
 

Ο γεωμετρημένος ποιητικός λόγος του Ελύτη 

και η οπτική βίωση των κειμένων 

 

του Νικήτα Παρίση 

 

 

Η ανάγνωση ενός ποιητικού κειμένου είναι το πρώτο βήμα για την 

κατανόησή του. Είναι η πρώτη, χρονικά, πρόσληψη της ποιητικής γραφής. 

Πρόκειται, φυσικά, για μια πρωτοβάθμια ακουστική απόλαυση. Ως 

συνολική, όμως, διαδικασία, η αναγνωστική πράξη συνιστά αυτόνομο 

γεγονός. Αποτελεί προϋπόθεση για να λειτουργήσει το γεγονός της 

απόλαυσης του ποιητικού κειμένου. Είναι, ακριβώς, η απόλαυση που μας 

προσφέρει το πρώτο άκουσμα ενός ποιητικού κειμένου. 

 

Τπάρχουν, βέβαια, και οι θιασώτες μιας περίεργης αντίληψης. Αυτοί 

πιστεύουν ότι η  πρόσληψη του ποιητικού λόγου εξαντλείται στο γεγονός 

και στην πράξη της ανάγνωσης. Σα ποιήματα, λένε, γράφονται και 

υπάρχουν, για να χαρίσουν και να προσφέρουν το ευφρόσυνο γεγονός που 

μας χαρίζει το άκουσμά τους. 

 

Η κατανόηση όμως των ποιητικών κειμένων δεν είναι ένα αποκλειστικά 

συναισθηματικό γεγονός. Δεν αποσκοπεί στο να φορτίσει συναισθηματικά 

τον αναγνώστη και να διεγείρει στην ψυχή του κάποιους αόριστους 

κραδασμούς. Εξάλλου, ο κάθε άνθρωπος δεν είναι πάντα εύκολο να 

λειτουργήσει ως αυτόνομος και αυτοδύναμος αναγνώστης. Για να φτάσει 

σε ένα επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας, πρέπει υποχρεωτικά να περάσει 

πρώτα από ένα άλλο στάδιο: να μάθει και να κατακτήσει την τέχνη και 

την τεχνική της ανάγνωσης. Υυσικά, όχι την ανάγνωση ως άρθρωση και 

φωνητική εκφορά του ποιητικού λόγου. Αυτή την “ανάγνωση”  ο καθένας, 
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αν δεν είναι λειτουργικά αναλφάβητος, την κατέχει. Εδώ, όμως, η τέχνη 

της  ανάγνωσης νοείται ως μια διαδικασία σταδιακής μύησης στους 

τρόπους και τις τεχνικές που μας οδηγούν στην πρόσληψη και την 

κατανόηση του ποιητικού λόγου. Πρόκειται δηλαδή γι’ αυτό που θα το 

λέγαμε στοχαζόμενη και κατανοούσα ανάγνωση. 

 

Μια τέτοια τεχνική σταδιακής μύησης στους αναγνωστικούς τρόπους, 

είναι αυτό που εδώ το ονομάζουμε “οπτική βίωση” του ποιητικού κειμένου. 

Πρόκειται για ένα είδος και μια μορφή πρωτοβάθμιας και “εξωτερικής” 

ανίχνευσης της ποιητικής γραφής. Αυτή η  πρωτοβάθμια ανίχνευση 

αποσκοπεί στο να επισημάνει ο αναγνώστης οτιδήποτε υποπίπτει άμεσα 

στην όρασή του. Έχει δηλαδή ως στόχο να καταγράψει, έστω και άτακτα, 

όλα τα στοιχεία που συνιστούν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, την 

εξωτερική φυσιογνωμία του ποιητικού κειμένου. Αυτή η επισήμανση των 

εξωτερικών χαρακτηριστικών, που είναι άμεσα ορατά στη λεκτική 

επιφάνεια του κειμένου, είναι μια πρώτη αλλά ουσιαστική άσκηση της 

αναγνωστικής μας παρατηρητικότητας. Εξάλλου, η τέχνη της 

παρατηρητικής ανάγνωσης είναι πρωταρχική προϋπόθεση για την 

εξοικείωσή μας με την ιδιόμορφη εκφραστική των νεοτερικών ποιητικών 

κειμένων, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη της προσληπτικής 

ικανότητας. Κανείς, ενδεχομένως, ακόμη και ο πιο επαρκής αναγνώστης, 

δεν ικανοποιείται και δεν περιορίζεται στη βιαστική και την άγευστη 

αοριστία της πρώτης ανάγνωσης. Ξαναδιαβάζει και παρατηρεί το κείμενο, 

με ανοιχτή όραση, σε όλες του τις λεπτομέρειες. Κι αυτή η ανάγνωση, η 

δεύτερη και η τρίτη (ίσως και άλλες) προχωρεί από τα έξω προς τα μέσα: 

