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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 

Την πρώτη φορά που συγκεντρωθήκαμε σαν ομάδα, κοινή ήταν η διαπίστωση 

μίας κάποιας αμηχανίας σχετικά με το θέμα με το οποίο θα ασχολούμασταν. Έπρεπε 

να διερευνήσουμε τα «θέλω» μας, τις επιθυμίες μας, τι είναι αυτό που μας συναρπάζει 

περισσότερο.  Αρχικός προσανατολισμός στάθηκαν τα ήθη-έθιμα και οι παραδόσεις 

της περιοχής μας. Στην πορεία σκεφτήκαμε να δώσουμε στο πρόγραμμά μας μία 

ποιητική νότα και να κάνουμε κάποιες λογοτεχνικές διαδρομές στη γενιά του’ 30 και 

ακόμα πιο πίσω στην Επτανησιακή Σχολή. Επίσης δια μέσου της λογοτεχνικής 

αναζήτησης και με τον οίστρο που άρχισε να εμπνέει μαθητές και καθηγητές , 

σκεφτήκαμε να ανατρέξουμε στην Ευρώπη, να μελετήσουμε κάποια λογοτεχνικά 

ρεύματα (συμβολισμός-σουρεαλισμός-ρομαντισμός) αναζητώντας τα ίχνη που 

άφησαν στους ποιητές της Γενιάς του’ 30 και στον προγενέστερο βέβαια Σολωμό όταν 

αυτός πρωτοξεκινούσε την ποιητική του διαδρομή. 

    Το ταξίδι ήταν δύσκολο και κουραστικό για όλους μας. Υπήρχε όμως κάτι που 

αναπλήρωνε κάθε δυσκολία μας. Ήταν το μεράκι και το κέφι των μαθητών να μάθουν,  

και των καθηγητών να προσφέρουν ακούραστα γνώσεις. Μέσα απ’ αυτό το ταξίδι δεν 

έμαθαν μόνο οι μαθητές. Το πνεύμα της μαθητείας διέκρινε και τους καθηγητές. 

    Με μεταφορικό μέσο τη φαντασία μας, ταξιδέψαμε όλοι μαζί στην εποχή του 

Διονύσιου Σολωμού και στη Ζάκυνθο, στο Γιάννη Ρίτσο και την Μονεμβασιά, στη 

Μικρά Ασία του Γεωργίου Σεφέρη, και στο Ηράκλειο της Κρήτης — τόπος γέννησης 

του Οδυσσέα Ελύτη. 

    Κύριο μέλημά μας ήταν η σοβαρότητα στη συγκέντρωση του υλικού και η 

υπευθυνότητα στην καταγραφή του. Οι ομάδες των μαθητών ήταν τέσσερεις — όσοι 

και οι ποιητές. Όλες οι ομάδες δούλεψαν με γνώμονα την ευγενή άμιλλα. 

Συνεργάστηκαν σε μεγάλο βαθμό και είχαν πάντα δίπλα τους τρεις καθηγητές-

συντονιστές του προγράμματος. 

    Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές εργάζονταν μετά την λήξη των μαθημάτων 

και αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο πρέπει να τους 

ευχαριστήσουμε. Το πρόγραμμα, στάθηκε ένα μάθημα για όλους μας όχι μόνο 

καθαρό επιστημονικό αλλά και με παιδαγωγικές προεκτάσεις εφόσον καθ’ οδόν 

διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά κρύβουν μέσα τους πολλές δυνατότητες εν υπνώσει αλλά 

και ταλέντα τα οποία δοθείσης της ευκαιρίας μπορούν να ξεδιπλωθούν και να 
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αναπτυχθούν. Τα παιδιά εκφράστηκαν, εξωτερίκευσαν τον εσωτερικό τους κόσμο, 

ζωγράφισαν, αγάπησαν περισσότερο την ποίηση, καλλιέργησαν την φιλαναγνωσία 

γενικότερα. Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι οι μαθητές μπορούν να δώσουν πολλά 

αν κάποιος τους προσέξει, τους δώσει την δέουσα σημασία και καταφέρει να τα 

εμπνεύσει. Ελπίζουμε πως τα καταφέραμε και τους ευχαριστούμε και εμείς γι αυτό. 

    Στο τέλος θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς 

Σπηλιωπούλου Σοφία, Δαουλτζή Κωνσταντίνο και Βλασσοπούλου Ευαγγελία για την 

αμέριστη βοήθειά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

1.1. ΣΧΕΔΙΟ        ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-

ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ: Η ζωή το έργο και η δράση των ποιητών Γιάννη  Ρίτσου, Γιώργου 

Σεφέρη , Οδυσσέα Ελύτη και Διονυσίου Σολωμού 

Επίδραση  από Γαλλική ποίηση και Ευρωπαϊκό διαφωτισμό. 

Σχέση των ποιητών με τον υπερρεαλισμό 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Φεβρουάριος –Μάιος 2014 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Βλασσοπούλου Ελένη  ΠΕ05 - Γαλλικών 

Τσαρούχα Χριστίνα  ΠΕ02 - Φιλόλογος 

Τσατσούρη Νίκη  ΠΕ02 – Φιλόλογος 

 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ανδριακοπούλου  Αλεξάνδρα 

Γρηγοριάδη Αγγελική 

Γεωργοπούλου Νεκταρία 

Γούλας Νίκος 

Ζαβού Αικατερίνη 

Καννά Δήμητρα 



7 
 

Κατσιγιάννη Φωτεινή 

Κατσιγιάννη Ανδριάννα 

Κουτσοκώστα Ελενη 

Κορφοξυλιώτη Μαρία 

Mανωλοπούλου Μελίνα 

Μαρμαγκά Δανάη 

Μεταξάς Κωνσταντίνος 

Μπούμπουκας Ανδρέας 

Νικολακοπούλου Βασιλική 

Ντάσιου Ειρήνη 

Πολύζος Χριστόφορος 

Πλώτα Βασιλική 

Σολωμού Δανάη 

Σπυροπούλου Αγγελική 

Σκόνδρας Ανδρέας 

Σταμοπούλου Σήλια 

Τζουραμάνης Σπύρος 

Τζημίκου Μελπομένη 

Χριστόπουλος Νίκος 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ανδριακοπούλου Αλεξάνδρα 

Γεωργοπούλου Νεκταρία 

Γρηγοριάδη Αγγελική 
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Ζαβού Αικατερίνη 

Καννά Δήμητρα 

Κατσιγιάννη Ανδριάννα 

Κατσιγιάννη Φωτεινή 

Κορφοξυλιώτη Μαρία 

Κουτσοκώστα Ελένη 

Μανωλοπούλου Μελίνα 

Μαρμαγκά Δανάη 

Μεταξάς Κωνσταντίνος 

Μπούμπουκα Ανδρέας 

Ντάσιου Ειρήνη 

Πλώτα Βασιλική 

Σολωμού Δανάη 

Σπυροπούλου Αγγελική 

Σταμοπούλου Σήλια  

Τζημίκου Μελπομένη 
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1.2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ 

 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τους ποιητές μέσα από τη ζωή και το έργο τους 

 Να έρθουν σε επαφή με τα λογοτεχνικά ρεύματα και να οικοδομήσουν έναν 

τρόπο σκέψης και προσέγγισης της ποίησης, να έρθουν σε επαφή με το 

project  και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. 

 Να μάθουν για τη σχέση και την επιρροή Γάλλων εκπροσώπων των 

Γραμμάτων & Τεχνών στους Έλληνες ποιητές. 

 Να γνωρίσουν τη τεχνική των Calligrammes και των Petits livres. 

 

 

ΗΘΙΚΟΙ 

 

 Να ενισχύσουν την υπευθυνότητα, την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, την 

προσωπικότητα και την ικανότητα τους για την υιοθέτηση θετικών τρόπων 

ζωής. 

 Να   αναπτύξουν δεξιότητες, να κοινωνικοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν 

με την ανάληψη πρωτοβουλίας, ώστε να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση 

και στην παραγωγή γνώσης. 

 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 

 

 Να   ευαισθητοποιηθούν  γύρω από την λογοτεχνία, την ποίηση και την 

μελοποίησή της και  να  αποκτήσουν  μία θετική στάση απέναντι  στην ποίηση 

και τη λογοτεχνία, διότι μέσω αυτής μπορεί να αποκατασταθεί η επαφή τους 

ανάμεσα στην αίσθηση, την ευαισθησία, τη φαντασία και τις νοητικές 

ικανότητες. 
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1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Έχοντας ως βασική αρχή ότι οι μαθητές δεν μαθαίνουν  όλοι με τον ίδιο τρόπο και 

πρέπει να είναι <παραγωγοί> και όχι <καταναλωτές> της γνώσης προσπαθήσαμε 

μέσα  από διάφορες διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές, να δουλέψουμε στο 

πολιτιστικό πρόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω: 

 Χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες εργασίας, έτσι ώστε να μπορούν να 

δουλέψουν όλοι από κοινού. 

 Επισκεφτήκαμε τη βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. στην Πάτρα. 

 Επισκεφτήκαμε πολλές φορές τη βιβλιοθήκη που διαθέτει το σχολείο μας. 

 Αναζητήσαμε υλικό στο διαδίκτυο και  

 Χρησιμοποιήσαμε πολλάκις  οπτικοακουστικό υλικό. 

 

 

 

 

ΟΟΟΟΟ---:-;φφ- 
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1.4.  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ—ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ - ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Βλασσοπούλου Ε. –Τσαρούχα Χ. - Τσατσούρη Ν. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Διάλεξα να συμμετέχω στο πρόγραμμα αυτό διότι 

 

     μου αρέσει η ποίηση και οι συγκεκριμένοι ποιητές 

     μου αρέσει να δουλεύω  ομαδικά 

     πιστεύω ότι θα με βοηθήσει στο λύκειο 

    θα πάω εκδρομή 

    θα μάθω καινούργια πράγματα 

    θα συνδυάσω τα μαθήματα της ελληνικής λογοτεχνίας και των γαλλικών 

 

2. Έχεις συμμετάσχει σε άλλα προγράμματα ; 

    Ναι                                                        Όχι 

 

Αν ναι σε ποιά ; 

    Περιβαλλοντικά                       Πολιτιστικά                       Ευρωπαϊκά 

 

3. Θα ήθελα να γίνονται προγράμματα στο σχολείο μου 

      Ναι                                                      Όχι 

 

4. Γνωρίζω τους ποιητές με τους οποίους θα ασχοληθώ 

      Ναι                                                      Όχι                             Κάποιους  

 

5. Ακούω μελοποιημένη  ποίηση 

      Ναι                                                      Όχι 

 

6. Η συμβολή τέτοιων προγραμμάτων στη μελέτη και γνώση της ποίησης είναι 

      Σημαντική                                         καθόλου σημαντική 

 

7. Πιστεύω πως θα μάθω περισσότερα και θα αγαπήσω την ποίηση αν 

      Διαβάζω βιβλία 

      Συμμετέχω σε εκδηλώσεις ποιητικού περιεχομένου 

       Συμμετέχω σε πολιτιστικά προγράμματα  

 

8. Από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα αυτό περιμένω να μάθω 

       Για τη ζωή και το έργο των  συγκεκριμένων  ποιητών 

       Για την επιρροή ευρωπαϊκών λογοτεχνικών ρευμάτων 

      Πώς να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών 
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      Να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου 

       Πώς να δημιουργώ και να παρουσιάζω μια εργασία 

       Πώς να κάνω έρευνα 

       Πως συνδυάζονται δυο μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος 
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1.5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

Ημερομηνία 
συνάντησης ομάδων 

 Θέματα 

5-2-2014 Σύσταση ομάδας. Γνωριμία των μελών της. Συζήτηση 
για το πολιτιστικό πρόγραμμα. Ορισμός  θέματος και 
υποθεμάτων. 

12-2-2014 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με το 
πρόγραμμα και τα κίνητρα που τους ώθησαν στο να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και τι προσδοκούν 
από αυτό. 

20-2-2014 Αναζήτηση μέσα από το διαδίκτυο πληροφοριών  για τη 
ζωή του κάθε ποιητή. Η κάθε ομάδα δούλεψε ξεχωριστά 
στο να συλλέξει υλικό. 

26-2-2014 Εργογραφία . Αναζήτηση , συζήτηση   και επιλογή 
κάποιων έργων που θα μελετηθούν διεξοδικά από κάθε 
ομάδα. Σχολιασμός και κριτική  των έργων. 

5-3-2014 Παρακολούθηση βίντεο με θέμα <<Υπερρεαλισμός >> και 
την επίδραση που άσκησε στην Ευρώπη και μετά στην 
Ελλάδα. Συζήτηση και για τα άλλα λογοτεχνικά ρεύματα 
(Συμβολισμός , Ρομαντισμός). 

9-3-2014 Επίσκεψη με την ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος 
στην βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π . Ξενάγηση στο χώρο 
αναζήτηση  και συγκέντρωση υλικού για τους 4 ποιητές. 

18-3-2014 Συζήτηση των ομάδων για την μέχρι τώρα πορεία των 
εργασιών τους  και παρουσίαση της μέχρι ώρας  δουλειάς 
των μαθητών. 

19-3-2014 Βιογραφία-  εργογραφία, αναζήτηση στοιχείων από 
βιβλία στα έργα των  4 ποιητών. Επτανησιακή σχολή 
και Γενιά του 1930 

26-3-2014 Σχολιασμός και κριτική των έργων κάθε ποιητή . 
Παρουσίαση  των εργασιών από δύο ομάδες και 
σχολιασμός και συζήτηση πάνω στα όσα παρουσιάστηκαν 
από τις ομάδες. 

2-4-2014 Συζήτηση για τα λογοτεχνικά ρεύματα. Παρουσίαση 
εργασιών  των  άλλων δύο  ομάδων  και  σχολιασμός και 
συζήτηση  πάνω  στις εργασίες των ομάδων. Δημιουργία 
1ου  calligramme για το ποίημα του Ελύτη  Του Αιγαίου. 

9-4-2014 Απεργία (μη διεξαγωγή συνάντησης της Πολιτιστικής 
Ομάδας) 

30-4-2014 Εκτενέστερη αναφορά στην Επτανησιακή Σχολή και στη 
Γενιά του 1930. Κριτικές στα έργα των: Σολωμού, Ρίτσου , 
Σεφέρη και Ελύτη. Δημιουργία 2ου  calligramme για το 
ποίημα του Ελύτη  Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. 

7-5-2014 Επισκόπηση όλων όσων πραγματοποιήθηκαν από τις 
ομάδες. Παρουσίαση  έργων  ζωγραφικής  από κάποιους 
μαθητές. Μιλήσαμε για τα petits  livres. 
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14-5-2014 Βιογραφίες των ποιητών στα Γαλλικά και δημιουργία των 
τεσσάρων petits livres. Ολοκλήρωση των power points για 
την παρουσίαση της εργασίας.  

20-5-2014 Παρουσίαση  του προγράμματος στους μαθητές και 
εκπαιδευτικούς του σχολείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

2.1. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Ονομάζουμε τη λογοτεχνική σχολή που αναπτύχθηκε στα Επτάνησα κατά το 19ο 

αιώνα. Τα Επτάνησα πρόσφεραν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να 

σημειωθεί εκεί μεγάλη πνευματική άνθιση, καθώς επίσης και ανάπτυξη των 

γραμμάτων και των τεχνών. Τα Επτάνησα δεν περιήλθαν ποτέ κάτω από τουρκική 

κατοχή. Αντίθετα, η διαδοχική κατοχή τους από τους Ενετούς, τους Γάλλους, τους 

`Άγγλους και τους Ρώσους υπήρξε ευνοϊκός παράγοντας για την πνευματική τους 

ακμή. Η μακρόχρονη επαφή με τη Δύση και το δυτικό πολιτισμό, η οικονομική 

ανάπτυξη των νησιών και η ειρηνική διαβίωση των κατοίκων συνέβαλαν σημαντικά 

στο να καταστούν τα Επτάνησα το σπουδαιότερο πνευματικό κέντρο της εποχής. 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί το σημαντικότατο γεγονός ότι το πρώτο ελληνικό 

Πανεπιστήμιο, η Ιόνιος Ακαδημία, ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1824 κατά τη διάρκεια 

της αγγλικής κατοχής. 

Η Επτανησιακή Σχολή με κέντρο τον ηγέτη της Διονύσιο Σολωμό μπορεί να 

χωριστεί: 

Στους Προσολωμικούς: με κύριους εκπρόσωπους τους  Αντώνιο Μαρτελάο, Νικόλαο 

Κουτούζη 

Στους Σολωμικούς: με κύριους εκπροσώπους τους Διονύσιο Σολωμό, Ιάκωβο 

Πολυλά, Αντώνιο Μάτεση, Ιούλιο Τυπάλδο, Γεώργιο Τερτσέτη, Γεράσιμο  Μαρκορά, 

Γεώργιο  Καλοσγούρο, Λορέντζο Μαβίλη και 

Στους  Εξωσολωμικούς : με κύριους εκπροσώπους τους Ανδρέα Κάλβο, Αριστοτέλη 

Βαλαωρίτη και Ανδρέα Λασκαράτο 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά της Επτανησιακής Σχολής είναι τα εξής: 

 Από άποψη θεμάτων ιδιαίτερη θέση στην επτανησιακή ποίηση έχει η αγάπη 

για την πατρίδα, ο θαυμασμός για τη φύση, η πίστη στο Θεό και η εξύμνηση 

του έρωτα στην πιο αγνή και αυθεντική του μορφή.  

 Όσον αφορά στη μορφή, το κυριότερο γνώρισμα είναι η δημοτική γλώσσα, την 

οποία οι Επτανήσιοι λογοτέχνες όχι μόνο υιοθετούν και καλλιεργούν, αλλά την 

υποστηρίζουν και θεωρητικά με διάφορες μελέτες και άρθρα τους.  
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 Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η ολιγογραφία, καθώς και η έλλειψη ρητορικών 

εξάρσεων και στόμφου.  

 Τέλος, η ιδιαίτερη φροντίδα στην επεξεργασία του στίχου. 

2.2. ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ 

Αναπτύχθηκε στα τέλη του 18ου αι. στη Δυτική Ευρώπη. Ακολούθησε ιστορικά την 

περίοδο του Διαφωτισμού και αντιτάχθηκε στην αριστοκρατία. Συνδέθηκε με τις ιδέες 

του Ζαν Ζακ Ρουσσώ. Κύριο χαρακτηριστικό του αποτελεί η έμφαση στην πρόκληση 

ισχυρής συγκίνησης μέσω της τέχνης, η μεγαλύτερη ελευθερία στη φόρμα σε σχέση 

με τις κλασικές αντιλήψεις. Κυριαρχεί το συναίσθημα αντί της λογικής. Χαρακτηρίζεται 

επίσης από το ενδιαφέρον για τους ξένους πολιτισμούς και τη ξένη λογοτεχνία, από 

την αναζήτηση του φολκλόρ, τον ατομισμό στη τέχνη και αναμόρφωση του τρόπου 

γραφής (χρήση περιφράσεων, αφηρημένων και γενικών εννοιών).  

Συγκεκριμένα ως προς τη θεματογραφία, οι ρομαντικοί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση 

 στην έκφραση προσωπικών συναισθημάτων του «εγώ» του ήρωα ή του 

δημιουργού, 

 στην προσωπική εμπειρία της φύσης,  

 στο θεό και τη θρησκευτικότητα, 

 στις περιπέτειες, στον ηρωισμό και στους αγώνες για την ελευθερία, 

 στον έρωτα που συνήθως παρουσιάζεται εξιδανικευμένος, μελαγχολικός, 

ανολοκλήρωτος και καταδικασμένος, 

 στο θάνατο και το πένθος, 

 σε θέματα από τους μεσαιωνικούς ευρωπαϊκούς θρύλους (π.χ. οι ιστορίες του 

ιππότη Λάνσελοτ και του βασιλιά Αρθούρου), την παράδοση και την εθνική 

ιστορία των λαών, 

 σε υποβλητικά σκηνικά, όπως τα νυχτερινά φεγγαρόλουστα τοπία, σκιερά 

δάση, μυστηριώδεις λίμνες και ποτάμια, θάλασσα, άνεμος, ομίχλη, φυσικά 

τοπία σ’ όλες τις εποχές του χρόνου, τα ερείπια και οι αρχαιολογικοί χώροι, τα 

νεκροταφεία και οι τάφοι. 

 

Κυριότεροι εκπρόσωποι του είναι οι Βικτόρ Ουγκώ, Σατωμπριάν, Αλέξανδρος 

Δουμάς, Λαμαρτίνος, Σίλερ, Γκαίτε, Σολωμός, Αλέξανδρος Ραγκαβής, Παναγιώτης 

και Αλέξανδρος Σούτσος, Νικηφόρος Λύτρας, Γεώργιος Ιακωβίδης,  Λίστ, Σοπέν, 

Σούμαν, Μπετόβεν, Ντελακρουά, Τέρνερ, Γκόγια, κλπ. 
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 Η σφαγή της Χίου (Les massacres de Chio) Eugène Delacroix 1824 

 

 

 

Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου (La Grèce sur les ruines de Missolonghi) 

Eugène Delacroix 1826 
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2.3. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 

Ο Διονύσιος Σολωμός είναι ο μεγαλύτερος ποιητής του προπερασμένου 

αιώνα. Αρχηγός της Επτανησιακής σχολής, ηγέτης του νεοελληνικού έμμετρου λόγου, 

που ουσιαστικά αρχίζει μετά από αυτόν και, τέλος, Εθνικός ποιητής της Ελλάδας, και 

γιατί έγραψε τον Εθνικό μας Ύμνο, και γιατί ύμνησε τον Εθνικό αγώνα της 

Ανεξαρτησίας, και γιατί πρώτος χρησιμοποίησε στον ποιητικό και πεζό του λόγο την 

εθνική λαϊκή μας γλώσσα, τη δημοτική. 

Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1789 (έτος του μαρτυρίου του Ρήγα) και πέθανε 

στην Κέρκυρα το 1857, δυο χρόνια πριν γεννηθεί ο Παλαμάς. Ο πατέρας του 

Νικόλαος Σολωμός ήταν πλούσιος άρχοντας και κόμης, ενώ η μητέρα του, Αγγελική 

Νίκλη, ήταν γυναίκα  λαϊκής καταγωγής . Έμεινε ορφανός σε νεαρή ηλικία, αλλά τα 

άφθονα οικονομικά μέσα του επέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές του. Σε ηλικία δέκα 

ετών, συνοδευόμενος από  τον καθολικό δάσκαλό του Σάντο Ρόσσι, πήγε για 

σπουδές στη Βενετία,  στην Κρεμόνα και στην Παβία όπου σπούδασε φιλολογία και 

νομικά.  

 Η λαμπρή άνθηση της ιταλικής φιλολογίας δεν τον άφησε ανεπηρέαστο. 

Καθώς μάλιστα μιλούσε πλέον θαυμάσια την ιταλική γλώσσα, τα ποιήματά του τα 

έγραφε ιταλικά. Εξάλλου γνωρίστηκε με γνωστά ονόματα της πνευματικής Ιταλίας 

(Μαντσόνι, Μόντι κ.ά.), μπήκε στους φιλολογικούς κύκλους τους, και 

τελειοποιούμενος ολοένα στις ποιητικές κατακτήσεις του, εξελισσόταν σ' έναν καλό 

ποιητή της ιταλικής γλώσσας. Το 1818 επέστρεψε στην Ζάκυνθο, όπου  

εξακολουθούσε να στιχουργεί ιταλικά ποιήματα, μέχρι το 1822, που ο Σπυρίδων 

Τρικούπης τον έπεισε και τον βοήθησε να ασπαστεί τη δημοτική γλώσσα. Το πρώτο 

ελληνικό του ποίημα που ο Σολωμός απάγγειλε στον Τρικούπη ήταν η «Ξανθούλα ». 
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Άρχισε τότε να διαβάζει τον Χριστόπουλο, να μελετάει τα δημοτικά τραγούδια, να 

παρακολουθεί όλη την πριν απ' αυτόν ποιητική παραγωγή (τη λεγομένη 

προσολωμική), ώσπου να είναι σε θέση να γράψει ελληνικά ποιήματα. Το 1823 

έγραψε τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν», που τυπώθηκε τον επόμενο χρόνο στο 

Μεσολόγγι. Τον ίδιο μήνα, στο Μεσολόγγι, πέθανε ο Λόρδος Βύρων, στον οποίο ο 

Σολωμός αφιέρωσε συγκινητικό ποίημα. Στα 1826 γράφει τον «Λάμπρο» και τη 

«Φαρμακωμένη». Αλλά το μεγάλο, το επικό γεγονός της χρονιάς αυτής, ήταν η 

παρατεινόμενη τρομερή πολιορκία του Μεσολογγίου και η θαυμαστή πίστη και αντοχή 

των «ελευθέρων πολιορκημένων». Τα κανόνια ακούγονταν ως την Ζάκυνθο, και οι 

πρόσφυγες Μεσολογγίτες γυρνούσαν στους δρόμους της Ζακύνθου ζητώντας 

ελεημοσύνη. Με εθνική συγκίνηση, και ψυχικό ρίγος παρακολουθούσε ο ποιητής την 

Εθνική εποποιία, από την οποία προέκυψε η ποιητική του σύνθεση των «Ελευθέρων 

πολιορκημένων ». 

http://www.youtube.com/watch?v=V7NcU8cozho 

Το 1828 ο Σολωμός πηγαίνει στην Κέρκυρα, σημαντικό πνευματικό κέντρο της 

εποχής, και ζει εκεί ως αρχηγός κύκλου θαυμαστών και ποιητών ενός πυρήνα από 

πνευματικούς ανθρώπους με μεγάλη μόρφωση, με προοδευτικές και φιλελεύθερες 

ιδέες, με αισθητική κατάρτιση, με αυστηρές αξιώσεις από την τέχνη και με φιλοδοξίες 

για μιαν αναγέννηση της Νεοελληνικής Γραμματείας. Είναι ο κύκλος που δημιούργησε 

την Επτανησιακή Σχολή, με αρχηγό, καθοδηγητή και σύμβουλο τον Σολωμό. Από τον 

κύκλο αυτόν αρχίζει η ποιητική άνοδος της ελληνικής ποίησης, πολλές δεκάδες 

χρόνια πριν από την Αθήνα, όπου ο Παλαμάς δημιούργησε μία δεύτερη ποιητική 

αναγέννηση. 

Ο Σολωμός στο διάστημα 1847-51 επιχείρησε να 

ξαναγράψει ιταλικά ποιήματα. Ήταν όμως ήδη Έλληνας ποιητής, ο μεγαλύτερος 

ποιητής του καιρού του, μία μορφή γεμάτη αίγλη, κύρος και δόξα για ολόκληρη την 

http://www.youtube.com/watch?v=V7NcU8cozho
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Ελλάδα. Είχε πετύχει να ξεπεράσει τη μεγάλη δυσκολία της γλώσσας, να την 

κατακτήσει και να την αξιοποιήσει με ποιητικά αριστουργήματα, στα οποία έβλεπες 

τον μεγάλο τεχνίτη. 

Ήταν τόσο γενική και στερεή η φήμη του, ώστε, όταν μαθεύτηκε ο θάνατος του 

(21 Νοεμβρίου 1857) όλος ο λαός πένθησε. Το θέατρο της Κέρκυρας έκλεισε, η Ιόνια 

Βουλή σταμάτησε τις εργασίες της και αποφάσισε να γίνει δημόσιο το πένθος για τον 

ποιητή. 

Δύο χρόνια αργότερα, το 1859, κυκλοφόρησαν τα «Άπαντα» του Σολωμού, 

σε έκδοση και με πρόλογο του Ιάκωβου Πολυλά, ενός από τους σημαντικότερους 

παράγοντες του φιλολογικού του κύκλου, που έμεινε πλέον και ο ηγέτης του κύκλου 

αυτού. 

Το 1864 οι πρώτες στροφές από τον «Ύμνον εις την Eλευθερίαν» του 

Σολωμού ορίστηκε ως ο Εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Ήταν η πρώτη επίσημη 

αναγνώριση του ποιητή στην κυρίως Ελλάδα. Η επιβολή του ονόματός του σε 

ευρύτερα στρώματα έφερε ως επακόλουθο και την ευρύτερη διάδοση του έργου του, 

που άσκησε σιγά-σιγά την επήρεια του επί μία εικοσαετία και τελικά αποτέλεσε την 

αφετηρία, για ένα ξεκίνημα των νέων ποιητών, πάνω σε καινούριες βάσεις και έξω 

από τους θρήνους και ολοφυρμούς των ρομαντικών. 

 

 

2.3.1. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ποιητική φήμη του μεταξύ των συγχρόνων του οφειλόταν κυρίως στον νεανικό 

«Ύμνον εις την Ελευθερίαν» (έγραψε το ποίημα σε ηλικία 25 ετών). 

Τα περισσότερα και καλύτερα ποιήματά του, ιδίως τα συνθέματα της ωριμότητάς του, 

έμειναν όχι μόνο ανέκδοτα αλλά και ανολοκλήρωτα, ακατάστατα και ανορθόγραφα 

γραμμένα, σε διάφορα στάδια επεξεργασίας, στα αυτόγραφα τετράδια ή και σκόρπια 

φύλλα του. Σε ορισμένα σημεία η ακαταστασία είναι τέτοια ώστε ακόμα και οι ειδικοί 

αναγνώστες, οι φιλόλογοι, να διαφωνούν μέχρι σήμερα αν ορισμένοι στίχοι ανήκουν 

σ’ ένα ποίημα ή σε άλλο. 
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Τα στάδια της ποιητικής εξέλιξης του Σολωμού 

1) Στη Ζάκυνθο (1818-1828) – Ζακυνθινή Περίοδος 

2) Στην Κέρκυρα (1828-1857) – Κερκυραϊκή Περίοδος 

 

Η νεανική θητεία στην ιταλική ποίηση 

Τα πρώτα ποιήματα του Σολωμού, κυρίως σονέτα, γράφτηκαν στην ιταλική γλώσσα 

κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Ιταλία. 

Τα θρησκευτικά θέματά τους οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι στην ιταλική ποίηση 

του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα επικρατούσε η θρησκευτική 

θεματολογία. 

Την περίοδο 1818-1822, συνέθετε στην ιταλική γλώσσα θρησκευτικά και σατιρικά 

ποιήματα – τα τελευταία είχαν συνήθως στόχο τον Ζακύνθιο γιατρό Διονύσιο Ροΐδη. 

 

Τα πρώτα ελληνικά ποιήματα 

1818-1823: 20 ΠΕΡΊΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΛΥΡΙΚΆ ΠΟΙΉΜΑΤΑ 

Κρίνονται απλά και αφελή 

Τα κύρια θέματά τους είναι η άδολη αγάπη για φανταστικές ή εξιδανικευμένες 

γυναίκες και ο θάνατος πλασματικών ηρώων ή πραγματικών προσώπων. 

 

Η στροφή στην πατριωτική ποίηση. Οι ύμνοι 

Τον Μάιο του 1823 έγραψε τις 158 τετράστιχες στροφές του «Ύμνου εις την 

Ελευθερίαν». 

Η γλώσσα του ποιήματος είναι μικτή: βάση της η δημοτική, η οποία όμως 

εμπλουτίζεται με λόγια ίχνη, χωρίς να λείπουν και κάποιοι ιταλισμοί. Το ύφος συνθέτει 

στοιχεία του επικού και του λυρικού είδους. 

Ο «Ύμνος», το σημαντικότερο ποίημα της νεανικής περιόδου του Σολωμού, γνώρισε 

γρήγορα μεγάλη απήχηση, δημοσιεύτηκε και μεταφράστηκε επανειλημμένα. 
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Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν κι άλλα πατριωτικού κυρίως περιεχομένου 

ποιήματα: η λυρική ωδή «Εις το θάνατο του Λορδ Μπάυρον», το εξαιρετικό 

επίγραμμα «Η καταστροφή των Ψαρών» και το «Η Φαρμακωμένη». 

 

 

2.3.2. ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 

Σονέτα: Ανήκουν στη νεανική ποίηση του Σολωμού. 

Θεματολογία: Θρησκευτικά θέματα παρμένα ως επί το πλείστον από την ιταλική 

ποίηση. 

Γλώσσα: Ιταλική (λόγω της ζωής του στην Ιταλία). 

Στόχος: Μέσα από τα σονέτα προσπαθεί να κριτικάρει τον Ροΐδη. Αντιπροσωπευτικό 

έργο οι αυτοσχέδιες ομοιοκαταληξίες. 

 

Τα πρώτα ελληνικά ποιήματα του Σολωμού («Ξανθούλα», «Αγνώριστη»). 

Θεματολογία: Άδολη αγάπη για φανταστικές και εξιδανικευμένες γυναίκες, ή ο 

θάνατος πλασματικών ή υπαρκτών προσώπων. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Χαρακτήρας: Τα κείμενα διέπονται από απλό και αφελή χαρακτήρα. 

 

Πατριωτική ποίηση και Ύμνοι. 

Θεματολογία: Οτιδήποτε αφορά τον αγώνα του 1821. 

Γλώσσα: Ελληνική, Δημοτική. 

Σκοπός: Μέσα από το έργο του να προτρέψει τον λαό για ομόνοια και αδελφικότητα. 

Χαρακτήρας: Συνδυάζει Επικό και Λυρικό στοιχείο. 

Αντιπροσωπευτικά έργα: «Ύμνος στην Ελευθερία» το 1823. «Ωδή στο θάνατο του 

Λόρδου Μπάϋρον», «Φαρμακωμένη», «Η καταστροφή των Ψαρών». 
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Ο Λάμπρος  Το πρώτο αποσπασματικό ποίημα 

Θεματολογία: Ερωτική ιστορία με τραγικό τέλος. 

Γλώσσα: Δημοτική. 

Επίδραση: Η επίδραση είναι από τον Μπάϋρον, όπου το χαρακτηριστικό του είναι ο 

επαναστάτης ήρωας που συγκρούεται με τον θεϊκό και τον ανθρώπινο νόμο. Επίσης 

θεματικά στοιχεία που τον επηρεάζουν από τον Μπάϋρον είναι: αιμομιξία, βίαιος 

πρόωρος θάνατος, αυτοκτονία, υπερφυσικά στοιχεία. 

Χαρακτήρας: Επικός – Δραματικός. Συνδυάζει το επικό με το δραματικό στοιχείο. 

Επικό-δραματικό ποίημα 

Η πρώτη γραφή του ποιήματος χρονολογείται ήδη το 1823, το κύριο μέρος του 

γράφτηκε στα χρόνια 1824-1826, ενώ η ατελέσφορη προσπάθεια για την 

ολοκλήρωσή του διήρκεσε ως το 1834. 

 

Άλλα έργα 

 Η Γυναίκα της Ζάκυνθος 

 Δεύτερο όνειρο 

 Ο Διάλογος 

 Τα δύο αδέλφια 

 Τα δύο μνήματα 

 Οι Ελεύθεροι πολιορκημένοι, Σχεδίασμα Β´ 

 Οι Ελεύθεροι πολιορκημένοι, Σχεδίασμα Γ´ 

 Η Ελλάδα 

 Επικήδειος λόγος (Σχεδίασμα) 

 Εις τον Θάνατον του Λορδ Μπάιρον 

 Εις το Θάνατο Αιμιλίας Ροδόσταμο 

  Το κοπάδι 

 Ο Κρητικός 

 Εις Μάρκο Μπότσαρη 

 Μετάφραση Σ της Ιλιάδας 

 Νεανικά ποιήματα (στίχοι) 
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 Νεκρική Ωδή Ι 

 Νεκρική Ωδή ΙΙ 

 Ο Πόρφυρας 

 Σάτιρα για τον Ροΐδη 

 Η σκιά του Ομήρου 

 Σύνθεμα του 1833-1834 

 Η Τρελή μάνα 

 Η Τρίχα 

 Ύμνος εις την Ελευθερίαν 

 Η Φαρμακωμένη 

 Η Φαρμακωμένη στον Άδη 

 Η Μετατόπιση του αγάλματος του Μέτλαντ 

 Ο Φουρκισμένος 

 Εις Φραγκίσκα Φραίζερ 

 Ο Φυλακισμένος 

 Ωδή εις τη σελήνη 

 Ωδή στο θάνατο του Μάνθου Τρικούπη 

 Elogio di Ugo Foscolo 

 In Morte di un giovine poeta 

 Orfeo 

 Saffo 
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2.3.3. ΎΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η στιγμή που γράφηκε ήταν μια ώρα εθνικής ανδρείας, 

γενναιότητας και ηρωισμού, μια στιγμή που ο ελληνικός λαός έδειξε τη δύναμή του και 

τη πίστη του πάνω στο υπέρτατο ιδανικό της ελευθερίας και της αυτοθυσίας. Η 

συγκεκριμένη στιγμή αφορά στους ηρωικούς αγωνιστές του Μεσολογγίου που 

κράτησαν την αντίσταση των εχθρών γενναία μέχρι την ηρωική έξοδο. Μακριά, μα 

κοντά για να ακούγεται η μάχη, στο νησί της Ζακύνθου, απέναντι από το θρυλικό 

Μεσολόγγι, καθισμένος ο Σολωμός και ακούγοντας τη μάχη έγραψε συγκλονισμένος 

το ποίημα που αργότερα αποτέλεσε και τον Εθνικό Ύμνο του Ελληνικού κράτους. 

Αναφέρεται στην επανάσταση του 1821, στα κατορθώματα των Ελλήνων, σε ηρωικές 

μάχες και στη στάση που κράτησαν οι ισχυροί της Ευρώπης στον αγώνα των 

Ελλήνων. Χαιρετάει την Ελευθερία και κάνει έκκληση για την αποφυγή της διχόνοιας. 

Στάθηκε η πιο τέλεια ποιητική έκφραση του αγώνα του Ελληνικού Έθνους για την 

ανεξαρτησία του και την κατάκτηση της Ελευθερίας του. Η πρώτη έκδοση του 

«Εθνικού Ύμνου» έγινε το φθινόπωρο του 1825, όταν ο Θεσσαλονικιός Δημήτριος 

Μεσθενεύς τον εκτύπωσε στο τυπογραφείο του Μεσολογγίου, σε δύο γλώσσες: 

ελληνικά και ιταλικά (μετάφραση από το Gaetano Grassetti). Το 1825 έγινε και η 

πρώτη γαλλική του μετάφραση από τον Αδαμάντιο Κοραή, που εκδόθηκε στο Παρίσι. 

Ο Ύμνος είχε μεγάλη απήχηση, μεταφράστηκε σχεδόν αμέσως στις περισσότερες 

ξένες γλώσσες και η λυρική του φωνή ενίσχυσε το κίνημα του φιλελληνισμού.  
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Η μελοποίησή του έγινε από τον Κερκυραίο μουσουργό Νικόλαο Μάντζαρο το 1828, 

όταν γνωρίστηκε με το Σολωμό. Το μέτρο του (6/4) είναι σχετικά ασυνήθιστο για 

Ύμνο, συσχετιζόμενο άμεσα με την παραδοσιακή ελληνική χορευτική μουσική.   

Ποια είναι όμως η σημασία του Εθνικού Ύμνου για ένα λαό και ιδιαίτερα για τον 

Ελληνικό; Η απάντηση είναι γνωστή. Όλοι οι αγώνες, τα πάθη, οι ελπίδες είναι 

αποκρυσταλλωμένες μέσα σε αυτό που λέγεται Εθνικός Ύμνος. Ο Εθνικός Ύμνος 

πέρα απ’ όλα αυτά αντανακλά και την ομοψυχία και την εθνική συνείδηση που έχει 

κάθε έθνος. Γιατί είναι ο ύμνος εκείνος, στο άκουσμα του οποίου όλοι πρέπει να 

σταθούν προσοχή, και να τιμήσουν με τη στάση τους αυτή, τόσο τα ιδανικά της φυλής 

τους όσο και αυτούς που θυσιάστηκαν για χάρη αυτών και έδωσαν το πιο πολύτιμο 

αγαθό, τη ζωή τους δηλαδή. Συνήθως ο Εθνικός Ύμνος ακούγεται με την έπαρση ή 

την υποστολή της σημαίας.  

Κατά τα χρόνια του Καποδίστρια η Ελλάδα δεν είχε Εθνικό Ύμνο. Στα 1845 και 1849 

ο Βασιλιάς Όθωνας συγχάρηκε τόσο το Σολωμό όσο και το Μάντζαρο για το έργο 

τους, αλλά δεν ήθελε ή δεν θεωρούσε σωστό να αντικαταστήσει το Βασιλικό Ύμνο - ο 

οποίος ήταν παραλλαγή του Γερμανικού και εξυμνούσε τον Όθωνα και τη Δυναστεία 

του - με αυτόν των δύο Επτανησίων. Μετά την εκδίωξη του Όθωνα, ο νέος Βασιλιάς 

Γεώργιος Α’ αποφάσισε να παραμελήσει την τακτική της εποχής και έψαχνε για κάτι 

καθαρά Ελληνικό για Εθνικό Ύμνο, τόσο όσον αφορά την ποίηση, όσο και τη 

μελωδία. Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν ήταν ήδη εκεί, εξαιρετικά δημοφιλής κατά τη 

διάρκεια της Επανάστασης, μεταξύ των φιλελλήνων αλλά και των πατριωτών στα 

μετά-επαναστατικά χρόνια. Για πρώτη φορά ανακρούστηκε επίσημα κατά το 1865 

κατά τη μετάβαση του Γεωργίου Α’ στην Κέρκυρα, με την ευκαιρία της πρώτης 

επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα (21 Μαΐου 1864). Έτσι, στις 4 

Αυγούστου 1865 με Βασιλικό Διάταγμα οι 24 πρώτες στροφές του Ύμνου εις την 

Ελευθερίαν καθιερώθηκαν ως Εθνικός Ύμνος, μολονότι συνήθως ψάλλονται οι δύο 

μόνο πρώτες.  

Η Ελευθερία του Σολωμού δεν είναι τόσο ερωτική και αέρια όπως την Ελευθερία του 

Delacroix. Είναι περισσότερο θύμηση της εξόριστης αρχαίας θεάς, που ο Σολωμός 

ταυτίζει με την ίδια την Ελλάδα. Η Ελευθερία, ως μεγαλοπρεπής και απαιτητική θεά, 

αντικείμενο σεβασμού και θαυμασμού παρά πίστης και πάθους, είναι αυστηρή στη 

στάση των Μεγάλων Δυνάμεων και τρυφερή στον πόνο των Ελλήνων. Προσπαθεί να 

μεταφέρει το μήνυμα της ενότητας, σύμπνοιας και ομοφωνίας, πάντοτε 

υπερθεματίζοντας το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας.  
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http://www.youtube.com/watch?v=-GWfpBvDfBE 

 

L’Hymne à la Liberté 

L’Hymne à la Liberté (en grec : Ύμνος εις την Ελευθερίαν) est un poème de 158 

strophes écrit par Dionysios Solomos en 1823. La musique fut composée par 

Nikolaos Mantzaros en 1828, et, en 1865, les vingt-quatre premières strophes 

devinrent l’hymne national  de la Grèce. Seules les deux premières sont jouées et 

chantées lors de l'élévation du drapeau. À ce jour, l’Hymne à la liberté est 

officiellement l'hymne national de deux pays : la Grèce et Chypre. 

Voici les paroles des deux premières strophes : 

Σε γνωρίζω από την κόψη,                             Je te reconnais au tranchant 

Του σπαθιού την τρομερή,                               de ton glaive redoutable ; 

Σε γνωρίζω από την όψη,                            Je te reconnais à ce regard rapide 

Που με βια μετράει τη γη.                               Dont tu mesures la terre. 

