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Τν δέληξν ηεο ειηάο

 Διηά: δέληξν αεηζαιέο θαη αησλόβην

 Ζιηθία: δεη πάλσ από 1000 ρξόληα

 Ύςνο: 12-15 κέηξα



Κνξκόο: ζηξεβιόο κε

γθξίδν, μεξό θινηό πνπ

απνζπάηαη θαηά πιάθεο ή

ισξίδεο. ηε βάζε ηνπ

ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά

μπιώδε εμνγθώκαηα, ζε

κέγεζνο παηάηαο πνπ

ιέγνληαη δξόγνη. Φέξεη

ζπρλά θνηιόηεηεο πνπ

νθείινληαη ζε δηαθνπέο

ηεο ζπλέρεηαο ηνπ

θειινθάκβηνπ, ιόγσ

παζνγόλσλ αηηηώλ ή

πιεγώλ.



 ρήκα ειηάο: ππξακνεηδέο

 Φύιια: σνεηδή, είλαη ζηηιπλά θαη θέξνπλ ηξίρεο.

Πξάζηλα ζηελ πίζσ πιεπξά θαη ππόιεπθα ζηελ θάησ.



Σόπνο θαηαγσγήο: ε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ.

Σόπνο δηακνλήο: Eπδνθηκεί ζην γιπθό θιίκα ηεο

παηξίδαο καο θαη ζε άιιεο ρώξεο, πνπ γεηηνλεύνπλ κε

ηε Μεζόγεην ζάιαζζα.



Η ζπγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ

Ζ ζπγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζην

άξηζην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο. Σν ζηάδην απηό

ζπλδέεηαη κε ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ

θαη ηε κεγαιύηεξε ειαηνπεξηεθηηθόηεηα θαη είλαη γλσζηό

ζαλ ζηάδην βηνκεραληθήο σξίκαλζεο.

Σν ζηάδην απηό θαίλεηαη λα

ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή ηεο

αιιαγήο ηνπ ρξώκαηνο ηνπ

ειαηνθάξπνπ από πξάζηλν-

θίηξηλν ζε κειαλό-ηώδεο.



-ηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ειηάο ε ζπγθνκηδή γίλεηαη

πάληα κε ηα ρέξηα.

-Με ηε κέζνδν απηή:

απνθεύγεηαη ν ηξαπκαηηζκόο ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη

πξνζηαηεύεηαη ε πνηόηεηα ηνπ πεξηερόκελνπ

ειαηνιάδνπ.

εμαζθαιίδεηαη θαζαξηόηεηα ηνπ ειαηνθάξπνπ από

θύιια, ρόξηα, ρώκα θ.ιπ..

πξνζηαηεύεηαη ην ειαηόδεληξν από ηξαπκαηηζκνύο θαη

ζπαζίκαηα ηεο θαξπνθόξνπ θάκεο.

Ζ κέζνδνο όκσο απηή είλαη πνιύ δαπαλεξή. 



Παξαδνζηαθά, ζηε ρώξα καο, ε ζπγθνκηδή ησλ ειηώλ

γίλεηαη κε ην ρέξη ή κε ρξήζε πιαζηηθώλ θηεληώλ.

Με ηελ αύμεζε όκσο ησλ θαιιηεξγνπκέλσλ

εθηάζεσλ αιιά θαη ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο, ηα

ηειεπηαία ρξόληα έρεη επεθηαζεί ε ρξήζε ησλ

κεραληθώλ κέζσλ ζπγθνκηδήο.



Ληνκάδεκα

1. ηξώζηκν παληώλ θάησ από ηηο ειηέο.



2.Κόςηκν θιαξώλ.



3. Ράβδηζκα θιαξώλ κε μύιηλεο ή πιαζηηθέο θηελίεο.



4.Ράβδηζκα ειηάο κε ξαβδηά (ηέκπιεο).



5. πιινγή ειαηνθάξπνπ ζε ζαθηά.



6. ηξώζηκν ειαηόπαλσλ ζε άιιε ειηά.



Σην ειαηνηξηβείν…

Σν ζύγρξνλν ειαηνηξηβείν είλαη έλα κεγάιν θηίξην κε πνιιά

κεραλήκαηα ζηε ζεηξά πνπ θηλνύληαη κε ειεθηξηζκό.

Ζ παξαγσγή ηνπ ειαηόιαδνπ γίλεηαη απηόκαηα. Από ην έλα

κέξνο βάδνπλ ηηο ειηέο θαη από ην άιιν βγαίλεη ην ιάδη.



Οη ειηέο ξίρλνληαη ζε έλα ρσλί. 