από τα άμεσα ορατά και θεατά προς τα μη ορατά και τα αθέατα. από την 

επιφάνεια της ποιητικής γραφής προς το αθέατο υπέδαφος.  
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Αυτή, ακριβώς, την πορεία από επιφάνεια προς το βάθος των κειμένων 

επιδιώκει να καταδείξει η λεγόμενη οπτική βίωση και ανίχνευση των 

κειμένων. Είναι, όμως, αυτονόητο ότι αυτή η ανίχνευση της ποιητικής 

επιφάνειας και του άμεσα ορατού ανοίγει τον πρώτο δρόμο, για να 

αποκαλύψει η όρασή μας το βάθος και τα δυσδιάκριτα στοιχεία του 

κειμένου. 

 

Για να φανεί, όμως, πληρέστερα και εμπράγματα η όλη διαδικασία της 

“οπτικής” βίωσης, είναι αναγκαίο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σο 

κείμενο που ακολουθεί, είναι παρμένο από τους Προσανατολισμούς του 

Οδυσσέα Ελύτη και καταδείχνει τι ακριβώς είναι ο γεωμετρημένος 

ποιητικός λόγος: 

 

1 Η ώρα  ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

2 Δίχως θύμηση 

3 Με το δέντρο της αμίλητο 

4 Προς τη θάλασσα 

5 Ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

6 Δίχως φτερούγισμα 

7 Με την όψη της ακίνητη 

8 Προς τη θάλασσα 

9 Βραδιάζοντας 

10 Δίχως έρωτα 

11 Με το στόμα της ανένδοτο 

12 Προς τη θάλασσα 

 

13 Κι εγώ - μέσ’ στη Γαλήνη που σαγήνεψα. 

 

Σι μπορούμε να επισημάνουμε μετά την ανάγνωση του κειμένου;   
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 Σο ποίημα φέρεται άτιτλο.  Σο ποιητικό σώμα αποτελείται από 

δεκατρείς συνολικά στίχους. Οι δώδεκα πρώτοι στίχοι συγκροτούν μια 

ενιαία συμπαγή στροφική ενότητα, ενώ ο καταληκτικός στίχος είναι 

αυτόνομος και χωρίζεται με διάκενο από το προηγούμενο στροφικό 

σύνολο. 

 Αν εξαιρέσουμε  τη μόνη τελεία στιγμή που έχει τεθεί στο τέλος του 

κειμένου, ολόκληρο το ποίημα “πάσχει” από ολική αστιξία : δε 

χρησιμοποιείται πουθενά αλλού κανένα σημείο στίξεως. Αυτό, βέβαια, 

είναι ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει συχνά το νεοτερικό ποιητικό 

λόγο. 

 Όλοι οι στίχοι, ανεξάρτητα αν υπονοείται ή όχι τελεία στιγμή, 

αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα. Κι αυτό είναι ένα συχνό 

χαρακτηριστικό της νεοτερικής ποίησης. 

 Ο τέταρτος στίχος (= Προς τη θάλασσα) επαναλαμβάνεται αυτούσιος ως 

όγδοος και δωδέκατος. Η επανάληψη αυτού του στίχου μοιράζει, 

σχεδόν αυτόματα, το συμπαγές μέρος του ποιήματος σε τρεις ισόστιχες 

(τετράστιχες) στροφές. Σο μοίρασμα αυτό φαίνεται καθαρά στην 

ακόλουθη αναδιάταξη της ποιητικής γραφής: 

 

Η ώρα  ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

Α  Δίχως θύμηση 

Με το δέντρο της αμίλητο 

Προς τη θάλασσα 

 

Ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

Β   Δίχως φτερούγισμα 

Με την όψη της ακίνητη 
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Προς τη θάλασσα 

 

Βραδιάζοντας 

Γ   Δίχως έρωτα 

Με το στόμα της ανένδοτο 

Προς τη θάλασσα 

 

Κι εγώ - μέσ’ στη Γαλήνη που σαγήνεψα. 

 

   ο πρώτος στίχος του ποιήματος (= Η ώρα ξεχάστηκε βραδιάζοντας) 

επαναλαμβάνεται ως πέμπτος αλλά μειωμένος κατά μία λέξη (= 

ξεχάστηκε βραδιάζοντας), ενώ ως ένατος στη σειρά στίχος έχει ήδη 

χάσει και το ουσιαστικό (= Η ώρα) και το ρήμα (= ξεχάστηκε) και έχει πλέον 

γίνει μονόλεξος (= βραδιάζοντας). 

