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 Η ελιά είναι ένα μικρό αειθαλές δένδρο το οποίο φτάνει τα 3 - 5 m ύψος. Γενικά, η
καλλιέργεια της ελιάς απαιτεί χρόνο, καθώς η πρώτη αποδοτική παραγωγή
υπολογίζεται μετά από 8 - 10 χρόνια. 

Το δένδρο φέρει μικρά, ημίλευκα λουλούδια το Μάιο και έχει χαρακτηριστικά μικρά
φύλλα: με απαλό πράσινο χρώμα στο πάνω μέρος και ασημί στο κάτω. 

Ο καρπός αρχίζει να ωριμάζει τον Οκτώβρη, όπου και γίνεται η συγκομιδή. Σιγά
σιγά οι ελιές αρχίζουν να μαυρίζουν μέχρι το Δεκέμβρη όπου και συλλέγονται

Η ελιά πιστεύεται ότι προέκανε την εμφάνισή της την τρίτη χιλιετία π.Χ. στη
Μέση Ανατολή και μετά εξαπλώθηκε στα νησιά του Αιγαίου και στην
κεντρική Ελλάδα. 



Είναι ένα από τα αρχαιότερα καλλιεργούμενα δένδρα στον κόσμο,
το οποίο υπάρχει πριν από την ανακάλυψη της γραφής.
Καλλιεργήθηκε στην Κρήτη πριν από 3.000 χρόνια και ίσως
αποτελούσε την πηγή πλούτου του Μινωικού πολιτισμού. 

Οι Φοίνικες διέδωσαν την καλλιέργεια της ελιάς στις
Μεσογειακές ακτές της Αφρικής και της Νότιας Ευρώπης. Η χρήση
του ελαιολάδου είναι γνωστή σε πολλές θρησκείες και
πολιτισμούς.



Χρησιμοποιείται πολλές φορές κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών, όπως
π.χ. στο μυστήριο της βάπτισης. Κατά την περίοδο των ισπανικών κατακτήσεων,
ιεραπόστολοι μετέφεραν το αμπέλι και την ελιά στην Καλιφόρνια, για τροφή αλλά
και για τελετουργική χρήση. Το ελαιόλαδο χρησιμοποιήθηκε επίσης για να
χριστούν οι νέοι βασιλείς των Ελλήνων και των Ιουδαίων. Επίσης Στους
Ολυμπιακούς αγώνες που ξεκίνησαν το 776 π.Χ., οι αρχαίοι Έλληνες στεφάνωναν
τους νικητές με «κότινο» φτιαγμένο από κλάδους ελιάς από το ίδιο άγριο
ελαιόδεντρο. Στα Παναθήναια, στους νικητές έδιναν έναν αμφορέα γεμάτο ιερό
ελαιόλαδο από τη θεά Αθηνά. Τέλος, το ελαιόλαδο χρησιμοποιήθηκε για να
αλείφουν τους νεκρούς σε πολλούς πολιτισμούς. 

Τα ελαιόδεντρα στο Όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ, υπολογίζεται ότι
βρίσκονται εκεί περισσότερο από 2000 χρόνια. Εντούτοις, δεν είναι γνωστή η
ποικιλία των δένδρων στον ελαιώνα αυτό. Το ελαιόδεντρο έχει καλλιεργηθεί τόσο
πολύ από τον άνθρωπο στο πέρασμα του χρόνου, ώστε είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί η εξέλιξη των ποικιλιών και των κλώνων της ελιάς. 

Στους περασμένους αιώνες, η καλλιέργεια της ελιάς έχει εξαπλωθεί στη Βόρεια
και Νότια Αμερική, στην Ιαπωνία, τη Ν. Ζηλανδία και την Αυστραλία.



Το λάδι ελιάς ή το «χρυσό υγρό», σύμφωνα με τον Όμηρο, κατά την αρχαιότητα
δεν ήταν απλά μία τροφή, αλλά αποτελούσε σύμβολο υγείας και δύναμης,
φάρμακο, καθώς επίσης πηγή μαγείας και θαυμασμού. 

Συγκεκριμένα, στην αρχαία Ελλάδα, οι αθλητές το έτριβαν σε όλο τους το σώμα,
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 των μαρτύρων, καθώς ήταν έμβλημα καθαγιασμού και αγνότητας. 

Για τους Έλληνες, η ελιά ήταν συνδεδεμένη με την κοινωνική και οικονομική
ζωή. Είχε άμεση σχέση με τον πολιτισμό, την τέχνη, την ποίηση, τις συνήθειες,
τα ήθη και τα έθιμα, την παράδοση, την θρησκεία. 

Συνδέθηκε με τη ζωή και το θάνατο. Θεωρήθηκε δέντρο ιερό και
προστατευόμενο ιδιαίτερα. Υπήρξε σύμβολο Ειρήνης, Νίκης, και Φιλίας των
Λαών, καθώς επίσης και της Σοφίας.



Πηγές: 
α)http://old.serres.gr/mouseioElias/index.php?
option=com_content&view=article&id=29&Itemid=30
β) https://www.campingmeltemi.gr/index.php/el/our-products-10/olive-oil
γ) http://www.mithimnaoliveoil.com/el/%CE%B7-
%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82/
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