Η Ιστορία της Ελιάς και του λαδιού*
Το δέντρο της ελιάς είναι στενά συνδεδεμένο με την ιστορία της
Μεσογείου. Το ήπιο κλίμα που επικρατεί στο χώρο αυτό ευνόησε
τη διάδοση και καλλιέργειά της. Από τα προϊστορικά χρόνια η ελιά
συμβιώνει με τους λαούς που κατοίκησαν τη Μικρά Ασία, τη
Συρία, και την Παλαιστίνη, τον Ελλαδικό χώρο και την Κύπρο, την
Ιταλία και τη Σικελία, την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Νότια Γαλλία
και τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
Πρόσφατες έρευνες στα νησιά του Αιγαίου αποκάλυψαν φύλλα
ελιάς ηλικίας 60.000 ετών. Σαν αυτοφυές δέντρο η αγριελιά πρωτοεμφανίστηκε στην ανατολική
Μεσόγειο. Η καλλιέργεια της ήμερης ποικιλίας που δίνει το
λάδι τοποθετείται γύρω στο 3.500 π.Χ. Σχετίζεται με την
καλλιέργεια της γης, που ξεκίνησε από τον ευρύτερο χώρο της
Μέσης Ανατολής.
Για την παραγωγή του λαδιού από τη σύνθλιψη των καρπών
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά λίθινοι τριπτήρες, γουδιά και
χειρόμυλοι, όμοιοι με αυτούς της άλεσης των σιτηρών.
Οι Φοίνικες, λαός της ανατολικής Μεσογείου, διέδωσαν πιθανότατα την καλλιέργεια της ελιάς
στην Κρήτη και στα παράλια της Ελλάδος και οι Έλληνες αργότερα στους λαούς της Δυτικής
Μεσογείου.
Η "Olea Europea", η ελιά των ελαιοπαραγωγών χωρών της
Ευρώπης, της Ελλάδος, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της
Γαλλίας, με τα προϊόντα της, τις μαύρες και πράσινες ελιές
και το πολύτιμο για τη διατροφή ελαιόλαδο, το υγρό χρυσάφι
(al-zait) των Αράβων, στηρίζει την οικονομία και το εμπόριο
των λαών που έζησαν ή ζούσαν στην σκιά της.
Τα υποπροϊόντα της ελιάς, από τους αρχαίους χρόνους
χρησιμοποιούνται στο χώρο της φαρμακευτικής και του καλλωπισμού. Ακόμη και η υγιεινή του
σώματος γινόταν αρχικά με το λάδι και αργότερα με το σαπούνι. Για τον φωτισμό
χρησιμοποιούσαν στα λυχνάρια λάδι και για τη θέρμανση τον πυρήνα των καρπών της ελιάς. Το

γερό της ξύλο χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα για την κατασκευή εργαλείων, επίπλων και
σαν οικοδομικό υλικό. Επιπλέον το φύλλωμά της αποτελεί πολύτιμο λίπασμα.
Η ελιά, σύμβολο της ειρήνης και έπαθλο των νικητών στους Ολυμπιακούς αγώνες, δώρο της
Αθηνάς, της Θεάς της Σοφίας, στην ίδρυση της πόλης των Αθηνών, επηρέασε με το πέρασμα
του χρόνου τα έθιμα, τις παραδόσεις, τα τραγούδια, τις εικαστικές τέχνες, τις τέχνες του λόγου,
τη λατρεία των θρησκειών όλων των λαών που συνδέονται μαζί της.
Η ασημοπράσινη παρουσία της σφραγίζει το μεσογειακό τοπίο και ένας ιδιαίτερος πολιτισμός, ο
πολιτισμός της ελιάς, καταγράφεται στον ευρύτερο αυτό γεωγραφικό χώρο, συνδέοντας τους
πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν εκεί στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορία της.
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