
"Βιβλίο µε ιςτορικό και πολιτιςτικό βάροσ" 

 

Σταφροσ Αρναουτάκησ  

Περιφερειάρχθσ Κριτθσ 

 

  Αναλογιηόµενοι τθ µακραίωνθ ιςτορία αυτοφ του τόπου, τθν παράδοςι του ςτον πρωτογενι τοµζα, το ταξίδι των 

προϊόντων τθσ κρθτικισ γθσ, από τθν εποχι τθσ Μινωικισ Καλαςςοκρατίασ µζχρι τισ ςθµερινζσ ςφγχρονεσ αγορζσ, 

τότε θ πορεία αυτι ορκά ςυµβολοποιείται ςτο «χρυςάφι» τθσ Κριτθσ, το ελαιόλαδο. 

   Σο Κρθτικό λάδι ςυντθρεί µια µεγάλθ παράδοςθ που όχι µόνο ηωντανεφει το χκεσ, αλλά 

ςυµπλθρϊνει το ςιµερα και γεννά ελπίδεσ και προςδοκίεσ για το αφριο. 

   Για τθν Περιφζρεια Κριτθσ, θ ελαιοκαλλιζργεια αποτελεί µια κοινωνικι πρακτικι, ζνα 

ςφνολο δεξιοτιτων, γνϊςεων, πρακτικϊν και παραδόςεων, που µεταδίδονται από γενιά ςε 

γενιά, µζςα ςτο χρόνο και ςτο χϊρο, παραµζνοντασ ςτενά ςυνδεδεµζνεσ µε τθν ιςτορία και 

τθν παράδοςθ, τον πολιτιςµό, τα ικθ και τα ζκιµα του νθςιοφ. 

   Με αυτό το δεδοµζνο, θ ςθµαντικι ζκδοςθ του Δρ. Νίκου Μιχελάκθ «Μνθµεία Ελαιόδεντρα-Ηωντανά Μνθµεία 

τθσ Φφςθσ και του άνκρωπου» ζρχεται να ενιςχφςει τθν προςπάκεια που καταβάλλουµε ωσ Περιφζρεια, ςε 

ςυνεργαςία µε όλουσ τουσ Διµουσ τθσ Κριτθσ, τα ακαδθµαϊκά ιδρφµατα, τα επιςτθµονικά επιµελθτιρια, τουσ 

αγροτικοφσ φορείσ, για τθν ςτιριξθ του πρωτογενοφσ τοµζα και τθν ανάδειξθ τθσ Κριτθσ ωσ κορυφαίου 

γαςτρονοµικοφ προοριςµοφ, ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου. 

   τον πυρινα αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ βρίςκεται και θ αποδοτικι ςυµπόρευςθ µε το φνδεςµο Ελαιοκοµικϊν 

Διµων Κριτθσ. Ζναν φορζα που αναδεικνφει το ιδιαίτερο ιςτορικό, πολιτιςµικό, κοινωνικό και οικονοµικό φορτίο 

τθσ ελιάσ.  

   Θ ςυγκεκριµζνθ ζκδοςθ, µζςα από τθν καταγραφι και ανάδειξθ των Μνθµειακϊν ελαιόδεντρων τθσ  Κριτθσ, 

επιβεβαιϊνει τθν κοινι αντίλθψθ των ανκρϊπων που αςχολοφνται µε τθν καλλιζργεια τθσ. Μια διαδικαςία που 

ςυνυπάρχει µε τθν ιςτορία και µφκο. Μια διαδροµι από το ζνα άκρο τθσ Κριτθσ ωσ το άλλο, µια πορεία που 

ςυνδζεται µε τθ λατρευτικι ηωι, που εµπνζει τθν τζχνθ, τθν ποίθςθ, τθ λογοτεχνία και θ οποία ςυνδζεται µε τθν 

κακθµερινότθτα των Κρθτικϊν εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια. 

   To βιβλιο αυτό,  µε το ειδικό ιςτορικό τθσ βάροσ, κα αποτελζςει ζνα ακόµα ιςχυρό εφόδιο για όλουσ τουσ 

φορείσ του νθςιοφ, προκειµζνου να ενιςχφςουµε τθν εξωςτρζφεια, ςτθριηόµενοι ςτθν ποιότθτα  και τθν µοναδικι 

ταυτότθτα των προϊόντων τθσ Κρθτικισ γθσ, τθν οποία µε φιλότιµο καλλιεργοφν οι χιλιάδεσ αγρότεσ του νθςιοφ. 

