

 στην ελλαδική χερσόνησο (Αραβικές κτήσεις). 

Οι οργανωμένοι ελαιώνες ανήκουν σε μονές,  

 ενώ τα ελαιοκτήματα της Βιθυνίας τροφοδοτούν   

 με το «δεσποτικόν» και «κάλλιστον» έλαιον  

 την πρωτεύουσα και το στρατό 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Το ελαιόλαδο αποτελεί είδος πολυτελείας σε συνεχή 

ανεπάρκεια και μη προσιτό σε όλους. 

Το λιανικό εμπόριο στην Κων/πολη έχει αναλάβει  

 η συντεχνία των σαλμαδαρίων (παντοπώλες). 

Οι εληγοί (έμποροι του λαδιού) διακινούν τα  προϊόντα  

 της ελιάς. 

Νομοθετικές ρυθμίσεις απαγορεύουν την εξαγωγή αλλά  

 δεν λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση της ελαιοκομίας. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Η φωτιστική χρήση του λαδιού αποτελεί προνόμιο  

 των πολυτελών κτηρίων και των εκκλησιαστικών   

 χώρων (ναοί, σκριπτόρια). 

Ειδική υπηρεσία αναλαμβάνει τη λυχναψία  

 σε κανδήλες και πολυκάνδηλα. 

Στην  Κων/πολη και τα μεγάλα αστικά κέντρα  

 οι δρόμοι φωτίζονται από δημόσια λύχνα. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

(Μουσείο Ελιάς και Λαδιού, πληροφοριακό υλικό) 



Για τη μεταφορά του λαδιού χρησιμοποιούν: 

Οξυπύθμενους ή σφαιρικούς αμφορείς 

  Λαγήνια, σταμνία 

Ασκούς (από δέρματα ζώων) 

 Βουτζία (ξύλινα βαρέλια) 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

(Μουσείο Ελιάς και Λαδιού, πληροφοριακό υλικό) 



Οικονομία του λαδιού 
Τα χρόνια της τουρκοκρατίας μεγάλες ποσότητες 

ελαιολάδου διακινούνταν από τα λιμάνια Καλαμάτας, 

Μεθώνης, Κορώνης, Κρήτης προς τη Ν. Γαλλία (σαπούνι 

Μασσαλίας). 

Το ελαιόλαδο στήριζε τις τοπικές κοινωνίες 

(Πελοποννήσου, Κρήτης, Ιονίου, Στερεάς Ελλάδας, 

Λέσβου). 

Ο Μωχάμετ Άλυ όταν κατέλαβε την Κρήτη (1822) 

προστάτευσε με νομοθεσία την ελιά και προώθησε  

 την καλλιέργειά της. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος 
Ο Καποδίστριας κάνει έντονες προσπάθειες  

 για την ανάπτυξη και βελτίωση της γεωργίας. 

Το 1856 ο Αλ. Κουμουνδούρος με το νόμο «Περί 

εκκεντρίσεως των εθνικών αγριελαιών» δίνει κίνητρα  

 για την καλλιέργεια των εγκαταλελειμμένων δέντρων. 

Το 1861 ο νόμος «περί διαθέσεως των εθνικών και 

εκκλησιαστικών ελαιοδέντρων» αυξάνει την παραγωγή. 

Το 1918 δια νόμου απαγορεύεται η κοπή των δέντρων. 

Το 1951 οι συνεταιριστικές οργανώσεις  προστατεύουν  

 την παραγωγή και εξασφαλίζουν καλύτερες τιμές. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 

(Η Ελιά μέσα στους αιώνες, ΚΠΕ Καλαμάτας) 



Σήμερα 
 Η Ελλάδα είναι παγκοσμίως η 3η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός 

χώρα (μετά την Ισπανία και την Ιταλία). 

 Η παραγωγή 370.000 τόνων ελαιολάδου καλύπτει το11%            

της συνολικής αγροτικής παραγωγής. 

 Σ’ ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν περίπου 150.000.000 ρίζες 

ελιές. 

 Η ελιά καλλιεργείται στους 50 από τους 54 νομούς. 

 Η ελαιοκαλλιέργεια αξιοποιεί εκτάσεις που είναι ακατάλληλες 

για άλλες καλλιέργειες. Καλύπτει έκταση 6.000.000 

στρεμμάτων, το 17% της καλλιεργούμενης γης. 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Το λάδι, με την ιδανική χημική του σύσταση αποτέλεσε         

το βασικό στοιχείο της Μεσογειακής Διατροφής. 

