Ερευνητική Εργασία με θέμα:
«Η Ελιά» : Μύθος, Οικονομία, Ομορφιά , Λαογραφία
Αγγελική Κολόκα – Καθηγήτρια Πληροφορικής

Με αυτήν την Ερευνητική Εργασία θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε την Ελιά μέσα
στο πέρασμα του χρόνου, στην οικονομία, στην υγεία, την ομορφιά αλλά και στη
λαογραφία.

Όπου κι αν λάχω κατοικία, δεν μ´ απολείπουν οι καρποί
ως τα βαθιά μου γερατειά, δεν βρίσκω στη δουλειά ντροπή
μ´ έχει ο θεός ευλογημένη, κι είμαι γεμάτη προκοπή
είμαι η ελιά η τιμημένη!
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Πρόλογος
Το πολύτιμο αυτό δώρο της φύσης είναι μια ζωντανή κληρονομιά, που συνδέεται με
πολλούς τομείς της ζωής μας.
Το ελαιόλαδο τρέφει, συντηρεί, προστατεύει, τονώνει, θεραπεύει, εμπνέει.
Αξίζει λοιπόν να το γνωρίσουμε και να μάθουμε την ανεκτίμητη αξία του για τη
διατροφή, την υγεία, τον πολιτισμό μας.
Εδώ και χιλιετίες το κατ’ εξοχήν δέντρο του Μεσογειακού χώρου, η ελιά συνυπάρχει
με τους λαούς της Μεσογείου και έχοντας ξεπεράσει τα όρια του τοπίου, έχει αφήσει
τα ίχνη της σε όλους τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν.
Η ελιά πρωτοεμφανίστηκε στην ανατολική Μεσόγειο.
Πρόσφατα σε αρχαιολογικές έρευνες στις Κυκλάδες έβγαλαν στο φως απολιθωμένα
φύλλα ελιάς. Αυτά χρονολογούνται να είναι ηλικίας 50-60000 ετών.
Το πολύτιμο και αγαπημένο δέντρο των Ελλήνων θεωρείται θεϊκό δώρο, σύμβολο
ειρήνης, προστασίας και γονιμότητας. Το λάδι της ελιάς όπως το στάρι και το κρασί
αποτελεί θρησκευτικό αγαθό και χρησιμοποιείται σε πολλές τελετές της ορθόδοξης
χριστιανικής θρησκείας.
Σύμφωνα με τις χριστιανικές παραδόσεις η ελιά ήταν το πρώτο δέντρο που
αναδύθηκε από τα νερά μετά το μεγάλο κατακλυσμό δείχνοντας ότι ο άνθρωπος
μπορούσε να κατοικήσει πάλι στη γη.
Έτσι η ελιά έγινε κομιστής της νέας ειρήνης ανάμεσα στο θεό και τον άνθρωπο.
Η ελιά ευδοκιμεί σχεδόν αποκλειστικά στη λεκάνη της Μεσογείου και ο τρόπος
καλλιέργειας αποτελεί βασικό παράγοντα διατήρησης του οικοσυστήματος.
Ζει και προσφέρει καρπούς για αιώνες, καλλιεργείται σε κάθε έδαφος, αγαπά το
Μεσογειακό κλίμα, ζητά ελάχιστη περιποίηση και αξιοποιείται πλήρως στους
καρπούς, στο φύλλωμα και στο ξύλο.

Ιστορική Αναδρομή
Αλήθεια, που συναντάμε την ελιά και το ελαιόλαδο;
Στο χθες ή στο σήμερα;
Στους ελαιώνες της Μεσογείου και τα παραδοσιακά ελαιοτριβεία ή στο τραπέζι μας;
Στο καντήλι που φωτίζει τις εικόνες μας;
Στα αρχαία μνημεία τέχνης όπου διηγούνται συναρπαστικούς μύθους και γενναία
κατορθώματα;
Ξετυλίγοντας το νήμα της ιστορίας της ελιάς και του ελαιόλαδου, έχουμε την
ευκαιρία να κάνουμε ένα μαγευτικό ταξίδι γνώσης στο χώρο, το χρόνο και τις
αισθήσεις.
Η ελιά είναι ένα δέντρο που συνδέεται με την ιστορία μας. Από τα αρχαία χρόνια
είναι γνωστός ο ρόλος της στην εξέλιξη της οικονομίας και του πολιτισμού μας.
Υπήρξε ιερό δέντρο και λατρευτικό σύμβολο των αρχαίων Ελλήνων και του
Χριστιανισμού.

Κνωσός
Στην πρωτεύουσα της Μινωικής Κρήτης, την Κνωσό, υπήρχε το μεγαλύτερο, το πιο
σύγχρονο και πολυτελές παλάτι του νησιού. Το ανάκτορο περιελάμβανε περισσότερα
από 1000 δωμάτια.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, στα υπόγεια του παλατιού βρισκόταν ο λαβύρινθος όπου
κρατιόταν φυλακισμένος ο Μινώταυρος, το τέρας με κεφάλι ταύρου και σώμα
ανθρώπου.
Μέχρι σήμερα έχουν διασωθεί οι ελαιοθήκες, όπου φυλασσόταν το λάδι. Μέσα σε
αυτές υπήρχαν στέρνες φτιαγμένες από πέτρα, όπου τοποθετούσαν το λάδι για να
κατακαθίσουν τα διάφορα ξένα στοιχεία που υπήρχαν μέσα του. Αυτή η διαδικασία
αποτελεί μια πρωτόγονη μέθοδο απόσταξης λαδιού.
Όταν πλέον το λάδι είχε καθαριστεί, το μετέφεραν με μια ειδική κουτάλα σε πιθάρια,
όπου και αποθηκευόταν.

Οι Κρήτες τότε, αλλά και σήμερα, εκτός από την παραγωγή λαδιού, ασχολήθηκαν και
με το εμπόριό του.
Το ελαιόλαδο, που όπως είναι γνωστό, αποτελεί τη βάση της μεσογειακής διατροφής,
φαίνεται να είναι μάλλον και το μυστικό της μακροζωίας των Κρητικών.

Ολυμπιακοί Αγώνες
Η ελιά για τους αρχαίους Έλληνες ήταν σύμβολο των ολυμπιακών ιδεωδών, της
Ειρήνης, της Σοφίας και της Νίκης. Γι’ αυτό και το μοναδικό βραβείο που έπαιρνε ο
Ολυμπιονίκης ήταν ένα στεφάνι φτιαγμένο από κλαδί ελιάς, ο «κότινος».
Μέσα στο ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία, υπήρχε μια ελιά, η «καλλιστέφανος
ελαία», από της οποίας τα κλαδιά φτιαχνόταν ο κότινος.
Ο μύθος λέει ότι ο Ηρακλής φύτεψε την ελιά, μετά την ολοκλήρωση των 12 άθλων
του.
Μυθολογία
Η ελιά έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη μυθολογία και τις θρησκείες πολλών
πολιτισμών, μέσα από το πέρασμα των χρόνων.
Το δέντρο της ελιάς ήταν το ιερό δέντρο της πόλης της Αθήνας. Σύμφωνα με τη
μυθολογία, η θεά Αθηνά πρόσφερε την ελιά, σύμβολο γονιμότητας, σαν δώρο στους
Αθηναίους, για να κερδίσει την εύνοιά τους στον ανταγωνισμό της με το θεό
Ποσειδώνα, σχετικά με το ποιος θα έδινε το όνομά του στην πόλη.
Ο Ηρακλής, αφού ολοκλήρωσε του δώδεκα άθλους του, φύτεψε στην Ολυμπία μια
ελιά.
Το κλαδί ελιάς που κρατούσε ένα περιστέρι ήταν για τον Νώε ο οιωνός ότι η
ανθρώπινη ζωή θα ξανάρχιζε στη γη, μετά τον βιβλικό κατακλυσμό.
Στην αρχαία Αίγυπτο πίστευαν ότι η θεά Ίσις, γυναίκα του Όσιρη, κρατούσε το
μυστικό για την καλλιέργεια της ελιάς