   Σα Μνθµειακά Ελαιόδεντρα τθσ Κριτθσ ςτισ ρίηεσ τουσ κρφβουν τθν ιςτορία αιϊνων. τα κλαδιά τουσ 

µεταφζρουν τθν ελπίδα για το ςιµερα. Σθν πίςτθ πωσ τα ικθ, οι αξίεσ, θ ταυτότθτα του τόπου παραµζνουν 

ςτοιχεία ηωντανά και αναλλοίωτα. τουσ καρποφσ τουσ τα δζντρα αυτά µοιράηουν χρϊµατα και αρϊµατα, εργαςία 

και απόδοςθ, µετουςιϊνοντασ ςτθν πράξθ ζννοιεσ που αποτελοφν τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ ιςτορίασ του νθςιοφ 

µασ. 

   Σόςο θ  ςυγγραφι τθσ ζκδοςθσ   από τον Δρ. Νίκο Μιχελάκθ όςο και   θ  πολφπλευρθ υποςτιριξι τθσ  από τον 

φνδεςµο Ελαιοκοµικϊν Διµων Κριτθσ,  αποτελοφν µια    προςπάκεια που  κα  ςυµβάλλει  ςθµαντικά ςτθν  

ανάδειξθ τθσ υλικισ και άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονοµιάσ τθσ ελιάσ  ωσ παρακατακικθσ για τισ επόµενεσ γενιζσ.  

Κερµά ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ. 

 

 

Θράκλειο, Νοζµβριοσ 2020   

ταφροσ Αρναουτάκθσ  



"Έκδοςη µε ιςτορική και επιςτηµονική τεκµηρίωςη" 

Γιώργοσ Μαρινάκησ 
Πρόεδροσ ΕΔΘΚ - Διµαρχοσ Ρεκφµνου 

 

ε µια εποχι ςτθν οποία επαναπροςδιορίηονται οι πολιτικζσ,  πολιτιςτικζσ και ιςτορικζσ άξιεσ τθσ ανκρωπότθτασ,  
θ ιςτορία και τα ποικίλα πολιτιςµικά ςυµφραηόµενα που ςυνδζονται µε τθν Ελιά,  ςυνιςτοφν,  
διαχρονικά, ζνα ςθµαντικό πολιτιςτικό κεφάλαιο το οποίο µοιράηονται όλοι οι κάτοικοι του 
νθςιοφ µασ και ειδικότερα  οι περιοχζσ όπου οι κλιµατικζσ ςυνκικεσ επζτρεψαν τθν πρϊτθ 
παρουςία και εξζλιξθ τθσ ςτον πλανιτθ. 
   Αδιάψευςτοι µάρτυρεσ τθσ εξζλιξθσ αυτισ αποτελοφν  οριςµζνα ελαιόδεντρα τα οποία 
κατάφεραν να  επιηιςουν  χιλιετθρίδεσ  υποµζνοντασ και αποτυπϊνοντασ ςτο ανάγλυφο του  
κορµοφ τουσ, τα πλιγµατα του καιροφ και   του  χρόνου,  άλλα και τισ φροντίδεσ  του 
ανκρϊπου, για να πλουτίηουν ςιµερα τθ ηωι µασ ωσ φορείσ γνϊςθσ και ιςτορίασ, ωσ ςφµβολα 