 

 

Μεσογειακή Διατροφή είναι αυτή που εφάρμοζαν οι λαοί 

που κατοικούσαν στη λεκάνη της Μεσογείου, πριν το 1960 

και μάλιστα στις περιοχές όπου φύονταν η ελιά. Γιατί; 

Μεσογειακή Διατροφή χωρίς ελαιόλαδο δεν υπάρχει. 

(Αντωνία Τριχοπούλου) 

Ελαιόλαδο και υγεία 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Χημική σύσταση ελαιολάδου 

Καθοριστικό κάθε ποικιλίας ελιάς είναι η σύνθεσή  

 της σε λιπαρά οξέα. 

Πηγή των λιπαρών οξέων είναι  το ελαϊκό οξύ. 

Το ελαιόλαδο έχει μεγάλη περιεκτικότητα  

 σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα  

 αλλά 

 Ισορροπημένη περιεκτικότητα σε ακόρεστα  

 και κορεσμένα λιπαρά οξέα. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Το ελαιόλαδο ως μονοακόρεστο λίπος:   

Αυξάνει την «καλή» χοληστερίνη (HDL). 

Μειώνει την «κακή» (LDL).  

Αποτρέπει το σχηματισμό «πλακιδίων» λίπους  

 στα αρτηριακά τοιχώματα τα οποία εξελίσσονται  

 σε θρόμβους και επιφέρουν εμφράγματα των στεφανιαίων 

αρτηριών του μυοκαρδίου. 

Λάδι και χοληστερίνη 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



 Το ελαιόλαδο προστατεύει το βλεννογόνο του πεπτικού 

συστήματος.  

 Δρα ευεργετικά στη λειτουργία του παγκρέατος. 

 Βοηθά στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών του οξυγόνου  

 από τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού (βιταμίνες Ε, Α, 

ελαϊκό οξύ). 

 Συντηρεί το ζαχαρώδη διαβήτη σε χαμηλά επίπεδα. 

 Προσφέρει βασικά λιπαρά οξέα για την ανάπτυξη των νεογνών 

 Οι αντιοξειδωτικές ουσίες του  

 προστατεύουν την τρίτη ηλικία  

 από τις αλλοιώσεις  

 του κεντρικού νευρικού συστήματος  

 και του εγκεφάλου. 

Ευεργετικές ιδιότητες  

του ελαιολάδου 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



1. Μπορεί να αντικαθιστά το βούτυρο στη μαγειρική.  

2. Είναι από τη φύση του καταλληλότερο για τηγάνισμα.  

3. Για υγιεινό φαγητό, προστίθεται στο τέλος του 

μαγειρέματος. 

4. Λάδι με αρωματικά αντικαθιστά τις έτοιμες σάλτσες. 

5. Δεν παχαίνει περισσότερο από τα άλλα λάδια. 

6. Είναι ευκολοχώνευτο από το πεπτικό σύστημα. 

7. Βοηθά στην αποφυγή καρδιαγγειακών παθήσεων. 

8. Προστατεύει τα λιπαρά οξέα από την οξείδωση  

 (Βιταμίνη Ε). 

9. Διαμορφώνει ισορροπημένη διατροφή. 

10. Ελαιόλαδο σημαίνει σωματική και ψυχική υγεία μαζί. 

Ελαιόλαδο “ΝΑΙ”, 10 φορές!  

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



 Στην Βάπτιση, δια του μυστικού ή επορκιστικού ελαίου,  

 ο βαπτιζόμενος αποκόπτεται από την «αγριελιά  

 και κεντρίζεται εις την καλλιέλαιον». 

Με το Άγιο Μύρο, στο μυστήριο του Χρίσματος, γινόμαστε 

κοινωνοί και μέτοχοι της ζωής του Χριστού. 

 Στην ακολουθία του Ευχελαίου υπάρχει η συμβολική 

θεματική του ελέους /ελαίου ψυχών και σωμάτων. 

Άλλωστε η Παναγία υμνείται ως «Μήτηρ του Κτίστου Ελαία, 

δι’ ης πλήρης  ώφθη  κόσμος ελέους». 

