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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Σκοπός της εργασίας είναι η συνειδητοποίηση από της αξίας της ελιάς, του 
ελαιολάδου καθώς και της Μεσογειακής διατροφής. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι: 

• Ποιές είναι οι διατροφικές συνήθειες των εφήβων σε σχέση με τη Μεσογειακή 
διατροφή; 

• Ποιά είναι η <<γνωστή - άγνωστη>> ελιά και ποιά η αξία της; 
• Ποιό είναι το <<γνωστό - άγνωστο>> ελαιόλαδο και ποιά η αξία του; 
• Τι είναι η Μεσογειακή διατροφή και ποιά η αξία της; 
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2. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
 

2.1. ΕΛΙΑ 
 

Η ελιά ή ελαιόδενδρο ή λιόδεντρο (επιστ. Ελαία, Olea) είναι γένος καρποφόρων 
δέντρων της οικογένειας των Ελαιοειδών (Oleaceae), το οποίο συναντάται πολύ 
συχνά και στην Ελλάδα. Ο καρπός του ονομάζεται επίσης ελιά και από αυτόν 
παράγεται το ελαιόλαδο. Η ελιά υπήρξε το σύμβολο της θεάς Αθηνάς. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
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2.1.1. Ιστορία 

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. 

 

2.1.2. Είδη και ποικιλίες 

Είναι δέντρο αειθαλές, έχει φύλλα αντίθετα, λογχοειδή, δερματώδη, σκουροπράσινα 
στην άνω επιφάνεια και αργυρόχροα στην κάτω. Τα άνθη της είναι λευκωπά, 
μονοπέταλα και πολύ μικρά, σχηματίζουν ταξιανθία βότρυος και εμφανίζονται προς 
το τέλος Μαΐου, ενώ ο καρπός ωριμάζει και συλλέγεται κατά τα τέλη του φθινοπώρου 
και αρχές του χειμώνα. Ο κορμός της ελιάς είναι οζώδης και καλύπτεται από 
τεφρόφαιο φλοιό. 

Το γένος Olea περιλαμβάνει τα εξής είδη και ποικιλίες: 

• Ελαία η αγρία (Olea sylvestris), κοινώς αγρελιά ή αγρελίδι 
• Ελαία η ευρωπαϊκή (Olea europaea) ή κοινή, το συνηθέστερα καλλιεργούμενο 

είδος ανά τον Κόσμο 
• Ελαία η αιολόκαρπος (Olea aeolocarpus) 
• Ελαία η ηδύκαρπος (Olea nigra dulcis) 
• Ελαία η ισπανική (Olea hispanica) 
• Ελαία η κρανιόμορφος (Olea craniomorpha), κοινώς σουβλολιά 
• Ελαία η εκκρεμής (Olea pendula), κοινώς κρεβατοελιά 
• Ελαία η κωνική (Olea conica) κοινώς ελιά σαλωνίτικη 
• Ελαία η λευκόκαρπος (Olea leucocarpa) 
• Ελαία η μακρόκαρπος (Olea macrocarpa), κοινώς αετονυχολιά 
• Ελαία η μικρόκαρπος (Olea microcarpa), κοινώς λιανολιά ή λαδοελιά 
• Ελαία η μαστοειδής (Olea mamillaris), κοινώς λιάστρος 
• Ελαία η πρώιμος (Olea precox), κοινώς καλοκαιρίδα 
• Ελαία η σαλέρνιος (Olea salerniensis), κοινώς γαϊδουρολιά 
• Ελαία η στρεπτή (Olea contorta), κοινώς στριφτολιά 
• Ελαία η στρόγγυλος (Olea rotunda virida) 
• Ελαία η υποστρόγγυλος (Olea subrotunda) 
• Ελαία η σφαιρική (Olea sphaerica) 
• Ελαία η υπόχλωρος (Olea virida)  

Σε μερικές απ' αυτές τις ποικιλίες, με ορθολογική επιλογή, έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη 
απόδοση σε ελαιόλαδο χάρη σε μια αξιόλογη σμίκρυνση του πυρήνα προς όφελος 
της σάρκας. 

Η ελιά ευδοκιμεί σε κλίματα εύκρατα χωρίς ακρότητες θερμοκρασίας (με μέση ετήσια 
θερμοκρασία 16οC) και υγρασίας, για αυτό είναι ευρύτατα διαδεδομένη στη 
μεσογειακή ζώνη (όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Τουρκία, την 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%8C%CF%84%CF%81%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
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Αλγερία και αλλού). Ευδοκιμεί σε πολλές περιοχές του κόσμου, αρκεί η θερμοκρασία 
να μη κατέρχεται πολύ και για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάτω από το μηδέν. Γι' 
αυτό και ιδιαίτερα κατάλληλες περιοχές για την καλλιέργειά της είναι οι 
παραθαλάσσιες. Τα δένδρα φυτεύονται σε ευθείες σειρές ή σε ρομβοειδείς διατάξεις. 
Ανάλογα με την ποικιλία και την ποιότητα του εδάφους η απόσταση μεταξύ των 
σειρών κυμαίνεται από 7 έως 20 μέτρα. Η περιοχή στην οποία καλλιεργούνται 
ελαιόδενδρα ονομάζεται "ελαιώνας". 

 

 

2.1.3. Η συγκομιδή της ελιάς 

Ο καρπός της ελιάς ωριμάζει στα μέσα προς τέλη του φθινοπώρου, οπότε και 
ξεκινάει η συγκομιδή, ή το λιομάζωμα. Η ελιά παραδοσιακά μαζεύεται με το χέρι, και 
το μάζεμα της ελιάς αποτελεί εδώ και αιώνες σημαντική αγροτική δραστηριότητα σε 
πολλές περιοχές της Μεσογείου. 

Στη σημερινή εποχή ευδοκιμεί ακόμη η παραδοσιακή μέθοδος συγκομιδής, με τη 
βοήθεια ίσως κάποιων νεότερων εργαλείων: τα κλαδιά περνούνται με το "χτένι" για 
να αποσπαστεί ο καρπός με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα, ενώ το έδαφος κάτω 
από την ελιά στρώνεται με λιόπανα ή με ειδικό δίχτυ από συνθετικό υλικό. Σκάλες 
από ξύλο ή αλουμίνιο χρησιμοποιούνται για το μάζεμα των δυσπρόσιτων κλαδιών. 
Αφού πέσουν οι ελιές από το δέντρο, οι αγρότες τινάζουν τα άκρα των ελαιόπανων 
ώστε να δημιουργηθούν σωροί, οι οποίοι θα καθαριστούν με το χέρι από χοντρά 
κλαριά και τσαμπιά προκειμένου να τοποθετηθούν στη συνέχεια σε δοχεία 
μεταφοράς (κουβάδες, τενεκέδες κλπ.) και σακιά και να μεταφερθούν στον χώρο 
αποθήκευσης. Δεν είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των φύλλων, αφού υπάρχει στο 
ελαιοτριβείο ειδικό μηχάνημα που τα απομακρύνει με αέρα. Εναλλακτική τεχνική είναι 
το "τίναγμα" της ελιάς με ξύλινα ραβδιά, η τεχνική όμως αυτή μπορεί να εφαρμοστεί 
μόνο όταν έχει ωριμάσει πλήρως ο καρπός και είναι εύκολη η απόσπασή του από το 
δέντρο. Τέλος, είναι σύνηθες κατά τη συγκομιδή να κόβονται με πριόνι επιλεγμένα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
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κλαδιά του δέντρου, τόσο για τη διευκόλυνση της συγκομιδής, όσο και για να 
βοηθηθεί η σωστή ανάπτυξη του δέντρου. 

Σε μεγάλους ελαιώνες χρησιμοποιούνται συχνά ειδικά μηχανήματα για τη συγκομιδή. 
Τα μηχανήματα χειρός (βέργες ελαιοσυλλογής) λειτουργούν συνήθως είτε με την 
αρχή της δόνησης (παλμική βέργα) ή της περιστροφής (περιστροφική βέργα) της 
κεφαλής , ή και συνδυασμό των δυο κινήσεων. Κοντά στη χειρολαβή προσαρτάται ο 
βενζινοκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας που δίνει κίνηση στη βέργα. Οι κατασκευαστές 
των βεργών ελαιοσυλλογής εξελίσσουν συνεχώς την τεχνολογία λειτουργίας, ώστε να 
αυξάνεται η απόδοση και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιείται η ζημιά που προκαλεί το 
μηχάνημα στο ελαιόδεντρο. Στην κατεύθυνση αυτή, εμφανίστηκαν τελευταία στην 
αγορά βέργες ελαιοσυλλογής από τεχνολογικά προηγμένα υλικά όπως τα 
ανθρακονήματα (carbon fiber). Για ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και απόδοση στη 
συγκομιδή υπάρχουν στην αγορά και αυτοκινούμενα μηχανήματα ελαιοσυλλογής. 
Λόγω της αρκετά υψηλής δαπάνης αγοράς τα μηχανήματα αυτά προορίζονται για 
ελαιώνες μεγάλης έκτασης, ενώ συχνά η αγορά τους εντάσσεται σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα επιδοτήσεων για αγρότες . 

 

 

2.1.4. Τα διατροφικά οφέλη της ελιάς και των προϊόντων της 

Με σημαντικά οφέλη για υγεία και μακροζωία, οι ελιές και τα προϊόντα τους 
αποτελούν πολύτιμα συστατικά της καθημερινής μας διατροφής. Ο καρπός τους ήταν 
από τα αρχαία χρόνια ευλογημένος, σύμβολο γνώσης, σοφίας, αφθονίας, υγείας, 
δύναμης και ομορφιάς.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τις ελιές ως σύμβολο της καλοσύνης και της 
ευγένειας, ενώ ακόμη και σήμερα, τα κλαδιά της ελιάς συμβολίζουν την ειρήνη. Το 
δέντρο της καλλιεργείται εδώ και πολλά χρόνια και πολλά μέρη του χρησιμοποιούνται 
για τα οφέλη τους. Οι ελιές, το ελαιόλαδο, το κομψό του ξύλο, ακόμη και τα φύλλα 
του. Ευδοκιμεί σε υποτροπικές περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λατινική 
Αμερική και κυρίως στη Μεσόγειο. 

Ο καρπός της ελιάς είναι πράσινος και σαρκώδης και μετατρέπεται σε μαύρο-μωβ 
όταν είναι πλήρως ώριμος, με εξαίρεση κάποιες ποικιλίες που παραμένουν πράσινες 
ακόμη κι όταν ωριμάζουν και κάποιες που γίνονται χάλκινες. Όταν οι ελιές 
ωριμάζουν, βγαίνει και το λάδι. Από άποψη υγείας, οι μαύρες ελιές είναι ανώτερες 
από τις πράσινες ελιές, καθώς έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα. 

