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Οδυσσέας Ελύτης

• Ποιος ήταν; Ο Οδυσσέας Ελύτης (πραγματικό
όνομα: Οδυσσέας Αλεπουδέλης) (Ηράκλειο
Κρήτης, 2 Νοεμβρίου 1911 -Αθήνα, 18 Μαρτίου
1996), ήταν ένας από τους σημαντικότερους
Έλληνες ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής
γενιάς του 30’.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odysseas_Elytis_1974.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odysseas_Elytis_1974.jpg
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Λίγα λόγια για τα έργα του 
• Γνωστότερα ποιητικά του έργα είναι τα Άξιον Εστί , ο
Ήλιος ο πρώτος και οι Προσανατολισμοί . Διαμόρφωσε
ένα προσωπικό ποιητικό ιδίωμα και θεωρείται ένας
από τους ανανεωτές της ελληνικής ποίησης. Πολλά
ποιήματά του μελοποιήθηκαν, ενώ συλλογές του έχουν
μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε πολλές ξένες γλώσσες. 
Το έργο του περιλαμβάνει ακόμα μεταφράσεις
ποιητικών και θεατρικών έργων.
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Γέννηση και σπουδές
• Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 
Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης . 
Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά του
Παναγιώτη Αλεπουδέλη και της Μαρίας
Βρανά.Το φθινόπωρο του 1924 εγγράφηκε στο
Γ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών Το καλοκαίρι
του 1928 πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου
με βαθμό 7 3/11. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detail_of_Elytis,_Odysseas_(1911-1996).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detail_of_Elytis,_Odysseas_(1911-1996).jpg
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Νόμπελ Λογοτεχνίας

• Το 1979 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. 
Η αναγγελία της απονομής του βραβείου από τη
Σουηδική Ακαδημία 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».
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Άξιον Εστί
• Ένα έργο τόσο γνωστό, μα και πόσο
άγνωστο…Πενήντα δύο χρόνια μετά τη συγγραφή του
"Άξιον Εστί" και σαρανταεπτά μετά την μελοποίησή
του από τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο Θεοδωράκης
μελοποιεί αποσπάσματα του έργου : έναν ύμνο του
πρώτου μέρους ( Γένεσις), τέσσερις ψαλμούς και
τέσσερα άσματα του δεύτερου μέρους ( Πάθη) και μια
επιλογή 35 στροφών από τον ύμνο της του τρίτου
μέρους ( Δοξαστικόν), ενσωματώνοντας στην μουσική
εκδοχή του «Άξιον Εστί» («λαϊκό ορατόριο» ονομάζει τη
μουσική του σύνθεση) και τρία αναγνώσματα των
Παθών.
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Ανάλυση των ενοτήτων

• Πρώτη ενότητα: Ο ποιητής αναζητά διέξοδο και τη
βρίσκει στο παράθυρο, απ΄όπου κοιτάζει το
χιονισμένο τοπίο (πρόκειται για το χειμώνα του
1941-42, οπότε πέθαναν από την πείνα πολλοί

Έλληνες). Δεύτερη ενότητα: Η υπερρεαλιστική

εικόνα «Δάγκωσα τη μέρα και δεν έσταξε ούτε
σταγόνα πράσινο αίμα» δηλώνει ότι η χαρά της
ζωής και οι χυμοί της έχουν στεγνώσει και έχουν
δώσει τη θέση τους στο θάνατο.



7

Θέμα…
• Το θέμα του αποσπάσματος είναι η απόγνωση του

ποιητή για τα δεινά του ελληνικού λαού στην Κατοχή, 
για τις εκτελέσεις των αντιστασιακών, την πείνα και
την αναμενόμενη επιδείνωση της κατάστασης. Στις
ερημωμένες πόλεις που έχουν γίνει πύλες του Άδη. 
Παντού ο θάνατος , σύννεφο της γης που σκοτεινιάζει
τον ήλιο. Οι μαυροφορεμένες γυναίκες αντί για νερό
τραβούν μέσα από πηγάδι τα πτώματα των
αδικοσκοτωμένων. Η μόνη ζωντανή παρουσία οι
επιγραφές στους τοίχους…
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Συνέχεια….

• Τρίτη ενότητα:  Κυριαρχεί η εικόνα των
μαυροφορεμένων γυναικών, που αντί να αντλούν
νερό από τα πηγάδια για να προσφέρουν στα
παιδιά τους («στ΄ αηδόνια των αγγέλων») βγάζουν
μέσα από τα πηγάδια τα νεκρά κορμιά των
αδικοσκοτωμένων συμπατριωτών τους. ( σε αυτό
το σημείο υπάρχει η αντίθεση του ευτυχισμένου
παρελθόντος με το θλιβερό παρόν).
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Συνέχεια…

• Τέταρτη ενότητα:  Ο ποιητής εκφράζει την οργή
του λαού του («άχτι») για τα δεινά που προξένησε
η Κατοχή (πείνα, θάνατος , ερήμωση πόλεων). 

• Πέμπτη ενότητα: Το σκοτάδι σκεπάζει τα πάντα και
την ψυχή του ποιητή. Δίνεται ξανά προφητικός
τόνος για το μέλλον( «μαύρες ώρες φτάνουν»). 
Έκτη ενότητα: Επανέρχεται το τοπίο του θανάτου. 
Η στροφή αποτελείται από δύο στίχους της πρώτης
και έξι της δεύτερης στροφής: η κυριαρχία του
θανάτου είναι απόλυτη.
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Γλωσσικά στοιχεία

• Ύφος-Γλώσσα: Ο λόγος είναι πλούσιος. Το ύφος
είναι μεγαλοπρεπές και σοβαρό , θυμίζει έντονα
θρησκευτικό κείμενο. Τεχνική: Το ποίημα
συνδυάζει στοιχεία της παραδοσιακής ποίησης( 
στερεή δομή των στροφών που συνδέονται και
νοηματικά μεταξύ τους) και της σύγχρονης
ποίησης ( υπερρεαλιστικές εικόνες, απουσία
στίξης).
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Οδυσσέας Ελύτης
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Βιβλιογραφία…

• http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-

Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85

%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE

%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82

