
Ο Λόγος του Οδυσσέα Ελύτη κατά την τελετή απονοµής  

του Νόµπελ Λογοτεχνίας 

«Ας µου επιτραπεί, παρακαλώ, να µιλήσω στο όνοµα της φωτεινότητας και της 
διαφάνειας.  
Επειδή οι ιδιότητες αυτές είναι 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 εκφρασθώ. 
Είναι σωστό να προσκοµίζει κανείς στην τέχνη αυτά που του υπαγορεύουν η 
προσωπική του εµπειρία και οι αρετές της γλώσσας του.  
Πολύ περισσότερο όταν οι καιροί είναι σκοτεινοί και αυτό που του υπαγορεύουν 
είναι µια όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ορατότητα. 

Δεν µιλώ για τη φυσική ικανότητα να συλλαµβάνει κανείς τ' αντικείµενα σ' όλες τους 
τις λεπτοµέρειες αλλά για τη µεταφορική, να κρατά 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 ίσια-ίσια να ξεπεράσουν την ύλη, το δείχνει καθαρά. Οπως 
επίσης, ο τρόπος που οι εικονογράφοι του Βυζαντίου επέτυχαν από το καθαρό χρώµα 
να υποβάλλουν το «θείο».  
Μια τέτοια, διεισδυτική και συνάµα µεταµορφωτική, επέµβαση, µέσα στην 
πραγµατικότητα επεχείρησε πιστεύω ανέκαθεν και κάθε υψηλή ποίηση. 

Οχι ν' αρκεστεί στο «νυν έχον» αλλά να επεκταθεί στο «δυνατόν γενέσθαι». 

Κάτι που, είναι η αλήθεια, δεν εκτιµήθηκε πάντοτε. Ισως γιατί οι οµαδικές νευρώσεις 
δεν το επέτρεψαν. Ισως 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 Δαιµόνους. 

Βέβαια υπάρχει το αίνιγµα. Βέβαια υπάρχει το µυστήριο. 
Αλλά το µυστήριο δεν είναι µια σκηνοθεσία που επωφελείται από τα παιχνίδια της 
σκιάς και του σκότους για να µας εντυπωσιάσει απλώς. Είναι αυτό που εξακολουθεί 
να παραµένει µυστήριο και µέσα στο απόλυτο φως. Είναι τότε που προσλαµβάνει την 
αίγλη εκείνη που ελκύει και που την ονοµάζουµε οµορφιά. Την οµορφιά που είναι 
µια οδός -η µόνη ίσως οδός- προς το άγνωστο µέρος του εαυτού µας, προς αυτό που 
µας υπερβαίνει. Επειδή αυτό είναι στο βάθος η ποίηση: η τέχνη να οδηγείσαι και να 
φτάνεις προς αυτό που σε υπερβαίνει. 
Από τα µυριάδες µυστικά σήµατα, που µ' αυτά είναι διάσπαρτος ο κόσµος και που 
αποτελούν άλλες τόσες συλλαβές µιας άγνωστης γλώσσας, να συνθέσεις λέξεις και 
από τις λέξεις φράσεις που η αποκρυπτογράφησή τους να σε φέρνει πιο κοντά στην 
βαθύτερη αλήθεια. 

Πού λοιπόν βρίσκεται σε έσχατη ανάλυση η αλήθεια; Στην φθορά και στον θάνατο 
που διαπιστώνουµε κάθε µέρα γύρω µας ή στη ροπή που µας ωθεί να πιστεύουµε ότι 
αυτός ο κόσµος είναι ακατάλυτος και αιώνιος; Είναι φρόνιµο ν' αποφεύγουµε τις 



µεγαλεπήβολες εκφράσεις, το ξέρω. Οι κατά καιρούς κοσµολογικές θεωρίες τις 
χρησιµοποίησαν, ήρθαν σε σύγκρουση, ακµάσανε, πέρασαν. Η ουσία όµως έµεινε, 
µένει. Και η ποίηση, που εγείρεται στο σηµείον όπου ο ορθολογισµός καταθέτει τα 
όπλα του για να τ' αναλάβει εκείνη και να προχωρήσει µέσα στην απαγορευµένη 
ζώνη, ελέγχεται να είναι ίσια-ίσια εκείνη που προσβάλλεται λιγότερο από τη φθορά. 
Διασώζει σε καθαρή µορφή τα µόνιµα, τα βιώσιµα στοιχεία που καταντούν 
δυσδιάκριτα µέσα στο σκότος της συνείδησης όπως τα φύκια µέσα στους βυθούς των 
θαλασσών. 

Να γιατί µας χρειάζεται η διαφάνεια. Για να διακρίνουµε τους κόµπους στο νήµα που 
µες από τους αιώνες τεντώνεται και µας βοηθεί να σταθούµε όρθιοι πάνω σ' αυτή τη 
γη. 