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη,                                    Sortie des ossements 

των Ελλήνων τα ιερά,                                     Sacrés des Hellènes, 

Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,                       Et forte de ton antique énergie, 

Χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά. (× 3)                 Je te salue, je te salue, ô Liberté ! (× 3) 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-GWfpBvDfBE
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2.3.4. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ 

Θέμα 

Πηγή έμπνευσης των Ελεύθερων Πολιορκημένων είναι ο αγώνας των υπερασπιστών 

του Μεσολογγίου, κατά τη δεύτερη πολιορκία του από τους Οθωμανούς, που κράτησε 

σχεδόν ένα χρόνο (1825-1826) και κορυφώθηκε με την απέλπιδα έξοδο της Κυριακής 

των Βαΐων, 10 Απριλίου 1826. Ο ποιητής στο παρόν έργο επιχειρεί να αναδείξει σε 

ποιητικό λόγο το ηθικό μεγαλείο των Ελλήνων αγωνιστών που οδηγούνται με πλήρη 

συνείδηση στη θυσία για την κατάκτηση της πνευματικής ελευθερίας τους 

Περιεχόμενο 

Το έργο δεν είναι ένα ενιαίο ποίημα, αλλά αποτελείται από τρία σχεδιάσματα σε 

αποσπασματική μορφή. Το Α' Σχεδίασμα, έχει λυρικό ύφος. Το Β' Σχεδίασμα, που 

αποτελείται από τα πιο σημαντικά σε ποιητική σύλληψη κομμάτια, αποτελείται από 

εξήντα ένα συνολικά αποσπάσματα, γραμμένα σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο με 

ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία. Συντέθηκε κατά την παραμονή του ποιητή στην Κέρκυρα, 

κατά το διάστημα 1833-1844. Τέλος, το Γ` Σχεδίασμα, περιλαμβάνει 15 ποιητικά 

αποσπάσματα και συντέθηκε από το 1844 ως το τέλος της ζωής του Διονύσιου 

Σολωμού. 

Στα Β' και Γ' Σχεδιάσματα, μεταξύ των ποιητικών αποσπασμάτων παρεμβάλλονται και 

πεζά τμήματα, που ήταν χειρόγραφα σχέδια του Σολωμού γραμμένα στα Ιταλικά, και 

τα οποία μεταφράστηκαν και εντάχθηκαν στο σώμα του έργου από τον Ιάκωβο 

Πολυλά. Υπάρχουν, επίσης, και επιπρόσθετα πεζά τμήματα, τα οποία έγραψε ο 

Πολυλάς για την περαιτέρω κατανόηση του κάθε αποσπάσματος και τη σύνδεση 

μεταξύ τους. 

Η κεντρική ιδέα του έργου, όπως αναλύεται στα σχέδια του Σολωμού, είναι ο αγώνας 

των πολιορκημένων ενάντια στις κακουχίες, ενώ γίνονται πραγματικά ελεύθεροι με 

την πνευματική νίκη ενάντια σε μια σειρά από πειρασμούς. Γίνεται λόγος για την 

εσωτερική ελευθερία της θέλησης να υπερβούν όλα αυτά που απειλούν τη 

δυναμικότητα της αντίστασής τους, όχι μόνο την πείνα και τη σωματική εξασθένηση 

αλλά και κάθε πειρασμού που προσφέρει η ίδια η ομορφιά της φύσης. 
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Το έργο εξιστορεί τις τελευταίες ημέρες της πολιορκίας, που συνέβη κατά τη διάρκεια 

της άνοιξης, λίγο πριν το Πάσχα, ενώ δύο τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματά του 

αναφέρονται στην ομορφιά της φύσης κατά την εποχή αυτή. 

Η γλώσσα των Ελεύθερων Πολιορκημένων είναι δημοτική με τους ιδιωματισμούς και 

τις ιδιοτυπίες που χαρακτηρίζουν τον Σολωμό 

Manuscrit de Ελεύθεροι Πολιορκημένοι - Les Libres assiégées (1826-1844)  
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2.3.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 

Οι χτυπητές λέξεις, οι φλύαροι στίχοι, τα άχρηστα παραγεμίσματα έπαψαν να 

αποτελούν ποίηση. Ο Σολωμός έδειξε, ότι η ποίηση πρέπει να έχει πυκνότητα. Με τις 

λιγότερες και μουσικότερες λέξεις να αποδίδει υψηλά νοήματα και καθαρές εικόνες, 

όπου τίποτα περιττό δεν υπήρχε κι όπου όλα - γλώσσα, νόημα, ρυθμός, εικόνα - ήταν 

αισθητικά οργανωμένα, αλλά όχι και εγκεφαλικά. Τίποτα δεν πρόδιδε την επίπονη 

κατεργασία. Αντίθετα το ποίημα είχε δροσιά, φυσικότητα και παρθενικότητα. Ο 

Σολωμός πέτυχε, μία θαυμαστή ισορροπία πνεύματος και μορφής, νόησης και 

αισθήματος γλώσσας και μουσικότητας. 

Οι πρώτες του δοκιμές σε μία γλώσσα, που δεν τη χρησιμοποίησε ακόμα με 

την ευχέρεια της μητρικής γλώσσας, έδωσαν λαμπρά αποτελέσματα με στροφές 

ειδυλλιακές, γεμάτες φως, διαύγεια και ιδεαλιστική πνοή. Κατακτώντας σιγά - σιγά το 

γλωσσικό του όργανο και ζώντας τον παλμό, του Αγώνα και την αγωνία του 

επαναστατημένου Έθνους, έντυσε τις εμπνεύσεις του με τα χτυποκάρδια των 

πολεμιστών. Έδωσε ποιητικό νόημα στην Εθνεγερσία. Έγινε η έκφραση των 

αισθημάτων του καιρού του και της πατρίδας του. Και με τόσο βαθιά συναίσθηση 

ευθύνης, ώστε, μπρος στο τέλειο και το ιδεώδες, που επιδίωκε, να γράφει και να 

ξαναγράφει τις ποιητικές του συνθέσεις σε διάφορα σχεδιάσματα, ώσπου να πετύχει 

να συνδυάσει την πιο τέλεια μορφή με το πιο υψηλό περιεχόμενο. 

«... Ο Σολωμός, - γράφει ο Α. Καραντώνης - γύρεψε να 

συγχωνέψει σε μία τέλεια και καθαρή, απλή όσο και βαθιά μορφή μουσικού ποιητικού 

λόγου, όλες τις ιδιότητες και τις ενέργειες του ανθρώπου - από το πιο αυθόρμητο 

ψυχικό σκίρτημα ως τη φιλοσοφική ενόραση και την πνευματική σύλληψη της Θείας 

Δημιουργίας, συνταιριασμένες με μία ανώτερη αντίληψη του Χρέους». 

Το σπουδαιότερο πρόβλημα που απασχόλησε τη μεγαλοφυΐα του εθνικού μας 

ποιητή Δ. Σολωμού, ήταν το πρόβλημα της Ελευθερίας. Της ελευθερίας πρώτα της 

Εθνικής που είναι συνυφασμένη με την Ηθική ελευθερία του ατόμου, και της 

ελευθερίας ως Ιδέας, που περικλείει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τις θέσεις αυτές τις 
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αποτύπωσε ο Σολωμός στον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν», στους «Ελεύθερους 

πολιορκημένους», και στον «Διάλογο» ποιητή και σοφολογιότατου. 
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Petit livre pour le poète Dionysios Solomos 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

3.1. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 30 

 

 

 

 

Φωτογραφία που θεωρήθηκε ως η ταυτότητα της "γενιάς του ΄30". Από αριστερά 

όρθιοι οι : Θαν. Πετσάλης, Ηλ.Βενέζης, Οδ.Ελύτης, Γ.Σεφέρης, Α.Καραντώνης, 

Στ.Ξεφλούδας, Γ.Θεοτοκάς. Καθισμένοι : Αγγ.Τερζάκης, Κ.Θ.Δημαράς 

,Γ.Κ.Κατσίμπαλης,  Κ.Πολίτης, Α.Εμπειρίκος  

 

 

Η Γενιά του Τριάντα των ελλήνων λογοτεχνών δημιουργήθηκε μέσα σε ένα 

πνευματικό κλίμα που το χαρακτηρίζει από την μια η ανανέωση της ποίησης και από 

την άλλη, οι αναζητήσεις στο χώρο της πεζογραφίας. Τα ρεύματα 

του υπερρεαλισμού  και του μοντερνισμού επηρεάζουν τους λογοτέχνες της 

περιόδου, ενώ κάποιοι πεζογράφοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον ρεαλισμό. 

Οι ποιητές υιοθετούν τον ελεύθερο στίχο  και οι πεζογράφοι εγκαταλείπουν 

το διήγημα και καλλιεργούν το μυθιστόρημα. Μεγάλοι ποιητές της περιόδου 

αναδείχτηκαν ο Γιώργος Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Ανδρέας 

Εμπειρίκος, ο Νίκος Καββαδίας κ.α. ενώ σπουδαίοι πεζογράφοι ο Στρατής 

Μυριβήλης, ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Κοσμάς Πολίτης, ο Στρατής Δούκας, ο Φώτης 
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Κόντογλου, ο Ηλίας Βενέζης, ο Μ. Καραγάτσης, ο Άγγελος Τερζάκης. Ο όρος «Γενιά 

του Τριάντα» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την ομάδα των νεωτεριστών 

ποιητών και μυθιστοριογράφων που συνεργάστηκαν στην έκδοση του περιοδικού Τα 

Νέα Γράμματα (1935-1944). 

Χαρακτηριστικά της Γενιάς του 30: 

1. Εμφανίζονται στα γράμματα μέσα στην δεκαετία 1930-1940. 

2. Είναι μορφωμένοι, γλωσσομαθείς έχουν ευρωπαϊκή παιδεία, ανήκουν στη 

μεσοαστική τάξη, έχουν οικονομική άνεση, αποτελούν ένα είδος πνευματικής ελίτ 

(μόνο ο Ρίτσος διαφοροποιείται ως ποιητής και ως ιδεολογία). 

3. Υιοθετούν όλοι τον ποιητικό μοντερνισμό, γράφουν σε ελεύθερο στίχο, είναι 

νεωτερικοί ποιητές και εκπροσωπούν στην Ελλάδα την ποιητική νεωτερικότητα.  

4. Κάποιοι από αυτούς (Εμπειρίκος, Εγγονόπουλος, εν μέρει και ο Ελύτης) είναι 

εισηγητές του ποιητικού υπερρεαλισμού στην Ελλάδα. 

5. Είναι η πρώτοι που έθεσαν με οξύ τρόπο, το θέμα της Ελληνικότητας στη τέχνη. 

6. Θαυμάζουν τον λαϊκό πολιτισμό, την αυθεντική λαϊκή λαλιά και την μη ακαδημαϊκή 

τέχνη (Θεόφιλος, Μακρυγιάννης). 

7. Συσπειρώνονται γύρω από το περιοδικό Τα Νέα γράμματα που γίνεται και το 

επίσημο βήμα της γενιάς. 
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3.2. ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

Από τις γαλλικές λέξεις sur και réalisme όπου στα ελληνικά θα μπορούσε να 

αποδοθεί ως « πάνω ή πέρα από την πραγματικότητα ». Άνθισε κυρίως στη Γαλλία 

των αρχών του 20ου αιώνα κατά την περίοδο μεταξύ 1ου και  2ου παγκοσμίου 

πολέμου. Επεδίωξε ριζοσπαστικές αλλαγές στη τέχνη και στη σκέψη. Τα μέλη του 

πρότειναν αναθεώρηση των αξιών σε κάθε πτυχή της ζωής, στηριζόμενοι στον 

Φρόυντ  και στα πολιτικά ιδεώδη του μαρξισμού. Ως κύριο μέσο έκφρασης 

προέβαλαν τον αυτοματισμό  επιδιώκοντας  τη διερεύνηση του ασυνείδητου, την 

απελευθέρωση  της φαντασίας με την απουσία κάθε ελέγχου από τη λογική.  

Ο Μπρετόν με το Μανιφέστο του Υπερρεαλισμού (1924) 

http://www.letras.ufmg.br/profs/sergioalcides/dados/arquivos/Bretonsur.pdf  ορίζεται 

ως η κεντρική φυσιογνωμία και ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς του 

κινήματος που γεννήθηκε στο Παρίσι αντίθετα στο κατεστημένο της εποχής και την 

αδρανή αστική τάξη. Ο όρος Σουρεαλισμός ή Υπερρεαλισμός επινοήθηκε το 1917 και 

ανήκει στο Γάλλο ποιητή Γκιγιώμ Απολλιναίρ  δηλώνοντας  τον αναλογικό τρόπο με 

τον οποίο μπορεί να αποδοθεί η πραγματικότητα.  Ο Απολλιναίρ εισήγαγε τον όρο 

περισσότερο αφηρημένα, χωρίς να προτείνει μία νέα καλλιτεχνική σχολή ή θεωρία 

και ενδεχομένως ο υπερρεαλισμός να είχε παραμείνει ένας πολύ ειδικός και 

ακαδημαϊκός όρος,  αν ο Αντρέ Μπρετόν δεν είχε ενσωματώσει μετέπειτα στον 

υπερρεαλισμό όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θεμελίωσαν το υπερρεαλιστικό 

κίνημα, όπως τις θεωρίες του Φρόυντ για τα όνειρα ή το ασυνείδητο και κυρίως τον 

αυτοματισμό.  Η φαντασία, η τρέλα, το ασυνείδητο και η παντοδυναμία του ονειρικού 

στοιχείου αποτελούν τα προπύργια της υπερρεαλιστικής οπτικής. Ο σουρεαλισμός 

γίνεται κήρυκας της απαλλαγής του ανθρώπου από τον έλεγχο της λογικής και από 

κάθε επιταγή ηθικής τάξης. Βασικό στοιχείο του αποτελεί ακόμα η αντίθεση 

στον Χριστιανισμό και τον καρτεσιανισμό, που σύμφωνα με τη θεωρία του 

υπερρεαλισμού παραλύουν όλη την σκέψη της Δύσης. 

http://a34lykxalk.blogspot.gr/2012/03/blog-post_2828.html 

Το υπερρεαλιστικό κίνημα, πέρα από την καλλιτεχνική του διάσταση, χαρακτηρίστηκε 

και από έντονη πολιτική δράση. Οι υπερρεαλιστές είχαν δύο κύρια συνθήματα: "Να 

αλλάξουμε τη ζωή" (Ρεμπώ) και "Να αλλάξουμε τον κόσμο" (Καρλ Μαρξ). Η πολιτική 

θέση του υπερρεαλισμού, αν και αρχικά είχε αναρχική απόχρωση, δεν άργησε να 

προσανατολιστεί στα κόμματα της άκρας αριστεράς διεκδικώντας δεσμούς με 

το μαρξισμό. Στα τέλη του 1929 μάλιστα, προσχωρούν επίσημα στο γαλλικό 

κομμουνιστικό κόμμα, γεγονός που σφραγίζεται και με την έκδοση του περιοδικού "Ο 

http://www.letras.ufmg.br/profs/sergioalcides/dados/arquivos/Bretonsur.pdf
http://a34lykxalk.blogspot.gr/2012/03/blog-post_2828.html
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Σουρρεαλισμός στην υπηρεσία της Επανάστασης" (Le Surréalisme au service de la 

Revolution). 

 

 

 

3.3. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 

Ο Συμβολισμός αποτελεί καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου  

αιώνα, γαλλικής και βελγικής προέλευσης. Ο όρος προέρχεται από τη λέξη σύμβολο. 

Αναπτύχθηκε κυρίως στην ποίηση, ωστόσο συναντάται και στις εικαστικές τέχνες. Οι 

συμβολιστές πίστευαν πως σκοπός της τέχνης είναι να συλλάβει και να εκφράσει 

περισσότερο απόλυτες αλήθειες, τις οποίες μπορεί να προσεγγίσει με έμμεσους 

τρόπους. Για αυτό το λόγο, έγραφαν με μεταφορικό τρόπο και χρησιμοποιώντας 

εικόνες και αντικείμενα με συμβολική έννοια. Έντονο ήταν και 

το μεταφυσικό ή μυστικιστικό στοιχείο. Ο θάνατος, μυθολογικά αλλά και δραματικά 

στοιχεία ήταν έντονα στη θεματολογία των συμβολιστών. 

Το μανιφέστο του συμβολισμού εκδόθηκε το 1886 από τον ελληνικής καταγωγής 

ποιητή Ζαν Μορεάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συμβολισμός ήταν εχθρικός απέναντι 

στις σαφείς διακηρύξεις, τις ρητορείες και τον ψεύτικο συναισθηματισμό, ενώ στόχος 

του ήταν "να ντύσει το ιδεατό σε μια αντιληπτή μορφή", μέσω των συμβόλων. Για τους 

συμβολιστές, καθημερινά θέματα ή φυσικά τοπία αντιμετωπίζονται ως επιφανειακές 

αναπαραστάσεις αρχέγονων και βαθύτερων ιδανικών. 

Ο Συμβολισμός στη λογοτεχνία : 

Ο συμβολισμός αποτέλεσε κυρίως καλλιτεχνικό ρεύμα στην ποίηση, όπου ήταν και 

ευκολότερο να υιοθετηθούν τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του. Πρόδρομοι των 

συμβολικών ποιητών είναι οι Μπωντλέρ, Λωτρεαμόν και Ζεράρ ντε Νερβάλ. 

Βασικότεροι ποιητές, εκπρόσωποι του κινήματος του συμβολισμού είναι ο Πώλ 

Βερλαίν, ο Αρθούρος Ρεμπώ, ο Αλμπέρ Ζιρώ και ο Στεφάν Μαλλαρμέ.  

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1886
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3.4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 

 

 

Βιογραφία 

 

Ο Γιώργος Σεφέρης (πραγματικό όνομα Γιώργος Σεφεριάδης, 1900-1971) 

γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου του 1900 στην Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Μεγάλος 

Έλληνας ποιητής βραβευμένος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας(1963).  Ήταν γιος του 

Στυλιανού και της Δέσπως Σεφεριάδη (το γένος Τενεκίδη). Το 1914, με την αρχή του 

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η οικογένεια Σεφεριάδη μετακομίζει στην Αθήνα όπου ο 

Σεφέρης τελειώνει το Γυμνάσιο το 1917. Κατόπιν θα μεταβεί στο Παρίσι όπου και θα 

σπουδάσει Νομικά ως το 1924. Ήδη όμως από το 1918 θα εκδηλωθεί η αγάπη του 

για την ποίηση και θα αρχίσει να γράφει στίχους. Στα χρόνια των σπουδών του, όντας 

στο εξωτερικό, έχει την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με τα λογοτεχνικά ρεύματα 

της εποχής. Στο Παρίσι θα τον βρει και η Μικρασιατική Καταστροφή, η οποία θα τον 

επηρεάσει βαθύτατα και θα παραμείνει χαραγμένη στη μνήμη του. Το 1926 ο Γιώργος 

Σεφέρης θα αρχίσει την διπλωματική του σταδιοδρομία, διοριζόμενος στο Υπουργείο 

Εξωτερικών ως ακόλουθος. Μέχρι το 1962 που συνταξιοδοτείται θα υπηρετήσει ως 

υποπρόξενος και πρόξενος στο Λονδίνο (1931-1934), στην Κορυτσά της Αλβανίας 

(1936-1938), ως σύμβουλος τύπου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά την κήρυξη του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου θα ακολουθήσει την ελληνική Κυβέρνηση στην Κρήτη, την 

Αίγυπτο, την Νότια Αφρική και την νότια Ιταλία, και μετά την απελευθέρωση στην 

Αθήνα όπου και μένει μέχρι το 1948. Κατόπιν διορίζεται σύμβουλος στις ελληνικές 

πρεσβείες στην Άγκυρα και το Λονδίνο, αργότερα πρέσβης στο Λίβανο, τη Συρία, την 

Ιορδανία και το Ιράκ, και τελικά στο Λονδίνο (1957-1962). Αφότου αποσύρεται από τη 
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διπλωματική του σταδιοδρομία, αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στο λογοτεχνικό του έργο, 

μέχρι το θάνατό του, το 1971. Η κηδεία του, εν μέσω της δικτατορίας και κατόπιν της 

Δήλωσής του το 1969, προσέλαβε τον χαρακτήρα εκδήλωσης εναντίον του 

καθεστώτος των συνταγματαρχών 

 

3.4.1.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ. ΣΕΦΕΡΗ  

1.Κλίμα απαισιοδοξίας 

2. Ερμητισμός 

3. Μύθος 

4. Persona 

5. Σκηνοθεσία 

6. Ελληνικότητα 

7. Δραματικότητα 

8.Υπαρξιακός τόνος 

9. Ειρωνεία 

10.Ερωτισμός 

11. Σύμβολα 

Πολλές λέξεις και έννοιες που λειτουργούν ως σύμβολα επανέρχονται διαρκώς στην 

ποίηση του Σεφέρη και η εξοικείωση μαζί τους βοηθά πάρα πολύ τον αναγνώστη 

παρά την πολυσημία τους. 

Τέτοια σύμβολα είναι: 

α) Από τον ομηρικό κόσμο: Το ταξίδι, ο νόστος, ο Οδυσσέας, οι σύντροφοι του, ο 

δόλος των Θεών, η Ελένη, ο Πρωτέας κλπ. 

β) Η στέρνα, το πηγάδι (αλακάτι στην Κύπρο). Συμβολίζουν το βάθος, τη 

συσσωρευμένη μνήμη, μας «διδάσκουν τη σιγή», αλλά και η έλλειψη τους συμβολίζει 

και τη δίψα, τη στέρηση. 
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γ) Η θάλασσα. Είναι το ουσιαστικό που εμφανίζεται πιο συχνά από κάθε άλλο στο 

έργο του. Τρεις συλλογές ποιημάτων του ονομάζονται Ημερολόγια 

Καταστρώματος. Οι μύθοι που χρησιμοποιεί πιο πολύ είναι η Αργοναυτική εκστρατεία 

και η Οδύσσεια. Οι τυπικά σεφερικές καταστάσεις είναι δύο: το ταξίδι ή η αναμονή 

κοντά στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι ο χώρος της μνήμης και της νοσταλγίας. 

