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Ιωάννης Πολέμης (1862-1924) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παλαμάς Κωστής (1859-1943) 

«Η ελιά» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«H ελιά» 

Ευλογημένο να ‘ναι ελιά                          

το χώμα που σε τρέφει  

κι ευλογημένος ο καρπός                    

που πίνεις απ’ τα νέφη 

κι ευλογημένος τρεις φορές Αυτός 

που σ’ έχει στείλει για το λυχνάρι του 

φτωχού, για τ’ άγιου το καντήλι. 

 

«Πατρίδα τα λιοτρίβια σου» 

Πατρίδα τα λιοτρίβια σου  

δουλεύουν νύχτα μέρα                            

με του λαδιού τη μυρωδιά 

γεμίζουν τον αέρα. 

Κι είν’ οι ελιές, Πατρίδα μου 

ακούραστες γριούλες                          

με τον καρπό τους τρέφουνε 

παιδάκια και μανούλες. 

Κι είν’ οι ελιές, Πατρίδα μου 

Δέντρα ευλογημένα                              

που στέκονται στον άνεμο                         

με τα κλαδιά απλωμένα. 

 

Χωρίς τίτλο 

Γλυκόφυλλη  η ελιά τον ίσκιο διπλώνει                     

το φουντωμένο κλήμα πού και πού                                

το ψηλαφούν    οι χαμηλοί  κλώνοι                                       

γερμένοι από το βάρος του καρπού. 

Αντίκρυ, σκοτεινό το ερημοκλήσι,                             

με πόθο και μ’ αγάπη τη θεωρεί                             

γιατί το καντηλάκι που ‘χει σβήσει                             

το φως απ’ τον καρπό της λαχταρεί. 

 

«Είμαι του ήλιου η θυγατέρα 
Η πιο απ’ όλες χαϊδευτή 

Χρόνια η αγάπη του πατέρα 
Σ΄ αυτό τον κόσμο με κρατεί. 

Όσο να πέσω νεκρωμένη 
Αυτόν το μάτι μου ζητεί. 

Είμ’ η ελιά η τιμημένη 
Όπου και αν λάχει κατοικία 

Δε μ’ απολείπουν οι καρποί. 
Ως τα βαθιά μου γηρατειά, 

Δεν βρίσκω στην δουλειά ντροπή. 

Μ’ έχει ο θεός ευλογημένη, 
Και είμαι γεμάτη προκοπή. 

Είμ’ η ελιά η τιμημένη. 
 

 

Εδώ στον ίσκιο μου μ’ αποκάτω 
Ήρθ’ ο Χριστός να αναπαυθεί 

Κι ακούστηκ’ η γλυκιά λαλιά του 
Λίγο προτού να σταυρωθεί. 

Το δάκρυ του, δροσιά αγιασμένη, 
Έχει’ ς τη ρίζα μου χυθεί.                                      

Είμ’ η ελιά η τιμημένη. 

Και φως πράστατο χαρίζω 
Εγώ στην άγρια τη νύχτα. 

Τον πλούτο πα δεν τον φωτίζω, 
Συ μ’ ευλογείς φτωχολογιά. 

Κι αν απ’ τον άνθρωπο διωγμένη, 
Με φέγγω μπρος στην Παναγιά. 

Είμ’ η ελιά η τιμημένη.» 

 



 

Ανδρέας Κάλβος ( 1792- 1896) 

«Εις ελαίαν» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α 

«Σύμβολον της ειρήνης 

χαίρ’ ευσχήμων ελαία! 

Υπόθεσις της λύρας μου 

να γίνεις, με αναγκάζει 

η ευγνωμοσύνη. 

Β 

Πλουμισμένην σε βλέπω 

χρυσοκάρπιμον δένδρον. 

οι κλάδοι σου ξανθίζουσι 

και τ’ άσπρα σου άνθη 

πίπτοντα 

την γην στολίζουν. 

Γ 

Κερκυραίων είσαι πλούτος, 

κι αν του καιρού η μανία 

βάρβαρα συγχωρεί 

τον εξολοθρευμόν σου 

σ’ εσέ ’γω ελπίζω. 

Δ 

Η θεά της σοφίας 

εις τους ανθρώπους χάρισμα 

έδωσ’ εσέ, κι η Έρις 

Θεών των αθανάτων 

διά σου διελύθη. 

Ε 

Καλλιστέφανον σ’ έκραξαν 

οι αθληταί εις τα Ολύμπια 

ότι εκ σου στέφανα έπλεκον 

κι ο νικητής τα εφόρει 

Νίκης σημείον. 

 

ΣΤ 

Αι δε ρωμαίαι παρθένοι 

ξανθοπλόκαμοι κόραι 

με αειθαλείς τους βλαστούς 

σου 

αντί ρόδων εκόσμουν 

τους νεονύμφους. 

Ζ 

Ουράνιον ξύλον πάντοτε 

σ’ ενόμισαν οι αρχαίοι. 

Ο γεωργός τιμάς 

και δώρα προσαπόκτιζε 

δι’ εσέ πρεπόντως. 

Η 

Τώρ’ οι εμμανείς κι ανόητοι 

τους βλαστούς σου που η 

φύσις 

κι ο ιδρώς του εργάτου 

ανέθρεψε 

της φλογός εις θυσίαν 

άσπλαχνα κόπτουν.* 

Θ 

Ω προνόμιον μωρίας! 

Α δυστυχείς κι ασύνετοι! 

θέλει φθάσει καιρός 

που οι στεναγμοί σας μάταιοι 

θέλει απομείνουν. 

Ι 

Συ δ’ ευτύχει, ω ελαία! 