ανκεκτικότθτασ και δφναµθσ, ωσ  ηωντανά µνθµεία τθσ φφςθσ. 
   Σθ µφθςθ µασ ςε αυτι  τθν πολφτιµθ ελαιοκοµικι κλθρονοµιά τθσ Κριτθσ, τθ ςυµµετοχι µασ ςτουσ 
µεταςχθµατιςµοφσ, τισ  µεταλλάξεισ τθσ και τθν επιβίωςθ τθσ ςτο χρόνο και τον τόπο, επιδιϊκει θ πρωτότυπθ 
τοφτθ ζκδοςθ τθν οποία εµπνεφςτθκε, επιµελικθκε και ςυνζγραψε ο Επιςτθµονικόσ φµβουλοσ  του ΕΔΘΚ Δρ. 
Νίκοσ Μιχελάκθσ.  
Με υπερθφάνεια και χαρά αποδζχκθκε ο ΕΔΘΚ τθν ζκδοςι του θ οποία αποτελεί προϊόν του προςωπικοφ, 
πνευµατικοφ και βιολογικοφ µόχκου του κ. Μιχελάκθ κακϊσ και τθσ  πολφχρονθσ ςυνεργαςίασ του µε τθν 
Περιφζρεια Κριτθσ και τουσ Διµουσ - Μζλθ του ΕΔΘΚ, µε κοινι ςτόχευςθ τθν  ανάδειξθ, προςταςία και 
ανάπλαςθ των Μνθµειακϊν Ελαιοδζντρων τθσ Κριτθσ.  
   Θ αξία τθσ ςυγκεκριµζνθσ ζκδοςθσ ζγκειται, µεταξφ άλλων, ςτθν πλθρότθτα και τθν ιςτορικι και επιςτθµονικι 
τθσ τεκµθρίωςθ. Πρόκειται για µία ολοκλθρωµζνθ προςζγγιςθ θ οποία δεν εξαντλείται  ςτθν παρουςίαςθ των 
ςθµερινϊν Μνθµειακϊν Ελαιοδζντρων τθσ Κριτθσ. Επιςκοπεί τα  µορφολογικά και αιςκθτικά τουσ 
χαρακτθριςτικά, παρουςιάηει µεκόδουσ  χρονόλογθςισ τουσ και καταγράφει τισ ςχζςεισ τουσ µε τθν ιςτορία, τισ 
παραδόςεισ και τον πολιτιςµό. Παράλλθλα  αναφζρεται ςτισ  Ελιζσ τθσ Μινωικισ Κριτθσ, τισ Μυκικζσ και Λςτορικζσ 
Ελιζσ τθσ Ελλάδασ, αλλά και τισ Μνθµειακζσ Ελιζσ που ζχουν επιςθµανκεί και υπάρχουν ακόµθ ςιµερα ςε 
διάφορεσ περιοχζσ όλθσ τθσ χϊρασ, αλλά  και ςε άλλεσ χϊρεσ  του κόςµου. 
    Κι επειδι θ επιτυχία δεν είναι ςυνάρτθςθ µόνον του αποτελζςµατοσ µιασ καινοτόµασ δράςθσ  αλλά και τθσ 
διαδροµισ που διζνυςε µζχρι να ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ, αξίηει να αναφερκοφµε ςε κάποιεσ κρίςιµεσ 
παραµζτρουσ τθσ που µαρτυροφν τθ δυςκολία του εγχειριµατοσ:  
    Ο ΕΔΘΚ από τθν ίδρυςι του, το 2002, ενζγραψε ςτο καταςτατικό του, ςε υψθλι κζςθ ςτθν ςτθν ιεραρχικι 
κλίµακα των προτεραιοτιτων του, τθν προςταςία, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ  των  «Μνθµειακϊν Ελαιόδεντρων 
Κριτθσ» αναγνωρίηοντασ τθ ςθµαςία τουσ ωσ ςτοιχεία τθσ ελαιοκοµικισ µασ κλθρονοµιάσ.  
    Σον ςτόχο ςυµµερίςτθκαν και υποςτιριξαν, ςε επίπεδο υπόδειξθσ,  καταγραφισ και ανάδειξθσ τουσ ωσ 
µνθµειακϊν ελαιοδζντρων αλλά και ευαιςκθτοποίθςθσ των  τοπικϊν παραγόντων και του κοινοφ, θ Περιφζρεια, 
οι Διµοι – Μζλθ του ΕΔΘΚ, πλικοσ φορζων και ευαιςκθτοποιθµζνοι πολίτεσ.  
   Θ δυςκολία, που ζγινε εµφανισ από το πρϊτο κιόλασ ςτάδιο του εγχειριµατοσ, εδραηόταν αφενόσ ςε κζµατα 
ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ και αφετζρου, ςτθν αντίλθψθ, τα κίνθτρα και τισ προςδοκίεσ των ενδιαφεροµζνων. 
 Κρίκθκε λοιπόν αναγκαία θ οριοκζτθςθ και θ ςαφισ εννοιολόγθςθ  του όρου «Μνθµειακά ελαιόδεντρα», θ οποία 
πραγµατϊκθκε µζςω µιασ  ειδικισ  διαδικτυακισ διαδικαςίασ, απλισ και αδάπανθσ, που αναρτικθκε ςτθν 
ιςτοςελίδα του ΕΔΘΚ (www.sedik.gr), όπου οι ενδιαφερόµενοι πλθροφοροφνταν για θλικιακά, αιςκθτικά, 
µορφολογικά και ιςτορικά  χαρακτθριςτικά  τα οποία  πρζπει να διακζτει ζνα ελαιόδεντρο για να αξιολογθκεί ωσ 
«µνθµειακό». Σο επόµενο ςτάδιο, είναι θ ανάπλαςθ και ανάδειξι του,  µζςα από τθ διεκδίκθςθ και  αξιοποίθςθ 
οικονοµικϊν πόρων από  εκνικά και κοινοτικά προγράµµατα. 
  Για το ςυντονιςµό των εµπλεκοµζνων και τθν επιςτθµονικι υποςτιριξθ του εγχειριµατοσ ο ΕΔΘΚ ςυγκρότθςε 
Ειδικι Διεπιςτθµονικι Επιτροπι από γεωπόνουσ, αρχαιολόγουσ, αρχαιο-βοτανολόγουσ και  εικαςτικοφσ  θ οποία 
κακόριςε τθν διαδικαςία υποβολισ και  αξιολόγθςθσ   ων προτάςεων  και, ακολοφκωσ, τθν ανακιρυξθ των 
δζντρων που πλθροφςαν επαρκϊσ τα απαιτοφµενα κριτιρια, ωσ «Μνθµειακϊν».    
     Θ εγκυρότθτα, αρτιότθτα και διαφάνεια τθσ διαδικαςίασ, τθσ επεφφλαξε κερµι ανταπόκριςθ από φορείσ και 
ιδιϊτεσ: Μζχρι το 2018, υποβλικθκαν και αξιολογικθκαν πάνω από 100 προτάςεισ  για αναγνϊριςθ και 



