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ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 

 

 

 

 

Η ελιά είναι ένα από τα καρποφόρα δέντρα ήδη από την αρχαιότητα παίζει 

σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, στην οικονομία, στη λατρεία, στις δοξασίες, 

ανέλαβε να δώσει τροφή στον άνθρωπο, γι’ αυτό και η σημασία της ανά τους 

αιώνες είναι σπουδαία Η ιστορία αναφέρει ότι ο Ηρακλής έφερε την ελιά στην 

Ελλάδα από τις παραποτάμιες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας αλλά κάποιοι 

πιστεύουν ότι προέρχεται από τη Συρία. Εκτός από αυτό λέγεται ότι ένα περιστέρι 

με κλαδί ελιάς επισκέφθηκε το Νώε προμηνύοντας με αυτό τον τρόπο το τέλος του 

κατακλυσμού. Πηγές μας πληροφορούν πως απολιθώματα ελιάς έχουν βρεθεί στο 

Λιβόρνο της Ιταλίας που χρονολογούνται 20 εκατομμύρια χρόνια πριν ενώ η 

καλλιέργειά της υπολογίζεται ότι ξεκίνησε στον χώρο της Μεσογείου. Ο De Condole 

επίσκοπος στην μελέτη του σχετικά με την προέλευση των καλλιεργήσιμων φυτών 
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αναφέρει ότι η καλλιέργεια της ελιάς ήταν γνωστή 4000 έτη π.Χ. και κατέληξαν ότι 

προέρχεται από τη Μικρά Ασία και την Αρχαία Ελλάδα καθώς υποστηρίζουν ότι 

συλλέγονταν από την 8η χιλιετία π.Χ. από νεολιθικούς ανθρώπους, ένα είδος 

αγριελιάς. Δεν είναι όμως σαφές πότε άρχισαν να αναπτύσσονται τα 

«εξημερωμένα» ελαιόδεντρα. Σύμφωνα με πολλές έρευνες η καλλιέργεια της ελιάς 

στην Ελλάδα χρονολογείται το 3500 π.Χ. Οι Φοίνικες είναι εκείνος ο λαός που 

διέδωσε την καλλιέργεια της στην Κρήτη και μετέπειτα οι Έλληνες στα παράλια της 

Δυτικής Μεσογείου. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτές τις εκδοχές φανερώνονται 

μέσα από τον πολιτισμό περιοχών που ασχολούνταν τόσο με το φύτεμα του 

δέντρου όσο και με τη συλλογή και χρήση των καρπών όπως είναι η Κνωσός, η 

Θήρα, οι Μυκήνες όπου χρησιμοποιούσαν το λάδι όχι μόνο για τη δημιουργία 

καλλυντικών, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα κλαδιά της ως υλικό καύσης αλλά και 

ως βάση στην ξυλογλυπτική. Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως η ελιά 

χρονολογείται το 2000 π.Χ. λόγω του ότι οι καρποί της βρέθηκαν σε αιγυπτιακούς 

τάφους. Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι στην Ομηρική εποχή χρησιμοποιούνταν 

ως καλλυντικό για την επάλειψη του σώματος, πριν και μετά τους αγώνες. 

Συγχρόνως οι πινακίδες γραμμικής γραφής Β’ μας περιγράφουν τις χρήσεις του 

λαδιού στα Μινωικά ανάκτορα. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αναφορές τόσο στην 

Κρήτη όσο και στην Ηπειρωτική Ελλάδα από τον 13ο-14ο αιώνα π.Χ. και την ύπαρξη 

ελιάς και χρήσεις λαδιού. Στις περιοχές αυτές χρησιμοποιούσαν το λάδι όχι μόνο 

στις διατροφικές τους συνήθειες αλλά και ως αρωματικό σε χειροποίητες αλοιφές, 

ακόμη και στην βυρσοδεψία, στην υφαντική καθώς και για τον καθαρισμό 

ενδυμάτων. Προκειμένου όμως να προφυλάξουν και να διατηρήσουν τα τρόφιμά 

τους, πράγμα δύσκολο εκείνη την εποχή αναγκάστηκαν να επινοήσουν διάφορους 

τρόπους και ένας από αυτούς ήταν να περιχύνουν στα τρόφιμα λάδι, που 

αποτελούσε το καταλληλότερο συντηρητικό. Κατάλληλο ήταν επίσης και ως μέσο 

καθαρισμού όπως το σαπούνι αλλά και για το φωτισμό τοποθετώντας το στις 

λάμπες. Συχνό φαινόμενο της εποχής ήταν η απεικόνιση διαφόρων παραστάσεων 

της καθημερινότητας, γι’ αυτό δεν είναι λίγες οι τοιχογραφίες που μαρτυρούν την 

ύπαρξη της ελιάς. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν εκείνοι που μετέφεραν την καλλιέργεια 

της ελιάς στις αποικίες τους το 800 π.Χ. γιατί γι’ αυτούς θεωρούνταν σύμβολο 

ειρήνης, νίκης, ισχύος, εξαγνισμού, μετάνοιας, και όταν πλέον δεν υπήρχε αρκετός 
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χώρος λόγω αύξησης του πληθυσμού πολλοί ήταν εκείνοι που αναγκάστηκαν να 

βρουν άλλο τόπο διαμονής, κανείς όμως δεν άφησε πίσω του το πολύτιμο δέντρο 

της ελιάς. Εξάλλου το λάδι αποτέλεσε την πηγή του εμπορίου και σημαντικό 

παράγοντα για την οικονομία, εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη εμπλουτίζοντας τον 

πολιτισμό, όμως αυτό είχε και τα αρνητικά του διότι προκειμένου να κατακτήσουν 

πολλές πόλεις αυτό το πολύτιμο αγαθό δε δίσταζαν να συγκρουστούν με άλλες 

πόλεις ή να κηρύξουν ακόμη και πόλεμο, κατά την αρχαιότητα.  

Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε την ελιά στο μεσογειακό 

χώρο, όπως εξιστορεί ο Πλίνιος το 580 π.Χ. ούτε η Ισπανία, ούτε η Τύνιδα γνώριζαν 

την ύπαρξή της. Κατάφερνε όμως να συμβιώνει με τους λαούς εξαιτίας του ήπιου 

κλίματος.  

Μια άλλη άποψη και ίσως η πιο ορθή για κάποιους είναι πως η Θεά Αθηνά 

ήταν εκείνη που καλλιέργησε πρώτη την ελιά κάνοντας την ως δώρο στους Έλληνες 

εξ’ ου και το όνομα της πόλης: Αθήνα. Ο Δίας ήταν εκείνος που θα προσέφερε την 

Αττική σε όποιον εφηύρε κάτι χρήσιμο και σπουδαίο για την περιοχή. Έτσι η θεά 

Αθηνά προσέφερε ένα δέντρο ελιάς το οποίο χαρακτηρίστηκε από τους 

περισσότερους ως ένδειξη ειρήνης, φρόνησης και σοφίας λόγω της χρησιμότητάς 

του (διατροφή, φάρμακο, αρωματικό, θερμότητα). Το δώρο της θεάς προτιμήθηκε 

από του Ποσειδώνα ο οποίος προσέφερε το άλογό του γεγονός που θεωρήθηκε ως 

σύμβολο πολέμου. Έτσι η θεά φύτεψε την πρώτη ελιά στον λόφο της Ακρόπολης. Ο 

τόπος θεωρήθηκε ιερός όπως αναφέρει και ο Ηρόδοτος το 500 π.Χ. γεγονός που 

έδωσε τη δυνατότητα μόνο στους ευνούχους να καλλιεργήσουν τα περιβόλια τους 

με ελιές. Στην μετέπειτα ιστορία η ελιά προσφερόταν στους θεούς για θυσίες.  

Τον 5ο αιώνα μΧ με την πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μειώθηκε σε 

μεγάλο βαθμό για μια χιλιετία περίπου η καλλιέργεια της ελιάς καθώς οι Ρωμαίοι 

ήταν εκείνοι που επέκτειναν την εξάπλωση της στην αυτοκρατορία. Ωστόσο στην 

Ελλάδα εκείνη την περίοδο το’ ’υγρό χρυσάφι’’ κατείχε ισχυρή θέση στην 

εμποροοικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών τη εποχής. Η ύπαρξη 

ελαιοκαλλιεργειών στην Καλιφόρνια, στο Μεξικό, στο Περού, στην Αργεντινή ίσως 

να οφείλεται στην μεταφορά της ελιάς στην Αμερική από τους Ευρωπαίους τον 16ο 
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αιώνα μ.Χ. Η ελιά, το αιωνόβιο αυτό φυτό συνεχίζει ακόμη και σήμερα να μας 

προσφέρει το πολύτιμο νέκταρ το οποίο βοηθά μέσω της λαμπρότητάς και της 

μοναδικότητάς της την υγεία μας και χρησιμοποιείται έως σήμερα για την κάλυψη 

των αναγκών μας όπως π.Χ. (μαγειρική, τέχνη, θρησκεία). Εξαιρετικά χρήσιμο 

δέντρο τόσο για τον καρπό όσο και για το ξύλο του. Το δέντρο αυτό θα συνεχίσει να 

επηρεάζει με το πέρασμα των χρόνων τα έθιμα, τις παραδόσεις, τα τραγούδια και 

τον τρόπο ζωής των λαών που συνδέονται μαζί της.  

 

Χρήσεις Λαδιού  

Στην αρχαιότητα το λάδι ήταν κατάλληλο για τη θεραπεία δερματικών 

παθήσεων ως επουλωτικό σε τραύματα, χρήσιμο σε εγκαύματα καθώς και ως 

λιπαντικό σε μηχανισμούς από μέταλλο ή ξύλινα εξαρτήματα εξαρτήματα.  
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Εισαγωγή 

Το ελαιόλαδο, από αρχαιοτάτων χρόνων αποτελούσε κέντρο των 

διατροφικών συνηθειών και του πολιτισμού των λαών της Μεσογείου. Παρμένο 

από το ιερό φυτό της ελιάς, συνόδευε και συνοδεύει τους ανθρώπους, ως 

αναπόσπαστη πτυχή της καθημερινότητάς τους. Από τη μαγειρική μέχρι και την 

ιατρική, είναι ένα συνεχές, μα ανεξάντλητο αντικείμενο μελέτης, το οποίο ανέκαθεν 

μάγευε το ανθρώπινο γένος για τις ποικίλες και πολυάριθμες ιδιότητές του.  

Τα αιθέρια έλαια, πάλι, είναι προϊόντα από τα πιο εκλεπτυσμένα που θα 

μπορούσε να δωρίσει η φύση στον άνθρωπο. Οι παραδεισένιες τους αύρες, οι 

καταπραϋντικές τους δράσεις και οι θεραπευτικές τους ικανότητες, τον ώθησαν 

στην ευρεία χρήση τους. Πολλοί επαγγελματικοί τομείς τα επιδοκιμάζουν ως 

συμμάχους του ανθρώπινου οργανισμού.  

Ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί, μέσω αυτής της ερευνητικής εργασίας, το 

θαυμαστό κόσμο των ελαίων, και να ανακαλύψουμε, το δίχως άλλο, τη μεγίστη αξία 

που είχαν για τη διαμόρφωση της πορείας του ανθρώπου μέσα στους αιώνες, από 

την αρχή του πολιτισμού, μέχρι και σήμερα. Ας γνωρίσουμε για το έλαιον, “ελέῳ 

ιστορίας”! 

Ελαιόλαδο 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 οξέα.  

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/Λάδι
http://el.wikipedia.org/wiki/Ελιά
http://el.wikipedia.org/wiki/Μεσογειακή_διατροφή
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μονοακόρεστα_λιπαρά&action=edit&redlink=1
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  

ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

Γενικά στοιχεία περί των αιθερίων ελαίων 

Τα αιθέρια έλαια, ως προς τη χημική τους σύσταση, αποτελούνται από 

αρκετές χημικές ενώσεις. Παραδείγματος χάριν, στο αιθέριο έλαιο της λεβάντας 

(κλώνος L. αngustifolia sp etherio) έχουν εντοπιστεί σαράντα δύο1. Παρόλα αυτά, οι 

βασικότερες από αυτές, δηλαδή αυτές που απαντώνται σε πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό, είναι πολύ λίγες (συνήθως 2-3). Επίσης, οι τελευταίες δεν είναι 

συγκεκριμένες ουσίες, αλλά αντίθετα ποικίλουν μεταξύ των αιθερίων ελαίων. Για 

παράδειγμα, τα βασικά συστατικά του αιθερίου ελαίου της ρίγανης είναι οι 

οργανικές ενώσεις καρβακόλη και θυμόλη, ενώ σε αυτό του βασιλικού είναι οι 

μεθυλοχαβικόλη και η λιναλοόλη.  

Η παραγωγή των αιθερίων ελαίων δεν ακολουθεί κάποια ορισμένη 

διαδικασία, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικές μεθόδους.. Βέβαια, 

η πιο συνηθισμένη είναι η απόσταξη με υδρατμούς (steam distillation) αλλά δεν 

αποκλείονται και άλλες μέθοδοι, όπως η ζύμωση, η έκθλιψη, η εκχύλιση, η 

υδρόλυση και ο αερισμός (Σακκάς Ηρακλής, “Μελέτη αντιμικροβιακής δράσης 

αιθερίων ελαίων”). Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι, για την παραγωγή τους, μπορούν 

να αξιοποιηθούν διάφορα μέρη των φυτών, ανάλογα με την περίπτωση· άνθη, 

κάλυκες, σπόροι, φύλλα, κλαδιά, ρίζες, φλοιώδη ή ξυλώδη τμήματα των φυτών 

αποτελούν πρώτες ύλες για την παραγωγή διαφόρων αιθερίων ελαίων.  

Η απομόνωση των οργανικών ουσιών από ένα μείγμα οργανικών ενώσεων 

γενικά, η οποία πραγματοποιείται και στα αιθέρια έλαια για το διαχωρισμό των 

συστατικών τους, πραγματοποιείται με τις μεθόδους της αέριας χρωμογραφίας 

(GC), της υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC), της φασματογραφίας 

μαζών (MS).  
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Τα αιθέρια έλαια είναι αναζωογονητικοί σύμμαχοι του ανθρώπου. 

Καταρχάς χρησιμοποιούνται για μασάζ και για αφρόλουτρα, καθώς το άρωμά τους 

που είναι άκρως αναζωογονητικό, ανανεώνει τον οργανισμό και παράλληλα οι 

ευεργετικές του ουσίες απορροφούνται από αυτόν. Βέβαια εάν το αιθέριο έλαιο 

έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό για αυτό και 

χρησιμοποιούνται συνήθως για αρωματοθεραπεία αφού λόγω των ευχάριστων 

οσμών τους, χαλαρώνουν, ηρεμούν και αποβάλλουν το στρες.  

Πιο αναλυτικά η λεβάντα έχει κατευναστική, αντικαταθλιπτική, αναλγητική 

και νευροτονική δράση όπως και ο ευκάλυπτος έχει τονωτική και αναλγητική. Ο 

βασιλικός βοηθά στην πνευματική συγκέντρωση και στην μνήμη. Τέλος το ιλάγκ 

ιλάγκ είναι αφροδισιακό. Επίσης το αγουρόλαδο (λάδι που χρησιμοποιείται κυρίως 

στην ιατρική) είναι καλό για το στομάχι, σφίγγει τα ούλα δυναμώνει τα δόντια, 

χρησιμοποιείται για χαλαρωτικές αλοιφές.  

Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με τα κυριότερα είδη αιθερίων 

ελαίων και τις ιδιότητές τους.  

 

ΑΙΘΕΡΙΑ 

ΕΛΑΙΑ 

Παράγεται Άρωμα Εφαρμογές 

Ylang ylang Από τα άνθη του 

ομώνυμου φυτού 

Πολύ αρωματικό Κατευναστικό, 

ισορροπητικό του νευρικού 

συστήματος. Χαλαρωτικό, 

τονωτικό 

Χαμομήλι Από τις κορυφές 

των ανθέων του 

φυτού 

Αρωματικό Χαλαρωτικό, ελαφρά 

υπνωτικό, καλό για τις 

παθήσεις του ευαίσθητου 

δέρματος, Ιδανικό για την 

καταπράυνση των 
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ΑΙΘΕΡΙΑ 

ΕΛΑΙΑ 

Παράγεται Άρωμα Εφαρμογές 

μελανών σημείων 

(μώλωπες, μαύροι κύκλοι)  

Λεβάντα Από τα φύλλα του 

φυτού (επιφάνεια)  

Πολύ αρωματικό Ιδανικό για παιδιά, 

χαλαρωτικό, ελαφρά 

υπνωτικό, εξαιρετικό για 

τις περιπτώσεις 

εγκαυμάτων, μπορεί 

ακόμα να χρησιμοποιηθεί 

και αδιάλυτο. Πολύ καλό 

για περιπτώσεις μικτού 

δέρματος.  

Ευκάλυπτος Από τα φύλλα του 

δέντρου 

Αρωματικό Εξαιρετικό για εισπνοές, 

ιδανικό για αλοιφές και 

λάδια μασάζ για το 

κρύωμα, αποχρεμπτικό και 

αντιμικροβιακό 

 

 

Το αιθέριο έλαιο του πορτοκαλιού 

Η ομάδα μας που ονομάζεται «Ελαιεινοί», κατά την παραγωγή των 

σαπουνιών της, (πείραμα αντίδρασης σαπωνοποίησης στα πλαίσια της 

διαθεματικής εργασίας) χρησιμοποίησε εκτός των άλλων και αιθέριο έλαιο 

πορτοκαλιού. Αξίζει, λοιπόν, μια ιδιαίτερη μνεία για τις ιδιαιτερότητες και τα 

χαρακτηριστικά αυτού του τύπου ελαίου.  
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Το έλαιο του πορτοκαλιού παράγεται στο εσωτερικό της φλούδας του 

καρπού του (Citrus sinensis). Σε αντίθεση με τα περισσότερα αιθέρια έλαια, το 

προαναφερθέν αποτελεί παράπλευρο προϊόν της χυμοποιίας πορτοκαλιών και 

διαχωρίζεται από το υπόλοιπο μείγμα μέσω της διαδικασίας της φυγοκέντρισης. 

Κύριο συστατικό του, και μάλιστα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90 %, είναι η 

πρωτεϊνη δ-λεμονίνη (d-limonene), η οποία είναι, επίσης, η ουσία που προσδίδει 

και σε όλα τα εσπεριδοειδή το χαρακτηριστικό, έντονο άρωμά τους.  

Στο αιθέριο έλαιο του πορτοκαλιού, έχουν εντοπιστεί περίπου εκατό 

διαφορετικές ουσίες μέσω της χρωματογραφίας. Από αυτές, αξίζει να αναφέρουμε 

τη σινενσετίνη, που προσδίδει στο πορτοκάλι το χαρακτηριστικό χρώμα του 

(http://en. wikipedia. org/wiki/Orange_oil#cite_note-7).  

Από το δέντρο του πορτοκαλιού παράγονται επίσης ακόμα δύο αιθέρια 

έλαια, το πτιγκρέιν από τα φύλλα του δέντρου, και το νερολί από τα άνθη του.  

1. http://www. iama. gr/ethno/Pneumata_kai_apostagmata_files/Hasiotis. pdf 

 

Χημεία του ελαιολάδου 

Υπάρχουν βέβαια και άλλα είδη ελαιολάδου (π.Χ. ραφιναρισμάνο, αγνό), 

αλλά τα στοιχεία που παραθέτουμε αφορούν το πιο διαδεδομένο είδος του στους 

καταναλωτές, το παρθένο ελαιόλαδο, αυτό δηλαδή που παράγεται απευθείας από 

τον καρπό της ελιάς.  

