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«Η Ελιά στην Ιστορία, την Λογοτεχνία,  

την Ποίηση και τη Ζωγραφική» 
 

Εισήγηση:  Αιμιλίας Μιχελιδάκη στην υβριδική Ημερίδα του ΣΕΔΗΚ 

Ρέθυμνο, « Σπίτι Πολιτισμού»  24/6/2021 

 

Πολύτιμο στοιχείο του φυτικού βασιλείου που υπερβαίνει τα χωροχρονικά όρια 

και τη χρηστική του αξία στην καθημερινότητα των ανθρώπων, διαχρονικά, η Ελιά, 

καταλαμβάνει μια ιδιαίτερη θέση στη συλλογική μας μνήμη και συνείδηση. 

Για τους ανθρώπους της πόλης αλλά κυρίως για όσους ζουν στην ύπαιθρο, 

οπότε διατηρούν μια πιο βιωματική, άμεση σχέση με το φυσικό περιβάλλον, η ελιά 

και το λάδι, αποτελούν δομικά στοιχεία μιας ζώσας κληρονομιάς που συνοδοιπορεί 

με το παρόν, εμπλουτίζεται μεταβιβάζεται, δημιουργεί μονοπάτια πολιτισμού και 

παράδοσης, που τα διαβαίνουν οικειοθελώς οι γενιές των ανθρώπων. 

Άλλοτε ως σύμβολο και ως ιδέα, άλλοτε ως υλικό για τη συντήρηση της ζωής 

και άλλοτε ως στοιχείο οικονομικής και κοινωνικής ευμάρειας, η ελιά και τα 

παράγωγά της, είναι παρόντα σε κάθε τελετουργία, σε κάθε έκφραση του ανθρώπινου 

ψυχισμού, σε κάθε εκδήλωση που συνέχει τις κοινωνίες και κάθε δράση που 

αντανακλά τα αρχέγονα συστατικά που τη συνθέτουν. 

Για μας τους Κρητικούς η παράδοση της ελιάς και ο πλούτος των ψυχικών αλλά και 

βιολογικών αγαθών που τόσο γενναιόδωρα μας προσφέρει, συνυφαίνονται στο διάβα 

του χρόνου με την ίδια μας τη ζωή και αντανακλώνται σε όλες τις δημιουργικές 

εκφάνσεις της. 
 

Είναι ένα ζωντανό κύτταρο του Πολιτισμού μας, μπολιασμένο με το μόχθο και 

τον κάματο των ανθρώπων του νησιού, νοτισμένο με τις ελπίδες και τα όνειρά τους, 

παλλόμενο στα τραγούδια, τους χορούς και τις μαντινάδες τους, ταυτισμένο με τα πιο 

ευγενή ιδανικά: την ειρήνη, την αρετή, την τιμιότητα, την αλήθεια, την απαντοχή. Η 

Ελιά για τον Κρητικό είναι τροφός, είναι σύμβολο, είναι πατρίδα, είναι τρόπος ζωής. 
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Α. Η Ελιά στην Ιστορία: ως διατροφή, ως θεραπεία, ως ιερό 

 
Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για την καλλιέργειά της προέρχονται από το νησί μας. 

Ανεξάρτητα πάντως από τη διεκδίκηση της πατρότητας του ευλογημένου δέντρου 

της ελιάς στην οποία επιδίδονται αρκετές χώρες της Μεσογείου, η Ελλάδα και η 

Κρήτη συνδέουν ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας και του Πολιτισμού τους με την 

Ελιά.(Δ 2) 

Από την εποχή του Χαλκού δηλαδή τον 12ο και 13ο αιώνα προ Χριστού, οι 

Μυκηναίοι όπως και οι Μινωϊτες, πλούσιοι και φτωχοί, συμπεριελάμβαναν στην 

πλούσια σε πρωτεϊνες διατροφή τους, το ελαιόλαδο. 

Επιστήμονες από Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία και ΗΠΑ (αρχαιολόγοι περιβαλλοντολόγοι, 

χημικοί, διεθνείς αυθεντίες στη 

χρονολόγηση με άνθρακα κα.) από 

ενδελεχή έρευνα και αναλύσεις σε 

σκελετικό υλικό που αντλήθηκε από το 

Υστερομινωϊκό Νεκροταφείο Αρμένων και 

από ανασκαφές της Μ. Βλαζάκη στο 

Χαμαλέυρι Ρεθύμνου κι από τη μελέτη 

οργανικών υπολειμμάτων σε μαγειρικά 

σκεύη που ανέδειξε η αρχαιολογική 

σκαπάνη, κατέληξαν στο συμπέρασμα   ότι 

οι Μινωίτες διατηρούσαν οικοτεχνία από 

την καλλιέργεια της Ελιάς και την παραγωγή ελαιολάδου αλλά και ελαιοπυρήνων 

από αγριελιές που χρησιμοποιούνταν ως καύσιμη ύλη. 

Εκτός από τη διατροφική ωστόσο, σημαντική ήταν και η οικονομική διάσταση της 

αξιοποίησης της ελιάς κατά τον 14ο και τον 13ο αιώνα π.Χ., καθώς και ως μέσο 

καλλωπισμού όπως πιστοποιούν οι πινακίδες της Γραμμικής Β΄ από τα αρχεία των 

ανακτόρων Κνωσού, της Πύλου και των Μυκηνών. 
 

Η παρουσία της ελιάς ήταν ενεργή και στην αρχαία 

Ελλάδα, όπως προκύπτει από αγγειογραφίες και 

τοιχογραφίες τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ηπειρωτική 

Ελλάδα. 

Τεκμηριώνεται όμως και μέσα από διασωθέντα γραπτά 

κείμενα. 

Ο Αριστοφάνης   στις «Νεφέλες» του, αναφέρει πως κατά 

τον Παυσανία, η δεύτερη ήμερη ελιά φυτεύτηκε στην 

Ακαδημία του Πλάτωνα. 

Η ιερότητα του ελαιόδεντρου αλλά και η χρήση του ελαιόλαδου ως θεραπευτικό 

μέσο, επιβεβαιώνονται από πλήθος πηγών. 
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Για τον πατέρα της Ιατρικής,   τον Ιπποκράτη, το 

λάδι της ελιάς ήταν ο "μεγάλος θεραπευτής» αφού οι 

φαρμακευτικές χρήσεις του ξεπερνούσαν τις 60: 

θεραπεία δερματικών παθήσεων, επουλωτικό και 

αντισηπτικό σε τραύματα, εγκαύματα, γυναικολογικές 

ασθένειες, ακόμη και ως μέσο αντισύλληψης. 

Στην Αθήνα του 4ου αιώνα οι ιδιοκτήτες κτημάτων, 

υποχρεώνονταν να προσφέρουν στον άρχοντα μια 

συγκεκριμένη      ποσότητα καλής ποιότητας 

εμποτισμένου με βότανα και αρωματικά φυτά λαδιού 

για την ατομική τους καθαριότητα. 

Ο Όμηρος, που επικαλείται συχνά την ελιά στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, 

αποκαλούσε το ελαιόλαδο "χρυσό υγρό". Οι θεές του Ολύμπου, τιμούσαν το λάδι της 

ελιάς, ως μέσο καλλωπισμού αφού πίστευαν ότι είχε θαυματουργικές ιδιότητες, 

αλείφοντας το σώμα τους με αρωματικές αλοιφές από ελαιόλαδο. «…Της έδωσε κι 

ένα ροΐ χρυσό, γεμάτο λάδι, ν' αλείψει αυτή κι οι σκλάβες της το σώμα, αφού 

λουστούνε...».1 

Θεωρούνταν επίσης, πηγή μαγείας και δέους, έμβλημα καθαγιασμού και αγνότητας. 

Γι’ αυτό και οι πολεμιστές μύρωναν με ελαιόλαδο τα κεφάλια των ευγενών και 

έριχναν σταγόνες στα κόκαλα των νεκρών αγίων και των μαρτύρων. 

Ο ισχυρός συμβολισμός της ελιάς, αντανακλάται και στη γνωστή σε όλους μας 

στεφάνωση των νικητών των Ολυμπιακών Αγώνων με κλαδί άγριας ελιάς (=κότινος) 

την οποία, σύμφωνα με το μύθο, είχε φυτέψει ο ίδιος ο Ηρακλής. Το λάδι αυτής της 

ελιάς εξάλλου, χρησίμευε για τα έπαθλα που δίνονταν στους Παναθηναϊκούς αγώνες. 

Επιπλέον, αποτελούσε σύμβολο υγείας και δύναμης, γι’ 

αυτό και οι αθλητές το έτριβαν σε όλο τους το σώμα πριν 

από τους αγώνες, πιστεύοντας ότι θα τους χαρίσει 

σωματική ρώμη και τύχη. 

Η Ελιά και οι καρποί της ήταν μέρος της ζωή των 

Ολύμπιων Θεών όπως μαρτυρά ο μύθος των δώρων που 

έκανε ο Διόνυσος, στις τρεις εγγονές του Απόλλωνα: 

Πρόσφερε στη Σπερμώ το χάρισμα να μετατρέπει τη γη σε 

στάρι, στην Οινώ να μετατρέπει το νερό σε κρασί, και 

στην Ελαΐς τη χάρη να μετατρέπει το νερό σε ελαιόλαδο! 

Για την Ελιά ως ιερό δέντρο και ως σύμβολο Ζωής, 

Σοφίας και Ευημερίας στην αρχαία Ελλάδα, μας πληροφορεί ο Όμηρος που αναφέρει 
 

1 Ομήρου Οδύσσεια, Ραψωδία ζ 79. Αθήνα: Εκδ Γρηγόρη, 1997 



[4] 
 

ότι τα ελληνικά δικαστήρια καταδίκαζαν σε θάνατο όποιον κατέστρεφε ένα δέντρο 

ελιάς. Το ίδιο και ο μεγάλος Αθηναίος Νομοθέτης Σόλωνας που κατοχύρωσε 

νομικά την ελιά απαγορεύοντας την κοπή του δέντρου, παροτρύνοντας συνάμα τους 

πολίτες να φυτεύουν νέα ελαιόδεντρα. 

Όμως και ο Ηρόδοτος έγραφε το 500 π.Χ. πως λόγω της ιερότητας του δέντρου 

μόνο παρθένες και ευνούχοι είχαν τη δυνατότητα να καλλιεργούν περιβόλια από 

ελιές. 

Ο Όμηρος κάνει σαφή αναφορά στην ιερότητα της ελιάς, στην Οδύσσεια (Ραψωδία 

ν):«Τότες καθίσαν στῆς ἱερῆς ἐλιᾶς τὴ ρίζα οἱ δυό τους,νὰ δοῦν πὼς θὰ ξεκάμουνε τοὺς 

ἄτιμους μνηστῆρες». 

