


Η Έλλη η ελίτσα και η γιαγιά ελιά



Σ΄ έναν όμορφο τόπο στην Κρήτη, γεννήθηκε μια ελίτσα,

που είχε μεγάλη περιέργεια και όλο ήθελε να μαθαίνει

πράγματα. Ήταν μια πολύ τυχερή ελίτσα, γιατί γεννήθηκε

δίπλα στην «Αρχαία», τη γιαγιά ελιά.

Η γιαγιά ελιά είναι η αρχαιότερη ελιά του κόσμου και ζει

στις Βούβες Χανίων πάνω από 2500 - 3000 χρόνια! Έχει

μάλιστα χαρακτηριστεί ως ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ! Δεν

είναι καμιά τυχαία η γιαγιά ελιά και ξέρει πολλά!

Η μικρή Έλλη η ελίτσα, λοιπόν, κοιτούσε δεξιά, κοιτούσε

αριστερά, και παντού έβλεπε δέντρα ίδια μ’ αυτή.

-Μα τι δέντρα είμαστε; ρώτησε ένα πρωινό.

Η γιαγιά χαμογέλασε και της είπε:

- Είμαστε το πιο σημαντικό δέντρο στον πλανήτη, είμαστε

ελιές, και αυτό εδώ το κτήμα είναι ο ελαιώνας μας.

- Γιατί, παρακαλώ, είμαστε τόσο σημαντικές; ρώτησε η

Έλλη η ελίτσα.

- Κουβαλάμε μεγάλη ιστορία, είπε χαμηλόφωνα η γιαγιά,

σαν να της έλεγε το μεγαλύτερο μυστικό του κόσμου.

-Μπα, εγώ δεν βλέπω να κουβαλάς τίποτα άλλο εκτός από

τα φύλλα σου, είπε η Έλλη η ελίτσα.

- Χα χα χα! γέλασε η γιαγιά. Και βέβαια δεν κουβαλάω

τίποτα άλλο! Μεταφορικά το εννοούσα, δηλαδή έχουμε

μεγάλη ιστορία και πολλά λέγονται για μας, ελίτσα μου.



- Πες μου, γιαγιά, σε παρακαλώ, θέλω πολύ να μάθω γιατί
είμαι σημαντική! είπε η Έλλη η ελίτσα.

Η γιαγιά ελιά άρχισε να της εξηγεί:

- Είμαστε το σύμβολο της ειρήνης, της ζωής, της νίκης και θα
καταλάβεις τους λόγους από τις ιστορίες μου. Οι Έλληνες
ήταν ο πρώτος λαός που μας καλλιέργησε. Λένε ότι πατρίδα
μας είναι η Κρήτη ή οι Κυκλάδες ή οι Σποράδες, δηλαδή μέρη
κοντά στη θάλασσα.

Όμως στην αρχαία ελληνική παράδοση, πατρίδα μας λένε ότι
ήταν η Αθήνα. Στο βράχο της Ακρόπολης στα αρχαία χρόνια
έγινε μια μονομαχία ανάμεσα στο θεό Ποσειδώνα και στη
θεά Αθηνά για το ποιος από τους δύο θα γινόταν ο
προστάτης της πόλης. Οι υπόλοιποι 10 θεοί ήταν οι δικαστές
και μαζί τους ο Κέκροπας, ο βασιλιάς της πόλης. Ο θεός
Ποσειδώνας χτύπησε την τρίαινά του και ανάβλυσε
θαλασσινό νερό που το πρόσφερε σαν δώρο αλλά η θεά
Αθηνά χτύπησε το δόρυ της και φύτρωσε μία ελιά δίπλα στο
Ερεχθείο. Οι θεοί ζήτησαν από τον Κέκροπα να επιλέξει και
αυτός κοίταξε τριγύρω και παντού είδε θαλασσινό νερό.
Προτίμησε λοιπόν την ελιά που τους εξασφάλιζε τροφή, λάδι
και ξυλεία.

Έτσι προέκυψε και το όνομα της πόλης «Αθήνα» προς τιμή
της θεάς Αθηνάς, της προστάτιδας της πόλης τους. Από τα
κλαδιά της ιερής ελιάς στην Ακρόπολη, φύτεψαν και άλλες
ελιές κάτω από το λόφο της Ακρόπολης που τις ονόμασαν
Μορίες και ήταν οι ιερές ελιές της θεάς Αθηνάς.