ανάπλαςθ Μνθµειακϊν Ελαιοδζντρων εκ των οποίων ανακθρφχκθκαν ωσ Μνθµειακά, ςυνολικά 25 Ελαιόδεντρα, 
µε αναφορά ςε διάφορεσ χρονικζσ περιόδουσ. Θ ανάδειξθ και ανάπλαςι τουσ προςζλκυςε το ηωθρό ενδιαφζρον 
των κατά τόπουσ φορζων και των  ιδιοκτιτων των δζντρων, µε αποτζλεςµα να υλοποιθκοφν περιςςότερεσ από 30 
εκδθλϊςεισ ενθµζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των τοπικϊν παραγόντων, του ευρφτερου κοινοφ, ςτο οποίο 
ςυµπεριλιφκθκαν  και οι ξζνοι επιςκζπτεσ τθσ Κριτθσ. Προτεραιότθτα δόκθκε ςτον τοµζα τθσ  εκπαίδευςθσ µε 
τθν διοργάνωςθ επιςκζψεων και ενθµερϊςεων εκπαιδευτικϊν και µακθτϊν ςε διάφορα Μνθµειακά Ελαιόδεντρα.  

      ε αντίκεςθ µε τθν κετικι και απρόςκοπτθ εξζλιξθ τθσ ευρείασ ενθµζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, θ 
διαδικαςία ανάπλαςθσ των δζντρων προςζκρουςε  ςε πλικοσ δυςχερειϊν που αφοροφςαν τθν ζκταςθ των 
απαιτοφµενων εργαςιϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ επιςκεψιµότθτασ, τθ  διευκζτθςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου τουσ 
µε  διακοςµθτικζσ περιφράξεισ και   ςθµάνςεισ ςυµβατζσ µε το περιβάλλον και τον µνθµειακό χαρακτιρα των 
δζντρων κ.λ.π. 
 Δεδοµζνου ότι θ  χρθµατοδότθςθ  των εργαςιϊν ανάπλαςθσ  από δθµόςιουσ πόρουσ, ζκετε ωσ προαπαιτοφµενο 
τθ ςυναίνεςθ των ιδιοκτθτϊν ςτθν παραχϊρθςθ βάςει νόµιµων διαδικαςιϊν (δωρεά, µεταβίβαςθ, ενοικίαςθ ι 
χριςθ) των δζντρων που βρίςκονταν ςτθν ιδιοκτθςίασ τουσ, ςτουσ Διµουσ ι ςτον ΕΔΘΚ, θ απουςία  τθσ κετικισ 
του διάκεςθσ, ςτζρθςε από 15 µνθµειακά ελαιόδεντρα, τθν ευκαιρία ανάπλαςισ τουσ.  Ζτςι, µόνον τα 10 - από το 
ςφνολο των 25  ανακθρυχκζντων εκ µζρουσ του ΕΔΘΚ ωσ «Μνθµειακϊν» - ζτυχαν ανάπλαςθσ θ οποία βρίςκεται 
ςε εξζλιξθ, χάρθ ςτθ ςυναίνεςθ των ιδιοκτθτϊν τουσ.   
 Ιδθ, εκτόσ από τθν «Ελιά Βουβϊν» τθσ οποίασ θ ανάπλαςθ ζχει προχωριςει αρκετά από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ 
του 2010 µε προςπάκειεσ του ςθµερινοφ Διµου Πλατανιά, ολοκλθρϊκθκε και θ ανάπλαςθ τθσ «Τψωµζνθσ Ελιάσ 
Βατολάκκου»,  τθσ όποιασ θ µελζτθ και εκτζλεςθ  ζγινε από τον ΕΔΘΚ ςε ςυνεργαςία µε τον όµορο  Διµο.  
Παράλλθλα,  από το 2018 µε πιςτϊςεισ τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ, ο  ΕΔΘΚ ολοκλιρωςε τισ  αρχιτεκτονικζσ µελζτεσ 
των Μνθµειακϊν Ελαιοδζντρων  Αµαρίου ( Δ. Αµαρίου),   Αγγελιανϊν (Δ. Μυλοποταµου), Παναςοφ ( Δ. Γόρτυνασ), 
Καβουςίου ( Δ. Λεράπετρασ) και  θ υλοποίθςθ τουσ   ανατζκθκε ςτουσ οικείουσ Διµουσ.  
 
