
 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

 

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

Της 

 

Μαρίνας Κούμπλα  

 

 

 
Που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Τεχνολογία και Ποιότητα 

Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλαμάτα 

Μάρτιος 2021



 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

 

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

Της 

 

Μαρίνας Κούμπλα 

 

 

 
Που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Τεχνολογία και Ποιότητα 

Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

 
Επιβλέπων: Κωνσταντίνα Ρεκούμη, Λέκτορας Εφαρμογών 

 

 

 

 

Καλαμάτα 

Μάρτιος 2021



 
 

 
UNIVERCITY OF PELOPONNESE 

SCHOOLE OF AGRICULTURE AND FOOD 

DEPARTMENT OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 

 

 

MASTER OF SCIENCE (M.SC.) IN  

TECHNOLOGY AND QUALITY OF TABLE OLIVES AND OLIVE OIL 

 

 

 

THE USE OF OLIVE OIL IN COSMETOLOGY 

 

Master Thesis 

 

By 

 

Marina Koumpla 

 

 

 
Submitted to the faculty for the partial fulfillment of the obligations to obtain a 

Postgraduate Diploma in "Technology and Quality of Table Olive and Olive Oil" of the 

Department of Food Science and Technology of the University of Peloponnese 

 

 

 

 

 
Supervisor: Konstantina Rekoumi, lecturer 

 

 

 

 

 

Kalamata 

March 2021



 
 

 
Οι υπογράφοντες δηλώνουμε ότι έχουμε εξετάσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

(master thesis) με τίτλο «Η χρήση του ελαιολάδου στην κοσμετολογία» που 

παρουσιάσθηκε από την Κούμπλα Μαρίνα και βεβαιώνουμε ότι γίνεται δεκτή. 

 

The signatories declare that we have examined the postgraduate diploma thesis titled “The 

use of olive oil in cosmetology” presented by Koumpla Marina and we affirm that it is 

accepted.  

 

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή 1ου Μέλους Επιτροπής 

(Name and Signature of 1st Commission Member): 

Κωνσταντίνα Ρεκούμη, Λέκτορας Εφαρμογών 

Konstantina Rekoumi, Lecturer  

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή 2ου Μέλους Επιτροπής  

(Name and Signature of 2nd Commission Member): 

Γεώργιος Ζακυνθινός, Καθηγητής 

Georgios Zakynthinos, Professor  

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή 3ου Μέλους Επιτροπής 

(Name and Signature of 3rd Commission Member):  

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής 

Konstantinos Papadimitriou, Assistant Professor  

 

 

 

Με την υποβολή αυτής της διατριβής, δηλώνω ότι το σύνολο των εργασιών που περιέχονται 

σε αυτή είναι το δικό μου, πρωτότυπο έργο, ότι εγώ είμαι ο μοναδικός δημιουργός τους 

(εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά), ότι η αναπαραγωγή και η δημοσίευσή της από το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων και ότι 

δεν έχω υποβάλει στο παρελθόν το σύνολο ή μέρος αυτής για την απόκτηση οποιουδήποτε 

τίτλου.  

 

By submitting this thesis, I declare that the entirety of the work contained therein is my own, 

original work, that I am the sole author thereof (save to the extent explicitly otherwise 

stated), that reproduction and publication thereof by University of Πελοποννεσε will not 

infringe any third party rights and that I have not previously in its entirety or in part submitted 

it for obtaining any qualification.  
 

Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή Υποψηφίου  

(Surname and first name of the candidate): 

Μαρίνα Κούμπλα 

Marina Koumpla  

 

Πνευματική ιδιοκτησία © 2021 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται 

 

Copyright © 2021 University of Peloponnese 

All rights reserved 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Μαρίνα Κούμπλα, 2021 

Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. All rights reserved. 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για 

εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή 

ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. 

Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τη συγγραφέα. Οι 

απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τη συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί 

ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και 

Τροφίμων  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με αγάπη στον 

γιό μου Αριστείδη, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής διατριβής θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

την εξαιρετική επιβλέπουσα καθηγήτρια μου, Δρ. Ρεκούμη Κωνσταντίνα, η οποία με 

καθοδήγησε καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, καθώς και τα δυο μέλη 

της επιτροπής εξέτασης για τον χρόνο που μου διέθεσαν για την επίβλεψη και εξέταση της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω θερμά την οικογένεια 

μου και τους γονείς μου για την αμέριστη συμπαράσταση τους καθ’ όλη τη διάρκεια των 

σπουδών μου! Ευχαριστώ τους φίλους μου και δεσμεύομαι να ανταποκριθώ στις προσδοκίες 

όλων και στις δικές μου. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ..................................................................................................................................... iv 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... v 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ............................................................................................................. vi 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.............................................................................................. vii 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ...................................................................................................... viii 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ........................................................................................................... viii 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ......................................................................................... ix 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................... 1 

2 ΓΕΝΙΚΑ ..................................................................................................................................... 3 

2.1 Ιστορική ανασκόπηση ...................................................................................................... 3 

2.2 Η ελιά και το ελαιόλαδο στην Αρχαία Ελλάδα .............................................................. 5 

2.3 Η ελιά και το ελαιόλαδο σήμερα ..................................................................................... 6 

2.4 Οικονομική σημασία της ελαιοκαλλιέργειας ................................................................. 8 

2.4.1 Η σημασία της ελαιοκαλλιέργειας παγκοσμίως ..................................................... 8 

2.4.3 Η κατανάλωση ελαιολάδου παγκοσμίως .............................................................. 13 

2.4.4 Εισαγωγές – εξαγωγές ελαιολάδου ........................................................................ 15 

2.5 Βοτανικά χαρακτηριστικά του δέντρου της ελιάς ....................................................... 16 

2.6 Περιγραφή και συστατικά του ελαιοκάρπου ................................................................ 17 

2.6.1 Χαρακτηριστικά του ελαιοκάρπου ........................................................................ 17 

2.6.2 Συστατικά του ελαιοκάρπου .................................................................................. 18 

3 ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ................................................................................................................... 20 

3.1 Ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου ................................................................................. 20 

3.2 Ποσότητα ελαιολάδου .................................................................................................... 22 

3.3 Χημική σύσταση ελαιολάδου ......................................................................................... 24 

3.3.1 Μη σαπωνοποιήσιμα (ασαπωνοποίητα) συτατικά του ελαιολάδου ................... 26 

3.3.2 Σαπωνοποιήσιμα συστατικά του ελαιολάδου ....................................................... 30 

3.4 Βιοσύνθεση ελαιολάδου .................................................................................................. 32 

4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ .......................... 34 

4.1 Στάδια παραλαβής του ελαιολάδου ............................................................................... 34 

4.1.1 Παραλαβή ................................................................................................................ 35 

4.1.2 Τροφοδοσία – Αποφύλλωση .................................................................................. 35 

4.1.3 Πλύσιμο ................................................................................................................... 35 

4.1.4 Σπάσιμο – Άλεση ..................................................................................................... 36 

4.1.5 Μάλαξη .................................................................................................................... 36 



ii 
 

4.1.6 Διαχωρισμός του ελαιολάδου από την ελαιοζύμη ................................................ 36 

4.1.6.1 Πίεση .................................................................................................................... 36 

4.1.6.2 Φυγοκέντριση ....................................................................................................... 37 

4.1.7 Τελικός διαχωρισμός - Καθαρισμός ...................................................................... 38 

4.2 Αποθήκευση ελαιολάδου ................................................................................................ 39 

5 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ .................................................................................................... 40 

5.1 Θρεπτική και διατροφική αξία ...................................................................................... 41 

5.1.1 Λιπαρά οξέα ............................................................................................................. 41 

5.1.2 Βιταμίνες .................................................................................................................. 42 

5.1.3 Φαινόλες .................................................................................................................. 42 

5.1.4 Υδρογονάνθρακες ................................................................................................... 42 

5.1.5 Στερόλες ................................................................................................................... 42 

5.2 Οφέλη στην υγεία............................................................................................................ 43 

5.2.1 Καρδιοπροστασία ................................................................................................... 44 

5.2.2 Πρόληψη καρκίνου ................................................................................................. 44 

5.2.3 Νευροεκφυλισμός .................................................................................................... 45 

5.2.4 Απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός και εξάλειψη (ADME) ........................ 45 

6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ .............................................................................. 47 

6.1 Ορισμοί ............................................................................................................................ 48 

6.2 Ιδιότητες του ελαιολάδου ............................................................................................... 49 

6.3 Το ελαιόλαδο ως καλλυντικό περιποίησης του δέρματος ........................................... 51 

6.4 Το ελαιόλαδο στα καλλυντικά ....................................................................................... 55 

6.5 Συνέργεια ελαιολάδου με άλλα συστατικά ................................................................... 55 

7 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ......................... 56 

7.1 Μέθοδοι παρασκευής σαπουνιού ................................................................................... 57 

7.1.1 Βιομηχανικές μέθοδοι ............................................................................................. 58 

7.1.1.1 Μέθοδος παρασκευής σαπουνιού με συσκευή βρασμού (kettle process) .......... 59 

7.1.1.2 Μέθοδος συνεχούς ροής για την παρασκευή σαπουνιού ................................... 59 

7.1.2 Εργαστηριακές μέθοδοι .......................................................................................... 60 

7.1.2.1 Ψυχρή μέθοδος .................................................................................................... 60 

7.1.2.2 Θερμή μέθοδος .................................................................................................... 61 

7.1.2.3 Σαπωνοποίηση σε θερμοκρασία δωματίου ........................................................ 62 

7.2 Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο .......................................................................... 63 

7.3 Ποιότητα παραγόμενου σαπουνιού................................................................................ 63 

7.4 Κατηγορίες σαπουνιού ................................................................................................... 64 

8 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..................................................................................... 68 



iii 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................................ 71 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις ευεργετικές ιδιότητες 

του ελαιολάδου στη χρήση καλλυντικών για τον ανθρώπινο οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή και καταγράφονται τα συστατικά και τα 

χαρακτηριστικά του ελαιοκάρπου. Ακόμα, καταγράφεται η χημική σύσταση του 

ελαιολάδου, η σύνθεση των λιπαρών του οξέων, καθώς και τα ασαπωνοποίητα και 

σαπωνοποιήσιμα συστατικά του. Επίσης, καταγράφονται οι αντιοξειδωτικές και 

θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου, καθώς και η θετική του επίδραση σε διάφορες 

παθήσεις του ανθρώπινου οργανισμού. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζεται η σημασία της 

χρήσης του ελαιολάδου στην κοσμετολογία, καταγράφονται οι διαφορετικές ποιότητες και 

οι ευεργετικές του ιδιότητες για το ανθρώπινο δέρμα. Ακόμα, παρουσιάζεται η χρήση του 

ελαιολάδου στην παρασκευή σαπουνιών, καθώς και οι μέθοδοι παρασκευής τους. Τέλος, 

καταγράφονται τα οφέλη του ελαιολάδου στην επιδερμίδα του ανθρώπου και οι τρόποι 

αντιμετώπισης του ξηρού, του λιπαρού και του ώριμου δέρματος. 

 

Λέξεις- κλειδιά: ελαιόλαδο, κοσμετολογία, καλλυντικά, σαπούνι, επιδερμίδα 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this dissertation is to present the beneficial properties of olive oil in the use 

of cosmetics for the human body. More specifically, a historical background is presented 

and the ingredients and characteristics of the olive fruit are recorded. Also, the chemical 

composition of olive oil, the composition of its fatty acids, as well as its saponified and 

saponifiable components are recorded. Also, the antioxidant and healing properties of olive 

oil are recorded, as well as its positive effect on various diseases of the human body. In more 

detail, the importance of the use of olive oil in cosmetology is presented, the different 

qualities and its beneficial properties for human skin are recorded. Also, the use of olive oil 

in the manufacture of soaps is presented, as well as the methods of their preparation. Finally, 

the benefits of olive oil on human skin and the ways of dealing with dry, oily and mature 

skin are recorded. 

Keywords: olive oil, cosmetology, cosmetics, soap, skin 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ιστορική σημασία του ελαιολάδου σε 

ποικίλες μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Καταγράφεται η χρήση και οι ποικιλίες του 

ελαιολάδου της ελιάς σήμερα με στόχο κυρίως τη διερεύνηση της οικονομικής σημασίας της 

ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και διεθνώς. Καταγράφονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές 

για την χώρα μας, καθώς και η κατανάλωση ελαιολάδου παγκοσμίως. Ακόμα, καταγράφονται 

τα βοτανικά χαρακτηριστικά του δέντρου της ελιάς και περιγράφονται αναλυτικά οι ποιότητες 

και τα συστατικά του ελαιοκάρπου. Γίνεται μια διεξοδική καταγραφή της χημική σύστασης 

του ελαιολάδου, με παρουσίαση των σταδίων παραγωγής, δηλαδή της παραλαβής του 

ελαιοκάρπου, της τροφοδοσίας, της άλεσης, της μάλαξης, του διαχωρισμού, του 

φιλτραρίσματος και της αποθήκευσης του τελικού προϊόντος. Ο προβληματισμός που οδήγησε 

στη συγγραφή της παρούσας διατριβής είναι να συγκρίνουμε την παραγωγή, τις εξαγωγές, την 

ποιότητα και την κατανάλωση ελαιολάδου στη χώρα μας με άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες 

του κόσμου και να κάνουμε ένα είδους benchmarking σε επίπεδο ποσότητας (Ισπανία) και 

ποιότητας (Ιταλία), ώστε να κατανοήσουμε που υστερούμε και σε ποια σημεία διαθέτουμε 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επίσης, μέσω της ανασκόπησης των δεδομένων αυτών 

στοχεύουμε επιμέρους στην βαθύτερη κατανόηση των πιθανών χρήσεων των ελαιοκομικών 

προϊόντων και στις πιθανές αποτελεσματικές χρήσεις τους σε προϊόντα κοσμετολογίας. 

Ακόμα, στοχεύουμε στην κατανόηση των σταδίων παραγωγής, ώστε να εντοπίσουμε τυχόν 

σφάλματα, καθώς και βέλτιστες πρακτικές στην απόδοση ανώτερης ποιότητας κατά το στάδιο 

της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. ψυχρή έκθλιψη ελαιοκάρπου). Ακόμα, η θεωρητική 

σκοπιμότητα της παρούσας εργασίας εστιάζει στην ολιστική πολύπλευρη κατανόηση του 

ελαιολάδου, ως αυτοτελές προϊόν αλλά και ως πρώτη ύλη για κοσμετολογική χρήση, με σκοπό 

να αυξήσουμε τόσο την αξία ανά μονάδα προϊόντος, όσο και να προσδώσουμε στο προϊόν 

αυτό προστιθέμενη αξία μέσω πιθανών μεταποιητικών δραστηριοτήτων (π.χ. κοσμετολογία). 

Η εφαρμοσμένη σκοπιμότητα της παρούσας εργασίας είναι να ανασκοπήσουμε το μέγεθος της 

αγοράς του ελαιολάδου και αφού κατανοήσουμε την εμπορική δυναμική του κλάδου στο 

σύνολό του, να κατορθώσουμε να τοποθετήσουμε το ελληνικό προϊόν με τέτοιο τρόπο στην 

παγκόσμια αγορά, ώστε να είναι ανταγωνιστικό και να αναδεικνύεται - προωθείται παράλληλα 

η ποιοτική του υπεροχή, λόγω χαμηλής οξύτητας. Οι αγορές οι οποίες αναζητούν ένα 

εξαιρετικά ποιοτικό προϊόν σε επίπεδο βρώσιμο ή για κοσμετολογική χρήση, μπορούν σε ένα 
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σημαντικό ποσοστό να καλυφθούν από το ελληνικό προϊόν, είτε τυποποιημένο, είτε ποιοτικά 

ελεγμένο, αντίστοιχα. 
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2 ΓΕΝΙΚΑ 

 

2.1 Ιστορική ανασκόπηση 

 

Η ιστορία της ελιάς αρχίζει πριν την επινόηση της γραφής. Ο βοτανολόγος De 

Candolle (1880) στην μελέτη του “Origine des plantes cultinees”, καθώς και άλλοι ιστορικοί 

συγγραφείς, θεωρούν σαν πιθανό τόπο προέλευσης της ελιάς τις περιοχές της Συρίας και της 

Μικράς Ασίας, των οποίων οι βουνοπλαγιές είναι κατάφυτες από αγριελιές. Υπάρχουν και 

άλλες μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η ελιά προέρχεται από την Αφρική (Αβησσυνία - 

Αίγυπτος). Στην περιοχή αυτή καλλιεργήθηκε η ελιά συστηματικά από τους Σημιτικούς 

λαούς και διαδόθηκε στη Κύπρο και στα βόρεια παράλια της Αφρικής (Μαρόκο, Αλγερία, 

Τυνησία), από τους Φοίνικες που παρουσίασαν σημαντική ακμή στην Καρχηδόνα. Ο 

ιστορικός Θεόφραστος αναφέρει ότι η ελιά φύτρωνε στην Ελλάδα, στην Νότια Ιταλία, στη 

Συρία και στην Αραβία (προς την μεριά της θάλασσας), στην Αίγυπτο και αλλού 

(Κυριτσάκης, 2007). 

Τα ελαιόδεντρα είναι αναμφίβολα από τα αρχαιότερα καλλιεργούμενα δέντρα στον 

κόσμο. Έως σήμερα δεν έχει προσδιορίσει με ακρίβεια το αρχικό είδος από το οποίο προήλθε 

το δέντρο της ελιάς όπως είναι σήμερα γνωστό. Διάφοροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

προέρχεται από το γένος Oleaster sp. που απαντάται και σήμερα σε άγρια μορφή στην 

Βόρεια Αφρική, στην Πορτογαλία, στην Γαλλία, στην Ιταλία και κοντά στη Μαύρη και 

Κασπία Θάλασσα. 

Η ιστορία του ελαιολάδου ξεκινά κατά την εποχή του χαλκού (6η χιλιετία π.Χ.), 

όταν οι άνθρωποι άρχισαν να κυνηγούν, να αλιεύουν και να καλλιεργούν αγροτικές εκτάσεις. 

Στην αρχαιότητα, κατά μήκος της ακτής της Μεσογείου, από τη Συρία έως τη Βόρεια Αφρική 

και από την Ελλάδα έως τη Νότια Ιταλία, υπήρχαν θαμνώδεις ελαιώνες. Οι λόφοι που 

κλίνουν προς τη θάλασσα ήταν καλυμμένοι με αυτά τα αειθαλή με τα ασημένια φύλλα 

(Caramia et al. 2012). 

Ένα παρόμοιο θέαμα αντίκρισε ο Αβραάμ και ο λαός του με θαυμασμό όταν 

έφτασαν 2000 χρόνια π.Χ. στην ακτή της ανατολικής Μεσογείου από την αρχαία πόλη της 

Μεσοποταμίας Ur, ύστερα από ένα μακρύ ταξίδι στην έρημο. Στην Καναάν, οι νέοι έμαθαν 

σύντομα να χρησιμοποιούν τους καρπούς ελιάς για το λάδι τους. Δύο χιλιάδες χρόνια 

αργότερα, στην εποχή του Χριστού, οι ελαιώνες κάλυπταν τους λόφους της Παλαιστίνης. 

Στο Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Άγιο Μάρκο, καταγράφεται ότι ο Ιησούς, ερχόμενος με τους 
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μαθητές του από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ, αφού είχε πάει στην Ιεριχώ και 

αποκατέστησε τον τυφλό, σταμάτησε κοντά στο Όρος των Ελαιών, που ήταν ένας λόφος 

καλυμμένος με ελιές στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ. Στην πόλη του Δαβίδ, υπήρχε ένα άλλο 

μέρος που ονομάζεται Γεθσημανή, όπου μπορεί κανείς να ξεκουραστεί στη σκιά των 

ελαιόδεντρων ακόμα και σήμερα. Ο Ιησούς πήγε εκεί με τους μαθητές του και προσευχήθηκε 

πριν από τη σύλληψή του. Σήμερα, στον κήπο της Γεθσημανής, υπάρχουν ελαιόδεντρα οκτώ 

αιώνων, αναγεννημένα σίγουρα από βλαστούς παλαιότερων κολοβωμάτων ελιάς (Caramia 

et al. 2012).  

Τα αποσπάσματα από τη Βίβλο και τα Ευαγγέλια είναι σίγουρα τεκμηρίωση ότι η 

ελιά έχει παρουσία τουλάχιστον 2 χιλιετιών στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να αναφερθεί, 

ωστόσο, ότι στη Δύση, κατά μήκος της ακτής της Μεσογείου έως και 40 μίλια από τη 

θάλασσα, η ελιά ήταν μέρος της αυτοφυούς βλάστησης πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια. 

Απολιθωμένα φύλλα ελιάς έχουν βρεθεί στην Ιταλία, γύρω από το Senigallia και το 

Mongardino Bolognese, καθώς και στην Τοσκάνη. Επομένως, η χώρα της ελιάς δεν είναι 

αυτή ή εκείνη η γη, αλλά όλα τα εδάφη που βλέπουν στη Μεσόγειο, είτε είναι πεδιάδα είτε 

λόφος, ακόμη και βραχώδη εδάφη Ανατολή (Caramia et al. 2012). 

Κατά την αρχαιότητα, η ελιά ήταν ένα άγριο φυτό, με τα χαρακτηριστικά ενός 

δέντρου με μικρή αξία: έναν κορμό περιορισμένου ύψους με συμπαγές φύλλωμα, μακριά 

στενά ασημένια πράσινα φύλλα και μαύρο γυαλιστερό καρπό με λίγη σάρκα και πικρή 

γεύση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ελαιόδεντρου της άγριας ελιάς Olea europaea 

oleaster (συν sylvestris). Είναι γνωστό με βεβαιότητα ότι, από πολύ νωρίς, η ελιά 

καλλιεργήθηκε και εκτιμήθηκε για το λάδι της στη Συρία, την Παλαιστίνη και την Κρήτη. 

Οι Φοίνικες, που θεωρήθηκαν οι πιο εξειδικευμένοι ναυτικοί και ικανοί έμποροι το 2000 

π.Χ., εξήγαγαν ελιές από τη νότια Συρία και τον Λίβανο, τα εδάφη καταγωγής τους, στις 

παράκτιες χώρες της Μεσογείου και γνωστοποίησαν τις καλές ιδιότητες του «υγρού χρυσού» 

στους πληθυσμούς με τους οποίους είχαν εμπορική επαφή (Caramia et al. 2012). 

Πιστεύεται ότι η ικανότητα καλλιέργειας της ελιάς έφτασε στη Ρώμη από τη 

Σικελία, μέσω της Καμπανίας. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος ισχυρίστηκε ότι η καλλιέργεια της 

ελιάς εισήχθη στη Ρώμη από τους Ετρούσκους, οι οποίοι συμμετείχαν στο εμπόριο με τους 

Φοίνικες. Πιστεύεται επίσης ότι η κουλτούρα της ελιάς ήταν από τους Έλληνες. Τον 8ο αιώνα 

π.Χ., ένα κύμα ελληνικής μετανάστευσης δημιούργησε αποικίες κατά μήκος της νότιας 

ιταλικής ακτής του Ιονίου, η οποία ονομάστηκε Magna Grecia. Ο Πλούταρχος, στο Βίοι 

Παράλληλοι, καταγράφει ότι όταν ο Ιούλιος Καίσαρας επέστρεψε στη Ρώμη μετά τον 
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πόλεμο στην Αφρική, η επαρχία της Αφρικής συνέχισε να εφοδιάζει τη Ρώμη με ελαιόλαδο 

(Caramia et al. 2012). 

 

Πίνακας 1: Ιστορική αναδρομή του ελαιολάδου 

Περίοδος Γεγονότα 

Εποχή χαλκού (έκτη χιλιετία π.Χ.) Πρώτη εκχύλιση παχύρρευστου λιπαρού 

υγρού από ελιές 

Έβδομη χιλιετία π.Χ. Χρήση ελαιολάδου για καλλυντικούς και 

βασικούς ιατρικούς σκοπούς 

Όγδοος ένατος αιώνας π.Χ. Χρήση για φροντίδα (καμένο δέρμα, 

δερματίτιδα, εντερικοί πόνοι) 

6ος αιώνας Ο Σόλωνας θέσπισε νόμο για τη διατήρηση 

των ελαιόδεντρων 

5ος αιώνας π.Χ. Στους Παναθηναϊκούς αγώνες, οι νικητές 

των αναφορών ανταγωνίστηκαν ένα κλαδί 

ελιάς και πολλούς αμφορείς (29-35 L) 

γεμάτες ελαιόλαδο 

460-377 π.Χ. Για τον Ιπποκράτη, πατέρα της ιατρικής, το 

ελαιόλαδο εκτιμήθηκε ιδιαίτερα 

106-43 π.Χ. Ο Cicero έγραψε για την υγιή πτυχή του 

«pinguis liquor olivae» 

70-19 π.Χ. Ο Βιργίλιος ανέφερε το ελαιόλαδο που 

παράγεται από «τα γλυκά ελαιόδεντρα από 

την ήπια λίμνη της Γκάρδας» 

24-79 μ.Χ. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος στο Historia 

Naturalis του απαριθμούσε 48 φάρμακα 

φτιαγμένα με ελαιόλαδο 

146-211 μ.Χ. Υπό τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Settirnio 

Severo δόθηκε δωρεάν διανομή ελαιολάδου 

στις αστικές μάζες 

Τέταρτος αιώνας μ.Χ. Under Constantine: Τουλάχιστον 250 

αρτοποιεία και 2300 διανομείς ελαιολάδου 

Μέση ηλικία Οι ιατρικοί μοναχοί των μονών 

χρησιμοποίησαν παρασκεύασμα που 

περιέχει ελαιόλαδο για τη θεραπεία του 

καμένου δέρματος και των πρηξιμάτων, 

καθώς και πολλές μολύνσεις 

αναγέννηση Τα βάζα που περιέχουν λάδι ήταν παρόντα 

σε όλα τα φαρμακεία 

Δέκατος ένατος αιώνας Το ελαιόλαδο εξακολουθεί να 

χρησιμοποιείται ως εγχώριο φάρμακο για 

πολλές ασθένειες 

Πηγή: Caramia et al. 2012 

 

2.2 Η ελιά και το ελαιόλαδο στην Αρχαία Ελλάδα 

 

Κατά τη μυθολογία υπήρξε αναμέτρηση του Θεού Ποσειδώνα με την Παλλάδα 

Αθηνά για το ποιος θα δώσει το όνομά του στην πόλη, κατά την οποία νίκησε η Αθηνά, 
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προσφέροντας στον "κλεινόν άστυ" μία ελιά, σύμβολο ειρήνης, προόδου και δύναμης. Η 

πόλη έδειξε την ευγνωμοσύνη της δίδοντας το όνομα της θεάς στην πόλη. Ενδεικτικό της 

σημασίας της ελιάς για την Αθήνα είναι ότι οι Αθηναίοι στα νομίσματά τους απεικόνιζαν 

την Θεά Αθηνά με στεφάνι ελιάς στο κράνος της και έναν αμφορέα με ελαιόλαδο ή ένα κλαδί 

ελιάς. 

