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Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

Η καταγωγή του ελαιόδεντρου χάνεται στα βάθη των αιώνων, 
στους θρύλους και τις παραδόσεις των λαών γύρω από τη
Μεσόγειο.
Σύµφωνα µε τη µυθολογία το ιερό αυτό δέντρο ήταν δώρο της

θεάς Αθηνάς κατά τη διάρκεια φιλονικίας της µε τον Ποσειδώνα. 
Προς τιµήν της έδωσαν το όνοµα της στη νεόκτιστη πόλη της
Αθήνας. Στο βράχο της Ακρόπολης υπάρχει ακόµα και σήµερα ένα
ελαιόδεντρο θυµίζοντας το θρύλο.



ΕΛΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ελιά ως αυτοφυές δέντρο - αγριελιά – πρωτοεµφανίστηκε στην
ανατολική Μεσόγειο, εκεί δηλαδή που αναπτύχθηκαν µερικοί από τους
αρχαιότερους πολιτισµούς. Πρόσφατα σε αρχαιολογικές έρευνες στις
Κυκλάδες την καρδιά του Αιγαίου έφεραν στο φως απολιθωµένα φύλλα
ελιάς τα οποία σύµφωνα µε τις σύγχρονες µεθόδους χρονολόγησης
φαίνεται να είναι ηλικίας 5.000 µε 6.000 ετών.



Στην Αρχαία Ελλάδα, η ελιά κατείχε σηµαντική θέση, τόσο στη
διατροφή των πολιτών όσο και στην οικονοµία των πόλεων.

Οι χρήσεις της ελιάς ήταν ποικίλες:

1.Ο καρπός και το έλαιο της ήταν βρώσιµα.
2.Είχε συνδεθεί µε τις αθλητικές δραστηριότητες.
3. Για θρησκευτικές τελετές.
4. Θεραπευτικές χρήσεις .
5. Παραγωγή αρωµάτων και καλλυντικών

σκευασµάτων. 
6. Για το φωτισµό.
7. Την θέρµανση.
8. Στις τέχνες.
9. Στις καθηµερινές τους συναλλαγές.



Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α



ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται το έλαιο που
λαµβάνεται από τους καρπούς της Ελιάς της
Ευρωπαϊκής (Οlea europea) µε µέσα
αποκλειστικά µηχανικά και µεθόδους ή
επεξεργασίες οπωσδήποτε φυσικές, σε
θερµοκρασίες που να µην προκαλούν
αλλοίωση του ελαίου. Το ελαιόλαδο, εξαιτίας
των θρεπτικών και βιολογικών του ιδιοτήτων
αποτελεί ένα βασικό συστατικό στο

διαιτολόγιο
των κατοίκων ορισµένων περιοχών της γης
από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα. Πολλοί
ιστορικοί ήδη αναφέρονταν στις θρεπτικές και
θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιόλαδου και στη
χρησιµοποίηση του από τα αρχαία χρόνια.



Το ελαιόλαδο από την αρχαιότητα ήταν ένα αναπόσπαστο στοιχείο
των διατροφικών, θρησκευτικών, αθλητικών και άλλων συνηθειών
του λαού µας.
Είναι το λάδι που παίρνουµε από τους καρπούς του ελαιόδεντρου

η ποιότητα του και η γεύση του ποικίλουν και εξαρτάται κατά κύριο
λόγω από τη ποικιλία των ελαιόκαρπων που χρησιµοποιήθηκαν για
το κάθε λάδι.



Η πλούσια σύνθεση του σε ευεργετικά συστατικά το έχει καταστήσει
στο πιο σηµαντικό λάδι, συνιστάται η καθηµερινή πρόληψη του
ελαιόλαδου έναντι των άλλων φυτικών λαδιών.

Το ελαιόλαδο µε την γνωστή χρυσοπράσινη όψη, όπου ο Όµηρος το
ονόµαζε “υγρό χρυσάφι” και όχι άδικα αφού στις µέρες µας, µετά από
πολυετής έρευνες σηµαντικών επιστηµονικών µελετών έχει αποδειχτεί
ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία του ανθρώπου.



Σύσταση Ελαιολάδου

Το ελαιόλαδο είναι κυρίως, µείγµα εστέρων της γλυκερίνης
(τριγλυκερίδια) µε τα ανώτερα λιπαρά οξέα, µερικά από τα οποία
είναι ακόρεστα ενώ άλλα είναι κορεσµένα. Εκτός από τα
τριγλυκερίδια το ελαιόλαδο περιέχει µικρές ποσότητες και από
άλλα συστατικά όπως:

ελεύθερα λιπαρά οξέα (προϊόντα υδρόλυσης των τριγλυκεριδίων)
φωσφατίδια (ή φωσφολιπίδια)
στερόλες
αλειφατικές αλκοόλες
φαινόλες
τοκοφερόλες
χρωστικές
πτητικές οργανικές ενώσεις.



