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 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 

 

2/11/1911 Γεννιέται στο Ηράκλειο Κρήτης ο Οδυσσέας Ελύτης(ψευδώνυµο 

του Οδυσσέα Αλεπουδέλη),ο τελευταίος από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη 

Αλεπουδέλη και της Μαρίας Βρανά οι οποίοι κατάγονταν από τη Μυτιλήνη. 

 

1914 Α! Παγκόσµιος Πόλεµος. Η οικογένεια Αλεπουδέλη εγκαθίσταται στην 

Αθήνα. Ο µικρός Οδυσσέας περνά τα καλοκαίρια του στη Μυτιλήνη, στην 

Κρήτη και στις Σπέτσες. Με την οικογένειά του ταξιδεύει σε Ιταλία, Ελβετία-

εκεί γνωρίζει από κοντά τον Ελευθέριο Βενιζέλο-Γερµανία και 

Γιουγκοσλαβία. Η αγάπη του για τη φύση στα γυµνασιακά του 

χρόνια(1924)εκφράζεται και µε την ένταξή του στη φυσιολατρική και 

ορειβατική οµάδα, οργανωµένη από τον πασίγνωστο, τότε, καθηγητή Ιωάννη 

Σαρρή. Το Αιγαίο και η αγάπη του για τη φύση επηρεάζει το λυρικό του 

υπέδαφος και αντικατοπτρίζεται στο µετέπειτα συγγραφικό του έργο. 

 

1927 Η ποίηση αρχίζει να τον ενδιαφέρει όταν γνωρίζει το έργο του Καβάφη 

και του Κάλβου και ανανεώνει τη γνωριµία του µε τη θελκτική αρχαία λυρική 

ποίηση. Επίσης έρχεται σε επαφή µε την ποίηση µοντέρνων Γάλλων ποιητών 

που αργότερα µετέφρασε. Έτσι στρέφεται στον υπερρεαλισµό, στη µαγεία της 

αστραφτερής, νεόκοπης, ζωντανής και παράδοξης νέας ποιητικής έµπνευσης 

που µεταχειρίστηκε τις λέξεις δηµιουργικά για να δώσει µια καινούρια 

γλωσσική αντίληψη, έναν κόσµο που κινείται ανάµεσα στο όνειρο και την 

πραγµατικότητα, την αλήθεια και τη φαντασία. 

 

1930 Γράφεται στη Νοµική σχολή ενώ παράλληλα µελετά σύγχρονη Ελληνική 

ποίηση. Με ενθουσιασµό συνεχίζει τις περιπλανήσεις του στην Ελλάδα: 

«Πιονέροι αληθινοί, µέρες και µέρες προχωρούσαµε νηστικοί και αξύριστοι, 

πιασµένοι από το αµάξωµα µιας ετοιµοθάνατης Σεβρολέτ, 

ανεβοκατεβαίνοντας αµµόλοφους, διασχίζοντας λιµνοθάλασσες, µέσα σε 

σύννεφα σκόνης ή 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.» 

 

 



1935 Καθοριστική η γνωριµία του µε τον Ανδρέα Εµπειρίκο, εκφραστή της  

υπερρεαλιστικής ποίησης στην ελληνική της εκδοχή. Γνωριµία µε τον Γιώργο 

Σαραντάρη που τον φέρνει σε επαφή µε την καθιερωµένη λογοτεχνική 

συντροφιά που έβγαζε το λογοτεχνικό περιοδικό Νέα Γράµµατα, όπου 

αργότερα δηµοσιεύονται τα πρώτα του ποιήµατα και δηλώνεται η ταυτότητα 

του προσανατολισµού του. 