 

Λιπαρά οξέα – Τριγλυκερίδια 

Το ελαιόλαδο, ως προς τη χημική του σύσταση, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς παρουσιάζει μία μεγάλη ποικιλία ουσιών, καθεμία με τον ξεχωριστό ρόλο 

της για την τελική διαμόρφωση των ιδιοτήτων του μίγματός του.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_oil#cite_note-7
http://www.iama.gr/ethno/Pneumata_kai_apostagmata_files/Hasiotis.pdf
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Αρχικά, το μεγαλύτερο κλάσμα του λαδιού είναι τα μόρια λιπαρών οξέων, 

σε ποσοστό 99% (http://nutrition. med. uoc. gr/drastiriotites/oil_gr/ximiki_systasi. 

htm). Αυτά (ως οργανικές ενώσεις), ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι πολλαπλός 

δεσμός μεταξύ των ανθράκων του μόρίου τους, διακρίνονται αντίστοιχα σε 

ακόρεστα και κορεσμένα. Το λάδι έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 

ακόρεστα λιπαρά οξέα, που αποτελούν κατά μέσο όρο το 82% της συνολικής του 

σύστασης σε λιπαρά οξέα (http://www. nutristrategy. com/fatsoils. htm) και “πάνω 

από το 60% του λαδιού” (http://www. elies-ladikalamatiano. 

gr/olive/taxinomesekaisustasetouladiou/composition. html). Τα ακόρεστα λιπαρά 

οξέα, επειδή σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκονται σχεδόν πάντα σε υγρή 

κατάσταση (μπορεί να είναι και ημιστερεά, αλλά ποτέ στερεά), το συνολικό μείγμα 

του ελαιολάδου στις ίδιες συνθήκες παραμένει υγρό.  

Το σημαντικότερο λιπαρό οξύ του, που σε αυτό έχει και τη μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα, είναι το ακόρεστο ελαϊκό οξύ, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 56 – 

83% (Κυριτσάκης, 2007).  

Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας, ο οποίος λήφθηκε από την 

ιστοσελίδα http://estia. hua. gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1034/1/eustathiou.pdf, και 

απεικονίζει τη σύσταση του ελαιολάδου στα διάφορα λιπαρά οξέα του, κορεσμένα 

και ακόρεστα. Για καλύτερη κατανόησή του επεξηγούμε το συμβολισμό. Στο πρώτο 

μέλος (πριν την άνω – κάτω τελεία) παρουσιάζεται ο αριθμός ανθράκων του 

μορίου. Το δεύτερο μέλος (μετά την άνω – κάτω τελεία) μας πληροφορεί για τον 

αριθμό των διπλών δεσμών στο μόριο αυτό, και, αν υπάρχουν, σε ποια ή ποιες 

θέσεις βρίσκονται.  

 

 

 

 

http://nutrition.med.uoc.gr/drastiriotites/oil_gr/ximiki_systasi.htm
http://nutrition.med.uoc.gr/drastiriotites/oil_gr/ximiki_systasi.htm
http://www.nutristrategy.com/fatsoils.htm
http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/taxinomesekaisustasetouladiou/composition.html
http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/taxinomesekaisustasetouladiou/composition.html
http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/taxinomesekaisustasetouladiou/composition.html
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Λιπαρά οξέα 

 (κοινή ονομασία)  

Συμβολισμός % Περιεκτικότητα 

Μυριστικό 14:0 0, 0-0, 05 

Παλμιτικό 16:0 7, 5-20, 0 

Παλμιτελαϊκό 16:1n7 0, 3-3, 5 

Μαργαρικό   ή  

Δεκαεπτανοϊκό 

17:0 0, 0-0, 3 

Δεκαεπτενοϊκό 17:1 0, 0-0, 3 

Στεατικό 18:0 0, 5-5, 0 

Ελαϊκό 18:1n9 55, 0-83, 0 

Λινελαϊκό 18:2n9, 12 3, 5-21, 0 

α-Λινολενικό 18:3n9, 12, 15 0, 0-0, 9 

Αραχιδικό 20:0 0, 0-0, 6 

Εικοσανοϊκό 20:1n9 0, 0-0, 4 

Βεχενικό 22:0 0, 0-0, 4 

Λιγνοκερικό 24:0 0, 0-0, 2 

 (de la Lastra et al, 2001)  
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Απ' ό, τι μας πληροφορεί ο πίνακας, μετά το ελαϊκό, το δεύτερο 

σημαντικότερο ακόρεστο λιπαρό οξύ του ελαιολάδου είναι το λινελαϊκό, κατόπιν το 

παλμιτελαϊκό και το α-λινολενικό. Όσον αφορά τα κορεσμένα, αυτό που κυριαρχεί 

είναι το παλμιτικό οξύ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ακολουθεί το στεατικό. Αξίζει να 

ανφέρουμε ότι ο πίνακας αυτός παρουσιάζει διαφορές του μεγίστου μιας μονάδας 

προς τα πάνω ή προς τα κάτω με έναν άλλο σχετικό πίνακα που μελετήσαμε, στον 

“Κυριτσάκη, 2007”.  

 

Τα λιπαρά οξέα, ως επί το πλείστον δε βρίσκονται ελεύθερα στο 

ελαιόλαδο. Η αιτία ελευθέρωσής τους θα αναφερθεί παρακάτω. Αντίθετα, 

σχηματίζουν ενώσεις, που ονομάζονται τριγλυκερίδια. Αυτοί προκύπτουν από την 

ένωση ενός μορίου γλυκερίνης (αλλιώς γλυκερόλης ή (σύμφωνα με την 

ονοματολογία της IUPAC σχετικά με τις οργανικές ενώσεις) 1, 2, 3, - προπαντριόλης 

(http://el. wikipedia. org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7) με 

τρία μόρια λιπαρών οξέων. Λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης των τελευταίων, 

λογικό είναι τα τριγλυκερίδια να αποτελούν και την κύρια ουσία του ελαιολάδου. 

Μεταξύ αυτών, τα κυριότερα είναι “αυτά στα οποία απαντά το ελαϊκό οξύ, καθώς 

αποτελούν το 70–80% του βάρους του ελαίου”. Μάλιστα, “η τριελαϊνη”, το 

τριγλυκερίδιο με τρία μόρια ελαϊκού οξέως, “αποτελεί το 43, 5 % του συνόλου των 

τριγλυκεριδίων”. Τα υπόλοιπα συστατικά του (φωσφολιπίδια, ελεύθερα λιπαρά 

οξέα, υδρογονάνθρακες, καροτενοειδή, φαινόλες, τοκοφερόλες κ. α.), που 

συναντώνται σε πολύ μικρές ποσότητες σ' αυτό, “προέρχονται από τον ελαιόκαρπο 

ή σχηματίζονται κατά την παραλαβή του” (Κυριτσάκης, 2007).  

Ακόμη, τα τριγλυκερίδια αποτελούν και μεγάλο μέρος μιας άλλης 

ταξινόμησης των συστατικών του ελαιολάδου, ανάλογα με το αν αυτά 

αξιοποιούνται ή όχι για την παραγωγή σαπουνιού: του σαπωνοποιήσιμου 

κλάσματός του. Σύμφωνα με τον Κυριτσάκη (2007), το ποσοστό των συστατικών του 

που ανήκουν σ' αυτό το κλάσμα, κυμαίνεται μεταξύ 98, 0-99, 5%, ενώ το υπόλοιπο 

αντικατοπτρίζει το ασαπωνοποίητο κλάσμα του. Ακολουθώντας την ίδια πηγή, 

άλλες ουσίες που συμπεριλαμβάνονται στο σαπωνοποιήσιμο κλάσμα του είναι τα 

http://el.wikipedia.org/wiki/Γλυκερίνη
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ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα φωσφολιπίδια και κάποιες άλλες ουσίες. Εδώ πρέπει να 

σημειώσουμε ότι στην ιστοσελίδα “http://www. efet. gr/portal/pls/portal/efet_schema. 

pck_publications. getFile?fFileName=F4159%2Fodigos_elaioloado. pdf”, αναγράφεται ότι 

τα φωσφολιπίδια είναι μη σαπωνοποιήσιμο συστατικό του ελαιολάδου, ενώ η 

Δημητρίου Μαρία (2013), μας πληροφορεί ότι σαπωνοποιήσιμη ουσία του είναι και 

οι φαινόλες. Είναι σαφές ότι οι πηγές δεν είναι σύμφωνες μεταξύ τους, παρόλ' αυτά 

θα εμμείνουμε στην παρουσίαση των διαφορετικών γνωμών και δε θα 

ασχοληθούμε περαιτέρω με το θέμα αυτό.  

 

Ασαπωνοποίητο κλάσμα ελαιολάδου 

 (Τα ποσοτικά δεδομένα αυτής της κατηγορίας είναι παρμένα από τον “Α. 

Κυριτσάκη, “Ελαιόλαδο”, 2007, Θεσσαλονίκη, 4η έκδοση, βελτιωμένη”)  

Το ασαπωνοποίητο κλάσμα του ελαιολάδου είναι, όπως προείδαμε πολύ 

μικρότερο ποσοτικά σε σχέση με το σαπωνοποιήσιμο, παρόλ' αυτά είναι εξίσου 

σημαντικό, γιατί ουσίες αυτής της κατηγορίας είναι υπεύθυνες για τα διάφορα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, μα και για την προστασία του από τις 

αντιδράσεις που το αλλοιώνουν.  

Αρχικά, το ελαιόλαδο περιέχει ποσότητα υδρογονανθράκων, κορεσμένων 

και ακόρεστων, σε αναλογία 3800 mg/kg. Αυτοί αποτελούν και το 30-50% του “μη 

εστεροποιημένου μέρους” του. [http://nutrition. med. uoc. gr/drastiriotites/oil_gr/ximiki_systasi. htm] 

Κυριότερος αυτών είναι το σκουαλένιο, που αποτελεί το 40% κ. β. των συνολικών 

υδρογονανθράκων, και σε αναλογία 136-708 mg/kg λαδιού. Η ανίχνευση της 

ποσότητας σκουαλενίου στο ελαιόλαδο, επειδή η τελευταία ποικίλει μεταξύ των 

ειδών ελαιολάδων, λόγω της διαφορετικής μεθόδου παραγωγής τους, 

χρησιμοποιείται και για “εξακρίβωση της πιθανής νοθείας του με άλλα έλαια” 

(Κυριτσάκης, 2007).  

Μια άλλη ομάδα του ασαπωνοποίητου μέρους του ελαιολάδου είναι οι 

χρωστικές του. Αυτές είναι τα καροτενοειδή και οι χλωροφύλλες. Τα πρώτα, και 

http://www.efet.gr/portal/pls/portal/efet_schema.pck_publications.getFile?fFileName=F4159%2Fodigos_elaioloado.pdf
http://www.efet.gr/portal/pls/portal/efet_schema.pck_publications.getFile?fFileName=F4159%2Fodigos_elaioloado.pdf
http://www.efet.gr/portal/pls/portal/efet_schema.pck_publications.getFile?fFileName=F4159%2Fodigos_elaioloado.pdf
http://nutrition.med.uoc.gr/drastiriotites/oil_gr/ximiki_systasi.htm
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μάλιστα επειδή είναι της κατηγορίας των λεγόμενων ξανθοφυλλών, προσδίδουν στο 

ελαιόλαδο τις κίτρινες, χρυσίζουσες αποχρώσεις του, ενώ οι χρωροφύλλες τις 

πράσινες.  

Στα κυριότερα καροτενοειδή του ελαιολάδου συγκαταλέγεται η λουτεϊνη 

(C40H56O2), ενώ ακολουθούν τα καροτένια α-, β- και γ- καροτένιο. Η περιεκτικότητα 

του ελαιολάδου σε λουτεϊνη ανέρχεται στα 0, 153-0, 444 mg/kg, ενώ σε β-καροτένιο 

στα 0,085 - 0,496 mg/kg. Το β-καροτένιο, επιπλέον, έχει και αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες.  

Οι χλωροφύλλες που περιέχει το ελαιόλαδο είναι οι a και b. Η 

περιεκτικότητά του σε αυτές τις ουσίες εξαρτάται από το στάδιο ωρίμανσης του 

καρπού (μικραίνει όσο ο τελευταίος ωριμάζει), και κυμαίνεται από 1 - 10 mg/kg. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, με την παρουσία φωτός οι χλωροφύλλες 

είναι παράγοντας αλλοίωσης της ποιότητας του ελαιολάδου, καθώς 

δραστηριοποιούνται χημικά, παράγοντας οξυγόνο, κι έτσι εντείνουν το φαινόμενο 

της οξείδωσής του, ενώ στο σκοτάδι παρουσιάζουν αντιοξειδωτική δράση.  

Το ελαιόλαδο περιέχει και μια μικρή ποσότητα βιταμινών, καθώς και 

στερόλες (κυκλικές αλκοόλες με μεγάλο μοριακό βάρος). Οι τελευταίες συνιστούν 

το 15% του ασαπωνοποίητου μέρους του ελαιολάδου (http://nutrition. med. uoc. 

gr/drastiriotites/oil_gr/ximiki_systasi. htm).  

Εν συνεχεία οι τοκοφερόλες, ουσίες ετεροκυκλυκές με μεγάλο μοριακό 

βάρος, συμβάλλουν κι αυτές στην προστασία του λαδιού από την οξείδωση, επειδή 

οι ίδιες, λόγω του ότι οξειδώνονται εύκολα το προστατεύουν από την αντίδραση 

αυτή. Στο ελαιόλαδο περιέχονται τέσσερις: οι α-, β-, γ-, και δ- τοκοφερόλες (ως προς 

τους συντακτικούς τους τύπους διαφέρουν ελάχιστα). Η αντιοξειδωτική τους 

ικανότητα προχωρά κατά φθίνουσα σειρά από την α- στη δ-. Η α- τοκοφερόλη, δε, 

είναι και η κυριότερη του ελαιολάδου, καθώς αποτελεί το 88, 5% του συνόλου των 

τοκοφερολών. Συνολικά η τελευταία καλύπτει 0, 24 mg/kg λαδιού, ενώ ο 

αντίστοιχος λόγος των υπόλοιπων είναι σχεδόν μηδενικός. Επίσης, η μέτρηση της 

συγκέντρωσής τους, “υπό προϋποθέσεις” βοηθά και στην ανίχνευση της νοθείας 

http://nutrition.med.uoc.gr/drastiriotites/oil_gr/ximiki_systasi.htm
http://nutrition.med.uoc.gr/drastiriotites/oil_gr/ximiki_systasi.htm
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του ελαιολάδου, ενώ “παρουσιάζουν και βιταμινική δράση, η οποία αυξάνεται 

αντίθετα με την οξειδωτική τους ικανότητα, δηλαδή από τη δ- προς την α-” 

(Κυριτσάκης, 2007).  

Απ' ότι διαπιστώνουμε, μεγάλο μέρος του μη σαπωνοποιήσιμου κλάσματος 

του ελαιολάδου συμβάλλει σημαντικά στην άμυνά του κατά των φυσικών 

αλλοιώσεων που μπορεί να υποστεί. Ακόμα μία, εξίσου θεμελιώδης ομάδα που 

συμβάλλει σ' αυτό είναι και οι φαινόλες (ενώσεις με ένα τουλάχιστον βενζολικό 

δακτύλιο και το λιγότερο μία υδροξυλική ρίζα στο βενζολικό δακτύλιο). Ποικιλία 

αυτών έχει εντοπιστεί στον ελαιόκαρπο. Παρόλ' αυτά, η ποσότητά τους στο 

ελαιόλαδο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο παραλαβής του ελαιολάδου 

(μέθοδο παραλαβής και ποσότητα νερού που χρησιμοποιήθηκε κατά την 

παραλαβή, καθώς με το νερό απομακρύνεται μεγάλο μέρος του φαινολικού 

περιεχομένου του λαδιού). Οι κυριότερες φαινόλες του ελαιολάδου είναι η 

τυροσόλη και η υδροξυτυροσόλη.  

 

Ποσοτικά κριτήρια των διαφόρων ουσιών του ελαιολάδου  

Φυσικά μεταξύ των διαφορετικών ειδών ελαιολάδου παρουσιάζονται και 

διαφορετικά πειραματικά δεδομένα όσον αφορά την περιεκτικότητά τους στις 

διάφορες ουσίες, σαπωνοποιήσιμες και μη, σε σχέση με το παρθένο ελαιόλαδο. 

Παρόλ' αυτά, οι έρευνες έχουν δώσει ορισμένα πορίσματα σχετικά με τις συνθήκες 

που ευνοούν την αύξηση ή μείωση της περιεκτικότητας των ουσιών αυτών, τις 

οποίες δεν αναφέραμε παραπάνω. Παράγοντες που επηρεάζουν την περιεκτικότητα 

είναι η ποικιλία της ελιάς, η ωριμότητα του καρπού κατά τη συγκομιδή, το 

υψόμετρο, οι διάφορες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής κ. ά.  

Επιστρέφοντας στα λιπαρά οξέα, είναι διαπιστωμένο ότι ο ακόρεστος 

χαρακτήρας τους αυξάνει με τη μείωση της θερμοκρασίας και το αντίστροφο. Αυτό 

πιθανώς συμβαίνει επειδή η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την αντίδραση της 

ταγγίσεως του ελαιολάδου (θα περιγραφεί αναλυτικότερα παρακάτω), κι έτσι ο 
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ρυθμός μετατροπής των ακόρεστων λιπαρών οξέων σε κορεσμένα ομοίως 

αυξάνεται. Τουναντίον, μερικοί επιστήμονες υποστηρίζουν με δικά τους ερευνητικά 

αποτελέσματα ότι “η γεωγραφική σχέση και το υψόμετρο δεν έχουν επίδραση στη 

σύσταση του ελαιολάδου σε λιπαρά οξέα” (Κυριτσάκης, 2007). Όμως, η πρώτη 

περίπτωση μοιάζει λογικότερη.  

Σχετικά με το ασαπωνοποίητο κλάσμα, τώρα, η προαναφερθείσα πηγή μας 

πληροφορεί ότι “ελαιόλαδο το οποίο παραλαμβάνεται με την εφαρμογή της 

υδραυλικής πίεσης, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ασαπωνοποίητα συστατικά 

από ελαιόλαδο το οποίο παραλαμβάνεται με εκχύλιση”. Είναι ένα παράδειγμα μέσα 

από το οποίο διαφαίνεται η σημαντικότητα της μεθόδου παραλαβής για τη 

σύσταση του κλάσματος αυτού. Πάντως, γενικά, η αποβολή των μη 

σαπωνοποιήσιμων συστατικών από το ελαιόλαδο, και κυρίως των αντιοξειδωτικών 

ουσιών του (που αναφέρθηκαν παραπάνω) είναι αρνητικό στοιχείο, καθώς 

μειώνεται πολύ η αντοχή του λαδιού στις αλλοιώσεις της ποιότητάς του. Παρόλ' 

αυτά, με το πέρασμα του χρόνου, στο αποθηκευμένο λάδι παρατηρείται έτσι κι 

αλλιώς μείωση των ασαπωνοποίητων συστατικών του, ιδιαίτερα των 

καροτενοειδών και των συνολικών φαινολών, μα και των χλωροφυλλών.  

Να σημειώσουμε ακόμη ότι η σύσταση του ελαιολάδου σε χλωροφύλλες 

και φαινόλες εξαρτάται και από το υψόμετρο στο οποίο καλλιεργείται η ελιά. Τα 

επίπεδα χλωροφύλλης αυξάνονται με την αύξηση του υψομέτρου, ενώ αντίθετα το 

ποσοστό των φαινολών μεγαλώνει με τη μείωση του υψομέτρου.  

 

Ποιότητα του ελαιολάδου 

Το ελαιόλαδο, δεν έχει απόλυτη προστασία από τις φυσικές συνθήκες. 

