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Α. Δηζαγωγηθά 

 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

Ζ κειέηε ελόο ζέκαηνο ζρεηηθνύ κε ην πνηεηηθό έξγνπ ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε δελ 

απνηέιεζε γηα ηε γξάθνπζα κηα ηπραία επηινγή. Αληηζέησο, ζπλδέεηαη ηόζν κε ηα 

πξνζσπηθά θαη αθαδεκατθά ηεο ελδηαθέξνληα, όζν θαη κε ηνλ ηδηαίηεξν ηόπν 

θαηαγσγήο ηεο. 

Δπηπιένλ, γλσξίδνληαο πσο πξόθεηηαη γηα πνηεηηθό έξγν ην νπνίν δελ έρεη επαξθώο 

κειεηεζεί ζην ζύλνιό ηνπ, απνηειεί έλα κνλαδηθό πεδίν πξνο δηεξεύλεζε, αιιά θαη 

έλα ζεκαληηθό ινγνηερληθό – πλεπκαηηθό θεθάιαην, ην νπνίν αμίδεη λα αλαιπζεί θαη 

λα αλαδεηρζεί. 

 

θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε θαη ε 

αλάιπζε ηνπ πνηεηηθνύ έξγνπ ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

επηκέξνπο ζηόρνη θαζνξίδνληαη από ηελ εξεπλήηξηα σο αθνινύζσο: 

 Να αλαδεηρζεί σο ζύλνιν ε αμία θαη ε ζπλέρεηα ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο 

ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε, θαη εηδηθόηεξα, ην πξώηκν πνηεηηθό ηνπ έξγν, ην 

νπνίν δελ έρεη εξεπλεζεί.  

 Να γίλεη αλάιπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θάζεσλ ηεο πνηεηηθήο 

δεκηνπξγίαο ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε. 

 Να κειεηεζεί θαη λα εξκελεπηεί ην έξγν ηνπ πνηεηή ζε ζπλάξηεζε κε ην 

εθάζηνηε  θνηλσληθό, πνιηηηθό θαη πνιηηηζκηθό-ινγνηερληθό πιαίζην ηεο 

επνρήο ζηελ νπνία αλήθεη. 
 

 

Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ παξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θξίζεθε 

απαξαίηεηνο ν ζπλδπαζκόο δηαθνξεηηθώλ εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά. Δηδηθόηεξα, ζπλδπάζηεθαλ: 

 Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα επηζηεκνληθνύ πιηθνύ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην  ππό 

κειέηε ζέκα. Δληνπίζηεθαλ θαη αμηνπνηήζεθαλ ηόζν πξσηνγελείο όζν θαη 

δεπηεξνγελείο πεγέο. Οη πξώηεο αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ζε πξσηόηππεο 

δεκνζηεύζεηο ηνπ πνηεηή ζε πεξηνδηθά ηεο επνρήο ηνπ, θαζώο θαη ζε 

ζπλέληεπμε, από ην πξνζσπηθό αξρείν ηεο γξάθνπζαο, από ηνλ ίδην ηνλ 

πνηεηή. 

 Ζ δηεμαγσγή πνηνηηθώλ ζπλεληεύμεσλ δνκεκέλνπ ηύπνπ, κε αλζξώπνπο πνπ 

αλήθνπλ ζην ζηελό νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ ηνπ πνηεηή.  
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Βηνγξαθηθά  

 

Ο Κ. Φξαγθνύιεο, ηέηαξην παηδί ηνπ ηπιηαλνύ θαη ηεο Εακπίαο, γελλήζεθε ζηε 

Λάζηξν εηείαο ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 1905. Σειείσζε ην ηεηξαζέζην Γεκνηηθό ζρνιείν 

ηνπ ρσξηνύ, ελώ ζηελ εθεβεία ηνπ εγγξάθεηαη ζην Γπκλάζην εηείαο, όπνπ θνίηεζε 

ζηελ πξώηε ηάμε κόλν γηα ηξεηο κήλεο. ηε ζπλέρεηα ε θνίηεζή ηνπ δηαθόπεθε θαη 

έκεηλε ζην ρσξηό, αζρνινύκελνο κε γεσξγηθέο θαη πνηκεληθέο εξγαζίεο. Ο 

Φξαγθνύιεο έδεζε ηα παηδηθά θαη εθεβηθά ηνπ ρξόληα ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία 

ηεο θξεηηθήο ππαίζξνπ,  βηώλνληαο ηε δσληαλή παξάδνζε ηνπ ηόπνπ ηνπ, 

πεξηζηνηρηδόκελνο από ηα πξόζσπα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πνπ επέδξαζαλ 

θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη έγηλαλ γηα εθείλνλ νη θνξείο κεηάδνζεο 

ηνπ πινύζηνπ θξεηηθνύ πνιηηηζκνύ. 

ηηο αξρέο ηνπ 1920 ν έθεβνο Κσζηήο Φξαγθνύιεο απνθάζηζε λα θύγεη γηα ην 

Ζξάθιεην, κε ηελ πξννπηηθή λα κάζεη θάπνηα ηέρλε. Πξνζιακβάλεηαη ζηελ 

εθεκεξίδα Ίδε, αξρηθά σο θαιιηγξάθνο, κε αξκνδηόηεηα ηελ αλαγξαθή ηνπ 

νλνκαηεπώλπκνπ θαη ηεο δηεύζπλζεο ησλ ζπλδξνκεηώλ, ελώ αξγόηεξα, σο 

ζηνηρεηνζέηεο, αλέιαβε λα γξάθεη ηε ζηήιε επηθαηξόηεηαο κε ηίηιν «ηα πεηαρηά». 

ηα 1924 ηνλ πξνζιακβάλεη ζην ηππνγξαθείν ηεο Νέαο Δθεκεξίδαο ν εθδόηεο θαη 

ηζηνξηθόο Γηάλλεο Μνπξέιινο.  Σε δεθαεηία ηνπ 1930 βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, όπνπ 

εξγάδεηαη σο ηππνγξάθνο θαη ηππώλεη ηελ πξώηε ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή Μ' αλνηρηά 

θηεξά. Δθεί παληξεύεηαη ηε νθία ην 1937 θαη απνθηνύλ δύν γηνύο, ηνλ ηέιην θαη 

ηνλ Γηάλλε. Σν  δηάζηεκα ηεο Καηνρήο ην πέξαζε ζην ρσξηό ηνπ, καδί κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, ελώ από ην 1945 εγθαζίζηαηαη νξηζηηθά ζην Ζξάθιεην. Δθεί 

ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθνύο πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο ηεο επνρήο θαη ζεκεηώλεη κηα 

αμηόινγε ινγνηερληθή θαη πλεπκαηηθή πνξεία, ρσξίο ν ίδηνο λα δηαζέηεη εθόδηα 

ζρνιηθήο παηδείαο, αιιά ράξε ζην ινγνηερληθό ηνπ ηάιαλην θαη ζηε δνπιεηά ηνπ σο 

ηππνγξάθνο. πσο ζεκεηώλεη ν Ζξαθιήο Καιιέξγεο: «Ζ πλεπκαηηθή ηνπ λεόηεο ηνπ 

επέηξεςε λα εηζέιζεη (δηθαησκαηηθά) "εηο ησλ ηδεώλ ηελ πόιηλ", λα επηβιεζεί, 

δειαδή, ζηε ζπλείδεζε όισλ καο ζαλ έλαο αμηόινγνο πλεπκαηηθόο άλζξσπνο»
 1

. 

Από ην 1946, πνπ εμέδσζε ην βξαρύβην πεξηνδηθό Κξεηηθά Γξάκκαηα, ε παξνπζία 

ηνπ Φξαγθνύιε ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο Κξήηεο ήηαλ ζπλερήο: κε άξζξα, δηαιέμεηο 

θαη ρξνλνγξαθήκαηα ζηνλ θξεηηθό ηύπν, θαζώο θαη κε παξνπζηάζεηο ξαδηνθσληθώλ 

εθπνκπώλ ∙ όπσο ιέρζεθε,  ππήξμε  ν γεξαηόηεξνο ξαδηνζρνιηαζηήο ηνπ θόζκνπ. ηα 

πνιπάξηζκα ρξνλνγξαθήκαηά ηνπ, πνπ δεκνζίεπε ζηηο εξαθιεηώηηθεο εθεκεξίδεο γηα 

35 ρξόληα, ρξεζηκνπνίεζε ηα ςεπδώλπκα Αληαίνο, Δπαξρηώηεο, Δηεόθξεο.  

Ο ινγνηέρλεο γηα ην ζπλνιηθό έξγν ηνπ απέζπαζε πιήζνο βξαβείσλ θαη ηηκεηηθώλ 

δηαθξίζεσλ από Γήκνπο θαη πιιόγνπο, από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη από ηελ 

                                                             
1
 Σα ζηνηρεία ηεο βηνγξαθίαο ηνπ Κ.Φξαγθνύιε πξνέξρνληαη από πξνθνξηθέο καξηπξίεο, από νκηιίεο, 

ρεηξόγξαθα θαη δεκνζηεύζεηο ησλ: 1) Γηάλλε Υινπβεξάθε, Οκηιία θ. Γηάλλε Υινπβεξάθε ζηελ 

εθδήισζε ηνπ πιιόγνπ Πνιηηηζηηθήο Αλαπηύμεσο Ζξαθιείνπ ηεο 19
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2014: "Δλλέα 

ρξόληα ρσξίο ηνλ Κσζηή Φξαγθνύιε-Αληαίν" (απηνέθδνζε), 2) Διέλεο Πιαγησηάθε-ααηζάθε, 

3)Νίθνπ Πεηξάθε, 4)Γηάλλε Κ. Φξαγθνύιε. 
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Αθαδεκία Αζελώλ ∙  επηπιένλ, ζηε γελέηεηξά ηνπ, ν Γήκνο εηείαο έδσζε ην όλνκά 

ηνπ ζε πιαηεία θαη ζε νδό ηεο πόιεο. Ο Κ. Φξαγθνύιεο έθπγε από ηε δσή ζηηο 11 

Φεβξνπαξίνπ 2005, έρνληαο ζπκπιεξώζεη έλαλ αηώλα δσήο. 

Σν ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν ππήξμε πινύζην θαη πνηθίιν ∙ εμέδσζε ζπιινγέο κε 

δηεγήκαηα θαη κε πνηήκαηα, δεκνζίεπζε πιήζνο από ρξνλνγξαθήκαηα πνπ 

αλεπξίζθνληαη δηάζπαξηα ζηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά ηνπ Ζξαθιείνπ 

(ζπνξαδηθέο δεκνζηεύζεηο από ην 1928, ζύκθσλα κε ηηο καξηπξίεο θαη από ην 1955 

πεξίπνπ, πην ηαθηηθέο), ελώ επίζεο έλαο κεγάινο αξηζκόο από καληηλάδεο θαη ξίκεο 

ηνπ έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο  ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθό ηύπν. Δπίζεο, 

ζηηο ζπγγξαθηθέο δξάζεηο ηνπ πεξηιακβάλνληαη πξόινγνη δεκνζηεπκέλνη ζε βηβιία 

Κξεηώλ ινγνηερλώλ, θαζώο θαη νκηιίεο  ζε ζπλέδξηα θξεηνινγηθώλ ζεκάησλ. 

Σν πεδνγξαθηθό έξγν ηνπ Κ. Φξαγθνύιε πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βηβιία κε δηεγήκαηα:  

ηνλ θύθιν ηνπ καραηξηνύ (1971), Ζ Καηζηθάξα (Υξνληθά από ηε Μάρε ηεο Κξήηεο 

θαη ηελ θαηνρή, 1974), Οξγηζκέλα ζηάρπα (1980), Ζ Ρνύζηθε θακπάλα (1982),  θαζώο 

θαη ην κπζηζηόξεκα Σν πξνμεληό ηνπ Πνιύδσξνπ (2000).Σν πνηεηηθό ηνπ έξγν 

πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή Μ’ αλνηρηά Φηεξά (1930),  θαη ηα Γίθνξα: ηνλ πξώην ηόκν, 

πνπ εθδόζεθε ην 1961, θαη ηνλ δεύηεξν ηόκν (1988) ∙ ην δίηνκν απηό έξγν  ηηκήζεθε 

κε βξαβείν από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ ην 1990.  

ηελ πεδνγξαθία ηνπ Φξαγθνύιε, όπσο θαη ζην πξώηκν πνηεηηθό έξγν ηνπ, δελ έρνπλ 

γίλεη απόπεηξεο γηα πξνζέγγηζε ∙ ε ππάξρνπζα θξηηηθνγξαθία εζηηάδεηαη ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθά ζην βξαβεπκέλν πνηεηηθό έξγν ηνπ, ηα Γίθνξα, θαζώο, ε απήρεζε πνπ 

είραλ ζην ινγνηερληθό ζηεξέσκα επηζθίαζε όια ηα άιια ηνπ δεκηνπξγήκαηα. Δπίζεο, 

έλα κεγάιν ζώκα ησλ ρξνλνγξαθεκάησλ ηνπ βξίζθεηαη δηάζπαξην ζε εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά, παξακέλνληαο απξόζηην θαη άγλσζην.   

  

ηελ παξνύζα εξγαζία ζα δηεξεπλήζνπκε ην πνηεηηθό έξγν ηνπ Κ. Φξαγθνύιε, ην 

νπνίν κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε πεξηόδνπο:   

Ζ πξώηκε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε ηεο πξώηεο ηνπ πνηεηηθήο ζπιινγήο  

Μ’ αλνηρηά θηεξά  (1930).  

Ζ δεύηεξε πεξίνδνο, κεηά ην 1930,  πεξηιακβάλεη ζπνξαδηθέο δεκνζηεύζεηο 

πνηεηηθώλ έξγσλ ηνπ, σο ην 1961∙ πξόθεηηαη γηα ην κεζνδηάζηεκα ηεο ινγνηερληθήο 

πνξείαο ηνπ. 

ηελ ηειεπηαία, ώξηκε πεξίνδν ηεο πνηεηηθήο  δεκηνπξγίαο ηνπ ινγνηέρλε, από ην 

1961 θαη εμήο, εληάζζεηαη ε δίηνκε πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή Σα Γίθνξα. ηε θάζε απηή 

κπνξνύκε λα εληάμνπκε θη έλα πιήζνο θξεηηθώλ πνηεκάησλ ηνπ -καληηλάδεο θαη 

ξίκεο- πνπ  βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο ζε ηνπηθά έληππα θαη θαζηεξώλνπλ 

επξύηεξα ηνλ ινγνηέρλε.   
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Β. Σν πξώηκν πνηεηηθό έξγν ηνπ Κωζηή Φξαγθνύιε – ε ζπιινγή   Μ’ 

ανοιχτά υτερά 
 

Σν ζπλνιηθό πνηεηηθό έξγν ηνπ Κξεηηθνύ ινγνηέρλε Κ.Φξαγθνύιε είλαη γλσζηό σο 

έλα βαζκό, κόλν ∙ θαζώο ε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Σα Γίθνξα έρεη βξαβεπηεί από ηελ 

Αθαδεκία Αζελώλ, αξθεηνί εξεπλεηέο ηεο ινγνηερλίαο έρνπλ θάλεη αλαθνξέο  γηα ηε 

ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Ζ πξώηε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ, κε ηνλ ηίηιν  Μ’ 

Αλνηρηά θηεξά, δελ έρεη νπδακώο κειεηεζεί ∙ ην πξώηκν απηό έξγν  ηνπ Φξαγθνύιε 

δελ έρεη ηξαβήμεη σο ηώξα ην ελδηαθέξνλ ησλ εηδηθώλ εξεπλεηώλ, νύηε ηα θώηα ηεο 

ινγνηερληθήο δεκνζηόηεηαο.  

 

Σν ηζηνξηθό πιαίζην ηεο επνρήο 

 

Ζ πνίεζε ηνπ Κ. Φξαγθνύιε,  όπσο παξνπζηάδεηαη  ζηελ πξώηε ηνπ πνηεηηθή 

ζπιινγή Μ’ αλνηρηά θηεξά,  ραξαθηεξίδεηαη  από ηα θύξηα  ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ 

ηελ πνηεηηθή δεκηνπξγία ηεο επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

πξώηεο κεζνπνιεκηθήο δεθαεηίαο 1920-1930.  Ζ  επνρή δηαθξίλεηαη από ηηο 

αιιεπάιιειεο κεηαβνιέο  πνπ ζπληεινύληαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν, ηόζν ζε πνιηηηθό, 

όζν θαη ζε θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν ∙  νη ζπλερόκελεο  πνιεκηθέο 

αλακεηξήζεηο,  ν εζληθόο Γηραζκόο, ε θαηάξξεπζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, ην 

πξνζθπγηθό δήηεκα, νη ζπρλέο πνιηηεηαθέο κεηαβνιέο, αθόκα θαη νη ζπληαγκαηηθέο 

εθηξνπέο, είλαη ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα  πνπ δηακνξθώλνπλ ην ηζηνξηθό θιίκα θαη 

αθήλνπλ ην απνηύπσκά ηνπο ζην ζώκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ησλ αξρώλ ηνπ 20νύ 

αηώλα
2
.   Ζ ξεπζηόηεηα θαη ε αβεβαηόηεηα θπξηαξρνύλ, θαζώο επίζεο ππήξραλ «ε 

δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, ε δηαξθήο πνιηηηθή αζηάζεηα … νη θνηλσληθέο 

αλαηαξαρέο, ην Ηδηώλπκν, νη πνιηηηθέο δηώμεηο»
3
. Έηζη, θαηά ηελ επνρή απηή ην 

θνηλσληθό ζώκα ην απαξηίδνπλ «άζηεγνη θαη  πξόζθπγεο, εμαζιησκέλνη αγξόηεο, 

άλεξγνη εξγάηεο,  ιηκνθηνλνύληεο δεκόζηνη ππάιιεινη, θνηηεηέο δηςαζκέλνη γηα 

ινγνηερλία θαη επαλάζηαζε»
4
. 

 

Μέζα ζε απηό ην πνιηηηθό-θνηλσληθό θαη πλεπκαηηθό πεξηβάιινλ ηεο ρώξαο δεη θαη 

δεκηνπξγεί κηα λέα γεληά ινγνηερλώλ:  «Μηα ρνύθηα λένη πνπ έγξαθαλ, παζρίδεη …. 

λα πξνζαλαηνιηζηεί κεο ζηελ αλεκνδάιε…»
5
 ηνπ θαηξνύ.   Οη  ζπλζήθεο απηέο, 

«θάζε άιιν παξά αζθάιεηα κπνξνύλ λα εγγπεζνύλ ζε πνηεηέο ζηεξεκέλνπο ηελ 

ειπίδα, απαηζηόδνμνπο… γηα ηνπο νπνίνπο ε πνίεζε δελ αζθεί άιιε ιεηηνπξγία από 

ηελ εθηόλσζε ηεο ςπρηθήο ηνπο δπζθνξίαο
6
. Από ηέηνην  πεξηβάιινλ, αλαθέξεη ν 

                                                             
2
 ηνηρεία από:  Vitti Mario, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδ. Οδπζζέαο, Αζήλα 1978, 

ζ.313-15, θαη από Αληώλεο Καξηζάθεο, Σν Λνγνηερληθό Ζξάθιεην ηνπ Μεζνπνιέκνπ- Κείκελα, Έληππα, 

Γεκηνπξγνί, Γήκνο Ζξαθιείνπ- Βηθειαία Βηβιηνζήθε, Ζξάθιεην 2013, ζ.79-80, 92-93. 
3
 Α.Καξηζάθεο, Σν Λνγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π, ζ.25-26.   

4
 Υξηζηίλα Νηνπληά, Λνγνηερλία θαη πνιηηηθή-Σα πεξηνδηθά ηεο Αξηζηεξάο ζην κεζνπόιεκν, εθδ. 

Καζηαληώηε, Αζήλα 1996, ζ.29   
5
 Άγγ. Σεξδάθεο, ζην Υξ. Νηνπληά, Λνγνηερλία θαη πνιηηηθή, ό.π, ζ.32. 

