
Η ελιά 
Μια μικρή περίληψη 

Η φυσιογνωμία των λαών και των κοινωνιών πλάθεται και μέσα από τον 

διάλογό τους με τον φυσικό χώρο που τους περιβάλλει. Για τους 

Μεσογειακούς λαούς, αν θα έπρεπε να κατονομάσουμε ένα καρποφόρο 

δέντρο που επέδρασε όχι μόνο στη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα 

αλλά και στο πεδίο της λατρευτικής τους πρακτικής, την πρώτη θέση κατέχει 

αναμφισβήτητα η ελιά. Η Ελιά είναι σύμβολο γονιμότητας, μακροζωίας, 

συμφιλίωσης και ειρήνης, έδωσε με το πέρασμα του χρόνου την ευκαιρία για 

οικονομικές και πολιτιστικές ανταλλαγές και χάραξε στο μυαλό και στη σκέψη 

των μεσογειακών λαών –ανεξαρτήτως την εθνικότητάς τους- έναν μοναδικό 

συμβολισμό για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.  

Πηγή: Οι «Δρόμοι της Ελιάς» Πολιτιστικό Ίδρυμα 2006 

Υπουργείο Πολιτισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τι είναι η ελιά; 

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. 
 

 

Ελαιόλαδο  

Ελαιόλαδο είναι το λάδι που προέρχεται από τους καρπούς της ελιάς (Olea 
europea). Το παρθένο ελαιόλαδο παράγεται με μηχανική επεξεργασία του 

ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία. Είναι βασικό στοιχείο της μεσογειακής 
διατροφής και θεωρείται προϊόν υγιεινής διατροφής λόγω της περιεκτικότητάς 
του σε μονοακόρεστα λιπαρά, αντιοξειδωτικές ουσίες κλπ. Είναι υγρό στις 
συνήθεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο παράγεται είτε από 

ορυκτούς υδρογονάνθρακες είτε από φυτά ή ζώα, είτε από συνθετικά όπως η 
σιλικόνη. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν αναμιγνύεται με το νερό, 
συνήθως εύφλεκτο, και στην αφή δίνει την αίσθηση του <λιπαρού>. Η 
παραγωγή του είναι ο καρπός του, που συλλέγεται από τον Νοέμβριο έως και 

τον Μάρτιο δηλαδή έξι με οκτώ μήνες μετά την εμφάνιση της ανθοφορίας του 
δέντρου. Για την παραγωγή της καλύτερης ποιότητας του λαδιού, ο καρπός 
πρέπει να συλλέγεται μόλις αλλάξει το χρώμα του, τότε υπάρχει μεγαλύτερη η 
περιεκτικότητα σε λάδι και η καλύτερη γεύση. 

 



Ποια είναι η ιστορία της ελιάς και του ελαιόλαδου; 

Η ελιά 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. Αρχαιολογικές 

έρευνες σε πολλές ελληνικές περιοχές, έφεραν στο φως απολιθωμένα φύλλα 
ελιάς τα οποία σύμφωνα με σύγχρονες μεθόδους χρονολόγησης φαίνεται να 
είναι ηλικίας 50-60.000 ετών, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι μια 
από της πρώτες πατρίδες της ελιάς. Στον ελληνικό χώρο έχουν βρεθεί 

πιεστήρια για παραγωγή λαδιού από τις ελιές και δοχεία (πιθάρια) 
αποθήκευσης λαδιού που χρονολογούνται από τη μυκηναϊκή εποχή. 
Σύμφωνα με τις ανασκαφές που πραγματοποίησε στο πρωτοκυκλαδικό ΙΙ 
(2.700-2.300 π.Χ.) νεκροταφείο Σπεδού το 1903 ο Κλωνός Στέφανος, μεταξύ 

των άλλων ευρημάτων αναφέρεται σε ένα επάργυρο πήλινο αγγείο το οποίο 
έφερε ίχνη αλλοιωμένου ελαιολάδου. Η επισταμένη έρευνα στο χημείο του 
Εθνικού Πανεπιστημίου υπό τον καθηγητή Κ. Ζεγγέλη απέδειξε, πέραν 
αμφισβητήσεως, την ύπαρξη ελαιόλαδου. Ο Κλωνός Στέφανος (στα Πρακτικά 

της Αρχαιολογικής Εταιρείας ΠΑΕ 1906) σημειώνει ότι μαζί με το επάργυρο 
πήλινο αγγείο βρέθηκε τριπλός πήλινος λύχνος ελαίου. [2] Το ελαιόλαδο 
αναφέρεται σε μια πινακίδα Γραμμικής Β από την Κνωσό ως erawo (έλαιον) 
και σε άλλες με ειδικό ιδεόγραμμα.  