Για τους   αρχαίους   Έλληνες,   οι 

«µορίαι» ελιές της Αθήνας, ήταν 

ιερά δέντρα, απόγονοι της ελιάς την 

οποία, σύμφωνα με τον πελασγικό 

μύθο, φύτεψε η ίδια η Αθηνά στον 

ιερό βράχο της Ακρόπολης. 

Προστατεύονταν μάλιστα από τον 

ίδιο το Δία , τον «Μόριο Ζευς» 

 

 
Κάτω από τον ίσκιο μιας ελιάς, όπως υποστηρίζεται, δίδασκε φιλοσοφία ο 

Πλάτωνας. Σύμφωνα με το θρύλο, η συγκεκριμένη ελιά ήταν μία εκ των δώδεκα 

ελιών της Ακαδημίας που δημιουργήθηκαν από την Ελιά του Ερεχθείου, και 

αντιστοιχούσαν στις δώδεκα πύλες της, για να αποτελέσουν στο πέρασμα του χρόνου 

το «ιερό δάσος των Αθηνών». 

 

 
Β. Η Ελιά ως σύμβολο  της ζωής 

 
Στα χρόνια που ακολούθησαν, η χρήση του ελαιολάδου συνδυάστηκε με κάθε 

εκδήλωση θρησκευτικής λατρείας και κάθε έκφραση πολιτισμού. «..Κι οι καλόγεροι 

ετοιμάσανε τα βαφτίσια, φέρανε μαθές από τη χώρα τα φωτολάμπαδα, έν’ άπιαστο 

λαδοπίθαρο να βουτήξουν τους νεοφώτιστους..» 2 

Η αναγέννηση και διαιώνιση της ζωής, ταυτίστηκε με την ιδιότητα της ελιάς να 

αναβλαστάνει διαρκώς, να νικά τη φθορά και το θάνατο. 
 

 

 

2 Πρεβελάκης, Παντελής. Το χρονικό μιας Πολιτείας. Αθήνα: Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας», 1990. 
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Εξού και η σημαντική θέση που κατέχει η ελιά στα ταφικά έθιμα. Η ελπίδα για 

ανάσταση είναι εναργής στις ταφικές τελετουργίες των πρωτοχριστιανών: Γέμιζαν με 

φύλλα ελαίας ένα μαξιλάρι και έβαζαν το λείψανο   επάνω. Συνήθεια που επιβίωσε 

από τα μυκηναϊκά χρόνια μέχρι και στις αρχές του 20ου αιώνα σε περιοχές της χώρας 

μας όπως τα Βρέσθενα Λακωνίας και το Λεωνίδιο, όπως μας πληροφορεί ο Νίκος 

Ψιλλάκης. 3 

Όσο για το λάδι, αποτελεί μέτρο για την επιμήκυνση της ζωής στο σπίτι μιας 

ετοιμοθάνατης, στο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η ζωή κι ο θάνατος 

του Καραβέλα»: «… Και κάθε φορά που το φως εψήλαινε στο λυχνάρι, κατέβαινε 

έπειτα περισσότερο, σα να 'θελε μονομιάς να σβήσει, κι ανέβαινε πάλι σα να μην ήθελε 

ούτε εκείνο να πεθάνει. Κι ο Θωμάς... όλο αποφάσιζε να σηκωθεί, να ξεφυτιλίσει το 

λυχνάρι και να του δώσει λίγο λάδι, κι όλο ανάβαλλε τη στιγμή.. σα να εφοβότουν 

μήπως μ' αυτό το λάδι εμάκραινε και τη ζωή της ετοιμοθάνατης...» 

Στην Κρήτη του Νίκου Καζαντζάκη, τα λιόδεντρα έχουν τη δική τους ξεχωριστή 

θέση δίπλα στον τόπο ανάπαυσης:«…Και στο σκιανό λιγόχρονης ελιάς, στου 

προπάππου το μνήμα, Που δοξαράς τη φύτεψε βαθιά τον κύρη να ρουφήξει..». 

Ανάλογη είναι και η προσέγγιση του Διονύσιου Σολωμού, ση «Νεκρική Ωδή»: 

«Είναι ελαφρύ το χώμα σου. Σαν της ελιάς το φύλλο». 

Και για τον Παντελή Πρεβελάκη, η ελιά είναι συνοδός στην αιωνιότητα: «-Όταν 

πεθάνω να φυτέψεις μιαν ελιά καταμεσής στο μνήμα μου, να με ρουφήξει με τις ρίζες 

της. Κι απ’ τον καρπό που θα κάνει κάθε χρόνο, να μου ανάβεις ένα καντηλάκι. -Έχε 

ζωή εσύ, κι εγώ τι μνημούρι θα σου χτίσω, όταν έρθει η ώρα. -Μπα; Είπε ξαφνισμένη. 

Την ελιά να μην ξεχάσεις! Σαν ξέρω πως από τα κόκαλα μου θ’ ανάψει ένα φωτάκι, δε 

φοβούμαι το θάνατο..» 

Γ. Η Ελιά και το Θείο 

 
Το ελαιόλαδο είναι άμεσα συναρτημένο με 

τη θρησκεία ως βασικό στοιχείο της πιο 

προσφιλούς προσφοράς προς το Θείο. Πάλι 

η Γραμμική Β’ γραφή αποδεικνύει τις 

προσφορές ελαίου προς τον Δικταίο Δία, 

ενώ η ανακάλυψη ενός κυπέλου με ελιές, 

ηλικίας 3.500 ετών, σε πηγάδι της μινωικής 

Ζάκρου από τον Ν. Πλάτωνα τον οδήγησε 

στο συμπέρασμα ότι αποτελούσε προσφορά 

του Μινωϊτη ιερέα προς τη χθόνια θεότητα 

σε μια προσπάθεια να την εξευμενίσει και 

να αποτραπεί ο μεγάλος σεισμός, που 

κατέστρεψε τελικά τη πολιτεία. 

 
3 Βλ. Ψιλάκης Νίκος & Μαρία , Καστανάς Ηλίας. Ο Πολιτισμός της Ελιάς- ελαιόλαδο . Αθήνα, Εκδ. 

Καρμάνωρ, 2003. Επίσης : https://ikastikos-kiklos.com/ελιά-από-τη-φύση-στη-ζωή-και-την- 

τέχνη/. Ανακτήθηκε στις 20/6/2021. 
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Αιώνες αργότερα, οι απόγονοι των Μινωϊτών, οι Κρητικοί ικετεύοντας τον 

Θεάνθρωπο να κατευνάσει τα κύματα και να φέρει σώους τους αγαπημένους τους 

που σεργιανούν τις θάλασσες, τραγουδούν σ' ένα ριζίτικο: «... πάψε, Χριστέ, τσι 

θάλασσες και τσι βαριές φουρτούνες, να φέρω οκάδες το κερί και μίστατα το λάδι και 

μες στο πετροκόφινο αρσενικό λιβάνι...» 

Οι θρύλοι και οι μύθοι της Κρήτης συνδέουν αμετάκλητα το Θείο με την Ελιά. 

Σύμφωνα με μια ιστορία της Κρητικής λαϊκής παράδοσης, η ελιά είναι ευλογημένο 

δέντρο διότι ποτίστηκε από τα δάκρυα του Χριστού όταν κυνηγημένος από τους 

Εβραίους, κάθισε στη ρίζα της για να αναπαυθεί και ξέσπασε σε δάκρυα, 

πληγωμένος από την ανθρώπινη αχαριστία. «… Ποτισμένη με τα δάκρυα του Χριστού 

είναι ευλογημένο δέντρο, γι' αυτό και βγάζει λάδι που νοστιμίζει το φαγητό μας και 

δίνει φως στα κρεμασμένα καντήλια..». 4 

Ιστορία που μας παραπέμπει στο ομώνυμο ποίημα του Κωστή Παλαμά : « ….Εδώ 

στον ίσκιο μου από κάτου, ήρθ’ ο Χριστός ν’ αναπαυθεί, κι ακούστηκε η γλυκιά λαλιά 

του, λίγο προτού να σταυρωθεί·. Το δάκρυ του, δροσιά αγιασμένη, έχει στη ρίζα μου 

χυθεί· Eίμ’ η ελιά η τιμημένη….». 

 

Η παράδοση όμως θέλει την ελιά να συντροφεύει τον Ιησού και στη γέννησή του, 

προσφέροντας το γέρικο κορμό και τα κλαδιά της ως καυσόξυλα για να ζεσταθεί το 

νεογέννητο. Όταν είδε η Παναγία το επόμενο πρωινό δέντρο να χει απομείνει 

κούτσουρο το ευλόγησε: « Την ευχή μου να ’χεις και να μην ξεραίνεσαι ποτέ. Το λάδι 

σου να τρέφει και να φωτίζει τους ανθρώπους. Το βράδυ να φωτίζεις το καντήλι του 

Χριστού.» Η ελιά αναγεννήθηκε και έκτοτε παραμένει αιωνόβια. 

 

Η ηρωίδα του Παπαδιαμάντη, καταθέτει την πίστη της στην τελετουργία του 

ανάματος των καντηλιών: «Η Θοδωριά έλαβεν από τινος ερμαρίου το λαδικόν, 

κατεβίβασε το κανδήλιον, και ο κρότος της προστριβής του σχοινίου επί της μικράς 

τροχαλίας την έκαμε ν' ανατριχιάσει. Έρριψεν έλαιον εις το κανδήλιον, το ανεβίβασεν 

πάλιν, έκαμε τρεις σταυρούς εμπρός εις τα εικονίσματα των αγίων...»5 

Ως βασικό εξαγνιστικό υλικό, ως 

τάμα, ο καρπός της ελιάς 

συναντάται από την αρχαιότητα 

όπου υπήρχε η συνήθεια να 

αναρτούν αναθήματα σε αγριελιές 

και άλλα δέντρα, σύμφωνα με τον 

Σχολιαστή του Αριστοφάνη που 

έγραψε πως: «…. Γιατί παντού σε 

αγριελιές και άλλα δέντρα κοντά σε 

ναούς αναρτούν αφιερώματα». 