Επίσης, για να τιμήσουν την προστάτιδα θεά τους, έκαναν
αγώνες προς τιμήν της, τα «Παναθήναια», και το έπαθλο για
τους νικητές ήταν το καλύτερο ελαιόλαδο από τις Μορίες
ελιές, που το πρόσφεραν στους περίφημους μελανόμορφους
πήλινους αμφορείς, που εικόνιζαν τη θεά Αθηνά.



Και η γιαγιά ελιά συνέχισε την ιστορία της:

- Όταν οι Πέρσες τον 5ο αιώνα π.Χ, τον «Χρυσό αιώνα», όπως
ονομάστηκε, προσπάθησαν να κατακτήσουν την Αθήνα, έκαψαν την
ιερή ελιά της Ακρόπολης, όμως αυτή την άλλη μέρα ξαναβλάστησε!

Την ίδια εποχή στην Αθήνα, οι φιλόσοφοι μιλούσαν στους
ανθρώπους για σημαντικά πράγματα, όπως ο διάλογος, η ισότητα,
η ιστορία! Ένας μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, ο Πλάτωνας, που
ήταν μαθητής του μεγάλου φιλόσοφου Σωκράτη και θεμελιωτής της
φιλοσοφίας, δίδασκε τους μαθητές του στη σκιά ενός δέντρου. Τι
δέντρο λες να ήταν, ελίτσα μου;

- Ελιά! είπε η Έλλη η ελίτσα.

- Σωστά! Έμεινε στην ιστορία των Αθηναίων ως «η ιερή ελαία του
Πλάτωνα» και υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια στον Βοτανικό κήπο,
δίπλα στην Ιερά οδό. Οι Αθηναίοι την ξέρουν σαν την «Ελαία του
Πλάτωνα».

- Σήμερα, γιαγιά, δεν υπάρχει κανένας φιλόσοφος, για να διδάξει
στην Ελαία του Πλάτωνα;

- Οι σημερινοί ρήτορες δεν έχουν κάτι σημαντικό να πουν και δεν
τους ενδιαφέρει το καλό των συνανθρώπων τους μάλλον… είπε
σκεπτική η γιαγιά.

- Γιαγιά ελιά, εσύ είσαι η φιλόσοφος των ελιών! είπε η Έλλη η
ελίτσα και η γιαγιά χαμογέλασε και της είπε:

- Μάλλον είμαι μόνο για σένα, ελίτσα μου, που είσαι φιλομαθής.
Όμως τώρα κουράστηκα, ελίτσα μου, πέρασε η ώρα, είπε η γιαγιά
ελιά η Αρχαία. Καληνύχτα παιδί μου!

- Καληνύχτα, γιαγιά, αλλά να μου υποσχεθείς ότι θα συνεχίσουμε
αύριο! Εντάξει στο υπόσχομαι! είπε η γιαγιά.

- Γιούπι! φώναξε η Έλλη η ελίτσα και καθώς σκεφτόταν τα λόγια της
γιαγιάς και τους φιλόσοφους αποκοιμήθηκε γλυκά…



Την επόμενη μέρα η Έλλη η ελίτσα ξύπνησε νωρίς και περίμενε την
γιαγιά να ξυπνήσει. Σκεφτόταν τι να την ρωτήσει πρώτα! Ήθελε να
τα μάθει όλα!

– Καλημέρα, ελίτσα, ακούστηκε η γιαγιά.

- Γιαγιά, εμείς οι ελιές έχουμε κανέναν θεό να μας προστατεύει
σαν την Αθηνά;

- Θα σου πω, ελίτσα μου, είπε η γιαγιά και ξεκίνησε τις ιστορίες
της.

Εμείς τα λιόδεντρα είμαστε δέντρα αιωνόβια, γιατί ζούμε πολλούς
αιώνες, αειθαλή, διότι δεν πέφτουν τα φύλλα μας, και καρποφόρα.
Ο καρπός μας έχει το ίδιο όνομα με μας: ελιά. Ανθίζουμε τον Μάϊο,
και τον Νοέμβριο οι άνθρωποι μαζεύουν τον καρπό μας. Οι
άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια είχαν βρει τρόπους να πιέζουν, να
πατάνε σε πέτρινα γουδιά τις ελιές μας και αργότερα έφτιαξαν
περιστροφικούς μύλους με μυλόπετρες, για να παίρνουν το λάδι.

