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Ιστορικά στοιχεία για την ελιά και το λάδι 

Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιότατους χρόνους, και πιθανότατα κατάγεται από το χώρο της 
ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση, πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα και 
η πρώτη ελιά φυτεύτηκε από την Αθηνά στην Ακρόπολη. 

Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε την ελιά στον ευρωπαϊκό μεσογειακό χώρο. Την 
μετέφεραν είτε Έλληνες άποικοι είτε Φοίνικες έμποροι. Όπως αναφέρει ο Πλίνιος, κατά το 580 π.Χ, ούτε 
το Λάτιο ούτε η Ισπανία ούτε η Τύνιδα γνώριζαν την ελιά και την καλλιέργειά της. 

Ο μύθος της ελιάς στην αρχαία Αθήνα 

Η ελιά αποτελεί ιερό δέντρο από τα αρχαία χρόνια και 
βρίσκεται υπό την προστασία της θεάς Αθηνάς. Όπως μας 
θυμίζει ο αρχαίος μύθος, στον αγώνα μεταξύ των θεών για 
την ανάδειξη του προστάτη των Αθηνών, που έγινε στον ιερό 
βράχο της Ακρόπολης, νικήτρια βγήκε η Αθηνά δωρίζοντας 
στους Αθηναίους την πρώτη ελιά του κόσμου, που φύτρωσε 
εκεί όπου χτύπησε το δόρυ της. Το δέντρο αυτό ήταν χρήσιμο  
για τη διατροφή,  το φωτισμό,  τη θέρμανση , την υγεία και 
τον καλλωπισμό των Αθηναίων.  

Από τότε τα ελαιόδεντρα γύρω από την Αθήνα έγιναν ιερά. Αλίμονο σ' όποιον τολμούσε να τις πειράξει, 
αφού η τιμωρία ήταν ο εξοστρακισμός ή θάνατος. 

Η ελιά ήταν το σύμβολο της Ελλάδας στην αρχαιότητα και το ελαιόλαδο χρησιμοποιούνταν όχι μόνο για 
τις θρεπτικές του αξίες αλλά και για φαρμακευτικούς σκοπούς. Μεταξύ του 7ου και του 3ου αιώνα π.Χ. 
αρχαίοι φιλόσοφοι, φυσικοί και ιστορικοί κατέγραψαν τις βοτανικές του ιδιότητες. Η συμβολική σημασία 
της ελιάς όπως και η κοινωνική και οικονομική αξία του ελαιόλαδου διείσδυσε σε όλους τους τομείς της 
ζωής κατά την αρχαιότητα. 

Η ελιά στην Μινωική Κρήτη 

Η πρώτη καλλιέργεια ελαιόδενδρων στον κόσμο, έγινε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη. Από 
αρχαιοτάτων χρόνων εμφανίζεται στους μύθους, στις παραστάσεις και στην ιστορία των λαών της. Η ελιά 
αποτελούσε ανέκαθεν σύμβολο αγώνων, ευημερίας, ειρήνης, γονιμότητας και ευφορίας. Ιερός καρπός 
των Ελλήνων από την αρχαιότητα. 

Αποδεικνύεται η παρουσία της ελιάς στον ελλαδικό χώρο από τη νεολιθική εποχή. Αλλά και οι πινακίδες 
της Γραμμικής Β’ από τα αρχεία του ανακτόρου της Κνωσού μαρτυρούν την οικονομική σημασία της κατά 
τον 14ο και τον 13ο αι. π.Χ.  Μια τοιχογραφία του ανακτόρου της Κνωσού του 16ου αι. π.Χ. αποτελεί 
θαυμάσια απεικόνιση ελαιώνα. Στην Κνωσό και στις Αρχάνες βρέθηκαν μέσα σε αγγεία κουκούτσια από 
ελιές, ενώ στη Ζάκρο βρέθηκαν ολόκληρες ελιές με τη σάρκα τους, που χρονολογούνται περί το 1450 π.Χ . 
Σε άλλα σημεία της Κρήτης βρέθηκαν ελαιοπιεστήρια υστερομυκηναϊκής ΙΙ και ΙΙΙ περιόδου (1450-1200 
π.Χ.).  Ελιές απεικονίζονται και σε έργα τέχνης της εποχής αυτής.  
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Ολυμπιακοί αγώνες- Παναθήναια 

Το κλαδί της ελιάς ήταν το βραβείο στους Ολυμπιακούς 
αγώνες, από το 776 π.Χ. και συμβόλιζε την ειρήνη και την 
υποχρεωτική ανακωχή στην αρχαιότητα, σε όλο τον κόσμο, 
κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Το έπαθλο των Ολυμπίων ο 
κότινος, το στεφάνι από κλαδί της ιερής αγριελιάς που είχε 
βλαστήσει έξω από τον οπισθόδομο του ναού του Δία στην 
Ολυμπία.  

Η τιμή για τους νικητές στους Παναθηναϊκούς Αγώνες, που 
λάμβαναν χώρα κάθε τέσσερα χρόνια στην Αθήνα για να τιμήσουν την Θεά Αθηνά, την Προστάτιδα της 
πόλης, ήταν αμφορείς γεμάτοι με ελαιόλαδο 
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Το λάδι στις θρησκείες 

Η ελιά, είναι το ιερό δέντρο όλων των θρησκειών, από τους χρόνους της ειδωλολατρίας μέχρι τους 
χρόνους της εμφανίσεως των μονοθεϊστικών θρησκειών της μεσογείου και ιδιαιτέρως της χριστιανικής 
θρησκείας. Η ελιά, είναι ο ολοζώντανος ύμνος της δημιουργίας του Θεού αφού με  το αειθαλές των 
φύλλων της δηλώνει την αθανασία. Είναι το ιερό δέντρο που αγαπούν και διεκδικούν όλοι οι πολιτισμοί 
της μεσογείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

 Η εβραϊκή θρησκεία συνέδεσε την επαρκή παραγωγή ελαιόλαδου με την θεία εύνοια και θεωρούσε την 
ελιά και το λάδι σύμβολα ειρήνης και συμφιλίωσης του ανθρώπου με τον θεό.  

Στην ιουδαϊκή λατρεία, το λάδι αποτελούσε μέρος των προσφορών προς τον Δημιουργό, γι’ αυτό και η 
χρήση ελαιόλαδου στις ειδωλολατρικές τελετές θεωρείτο ως ασέβεια 

Η ελιά έχει κεντρικό ρόλο στη χριστιανική θρησκεία και η αναφορά της στη Βίβλο είναι πάρα πολύ συχνή. 
Δεν είναι τυχαίο πως το περιστέρι φέρνει στον Νώε κλαδί ελιάς. Σύμβολο ειρήνης, ευλογίας και 
ευημερίας. 

Το καντήλι που υπάρχει στα εικονοστάσια και στις εκκλησίες , σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση 
συμβολίζει τη φώτιση και την ελπίδα και χρησιμοποιείται παραδοσιακά μόνο ελαιόλαδο για την καύση, 
αφενός γιατί παλιότερα ήταν το μοναδικό έλαιο που υπήρχε στα σπίτια, αλλά και για να θυμίζει την 
προσευχή του Χριστού στο όρος των ελαιών. 

Για τους ορθόδοξους χριστιανούς, το λάδι, όπως και το σιτάρι και το κρασί, έχει τη σημασία θρησκευτικού 
αγαθού καθώς είναι συνδεδεμένο με τα μυστήρια του Xρίσματος και του Eυχέλαιου. Ακόμα με λάδι ελιάς 
αλείφεται το μωρό στο μυστήριο της βάπτισης ενώ είναι σημαντικός ο ρόλος του στο μυστήριο του 
Ευχέλαιου.  

Με λάδι ελιάς έχριζαν τους βασιλιάδες και τους 
ιερείς ως αντιπρόσωπους του Θεού. 

Η αρχαία χρήση του λαδιού στην ταφική τελετουργία 
έχει διατηρηθεί και στη χριστιανική θρησκεία.  

Για τους ορθόδοξους χριστιανούς, το λάδι, όπως και 
το σιτάρι και το κρασί, έχει τη σημασία θρησκευτικού 
αγαθού, καθώς είναι συνδεδεμένο με τα μυστήρια 
του Xρίσματος και του Eυχέλαιου.  

Η ελιά είναι το μόνο φυτό που αναφέρεται πάνω από 170 φορές στη Βίβλο. Κλαδί ελιάς στέλνει ο Θεός με 
το περιστέρι στον Νώε, σύμβολο του θείου ελέους, της γαλήνης και της ειρήνης. 

 Ιερό σύμβολο του κύκλου της ζωής χρησιμοποιείται σε όλες τις σημαντικές στιγμές και τελετουργίες, 
γέννηση, βάπτιση, γάμο και θάνατο. Πιο συγκεκριμένα, με λάδι ελιάς αλείφεται το μωρό στο μυστήριο 
της βάπτισης ενώ είναι σημαντικός ο ρόλος του στο μυστήριο του Ευχέλαιου. Σύμφωνα με μια άλλη 
ελληνική παράδοση, τα "λαδαδέλφια", άτομα δηλαδή που έχουν δεχθεί το λάδι της βάπτισης από τον ίδιο 
νονό, δεν επιτρέπεται να παντρευτούν 
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Με λάδι ελιάς ανάβουν τα καντήλια στις εκκλησιές μας και παρασκευάζεται το Άγιο Μύρο.  

Στην Παλαιά Διαθήκη ο καρπός της ελιάς αποτελούσε βασικό στοιχείο διατροφής, μέσο φωτισμού, 
καλλωπισμού αλλά και θεραπείας εξαιτίας των μαλακτικών του ιδιοτήτων. 

Στην Καινή Διαθήκη το ελαιόλαδο εξακολουθεί να εκτιμάται ως πολύτιμη πηγή φωτισμού και μέσο 
θεραπείας, ακόμη και ως ένδειξη τιμής, φιλίας και αγάπης!   Επιπλέον οι μαθητές του Χριστού 
χρησιμοποιώντας χρίσματα ελαίου εκδίωκαν τα ακάθαρτα πνεύματα και θεραπεύαν τους ασθενείς. Η 
επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί το ελαιόλαδο σε τρία μυστήρια: στο βάπτισμα, στο χρίσμα και 
στο ευχέλαιο.  

Το Άγιο Μύρο είναι αγιασμένο έλαιο. Τον 4ο αιώνα ονομάστηκε “μύρο”, με την σύνθεση άλλων ευωδών 
υλών, συμβολίζοντας τα ποικίλα και ευώδη χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος . Δεν υπάρχουν σε κανένα 
βιβλίο αναφορές για τα συστατικά που συνθέτουν το Άγιο Μύρο. Όλα τα συστατικά του μαζί με το λάδι 
ανέρχονται στα 57. 
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H ζωή της ελιάς 

Η ελιά θεωρείται ένα από τα μακροβιότερα και πιο εύρωστα δέντρα.  

Τα πρώτα 6 με 7 χρόνια της ζωής της η ελιά δεν παράγει καρπούς, ωστόσο απαιτεί την φροντίδα των 
καλλιεργητών καθώς στην πρώτη αυτή περίοδο γίνεται το κέντρισμα, διαδικασία από την οποία εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό η μελλοντική ανάπτυξη και καρποφορία του δέντρο. Το δέντρο ξεκινά να παράγει 
καρπούς όταν βρίσκεται μεταξύ 7 και 15 ετών και σε πλήρη ανάπτυξη φτάνει στην ηλικία των 30 με 70 
χρόνων.  