 

 

4 Βλ Εισήγηση Δημήτρη Καρτσάκη με θέμα «Ελιά και Eλαιόλαδο στη Λαογραφία, Λογοτεχνία και 

Θρησκεία της Κρήτης» στην έκδοση Σ.Ε.Δ.Η.Κ ‘Ο Πολιτισμός της Ελαιοκομίας στην Κρήτη’. Χανιά, 

2010. 
5 Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος.. Ο πολιτισμός εις το χωρίον. Έκδοση: eBooks4Greeks, 2010 
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Αλλά και ως στοιχείο ενός ευρύτατα διαδεδομένου στον αρχαίο κόσμο και 

απαράβατου θεσμού εθιμικού δικαίου, συναντάμε το κλαδί της ελιάς. Με αυτό 

προσέφευγαν στα ιερά των θεών οι αιτούντες «ικεσίαν» και άσυλο στους ιερούς 

βωμούς όσοι είχαν διαπράξει φόνους ή άλλα σοβαρότατα αδικήματα. Εκεί ήξεραν 

πως κανείς δεν θα τους πείραζε από το φόβο της μήνης των θεών , ως ασεβείς 

παραβάτες του άγραφου νόμου. 
 

Μα και σ’ όλη τη χώρα, απ 

άκρη σ΄ άκρη της, σε πεδιάδες 

ή δύσβατες βουνοκορφές 

ακόμη κι εκεί που δεν είναι 

άμεσα ανιχνεύσιμο το 

ανθρώπινο αποτύπωμα, σε 

ταπεινά ξωκλήσια που 

αναμετρώνται με τους αέρηδες 

ή σε μεγαλόπρεπες εκκλησιές 

που δεσπόζουν περήφανες στις 

πλατείες, όπου κι αν πλανηθεί 

η ματιά μας, σμίγει με 

αιωνόβια ελαιόδεντρα, που αντιστέκονται πεισματικά και με τρόπο ασκητικό στο 

χρόνο και τα στοιχεία της φύσης, αιώνιοι φρουροί των ανθρώπινων ελπίδων. 

Δ. Η ελιά στη Λογοτεχνία 

 
Όσο μακριά κι αν ταξιδέψουμε στο παρελθόν, όποια ανάμνηση κι αν ανακαλέσουμε 

και όσες ιστορίες κι αν ακούσουμε ή διαβάσουμε, πάλι θα καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα πως σημαντικές πτυχές κι εκφράσεις της ζωής μας είναι συνδεδεμένες 

με την ελιά και το ελαιόλαδο. Γενιές Ελλήνων, γαλουχήθηκαν, τράφηκαν και 

αναθράφηκαν, βιολογικά, πνευματικά και ψυχικά  από την Ελιά. 

Μαζί με τα άλλα δύο ευλογημένα προϊόντα της ελληνικής γης τον οίνο και το σίτο, 

το έλαιον συνθέτει τα δομικά υλικά της ζήσης μας, του παρελθόντος μας, της 

ιστορίας και του πολιτισμού μας, του παρόντος μας. 

Είναι έκφραση και στάση 

ζωής. Φάρμακο σώματος και 

ψυχής. Το καταμαρτυρούν οι 

διατροφικές μας συνήθειες, τα 

τραγούδια μας, τα λογοτεχνικά 

μας κείμενα, οι πίνακες 

ζωγραφικής. 6 

 

 

6 Λαμπράκη Μυρσίνη, Λάδι, Γεύσεις και Πολιτισμός 5000 χρόνων, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 

1999 
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Με τρόπο ρητό ή άρρητο, ορατό ή υπαινικτικό, συμβολικό ή ρεαλιστικό, η σχέση μας 

με την ελιά κοινοποιείται, διαλαλείται, μοιράζεται, γίνεται κοινωνία, 

αδιαμεσολάβητη επικοινωνία, καθρέφτης των πιο κρυφών μας επιθυμιών, καθάριος 

αντικατοπτρισμός των ελπίδων μας, ακούραστος φορέας των πιο ευγενών μας 

αισθημάτων, αφορμή γιορτής, χαράς, συνεργασίας.   Μα και κατάφαση του μόχθου 

και του κάματου, ιδιότητα, ταυτότητα, απτή ένδειξη χαρακτήρα. 

Στα λογοτεχνικά κείμενα, τούτες οι διαστάσεις διασταυρώνονται, υφαίνοντας την 

εξιστόρηση άλλοτε στο πλαίσιο της περιγραφής του τοπίου κι άλλοτε ως 

σκιαγράφηση της προσωπικότητας της. 

Η «Μαζώχτρα» του Αργύρη Εφταλιώτη, είναι φορέας όλων των χαρακτηριστικών 

που απέδιδαν συχνά στις γυναίκες που ασχολούνταν επαγγελματικά με το λιομάζωμα, 

στη χαραυγή του 20ου αιώνα: την με κάθε μέσο και τρόπο επιδίωξη ενός καλού 

γάμου, τη δολοπλοκία, την πονηριά, την αναξιοπιστία, την εκδικητικότητα: « 

Χριστιανοί και Τούρκοι, όλοι όξω φρενών, πούγινε αφορμή μια μαζώχτρα και ρήμαξε 

το χωριό. Και τέτοια η λύσσα τους, που αδέρφιασαν Χριστιανοί και Τούρκοι ανήμερα 

και χύμιξαν ανακατωμένοι στης Εκκλησιάς την αυλή «να τη σπαράξουν τη σκύλα». Πού 

πια τώρα να τους εναντιωθή Εφημέριος, πού να δείξη στήθος Επίτροπος! Την έφεραν 

όξω σέρνοντάς την από τα μαύρα μαλλιά της. Ολότρεμη αυτή, και σαν το πουλί μπρος 

στη γάτα αποσκιασμένη κι ασάλευτη, μήτε λόγο μήτε γογγητό δεν ξεστόμισε, παρά έπεσε 

λιγόθυμη στο κατώφλι της θύρας».7 

Στην Οδύσσεια Ραψωδία Ψ ο Όμηρος, θέτει την ελιά ως μια ακόμη δοκιμασία για 

τον Οδυσσέα προκειμένου η Πηνελόπη να βεβαιωθεί ότι πράγματι πρόκειται για τον 

άνδρα      της.      Κι      εκείνος      με      αγανάκτηση      της      δίδει      αποδείξεις: 

«Γυναίκα, άσχημο λόγο 

πρόφερες, που την ψυχή 

δαγκώνει. Ποιος μετακίνησε 

την κλίνη; Το βλέπω δύσκολο 

και για τον έμπειρο τεχνίτη 

ακόμη. .. Γιατί σ’ αυτή την 

τορνευτή μας κλίνη κάποιο 

σημάδι υπάρχει 

απαραγνώριστο – το ’καμα 

εγώ, άλλος κανείς. Φύτρωνε 

μέσα στου σπιτιού μας τον 

περίβολο κορμός 

 
 

 

7 
Εφταλιώτης, Αργύρης. Η μαζώχτρα κι άλλες ιστορίες. Αθήνα: Εκδ. Τυπογραφείο της Εστίας,1900 
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μακρόφυλλης ελιάς, με θαλερό το φούντωμά της, κι αυτός χοντρός σαν μια κολόνα. 

Γύρω του εγώ την κάμαρη έχτισα και την ανέβασα με πέτρες πανωτές στο τελικό της 

ύψος...» 

Κάτω από τον ευεργετικό της ίσκιο, η έμπνευση και ο συλλογισμός ενεργοποιούνται, 

οι αταίριαστοι φίλοι μονιάζουν, παραδομένοι στη στοργή των λιόδεντρων όπως μας 

λέει ο Καζαντζάκης στο Ζορμπά 

: «.. Σ' ένα ακρογιάλι της Κρήτης, 

κατάντικρα, στο Λιβυκό Πέλαγος, 

στήνουνε τα λημέρια τους τούτοι 

οι δυο Καζαντζάκηδες, ο γέρος 

και ο νέος, ο μπερμπάντης και ο 

φρόνιμος. Τούτοι οι δυο 

αταίριαστοι πηγαινοέρχονται 

φιλιωμένοι κάτω από τον γλυκό 

ίσκιο της ελιάς» και αλλού « 

…Σαν αγαθό θεριό (ο Ζορμπάς) μασουλάει στης γριάς ελιάς τον ίσκιο.. Το 

δαιμονισμένο γεροντικό κεφάλι του δροσίζεται καθώς τραβά το δρόμο κατά τη γαλαρία 

του λιγνίτη, από την ψιλή βροχούλα που του ραντίζουν τα χινοπωριάτικα λιόδεντρα..». 

Ο τόπος που καρποφορεί η ελιά, είναι τόπος παρηγοριάς, θαλπωρής και ανακούφισης 

για τους ανθρώπους : «Άλλες φορές πάλι οι παράξενοι συντρόφοι περνούνε σκυφτοί 

κάτω από τον ελαιώνα που «ανοίγεται σαν αγκαλιά να τους δεχτεί». 

Είναι τόπος φιλοξενίας, σπίτι κάθε ζώντος οργανισμού: «..Στη μεγάλη ζέστη τα 

τζιτζίκια στις ελιές πριόνιζαν τον αγέρα, λαμπερά, ζούδια βουβούνιζαν μέσα στο 

πυρωμένο φως. Η θάλασσα άχνιζε..»8 

Το λάδι άλλοτε ως μέσο βιοπορισμού κι άλλοτε ως βασικό- μοναδικό ενίοτε- μέσο 

διατροφής, κυριαρχούσε στις ζωές των ανθρώπων: « .. Κι ο γέρο – Λαδάς μασουλίζει 

κι αυτός σκορδάκι, ταπεινά και 

νοικοκυρεμένα και βουλιάζει ο νους του 

στο δώσε πάρε: πόσο λάδι, πόσο κρασί, 

πόσο καρπό λογαριάζει να βγάζει εφέτο, 

και πόσοι του χρωστούν, και πόσα και 

πώς να τα πάρει...». «.... Εμένα η μάνα 

μου πέθανε της πείνας, την εποχή που το 

χωριό κολυμπούσε στο λάδι και στο κρασί 

κι όλοι οι φούρνοι της γειτονιάς 

ξεφούρνιζαν    ψωμί    κι    η    μάνα    μου 

λιγοθυμούσε από τη μυρουδιά...». 9 
 
 

8 Καζαντζάκης, Νίκος .Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Αθήνα: Εκδ. Καζαντζάκη, 2013 

9 Καζαντζάκης, Νίκος. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Αθήνα: Εκδ. Καζαντζάκη, 2012 



[10] 
 

«…Το σπίτι μου είναι άδειο, μόνο το τσουκάλι απόμεινε κι ένα κουρουπάκι λάδι από 

την περυσνή βεντέμα, εγόι μου , εξαδέφλη, κι ήντα θα γεννούνε τα κοπέλια μου;» 10 

Διαχρονικά πάντως, τα λιόφυτα, μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον των κατακτητών του 

