Οικολογία & Πολιτισμός

εν αιθρία

Το μήνα Δεκέμβρη το δέντρο, που κυριαρχεί στις γιορταστικές εκδηλώσεις και προτιμήσεις μας είναι το έλατο. Καθώς
πλησιάζουν οι μέρες των Χριστουγέννων, τα παιδιά προσμένουν να στολίσουν το δέντρο με ιδιαίτερη χαρά, όπως φαίνεται και από τον πίνακα «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» του Σπύρου Βικάτου, (19ος αι.).

Στα ελληνικά σπίτια είναι διαδεδομένος ο στολισμός του έλατου, ευρωπαϊκή συνήθεια, όπως πιστεύεται, αν και κατά άλλη
άποψη αποτελεί ελληνική συνήθεια με ρίζες στην αρχαιότητα.
Οι αρχαίοι Έλληνες στόλιζαν κλαδιά ελιάς ή δάφνης με κόκκινες
και λευκές κορδέλες από μαλλί και με διάφορα γλυκίσματα, ώστε
να ευχαριστήσουν τους θεούς για την προηγούμενη σοδειά και
να ζητήσουν την εύνοιά τους για την επόμενη. Στη συνέχεια, περιέφεραν σε πομπή τα στολισμένα κλαδιά ή τα κρεμούσαν στην
εξώπορτα μέχρι τον ερχομό της επόμενης χρονιάς. Στο Βυζάντιο
«…κατά διαταγήν του επάρχου της [κάθε] πόλεως, ου μόνον καθαρισμός των οδών εγένετο, αλλά και στολισμός διαφόρων κατά
διαστήματα στηνομένων στύλων με δενδρολίβανα, κλάδους
μύρτου και άνθη εποχής» (Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος
και Πολιτισμός). Στα κάλαντα στο στίχο «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά ψηλή μου δεντρολιβανιά…» η δενδρολιβανιά ήταν το δέντρο
που στόλιζαν και το οποίο αντικαταστάθηκε με έλατο, επειδή τα
κλαδιά του μοιάζουν πολύ με αυτά του δενδρολίβανου. Το έθιμο
μάλλον ξεχάστηκε κατά την τουρκοκρατία και έτσι θεωρήθηκε ξενόφερτο, όταν το εισήγαγε ο πρώτος βασιλιάς Όθων στην ελεύθερη Ελλάδα.
Ο Κωνσταντίνος Παρθένης, στον 20ο αιώνα, με επιδράσεις από
τον ευρωπαϊκό ιμπρεσιονισμό, με μαεστρία στις χρωματικές αρμονίες, παρουσιάζει ένα ελληνικό ορεινό τοπίο με δάσος ελάτων
στο βάθος του τοπίου.
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Σε άλλο πίνακά του ένα ελάφι σε δάσος ανάμεσα σε κορμούς
πανύψηλων ελάτων!

Τα έλατα σε μια σειρά από πίνακές του Ιταλού ζωγράφου
Alberto Sebastiani, ενώ είναι στολισμένα σαν χριστουγεννιάτικα,
με νιφάδες χιονιού, παρουσιάζονται – και αυτό είναι που προσφέρει ιδιαιτερότητα σε αυτή τη σειρά έργων – στο φυσικό τους
χώρο και όχι σε εσωτερικούς χώρους κτηρίων… Επομένως είναι
τα πιο …οικολογικά χριστουγεννιάτικα δέντρα!

Κλείνοντας την αναφορά μας στο δέντρο του Δεκέμβρη ας δούμε και ένα πίνακα του Ολλανδού εξπρεσιονιστή ζωγράφου Vincet
Van Gogh «Ζευγάρι και έλατο στον Κήπο των Ποιητών».

