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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

18 Μαρτίου 1996, η Ελλάδα αποχαιρετά τον μεγάλο νομπελίστα 

ποιητή της, τον ποιητή του φωτός, του Αιγαίου, του Ήλιου και της 

Θάλασσας, τον Οδυσσέα Ελύτη. 

Μάρτιος 2017,  21 χρόνια μετά τον θάνατό του. Αλήθεια, πόσα 

πράγματα έχει να μας πει, ακόμα και σήμερα, για την ποίηση, τον 

ελληνισμό και την ελληνική ιστορία, την παγκοσμιοποίηση και την 

Ενωμένη Ευρώπη, την παιδεία και την πολιτική; Τι μπορεί να μας 

συμβουλεύσει; Οι μαθητές του Ομίλου Δημοσιογραφίας και 

Δημιουργικής Γραφής της Γ’ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα 

υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους, Α. Αρεάλη και Δ. 

Κατσορίδα, αρχίζουν την προσπάθεια να συνομιλήσουν μαζί του. 

Αρχίζουν να τον ρωτούν και ο ποιητής να τους απαντά. Πώς; Μέσα από τα ποιήματά του, τις 

συνεντεύξεις του, τα άρθρα και τα αφιερώματα που έχουν γραφεί γι’ αυτόν. Έτσι, πληροφορούνται 

για τη ζωή του, το έργο του, τις 

απόψεις του και κατανοούν το βαθύ 

και διορατικό πνεύμα που 

χαρακτηρίζει πάντα τους 

σπουδαίους άντρες. Ο Οδυσσέας 

Ελύτης νίκησε τον χρόνο και κέρδισε 

τη θέση του στην αιωνιότητα. Εμείς 

σήμερα, με απόλυτο σεβασμό στο 

πρόσωπό του, παρουσιάζουμε τα 

αποτελέσματα της εργασίας μας, 

αποτίοντας έτσι φόρο τιμής στη 

μνήμη του μεγάλου μας ποιητή.  
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Αναμνήσεις από την παιδική – εφηβική ηλικία 

 

 Ποια είναι η καταγωγή της οικογένειάς σας; Εσείς πού γεννηθήκατε;  

Η μητέρα μου, Μαρία Βρανά, κατάγεται από τον Παπάδο της Λέσβου, ενώ ο πατέρας μου, 

Παναγιώτης Αλεπουδέλης, από τον συνοικισμό Καλαμιάρης της Παναγιούδας Λέσβου. Εγώ 

γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης.  

 Πώς βρέθηκαν εκεί οι γονείς σας;  

Ο πατέρας μου είχε εγκατασταθεί στην πόλη του Ηρακλείου από το 1895, όταν σε συνεργασία 

με τον αδελφό του ίδρυσε ένα εργοστάσιο σαπωνοποιίας και πυρηνελαιουργίας. 

 Είχατε αδέλφια;  

Ναι, ήμασταν συνολικά έξι παιδιά. 

 Πότε εγκατασταθήκατε στην Αθήνα και γιατί; 

Το 1914, επειδή ο πατέρας μου μετέφερε τα εργοστάσιά του στον Πειραιά. 

 Ποιες εικόνες από τα παιδικά σας χρόνια στην Αθήνα έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη σας; 

 Η παιδική μου ηλικία διαμορφώθηκε σε μια ατμόσφαιρα καταθλιπτική. Εάν εξαιρέσω μερικά 

φωτεινά διαλείμματα, δε θυμάμαι παρά πένθη της οικογένειας, μαυροντυμένους συγγενείς, 

επαναστάσεις, βομβαρδισμούς από στόλους ξένων δυνάμεων, διωγμούς του πατέρα μου που 

ήταν αντίθετος με το Παλάτι. Βλέπετε, την εποχή εκείνη οι αστοί -πρέπει να το 

παραδεχθούμε- ακολουθούσαν μια πολιτεία που δικαίωνε την ύπαρξή τους. Στις ημέρες μας 

είναι που αποξενώθηκαν απ’ οτιδήποτε δεν είναι κέρδος υλικό, κι έχουν, χωρίς να το 

αντιλαμβάνονται, υπογράψει την καταδίκη τους.  

 Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιους σημαντικούς δασκάλους σας από τα μαθητικά σας 

χρόνια; 

Ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος και ο Ι. Θ. Κακριδής. 

 Ποιον σπουδαίο Έλληνα πολιτικό είχατε την ευκαιρία μικρό παιδί να γνωρίσετε;  

Τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει στην οικία μας στο κτήμα του 

Ακλειδιού. 
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 Από ποια ηλικία αρχίσατε να στρέφεστε προς τη Λογοτεχνία; Κάτω από ποιες συνθήκες σάς 

κέρδισε οριστικά;  

Στα 13 μου, όταν εγγράφηκα στο Γ΄Γυμνάσιο Αρρένων και συνεργάστηκα με το περιοδικό «Η 

Διάπλασις των Παίδων». Λίγο αργότερα, την άνοιξη του 1927, μία υπερκόπωση και μία 

αδενοπάθεια με ανάγκασαν να εγκαταλείψω τον αθλητισμό και με καθήλωσαν στο κρεβάτι για 

τρεις μήνες. Τότε ήταν που στράφηκα οριστικά προς τη Λογοτεχνία. 

 Ποιες σπουδές κάνατε;  

Το καλοκαίρι του 1928, μόλις πήρα το απολυτήριο του Γυμνασίου, άρχισα να προετοιμάζομαι, 

για να σπουδάσω χημικός. Κάτω, όμως, από την επίδραση της λογοτεχνικής μου στροφής 

άλλαξα προσανατολισμό και το 1930 εγγράφηκα στην Νομική Σχολή της Αθήνας.  

 Πώς ήρθατε σε επαφή με το τοπίο του Αιγαίου; Ποιος ο ρόλος του πατέρα σας;  

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η ταξιδιωτική μου περιπλάνηση στο Αιγαίο και η διαμονή μου, τους 

τρεις μήνες των καλοκαιρινών διακοπών, σε ένα μικρό νησί του Αργολικού κόλπου, όπως οι 

Σπέτσες. Ο πατέρας μου, που ήταν ερασιτέχνης ναυτικός, με ανέβαζε στη γέφυρα, ενώ 

ταξιδεύαμε, άλλοτε για την Τήνο και τη Σαντορίνη, άλλοτε για τη Μυτιλήνη και άλλοτε για τα 

κοντινά νησιά, Αίγινα, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. 

 Ποιο ρόλο έπαιξαν οι αναμνήσεις σας από τις Σπέτσες στα ποιήματά σας; 

Στις Σπέτσες πηγαίναμε μερικές οικογένειες από την Αθήνα, νοικιάζαμε κάτι παλιά σπίτια 

και θυμάμαι ότι είχε μία τελετουργία όλη η ζωή εκεί πέρα, έπαιρνε ένα τελετουργικό όπως 

είναι η εκκλησία… Όλα αυτά τα πράγματα έχουν γραφτεί μέσα μου και χωρίς να το θέλω 

βγαίνουν στα ποιήματά μου.  

 Ποιες αναμνήσεις σας αποτυπώνονται στο έργο σας;  

Πίνοντας ήλιο κορινθιακό 

Διαβάζοντας τα μάρμαρα 

Δρασκελίζοντας αμπέλια θάλασσες 

Σημαδεύοντας με το καμάκι 

Ένα τάμα ψάρι που γλιστρά 

Βρήκα τα φύλλα που ο ψαλμός του ήλιου αποστηθίζει 



ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 
ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ                                 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠ. ΓΕΙΤΟΝΑ (2016-2017) 

  
 

Α. ΑΡΕΑΛΗ 5 

 

Τη ζωντανή στεριά που ο πόθος χαίρεται 

Ν’ ανοίγει. 

 Πώς θα περιγράφατε ο ίδιος τις περιπλανήσεις σας στην Ελλάδα;  

Μέρες και μέρες προχωρούσαμε νηστικοί και αξύριστοι, πιασμένοι από το αμάξωμα μιας 

ετοιμοθάνατης Σεβρολέτ, ανεβοκατεβαίνοντας αμμολόφους, διασχίζοντας λιμνοθάλασσες, 

μέσα σε σύννεφα σκόνης, κάτω από ανελέητες νεροποντές, καβαλικεύαμε ολοένα όλα τα 

εμπόδια και τρώγαμε τα χιλιόμετρα με μιαν αχορταγιά που μονάχα τα είκοσί μας χρόνια και η 

αγάπη μας  γι’ αυτή τη μικρή γη που ανακαλύπταμε μπορούσαν να δικαιολογήσουν.  

 Ποιες αναμνήσεις σάς συντροφεύουν στη ζωή σας; 

Έπαιξα με το χιόνι του Χελμού 

Μαύρισα μες στης Λέσβος τους ελαιώνες 

Έριξα βότσαλα λευκά σε μια Μυρτώα θάλασσα 

Έμπλεξα πράσινα μαλλιά στης Αιτωλίας τη ράχη. 

Τόποι που με του φεγγαριού το αλησμονάθι 

Και με του ήλιου τους χυμούς με θρέψατε 

Σήμερα ονειρεύομαι για σας 

Μάτια που να σας συντροφέψουν μ΄ ένα φως καλύτερο.  
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Η ποίηση 

 

 Πώς γεννήθηκε η αγάπη σας για την ποίηση;  

Η αγάπη στην ποίηση μου ήρθε από μακριά και, αν μπορεί να το πει αυτό κανένας, έξω απ’ 

τη  λογοτεχνία. Το συνειδητοποίησα μια μέρα, καθώς τριγύριζα στις αίθουσες του Βρετανικού 

Μουσείου και βρέθηκα μπροστά σ’ έναν πάπυρο πρασινωπό, αν θυμάμαι καλά, με χαραγμένο 

επάνω του αρκετά καθαρά ένα απόσπασμα της Σαπφώς.  

 Τι είναι κατά βάθος η ποίηση;  

Η ποίηση κατά βάθος είναι μια πάλη συνεχής με τη γλώσσα. Είναι, όμως, και ένας πόλεμος 

προς τον χρόνο και τη φθορά.  

 Τι αντιπροσωπεύει η ποίηση σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται; 

Τον μόνο χώρο όπου η δύναμη του αριθμού δεν έχει πέραση. 

 Τι μπορεί να προσφέρει στη σημερινή εποχή;  

Σε μια εποχή θριάμβου των ποσοτικών εκτιμήσεων, βλέπω την ποίηση σαν τη μόνη 

ενδεδειγμένη να διαφυλάξει το ιερό και απαραβίαστο της ανθρώπινης προσωπικότητας. 

