
Η ΕΛΙΑ  
 
Σύµβολο ειρήνης, σοφίας, γονιµότητας, ευηµερίας, ευφορίας, τύχης, νίκης. Κανένα 

καρποφόρο δέντρο στον τόπο µας δεν υµνήθηκε, δε ζωγραφίστηκε από καλλιτέχνες, δεν 

τραγουδήθηκε όσο το αξιοθαύµαστο δέντρο της ελιάς. Αυτό το δέντρο που αγαπάει τη 

θάλασσα και το µεσογειακό ήλιο, µεγαλώνει ακόµα και σε άγονα & πετρώδη εδάφη και 

αντέχει σε συνθήκες ανοµβρίας και δυνατών ανέµων. Συντρόφεψε τους κατοίκους αυτών 

των περιοχών τόσο σε εποχές ευμάρειας, όσο και σε εποχές στέρησης προσφέροντας το 

λάδι, πολύτιμο για την υγεία και άφησε το αποτύπωμα του σε κάθε πολιτισμική παράδοση 

των λαών της Μεσογείου. 

 

Κατά την ελληνική παράδοση, µε τη γέννηση ενός παιδιού φυτεύεται µια ελιά. Η ελιά και το 
παιδί θα µεγαλώσουν ταυτόχρονα και όταν το παιδί θα γίνει 6 χρονών, η ελιά θα δώσει 
τους πρώτους της καρπούς. Θα µεγαλώσει µε την οικογένεια, θα επιζήσει και θα βρίσκεται 

εκεί πολλές γενιές αργότερα για να θυµίζει τη συνέχιση και την εξέλιξη της ζωής.  

 

Η φυσιολογική διάρκεια ζωής ενός ελαιόδεντρου είναι 300 έως και 600 χρονιά, ενώ 

υπάρχουν και ελιές που ξεπερνούν τα 1000 χρονιά ζωής. Η ιστορία της ελιάς ξεκίνησε πριν 

από περίπου 7000 χρόνια, στην περιοχή της Μεσογείου και κυρίως στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Πιθανολογείται από τις διάφορες παραστάσεις στ’ αγγεία και τους µύθους στην 

ιστορία των λαών που ζουν γύρω από την Μεσόγειο, ότι πρωτοεµφανίστηκε στη Συρία. 

Στον ευρωπαϊκό όµως Μεσογειακό χώρο, ήρθε από την Ελλάδα, από Φοίνικες εµπόρους, 

από όπου και πέρασε στην Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αµερική, Αυστραλία.  

 

 
Βαν Γκογκ 

 

Η ελιά ως θέμα αποτέλεσε πηγή έμπνευση για πολλούς καλλιτέχνες και ενίσχυσε έτσι την 

ελληνική και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

παρουσιάζουμε παρακάτω!  
 



Ο Βαν Γκογκ, ένας πρωτοπόρος καλλιτέχνης του 19ου αιώνα, άρχισε να ζωγραφίζει στα 
27 του χρόνια. Μέσα σε µια δεκαετία δημιούργησε τόσα και τέτοια αξιόλογα έργα και 

μπήκε στην ελίτ των ζωγράφων παγκοσµίως. Ο ιδιοφυής καλλιτέχνης ζωγράφιζε προς το 
τέλος της ζωής του σχεδόν έναν πίνακα την ηµέρα αφήνοντας ένα τεράστιο έργο στους 
επόµενους ζωγράφους.  

Η αγάπη του για τις ελιές εκφράστηκε µέσα από µία σειρά πίνακες οι περισσότεροι από 
τους οποίους ζωγραφίστηκαν το 1889 στο Σαν Ρεµί, όπου ζούσε στο ίδρυµα του Αγίου 

Παύλου.
   

 

 

 

  



 

Κλωντ Μονέ 

 

Πωλ Σεζάν 



 

 

 

Τζορτζ Μπράκ 

 

Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας 



                                                              

« Ο   δρό µ ος  µ ε   τις   τρεις   
ελιές » (1993,  Ελαιογραφία )   
Μανώλης   Χάρος   

  

« Το   δέντρο » (1993,   
Ελαιογραφία )   Χρήστος   
Μποκόρος   

  

« Μάζε µ α   ελιάς » (1938,  Ξυλογραφία )   
Στρατής   Αξιώτης   



                   

                    

  
« Ελαιώνας   στο   Βόλο » (1934,   
Ελαιογραφία   σε   ξύλο )   Πολύκλειτος   
Ρέγκος   

  

« Ελιά » (2010)  Στέλιος   
Δια µ αντάκης   

  

« Ελιά   στη   Χίο » (1937,   
Ελαιογραφία   σε  µ ουσα µ ά )   
Γιάννης   Μηταράκης   



 

 

«Του ελαιώνος ο οίκος» (1998,  

αβγοτέµπερα) Ιεροµονάχος   

Αναστάσιος   
 

 

 «Ελιά» (2010) Στέλιος Διαµαντάκης 

 

«Μάζεμα ελιάς» (1938, Ξυλογραφία)  

Στρατής Αξιώτης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία Γ1 από του μαθητές: Γεωργία Μάνα, Σταυρούλα Δεμπεγιώτη, Νικόλαος Ζαννιδάκης, 
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