Η ελιά φτάνει τα 150 χρόνια και με την ανάλογη φροντίδα και τις κατάλληλες συνθήκες δεν είναι καθόλου 
σπάνιο να φτάσει και τα 1000 χρόνια ζωής. Σε αρκετές περιοχές της Μεσογείου μπορεί να συναντήσει 
κανείς ελιές ηλικίας ακόμη και 3.000 χρόνων. 

 Είναι εντυπωσιακό πως στο Ελληνικό νησί της Κρήτης υπάρχει δέντρο ελιάς που χρονολογείται στα 5.000 
έτη το οποίο και θεωρείται το αρχαιότερο δείγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι καρποί του δέντρου 
αρχίζουν να ωριμάζουν τον Οκτώβριο ενώ η συγκομιδή τους ξεκινά το Νοέμβριο και σε πολλές περιοχές 
διαρκεί ως το Μάρτιο .  
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Τύποι ελαιοτριβείων 

    Τα ελαιοτριβεία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις μεθόδους που ακολουθούν. Αυτά που 
χρησιμοποιούν την παραδοσιακή μέθοδο επεξεργασίας, αυτά που χρησιμοποιούν το φυγοκεντρικό 
σύστημα τριών φάσεων και  τέλος, αυτά με το ίδιο σύστημα δύο φάσεων. 

 

    Η παραδοσιακή μέθοδος επεξεργασίας ελαιολάδου είναι μια ασυνεχής  διαδικασία κατά την οποία 
παράγονται ελαιόλαδο, υγρά απόβλητα και στερεά απόβλητα. Ο ελαιόκαρπος υποβάλλεται σε υδραυλική 
πίεση που σταδιακά φτάνει τα 300 – 500 kg/cm2 ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του καρπού όπως η 
ωριμότητά του και το είδος του. Κατά την διάρκεια της συμπίεσης του ελαιόκαρπου, το μίγμα ελαιόλαδο 
– νερό κυλάει και συλλέγεται στο κέντρο των μύλων. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, τα στερεά υπολείμματα 
διαχωρίζονται από το μίγμα ελαιόλαδου – νερού. Το μίγμα αυτό επεξεργάζεται περαιτέρω με την μέθοδο 
την καθίζησης και αργότερα με φυγοκέντριση. 

 

     Η 3-φασική διαδικασία, που αντικαθιστά την παραδοσιακή μέθοδο, χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα 
για την εξαγωγή του ελαιολάδου. Ουσιαστικά αυτή η μέθοδος εκμεταλλεύεται την διαφορά του ειδικού 
βάρους ανάμεσα στο νερό και στο λάδι. Οι αλεσμένες ελιές τοποθετούνται σε ένα 3-φασικό ελαιουργικό 
συγκρότημα που αποτελείται από μια σειρά φυγοκεντρικών διαχωριστών οριζόντιου άξονα, όπου 
διαχωρίζονται τα διάφορα κλάσματα.        Ο φυγοκεντρικός αυτός διαχωριστής χωρίζει την ελαιοζύμη σε 
τρεις χωριστές φάσεις, τον ελαιοπυρήνα, το ελαιόλαδο και τα φυτικά υγρά και νερά. Είναι συνεχούς 
λειτουργίας, με τη λάσπη, να ωθείται συνεχώς έξω από τον ελαιοδιαχωρηστή, με τη βοήθεια κοχλία 
μεταφοράς. Με το σύστημα τριών φάσεων η ελαιόπαστα διαχωρίζεται σε φυτικά υγρά, λάδι και πυρήνα. 
Στο σύστημα αυτό για την εξαγωγή του ελαιολάδου απαιτείται προσθήκη νερού (1λίτρο για κάθε κιλό 
ελαιοζύμης) για καλύτερο διαχωρισμό των συστατικών.  

 

     Στη 2-φασική διαδικασία, τα τελικά προϊόντα είναι το ελαιόλαδο και ο ελαιοπυρήνας στον οποίο 
ενσωματώνονται τα απόνερα Με τα συστήματα δύο φάσεων, τα απόβλητα ελαττώνονται αρκετά 
δραστικά σε σχέση με τα συστήματα τριών φάσεων. Η αναλογία καρπού αποβλήτων που στα 
φυγοκεντρικά συστήματα τριών φάσεων είναι 1:1 ή 1:1,2 στα φυγοκεντρικά δύο φάσεων μειώνονται στο 
1:0,2 ή 1:0,15. 
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ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ 
 

ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ Σ. & Ν. ΟΕ                 Νέο Χωριό 
 

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ        Βρύσες 
 

ΑΦΟΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΞΕΝΑΚΗ 
ΕΕ        

Καλύβες 
 

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α. - 
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Σ. ΟΕ     

Άγιοι Πάντες 
 

ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ        Άγιοι Πάντες 
 

ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Βαφές 
 

ΣΚΟΥΒΑΚΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ     Κουρνάς 
 

ΝΙΚΟΛΟΖΑΚΗΣ Δ ΚΩΝΣΤ       Νέο Χωριό 
 

ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ 
ΜΑΝΟΥΣΟΣ     

Βρύσες 
 

ΜΠΛΑΖΑΚΗΣ Γ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      

Φρες 
 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΑΔΕΛΦΟΙ  
ΜΕΛΙΣΣΑΚΗ ΟΕ   

Τσιβαράς 
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Η επεξεργασία του ελαιολάδου 

Η επεξεργασία του ελαιολάδου περιλαμβάνει σήμερα τα εξής  βασικά στάδια: 

1.Παραλαβή του καρπού 

Μετά τη συγκομιδή οι ελιές παραδίδονται στις μεταποιητικές μονάδες 
για επεξεργασία το ταχύτερο δυνατόν. Η μεταφορά τους γίνεται σε 
πλαστικά τελάρα (κλούβες) με οπές αερισμού ή πλαστικούς σάκους.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταφορά με πλαστικά  τελάρα 
(κλούβες) είναι η καλύτερη, γιατί ο καρπός μπορεί και «αναπνέει και 
δεν ανάβει». Στο ελαιουργείο, πρέπει να κατεργάζεται αμέσως.  Σε 
περίπτωση που χρειάζεται να αποθηκευτεί ο καρπός θα πρέπει να είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
σε χώρο ξηρό και με καλό αερισμό. 

2. Πλύσιμο 
Οι ελιές τοποθετούνται αρχικά σε χοάνη παραλαβής ελαιοκάρπου και 
στη συνέχεια με μεταφορική ταινία οδηγούνται στο αποφυλλωτήριο, 
όπου απομακρύνονται τα φύλλα και άλλα ξένα υλικά. Ακολουθεί 
πλύσιμο για την απομάκρυνση ξένων υλών (σκόνη, χώμα, κ.λ.π.). Το 
νερό μπορεί να ανακυκλωθεί μετά από κατακρήμνιση ή διήθηση των 
στερ εών συστατικών του. Απαιτούνται περίπου 100-120 lt νερού για 
την πλύση 1000 kg ελαιοκάρπου. Μετά το πλύσιμο ακολουθεί η 
άλεση του καρπού σε ελαιόμυλο ή σπαστήρα. 

3. Σπάσιμο-άλεση ελαιόκαρπου 
Στα παραδοσιακά ελαιοτριβεία η άλεση του καρπού γίνεται με 
κυλινδρικές μυλόπετρες. Στις σύγχρονες μονάδες χρησιμοποιούνται 
μεταλλικοί μύλοι, σφυρόμυλοι και σπαστήρες με οδοντωτούς 
δίσκους. Εάν οι ελιές που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι 
παγωμένες ή πολύ ξηρές, προστίθεται μια μικρή ποσότητα νερού 
(100-150 l ανά 1000 kg καρπού)  

4. Μάλαξη 
Μετά την άλεση, η ελαιοζύμη αναμιγνύεται στο μαλακτήρα μετά την 
προσθήκη ζεστού νερού. Η μάλαξη  αποτελεί βασικό στάδιο της 
επεξεργασίας και συντελεί στην συνένωση των μικρών 
ελαιοσταγονιδίων με μεγαλύτερες σταγόνες λαδιού. Για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας η ελαιοζύμη θερμαίνεται στους 28-
30ºC. Στο μαλακτήρα προστίθεται νερό μέχρι και 100 % της 
ποσότητας της ελαιοζύμης, πριν την εξαγωγή του ελαιόλαδου σε 
διφασικό ή τριφασικό φυγοκεντρικό σύστημα. 

 

5. Παραλαβή του ελαιόλαδου  
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Ποικιλίες ελιάς 

Καλαμών 
 Η ελιές καλάμων ανήκουν στο είδος των επιτραπέζιων. Το 
δένδρο έχει ύψος  από 7 έως 10 μέτρα και έχει ζωηρή 
βλάστηση με μεγάλα φύλλα, καθώς επίσης μπορεί να 
αντέξει σε όλες τις θερμοκρασίες κλίματος δίνοντας 
εξαιρετικούς καρπούς.  . Η συγκομιδή γίνεται μόνο όταν το 
χρώμα του καρπού έχει γίνει εντελώς μαύρο. Η 
περιεκτικότητα σε λάδι είναι 15-20%. Κύρια χρήση της 
είναι κονσερβοποιημένη ως «χαρακτές ξυδάτες» με 
παγκόσμια φήμη και εκτίμηση 

Κορωνέικη 
Είναι η πιο γνωστή ποικιλία ελιάς στην Ελλάδα αφού της 
αντιστοιχεί το 60% της ελληνικής παραγωγής. Είναι ευρέως 
γνωστές με τα ονόματα: κρητικιά, κορωνιά, κορώνι, 
βάτσικη, λαδολιά, βιανίτικη και ψιλολιά.  .  Το δένδρο είναι 
πλαγιόκλαδο με ύψος από 5 έως 7 μέτρα. Παρά  το γεγονός 
ότι χρειάζεται ελάχιστη φροντίδα και μπορεί να αντέξει σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, είναι αυτό που δίνει την καλύτερη 
ποιότητα λαδιού σε σχέση με άλλες ποικιλίες. Η 
περιεκτικότητα της ελιάς σε λάδι είναι 27%. 

Αθηνολιά 
Άλλες ονομασίες της ποικιλίας αυτής είναι: τσουνάτη, 
μαστοειδής , μουρατολιά, μαστολία. Το δένδρο είναι 
ορθόκλαδο με ύψος να ποικίλει από 6 έως 8 μέτρα. Είναι 
ανθεκτική στο ψύχος καιευδοκιμεί σε μεγάλα υψόμετρα. 
Η ποικιλία αυτή ωριμάζει αργά και η συγκομιδή της 
γίνεται από το τέλος Δεκεμβρίου έως τις αρχές 
Ιανουαρίου. Ο καρπός της είν  αι μεσαίου μεγέθους με 
οβάλ σχήμα. Το λάδι από Αθηνολιά είναι εξαιρετικής 
ποιότητας με χαμηλή οξύτητα και η περιεκτικότητα σε 
λάδι είναι 28,3%. 

