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Από τότε που άρχισα να διαβάζω Ελύτη, σταθερές μένουν μέσα μου ορισμένες εξισώσεις για 
την ποίησή του. Ετσι:  

Ελύτης = γλώσσα. Η λέξη Ελύτης είναι συνώνυμη με τη λέξη γλώσσα. «Τη γλώσσα μου 

έδωσαν ελληνική∙ [...] Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου». Ο Ελύτης 
εισπνέει και εκπνέει λέξεις, οι λέξεις είναι ο αέρας που αναπνέει. Δοκιμάζει τη γλώσσα, την 

τεντώνει, τη συστέλλει, τη δομεί και την αποδομεί, μέχρι να ανακαλύψει και να 

δραστηριοποιήσει τις λανθάνουσες δυνατότητές της. 

Ελύτης = Ελλάδα. Θάλασσες, βουνά («Μες στον βαθύ ουρανό/ κάθε βουνό κι η υπογραφή 
του»), άνεμοι («Οι σημάντορες άνεμοι που ιερουργούνε»), νησιά, καράβια, δέντρα, φυτά, 

λουλούδια, χρώματα, μυρωδιές..., όλα ελληνικά, παρελαύνουν αναδεικνυόμενα με τον πλέον 

ζωντανό τρόπο στην ποίησή του. Ο Ελύτης είναι ο φυσικός ποιητής της Ελλάδας.  

Ελύτης = αρχιτεκτονική. Από το πρώτο κιόλας ποίημα των Προσανατολισμών μέχρι 
ολόκληρες συλλογές (Αξιον Εστί, Μικρός Ναυτίλος κ.λπ.) είναι θαυμαστή και συνειδητή η 

δομή της ποίησής του, η εύρυθμη διάρθρωση των ποιητικών οικοδομημάτων του. Ο Ελύτης 

είναι ο οικοδόμος μιας ποίησης που πατάει σε μαθηματικά θεμέλια. Κι όπως γράφει, «Αν δεν 
έχεις κάνει έρωτα ποτέ σου με τα μαθηματικά, δε θα μπορέσεις ν' αποδείξεις ότι τα γραφτά 

σου τους μοιάζουν». 

Ελύτης = κορίτσια. Τα κορίτσια στον Ελύτη τροφοδοτούν τη φαντασία και δίνουν μια 

ιδιαίτερη νότα στην ποίησή του. Είναι τα ποικίλματα στα αρχιτεκτονήματά του. «Τα κορίτσια 
η πόα της ουτοπίας/ .../ τα κορίτσια τ' Αγγεία των Μυστηρίων / τα γεμάτα ως πάνω και τ' 

απύθμενα». Διότι, «Ενα σώμα γυμνό είναι η μοναδική προέκταση της νοητής γραμμής που 
μας ενώνει με το μυστήριο», πολλώ μάλλον όταν το γυμνό σώμα ανήκει σε ένα ερωτικό και 

σφριγηλό νεανικό πλάσμα. Η αυτοκρατορία των κοριτσιών στην ποίηση του Ελύτη 

δημιουργεί έναν κόσμο ομορφιάς, αισθησιασμού και ελευθερίας. Τα κορίτσια, λοιπόν, είναι η 
«Αιμάτινη στιγμή/ Που αχρηστεύει το θάνατο», επιτρέποντας «άλμα πιο γρήγορο από τη 

φθορά». 
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