δ) Το σπίτι. Είναι ο χώρος της ευτυχίας, της νοσταλγίας, το σύμβολο του γενέθλιου 

χώρου, το βλέπει συχνά εμψυχωμένο. 

ε) Πέτρες. Συμβολίζουν το βάρος της μνήμης, της ιστορίας, της παράδοσης. 

στ) Το άγαλμα. Από τα πιο συχνά και πολυσήμαντα σύμβολα του Σεφέρη. Κάποτε 

μπορεί να είναι ό,τι και οι πέτρες, δηλ. το απομεινάρι του παρελθόντος, το σύμβολο 

της παράδοσης, του βάρους της μνήμης. Είναι όμως ακόμα το σύμβολο της 

αυθεντικότητας, παρά τον ακρωτηριασμό τους. Εκφράζουν την αντίθεση: φθαρτό 

κορμί-άφθαρτο άγαλμα. 

12. Πολιτική. 

13. Επιδράσεις. 

 

3.4.2. ΤΑ ΈΡΓΑ ΤΟΥ 

 

Ποιητικές συλλογές 

 Στροφή, Εστία, Αθήνα 1931: Το ποίημα αυτό, όπως και στο σύνολό της η 

ομώνυμη συλλογή του Σεφέρη, φέρνουν μια αλλαγή στη νεοελληνική ποίηση, 

καθώς επιχειρείται εδώ μια αποδέσμευση από τους εκφραστικούς τρόπους του 

παρελθόντος. Ο ποιητής δεν αισθάνεται την ανάγκη να αποδώσει με τρόπο απτό 

τα βιώματά του, ούτε να καταγράψει με σαφήνεια ένα συγκεκριμένο θέμα. Εκείνο 

που προέχει είναι η μετάδοση ενός κυρίαρχου αισθήματος, χωρίς όμως αυτό να 

αποδίδεται σ’ ένα ξεκάθαρα δοσμένο γεγονός.  

 Πάνω σ' έναν ξένο στίχο, Εστία, Αθήνα 1931 

 Η Στέρνα, Εστία, Αθήνα 1932 

 Σχέδια στο περιθώριο, ανάτυπο από Τα Νέα Γράμματα, Αθήνα 1935 

 Μυθιστόρημα, Κασταλία, Αθήνα 1935 

 Γυμνοπαιδία, ανάτυπο από Τα Νέα Γράμματα, Αθήνα 1936 
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 Τετράδιο Γυμνασμάτων (1928-1937), τυπ. Ταρουσοπούλου, Αθήνα 1940 

 Ημερολόγιο καταστρώματος Α΄, τυπ. Ταρουσοπούλου, Αθήνα 1940 

 Ημερολόγιο καταστρώματος Β΄, ιδιωτική έκδοση, Αλεξάνδρεια 1944 Το 1944 

δημοσιεύεται το "Ημερολόγιο Καταστρώματος Β΄" το οποίο γράφτηκε στην 

Αίγυπτο και την Νότια Αφρική, όπου ο Σεφέρης ακολούθησε την εξόριστη 

ελληνική κυβέρνηση 

 Ημερολόγιο καταστρώματος Β΄, Ίκαρος, Αθήνα 1945 

 Τελευταίος σταθμός, ανάτυπο από Το Τετράδιο, 1947 

 Κίχλη, Ίκαρος, Αθήνα 1947 που από πολλούς θεωρείται ως ένα από τα 

σημαντικότερα έργα του Γιώργου Σεφέρη, 

 Ημερολόγιο καταστρώματος Γ΄ (με τον τίτλο Κύπρον, οὗ μ'ἐθέσπισεν), 

Ίκαρος, Αθήνα 1955 η οποία κυκλοφόρησε το 1955, εν μέσω του Κυπριακού 

Αγώνα, και αργότερα μετονομάστηκε σε "Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄". 

 Τρία κρυφά ποιήματα, τυπ. Γαλλικού Ινστιτούτου, Αθήνα 1966 

 Τετράδιο Γυμνασμάτων Β΄, Ίκαρος, 1976 (μεταθανάτια έκδοση) Το κύκνειο 

άσμα του ποιητή το οποίο εκδόθηκε το 1976, με επιμέλεια του Γ.Π. Σαββίδη, ο 

οποίος έχει επιμεληθεί και τις περισσότερες εκδόσεις έργων του ποιητή. 

 Επί Ασπαλάθων..., "Le Μonde", Αθήνα 1971 (μεταθανάτια έκδοση) 

 

Μυθιστορήματα 

 Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, Ερμής, Αθήνα 1974 (μεταθανάτια έκδοση) 

 Βαρνάβας Καλοστέφανος, Μ. Ι. Ε. Τ., Αθήνα 2007 (μεταθανάτια έκδοση, 

ημιτελές) 

 

Δοκίμια 

 Δοκιμές, τυπ. Γιούλη, Κάιρο 1944 

 Δοκιμές, Φέξης, Αθήνα 1962 

 Εκλογή από τις Δοκιμές, Γαλαξίας, Αθήνα 1966 

 Δοκιμές, Ίκαρος, Αθήνα 1992 (μεταθανάτια έκδοση) 

 

Μεταφράσεις 

 Θ. Σ. Έλιοτ, Η έρημη χώρα και άλλα ποιήματα, Ίκαρος, Αθήνα 1949 

 Θ. Σ. Έλιοτ, Φονικό στην Εκκλησιά, Ίκαρος, Αθήνα 1963 
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 Αντιγραφές, Ίκαρος, Αθήνα 1965 περιέχει έργα Ευρωπαίων και Αμερικανών 

ποιητών όπως Ezra Pound, Andre Gide, Paul Eluard, Pierre-Jean Jouve), 

 Άσμα Ασμάτων, χ.ε., Αθήνα 1965 

 Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, Ίκαρος, Αθήνα 196 

 

3.4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ «ΆΡΝΗΣΗ» 

 

"Η άρνηση" 

 

Στο περιγιάλι το κρυφό 

κι άσπρο σαν περιστέρι 

διψάσαμε το μεσημέρι· 

μα το νερό γλυφό. 

 

Πάνω στην άμμο την ξανθή 

γράψαμε τ' όνομά της· 

ωραία που φύσηξεν ο μπάτης 

και σβύστηκε η γραφή. 

 

Mε τι καρδιά, με τι πνοή, 

τι πόθους και τι πάθος, 

πήραμε τη ζωή μας· λάθος! 

κι αλλάξαμε ζωή. 

 

Ανάλυση του ποιήματος: 

Χρήση α πληθυντικού προσώπου: Εκφράζει και ο ποιητής τα συναισθήματά του και 

τις εμπειρίες του μέσα από τα συναισθήματα των άλλων καθώς και τα συναισθήματα 

της γενιάς του. 

Α στροφή: Προσδιορίζεται το σκηνικό, ο χώρος: το περιγιάλι, που συνοδεύεται από 

δύο επίθετα (κρυφό, άσπρο) και μια παρομοίωση (σαν περιστέρι). Κρυφό σημαίνει 

απομονωμένο και το λευκό παραλληλίζεται με την αγνότητα των νέων που 

συναντιούνται εκεί. Κάποιοι νέοι, το μεσημέρι συναντιούνται στο μυστικό ακρογιάλι και 

διψάνε, κυριολεκτικά και μεταφορικά ( αναφορά στις συναισθηματικές, πνευματικές 
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ανάγκες και επιθυμίες των νέων, που βρίσκονται σε ηλικία αναζήτησης). Το νερό 

όμως είναι γλυφό ( : η πρώτη άρνηση). 

Β στροφή: Εδώ παρακολουθούμε μια ατελέσφορη ανθρώπινη χειρονομία, με μια 

δόση πικρής ειρωνείας: οι νέοι εναπόθεσαν τον έρωτά τους, την αγάπη τους σε ένα 

στοιχείο φθαρτόˑ άρκεσε ένα ανάλαφρο φύσημα του μπάτη κι όλα σβήστηκαν (: άλλη 

μια άρνηση ). 

Γ στροφή: Στις δύο πρώτες στροφές υποκρύπτεται μια πικρή ειρωνεία. Στην 3η 

στροφή όμως ο ποιητής ξεσπάει, γίνεται πιο εκδηλωτικός (στ. 1-2), για να καταλήξει 

στη διαπίστωση: ήταν λάθος, που ακολουθήσαμε μια τέτοια ζωήˑ  γι’αυτό αλλάξαμε 

ζωή. 

Επομένως οι νέοι επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους, ξεκινούν σε νέες βάσεις, 

παραμερίζουν τον ενθουσιασμό τους και με οδηγό τη λογική βαδίζουν με σιγουριά για 

να αποφύγουν στο μέλλον νέες πικρίες και απογοητεύσεις. 

 

  Reniement 

Sur la plage secrète 

comme blanche colombe 

nous mourions de soif à midi 

mais l'eau était saumâtre. 

 

Sur le sable d'or 

nous avons écrit son nom 

mais la brise marine a soufflé 

et les mots furent effacés 

 

Avec quel élan, quel cœur 

quel désir et ferveur 

nous vécûmes notre vie : une erreur! 

Ainsi nous avons changé notre vie! 
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Georges Seferis (13 mars 1900- 20 septembre 1971) est l'un des plus grands poètes 

de la Grèce contemporaine (il a notamment reçu le Prix Nobel de littérature en 1963). 

Ce poème extrait du recueil Strophes — Στροφή (1931) a été mis en musique 

par Mikis Théodorakis. Lors des funérailles de Georges Seferis en 1971, la foule le 

chanta. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gHOpgJFc5rw 

 

 

3.4.4. ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1963/seferis-lecture-

fr.html 

 

Ένα απόσπασμα της ομιλίας του στα ελληνικά: 

Τούτη την ώρα αισθάνομαι πως είμαι ο ίδιος μια αντίφαση. Αλήθεια, η Σουηδική 

Ακαδημία έκρινε πως η προσπάθειά μου σε μια γλώσσα περιλάλητη επί αιώνες, αλλά 

στην παρούσα μορφή της περιορισμένη, άξιζε αυτή την υψηλή διάκριση. Θέλησε να 

τιμήσει τη γλώσσα μου, και να – εκφράζω τώρα τις ευχαριστίες μου σε ξένη γλώσσα*. 

Σας παρακαλώ να μου δώσετε τη συγγνώμη που ζητώ πρώτα πρώτα από τον εαυτό 

μου. 

Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο 

αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα, και το φως του ήλιου. Είναι μικρός 

ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει 

είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να 

μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται καθετί ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει 

κανένα χάσμα. 

http://www.youtube.com/watch?v=gHOpgJFc5rw
http://www.youtube.com/watch?v=gHOpgJFc5rw
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1963/seferis-lecture-fr.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1963/seferis-lecture-fr.html
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Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά· 

κανόνας της είναι η δικαιοσύνη. Στην αρχαία τραγωδία, την οργανωμένη με τόση 

ακρίβεια, ο άνθρωπος που ξεπερνά το μέτρο πρέπει να τιμωρηθεί από τις Ερινύες. O 

ίδιος νόμος ισχύει και όταν ακόμη πρόκειται για φυσικά φαινόμενα: «Ήλιος ουχ 

υπερβήσεται μέτρα» λέει ο Ηράκλειτος· «ει δε μη, Ερινύες μιν Δίκης επίκουροι 

εξευρήσουσιν»*. 

Συλλογίζομαι πως δεν αποκλείεται ολωσδιόλου να ωφεληθεί ένας σύγχρονος 

επιστήμων, αν στοχαστεί τούτο το απόφθεγμα* του Ίωνα φιλοσόφου. Όσο για μένα 

συγκινούμαι παρατηρώντας πως η συνείδηση της δικαιοσύνης είχε τόσο πολύ 

διαποτίσει την ελληνική ψυχή, ώστε να γίνει κανόνας και του φυσικού κόσμου. Και 

ένας από τους διδασκάλους μου, των αρχών του περασμένου αιώνα, γράφει: «...θα 

χαθούμε, γιατί αδικήσαμε...»*. Αυτός ο άνθρωπος ήταν αγράμματος· είχε μάθει να 

γράφει στα τριάντα πέντε χρόνια της ηλικίας του. Αλλά στην Ελλάδα των ημερών μας, 

η προφορική παράδοση πηγαίνει μακριά στα περασμένα όσο και η γραπτή. Το ίδιο 

και η ποίηση. Είναι για μένα σημαντικό το γεγονός ότι η Σουηδία θέλησε να τιμήσει και 

τούτη την ποίηση και όλη την ποίηση γενικά, ακόμη και όταν αναβρύζει* ανάμεσα σ' 

ένα λαό περιορισμένο. Γιατί πιστεύω πως τούτος ο σύγχρονος κόσμος όπου ζούμε, ο 

τυραννισμένος από το φόβο και την ανησυχία, τη χρειάζεται την ποίηση. Η ποίηση 

έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα – και τι θα γινόμασταν, αν η πνοή μας 

λιγόστευε; Είναι μια πράξη εμπιστοσύνης – κι ένας Θεός το ξέρει αν τα δεινά μας δεν 

τα χρωστάμε στη στέρηση εμπιστοσύνης. 

Παρατήρησαν, τον περασμένο χρόνο, γύρω από τούτο το τραπέζι, την πολύ μεγάλη 

διαφορά ανάμεσα στις ανακαλύψεις της σύγχρονης επιστήμης και στη λογοτεχνία· 
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παρατήρησαν πως ανάμεσα σ' ένα αρχαίο ελληνικό δράμα και ένα σημερινό η 

διαφορά είναι λίγη. Ναι, η συμπεριφορά του ανθρώπου δε μοιάζει να έχει αλλάξει 

βασικά. Και πρέπει να προσθέσω πως νιώθει πάντα την ανάγκη ν' ακούει τούτη την 

ανθρώπινη φωνή που ονομάζουμε ποίηση. 

 

Αυτή τη φωνή που κινδυνεύει να σβήσει κάθε στιγμή από στέρηση αγάπης και ολοένα 

ξαναγεννιέται. Κυνηγημένη, ξέρει πού να 'βρει καταφύγιο· απαρνημένη, έχει το 

ένστικτο να πάει να ριζώσει στους πιο απροσδόκητους τόπους. Γι' αυτή δεν 

υπάρχουν μεγάλα και μικρά μέρη του κόσμου. Το βασίλειό της είναι στις καρδιές όλων 

των ανθρώπων της γης. Έχει τη χάρη ν' αποφεύγει πάντα τη συνήθεια, αυτή τη 

βιομηχανία. Χρωστώ την ευγνωμοσύνη μου στη Σουηδική Ακαδημία, που ένιωσε 

αυτά τα πράγματα· που ένιωσε πως οι γλώσσες, οι λεγόμενες περιορισμένης χρήσης, 

δεν πρέπει να καταντούν φράχτες, όπου πνίγεται ο παλμός της ανθρώπινης καρδιάς· 

που έγινε ένας Άρειος Πάγος ικανός: να κρίνει με αλήθεια επίσημη την άδικη μοίρα 

της ζωής, – για να θυμηθώ το Σέλλεϋ*, τον εμπνευστή, καθώς μας λένε, του 

Αλφρέδου Νομπέλ, αυτού του ανθρώπου που μπόρεσε να εξαγοράσει την 

αναπόφευκτη βία με τη μεγαλοσύνη της καρδιάς του. 

Σ' αυτό τον κόσμο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους 

άλλους. Πρέπει ν' αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται. 

Όταν, στο δρόμο της Θήβας, ο Oιδίπους συνάντησε τη Σφίγγα κι αυτή του έθεσε το 

αίνιγμά της, η απόκρισή του ήταν: ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. 

Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του 

Oιδίποδα.» 
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3.4.5. ΚΡΙΤΙΚΕΣ 

“Για ποια πυρκαγιά μιλάς;” 

Το πούλμαν αναχωρεί από τον Τσεσμέ με τελικό προορισμό τη Σμύρνη. Η τουρκάλα 

ξεναγός μας λέει σε σπαστά ελληνικά: «Καλώς ορίσατε στα χώματά σας, καλώς 

ορίσατε στους τόπους των προγόνων σας». Λίγη ώρα μετά κάνουμε στάση στα 

Βουρλά. 

Εδώ κάποτε ζούσαν 35.000 Έλληνες, λέει η ξεναγός, αλλά εγκατέλειψαν την περιοχή 

έπειτα από μια μεγάλη πυρκαγιά. Εδώ μεγάλωσε ο Γιώργος Σεφέρης. Από κείνη τη… 

«φωτιά» γλίτωσε το σπίτι του μεγάλου έλληνα ποιητή και το καφενείο που ήταν το 

στέκι του. Το σπίτι του έγινε «Ξενοδοχείο Γ. Σεφέρη» και ο Μουσταφά κρατάει το στέκι 

του ανοιχτό. Ζεστό τσάι, καφές και τσιγάρο. Φεύγουμε και η ξεναγός συνεχίζει να 

μιλάει για τη μεγάλη «πυρκαγιά». Ένας ηλικιωμένος τη διακόπτει… «Σφαγή έγινε, 

κοπέλα μου, για ποια πυρκαγιά μιλάς τόση ώρα;» 

απόσπασμα από το άρθρο της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ “ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ” 

 

 Ο Γιώργος Σεφέρης μού έμαθε ότι η ποίηση είναι το σπίτι της αλήθειας. Εγώ από τον 

Σεφέρη έμαθα γράμματα. Όχι στο σχολείο. Μετά, στην μεταπολεμική ποίηση είχα 

δασκάλους τον Σαχτούρη και τον Σινόπουλο. Αυτούς τους δύο κυρίως. Με την 

ευρύτερη έννοια, δασκάλους. 

απόσπασμα από συνέντευξη του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΥ 

εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” 11/7/2009 

…Ο Σεφέρης έγραψε τον στίχο: «Είπες εδώ και χρόνια: “Κατά βάθος είμαι ζήτημα 

φωτός”». Δεν ξέρω ακριβώς το νόημά του. Θεωρώ άλλωστε ότι η ποίηση δεν πρέπει 

να ερμηνεύεται. Αρκεί να μας αγγίζει. Το σημαντικό είναι ότι το φως, με αυτό ή το άλλο 

νόημά του, με εκείνον ή τον άλλο συμβολισμό του, διαπερνά την ελληνική και την ξένη 

ποίηση, αλλά και τους χώρους της Τέχνης. Σε έναν βαθμό, είναι ο δημιουργός ή ο 

συνοδός της Τέχνης, όπως είναι και της ζωής. Μιλώντας όμως για το φως, δεν 

πρέπει να ξεχνάμε τον ρόλο που έχει επίσης το σκοτάδι. Οπως μάλιστα λέει η 

Φυσική, και στο πιο βαθύ σκοτάδι υπάρχει κάποιο φως. 

απόσπασμα από συνέντευξη που έδωσε ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ στην Κ. 

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 19/6/2009 



47 
 

 

Petit livre pour le poète Georges Seferis 
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3.5. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 

 

Ο Οδυσσέας Ελύτης (2 Νοεμβρίου 1911 - 18 Μαρτίου 1996), φιλολογικό 

ψευδώνυμο του Οδυσσέα Αλεπουδέλλη, ήταν ένας από τους σημαντικότερους 

Έλληνες ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής γενιάς του '30 και βραβεύτηκε με το βραβείο 

Νόμπελ Λογοτεχνίας. 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.  

Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης χρησιμοποίησε ψευδώνυμο για το λογοτεχνικό έργο του, 

επειδή ήθελε να αποστασιοποιηθεί από το οικογενειακό του επίθετο. Το λογοτεχνικό 

ψευδώνυμο Ελύτης μπορεί να προέρχεται από τον συνδυασμό της συλλαβής «ελ», 

αρχικής σε ονόματα σημαδιακά, όπως Ελλάδα, Ελπίδα, Ελευθερία, Ελένη, με τη 

γενική τοπωνυμική κατάληξη των ελληνικών ονομάτων ανάλογα με το «Πολίτης. 

Παλαιότερα οι φίλοι υποστήριζαν τρεις εκδοχές του ψευδωνύμου Ελύτης: το όνομα 

Eluard (Ελυάρ) και τις λέξεις elite (ελίτ) και αλήτης. Η σχέση του νεαρού Οδυσσέα 

Ελύτη με τον Γάλλο ποιητή Πωλ Ελυάρ  είναι γνωστή, άλλωστε ο ίδιος έσπευσε να 

την αναδείξει όπως της άξιζε. Σύμφωνα με την παρατήρηση του φίλου και μελετητή 

του Μάριο Βίττι, ο Ελύτης αναγνώριζε ότι τα πρώτα του ποιήματα είχαν για κύριο 

βοήθημα «το μόνο μοντέρνο ποιητή που ταίριαζε στην ιδιοσυγκρασία του», 

τον Ελυάρ. O Ελύτης έχει ακόμα επηρεαστεί από τον Γάλλο ποιητή Apollinaire, καθώς και από το 

κύμα του υπερρεαλισμού. 

Κάποια εποχή απέκτησε το -δικαιολογημένο- προσωνύμιο "ο Ποιητής του Αιγαίου". 
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3.5.1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Νεανικά χρόνια 

Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της Μαρίας 

Βρανά. Η μητέρα και ο πατέρας  του κατάγονταν από τη Λέσβο. 

Το 1914 η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1923 ταξίδεψε οικογενειακώς 

στην Ευρώπη, επισκεπτόμενος την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία και τη 

Γιουγκοσλαβία. Στη Λωζάννη ο ποιητής είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον 

εξόριστο μετά την πτώση του Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Το φθινόπωρο του 1924 εγγράφηκε στο Γ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών και 

συνεργάστηκε στο περιοδικό Η Διάπλασις των Παίδων, χρησιμοποιώντας διάφορα 

ψευδώνυμα. Το καλοκαίρι του 1928 πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου. Μετά από 

πιέσεις των γονέων του, αποφάσισε να σπουδάσει χημικός.  