Λαδολιά  
Συνωνυμίες της ποικιλίας αυτής είναι: τσουνάτη, κουτσουρελιά, λιανολία, χοντρή, πάτρινή ή πατρινιά, 
κουρελιά και κουρτελιά.  Το δένδρο είναι ορθόκλαδο με ύψος να φτάνει τα 5-7 μέτρα, δεν ευδοκιμεί σε 
υψόμετρα πάνω από 500μ.  Η Λαδολιά είναι απαιτητική στην εδαφική υγρασία και στα θρεπτικά 
στοιχεία.Ο καρπός της ωριμάζει από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Η Λαδολιά έχει 
υψηλό δείκτη απόδοσης ελαιόλαδου εξαιρετικής ποιότητας με χαμηλή οξύτητα επίσης. Η σχέση 
σάρκας/πυρήνα είναι 5:1.Η περιεκτικότητα σε λάδι είναι 25%.  
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Αμφίσσης 
Η ποικιλία αυτή καλλιεργείται σε ύψος μέχρι 600 μέτρα. 
Είναι παραγωγική σε ευνοϊκές συνθήκες, απαιτητική σε 
εδαφική υγρασία, καιι έχει Σχετική αντοχή στο κρύο. Η 
συγκομιδή της ποικιλίας αυτής εξαρτάται από το πόσο 
ώριμος είναι ο καρπός της. Το μέγεθος της ελιάς αυτής 
είναι επίσης αρκετά αυξημένο όπως αντιστοίχως και το βάρος    της. Λόγω του γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
αυτή ποικιλία δίνει σχετικά χαμηλότερης ποιότητας ελαιόλαδου συγκριτικά με άλλες ποικιλίες, 
χρησιμοποιείται κυρίως σαν ελιά ή πατέ.  

Αμυγδαλολιά 
Η ποικιλία αυτή είναι γνώστη και με τα ονόματα: 
αμυγδαλοραχάτη, ισπανική, κουρομύτα και στραβομύτα.  
Καλλιεργείται  κυρίως στην Αττική και  στη Φωκίδα. Το 
δένδρο είναι μικρής ανάπτυξης και προσαρμόζεται σε 
χαμηλά θαμνώδη σχήματα. Η περιεκτικότητα σε λάδι 18-20% 
και η σχέση σάρκας καρπού/πυρήνα 5,5-6,5:1  
 

Βαλανολιά 
Η Βαλανολιά (ή βολάνα, κολοβή, μυτιληνιά) καλλιεργείται στη 
Μυτιληνη στο 70% των ελαιώνων. Το δένδρο έχει ύψος από 6 
έως 8 μέτρα και ο καρπός του έχει σχήμα όμοιο με το βελανίδι. 
Επίσης ο καρπός έχει περιεκτικότητα σε λάδι 22% με την σχέση 
σάρκας/πυρήνα να είναι 6,1 :1. Θεωρείται απ’ τις καλύτερες 
ποικιλίες.  
 

 

Λιανολιά Κέρκυρας 
Η ποικιλία αυτή είναι γνωστη και ως σουβλολιά, μερολιά και λαδολιά. Το 
δένδρο είναι ψηλόκορμο ύψους 12-14 μέτρων περίπου. Η περικτικότητα σε 
λάδι 25% και η σχέση σάρκας/πυρήνα είναι 5:1. Είναι απαιτητική σε 
υγρασία, ευαίσθητη στο δάκο και ελάχιστα απαιτητική στην ποιότητα του 
εδάφους. 
 

Κονσερβολιά 
Η Κονσερβολιά είναι γνωστη και ως:  Αμφίσσης, Αγρινίου, Άρτα, Βοιωτική, Κορομηλάτη, Μηλολιά, 
στρογγυλολιά και χοντρολιά, είναι ένα δένδρο όπου αναπτύσσεται σε ύψος 6 με 10 μέτρα. Ο καρπός 
ανήκει στη μεγαλόκαρπη ποικιλία με σχέση σάρκας/πυρήνα 7-9:1 και με περιεκτικότητα σε λάδι 15-20%. 
Η ποικιλία αυτή αποτελεί την πιο διαδεδομένη βρώσιμη ποικιλία. 
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Μεγαρείτικη 
Η  ποικιλία αυτή είναι γνωστη με πολλα ονόματα βάση της 
περιοχης: Βοβωδίτικη(Αιγιαλεία), Λαδολιά(Κυνουρία),  
Περαχωρίτικη(Βοιωτία), Χοντρολιά(Αίγινα). Καλλιεργείται κυρίως 
στην  Αττική(Μέγαρα),Βοιωτία(Θήβα)και Πελλοπόνησσο. Το 
δένδρο είναι πλαγιόκλαδο, μετρίου ύψους(5-8m).Τα φύλλα έχουν 
χαρακτηριστική στροφή προς τα κάτω. Ανθεκτική στη ξηρασία και 
ευαίσθητη στο ψύχος, στο φλοιοφάγο και ανθεκτική στη 
φυματίωση. 
 

Θρουμπολιά 
Η ποικιλία της Θρουμπολιάς είναι γνωστη επίσης με τα ονόματα: 
θασίτικη, ασκούδα, λαδολιά, ντόπια, ξανθολιά, ρεθεμνιώτικη και 
χοντρολιά. Το δένδρο είναι ορθόκλαδο και ποικίλει από 6 έως 10 
μέτρα ύψος. Ακόμη είναι απαιτητική σε υγρασία και γόνιμο 
έδαφος, καθως έχει και αυξημένες απαιτήσεις σε ψύχος. Είναι 
ευαίσθητη στο κυκλοκόνιο, η περιεκτικότητα της σε λάδι είναι 20-
28% με σχέση σάρκας και πυρήνα 4,7:1. 
 

Ξένες ποικιλίες 

Picual 
Η ποικιλία picual είναι ισπανικής καταγωγής με δένδρο ζωηρής ανάπτυξης καρποφόρων βλαστών. Το 
δένδρο δεν αντέχει σε αργιλώδη εδάφη και στη ξηρασία, όμως είναι ανθεκτικό στη φυματίωση, στο δάκο 
και στο κυκλοκόνιο καθώς η μεγάλη παραμονή του ώριμου καρπού στο δένδρο είναι ένα ακόμη 
χαρακτηριστικό της ποικιλίας αυτής. Η περιεκτικότητα σε λάδι 23,8-29,7% και η σάρκα καταλαμβάνει το 
78,7-85,5%του καρπού. 
Mαnzanilla 
Η καταγωγή αυτής της ποικιλίας είναι από το Dos Hermanas της Σεβίλλης στην Ισπανία. Το δένδρο είναι 
μέτριου μεγέθους, ζωηρό και πλαγιόκλαδο. Προσαρμόζεται άριστα στις συνθήκες της Kρήτης με 
αποδόσεις που υπερβαίνουν της κορωνεϊκης, δεν είναι απαιτητική, έχει αντοχή στη ξηρασία, μειωμένη 
αντοχή στο ψύχος και αντοχή  στο κυκλοκόνιο. Η σχέση σάρκας/καρπού είναι 6,5-9,5:1 και περιεκτικότητα 
σε λάδι 20%. 
Gordal 
Είναι Ισπανική ποικιλία και είναι απαιτητική στο κλίμα και το έδαφος. Συγκομίζεται λίγο πριν την αλλαγή 
χρώματος. Η σχέση σάρκας/πυρήνα είναι 8:1 και η περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι είναι πολύ μικρή. 
Ascoliano 
Το μέγεθος του καρπού είναι ικανοποιητικό με σχέση σάρκας/πυρήνα να είναι 8,2:1. Είναι εκλεκτή 
βρώσιμη ελιά με περιεκτικότητα σε λάδι 20%. Άριστοι καρποί στη κονσερβοποίηση αλλά αν 
επεξεργαστούν σε άλμη συρρικνώνονται. Τα δένδρα είναι ανθεκτικά στο κυκλοκώνιο, τη βακτηρίωση και 
στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. 
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Ποιότητες ελαιολάδου που κυκλοφορούν στο εμπόριο 

Τα ελαιόλαδα που κυκλοφορούν στο εμπόριο διακρίνονται σε βρώσιμα και σε βιομηχανικά. 

Τα πρώτα διακρίνονται βασικά σε παρθένα ελαιόλαδα και σε απλά ελαιόλαδα. Τα τελευταία είναι τα 
μίγματα παρθένου ελαιολάδου με εξευγενισμένο ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο. Ανάλογα με το στάδιο 
ωρίμανσης των ελαιών,ορισμένα παρθένα ονομάζονται αγουρέλαια. 

1.Παρθένο ελαιόλαδο: Λαµβάνεται από τον καρπό της ελιάς  αποκλειστικά µε µηχανικές και φυσικές 
µεθόδους . Οι μόνες επεξεργασίες που έχουν γίνει είναι η πλύση, η καθίζηση, η φυγοκέντρηση  και η 
διήθηση. Η μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας του είναι οι 33ο C, έτσι δεν υποβαθµίζεται η ποιότητά 
του. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

 α) Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: Η πιο φυσική κατηγορία ελαιόλαδου με τέλειο άρωμα και γεύση. Η 
οξύτητά του δεν ξεπερνά το 0,8ο . Έχει έντονη φρουτώδη γεύση και άρωμα φρεσκοκομμένου καρπού 
ελιάς.  

β) Παρθένο ελαιόλαδο: Φυσικό ελαιόλαδο με ευχάριστη γεύση και οσμή του οποίου η οξύτητα 
κυμαίνεται έως 2ο . Είναι επίσης πολύ καλής ποιότητας ελαιόλαδο. 

2. Ραφινέ (ή εξευγενισμένο) ελαιόλαδο: Προκύπτει από επεξεργασία (εξουδετέρωση, απόσµηση, 
αποχρωµατισµό)  κακής ποιότητας παρθένου ελαιολάδου. Είναι ανοιχτόχρωμο, άοσμο, άγευστο και λόγω 
της επεξεργασίας του, έχει χάσει τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά του. 

3. Ελαιόλαδο: Είναι μίγμα επεξεργασμένου (ραφιναρισμένου) ελαιόλαδου και παρθένου προκειμένου να 
βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά του. Έχει οξύτητα που δεν ξεπερνά το 1,5ο αλλά δεν προσδιορίζεται η 
αναλογία ανάμιξης. 

4. Πυρηνέλαιο: Λαμβάνεται από τον πυρήνα του καρπού της ελιάς µε χηµικές µεθόδους και έχει οξύτητα 
μικρότερη  από 1,5%. Σε κάποιες βόρειες χώρες και στην Αμερική το καταναλώνουν αντί του ελαιόλαδου, 
ωστόσο η ποιότητά του δεν συγκρίνεται με το καλής ποιότητας ελαιόλαδο. 

5. Βιολογικό λάδι: Προέρχεται από ελαιώνες όπου εφαρμόζονται οι αυστηροί κανόνες βιολογικής 
καλλιέργειας, χωρίς  λιπάσματα και ψεκασμούς.  Επίσης, δε δέχεται κανένα είδος επεξεργασίας κατά την 
έκθλιψη του ελαιοκάρπου, τη διατήρησή του και την εμφιάλωσή του .  
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Ποιοτικός έλεγχος του ελαιολάδου 

Με τον βασικό έλεγχο εξετάζεται η καταλληλότητα του ελαιολάδου και κατηγοριοποιείται με βάση τις 
τιμές των: 

• Υπεροξειδίων 
• Οξύτητας 
• Προφίλ λιπαρών οξέων-ετικέτα λαδιού. Με το προφίλ λιπαρών οξέων είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός κάθε λιπαρού οξέως που περιέχεται στο λάδι και η μερική κατηγοροποίηση του 
λαδιού.(π.χ cis-trans,Ω3-Ω6 και άλλα) 

• Μέτρηση βιταμίνης Ε 
• Προσδιορισμός της βιταμίνης Ε σε κάθε είδους δείγμα. 
• Πολυφαινόλες 
• Ανάλυση πολυφαινολών στο ελαιόλαδο. Περιλαμβάνει πολυφαινόλες στο σύνολο ως 

τυροσόλη,ελαιοευρωπαϊνη και ελαιοκανθάλη. 
• Γευσιγνωσία ελαιολάδου. Για την εξέταση του ελαιολάδου,το δείγμα ελέγχεται από εσωτερικό 

πάνελ εξειδικευμένων επιστημόνων 
 

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης του ελαιολάδου έχουν καθοριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο 
Ελαιολάδου (ΔΣΕ) και βασίζονται σε τρεις βασικούς παράγοντες: 

1.Οξύτητα 

Η οξύτητα είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για τους επαγγελματίες αλλά και τους απλούς 
καταναλωτές. Καθορίζει την ποιοτική κατάταξη, τη διαβάθμιση αλλά και την τιμή του ελαιολάδου. Ο 
βαθμός οξύτητας του ελαιολάδου υποδηλώνει την περιεκτικότητα του προϊόντος σε ελαϊκό οξύ. Γενικώς, 
βρώσιμο ελαιόλαδο θεωρείται, με βάση της οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, εκείνο που η 
οξύτητά του δεν ξεπερνά τους 3.3 βαθμούς (3.3%). Στις ελληνικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές καλό λάδι 
θεωρείται εκείνο που η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 0.5% σε περιεκτικότητα ελαϊκού οξέος (0.5 βαθμούς). 

