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 Η ελιά είναι γνωστή από τους 
αρχαιότατους χρόνους, και 
πιθανότατα κατάγεται από το 
χώρο της ανατολικής Μεσογείου. 
Σύμφωνα με την αρχαία 
ελληνικήπαράδοση, πατρίδα της 
ελιάς είναι η Αθήνα και η πρώτη 
ελιά φυτεύτηκε από την 
Αθηνά στην Ακρόπολη. 

 Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός 
που καλλιέργησε την ελιά στον 
ευρωπαϊκό μεσογειακό χώρο. Την 
μετέφεραν είτε Έλληνες άποικοι 
είτε Φοίνικες έμποροι. Όπως 
αναφέρει ο Πλίνιος, κατά το 580 
π.Χ, ούτε το Λάτιο ούτε η Ισπανία 
ούτε η Τύνιδα γνώριζαν την ελιά 
και την καλλιέργειά της. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82


 Ένα από τα κύρια 
γνωρίσματα των χωρών 
που βρίσκονται γύρω 
από την υδάτινη λεκάνη 
της Μεσογείου είναι η 
παρουσία ελαιόδεντρων 
.Η ελιά είναι σχεδόν 
βέβαια ότι αυτοφυόταν 
στις χώρες της 
Μεσογείου από την 
εποχή της εμφάνισης των 
πρώτων ανθρώπων στην 
περιοχή . Αυτό άλλωστε 
καταμαρτυρούν τα 
απομεινάρια όλων 
σχεδόν των πολιτισμών 
που αναπτύχθηκαν στην 
ευρύτερη περιοχή. 



 Στην αρχαία Ελλάδα, η ελιά ήταν γνωστή για 
τα οφέλη της και τις χρησιμότητες της από 
πολύ παλιά όπως προκύπτει από 
αγγειογραφίες και τοιχογραφίες τόσο στην 
Κρήτη όσο και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. 
Στην ελληνική μυθολογία η ελιά απαντάται 
ως δέντρο εξαιρετικά χρήσιμο τόσο για τον 
καρπό του όσο και για το ξύλο του. Είναι 
γνωστός δε ο μύθος ότι η θεά Αθηνά δώρισε 
στους πολίτες των Αθηνών ένα δέντρο ελιάς 
για να κερδίσει τον Ποσειδώνα και να εκλεγεί 
προστάτιδα της πόλης που γι’ αυτό το λόγο 
πήρε το όνομά της. Η καλλιέργεια της ελιάς 
στην αρχαία Ελλάδα ξεκίνησε από την Κρήτη 
γύρω στο 3500 π.χ. , αλλά σύντομα 
επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες περιοχές. 
Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ελιά 
καλλιεργούνταν στην αρχαία Ελλάδα τόσο 
για βρώση της όσο και για το λάδι της που 
χρησιμοποιούταν και ως καλλυντικό, 
υπάρχουν στην Κνωσό, στην Θήρα, στις 
Μυκήνες και σε όλες σχεδόν τις ελληνικές 
πόλεις στις οποίες άκμασε σπουδαίος 
πολιτισμός κατά την αρχαιότητα. 

 



 Η Ελιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

 ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑ 

 Των νικητών των Ολυμπιακών Αγώνων γινόταν από κλάδο αγριελιάς, (κότινος). 

 Ο κότινος κοβόταν πάντα από την ίδια γέρικη αγριελιά, την ΚΑΛΛΙΣΤΕΦΑΝΟ, 
που φύτρωνε δίπλα από τον ναό του Δία. 

 Στα Παναθήναια, που ήταν κι αυτά σημαντικοί αθλητικοί αγώνες ης αρχαίας 
Αθήνας, το βραβείο ήταν αμφορείς γεμάτοι με λάδι. 

 



 Κατά τα χρόνια της Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας η καλλιέργεια της 
ελιάς εξαπλώθηκε και στις 
υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου 
(Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία κτλ. 
), ενώ οι πρώτοι άποικοι του νέου 
κόσμου μετέφεραν την ελιά εκεί, 
για να φθάσει στις μέρες μας να 
καλλιεργείται σε πολλές χώρες της 
Κεντρικής Αμερικής. Σήμερα, η 
ελιά συνεχίζει να αποτελεί ένα από 
τα πιο χρήσιμα δέντρα λόγω των 
πολλών ωφελειών της. Ο καρπός 
της αποτελεί μοναδική λιχουδιά σε 
κάθε είδους τραπέζι, το λάδι της 
θεωρείται το πιο πλούσιο και 
υγιεινό φυτικό λάδι και να 
συνιστάται σε όλα σχεδόν τα 
διαιτολόγια, το ξύλο της 
χρησιμοποιείται τόσο στη 
ξυλογλυπτική όσο και ως υλικό 
καύσης, τα φύλλα της δίνονται στα 
ζώα για τροφή ενώ από το 
κουκούτσι της παράγεται λάδι 
ειδικών χρήσεων.  

 