 Ποια πιστεύετε ότι είναι η θέση της ποίησης σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η τεχνολογία και η 

εικόνα; 

Προτού ακόμα η Τεχνολογία μάς επιβάλλει την, σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, οπτική 

αντίληψη των πραγμάτων, η ποίηση άρχισε να γίνεται ολοένα και περισσότερο «εικονοφόρα». 

Η σκέψη να μη διατυπώνεται άμεσα, παρά να μεταστοιχειώνεται σε «αναλογία οπτική». Κάτι 

που επιτρέπει σήμερα να κυκλοφορεί μέσα στους χώρους τους ποιητικούς, σ’ ένα μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού που είναι ανοιχτό στην ευαισθησία και κλειστό στην αφηρημένη σκέψη. 

 Ποιος είναι ο ρόλος του ποιητή και ειδικά ο δικός σας; 

Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο ποιητής ποιεί. Εάν θέλει να βγάζει από το μαύρο, μαύρο, 

λογαριασμός δικός του. Αναλαμβάνει το βάρος της ευθύνης που αναλογεί στην ψυχή του. 

Εμένα μου αναλογεί το λευκό. Και σας εξομολογούμαι πως η κατεργασία του λευκού μέρους 

της ψυχής είναι πιο σκληρή κι από του μαρμάρου. Αλλά πώς να κάνω αλλιώς; Σε τι θα 

ωφελούσε να γίνω ένας απλός αναμεταδότης της ασχήμιας, με το δικαιολογητικό ότι υπάρχει 
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στην πραγματικότητα; Είναι κάτι που το ξέρουμε και δεν υπάρχει λόγος να το 

επαναλαμβάνουμε. Τουλάχιστον εγώ αποβλέπω στη μεταμόρφωση. Και ζητώ συνεχώς,  όπως 

κι αν εκδηλώνομαι, να καθαίρω τη συνείδηση μου, έτσι που να φανεί εντέλει το ουσιώδες, 

αυτό που μας έχουν καταδικάσει ν’ αγνοούμε, παρεμβάλλοντας τα μύρια όσα -κοινωνικού ή 

πολιτικού ή ψυχολογικού τύπου - απορρίμματα μιας βλακώδους καθημερινότητας. 

 Με τι ασχολούνται οι καλοί ποιητές;  

Οι κακοί ποιητές τρέφονται από τα γεγονότα, οι μέτριοι από τα αισθήματα και οι καλοί από 

τη μετατροπή του τίποτε σε κάτι. 

 Πώς μπορεί μια ιδέα να γίνει ποίημα και ένας στίχος κτήμα των πολλών και τραγούδι; 

Ακόμα και οι πιο μεγάλες ιδέες, οι πιο ευγενικές, οι πιο επαναστατικές, παραμένουν σκέτα 

άρθρα, εάν δεν καταφέρει ο τεχνίτης να ταιριάσει σωστά τα λόγια του. Μόνον τότε μπορεί 

ένας στίχος να φτάσει στα χείλια των πολλών, να γίνει κτήμα τους. Μόνον τότε μπορεί να 

‘ρθει και ο συνθέτης να βάλει μουσική, να γίνουν οι στίχοι τραγούδι. Και για ένα τραγούδι 

ζούμε στο βάθος όλοι μας. Το τραγούδι που λέει τους καημούς και τους πόθους του καθένα 

μας. Τόσο είναι αλήθεια ότι το μεγαλείο και η ταπεινοσύνη πάνε μαζί, ταιριάζουν. 

 Ποιοι είναι οι δύο πόλοι της ελληνικής ποίησης; 

Η σφαίρα που σχηματίζει η νέα ελληνική ποίηση έχει δύο πόλους: τον βόρειο και τον νότιο. 

Στον ένα τοποθετείται ο Διονύσιος Σολωμός και στον άλλον ο Κ. Π. Καβάφης. 

 Ποια είναι η μόνη κοινή γλώσσα των ποιητών; 

Η μόνη κοινή γλώσσα που αισθάνονται να τους απομένει είναι οι αισθήσεις. 

 Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο αντικειμενικός κριτής της αξίας κάποιου έργου;  

Μονάχα ο χρόνος δεν γελιέται. 

 Ποια είναι η σχέση της ζωγραφικής με την ποίηση; 

Από παιδί έβλεπα την ποίηση συνυφασμένη με τη ζωγραφική. Η αισθητική της ζωγραφικής 

με βοήθησε στη σύνθεση των ποιημάτων και στην ολοκλήρωση μορφών με εικόνες που η μία 

συναρμόζεται στην άλλη, ακριβώς όπως συνέβη  στο φαινόμενο της μοντέρνας ζωγραφικής. 

 Ποιητικά ανήκετε στη γενιά του ’30. Τι θα είχατε να πείτε για τους ποιητές της γενιάς σας;  
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Τα βράδια, επιστρέφοντας από τις παρόδους του Λυκαβηττού, «φρέσκοι ακόμη από τα φιλιά 

των κοριτσιών», κρατούσαμε το Ελεύθερο Πνεύμα του Γιώργου Θεοτοκά  και το καρδιοχτύπι 

μας δεν ξέραμε αν ήταν τόσο δυνατό για τη Λογοτεχνία ή για τον Έρωτα. Όλα μαζί, 

χρυσωμένα με νεότητα, αποτελούσανε το πνεύμα που δε δυσκολευότανε να ευδοκιμεί μέσα 

στους φτωχούς συνοικιακούς δρόμους της προπολεμικής Αθήνας.  

 Κάτω από ποιες συνθήκες δημοσιεύτηκαν τα πρώτα ποιήματά σας;  

Κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης του κύκλου «Νέων Γραμμάτων» στο σπίτι του ποιητή 

Γεωργίου Κατσίμπαλη, οι παριστάμενοι κράτησαν ορισμένα χειρόγραφά μου, με το πρόσχημα 

να τα μελετήσουν καλύτερα. Στόχος τους, όμως, ήταν η δημοσίευσή τους. Αρχικά, τους 

ζήτησα να τα αποσύρουν. Μετά, όμως, πείστηκα και δέχθηκα να δημοσιευθούν αποδεχόμενος 

το ψευδώνυμο Οδυσσέας Ελύτης.  

 Πώς αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο ψευδώνυμο; 

Οι λέξεις που αρχίζουν από «Ελ», όπως Ελλάδα, Ελπίδα, Ελευθερία ή κάποιο κορίτσι που το 

λένε Ελένη, μου δημιουργούσαν πάντα μια μαγεία. Το «υ» είναι το πιο ελληνικό γράμμα, 

άλλωστε δεν είναι τυχαίο που οι Γάλλοι το ονομάζουν «ιγκρεκ». Τέλος, ήθελα μια κατάληξη 

που να είναι αρχαιοπρεπής και αυτή ήταν το «της». Έτσι, δημιουργήθηκε το ψευδώνυμο 

Ελύτης.  

 Ποια είναι η πρώτη σας ποιητική συλλογή που τυπώθηκε;  

Η ποιητική συλλογή με τίτλο «Προσανατολισμοί» το 1939. 

 Βρήκατε εύκολα τον δρόμο σας;  

Βρήκα τον δρόμο μου πολύ δύσκολα. Είναι κάτι που οι νέοι δυσκολεύονται να καταλάβουν. 

Πιστεύουν ότι η ποιητική έκφραση είχε ανέκαθεν τον χαρακτήρα που έχει σήμερα. Τους είναι 

αδύνατον να φανταστούν τι σημαίνει να ανατρέπεις κάτι που βρίσκεις και να βάζεις κάτι άλλο 

στη θέση του, αλλά όχι οτιδήποτε. Κάτι άλλο που είναι ικανό να σταθεί και να αντικαταστήσει 

το παλιό. Ανάμεσα στα 17 και στα 23 μου χρόνια επηρεάστηκα από πολλούς ποιητές. Κάθε 

ποιητής που διάβαζα ως ένα σημείο με επηρέαζε. Είχα, όμως, την προνοητικότητα να μη 

δημοσιεύω και έτσι ψάχνοντας προχώρησα και μόλις στα 1934 αισθάνθηκα ότι ήμουν κάτοχος 
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πια ορισμένων εκφραστικών τρόπων που δεν έμοιαζαν με τίποτα άλλο. Έτσι, σιγά σιγά 

άρχισαν να σχηματίζονται οι Προσανατολισμοί. 

 Ποιος Έλληνας ποιητής στάθηκε δάσκαλός σας;  

Ο Διονύσιος Σολωμός. 

 Ποια είναι η ποιητική αξία του Διονύσιου Σολωμού; 

Ο Σολωμός ήταν πολύ μεγάλος ποιητής και πιστεύω ότι, εάν οι ξένοι μπορούσαν να 

διαβάσουν ελληνικά, θα τον είχαν κατατάξει μέσα στους πέντε - δέκα κορυφαίους του κόσμου, 

όλων των αιώνων. 

 Πότε αισθανθήκατε πιο έντονα το μεγαλείο και τη μοναξιά του Διονύσιου Σολωμού; 

Μια μέρα, στο Παρίσι, που έτυχε να παρευρίσκομαι στον πάταγο της δόξας μερικών 

εφήμερων ποιητίσκων, αναλογίστηκα την περίπτωση του Σολωμού, το μεγαλείο του, τη 

μοναξιά του και δάκρυσα. Ύστερα παρηγορήθηκα με τη σκέψη ότι αυτοί που τον αγνοούσαν, 

και όχι Εκείνος, έβγαιναν ζημιωμένοι. 
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Το έπος του ΄40 

 

 Πού βρεθήκατε με την έναρξη του πολέμου του 1940;  

Βρέθηκα ως ανθυπολοχαγός στη Διοίκηση του Στρατηγείου Α’ Σώματος Στρατού. Στις 13 

Δεκεμβρίου 1940 μεταφέρθηκα στη ζώνη πυρός.  

 Μπορείτε να μας περιγράψετε την πορεία των στρατιωτών στο αλβανικό μέτωπο, δίνοντας 

μας κάποιες συνηθισμένες σκηνές της καθημερινότητάς τους; 

Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω απ' τον άλλο, ίδια τυφλοί. Με κόπο 

ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου, φορές, εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνατο. Επειδή 

το πιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές 

όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαροί και 

αμίλητοι, φέγγοντας μ' ένα μικρό δαδί, μία μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν 

ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσσα ώρες πολλές, όσο να 

τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ' την 

κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι 

κινούσαμε, και πάλι σαν τα ζα τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει 

και μας βάλουνε στόχο τ' αεροπλάνα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, κι 

όπως το 'χε συνήθειο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. 

