εν αιθρία

Οικολογία & Πολιτισμός

Νοέμβρης, ο μήνας κατά
τον οποίο στις αγροτικές ασχολίες κυριαρχεί το μάζεμα της
ελιάς και η ελιά έτσι είναι, κατά
κάποιο τρόπο, το δέντρο του
μήνα.
Η ελληνική λογοτεχνία από
τον Όμηρο έως τον Ελύτη και
το Ρίτσο εμπνεύστηκε σταθερά
από την ελιά, ενώ η ζωγραφική τέχνη έχει απεικονίσει το
δέντρο, τον καρπό και την καλλιέργειά του από τις αρχαίες
αγγειογραφίες ως τους σύγχρονους πίνακες.
Στην ομηρική εποχή το ελαιόλαδο γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνταν ως καλλυντικό
για την επάλειψη του σώματος
και των μαλλιών, πριν και μετά
τους αγώνες στα γυμνάσια, καθώς και για την επάλειψη του
σώματος των νεκρών.
Σαν μ’ έλουσε και μ’ έτριψε με
μυρωδάτο λάδι
μου φόρεσε πεντάμορφη χλαμύδα και χιτώνα.
[Ο Οδυσσέας για την υποδοχή
του από την Κίρκη]
Ομήρου Οδύσσεια, κ 364

Στη μινωική Κρήτη η ελιά διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο στη
λατρεία. Το κρητικό τοπίο κατακλυζόταν από ελαιόδεντρα και
το ελαιόδεντρο, λόγω της ανθεκτικότητας και μακροβιότητας
αλλά και της ωφελιμότητάς του,
αντιμετωπίστηκε ως «μέγιστο
αγαθό». Οι ανασκαφές στην
Κρήτη έφεραν στο φως τεράστιους πίθους για την αποθήκευση
του λαδιού, πιστοποιώντας πως
η δύναμη των Μινωιτών βασιλιάδων προερχόταν σε μεγάλο
βαθμό και από την εξαγωγή
του ελαιόλαδου, τόσο στην Αίγυπτο, όσο και σε περιοχές της
Μεσογείου.

Απόσπασμα μινωικής τοιχογραφίας
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Έζησα τ’ όνομα το αγαπημένο
στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς
στον ρόχθο της ισόβιας
θάλασσας.
……………..
Χάραξα τ’ όνομα το αγαπημένο
στον ίσκιο της γιαγιάς ελιάς
στον ρόχθο της ισόβιας
θάλασσας.
…………………………………..
Έπαιξα με το χιόνι του Χελμού
μαύρισα μες στης Λέσβος τους
ελαιώνες

Βυζαντινή μικρογραφία
Ιερό άλσος ελαιώνα, μινωική τοιχογραφία

Τα γυμνά σώματα των αρχαίων αθλητών ήσαν αλειμμένα με
λάδι, οι νικητές των Ολυμπιακών αγώνων στεφανώνονταν με
τον πασίγνωστο κότινο, το στεφάνι από κλαδί της ιερής αγριελιάς, που είχε βλαστήσει έξω
από τον οπισθόδομο του ναού
του Δία στην Ολυμπία. Από την
ιερή ελιά της Αθηνάς στο Ερέχθειο έπλεκαν οι Αθηναίοι τα
στεφάνια στους αγώνες τους, τα
Παναθήναια, ενώ σε νομίσματα
παριστάνεται η θεά Αθηνά με
σύμβολά της, τη γλαύκα (κουκουβάγια) και κλαδί ελιάς, αφού
ο μύθος συνέδεσε την ελιά, που
πρόσφερε πολλά στην αγροτική οικονομία της Αττικής, με τη
θεά ως δώρο της προς τους κατοίκους.

Οδυσσέας Ελύτης,
Ήλιος ο Πρώτος
Θεόφιλος, Το μάζεμα της ελιάς

Το ελαιόδεντρο, σκηνές από το
μάζεμα του καρπού και την παραγωγή του λαδιού, έγιναν θέμα
περίφημων έργων ζωγραφικής
και χαρακτικής πολλών νεότερων ελλήνων καλλιτεχνών.

Σεμερτζίδης Βάλιας, Λιομάζωμα

Μεγάλη παραγωγή ελαιόλαδου γινόταν και κατά τη βυζαντινή περίοδο σε περιοχές της
Ελλάδας, στην Πελοπόννησο,
αλλά και σε νησιά στο Ιόνιο και
στο Αιγαίο.

Ετούτο 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 δόντια. Δεν υπάρχει
νερό. Μονάχα φως.
…………………………………..
Γιάννης Ρίτσος, Ρωμιοσύνη

Το λάδι κατέχει σημαντική
θέση στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της χριστιανικής παράδοσης, στη λατρεία (λάδι στα
καντήλια, στο άγιο μύρο, στη
βάφτιση κτλ.) και στους κανόνες
της νηστείας μαζί με τις ελιές.
«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...»

Νόμισμα της αρχαίας Αθήνας

Το μάζεμα
τους ελιάς
σε μελανόμορφο
αττικό
αμφορέα,
που
αποδίδεται
στον ζωγράφο του
Αντιμένη,
περίπου
520 π.Χ.

Γνήσιο ελληνικό τοπίο
περιγράφουν οι στίχοι
του Γιάννη Ρίτσου:

Τάσος, Ελαιώνας, χαρακτικό

Τάσος,
Μάζεμα
ελιάς,
ξυλογραφία

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης,
Ο πολιτισμός εις το χωρίον,
Χριστουγεννιάτικα διηγήματα

Κωνσταντίνος Μαλέας, Ελαιώνας στη
Μυτιλήνη