Ορισμένες αντιδράσεις, μπορούν να αλλοιώσουν την ποιότητά του. Αυτές είναι δύο: 

η υδρόλυση ή “λιπόλυση” (Α. Κυριτσάκης, “Ελαιόλαδο”, 2007, Θεσσαλονίκη, 4η 

έκδοση, βελτιωμένη), και η οξείδωση, οι οποίες αναλύονται παρακάτω.  
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Το ελαιόλαδο περιέχει λιπίδια που ονομάζονται γλυκερίδια, τα οποία 

προκύπτουν (με αντίδραση εστεροποίησης) από την ένωση ενός μορίου γλυκερίνης 

(αλλιώς γλυκερόλης ή (σύμφωνα με την ονοματολογία της IUPAC σχετικά με τις 

οργανικές ενώσεις) 1,2,3,-προπαντριόλης   

(http://el. wikipedia. org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7) 

και ενός έως τριών μορίων λιπαρών οξέών. Με την αντίδραση της υδρόλυσης, που 

πραγματοποιείται με την προσθήκη νερού, ο δεσμός αυτών των δύο ουσιών σπάζει 

και το λιπαρό οξύ απελευθερώνεται από τη γλυκερίνη, οπότε χαρακτηρίζεται ως 

ελεύθερο λιπαρό οξύ ή απλούστερα, ελεύθερο οξύ.  

Η περιεκτικότητα, λοιπόν, του λαδιού, σε αυτά τα ελεύθερα οξέα, 

καθορίζει και την ποιότητά του. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η συγκέντρωσή τους 

στο ελαιόλαδο, τόσο η ποιότητά του υποβαθμίζεται.  

Το μέγεθος το οποίο χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση της ποιότητας του 

λαδιού, με βάση την περιεκτικότητά του σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, ονομάζεται 

οξύτητα, και είναι “η επί τοις 100 κατά βάρος περιεκτικότητα του λαδιού σε 

ελεύθερα οξέα” (http://ekfe-n-smyrn. att. sch. gr/chem_files/oliveoil1. pdf, σελ. 1). 

Αυτό σημαίνει ότι, αν, για παράδειγμα, η ετικέτα μας πληροφορεί ότι η οξύτητα του 

λαδιού είναι 0, 5% κ. β., σημαίνει ότι σε 100g ελαιολάδου περιέχονται 0, 5g 

ελεύθερων λιπαρών οξέων.  

Η αύξηση της οξύτητας του λαδιού έχει συνέπειες στη γεύση του 

ελαιολάδου, την οποία και αλλοιώνει (γίνεται στυφότερη). “Γενικώς, βρώσιμο 

ελαιόλαδο θεωρείται, με βάση τις οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, 

εκείνο που η οξύτητά του δεν ξεπερνά τους 3, 3 βαθμούς (3, 3%) ” (http://www. 

sgp-sitia. de/all-Dateien/IOelQualitys_3_gr_all. htm).  

Υπάρχει και ακόμα ένας τρόπος έκφρασης της οξύτητας, πιο πρακτικός, 

που χρησιμοποιείται συνήθως από τους παραγωγούς, και αναφέρεται σε 

“γραμμές”, των οποίων ο αριθμός ισούται με τον αριθμό περιεκτικότητας 

ελεύθερων οξέων κ. β. επί δέκα. Δηλαδή, σύμφωνα με το προηγούμενο 

http://el.wikipedia.org/wiki/Γλυκερίνη
http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr/chem_files/oliveoil1.pdf
http://www.sgp-sitia.de/all-Dateien/IOelQualitys_3_gr_all.htm
http://www.sgp-sitia.de/all-Dateien/IOelQualitys_3_gr_all.htm
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παράδειγμα, λάδι περιεκτικότητας 0,5 % κ. β έχει οξύτητα “5 γραμμές” 

(http://www. sgp-sitia. de/all-Dateien/IOelQualitys_3_gr_all. htm).  

Επειδή η υδρόλυση είναι μια αντίδραση που εξαρτάται κυρίως από την 

παρουσία νερού, η υγρασία του αέρα μπορεί να την επηρεάσει θετικά, 

συντελώντας στη μεταβολή της ποιότητάς του ελαιολάδου. Γι' αυτό ο μέσος 

καταναλωτής πρέπει να αποφεύγει την αποθήκευσή του σε χώρους με υψηλές 

τιμές υγρασίας.  

Η οξύτητα του λαδιού επιβάλλεται να αναγράφεται σε κάθε δοχείο λαδιού 

που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Συνετό είναι να ελέγχουμε ποια έχουν τη μικρότερη.  

Μια άλλη αλλοίωση, την οποία μπορεί να υφισταθεί το ελαιόλαδο, είναι η 

εξής: Όταν έρθει σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, το οξυγόνο που περιέχεται 

σε αυτόν πραγματοποιεί αντίδραση οξείδωσης με τα ακόρεστα λιπαρά οξέα του 

λαδιού, (τα κυριότερα είναι τα ελαϊκό, λινολενικο, λινελαϊκό) σπάζοντας τους 

πολλαπλούς τους δεσμούς, δημιουργώντας απλούς. Κατ' αυτή την αντίδραση (η 

οποία πραγματοποιείται σε πολλά στάδια) παράγονται διάφορα προϊόντα. Αυτά 

είναι: υπεροξείδια του υδρογόνου (Η2Ο2), κορεσμένα λιπαρά οξέα (λόγω της 

διάσπασης του διπλού δεσμού των ακόρεστων), αλδεϋδες και κετόνες.  

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται τάγγισμα ή τάγγιση του ελαιολάδου 

(γενικώς “τάγγιση είναι το φαινόμενο οξείδωσης των λιπών” (ενώσεις της 

γλυκερίνης με λιπαρά οξέα) “και των ελαίων” (λιπαρά οξέα σε υγρή μορφή, δηλαδή 

ακόρεστα) “από το οξυγόνο της ατμόσφαιρας”) (http://el. wikipedia. 

org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7). Κατά το 

τάγγισμα του ελαιολάδου, οι εξαιρετικά πτητικές ουσίες των ομόλογων ομάδων των 

αλδεϋδών και τον κετονών που παράγονται γίνονται έντονα αισθητές από τους 

οσφρητικούς και τους γευστικούς υποδοχείς. Έτσι, αυτή είναι η αιτία που κάποιο 

λάδι, το οποίο έχει υποστεί οξείδωση, έχει αλλοιωμένη γεύση και οσμή.  

Κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορεί η ποιότητα του λαδιού να υπολογιστεί και με 

βάση το πόσο “προχωρημένο” (http://www. sgp-sitia. de/all-

http://www.sgp-sitia.de/all-Dateien/IOelQualitys_3_gr_all.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/Τάγγιση
http://el.wikipedia.org/wiki/Τάγγιση
http://el.wikipedia.org/wiki/Τάγγιση
http://www.sgp-sitia.de/all-Dateien/A_MehrInfo2_gr.htm#B.3
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Dateien/A_MehrInfo2_gr. htm#B. 3]) είναι το φαινόμενο της οξείδωσης στο 

ελαιόλαδο. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μέτρηση της ποσότητας των 

υπεροξειδίων σε αυτό, που είναι, όπως προαναφέραμε, προϊόντα της οξείδωσής 

του.  

Το μέγεθος με το οποίο χαρακτηρίζεται η ποιότητα του ελαιολάδου με 

βάση την ποσότητα των υπεροξειδίων υδρογόνου σε αυτό, ονομάζεται “αριθμός 

υπεροξειδίου”. Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για την προσέγγισή του, 

είναι τα χιλιοστοϊσοδύναμα (milliequivalents – mEq, η ποσότητα σε mol μιας ουσίας 

πολλαπλασιασμένη με την απόλυτη τιμή του αριθμού οξείδωσής της (ισοδύναμα, 

equivalents) και κατόπιν πολλαπλασιασμένη με το 1000) οξυγόνου (Ο2) σε βάρος 

ενός κιλού ("Milliequivalent/Ο2 Κg") (http://diatrofikaiygeia. blogspot. 

gr/2010/07/yphnoy. html)  

Μια άλλη χαρακτηριστική μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται ο 

προσδιορισμός του μεγέθους αυτού είναι η φωτομετρία, με τη χρήση 

φωτομετρικών συσκευών.  

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως ο αριθμός υπεροξειδίου σε σχέση με την 

οξύτητα είναι λιγότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τη μέτρηση της ποιότητας 

του λαδιού, για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι πως, καθώς προχωρά η αντίδραση της 

οξείδωσης, η συγκέντρωση των υπεροξειδίων του υδρογόνου (το οποίο είναι 

ελάχιστα σταθερή ένωση) μειώνεται, λόγω της συμμετοχής του σε άλλες 

αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στο ελαιόλαδο. Έτσι, γραφικά, σε συνάρτηση 

με το χρόνο, ο αριθμός υπεροξειδίου παρουσιάζεται με μια καμπύλη γραμμή, όπου 

το ολικό μέγιστο αυτής βρίσκεται προς τη μέση της πορείας της αντίδρασης, και 

κατόπιν ακολουθεί καθοδική πορεία λόγω της μείωσης της συγκέντρωσης. Κατ' 

αυτόν τον τρόπο, το μέγιστο του αριθμού υπεροξειδίου δεν είναι το μέγιστο της 

οξείδωσης του ελαιολάδου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι “ο προσδιορισμός της 

ογκομετρουμένης οξύτητας στο ελαιόλαδο είναι πολύ πιο εύκολος από τον 

προσδιορισμό του αριθμού υπεροξειδίου” (http://ekfe-n-smyrn. att. sch. 

gr/chem_files/oliveoil1. pdf).  

http://www.sgp-sitia.de/all-Dateien/A_MehrInfo2_gr.htm#B.3]
http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr/chem_files/oliveoil1.pdf
http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr/chem_files/oliveoil1.pdf
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Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι μέτρησης της ποιότητας του ελαιολάδου, για 

τις οποίες όμως δε θα γίνει λόγος στην παρούσα εργασία.  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιδράσεις αλλοίωσης του ελαιολάδου 

είναι οι εξής: 

 Θερμοκρασία, διότι αυξάνει την ταχύτητα των αντιδράσεων αυτών.  

 Υγρασία, που, όπως προαναφέραμε, είναι συνθήκη που ευνοεί την 

υδρόλυση του ελαιολάδου, και έμμεσα την οξείδωσή του.  

 Φως, φυσικό ή τεχνητό. Ομοίως με τη θερμοκρασία.  

 Στοιχεία μετάπτωσης2, ιδίως ο σίδηρος και ο χαλκός.  

 Αντιοξειδωτικά, που η μεγάλη σημασία τους έγκειται στο ότι (όπως 

διαφαίνεται στο όνομα του όρου) επιβραδύνουν το φαινόμενο της οξείδωσης.  

2.  Για περαιτέρω επεξήγηση βλ. (http://el. wikipedia. 

org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%

BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82)  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΑΔΙΩΝ 

Η ποιοτική κατάταξη του ελαιολάδου ακολουθεί συγκεκριμένη 

μεθοδολογία και υπακούει σε διεθνείς σταθερές όπως αυτές προβλέπονται από 

τους κανονισμούς που έχει εφαρμόσει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 

(International Olive Council) το οποίο έχει συσταθεί ακριβώς για την προστασία της 

ποιότητας του ελαιολάδου και των καταναλωτών.  

 

Επίσημες Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου 

α) Έξτρα-Εξαιρετικα παρθένο ελαιόλαδο (virgin olive oil-extra)  

Η περιεκτικότητα σε οξύτητα του λαδιού δεν υπερβαίνει τα 0. 8g/100g ενώ τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι τα κοινά για όλες τις κατηγορίες.  

http://el.wikipedia.org/wiki/Στοιχεία_μετάπτωσης
http://el.wikipedia.org/wiki/Στοιχεία_μετάπτωσης
http://el.wikipedia.org/wiki/Στοιχεία_μετάπτωσης
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β) Παρθένο ελαιόλαδο   

Η οξύτητα δεν υπερβαίνει το 2% ενώ όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι τα 

προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.  

γ) Ελαιόλαδο Λαμπάντε  

Οξύτητα > 2% ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι τα προβλεπόμενα για την 

κατηγορία αυτή 

δ) Ακατέργαστο Πυρηνέλαιο  

Προέρχεται από τον πυρήνα της ελιάς και μετά από ιδιαίτερη επεξεργασία με 

διαλύτες ή φυσικά μέσα αντιστοιχεί εκτός ορισμένων χαρακτηριστικών σε 

ελαιόλαδο Λαμπάντε.  

ε) Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο  

Προέρχεται από τον εξευγενισμό του ακατέργαστου πυρηνέλαιου, η οξύτητα του 

είναι μικρότερη του 0, 3% ενώ όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι τα 

προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.   

στ) Πυρηνέλαιο  

Είναι προϊόν ανάμειξης εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων 

εκτός από το ελαιόλαδο Λαμπάντε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι όπως τα 

προβλεπόμενα ενώ η οξύτητα του δεν ξεπερνά το 1%. 

 

Θετικές οργανοληπτικές ιδιότητες.  

1. Φρουτώδες (Fruity)   

Η γεύση του ελαιολάδου να’ ναι φρουτώδες είναι χαρακτηριστικό των ελεαιολάδων 

που προέρχονται από υγιή και φρέσκο καρπό ο οποίος έχει συλλεχθεί σύμφωνα με 

όλους τους νόμιμους κανόνες. Αναγνωρίζεται η γεύση κυριώς από τη μύτη αλλά και 

μετά τη δοκιμή εξαρτόμενο από την ποικιλία της ελιάς 

 

2. Πικρό (Bitter)   
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Χαρακτηριστική γεύση ελαιολάδου που προέρχεται από πράσινες ελιές ή από ελιές 

που μόλις αρχίζει να αλλάζει το χρώμα τους. Μπορεί να είναι ευχάριστη ή όχι, 

ανάλογα με την ένταση. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται 

ελάττωμα.  

 

3. Πικάντικο (Pungent)   

Έντονη κιναισθητική αίσθηση, σύνηθες των ελαιολάδων που παράγονται κατά τις 

αρχές τις ελαιοκομικής περιόδου Το πικάντικο θεωρείται προτέρημα και σε καμία 

περίπτωση ελάττωμα.  

 

Αρνητικές Οργανοληπτικές Ιδιότητες 

Παρθένα ελαιόλαδα τα οποία προέρχονται από ελιές που δεν 

ελαιοποιήθηκαν άμεσα, αποθηκεύτηκαν σε ακατάλληλους χώρους, είτε 

παρελήφθησαν με ακατάλληλες τεχνικές (υψηλές θερμοκρασίες, ακάθαρτο 

σύστημα ελαιοποίησης, κ. λ. π.), αλλά και ελαιόλαδα των οποίων έχει λήξει η 

διάρκεια ζωής τους, δίνουν δυσάρεστες γεύσεις και μυρωδιά όπως η μούχλα, η 

μούργα, το μεταλλικό, το ταγγό, κ. λ. π.  

 

Το χρώμα 

Ένας έμπειρος γνώστης του λαδιού παρατηρώντας το λάδι μπορεί να 

καταλάβει πολλά πράγματα. Αρχικά το επίπεδο ωρίμανσης του λαδιού, τον τρόπο 

συγκομιδής του αλλά και πως συλλέχτηκε το συγκεκριμένο λάδι.  

Το χρώμα του λαδιού ποικίλει. Μπορεί να πάρει χρώμα από το πράσινο 

μέχρι και το χρυσαφί ανάλογα με τις ουσίες που βρίσκονται μέσα στο λάδι. Αν 

συλλεχθεί πρώιμα τότε θα παρουσιάζει πράσινο χρώμα ενώ στο τέλος της 

συγκομιδής κυριαρχεί το χρυσαφένιο. Και τα δύο λάδια (χρυσάφι-πράσινο) 
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παρουσιάζουν υψηλή ποιότητα. Τέλος το λάδι μπορεί να ΄ ναι φρέσκο και να μην 

έχει κατασταλάξει ακόμη.  

 

Η γεύση, τα αρώματα 

Σε περίπτωση που το λάδι παρουσιάζει έντονα αρώματα εκτιμάται 

ιδιαιτέρως κάτι που ελέγχεται από τους γευσιγνώστες οι οποίοι αναζητούν 

αντιστοιχίες στις μυρωδιές σε φρούτα, καρπούς και άλλα.  

 

Αν το λάδι παρουσιάσει έντονα πικρή γεύση κυρίως ευθύνεται η πρώιμη 

συγκομιδή του ενώ επίσης σε περίπτωση που μείνουν μέσα στο λάδι φύλλα ελιάς 

τότε και πάλι θα το νιώθουμε πικρό. Η φρουτώδης γεύση είναι χαρακτηριστικό 

ώριμου λαδιού. Είναι αποκλειστικά θέμα εμπειρίας η αναγνώριση των γεύσεων.  

Επιπλέον το λάδι μπορεί να παρουσιάσει δυσάρεστες οσμές που 

προέρχονται κυρίως λόγω της ακαταλληλότητας της περιοχής που βγαίνει αλλά και 

το πώς καλλιεργούνται. Τα προϊόντα αυτά προφανώς απορρίπτονται ενώ 

παράλληλα αν έχει συντηρηθεί καλά το λάδι τότε θα έχει καλά χαρακτηριστικά.  

 

Εφαρμογές ελαιολάδου 

Το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται: 

 

1. Στο ξύρισμα. Η χρήση του ελαιόλαδου στο ξύρισμα είναι 

πολύ αποτελεσματική.  

2. Στα ανοξείδωτα. Πολλά καθαριστικά τα θαμπώνουν σε 

αντίθεση με το λάδι.  
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3. Ντεμακιγιάζ ματιών και εν γένει στην βιομηχανία 

καλλυντικών.  

4. Για το ξεσκόνισμα. Καθαρίζει αποτελεσματικά.  

5. Για λίπανση μηχανών και σιδηρών εξαρτημάτων.  

 

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Μέσα στα δέκα ωφελιμότερα είδη διατροφής, υψηλή θέση κατέχει το λάδι 

λόγω της θρεπτικής, διατροφικής και βιολογικής του αξίας. Όπως έρευνες έχουν 

αποδείξει μια διατροφή που στηρίζεται στην κατανάλωση ελαιολάδου, λόγω των 

βοηθητικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο, μπορεί να είναι πιο 

υγιεινή από κάποια άλλη στην οποία να υπάρχει έλλειψη.  

Αναλυτικότερα το λάδι παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελάττωση της 

χοληστερίνης συνεπώς και στη μείωση των καρδιακών παθήσεων, όπως και της 

αρτηριακής πίεσης. Βοηθά ιδιαίτερα στην υγεία και στην ομαλή ανάπτυξη των 

παιδιών και του εγκεφάλου τους αφού το λάδι βοηθά στην απορρόφηση 

ασβεστίου. Το λάδι όμως, δεν είναι απαραίτητο μόνο κατά την παιδική ηλικία αφού 

είναι ευρέως γνωστό ότι είναι απαραίτητο και για ηλικιωμένους λόγω του ότι 

συνεισφέρει στην προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ συμμετέχει και στην 

ομαλή διαδικασία γήρανσής τους. Επιπλέον το λάδι αποτελεί πολύτιμο και 

απαραίτητο συμπλήρωμα για το μητρικό γάλα, και αφού λόγω της πληθώρας οξέων 

που περιέχει βοήθα στην ανάπτυξη των νεογνών.  

Συγκεκριμένα το λάδι και ιδιαίτερα το ελαιόλαδο όσον αφόρα τις 

ασθένειες έχει την ικανότητα να μειώνει τον κίνδυνο στομαχικού έλκους εφόσον 

διαθέτει καθαρτικές ιδιότητες και συμμετέχει στην καλύτερη λειτουργία του 

εντέρου. Επίσης συντελεί λόγω των θρεπτικών συστατικών στην πρόληψη του 
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καρκίνου του δέρματος και του μαστού και προστατεύει γενικότερα τα κύτταρα και 

το DNA από τυχόν αλλοιώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό.  

Όπως προαναφέρθηκε το λάδι βοηθά στη μείωση της χοληστερίνης και 

ειδικότερα προσπαθεί να αυξήσει την καλή χοληστερίνη (HDL) και μειώνει ή 

διατηρεί στα ίδια επίπεδα την κακή (LDL). Με αυτό τον τρόπο εμποδίζει τη 

συσσώρευση λίπους στα αρτηριακά τοιχώματα και η μετέπειτα εξέλιξή τους σε 

θρόμβους που ευθύνονται για τα εμφράγματα της στεφανιαίας και του 

μυοκαρδίου.  