Τα συστατικά του ελαιολάδου, διακρίνονται σε σαπωνοποιήσιµα
(τριγλυκερίδια, φωσφολιπίδια, ελεύθερα λιπαρά οξέα, κ.α) και
ασαπωνοποίητα (υδρογονάνθρακες, αλειφατικές αλκοόλες, στερόλες,
φαινόλες, κ.α). Το 98,0-99,5% περίπου των συστατικών
είναι σαπωνοποιήσιµα και το υπόλοιπο µη σαπωνοποιήσιµα.



Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
Το ελαιόλαδο έχει τεράστια οικονοµική, 
κοινωνική, διατροφική και πολιτιστική
αξία.  Είναι ένα έλαιο που παράγεται µε
απόλυτα φυσικό τρόπο, χωρίς τη χρήση
χηµικών διαλυτών ή άλλων πρόσθετων, 
µε άλλα λόγια πρόκειται για το χυµό του
καρπού της ελιάς. Τόσο το λάδι όσο και
οι ελιές περιέχουν µεγάλο ποσοστό
αντιοξειδωτικών ουσιών, που χτίζουν
την άµυνα του οργανισµού και τον
θωρακίζουν απέναντι σε διάφορες
µορφές καρδιοπάθειας και καρκίνου. 
Ως λαός έχουµε µάθει παραδοσιακά να
εκτιµούµε τα προτερήµατα αυτά, και γι' 
αυτό είµαστε και πρώτοι παγκοσµίως
στην κατανάλωση ελαιολάδου, γεγονός
που συνδέεται µε τη µακροζωία µας.



Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε τριγλυκερίδια µε
µονοακόρεστα λιπαρά οξέα, και συγκεκριµένα µε ελαϊκό
οξύ που θεωρούνται ότι πιθανόν εµφανίζουν ευεργετική
επίδραση στην προστασία από καρδιαγγειακά νοσήµατα.

Σε σύγκριση µε το βούτυρο ή τη µαργαρίνη, το ελαιόλαδο
και έχει µικρότερη περιεκτικότητα σε κορεσµένα λίπη. 
Tο ελαιόλαδο περιέχει µικρότερη ποσότητα
πολυακόρεστων λιπαρών οξέων σε σύγκριση µε άλλα
φυτικά έλαια ή τα ιχθυέλαια. Ωστόσο τα απαραίτητα
λιπαρά οξέα για την ανάπτυξη και την προαγωγή της
υγείας.

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ



Το ελαιόλαδο περιέχει πληθώρα µικροσυστατικών µε ιδιότητες
ευεργετικές για την υγεία: βιταµίνη E, πολυφαινόλες, τερπενικά οξέα, 
σκουαλένιο και φυτοστερόλες. 

- H βιταµίνη E αποτελεί σηµαντικό βιολογικό αντιοξειδωτικό, 
εµποδίζοντας σειρά οξειδώσεων στον οργανισµό. 

– Oι πολυφαινόλες είναι ενώσεις που εµφανίζουν αντιοξειδωτική
δράση και έχουν συνδεθεί µε µικρότερη πιθανότητα εµφάνισης
καρδιαγγειακών νοσηµάτων, µερικών τύπων καρκίνου και
φλεγµονής.

- Tα τερπενικά οξέα έχουν αναφερθεί ως ηπατοπροστατευτικοί, 
αντιφλεγµονώδεις και αντικαρκινικοί παράγοντες.

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ



- Tο σκουαλένιο, σε συνδυασµό µε τις πολυφαινολικές ενώσεις και
τα µονοακόρεστα λιπαρά, συµβάλλει στην αντιφλεγµονώδη και
πιθανόν να συνεισφέρει στην αντικαρκινική δράση του ελαιολάδου, 
ιδιαιτέρως κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου.

- Oι φυτοστερόλες θεωρούνται σηµαντικά διατροφικά συστατικά για
την ελάττωση κακής χοληστερόλης, και κατ' επέκταση για την
προστασία από καρδιαγγειακά νοσήµατα, ενώ συγχρόνως
εµφανίζουν αντικαρκινικές και αντιφλεγµονώδεις δράσεις. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός φρουτοχυµός και είναι µοναδικό από
την άποψη ότι µπορεί να καταναλωθεί αµέσως µετά την παραλαβή
του, χωρίς καµία χηµική επεξεργασία. ∆ιακρίνεται για τη µοναδικότητα
του σε σύνθεση και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Συµπερασµατικά, µπορεί να αναφερθεί ότι το ελαιόλαδο είναι
µια σπουδαία λιπαρή ύλη στη διατροφή του ανθρώπου µε
αναµφισβήτητα βιολογική και θρεπτική αξία και για το λόγο αυτό θα
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των διατροφικών µας
συνηθειών. Αποτελεί σηµαντική πηγή εσόδων για την οικονοµία της
χώρας µας, καθώς αποτελεί ένα από τα εξαγόµενα προϊόντα της
Ελλάδας και το κύριο συστατικό που έχει δώσει νέα ώθηση στην
παρασκευή καλλυντικών και καλλωπιστικών προϊόντων παγκοσµίως. 