νησιού, αφού συνιστούσαν εγγυημένη πηγή εισοδήματος και ως εκ τούτου, εξουσίας 

και δύναμης:» Πολλοί από τους Τούρκους, οι αρχοντογεννημένοι και πιο σημαντικοί, 

είχαν περιουσίες ένα γύρο στα χωριά- παλιά καβαλαρίκια που οι Τούρκοι πολέμαρχοι 

τ’άρπαξαν απ’ τους βενετσιάνους, - σπαηλίκια, βάρβαρα λιόφυτα…»11 

Ο αγώνας παραγωγής λαδιού στην επαναστατική Κρήτη των αρχών του 20ού αιώνα, 

την περίοδο που τα λιοτριβιά δούλευαν ασταμάτητα για να βγάλουν το λάδι των 

οικογενειών, αποτυπώνεται γλαφυρά στον «Κρητικό» του Πρεβελάκη: « ... Μια μέρα 

έτυχε να περνά ο Βενιζέλος μπρος από 

το λιοτριβιό. Η αγωνία του πως να 

καταφέρει τους πολεμιστές να 

παραδώσουν τα ντουφέκια τους, τον είχε 

ρίξει στους δρόμους του χωριού... Η 

μυρουδιά από το μύλο που τον χτύπησε 

στη μύτη, τον έκανε να κόψει το δρόμο 

του για μια στιγμή... Η ζέστα του άρπαξε 

το πρόσωπο και πίσω από το μισόφωτο 

τρεις άντρες να σπρώχνουν με τα στήθη 

το λοστό που κατέβαζε την απανώπλακα 

του στίφτη.…Ο Γιώργακας είχε μπρος στα πόδια του ένα σκί, που το βαστούσε με το 

ζερβό του χέρι από τον πόρο, μαζί με το χωνί. Και με το δεξί του βουτούσε στη γούρνα 

ένα λαδοστάμνι και μετάγγιζε το λάδι...» 

Και σε άλλο σημείο, του ίδιου βιβλίου, αποδίδει τον κύκλο της ελιάς, που 

προϋποθέτει την κοπιώδη συνεργασία και τη δίκαιη κατανομή των ρόλων: 

«...Οι μαζώχτρες κι οι ραβδιστάδες είχανε ξεχυθεί στα λιόφυτα, οι κουβαλητάδες 

πηγαίναν και φορτώναν τις ελιές και τις φέρνουν στο χωριό. Όσοι αγωνιστές 

απομένανε στο Θέρισο ακόμα 

πιάσανε δουλειά στα λιοτριβιά. Η 

συντροφιά του Κωνσταντή έκαμε 

κατοικήριό της ένα σπίτι που το 

πέτυχε αδειανό, μα δεν παράτησε το 

μύλο του Λαδούρη. Ένας από τους 12 

συντρόφους ιδροκοπούσε εκεί που 

πλύναν τις ελιές, ένας άλλος εκεί που 

τις άλεθαν. Οι αποδέλοιποι παλεύουν 

το ζυμάρι, δηλαδή, το λιώμα της 

ελιάς, που το διπλώνουν στις 

σφυρίδες   και   το   σφίγγανε   στους 

στίφτες. Εκεί να δεις συνερισιό ποιος να σφίξει καλύτερα το στάμα του, για να του 
 

10 Νενεδάκης, Ανδρέας. Οι Βουκεφαλοι, 1922. Αθήνα Εκδ. Κέδρος, 1991. 
11 Πρεβελάκης, Παντελής. Το χρονικό μιας Πολιτείας. Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1991. 
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βγάλει και τη στερνή του στάλα!»…«Τα έλουζε ο ήλιος από τον καταμεσήμερο θρόνο 

του τα λιόδεντρα της Παραμυθιάς, του πρόσχαρου εκείνου χωριού…ξάστραφτε δίπλα 

στα δέντρα σαν να γύρευε να δείξει την ομορφιά του ….. Πλούσια η χρονιά, άλλο 

τίποτις καρπό του Οκτώβρη εκείνο, τα φουντωμένα κλωνιά που καθώς έπαιζε ο 

μεσημερίτης ανάμεσα στα μύρια ξανθόφυλλά τους, θάρρειες και κάθε φύλλου 

τρεμούλιασμα ξεφανέρωνε κι από μια ελιά, καλοθρεμμένη, βαθοπόρφυρη, με τ’ 

αργυρόλαμπο χνούδι. Όντας Σάββατο μέρα, οι πιότερες οι μαζώχτρες ήταν παγεμένες 

να νοιαστούνε τα σπιτικά τους. Μια και μοναχή κοπέλα απόμενε στου Πανάγου τα 

δέντρα, να μαζώξει τ’ απομεινάρια, πρι να σημάνει Σπερνός».12 

 
Δέος προκαλούν στον Στρατή 

Μυριβήλη, τα πανάρχαια 

κρητικά λιόδεντρα, που τους 

αποδίδει ίδια αξία με τα 

παλάτια της Φαιστού και της 

Κνωσού: «...Η ελιά βέβαια 

είναι ένα δέντρο που μας δίνει, 

πάντα μια ξεχωριστή συγκίνηση 

αισθητικού και ψυχικού 

περιεχομένου, προ πάντων όταν 

κινηθεί κανείς μέσα στο δάσος 

της... Εκεί (στην Κρήτη) 

υπάρχουν ελαιόδεντρα ηλικίας 

10 και 15 αιώνων, που 

στέκεσαι στους πρόποδές τους 

και τα βλέπεις με σεβασμό, σαν που βλέπεις τα παλάτια της Κνωσού και τις σκάλες της 

Φαιστού. Εκεί, κοντά στα ερείπια της Φαιστού, ίσα ίσα, βρέθηκα μπροστά σε μερικά 

απ΄ αυτά τα Κρητικά δέντρα, που θα ‘πρεπε να πιαστούν χέρι με χέρι εφτά και οχτώ 

άντρες, για να αγκαλιάσουν τον κορμό τους...»13 

Οι λογοτεχνικές αναφορές στη ελιά, προφανώς δεν εξαντλούνται στα παρατιθέμενα 

αποσπάσματα κειμένων. Η παρούσα σταχυολόγηση επιχείρησε να θίξει ακροθιγώς, 

με σεβασμό στην επιτρεπόμενη χωρική έκταση της εισήγησης, την πολυδιάστατη 

παρουσία της ελιάς στο γραπτό λόγο. 

Με το ίδιο πνεύμα θα προσεγγίσουμε την παρουσία της στην ποιητική έκφραση. 

 

 
Ε. Η ελιά στην Ποίηση 

Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εκφραστικά μέσα, επιστρατεύοντας τα ψυχικά τους 

αποθέματα και τη γνώση τους, υπηρετώντας τις εσωτερικές τους ανάγκες αλλά και σε 

αρμονία με τις ανάγκες και τα προτάγματα της εποχής τους, οι Έλληνες ποιητές, 

ενέταξαν την ελιά στις πνευματικές τους παραγωγές, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική 

 

12 Πρεβελάκης, Παντελής. Ο Κρητικός. Αθήνα, Εκδ. ΕΣΤΙΑ, 2010. 

13 Βλ.: Η ελιά: Ογδόντα έξι κείμενα για ένα δέντρο. Ανθολογία. Αθήνα 2005Εκδ. ΝΗΣΟΣ. 
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της παρουσία στη ζωή των ανθρώπων. Με ρεαλισμό ή ρομαντισμό, με συμβολισμούς 

ή κυριολεξίες, με την πληθωρικότητα του λυρισμού ή με ακαριαία πλην επιεική 

λεκτική λιτότητα, οι ποιητές εγκιβωτίζουν την ελιά στη ροή της ποιητικής τους 

σύνθεσης, κάνοντας σοφή χρήση των ιδιοτήτων της, που είναι άλλωστε τόσο οικείες 

στον αναγνώστη που ακούσια γίνεται αβασάνιστα κοινωνός του μηνύματος που 

κατασταλάζει στη σκέψη του, στον απόηχο της ανάγνωσης. 

Παρούσα η ελιά στις πιο μεγάλες 

στιγμές του ανθρώπου, σε κάθε 

ξέσπασμα ζωής: στη γέννηση και το 

θάνατο, στην προσευχή και τη 

λατρεία, στην ένωση και τον 

αποχωρισμό, στη νίκη, στη 

δημιουργία, στην αντίσταση, στις 

ώρες της αναμέτρησης με τον 

εαυτό και σ’ αυτές της σμίξης με 

τον Άλλο. Σε όλες τούτες τις 

ιδιότητες μας κοινωνούν οι ποιητές, 

ως επιτελεστές ευεργετικών 

αφετηριών σκέψης, ως ασυμβίβαστοι εκφραστές του μεγαλείου και της μικρότητας 

της ανθρώπινης υπόστασης, ως εφαλτήρια αλλαγής, ως εμπνευστές παρηγοριάς, 

τόλμης, καρτερικότητας, απαντοχής και μαχητικότητας. Ας διανύσουμε λοιπόν 

μερικά από τα άπειρα, εναλλακτικά της ζήσης, μονοπάτια που θέτει στη διάθεση μας 

η ποίηση, ανιχνεύοντας κάθε φορά τους τρόπους που η ελιά συμμετέχει στη 

νοηματοδότησή τους. 

Η ελιά παραμένει πιστός σύντροφος του 

Οδυσσέα στο μακρόχρονο ταξίδι του 

στην Ιθάκη, προσφέροντας του 

καταφύγιο και προστασία από το μένος 

της Φύσης, ανακούφιση, εξαγνισμό και 

γαλήνη στην ψυχή του : « ..Τρύπωσε 

εκεί, κάτω από θάμνα δίδυμα, ελιά κι 

αγρίλι που ξεφύτρωσαν μαζί. Δεν έφτανε 

ως εδώ το μένος των υγρών ανέμων…» , 

«…«Σα μ' έλουσε (η Κρίρκη) και μ' 

έτριψε με μυρωδάτο λάδι, μου φόρεσε 

πεντάμορφη χλαμύδα και χιτώνα...»14 

Στην ποίηση του Κάλβου, η ελιά είναι σύμβολο ειρήνης, είναι λυρική έμπνευση, 

έπαθλο Ολυμπιονικών, στεφάνι νεόνυμφων: «Σύμβολον της ειρήνης, χαίρ’ ευσχήμων 

ελαία! Υπόθεσις της λύρας μου να γίνεις, με αναγκάζει η ευγνωμοσύνη. Καλλιστέφανον 

σ’ έκραξαν οι αθληταί εις τα Ολύμπια ότι εκ σου στέφανα έπλεκον κι ο νικητής τα 
 

 
 

14 Ομήρου Οδύσσεια Ραψωδία Κ’ στ. 364 -5. 
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εφόρει Νίκης σημείον. Αι δε ρωμαίαι παρθένοι, ξανθοπλόκαμοι κόραι με αειθαλείς 

τους βλαστούς σου αντί ρόδων εκόσμουν τους νεονύμφους»15.. 

