
 

από  εθαηόλ πελήληα έσο θαη 

ρίιηα ρξόληα.  

 Τπάξρνπλ ειαηόδε-

ληξα πνπ θάλνπλ θαξπνύο γηα 

ιάδη θαη ειαηόδεληξα πνπ ν 

θαξπόο ηνπο είλαη γηα θαγεηό. 

(π.ρ. ειηέο θαιακώλ.) 

 (Βαζίιεο Νηίλεο) 

 Η ειηά είλαη έλα δέληξν 

αεηζαιέο κε καθξφζηελα θχιια 

θαη θαιιηεξγείηαη ζε κεζνγεηαθφ 

θιίκα. Τα θχιια ηεο έρνπλ ζε κηα 

πιεπξά ζθνχξν πξάζηλν ρξψκα 

θαη αζεκέλην απφ ηελ άιιε πιεπ-

ξά. 

 Δίλαη πνιχ βαζηθή  γηα 

ηελ πεξίθεκε κεζνγεηαθή δηαηξν-

θή.  

 Δμαηηίαο ησλ θαξψλ ηεο 

θαη ηνπ ειαηφιαδνπ θαιιηεξγνχ-

ληαλ ζηελ αξραία Διιάδα. 

 Δδψ θαη ρηιηάδεο ρξφ-

ληα ε ειηά θαη ν θαξπφ ηεο δεη 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Τν 

πνιχηηκν απηφ δψξν ηεο θχζεο 

είλαη κηα δσληαλή θιεξνλνκηά 

ζηε δσή καο. 

 Μαο ηξέθεη , καο ζπ-

ληεξεί, καο πξνζηαηεχεη, καο 

ζεξαπεχεη θαη καο εκπλέεη.  

 Σηελ αξρή ηεο δσή ηεο 

δελ βγάδεη θαξπνχο. Αξρίδεη λα 

παξάγεη ζε ειηθία εθηά έσο δε-

θαπέληε εηψλ, ελψ βξίζθεηαη ζε 

πιήξε αλάπηπμε ηξηάληα έσο 

εβδνκήληα εηψλ. Η ειηά θηάλεη  

Αζελά θαη Ποζεηδώλας 

Η ΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ...ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ! 

Η ασιή ηοσ  ζτοιείοσ κας 

Περηετόκελα ηεύτοσς: 

Η ειηά ζηνλ θφζκν καο 1 

Αζελά θαη Πνζεηδψλαο  1 

Υγεία θαη ειηά  2 

Τν πνιχηηκν θαη αγαπε-

κέλν δέληξν ησλ Διιή-

λσλ, ε ειηά 

2 

Πνηήκαηα  γηα ηελ ειηά 

θαη ην ιάδη 

3 

Τν κάδεκα ηεο ειηά 3 

Ο θαξπφο ηεο ειηάο 4 

 ηα παιηά ρξόληα ε 

ειηά είρε πνιύ ζεκαληηθό 

ξόιν ζηε κπζνινγία θαη ζξε-

ζθείεο πνιιώλ πνιηηηζκώλ 

κέζα από ην πέξαζκα ησλ 

ρξόλσλ. 

 Σν θαξπνθόξν  δέ-

ληξν ηεο ειηάο ήηαλ ην πην 

 ηεξό ζηελ πόιε ηεο Αζήλαο. 

 ύκθσλα κε ην κύζν 

θαη ε ζεά ηεο ζνθίαο, ε Αζε-

λά ρξεζηκνπνίεζε κηα όκνξθε  

ειηά γηα λα θεξδίζεη ηνλ Πν-

ζεηδώλα, ην ζεό ηεο ζάιαζ-

ζαο, γηα ην πνηνο ζα έδηλε ην 

όλνκα ζηελ πόιε.   ΔΛ.2   
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Τεύτος 2  

