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Κεμειιεκηθή Θμγμηεπκία 

Γκόηεηα 4: Μ.Γιύηεξ 
 

Δεμήηνεξ Νμιίηεξ 
Οπμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ 

Π.Γ.Γ.Α.Ν.Ε. 
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Οθμπμί  εκόηεηαξ 

• Αποτίμθςθ τθσ κζςθσ του Ο.Ελφτθ ςτθ Γενιά 
του ’30, τθσ ςχζςθσ του με το Γαλλικό 
Υπερρεαλιςμό και τουσ παλαιότερουσ Ζλλθνεσ 
δθμιουργοφσ, κακώσ και τθσ ςυμβολισ του 
ςτθν εξζλιξθ τθσ Νεοελλθνικισ Ποίθςθσ.  

• Στενότερθ επαφι με το ποιθτικό του ζργο και 
μελζτθ επιμζρουσ Συλλογών/ποιθμάτων του.  

•  Εμβάκυνςθ ςτθν ποιθτικι του Ο.Ελφτθ. 
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Νενηεπόμεκα εκόηεηαξ 

• Ακαιοηηθή ενγμβημγναθηθή ακαθμνά ζημκ 
Μ.Γιύηε 

• Ε ηδηαίηενε ζέζε ημο ζηε Γεκηά ημο ’30 θαη ε 
ζπέζε ημο με ημοξ άιιμοξ δεμημονγμύξ 

• Νενίμδμη ηεξ πμίεζήξ ημο, αναθηενηζηηθά,  

• Νμηεηηθέξ ζοιιμγέξ, Πμ δμθημηαθό ημο ένγμ.
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ΟΔΤΕΑ ΕΚΤΣΗ (1911-1996) 
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Μ.Γιύηεξ:  
Γνγμβημγναθηθή ακαθμνά 
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ΥΡΟΜΟΚΟΓΘΑ Μ.ΓΘΡΠΕΟ 

1911 Γέκκεζε ημο πμηεηή ζημ Ενάθιεημ ηεξ Ηνήηεξ. Έθημ παηδί ηεξ μηθμγέκεηαξ 
Αιεπμοδέιε από ηεκ Ιοηηιήκε. 

1914 Γγθαηάζηαζε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημο πμηεηή ζηεκ Αζήκα, ζηεκ μδό  Οόιςκμξ 98α (όπμο 
ζα θαημηθήζεη έςξ ημ 1930). 

1917 Γνάθεηαη ζημ ηδηςηηθό ζπμιείμ ημο Κ. Δ. Ιαθνή. 

1919 Γγθαηκηάδμκηαη μη πμιύμεκεξ ζενηκέξ δηαθμπέξ ζηηξ Οπέηζεξ. 

1920 Κμέμβνημξ: Ιεηά ηεκ πηώζε ημο Γ.Βεκηδέιμο, δηώλεηξ ηεξ μηθμγέκεηαξ θαη ζύιιερε 
ημο παηένα ημο πμηεηή. 

1922 Ιε ημ λέζπαζμα ηεξ Ιηθναζηαηηθήξ Ηαηαζηνμθήξ ε μηθμγέκεηα πενηζάιπεη 
πνόζθογεξ. 

1924 Οοκενγάδεηαη ζημ πενημδηθό Διάπλαζιπ ητμ Παίδτμ. Ννώηεξ δεμμζηεύζεηξ με 
δηάθμνα ρεοδώκομα.     

1925 Θάκαημξ ημο παηένα ημο από πκεομμκία.  

1927 Ζδνύεη θαη μνγακώκεη έκα μηθνό πεηνόγναθμ πενημδηθό με ηίηιμ Ζνόπ. Οηνέθεηαη 
μνηζηηθά ζηε Θμγμηεπκία. 

1929 Ένπεηαη ζε επαθή με ημκ Ρπεννεαιηζμό. 

Γπμπέξ θαη Οογγναθείξ: Μ.Γιύηεξ 

http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008512&tsz=0&autostart=0
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008512&tsz=0&autostart=0
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1930 Γγγνάθεηαη ζηεκ Κμμηθή Οπμιή Αζεκώκ. Ανπίδεη κα παναθμιμοζεί ηαθηηθά ηε  
Nouvelle Revue Francaise. 

1931 Πα πνώηα θακενώμαηα ηεξ Γεκηάξ ημο ’30 ημκ επενεάδμοκ βαζηά. 

1933 Ιεηέπεη ζηα «Οομπόζηα ημο Οαββάημο» ηεξ Ζδεμθναηηθήξ Φηιμζμθηθήξ Μμάδαξ (Η. 
Δ. Πζάηζμξ, Ν. Ηακειιόπμοιμξ, Ζ. Θεμδςναθόπμοιμξ θαη Ζ. Οοθμοηνήξ). Γθεί 
γκςνίδεη ημκ Γηώνγμ Οανακηάνε. 

1934 Γνάθεη ηα «Ννώηα Νμηήμαηα» ηςκ Ποξζαμαηξλιζμώμ . 

1935 Γκςνημία με ημκ Ακδνέα Γμπεηνίθμ θαη απανπή ζηεκήξ θηιίαξ. Παληδεύμοκ μαδί ζηε 
Ιοηηιήκε, ακαδεηώκηαξ πιενμθμνίεξ γηα ημ Θεόθηιμ θαη ηα ένγα ημο. Δεμμζηεύεη 
ηα πνώηα πμηήμαηά ημο ζηα Κέα Γοάμμαηα, με ημ όκμμα Γιύηεξ. 

1936 Γκςνημία θαη απανπή θηιίαξ με ημ Κίθμ Γθάηζμ. 

1937 Ηαηαηάζζεηαη ζηε Οπμιή Γθέδνςκ Αληςμαηηθώκ ζηεκ Ηένθονα. 

1938 Απμιύεηαη από ημ ζηναηό. Ιε ημ Κίθμ Γθάηζμ θαζηενώκμοκ δύμ θηιμιμγηθά θέκηνα: 
ημ θαθεκείμ του «Θμομίδε» θαη ημ «Εναίμκ».  

1939 Ναναηηείηαη μνηζηηθά από ηε θηιμδμλία κα πάνεη δίπιςμα Κμμηθήξ.  
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1940 28 Μθηςβνίμο: επηζηναηεύεηαη με ημκ βαζμό ημο Ακζοπμιμπαγμύ ζηεκ οπενεζία 
ημο Οηναηεγείμο ημο Α΄ Οώμαημξ Οηναημύ. πνώηε ζογθεκηνςηηθή έθδμζε 
πμηεμάηςκ ημο με ημκ ηίηιμ Ννμζακαημιηζμμί. 

1941 Άννςζημξ με θμηιηαθό ηύθμ μεηαθένεηαη από ηεκ πνώηε γναμμή ζημ Κμζμθμμείμ 
Ζςακκίκςκ θαη από εθεί ζηεκ Αζήκα, ζημκ Γοαγγειηζμό. Γνάθεη ηα πνώηα 
πμηήμαηα  ηεξ ζοιιμγήξ Ήιημξ μ Ννώημξ. 

1942 Οπεδηάδεη ημ Άζμα Ενςηθό θαη Νέκζημμ γηα ημκ αμέκμ Ακζοπμιμπαγό ηεξ 
Αιβακίαξ. Παθηηθέξ θηιμιμγηθέξ ζογθεκηνώζεηξ ζηα ζπίηηα ηςκ: Α.Ηαηζίμπαιε, 
Α.Γμπεηνίθμο, Ι.Ηαναγάηζε. 