 

 

 



Πως χρησιμοποιείται το ελαιόλαδο και η ελιά; 

• Στην αρχαιότητα…. 

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. Επιπλέον, το ελαιόλαδο 
χρησιμοποιήθηκε για να αλείφουν τους νεκρούς σε πολλούς πολιτισμούς . 
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. 

• Στους νεότερους χρόνους…. 

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. 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. 

• Στα σύγχρονα χρόνια…. 

Χρησιμοποιείται πολλές φορές κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών, όπως 
π.χ. στο μυστήριο της βάπτισης. Στους περασμένους αιώνες, η καλλιέργεια της 
ελιάς έχει εξαπλωθεί στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στην Ιαπωνία, τη Ν. 

Ζηλανδία και την Αυστραλία. 

 

Κατηγορίες Ελαιόλαδου 

Το ελαιόλαδο, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOOC), 
χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:  



– Παρθένο ελαιόλαδο – Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο – Ελαιόλαδο – 
Ακατέργαστο πυρηνέλαιο – Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο – Πυρηνέλαιο  

Στους διάφορους τύπους ελαιολάδου διαχωρίζεται το προϊόν ολικής άλεσης 
της ελιάς με φυσικές μεθόδους, όπως η φυγοκέντρηση, η πίεση και η 
αποστάλλαξη. Το παρθένο ελαιόλαδο δεν υποβάλλεται σε κανενός είδους 

εξευγενισμό, σε αντίθεση με τα άλλα είδη ελαιολάδου. Έτσι, παρθένο είναι το 
ελαιόλαδο που λαμβάνεται αποκλειστικά με μηχανική και οπωσδήποτε φυσική 
επεξεργασία του.  

 

Η ελιά στην λογοτεχνία και την ποίηση μας 

 

Δεκάδες τα ποιήματα, πολλοί οι ποιητές που έγραψαν για την ελιά. Από τον 

Όμηρο μέχρι τους πιο σύγχρονους. 2 ποιήματα, ένα δημοτικό τραγούδι και 
φυσικά ο άγιος παππούς Όμηρος που αγάπησε την ελιά μέσα στους χιλιάδες 
στίχους του, αγάπη διακριτή σε πολλά αποσπάσματα της Οδύσσειας (κυρίως) 
και της Ιλιάδας.  

Ένα παραμύθι για την ελιά… 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε μια φτωχογειτονιά ένα φτωχό μα πολύ 
καλόκαρδο κορίτσι που το έλεγαν Ελιά. Κάθε μέρα γύριζε τη γειτονιά της, 
έβλεπε τον κόσμο να ζει φτωχός και δυστυχισμένος και γύριζε στο σπίτι της 

πολύ στενοχωρημένη. Κάτι πρέπει να κάνω να τους βοηθήσω, σκεφτόταν. Κι 
από την άλλη μέρα κιόλας άρχισε. Βγήκε στη γειτονιά, κράτησε τα παιδιά της 
γειτόνισσας για να πάει να δουλέψει και να μπορεί να φέρει στα παιδιά της 
λίγο φαΐ. Μια άλλη μέρα πήγε στη γριούλα που ήταν άρρωστη, της μαγείρεψε, 

της σκούπισε το σπίτι, την έπλυνε, την τάισε. Την άλλη μέρα πάλι έβγαλε τον 



παράλυτο γέρο με το καρότσι του βόλτα, για να πάρει αέρα και ήλιο. Τα 
βράδια γύριζε κατάκοπη, μα ευχαριστημένη που είχε καταφέρει να δώσει λίγη 
χαρά στους φτωχούς ανθρώπους. Οι μέρες περνούσαν κι η Ελιά όσο δούλευε 

τόσο αδυνάτιζε. Μα έβλεπε πως ότι κι αν έκανε, ο κόσμος ήταν πάντα φτωχός 
και δυστυχισμένος. Αυτό τη στενοχωρούσε πάρα πολύ κι έτσι στενοχωρημένη 
κάθισε στην αυλή του σπιτιού της και συλλογιζόταν.  