Μια εθημεπίδα ηηρ Γ2  

ηάξηρ ηος 6ος 

Δημοηικού σολείος 

Μοζσάηος 

Τα φύλλα και ο καρπός 

της ελιάς  



Ο γλσζηφο πειαζγηθφο κχζνο 

αλαθέξεηαη ζηνλ αγψλα ηεο Αζε-

λάο  θαη ηνπ Πνζεηδψ-

λα γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη ηελ νλνκαζία ηεο 

Αζήλαο. Βαζηιηάο ηεο 

Αζήλαο ήηαλ ν Κέθξν-

παο. Πάλσ ζην βξάρν 

ηεο Αθξφπνιεο αλέβε-

θαλ νη δέθα ζενί ηνπ 

Οιχκπνπ γηα λα θάλνπλ ην δηθα-

ζηή ζηε δηαθσλία ησλ 

δχν ζεψλ ελψ ν Κέθξν-

παο ήηαλ εθεί σο κάξ-

ηπξαο.  Πξψηνο ήξζε ν 

Πνζεηδψλαο ρηππψ-

ληαο ηελ ηξίαηλά  ηνπ  ζην 

έδαθνο θαη ηφηε εκθαλίζηεθε έλα 

θαηάιεπ-

θν 

άινγα. 

Μεηά 

ήξζε ε 

ζεηξά 

ηεο Αζε-

λάο λα 

παξνπζηάζεη ην δψξν ηεο. Φχηε-

ςε κηα ειηά 

πάλσ ζην 

βξάρν, πνπ 

μεπεηάρηε-

θε γεκάην 

θαξπφ… Τφηε ν Γίαο θήξπμε  ην 

ηέινο ηνπ αγψλα θαη είπε ζηνπο 

άιινπο ζενχο λα θξίλνπλ ζε 

πνηνλ ζα δνζεί ε πφιε.  Σπγρξφ-

λσο δήηεζαλ ηε γλψκε ηνπ Κέ-

θξνπα. Απηφο ζθέθηεθε πσο ην 

δψξν ηεο Αζελάο ήηαλ πην ρξή-

ζηκν, θαη ήηαλ γηα ηελ πφιε κηα 

ππφζρεζε γηα δφμα θαη επηπρία.  

Έηζη ηεο δφζεθε ε θπξηαξρία ηεο 

πφιεο. 

(Ιωάννα Παπαδοπούλου 

Μαριάννα Παππά. 

Οπξαλία Παπαγηαλλάθε) 

ηψλ, ηα 

ν- πνία 

πα-

Η ειηά είλαη αεηζαιέο, θαξπνθφ-

ξν δέληξν, πνπ νλνκάδεηαη ε-

ιαηφδεληξν.  Υπάξρνπλ δχν είδε 

ειηάο: Η ήκεξε θαη ε άγξηα ειηά. 

Τν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

γέλνπο είλαη ε καθξνδσία θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο παξαγσγη-

θφηεηαο. 

Υπάξρνπλ δέληξα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ 

πνιιψλ εθαηνληάδσλ ε-

ξάγνπλ αθφκα θαξπφ. Πνιιά 

κάιηζηα μεπεξλνχλ ηε ρηιηεηία, 

δειαδή ρίιηα έηε.  

(Δβειίλα Οξεζηίδνπ) 

Το ποιύηηκο θαη αγαπεκέλο δέληρο ηωλ Ειιήλωλ, ε ειηά 

θαη λα καιαθψζνπλ ην δέξκα 

ηνπο ή ην έβαδαλ ζηα καιιηά 

ηνπο γηα λα είλαη πγηή θαη ιακπε-

ξά . Οη 

ζχγρξν-

λνη επη-

ζηήκνλεο πηζηεχνπλ φηη  βνεζά 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ, 

ησλ εζσηεξηθψλ καο νξγάλσλ 

θαη ηδηαίηεξα ηεο θαξδηάο, αθνχ 

πξνιαβαίλνπλ θαη παίξλνπλ ηε 

ζέζε απφ ηα βιαβεξά δσηθά 

ιίπε, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα 

γηα ηε ζπγθέληξσζε ιίπνπο ζηελ 

θαξδηά θαη νδεγνχλ ζην 

έκθξαγκα. 

(Δήμητρα Γαβαλά) 

Υγεία θαη ειηά 

Ο Ιππνθξάηεο ν παηέξαο ηεο 

ηαηξηθήο πίζηεπε ζηηο ζεξαπεπηη-

θέο ηδηφηεηεο ηνπ ειαηφιαδνπ . 

