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 Οδυσσέας Ελύτης  1911-1996 

 
Ο Οδυσσέας Ελύτης (Οδυσσέας Αλεπουδέλλης), ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες 
ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής γενιάς του '30. Διακρίθηκε το 1960 με το Κρατικό Βραβείο 
Ποίησης και το 1979 με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο δεύτερος και τελευταίος μέχρι σήμερα 
Έλληνας που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Γνωστότερα ποιητικά του έργα είναι τα Άξιον Εστί, 
Ήλιος ο πρώτος, Προσανατολισμοί κ.α. Διαμόρφωσε ένα προσωπικό ποιητικό ιδίωμα και 
θεωρείται ένας από τους ανανεωτές της ελληνικής ποίησης. Πολλά ποιήματά του μελοποιήθηκαν, 
ενώ συλλογές του έχουν μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε πολλές ξένες γλώσσες. Το έργο του 
περιλάμβανε ακόμα μεταφράσεις ποιητικών και θεατρικών έργων. Υπήρξε μέλος της Διεθνούς 
Ένωσης Κριτικών Έργων Τέχνης και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κριτικής, Αντιπρόσωπος στις 
Rencontres Internationales της Γενεύης και Incontro Romano della Cultura της Ρώμης. 

Ο Οδυσσέας Ελύτης αποτέλεσε έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της λογοτεχνικής γενιάς 
του '30, ένα από τα χαρακτηριστικά της οποίας υπήρξε το ιδεολογικό δίλημμα ανάμεσα στην 
ελληνική παράδοση και τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Ο ίδιος ο Ελύτης χαρακτήριζε τη δική του 
θέση στη γενιά αυτή ως παράξενη σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Από το ένα μέρος ήμουνα ο 
στερνός μιας γενιάς, που έσκυβε στις πηγές μιας ελληνικότητας, κι απ' την άλλη ήμουν ο πρώτος 
μιας άλλης που δέχονταν τις επαναστατικές θεωρίες ενός μοντέρνου κινήματος». Το έργο του έχει 
επανειλημμένα συνδεθεί με το κίνημα του υπερρεαλισμού, αν και ο Ελύτης διαφοροποιήθηκε νωρίς 
από τον «ορθόδοξο» υπερρεαλισμό που ακολούθησαν σύγχρονοί του ποιητές, όπως ο Ανδρέας 
Εμπειρίκος, ο Νίκος Εγγονόπουλος ή ο Νικόλαος Κάλας. Επηρεάστηκε από τον υπερρεαλισμό και 
δανείστηκε στοιχεία του, τα οποία ωστόσο αναμόρφωσε σύμφωνα με το προσωπικό του ποιητικό 
όραμα, άρρηκτα συνδεδεμένο με το λυρικό στοιχείο και την ελληνική λαϊκή παράδοση. Οι επιρροές 
από τον υπερρεαλισμό διακρίνονται ευκολότερα στις δύο πρώτες ποιητικές συλλογές του 
Προσανατολισμοί (1940) και Ήλιος ο πρώτος (1943). 

Μία από τις κορυφαίες δημιουργίες του υπήρξε το ποίημα Το Άξιον Εστί (1959), έργο με το οποίο ο 
Ελύτης διεκδίκησε θέση στην εθνική λογοτεχνία, προσφέροντας ταυτόχρονα μία «συλλογική 
μυθολογία» και ένα «εθνικό έργο». Η λογοτεχνική κριτική υπογράμμισε την αισθητική αξία του, 
καθώς και την τεχνική του αρτιότητα. Η γλώσσα του επαινέθηκε για την κλασική ακρίβεια της 
φράσης, ενώ η αυστηρή δόμησή του χαρακτηρίστηκε ως άθλος που «δεν αφήνει να διαφανεί 
πουθενά ο παραμικρός βιασμός της αυθόρμητης έκφρασης».  

Τα έργα 
http://www.sansimera.gr/biographies/557 
http://www.elytis.edicypages.com/en 
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=9 
http://tomonogramma.blogspot.it/p/blog-page.html 
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Από τα Κολάζ του Οδυσσέα Ελύτη. 

Μικρές Κυκλάδες (1972).    

Μαρίνα. 

Δώσε μου δυόσμο να μυρίσω 

    λουίζα και βασιλικό 

Μαζί μ' αυτά να σε φιλήσω 

    και τι να πρωτοθυμηθώ 

Τη βρύση με τα περιστέρια 

    των Αρχαγγέλων το σπαθί 

Το περιβόλι με τ' αστέρια 

    και το πηγάδι το βαθύ 

Τις νύχτες που σε σεργιανούσα 

    στην άλλη ν άκρη τ' ουρανού 

Και ν' ανεβαίνεις σε θωρούσα 

    σαν αδελφή του Αυγερινού 

    Μαρίνα πράσινό μου αστέρι 

Μαρίνα φως του Αυγερινού 

    Μαρίνα μου άγριο περιστέρι 

και κρίνο του καλοκαιριού. 

Του μικρού βοριά. 