Στην Ακρόπολη υπήρχε η ιερή ελιά της Αθηνάς, η πρώτη ελιά που η Θεά Αθηνά 

χάρισε στους Έλληνες. Στην Ακαδημία υπήρχαν οι 12 ιερές ελιές, οι «μορίαι», που πιθανόν 

προέρχονταν από μεταφυτεύσεις (μέρη/κομμάτια) της πρώτης ελιάς που δέσποζε στον βράχο 

της Ακροπόλεως και ο ιερός ελαιώνας από τον οποίο προερχόταν το ελαιόλαδο που δινόταν 

ως έπαθλο στους νικητές των Παναθηναίων. 

Κατά την αρχαιότητα η ελιά ήταν το ιερότερο δέντρο, και μέχρι σήμερα παραμένει 

ένα στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την παράδοση αλλά και την διατροφή της χώρας μας. 

Το κλαδί της ελιάς αποτελούσε σύμβολο ειρήνης, σοφίας και νίκης. Ιερό σύμβολο του 

κύκλου της ζωής, χρησιμοποιείται σε όλες τις σημαντικές στιγμές και τελετουργίες, γέννηση, 

βάπτιση, γάμο και θάνατο (Γκαβίδου Ν., Ζωγράφου Έ., 2008). 

Το ελαιόλαδο, το «χρυσό υγρό», σύμφωνα με τον Όμηρο κατά την Αρχαιότητα δεν 

ήταν απλά μια τροφή αλλά αποτελούσε σύμβολο υγείας, δύναμης, φάρμακο καθώς επίσης 

πηγή μαγείας και θαυμασμού. Συγκεκριμένα στην Αρχαία Ελλάδα οι αθλητές έτριβαν σε 

όλο τους το σώμα λάδι γιατί πίστευαν ότι θα τους χαρίσει δύναμη και τύχη και οι πολεμιστές 

μύρωναν με αυτό τα κεφάλια των ευγενών και έριχναν σταγόνες στα κόκαλα των νεκρών 

αγίων και μαρτύρων καθώς ήταν έμβλημα καθαγιασμού και αγνότητας. 

 

2.3 Η ελιά και το ελαιόλαδο σήμερα 

 

Σήμερα συναντάμε την ελιά σε διαφορετικά υποείδη κατά βάση σε χώρες της 

λεκάνης της Μεσογείου δεδομένου ότι το 96% της παγκόσμιας παραγωγής προέρχεται από 

τις χώρες αυτές. Η Olea europaea έχει 46 χρωμοσώματα και είναι διπλοειδές είδος. Ωστόσο, 

οι καρυολογικές μελέτες είναι δύσκολες καθώς τα χρωμοσώματα είναι μικρά και παρόμοια 

στη μορφολογία τους. Επιπλέον, η συνύπαρξη διπλοειδών και τριπλοειδών ατόμων στον ίδιο 

πληθυσμό εντοπίστηκε επίσης σε έναν νότιο Αλγερινό πληθυσμό της ελιάς του Laperrine. Ο 

τριπλοειδής πληθυσμός αντιπροσωπεύει λιγότερο από 3% (Breviglieri & Battaglia, 2014). 

Η ελιά αποτελεί σήμερα βασική δενδρώδη καλλιέργεια. Η παραγωγή ελαιολάδου 

είναι υψίστης σημασίας στη λεκάνη της Μεσογείου, και τα οφέλη για την υγεία που 
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συνδέονται με τη γαστρονομική του χρήση οδήγησαν σε συστηματική καλλιέργειά του 

δέντρου σε περιοχές εκτός της αρχικής τους προέλευσης. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με 

ελιάς ανέρχονται περίπου στα 10,6 εκατομμύρια εκτάρια (ha), σύμφωνα με στοιχεία του 

2016. Η Ισπανία διαθέτει 2,5 εκατομμύρια εκτάρια ελαιώνων και είναι ο κύριος παραγωγός 

ελαιολάδου σήμερα μαζί με Ιταλία και την Ελλάδα (FAOSTAT, 2016). 

Η σύνθεση των ελαιώνων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες ανάπτυξης της κάθε 

ποικιλίας και του περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία, η 

υγρασία, το υψόμετρο και η ηλικία των δέντρων, μεταβάλουν την ποσότητα της 

ελευρωπαΐνης και του φαινολικού προφίλ στο ελαιόλαδο. Το ψύχος προκαλεί σοβαρή 

αφυδάτωση και βλάβη στη μεμβράνη των κυττάρων στα φύλλα ελιάς. Η συσσώρευση της 

ελευρωπαΐνης και η αντιοξειδωτική της ικανότητα μπορεί να προστατεύσει από την 

οξειδωτική βλάβη που προκαλείται από το κρύο (Ortega-Garcia, 2009). 

Επίσης, δεδομένου ότι έχει μελετηθεί εκτενώς η επίδραση του ελλείμματος νερού 

στη φαινολική σύνθεση των φύλλων ελιάς, έχει διαπιστωθεί ότι το έλλειμμα νερού προκαλεί 

συσσώρευση φαινολικών ενώσεων, ιδιαίτερα της ελευρωπαΐνης, υποδηλώνοντας το ρόλο 

τους ως αντιοξειδωτικά (Papoti & Tsimidou, 2009). Τα συνολικά φαινολικά επίπεδα στα 

φύλλα μειώνονται καθώς το γεωγραφικό υψόμετρο μειώνεται, ένας παράγοντας που 

σχετίζεται με τις αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες με το γεωγραφικό υψόμετρο. Τα 

φύλλα από δέντρα που καλλιεργούνται σε υγρό αέρα σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι έχουν 

χαμηλότερα επίπεδα φαινολικών ενώσεων. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι ένας σημαντικός 

βιοτικός παράγοντας που επηρεάζει το φαινολικό περιεχόμενο είναι η ηλικία των φύλλων. 

Η ποσότητα της ελευρωπαΐνης είναι υψηλότερη στα νεότερα φύλλα από ό, τι στα ώριμα 

φύλλα, γεγονός που υποδηλώνει σταδιακή αποδόμηση της ελευρωπαΐνης με την 

προοδευτική ηλικία των φύλλων (Bilgin & Sahin, 2013). 

Οι βιομηχανίες σήμερα παράγουν μια μεγάλη ποσότητα υποπροϊόντων ως 

απόβλητα της επεξεργασίας της ελιάς που περιέχουν χημικές ενώσεις υψηλής προστιθέμενης 

αξίας. Τα κύρια υποπροϊόντα που προκύπτουν, τόσο από την καλλιέργεια της ελιάς, όσο και 

από τη βιομηχανία επεξεργασίας ελιάς χωρίζονται σε υποπροϊόντα λαδιού (δηλ. 

ακατέργαστα, εξαντλημένα «εκχυλίσματα με διαλύτη» και μερικώς αποσταγμένη πάστα, 

νερά βλάστησης και φύλλα που συλλέγονται στα ελαιοτριβεία), καθώς και υπολείμματα 

κλαδέματος και συγκομιδής (π.χ. κλαδιά ελιάς), όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. 

Συνήθως, όλοι οι τύποι των παστών ελιάς χρησιμοποιούνται στη διατροφή των 

ζώων. Η εξαντλημένη πάστα ελιάς έχει, επίσης, εκτεταμένη εφαρμογή ως πηγή καυσίμου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες φύλλων ελιάς παράγονται κάθε χρόνο (10-30 κιλά 
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φύλλων ανά δέντρο) σε μεγάλες ποσότητες κατά την παραγωγή ελαιολάδου. Τα φύλλα ελιάς 

χρησιμοποιούνται κυρίως ως ζωοτροφές ή απλώς απορρίπτονται απευθείας, καίγονται ή 

αλέθονται και διασκορπίζονται στο χωράφι, προκαλώντας δυνητικά περιβαλλοντικές ζημίες, 

με αυξανόμενο κόστος για τους παραγωγούς λόγω της αφαίρεσης, αποθήκευσης και 

εξάλειψής τους. Τα υποπροϊόντα της ελιάς αντιπροσωπεύουν έναν σημαντικό αλλά 

ανεπαρκώς αξιοποιημένο πόρο και οι δυνατότητές τους δεν πρέπει να υποσκιάζονται. Η 

παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αυτών των υποπροϊόντων κάνει την αναζήτηση νέων 

εφαρμογών μια καθολική απαίτηση. Επιπλέον, το περιεχόμενό τους σε ενώσεις υψηλής 

προστιθέμενης αξίας πρέπει να ενθαρρύνει την αξιοποίηση αυτών των βιο-ανανεώσιμων 

πόρων (Ghanbari et al. 2012). 

 

2.4 Οικονομική σημασία της ελαιοκαλλιέργειας 

 

Η καλλιέργεια ελιάς διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομία ιδίως των 

μεσογειακών κρατών και συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των λαών τους, 

καθώς στην ελαιοκαλλιέργεια απασχολείται μεγάλος αριθμός εργατικού δυναμικού. Στην 

Ελλάδα σήμερα, υπολογίζεται ότι το 1/3 του αγροτικού πληθυσμού ασχολείται με την 

καλλιέργεια ελιάς. Τα κυριότερα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ελιάς είναι 

οι επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο. Από αυτά, το ελαιόλαδο είναι εκείνο που 

παρουσιάζει την υψηλότερη διαιτητική αξία και οικονομική σημασία. Επίσης, από τον 

πυρήνα της ελιάς παράγεται πυρηνέλαιο, το οποίο προορίζεται για βιομηχανική χρήση. 

Επιπροσθέτως, σημαντική θεωρείται και η οικονομική σημασία των υποπροϊόντων της 

ελιάς, όπως το ξύλο και ο πυρήνας της που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας 

(καύσιμη ύλη). 

 

2.4.1 Η σημασία της ελαιοκαλλιέργειας παγκοσμίως  

 

.Η καλλιέργεια της ελιάς, κατά το έτος 2019, σε όλη την υφήλιο καλύπτει έκταση 

περίπου 10,5 εκατομμυρίων εκταρίων (ha), με την Ευρώπη να κατέχει την πρώτη θέση με 

ποσοστό 48,17% (διάγραμμα 1) και ακολουθούν η Αφρική )32,22%) και η Ασία των 

(17,40%) (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC).  
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Διάγραμμα 1: Παγκόσμια ποσοστιαία (%) κατανομή των καλλιεργούμενων με ελαιόδεντρα 

εκτάσεων κατά το έτος 2019 (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC). 

 

Η οικονομική σημασία της ελιάς και του ελαιολάδου εμφανίζεται εξαιρετικά 

σημαντική για τις χώρες της Μεσογείου. Στον πίνακα 2 φαίνονται οι καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις σε εκτάρια (ha) γης, καθώς και την παραγωγή ελιών σε τόνους (tones) των δέκα 

κυριότερων ελαιοπαραγωγικών χωρών παγκοσμίως. Στον πίνακα αυτό, παρατηρείται ότι ο 

όγκος παραγωγής ακολουθεί όπως είναι αναμενόμενο το μέγεθος των εκτάσεων 

καλλιέργειας ελαιόδεντρων, με την Ισπανία να ηγείται στο χώρο με σημαντική διαφορά και 

την Τυνησία, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Ελλάδα να ακολουθούν. Σχεδόν αντίστοιχη, 

είναι και η παραγωγή ελαιοκάρπου. 

 

Πίνακας 2: Οι κυριότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες παγκοσμίως κατά το έτος 2018.  

Χώρα  Καλλιεργούμενες 

εκτάσεις σε 

εκτάρια (ha) 

Παραγωγή ελιών 

σε τόνους (tones) 

Ισπανία 2579001 9819569 

Τυνησία 1528028 768176 

Ιταλία 1147505 1877222 

Μαρόκο 1045186 1561465 

Ελλάδα 963120 860784 

Τουρκία 864428 1500467 

Συρία 700000 188982 

Αλγερία 431009 825467 

Πορτογαλία 361483 400000 

Λιβύη 268153 188255 

Πήγή: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC). 

 

Επίσης, παρατηρείται ότι ο όγκος παραγωγής ακολουθεί όπως είναι αναμενόμενο 

το μέγεθος των εκτάσεων καλλιέργειας ελαιόδεντρων, με την Ισπανία να ηγείται στο χώρο 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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με σημαντική διαφορά και την Ιταλία να ακολουθεί. Εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα, η οποία 

αν και έχει σχετικά μέση έκταση καλλιεργούμενων εκτάσεων ελαιόδεντρων σύμφωνα με τον 

πίνακα 2, παρόλα αυτά βρίσκεται στην 3η θέση σε όγκο παραγωγής ελαιολάδου με 208.900 

τόνους για το 2018. 

Η παγκόσμια παραγωγή Ελαιολάδου κατά το έτος 2018 ανέρχεται σε 3.574.336 

τόνους (tones). Η παραγωγή αυτή κατανέμεται κατά 70,71% στην Ευρώπη, κατά 16,66% 

στην Αφρική, κατά 9,92% στην Ασία και κατά 2,5% περίπου σε άλλες περιοχές του πλανήτη. 

 

 

Διάγραμμα 2: Παγκόσμια ποσοστιαία (%) κατανομή του παραγόμενου ελαιολάδου κατά το 

έτος 2018 (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC). 

 

Πίνακας 3 : Οι κυριότερες χώρες παραγωγής ελαιολάδου παγκοσμίως, κατά το έτος 2018  

Χώρες  Παραγωγή ελαιολάδου σε 

τόνους (tonos) 

Ισπανία 1790309 

Ελλάδα 327718 

Τυνησία 278300 

Ιταλία 277713 

Μαρόκο 174400 

Τουρκία 154326 

Συρία 118281 

Πορτογαλία 109443 

Αλγερία 96632 

Αίγυπτος 28800 

Σύνολο 3355922 
Πηγή: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC 

 

Στον Πίνακα 3, παρατηρείται ότι ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση στην 

παραγωγή ελαιοκάρπου, βρίσκεται στην 2η θέση διεθνώς στον όγκο παραγωγής ελαιολάδου 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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αμέσως μετά την Ισπανία. Αυτό σημαίνει ότι οι καλλιεργούμενες ποικιλίες στην Ελλάδα 

είναι αποδοτικότερες από αυτές την Ιταλίας, της Τυνησία και του Μαρόκου. 

Επίσης, στο Πίνακα 4 παρατηρείται ότι η παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα από 

το 2009 έως το 2019 είναι σχεδόν σταθερή περίπου στους 320.000 τόνους. Στην Τυνησία για 

το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρείται μεγάλη αύξηση της παραγωγής από τους 160.000 

τόνους το 2009 στους 278.300 για το 2019. Αντιθέτως, η παραγωγή της Ιταλία για το ίδιο 

χρονικό διάστημα υποδιπλασιάστηκε από τους 607.000 τόνους το 2009 στους 277.713 

τόνους παραγωγής ελαιολάδου το 2019. Τέλος, με εξαίρεση το 2013 η Ισπανία έχει μια 

συνεχή ανοδική πορεία στον όγκο παραγωγής ελαιολάδου από 1.004.687 τόνους το 2009 σε 

1.790.309 τόνους παραγωγής το 2019. Αυτό φαίνεται και στο διάγραμμα 3 για την Ελλάδα, 

την Ισπανία, την Τυνησία και την Ιταλία για το χρονικό διάστημα 2008-2018. 

 

Πίνακας 4: Παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα, Τυνησία, Ιταλία και Ισπανία κατά την 

δεκαετία 2008-2018. 

 Παραγωγή ελαιολάδου σε τόνους (tones) 

Έτος Ελλάδα Τυνησία Ιταλία Ισπανία 

2009 328273 160000 607000 1044687 

2010 305000 150000 517460 1384383 

2011 306900 174600 526778 1395210 

2012 357200 112400 541760 1567523 

2013 331946 192600 505915 652687 

2014 298800 188500 463700 1765248 

2015 251431 179700 294914 839788 

2016 333307 301400 488214 1390865 

2017 328021 140800 298790 1281738 

2018 311727 188600 411159 1238629 

2019 327718 278300 277713 1790309 
Πηγή: http://www.fao.org/faostat/en/#data/Q. 

 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/Q
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Διάγραμμα 3: Μεταβολή του παραγόμενου ελαιολάδου στην Ελλάδα, Τυνησία, Ιταλία και 

Ισπανία κατά την δεκαετία 2008-2018 (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC). 

 

2.4.2 Η σημασία της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα 

 

Στο διάγραμμα 4 καταγράφεται η συνολική παραγωγή βρώσιμων ελιών, 

ελαιοποήσιμων ελιών και ελαιολάδου στην Ελλάδα κατά το έτος 2018. Παρατηρείται ότι η 

παραγωγή βρώσιμων ελιών σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2011 έως το 2018, ενώ αντίθετα 

η παραγωγή ελαιολάδου όπως είδαμε και πριν είναι σχετικά σταθερή. Αντίστοιχα, οι 

ελαιοποιήσιμες ελιές με εξαίρεση το έτος 2016, όπου παρατηρήθηκε μεγάλη πτώση 

παραγωγής, έχουν σχετικά σταθερή παραγωγή. 

 

 

Διάγραμμα 4: Συνολική παραγωγή βρώσιμων ελιών, ελαιοποήσιμων ελιών και ελαιολάδου 

στην Ελλάδα κατά το έτος 2018 (https://www.statistics.gr/el/statistics/agr). 

 

https://www.statistics.gr/el/statistics/agr
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Στον ακόλουθο πίνακα 5 παρατηρείται ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει την 

μεγαλύτερη παραγωγή καλλιεργούμενων εκτάσεων ελαιόδεντρων στην Ελλάδα, με την 

Κρήτη και την δυτική Ελλάδα να ακολουθούν με σημαντική διαφορά. Ακόμα, παρατηρείται 

ότι η παραγωγή επιτραπέζιων ελιών είναι αυξημένη στην Κεντρική Μακεδονία και στη 

Δυτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο να ακολουθεί με σχεδόν το 1/3 της παραγωγής αυτών 

των περιοχών. Επίσης, η παραγωγή ελαιοποιήσιμων ελιών είναι αυξημένη στη δυτική 

Ελλάδα, με την Κρήτη και την Πελοπόννησο να ακολουθούν. Τέλος, η παραγωγή 

ελαιολάδου σε τόνους είναι μεγαλύτερη στην Κρήτη με 144.874 τόνους παραγωγής και 

ακολουθεί η Πελοπόννησος με 102.800 τόνους παραγωγής. Η δυτική Ελλάδα και οι 

υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας έχουν αρκετά μικρότερη παραγωγή με τη δυτική Ελλάδα 

να αγγίζει περίπου τους 33.000 τόνους παραγωγής. 

 

Πίνακας 5: Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με ελαιόδεντρα και η παραγωγή επιτραπέζιων 

ελιών, ελαιοποιήσιμων ελιών και ελαιολάδου στην Ελλάδα κατά το έτος 2018 ανά 

περιφέρεια. 

Περιφέρεια  

Καλλιεργούμενες 

εκτάσεις με 

ελαιόδεντρα σε 

στρέμματα (str) 

Παραγωγή 

Επιτραπέζιων 

ελιών σε τόνους 

(tones) 

Παραγωγή  

Ελαιοποιήσιμων 

ελιών σε τόνους 

(tones) 

Παραγωγή 

ελαιολάδου 

σε τόνους 

(tones) 

Πελοποννήσου 2197975 21709 669695 102800 

Κρήτης 1899232 1238 720047 144874 

Δυτικής Ελλάδας 838451 46845 199987 33367 

Ελλάδας 816181 74202 105816 19085 

Βορείου Αιγαίου 538125 342 38336 13400 

Κεντρικής Μακεδονίας 394206 72591 37187 6187 

Ιονίων Νήσων 335074 1864 240168 14322 

Θεσσαλίας 269556 11645 55152 6328 

Ηπείρου 171142 20172 36434 4019 

Αττικής 154497 157 31893 4429 

Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης 

152824 22334 38755 4573 

Νοτίου Αιγαίου 150670 394 44063 14649 

Δυτικής Μακεδονίας 3074 91 81 0 

Πηγή: https://www.statistics.gr/el/statistics/agr 

 

2.4.3 Η κατανάλωση ελαιολάδου παγκοσμίως 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα 5 φαίνεται η παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου κατά 

την τελευταία πενταετία σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, ΔΣΕ (International 

Olive Council, IOC). Με πράσινο χρώμα είναι τα μέλη της Ε.Ε. με ποσοστό περίπου στο 

https://www.statistics.gr/el/statistics/agr
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50% για το διάστημα 2016-2021, με ροζ χρώμα τα άλλα μέλη του IOC με ποσοστό περίπου 

στο 20% για το ίδιο διάστημα, και τέλος, με μπλε χρώμα τα μη μέλη του IOC με ποσοστό 

περίπου στο 30% για την ίδια χρονική περίοδο. 

 

 

Διάγραμμα 5: Παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου κατά την τελευταία πενταετία 

σύμφωνα με τον Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, ΔΣΕ (International Olive Council, IOC). 

 

 

Διάγραμμα 6: Κατανάλωση σε κιλά (kg) ελαιολάδου ανά α) κάτοικο - μέλος του ΔΣΕ 

(IOC), β) κάτοικο - μέλος του ΔΣΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και γ) κάτοικο - μη 

μέλος του ΔΣΕ. 

 

Στο διάγραμμα 6 παρατηρείται την κατανάλωση σε κιλά (kg) ελαιολάδου ανά:  

α) κάτοικο - μέλος του ΔΣΕ (IOC): στην κατηγορία αυτή παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη 

κατανάλωση καταγράφεται στην γειτονική Αλβανία με ετήσια κατανάλωση 4,5 κιλά ανά 

κάτοικο, με το Μαρόκο να ακολουθεί με 4,1 κιλά ανά κάτοικο και την Τυνησία με 3,4 κιλά. 
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β) κάτοικο - μέλος του ΔΣΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): στην κατηγορία αυτή 

παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση καταγράφεται στην Ελλάδα με ετήσια 

κατανάλωση 11,5 κιλά ανά κάτοικο, με την Ισπανία να ακολουθεί με 10,6 κιλά ανά κάτοικο 

και την Ιταλία με 7,5 κιλά ανά κάτοικο. 

γ) κάτοικο - μη μέλος του ΔΣΕ: στην κατηγορία αυτή παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη 

κατανάλωση καταγράφεται στην Συρία με ετήσια κατανάλωση 4,4 κιλά ανά κάτοικο, με το 

Αυστραλία να ακολουθεί με 2 κιλά ανά κάτοικο και την Ελβετία με 1,7 κιλά ανά κάτοικο. 

 

2.4.4 Εισαγωγές – εξαγωγές ελαιολάδου 

 

Στο διάγραμμα 7, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ύψος εξαγωγών για το έτος 2018 

καταγράφεται στην Ισπανία το οποίο ξεπερνά τους 900.000 τόνους! Με μεγάλη διαφορά 

ακολουθεί η Ιταλία με περίπου 300.000 τόνους, η Τυνησία με περίπου 200.000 τόνους και η 

Ελλάδα με 180.000 τόνους περίπου. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ελαιολάδου αγγίζουν τους 

500.000 τόνους για την Ιταλία, περίπου τους 300.000 τόνους για τις Η.Π.Α. και τις 120.000 

τόνους για την Ισπανία (στοιχεία 2018). 

 

 

Διάγραμμα 7: Εισαγωγές και εξαγωγές ελαιολάδου παγκοσμίως, κατά το έτος 2018 

(http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC). 

 

Ακόμα στο διάγραμμα 8, φαίνεται τη σχέση μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών στην 

Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 2010-2018. Παρατηρείται ότι το 2014 είχαμε τις μικρότερες 

εξαγωγές τις περισσότερες εισαγωγές, αντίστοιχα. 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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Διάγραμμα 8: Εισαγωγές και εξαγωγές ελαιολάδου από την Ελλάδα, κατά τα έτη 2010-18 

(http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC). 

 

2.5 Βοτανικά χαρακτηριστικά του δέντρου της ελιάς 

 

Η ελιά (Olea europaea L) ανήκει στην οικογένεια των Ελαιοειδών Oleaceae και 

απαντάται, όπως προαναφέρθηκε, σε αφθονία στην χώρα μας. Το κύριο χαρακτηριστικό του 

γένους Olea είναι η μακροζωία και η διατήρηση της παραγωγικότητας του. Ο καρπός που 

φέρει, ονομάζεται ομοίως ελιά και το έλαιο που προέρχεται από αυτόν είναι το γνωστό σε 

όλους ελαιόλαδο (Γιαννακοδήμος Δ., 2016). 

Το γένος Olea περιλαμβάνει αρκετά είδη και ποικιλίες. Τα δύο κυριότερα που 

απαντώνται στην Ελλάδα είναι η ελαία η αγρία (Olea sylvestris), κοινώς αγρελιά ή αγρελίδι 

και η ελαία η ευρωπαϊκή (Olea europaea) ή κοινή, το συνηθέστερα καλλιεργούμενο είδος 

ανά τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας.  

Το δέντρο της ελιάς είναι αειθαλές, αιωνόβιο και  ύψος του κυμαίνεται από 5 έως 

20 μέτρα. Ο κορμός της ελιάς είναι οζώδης και καλύπτεται από τεφρόφαιο φλοιό. Τα φύλλα 

του είναι αντίθετα, με σχήμα λογχοειδές, όψη δερματώδη και χρώματος σκουροπράσινου 

στην άνω επιφάνεια και αργυρόχροου στην κάτω αντίστοιχα. Φέρει άνθη λευκωπά, πολύ 

μικρά σε μέγεθος και μονοπέταλα, που σχηματίζουν ταξιανθία βότρυος και εμφανίζονται 

προς το τέλος Μαΐου, ενώ ο καρπός ωριμάζει και συλλέγεται κατά τα τέλη του φθινοπώρου 

και αρχές του χειμώνα (Ποντικης Κ.2000). 

 

 

 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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2.6 Περιγραφή και συστατικά του ελαιοκάρπου 

 

2.6.1 Χαρακτηριστικά του ελαιοκάρπου 

 

Ο καρπός έχει ωοειδές σχήμα, και αποτελείται από τα ακόλουθα τρία μέρη:  

α) Επιδερμίδα ή Φλοιός (epicarp),  

β) Σάρκα ή Μεσοκάρπιο (mesocarp) και  

γ) Πυρήνας (endocarp).  

Ο φλοιός και το μεσοκάρπιο του καρπού αντιπροσωπεύουν περίπου το 65 - 85% 

του συνολικού βάρους των καρπών, ενώ το ενδοκάρπιο (πυρήνας ή κουκούτσι) μπορεί να 

κυμαίνεται από 15 έως 35%. 

 

Σχήμα 1: Σχηματική προβολή τμημάτων του καρπού της ελιάς (Martins & Kiritsakis, 2017). 

 

Το μέγεθος του καρπού της ελιάς επηρεάζεται από πολλούς γενετικούς, 

περιβαλλοντικούς και καλλιεργητικούς παράγοντες. Έτσι ο καρπός της ελιάς διαφέρει από 

ποικιλία σε ποικιλία (Κυριτσάκης, 2007). 

Με βάση τα χαρακτηριστικά των καρπών και κυρίως την περιεκτικότητα σε 

ελαιόλαδο και σε ζάχαρα, το μέγεθος του καρπού και τη σχέση σάρκας προς πυρήνα οι 

ποικιλίες της ελιάς μπορούν να καταταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ποικιλίες ελιάς που ο 

ελαιόκαρπος χρησιμοποιείται για την παραγωγή ελαιολάδου π.χ. Κορωνέικη, 

Λαδολιά. 