Από τον Ηράκλειτο έως τον Πλάτωνα και από τον Πλάτωνα έως τον Ιησού 
διακρίνουµε αυτό το «δέσιµο» που φτάνει κάτω από διάφορες µορφές ως τις ηµέρες 
µας και που µας λέει περίπου το ίδιο: ότι εντός του κόσµου τούτου εµπεριέχεται και 
µε τα στοιχεία του κόσµου τούτου ανασυντίθεται ο άλλος κόσµος, ο «πέραν» η 
δεύτερη πραγµατικότητα η υπερτοποθετηµένη επάνω σ' αυτήν όπου παρά φύσιν 
ζούµε. Είναι µια πραγµατικότητα που τη δικαιούµαστε και που από δική µας 
ανικανότητα δεν αξιωνόµαστε. 

Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι σε εποχές υγιείς το κάλλος ταυτίσθηκε µε το αγαθόν και 
το αγαθόν µε τον Ηλιο. Κατά το µέτρο που η συνείδηση καθαίρεται και πληρούται µε 
φως, τα µελανά σηµεία υποχωρούν και σβήνουν αφήνοντας κενά που -όπως ακριβώς 
στους φυσικούς νόµους- τα αντίθετά τους έρχονται να πληρώσουν τη θέση τους. 

Κι αυτό, µε τέτοιον τρόπο που τελικά το δηµιουργηµένο αποτέλεσµα να στηρίζεται 
και στις δύο πλευρές, θέλω να πω στο «εδώ» και στο «επέκεινα». Ο Ηράκλειτος δεν 
είχε ήδη µιλήσει για µιαν «εκ των διαφερόντων καλλίστην αρµονίην»; Εάν είναι ο 
Απόλλων ή η Αφροδίτη, ο Χριστός ή η Παναγία, που ενσαρκώνουν και 
προσωποποιούν την ανάγκη να δούµε υλοποιηµένο εκείνο που σε ορισµένες στιγµές 
διαισθανόµαστε, δεν έχει σηµασία. Σηµασία έχει η αναπνοή της αθανασίας που µας 
επιτρέπουν. Η ποίηση οφείλει, κατά την ταπεινή µου γνώµη, πέραν από συγκεκριµένα 
δόγµατα, να επιτρέπει αυτή την αναπνοή. 

Πως να µην αναφερθώ εδώ πέρα στον Φρειδερίκο Χαίλντερλιν, τον µεγάλο ποιητή 
που µε το ίδιο πνεύµα εστράφηκε προς τους Θεούς του Ολύµπου και προς τον Ιησού; 
Η σταθερότητα που έδωσε σ' ένα είδος οράµατος είναι ανεκτίµητη. Και η έκταση που 
µας αποκάλυψε µεγάλη. Θα έλεγα τροµακτική. Αυτή άλλωστε είναι που τον έκανε, 
όταν µόλις ακόµη άρχιζε το κακό που σήµερα µας πλήττει, ν' ανακράξει: Wozu 
Dichter in durftiger Zeit! 
Οι καιροί φευ εστάθηκαν ανέκαθεν για τον άνθρωπο durftiger. Αλλά και η ποίηση 
ανέκαθεν λειτουργούσε. Δύο φαινόµενα προορισµένα να συνοδεύουν την επίγεια 
µοίρα µας και που το ένα τους αντισταθµίζει το άλλο. Πως 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 ηθικόν 
ήλιο, όπως ο πλανήτης µας από τον φυσικόν ήλιο, για να γίνεται η ζωή επιτρεπτή. 
Μας έφταιγε άλλοτε η αµάθεια. Σήµερα µας φταίει η µεγάλη γνώση. Δεν έρχοµαι µ' 



αυτά που λέω να προστεθώ στην 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 την χαριστική αντίληψη της τέχνης, την 
αντίληψη ότι η τέχνη 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 παινά 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 δυόµιση χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και µ' ελάχιστες διαφορές. Η 
παράλογη αυτή, φαινοµενικά, διάσταση, αντιστοιχεί και στην υλικο-πνευµατική 
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 µία Σαπφώ ή ένας Πίνδαρος π.χ. -
χωρίς ωστόσο να έχει το αντίκρυσµα που είχαν εκείνοι επάνω στην έκταση της 
πολιτισµένης τότε ανθρωπότητας. Εάν η γλώσσα αποτελούσε απλώς ένα µέσον 
επικοινωνίας, πρόβληµα δεν 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 εικοσιπέντε αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαµβάνω ούτε ένας, που 
να µην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Να τι είναι το µεγάλο βάρος 
παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει. Το παρουσιάζει ανάγλυφα η νέα ελληνική 
ποίηση. 