2.Οξείδωση 

Είναι η λεγόμενη «τάγγιση» του ελαιολάδου, αλλοίωση σοβαρότατη, που συνδέεται κυρίως με τις 
ακατάλληλες συνθήκες στις οποίες εκτίθεται το λάδι μετά την εξαγωγή του από το ελαιοτριβείο 
(ακατάλληλα δοχεία αποθήκευσης, έκθεση στον ήλιο κλπ). Ο προσδιορισμός της οξείδωσης γίνεται με 
εργαστηριακές μετρήσεις και κυρίως με τη μέτρηση του αριθμού των υπεροξειδίων. 

3.Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Χρώμα – Οσμή – Γεύση 

Το χρώμα του ελαιολάδου καθορίζεται κυρίως από τις χρωστικές ουσίες, που επικρατούν στον καρπό τη 
στιγμή της συγκομιδής του. Το ελαιόλαδο είναι πράσινο στην αρχή της περιόδου συγκομιδής, όταν 
προέρχεται από άγουρο ελαιόκαρπο. Το ελαιόλαδο από ώριμο ελαιόκαρπο έχει κίτρινο προς χρυσό 
χρώμα, Ενώ όταν ο καρπός είναι υπερώριμος, το ελαιόλαδο, που εξάγεται, έχει φαιό χρώμα. Σημαντικό 
ρόλο για τον καθορισμό του χρώματος του ελαιολάδου παίζει και το όλο σύστημα σύνθλιψης του 
ελαιοκάρπου και εξαγωγής του λαδιού, δηλαδή ο τύπος του ελαιοτριβείου. 
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Πως πρέπει να γίνεται η αποθήκευση και η κατανάλωση του λαδιού;  

Πρώτη είναι η αποθήκευση στο ελαιοτριβείο όπου μπορεί να παραμείνει για ελάχιστο χρόνο, όσος 
χρειάζεται για φορτωθεί και να πάρει τον δρόμο για τον παραγωγό οπού θα καταναλωθεί ή θα πουληθεί 
αργά η γρήγορα στους τελικούς καταναλωτές ή στους εμπόρους.  

Μπορεί όμως να παραμείνει στις αποθήκες του ελαιοτριβείου για λιγότερο ή περισσότερο χρόνο 
περιμένοντας τους εμπόρους. 

Κατά την εμπορεία θα μπει σε άλλα δοχεία ή δεξαμενές για να φτάσει στην βιομηχανία απ’ όπου ύστερα 
από λιγότερες ή επεξεργασίες θα φτάσει τον τελικό καταναλωτή.  

Το λάδι είναι ευαίσθητο προϊόν. Το χαρακτηριστικά του άρωμα, γεύση και χρώμα και ορισμένες 
φυσικοχημικές σταθερές του απαιτούν μεγάλη προσοχή στην αποθήκευσή και στην διαχείρισή του. Κι 
αυτό αφορά τα μέσα αποθήκευσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την μεταχείριση του. 

Το νέο λάδι που παραλαμβάνεται από το ελαιοτριβείο δεν είναι ακόμη βρώσιμο. Οι επεξεργασίες του 
ελαιόκαρπου παράγουν από τις κυτταρίνες της σάρκας του , πολύ μικρά σωματίδια που μένουν στο λάδι 
υπό μορφή αιωρήματος. 

Για αυτό η πρώτη αποθήκευση θα ήταν καλό να γινότανε σε κυλινδρικά δοχεία με ανεστραμμένο κωνικό 
πάτο και με κατάλληλη στρόφιγγα τοποθετημένη πάνω από την βάση του κώνου για την μετάγγιση του 
λαδιού τουλάχιστον μετά από 10-15 μέρες και την απομάκρυνση της μούργας. 

Τα καλύτερα δοχεία και τα πιο υγιεινά για την μεταφορά και την αποθήκευση του λαδιού είναι το 
ανοξείδωτο ατσάλι και το σκούρο γυαλί, για να μην περνάει το φως . 

 

Πως γίνεται νοθεία στο ελαιόλαδο; 

Η πρώτη ένδειξη για νοθεία αποτελεί το χρώμα και 
η γεύση του ελαίου. Το χρώμα του ελαιόλαδου είναι 
χαρακτηριστικό και ανάλογα με την ποικιλία του μπορεί 
να είναι από ανοιχτό έως σκούρο πράσινο. Η 
σημαντικότερη όμως ένδειξη είναι η γεύση και το άρωμα. 
Τα νοθευμένα έλαια με σπορέλαια έχουν συνήθως οσμή 
τηγανητής πατάτας, ειδικά όταν η νοθεία έγινε με 
ηλιέλαιο. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο έχει 
χαρακτηριστική φρουτώδη οσμή ελιάς ενώ η γεύση του 
είναι συνήθως πικρή ή πικάντικη ανάλογα με την 
ποιότητα του. 

Το ελαιόλαδο μοιάζει, σε γενικά χαρακτηριστικά, µε τ' άλλα φυτικά λάδια , είναι δυνατό να υπάρξει 
νοθεία χωρίς αυτή να γίνει αντιληπτή από τον καταναλωτή. Ιδιαίτερα, μικρές ποσότητες ξένων λαδιών 
είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές ακόμη και από εξειδικευμένα άτομα, µε οργανοληπτικό τρόπο. 

Χωρίς αμφιβολία νοθεία του ελαιόλαδου µε φθηνότερα λάδια γίνονταν, σε μεγάλη έκταση και κατά το 
παρελθόν. Από τα πιο γνωστά λάδια τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί, μέχρι σήμερα, για τη νοθεία του 
ελαιόλαδου , όπως είναι το πυρηνέλαιο, το καλαμποκέλαιο, το φυστικέλαιο, το σησαμέλαιο, το ηλιέλαιο, 
το σογιέλαιο, και το λάδι της παπαρούνας. 

 

 
17 

 



Διατροφική αξία του ελαιολάδου 

Το ελαιόλαδο δεν κατέχει τυχαία τόσο σημαντική θέση στη μεσογειακή διατροφή. Η διατροφική του αξία 
ήταν αυτή που ανέδειξε τη σημασία του στην καθημερινότητά. 

Ελαιόλαδο είναι ισχυρό όπλο κατά των χρόνιων ασθενειών και συμβάλλει στην: 

• Μείωση της «κακής" χοληστερόλης στο αίμα. 
• Διατήρηση των επιπέδων  της «καλής» χοληστερόλης στο αίμα. 
• Καλύτερη λειτουργία του εντέρου. 
• Επεξεργασία του έλκους στομάχου και δωδεκαδάκτυλου, αφού διευκολύνει την πέψη. 
• Μείωση του γαστρικού χυμού. 
• Καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου από τον οργανισμό. 
• Πρόληψη του καρκίνου. 
• Αναζωογόνηση του δέρματος. 

 
Υγεία του εγκεφάλου 
Ιδιαίτερα το ποιοτικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο προστατεύει τον εγκέφαλο 
από τον σχηματισμό των πλακών βήτα αμυλοειδούς και των πρωτεϊνικών 
συμπλεγμάτων που προκαλούν το Αλτσχάιμερ. Η ελαιοκανθάλη του 
ελαιόλαδου είναι ένα από τα συστατικά που θεωρείται ότι παίζουν κεντρικό 
ρόλο σε αυτή τη θετική επίδραση. 
Η διατροφική αξία του ελαιόλαδου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην χημική 
του σύσταση.  Το ελαιόλαδο είναι κυρίως μείγμα εστέρων της γλυκερίνης 
(τριγλικερίδια) με τα ανώτερα λιπαρά οξέα. Το μείγμα αυτό αποτελεί το σαπωνοποιήσιμο κλάσμα του 
ελαιόλαδου και αντιστοιχεί στο 99% του ελαίου. Τα ανώτερα λιπαρά οξέα που συναντώνται σε αυτό το 
μείγμα διακρίνονται στα κορεσμένα και στα ακόρεστα, τα δε ακόρεστα στα μονoακόρεστα και στα 
πολυακόρεστα. Η συνήθως συναντώμενη σύνθεση των λιπαρών οξέων στο ελαιόλαδο –σύμφωνα με τα 
όρια που έχει θέσει το διεθνές συμβούλιο Ελαιόλαδου-είναι η εξής: 

Ελαϊκό (μονοακόρεστο): 56  %  -  83% 

Παλμιτικό (κορεσμένο): 7,5 %  -  20% 

Παλμιτελαικό (μονοακόρεστο): 0,3 %  -  3,5% 

Στεατικό (κορεσμένο): 0,5%  -  5% 

Λινελαικό (πολυακόρεστο): 3,5%  -  20% 
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Το 1% του  ελαιόλαδου είναι το μη σαπωνοποιήσιμο κλάσμα στο οποίο περιλαμβάνονται πλήθος ουσιών 
που του δίνουν τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά –άρωμα και  γεύση- καθώς  και την 
έντονη θρεπτικότητα του. Ανάμεσα στις ουσίες που περιλαμβάνονται στο μη σωπονοποίησιμο κλάσμα 
του ελαιολάδου είναι: βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, φαινόλες και πολυφαινόλες, τοκοφερόλες, ελευρωπαίνη, 
υδρογονάνθρακες, σκουαλένιο, β-καροτένιο, φυτικές ίνες, μέταλλα, αλκοόλες και άλλα. 

Τα συστατικά αυτά μπορούν να ταξινομηθούν χονδρικά με βάση τις ιδιότητές τους ως εξής: 

• Αντιοξειδωτικές ουσίες: Τοκοφερόλες, φαινόλες και πολυφαινόλες, σκουαλένιο,  β-καροτένιο κ.λ.π.  
• Χρωστικές ουσίες:   Καροτίνες, χλωροφύλλη.  
• Ελευρωπαίνη : Αυξάνει την παραγωγή «πεπσίνης» και διευκολύνει την πέψη και την πέψη των 

πρωτεϊνών. 
• Αλκοόλες :  Εκτιμάται  ότι μέσω της αύξησης έκκρισης χολής βοηθούν στην απομάκρυνση της 

χοληστερόλης. 
• Βιταμίνες :  Βοηθούν κατά διάφορους τρόπους τον οργανισμό. Ειδικότερα όμως η βιταμίνη Ε . 