• Επιτραπέζιες ποικιλίες: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ποικιλίες όπου ο καρπός 

χρησιμοποιείται για επιτραπέζια κατανάλωση π.χ. Καλαμών, Αμφίσσης. 
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2.6.2 Συστατικά του ελαιοκάρπου 

 

Τα κύρια συστατικά του ελαιοκάρπου είναι τα εξής: 

Νερό: Το πιο σημαντικό συστατικό του καρπού, το οποίο αντιπροσωπεύει το 70–75% του 

νωπού βάρους και συσσωρεύεται κυρίως στα χυμοτόπια. Μέσα στο νερό του κυτταρικού 

χυμού βρίσκονται διαλυμένα τα σάκχαρα, τα οργανικά οξέα, οι τανίνες, η ελευρωπαΐνη και 

άλλα συστατικά. Η ποσότητα του νερού που περιέχεται στον ελαιόκαρπο εξαρτάται από το 

στάδιο ανάπτυξής του την ποικιλία και τις συνθήκες που επικρατούν κατά την ωρίμανση  

Ελαιόλαδο: Η περιεκτικότητα του λαδιού ή γενικότερα των λιπαρών ουσιών στον καρπό 

ανέρχεται σε ποσοστό 17-30% του βάρους του. Το λάδι είναι αδιάλυτο στο νερό, αποτελεί 

κύρια πηγή θερμίδων και επηρεάζει την συνεκτικότητα της σάρκας του ελαιοκάρπου. Όσο 

αυξάνεται η ελαιοπεριεκτικότητα τόσο ελαττώνεται η περιεκτικότητα σε νερό, ώστε το 

άθροισμα και των δυο να είναι σχεδόν σταθερό, αφού τα δυο αυτά συστατικά βρίσκονται σε 

ανταγωνισμό. 

Σάκχαρα: Απλά σάκχαρα απαντώνται στον καρπό της ελιάς (γλυκόζη, φρουκτόζη, μονόζη, 

γαλακτόζη, σακχαρόζη). Η ποσότητα των σακχάρων του καρπού έχει ιδιαίτερη σημασία για 

τις βρώσιμες ποικιλίες όπου μεγάλη ποσότητα σακχάρων είναι επιθυμητή στην περίπτωση 

πράσινων ελιών τύπου Ισπανίας. 

Πρωτεΐνες: Το ποσοστό των πρωτεϊνών στον ελαιόκαρπο είναι μικρό και ανέρχεται περίπου 

στο 1,5 % του βάρους της ελαιομάζας, το οποίο ελαττώνεται ακόμη περισσότερο κατά την 

επεξεργασία του ελαιόκαρπου. Στις πρωτεΐνες του ελαιόκαρπου περιέχονται όλα σχεδόν τα 

αμινοξέα (αργινίνη, ασπαρμικό οξύ, γλουταμικό οξύ κ.α.) που απαντώνται στους άλλους 

φυτικούς ιστούς. 

Οργανικά συστατικά: Τα κύρια οργανικά συστατικά που έχει ο καρπός της ελιάς είναι κυρίως 

οξέα όπως το ελαϊκό, το οξαλικό, το μηλονικό, το φουμαρικό, το γαλακτικό, το τρυγικό, το 

μηλικό και το κιτρικό οξύ. Τα οξέα του καρπού της ελιάς συμπαρασύρονται κατά την 

επεξεργασία του καρπού και μεταφέρονται στα απόνερα μαζί με άλλα υδατοδιαλυτά 

συστατικά 

Ανόργανα συστατικά: Διαλυμένα στον κυτταρικό χυμό αλλά και ενωμένα με πηκτίνες και 

άλλα συστατικά του κυττάρου. Συμμετέχουν ως δομικά υλικά και εξασφαλίζουν την 

ρυθμιστική ικανότητα στο μεσοκάρπιο του ελαιόκαρπου. Στη σάρκα του καρπού της ελιάς 

απαντώνται ανόργανα στοιχεία όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο, το κάλιο κ.ά. Το κάλιο 

βρίσκεται σε μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με τα άλλα ανόργανα στοιχεία. 
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Χρωστικές ουσίες: Αφενός λιποδιαλυτές, όπως χλωροφύλλη α και β,  καροτίνια και 

υδατοδιαλυτές αφετέρου, όπως ανθοκυανίνες. Ο πράσινος καρπός περιέχει χλωροφύλλες, ο 

φυσικά ώριμος καρπός περιέχει ανθοκυανίνες (τουλάχιστον 6) και ο μαύρος καρπός περιέχει 

μελανίνες οι οποίες σχηματίζονται από την οξείδωση των φαινολικών ουσιών. 

Ελευρωπαΐνη: Είναι το κύριο συστατικό του καρπού στο οποίο οφείλεται η πικρή γεύση του. 

Απαντάται επίσης στο ελαιόλαδο, στα φύλλα της ελιάς και γενικότερα σε όλα τα μέρη του 

ελαιόδεντρου. Η ελευρωπαιν̈́η είναι μια πολυφαινόλη και ανήκει σε μια ομάδα παραγώγων 

της κουμαρίνης τα οποία ονομάζονται ιριδοειδή. Βρίσκεται σε σημαντικό ποσοστό στον 

άγουρο ελαιόκαρπο, ενώ στον ώριμο η περιεκτικότητά της είναι μικρότερη και στον 

υπερώριμο περιορίζεται σε χαμηλό έως μηδενικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια αποθήκευσης 

του ελαιόλαδου μειώνεται η πικρή γεύση κάτι το οποίο οφείλεται στην ενζυματική υδρόλυση 

του πικρού συστατικού της ελευρωπαΐνης Είναι αδιάλυτη στο ελαιόλαδο και απομακρύνεται 

κατά την επεξεργασία με τα φυτικά υγρά (απόνερα). 

Πηκτίνες: Οι πηκτίνες, και ιδιαίτερα η πρωτοπηκτίνη, ευθύνονται για τη συνεκτικότητα της 

σάρκας (Κυριτσάκης, 2007). 

Η σύσταση του ελαιόκαρπου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ποικιλία, το 

στάδιο ωρίμανσης και την απόδοση ελαιολάδου ανά 100 κιλά καρπών η οποία κυμαίνεται 

κατά μέσο όρο σε περίπου 19 κιλά ελαιολάδου / 100 κιλά καρπού, ανάλογα με την ποικιλία, 

το έτος, το στάδιο ωρίμανσης των καρπών κ.τ.λ.. 
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3 ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

"Ελαιόλαδο" χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της ελιάς 

της Ευρωπαϊκής (Οlea europea) με μέσα αποκλειστικά μηχανικά και μεθόδους ή 

επεξεργασίες οπωσδήποτε φυσικές, σε θερμοκρασίες που να μην προκαλούν αλλοίωση του 

ελαίου. 

Το ελαιόλαδο είναι ένα εξαιρετικό μονοακόρεστο έλαιο και η κύρια πηγή λιπιδίων 

της μεσογειακής διατροφής, καθώς περιέχει πολλές βιοδραστικές ενώσεις εξαιρετικής 

διατροφικής και αισθητηριακής ποιότητας. Οι ελιές για το ελαιόλαδο χαρακτηρίζονται από 

μικρό μέγεθος, υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (> 20%) και καλή γεύση και άρωμα (Ilarioni 

& Proietti, 2014).  

Διάφορες μελέτες έχουν θεωρήσει τις ελιές και το ελαιόλαδο ως «λειτουργικά 

τρόφιμα» ή / και «φάρμακα τροφίμων» (Gunstone, 2011). Τα συστατικά του εμφανίζουν 

πολλαπλά βιολογικά ευεργετήματα προστασίας για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως 

πρόληψη της παχυσαρκίας, οξειδωτικό στρες, στεφανιαίες και άλλες καρδιακές διαταραχές, 

διαβήτη, φλεγμονές, υπέρταση αίματος, οστεοπόρωση, δερματίτιδα, ορισμένους τύπους 

κακοήθων όγκων (καρκίνος) και άλλα (Estruch et al. 2013). 

Το τυποποιημένο ελαιόλαδο, διατίθεται στην αγορά σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες, Εξαιρετικό παρθένο Ελαιόλαδο, Παρθένο Ελαιόλαδο, Ελαιόλαδο και 

Εξευγενισμένα Ελαιόλαδα και Παρθένα Ελαιόλαδα & Πυρηνέλαιο, οι οποίες πρέπει να 

αναγράφονται στη συσκευασία του, αλλά και τύπους ελαιολάδων με ιδιαιτερότητες, με 

λιγότερη ή περισσότερη επεξεργασία όπως το Αγουρέλαιο, τα ελαιόλαδα βιολογικής 

καλλιέργειας και τα αρωματικά ελαιόλαδα (Ρέππας, 2012. 

 

3.1 Ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου 

 

Σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013 

προβλέπονται η περιγραφή και ο ορισμός των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων που 

διατίθενται στο εμπόριο στο εσωτερικό κάθε κράτους µέλους, καθώς και όσον αφορά τις 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες. Η χρήση των 

περιγραφών και των ορισμών του ελαιολάδου και του πυρηνελαίου που εμφαίνονται στο του 

εν λόγω κανονισμού είναι υποχρεωτική όσον αφορά την εμπορία των εν λόγω προϊόντων 

εντός της Κοινότητας, καθώς και στο εμπόριο με τρίτες χώρες, εφόσον είναι συμβατή με 
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διεθνείς υποχρεωτικούς κανόνες. Μόνον οι παρακάτω κατηγορίες ελαιολάδου επιτρέπεται 

να διακινούνται και να πωλούνται ενδοκοινοτικά σε επίπεδο λιανικού εμπορίου εφόσον 

περιγράφονται και ορίζονται ως εξής: 

• Παρθένο ελαιόλαδο 

Έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές 

επεξεργασίες, με συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν 

υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της φυγοκέντρισης και 

της διήθησης. Εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται με διαλύτες, με βοηθητικές ύλες 

παραλαβής που έχουν χημική ή βιοχημική δράση, ή με μεθόδους επανεστεροποίησης ή 

πρόσμειξης με έλαια άλλης φύσης. Τα έλαια αυτά κατατάσσονται και ταξινομούνται 

αναλυτικά με τις ακόλουθες ονομασίες: 

1. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο: Το ελαιόλαδο, του οποίου η περιεκτικότητα σε 

ελεύθερα λιπαρά οξέα (οξύτητα), δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g (0,8%) και τα 

άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την 

κατηγορία αυτή. 

2. Παρθένο ελαιόλαδο: Το ελαιόλαδο η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 2,0% και 

τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την 

κατηγορία αυτή. 

3. Ελαιόλαδο Λαμπάντε: Το ελαιόλαδο του οποίου η οξύτητα είναι μεγαλύτερη του 

2,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

για την κατηγορία αυτή. 

• Εξευγενισμένο ελαιόλαδο 

Το ελαιόλαδο που λαμβάνεται από τον εξευγενισμό παρθένων ελαιολάδων, η οξύτητα του 

οποίου δεν υπερβαίνει το 0,3 % και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

• Ελαιόλαδο-αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα 

Το έλαιο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιολάδου και παρθένων 

ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 

1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την 

κατηγορία αυτή. 

• Ακατέργαστο πυρηνέλαιο 

Το έλαιο που λαμβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς, κατόπιν επεξεργασίας με διαλύτες ή 

με φυσικά μέσα ή το έλαιο που αντιστοιχεί (με εξαίρεση ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά) σε ελαιόλαδο λαμπάντε. 
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• Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο 

Το έλαιο που λαμβάνεται από τον εξευγενισμό του ακατέργαστου πυρηνελαίου, η οξύτητα 

του οποίου δεν υπερβαίνει το 0,3% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

• Πυρηνέλαιο 

Το έλαιο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων 

ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 

1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την 

κατηγορία αυτή. 

Εκτός των παραπάνω κατηγοριών στην αγορά διατίθενται:  

• Αγουρέλαιο  

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο του πρώτου άγουρου καρπού της ελιάς, έχει πλούσια, 

φρουτώδη, πικάντικη οσμή αλλά και χαρακτηριστική πικρή γεύση. Όλα του τα 

χαρακτηριστικά «ξεχειλίζουν» νεότητα, ορμή και έντονη προσωπικότητα. Συνήθως 

διατίθεται σε περιορισμένη ποσότητα και συλλέγεται από τις καλύτερες ελιές. Ελιές 

άγουρες, μαζεμένες με το χέρι και όχι από ραβδισμό ή πτώση. Λόγω της σπάνιας 

«ιδιοσυγκρασίας» του, το αγουρέλαιο έχει και περιορισμένη διάρκεια ζωής, 9 μήνες έχει ο 

καταναλωτής στην διάθεσή του για να απολαύσει αυτή την άγουρη πλευρά της ζωής! Το 

Αγουρέλαιο, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά από τη φύση του συνδυάζει την ανώτερη γεύση με 

την υψηλή βιολογική αξία. 

• Ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας 

Είναι το λάδι που προέρχεται από ελαιώνες όπου εφαρμόζονται οι αυστηροί κανόνες για τις 

βιολογικές καλλιέργειες. Εκεί δεν έχουν θέση ούτε τα λιπάσματα, ούτε οι ψεκασμοί, ούτε 

και κανένα είδος επεξεργασίας κατά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, τη διατήρησή του και 

την εμφιάλωση του ελαιολάδου. Στην ετικέτα των βιολογικών προϊόντων πρέπει να 

αναγράφεται απαραιτήτως ο αριθμός έγκρισης και πιστοποίησης από αναγνωρισμένους 

οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης. 

 

3.2 Ποσότητα ελαιολάδου 

 

Ως ποιότητα θεωρείται "το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας ή ενός 

προϊόντος, που ικανοποιούν εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες". Στο ελαιόλαδο η 

ποιότητα περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους. Αυτές οι παράμετροι είναι που καθορίζουν την 
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ανταγωνιστικότητά του. Γενικά, το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που μπορεί πολύ εύκολα να 

νοθευτεί. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος νοθείας είναι με σπορέλαια, καθώς και με ζωικά λίπη 

και εστέρες και παρατηρείται κυρίως όταν το ελαιόλαδο διατίθεται χύμα στην αγορά. Η 

ποιοτική κατάταξη του ελαιολάδου ακολουθεί διεθνείς σταθερές που συμβάλλουν στην 

τελική αξιολόγησή του όπως: 

• Το χρώμα 

• Η παχύτητα 

• Η διαύγεια 

• Η οσμή-γεύση 

• Η οξύτητα 

 

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά ποιότητας ελαιολάδου ανά κατηγορία 

Κατηγορία 

Οξύτητα Υπεροξείδιο 

 

Index 

mEq 02/ kg 

Οργανοληπτική 

αξιολόγηση, 

Median 

Defect {Md) 

Οργανοληπτικ

ή αξιολόγηση, 

φρουτώδες 

Median (M ) 

Απορροφη

τικότητα 

UV at 

K232 

Απορροφητικ

ότητα UV at 

K210 

Εξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο 
≤ 0,8 ≤ 20 Md = 0 Mf> 0 ≤ 2,50 ≤ 0,22 

παρθένο 

ελαιόλαδο 
≤ 2,0 ≤ 20 Md ≤ 3,5 Mf> 0 ≤ 2,60 ≤ 0,25 

Ελαιόλαδο Λάμπα >2,0 - Md  > 3,5 - - 
 

Εξευγενισμένο 
ελαιόλαδο 

≤ 0,3 ≤ 5 - - - ≤ l.10 

Το ελαιόλαδο 

αποτελείται από 
εξευγενισμένα και 

παρθένα 

ελαιόλαδα 

≤ 1,0 ≤ 15 - - - ≤ 0,90 

Εξευγενισμένο 

ελαιόλαδο 
- ≤ 0,3 - - - ≤ 2,00 

Λάδι 
υπολειμμάτων 

ελιάς 

- ≤ 1,0 - - - ≤ l,70 

Πηγή: Κανονισμός 61/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Union, 2011). 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για 

την παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου, οι παραγωγοί θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή στα ακόλουθα: 

• ο ελαιόκαρπος θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστο στάδιο ωριμότητας, να έχει δηλαδή 

μαύρο – ιώδες χρώμα, 

• ο καρπός που μαζεύεται με ραβδισμό, κτένισμα κλπ θα πρέπει να ελαιοποιείται σε 

σύντομο χρονικό διάστημα από τη συλλογή, 

• ο καρπός που μαζεύεται με δίχτυα, μετά από φυσική πτώση, δεν θα πρέπει να 

αφήνεται στα δίχτυα για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
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• η μεταφορά του ελαιοκάρπου και η διατήρησή του πριν την ελαιοποίηση δεν θα 

πρέπει να γίνεται σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πτωχού αερισμού, 

• η μεταφορά του θα πρέπει να γίνεται με πλαστικά κιβώτια, τα οποία θα πρέπει να 

τοποθετούνται σε δροσερό μέρος μέχρι να οδηγηθεί ο καρπός για ελαιοποίηση, 

• το ελαιουργείο που θα προτιμηθεί θα πρέπει να έχει καλές προδιαγραφές κατασκευής 

και λειτουργίας, 

• η διατήρηση του ελαιολάδου θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα ανοξείδωτα μέσα 

και αποθήκες με χαμηλές θερμοκρασίες, 

• τα δοχεία συσκευασίας θα πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαφανή και 

αεροστεγή – κλειστά. 

 

3.3 Χημική σύσταση ελαιολάδου 

 

Τα συστατικά του ελαιολάδου όλων των κατηγοριών μπορούν να χωριστούν σε 

τρεις ομάδες: 

• Τα γλυκερίδια ή ορθότερα τις ακυλογλυκερίνες (τρι-, δι-, µονο-). 

• Τις λιποδιαλυτές ουσίες µε µόριο είτε απολικό, είτε αµφιπαθές κατά Hartley (1936) 

ή αµφιφιλικό κατά Winsor (1948). 

• Τις υδατοδιαλυτές ουσίες. 

Οι τελευταίες, παρότι αδιάλυτες στο λάδι, δεν μεταφέρονται στο σύνολό τους στα 

φυτικά υγρά, γιατί ένα ποσοστό τους μικρότερο ή μεγαλύτερο κατά περίπτωση, 

κατακρατείται μηχανικά από το λάδι ή βάσει ισοζυγίου που εγκαθίσταται μεταξύ της 

λιπαρής και της υδάτινης φάσεως. 

Κατά άλλη κατάταξη, εξίσου ή περισσότερο δόκιµη, τα συστατικά του ελαιόλαδου 

κατατάσσονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: 

• Τα συστατικά του σαπωνοποιηµένου κλάσματος του λαδιού. 

• Τα συστατικά του µη σαπωνοποιηµένου (ασαπωνοποίητου) κλάσματος του λαδιού. 

Η θρεπτική και λειτουργική αξία του παρθένου ελαιολάδου (VOO) αποδίδεται 

κυρίως στη μεγάλη περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (MUFAs) (ελαϊκό οξύ) 

και στην παρουσία δευτερευόντων αλλά πολύτιμων συστατικών, όπως αλειφατικές και 

τριτερπενικές αλκοόλες, στερόλες, υδρογονάνθρακες (σκουαλένιο), πτητικές ενώσεις, 

τοκοφερόλες (α-τοκοφερόλη), χλωροφύλλες, καροτενοειδή (β-καροτένιο και λουτεΐνη) με 

εξαιρετικά αντιοξειδωτικά οφέλη (Ghanbari et al. 2012).  
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Το ελαιόλαδο αποτελείται κυρίως από τριακυλογλυκερόλες (TAGs) που 

αντιπροσωπεύουν το 98-99% της συνολικής του σύνθεσης. Το υπόλοιπο 1-2% δεν είναι 

σαπωνοποιήσιμο και περιλαμβάνει φαινόλες, τοκοφερόλες, στερόλες, φωσφολιπίδια, 

κηρούς, σκουαλένιο (SQ) και άλλους υδρογονάνθρακες. Η χημική σύνθεση του παρθένου 

ελαιολάδου επηρεάζεται από γενετικούς παράγοντες και από τις περιβαλλοντικές 

(επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και κλιματολογικές) συνθήκες. Επομένως, η περιοχή 

παραγωγής είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

ελαιολάδου (Dammak et al. 2015). 

Τα χαρακτηριστικά και τα όρια των φυσικών και χημικών δεικτών και τιμών, καθώς 

και η σύνθεση των λιπαρών οξέων για τις διάφορες ποιότητες παρθένων ελαιόλαδων που 

παράγονται σε κάθε ελαιοκαλλιεργητική περιοχή, καθορίζονται κατά την έναρξη και κοντά 

στο έτος παραγωγής του ελαιολάδου, και δημοσιεύονται κάθε χρόνο στα εθνικά αρχεία 

ευρετηρίου λαδιού. Η επέκταση της καλλιέργειας ελιάς σε χώρες του Νότιου ημισφαιρίου 

(Αυστραλία, Αργεντινή, Νέα Ζηλανδία και Νότια Αφρική) καθώς και στην Καλιφόρνια ήταν 

η αιτία μιας πρόσφατης έρευνας του IOC σχετικά με τη σύνθεση λιπαρού οξέος του 

παρθένου ελαιολάδου που παράγεται διεθνώς. Ο καθορισμός του ανώτατου επιπέδου για το 

λινολενικό οξύ έχει υψηλή προτεραιότητα, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης 

νοθείας (Mailer, 2005).  

Ελαφρές αποκλίσεις στα νέα εξεταζόμενα πρότυπα από την τυχαία κατανομή 

λιπαρών οξέων στο τμήμα της γλυκερόλης στο ελαιολάδου έχουν βρεθεί χρησιμοποιώντας 

προηγμένες χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές διαδικασίες. Χαμηλότερες ποσότητες 

ελαϊκού και υψηλότερες ποσότητες λινελαϊκού οξέος βρέθηκαν σε σύγκριση με εκείνες που 

ελήφθησαν από υπολογισμούς με βάση το θεωρητικό τυχαίο δείγμα. Οι αποκλίσεις 

εξαρτώνται από τη συνολική ποσότητα ελαϊκού ή λινελαϊκού οξέος στο λάδι. Όπως και άλλα 

φυτικά έλαια, το ελαιόλαδο έχει υψηλή συγκέντρωση ελαϊκού οξέος και χαμηλή 

συγκέντρωση παλμιτικού (≤ 2%) και στεατικών οξέων από τα μόρια τριακυλογλυκερόλης 

(Vlahov, 2005).  

Οι τριακυλογλυκερόλες που βρίσκονται σε σημαντικές αναλογίες στο ελαιόλαδο 

αναλύονται σε OOO (40-59%), POO (12-20%), OOL (12,5-20%), POL (5,5-7%) και SOO 

(3-7%). Μικρότερες ποσότητες POP, POS, OLnL, LOL, OLnO, PLL, PLnO και LLL 

καταγράφονται, επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό 282 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 

1998. Δεν έχουν αναφερθεί πλήρως κορεσμένα τμήματα και το ίδιο ισχύει και για τα 

τριακόρεστα λιπίδια που περιέχουν λινολενικό οξύ. Τα στεατικά και παλμιτικά οξέα 

απουσιάζουν από τη θέση των ακόρεστων ειδών (τριαακόρεστα και τετραακόρεστα) ή από 
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το μόριο του ελαιολάδου, όταν υπάρχουν περισσότεροι από πέντε διπλοί δεσμοί (Boskou, 

1996). 

Η περιεκτικότητα σε τριλλυολίνη ή τριακυλογλυκερόλη ECN 42 (όπως διορθώθηκε 

πρόσφατα), η οποία χρησιμοποιείται ως δείκτης γνησιότητας από την ΕΕ, είναι το άθροισμα 

των ποσοτήτων LLL, PoPoPo, SLnLn, PoPoL, PPoLn, OLLn, PLLn και PoOLn 

(περιλαμβάνονται τα ισομερή θέσης) . Στο χρωματογράφημα RP-HPLC που δίνεται στον 

ίδιο κανονισμό, τα είδη τριακυλογλυκερόλης που αποδίδονται στις κορυφές σύμφωνα με τη 

σειρά κατάταξης είναι LLL, OLnL, PLnL, LOL, OLnO, PLL, PLnO, LOL, PLO, OOO, SLO, 

POO, POL, SOO , SLS και POS. Τα πρόσφατα προβλήματα νόθευσης στην ανίχνευση του 

ελαίου φουντουκιού ή του αμυγδάλου σε δείγματα ελαιολάδου αναζωογόνησαν το 

ενδιαφέρον για ενημέρωση των δεδομένων σύνθεσης τριακυλογλυκερόλης (Parcerisa et al. 

2000). 

Η παρουσία μερικών γλυκεριδίων στο ελαιόλαδο οφείλεται είτε σε ατελή 

βιοσύνθεση τρια-κυκλογλυκερόλης είτε σε υδρολυτικές αντιδράσεις. Στο παρθένο 

ελαιόλαδο, η συγκέντρωση των διακυλογλυκερολών (DG) κυμαίνεται από 1 έως 2,8%. Στο 

κλάσμα διακυλογλυκερόλης επικρατούν οι ενώσεις C-34 και C-36. Οι 

μονοακυλογλυκερόλες υπάρχουν σε πολύ μικρότερες ποσότητες (λιγότερο από 0,25%) ενώ 

το 1-είδος είναι σημαντικά υψηλότερο από τα αντίστοιχα 2-μονογλυκερίδια. Η αναλογία 

τους εξαρτάται από την οξύτητα του λαδιού. Οι συνθήκες αποθήκευσης επηρεάζουν, επίσης, 

την κατανομή των λιπαρών οξέων. Οι 1,2-διαλυγλυκερόλες που υπάρχουν στο φρέσκο 

ελαιόλαδο τείνουν να ισομερίζονται προς τις πιο σταθερές διακυλογλυκερόλες. Αυτή η 

αναδιάταξη παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ηλικία του λαδιού και τις συνθήκες 

αποθήκευσης. Η αναλογία των DG θεωρείται χρήσιμο κριτήριο για την παρακολούθηση και 

την καταγραφή της ποιότητας του ελαιολάδου (Spyrou et al., 2004). 

 

3.3.1 Μη σαπωνοποιήσιμα (ασαπωνοποίητα) συστατικά του ελαιολάδου 

 

Το μη σαπωνοποιήσιμο κλάσμα του ελαιολάδου (1-2%), περιέχει μικροσυστατικά 

που δεν σχηματίζουν σαπούνια, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σε μικρές ποσότητες, 

αυτό το κλάσμα είναι πολύ σημαντικό από θρεπτική, λειτουργική και αναλυτική άποψη για 

τον έλεγχο της αυθεντικότητας του λαδιού. Είναι γνωστό ότι το μη σαπωνοποιήσιμο κλάσμα 

είναι πολύ πλούσιο σε δευτερεύοντα συστατικά που ανήκουν σε διαφορετικές και 

συγκεκριμένες οικογένειες ενώσεων, τα περισσότερα με αναγνωρισμένη αντιοξειδωτική και 
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βιολογική δάση, όπως στερόλες, τοκόλες, τοκοφερόλες, SQ και πολυφαινόλες (Ruiz-

Aracama et al. 2017). 