 Τι θυμόσαστε από τις συναντήσεις σας με τραυματίες; 

Ολοένα πιο συχνά, τύχαινε τώρα ν' απαντούμε απ' τ' άλλο μέρος να 'ρχονται οι αργές οι 

συνοδείες με τους λαβωμένους. Όπου απιθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον 

κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες, και το μάτι τους άγριο για 

τσιγάρο. Κι οπού κατόπι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι, 

αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες 

οι φωνές μέσα στα σκοτεινά, που ανέβαιναν, καυτές ακόμη από την πίσσα του βυθού ή το 

θειάφι: «Οϊ Οϊ, μάνα μου», «οϊ οϊ, μάνα μου», και κάποτε, πιο σπάνια, ένα πνιχτό μουσούνισμα, 

ίδιο ροχαλητό, που 'λεγαν, όσοι ξέρανε, είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. 
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 Ποια είναι η δική σας περιπέτεια στο μέτωπο; 

Στο μέτωπο αρρώστησα από βαρύτατο τύφο. Τα νερά που πίναμε, όπου βρίσκαμε, ανάμεσα 

στα πτώματα των μουλαριών, ήτανε μολυσμένα. Χωρίς να γνωρίζω τι έχω, χρειάστηκε να 

κάνω τρία μερόνυχτα με τα πόδια και με ζώο σε βατόδρομο και να διακομισθώ στο 

Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Έμεινα εκεί σαράντα μέρες με σαράντα πυρετό, ακίνητος, με πάγο 

στην κοιλιά. Μόλις αρχίζανε οι βομβαρδισμοί, ανοίγανε το διπλανό μου παράθυρο -μη 

σπάσουν τα τζάμια και τιναχτούν επάνω μου- και φεύγανε όλοι στα καταφύγια. Έτσι πέρασα 

όλες τις τρομερές πρώτες μέρες της γερμανικής επιθέσεως. Κατάμονος, σ' έναν έρημο 

θάλαμο, και γεμάτος πληγές από την απόλυτη ακινησία. Και την ημέρα που κρίθηκε ότι είχα 

γλυτώσει και άρχισε να υποχωρεί ο πυρετός, ήρθε η διαταγή να εκκενωθεί το Νοσοκομείο. 

Με βάλανε όπως-όπως σ' ένα φορείο, που το χώσανε σ' ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Η φάλαγγα 

από τα Γιάννενα ως το Αγρίνιο πυροβολήθηκε οχτώ φορές από τα «στούκας». Οι φαντάροι 

τρέχανε στα χωράφια, όμως εγώ ήταν αδύνατον να σταθώ όρθιος έστω και για μια στιγμή. 

Τελικά, στο Αγρίνιο με παρατήσανε σ' ένα πεζούλι και φύγανε. Μια καλή κοπέλα, εθελοντής 

νοσοκόμος με άλλη αποστολή, με βοήθησε και μ' έσυρε ως το υπόγειο μιας καπναποθήκης, 

όπου σωριάστηκα κι έμεινα τρεις μέρες. 

 Τελικά τι είναι αυτό που σας έσωσε; 

Οι γιατροί στην Αθήνα τρίβανε τα μάτια τους. Σύμφωνα με την επιστήμη θα έπρεπε με την 

πρώτη παραμικρή μετακίνηση να πάθω εντερορραγία και να τελειώσω. Αν «έζησα το θαύμα», 

σώθηκα και από ένα θαύμα. 

 Τι σας βοήθησε να συνειδητοποιήσετε αυτή η εμπειρία σας;  

Η Αλβανία για τη σωματική μου υπόσταση ήταν μια περιπέτεια αβάσταχτη, αλλά για την 

ψυχική μου, όμως, ιστορία μια τομή βαθιά. Έγινε αιτία ο πόλεμος να συνειδητοποιήσω τι είναι 

ο αγώνας, ο ομαδικός πλέον και όχι ο προσωπικός. Θέλω να πω τι σημαίνει να μάχεσαι 

ενταγμένος σε μιαν ομάδα που έχει ορισμένα ιδανικά και να μάχεσαι κι εσύ γι’ αυτά. 

 Τι γνωρίσατε στο αλβανικό μέτωπο;   
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 Είδα στο πρόσωπο των στρατιωτών μου τη λάμψη που είναι ικανός ο Ελληνισμός ν' αναδύσει, 

όταν πιστεύει στο δίκιο του. Και γνώρισα από πολύ κοντά την αψηφισιά του θανάτου, την 

ακατάβλητη θέληση της ζωής που έγινε τελικά και δική μου.  

 Το Έπος του ’40 για ποια έργα σας αποτέλεσε έμπνευση;  

Για την «Αλβανιάδα», τη «Βαρβαρία» και το «Άσμα Ηρωικόν και Πένθιμον για τον Χαμένο 

Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας». 

 Τι είναι αυτό που σας ώθησε να γράψετε το «Άσμα ηρωικόν και πένθιμον για τον Χαμένο 

ανθυπολοχαγό της Αλβανίας»; 

Λίγοι ξέρουνε ότι το κύριο βάρος του πολέμου το σήκωναν οι ανθυπολοχαγοί. Και συμβολικά 

αυτό θέλησα να δείξω ηρωοποιώντας έναν ανθυπολοχαγό με το Άσμα που έγραψα. 

 Μπορείτε να μας αναφέρετε μια εικόνα από το αλβανικό μέτωπο που σας έχει μείνει 

χαραγμένη στο μυαλό. 

Τώρα κείτεται απάνω στην τσουρουφλισμένη χλαίνη  

Μ’ ένα σταματημένο αγέρα στα ήσυχα μαλλιά 

Μ΄ ένα κλαδάκι λησμονιάς στ΄ αριστερό του αυτί 

………………………………………………………………………………….. 

Κείτεται στην τσουρουφλισμένη χλαίνη﮲ 

Άδειο το κράνος, λασπωμένο το αίμα 

Στο πλάι το μισοτελειωμένο μπράτσο 

Κι ανάμεσ’ απ’ τα φρύδια –  

Μικρό πικρό πηγάδι, δαχτυλιά της μοίρας 

Μικρό πικρό πηγάδι, κοκκινόμαυρο 

Πηγάδι όπου κρυώνει η θύμηση! 

 Τι είναι εκείνο που σας συγκίνησε στο έπος του ΄40 και το οδήγησε σε μια σφαίρα ποιητική; 

Πώς να σας το πω: ήταν ό,τι διάβαζα, στην πράξη, και μ' ένα σφίξιμο στην καρδιά μην τύχει 

και δακρύσω, αυτά που με ανία και δυσφορία διάβαζα ως τότε στα βιβλία για την ιστορία της 

χώρας μου. Ήταν μια βίαιη φορά προς τα εμπρός του λαού που είχε κάποτε ηττηθεί, όχι 

εξαιτίας του, στη Μικρασία, και που τώρα θα έπαιρνε την εκδίκησή του. Έτσι το έβλεπα εγώ. 
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Σαν άχτι μακροχρόνιο που έβγαινε και ξεθύμαινε. Δεν έπαιζε ρόλο που ο εχθρός ήταν 

διαφορετικός. Ο εχθρός ήτανε η Τυραννία, ήτανε η μορφή του Άδικου, που την είχαμε 

υποστεί κάτω από διαφορετικές μορφές επί αιώνες και είχε γίνει μοίρα μας. Αυτή η εξέγερση 

εναντίον της Μοίρας, χωρίς υπολογισμό, μες στα όλα, αυτή η «όμορφη αφροσύνη», όπως λέω 

κάπου αλλού, ήτανε που ανέβαζε το γεγονός σε μιαν άλλη σφαίρα, ποιητική.  
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Το «Άξιον Εστί» 

 

 Ποια ήταν η τελευταία εικόνα που πήρατε από την Ελλάδα φεύγοντας για την Ευρώπη το 

1948; 

Θυμάμαι τη μέρα που κατέβαινα να μπω στο αεροπλάνο, ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε 

ένα ανοιχτό οικόπεδο. Το αυτοκίνητό μας αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και 

βάλθηκα να τα παρατηρώ. Ήτανε κυριολεκτικά μες στα κουρέλια. Χλωμά, βρώμικα, 

σκελετωμένα με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα. Τριγυρίζανε μέσα στις 

τσουκνίδες του οικοπέδου, ανάμεσα σε τρύπιες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών. Αυτή ήταν 

η τελευταία εικόνα που έπαιρνα από την Ελλάδα. Και αυτή, σκεπτόμουνα, ήταν η μοίρα του 

Γένους που ακολούθησε το δρόμο της Αρετής και πάλεψε αιώνες για να υπάρξει… 

 Όταν φτάσατε στην Λοζάνη και μετά στο Παρίσι πώς λειτούργησε αυτή η εικόνα μέσα σας;  

Πριν περάσουν 24 ώρες, περιδιάβαζα στο Ουσί της Λοζάνης, στο μικρό δάσος πλάι στη λίμνη. 

Και ξαφνικά άκουσα καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα Ελβετόπαιδα που έβγαιναν 

να κάνουν την καθημερινή τους ιππασία. Αυτά που από πέντε γενεές και πλέον, δεν ήξεραν 

τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία. Ροδοκόκκινα, γελαστά, ντυμένα σαν πριγκιπόπουλα, με 

συνοδούς που φορούσαν στολές με χρυσά κουμπιά, περάσανε από μπροστά μου και μ' άφησαν 

σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε την αγανάκτηση. Ήτανε δέος μπροστά στην τρομακτική 

αντίθεση, συντριβή μπροστά στην τόση αδικία, μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς 

περισσότερο, παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Ήτανε η δεύτερη φορά στη ζωή μου 

- η πρώτη ήτανε στην Αλβανία - που έβγαινα από το άτομό μου, και αισθανόμουν όχι απλά 

και μόνο αλληλέγγυος, αλλά ταυτισμένος κυριολεκτικά με τη φυλή μου. Και το σύμπλεγμα 

κατωτερότητας που ένιωθα, μεγάλωσε φτάνοντας στο Παρίσι. Δεν είχε περάσει πολύς 

καιρός από το τέλος του πολέμου και τα πράγματα ήταν ακόμη μουδιασμένα. Όμως τι πλούτος 

και τι καλοπέραση μπροστά σε μας! Και τι μετρημένα δεινά επιτέλους μπροστά στα ατελείωτα 

τα δικά μας! Δυσαρεστημένοι ακόμα οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να 'χουν κάθε μέρα το 

μπιφτέκι και το φρέσκο τους βούτυρο, δυσανασχετούσανε. Υπάλληλοι, σωφέρ, γκαρσόνια, με 
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κοιτάζανε βλοσυρά και μου λέγανε: εμείς περάσαμε πόλεμο, Κύριε! Κι όταν καμιά φορά 

τολμούσα να ψιθυρίσω ότι ήμουν Έλληνας κι ότι περάσαμε κι εμείς πόλεμο, με κοιτάζανε 

παράξενα: α, κι εσείς έ; Καταλάβαινα ότι ήμασταν αγνοημένοι από παντού και τοποθετημένοι 

στην άκρη-άκρη ενός χάρτη απίθανου. Το σύμπλεγμα κατωτερότητας και η δεητική διάθεση 

με κυρίευαν πάλι. Ξυπνημένες μέσα παλαιές ενστικτώδεις διαθέσεις άρχισαν να αναδεύονται 

και να ξεκαθαρίζουν. 