Αρχαία Ελλάδα

Ελιά σύμβολο γαλήνης, γονιμότητας, ειρήνης. Ο πολύτιμος χυμός των καρπών της
χρησιμοποιήθηκε ως βραβείο στους νικητές των Παναθηναϊκών αγώνων που
γίνονταν προς τιμήν της θεάς Αθηνάς

Μύθοι
Ο πιο γνωστός μύθος για την ελιά είναι ο πελασγικός μύθος που αναφέρεται στον
αγώνα της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την προστασία και την ονομασία της
Αθήνας.
Οι δυο αντίπαλοι ανέβηκαν στο βράχο της Ακρόπολης.
Πρώτος έφτασε ο Ποσειδώνας ο οποίος με την τρίαινά του έδωσε ένα δυνατό
χτύπημα

στο έδαφος. Αμέσως ξεπήδησε ένα κύμα αλμυρού νερού και έτσι

σχηματίστηκε μια μικρή λίμνη που την ονόμασαν «Ερεχθηίδα» θάλασσα, αυτό ήταν
και το δώρο του .
Αμέσως μετά ήρθε η Αθηνά να παρουσιάσει το δώρο της. Αυτή φύτεψε μια ελιά στον
βράχο που αμέσως ξεπετάχτηκε γεμάτη καρπό.
Μετά από τα δώρα των θεών ο Δίας κήρυξε το τέλος του αγώνα. Ακολούθησε η
κριτική των δώρων από τους άλλους θεούς. Η νικήτρια ήταν η θεά Αθηνά όπου το
ιερό δέντρο έγραψε τη δική του ιστορία στην Αθήνα.

Έθιμα και Παραδόσεις
Υπάρχουν διάφοροι μύθοι που αναφέρουν ότι η ελιά και το ελαιόλαδο είναι
ευεργετικά για την ψυχή και το πνεύμα και αρκετοί από αυτούς διατηρούνται σαν
μέρος της παράδοσης και της κουλτούρας πολλών λαών.
Στην Πορτογαλία υπάρχουν προσευχές για να διώξουν το δαιμόνιο. Σε αυτές
αναφέρεται το ελαιόλαδο σαν μέσο που εξαγνίζει το κακό.
Σε αρκετές αγροτικές περιοχές της Μεσογείου, οι άνθρωποι πετούν λάδι στο έδαφος
για να έχουν καλή σοδειά ή για να ευχαριστήσουν για την καλή σοδειά που είχαν.
Στο Χριστιανισμό, κατά το Μυστήριο της Βάπτισης, ο ιερέας σχηματίζει το Σταυρό
στο μέτωπο του βαπτιζόμενου, με λάδι.

Είδη ελιάς
 Ελιά η άγρια (olea sylvestris) κοινώς αγρελιά η αγρελίδι
 Ελιά η ευρωπαϊκή (olea europea) η κοινή το συνηθέστερο καλλιεργούμενο
είδος ανά τον κόσμο
 Ελιά η αιολόκαρπος (olea aelocarpus)
 Ελιά η ηδύκαρπος (olea nigra dulcis)
 Ελιά η κρανιόμορφος (olea cruniomorpha), κοινώς σουβλολιά
 Ελιά η εκκρεμής (olea pendula), κοινώς κρεβατοελιά
 Ελιά η κωνική (olea conica), κοινώς ελιά σαλονίτικη
 Ελιά η μακρόκαρπος (olea macrocarpo), κοινώς αετονοχολιά
 Ελιά η μικρόκαρπος (olea microcarpos), κοινώς λαδοελιά ή λιανολιά

Οι εγκαταστάσεις ελαιώνων
ελαιώνων
Διακρίνονται σε παραδοσιακές και εντατικέςΣτις παραδοσιακές εγκαταστάσεις οι αποστάσεις φυτεύσεως μεταξύ των δέντρων
μπορεί να είναι 6 επί 8μ.,7 επί 7 μ., 8 επί 8 μ. ή ακόμη και 10 επί 10 μ..Λιγότερα από
20 δέντρα το στρέμμα, ανάλογα με την περιοχή, το έδαφος και την ποικιλία. Η
κατεύθυνση των δεντροσειρών είναι καλό να είναι από τον Βορρά προς τον Νότο, για
μια καλύτερη έκθεση στον ήλιο.
Όσο μεγαλύτερες είναι οι αποστάσεις τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η κόμη των
ενηλίκων δέντρων (12-15 χρόνια). Η δε σταθερότητα της παραγωγής διαρκεί γύρω τα
50 χρόνια.
Έτσι σε μια κόμη όχι ψηλότερη από 5 μέτρα μπορεί να εφραρμοστεί ,αν η
διαμόρφωση του εδάφρους το επιτρέπει, η συλλογή με μηχανές δονισμού.
Στις εντατικές εκμεταλεύσεις οι αποστάσεις μπορούν να είναι 5 επί 6 μ. ή 6 επί 6 μ.,
27-30 δέντρα κατά στρεμμα.

Πολλές φορές για μια καλύτερη εκμετάλλευση του χωραφιού, τα πρώτα 10-15
χρόνια, στην γραμμή φύτευσης 6 επί 6 μ. βάζουν ένα ακόμη δέντρο . Μ’αυτό τον
τρόπο το σχήμα γίνεται 6 επί 3 μ.. Το επιπλέον δέντρο διατηρείτε 10-15 χρόνια κι
ύστερα ξεριζώνεται.
Όταν η φύτευση είναι πυκνή είναι απαραίτητο χαμηλό σχήμα κόμης.
Η πυκνή φύτευση και το σχετικά μικρό ύψος της κόμης προσφέρονται περισσότερο
για την καλλιέργεια επιτραπεζίων ελιών και για την συλλογή με τα χέρια.
Οι ελαιώνες πυκνής φύτευσης μπαίνουν πιό γρήγορα στην παραγωγή αλλα γερνάνε
και ενωρίτερα από εκείνους που έχουν παραδοσιακή εγκατάσταση.
Η ζωή της ελιάς μπορεί να διακριθεί σε τρεις φάσεις:
-Η νεανική ηλικία που τελειώνει στα 12-15 χρόνια.
-Η περίοδος του ενηλικιωμένου δέντρου που τελειώνει γύρω στα 50 χρόνια.
-Η περίοδος του γήρατος που διαρκεί αιώνες