Λογοτεχνία 

Κάτω από την επίδραση της λογοτεχνικής του στροφής, παραιτήθηκε από την 

πρόθεση να ασχοληθεί με τη χημεία και το 1930 εγγράφηκε στη Νομική Σχολή της 

Αθήνας. Την ίδια περίοδο συνδέθηκε στενότερα με τον Γιώργο Σαραντάρη (1908-

1941), ο οποίος τον ενθάρρυνε στις ποιητικές του προσπάθειες, όταν ακόμα ο Ελύτης 

ταλαντευόταν σχετικά με το αν έπρεπε να δημοσιεύσει τα έργα του, ενώ τον έφερε σε 

επαφή και με τον κύκλο των Νέων Γραμμάτων (1935-1940, 1944).  

Το 1939 εγκατέλειψε οριστικά τις νομικές σπουδές και, μετά από αρκετές 

δημοσιεύσεις ποιημάτων του σε περιοδικά, τυπώθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή 

με τίτλο Προσανατολισμοί. Τον επόμενο χρόνο, μεταφράστηκαν για πρώτη φορά 

ποιήματά του σε ξένη γλώσσα. 

Αλβανικό μέτωπο 

Με την έναρξη του πολέμου ο Ελύτης κατατάχθηκε ως ανθυπολοχαγός στη Διοίκηση 

του Στρατηγείου Α΄ Σώματος Στρατού.  
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Ευρώπη 

Το 1948 ταξίδεψε στην Ελβετία, για να εγκατασταθεί στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου 

παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας στη Σορβόννη. Στο Παρίσι υπήρξε ιδρυτικό 

μέλος της Association Internationale des Critiques d’Art. Το καλοκαίρι του 1950 

ταξίδεψε στην Ισπανία ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, από τα 

τέλη του 1950 μέχρι τον Μάιο 1951, συνεργάστηκε με το BBC πραγματοποιώντας 

τέσσερις ραδιοφωνικές ομιλίες. Λίγο νωρίτερα είχε ξεκινήσει τη σύνθεση του Άξιον 

Εστί. 

Επιστροφή στην Ελλάδα 

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1952 έγινε μέλος της «Ομάδας των 

Δώδεκα», που κάθε χρόνο απένειμε βραβεία λογοτεχνίας, από την οποία 

παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 1953, αλλά επανήλθε δύο χρόνια αργότερα. Το 1953 

ανέλαβε και πάλι για έναν χρόνο τη Διεύθυνση Προγράμματος του Ε.Ι.Ρ., διορισμένος 

από την κυβέρνηση Παπάγου, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον επόμενο χρόνο. 

Στο τέλος του έτους έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πολιτισμού στη Βενετία και 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν. 

Το 1958, απέσπασε για το Άξιον Εστί το Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Το 1961  

επισκέφτηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον επόμενο χρόνο μετά από ένα ταξίδι στη 

Ρώμη επισκέφτηκε τη Σοβιετική Ένωση. Το 1964 ξεκίνησε η ηχογράφηση του 

μελοποιημένου Άξιον Εστί από τον Μίκη Θεοδωράκη.  

Το1969 στο Παρίσι ξεκίνησε τη συγγραφή της συλλογής Φωτόδεντρο. Λίγους μήνες 

αργότερα επισκέφτηκε για ένα διάστημα την Κύπρο, ενώ το 1971 επέστρεψε στην 

Ελλάδα και τον επόμενο χρόνο αρνήθηκε να παραλάβει το "Μεγάλο Βραβείο 

Λογοτεχνίας" που είχε θεσπίσει η δικτατορία. Μετά την πτώση της δικτατορίας, 

διορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ρ.Τ. και μέλος για δεύτερη 

φορά του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου (1974 - 1977).  

Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 

Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν συνέχισε το πολύπλευρο πνευματικό του έργο. Το 

1978 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ το 1979 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ 

Λογοτεχνίας. Η αναγγελία της απονομής του βραβείου από τη Σουηδική Ακαδημία 
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έγινε στις 18 Οκτωβρίου "για την ποίησή του, η οποία, με φόντο την ελληνική 

παράδοση, ζωντανεύει με αισθηματοποιημένη δύναμη και πνευματική καθαρότητα 

βλέμματος τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και δημιουργικότητα", 

σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης. Ο Ελύτης παρέστη στην καθιερωμένη τελετή 

απονομής του βραβείου στις 10 Δεκεμβρίου του 1979, παραλαμβάνοντάς το από τον 

Βασιλέα Κάρολο Γουστάβο και γνωρίζοντας παγκόσμια δημοσιότητα. Τον επόμενο 

χρόνο κατέθεσε το χρυσό μετάλλιο και τα διπλώματα του βραβείου στο Μουσείο 

Μπενάκη. Την απονομή του Νόμπελ ακολούθησαν τιμητικές διακρίσεις εντός και 

εκτός Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η απονομή φόρου τιμής σε ειδική συνεδρίαση της 

Βουλής των Ελλήνων, η αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της 

Σορβόννης, η ίδρυση έδρας νεοελληνικών σπουδών με τίτλο "Έδρα Ελύτη" στο 

πανεπιστήμιο Rutgers του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και η απονομή του αργυρού 

μεταλλίου Benson από τη Βασιλική Φιλολογική Εταιρεία του Λονδίνου. Πέθανε στις 18 

Μαρτίου του 1996 από ανακοπή καρδιάς στην Αθήνα. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1979/elytis-lecture-f.html 

 

 

Κύριοι Ακαδημαϊκοί, Κυρίες και Κύριοι, 

Ας μου επιτραπεί, παρακαλώ, να μιλήσω στο όνομα της φωτεινότητας και της 

διαφάνειας. Επειδή οι ιδιότητες αυτές είναι που καθορίσανε το χώρο μέσα στον 

οποίο μου ετάχθη να μεγαλώσω και να ζήσω. Και αυτές είναι που ένιωσα, σιγά 

σιγά, να ταυτίζονται μέσα μου με την ανάγκη να εκφρασθώ. Είναι σωστό να 

προσκομίζει κανείς στην τέχνη αυτά που του υπαγορεύουν η προσωπική του 

εμπειρία και οι αρετές της γλώσσας του. Πολύ περισσότερο όταν οι καιροί είναι 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1979/elytis-lecture-f.html
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σκοτεινοί και αυτό που του υπαγορεύουν είναι μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

ορατότητα. 

Δεν μιλώ για τη φυσική ικανότητα να συλλαμβάνει κανείς τ' αντικείμενα σ' όλες 

τους τις λεπτομέρειες αλλά για τη μεταφορική, να κρατά δηλαδή την ουσία τους 

και να τα οδηγεί σε μια καθαρότητα τέτοια που να υποδηλώνει συνάμα την 

μεταφυσική τους σημασιολογία. Ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίστηκαν την ύλη 

οι γλύπτες της κυκλαδικής περιόδου, που έφτασαν ίσα ίσα να ξεπεράσουν την 

ύλη, το δείχνει καθαρά. Όπως επίσης ο τρόπος που οι εικονογράφοι του 

Βυζαντίου επέτυχαν από το καθαρό χρώμα να υποβάλουν το «θείο». 

Μια τέτοια, διεισδυτική και συνάμα μεταμορφωτική, επέμβαση μέσα στην 

πραγματικότητα επεχείρησε, πιστεύω, ανέκαθεν και κάθε υψηλή ποίηση. Όχι να 

αρκεσθεί στο «νυν έχον» αλλά να επεκταθεί στο «δυνατόν γενέσθαι». Κάτι που, 

είναι η αλήθεια, δεν εκτιμήθηκε πάντοτε. Ίσως γιατί οι ομαδικές νευρώσεις δεν 

το επέτρεψαν. Ίσως γιατί ο ωφελιμισμός δεν άφησε τα μάτια των ανθρώπων 

ανοιχτά όσο χρειάζεται. Η ομορφιά και το φως συνέβη να εκληφθούν άκαιρα ή 

ανώδυνα. Και όμως. Η διεργασία που απαιτείται για να φτάσει κανείς στο σχήμα 

του Αγγέλου είναι, πιστεύω, πολύ πιο επώδυνη από την άλλη που εκμαιεύει 

όλων των λογιών τους Δαίμονες. 

[…] 

Oι καιροί, φευ, εστάθηκαν ανέκαθεν για τον άνθρωπο dürftiger [= μικρόψυχοι]. 

Αλλά και η ποίηση ανέκαθεν λειτουργούσε. Δύο φαινόμενα προορισμένα να 

συνοδεύουν την επίγεια μοίρα μας και που το ένα τους αντισταθμίζει το άλλο. 

Πώς αλλιώς. Αφού και η νύχτα και τ' άστρα, εάν μας γίνονται αντιληπτά, είναι 

χάρη στον ήλιο. Με τη διαφορά ότι ο ήλιος, κατά τη ρήση του αρχαίου σοφού, 

εάν υπερβεί τα μέτρα, καταντά ύβρις. Χρειάζεται να βρισκόμαστε στη σωστή 

απόσταση από τον ηθικόv ήλιο, όπως ο πλανήτης μας από τον φυσικόν ήλιο, 

για να γίνεται η ζωή επιτρεπτή. 

Mας έφταιγε άλλοτε η αμάθεια. Σήμερα μας φταίει η μεγάλη γνώση. Δεν έρχομαι 

μ' αυτά που λέω να προστεθώ στη μακρά σειρά των επικριτών του τεχνικού μας 

πολιτισμού. Μια σοφία παλαιή όσο και η χώρα που μ' εξέθρεψε μ' εδίδαξε να 

δέχομαι την εξέλιξη, να χωνεύω την πρόοδο μαζί με όλα της τα παρεπόμενα, 

όσο δυσάρεστα και αν μπορεί να είναι αυτά. 
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Τότε όμως η Ποίηση; Τι αντιπροσωπεύει μέσα σε μια τέτοια κοινωνία; Απαντώ: 

τον μόνο χώρο όπου η δύναμη του αριθμού δεν έχει πέραση. Και ακριβώς, η 

εφετεινή απόφασή σας να τιμήσετε στο πρόσωπό μου την ποίηση μιας μικρής 

χώρας δείχνει σε πόσο αρμονική ανταπόκριση βρίσκεστε με τη χαριστική 

αντίληψη της τέχνης, την αντίληψη ότι η τέχνη είναι η μόνη εναπομένουσα 

πολέμιος της ισχύος που κατήντησε να έχει στους καιρούς μας η ποσοτική 

αποτίμηση των αξιών. 

Είναι, το ξέρω, άτοπο ν' αναφέρεται κανείς σε προσωπικές περιπτώσεις. Και 

ακόμη πιο άτοπο να επαινεί το σπίτι του. Είναι όμως κάποτε απαραίτητο, στο 

βαθμό που αυτά βοηθούν να δούμε πιο καθαρά μιαν ορισμένη κατάσταση 

πραγμάτων. Και είναι σήμερα η περίπτωση. 

Μου εδόθηκε, αγαπητοί φίλοι, να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από 

μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ' όλ' αυτά, μια γλώσσα που μιλιέται επί 

δυόμισι χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και μ' ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη 

αυτή, φαινομενικά, διάσταση, αντιστοιχεί και στην υλικοπνευματική οντότητα της 

χώρας μου. Που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. 

Και το αναφέρω όχι διόλου για να υπερηφανευθώ αλλά για να δείξω τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ποιητής όταν χρησιμοποιεί για τα πιο 

αγαπημένα πράγματα τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν μια Σαπφώ ή ένας 

Πίνδαρος π.χ. —χωρίς ωστόσο να έχει το αντίκρισμα που είχαν εκείνοι επάνω 

στην έκταση της πολιτισμένης τότε ανθρωπότητας. 

Εάν η γλώσσα αποτελούσε απλώς ένα μέσον επικοινωνίας, πρόβλημα δεν θα 

υπήρχε. Συμβαίνει όμως ν' αποτελεί και εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών 

αξιών. Προσκτάται η γλώσσα στο μάκρος των αιώνων ένα ορισμένο ήθος. Και 

το ήθος αυτό γεννά υποχρεώσεις. Χωρίς να λησμονεί κανείς ότι στο μάκρος 

είκοσι πέντε αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαμβάνω ούτε ένας, που να 

μη γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Nα τι είναι το μεγάλο βάρος 

παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει. Το παρουσιάζει ανάγλυφα η νέα 

ελληνική ποίηση. 

[…] 

Λέμε, και το διαπιστώνουμε κάθε μέρα, ότι ζούμε σ' ένα χάος ηθικό. Κι αυτό, τη 

στιγμή που ποτέ άλλοτε η κατανομή των στοιχείων της υλικής μας ύπαρξης δεν 

έγινε με τόσο σύστημα, τόση στρατιωτική, θα έλεγα, τάξη, τόσον αδυσώπητο 
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έλεγχο. Η αντίφαση είναι διδακτική. Όταν σε δύο σκέλη το ένα υπερτροφεί, το 

άλλο ατροφεί. Μια αξιέπαινη ροπή να συνενωθούν σε ενιαία μονάδα οι λαοί της 

Ευρώπης, προσκόπτει σήμερα στην αδυναμία να συμπέσουν τα ατροφικά και 

τα υπερτροφικά σκέλη του πολιτισμού μας. Οι αξίες μας, ούτε αυτές δεν 

αποτελούν μια γλώσσα κοινή. 

Για τον ποιητή —μπορεί να φαίνεται παράξενο αλλά είναι αληθές— η μόνη κοινή 

γλώσσα που αισθάνεται να του απομένει είναι οι αισθήσεις. Εδώ και χιλιάδες 

χρόνια, ο τρόπος που αγγίζονται δύο σώματα δεν άλλαξε. Μήτε οδήγησε σε 

καμιά σύγκρουση όπως οι εικοσάδες των ιδεολογιών που αιματοκύλισαν τις 

κοινωνίες μας και μας άφησαν με αδειανά χέρια. 

Όμως, όταν μιλώ για αισθήσεις, δεν εννοώ το προσιτό, πρώτο ή δεύτερο, 

επίπεδό τους. Εννοώ το απώτατο. Εννοώ τις «αναλογίες των αισθήσεων» στο 

πνεύμα. Όλες οι τέχνες μιλούν με ανάλογα. Μια οσμή μπορεί να είναι ο βούρκος 

ή η αγνότητα. Η ευθεία γραμμή ή η καμπύλη, ο οξύς ή ο βαθύς ήχος, αποτελούν 

μεταφράσεις κάποιας οπτικής ή ακουστικής επαφής. Όλοι μας γράφουμε καλά ή 

κακά ποιήματα κατά το μέτρο που ζούμε και διανοούμαστε με την καλή ή την 

κακή σημασία του όρου. Μια εικόνα πελάγους από τον Όμηρο φτάνει άθικτη ως 

τις ημέρες μας. Ο Rimbaud την αναφέρει σαν mer melée au soleil και την 

ταυτίζει με την αιωνιότητα. Ένα κορίτσι που κρατάει έναν κλώνο μυρτιάς από 

τον Αρχίλοχο επιβιώνει σ' έναν πίνακα του Matisse και μας καθιστά πιο απτή 

την αίσθηση, τη μεσογειακή, της καθαρότητας. 

Εδώ αξίζει να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη και μία Παρθένος της βυζαντινής 

εικονογραφίας, δε διαφέρει πολύ. Παρά ένα κάτι ελάχιστο, συχνά, το εγκόσμιο 

φως γίνεται υπερκόσμιο και τανάπαλιν. Μια αίσθηση που μας δόθηκε από τους 

αρχαίους και μια άλλη από τους μεσαιωνικούς έρχονται να γεννήσουν μια τρίτη, 

που τους μοιάζει όπως το παιδί στους γεννήτορές του. 

Μπορεί η ποίηση ν' ακολουθήσει έναν τέτοιο δρόμο; Οι αισθήσεις μεσ' απ' τον 

αδιάκοπο καθαρμό τους να φτάσουν στην αγιότητα; Τότε η αναλογία τους θα 

επαναστραφεί  επάνω στον υλικό κόσμο και θα τον επηρεάσει. 

Δεν αρκεί να ονειροπολούμε με τους στίχους. Είναι λίγο. Δεν αρκεί να 

πολιτικολογούμε. Είναι πολύ. Κατά βάθος ο υλικός κόσμος είναι απλώς ένας 

σωρός από υλικά. Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες 

το τελικό αποτέλεσμα. Ο Παράδεισος ή η Κόλαση που θα χτίσουμε. Εάν η 
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Ποίηση παρέχει μια διαβεβαίωση, και δη στους καιρούς τους dürftiger, είναι 

ακριβώς αυτή: ότι η μοίρα μας παρ' όλ' αυτά βρίσκεται στα χέρια μας. 

 

 

 

3.5.2. ΤΑ ΈΡΓΑ ΤΟΥ 

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. 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).Η μεταγενέστερη πορεία του Ελύτη υπήρξε πιο ενδοστρεφής, 

επιστρέφοντας στον αισθησιασμό της πρώιμης περιόδου του. Το 1978, χρησιμοποιεί - 

για πρώτη φορά στην ποίησή του - την τεχνική του κολάζ. Πέρα από το ποιητικό του 

έργο, ο Ελύτης άφησε σημαντικά δοκίμια, καθώς και αξιόλογες μεταφράσεις 

ευρωπαίων ποιητών και θεατρικών συγγραφέων. 

•  Προσανατολισμοί. Αθήνα, 1936. (ανάτυπο από το περ. Τα Νέα Γράμματα1 , 

11/1935, σ.585-588). 
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•  Οι κλεψύδρες του αγνώστου. Αθήνα, 1937. (ανάτυπο από τα “Επτά νυχτερινά 

επτάστιχα”, Μακεδονικές Ημέρες5 (Θεσσαλονίκη), 1-2/1937, σ.1-3. 

•  Προσανατολισμοί. Αθήνα, Πυρσός, 1940. 

 Η Μαρίνα των βράχων (1940) 

Θέμα: Η είσοδος στην εφηβεία και τα συναισθήματα που γεννιούνται σε αυτή την 

ηλικία  

•  Ήλιος ο Πρώτος μαζί με τις Παραλλαγές πάνω σε μιαν αχτίδα. Αθήνα, Ο Γλάρος, 

1943. 

•  Το Άξιον Εστί. Αθήνα, Ίκαρος, 1959. 

Θέμα: Περιγραφή της δημιουργίας της θάλασσας και των νησιών.  

Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας:1979 

•  Έξη και μια τύψεις για τον ουρανό. Αθήνα, Ίκαρος, 1960. 

•  Άσμα ηρωικό και πένθιμο για το χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας. Αθήνα, 

Ίκαρος, 1962. 

Θέμα: Ο ρόλος που έπαιξε το Έπος του ’40(Αλβανικός Πόλεμος) στην ποιητική 

και ιδεολογική διαμόρφωση του ποιητή. 

•  Θάνατος και ανάστασις του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Αθήνα, 1971. 

•  Ο Ήλιος ο ηλιάτορας. Αθήνα, Ίκαρος, 1971. 

•  Το φωτόδεντρο και Η δέκατη τέταρτη ομορφιά. Αθήνα, Ίκαρος, 1971. 

•  Το Μονόγραμμα. Famagouste (Chypre), Les Editions de l’ Oiseau, 1971 (πρώτη 

έκδοση στην Αθήνα, Ίκαρος, 1972). 

Θέμα: Ο έρωτας ενός ζευγαριού, η εναντίωση των άλλων για τον έρωτα αυτό και 

η αυτοκτονία της κοπέλας 

 

•  Τα ρω του έρωτα. Αθήνα, Αστερίας, 1972. 

•  Ο Φυλλομάντης. Αθήνα, Αστερίας, 1973. 

•  Τα ετεροθαλή. Αθήνα, Ίκαρος, 1974. 

•  Villa Natacha . Θεσσαλονίκη, τραμ, 1973. 

•  Η καλωσύνη στις λυκοποριές. Espana, Dimitri, 1977. 

•  Μαρία Νεφέλη. Αθήνα, Ίκαρος, 1978. 

•  Τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας. Αθήνα, Ίκαρος, 1982. 
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•  Ωδή στη Σαντορίνη · Με ένα σχέδιο του Γεράσιμου Στέρη. Αθήνα, Αρχείο Θηραϊκών 

Μελετών – Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα, 1984. 

•  Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου. Αθήνα, Ύψιλον/βιβλία, 1984. 

•  Ο μικρός ναυτίλος. Αθήνα, Ίκαρος, 1985. 

•  Ιουλίου λόγος. Αθήνα, 1991. 

•  Τα ελεγεία της οξώπετρας · Προμετωπίδα Κώστα Πανιαρα. Αθήνα, Ίκαρος, 1991. 

•  Η ποδηλάτισσα · Εικόνες Ελένη Καλοκύρη · Δημήτρης Καλοκύρης. Αθήνα, 

Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1991. 

•  Δυτικά της λύπης. Αθήνα, Ίκαρος, 1995. 

•  Εκ του πλησίον. Αθήνα, Ίκαρος, 1998. 

 

 

Δοκίμια 

 Η αληθινή φυσιογνωμία και η λυρική τόλμη του Ανδρέα Κάλβου («Νέα Εστία», 

1946) 

 Ο ζωγράφος Θεόφιλος («Αστερίας» 1973) 

 Ανοιχτά χαρτιά («Αστερίας», 1974) 

 Η μαγεία του Παπαδιαμάντη («Ερμής», 1976) 

 Αναφορά στον Ανδρέα Εμπειρίκο («Ύψιλον», 1980) 

 Ιδιωτική Οδός («Ύψιλον»,1990) 

 Τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά («Ίκαρος», 1990) 

 Εν λευκώ («Ίκαρος», 1993) 
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3.5.3. ΆΞΙΟΝ ΕΣΤΙ 

 

Γράφτηκε από τον Οδυσσέα Ελύτη το 1959 και εκδόθηκε έναν χρόνο 

αργότερα, ενώ εν πολλοίς ήταν αυτό που χάρισε στον δημιουργό του το Βραβείο 

Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979, κάνοντάς τον έτσι τον δεύτερο Έλληνα που τιμάται με 

το Ανώτερο Βραβείο Λογοτεχνίας, μετά τον Γ. Σεφέρη το 1963. 