 

1939 Κήρυξη του Β! Παγκοσµίου Πολέµου. Μέσα στη γενική αναστάτωση και 

συµφορά τυπώνονται οι «Προσανατολισµοί», ένα λυρικό αποµνηµόνευµα που 

απηχεί την ώρα της ήβης των πραγµάτων, την εικαστική του έρωτα, το 

θαλασσινό ειδύλλιο, την ειδωλολατρεία του ήλιου, όλα αυτά δοσµένα µε 

αισθητική αρχοντιά, ευαγγελίζονται µέσα στη συννεφιά του κόσµου την 

αισιοδοξία του κάλλους. 

 

1940 Ο παγωµένος εκείνος χειµώνας τον βρίσκει επιστρατευµένο ως 

ανθυπολοχαγό και προωθηµένο στην πρώτη γραµµή του πυρός. H ζωή του 

ποιητή βαθαίνει, αποκτά τη µεγάλη περιουσία της σκλαβιάς, της πείνας και 

του θανάτου. Η ιστορία τού στηλώνει τα µάτια στα πάθη του λαού του. Το 

λυρικό «εγώ» γίνεται πληθυντικός. 

 

1943 Δηµοσίευση της ποιητικής συλλογής «Ήλιος ο Πρώτος» , µια αισιόδοξη 

αλληγορική αντίσταση µέσα στην κατοχή καµουφλαρισµένη σε µια παραδείσια 

υπερρεαλιστική φόρµα .Ακολουθεί το πρώτο σχέδιο της επικής σύνθεσής του, 

«Αλβανιάδα», και µεταφράζει F.G.Lorca. 

 

1945 Δηµοσίευση στο υπερρεαλιστικό περιοδικό, Τετράδιο, της ελεγείας του 

«Άσµα ηρωικό και πένθιµο για το χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας»όπου 

ο λυρισµός αφοµοιώνει ένα επεισόδιο από τον πόλεµο και το κάνει τραγούδι 

βαφτίζοντάς το στους ήχους του µοιρολογιού. 

 

1948-52 Φεύγει για την Ελβετία και από εκεί στο Παρίσι όπου εγκαθίσταται. 

Ταξιδεύει σε Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία και επιστρέφει στην Ελλάδα το 1952 

αφού έχει συναντήσει τους τότε πρωτοπόρους του πνεύµατος στην Ευρώπη. 

 

1959 Κυκλοφορεί το «Άξιον Εστί», ένας σηµαντικός σταθµός στην ιστορία της 

λογοτεχνίας µας, όπου το λυρικό «εγώ» ταυτίζεται µε το επικό «εµείς» και η 

σύγχρονη γραφή συνδυάζεται µε µία παρουσία αρχαία, βυζαντινή και νεότερη. 

 

1960 Παίρνει το Πρώτο Κρατικό Βραβείο για το «Άξιον Εστί» και 

κυκλοφορεί η έκδοση «Έξι και µία τύψεις για τον ουρανό». 

 



1961-71 Ταξιδεύει σε Η.Π.Α., Γαλλία, Σοβιετική Ένωση, Βουλγαρία, Αίγυπτο, 

Κύπρο όπου γνωρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, και επιστρέφει στην 

Ελλάδα. Εκδίδεται το «Φωτόδενδρο και η Δέκατη Τέταρτη Οµορφιά», ένα 

είδος κώδικα της ολοκληρωµένης ποιητικής του Ελύτη που συγκεντρώνει 

συµβολικά τις φυσικές και µεταφυσικές ιδιότητες της ζωής. Την ίδια χρονιά 

εκδίδεται και «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας», µια σύνθεση µε καθαρά θεατρική 

συµπεριφορά στην κατασκευή της, που µοιάζει µε ένα στιχουργηµένο παιχνίδι 

σαν και αυτά που παίζανε στις γειτονιές οι παρέες των παιδιών. 

 

1972 Βγαίνει «Το Μονόγραµµα», µια πραγµατική ερωτική εξοµολόγηση. 