   Αγαπθτοί φίλοι,  
    Αποτελεί κοινι παραδοχι πωσ δίχωσ το προςωπικό µεράκι και φιλότιµο, τθν αφοςίωςθ ςτο ςτόχο, τθν πίςτθ 
ςτθ δφναµθ τθσ ςφµπραξθσ – γζννθµα του εκελοντιςµοφ και τθσ ανόκευτθσ αγάπθσ για τον τόπο, τα ζργα των 
ανκρϊπων κα παρζµεναν πάντοτε θµιτελι, ςτερθµζνα τθσ δθµιουργικισ φανταςίασ, τθσ ευγενοφσ, ανιδιοτελοφσ 
προςφοράσ και τθσ κοινισ αποδοχισ.  
      Ο κ. Νίκοσ Μιχελάκθσ,  Δρ. Γεωπόνοσ,  ανταποκρίνεται µε ευπρζπεια ςε όλεσ αυτζσ τισ αςφαλείσ εγγυιςεισ 
επιτυχίασ. Σον ευχαριςτοφµε και του ευχόµαςτε να ςυνεχίςει ανεµπόδιςτα το χριςιµο ςυγγραφικό του ζργο και 
τθ ςθµαντικι του προςφορά ςτθν ελαιοκοµία τθσ Κριτθσ 
 Κερµζσ ευχαριςτίεσ κατακζτουµε και  ςτουσ επιςτιµονεσ που µετείχαν  ςτθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ και 
ανάδειξθσ των Μνθµειακϊν Ελαιοδζντρων Κριτθσ:  
Κα Ανάγια  αρπάκθ – Αρχαιολόγο - Αρχαιοβοτανολόγο,  κο Γιάννθ Μετηιδάκθ –Δρ. Γεωπόνο πρ. ερευνθτι 
Λνςτιτοφτου Ελιάσ, κα Κουκουράκθ Ανκι -  Αρχαιολόγο,  κο Αρχοντάκθ  Λωάννθ -  Καλλιτεχνικό Επιµελθτι ςτο 
Ελαιουργείο Σζχνθσ,  κα Νικολζτα Γκολφινοποφλου - Γεωπόνο Διµου Ρεκφµνθσ και κα  Κοτςιφάκθ Πελαγία -  
Γεωπόνο Διµου Γόρτυνασ.  Θ δεκαετισ ςυνδροµι τουσ ςτθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ και το ςυνολικό παραγωγικό 
τουσ  ζργο, είναι άξια µίµθςθσ.  
 Εξίςου αξιζπαινθ είναι θ ανιδιοτελισ προςφορά και αποδοτικι ςυνεργαςία των Διµων – Μελϊν του ΕΔΘΚ και 
των ιδιοκτθτϊν των ελαιοδζντρων που αξιολογικθκαν ωσ Μνθµειακά. Σουσ ευχαριςτοφµε για τθν εµπιςτοςφνθ 
τουσ προσ το ΕΔΘΚ και για τθν αµζριςτθ ςυµπαράςταςθ τουσ ςε όλεσ τισ δράςεισ του υνδζςµου, που ζχουν ωσ 
αποδζκτεσ τθν κοινωνία τθσ Κριτθσ.   

