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ΥΠΕΥΘΥΝΗΥΠΕΥΘΥΝΗ: : ΜΑΤΙΑΚΗΜΑΤΙΑΚΗ ΕΛΠΙ∆ΑΕΛΠΙ∆Α

ΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝΣΤΟΝ Ο∆ΥΣΣΕΑΟ∆ΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗΕΛΥΤΗ



Ο∆ΥΣΣΕΑΣΟ∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣΕΛΥΤΗΣ 19111911--19961996



ΟικογένειαΟικογένεια ΠαναγιώτηΠαναγιώτη ΑλεπουδέληΑλεπουδέλη
καικαι ΜαρίαςΜαρίας ΒρανάΒρανά



ΓενιάΓενιά τουτου ‘‘30                                    30                                    
ΘΘ.. ΠετσάληςΠετσάλης, , ΗΗ. . ΒενέζηςΒενέζης, , ΟΟ. . ΕλύτηςΕλύτης, , ΓΓ. . ΣεφέρηςΣεφέρης, , ΑΑ. . 

ΚαραντώνηςΚαραντώνης, , ΣΣ. . ΞεφλούδαςΞεφλούδας, , ΓΓ. . ΘεοτοκάςΘεοτοκάς, , ΆΆ. . ΤερζάκηςΤερζάκης, , 

ΚΚ..ΘΘ. . ∆ηµαράς∆ηµαράς, , ΓΓ. . ΚατσίµπαληςΚατσίµπαλης, , ΚΚ. . ΠολίτηςΠολίτης, , ΑΑ. . ΕµπειρίκοςΕµπειρίκος



««ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ»» 19391939

•• ΤΟΥΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Το τραγούδι του Αρχιπελάγους.flv



««ΗΛΙΟΣΗΛΙΟΣ ΟΟ ΠΡΩΤΟΣΠΡΩΤΟΣ»» 19431943

•• ΕΤΣΙΕΤΣΙ ΣΥΧΝΑΣΥΧΝΑ ΟΤΑΝΟΤΑΝ ΜΙΛΩΜΙΛΩ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΝΤΟΝ ΗΛΙΟΗΛΙΟ

•• ΜΠΕΡ∆ΕΥΕΤΑΙΜΠΕΡ∆ΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΜΟΥ ΕΝΑΕΝΑ

•• ΜΕΓΑΛΟΜΕΓΑΛΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΛΛΑΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΕΝ ΜΟΥΜΟΥ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΒΟΛΕΤΟΒΟΛΕΤΟ ΝΑΝΑ ΣΙΩΠΑΣΩΣΙΩΠΑΣΩ



««ΑΣΜΑΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑΓΙΑ
ΤΟΤΟ ΧΑΜΕΝΟΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ ΤΗΣΤΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΑΣΑΛΒΑΝΙΑΣ»» 19451945

•• ΤώραΤώρα ΚείτεταιΚείτεται -- ΠετρήΠετρή ΣαλπέαΣαλπέα, , 

ΑφήγησηΑφήγηση -- ΧρήστοςΧρήστος ΤσάγκαςΤσάγκας

Τώρα Κείτεται - Πετρή Σαλπέα, Αφήγηση - Χρήστος Τσάγκας.flv



ΟιΟι βασικοίβασικοί συντελεστέςσυντελεστές τηςτης πρώτηςπρώτης
παρουσίασηςπαρουσίασης τουτου ΆξιονΆξιον ΕστίΕστί στοστο
θέατροθέατρο ΚοτοπούληΚοτοπούλη τοτο 1964,1964,
∆ηµήτριεφ∆ηµήτριεφ, , ΕλύτηςΕλύτης, , ΘεοδωράκηςΘεοδωράκης, , ΚατράκηςΚατράκης, , 

ΜπιθικώτσηςΜπιθικώτσης



««ΑΞΙΟΝΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΕΣΤΙ»» 19591959

Bithikotsis, Theodorakis - Tis agapis emata (1977).flv



ΧειρόγραφοΧειρόγραφο τουτου ΟδυσσέαΟδυσσέα ΕλύτηΕλύτη απόαπό
τητη συλλογήσυλλογή ««ΈξιΈξι καικαι µίαµία τύψειςτύψεις γιαγια τοντον

ουρανόουρανό»»

Λακωνικόν.mp3



««ΟΟ ΗΛΙΟΣΗΛΙΟΣ ΟΟ ΗΛΙΑΤΟΡΑΣΗΛΙΑΤΟΡΑΣ»»

ΠολλάΠολλά δεδε θέλειθέλει οο άνθρωποςάνθρωπος
νανα ''νν' ' ήµεροςήµερος νανα ''ναιναι άκακοςάκακος