Το 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης αναλαμβάνει να μελοποιήσει αποσπάσματα από το 

Άξιον Εστί σε συνεργασία με τον Οδυσσέα Ελύτη. Το έργο αυτό παίδεψε τον Μίκη 

περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. 

Μπορεί να το συνέθεσε μέσα σε δύο περίπου χρόνια ('60-'61) όμως για να το 

ολοκληρώσει χρειάστηκε άλλα τρία χρόνια περίπου. 

Η αγωνία του ήταν να συνδυάσει το συμφωνικό στοιχείο, το βυζαντινό (ψάλτες) και 

την έντεχνη ελληνική μουσική που από τον «Επιτάφιο» ήταν περίπου ο νονός της. Το 

αποτέλεσμα είναι ο ομώνυμος δίσκος που έμεινε στην ιστορία, με τη φωνή του 

Γρηγόρη Μπιθικώτση ως σολίστα και του Μάνου Κατράκη ως αφηγητή. Έκτοτε, το 

έργο κυκλοφόρησε στη δισκογραφία άλλες δύο φορές, πάντα με τον Μίκη 

Θεοδωράκη στο pontium, ενώ τη θέση του Γρηγόρη Μπιθικώτση πήραν ο Γιώργος 

Νταλάρας το 1988 και ο Γιάννης Κότσιρας το 2002. 

 Το Άξιον Εστί, το κορυφαίο ποίημά του, εμπεριέχει την ελληνική, χριστιανική κυρίως, 

πολιτισμική παράδοση μαζί με την ευρωπαϊκή πρωτοπορία του καιρού του. Το Άξιον 

Εστί καταδεικνύει την πρόθεση του Ελύτη για τη δημιουργική ανανέωση της 

παράδοσης. Ο Ελύτης κατά κάποιον τρόπο, παραβίασε και υπερέβη την 

εκκλησιαστική ποίηση ενώ συγχρόνως την ενδυνάμωσε, την ανανέωσε και την 

πάντρεψε με την ελληνικότητα. Μετέτρεψε εκκλησιαστικά κείμενα σε καλούπια όπου 

δοκίμασε νέα υλικά και ιδιοποιήθηκε της εγκυρότητα αυτών των κειμένων με 

αποτέλεσμα το Άξιον Εστί να τύχει άμεσης και ευρείας απήχησης. 

Πρόκειται λοιπόν για μια ποιητική σύνθεση 75 περίπου σελίδων, χωρισμένη σε τρία 

τμήματα  ( Ι. Γένεσις ΙΙ. Πάθη ΙΙΙ. Δοξαστικόν), στο καθένα από τα οποία εντοπίζεται 

μια μορφική ποικιλία ( ύμνοι,  ψαλμοί, αναγνώσματα, άσματα). Καταδεικνύει η 

ποικιλία αυτή την πρόθεση του Ελύτη να αποδώσει μια μουσικότητα στη σύνθεση. 

Δεν μας ξενίζει λοιπόν το ότι αποστέλλει το Άξιον Εστί στον Θεοδωράκη ένα χρόνο 

μετά την έκδοσή του. «Επιλέγει» μάλιστα  έναν συνθέτη με δυτική μουσική παιδεία, 

που  είχε ήδη προσεγγίσει και ενσωματώσει την λαϊκή μουσική παράδοση στο έργο 

του. Είναι ξεκάθαρη επίσης η πρόθεση του ποιητή ( και από τους  τίτλους βεβαίως, 

τόσο των τριών ενοτήτων όσο και από τον γενικό) να δώσει μια χροιά θρησκευτικής 

τελετουργίας στην σύνθεση (που προσομοιάζει στη Θεία Λειτουργία), όχι μόνο στη 

μορφή, αλλά και στο περιεχόμενο, καθώς όλη η σύνθεση διαπερνάται από μια 
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επίσης θρησκευτική – τελετουργική αντίληψη της ζωής: Γέννηση – Πάθος – Θάνατος 

– Ανάσταση – Αθανασία.  

(στο ίδιο σχήμα βέβαια ανιχνεύεται επιρροή και από την αρχαία ελληνική τραγωδία).  

 

Τα μέρη του Άξιον Εστί είναι τα ακόλουθα: 

1. Η Γένεσις, Εισαγωγή - Τότε είπε  

2. Ιδού εγώ λοιπόν  

3. Η πορεία προς το μέτωπο  

4. Ένα το χελιδόνι  

5. Τα θεμέλια μου στα βουνά  

6. Με το λύχνο του άστρου  

7. Η Μεγάλη Έξοδος  

8. Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ  

9. Ναοί στο σχήμα του ουρανού (ορχηστρικό)  

10. Της αγάπης αίματα  

11. Ναοί στο σχήμα του ουρανού  

12. Προφητικόν  

13. Ανοίγω το στόμα μου  

14. Σε χώρα μακρινή  

15. Το Δοξαστικόν 

 

 

Ο Ελύτης μιλάει για το Άξιον Εστί 

  

(κομμάτι από συνέντευξη του ποιητή στην ΕΡΤ)  

  

Έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ότι και η 

μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και βέβαια εννοώ τους 

ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος σπινθήρας, ήταν το 

πρώτο εύρημα, και η ανάγκη που ένιωθα για μια δέηση μού ´δωσε το δεύτερο 

εύρημα, να δώσω δηλαδή σ´ αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας 

εκκλησιαστικής λειτουργίας. 

Έτσι γεννήθηκε το Άξιον Εστί. 
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3.5.4. ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Τα χρόνια της διαμονής του στο Παρίσι 1969 - 1971 ο Οδυσσέας Ελύτης συνθέτει Το 

Μονόγραμμα που έμελλε να περάσει στη συνείδηση των αναγνωστών ως ένα από τα 

ερωτικότερα ποιήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το βιβλίο θα τυπωθεί αρχικά 

(1971) στις Βρυξέλλες και τον αμέσως επόμενο χρόνο στην Ελλάδα (1972).  

Στα 60 του χρόνια ο ποιητής θα δημιουργήσει έναν ερωτικό ύμνο γεμάτο νεανικότητα 

και πάθος, που κατορθώνει ν’ αποδώσει ακόμη και τις πιο λεπτές εκφάνσεις του 

ερωτικού συναισθήματος. Κινούμενος σε δύο βασικές θεματικές: α) στην ιδέα πως 

στο πρόσωπο της αγαπημένης του βρίσκει το απολύτως αναγκαίο συμπλήρωμα του 

εαυτού του, το άλλο του μισό, και β) στην αίσθηση πως ο κόσμος δεν είναι ακόμη 

έτοιμος να δεχτεί έναν έρωτα τέτοιας έντασης και αγνότητας, ο ποιητής μιλά στην 

εσώτατη προσδοκία κάθε ανθρώπου που επιθυμεί να βρει το ιδανικό του ταίρι για να 

ζήσει έναν έρωτα ανέλπιστα μοναδικό, έναν έρωτα πρωτόφαντο. Για πολλούς, 

Το Μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελύτη είναι ένα από τα πιο ερωτικά ποιήματα που 

έχουν γραφτεί ποτέ. Άμεσο, συγκινητικό, βαθιά τρυφερό και ερωτικό, 

το Μονόγραμμα είναι ένα από αυτά τα ποιήματα που κάθε φορά έχουν κάτι καινούριο 

να πουν, κάτι νέο να μας δείξουν.. 

 

Ο τίτλος 

Μονόγραμμα είναι ένα γράμμα ή ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων γραμμάτων, 

συνήθως τα αρχικά ονόματος, για τη δημιουργία μιας σφραγίδας. Μπορούμε οπότε 

να σκεφτούμε το μονόγραμμα ως τα αρχικά του ονόματος της αγαπημένης του 

ποιητή ή το συνδυασμό των αρχικών γραμμάτων από τα ονόματά τους, σε μια 

σφραγίδα που φτιάχνει ο έρωτας, φέρνοντας του δύο αγαπημένους για πάντα μαζί. 

 

Η υπόθεση του ποιήματος 

Ο Ελύτης δημιουργεί εδώ μια σύγχρονη ερωτική τραγωδία, με ελλειπτική όμως 

αποτύπωση του μύθου, ώστε ο κάθε αναγνώστης να μπορεί να βρει τις δικές του 

προεκτάσεις και να ταυτιστεί με ποικίλους τρόπους με το ερωτευμένο ζευγάρι. Τα 

βασικά σημεία, πάντως, είναι πως οι δύο ερωτευμένοι αντιμετωπίζουν μια σφοδρή 

εναντίωση στον έρωτά τους από τους άλλους ανθρώπους, σε σημείο που η κοπέλα, 
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μη αντέχοντας προφανώς την κατακραυγή, αυτοκτονεί. Ο τρόπος που πεθαίνει η 

κοπέλα υπονοείται στο ποίημα με τη διακειμενική αναφορά στην Οφηλία, 

ενισχύοντας έτσι τη σύνδεση του ποιήματος με τις ερωτικές τραγωδίες, όπου το 

πρωταγωνιστικό ζευγάρι καλείται ν’ αντιμετωπίσει τις έντονες αντιρρήσεις της 

οικογένειας και του γενικότερου κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Ο ποιητής αφήνει ασαφή τα περισσότερα στοιχεία του μύθου, όπως για παράδειγμα 

το λόγο για τον οποίο ο έρωτάς τους δε γίνεται αποδεκτός, ώστε το ποίημα να είναι 

ανοιχτό σε ποικίλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Εκείνο, άλλωστε, που κυρίως 

ενδιαφέρει τον ποιητή είναι η απόδοση της αγάπης, είναι ο θρήνος για την ιδανική 

αγάπη, για το μοναδικό αυτό έρωτα που όμοιός του δεν έχει βιωθεί ποτέ πριν. 

Ο πρόωρος θάνατος της αγαπημένης, τερματίζει τον έρωτα αυτό που ξεπερνά τ’ 

ανθρώπινα μέτρα, προσδίδοντάς του όμως συνάμα τον αναγκαίο εξαγνισμό και 

διασώζοντάς τον από την αναπόφευκτη φθορά του χρόνου. 

Το ποίημα, αν και είναι επί της ουσίας ένας θρηνητικός μονόλογος, κερδίζει σε 

δραματικότητα, καθώς ο ποιητής απευθύνει όλα του τα λόγια προς την αγαπημένη 

γυναίκα. Έτσι με τη χρήση του β΄ προσώπου, αλλά και με τη φράση «μ’ ακούς» που 

λειτουργεί ως επωδός, το ποίημα λαμβάνει το χαρακτήρα μιας ερωτικής 

εξομολόγησης, έστω κι αν δεν υπάρχει πια η δυνατότητα να λάβει απόκριση. 

 

  

Το Μονόγραμμα αποτελείται από 7 μέρη που το καθένα του περιλαμβάνει 7 στίχους 

ή πολλαπλάσια του 7, που φτάνουν στο κεντρικό μέρος (IV) τους 49 στίχους (7Χ7) 

για ν` αρχίσουν να μειώνονται βαθμιαία ως το τέλος. [...] Αυτοί οι συνδυασμοί, με τη 

σειρά τους, σχηματίζουν έναν αρμονικό ρόμβο που οι αριθμοί των γραμμών του, είτε 

προστεθούν κάθετα είτε οριζόντια, δίνουν τα αθροίσματα 7, 21, 35, 49, 35, 21, 7. [...] 
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"Η αυστηρή αυτή αριθμητική πειθαρχία δεν 

αποβλέπει ουσιαστικά σε τίποτε άλλο παρά στο να 

υποταχθεί και να ελεγχθεί ό,τι από τη φύση του 

τείνει να είναι διάχυτο, ατίθασο και απειθάρχητο, το 

ερωτικό συναίσθημα" 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-oBQU26yuJCU/Tmk1ewxUfBI/AAAAAAAACSc/3jF2_MzWBdQ/s1600/%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91.jpg
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Καθένα από τα 7 μέρη, περιλαμβάνει μια λέξη ή μια φράση που αποτελεί το 

κεντρικό θέμα του κάθε μέρους και που, αν τοποθετηθεί η μία κοντά στην άλλη, 

όλες μαζί σχηματίζουν την επιγραμματική ρήση του όλου ποιήματος. 

 

 

 

3.5.5. ΚΡΙΤΙΚΕΣ 

 

           "Τα τοπία του Ελύτη (έγραψε ο Μήτσος Παπανικολάου) έχουν όλη τη διαφανή 

και την καινούρια ομορφιά των τοπίων που καθάρισαν οι βροχές και οι άνεμοι, κι 

ακόμη των πρώτων τοπίων της δημιουργίας. Η φύση του είναι νέα και τόσο 

γοητευτική, σα να την αντικρίζουν για πρώτη φορά τα μάτια του παιδιού ή του 

κοιμισμένου. Κι εκεί μέσα ο ποιητής, παιδί κι αυτός, πλανιέται μες τις πιο απόκρυφες 

σκέψεις του, απαλλαγμένος εντελώς από τα δεσμά της λογικής"        

           Ο καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης θεωρεί τον Ελύτη ως τον κατ' εξοχήν «ποιητή 

της γλώσσας». “Ο Ελύτης πέτυχε το ακατόρθωτο «Με το ειδικό θάρρος που τού 

'δωκεν η Ποίηση» μπόρεσε να σπάσει τους φραγμούς της συμβατικής γλώσσας και 

να φτάσει σε μιαν πρωτόγνωρη υπέρβαση των ορίων της νέας ελληνικής γλώσσας, 

που την χρειαζόταν για να εκφράσει την υπέρβαση της καθημερινής 

πραγματικότητας. Η δική του ποίηση απαιτούσε μιαν άλλη χρήση της ελληνικής 

γλώσσας, κυριολεκτικά ποιητική, γλώσσα που να ποιεί, να δημιουργεί νέες σημασίες, 

νέες σημάνσεις, νέες συνάψεις λέξεων, νέες φράσεις, τέτοιες που να οδηγούν σε 

πολύσημους συνειρμούς, σε αναπαρθένευση της πρωτοτυπικής σημασίας των 

λέξεων, αυτής που πηγάζει από το «έτυμον» της λέξης. Γενικά, κατόρθωσε να 

επινοήσει μιαν άλλη μορφή αντισυμβατικής γλώσσας, ώστε να ξυπνάει κάθε φορά τη 

συγκίνηση, το όνειρο, το συναίσθημα, την εικόνα, τη φαντασία, την ικανότητα να 

βλέπεις μέσα στα πράγματα, τη διαφάνεια δηλ., και να μεταβάλεις τη φευγαλέα 

στιγμή σε διάρκεια, μια άλλη βασική έννοια της ποίησης τού Ελύτη».  

 

"Ο δρόμος πέρα από τον υπερρεαλισμό (γράφει ο Λίνος Πολίτης τον Νοέμβριο του 

1966) φτάνει σε θαυμαστό αποτέλεσμα με την ποίηση του Ελύτη. Η καινούρια 

ποιητική ελευθερία κάνει εδώ ν' αναβλύσει μια ποίηση χαρούμενη, νεανική, 

http://www.embiricos2001.gr/yper2.htm
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πλημμυρισμένη από φως και από Αιγαίο, κυριαρχημένη ακόμα, σε αντίθεση με τον 

πρώτο υπερρεαλισμό, και από μια μεσογειακή αίσθηση του μέτρου και της τάξης. Οι 

μείζονες αυτοί τόνοι πλουτίζονται και βαθαίνουν με την οδυνηρή εμπειρία των 

χρόνων του πολέμου και, με το "Άσμα για τον Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας", μέσα 

από μια καινούρια όραση και αίσθηση ελληνική, φτάνουν στη σφαίρα του υψηλού. 

Ύστερα από μια μακριά σιωπή, ο Ελύτης, στη συνέχεια της ίδιας αυτής γραμμής, μας 

έδωσε πρόσφατα το πολύφωνο "Άξιον εστίν" (1959) που μένει ακόμα αινιγματικό και 

σχεδόν ασχολίαστο ". 

 Είναι σπουδαίος ποιητής όχι μόνο γιατί ύμνησε την Ελλάδα, τον πολιτισμό της ή την 

ανέδειξε, αλλά γιατί χρησιμοποίησε τη γλώσσα με τέτοιο τρόπο που κανείς μέχρι τότε 

δεν είχε κάνει. Ανέδειξε τις δυνατότητες της γλώσσας. (ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1923_1940/civilization/sources/03.html
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3.5.6. ΚΑΠΟΙΑ CALLIGRAMMES ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΥΤΗ… 

 

 

Του Αιγαίου 

 

 

 

Από τις μαθήτριες  Δήμητρα Καννά (Γ2) και  Φωτεινή Κατσιγιάννη (Γ2) 
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L'été a tout emporté (Όλα τα πήρε το καλοκαίρι) 

 

L'été a tout emporté 

tes cheveux fous dans la tempête 

notre rendez-vous, une heure. 

L'été a tout emporté 

tes yeux noirs, le foulard 

la petite église avec la veilleuse. 

L'été a tout emporté 

et nous deux, main dans la main. 
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L'été a tout emporté 

avec les demi-mots effacés 

les voiles du navire déchirées. 

Dans l'écume de la mer et les algues 

tout a été emporté, emporté au loin 

les serments qui tremblaient au vent. 

L'été a tout emporté 

ainsi que nous deux, main dans la main 

 

από τις μαθήτριες Νεκταρία Γεωργοπούλου (Γ1) και Δανάη Σολωμού (Γ3) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vSD2fwcRXfI 

http://www.youtube.com/watch?v=vSD2fwcRXfI
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Petit livre pour le poète Odysseas Elytis 
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3.6. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 

 

Βιογραφία : Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε το 1909 στη Μονεμβασιά, το τελευταίο παιδί 

μιας πλούσιας οικογένειας γαιοκτημόνων. Η πρώτη παιδική ηλικία ήταν και η μόνη 

ευτυχισμένη περίοδος της οικογενειακής ζωής του. Σύντομα η οικογένεια επρόκειτο 

να καταστραφεί οικονομικά. Μαζί με την ανέχεια ήρθαν μεγαλύτερες δοκιμασίες. Ο 

θάνατος του αδελφού του Μίμη, δοκίμου αξιωματικού του Ναυτικού από φυματίωση 

το 1921 και μερικούς μήνες αργότερα, ο θάνατος της μητέρας από την ίδια αρρώστια. 

Ο πατέρας τρελαίνεται. Θα τελειώσει τη ζωή του, το 1938, στο Δαφνί. Στο ίδιο ίδρυμα 

θα οδηγηθεί το 1936 η αδελφή του ποιητή Λούλα, ο πιστός σύντροφος των παιδικών 

του χρόνων. Το Γενάρη του 1927 νοσηλεύετε στην κλινική Παπαδημητρίου και λίγο 

αργότερα μπαίνει στο σανατόριο Σωτηρία, όπου μένει τελικά για τρία χρόνια. Στη 

Σωτηρία ο Ρίτσος γνωρίζει τη Μαρία Πολυδούρη και με μαρξιστές και διανοούμενους 

της εποχής του, ενώ παράλληλα γράφει κάποια ποιήματά του που δημοσιεύτηκαν στο 

φιλολογικό παράρτημα της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας. Μαζί με τη Λούλα ο ποιητής 

περνά τα γυμνασιακά του χρόνια στο Γύθειο. Το 1925 φτάνουν στην Αθήνα για 

σπουδές. Γρήγορα όμως ο Ρίτσος θα προσβληθεί κι αυτός από φυματίωση. Ως το 

1940 περίπου, η ζωή του θα περνά ανάμεσα σε σανατόρια και στα διαλείμματα, στην 

Αθήνα, όπου είναι υποχρεωμένος να εργάζεται σκληρά και κάποτε με εξευτελιστικούς 

όρους για να επιζήσει. Στο πείσμα αυτής της κακιάς μοίρας και του ίδιου του θανάτου 

που τον απειλεί συνεχώς, ο Ρίτσος, που από τα παιδικά του χρόνια αισθάνεται 

ποιητής, γράφει ασταμάτητα.                                               

Το 1948 εκτοπίζεται στο Κοντοπούλι της Λήμνου, αργότερα στη Μακρόνησο και στο 

τέλος στον Αϊ – Στράτη. Απελευθερώνεται τον Αύγουστο του 1952. Την περίοδο αυτή 

το έργο του είναι απαγορευμένο, ο ίδιος όμως συνεχίζει τη δημιουργική του 

δραστηριότητα. Το 1954 παντρεύεται τη γιατρό Γαρυφαλιώ Γεωργιάδου και το 1955 

γεννιέται η κόρη του, Έρη. Το 1956 του απονέμεται το Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης 

για τη Σονάτα του σεληνόφωτος. Αυτά τα χρόνια κι ως την καινούργια δικτατορία είναι 
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τα μόνα ήρεμα. Ο ποιητής αφιερώνεται αποκλειστικά στο έργο του και σε ποιητικές 

μεταφράσεις χωρίς άλλους επαγγελματικούς περισπασμούς. Ωστόσο σ’ όλη τη ζωή 

του δε σταμάτησε ούτε μέρα να γράφει και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Με 

την επιβολή της δικτατορίας στις 21 Απριλίου 1967, συλλαμβάνεται και οδηγείται στον 

Ιππόδρομο. Στη συνέχεια εξορίζεται στη Γυάρο, ύστερα στο Παρθένι της Λέρου. Από 

τον Οκτώβριο του 1968 ως το τέλος του 1970 βρίσκεται σε «κατ’ οίκον περιορισμό» 

στο Καρλόβασι Σάμου. Το έργο του είναι πάλι υπό απαγόρευση. Το 1971 επιστρέφει 

ελεύθερος στην Αθήνα. Έχει έρθει η ώρα της αναγνώρισης στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Το 1973 συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μετά την πτώση της δικτατορίας 

και τη μεταπολίτευση έζησε κυρίως στην Αθήνα και τιμήθηκε για το έργο του από την 

Ελλάδα και άλλες χώρες του κόσμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ πως ο Γιάννης 

Ρίτσος τιμήθηκε με το Μέγα Διεθνές Βραβείο Ποίησης της Biennale του Knokk - le - 

zont στο Βέλγιο (1972), το Διεθνές Βραβείο Δημητρώφ στη Σόφια (1975), το Μέγα 

Γαλλικό Βραβείο Ποίησης Alfred de Vigny, το βραβείο Λένιν (1977), το Διεθνές 

Βραβείο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης (1979), το βραβείο Ποιητή Διεθνούς 

Ειρήνης του ΟΗΕ, το Χρυσό Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων (1987), το Μετάλλιο 

Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη (1989), τον Μεγάλο Αστέρα της Φιλίας των Λαών (Γ. Λ. 