Αλαθέξνληαλ  ζε  απηφ ζαλ ηελ 

ηδαληθή ζεξαπεία. Οη αξραίνη 

Έιιελεο ζεξαπεπηέο ρξεζηκν-

πνηνχζαλ ειαηφιαδν γηα λα ε-

πνπιψζνπλ πιεγέο, γηα λα ζεξα-

πεχζνπλ ηελ αυπλία, ηε λαπηία, 

ηε ρνιέξα. Δπίζεο ην ρξεζηκν-

πνηνχζαλ γηα λα ελπδαηψζνπλ 

Αζελά θαη Ποζεηδώλας (ζσλέτεηα από ηε Σει.1) 

Σειίδα 2  

Ποζεηδώλας θαη Αζελά 

Η ειηά 

Το ιάδη είλαη ηο 

ποιύηηκο σγρό 

ποσ κας 

πρζθέρεη ε 

ειηά 

Ιπποθράηες, ο παηέρας ηες 

ηαηρηθής. 



 

Σχκβνιν εηξήλεο είλαη ε ειηά 

πνπ θξέκεηαη ζε παλέκνξθα 

θιαδηά  

ειηά παίξλνπλ θαη νη νιπκπηνλίθεο 

ζηηο πεξίθεκέο ηνπο λίθεο. 

 

Τεο εηξήλεο ην θιαδί 

ην θξαηεί έλα θάηαζπξν πνπιί 

πνπ απφ ςειά πεηάεη 

θαη φινπο καο καο ραηξεηάεη. 

(Ιωάννα Παπαδοπούλου) 

 

 

  

 

 Όηαλ πάσ ζην ρσξηφ 

ην ιάδη καδεχσ εγψ. 

 

Λάδη ξίρλσ ζην θαί, 

Λάδη παζαιείθσ  ζην θνξκί. 

 

Σαλ  ηελ ειηά θακαξσηή  

Σηέθνκαη θαη εγψ ζηε γε 

 

Η ειηά βγαίλεη κφλν ζηα παξαζα-

ιάζζηα κέξε π.ρ. ζηελ Κξήηε, 

ζηελ Καβάια, ζηελ Καιακάηα  

θαη αιινχ. 

 

Τν κάδεκα ηεο ειηάο γίλεηαη κε 

ξαβδηά αθνχ πξψηα απιψζνπκε 

έλα εηδηθφ δίρηπ θάησ απφ ην 

δέληξν. Όηαλ ηειεηψζνπκε ην 

πάκε ζε έλα εηδηθφ εξγνζηάζην 

πνπ ιέγεηαη ειαηνηξηβείν. 

Ζ Διηά θαιιηεξγείηαη πάλσ 

από 450 ρξόληα ζηελ αλαηνιη-

θή Μεζόγεην. Ζ ζπγθνκηδή 

ηεο ειηάο γίλεηαη θπξίσο θαηά 

ηνπο κήλεο επηέκβξην θαη 

Οθηώβξην. Ζ ειηά παξαδνζηα-

θά καδεύεηαη κε ην ρέξη, ελώ 

ην έδαθνο θάησ από ηελ ειηά 

ζηξώλεηαη κε ειαηόπαλν ή κε 

εηδηθό δίρηπ από ζπλζεηηθό 

πιηθό. Δλαιιαθηηθή ηερληθή 

είλαη ην ηίλαγκα ηεο ειηάο κε 

μύιηλα ξαβδηά. Ζ ηερληθή  

όκσο απηή κπνξέη λα εθαξκν- 

Ποηεκάηηα γηα ηελ ειηά θαη ηο ιάδη 

Σειίδα 3  

Η ειηά 

Το κάδεκα ηες 

ειηά είλαη κηα 

ποιύ 

θοσραζηηθή, 

αιιά θαη 

εστάρηζηε 

δηαδηθαζία. 