6
 Vitti, Ηζηνξία Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ,ό.π, ζ. 313 
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Καξηζάθεο,  μεπξόβαιιαλ πνηεηέο πνπ επέιεγαλ σο έθθξαζή ηνπο ηνλ ρακειόθσλν 

ιπξηζκό, εμσηεξηθεύνληαο  «αηνκηθά ζπλαηζζήκαηα, θπξίσο ηε κειαγρνιία, ηελ 

αλαζθάιεηα», κέλνληαο απαζείο, ή όληαο αλίθαλνη λα ζπγθηλεζνύλ  «…κπξνζηά ζε 

θάζε αλζξσπηζηηθό  ή παηξησηηθό κήλπκα» ηνπ θαηξνύ ηνπο. Μέζα από ην έξγν ηνπο  

«δηαρέεηαη… έλαο αξλεηηθόο ςπρηζκόο», θαζώο  «βηώλνπλ εμαηξεηηθά αξλεηηθά ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηνλ θόζκν». Δίλαη ε πνίεζε «ηεο απαηζηόδνμεο νπηηθήο» ∙ νη πνηεηέο 

πνπ εθπξνζσπνύλ απηό ην είδνο  «δηαθαηέρνληαη…  από ην πλεύκα παξαθκήο»
7
. 

Δίλαη ε Γεληά ηνπ ’20, ε Υακέλε Γεληά, όπσο νλνκάζηεθε.   

 

Ζ ινγνηερληθή Γεληά ηνπ ’20 

Σνπο πνηεηέο ηνπ ’20, πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη ην πλεύκα ηεο παξαίηεζεο,  δελ ηνπο 

απαζρνινύλ  ηα κεγάια ζέκαηα ηνπ θαηξνύ ηνπο,  νη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

κεηαβνιέο πνπ ζπληεινύληαη «ζηελ Διιάδα ηεο πξνζθπγηάο θαη ησλ ζηξαηησηηθώλ 

θηλεκάησλ» ∙ εθείλνη πξνβάιινπλ  θαη «ηξαγνπδνύλ ηα κηθξά ζπκβάληα… ηα 

αζήκαληα αιιά ζπρλά επώδπλα γεγνλόηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο βίνπ», θαη θαηά 

θαλόλα  «εθθξάδνπλ αηνκηθά ζπλαηζζήκαηα, θπξίσο ηε κειαγρνιία, ηελ αλαζθάιεηα, 

θαη ηελ απαηζηνδνμία ηνπο »
8
. Παξά ηαύηα, «ην αίηεκα πνπ εγείξεηαη… από ηνπο 

πνηεηέο ηνπ 1920» ζηελ νπζία ηνπ δελ είλαη κόλν αηνκηθό αιιά «θνηλσληθό», θαζώο 

λαη κελ νη πνηεηέο απηνί «εζηηάδνπλ ζηα κηθξά θαη επώδπλα ηνπ πξνζσπηθνύ βίνπ, 

αλαηέκλνπλ όκσο  παξάιιεια ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα, … κεηαθέξνπλ κε 

ξεαιηζηηθό ηξόπν ηελ (αζηηθή θπξίσο)  εκπεηξία ηνπο, ζαξθάδνπλ ηηο θαηεζηεκέλεο 

θνηλσληθέο αμίεο.»
9
. «ρεδόλ γηα ην ζύλνιν ησλ λέσλ πνηεηώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’20», όπσο αλαθέξεη ε  Υξ. Νηνπληά, «ζα κπνξνύζαλ λα ηζρύνπλ» «νη παξαηεξήζεηο 

ηνπ Η. Μ. Παλαγησηόπνπινπ (γηα ηελ πνίεζε ηνπ Κώζηα Οπξάλε)»:  ε πνίεζή ηνπ 

έρεη κπνιηαζηεί κε ηηο επηδξάζεηο ησλ "θαηαξακέλσλ", ησλ "άξξσζησλ πνηεηώλ", ησλ 

"παξαθκηαθώλ" ηεο γαιιηθήο πνίεζεο, θαη «λνζεί ηελ αξξώζηηα ηνπ αηώλα, ηελ 

πιήμε, ηελ αλαίηηα λνζηαιγία, ηελ αίζζεζε ηνπ θελνύ»
10

. 

Οη πνηεηέο πνπ δεκηνπξγνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920
11

, «έρνπλ 

επηιεθηηθέο ζπγγέλεηεο κε ηνλ ζπκβνιηζκό, ελώ ηδενινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά» 

βξίζθνληαη θνληά «ζε απηό πνπ πεξηγξάθεηαη σο πλεύκα ηεο παξαθκήο». 

Δπηζεκαίλεηαη, αθόκα, όηη ν όξνο «λενξνκαληηθνί»  δελ ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ηνπο 

πνηεηέο απηνύο
 12

.  Ίδηα ε άπνςε ηνπ Γ. Αξάγε, ν νπνίνο ζεσξεί όηη νη ελ ιόγσ 

πνηεηέο έρνπλ «αλύπαξθηε, ή πνιύ κηθξή ζρέζε κε ηνλ ξνκαληηζκό», θη επίζεο «κηα 

                                                             
7
 Α. Καξηζάθεο, Σν ινγνηερληθό Ζξάθιεην,ό.π, ζ. 93    

8
 Α. Καξηζάθεο, ό.π. 

9
 Α.Καξηζάθεο ,ό.π, ζ.99  

10
 Υξηζηίλα Νηνπληά, «Ζ δεθαεηία ηνπ 1920. Από ηελ πνίεζε ηεο παξαθκήο ζηελ θνηλσληθή 

ακθηζβήηεζε». ην: Γηα κηα ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Πξνηάζεηο 

αλαζπγθξόηεζεο, ζέκαηα θαη ξεύκαηα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζηε κλήκε ηνπ Αιέμαλδξνπ Αξγπξίνπ. 

Ρέζπκλν 20-22 Μαΐνπ 2011, επηκ. Αγγέια Καζηξηλάθε, Αιέμεο Πνιίηεο, Γεκήηξεο Σδηόβαο, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο – Μνπζείν Μπελάθε, Ζξάθιεην 2012, ζ.63  (βι. θαη ζ.63-65). 
11

 Αλαθέξεη ε Υξ. Νηνπληά «Ζ δεθαεηία ηνπ 1920» (παξαζέηνληαο ηηο γλώκεο ησλ Κ. Θ. Γεκαξά θαη 

Λ. Πνιίηε), ό.π.,ζ.62. 
12

 Υξ. Νηνπληά , ό.π.  
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ειεύζεξε θη επηιεθηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ ζπκβνιηζκό», ελώ επηπιένλ ηνπο 

πξνζδίδεη ηα ζηνηρεία «ηεο πξσηνηππίαο θαη ηεο λενηεξηθόηεηαο»
13

. πσο 

ππνζηεξίδεη ν Δπ. Μπαινύκεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ αλαθεξόκαζηε, «ν λέν-

ξνκαληηζκόο, πνπ είλαη  ν παιαηόο ζπκβνιηζκόο αλαβαπηηζκέλνο,  επηθξαηεί ζηνλ 

ρώξν ηεο πνίεζεο θαη ηεο πεδνγξαθίαο
14

.    

Δίλαη ε επνρή όπνπ ηα θνξπθαία νλόκαηα Καβάθεο, Καξπσηάθεο, Λαπαζηώηεο,  

θπξηαξρνύλ,  αιιά θαη πιήζνο αθόκα ινγνηέρλεο ζεκαληηθνί  δεκηνπξγνύλ «κέζα ζην 

ηδενινγηθό-αηζζεηηθό πιαίζην ηεο παξαθκήο», δείρλνληαο, παξάιιεια «ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο ηδέεο ηεο θνηλσληθήο ακθηζβήηεζεο», αιιά θαη γηα ην 

«ζνζηαιηζηηθό όξακα». Σα ρξόληα απηά «ε αθηηλνβνιία ηεο Οθησβξηαλήο 

επαλάζηαζεο είλαη έληνλε ζηνπο πλεπκαηηθνύο θύθινπο» θαη «νη καξμηζηηθέο 

εθδόζεηο πνιιαπιαζηάδνληαη»,  ελώ απνθαιύπηνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο όζνη είλαη 

νπαδνί «ηνπ θνκνπληζηηθνύ νξάκαηνο»
15

. ηε ινγνηερληθή δεκηνπξγία ηεο γεληάο 

απηήο επηθξαηεί ην πλεύκα ηεο παξαθκήο, αλαθέξεη ν Μπαινύκεο, κε ηελ παξνπζία 

δηαλννύκελσλ πνπ ην θαιιηεξγνύλ, παξά ηε ζνζηαιηζηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε, όπσο 

Βάξλαιεο, Π.Πηθξόο, Καλειιήο, Αλζίαο, θ.ά.
16

.  

Αο κελ μερλάκε πσο όιε απηή ηελ πεξίνδνο θπξηαξρεί ν θαξπσηαθηζκόο ∙ ν 

Καξπσηάθεο εγείηαη ηεο γεληάο ησλ πνηεηώλ ηνπ κεζνπνιέκνπ, νη νπνίνη δηεθδηθνύλ 

ην κεξίδην ηνπο «ζηελ πνίεζε ... ηνπ πεζηκηζκνύ, ηεο ακθηζβήηεζεο, ή αθόκα θαη ηεο 

άξλεζεο ησλ θνηλσληθώλ ζπκβάζεσλ», όζα δειαδή  εμέθξαζε θη εθείλνο κε ηελ 

πνίεζή ηνπ
17

. 

 

 Λνγνηερληθή δεκηνπξγία ζην  Ζξάθιεην ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

 

Απηό είλαη ην ινγνηερληθό θιίκα πνπ επηθξαηεί  γεληθόηεξα ζηνλ ειιεληθό ρώξν θαηά 

ηνλ Μεζνπόιεκν ∙ θαη είλαη βέβαηα ε πξσηεύνπζα, θπξίσο, πνπ νδεγεί ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ ηνκέα απηόλ.  Αμηνκλεκόλεπην γεγνλόο ηνπ θαηξνύ είλαη ε επξεία θπθινθνξία 

ησλ πεξηνδηθώλ ζην θέληξν, αιιά θαη ζηελ πεξηθέξεηα
18

, όπνπ ε ινγνηερληθή 

δεκηνπξγία θαη ε θπθινθνξία εληύπσλ είλαη επίζεο αμηόινγε ∙  «εθδνηηθή έθξεμε», ή 

«πεξηνδηθίηηο», ηελ νλνκάδεη ν Ννπκάο
19

.  Να πξνζζέζνπκε όηη ζην Ζξάθιεην ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ ε ινγνηερληθή άλζηζε  θαηαδεηθλύεηαη από ηελ έθδνζε βηβιίσλ 

                                                             
13

 Αλαθέξεηαη ζηε Υξ. Νηνπληά, «Ζ δεθαεηία ηνπ 1920», ό.π., ζ.67   
14

 Δπακεηλώλδαο Μπαινύκεο,  Πεδνγξαθία ηνπ ’20 - Μεζνπόιεκνο,  εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 

1996, ζ.5  
15

 Υξ. Νηνπληά, ό.π., ζ.74-76   
16

 Δπ. Μπαινύκεο, Πεδνγξαθία ηνπ ’20, ό.π., ζ.5 (ζηελ ππνζ.16: Κ.Βεξγόπνπινπ Δζληζκόο θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε, Ζ Διιάδα ζηνλ Μεζνπόιεκν, ζ.201).      
17

 Υξ.Νηνπληά, «Ζ δεθαεηία ηνπ 1920»,ό.π., ζ.80 
18

 Βι. ζρεηηθά: Μπαινύκεο, Πεδνγξαθία ηνπ ’20,ό.π.,ζ.136, θαη Καξηζάθεο, Σν ινγνηερληθό Ζξάθιεην, 

ό.π., ζ. 81-83 
19

 Αλαθέξεηαη ζηνλ Α. Καξηζάθε, ό.π., ζ.81 
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πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο
20

, θαζώο επίζεο θαη από ηελ παξνπζία ησλ ινγνηερληθώλ 

πεξηνδηθώλ ∙ ε πην  αμηνζεκείσηε έθδνζε-γηα ηελ επνρή πνπ κειεηάκε- είλαη ηνπ 

πεξηνδηθνύ Νενειιεληθά Γξάκκαηα
21

, πνπ ζα καο απαζρνιήζεη θαη ζηελ εξγαζία 

απηή. Δλδεηθηηθό ηεο ινγνηερληθήο θίλεζεο είλαη ε θαζηέξσζε θηινινγηθώλ ζειίδσλ 

ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, ελώ επίζεο  νη ληόπηνη ινγνηέρλεο δεκνζηεύνπλ 

ηα (πξσηόιεηα) δεκηνπξγήκαηά ηνπο –θπξίσο πνίεζε– ζηηο θηιόμελεο ζηήιεο 

πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ  ∙ νη εθδόηεο ήηαλ ηδηαίηεξα  ελζαξξπληηθνί πξνο ηνπο 

λένπο δεκηνπξγνύο
22

. Χο επηπιένλ απνδεηθηηθό ηεο ινγνηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο, λα 

ζεκεηώζνπκε θαη ην γεγνλόο όηη θάπνηεο από ηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο επηιέγνπλ σο 

ραξαθηεξηζκό – δίπια ζηνλ ηίηιν ηνπο–  ην  επίζεην θηινινγηθή: π.ρ. ε Διεπζέξα 

θέςηο, Νέα Δθεκεξίο. Αμίδεη, αθόκα, λα αλαθέξνπκε ηελ άλζηζε πνπ γλώξηζαλ ζην 

Ζξάθιεην ηνπ Μεζνπνιέκνπ νη ινγνηερληθέο ζπληξνθηέο, νη πλεπκαηηθνί ζύιινγνη: 

Studio, Καιιηηερληθή πληξνθηά, Πλεπκαηηθή Κνηλόηεο…
23

. 

 Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε πλεπκαηηθή θίλεζε ηνπ Ζξαθιείνπ  «πξνθαιεί 

ζαπκαζκό ζηνπο ινγνηερληθνύο θύθινπο ησλ Αζελώλ»
24

. Έηζη, νξίδνληαο ην 

πλεπκαηηθό πεξηβάιινλ ηνπ κεζνπνιεκηθνύ Ζξαθιείνπ, ζθηαγξαθνύκε θαη ηηο 

πξνζιακβάλνπζεο ηνπ λεαξνύ Κ. Φξαγθνύιε, ηηο νπνίεο κεηνπζηώλεη ζην  πξώην ηνπ 

πνηεηηθό έξγν ζηα 1930.  

 

Ζ έθδνζε ηεο  πνηεηηθήο ζπιινγήο Μ’ ανοιχτά υτερά 

 

Ο Κσζηήο Φξαγθνύιεο ηππώλεη ηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή ζηελ Αζήλα, όπνπ 

κεηνηθεί ην 1930 γηα βηνπνξηζηηθνύο ιόγνπο. Καζώο είρε ήδε απνθηήζεη επαξθή 

εκπεηξία ζηελ ηππνγξαθηθή ηέρλε, βξήθε δνπιεηά ζην ηππνγξαθείν ηεο «Ννκηθήο» ∙ 

εθεί ζηνηρεηνζέηεζε θαη ηύπσζε ν ίδηνο ην πνηεηηθό έξγν ηνπ, ελώ ν εξγνδόηεο ηνπ, ν 

                                                             
20

 Γηα ηηο εθδόζεηο βηβιίσλ ζην Ζξάθιεην, βι. Δπγ. Λαγνπδάθε, «Ζ  πλεπκαηηθή δσή ζην Ζξάθιεην 

ζηα 1930-1940- πιεξνθνξίεο από ηνλ ηύπν ηεο επνρήο», Παιίκςεζηνλ, η. 21-22, 2006-2007, ζ. 99-104.  
21

 Γηα ηε ζεκαζία γεληθόηεξα ησλ επαξρηαθώλ απηώλ πεξηνδηθώλ βι. Λ.Βαξειάο, «Σν κεζνπνιεκηθό 

επαξρηαθό ινγνηερληθό θαη εκηινγνηερληθό πεξηνδηθό (1919-1940)»,ζ.285, ζην Ο ειιεληθόο ηύπνο 

1784 σο ζήκεξα, Ηζηνξηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ, 

Αζήλα, 23-25 Μαΐνπ 2002, Δπηκ. Λνπθία Γξνύιηα, Έθδνζε: Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ Δξεπλώλ / 

Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, Αζήλα 2005, ζηελ ει. δηεύζπλζε http://helios-

eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/14015  
22

 Αλαθέξεη ε Δπγ. Λαγνπδάθε, «Ζ  πλεπκαηηθή δσή ζην Ζξάθιεην», ό.π.,ζ.103-104.  Σν άξζξν ηεο 

αλαθέξεηαη ζηα 1930-1940, όκσο ηέηνηεο δεκνζηεύζεηο ππάξρνπλ από λσξίηεξα (όπσο ζα δνύκε ζηε 

ζπλέρεηα-π.ρ. ζηα 1924, ε ζηήιε ηνπ Βει. Φξέξε ζηε Νέα Δθεκεξίδα).,  
23

 Γηα ηηο πλεπκαηηθέο ζπληξνθηέο, βι. Δπγελία Λαγνπδάθε, «Ζ  πλεπκαηηθή δσή», ό.π., ζ. 94-95, 

98,106- 107, θαζώο θαη Α.Καξηζάθεο, Σν ινγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π., ζ.50-52, 68-70. 
24

 Δπγ. Λαγνπδάθε, «Ζ  πλεπκαηηθή δσή», ό.π., ζ.105-106.  Ζ παξαηήξεζή ηεο αλαθέξεηαη ζηα 1936 

(δεο ππνζεκ. 118), όκσο, όπσο απνδεηθλύεη ν Άξεο Γηθηαίνο, ε θίλεζε απηή είρε μεθηλήζεη από πνιύ 

λσξίηεξα (1909), βι. Άξεο Γηθηαίνο «Ζ πλεπκαηηθή δσή θαη ην Ζξάθιεην Κξήηεο», Νέα Δζηία,  

η.20
νο

,15-11-1936,η.239,ζ.1591-92. Γηα ην ίδην ζέκα βι. επηπιένλ θαη: Γεκ.Υ. άββαο, 

«Πξνπνιεκηθά... ε πλεπκαηηθή δσή ζην Ζξάθιεην», Παηξίο, 28/1/ 2019, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε :  

https://www.patris.gr/2019/01/28/propolemika-i-pneymatiki-zoi-sto-irakleio/ . 

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/14015
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/14015
https://www.patris.gr/2019/01/28/propolemika-i-pneymatiki-zoi-sto-irakleio/
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Πέηξνο Βεξγηαλίηεο, δελ πήξε θακία ακνηβή γηα ηελ έθδνζε, όπσο αλαθέξεη ν 

πνηεηήο ζηελ πξώηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ηνπ
25

.  

Σν πξώην απηό ινγνηερληθό δεκηνύξγεκα ηνπ λεαξνύ Φξαγθνύιε δελ είρε ηύρε, 

θαζώο έπεζε ζύκα ηεο ινγνθξηζίαο ηεο επνρήο, όπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο:   

«ια ηα αληίηππα ηεο πξώηεο έθδνζεο θαηαζηξάθεθαλ ακέζσο κε ηελ θπθινθνξία 

ηνπ βηβιίνπ, αθνύ ε ινγνθξηζία ηεο επνρήο ζεώξεζε νξηζκέλνπο ζηίρνπο ζαλ 

ππνλνκεπηηθά κελύκαηα θαηά ηνπ θαζεζηώηνο»
26

.  Γλσξίδνπκε όηη ζηα 1929 είρε 

ςεθηζηεί ν Νόκνο 4229 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο 

θαη πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηώλ ησλ πνιηηώλ», ην ιεγόκελν Ηδηώλπκν αδίθεκα, ην 

νπνίν πξνέβιεπε ηε δίσμε πνιηηώλ όρη κόλν γηα πξάμεηο, αιιά θαη γηα ηηο ηδέεο πνπ 

πξέζβεπαλ ∙ ζηελ νπζία απνηεινύζε αδίθεκα ην λα έρεη θάπνηνο αξηζηεξέο ηδέεο
27

. 

ην πιαίζην απηό εληάζεθαλ νη δηώμεηο θαηά ησλ αξηζηεξώλ: νπαδνί ηνπ 

θνκνπληζκνύ, ηνπ ζνζηαιηζκνύ, αθόκα θαη ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο, 

ζπλδηθαιηζηέο, εξγαηηθά ζσκαηεία, κπήθαλ ζην ζηόραζηξν ησλ αξρώλ εμνπζίαο
28

. 

