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Η ελιά σε μικρή ηλικία έως 7 ετών δεν παράγει καρπούς, αλλά χρειάζεται την 
προσοχή των καλλιεργητών, γιατί σε αυτή την ηλικία γίνεται το κέντρισμα.  Σε 
ηλικία 7 έως 15 ετών, αρχίζει να παράγει καρπούς. Σε ηλικία 30-70 ετών, 
βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Στην «τρίτη ηλικία» η ελιά φτάνει από 150- 1000 
χρόνια ζωής!!!  Υπάρχου  ελαιόδεντρα που κάνουν καρπούς για λάδι και 
ελαιόδεντρα που ο καρπός τους είναι για φαγητό. Γνωστές είναι οι ελιές Καλαμών 



Η ελιά καλλιεργείται στη χώρα μας από τα πανάρχαια χρόνια. Σε πρώτο 
στάδιο φυτεύεται στο χώμα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες, με επαρκές 
πότισμα αναπτύσσεται. Η ρίζα της προχωρεί πολύ βαθιά στο χώμα και 
διακλαδίζεται απλωτά. Καθώς ευδοκιμεί και σε σκληρά και μαλακά 
χώματα, εισχωρεί προς όλες τις μεριές, ανάμεσα κι από πέτρες ακόμα, 
ώσπου να συναντήσει υγρασία. Με τις βαθιά απλωμένες ρίζες της βρίσκει 



Οι καρποί της ελιάς μαζεύονται συνήθως το Νοέμβρη από τους ελαιώνες, στα 
«λιοστάσια». Είναι μια πολύ κουραστική και απαιτητική και χρονοβόρα 
δραστηριότητα, όπου χρειάζεται να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι για να βγει 
σε πέρας. Τα κλαδιά της χτενίζονται με μια τσουγκράνα, για να πέσει ο καρπός. 
Ένας άλλος τρόπος για να ρίξουμε τον καρπό είναι το ράβδισμα με μεγάλα ξύλινα 



Όλοι γνωρίζουμε ότι από 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. Δηλαδή πολλοί δεν ξέρουν ότι το πράσινο σαπούνι 
παράγεται από το κουκούτσι της ελιάς.  Επίσης παλιότερα το ελαιόλαδο είχε 
σπουδαία σημασία στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή το χρησιμοποιούσαν  για τη 
συντήρηση των τροφίμων, σαν φάρμακο και σαν λιπαντικό στις μηχανές. Ακόμα 



Η ελιά είχε από την αρχαιότητα τιμητική θέση στη ζωή των Ελλήνων και αυτό 
διότι, με κλάδο ελιάς στεφάνωναν τους Ολυμπιονίκες. Επίσης η ελιά και σύμβολο 
της ειρήνης, όπως και το περιστέρι, για αυτό και σχεδόν σε όλες τις εικόνες (που 
αφορούν την ειρήνη) βλέπουμε στο ράμφος του ένα μικρό κλαδί ελιάς.  
 Ακόμα η ελιά έχει σημαντική θέση στη μυθολογία και θεωρείται ιερό δέντρο και 



Υπάρχουν διάφοροι μύθοι που αναφέρουν ότι η ελιά και το ελαιόλαδο είναι 
ευεργετικά για την ψυχή και το πνεύμα και αρκετοί από αυτούς διατηρούνται σαν 
μέρος της παράδοσης και της κουλτούρας πολλών λαών. Στην Πορτογαλία 
υπάρχουν προσευχές για να διώξουν το δαιμόνιο. Σε αυτές αναφέρεται το 
ελαιόλαδο σαν μέσο που εξαγνίζει το κακό. Σε αρκετές αγροτικές περιοχές της 
Μεσογείου, οι άνθρωποι πετούν λάδι στο έδαφος για να έχουν καλή σοδειά ή για να 
ευχαριστήσουν για την καλή σοδειά που είχαν. Στο Χριστιανισμό, κατά το 



Η ελιά είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο και αυτό διότι οι 
αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχονται στο ελαιόλαδο έχουν 
αντικαρκινική δράση, μέσω της παρεμπόδισης του σχηματισμού των 
ελεύθερων ριζών και του οξειδωτικού στρες. Επίσης η ενεργητική 
συμβολή της ελιάς στον εγκέφαλο συνδέεται και με την έννοια της 
αποβολής του άγχους. Τέλος η κατανάλωση ελαίου και μόνο στη 



Η ελιά ως αυτοφυές δέντρο -αγριελιά- πρωτοεμφανίστηκε στην Ανατολική 
Μεσόγειο εκεί δηλαδή όπου αναπτύχθηκαν μερικοί από τους αρχαιότερους 
πολιτισμούς. Πρόσφατες 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 50-60.000 
ετών!  
Μερικές από τις αρχαιότερες μαρτυρίες για την ελιά έχουν ανακαλυφθεί στην 



Η ελιά είναι πολύ σημαντική για την ελληνική οικονομία. Πιο 
συγκεκριμένα, Σχεδόν 300.000 τόνοι λαδιού παράγονται ετησίως στην 

Ελλάδα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, μετά 
την Ιταλία και την Ισπανία. Με κριτήριο όμως την ποιότητα, κατατάσσεται 

πρώτη στον κόσμο, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου 
(Σ.Ε.Β.Ι.Τ.Ε.Λ.), πάνω από το 70% της Ελληνικής παραγωγής ελαιόλαδου 
είναι εξαιρετικά παρθένο , πράγμα που συνεπάγεται εξαγωγές μεγάλης 



Η διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα έχει 
υποστεί μικρές αλλαγές. Βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει η ελαιοπαραγωγή 
είναι εκτός από την ωρίμανση του καρπού να έχουν υπάρξει οι κατάλληλες 
κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό γιατί δεν μας ενδιαφέρει να είναι ώριμος ο 
καρπός αλλά και το δέντρο να είναι έτοιμο για να μας δώσει τον καρπό του. Όταν 





Η ελιά είναι ένα είδος το οποίο δεν θεωρείται απαιτητικό και μπορεί να 
αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Παρόλα αυτά όμως η λίπανση 

της θεωρείτε βασική για τη καλή γονιμότητα και φυσική της κατάσταση. Η 
κατάσταση του εδάφους είναι άμεση με τη συγκράτηση του νερού, στον αερισμό 

της και επιδρά όχι μόνο στην ανάπτυξη των ριζών, αλλά και των 
μικροοργανισμών.  

Οργανική λίπανση: Τα πειραματικά δεδομένα έχουν δείξει ότι εφαρμόζοντας 



 
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.   