Η μυθολογία λέει πως ο Αρισταίος, που ήταν γιός του θεού
Απόλλωνα, έμαθε να μας καλλιεργεί από τις νύμφες, τις
προστάτιδες της φύσης, των βουνών και των νερών, ή από τις
μούσες που εμπνέουν μέχρι σήμερα τους καλλιτέχνες. Η νύμφη
Μνημοσύνη γέννησε τις εννιά μούσες, παιδιά του Δία, που όλες τις
μάγευε η μουσική. Ο Απόλλωνας ήταν ο ηγέτης των μουσών και ο
γιος του ο Αρισταίος προστάτης των ελαιοκαλλιεργητών και
εφευρέτης του ελαιοπιεστηρίου, ελίτσα μου.

Αυτός είναι ο προστάτης μας μαζί με την θεά Αθηνά!



Μμμ! το λάδι μας, έκανε η γιαγιά
συνεχίζοντας, είναι μοναδικό, νοστιμίζει το
φαγητό και οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν
καθημερινά.

Παλιότερα έβλεπαν το λάδι μέχρι και στο
ουράνιο τόξο, το λάδι του ουράνιου τόξου!

- Μη μου πεις, γιαγιά, πως παράγει και το
ουράνιο τόξο λάδι; είπε η ελίτσα ανήσυχη.

- Όχι, ελίτσα μου, δεν παράγει λάδι σαν εμάς.
Η Ίρις, το ουράνιο τόξο, με τα έξι χρώματά του
έδινε πρόβλεψη στους ανθρώπους για τη
σοδειά της χρονιάς.

Αν το χρώμα που φαινόταν περισσότερο από
τα άλλα ήταν το πράσινο, τότε θα ήταν η
χρονιά του λαδιού- λαδοχρονιά. Αν το χρώμα
ήταν το κόκκινο, θα ήταν χρονιά του κρασιού.
Αν το χρώμα ήταν το κίτρινο, θα ήταν η χρονιά
του σταριού.

Οι άνθρωποι λένε το ουράνιο τόξο και ζωνάρι
της Παναγιάς!

Η γιαγιά παρατηρούσε την ελίτσα που είχε
μαγευτεί από τις ιστορίες και έγειρε να
κοιμηθεί ευχαριστημένη.



Την επόμενη μέρα η Έλλη η ελίτσα ξύπνησε
από παιδικές φωνές. Είχαν έρθει στον ελαιώνα
ο Μανωλιός και ο Σήφης, οι γιοί του ιδιοκτήτη,
του κυρ Μανούσου του Μανταρινάκη. Έπαιζαν
με μια μικρή τρελομπαλίτσα και όταν
κουράστηκαν, έκατσαν δίπλα στη γιαγιά ελιά.

Τότε ο Σήφης είπε στο Μανωλιό:

- Εεε, Μανωλιό, να μην ξεχάσουμε να πάρουμε
κλαδιά ελιάς για τους νικητές των αγώνων
τρελομπαλίτσας το Σάββατο. Ένα κλαδί για το
χτύπημα, ένα για το πέταμα, ένα για το ζιγκ-
ζαγκ και ένα για την ισορροπία.

Η Έλλη η ελίτσα έμεινε απορημένη να
σκέφτεται τι σχέση έχουν τα κλαδιά ελιάς με
τους αγώνες τρελομπαλίτσας! Και βεβαίως
ρώτησε τη γιαγιά Ελιά.

- Ααα! είπε η γιαγιά, θα σου πω, αλλά πρώτα
θα σου μιλήσω για τους άθλους του Ηρακλή.

Της είπε για τις Στυμφαλίδες όρνιθες, για την
Λερναία Ύδρα, για το λιοντάρι της Νεμέας και
όλους τους άλλους άθλους, και στο τέλος είπε:

Ο Ηρακλής έφτιαξε το ρόπαλό του από ξύλο
αγριελιάς και μόλις ολοκλήρωσε τους 12
άθλους του, φύτεψε μια αγριελιά στο ναό της
θεάς Ήρας στην αρχαία Ολυμπία, την
«Καλλιστέφανο Ελαία».



Και η γιαγιά συνέχισε:

- Εκεί στην Ολυμπία ξεκίνησαν να γίνονται το 776 π.Χ. οι αρχαίοι
Ολυμπιακοί Αγώνες. Σταματούσαν οι πόλεμοι, για να μετακινούνται
με ασφάλεια οι αθλητές στην Ολυμπία, και οι νικητές των αγώνων
στεφανώνονταν με κλαδιά της αγριελιάς, με ένα στεφάνι που λεγόταν
«Κότινος». Επίσης, το βραβείο του νικητή στο αγώνισμα του δρόμου
ήταν 700 αμφορείς με λάδι , περίπου 2,5 τόνοι ελαιόλαδο, και για τον
νικητή στις αρματοδρομίες ήταν το διπλάσιο!