Με ηνλ θπιηόκελν δηάδξνκν

αλεβαίλνπλ ζην απνθπιισηηθό

όπνπ θαζαξίδνληαη από ηα θύιια.



ηνλ ηαηληνδπγό δπγίδνληαη.

Μεηά πιέλνληαη ζην

πιπληήξην κε δεζηό λεξό θαη

αλεβαίλνπλ ζην ζπαζηήξα.



ην ζπαζηήξα ζπάδνληαη

θαη γίλνληαη ειαηνδύκε.

Ζ ειαηνδύκε καιάζζεηαη

ζηνπο καιαθηήξεο κε δεζηό

λεξό γηα 30 ιεπηά.



ην Νηεθάληεξ ε ειαηνδύκε

δηαρσξίδεηαη ζε πγξά θαη ζηεξεά.

Σα ζηεξεά πάλε έμσ από ην

εξγνζηάζην σο ππξήλα.

Σα πγξά πάλε ζην δηαρσξηζηήξα

όπνπ δηαρσξίδεηαη ην ιάδη από ηα

ππόινηπα πγξά, ηα απόλεξα ή ην

ιηόδνπκν.



Σν ιάδη ηξέρεη ζε δνρεία. 

Επγίδεηαη θαη ηππνπνηείηαη.

Σν θξέζθν ιάδη ην παίξλεη ν

παξαγσγόο θαη ην πεγαίλεη

ζπίηη ηνπ γηα λα πεξάζεη ηε

ρξνληά ηνπ.



Tα απόβιεηα ηνπ ειαηνηξηβείνπ 

Σα ειαηνηξηβεία εθηόο από ην ιάδη παξάγνπλ θαη απόβιεηα.

Απόβιεηα είλαη ηα θύιια πνπ ήηαλ κέζα ζηα ζαθηά καδί κε

ηηο ειηέο, ε ππξήλα θαη ην ιηόδνπκν.

Σα θύιια ηεο ειηάο

κεηαθέξνληαη κε κία

ζσιήλα έμσ από ην

εξγνζηάζην ζε ζσξνύο

θαη ηα παίξλνπλ νη

θηελνηξόθνη γηα λα ηα

θάλε ηα δώα ηνπο.



Ζ ππξήλα απνηειείηαη από ηα

αιεζκέλα θνπθνύηζηα θαη ηα

θινύδηα ηεο ειηάο. Απηά

ζσξηάδνληαη έμσ από ην

ειαηνηξηβείν. Φνξηεγά

κεηαθέξνπλ ηελ ππξήλα ζην

ππξελεξγνζηάζην απ’ όπνπ

βγαίλεη ην ππξελόιαδν θαη ην

ππξελόμπιν.

Σν ιηόδνπκν πξνέξρεηαη από ην

λεξό πνπ πιέλνπλ ηνλ

ειαηόθαξπν, από ην λεξό κε ην

νπνίν αλαηαηέςακε ηελ

ειαηνδύκε θαη από ηνπο θπζηθνύο

ρπκνύο ηεο ειηάο. Με κηα ζσιήλα

θεύγεη από ην εξγνζηάζην.



Τα πξνϊόληα ηεο ειηάο

Δθηόο από ην ιάδη ,ην δέληξν ηεο ειηάο ,καο πξνζθέξεη

θαη πνιιά άιια πξντόληα όπσο:

Σνπο θαξπνύο ηεο ειηάο.

Σν μύιν ηεο ειηάο ζαλ πξώηε ύιε γηα θαηαζθεπή

επίπισλ αιιά θαη μπιόγιππησλ θαη ζαλ θαύζηκε ύιε.

Σα θύιια θαη ηα θιαδηά ηεο ειηάο πνπ

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δσνηξνθή θαη θαύζηκε ύιε ζαλ

πξώηε ύιε γηα παξαζθεπή ιηπάζκαηνο.

ηε βηνκεραλία γηα παξαζθεπή πξντόλησλ κε

ζπζηαηηθό ην ιάδη.



Ση θηηάμακε….

1. Αξσκαηηθό ειαηόιαδν





2. απνύληα





Σν ειαηόιαδν βνεζά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ, ησλ

εζσηεξηθώλ καο νξγάλσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο θαξδηάο, αθνύ

πξνιαβαίλνπλ θαη παίξλνπλ ηε ζέζε από ηα βιαβεξά δσηθά

ιίπε, ηα νπνία είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζπγθέληξσζε ιίπνπο

ζηελ θαξδηά θαη νδεγνύλ ζην έκθξαγκα.

