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Ο Αριστοτέλης αποκάλυψε την 

επιστήμη της ελαιοπαραγωγής, 

ενώ ο Σόλων, εισήγαγε την 

πρώτη νομοθεσία για την 

προστασία των 

ελαιοπαραγωγών 

αναγγέλλοντας ότι δεν 

επιτρέπεται να κόβονται πάνω 

από δύο ελαιόδεντρα το χρόνο 

από τους Αθηναϊκούς 

ελαιώνες.  
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Η ελιά ήταν σύμβολο των Ολυμπιακών 
ιδεωδών, της Ειρήνης, της Σοφίας και της 
Νίκης. Γι’ αυτό και το μοναδικό βραβείο που 
έπαιρνε ο Ολυμπιονίκης ήταν ένα στεφάνι 
φτιαγμένο από κλαδί ελιάς, ο «κότινος». 

Μέσα στο ναό της Ήρας στην Αρχαία 
Ολυμπία, υπήρχε μια ελιά, η «καλλιστέφανος 
ελαία», από της οποίας τα κλαδιά φτιαχνόταν 
ο κότινος. 

Ο μύθος λέει ότι ο Ηρακλής φύτεψε την ελιά, 
μετά την ολοκλήρωση των 12 άθλων του. 

 



25/9/2014 

8 

Η ελιά σε μικρή ηλικία έως 7 ετών δεν 
παράγει καρπούς, αλλά χρειάζεται την 
προσοχή των καλλιεργητών, γιατί σε 
αυτή την ηλικία γίνεται το κέντρισμα. 

Σε ηλικία 7 έως 15 ετών, αρχίζει να 
παράγει καρπούς. 

 

Σε ηλικία 30-70 ετών, βρίσκεται σε 

πλήρη ανάπτυξη. 

Στην «τρίτη ηλικία» η ελιά φτάνει από 

150- 1000 χρόνια ζωής!!! 

Υπάρχουν ελαιόδεντρα που κάνουν 

καρπούς για λάδι και ελαιόδεντρα 

που ο καρπός τους είναι για φαγητό 

Γνωστές είναι οι ελιές Καλαμών 

(Καλαμάτας), Ιτέας, Λιβαδειάς. 
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Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ   
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Στις τρεις μονοθεϊστικές 

θρησκείες, που 

αναπτύχθηκαν στη λεκάνη 

της Μεσογείου, ο ρόλος του 

ελαιόδεντρου και του 

καρπού του είναι πολύ 

ουσιαστικός. Οι τρεις 

μεγάλες μεσογειακές 

θρησκείες - Χριστιανισμός, 

Ιουδαϊσμός, Ισλαμισμός - 

κάνουν αναφορά στην 

ιερότητα του λαδιού. Και οι 

τρεις το χρησιμοποιούν 

στις τελετουργίες τους. 
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  Για τον Χριστιανισμό η ελιά είναι το ιερό 
δέντρο, κάτω από το οποίο κατέφυγε ο 
Ιησούς λίγο πριν από το Πάθος. Επίσης στο 
Χριστιανισμό το λάδι κατέχει πρωταρχική 
θέση. Στους Ορθόδοξους, ιδιαίτερα, η 
παρήχηση των λέξεων “έλαιον” και “έλεος” 
δημιούργησε συσχετισμούς με τη θεϊκή 
ευσπλαχνία και χάρη. Ακόμα  η ελιά και το 
φως είναι απόλυτα ταυτισμένα.  

Οι ακολουθίες του εικοσιτετραώρου 
αρχίζουν με τον Εσπερινό, του οποίου 
χαρακτηριστικός ύμνος είναι" η 
επιλύχνιος δοξολογία", το γνωστό μας 
"Φως ιλαρόν". Στον όρθρο έχουμε τα 
“φωταγωγικά” και στο τέλος του, τη 
Δοξολογία με το "Δόξα Σοι τω δείξαντι το 
Φως..." όταν οι πολυέλαιοι του ναού 
ανάβουν όλοι. Το φως μέσα στο ναό 
συνδέεται με τα καντήλια και το λάδι της 
ελιάς, καθώς και με το κερί και το 
μελισσοκέρι. 
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 Στο Ισλάμ, η ελιά είναι δέντρο βασικό, «ο 
άξονας του κόσμου», σύμβολο του 
παγκόσμιου ανθρώπου, του Προφήτη. Το 
θεϊκό δένδρο είναι ταυτισμένο με το φως, γιατί 
το λάδι της ελιάς ανάβει τις λυχνίες. 