Όλα τα οφέλη του ελαιόλαδου στον ανθρώπινο οργανισμό είναι αποτέλεσμα των συνδυασμένων 
μοναδικών του χαρακτηριστικών  τα οποία είναι: 

• καλή σχέση κορεσμένων και μονοακόρεστων λιπαρών οξέων. 
• καλή σχέση μεταξύ της βιταμίνης Ε και των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. 
• παρουσία φυσικών αντιοξειδωτικών σε άριστη συγκέντρωση. 
• μικρό ποσοστό σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. 
• μεγάλη περιεκτικότητα στον υδρογονάνθρακα σκουαλένιο ο οποίος διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο 

στον μεταβολισμό. 
• ευχάριστη οσμή και γεύση που προκαλεί τροποποίηση της σύνθεσης των γαστρικών υγρών –αύξηση 

της περιεκτικότητας σε πεπσίνη- διευκολύνοντας την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών 
συστατικών από τις τροφές. 
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Το ελαιόλαδο σαν συντηρητικό 
Το ελαιόλαδο εκτός από τις άλλες χρήσεις του, αποτελεί και άριστο συντηρητικό για την αποθήκευση και 
διατήρηση φρέσκων προϊόντων. Η χρήση του για την συντήρηση διάφορων προϊόντων είναι γνωστή από 
την αρχαιότητα.  

Έχει την ιδιότητα να αγκαλιάζει οποιοδήποτε προϊόν περιχύνουμε με ελαιόλαδο και να το αποκόπτει από 
την επαφή με τον αέρα, χαρίζοντας του επιπλέον τις ήπιες αντιμικροβιακές του ιδιότητες. 
Χρησιμοποιείται λοιπόν για την συντήρηση φρέσκων αρωματικών και βοτάνων, λαχανικών, τουρσί και 
σαλτσών.  

Θα το δούμε μέσα σε βάζα με βυθισμένα μέσα του λαχανικά, ελιές, φρέσκα αρωματικά, ή ως επικάλυψη 
πάνω από σάλτσες η προϊόντα άλμης.  Συντηρεί όμως ακόμα και κρέατα για μικρό χρονικό διάστημα, 
φιλέτα ψαριών όπως η σαρδέλες ή οι αντσούγιες, ακόμα και τυριά είτε με τη πρόσμιξη του σε αυτά, όπως 
τα περίφημα λαδωτήρια, είτε με την βύθιση τους μέσα στο ελαιόλαδο συνοδευόμενα από αποξηραμένα 
αρωματικά. 
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Παραγωγή σαπουνιού από ελαιόλαδο 

Η παραγωγή και η χρήση του σαπουνιού στην αρχαιότητα. 

Οι πρώτες καταγραφές στοιχείων για την παραγωγή υλικών που μοιάζουν με σαπούνι χρονολογούνται 
γύρω στο 2.800 π.Χ. στην αρχαία Βαβυλώνα. Ένας τύπος για σαπούνι που αποτελείται από νερό, αλκάλια, 
και έλαιο κάσιας βρέθηκε "γραμμένη" σε πήλινο δίσκο στη Βαβυλώνα γύρω στο 2200 π.Χ. Ο πάπυρος 
Ebers (Αίγυπτος, 1550 π.Χ.) δείχνει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι λούζονταν τακτικά και συνδύαζαν έλαια ζωικά 
και φυτικά με αλκαλικά άλατα για να δημιουργήσουν κάτι που έμοιαζε με σαπούνι. Αιγυπτιακά έγγραφα 
αναφέρουν ότι ουσία παρόμοια με σαπούνι χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία μαλλιού για ύφανση. 

Η λατινική λέξη για το σαπούνι - sapo - εμφανίζεται για πρώτη φορά στο 
σύγγραμμα Naturalis Historia του Πλίνιου του Πρεσβύτερου, στο οποίο 
αναφέρεται η παρασκευή του από ζωικό λίπος και στάχτη αλλά ως χρήση 
του αναφέρεται η αλοιφή για τα μαλλιά, με μάλλον υποτιμητικό σχόλιο 
πως χρησιμοποιείται περισσότερο από τους άνδρες και λιγότερο από τις 
γυναίκες στους Γερμανούς και τους Γαλάτες.  

Επίσης, ο Γαληνός (ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας ιατρός της 
Αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη), περιγράφει την παρασκευή σαπουνιού 
με τη χρήση αλισίβας (σταχτόνερο) και αναφέρει πως χρησιμοποιείται 
στο πλύσιμο για να παρασύρει τις ακαθαρσίες τόσο από το σώμα όσο και από τα ρούχα. Σύμφωνα με τον 
Γαληνό, καλύτερα σαπούνια ήταν τα Γερμανικά, με τα Γαλατικά να ακολουθούν. 

Κατά την χρονική περίοδο του Μεσαίωνα (5ο με 15ο αιώνα μ.Χ.) μέχρι και την περίοδο της Αναγέννησης: 

Οι σαπωνοποιοί στη Νάπολι είχαν δημιουργήσει συντεχνία κατά τα τέλη του 6ου αιώνα , ενώ κατά τον 8ο 
αιώνα η σαπωνοποιία ήταν πολύ γνωστή τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ισπανία. Τα καπιτουλάρια 
(διατάγματα) των Μεροβιγγείων De Villis, περί το 800 μ.Χ., αναφέρουν το σαπούνι ως ένα από τα 
προϊόντα που πρέπει να καταγράφουν οι εκπρόσωποι της βασιλικής περιουσίας. 

Η σαπωνοποιία αναφέρεται τόσο ως "γυναικεία εργασία" αλλά και ως ενασχόληση "ικανών τεχνιτών" 
στους οποίους εντάσσονταν οι ξυλουργοί, οι κτίστες και οι αρτοποιοί. 

Στην Γαλλία κατά το δεύτερο ήμισυ του 15ου αιώνα η ημι-βιομηχανική σαπωνοποιία είχε συγκεντρωθεί 
σε ορισμένα κέντρα της Προβηγκίας όπως η Τουλόν, η Ιέρ και η Μασσαλία, από τα οποία εφοδιαζόταν 
όλη η χώρα. Η παραγωγή, μάλιστα, της Μασσαλίας, σε δύο εργοστάσια, έτεινε να εκτοπίσει όλα τα 
υπόλοιπα κέντρα. Στην Αγγλία η παραγωγή σαπουνιού γινόταν σχεδόν αποκλειστικά στο Λονδίνο. 

Από τον 16ο αιώνα και ύστερα άρχισαν να παράγονται στην Ευρώπη πιο εκλεπτυσμένα σαπούνια, με 
χρήση φυτικών ελαίων και όχι ζωικών λιπών. Πολλά από αυτά παράγονται ακόμη και σήμερα, είτε από 
βιομηχανίες είτε από οικοτέχνες. 
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Η παραγωγή σαπουνιού στη Σύγχρονη εποχή 

Μέχρι την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης η σαπωνοποιία ήταν κλάδος σχετικά μικρής κλίμακας και 
τα παραγόμενα σαπούνια ήταν "σκληρά". Το 1789, όμως, ο Άντριου Πίαρς (Andrew Pears) παρασκεύασε 
στο Λονδίνο ένα σχεδόν διάφανο σαπούνι, ενώ ο γαμπρός του Τόμας Μπάρατ (Thomas J. Barratt) ίδρυσε 
το 1862 εργοστάσιο σαπουνιών στο Άιλγουερθ (Isleworth). Ακολούθησαν και άλλοι κατασκευαστές τόσο 
στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και υιοθετήθηκαν νέες πρακτικές προώθησης του 
προϊόντος, όπως του Μπέντζαμιν Μπάμπιτ (Benjamin T. Babbitt) που διένειμε δωρεάν δείγματα των 
σαπουνιών του. Οι αδελφοί Ουίλιαμ και Τζέιμς Λέβερ δημιούργησαν το 1886 μια μικρή βιομηχανία 
σαπουνιών με την επωνυμία "Lever Brothers", η οποία υπάρχει και σήμερα - από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές του χώρου - υπό την επωνυμία "Unilever". Η εταιρεία αυτή υπήρξε πρωτοπόρος ως προς 
την ανάληψη μεγάλων εκστρατειών διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων της. 

Με το χρόνο τα σαπούνια εξελίχτηκαν αποκτώντας χρώμα και αρωματίστηκαν (μερικές φορές με πολύ 
έντονα αρώματα), ενώ κυκλοφορούν σήμερα και υπό μορφή υγρού (υγρό σαπούνι). 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται και σήμερα αρκετές εταιρείες παραγωγής σαπουνιών όπως η Ελαϊδα 
στη Λάρισα από το 1913 καθώς και άλλοι (Παπουτσάνης, Γ. Μαλικούτης - "Αρκάδι" κτλ.) ενώ μια από τις 
πλέον γνωστές στην εποχή της εταιρεία ήταν η "Αλεπουδέλης", ιδιοκτησία της οικογένειας του ποιητή 
Οδυσσέα Ελύτη.  

Πως μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας σαπούνια  

Αν θέλετε να φτιάξετε σαπούνια, υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι παρασκευής: Η «ψυχρή» και η 
«θερμή» μέθοδος.  

Στην ψυχρή μέθοδο, σε ανοιχτό χώρο διαλύετε την καυστική σόδα στο νερό και ρίχνετε το μείγμα σε 
λεκάνη με το λάδι, προσθέτοντας στη συνέχεια το αιθέριο έλαιο, μέχρι να χυλώσει και να δέσει. 
Τοποθετείτε το μίγμα σε καλούπια (προαιρετικά) και το αφήνετε για μία ημέρα για την αρχική του 
σταθεροποίηση. Μετά από αυτό μπορείτε να προσθέσετε υλικά για διακόσμηση ή θρεπτικό εμπλουτισμό. 
Στην συνέχεια αφήνετε για άλλες τέσσερις ημέρες, αφαιρείτε ή κόβετε το σαπούνι στα σχήματα που 
θέλετε και τα αφήνετε να ωριμάσουν τουλάχιστον 4 εβδομάδες προτού τα χρησιμοποιήσετε. Η «ψυχρή» 
μέθοδος προτιμάται συνήθως διότι διατηρεί τη γλυκερίνη του σαπουνιού, ιδιαίτερα σημαντική για την 
ενυδάτωση του δέρματος. 
 
Στην θερμή μέθοδο, το σαπούνι παρασκευάζεται σε κατσαρόλα με νερό που έχει ζεσταθεί σε χλιαρή 
θερμοκρασία. Σε αυτό προστίθεται σταδιακά η καυστική σόδα με συνεχές ανακάτεμα. Όταν διαλυθεί, 
προστίθεται το ελαιόλαδο και το μείγμα ανακατεύεται σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πυκνώσει και να δέσει, 
σαν κρέμα. Μόλις δέσει, το αφαιρούμε από τη φωτιά, το αφήνουμε λίγη ώρα και στη συνέχεια το 
τοποθετούμε σε καλούπια (προαιρετικά) ή ατόφιο σε σκεύος και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία 
(ξεκούραση μιας ημέρας, εμπλουτισμός, άλλες τέσσερις ημέρες και στη συνέχεια αφαίρεση από τα 
καλούπια και ωρίμανση 4-6 εβδομάδων). 

 Οι προφυλάξεις που πρέπει να πάρετε : 
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το κομμάτι: Τα γάντια είναι πάντα απαραίτητα, ιδιαίτερα όσο 
έχουμε να κάνουμε με την καυστική σόδα. Στο ανακάτεμα χρειάζεται να φοράμε μάσκα και να μην 
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εισπνέουμε τους ατμούς κατά την ανάμιξη της σόδας με το νερό, η οποία πρέπει πάντα να γίνεται σιγά-
σιγά. 