Για τον Γ. Δροσίνη, η οδός της σωτηρίας της ψυχής, φωτίζεται από το λάδι ελιάς: 

«Στην τόση πίστη σου άξια χάρη δόθηκε: «Μες στο βαθύ της αμαρτίας σκοτάδι , του 

λυτρωμού το μόνο φως παρήγορο, να καίει, ελιά, με το δικό σου λάδι.. Κι εμείς 

σκυφτοί, γονατιστοί στον ίσκιο σου, - μικρού παρεκκλησιού σκεπή αγιασμένη-, θα 

νιώθουμε απ’ τους κλώνους σου, απ’ τα χέρια σου, τη θεϊκή ευλογία να κατεβαίνει.16 

Συμπαραστάτης των φτωχών η ελιά, 

ούσα ταπεινή κι ευλογημένη συνάμα, 

στην ποίηση του Κωστή Παλαμά: «Είμ’ 

η ελιά η τιμημένη. Και φως παράστατο 

χαρίζω. Εγώ στην άγρια τη νύχτα. Τον 

πλούτο πια δεν τον φωτίζω, Συ μ’ 

ευλογείς φτωχολογιά. Κι αν απ’ τον 

άνθρωπο διωγμένη, Με φέγγω μπρος 

στην Παναγιά. Είμ’ η ελιά η τιμημένη.»17 

Και ο Ι. Πολέμης μακαρίζει την ελιά για 

την ταπεινοφροσύνη της παρά τον 

πλούτο και την ευλογία που κατέχει: «Ευλογημένο να ’ναι, ελιά, το χώμα που σε 

τρέφει, κι ευλογημένο το νερό που πίνεις απ’ τα νέφη, κι ευλογημένος τρεις φορές 

αυτός που σ’ έχει στείλει   για το λυχνάρι του φτωχού, για τ’ άγιου το καντήλι.    Εσύ 

’σαι πάντα ταπεινή· πάντα δουλεύτρα, σκύβεις,    μ’ όλα τα πλούτη που κρατείς, μ’ όλο 

το βιό που κρύβεις»18. 

Με μια άλλη, τολμηρή προσέγγιση του θρήνου της Παναγίας στη δραματική 

κορύφωση της θυσίας του θεανθρώπου, ο Κώστας Βάρναλης προσδίδει στο Θείο 

ανθρώπινες ιδιότητες για να αναδείξει το μεγαλείο και την αυταπάρνηση του 

επαναστάτη Ιησού που διέθεσε τη ζωή του για την υπεράσπιση των φτωχών κι 

αδικημένων. Η μάνα Του, στη συντριβή της για την αβάσταχτη απώλεια, αποδίδει με 

σπαραγμό το χαμένο της όνειρο να δει το γιό της να μακροημερεύει, διάγοντας μια 

φυσιολογική ζωή, γαλήνια κι ευλογημένη, με οικογένεια και σπίτι που να τον 

περιμένουν: 

Ἕνα κόκκινο σπίτι σ᾿ αὐλὴ μὲ πηγάδι. . .καὶ μία δράνα γιομάτη τσαμπιὰ κεχριμπάρι. . . 

νοικοκύρης καλὸς νὰ γυρνᾷς κάθε βράδι τὸ χρυσό, σιγαλὸ καὶ γλυκὸ σὰν τὸ λάδι.19 
 
 

15 Κάλβος, Ανδρέας (1792-1869). Ποίημα «Εις ελαίαν» στην ποιητική συλλογή Ωδαί. Αθήνα Εκδ 
Ίκαρος , 2011. 

 
16Δροσίνης, Γεώργιος (1859-1951). Ποίημα « Της ελιάς ο ίσκιος», στο «Άπαντα Γ.Δροσίνη», τομ. 

τρίτος. Εκδ. Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων. 
 

17 Παλαμάς, Kωστής (1859-1943). Ποίημα «Η ελιά» στο Τα καλύτερα του Κωστή Παλαμά- Μια 

ανθολογία από ποιήματα. Αθήνα: Εκδ. Ενάλιος, 2013. 
18 Πολέμης, Ιωάννης (1862-1924). Ποίημα «Η ελιά» στη Συλλογή Ι. Πολέμης Τα ποιήματα. Αθήνα 

Εκδ. Διάνυσμα, 2015. 
 

19 Βλ. Βάρναλης Κώστας: Άπαντα τα Ποιητικά, 1904-1975. Αθήνα 2014. Εκδ. Κέδρος και Βάρναλης 

Κώστας. Το φώς που καίει. Αθήνα 2003. Εκδ Κέδρος. Επίσης: Λεντάκης, Ανδρέας. Ρωμανός ο 

Μελωδός, Κώστας Βάρναλης και στρατευμένη τέχνη. Αθήνα, Εκδ. Δωρικός, 1991. 
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Ο θρήνος της απώλειας, ο πόνος της μόνιμης απουσίας, η αγωνία για τη μεταθάνατο 

ζωή και η απόγνωση της ρεαλιστικής επίγνωσης της αδιάκριτης κατάταξης όλων των 

ψυχών στο έρεβος του Άδη, αντανακλώνται στην πηγαία έκφραση της λαϊκής 

συνείδησης, το Δημοτικό Τραγούδι: «Πουλάκι εβγήκε από τη γη και βγήκε από τον 

Άδη και πήγε κι έκαμε φωλιά, σε μιας ελιάς κλωνάρι, που είναι τα φύλλα της πικρά και 

τα’ άνθια της φαρμάκι. Το’ μάθαν οι βαριόμοιρες και παν και το ρωτάνε: -Πες μας, να 

ζεις, πουλάκι μου, στον Άδη πως περνάνε; Τάχα είν’ οι νιοι με τα’ άρματα και οι νιες 

με τα στολίδια; Τάχα είν’ και τα μικρά παιδιά με τα πολλά παιχνίδια; -Εκεί στολίδια δε 

φορούν κι άρματα δε βαστούνε και τα καημένα τα παιδιά τη μάνα τους ζητούνε». 

Ο συμβολισμός της ελιάς ως κοινωνία ανθρώπων που μοιράζεται την προσμονή της 

επερχόμενης εκπλήρωσης των αγαθών προσδοκιών και των γόνιμων καρπών της 

ελεύθερης συν-δημιουργίας τους που με κάματο, διαρκή αγώνα και ελπίδα 

επιδίωξαν, ξεδιπλώνεται στο λόγο του Στρ. Μυριβίλη: 

Ένα ανηφοράκι περνούσε μέσ’ 

από τον ελιώνα. Είταν 

μεσημέρι αυγουστιάτικο και οι 

ελιές, πράσινες ακόμα αλλά 

γεμάτες φρεσκάδα, έκαναν τα 

βαρυφορτωμένα  λεπτά 

κλωνάρια του ωραίου δέντρου 

να γέρνουν από τον πλούτο της 

ευφορίας που προετοίμαζαν. 

Τα ευγενικά δέντρα με το 

πρασινόγλαυκο φύλλωμα, 

φαινόταν ευτυχισμένα μέσα 

στον ήλιο. ….Οι κορμοί των 

δέντρων είναι βασανισμένοι 

από μια αγωνιώδη προσπάθεια. Συστρέφονται, γονατίζουν να προσευχηθούν, 

υψώνουν σκληρά μπράτσα, μέλη τυραννισμένα από την κίνηση, Όλο αγκώνες και 

γόνατα. Οι στριφτές ρίζες βυζαίνουν από την καρδιά της γης το χρυσό για τη σαλάτα 

του φτωχού». 20 

Η αγάπη, η ζωή και ο θάνατος σμίγουν σε μια υπερβατική σύνθεση στην ελιά που, 

στο ξεψύχισμά της, φιλοξενεί γενναιόδωρα το ξέσπασμα της ζωής, στο ποίημα του 

Λ. Μαβίλη «Στην κουφάλα σου εφώλιασε μελίσσι, γέρικη ελιά, που γέρνεις με τη λίγη 

πρασινάδα που ακόμα σε τυλίγει, σα να ‘θελε να σε νεκροστολίσει. Και το κάθε 

πουλάκι στο μεθύσι της αγάπης πιπίζοντας ανοίγει στο κλαρί σου ερωτάρικο κυνήγι, 

στο κλαρί σου που δε θα ξανανθίσει» .21 

Και για τον Γ. Σεφέρη, στο ποίημά του που διεγείρει το νεανικό αναστοχασμό, την 

αχαλίνωτη ορμή του βιώματος ολάκερης της ζωής στο «τώρα», η ανάγκη της φυγής 

 
 

20 Μυριβήλης, Στρ. Ο Μαέστρος. Λογοτεχνικό περιοδικό « Νέα Εστία», τ. 1033, Ιούλιος 1970 
21 Λορέντζος Μαβίλης (1860 - 1912). Ποίημα «Η Ελιά». Προσβάσιμο στο 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/lorentzos_mavilhs_poems.htm. Ανάκτηση στις 20/9/2021. 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/lorentzos_mavilhs_poems.htm
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που οξύνεται από την απώλεια, ταξιδεύει τη θλίψη στην αρχέγονη καταγωγή της, 

μέσα από τα δάκρυα μιας ελιάς, που προσφέρει το λάδι της ως ικεσία στο προστάτη 

των ναυτικών : «Δεν φανταζόμουνα έτσι τη θλίψη και το θάνατο έφυγα και 

ξαναγύρισα στη θάλασσα. Τη νύχτα πάνω στην κουβέρτα, του Άη Νικόλα ονειρεύτηκα 

μια παμπάλαια ελιά να δακρύζει….». 

Με εναργείς τις αποχρώσεις του λυρισμού και του ρομαντισμού, ο Α. Σικελιανός 

τοποθετεί τον άνθρωπο, ως αναπόσπαστο, ζωτικό μέρος της Φύσης, στο ελαιώνα, τον 

ευλογημένο από τους θεούς, αντιδιαστέλλοντας την εσωτερική αρμονία, την 

καθαρότητα και την ευωχία 

του τοπίου με το θάνατο που, 

παρότι πρόωρος και άδικος, 

βιώνεται ως λύτρωση. «Στὸν 

Ἰόνιο διάπλατο γιαλὸ 

διαβήκαμε, περνώντας τὸν 

ἐλαιώνα, ἀγαπητό της Ἀθηνᾶς 

καὶ πλήθια σὲ ἴσκιους βαθύ, 

σὰν πέλαγο, καὶ ἀχὸ μὲ τοὺς 

ἀνέμους. 

