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Σεμινάριο Εθνικού Θεματικού 

Δικτύου του ΚΠΕ Καλαμάτας στις 

6 και 7 Μαΐου 2017

«Στα μονοπάτια της ελιάς»



ΜΝΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΠO ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ                                  

ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ

Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ 
ΜΟΛΑΩΝ

Μυλωνά Μαρία MED Καθ. Γαλλικής Γλώσσας

Παπαδάκης  Νίκος Υπεύθυνος ΚΠΕ Μολάων



ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

• ΚΛΑΣΣΙΚΑ  ΧΡΟΝΙΑ

• ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

• ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

• ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

• ΝΕΩΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

• ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ



Ο ελαιοφόρος κάμπος των Μολάων



ΚΛΑΣΣΙΚΑ  ΧΡΟΝΙΑ

• Ο κάμπος ήταν άδενδρος και σπερνόταν  

• Οι ελιές περιορίζονταν στα βόρεια της 

πεδιάδας, στις λοφώδεις εκτάσεις

• Οι περιοίκιδες πόλεις της περιοχής 

εφοδίαζαν με τρόφιμα την πόλη της 

Σπάρτης.

• Οι αρχαίες αμαξοτροχιές από τη Σπάρτη 

οδηγούσαν στην Επίδαυρο Λιμηρά





ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

• Αναφορά για την πεδιάδα των Μολάων 

(αρχαία Λεύκη) από τον Στράβωνα 1ος αι. 

«….Έστιν ουν πεδίον ονόματι Λεύκη…..» 

• Έχει βρεθεί βάση ελαιοπιεστηρίου στην 

αρχαία πόλη του Ζάρακα και αποδείξεις 

για την καλλιέργεια της Ελιάς





ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

• Η περιοχή της Λακωνίας αναφέρεται από 

τον Πλίνιο τον πρεσβύτερο ως κύρια 

ελαιοπαραγωγός περιοχή. «…oleam 

maxime in Laconia».

• Το μαρτυρεί και η αναφορά του Λάκωνα 

ευγενή Ευρυκλή ο οποίος δωρίζει το έλαιο 

που χρειάζεται στο γυμνάσιο του αρχαίου 

Ασωπού στο διηνεκές.







ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

• Ελαιοτριβεία της περιοχής χωροθετούνται δίπλα 

σε παλαιοχριστιανικές βασιλικές και επισκοπεία. 

Απόδειξη της συμμετοχής της εκκλησίας σε όλη 

την παραγωγική διαδικασία και οικονομία.

• Μετά τον 9ο αιώνα το λάδι όπως και το κρασί 

είναι το κύριο εξαγωγικό προϊόν, και στους 

επόμενους αιώνες αναφέρεται η νότια 

Πελ/νησος μια από τις μεγαλύτερες 

ελαιοπαραγωγικές περιοχές. 



ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

• Κατά την Ενετοκρατία επιτρέπεται με νόμο ο 
ελεύθερος εμβολιασμός των αγριελιών και έτσι 
οι συστάδες αγριελιών που βρίσκονταν στους 
πρόποδες εμβολιάζονται σε ήμερες.

• Ο περιηγητής scrofani αναφέρει ότι  θα 
μπορούσε να πλουτίσει τους κατοίκους η 
αξιοποίηση των απέραντων εκτάσεων με 
αγριελιές. Ενώ ο Pouqueville εξαίρει την 
ιερότητα της καλλιέργειας και το κλίμα της 
περιοχής που σε αρμονία με το χώμα επιζητούν 
την καλλιέργεια της ελιάς.





Η καταστροφή

• Το 1770 με τα Ορλωφικά όλη η περιοχή της 

Μονεμβασίας πλήρωσε το τίμημα της ενεργούς 

συμμετοχής της στην εξέγερση. Ο κάμπος 

κατακαίγεται και ερημώνεται.

• Η καταστροφή ολοκληρώνεται το 1825 με την 

επέλαση του Ιμπραήμ και τη στρατοπέδευσή 

τους στους Μολάους. Η τακτική της «καμμένης 

γης» έπληξε τα χωριά και τις καλλιέργειες ελιάς 

και αμπελιών.



Οι επιζήσασες ελιές μετά την 

καταστροφή



Μερικές ελιές από τον αρχαίο 

ελαιώνα



Μερικές ελιές από τον αρχαίο 

ελαιώνα



Μερικές ελιές από τον αρχαίο 

ελαιώνα



Μερικές ελιές από τον αρχαίο 

ελαιώνα





Οι κορμοί των δέντρων είναι βασανισμένοι

από μια αγωνιώδη προσπάθεια.

Συστρέφονται, γονατίζουν να προσευχηθούν,

υψώνουν σκληρά μπράτσα,

μέλη τυραννισμένα από την κίνηση, όλο

αγκώνες και γόνατα. Οι στριφτές ρίζες

βυζαίνουν από την καρδιά της γης το χρυσό για τη σαλάτα του φτωχού.

Στρατής Μυριβίλης





Μερικές ελιές από τον αρχαίο 

ελαιώνα



Η ορφανή ελιά στην κορυφή του 

κάστρου της Μονεμβασίας
• 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' 
αμπέλια του,
σφίγγει τα δόντια. Δεν 
υπάρχει νερό. Μονάχα 
φως. 

Γ. Ρίτσος





Κατά την περιφορά του επιταφίου



Κατά την περιφορά του επιταφίου



Η ελιά που έδωσε το όνομά της στο 

χωριό Ελιά



Η ελιά που έδωσε το όνομά της στο 

χωριό Ελιά



Οι μνήμες της ελιάς των Πακίων



Οι μνήμες της ελιάς των Πακίων



Οι μνήμες της ελιάς των Πακίων



Ιερά δένδρα στο μοναστήρι του 

Γέρακα



Το ιερό προσκύνημα



Η αιωνόβια ελιά





Ο ξεριζωμός από την πατρώα γη



Η μεταφορά σε μια άλλη πατρίδα



Η μεταφορά σε μια άλλη πατρίδα








