
Παρατηρήστε τις εικόνες που 
ακολουθούν. Εκφράστε τις σκέψεις 

σας, ενώ ακούτε τη μουσική σύνθεση 
του Γιάννη «Γοργόνα» 



Τι συνειρμούς σας προκαλεί η 

εικόνα; 



Κάποιες δεύτερες σκέψεις; Δείτε και 

τις εικόνες που ακολουθούν! 

 





 



 



 



Η τρελή ροδιά 

           Οδυσσέας Ελύτης 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια:   Σπύρος Αντωνέλλος – E.M.E. 

 



Αναλύοντας το ποίημα: 
• Ποια η θέση της εικόνας στην προσπάθεια του αφηγητή 

να εκφράσει τα συναισθήματά του; 

• Πώς λειτουργεί η ροδιά στο κείμενο; 

• Πώς κλιμακώνονται οι συνειρμοί του Οδ. Ελύτη; 

• Ποια τα υπερρεαλιστικά στοιχεία του κειμένου; 

• Ποια η λειτουργία των χρωμάτων και των ήχων στο 

κείμενο; 

• Παρακολουθήστε την εναλλαγή των εικόνων και 

προσπαθήστε να δείτε ποια είναι η θέση του αφηγητή 

στο κείμενο. Εϊναι τελικά «πανόπτης», «μάτι θεού»; 

• Ποια χαρακτηριστικά της ποιητικής του τέχνης 

εντοπίσατε; Πού; 

• Τι συμβολίζει η τρελή ροδιά;  

 

 

 



Εικόνα και στίχος 

   Το ποίημα παρουσιάζεται με εικόνες. 

   Προσπαθήστε να αποκωδικοποιήσετε τις   
εικόνες αυτές, έχοντας υπόψη σας πως 
αυτές κινούνται σε συνταγματικούς και 
παραδειγματικούς άξονες. Για κάθε 
απόσπασμα καταγράψτε τα δεδομένα και 
αποκωδικοποιήστε τις λέξεις, 
παρακολουθώντας προσεκτικά την πορεία 
των συνειρμών του αφηγητή. 



Σ’ αυτές τις 

κάτασπρες αυλές 

όπου φυσάει ο νοτιάς 



Σφυρίζοντας σε 

θολωτές καμάρες, 

πέστε μου είναι η 

τρελή ροδιά 

 



 

Που σκιρτάει στο φως 

σκορπίζοντας το 

καρποφόρο γέλιο της 



Με ανέμου πείσματα 

και ψιθυρίσματα, 

πέστε μου είναι η 

τρελή ροδιά  

Που σπαρταράει με 

φυλλωσιές 

νιογέννητες τον 

όρθο 



Ανοίγοντας όλα τα 

χρώματα ψηλά 

με ρίγος 

θριάμβου; 



Όταν στους κάμπους 

που ξυπνούν τα 

ολόγυμνα κορίτσια 

Θερίζουνε με τα ξανθά 

τους χέρια τα 

τριφύλλια 

Γυρίζοντας στα 

πέρατα των ύπνων 

τους, πέστε μου 

είναι η τρελή ροδιά 



Που βάζει ανύποπτη 

μες στα χλωρά 

πανέρια τους τα 

φώτα 

Που ξεχειλίζει από 

κελαηδισμούς τα 

ονόματά τους,  



πέστε μου 

Είναι η τρελή 

ροδιά που 

μάχεται τη 

συννεφιά του 

κόσμου; 

πέστε μου 

Είναι η τρελή ροδιά 

που μάχεται τη 

συννεφιά του 

κόσμου; 



Στη μέρα που απ’ τη 

ζήλια της στολίζεται μ’ 

εφτά λογιώ φτερά 
Στη μέρα που απ’ τη ζήλια της 

στολίζεται μ’ εφτά λογιώ φτερά 



Ζώνοντας τον αιώνιο 

ήλιο με χιλιάδες 

πρίσματα 

Εκτυφλωτικά, πέστε μου 

είναι η τρελή ροδιά 



Που αρπάει μια χαίτη 

μ’ εκατό βιτσιές στο 

τρέξιμό της 

Ποτέ θλιμμένη και 

ποτέ γκρινιάρα, 

πέστε μου είναι η 

τρελή ροδιά, 



Που ξεφωνίζει την 

καινούρια ελπίδα 

που ανατέλλει; 



 

Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά  

που χαιρετάει στα μάκρη 



Τινάζοντας ένα μαντίλι φύλλων από 

δροσερή φωτιά 



Μια θάλασσα ετοιμόγενη  

με χίλια δυο καράβια 

Με κύματα που χίλιες δυο φορές κινάν και πάνε 

Σ’ αμύριστες ακρογιαλιές,  

πέστε μου είναι η τρελή ροδιά 

Που τρίζει τ΄άρμενα ψηλά στο διάφανον αιθέρα; 

 



 

Πανύψηλα με το γλαυκό 

τσαμπί που ανάβει κι 

εορτάζει 

Αγέρωχο, γεμάτο κίνδυνο, 

πέστε μου είναι η τρελή 

ροδιά 

 



 

Που σπάει με φως καταμεσίς 

του κόσμου τις κακοκαιριές του 

δαίμονα 

 



 Που πέρα ως πέρα  

την κροκάτη απλώνει τραχηλιά της μέρας 



 

Την πολυκεντημένη 

από σπαρτά 

τραγούδια 

Πέστε μου είναι η 

τρελή ροδιά 

Που βιαστικά 

ξεθηλυκώνει τα 

μεταξωτά της μέρας; 



Σε μεσοφούστανα πρωταπριλιάς 



Και σε τζιτζίκια 

δεκαπενταυγούστου 
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Πέστε μου, αυτή που 

παίζει, αυτή που οργίζεται, 

αυτή που ξελογιάζει 

Τινάζοντας απ’ τη φοβέρα 

τα κακά μαύρα σκοτάδια 

της 



Ξεχύνοντας στους κόρφους του ήλιου τα 

μεθυστικά πουλιά 

 



 

Πέστε μου, αυτή που 

ανοίγει τα φτερά στο 

στήθος των πραγμάτων 

Στο στήθος των βαθιών 

ονείρων μας, είναι η 

τρελή ροδιά; 

http://bp0.blogger.com/_uhr_UTfVFII/RiJoNpO-3VI/AAAAAAAAAMs/S7rFsbi-5Iw/s1600-h/keats_dying_sketch.jpg


Η ποίηση 
γεννιέται 
από το 
όνειρο, το 
στοχασμό, 

την αγάπη για 
τον άνθρωπο 
και τον 
κόσμο… 

Οδυσσέας Ελύτης 

«Ανοιχτά Χαρτιά» 



 