 Ποια καταλάβατε τότε ότι είναι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη; 

Έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας, ανάμεσα στα άλλα έθνη, ήταν ό,τι και η μοίρα του 

ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους – και, βέβαια, εννοώ τους ανθρώπους του 

χρήματος και της εξουσίας. 

 Πώς εμπνευστήκατε, για να γράψετε το «Άξιον Έστι», και γιατί του δώσατε τη μορφή 

εκκλησιαστικής λειτουργίας; 

Η παραπάνω διαπίστωση για τη μοίρα της Ελλάδας ήταν ο πρώτος σπινθήρας, ήταν το πρώτο 

εύρημα. Και η ανάγκη που ένιωθα για μια δέηση, μου 'δωσε ένα δεύτερο εύρημα. Να δώσω, 

δηλαδή, σ' αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. 

Κι έτσι γεννήθηκε το «Άξιον Εστί». 

 Πόσα χρόνια χρειάστηκαν για τη δημιουργία του «Άξιον Εστί»;  

Για το «Άξιον Εστί» μου χρειάστηκε τεσσάρων χρονών μοναξιά και αδιάπτωτη προσπάθεια 

για να το τελειώσω. 

 Πότε δημοσιεύτηκαν τα πρώτα αποσπάσματα του «Άξιον Εστί»; Πότε εκδόθηκε τελικά αυτό 

το έργο σας και ποιο βραβείο απέσπασε;   

Το 1958, μετά από μια δεκαπενταετή περίοδο ποιητικής σιωπής, δημοσιεύτηκαν 

αποσπάσματα από το «Άξιον Εστί» στην «Επιθεώρηση Τέχνης». Το έργο εκδόθηκε τελικά 

τον Μάρτιο του 1960 από τις εκδόσεις Ίκαρος και βραβεύτηκε λίγους μήνες αργότερα με το 

Κρατικό Βραβείο Ποίησης. 

 Ποιος μελοποίησε το «Άξιον Εστί» και πότε ολοκληρώθηκε η μελοποίησή του; 

Ο Μίκης Θεοδωράκης με τον οποίο η συνεργασία ξεκίνησε από το 1961. Η ηχογράφηση του 

μελοποιημένου «Άξιον Εστί» άρχισε το 1964.  
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Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 

 

 Ποια είναι η ύψιστη διάκριση που λάβατε για το λογοτεχνικό σας έργο;  

Στις 18 Οκτωβρίου του 1979 μου απονεμήθηκε από τη Σουηδική Ακαδημία το Νόμπελ 

Λογοτεχνίας. 

 Ποιο ήταν το σκεπτικό της απόφασης της Σουηδικής Ακαδημίας, σύμφωνα με το οποίο σας 

απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ; 

Η ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας ανέφερε ότι βραβεύομαι για την ποίησή μου η οποία, 

με φόντο την ελληνική παράδοση, ζωντανεύει με αισθηματοποιημένη δύναμη και πνευματική 

καθαρότητα βλέμματος τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και 

δημιουργικότητα.  

 Τι πιστεύετε ότι δείχνει η απόφαση να σας απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ; 

Δείχνει σε πόσο αρμονική ανταπόκριση βρίσκονται τα μέλη της Σουηδικής Ακαδημίας με την 

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

της ισχύος που κατάντησε να έχει στους καιρούς μας η ποσοτική αποτίμηση των αξιών. 

 Πότε έγινε η απονομή του βραβείου και πού καταθέσατε το χρυσό μετάλλιο;   

Έγινε στις 10 Δεκεμβρίου του 1979 από τον βασιλιά Κάρολο Γουστάβο και κατέθεσα το 

χρυσό μετάλλιο και τα διπλώματα του βραβείου στο Μουσείο Μπενάκη. 

 Ποιον νιώθατε ότι εκπροσωπούσατε κατά τη διάρκεια της απονομής του βραβείου Νόμπελ; 

Ένιωθα κάθε στιγμή ότι δεν εκπροσωπούσα το ταπεινό μου άτομο, αλλά ολόκληρη τη χώρα 

μου, κι έπρεπε να τη βγάλω ασπροπρόσωπη. 

 Ποια άλλη μεγάλη ανταμοιβή γνωρίσατε εκτός από το Νόμπελ; 

Η μόνη ανταμοιβή που γνώρισα πριν από την απονομή του Νόμπελ, ήταν να ακούσω τους 

συμπατριώτες μου να με τραγουδούν. 

 Ποιες τιμητικές διακρίσεις ακολούθησαν την απονομή του βραβείου Νόμπελ; 

Ακολούθησαν τιμητικές διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδας, μεταξύ αυτών η απονομή φόρου 

τιμής σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων, η αναγόρευσή μου σε επίτιμο διδάκτορα 

του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, η ίδρυση έδρας νεοελληνικών σπουδών με τίτλο «Έδρα 



ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 
ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ                                 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠ. ΓΕΙΤΟΝΑ (2016-2017) 

  
 

Α. ΑΡΕΑΛΗ 17 

 

Ελύτη» στο Πανεπιστήμιο Ράτγκερς του Νιου Τζέρσεϋ, καθώς και η απονομή του αργυρού 

μεταλλίου Benson από τη Βασιλική Φιλολογική Εταιρεία του Λονδίνου.  
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Η ελληνική γλώσσα 

 

 Τι πιστεύετε για την ελληνική γλώσσα;  

Η ελληνική γλώσσα είναι η πιο παλιά και η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου. Είμαστε οι μόνοι 

σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό «ουρανό» και την 

θάλασσα «θάλασσα», όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν δυόμισι χιλιάδες 

χρόνια. Δεν είναι λίγο αυτό. Η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας. Κουβαλάει την 

ψυχή του λαού μας κι όλη του την ιστορία και όλη του την ευγένεια.  

 Ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έχει η ελληνική γλώσσα στην οποία γράφετε και πώς αυτό 

σχετίζεται με τη χώρα μας;  

Γράφω σε μία γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρόλα αυτά 

είναι μια γλώσσα που μιλιέται επί δυόμισι χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και με ελάχιστες 

διαφορές. Η παράλογη αυτή, φαινομενικά, διάσταση αντιστοιχεί και στην υλικό-πνευματική 

οντότητα της χώρας μου που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. 

 Ποιο είναι το βάρος της παράδοσης που σηκώνει η ελληνική γλώσσα;  

Η γλώσσα συμβαίνει να αποτελεί και εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών, όπως έχω 

ήδη αναφέρει. Προσκτάται η γλώσσα στο μάκρος των αιώνων ένα ορισμένο ήθος. Χωρίς να 

λησμονήσει κανείς ότι στο μάκρος 25 αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας που να μην γράφτηκε 

ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Να τι είναι το μεγάλο βάρος της παράδοσης που το όργανο 

αυτό σηκώνει. Το παρουσιάζει ανάγλυφα η νέα ελληνική ποίηση. 

 Τι σημαίνει η γλώσσα για έναν ποιητή; Σε τι είναι τυχερός ο Έλληνας σε σχέση με τη γλώσσα 

του;  

Κάθε ποιητής πραγματώνεται μέσ’  από τη γλώσσα του κι ακόμη πιο βαθιά μέσ’ απ΄ το δεύτερο 

και το τρίτο στρώμα της γλώσσας του. Στο κεφάλαιο αυτό είναι η αλήθεια, ο Έλληνας, ο  σε 

όλα του άτυχος, βγαίνει τυχερός. Καμία γλώσσα δε διαθέτει μια τέτοια απέραντη προοπτική 

προς τα πίσω και, το κυριότερο, με αδιάσπαστη συνέχεια. Δεν το λέω με υπερηφάνεια, το 

λέω με δέος, αφού οι ευθύνες του ποιητή σε μια τέτοια περίπτωση, πολλαπλασιάζονται και 

με πιάνει αληθινή απόγνωση, όταν βλέπω συναδέλφους μου ν’ απομακρύνονται και ν’ 
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αδιαφορούν γι’ αυτό που είναι η διακλάδωση των νεύρων μέσα στο σώμα της γλώσσας, το 

σώμα που, όπως και να το κάνουμε, είναι τριών χιλιετιών και όμως αγέραστο. 

 Ποια είναι λοιπόν η ιστορία και η αξία της ελληνικής γλώσσας;  

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική· 

το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. 

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. 

 (…)  με τα πρώτα λόγια των Σειρήνων 

όστρακα ρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη. 

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα μαύρα ρίγη. 

 (…)   Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα πρώτα Δόξα Σοι! 

Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου. 

(…)   Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του Ύμνου! 

 Τι θα λέγατε σε αυτούς που επιθυμούν την κατάργηση των Αρχαίων, καθώς θεωρούν τη 

γλώσσα αυτή άχρηστη και νεκρή;  

Όπως προείπα, το να λέει ο ποιητής σήμερα τον ουρανό «ουρανό» και τη θάλασσα 

«θάλασσα», όπως η Σαπφώ και ο Αρχίλοχος, δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. 

Επικοινωνούμε κάθε στιγμή με τις ρίζες μας που βρίσκονται εκεί, στα αρχαία. Γι΄ αυτό και 

λυπάμαι, αν  καταργηθούν τα αρχαία από τα Γυμνάσια, κι ας με πείτε καθυστερημένο. 
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Η Ελλάδα και ο ελληνισμός 

 

 Τι νιώθετε για την Ελλάδα;  

Σ’ όλους τους τόπους κι αν γυρνώ 

μόνον ετούτον αγαπώ! 