 

(α) Η ώρα ξεχάστηκε βραδιάζοντας  (1ος στίχος) 

(β) Ξεχάστηκε βραδιάζοντας   (5ος στίχος) 

(γ) Βραδιάζοντας     (9ος στίχος) 

 

Πρόκειται δηλαδή για περίπτωση φθίνοντος στίχου που η σταδιακή του 

μείωση - ελάττωση συντελείται σε τρία διαδοχικά στάδια. Υυσικά, δεν 

πρόκειται για λεκτικό - αριθμητικό παιχνίδι. Ο Ελύτης, με το εύρημα του 

φθίνοντος στίχου, αισθητοποίησε, με απτό - χειροπιαστό τρόπο, το 

σταδιακό σβήσιμο της μέρας και του φωτός και το οριστικό πέσιμο της 

νύχτας. 

  Ο δεύτερος στίχος κάθε τετράστιχης στροφής αρχίζει με την ίδια 

λέξη (= Δίχως)  που ακολουθείται από ένα άναρθρο αφηρημένο 

ουσιαστικό (= θύμηση, φτερούγισμα, έρωτα). Και οι τρεις δίλεξοι στίχοι 

δηλώνουν κατάσταση έλλειψης, απουσίας και ένδειας : 
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(α) Δίχως θύμηση 

(β) Δίχως φτερούγισμα 

(γ) Δίχως έρωτα 

 

  Ο τρίτος στίχος κάθε τετράστιχης στροφής αρχίζει και πάλι με μια 

ίδια λέξη (= Με), η οποία ακολουθείται κάθε φορά από ένα έναρθρο 

ουσιαστικό (= το δέντρο, την όψη, το στόμα), από μια κτητική αντωνυμία (= της) 

και από ένα επίθετο (= αμίλητο, ακίνητη, ανένδοτο) που και στις τρεις 

περιπτώσεις αρχίζει με στερητικό α -  

 
(α) Με το δέντρο της αμίλητο 

(β) Με την όψη της ακίνητη 

(γ) Με το στόμα της ανένδοτο 

 

  Ο τέταρτος στίχος κάθε στροφής είναι ο αυτούσια επαναλαμβανόμενος 

(= Προς τη θάλασσα), για τον οποίο έχει γίνει ήδη λόγος. Μ’ αυτόν το στίχο 

καθορίζεται το “κέντρο” της ποιητικής γραφής προς το οποίο και 

συγκλίνουν όλα τα στοιχεία του ποιήματος. 

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καταληκτικός στίχος του 

ποιήματος. Προβάλλεται, για πρώτη φορά και με εμφατικό τρόπο, η 

ανθρώπινη παρουσία (= Κι εγώ). Ακολουθεί το σημείο μιας μικρής 

παύλας, που αποτελεί ένα μη λεκτικό στοιχείο της ποιητικής 

πρότασης. εντάσσεται δηλαδή και η παύλα στα τυπικώς “άφωνα” 

στοιχεία του κειμένου. Ουσιαστικά, όμως, η παύλα αυτή, καθώς 

προκαλεί μια ξαφνική ανακοπή - παύση στη ροή του λόγου, προβάλλει 

πιο έντονα το βάρος και το μέγεθος του “Eγώ”. 
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τα υπόλοιπα  στοιχεία του καταληκτικού στίχου προβάλλεται 

προσωποποιημένη η έννοια και η παρουσία της Γαλήνης (με κεφαλαίο Γ) 

και, παράλληλα, αντιστρέφεται η λογική και η φυσική τάξη των 

πραγμάτων: Σο “Εγώ”, η ανθρώπινη παρουσία, σαγηνεύει τη Γαλήνη και 

όχι η Γαλήνη των άνθρωπο. 

 
Κι εγώ - μέσ’ στη Γαλήνη που σαγήνεψα 

 

Όλες αυτές οι διαπιστώσεις και επισημάνσεις, που είναι σχεδόν άμεσα 

ορατές στην επιφάνεια του κειμένου, αποκαλύπτουν το γεωμετρημένο  

ποιητικό λόγο του Οδυσσέα Ελύτη: δηλαδή ποιητική γραφή που 

παρουσιάζει ιδανικές ισορροπίες, συμμετρίες και αναλογίες και που 

γίνονται άμεσα ορατές στην παρακάτω χρωματική τους καταγραφή: 

 

1 Η ώρα  ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

Α 2 Δίχως θύμηση 

3 Με το δέντρο της αμίλητο 

4 Προς τη θάλασσα 

 

5 Ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

Β  6 Δίχως φτερούγισμα 

7 Με την όψη της ακίνητη 

8 Προς τη θάλασσα 

 

9 Βραδιάζοντας 

Γ  10 Δίχως έρωτα 

11 Με το στόμα της ανένδοτο 

12 Προς τη θάλασσα 

 

13 Κι εγώ - μέσ’ στη Γαλήνη που σαγήνεψα. 
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Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί και κάτι άλλο: όλες αυτές οι εύκολα 

ανιχνεύσιμες διαπιστώσεις ανήκουν στο προ-ερμηνευτικό στάδιο. 