Στην Ολυμπία βρισκόταν και ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου,
το Χρυσελεφάντινο Άγαλμα του Δία, και υπήρχε η λατρευτική
συνήθεια να το γυαλίζουν με λάδι, για να το φροντίζουν.

Γι' αυτό, λοιπόν, ελίτσα, ήθελαν τα αγόρια τα κλαδιά ελιάς.

- Θα ήταν το έπαθλο των νικητών, όπως και στους Ολυμπιακούς
αγώνες, είπε η Έλλη η ελίτσα, ικανοποιημένη που κατάλαβε και
σκεπτόμενη πώς θα ήταν οι αγώνες τρελομπαλίτσας!

Είσαι η καλύτερη και πιο σοφή γιαγιά του κόσμου, είπε η Έλλη η
ελίτσα, σ΄ ευχαριστώ πολυυύ!

Η αρχαία γιαγιά ελιά συγκινήθηκε και ένα δάκρυ σαν κορόμηλο
κύλησε στον κορμό της. Ήταν δάκρυ χαράς και ικανοποίησης.

Η Έλλη σκεφτόταν όσα άκουσε και προσπαθούσε να τακτοποιήσει τις
γνώσεις της. Δεν ήθελε να της ξεφύγει τίποτα!

- Αχ, αν είχα χέρια, σίγουρα θα κατέγραφα αυτές τις πληροφορίες σ΄
ένα τετράδιο.

Μ’ αυτές τις σκέψεις έπεσε στην αγκαλιά του Μορφέα και
αποκοιμήθηκε..



- Τι θα μου πεις σήμερα γιαγιά; είπε η Έλλη η ελίτσα,
αγουροξυπνημένη.

- Θα σου πω για τον πολυμήχανο Οδυσσέα, που κατάφερε
με το μυαλό του να δώσει την νίκη στους Έλληνες στον
Τρωικό πόλεμο με τον «Δούρειο Ίππο».

Αφού της αφηγήθηκε τον Τρωικό πόλεμο, της είπε ότι
καθώς οι Αχαιοί πήγαιναν στην Τροία σταμάτησαν στο
νησί της Δήλου. Εκεί ο Μάντης Άνιος τους είπε πως ο
πόλεμος θα διαρκέσει 10 χρόνια και θα χρειαστούν τις
τρεις κόρες του για να αντέξουν, την Ελαϊδα για το λάδι,
την Σπέρμω για τα δημητριακά και την Οινώ για το κρασί.
Αυτά τα τρία ακόμα και σήμερα αποτελούν τη λεγόμενη
μεσογειακή τριάδα της διατροφής.

Μετά της είπε για τις δοκιμασίες που έβαλε ο θεός
Ποσειδώνας στον Οδυσσέα κατά την επιστροφή του στην
Ιθάκη και κατέληξε λέγοντας:

- Όταν οι Φαίακες από την Κέρκυρα πήγαιναν τον
Οδυσσέα στην Ιθάκη, αυτός αποκοιμήθηκε και τον
άφησαν μαζί με τα δώρα που του πρόσφεραν κάτω από
μια ελιά. Εκεί η θεά Αθηνά του είπε ότι έφτασε στην
πατρίδα του και όταν εμφανίστηκε στη γυναίκα του, την
Πηνελόπη, αυτή του είπε πως θέλει αποδείξεις, για να
πιστέψει πως είναι ο άντρας της. Ο Οδυσσέας της είπε για
την ελιά που βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρά τους και ότι
με τα ξύλα της είχε φτιάξει και το κρεβάτι τους. Έτσι
σιγουρεύτηκε ότι είναι ο Οδυσσέας, από το μυστικό της
ελιάς.



Και η γιαγιά συνέχισε να αφηγείται:

- Ο Όμηρος που έγραψε την Οδύσσεια και
την Ιλιάδα, ονόμαζε το λάδι μας, «υγρό
χρυσάφι της διατροφής».

Κάποιοι μύθοι, ελίτσα μου, υφαίνονται γύρω
από πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Σήμερα
επιστήμονες της αστροφυσικής κατέληξαν
πως το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη
είναι αληθινό και ο Οδυσσέας γύρισε το 1207
π.Χ. στο νησί του. Αυτό το βρήκαν, γιατί ο
Όμηρος αναφέρει πως σκοτείνιασε η μέρα
και αυτή η χρονιά ήταν η μοναδική που έγινε
έκλειψη ηλίου, που έκρυψε τα 2/3 του!

