
‘‘Η ελιά στην ελληνική 
παράδοση.’’ 



≈ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ≈  

• Η παρακάτω εργασία συγγράφηκε από 

τους: Παναγιώτα Αντωνοπούλου,  

Άρτεμις Βασιλείου, Σόνια Βόγκλη, 

Ελίνα Ρομπότη & Αλεξάνδρα 

Τσιρτσίκου. 

Αποτελείται από 4 ενότητες,οι οποίες είναι: 

 • Παραδόσεις και θρύλοι. 

 • Ήθη, έθιμα, προλήψεις στην 

Ελλάδα. 

 • Παροιμίες 

 • Πόλεις-Τοπωνύμια. 

 

Τις οποίες θα δείτε στη συνέχεια. 

 



≈ Παραδόσεις και Θρύλοι ≈  

●     «..Η ελιά, είναι σε όλους τόσο γνωστή 
ως σύμβολο της ειρήνης, και στα 
αρχαία χρόνια ήταν το τρόπαιο που 
τοποθετούσαν στο κεφάλι 
Ολυμπιονικών. Επίσης υπάρχουν 
αναφοράς της ελιάς στην Αγία Γραφή, 
όπως το κλαδί της που το περιστέρι 
έφερε πίσω στο Νώε στην κιβωτό, 
αλλά και στον ελαιώνα όπου ο Χριστός 
προσευχόταν όταν συνελήφθη.. »  

 ●   «..Η Ελλάδα είναι μια χώρα γεμάτη με 
μύθους και θρύλους. Και η προέλευση 
του δέντρου της ελιάς, δεν θα αποτελεί 
εξαίρεση. Από τη μυθολογία είναι 
γνωστό ότι έχει το όνομα της θεάς της 
σοφίας, 
της Αθηνάς, μετά από τον αγώνα της 
με το Θεό της θάλασσας Ποσειδώνα 
για να φανεί το καλύτερο δώρο, που 
είχε καθένας για την πόλη αυτή…»  

 
               ~Παναγιώτα Αντωνοπούλου~ 

 



≈ Ήθη, Έθιμα, Προλήψεις στην Ελλάδα  ≈  

• Ευχέλαιο  
«..Ευχέλαιο είναι το μυστήριο, στο 

οποίο ο Χριστιανός δια της χρίσεως με 

αγιασμένο λάδι και με ευχές από τους 

ιερείς της Εκκλησίας λαμβάνει ιαματική 

χάρη, η οποία ενεργεί συμφωνά με τη 

θέληση του Θεού, για τη θεραπεία 

σώματος και ψυχής.  

Τα αισθητά σημεία του μυστηρίου είναι 

τρία:  

1) το λάδι 

2)η σταυροειδής επάλειψη με αυτό 

των μελών του σώματος 

3) η ευχή της Εκκλησίας..» 

 

       ~Αλεξάνδρα Τσιρτσίκου~ 

       



≈ Παροιμίες ≈ 

 •    - Από την πέτρα βγάνει λάδι.   

Σημασία: Λέγεται για τα πολύ δραστήρια και 

αποτελεσματικά άτομα αλλά και για τους 

εκμεταλλευτές. 

 

-Δεν τρώγεται ούτε με το λάδι ούτε με το ξύδι. 

Σημασία: Είναι τόσο άσχημος χαρακτήρας που 

ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να τον 

συμπαθήσεις.  
 

- Ρίχνει λάδι στην φωτιά. 

Σημασία: Με τα λόγια και την στάση του,βοηθά 

να ανάψει ο καβγάς 

 

                 ~Άρτεμις Βασιλείου~ 



≈ Πόλεις-Τοπωνύμια ≈  

• «..Ελαιοχώρια Χαλκιδικής: 
 
 Χωριό του Δήμου Νέας Προποντίδας 
.Το 2001 είχε 295 κατοίκους 
(απογραφή). Το όνομα του πήρε από 
τις ελιές της περιοχής, των οποίων η 
ύπαρξη χρονολογείται από τον 16ο 
αιώνα. 
 
Ελαία Ευβοίας:  
 
Χωριό του Δήμου Αυλώνος που πήρε 
το όνομά του από τους ελαιώνες που 
υπάρχουν στην περιοχή. Πριν 40 
χρόνια είχε περίπου 100 κατοίκους, 
ενώ τώρα μόλις 7.Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι το χωριό δεν έχει οδικό 
δίκτυο, νερό και ρεύμα..» 
                
             ~Σόνια Βόγκλη~ 



≈ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ≈ 

• Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και την υπεύθυνη του 

project,Κα.Ελευθερία Αλεξανδρή. 

 

Η παρουσίαση διεκπεραιώθηκε από την Ελίνα Ρομπότη. 