Έτσι, υπάρχει μια πληθώρα λιπόφιλων ή αμφίφιλων μικροσυστατικών στο παρθένο 

ελαιόλαδο. Τα λεπτά αισθητικά χαρακτηριστικά αυτού του χυμού  καρπών ελιάς, που έχουν 

ένα μοναδικό άρωμα και γεύση με αξιοσημείωτες θρεπτικές, λειτουργικές και βιολογικές 

ιδιότητες, οφείλονται κυρίως στην παρουσία των δευτερευόντων συστατικών του, κυρίως 

πτητικών και φαινολικών ενώσεων. Στην πραγματικότητα, το φρουτώδες άρωμα του 

παρθένου ελαιολάδου υψηλής ποιότητας προέρχεται από την παρουσία πτητικών ενώσεων 

που σχηματίζονται από την οδό λιποξυγενάσης (LOX) από πολυαξουσικά (FA). Επιπλέον, 

τα φαινολικά συστατικά επηρεάζουν τη γεύση, ιδίως, τις θετικές πικρές και πικάντικες 

αισθητικές ιδιότητες και την οξειδωτική σταθερότητα στη διάρκεια ζωής και τις θρεπτικές 

και βιοδραστικές ιδιότητες του παρθένου ελαιολάδου (Keceli & Kamiloglu, 2017). 

Ακολούθως καταγράφονται αναλυτικά τα κυριότερα ασαπωνοποίητα συστατικά 

του ελαιολάδου και τα χαρακτηριστικά τους. 

α) Τοκοφερόλες α-Τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε): Βρίσκεται στο ελαιόλαδο σε επίπεδα που 

κυμαίνονται από 1,2 έως 43 mg / 100 g. Οι ποσότητες αυτών των μορίων που υπάρχουν στο 

λάδι αυξάνουν τη λειτουργική του δραστηριότητα (Escuderos et al. 2009). 

β) Υδρογονάνθρακες: Ο κύριος υδρογονάνθρακας που υπάρχει στα ελαιόλαδα είναι o C30H50. 

Αυτός ο πολυακόρεστος τριτερπενικός υδρογονάνθρακας είναι ένας βιοχημικός πρόδρομος 

των στερολών. Στεροειδείς υδρογονάνθρακες (στείρες ή στεραδιένια) με δύο διπλούς 

δεσμούς στο σύστημα δακτυλίου υπάρχουν σε ROOs, ενώ μικρές ποσότητες πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) έχουν ποσοτικοποιηθεί σε πυρηνέλαια ελαιολάδου. 

Το SQ του ελαιολάδου εμφανίζει αντικαρκινική δράση κατά διαφορετικών τύπων καρκίνου 

και προληπτική επίδραση στον καρκίνο του μαστού, ενεργώντας ως φυσικό αντιοξειδωτικό, 

αν και η αντιοξειδωτική του δράση χαρακτηρίζεται πολύ χαμηλή. Επιπλέον, το SQ μπορεί 

να είναι χρήσιμο για τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων. Παρατηρείται σε συγκέντρωση 

700 mg / 100 g με διακύμανση εύρους που κυμαίνεται μεταξύ 90 και 870 mg / 100 g. Αυτή 

η μεταβλητότητα μπορεί να οφείλεται σε ορισμένους αγρονομικούς παράγοντες όπως η 

ποικιλία, η ωρίμανση των καρπών και οι κλιματολογικές συνθήκες. Το SQ αντιπροσωπεύει 

περισσότερο από το 50% του μη σαπωνοποιήσιμου κλάσματος του ελαιολάδου (Gaforio et 

al. 2014). 

γ) Χρωστικές ουσίες: Οι χρωστικές ενώσεις στο ελαιόλαδο είναι υπεύθυνες για τον 

χαρακτηρισμό του παρθένου ελαιολάδου, το οποίο είναι το πρώτο αισθητηριακό 

χαρακτηριστικό που αξιολογείται από τους καταναλωτές. Τα ελαιόλαδα από την πρώιμη 
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συγκομιδή έχουν πρασινωπό χρώμα, ενώ αυτά από την τελευταία συγκομιδή έχουν σκούρο 

χρώμα (Moyano et al. 2010). 

δ) Καροτενοειδή: Τα κύρια καροτενοειδή που υπάρχουν στο ελαιόλαδο είναι το β-καροτένιο 

και η λουτεΐνη. Τα ολικά καροτενοειδή μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 1 και 20 mg / kg, 

αλλά οι τιμές συνήθως δεν υπερβαίνουν τα 10 mg / kg. Η περιεκτικότητα σε λουτεΐνη 

κυμένεται μεταξύ 0,2 και 3,4 mg / kg και η περιεκτικότητα σε β-καροτίνη μεταξύ 0,4 και 5,1 

mg / kg. Τα καροτενοειδή προστατεύουν το λάδι από τη φωτοοξείδωση (Kiritsakis et al. 

2002). 

ε) Χλωροφύλλη: Η παρουσία χλωροφυλλών στο παρθένο ελαιόλαδο σχετίζεται με την αρχική 

σύνθεση χρωστικής του φρούτου της ελιάς, τη χημική ή ενζυματική μετατροπή τους στα 

διαφορετικά στάδια της επεξεργασίας καρπών ελιάς και τη μεταφορά τους στη φάση του 

ελαίου. Οι χλωροφυλλικές και καροτενοειδείς ενώσεις είναι οι μόνες χρωστικές που 

μεταφέρονται από τις θυλακοειδείς μεμβράνες στην ελαιώδη φάση λόγω της λιπόφιλης 

φύσης τους και είναι υπεύθυνες για το χαρακτηριστικό κιτρινωπό-πράσινο χρώμα του 

λαδιού. Οι ανθοκυανίνες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για το σκοτεινό χρωματισμό του ώριμου 

καρπού, διατηρούνται επίσης στην υδατική φάση, λόγω της υδρόφιλης φύσης τους. Το 

περιεχόμενό τους μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 30mg / kg (Gaforio et al. 2014). 

στ) Στερόλες: Οι στερόλες υπάρχουν σε ελεύθερη και εστεροποιημένη μορφή και 

αντιπροσωπεύουν το 30-60% του μη σαπωνοποιήσιμου κλάσματος του ελαιολάδου. Τα 

συστατικά στερόλης με την υψηλότερη αναπαράσταση είναι η β-σιτοστερόλη (πάνω από 

80%), η καμπεστερόλη (2,9-4%), και η Δ5-αβεναστερόλη (7%). Το παρθένο ελαιόλαδο 

περιέχει κυρίως φυτοστερόλες. Το προφίλ της στερόλης του ελαιολάδου καθιστά τη νοθεία 

με άλλα λάδια εύκολα ανιχνεύσιμη (Manai-Djebali et al. 2017).  

 

 

Σχήμα 2: Χημική δομή των κύριων στερολών στο ελαιόλαδο (Manai-Djebali et al. 2017). 
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ζ) Τριτερπενικές αλκοόλες: Οι τριτερπενικές αλκοόλες και τα τριτερπενοϊκά οξέα Uvaol, 

ερυθροδιόλη, maslinic acid, oleanolic acid και betulinic acid είναι οι κύριες τριτερπενικές 

ενώσεις που βρίσκονται στους καρπούς, στα φύλλα και στο λάδι της ελιάς. Οι δύο κύριες 

διαλκοόλες τριτερπενίου στο ελαιόλαδο είναι η ερυθροδιόλη (homoolestranol, 5α-olean-12-

ene-3β, 28-diol) και η uvaol (Δ-12-ursen-3β, 28-διόλη). Η ερυθροδιόλη και η uvaol θα 

μπορούσαν να φθάσουν πάνω από 600 mg / kg. Η περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και uvaol 

είναι υψηλότερη στα πυρηνέλαια ελιάς λόγω της χημικής εκχύλισης με διαλύτη. Η υψηλή 

περιεκτικότητα σε αυτές τις δύο ενώσεις είναι ενδεικτική της νοθείας με τη χρήση 

πυρηνελαίου ή ελαίων από διαφορετικά είδη (Allouche et al. 2010). Στην Ε.Ε. καθώς και σε 

άλλες χώρες παραγωγής ελαιολάδου, το περιεχόμενο στερολών, τριτερπενικών διαλκοολών 

και FA σε διαφορετικές κατηγορίες ελαιολάδου περιορίζεται από εμπορικά πρότυπα και 

κανονισμούς προκειμένου να αποφευχθεί η νοθεία του παρθένου ελαιολάδου. Οι απόλυτες 

ποσότητες ερυθροδιόλης και uvaol κυμαίνονται από 1 έως 20 mg / 100 kg (Martins & 

Kiritsakis, 2017). 

 

Σχήμα 3: Χημική δομή των κύριων τριτερπενοειδών στο παρθένο ελαιόλαδο (Allouche et 

al., 2010). 

 

η) Κηροί (εστέρες): Οι μεγάλες αλυσίδες FA και οι αλειφατικές αλκοόλες μακράς αλυσίδας 

είναι κοινώς γνωστές ως εστέρες. Οι εστέρες λιπαρών αλκοολών με FA (κεριά) είναι 

σημαντικά δευτερεύοντα συστατικά του ελαιολάδου, επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως κριτήριο για τη διαφοροποίησης των διαφόρων ποιοτήτων. Τα κύρια κεριά που 

εντοπίζονται στο ελαιόλαδο είναι εστέρες ελαϊκού ή παλμιτικού οξέος με 36, 38, 40, 42, 44 
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και 46 άτομα άνθρακα. Τα παρθένα ελαιόλαδα περιέχουν κεριά σε επίπεδα χαμηλότερα από 

150 mg / kg, ενώ τα ελαιόλαδα που προέρχονται από ακατέργαστο και εξευγενισμένο 

διαλύτη έχουν περιεκτικότητα σε κερί άνω των 200mg / kg. Η προσθήκη εξευγενισμένου 

πυρηνέλαιου στο παρθένο ελαιόλαδο αυξάνει την περιεκτικότητα σε κερί και η αύξηση του 

κεριού είναι ανάλογη του ποσοστού του εξευγενισμένου πυρηνέλαιου (Giuffrè, 2018). 

θ) Αλειφατικές αλκοόλες: Οι ελεύθερες και εστεροποιημένες αλειφατικές αλκοόλες είναι μια 

γραμμική αλυσίδα φτιαγμένη από 20-32 άτομα άνθρακα. Η φυτόλη που εμφανίζεται σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις παράγεται από αποσύνθεση χλωροφύλλης με αλκαλική κατεργασία 

κατά τη διάρκεια σαπωνοποίησης (Wetten et al. 2015). 

ι) Φαινολικές ενώσεις: Οι φαινολικές ενώσεις εμφανίζονται με τη μορφή φαινολικών οξέων 

ή αλκοολών, παραγώγων ελευροπαΐνης, λιγνάνης και φλαβονοειδών. Στο ελαιόλαδο, η 

περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες κυμαίνεται από 50 έως 1000 mg / kg. Η φαινολική 

περιεκτικότητα του ελαιολάδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους αγρονομικούς 

παράγοντες, την ωριμότητα των καρπών και την τεχνολογία επεξεργασίας, μαζί με τις 

συνθήκες αποθήκευσης ή συσκευασίας. Η σάρκα των υγιών ελιών περιέχει περίπου 2-3% 

φαινολικών ουσιών με τη μορφή γλυκοζιδίων και εστέρων. Το παρθένο ελαιόλαδο περιέχει 

περίπου 500 mg / L. Οι φαινολικές ενώσεις στο ελαιόλαδο είναι απλές φαινόλες, όπως 

φαινολικό οξύ και φαινολικές αλκοόλες (υδροξυτυροσόλη και τυροσόλη), πολυφαινόλες 

(φλαβανοειδή, απιγενίνη και λουτεολίνη), λιγνάνες (πινορεσινόλη και 1-

ακετοξυπινορεσινόλη), σεκοϊριδοειδή (ελαουροπίνη, γλυκοσυλομεθυλενολινο οξύ, και 

ligstroside), και τους αγλυκόνες τους, συμπεριλαμβανομένων (3,4-DHPEA-EA) ή (p-

DHPEA-EA) και ενός ισομερούς της ελαγκόπενης αγλυκόνης (3,4-DHPEA-EDA) και 

oleocanthal p- HPEA-EDA (Bajoub et al. 2014). 

 

3.3.2 Σαπωνοποιήσιμα συστατικά του ελαιολάδου 

 

Τα σαπωνοποιήσιμα συστατικά του ελαιολάδου είναι τρία, α) τα λιπαρά οξέα, β) οι 

τριακυλογλυκερόλες, και γ) οι μονοκυλογλυκερόλες και οι διακυλογλυκερόλες. 

α) Τα Λιπαρά οξέα: Η σύνθεση των λιπαρών οξέων (FA) του ελαιολάδου κυμαίνεται από 

7,5% έως 20% σε παλμιτικό οξύ, 0,5% έως 5% σε στεατικό οξύ, 0,3% έως 3,5% σε 

παλμιτολεϊκό οξύ, 55% έως 85% σε ελαϊκό οξύ, 7,5% έως 20% σε λινελαϊκό οξύ ( LA), και 

0,0% έως 1,5% σε LnA οξύ. Το κυρίαρχο FA που υπάρχει στο ελαιόλαδο είναι το 

μονοακόρεστο ελαϊκό οξύ. Οι μεθυλεστέρες και οι αιθυλεστέρες των FA είναι χρήσιμοι 
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δείκτες για τον προσδιορισμό της ποιότητας της ελιάς και του παραγόμενου ελαίου. Η 

οργανοληπτική (αισθησιακή) αξιολόγηση έδειξε ότι τα έλαια με χαμηλή συγκέντρωση σε 

αυτούς τους εστέρες ήταν υψηλής ποιότητας, ενώ μερικά από αυτά με το υψηλότερο 

περιεχόμενο δεν ικανοποιούν καν την ελάχιστη ποιότητα που απαιτείται για τον 

χαρακτηρισμό των έξτρα παρθένων ελαίων. Η σύνθεση FA μπορεί να διαφέρει μεταξύ των 

δειγμάτων, ανάλογα με τον τόπο παραγωγής, το γεωγραφικό πλάτος, το κλίμα, την ποικιλία 

και το στάδιο ωριμότητας (Piscopo et al. 2016). 

β) Οι Τριακυλογλυκερόλες: Βρίσκονται σε σημαντικές ποσότητες στο ελαιόλαδο είναι OOO 

(40–59%), POO (12–20%), OOL (12.5–20%), POL (5.5–7%) και SOO (3–7%) . Μικρότερες 

ποσότητες POP, POS, OLnL, LOL, OLnO, PLL, PLnO και LLL. Σημαντικοί παράγοντες, 

όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, η ποικιλία, η άρδευση και το στάδιο ωρίμανσης του 

καρπού, μπορούν να επηρεάσουν τη σύνθεση TG και FA. Ο προσδιορισμός της σύνθεσης 

των FA έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την ανίχνευση της παρουσίας συνθετικών TAGs. 

Επιπλέον, αυτός ο προσδιορισμός μπορεί επίσης να είναι χρήσιμος για τον χαρακτηρισμό 

ειδικών ποικιλιών παρθένου ελαιολάδου που καλλιεργούνται σε μια συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή (International Olive Council, 2015). 

γ) Οι Μονοκυλογλυκερόλες και οι Διακυλογλυκερόλες: Η παρουσία μερικών γλυκεριδίων στο 

ελαιόλαδο οφείλεται είτε σε ατελή βιοσύνθεση TAG είτε σε υδρολυτικές αντιδράσεις. Στο 

παρθένο ελαιόλαδο, η συγκέντρωση κυμαίνεται από 1% έως 2,8% και οι 

μονοκυλογλυκερόλες υπάρχουν σε πολύ μικρότερες ποσότητες (λιγότερο από 0,25%) από 

τις διακυλογλυκερόλες (Kiritsakis, 1998). 
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Πίνακας 7: Παράμετροι ποιότητας και καθαρότητας που ορίζονται στον κανονισμό της ΕΕ 

2568/1991 και 1991/R2568 - EN-16.10.2015-028.001-1. 

Παράμετρος Όρια Τεχνική 

FAMEs / FAEEs FAMEs+ FAEEs ≤ 75 mg 

kg-1 ή FAMEs + FAEEs 

μεταξύ 75 και 150 mg kg-1 

εάν FAEEs / FAMEs ≤ 1.5 

GC (FID) 

ΚΗΡΟΙ ≤ 250 mg kg-1 GC (FID) 

3.5-Stigmastadien ≤ 0,10 mg kg-1 GC (FID) 

Ολικές στερόλες  

(αναφέρεται επίσης στην % 

σύνθεση των κυριότερων 

χαρακτηριστικών στερόλης) 

≥ 1000 mg kg-1 GC (FID) 

Ερυθροδειόλη  + Uvaol ≤ 4,50%  των ολικών 

στερολών 

GC (FID) 

Σύσταση σε οξέα (FAME) Αναμένεται μέγιστη % 

σύνθεση για έξι λιπαρά οξέα 

GC (FID) 

TRANS ισομερή Ισομερή Σ18 : 1 ≤ 0,05% 

(ολικά FAME) και ισομερή 

Σ18 : 2 + isomers Σ18 : 3 ≤ 

0,05% 

GC (FID) 

ΔECN42 Διαφορά μεταξύ HPLC 

ECN42 και θεωρητικό 

ECN42 ≤ 0,2% 

HPLC (RI)  

GC (FID) 

2-Glyceryl monopalmitate ≤ 0,9% εάν C16:0 ≤ 14% ή 

≤ 1% εάν C16:0 ≥ 4% 

GC (FID) 

K (UV-VIS) K232 ≤ 2,5, K270 ≤ 0,22, 

ΔK ≤ 0,01 

UV-VIS 

Αλειφατικές; αλκοόλες Ναι  GC (FID) 

Ομαδικός διαχωρισμός 

ολικών στερολών και 

αλειφατικών αλκοολών 

 H PLC 

 

3.4 Βιοσύνθεση ελαιολάδου 

 

Κατά τη φωτοσύνθεση δεσμεύεται διοξείδιο του άνθρακα στους χλωροπλάστες των 

φύλλων της ελιάς, το οποίο συμμετέχει στο σχηματισμό φωσφορικής τριόζης (ΡΤ). 

Ακολουθεί ο σχηματισμός σακχαρόζης. Εκτός από τη σακχαρόζη, σε εκκρίσεις φύλλων της 

ελιάς έχουν ταυτοποιηθεί η μαννιτόλη, η ραφινόζη και η σταχυόζη, πράγμα που δείχνει ότι 

όλες αυτές οι ενώσεις που σχηματίζονται στα φύλλα συμμετέχουν περαιτέρω στο 

σχηματισμό των λιπαρών οξέων του ελαιολάδου. Η φωτοσύνθεση στους καρπούς της ελιάς 

συμβάλλει αποτελεσματικά στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων του ελαιολάδου. 

Η πρόδρομη ένωση της βιοσύνθεσης των οξέων αυτών είναι το ακετυλο-

συνένζυμο-Α. Το ένζυμο καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου -Α καταλύει την πρώτη 

αντίδραση που λαμβάνει χώρα κατά τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων, η οποία οδηγεί στη 
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μετατροπή του ακετυλο-συνενζύμου-Α σε μαλονυλο-συνένζυμο-Α. Είναι μία αντίδραση η 

οποία χρησιμοποιεί όξινο ανθρακικό άλας ως υπόστρωμα. Στην αντίδραση αυτή συμμετέχει 

η βιοτίνη και καθοδηγείται από την υδρόλυση του ΑΤΡ (Κυριτσάκης, 2007). 

Η αντίδραση γίνεται σε δύο στάδια: 

Πρώτο στάδιο 

Η βιοτίνη καρβοξυλιώνεται από το ένζυμο καρβοξιλάση 

𝐴𝑇𝑃 + 𝐻𝐶𝑂3 + 𝐵𝐶𝐶𝑃 → 𝐵𝐶𝐶𝑃 − 𝐶𝑂2 + 𝐴𝐷𝑃 + 𝑃𝑖 

Δεύτερο στάδιο 

Το όξινο ανθρακικό άλας μετατρέπεται σε ακετυλο-συνενζυμο-Α από το ένζυμο 

καρβοξυλική τρανσφεράση 

𝐵𝐶𝐶𝑃 − 𝐶𝑂2 + 𝛢𝜅𝜀𝜏𝜐𝜆𝜊 − 𝜎𝜐𝜈𝜀𝜈𝜁𝜐𝜇𝜊 − 𝛢 → 𝛭𝛼𝜆𝜊𝜈𝜐𝜆𝜊 − 𝜎𝜐𝜈𝜀𝜆𝜁𝜐𝜇𝜊 − 𝛢 + 𝛣𝛹𝛹𝛱 

Πιο αναλυτικά κατά τους Sanchez και Harwood (2002), και Conde et al (2008) η 

βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1) Καρβοξυλίωση του «εκκινητή» ακετύλιο ‐ CoA για σχηματισμό μηλονυλίου ‐ CoA 

που καταλύεται από το ένζυμο ακετυλ ‐ CoA καρβοξυλάση (ACCase). 

2) Μεταφορά ομάδας μηλονυλίου σε πρωτεΐνη φορέα ακυλίου (ACP) για σχηματισμό 

μηλονυλίου ‐ ACP. 

3) Επιμήκυνση της αλυσίδας άνθρακα με την προσθήκη δύο μονάδων άνθρακα (C2) για 

να σχηματίσουν palmitoyl‐ ACP (C16: 0 ‐ ACP), stearoyl ‐ ACP (C18: 0‐ ACP), 

μέσω μιας σειράς συμπύκνωσης, μείωσης και αφυδάτωσης. 

4) Αποκορεσμός στεαροϋλίου ‐ ACP για σχηματισμό του ακόρεστου ελαίου ‐ ACP 

(C18: 1 ‐ ACP) που κατατάσσεται από ένζυμο στεαροϋλ ‐ ACP Δ9 ‐ αποτατουράση.  

5) (α) Υδρόλυση ACPs για το σχηματισμό ελεύθερων λιπαρών οξέων (ελαϊκό, 

παλμιτικό, στεατικό) και (β) Μεταφορά oleoyl ‐ ACP, palmitoyl ‐ ACP και στεαροϋλ 

‐ ACP. 
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4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 

Οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος παραλαβής του ελαιολάδου από τον 

ελαιόκαρπο τα βασικά στάδια, δηλαδή το σπάσιμο του ελαιοκάρπου και η μάλαξη της 

ελαιοζύμης είναι σχεδόν τα ίδια. Τα άλλα στάδια, διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο 

του ελαιουργείου.. Το μεγαλύτερο μέρος του ελαιολάδου βρίσκεται σε μορφή μικρών 

σταγονιδίων στον ελαιόκαρπο. Σε μικρότερο βαθμό απαντάται το ελαιόλαδο στα κολλοειδή 

συστήματα του κυτοπλάσματος των κυττάρων και σε ακόμη μικρότερο βαθμό στο 

επικαρίτιο και το ενδοσπέρμιο (Κυριτσάκης, 2007). 

Στη λεκάνη της Μεσογείου, στις ημέρες μας, δύο διαφορετικές διαδικασίες 

παραγωγής ελαιολάδου χρησιμοποιούνται ευρέως, οι οποίες βασίζονται στη φυγοκέντριση. 

Τα φυγοκεντρικά συστήματα διακρίνονται στα συστήματα τριών και δύο φάσεων, ανάλογα 

με τα προϊόντα που δίνουν στο τέλος της επεξεργασίας του ελαιοκάρπου. Επιπλέον σε 

κάποιες περιοχές, ανάμεσα τους και περιοχές της Ελλάδας, εφαρμόζεται ακόμα η 

παραδοσιακή διαδικασία, κατά την οποία το ελαιόλαδο εξάγεται με πίεση του ελαιοκάρπου 

στα υδραυλικά πιεστήρια (Κυριτσάκης, 2007).. 

 

4.1 Στάδια παραλαβής του ελαιολάδου 

 

Αμέσως μετά την συγκομιδή, ο ελαιόκαρπος πρέπει να μεταφέρεται στο 

ελαιουργείο όπου επιβάλλεται να γίνεται ο διαχωρισμός του με βάση την ποικιλία, τον τρόπο 

συγκομιδής (δηλαδή αν μαζεύτηκε απευθείας από το δέντρο ή από το έδαφος) και την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται (αν είναι υγιής ή δακοπροσβεβλημένος) (Κυριτσάκης, 

2007) 

Τα βασικά στάδια που περιλαμβάνει η επεξεργασία του ελαιοκάρπου είναι τα 

ακόλουθα: 

• Παραλαβή 

• Τροφοδοσία – αποφύλλωση 

• Πλύσιμο 

• Σπάσιμο-άλεση του ελαιοκάρπου 

• Μάλαξη 

• Διαχωρισμός του ελαιολάδου από την ελαιοζύμη 

• Τελικός διαχωρισμός- καθαρισμός του ελαιολάδου 
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4.1.1 Παραλαβή 

 

Μετά τη συγκομιδή ο ελαιόκαρπος παραδίδεται στις μεταποιητικές μονάδες 

(ελαιοτριβεία) για επεξεργασία το ταχύτερο δυνατόν. Η μεταφορά τους γίνεται σε πλαστικά 

τελάρα (κλούβες) με οπές αερισμού ή σε διάτρητους πλαστικούς σάκους. Σε περίπτωση που 

χρειάζεται να αποθηκευτεί ο καρπός θα πρέπει να είναι για μικρό χρονικό διάστημα σε χώρο 

με καλό αερισμό (Κυριτσάκης, 2007). 

 

4.1.2 Τροφοδοσία – Αποφύλλωση 

 

Ο ελαιόκαρπος τοποθετείται στη λεκάνη τροφοδοσίας του ελαιουργείου από όπου 

οδηγείται στο αποφυλλωτήριο με μεταφορική ταινία ή αναβατόριο.  

Η παρουσία φύλλων προσδίδει πικρίζουσα γεύση στο ελαιόλαδο και το εμπλουτίζει 

με μεγάλη ποσότητα χλωροφύλλης η οποία κατά τη διάρκεια της διατήρησής του παρουσία 

φωτός, επιδρά αρνητικά στην προστασία της ποιότητας. Όμως, δεν συνιστάται πλήρης 

απομάκρυνση των φύλλων από τον ελαιόκαρπο διότι η παρουσία μικρής ποσότητας φύλλων 

(σε ποσοστό περίπου 3-5%) στον ελαιόκαρποι είναι δυνατό να αυξήσει την αντοχή του 

ελαιολάδου στην οξείδωση κατά τη διατήρησή του σε συνθήκες απουσίας φωτός και  

εμπλουτίζει το ελαιόλαδο σε φαινόλες οι οποίες δρουν ως φυσικά αντιοξειδωτικά 

(Κυριτσάκης, 2007). 