Από την ελληνική αρχαιότητα η ελιά 
ταυτίζεται με το φως. Στο ναό της Πολιάδος 
Αθηνάς, στην Ακρόπολη, έκαιγε ακοίμητο 
καντήλι. 
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Στο Βάπτισμα 

 

Στην  παρασκευή του 
Αγίου Μύρου  

     

Στο Ευχέλαιο  

        

Στο  Χρίσμα                                       

 Το αγιασμένο λάδι θεραπεύει τις ασθένειες του 
σώματος με τη δύναμη της Θείας Χάριτος. 
Λάδι από τον Πανάγιο Τάφο ή την Παναγία της 
Τήνου ή το Άγιον Όρος ή από άλλα μεγάλα 
κέντρα της Χριστιανοσύνης, που μεταφέρουν 
οι πιστοί κατά το προσκύνημά τους, θεωρείται 
εξαιρετικό απόκτημα, γιατί δεν είναι απλά ένα 
ενθύμιο προσκυνήματος. Είναι μια βαθύτερη 
σχέση πίστης και ελπίδας. Το αγιασμένο λάδι 
διατηρεί τη θεία Χάρη, φυλάσσεται στα 
εικονίσματα και χρησιμοποιείται την ώρα της 
ανάγκης. 
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 Το λάδι και οι ελιές κατέχουν ξεχωριστή 
θέση στις νηστείες, που έχουν θεσπιστεί 
από την Εκκλησία για την προετοιμασία 
των πιστών για τις μεγάλες γιορτές της 
Χριστιανοσύνης. Σύμφωνα δε με το 
Ορθόδοξο τυπικό απαγορεύεται η 
κατάλυση ελαίου την Τετάρτη και 
Παρασκευή των μεγάλων νηστειών, όπως 
υπενθυμίζει και η λαϊκή παροιμία 
“Τετάρτη λάδι να μη φας, τις όμορφες μη 
τις κοιτάς”. 

 

 Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

  

Λέει η ελιά στον αφέντη της: “Φρόντισέ με να 
σε θρέψω”. 

 

• “Πότισέ με να σε πλουτίσω” 
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ� 
       

  

Από κλαδάκι 
κρέμεται  

στην αγορά 
πουλιέται το 

εξωτερικό της 
τρώγεται  

το κόκαλο πετιέται 
τι είναι;  

Μάνα και θυγατέρα 

έχουν το ίδιο όνομα 

Μάντεψε ποιο όνομα 

έχουν κι οι δυο. 

“Ελιά” 
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Κι όταν έρθει ο 

Οκτώβρης, 

ωριμάζω πιο πολύ, 

πρασινίζω και 

μαυρίζω 

και γεμίζω το σακί. 

Τι είμαι;  

          “Η ελιά” 

Κρέμεται και ρέεται 

να πέσει δεν 

τσακίζεται . 

Το αίμα είναι 

αρχοντικό, 

το φαί της φτωχικό 

και το λιανοκοκαλάκι 

τυλίγεται στο 

χωματάκι . 

Τι είναι;  

           “Η ελιά” 

Δεν πεθαίνει κι αν 

περάσουν 

Χρόνια εκατό και 

χίλια.  

Μας χορταίνει, μας 

φροντίζει, 

μας ανάβει τα 

καντήλια. 

Τι είναι ; 

            “Το λάδι” 

Δίνω γεύση στο φαΐ 

σου, 

βιταμίνες στο κορμί 

σου, 

τη  σαλάτα 

νοστιμίζω 

και υγεία σου 

χαρίζω ! 

Τι είμαι ; 

              “Το λάδι” 
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ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΙΑ 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΙΛΗΣ 
 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 

 

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 
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   Αποτελώντας σημαντικό 
μέρος της διατροφής αλλά και 
της οικονομικής ζωής της 
Μεσογείου και της Ελλάδας 
ειδικότερα, αναπόφευκτο ήταν 
η μακρόχρονη πορεία της ελιάς 
να έχει διεισδύσει στην 
καλλιτεχνική και πολιτισμική 
ζωή των κατοίκων της 
περιοχής. 

  Με έμπνευση την αγροτική ζωή 

στην περιοχή της νότιας 
Γαλλίας, ο Ολλανδός ζωγράφος 
Βίνσεντ βαν Γκογκ δημιούργησε 
πίνακες με θέμα την ελιά.  
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  Με έμπνευση την αγροτική ζωή 

στο νησί της Λέσβου, ο γνωστός 
Έλληνας ζωγράφος Θεόφιλος 
δημιούργησε πίνακες με θέμα 
την ελιά.  
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 

ΘΕΜΑ ΤΗΝ 

«ΕΛΙΑ» 
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ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!! 