πσο αλαθέξεη ε Υξ. Νηνπληά, «κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ηδηώλπκνπ ην 1929, νη 

δηαλννύκελνη πνπ εθθξάδνπλ ηδέεο θαηά ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο θηλδπλεύνπλ λα 

ζπιιεθζνύλ»
29

.  Ή θαη λα θαηαζηξαθνύλ ηα αληίηππα ηνπ πνηεηηθνύ βηβιίνπ ηνπο, ζα 

πξνζζέηακε...   

Με ηνλ ηξόπν απηό θξόληηζαλ θάπνηνη «λα θόςνπλ ηα θηεξά» ηνπ λεαξνύ πνηεηή, 

όπσο ν ίδηνο ζπλήζηδε λα ιέεη, όηαλ αλαθεξόηαλ ζην ζέκα απηό. Παξά ηαύηα,  ν 

Φξαγθνύιεο δηέζσζε ην  βηβιίν ηνπ, θαη κάιηζηα πξόιαβε λα δηαλείκεη θάπνηα 

αληίηππα ζην πεξηβάιινλ ηνπ: ζηηο 31 -12-1931 δσξίδεη ηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή ζε 

θάπνηα γλσζηή ηνπ, γξάθνληάο ηεο,  κάιηζηα, κηα ελδηαθέξνπζα αθηέξσζε.   

Έηζη, ιόγσ ησλ (πνιηηηθώλ) ζπλζεθώλ ηεο επνρήο, ε πξώηε πνηεηηθή απόπεηξα ηνπ 

λεαξνύ Φξαγθνύιε έκεηλε ζηελ αθάλεηα ∙  ν  πνηεηήο, εβδνκήληα δύν ρξόληα κεηά –

ην 2002–  απνθαζίδεη λα πξνρσξήζεη ζηελ επαλέθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ, δηαηεξώληαο 

ηε κνξθή θαη ηελ νξζνγξαθία ηεο πξώηεο έθδνζεο
30

. Γεκνζηεύεη κάιηζηα θη έλα 

πνίεκα πνπ δελ ππήξρε ζηελ έθδνζε ηνπ ’30 ∙ ην  ηηηινθνξεί  « ..Καη πέξαζαλ 72 

ρξόληα». Ο Φξαγθνύιεο, ληώζνληαο, πξνθαλώο, ηελ αλάγθε λα "ζπζηήζεη" ην έξγν 

ηνπ ζηνλ αλαγλώζηε, κε ην πνίεκα απηό θάλεη κηα ζύλνςε θη έλαλ απνινγηζκό γηα 

όια εθείλα ηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ πνπ πέξαζαλ γνξγά, «κε θνύξηα», όπσο αλαθέξεη. 

                                                             
25

«Δζηνηρεηνζεηήζε θ’ εηππώζε από ηνλ ίδην ην ζπγγξαθέα ζην ηππνγξαθείν ηεο "Ννκηθήο" ηνπ 

θ.Πέηξνπ Βεξγηαλίηε πνπ δελ δέρηεθε θακκηά ακνηβή γη’ απηό» (ε νξζνγξαθία ηνπ πξσηόηππνπ).   
26

 Αλαγξάθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζειίδα ηεο  β΄ έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ.   
27

 Μαξθέηνο πύξνο, «Ζ  Αξηζηεξά ζηνλ Μεζνπόιεκν», ζ.392-479, ζην: Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, 

Νεώηεξνο Διιεληζκόο 1910-1940,  η.12, εθδ. Γνκή, ζ.456-457.   
28

 .π. (Υαξαθηεξηζηηθό γηα ηελ έθηαζε πνπ είραλ πξνζιάβεη νη δηώμεηο απηέο, ην γεγνλόο όηη «ζηελ 

ηξηεηία κεηά ην 1929 θπιαθίζηεθαλ κε ην Ηδηώλπκν πεξί ηηο δώδεθα ρηιηάδεο  άηνκα…», Μαξθέηνο, 

«Ζ  Αξηζηεξά ζηνλ Μεζνπόιεκν», ό.π.,ζ.457) 
29

 Υξ. Νηνπληά, Λνγνηερλία θαη πνιηηηθή, ό.π.,ζ.179 
30

ηελ πξνηειεπηαία ζειίδα ηεο επαλέθδνζεο αλαθέξεηαη: «Ζ αλά ρείξαο πνηεηηθή πιινγή 

αλαηππώλεηαη κε θαζπζηέξεζε 72 ρξόλσλ κε δηαηήξεζε ηεο αξρηθήο νξζνγξαθίαο θαη ηε 

ζειηδνπνίεζε πνπ, σο ηππνγξάθνο, επέιεμε ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ην 1930» (ηελ παξνύζα εξγαζία, 

θαηά ηελ παξάζεζε ησλ ζηίρσλ ηεο ζπιινγήο, αθνινπζείηαη ε ζύγρξνλε νξζνγξαθία). 
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Δπηπιένλ, αλαξσηηέηαη αλ έγηλε ή όρη πνηεηήο, αθήλνληαο  αλαπάληεην  ην εξώηεκα 

πνπ δηαηππώλεη.    

 

Σα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο  

 

Ζ πνηεηηθή ζπιινγή Μ’ αλνηρηά θηεξά
31

 πεξηέρεη ηξηάληα ηξία (33) ιπξηθά πνηήκαηα,  

γξακκέλα όια ζε νκνηνθαηάιεθην ζηίρν. Μηθξά, θαηά θαλόλα, ηα πνηήκαηα, 

εθηείλνληαη (θαηά κέζν όξν) από 16 σο 32 ζηίρνπο ην θαζέλα, ελώ ππάξρνπλ θαη δύν 

νιηγόζηηρα πνηήκαηα (κε 6 θαη 9 ζηίρνπο). Δίλαη νξγαλσκέλα ζε ζηξνθέο, ηεηξάζηηρεο 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, θάπνηε θαη πεληάζηηρεο, ή κεγαιύηεξεο. Σν κέηξν πνηθίιεη: 

άιινηε είλαη δεθαπεληαζύιιαβν, ελδεθαζύιιαβν, ή ελλεαζύιιαβν, αθόκα θαη 

δεθαεμαζύιιαβν. πρλά, κέζα ζην ίδην πνίεκα ζπλαληώληαη δηαθνξεηηθά κέηξα: π.ρ. 

νθηαζύιιαβνη ζηίρνη ελαιιάζζνληαη κε επηαζύιιαβνπο
32

, ή ελδεθαζύιιαβνο κε 

δεθαεμαζύιιαβν
33

. Ζ νκνηνθαηαιεμία άιινηε είλαη πιερηή, ή δεπγαξσηή, είηε θαη 

κεηθηή. Γεληθά, ηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο ηνπ Φξαγθνύιε «αθνινπζνύλ «ηνπο 

παξαδνζηαθνύο θαλόλεο ηεο κεηξηθήο»
34

, όπσο απαηηνύζε ε επνρή.  Πξάγκαηη, ζηνλ 

πεξηνδηθό θαη εκεξήζην ηύπν παξαηεξνύκε όηη ηα πνηήκαηα πνπ δεκνζηεύνληαη 

αθνινπζνύλ ηνπο ίδηνπο ηύπνπο ηεο κεηξηθήο, ελώ ππάξρεη επίζεο πξνηίκεζε ζην 

ζύληνκν πνίεκα. 

 Έληαμε ηνπ έξγνπ 

 

 Σν λεαληθό απηό πνηεηηθό έξγν ηνπ Φξαγθνύιε εληάζζεηαη γεληθόηεξα ζην πλεύκα 

ηνπ λενζπκβνιηζκνύ, ηνπ νπνίνπ θπξίαξρα ζηνηρεία είλαη ε θπγή πξνο ηα πεξαζκέλα 

θαη ε κειαγρνιηθή, λνζηαιγηθή δηάζεζε. Κηλείηαη ζην «θιίκα ηεο λενξνκαληηθήο θαη 

νπηνπηθήο λνζηαιγίαο», ραξαθηεξίδεηαη από «κνπζηθό ηόλν» θαη «ήπην ιπξηζκό»
35

 

Δηδηθόηεξα, ε εηθόλα, πνπ έρεη θπξίαξρν ξόιν ζε νιόθιεξε ηε ζπιινγή, ιεηηνπξγεί 

σο ζπκβνιηζηηθό ζηνηρείν, αληηθαηνπηξίδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ 

πνηεηηθνύ πξνζώπνπ.  

Σα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο αθνινπζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λενξνκαληηθώλ-

ζπκβνιηζηώλ: «ην ζεκαληηθόηεξν… γλώξηζκα» ηνπο είλαη όηη ηε ιέμε ηνπο ηε 

δηαιέγνπλ κε θύξην ζθνπό λα εθθξάδεη ην ζπλαίζζεκα θαη ηνλ ςπρηζκό ηνπο. Άιια 

ζηνηρεία, ν «απεξηόξηζηνο …θη αλαιινίσηνο ηδαληζκόο» ηνπο,  «ξέκβε, αλία, πίθξα, 

ζιίςε, απόγλσζε, θαη πξώηα… θαη πάλσ απ’ όια: ε λνζηαιγία» 
36

.     

                                                             
31

 Κσζηή . Φξαγθνύιε, Μ’ αλνηρηά θηεξά, Αζήλα 1930, Σππνγξαθείν «Ννκηθήο» Π.Βεξγηαλίηε,  β΄ 

έθδνζε, Ζξάθιεην 2002. 
32

 ηηο ζ.9-10 ηεο ζπιινγήο 
33

 ηηο ζ.42-43 
34

 Καξηζάθεο, Σν Λνγνηερληθό Ζξάθιεην,ό.π., ζ.102 
35

 Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξσλ, Παξίζεο Ησάλλεο, Παξίζεο Νηθήηαο, Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα 2004, 

ζ.178 
36

 Γεκ.Γξ. Σζάθσλα, Λνγνηερλία θαη θνηλσλία ζην Μεζνπόιεκν, Ηζηνξία ηεο Νεόηεξεο Διιεληθήο 

Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηθήο Κνηλσλίαο -Σν Κξίζηκν Δίθνζη κε Σξηάληα, Κάθηνο, ρ.ρ., ζ.152. 
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Θεκαηηθέο ηωλ πνηεκάηωλ  

 

Ζ ζεκαηηθή ησλ πνηεκάησλ ηεο ζπιινγήο πνηθίιιεη ∙ θπξηαξρεί ην πξόζσπν θαη ν 

εζσηεξηθόο ηνπ θόζκνο, κε ηα ζπλαηζζήκαηά πνπ ηνλ βαζαλίδνπλ:   πόλνο, απώιεηα,  

καηαίσζε, δηάςεπζε, απειπηζία… Αθόκα,  ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ πνηεηή είλαη 

ε θύζε θαη ην πεξηβάιινλ  (απνθιεηζηηθά ν εμσηεξηθόο ρώξνο),  ην ρσξηό θαη ν 

γελέζιηνο ηόπνο, θαζώο θαη ε ζύγρξνλε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα,  

ελώ κεγάιν κεξίδην έρεη θαη  ν παληαρνύ παξώλ έξσηαο, αιιά θαη ε ειπίδα.  Αξθεηά 

από ηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο  είλαη απηνβηνγξαθηθά, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζηε 

ζπλέρεηα.  

 Οη θύξηνη άμνλεο πνπ ζπλέρνπλ ηελ πξώηκε πνηεηηθή ηνπ Κ.Φξαγθνύιε είλαη  ε 

λνζηαιγία, ν πόζνο θαη ε ειπίδα κηαο θαιύηεξεο δσήο,  θαζώο θαη ε θπζηνιαηξία. 

Δπηκέξνπο ζηνηρεία πνπ αλαδύνληαη είλαη ε καηαίσζε, ε απνπζία, ε απέιπηδε ζηάζε 

δσήο, πνπ όκσο επηζθηάδνληαη από ηνπο βαζηθνύο άμνλεο, νη νπνίνη θαη νξίδνπλ ηελ 

θαηεύζπλζε. 

 

Σν κνηίβν πνπ δηαηξέρεη ζρεδόλ νιόθιεξε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή, εθθξαδόκελν κε 

πιείζηνπο ηξόπνπο, είλαη ε  λνζηαιγία. πρλά ν πνηεηήο ηε ζπλδέεη κε ηελ παηξίδα, 

ηνλ γελέζιην ηόπν θαη ηελ επηζπκία ηνπ λόζηνπ ∙ ε απνκάθξπλζε από ην αγαπεκέλν 

ρσξηό, γεγνλόο πνπ ζιίβεη ην πνηεηηθό ππνθείκελν θαη ην θάλεη λα βηώλεη έλα πηθξό 

ζπλαίζζεκα  λνζηαιγίαο, είλαη θνηλό ζηνηρείν  ζηα πνηήκαηα  "Δζπέξα"37
,  "Υσξηό 

κνπ"38
, "Πόζεο θνξέο"39

. Κη ελώ ε ιαρηάξα ηνπ λόζηνπ ηνλ θαηαθιύδεη, ε ειπίδα ηεο 

επηζηξνθήο απνβαίλεη κάηαηε.  

Άιινηε, ε λνζηαιγία  ηνπ πνηεηηθνύ πξνζώπνπ ζπλδέεηαη κε ηηο εηθόλεο αγαπεκέλσλ 

ηόπσλ  ησλ παηδηθώλ ρξόλσλ:  

«Θάιαζζα ζε πεζύκεζα θαη πάιη  

κε ηε ξερή ζνπ εθείλελ ακκνπδηά…»
40

.   

Αιιά θαη ην ζπίηη ηνπ, ε γεηηνληά όπνπ ην πνηεηηθό πξόζσπν κεγάισζε, θαζώο θαη ε  

κηθξνύια αγάπε ησλ παηδηθώλ ρξόλσλ, ε «θαιή γεηηνλνπνύια»
41

, είλαη εηθόλεο ηνπ 

κπαινύ ηνπ αλεμίηεια  ραξαγκέλεο ∙ επηπιένλ, ηα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε ηελ 

αίζζεζε ηεο απώιεηαο ησλ παηδηθώλ ρξόλσλ, ησλ ηόπσλ θαη ησλ νλείξσλ, θαζώο θαη 

κηαο -αλεθπιήξσηεο-  επηζπκίαο λόζηνπ:  

«…ηα νξάκαηά κνπ ηα ρξπζά,  

ηα παηδηθά ηα εθεβηθά …  

πνπ ’πιαζα- κα κνύ ηα ’πεξε  

η’ αγέξη πνπ ζηγνθπζά…».  

Ζ ζιίςε ηεο απώιεηαο ηνλ νδεγεί λα αλαθσλήζεη: 

                                                             
37

 ζ.20 (Οη ηίηινη θαη νη αξηζκνί παξαπέκπνπλ ζηα πνηήκαηα θαη ηηο ζειίδεο ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο 

Μ’ Αλνηρηά θηεξά) 
38

 ζ.33 
39

 ζ.65 
40

 Πνίεκα "Θάιαζζα", ζ.48  
41

"Καιύβη κνπ", ζ.28   
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 «σ, λα γπξίδαλε μαλά πίζσ ηα ρξόληα εθείλα…»
42

.  

Παξνπζηάδεηαη σο αζεξάπεπηα λνζηαιγόο:   

«έξρνκαη πίζσ κε ην λνπ ζηελ αθξηβή ζνπ ηε γσληά 

ζηνλ ίζθην ζνπ ζπηηάθη κνπ γιπθά λα μαπνζηάζσ,  

έξρνκαη πίζσ λνζηαιγόο θαη ζηε κηθξή ζνπ γεηηνληά  

ζ’ αλαδεηώ κηθξνύια κνπ ζθηρηά λα ζ’ αγθαιηάζσ»
43

.   

ην πνίεκα "Με κηαλ ειπίδα"44
, ε λνζηαιγία  ηνπ πνηεηηθνύ πξνζώπνπ  ζπλδέεηαη κε 

ηελ (πξώηε ηνπ) αγάπε πνπ άθεζε πίζσ ζην αγαπεκέλν ρσξηό, θαη ηαπηόρξνλα, κε 

ηελ ειπίδα ηνπ λόζηνπ, ν νπνίνο ζεσξεί όηη ζα ιεηηνπξγήζεη σο ζεξαπεία ηνπ πόλνπ 

ηνπ:  

«Με κηαλ ειπίδα κόλν δσ κέζα ζην γαιελό  

η’ απάλεκν ιηκάλη ηνπο
45

 λα ’ξζσ γιπθά λ’ αξάμσ  

νη πίθξεο κνπ θη νη παηδεκνί λα βξνύλε ηειεησκό…».  

Ζ λνζηαιγία ηνπ πνηεηηθνύ πξνζώπνπ, ζα ιέγακε όηη, απνηειεί έλαλ θνηλό ηόπν θαη 

ηξόπν έθθξαζεο, πνπ απεηθνλίδεη θπξίσο «ηε λνζηαιγία ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο» 

όπσο αλαθέξεη ε Α. Καζηξηλάθε  ∙ εθθξάδεηαη κε ηελ θαηαθπγή ζηε γελέζιηα γε, ε 

νπνία πξνζθέξεη γαιήλε, «απιόηε», θαη απνκάθξπλζε «από ηα βάζαλα ηνπ 

ζύγρξνλνπ θόζκνπ»
46

.  

 

Σν ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο, ην νπνίν δηαπνηίδεη ηα πεξηζζόηεξα από ηα πνηήκαηα ηεο 

ζπιινγήο, παξαηεξνύκε όηη δηαπιέθεηαη  αμερώξηζηα κε ην ζηνηρείν ηεο απώιεηαο.   

ια  ηα λνζηαιγηθά ζπλαηζζήκαηα  ζηε ζπιινγή δηαθξίλνληαη ζπλδεδεκέλα θαη κε 

θάπνηα απώιεηα ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ:  ηεο αγάπεο, ηνπ ρσξηνύ, ηνπ ζπηηηνύ, 

ησλ νλείξσλ...   ηα πνηήκαηα  "Δζπέξα", "Υσξηό κνπ", "Πόζεο θνξέο", θπξηαξρεί  ε 

απώιεηα ηνπ ρσξηνύ-γελέζιηνπ ηόπνπ, ζην "Καιύβη κνπ", ε απώιεηα ηνπ ζπηηηνύ πνπ 

γελλήζεθε ην πνηεηηθό πξόζσπν θαη ηεο πξώηεο ηνπ -παηδηθήο- αγάπεο. ηα 

πνηήκαηα "Θάιαζζα",  "Πόζεο θνξέο", "Δρηόληδε"47
, αλαδεηθλύεηαη ε  απώιεηα ησλ 

παηδηθώλ ρξόλσλ, ησλ νλείξσλ θαη ησλ επηζπκηώλ, ελώ ζην ηειεπηαίν,  επηπιένλ, 

απαζρνιεί ε απώιεηα ησλ αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παηδηθή 

ειηθία. ηα πξναλαθεξόκελα πνηήκαηα, πνπ ζαθώο είλαη απηνβηνγξαθηθά, θαληάδεη  

αλαπόθεπθηε ε λνζηαιγία  ηνπ πνηεηή  γηα ηνλ «κηθξό», ρακέλν πηα  

«παξάδεηζό»
48

ηνπ, θαζώο ήδε είραλ  πεξάζεη δέθα ρξόληα από ηνλ μεληηεκό ηνπ. 

 

ηε ζεκαηηθή ηεο αγάπεο θαη ηνπ έξσηα εληάζζνληαη αξθεηά πνηήκαηα ∙  όια 

ζπλδένληαη κε ηελ απώιεηα ή ηε κε πξαγκάησζε ηεο αγάπεο, γεγνλόο  πνπ νδεγεί ην 

πνηεηηθό ππνθείκελν ζηε ζιίςε, ηνλ πόλν θαη ηελ απειπηζία. ην πνίεκα  

                                                             
42

  "Καιύβη κνπ" 
43

 ό.π. 
44

 ζ.60   
45

 Δλλνεί ησλ καηηώλ ηεο αγαπεκέλεο. 
46

 Αγγέια Καζηξηλάθε, Ζ θσλή ηνπ γελέζιηνπ ηόπνπ-Μειέηεο γηα ηελ ειιεληθή πεδνγξαθία ηνπ 20νύ 

αηώλα, εθδ.Πόιηο, Αζήλα 1997, ζ.144 
47

 ζ.48,65,61, αληίζηνηρα 
48

 "Πόζεο θνξέο",ζ.65 
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"Έγλνηεο"
49

, ε απνπζία ηεο αγαπεκέλεο  ηζνδπλακεί κε ηελ απώιεηα  ηεο ραξάο, όπσο 

δειώλεη κε θξάζεηο πξνζεθηηθά δηαιεγκέλεο ν πνηεηήο: βξαδηά ζιηκκέλε, -έρεη πηα 

ζθνηεηληάζεη-, ν δξόκνο … έθξαμε από η’ αγθάζηα, -ηα πνπιηά ζσπάζαλε-, έλα καραίξη 

δίθνπν.    