Το ιάδη 

Το κάδεκα ηες ειηάς  

Το κάδεκα ηες ειηάς 

ζηεί  κόλν όηαλ έρεη σξηκάζεη πιή-

ξσο ν θαξπόο θαη είλαη εύθνιε ε 

απόζπαζή ηνπ από ην δέληξν. Α-

θνύ πέζνπλ νη ειηέο  από ην δέληξν 

νη  αγξόηεο ηηλάδνπλ ηα άθξα ησλ 

ειαηόπαλσλ ώζηε λα δεκηνπξγε-

ζνύλ ζσξνί  νη νπνίνη ζα θαζαξη-

ζηνύλ κε ην ρέξη από ρνληξά θια-

δηά θαη  ηζακπηά πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζηε ζπλέρεηα  ζε 

δνρεία κεηαθνξάο θαη λα πάλε ζην  

 ειαηνηξηβείν. Ζ δηαδηθαζία παξαγσ-

γήο ηνπ ιαδηνύ δηαξθεί πεξίπνπ δύν 

ώξεο.  

 Αδεηάδνπλ ηηο ειηέο κέζα ζε 

κηα ρνάλε, αθαηξνύληαη ηα 

θύιια θαη ηα θιαδάθηα από 

ηηο ειηέο αθνύ πξώηα ηηο δπγί-

ζνπλ. Μεηά ηηο πιέλνπλ.  

ην ηειηθό ζηάδην κε θάπνηα 

εηδηθή δηαδηθαζία  παξάγεηαη 

ην ιάδη. 



Δθηφο απφ ην ιάδη ην δέληξν ηεο ειηάο, καο 

πξνζθέξεη θαη πνιιά άιια πξντφληα.  

Οη θαξπνί ηεο ειηάο πνπ παξαζθεπάδνληαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπκπιήξσκα ζην 

πξφγεπκα, ζηηο ζαιάηεο, αιιά θαη ζε πνιιά 

θαγεηά θαη απνηεινχλ άξηζηε γεπζηηθή θαη 

πγηεηλή ηξνθή.  

Σηελ Κξήηε είλαη γλσζηνί πνιινί ηξφπνη πα-

ξαδνζηαθήο παξαζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη ζηα ζπίηηα γηα νηθνγελεηαθή ρξήζε ή ζε 

κηθξέο βηνηερλίεο γηα δηάζεζε ζην εκπφξην. Η 

πην γλσζηή απφ απηνχο είλαη ειηέο πξάζηλεο 

ζε άικε ή ηζαθηζηέο. 

(Αδάκ Σαββίδεο) 

Ο θαρπός ηες ειηάς 

Οη βρώζηκες ειηές 

είλαη ποιύ λόζηηκες. 

 

Η ελιά και το λάδι είναι ο θησαυρός της ελληνι-

κής γης. 

ΈΝΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΙΑ 
 

Μηα αλνημηάηηθε κέξα κηα ειηά μεθύηξσζε καγη-

θά από ην ρώκα. Ήηαλ ε ηεξή ειηά ηεο ζεάο Α-

ζελάο θαη ηελ έιεγαλ Θέα. Ήηαλ ηόζν όκνξθε 

πνπ θάζε άλζξσπνο ηελ αγαπνύζε. Μόλν ε ζεά 

Ήξα δήιεπε ηόζν πνιύ πνπ πήγε θαη από ηελ 

νξγή ηεο ηελ μεξίδσζε. Μόιηο ην έκαζε ε Αζε-

λά έγηλε έμαιιε κε ηελ Ήξα θαη πήγε λα ην πεη 

ζηνλ κπακπά ηεο ην κεγάιν Γία. Ο Γίαο ζηελα-

ρσξήζεθε θαη έβαιε ηελ Ήξα εμνξία ζηε βόξεηα 

Αθξηθή. Μεηά πήξε ηελ ειηά θαη ηε θύηεςε  ζηε 

ζέζε ηεο. Σόηε όια πήγαλ θαιά θαη όινο ν θό-

ζκνο ζηελ Αζήλα ράξεθε πνπ μαλαείδε ηελ ειηά 

ζηνλ ηόπν  ηνπ. 

(διαζκεςή  ηος γνωζηού μύθος  από 

ηη  Μαπιάννα Παππά) 