 

4.1.3 Πλύσιμο 

 

Κατά το πλύσιμο του ελαιοκάρπου απομακρύνονται οι ξένες ύλες που μεταφέρει ο 

ελαιόκαρπος (σκόνη, χώμα κ.α.) , εμποδίζεται ο σχηματισμός αλκαλογαιωδών μιγμάτων και 

απομακρύνονται τυχόν ίχνη φυτοφαρμάκων που παραμένουν στον καρπό από τους 

ψεκασμούς. Το νερό μπορεί να ανακυκλωθεί μετά από κατακρήμνιση ή διήθηση των 

στερεών συστατικών του. Απαιτούνται περίπου 100-120 L νερού για την πλύση 1000 kg 

ελαιοκάρπου (Κυριτσάκης, 2007). 
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4.1.4 Σπάσιμο – Άλεση 

 

Στα παραδοσιακά ελαιοτριβεία η άλεση του καρπού γίνεται με κυλινδρικές 

μυλόπετρες. Στις σύγχρονες μονάδες χρησιμοποιούνται μεταλλικοί μύλοι, σφυρόμυλοι και 

σπαστήρες με οδοντωτούς δίσκους. 

 

4.1.5 Μάλαξη 

 

Μετά την άλεση, η ελαιοζύμη αναμιγνύεται στο μαλακτήρα με προσθήκη ζεστού 

νερού. Η μάλαξη αποτελεί βασικό στάδιο της επεξεργασίας και συντελεί στην συνένωση 

των μικρών ελαιοσταγονιδίων με μεγαλύτερες σταγόνες λαδιού. Για τη διευκόλυνση της 

διαδικασίας η ελαιοζύμη θερμαίνεται στους 27-30ºC. Στο μαλακτήρα προστίθεται νερό 

μέχρι και 10 % της ποσότητας της ελαιοζύμης, πριν την εξαγωγή του ελαιόλαδου σε 

διφασικό ή τριφασικό φυγοκεντρικό σύστημα (Κυριτσάκης, 2007). 

 

4.1.6 Διαχωρισμός του ελαιολάδου από την ελαιοζύμη 

 

Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για το διαχωρισμό του ελαιόλαδου από 

την ελαιοζύμη και το διαχωρισμό των στερεών και υγρών φάσεων του ελαιόλαδου είναι η 

πίεση με υδραυλικά πιεστήρια (ασυνεχούς λειτουργίας), ο φυγοκεντρικός διαχωρισμός 

(συνεχούς λειτουργίας) και η επιλεκτική διήθηση. 

 

4.1.6.1 Πίεση  

Η παραδοσιακή μέθοδος παραλαβής του ελαιολάδου είναι μια ασυνεχής διαδικασία 

που διαφοροποιείται σε δύο φάσεις με την πίεση των αλεσμένων καρπών. Η υγρή φάση 

(μίγμα νερού/λαδιού) διαχωρίζεται αργότερα προκειμένου να ληφθεί το ελαιόλαδο. 

Υπολογίζεται ότι από 1000 kg καρπού παράγονται περίπου 350 kg ελαιοπυρήνα 

(περιεκτικότητα σε υγρασία 25 %) και περίπου 450 kg υγρά απόβλητα (απόνερα). Εντούτοις, 

αν και είναι πιο οικολογική, η τεχνική αυτή είναι ασυνεχής, γεγονός που αποτελεί 

μειονέκτημα για τη σύγχρονη βιομηχανία. 

 



37 
 

 

Εικόνα 1: Υδραυλικά πιεστήρια (παραδοσιακή μέθοδος). 

 

4.1.6.2 Φυγοκέντριση  

Η εξαγωγή του ελαιολάδου από την ελαιοζύμη γίνεται με φυγοκέντριση. Η μέθοδος 

αυτή χρησιμοποιεί ειδικούς οριζόντιους διαχωριστήρες (Decanter) που εξασφαλίζουν 

συνθήκες αυτοματισμού και υψηλής καθαριότητας. Το φυγοκεντρικό σύστημα είναι 

τριφασικό ή διφασικό. Η πλειονότητα των ελαιουργείων είναι φυγοκεντρικά τριών φάσεων. 

Τα ελαιουργεία 2 φάσεων δεν έχουν διαδοθεί πολύ στην χώρα μας κυρίως λόγω του 

ημιστερεών αποβλήτων που παράγουν, τα οποία δεν είναι επεξεργάσιμα στα 

πυρηνελαιουργεία. 

A Φυγοκέντριση 3 φάσεων 

Είναι μια συνεχής διαδικασία που έχει αντικαταστήσει την παραδοσιακή μέθοδο. 

Οι αλεσμένες ελιές τοποθετούνται σε ένα τριφασικό φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (decanter) 

όπου τα διαφορετικά μέρη (ελαιόλαδο, απόνερα, ελαιοπυρήνας) διαχωρίζονται με την 

επίδραση της φυγοκέντρου δυνάμεως. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι οι μεγάλες 

ποσότητες ύδατος που απαιτούνται και συνεπώς η παραγωγή σημαντικού όγκου υγρών 

αποβλήτων που προκαλούν ρύπανση.  

 

 

Εικόνα 2: Τριφασικός διαχωριστήρας (Decanter). 
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B Φυγοκέντριση 2 φάσεων 

Πριν μερικά χρόνια εμφανίστηκε στην αγορά το διφασικό σύστημα αποκαλούμενο 

και «οικολογικό σύστημα» . Σε αυτή τη διαδικασία, τα τελικά προϊόντα είναι το ελαιόλαδο 

και ο ελαιοπυρήνας στον οποίο ενσωματώνονται τα απόνερα. Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα του συστήματος είναι η μειωμένη κατανάλωση νερού και η έλλειψη υγρών 

αποβλήτων. Σοβαρό, όμως, μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η ελαιοπυρήνα που 

προκύπτει έχει αυξημένη υγρασία και είναι δύσκολη στο χειρισμό, στη μεταφορά και την 

επεξεργασία. Επιπλέον, ξηραίνεται με αργό ρυθμό και έχει υψηλό ρυπαντικό φορτίο. 

 

 

Εικόνα 3: Διφασικός διαχωριστήρας (Decanter). 

 

4.1.7 Τελικός διαχωρισμός - Καθαρισμός 

 

Ο τελικός διαχωρισμός και καθαρισμός του ελαιολάδου γίνεται με ειδικούς 

κατακόρυφους διαχωριστήρες που απαλλάσσουν το λάδι από το νερό και τις άλλες ξένες 

ύλες με αποτέλεσμα να παίρνουμε το ελαιόλαδο. 

Τα στερεά σωματίδια (τεμαχίδια σάρκας, φλοιού, θρύμματα πυρηνόξυλου, κλπ) 

που βρίσκονται διαλυμένα στην υγρή φάση απομακρύνονται με τη χρήση παλινδρομικά 

κινούμενων κοσκίνων (κόσκινα απολάσπωσης) 

Ο τελικός διαχωρισμός του ελαιόλαδου από τα φυτικά υγρά γίνεται με τη χρήση 

φυγοκεντρικών ελαιοδιαχωριστήρων με πιάτα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι τρεις διαφορετικές 

επεξεργασίες παραλαβής ελαιόλαδου (παραδοσιακή, τριφασική και διφασική) διαφέρουν 

σημαντικά στον όγκο και τη σύσταση των αποβλήτων που παράγουν. 
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4.2 Αποθήκευση ελαιολάδου 

 

Η αποθήκευση του ελαιολάδου γίνεται σε δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα, 

κυλινδρικές, μεγάλου ύψους και μικρού πλάτους, με κατάλληλα διαμορφωμένο πυθμένα για 

την απομάκρυνση της μούργας. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πρέπει να είναι στεγασμένες σε 

χώρους όπου η θερμοκρασία διατηρείται στους 10 - 15⁰C. Στον κενό χώρο που 

δημιουργείται στις δεξαμενές κατά το γέμισμα η άδειασμα τους, πρέπει να διοχετεύεται με 

ειδικές συσκευές άζωτο, ώστε να αποφεύγεται η επαφή του ελαιολάδου με το οξυγόνο και η 

πρόκληση οξειδωτικών αλλοιώσεων. 

 

Σχήμα 4: Μέθοδοι επεξεργασίας ελαιολάδου. 
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5 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

Η ελιά, ανά τους αιώνες, αποτέλεσε για τον άνθρωπο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 

της καθημερινότητάς του. Από την αρχαιότητα η ελιά και το ελαιόλαδο απαντώνται σε 

κείμενα γνωστών συγγραφέων της εποχής, όπως είναι ο Όμηρος, ο Θεόφραστος, o 

Αριστοτέλης, ο Παυσανίας και πολλοί άλλοι. Στη μυθολογία υπάρχουν αναφορές σύμφωνα 

με τις οποίες οι Ολύμπιες θεές άλειφαν το σώμα τους με ελαιόλαδο γιατί πίστευαν ότι είχε 

θαυματουργές Ιδιότητες. Κατά την αρχαιότητα Έλληνες και Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν το 

ελαιόλαδο για την υγιεινή του σώματός τους (Κυριτσάκης, 2007). 

Γενικά το ελαιόλαδο χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα, ως θρεπτικό 

συστατικό, ως φάρμακο ή φορέας φαρμάκων και ως καλλυντικό. Πριν από έναν αιώνα 

περίπου διαπιστώθηκε ότι προσθήκη ελαιόλαδου στο γεύμα βοηθούσε στη μείωση της 

συγκέντρωσης των γαστρικών υγρών, μείωση της δυσπεψίας και ελάττωση του πόνου, με τη 

χορήγηση ελαιόλαδου μαζί με χυμό από πορτοκάλι (Κυριτσάκης 2007).  

Νεότερες μελέτες έδειξαν τη θεραπευτική δράση του ελαιόλαδου στο 

δωδεκαδακτυλικό έλκος και τη βελτίωση της κινητικότητας του παχέως εντέρου. 

Αντικατάσταση, στο διαιτολόγιο, του ζωικού λίπους με ελαιόλαδο μείωσε κατά 33,4% τα 

περιστατικά του έλκους του δωδεκαδάκτυλου (Κυριτσάκης 2007).  

Οι περισσότερες επιστημονικές μελέτες που έγιναν για την επίδραση του 

ελαιολάδου στην υγεία έχουν αποδείξει την πολύ θετική του επίδραση στα λιπίδια του 

αίματος και γενικότερα στο καρδιοαγγειακό σύστημα. Βοηθά στην πρόληψη του 

σχηματισμού θρόμβων και της συσσώρευσης αιμοπεταλίων, με αποτέλεσμα τη μικρότερη 

συχνότητα εμφάνισης καρδιοαγγειακών νοσημάτων. Μειώνει την ολική χοληστερόλη στο 

αίμα, την “κακή” χοληστερόλη (LDL), τα τριγλυκερίδια και την αθηρογενή δράση, δηλ. την 

σκλήρυνση και στένωση των αρτηριών. Το ελαιόλαδο, επίσης αυξάνει την “καλή” 

χοληστερόλη (HDL), η οποία έχει προστατευτική δράση. Το ελαιόλαδο έχει, επίσης, 

επίδραση στην πρωτογενή αλλά και στη δευτερογενή πρόληψη (π.χ. πρόληψη 2ου 

καρδιακού επεισοδίου). Επίσης, λόγω της περιεκτικότητας του σε πολυφαινόλες μπορεί να 

επιφέρει μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση). Οι αντιοξειδωτικές ουσίες 

έχουν αντικαρκινική δράση μέσω της παρεμπόδισης του σχηματισμού των ελευθέρων ριζών 

και ως εκ τούτου του οξειδωτικού στρες. Η δράση αυτή είναι πιο σημαντική στις περιπτώσεις 

καρκίνου του παχέος εντέρου, του μαστού, του προστάτη, του ενδομητρίου καθώς και 

οποιουδήποτε είδους καρκίνου του γαστρεντερικού σωλήνα. Το είδος του λίπους που 
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καταναλώνεται έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ότι η ποσότητα, στη συχνότητα εμφάνισης 

καρκίνου (Κυριτσάκης 2007). 

 

5.1 Θρεπτική και διατροφική αξία 

 

Το ελαιόλαδο έχει μεγάλη θρεπτική και διατροφική αξία επειδή είναι πλούσιο σε 

θρεπτικά συστατικά, όπως λιποδιαλυτές βιταμίνες και λιπαρά οξέα. Το ελαιόλαδο είναι, 

κυρίως, μίγμα εστέρων της γλυκερίνης (τριγλυκερίδια) με τα ανώτερα λιπαρά οξέα, μερικά 

από τα οποία είναι ακόρεστα ενώ άλλα είναι κορεσμένα. Εκτός από τα τριγλυκερίδια το 

ελαιόλαδο περιέχει μικρές ποσότητες και από άλλα συστατικά όπως: ελεύθερα λιπαρά οξέα, 

φωσφατίδια (λεκιθίνες), στερόλες, φαινόλες, τοκοφερόλες, χρωστικές και διάφορες 

ρητινοειδείς και ζελατινοειδείς ουσίες.  

 

5.1.1 Λιπαρά οξέα 

 

Το ελαιόλαδο είναι, κυρίως, μίγμα εστέρων της γλυκερίνης (τριγλυκερίδια) με τα 

ανώτερα λιπαρά οξέα, μερικά από τα οποία είναι ακόρεστα ενώ άλλα είναι κορεσμένα. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των λιπαρών οξέων του ελαιόλαδου συνίσταται από 

ακόρεστα οξέα. Μεταξύ αυτών το μονοακόρεστο ελαϊκό περιέχεται σε μεγαλύτερη 

ποσότητα. Το δεύτερο κατά σειρά ακόρεστο λιπαρό οξύ του ελαιόλαδου είναι το λινελαϊκό. 

Τα άλλα ακόρεστα οξέα, λινολενικό, αραχιδονικό και παλμιτολεϊκό συναντώνται στο 

ελαιόλαδο σε πολύ μικρές ποσότητες. Από τα κορεσμένα οξέα σε μεγαλύτερο ποσοστό 

συναντάται το παλμιτικό και ακολουθεί το στεατικό. Το 99 % του ελαιόλαδου αποτελείται 

από λιπαρά οξέα που βρίσκονται σε μορφή τριγλυκεριδίων και αυτά αποτελούν την πιο 

σημαντική ομάδα λιπών. Το λάδι ελιάς έχει ισορροπημένη σύσταση όσον αφορά τα 

ακόρεστα λιπαρά οξέα. Το ελαιόλαδο είναι φτωχό σε κορεσμένα λιπαρά οξέα συγκριτικά με 

το βούτυρο και τη μαργαρίνη. Το ελαϊκό οξύ είναι το λιπαρό με το μεγαλύτερο ποσοστό 

συγκέντρωσης στο ανθρώπινο σώμα, σε σχέση με όλα τα άλλα θηλαστικά. Στο ελαιόλαδο 

περιέχονται πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που ονομάζονται «απαραίτητα» και δεν μπορούν να 

παραχθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να δοθούν μέσω 

διατροφής. Το λινολεϊκό οξύ ανήκει στην ομάδα των απαραίτητων λιπαρών οξέων που 

ονομάζονται ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και ανήκουν στα απαραίτητα διατροφικά στοιχεία. 
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5.1.2 Βιταμίνες  

 

Στο λάδι περιέχονται πολύ σημαντικές βιταμίνες (βιταμίνη Ε, Α, Κ και D), οι οποίες 

έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες με πολλά ευεργετικά για την υγεία, αποτελέσματα. 

Σημαντικό ρόλο αντιοξειδωτικό ρόλο έχει η βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη – α). Επίσης 

η βιταμίνη Ε παρουσιάζει, προστατευτική δράση προς τη βιταμίνη - Α, δηλαδή βοηθάει μια 

ορισμένη ποσότητά της να δράσει περισσότερο χρόνο. Η βιταμίνη - Α είναι απαραίτητη στον 

άνθρωπο για την ομαλή του ανάπτυξη, την καλή όραση, τη διατήρηση του δέρματος υγιούς, 

κλπ. Η προβιταμίνη της βιταμίνης-Α, είναι το β-καροτένιο που συναντάται σε ικανοποιητικά 

ποσοστά στο ελαιόλαδο. 

 

5.1.3 Φαινόλες 

 

Είναι ουσίες με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βρίσκονται στο ελαιόλαδο και 

προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, το ενεργό οξυγόνο και τις ελεύθερες 

ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες ευθύνονται για τη βλάβη του DNA και την καταστροφή των 

ακόρεστων λιπαρών οξέων των μεμβρανών, και θεωρούνται ως οι πρωταρχικοί παράγοντες 

διαφόρων σοβαρών νόσων όπως είναι ο καρκίνος. 

 

5.1.4 Υδρογονάνθρακες 

 

Ο κύριος υδρογονάνθρακας που συναντάται στο ελαιόλαδο είναι το σκουαλένιο, 

ένα τριτερπένιο, ενδιάμεσο προϊόν της βιοσυνθετικής οδού της χοληστερίνης. Εκτός από το 

σκουαλένιο υπάρχουν και άλλοι υδρογονάνθρακες, όπως το β-καροτένιο που αναφέρθηκε. 

Από τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών φαίνεται ότι το σκουαλένιο που 

λαμβάνεται κατά την διατροφή έχει αντικαρκινογόνο δράση. Επίσης διαδραματίζει ένα 

σημαντικό ρόλο ως ένα ισχυρό κατασταλτικό στη δράση του οξυγόνου και συμβάλλει στην 

υγεία των ματιών και ειδικά στα ευαίσθητα σημεία του αμφιβληστροειδούς. 

 

5.1.5 Στερόλες 

 

Οι στερόλες είναι απαραίτητο συστατικό των μεμβρανών. Στο ελαιόλαδο υπάρχουν 

διάφορες στερόλες, οι οποίες παρουσιάζουν αντικαρκινογόνο δράση. Ειδικότερα η β-
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σιτοστερόλη που συναντάται σε μεγάλο ποσοστό στο ελαιόλαδο ενδέχεται να έχει 

αντικαρκινογόνο δράση. 

 

5.2 Οφέλη στην υγεία 

 

Το λάδι της ελιάς ήταν πάντα μία από τις βασικές τροφές όλων των Μεσογειακών 

λαών. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου ήταν γνωστές στον Ιπποκράτη και στην 

Ιατρική επιστήμη της αρχαιότητας. Το ελαιόλαδο είναι αντιοξειδωτικό, είναι δηλαδή 

διατροφικό συμπλήρωμα, το οποίο προστατεύει τις κυτταρικές μεμβράνες, το DNA και άλλα 

μακρομόρια από βλάβες που οφείλονται σε οξείδωση. Έχει θετικά αποτελέσματα στα 

επίπεδα της χοληστερόλης, καθώς μειώνει την LDL (κακή χοληστερόλη) και αυξάνει την 

HDL. 

Η συμβατική ιατρική και η φυτοθεραπεία χρησιμοποιούν εκχυλίσματα φύλλων 

ελιάς για τη θεραπεία και την πρόληψη της αρτηριακής υπέρτασης ή ως διουρητικά και 

αντισηπτικά. Πολλές μελέτες σχετικά με το εκχύλισμα φύλλων ελιάς έδειξαν ότι είναι σε 

θέση να μειώσει την αρτηριακή πίεση στα ζώα, καθώς και να αυξήσει τη ροή του αίματος 

μέσω των στεφανιαίων αρτηριών, επιβραδύνοντας τον καρδιακό ρυθμό και ομαλοποιώντας 

τις συσπάσεις των εντερικών μυών (Gryszczynska et al. 2010). 

Σε κλινικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων ασθενών με υπέρταση πρώτου βαθμού 

που έλαβαν εκχύλισμα φύλλων ελιάς, παρατηρήθηκε μια τάση μείωσης της αρτηριακής 

πίεσης. Παρατηρήθηκε ότι με δοσολογία δύο φορές την ημέρα των 500 mg (L g / ημέρα) 

υπήρξε  μείωση της αρτηριακής πίεσης. Η δοσολογία δύο φορές την ημέρα των 500 mg (L 

g / ημέρα) εκχυλίσματος φύλλων ελιάς ήταν εξίσου αποτελεσματική με ένα εναλλακτικό 

φάρμακο που συνήθως συνταγογραφείται για τη μείωση της αρτηριακή πίεση αίματος 

(Susalit et al. 2011).  

Επίσης, είναι γνωστό ότι η υδροξυτυροσόλη (HT) ανήκει στις πολυφαινόλες, οι 

οποίες είναι άφθονες στο παρθένο ελαιόλαδο. Οι ευεργετικές της ιδιότητες για την 

ανθρώπινη υγεία σχετίζονται στενά με την ικανότητα του μορίου να καθαρίζει τις ελεύθερες 

ρίζες και τα είδη αντιδραστικών οξυγόνων / αζώτου, καθώς και να ενεργοποιεί τα ενδογενή 

αντιοξειδωτικά συστήματα στο σώμα. Οι ιδιότητες σάρωσης των ελεύθερων ριζών του HT 

έχουν επιβεβαιωθεί πειστικά σε μελέτες σε αρουραίους με σακχαρώδη διαβήτη που 

προκαλείται από αλλοξάνη (Jemai et al. 2009).  
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Ακόμα, μελέτες σχετικά με την κυτταρική σειρά λιποκυττάρων 3T3-L1 έχουν δείξει 

ότι το HT διεγείρει τη μιτοχονδριακή βιοσύνθεση η οποία μειώνεται κατά τη διάρκεια του 

σακχαρώδους διαβήτη. Πιθανότατα, το ΗΤ αυξάνει την οδό της μιτοχονδριακής 

βιοσύνθεσης μέσω της υπερβολικής ρύθμισης του γονιδίου PGC-1α. Η HT προστατεύει τα 

μιτοχόνδρια από τη μείωση της σύνθεσης των μιτοχονδρίων DNA και ρυθμίζει τη 

δραστηριότητα των κρίσιμων παραγόντων μεταγραφής, όπως Nrf1 και Tfam. Όλες αυτές οι 

μοναδικές ιδιότητες του ΗΤ αποδίδονται σε πιθανή μείωση του κινδύνου εμφάνισης 

σακχαρώδους διαβήτη τύπου II (Hao et al. 2010). 

 

5.2.1 Καρδιοπροστασία 

 

Οι περισσότερες φαρμακευτικές διατροφικές μελέτες με βιοφαινόλες ελαιολάδου 

διεξάγονται στην καρδιαγγειακή αρένα (σημειώνεται ότι θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο 

«βιοφαινόλες» στο κείμενο, επειδή το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο περιέχει μια μεγάλη 

ποικιλία μορίων, πολλά από τα οποία είναι μη φαινολικά στη φύση). Οι έρευνες ξεκίνησαν 

πριν από 25 χρόνια και οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

(EFSA Parma) στην Ιταλία να προχωρήσει σε έναν ισχυρισμό βελτίωσης της υγείας από την 

κατανάλωση παρθένου ελαιολάδου (Visioli F et al. 1995). Αυτό είναι εν μέρει το 

αποτέλεσμα πολλών μελετών σε ζώα και ανθρώπους που έχουν πραγματοποιηθεί σε 

διάφορες πειραματικές συνθήκες. Η συντριπτική πλειονότητα υποδεικνύει ότι οι 

βιοφαινόλες του ελαιολάδου τροποποιούν μια ποικιλία υποκατάστατων δεικτών 

καρδιαγγειακής νόσου (Bernardini & Visioli, 2017). 

 

5.2.2 Πρόληψη καρκίνου 

 

Όσον αφορά τη χημειοπροφύλαξη του καρκίνου, η κατάσταση είναι αρκετά 

περίπλοκη στο ότι τα ζωικά μοντέλα και οι υποκατάστατοι δείκτες στον άνθρωπο είναι 

λιγοστοί και εμποδίζουν την εξαγωγή ξεκάθαρων συμπερασμάτων (Gescher et al. 2001). 

Ωστόσο, οι επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν σταθερά μια αντίστροφη σχέση μεταξύ της 

τήρησης της μεσογειακής διατροφής και της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού και 

μάλιστα αυτή η συσχέτιση είναι ισχυρότερη για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού μετά 

την εμμηνόπαυση (Van den Brandt & Schulpen, 2017). Οι βιοφαινόλες της ελιάς έχουν 

αντιφλεγμονώδεις δράσεις και ενδέχεται να διαδραματίζουν προστατευτικούς ρόλους σε 
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αυτόν τον τομέα. Επίσης, μια αύξηση στον πυρηνόφιλο τόνο θα συνέβαλε στη 

χημειοπροφύλαξη και στην επιτάχυνση της ανάκαμψης από τον καρκίνο, όπως φαίνεται π.χ. 

για την κουρκουμίνη. Εκτός από τη φλεγμονή, έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες 

μηχανιστικές μελέτες για την εξήγηση των πιθανών προληπτικών ενεργειών των 

βιοφαινολών ελαιολάδου στον καρκίνο. Οι μηχανισμοί δράσης μπορεί να περιλαμβάνουν 

την αναστολή του πολλαπλασιασμού των κυττάρων και την εξέλιξη του όγκου καθώς και 

αυξημένα ποσοστά απόπτωσης (Visioli et al. 2018). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μια 

δευτερεύουσα ανάλυση από τη μελέτη πρόληψης με μεσογειακή διατροφή (PREDIMED) 

αξιολόγησε την επίδραση μιας διατροφικής παρέμβασης που ενθαρρύνει την τήρηση μιας 

μεσογειακής διατροφής και του ελαιολάδου στην επίπτωση του καρκίνου του μαστού σε 

4152 γυναίκες ηλικίας 60 έως 80 ετών ηλικίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες 

που κατανάλωναν τουλάχιστον 15% παρθένου ελαιολάδου ως προς τη συνολική πρόσληψη 

ενέργειας παρουσίασαν σημαντική μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού σε σύγκριση 

με τις γυναίκες για τις οποίες η κατανάλωση ελαιόλαδου ήταν χαμηλότερη από το 5% της 

συνολικής πρόσληψης θερμίδων (Toledo et al. 2015). 

 

5.2.3 Νευροεκφυλισμός 

 

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της τρέχουσας πολιτικής για τη δημόσια 

υγεία είναι η αυξανόμενη επικράτηση των ψυχικών ασθενειών και των νευροεκφυλιστικών 

ασθενειών, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ταχεία γήρανση του δυτικού 

πληθυσμού. Σε κοινωνικοοικονομικούς όρους, το φαινόμενο αυτό επιβαρύνει σημαντικά τα 

εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και το συνολικό πληθυσμό. Οι προληπτικές 

στρατηγικές είναι απαραίτητες και η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και κατάλληλης 

διατροφής κρίνεται αναγκαία (Psaltopoulou et al. 2013). Επιπλέον, αρκετές μετα-αναλύσεις 

μελετών παρατήρησης υποδηλώνουν ότι η χρήση ελαιολάδου ως το κύριο μαγειρικό λίπος 

μπορεί να μειώσει την επίπτωση της κατάθλιψης (Molendijk et al. 2018). 