 
Ρζκυµνο, επτζµβρθσ 2020 

Γιϊργοσ   Μαρινάκθσ 

  



"Η µακροβιότητα τησ ελιάσ αποτυπώνεται ςτον πολιτιςµό" 
 

Λευτζρησ Ζοφροσ 

Οµότιµοσ Κακθγθτισ του Πανεπιςτθµίου Κριτθσ 

Αντεπιςτζλλον Μζλοσ τθσ Ακαδθµίασ Ακθνϊν 

 

       υναντάσ ζναν παλιό ςυµφοιτθτι ςου φςτερα από πολλά χρόνια.  Θ ςυνάντθςθ είναι ςυναιςκθµατικά φορτιςµζνθ, 

µάλιςτα όταν δεν πρόκειται για οποιονδιποτε ςυµφοιτθτι ςου, αλλά για κάποιον που ςυνδειπνοφςατε ςτο υπόγειο µαγειρείο 

τθσ γειτονιάσ. 

 Τπάρχουν όµωσ κάποιεσ ςυναντιςεισ που ζχουν µια ιδιαιτερότθτα που τισ βάηει πάνω από τισ 

ςυνθκιςµζνεσ. Μια τζτοια ςυνάντθςθ ζνοιωςα όταν ο Νίκοσ Μιχελάκθσ µου ηιτθςε να προλογίςω τισ 

Μνθµειακζσ Ελιζσ, το πιο πρόςφατο πνευµατικό του δθµιοφργθµα.  

     Χαρακτιρασ διειςδυτικόσ και ακζραιοσ, µε ανεπτυγµζνθ αίςκθςθ για το ορκό και το ωραίο, µε 

απόλυτθ ταφτιςθ µε τον εργάτθ τθσ γθσ που επιλζξαµε να υπθρετιςουµε (φοιτθτζσ, ςτα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του 50 αρχζσ του 60, τθσ πάλαι ποτζ Ανωτάτθσ Γεωπονικισ χολισ Ακθνϊν που, 

υποτίκεται για αναβάκµιςθ,  τθν µετονόµαςαν ςε Γεωπονικό Πανεπιςτιµιο Ακθνϊν), ο Νίκοσ 

αφιερϊκθκε, από κάποια ςτιγµι και πζρα ςτθ ςταδιοδροµία του, ολοκλθρωτικά ςτθν ελιά και ςτο λάδι. Αυτό το πάκοσ τον 

ακολοφκθςε ςτθν µετα-ςυνταξιοδοτικι του ςταδιοδροµία – γιατί ςυνταξιοδότθςθ για κάποιουσ ςαν κι’ αυτόν δεν ςθµαίνει το 

τζλοσ τθσ ςταδιοδροµίασ.  Όχι µονο ίδρυςε, αλλά και υποςτιριξε µε όλεσ του τισ δυνάµεισ  επί 18 χρόνια µετά τθν 

ςυνταξιοδότθςι του τθ λειτουργία του υνδζςµου Ελαιοκοµικϊν Διµων Κριτθσ (ΕΔΘΚ), ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ, µεταξφ 

αλλων, αςχολικθκε και µε τθν ανάδειξθ των Μνθµειακϊν Ελαιοδζντρων, ςτθν οποία αναφζρεται και το βιβλίο αυτό. 

     Σο βιβλίο τοφτο είναι ζνα µόνο προϊόν των κόπων του, όµωσ ζνα προϊόν τελείωσ ξεχωριςτό, γιατί µασ κάνει µζτοχουσ ενόσ 

κόςµου µζςα ςτον οποίο ηοφµε – οι πιο πολλοί ςτθ Ελλάδα –αλλά τον γνωρίηουµε µόνο επιδερµικά: τον κόςµο τθσ ελιάσ. 

Πόςεσ φορζσ ςτακικαµε να αναλογιςτοφµε πόςο αυτό το δζντρο και το προϊόν του επθρζαςε τθν ιςτορία µασ, αλλά και τθν 

προςωπικι και κοινωνικι µασ ηωι; Πϊσ, όντασ αναπόςπαςτο µζροσ τθσ κακθµερινότθτασ µασ (ςτο τραπζηι του δείπνου και ςτο 

καντιλι του εικονοςταςιοφ), επθρζαςε τθν διάπλαςθ του χαρακτιρα µασ; 

 «Αν αποςυνκζςεισ τθν Ελλάδα, ςτο τζλοσ κα δεισ να ςου αποµζνουν µια ελιά, ζνα αµπζλι και ζνα καράβι» λζει ο Ελφτθσ. 