1943 Ίδνοζε ημο «Ηύθιμο Ναιαμά», όπμο μεηέπεη. Ηοθιμθμνεί μ Ήιημξ μ Ννώημξ μαδί 
με ημ Παοαλλαγέπ πάμτ ζε μιαμ αςηίδα. 

1945 Ποπώκμκηαη μεηαθνάζεηξ πμηεμάηςκ ημο γαιιηθά από ημ Robert Levesque. 
Δημνίδεηαη ζημ Γζκηθό Ίδνομα Ξαδημθςκίαξ, όπμο ζα παναμείκεη γηα έκα πνόκμ.    

1946 Ανπίδεη ζοκενγαζία με ηεκ Αγγλξελλημική Γπιθεώοηζη θαη ηεκ Ηαθημεοιμή.                   
21 Ιαΐμο: Οοκάκηεζε με ημκ Paul Eluard, ζηεκ Αζήκα. 

1947 Δεμμζηεύεη ηεκ «Ηαιςζύκε ζηηξ Θοθμπμνηέξ» ζημ πνώημ ηεύπμξ ημο πενημδηθμύ 
Ιικοό Τεηοάδιξ. Δεμμζηεύμκηαη πμηήμαηά ημο ζημ New Writing and Daylight θαη 
ζημ Domain Grec. 

1948 Ακαπςνεί γηα ημ Νανίζη, όπμο ένπεηαη ζε επαθή με ημκ E.Tériade θαη με πμιιμύξ 
ακζνώπμοξ ηεξ ηέπκεξ: Paul Eluard, Pierre Jean Jouve, Pierre Reverdy, Henry  
Laurens, Joan Miro, Cristian Zervos, René Char, André Breton, Pablo Picasso,  
Giacometti, Henri  Matisse. 

http://katalogia.me/tag/%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%82/
http://katalogia.me/tag/%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%82/
http://katalogia.me/tag/%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%82/
http://katalogia.me/tag/%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%82/
http://katalogia.me/tag/%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%82/
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1949 Ακηηπνμζςπεύεη ηεκ Γιιάδα ζημ Β΄ Οοκέδνημ ηεξ Association Internationale des 
Critiques d’Art. Ναναθμιμοζεί ζηε Ομνβόκκε μαζήμαηα 
ηςκ: Gaston Bachelard θαη Jean Whal. 

1950 Οημ Νανίζη ενγάδεηαη ζημ πνώημ ζπεδίαζμα ημο Άνιξμ Γζηί. Παλίδη ζημ 
Θμκδίκμ.Οοκακηήζεηξ με ημοξ: Lucian Freud, John Lehman, Κάκμ Βαιαςνίηε. 

1951 Γπίζθερε ζημ Cambridge. Ιε ηεκ επηζηνμθή ημο ζηε Γαιιία γνάθεη ημ θείμεκμ  
«Equivalences chez   Picasso» γηα ημ πενημδηθό Verve. Γπηζηνέθεη ζηεκ Γιιάδα. 

1952 Γθιέγεηαη μέιμξ ηεξ Μμάδαξ ηςκ Δώδεθα (1951-1966). Δεμμζηεύμκηαη 
μεηαθνάζεηξ πμηεμάηςκ ημο αγγιηθά από ημκ Kimon Friar θαη ζηα ηηαιηθά από 
ημκ Mario Vitti. 

1953  Ακαιαμβάκεη δηεοζοκηήξ πνμγνάμμαημξ ημο Γζκηθμύ Ζδνύμαημξ Ξαδημθςκίαξ (ζηε 
ζέζε αοηή ζα παναμείκεη γηα έκακ πνόκμ πενίπμο). Γθιέγεηαη μέιμξ ημο Δ.Ο. ημο 
Θεάηνμο Πέπκεξ. 

1954 Λακαγονίδεη ζηα πμηεηηθά ημο πεηνόγναθα. 

1955 Ιεηαθνάδεη ηεκ Odine ημο Jean Giraudaux  γηα ημ Γζκηθό Θέαηνμ. Γθιέγεηαη  
 πνόεδνμξ ημο Δημηθεηηθμύ  Οομβμοιίμο ημο Γιιεκηθμύ μνμδνάμαημξ. 

1956 Ανπίδεη κα δμοιεύεη ζοζηεμαηηθά ημ Άνιξμ Γζηί. 

1957 Πμ Θέαηνμ Πέπκεξ ακεβάδεη ημκ Ηύκλξ με ηημ Ηιμτλία ζε μεηάθναζε ημο. 
Ννώηε πανμοζίαζε ημο Ιπνεπη ζηεκ Γιιάδα. 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3692&cnode=573
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3692&cnode=573
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3692&cnode=573
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3692&cnode=573
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3692&cnode=573
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1958 Δεμμζηεύμκηαη απμζπάζμαηα από To Άνιξμ Γζηί ζηεκ Γπιθεώοηζη Τέςμηπ. 

1959 Ανπίδεη κα μεηαθνάδεη ημ ζεαηνηθό ένγμ ημο Jean Génet Les Bonnes γηα ημ Θέαηνμ 
Πέπκεξ. Ηοθιμθμνεί ημ Άνιξμ Γζηί.  

1960 Ηοθιμθμνεί ημ Ένη και μία ηύσειπ για ηξμ Οροαμό. Πμο απμκέμεηαη ημ Α΄ Ηναηηθό 
βναβείμ Νμίεζεξ. Θάκαημξ ηεξ μεηέναξ ημο. 

1961 Ιε πνόζθιεζε ημο State Department επηζθέπηεηαη ηηξ Εκςμέκεξ Νμιηηείεξ, 
όπμο παναμέκεη γηα ηνεηξ μήκεξ ηαληδεύμκηαξ ζε πμιιέξ πόιεηξ. Ιε ηεκ επηζηνμθή 
ημο  ζοκενγάδεηαη  με ημ Ιίθε Θεμδςνάθε γηα ηεκ  ηειηθή μμνθή ηεξ μειμπμίεζεξ 

ημο Άνιξμ Γζηί. 

1962 Γπηζθέπηεηαη ηε Ομβηεηηθή Έκςζε μαδί με ημ Γηώνγμ Θεμημθά θαη ημκ Ακδνέα  
Γμπεηνίθμ.Ηοθιμθμνεί γηα πνώηε θμνά ζε μμνθή βηβιίμο ημ Άζμα ηοτικό και  
Πέμθιμξ για ηξμ Χαμέμξ Αμθρπξλξςαγό ηηπ Αλβακίαξ. 

1963 Νανμοζηάδμκηαη μη Ιικοέπ Ηρκλάδεπ ζε μμοζηθή Ιίθε Θεμδςνάθε. 

1964 Ννεμηένα ημο Άνιξμ Γζηί ζημ Rex, μεηά ηεκ άνκεζε  ημο Ρπμονγείμο κα 
παναπςνήζεη ημ Ενώδεημ γηα ηεκ πανμοζίαζε ημο ένγμο. 

1965 Παληδεύεη μαδί με ημ Γηώνγμ Θεμημθά ζηε Οόθηα θαη ζε άιια μένε ηεξ Βμοιγανίαξ. 
Πμο απμκέμεηαη ημ πανάζεμμ ημο Παληάνπε ημο Φμίκηθμξ. 

1966 Οημ Πνίημ Ννόγναμμα ημο BBC πανμοζηάδμκηαη πμηήμαηά ημο θαη ζηε Γενμακία 
 θοθιμθμνμύκ μη πνώηεξ γενμακηθέξ μεηαθνάζεηξ πμηεμάηςκ ημο. 
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1967 Ιεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ ζοκηαγμαηανπώκ θιείκεηαη ζημ ζπίηη ημο, ζε αδοκαμία κα 
ενγαζηεί. Ανκείηαη πνόηαζε κα εθιεγεί Αθαδεμασθόξ. 