Επιπρόσθετα, μελέτες έχουν δείξει ότι μια διατροφή πλούσια σε ελαιόλαδο 

προκαλεί αλλαγές στους παράγοντες πήξης του αίματος και στη λειτουργία των 

ανοσοποιητικών κυττάρων. Οι παραπάνω πληροφορίες εξηγούν και την 

προστατευτική επίδραση της μεσογειακής τροφής η οποία στηρίζεται στο λάδι και 

έρευνες έχουν δείξει ότι η διατροφή αυτή μειώνει έως και 33% το κίνδυνο για 

θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο.  

Γενικότερα έχει αποδειχτεί ότι το λάδι εφόσον καταναλώνεται σε 

συγκεκριμένες ποσότητες είναι σύμμαχος της υγείας και του μεταβολισμού 

ιδιαίτερα των διαβητικών.  

Συνοψίζοντας, από τα προαναφερθέντα συμπεραίνουμε τη μεγάλη 

χρησιμότητα του λαδιού στον άνθρωπο και στον οργανισμό. Ωστόσο δεν πρέπει να 

παραλειφθεί ότι είναι θερμαντικό και μαλακτικό της σάρκας, προφυλάσσει το σώμα 

από το κρύο και μειώνει τις επιδράσεις φαρμάκων που προκαλούν έλκη. Συγκρατεί 

τον ιδρώτα και τις τρίχες που πέφτουν και καθαρίζει την πιτυρίαση, την ψώρα και 

την λέπρα. Τέλος, επιβραδύνει το άσπρισμα των μαλλιών όταν επαλείφεται κάθε 

μέρα.  
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ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ 

 

Ηλιέλαιο 

Το ηλιέλαιο είναι λάδι εδώδιμο που παράγεται από τους σπόρους του 

φυτού Ηλίανθος. Το λάδι που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία, έτσι ώστε να προκύψει ένα υψηλής ποιότητας 

προϊόν, διαυγές, με ξανθωπό χρώμα και ελαφρά γλυκιά γεύση, πλούσιο σε 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ελεύθερο από τοξικές ουσίες. Χρησιμοποιείται ωμό 

στις σαλάτες, στην παρασκευή μαγιονέζας και στην παρασκευή μαργαρίνης. Επίσης 

χρησιμοποιείται στη μαγειρική και στο τηγάνισμα όπου είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 

λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στην οποία καπνίζει, δηλαδή ξεκινούν οι 

αντιδράσεις που απελευθερώνουν τοξικές ουσίες και ελεύθερες ρίζες, και η οποία 

φτάνει στους 230 βαθμούς Κελσίου. Είναι ακόμη εξαιρετικό για μασάζ και για 

παρασκευές εμποτισμένων λαδιών. Περιέχει επίσης βιταμίνες Α, Β, D & E και 

θεωρείται ότι προστατεύει από διάφορες δερματικές παθήσεις (μελανίες, έλκη 

κλπ).  

Έχει και πολλές βιομηχανικές χρήσεις όπως στην παραγωγή χρωμάτων, 

πλαστικών και βερνικιών. Χρησιμοποιείται επίσης στη σαπωνοποιία, και 

ως λιπαντικό. Το χρησιμοποιημένο Ηλιέλαιο (από τηγάνισμα), όπως και όλα τα 

σπορέλαια, χρησιμοποιείται με την κατάλληλη επεξεργασία, ως 

καύσιμο βιοντίζελ σε πετρελαιοκινητήρες εσωτερικής καύσης.  

 

Σογιέλαιο 

Παράγεται με την χρήση διαλύτη από τα φασόλια της σόγιας. Περιέχει 

μικρό ποσοστό βιταμίνης C, και δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι 

πλούσιο σε λεκιθίνη, στερολίνες και βιταμίνη Ε. Καλό λεπτό λάδι για μασάζ και για 

παρασκευή εμποτισμένων λαδιών.  

http://el.wikipedia.org/wiki/Λάδι
http://el.wikipedia.org/wiki/Ηλίανθος
http://el.wikipedia.org/wiki/Λιπαρά_οξέα
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μαγιονέζα&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Μαργαρίνη
http://el.wikipedia.org/wiki/Μαγειρική
http://el.wikipedia.org/wiki/Κλίμακα_Κελσίου
http://el.wikipedia.org/wiki/Πλαστικό
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Βερνίκι&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Σαπωνοποιία&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Λιπαντικό&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Βιοντίζελ
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Πετρελαιοκινητήρας&action=edit&redlink=1
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Σησαμέλαιο 

Παράγεται από τα σπόρια του σουσαμιού. Πολύ πλούσιο σε βιταμίνες και 

μεταλλικά στοιχεία, κυρίως βιταμίνη Ε που το καθιστά πολύ σταθερό και πολύ 

ευεργετικό για το δέρμα. Ιδανικό για την θεραπεία της ψωρίασης και του εκζέματος 

ενώ περιέχει και φυσικό αντηλιακό φίλτρο.  

 

Αμυγδαλέλαιο 

Παράγεται από τους βρώσιμους καρπούς της γλυκιάς αμυγδαλιάς. Περιέχει 

βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β6 και ένα μεγάλο ποσοστό σε μονοακόρεστα και 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Εκ φύσεως περιέχει ένα μικρό ποσοστό βιταμίνης Ε, 

γεγονός που το κάνει να διατηρείται σε καλή κατάσταση για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Είναι ένα πολύ θρεπτικό λάδι, ιδανικό για την ενυδάτωση του δέρματος.  

 

Καστορέλαιο 

Αποτελεσματικό στο να κάνει πλούσια σαπουνάδα και ενυδατικές ιδιότητες 

στο σαπούνι. Επιπλέον περιποιείται το δέρμα. Πολλοί κατασκευαστές φυσικού 

σαπουνιού χρησιμοποιούν καστορέλαιο για προβλήματα ακμής. Είναι πολύ καλό 

λάδι για την περιποίηση του πολύ ξηρού δέρματος, αλλά και σαν προληπτικό 

καλλυντικό κατά των ραγάδων.  

 

Ορυκτέλαια 

Ορυκτέλαιο είναι ένα υποπροϊόν απόσταξης πετρελαίου για την παραγωγή 

βενζίνης. Είναι μια χημικά αδρανής άχρωμη ουσία του πετρελαίου αποτελούμενη 

κυρίως από αλκάνια και κυκλικές παραφίνες. Το ορυκτέλαιο είναι μια ουσία 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/By-product
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αμελητέας αξίας, δεδομένου ότι παράγεται σε πολύ μεγάλες ποσότητες. 

Χρησιμοποιείται συνήθως ως λιπαντικό και καθαριστικό. Επιπλέον, το ορυκτέλαιο 

χρησιμοποιείται σαν καύσιμη ύλη, ως λιπαντικό, για την παραγωγή χρωμάτων και 

πετροχημικών προϊόντων.  
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ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 

Το λάδι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και αποτελεί σπουδαίο παράγοντα 

για τους Έλληνες από την αρχαιότητα. Εξαιτίας τούτου ονομάστηκε και 

χαρακτηρίστηκε ως ευλογημένος καρπός.  

Η τεράστια σημασία της ελιάς για τους Αθηναίους από το γεγονός ότι 

απεικόνιζαν την θεά Αθηνά στα νομίσματα τους με κλαδί ελιάς και αμφορέα.  

Επίσης ένας άλλος μύθος θέλει τον Ηρακλή να φυτεύει στην Ολυμπία 

βλαστάρι ελιάς, το οποίο έφερε ο ίδιος από τη χώρα του Υπερβορείων Αναφέρεται 

ότι με τα κλαδιά της αγριελιάς στεφανώνονταν οι ολυμπιονίκες και το 

χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός στην Ολυμπία, ένα από τα επτά θαύματα του 

αρχαίου κόσμου.  

Ως γνωστόν οι περισσότεροι μύθοι αποδίδονται στους θεούς ή στους 

μυθικούς ήρωες όπως ο Ηρακλής, ο Αρισταίος και πολλοί άλλοι. Έτσι, οι αρχαίοι 

εφόσον πίστευαν ότι όλα τα καλά προέρχονται από τους θεούς έτσι τους απέδωσαν 

και τον καρπό της ελιάς. Ο Αρισταίος γνωστός από τη μυθολογία ως προστάτης των 

ελαιοκαλλιεργητών, γιός του Απόλλωνα και Κυρήνης. Ήταν αυτός που έδειξε στους 

ανθρώπους πώς να μπολιάζουν τις ελιές για να δίνουν καρπό, να τον αλέθει και να 

παίρνει το ελαιόλαδο, μυστικά τα οποία είχε διδαχθεί ο ίδιος από τις Νύμφες. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία ταξίδεψε στην Ελλάδα και αργότερα στη Σικελία, όπου 
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και καλλιέργησε ελιές. Εκεί λατρεύτηκε και τιμήθηκε ως γεωργική θεότητα παρ’ όλο 

που ήταν θνητός.  

Η ελληνική μυθολογία μας παραθέτει έναν μύθο γι’ αυτό το πολύτιμο 

αγαθό. Σύμφωνα με τη μυθολογία υπάρχει ο μύθος των τριών αδερφών Ελάϊς, 

Σπερμώ, Οινώ που τα ονόματά τους προέρχονται και συνδέονται με τρία προϊόντα 

της Ελλάδας (λάδι, σιτάρι, κρασί). Ο μύθος αυτός ξεκινάει από την Κρήτη. Οι τρεις 

αυτές αδερφές ήταν κόρες του γιου του Διονύσου και της Αριάδνης. Ο μύθος λέει 

ότι όταν άρχισε η εκστρατεία των Αχαιών εναντίον της Τροίας οι τρεις αδερφές 

ανέλαβαν την διατροφή των Αχαιών Η Σπερμώ θα προσέφερε καρπούς, η Οινώ 

κρασί και η Ελαίς το λάδι. Παρόλα ταύτα κινδύνεψαν να θανατωθούν αλλά 

σώθηκαν από τον Διόνυσο που ήταν ο παππούς τους.  

 

  

 

ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

Η ελιά αντανακλά χιλιάδες χρόνια παράδοσης ήδη από την αρχαιότητα 

μέσα από πηγές ανακαλύπτουμε ότι το λάδι, το πολύτιμο αυτό υγρό συνδέεται με 

όλες τις φάσεις κοινωνικών και θρησκευτικών δραστηριοτήτων, γι’ αυτό το λόγο 

ειδικά οι Έλληνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με αυτό το προϊόν, καθώς αποτελεί 
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την κληρονομιά τους και φανερώνεται σε πολλές στιγμές της ζωής τους. Σε πολλές 

περιοχές της χώρας μας αυτό το δώρο της φύσης, όπως χαρακτηρίζεται από 

πολλούς πχ Κρήτη, Μάνη, Καλαμάτα το λάδι ήταν ένα είδος νομισματικής 

ανταλλαγής λόγω χάρη οι έμποροι της εποχής έκαναν τις αγορές τους με βάση το 

λάδι, πολλές φορές στα παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα ή ακόμη και στον παπά που 

αγίαζε το σπίτι προσέφεραν λάδι. Έτσι καταλαβαίνουμε την αξία που είχε το λάδι 

δηλαδή πόσο σημαντικό ήταν για το λαό που το χρησιμοποιούσε σε καθημερινή 

βάση με σκοπό να διευκολύνει τη ζωή του. Γι’ αυτό η ελιά σε πολλές περιοχές 

αναφέρεται στην παράδοση, στους μύθους, στη λαογραφία, στα τραγούδια ακόμη 

και σε ιερουργίες (όπως η βάπτιση). Επίσης η παράδοση της ελιάς μαρτυράται μέσα 

από ιστορίες που έχουν γραφτεί γι’ αυτή από πολλούς συγγραφείς και ποιητές. Ήδη 

από προϊστορικά χρόνια το πολύτιμο υγρό διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο στις 

νεκρικές τελετές λόγω του ότι άλειφαν το νεκρό με λάδι καθώς επίσης μαζί με το 

κρασί αποτελούσαν νεκρικές προσφορές. Η παράδοση μας, ακόμη αναφέρει 

διάφορους τρόπους για τη χρήση του λαδιού χιλιάδες χρόνια πριν, έτσι οι μανάδες 

σταύρωναν το μέτωπο των παιδιών με λάδι για να μην βλέπουν άσχημα όνειρα, 

στους ναυτικούς όταν παρουσιάζονται ακραία φαινόμενα όπως οι θαλασσοταραχή 

έριχναν λάδι από το καντήλι του πλοίου στη θάλασσα πιστεύοντας πως έτσι θα 

κόπαζε η τρικυμία. Άλλες αναφορές σχετικά με το λάδι και την παράδοση είναι: 

Α) Στην Κύπρο, έφτιαχναν τα στέφανα του γάμου από κλαδί ελιάς τα οποία 

θεωρούσαν σύμβολο γονιμότητας.  

Β) Στην Πορτογαλία όταν προσεύχονται θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη 

λαδιού θεωρώντας το μέσο για να εξαγνίζει το κακό.  

Γ) Στις Μεσογειακές αγροτικές περιοχές εκείνοι που ασχολούνται με τα 

χωράφια ρίχνουν λάδι στο έδαφος με τη νοοτροπία ότι θα έχουν καλή σοδειά.  

Δ) Ορθοδοξία: Το λάδι αποτελεί θεραπευτικό σύμβολο ψυχής και σώματος 

(ευχέλαιο, άγιο μύρο).  
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ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ  

 Η ιστορία της ελιάς και οι παραδόσεις γύρω από αυτή ανάγονται στα 

πρώτα χρόνια της οργανωμένης ζωής του ανθρώπου πάνω στη γη. Αυτό 

αποδεικνύεται από μυθολογικές παραδόσεις, εβραϊκές γραφές, ανασκαφές (Ελλάδα 

και Αίγυπτο) παλαιοντολογικά ευρήματα. Κλαδιά ελιάς βρέθηκαν στους τάφους των 

Φαραώ. Καρποί ελιάς ήταν ανάμεσα στα αγαθά που υποσχέθηκαν στους Εβραίους 

στη γη Χαναάν. Όσοι ανακηρύσσοντας βασιλείς ή ιερείς ονομάζονταν «κεχρισμένοι» 

γιατί η δοκιμασία ανακήρυξης περιελάμβανε επάλειψη με λάδι. Στη Γένεση 

αναφέρεται ότι το περιστέρι που άφησε ο Νώε μετά τον κατακλυσμό επέστρεψε 

στην κιβωτό με κλαδί ελιάς στο ράμφος ως σύμβολο ειρήνης και γαλήνης.  

Άρρηκτα συνδεδεμένη η ελιά με την ζωή, την εξέλιξη και την παράδοσή 

μας, αρωγός σε κάθε δύσκολη στιγμή του έθνους μας, σηματοδότησε την ελπίδα 

του λαού μας, τάισε και ανάθρεψε κατά κύριο λόγο αρκετές γενιές ανέχειας, 

αποτέλεσε την απαντοχή μας και άφησε τα χνάρια της διαχρονικά στα μοιρολόγια, 

τα δημοτικά τραγούδια, τις παροιμίες και τα γνωμικά μας.  
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ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ: 

- Χαρακτηριστικό απόσπασμα από μοιρολόι που αναφέρεται στη κακή 

τύχη εκείνου που θάφτηκε στην ξενιτιά: «Χωρίς λάδι στα μάτια του σε χέρισο 

χωράφι ….. » 

- Προσφορά λαδιού για συχώριο σε μοιρολόι: «Απέθανε ένας 

άρχοντας, δώστε για την ευχή του, δώστε ψωμί, δώστε κρασί, δώστε και λίγο λάδι … 

να βρει η ψυχή του έλεος …» 

- Μοιρολόι από περιοχή Στεμνίτσας Γορτυνίας: «Εκάη η φράχτη τ’ 

αμπελιού, εκάη το περιβόλι, εκάηκαν και δυο λιόδεντρα που’ σαν αδερφωμένα …» 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

- Κοιμάσαι στην ελιά; Σε παίρνουν οι διάολοι με τα βιολιά.  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ 

- Κίνησα να παου για ελιές με δυο ρούσες κοπελιές ….  

- Να ΄βγαιναν οι ελιές κρασί κι οι αλιγαριές τι λάδι / οι πεθαμένοι και 

νεκροί θα’ βγαιναν από τον Άδη … 

- Πέρασαν οι Απόκριες με γέλια και τραγούδια / θε να ΄ρτει κι η 

Σαρακοστή μ΄ελιές και τα κρεμμύδια … 

- Πο ΄χει το μάτι σαν ελιά, το φρύδι σα γαϊτάνι … 

- Έχεις ελιά στη πόρτα σου και κλήμα στην αυλή σου / κάνει σταφύλι 

ρουζακί κι του κρασί μουσχάτου … 

- Σαν ασπρίσει ου κόρακας και γίνει περιστέρι / και κάνει η ελιά κρασί 

και το σταφύλι μέλι ….  

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

- Βάλε ελιά για το παιδί σου και συκιά για τη ζωή σου.  

- Πήρε το μέσα τσ΄ ελιάς κι του όξου της κάχτας.  
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- Η ελιά το λάδι και η άγκυρα σκουράζει.  

- Η μια ελιά και η άλλη, το βγάζουμε το λάδι.  

- Άμα δε σφίξεις την ελιά δεν βγαίνει το λάδι.  

- Την ελιά τα χνώτα τηνε τρέφουνε.  

- Της ελιάς το φύλλο κι αν χαθεί πάλι θε να ξαναβρεθεί.  

- Ξεφόρτωσέ την την ελιά να σε φορτώσει λάδι.  

- Πρώτα θεμέλια του σπιτιού ψωμί, κρασί και λάδι.  

 

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ – ΓΝΩΜΙΚΑ 

- Μου έβγαλαν το λάδι.  

- Μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά.  

- Έκανε λαδιά.  

- Η θάλασσα είναι λάδι.  

- Αυτός χάνει λάδια.  

- Το λάδι του τελείωσε.  

- Βγήκε λάδι.  

- Τον λάδωσε 

- Να λαδώσει το εντεράκι του.  

- Είναι σαν λαδοπόντικο.  
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Επομένως η χρησιμότητα του λαδιού είναι ζωτική τόσο για την υγεία όσο 

και για την καθημερινότητα. Τις διάφορες εφαρμογές του εκμεταλλεύτηκαν από την 

αρχαιότητα, πράγμα που είναι εμφανές ακόμη και από την μυθολογία 
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ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ  

 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

H εξέταση των αρχαιολογικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση και τη 

σημασία της ελιάς στην αρχαιότητα επιβεβαιώνει ότι αυτή αποτελούσε ένα από τα 

χρησιμότερα και πιο αγαπητά δένδρα των Ελλήνων, λόγω της ιερότητας της, της 

οικονομικής σημασίας της και των ποικίλων χρήσεων των προϊόντων της στην 

καθημερινή και στη θρησκευτική ζωή. Το λάδι, χρησιμοποιούταν πάντοτε 

πλουσιοπάροχα από τους αρχαίους Έλληνες, είτε για λατρεία των θεών τους, είτε 

για τις ανάγκες των ανθρώπων. Με λάδι αλείφονταν τα αγάλματα και οι βωμοί των 

θεών, τα θύματα πριν από τη θυσία, οι άρρωστοι για θεραπευτικούς λόγους, οι 

πενθούντες εις ένδειξη πένθους. Το προσέφεραν υπό μορφή σπονδής στους θεούς 

και τους νεκρούς και έκαιγαν στους ναούς ιερά λυχνάρια.  
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ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

Το λάδι έχει κυρίαρχο ρόλο στη χριστιανική θρησκεία χρησιμοποιείται σε 

πολλά μυστήρια αλλά αποτελεί και σύμβολο της πίστης. Η ελιά είναι το μοναδικό 

φυτό που αναφέρεται πάνω από 170 φορές στην Βίβλο. Κλαδί ελιάς στέλνει ο Θεός 

με το περιστέρι στον Νώε, σύμβολο του θείου ελέους, της γαλήνης και της ειρήνης. 