Η επιλογή της ποικιλίας
Στην Μεσσηνία όπου η αναγνωρισμένη ποιότητα του λαδιού είναι δεμένη με την
Κορωνέϊκη ποικιλία δεν έχει νόημα η αντικαταστασή της, με εξαίρεση τις περιοχές
που απαιτούν ποικιλίες ανθεκτικές στο κρύο.Εξ άλλου οι προδιαγραφές για το ΠΟΠ
έχουν καθορίσει τις αποδεκτές ποικιλίες.Εκτός αν ο παραγωγός δεν θέλει ή δεν
μπορεί να εντάξει την παραγωγή του στην κατηγορία του των ΠΟΠ.
Τότε είναι καλό να υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια της επιλογής της ποικιλίας πρέπει
να είναι η ανθεκτικότητα στούς κυριότερους εχθρούς της ελιάς και το μέγεθος του
καρπού. Όσο μεγαλύτερες είναι (μεσόκαρπες ή μεγαλόκαρπες) τόσο καλύτερα.
Ιδιαίτερα για τις επιτραπέζιες. Μην ξεχνώντας επίσης ότι οι μικρόκαρπες όπως η
κορωνέϊκη πέφτουν πιό δύσκολα με την δόνιση κατά την συλλογή.

Είναι εξ ίσου σημαντικό, για τις ελαιοποιήσιμες ελιές, τα δέντρα να παρουσιάζουν
μιά καλή ανωφερή τάση. Για τις επιτραπέζιες τοναντίον αποτελεί πλεονέκτημα να
έχουν κρεμοκλαδείς τάσεις, βασικό για την συλλογή με τα χέρια.

Ιδιορρυθμίες της ελιάς
’’Η ελιά δεν έχει γεράματα’’
Παροιμία
Αιωνοβιότητα
Η ελιά είναι ένα πραγματικό ηφαίστειο ζωής έτοιμο να εκκραγεί κάθε φορά που οι
περιβαλλοντικές συνθήκες προσπαθούν να της κόψουν το δρόμο της ανάπτυξης.
Χιλιάδες σπίθες ζωής καραδοκούν στους φλοιούς της (λανθάνοντες οφθαλμοί) και
ιδιαίτερα σε κείνους του λαιμού της. Έτοιμες να πεταχτούν και να φουντώσουν
δίνοντας νέους κλάδους. Κι αν συμβεί να ξεραθεί ο κορμός αναφύεται άλλος από την
ρίζα
Από δω και η μακροζωία της, η αιωνοβιότητά της.
Τα δερματώδη μικρά φύλλα της, σκεπασμένα στην πάνω επιφάνεια από μιά
αδιάβροχη ουσία (την κουτίνη) κι από κάτω πλούσια σε βαθιούς λάρυγγες με μικρά
στόματα, της δίνουν μεγάλη ανθεκτικότητα στα ξηρά κλίματα

Παρενιαυτοφορία
Παρενιαυτοφορία
Η ελιά έχει την ιδιότητα να καρποφορεί στο ξύλο της προηγούμενης χρονιάς κι αυτό
δυναμώνει την τάση της να καρποφορεί κάθε δεύτερο χρόνο, να παρενιαυτοφορεί. Η
τάση αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι κυριότεροι από τους οποίους είναι η
ποικιλία, το κλάδεμα και το μέγεθος του φορτίου της χρονιάς της μεγάλης
παραγωγήςΗ παρενιαυτοφορία βρίσκει τις ρίζες της στην ιδιότητα της ελιάς να δένει, κάτω από
κατάλληλες συνθήκες, περισσότερο καρπό από εκείνον που τις επιτρέπουν οι
δυνάμεις της, έτσι καταναλώνει πολλά από τα θρεπτικά συστατικά που έχει στην

διαθεσή της και δεν της μένουν αρκετά για την νέα βλάστηση. Η νέα βλάστηση για
να καρποφορήσει πρέπει νάχει μήκος τουλάχιστον 25-30 εκατοστά.
Η διαφοροποίηση των “ματιών”
Τα “μάτια’’ στην άκρη των βλαστών καθώς κι ένα μέρος των ματιών που βρίσκονται
στις μασχάλες των φύλλων είναι ξυλοφόρα. Τα υπόλοιπα μάτια που βρίσκονται στις
μασχάλες των φύλλων δίνουν μιά μικρή βλάστηση κι αν οι συνθήκες το επιτρέπουν
ανθίζουν και καρποφορούν.
Η στροφή αυτή των ματιών προς την καρποφορία, η διαφοροποίηση τους, γίνεται
γύρω τους 2 με 3 μήνες πριν την άνθιση. Γι αυτό η λίπανση για νά ’χει μιά καλή
επίδραση πρέπει να γίνεται πρίν ( στο τέλος του χειμώνα) ακριβώς για να διευκολύνει
την διαφοροποίηση των ματιών.
Επιφανειακό ριζικό σύστημα
Οι ρίζες της ελιά τρέχουν επιφανειακά. Γι αυτό το δούλεμα του εδάφους δεν πρέπει
να ξεπερνά τα 20-25 εκατοστά.
Οι ‘’λαίμαργοι’’ βλαστοί .
Η ηφαιστειιακή ζωτική δύναμη της ελιάς εκφράζεται και με την τάση της, ιδιαίτερα
όταν έχουν αρχίσει τα γεράματα, να πετάει εύκολα ζωηρούς βλαστούς , τους
λεγόμενους λαίμαργους. Βλαστοί που δεν καρποφορούν και γι αυτό πρέπει να
αφαιρούνται. Εκτός αν μπορούν να χρησιμεύσουν για την δημιουργία καινούργιων
μπράτσων για να κοπούν τα πιό γερασμένα.

Το Κλάδεμα
Το κλάδεμα είναι ίσως η σπουδαιότερη σε σχέση με όλες τις άλλες
ελαιοκαλλιεργιτικές εργασίες. Απ’ αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η
καρποφορία και η μακροζωία των ελαιοδέντρων. Γι’ αυτό το λόγο ο κλαδευτής, ό,τι
και αν είναι, επιστήμονας, τεχνίτης η γεωργός, πρέπει να γνωρίζει καλά τη
φυσιολογία της ελιάς για να αφαιρεί με το κλάδεμα αυτό που πρέπει και όχι αυτό που
βολεύει. Η σκοπιμότητα του κλαδέματος είναι να εξασφαλίσει και να διατηρήσει το

ισοζύγισμα ανάμεσα στο ριζικό σύστημα και στην κόμη(εννοώντας το σύνολο των
μπράτσων, των κλάδων, μικρών και μεγάλων και του φυλλώματος.
Το κλάδεμα αποσκοπεί :
 να φέρει την ισορροπία ανάμεσα στη βλάστηση και στην καρποφορία,
 να ελαχιστοποιήσει τη μη παραγωγική περίοδο,
 να παρατείνει την περίοδο της σταθερής απόδοσης καρπού,
 να αποφύγει την πρόωρη παρακμή του δέντρου,
 να αυξήσει τα οικονομικά οφέλη,
 να αποφύγει τη σπατάλη υγρασίας στα ξερικά χωράφια.
Το κλάδεμα μπορεί να γίνει κατά τη συγκομιδή ή να αρχίσει μετά τη συγκομιδή ή
και σε όλη την περίοδο του φθινοπώρου μέχρι τους πρώτους μήνες της άνοιξης.
Πρέπει να αποφεύγεται την εποχή που έχουν αρχίσει να κινούνται οι χυμοί γιατί οι
πληγές επουλώνονται δύσκολα καθώς

πρέπει να αποφεύγεται πριν τους

χειμωνιάτικους μήνες στις περιοχές που πέφτουν εύκολα πάγοι.