1968 Δμοιεύεη πάκς ζε θαηκμύνγηα collages θη ανπίδεη κα μεηαθνάδεη Οαπθώ. Πμ Θέαηνμ 
Πέπκεξ ακεβάδεη ηηξ Δξύλεπ ημο Jean Génet ζε δηθή ημο μεηάθναζε. 

1969 Απμθαζίδεη κα θύγεη ζημ ελςηενηθό θαη κα παναμείκεη αοημελόνηζημξ έςξ όημο 
ζεμεηςζεί αιιαγή ζηεκ Γιιάδα. Ηοθιμθμνεί ζηεκ Γενμακία To Άνιξμ Γζηί ζε  
μεηάθναζε ημο Gunter Dietz. 

1970 Ανπίδεη κα γνάθεη ημ πμίεμα Ο Ήλιξπ ξ Ελιάηξοαπ. Πμ θαιμθαίνη ηαληδεύεη ζηεκ 
Ηύπνμ. Οοκάκηεζε με ημκ Ανπηεπίζθμπμ Ιαθάνημ. 

1971 Γπηζηνέθεη ζηεκ Αζήκα. Οηηξ Βνολέιιεξ ηοπώκεηαη ε πεηνόγναθε έθδμζε 
ημο πμηήμαημξ Τξ Ιξμόγοαμμα. Ηοθιμθμνμύκ Τξ Φτηόδεμηοξ και η δέκαηη ηέηαοηη  
 Ομξοθιά,  θαζώξ επίζεξ θαη Ο Ήλιξπ ξ Ελιάηξοαπ. 

1972 Ηοθιμθμνμύκ μ δίζθμξ Τξ θαλαζζιμό ηοιθύλλι, ζε μμοζηθή ημο Θίκμο Ηόθμημο, θαη 
ημ βηβιίμ Τα οτ ηξρ έοτηα με δηθέξ ημο εηθμκηζηηθέξ ζοκζέζεηξ. Ανκείηαη ημ 
Ιεγάιμ Βναβείμ Θμγμηεπκίαξ, ημ μπμίμ είπε ζεζπίζεη ε Δηθηαημνία ηςκ 
Οοκηαγμαηανπώκ. 

1973 Δεμμζηεύεηαη ζηα Κέα ζοκέκηεολή ημο με ηίηιμ: «πμο δεκ αθμύγεηαη αεδόκη 
αθμύγεηαη θμθηέηι Ιμιόηςθ». Ηοθιμθμνεί Ο Δτγοάθξπ Θεόθιλξπ, θαη Ε 
Κεοάιδα ημο Δηνςκημύ ζε δηθή ημο μεηάθναζε. 

1974 Ιεηά ηεκ απμθαηάζηαζε ηεξ Δεμμθναηίαξ ακαιαμβάκεη πνόεδνμξ ημο Δ. Ο ημο 
Γ.Ζ.Ξ.Π. (ζηε ζέζε αοηή ζα παναμείκεη ηνεηξ μήκεξ). Ηοθιμθμνμύκ ηα Αμξιςηά  
Χαοηιά θαη Τα Γηεοξθαλή, εκώ ζηεκ Αμενηθή θοθιμθμνμύκ μεηαθναζμέκα To Άνιξμ 
Γζηί θαη μ Ήλιξπ ξ Ποώηξπ. 
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1975 Ηοθιμθμνεί Ο Ηύκλξπ με ηημ Ηιμτλία ζηξμ Ηαύκαζξ ημο Bertold Brecht ζε δηθή 
ημο  μεηάθναζε. Δίκεη μεγάιε ζοκέκηεολε ζημκ Ivar Ivask («Ακαιμγίεξ 
Φςηόξ») γηα ημ πενημδηθό Books Abroad. 

1976 Ηοθιμθμνμύκ ηα βηβιία: Δεύηεοη Γοαθή θαη Ε Ιαγεία ηξρ Παπαδιαμάμηη. 

1977 Ανκείηαη θαη πάιη κα γίκεη Αθαδεμασθόξ. Μ γιύπηεξ Γηάκκεξ Ναππάξ ανπίδεη κα 
θηιμηεπκεί ημκ ακδνηάκηα ημο. Ηοθιμθμνεί ημ Σημαηξλόγιξμ. 

1978 Ηοθιμθμνεί ζε δίζθμ ημ Romancero Gitanξ ημο  F.G.Lorca ζε μεηάθναζε- δηαζθεοή 
δηθή ημο θαη μμοζηθή Ιίθε Θεμδςνάθε. Ακαγμνεύεηαη Γπίηημμξ  
Δηδάθημναξ ημο Ανηζημηειείμο Νακεπηζηεμίμο.  Γθδίδεηαη ε Ιαοία Κεθέλη. 

1979 Ηοθιμθμνεί ζε μηθνό βηβιίμ ε Αμαθξοά ζηξμ Αμδοέα Γμπειοίκξ. 18 Μθηςβνίμο: 
Ακαγγέιιεηαη ε απμκμμή ημο βναβείμο Κόμπει ζημκ Μ.Γιύηε. 
Ακαπςνεί γηα ηε Ομοεδία. 8 Δεθεμβνίμο: Μμηιία Μ.Γιύηε ζηε μεγάιε Αίζμοζα ηεξ 
Ομοεδηθήξ Αθαδεμίαξ. 10 Δεθεμβνίμο: Πειεηή απμκμμήξ ημο Κόμπει. 

1980 Οημ μεγάιμ αμθηζέαηνμ ημο Νακεπηζηεμίμο ηεξ Ομνβόκκεξ ακαγμνεύεηαη Γπίηημμξ 
Δηδάθημναξ. Παληδεύεη ζηεκ Ζζπακία. Ηοθιμθμνμύκ μεηαθνάζεηξ πμηεμάηςκ ημο 
ζηεκ Ζζπακία, ζηε  Ξμομακία, ζηε Δακία, ζηε Ομοεδία, ζηε Γημογθμζιαβία, ζηε 
Οενβία. 

1981 Γθδίδμκηαη μη μεηαθνάζεηξ ημο Άνιξμ Γζηί ζηε γενμακηθή, εζζμκηθή, θαη ηζπακηθή 
γιώζζα. Γπίζεξ, άιιεξ μεηαθνάζεηξ ζε: ΕΝΑ, Βμοιγανία, Ξμομακία, Γαιιία, 
Γενμακία, Αγγιία. Ακαγμνεύεηαη Γπίηημμξ Δηδάθημναξ ημο Νακεπηζηεμίμο  
ημο Θμκδίκμο. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9025/extras/texts/index08_10_parallilo_elytis.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9025/extras/texts/index08_10_parallilo_elytis.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9025/extras/texts/index08_10_parallilo_elytis.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9025/extras/texts/index08_10_parallilo_elytis.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9025/extras/texts/index08_10_parallilo_elytis.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9025/extras/texts/index08_10_parallilo_elytis.html
https://www.youtube.com/watch?v=RiiOPd6ufzE
https://www.youtube.com/watch?v=RiiOPd6ufzE
https://www.youtube.com/watch?v=RiiOPd6ufzE
https://www.youtube.com/watch?v=RiiOPd6ufzE
https://www.youtube.com/watch?v=RiiOPd6ufzE
https://www.youtube.com/watch?v=RiiOPd6ufzE
https://www.youtube.com/watch?v=RiiOPd6ufzE
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1982 Πμο Απμκέμεηαη ημ νοζό μεηάιιημ ηεξ Νόιεξ ηςκ Αζεκώκ. Ηοθιμθμνμύκ ηα Τοία 
πξιήμαηα με ζημαία ερκαιοίαπ, μ δίζθμξ Ο Ήλιξπ ξ Ελιάηξοαπ ζε μμοζηθή Δεμήηνε 
Θάγημο, θαζώξ θαη μεηαθνάζεηξ ένγςκ ημο ζηεκ Ζζπακία, ζημ Buenos Aires, ζηηξ 
ΕΝΑ, ζηεκ Ζηαιία, ζημ Νανίζη. 