 

 

2.1.5. Ο διατροφικός πίνακας 

• Οι ελιές περιέχουν πολύ λίγους υδατάνθρακες και είναι πλούσια πηγή 
μονοακόρεστων λιπαρών οξέων (ελαϊκό οξύ). 

• Η περιεκτικότητα της ελιάς σε νάτριο είναι υψηλή. 

• Είναι πλούσια πηγή βιταμίνης Ε, καθώς περιέχουν μικτές τοκοφερόλες. 

• Οι ελιές είναι πλούσιες σε μέταλλα, όπως το ασβέστιο, ο σίδηρος, το μαγνήσιο, ο 
φώσφορος, το κάλιο, ο ψευδάργυρος, ο χαλκός και το σελήνιο. 

• Το ελαιόλαδο περιέχει πολλές μοναδικές φαινολικές και αρωματικές ενώσεις, όπως 
η ολεουροπεΐνη και τα φλαβονοειδή. Άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως πρωτεΐνες, 
βιταμίνη C, βιταμίνη Κ, ιστιδίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, φαινυλαλανίνη και η μεθειονίνη 
είναι παρόντα σε μικρές ποσότητες στο ελαιόλαδο. 
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2.1.6. Η διατροφική αξία της ελιάς 

• Οι ελιές περιέχουν λινολεϊκό οξύ, που είναι πολύ ευεργετικό για τα βρέφη που 
θηλάζουν. Η ανεπάρκειά του συνδέεται με ορισμένες ασθένειες του δέρματος και 
προβλήματα ανάπτυξης στα βρέφη. Οι μητέρες που θηλάζουν, είναι καλό να 
περιλαμβάνουν τον καρπό της ελιάς στη διατροφή τους. 

• Το χλώριο που περιέχουν, μπορεί να βελτιώσει τις λειτουργίες του ήπατος, 
βοηθώντας τον οργανισμό για την αποτελεσματική εξάλειψη των αποβλήτων από το 
σώμα. 

• Οι βιταμίνες Α, D, E και K, που περιέχονται στις ελιές, βοηθούν την ανάπτυξη των 
οστών σε παιδιά και ενήλικες. 

• Η χαρακτηριστική γεύση και το άρωμα της ελιάς, προέρχεται από την παρουσία των 
πολυφαινολών. Οι πολυφαινόλες είναι ευεργετικές κατά του καρκίνου και επίσης 
διαθέτουν σημαντικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 

• Η βιταμίνη Ε και άλλα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στις ελιές, μειώνουν τον 
κίνδυνο καταστροφής των κυττάρων και φλεγμονών. 

 

 

2.1.7. Τα οφέλη των φύλλων της ελιάς 

Τα φύλλα ελιάς έχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία γενικά και για την 
καταπολέμηση ασθενειών. 

• Η ολευρωπεΐνη, μία δραστική ένωση στα φύλλα της ελιάς, είναι ευεργετική στη 
μείωση των επιπέδων πίεσης του αίματος και τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, 
προκειμένου να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος. 
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• Τα φλαβονοειδή που υπάρχουν στο εκχύλισμα των φύλλων ελιάς, έχουν 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 

• Το εκχύλισμα φύλλων ελιάς έχει την ικανότητα να σταματά τον πολλαπλασιασμό 
επιβλαβών βακτηρίων και ιών. 

• Τα φύλλα ελιάς έχουν αντιβιοτικές, αντιϊκές, βακτηριοκτόνες και αντιμυκητιακές 
ιδιότητες. Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η ελευρωπαΐνη που υπάρχει στα φύλλα 
ελιάς, βοηθά στην αδρανοποίηση των βακτηρίων με τη διάλυση της εξωτερικής 
επένδυσής τους. Είναι ευεργετικά στη θεραπεία κρυολογημάτων και του πυρετού, 
ακόμα και για τη θεραπεία της ελονοσίας. 

• Έχει βρεθεί ότι τα φύλλα ελιάς είναι αποτελεσματικά ενάντια στα αφροδίσια 
νοσήματα όπως ο έρπης και η γονόρροια καθώς και ενάντια σε οδοντικές μολύνσεις 
λόγω των αντιϊκών και αντιβακτηριακών ιδιοτήτων τους. 

• Τα φύλλα ελιάς έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθούν στην καταπολέμηση 
των ελευθέρων ριζών, καθώς και στην πρόληψη ζημιών στα αιμοφόρα αγγεία. 

 

Προσοχή: Τα άτομα που πρέπει να ακολουθούν διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε νάτριο (ειδικά οι υπερτασικοί) θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τις ελιές, καθώς 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Αποφύγετε τις ελιές τουρσί και ελέγξτε τις 
ετικέτες πριν την κατανάλωση. 

 

2.1.8. Η ελιά ως σύμβολο 
 

Λόγω του σημαντικού ρόλου που έπαιξε η ελιά ανά τους αιώνες στην καθημερινότητα 
των λαών της Μεσογείου και ειδικότερα στην Ελλάδα, τα κλαδιά, ο καρπός αλλά και 
το ελαιόλαδο, ο «χυμός» του ελαιόδεντρου, έχουν συμβολικό χαρακτήρα και 
κατέχουν τιμητική θέση σε διάφορες δραστηριότητες της ζωής των κατοίκων της 
περιοχής. 
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2.1.9. Η ελιά στον αθλητισμό 
 

Πηγές αναφέρουν ότι οι έξι πρώτες Ολυμπιάδες είχαν ως έπαθλο ένα μήλο. Μετά 
καθιερώθηκε ως 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. Στα Παναθήναια σημαντικό ρόλο έπαιζε η ελιά του Ερεχθείου, αλλά και τα 
στέφανα που φτιάχνονταν με τα κλαδιά της. Στην ιερή πομπή στους δρόμους της 
Αθήνας συμμετείχαν οι θαλλοφόροι, γέροντες ωραίοι και ευθυτενείς, που κρατούσαν 
στα χέρια τους κλάδους ελαίας. Μια λεπτομέρεια που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι 
Αθηναίοι, που θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολιτισμένους, κρατούσαν κλαδιά 
ελιάς, ενώ οι χειραφετημένοι δούλοι και οι βάρβαροι κρατούν κλαδιά βελανιδιάς, 
αφού η βελανιδιά σηματοδοτεί τον πρωτόγονο πολιτισμό, την τραχύτητα και τη 
βιαιότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες ονομάστηκαν 
στεφανίτες ή ιεροί αφού τα έπαθλα είναι απλά στέφανα, σε αντίθεση με τα 
Παναθήναια που ήταν χρηματίτες, όπου το έπαθλο του στεφανιού ελιάς συνοδευόταν 
από βαρύτιμα υλικά έπαθλα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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2.1.10. Η ελιά ως διακοσμητικό στοιχείο 
 

Σε ένδειξη της εκτίμησης που δείχνουν οι λαοί της Μεσογείου στην ελιά, πολλά 
αντικείμενα καθημερινής χρήσης διακοσμούνται με μοτίβα αποτελούμενα από κλαδιά 
και καρπούς του ελαιόδεντρου. Έτσι, συχνά συναντάμε στην Ελλάδα και στις άλλες 
μεσογειακές χώρες την ελιά να κοσμεί πήλινα και ξύλινα αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης, λευκά είδη, κοσμήματα κ.α. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα 
δημοφιλής η χρήση της ελιάς σε γάμους και βαπτίσεις, τόσο ως πρωτογενές υλικό 
(στεφάνια παράνυμφων σε γάμο, διακόσμηση λαμπάδων) όσο και ως διακοσμητικό 
στοιχείο (επάργυρα στέφανα του γάμου σε απομίμηση στεφάνου ελιάς, 
μπομπονιέρες κ.α.). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
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2.1.11.Η ελιά στις τέχνες, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση 

Αποτελώντας σημαντικό μέρος της διατροφής αλλά και της οικονομικής ζωής της 
Μεσογείου και της Ελλάδας ειδικότερα, αναπόφευκτο ήταν η μακρόχρονη πορεία της 
ελιάς να έχει διεισδύσει στην καλλιτεχνική και πολιτισμική ζωή των κατοίκων της 
περιοχής. Με έμπνευση την αγροτική ζωή στην περιοχή της νότιας Γαλλίας, ο 
Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεντ βαν Γκογκ δημιούργησε πίνακες με θέμα την ελιά. Ο 
ποιητής Κωστής Παλαμάς ύμνησε την ελιά στο ομώνυμο ποίημά του, ενώ στα 
δημοτικά τραγούδια συχνά γίνεται αναφορά στο ελαιόδεντρο και τους καρπούς του. 

 

Μουσεία ελιάς και λαδιού υπάρχουν σε πολλές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της 
Μεσογείου. Τα μουσεία αυτά παρουσιάζουν εκθέματα που σχετίζονται με την 
καλλιέργεια και συγκομιδή της ελιάς και την παραγωγή λαδιού, ενώ συχνά 
πραγματοποιούνται και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές. Ένα από τα πιο 
γνωστά ελληνικά μουσεία ελιάς είναι το Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
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στη Σπάρτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Μουσείο Ελιάς Πυλάρου στον οικισμό 
Μακρυώτικα της Κεφαλονιάς, μικρό μουσείο σε αναπαλαιωμένο ελαιοτριβείο με 
αυθεντικά μηχανήματα από τα τέλη του 19ου – αρχές 20ού αιώνα. Το Δίκτυο 
«Μουσεία Ελιάς της Μεσογείου» περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή πάνω από 15 μουσεία 
από ολόκληρη τη Μεσογειακή λεκάνη. 

Τα τελευταία χρόνια η ελιά έχει αρχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Αυτή τη 
στιγμή λειτουργεί Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την ελιά, 
συντονιστικός φορέας του οποίου είναι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Καλαμάτας. Το Θεματικό Δίκτυο «Ελιά» υποστηρίζει πλήθος δραστηριοτήτων σε 
πάνω από 15 συνεργαζόμενα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και 
περιβαλλοντικά προγράμματα σε πάνω από 100 σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα. 

 

2.2. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
2.2.1.Γενικά 

 Ελαιόλαδο (ή απλώς λάδι) ονομάζεται στα Ελληνικά το λάδι που προέρχεται από 
τους καρπούς της ελιάς. 

