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Ποιητική οδός Ελλήνων Ποιητών  
 
Ποίηση:   
Η ποίηση είναι η µουσική των λέξεων.  
Η ποίηση είναι η πνοή και το λεπτότερο πνεύµα όλης της γνώσεως. Είναι η 
γεµάτη πάθος έκφραση που βρίσκεται στο πρόσωπο όλης της Επιστήµης. 
Η ποίηση είναι ευγενέστερη και πιο φιλοσοφηµένη από την ιστορία: η ποίηση 
εκφράζει το οικουµενικό, ενώ η ιστορία µόνο το µερικό. Αριστοτέλης  
Τότε τι αντιπροσωπεύει η ποίηση σε µια τέτοια κοινωνία ηθικού χάους; Είναι 
ο µόνος χώρος, όπου η δύναµη του αριθµού δεν έχει πέραση. Ο. Ελύτης.  
 
Η Ελληνική ποίηση ανθολογούµε τα παρακάτω:  
 
 

Ποιητής Ταυτότητα  Ποιητικά θραύσµατα  
 ή  

απανθίσµατα λόγου   
Γιάννης Ρίτσος  1909 – 1990  Μονοβασιά   
Νικηφόρος Βρεττάκος  1912 – 1991  Ο άνθρωπος, ο κόσµος και η 

ποίηση  
∆ιονύσιος Σολωµός  1798 – 1857  Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι    
Ανδρέας Κάλβος  1792 – 1869   Θέλει 

αρετήν και τόλµην η ελευθερία 
Κώστας Κρυστάλλης  1869 – 1894  Στο Σταυραητό 
Μιλτιάδης Μαλακάσης  1869 – 1943  Και πέρ’ από το θάνατο  
Στέφανος Μαρτζώκης  1855 – 1913  Εικόνα  
Κ.Π. Καβάφης  1863 - 1933 Ιθάκη  - Τιµή σ’ εκείνους όπου 

στην ζωή των  
ώρισαν να φυλάγουν Θερµοπύλες. 
Ποτέ από το χρέος µη κινούντες. 

Γεώργιος ∆ροσίνης  1859 – 1951  Γαλήνη  
Κωστής Παλαµάς  1859 – 1943  Η ασάλευτη ζωή  - Το καλό πρέπει 

να το παίρνουµε όπου το 
βρίσκουµε. 

Κώστας Βάρναλης  1884 – 1974  Αρχή σοφίας  
Ιωάννης Πολέµης  1862 – 1924  Εσπερινός  
Απόστολος Μελαχρινός   1883 – 1952  Παραλλαγές  
Παύλος Νιρβάνας  1886 – 1937  Οδοιπόρος  
Άγγελος Σικελιανός  1884 – 1951  Πνευµατικό εµβατήριο  
Ρωµός Φιλύρας  1888- 1942  Ρόδα στον αφρό  
Λορέντζος Μαβίλης  1860 – 1912  Λήθη  
Ιωάννης Γρυπάρης  1870 – 1942  Ο λύχνος της ψυχής  
Κ.Γ. Καρυωτάκης  1896 – 1928  Άνοιξη  
Κώστας Ουράνης  1890- 1953  Νοσταλγίες  
Λάµπρος Πορφύρας  1879 – 1932  Σκιές  
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος  1868 - 1920 Απλοί τρόποι  
Ζαχαρίας Παπαντωνίου  1877 - 1940 Πεζοί ρυθµοί  
Μαρία Πολυδούρη  1902 – 1930  Χαµόγελα  
Μελισσάνθη  1910 – 1990  Τραγούδι στον ήλιο  
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Γιώργος Σεφέρης  1900 – 1971  Θερινό ηλιοστάσι - Χώρες του 
ήλιου και δεν µπορείτε ν᾿ 
αντικρίσετε τον ήλιο. 
Χώρες του ανθρώπου και δεν 
µπορείτε ν᾿ αντικρίσετε τον 
άνθρωπο. 

Νίκος Καββαδίας  1910 – 1975  Πούσι  
Τέλλος Άργας  1899 – 1944  Λουλούδια κατά γης  
Ανδρέας Εµπειρικός  1901 – 1975  Ενδοχώρα (Πάρε τη λέξι µου. 

∆ώσε µου το χέρι σου).  

 
Νίκος Εγγονόπουλος  1907 – 1985  Η ζωή, ο θάνατος κι αναµεσίς η 

Τέχνη 
Νίκος Καζαντζάκης  1883 – 1957  Ασκητική  
Ναπολέων Λαπαθιώτης  1888 – 1944  Εκ βαθέων  
Οδυσσέας Ελύτης  1911 – 1996  Άξιον Εστί  - Εάν αποσυνθέσεις την 

Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου 
αποµένουν µια ελιά, ένα αµπέλι κι 
ένα καράβι. Που σηµαίνει: µε άλλα 
τόσα την ξαναφτιάχνεις. 

Ζωή Καρέλλη  1901 – 1998  Εργάτης στα εργαστήρια του 
χρόνου 

Νίκος Γκάτσος  1911 – 1992  Αµοργός  
Μανόλης Αναγνωστάκης  1925 – 2005  Εποχές  
Μίλτος Σαχτούρης  1919 -2005  Η πληγωµένη άνοιξη  
Ντίνος Χριστιανόπουλος  1931  απ’ όλα τα αφηρηµένα ουσιαστικά 

πειράζει να εξαιρέσουµε τη 
µοναξιά; 

Τάσος Λειβαδίτης  1922- 1988  Αυτό το αστέρι είναι για όλους  
Ελένη Βακαλό  1921 – 2001  Θέµα και παραλλαγές  
Τίτος Πατρίκιος  1928  Οι ποιητές λένε ψέµατα, η ποίηση 

όχι 
Κική ∆ηµουλά  1931  Ο πληθυντικός αριθµός  
 
 

Οδυσσέα Ελύτη, «Λόγος στην Ακαδηµία της Στοκχόλµης» 
(αποσπάσµατα) 

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. 
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Πολύ περισσότερο όταν οι καιροί είναι σκοτεινοί και αυτό που του 

υπαγορεύουν είναι µια όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ορατότητα. 

∆ε 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 ∆αιµόνους. 

[…] 

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

µικρόψυχοι]. Αλλά και η ποίηση ανέκαθεν λειτουργούσε. ∆ύο 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. ∆εν 

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. 

Τότε όµως η Ποίηση; Τί αντιπροσωπεύει µέσα σε µια τέτοια κοινωνία; 

Απαντώ: τον µόνο χώρο όπου η δύναµη του αριθµού δεν έχει πέραση. Και 

ακριβώς, η εφετινή 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 
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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 δε 

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 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 
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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 ώς τις ηµέρες µας. Ο Rimbaud 

την αναφέρει σαν mèr melée au soleilκαι 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 µέσ' 

απ' τον αδιάκοπο καθαρµό τους να φτάσουν στην αγιότητα; Τότε η 

αναλογία τους θα επαναστραφεί επάνω στον υλικό κόσµο και θα τον 

επηρεάσει. 

∆εν αρκεί να ονειροπολούµε µε τους στίχους. Είναι λίγο. ∆εν 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 Ποίηση παρέχει µια διαβεβαίωση, και δη στους καιρούς 

τους dürftiger, είναι ακριβώς αυτή: ότι η µοίρα µας παρ' όλ' αυτά 

βρίσκεται στα χέρια µας. 

[πηγή: Οδυσσέας Ελύτης, Εν λευκώ, Ίκαρος, Αθήνα 2006, σ. 343-345, 

349-353, 357-361] 

 
 