Οη ειηέο πεξηέρνπλ νπζίεο

πνπ πηζηεύεηαη όηη καο

βνεζνύλ ελάληηα ζηνλ θαξθίλν,

ηηο πνιπθαηλόιεο.



Tν ειαηόιαδν πέπηεηαη εύθνια

θαη βνεζά επίζεο ζηελ πέςε θαη

άιισλ ιηπαξώλ πιώλ.

πκβάιιεη ζηελ θαζπζηέξεζε

ηεο γήξαλζεο.

πκβάιιεη ζηελ παξεκπόδηζε

θαξδηαθώλ παζήζεσλ,



Σξώγνληαο πγηεηλά







Η ειηά θαη ν ζπκβνιηζκόο ηεο

Ζ ειηά, δέληξν πνιύηηκν θαη

αγαπεκέλν ησλ Διιήλσλ θαη

ησλ άιισλ ιαώλ ηεο

Μεζνγείνπ.

Θεσξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα

ζετθό δώξν , ζύκβνιν

εηξήλεο, πξνζηαζίαο θαη

γνληκόηεηαο.

Γέληξν ηνπ θαινύ ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλαγέλλεζε θαη ην

θσο. ύκβνιν εηξήλεο θαη λίθεο, ζύκβνιν αζαλαζίαο θαη

επθνξίαο.



Ζ ειηά γηα ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο

ήηαλ ζύκβνιν ησλ Οιπκπηαθώλ

ηδεσδώλ, ηεο εηξήλεο, ηεο ζνθίαο

θαη ηεο λίθεο.

Γη’ απηό θαη ην κνλαδηθό βξαβείν

πνπ έπαηξλε ν Οιπκπηνλίθεο

ήηαλ έλα ζηεθάλη από θιαδί ειηάο

ν <<Κόηηλνο>>.

Σν ειαηόιαδν ήηαλ ην βξαβείν γηα

ηνπο ληθεηέο ησλ πεξίθεκσλ

Παλαζελατθώλ αγώλσλ, πνπ

γίλνληαλ πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο

Αζελάο.



Η ειηά θαη ην ιάδη ζηελ νξζόδνμε 

ρξηζηηαληθή ζξεζθεία
Ζ ειηά από ηα αξραία ρξόληα ζεσξνύληαλ ηεξό δέληξν θαη

δέληξν ηνπ θαινύ, δέληξν ηεο αθζνλίαο θαη ηεο γνληκόηεηαο.

ήκεξα ε ειηά θαη ην ιάδη έρνπλ πνιύ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ

εθθιεζία καο θαη ζηηο ηειεηέο ηεο.

Σν ιηόθιαδν ηεο Κπξηαθήο

ησλ Βαΐσλ
(Έλα έζηκν ζε πνιιά κέξε ηεο

Κξήηεο)



Ζ ειηά ζηα ζηέθαλα ηνπ γάκνπ.

Σν ιάδη ζην κπζηήξην ηνπ

επρειαίνπ.

Σν ιάδη ζηε βάπηηζε.

Σν ιάδη ζηα θαληήιηα.



H ειηά ζηνπο αξραηνειιεληθνύο κύζνπο

Διηά, δέληξν γλσζηό από ηα

αξραία ρξόληα.

Πνιιέο κπζνινγηθέο

εθδνρέο ππάξρνπλ γηα ηελ

πξνέιεπζε ηεο ειηάο ζηνλ

ειιαδηθό ρώξν.

Ο πνιηηηζκόο πνπ

δεκηνύξγεζε είλαη

ζπλδεδεκέλνο κε ηε

γεσξγία θαη ηελ παξαγσγή

αγαζώλ, όπσο ην ιάδη, ην

ζηηάξη, ην θξηζάξη θαη ην

θξαζί.
Ερσθρόμορθη σδρία με ηην

παράζηαζη ηοσ αγώνα

Αθηνάς και Ποζειδώνα



Οη άλζξσπνη ηεο επνρήο

εθείλεο γηα λα εμεγήζνπλ

ηελ παξαγσγή όισλ

απηώλ ησλ ζεκαληηθώλ

πξντόλησλ πίζηεπαλ όηη

πξνέξρνληαη από ηνπο

ζενύο νη νπνίνη

δηαθύιαζζαλ ηελ επθνξία

θαη ηε γνληκόηεηα ηεο γεο.

Οη ζενί γηα λα βνεζήζνπλ

ηνπο ζηέιλνπλ ηηο

«ζεόηεηεο», νη νπνίεο

δσξίδνπλ ηελ θαιιηέξγεηα

ησλ θαξπώλ ηε ζέζπηζε

ησλ λόκσλ.

