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Μια φορά και έναν καιρό 

κοντά σε ένα χωριό υπήρχε μια 

ελιά που έκανε πολλούς 

καρπούς! Οι άνθρωποι του 

χωριού πήγαιναν εκεί να 

μαζέψουν τις ελιές της. 



 

 

Οι χωρικοί αφού μάζευαν τις 

ελιές τις πήγαιναν στο 

ελαιουργείο και έβγαζαν το 

λάδι τους. Από τους καρπούς 

αυτής της ελιάς έπαιρνε το λάδι 

του όλο το χωριό! 



 

 

Όμως οι άνθρωποι τον 

υπόλοιπο καιρό τη ξεχνούσαν. 

Δεν πήγαιναν ποτέ να τη δουν 

και να τη φροντίσουν. 

Πήγαιναν μόνο για τις ελιές 

της. 



 

 

Δεν έλεγαν ποτέ ευχαριστώ 

για αυτά που τους έδινε. Δεν 

έλεγαν τραγούδια χαρούμενα 

όταν μάζευαν τις ελιές της, για 

να διασκεδάσει και εκείνη μαζί 

τους, απλά μόνο έπαιρναν τον 

καρπό της. 



 

 

Η ελιά αισθανόταν μόνη 

πολύ και στενοχωρημένη, 

καταλάβαινε ότι οι άνθρωποι 

δεν είχαν καθόλου σεβασμό σε 

αυτήν. 



 

Σης έλειπε η φροντίδα τους 

και έτσι από τη στενοχώρια της 

στέρεψαν οι καρποί της. Σο 

χωριό έμεινε πια χωρίς λάδι 

και ελιές, που ήταν τόσο 

αναγκαία και πολύτιμα αγαθά 

για τη διατροφή τους! 



 

Οι χωρικοί πεινούσαν, δεν 

είχαν λάδι για το φαγητό και 

το καντήλι τους! τις 

εκκλησιές τα καντηλάκια ήταν 

σβηστά. Αποφάσισαν λοιπόν 

να ζητήσουν τη βοήθεια του 

γεωπόνου, για να δουν τι έχει η 

ελιά τους. 



 

Ο γεωπόνος πήγε να δει την 

ελιά. Σην εξέτασε και δε 

μπόρεσε να καταλάβει τι είχε! 

Δεν είχε κάποια αρρώστια που 

ήξερε. Μέχρι που η ίδια η ελιά 

αποφάσισε να του πει τι έχει. 



 

Οι χωρικοί όταν τους είπε ο 

γεωπόνος τι είχε συμβεί 

αποφάσισαν να ζητήσουν 

συγγνώμη για τη συμπεριφορά 

τους. Σης υποσχεθήκαν να της 

γράψουν ένα τραγούδι και να 

στέλνουν τα παιδιά τους να 

παίζουν εκεί γύρω της, για να 

έχει συντρόφια και να μην 

αισθάνεται ποτέ μόνη! 



 

Επίσης υποσχέθηκαν να τη 

φροντίζουν, να την αγαπούν, 

να τη σέβονται και μια μέρα 

κάθε χρόνο να την αφιερώνουν 

σε αυτή! Θα έκαναν τη γιορτή 

της ελιάς τιμώντας τον 

πολύτιμο καρπό – θησαυρό της 

και την ίδια. 



 

Έκατσαν λοιπόν όλοι μαζί 

και έγραψαν το τραγούδι της: 

Η ΕΛΙΑ 

Δεντράκι ευλογημένο 

και πάντα φουντωτό, 

με τις ελιές γεμάτο, 

είναι μες στον αγρό. 

Λαδάκι για φαγάκι, 

θα γίνουν οι ελιές 

και φωτεινό καντήλι, 

θα ανάβουν οι εκκλησιές! 



 

Η ελιά ήταν τώρα πολύ 

ευτυχισμένη. υγχώρεσε τους 

χωρικούς και τους έδωσε ξανά 

τις ελιές της. 

Έτσι έζησαν όλοι καλά και 

εμείς καλύτερα! 
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