 
Του μικρού Βοριά παράγγειλα 

 

    να 'ναι καλό παιδάκι 

Μη μου χτυπάει πορτόφυλλα 

 

    και στο παραθυράκι 

 

Γιατί στο σπίτι που αγρυπνώ 

 

    η αγάπη μου πεθαίνει 

Και μες στα δάκρυα την κοιτώ 

 

    που μόλις ανασαίνει 

 

Με πιάνει το παράπονο 

 

    γιατί στον κόσμο αυτόνα 

Τα καλοκαίρια τα 'χασα 

 

    κι έφτασα στο χειμώνα 

 

Σαν το καράβι που άνοιξε 

 

    τ' άρμενα κι αλαργεύει 

θωρώ να χάνονται οι στεριές 

 

    κι ο κόσμος λιγοστεύει 

 

Γεια σας περβόλια γεια σας ρεματιές 

 

    γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές 

 

Γεια σας οι κάβοι κι οι ξανθοί γιαλοί 

    γεια σας οι όρκοι οι παντοτινοί.
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Το Άξιον Εστί. ι΄(1959) 
 
Tης αγάπης αίματα * με πορφύρωσαν 

Kαι χαρές ανείδωτες * με σκιάσανε 

Oξειδώθηκα μες στη * νοτιά 

* των ανθρώπων 

Mακρινή Mητέρα * Pόδο μου Aμάραντο 

Στ' ανοιχτά του πέλαγου * με καρτέρεσαν 

Mε μπομπάρδες τρικάταρτες * και μου ρίξανε 

Aμαρτία μου νά ’χα * κι εγώ 

* μιαν αγάπη 

Mακρινή Mητέρα * Pόδο μου Aμάραντο 

 

 

Ήλιος ο πρώτος (1943)  Σώμα του καλοκαιριού 

 
Πάει καιρός που ακούστηκεν η τελευταία βροχή 

Πάνω από τα μυρμήγκια και τις σαύρες 

Τώρα ο ουρανός καίει απέραντος 

Τα φρούτα βάφουνε το στόμα τους 

Της γης οι πόροι ανοίγουνται σιγά σιγά 

Και πλάι απ' το νερό που στάζει συλλαβίζοντας 

Ένα πελώριο φυτό κοιτάει κατάματα τον ήλιο! 

 

Ποιος είναι αυτός που κείτεται στις πάνω αμμουδιές 

Ανάσκελα φουμέρνοντας ασημοκαπνισμένα ελιόφυλλα 

Τα τζιτζίκια ζεσταίνονται στ' αυτιά του 

Τα μυρμήγκια δουλεύουνε στο στήθος του 

Σαύρες γλιστρούν στη χλόη της μασχάλης 

Κι από τα φύκια των ποδιών του αλαφροπερνά ένα κύμα 

 

Σταλμένο απ' τη μικρή σειρήνα που τραγούδησε: 

 

Ω σώμα του καλοκαιριού γυμνό καμένο 

Φαγωμένο από το λάδι κι από το αλάτι 

Σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς 

Μεγάλο ανέμισμα της κόμης λυγαριάς 

Άχνα βασιλικού πάνω από το σγουρό εφηβαίο 

Γεμάτο αστράκια και πευκοβελόνες 

Σώμα βαθύ πλεούμενο της μέρας! 

 

Έρχονται σιγανές βροχές ραγδαία χαλάζια 

Περνάν δαρμένες οι στεριές στα νύχια του χιονιά 

Που μελανιάζει στα βαθιά μ' αγριεμένα κύματα 

Βουτάνε οι λόφοι στα πηχτά μαστάρια των νεφών 

 

Όμως και πίσω απ' όλα αυτά χαμογελάς ανέγνοια 

Και ξαναβρίσκεις την αθάνατη ώρα σου 

 

Όπως στις αμμουδιές σε ξαναβρίσκει ο ήλιος 

 

Όπως μες στη γυμνή σου υγεία ο ουρανός. 
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 Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, 1979. 
 
 

 
 

Ο μικρός Ναυτίλος (1985) 

                                               II 

Κατοίκησα μια χώρα που 'βγαινε από την άλλη, την πραγματική, 

όπως τ' όνειρο από τα γεγονότα της ζωής μου. Την είπα κι αυτήν 

Ελλάδα και τη χάραξα πάνω στο χαρτί να τηνε βλέπω. Τόσο λίγη 

έμοιαζε· τόσο άπιαστη. 

 

Περνώντας ο καιρός όλο και τη δοκίμαζα: με κάτι ξαφνικούς σει- 

σμούς, κάτι παλιές καθαρόαιμες θύελλες. Άλλαζα θέση στα πράγμα- 

τα να τ' απαλλάξω από κάθε αξία. Μελετούσα τ' Ακοίμιστα και την 

Ερημική ν' αξιωθώ να φκιάνω λόφους καστανούς, μοναστηράκια, 

κρήνες. Ως κι ένα περιβόλι ολόκληρο έβγαλα γιομάτο εσπεριδοει- 

δή που μύριζαν Ηράκλειτο κι Αρχίλοχο. Μα 'ταν η ευωδία τόση που 

φοβήθηκα. Κι έπιασα σιγά σιγά να δένω λόγια σαν διαμαντικά να 

την καλύψω τη χώρα που αγαπούσα. Μην και κανείς ιδεί το κάλλος. 

'Ή κι υποψιαστεί πως ίσως δεν υπάρχει. 
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H περίφημη φωτογραφία της γενιάς του ’30. H «ιστορική φωτογράφιση» έλαβε χώρα στο σπίτι του Γιώργου Θεοτοκά. Όρθιοι: 

Θανάσης Πετσάλης, Hλίας Bενέζης, Oδυσσέας Eλύτης, Γιώργος Σεφέρης, Αντρέας Kαραντώνης, Στέλιος Ξεφλούδας και Γιώργος 

Θεοτοκάς. Kαθισμένοι: Άγγελος Tερζάκης, K. Θ. Δημαράς, Γιώργος Kατσίμπαλης, Kοσμάς Πολίτης και Ανδρέας Eμπειρίκος. 

 

 

    