 

5.2.4 Απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός και εξάλειψη (ADME) 

 

Όπως στην παραδοσιακή φαρμακολογία, οι μελέτες φαρμακευτικής διατροφής 

αποκτούν αξιοπιστία και δύναμη όταν αξιολογούν και αποσαφηνίζουν την απορρόφηση, την 

κατανομή, τον μεταβολισμό και την εξάλειψη  μιας δραστικής ένωσης (ελεύθερης ρίζας). 
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Στην περίπτωση του ελαιολάδου και των φαινολικών συστατικών του, τα πρώτα στοιχεία 

ανθρώπινης απορρόφησης δημοσιεύθηκαν το 2000 (Visioli et al. 2000). Εκείνη την εποχή, 

δεν υπήρχαν διαθέσιμες τεχνικές για την αξιολόγηση των συγκεντρώσεων των βιοφαινολών 

στο πλάσμα του ελαιολάδου. Μεταγενέστερες μελέτες επιβεβαίωσαν και επέκτειναν αυτά 

τα ευρήματα (Rodriguez-Morato et al. 2016). 
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6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Το ελαιόλαδο, αυτό το σπουδαίο ‘’φάρμακο’’ της φύσης κατέχει μια ξεχωριστή 

θέση στον κόσμο της ομορφιάς. Πλούσιο σε ευεργετικά συστατικά έχει την ιδιότητα να 

θρέφει, να ενυδατώνει, να επουλώνει και να περιποιείται την επιδερμίδα αφήνοντάς την 

απαλή και λεία. Ο υγρός αυτός χρυσός, αναμφίβολα ένα ξεχωριστό δώρο της μητέρας φύσης, 

χρησιμοποιείται ευρέως στην Κοσμετολογία τόσο σαν βασικό συστατικό σε κρέμες, 

αφρόλουτρα, λοσιόν για την περιποίηση της επιδερμίδας, των μαλλιών αλλά και σε προϊόντα 

περιποίησης νυχιών όσο και στην παρασκευή σαπουνιών. 

Οι πρώτες χρήσεις του ελαιολάδου ήταν για το φαίνεσθε του σώματος μέσω 

εξωτερικής κι όχι εσωτερικής χρήσης, γεγονός πράγματι αξιοπερίεργο. Στην αρχαία 

Αίγυπτο, τη Ρώμη, και την Ελλάδα, το ελαιόλαδο εμποτιζόταν με βότανα και αρωματικά 

χόρτα για την παραγωγή καλλυντικών, καθώς και φαρμάκων. Το ελαιόλαδο υπήρξε πηγή 

πολλών θεραπειών ομορφιάς σε όλο το ανθρώπινο σώμα. Πολλοί ιστορικοί της αρχαιότητας 

ήταν εκείνοι που εκτίμησαν την αξία του τόσο για την υγεία όσο και για τη βελτίωση της 

κατάστασης του δέρματος. 

Ο Όμηρος, μιλώντας γι’ αυτό, το χαρακτήρισε ως το υγρό χρυσάφι της Μεσογείου. 

Ο Ιπποκράτης από την άλλη, αναφέρει στον Ιπποκράτειο Κώδικα μια σειρά από εφαρμογές 

του λαδιού της ελιάς σε δερματικές παθήσεις. «Είναι το φάρμακο μας, είναι ο χρυσός μας». 

Το λάδι της ελιάς θεωρούνταν από αρχαιοτάτων χρόνων είδος πολυτελείας και το 

χρησιμοποιούσαν περισσότερο όσοι ανήκαν στις υψηλότερες κοινωνικές τάξεις. 

Χρησιμοποιούνταν δε σε διάφορες στιγμές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, τόσο των 

αντρών όσο και των γυναικών. 

Αθλητές χρησιμοποιούσαν το ελαιόλαδο για να αλείφουν το σώμα τους πριν από 

κάποιο αγώνα καθώς πίστευαν στις χαλαρωτικές του ιδιότητες αλλά και γιατί θεωρούσαν 

ότι δίνει στους μύες ελαστικότητα. Γυναίκες, σε πολλές περιοχές ανά τους αιώνες, το 

άπλωναν στα μαλλιά τους για να τα κάνουν πιο λαμπερά και δυνατά. Οι θεές του Ολύμπου, 

χρησιμοποιούσαν ένα είδος αλοιφής από ελαιόλαδο, το οποίο πίστευαν ότι έχει 

θαυματουργικές ιδιότητες και για το σώμα. Γυναίκες στην αρχαία Ρώμη χρησιμοποιούσαν 

το ελαιόλαδο για να καταπολεμήσουν την ακμή αλλά και τις ραγάδες μετά από μια 

εγκυμοσύνη. Σύμφωνα με την αρχαία ινδική ολιστική τεχνική Ayurveda προτείνεται η 

χρήση του ελαιόλαδου και του νερού προκειμένου να έρθει το δέρμα σε μέγιστη ενυδάτωση 

και ομορφιά. Αναφέρεται επίσης ότι το ελαιόλαδο, εκτός των παραπάνω, χρησιμοποιούνταν 
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πολλές φορές και για το μακιγιάζ. Σε ορισμένες περιοχές γυναίκες έφτιαχναν ένα είδος 

πολτού τρίβοντας μια ρίζα καρύδας, που είχαν αφήσει για 40 ημέρες μέσα στο χώμα, με 

ελαιόλαδο και έβαφαν μ’ αυτόν τον τρόπο τα μαλλιά τους. Οι αρχαιολόγοι σε ανασκαφή των 

Μυκηνών αποκάλυψαν μια λίστα απαριθμώντας διάφορες αλοιφές που αποτελούνταν από 

ελαιόλαδο και διάφορα αρωματικά , όπως μάραθο, τριαντάφυλλο, φασκόμηλο, και κάρδαμο. 

Οι χρήσεις του ελαιολάδου είναι πολλές και η ιστορία του μεγάλη. Οι ερευνητές 

συνεχίζουν να ψάχνουν αποδείξεις της θεραπευτικής και καλλωπιστικής ιδιότητας του.  

Η ανάπτυξη μιας επιστήμης που ασχολείται αποκλειστικά με την ανθρώπινη 

ομορφιά, της Κοσμετολογίας, έφερε την επανάσταση στη χρήση του ελαιολάδου. 

Από όλα τα είδη ελαιολάδου η Κοσμετολογία χρησιμοποιεί για την παρασκευή 

καλλυντικών το παρθένο ελαιόλαδο που δεν έχει υποστεί καμιά χημική επεξεργασία και 

διαθέτει όλα τα θρεπτικά συστατικά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την παραγωγή 

σαπουνιών πλέον χρησιμοποιούνται όλες οι ποιότητες ελαιολάδου, καθώς και τα 

υποπροϊόντα της διαδικασίας παραγωγής του. 

 

6.1 Ορισμοί 

 

Κοσμετολογία: Κοσμετολογία είναι η λεγόμενη "επιστήμη" της ομορφιάς.. Πιο 

συγκεκριμένα είναι μια ευρεία έννοια η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη και την εφαρμογή 

θεραπειών ομορφιάς. Ορισμένοι κλάδοι της κοσμετολογίας είναι η κομμωτική, η αισθητική, 

η περιποίηση νυχιών και ο τομέας των καλλυντικών. Η Κοσμετολογία είναι η επιστήμη που 

μελετάει μεταξύ άλλων και τις διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης των προϊόντων 

αυτών όπως η χημεία των κρεμών, των καλλυντικών, των οδοντόπαστων, των σπρέι, κλπ. 

Με απλά λόγια σε αυτήν περιλαμβάνεται οτιδήποτε έχει να κάνει με την περιποίηση και την 

ομορφιά. 

Καλλυντικά: Σύμφωνα με τη νομοθεσία, καλλυντικό είναι κάθε ουσία ή παρασκεύασμα που 

προορίζεται να έλθει σε επαφή με τα διάφορα εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου σώματος, με 

σκοπό τον καθαρισμό, τον αρωματισμό ή την αλλαγή της εμφάνισής τους, τη διόρθωση 

σωματικών ουλών και την προστασία και διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, χωρίς να 

προκαλείται βλάβη στην υγεία, εφόσον χρησιμοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

Στα καλλυντικά υπάγονται: Κρέμες, γαλακτώματα, λοσιόν, γέλες και λάδια για το 

δέρμα, μάσκες ομορφιάς, χρωματισμένες βάσεις (υγρά, πάστες, πούδρες), πούδρες για το 

μακιγιάζ, πούδρες για χρήση μετά το λουτρό, πούδρες για την υγιεινή του σώματος, 
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σαπούνια για το μπάνιο, αποσμητικά σαπούνια, αρώματα, κολόνιες και ύδωρ Κολωνίας, 

παρασκευάσματα για το μπάνιο και το ντους (άλατα, αφροί, λάδια, γέλες), αποτριχωτικά, 

αποσμητικά και αντιιδρωτικά, χρωστικές μαλλιών, προϊόντα για το κατσάρωμα, το ίσιωμα 

και τη στερέωση των μαλλιών, προϊόντα για τη διευθέτηση των μαλλιών (φορμάρισμα), 

προϊόντα καθαρισμού των μαλλιών (λοσιόν, σκόνες, σαμπουάν), προϊόντα συντήρησης των 

μαλλιών (λοσιόν, κρέμες, λάδια), προϊόντα για την κόμμωση (λοσιόν, λάκ, μπριγιαντίνες), 

προϊόντα ξυρίσματος (κρέμες, αφροί, λοσιόν), προϊόντα για το μακιγιάζ και προϊόντα για 

την αφαίρεση του μακιγιάζ (ντεμακιγιάζ) προϊόντα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν στα 

χείλη, προϊόντα για την περιποίηση των δοντιών και του στόματος, προϊόντα για την 

περιποίηση και το βάψιμο των νυχιών, προϊόντα για την περιποίηση των ευαίσθητων 

περιοχών του σώματος, εξωτερικής χρήσης, προϊόντα αντιηλιακά, προϊόντα για μαύρισμα 

χωρίς ήλιο, προϊόντα για τη λεύκανση του δέρματος και προϊόντα αντιρυτιδικά. 

Φυσικός Παράγοντας Υδάτωσης (Natural Moisturizing Factor - NMF): Σύμπλοκο που 

βρίσκεται στα κύτταρα της κεράτινης στιβάδας με ισχυρές ιδιότητες συγκράτησης νερού, με 

αποτέλεσμα να συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της ενυδάτωσης της επιδερμίδας. 

Ξηροδερμία: Eίναι μια κατάσταση του δέρματος κατά την οποία παρατηρούνται έντονη 

ερυθρότητα, αίσθημα καύσου, απολέπιση και κνησμός. Μπορεί να εμφανιστεί σε 

οποιοδήποτε σημείο του ανθρώπινου σώματος και στην περιοχή του τριχωτού της κεφαλής. 

Τα αίτια εμφάνισής της μπορεί να είναι το άγχος, η κληρονομικότητα, ορμονικές 

διαταραχές, η ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς επίσης και κλιματολογικοί παράγοντες όπως 

παραδείγματος χάριν έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. 

 

6.2  Ιδιότητες του ελαιολάδου 

 

Η αποτελεσματικότητα των δραστικών συστατικών του ελαιολάδου σχετίζεται με 

τη σύνθεσή του. Τα μικρά διαλυτά μόριά του με υδρόφιλες ιδιότητες, έχουν μεγάλη 

ικανότητα διέλευσης της κεράτινης στιβάδας του δέρματος, των πολυμερών ή των 

εξαιρετικά λιπόφιλων ουσιών (Rawlings & Matts, 2005). Λόγω των ευεργετικών και 

θεραπευτικών ιδιοτήτων τους, τα φυσικά φυτικά εκχυλίσματα ελαιολάδου και τα παράγωγά 

τους έχουν ενσωματωθεί με τη μορφή γαλακτωμάτων σε πρόσφατες φαρμακευτικές και 

καλλυντικές συνθέσεις και παρασκευάσματα (Khan et al. 2010).  

Τα σύγχρονα φυτικά σκευάσματα στην κοσμετολογία αποτελούνται από μια σειρά 

συστατικών, όπως ελαιόλαδο, το αμυγδαλέλαιο, το argan, εκχυλίσματα φρούτων και αιθέρια 
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έλαια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ελαιόλαδο το οποίο κερδίζει ολοένα και 

μεγαλύτερη δυναμική τόσο στα καλλυντικά όσο και στα φαρμακευτικά παρασκευάσματα. 

Στην πραγματικότητα, οι μεγάλες θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου είναι γνωστές από 

την αρχαιότητα. Το ελαιόλαδο είναι εξαιρετικά συμβατό με την οξύτητα του δέρματος, 

πλούσιο σε πολύτιμες ουσίες, όπως σκουαλένιο, φυτοστερόλη και τοκοφερόλη, καθώς και 

σε πολύτιμες βιταμίνες (Α και Ε) και λιπαρά οξέα, όπως ελαϊκό, λινολεϊκό και λινολενικό 

οξύ, τα οποία έχουν καταπραϋντικές και προστατευτικές ιδιότητες για το δέρμα (Ruiz et al. 

1999). 

 

 

Σχήμα 5: Χημικά συστατικά του ελαιολάδου (Owen et al. 2000). 

 

Οι ελκυστικές βιολογικές ιδιότητες του ελαιολάδου αποδίδονται, επίσης, στην 

παρουσία δευτερευόντων συστατικών, όπως σκουαλένιο και φυτοστερόλες, αντιοξειδωτικές 

ενώσεις, όπως τοκοφερόλες και φαινόλες. Οι πιο σημαντικές κατηγορίες φαινολικών 

συστατικών στους καρπούς της ελιάς περιλαμβάνουν φαινολικά οξέα, φαινολικές αλκοόλες 

και φλαβονοειδή. Οι φαινολικές αλκοόλες των ελιών είναι υδροξυτυροσόλη και τυροσόλη. 

Οι τοκοφερόλες που υπάρχουν στο παρθένο ελαιόλαδο είναι σημαντικές για τη θρεπτική 

τους αξία και τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες, καθώς προστατεύουν τα λιπαρά συστατικά 

από την οξείδωση. Αποτελούν τη λιπόφιλη αντιοξειδωτική ομάδα και φημίζονται για την 

αποτελεσματική αναστολή της οξείδωσης των λιπιδίων σε όλα τα φυτικά έλαια. Στην 

πραγματικότητα, η α-τοκοφερόλη, το πιο σημαντικό αντιοξειδωτικό, αντιπροσωπεύει 

περίπου το 95% των συνολικών τοκοφερόλων στο παρθένο ελαιόλαδο (Paz Aguilera et al., 

2005). 
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6.3  Το ελαιόλαδο ως καλλυντικό περιποίησης του δέρματος 

 

Το δέρμα, αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Αποτελείται 

από τρεις στιβάδες, την επιδερμίδα, το χόριο και το υπόδερμα. Η επιδερμίδα αποτελεί την 

εξωτερική στιβάδα του δέρματος και αποτελείται κυρίως από κύτταρα κερατίνης, η οποία 

πρωτεΐνη . Στην επιδερμίδα περιέχεται ένας σημαντικός αριθμός αμυντικών κυττάρων που 

προστατεύουν το δέρμα από παθογόνους μικροοργανισμούς. Το χόριο ή κυρίως δέρμα 

αποτελεί την εσωτερική στιβάδα του δέρματος. Σ’ αυτό βρίσκονται όλα τα αιμοφόρα αγγεία 

και τα νεύρα που μεταφέρουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα καθώς επίσης 

και οι ίνες κολλαγόνου και ελαστίνης που είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της 

ελαστικότητας του δέρματος. Στο χόριο βρίσκονται επίσης οι τριχικοί θύλακες, οι 

ιδρωτοποιοί και οι σμηγματογόνοι αδένες. Τέλος το υπόδερμα είναι η τελευταία στιβάδα του 

δέρματος που το συνδέει με το υποκείμενα όργανα. Αποτελείται από συνδετικό ιστό στον 

οποίο περιέχονται ίνες κολλαγόνου, ελαστίνης και λιπώδη κύτταρα.  

Το δέρμα είναι ένα δυναμικό όργανο σε μια διαρκή κατάσταση αλλαγών καθώς τα 

κύτταρα της άνω στιβάδας αποπίπτουν και αντικαθίστανται από εσωτερικά κύτταρα που 

μετακινούνται προς την επιφάνεια. Το πάχος του δέρματος ποικίλει ανάλογα με τ’ ανατομικά 

χαρακτηριστικά και την ηλικία του ατόμου. 

Το δέρμα λειτουργεί ως μια αδιάβροχη, μονωτική ασπίδα που προφυλάσσει το 

σώμα από τις ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες, την ηλιακή ακτινοβολία και τις αρνητικές 

χημικές επιδράσεις. Εκκρίνει αντιβακτηριδιακές ουσίες που προστατεύουν από μολύνσεις 

ενώ παράγει βιταμίνη D που είναι απαραίτητη για το μεταβολισμό του ασβεστίου. Αποτελεί 

έναν αισθητήρα που διατρέχεται από νεύρα με σκοπό να κρατά τον εγκέφαλο σε επαφή με 

τον εξωτερικό κόσμο και ταυτόχρονα επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση του σώματος. Η αξία 

του για το ανθρώπινο σώμα είναι μεγάλη και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε να διατηρείται ακέραιο. 

Η ηλιακή ακτινοβολία, η ρύπανση του περιβάλλοντος, το κάπνισμα, το στρες, είναι 

παράγοντες που επιταχύνουν τη γήρανση του δέρματος καθώς ενεργοποιούν την παραγωγή 

ελεύθερων ριζών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την οξείδωση και εκφύλιση των κύτταρων.. 

Τα συστατικά τα οποία χρησιμοποιεί η κοσμετολογία διαθέτουν το καθένα χωριστά 

ευεργετικές ιδιότητες που περιποιούνται και προστατεύουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο την 

επιδερμίδα. Ένα από αυτά, το ελαιόλαδο, το οποίο μπορεί να προσφέρει στο δέρμα όλα όσα 

χρειάζεται για να διατηρηθεί όμορφο και υγιές. Το ελαιόλαδο, βρίσκει πολλές εφαρμογές σε 
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διάφορα κοσμετολογικά προϊόντα περιποίησης και αντιγήρανσης της επιδερμίδας, σε 

συνδυασμό με άλλες ουσίες αλλά και μόνο του καθώς αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

καλλυντικό. 

Στον τομέα των καλλυντικών δέρματος, τα αντιγηραντικά προϊόντα είναι ένας από 

τους κύριους προϊοντικούς πυλώνες. Η γήρανση είναι μια φυσική διαδικασία στην οποία 

τόσο η εγγενής γήρανση, που περιγράφεται επίσης ως βιολογική γήρανση, όσο και η 

φωτογήρανση οδηγούν προοδευτικά σε απώλεια της δομικής ακεραιότητας και της 

φυσιολογικής λειτουργίας του δέρματος. Σήμερα, οι καταναλωτές επικεντρώνονται στην 

υγεία τους χωρίς να ξεχνούν την εμφάνιση, δημιουργώντας μια μεγάλη ζήτηση για 

καλλυντικά προϊόντα κατά της γήρανσης (Peter & André, 2009). 

Η διατροφή και τα στοματικά συμπληρώματα μπορούν να παρέχουν στο δέρμα 

αντιοξειδωτικά. Ωστόσο, η μεταβολική διαδικασία περιορίζει την ποσότητα που μπορεί να 

χορηγηθεί στο δέρμα. Έτσι, η εφαρμογή εξωγενών αντιοξειδωτικών μπορεί να είναι 

επωφελής στη μείωση των επιδράσεων των ελεύθερων ριζών. Δεδομένου ότι πολλές σχετικά 

απλές βιοδοκιμασίες είναι άμεσα διαθέσιμες για την αξιολόγηση της αντιοξειδωτικής τους 

δράσης, ένας μεγάλος αριθμός φυτικών ενώσεων και εκχυλισμάτων έχει αποδειχθεί ότι 

δρουν ως αντιοξειδωτικά, και πολλοί έχουν επίσης αποδείξει την ικανότητα μείωσης του 

οξειδωτικού στρες στο δέρμα (Angerhofer et al. 2009).  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το ελαιόλαδο έχει χρησιμοποιηθεί ως 

καλλυντικό και προστατευτικό δέρματος ήδη από τα αρχαία χρόνια. Η ομοιότητα της 

σύνθεσης του παρθένου ελαιολάδου με το σμήγμα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του 

σε σκουαλένιο, το καθιστά ιδιαίτερα ικανό να προστατεύει άμεσα το δέρμα (Viola & Viola, 

2009). Ωστόσο, πολύ λίγες μελέτες ανέφεραν τη χρήση υποπροϊόντων ως αντιοξειδωτικών 

πηγών δέρματος στο καλλυντικό πεδίο. Σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, η πλειονότητα αυτών 

των αντιοξειδωτικών είναι πολυφαινόλες και ισοφλαβόνες (Rodrigues et al., 2014).  

Η έκθεση σε ηλιακές ακτίνες καθορίζει μια σοβαρή απώλεια αντιοξειδωτικών 

παραγόντων στο δέρμα. Οι φαινόλες του ελαιολάδου έχει αποδειχθεί ότι έχουν άμεση 

αντιοξειδωτική δράση και καθαρίζουν το δέρμα, ειδικά η ελευρωπαϊνη, η οποία δρα ως 

καθαριστής ελεύθερων ριζών σε επίπεδο δέρματος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο 

σκουαλένιο, που υπάρχει σε αξιοσημείωτη συγκέντρωση στο μη σαπωνοποιήσιμο κλάσμα 

στο παρθένο ελαιόλαδο, γεγονός που το καθιστά παρόμοιο με τη σύνθεση του σμήγματος 

(Viola & Viola, 2009). Το σκουαλένιο βρίσκεται σε υψηλές ποσότητες σε σμήγμα (12%) και 

δρα ως ισχυρός καθαριστής απλού οξυγόνου, αναστέλλοντας την λιποϋπεροξείδωση που 
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προκαλείται από την UVA ακτινοβολία. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το ελαιόλαδο ως καθαριστικό 

του δέρματος δεν είναι αποκλειστικά επιφανειακό (Dennis & Shibamoto, 1989). 

Όσον αφορά το προφίλ των λιπαρών οξέων (FA), λόγω της υψηλής περιεκτικότητας 

σε μονοακόρεστα λιπίδια (παρόμοια με το ελαιόλαδο), τα υποπροϊόντα της ελιάς θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν ένα νέο πολλά υποσχόμενο συστατικό για καλλυντικά 

καθαρισμού και φαρμακευτικά προϊόντα. Τα λίπη είναι απαραίτητα για τη ζωή όχι μόνο ως 

πηγή ενέργειας αλλά και για τον δομικό τους ρόλο στο δέρμα, τον αμφιβληστροειδή, το 

νευρικό σύστημα, τις λιποπρωτεΐνες και τις βιολογικές μεμβράνες (Viola και Viola, 2009). 

Συγκεκριμένα στο δέρμα, ενσωματωμένα σε σύνθετα λιπίδια ή σε ελεύθερη μορφή, είναι 

ζωτικής σημασίας για τον σωστό καθαρισμό και τις λειτουργίες της επιδερμίδας και των 

σμηγματογόνων αδένων (Lin & Khnykin, 2014).  

Επίσης, τα λιπαρά οξέα (FA) έχουν ιδιαίτερη επίδραση ως συστατικά του φιλμ 

λιπιδίων στην επιφάνεια του δέρματος, διατηρώντας την ενυδάτωση, την απαλότητα και την 

ελαστικότητα. Αποτελούν, επίσης, και προστατευτικό φράγμα. Κατά τη διάρκεια της ζωής 

μας, η ποσότητα των λιπαρών οξέων μειώνεται, αφήνοντας ένα λιγότερο ενυδατωμένο και 

μαλακό δέρμα. Η τοπική εφαρμογή ενός μείγματος ελαιολάδου είναι η λύση, καθώς τα 

φυσικά συστατικά του απορροφώνται καλά στις επιδερμικές και δερματικές στιβάδες του 

ιστού (Viola & Viola, 2009). Αυτά τα βασικά FA διατηρούν το δέρμα ενυδατωμένο και 

αποτρέπουν διάφορες καταστάσεις, όπως δερματίτιδα, ψωρίαση, ακμή και έκζεμα. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι σε σοβαρή και παρατεταμένη έλλειψη, παρατηρούνται αξιοσημείωτες 

αλλοιώσεις, για παράδειγμα αιμορραγικά σημεία, ερύθημα και αύξηση της «αίσθησης 

εφίδρωσης» με υποελαστικό, ξηρό και αφυδατωμένο δέρμα. Περιγράφεται, επίσης, αύξηση 

της σύνθεσης DNA με επιδερμικό πολλαπλασιασμό και επακόλουθη απολέπιση. Τα λιπαρά 

οξέα του ελαιολάδου είναι ένα από τα δραστικά συστατικά που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τον βαθύ καθαρισμό και ταυτόχρονα την ενδυνάμωση του δέρματος 

(Karajiannis and Gabard, 2015). 

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα πρέπει να παρέχονται στις σωστές ποσότητες, 

αποφεύγοντας τις υπερβολές, δεδομένου ότι είναι πολύ ευαίσθητα στην υπεροξείδωση, η 

οποία μπορεί να ευνοήσει τις βλαβερές συνέπειες των ηλιακών ακτινών. Η υπεροξείδωση 

του βασικού FA οδηγεί σε σχηματισμό πολυμερών και κυκλικών ενώσεων, οι οποίες 

προκαλούν ελκώδεις αλλοιώσεις που συσσωρεύουν χρωστικές ουσίες λιποφουσκίνης και 

κεροειδών (καφέ κηλίδες) και μια τάση για καρκίνο (Viola & Viola, 2009). 

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των υποπροϊόντων της ελιάς είναι ο πλούτος τους 

και σε μέταλλα. Η σύνθεση και οι συγκεντρώσεις ορυκτών ποικίλλουν, ανάλογα με το 
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παραπροϊόν, και βρίσκονται σε υψηλές ποσότητες. Τα ορυκτά είναι ένα από τα κύρια 

συστατικά του φυσικού συντελεστή υδάτωσης (NMF), ο οποίος συσχετίζεται σημαντικά με 

την κατάσταση της ενυδάτωσης, της δυσκαμψίας και του pH στο στρώμα του κερατοειδούς 

του δέρματος. Το NMF αποτελεί έως και το 10% της μάζας των κερατοκυττάρων και 

παράγει την ωσμωτική δύναμη που προσελκύει νερό στα κερατοκύτταρα. Σύμφωνα με τους 

Rawlings and Matts (2005), τα κύρια συστατικά του NMF είναι τα αμινοξέα (≈40%), τα 

ανόργανα ιόντα (π.χ. νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, ≈18%), το πυρρολιδόνο-5-

καρβοξυλικό οξύ (≈12 %), το γαλακτικό οξύ (≈12%), σάκχαρα (π.χ. γλυκόζη ≈8%), ουρία 

(≈7%) και άλλα υδατοδιαλυτά ιόντα (≈8,5%). Δεδομένου ότι τα υποπροϊόντα της ελιάς είναι 

πλούσια σε ανόργανα συστατικά, συνιστάται να μελετηθεί η ενσωμάτωσή τους σε 

καλλυντικά καθαρισμού δέρματος διότι παρέχουν παράλληλα υψηλή ενυδάτωση για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν (Rawlings & Matts, 2005). 