Ακόμα Ο Χριστός προσευχήθηκε στο όρος των Ελαιών.  

 

 

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 

Για τους ορθόδοξους χριστιανούς, το λάδι, όπως και άλλα αγαθά (σιτάρι, 

κρασί) έχει τη σημασία θρησκευτικού αγαθού καθώς είναι συνδεδεμένο με τα 

μυστήρια του Xρίσματος, του Ευχελαίου, και του Βαπτίσματος.  

 

 

ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο βάπτισμα έχουν την σημασία τους. Το 

βρέφος αλείφεται με λάδι όπως οι αθλητές της πάλης γιατί θα παλέψει ενάντια στο 

κακό και την αμαρτία. Ακόμα το λάδι συμβολίζει την πνευματική θεραπεία που μας 

παρέχει ο Θεός. Το έλεος του Θεού, που όπως το λάδι που χύνεται επάνω στην 

κεφαλή του βαπτιζομένου και καλύπτει ολόκληρο το σώμα, πλούσια εκχέεται στις 

ψυχές, μαλακώνει τη σκληρότητα της καρδιάς και τη γεμίζει με το θεραπευτικό 

φάρμακο της αγάπης.  

 

ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ 

Το λάδι κατέχει σημαντική θέση στο μυστήριο του Ευχελαίου. Στους 

πρώτους αιώνες η ακολουθία περιλάμβανε μόνο μια προσευχή. Οι χριστιανοί 
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έφερναν λάδι που αγιαζόταν με συγκεκριμένη ευχή στο τέλος της λειτουργίας και 

με αυτό άλειφαν τους ασθενείς που είχαν σπίτι τους. Αυτή η εξουσία και η δύναμη 

ήταν για τους πρώτους χριστιανούς κάτι πολύ σημαντικό. Αλείφοντας τον ασθενή με 

λάδι. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο η θεραπεία του, αλλά και η συγχώρηση των 

αμαρτιών του. Με βάση την πληροφορία αυτή, συμπεραίνουμε ότι υπήρχε μια 

ιδιαίτερη ακολουθία, η οποία ονομάστηκε αργότερα «Ευχέλαιο», από τα δυο 

χαρακτηριστικά της γνωρίσματα την «ευχή» (προσευχή) και το «έλαιο» (λάδι).  

Κατά το μυστήριο του Ευχελαίου, το αγιασμένο λάδι ονομάζεται 

<<αποτρεπτικό από κάθε διαβολική ενέργεια>>. Ο διάβολος εκμεταλλεύεται τα 

πάθη και τις αδυναμίες, για να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Η ψυχική 

κατάσταση και ο διχασμός που προκαλεί η αμαρτία γίνεται έτσι έμμεση αιτία της 

ασθένειας. Το αγιασμένο λάδι ονομάζεται στις ευχές <<θώρακας δυνάμεως>>.  

 

 

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

Με λάδι ελιάς ανάβουν τα καντήλια στις εκκλησιές μας και 

παρασκευάζεται το Άγιο Μύρο. Το καλύτερο λάδι και για θεραπευτικούς σκοπούς 

στα νεώτερα χρόνια θεωρήθηκε αυτό ακριβώς που προέρχονταν από τους ναούς. 

Θεωρήθηκε θαυματουργό από τους πιστούς, ενώ συχνά το αποκτούσαν βουτώντας 

κομμάτια από βαμβάκι στα καντήλια που φώτιζαν τις εικόνες των αγίων. Το 

αγιασμένο από την εκκλησία λάδι θεωρείται από τους πιστούς φυλαχτό και 

βοήθεια για κάθε δύσκολη στιγμή.  

 

Με την αρτοκλασία: Στην τελετή της Αρτοκλασίας, τους πέντε άρτους 

προσφέρουν οι πιστοί, φέρνουν επίσης λάδι και κρασί ενώ στο τραπέζι της 

Αρτοκλασίας ανάβουμε συμβολικά και πέντε κεριά από αγνό μελισσοκέρι.  

Τα τάματα: Ο πιστός επικαλείται το όνομα του Θεού παρακαλώντας για 

βοήθεια και συνοδεύοντας την επίκλησή του με διάφορα τάματα. Συνηθισμένα 
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τάματα, εκτός από τα γνωστά αφιερώματα στις εικόνες με ομοιώματα μελών του 

σώματος κλπ. Είναι και το άναμμα των καντηλιών μιας εκκλησίας, ή προσφορά 

λαδιού, κεριού, λιβανιού ή κάποιου ζώου.  

 

ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 

Την ώρα του ενταφιασμού ο παπάς ρίχνει πάνω στο νεκρό λάδι από το 

καντήλι, νερό και χώμα.  

Στον τάφο πρέπει το καντήλι να ανάβει επί 40 μέρες. Επί 40 μέρες κάθε 

βράδυ πηγαίνουν στο νεκροταφείο, θυμιάζουν και ανάβουν τα καντήλια. Μετά τις 

40 μέρες και να σβήσει το καντήλι, δεν πειράζει. Το ανάβουν κάθε Σάββατο, κάθε 

αργία και την Μ. Παρασκευή.  

Στις 40 μέρες κάνουν μνημόσυνο και προσφέρουν στην εκκλησία ένα μικρό 

πρόσφορο και λάδι.  

 

 

 

ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

1) Πότε παίρνουμε μικρά κλαδάκια ελιάς από την εκκλησία και πως τα 

χρησιμοποιούμε: 

Α) Την παραμονή της πρωτοχρονιάς φέρνουμε στην εκκλησία μικρά 

κλαδάκια ελιάς, τα αφήνουμε για να λειτουργηθούν και τα παίρνουμε πίσω των 

Φώτων ή της Υπαπαντής.  

Β) Τα φυλάμε στα εικονίσματα του σπιτιού και τα χρησιμοποιούμε για το 

θυμιάτισμα κατά της αρρώστιας ή για προφύλαξη από το << κακό>>. Μαζί με την 

ελιά βάζουμε στο θυμιατήρι και κομμάτι από το βάγενο σταυρό (σταυρό από βάγια 
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της Κυριακής των Βαΐων), λουλούδια του Επιταφίου και «ματσί» της 

Σταυροπροσκύνησης (διάφορα λουλούδια σε ματσάκι) που παίρνουμε από την 

εκκλησία.  

 

 

ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 

 

Στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, που αναπτύχθηκαν στη λεκάνη της 

Μεσογείου, ρόλος της ελιάς και του καρπού της είναι πολύ σημαντικός.  

 

ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟ  

Για τον Ιουδαϊσμό η ελιά θεωρείται ως η μεταφορική εικόνα του ιουδαϊκού λαού, 

που θα υπάρχει αιωνίως σε αυτόν τον κόσμο. Τη διαδικασία της σύνθλιψης του 

καρπού για την εξαγωγή του λαδιού οι πιστοί βλέπουν ως το σύμβολο των 

δοκιμασιών, που πρέπει να διανύουν ως λαός, για να επιστρέφουν απαρέγκλιτα 

στον Θεό. Ακόμη, το λάδι, που δεν αναμιγνύεται με τα άλλα υγρά, θεωρείται 

σημάδι του εβραϊκού λαού, που δεν αλλοιώνεται ούτε ανακατεύεται με τα άλλα 

έθνη. Στον Ιουδαϊσμό το φως από το λάδι της ελιάς συνδέεται με τις πιο ιερές 

στιγμές της ιστορίας των Εβραίων. Η σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην οποία 

φυλασσόταν η Κιβωτός της Διαθήκης με τις δέκα εντολές, που ο ίδιος ο Θεός έδωσε 

στον περιούσιο λαό του, φωτιζόταν από λάδι ελιάς. Ακόμα 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.  

Ένα σύμβολο του ισλαμισμού στο οποίο αναφέρεται το λάδι είναι η 

επτάφωτος λυχνία. Οι λύχνοι της επτάφωτης λυχνίας ανάβονταν καθημερινά με 

νωπό, αγιασμένο ελαιόλαδο και έκαιγαν από το βράδυ μέχρι το πρωί. Ο Εβραίος 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
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ιστορικός Φλάβιος Ιώσηπος αναφέρει ότι οι τρεις από τους επτά λύχνους 

επιτρεπόταν να καίνε και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, σύμφωνα με την 

προφορική εβραϊκή παράδοση, το Ταλμούδ μόνο ο κεντρικός λύχνος αφηνόταν να 

καίει όλη την ημέρα, και μάλιστα κατά θαυματουργικό τρόπο αφού, ξεκινώντας με 

την ίδια ποσότητα λαδιού και απτόμενος πρώτος, παρέμενε αναμμένος όταν οι 

άλλοι 6 λύχνοι είχαν κάψει όλο το λάδι τους και είχαν σβήσει. Αυτό το 

αποκαλούμενο «θαύμα του nerhama'aravi» (= του δυτικού λύχνου) λέγεται ότι 

σταμάτησε 40 περίπου χρόνια πριν την καταστροφή του Δεύτερου Ναού.  

 

 

 

 

 

ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΤΟΝ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟ 

Στο Ισλάμ, η ελιά είναι δέντρο βασικό, ο άξονας του κόσμου, σύμβολο του 

παγκόσμιου ανθρώπου, του Προφήτη. Το θεϊκό δένδρο είναι συνδεδεμένο με το 

φως, γιατί το λάδι της ελιάς ανάβει τις λυχνίες.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%8E%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%B4
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Στο ιερό βιβλίο του Ισλάμ, το Κοράνιο, υπάρχει ένα απόσπασμα με λέξεις 

μοναδικές για την ελιά και το λάδι: «Ό Θεός είναι το φως του ουρανού και της γης. 

Το φως του μοιάζει με δάδα τοποθετημένη σ' ένα κρύσταλλο, όμοιο με λαμπερό 

αστέρι. Είναι αναμμένη με το λάδι ενός ευλογημένου δέντρου, της ελιάς, που δεν 

είναι ούτε από την ανατολή ούτε από τη δύση. Και αυτό το λάδι είναι αναμμένο και 

η λάμψη του φωτός φωτίζει χωρίς να το αγγίξει η φωτιά. Είναι φως πάνω στο φως.» 
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ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

Όπως έχει γίνει αισθητό, το λάδι χρησιμοποιείται καθημερινά από όλους 

μας. Ένας από τους τομείς στον οποίο αξιοποιούνται οι δυνατότητές του είναι η 

τέχνη που γενικότερα τον έχουμε ονομάσει ελαιογραφία. Συνήθως στην 

ελαιογραφία χρησιμοποιούνται κάποια ιδιαίτερα είδη λαδιού όπως λινέλαιο, 

καρυδέλαιο και άλλα. Ειδικότερα για την ελαιογραφία χρησιμοποιούνται ουσίες 

που δεσμεύονται μέσω ξήρανσης πετρελαίου. Το έλαιο που θα χρησιμοποιήσει 

κάποιος παίζει μεγάλο ρόλο στη γυαλάδα των χρωμάτων που θα δημιουργηθούν 

από αυτό. Όμως ανάλογα με το τι θέλει κάποιος να δημιουργήσει μπορεί να 

χρησιμοποιήσει και πολλά έλαια μαζί. Η απόχρωση του πετρελαίου 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από Ινδούς και Κινέζους ζωγράφους, η οποία 

πρακτική ταξίδεψε προς τα δυτικά κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Όμως εν τέλει η 

λαδομπογιά έγινε το κύριο μέσο διότι ήταν πιο αποτελεσματική από το πετρέλαιο.  

Είναι γνωστό πώς πριν από τις λαδομπογιές οι βαφές τέμπερας έπαιζαν το 

ρόλο τους στις ελαιογραφίες και τις τοιχογραφίες με την τέχνη της νωπογραφίας. 

Όμως λόγω ενός Φλαμανδού ζωγράφου στις αρχές του 15ου αιώνα άρχισε η χρήση 

του λαδιού για τη συγκόλληση των χρωστικών ουσιών. Ένας που συνέβαλε στην 

ανάδειξη του λαδιού ήταν τα προβλήματα που δημιούργησε η τέμπερα. Αρχικά η 

μπογιά στην ελαιογραφία χρησιμοποιούνταν σε λεπτή στρώση αλλά λόγω της 

πλουσιότητας των χρωμάτων χρησιμοποιήθηκε μια τεχνική επιστρώσεων, γνωστή 

ως βερνίκωμα. Σήμερα ακόμα και με μια βόλτα σε μια έκθεση ελαιογραφίας 

αντιλαμβανόμαστε τις απέραντες και χρήσιμες ιδιότητες της λαδομπογιάς το οποίο 

το καθιστά υπηρέτη του καλλιτέχνη, κάτι που θα έπρεπε να είναι όλα τα μέσα 

ζωγραφικής. Οι λαδομπογιές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε παχύρευστες είτε 

αραιωμένες και ο καλλιτέχνης μπορεί να χρησιμοποιήσει σπάτουλα ή και πινέλο ή 

ακόμα και τα δάχτυλά του. Επίσης και για μεγάλων και μικρών διαστάσεων έργα. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημά τους είναι ότι βοηθούν τους αρχάριους ζωγράφους διότι 

μπορούν πολύ εύκολα να αφαιρεθούν με ξύσιμο και έτσι να επιτρέψουν στον 

καλλιτέχνη να αρχίσει από την αρχή το έργο του. Μια ακόμη ευκολία του είναι το 

ότι λόγω των σωληναρίων που τοποθετούνται τις καθιστά εύχρηστες ακόμη και 
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στην εξοχή. Επίσης πλέον τα χρώματα αυτά είναι μεγάλων προδιαγραφών και 

γκάμας. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί και πολλά μέσα τα οποία προσφέρονται για 

τη χρήση με λαδομπογιές με αποτέλεσμα να είναι στην πλεονεκτικότερη θέση οι 

καλλιτέχνες που τα χρησιμοποιούνε.  

Επιπρόσθετα, για τα λάδια και τα ακρυλικά πολλές φορές χρησιμοποιείται 

κάποιο διαλυτικό μέσο για να αραιώσει την μπογιά ή για να αλλάξει η ποιότητάς 

της. Αυτό το διαλυτικό μέσο μπορεί να είναι νερό για τα ακρυλικά ή νέφτι για τις 

μπογιές λαδιού, ή μείγμα νεφτιού νε λιναρόσπορο. Υπάρχουν, επίσης, και 

προσθετικά για το λάδι τα οποία προσδίδουν στη μπογιά διαύγεια αυξάνοντας την 

αραιώτητά της χωρίς να επηρεάζουν την ρευστότητά τους. Άλλα πρόσθετα 

προσδίδουν στην μπογιά όγκο.  

Για να μπορεί να υπάρχει ποικιλία στα χρώματα μπορούμε να αναμείξουμε 

τα τρία βασικά χρώματα: κόκκινο, κίτρινο και μπλε. Με αυτή τη μείξη μπορούμε να 

δημιουργήσουμε οποιοδήποτε υπαρκτό χρώμα. Όμως για να γίνει επιτυχημένα η 

ανάμειξη θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να αντιληφθεί τις διαφορές των πρωτογενών 

χρωμάτων.  

 

Η ελιά στην λογοτεχνία 

Οι Έλληνες συγγραφείς σε πλήθος αποσπασμάτων τους έχουν ως θέμα το 

ιερό δέντρο της ελιάς. Γίνονται αναφορές είτε γενικότερα για την μορφή του 

δέντρου και τον ίσκιο του αλλά σε πολλές περιπτώσεις περιγράφεται η χρήση του 

στην καθημερινή και όχι μόνο ζωή των ανθρώπων αλλά και η γενναιοδωρία του 

καθώς και τι συμβολίζει σε διάφορες περιπτώσεις. Η ελιά αποτελούσε από τα παλιά 

χρόνια και συνεχίζει να αποτελεί βασικό προϊόν για τους ανθρώπους.  

 

Μερικές αναφορές για την χρήση της ελιάς :  

 

«…και της στενομακρόφυλλης ελιάς τις φούντες πιάνω τις φούντες κόβω και κορφές 
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κι ως τον κορμό της σώνω που με σκεπάρνι πελεκώ, μ’ αλφάδι τον ισιώνω πόδας κ 

εγίνη κρεβατιού…» Οδύσσεια ψ. 195 

 

Από το παραπάνω απόσπασμα παρατηρούμε ότι το ξύλο της ελιάς έπαιζε 

σημαντικό ρόλο για να κατασκευάσουν ανθεκτικά έπιπλα.  

 

«…και τον άλειφε με ροδόλαδο για να μην τον γδάρει καθώς τον έσερνε 

από δω και από κει…»  

Στον Όμηρο η βασικότερη χρήση του λαδιού ήταν κυρίως για τον 

καλλωπισμό και για διάφορες τελετουργίες. Η Αφροδίτη το χρησιμοποίησε 

αρωματισμένο με ρόδα με σκοπό να αλείψει το σώμα του νεκρού Έκτορα οποίου το 

σώμα είχε κακοποιηθεί όταν ο Αχιλλέας το έσυρε πίσω από το άρμα του. 

Παράλληλα το χρησιμοποιούσαν με την συνοδεία κρασιού και μελιού ως χόες στους 

νεκρούς.  

 

Στην Ιλιάδα οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο Αχιλλέας περιποιείται με λάδι 

την χαίτη και το τρίχωμα των αλόγων. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που έχει 

αναφερθεί ότι το λάδι ήταν ένα βασικό συστατικό για την περιποίηση των 

γυναικείων μαλλιών καθώς και των ρούχων αφού το λάδι αποτελεί ένα συστατικό 

για την λεύκανση των ρούχων.  

 

ΒΙΒΛΙΑ 

Λαμπράκη Μυρσίνη. – Λάδι, Γεύσεις και Πολιτισμός 5. 000 χρόνων, εκδ. 

Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 1999.  

Το βιβλίο «ΛΑΔΙ – γεύσεις και πολιτισμός 5. 000 χρόνων» στοχεύει μια 

προσέγγιση στο ένα από τα πιο βασικά προιόντα της ελληνικής γης! 
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Το ελαιόλαδο και το δέντρο της ελαίας καταγράφονται εδώ και 5. 000 

χρόνια στην Κρήτη αλλά και τις χώρες της Μεσογείου σε όλες τις φάσεις της ζωής 

του ανθρώπου.  

Αποστολάκης Α. Σταμάτης – Λαογραφικά της ελιάς και του λαδιού, Κρητική 

Λαογραφία, Εφημ. «Χανιώτικα Νέα», Νοέμβριος 1994.  

Ο συγγραφέας του βιβλίου καταγράφει αναφορές σε όλη τη διαδικασία 

καλλιέργειας, παραγωγής, κατανάλωσης του ελαιολάδο. Μας περιγράφει με 

λεπτομέρειες όλες τις φάσεις του ιερού δέντρου της ελιάς.  

 

Σημαντηράκης Βασίλειος – Λυκούδη Μαρίνα – Ελαία η καλλιστέφανος, εκδ. 

ΕΦΕΣΟΣ 

Μέσα από ένα πλούσιο σε φωτογραφίες και κείμενα βιβλίο, οι συγγραφείς 

συνοδεύουν το ελαιόδεντρο σε μια πορεία χιλιάδων χρόνων ανάπτυξηςτου. 

Σύμβολο λατρείας, πίστης. Η ιστορία αυτού του δέντρου είναι ιδιαίτερα σημαντική 

και μεγάλη.  

Ψιλάκης Νίκος – Ψιλάκη Μαρία – Καστανάς Ηλίας – Ο πολιτισμός της ελιάς, 

το ελαιόλαδο, εκδ. Καρμάνορ, Ηράκλειο 1999.  

Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται η ιστορία της ελαιοκαλλιέργειας, η λαογραφία, 

η λατρεία, η παραδοσιακή διατροφή του. Οι συγγραφείς εξετάζουν με πολλές 

λεπτομέρειες την αξία του ελαιολάδου στη ζωή του ανθρώπου, καθώς και πολλές 

πατροπαράδοτες συνταγές της Ελλάδας. Όλα αυτά μέσα σ’ ένα πλούσιο 

εικονογραφημένο υλικό και πολλές παραδοσιακές μεθόδους συντήρησης 

τροφίμων, παρασκευής φαγητών.  