λίγολίγο φαΐφαΐ λίγολίγο κρασίκρασί
ΧριστούγενναΧριστούγεννα κικι ΑνάστασηΑνάσταση

κικι όπουόπου φωλιάσειφωλιάσει καικαι σταθείσταθεί
κανείςκανείς νανα µηνµην τουτου φτάνειφτάνει εκείεκεί

ΜαΜα ήρθανήρθαν αλλιώςαλλιώς τατα πράµαταπράµατα
τονετονε ξυπνάνξυπνάν χαράµαταχαράµατα

τοντον πανπαν τοντον φέρνουνφέρνουν πίσωπίσω µπροςµπρος
τουτου τρώνετρώνε καικαι τοτο λίγολίγο βιοςβιος

κικι απόαπό τοτο στόµαστόµα τηντην µπουκιάµπουκιά
πάνωπάνω στηνστην ώραώρα τητη γλυκιάγλυκιά

τουτου τηνετηνε παίρνουνεπαίρνουνε κικι αυτήαυτή
χαράχαρά στουςστους πουπου ''ναιναι οιοι δυνατοίδυνατοί!!

ΧαράΧαρά στουςστους πουπου ''ναιναι οιοι ∆υνατοί∆υνατοί
γιγι' ' αυτούςαυτούς δενδεν έχειέχει χόρτασηχόρταση..



ΤΟΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

D.Το µονόγραµµα του Οδ. Ελύτη (Α µέρος) µε φόντο το adagio.flv



««ΤΑΤΑ ΡΩΡΩ ΤΟΥΤΟΥ ΕΡΩΤΑΕΡΩΤΑ»»

•• ΤΟΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΠΑΡΑΠΟΝΟ

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.wmv.flv



ΟδυσσέαςΟδυσσέας ΕλύτηςΕλύτης: : ΑπονοµήΑπονοµή
βραβείουβραβείου ΝοµπέλΝοµπέλ ((ΣτοκχόλµηΣτοκχόλµη, , 
18/10/1979)18/10/1979)



ΣτηνΣτην ΕπίδαυροΕπίδαυρο µεµε τοτο ΜΜ..ΘεοδωράκηΘεοδωράκη



ΟΟ ΟδυσσέαςΟδυσσέας ΕλύτηςΕλύτης ζούσεζούσε σεσε έναένα διαµέρισµαδιαµέρισµα 50     50     
τετραγωνικώντετραγωνικών αλλάαλλά δενδεν τοντον ένοιαζεένοιαζε·· απολάµβανεαπολάµβανε τητη
µέγιστηµέγιστη χαράχαρά νανα κατέχεικατέχει καικαι νανα γράφειγράφει στοστο γραφείογραφείο τουτου

∆ιονυσίου∆ιονυσίου ΣολωµούΣολωµού



««ΣυνεικόνεςΣυνεικόνες»» τουτου ΕλύτηΕλύτη









ΑπόΑπό τοτο λόγολόγο στηνστην ΑκαδηµίαΑκαδηµία τηςτης
ΣτοκχόλµηςΣτοκχόλµης

«…«…ΜουΜου εδόθηκεεδόθηκε, , αγαπητοίαγαπητοί φίλοιφίλοι, , νανα γράφωγράφω σεσε µιαµια
γλώσσαγλώσσα πουπου µιλιέταιµιλιέται µόνονµόνον απόαπό µερικάµερικά
εκατοµµύριαεκατοµµύρια ανθρώπωνανθρώπων. . ΠαρΠαρ’’όλαόλα αυτάαυτά, , µιαµια
γλώσσαγλώσσα πουπου µιλιέταιµιλιέται επίεπί δυόµισιδυόµισι χιλιάδεςχιλιάδες χρόνιαχρόνια
χωρίςχωρίς διακοπήδιακοπή καικαι µεµε ελάχιστεςελάχιστες διαφορέςδιαφορές……ΕάνΕάν ηη
γλώσσαγλώσσα αποτελούσεαποτελούσε απλώςαπλώς έναένα µέσονµέσον
επικοινωνίαςεπικοινωνίας, , πρόβληµαπρόβληµα δεδε θαθα υπήρχευπήρχε. . ΣυµβαίνειΣυµβαίνει
όµωςόµως νανα αποτελείαποτελεί καικαι εργαλείοεργαλείο µαγείαςµαγείας καικαι φορέαφορέα
ηθικώνηθικών αξιώναξιών. . ΠροσκτάταιΠροσκτάται ηη γλώσσαγλώσσα στοστο µάκροςµάκρος
τωντων αιώνωναιώνων έναένα ορισµένοορισµένο ήθοςήθος.. ΚαιΚαι τοτο ήθοςήθος αυτόαυτό
γεννάγεννά υποχρεώσειςυποχρεώσεις…… »»