 Δεν χρησιμοποιούμε γυάλινα δοχεία και πάντα πραγματοποιούμε την αρχική ανάμιξη σε ανοιχτό χώρο. 
Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα και με ανοιχτό τον απορροφητήρα. Φροντίστε το μίγμα να μην έρθει σε 
επαφή με το δέρμα σας και να μην εκθέσετε τα μάτια σας στους ατμούς. Για καλούπια, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε πλαστικά μπολάκια μιας χρήσης.  
 
Η αναμονή για την ωρίμανση είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσει το νάτριο να αντιδράσει με την 
ατμόσφαιρα και να απομακρυνθεί από το σαπούνι (έτσι παράγεται η σκόνη που θα σχηματιστεί σταδιακά 
πάνω στο σαπούνι μας). Όσο δεν έχει πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία, το σαπούνι παραμένει 
υπερβολικά όξινο για το ανθρώπινο δέρμα. Το σαπούνι είναι αρκετά ώριμο όταν από το κίτρινο χρώμα 
που έχει μετά την παρασκευή του γίνει λευκό.  
 
Σημειώστε ότι η βασική δοσολογία των υλικών είναι η εξής: 500 gr. ελαιόλαδο, 64,25 gr. καυστική σόδα 
(NaOH) και 157,80 gr. νερό αποσταγμένο – η ακρίβεια στις ποσότητες είναι σημαντική γι’ αυτό καλό θα 
είναι να χρησιμοποιήσετε ζυγαριά ακριβείας. 
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Παρασκευή κρέμας προσώπου από ελαιόλαδο 

Μπορεί να γίνει μια διαδικασία καθημερινής χρήσεις χωρίς να ξοδεύονται πολλά χρήματα και χωρίς να 
απαιτείται πολύς χρόνος. Mε υλικά που ήδη έχετε στο σπίτι σας, προτείνουμε απίστευτα αρωματικές και 
ενυδατικές κρέμες σώματος που μπορείτε να φτιάξετε μόνες σας,  προκειμένου να κάνετε οικονομία αλλά 
και να προσφέρετε τα πιο θρεπτικά συστατικά στην επιδερμίδα σας.                                                                     

Υλικά:1/2 φλιτζ. παρθένο ελαιόλαδο  
1/4 φλιτζ αγνό έλαιο καρύδας 
1/4 φλιτζ. τριμμένη κηρήθρα 
1 κ.γ. ελαιολαδο  
Εκτέλεση:-Βάλτε όλα τα υλικά μέσα σε ένα μεγάλο βάζο. 
-Γεμίστε μια κατσαρόλα με νερό μέχρι τη μέση και 
τοποθετήστε το σκεπασμένο δοχείο μέσα στο νερό. 
-Σε χαμηλή φωτιά ανακατεύετε συνεχώς το μείγμα μέχρι 
τα υλικά να λιώσουν και να ομογενοποιηθούν. 
-Όταν αυτό συμβεί, μπορείτε να τοποθετήσετε το μείγμα στο αποστειρωμένο βαζάκι που θέλετε.  
-Αφήστε την κρέμα να κρυώσει και φυλάξτε την μακριά από τη ζέστη. 
 

Παρασκευή κηραλοιφής από ελαιόλαδο 

Μια εύκολη συνταγή για να φτιάξετε κηραλοιφές με 
λάδι είναι η παρακάτω, η οποία θα σας βοηθήσει στην 
ξηρή επιδερμίδα.  

ΥΛΙΚΑ: 
 5 κουταλιές λάδι   
1 κουταλιά τριμμένη κερήθρα  
1 άδειο βαζάκι. 
                                                                

Εκτέλεση: Μέσα στο άδειο βαζάκι βάλτε όλα τα υλικά, βάλτε το βαζάκι σε μια κατσαρόλα με νερό που 
βράζει και ανακατέψτε μέχρι να λιώσει η κερήθρα. Θα πάρει περίπου 10 λεπτά. Αφήστε το μείγμα να 
κρυώσει για τουλάχιστον μια ώρα. Η κηραλοιφή σας είναι έτοιμη. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο σκληρή 
αλλά μαλακώνει εύκολα με την θερμότητα των χεριών σας όταν πάτε να την χρησιμοποιήσετε. 

 

 

 

                          

 

24 
 



  Παραγωγή βιοντίζελ από τηγανέλαιο 

      Υλικά 

            70gr NaOH Καυστική σόδα  
• 1,90 lt Μεθανόλη 
• 11,5 lt χρησιμοποιημένο φυτικό λάδι 
• μια ζυγαριά 
• ένα πλαστικό χωνί 
• ένα μπουκάλι 4λιτρο από χοντρό πλαστικό (για την 

ανάμειξη μεθανόλης και σόδας)  
• ένα μπουκάλι 15λιτρο από χοντρό πλαστικό (για το 

βιοκαύσιμό μας) 
• χοντρά, ελαστικά, αδιαπέραστα γάντια 
• προστατευτικά γυαλιά 
• μια πλαστική ποδιά στήθους – μέσης 
• μια χειρουργική μάσκα 
• 3 – 4 μέρες τουλάχιστον αναμονή 

 

      Διαδικασία 

1. Ζυγίζουμε τα υλικά μας. 
2. Φοράμε τα προστατευτικά είδη στο σώμα και τα μάτια μας. 
3. Μέσα σε ένα 4λιτρο  μπουκάλι από χοντρό πλαστικό (τελείως καθαρό και απαλλαγμένο από 

λιπαρότητα και νερό) τοποθετούμε την μεθανόλη. 
4. Ρίχνουμε σιγά-σιγά μέσα στο μπουκάλι την καυστική σόδα – μέσα από το πλαστικό χωνί. 
5. Χωρίς να κλείσουμε το καπάκι στριφογυρίζουμε για λίγο προσεκτικά το μπουκάλι γύρω – γύρω με 

προσοχή ώστε να μην βγει σταγόνα έξω. 
6. Όταν πια δεν αισθανόμαστε τους κόκκους της σόδας μέσα στο υγρό κλείνουμε πολύ σφιχτά το 

καπάκι και ανακινούμε πολύ καλά ώστε να διαλυθεί τελείως η καυστική σόδα στην μεθανόλη. 
7. Στο σημείο αυτό το μείγμα θα ζεσταθεί και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. 
8. Στο μεταξύ έχουμε σουρώσει καλά το λάδι μας και το έχουμε ζεστάνει στους 55 βαθμούς Κελσίου. 
9. Τους ζεστούς μήνες αφήνουμε το λάδι στον ήλιο να ζεσταθεί για μερικές ώρες μέχρι να ''πιάσει'' 

την επιθυμητή θερμοκρασία. 
10. Ελέγχουμε την θερμοκρασία του λαδιού μας σε κάθε περίπτωση και προσέχουμε να μην ανέβει 

πάνω από την ιδανική (55 βαθμοί Κελσίου) γιατί το πετρέλαιο μας θα πάει χαμένο. 
11. Ρίχνουμε λοιπόν το καυστικό μείγμα μέσα στο ζεστό λάδι μας, κλείνουμε το καπάκι πολύ σφιχτά 

και ανακινούμε πολύ έντονα ώστε τα καυστικά να ενσωματωθούν και να αρχίσει η ζύμωση του 
καυσίμου μας. 

12. Την ίδια στιγμή που ρίχνουμε τα καυστικά στο λάδι παρατηρούμε την αλλαγή στο χρώμα και την 
σύσταση των υγρών μας. 

13. Αφού κουνήσουμε το μείγμα μας για μερικά λεπτά ανοίγουμε το καπάκι να απελευθερώσουμε την 
πίεση στο δοχείο και το ξανακλείνουμε αμέσως. 

25 
 



14. Τους ζεστούς μήνες αφήνουμε το δοχείο μας στον ήλιο για τουλάχιστον 3 ημέρες, σε άμεση 
ακτινοβολία και χωρίς να το κινούμε 

15. Μετά την τρίτη ημέρα παρατηρούμε πως το καύσιμό μας έχει γίνει διαυγές και ανοιχτόχρωμο ενώ 
στον πάτο του δοχείου μας επικάθεται ένα παχύ στρώμα γλυκερίνης. Αυτό σημαίνει πως η ζύμωση 
μας ήταν επιτυχής. 

16. Αδειάζουμε λοιπόν με προσοχή το καύσιμο μας σε άλλο πλαστικό δοχείο προσέχοντας να μην 
ανακατευτεί με την γλυκερίνη που βρίσκεται στον πάτο του μπουκαλιού. 

17. Δηλαδή διαχωρίζουμε την γλυκερίνη και παίρνουμε για χρήση μόνο το καθαρό καύσιμο που 
έχουμε δημιουργήσει. 

18. Έπειτα γεμίζουμε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας με το πετρέλαιό μας, βάζουμε μπροστά και 
φεύγουμε…τόσο απλά! 

 Η γλυκερίνη που αφαιρείται από το τελικό προϊόν βιοντιζελ,μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς. 
Οι κύριοι τομείς όπου μπορεί να αξιοποιηθεί το υποπροϊόν είναι : 

1. Παρασκευή Σαπουνιών 
2. Παρασκευή Λιπάσματος (κομποστοποίηση) 
3. Παρασκευή Κεριών 
5. Παραγωγή Τούβλων Καύσης 
6. Χρήση για φαρμακευτικούς σκοπούς 

Γενικά Χαρακτηριστικά / Ιδιότητες 

Η θερμογόνος δύναμη του βιοντίζελ είναι περίπου το 93% της θερμογόνου δύναμης του συμβατικού ντίζελ ανά 
μονάδα όγκου. 

• Το βιοντίζελ καίγεται είτε αυτούσιο είτε σε ανάμειξη με συμβατικό ντίζελ. 
• Δεν διαλύεται στο νερό. 
• Είναι υδρόφιλο και δημιουργεί γαλακτώματα. 
• Το βιοντίζελ δεν έχει αναθυμιάσεις λόγω πολύ μικρής τάσης ατμών. 
• Όταν συμβεί διαρροή ή έκχυση σε περιοχές που υπάρχει νερό, το βιοντίζελ επιπλέει στην επιφάνεια. 
• Το βιοντίζελ είναι βιοαποικοδομήσιμο και στο νερό βιοδιασπάται τέσσερις (4) φορές ταχύτερα σε σχέση 
με το πετρελαϊκό ντίζελ. 
• Επειδή η τάση ατμών του βιοντίζελ είναι χαμηλή δεν δημιουργείται επικίνδυνη ατμόσφαιρα. Ωστόσο, 
κατά τη γρήγορη πλήρωση δεξαμενών, για να μη δημιουργείται νέφος σταγονιδίων, η πλήρωση 
συνιστάται να γίνεται από τον πυθμένα της δεξαμενής. 
• Το βιοντίζελ δεν δημιουργεί τοξικές αναθυμιάσεις. 
• Το βιοντίζελ έχει καθαριστική ικανότητα (τασιενεργό). 
• Το βιοντίζελ και τα μείγματα βιοντίζελ με συμβατικό ντίζελ θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρό, 
ξηρό και σκοτεινό περιβάλλον. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή εισροής νερού μέσα στη 
δεξαμενή. Η παρουσία νερού στον πυθμένα ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο βιοντίζελ. 
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Συνταγές για ελιές 