Δ.), το μετάλλιο Ζολιό - Κιουρί (1990). Το 1986 προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ. 

Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση ανακηρύσσεται επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (1975). Το 1978 γίνεται επίσης διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του 

Μπέρμινχαμ στην Αγγλία, το 1984 του Πανεπιστημίου Καρλ Μαρξ της Λειψίας και το 

1987 του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 τιμάται με το Βραβείο Λένιν για την 

Ειρήνη. Πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 1990. 
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3.6.1. ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 

 

Ο Γιάννης Ρίτσος ο Έλληνας ποιητής ο μέγας, μας χάρισε με τους στίχους 

του διαρκή εφηβεία, οργισμένη νιότη και γαληνεμένη ωριμότητα 
 

  «Τρακτέρ », (1934) 

 «Πυραμίδες», (1935) 

 «Επιτάφιος», (1936) 

 «Το τραγούδι της αδελφής μου», (1937)  

 

 «Εαρινή συμφωνία», (1938) 

«Το κύριο θεματικό μοτίβο του είναι η ερωτική αγάπη. Το ποίημα αυτό ανήκει 

στην άνοιξη και στην μουσική» 

 «Το εμβατήριο του ωκεανού», (1940) 

 «Παλιά μαζούρκα σε ρυθμό βροχής», (1943) 

 «Δοκιμασία», (1943) 

 «Ο σύντροφός μας», (1945) 

 «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο», (1952) 

 «Αγρύπνια», (1954) 

 «Πρωινό άστρο», (1955) 
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«Το πρωινό άστρο είναι το ποίημα που έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος για το 

κοριτσάκι του όταν έγινε πατέρας. Είναι το ποίημα της πατρικής στοργής και 

της λυρικής φαντασίας.»  

 «Η σονάτα του σεληνόφωτος», (1956) 

«Βασικό θέμα η καταλυτική δράση του χρόνου και των συνεπειών του σε 

όσους δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν. Άλλα θέματα που θίγονται στο έργο 

είναι η φθορά, η μοναξιά, η ελευθερία, ο έρωτας, η καταπίεση της γενετήσιας 

ορμής, ο θάνατος , η ποίηση και βέβαια ο άνθρωπος ως κοινωνική ύπαρξη.» 

 «Χρονικό», (1957) 

 «Αποχαιρετισμός», (1957) 

«Αναφέρεται σ’ ένα υποθετικό μονόλογο του Γρηγόρη Αυξεντίου λίγες μόνο 

ώρες, ίσως λεπτά, πριν το ολοκαύτωμα του» 

 «Χειμερινή διαύγεια», (1957) 

 «Πέτρινος χρόνος», (1957) 

 «Οι γειτονιές του κόσμου», (1957) 

 «Οταν έρχεται ο ξένος», (1958) 

 «Ανυπόταχτη πολιτεία», (1958) 

 

«Η Ανυπόταχτη πολιτεία (που αποτελείται από XX ενότητες) γράφτηκε από τον 

Αύγουστο του 1952 ως το Φεβρουάριο του 1953, όταν ο Ρίτσος επέστρεψε από 

τον Αϊ-Στράτη, όπου είχε εξοριστεί. Ο ποιητής επιστρέφοντας νιώθει ένα 

οδυνηρό ξάφνιασμα από τη μορφή που πάει να πάρει η «ανυπόταχτη 

πολιτεία», η ηρωική Αθήνα.» 

 «Ο τόπος μας» 

 

Ο Ρίτσος συνθέτει το ποίημα όπου βρίσκεται εξόριστος στην Λέρο. Οι στίχοι 

του είναι γεμάτοι αγάπη για την Ελλάδα και επιχειρούν μια προσέγγιση της 

παρούσας κατάστασης με υπαινικτικό τρόπο. 

 «Η αρχιτεκτονική των δέντρων», (1958) 

 «Οι γερόντισσες κ' η θάλασσα», (1959) 
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 «Υδρία », (1957) 

 «Το παράθυρο», (1960) 

 «Η γέφυρα», (1960) 

 «Ο Μαύρος Άγιος», (1961) 

 «Το νεκρό σπίτι», (1962) 

 «Κάτω απ' τον ίσκιο του βουνού», (1962) 

 «Το δέντρο της φυλακής και οι γυναίκες», (1963) 

 «12 ποιήματα για τον Καβάφη», (1963) 

 «Μαρτυρίες Α», (1963) «Ποιήματα - Α τόμος», (1961) 

 «Ποιήματα - Β τόμος», (1961) 

 «12 ποιήματα για τον Καβάφη», (1963) 

 «Μαρτυρίες - Σειρά 1η», (1963 

 «Ποιήματα - Γ τόμος», (1964 

 «Μαρτυρίες - Σειρά 2η», (1966) 

 «Παιχνίδια τ' ουρανού και του νερού», (1964) 

 «Φιλοκτήτης», (1965) 

 «Ρωμιοσύνη», (1966) 

«Η Ρωμιοσύνη (γραμμένη το 1945-47 και τυπωμένη πρώτη φορά το 1954 μέσα 

στην ευρύτερη συλλογή Αγρύπνια που περιέχει το έργο του ποιητή από το 

1941 ως το 1953) είναι μια μεγάλη ποιητική σύνθεση χωρισμένη σε επτά μέρη-

ενότητες. Στη σύνθεση αυτή ο ποιητής, συνδέοντας με τρόπο προσωπικό 

διάφορα στοιχεία της ιστορικής παράδοσης, μας δίνει ανάγλυφη τη μορφή της 

Ελλάδας και των ανθρώπων της στον αδιάκοπο αγώνα τους για ελευθερία, 

δικαιοσύνη και ανθρωπιά.» 

  «Μαρτυρίες Β», (1966) 

 «Ορέστης», (1966) 

 «Όστραβα», (1967) 

 «Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωμα», (1972) 

 «Η Ελένη», (1972) 

«Στο ποίημα Ελένη, που χρησιμοποιείται ως σκεύος της έμμεσης 

εξομολόγησης του, αποκαλύπτεται η ειλικρίνειά του , ενδεικτική ηρωικού 

ανδρός, τουτέστιν ο ποιητής με αρωγό την ωριμότητα του, αποδέχεται μειλίχια 

την αναπόφευκτη ήττα του στον αγώνα του με τον χρόνο. Η ιστορία της Ελένης 

του ποιητή Γιάννη Ρίτσου , εξελίσσεται σε μισοερειπωμένο παλάτι. Η 
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εγκατάλειψη της προσπάθειας για την διατήρηση του κτίσματος είναι εμφανής. 

Ο Ρίτσος  έχει απομακρύνει την ηρωίδα του από το αρχέτυπο περιβάλλον της –

εκείνο του Ομήρου- όπως κάνει και με όλους τους άλλους μύθους της τέταρτης 

διάστασης την έχει μεταφέρει σε μια άλλη χρονική διάσταση , ένα άλλο χρονικό 

πλάνο , αυτό της εποχής του.» 

 «Χειρονομίες», (1972) 

 «Τέταρτη διάσταση», (1972) 

 «Η επιστροφή της Ιφιγένειας», (1972) 

 «Χρυσόθεμις», (1972) 

 «Ισμήνη», (1972) 

 «Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας», (1973) 

 «Διάδρομος και σκάλα», (1973) 

 «Γκραγκάντα», (1973) 

 «Σεπτήρια και Δαφνηφόρια», (1973) 

 «Ο αφανισμός της Μήλος», (1974) 

 «Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο», (1974) 

 «Καπνισμένο τσουκάλι», (1974) 

 «Κωδωνοστάσιο», (1974) 

 «Χάρτινα », (1974) 

 «Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη», (1974) 

 «Η Κυρά των Αμπελιών», (1975) 

 «Η τελευταία προ Ανθρώπου Εκατονταετία», (1975) 

 «Τα επικαιρικά», (1975) 

 «Ημερολόγιο εξορίας», (1975) 

 «Μαντατοφόρες», (1975) 

 «Θυρωρείο», (1976) 

 «Το μακρινό», (1977) 

 «Γίγνεσθαι», (1977) 

 «Βολιδοσκόπος», (1978) 

 Τοιχοκολλητής, (1978) 

 Τροχονόμος, (1978) 

 Η Πύλη, (1978) 

 Το σώμα και το αίμα, (1978) 

 Μονεβασιώτισσες, (1978) 
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 Το τερατώδες αριστούργημα, (1978) 

 Φαίδρα, (1978) 

 Λοιπόν;, (1978) 

 «Το ρόπτρο»,(1978) 

 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα, (1978) 

 «Γραφή Τυφλού»,(1979) 

 Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού, (1980) 

 Διαφάνεια, (1980) 

 Πάροδος, (1980) 

 Μονόχορδα, (1980) 

 «Τα ερωτικά»,(1981) 

 Συντροφικά τραγούδια, (1981) 

 Υπόκωφα, (1982) 

 Μονοβασιά, (1982) 

 Το χορικό των σφουγγαράδων, (1983) 

 Τειρεσίας, (1983) 

 Με το σκούντημα του αγκώνα, (1984) 

 Ταναγραίες, (1984) 

 «Ανταποκρίσεις», (1987) 

 3Χ111 Τρίστιχα, (1987) 

 Αργά πολύ αργά μέσα στη νύχτα, (1991) 
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3.6.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 

Φαίδρα : Από τον Απρίλιο του 1974 έως τον Ιούλιο του 1975, ο Γιάννης 

Ρίτσος, εμπνευσμένος από την τραγωδία του Ευριπίδη «Ιππόλυτος 

Στεφανηφόρος», γράφει τη Φαίδρα, ένα από τα υπέροχα εκείνα αρχαιόθεμα, 

μυθολογικά ποιήματά του. Θεματικό πυρήνα του εκπληκτικού αυτού ερωτικού 

ποιήματος αποτελεί ο πασίγνωστος – ήδη από την αρχαιότητα – μύθος της Φαίδρας, 

θυγατέρας του Μίνωα και της Πασιφάης, και συζύγου τού Θησέα, η οποία κυριεύεται 

από ένα ανόσιο και παράφορο ερωτικό πάθος για τον Ιππόλυτο, γιο του άντρα της 

Θησέα από την πρώτη του γυναίκα, την Αμαζόνα Αντιόπη. Ο πανέμορφος νεαρός 

Ιππόλυτος, αφιερωμένος στην παρθενική Άρτεμη, τη θεά της αγνότητας και του 

κυνηγιού, προτιμάει τα κυνήγια του από τον έρωτα που του προτείνει η μητρυιά του, 

υποκινούμενη από τη θεά Αφροδίτη. Η Φαίδρα, παραφρονημένη από τον άμετρο 

έρωτά της, καταγγέλλει στον Θησέα τον γιο του πως δήθεν θέλησε να την βιάσει, και ο 

Θησέας εξοργισμένος ή τον εξορίζει ή (σύμφωνα με άλλη παράδοση) εμπιστεύεται 

την εκδίκησή του στον Ποσειδώνα, ο οποίος βγάζει από τα κύματα έναν τεράστιο 

δράκοντα, κάνει τα άλογα που σέρνουν το άρμα του Ιππολύτου να αφηνιάσουν, και 

τελικά προξενεί τον θάνατό του. Η Φαίδρα καταλαμβάνεται από τύψεις, και 

αυτοκτονεί. 

Η Φαίδρα του Γιάννη Ρίτσου είναι έρμαιο της Μοίρας. Ο ποιητής το δηλώνει αυτό από 

την αρχή, καθώς θέτει στην προμετωπίδα του ποιήματός του, που το αφιερώνει στον 

Γιάννη Τσαρούχη, τους ευριπίδειους στίχους από τον «Ιππόλυτο»: «Είναι φυσικό, 

άμα οι θεοί το θέλουν, οι θνητοί να σφάλλουν». Η Φαίδρα υποκύπτει στην ερωτική 

μανία που της έχει εμφυσήσει η θεά Αφροδίτη. Το πάθος της δεν έχει ψυχολογικά 

αίτια, όπως π.χ. της Μήδειας, που αφηνιάζει από ζήλια, όταν την προδίδει ο Ιάσων, ή 

της Διδούς, που αλλοφρονεί, όταν την εγκαταλείπει ο Αινείας. Το πάθος της Φαίδρας 

είναι θεόσταλτο. Όσο για τον Ιππόλυτο, που περιφρονεί τον νόμο του έρωτα, τελικά 

γίνεται κι αυτός θύμα της Αφροδίτης. «Χωράει τόση οργή στις θεϊκές ψυχές;» 

αναρωτιέται ο μέγιστος Λατίνος ποιητής Βιργίλιος, με αφορμή τον κατατρεγμό τού 

Αινεία από την Ήρα. 
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Βράδιασε πια. Σκοτείνιασε. Δε βλέπω τη μορφή σου. Καλύτερα. Δε βλέπω 

την προσωπίδα σου (γιατί φορείς και συ προσωπίδα· αγιότητα πες την, 

αγνότητα πες την – προσωπίδα). Καλύτερα έτσι. Μαντεύω μές στον ίσκιο 

τον αποτροπιασμό σου. Ω ανόητε ωραίε, - να το θυμάσαι: 

αυτοί που πόνεσαν πολύ γνωρίζουν να εκδικούνται… 

Τι πικρά που νυχτώνει. 

Βγήκαν τ’ αστέρια. Τρυπούν σαν αγκάθια… 
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3.6.3. ΤΑ 18 ΛΙΑΝΟΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΗΣ ΠΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 

Τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας προωθούν κάτω από έναν 

εύστοχο συμβολισμό  το μήνυμα της ελευθερίας και των αγώνων  που απαιτεί από το 

λαό μας κάτι δηλαδή πολύ σημαντικό για την εποχή που γράφτηκαν, μελοποιήθηκαν 

και δημοσιεύτηκαν στα χρόνια της δικτατορίας. Και τα 18 λιανοτράγουδα γράφτηκαν 

από τον Γ. Ρίτσο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έπειτα από πρόταση του συνθέτη Μ. 

Θεοδωράκη, που κατόπιν τα μελοποίησε με μεγάλη επιτυχία. Κάποια από τα 

λιανοτράγουδα δείχνουν μια λεπτή αίσθηση της φύσης καθώς όλα αποτελούν «το 

πεντάσταγμα  όλου του εθνικολαϊκού  πατριωτικού έργου» του ποιητή που αν έχει 

βέβαια ακμαία την αίσθηση δεν παύει να είναι ένας βαθύτατα πατριδολάτρης  

αγωνιστής αφοσιωμένος  στο κοινωνικό ιδανικό που από νωρίς στρατεύτηκε. Με 

τρόπο μοναδικό προβάλει η ψυχολογική κατάσταση του ελευθερόφρονα, και 

ζυμωμένου με τις εμπειρίες  των αγώνων ποιητή. Η θλίψη και η εμπιστοσύνη  στο 

ξημέρωμα ταυτίζονται σε όλη τη συλλογή. 

      Ένα στοιχείο πολύ χαρακτηριστικό για την ποίηση και την ποιητική του Γ. Ρίτσου 

είναι η επιγραμματικότητα της συλλογής και της εκτέλεσης και των 18 αυτών 

ποιημάτων. Μολονότι ο Γ. Ρίτσος έχει γράψει πολλά μικρά ποιήματα ,η γραφή του 

είναι δοκιμασμένη με επιτυχία  στις μακρές συνθέσεις του και σε αυτές οφείλει  κατά 

βάση το κύρος του σαν ποιητής. 

Ο Γ. Ρίτσος διαθέτει ένα πλούσιο γλωσσικό όργανο, δίχως ακρότητες ή εξεζητημένο 

λεξιλόγιο. Προσηλώνεται κυρίως  στη χρήση ενός λεξιλογίου που έχει τις ρίζες του 

στην ηπειρωτική Ελλάδα και ειδικότερα στο Μοριά , στην ντοπιολαλιά των ξωμάχων 

της ιδιαίτερης πατρίδας  του. 

   Κάθε λιανοτράγουδο αποτελεί και μία εικόνα , που πάνω της ο ποιητής κάνει ένα 

σχόλιο  με το διάλογο, τη διήγηση, ή απλά και μόνο με τη συμβολική του. Ο στίχος 

των λιανοτράγουδων είναι ρυθμικός και καλοβηματισμένος και διακρίνουμε με 

σαφήνεια το χώρισμά του σε δύο ημιστίχια. Μάλιστα ο σκελετός των περισσοτέρων  

από τα Λιανοτράγουδα συγκρατείται πολύ συχνά  στα πρώτα μόνο ημιστίχια τους. 

   Τα χρώματα στα ποιήματά του εκφράζουν  την πλουραλιστική παρουσία του 

αγωνιστικού κινήματος. Δίχως την αποκρυπτογράφηση του χρώματος δεν μπορούμε 

να τοποθετήσουμε την εικονοπλασία και το μήνυμα του που θέλει να περάσει στον 

αναγνώστη. Η πράσινη μέρα και η λιόβολη μέρα είναι μέρα της ελπίδας και της 

ελευθερίας που οραματίζεται ο ποιητής. 
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   Ακόμα κύριο χαρακτηριστικό στην ποίηση του είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιεί 

για να πετύχει  αυτό που θέλει να περάσει. Το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων και 

τις πολύμοχθες κατακτήσεις. Τα αγαθά της ελευθερίας είναι καρποί αγώνων. Άλλωστε 

η ελληνική γη δεν είναι άλλο από ένας βράχος που καλείται ο Έλληνας αγωνιζόμενος 

να παλέψει για να τον κρατήσει. Ο αγώνας θεριεύει όσο περισσότερο αίμα χύνεται. Ο 

ήλιος είναι   πάγιο σύμβολο της ελευθερίας και του φωτός και γίνεται καρπός που 

συλλέγεται με ‘’το μαντήλι του αγώνα’’. Το ντελικάτο λουλούδι ‘’κυκλάμινο’’ είναι 

καθαρά συμβολικό  που πίσω του κρύβεται ολόκληρος ο αγώνας  του ελληνικού λαού  

στα χρόνια της δικτατορίας .Η ίδια η φύση θα προσφέρει το  δυνάμωμα της 

δημιουργικής ορμής  καθώς τα αγαθά θα αυξάνονται  και θα πληθαίνονται , ενώ οι 

άνθρωποι μετά από αγώνες  θα δουλεύουν γαλήνιοι, καλόβουλοι, εργατικοί και 

αυτάρκεις. 

        Από τα 18 Λιανοτράγουδα τα 16 ο ποιητής τα έγραψε στο Παρθένι της Λέρου 

στις 16/9/1968, ύστερα από κρυφή έκκληση του Μίκη Θεοδωράκη. Η σύνθεση του 

δίσκου «18 Λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας» έγινε στο Παρίσι τη διετία 1971-

1973 από τον Μίκη Θεοδωράκη, και η πρώτη εκτέλεση στις 17 Ιανουαρίου 1973 στο 

Albert Hall με τραγουδιστές τους: Μαρία Φαραντούρη, Πέτρο Πανδή, Αφροδίτη 

Μάνου, Αχιλλέα Κωστούλη και τον ίδιο το συνθέτη. Η πρώτη ηχογράφηση του έργου 

έγινε το 1973 στο Παρίσι με τους ίδιους τραγουδιστές και κυκλοφόρησε στην Γαλλία 

την ίδια χρονιά από την EMI France. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε παράλληλα και στην 

Ελλάδα, κρυφά κατά τη διάρκεια της Χούντας, με τον Γιώργο Νταλάρα και την Άννα 

Βίσση. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει δηλώσει σχετικά με αυτόν τον δίσκο: «Νομίζω ότι 

στα μέσα του 1972 ήρθε ο Γιώργος Νταλάρας στο Παρίσι μαζί με τον Αχιλλέα 

Θεοφίλου. Θυμάμαι μια ολόκληρη μέρα που τους έπαιζα και τραγουδούσα τα νέα μου 

τραγούδια και ανάμεσά τους τα Λιανοτράγουδα. Τότε τα πρωτάκουσε και μαζί με την 

εταιρεία αποφάσισαν να τα κυκλοφορήσουν παρά την απαγόρευση.    
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Το κυκλάμινο 

Μικρό πουλί τριανταφυλλί δεμένο με κλωστίτσα 

με τα σγουρά φτεράκια του στον ήλιο πεταρίζει 

Κι αν το τηράξεις μια φορά θα σου χαμογελάσει 

κι αν το τηράξεις δυο και τρεις θ' αρχίσεις το τραγούδι. 