- Τι να κάνω, τι να κάνω. Δεν μπορώ να βλέπω τόση δυστυχία. 

 Το σπουργίτι που την είδε τόσο στενοχωρημένη - και που την αγαπούσε γιατί 
κάθε μέρα του έριχνε σπόρους και ψίχουλα - δεν άντεξε και πέταξε βαθιά στο 
δάσος. Εκεί βρήκε την καλή νεράιδα και της είπε: 

 - Τρέξε, καλή νεράιδα, η Ελιά είναι πολύ στενοχωρημένη, χλωμή κι αδύνατη.  

Η καλή νεράιδα ανήσυχη έτρεξε στην αυλή της Ελιάς και τη ρώτησε: 

 - Τι έχεις, Ελιά μου, κι είσαι τόσο λυπημένη;  

- Αχ, καλή μου νεράιδα. Δεν μπορώ να βλέπω τόση φτώχεια και δυστυχία 
γύρω μου.  

- Και τι θέλεις, δηλαδή; 

 -Θέλω να τους γίνω χρήσιμη, θέλω να τους προσφέρω κάτι πολύτιμο που να 
τους δώσει ζωή και χαρά. 

 -Το θέλεις αλήθεια τόσο πολύ; 

 - Και βέβαια το θέλω, δε βλέπεις πως έλιωσα από τη στενοχώρια μου; 

 - Τότε σταμάτησε να στενοχωριέσαι, θα σε κάνω αυτό που θέλεις. Και τσουπ!  

Την άγγιξε με το ραβδάκι της κι αμέσως η Ελιά έγινε ένα μεγάλο δέντρο, που 
έβγαλε φύλλα, λουλουδάκια άσπρα, που έγιναν ελιές πράσινες, μωβ, μαύρες. 

Έπεσαν στη γη, τα κουκούτσια φύτρωσαν, έγιναν δεντράκια και σχημάτισαν 
ένα μεγάλο ελαιώνα. Ήρθαν οι γείτονες, μάζεψαν τις ελιές, έβγαλαν λάδι, 
έφαγαν, χόρτασαν, ρόδισαν τα μαγουλά τους, ζωήρεψαν κι άρχισαν να 
χαμογελούν και να ζουν ευτυχισμένοι. Για να ευχαριστήσουν την ελιά και να 

της δείξουν την αγάπη τους, πήραν το λάδι τους, το έβαλαν στο καντήλι, για 
να θυμίζουν στην Παναγιά και στο Χριστό, την καλοσύνη της ελιάς και την 
αγάπη της για τον κόσμο. Κι η Παναγιά με τη σειρά της την ευλόγησε. Κι ο 
Χριστός κάτω απ' την ελιά ήρθε και ξεκουράστηκε. Κι εκείνη καμάρωνε 

ευχαριστημένη στη μέση στον ελαιώνα και φρόντιζε, όταν έρχονται οι 
άνθρωποι να τη μαζέψουν να 'ναι γεμάτη ελιές, να χορταίνουν οι φτωχοί, και 
να φωτίζονται απ' τις καντήλες όλες οι εκκλησιές... 

 

 



Ποιήματα 

Είμαι του ήλιου η θυγατέρα 
Η πιο απ’ όλες χαϊδευτή 
Χρόνια η αγάπη του πατέρα 
Σ΄ αυτό τον κόσμο με κρατεί 

Όσο να πέσω νεκρωμένη 
Αυτόν το μάτι μου ζητεί. 

Είμ’ η ελιά η τιμημένη 
 
Όπου και αν λάχει κατοικία 
Δε μ’ απολείπουν οι καρποί. 

Ως τα βαθιά μου γηρατειά, 
Δεν βρίσκω στην δουλειά ντροπή. 
Μ’ έχει ο θεός ευλογημένη, 
Και είμαι γεμάτη προκοπή. 