- Απίστευτο! αναφώνησε η ‘Έλλη η ελίτσα, οι
ιστορίες μπερδεύονται μεταξύ τους και τα
καταφέρνουν να τα εξηγούν όλα!



- Άλλοι επιστήμονες, που λέγονται αρχαιολόγοι, βρήκαν στην Κρήτη τοιχογραφίες με
ελιές και πέτρινες πινακίδες με ιδεογράμματα σε γραφή «γραμμική Β», η οποία
θεωρείται ως η πρώτη γραφή της ελληνικής γλώσσας και χρονολογείται περίπου στο
2000 π.Χ., που απεικόνιζαν το ελαιόδεντρο, τον καρπό μας και το λάδι μας.

Λέγεται πως το παλάτι της Κνωσού περιτριγυριζόταν από ένα ιερό Άλσος που ήταν από
ελιές και το ιερό δέντρο της πόλης ήταν η ελιά.
Τέλος, ελίτσα μου, ο αρχαίος Έλληνας γιατρός, ο Ιπποκράτης, που τον θεωρούν
«πατέρα της ιατρικής», χρησιμοποιούσε το λάδι μας ως φάρμακο.
- Τι τέλος! είπε η ελίτσα. Τελείωσαν οι ιστορίες;
- Όχι, ελίτσα μου, οι ιστορίες για μας τις ελιές δεν θα τελειώσουν ποτέ! Κάθε μέρα θα
σου λέω και από μια ιστορία, είπε η αρχαία γιαγιά ελιά και χαμογέλασε!

ΕλαιόδεντροΕλιάΕλαιόλαδο



Άκουσε, λοιπόν!

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το λάδι μας για πάρα
πολλά πράγματα: για τη διατροφή τους, για την υγεία
τους, για τα καλλυντικά τους, για τα φάρμακά τους, για
να φτιάχνουν σαπούνια και αρωματικά έλαια, για
θρησκευτικούς λόγους, όπως για παράδειγμα στη
Βάπτιση ή στο Ευχέλαιο.

Τα ελαιοτριβεία τους είναι διαφορετικά από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα και όλο εξελίσσονται, για να
παίρνουν το λάδι μας, αφού και εμείς δεν είμαστε όλες
ίδιες! Υπάρχουν πολλές ποικιλίες ελιάς!

Και υπάρχουν ακόμη και παροιμίες για μας, όπως: «Η
αλήθεια πλέει σαν το λάδι στο νερό!». Και στην Κρήτη
λέμε: «Δίχως λάδι, δίχως ξύδι, πώς θα κάνουμε ταξίδι;»,
δηλαδή πώς θα δουλέψουμε χωρίς τα απαραίτητα
εφόδια;

Για όλα αυτά και άλλα πολλά θα σου μιλάω κάθε μέρα,
αγαπημένη μου ελίτσα, και για καληνύχτα θα σου πω
κάτι τελευταίο:



Ένας ακόμα μύθος για την ελιά λέει
ότι κάποτε μαζεύτηκαν όλα τα δέντρα
να εκλέξουν βασιλιά. Κάποιος
πρότεινε την ελιά, «γιατί είναι η
μεγαλύτερη και η πιο σοφή» είπε.

Όλοι συμφώνησαν και ζήτησαν από
την ελιά να γίνει η βασίλισσά τους.
Όμως αυτή αρνήθηκε, λέγοντας πως
η αποστολή της είναι να φροντίζει το
καλό των ανθρώπων και είναι τόσο
σημαντική αυτή η αποστολή που δεν
της αφήνει χρόνο για θέματα
διακυβέρνησης!



Για τους Έλληνες, ελίτσα μου, είμαστε το
ευλογημένο δέντρο, είμαστε η ιστορία, η
Παράδοση, η ταυτότητά τους. Αυτό το
δείχνουν τα λόγια ενός μεγάλου Έλληνα
ποιητή, του Οδυσσέα Ελύτη, που έγραψε:

«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος
θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα
αμπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει πως με
άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις».

Και η αρχαία ελιά έγειρε να αποκοιμηθεί με
τη σιγουριά πως η ελίτσα θα συνεχίσει να
μεταφέρει την ιστορία της ελιάς και στις
επόμενες γενιές.

Θα είναι η συνέχεια της αρχαίας γιαγιάς
στους επόμενους αιώνες…



Δημήτρης Καραγιώργος
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