Τα συμπτώματα της δερματικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένων των ρυτίδων, 

αναπτύσσονται νωρίτερα στο δέρμα που εκτίθεται στον ήλιο από ότι στο δέρμα που δεν 

εκτίθεται, ένα φαινόμενο που αναφέρεται ως φωτογήρανση. Οι Kimura και Sumiyoshi 

(2009) εξέτασαν τις βλάβες του δέρματος που προκαλείται από την UVB. Παρατηρήθηκε 

ότι το εκχύλισμα φύλλων ελιάς και η ελευρωπαϊνη ανέστειλαν την αύξηση του πάχους του 

δέρματος και τη μείωση της ελαστικότητας που προκαλείται από τη μακροχρόνια έκθεση σε 

UVB ακτινοβολία. Επιπλέον, μείωσαν τη συχνότητα και την ανάπτυξη όγκων στο 

εκτεθειμένο δέρμα (Kimura & Sumiyoshi, 2009). 

Είναι γνωστό επίσης, ότι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο παίζει σήμερα σημαντικό 

ρόλο στη δερματολογία καθώς έχει ένα μοναδικό συμπύκνωμα αναγεννητικών ουσιών. Η 

υψηλή ποσότητα βιταμίνης Ε παράγει αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και βοηθά στην 

καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών, που ευθύνονται για τη γήρανση των μαλλιών και του 

δέρματος. Σήμερα, το ελαιόλαδο αναγνωρίζεται στη δερματολογία ως χρήσιμο φάρμακο 

κατά των ρυτίδων και εφαρμόζεται επίσης σε θεραπείες για την πρόληψη ραγάδων. Το 

ελαιόλαδο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε τύπο δέρματος. Πριν από τη διαδικασία, 

ωστόσο, υποδεικνύεται να εξετάζεται πιθανή υπερευαισθησία ή η παρουσία δερματικών 

διαταραχών με τοπική εφαρμογή. Μελέτη, ωστόσο, έδειξε ότι παρά τα ευεργετικά 

αποτελέσματα του ελαιολάδου στην προώθηση της επούλωσης των πληγών και στη μείωση 

της ανάπτυξης του καρκίνου του δέρματος, η τοπική θεραπεία με ελαιόλαδο έχει επιζήμια 

επίδραση στην ακεραιότητα του στρώματος κερατοειδούς και στη λειτουργία του φραγμού 

του δέρματος και επιδεινώνει μια πιθανή υπάρχουσα δερματίτιδα (Soave, 2012). 
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6.4  Το ελαιόλαδο στα καλλυντικά 

 

Η Κοσμετολογία όπως αναφέρθηκε έχει ως αντικείμενο την παρασκευή 

καλλυντικών προϊόντων που φροντίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο, σώμα και το τριχωτό της 

κεφαλής αλλά ταυτόχρονα το προστατεύουν από διάφορους εχθρικούς παράγοντες 

(ρύπανση, άγχος κ.α.). Προτού καν αναγνωριστεί ως επιστήμη, ο άνθρωπος, με απλές 

εφαρμογές-τεχνικές και καθημερινά υλικά επιχείρησε να δώσει ζωή κι υγεία στο ‘φαίνεσθε’ 

του. Καλλυντικά με ελαιόλαδο και άλλα στοιχεία της φύσης, ευεργετικά για το δέρμα και τα 

μαλλιά, απαντάται στην ιστορία της Κοσμετολογίας, από πολύ νωρίς. 

Στα είδη των καλλυντικών, είτε αυτά παρασκευάζονται με εξειδικευμένες τεχνικές 

από έμπειρους του χώρου, είτε με καθημερινά υλικά και απλές εφαρμογές στο σπίτι, 

συμπεριλαμβάνονται κρέμες, αλοιφές, πάστες, γαλακτώματα, λοσιόν, σαπούνια, έλαια, 

μάσκες, οδοντόκρεμες, διαλύματα, πούδρες, μέικ-απ, κραγιόν, μολύβια, ρουζ, βαφές 

μαλλιών, βερνίκια για τα νύχια και άλλα.  

Όλα αυτά τα καλλυντικά προϊόντα προορίζονται για το δέρμα, τα μαλλιά και τα 

νύχια, έχοντας μαλακτικές, καταπραϋντικές, τονωτικές, χαλαρωτικές ιδιότητες, ενώ είναι 

ικανά να καταπολεμήσουν προβλήματα όπως η ξηρότητα ή αντίθετα η λιπαρότητα. 

 

6.5 Συνέργεια ελαιολάδου με άλλα συστατικά 

 

Το ελαιόλαδο συνδυάζεται άριστα με πολλά φυσικά αλλά και μη συστατικά και τα 

προϊόντα που παρασκευάζονται δίνουν στην επιδερμίδα στοιχεία που την διατηρούν όμορφη 

και λαμπερή. Τα βασικότερα φυσικά συστατικά με τα οποία συνδυάζεται το ελαιόλαδο είναι 

το μέλι, κερί μέλισσας, αυγό, γάλα, βούτυρο κακάο, αβοκάντο, μπανάνα, αμυγδαλέλαιο, 

σιτέλαιο, σησαμέλαιο. Όλα αυτά τα συστατικά αποτελούν μερικά από αυτά με τα οποία το 

ελαιόλαδο συνδυάζεται και ‘’ενώνει’’ τις δυνάμεις του για να συμβάλει στη βελτίωση της 

εικόνας του δέρματος και των μαλλιών. 

Το ελαιόλαδο όμως, εκτός από τα παραπάνω, συνδυάζεται και με υδροξείδιο του 

νατρίου (καυστικό νάτριο ή σόδα) και υδροξείδιο του καλίου (καυστικό κάλιο ή ποτάσα) για 

την παρασκευή σαπουνιών. 
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7 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ 

 

Τα σαπούνια είναι προϊόντα που αποτελούνται κυρίως από υδατοδιαλυτά άλατα 

ανώτερων λιπαρών οξέων (παλμιτικού, στεατικού, ελαϊκού κλπ) με νάτριο, ή κάλιο και τα 

οποία προορίζονται για την ατομική καθαριότητα ή τον άμεσο καθαρισμό αντικειμένων 

κοινής χρήσης  (Τσάκνης, 2018). 

Οι σάπωνες (σαπούνια, λατινικά: sapo) είναι ίσως, τα συνηθέστερα μέσα 

καθαρισμού. Η χρήση τους ήταν γνωστή από τους Ρωμαϊκούς χρόνους, ενώ κάποια γραπτά 

κείμενα υποδεικνύουν ότι ίσως είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμα από τους αρχαίους Αιγυπτίους. 

Το σαπούνι, με την έννοια του προϊόντος που λαμβάνεται από την αντίδραση μιας βάσης σε 

λίπη και έλαια, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του ανθρώπινου 

πολιτισμού, αλλά η ανακάλυψή του ήταν αρκετά τυχαία και η χρησιμότητά του εκτιμήθηκε 

αρκετά μεταγενέστερα. Τόσο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι όσο και οι αρχαίοι Έλληνες, γνώριζαν τα 

φαρμακευτικά παρασκευάσματα στα οποία υπήρχαν αλκάλια και διάφορα φυτικά έλαια, 

μαζί με πολλά άλλα συστατικά. Είναι καταγεγραμμένο ότι ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε 

μίγματα ελαίου και σόδας ως συστατικά καθαριστικών ουσιών. Σύμφωνα με τα πρώτα 

χειρόγραφα, οι Ασσύριοι χρησιμοποίησαν ένα μίγμα καστορέλαιου και αλκαλίων ως 

σαπούνι για το πλύσιμο του κεφαλιού. Εκτός από αυτές τις γνώσεις, η παρασκευή αλκαλικών 

λύσεων από την τέφρα των φυτών ήταν γνωστή σε όλα σχεδόν τα έθνη από πολύ νωρίς, αλλά 

η εκτεταμένη χρήση τους στην κατασκευή σαπουνιού φαίνεται να εντοπίζεται κατά την 

χριστιανική εποχή (Thompson, 1924). 

Τα σαπούνια σήμερα προέρχονται κατά βάση από φυσικά έλαια ή λίπη τα οποία 

αντιδρώντας με καυστική σόδα στη διαδικασία που είναι γνωστή ως σαπωνοποίηση 

παράγουν το προϊόν που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ο Martin (1951) ανέφερε ότι το 

ελαιόλαδο σαπωνοποιείται εύκολα, αποδίδοντας ένα πρασινωπό σαπούνι που ονομάζεται 

Καστίλλη, το οποίο δίνει ένα λεπτό, γλοιώδες, αλλά άφθονο αφρό, ιδιότυπο σε όλα τα 

σαπούνια που περιέχουν πολύ ελαϊκό οξύ. Ο Norman (1981) ισχυρίστηκε ότι το 

μονοακόρεστο λιπαρό οξύ (ελαϊκό οξύ) απαιτείται για απαλά προϊόντα όπως, για 

παράδειγμα, "σαπούνια Castile ".  

Ο Micheal (1996) ανέφερε ότι το καστανό σαπούνι είναι κατασκευασμένο από 

ελαιόλαδο. Ο Martin (1951) ανέφερε ότι το σαπούνι που προέρχεται από το ελαιόλαδο είναι 

ιδανικό για τουαλέτα, αλλά είναι πολύ ακριβό και ότι το ελαιόλαδο δίνει ένα σαπούνι που 
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έχει την επιθυμητή διαλυτότητα στο νερό. Επίσης, σημείωσε ότι το σαπούνι ελαιολάδου 

παράγει άφθονο, λεπτό και λιπαρό αφρό. Οι Ensminger et al., (1995), Hui (1996) και Micheal 

(1996) επεσήμαναν ότι το σαπούνι της Καστίλλης θεωρείται λιγότερο ερεθιστικό για το 

δέρμα από τα συνηθισμένα σαπούνια τουαλέτας και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ως 

σαπούνι για βρέφη.  

 

7.1 Μέθοδοι παρασκευής σαπουνιού 

 

Η παρασκευή τους από λιπαρή ύλη (συνήθως υπολείμματα ζωικών λιπαρών ιστών) 

με αλισίβα (στάχτη πλούσια σε αλκάλια) είναι παραδοσιακά γνωστή. Πρόκειται για μια 

χημική αντίδραση σαπωνοποίησης, κατά την οποία η λιπαρή ύλη σε αλκαλικό περιβάλλον 

μετατρέπεται σε άλας λιπαρών οξέων, τα οποία ακριβώς αποτελούν τους σάπωνες. Το 

συνολικό ποσό των λιπαρών οξέων, ελεύθερων (εάν έχει προηγηθεί όξινη υδρόλυση) και 

συνδεδεμένων σε ένα λάδι, μπορούν να μετατραπούν στο εργαστήριο σε σάπωνες, μέσω 

κατεργασίας με βάση (αλκάλι), ή αλλιώς, μέσω της αντίδρασης της σαπωνοποίησης. Η 

μέθοδος αυτή έχει σαν χαρακτηριστικό ότι μετατρέπει σε άλας νατρίου ή καλίου του λιπαρού 

οξέος (RCOONa, το οποίο καλείται και σάπωνας, ή σαπούνι) τόσο τα ελεύθερα οξέα, όσο 

και τα ενωμένα οξέα που βρίσκονται στο τριγλυκερίδιο. Κατά την σαπωνοποίηση των 

λιπαρών υλών γίνονται δύο αντιδράσεις. 

 

Σχήμα 6: Αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την σαπωνοποίηση. 

 

Η πρώτη αντίδραση, είναι μια αντίδραση σαπωνοποίησης, κατά την οποία ο 

τριεστέρας (τριγλυκερίδιο) διασπάται σχηματίζοντας το άλας των ενωμένων λιπαρών οξέων 

(RCOONa). Η δεύτερη αντίδραση,  είναι μια απλή εξουδετέρωση (λιπαρού) οξέος με βάση. 

Και στις δυο αντιδράσεις, το προϊόν είναι το ίδιο, δηλαδή σάπωνες ή μεταλλικά άλατα 

λιπαρών οξέων (RCOONa) και συνεπώς μπορούν να θεωρηθούν μέθοδοι παρασκευής τους. 
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Σε κάθε μόριο λαδιού βρίσκονται εστεροποιημένα τρία μόρια λιπαρών οξέων 

(τριεστέρας), τα οποία αντιστοιχούν στις αλυσίδες R1, R2, R3. Αυτά γενικά, μπορεί να είναι 

όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Συνεπώς, μετά τη σαπωνοποίηση, ο σάπωνας που παράγεται 

θα είναι μίγμα των αλάτων των λιπαρών οξέων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο είδος 

λαδιού, και σε αναλογία που είναι άμεση συνάρτηση της αναλογίας τους στο αρχικό υλικό 

(λάδι). Όλα τα συστατικά σε ένα δείγμα λαδιού που μπορούν να μετατραπούν σε σάπωνες 

κατόπιν κατεργασίας με αλκάλι, ονομάζονται σαπωνοποιήσιμα συστατικά. Σύμφωνα με τις 

παραπάνω αντιδράσεις, αυτά συνίστανται στους τριεστέρες της γλυκερίνης, αλλά και στα 

ελεύθερα λιπαρά οξέα. Τα λάδια περιέχουν επίσης και διαφορετικής φύσης συστατικά 

(στερόλες, καροτένια, χλωροφύλλες, βιταμίνες, κ.α ) τα οποία δεν είναι δυνατόν να δώσουν 

ως προϊόντα σάπωνες και ονομάζονται μη σαπωνοποιήσιμα συστατικά. 

Ο προσδιορισμός των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των ελαιολάδων  

επικεντρώνεται στην υγρασία, την πτητική ύλη (%), την οξύτητα (%) ως ελαϊκό οξύ, τον 

αριθμό του υπεροξειδίου (ανά kg ελαιολάδου), το βαθμό σαπωνοποίησης, τον αριθμό ιωδίου 

κατά hanus, τον αριθμό C, τη μη σαπωνοποιήσιμη ύλη (%) και τις ακαθαρσίες (%) στα 

δείγματα ελαιολάδου που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σαπουνιού (Kiritsakis, 

1991). 

Οι σάπωνες παρασκευάζονται σήμερα βιομηχανικά και εργαστηριακά με χρήση της 

αντίδρασης σαπωνοποίησης. Η βασική διαφοροποίηση ανάμεσα στις διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται έγκειται στην επιλογή των συσκευών ανάλογα την κλίμακα παραγωγής, 

στη θερμοκρασία παρασκευής και στις πρόσθετες ουσίες και διαδικασίες που επιλέγονται. 

Οι βασικές βιομηχανικές μέθοδοι παρασκευής είναι η μέθοδος συνεχούς ροής και η μέθοδος 

με χρήση συσκευής βρασμού και οι βασικές εργαστηριακές η θερμή και η ψυχρή μέθοδος 

σαπωνοποίησης. 

 

7.1.1 Βιομηχανικές μέθοδοι 

 

Η μέθοδος παρασκευής σαπουνιού με συσκευή βρασμού (kettle process) 

εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα από μικρές εταιρείες παραγωγής σαπουνιών. Η 

διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της διαρκεί από τέσσερις έως έντεκα ημέρες και η 

ποιότητα κάθε παρτίδας μεταβάλλεται λόγω της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων ελαίων. 

Η μέθοδος συνεχούς ροής χρησιμοποιείται σήμερα από μεγάλες εταιρείες παρασκευής 

σαπουνιών σε όλο τον κόσμο. Σε αντίθεση με τη μέθοδο παρασκευής σαπουνιού με τη 
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συσκευή βρασμού (kettle process) όπου παράγεται ο σάπωνας ανά παρτίδα με τη μέθοδο 

αυτή παράγεται με συνεχή ροή. Έτσι οι τεχνικοί έχουν μεγαλύτερο έλεγχο της παραγωγής, 

τα στάδια παραγωγής πραγματοποιούνται ταχύτερα και απαιτούνται περίπου έξι ώρες για 

την ολοκλήρωση μιας παρτίδας σαπουνιού (Splitz, 2016). 

 

7.1.1.1 Μέθοδος παρασκευής σαπουνιού με συσκευή βρασμού (kettle process) 

Τα λίπη (ή έλαια) μαζί με το  αλκάλι τήκονται σε ένα βραστήρα, ο οποίος συνήθως 

είναι μια δεξαμενή από χάλυβα μεγάλης χωρητικότητας. Με το βρασμό δημιουργούνται 

σάπωνες και γλυκερίνη. Για το διαχωρισμό της γλυκερίνης από το σάπωνα πραγματοποιείται 

εξαλάτωση. Στο μίγμα προστίθεται άλας οδηγώντας το σάπωνα στην επιφάνεια της 

δεξαμενής και τη γλυκερίνη στον πυθμένα, από όπου και εξάγεται. Η αφαίρεση μικρών 

ποσοτήτων λίπους (ή ελαίου) που δεν σαπωνοποιήθηκε πραγματοποιείται με προσθήκη 

ισχυρού αλκαλικού διαλύματος στο βραστήρα. Η μάζα ξαναέρχεται σε βρασμό και 

υπολείμματα του λίπους μετατρέπονται σε σάπωνα. Το μίγμα σε αυτό το στάδιο μπορεί είτε 

να ξανά υποστεί εξαλάτωση είτε να οδηγηθεί στο επόμενο στάδιο.  

Στο επόμενο στάδιο της μεθόδου ο σάπωνας ξαναβράζει στον βραστήρα με 

προσθήκη νερού και το μίγμα διαχωρίζεται σε δύο στρώματα. Το στρώμα που έρχεται στην 

επιφάνειά είναι ο "καθαρός σάπωνας" με σύσταση 70% σε σαπούνι και 30% νερό. Στον 

πυθμένα συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του νερού καθώς και ακαθαρσίες από τις 

πρώτες ύλες. Ο καθαρός σάπωνας αφαιρείται από την επιφάνεια και στη συνέχεια αφήνεται 

να κρυώσει. Η διαδικασία φινιρίσματος για το σάπωνα που παράγεται είναι ίδια με αυτή της 

μεθόδου συνεχής ροής (Splitz, 2016). 

 

7.1.1.2 Μέθοδος συνεχούς ροής για την παρασκευή σαπουνιού 

Κατά το πρώτο στάδιο της μεθόδου συνεχούς ροής γίνεται διαχωρισμός των 

φυσικών λιπών και ελαίων σε λιπαρά οξέα και γλυκερίνη. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται 

είναι μια κάθετη στήλη από ανοξείδωτο χάλυβα με μεγάλες διαστάσεις. Αντλίες και 

μετρητές τοποθετημένοι στη στήλη συμβάλουν στον έλεγχο της διαδικασίας και στην 

παραλαβή μετρήσεων μεγάλης ακρίβειας. Το λιωμένο λίπος εισάγεται με αντλία στο ένα 

άκρο της στήλης, ενώ στο άλλο άκρο εισάγεται νερό σε υψηλή θερμοκρασία (130 °C) και 

υπό πίεση. Έτσι το λίπος διαχωρίζεται στα δύο συστατικά του λιπαρά οξέα και γλυκερίνη τα 

οποία διαχωρίζονται συνεχώς, καθώς εισέρχονται περισσότερα λίπη και νερό στη στήλη. Τα 

λιπαρά οξέα στη συνέχεια οδηγούνται σε απόσταξη για τον καθαρισμό τους.  
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Τα καθαρισμένα λιπαρά οξέα αναμιγνύονται στη συνέχεια με συγκεκριμένη 

ποσότητα αλκαλικής ουσίας για το σχηματισμό σάπωνα. Πρόσθετα συστατικά όπως 

λειαντικά και αρώματα αναμιγνύονται σε αυτό το στάδιο στο μίγμα. Ο ζεστός υγρός 

σάπωνας στη συνέχεια υπόκεινται σε έντονη ανάμειξη για την ενσωμάτωση αέρα στο μίγμα.  

Σε αυτό το στάδιο ο σάπωνας είτε χύνεται σε καλούπια και αφήνεται για σκλήρυνση σε μια 

μεγάλη πλάκα είτε ψύχεται σε ειδικό καταψύκτη. Η πλάκα κόβεται σε μικρότερα κομμάτια 

σε σχήμα και μέγεθος ράβδου τα οποία στη συνέχεια σφραγίζονται και τυλίγονται. Συνολικά 

η διαδικασία από το διαχωρισμό μέχρι την παραλαβή του τελικού σάπωνα, μπορεί να 

διαρκέσει αρκετές ώρες (Splitz, 2016). 

Τα περισσότερα σαπούνια προσωπικής υγιεινής υποβάλλονται σε πρόσθετη 

επεξεργασία η οποία ονομάζεται άλεση. Οι αλεσμένες ράβδοι σαπουνιού αφρίζουν 

καλύτερα και παρουσιάζουν καλύτερη συνοχή από τους μη αλεσμένους. Ο κρύος σάπωνας 

τροφοδοτείται σε διάταξη κυλίνδρων (μύλων) οι οποίοι το συνθλίβουν και το ζυμώνουν. Η 

προσθήκη των αρωμάτων είναι ποιο αποτελεσματική σε αυτό το στάδιο λόγω του ότι τα 

αρώματα είναι συνήθως πτητικά οπότε δεν εξατμίζονται με την ενσωμάτωση τους σε κρύο 

μίγμα. Ο σάπωνας που παραλαμβάνεται από τους μύλους συμπιέζεται με χρήση λείου 

κυλίνδρου, κόβεται σε σχήμα και μέγεθος ράβδου, σφραγίζεται και τυλίγεται. Η γλυκερίνη 

είναι ένα πολύ χρήσιμο παραπροϊόν της παρασκευής σαπουνιών και χρησιμοποιείται για την 

παρασκευή λοσιόν χεριών, φαρμάκων και νιτρογλυκερίνης και αποτελεί κύριο συστατικό 

εκρηκτικών όπως ο δυναμίτης (Splitz, 2016). 

 

7.1.2 Εργαστηριακές μέθοδοι 

 

Διακρίνονται τρεις διαφορετικές μέθοδοι παρασκευής σαπουνιού η ψυχρή, η ημι-

θέρμη και η θερμή ανάλογα με τη θερμοκρασία διεξαγωγής της αντίδρασης σαπωνοποίησης. 

Επίσης, συχνά συναντάται και η σαπωνοποίηση σε θερμοκρασία δωματίου (Spiltz, 2016). 

 

7.1.2.1 Ψυχρή μέθοδος 

Η ψυχρή μέθοδος σαπωνοποίησης είναι μια μέθοδος που απαιτεί λιγότερο χρόνο 

και ενέργεια σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους. Το τελικό σαπούνι που παράγεται με 

τη μέθοδο αυτή παρουσιάζει μεγάλη διαλυτότητα στο νερό, παράγει ικανοποιητική 

ποσότητα αφρού και περιέχει γλυκερίνη. Η γλυκερίνη επιδρά θετικά στο δέρμα και μπορεί 

να συμβάλει στην καλύτερη διατήρηση των σαπουνιών κατά την αποθήκευση τους. Τα 
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κυριότερα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι αρχικά ότι δεν μπορούν όλα τα λίπη να 

χρησιμοποιηθούν για σαπωνοποίηση με την ψυχρή μέθοδο, παραδείγματα αποτελούν το 

βούτυρο copra και το παλμιτικό έλαιο, επιπλέον ο παραγόμενος σάπωνας περιέχει όλες τις 

ακαθαρσίες των μιγμάτων της αντίδρασης και τέλος απαιτείται πλεόνασμα ποσότητας 

υδροξειδίου του νατρίου για να αποφευχθεί η τάγγιση των λιπών και ελαίων από το 

ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Η μέθοδος περιλαμβάνει θέρμανση του μίγματος λιπών σε λέβητα 

σε θερμοκρασιακό εύρος 40-55 °C και στη συνέχεια σταδιακή προσθήκη αλκαλικού 

διαλύματος με παράλληλη ανάδευση. Η κατάλληλη συγκέντρωση είναι 20 έως 35% ΝαΟΗ. 

Από την αντίδραση παράγεται αρκετή θερμότητα για την επίτευξη πλήρους σαπωνοποίησης. 

Πρόσθετα όπως χρωστικές και αρώματα ενσωματώνονται στο προϊόν στο τέλος της 

αντίδρασης. Τέλος το μίγμα του σαπουνιού χύνεται σε μεγάλα καλούπια όπου 

ολοκληρώνεται πλήρως η αντίδραση σαπωνοποίησης. Η ψυχρή μέθοδος σαπωνοποίησης 

είναι εύκολη στην εφαρμογή και δίνει υψηλής ποιότητας παραγόμενο προϊόν (Gaboya, 2012, 

Splitz, 2016). 

 

7.1.2.2 Θερμή μέθοδος 

Η θερμή μέθοδος σαπωνοποίησης χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή 

σαπουνιών με χρήση υδροξειδίου του νατρίου. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει θέρμανση 

μείγματος λιπών σε εύρος θερμοκρασιών 60 - 85 °C και στη συνέχεια σταδιακή προσθήκη 

του απαιτούμενου αλκαλικού διαλύματος για τη σαπωνοποίηση με παράλληλη ανάδευση. 

Μετά την προσθήκη της απαιτούμενης ποσότητας υδροξειδίου του νατρίου το μίγμα βράζει 

για λίγες ώρες. Μετά το βρασμό προστίθεται κορεσμένο διάλυμα χλωριούχου νατρίου. Το 

αρχικό μίγμα διαχωρίζεται σε δύο φάσεις. Στον πυθμένα περιέχεται το διάλυμα χλωριούχου 

νατρίου, η γλυκερίνη και μη επιθυμητές ουσίες του μίγματος που είναι ευδιάλυτες στο νερό 

και η φάση που ανέρχεται στην επιφάνεια αποτελείται από το σαπούνι το οποίο είναι 

αδιάλυτο σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου. Το σαπούνι που προκύπτει πριν την τοποθέτηση 

του σε καλούπια για ωρίμανση υπόκεινται σε επιπρόσθετες διεργασίες όπως βύθιση σε 

ισχυρό λευκαντικό και επιπρόσθετο καθαρισμό. Με τη μέθοδο αυτή παράγονται σαπούνια 

καλής ποιότητας όμως για την παραγωγή σαπουνιών με υψηλές απαιτήσεις όπως διαφανή, 

ιατρικά  και ξυρίσματος σαπούνια, απαραίτητη είναι η εφαρμογή πρόσθετων διαδικασιών 

για την παρασκευή του σαπουνιού (Gaboya, 2012, Splitz, 2016). 
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7.1.2.3 Σαπωνοποίηση σε θερμοκρασία δωματίου 

H σαπωνοποίηση σε θερμοκρασία δωματίου πραγματοποιείται με την ίδια 

διαδικασία που ακολουθείται στην ψυχρή σαπωνοποίηση Η διαφορά έγκειται στο ότι το 

μίγμα είναι σε συνεχή ανάδευση αλλά δεν πραγματοποιείται θέρμανσή του για την 

παρασκευή του σαπουνιού. Η θερμότητα που απαιτείται για την πραγματοποίηση της 

αντίδρασης σαπωνοποίησης παρέχεται από το θερμό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 

(εξώθερμη αντίδραση) (Splitz, 2016). 

 

Ωρίμανση σαπουνιών 

Κατά τον χημικό Kevin Dunn (2010) το κύριο μέρος της αντίδρασης της 

σαπωνοποίησης έχει ολοκληρωθεί μετά το πέρας των πρώτων 24 ωρών από την παρασκευή 

χωρίς να μπορεί να γίνει άμεση χρήση του σαπουνιού μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. 