Καὶ ταξιδέψαμε τὸ νοῦ καὶ τὸ 

κορμὶ στοὺς ἴσκιους, ἀνάμεσ᾿ ἀπὸ λούλουδα κι ἀπὸ εὐωδιές, καθένας….K᾿ οἱ γλαῦκες 

ἐσυρτήκανε μὲς στὶς ἐλιὲς ποὺ ἀκόμα κοιμῶνται ἀνάλαφρο ὕπνωμα, τὸ λάδι ὡς 

ἀνεβαίνει στ᾿ ἀνεβρυτά τους τὰ κλαριά πάντα ἡ ἐλιὰ θά ῾ναι ἱερή, καὶ στὸν αἰώνα 

ἡ γλαύκα μαζὶ μ᾿ ἐμᾶς θὲ νὰ κοιτάει στυλὰ τὶς θεῖες ἑσπέρες». 22. 

Η ευκαρπία, είναι ένδειξη καλοτυχίας κι ο νοικοκύρης, βιώνει υπερήφανος την 

πληρότητα της εξασφαλισμένης ευζωϊας, στην Οδύσσεια του Καζαντζάκη: 

«Ευτυχές φέτος κλίβαζαν οι ελιές χοντρό καρπό γεμάτες, κι ο νοικοκύρης κοκορεύεται. 

Χύνουν οι ελιές στο νου του, τα πλήθια ενός του τρίζουν λιοτριβειά . Τα στόματα 

τρουλιάζουν, κυλάει στις σκάφες το αγουρόλαδο κι ο λιόζουμος αχνίζει. Και τα βαθιά 

λαδογναλακοπούν, αραδιαστά πιθάρια». 

Στη δίνη του συμβολικού 

χειμώνα, μέσα στα συντρίμμια, 

η ελιά επιμένει στην 

ανθοφορία παρά τη συντριβή, 

προοιωνίζοντας την Άνοιξη 

που θα ‘ρθεί, σε πείσμα των 

καιρών, όπως μας διαβεβαιώνει 

ο Λ. Πορφύρης: «Οὔτ᾿ ἕνα 

φύλλο! Πέσανε καὶ σκόρπισαν. 

Σπασμένα, Κλωνάρια ὀλόγυρά 

μου-Καὶ μέσα στὰ συντρίμμια 

αὐτὰ -γειά σου, χαρά σου ἐσὲν, 
 

22 Σικελιανός, Άγγελος (1884-1951). Ποίημα «Στο Διάβα του Ελαιώνα» στην ποιητική συλλογή 

Λυρικὸς Βίος, τομ A´. Αθήνα:Εκδ. Ἴκαρος 1965 
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Ἀκόμ᾿ ἀνθεῖς ἐλιά μου.Ν᾿ ἀκούσω νὰ μοῦ ποῦν σιγὰ τὰ πρόσχαρά τους χείλη, Πῶς εἶναι 

μέσ᾿ στὰ χιόνια,Εἶναι ψυχὲς μέσ᾿ τὸν βοριᾶ, κι ὅμως τὸ φῶς τοῦ Ἀπρίλη. Γύρω τους 

φέγγει αἰώνια.»23. 

Φωνή αντίστασης το λιόδεντρο, κραυγή ενάντια στο σκοταδισμό, το φόβο και την 

αιχμαλωσία για τον Λόρκα: «Ο κάμπος με τα λιόδεντρα ανοίγει και κλείνει σαν 

βεντάγια. Πάνω στον ελαιώνα είναι ουρανός βαθύς και μια σκούρα βροχή από κρύα 

αστέρια. Καλαμιές και σκιά τρέμουν στου ποταμού την όχθη. Ο γκρίζος αέρας 

κυματίζει. Τα λιόδεντρα φορτωμένα από κραυγές. Ένα σμάρι αιχμάλωτα πουλιά που 

κουνάνε τις μακριές ουρές τους στη σκιά.»24 

Σύμβολο αντίστασης είναι η ελιά για τον Ν. Βρεττάκο, ο οποίος με σαφείς 

υπαινιγμούς για τη διεκδίκηση της Ελευθερίας, την προσωποποιεί αποδίδοντας της 

ανθρώπινες ιδιότητες, ταυτίζοντας την με την αλύγιστη, χαροκαμένη μάνα που έχει 

την ικανότητα να γεννά φως 

μέσα    από    το    σκοτάδι:    « 

«Αντιστέκομαι όπως οι ελιές 

της πατρίδας μου, οι σκληρές 

σαν τα κόκαλα τ’ 

αντρειωμένου, που τους 

λείπουν οι μαύρες μαντήλες 

μονάχα για να μοιάζουν με τις 

μανάδες μας, που σφηνωμένες 

γερά στην απόλυτη πέτρα, 

αδιαφορούν για τις θύελλες, 

αναπνέουν τις αστραπές    και 

τις κάνουνε, μες στους πικρούς 

τους χυμούς, ειρήνη και φως».25 

Προτροπή αντίστασης στην κοινοτυπία, την εξομοίωση, την υπαγωγή στην αγέλη που 

άγεται και φέρεται μόνον απ’ όσα ο μικρόνους κόσμος της υπαγορεύει, ανάτασης 

ψυχικής και διανοητικής μέσα από την επιλογή δρόμων λιγότερο ταξιδεμένων, μέσα 

από τη στέρεη γνώση και κατάκτηση υψηλών ιδανικών, συνιστά το λιόδεντρο του 

Σεφέρη: «… Μιλοῦσες γιὰ πράγματα ποὺ δὲν τἄ ῾βλεπαν κι αὐτοὶ γελοῦσαν… Νὰ 

πηγαίνεις στὸν ἀγνοημένο δρόμο, Στὰ τυφλά, πεισματάρης, Καὶ νὰ γυρεύεις λόγια 

ριζωμένα. Σὰν τὸ πολύροζο λιόδεντρο..»26 

 

 

 

23 Πορφύρας, Λάμπρος (1879-1932): (ψευδ. τοῦ Δημητρίου Σύψωμου). Ποίημα «Ἡ ἐλιά». 

Προσβάσιμο στο http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/lampros_porfyras_poems.htm. Ανακτήθηκε 

στις 18/6/2021. 
 

24 Λόρκα, Φεντερίκο Γκαρθία: (1898-1936). Ποίημα «Τοπίο» στη συλλογή Λόρκα: Ποιήματα. Αθήνα: 

Εκδ. Ζαχαρόπουλος 1996. 

25 Βρεττάκος, Νικηφόρος (1912-1991). Ποίημα «Αντιστέκομαι» στο Ημερολόγιο, Τα Ποιήματα. 

Αθήνα: Τρία Φύλλα τ. 2. 1984 
26 Τα παρατιθέμενα αποσπάσματα είναι από τα ποιήματα «Έφηβος» και «Μιλούσες για πράγματα», 

αντίστοιχα, του Γιώργου Σεφέρη (1900-1971) από την ομώνυμη Συλλογή Ποιημάτων του. Αθήνα: 

Εκδ. Ίκαρος 2014. 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/lampros_porfyras_poems.htm
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Σύμφυτη με την ελληνική ύπαιθρο και τους ανθρώπους του μόχθου, είναι η ελιά στην 

ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Άνθρωποι της εργατιάς που αγωνίζονται για την 

Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη, ως φορείς μιας αρχετυπικής κληρονομιάς που 

διαφυλάττει εξέχουσα 

θέση σε αξίες και ιδανικά 

αδιαπραγμάτευτα. Μια 

ατελεύτητη πάλη η ζωή 

τους, μπολιασμένη από 

τους ατίθασους αέρηδες 

του Αιγαίου και τις 

μυρωδιές από τα βότανα 

των τραχιών βουνών, 

ποτισμένη από την αλμύρα 

του   πελάγους,   ζυμωμένη 

με τον ιδρώτα της άνισης αναμέτρησης τους με την ανυπότακτη γη. Οι κυριολεκτικές 

και υπερρεαλιστικές διατυπώσεις του ποιητή, αποδίδουν στην ελιά άλλοτε 

προσωποπαγείς και άλλοτε συμβολικές διαστάσεις, διεγείροντας το συναίσθημα που, 

έμφορτο ήχων και εικόνων, δραπετεύει από το φθαρτό σώμα κι αποκτά 

καθολικότητα που το εκτείνει στο επέκεινα. 

 

Αποχαιρετώντας τη γενέτειρά του, ο Γ. Ρίτσος συνομιλεί με το παρελθόν μέσα από τα 

ελαιόδεντρα που κουβαλούν προαιώνια μυστικά και διαχρονικά αιτήματα: 

«Πανάρχαιες ελιές, κούφιοι κορμοί συστραμμένοι· το δύστυχο σταχτί· το καπνισμένο 

κίτρινο· ίσκιοι των σύννεφων στους απέναντι λόφους. Έρχεται υπάκουο το μακρινό, σε 

κοιτάει απ’ το πλάι· ξεχνάς εκείνο που ‘θελες να του ζητήσεις· το χέρι σου αφηρημένο 

περπατά στη μαλακιά ράχη του ζώου. Ήταν αυτό; Και τι ήταν; Αντεστραμμένος 

χρόνος;»27 

Και στα «Χάρτινα», η ελιά γίνεται μάρτυρας της θλίψης: «Φθινόπωρο με το σκοινί 

δεμένο, στον κορμό της ελιάς, η χαρτονένια προσωπίδα , δεν κρατάει το νερό, τρέχει 

απ' τα μάτια».28 

Στη, μνημειώδη ποιητική κατάθεση της ελληνικής ψυχής, της έμπλεης λυγμών και 

απωλειών από τη γερμανική κατοχή, στη «Ρωμιοσύνη», η ελιά συνοδοιπορεί με τους 

αγώνες των Ελλήνων για τη Λευτεριά, γίνεται τροφός του ασίγαστο πόθου τους για 

ανεξαρτησία, σύντροφος τους την ώρα της μοναξιάς και της οδύνης, γίνεται 

υπόσχεση νίκης, προσευχή ελπίδας και εφαλτήριο δύναμης. Σε αυτή τη μυστική 

μέθεξη που η ποίηση συλλειτουργεί με το λαό, ο δημιουργός της, εντάσσει την ελιά 

στον επαναπατρισμό ευγενών αισθημάτων, ακριβοδίκαιων προσδοκιών, 

κατακτημένων ονείρων . 