1983  Γθδίδεηαη Τξ Άνιξμ Γζηί ζηε Κμνβεγία. Παλίδη ζηε Ιοηηιήκε  
με ημ θνμοαδηενόπιμημ ηεξ Καοηηιηαθήξ Γηαηνείαξ Θέζβμο, ημ μπμίμ παίνκεη ημ 
όκμμά ημο: «Μδοζζέαξ Γιύηεξ». 

1984  Γγθαηκηάδεηαη ζημ Νακεπηζηήμημ Rutgers, ζημ New  Jersey ηςκ ΕΝΑ, ε «Έδνα 
Γιύηε».  Ηοθιμθμνμύκ ε Σαπθώ- αμαζύμθεζη και απόδξζη Οδρζζέαπ Γλύηηπ θαη 
ημ  Εμεοξλόγιξ εμόπ αθέαηξρ Αποιλίξρ. 

1985  Οομμεηέπεη ζηεκ Ηνηηηθή Γπηηνμπή ηεξ 42εξ Mostra ημο Ηηκεμαημγνάθμο ζηε 
Βεκεηία. Ηοθιμθμνμύκ μ Ιικοόπ Καρηίλξπ θαη ε Απξκάλρση ηξρ Ζτάμμη ζε απόδμζή 
ημο. 

1986 Γγθαηκηάδεη ιεςθόνμ ζηε Ιοηηιήκε πμο θένεη ημ όκμμά ημο.  Ηοθιμθμνμύκ: 
Πμ Δτμάηιξ με ηιπ Γικόμεπ, Τα οτ ηξρ Έοτηα ζε κέα έθδμζε θαη ε Ιαοία Κεθέλη 

ζημ Buenos Aires. 

1987 Ακαγμνεύεηαη επίηημμξ δηδάθημναξ ημο Νακεπηζηεμίμο La Sapienza ηεξ Ξώμεξ θαη 
Γπίηημμξ Δηδάθημναξ ημο  Νακεπηζηεμίμο Αζεκώκ. Ηοθιμθμνμύκ ηα Αμξιςηά  
Χαοηιά ζηεκ ηνίηε θαη μνηζηηθή ημοξ έθδμζε, μ Ηοιμαγόοαπ ζε απόδμζε δηθή ημο θαη 
μεηαθνάζεηξ ημο Άνιξμ Γζηί ζημ Ζζναήι θαη ζημ Νανίζη. 

1988 Ε «Ημηκόηεξ ηςκ Ιεζμγεηαθώκ Νακεπηζηεμίςκ» ημο  απμκέμεη ημ Βναβείμ 
«Ιεζόγεημξ 1988». Γγθαηκηάδεηαη ζημ Νανίζη, ζημ Centre Georges Pompidou, ε 
έθζεζε «Odysseas Elytis: Un Meditérranéen Universel». 
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1989 Οηε Γαιιηθή Ννεζβεία ημο απμκέμεηαη ημ πανάζεμμ ημο Ακώηενμο Παληάνπε 
ηεξ Légion d’Εμnneur. 

1990 Ηοθιμθμνεί ημ δμθίμηό ημο Τα Δημόζια και ηα Ζδιτηικά θαη ε Ζδιτηική Οδόπ. 
Γπίζεξ, μεηαθνάζεηξ ένγςκ ημο ζηα ημονθηθά, ηζπακηθά, ζμοεδηθά, ηηαιηθά, 
ηαπςκηθά, θαη βμοιγάνηθα. 

1991 Ηοθιμθμνμύκ ηα Γλεγεία ηηπ Ονώπεηοαπ ζε 7.500 ακηίηοπα πμο ελακηιμύκηαη ζε 
έκα μήκα. 

1992 Οημ Ιμοζείμ Ούγπνμκεξ Πέπκεξ ηεξ Άκδνμο -Ίδνομα Βαζίιε θαη  Γιίδαξ 
Γμοιακδνή πναγμαημπμηείηαη έθζεζε Giacometti-Γιύηε. Γθηίζεκηαη 51 εηθαζηηθά 
ημο. Ηοθιμθμνεί μ   δεύηενμξ ηόμμξ ηςκ πεδώκ ημο με ημκ ηίηιμ Γμ λερκώ. 

1993 Από ηεκ ΓΞΠ- 1 πνμβάιιεηαη ημ κημθημακηέν Ο Ηήπξπ Βλέπει, μηα μμκμγναθία ηςκ 
εηθαζηηθώκ ημο. 

1994 Δηεζκέξ Οοκέδνημ ζηεκ Ης με ζέμα: «Μδοζζέαξ Γιύηεξ θαη μη ειιεκηθέξ 
πμιηηηζμηθέξ αλίεξ», μνγακςμέκμ από ημ Νακεπηζηήμημ Ζςακκίκςκ. Ηοθιμθμνεί 
ζηεκ Ημιμμβία To Άνιξμ Γζηί θαη ζηεκ Αζήκα, ζε μεηάθναζή ημο, Οι 
Δξύλεπ ημο Δακ Δεκέ . 

1995 Ηοθιμθμνμύκ ηα βηβιία ημο: Δρηικά ηηπ Θύπηπ θαη Ο Ηήπξπ με ηιπ Αρηαπάηεπ. 
Γπίζεξ, κέεξ μεηαθνάζεηξ ένγςκ ημο ζε Ζηαιία θαη Αμενηθή. 

1996 Γνγάδεηαη ζοζηεμαηηθά ζημ κέμ ζοκζεηηθό ημο ένγμ:  Γκ ηξρ Πληζίξμ.                              
18 Ιανηίμο: Νεζαίκεη ζημ ζπίηη ημο. 
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Γνγμγναθία Μδοζζέα Γιύηε* 
 