Ζλκοντασ τθν καταγωγι από το ίδιο νθςί µε το Ελφτθ (το νθςί τθσ ελιάσ και τθσ µοφςασ, πάλι µε τα δικά του λόγια) µεγάλωςα 

και εγϊ µζςα ςτον κόςµο τθσ ελιάσ.    

      Σο βιβλίο του Μιχελάκθ µε ξανάφερε πίςω ς’ αυτόν τον κόςµο, φςτερα από µια περιπλάνθςθ µιασ ολόκλθρθσ ηωισ. Ζναν 

κόςµο αγνό και εξιδανικευµζνο, γεµάτο από µυκολογία, ηωγραφικι, δθµοτικό και ζντεχνο τραγοφδι –όλα µε κφριο άξονα τθν 

ελιά. Ζνα δζντρο που αποτελεί αναπόςπαςτο και πολφµορφο ςτοιχείο τθσ ελλθνικισ φφςθσ: πότε καλερό και πότε 

παραµελθµζνο, πότε κατάφορτο και πότε γυµνό, πότε νεαρό και πότε γεραςµζνο. Ζτυχε ποτζ να αναρωτθκείτε ποιό ηωντανό 

ςτοιχείο τθσ φφςθσ κα µποροφςε να διθγθκεί, ωσ αυτόπτθσ µάρτυρασ, τον κρίαµβο του Μαρακϊνα και τον κρινο τθσ Άλωςθσ;  

     Θ ςεκόγια των δυτικϊν ακτϊν τθσ Βόρειασ Αµερικισ µπορεί να ξεπεράςει τα 100 µζτρα ςε φψοσ και να ηιςει πάνω από 2.5 

χιλιάδεσ χρόνια. Αλλά τι µπορεί να µασ διθγθκεί; Θ µακροβιότθτα τθσ ελιάσ δεν µετριζται µε τα χρόνια. Μετριζται µε το ρόλο 

τθσ ςτθν πορεία του πολιτιςµοφ, αυτοφ που ξεκίνθςε από τα υψίπεδα τθσ Ανατολίασ και τισ ακτζσ τθσ ανατολικισ Μεςογείου 

για να µπολιάςει όλθ τθν ανκρωπότθτα.   

        Αυτό είναι το µινυµα του βιβλίου. Ζτςι µίλθςε ςε µζνα και ζτςι κα µιλιςει ςε όςουσ κα ζχουν τθν τφχθ να το πάρουν ςτα 

χζρια τουσ. Όςοι ςυµβαίνει να ζχουν ηιςει ςτθ Κριτθ κα βρουν ςτισ ςελίδεσ τουσ κάτι από τθ γειτονιά τουσ. Όςοι ςυµβαίνει να 

ζχουν µεγαλϊςει ςτον ευρφτερο γεωγραφικό χϊρο τθσ ελιάσ κα βρουν κάτι το γνϊριµο. Και όςοι ςυµβαίνει να ζχουν 

µεγαλϊςει πζρα από αυτόν τον κόςµο κα µάκουν κάτι που οφείλουν να γνωρίςουν.  

      Σο βιβλίο είναι µια φωνι που αξίηει να ακουςτεί πζρα από τθν Κριτθ, πζρα από τθν Ελλάδα, πζρα από τθ Μεςόγειο.  

 

Θράκλειο, Νοζµβριοσ 2020 

Λευτζρθσ Ηοφροσ 

 



"Το δζντρο καταγραφζασ φυςικών και ιςτορικών γεγονότων " 

 

Δρ. Ανάγια Σαρπάκη 

Αρχαιολόγοσ – Αρχαιοβοτανολόγοσ 

 

     Θ Ελιά, το δζντρο  των Μινωϊτϊν, Μυκθναίων και των αρχαίων Ακθναίων,  παραµζνει  πολιτιςτικό, οικονοµικό 

και κρθςκευτικό ςφµβολο για όλουσ τουσ  λαοφσ τθσ Μεςογείου. Προςφζρει   διατροφι, και υγεία και  διδάςκει  

ςοφία, ειρινθ και  πολιτιςµό . 

   Είναι το δζντρο που δεν πεκαίνει και ςτζκει όρκιο χιλιάδεσ χρόνια, κεατισ και  

καταγραφζασ  των φυςικϊν και ιςτορικϊν  γεγονότων που διαδραµατίηονται γφρω τθσ.    

Σαυτίηει ζτςι τθν οντότθτά τθσ µε τθν ζννοια τθσ αιωνιότθτασ και κεωρείται  ςαν ‘δζντρο 

ιερό’.  