Το ελαιόλαδο είναι βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και θεωρείται προϊόν 
υγιεινής διατροφής λόγω της περιεκτικότητάς του σε μονοακόρεστα λιπαρά. Είναι το 
έλαιο των καρπών της ελιάς. Εξάγεται με έκθλιψη των ελιών, οι οποίες πρέπει να 
συλλέγονται πριν από την τελική τους ωρίμανση, όταν δηλαδή έχουν χρώμα 
πράσινο-μελιτζανί, καθώς η ποιότητα του λαδιού τους είναι πολύ καλύτερη από 
αυτήν του λαδιού που εξάγεται από τους τελείως ώριμους καρπούς. Οι ελιές 
συλλέγονται με τα χέρια ή, όταν είναι τελείως ώριμες, με τίναγμα του δέντρου. 
Αποθηκεύονται σε ξύλινα δοχεία ή σε σωρούς, σε καλά αεριζόμενους χώρους για να 
αποφευχθεί η ζύμωση. 

 

2.2.2. Η διατροφική αξία του ελαιόλαδου 
 

  

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο κυρίως, έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για 
πολλούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αποτελεί 
τρόφιμο κλειδί για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία.  

Η μελέτη των 7 Χωρών   Η μελέτη των 7 Χωρών του Dr Keys ξεκίνησε στα τέλη της 
δεκαετία του 50 τράβηξε τα βλέμματα στην Κρητική διατροφή και τόνισε την 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82_%CE%A0%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8D%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7
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σπουδαιότητα της ποιοτικής και ποσοτικής διαφοροποίησης, στην κατανάλωση των 
διάφορων τροφών.  
Το ελαιόλαδο, τρόφιμο που λόγω της σύστασης του και της ποσότητας που 
καταναλωνόταν καθημερινά, επιδρούσε σημαντικά στην υγεία του πληθυσμού, όπου 
παρουσιάζονταν χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας, καρδιαγγειακών νοσημάτων και 
καρκίνου σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.   Η υψηλή περιεκτικότητα του σε 
ακόρεστα λιπαρά οξέα και η χαμηλή σε κορεσμένα και πολυακόρεστα, σε συνδυασμό 
με την υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη-Ε και άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες, το 
καθιστούν εξαιρετικό φάρμακο για την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη πολλών 
νόσων. Γι'αυτό και τα τελευταία χρόνια του έχει χαρακτηριστεί και ως λειτουργικό 
τρόφιμο.    

 

Νέες μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of 
Medicine το Φεβρουάριο του 2013 

έδειξαν ότι μία δίαιτα που περιλαμβάνει την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου και περίπου 30 γρ. ξηρών καρπών ημερησίως, μειώνει τον 
κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου και καρδιαγγειακών προβλημάτων κατά 30% σε 
ομάδες ατόμων υψηλού κινδύνου.  Τα θετικά αποτελέσματα της Μεσογειακής δίαιτας 
ήταν μάλιστα τόσο εντυπωσιακά, που η έρευνα διεκόπη πρόωρα καθώς θεωρήθηκε 
ανήθικο να μην επιτραπεί σε όλους τους συμμετέχοντες να επωφεληθούν από μια 
πιο υγιεινή διατροφή.  Ερευνητές επίσης παρακολούθησαν 7,447 ανθρώπους στην 
Ισπανία πάνω από 5 χρόνια.  Τα τεράστια οφέλη της Μεσογειακής δίαιτας εξέπληξαν 
ακόμα και τους ερευνητές. Η έρευνα έδειξε ότι μία Μεσογειακή δίαιτα, με σημαντική 
κατανάλωση ελαιολάδου (4 κουταλιές της σούπας ημερησίως) και ξηροί καρποί (30 
γραμ. ή 1 ουγγιά ημερησίως), έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με τις στατίνες, τα φάρμακα 
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δηλαδή που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της χοληστερίνης, και που μειώνουν 
τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα κατά 25% με 30%.    

 

Οι Κρητικοί καταναλώνουν περίπου 93 γραμμάρια ελαιολάδου ανά ημέρα, ή 3 κιλά το 
χρόνο.  

Ποιά είναι όμως αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν το ελαιόλαδο τόσο 
ξεχωριστό; 

Η υψηλή περιεκτικότητα του σε ακόρεστα λιπαρά οξέα και η χαμηλή σε κορεσμένα 
και πολυακόρεστα, σε συνδυασμό με την υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη-Ε και 
άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες, το καθιστούν εξαιρετικό φάρμακο για την αντιμετώπιση 
αλλά και την πρόληψη πολλών νόσων. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια του έχει 
χαρακτηριστεί και ως λειτουργικό τρόφιμο  “functional food”.  
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2.2.3. Ας γνωρίσουμε σιγά σιγά τα οφέλη του στο ανθρώπινο σώμα:  

• Η κατανάλωση του ελαιολάδου συμβάλλει στη μείωση της ολικής 
χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και της LDL (κακής) χοληστερόλης και έτσι 
αναστέλλοντας έτσι την αρτηριοσκλήρυνση. Ταυτόχρονα διατηρεί ή αυξάνει 
την επίπεδα της HDL (καλής) χοληστερόλης που έχει καρδιοπροστατευτική 
δράση συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90, οι Dr Renaud και Dr Longeril παρουσίασαν τη μελέτη Lyon 
Heart στην οποία συμμετείχαν ασθενείς που είχαν υποστεί οξύ έμφραγμα του 
μυοκαρδίου. Ήταν πολύ εντυπωσιακό ότι το 70% των ασθενών που 
ακολούθησαν την Κρητικού τύπου δίαιτα επιβίωσαν, σε αντίθεση με τους 
ασθενείς που ακολούθησαν την δίαιτα που συνιστούσε η Αμερικανική 
Καρδιολογική Εταιρεία  

• Η υψηλή περιεκτικότητα του σε αντιοξειδωτικές ουσίες όπως η βιταμίνη-Ε και 
οι πολυφαινόλες (τυροσόλη, καμφερόλη, κερκετίνη κ.α) , βοηθά στην 
εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και επιτυγχάνεται η μείωση της 
πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου του 
ενδομητρίου, του προστάτη . Επίσης, η υψηλή περιεκτικότητα του σε 
πολυφαινόλες, βιταμίνη Ε, χλωροφύλλη και καροτενοειδή μπορούν να 
ενδυναμώσουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. .  

• Πέρα από την προστασία ολόκληρου του πεπτικού συστήματος από τον 
καρκίνο, το ελαιόλαδο έχει ήπια υπακτική δράση που βοηθά στην 
αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Επίσης βοηθά και σε άλλες 
ασθένειες όπως οι πέτρες στη χολή και το συκώτι και το έλκος του 
στομάχου και του δωδεκαδακτύλου.    

• Σύμφωνα με την μελέτη της Dr Τριχοπούλου οι άνθρωποι που ακολουθούν 
την Κρητική διατροφή και στα πλαίσια αυτά καταναλώνουν ελαιόλαδο είναι 
μακροβιότεροι. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες, συμβάλλουν στην προστασία των 
κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου, 
παρέχοντας προστασία από εκφυλιστικές νόσους όπως το Alzheimer ή 
ακόμα και το Parkinson..  

• Η χρήση ελαιολάδου από άτομα που πάσχουν από διαβήτη, ειδικά μη 
ινσουλινοεξαρτώμενο (διαβήτη τύπου ΙΙ) βοηθά στην σταθεροποίηση των 
επιπέδων γλυκόζης αίματος σε χαμηλά επίπεδα και την αποτροπή 
ενεργοποίησης της νεογλυκογενέσης στο ήπαρ. Επιπλέον, βοηθά στην 
μείωση της πιθανότητας εμφάνισης διαβήτη σε σχέση με άτομα που δεν 
έχουν εντάξει στο διαιτολόγιο τους το ελαιόλαδο αλλά προτιμούν άλλα 
λιπαρά.  

• Σύμφωνα με μελέτες, το μέγεθος, το πάχος και η υφή των οστών 
παρουσιάζουν διαφοροποίηση σε ανθρώπους που καταναλώνουν ελαιόλαδο, 
λόγω της ενίσχυσης τους με μεταλλικά στοιχεία. Επίσης καλύπτει την 
αναλογία κορεσμένων, μονοακόρεστων και πολυακορέστων λιπαρών που 
χρειάζονται ο άνθρωπος στα πρώτα στάδια της παιδικής ηλικίας και με 
αυτό τον τρόπο βοηθά την ομαλή ανάπτυξη του. Μάλιστα θεωρείται πολύ 
σημαντικό ότι ο λόγος λινελαϊκού προς α- λινολενικό οξύ (ω6:ω3) στο 
ελαιόλαδο, είναι πλησιάζει αυτόν του μητρικού γάλακτος. Τέλος, είναι πιο 
εύπεπτο και αφομοιώσιμο σε σχέση με άλλα λιπαρά. 

 

2.2.4. Κατηγορίες ελαιολάδου 
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Το τυποποιημένο ελαιόλαδο, διατίθεται στην κατανάλωση σε τέσσερις 
βασικές κατηγορίες, Εξαιρετικό παρθένο Ελαιόλαδο, Παρθένο Ελαιόλαδο, Ελαιόλαδο 
Αποτελούμενο από Εξευγενισμένα Ελαιόλαδα και Παρθένα Ελαιόλαδα & 
Πυρηνέλαιο, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του, αλλά και 
τύπους ελαιολάδων με ιδιαιτερότητες, με λιγότερη ή περισσότερη επεξεργασία όπως 
το Αγουρέλαιο, τα ελαιόλαδα βιολογικής καλλιέργειας, τα αρωματικά ελαιόλαδα. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
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. Η μοναδική του γεύση αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, τη φρεσκάδα στις 
σαλάτες ενώ δύσκολες γεύσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη μαεστρία και μεταχείριση 
όπως το κυνήγι, τα ψητά και τα λαχανικά βρίσκουν το απόλυτό τους ταίρι. 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Φυσικό ελαιόλαδο με ευχάριστη γεύση και οσμή του οποίου η οξύτητα κυμαίνεται έως 
2°. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ & 
ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 
Μίγμα παρθένου και εξευγενισμένου (ραφινέ) ελαιόλαδου. Έχει ευχάριστη γεύση και 
οσμή, μοναδικό διακριτικό άρωμα ώριμων φρούτων και φρέσκιας ελιάς, 
χρώμα ανοικτό κιτρινοπράσινο και οξύτητα που δεν ξεπερνά το 1°. 

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ 
Λάδι που προέρχεται από την ανάμιξη ραφιναρισμένου πυρηνέλαιου και 
παρθένου ελαιόλαδου (με εξαίρεση την κατηγορία ελαιόλαδου λαμπάντε), του οποίου 
η οξύτητα δεν ξεπερνά το 1ο και τα άλλα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με αυτά που 
προβλέπονται για την εν λόγω κατηγορία. Η παραλαβή του λαδιού από τον πυρήνα 
της ελιάς και ο εξευγενισμός του, γίνεται κάτω από πολύ αυστηρές συνθήκες ελέγχου 
και έτσι διασφαλίζεται η άριστη ποιότητά του. Το Πυρηνέλαιο, έχει απαλή, ήπια 
γεύση. Θεωρείται ιδανικό για τηγάνισμα γιατί αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες. 

ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ-ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο του πρώτου άγουρου καρπού της ελιάς, 
έχει πλούσια, φρουτώδη, πικάντικη οσμή αλλά και χαρακτηριστική πικρή γεύση. 
Όλα του τα χαρακτηριστικά «ξεχειλίζουν» νεότητα, ορμή και έντονη 
προσωπικότητα. Συνήθως διατίθεται σε περιορισμένη ποσότητα και συλλέγεται από 
τις καλύτερες ελιές. Ελιές άγουρες, μαζεμένες με το χέρι και όχι από ραβδισμό ή 
πτώση. Λόγω της σπάνιας «ιδιοσυγκρασίας» του, το αγουρέλαιο έχει και 
περιορισμένη διάρκεια ζωής. 9 μήνες έχει ο καταναλωτής στην διάθεσή του για να 
απολαύσει αυτή την άγουρη πλευρά της ζωής! Το Αγουρέλαιο, πλούσιο σε 
αντιοξειδωτικά από τη φύση του συνδυάζει την ανώτερη γεύση με την υψηλή 
βιολογική αξία. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
Είναι το λάδι που προέρχεται από ελαιώνες όπου εφαρμόζονται οι αυστηροί κανόνες 
για τις βιολογικές καλλιέργειες. Εκεί δεν έχουν θέση ούτε τα 
λιπάσματα, ούτε οι ψεκασμοί, ούτε και κανένα είδος επεξεργασίας κατά την έκθλιψη 
του ελαιοκάρπου, τη διατήρησή του και την εμφιάλωση του ελαιολάδου. Στην ετικέτα 
των βιολογικών προϊόντων πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ο αριθμός έγκρισης 
και πιστοποίησης από αναγνωρισμένους οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης 
όπως ΔΗΩ, ΒΙΟΕΛΛΑΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. 
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 
Τα αρωματικά ελαιόλαδα χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις κουζίνες του κόσμου. 
Αρωματίζουν ευχάριστα σαλάτες, ψητά λαχανικά, τυριά, ενώ αποτελούν 
το «απόλυτο» ντιπ για αρτοσκευάσματα. Είναι πολύ εύκολα στην δημιουργία τους, 
ενώ υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία και στο εμπόριο. Η παρασκευή τους: 

1. Επιλέγουμε ένα ελαιόλαδο άριστης ποιότητας με απαλή-ουδέτερη γεύση. 
2. Το τοποθετούμε σε καθαρά, στεγνά μπουκάλια 
3. Βυθίζουμε μέσα του μπαχαρικά, βότανα, φυτά ή λαχανικά της αρεσκείας 

μας, φροντίζοντας να είναι πάντα σκεπασμένα. 
4. Φυλάσσουμε τα μπουκάλια σε μέρος σκιερό και δροσερό 

 

2.2.5. Παραγωγή και επεξεργασία 

 

 Το μάζεμα 
 

 Πλύσιμο 
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 Χώρισμα 
 

Το λάδι παράγεται στα ελαιουργεία, με ψυχρή ή θερμή συμπίεση καρπού ελιάς. Σε 
αρκετές περιπτώσεις, στη συνέχεια γίνεται φιλτράρισμα με διηθητικά μέσα. 

Τα σύγχρονα ελαιουργεία είναι ανεξάρτητες βιομηχανίες οι οποίες διαθέτουν άφθονο 
νερό για τον καθαρισμό και την επεξεργασία των ελιών. Οι διάφοροι χώροι του 
ελαιουργείου αερίζονται καλά, είναι στεγνοί και έχουν θερμική μόνωση. Υπάρχουν, 
ωστόσο, ορισμένα μικρά ελαιουργεία προσαρτημένα στα αγροκτήματα, όπου η 
επεξεργασία γίνεται με τα παραδοσιακά συστήματα• οι αγρότες τα ονομάζουν 
λιαρούβια ή λιοτρίβια. 

Στα ελαιουργεία η επεξεργασία αρχίζει με το ζύγισμα, τον διαχωρισμό και το πλύσιμο 
των ελιών. Οι ελιές, που έχουν τοποθετηθεί σε ξύλινα τελάρα μεταφέρονται με 
αναβατόρια σε μια μεγάλη λεκάνη η οποία βρίσκεται σε ένα ύψωμα του ελαιουργείου. 
Από εκεί πέφτουν με χοανοειδείς αγωγούς στο ελαιοτριβείο, που αποτελείται από 
θραυστήρες ή μυλόλιθους. Μετά την πρώτη σύνθλιψη και έκθλιψη εξάγεται το πρώτο 
λάδι και παραμένει ο ελαιοπολτός. Ο ελαιοπολτός μεταφέρεται σε ένα δεύτερο 
ελαιοπιεστήριο (πίεση με ανερχόμενο κύλινδρο), από το οποίο εξάγεται το δεύτερο 
λάδι. Τέλος, πραγματοποιείται μια τρίτη έκθλιψη, από την οποία συγκεντρώνονται σε 
λεκάνες τα υπολείμματα του ελαιοκάρπου (πυρήνα ή ελαιοπλακούντες). Στη 
συνέχεια, η πυρήνα διοχετεύεται σε λέβητες, όπου αναδεύεται και θερμαίνεται έως 
τους 80-90 βαθμούς Κελσίου. 

Στο στάδιο αυτό, με τη βοήθεια ισχυρών υδραυλικών πιεστηρίων, εξάγεται και άλλο 
λάδι από τους ελαιοπλακούντες (πυρήνα), το οποίο καθορίζεται από το ίζημα 
(μούργα) με αυτόματο διαχωρισμό μέσα σε δεξαμενές (λίμπες, υπολήναια) και, 
κατόπιν, σε ταχύστροφους φυγοκεντρικούς ελαιοδιαχωριστήρες. Στα ελαιουργεία 
υπάρχουν επίσης δεξαμενές όπου συγκεντρώνονται οι μούργες και τα νερά του 
πλυσίματος των ελιών. Αυτά, αφού παραμείνουν στις δεξαμενές περίπου για 20 
ημέρες, περνούν από φυγοκεντρικό διαχωριστήρα και δίνουν πυρηνέλαια που είναι 
κατάλληλα για την παρασκευή σαπουνιών. Τα υγρά υπολείμματα (κατσίγαρος) 
αποξηραίνονται και χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, ως νομή ζώων ή ως καύσιμη 
ύλη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση συσπειρώνονται με πίσσα σε κύβους, σε 
θερμοκρασία 70 βαθμών κελσίου. 

Ανάλογα με τον τύπο του μηχανικού εξοπλισμού, το σύστημα επεξεργασίας, την 
ποιότητα και την εποχή της συγκομιδής των ελιών, μπορούν να προκύψουν στα 
ελαιουργεία διαφορετικά δευτερεύοντα προϊόντα ή διαφορετικό λάδι από τις πυρήνες 
(πυρηνέλαιο), από τις ζυμωμένες ελιές, από τα υπολείμματα της σάρκας των 
καρπών κλπ. Τα ελαιόλαδα που κυκλοφορούν στο εμπόριο διακρίνονται σε φυσικά 
βρώσιμα και σε βιομηχανικά. Τα πρώτα διακρίνονται σε αγουρέλαια και σε έλαια 
πρώτης, δεύτερης ή τρίτης ποιότητας. Η μέση απόδοση από 100 κιλά ελιών, που 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%84%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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κυμαίνεται ανάλογα με την ποιότητα, το έτος και το σύστημα 
επεξεργασίας, είναι περίπου 15-25 κιλά λάδι, 35-50 κιλά 
ελαιοπυρήνα και 35-50 κιλά υπολείμματα. 

  
 

2.2.6. Εξευγενισμός του ελαιόλαδου 

Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σε ελαιόλαδο 
κατώτερης ποιότητας, τα οποία έχουν δυσάρεστη οσμή και 
γεύση, επειδή περιέχουν ελεύθερα λιπαρά οξέα. Χάρη στον 
εξευγενισμό (ραφινάρισμα), ο οποίος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με φυσικές ή χημικές μεθόδους, τα 
ελαιόλαδα αποκτούν χαρακτηριστικά και γεύση παρόμοια με 
του καθαρού λαδιού. Εάν στο ελαιόλαδο, εκτός από τα 
ελεύθερα λιπαρά οξέα, υπάρχουν και ακαθαρσίες 
(ρητινώδεις ουσίες, πρωτεΐνες ή υπολείμματα φυτικών 
ιστών) για τον εξευγενισμό απαιτείται μετάγγιση, πλύσιμο, 
διύλιση και αφαίρεση με διαλύτες και διαδοχικές διηθήσεις 
της ελαιώδους διάλυσης με επανάκτηση του διαλύτη. Το 
θειούχο ελαιόλαδο, εκχύλισμα με τον θειούχο άνθρακα, είναι 
πράσινο και έχει δυσάρεστη οσμή. Γι' αυτό χρησιμοποιείται 

στην παρασκευή πράσινου σαπουνιού ή, αν δεν έχει πολύ μεγάλη οξύτητα, 
εξευγενίζεται και χρησιμοποιείται ως εδώδιμο. 

 

2.2.7. Ιστορικά στοιχεία 

Στον ελληνικό χώρο έχουν βρεθεί αφενός πιεστήρια για παραγωγή λαδιού από τις 
ελιές και αφετέρου δοχεία (πιθάρια) αποθήκευσης λαδιού που χρονολογούνται πριν 
από τα ιστορικά χρόνια. 

Σύμφωνα με τις ανασκαφές που πραγματοποίησε στο πρωτοκυκλαδικό ΙΙ (2.700-
2.300 π.Χ.) νεκροταφείου Σπεδού το 1903 ο Κλωνός Στέφανος μεταξύ των άλλων 
ευρημάτων αναφέρεται σε ένα επάργυρο πήλινο αγγείο το οποίο έφερε ίχνη 
αλλοιωμένου ελαιολάδου. Η επισταμένη έρευνα στο χημείο του Εθνικού 
Πανεπιστημίου υπό τον καθηγητή Κ. Ζεγγέλη απέδειξε, πέραν αμφισβητήσεως, την 
ύπαρξη ελαιόλαδου. Ο Κλώνος Στέφανος (στα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας 
ΠΑΕ 1906) σημειώνει ότι μαζί μετο επάργυρο πήλινο αγγείο βρέθηκε τριπλός 
πήλινος λύχνος ελαίου. 