Πμίεζε 
Ποξζαμαηξλιζμξί. Αζήκα: Ίθανμξ, 61993  (1ε έθδ. 1940). [Οι 
κλεσύδοεπ ηξρ αγμώζηξρ. Αζήκα, 1937. Ωδή ζηη Σαμηξοίμη · (Ιε έκα 
ζπέδημ ημο Γ. Οηένε). Αζήκα: Ανπείμ Θενασθώκ Ιειεηώκ - Οοιιμγή 
Δ. Πζίημονα, 1984].  
Ήλιξπ ξ Ποώηξπ.Παοαλλαγέπ πάμτ ζε μιαμ αςηίδα. Αζήκα: 
Ίθανμξ, 51974 (1ε έθδ. 1941). 
Άζμα ηοτικό και πέμθιμξ για ηξμ ςαμέμξ Αμθρπξλξςαγό ηηπ 
Αλβαμίαπ. Αζήκα: Ίθανμξ, 81996 (1ε δεμ. 1945).  
Σξ Άνιξμ Γζηί.  Αζήκα: Ίθανμξ, 101993 (1ε έθδ. 1959).  
Ένη και μία ηύσειπ για ηξμ ξροαμό. Αζήκα: Ίθανμξ, 81994 ( 1ε έθδ. 
1960).  
Σξ Φτηόδεμηοξ και η Δέκαηη Σέηαοηη Ομξοθιά. Αζήκα: Ίθανμξ, 
51991 (1ε έθδ. 1971). 
Σξ Μξμόγοαμμα. Αζήκα: Ίθανμξ, 81996 (1ε έθδ. 1971). 
Ο ήλιξπ ξ ηλιάηξοαπ. Αζήκα: Ίθανμξ, 71996 (1ε έθδ. 1971). 
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Σα Ρτ ηξρ Έοτηα. Αζήκα: Όρηιμκ/βηβιία, 31986 (1ε έθδ. 1972). (Ε 
πξδηλάηιζζα. Γηθόκεξ Γ. Ηαιμθύνε-Δ. Ηαιμθύνεξ. Αζήκα: 
Βηβιημπςιείμ ηεξ Γζηίαξ, 1991). 
Σα Γηεοξθαλή. Αζήκα: Ίθανμξ, 31996 (1ε έθδ. 1974). (Θάμαηξπ και 
αμάζηαζιπ ηξρ Ητμζηαμηίμξρ Παλαιξλόγξρ. Αζήκα, 1971. Villa 
Natacha. Θεζζαιμκίθε: Πναμ, 1973. Ο Φρλλξμάμηηπ. Αζήκα, Αζηενίαξ, 
1973). 
ημαηξλόγιξμ. Αζήκα: Όρηιμκ/βηβιία, 2001 (1ε έθδ. 1977). 
Μαοία Νεθέλη. Αζήκα: Ίθανμξ, 71994 (1ε έθδ. 1978).  
Σοία πξιήμαηα με ζημαία ερκαιοίαπ. Αζήκα: Ίθανμξ, 31992 (1ε έθδ. 
1982). 
Ημεοξλόγιξ εμόπ αθέαηξρ Αποιλίξρ. Αζήκα: Όρηιμκ/βηβιία, 21984 
(1ε έθδ. 1984).  
Ο Μικοόπ Ναρηίλξπ. Αζήκα: Ίθανμξ, 21986 (1ε έθδ. 1985).  
Σα ελεγεία ηηπ Ονώπεηοαπ. Αζήκα: Ίθανμξ, 41991 (1ε 1991). 
Δρηικά ηηπ Λύπηπ. Αζήκα: Ίθανμξ, 21996 (1ε έθδ. 1995). 
Γκ ηξρ πληζίξμ. Αζήκα: Ίθανμξ, 1998 (1ε έθδ. 1998). 
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Λεηαθνάζεηξ-Λεηαγναθέξ 

 Δεύηεοη Γοαθή. Αζήκα: Ίθανμξ, 31996 (1ε έθδ. 1976). [Arthur Rimbaud - Comte de 
Lautreamont - Paul Eluard - Pierre Jean Jouve - Giuseppe Ungaretti - Federico 
Garcia Lorca - Vladimir Maiakovski]. 

 απθώ.(Ακαζύκζεζε θαη απόδμζε Μ.Γιύηεξ). Αζήκα: Ίθανμξ, 21985 (1ε έθδ. 1984). 
 Ιτάμμηπ. Η απξκάλρση. (Ιξοθή ζηα Κέα Γλλημικά). Αζήκα: Όρηιμκ/βηβιία, 1985.  
 Κοιμαγόοαπ. (Ιξοθή ζηα μέα Γλλημικά). Αζήκα: Όρηιμκ/βηβιία, 1987. 
 Ζηνςκημύ, Ζακ. Νεοάιδα. (Ομειοόδοαμα ζε ηοειπ ποάνειπ). Ιηθν. Μ. Γιύηεξ. 

Αζήκα: Γηαηνεία Οπμοδώκ Οπμιήξ Ιςναΐηε, 1973. 
 Λπνεπη, Λπένημικη. Ο κύκλξπ με ηημ κιμτλία ζηξμ Καύκαζξ. (Θούλξπ ζε πέμηε 

ποάνειπ). Ιηθν. Μ. Γιύηεξ. Αζήκα: Γηαηνεία Οπμοδώκ Κεμειιεκηθμύ Νμιηηηζμμύ θαη 
Γεκηθήξ Ναηδείαξ, 1974. 

 Ζεκέ, Ζακ. Οι Δξύλεπ. Αζήκα: Όρηιμκ/Βηβιία, 1994. 
        *** 

Πεδά-Δμθίμηα 

 Αμξιςηά Χαοηιά. Αζήκα: Ίθανμξ, 41996 (1ε έθδ. 1974). 
 Σξ δτμάηιξ με ηιπ εικόμεπ. Αζήκα: Ίθανμξ, 1986. 
 Γμ Λερκώ. Αζήκα: Ίθανμξ, 41995 (1ε έθδ. 1992).  
 Ιδιτηική Οδόπ. Αζήκα: Όρηιμκ/βηβιία, 21995, - (1ε έθδ. 1990). 
 Ο κήπξπ με ηιπ αρηαπάηεπ. Αζήκα: Όρηιμκ/βηβιία, 1995. 
 2 Χ 7 ε. Αζήκα: Ίθανμξ, 1996. 
 Αρηξποξζτπξγοαθία ζε λόγξ ποξθξοικό. Αζήκα: Όρηιμκ/βηβιία, 2000. 
        *** 

*Γηα ηεκ πιήνε ενγμγναθία-βηβιημγναθία ημο Οδοζζέα Ειύηε, βι. Δαζθαιόπμοιμξ, Δ. 
Βιβλιξγοαθία Οδρζζέα Γλύηη (1971-1972). Αζήκα: Ύρηιμκ/βηβιία, 1993. 

 
 

http://frosochatoglou.blogspot.gr/2013/07/blog-post_26.html
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Νενίμδμη ηεξ πμίεζεξ           
ημο Μ. Γιύηε 
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1. Ννώημε θάζε 

Φάζε Πνμεημημαζίαξ ή Πνμζακαημιηζμμύ (1935-1944) 
(Οομβμιηζμόξ-Ρπεννεαιηζμόξ πςνίξ αοημμαηηζμμύξ).  

 
[Ποξζαμαηξλιζμξί, Ήλιξπ ξ Ποώηξπ.Παοαλλαγέπ πάμτ ζε μιαμ αςηίδα]. 

http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531483158870
http://www.psu.edu/dept/cellwall/GreekStuff/Elytis/SunTheFirst.htm
http://www.psu.edu/dept/cellwall/GreekStuff/Elytis/SunTheFirst.htm
http://www.psu.edu/dept/cellwall/GreekStuff/Elytis/SunTheFirst.htm
http://www.psu.edu/dept/cellwall/GreekStuff/Elytis/SunTheFirst.htm
http://www.psu.edu/dept/cellwall/GreekStuff/Elytis/SunTheFirst.htm
http://www.psu.edu/dept/cellwall/GreekStuff/Elytis/SunTheFirst.htm
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2. Ε πνώηε μεηάβαζε 

Δηαμμνθςηηθή-εκδηάμεζε θάζε (1944-1960)  
(Δηαμόνθςζε ηεξ πμηεηηθήξ ημο, μνηζμόξ ημο πμηήμαημξ ςξ 
ειηαθμύ ζύμπακημξ γύνς από ημ μπμίμ πενηζηνέθμκηαη μη 

εηθόκεξ, μη ηδέεξ, ηα κμήμαηα (μμηίβα), ζύιιερε με 
ειεύζενμ ζοκεηνμό-εθηέιεζε με ηεκ επέμβαζε ημο ιμγηθμύ 

ειέγπμο-ανπηηεθηόκεζε δόμεζε ημο πμηήμαημξ).  
 