« Ετούτου το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή, σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα 

του λιθάρια, σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τ’ αμπέλια του, σφίγγει τα 
 

27 Γιάννης Ρίτσος «Φεύγοντας απ’ τη Μονοβασιά» στο Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα: Εκδ. 

Κέδρος 2008. 
 

28 Γιάννης Ρίτσος, ποιητική συλλογή Χάρτινα. Αθήνα: Εκδ. Κέδρος 1982 
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δόντια… Ἀπάνου στὸ τραπέζι τὸ ψωμὶ κ᾿ ἡ ἐλιά, μὲς στὴν κληματαριὰ ὁ λύχνος τοῦ 

ἀποσπερίτη ….Δῶ πέρα ὁ οὐρανὸς δὲ λιγοστεύει οὔτε στιγμὴ τὸ λάδι τοῦ ματιοῦ μας, δῶ 

πέρα ὁ ἥλιος παίρνει πάνω του τὸ μισὸ βάρος τῆς πέτρας ποὺ σηκώνουμε πάντα στὴ 

ράχη μας…. 

Ποιὸς θὰ σταθεῖ στὸν ἴσκιο τῆς 

ἐλιᾶς παρέα μὲ τὸ τζιτζίκι, μὴ 

σωπάσει τὸ τζιτζίκι,τώρα ποὺ 

ἀσβέστης τοῦ μεσημεριοῦ βάφει 

τὴ μάντρα ὁλόγυρα τοῦ ὁρίζοντα, 

σβήνοντας τὰ μεγάλα ἀντρίκια 

ὀνόματά τους; …..Κάτσανε κάτου 

ἀπ᾿ τὶς ἐλιὲς τὸ ἀπομεσήμερο, 

κοσκινίζοντας τὸ σταχτὶ φῶς  μὲ 

τὰ χοντρά τους δάχτυλα….Στάχτη ἡ ἐλιά, τ᾿ ἀμπέλι καὶ τὸ σπίτι.Βραδιὰ σπαγγοραμμένη 

μὲ τ᾿ ἀστέρια της μὲς στὸ τσουράπι…. Μέσα στ᾿ ἁλῶνι ὅπου δειπνῆσαν μία νυχτιὰ τὰ 

παλληκάρια μένουνε τὰ λιοκούκουτσα καὶ τὸ αἷμα τὸ ξερό του φεγγαριοῦ… Κ᾿ ἡ πέτρα 

ὅπου καθῆσαν κάτου ἀπ᾿ τὶς ἐλιὲς τὸ ἀπομεσήμερο ἀντικρὺ στὴ θάλασσα, αὔριο θὰ γίνει 

ἀσβέστης στὸ καμίνι…Ἀδείασε τὸ κιοῦπι μὲ τὸ λάδι. Ἀδείασε τὸ κουράγιο τῆς μάνας 

μαζὶ μὲ τὸ πήλινο κανάτι καὶ τὴ στέρνα. …Ποῦ λάδι τώρα πιὰ γιὰ τὸ καντῆλι τῆς Ἁγιὰ- 

Βαρβάρας…»29 

Ανάλογης έντασης βυθομέτρηση στους μύχιους πόθους των απανταχού 

καταπιεσμένων, των αδικημένων, των αναξιοπαθούντων, δοκιμάζει ο Ελύτης 

φωτίζοντας τη μοίρα των αθώων, με τον Ήλιο της Δικαιοσύνης και της Αλήθειας, 

ανασυνθέτοντας τις συντεταγμένες της με τα πρωτόλεια υλικά της ύπαρξης : την 

ασφάλεια της μάνας- γης, την δυνατότητα πρόσβασης στην αιωνιότητα που εμπνέει η 

απεραντοσύνη της θάλασσας, 

την αναζήτηση και κατάκτηση 

του ανέφικτου που 

προδιαθέτουν οι άνεμοι.   Και 

το επιτυγχάνει, μέσα από τη 

δυναμική σύζευξη του 

παρελθόντος χρόνου με τον 

παρόντα, που γονιμοποιεί το 

στοχασμό με καθαρότητα, 

διαφάνεια και ψυχική ασηψία, 

για νὰ μπορεῖ ο άνθρωπος νὰ 

διακρίνει ποῦ κεῖται τὸ καίριο 

 

 

 

 

 

29 Γιάννης Ρίτσος. Ρωμιοσύνη. Αθήνα: Εκδ. Κέδρος 2011. 
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και να δημιουργεί πολιτισμό που θα μπαίνει όχι στὴν ἱστορία μὲ πολέμους ἀλλὰ στὴ 

ζωὴ μὲ τὸν ἥλιο στὴν κοιλιά.30 . 

Με ύφος υπερρεαλιστικό, αναμοχλεύοντας μνήμες που αναδύουν συγκινητικές 

αναθυμιάσεις, ο ποιητής μοιράζεται την έγνοια του για τον γνήσιο, αυθεντικό 

ανθρωπισμό. Το ιδιωτικό γίνεται καθολικό και μέσα από τα συμφραζόμενα και τις 

συνδηλώσεις, αναδιανέμεται στις γενιές των ανθρώπων μια συλλογική ταυτότητα, 

αποκαθαρμένη από το έρεβος των μικρόψυχων παθών, προικισμένη με μια 

αισθητοποιημένη αθωότητα που ίπταται ελεύθερη πάνω από την ίσαλο της 

φθαρτότητας και του θανάτου. 

Σε αυτό το όραμα της νέας ζωής, ο άρρηκτος δεσμός με γενέθλια γη και η αγάπη, η 

συμπόνια, η αλληλεγγύη στον βασανισμένο συνάνθρωπο,   μοιράζεται στο τραπέζι 

της φαμίλιας, αναπαύεται στον ίσκιο της ελιάς, αντλεί ενέργεια από το ζωοδότη ήλιο 

που αναγεννά ό,τι ξεψυχά. 

«Ε, σεις στεριές και θάλασσες, τ’ αμπέλια κι οι χρυσές ελιές, ακούτε τα χαμπέρια μου, 

μέσα στα μεσημέρια μου. Σ’ όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ!»… 

« Έζησα τ’ όνομα το αγαπημένο, Στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς, Στον ρόχθο της ισόβιας 

Θάλασσας. Χάραξα τ’ όνομα το αγαπημένο..» 

«… και κάθε γινωμένη ελιά, στοιχίζει και μια φαμελιά..31 

Στην κοσμογονία των λεκτικών αποχρώσεων του Ελύτη, η ψυχή μετεωρίζεται στο 

διάκενο Ζωής και Θανάτου κι ο άνθρωπος, ακέραιος και αδίχαστος, σχοινοβατεί στις 

αέναες εναλλακτικές εκδοχές 

για τα αίτια και τα αιτιατά του 

κόσμου, άλλοτε διαπιστώνοντας 

τις ως οντότητες κι άλλοτε 

επινοώντας τις. «Θάμπωναν τὰ 

μάτια μου, καταμεσήμερο 

Ἰουλίου, ἀπὸ τὶς ἄπειρες κοψιὲς 

τοῦ ἥλιου μὲς στὰ κύματα· ποὺ κι 

ἂν ἀκόμα δὲν ὑπῆρχαν οἱ 

ἐλαιῶνες, τέτοια στιγμὴ θὰ τοὺς 

εἶχα ἐπινοήσει …. Κάπως ἔτσι θά 

’γινε, φαντάζομαι, σὲ καιροὺς 

ἀλλοτινούς, ὁ κόσμος …. Θέλω 

νὰ κατεβῶ τὰ σκαλοπάτια, νὰ πέσω μὲς σ’ αὐτὴ τὴ θαλερὴ φωτιὰ κι ὕστερα ν’ 

ἀναληφθῶ σὰν ἄγγελος Κυρίου».32 

«Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα 

αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις»33 
 

 
 

30 Ὀδυσσέας Ἐλύτης - Τὰ δημόσια καὶ τὰ ἰδιωτικά Αθήνα Εκδ Ικαρος 2011 

 
31 Οδυσσέας Ελύτης. Ο ήλιος ο Ηλιάτορας. Αθήνα: Εκδ. Ίκαρος 1971. 
32 Οδυσσέας Ελύτης. Ανοιχτά χαρτιά. Αθήνα: Εκδ. Ίκαρος, 2009 
33 Οδυσσέας Ελύτης. Μικρός Ναυτίλος Αθήνα: Εκδ. Ίκαρος, 2007 . 



[20] 
 

«Ιδού εγώ λοιπόν.............ο εραστής του σκιρτήματος των ζαρκαδιών και μύστης των 

φύλλων της ελιάς, ο ηλιοπότης και ακριδοκτόνος...»34 

Στα νοητικά σταυροδρόμια που συναθροίζονται αρετές και πάθη, εκεί που το 

διαπερατό σώμα συνδιαλέγεται και γειτνιάζει με το άφθαρτο του διανοητικού 

κάλλους, μια ελιά γίνεται μύστης μητρικής παραίνεσης στη νιότη που πάλλεται και 

αναζητά δρόμους διαφυγής και 

αυτοπροσδιορισμού: «Γυρνώντας 

απ’ τη θάλασσα με τη μάνα μου, 

καθόμαστε να ξαποστάσουμε κάτω 

απ’ την ίδια πάντα ελιά. Μου 

διηγόταν τότε την ιστορία του 

μέρμηγκα και του τζίτζικα, πρώτα 

μαθήματα εγκράτειας, 

σωφροσύνης, μα πάνω απ’ το κεφάλι 

μας ξεφώνιζε ο ποιητής με πάθος στο 

λιοπύρι».35 

Η αιωνιότητα,   ως   μονόδρομος   , 

αποσυναρμολογεί την ύπαρξη στα δομικά υλικά της και τα διοχετεύει ατόφια στις 

φαντασιακές περιπλανήσεις του νου και στις υπαρκτές μορφές του φυσικού 

περιβάλλοντος, την ελιά, το δρόμο, τα έντομα και τα πουλιά που συναυτουργούν, για 

βρει ο ελλιμενισμός της ψυχής ασφαλές καταφύγιο. «Οι ελιές, οι δρόμοι, οι φωνές 

ζουν ακόμα. Κι ό,τι σε δημιούργησε. Καλοκαίρι, κάτω απ’ τ’ άστρα: η αιωνιότητα. 

Κάποια απ’ τα φυσικά της, τα πήρανε οι χρυσόμυγες βουίζοντας γύρω απ’ τη συκιά. 