Η φλόγα του καντηλιού συνδέεται με την ανθρώπινη ψυχή.       

Το καντήλι ανάβει για την ψυχή που έφυγε ή ως αντίδωρο  

 για την ψυχή που σώθηκε.  

Ο συμβολικός και λατρευτικός 

χαρακτήρας της ελιάς 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στην αρχαιότητα: 

Το ελαιόδεντρο είναι σύμβολο της θεάς Αθηνάς 

Ο Ηρακλής χρησιμοποιεί ξύλο ελιάς για το ρόπαλό του  

 και μεταφέρει κλαδί ελιάς στην Ολυμπία. 

Η ελιά προσφέρει τον κότινο και στεφανώνει  

 τους αθλητές. 

Από τον 4ο αιώνα ιερός νόμος συγκαταλέγει το λάδι στα 

αναγκαία για τη λατρεία. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στην πομπή των Πυαναψίων και των Θαργηλίων,           

κατά το έθιμο της Ειρεσιώνης, πλέκουν κλαδί ελιάς            

με μαλλί προβάτου, το στολίζουν με καρπούς                           

και το τοποθετούν στην πόρτα του σπιτιού τους  

 ως σύμβολο καλής τύχης και ευτυχίας. 

Με αρωματικό ελαιόλαδο περιποιούνταν τους  νεκρούς   

πριν από την καύση τους. 

Λάδι, κρασί και μέλι προσφέρουν στους τάφους. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στην Παλαιά Διαθήκη:  

Το έλαιο χαρακτηρίζεται σύμβολο  δύναμης, γαλήνης, 

ειρήνης, θείου ελέους, αγαλλιάσεως  

 και πνευματικότητας. 

Το περιστέρι επιστρέφει στο Νώε με κλαδί ελιάς, 

σύμβολο ειρήνης, διαλλαγής και σωτηρίας. 

Ελαιόλαδο και σιμιγδάλι καιγόταν στα θυσιαστήρια  

 των Ιουδαίων και τα φύλλα ως θυμίαμα. 

Οι βασιλείς εχρίοντο με ελαιόλαδο ως αντιπρόσωποι 

του Θεού. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Στην Καινή Διαθήκη: 

 Ο καλός Σαμαρείτης δείχνει την ευσπλαχνία  

 του αλείφοντας τον τραυματισμένο Ιουδαίο με λάδι  

 και κρασί. 

 Το λάδι βοηθά τις πέντε συνετές παρθένες να έχουν  

 την εμπειρία του Νυμφίου. 

 Η πόρνη ως ένδειξη μετανοίας αλείφει τον Κύριο                  

με πολύτιμο μύρο. 

 Ο Ιησούς στο Όρος των Ελαιών απευθύνει τα τελευταία λόγια 

προς τους μαθητές Του.         (Μουσείο  Ελιάς  και  Λαδιού , πληροφοριακό  υλικό) 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Η συμπόρευση στο χρόνο  

ελιάς, τόπου και ανθρώπου  

δημιούργησε έναν ιδιαίτερο πολιτισμό…  

τον πολιτισμό της ελιάς. 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Είμαι του ήλιου η θυγατέρα 

Η πιο απ’ όλες χαϊδευτή, 

Χρόνια η αγάπη του πατέρα 

Σ’ αυτόν τον κόσμο με κρατεί…..   

   Κωστής Παλαμάς 

Φιντάνι ελιάς στενόφυλλης μες στην αυλή μου ανθούσε,  

Και ολόγυρα της έχτισα μια κάμαρα, φτιασμένη 

Με μάρμαρα πελεκητά και με σκεπή από πάνω 

Και έβαλα πόρτες ταιριαστές και ομορφοκαμωμένες 

         Όμηρος-Οδύσσεια, στ.195-198 

            

Η ελιά των ποιητών 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



… Κι είν’ οι ελιές, Πατρίδα μου 

δέντρα ευλογημένα 

που στέκονται στον άνεμο 

με τα κλαδιά απλωμένα. 