[Άζμα ηοτικό και πέμθιμξ για ηξμ ςαμέμξ Αμθρπξλξςαγό ηηπ Αλβαμίαπ, 
Σξ Άνιξμ Γζηί   (ζπόιηα)]. 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=503&author_id=9
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/529974158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/529974158870


21 21 

3. Ε δεύηενε μεηάβαζε 

Φάζε θνοζηάιιςζεξ (1960-1996) 
[Ηαηαιήγεη ζηεκ πμηεηηθή ημο θαη δεκ πνμβάιιεη 

ζεςνεηηθά δεηήμαηα ακαθμνηθά με ημ πενηεπόμεκό ηεξ, 
δίκεη μηα πμίεζε επελενγαζμέκε πμο δηαθμνμπμηείηαη 

μόκμ ςξ πνμξ ηα ζέμαηα πμο ημκ εκδηαθένμοκ              
(Γμ Θερκώ)].  

 
[Ένη και μία ηύσειπ για ηξμ ξροαμό, Σξ Φτηόδεμηοξ και η Δέκαηη 
Σέηαοηη Ομξοθιά, Ο ήλιξπ ξ ηλιάηξοαπ, Σξ Μξμόγοαμμα, Σα Ρτ ηξρ 
Έοτηα,  Ημεοξλόγιξ εμόπ αθέαηξρ Αποιλίξρ, Σα Γηεοξθαλή, 
ημαηξλόγιξμ, Μαοία Νεθέλη, Σοία πξιήμαηα με ζημαία ερκαιοίαπ, Ο 
Μικοόπ Ναρηίλξπ, Σα ελεγεία ηηπ Ονώπεηοαπ, Δρηικά ηηπ Λύπηπ, Γκ 
ηξρ πληζίξμ ]. 

http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531485158870
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2157,7820/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2157,7820/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2157,7820/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2157,7820/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2157,7820/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2157,7820/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2157,7820/
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/529978158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/529978158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/529978158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531480158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531480158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531480158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531480158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531480158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531480158870
http://www.elytis.edicypages.com/526351158870/531480158870
http://www.koinosnous.com/home/logotechnia/paradose-kai-monternismos-sten-poiese/sematologion-odysseas-elytes
http://grigogrigogr.tripod.com/marianefeli.htm
http://grigogrigogr.tripod.com/marianefeli.htm
http://grigogrigogr.tripod.com/marianefeli.htm
https://logomnimon.wordpress.com/2010/01/31/%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C/
https://logomnimon.wordpress.com/2010/01/31/%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C/
https://logomnimon.wordpress.com/2010/01/31/%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C/
https://logomnimon.wordpress.com/2010/01/31/%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C/
https://logomnimon.wordpress.com/2010/01/31/%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C/
http://odysseas-elitis.weebly.com/epsilonkappa-tauomicronupsilon-pilambdaetasigma943omicronnu-1998.html
http://odysseas-elitis.weebly.com/epsilonkappa-tauomicronupsilon-pilambdaetasigma943omicronnu-1998.html
http://odysseas-elitis.weebly.com/epsilonkappa-tauomicronupsilon-pilambdaetasigma943omicronnu-1998.html
http://odysseas-elitis.weebly.com/epsilonkappa-tauomicronupsilon-pilambdaetasigma943omicronnu-1998.html
http://odysseas-elitis.weebly.com/epsilonkappa-tauomicronupsilon-pilambdaetasigma943omicronnu-1998.html
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Α’ Νμηεηηθή Νενίμδμξ ημο Oδ. Γιύηε 

• Οογθεναζμόξ αοζόνμεημο θαη ιμγηθμύ. Οοκεηνμόξ εηθόκςκ, νμή 
παναζηάζεςκ πμο δεκ ηηξ μνγακώκεη μύηε ε γναμμαηηθή μύηε ε ζηίλε. 

• Ιαδί με ηεκ ηεπκμηνμπία ακαηέιιεη έκαξ θαηκμύνγημξ ιονηθόξ θόζμμξ 
ζοκηαοηηζμέκμξ με ηα πημ ανπεηοπηθά ζπήμαηα ηεξ ειιεκηθήξ πμίεζεξ. 

• Ε ζοκεηδεημπμίεζε αοηήξ ηεξ κεακηθήξ εοδαημμκίαξ πμο πναγμαημπμηείηαη 
ζημκ Ήλιξ ηξμ Ποώηξ, όηακ μ πμηεηήξ θαηαθεύγεη ζηεκ μκήμε ηςκ παηδηθώκ 
ημο πνόκςκ. Ιόκμ πμο ηεκ ακάμκεζε ηεκ θάκεη δςκηακό όκεηνμ. 

• Ε επίδναζε ημο οπεννεαιηζμμύ είκαη μιμθάκενε, θαζώξ θαη ε οημζέηεζε 
ζεςνεηηθώκ θεημέκςκ ημο Α. Breton. Αθμιμοζείηαη ε επακαζηαηηθή 
δηαδηθαζία ηεξ γιώζζαξ. Πα ηειεοηαία πμηήμαηα ηεξ ζοιιμγήξ μάξ ζομίδμοκ 
όηη μ Γιύηεξ θαηαιήγεη ζ’ έκακ πμηεηηθό ιόγμ πμο πιεζηάδεη πνμξ ηεκ 
πνμθμνηθή μμηιία. 

• Από ηε ζοιιμγή Ο Ήλιξπ ξ Ποώηξπ εμθακίδεηαη μ μύζμξ, ε μοζμπιαζία ημο 
Γιύηε. Μ μύζμξ γηα ημκ Γιύηε είκαη θάηη οπανθηό, δηαμμνθώκεηαη ςξ 
απμθύεμα ημο πόζμο, ζε ακηίζεζε με ημοξ ελακαγθαζμμύξ θαη ηε βία πμο 
αζθμύκ μη άιιμη ζε βάνμξ ημο. Μ μύζμξ γεκκηέηαη από ηεκ απνόζθμπηε 
πναγμαημπμίεζε ηςκ πόζςκ θαη είκαη μηα πνόθιεζε πμο μ άκζνςπμξ 
μνζώκεη ζηηξ εκακηηόηεηεξ ηεξ ηζημνίαξ. Μ μύζμξ είκαη ε άιιε πιεονά ηεξ 
Ζζημνίαξ. 
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Β’ Νμηεηηθή Νενίμδμξ ημο Oδ. Γιύηε 

• Μ πόιεμμξ ημο ’40, ε Γζκηθή Ακηίζηαζε, μ Γμθύιημξ Νόιεμμξ μδήγεζακ ημκ 
Γιύηε ζε μηα κέα μμνθή δεμημονγίαξ. Μ Γιύηεξ βνίζθεηαη ακηημέηςπμξ με ημ 
πνόβιεμα ημο βηςμαηηθμύ οιηθμύ πμο ημ μεηαηνέπεη ζε πμηεηηθό θαη ημ 
πενκά ζηε ζεμαηηθή ημο.  