Από την ημέρα παρασκευής του το σαπούνι πρέπει να αφεθεί για ωρίμανση για 4 μέχρι 6 

εβδομάδες με περιοδική περιστροφή της εκτεθειμένης πλευράς του σαπουνιού ώστε να 

ολοκληρωθεί ομοιόμορφα η ωρίμανση. Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων αυτών το σαπούνι 

γίνεται πιο ήπιο καθώς ολοκληρώνεται η αντίδραση σαπωνοποίησης και της τελευταίας 

ελεύθερης ποσότητας αλκαλικής ουσίας και μειώνεται το βάρος του καθώς εξατμίζεται όλη 

η υγρασία που περιείχε και παίρνει σκληρή μορφή. Σκληρότεροι σάπωνες εμφανίζουν 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χρήσης (Faiola A.M., 2016). Με επιλογή μεγαλύτερης 

διάρκειας χρόνου ωρίμανσης επιτυγχάνεται παραγωγή σταθερού αφρού με μεγάλη διάρκεια 

καθώς οι σάπωνες στα αρχικά στάδια της ωρίμανσης εμφανίζουν πολύ μικρή παραγωγή 

αφρού μη σταθερού με μικρές φυσαλίδες. 

 

Σχηματισμός ανθρακικού νατρίου (Soda ash)  

Κατά το χρονικό διάστημα ωρίμανσης του σαπουνιού συχνά στην επιφάνεια του 

εμφανίζεται ένας πολύ λεπτός υμένας από μία λευκή σκόνη η οποία θυμίζει πούδρα. Το 

ανθρακικό νάτριο σχηματίζεται όταν πραγματοποιείται αντίδραση του νερού και του 

υδροξειδίου του νατρίου με το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Ο σχηματισμός του 

ανθρακικού νατρίου δεν έχει κάποια σημαντική επίδραση στον σάπωνα παρά μόνο 

αισθητικά και μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί (Faiola A.M., 2016). 
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7.2 Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο 

 

Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη σαπωνοποίηση των ελαιολάδων 

εξηγείται λεπτομερώς παρακάτω.  

Μη βρώσιμα (μετά τον καθαρισμό τους) και βρώσιμα ελαιόλαδα σαπωνοποιούνται 

ξεχωριστά με υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) χρησιμοποιώντας μια θερμή πλάκα (90 ± 

5oC). Η καυστική σόδα που χρησιμοποιούνται για την πλήρη σαπωνοποίηση είναι από 

13,2% έως και 13,4% (βάρος κατά βάρος w/w) για τα μη βρώσιμα και βρώσιμα ελαιόλαδα, 

αντίστοιχα. Η χρησιμοποιούμενη συγκέντρωση του διαλύματος NaOH για σαπωνοποίηση 

και των δύο μη βρώσιμων και βρώσιμων ελαιόλαδων είναι 8,2 και 9,5 mol / lt, αντίστοιχα. 

Το θερμό υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) (90 ± 5 oC) προστίθεται ξεχωριστά και αργά στα 

δύο θερμαινόμενα ελαιόλαδα (90 ± 5 oC) έως ότου έχει πραγματοποιηθεί πλήρης 

σαπωνοποίηση, ακολουθούμενη από την προσθήκη 5-10% ζεστού νερού (90 ± 5 ⁰C) για να 

αφαιρεθεί η περίσσεια NaOH από την πάστα του σαπουνιού. Μετά από αυτό, προστίθεται 

σταδιακά 6,0% χλωριούχο νάτριο (10% ζεστή άλμη στους 90 ± 5 ⁰C) επάνω στην επιφάνεια 

του σαπουνιού κατά τη διάρκεια του βρασμού του, ώστε η σαπωνοποιημένη μάζα να 

αιωρηθεί στην επιφάνεια (Adel, 2003). 

Η πάστα σαπουνιού ξεπλένεται ξανά με 5-10% ζεστό νερό (90 ± 5 oC) για να 

μειωθεί η περίσσεια υδροξειδίου του νατρίου και χλωριούχου νατρίου μαζί με τυχόν 

ακαθαρσίες που περιέχονται στη σαπωνοποιημένη πάστα. Η ομοιογένεια του σαπουνιού 

δοκιμάζεται κατά τη διάρκεια και μετά την πλήρη διαδικασία σαπωνοποίησης 

χρησιμοποιώντας τη δοκιμή μαχαιριού, τη μέθοδο των δακτύλων και τον ολικό ηλεκτρολύτη 

(ελεύθερο αλκάλιο ως NaOH% και περιεκτικότητα σε αλάτι ως NaCl%). Η πάστα σαπουνιού 

τοποθετείται, ύστερα σε καλούπια ή πάνω σε ένα ξύλινο πλαίσιο και αφήνεται σε 

θερμοκρασία δωματίου για σκλήρυνση. Τα μπλοκ σαπουνιού εάν δεν προέρχονται από 

καλούπι κόβονται σε μικρές ράβδους σαπουνιού (περίπου 150 g) και στη συνέχεια 

αποθηκεύονται σε ράφια σε θερμοκρασία δωματίου για την τελική τους ωρίμανση πριν την 

εμπορική τους διάθεση (Adel, 2003). 

 

7.3 Ποιότητα παραγόμενου σαπουνιού 

 

Για τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου σαπουνιού εφαρμόζονται δύο 

μέθοδοι. Το δείγμα του σαπουνιού θα πρέπει να διαλυθεί στο νερό χωρίς να προκαλέσει 
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έντονη θόλωση του διαλύματος. Επιπλέον κατά τον έλεγχο επιτυχούς παραγωγής σαπουνιού 

ελέγχεται η πιθανή ύπαρξη μικρών σταγόνων λιπαρών σωμάτων η οποία υποδηλώνει 

έλλειψη αλκαλικής ουσίας, και επομένως ατελή σαπωνοποίηση και η ευκολία διάλυσης του 

σαπουνιού στο νερό. Τα καλής ποιότητας σαπούνια πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες: 

• Ομοιογενές λευκό χρώμα  

• Σκληρή αφή  

• Παράγουν γρήγορα άφθονο και σταθερό αφρό  

• Δίνουν απαλή αίσθηση κατά τη χρήση και επιδρούν θετικά στο δέρμα  

• Διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να χάσουν τις παραπάνω 

ιδιότητες.  

Τα σαπούνια που παράγονται με χρήση απλών λιπών έχουν ως επί το πλείστων όλες 

αυτές τις ιδιότητες. Με τη σαπωνοποίηση μιγμάτων λιπών και ελαίων μπορούν να 

καθοριστούν και να επηρεαστούν οι ιδιότητες του τελικού προϊόντος  με την επιλογή λιπών με 

συμπληρωματικές ιδιότητες. Καλύτερης ποιότητας σαπούνια παρασκευάζονται με 

σαπωνοποίηση λιπών και ελαίων διαφορετικής προέλευσης. 

 

7.4  Κατηγορίες σαπουνιού 

 

Υπάρχουν περίπου 22 διαφορετικά είδη σαπουνιού. Ακολούθως καταγράφονται οι 

βασικότεροι τύποι σύμφωνα με τα συστατικά τους.  

Τα πιο γνωστά είναι τα σαπούνια τουαλέτας και τα σαπούνια μπάνιου. Αν και τα δύο 

χρησιμοποιούνται στην προσωπική υγιεινή, ποικίλλουν στη σύνθεσή τους. Τα σαπούνια 

τουαλέτας περιέχουν μεγαλύτερη ποσότητα συνολικού λιπαρού υλικού (Total Fatty 

Material, TFM) . Όσο υψηλότερο είναι το TFM, τόσο καλύτερες είναι οι ιδιότητες 

καθαρισμού του σαπουνιού. Ένα υψηλότερο TFM σημαίνει, επίσης, ότι το σαπούνι 

προσφέρει μεγαλύτερη ενυδατική δράση. Τα σαπούνια μπάνιου, από την άλλη πλευρά, έχουν 

χαμηλότερο TFM. Αυτό τα καθιστά κατώτερα από τα σαπούνια τουαλέτας όσον αφορά τον 

καθαρισμό (Friedman & Wolf, 1996). 

Επίσης, τα σαπούνια πλυντηρίου διατίθενται σε υγρή μορφή, σε σκόνη και σε μορφή 

γέλης. Τα σαπούνια αυτά φτιάχνονται από φυσικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένου του 

κατσικιού λίπους και της τέφρας ξύλου. Αλλά με την αύξηση της ζήτησης και της έλλειψης 

φυσικών συστατικών, η χρήση συνθετικών υλικών έγινε ευρέως αποδεκτή. Επομένως, αυτό 

που διαθέτετε σήμερα είναι στην πραγματικότητα απορρυπαντικά και όχι σαπούνια. Τα 
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απορρυπαντικά περιέχουν επιφανειοδραστικούς παράγοντες ή επιφανειοδραστικά, τα οποία 

υπάρχουν σε όλα τα σαπούνια πλυντηρίου. Οι ιδιότητες των τασιενεργών κυμαίνονται από 

μάρκα σε μάρκα. Τα τασιενεργά είναι υπεύθυνα για την απομάκρυνση των ρύπων από τα 

ρούχα. Τα μόρια αυτών των επιφανειοδραστικών έχουν δύο άκρα. Το ένα άκρο 

προσελκύεται στο νερό (υδρόφιλο άκρο), και το άλλο μέρος προσκολλάται στη βρωμιά 

(υδρόφοβο άκρο).  

Ακόμα, τα σαπούνια ομορφιάς προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο πρόσωπό. 

Διατίθενται για διαφορετικούς τύπους δέρματος και είναι διαθέσιμα για τη μείωση της ακμής 

και των σκοτεινών κηλίδων και τη γενικότερη βελτίωση της αίσθησης. Χρησιμεύουν, 

επίσης, για να επιφέρουν μια ενυδατική δράση στο δέρμα. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα 

προϊόντα καθαρισμού που διατίθενται σήμερα είναι στην πραγματικότητα απορρυπαντικά. 

Ως εκ τούτου, οι περισσότερες εταιρείες αποκαλούν τα προϊόντα τους απορρυπαντικά 

ομορφιάς και όχι «σαπούνια ομορφιάς». Τα σαπούνια ομορφιάς διατίθενται με τη μορφή 

ράβδων, υγρών πλυσίματος και τζελ. Έρχονται σε διαφορετικά χρώματα, έχουν 

διαφορετικές συνθέσεις και είναι κυρίως αρωματικά με μεγαλύτερη προσθήκη 

γαλακτωμάτων. Ένα πράγμα που είναι κοινό σε όλες τις μπάρες ομορφιάς είναι ότι 

καθαρίζουν βαθιά το δέρμα και εξουδετερώνουν τα βακτήρια. 

Τα αντιβακτηριακά σαπούνια ονομάζονται έτσι επειδή περιέχουν αντιβακτηριακούς 

παράγοντες όπως triclosan, triclocarban, PCMX, tetrasodium EDTA κ.λπ. Αυτά τα σαπούνια 

προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δέρμα που έχει προσβληθεί από βακτηριακές 

λοιμώξεις. Επίσης, τα αντιμυκητιακά σαπούνια περιέχουν αντιμυκητιακούς παράγοντες για 

την καταπολέμηση μυκητιασικών λοιμώξεων του δέρματος. Περιέχουν εκχυλίσματα από 

βιολογικά φαρμακευτικά φυτά, αιθέρια έλαια, βιταμίνη Ε, θείο, φυσική γλυκερίνη, έλαιο 

τσαγιού, οξείδιο του ψευδαργύρου κ.λπ (Friedman & Wolf, 1996). 

Τα σαπούνια γλυκερίνης είναι ένας από τους πιο ενυδατικούς τύπους σαπουνιού. 

Αυτός ο τύπος σαπουνιού όχι μόνο ενυδατώνει το δέρμα αλλά είναι εξίσου αποτελεσματικός 

για όλους τους τύπους δέρματος. Τα σαπούνια γλυκερίνης μπορούν να κάνουν το δέρμα να 

φαίνεται ενυδατωμένο και υγιές. Αυτά τα σαπούνια είναι 100% φυσικά, γεγονός που τα 

καθιστά κατάλληλα για ευαίσθητο δέρμα. Άτομα που έχουν ευαίσθητο δέρμα συχνά 

παραπονούνται ότι τα σαπούνια κάνουν το δέρμα τους να φαίνεται τραχύ ή επιδεινώνει τα 

δερματικά τους προβλήματα. Αυτή η επιδείνωση των συνθηκών του δέρματος οφείλεται 

στην παρουσία συνθετικών χημικών. Ωστόσο, τα σαπούνια γλυκερίνης είναι κατάλληλα 

ακόμη και για το πιο ευαίσθητο δέρμα (Friedman & Wolf, 1996). 
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Τα υγρά σαπούνια είναι διαθέσιμα με τη μορφή υγρού. Είναι παρασκευασμένα για 

χρήση στο σώμα (πλύσιμο σώματος), στα χέρια (πλύσιμο στο χέρι) ή στα πιάτα (υγρό πλύσης 

πιάτων). Υγρά σαπούνια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό δαπέδων 

(καθαριστικά επιφανειών). 

Τα σαπούνια γάλακτος είναι ένας από τους πιο μαλακούς και πιο απαλούς τύπους 

σαπουνιών. Το κύριο συστατικό σε αυτά τα σαπούνια είναι το γάλα που όχι μόνο τρέφει, 

αλλά και περιποιείται το δέρμα. Έχουν απαλή και ολισθηρή υφή. Τα σαπούνια γάλακτος 

αφήνουν το δέρμα εξαιρετικά απαλό μετά τη χρήση. 

Τα αρωματισμένα σαπούνια παρασκευάζονται από εκχυλίσματα βοτάνων και 

φυτών. Έρχονται σε μια ποικιλία γεύσεων, όπως μέντα, βανίλια, φύκια, λεμονόχορτο, δέντρο 

τσαγιού κ.λπ. Έχουν ένα ευχάριστο άρωμα και προσδίδουν μια αναζωογονητική αίσθηση 

στο δέρμα. Επιπλέον, τα περισσότερα από αυτά τα σαπούνια προορίζονται για 

συγκεκριμένες δερματικές παθήσεις.  

Τα σαπούνια ζώων είναι παρασκευασμένα από λίπος που έχει εξαχθεί από ζώα. Το 

ζωικό λίπος θερμαίνεται για την παραγωγή λαδιού. Το κύριο συστατικό αυτών των 

σαπουνιών είναι το στεατικό νάτριο. Επομένως, τα σαπούνια ζώων είναι ένα μίγμα ζωικού 

λίπους και ελαίων. 

Τα πολυτελή σαπούνια παρασκευάζονται από υψηλής ποιότητας συστατικά όπως 

ελαιόλαδο, σανταλόξυλο, αμύγδαλα και σοκολάτα. Κάθε συστατικό συνοδεύεται από τα 

δικά του οφέλη για το δέρμα. Καθώς αυτά τα σαπούνια είναι κατασκευασμένα από ακριβά 

και πολυτελή συστατικά και λόγω της φυτικής και φυσικής τους φύσης, είναι ευεργετικά για 

το δέρμα (Friedman & Wolf, 1996). 

Απλά σαπούνια. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εκείνα τα σαπούνια όπου ο 

αγοραστής μπορεί να προμηθευτεί από τα καταστήματα λιανικού εμπορείου . Βασικό τους 

συστατικό είναι τα λίπη νεκρών ζώων, με ότι ευεργετικό ή ανεπιθύμητο συνεπάγεται αυτό. 

Όσων αφορά τα χρώματα και τα αρώματα αυτών είναι τεχνητά. Για τον λόγο αυτό τα 

σαπούνια αυτής της κατηγορίας είναι τα οικονομικότερα. 

Σαπούνια ανάλογα με τα αλκάλια δηλαδή ανάλογα από τα αλκαλιμέταλλα που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους. Για παράδειγμα τα σαπούνια που παράγονται από 

υδροξείδιο του νατρίου είναι σταθερά ενώ, εκείνα τα οποία παράγονται από υδροξείδιο του 

καλίου είναι συχνότερα υγρά και πιο ήπιας σύστασης. Από την ιστορία των σαπουνιών 

γνωρίζουμε πως το υδροξείδιο του καλίου προερχόταν από τις στάχτες φυκιών, της φτέρης 

ή και άλλων φυτών. Στα σκληρά και σταθερά σαπούνια συγκαταλέγονται επίσης και τα 
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σαπούνια από λίθιο. Τα τελευταία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην 

παρασκευή γράσου. 

Σαπούνια ανάλογα με τα λιπαρά οξέα που περιέχουν. Τα σαπούνια αποτελούν 

παράγωγα των λιπαρών οξέων και για την παραγωγή τους, παραδοσιακά, χρησιμοποιούνται 

τριγλυκερίδια, δηλαδή έλαια και λίπη. Στις μέρες μας, τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα 

φυτικά έλαια που χρησιμοποιούνται είναι το φοινικέλαιο, το λάδι καρύδας και το ελαιόλαδο. 

Σαπούνια που παράγονται από σπορέλαια είναι συνήθως πιο μαλακά και πιο ήπια. Γνωστό 

είναι επιπλέον για την εξαιρετική του ηπιότητα και το σαπούνι από αγνό ελαιόλαδο. Στο 

ευρύ κοινό είναι γνωστό και ως σαπούνι Μασσαλίας ή σαπούνι Καστίλλης. Σαπούνια 

Καστίλλης πολλές φορές ονομάζονται και εκείνα που έχουν παραχθεί από ένα μίγμα ελαίων 

με πρωταγωνιστικό το ελαιόλαδο όσων αφορά την περιεκτικότητα. Για την παραγωγή των 

σαπουνιών αυτών πολλές είναι και οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται και ζωικά λίπη, με 

ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτά των βοοειδών. 
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8 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το ελαιόλαδο περιέχει μια ποικιλία τόσο λιπόφιλων όσο και υδρόφιλων ενώσεων 

που έχουν ιδιαίτερη επίδραση στην ποιότητα και τις λειτουργικές του ιδιότητες. Τόσο η 

παρουσία όσο και η ποσότητα αυτών των συστατικών επηρεάζονται από διάφορους 

παράγοντες όπως η καλλιέργεια, η διαχείριση του εδάφους, οι αγροτεχνικές διαδικασίες, οι 

κλιματολογικές συνθήκες, η υγεία των καρπών, ο βαθμός ωριμότητας, η μέθοδος 

συγκομιδής και μεταφοράς, ο χειρισμός των καρπών κατά την αποθήκευση πριν από την 

περίοδο επεξεργασίας, καθώς και η εφαρμογή μεθόδων και συνθηκών επεξεργασίας. Έχουν 

γίνει προσπάθειες για την προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου κατά τη διάρκεια όλων 

των παραπάνω βημάτων, ώστε το προϊόν να έχει υψηλή θρεπτική και λειτουργική ιδιότητα.  

Αυτές οι ιδιότητες του ελαιολάδου σχετίζονται στενά με την παρουσία μεγάλων 

ποσοτήτων πολύτιμων δευτερευόντων συστατικών, συμπεριλαμβανομένων αλειφατικών και 

τριτερπενικών αλκοολών, στερολών (κυρίως β-σιτοστερόλη), υδρογονανθράκων (SQ), 

πτητικών ενώσεων, τοκοφερόλες (κυρίως α-τοκοφερόλη) , χρωστικές όπως χλωροφύλλης, 

καροτενοειδή (β-καροτένιο και λουτεΐνη) και φαινολικά αντιοξειδωτικά. Η IOOC και η ΕΕ 

έχουν θέσει υποχρεωτικά πρότυπα για τις κατηγορίες και την ποιότητα του ελαιολάδου. 

Αυτά τα πρότυπα ταξινομούνται κατά έναν αριθμό φυσικοχημικών παραμέτρων, 

παραμέτρων καθαρότητας και αισθητηριακών χαρακτηριστικών. Το ελαιόλαδο θεωρείται 

αρκετά ανθεκτικό στην οξείδωση λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε μονονοϊκό οξύ 

και χαμηλών ποσοτήτων PUFAs μαζί με υψηλή συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ενώσεων, 

όπως τοκοφερόλες, καροτενοειδή και φαινολικές ενώσεις.  

Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία δείχνουν ότι η εφαρμογή 

ενός γαλακτώματος με 3% παρθένο ελαιόλαδο αποδίδει καλά φυσικά χαρακτηριστικά και 

μικροβιολογική σταθερότητα, παρέχοντας ένα ασφαλές και σταθερό σύστημα ενυδάτωσης 

και υγείας της επιδερμίδας. Οι τιμές του ρΗ του γαλακτώματος σε όλες τις συνθήκες 

αποθήκευσης μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Μικροβιολογικοί προσδιορισμοί 

(αριθμός αερόβιας πλάκας, P. aeruginosa, S. aureus, και αριθμοί ζυμομυκήτων και μούχλας) 

σε επεξεργασμένη κρέμα υποδηλώνουν ότι το δείγμα είναι σταθερό κατά την αποθήκευση 

στους 25 °C. 

Η βιομηχανία ελαιολάδου παράγει μεγάλες ποσότητες υποπροϊόντων ελιάς. Τα 

περισσότερα από αυτά είναι ακόμη υποτιμημένα, παρόλο που η χημική τους σύνθεση 

αποκαλύπτει υψηλή δυναμική ως προς την πηγή των φυσικών συστατικών, 
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συμπεριλαμβανομένων αντιοξειδωτικών, λιπαρών οξέων και συστατικών ινών που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως λειτουργικά και τεχνικά συστατικά. Έχουν χρησιμοποιηθεί με 

επιτυχία βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές εκχύλισης για την ανάκτηση 

τέτοιων ενώσεων, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε φυσικά συστατικά υψηλής 

προστιθέμενης αξίας για καλλυντικά σκευάσματα. Η σημασία των καλλυντικών κατά της 

γήρανσης αποδεικνύεται πραγματικά υποσχόμενη. Πολλά μόρια των υποπροϊόντων 

περιέχουν «ενεργά» συστατικά για να επιβραδύνουν τα διαφορετικά συμπτώματα γήρανσης 

του δέρματος. Παρόλο που, μια αυξανόμενη ποσότητα επιστημονικής βιβλιογραφίας 

ασχολείται με κλινικές μελέτες κατά της γήρανσης, υπάρχει ακόμη ανάγκη περαιτέρω 

διερεύνησης για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των συστατικών σε 

συγκεκριμένες συνθέσεις. Η συνέργεια του συνδυασμού τοπικής χρήσης αντιγηραντικών 

κρεμών με συμπληρώματα διατροφής από το στόμα φαίνεται ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα 

προσέγγιση στο μέλλον. Προς το παρόν, η καλύτερη θεραπεία κατά της γήρανσης είναι ο 

περιορισμός της βλάβης του DNA με αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα. Όπως 

τεκμηριώθηκε, τα υποπροϊόντα της ελιάς είναι εξαιρετικά πλούσια σε βιοδραστικές ενώσεις 

όπως αντιοξειδωτικά, λιπαρά οξέα και μέταλλα. Πράγματι, μπορούν να αποτελέσουν πηγή 

πιθανών δραστικών συστατικών για καλλυντικά αντιγήρανσης και ενυδάτωσης. 

Τα φυσικά συστατικά τα οποία είναι ευεργετικά για το ανθρώπινο δέρμα είναι 

παντού και κερδίζουν συνεχώς δημοτικότητα. Η χρήση φυτικών εκχυλισμάτων για 

κοσμετολογική σύνθεση αυξάνεται. Μια καλλυντική σύνθεση που περιλαμβάνει δραστικές 

ουσίες φυτικής προέλευσης μπορεί να προστατεύσει το δέρμα από εξωγενείς ή ενδογενείς 

επιβλαβείς παράγοντες και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πολλών παθήσεων του 

δέρματος. Επιπλέον, τα φυσικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη φροντίδα των 

μαλλιών και των άκρων. Τα αρωματικά φυτά και τα αιθέρια έλαια έχουν χρησιμοποιηθεί για 

χιλιάδες χρόνια, ως θυμίαμα, αρώματα, καλλυντικά και για τις φαρμακευτικές τους 

εφαρμογές.  

Τα φυτικά έλαια, που αποτελούν τη βασική πηγή ακόρεστων λιπαρών οξέων, τα 

οποία δεν μπορούν να συντεθούν στο ανθρώπινο σώμα, καθώς και λιποδιαλυτές βιταμίνες 

όπως οι βιταμίνες A, D, E, K και άλλες βιοδραστικές ενώσεις, παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

βιομηχανία της ομορφιάς και έχουν ιδιότητες που προάγουν την υγεία. Επιπλέον, είναι 

σημαντικά για τη φροντίδα του δέρματος και τη σωστή λειτουργία του. Λόγω των 

βιολογικών τους ιδιοτήτων (σταθεροποίηση των κυτταρικών μεμβρανών, αντι-αλλεργικές, 

αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις), τα φυτικά έλαια χρησιμοποιούνται ευρέως σε καλλυντικές 

συνταγές ως δραστικές ουσίες ή ουσίες που επιτρέπουν την προσθήκη άλλων ουσιών. 
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Πολλές βιολογικά δραστικές ουσίες είναι διαλυτές στα φυτικά έλαια. Ως εκ τούτου, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως φορείς αιθέριων ελαίων σε μασάζ δερματοθεραπείας. Στο μέλλον, 

είναι πιθανό να προσδιοριστούν πολλά νέα φυτικά εκχυλίσματα και έλαια κοσμετολογικής 

χρήσης, και θα αποδειχθούν πολλές βοτανικές χρήσεις, καθώς και νέες τεχνικές απομόνωσης 

και εκχύλισης. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να δοθεί φως στο πώς αυτά τα φυσικά 

έλαια μπορούν να ενσωματωθούν με ασφάλεια σε μαλακτικά ή να χρησιμοποιηθούν σε 

συνδυασμό για τη θεραπεία διαφόρων δερματικών παθήσεων. Η έντονη διακύμανση των 

χαρακτηριστικών και των επιπτώσεων των φυσικών ελαίων στο δέρμα τονίζει την ανάγκη 

για περισσότερες αποδείξεις για την εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα της 

κοσμετολογίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα φυτικά προϊόντα που περιέχουν φυσικά 

έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη φροντίδα του δέρματος. 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της εργασίας αυτής μας παρέχουν υποστήριξη για 

τον ευεργετικό ρόλο του ελαιολάδου στην πρόληψη της φωτογήρανσης του προσώπου. Οι 

ευρύτερες διαπιστώσεις θα πρέπει να υποστηριχθούν από περαιτέρω μελέτες που θα 

λαμβάνουν υπόψη τη σχέση μεταξύ μιας διατροφής πλούσιας σε ελαιόλαδο, για τη μέτρηση 

του υποδόριου λίπους και της συνολικής διαδικασίας γήρανσης, κατά την οποία η 

φωτογήρανση του δέρματος μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα ως υποκατάστατος δείκτης. 

Τέλος, τα ευρήματά μας παρέχουν μια χρήσιμη εικόνα για την ευεργετική επίδραση του 

ελαιολάδου, ως κύρια πηγή δερματικής περιποίησης, αν και ο μόνος τρόπος για να 

αποδειχθεί ότι το ελαιόλαδο μπορεί να αποτρέψει τη φθορά είναι η διεξαγωγή μιας 

εκτεταμένης επεμβατικής μελέτης. 
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