 

Το λάδι στην ποίηση 

Η ελιά έπαιξε σημαντικό ρόλο ανά τους αιώνες στην καθημερινότητα των 

λαών της Μεσογείου και ειδικότερα στην Ελλάδα, τα κλαδιά, ο καρπός αλλά και το 



56 
 

ελαιόλαδο, ο «χυμός» του ελαιόδεντρου, έχουν συμβολικό χαρακτήρα και κατέχουν 

τιμητική θέση σε διάφορες δραστηριότητες της ζωής των κατοίκων της περιοχής.  

 

Στο παρακάτω ποίημα γίνεται αναφορά στο λάδι το οποίο στην καθημερινή 

πρακτική χρησιμοποιήθηκε ως μέσο φωτισμού είτε μέσω του καντηλιού, που 

ανάβει μπροστά στα εικονίσματα, είτε μέσω του λυχναριού, που ανάβει με το 

φιτίλι. Το λάδι χρησιμοποιήθηκε ως φωτιστικό μέσο πολύ πριν χρησιμοποιηθεί για 

τον ίδιο λόγο το φωτιστικό πετρέλαιο. “To φως του λυχναριού που φωτίζει τη νύχτα, 

έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μαντινάδες- δίστιχα της αγάπης και της νύχτας”.  

 

 

 Πάνε να πεις της μάνας σου να σβήσει το λυχνάρι,   

 γιατί καήκαν οι ελιές κι ακρίβηνε το λάδι.   

 

 Πάνε να πεις της μάνας σου να σβήσει το λυχνάρι,   

 γιατί έχει μες στο σπίτι σας τον ήλιο, το φεγγάρι.   

 (Ίστριος:1969)  

Η ελιά σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί σύμβολο της γυναικείας ομορφιάς 

και χρησιμοποιείται στα δίστιχα με μεταφορική σημασία:  

 

 Γίνου, κυρά μου, πέρδικα κι εγώ ο κυνηγός σου   

 να σημαδέψω την ελιά, που 'χεις στο μάγουλο σου  

 

 Έχεις φρύδια συδεμένα, σα σπαθιά ζωγραφισμένα,   

 έχεις μάτια σαν ελιές, που 'ν' γεμάτα μαργιελιές.   

 (Σορωνή:1969)  

 

 



57 
 

 Έχεις ματάκια σαν ελιές, που γέρνουνε στον κάμπο  

 κι αυτά ήταν, που με κάμασι στον έρωτα σου να μπω.  

 

 Έχεις ματάκια σαν ελιές, που γέρνουν στο κλωνάρι,   

 τα φρύδια σου στεφανωτά, σα δυο 'μερώ (ν) φεγγάρι.   

 (Καλαβάρδα:1989)  

 

 

Η φυσική ιδιότητα του λαδιού να επιπλέει, ως ελαφρύτερο άλλων υγρών, 

χρησιμοποιείται μεταφορικά στην επόμενη μαντινάδα: 

 

 Πανολαδιά έκαμε η χαρά στης πίκρας το μπουκάλι,   

 μα όσες πίκρες ήπια εγώ, για σένανε χαλάλι.   

 (Σιάννα:1993)   

 

 Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ  

 

«Θάλλει δε εις την χώραν ταύτην η γλαυκή παιδοτρόφος ελαία…» 

Το κλωνάρι της γκρίζας ελιάς τα παιδιά μας τρέφει 

Και αυτή ούτε νιος ούτε γέρος ούτε κανείς στρατηγός 

Δε θα γίνει ποτέ ν’ αφανίσει 

Με το χέρι του σαν θα την κόψει 

Γιατί τα’ άγρυπνο μάτι του Δία 

Της ελιάς που’ ναι τούτος προστάτης 

Την προσέχει πολύ κι η θεά Αθηνά. […]  

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ 
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Ευλογημένο να’ ναι ελιά το χώμα που σε τρέφει 

κι ευλογημένος ο καρπός που πίνεις απ’ τα νέφη 

κι ευλογημένος τρεις φορές Αυτός που σ’ έχει στείλει 

για το λυχνάρι του φτωχού, για τ’ άγιου το καντήλι.   

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ 

 

Γλυκόφυλλη η ελιά τον ίσκιο διπλώνει 

το φουντωμένο κλήμα πού και πού 

το ψηλαφούν οι χαμηλοί της κλώνοι 

γερμένοι από το βάρος του καρπού.  

Αντίκρυ, σκοτεινό το ερημοκλήσι,  

με πόθο και μ’ αγάπη τη θεωρεί 

γιατί το καντηλάκι που’ χει σβήσει 

το φως απ’ τον καρπό της λαχταρεί.  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ 

 

Πατρίδα τα λιοτρίβια σου 

δουλεύουν νύχτα μέρα 

με του λαδιού τη μυρωδιά 

γεμίζουν τον αέρα.  

Κι είν’ οι ελιές, Πατρίδα μου 

ακούραστες γριούλες 

Με τον καρπό τους τρέφουνε 

παιδάκια και μανούλες.  

Κι είν’ οι ελιές, Πατρίδα μου 

Δέντρα ευλογημένα 

που στέκονται στον άνεμο 
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με τα κλαδιά απλωμένα.   

 

 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

 

Είμαι του ήλιου η θυγατέρα  

Η πιο απ’ όλες χαϊδευτή  

Χρόνια η αγάπη του πατέρα   

Σ΄ αυτό τον κόσμο με κρατεί  

Όσο να πέσω νεκρωμένη  

Αυτόν το μάτι μου ζητεί.   

Είμ’ η ελιά η τιμημένη 

Όπου και αν λάχει κατοικία  

Δε μ’ απολείπουν οι καρποί.   

Ως τα βαθιά μου γηρατειά,   

Δεν βρίσκω στην δουλειά ντροπή.   

Μ’ έχει ο θεός ευλογημένη,   

Και είμαι γεμάτη προκοπή.   

Είμ’ η ελιά η τιμημένη.  

Εδώ στον ίσκιο μου μ’ αποκάτω  

Ήρθ’ ο Χριστός να αναπαυθεί  

Κι ακούστηκ’ η γλυκιά λαλιά του  

Λίγο προτού να σταυρωθεί.   

Το δάκρυ του, δροσιά αγιασμένη,   

Έχει’ ς τη ρίζα μου χυθεί.   

Είμ’ η ελιά η τιμημένη.  

Και φως πράστατο χαρίζω  

Εγώ στην άγρια τη νύχτα.   

Τον πλούτο πα δεν τον φωτίζω,   

Συ μ’ ευλογείς φτωχολογιά.   

Κι αν απ’ τον άνθρωπο διωγμένη,   
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Με φέγγω μπρος στην Παναγιά.   

Είμ’ η ελιά η τιμημένη.  

 

 

 ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ 

 Λέει η ελιά στον αφέντη της: φρόντισέ με να σε θρέψω πότισέ με να 

σε πλουτίσω.  

  

 

 ΑΙΝΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ 

 Από κλαδάκι κρέμεται στην αγορά πουλιέται, το εξωτερικό της 

τρώγεται, το κόκκαλο πετιέται. Τι είναι…; 

 

 KΡΗΤΙΚΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 

 Άμα’ χω’ γω στο σπίτι μου κρασί, ψωμί και λάδι, Ρήγας με τη γυναίκα 

μου κοιμάμαι κάθε βράδυ.  

Συνοψίζοντας, το λάδι παίζει σημαντικό ρόλο στην ποίηση και πολλοί 

ποιητές το χρησιμοποιούν στα ποιήματα τους. 
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Ήθη έθιμα… με άλλα λόγια Λαογραφία 

και λάδι…!!! 

 Το ελαιόλαδο είναι συνδεδεμένο με ένα πλήθος από ήθη και έθιμα του 

ελλαδικού χώρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα…!!!! 

1. Οι αθλητές στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες πριν μπουν στην 

παλαίστρα άλειφαν το σώμα τους με ελαιόλαδο. 

2. Ο Ηρακλής του οποίου το ρόπαλο ήταν από αγριελιά, έφερε 

βλαστάρι ελιάς από τη χώρα των υπερβορείων και φύτεψε στην Ολυμπία με τα 

κλαδιά του κότινου της αγριελιάς αυτής, στεφανώνονταν οι ολυμπιονίκες. Με κλαδί 

ελιάς ήταν στεφανωμένο και το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία (έργο του Φειδία, 

ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου)  

3. Οι σπονδές στους θεούς γινόντουσαν με προσφορά κρασιού και 

ελαιολάδου είτε για να τους ευχαριστήσουν είτε για να τους εξευμενίσουν.  

4. Το ελαιόλαδο είναι συνδεδεμένο με πλήθος θρησκευτικών τελετών. 

Η μέγιστη θρησκευτική σημασία του ελαιολάδου είναι τεκμηριωμένη στο βιβλίο της 

Εξόδου όπου ο θεός λέει στο Μωυσή πώς να κάνει ένα λάδι από καρυκεύματα και 

ελαιόλαδο. Κατά τη διάρκεια το ιερό λάδι χύθηκε στα κεφάλια των βασιλιάδων και 

των ιερέων. 

5. Το ελαιόλαδο είναι συνδεδεμένο με εκδηλώσεις χαράς αλλά και 

λύπης. Σε δύο από τα μυστήρια της χριστιανικής πίστης, βάφτιση και ευχέλαιο, 

αλλά και της προετοιμασίας του άγιου μύρου, γίνεται χρήση ελαιολάδου. 

6. Ακόμα σε κάποια νησιά της χώρας οι ναυτικοί μας, όταν έπεφταν σε 

τρικυμία, έριχναν στη θάλασσα λάδι από το καντήλι στο εικονοστάσι του πλοίου, 

για να ηρεμήσει η θαλασσοταραχή. 

7. Κάποιοι στην χώρα μας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πάνε στην 

εκκλησία μικρά κλαδιά ελιάς, τα αφήνουν για να λειτουργηθούν και τα παίρνουν 

πίσω των Φώτων ή της Υπαπαντής. Ύστερα τα φυλάνε στα εικονίσματα του σπιτιού 

και τα χρησιμοποιούν για τα θυμιάτισμα κατά της αρρώστιας ή για προφύλαξη από 

το’ ’κακό’’. 



62 
 

8. Κάτι παραπλήσιο με τα κλαδάκια ελιάς ισχύει και με αγιασμένο λάδι 

από την εκκλησία που θεωρείται φυλαχτό και βοήθεια για κάθε δύσκολη στιγμή.  

9. Μία αντίληψη που επικρατεί είναι ότι τα «λαδαδέλφια» τα άτομα 

δηλαδή που έχουν δεχθεί το λάδι της βάπτισης από τον ίδιο ανάδοχο (νονό), δεν 

επιτρέπετε να παντρευτούν (αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο συνήθως 

αποφεύγεται ο ανάδοχος να βαπτίσει παιδιά διαφορετικού φίλου). 

10. Ένα Κυπριακό έθιμο είναι να φτιάχνουν τα στέφανα του γάμου από 

κλαδί ελιάς, επειδή η ελιά συμβολίζει τη γονιμότητα.  

11. Τέλος σε κάποιες περιοχές κάθε βράδυ, οι μανάδες σταυρώνουν τα 

παιδιά τους με λάδι από το καντήλι, για να μην βλέπουν άσχημα όνειρα.  
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Διαφημίσεις 

 

Εισαγωγή 

Η διαφήμιση αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής των 

σύγχρονων κοινωνιών. Σε έναν κόσμο καταναλωτισμού, η διαφήμιση έχει 

καθοριστική συμβολή. Συγκεκριμένα ο καταλυτικός ρόλος της διαφήμισης στην 

κοινωνία μας είναι αυτός που επηρεάζει τα πρότυπα της μόδας, και συνεπώς την 

παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων για τις διάφορες απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η διαφήμιση αποτελεί δικαιολογημένα ισχυρό 

παράγοντα της σχέσης επιχείρηση-καταναλωτής.  

 

 

Ορισμός διαφήμισης 

Διαφήμιση είναι διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του 

καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. Η διαφήμιση 

μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε συγκινησιακά χαρακτηριστικά (επίκληση στο 

συναίσθημα) που συνδέουν τον χρήστη με την αγορά ή την χρήση του προϊόντος 
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και άλλοτε λογικά χαρακτηριστικά (επίκληση στη λογική) όπως τεχνικά 

χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του προϊόντος σε σχέση με τα ανταγωνιστικά.  

Σύμφωνα με άλλες πηγές βέβαια το τι είναι μια διαφήμιση μπορεί να 

προσδιοριστεί και με άλλους ορισμούς, λ. χ α) η οποιαδήποτε πληρωμένη μορφή μη 

προσωπικής παρουσίασης υπηρεσιών, αγαθών ή ιδεών από κάποιο χορηγό. β) 

Μορφή μαζικής πώλησης που φτάνει σε εκατομμύρια άτομα καθημερινά. γ) μια 

μορφή προπώλησης που πραγματοποιεί τα πρώτα τέσσερα βήματα της πώλησης 

(να τραβήξει την προσοχή, να αφυπνίσει το ενδιαφέρον, να δημιουργήσει την 

επιθυμία και να προκαλέσει την πράξη, δηλαδή την αγόρα του καταναλωτή για το 

προϊόν που διαφημίζεται). δ) Ένα πολύτιμο επικοινωνιακό εργαλείο, που παρέχει τη 

γέφυρα μεταξύ κατασκευαστή και καταναλωτή, πωλητή και αγοραστή. ε) Ένας 

τρόπος να κρατήσουμε τους καταναλωτές ενήμερους για νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες.  

 

Κατηγορίες 

 Οι διαφημίσεις ανάλογα με τον τρόπο που θα προβάλουν και θα 

παρουσιάσουν κάποια προϊόντα ή και ακόμα για ποιο σκοπό προορίζονται αυτές, 

μπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες. Συγκεκριμένα οι δέκα κατηγορίες 

της διαφήμισης είναι: 

 Πειστική  

 Λιανικής  

 Πληροφοριακή  

 Συνεταιριστική 

 Θεσμική  

 Βιομηχανική 

 Οικονομική  

 Κρατική 

 Μικρές Αγγελίες  

 Εμπορική 
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Στοιχεία και Τεχνικές της διαφήμισης 

Η διαφήμιση ξέφυγε από το πρωτόγονο στάδιο της και πήρε την 

επιστημονική μορφή που έχει σήμερα. Έτσι σήμερα φτάσαμε να μιλάμε για 

Τεχνολογία διαφήμισης. Η διαφήμιση δηλαδή ξέφυγε από τον’ ’τελάλη’’ (την 

πρωτόγονη μορφή καταχώρησης πληροφοριών στις εφημερίδες ή στους τοίχους σε 

μικρές αφίσες, αγγελίες κλπ.) και προχώρησε στην απόλυτη εκμετάλλευση των 

δυνατοτήτων των μέσων αυτών που στόχευαν στο συναίσθημα, την καλή αισθητική 

και τις απαιτητικές απαιτήσεις των πελατών. Έπρεπε λοιπόν πλέον να ξεπεραστούν 

τα προβλήματα της έντυπης διαφήμισης, δηλαδή πρώτα από όλα να 

χρησιμοποιούνται δημιουργικές τεχνικές για να τονιστούν οι έντυπες διαφημίσεις 

πέρα απο το’ ’φυσιολογικό’’, όπως για παράδειγμα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, 

εντυπωσιακά σλόγκαν, μεγάλο μέγεθος και έντονες εικόνες. Δεύτερον, με τις 

εφημερίδες και τα περιοδικά ο διαφημιζόμενος έχει πρόσβαση είτε στη μεγάλη 

μάζα είτε σε κάποιες ειδικές κατηγορίες του αναγνωστικού κοινού με τρόπο φθηνό 

και αποτελεσματικό.  

Γενικότερα μια διαφήμιση πρέπει να έχει: 

 Εστίαση στην επικεφαλίδα 

 Σωστό αντίτυπο (δηλαδή να υπάρχει μια ποιοτική παρουσίαση στο 

αντίτυπο που να αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο (π. χ λεξιλογικός χαρκατήρας, 

ξεκάθαρη γραματοσσειρά), γιατί άλλωστε η παρουσίαση είναι το μεγαλύτερο όπλο 

προώθησης του προϊόντος).  

 Αποτελεσματικές φωτογραφίες 

 Ξεκάθαρη δήλωση της τιμής. Η τιμή είναι αυτή που καθορίζει το 

είδος του πελάτη ανάλογα με το εισόδημα του. Για τον λόγο αυτό πρέπει να 

παρουσιάζεται ξεκάθαρα ώστε ο κάθε καταναλωτής να γνωρίζει αν το συγκεκριμένο 

προϊόν καλύπτει τις ανάγκες του ανάλογα με την αγοραστική του δύναμη.  

 Διακριτική πιστοποίηση της ταυτότητας της επιχείρησης 



68 
 

Η δύναμη της διαφήμισης 

Το διαφημιστικό σποτ ενός προϊόντος, έχει τη δύναμη να δημιουργήσει, 

έντονα συναισθήματα στον καταναλωτή-τηλεθεατή. Βλέποντας ένα διαφημιστικό 

σποτ μπορεί να γελάσεις, να συγκινηθείς, να ευαισθητοποιηθείς. Αν ο 

καταναλωτής-τηλεθεατής μπει στη διαδικασία να παρακολουθήσει ένα "δυνατό" 

τηλεοπτικό σποτ, τότε στο τέλος του σποτ θα νιώσει το συναίσθημά του να αλλάζει 

και να προσαρμόζεται σε αυτό που μόλις είδε. Το δύσκολο, είναι να δεχτεί ο 

καταναλωτής να αφιερώσει 1 ή 2 λεπτά ώστε να δει τη διαφήμιση. Ο λόγος είναι ότι 

αρκετός κόσμος, γνωρίζοντας το είδος της διαφήμισης, όχι το περιεχόμενο, αρνείται 

να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εκτός, αν το περιεχόμενο είναι αστείο, 

διασκεδαστικό ή χιουμοριστικό. Η δύναμη της διαφήμισης, δεν περιορίζεται μόνο 

στο τηλεοπτικό μας δέκτη, αλλά και στην εικόνα. Μία μόνο εικόνα, έχει τη δύναμη 

να εγκλωβίσει το καταναλωτικό μάτι. Περνώντας στο υποσυνείδητο, η εικόνα που 

μόλις αντίκρισε το μάτι, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο σκέψης και να 

αναδείξει το συνειδησιακό συναίσθημα το ατόμου. Η διαφήμιση δημιουργείται με 

τη βοήθεια ειδικών και ψυχολόγων που γνωρίζουν σε βάθος τη στρατηγική της 

πειθούς.  

 

Στόχοι της διαφήμισης 

 Οι διαφημιστικοί στόχοι προκύπτουν από προηγούμενες αποφάσεις της 

εταιρείας όσον αφορά την ανάλυση μάρκετινγκ που έχει προηγηθεί και καθορίζει 

τους στόχους της αγοράς την τοποθέτηση του προϊόντος, την διανομή του κλπ. Αυτό 

σημαίνει πιο απλά, πως ο διαφημιστικός στόχος είναι αυτός που έχει θέσει η 

εταιρεία κάτω από μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή στρατηγική και ένα επίπεδο 

επιτυχίας που επιδιώκεται σε συγκεκριμένο είδος αγοραστή σε μια συγκεκριμένη 

περίοδο.  

 Οι διαφημιστικοί στόχοι μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το αν ο 

σκοπός τους είναι να πληροφορήσουν (πληροφοριακή διαφήμιση), να πείσουν 

(διαφήμιση πειθούς), να υπενθυμίσουν (υπομνηστική διαφήμιση), ή να ενισχύσουν 

(ενισχυτική διαφήμιση).  
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 Ο στόχος της διαφήμισης θα πρέπει να απορρέει από μια προσεκτική 

ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης μάρκετινγκ (π.χ. αν η εταιρεία είναι ώριμη, ο 

βαθμός χρήσης της μάρκας, η ηγετική παρουσία ή μη της εταιρείας κ. α.).  

