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Ιερό δζντρο για τουσ λαοφσ τθσ Μεςογείου, θ ελιά προςφζρει το πολφτιμο 

νζκταρ του καρποφ τθσ, πάνω από 4.000 χρόνια. 

Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, που διζδωςαν τθ χριςθ τθσ ςτουσ λαοφσ τθσ 

Μεςογείου, πίςτευαν πωσ το Ιερό δζντρο τθσ αφκονίασ, πθγι ηωισ και υγείασ, φυτεφτθκε 

από τθ Θεά Ακθνά ςτθν Ακρόπολθ ωσ προςφορά ενόσ χριςιμου για τουσ ανκρϊπουσ δϊρο. 

Ο καρπόσ τθσ κεωρικθκε από τότε ευλογθμζνοσ και πολλοί κρφλοι, 

παραδόςεισ και κρθςκευτικζσ τελετζσ ςτθρίχκθκαν πάνω του. Είναι θ ελιά 

θ παιδοτρόφα, όπωσ ζγραψε ο Σοφοκλισ, το πρϊτο δζντρο που 

αναδφκθκε μετά το κατακλυςμό του Νϊε, όπωσ αναφζρει θ Χριςτιανικι 

παράδοςθ, ζνα ςφγχρονο ελιξίριο ηωισ, όπωσ περίπου το κζλουν οι 

καιροί ςιμερα. 

Η αρχαιολογικι ςκαπάνθ αποκάλυψε ελαιοκαλλιζργειεσ ςε πολλζσ 

Μεςογειακζσ χϊρεσ, εκτόσ τθσ Ελλάδασ, ενϊ ςτθ περιοχι τθσ Μάνθσ 

βρζκθκαν απολικωμζνα φφλλα ελιάσ ςτα ςπιλαια Δυροφ, μαηί με άλλα απορρίμματα από 

τροφζσ νεολικικϊν ανκρϊπων. 

Η ςχζςθ του Ζλλθνα είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με το Εκνικό μασ προϊόν 

μζχρι και ςιμερα ιδιαίτερα ςτισ κρθςκευτικζσ τελετζσ. 

Η επιςτθμονικι ζρευνα και θ αναγνϊριςθ τθσ αξίασ, τα τελευταία χρόνια, 

τθσ λεγόμενθσ μεςογειακισ διατροφισ, κακιζρωςαν το ελαιόλαδο ωσ 

πολφτιμο ςφμμαχο τθσ υγείασ του οργανιςμοφ μασ. 

Το πραγματικά καλό ελαιόλαδο είναι πράςινο, παχφρρευςτο, πλοφςιο και γευςτικό, ςκζτο 

άρωμα. Σε καταςτιματα υγιεινισ διατροφισ ςτθν Αγγλία και ςτθ Γερμανία το δίνουν ςε 

μικρά μπουκαλάκια ςαν φάρμακο. 

Βιολογικι καλλιζργεια 

Η περιοχι τθσ Μάνθσ είναι γνωςτι για το εξαιρετικισ ποιότθτασ 

ελαιόλαδο που παράγει από αρχαιοτάτων χρόνων. Εκτόσ αυτοφ και ςτα 

πλαίςια τθσ ηιτθςθσ για αγνά προϊόντα διατροφισ, που δυςτυχϊσ 

ςπανίηουν ςτισ μζρεσ μασ, άρχιςαν τθ δεκαετία του 1980, ςτθ Μάνθ, οι 

πρϊτεσ προςπάκειεσ βιολογικισ καλλιζργειασ με ςκοπό τθν παραγωγι βιολογικοφ 

ελαιόλαδου. 

Στο βιολογικό πρόγραμμα, που είναι ζνα από τα παλαιότερα και πιο οργανωμζνα 

προγράμματα οικολογικισ γεωργίασ ςτθν Ευρϊπθ, ςυνεργάηονται 200 περίπου παραγωγοί 

τθσ Μεςςθνιακισ και Λακωνικισ Μάνθσ. 
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Στουσ βιολογικοφσ ελαιϊνεσ θ καλλιζργεια γίνεται ςφμφωνα με τουσ 

παραδοςιακοφσ τρόπουσ, χωρίσ ςυνκετικά λιπάςματα και χθμικά 

φυτοφάρμακα, που ςε ςυνδυαςμό με τθ τεχνογνωςία και τισ πρόςφατεσ 

γνϊςεισ από τουσ τομείσ τθσ Οικολογίασ και τισ Βιολογίασ, αποτελοφν 

εγγφθςθ Ολικισ Ποιότθτασ του παραγομζνου Ελαιολάδου. 
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