ην πνίεκα  "Σν βξάδπ εθείλν"50
 ε αλάκλεζε ηεο αγάπεο πνπ ράζεθε δίλεη ηελ 

αίζζεζε ηεο απώιεηαο ηεο επηπρίαο θαη ηεο γιύθαο  από ηε δσή ηνπ πνηεηηθνύ 

πξνζώπνπ:  

«Ήηαλ γιπθό θείλν ην βξάδπ…  […]  

Έπεθηε ε λύρηα γύξσζέ καο  

ελώ κε πήξεο ζηελ αγθάιε 

 κε ηέηνηα ζέξκε όζν άιιε… […] 

θαη κνπ ’πεο ιόγηα … […] 

Λόγηα πνπ κέζα ζην ιαγθάδη  

αξγνμππλήζαλ ηε γαιήλε…»
51

. 

 

Γηα ηνλ λεαξό πνηεηή ε αγάπε είλαη γιύθα, ζέξκε, γαιήλε ∙ θη αθόκα, ιεηηνπξγεί σο 

αληίδνην ζηηο ζιίςεηο ηεο δσήο θαη ζηα ρηππήκαηα ηεο κνίξαο  πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ 

αγαπεκέλε
52

:  

«πνηνη θαεκνί ζαλ ηύξαλλνη παίξλνπλ ην γιπθό 

η’ όκνξθν ην ρξώκα ζνπ …  

πνηνο θξπθόο ζεξίδεη ζνπ ινγηζκόο ηε ράξε;»   

Πηζηεύεη πσο ν έξσηάο ηνπ κπνξεί λα γίλεη παπζίιππνλ, πεγή επηπρίαο θαη ειπίδαο 

γηα ηνπο δπν πνπ αγαπηνύληαη θαη λα ηνπο αλνίμεη ηνπο νξίδνληεο, λα ηνπο ραξίζεη ηελ 

πξννπηηθή γηα κηα λέα δσή :  

«…λα γελεί ε αγάπε κνπ πην πνιύ κεγάιε 

λα ζε θξύςεη νιόηεια ζη’ άζπξα ηεο θηεξά 

 λα δηαβνύλ νη πίθξεο ζνπ 

 λα ζαξξέςεηο πάιη!...»
53

.   

ην πνίεκα "Σα κάηηα ζνπ"54
 ζύκβνιν ηεο αγάπεο γίλνληαη ηα κάηηα θαη ηα δάθξπα  ∙ 

θη ελώ αξρηθά (ζηηο ηξεηο πξώηεο ζηξνθέο ηνπ  πνηήκαηνο) ε αγαπεκέλε θιαίεη από 

έξσηα, ζηε ζπλέρεηα,  ε δηαθαηλόκελε απώιεηα ηεο αγάπεο θαη ησλ νλείξσλ  ηελ 

νδεγεί ζηνλ πόλν, θαη ηα κάηηα ηεο θιαίλε ηελ απνπζία απηή:   

«…θιαίλε, 

γηα ηα γιπθά καο όλεηξα πνπ ζβήζαλε…».  

 

Ξαλά ε ρακέλε αγάπε, ζην πνίεκα  "Μέζα ζηε λύρηα"55
, νδεγεί ην πνηεηηθό 

ππνθείκελν  ζηνλ πόλν θαη ην θιάκα ∙ κόλν πνπ ηώξα ε απώιεηα απηή ηαπηίδεηαη  θαη 

κε ηελ απώιεηα ηνπ ρσξηνύ ηνπ, ησλ νλείξσλ ηνπ, θαη όισλ ησλ πεξαζκέλσλ, ηα 
                                                             
49

 ζ.24 
50

 ζ.35 
51

 "Σν βξάδπ εθείλν",ζ.35 
52

 "Πεο κνπ πνηνο", ζ.13 
53

 ό.π. 
54

 ζ.46   
55

 ζ.30 
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νπνία ηξνθνδνηνύζαλ θαη δηαηεξνύζαλ δσληαλά ηα όλεηξα θαη ηελ ειπίδα ηνπ ζηε 

ζθιεξή  μεληηηά:     

«Ήιπηδα λα ζε βξσ μαλά γπξλώληαο,  

απ’ ηα καθξηά πνπ κ’ έδησμελ ε Μνίξα 

ζε κηαλ εμνξία επίπνλε θαη ζηείξα… […]  

ην πνξηνκάγνπιν ζαλ πξηλ λα ζηέθεηο 

όπσο παιηά λα ’ξζσ πάιη ζηκά ζνπ…»    

 

πρλό, επίζεο, παξνπζηάδεηαη ζηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο ην κνηίβν ηνπ πόλνπ, πνπ 

θιηκαθώλεηαη σο ηελ απειπηζία ∙ νη ζπκθνξέο θαη νη δπζηπρίεο ηεο δσήο πνπ 

ζπζζσξεύνληαη πάλσ ζηνπο αδηθεκέλνπο ηεο κνίξαο, θάλνπλ ην πνηεηηθό ππνθείκελν 

λα πάζρεη, λα ζιίβεηαη:  

«Πνηνη θαεκνί ζαλ ηύξαλλνη παίξλνπλ ην γιπθό  

η’ όκνξθν ην ρξώκα ζνπ, πνηνη ηξαλνί θνπξζάξνη  

θιέθηνπλε ην γέιην ζνπ ην θξπζηαιιηθό…»
56

.  

Καηά θαλόλα,  ν πόλνο αλήθεη ζηελ αγαπεκέλε, ζην γπλαηθείν πξόζσπν ∙ εθείλε είλαη 

πνπ πάζρεη από ηα παζήκαηα ηεο δσήο  θαη ν πνηεηήο ηε ζπκπνλεί, ζπκπάζρεη θαη 

πξνζδνθά λα  ηε ιπηξώζεη από ηνλ πόλν ηεο κε ηελ αγάπε ηνπ:  

«Ση ’ρνπλε ηα κάηηα ζνπ θάζε βξαδηλό  

πνην πηθξό παξάπνλν θάλεη ηα λα θιαίλε...» […] 

«…πνηα ζιηκκέλε ζύκεζε-πεο κνπ ην θεξά-  

ζε καξαίλεη αγάπε κνπ ζην ζακπό ην δείιη;» […] 

«Πεο κνπ  πνηνο ζνπ ηξύγεζελ έηζη ηε ραξά  

λα γελεί ε αγάπε κνπ πην πνιύ κεγάιε  

λα ζε θξύςεη νιόηεια ζη’ άζπξα ηεο θηεξά  

λα δηαβνύλ νη πίθξεο ζνπ λα ζαξξέςεηο πάιη!...»
57

.  

 

Δμαίξεζε απνηεινύλ  ηα πνηήκαηα "Δδήιεςα" θαη "Μηαλ ειπίδα", όπνπ εδώ πάζρεη ην 

ίδην ην πνηεηηθό ππνθείκελν, ην νπνίν  κηιάεη ζε πξώην πξόζσπν:  

«νη πίθξεο κνπ θη νη παηδεκνί λα βξνύλε ηειεησκό…»
58

, θαη  

«…είδα πσο ζηνπο θαεκνύο δελ είρα όκνην 

ζηελ πίθξα κνπ γηα ζύληξνθν θαλέλα»
59

.  

ηα παξαπάλσ πνηήκαηα, ην κνηίβν ηνπ πόλνπ δηαθξίλεηαη ζπλπθαζκέλν κε ηνλ 

έξσηα, κε ηελ αγάπε θαη ηνλ πόλν ηεο ή κε ην ίδην ην αγαπώκελν πξόζσπν, ηνπ 

νπνίνπ ηελ απώιεηα-ρσξηζκό βηώλεη ην  πνηεηηθό ππνθείκελν ∙ ζην πνίεκα  "Με κηαλ 

ειπίδα"60
 ε απνκάθξπλζε από ηελ «θαιή, κηθξνύια» αγαπεκέλε, πνπ επήιζε ιόγσ 

ηεο μεληηηάο, πξνθαιεί ηνλ «αδηάθνπν θιαεκό» ζην πνηεηηθό πξόζσπν.    

Μηα αηκόζθαηξα πόλνπ θαη πίθξαο, πνπ ζπλάδεη κε ην πνηεηηθό θιίκα ηεο επνρήο, 

δηαρέεηαη ζηα πνηήκαηα απηά ∙ ην πνηεηηθό ππνθείκελν ππνθέξεη θαη αηηία δελ είλαη 

                                                             
56

 "Πεο κνπ πνηνο",ζ.13 
57

 ό.π. 
58

 "Με κηαλ ειπίδα",ζ.60 
59

 "Δδήιεςα",ζ.31 
60

 ζ.60   
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κόλν ηα πάζε θη  νη ζπκθνξέο ηεο δσήο, αιιά θαη ε κνίξα ∙ όιεο νη ζπλζήθεο ηνύ 

είλαη ελάληηεο, ην θαηαηξύρνπλ, ηνύ αθαλίδνπλ ηα όλεηξα  θαη ην ιηώλνπλ. πρλά απηά 

ζπκβαίλνπλ ιόγσ ηεο απώιεηαο ηνπ αγαπεκέλνπ/αγαπεκέλεο ∙ ζην πνίεκα "Μηα 

θιόγα"
61

 ε ειπίδα ηνπ γπξηζκνύ έζβεζε ιόγσ ηνπ πνιύ θαηξνύ πνπ πέξαζε, θη απηό 

πόηηζε πίθξεο ηελ αγαπεκέλε: 

«Αρ! ηέηνηαλ ώξα επηζηξνθήο δάθξπ δελ έρεη κείλεη».   

Σν ίδην θαη ζην πνίεκα  "Σα κάηηα ζνπ"62
, όπνπ ν πόλνο νθείιεηαη ζηελ απώιεηα ηεο 

αγάπεο θαη ησλ νλείξσλ πνπ έπιαζαλ ηα δπν πνηεηηθά πξόζσπα:  

«…γηα ηα γιπθά καο όλεηξα πνπ εζβήζαλε  

πνπ κόλν ηελ ελζύκεζή καο θαίλε».    

 

Κάπνηε, ε αηηία ηνπ πόλνπ είλαη απξνζδηόξηζηε ∙ ίζσο θάπνην «πηθξό παξάπνλν», 

θάπνην «ρακέλν όλεηξν»,  ή κηα «ζιηκκέλε ζύκεζε» λα έρνπλ  δεκηνπξγήζεη ηνλ πόλν 

πνπ  έρεη ζθξαγίζεη ηε δσή ηεο αγαπεκέλεο
63

.  Τπάξρεη, όκσο, ε πεξίπησζε πνπ ν 

πνηεηήο πξνζδηνξίδεη ηελ αηηία:  νη πίθξεο νθείινληαη ζηε θηώρεηα πνπ ηαιαλίδεη ηελ 

αγαπεκέλε, πνπ ηελ θάλεη λα αξγνιηώλεη  «ζη’ αλήιηαγν ρακόζπηην πνπ πειαγώλεη ην 

ε βξνρή», κέζα «ζηελ θάκαξε ηε ρακειή- πνπ θόβεηαη ε αλάζα ζνπ απ’ ηελ νγξή 

ηελ άρλε»
64

.  

ην  κνηίβν ηνπ πόλνπ θαη ηεο απειπηζίαο πνπ θπξηαξρεί ζηα ζπγθεθξηκέλα 

πνηήκαηα, ν πνηεηήο δίλεη άκεζα ηε δηθή ηνπ απάληεζε-ιύζε, πξνθξίλνληαο όηη ε 

αιιαγή ζηελ απέιπηδε  δσή ησλ πνλεκέλσλ ζα ζπληειεζηεί θαη ε πίθξα ζα εθιείςεη.  

Σν θνηλό  – θαη ελδηαθέξνλ – ζηνηρείν ζηα πνηήκαηα ηεο παξαπάλσ ζεκαηηθήο  είλαη 

όηη κέζα από ηα βάζαλα θαη ηηο ζιίςεηο ηεο δσήο εληέιεη αλαθύπηεη ε ειπίδα. Σν 

πνηεηηθό ππνθείκελν  δελ παξνπζηάδεηαη λα αθαλίδεηαη κέζα ζηελ αριύ ηεο 

δπζηπρίαο ηνπ ∙ ειπίδεη όηη κηα κέξα  ζα επηζηξέςεη ζηα πάηξηα, γηα λα βξεη θαηαθπγή 

ζηα ιηκάληα ησλ καηηώλ ηεο αγαπεκέλεο:  

«…κέζα ζην γαιελό, η’ απάλεκν ιηκάλη ηνπο  

λα ’ξζσ γιπθά λ’ αξάμσ,  

νη πίθξεο κνπ θη νη παηδεκνί, λα βξνύλε ηειεησκό»
65

.  

Δίλαη αηζηόδνμνο, επειπηζηεί όηη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ αγαπώκελνπ πξνζώπνπ ζα 

επέιζεη θαη ε ζεξαπεία ηνπ πόλνπ:  

«Μα θη αλ ζε πήξαλ νη θαεκνί  

πνπ καο επξήθαλ ηόζνη 

ζαλ ήξζα ζα κηζέςνπλε θαη πάιη 

θη ηόηε ζην δεζηό καο ζα θνπληώζεη 

ζπηηάθη καο κηα θιόγα απ’ ηελ αζάιε…»
66

.  

Μάιηζηα, ζην πνίεκα "Σα κάηηα ζνπ", ην πνηεηηθό πξόζσπν δίλεη ζηελ αγαπεκέλε 

ηνπ ππόζρεζε ειπίδαο γηα κηα λέα δσή κε αγάπε:  

                                                             
61

 ζ.11 
62

 ζ.46 
63

 "Πεο κνπ πνηνο",ζ.13 
64

 "Σν ηξαγνύδη καο", ζ.40   
65

 "Με κηαλ ειπίδα", ζ.60 
66

 "Μηα  θιόγα",ζ.11 
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«…λα θάκσ λα κελ θιαίλε γηα ηηο πίθξεο καο 

παξά γηα λέαο δσήο αλαηξηρίια». 

 ηα πνηήκαηα "Πεο κνπ πνηνο" θαη "Σν ηξαγνύδη καο", ν πνηεηήο επίζεο ππόζρεηαη 

ειπηδνθόξν ην κέιινλ ∙ ζα επέιζεη ε παύζε ηνπ πόλνπ θαη ε ιύηξσζε γηα ηα πνηεηηθά 

πξόζσπα πνπ πάζρνπλ, θαη απηή πνπ ζα γηαηξέςεη είλαη ε αγάπε, ηελ νπνία ν πνηεηήο 

πξνβάιιεη σο παπζίιππνλ:  

«…λα γελεί ε αγάπε κνπ πην πνιύ κεγάιε  

λα ζε θξύςεη νιόηεια ζη’ άζπξα ηεο θηεξά  

λα δηαβνύλ νη πίθξεο ζνπ λα ζαξξέςεηο πάιη»
67

.  

Δηδηθόηεξα ζην πνίεκα "Σν ηξαγνύδη καο", πξνβάιιεη ε ειπίδα όηη «κηα κέξα 

μέθσηε» ην πνηεηηθό ππνθείκελν ζα βξεη ηελ «απνιαβή» θαη ηνλ ιπηξσκό πνπ πνζεί 

καδί κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ, θαη κηα λέα, ειπηδνθόξα  δσή ζα μεθηλήζεη γηα θείλνπο 

ηνπο θαηαηξεγκέλνπο. (ηελ πεξίπησζε ηνπ πνηήκαηνο απηνύ ππάξρεη θαη θάηη άιιν 

πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ηε ιύηξσζε ζηνπο αδηθεκέλνπο ηεο δσήο, όπσο ζα δνύκε 

παξαθάησ.)  

Πάλησο, θνηλό ζηνηρείν ζηα παξαπάλσ πνηήκαηα είλαη  ην αηζηόδνμν κήλπκα πνπ 

εθπέκπνπλ: ζηε κίδεξε θαη απέιπηδε δσή εθείλσλ πνπ πάζρνπλ ζα επηηεπρζεί ε 

ιύηξσζε. Ο Φξαγθνύιεο δελ ηειεηώλεη κε  ηελ  απειπηζία, αιιά δίλεη ειπηδνθόξν 

ηέινο.   

                                          

Ξερσξηζηή πεξίπησζε ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο απνηειεί  ην πνίεκα  "Δδήιεςα"68
, όπνπ 

ν πνηεηήο  αληηπαξαζέηεη  ηηο εηθόλεο ραξάο πνπ παξαηεξεί ζηε θύζε κε ηε δπζηπρία 

πνπ βηώλεη ν ίδηνο:   

«…θη είδα πσο ζηνπο θαεκνύο δελ είρα όκνην 

 ζηελ πίθξα κνπ γηα ζύληξνθν θαλέλα.»   

Δίλαη ην πνίεκα πνπ ηειεηώλεη κε απειπηζία, θη είλαη  από ηηο ειάρηζηεο θνξέο πνπ ν 

πνηεηήο αθνκνηώλεηαη πιήξσο ζην ξεύκα ηεο επνρήο, ζην πλεύκα ηεο γεληάο ηνπ ’20. 

Παξαηεξνύκε ηελ νκνηόηεηα  σο πξνο ηε ζεκαηηθή, ην ύθνο θαη ηε δηάζεζε  πνπ 

δηαθξίλνπκε ζην πνίεκα ηνπ Καξπσηάθε (άηηηιν):  

«άββαην βξάδπ: αλνίγνπλε ζην δξόκν ζα ινπινύδηα  

νη απιέο θαξδηέο, παζεηηθά λ’ αλέβνπλε ηξαγνύδηα 

 πνπ ηε ραξά ή ηνλ απαιό ηνπ έξσηα ςάινπλε πόλν, 

ελώ γηα κέλα ε εβδνκάδα εηέιεησζε θαη κόλν»
69

.   

Καη ηα δπν  πνηήκαηα βαζίδνληαη ζπλνιηθά ζε κηα αληίζεζε ∙ νη πξώηνη ζηίρνη δίλνπλ 

ην θιίκα ηεο ραξάο, ηεο δσήο θαη ηνπ έξσηα, ησλ αμηώλ,δειαδή, πνπ λνεκαηνδνηνύλ 

ηε δσή ησλ απιώλ αλζξώπσλ, ελώ ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν απνθαιύπηεηαη  όιν ην 

δξάκα ησλ πνηεηώλ  ζπκππθλσκέλν, θαζώο θαη νη δύν θαίλεηαη λα βξίζθνληαη 

απνθιεηζκέλνη από θάζε ραξά ζηε δσή ηνπο. 

Με ην πνίεκα απηό, εληαγκέλν ζην θαξπσηαθηθό θιίκα ηεο επνρήο, ν ινγνηέρλεο 

επηιέγεη λα πξνβάιιεη ηελ  απέιπηδε ζηάζε δσήο.  Σα πνηήκαηα ηέηνηνπ είδνπο 

                                                             
67

 "Πεο κνπ πνηνο",ζ.14 
68

 ζ.31 
69

 Κ. Γ. Καξπσηάθεο Σα πνηήκαηα (1913-1928), θηινινγηθή επηκέιεηα Γ.Π.αββίδεο, εθδ. Νεθέιε, 

Αζήλα 1992, ζ.118 
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απνηεινύλ ηδηαίηεξε θαηεγνξία ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Φξαγθνύιε θαη 

εθθξάδνπλ, παξάιιεια κε ηελ έιιεηςε ειπίδαο, ηε καηαηόηεηα, ηελ απώιεηα θαη ηε 

δηάςεπζε.  

ην ζπκβνιηζηηθό πνίεκα "Δηθόλα"70
, κε ηνλ ππαηληγκό ηνπ ζαλάηνπ ηεο εκέξαο θαη 

ηελ θπξηαξρία ηνπ «αλίθεηνπ καγλήηε» ηεο λύρηαο, απεηθνλίδεηαη ε ζιίςε ηεο 

δηάςεπζεο θαη ε καηαηόηεηα ησλ πόζσλ  πνπ δελ εθπιεξώλνληαη: ζαλ ςάξη «ζην 

κεηάμηλν ην δίρηπ»  μεγιηζηξάεη θαη ράλεηαη  γηα ηνλ άλζξσπν «ην ρξπζόςαξν θνπάδη 

ησλ πόζσλ».  