   Θ µοναδικότθτά τθσ αυτι, εµπνζει τθν τζχνθ  από τα πρϊτα χρόνια που ο άνκρωποσ  

ςυµβιϊνει µαηί τθσ. Αποτυπϊνεται  ςτα "φρζςκο" ςτισ τοιχογραφίεσ τθσ Κνωςοφ και ςτα 

µάρµαρα του Παρκενϊνα   τθσ αρχαίασ Ελλάδοσ, και εµπνζοντασ ει τθν νεόϊτερθ  λογοτεχνία και τθν ποίθςθ.  

   Ζτςι, θ χαρά µασ περιςςεφει  µε το νζο ςφγγραµµα για τα Μνθµειακά Ελαιόδεντρα του   Νίκου Μιχελάκθ, ενόσ 

εξαίρετου γνϊςτθ και υπθρζτθ ερευνθτι τθσ ελαιοκοµίασ. το πόνθµά του «Μνθµειακά ελαιόδεντρα»  εµβακφνει 

ςτθ µελζτθ  τθσ ιςτορίασ του δζντρου  και ςτθν αξία τθσ  άυλθσ πλευράσ του. Καταγράφει τισ άοκνεσ  προςπάκειεσ  

που  ζγιναν  και  γίνονται για τθν προςταςία, ανάδειξθ και ανάπλαςθ των ελαιοδζντρων που παρουςιάηουν τα πιο 

αξιόλογα θλικιακά, µορφολογικά, ιςτορικά και πολιτιςτικά πολιτιςµικά χαρακτθριςτικά. 

   το εργο του  του αυτό, αρωγόσ αποφαςιςτικισ ςθµαςίασ  υπιρξε ο ΕΔΘΚ, που υποςτιριξε µε όλα του τα µζςα 

του  τθν ολθ προςπάκεια.  Επιςτράτευςε κατά καιροφσ,  υπθρεςίεσ, φορείσ,  επιςτιµονεσ και απλοφσ 

ελαιοπαραγωγοφσ, µεταξφ των οποίων είχα τθν τιµι να επιςτρατευτϊ και θ  ίδια, µετζχοντασ ςτθν Επιτροπι 

αξιολόγθςθσ που ςυγκρότθςε ο ΕΔΘΚ.  

   Θ ςυµµετοχι µου αυτι,  µου επζτρεψε να εµπλουτίςω τισ εµπειρίεσ µου, όχι µόνο  για τθν επιςιµανςθ και 

αξιολόγθςθ των Μνθµειακϊν ελαιοδζντρων,  αλλά και για τα προβλιµατα που ςυναντϊνται για τθν   ανάδειξθ και 

ανάπλαςι τουσ, τα οποία ςυνδζονται µε το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ των δζντρων και τθν εκτζλεςθ µελετϊν και 

χρθµατοδοτιςεων. 

   Και εδϊ κα πρζπει να επιςθµάνουµε ότι,  χάρθ ςτο ενδιαφζρον  του ΕΔΘΚ και τθν οικονοµικι υποςτιριξθ  τθσ  

Περιφζρειασ Κριτθσ, τα προβλιµατα αυτά αντιµετωπίςτθκαν και ιδθ ζχει ολοκλθρωκεί ι βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ 

ανάπλαςθ λίγων αλλά πολφ αξιόλογων Μνθµειακϊν ελαιοδζντρων ςτθν Κριτθ.    

   Βζβαια, προκειµζνου τα ελαιόδεντρα  αυτά να αποτελζςουν µνθµεία που,  µαηί µε τα αλλά άφκονα 

αρχαιολογικά ελαιοκοµικά  ευριµατα που υπάρχουν ςτθν Κριτθ,  κα αναδείξουν και προβάλουν  τον πλοφςιο  

πολιτιςµό   τθσ  ελιάσ ςτο νθςί  και κα ςυµβάλλουν  ςτθν ανάπτυξθ  του  τουριςµοφ και ςτθν ενδοχϊρα, 

απαιτοφνται  και άλλεσ προςπάκειεσ   από τθν πλευρά  ιδιωτϊν, φορζων και τθσ πολιτείασ.   

   Και ςτισ προςπάκειεσ αυτζσ το πόνθµα του κ.Μιχελάκθ, αςφαλϊσ µπορει να  ςυµβάλει ςθµαντικά  και 

αποφαςιςτικά . 

 

Χανιά, Νοζµβριοσ 2020 

Ανάγια αρπάκθ 

 

 


