
Λιομάζεμα στον απέραντο 
ελαιώνα της Μεσσηνίας

Μεσσηνία, γη της ελιάς

Ελιά. Ταυτισμένη με την ζωή, φέρει την ίδια τη ζωή μέσα της. Δέντρο θαυμαστό, 
πολυθρύλητο κι αγαπημένο, ένας πολύτιμος θησαυρός της παράδοσης, του μα-
κρινού χτες, του σήμερα και του αύριο, η ελιά προσφέρει απλόχερα τους καρπούς 
της, τον πολύτιμο χυμό της και την ευεργεσία της σκιάς της σε εκείνους που 
έχουν την τύχη να ζουν και να μεγαλώνουν δίπλα της.

Φωτογραφία: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας  -  www.kpe-kalamatas.gr



Με πάνω από 16.000.000 ρίζες ελιές και 
ετήσια παραγωγή πάνω από 50.000 τό-
νους ελαιολάδου η σημασία της ελλαιο-
καλλιέργειας είναι για την Μεσσηνία πολύ 
μεγάλη και το ελαιόλαδο είναι 
ένα αγροτικό προϊόν ζωτικής 
σημασίας για ολόκληρη την πε-
ριοχή.
Στη Μεσσηνία σήμερα τα ελαι-
όδεντρα καλύπτουν συνολι-
κή έκταση πάνω από 900.000 
στρεμμάτων, εκατοντάδες οικογένειες 
ζουν ή συμπληρώνουν το εισόδημά τους 
από την καλλιέργεια της ελιάς και λει-
τουργούν πολυάριθμα ελαιοτριβεία και 
επιχειρήσεις τυποποίησης ελαιολάδου.

Στη Μεσσηνία καλλιεργούνται διάφορες 
ποικιλίες όπως η κορωνέϊκη (92%), η 
μαυρολιά, η ματσολιά και η πασίγνωστη 
βρώσιμη ελιά καλαμών “χονδρολιά”. 
Η κορωνέϊκη ποικιλία «γεννήθηκε» στην 
Κορώνη, καλλιεργήθηκε και διαδόθηκε σε 
άλλα μέρη της Ελλάδας και σε όλο τον κό-
σμο. Παράγει ελαιόλαδο λαμπερού πράσι-
νου χρώματος με πλούσιο άρωμα, λεπτή 
γεύση και χαμηλή οξύτητα.
Το ελαιόλαδο με επίπεδα οξύτητας κάτω 

από 0.8% είναι το “έξτρα παρθένο”, με 
πλούσια και έντονη γεύση. Το ελαιόλαδο 
με επίπεδα οξύτητας 0.9-3% είναι απλά 
“παρθένο”.

Η Ελαιοσυγκομιδή
Το πρώτο βήμα στην διαδικασία παραγω-
γής ελαιολάδου είναι η συγκομιδή του 
ελαιοκάρπου. Στη Μεσσηνία ξεκινάει τέλος 
Οκτωβρίου και διαρκεί έως τέλος Ιανουα-
ρίου, πάντα όμως σύμφωνα με την ωρί-
μανση της ελιάς και τις καιρικές συνθήκες.
Η συλλογή του καρπού γίνεται παραδο-
σιακά, τα ελαιόδεντρα χτυπιούνται με ρά-
βδους και οι ελιές πέφτουν σε λιόπανα που 
έχουν στρωθεί γύρω από τα δέντρα. Σήμε-
ρα, ειδικά αγροτικά μηχανήματα χρησιμο-
ποιούνται επίσης στην συγκομιδή, χτυπούν 
τα κλαδιά με λιγότερη δύναμη και δεν 
τραυματίζουν το δέντρο ή/και τον καρπό.
Στη συνέχεια οι ελιές καθαρίζονται από 
τα φύλλα και μεταφέρονται σε σακιά στο 
ελαιοτριβείο, όπου γίνεται η επεξεργασία 
τους, συνήθως την ίδια μέρα, λίγες ώρες 
μετά την συγκομιδή.

Η παραγωγή ελαιολάδου στο ελαιοτρι-
βείο
Οι ελιές πλένονται και πολτοποιούνται σε 
μορφή πάστας από μεταλλικούς κυλίν-

δρους που τις συμπιέζουν. Πρόκειται για 
την λεγόμενη μηχανική μέθοδος παραγω-
γής παρθένου ελαιολάδου, δηλαδή δεν 
χρησιμοποιούνται χημικά. Στα σύγχρονα 

ελαιοτριβεία η διαδικασία της 
σύνθλιψης διαρκεί ως 20 λεπτά.
Η πάστα αυτή ανακατεύεται για 
30-40 λεπτά σε ειδικά μηχανή-
ματα που ονομάζονται “μαλα-
κτήρες”. Εκεί τα μικροσκοπικά 
σταγονίδια ελαιολάδου ενώνο-

νται μεταξύ τους, κάτι που ολοκληρώνει 
την μηχανική εξαγωγή.
Στη συνέχεια το ελαιόλαδο διαχωρίζεται 
από την πάστα με φυγοκεντρισμό. Ένα 
δεύτερο στάδιο φυγοκεντρισμού αφαιρεί 
και το εναπομείναν νερό από το ελαιόλαδο 
το οποίο είναι πλέον έτοιμο προς κατανά-
λωση.
Το λάδι που παράγεται μόνο με τις μηχανι-
κές μεθόδους, ονομάζεται παρθένο ελαι-
όλαδο. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι 
το παρθένο ελαιόλαδο που πληρεί επιπλέ-
ον κάποιες χημικές και οργανοληπτικές 
προδιαγραφές (χαμηλή οξύτητα, χαμηλά 
ή καθόλου οργανοληπτικά ελαττώματα).

Ο απέραντος ελαιώνας του Νομού 
παράγει το παγκοσμίως γνωστό 
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 

Μεσσηνίας

Αποδράστε στον απέραντο ελαιώνα της Μεσσηνίας
Γνωρίστε την διαδικασία ελαιοσυγκομιδής 

και παραγωγής ελαιολάδου!
Γνωρίστε τα προϊόντα της ελιάς!

Επικοινωνήστε μαζί μας!
kalamatacvb@messinianchamber.grwww.messinianchamber.gr www.kalamatacvb.gr