Ζ έλλνηα  ηνπ απέιπηδνπ εθθξάδεηαη  ζην πνίεκα "Πόζεο θνξέο"71, κε ηελ εηθόλα ηνπ 

θιεηζηνύ δξόκνπ θαη ηνπ βαξηνύ  δεζκνύ πνπ θξαηάεη ζθιάβν ην πνηεηηθό 

ππνθείκελν ∙ πξνβάιιεηαη ζηηγκηαία ε ειπίδα όηη κπνξεί λα επηζηξέςεη θαη λα βξεη 

αλάιιαρηα όια ηα γιπθά θαη θαιά, ηα «ακέξηκλα θη απάξζελα νιάζπξα θσηεηλά» ηνπ 

ρσξηνύ ηνπ, πνπ είρε γεπηεί ζην παξειζόλ.  Ζ ξνκαληηθή-νπηνπηθή ζεώξεζε απηή δελ 

θξαηάεη πνιύ, θαζώο δηαθαίλεηαη ε καηαηόηεηα ηεο πξνζδνθίαο ηνπ θαη ε επίγλσζε 

ηνπ αδηεμόδνπ ηνπ ∙ κάηαηα ειπίδεη, επεηδή δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειεπζεξσζεί 

από ηα δεζκά ηεο κεγάιεο πόιεο.  

Κάπνηε, ε αίζζεζε ηεο καηαηόηεηαο θαη ηεο απαηζηνδνμίαο κπνξεί λα θηάζεη σο ηα 

όξηα ηεο απειπηζίαο, όπσο ζην πνίεκα "Qvo vadis? "72
. Ο πνηεηήο εδώ πξαγκαηεύεηαη 

ηελ  αλαρώξεζε ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ γηα κηα θαηλνύξηα, άγλσζηε θαη αβέβαηε 

πεξηπέηεηα δσήο.  Σα όλεηξα, νη πξνζδνθίεο θαη  νη πόζνη πνπ ζπλνδεύνπλ  ην λέν 

μεθίλεκα είλαη όια θαηαδηθαζκέλα εμ αξρήο θαη ε αίζζεζε  ηνπ κάηαηνπ θπξηαξρεί.  

Σν  πνίεκα πηζαλά εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο  απηναλαθνξηθόηεηαο, θαζώο 

παξαηεξείηαη ε νκνηόηεηα ηεο ππόζεζήο ηνπ κε γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπ 

Κ.Φξαγθνύιε∙  ν πνηεηήο, όπσο αλαθέξζεθε,  κεηνίθεζε  ζηελ Αζήλα ηε δεθαεηία 

ηνπ ’30, ιόγσ πξνζσπηθώλ δπζρεξεηώλ πνπ αληηκεηώπηζε, αλαδεηώληαο θαιύηεξε  

ηύρε. Σν πνίεκα αθηεξώλεη ζηνλ Βειηζζάξην Φξέξε, ζπλεξγάηε ηνπ πεξηνδηθνύ 

Νενειιεληθά Γξάκκαηα, θαη θίιν ηνπ.  ην  "Qvo vadis? " ην πνηεηηθό ππνθείκελν 

απεπζύλεηαη πξνο έλα δεύηεξν πξόζσπν, κε ην νπνίν, όπσο δειώλεηαη,  έρνπλ θνηλά 

ζεκεία∙ δηαθξίλεηαη  θνηλόηεηα ζηόρσλ θαη επηζπκηώλ
73

.  

Αμίδεη λα ζηαζνύκε ζηνλ  ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο ν νπνίνο, πξνθαλώο, είλαη παξκέλνο 

από ηνλ νκώλπκν ηίηιν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο Qvo vadis? -Πνύ ππάγεηο, ηνπ Πνισλνύ 

κπζηζηνξηνγξάθνπ  Υέλξη ηελθηέβηηο. Πνύ πεγαίλεηο; αλαξσηηέηαη θαη ην πνηεηηθό 

ππνθείκελν, ππνδειώλνληαο  ηε καηαηόηεηα ηεο απόπεηξάο ηνπ λα πιάζεη όλεηξα πνπ 

δελ είραλ θακία ειπίδα πξαγκάησζεο
74

.  

                                                             
70

 ζ.63 
71

 ζ.65 (παξάιιεια κε ηνλ άμνλα ηεο λνζηαιγίαο πνπ ην δηαηξέρεη). 
72

 ζ.22. 
73

 Γελ απνθιείεηαη απηό λα ήηαλ απνραηξεηηζηήξην πνίεκα ηνπ Φξαγθνύιε πξνο ηνλ θίιν ηνπ, κε ηελ  

επθαηξία ηεο αλαρώξεζήο ηνπ. 
74

 Γελ γλσξίδνπκε αλ ν λεαξόο Φξαγθνύιεο γλώξηδε ην ίδην ην κπζηζηόξεκα. Σν έξγν ηνπ 

ηελθηέβηηο(1846-1916)  έγηλε επξύηεξα γλσζηό, όπσο θαη πνιιά άιια έξγα μέλσλ ινγνηερλώλ, κέζα 

από κεηαθξάζεηο  πνπ δεκνζηεύνληαλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο επνρήο.  ε πνιιέο εθεκεξίδεο 
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Ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο απνηειεί ην πνίεκα "Σν δίιεκκα"75
, ην 

νπνίν  θηλείηαη θαηεμνρήλ ζηνλ άμνλα ηεο απειπηζίαο θαη ηνπ κάηαηνπ:  όια ηα θαιά 

ράζεθαλ, ηα γιπθά όλεηξα θαη ε γιπθηά δσή, ειπίδα πιένλ δελ ππάξρεη γηα ην 

πνηεηηθό ππνθείκελν ∙ ην ζεκαδεύεη ε απώιεηα- ζάλαηνο όζσλ πόζεζε θαη αγάπεζε, 

αιιά θαη ε καηαηόηεηα ηεο δσήο πνπ βηώλεη: «…όια κνπ πεηάμαλε…», «…όια κ’ 

αξλεζήθαλε…», «όζα κνύ πεζάλαλε…» «Άζθνπα δσ ρσξίο θακηά λα πεξηκέλσ 

ειπίδα…». κσο, εδώ ν λεαξόο πνηεηήο θηάλεη ζην έπαθξνλ ηεο απειπηζίαο θαη  

κεηεσξίδεηαη κεηαμύ δσήο θαη ζαλάηνπ. Δκπξόο ηνπ νξζώλεηαη ην δίιεκκα : λα 

πνξεπηεί εκπξόο, αλαπνιώληαο αλώθεια όζα έραζε, ή λα παξαηηεζεί από κηα δσή 

πνπ ηνπ έρεη γίλεη ζειηά;  

«Καη ζηέθσ αλαπνθάζηζηνο ζην δίιεκκα πνπ κπαίλεη…  

-Να δσ κε ηηο αλάκλεζεο - θαη ηη κε ηνύην βγαίλεη;  

ή λα ην θόςσ ηεο δσήο ην ζειηαζκέλν λήκα…»  

Δίλαη ην πνίεκα ηεο απηνρεηξίαο ∙ ην θνξπθαίν θαξπσηαθηθό πνίεκα ηνπ Φξαγθνύιε, 

πνπ ππνδειώλεη ηελ επίδξαζε πνπ δέρηεθε από ην ινγνηερληθό θιίκα ηνπ θαηξνύ ηνπ 

θαη ην πόζν είρε αθνκνηώζεη δεκηνπξγηθά  ηα ζηνηρεία θαη ηηο επηξξνέο  απηέο. 

Δπηπιένλ, απνδεηθλύεη όηη, όρη κόλν γλώξηδε ηα ινγνηερληθά έξγα θαη ξεύκαηα πνπ 

θπξηαξρνύζαλ ζηε δεθαεηία ηνπ ’20, αιιά είρε απνθηήζεη ηξηβή κε ηε ινγνηερλία ηεο 

επνρήο ηνπ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ζηίρνη:  

«Άζθνπα δσ ρσξίο θακηά λα πεξηκέλσ ειπίδα  

πσο ζα γπξίζεη ηάραηεο ην ξέκα πάιη πίζσ,  

θαη ζα γιπθάλεη ηεο δσήο ε ’καηεξή αιπζίδα,  

πσο όζα κνπ πεζάλαλε πάιη ζα μαλαδήζσ».  

Πηζαλόηαηα ε θξάζε παξαπέκπεη ζηελ «αηκαηεξή γξακκή» ηνπ Ν.Καδαληδάθε, ε 

νπνία αλεθνξίδεη, δείρλνληαο ηελ πνξεία ηνπ Θενύ πνπ αγσλίδεηαη γηα ειεπζεξία ∙ 

ρξένο ηνπ αλζξώπνπ λα αλεβεί «ηελ αηκαηεξή ηνύηε γξακκή καδί ηνπ»
76

. Καη νη δύν 

ινγνηέρλεο ζπλδένπλ ηε «καηεξή αιπζίδα» (θαη ηελ «αηκαηεξή γξακκή») κε ηελ 

αιπζίδα ηεο δσήο ησλ έκβησλ όλησλ, επνκέλσο θαη κε ηνλ ζάλαηό ηνπο ∙ ν πνηεηήο 

θάλεη εδώ έλαλ παξαιιειηζκό ησλ έκβησλ πνπ πεζαίλνπλ κε ηα πεξαζκέλα πνπ 

ράλνληαη - πεζαίλνπλ θαη απηά… Σν πνηεηηθό ππνθείκελν δελ έρεη ηελ ςεπδαίζζεζε 

                                                                                                                                                                               
ηνπ Ζξαθιείνπ  ππήξρε κόληκε ινγνηερληθή ζηήιε κε κεηαθξάζεηο μέλσλ ινγνηερληθώλ έξγσλ (π.ρ. 

Διεπζέξα θέςηο, Νέα Δθεκεξίο). Σν κπζηζηόξεκά  Qvo vadis? κεηαθξάζηεθε θαη δεκνζηεύηεθε 

πνιιέο θνξέο ζε εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, ζηελ Αζήλα θαη ζηελ επαξρία. Δλδεηθηηθά: εθεκ. Αθξόπνιηο 

(ζε κεηάθξαζε Αι.Παπαδηακάληε), Σν Άζηπ,  Γάθλε (1907), Διπίο (Ζξαθιείνπ) (1910). Αθόκα, ην 

1908 ηππώζεθε ζε εηθνλνγξαθεκέλα θπιιάδηα, κε ηνλ ηίηιν Νέξσλ ὁ Σύξαλλνο,  από ηνλ εθδόηε 

Αληώλην αξαβάλν. (Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθδόζεηο έρνπλ σο πεγή ην άξζξν ησλ 

Γ.Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε-Δ.Κώζηα- Έ.Μπηηζηάλε «Πνύ ππάγεηο; Ζ κεηάθξαζε ηνπ Qvo vadis?  ζηελ 

εθεκεξίδα Αθξόπνιηο»,ζ.521-531 ζην: Εεηήκαηα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο- Μεηξηθά, Τθνινγηθά, 

Κξηηηθά, Μεηαθξαζηηθά- Πξαθηηθά ΗΓ' Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο, 27–30 Μαξηίνπ 2014, 

Μλήκε Ξ. Α. Κνθόιε, εθδ. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Φηινινγίαο• Σνκέαο 

Μεζαησληθώλ θαη Νέσλ Διιεληθώλ πνπδώλ, Θεζζαινλίθε 2016. ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://www.lit.auth.gr/sites/default/files/mneme_ks._a._kokole_praktika.pdf 
75

 ζ.50 
76

Από ηελ Αζθεηηθή : Νίθνο Καδαληδάθεο, Αζθεηηθή, εθδ.Πξώην Θέκα, ζεηξά Ζ κεγάιε βηβιηνζήθε-4, 

ζ.63.Καη ζε άιιν ζεκείν, ζ.51: ε «θόθθηλε αηκαηεξή γξακκή» πνπ «αλεθνξίδεη από ηελ ύιε ζηα 

θπηά», ζηα δώα θαη ηνλ άλζξσπν.( Ζ πξώηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ην 1927, ζην πεξηνδηθό 

Αλαγέλλεζε, η.11-12, κε ηίηιν Salvatores Dei∙ ε πιεξνθνξία από ηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 

β.12
ν
,επηέκβξηνο 1927, ζ.577).  
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όηη «ζα μαλαδήζεη όζα ηνπ πεζάλαλε», πσο δειαδή ζα αλαβηώζεη ηα πεξαζκέλα. Γελ 

ηξέθεη απηαπάηεο, όζν ζθιεξή θαη αλ είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα γηα θείλνλ : δηαηππώλεη 

ηελ παξαδνρή πσο ην ξεύκα ηεο δσήο δε γπξλάεη πίζσ, ν ζάλαηνο δελ αλαηξείηαη.  

Ίζσο, κάιηζηα, ζε απηή ηε δηαπίζησζε -ζηελ αλαγλώξηζε ηεο αδπλακίαο αλαίξεζεο 

ηνπ ζαλάηνπ- λα νθείιεηαη ν δηζηαγκόο θαη ε δπζθνιία ηεο επηινγήο πνπ εθθξάδεη ην 

πνηεηηθό πξόζσπν. 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ην πνίεκα "Γίιεκκα" δε ζπλάδεη κε ηε γεληθόηεξε ζηάζε 

δσήο ηνπ Φξαγθνύιε, αιιά θαη κε ην επόκελν ινγνηερληθό έξγν ηνπ, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από δσληάληα θαη πάζνο γηα δσή ∙ απνδείρλεη εδώ ηελ επίδξαζε πνπ 

ηνπ αζθήζεθε από ην ινγνηερληθό θιίκα ηεο επνρήο, αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε-

πξόζιεςε ησλ θνηλώλ ηόπσλ ηεο ινγνηερλίαο ζην πξώηκν έξγν ηνπ.  

 

Σα θνηλωληθά πνηήκαηα  

Έλαλ ζεκαληηθό ζεκαηηθό άμνλα ηεο ζπιινγήο ζπληζηνύλ ηα πνηήκαηα κε ην 

θνηλσληθό πεξηερόκελν θαη ην πνιηηηθό κήλπκα πνπ πξνβάιινπλ.  Σν πιηθό ηεο 

επνρήο ήηαλ πνιύ πινύζην θαη ηθαλό λα επηδξάζεη θαηαιπηηθά, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο 

ινγνηέρλεο ηεο επνρήο. ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ απαξηζκνύκε  γεγνλόηα 

ζπληαξαθηηθά ζηνλ Διιαδηθό ρώξν, όπσο ήδε αλαθέξζεθε: ε απώιεηα ηεο Μεγάιεο 

Ηδέαο καδί κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ κηθξαζηαηηθνύ ειιεληζκνύ θαη ην θύκα ησλ 

πξνζθύγσλ , ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ εηώλ 1928-1932, ε εμαζιίσζε ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο, ην θύκα ηεο αζηηθνπνίεζεο – πνπ είρε ήδε μεθηλήζεη πξηλ από ηνλ Α΄ 

Παγθόζκην Πόιεκν, σο εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε
77

–  θιεξνδόηεζαλ ζηε ρώξα 

πιήζνο θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Σαπηόρξνλα, από πνιηηηθήο -ηδενινγηθήο  πιεπξάο  ε 

επνρή ραξαθηεξίδεηαη από ηε δηάδνζε ηεο θνκνπληζηηθήο- επαλαζηαηηθήο ηδενινγίαο 

ζε επξείεο θνηλσληθέο κάδεο, ελώ επίζεο ν πεξίθεκνο λόκνο πεξί  Ηδηώλπκνπ 

ζεκαηνδόηεζε ηελ έλαξμε πνιηηηθώλ δηώμεσλ θαηά ηεο αξηζηεξάο θαη ηνπ εξγαηηθνύ- 

ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο.    

ηνλ ινγνηερληθό ηνκέα απνηππώλνληαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο: «ε 

αθηηλνβνιία ηεο Οθησβξηαλήο επαλάζηαζεο είλαη έληνλε ζηνπο πλεπκαηηθνύο 

θύθινπο, νη καξμηζηηθέο εθδόζεηο πνιιαπιαζηάδνληαη», αλαθέξεη ε Υξ. Νηνπληά
78

,  

ελώ «νη ζνζηαικαξμηζηέο» ινγνηέρλεο κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπο «ζηξαηεύηεθαλ ζε 

αγώλα «λα ιπηξσζνύλ ηεο γεο νη θνιαζκέλνη»
79

.  Ο Δπξηπίδεο Γαξαληνύδεο 

πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγνύλ νη ινγνηέρλεο ηεο επνρήο: 

εξρόκελνη  «αληηκέησπνη κε πιήζνο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο αληημνόηεηεο … απηέο 

αθξηβώο ζεκαηνπνηνύλ: ηε θηώρεηα, ηελ αλεξγία, ηελ θνηλσληθή δηαθζνξά θαη ηελ 

αδηθία, ηελ θνηλσληθή αληζόηεηα, ηνλ πόιεκν, ηε βία, ηελ αξξώζηηα, ηα απνξξένληα 

από όια ηα παξαπάλσ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ςπρνινγηθά αδηέμνδα»
80

.   Ο 

θόζκνο, ινηπόλ, ηνπ θνηλσληθνύ πεξηζσξίνπ: «εξγάηεο, άζηεγνη, άλεξγνη… νη 

                                                             
77

 πσο αλαθέξεη ν Δπακ. Μπαινύκεο, Πεδνγξαθία ηνπ ’20, ό.π., ζ.81 (βι. θαη ππνζ.31). 
78

 Υξ. Νηνπληά, «Ζ δεθαεηία ηνπ 1920», ό.π., ζ.74-75 
79

Δπ. Μπαινύκεο, ό.π., ζ.257  
80

Δπξππίδεο Γαξαληνύδεο, «Οη λένη δηεγεκαηνγξάθνη, επηκ. Α.Γ.Παπαδήκα», ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε  http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/scanned/papadimas.html    
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θπκαηηθνί αθόκα… είλαη πξόζσπα θνληηλά ζηνπο λένπο ζπγγξαθείο» θαη απηά «ζα 

απνηειέζνπλ ηελ πξώηε ύιε ηεο εγρώξηαο πεδνγξαθηθήο παξαγσγήο»
81

.  

Σα θνηλσληθά απηά ινγνηερληθά δεκηνπξγήκαηα – ε ιεγόκελε θνηλσληθή ή 

πξνιεηαξηαθή πεδνγξαθία, πνπ νξίδεηαη θαη σο πξνιεηαξηαθή ηέρλε
82

–  ηα νπνία 

απεηθόληδαλ ηελ νηθηξή θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, είραλ 

πξνζιάβεη αξθεηή έθηαζε ζηηο δεκνζηεύζεηο ησλ πεξηνδηθώλ θαη ησλ εθεκεξίδσλ ηεο 

επνρήο. ια απηά νδεγνύζαλ ηνπο επαηζζεηνπνηεκέλνπο λένπο πλεπκαηηθνύο 

αλζξώπνπο ζηελ αθύπληζε θαη ζηε ζηξάηεπζε:  κέζα από «δξόκνπο θνηλσληθήο 

ακθηζβήηεζεο νη λένη ηνπ ’20» ηαπηίζηεθαλ κε ηελ ηέρλε θαη ηελ εμέγεξζε
83

.  Θα 

πξέπεη λα ζεσξήζνπκε θπζηθό ν πνηεηήο λα δέρηεθε θαη λα αθνκνίσζε ηηο επηξξνέο 

από ην πνιηηηθό-θνηλσληθό θαη ινγνηερληθό  πιαίζην ηεο ηαξαγκέλεο δεθαεηίαο ηνπ 

’20, θαηά ηελ νπνία δεκηνύξγεζε ην πξώηκν έξγν ηνπ. ην πνίεκά ηνπ "Αηηηθά 

εκεξνλύθηηα" 
84

 παξαηεξνύκε λα απνηππώλεηαη ε θνηλσληθνπνιηηηθή 

πξαγκαηηθόηεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ε αβέβαηε θαη  ξεπζηή θαηάζηαζε πνπ βίσλε ν 

κεζνπνιεκηθόο άλζξσπνο ∙ εηδηθόηεξα,  ην ζθεληθό όπνπ εθηπιίζζεηαη ν πνηεηηθόο 

κύζνο, είλαη ην αζηηθό ηνπίν ηεο επνρήο θαη ν πνηεηήο  ην δειώλεη κε κία ζεκείσζή 

ηνπ:  

«ε κηα γσληά ελόο απόκεξνπ θαη ιαζπσκέλνπ δξόκνπ έλαο παξαπιαλεκέλνο 

άλεξγνο  έρεη ζηήζεη θνπβέληα κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη παξακηιά. Από κέξεο έρεη 

μεράζεη ηε γεύζε ηνπ ςσκηνύ θαη ηε δέζηα ηνπ ρνξηαξέληνπ θξεβαηηνύ.  