Οι χρήσεις του λαδιού, εκτός από τη χρήση του στις τροφές ήταν: 

• για φωτισμό (λύχνοι) 
• για τα αρώματα (αρωματικά λάδια) 
• σαν συντηρητικό 
• για περιποίηση του σώματος / καθαρισμό 
• στη βυρσοδεψία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%85%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CF%88%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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2.2.8. Παραγωγές χώρες 

Οι μεσογειακές χώρες είναι από τους σημαντικότερους παραγωγούς ελαιολάδου 
στον κόσμο, με την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία να παράγουν τις μεγαλύτερες 
ποσότητες. Η Ισπανία παράγει μεγαλύτερες ποσότητες ελαιολάδου από τις άλλες 
δύο, ενώ η Ελλάδα παράγει πιο ποιοτικό ελαιόλαδο από τις άλλες δύο μεσογειακές 
χώρες 

2.2.9. Ποιότητες 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ποιοτική κατάταξη «παρθένο ελαιόλαδο» είναι: το έλαιο 
που λαμβάνεται μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες, με 
συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί 
καμία άλλη επεξεργασία, πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της φυγοκέντρισης και 
της διήθησης. Εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται με διαλύτες, με βοηθητικές ύλες 
παραλαβής που έχουν χημική ή βιοχημική δράση, ή με μεθόδους 
επανεστεροποίησης ή πρόσμιξης με έλαια άλλης φύσης. Επομένως, το «παρθένο 
ελαιόλαδο» είναι το λάδι ‘φυσικός χυμός’, το οποίο περιέχει ανέπαφα όλα τα βασικά 
συστατικά που περιείχε και μέσα στον ελαιόκαρπο (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, 
μικροστοιχεία κτλ) και κατ’ επέκταση εκείνο που έχει όλες τις ευεργετικές για την 
υγεία ιδιότητες. 

Τα «παρθένα ελαιόλαδα» κατατάσσονται και ταξινομούνται αναλυτικά με τις 
ακόλουθες ονομασίες, ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε ελεύθερα λιπαρά οξέα 
(οξύτητα) και με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προβλέπονται για την κάθε 
κατηγορία: 

• Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο (οξύτητα ≤0,8%) 

• Παρθένο Ελαιόλαδο (οξύτητα ≤2,0%) 

• Ελαιόλαδο Λαμπάντε (οξύτητα >2,0%) (είναι ακατάλληλο για κατανάλωση ως 
έχει και προορίζεται για ραφινάρισμα ή για βιομηχανική χρήση). 

 

2.2.10. Ραφιναρισμένο και χύμα Νοθευμένο ελαιόλαδο 
 

Οι καταναλωτές συνηθίζουν και ορθώς πράττουν, να μην εμπιστεύονται το μη 
τυποποιημένο ελαιόλαδο από εμπόρους, γιατί δεν μπορούν να είναι βέβαιοι αν έχει ή 
όχι νοθευτεί. Γι' αυτό το λόγο έχει απαγορευτεί η πώληση «χύμα» ελαιολάδου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση κι επιτρέπεται ΜΟΝΟ από τους παραγωγούς. 

Νοθευμένο ελαιόλαδο είναι το ελαιόλαδο στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί 
προσμίξεις άλλων ελαίων κατώτερης ποιότητας (πχ σπορέλαιο) ή νερό ή ουσίες που 
μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο της υγείας και εμπεριέχει την εξαπάτηση του 
καταναλωτή, είτε ως προς την ποιότητα, είτε ως προς την σχέση τιμής-ποιότητας. 

Εκείνο που είναι ύψιστης σημασίας, δεν είναι η συσκευασία του ελαιολάδου, 
αλλά η γνώση της πηγής του. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.oliveoil-epidavros.gr/epidavros-ladi-argolida.html
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Λίγοι είναι οι καταναλωτές που γνωρίζουν για παράδειγμα ότι το Αγνό ή Γνήσιο 
ελαιόλαδο είναι πρόσμιξη παρθένου και ραφιναρισμένου ελαιολάδου. 

Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο είναι το λάδι που έχει επανεστεροποιηθεί με διαλύτες, 
έχει υποστεί αποσμοποίηση, αποχρωματισμό, έχει επεξεργαστεί σε κενό αέρος ή 
έχει αναμειχθεί με άλλα έλαια (όπως το σπορέλαιο). 

Κι όμως, οι περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν τέτοιο «γνήσιο» λάδι από το 
super-market, θεωρώντας ότι είναι παρθένο ή χύμα ελαιόλαδο από εμπόρους 
και λαϊκές αγορές, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική του προέλευση και το 
τι λάδι τελικά καταλήγει στο πιάτο των παιδιών τους καθημερινά. 

Επειδή η αξία του ελαιολάδου για την υγεία μας είναι γνωστή και η χρήση του στην 
διατροφή της οικογένειάς μας καθημερινή, έχουμε υποχρέωση να γνωρίζουμε τι είναι 
«νοθευμένο» στο τραπέζι μας. 

Δεν μπορεί κανένα ελαιόλαδο να συγκριθεί με την γνησιότητα του λαδιού που 
έρχεται στο πιάτο σας από τον ελαιώνα του παραγωγού που εσείς επιλέγετε. 

 

2.2.11. Δώστε Προσοχή! 

ü Νοθευμένο ελαιόλαδο 
o Παράνομες εισαγωγές λαδιού 
o Νοθεία ελαιολάδου σε super-market 
o Απόσμηση ελαιολάδου 

ü Μούργα στο λάδι 
ü Ταγκό λάδι - Οξύτητα λαδιού 
ü Θολό ελαιόλαδο 

 

2.2.12. Ελαιόλαδο και υγεία 

Το ελαιόλαδο περιέχει υψηλά επίπεδα μονοακόρεστων λιπαρών οξέων (MUFA) 
καθώς και πληθώρα βιοδραστικών συστατικών. Από αυτά, φαινολικά συστατικά είναι 
τα εκτενέστερα μελετημένα. Σχετικά με τα οφέλη των MUFA στην ανθρώπινη υγεία, ο 
Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Ποτών αδειοδότησε ποιοτικούς ισχυρισμούς 
υγείας (health claims), για πρώτη φορά το 2004, σχετικά με την προστασία που 
προσφέρουν τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα του ελαιολάδου κατά του κινδύνου 
καρδιοαγγειακών παθήσεων. Συνολικά, τα οφέλη των λιπαρών οξέων του 
ελαιόλαδου συνοψίστηκαν στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο για το Ελαιόλαδο και την 
υγεία, το 2005. 

Το ελαιόλαδο όμως είναι παραπάνω από μια πλούσια πηγή μονοακόρεστων 
λιπαρών οξέων. Τα φαινολικά του συστατικά έχουν δείξει αντι-φλεγμονώδεις και 
χημειο-προστατευτικές ιδιότητες. Η ολεοκανθάλη (oleocanthal) του ελαιόλαδου, έχει 
βρεθεί να έχει παρόμοια δράση με το αντιφλεγμονώδες φάρμακο ibunoprofene. Σε 
καμία από τις μελέτες, στις οποίες έχει εξεταστεί ο ρόλος των φαινολικών συστατικών 
του ελαιόλαδου, δεν έχει παρουσιαστεί κυτταροτοξικότητα. 

http://www.oliveoil-epidavros.gr/epidavros-ladi-argolida.html
http://www.oliveoil-epidavros.gr/epidavros-ladi-argolida.html
http://www.oliveoil-epidavros.gr/epidavros-ladi-argolida/times-elaioladou-eksagoges.html
http://www.oliveoil-epidavros.gr/epidavros-ladi-argolida/elaiolado-timi-times-notheiess.html
http://www.oliveoil-epidavros.gr/epidavros-ladi-argolida/aposmisi-elaioladoy-ladiou.html
http://www.oliveoil-epidavros.gr/mourga-ladi-katakathia.html
http://www.oliveoil-epidavros.gr/tagko-ladi-oksea.html
http://www.oliveoil-epidavros.gr/tholo-elaiolado-aiorimata.html
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Η ευρωπαική μελέτη EUROLIVE (The effect of olive oil consumption on oxidative 
damage in European populations) παρουσίασε, το 2006, τεκμηριωμένες αποδείξεις 
για τον προστατευτικό ρόλο των φαινολικών συστατικών του ελαιόλαδου .Τα 
πειράματα της μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκαν σε 200 υγιείς εθελοντές από όλη 
την Ευρώπη και κατέδειξαν προστασία ενάντια στο οξειδωτικό στρες, κατόπιν 
καθημερινής κατανάλωσης 25 ml ελαιόλαδου πλούσιου σε φαινολικά συστατικά 
(παρθένο ελαιόλαδο). Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αύξηση στα επίπεδα HDL 
(καλής χοληστερόλης), και μειωμένοι δείκτες λιπιδικού οξειδωτικού στρες μετά από 
τρίμηνη κατανάλωσης παρθένου ελαιόλαδου. Επιπλέον, η ίδια μελέτη, έδειξε μείωση 
σε δείκτες οξείδωσης του DNA, της τάξεως του 13% - ποσοστό συγκρίσιμο με τα 
ποσά που παρατηρούνται ετά το ¨κόψιμο¨ του καπνίσματος  

Και γιατί αποδεικνύουμε τα λόγια μας... με μια σταγόνα λάδι.  

 

 

2.3. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

2.3.1. Διατροφική Πυραμίδα 

 

Η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής είναι μια σχηματική απεικόνιση 
αυτών των διατροφικών οδηγιών. Η βάση της αναφέρεται σε τρόφιμα που πρέπει 
να καταναλώνονται καθημερινά, ενώ η κορυφή της σε τρόφιμα που πρέπει να 
καταναλώνονται σπάνια, με όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα να βρίσκονται στις ενδιάμεσες 
θέσεις. 

• Στη βάση της Μεσογειακής Διατροφής είναι οι τροφές (κυρίως μη 
επεξεργασμένες) που είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, όπως 
ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, καλαμπόκι, πλιγούρι, άλλα δημητριακά και 
πατάτα. Αυτές οι τροφές είναι πλούσιες σε ενέργεια, βιταμίνες, μέταλλα και 
φυτικές ίνες. Η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών είναι πολύ ευεργετική για 
την πρόληψη καρδιαγγειακών ασθενειών και καρκίνου.  

• Τα φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια παρέχουν φυτικές ίνες, ουσιώδη 
μεταλλικά στοιχεία και βιταμίνες συμπεριλαμβανόμενων και των 
αντιοξειδοτικών βιταμινών. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η κατανάλωση 
αυτών των ουσιών προστατεύουν τόσο από καρκίνο όσο και από 
καρδιαγγειακά. 