Αφθόνως τους καρπούς σου 

δίδε πάντα εις ημάς 

και ’γω ευγνωμόνως πάλιν 

θέλει σε υμνήσω.» 



Κωστής Φραγκούλης (1905-2005) 

Από το βιβλίο του  «ΤΑ ΔΙΦΟΡΑ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολάκης  Σταμάτης  

Βιβλίο με τίτλο: «Γλωσσολαογραφικά της ελιάς και του λαδιού»,  Χανιά 1982 

 

«Τα λιομαζώματα» 

Λιβάνι τάσσω του Χριστού και των αγιώ καντήλια, 

να πέψει να καρπίσουνε οι λιανολιές κι οφέτος. 

Να πάρω το σκεπάρνι μου να μπω στο δασονάρι 

Να βρώ ντεμπλάκια λυγερά, κατσούνα λιοπρινένια, 

Να πλέξω και μ’ αλυγαριά και σκίνο τα καλάθια, 

Για να μοσκομυρίζουνε σαν τσ’ όμορφες μαζώχτρες. 

Κι έχω λινάρι ασπάθιστο και λιάδια πολυεμένα, 

Να βάλω νιους για το σπαθί και γράδες στο κλωσίδι 

Και τσι μεσοκαιρίτισσες για τη λινοκορκίδα, 

Να βάλω και την αγαπώ τσ’ ανάπλες να μου φάνει, 

Όσο καιρό τσι διάζεται καλή αφορμή να βρίσκω 

Να συχνοπηγαινοέρχομαι στ’ αργαστηριού το δόσμα. 

Και σαν βραχούν τα λιόφυτα να σοδιαστεί το λάδι. 

Και χωρατάδες και σκοπούς, κι ανιώματα και γέλια 

Για ν’ αυγατίζει κι η δουλειά, να λένε συναλλήλως 

Οι ραβδιστάδες οι καλοί με τσ’ αναπλογυρίστρες 

 Και κάθε αργά στο πόρτεγο χορό να τωσε βάνω... 

 

 

 

 

 

 

«Του ραβδιστή» 

Μια χήρα δεκαχτώ χρονώ του ραβδιστή τζη λέει: 

- Τα κατσουνολοϊδια σου θα τα παραχρουσώσω, 

Να κάμω ντέμπλες μάλαμα κατσούνες με τ’ ασήμι, 

Και σένα ολόχρυσο σκουτί και τσόχινο τακίμι. 

Γιατί οντέ βγεις στη λιανολιά να τη μορφοραβδίσεις, 

Ρίχνεις την πάσα κατσουνιά βροχή μαργαριτάρια! 

Με κάθε ξιπολόϊσμα καρύδια με το μέλι. 

Κι όντο δα στέσεις ποταμό τσ’ ελιές να μου λιχνίσεις, 

Πετάς με κάθε χαχαλιά τση πόλης τα πετράδια. 

Κι οντέ κινήσει η φάμπρικα κι η πέτρα να γυρίζει 

Και παλαμίζεις τον καρπό και σφίγγεις – ω χαρώ σε! 

Δρώνει τ’ αρδάχτι που βαστάς κι η μανιβέλα τρίζει 

Το πλακωτάρι σε δειλιά κι ο μποτζαργάτης τρέμει 

Και χοχλακά ανεβάλλουσα το λάδι στη τζισβέρα. 



 

Ζερβονικολάκης Νίκος(1948- 2014) 
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ΑΡΡΗΤΩΝ ΤΡΟΠΟΙ                                                                                                     

Στην Τροπή Του Ηλίου                                                                                                         

Με Τα Φύλλα της Ελιάς 

Με της ελιάς τα φύλλα αλλάζει ο χρόνος και αναβοσβήνουν τα άστρα στα 

νερά της θάλασσας. Η Θεά των ανέμων παραστέκει κρυφά κι ο θυμός των θεών 

κυκλοφέρνει των ανθρώπων τους πόθους. Φωτιά στη φωτιά των ερώτων, που 

μηδέποτε άλλη δεν υπήρξε γλυκύτερη από κείνη του πόθου στον ίμερο.  

Στα πύραυνα της Δήμητρας καίει η φωτιά των ανθρώπων στα πάθη. Χορηγός της ζωής. 

«ΖΕΥΒΑ ΣΙΛΕΥ ΚΑΙ ΓΑΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑΙ ΦΛΟΓΕΣ ΑΓΝΑΙ» 

Ιερίγια Ανέμων! Θεά. Παμμήτειρα Φύση. Πότνια Θηρών. Ερασμία. Στων Θεών τα πόδια 

πέφτει ο κόσμος. 

ΚΝΩΣΟΣ ΔΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 

Με της ελιάς τα φύλλα σε γνωρίζω. Ένα στεφάνι στα μαλλιά φοράς κι ένα 
ασημόφυλλο στα δόντια. Κορμί των αρρήτων, με μαλλιά χυμένα στους ώμους. 

«ΗΕΛΙΟΥ ΜΗΝΗΣ Θ ΙΕΡΟΝ ΣΕΛΑΣ ΑΣΤΡΑ ΠΑΝΤΑ 

ΚΑΙ ΣΥ ΠΟΣΕΙΔΑΟ ΓΑΙΗΟΧΕ ΚΥΑΝΟΧΑΙΤΑ» 

Κυκλοτρόπος χορός των Νυμφών και των άστρων στης νύχτας το γύρισμα. Και βαθύ 
πάλι, του πελάγου το χρώμα.  

Για όλο το έργο με μουσική υπόκρουση πατήστε εδώ  
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