• Θεμειηαθό ζηαζμό ηεξ Β’ πενηόδμο απμηειεί ημ Άζμα ενςηθόκ θαη πέκζημμ 
γηα ημ παμέκμ Ακζοπμιμπαγό ηεξ Αιβακίαξ (1945 ζε βηβιίμ 1962). Πα 
επίζεηα δειώκμοκ ηε δηπιή δηάζηαζε ημο ένγμο εγθςμηαζηηθή θαη ειεγεηαθή. 
Ε ακαθμνά ζηα ιαηνεοηηθά ζημηπεία ζημπεύεη ζηηξ ακηηδνάζεηξ πμο λοπκμύκ 
ηα ζύμβμια ζημκ ροπηζμό ημο Έιιεκα ακαγκώζηε. Ηαη ζημ πμίεμα αοηό 
εθανμόδεηαη ε αδηάζπαζηε ζοκέπεηα άκζνςπμξ-θύζε. 

• Ε ηζημνία γίκεηαη απμδεθηή ζηεκ πμίεζε ημο θαη παίνκεη μηα ζέζε ηζάληα 
δίπια ζημ μύζμ. Πμ θαθό απμζπά ημκ ακζοπμιμπαγό από ημ μύζμ αιιά μη 
ζοκζήθεξ ηεξ δςήξ πμο αθμιμύζεζακ ημκ πόιεμμ επηζηνέθμοκ ημκ 
Ακζοπμιμπαγό ζημ μύζμ. Ε θύζε επακεονίζθεη ηε μεηνηθή ζπέζε με ημκ 
άκζνςπμ. 

 
1948-1971 Μ Γιύηεξ βνίζθεηαη ζημ Νανίζη, ημ πκεομαηηθό θιίμα ημο μπμίμο 
είκαη επζνηθό. Ηονηανπεί μ μανληζηηθόξ οπανληζμόξ, όπμο οπάνπεη έκημκε ε 
ζηνάηεοζε. Γκςνίδεηαη με ημκ Camus πμο ημκ θενδίδεη ε πημ ακελάνηεηε ζηάζε 
ημο απέκακηη ζημκ Ρπανληζμό. 
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1959:  Γνάθεη ημ Άνιξμ Γζηί πμο δηαδόζεθε με ηε μμοζηθή ημο Θεμδςνάθε θαη 
είκαη ημ πνώημ ένγμ ημο Γιύηε πμο ζπμιηάζηεθε πάνα πμιύ. Πμ ένγμ θαη ε 
ανπηηεθημκηθή ημο είκαη έκαξ άζιμξ: ηδακηθή ηζμννμπία ακάμεζα ζημοξ 
πενημνηζμμύξ θαη ζηεκ ειεοζενία. Μ ιονηθόξ ηόκμξ ημο πμηήμαημξ είκαη 
δεεηηθόξ θαη δμλαζηηθόξ.  

 
Πμ ένγμ ημ ζοκζέημοκ ηνία μένε: 

«Ε Γέκεζε», «Πα Νάζε», «Πμ Δμλαζηηθό». 
 

• Οηε «Γέκεζε» μ πμηεηήξ ηαοηίδεηαη με ημκ θόζμμ ζ’ έκα μοζηθό επίπεδμ, 
εκώ ζηα «Νάζε» πενκά μέζα από ηεκ ηζημνία.  

• «Σα Πάζε» απμηειμύκ ημκ θμνμό ημο ένγμο θαη είκαη ε πανμύζα Γιιάδα, 
εληζημνμύκ ηε ″μεγάιε βδμμάδα″ ηςκ δμθημαζηώκ ημο ηόπμο μαξ. Ιέζα από 
ηα πάζε ηεξ θοιήξ μ πμηεηήξ ακαηνέπεη ζηηξ αλίεξ ηεξ, ηεκ απμηημά 
πμημηηθά ζα θύζε, γιώζζα, ηζημνία, πανάδμζε θαη ηεκ ακηηζέηεη με επημμκή 
ςξ γεκηθή αλία με θαζεηί λέκμ, βόνεημ, δοηηθό. «Πα Νάζε» ζοκζέημοκ: α)  
18 πμηεηηθέξ ακηζημνήζεηξ (ραιμμί)  β) 12 ιονηθά εκδηάμεζα (ςδέξ) θαη γ) 6 
πεδά ακαγκώζμαηα. Ε επηκόεζε ηνηώκ δηαθμνεηηθώκ ηύπςκ έθθναζεξ 
επηηνέπεη ζημκ πμηεηή κα ελαζθαιίζεη ηεκ πανμοζία ηεξ ηζημνίαξ ζε δομ 
δηαθμνεηηθέξ πνμμπηηθέξ. 

• Οημ «Δμλαζηηθό» ομκείηαη ό,ηη είκαη άλημ κα ομκεζεί θαη ζθηαγναθεί ημκ 
θόζμμ, όπςξ αοηόξ ημκ μναμαηίδεηαη. 
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Βαζηθά ζημηπεία ηεξ                     
οπεννεαιηζηηθήξ γναθήξ 

• Αοηόμαηε γναθή 
• Ποπαίμ (ακηηθεημεκηθό) 
• Ξεμαηηθή νμή   
• Ακμίθεηεξ εηθόκεξ (εκηαηηθή παναγςγή 

εηθόκςκ) 
• κεηνμ (λύπκημ όκεηνμ) 
• Θαομαζηό (merveilleux) 
• Ιαγεία 
• Ένςηαξ 
• Γπακάζηαζε 
• Ιαύνμ πημύμμν 
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«Φςηόδεκηνμ»  