Ο θξνπξόο όκσο, πνπ ζηέθεη παξαθάησ θαη ηνλ αθνύεη, ηνλ παίξλεη σο "ύπνπην" ζην 

ηκήκα»
85

.  

ην πνίεκα, κε ηόλνπο ζπγθξαηεκέλα δξακαηηθνύο απνηππώλεηαη ε εμαζιησκέλε δσή 

ζηε κεγάιε πόιε, ε  αλέρεηα, ε θνηλσληθή αληζόηεηα θαη αδηθία, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

θπξηαξρία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ εμαζιίσζε ησλ θαηώηεξσλ θνηλσληθώλ 

ζηξσκάησλ, θαζώο θαη ην ράζκα ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ (αζηνί-πξνιεηάξηνη), ην 

νπνίν γίλεηαη πην εκθαλέο κέζα ζην αζηηθό πεξηβάιινλ.   

Δίλαη γεγνλόο όηη ζηε κεγέζπλζε ησλ αζηηθώλ θέληξσλ ζπλεηέιεζε  ε εηζξνή ησλ 

πξνζθύγσλ θαη ησλ εζσηεξηθώλ κεηαλαζηώλ, όπσο πξναλαθέξζεθε. Έηζη, ιόγσ ηεο 

αύμεζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηελ πεξίνδν απηή, έρνπκε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

«κηα πξνιεηαξηνπνίεζε όρη ακειεηέα»
86

.  Από ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζην πνίεκα 

είλαη ε επίδξαζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο- αξηζηεξήο ηδενινγίαο θαζώο θαη νη πνιηηηθέο 

δηώμεηο πνπ ππξνδνηήζεθαλ ζηε ρώξα, ηδηαίηεξα κεηά ην 1929, πνπ ςεθίζηεθε ην 

Ηδηώλπκν. Ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ ειάκβαλε ρώξα «ν ηδενινγηθόο πόιεκνο 
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 Υξ.Νηνπληά, Λνγνηερλία θαη Πνιηηηθή, ό.π., ζ.36     
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 Ο όξνο επηδέρηεθε πνιινύο νξηζκνύο: ηελ έλλνηα ρξεζηκνπνηεί ν Ρηδνζπάζηεο ην 1924 «γηα λα 

νξίζεη ηε ινγνηερλία θνηλσληθήο ακθηζβήηεζεο», ν Κ.Παξνξίηεο αλαθέξεηαη ζε «ζνζηαιηζηηθή ηέρλε» 

(από Υξ.Νηνπληά, Λνγνηερλία θαη Πνιηηηθή,ό.π., ζ.116-117, επηπιένλ ζηνηρεία ζηηο ζ.165-167). 

«Κνηλσληζηηθή πεδνγξαθία» ηελ νλνκάδεη ν Δπ. Μπαινύκεο (Πεδνγξαθία ηνπ ’20, ζ.253) 

αλαθέξνληαο πσο ηε ινγνηερλία ραξαθηεξίδεη «ην θνηλσληζηηθό ζηνηρείν» ήδε από ηελ επνρή ηεο 

εζνγξαθίαο.  
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 Υξ. Νηνπληά,  Λνγνηερλία θαη Πνιηηηθή,ό.π., ζ.30    
84

 ζ.52 
85

 ζ.52 
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 Μαξθέηνο, «Ζ Αξηζηεξά ζηνλ Μεζνπόιεκν», ό.π., ζ.422-424 
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θαπηηαιηζκνύ θαη θνκνπληζκνύ», αλαθέξεη ν Αι. Αξγπξίνπ, θαζώο «ζρεηηθά πιαηεηέο 

κάδεο ηνπ πιεζπζκνύ, κπξνζηά ζην πιέγκα ησλ ζηεξήζεώλ ηνπο, αζπάδνληαλ ηηο 

επαλαζηαηηθέο ηδέεο»
87

.  Ο πνηεηήο παξνπζηάδεη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ πεξηζσξίνπ θαη 

ηνπ πξνιεηαξηάηνπ  – ζθιάβνπο ηνπο νλνκάδεη–  λα αθππλίδνληαη από εγεξηήξηα 

ζαιπίζκαηα:  

«…άθνπζα πνπ ην είλαη κνπ μππλνύζαλ 

αιαξγηλά εγεξηήξηα πνπ ιαινύλ 

ηελ έγεξζε-γιπθόθσλα ηξνκπόληα:  

"θιάβνη μππλάηε θη ήξζαλ άιια ρξόληα!"».   

Με ην πνίεκα απηό ν Φξαγθνύιεο έξρεηαη λα απνθαιύςεη ζηνλ αλαγλώζηε ηνπ απηό 

πνπ αλαθέξεη ν Δπ.Μπαινύκεο: όηη «ζηηο παξπθέο ηεο αζηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

ιηκνθηνλνύζαλ νη θνιαζκέλνη… θη απηό ζα ζπληεινύζε ζαθώο «ζηηο αλαγθαίεο 

ζπλεηδεηνπνηήζεηο» γηα λα ππξνδνηήζνπλ ζηε ζπλέρεηα «νξγή θαη αγαλάθηεζε»
 88

. 

Δίλαη νη πνιηηηθέο θσλέο πνπ εμεγείξνπλ ηνλ πξνιεηάξην
89

 –  εκθαλήο εδώ ε αλαθνξά 

ζηελ επίδξαζε ηεο  Οθησβξηαλήο επαλάζηαζεο, ηε δηάδνζε ησλ ζνζηαιηζηηθώλ ηδεώλ 

θαη ηελ απήρεζή ηνπο ζηνλ ιαό. κνηα, θάπνηνο άιινο πνηεηήο, νρηώ ρξόληα 

πξσηύηεξα, έγξαθε πσο ηώξα «μύπλεζε ε θιαβηά»
90

.  Δίλαη ζαθήο ε πξόζεζε ηνπ 

Φξαγθνύιε λα πξνβάιιεη  ηελ αλάγθε ηεο θνηλσληθήο έγεξζεο, ώζηε λα επηηεπρζεί 

θνηλσληθή δηθαηνζύλε  θαη ηζόηεηα. Ο ζηίρνο ηνπ «θιάβνη μππλάηε θη ήξζαλ άιια 

ρξόληα!», ζπκίδεη σο έλα βαζκό ηελ θξαπγή-πξόζθιεζε πνπ απεπζύλεη ν γλσζηόο 

ύκλνο ηνπ παγθόζκηνπ Κνκνπληζηηθνύ θηλήκαηνο πξνο  ηεο πείλαο ηνπο ζθιάβνπο: 

«θηάλνπλ πηα ηεο ζθιαβηάο ηα ρξόληα»
91

.  

Κη άιιεο νκνηόηεηεο-θνηλέο θξάζεηο ζπλεγνξνύλ σο πξνο ηελ παξαπάλσ επίδξαζε 

ζην πνίεκα:  

«όινη εκείο νη ηαπεηλνί ηεο γεο πνπ δνύζακε ζηελ θαηαθξόληα…»,  

«…λα ζπάζνπκε ηα δεζκά καο, λα πάςεη πηα ε ζθιαβηά…», 

αλαθέξεη ν ύκλνο, θαη ν Φξαγθνύιεο καο παξνπζηάδεη ηνλ πνηεηηθό ήξσά ηνπ λα 

αθεγείηαη: «Γησγκέλνο μεκεξώζεθα…»,  «θαηάκνλνο ζηε κέζε… ζ’ έλα δξόκν…», 

«ηεο αγσλίαο ζθιάβνο θαη ηνπ ηξόκνπ…»
92
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 Αξγπξίνπ Αιέμαλδξνο : Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα ρξόληα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ (1918-1940) η.Α΄, εθδ. Καζηαληώηε, ζ.147 
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 Δπ. Μπαινύκεο, Πεδνγξαθία ηνπ ’20,ό.π., ζ.258 
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 Ή κήπσο είλαη (ιόγσ ηεο δηάδνζεο ηεο πξνιεηαξηαθήο-θνηλσληθήο πνίεζεο) θαη νη πνηεηηθέο θσλέο 

πνπ αθππλίδνπλ; 
90

 Κώζηαο Βάξλαιεο, Σν Φσο πνπ θαίεη, επηκ. Γηάλλ.Γάιιαο,  εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 2003, «Σν ηξαγνύδη 

ηνπ Λανύ», ζ.98, ζη.4 (πξώηε δεκνζίεπζε 1922). 
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Ζ  Γηεζλήο δελ ζα ήηαλ άγλσζηε ζηνλ λεαξό πνηεηή, ν νπνίνο είρε πιαηηά ελεκέξσζε γηα ηηο 
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Δίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε όηη νη αληηζέζεηο πνπ ζπλαληά ζηελ πινύζηα 

πνιηηεία ν παξαπιαλεκέλνο άλεξγνο ηνπ πνηήκαηνο, ζπλζέηνπλ έλα αζηηθό ζθεληθό 

πνπ καο ζπκίδεη πσο εδώ ππάξρεη ε «Πνιηηεία ησλ αθεληάδσλ, ην Γίθην ησλ 

αδηθεηάδσλ»
93

:  

«Κη αθόκε κηα λπρηηά ζηηο άιιεο  ηόζεο  

αβέβαηνο πνπ πέξαζα θαη ηνύηε,  

ρσξίο δνπιεηά, ρσξίο ςσκί …  

θη όκσο παληνύ ινύζα θαη πινύηε.  

[…]  

…αδείπλεηνο θαηάκνλνο ζηε κέζε  

ζε θάπνηνπ θαηλνπξηόθηηζηνπ ηηο ζθάιεο  

κεγάξνπ… »
94

  

Αμίδεη λα ζηαζνύκε ζε θάπνηεο αθόκα θξάζεηο ηνπ πνηήκαηνο ∙ ν πνηεηήο ζεκεηώλεη 

όηη αξρηθά «ν θξνπξόο …ηνλ παίξλεη σο "ύπνπην" ζην ηκήκα»
95

, ζηε ζπλέρεηα ζε 

πξώην πξόζσπν αλαθέξεη «Γησγκέλνο μεκεξώζεθα ζηα ξείζξα…»
96

,  θη εληέιεη ν 

ήξσαο  «κνλνινγεί ζ’ έλα εξεκηθό λεζάθη ηνπ Αηγαίνπ»
97

. αθώο  ην ζεκείν απηό 

παξαπέκπεη  ζε επνρέο ινγνθξηζίαο θαη πνιηηηθώλ  δηώμεσλ, πνπ νδεγνύζαλ ζε 

εθηνπηζκνύο θαη ζε εμνξίεο ζηα μεξνλήζηα, ελώ επίζεο  ζπκόκαζηε ηα «ππνλνκεπηηθά 

κελύκαηα θαηά ηνπ θαζεζηώηνο», ηε δίσμε δειαδή πνπ ππέζηε ν ίδηνο ν πνηεηήο γηα 

ηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή. Δθόζνλ, ινηπόλ, ν Φξαγθνύιεο  είρε βηώζεη ηηο δύζθνιεο 

πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επνρήο, κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ην πνίεκα απηό 

αλαθέξεηαη ζε πξνζσπηθά  βηώκαηα ηνπ θαη είλαη πηζαλόλ λα γξάθηεθε κεηά ηε 

κεηνίθεζή ηνπ ζηελ πξσηεύνπζα, κε βάζε όζα αληίθξηζε εθεί, θαη κε βάζε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ θαη ν ίδηνο βίσζε, κεηά ηελ αλαρώξεζή ηνπ από ην Ζξάθιεην θαη ηελ 

πξνζπάζεηα γηα εμεύξεζε εξγαζίαο ζε κηα κεγάιε, άγλσζηε πόιε . 

Μπνξνύκε λα αλαζπλζέζνπκε ηελ εηθόλα πνπ αληίθξηζε ν λεαξόο ηππνγξάθνο ζηελ 

Αζήλα ηνπ 1930 ∙ είλαη ε επνρή πνπ ε πξσηεύνπζα «απνθηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

πξνβιεκαηηθήο κεγαινύπνιεο»
98

.  πσο αλαθέξεη ν Δπ.Μπαινύκεο, αγξνηηθνί 

πιεζπζκνί είραλ ήδε μεθηλήζεη λα  κεηαθηλνύληαη από ηελ επαξρία, ζπζζσξεύνληαο 

«πιήζε ππναπαζρνινύκελσλ ή θαη αλέξγσλ», νη νπνίνη, δώληαο ζπρλά «θάησ από 

νηθηξέο ζπλζήθεο, δεκηνύξγεζαλ ηνλ θινηό απαζιίσζεο ηεο πξσηεύνπζαο» ∙ ε 

θαηάζηαζε επηδεηλώζεθε πεξαηηέξσ «από ηνλ πξνζθπγηθό θαηαθιπζκό»
99

. Πξόθεηηαη 

γηα κηα «πξαγκαηηθόηεηα ζρεδόλ εθηαιηηθή. ... ζηελ θνηλσληθή δπζηπρία έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί ε πηθξή γεύζε ηεο ήηηαο θαη ην μέθηηζκα ησλ εζληθώλ ηδαληθώλ. Ζ λέα 

κεγάιε ηδέα είλαη πιένλ ε θνηλσληθή επαλάζηαζε»
100

.    

                                                             
93

 Κ.Βάξλαιε, Σν Φσο πνπ θαίεη, ό.π.,ζ.87 (Αξηζηέα θαη Ματκνύ),ζη.85-86  
94

 "Αηηηθά εκεξνλύθηηα" 
95

 ηε ζεκείσζε ηνπ πνηήκαηνο,ζ.52 
96

 ηίρνο ηνπ πνηήκαηνο   
97

 εκείσζε ζην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο, ζ.53. 
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 Υξ. Νηνπληά «Ζ δεθαεηία ηνπ 1920»,ό.π.,ζ.74 
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100

 Υξ.Νηνπληά, Λνγνηερλία θαη πνιηηηθή, ό.π.,ζ.35 
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Δλδεηθηηθό κηαο επνρήο, επνκέλσο,  ην πνίεκα "Αηηηθά εκεξνλύρηηα"  ∙ ελδηαθέξεη λα 

ην εμεηάζνπκε, αληρλεύνληαο επηπιένλ θαη θάπνηα νκνηόηεηά ηνπ κε ην πνίεκα ηνπ 

Ναπ. Λαπαζηώηε "Σα ρισκά ηα θνξηηζάθηα"101
. ην πνίεκα ηνπ Λαπαζηώηε 

δηαθαίλεηαη, κέζα από κηα κεγάιε αληίζεζε, ε εμαζιίσζε ηεο δσήο ησλ ρισκώλ 

θνξηηζηώλ , ζε ζύγθξηζε κε ό,ηη απνιακβάλνπλ αθόκα θαη νη άςπρεο θνύθιεο ηεο 

βηηξίλαο: ηα θησρνληπκέλα θνξίηζηα-νη πινύζηα ληπκέλεο πιαζηηθέο θνύθιεο
102

. Καηά 

παξόκνην ηξόπν, ν Φξαγθνύιεο πξνβάιιεη ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηνπο αζηνύο θαη 

ηνπο εμαζιησκέλνπο άλεξγνπο ηεο κεζνπνιεκηθήο Αζήλαο, ηνλίδνληαο ηελ θνηλσληθή 

αληζόηεηα κέζα από ην ζθεληθό ηεο πόιεο: ινύζα θαη πινύηε παληνύ, κέγαξα, 

θαιιηκάξκαξα…  Μηα αηρκεξή λύμε ηνπ λεαξνύ πνηεηή γηα ην άδηθν θνηλσληθό 

ζύζηεκα  ηνπ θαπηηαιηζκνύ πνπ εγθαζηδξπόηαλ ηόηε ζηελ Διιάδα, θαη γηα ην νπνίν 

ήδε πςώλνληαλ θσλέο δηακαξηπξίαο: «ζε ηη… απνβιέπνπλ νη πεξηζζόηεξνη 

ζεκεξηλνί άλζξσπνη;» παξά ζε έλα ηδαληθό, «ζηελ θαηάξγεζε ησλ ηάμεσλ θαη ζηε 

δηθαία δηαλνκή ησλ αγαζώλ ηεο δσήο», έγξαθε ν Κι. Παξάζρνο ζην πεξηνδηθό 

Μνύζα ήδε από ην 1922
103

. Δπίζεο, νη απόςεηο πνπ δηαθηλνύληαλ εθείλε ηελ επνρή 

ζηα θηινινγηθά ζηέθηα, αλαθέξνληαλ  ζηελ «επαγγειία θαη ην όξακα κηαο θνηλσλίαο 

ρσξίο αληηζέζεηο θαη πνιέκνπο, απνηεινύκελν από ηζόηηκα θαη ειεύζεξα κέιε»
104

.  

Γεγνλόο ήηαλ, πσο ζηε κεζνπνιεκηθή Αζήλα, ζηα ηέιε ηνπ ’26, ζπλππάξρνπλ «ε 

εμαζιίσζε επξέσλ ιατθώλ ζηξσκάησλ» θαη «ε θνζκηθή δσή ησλ αλώηεξσλ 

θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ»  ∙ δηαζθεδάζεηο, ραξηνπαημία, λπρηεξηλή δσή- ηα λέα 

«ζύκβνια θνηλσληθήο ηεξαξρίαο» ζπλέζεηαλ κηα αληηθαηηθή εηθόλα ηεο θνηλσλίαο
105

. 

Ζ ίδηα, εμαζιησκέλε εηθόλα από ηε δσή ηεο εξγαηηάο πξνβάιιεηαη θαη ζην επόκελν 

πνίεκα ηνπ Φξαγθνύιε "Οξίδνληεο"
106

, δνζκέλν κε ηόλνπο κειαγρνιίαο ∙  ε θηώρεηα, 

ε αζζέλεηα, ε ζθιεξή δνπιεηά, νη θαθνπρίεο, ηαιαλίδνπλ ην πνηεηηθό ππνθείκελν:   

«…έβξερε ν Θεόο κε ην ζηακλί 

θη έζηαδ’ ε ζηέγε ε αρακλή… 

[…] αξξσζηεκέλε από βξαδύο  

ξηγνύζεο δίπια κνπ ρισκή. 

Γελ έθαεο νύηε ην ςσκί  

ηεο δνύιεςήο καο ηεο πνιιήο…».  

 

κσο, ε δσή ησλ πνηεηηθώλ πξνζώπσλ-πξνιεηάξησλ, βνπηεγκέλε ζην ζθόηνο  ηεο 

απειπηζίαο, απνθηάεη μαθληθά έλα θσο ειπίδαο:  

«ζην έξεβνο κέζα ην παρύ ζηελ πηζζσκέλε ηε λπρηηά 

ήξζε κηα ιάκςε μαθληθή…»   

                                                             
101

 Πξώηε δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό Μπνπθέην, η. 2, αξ. 58, 1925 
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Ξεκέξσλε «κηαλ απγηλή θινγάηε», κηα «νινπόξθπξε λ απγή» γηα εθείλνπο, αιιά θαη 

γηα κπξηάδεο άιινπο απέιπηδεο θη αδηθεκέλνπο ηεο δσήο, όκνηνπο κε ην πνηεηηθό 

δεύγνο. Έηζη, πιήζνο πνιύ  

«ηξέμακε -θαληάζκαηα- κέζα ζηε λύρηα ηελ ππθλή,  

ρέξη κε ρέξη κνλαρνί …  

ζηελ νινπόξθπξε λ απγή.  

Μα πξηλ η’ αζηέξη ηεο λα βγεη  

πιήζνο κε καο απειπηζκέλνη ηξέμαλ…».    

Καη άιινη, ζύγρξνλνη νκόηερλνη ηνύ Φξαγθνύιε έρνπλ αλαθνξέο ζηε ζηξαηηά ησλ 

πξνιεηάξησλ-αδηθεκέλσλ ηεο δσήο, όπσο γηα παξάδεηγκα, ν Ρήγαο Γθόιθεο:  

«ζηε ζηξάηα αξγνδηαβαίλεη ηεο εξγαηηάο ην πιήζνο…»
107

. 