  Ι. Πολέμης 

Σε  κάμα ή σε βροχή καλοδεχούμενοι 

Θα ‘ναι για μας των δέντρων όλοι οι ίσκιοι 

Μα στης ελιάς τον ίσκιο κάτι ξέχωρο 

Και το κορμί μας και η ψυχή μας θα βρίσκει 

 

Γ.Δροσίνης, Της ελιάς ο ίσκιος 
3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή 

Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα λιθάρια 

Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα αμπέλια του 

Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Μονάχα φως 

 

Γιάννης Ρίτσος, Ρωμιοσύνη 

 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Εσείς στεριές και θάλασσες 

τ’ αμπέλια κι οι χρυσές ελιές 

ακούτε τα χαμπέρια μου 

μέσα στα μεσημέρια μου 

«Σ’ όλους τους τόπους κι αν γυρνώ 

μόνον ετούτον αγαπώ!» 

  Οδυσσέας Ελύτης, ο Ήλιος ο Ηλιάτορας 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Η ελιά των ζωγράφων 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



Ελιά και λαϊκή σοφία 
Ο λαός μας λέει: 

 Η ελιά κρασί δε βγάζει. 

 Τραβάω της ελιάς τα φαρμάκια. 

 Λάδι βρέχει κάστανα χιονίζει. 

 Κλήμα του χεριού σου κι ελιές απ’ τον παππού σου. 

 Η ελιά είναι κυρά κι όποτε θέλει κάνει 

 Ξεφόρτωσέ την, την ελιά να σε φορτώσει λάδι. 

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

 Απ’ τον θέρο ως τις ελιές δεν απολείπουν οι δουλειές. 

 Έχουμε ελιές και ελήδια έχουμε κι αγρηλίδια. 

 Του έβγαλε το λάδι. 

 Ρίχνω λάδι στη φωτιά. 

 Την ελιά τη θρέφουνε τα χνώτα του ανθρώπου. 

 Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξυδο. 

 Χύθηκε το λάδι μας και μπήκε στο πιθάρι μας. 

 Άκουσες λάδι τρέχα, άκουσες στεφάνι φεύγα. 3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



 Φτηνός στο λάδι κι ακριβός στα χόρτα. 

 Πρώτα θεμέλια του σπιτιού ψωμί, κρασί και λάδι. 

 Φάε λάδι κι έλα βράδυ. 

 Βγήκα λάδι. 

 Είναι σα λαδωμένος ποντικός. 

 Η θάλασσα είναι λάδι. 

 Λαδώνει το άντερό μου. 

 Βγάζω από την πέτρα λάδι 

 Έκανε λαδιά. 

 Νιο λάδι και παλιό κρασί. 

 Προσφέρω κλάδον ελαίας. 

 Απ’ το θέρος ως τις ελιές ποτέ δε σώζονται οι δουλειές. 

 Δίνει την ελιά για να πάρει το τουλούμι. 

 Πάρε λάδι από κορφή και μέλι απ’ τον πάτο. 

 Βρέχει λάδι στην Κορώνη και στην Καλαμάτα σύκα. 

 Το λυχνάρι δεν κάνει χωρίς λάδι. 

 Του Αη Λια το βράδυ βάζει η ελιά το λάδι. 
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Τα γράμματά μου στο χαρτί και ο νους μου πάει πέρα 

Πάει πέρα στις όμορφες, πέρα στις μαυρομάτες 

Που έχουν τα μάτια σαν ελιές, τα φρύδια σαν γαϊτάνι 

Κι έχουν τα ματοτσίνορα σαν της ελιάς τα φύλλα 

  

Δημοτικό τραγούδι 
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Οι δύτες έριχναν ελαιόλαδο στη θάλασσα ώστε  

 να διεισδύουν οι ακτίνες του ηλίου  μέχρι το βυθό  

 και να διακρίνονται τα αλιεύματα. 

Οι ναυτικοί  για να αμβλύνουν τη δύναμη των κυμάτων 

κρεμούσαν μικρά σακιά γεμάτα ελαιόλαδο τρυπημένα  

 με χοντρή βελόνα έτσι ώστε να στάζει το λάδι αργά 

μπροστά    στην πρύμη του καραβιού. 

Στη Σύμη  οι σφουγγαράδες χρησιμοποιούσαν το λάδι           

για να εμποδίζουν την κατάποση του νερού την ώρα              

που βουτούσαν στα βαθιά. 

Η ελιά των ψαράδων 
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… ένα γιορτινό έθιμο, της Πρωτοχρονιάς.  