 Με ποιον τρόπο ένας ποιητής μπορεί να αγαπήσει τον τόπο του;  

Να ανήκει σε ολόκληρο τον λαό του. Πάνω από τις διαιρέσεις και τις διχόνοιες, ο ποιητής να 

στέκει και να αγαπά όλον τον λαό του, να ανήκει το ξαναλέω, σε όλο τον λαό του. Δεν γίνεται 

αλλιώς. Η πατρίδα είναι μια.  

 Τι είναι για εσάς η Ελλάδα;  

Η Ελλάδα είναι αυτές οι στεριές οι καμένες στον ήλιο κι αυτά τα γαλάζια πέλαγα με τους 

αφρούς των κυμάτων. Είναι οι μελαχρινές ή καστανόξανθες κοπελιές, είναι τα άσπρα 

σπιτάκια τα ασβεστωμένα και τα ταβερνάκια και τα τραγούδια τις νύχτες με το φεγγάρι πλάι 

στην  ακροθαλασσιά ή κάτω από κάποιο πλατάνι. Είναι οι πατεράδες μας και οι παππούδες 

μας με το τουφέκι στο χέρι, αυτοί που λευτερώσανε την πατρίδα μας και πιο πίσω, πιο παλιά, 

όλοι μας οι πρόγονοι που κι αυτοί ένα μονάχα είχανε στο νου τους- όπως κι εμείς σήμερα: 

τον αγώνα για την λευτεριά 

 Τι συμβολίζει η Ελλάδα για εσάς; 

Η Ελλάδα συμβολίζει για μένα ορισμένες αξίες και στοιχεία που μπορούν να εμπλουτίζουν τα 

παγκόσμια πνεύματα παντού.  

 Γιατί θα πρέπει να είμαστε όλοι οι Έλληνες περήφανοι;  

Πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι, εμείς και τα παιδιά μας, για τη γλώσσα μας. 

 Τι είναι για σας η ελληνικότητα; 

Η ελληνικότητα είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα πέρα από τις θρησκευτικές και 

ιστορικές διαφοροποιήσεις, είναι ένας παράγοντας σταθερός και μόνιμος που κάνει τον 

άνθρωπο να αντιδρά απέναντι στα πράγματα.   

 Πώς θα περιγράφατε μέσα σε λίγους στίχους την Ελλάδα;  

Από την μέση του εγκρεμού  
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στη μέση του αλλού πελάγου 

κόκκινα κίτρινα σπαρτά  

νερά πράσινα κι άπατα. 

 Από τι αποτελείται η Ελλάδα;  

Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μία ελιά, ένα αμπέλι και 

ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. 

 Ποιες αντιθέσεις βλέπετε στον χαρακτήρα του Έλληνα;  

Κλαίει φιλεί το χώμα ξενιτεύεται  

Μένει στους πέντε δρόμους αντρειεύεται 

Κάνει να πάρει πέτρα τηνε παρατά 

Κάνει να τη σκαλίσει βάνει θάματα 

Μπαίνει σ’ ένα βαρκάκι πιάνει ωκεανούς  

Ξεσηκωμούς γυρεύει θέλει τύραννους 

Πέντε μεγάλους βγάνει πάνω τους βαρεί 

Να λείψουν απ’ τη μέση τους δοξολογεί. 

 Πώς θα περιγράφατε την πορεία της Ελλάδας μέσα στον χρόνο; Ποια είναι η ελπίδα της;  

Χρόνους μας ταξιδεύει δε βουλιάξαμε  

χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε 

Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε 

μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε 

Κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλατόρα 

παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα! 

 Τι άλλο χαρακτηρίζει την ιστορία της Ελλάδας;  

Χρόνους πολλούς μας πολεμάν  

κι ανάσα δεν επήραμαν. 

 Τι μορφή έχουν πάντα οι εχθροί της χώρας μας;  

Ήρθαν  

ντυμένοι «φίλοι»  
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αμέτρητες φορές οι εχθροί μου  

το παμπάλαιο χώμα πατώντας. 

 Τι μας πρόσφεραν πάντα οι υποτιθέμενοι φίλοι μας;  

Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε 

 παρά μόνο σίδερο και φωτιά.  

Στ΄ ανοιχτά που καρτέραγαν δάχτυλα 

 μόνον όπλα και σίδερο και φωτιά 

 Ποιος είναι ο ρόλος του τραγουδιού στη ζωή του Έλληνα;  

Ν’ αρχίσει το τραγούδι ν’ ανεβεί ο καημός 

να πάρει και να δώσει ο νους και ο λογισμός 

Τι με το <<χα>> και με το <<νο>> και με το <<νται>> 

Όλα του κόσμου τ’ άδικα ξε-χά-νο-νται. 

 Ποια είναι η σημασία του Ρωμανού και του Θεόφιλου για τον ελληνισμό;  

Ο Ρωμανός διασώζει μέσα στον χριστιανικό κόσμο την πρισματική ποιητική έκφραση των 

αρχαίων. Ο Θεόφιλος μεταφέρει τους τρόπους της ορθόδοξης εικονογραφίας στη φυσική 

πραγματικότητα του νέου ελληνισμού.  

 Ποια είναι η προσφορά του ελληνικού πνεύματος στην Αναγέννηση;  

Οι Ευρωπαίοι άντλησαν από τις ελληνικές αξίες για να φτάσουν στην Αναγέννηση.  

 Ποια πιστεύετε ότι είναι η θέση της Ελλάδας στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία; Τι 

είναι αυτό που έχουμε ανάγκη για να τα καταφέρουμε;  

Ο Ελληνισμός έδειξε ανέκαθεν μια καταπληκτική ικανότητα να αφομοιώνει, να προσαρμόζεται 

και να δραστηριοποιείται μέσα στα ξένα σύνολα. Έχουμε μια πλειάδα Ελλήνων που 

διακρίθηκαν στην εποχή της διασποράς στα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, της Ευρώπης 

και της Ανατολής. Χρειαζόμαστε παιδεία σοβαρή, βαθιά, όχι την τεχνική που ξιπάζει στις 

μέρες μας, γιατί μόνο μ’ αυτήν θα μπορέσουμε να διακριθούμε και να πορευθούμε σ’ έναν 

καινούργιο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας 

μας.  

 Τι παρατηρείτε στη σύγχρονη πορεία του Ελληνισμού; 
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Ο Ελληνισμός, για την ώρα τουλάχιστον, πέτυχε ως γένος, αλλά απέτυχε ως κράτος! Και 

παρακαλώ νύχτα μέρα τον Θεό, και το μέλλον, να με διαψεύσουν.  

 Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί για την Ελλάδα; 

Ανησυχώ για την ταυτότητά μας. Νιώθω κάθε μέρα την πνευματική μας υπόσταση να 

αλλοιώνεται, καθώς διοχετεύεται μέσα στο μεγάλο αδηφάγο χωνευτήρι του Βορρά. 

 Η Ελλάδα, τελικά, πού βρίσκεται πιο κοντά, στην Ανατολή ή στη Δύση;  

Εμείς οι Έλληνες ανήκουμε πολιτικά στη Δύση, αλλά στον Έλληνα υπάρχει μια πλευρά 

Ανατολής που δεν θα ‘πρεπε να παραμελείται. 

 Τι είναι αυτό που επιδιώκουν, κατά την άποψή σας, οι Δυτικοί να πετύχουν με την Ελλάδα; 

 Η Δύση επιδιώκει να μας χωρέσει τα δύο πόδια στα δικά της παπούτσια. Και να που τα 

καταφέρνει στις μέρες μας. Από ΄δω κι εμπρός, θα περπατάμε με το ένα πόδι στην ΕΟΚ και 

με το άλλο στο ΝΑΤΟ. 

 Ποια πρόσωπα θεωρείτε ότι έχει η Ελλάδα; Ποιο πιστεύετε ότι δεν μπορεί να χαθεί;  

Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Αυτή που εξαναγκάζεται και τους ίδιους τους υπηκόους της να 

καταπονεί και σ’  έναν διεθνή χορό μεταμφιεσμένων να μετέχει με το φόρεμα της Ευρωπαίας. 

Και υπάρχει και η άλλη, που εξακολουθεί να υπακούει στον Ηράκλειτο και στον Μακρυγιάννη. 

Η πρώτη μπορεί να καταλυθεί μια μέρα! Η δεύτερη, ακόμη και αν μείνει χωρίς υπόσταση, 

ποτέ! Τουλάχιστον εγώ, γι’ αυτήν υπάρχω! 

 Ποιο είναι το όνειρό σας για την Ελλάδα;  

Θα ‘θελα να κοιμηθώ μια μέρα και να ξυπνήσω σ΄ έναν κόσμο όπου και τα πουλιά να 

κελαηδούν ελληνικά και νικητήρια.  
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Ο Ήλιος και η Θάλασσα 
 

 Ποιος είναι ο ρόλος του Ήλιου στη ζωή μας;  

Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας 

ο πετροπαιχνιδάτορας 

λίγο το στόμα του άνοιξε 

κι ευθύς εμύρισε άνοιξη 

Τα δέντρα κελαηδήσανε  

τα ζωντανά σουνίσανε 

κι οι άνεμοι χρωματιστούς  

γεμίσανε χαρταετούς. 

Ο ήλιος σκάει μέσα μας και εμείς κρατάμε την παλάμη στο στόμα έντρομοι.  

 Γιατί η θάλασσα κυριαρχεί στα ποιήματά σας;  

Και η ποίηση πάντοτε είναι μία, όπως είναι ο ουρανός. Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς  

τον ουρανό. Εγώ τον έχω δει από καταμεσίς της θάλασσας. 

 Τι είναι για εσάς το τοπίο του Αιγαίου;  

Αυτό που έβλεπα δεν ήταν με κανένα τρόπο απλώς <<τοπίο>>  Ήταν ένα αλφάβητο από φυσικά 

στοιχεία που αργότερα θα ζητούσα να βρω την ηθική τους αντιστοιχία στο πνεύμα. Και όχι 

μόνον· αλλά με τη βοήθειά τους να σχηματίσω συλλαβές, λέξεις, φράσεις, στίχους, έτσι που 

η μεταμόρφωση του ψυχικού ν’ αποδίδει τη μεταμόρφωση του φυσικού κόσμου που, ίσια-ίσια, 

παρακολουθούσα. Μια διείσδυση της στεριάς μέσα στη θάλασσα και της θάλασσας μέσα στη 

στεριά. Μια συνεχής εναλλαγή του επιπέδου των ακτών και των λόφων, όπως μόνο στο 

Αιγαίο μπορούσε να σημειωθεί, ένα προχώρεμα καταπρόσωπο στον ενάντιον άνεμο.  