Ελιές ξυδάτες 

Υλικά 
5 κιλά ελιές καλαμών  
Και για την άλμη 
5 λίτρα νερό 
½ κιλό αλάτι χοντρό 
1φλ. Κόκκινο ξύδι 
Κουταλιές χυμό λεμόνι 
½ ματσάκι θρούμπι 
Εκτέλεση 
Βάζουμε τις ελιές σε μεγάλη λεκάνη ,τις ξεπλένουμε και πετάμε νερό. Προσθέτουμε νέο , καθαρό νερό 
μέχρι το σημείο που να τις σκεπάζει. 
Αλλάζουμε το νερό αυτό κάθε δύο μέρες  (συνολικά θα μας πάρει διάστημα 10 ημερών) . Έτσι θα 
ξεπικρίζουν. 
Σε 5 λίτρα νερό ρίχνουμε ½ κιλό χοντρό αλάτι και το ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τις ελιές και το 
θρούμπι και τις συντηρούμε στην άλμη μέχρι να τις καταναλώσουμε. 
Έπειτα από 10 ημέρες στην άλμη οι ελιές είναι έτοιμες 
Μερικά tips  
Για προστασία και καλύτερη συντήρηση, προκειμένου να μην πιάσουν μούχλα προσθέτουμε στο κιούπι 
ελαιόλαδο που (λειτουργεί ως φίλτρο προστασίας από το οξυγόνο ) 
 

Πράσινες ελιές 

Υλικά  
Ελιές πράσινες  
Αλάτι ρυζάτο 
Ξινό  
Εκτέλεση  
Πλένουμε τις ελιές και γεμίζουμε μπουκάλια του νερού φτάνοντας 
έως 7-8 cm κάτω από το στόμιό τους. 
Για κάθε μπουκάλι, διαλύουμε σε μια κούπα νερό 1,5 κουταλιά 
αλάτι και μισή κουταλιά ξινό και αδειάζουμε το διάλυμα στο 
μπουκάλι 
Συμπληρώνουμε με νερό μέχρι να καλυφθούν οι ελιές και συμπληρώνουμε με 2-3 cm ελαιόλαδο.  
Μερικά tips  
Τοποθετούμε το μπουκάλι σε δροσερό και σκοτεινό μέρος για τουλάχιστον 2-3 μήνες . Επιπλέον με αυτή 
τη συνταγή δε θέλουν ξεπίκρισμα.  
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Ελιές Πράσινες Τσακιστές  

Υλικά 
Ελιές πράσινες  
Λεμόνια 
Αλάτι Ρυζάτο  
Ξινό  
Ελαιόλαδο 
Διάφορα αρωματικά (προαιρετικά) 
 
Εκτέλεση  
Τις τσακίζουμε με μια πέτρα ή ένα κομμάτι μάρμαρο χωρίς να σπάσουμε το 
κουκούτσι τους. Αρκεί ένα χτύπημα, ένα τσάκισμα σε κάθε μια. 
Τις βάζουμε σε λεκάνη με μπόλικο νερό και κόβουμε ένα λεμόνι σε φέτες για κάθε 
κιλό (πάνω κάτω) ελιών και ½ κουταλάκι ξινό. 
Τις σκεπάζουμε με ένα πιάτο ώσπου να βυθιστούν στο νερό. Αλλάζουμε κάθε μέρα 
νερό χωρίς να πετάξουμε το λεμόνι. Σε 1-2 μέρες προσθέτουμε κι άλλο λεμόνι, 
αφήνοντας και το πρώτο. Αυτό γίνεται για 10 μέρες 
Για κάθε βάζο 750 ml βάζουμε σε μπολ μισή κούπα νερό, 1 κουταλιά αλάτι , ½ 
κουταλάκι ξινό και το χυμό ενός λεμονιού. 
Τις περιχύνουμε και συμπληρώνουμε νερό ώσπου να καλυφθούν τελείως και τέλος 
λίγο ελαιόλαδο Σε 2-3 ημέρες οι ελιές είναι έτοιμες  
 
Πάστα Ελιάς 
Υλικά 
1 κούπα ελιές Καλαμών 
2 κ . σ κάπαρη 
4 κουταλιές ελαιόλαδο 
1-2 σκελίδες σκόρδο 
Χυμός μισού λεμονιού  
Ξύσμα λεμονιού 
1 κοφτό κουταλάκι ρίγανη  
2 κλαράκια θυμάρι  

Εκτέλεση 
Μετράμε μια κούπα ελιές με το κουκούτσι γεμάτη μέχρι πάνω. 
Βγάζουμε τα κουκούτσια και τις βάζουμε σε μπλέντερ η multi. 
Προσθέτουμε τα υπόλοιπα μας υλικά.  
Αλείφω ώστε να πάρουν βελουτέ υφή ή αν θέλουμε κοκκώδες. 
Περιμένουμε 1-2 ώρες να αναμειχθούν οι γεύσεις και το σκεπάζουμε και το 
αφήνουμε για μια βδομάδα στο ψυγείο.Πριν την χρήση την αφήνουμε να 
ρευστοποιηθεί. 
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Ελιές Θρούμπες 

Υλικά 
2 κιλά ελιές μαύρες ώριμες 
½ κιλό αλάτι χοντρό  
Εκτέλεση 
Βάζουμε τις ελιές σε μια σακούλα και 
σκορπάμε μέσα αλάτι ανάμεσα. 
Σε ένα δοχείο βάζουμε πάνω μια 
σχάρα και εκεί πάνω ακουμπάμε την 
σακούλα με τις ελιές. 
Κάθε μέρα ανακινούμε τις ελιές ώστε 
να πάει παντού το αλάτι. 
Ξεπλένουμε μια βδομάδα μετά και τις στραγγίζουμε. 
Της βάζουμε σε ένα ταψί και τις ζεσταίνουμε για να φύγει η υγρασία. 
Στάζουμε στις ελιές λίγο λάδι και τις βάζουμε σε ένα μπολ και αφού το σκεπάσουμε 
ανακινούμε ώστε το λάδι να πάει παντού. 
Τις βάζουμε στην κατάψυξη και βγάζουμε όποτε θέλουμε να φάμε η της καλύπτουμε με 
λίγο λάδι για να διατηρηθούν. 
Αν θέλουμε να ζαρώσουν βάζουμε βάρος όταν είναι στο αλάτι. 
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Ελαιόλαδο αρωματισμένο με βότανα 

Μπορείτε εύκολα και απλά να φτιάξετε στο σπίτι τα δικά σας, με τα οποία θα αρωματίσετε 
σαλάτες, θα μαρινάρετε κρέατα και θα νοστιμίσετε ψητά λαχανικά. Και επειδή όλοι 
έχουμε και φίλους, ας τους χαρίσουμε ένα όμορφο μπουκάλι με αρωματικό ελαιόλαδο 
από τα χεράκια μας, μαζί με όλη μας την αγάπη.  

Πώς θα φτιάξω αρωματικό ελαιόλαδο; 
* Επιλέγετε ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλής οξύτητας. 
* Χρησιμοποιείτε μόνα τους ή σε συνδυασμούς, φρέσκα ή αποξηραμένα αρωματικά 
βότανα, μπαχαρικά, σκόρδο, καυτερή πιπερίτσα, φλούδες και καρπούς εσπεριδοειδών. 
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι στεγνά. 
* Για την αποθήκευσή τους χρησιμοποιείτε μικρά γυάλινα δοχεία και μπουκάλια 
εξαιρετικά καθαρά και στεγνά.  
* Δεν αφήνετε τα μπουκάλια με το ελαιόλαδο εκτεθειμένα στον ήλιο, αλλά σε σκοτεινό και 
δροσερό μέρος. 

Πού θα χρησιμοποιήσω αρωματικό ελαιόλαδο; 
* Μπουκίτσες από φρέσκο ψωμί, παξιμαδάκια και κριτσινάκια είναι δεινοί «κολυμβητές» 
ελαιόλαδου και θα κάνουν τις καλύτερες βουτιές μέσα του. 
* Στις πράσινες σαλάτες σας που θα τα λατρέψουν. Επίσης, τα βραστά και τα ψητά 
λαχανικά δεν έχουν καλύτερο ταίρι. Το ίδιο ισχύει για κρύες μακαρονοσαλάτες και 
ρυζοσαλάτες. 
* Σε μαρινάδες, μέσα στις οποίες θα προετοιμάσετε κρεατικά και πουλερικά πριν από το 
ψήσιμο. 
*Στα φρεσκοψημένα ψάρια, μόλις τα σερβίρετε. 

Και μερικές συνταγές για αρωματικό ελαιόλαδο… 

Με σκόρδο, δεντρολίβανο και κόκκινη 
πιπερίτσα τσίλι 
Υλικά  
500ml ελαιόλαδο 
1-2 σκελίδες σκόρδο με τη φλούδα τους  
1 κλαδάκι δεντρολίβανο 
2 πιπερίτσες τσίλι 

Διαδικασία.Πλένετε και στεγνώνετε καλά το 
δεντρολίβανο. Παίρνετε ένα πολύ καθαρό και στεγνό μπουκάλι ανάλογης χωρητικότητας 
και τοποθετείτε μέσα το δεντρολίβανο. Προσθέτετε το σκόρδο και τις πιπερίτσες και 
κλείνετε το μπουκάλι. Το αφήνετε σε σκοτεινό σημείο για 2 εβδομάδες. Μετά είναι έτοιμο 
για χρήση.Όταν το ανοίξετε και αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, καλό είναι να πετάξετε τα 
αρωματικά γιατί μπορεί να μουχλιάσουν και να σας χαλάσουν το λάδι. Ταιριάζει σε ψητές 
και βραστές πατάτες και γενικότερα σε ψητά λαχανικά.  
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Με λεμόνι, γαρίφαλο και κανέλα  
Υλικά  
500ml ελαιόλαδο  
1 λεμόνι 
3-4 γαρίφαλα 
2 ξυλάκια κανέλας 

Διαδικασία 

Πλένετε και στεγνώνετε καλά το λεμόνι. Καρφώνετε πάνω του τα γαρίφαλα και το 
τοποθετείτε σε ένα βάζο. Προσθέτετε τα ξυλάκια της κανέλας και το ελαιόλαδο και 
κλείνετε το δοχείο. Το αφήνετε σε σκοτεινό και στεγνό μέρος για 2 εβδομάδες. 

Ύστερα αφαιρείτε τα λεμόνια και την κανέλα και το μεταφέρετε σε μπουκάλι. 

Ταιριάζει σε κοτόπουλο ψητό ή κατσαρόλας, ιδιαίτερα αν το μαγειρέψετε με ανατολίτικο 
τρόπο, σε ταμπουλέ, κέικ και κουλούρια λαδιού. 

Με πορτοκαλόφλουδα, θυμάρι, δάφνη και ροζ πιπέρια 
Υλικά 
500ml ελαιόλαδο 
1 πορτοκάλι  
2-3 κλαδάκια θυμάρι 
2 φύλλα δάφνης 
½ κουτ. γλυκού κόκκους ροζ πιπεριού 

Διαδικασία 

Πλένετε και στεγνώνετε καλά τη δάφνη και το θυμάρι. Πλένετε και στεγνώνετε και το 
πορτοκάλι. Με κοφτερό μαχαιράκι κόβετε τη φλούδα (χωρίς να πιάνετε το λευκό μέρος) 
και τη βάζετε σε γυάλινο μπουκάλι. 

Προσθέτετε τα φύλλα της δάφνης, το θυμάρι, το πιπέρι και το ελαιόλαδο. Κλείνετε το 
μπουκάλι και το αφήνετε σε σκοτεινό και στεγνό μέρος για 2 εβδομάδες. 

Αφαιρείτε τα μυρωδικά όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το λάδι. Ταιριάζει σε όλα τα 
ψητά κρέατα, πράσινες σαλάτες, πατατοσαλάτες, κ.ά. 

 

 

 

 

 

31 
 



Παρασκευή σπιτικού ελαιολάδου 

Αφαιρούμε τα φύλλα, τα κοτσάνια, τα πετραδάκια και γενικά όλα τα ξένα σώματα. 