Κπξίσο, όκσο,  ην ζεκείν απηό ηνπ πνηήκαηνο ζπκίδεη Βάξλαιε, ν νπνίνο ζην έξγν 

ηνπ  "Ο Οδεγεηήο"108
 αλαθσλεί:  

«Έλαο δελ είκαη κα ρηιηάδεο!  

ρη κνλάρα νη δσληαλνί  

θ’ νη πεζακέλνη κ’ αθινπζάλε  

ζε κηαλ αξάδα ζθνηεηλή».   

Δίλαη όιε ε αλζξσπόηεηα πνπ αθππλίδεηαη, πνπ θηλεί πνξεία πξνο ην θσο ∙  «κέζα 

ζηε λύρηα ηελ ππθλή», ηα θεξύγκαηα πνπ αληερνύλ δίλνπλ ηελ ειπίδα γηα ηε 

δηθαίσζε ησλ απόθιεξσλ ηεο θνηλσλίαο. Καη ν πεδνγξάθνο ηνπ Μεζνπόιεκνπ Ν. 

Καηεθόξεο  έιεγε όηη θάπνπ γύξσ «δηαθαίλεηαη όηη απηό ην ζθνηάδη δελ… (ζα) 

θξαηήζεη πνιύ. ε ιίγν ζα έξζεη ην θσο ηεο Δπαλάζηαζεο, ε νπνία βξίζθεηαη επί 

ζύξαηο…»
109

.  

Δίλαη ε πνιηηηθή ηδενινγία  ηεο αξηζηεξάο πνπ γλώξηζε ηδηαίηεξε απήρεζε ηόηε, 

θαζώο ζηήξηδε ηνπο αδηθεκέλνπο, θαη πξνζήιθπζε πνιινύο λένπο ινγνηέρλεο ηεο 

επνρήο εθείλεο. «Ζ αζηηθή ηδενινγία» γλώξηδε θάζε έληνλεο ακθηζβήηεζεο ∙ έηζη, 

ζύκθσλα κε ηνλ Αι. Αξγπξίνπ, «ην πείξακα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζεσξήζεθε θαη 

σο πξόηαζε γηα ηθαλό αξηζκό δηαλνεηώλ … κηαο "ελαιιαθηηθήο ιύζεσο" απέλαληη ζε 

θνηλσλίεο θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα πνπ θαίλνληαλ όηη είραλ εμαληιήζεη ηα όξηά 

ηνπο»
110

. 

 

Με θνηλσληθό πεξηερόκελν θαη ην πνίεκα "Οη ηππνγξάθνη εκείο"111
, είλαη 

εκπλεπζκέλν από ηα βηώκαηα ηνπ 25ρξνλνπ πνηεηή θαη ηελ εξγαζία  ηνπ ζην 

ηππνγξαθείν  από κηθξή ειηθία.  Έρεη γξαθηεί, πηζαλόηαηα, ζηελ Αζήλα, ίζσο κεηά 

από θάπνην δηάζηεκα  εξγαζίαο ηνπ πνηεηή ζην ηππνγξαθείν ηεο Ννκηθήο, όπσο 

καξηπξεί ε εμνηθείσζή ηνπ κε ηα –ππαξθηά, πξνθαλώο- πξόζσπα ηα νπνία 

αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζην πνίεκα. Ο  Φξαγθνύιεο ην αθηεξώλεη ζηνλ εξγνδόηε 
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ηνπ, εθδόηε Πέηξν Βεξγηαλίηε∙ ζηνλ ίδην, άιισζηε, νθείιεη ηελ -ρσξίο ακνηβή- 

εθηύπσζε ηεο πνηεηηθήο ηνπ ζπιινγήο, όπσο πξναλαθέξζεθε.  ην πνίεκα ν λεαξόο 

ινγνηέρλεο  παξνπζηάδεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο δσήο ησλ ηππνγξάθσλ ζηηο 

δύζθνιεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηε ζθιεξή δνπιεηά ηνπο, σο ηελ εμαζιίσζε ∙ ην 

θιείζηκν ζε ζηελνύο ρώξνπο –θινπβηά, ν ζόξπβνο ησλ κεραλώλ, ε εξγαζία γηα 

λπρηνήκεξα,  ε «αγηάηξεπηε αξξώζηηα» πνπ πξνθαιείηαη από ην αληηκόλην ησλ 

ηππνγξαθηθώλ κεραλώλ, όια απηά παξνπζηάδνληαη κε δξακαηηθόηεηα θαη ζιηβεξό 

ηόλν ζην πνίεκα
112

. Γηάρπηε ε κειαγρνιία, ε πεηζηζάλαηε δηάζεζε ∙  κεο ζηε βνπεξή 

κνλνηνλία  ηεο δνπιεηάο ν ρξόλνο αξγνθπιά,  νη ηππνγξάθνη ιηώλνπλ, κέζα ζε 

ζπλζήθεο ζθιαβηάο θαη αξγνύ ζαλάηνπ ∙ κάιηζηα, ην ηέινο πιεζηάδεη, αξγό θαη 

βαζαληζηηθό.   

 

Μέζα ζην ζιηβεξό θιίκα πνπ εθθξάδεηαη ζην πνίεκα, αμηνζεκείσην ζηνηρείν είλαη  ε 

ζαξθαζηηθή δηάζεζε πνπ δείρλεη ν λεαξόο πνηεηήο – ζαθώο θαξπσηαθηθή επίδξαζε–  

ε νπνία δειώλεηαη κε νξηζκέλεο θξάζεηο: «ην γιέληη ηεο δνπιεηάο», «καέζηξνο» ν 

κπαξκπα-Μελάο, ε «ηδαδ-κπαλη» -ε κπάληα πνπ «ιπζζάεη», ε «ζπλαπιία… πνπ 

αξρηλά».  Γελ πξέπεη, εμ άιινπ, λα καο δηαθεύγεη ε ραξαθηεξηζηηθή νκνηόηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πνηήκαηνο κε ην πνίεκα ηνπ Κ. Καξπσηάθε "Γεκόζηνη ππάιιεινη"113
. 

Τπάξρνπλ ιέμεηο θαη έλλνηεο θνηλέο ζηα δπν πνηήκαηα ∙   ν Φξαγθνύιεο γξάθεη γηα 

ηνπο ηππνγξάθνπο- ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνλ εαπηό ηνπ:  

«ε πίθξα… κάο ιηώλεη»,  

«…ιηώλεηε κεξόλπρηα, ιακπάδεο»,  

«ζηκώλεη ην ηέινο καο»,  

«βξίζθνκε ζαλή ζηγή…».   

Καη ζηνλ Καξπσηάθε όκσο  

«νη ππάιιεινη όιν ιηώλνπλ θαη ηειεηώλνπλ…»,  

«…ζα ’λαη ε Πνιηηεία θη ν ζάλαηνο, πνπ ηνπο αλαλεώλνπλ.»  

Οη ππάιιεινη  δνπιεύνπλ κεραληθά, κνπηδνπξώλνληαο  «αζώα ιεπθά ραξηηά» θη είλαη 

«ζαλ θνπξληηζκέλνη»,  ελώ θαη ζην ηππνγξαθείν ηνπ Φξαγθνύιε νη εξγάηεο 

δνπιεύνπλ επίζεο κνλόηνλα, ζθπκκέλνη, όιν θαη πην  ζθπθηνί.  

Αθόκα θαη ε έλλνηα ηεο ζησπήο είλαη έλα θνηλό ζηνηρείν ζηα δπν πνηήκαηα: νη 

ηππνγξάθνη δνπιεύνπλ βνπβνί, βνπβή είλαη θαη ε ζαλή πνπ ηνπο θπθιώλεη 

(«βξίζθνκε ζαλή ζηγή, βνπβή…), ελώ ζηνλ Καξπσηάθε ε απνπζία ηνπ ιόγνπ 

δειώλεηαη έκκεζα ∙ νη ππάιιεινη δελ νκηινύλ παξά κόλν γξάθνπλ, έρνπλ ελδόκπρεο  

ζθέςεηο θαη δελ ηηο εθθξάδνπλ κε ιόγηα: «ζθέπηνληαη ην ζπλάιιαγκα, ηνπο ώκνπο- 

ζεθώλνληαο νη ππάιιεινη νη θαεκέλνη.»    

                                                             
112
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Σν πνίεκα θαίλεηαη επίζεο λα ζπλνκηιεί θαη κε ηα "Αλδξείθεια" ηνπ Καξπσηάθε
114

 

(ην νπνίν πηζαλόλ αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή νκάδα  ησλ δεκόζησλ ππαιιήισλ).  

Καη γηα εθείλνπο δειώλεηαη ε απνπζία θάζε ραξάο:  

«Μαθξηλή ρώξα γηα εκάο θάζε ραξά, 

ε ειπίδα θ’ ε λεόηεο έλλνηα αθεξεκέλε…»,  

ππάξρεη κόλν  

«ε βαζηά ιύπε ζην ζώκα», θαη  

«ν πόλνο καο».    

κνηα, θαη ζηνπο ηππνγξάθνπο ηνπ  Φξαγθνύιε ππάξρεη  

«ε πίθξα…»,  

είλαη όινη «αδειθνί ζηνλ πόλν ζιηβεξνί», γηαηί, όπσο γξάθεη,  

«…δελ γλσξίζακε μεθνύξαζε κηα ζθόιε 

ην ςεύηηθν ην γέιην κηαο ζηηγκήο».  

Αθόκα θαη ε έλλνηα ηνπ ρξόλνπ παξνπζηάδεη αλαινγίεο ζηα δύν πνηήκαηα: «Πέξαζαλ 

ηόζα ρξόληα, πέξαζε ν θαηξόο», αλαθέξεη ν Καξπσηάθεο ∙ «…έηζη δηαβαίλνπλ ζαλ 

ζηηγκέο νη ρξόλνη», «…έηζη πεξλνύλ νη κήλεο…», γξάθεη ν Φξαγθνύιεο γηα ηνπο 

ηππνγξάθνπο, πνπ δνπιεύνπλ παζεηηθά, ππνηαγκέλνη ζην κνλόηνλν πέξαζκα ηνπ 

θαηξνύ.   

Οη επηδξάζεηο από ηνλ Καξπσηάθε είλαη, ζαθώο, έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επνρήο. Σελ επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ ζην Ζξάθιεην, όπσο αλαθέξεη ν Καξηζάθεο, νη 

λένη πνηεηέο -πνπ θπξίσο αλήθαλ ζηνλ θύθιν ησλ Νενειιεληθώλ Γξακκάησλ
115

-  όζνλ 

αθνξά ζηηο επηξξνέο ηνπο,  «πξνζεγγίδνπλ πεξηζζόηεξν  ηνλ Καξπσηάθε», θαζώο  

«βξίζθνληαη ζε ξήμε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζεκαηνπνηνύλ ηελ θνηλσληθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ζηξέθνληαη… πξνο ηα κέζα…»
116

. 

 

ρεηηθά κε ην παξαπάλσ πνίεκα, αμίδεη λα αλαθέξνπκε έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ 

εληνπίζακε ζηελ εξαθιεηώηηθε εθεκεξίδα ηνπ Η. Μνπξέιινπ Διεπζέξα θέςηο, ηνπ 

1928
117

 ∙ εθεί βξίζθνπκε δεκνζηεπκέλα δύν αλππόγξαθα πνηήκαηα κε ηνπο ηίηινπο: 

"Δθεκεξίδα" θαη "Σππνγξάθνη"
118

, ηα νπνία  αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζεκαηηθή θαη 

παξνπζηάδνπλ αξθεηή νκνηόηεηα κε ην πνίεκα ηνπ Φξαγθνύιε πνπ εμεηάδνπκε εδώ.  

Πξόθεηηαη γηα ζνλέηα γξακκέλα ζε ελδεθαζύιιαβν κε νκνηνθαηαιεμία πιερηή. Σν 

πνίεκα "Οη ηππνγξάθνη εκείο" ηεο ζπιινγήο Μ’ αλνηρηά θηεξά έρεη νρηώ ηεηξάζηηρεο 

ζηξνθέο, θη είλαη γξακκέλν επίζεο ζε ελδεθαζύιιαβν. Δθηόο από ηηο θνηλέο ιέμεηο 

θαη θξάζεηο, παξαηεξνύκε όηη αλάκεζα ζηα δύν πνηήκαηα ππάξρνπλ θαη έλλνηεο 

θνηλέο: ε αξξώζηηα ησλ ηππνγξάθσλ από ην αληηκόλην θαη ην κνιύβη, ην ιηώζηκν ησλ 

εξγαδόκελσλ  (ζαλ αγηνθέξηα/ζαλ ιακπάδεο), ην κνλόηνλν, ρσξίο λόεκα πέξαζκα ηνπ 

ρξόλνπ «ρεηκώλεο θη αλ πεξλάλε -θαινθαίξηα», «δηαβαίλνπλ… νη ρξόλνη», «πεξλνύλ 

                                                             
114

 Γεκνζηεύηεθε αξρηθά ζηε Νέα Εσή (η. 4, 15 Ηαλνπαξίνπ 1924, ζ.448), όπσο αλαθέξεη ν αββίδεο 

(Καξπσηάθεο, Σα πνηήκαηα, ό.π., ζ. 343). ηε ζπλέρεηα ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ 

1927 Διεγεία θαη άηηξεο. 
115

 Σν πεξηνδηθό Νενειιεληθά Γξάκκαηα εθδηδόηαλ ζην Ζξάθιεην από ηνλ εθδόηε- ζπγγξαθέα-ηζηνξηθό 

Η.Μνπξέιιν, από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1926 σο ηνλ Ηνύλην  ηνπ 1928. 
116

 Καξηζάθεο, Σν Λνγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π., ζ.103 
117

 Διεπζέξα θέςηο, θ.7, 17-8-1928   
118

Γεκνζηεύνληαη εδώ ζην Παξάξηεκα. 
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νη κήλεο» ∙ ην ζθύςηκν θαη ν κόρζνο ηεο πνιιήο δνπιεηάο, ην θιείζηκν ζαλ ζε θινπβί 

θαη ε έλλνηα ηεο ζθιαβηάο ηνπ εξγάηε -«δεζκώηεο, ζθιάβνη»- ην ηππνγξαθείν πνπ 

βνγγάεη/ ιπζζάεη… Αθόκα θαη ε έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ ππάξρεη  θαη ζηηο δύν 

δεκνζηεύζεηο ∙ ζην πνίεκα ηεο ζπιινγήο ν ζάλαηνο δειώλεηαη άκεζα:  

«ζηκώλεη ην ηέινο καο»,  

«…μεπλέκε κέζα ζη’ αληηκόλη  

θαη βξίζθνκε ζαλή ζηγή, βνπβή…».  

ηα πνηήκαηα ηεο εθεκεξίδαο ν ζάλαηνο ππνδειώλεηαη, θαζώο νη ηππνγξάθνη  

«ράλνπλ ηε δήζε ηνπο πάλσ ζηελ ήβε»,  

«ρσξίο λα βιέπνπλ ήιην θεη παζηάδνπλ  

νξζόο ζηελ θάζα ηνπ θαζείο λα ζθύβεη…»
119

.  

Μάιηζηα, ε θάζα ζεκαίλεη ην θηβώηην κε ηα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, αιιά πηζαλόηαηα 

εδώ δειώλεη θαη ην θέξεηξν,  αθνύ ζηελ πξώηε ζηξνθή ηνπ ίδηνπ πνηήκαηνο 

αλαθέξεηαη όηη  

«ράλνπλ ηε δήζε ηνπο … 

απ’ η’ αληηκόλη θαη ην κνιύβη  

ζηγά  πνπ ηα θνξκηά δειεηεξηάδνπλ»,  

θαη ζηελ ηξίηε ηνπ ζηξνθή πσο  

«ηάδεη ζεξκό ην αίκα ην θιεκόλη  

απ’ ηηο πιεγέο π’ αλνίγεη η’ αληηκόλη…».  

 Ζ κόλε δηαθνξά πνπ κπνξνύκε λα  δηαθξίλνπκε αλάκεζα ζηηο δύν δεκνζηεύζεηο 

είλαη ην αηρκεξό πνιηηηθό κήλπκα πνπ μεπεηάγεηαη από ηα πνηήκαηα ηεο εθεκεξίδαο 

θαη θαξθώλεηαη ζαλ πξόθα: ν πνηεηήο κηιάεη γηα ηηο ςπρέο πνπ αηζαιώλνπλ κε ην 

ζθπξί θαη ηελ πάιε, από ηελ πίζηε ηνπο ζε έλα «Αύξην-Θξεζθεία». ηελ νπζία 

πξόθεηηαη γηα κηα  ηνικεξή θνκνπληζηηθή δήισζε, πνπ έλαο εξγάηεο
120

 ίζσο δελ ζα  

ξηςνθηλδύλεπε λα ππνγξάςεη! Γη’ απηό θαη ν πνηεηήο κέλεη αλώλπκνο
121

.  Καη ζηα δπν 

πνηήκαηα ηεο εθεκεξίδαο εκπεξηέρεηαη ην κήλπκα ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο, ό,ηη 

δειαδή πξέζβεπε ε αξηζηεξή πνιηηηθή ηδενινγία θαη κεηέδηδαλ ηα θεξύγκαηα ηεο 

επνρήο. Έκκεζν κήλπκα  ελάληηα ζηελ θνηλσληθή αδηθία εθπέκπεηαη ζην δεύηεξν 

πνίεκα, όπνπ αλαθέξεηαη  πσο ηα ζπηηόπνπια, ηα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία-θνπηηά, 

κνηάδνπλ ζαλ ηα «ζπίηηα κηαο δίθαηεο ρώξαο».   

Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζηα δεκνζηεπκέλα πνηήκαηα ηεο εθεκεξίδαο  δηαθξίλνπκε 

ζαθείο επηδξάζεηο από γλσζηά ινγνηερληθά έξγα ηεο επνρήο: π.ρ. ε θξάζε «δεζκώηεο 

ιεύηεξνη» (ηνπ πνηήκαηνο "Σππνγξάθνη"), παξαπέκπεη ζηνλ ηίηιν ησλ "Διεύζεξσλ 

πνιηνξθεκέλσλ" ηνπ νισκνύ,  ή θαη ζηνπο "θιάβνπο πνιηνξθεκέλνπο", ηνπ 

Βάξλαιε ( θπθινθόξεζαλ ην 1927). 

                                                             
119

 ην πξώην πνίεκα ηεο εθεκεξίδαο.   
120

 Σελ επνρή απηή ζπρλά εξγάηεο γξάθνπλ ζε πεξηνδηθά, θαη κάιηζηα «είλαη θπξίσο ηππνγξάθνη»: Υξ. 

Νηνπληά, Λνγνηερλία θαη πνιηηηθή,ό.π., ζ.197,ππνζεκ. 25 (αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηνπ πεξηνδηθνύ 

Ν.Πξσηνπόξνη). 
121

 Ζ παηξόηεηα ησλ δπν πνηεκάησλ απνηειεί κπζηήξην. Οη νκνηόηεηεο είλαη πνιιέο, όπσο 

δηαπηζηώζακε, από ηελ άιιε, όκσο, θαλέλα από ηα πνηήκαηα ηνπ Φξαγθνύιε δελ είρε ηε κνξθή ηνπ 

ζνλέηνπ.  Αλ ην πνίεκα αλήθεη ζε θείλνλ, ζα κπνξνύζακε λα ππνζέζνπκε όηη ν ιόγνο ηεο αλσλπκίαο 

ήηαλ θαη ην όηη ν λεαξόο πνηεηήο δελ είρε απνθηήζεη αθόκα ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ην ζάξξνο πνπ 

απαηηνύληαλ γηα λα ππνγξάςεη ηα πξσηόιεηά ηνπ.  
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ν Φξαγθνύιεο ζην  πνίεκα "Οη ηππνγξάθνη εκείο", 

πεξηθιείεη ην νπζηαζηηθό κήλπκά ηνπ– ηελ πνιηηηθή δηαθήξπμή ηνπ, ζα ιέγακε–  ζηνλ 

ηειεπηαίν ζηίρν.  ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ εξγάηεο ζην ηππνγξαθείν – πνπ είλαη  θάηη 

παξαπάλσ από θίινη ηνπ, είλαη ζύληξνθνη θαη αδειθνί ηνπ, θαζώο κνηξάδνληαη ηηο 

ίδηεο ζιηβεξέο θαη ζθιεξέο ζπλζήθεο ηεο εξγαηηάο –  κεηαθέξεη ην αηζηόδνμν κήλπκα 

ηεο ειπίδαο γηα δηθαίσζε θαη γηα θνηλσληθή αιιαγή:   

«Χ Πέηξνη εζείο, ζπληξόθνη κνπ Μελάδεο, - 

όινη αδεξθνί ζηνλ πόλν ζιηβεξνί, 

 πνπ ιηώλεηε κεξόλπρηα, ιακπάδεο  

ζα ’ξζνύλε θαη γηα καο θαινί θαηξνί!..».  