 Κάθε διαφήμιση έχει διαφορετικό σκοπό ως προς τα αποτελέσματα που 

επιθυμεί να επιτύχει. Έτσι ένα διαφημιστικό μήνυμα μπορεί να έχει σκοπό: 

 Να γνωστοποιήσει την ύπαρξη ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας 

 Να υπενθυμίσει την ύπαρξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας (να πλασάρει, 

υπενθυμίσει δηλαδή στο κοινό την εμπειρία και τα χρόνια της εταιρείας πάνω στο 

συγκεκριμένο προϊόν).  

 Να διαφημίσει την εταιρία που το κατασκευάζει 

 Να επηρεάσει το καταναλωτικό κοινό υπέρ του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

 

Η ιστορική εξέλιξη της διαφήμισης 

 

Οι ρίζες της διαφήμισης χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με 

την άποψη πολλών μελετητών και ερευνητών, η διαφήμιση πρωτοεκδηλώθηκε στη 

ζωγραφική και στη βραχογραφία των σπηλαίων, όπως στην Αλταμίρα της Ισπανίας, 

για παράδειγμα.  

Όταν άρχισε το εμπόριο, δηλαδή η προσφορά στο κοινό των αγαθών που 

παράγει ο άνθρωπος, άρχισε και ο ανταγωνισμός. Κι αυτό γιατί τα είδη του 

εμπορίου, τις περισσότερες φορές, ήταν κοινά στους παραγωγούς, στους εμπόρους 

και στους μεταπράτες. Από τη στιγμή που άρχισε ο ανταγωνισμός, άρχισε και η 

διαφήμιση.  

Τα πρώτα ίχνη της εμπορικής διαφήμισης και της διάδοσης πληροφοριών 

βρίσκονται στην κλασική ελληνική περίοδο, στους Φοίνικες και στη Ρωμαϊκή 

περίοδο. Στην ρωμαϊκή αγορά τοποθετούσαν πινακίδες που ανήγγειλαν πωλήσεις ή 

θεατρικές παραστάσεις. Πρωτοστάτες ήταν οι γνωστοί μας κήρυκες, - ντελάληδες. 

Παρέμειναν το βασικό μέσο διάδοσης πληροφοριών και της διακίνησης των αγαθών 

και εμπορευμάτων τόσο στο Βυζάντιο όσο και αργότερα στο μεσαίωνα. Παρά τον 
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ερχομό της διαφήμισης, οι ντελάληδες μπορεί να περιορίστηκαν και η δράση τους 

να λιγόστεψε, όμως συνέχισαν να υπάρχουν μέχρι τα τελευταία χρόνια.  

Ο Μεσαίωνας δεν μας προσφέρει κανένα άλλο είδος εμπορικής 

διαφήμισης εκτός απ’ την προφορική που γίνεται απ’ τους δημόσιους κήρυκες, τους 

ντελάληδες.  

Μεγάλη επανάσταση και στη διαμόρφωση της διαφήμισης, θα προκαλέσει 

η ανακάλυψη της τυπογραφίας και των κινητών στοιχείων από το Γουτεμβέργιο 

γύρω στα 1455. Απ’ την ανακάλυψη της τυπογραφίας γεννήθηκε μονομιάς και η 

κυκλοφορία εντύπων και εφημερίδων.  

Η διαφήμιση όπως την ξέρουμε σήμερα, εμφανίστηκε τον 17ο αιώνα, η δε 

λέξη «διαφήμιση» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1655 από άγγλους εκδότες 

βιβλίων, ως επικεφαλίδα για τις ανακοινώσεις τους.  

Με την βιομηχανική επανάσταση 1946 η διαφήμιση άρχισε να αποκτά όλο 

και μεγαλύτερη σπουδαιότητα, γιατί η νέα μαζική παραγωγή αποκτούσε την 

προώθηση της πώλησης των νέων προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα. Οι κύριοι φορείς 

της διαφήμισης (που σήμερα ονομάζονται διεθνώς media= διαφημιστικά μέσα) 

ήταν την εποχή εκείνη οι εφημερίδες και τα περιοδικά, τα φυλλάδια, και οι αφίσες. 

Σε αυτά προστέθηκαν τον 20 αιώνα (περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης της διαφήμισης, 

οι φωτεινές διαφημίσεις, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Η πρώτη τηλεοπτική 

διαφήμιση γίνεται το 1930 μ.Χ, μόνο που είναι παράνομη. Ο ραδιοφωνικός σταθμός 

W1XAV της Βοστόνης δέχεται πρόστιμο για τη μετάδοση διαφημιστικού σποτ για τη 

βιομηχανία γούνας. 

  

 

Η διαφήμιση στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η διαφήμιση εμφανίστηκε οργανωμένη μετά το Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Από το 1950 αναπτύχθηκαν και οι μεγάλες ελληνικές διαφημιστικές 

εταιρίες με ειδικό επιστημονικό επιτελείο. Συγκεκριμένα μάλιστα η δεκαετία του 
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70΄ και του 80΄ αποτελούν εποχές μεγάλων εκπλήξεων και αλλαγών. Η 

Πληροφορική και τα Media θα ένωναν τον κόσμο, και μαζί της θα ερχόταν το τέλος 

των μύθων, το τέλος των ιδεολογιών, το τέλος των παλιών αξιών αλλά και η αυγή 

ενός νέου τρόπου ζωής. Η Ελλάδα εντάσσεται στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, 

εκσυγχρονίζει τους θεσμούς της, και δέχεται τα ρεύματα και τις τάσεις της 

σύγχρονης ζωής, που τώρα κινείται στον αστερισμό των γιάπις, της επιτυχίας, του 

χρήματος και της λάμψης. Η Ελλάδα τώρα δίνει αέρα ευρωπαϊκής μητρόπολης. Στα 

σπίτια μικτή διακόσμηση με στοιχεία "design", προηγμένος εξοπλισμός, έγχρωμη 

τηλεόραση και "πιάτα" δορυφορικής λήψης. Η αγορά συμμορφώνεται στις 

απαιτήσεις του νέου καταναλωτή που τώρα έχει ιδιαίτερες, επιλεκτικές 

προτιμήσεις, στυλ και άποψη. Ειδικά προϊόντα, ειδικά καταστήματα, ειδικά 

ονόματα, ειδικά Media, "ειδική" επικοινωνία. Μέσω των διαφημίσεων προωθείται 

ένας νέος τρόπος ζωής και αντίληψης των πραγμάτων. Καθίσταται κυρίαρχο 

μήνυμα το «καταναλώνω άρα υπάρχω».  

 

Διαφημίσεις Σαπουνιών 

 Οι πρώτες διαφημίσεις σαπουνιών, μολονότι επρόκειτο για μια εποχή, 

όπου το κόστος ζωής ήταν χαμηλό και οι περισσότεροι άνθρωποι ζούσαν σε μέτριες 

συνθήκες, στόχευαν τόσο στην χαμηλή τιμή, όσο και στην διάρκεια. Αξίζει να 

σημειωθεί ακόμη ότι είχαν ως στόχο και την πολλαπλή του χρήση καιτο ευχάριστο 

άρωμα. Σε σχέση μάλιστα με τα σημερινά πρότυπα των επιχειρήσεων, οι 

βιομηχανίες τα παλιότερα χρόνια στόχευαν περισσότερο στην μαζική παραγωγή και 

την ποιότητα των σαπουνιών τους. Η ανάγκη για την εμφάνιση και την προώθηση 

των προϊόντων τους δεν αποτελούσε βασικό ζητούμενο για την πώληση αυτών, 

πιθανότατα εξαιτίας του μονοπωλίου ή του ολιγοπωλίου των επιχειρήσεων που τα 

παρήγαγαν. Από την στιγμή λοιπόν που δεν υπήρχε ανταγωνισμός για την πώληση 

των σαπουνιών η διαφήμιση αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο έναν τίτλο για το είδος 

και μόνο του προϊόντος. Η απουσία μάλιστα της έγχρωμης εικόνας και της ανάγκης 

για το ωραίο δεν διέγειρε ακόμα την συναισθηματική αντίδραση του δέκτη.  



72 
 

Οι παρακάτω φωτογραφίες αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των 

πρώτων διαφημίσεων. (την πρωτόγονη μορφή καταχώρησης πληροφοριών στις 

εφημερίδες ή στους τοίχους σε μικρές αφίσες, αγγελίες κλπ.)  

  

 

 

 Στα μεταγενέστερα χρόνια, όμως, όπου η οικονομική ανάπτυξη άρχισε να 

κάνει τα πρώτα της βήματα στον ελλαδικό χώρο, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

πολλών προϊόντων. Ένα από αυτά ήταν και το σαπούνι, όπου οι παραγωγοί του 

είχαν πλέον ως στόχο περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με το παρελθόν, καθώς 

πρόσεχαν την ποιότητα, την απόδοση ακόμη και την εμφάνιση της συσκευασίας και 
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γενικότερα πως θα το προσφέρουν στον πελάτη, δηλαδή όσο γίνεται καλύτερα και 

πιο αποτελεσματικά στη χρήση του.  

 

Μάλιστα όσον αναφορά την εμφάνισή του, τους ένοιαζε και ο τρόπος με 

τον οποίο θα γνωστοποιούσαν το νέο τους προϊόν στο κοινό (δηλαδή τα σαπούνια), 

με την τοποθέτηση διασήμων ηθοποιών ή καλλίγραμμων μοντέλων στις 

διαφημίσεις που θα το παρουσίαζαν. Από εκεί και ύστερα τίποτα δεν ήταν πλέον 

αφημένο στην τύχη! Οι διαφημίσεις αποκτούσαν διάφορες μορφές, πιο σύνθετες 

(πχ. ένα κείμενο με την χρήση στοιχείων με συμβολική σημασία που σχετίζονται με 

το διαφημιζόμενο προϊόν) που συχνά έκαναν επίκληση στο συναίσθημα, την λογική 

και την αυθεντία. Το λεξιλόγιο και ο λόγος που αποτελούν την ραχοκοκαλιά μιας 

διαφήμισης έχουν απλοϊκό ύφος (χρήση καθημερινών εκφράσεων) και συχνά 

συνδυάζονται με λογοπαίγνια.  

 Όπως φαίνεται όμως και στις παρακάτω φωτογραφίες, ο διαφημιστικός 

λόγος ενισχύεται και αποκτά αξιοπιστία με την χρησιμοποίηση μοντέλων, 

ηθοποιών, διασήμων επιφανών προσώπων στα διαφημιστικά μηνύματα.  

Π. χ Η Αλίκη Βουγιουκλάκη χρησιμοποιεί σαπούνι Lux («Για την φροντίδα 

της ομορφιάς μου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Lux……»)  
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 Τέλος, οι διαφημίσεις των σαπουνιών, στην σύγχρονη κοινωνία και στην 

σύγχρονη σκέψη που επικρατεί, σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, έχουν εξελιχτεί 

σε όλους τους τομείς. Αρχικά, θα λέγαμε οι σύγχρονες βιομηχανίες και εταιρείες 

έχουν δουλέψει περισσότερο πάνω στις ιδιότητες που προσφέρει το σαπούνι, όσο 
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και στην βελτίωση της υφής του. Μάλιστα, στα σημερινά σαπούνια γίνεται 

συνδυασμός με άλλα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο που είναι το κύριο συστατικό 

που δίνει άρωμα, αλλά όμως αντίστοιχα και άλλα, όπως το μέλι, το γάλα το 

πορτοκάλι κλπ., με στόχο τραβήξει την προσοχή κάθε δύσκολου και απαιτητικού 

πελάτη. Γενικότερα για την παραγωγή των σαπουνιών κύριο συστατικό ήταν το 

ελαιόλαδο.  

 

 

Η διαφήμιση γενικά κατά την πάροδο των εποχών εξελίχθηκε ποιοτικά, 

δηλαδή το χρώμα και η ανάλυση της άλλαξαν. Γι αυτό, παλαιότερα η διαφήμιση 

είχε περιορισμένα αποτελέσματα, ενώ σήμερα ισχύει το ακριβώς αντίθετο. 

Παράλληλα τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται και τα ανάλογα χρώματα με 

βάση το προϊόν που διαφημίζεται. Λόγου χάρη, το κόκκινο, επειδή σου ανοίγει την 

όρεξη θα το δούμε στο περιτύλιγμα πολλών φαγώσιμων προϊόντων (πχ Coca-Cola, 

τις σοκολάτες ΙΟΝ), το μαύρο σε πολυτελή και ακριβά προϊόντα, το πράσινο που 

υποδηλώνει την ασφάλεια σε ιδιωτικά νοσοκομεία, το μπλε που υποδηλώνει την 

σιγουριά σε ασφαλιστικές εταιρείες ή και τράπεζες.  

Εδώ φαίνεται η πρώτη διαφήμιση του Korresστην Αμερική. Το μαύρο στην 

διαφήμιση εκφράζει την πολυτέλεια των προϊόντων της βιομηχανίας αυτής και την 

εμπειρία σε αυτό που κάνουν. Για πρώτη φορά ένα ελληνικό προιόν σε τεράστια 

digital διαφήμιση στην TimesSquare της Νέας Υόρκης! 
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Επίλογος - Η σημασία της διαφήμισης  

 Η διαφήμιση ως κοινωνικό φαινόμενο χαρακτηρίζει την εποχή μας, εποχή 

μαζικής παραγωγής των αγαθών. Με τη διαφήμιση προβάλλεται στο ευρύ κοινό ένα 

μήνυμα αναφερόμενο στη γνωστοποίηση των πλεονεκτημάτων ενός προϊόντος, 

μιας υπηρεσίας, ενός ατόμου, μιας ομάδας, με σκοπό την κατανάλωσή τους. Όμως 

η δύναμή της κυρίως βρίσκεται στο γεγονός πως μπορεί να καθορίζει τη δική μας 

στάση απέναντι στη ζωή σύμφωνα με την ιδεολογία και τα πρότυπα της ζωής που 

υπηρετεί.  
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ΟΜΑΔΑ Α’:  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΨΥΧΡΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ 

 

Ημερομηνία Πειράματος:14/11/2013 

Σκοπός του πειράματος: Είναι η δημιουργία σαπουνιού σύμφωνα με το 

κύριο υλικό της ομάδας που είναι το χαμομήλι και το μέλι. Έτσι τα κύρια υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: χαμομήλι, μέλι καθώς και το έλαιο χαμομηλιού. 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: 

157gr. Χαμομήλι 

5ml.μέλι 

5 σταγόνες έλαιο χαμομηλιού 

500gr. Λάδι 

64,25gr ΝαΟΗ(καυστικό νάτριο)  

Σκεύη: 

Ένα γυάλινο δοχείο με το οποίο ζυγίσαμε τα προιόντα του 

χρησιμοποιήσαμε . 

Γυάλινη ράβδο  

Ποτήρι ζέσεως 

Ένα αναδευτήρι 

Και μια λεκανίτσα στην οποία προσθέσαμε όλα τα υλικά μαζί . 

Παρασκευή: 
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1)Ζυγίσαμε το χαμομήλι , το βράσαμε και το σουρώσαμε. 

2) Ανακατέψαμε το λάδι με το σουρωμένο χαμομήλι 

3)Προσθέσαμε στο χαμομήλι την ποσότητα καυστικού νατρίου 

4)Χτυπήσαμε το μίγμα με το μίξερ για 15’. 

5) Προσθέσαμε στο μίγμα μέλι αραιωμένο με νερό. 

6)Μοιράσαμε το μίγμα στα φορμάκια 

Παρατηρήσεις: 

1)Θα πρέπει να ρίξουμε με προσοχή το καυστικό νάτριο καθώς είναι πολύ 

επικίνδυνο αν έρθει σε επαφή με το δέρμα. 

2)Προσοχή αν το μίγμα ανακατευτεί περισσότερο χρόνο θα γίνει πιο 

συμπαγές. 

3)Τα σαπούνια μας βγήκαν περισσότερο μαλακά από ότι έπρεπε και ίσως 

σε αυτό ευθύνεται το γεγονός ότι ίσως να μην ήταν αρκετό το καυστικό νάτριο ή να 

είχαν περισσότερο νερό. 

4)Έχουν φυσική μυρωδιά σαπουνιού λόγω του ότι δεν έχουν εμπλουτιστεί 

με αιθέριο χαμομηλιού.  

5) Το χρώμα τους παρέμεινε κίτρινο και σταδιακά άρχιζαν να ωριμάζουν. 

Ιδιότητες σαπουνιού: 

Χαμομήλι: 

1) Το χαμομήλι είναι ένα από τα γνωστότερα ποώδη φυτά. Είναι 

παγκοσμίως γνωστό για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες όπως να 

καταπραΰνει και να ηρεμεί το άτομο από διάφορες καταστάσεις της ζωής 

του. Ακόμη η κυριότερη ιδιότητα του είναι η αντιφλεγμονώδης δράση του 

Επίσης βελτιώνουν τον τόνο της επιδερμίδας. Παρ’ όλα αυτά γνωστό είναι 

και για τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες καθώς και για την αντιρυτιδική και 

ενυδατική τους δράση. Επιπλέον χρησιμοποιείται εξωτερικά για τη θεραπεία 

επιφανειακών πληγών και φλεγμονών. Το έκχυμα καθώς και το αιθέριο 
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έλαιο παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση ερεθισμένης 

επιδερμίδας, καθώς και για καλλυντικές χρήσεις. Οι ιδιότητές του είναι 

αντιαλεργικές καθώς επίσης τονωτικές και χαλαρωτικές. Διώχνει ακόμη το 

στρες και το άγχος. Λόγω της χαμηλής υγρασίας εμποδίζει την ανάπτυξη 

μικροοργανισμών.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Με το πέρας της εργασίας κάνοντας τη μέτρηση του pH με τη 

βοήθεια πεχαμετρικού χαρτιού, το οποίο βρίσκεται περίπου στο 10 όπου 

σύμφωνα με τα φυσιολογικά επίπεδα το pH του πρέπει να είναι 6-7,5. Το ότι 

βρίσκεται στο 10 σύμφωνα με έρευνα δεν είναι ανησυχητικό. 

Παρατηρήσαμε ότι κατά τη χρήση του βγάζει αφρό γεγονός περίεργο με τα 

σπιτικά κλασσικά σαπούνια. Επίσης αφήνει μια απαλή αίσθηση στα χέρια 

,ενώ στο τέλος μια αίσθηση ενυδάτωσης. 

->Εν κατακλείδι το σαπούνι μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα.  
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Ομάδα Β’: Παρασκευή σαπουνιού με ψυχρή 

μέθοδο σαπωνοποίησης 

 

 21.11.13 

Σκοπός: Παρασκευή σαπουνιού στα πλαίσια διαθεματικής εργασίας 

 

Υλικά: 

1. Ξύσμα πορτοκαλιών, αφυδατωμένο για μία εβδομάδα σε 

θερμοκρασία δωματίου 

2. 500gr ελαιόλαδο 

3. διάλυμα με τις εξής αναλογίες: 157gr πορτοκαλάδας, 64gr 

NaOH 

4. 20 σταγόνες αιθερίου ελαίου πορτοκαλιού (KORRES) 

 

Σκεύη: 

1. 2 ογκομετρικά δοχεία 

2. 1 μίξερ 

3. 1 ανοξείδωτο δοχείο 

4. 12 όμοια φορμάκια πλαστικού 

 

Αντίδραση σαπωνοποίησης: 
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(el.wikipedia.org) 

 

Παρασκευή – Παρατηρήσεις – Μετρήσεις – Συμπέρασμα: 

 

Ζυγίσαμε αρχικά τα 500gr ελαιολάδου, ευρισκόμενα μέσα σε ογκομετρικό 

δοχείο, και κατόπιν τα τοποθετήσαμε σε ανοξείδωτο δοχείο. Έπειτα, προσθέσαμε 

σε αυτό το διάλυμα NaOH. Στη συνέχεια, αφού το ανακατέψαμε 15 λεπτά με το 

χέρι, τα ανακατέψαμε με μίξερ κουζίνας για ακόμα 12 λεπτά. Παρατηρήσαμε ότι το 

μείγμα είχε πάρει ένα ανοιχτό, αλλά πυκνό πορτοκαλί χρώμα. 