Αφαιρούμε τις χαλασμένες ελιές  

Τις πλύνουμε για να φύγουν οι σκόνες και άλλα ξένα σώματα που δεν φαίνονται με το μάτι 

Το λάδι βρίσκεται μέσα στα κύτταρα του καρπού και περιβάλλεται από μια μεμβράνη. Με 
την σύνθλιψη του καρπού επιδιώκουμε να ελευθερώσουμε το λάδι, σχίζοντας τα 
τοιχώματα των κυττάρων και της μεμβράνης που το περιβάλλουν. 

Από τον οικιακό μας εξοπλισμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπλέντερ, κρεατομηχανή, 
γουδί, σφυρί, πέτρες η ότι άλλο διαθέτουμε για να σπάσουμε τις ελιές. 

Με το ζύμωμα, οι μικρές σταγόνες λαδιού ενώνονται και σχηματίζουν μεγαλύτερες 
σταγόνες που είναι ευκολότερο να διαχωριστούν. Επίσης με το ζύμωμα ελευθερώνονται 
τα πλούσια αρώματα του λαδιού.  

Στο σπίτι χρησιμοποιούμε μίξερ χωρίς θέρμανση της μάζας. Στα πρώτα λεπτά αρχίζουν να 
αναδύονται αρώματα. Στα 15-20 λεπτά μάλαξης εμφανίζεται το πρώτο λάδι ενώ μετά από 
1 ώρα μάλαξης έχουμε μια μάζα πλούσια σε λάδι. Αν την αφήσουμε να "ηρεμήσει" για 5 
λεπτά θα αρχίσει να επιπλέει το λάδι και μπορούμε να το μαζέψουμε με ένα κουτάλι. 

Η πάστα μας τώρα αποτελείται από στερεά και υγρά συστατικά που πρέπει να τα 
διαχωρίσουμε. Θα την παρομοιάσουμε με κάτι πιο γνώριμο. Ένα βρεγμένο σεντόνι. Το 
ύφασμα είναι το στερεό συστατικό και το νερό είναι το υγρό συστατικό. 

Παίρνουμε ένα μπολ και τοποθετούμε το σεντόνι πάνω του .Βάζουμε το μείγμα μας πάνω 
του .Στρίβουμε το σεντόνι για να μην πέσει το μείγμα . 

Αρχίζουμε να το πιέζουμε για να διαχωρίσουμε το λαδί. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε 
δημιουργήσει δυο υλικά:  και τη σπιτική πάστα ελιάς και το λάδι μας. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  σχετικά με το ελαιόλαδο 

                  Συντάξαμε ερωτηματολόγιο θέλοντας να 
καταγράψουμε τις συνήθειες των 
μαθητών του σχολείου μας ε σχέση με τη 
χρήση του ελαιολάδου. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του 
σχολείου μας καθώς και στο ΕΚΦΕ 
Χανίων. 

 

Φύλο:  Αγόρι   Κορίτσι 

Σχολείο:  ΓΕΛ Βάμου   ΓΕΛ Βουκολιών  Γυμνάσιο Βρυσών 

Τάξη:  α' γυμνασίου   β' γυμνασίου   γ' γυμνασίου   α' λυκείου β' λυκείου γ' λυκείου 

 
1. Η οικογένειά σου καλλιεργεί ελαιόδεντρα;  

Ναι      Όχι      Δεν γνωρίζω 
2. Αν ναι,  

i. Η καλλιέργειά σας είναι βιολογική ή συμβατική; 
Βιολογική      Συμβατική      Δεν γνωρίζω 

ii. Σας παρέχει κάποιο εισόδημα; 
Ναι      Όχι      Δεν γνωρίζω 

iii. Εσύ παίρνεις μέρος στο μάζεμα του ελαιοκάρπου; 
Πάντα      Συχνά      Σπάνια      Ποτέ 

3. Χρησιμοποιείτε στο σπίτι σου σαπούνι από λάδι ελιάς; 
Πάντα      Συχνά      Σπάνια      Ποτέ 

4. Χρησιμοποιείτε στο σπίτι σου κάποιο άλλο είδος λαδιού εκτός από ελαιόλαδο; 
Ναι      Όχι      Δεν γνωρίζω 

5. Γνωρίζεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ελαιόλαδο και το παρθένο ελαιόλαδο;  
Ναι      Όχι       

6. Κατά τη γνώμη σου, ποιο είδος ελαιόλαδου είναι καλύτερο, το χύμα ή το τυποποιημένο;  
Χύμα      Τυποποιημένο      Δεν γνωρίζω 

7. Τι είδους ελαιόλαδο αγοράζετε για το σπίτι σου;  
Χύμα      Τυποποιημένο      Δεν γνωρίζω      Δεν αγοράζουμε  

8. Θα αναγνώριζες την ποιότητα ενός ελαιολάδου από τη γεύση του; 
Ναι      Όχι       

9. Κατά τη γνώμη σου, αξίζει να μετατρέψει κάποιος την καλλιέργειά του σε βιολογική; 
Ναι      Όχι      Δεν γνωρίζω 
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Γράφουμε μαντινάδες για το λάδι και την ελιά… 

Τι μαντινάδα να σου πω για να μη σε λαβώσω 
Και με το λάδι τ΄ όμορφο  να΄ρθω να σε μερώσω. ( Αναστασία Μπαϊλάκη) 
 

Όπως το λάδι τη φωτιά φουντώνει ο έρωτάς μου 
κάθε φορά που σε κοιτώ, μα είσαι μακριά μου. ( Χαροκοπάκη Πηνελόπη) 
 
Όταν σε συλλογίζομαι, σκέφτομαι ελαιώνες 
Σαν ένα θαύμα που κρατά ολόκληρους αιώνες. ( Χαροκοπάκη Πηνελόπη) 
 

Στον Άι Γιώργη προσκυνώ μ΄ευχέλαιο και τάμα 
Γιατί την τάξη δεν περνώ εκτός κι αν γίνει θάμα. ( Χαροκοπάκη Πηνελόπη) 
 

Δεκέμβρης  μήνας  γιορτινός κι όντε θα πομαζώξω  
το πρώτο πράμα στο μυαλό το λάδι που θα κόψω. (Μαρία Μπραουδάκη) 
 

Ανάθεμα σας για ελιές και δε σας κουλαντρίζω 
 και χω στο σπίτι τα σακιά τόνους και τα στολίζω.. (Μαρία Μπραουδάκη) 
 
Απάνω στη κουτσουρελιά τα όνειρα μου χτίζω 
 μήτε τσουνάτη  γη λιανή το μέλλον είναι γκρίζο.. (Μαρία Μπραουδάκη) 
 

Το λάδι είν΄ απαραίτητο, όλοι το αγαπούνε  
ακόμα και στην εκκλησιά κι εκεί το λειτουργούνε.  (Αργυρώ Χειλαδάκη) 
 

Ελιά που είσαι αθάνατη και ζεις και μες τα χιόνια 
 τους ήρωες στεφάνωνες εις τα παλιά τα χρόνια. (Αργυρώ Χειλαδάκη) 
 

Όπως το λάδι της ελιάς που στο τηγάνι βράζει 

 έτσι με κάνεις μάτια  μου με το δικό σου νάζι.  (Μανόλης Βαλσαμάκης) 

 

Ελιές στην Κρήτη μπόλικες και όλες ντωνε αξίζουν...  
που βγάζουν λάδι διαλεχτό και τ' όνομα φημίζουν !!!  (Γιάννης Κοτσιφάκης) 
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Τα κρητικά τα χώματα έχουνε ριζωμένες..  
ελιές πολλώ χιλιώ χρονώ....κι'αξιοτιμημένες..!!!     (Γιάννης Κοτσιφάκης) 
 

 Η Κρήτη είναι ξακουστή για όλα τα δεντρά της,  
μα ένα είναι που βαστά όλη την αρχοντιά της.  
Ελιά το λένε στο όνομα έχει μεγάλη αξία,  
όλοι το επιλέγουνε χωρίς αμφιβολία!!  
Όλοι ζητούν το λάδι της ,τα ξύλα τα πολλά της,  
όλοι ζητούνε τον καρπό ,που κρύβει στα κλαδιά της!!     (Αφροδίτη Πολάκη ) 
                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 



Δικτυακοί τόποι 

https://www.ikariaki.gr/viontizel-apo-tiganolada-ftiaxto-monos-sou/ 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://eclass.teicrete.gr/modules/document/fil
e.php/TGH149/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%95%CE%A3%20%C
E%95%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3.pptx       

 http://www.karpea.gr 

Istorikathemata        eleokarpos 

Wikipedia                 mathepaidimougrammata 

Hiffingtonspot          rethimnosnews 

Beautificolive.weebly.com 

Poiein                      και ένα βιβλίο: ιστορία γεωργιουπόλεως 1964 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9
%CE%B1 

www.evrosoliveoil.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=14&lang=el 

http://www.agrocapital.gr/Category/Afieromata/Article/14398/i-notheia-elaioladoy 

http://phestos.blogspot.gr/2012/01/blog-post_2743.html  

http://elies-ladikalamatiano.gr/olive/proorismostouladiou/apothekeuse.html  

https://epoptes.wordpress.com/2012/10/07/%CF%84%CE%B1-
%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-
%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-26-
%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84/  

https://webinarium.gr/blog-articles/35-notheia-se-elaiolado-pos-tin-anagnorizo  

https://www.grelia.gr/gr/blog/to-elaiolado-os-suntiritiko-121  

http://www.in2life.gr/everyday/howto/article/339965/pos-na-ftiaxete-monoi-sas-spitiko-
sapoyni.html 

https://www.sapoonstore.com/anadromes-faq/sapoon-story  

http://www.mama365.gr/12588/diy-ftiaxte-yperohes-spitikes-kremes-omorfias-gia.html  

http://www.ftiaxto.gr/2013/06/pos-na-ftiaxeis-keraloifi/ 

36 
 

https://www.ikariaki.gr/viontizel-apo-tiganolada-ftiaxto-monos-sou/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/TGH149/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3.pptx%20%20%20%20%20%20%20
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/TGH149/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3.pptx%20%20%20%20%20%20%20
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://eclass.teicrete.gr/modules/document/file.php/TGH149/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3.pptx%20%20%20%20%20%20%20
http://www.karpea.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://www.agrocapital.gr/Category/Afieromata/Article/14398/i-notheia-elaioladoy
http://phestos.blogspot.gr/2012/01/blog-post_2743.html
http://elies-ladikalamatiano.gr/olive/proorismostouladiou/apothekeuse.html
https://epoptes.wordpress.com/2012/10/07/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-26-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84/
https://epoptes.wordpress.com/2012/10/07/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-26-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84/
https://epoptes.wordpress.com/2012/10/07/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-26-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84/
https://epoptes.wordpress.com/2012/10/07/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-26-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84/
https://webinarium.gr/blog-articles/35-notheia-se-elaiolado-pos-tin-anagnorizo
https://www.grelia.gr/gr/blog/to-elaiolado-os-suntiritiko-121
http://www.in2life.gr/everyday/howto/article/339965/pos-na-ftiaxete-monoi-sas-spitiko-sapoyni.html
http://www.in2life.gr/everyday/howto/article/339965/pos-na-ftiaxete-monoi-sas-spitiko-sapoyni.html
https://www.sapoonstore.com/anadromes-faq/sapoon-story
http://www.mama365.gr/12588/diy-ftiaxte-yperohes-spitikes-kremes-omorfias-gia.html
http://www.ftiaxto.gr/2013/06/pos-na-ftiaxeis-keraloifi/