Η Αθηνά προζθέρει ζηον Κέκροπα

ηο ιερό δένηρο ηης ελιάς.



Ο πην γλσζηόο αξραίνο

κύζνο πνπ αλαθέξεηαη

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο

είλαη εθείλνο πνπ ζεσξεί ην

δέληξν δώξν ηεο Αζελάο.

Όια μεθίλεζαλ από ηε

δηακάρε αλάκεζα ζηελ

Αζελά θαη ζηνλ Πνζεηδώλα

πνπ κάισζαλ γηα ηελ

θπξηαξρία ηεο Αηηηθήο.

<<O κύζνο ηεο Αζελάο θαη ηνπ Πνζεηδώλα>>



Απνθαζίζηεθε λα πξνζθέξεη ν θαζέλαο από έλα δώξν.

Νηθεηήο ζ΄ απηό ην δηαγσληζκό ζα ήηαλ εθείλνο πνπ ε

πξνζθνξά ηνπ ζα ήηαλ ε πην πνιύηηκε γηα ηελ πόιε.

Ο Πνζεηδώλαο ζεόο

θαη θπξίαξρνο ησλ

ζαιαζζώλ, ζήθσζε

ηελ ηξίαηλά ηνπ θαη

ηελ θάξθσζε ζηνλ

ηεξό βξάρν ηεο

Αθξόπνιεο.



Αικπξό λεξό άξρηζε λα

αλαβιύδεη θαη λα θπιά από

ην βξάρν. Ζ Αζελά έζθπςε

θαη θύηεςε ζηνλ ίδην ηόπν

κηα ειηά.

Μέζα ζε ιίγε ώξα είρε

βιαζηήζεη θαη ην

αζεκνπξάζηλν θύιισκά ηεο

ηνπο είρε όινπο

εληππσζηάζεη. Απηό ήηαλ.

Σέηνην δέληξν δελ ππήξρε

σο ηόηε ζηνλ θόζκν.



Οη άλζξσπνη δελ

κπνξνύζαλ λα

απνιαύζνπλ

καγεηξεκέλν θαγεηό

νύηε κπνξνύζαλ λα

απνιαύζνπλ κία

θσηηζκέλε λύρηα, αθνύ

δελ ππήξρε ην

θαηάιιειν θαύζηκν κε

ηνπο ιύρλνπο ,ην πην

εμειηγκέλν κέζν ηεο

επνρήο.

Οη ππόινηπνη ζενί

έθξηλαλ πσο ην δώξν

ηεο Αζελάο ήηαλ

αλεθηίκεηεο αμίαο.



Παξνηκίεο

Όπνηνο έρεη ζηηάξη, θξαζί θαη ιάδη ζην πηζάξη έρεη ηνπ θόζκνπ ηα 

θαιά θαη ηνπ Θενύ ηε ράξε.

Γίρσο ιάδη, δίρσο μύδη πώο ζα θάλνπκε ηαμίδη.

Ξεθόξησζέ ηε ηελ ειηά, λα ζε θνξηώζεη ιάδη.

Απηόο είλαη ζαλ ην λεξό ζην ιάδη.

Πξώηα ζεκέιηα ηνπ ζπηηηνύ: ςσκί, θξαζί θαη ιάδη.

Ζ ηέρλε ζέιεη κάζηνξα θη ε θάβα ζέιεη ιάδη.

Ζ ειηά ζην κάγνπιν είλαη νκνξθηά θαη ράξε.

Ακπέιη γηα ηελ αθεληηά ζνπ θαη ειηά γηα ηα παηδηά ζνπ.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Δεκνηηθό Σρνιείν

1. Παλαγηώηα Α’

2. αξάληεο Α’

3. Γεκήηξεο Α’ 

4. Παλαγηώηα Β’

5. Νίθνο Β’

6. Χξήζηνο Γ’

7. Παλαγηώηεο Γ’

8. πύξνο Γ’

9. Διέλε Γ’

10.Ζιίαο Γ’

11.πύξνο Δ’

12. Ησάλλα Δ’

13.πύξνο Δ’

14.Παλαγηώηα η’

15.Γηώξγνο η’

Νεπηαγωγείν

1. Αιέμαλδξνο

2. Κσλζηαληίλνο

3. Χαξάιακπνο

4. Μαξία

5. Βαγγέιεο

6. Γηνλύζεο

7. Βαζηιηθή

Η Νεπηαγωγόο: 

Βαζηινπνύινπ Αζαλαζία

Η δαζθάια: 

Σδαλέηνπ Ησάλλα