Όταν ο χρόνος γύριζε, οι άνθρωποι μάζευαν φύλλα ελιάς 

και καθισμένοι γύρω από το τζάκι, τα έριχναν πάνω  

στα κάρβουνα, λέγοντας τα πιο πάνω λόγια, για να δουν  

αν τους αγαπούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αν το φύλλο 

τινασσόταν στον αέρα σήμαινε ότι η αγάπη υπήρχε...  

Αν όμως το φύλλο της ελιάς καιγόταν σήμαινε ότι  η αγάπη 

δεν υπήρχε… 

«Αϊ Βασίλη Βασιλιά δείξε και 

φανέρωσε αν με αγαπά ο ....» 

3ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



    Ο Άγγλος αρχαιολόγος Dodwell  το 1801 στην Κέρκυρα 

αναφέρει:  

 «Με είχαν καλέσει στο σπίτι μιας οικογένειας με δύο  

παιδάκια. Θέλοντας να ευχαριστήσω τους γονείς εξέφρασα 

μεγαλόφωνα το θαυμασμό μου. Η γιαγιά των παιδιών 

τινάζεται  αναστατωμένη, αρπάζει τα παιδιά και  τα φέρνει 

κοντά μου, λέγοντας μου να τα φτύσω στο πρόσωπο. 

Αργότερα έμαθα πως ήταν ξόρκι..... Ύστερα η μητέρα πήρε 

λίγη σκόνη τη ζύμωσε με λάδι από το καντήλι και έκανε ένα 

σημάδι στα μέτωπα των παιδιών». 
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 Όποιος έπασχε από πονοκεφάλους έγραφε το όνομα 

«Αθηνά» και έδενε στο κεφάλι του φύλλου ελιάς  

 με ένα μίτο.  

Στα Σφακιά όταν αιμορραγούσε η μύτη κάποιου,  

 τη σταύρωναν με ένα κλωνάρι ελιάς. 

Στο ξεμάτιασμα χρησιμοποιείται νερό και λάδι.  

 Αν το άτομο είναι ματιασμένο το λάδι διαλύεται  

 μέσα στο νερό. 

Τα «λαδαδέλφια» δεν επιτρέπεται να παντρευτούν. 
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Που τρώει λάδι και ψωμί και λαδωτό πιτάρι, 

δεν του επιάνου οι σαϊτιές του χαρομακελάρη 

  

    Άμα 'χω κριθινο ψωμί 

    και λάδι στο σκουτέλι 

    τ’ άλλ’ ας τα δίνει του θεού 

    η χέρα όπου θέλει. 

  

       Θα στην αλέσω την ελιά 

       που χεις κοντά στ' αχείλι 

       ν' ανάφτω με το λάδι της 

       τσ' αγάπης το καντήλι. 

                                     Η ελιά των Κρητών 
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Τα μάτια σου 'ναι σαν ελιές 

απάνω στο κλωνάρι 

τα φρύδια σου καμαρωτά 

σα δυο μερώ φεγγάρι. 

  

    Το λάδι το 'πεψε ο Θεός 

    να το 'χομε αντιστύλι 

    για δυναμάρι στη ζωή 

    στον τάφο μας καντήλι. 

  

       Το λιόλαδο θέλει να βγει 

       ίδρω πολύ και κόπο 

       μα’ ναι τροφή και γιατρικό 

       στσι πόνους των ανθρώπω. 
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Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος  

επισκεφθήκαμε τον ελαιώνα στο Κέντρο της Γης και 

πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία,   

την Καλαμάτα, τη Μεθώνη, την Πύλο, το Μυστρά και τη Σπάρτη  

αναζητώντας το αποτύπωμα της ελιάς στον τόπο και στο χρόνο. 
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Σπάρτη 
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Η αειφόρος ελιά, παλιά όσο η ανθρώπινη 

ύπαρξη, ιερή, σύντροφος και τροφός             

του Μεσογειακού ανθρώπου, 

αντιστέκεται στη φθορά  

και γίνεται σύμβολο αναγέννησης. 
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Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου 

οι σκληρές 

που σφηνωμένες γερά στην απόλυτη πέτρα,  

αδιαφορούν για τις θύελλες, αναπνέουν  

τις αστραπές  

και τις κάνουν μες στους πικρούς τους χυμούς  

ειρήνη και φως 

 

Ν. Βρεττάκος, Αντιστέκομαι 
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Σας ευχαριστούμε 
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