Le cyclamen 

Un petit oiseau rose lié par un fil 

Avec ses petites ailes ondulées vole vers le soleil 

Et si tu le regardes une seule fois il te sourira 

Et si tu le regardes deux ou trois fois tu te mettras à chanter 

 

Τ' άσπρο ξωκλήσι 

Τ' άσπρο ξωκλήσι στην πλαγιά κατάγναντα στον ήλιο 

πυροβολεί με το μικρό στενό παράθυρό 

Και την καμπάνα του αψηλά στον πλάτανο δεμένη 

την εκουρντίζει ολονυχτίς για του Αη Λαού τη σκόλη 

 

La chapelle blanche 

La chapelle blanche sur la pente face au soleil 

Fait feude sa fenêtre meurtrière 

Et pendant toute la nuit sa cloche tinte doucement 

Dans le feuillage des platanes pour la fête du Peuple Saint 
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3.6.4. ΚΡΙΤΙΚΕΣ 

Όπως συμβαίνει με την πλειονότητα των Ελλήνων ποιητών, και έχουμε αρκετά 

παραδείγματα γι’ αυτό, όπως είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η κριτική τον 

Ελύτη και το Σαχτούρη, ένα μέρος της κριτικής αντιμετώπισε αρνητικά τα ποιητικά 

εισόδια του Γ. Ρίτσου. Οι πρώτες του συλλογές Τρακτέρ και Πυραμίδες, δεν είχαν την 

τύχη μιας καλής υποδοχής από την αριστερή διανόηση. Οι «Νέοι Πρωτοπόροι», το 

περιοδικό που ελεγχόταν από την επίσημη Αριστερά στην Ελλάδα και εξέφραζε τις 

μαρξιστικές ιδέες στην τέχνη απέρριψε το Τρακτέρ και τις Πυραμίδες. Ο N. 

Καρβούνης, κριτικός που συνεργάζεται με τους «Νέους Πρωτοπόρους» θα μιλήσει 

για «ακατανόητη από τη μάζα έκφραση του Γ. Ρίτσου. 

Ο Αντρέας Καραντώνης βέβαια διείδε την αμεσότητα και την ειλικρίνεια της 

ποίησης του Γιάννη Ρίτσου, εντοπίζει όμως μια ολέθρια αισθητική που πηγάζει από το 

έργο του Κ. Καρυωτάκη. Του αναγνωρίζει μια στιχουργική ευχέρεια και ευκίνητη 

φαντασία, πλην όμως διαπιστώνει ότι προξενεί θλίψη το θέαμα ενός νέου που, ενώ 

δείχνει αναμφισβήτητη ποιητική διάθεση και λυρική φαντασία, πραγματοποιεί τα 

αντίθετα από όσα επιδιώκει με την τέχνη του. 

Είχα τη  χαρά  και την ευλογία να τον γνωρίσω» συνεχίζει ο Γρηγόρης 

Βαλτινός. «Την τελευταία 10ετία της ζωής του, στα μεγάλα αφιερώματα που γίνονταν, 

συνήθως διάβαζα την ποίησή του. Και είχαμε αναπτύξει μια ζεστή σχέση. Δεν θα 

τολμούσα να πω φιλία. Έχω την αίσθηση ότι γνώρισα έναν Άγιο και ξαναλέω όχι με 

την θρησκευτική έννοια, αλλά με την ουσία του Αγίου, του Ανθρώπου δηλαδή που 

έχει αφιερώσει τη ζωή του στον άνθρωπο και στον αγώνα. Που έχει υποφέρει από τα 

πρώτα χρόνια της ύπαρξής του, μέχρι το τέλος. Αν κάτσει και σκεφτεί κανείς, τι 

πέρασε ο Ρίτσος και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, πριν τον 

πόλεμο, κατά τη διάρκεια του πολέμου, στα Δεκεμβριανά, μετά την απελευθέρωση, 

μετά τη λήξη του εμφυλίου, δικτατορίες Μεταξά αλλά και του '67, εξορίες... Κι όλα αυτά 

αντί να τον μικρύνουν και να τον καταβάλουν, τον έκαναν ακόμη πιο μεγάλο. Πώς 

μετουσιώνουν αυτοί οι "Άγιοι" τον πόνο σε μεγαλείο» 

 

Κάθε φορά που μου φέρνανε στίχους, καλά είτε κακά μεταφρασμένους, αυτού 

του άγνωστου, ένιωθα πάντοτε όπως και την πρώτη φορά, ανίκανος να κυριαρχήσω 

τα μάτια μου, τα δάκρυά μου... Όλα γίνονται σάμπως ο ποιητής αυτός να γνώριζε το 

μυστικό της ψυχής μου, και να ήξερε, μόνος, μ' ακούτε, μόνος αυτός, να με 

συγκλονίζει έτσι. Στην αρχή δεν το ήξερα πως ήταν ο πιο μεγάλος απ' τους ζώντες 
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ποιητές της εποχής αυτής που είναι η δική μας. Ορκίζομαι πως δεν το ήξερα. Το 

έμαθα σταδιακά, από το ένα ποίημα στο άλλο, παρά λίγο να πω από το ένα μυστικό 

στο άλλο, γιατί κάθε φορά ένιωθα το συγκλονισμό μιας αποκάλυψης. Η αποκάλυψη 

ενός ανθρώπου και μιας χώρας, τα βάθη ενός ανθρώπου και τα βάθη μιας χώρας...» 

(Από το κείμενο του Λουί Αραγκόν με τίτλο «Ο μεγαλύτερος ζων ποιητής ονομάζεται 

Γιάννης Ρίτσος», που πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Les Lettres Francaises», 

1971).  

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

«Αργά, πολύ αργά μέσα στη νύχτα» 

«Να με θυμόσαστε- είπε. Χιλιάδες χιλιόμετρα περπάτησα/ χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, 

πάνω σε πέτρες κι αγκάθια,/ για να σας φέρω ψωμί και νερό και τριαντάφυλλα. Την 

ομορφιά/ ποτές μου δεν την πρόδωσα. Όλο το βίος μου το μοίρασα δίκαια./ Μερτικό 

εγώ δεν κράτησα. Πάμπτωχος. Μ’ ένα κρινάκι του αγρού/ τις πιο άγριες νύχτες μας 

φώτισα. Να με θυμάστε.» 

Να τον θυμόμαστε γιατί πολύ αγάπησε τον Κόσμο και την Ποίηση. Γιατί δίδαξε ήθος, 

αξίες, θέση ζωής. Γιατί ευλόγησε τον Έρωτα, την Ομορφιά, την Αρμονία, την 

Επανάσταση. Γιατί ήξερε να παρηγορεί με την πίστη του στη δύναμη της 

Δημιουργίας και του Ανθρώπου. Γιατί ο Κόσμος θα ήταν πολύ πιο σκληρός, πιο 

άδικος και πιο απελπισμένος χωρίς τους ποιητές, χωρίς τον Γιάννη Ρίτσο. 
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Petit livre pour le poète Yannis Ritsos 
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3.7. PETITS LIVRES 
 

 

 

Petits livres pour les poètes Ritsos, Elytis, Solomos & Seferis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΠΟΙΗΣΗ 

Θα θέλαμε να αναφερθούμε στη σχέση της μουσικής με τον ποιητικό λόγο, η οποία  

υπήρξε δεδομένη και αυτονόητη  και καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της 

μουσικής. 

    Για πολλά χρόνια σε όλες τις παραδοσιακές κοινωνίες η μουσική ήταν ταυτισμένη 

σχεδόν απόλυτα με το λόγο  και με την κίνηση, με την ποίηση και το χορό. Η ελληνική 

λέξη « Μουσική » περιέγραφε την τέχνη των  « Μουσών » που περιλάμβανε την 

μουσική, την ποίηση και το χορό. Το να επιχειρούσε κανείς να αμφισβητήσει την 

αρχέγονη σχέση  μεταξύ της μουσικής και της ποίησης θα σήμαινε πως αγνοεί ότι οι 

ραψωδοί δεν απήγγειλαν απλώς την Ιλιάδα ή την Οδύσσεια, αλλά την τραγουδούσαν 

με συνοδεία κιθάρας ή λύρας όπως συνέβαινε χιλιάδες χρόνια αργότερα με τον 

Ερωτόκριτο. Το ίδιο συνέβαινε με τις ωδές του Πινδάρου, με την λυρική ποίηση της 

Σαπφούς. Αν έρθουμε στη Δύση διαπιστώνουμε πως η σχέση της μουσικής με τον 

ποιητικό λόγο δεν υπήρξε απλώς στενή, αλλά καθόρισε και την ίδια την εξέλιξη  της 

‘’έντεχνης’’ μουσικής τα τελευταία 500 χρόνια. 

         Καταρχήν η απόπειρα της μουσικής  να συμβολίσει και να εκφράσει διαφορετικά 

νοήματα και συναισθήματα, ξεκίνησε από  το χώρο των θρησκευτικών ύμνων και 

βασίστηκε στην τεχνική  ‘’του μουσικού χρωματισμού του νοήματος των λέξεων’’ 

         Η ποίηση και η μελοποίησή της εμφανίζει μια αντίστοιχη ποικιλία διαφορετικών 

στυλ και ιδιωμάτων και αν ο συνθέτης επιδιώκει μια ισότιμη συνεργασία  μαζί της τότε  

δεν μπορεί να αρκείται στο απλό ‘’μπογιάτισμα’’ των λέξεων με ήχους. Πρέπει να είναι 

σε θέση να αντιλαμβάνεται τα επίπεδα του ποιητικού νοήματος και να μπορεί να 

συνεργαστεί με το ύφος για να πετύχει  το σκοπό του. Βέβαια στα καλλιτεχνικά 

ζητήματα δεν υπάρχει κάποια συνταγή επιτυχίας. Κανείς δεν μπορεί να πει με 

βεβαιότητα πώς πρέπει να μελοποιείται ένα ποίημα. Το ίδιο ποίημα μπορεί  να 

μελοποιείται με διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς συνθέτες. Ο Χατζιδάκις 

π.χ. μελοποίησε το ‘’Άσμα Ασμάτων’’ σε ρυθμό ζεϊμπέκικου, ο Θεοδωράκης  

μελοποίησε  το Άξιον Εστί’’ σε βυζαντινό ύφος κ.λ.π. 

Η παρουσία του μελοποιημένου ποιητικού λόγου  στη σύγχρονη ελληνική 

δισκογραφία ακολουθεί μια αδιάλειπτη πορεία από το ξεκίνημά της στο δεύτερο μισό 
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του 20ου αιώνα  με τις πρώτες μελοποιήσεις  μεγάλων ποιητών  από τους  

προπάτορες του είδους  Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι μέχρι σήμερα. 

     Ήδη στα 1945 ο εικοσάχρονος τότε Θεοδωράκης συνθέτει στην Αθήνα τραγούδια 

πάνω σε ποιήματα του Μήτσου Λυγίζου, του Ιωάννη Γρυπάρη, του Λορέντζου 

Μαβίλη τα οποία αποτελούν προάγγελο του έντεχνου λόγου, δηλαδή του λόγου  των 

ποιητών που θα μελοποιήσει αργότερα με σκοπό τη γνωριμία τους στο λαό, αρχής 

γενομένης από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, σύνθεση του 1958 στο Παρίσι. Η 

εξέλιξη της μελοποίησης των ποιημάτων έλαβε τεράστιες διαστάσεις και ποιήματα των 

μεγαλύτερων ποιητών αποτέλεσαν για δεκαετίες  τη ραχοκοκαλιά του νεοελληνικού 

πολιτισμού συντροφεύοντάς τον στις χαρές και στις  λύπες. Αυτό που έχει μεγάλο 

ενδιαφέρον είναι και η ίδια η φύση της μελοποίησης καθώς διακρίνουμε την  τεράστια 

ποικιλία  ως προς τις συνθέσεις. 

     Τελειώνοντας θα λέγαμε ότι η κάθε χρονική περίοδος αναδείκνυε και τον ποιητή 

που άρμοζε με το κλίμα της εποχής. Φυσικά δεν έλειψαν περιπτώσεις μελοποίησης  

ως επακόλουθο της δημοφιλίας τους και του σημαίνοντος του  έργου τους , όπως 

τους εκπροσώπους της Γενιάς του 30, Ρίτσο, Σεφέρη, Ελύτη. 

 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ 

Πολλά από τα ποιήματα του Γ. Ρίτσου έχουν μελοποιηθεί .Μερικά από αυτά είναι: 

Φεγγάρι 

Ο  Ντικ 

Αυτά τα κόκκινα σημάδια 

Εδώ το φως 

Πράσινη μέρα 

Κατά  τις λάμψεις πέρα 

Δεν κλαίω  για  αυτά που μου χεις πάρει 

http://www.youtube.com/watch?v=SG0icbj5Q0I  

Αχ συννεφάκι 

Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις 

http://www.youtube.com/watch?v=SG0icbj5Q0I
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Σκέψου η ζωή 

Λίγα γαρούφαλλα 

Το άσπρο ξωκλήσι 

Η πιο όμορφη θάλασσα 

Ο τρύγος 

Μνημόσυνο 

Κουβέντα με ένα λουλούδι 

http://www.youtube.com/watch?v=8PzQOhZexgg&feature=kp  

Τραγούδι στα νταμάρια 

 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 

Άρνηση (Στο περιγιάλι το κρυφό)  http://www.youtube.com/watch?v=cDEb4EYmaQY  

Κράτησα τη ζωή μου 

Άνθη της πέτρας 

Αργοναύτες 

Γυναίκα της ψυχής μου 

Είναι παλιό το λιμάνι 

Εμείς που ξεκινήσαμε 

Επιτύμβιο 

Η θάλασσα 

Η λυπημένη 

Ήλιε παίζεις μαζί μου 

Κι αν ο αγέρας φυσά  http://www.youtube.com/watch?v=zX6x8oz1XTg  

Λίγο ακόμα 

http://www.youtube.com/watch?v=8PzQOhZexgg&feature=kp
http://www.youtube.com/watch?v=cDEb4EYmaQY
http://www.youtube.com/watch?v=zX6x8oz1XTg
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Λυπούμαι 

Με τον τρόπο του Γ.Σ. 

Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές 

Μιλούσες για πράγματα 

Μποτίλια στο πέλαγος 

Όνειρο 

Ο ύπνος σε τύλιξε 

Πάνω σε μια χειμωνιάτικη αχτίνα 

Ποιος άκουσε καταμεσήμερα 

Πότε θα ξαναμιλήσεις 

Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι 

Στροφή 

Το αίμα σου πάγωσε 

Τώρα που θα φύγεις 

Τριζόνια 

Το φύλλο της λεύκας 

Το σπίτι κοντά στη θάλασσα 

Τρία κόκκινα περιστέρια 

Το σώμα 

Τα χέρια 

 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 

Σημαντικός  αριθμός ποιημάτων του Οδυσσέα Ελύτη έχουν μελοποιηθεί και 

τραγουδηθεί από καλλιτέχνες. 
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Μερικά αναφέρονται παρακάτω: 

 

Άξιον Εστί 

Τη δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ 

Ένα το χελιδόνι  http://www.youtube.com/watch?v=iZa0JXlUPNY  

Η πορεία προς το μέτωπο 

Με το λύχνο του άστρου 

Της αγάπης αίματα 

Ναοί στο σχήμα του ουρανού. 

Η μεγάλη έξοδος 

Τα θεμέλια μου στα βουνά 

Μικρές Κυκλάδες (συλλογή τραγουδιών –Τα Ρω του Έρωτα) 

Του μικρού Βοριά 

Η Μάγια 

Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα 

Τα ελληνάκια 

Μαρίνα 

Τα είδατε τα μάθατε 

Τα Ρω του Έρωτα 

Το θαλασσινό τριφύλλι  http://www.youtube.com/watch?v=0YHA-TBtoaQ&feature=kp  

Η νεροσταγόνα 

Η πεντάμορφη στον κήπο 

Με την πρώτη σταγόνα της βροχής 

Ο Ήλιος ο ηλιάτορας 

http://www.youtube.com/watch?v=iZa0JXlUPNY
http://www.youtube.com/watch?v=0YHA-TBtoaQ&feature=kp
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Προσανατολισμοί 

Ο Αύγουστος 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 

Η  Ξανθούλα 

Η Φαρμακωμένη 

Άκρα του τάφου σιωπή 

Η αγνώριστη  http://www.youtube.com/watch?v=m6NPXuPruZE  

Η μέρα Λαμπρής 

Μητέρα μεγαλόψυχη 

Πειρασμός  http://www.youtube.com/watch?v=SbKw5hiR1Fc  

Πρώτη Μαΐου 

Ύμνος εις την Ελευθερία 

Ψυχούλα 

Η θέλησή μου βράχος 

Βαρώντας γύρου ολόγυρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m6NPXuPruZE
http://www.youtube.com/watch?v=SbKw5hiR1Fc


91 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

    Το πρόγραμμά μας ολοκληρώθηκε και  οι εργασίες των ομάδων μας έφτασαν 

στο τέλος τους. Στο ερώτημα κατά πόσο οι στόχοι του προγράμματος που είχαμε 

θέσει από την αρχή έχουν επιτευχθεί, απαντάμε ότι αυτοί επιτεύχθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό, λαμβάνοντας βέβαια υπ’ όψιν μας 2 πράγματα : Α. Την καθυστέρηση της 

έγκρισης του προγράμματος λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών —γεγονός που 

στάθηκε η αιτία απώλειας κάποιου πολύτιμου χρόνου και Β. Οι δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν πολλοί μαθητές εν τοις πράγμασιν , όταν δηλαδή συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα μετά τις 14:00 και αναλογιζόμενοι κάθε φορά τον επιπρόσθετο φόρτο 

εργασίας.  

     Στην αρχή οι μαθητές ήταν κάπως συγκρατημένοι για το πώς θα 

πραγματοποιούταν το πρόγραμμα , τον βαθμό δυσκολίας που θα αντιμετώπιζαν 

αναλογιζόμενοι κάποτε και την επάρκεια των πνευματικών δυνάμεών τους για να 

έλθει εις πέρας αυτό το εγχείρημα. Γνώριζαν βέβαια για τους ποιητές κάποια 

πράγματα αλλά έμαθαν περισσότερα για τη Γενιά του ‘ 30 και την Επτανησιακή 

Σχολή. Έμαθαν επίσης για τα λογοτεχνικά ρεύματα και για τις επιδράσεις που δέχτηκε 

η ποίηση και η Ελληνική λογοτεχνία ευρύτερα από την Ευρωπαϊκή λογοτεχνική 

παραγωγή. 

   Όλοι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον κάποια βίντεο που παρουσιάσαμε με 

θέμα τον Σουρεαλισμό και τον Συμβολισμό όσο αφορά την οπτικο-ακουστική ένδυση 

του προγράμματος. Επιπρόσθετα, μελετώντας διάφορα ποιήματα και από τους 4 

ποιητές , οι μαθητές μας γεύτηκαν τη χωριστή δεξιοτεχνία κάθε ποιητή,  τον 

προβληματισμό του γύρω από τα μεγάλα ζητήματα της ζωής και το αξιακό σύστημα 

μαζί με τις απόψεις του ποιητή για την Κοινωνία, την Ανθρωπότητα, την Ελευθερία, 

τον Έρωτα, τη Φύση και τη Φιλοπατρία. 

   Σ’ αυτό το σημείο οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι υπήρξε μία αφετηρία  

δελεαστική στο ξεκίνημα του προγράμματος : Ήταν η εκδρομή που θα κάναμε στη 

Ζάκυνθο ή την Μονεμβασιά στα σπίτια του Διονυσίου Σολωμού και του Γιάννη Ρίτσου. 

Δυστυχώς οι οικονομικές δυσκολίες αρκετών μαθητών στάθηκαν εμπόδιο στο να 

πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη εκδρομή. Ελπίζουμε όμως να ταξίδεψαν στη 
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γενέτειρα των ποιητών μέσα από τα ποιήματά τους και τον βίο τους τόσο με τα μάτια 

της φαντασίας τους όσο και με τη λογική κρίση.  

    Έτσι φτάσαμε στο τέλος ενός προγράμματος —και των αναζητήσεών μας, που 

ξεκίνησε φιλόδοξα και τελείωσε έχοντας πραγματοποιήσει τους κυριότερους 

τουλάχιστον στόχους του :  Την κινητοποίηση του πνευματικού και ηθικού δυναμικού 

των μαθητών, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της άμιλλας μεταξύ τους, την 

καλλιέργεια της κρίσης και την ανάπτυξη της διαλεκτικής τους ικανότητας. Τους 

ευχαριστούμε. 

 

                                                           Η πολιτιστική ομάδα 
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ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  

www.lecriveron.fr   τελευταία πρόσβαση στις 14/05/2014 

http://fr.mikis-theodorakis.net/  τελευταία πρόσβαση στις 02/04/2014 

http://dornac.over-blog.com/  τελευταία πρόσβαση στις 30/04/2014 

www.projethomere.com  τελευταία πρόσβαση στις 26/03/2014 

http://loukia-gregoriou.blogspot.gr/2012/01/blog-post_1640.html τελευταία πρόσβαση 

στις 26/03/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_S%C3%A9f%C3%A9ris τελευταία πρόσβαση 

στις 14/05/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Odyss%C3%A9as_El%C3%BDtis τελευταία πρόσβαση 

στις 14/05/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BDsios_Solom%C3%B3s τελευταία πρόσβαση 

στις 14/05/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A1nnis_R%C3%ADtsos τελευταία πρόσβαση 

στις 14/05/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calligramme   τελευταία πρόσβαση στις 30/04/2014 

http://www.letras.ufmg.br/profs/sergioalcides/dados/arquivos/Bretonsur.pdf  τελευταία 

πρόσβαση στις 18/03/2014 

http://a34lykxalk.blogspot.gr/2012/03/blog-post_2828.html τελευταία πρόσβαση 

στις 05/03/2014 

http://www.youtube.com/watch?v=gHOpgJFc5rw   

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1963/seferis-lecture-fr.html  

τελευταία πρόσβαση στις 26/03/2014 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1979/elytis-lecture-f.html 

τελευταία πρόσβαση στις 26/03/2014 

http://www.youtube.com/watch?v=vSD2fwcRXfI   

http://el.wikipedia.org/    τελευταία πρόσβαση στις 30/04/2014 
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