• Η πηγή λίπους στη μεσογειακή διατροφή προέρχεται κυρίως από το 
ελαιόλαδο (μονοακόρεστα λιπαρά οξέα τα οποία αποτελούν το 15-20 % των 
συνολικών ημερησίων θερμίδων), 10-15% είναι πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, 
ενώ λιγότερο από 10% των λιπαρών είναι κορεσμένα, με αποτέλεσμα το 
συνολικό λίπος να ανέρχεται στο 30-40% των συνολικών ημερησίων 
θερμίδων. 

http://el.wikipedia.org/wiki/DNA
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• Για την ομάδα των γαλακτοκομικών η Μεσογειακή Διατροφή προτείνει 
κυρίως γιαούρτι και τυρί, καθημερινά σε μέτρια κατανάλωση. Από τα 
γαλακτοκομικά προσλαμβάνουμε κυρίως ασβέστιο, πρωτεΐνες και βιταμίνες 
Β. 

• Τα ψάρια και τα πουλερικά συνιστώνται να καταναλώνονται και 2 με 4 
φορές την εβδομάδα διότι είναι η κύρια πηγή πρωτεϊνών και είναι πλούσιες σε 
βιταμίνες Β και σίδηρο. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που προέρχονται από τα 
λιπαρά ψάρια (σαρδέλες, γαύρος, σκουμπρί, τσιπούρα, ρέγκα, σολομός) είναι 
λίπος που είναι αποδεδειγμένα ευεργετικό για την καρδιά. Τα θαλασσινά 
(καβούρια, χταπόδι, καλαμαράκια, μύδια, στρείδια) περιέχουν ελάχιστο λίπος, 
γι’ αυτό και η περιεκτικότητα τους σε ωμέγα-3 λιπαρά είναι αμελητέα. Ωστόσο, 
περιέχουν βιταμίνη Β12 και φώσφορο, καθώς και χοληστερόλη. 

• Στη Μεσογειακή Διατροφή το κόκκινο κρέας βρίσκεται στην κορυφή της 
πυραμίδας, παρόλο που είναι εξαιρετική πηγή σιδήρου και πρωτεΐνης υψηλής 
βιολογικής αξίας. Η μειωμένη κατανάλωση του κόκκινου κρέατος (ελάχιστες 
φορές το μήνα) οφείλεται στο ότι το κόκκινο κρέας έχει συνδεθεί με τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο του παχέως εντέρου και με την 
παχυσαρκία και αυτό επειδή εκτός από πρωτεΐνη περιέχει και κορεσμένο 
λίπος. 

• Το κόκκινο κρασί όταν καταναλώνεται με μέτρο (1-2 ποτηράκια την ημέρα) 
έχει αποδεδειγμένα ευεργετική δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα και βοηθά 
στη διατήρηση της «καλής» χοληστερόλης (HDL) και στην ελαστικότητα του 
ενδοθηλίου χάρη των φλαβονοειδών ουσιών που περιέχει. 
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2.3.2. Η αξία της Μεσογειακής Διατροφής 
 

 

Η Μεσογειακή Διατροφή αντικατοπτρίζει τις τυπικές 
διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της Μεσογείου. Βασίζεται 
στην απλή παρασκευή εύγευστων πιάτων χάρη στην ευρεία 
γκάμα προϊόντων που παράγονται σε αυτές τις χώρες.  
Παράλληλα, οι συνταγές της μπορούν εύκολα να 
προσαρμοστούν στις προσωπικές γευστικές προτιμήσεις του 
κάθε ανθρώπου. 
Η ελληνική εκδοχή της Μεσογειακής Διατροφής αποτελείται 

από προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα και διαμόρφωσαν τις διατροφικές 
συνήθειες των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
Τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει εμφανιστεί στο παγκόσμιο προσκήνιο μια ομόφωνη 
διεθνής επιστημονική άποψη ότι η παραδοσιακή διατροφή των χωρών της 
Μεσογείου είναι πιο υγιής από τις δυτικές ή τις άφθονες δίαιτες.  
Αυτή η ομοφωνία είναι αξιόπιστη επειδή είναι αποτέλεσμα της εργασίας ερευνητών 
απ’ όλα τα σημεία του κόσμου και είναι ανεξάρτητη από μονάδες βιομηχανικού 
ενδιαφέροντος ή από οποιαδήποτε χώρα.  
Μεσογειακή Διατροφή και Οφέλη Υγείας 
Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει, μέσα από 
πληθώρα κλινικών και επιδημιολογικών μελετών, το σημαντικό ρόλο της 
Μεσογειακής Διατροφής, τόσο στην πρόληψη όσο και στην έκβαση πολύπλοκων 
ασθενειών, όπως οι καρδιοαγγειακές παθήσεις. Η Μεσογειακή Διατροφή, με τα 
άφθονα θρεπτικά της συστατικά, τη σωστή αναλογία γευμάτων και το άφθονο 
ελαιόλαδο δεν σταματά να αποτελεί πηγή κλινικών μελετών παρέμβασης 
(Intervention studies). 
Πρόσφατα αποτελέσματα από την ισπανική μελέτη PREDIMED  ,εξηγούν την 
αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης Μεσογειακής διατροφής για την πρόληψη του 
διαβήτη τύπου 2 σε άτομα με υψηλό κίνδυνο καρδιοαγγειακών παθήσεων. 
Συγκεκριμένα, 418 μη-διαβητικοί εθελοντές, ηλικίας 55 έως 80 ετών, με 
περισσότερους από 2 παράγοντες κινδύνου για καρδιοαγγειακές παθήσεις, 
χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και παρακολουθήθηκαν για περίπου 4 χρόνια. Η πρώτη 
ομάδα ακολούθησε Μεσογειακή διατροφή ενισχυμένη με παρθένο ελαιόλαδο (1 λίτρο 
την εβδομάδα), η δεύτερη ομάδα ακολούθησε Μεσογειακή διατροφή ενισχυμένη με 
ξηρούς καρπούς (30 γρ. ημερησίως) και η τρίτη ομάδα ακολούθησε δίαιτα χαμηλή σε 
λιπαρά (ομάδα ελέγχου). Μετά από περίπου 4 χρόνια παρακολούθησης (follow up) 
διαπιστώθηκε ότι όσο πιο πιστή ήταν η τήρηση της Μεσογειακής διατροφής τόσο 
μικρότερα ήταν τα κρούσματα διαβήτη τύπου 2 (σχέση αντιστρόφως ανάλογη). 
Επιπλέον, όταν τα αποτελέσματα των ομάδων μεσογειακής διατροφής συγκρίθηκαν 

http://www.predimed.org/
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με τα αντίστοιχα της ομάδας ελέγχου (control group) διαπιστώθηκε μείωση στα 
κρούσματα διαβήτη της τάξεως του 52%. Η μελέτη αυτή που δημοσιεύεται στην 
επιστημονική επιθεώρηση Diabetes Care [8] καταλήγει ότι η Μεσογειακή διατροφή, 
χωρίς περιορισμό θερμίδων, φαίνεται να είναι αποτελεσματική στην πρόληψη του 
διαβήτη τύπου 2, σε άτομα με υψηλό κίνδυνο καρδιοαγγειακών παθήσεων. 
Οι έρευνες γύρω από τη Μεσογειακή διατροφή όμως δεν σταματούν εδώ. Σε μια 
άλλη ευρωπαϊκή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη (EUROLIVE) οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι οι πολυφαινόλες του ελαιόλαδου, βασικού συστατικού της 
μεσογειακής διατροφής, προωθούν τη δημιουργία αντισωμάτων (OLABS) ενάντια 
στην οξειδωμένη μορφή της ¨κακής¨ χοληστερόλης (oxidized LDL) και ότι η 
δημιουργία αυτή ενισχύεται όταν η οξείδωση των λιπιδίων στον οργανισμό μας (lipid 
oxidative damage) είναι αυξημένη. Η οξειδωμένη αυτή μορφή της κακής 
χοληστερόλης (oxidized LDL) αποτελεί μόριο με ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη 
δημιουργία της αθηροσκλήρωσης. Σε αντίθεση, η δημιουργία αντισωμάτων (OLAB) 
από τον οργανισμό μας, κατά αυτής της οξειδωμένης μορφής φαίνεται να δρα 
προστατευτικά. Στην παραπάνω μελέτη συμμετείχαν 200 υγιείς Ευρωπαίοι άντρες, οι 
οποίοι κατανάλωσαν ελαιόλαδο με υψηλό, μεσαίο και χαμηλό ποσοστό φαινολικών 
συστατικών για τη διάρκεια τριών εβδομάδων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε 
ότι α) η συγκέντρωση των OLAB στο πλάσμα του αίματος των εθελοντών ήταν 
αντιστρόφως ανάλογη με την οξειδωμένη LDL (p<0.001), β) όσο μεγαλύτερο ήταν το 
φαινολικό περιεχόμενο του ελαιόλαδου που κατανάλωναν, τόσο μεγαλύτερη ήταν η 
παραγωγή αντισωμάτων OLAB (p<0.023). Οι παραπάνω μελέτες έρχονται να 
προστεθούν στα ήδη διαπιστωμένα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής και να μας 
υπενθυμίσουν την πολύτιμη αξία της στην υγεία και ευεξία μας. 
 
 Τι ακριβώς είναι η Μεσογειακή διατροφή;   
Η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και περιλαμβάνει 
ζυμαρικά, ψωμί, δημητριακά, ρύζι και πατάτες, πουλερικά και ψάρια, γαλακτοκομικά 
προϊόντα, μερικά πολύ λίγο επεξεργασμένα εποχιακά τρόφιμα και ελάχιστο κρέας. 
Περιλαμβάνει όμως δύο βασικά συστατικά: το ελαιόλαδο που είναι η κύρια πηγή 

λίπους και το κρασί. 
Η ημερήσια πρόσληψη γαλακτοκομικών γίνεται κυρίως με τη 
μορφή τυριού ή γιαουρτιού.  
Το πιο συνηθισμένο επιδόρπιο είναι τα φρούτα εποχής.  
Τα γλυκά καταναλώνονται λίγες φορές την εβδομάδα, ενώ πολλές 
φορές τη θέση της ζάχαρης παίρνει το μέλι.  
 
Το κόκκινο κρέας είναι σχεδόν απαγορευμένο και καταναλώνεται 
λίγες φορές το μήνα και σε μικρές ποσότητες, σε αντίθεση με το 

κοτόπουλο και το ψάρι που καταναλώνονται κάθε εβδομάδα.  
 
Τέλος, πολύ συχνή είναι και η κατανάλωση κρασιού (ένα ή δύο ποτήρια κρασί κάθε 
ημέρα). 
 
Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής  
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφής απεικονίζονται σχηματικά με 
την αντίστοιχη Διατροφική Πυραμίδα. Πρόκειται για μια γραφική αναπαράσταση των 
ποσοτήτων των διαφόρων συστατικών της δίαιτας με τη μορφή πυραμίδας που 
σχεδίασε τον Ιανουάριο του 1993, μια επιτροπή πανεπιστημιακών και ερευνητών, 
στην Μασσαχουσέτη των ΗΠΑ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://www.kepka.org/eurolive
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H αξία της μεσογειακής διατροφής  
Στις αρχές τις δεκαετίας του '60, ξεκίνησε μια έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας, με στόχο τη μελέτη των διατροφικών συνηθειών, ανθρώπων από 7 
διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, Ολλανδία, Φινλανδία, ΗΠΑ και 
Ιαπωνία). Διήρκεσε 30 χρόνια και πήραν μέρος περίπου 13.000 άτομα ηλικίας 40-59 
ετών. 
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι άνθρωποι που ζούσαν στις 
μεσογειακές χώρες και κυρίως στην Ελλάδα, εμφάνιζαν τα μικρότερα ποσοστά 
θνησιμότητας από καρκίνο και στεφανιαία νόσο και είχαν το μεγαλύτερο μέσο όρο 
ζωής, σε σχέση με τους κατοίκους των άλλων χωρών.  
Προσπαθώντας οι επιστήμονες να ανακαλύψουν το μυστικό, οδηγήθηκαν στο 
συμπέρασμα ότι ο ιδιαίτερος και φυσικός τρόπος ζωής τους (εργασία στην ύπαιθρο, 
αυξημένη φυσική δραστηριότητα), αλλά και η απλή και λιτή διατροφή τους, η οποία 
έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Μεσογειακή Διατροφή, ήταν η αιτία αυτού του 
φαινομένου.  
Πρόσφατη μεγάλη έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, που δημοσιεύτηκε πριν από ένα χρόνο στο 
περιοδικό New England Journal of Medicine, επιβεβαιώνει ότι η μεσογειακή διατροφή 
παρατείνει τη ζωή και προστατεύει από τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο.  

 
Που κάνει καλό η Μεσογειακή Διατροφή  
Με τη Μεσογειακή Διατροφή μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα καρδιοαγγειακών 
παθήσεων και κατά συνέπεια της στεφανιαίας νόσου της καρδιάς, αφού το λίπος 
προέρχεται κυρίως από το ελαιόλαδο και το ψάρι.  
 
Ερευνητές από τη Νέα Ορλεάνη ανακοίνωσαν ότι, η κατάλληλη διατροφή για τους 
ανθρώπους που έχουν υποστεί έμφραγμα ή άλλο οξύ καρδιακό, είναι η Μεσογειακή 
Διατροφή.  
 
Η Μεσογειακή Διατροφή μειώνει τον κίνδυνο της αρτηριοσκλήρυνσης, λόγω του ότι 
ελαττώνει τη συγκέντρωση της γλυκόζης, της ινσουλίνης και της κακής χοληστερόλης 
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Το ελαιόλαδο, βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής ασκεί ευεργετική δράση 
για ορισμένους τύπους καρκίνου, όπως του μαστού και του προστάτη. Μελέτη από 
το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποδεικνύει ότι το ελαιόλαδο μειώνει τον κίνδυνο 
καρκίνου του παχέος εντέρου. 
 
Οι θετικές επιπτώσεις του λίπους που προέρχεται από το ελαιόλαδο και τα ψάρια 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, με την 
προϋπόθεση ότι θα μειωθεί η συνολική ημερήσια κατανάλωση θερμίδων. 
 
Η Μεσογειακή Διατροφή, προστατεύει από την πτώση των εγκεφαλικών λειτουργιών, 
την απώλεια μνήμης και ασθένειες που σχετίζονται με το γήρας. 
Η Μεσογειακή Διατροφή μειώνει την αρτηριακή πίεση.  
 
Σύγχρονη μελέτη του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου κατέληξε ότι η Μεσογειακή 
Διατροφή, έχει θετικά αποτελέσματα στο μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων 
σε ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου 
  
Νόστιμα και υγιεινά ελληνικά τρόφιμα  

Στην Ελλάδα, κάθε κομμάτι γης έχει και 
διαφορετικό μικροκλίμα, κι έτσι τα αγροτικά 
προϊόντα που παράγονται διαφέρουν μεταξύ 
τους. Όλα όμως έχουν κάτι κοινό. Είναι 
εξαιρετικά νόστιμα. 
 
Έτσι η Ελλάδα έχει εξαιρετικά από άποψη 
γεύσης τρόφιμα και ποτά: ελιές, ελαιόλαδο, 
τυριά, γλυκά του κουταλιού, ούζο, κρασί, μέλι, 
ξύδια, ζυμαρικά, φρούτο-χυμούς, μπαχαρικά, 
ψάρια. 
 
Με τα προϊόντα αυτά δημιουργούνται διάφορα 
εκλεκτά φαγητά. Η ελληνική μεσογειακή 
διατροφή χαρακτηρίζει όλες τις περιοχές της 

Ελλάδας και η ελληνική κουζίνα περιλαμβάνει κυρίως το συνδυασμό λαδιού και 
λαχανικών με αποτέλεσμα να αποκτήσει τη φήμη ότι προσφέρει υγεία και μακροζωία. 
 
Άλλωστε και ο διάσημος καρδιοχειρουργός Κρίστιαν Μπάρναρντ στο βιβλίο του 
"Πενήντα τρόποι για υγιή καρδιά" είχε αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον 
ελληνικό τρόπο διατροφής, τον οποίο χαρακτήρισε υγιεινό γιατί περιέχει ελαιόλαδο, 
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κρασί, όσπρια και λαχανικά και ανάφερε ότι η Κρήτη είναι η περιοχή με το μικρότερο 
ποσοστό καρδιοπαθειών, γεγονός που οφείλεται στην υγιεινή διατροφή. 
  
Πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής 

 
Τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής, οι θετικές της 
επιπτώσεις στην υγεία και τη μακροζωία, η επιστημονική ομοφωνία, οι 
συνεχείς αναφορές στον παγκόσμιο τύπο γι΄ αυτήν και η φήμη που 
απέκτησε σε όλο τον κόσμο προκάλεσαν αύξηση της ζήτησης των 
μεσογειακών προϊόντων σε όλες τις χώρες. 

 
Οι μελέτες έδειξαν ότι τα οφέλη στην υγεία του ανθρώπου από τη Μεσογειακή 
Διατροφή προέρχονται από το μεσογειακό διαιτολόγιο ως σύνολο, και όχι από 
κάποιο μεμονωμένο συστατικό του. Αυτό που καθιστά το μεσογειακό διαιτολόγιο 
τόσο ευεργετικό είναι ο συνδυασμός των τροφών και πιθανότατα οι χημικές 
αλληλεπιδράσεις των συστατικών τους. 
 
Τα προϊόντα αυτά αποτελούν επιλεγμένα brands, υγιεινών αγροτικών προϊόντων, ή 
τροφίμων μικρής μεταποίησης από την Ελλάδα και μπορούν να υποστηρίξουν μια 
ολοκληρωμένη πρόταση μεσογειακής διατροφής, από την μεριά ενός καταστήματος 
τροφίμων προς τους πελάτες του. Περιλαμβάνονται ελαιόλαδα, ελιές, τυριά, φρούτα, 
λαχανικά, νωπά και αποξηραμένα, όσπρια, κοτόπουλα, σάλτσες ντομάτας, σαλάτες 
λαχανικών και λιχουδιές από ελιά και ντομάτα, κρασί και μέλι. 
Πολιτιστική κληρονομιά 
Το 2010, η ΟΥΝΕΣΚΟ συμπεριέλαβε την Μεσογειακή Διατροφή στον Κατάλογο της 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, ύστερα από αίτημα που 
υπέβαλαν από κοινού οι χώρες Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Μαρόκο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%9F
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3. ΕΡΕΥΝΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

Ρωτήσαμε 100 μαθητές και μας απάντησαν τα εξής: 

 

Το 39% των μαθητών είναι αγόρια και το 61% των μαθητών είναι κορίτσια. 

 

Το 70%  των μαθητών  είναι 15 ετών, το 20% των μαθητών είναι 16 ετών, το 9% των 
μαθητών είναι 17ετών και το 1% των μαθητών είναι 18 ετών.

39

61

ΦΥΛΛΟ

ΑΓΟΡΙ

ΚΟΡΙΤΣΙ

70

20

9

1

ΗΛΙΚΙΑ

15

16

17

18
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Το 50% των μαθητών  τρώει 2-3 γεύματα την ημέρα, το 30% των μαθητών  4 γεύματα, το 
13% των μαθητών 5 γεύματα και το 7% των μαθητών περισσότερα από 5 γεύματα. 

 

 

Το 45% των μαθητών  παίρνει κάθε μέρα πρωινό στο σπίτι, το 24% των μαθητών τα 
σαββατοκύριακα, το 20% των μαθητών σπάνια και το 11% των μαθητών ποτέ. 

 

  

50

30

13

7

Πόσα γεύματα τρως την ημέρα;

2 με 3

4

5

περισσότερα από 5

45

24

20

11

Πόσο συχνά παίρνεις πρωινό στο σπίτι;

κάθε μέρα

τα σαββατοκύριακα

σπάνια

ποτέ
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Το 34% των μαθητών παίρνει κάθε μέρα φαγητό από το κυλικείο, το 28% των μαθητών  2-3 
φορές την εβδομάδα ,το 31% των μαθητών σπάνια και το 7% των μαθητών ποτέ. 

 

 

Το 8% των μαθητών τρώει κάθε μέρα fast food, το 24% των μαθητών 1-2 φορές την 
εβδομάδα, το 63% των μαθητών σπάνια και το 5% των μαθητών ποτέ. 

 

 

 

34

28

31

7

Πόσο συχνά παίρνεις φαγητό από το 
κυλικείο του σχολείου;

κάθε μέρα

2 με 3 φορές την εβδομάδα

σπάνια

ποτέ

8

24

63

5

Πόσο συχνά τρως έτοιμο φαγητό(fast food) 
την εβδομάδα;

κάθε μέρα

1-2 φορέσ την εβδομάδα

σπάνια

ποτέ
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Το 39% των μαθητών γυμνάζεται καθημερινά, το 42% των μαθητών 2-3 φορές την 
εβδομάδα, το 12% των μαθητών σπάνια και το 7% των μαθητών ποτέ. 

 

 

Το 41% των μαθητών τρώει καθημερινά ψωμί, το 40% των μαθητών συχνά, το 16% των 
μαθητών σπάνια και το 3% των μαθητών ποτέ. 

