
Οι ελιές μας
Ο κύριος

Παναγιώτης
Παπαδούκας, 
μας εξήγησε
τον τρόπο
καλλιέργειας
της ελιάς. 



Οι ελιές μας
• Μας είπε πως η ελιά ευδοκιμεί στην περιοχή μας και ο

τρόπος καλλιέργειας της 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 ως καρπός, 
φύλλωμα και ξύλο.

• Η ελιά συμβάλλει στην αποτροπή της διάβρωσης σε
περιοχές με οξυμένο το φαινόμενο της ερημοποίησης κι
αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης περιοχών
με σοβαρά προβλήματα απασχόλησης και συνοχής.



Η συγκομιδή της ελιάς
Ο καρπός της ελιάς ωριμάζει στα μέσα προς τέλη

του φθινοπώρου, οπότε και ξεκινάει η συγκομιδή, ή
το λιομάζωμα. Η ελιά παραδοσιακά μαζεύεται με το
χέρι, με τη βοήθεια ίσως κάποιων νεότερων
εργαλείων: τα κλαδιά περνιούνται με το "χτένι" για να
αποσπαστεί ο καρπός με μεγαλύτερη ευκολία και
ταχύτητα, ενώ το έδαφος κάτω από την ελιά
στρώνεται με λιόπανα ή με ειδικό δίχτυ από συνθετικό
υλικό. Σκάλες από ξύλο ή αλουμίνιο χρησιμοποιούνται
για το μάζεμα των δυσπρόσιτων κλαδιών. 
Τοποθετούνται στη συνέχεια σε δοχεία μεταφοράς
(κουβάδες, τενεκέδες κλπ.) και σακιά και να
μεταφερθούν στον χώρο αποθήκευσης. 



Παράγωγα και χρήσεις
• Aπό τον καρπό της ελιάς παίρνουμε

το ελαιόλαδο. Αυτό είναι και το πιο
γνωστό προϊόν της ελιάς, αφού
αποτελεί απαραίτητο συστατικό της
καθημερινής μας διατροφής.

• Όμως υπάρχουν και άλλα προϊόντα
της ελιάς που δεν είναι και τόσο
γνωστά.

• Μας είπε ότι το πράσινο σαπούνι
παράγεται από το κουκούτσι της ελιάς.

• Ότι παλιότερα το ελαιόλαδο είχε
σπουδαία σημασία στην καθημερινή
ζωή. Χρησιμοποιείτο για τη
συντήρηση των τροφών, σαν
φάρμακο και σαν λιπαντικό στις
μηχανές. Ακόμα σαν καύσιμο στις
λάμπες λαδιού ή και σαν λούστρο για
τα πασχαλινά αυγά.



Ολυμπιακοί αγώνες και ελιά
Μας είπε πως 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».



Ελιά και θρησκεία
Μας θύμησε πως το

λάδι χρησιμοποιείται σε
τρία από τα μυστήρια:
στο βάπτισμα, στο χρίσμα
και στο ευχέλαιο.

Στο βάπτισμα, ο ιερέας
αφού ευλογήσει το νερό, 
το μυρώνει με λάδι.
Κατόπιν, σημειώνει
σταυροειδώς με μύρο το
σώμα του βαπτιζομένου.



Οι ελιές μας
• Παρακολουθήσαμε ένα ντοκυμαντέρ

για την Ελιά. Γυρίστηκε στη Θάσο το
2006 για λογαριασμό της εταιρίας
ΒΙΕΛΘΑ, και αναφέρεται στην
ιστορική και πολιτισμική αξία της
Ελιάς τους αιώνες, καθώς και στους
παραδοσιακούς αλλά και
σύγχρονους τρόπους παραγωγής
ελαιόλαδου. 
https://www.youtube.com/watch?v=K
EggsqBlMmM

• Τέλος είδαμε μια Παρουσίαση
Διαφανειών για την Ελιά, που
παρουσιάζει τα στάδια συλλογής της
ελιάς μέχρι την παρασκευή του
ελαιόλαδου...

• https://www.youtube.com/watch?v=PJkWULktUzk