 

Ύστερα ρίξαμε στο δοχείο το αφυδατωμένο ξύσμα πορτοκαλιού μαζί με τις 

20 σταγόνες του αιθερίου ελαίου πορτοκαλιού και ανακατέψαμε, έως ότου τα 

συστατικά του μείγματος να απλωθούν ομοιόμορφα. 

 

Μετά από αυτό, μοιράσαμε το μείγμα ισομερώς στα φορμάκια, και τα 

αφήσαμε κατόπιν σε προστατευμένο χώρο και σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να 

πήξουν κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης. 
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Μετά από δύο εβδομάδες ελέγξαμε την πορεία της αντίδρασης. 

Παρατηρήσαμε ότι το χρώμα των σαπουνιών μας είχε ανοίξει στο πολύ ανοιχτό 

μπεζ-κίτρινο. Η ανώτερή τους επιφάνεια είχε πιο ανοιχτό χρώμα απ' ότι η κατώτερη. 

Η υφή τους ήταν στερεή, παρόλ' αυτά με εύκολη τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

πλαστικής παραμόρφωσης. Η πρόοδος σημειώνεται ως καλή. 

 

Δύο μήνες αργότερα παρατηρήσαμε ότι η ωρίμανση των σαπουνιών μας 

είχε πραγματοποιηθεί χωρίς απρόοπτα, με τα εξής χαρακτηριστικά: τα σαπούνια 

ολοένα έπηζαν περισσότερο, και το χρώμα το οποίο τελικά απέκτησαν, αφού 

βγήκαν από τα φορμάκια τους με επιτυχία, είναι ένα ομοιόμορφο ανοιχτό μπεζ-

κίτρινο. Το ξύσμα πορτοκαλιού διαφαίνεται στο εσωτερικό τους. Η υφή τους, αν και 

λιπαρή, λόγω της γλυκερίνης, είναι στερεή και πλέον δεν υπόκεινται εύκολα σε 

πλαστική παραμόρφωση. Ενώ αρχικά η μυρωδιά του λαδιού ήταν πολύ έντονη, 

σταδιακά υποχώρησε και αναδείχθηκε η μυρωδιά του αιθερίου ελαίου. 

 

Δυόμισι μήνες μετά το πείραμα δοκιμάσαμε τα σαπούνια μας στο 

καθημερινό πλύσιμο χεριών και μετρήσαμε το ph τους. Προς απογοήτευσή μας 

παρήχθη ελάχιστη ποσότητα αφρού, γεγονός που όμως είναι φυσιολογικό για 

χειροποίητα σαπούνια. Το ph του βρέθηκε ίσο με 10, το οποίο βρίσκεται εντός των 

φυσιολογικών ορίων του σαπουνιού (9-10). Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι για την 

προσπάθειά μας και για το αποτέλεσμά της. 
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ΟΜΑΔΑ Δ’:  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΨΥΧΡΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

ΗΜ/ΝΙΑ: 21/11/2013 

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός μας ήταν η παραγωγή σαπουνιού με κύριο συστατικό το 

λάδι. 

 

ΥΛΙΚΑ-ΣΚΕΥΗ 

1) 1 φυλλάδιο πλαστικό με πώμα 

2) 1 γυάλινη ράβδο 

3) 1 δοχείο 

4) 1 μίξερ 

5) 1 φορμάκι τετράγωνο 

6) 12 φορμάκια μικρά 

 

1 μπουκάλι λάδι 

1 φυαλίδιο με διάλυμα NAOH 

Αρωματικά συστατικα: 

1) Λιναρόσπορος (μισό κουταλάκι γλυκού) 

2) Γλυκάνισος (μισό κουταλάκι γλυκού) 

3) Ιλάγκιλάγκ (25 σταγόνες) 

*4 προστατευτικά γυαλιά 

*1 σφουγγάρι 

*γάντια μιας χρήσης 

Παρασκευή: 1)Διαλύουμε το ΝΑΟΗ στο νερό. 
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2)Αφήνουμε το διάλυμα ΝΑΟΗ να έρθει σε θερμοκρασία κοντινή με το 

λάδι. 

3)Ζυγίζουμε το λάδι. 

4)Στο λάδι ρίχνουμε λίγο λίγο το ΝΑΟΗ 

5)Ρίχνουμε τα αρωματικά στοιχεία και ανακατεύουμε. 

6)Σκεπάζουμε το δοχείο και χτυπάμε με το μίξερ για 11 12 λεπτά. 

7)Τοποθετούμε το μίγμα στις φόρμες και το αφήνουμε για μια 

εβδομάδα εως ότου πήξει. 

8)Το αφαιρούμε από τις φόρμες. 

9)Το αφήνουμε για ωρίμανση. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Το σαπούνι είναι ένα ουδέτερο μείγμα λιπαρών οξέων κυρίως του 

παλμιτικού, στεατικού και του ελαϊκού με νάτριο ή κάλιο. Το άλας αυτό 

παρασκευάζεται κατά την αντίδραση των γλυκεριδίων που είναι συστατικά των 

λιπών και των ελαίων με καυστικό νάτριο ή καυστικό κάλιο.  

 

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται σαπωνοποίηση των λιπών ή ελαίων και 

υπάρχουν δύο τύποι: H εν θερμώ σαπωνοποίηση (με βρασμό ή χωρίς) και η εν 

ψυχρώ σαπωνοποίηση. Στην εν ψυχρώ, διαδικασία η αντίδραση 

σαπωνοποίησης πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες δωματίου και η γλυκερίνη 
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δεν απομακρύνεται από το τελικό προϊόν αλλά αποτελεί συστατικό του 

(σαπούνια γλυκερίνης). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Με την πάροδο του χρόνου παρατηρούμε ότι τα σαπούνια μας 

ωριμάζουν, αλλάζουν χρώμα και σκληραίνουν. Αυτό έγινε σταδιακά. Στις 

5/12/2013 αφαιρέσαμε τα σαπούνια από τις φόρμες. Επίσης οι μυρωδιές τους 

άρχισαν να γίνονται πιο έντονες. Στις 6/2/2014 δοκιμάσαμε τα σαπούνια μας, 

παρατηρήσαμε ότι στο πλύσιμο κάνουν μικρή σαπουνάδα και φαίνεται και η 

μυρωδιά τους. Ακόμα μετρήσαμε το phμε πεχαμετρικό χαρτί και καταλήξαμε 

στο συμπέρασμα ότι τα σαπούνια μας έχουν 9,5 ph. 
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ΟΜΑΔΑ Ε’ : Β’ΑΛΤΙΣ 

Παρασκευή σαπουνιού με ψυχρή μέθοδο 

 

Ημερομηνία: 14.11.2013 

Σκοπός: Η δημιουργία σαπουνιού 

 

Υλικά 

 

400 gr λάδι 

51.4 ml NaOH 

126.25 ml νερό (απεσταγμένο) 

125 ml γάλα 

 

Σκεύη και εξοπλισμός 

 

1 γυάλινη ράβδος 

1 κατσαρολάκι 

1 μίξερ 

1-2 σακούλες νάιλον 

Πλαστικα φορμάκια 

4 x2 γάντια 

4 ζευγάρια προστατευτικά γυαλιά 
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1 χωνί 

Ποτήρια ζέσεως 

 

Θεωρητικά δεδομένα 

 

Το σαπούνι είναι ένα ουδέτερο μείγμα λιπαρών οξέων, κυρίως του 

παλμιτικού, του στεατικού και του ελαϊκού με νάτριο ή κάλιο. Το άλας αυτό 

παρασκευάζεται κατά την αντίδραση των γλυκεριδίων που είναι συστατικά των 

λιπών και των ελαίων με καυστικό νάτριο ή καυστικό κάλιο.  

 

Υπάρχουν δύο τύποι για την σαπωνοποίηση των λιπών ή ελαίων: η εν 

θερμώ σαπωνοποίηση (με βρασμό ή χωρίς) και η εν ψυχρώ σαπωνοποίηση. Στην εν 

ψυχρώ, η αντίδραση σαπωνοποίησης πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες δωματίου 

και η γλυκερίνη δεν απομακρύνεται από το τελικό προϊόν αλλά αποτελεί συστατικό 

του (σαπούνια γλυκερίνης).Η αντίδραση συνήθως διαρκεί πολλές ημέρες και όταν 

θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, το προϊόν τοποθετείται σε καλούπια και αφήνεται 

να στερεοποιηθεί. Η εν θερμώ παραγωγή είναι η παραδοσιακή μέθοδος 

παρασκευής σαπουνιών, κυρίως από ελαιόλαδο στην Ελλάδα. Στη μέθοδο αυτή, το 

μίγμα ελαίων σόδας σαπωνοποιείται με τη θερμότητα, δηλαδή βράζει σε χαμηλή 

θερμοκρασία μέχρι την ολοκλήρωση της σαπωνοποίησης. 

 

Παρασκευή 

 

Πρώτα προσθέσαμε 125 ml γάλα με 125 ml νερό. Έπειτα βάλαμε το μίγμα 

νερού-γάλακτος σε μια παγοθήκη και την τοποθετήσαμε στην κατάψυξη για μια 

εβδομάδα. Τα παγάκια αυτά που φτιάξαμε τα βάλαμε μαζί με 51.4 gr καυστικού 

νατρίου(NaOH) σε 400 gr λάδι. Μετά προσθέσαμε και το μέλι (περίπου 2-3 
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κουταλιές) και το μίγμα όλο αναδεύτηκε περίπου 15 λεπτά με το χέρι και 7 λεπτά με 

το μίξερ. Μετά την ανάδευση του μείγματος το τοποθετήσαμε σε μικρά πλαστικά 

φορμάκια και το αφήσαμε σε σκιερό δροσερό χώρο για να αρχίσει η 

σαπωνοποίηση. 

Μετά από δύο εβδομάδες ξεφορμάραμε τα σαπούνια τα οποία άρχισαν 

σιγά σιγά να αποκτούν στερεά υφή. Απο εκεί και ύστερα η σαπωνοποίηση κύλησε 

ομαλά. 

 

Παρατηρήσεις  

Την τρίτη εβδομάδα τα σαπούνια απέκτησαν ομοιόμορφο χρώμα εκτός 

από ένα που άσπρισε υπερβολικά στο πάνω μέρος.Mετά από μερικές ακόμη 

εβδομάδες μετρήσαμε το ph του σαπουνιού και το βρήκαμε 9 με 10. 
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Μέρος Γ’ 
Εργαστηριακές Αναφορές 
Παρασκευής Ενυδατικών Κρεμών 
και Γαλακατωμάτων 

 

  



93 
 

ΟΜΑΔΑ Α’: ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΚΑΡΑΜΕΛΑ 

Σκοπός: 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η Παρασκευή ενυδατικών κρεμών προς 

χρήση. 

Υλικά- Σκεύη: 

1) Μικρό σακουλάκι καραμέλες γάλακτος (θρυμματισμένες) 

2) 2 κουταλιές βούτυρο 

3) 10gr κερί μέλισσας  

4) 160 gr έλαιο (ελαιόλαδο) 

5) 5gr βόρακα  

6) 220 mlυγρό:νερό απεσταγμένο 

7) Αλκοόλη(οινόπνευμα) 

 

Παρασκευή: 

1)Θρυμματίσαμε τις καραμέλες και κόψαμε περίπου μια κουταλιά βούτυρο 

και τα αναμείξαμε. 

2)Θερμάναμε το μίγμα, και το καλύψαμε με μεμβράνη (το αφήσαμε για 7 

μέρες σκεπασμένο) . 

3)Λιώσαμε το κερί με το λάδι  

4)προσθέσαμε το υγρό και το βόρακα 

Έπειτα από μια εβδομάδα: 

5)προσθέσαμε στην κρέμα περίπου 1 κουταλιά της σούπας από το 

οινόπνευμα που είχαμε ανακατέψει με τις καραμέλες 

Παρατηρήσεις: 

1)Προσοχή , η ποσότητα της καραμέλας να είναι ακριβής αλλιώς δε θα 

έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
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2)Η ανάδευση του κεριού με το λάδι , αργεί αρκετά αλλά το αποτέλεσμα 

είναι ικανοποιητικό.  
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (2) 

 

Τίτλος: Παρασκευή ενυδατικών κρεμών 

13/3/2014 

 

Σκοπός: Παρασκευή ενυδατικών κρεμών στα πλαίσια διαθεματικής εργασίας. 

 

Υλικά: 

 (Για την 1η φάση του πειράματος) 

1. Μια μέτρια σοκολάτα γάλακτος 
2. 2 κουταλιές βούτυρο 
3. Αλκοόλη 

 (Για τη 2η φάση του πειράματος) 

1. 10gr κερί μέλισσας 
2. 160gr ελαιόλαδο 
3. 5gr βόρακα 
4. 220ml υγρό νερό απεσταγμένο 
5. Μίξερ 

 

Σκεύη:  

1. 1 μεταλλικό δοχείο 
2. 2 ογκομετρικά δοχεία 
3. 2 κυλινδρικά δοχεία (για αποθήκευση των κρεμών) 

 

Παρασκευή – Παρατηρήσεις – Μετρήσεις – Συμπέρασμα: 

 

1η φάση – Παρασκευή βάμματος 
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Αρχικά τεμαχίσαμε τη σοκολάτα γάλακτος των 330gr στη μέση και την 
τοποθετήσαμε, μαζί με ποσότητα ίση με δύο κουταλιών βούτυρο, σε ένα 
όγκομετρικό δοχείο. Στη συνέχεια το θερμάναμε σε γκαζάκι, ώσπου έλιωσε και η 
σοκολάτα και το βούτυρο. Ανακατέυοντάς τα, δημιουργήθηκε ένα καφέ ομογενές 
μείγμα. 

Κατόπιν τοποθετήσαμε το μείγμα μέσα στο μεταλλικό δοχείο και 
προσθέσαμε την αλκοόλη, μέχρι που το μείγμα καλύφθηκε από αυτήν δύο 
εκατοστά. Μετά το αφήσαμε σε θερμό μέρος απ' όπου θα το παραλάβουμε μετά 
από διάστημα μίας εβδομάδας. 

 

2η φάση – Παρασκευή ενυδατικής κρέμας (βασική συνταγή) 

Αφού παρασκευάσαμε το βάμμα, ρίξαμε μέσα στο άλλο ογκομετρικό 
δοχείο μέρος της αρχικής ποσότητας λαδιού μαζί με το κερί, το οποίο ήταν 
τεμαχισμένο σε αρκετά, μικρά κομμάτια. Ύστερα τοποθετήσαμε κι αυτό κάτω από 
το γκαζάκι και το θερμάναμε ανακατεύοντας, ώστε ναι μεν να λιώσει το κερί, αλλά 
να διατηρηθεί και το λάδι σε μία θερμοκρασία που δε θα ξεπερνούσε τη 
φυσιολογική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι το κερί της ομάδας μας άργησε σημαντικά να λιώσει. Άγνωστες οι 
αιτίες. 

Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία, διαλύσαμε το βόρακα στο νερό (στο 
ογκομετρικό δοχείο που είχε πια καθαριστεί από τα υπολείμματα της 1ης φάσης), 
και επίσης θερμάναμε το διάλυμα ανακατεύοντας, ώστε κι αυτό να φτάσει σε 
περίπου ίδια επίπεδα θερμοκρασίας με το προηγούμενο. 

Τέλος, ανακατέψαμε τα δύο διαλύματα και τα “χτυπήσαμε” στο μίξερ, έως 
ότου αναμείχθηκαν ικανοποιητικά. Βέβαια, οι βάσεις των ενυδατικών κρεμών που 
προέκυψαν παρουσίασαν κάποια ανομοιογένεια. Ίσως λόγω περιορισμένου 
χτυπήματος στο μίξερ. Το προϊόν μας το τοποθετήσαμε στα κυλινδρικά δοχεία για 
να αποθηκευτεί. 
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Ενυδατική κρέμα (Γ΄ ΟΜΑΔΑ) 

 

 Σκοπός : Να παρασκευάσουμε μια ενυδατική κρέμα με άρωμα 
μπισκότο. 

 Υλικά : 6 – 7 μπισκότα 
2 κουταλιές βούτυρο 

αλκοόλη 

10gr κερί μέλισσας 

160gr αμυγδαλέλαιο 

5gr βόρακα 

220ml ανθόνερο 

 Σκεύη : 1 βαζάκι 
2 ποτήρια 

2 μπολάκια 

 Παρασκευή : ΦΑΣΗ 1 
1) Λιώνουμε τη σοκολάτα και το βούτυρο σε υδατόλουτρο  

2) Τοποθετούμε το μείγμα σε βαζάκι.και συμπληρώνουμε με αλκοόλη ώστε 

να σκεπαστεί το μείγμα έως 2cm πάνω από την επιφάνεια. 

3) Αφήνουμε το βαζάκι σε ζεστό μέρος (καλοριφέρ) ή στον ήλιο για 7 μέρες. 

4) Μετά από τις 7 μέρες, θα χρησιμοποιήσουμε την αλκοολική φάση του 

μείγματος. 

 

 ΦΑΣΗ 2 

 

1) Ποτήρι (Ι) : Λιπαρή φάση : Προσθέτουμε το κερί και το λάδι 
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2) Ποτήρι (ΙΙ) : Υδατική φάση : Προσθέτουμε το υγρό και το βόρακα. 
3) Τα ποτήρια (Ι) + (ΙΙ) τα θερμαίνουμε σε υδατόλουτρο ,ώστε να έχουν 

την ίδια θερμοκρασία. 
4) Στη λιπαρή φάση, με έντονη ανάδευση, ρίχνουμε στάγδην την 

υδατική φάση.  
5) Την δεύτερη εβδομάδα προσθέτουμε αιθέρια έλαια ανακατεύοντας 

απαλά με μία ράβδο. 
 

 

 Εκτέλεση : 1) Σε ένα γυάλινο σκεύος βάζουμε την ενυδατική μας 
 2) Προσθέτουμε ένα κουταλάκι γλυκερίνη και 10 σταγόνες αιθέρια έλαια. 

 3) Ανακατεύομαι απαλά (Χωρίζουμε σε βαζάκι) . 

 

 

 Παρατηρήσεις : Το αποτέλεσμα μας έδωσε μια υφή αρκετά απαλή 
και η μυρωδιά του μπισκότου διαρκούσε για αρκετό χρονικό διάστημα. Μέχρι τώρα 
η μορφή της είναι σταθερή όπως αρχικά. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένες από την 
κρέμα που παρασκευάσαμε.  
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ΟΜΑΔΑ Ε’: Παρασκευή ενυδατικής κρέμας με 

άρωμα πορτοκάλι 

 

Σκοπός:H παρασκευή ενυδατικής κρέμας με άρωμα πορτοκάλι 

 

Υλικά: 10 gr κερί μέλισσας 

 160 gr έλαιο 

 5 gr βόρακα 

 220 ml αραιωμένο χυμό πορτοκαλιού 

 Αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού 

 

Εκτέλεση: Aρχικά προσθέσαμε το κερί και το λάδι σε ένα ποτήρι Α (λιπαρή 

φάση). Μετά προσθέσαμε το νερό και το βόρακα σε ένα δεύτερο ποτήρι Β (υδατική 

φάση). Τα δύο ποτήρια Α και Β τα θερμάναμε σε υδατόλουτρο, ώστε να έχουν την 

ίδια θερμοκρασία , ~37ο C. Στη συνέχεια, στη λιπαρή φάση, με έντονη ανάδευση, 

ρίξαμε στάγδην την υδατική φάση. Τέλος , προσθέσαμε το αιθεριο έλαιο και τα 

ανακατέψαμε απαλά με μία ράβδο. 

  

Παρατηρήσεις: Η ενυδατική κρέμα άρχισε να μην έχει ομοιόμορφη υφή, 

γιατί τα συστατικά ήταν σε διαφορετική θερμοκρασία και για αυτό είχαμε μικρή 

απόδοση. 

 

 

 