  

39

42

12

7

Κάθε πότε γυμνάζεσαι;

καθημερινά

2-3 φορές την εβδομάδα

σπάνια

ποτέ

41

40

16

3

Κάθε πότε τρως ψωμί;

καθημερινά

συχνά

σπάνια

ποτέ
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Το 11% των μαθητών τρώει καθημερινά ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες, το 71% των μαθητών 
συχνά, το 10% των μαθητών σπάνια και το 8% των μαθητών ποτέ. 

 

 

Το 45% των μαθητών τρώει καθημερινά φρούτα, το 30% των μαθητών συχνά, το 22% των 
μαθητών σπάνια και το 3% των μαθητών  ποτέ. 

 

 

 

11

71

10

8

Κάθε πότε τρως ζυμαρικά,ρύζι,πατάτες;

καθημερινά

συχνά

σπάνια

ποτέ

45

30

22

3

Κάθε πότε τρως φρούτα;

καθημερινά

συχνά

σπάνια

ποτέ
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Το 35% των μαθητών  τρώει καθημερινά λαχανικά, το 28% των μαθητών σπάνια, το 29% 
των μαθητών  συχνά και το 8% των μαθητών ποτέ. 

 

 

Το 5% των μαθητών τρώει καθημερινά όσπρια, το 55% των μαθητών  συχνά, το 35% των 
μαθητών  σπάνια και το 5% των μαθητών ποτέ. 

 

35

28

29

8

Κάθε πότε τρως λαχανικά;

καθημερινά

σπάνια

συχνά

ποτέ

5

55

35

5

Κάθε πότε τρως όσπρια; 

καθημερινά

συχνά

σπάνια

ποτέ
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Το 9% των μαθητών τρώει καθημερινά ξηρούς καρπούς, το 23% των μαθητών συχνά, το 
58% των μαθητών σπάνια και το 10% των μαθητών ποτέ. 

 

 

Το 30% των μαθητών τρώει καθημερινά ελιές-λάδι, το 40% των μαθητών συχνά, το 26% των 
μαθητών σπάνια και το 4% των μαθητών ποτέ. 

9

23

58

10

Κάθε πότε τρως ξηρούς καρπούς;

καθημερινά

συχνά

σπάνια

ποτέ

30

40

26

4

Κάθε πότε τρως ελιές-λάδι;

καθημερινά

συχνά

σπάνια

ποτέ
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Το 54% των μαθητών  τρώει καθημερινά γαλακτοκομικά προϊόντα, το 35% των μαθητών 
συχνά, το 7% των μαθητών σπάνια και το 4% των μαθητών ποτέ. 

 

 

 

Το 4% των μαθητών  τρώει καθημερινά ψάρια-θαλασσινά, το 48% των μαθητών συχνά, το 
43% των μαθητών σπάνια και το 5% των μαθητών ποτέ. 

5435

7
4

Κάθε πότε τρως γαλακτοκομικά προϊόντα;

καθημερινά

συχνά

σπάνια

ποτέ

4

48
43

5

Κάθε πότε τρώς ψάρια-θαλασσινά;

καθημερινά

συχνά

σπάνια

ποτέ
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Το 8% των μαθητών τρώει καθημερινά αυγά, το 52% των μαθητών συχνά, το 40% των 
μαθητών σπάνια και το 7% των μαθητών ποτέ. 

 

 

Το 19% των μαθητών τρώει καθημερινά κρέας, το 63% των μαθητών συχνά, το 15% των 
μαθητών σπάνια και το 3% των μαθητών ποτέ. 

 

 

8

45

40

7

Κάθε πότε τρως αυγά;

καθημερινά

συχνά 

σπάνια

ποτέ
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63
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3
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Το 32% των μαθητών τρώει καθημερινά γλυκά, το 45% των μαθητών συχνά, το 19% των 
μαθητών σπάνια και το 4% των μαθητών ποτέ. 

 

 

Το 74% των μαθητών απάντησε ότι καθημερινά υπάρχει κοινό φαγητό για όλα τα μέλη της 
οικογένειας, το 17% των μαθητών 2-3 φορές την  εβδομάδα, το 5% των μαθητών σπάνια και 
το 4% των μαθητών ποτέ. 
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45
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4

Κάθε πότε τρως γλυκά;

καθημερινά

συχνά

σπάνια
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74

17
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Υπάρχει κοινό φαγητό για όλα τα μέλη της 
οικογένειας; 

καθημερινά

2-3 φορές την εβδομάδα

σπάνια

ποτέ
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Το 39% των μαθητών απάντησε ότι οι διατροφικές συνήθεις τους αλλάζουν τον καιρό των 
εξετάσεων και το 61% των μαθητών απάντησε ότι οι διατροφικές συνήθεις τους δεν 
αλλάζουν τον καιρό των εξετάσεων. 

 

 

Το 32% των μαθητών απάντησε ότι τρώει περισσότερο όταν έχει άγχος, το 31% των 
μαθητών  τρώει λιγότερο και το 37% των μαθητών  δεν επηρεάζεται.  

 

39

61

Αλλάζουν οι διατροφικές σας συνήθειες 
τον καιρό των εξετάσεων;

ναι 

όχι

32

31

37

Πως επηρεάζει το άγχος τη διατροφή σας;

τρώω περισσότερο

τρώω λιγότερο

δε με επηρεάζει
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από την έρευνα που κάναμε καταλήξαμε στα ακόλουθα: 

• Με σημαντικά οφέλη για υγεία και μακροζωία, οι ελιές και τα προϊόντα τους 
αποτελούν πολύτιμα συστατικά της καθημερινής μας διατροφής. 

• Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί τρόφιμο κλειδί για την ανθρώπινη 
υγεία και ευεξία. 

• Όσοι τρέφονται σύμφωνα με την πυραμίδα της Μεσογειακής  Διατροφής 
εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο και στεφανιαία 
νόσο και έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής, σε σχέση με αυτούς που δεν 
τρέφονται σύμφωνα με την πυραμίδα της Μεσογειακής  Διατροφής.  

 
• Οι σημερινοί νέοι τρώνε μόνο 2-3 γεύματα την μέρα κάτι που δεν είναι καλό 

για την υγεία τους. 
• Μόνο το 45% παίρνει κάθε μέρα πρωινό στο σπίτι ενώ θα έπρεπε να είναι 

μεγαλύτερο το ποσοστό. 
• Επίσης, βλέπουμε ότι τα ποσοστά των μαθητών που παίρνουν φαγητό από 

το κυλικείο συχνά είναι ανησυχητικά μεγάλα. 
• Το καλό είναι ότι μόνο λίγοι νέοι τρώνε πολύ συχνά έτοιμο φαγητό(fast food) 

και επιπλέον οι περισσότεροι γυμνάζονται αρκετές φορές την εβδομάδα. 
• Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές ακολουθούν πάνω κάτω τις 

διατροφικές συνήθειες που αναγράφονται στην πυραμίδα της Μεσογειακής 
Διατροφής.  

• Στα περισσότερα σπίτια των νέων υπάρχει κοινό φαγητό για όλα τα μέλη της 
οικογένειας. 

• Οι περισσότεροι μαθητές δεν αλλάζουν διατροφικές συνήθειες τον καιρό των 
εξετάσεων. 

• Το 32 των μαθητών τρώει περισσότερο όταν έχει άγχος, το 31 τρώει λιγότερο 
και το 37 δεν επηρεάζεται. 
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5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Με αυτή την εργασία μάθαμε πολλά πάνω στο θέμα μας <<ελιά - ελαιόλαδο - 
Μεσογειακή Διατροφή>>, ωστόσο αισθανόμαστε ότι δεν το εξαντλήσαμε. Γι' αυτό θα 
συνεχίσουμε την έρευνα και στο β' τετράμηνο για να εκπληρώσουμε καλύτερα το 
σκοπό της έρευνας και να ερευνήσουμε σε βάθος τα ερευνητικά ερωτήματα. 
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 
 

• http://etwinning.sch.gr/projects/elia/mediter.htm 
 

• http://logodiatrofis.gr/2012-08-03-06-23-26 
 

• http://www.oliveoil.gr/ 
 

• http://www.terracreta.gr/pages.aspx?lang=el&id=93#.Us0wq1NHhkg 
 

• http://www.clickatlife.gr/ 
 

• http://el.wikipedia.org/ 

 

• http://www.oliveoil-epidavros.gr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://etwinning.sch.gr/projects/elia/mediter.htm
http://logodiatrofis.gr/2012-08-03-06-23-26
http://www.oliveoil.gr/
http://www.terracreta.gr/pages.aspx?lang=el&id=93
http://www.clickatlife.gr/
http://el.wikipedia.org/
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΦΥΛΟ 
α. αγόρι 
β. κορίτσι 
 
ΗΛΙΚΙΑ 
α. 15 
β. 16 
γ. 17 
δ. 18 
 
1) Πόσα γεύματα τρως την ημέρα; 
α. 2-3 
β. 4 
γ. 5 
δ. περισσότερα από 5 
 
2) Πόσο συχνά παίρνεις πρωινό στο σπίτι; 
α. κάθε μέρα 
β. τα σαββατοκύριακα 
γ. σπάνια 
δ. ποτέ 
 
3) Πόσο συχνά παίρνεις φαγητό από το κυλικείο του σχολείου; 
α. κάθε μέρα 
β. 2-3 φορές την εβδομάδα  
γ. σπάνια 
δ. ποτέ 
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4) Πόσο συχνά τρως έτοιμο φαγητό(fast food) την εβδομάδα 
α. κάθε μέρα 
β. 1-2 φορές την εβδομάδα 
γ. σπάνια 
δ. ποτέ 
 
5) Κάθε πότε γυμνάζεσαι; 
α. καθημερινά 
β. 2-3 φορές την εβδομάδα 
γ. σπάνια 
δ. ποτέ 
 
6) Κάθε πότε τρως: 
 

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΧΝΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΟΤΕ 
Ψωμί     

Ζυμαρικά, 
ρύζι, πατάτες 

    

Φρούτα     

Λαχανικά     

Όσπρια     

Ξηροί καρποί     

Ελιές-Λάδι     

Γαλακτοκομικά 
προϊόντα  

    

Ψάρια 
Θαλασσινά 

    

Πουλερικά     

Αυγά     

Κρέας     

Γλυκά     
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7) Υπάρχει κοινό φαγητό για όλα τα μέλη της οικογένειας; 
α. καθημερινά 
β. 2-3 φορές την εβδομάδα 
γ. σπάνια 
δ. ποτέ 
 
8) Αλλάζουν οι διατροφικές σας συνήθειες τον καιρό των εξετάσεων; 
α. ναι 
β. όχι 
 
9) Πως επηρεάζει το άγχος τη διατροφή σας; 
α. τρώω περισσότερο 
β. τρώω λιγότερο 
γ. δε με επηρεάζει 

 