Τύποι κλαδέματος
 κλάδεμα για τη διαμόρφωση της κόμης,
 κλάδεμα καρποφορίας,
 κλάδεμα ανανέωσης,
 κλάδεμα για τα παγόπληκτα,
 θερινά κλαδέματα,
 κλάδεμα προσαρμογής στη μηχανική συλλογή.
Οι ασθένειες της Ελιάς
Οι κυριότεροι εχθροί της ελιάς κατά σειρά γεωργικού ενδιαφέροντος είναι:
 Δάκος(Dacusoleae) Είναι μια μικρή μύγα μήκους 5mm. Χαρακτηριστικό
γνώρισμα είναι μία σκοτεινή κηλίδα στην άκρη κάθε πτέρυγας.

 Πυρηνοτρύτης(Praysoleae) Είναι μια μικρή τεφρόλευκη ή ανοιχτοκάστανη
πεταλούδα μήκους 6-6,5 mm και άνοιγμα πτερύγων 13-15mm. Η προνύμφη
είναι πρασινοκάστανη ή πρασινότεφρη με τελικό μήκος 7-8,5 mm.
 Ρυγχίτης(Rhynchitescribripennis) Μικρό κολεόπτερο μήκους 5-6 mm με
χαρακτηριστικό ρύγχος.
 Καλόκορη(Calocoristrivialis) Το τέλειο είναι σαν μικρή στενόμακρη
βρομούσα 7-8mm χρώματος τεφροπράσινου έως καστανού.
 Βαμβακάδα ή Ψύλλα (Euphyllura olivina) Το ακμαίο έχει μήκος 2-3mm,
πράσινο χρώμα που αργότερα γίνεται πιο σκούρο.
 Άλλοι εχθροί της ελιάς με πολύ μικρό γεωργικό ενδιαφέρον για την περιοχή
της Καλαμάτας είναι τα κοκκοειδή (ψώρες) τα οποία παρατηρούνται συνήθως
σε εγκαταλελειμμένους ελαιώνες ή μεμονωμένα δένδρα.
Καταπολέμηση Των Εχθρών
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών πλην δάκου και κοκκοειδών,
εκτελούνται οι ακόλουθοι ψεκασμοί
 1ος Ψεκασμός τον Μάρτιο
 2ος Ψεκασμός τον Απρίλιο πριν το άνοιγμα των ανθέων
 3ος Ψεκασμός τέλη Μαΐου-1ο 10ήμερο Ιουνίου.
Εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται
 lambda cyhalothrin (KARATE)
 Alphacypermethrin (FASTAC, MAGEOS)
 Λοιπά εντομοκτόνα.
Ασθένειες Μυκητολογικές
 Κυκλοκόνιο (Cycloconium oleaginum)
Η ασθένεια προκαλεί μεγάλη εξασθένιση των δένδρων λόγω της μεγάλης
φυλλόπτωσης και μείωση της παραγωγής μέχρι ακαρπίας. Προσβάλλει τα
φύλλα, τους μίσχους των φύλλων και τους ποδίσκους των ταξιανθιών.
Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι οι κηλίδες στα φύλλα με διάμετρο 2-12mm

(Φωτ.). Συνθήκες κατάλληλες για προσβολή αποτελούν η υψηλή υγρασία και
θερμοκρασία 7-30οC με άριστη θερμοκρασία 16-20οC.
 Γλοιοσπόριο (Gleosporium olivarum)
Προσβάλλει κυρίως τους καρπούς κοντά στην ωρίμανση ή ώριμους. Η
προσβολή αρχίζει κυρίως από την κορυφή του καρπού ή το σημείο
πρόσφυσής του με τον ποδίσκο. Στην αρχή εμφανίζεται κηλίδα καστανοϊώδης
η οποία εξαπλώνεται και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του καρπού. Το
προσβεβλημένο μέρος του καρπού βυθίζεται ρυτιδώνεται και σε λίγες ημέρες
εμφανίζονται οι καρποφορίες του μύκητα σαν μαύρα στίγματα, σε
ομόκεντρους κύκλους.
 Κερκόσπορα (Cercospora cladosporioides)
Προκαλεί κηλίδωση στους καρπούς και τα φύλλα. Στους πράσινους καρπούς
εμφανίζονται καστανές κηλίδες ελαφρά βυθισμένες διαμέτρου 4-10mm.
Κάτω από τις κηλίδες ο ιστός είναι καστανός. Στα φύλλα, στην επάνω
επιφάνεια του ελάσματος εμφανίζονται κίτρινες περιοχές οι οποίες στη
συνέχεια εξελίσσονται σε νεκρωτικές.
 Ίσκα (Fomitiporia mediterranea ή Phellinus pumetatus)
Είναι γνωστή ως σοβαρή ασθένεια των αμπελοειδών στη χώρα μας. Τα
τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε θανάσιμο κίνδυνο και για την ελιά στη
Μεσσηνία. Βασική αιτία είναι η εκτεταμένη χρήση του αλυσοπρίονου για το
κλάδεμα της ελιάς, με το οποίο δημιουργούνται μεγάλες τομές οι οποίες
μένουν ακάλυπτες από ένα απολυμαντικό. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η
μαλακή σήψη του ξύλου στο κέντρο των βραχιόνων και του κορμού. Η
νέκρωση αρχίζει από τις μεγάλες τομές του κλαδέματος.

Από τη συγκομιδή μέχρι το Ελαιοτριβείο
Η συγκομιδή
Η συγκομιδή του ελαιοκάρπου θα πρέπει να γίνεται στο άριστο στάδιο της
ωρίμανσης. Το στάδιο αυτό συνδέεται με την καλύτερη ποιότητα του ελαιολάδου και
τη μεγαλύτερη ελαιοπεριεκτικότητα και είναι γνωστό σαν στάδιο βιομηχανικής
ωρίμανσης. Το στάδιο αυτό φαίνεται να συμπίπτει με την αρχή της αλλαγής του
χρώματος του ελαιοκάρπου από πράσινο - κίτρινο σε μελανο-ιώδες.
Αν η συγκομιδή του ελαιόκαρπου γίνει πολύ γρήγορα (άγουρος καρπός) τότε η
απόδοση σε ελαιόλαδο είναι μικρή και η ποιότητα όχι καλή.
Με τη πρόοδο της ωρίμανσης αυξάνεται σταδιακά το βάρος του ελαιόκαρπου, μέχρι
να συμπληρωθεί η ανάπτυξή του. Στο στάδιο αυτό ο καρπός διατηρείται για ορισμένο
χρόνο και μετά αρχίζει να χάνει βάρος και όγκο, ενώ παράλληλα σημειώνεται μερική
υδρόλυση των γλυκεριδίων και αύξηση της οξύτητας του ελαιόλαδου που περιέχει.
Είναι φανερό ότι το στάδιο ωρίμανσης δε συμπίπτει χρονικά για όλο τον καρπό,
ακόμα και του ίδιου δένδρου. Βέβαια δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι
στην πράξη, παρεμβαίνουν ορισμένοι εξωγενείς παράγοντες που ρυθμίζουν το χρόνο
συγκομιδής, όπως είναι:
 η διαθεσιμότητα των εργατικών χεριών
 η δακοπροσβολή, που επιβάλλει τη συγκομιδή του καρπού το γρηγορότερο
 η δυνατότητα επεξεργασίας του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο και ορισμένοι
άλλοι παράγοντες.
Όμως επιβάλλεται, στο μέτρο του εφικτού, να γίνεται συγκομιδή κοντά στο στάδιο
της βιομηχανικής ωρίμανσης.
Τρόποι Συγκομιδής
Συγκομιδή μετά από φυσιολογική πτώση
Παλαιότερα η συλλογή του ελαιόκαρπου, ιδιαίτερα, των χονδρόκαρπων ποικιλιών
γίνονταν αποκλειστικά με τα χέρια. Μετά από πτώση στο έδαφος. Ο τρόπος αυτός
έχει αντικατασταθεί σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, με τα πλαστικά δίκτυα