 Πώς φαντάζεστε τη γέννηση των νησιών του Αιγαίου; 

Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα 

Και είδα και θαύμασα 

Και στη μέση έσπειρε κόσμους μικρούς κατ’ εικόνα και ομοίωσή μου; 

Ίπποι πέτρινοι με τη χαίτη ορθή 
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και γαλήνιοι αμφορείς 

και λοξές δελφινιών ράχες 

η Ίος η Σίκινος η Σέριφος η Μήλος 

«Κάθε λέξη κι από 'να χελιδόνι 

για να σου φέρνει την άνοιξη μέσα στο θέρος» είπε 

 Ποια είναι τα γνωρίσματά τους; 

Και πολλά τα λιόδεντρα 

που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως 

κι ελαφρό ν' απλώνεται στον ύπνο σου 

και πολλά τα τζιτζίκια 

που να μην τα νιώθεις 

όπως δε νιώθεις το σφυγμό στο χέρι σου 

αλλά λίγο το νερό 

για να το 'χεις Θεό και να κατέχεις τι σημαίνει ο λόγος του 

και το δέντρο μονάχο του 

χωρίς κοπάδι 

για να το κάνεις φίλο σου 

και να γνωρίζεις τ' ακριβό του τ' όνομα 

φτενό στα πόδια σου το χώμα 

για να μην έχεις που ν' απλώσεις ρίζα 

και να τραβάς του βάθους ολοένα 

και πλατύς επάνου ο ουρανός 

για να διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύνη 

ΑΥΤΟΣ  

ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!  
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Οι συμβουλές… 

 

 Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο άνθρωπο, που τώρα αρχίζει να χαράζει την πορεία της ζωής 

του, να έχει πάντα στο μυαλό του;  

Όσο και αν κανείς προσέχει, 

όσο κι αν το κυνηγά,  

πάντα πάντα θα ‘ναι αργά 

δεύτερη ζωή δεν έχει.  

 Ποιες άλλες συμβουλές θα του δίνατε;  

Πιάσε την αστραπή στο δρόμο σου, άνθρωπε δώσε της διάρκεια μπορείς. Τρώγε την πρόοδο 

και με τα φλούδια και με τα κουκούτσια της. Αλλά κάτεχε ότι μονάχα κείνος που παλεύει το 

σκοτάδι μέσα του θα ‘χει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο. Το παν είναι η ρότα σου κόντρα 

στην κοινωνία ετούτη. Εκείνο που πρέπει να γίνεται και να ξαναγίνεται αδιάκοπα, ατέρμονα, 

χωρίς την παραμικρή διάλειψη, είναι η αντιδουλικότητα, η αδιαλλαξία, η ανεξαρτησία και όλα 

αυτά με οδηγό την υπερηφάνεια. Νικά η περήφανη καρδιά τα μαύρα σκότη. 

 Τι θα τον συμβουλεύατε να προσέχει; 

Νέε θυμήσου: δε γίνεσαι δούλος, όταν σε υποτάσσει μόνον αυτός που έχει την εξουσία – αλλά 

και εκείνος που την πολεμάει. 

 Ποια είναι η στάση σας απέναντι στην πρόοδο και στην εξέλιξη;  

Δεν έρχομαι με αυτά που λέω να προστεθώ στη μακρά σειρά των επικριτών του τεχνικού 

μας πολιτισμού. Μια σοφία παλαιή όσο και η χώρα που με έθρεψε, με δίδαξε να δέχομαι την 

εξέλιξη, να χωνεύω την πρόοδο μαζί με όλα της τα παρεπόμενα, όσο δυσάρεστα και αν μπορεί 

να είναι αυτά. 

 Τι είναι αυτό που οδηγεί ένα άτομο ή ένα σύνολο στην αποτυχία;  

Η έλλειψη γνησιότητας οδηγεί στην αποτυχία. Έχουμε την τάση να παρουσιαζόμαστε διαρκώς 

διαφορετικοί απ’ ό,τι πραγματικά είμαστε.  

 Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η συνταγή της επιτυχίας; 

Τα τρία Τ της επιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη. 
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 Τι θα πρέπει να κάνει ο καθένας για την πατρίδα του;  

Ο καθένας στον τομέα του ας έρθει κι ας κάνει κάτι, όπως αυτός το νομίζει καλύτερα. 

 Τους ηγέτες τι θα τους συμβουλεύατε;   

Χίλιοι δυο παραφυλάνε σε κοιτάν και δεν μιλάνε.  

Είσαι σήμερα μονάρχης κι ώσαμ΄ αύριο δεν υπάρχεις.  

 Τι θα συμβουλεύατε κάθε άνθρωπο που νιώθει ότι κοπιάζει καθημερινά και απογοητεύεται; 

 Κανείς δεν είναι σπουδαίος. Άλλος κάνει τη δουλειά του σωστά κι άλλος δεν την κάνει. Μόνον 

αν κάνεις σωστά την δουλειά σου, ο κόπος δεν θα πάει χαμένος. Πάντα πάντα να περνάς τη 

φωτιά για να φτάσεις τη λάμψη. Βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, για λίγη περηφάνεια όμως το 

αξίζει. Κι έναν πόντο πιο ψηλά να πάμε, άνθρωποι, ευχαριστώ θα μας πει ο Θεός. Έχει 

ομορφιά  μεγάλη αυτήν η αθωότητα, σε οδηγεί σε έναν τρόπο ζωής όπου για να σταθείς δεν 

έχεις ανάγκη από υποσημειώσεις. 

 Τι θα συμβουλεύατε κάποιον Έλληνα που ζει και σταδιοδρομεί στο εξωτερικό; 

Όσο καλά και αν ζείτε σε αυτή τη φιλόξενη, την ευγενική χώρα, όσο κι αν νιώθετε καλά και 

στεριώνετε, και κάνετε οικογένεια – μην ξεχνάτε την πατρίδα μας, και προ παντός, τη γλώσσα 

μας.  

 Ποια είναι η άποψή σας για την πολυτέλεια; Τι θα συμβουλεύατε τους ανθρώπους που την 

επιδιώκουν;  

Όπως βλέπετε, σ’ αυτά τα πενήντα τετραγωνικά εργάζομαι και ζω εδώ και πολλά χρόνια. 

Ούτε είχα, ούτε θα ήθελα να έχω περισσότερα. Ο άνθρωπος πιστεύω δεν πρέπει να 

στερείται από τίποτα, πρέπει, όμως, να αρκείται και στα απαραίτητα. Η πολυτέλεια, το 

περιττό, σε απομακρύνουν από το ουσιώδες, σε διαλύουν. 

 Ποια πνευματικά όπλα πρέπει να αντιτάσσει ο πνευματικός άνθρωπος στα δεινά της εποχής 

του;  

Τα πνευματικά όπλα που προμηθεύεται από τις αποθήκες της μνήμης του λαού του. 

 Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να νιώθει ευλογημένος;  

Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος 
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να ’ν’ ήμερος να ‘ναι άκακος 

λίγο φαΐ λίγο κρασί 

Χριστούγεννα κι Ανάσταση.  

Ο άνθρωπος θα πρέπει να νιώθει ευλογημένος, γιατί μπορεί να χαίρεται τρία πράγματα στη 

ζωή του, την καλή υγεία, δύο φίλους, μια αγάπη, μια δουλειά και μια δραστηριότητα που τον 

κάνει να αισθάνεται ότι δημιουργεί, ότι έχει λόγο η ύπαρξή του.  

 Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου στη ζωή;   

Υπάρχει ένας προδότης μέσα μας, τον οποίο όλοι μας πρέπει να αποβάλλουμε. Γιατί, αν δεν 

το κάνουμε, θα έρθει η σειρά του να τιμωρηθεί. 
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Η παιδεία 

 

 Ποια είναι η σημασία της παιδείας στη σημερινή δύσκολη εποχή που περνάμε;  

Η παιδεία είναι το πρωτεύον και μόνο αυτή θα μπορούσε να ανατρέψει τη σημερινή μας 

κατάσταση με τη χρησιμοποίηση των πιο φωτισμένων στοιχείων και την εφαρμογή ενός 

μακροχρόνιου προγράμματος. 

 Ποιος είναι ο ρόλος της παιδείας στη ζωή του ανθρώπου;  

Τα γράμματα είναι από τις πιο ευγενικές ασκήσεις κι από τους πιο υψηλούς πόθους του 

ανθρώπου. Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του βίου. 

 Ποια θεωρείται καλή παιδεία;  

Καλή παιδεία είναι εκείνη που ελευθερώνει και βοηθά τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί 

σύμφωνα με τον εαυτό του. 

 Τι πιστεύετε για την κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία; 

Ο μηχανισμός της αφομοιώσεως των στοιχείων της προόδου πρέπει να λειτουργεί σωστά, 

και να βασίζεται σε μια γερή και φυσιολογικά αναπτυγμένη παιδεία. Ενώ σ’ εμάς, όχι μόνον 

δεν λειτουργεί σωστά, αλλά δεν υπάρχει καν ο μηχανισμός αυτός για να λειτουργήσει! Και με 

τη διαφορά ακόμη ότι, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, η ηγετική μας τάξη, στο κεφάλαιο της 

ελληνικής παιδείας, έχει μαύρα μεσάνυχτα! Κοιτάξετε με προσοχή τα έντυπα που εκδίδει η 

ίδια ή πού προτιμά να διαβάζει, τα διαμερίσματα όπου κατοικεί, τις διασκεδάσεις που κάνει, 

τη στάση της απέναντι στη ζωή. Ούτε μια σταγόνα γνησιότητας! 

 Τι επιπτώσεις έχει αυτό στη νέα γενιά; 

Πώς θέλετε, λοιπόν, ν᾿ ανατραφεί σωστά η νέα γενιά; Από τα πρώτα διαβάσματα που θα 

κάνει ένα παιδί  ως τα διάφορα στοιχεία πού θα συναντήσει στο καθημερινό του περιβάλλον, 

και που θα διαμορφώσουν το γούστο του, μια συνεχής και αδιάκοπη πλαστογραφία και τίποτε 

άλλο! 
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Απόψεις πάντα επίκαιρες 

 

 Τι βλέπετε να επικρατεί στις μέρες μας;  

Η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να ‘ρχεται μεταμφιεσμένη κάτω από άνομες συμμαχίες και 

προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Πρόκειται για μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική 

καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον πλήρη εξευτελισμό του. Για την ατίμωσή του. Παλεύουμε 

για ένα τίποτα, που ωστόσο είναι το παν. Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί, που όλα δείχνουν ότι 

δε θ’  αντέξουν για πολύ. Είναι η ποιότητα, που γι’ αυτή δε δίνει κανείς πεντάρα. Είναι η 

οντότητα του ατόμου, που βαίνει προς την ολική της έκλειψη. Είναι η ανεξαρτησία των μικρών 

λαών, που έχει ήδη καταντήσει ένα γράμμα νεκρό. 