Πμ «Φςηόδεκηνμ» είκαη πεγή πκεομαηηθμύ θαη 
ροπηθμύ θςηόξ πανά δέκηνμ πναγμαηηθό. Θομίδεη 
ημ παιηό ζώμα ημο θαιμθαηνημύ πμο έιηςζε θαη 
έμεηκε μ ζθειεηόξ αιιά έκαξ ζθειεηόξ ζηένεμξ θαη 
θςηεηκόξ πμο ζηνέθεηαη πνμξ ηα πεναζμέκα. 
Έπμομε ηηξ πνώηεξ παηδηθέξ ακαμκήζεηξ θαη ηε 
μμνθή ηεξ μάκαξ, πμο εκώκεη με ηεκ πανάδμζε. 
ια ηα πμηήμαηα ημο Φςηόδεκηνμο ζηενίδμκηαη 
ζημ μεπακηζμό ηεξ μκήμεξ αιιά θαη ζηεκ ακάθιελε 
ηεξ μκήμεξ από ημ ζηηγμηαίμ.  
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Γκδεηθηηθμί πνήζημμη ζύκδεζμμη-ηζηόημπμη 
• Ενγμβημγναθηθέξ Πιενμθμνίεξ γηα ημκ Ο.Ειύηε  
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=169 
• Ενγμβημγναθία Ο.Ειύηε 
http://www.ekebi.gr/appdata/usertexts/images/elitis/ergo.pdf 
• Θζημιόγημ αθηενςμέκμ ζημκ Ο.Ειύηε 
http://tomonogramma.blogspot.gr/p/blog-page.html 
• Λειμπμηεμέκα πμηήμαηα ημο Ο.Ειύηε 
http://odysseaselitis.weebly.com/muepsilonlambdaomicronpiomicroniotaetamuepsilonnualpha-
epsilonrhogammaalpha--piomicroniotaetamualphataualpha.html 
• Φςημγναθηθό οιηθό 
http://www.elytis.edicypages.com/526431158870 
• οκεηθόκεξ (Ιμιιάδ) 
https://www.google.gr/search?q=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE
%BD%CE%B5%CF%82+(%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B6)&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566
&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LI1EVafaC4OxUfT9gLAJ&ved=
0CCEQsAQ 
• Εθδμηηθά (Ίθανμξ) 
http://www.ikarosbooks.gr/author-details.asp?author=77 
• Αθίζεξ με ημοξ ζηίπμοξ ημο Ο.Ειύηε (2011) 
http://www.ekebi.gr/appdata/usertexts/images/elitis/elytisafises.pdf 
• Ακαγκώζεηξ πμηεμάηςκ Ο.Ειύηε 
https://www.youtube.com/watch?v=uhaNKjGDLUU 
http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=9 
http://www.elytis.edicypages.com/534298158870 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=169
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=169
http://www.ekebi.gr/appdata/usertexts/images/elitis/ergo.pdf
http://www.ekebi.gr/appdata/usertexts/images/elitis/ergo.pdf
http://tomonogramma.blogspot.gr/p/blog-page.html
http://tomonogramma.blogspot.gr/p/blog-page.html
http://tomonogramma.blogspot.gr/p/blog-page.html
http://tomonogramma.blogspot.gr/p/blog-page.html
http://odysseaselitis.weebly.com/muepsilonlambdaomicronpiomicroniotaetamuepsilonnualpha-epsilonrhogammaalpha--piomicroniotaetamualphataualpha.html
http://odysseaselitis.weebly.com/muepsilonlambdaomicronpiomicroniotaetamuepsilonnualpha-epsilonrhogammaalpha--piomicroniotaetamualphataualpha.html
http://odysseaselitis.weebly.com/muepsilonlambdaomicronpiomicroniotaetamuepsilonnualpha-epsilonrhogammaalpha--piomicroniotaetamualphataualpha.html
http://odysseaselitis.weebly.com/muepsilonlambdaomicronpiomicroniotaetamuepsilonnualpha-epsilonrhogammaalpha--piomicroniotaetamualphataualpha.html
http://odysseaselitis.weebly.com/muepsilonlambdaomicronpiomicroniotaetamuepsilonnualpha-epsilonrhogammaalpha--piomicroniotaetamualphataualpha.html
http://odysseaselitis.weebly.com/muepsilonlambdaomicronpiomicroniotaetamuepsilonnualpha-epsilonrhogammaalpha--piomicroniotaetamualphataualpha.html
http://odysseaselitis.weebly.com/muepsilonlambdaomicronpiomicroniotaetamuepsilonnualpha-epsilonrhogammaalpha--piomicroniotaetamualphataualpha.html
http://odysseaselitis.weebly.com/muepsilonlambdaomicronpiomicroniotaetamuepsilonnualpha-epsilonrhogammaalpha--piomicroniotaetamualphataualpha.html
http://www.elytis.edicypages.com/526431158870
http://www.elytis.edicypages.com/526431158870
https://www.google.gr/search?q=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+(%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B6)&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LI1EVafaC4OxUfT9gLAJ&ved=0CCEQsAQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+(%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B6)&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LI1EVafaC4OxUfT9gLAJ&ved=0CCEQsAQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+(%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B6)&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LI1EVafaC4OxUfT9gLAJ&ved=0CCEQsAQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+(%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B6)&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LI1EVafaC4OxUfT9gLAJ&ved=0CCEQsAQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+(%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B6)&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LI1EVafaC4OxUfT9gLAJ&ved=0CCEQsAQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+(%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B6)&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LI1EVafaC4OxUfT9gLAJ&ved=0CCEQsAQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+(%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B6)&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LI1EVafaC4OxUfT9gLAJ&ved=0CCEQsAQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+(%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B6)&rlz=1C1AVNC_enGR566GR566&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LI1EVafaC4OxUfT9gLAJ&ved=0CCEQsAQ
http://www.ikarosbooks.gr/author-details.asp?author=77
http://www.ikarosbooks.gr/author-details.asp?author=77
http://www.ikarosbooks.gr/author-details.asp?author=77
http://www.ikarosbooks.gr/author-details.asp?author=77
http://www.ekebi.gr/appdata/usertexts/images/elitis/elytisafises.pdf
http://www.ekebi.gr/appdata/usertexts/images/elitis/elytisafises.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uhaNKjGDLUU
https://www.youtube.com/watch?v=uhaNKjGDLUU
http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=9
http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=9
http://www.elytis.edicypages.com/534298158870
http://www.elytis.edicypages.com/534298158870
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Μδοζζέα Γιύηε, Ε Νακαγηά ηα πέιαγα (1977) 
 
Άιια θμιάδ ημο Μ. Γιύηε 
 
 
 
 

Ημιάδ ημο Μ.Γιύηε 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/325/2199,8141/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/325/2199,8141/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F113/325/2199,8141/
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6511
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6511
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Βαζηθά παναθηενηζηηθά                                   
ηεξ πμίεζεξ ημο Μ.Γιύηε 

• θονηανπία ηεξ εηθόκαξ, 
• αηζηόδμλε ακηημεηώπηζε ηεξ δςήξ, 
• θακηαζία: πώνμξ ζομθηιίςζεξ ηςκ ακηηζέζεςκ, 
• ανμμκηθή ζπέζε ακζνώπμο-θύζεξ, 
• ενςηηθό ζημηπείμ. 

*** 

Μ Γιύηεξ είκαη μ πμηεηήξ πμο θαηάθενε κα ηζμννμπήζεη ηε θακηαζία, 
ημ όκεηνμ θαη ηεκ πναγμαηηθόηεηα, κα ζογθενάζεη ημ αοζόνμεημ με ημ 

ιμγηθό. Δεμημονγεί μηα πμίεζε με θαηκμύνγηα ηεπκμηνμπία, όπμο 
θονηανπμύκ: μ ζοκεηνμόξ ηςκ εηθόκςκ, ε νμή ηςκ παναζηάζεςκ, ε 

ακαθαηάηαλε ηςκ θαηκμμέκςκ. Οογπνόκςξ, όμςξ, με ηεκ θαηκμύνγηα 
ηεπκμηνμπία εηζάγεη ζηε κεόηενε ειιεκηθή πμίεζε έκακ θαηκμύνγημ 

ιονηθό θόζμμ ζοκηαοηηζμέκμ με ηηξ ανπεηοπηθέξ μμνθέξ ηεξ ειιεκηθήξ 
θύζεξ. Ιηα έθθναζε κεακηθήξ εοδαημμκίαξ είκαη ε πμίεζε ημο Γιύηε,  

«έκα μοζηενηαθό λεμένςμα ζημ Αηγαίμ»,  

θαηά ηεκ έθθναζε ημο Γ.Θεμημθά. 
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Γκδεηθηηθή Βηβιημγναθία 

 

Σεθηαθή πεγή 
 
Εκνικό Κζντρο Βιβλίου-Αρχείο Ελλινων Συγγραφζων: Ο.Ελφτθσ  
 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=169
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=169
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=169
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=169
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Πέιμξ Γκόηεηαξ 



36 36 

Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 
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Σθμειώματα 
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρών, Δθμιτρθσ Πολίτθσ 2015.                
«Νεοελλθνικι Λογοτεχνία. Οδ.Ελφτθσ». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2015.   Διακζςιμο 
από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1518  

 

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1518
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Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Τρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 
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Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων 

Το Ζργο αυτό κάνει χριςθ των ακόλουκων ζργων: 

Εικόνεσ/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίεσ 

Εικόνεσ ςτθ διαφάνεια 31: < από το Πανελλινιο Αποκετιριο Μακθςιακών 
Αντικειμζνων για τθν πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ Το 
Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα 
(http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6511 )> 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6511
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6511
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Διατιρθςθ Σθμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το Σθμείωμα Αναφοράσ 

 το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων 

 το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