ελαιοσυλλογής, τα οποία απλώνονται κάτω από τα δένδρα και συγκρατούν τον
ελαιόκαρπο, που φυσιολογικά πέφτει. Η συλλογή του ελαιόκαρπου από τα δίκτυα
γίνεται, στην πράξη, σε διάστημα ενός μέχρι δύο μηνών.
Τα κύρια μειονεκτήματα τα οποία συνδέονται με τη συλλογή του ελαιόκαρπου μετά
από φυσιολογική πτώση στο έδαφος, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
Μεγάλες φθορές από έντομα και ζώα
Σημαντικές μυκητολογικές προσβολές και
Απώλεια αρωματικών συστατικών.
Συγκομιδή με τα χέρια
Στις επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς η συγκομιδή γίνεται πάντα με τα χέρια.
Με τη μέθοδο αυτή:
•

Αποφεύγεται ο τραυματισμός του ελαιόκαρπου και προστατεύεται η ποιότητα
του περιεχόμενου ελαιόλαδου

•

Εξασφαλίζεται καθαρότητα του ελαιόκαρπου από φύλλα, χόρτα, χώμα κλπ.

•

Προστατεύεται το ελαιόδενδρο από τραυματισμούς και σπασίματα της
καρποφόρου κόμης που συμβαίνουν όταν εφαρμόζεται ραβδισμός.

Η μέθοδος όμως αυτή, είναι πολύ δαπανηρή.
Συγκομιδή με ραβδισμό
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στις μικρόκαρπες ποικιλίες, η συγκομιδή
του ελαιόκαρπου γίνεται με ραβδισμό. Τα χρησιμοποιούμενα ραβδιά είναι μικρού ή
μεγάλου μήκους ξύλινα ή πλαστικά. Η όλη όμως εργασία γίνεται χειρωνακτικά με τις
γνωστές συνέπειες, δηλαδή το αυξημένο κόστος της ελαιοσυλλογής και τη
δημιουργία αιχμής απασχόλησης εργατών που καθημερινά γίνονται πιο δυσεύρετοι.
Γι΄αυτό έχει γίνει προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για την εφαρμογή της μηχανικής
συγκομιδής.

Διαδικασία Συγκομιδής
Προετοιμασία

Η πρώτη κίνηση είναι το άπλωμα των διχτυών στο έδαφος

Μερικά από τα κλαδιά κόβονται. Με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνται δυο σκοποί, το
κλάδεμα και η πιο εύκολη συγκομιδή του καρπού.

Τα κλαδιά και μέρος των καρπών έχουν πέσει στα δίχτυα.

Συγκομιδή
Μηχανοκίνητα εργαλεία χειρός χρησιμοποιούνται συχνά για την πιο γρήγορη
συγκομιδή

Τα κομμένα κλαδιά περνάνε από ένα ειδικό μηχάνημα, το ραβδιστήρι, για να σπαστεί
ο καρπός από τα κλαδιά και να συγκεντρωθεί σε ένα σακί.

Οι «μαζεμένες» ελιές
Οι ελιές που έχουν συγκεντρωθεί στα δίχτυα καθαρίζονται από τα περιττά κλαδιά με
ένα ειδικό εργαλείο, το «γράβαλο» (τσουγκράνα).

Μετά τον καθαρισμό από τα κλαδιά δημιουργούνται σωροί και στη συνέχεια
τοποθετούνται σε σακιά για τη μεταφορά τους στο ελαιοτριβείο.

Μετά τη συγκομιδή
Τα κλαδιά που έχουν απομείνει καίγονται επιτόπου στον ελαιώνα είτε
χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που τα περισσευούμενα κλαδιά περνάνε από ένα
ειδικό μηχάνημα που πολτοποιεί το ξύλο ώστε να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα στα
δέντρα.

Στο Ελαιοτριβείο
Η διαδικασία στα παλιά ελαιοτριβεία
Τα παλιά χρόνια οι ελιές μεταφέρονταν στο ελαιοτριβείο με ζώα και αποθηκεύονταν
σε ένα μικρό δωμάτιο. Στην συνέχεια οι ελιές ρίχνονταν στο αλώνι, ένα μεγάλο
κυκλικό μέρος, στο οποίο δύο περιστρεφόμενες πέτρες πολτοποιούσαν τις ελιές. Στο
ελαιοτριβείο οι πέτρες περιστρέφονταν χειροκίνητα ή με τη βοήθεια κάποιου ζώου
και αργότερα μηχανικά.
Όταν τελείωνε η πολτοποίηση, το μίγμα, έπεφτε από το αλώνι σε μια στέρνα από μια
μικρή έξοδο. Το πρώτο μπουκάλι λάδι το έπιαναν από την επιφάνεια του πολτού των
ελιών και ονομαζότανε δάκρυ, το φυλούσαν δε για ιατρικό. Με κουβάδες ο πολτός
μεταφερόταν σε μεγάλα τρίχινα τσουβάλια ή σε πανιά (μποξάδες) που στοιβάζονταν
το ένα πάνω στο άλλο στο πιεστήριο.
Στο πάνω μέρος του πιεστηρίου τοποθετούσαν μια χοντρή λαμαρίνα για να
στερεώνονται και με τις μανιβέλες, ασκούσανε πίεση για να στύψουν το πολτό, ενώ
ταυτόχρονα κάποιος άλλος έριχνε από πάνω ζεστό νερό. Ο χυμός της ελιάς έπεφτε σε
γούρνα, όπου στο κάτω μέρος έμενε το νερό και στην επιφάνεια το λάδι. Ο
διαχωρισμός γινόταν με το χέρι, με την βοήθεια μιας κουτάλας.

Σύγχρονα Ελαιοτριβεία
Στα σύγχρονα ελαιοτριβεία ο διαχωρισμός δεν γίνεται με πίεση αλλά με
φυγόκεντρηση για πιο μεγάλη ταχύτητα και καθαρότητα, το ίδιο και οι άλλες
διαδικασίες πλέον γίνονται μηχανικά.

