
  
 

 Είλαη δεληρηά ποιιά ζηε γες, ζαλ ηελ ειηά δελ είλαη,  
 Βρέτεη, τηολίδεη, ιηάδεηαη κα πάληα δροζερή’λαη. 

 

   

Τν δέληξν ηεο ειηάο θαη ν επινγεκέλνο θαξπόο ηνπ από ην παξειζόλ  σο ζήκεξα  

είλαη ζύκβνια ηεο γλώζεο, ηεο εηξήλεο, ηεο πγείαο θαη ηεο δύλακεο. 

Οπσο καξηπξνύλ ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα αιιά θαη νη ηζηνξηθέο πεγέο, ε ηζηνξία ηεο  

Κξήηεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην δέληξν ηεο ειηάο θαη κε ην βαζηθό πξντόλ ηεο, ην  

ιάδη.  

Οη πξώηνη θάηνηθνη ηεο Κξήηεο, πηζηεύεηαη όηη ζπλέιεγαλ θαη έηξσγαλ επθαηξηαθά  

καδί κε άιινπο θαξπνύο θαη θαξπνύο αγξηειηάο  ήδε από ηε λενιηζηθή πεξίνδν (6000 -    

3000 π.Χ.).  

Αξγόηεξα νη Κξήηεο αξρίδνπλ λα ηελ θαιιηεξγνύλ θαη λα ηελ εθκεηαιιεύνληαη ζπζηεκαηηθά.  

Τα κλεκεηαθά δέλδξα ειηθίαο 3000-5000 εηώλ πνπ ππάξρνπλ αθόκε θαη ζήκεξα ζε δηάθνξα 
ζεκεία ηνπ λεζηνύ επηβεβαηώλνπλ πιήξσο ην γεγνλόο απηό. 

Σήκεξα ζηελ Κξήηε ππάξρνπλ ρηιηάδεο ειαηόδεληξα θαη πνιιέο νηθνγέλεηεο βαζίδνπλ ηελ 
νηθνλνκηθή ηνπο δσή ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. Τν κεζνγεηαθό θιίκα ηνπ λεζηνύ, νη εηδηθέο 
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα νη ειηόινπζηεο κέξεο όρη κόλν ηνπ θαινθαηξηνύ 
αιιά θαη ηνπ θζηλνπώξνπ, ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο ηνπηθήο έξεπλαο 
θαη ε αγάπε ησλ Κξεηηθώλ γηα ηελ ειηά θαη ην ιάδη, πέηπραλ κηα ζεακαηηθή βειηίσζε ζην 
επίπεδν ηεο πνηόηεηαο ηνπ ιαδηνύ θαζηζηώληαο ην πξντόλ πςειήο πνηόηεηνο κε θίλν 
άξσκα θαη ππέξνρε γεύζε. 

   

 

 

 

Πέξα όκσο από ηα νηθνλνκηθά νθέιε, ην δέληξν ηεο ειηάο ιαηξεπόηαλ σο ηεξό θαη ην ιάδη 
εθηόο από πξνζθνξά ζηνπο Θενύο θαη ζηνπο λεθξνύο ρξεζίκεπε αθόκα ζηελ ηαηξηθή, ζηνλ 
αζιεηηζκό θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή σο πξντόλ βαζηθό γηα ηε δηαηξνθή. 

Οη αξραίνη Έιιελεο θαηά ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο ζηεθάλσλαλ ηνπο Οιπκπηνλίθεο    

«θόηηλν» ζηεθάλη από θιαδηά πνπ θνβόηαλ πάληα από ηελ ίδηα αγξηειηά ηε γλσζηή   

«θαιιηζηέθαλν». Αξγόηεξα  ζηνπο Παλαζελατθνύο αγώλεο , ην έπαζιν ησλ ληθεηώλ  

ήηαλ ακθνξείο δηαθνζκεκέλνη εμσηεξηθά, γεκάηνη κε ειαηόιαδν πνπ πξνεξρόηαλ από  

ηηο Μνξίεο (Ιεξέο) ειηέο ηεο Αζήλαο.  