Η σφαίρα που σχηµατίζει η νέα ελληνική ποίηση έχει, θα µπορούσε να πει κανείς, 
όπως κάθε σφαίρα δύο πόλους: τον βόρειο και τον νότιο. Στον ένα τοποθετείται ο 
Διονύσιος Σολωµός που από την άποψη της εκφραστικής επέτυχε -προτού υπάρξει ο 
Mallarme στα ευρωπαϊκά γράµµατα- να χαράξει µε άκρα συνέπεια και αυστηρότητα 
την αντίληψη της καθαρής ποίησης µε όλα της τα παρεπόµενα: να υποτάξει το 
αίσθηµα στη διάνοια, να εξευγενίσει την έκφραση και να δραστηριοποιήσει όλες τις 
δυνατότητες του γλωσσικού οργάνου προς την κατεύθυνση του θαύµατος. Στον άλλο 
πόλο, τοποθετείται ο Κ. Π. Καβάφης, αυτός που παράλληλα µε τον T.S. Eliot έφτασε 
στην άκρα λιτότητα, στη µεγαλύτερη δυνατή εκφραστική ακρίβεια, 
εξουδετερώνοντας τον πληθωρισµό στη διατύπωση των προσωπικών του βιωµάτων. 

Ανάµεσα στους δύο αυτούς πόλους κινήθηκαν οι µεγάλοι µας άλλοι ποιητές, ο 
Ανδρέας Κάλβος, ο Κωστής Παλαµάς, ο Αγγελος Σικελιανός, ο Νίκος Καζαντζάκης, 
ο Γιώργος Σεφέρης, άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο προς το έν ή το άλλο από τα 
δύο άκρα. Αυτή είναι µια πρόχειρη και όσο γίνεται πιο σχηµατική χαρτογράφηση του 
νεοελληνικού ποιητικού λόγου. Το πρόβληµα για µας που ακολουθήσαµε ήταν να 
επωµιστούµε τα υψηλά διδάγµατα που µας κληροδότησαν και, ο καθένας µε τον 



τρόπο του, να τ' αρµόσουµε πάνω στη σύγχρονη ευαισθησία. Πέραν από τα όρια της 
τεχνικής, οφείλαµε να φτάσουµε σε µια σύνθεση που από το ένα µέρος ν' αναχωνεύει 
τα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης και από το άλλο να εκφράζει τα κοινωνικά και 
ψυχολογικά αιτήµατα της εποχής µας. Με άλλα λόγια, να φτάσουµε να προβάλλουµε 
τον τύπο του «Ευρωπαίου-Ελληνα». Δεν µιλώ για επιτυχίες µιλώ για προσπάθειες. Οι 
κατευθύνσεις είναι που έχουν σηµασία για τον µελετητή της λογοτεχνίας. 

Πώς όµως ν' αναπτυχθούν οι κατευθύνσεις αυτές ελεύθερα όταν οι συνθήκες της 
ζωής είναι στις ηµέρες µας εξοντωτικές για τον δηµιουργό; Και πως να διαµορφωθεί 
η πνευµατική κοινότητα όταν οι φραγµοί των γλωσσών ορθώνονται αξεπέραστοι; Σας 
γνωρίζουµε και µας γνωρίζετε από το 20 ή έστω το 30% που αποµένει ύστερα από 
την µεταγλώτισση. Ειδικά εµείς όλοι, όσοι κρατάµε από µια συγκεκριµένη παράδοση 
και αποβλέπουµε στα θαύµατα του λόγου, στον σπινθήρα που τινάζουν εκάστοτε δύο 
λέξεις κατάλληλα τοποθετηµένες, παραµένουµε βουβοί, αµετάδοτοι. Πάσχουµε από 
την έλλειψη µιας κοινής γλώσσας. Και ο αντίκτυπος απ' αυτή την έλλειψη -αν 
ανεβούµε την κλίµακα- σηµειώνεται ακόµη και στην πολιτική και κοινωνική 
πραγµατικότητα της κοινής µας πατρίδας, της Ευρώπης. 

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. Οταν 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 ποιητη - 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 ιδεολογιών που αιµατοκύλισαν τις κοινωνίες µας 
και µας άφησαν µε αδειανά χέρια. 

Οµως όταν µιλώ για αισθήσεις δεν εννοώ το προσιτό, πρώτο ή δεύτερο, επίπεδό τους. 
Εννοώ το απώτατο. Εννοώ τις «αναλογίες των αισθήσεων» στο πνεύµα. Ολες 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. Ολοι 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 Οµηρο φτάνει άθικτη ως τις ηµέρες µας. Ο Rimbaud την 
αναφέρει σαν mer melee au soleil και την ταυτίζει µε την αιωνιότητα. Ενα κορίτσι 
που κρατάει ένα κλώνο µυρτιάς από τον Αρχίλοχο επιβιοί 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, δεν διαφέρει πολύ. Παρά ένα κάτι ελάχιστο, συχνά, το εγκώσµιο 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 µες απ' τον 
αδιάκοπο καθαρµό τους να φτάσουν στην αγιότητα; Τότε η αναλογία τους θα 
επαναστραφεί επάνω στον υλικό κόσµο και θα τον επηρεάσει. 
Δεν αρκεί να ονειροπολούµε µε τους στίχους. Είναι λίγο. Δεν 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 durftiger είναι ακριβώς αυτή: ότι η µοίρα µας 
παρ' όλ' αυτά βρίσκεται στα χέρια µας. 

 