Μετά τη συγκομιδή της ελιάς από τον ελαιώνα, η ελιά μεταφέρεται στο ελαιοτριβείο,
όπου περνάει μεσα απο διάφορα στάδια ωστε να αρχίσει η διαδικασία της παραλαβής
του ελαιολάδου. Η έναρξη της επεξεργασίας αρχίζει με το πέρασμα του καρπού από
ειδικά μηχανήματα για καθάρισμα από τα φύλλα .
Το καθάρισμα από τα φύλλα γίνεται με αυτόματο αποφυλλωτήριο. Η φροντίδα αυτή
είναι απαραίτητη γιατί μια μεγάλη ποσότητα φύλλων όταν αλεστεί μαζί με τον
ελαιόκαρπο προσδίδει στο ελαιόλαδο πικρή γεύση και αρκετή χλωροφύλλη (πράσινο
χρώμα) η οποία δεν βοηθά στη διατήρηση της ποιότητάς του.
Ακολουθεί το πλύσιμο με το οποίο απομακρύνονται οι ξένες ύλες (χώμα, σκόνη) που
περιέχονται στον ελαιόκαρπο, ενώ την ίδια στιγμή γίνετε και η αυτόματη ζύγιση του
καθαρού πλέον ελαιοκάρπου.
Η άλεση του καρπού δηλαδή ο τεμαχισμός του σε μικρά - μικρά τεμαχίδια που
σχηματίζουν την γνωστή ελαιοζύμη, αποτελεί μια σημαντική φάση έκθλιψης. Το
σπάσιμο του καρπού μέχρι πριν μερικά χρόνια γινόταν με ελαιόμυλους που με 3 ή 4
πέτρες διαφόρου διαμέτρου. Τα τελευταία χρόνια το σπάσιμο (άλεση) γίνεται με
μεταλλικούς σπαστήρες μέσα σ' ένα διάτρητο τύμπανο.
Για να γίνει ο διαχωρισμός του λαδιού από την ελαιοζύμη που βγαίνει από το
θρυπτήριο πρέπει αυτή να ομογενοποιηθεί και να γίνει πιο συνεκτική ώστε να
επιτρέψει την μεγίστη εξαγωγή λαδιού.Ο μαλακτήρας είναι συσκευή ομογενοποίησης
της ελαιοζύμης. Πρόκειται για ένα θάλαμο σαν ημικυκλική σκάφη με διπλά
τοιχώματα όπου ανάμεσα τους περνά ζεστό νερό για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Στο εσωτερικό του περιστρέφονται μια σειρά αναδευτήρων που ανακατεύουν
συνεχώς την ελαιοζύμη. Η θερμοκρασία της μάλαξης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 30
°C. Το ίδιο και σε όλες τις άλλες φάσεις. Γι αυτό λέγεται επεξεργασία εν ψυχρώ.
Όταν έχει πια επιτευχθεί η μάλαξη η ελαιοζύμη είναι έτοιμη για την φάση του
διαχωρισμού των στερεών από τον φυτικό χυμό που περιέχει και το λάδι.
Σήμερα ο διαχωρισμός του φυτικού χυμού από τον πυρήνα γίνεται με φυγοκεντρική
μηχανή (Dekanter) οι οποία εκμεταλλεύεται το διαφορετικό ειδικό βάρος που έχουν
τα βασικά συστατικά της ελαιοζύμης: τα στερεά, το νερό και το λάδι.

Η μηχανή διαχωρίζει και απομακρύνει ξεχωριστά τον πυρήνα αρκετά στεγνό το νερό
και το λάδι μαζί με ένα ποσοστό νερού.
Για τον τελικό διαχωρισμό το μίγμα φυτικού χυμού και λαδιού περνάει από έναν
άλλο φυγοκεντρικό διαχωριστήρα.
Τα φυτικά υγρά που προέρχονται από τον προηγούμενο διαχωριστήρα οδηγούνται με
τις κατάλληλες σωληνώσεις στο επόμενο, και πιο κρίσιμο, στάδιο επεξεργασίας.
Εκείνο του τελικού διαχωρισμού του λαδιού.
Χρησιμοποιούμε γι’ αυτό φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες άλλου τύπου,(κάθετους)
για τον ολοκληρωτικό καθαρισμό του λαδιού από το νερό.
Έπειτα από αυτή τη διαδικασία, ταξινομούμε το ελαιόλαδο σε διαφορετικές
ανοξείδωτες δεξαμενές ανάλογα με την πρώτη εκτίμηση που κάνουμε στα
οργανοληπτικά στοιχεία.

Πυρηνόξυλο
Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας από τον καρπό της ελιάς
Κατάλληλο για καυστήρες
1) οικιακής χρήσης
2) θερμοκηπιακών καλλιεργειών
3) βιοτεχνικής και βιομηχανικής χρήσης
Θερμιδική αξία 3800 kcal
3800 kcal αποδίδονται με ένα κιλό πυρήνα ή με 0,46L πετρέλαιο
Ποσοστό παραγόμενης τέφρας 2,5-4% Κ.Β.
Κατάλληλη για λίπανση και για αποκατάσταση αλκαλικότητας σε όξινα εδάφη
Μηδενική εκπομπή διοξειδίου του θείου
Oφέλη:
Oφέλη
•

Αποτελεί ένα εγχώριο και όχι εισαγόμενο ενεργειακό πόρο.

•

Η τιμή του σε σχέση με την ενεργειακή του αξία είναι χαμηλή. Συνεπώς
αποτελεί ένα φθηνό καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο.

•

Εφόσον το πυρηνόξυλο αποτελεί στερεή βιομάζα οι επιπτώσεις της χρήσης
του στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» είναι ουδέτερες.

Πως δημιουργείται
Με την επεξεργασία της ελιάς στο ελαιουργείο, λαμβάνουμε ελαιόλαδο και
ελαιοπυρήνα. Η ελαιοπυρήνα στην συνέχεια οδηγείται στα πυρηνελαιουργεία όπου
αλέθεται και ξηραίνεται σε περιστροφικά ξηραντήρια κυλινδρικού τύπου μέχρι να
μειωθεί η υγρασία της σε 10% έως 12%. Στη συνέχεια με εξάνιο ως διαλυτικό
εκχυλίζεται το πυρηνέλαιο και λαμβάνεται το πυρηνόξυλο. Ο διαχωρισμός του ελαίου
από το εξάνιο γίνεται με απόσταξη σε κατάλληλες στήλες ( αποστακτήρες) όπου
λαμβάνεται το πυρηνέλαιο και ανακτάται το εξάνιο το οποίο χρησιμοποιείται ξανά.
Ορισμένα πυρηνελαιουργεία διαθέτουν μονάδες διαχωρισμού του πυρηνόξυλου σε
δύο τμήματα, το ένα το πλούσιο σε κυτταρίνες και το άλλο πλούσιο σε πρωτεΐνες το
οποίο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ζωοτροφών. Το κυτταρινούχο τμήμα του
πυρηνόξυλου μετά το διαχωρισμό του, έχει μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη από το
πυρηνόξυλο πριν το διαχωρισμό.
Τα σύγχρονα συστήματα καύσης της βιομάζας είναι τεχνολογικά πιο πολύπλοκα από
παλαιότερα και περιλαμβάνουν
1)Αυτόματο καθαρισμό των εναλλακτών θερμότητας από την επικαθήμενη
σκόνη
2)Αυτόματη περισυλλογή της στάχτης
3)Εξ αποστάσεως έλεγχος του συστήματος θέρμανσης από τον κατασκευαστή
4)Σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης από τα απαέρια καύσης με κυκλώνα
Σε σχέση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η καύση της βιομάζας δημιουργεί
περισσότερες εκπομπές CΟ και σκόνης, λιγότερες εκπομπές SO2, ενώ όσον αφορά τα
ΝΟx οι εκπομπές είναι περίπου οι ίδιες
Συμπεράσματα