Εγκάρδια µελαγχολία για το ειδύλλιο που ανεπίστρεπτα χάνεται. Μια γνώση 

θανάτου στην άκρα της ευγένεια, αυτή είναι η γεύση του έρωτα, ένα άνοιγµα 

ψυχής που πονάει και που αφορά όλους µας η αυτοψία του. Επίσης 

δηµοσιεύονται «Τα Ρω του Έρωτα» πολλά από τα οποία µελοποιήθηκαν. 

 

1973 Έκδοση της συλλογής «Τα Ετεροθαλή». Η µνήµη στην ποίηση του Ελύτη 

ισοδυναµεί µε µια µεταφορική ανάταση στο φως. Επίσης δηµοσιεύονται τα 

«Ανοιχτά Χαρτιά» που φιλοξενούν τα δοκίµιά του. 

1976 «Δεύτερη Γραφή», το βιβλίο µε τις µεταφράσεις ποιηµάτων πολλών 

ξένων ποιητών από τον Ελύτη. 

 

1977-78 Εκδίδεται το «Σηµατολόγιο» µε ρήσεις από το έργο «Μαρία 

Νεφέλη» που βγαίνει το 1978 και πρόκειται για µια ιδιαίτερα κρυπτική 

σύνθεση που διατυπώνεται σε µορφή παράλληλων µονολόγων µε µορφή 

θεατρικού δρώµενου. 

 

1979 Έρχεται η διεθνής αναγνώριση για τον Ελύτη µε το βραβείο Νόµπελ. 

 

1982 «Τρία ποιήµατα µε σηµαία ευκαιρίας», ένα καταστάλαγµα του ποιητή, 

αισθητικό και ηθικό. Βγαίνει επίσης «Ο µικρός Ναυτίλος» µε έξοχης επιλογής 

ποιήµατα. 

 

1984 Δηµοσιεύεται η «Σαπφώ»:ο Ελύτης µεταφράζει τα σαπφικάποιήµατα, 

ορίζοντας το µεταγλωττισµό του ως «ανασύνθεση και 

απόδοση»εξοµολογούµενος στον πρόλογό του ότι εθαύµαζε πάντα τα 

ποιήµατα της Μυτιληνιάς οµότεχνής του που την ένιωθε σαν «µακρινή του 

ξαδέλφη…λιγάκι µεγαλύτερη στα χρόνια».Την ίδια χρονιά εκδίδεται το 

«Ηµερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου», µια γνωµική βιωµατική ποίηση που 

επέχει θέση βιωµατικού απολογισµού. 

 



1985 Δηµοσιεύεται «Η Αποκάλυψη του Ιωάννου» µια «µορφή στα νέα 

ελληνικά» του ιερού κειµένου. 

 

1991 Εκδίδεται το βιβλίο «Τα ελεγεία της οξόπετρας» και το Νοέµβριο του  

1995 το βιβλίο «Δυτικά της λύπης» 

 

1999 Εκδίδεται «Ο κήπος µε τις αυταπάτες» που περιλαµβάνει, εκτός από 

κείµενα, και σαράντα εννέα «συνεικόνες» του Ελύτη. 

 

Παράλληλα µε την ποιητική του δηµιουργία, ο Ελύτης ασχολήθηκε µε τη 

ζωγραφική και επιδόθηκε µε ενθουσιασµό σε «εικονιστικές συνθέσεις» µε 

χαρτοκόλληση(κολάζ). Για τον Ελύτη είναι άµεσα συνδεδεµένη η τέχνη της 

εικόνας µε την παραστατικότητα της ποίησής του. 

 

18-3-1996 Ο Ελύτης πεθαίνει σε ηλικία 85 ετών αφήνοντας ως κληρονοµιά 

στις επόµενες γενιές το µεγαλειώδες συγγραφικό του έργο. 

 

* Το υλικό της εισήγησης προέρχεται από την Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος 

Larousse Britannica. 

 

                                                     Επιµέλεια: Ελπίδα Ματιάκη 

                                                     Υπεύθυνη Σχολικής Βιβλιοθήκης 

                                                      1ου ΓΕΛ Κοζάνης 

 