 Τι νομίζετε ότι επιζητά ο σύγχρονος άνθρωπος; Επηρεάζει αυτό τη σχέση του με την τέχνη; 

Ο άνθρωπος έχει μπει στη γραμμή. Ζητάει εύκολα και φτηνά πράγματα που να τα πετάει και 

να τα ξαναπρομηθεύεται, ανίκανος να κάνει το επιπλέον βήμα που θα τον οδηγήσει στην 

ποίηση. Την ποίηση την πλησίαζαν δύσκολα ακόμη και στην εποχή του Ομήρου ή του 

Πινδάρου. Σήμερα, οι δυσκολίες πλήθυναν για πολλούς λόγους και κυρίως λόγω του τρόπου 

ζωής που μας έχει επιβάλει η καταναλωτική κοινωνία. 

 Νομίζετε ότι θα φτάσει η στιγμή που το βιβλίο θα καταργηθεί; 

Για την κατάργηση του βιβλίου επιτρέψτε μου να διατηρήσω επιφυλάξεις. Ο άνθρωπος 

αλίμονο θα εξακολουθεί να νιώθει πάντοτε αρκετά μόνος και αρκετά φοβισμένος, ώστε να 

προτιμά την καταφυγή σε μια σιωπηλή επικοινωνία – μια επικοινωνία που να μπορεί να την 

παρατά και να την ξαναπιάνει σύμφωνα με τις ψυχικές του διαθέσεις και χωρίς μεσολάβηση 

τρίτου. 

 Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό;  

Από τον Θεό τραβιέται ο άνθρωπος, όπως ο καρχαρίας από το αίμα. 

 Είναι εύκολο να αναπτυχθεί η ευαισθησία σε έναν νέο στις μέρες μας;  

Όχι, δεν είναι, καθώς ένας νέος δε μένει ούτε μια στιγμή του εικοσιτετραώρου μόνος του και 

έτσι δεν έχει χρόνο να συγκεντρωθεί στα προβλήματά του, να ρεμβάσει, να ονειρευτεί. 

 Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος και ο ελληνικός λαός μπορεί να αντέξει στις δυσκολίες;  
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Με τι πέτρες τι αίμα και τι σίδερο 

Και τι φωτιά είμαστε καμωμένοι 

Ενώ φαινόμαστε από σκέτο σύννεφο 

Και μας λιθοβολούν και μας φωνάζουν 

Αεροβάτες 

 Ποια δυσκολία εντοπίζετε στην προσπάθεια να ενωθούν σε ενιαία μονάδα οι λαοί της 

Ευρώπης; 

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 αποτελούν μια γλώσσα κοινή. Πάσχουμε από την έλλειψη μιας 

κοινής γλώσσας.  

 Πώς ερμηνεύετε τη στάση των ξένων απέναντί μας; 

Έχουμε ένα συν απέναντι στους άλλους που είναι μοναδικό και γι΄ αυτό οι ξένοι μας ζηλεύουν 

ή μας φοβούνται και δε μας αφήνουν να σηκώσουμε κεφάλι.  

 Υπάρχει πραγματική ελευθερία; 

Α μονάχα να ‘ξερα 

μιαν ελευθερία πραγματική 

που να μπορώ να την υμνώ χωρίς 

να φαίνομαι αφελής ή φαρισαίος. 

 Τι είναι η ευτυχία;  

Η ευτυχία είναι η ορθή σχέση ανάμεσα στις πράξεις (σχήματα) και στα  αισθήματα (χρώματα).  

 Ποια είναι η σημασία της μητέρας για τον άνθρωπο;  

Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το 

ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου. 

 Τι σκέφτεστε για το μέλλον; 

Τι θα γίνει λοιπόν όταν 

κάποτε λήξουν οι κοινωνικοί αγώνες όταν οι εφευρέσεις 

αυτοαχρηστευθούν τα αιτήματα όλα ικανοποιηθούν; 
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 Πώς θα μπορούσε να σωθεί αληθινά η ανθρωπότητα;  

Μια νομοθεσία εντελώς άχρηστη για τις Εξουσίες θα 'τανε αληθινή σωτηρία.  

 Στους κυβερνώντες τι θα λέγατε;  

Πρέπει να κάνετε μια βαθιά τομή στην πραγματικότητα, για να κερδίσετε πάλι την ελευθερία. 

Είναι κρημνός αυτός ο ισόβιος εγκλεισμός στην κιβωτό της ανάγκης με καθηλωμένες τις 

αισθήσεις σε υπηρετικό επίπεδο. Ή θα συνθηκολογήσεις και θα μείνεις από τους εδώθε ή 

θα περάσεις πέρα.  

 Τι μπορεί να μας δώσει κουράγιο στη σημερινή δύσκολη εποχή που ζούμε;  

Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας που μας πνίγει από παντού, παρηγοριέμαι ότι 

κάπου σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάρηδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη 

φθορά. 

 Τι χρειάζεται για να αλλάξει ο κόσμος μας;  

Δύο ή τρεις γενναίους που να βλέπουνε τον κόσμο χωρίς σκοπιμότητα. Αυτοί είναι που και 

τον αλλάζουν τελικά. Είναι αυτοί που ονειρεύονται ξύπνιοι και ζητάνε πάντα, ίσα-ίσα εκείνο 

που δε γίνεται. Πολύ δεν θέλει ο κόσμος, κάτι ελάχιστο. Σαν τη στραβοτιμονιά πριν από το 

δυστύχημα. Όμως ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

 Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε;  

Την άνοιξη, αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις. Προσέξτε, γιατί εκείνο που θα σας προσάψουν 

στο μέλλον τα χελιδόνια θα είναι η άνοιξη που δεν φέρατε.  
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Και κλείνουμε λίγο πιο προσωπικά… 

 

 Ποιες είναι οι δύο ιδιότητες που καθόρισαν τον χώρο στον οποίο μεγαλώσατε και ζήσατε και 

οι οποίες επηρέασαν το έργο σας;  

Η φωτεινότητα και η διαφάνεια είναι οι ιδιότητες που καθορίσανε τον 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 εκφραστώ. 

 Ποιοι παράγοντες επηρέασαν το έργο σας;  

Ολοένα, όσο μεγάλωνα συγκλίνανε μέσα μου οι δύο παράγοντες. Ο πρώτος ήτανε, όπως σας 

είπα και στην αρχή, το όραμα που μου είχε δώσει πολύ νωρίτερα η ταξιδιωτική μου 

περιπλάνηση στο Αιγαίο και η διαμονή μου τους τρεις μήνες των καλοκαιρινών μου διακοπών 

σ’ ένα μικρό νησί του  Αργολικού κόλπου, όπως οι Σπέτσες. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν 

μια έμφυτη στην ιδιοσυγκρασία μου, εξισορροπητική ιδιότητα. Δεν μπορούσα ν’ ανεχθώ το 

πρόχειρο, το ημιτελές, το δήθεν ελεύθερο. Ίσως είχα εκ γενετής το ένστικτο της 

γεωμετρίας. 

 Ποιος είναι ο ελάχιστος καμβάς που μπορεί επάνω του να κεντηθεί το ιδεόγραμμα της ζωής 

σας;  

Έχω συλλάβει τη μορφή μου κάπου ανάμεσα σε μια θάλασσα, που ξεπροβάλλει απ’ το 

ασβεστοχρισμένο τοιχάκι μιας εκκλησιάς, και σ’ ένα κορίτσι ξυπόλυτο, που του σηκώνει ο 

άνεμος τα ρούχο, μια στιγμή τύχης που αγωνίζομαι να αιχμαλωτίσω και της στήνω καρτέρι 

με λόγια ελληνικά. Να τι είδους είναι ο ελάχιστος καμβάς όπου μπορεί επάνω του να κεντηθεί 

το ιδεόγραμμα της ζωής μου.  

 Ο Γάλλος ποιητής Ρεμπώ λέει ότι η πράξη για τον ποιητή είναι ο λόγος του. Ποια είναι η δική 

σας πράξη;  

Πάσχισα να κλείσω μέσα στην ψυχή μου, την ψυχή όλου του ελληνικού λαού. Να δω πόσο 

μοιάζανε όλοι οι αγώνες του, από την αρχαία εποχή ίσαμε σήμερα, για το δίκιο και για την 

λευτεριά. Κι αυτό θα κάνω όσα χρόνια μου δώσει ο θεός να ζήσω. Αυτή είναι η πράξη μου. 
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 Γιατί αποφασίσατε να γράψετε και μερικά τραγούδια;  

Οι άγγελοι τραγουδάνε. Και οι ερωτευμένοι επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε 

μεράκι, μια κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. 

Δεν είναι και λίγο αυτό. Είναι η χαρά να δίνει χαρά στους άλλους, είναι αυτό που μας βαστάει 

στη ζωή. Γι’ αυτό δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγούδια.  

 Ποια είναι τα αντικείμενα που έχουν ιδιαίτερη αξία για σας;  

Τίποτα ακριβό ή πολύτιμο. Έχουν όλα για μένα μια σημασία, συνδέονται με την ποίησή μου, 

με τη ζωή μου, με τα ταξίδια μου. 

 Γιατί αρνηθήκατε τον τίτλο του ακαδημαϊκού;  

Πήρα αυτή την απόφαση, γιατί πιστεύω ότι η ιδιότητα του ακαδημαϊκού δεν αρμόζει στην 

ιδιοσυγκρασία μου. Έχω την αίσθηση ότι μία αόρατη δέσμευση θα με παρακολουθεί σε όλο το 

υπόλοιπο της ζωής μου. Κι αυτό μου είναι αδύνατον να το υποφέρω. Είναι άγριο σ’ εμένα το 

αίσθημα της ανεξαρτησίας. 

 Θεωρείτε σωστό να μιλάει ένα άτομο για τον εαυτό του;  

Θεωρώ ότι ένα άτομο δεν μπορεί και δεν πρέπει να μιλάει για τον εαυτό του, ούτε για τα 

υπέρ ούτε για τα κατά. Πάντα είναι καλύτερα να μιλάνε οι άλλοι για σένα. Γι΄ αυτό και 

προτιμώ για το πώς είμαι να ρωτάνε τους φίλους μου και να ‘ναι εκείνοι που θα με κρίνουν.  