1. Η θέρμανση μεγάλων δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων με στερεά βιομάζα δεν είναι
διαδεδομένη στην Ελλάδα αν και προωθείται σημαντικά στις χώρες της Ε.Ε., είτε με
απευθείας θέρμανση των κτιρίων είτε με τηλεθέρμανση.
2. Η τιμή του πυρηνόξυλου σε σχέση με την ενεργειακή του αξία είναι πολύ
χαμηλότερη από αυτή του πετρελαίου.
3. Η χρήση του πυρηνόξυλου σαν καυσίμου υποκατάστατο του πετρελαίου, έχει
πολλά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
4. Τα συστήματα αξιοποίησης του πυρηνόξυλου για παραγωγή θερμότητας
(καυστήρας – λέβητας) είναι τεχνολογικά σήμερα πιο πολύπλοκα από ότι παλαιότερα
αλλά και πιο αξιόπιστα.
5. Το εξωτερικό οικονομικό όφελος (αποφυγή εκπομπών CO2 λόγω της μη χρήσης
του πετρελαίου) στην περίπτωση χρησιμοποίησης του πυρηνόξυλου αποτελεί
σημαντικό μέρος του συνολικού οικονομικού οφέλους που προκύπτει.

Το λάδι στην Υγεία και την Ομορφιά
Από το 4000 π.Χ. ήταν γνωστή η χρήση του ελαιολάδου για θεραπευτικούς σκοπούς.
Ο Αριστοτέλης μελέτησε το ελαιόδενδρο και ανήγαγε την καλλιέργεια του σε
επιστήμη.
Ο Σόλων (639-559 π.Χ.) πρώτος νομοθέτησε την προστασία του.
Ο Όμηρος το παρομοίασε με "χρυσό υγρό".
Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, το περιγράφει σαν το "τέλειο θεραπευτικό".
Στις διασωθείοες εργασίες του αναφέρονται περισσότερες από 60 φαρμακευτικές και
ιατρικές χρήσεις του ελαιολάδου. Αυτές περιλαμβάνουν δερματολογικές ασθένειες,
μυϊκούς πόνους, θεραπεία του έλκους και της χολέρας, φλεγμονές των ούλων, αϋπνία,
ναυτία, πυρετό και στομαχικούς πόνους.
Ο Διοσκουρίδης ονομάζει το ελαιόλαδο "προς την εν υγεία χρήσιν άριστον".
Αναφέρει ποικίλες θεραπευτικές ιδιότητες κατά του έρπητος και της άφθας. Έχει
θερμαντικές ιδιότητες, καταπολεμά την ουλίτιδα και διευκολύνει τη λειτουργία του
παχέος εντέρου. Αναφέρει επίσης ότι το ελαιόλαδο από τις άγριες ελιές είναι
στυπτικό, ευεργετικό για τις κεφαλαλγίες και την καταπολέμηση της πιτυρίδας.
Σήμερα η επιστημονική έρευνα, εκτός του ότι επιβεβαιώνει αυτές τις χρήσεις,
ανακαλύπτει και νέες χρήσεις του πράσινου χρυσού. Για παράδειγμα αναφέρονται, η
επιβράδυνση της γήρανσης του εγκεφάλου, των εσωτερικών οργάνων και των ιστών,
η βοήθεια στη μάχη ενανιίον του καρκίνου του στήθους και άλλων καρκίνων, όπως
και εναντίον του διαβήτη και του πεπτικού έλκους.
Οι αρχαίοι Έλληνες θεραπευτές χρησιμοποιούσαν ελαιόλαδο για να επουλώσουν
πληγές, για να θεραπεύσουν την αϋπνία, τη ναυτία, τη χολέρα.
Επίσης το χρησιμοποιούσαν για να ενυδατώσουν και να μαλακώσουν το δέρμα τους ή
το έβαζαν στα μαλλιά τους για να είναι υγιή και λαμπερά.
Οι σύγχρονοι επιστήμονες πιστεύουν ότι βοηθά τις λειτουργίες του εγκεφάλου, των
εσωτερικών μας οργάνων και ιδιαίτερα της καρδιάς, αφού προλαβαίνουν και
παίρνουν τη θέση από τα βλαβερά ζωικά λίπη, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη
συγκέντρωση λίπους στην καρδιά και οδηγούν στο έμφραγμα.

Μεσογειακή Διατροφή
Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ως το
πιο υγιεινό μοντέλο διατροφής. Η κατανάλωση μίας διατροφής βασισμένης στα
πρότυπα της μεσογειακής δίαιτας έχει βρεθεί ότι συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο για
εμφάνιση πολλών ασθενειών.
Κύριο συστατικό της μεσογειακής διατροφής είναι το ελαιόλαδο η θρεπτική αξία του
οποίου είναι πλέον αναμφισβήτητη.
Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ελαιολάδου σαν μέρος μίας υγιεινής
διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής γενικότερα μπορεί να συμβάλλει στην
πρόληψη ή και αντιμετώπιση διαφόρων νοσημάτων.

Ποια είναι η σύσταση του ελαιολάδου;
Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά και αντιοξειδωτικά όπως η
βιταμίνη Ε καθώς και οι πολυφαινόλες. Αναλυτικά η σύσταση του ελαιολάδου
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα
Πίνακας 1: Θρεπτική ανάλυση ελαιολάδου
σε

Θρεπτικά συστατικα

σε 100g

Ενέργεια kcal

884

119

συνολικά g

100

13.5

κορεσμένα g

13,81

1,86

μονοακόρεστα g

72,96

9,85

πολυακόρεστα g

10,52

1,42

βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη) mg

13,35

1,94

τοκοφερόλη β mg

0,11

0,01

τοκοφερόλη γ mg

0,83

0,11

βιταμίνη Κ mcg

60,2

8,1

1

ή 13,5g

Λίπη

φυτικές στερόλες mg
Βιταμίνες

κουταλιά

της

σούπας

Ποια είναι τα πιο σημαντικά οφέλη από την κατανάλωση ελαιολάδου στην υγεία;
 Καρδιοπροστατευτική δράση
 Μείωση κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου
 Αντιγηραντικές ιδιότητες και προστασία από χρόνιες παθήσεις
 Ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος
 Βοηθά στο μεταβολισμό της γλυκόζης στους διαβητικούς