Προλειαίνουν το έδαφος και δημιουργούν τα αναγκαία ερείσματα για να 

στηριχθεί σ’ αυτά η βαθύτερη και η ουσιαστική ερμηνεία της ποιητικής 

γραφής. Παράλληλα, βέβαια, αυτές οι πρωτοβάθμιες και 

προερμηνευτικές διαπιστώσεις αποκαλύπτουν και κάτι άλλο. 

υγκεκριμένα, ο αναγνώστης κατανοεί ότι κάτω από το ποίημα, και 

ιδιαίτερα το νεοτερικό, υπόκειται ένα σχέδιο πάνω στο οποίο δομείται, 

οργανώνεται και χτίζεται ο ποιητικός λόγος. Κατανοεί δηλαδή ότι η 

“κατασκευή”, το “χτίσιμο” ενός ποιήματος, ειδικά στον Ελύτη, δεν είναι 

θέμα που ανήκει αποκλειστικά στο στιγμιαίο οίστρο της έμπνευσης. 

Αντίθετα, γίνεται κατανοητό ότι το ποίημα απορρέει και, τελικά, 

μορφοποιείται μέσα από μια λεπτή επεξεργασία και από τη συνεχή 

λείανση των λεπτομερειών που όλες μαζί συνθέτουν τον γεωμετρημένο 

λόγο του Ελύτη. 

 

  

 
 Ν. ΠΑΡΙΗ 

Άνοιξη 19-04-2012 
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ΜΜοορρφφήή  ΑΑ’’    

 

Η ώρα  ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

Δίχως θύμηση 

Με το δέντρο της αμίλητο 

Προς τη θάλασσα 

Ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

Δίχως φτερούγισμα 

Με την όψη της ακίνητη 

Προς τη θάλασσα 

Βραδιάζοντας 

Δίχως έρωτα 

Με το στόμα της ανένδοτο 

Προς τη θάλασσα 

 

Κι εγώ - μες στη Γαλήνη που σαγήνεψα. 

  

  

  

  

  

ΜΜοορρφφήή  ΑΑ΄́  

  

Σο ποίημα όπως ακριβώς 

δημοσιεύτηκε στην πρώτη ποιητική 

συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη, 

Προσανατολισμοί, Πυρσός, 1940. 

  

 

 

 

 

  

  

  

ΜΜοορρφφήή  ΒΒ΄́  

 

 

Σο ποίημα μοιρασμένο σε 

 τρεις στροφικές ενότητες  

με κριτήριο τον επαναλαμ 

-βανόμενο στίχο (= Προς 

τη θάλασσα). 
 

  

ΜΜοορρφφήή  ΒΒ΄́  

Η ώρα  ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

Α Δίχως θύμηση 

Με το δέντρο της αμίλητο 

Προς τη θάλασσα 
 

Ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

Β  Δίχως φτερούγισμα 

Με την όψη της ακίνητη 

Προς τη θάλασσα 
 

Βραδιάζοντας 

Γ  Δίχως έρωτα 

Με το στόμα της ανένδοτο 

Προς τη θάλασσα 
 

Κι εγώ - μες στη Γαλήνη που 

σαγήνεψα. 
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ΜΜοορρφφήή  ΓΓ΄́  

 

 

1 Η ώρα  ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

Α 2 Δίχως θύμηση 

3 Με το δέντρο της αμίλητο 

4 Προς τη θάλασσα 

 

5 Ξεχάστηκε βραδιάζοντας 

Β  6 Δίχως φτερούγισμα 

7 Με την όψη της ακίνητη 

8 Προς τη θάλασσα 

 

 

9 Βραδιάζοντας 

Γ  10 Δίχως έρωτα 

11 Με το στόμα της ανένδοτο 

12 Προς τη θάλασσα 

 

 

13 Κι εγώ - μες στη Γαλήνη που σαγήνεψα  

 

Οδυσσέας Ελύτης,  

Προσανατολισμοί, 1940 

 

ΜΜοορρφφήή  ΓΓ΄́  

 

Αναδεικνύονται χρωματικά οι πολλαπλές και οι εκπλήσσουσες 

ισορροπίες, συμμετρίες και αναλογίες, που παρουσιάζει η ποιητική 

γραφή, ως απόλυτα γεωμετρημένος λόγος. 

 

 

 