 Τι είναι για σας η μεγάλη επιτυχία που γνωρίσατε;  

Το ελάχιστο θέλησα και με τιμώρησαν με το πολύ.  

 Σας αρέσει η δημοσιότητα;  

Όσο περνάν τα χρόνια τόσο και περισσότερο η δημοσιότητα με τρομάζει. Με απωθεί, θα 

έλεγα. Ως και τα βιβλία μου, όταν τα βλέπω στην βιτρίνα, αισθάνομαι παράξενα. Δεν είμαι 

καμωμένος για τη βιτρίνα. Κάποιοι νομίζουν ότι αυτό είναι έλλειψη φιλοδοξίας. Καθόλου.  

 Ποια είναι η δική σας φιλοδοξία; 

Εμένα η φιλοδοξία μου είναι να αισθάνομαι τρυπωμένος με τη μορφή βιβλίων στην τσάντα 

κάποιου νέου ή κάποιος κοπέλας σε ώρες μοναξιάς. Η μυστική επικοινωνία είναι το παν. Και 

η διάρκεια. 
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 Γιατί δεν ενταχθήκατε σε κάποια πολιτική παράταξη;  

Δεν υπάρχει καμία παράταξη που να αντιπροσωπεύει τις πεποιθήσεις μου.  Αφήστε που για 

έναν ποιητή αυτό μου φαίνεται  αδιανόητο. Φαντάζεστε έναν Σολωμό να ανήκει σε παράταξη; 

Ο ποιητής ανήκει σε ολόκληρη τη Χώρα του και σε ολόκληρο τον λαό του. 

 Τι θεωρείτε ότι σας καταπιέζει και τι είναι αυτό που δεν ανέχεστε; 

Προσωπικά αισθάνομαι να καταπιέζομαι από τις εξουσίες. Αυτό που δεν ανέχομαι είναι οι 

τρίτοι, οι άσχετοι, οι σωτήρες να με διαθέτουν κατά τη βούλησή τους, χωρίς τη συγκατάθεσή 

μου.  

 Τι είναι για σας η γυναίκα;  

Πριν απ' τα μάτια μου ήσουν φως.  

Πριν απ' τον έρωτα έρωτας.  

Κι όταν σε πήρε  το φιλί, Γυναίκα.  

 Τι ρόλο παίζει η αγάπη και ο έρωτας στη ζωή σας;  

Ο έρως μια θαυματουργία είναι. Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα. Ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην 

αρχή του πάντα.  

 Και για τον Παράδεισο τι πιστεύετε;  

Ναι, ο Παράδεισος δεν ήταν μια νοσταλγία ούτε, πολύ περισσότερο, μια ανταμοιβή. Ήταν ένα 

δικαίωμα. 

 Ποιους ανθρώπους θαυμάζετε;  

Θαυμάζω εκείνους που αγαπούν τη ζωή. Και που η λύπη τους είναι η δύναμή τους. Που 

κοιτάζουν με μάτια άδολα και αθώα. Που γνωρίζουν ότι δεν τα ξέρουν όλα, γιατί δε 

μαθαίνονται όλα. Που στύβουν το λίγο και βγάζουν το πολύ. Για τους εαυτούς τους και για 

όσους αγαπούν. Και που δεν κουράζονται να αναζητούν την ομορφιά στην κάθε μέρα, στα 

χαμόγελα των ανθρώπων, στα χάδια των ζώων, σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, σε μια 

πολύχρωμη μπουγάδα.  

 Ποιους θεωρείτε πατέρες της καθαρότητας;  
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Τον Σολωμό και τον Παπαδιαμάντη. Τον Σολωμό χάρη στην υψηλή του διάνοια και τον 

Παπαδιαμάντη χάρη στην απείραγη από τις μικρότητες ψυχή του. Γι’ αυτό όπου και να σας 

βρίσκει το κακό, αδελφοί, όπου και να θολώνει ο νους σας, μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό 

και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. 
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2. Βίντεο 

 Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα (1979)  

http://archive.ert.gr/6690/ 

 Συνέντευξη Τύπου του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» με 

αφορμή την ανακοίνωση της απονομής σε αυτόν του Νόμπελ Λογοτεχνίας 

http://mam.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_id=3428 

 Εποχές και συγγραφείς -Οδυσσέας Ελύτης 

https://www.youtube.com/watch?v=Iz0PZW0mYGs 

 

3. Ιστοσελίδες 

 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#cite_note-7 

 http://odysseas-elitis.weebly.com/905lambdaiotaomicronsigmaf-omicron-

pirho974tauomicronsigmaf-1943.html 

 http://odysseas-elitis.weebly.com/902xiiotaomicronnu-epsilonsigmatau943-1959.html 

 http://odysseas-elitis.weebly.com/taurho943alpha-piomicroniota942mualphataualpha-

sigmaepsilon-tauiotamu942-epsilonupsilonkappaalphaiotarho943alphasigmaf-1982.html 

http://www.ekebi.gr/magazines/showimage.asp?file=32602&code=1337&zoom=800
http://archive.ert.gr/6690/
http://mam.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_id=3428
https://www.youtube.com/watch?v=Iz0PZW0mYGs
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#cite_note-7
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#cite_note-7
http://odysseas-elitis.weebly.com/905lambdaiotaomicronsigmaf-omicron-pirho974tauomicronsigmaf-1943.html
http://odysseas-elitis.weebly.com/905lambdaiotaomicronsigmaf-omicron-pirho974tauomicronsigmaf-1943.html
http://odysseas-elitis.weebly.com/902xiiotaomicronnu-epsilonsigmatau943-1959.html
http://odysseas-elitis.weebly.com/taurho943alpha-piomicroniota942mualphataualpha-sigmaepsilon-tauiotamu942-epsilonupsilonkappaalphaiotarho943alphasigmaf-1982.html
http://odysseas-elitis.weebly.com/taurho943alpha-piomicroniota942mualphataualpha-sigmaepsilon-tauiotamu942-epsilonupsilonkappaalphaiotarho943alphasigmaf-1982.html
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 http://www.mixanitouxronou.gr/opios-%e1%bc%80nalavi-tin-e%e1%bd%90thini-

t%e1%bf%86s-%e1%bc%90xousias-%e1%bc%80poxenonete-%e1%bc%80po-ti-vasi-pou-

ton-%e1%bc%80nedixe-ke-%e1%bc%90nerge%e1%bf%96-san-na-vriskotan-sto-texas/ 

 http://www.kathimerini.gr/789225/article/politismos/vivlio/o-vios-toy-efedroy-od-alepoydelh 

 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=319798 

 http://www.diaforetiko.gr/o-anthipolochagos-odisseas-elitis-sto-alvaniko-metopo/ 

 http://www.thessalonikiartsandculture.gr/blog/dimitris-symeonidis/pos-gennithike-to-aksion-

esti 

 http://www.kathimerini.gr/437699/article/politismos/arxeio-politismoy/o-poihths-strammenos-

sth-zwh 

 http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/odysseas-elytis-kali-paideia-ekeini-poy-

eleytheronei-kai-voitha-ton-anthropo-na 

 https://www.sansimera.gr/biographies/557 

 http://www.lifo.gr/team/sansimera/56155 

 http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=503&author_id=9 

 http://www.romiosini.org.gr/1DD06497.print.el.aspx 

 http://20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/liga%20logia%201.pdf 

 http://www.gazzetta.gr/specials/1001477/odysseas-elytis-o-poiitis-toy-fotos 

 http://www.lifo.gr/team/u20456/60212 

 http://antikleidi.com/2012/11/02/elitis-3/ 

  

http://www.mixanitouxronou.gr/opios-%e1%bc%80nalavi-tin-e%e1%bd%90thini-t%e1%bf%86s-%e1%bc%90xousias-%e1%bc%80poxenonete-%e1%bc%80po-ti-vasi-pou-ton-%e1%bc%80nedixe-ke-%e1%bc%90nerge%e1%bf%96-san-na-vriskotan-sto-texas/
http://www.mixanitouxronou.gr/opios-%e1%bc%80nalavi-tin-e%e1%bd%90thini-t%e1%bf%86s-%e1%bc%90xousias-%e1%bc%80poxenonete-%e1%bc%80po-ti-vasi-pou-ton-%e1%bc%80nedixe-ke-%e1%bc%90nerge%e1%bf%96-san-na-vriskotan-sto-texas/
http://www.mixanitouxronou.gr/opios-%e1%bc%80nalavi-tin-e%e1%bd%90thini-t%e1%bf%86s-%e1%bc%90xousias-%e1%bc%80poxenonete-%e1%bc%80po-ti-vasi-pou-ton-%e1%bc%80nedixe-ke-%e1%bc%90nerge%e1%bf%96-san-na-vriskotan-sto-texas/
http://www.kathimerini.gr/789225/article/politismos/vivlio/o-vios-toy-efedroy-od-alepoydelh
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=319798
http://www.diaforetiko.gr/o-anthipolochagos-odisseas-elitis-sto-alvaniko-metopo/
http://www.thessalonikiartsandculture.gr/blog/dimitris-symeonidis/pos-gennithike-to-aksion-esti
http://www.thessalonikiartsandculture.gr/blog/dimitris-symeonidis/pos-gennithike-to-aksion-esti
http://www.kathimerini.gr/437699/article/politismos/arxeio-politismoy/o-poihths-strammenos-sth-zwh
http://www.kathimerini.gr/437699/article/politismos/arxeio-politismoy/o-poihths-strammenos-sth-zwh
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/odysseas-elytis-kali-paideia-ekeini-poy-eleytheronei-kai-voitha-ton-anthropo-na
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/odysseas-elytis-kali-paideia-ekeini-poy-eleytheronei-kai-voitha-ton-anthropo-na
https://www.sansimera.gr/biographies/557
http://www.lifo.gr/team/sansimera/56155
http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=503&author_id=9
http://www.romiosini.org.gr/1DD06497.print.el.aspx
http://20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/liga%20logia%201.pdf
http://www.gazzetta.gr/specials/1001477/odysseas-elytis-o-poiitis-toy-fotos
http://www.lifo.gr/team/u20456/60212
http://antikleidi.com/2012/11/02/elitis-3/
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Ο Όμιλος Δημοσιογραφίας και Δημιουργικής Γραφής  

της Γ΄ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα  

2016 – 2017 
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