Η Ελιά ως πηγή έμπνευσης στην Ποίηση, την Λογοτεχνία, το
Λαϊκό τραγούδι.
Σοφοκλής
Και αυτήν οι χοροί των Μουσών δεν μίσησαν, ούτε ακόμη η θεά Αφροδίτη, που χρυσό
χαλινάρι κρατά. Και υπάρχει το δέντρο, που ποτέ ως τα τώρα δεν άκουσα εγώ, πως
ξεφύτρωσε εκεί στης Ασίας τη γη, και στου Πέλοπα εδώ το μεγάλο νησί, Δωριείς που σ’
αυτό κατοικούν, ένα φύτρωμα τέτοιο, που ανθρώπου δεν φύτεψε χέρι και ξεφύτρωσε
μόνο, κι αν είναι φόβος τρανός για των εχτρών μας τα όπλα, που σε τούτη τη χώρα
ανθίζει πολύ, το κλωνάρι της γκρίζας ελιάς, τα παιδιά μας που θρέφει. Και αυτή ούτε
νιος ούτε γέρος κανείς στρατηγός δεν θα γίνει ποτέ να αφανίσει, με το χέρι του σαν θα
την κόψει, γιατί το άγρυπνο μάτι του Δία, της ελιάς που είναι τούτος προστάτης, την
προσέχει πολύ, κι η θεά Αθηνά γαλανά που έχει μάτια.
Όμηρος
Ο Οδυσσέας, αφού στεναχωρήθηκε, είπε στη συνετή γυναίκα του. Γυναίκα, πραγματικά
λόγο θλιβερό είπες. Ποιος σε άλλο μέρος μετακίνησε το κρεβάτι μου. Δύσκολο θα ήταν
και σε άνθρωπο πολύ έμπειρο, εκτός αν κάποιος θεός, αφού ήρθε ο ίδιος με τη θέλησή
του, εύκολα θα το μετακινούσε. Κανένας από τους ζωντανούς θνητούς ούτε πάρα πολύ
νέος με ευκολία θα μπορούσε να το μετακινήσει, επειδή στη σκαλιστή κλίνη είχε
φτιαχτεί μεγάλο σημάδι. Αυτό εγώ το έφτιαξα και κανένας άλλος. Κλάδος είχε φυτρώσει
μακρόφυλλης ελιάς στην αυλή, δυνατός και θαλερός το πάχος του ήταν σα κολόνα. Μ’
αυτόν εγώ, αφού έντυσα τον τοίχο, έχτιζα το νυφικό θάλαμο με μεγάλες πέτρες, μέχρις
ότου τον τέλειωσα κι έφτιαξα και πάνω ωραία οροφή, κι έβαλα στερεές
καλοστηριγμένες πόρτες. Μαζί τότε έκρυψα την κορυφή της μακρόφυλλης ελιάς. Τον
κορμό από τη ρίζα αφού τον έκοψα, τον έξυσα με το χαλκό καλά και με προσοχή με τη
στάθμη τον τοποθέτησα ίσια, αφού έφτιαξα το πόδι του κρεβατιού.
---------------Κατευθύνθηκε λοιπόν προς το δάσος, που το βρήκε κοντά στο ποτάμι πάνω σε κάποιο
ύψωμα. Τρύπωσε κάτω από δυο χαμηλά δέντρα που φύτρωναν απ’ την ίδια ρίζα, το
ένα ήταν αγριελιά και το άλλο ελιά.

Οδυσσέας Ελύτης
Λοιπόν, ευρέθηκε ο χρυσός της λιόριζας
να έχει σταλάξει στα φύλλα της καρδιάς του.
Κι από τις τόσες φορές όπου ξαγρύπνησε,
σιμά στο κηροπήγιο, καρτερώντας
τα χαράματα, μια πυράδα παράξενη
του είχε αρπάξει τα σωθικά.
Οι φωνές των πουλιών, που είχε σ’ ώρες
μεγάλης μοναξιάς αποστηθίσει,
φαίνεται να ξεχύθηκαν όλες μαζί,
τόσο που δεν εστάθη βολετό να προχωρήσει
σε μεγάλο βάθος το μαχαίρι.
Μάλλον η πρόθεση άρκεσε για το Κακό,
Που τα’ αντίκρισε – είναι φανερό – στη στάση
την τρομαχτική του αθώου.
Ανοιχτά, περήφανα τα μάτια του, κι όλο το
δάσος να σαλεύει ακόμη στον ακηλίδωτον
αμφιβληστροειδή.
Στον εγκέφαλο τίποτε, πάρεξ μια ηχώ
ουρανού καταστραμμένη.
------------Έζησα τ’ όνομα το αγαπημένο
στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς
στον ρόχθο της ισόβιας θάλασσας.
Χάραξα τ’ όνομα το αγαπημένο
στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς
στον ρόχθο της ισόβιας θάλασσας.
------------Ω λινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο,
χειμώνα ελάχιστε,

η ζωή καταβάλλει τον οβολό
του φύλλου της ελιάς
και στη νύχτα μέσα των αφρόνων
μ’ ένα μικρό τριζόνι
κατακυρώνει πάλι το νόμιμο
του Ανέλπιστου.
------------ΙΔΟΥ 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
ο ηλιοπότης και ακριδοκτόνος.
------------Κάποτε συμβαίνει και να προλαβαίνεις
τα πράγματα στην παιδική τους ηλικία το
αυλιδάκι, το κουζινάκι, τη λεμονίτσα,
τις λιμνούλες. Αντιλαμβάνεσαι πόσο λίγη
σημασία έχει ο χρόνος, αν δεν είσαι
ληξίαρχος. Και ρίχνεις την κάθετή σου
μέσα στα γεγονότα για να ανασύρεις,
απλώς, λίγην ευφράδεια νερών, μιαν
αντανάκλαση, μια κυανή διαφάνεια.
Τ’ άλλα, και δη σε κατάσταση ωμή,
σου είναι άχρηστα. Βγάνουν συμφέρον,
οξυγόνο δεν βγάνουν.
Κι η φρόνηση της ελαίας από κοντά.
------------Γιώργος Σεφέρης

Δεν φανταζόμουνα έτσι τη θλίψη
και το θάνατο
έφυγα και ξαναγύρισα στη θάλασσα.
Τη νύχτα πάνω στην κουβέρτα
του Άη Νικόλα ονειρεύτηκα
μια παμπάλαια ελιά να δακρύζει.
------------Δημοτικό Τραγούδι
Πουλάκι εβγήκε από τη γη και βγήκε
από τον Άδη και πήγε κι έκαμε φωλιά
σε μιας ελιάς κλωνάρι,
που είναι τα φύλλα της πικρά
και τα’ άνθια της φαρμάκι.
Το’ μάθαν οι βαριόμοιρες
και παν και το ρωτάνε:
-Πες μας, να ζεις, πουλάκι μου,
στον Άδη πως περνάνε;
Τάχα είν’ οι νιοι με τα’ άρματα
και οι νιες με τα στολίδια;
Τάχα είν’ και τα μικρά παιδιά με τα πολλά παιχνίδια;
-Εκεί στολίδια δε φορούν
κι άρματα δε βαστούνε
και τα καημένα τα παιδιά
τη μάνα τους ζητούνε.
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