Άλλα τα πήρε ο γκιώνης που αρχίζει το παντοτινό τραγούδι βραδιάζοντας. Η 

αιωνιότητα, που δεν αφήνει ούτε σε μένα εκλογή.»36 

Αείζωη, λοιπόν, η Ελιά στη σκέψη, στο λόγο, 

στις πράξεις των ανθρώπων. Κι οι τέχνες, από 

τη λογοτεχνία έως την ποίηση και τα εικαστικά, 

ως διαθλαστικοί καθρέφτες που αντανακλούν 

τις συνθήκες, τα προτάγματα και τις ανάγκες 

κάθε εποχής, ανέδειξαν την αδιατάρακτη 

διαχρονικότητα του δεσμού της ελιάς με τον 

άνθρωπο. Διαρρηγνύοντας την αίσθηση του 

πεπερασμένου και της αναπόφευκτης φθοράς, 

μας κάνουν κοινωνούς πανανθρώπινων 

συναισθημάτων και αρχέγονων αγωνιών, 

μύστες τελετουργιών που κάνουν την ανάγκη 

προσευχή, γιορτή ή ανατροπή. Πολύμορφη η χρήση της ελιάς: άλλοτε ως εμπειρία 

κάθαρσης, κάποτε ως αλληγορία έκφρασης των ανείπωτων που πρέπει να ειπωθούν, 

 

34 Οδυσσέας Ελύτης. Άξιον Εστί, τα Πάθη .Αθήνα: Εκδ. Ίκαρος, 2011 
35 Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ. Ποίημα «Αίγινα I» στην ποιητική συλλογή Επίλογος Αέρας. Αθήνα : 

Εκδ. Κέδρος, 1990 
36 Φωκάς Νίκος. Ποίημα «Ελιές και δρόμοι» στο Νίκος Φωκάς, Ποιητικές συλλογές . Αθήνα: Εκδ. 

Ύψιλον, 2002 
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άλλοτε ως ζύγωμα σε χώρους που εδράζεται η αιώνια ουσία των όντων και πάντοτε 

ως βίωμα ενσυναίσθησης και εγγύτητας με το παρελθόν μας, με τα χρόνια της 

αθωότητας που η θύμηση τους σταλάζει στην ψυχή μας τη γαλήνη που διαρκώς 

αναζητούμε. Η μνήμη ξαποσταίνει στην οικειότητα εικόνων που ανασύρουμε από το 

θησαυροφυλάκιο των βιωμάτων μας ή των αφηγήσεων των παππουδο- γιαγιάδων μας 

που φυλάξαμε ως διαπιστευτήριο ενός νοερού ταξιδιού: 

Η περίοδος της συλλογής του 

ελαιόκαρπου, αποτελούσε ένα 

γιορτινό καλωσόρισμα του 

χειμώνα. Μια ιεροτελεστία στην 

οποία συμμετείχε όλο το χωριό 

δημιουργώντας μια ονειρική 

εικόνα με τα γέλια των παιδιών να 

αντηχούν στα χωράφια και τους 

μεγάλους να αλληλοβοηθούνται 

για να μαζέψουν εγκαίρως τις 

ελιές, προτού η χειμωνιάτικη 

βροχή ευεργετήσει το χώμα αλλά 

καταστρέψει τον ελαιόκαρπο. Ο βιοπορισμός συμβάδιζε με τη χαρά της ζωής, το 

μοίρασμα, τη συνύπαρξη και την αλληλεγγύη. 

Αργότερα, στο λιοτρίβι, την κόπωση από το λιομάζεμα, υπερνικούσε η   προσμονή 

της ποιότητας και της ποσότητας του παραχθέντος λαδιού. 

Στο σπίτι ήταν διάχυτη η μυρωδιά από τα μαγειρευτά φαγητά των μανάδων μας όπου 

τα ελαιόλαδο είχε πάντα την τιμητική του στις γαστρονομικές τους απόπειρες. Στο 

εικονοστάσι, που είχε πάντοτε τη δική του ιερή γωνιά στην εστία, έκαιγε το λαδάκι 

που «έβγαλαν» με τον κόπο τους οι νοικοκύρηδες στο καντήλι που παρέμενε διαρκώς 

αναμμένο μπροστά από τις εικόνες. 
 

Στο πέρασμα του χρόνου η Ελιά 

συνδέθηκε- όπως όλες άλλωστε οι 

διαστάσεις της ζωής μας- με την 

οικονομία και τους άξονες ανάπτυξης 

της. Οι όροι άλλαξαν, οι λέξεις 

αναδιατυπώθηκαν και πρακτικές 

προσαρμόστηκαν σε σύγχρονες 

μεθόδους παραγωγής, τυποποίησης, 

εξαγωγών, νοθείας, τιμολογήσεων, 

ανταγωνισμών, επιδοτήσεων, κανόνων 

τουριστικής πολιτικής … Ορολογία της αγοράς που εισέβαλε αποφασιστικά στις 

επιλογές και λειτουργεί ρυθμιστικά στην εξέλιξη της σύγχρονης ζωής. 
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Ευπροσάρμοστη η Ελιά στις καινοτομίες που οι άνθρωποι επινοούν και υιοθετούν 

στο όνομα της ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους, υφίσταται με 

στωικότητα κι απαντοχή, τις κλιματικές αλλαγές και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. 

Κάποιες απ’ αυτές μάλιστα είναι εξόχως ευεργετικές. Άξια αναφοράς είναι η 

πολυδιάστατη δράση και το έργο που προσφέρει ο ΣΕΔΗΚ, ο   διαδημοτικός 

φορέας, μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα που συνδέει συνεργατικά και αποτελεσματικά 

τους 60 Δήμους της Κρήτης. Ο Πρόεδρός του κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης/ Δήαμρχος 

Ρεθύμνου και ο επιστημονικός του Υπεύθυνος Δρ Νίκος Μιχελάκης, ο οποίος 

διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις κι εργάζεται επί σειρά ετών με υπευθυνότητα, 

συνέπεια, οργανωτικότητα και επιμονή, ανέδειξαν μαζί με τους συνεργάτες τους, το 

Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης σ’ ένα ενεργό, αποτελεσματικό και 

ουσιαστικό φορέα προστασίας και ανάδειξης του ιστορικής, πολιτισμικής και 

διατροφικής αξίας των ελαιοδέντρων, μνημειακών και μη, και των παραγώγων τους. 

Ουσιαστικά, ο Σ.Ε.ΔΗ.Κ συνιστά τον πιο άρτιο σε οργάνωση, περιεχόμενο και 

στρατηγική στόχευση Σύνδεσμο που λειτουργεί σήμερα στην Κρήτη. Με αξιόπιστες 

παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, σε στενή συνεργασία με θεσμικούς φορείς, 

συλλογικότητες και ιδιώτες, αναδεικνύει με κάθε διαθέσιμο, την υψηλή διατροφική 

αξία και την επιβεβαιωμένη ευεργετική επίδραση του κρητικού παρθένου ελαιολάδου 

στην ανθρώπινη υγεία επιδιώκοντας να αποκαταστήσει τον πρωτεύοντα ρόλο και 

θέση που του αξίζει, σε κάθε κουζίνα σπιτιού, εστιατορίου ή ξενοδοχείου αλλά και σε 

όλες τις αγορές του κόσμου. 

Για να επιτευχθεί ωστόσο αυτός 

ο ρεαλιστικός πλην δύσκολος 

στόχος, προϋποτίθεται η 

καλλιέργεια της «κουλτούρας 

του λαδιού», στη συνείδηση και 

την καθημερινή πρακτική των 

ανθρώπων που έχουν το 

προνόμιο να ζουν σε μια 

ευλογημένη μεσογειακή χώρα 

όπως η Ελλάδα και σε τόπους 

που ευνοούν κλιματολογικά και εδαφικά την υγιή ανάπτυξη και μακροημέρευση των 

ποικιλιών ελαιοδέντρων όπως είναι η Κρήτη, η Καλαμάτα, η Μυτιλήνη και πλήθος 

άλλων περιοχών της χώρας μας. 

Στην καλλιέργεια αυτής της κουλτούρας ο ΣΕΔΗΚ, σοφά ενεργώντας, επενδύσει 

στους νέους με ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με 

επιμορφωτικά προγράμματα και εμπνευσμένες δραστηριότητες, προσφέρει στους 

μικρούς μαθητές τα κατάλληλα ερεθίσματα και κίνητρα για να γνωρίσουν, να 

αγαπήσουν και να σεβαστούν την παράδοση της ελιάς που γαλούχησε τις γενιές των 

γονιών και των μακρινών τους προγόνων και να επωφεληθούν από τα προνόμια που 
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προσφέρει στην υγεία τους και στη μελλοντική ανάπτυξη του τόπου που ζουν, η ελιά 

και τα λάδι. 

Σε αυτό το πνεύμα εντάσσεται ο πανελλήνιος διαγωνισμός Λογοτεχνίας και 

Ζωγραφικής με θέμα την Ελιά» που προκήρυξε ο Σ.Ε.ΔΗ.Κ, ο οποίος αποτελεί και 

την αφορμή τούτης της εκδήλωσης απονομής βραβείων στους διακριθέντες ενήλικες 

αλλά και μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους. Τους ευχαριστούμε όλους, 

εμπνευστές καις συμμετέχοντες σε αυτή τη δημιουργική πρόκληση, για τη 

γενναιοδωρία τους να μοιραστούν μαζί μας τους μεστούς καρπούς της διανοητικής 

και ψυχικής τους παραγωγής. 

Χάρη στα λογοτεχνικά και ποιητικά τους αποστάγματα, 

ενεργοποιήθηκαν μνήμες και αναγεννήθηκαν εντός μας 

εικόνες από ένα παρελθόν που κουβαλάμε όχι ως φορτίο 

μα σαν φυλαχτό γιατί δίνει ζωογόνο παλμό και στις πέντε 

αισθήσεις μας: τη γεύση από το ζεστό ψωμί με λάδι και 

ρίγανη που τρώγαμε για κολατσιό, την αφή από το χάδι 

στο ασημένιο φύλλωμα της ελιάς και την τραχιά αίσθηση 

της δύναμης και της αντοχής του ανάγλυφου κορμού της, 

την ακοή από το πολύβουο θρόισμα των φύλλων της που 

αντιστέκεται στις ριπές του χειμωνιάτικου αγέρα, την 

όσφρηση από τη μυρωδιά του νοτισμένου από τα 

πρωτοβρόχια χώματος που τρέφει τον ελαιώνα, την 

όραση που πλουτίζει η εικόνα του φορτωμένου με 

καρπούς λιόφυτου. 

Η Ελιά ήταν και θα παραμείνει εσαεί μέρος του «είναι» και του «εν δυνάμει» 

καλύτερου εαυτού μας. 
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