Σηε Μηλσηθή Κξήηε κεηά ην 2000 π.Χ. ε Ειηά θαηαιακβάλεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ 
αλαθηνξηθή νηθνλνκία ηεο Κλσζνύ από όπνπ ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκία θαη 
ηε δσή ηεο Μπθελατθήο Ειιάδαο.  

 

 

Έηζη πάλσ από 95% ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ παξάγεηαη ζηελ Κξήηε αλήθεη ζηελ πςειόηεξε 
πνηνηηθή θαηεγνξία ηνπ "Έμηξα Παξζέλνπ" θαη αλαγλσξίδεηαη επίζεκα από δηεζλείο 
νξγαληζκνύο, επηζηήκνλεο θύξνπο αιιά θαη εηδηθνύο γεπζηγλώζηεο. Τν  Κξεηηθό ειαηόιαδν 
έρεη επηηύρεη πιεζώξα δηεζλώλ βξαβείσλ  θαη άιιεο αλαγλσξίζεηο ζε επίζεκνπο δηεζλείο 
θαη παγθόζκηνπο δηαγσληζκνύο. Απηό θάλεη ηνπο Κξεηηθνύο λα θακαξώλνπλ θαη λα 
ηξαγνπδνύλ : Καη ζ' άιιοσς ηόποσς βγάλοσζη ιάδη,  
                      θη εγώ ζφρώ ηο 
                      κα ότη ζαλ ηο θρεηηθό 
                      ποσ 'λαη ζηολ θόζκο πρώηο 
 
 

 

  



   

 
Τα ηειεπηαία ρξόληα ε δηεζλήο ηαηξηθή θαη δηαηηνινγία ζπζηήλνπλ ην ειαηόιαδν  σο 
απαξαίηεην πξντόλ δηαηξνθήο γηα ηελ εμαζθάιηζε πγείαο θαη καθξνδσίαο. 
Η πεξίθεκε κειέηε ησλ επηά ρσξώλ, ηελ νπνία ζρεδίαζε ν Anzel Keys, όηαλ δεκνζηεύ- 
ηεθε ην 1980 απνθάιπςε, όηη ην επίπεδν πγείαο ησλ Κξεηηθώλ ήηαλ ην θαιύηεξν ζηνλ 
θόζκν. Οη θαξθίλνη θαη ηα θαξδηαγγεηαθά ήηαλ ζπάληα, αθνύ νη νθεηιόκελνη  ζε απηά  
ζάλαηνη ήηαλ κόλν 9 αλά 100.000 άηνκα ζηελ Κξήηε ,έλαληη 466 ζηελ Φηιαλδία. Κη απηό 
απνδείρηεθε όηη νθεηιόηαλ ζηελ δηαηξνθή ησλ Κξεηηθώλ πνπ έρεη ζαλ θύξην ζπζηαηηθό  
ηεο ην ειαηόιαδν. Να ινηπόλ, πνην είλαη ην κπζηηθό ηεο καθξνδσίαο ησλ Κξεηηθώλ! 

  Τν ιέλε θαη νη ίδηνη: Ποσ ηρώεη ιάδη θαη υφκί θαη ιαδφηό πηηάρη  
                                 δελ ηοσ επηάλοσ οη ζαχηηές ηοσ ταροκαθειάρε 

 

ΕΠΗΜΕΛΕΙΑ- 

 ΑΝΤΩΝΙΑ- ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ 

  

 



  
 

 
 

 

  
 

   

    

   

 

 

Από ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ζέκα «Η ΕΛΙΑ» πνπ έδσζαλ νη ιηιηπνύηεηνη 
καζεηέο ηεο ΟΜΟΝΟΙΑΣ ζηελ απνραηξεηηζηήξηα γηνξηή πνπ δηνξγάλσζε ε 
Αδειθόηεηα ην Μάτν. 

 

 