Είμ’ η ελιά η τιμημένη. 
 
Εδώ στον ίσκιο μου μ’ αποκάτω 
Ήρθ’ ο Χριστός να αναπαυθεί 

Κι ακούστηκ’ η γλυκιά λαλιά του 
Λίγο προτού να σταυρωθεί. 
Το δάκρυ του, δροσιά αγιασμένη, 
Έχει’ ς τη ρίζα μου χυθεί. 

Είμ’ η ελιά η τιμημένη. 
 
Και φως πράστατο χαρίζω 
Εγώ στην άγρια τη νύχτα. 

Τον πλούτο πα δεν τον φωτίζω, 
Συ μ’ ευλογείς φτωχολογιά. 
Κι αν απ’ τον άνθρωπο διωγμένη, 
Με φέγγω μπρος στην Παναγιά. 

Είμ’ η ελιά η τιμημένη. 

 

Κωστής Παλαμάς «Η Ελιά» 

------------------------------------------------------------------             

 

[…] Το κλωνάρι της γκρίζας ελιάς τα παιδιά μας τρέφει 

Και αυτή ούτε νιός ούτε κανείς στρατηγός 

Δε θα γίνει ποτέ ν’ αφανίσει 

Με το χέρι του σαν θα τη κόψει 

Γιατί τ’ άγρυπνο μάτι του Δία 

Της ελιάς που΄ ναι τούτος προστάτης 

Την προσέχει πολύ καλά κι η θεά η Αθηνά[…] 

 

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ 



---------------------------------------------------------------------- 

«Κλάδον ελαίας προσκομίζει μια νεράιδα . 

Κρατά στα δόντια της ένα δαχτυλίδι. 

Τα δάχτυλά της έχουν ευγλωττία. 

Το μήνυμά της έρχεται από μακριά» 

Α. Εμπειρίκος 

------------------------------------------------------------------------- 

-Ανηφορίζει ανάμεσα στις ελιές. Από την κορυφή μιας πύλης τα χείλη του 

ικετεύουν τον ουρανό θολώνοντας το βλέμμα του καθώς τα σύννεφα 

μπερδεύονται βιαστικά μεταξύ τους. 

                                                             IbrahimSouss, «Τα άνθη της Ελιάς» 

Υπουργείο Πολιτισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μερικά έργα των μαθητών για την ελιά! 

    Καλαντζή Αφροδίτη 

 

     Δουφεξή Ευσταθία 

             



Κατακλείδα 

Οι «δρόμοι της Ελιάς» είναι δρόμοι βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτισμού και 

διαλόγου μεταξύ λαών και πολιτισμών με αφορμή την ελιά, ενωτικού στοιχείου 

της Μεσογείου και των λαών που ζουν κάτω από τη σκιά της. Είναι διαδρομές 

στα ίχνη της ελιάς, πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που 

ξεκινούν από την Μεσσηνία και την Ελλάδα με σκοπό επικοινωνία με άλλους 

λαούς της ελιάς και την από κοινού διεθνή προβολή και αξιοποίηση της 

ιστορίας και του πολιτισμού του πολύτιμου δέντρου, προς όφελος των 

ελαιοπαραγωγικών περιοχών. Ριζωμένη εδώ και χιλιετίες στη μεσογειακή γη, 

η ελιά φωτίζει ένα τοπίο με το χαρακτηριστικό απαράμιλλο γκριζοπράσινο 

χρώμα της και εμπνέει τους καλλιτέχνες από την αρχαιότητα μέχρι και 

σήμερα. Τα φύλλα της, σκηνές από το μάζεμα του καρπού της και τη 

παραγωγή του λαδιού αποτυπώθηκαν στους τοίχους αρχαίων παλατιών και 

έγιναν θέμα περίφημων έργων ζωγραφικής και χαρακτικής. 

   

Πηγές: Βικιπαίδια, Epsilon Precious, elniplex press, kiosterakis.gr, Οι «Δρόμοι 
της Ελιάς» Πολιτιστικό Ίδρυμα 2006 
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                                                                              Γκράση Γεωργία 

                                                                             Δουφεξή  Ευσταθία 

                                                                             Καμαρινάκης Ηλίας 