Ο πνηεηήο αηζηνδνμεί θαη δηαθεξύηηεη πσο, ην θσο ηεο ηζόηεηαο, ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζύλεο, ζα ηνπο θσηίζεη θη εθείλνπο. Σν ζάιπηζκά ηνπ δελ απεπζύλεηαη πηα 

κόλν ζηελ επαγγεικαηηθή ηάμε ησλ ηππνγξάθσλ ∙ δηεπξύλεη ηνπο απνδέθηεο θαη 

πξνζθαιεί όινπο ηνπο εξγάηεο, ηνπο αλζξώπνπο πνπ πάζρνπλ, ηνπο αδηθεκέλνπο ηεο 

δσήο,  ηα παηδηά ελόο θαηώηεξνπ Θενύ, λα ειπίζνπλ, λα πηζηέςνπλ  όηη θαη γηα 

θείλνπο ζα μεκεξώζνπλ θαιύηεξεο κέξεο. Έηζη, ηνλ Φξαγθνύιε δελ ηνλ θεξδίδεη εμ 

νινθιήξνπ  ην θαξπσηαθηθό πλεύκα ηεο απαηζηνδνμίαο, ηεο απώιεηαο θάζε ειπίδαο.  

Γηα θείλνλ ην ηέινο δελ ην γξάθεη ε απειπηζία θαη ν ζάλαηνο ∙ αλνίγεη κηα ραξακάδα 

ζηελ πνίεζή ηνπ θη αθήλεη λα πξνβάιινπλ δεηιά ε ειπίδα θη ε αηζηνδνμία γειαζηέο.   

«αλ λένο ηεο επνρήο»
122

 ν Κ. Φξαγθνύιεο ζπκπνξεύεηαη κε ηνπο πνηεηέο ηνπ θαηξνύ 

ηνπ, αιιά  ζην ηέινο θάπνπ ινμνδξνκεί, θιείλνληαο ην κάηη ζηνλ αλαγλώζηε, ζαλ λα 

ηνπ ιέεη:  αθνύζηε, ππάξρεη ειπίδα, ην μέξσ! Καη απηό δηαθεξύηηεη ζηελ πνίεζή ηνπ.   

Πηζαλόηαηα, ηα πνηήκαηα ηεο εθεκεξίδαο είλαη ηα πξσηόιεηα ηνπ λεαξνύ πνηεηή, ηα 

νπνία αξγόηεξα επεμεξγάδεηαη πεξηζζόηεξν θαη ζπγρσλεύεη ζε έλα ηειηθό πνίεκα, 

πνπ ην αλαπξνζαξκόδεη ζην πεξηβάιινλ (θαη ζηα πξόζσπα) ηνπ ηππνγξαθείνπ ησλ 

Αζελώλ όπνπ εξγαδόηαλ.  Αθόκα όκσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλήθνπλ ηα 

πνηήκαηα απηά ζηνλ Φξαγθνύιε, αζθαιώο ηα γλώξηδε θαη είλαη εύινγν λα 

ζεσξήζνπκε όηη επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνύ ηνπ πνηήκαηνο
123

. 

 
 

Έκκεζα πνιηηηθό κήλπκα  πεξηέρεηαη ζην πνίεκα "Σν ηξαγνύδη καο"
124

 ∙ ζέκα ηνπ νη 

θαηαηξεγκέλνη λένη, νη απόθιεξνη πνπ ηελ επνρή εθείλε βηώλνπλ ην πεξηζώξην ηεο 

δσήο, ε λενιαία πνπ «ηελ ήπηε ζα ζηαγόλα λεξό… ε επαξρία, ε θηώρηα, ε θαηαδίσμε, 

ε αξξώζηηα…»
125

.  Έηζη, εθείλνη, πεξηζζόηεξν από θαζεηί άιιν πνζνύλ ηνλ ιπηξσκό. 

                                                             
122

 Φξάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηεηή ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηε γξάθνπζα. 
123

 Από ηε βηνγξαθία ηνπ Φξαγθνύιε μέξνπκε όηη (πεξίπνπ) ην 1924 μεθίλεζε λα εξγάδεηαη ζηε Νέα 

Δθεκεξίδα ηνπ Ησάλλε Μνπξέιινπ, ν νπνίνο πξνρώξεζε ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ Νενειιεληθά 

Γξάκκαηα (1926 σο 1928), θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εθεκεξίδαο  Διεπζέξα θέςηο (Αύγνπζηνο 1928).  

Πηζαλόηαηα ν Κσζηήο Φξαγθνύιεο ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη ζηηο εθδόζεηο ηνπ Μνπξέιινπ ∙ ίζσο λα κελ 

είλαη ηπραίν πνπ ην 1929 επηιέγεη ηελ εθεκεξίδα Διεπζέξα θέςηο ηνπ Μνπξέιινπ (ηνπ εξγνδόηε ηνπ), 

γηα λα δεκνζηεύζεη δύν επηζηνιέο ηνπ. (Αθνξνύλ ζηελ ίδξπζε αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ Φπζηθήο Αγσγήο 

ζην ρσξηό ηνπ, ηε Λάζηξν: βι. Διεπζέξα θέςηο 4-1-1929, θαη 1-2-1929, ζηε ζηήιε Σν Βήκα ηνπ ιανύ, 

ζ. 2
ε
.)

 

124
 ζ.40 

125
 πσο αλαθέξεη ν  Άγγ. Σεξδάθεο, γηα ηνπο λένπο ηνπ ’25-’30 (ζηνλ Καξηζάθε, Σν Λνγνηερληθό 

Ζξάθιεην,ό.π., ζ.94).   
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Κη εδώ ην πνηεηηθό ππνθείκελν ειπίδεη, πξνζδνθά όηη «κηα κέξα μέθσηε» ζηε δσή 

ησλ δύν πνηεηηθώλ πξνζώπσλ ζα έξζεη κε θάπνηνλ ηξόπν ε ώξα ηεο απνιαβήο, ηεο 

θνηλσληθήο δηθαίσζεο ∙ καο ζπκίδεη εδώ ηνλ Βάξλαιε, πνπ αλαγγέιιεη όηη ζα έξζεη  

κηα κέξα  «ηεο Πιεξσκήο ε Ώξα»
126

. Ζ έλλνηα ηεο ιύηξσζεο πνπ πξνβάιιεηαη εδώ, 

έρεη ζαθώο πνιηηηθή ρξνηά, πνπ πξνζεγγίδεη ηελ θνκνπληζηηθή ηδενινγία
127

. 

Παξαηεξνύκε, επίζεο, νκνηόηεηα θαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ δύν πνηεηώλ σο πξνο 

ηνπο απόθιεξνπο: ν καξμηζηήο  Βάξλαιεο ζθύβεη  «ζηε κνίξα ηνπο… σο εθεί πνπ ν 

πόλνο… βξίζθεη αλαπιήξσζε ζηα όλεηξα…, πνπ ε εμαζιίσζε… παξεγνξείηαη κε 

νξάκαηα, πξνηνύ πεξάζεη ζηελ εμέγεξζε»
128

. Με όκνην ηξόπν θαη ν 

Φξαγθνύιεο/πνηεηηθό ππνθείκελν ζπκπνλεί ην γπλαηθείν πξόζσπν πνπ πάζρεη:  

«πόζν πνλώ ζηνλ πόλν ζνπ ζθιάβα γηα λα ζε ληώζσ…»,  

επεηδή ληώζεη όηη ηνπο δηαθξίλεη θνηλόηεηα ζπλαηζζεκάησλ θαη ηξόπνπ δσήο (ην 

πεξηζώξην): «…είκαζηε αδέξθηα ζηελ πηθξή ηεο Μνίξαο καο θαηαθξαπγή…».  

Δδώ κπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε όηη ηζρύεη ε ζπλζήθε πνπ αλαθέξεη ν 

Δπ.Μπαινύκεο γηα ηνπο θνηλσληζηέο πεδνγξάθνπο ηνπ Μεζνπνιέκνπ: «…έγθιεηζηα 

ηα πξόζσπα ζηα έκπεδα ησλ αηνκηθώλ, θπξίσο, δξακάησλ αθηλεηνύλ, απνδερόκελα 

αλελεξγά ηα επηδηθαζκέλα…»
129

.   Έηζη θαη ζηνλ Φξαγθνύιε,  νη ήξσεο-πάζρνληα 

πξόζσπα  είλαη δέζκηνη ηεο κνίξαο, ε νπνία ηνπο έρεη ζέζεη ζην θνηλσληθό πεξηζώξην.  

Ζ ιύηξσζε δελ εμαξηάηαη από ηε ζέιεζε ηνπο ∙ είλαη έμσ από ηηο δπλάκεηο ηνπο. 

Καηά ηε γλώκε ηνπ, ε απνιαβή ζα πξνέιζεη από κηα δύλακε έμσ από απηνύο, πνπ 

βξίζθεηαη αλαηνιηθά, όπσο δειώλεη ζην πνίεκα Ω! Με κνπ ιεο…
130

: ζην ελ ιόγσ 

πνίεκα ην πνηεηηθό ππνθείκελν έρεη βηώζεη καδί κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ ηηο πίθξεο ηεο 

δσήο, γηα ηηο νπνίεο δειώλεη πσο δελ σθειεί λα ζξελεί, θαη, αλαπηεξώλνληαο ηηο 

ειπίδεο ηνπο γηα ην αύξην, θαζώο ζεσξεί πσο κόλν απηό έρεη ζεκαζία, εθπέκπεη  ην 

πνιηηηθό ηνπ κήλπκα ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν :  

«…θνίηαμε καθξηά πνπ ρακνγέιαζε  

γηα καο ε πην θαηλνύξηα Αλαηνιή!..»  

Γηθνξνύκελε ε έλλνηα ηεο Αλαηνιήο, πνπ κπνξεί θπζηθά λα ζεκαίλεη θαη ην λέν 

μεθίλεκα ζηε δσή ησλ δπν εξσηεπκέλσλ. Μα παίξλνληαο σο θξηηήξην θαη ηα άιια 

πνιηηηθά κελύκαηα ηνπ πνηεηή, απνδερόκαζηε ηελ εθδνρή ε Αλαηνιή λα έρεη πνιηηηθή 

ζεκαζία. Δδώ μαλά κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ε 

Οθησβξηαλή επαλάζηαζε, ηεο νπνίαο ηα κελύκαηα εμαπιώζεθαλ κε ηε δηάδνζε ηεο 

ζνζηαιηζηηθήο ηδενινγίαο -ζην θέληξν θαη ζηελ επαξρία- ζηνρεύνληαο θπξίσο ζηνπο 

λένπο ηεο επνρήο, πνπ ήηαλ πην πξόζπκνη ζε θάζε λέα ηδέα.   
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Καη ζε άιια αθόκα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο αληρλεύνπκε πνιηηηθό-θνηλσληθό 

πεξηερόκελν:    

Σν πνίεκα  "Ο ηξαπκαηίαο"
131

είλαη ε ζπλέρεηα (ην δεύηεξν κέξνο) ζηα "Αηηηθά 

Ζκεξνλύθηηα", όπσο αλαθέξεη ν πνηεηήο ζηε ζεκείσζή ηνπ ∙ ππάξρεη ην ίδην ζθεληθό, 

κε πξσηαγσληζηή ηνλ ίδην «παξαπιαλεκέλν άλεξγν». Παξαηεξνύκε επίζεο όηη 

εληάζζεηαη ζην ίδην πνιηηηθό-θνηλσληθό πιαίζην κε ηα "Ζκεξνλύθηηα", κα ην 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη όηη απνηππώλεη ηελ θνηλσληθή ακθηζβήηεζε πνπ 

εθθξάζηεθε εθείλε ηελ επνρή κέζσ ηεο πνίεζεο. Αλήθνληαο ν Φξαγθνύιεο ζηνπο 

λένπο πνηεηέο ηνπ θαηξνύ ηνπ θαη  αθνινπζώληαο ηα ρλάξηα ηνπο,  ακθηζβεηεί θη 

εθείλνο, ζαξθάδεη, θαη κάιηζηα κε θαπζηηθόηεηα ∙  κε ηηο αηρκέο πνπ απεπζύλεη, 

ακθηζβεηεί αθόκα θαη ηε ζεκαζία ηεο πξνζθνξάο ζηελ παηξίδα:   

«"παιηόο-ζνπ ιέεη- πνιεκηζηήο"  πνπ έρπζε ην αίκα ηνπ γηα ηε γιπθηά "παηξίδα"».       

Ο ζαξθαζκόο ηνπ εδξάδεηαη ζην ζπλαίζζεκα ηεο πηθξίαο πνπ αηζζάλεηαη, θαζώο 

δηαπηζηώλεη πσο νη πνιεκηζηέο πνπ αγσλίζηεθαλ γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδαο, δελ 

ηηκήζεθαλ ∙ αληίζεηα, αληακνηβή ηνπο ήηαλ ε δεηηαληά θαη ε εμαζιίσζε.   Έθδειε 

είλαη ε αίζζεζε ηεο πξνδνζίαο θαη ηεο  θνηλσληθήο αδηθίαο γηα ηνλ παιηό πνιεκηζηή, 

πνπ όξκεζε ζηνλ πόιεκν γηα «λα  ιεπηεξώζεη ζθιάβνπο θη ππνδνύινπο», κα ζηελ 

επηζηξνθή ηνπ «βξήθε ηνπο ειεύζεξνπο θαηαληεκέλνπο δνύινπο». Σα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ απηά ζπλνδεύνληαη θαη από ζπκό,  γηα «η’ άδηθν πνπ βξήθαλ νη δηθνί ηνπ» ∙ ν 

πνηεηήο εθθξάδεηαη ζε πςεινύο ηόλνπο : 

 «αζηξνπειέθη ηνπ νη ζπκνί 

έηζη ςεθνύλ νη δπλαηνί…».  

αθήο ε λύμε γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ θιεξνδόηεζαλ  πηθξία θαη απνγνήηεπζε 

ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο Γεληάο ηνπ ’20: ηελ απώιεηα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο θαη ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή.    

Αμηνζεκείσην είλαη όηη ν λεαξόο πνηεηήο δελ παξαιείπεη λα δηαηξαλώζεη ηελ αλάγθε 

ηεο ζηξάηεπζεο θαη ηεο πάιεο:  

«…ύςσζε ζε ζθηρηή γξνζηά ην ηίκηό ηνπ ρέξη».   

Απηή ε αηρκή ηνπ πνηεηή γηα (ηαμηθό) αγώλα δηαθέξεη αξθεηά κε όζα γξάθνληαλ 

εθείλε ηελ επνρή ζηνλ ρώξν ηεο πξνιεηαξηαθήο ινγνηερλίαο: ζύκθσλα κε ηνλ Θ. 

Κνξλάξν, νη λένη ινγνηέρλεο αξθνύληαη ζην λα παξνπζηάδνπλ ηελ αζιηόηεηα, «ην 

μεζθέπαζκα θαη ην γθξέκηζκα ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο», ρσξίο λα πξνηείλνπλ κε ην 

έξγν ηνπο ηε ζηξάηεπζε θαη ηνλ αγώλα, «ηελ επαλαζηαηηθή πξννπηηθή»
132

.  

Σέινο, κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη δελ είλαη άζρεην ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο κε ηελ 

αθηέξσζε πνπ θάλεη ν πνηεηήο ζην (έζσ) νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ ηνπ: ζέινληαο λα 

απνηίζεη θόξν ηηκήο ζε όζνπο αγσλίζηεθαλ γηα ηελ παηξίδα,  αθηεξώλεη ηελ πνηεηηθή 

ηνπ ζπιινγή ζηνπο ρσξηαλνύο ηνπ λεθξνύο «πνπ έπεζαλ από ηα 1912 πξνζθέξνληαο 

ηνλ εαπηό ηνπο ζπνλδή… γηα ην μεκέξσκα κηαο … εηξεληθήο κέξαο».  
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Αμηνπξόζεθηα 

 

Μηα δηαθνξεηηθή  θαηεγνξία πνηεκάησλ ηεο ζπιινγήο πξαγκαηεύνληαη  σο θύξην 

ηνπο ζέκα ηνλ ζάλαην. ε απηά εκπεξηέρνληαη ηα πξώηα ζπέξκαηα ηεο θηινζνθηθήο 

ζεώξεζεο ηνπ Φξαγθνύιε, αθνύ ην ζέκα απηό ζα ηνλ απαζρνιήζεη αξθεηά θαη ζηε 

κεηαγελέζηεξε πνηεηηθή ηνπ δεκηνπξγία.  

Τπάξρεη ε εξεκηά ηνπ ζαλάηνπ θαη ε απόξξνηά ηνπ, ε απνπζία δειαδή ∙ δειώλεηαη 

έκκεζα
133

 κέζα από κηα αληίζεζε: ζηελ πόξηα ηεο αγαπεκέλεο ζπρλνδηάβαηλε ην 

πνηεηηθό πξόζσπν, θαη ηώξα  

«…όπσο έβγαηλα αγάιη  

ηεο ζθάιαο ζνπ ην θεθαιάξη,  

σ! είδα ην Υάξν γηα πνξηάξε».  

Σν ζέκα  ηεο απνπζίαο ιόγσ ηνπ ζαλάηνπ απαζρνιεί θαη αιινύ ηνλ πνηεηή
134

 ∙ εθεί 

πξόθεηηαη γηα ηελ απώιεηα ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ ησλ παηδηθώλ ηνπ ρξόλσλ, ηε 

γηαγηά, ηελ νπνία κλεκνλεύεη, δίλνληαο  έκθαζε  ζηηο αλαθνξέο  πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

εηθόλα ηνπ ζαλάηνπ πνπ ηελ άξπαμε δειόηππα.  Παξάιιεια, ε απώιεηα απηή επηθέξεη 

ην ζηνηρείν ηεο ζπγθίλεζεο θαη ηεο κειαγρνιηθήο δηάζεζεο πνπ θπξηαξρεί ζην 

πνίεκα:    

«….πώο λα κελ πεξλώ γηαγηά  

εθείλν ην ζηελό ζηξαηί  

πνπ θέξλεη ζηε ζηεξλή ζνπ θαηνηθία…».    

 

Άιινηε, γηα ηνλ ζάλαην ππάξρεη κόλν κηα λύμε, κηα θεπγαιέα αίζζεζή ηνπ ∙ ζην 

ζπκβνιηζηηθό πνίεκα "Δηθόλα"
135

, παξνπζηάδνληαο ν πνηεηήο ηνλ ζάλαην ηεο κέξαο, 

ζηελ νπζία αληηθαηνπηξίδεη ηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ – ηνλ 

ζάλαην ησλ νλείξσλ θαη ησλ πόζσλ ηνπ, ηελ εξεκηά ηνπ θαη ηε δηάςεπζε:  

«Αθόκα απνθξαηεί ην θνθθηλάδη  

ζαλ αίκα πνπ πεζαίλνληαο ε κέξα  

ζθόξπηζε γηα ζηεξλόηεξό ηεο ράδη» …  

Αθόκα, κε ηελ απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο (από ην δείιη ζηελ εζπέξα θαη 

ην βξάδπ) επηηνλίδεηαη ε ζθνηεηλή-κειαγρνιηθή αίζζεζε ηνπ ζαλάηνπ. 

Άιινηε, ην ζηίγκα ηνπ ζαλάηνπ, ζπκππθλσκέλν κέζα ζε έλαλ κόλν ζηίρν
136

, αλαηξεί 

όιε ηελ νκνξθηά θαη ηελ αηζηνδνμία πνπ δηαρέεηαη σο εθείλν ην ζεκείν ηνπ 

πνηήκαηνο, ππελζπκίδνληαο ζηνλ αλαγλώζηε όηη ν ζάλαηνο θαξαδνθεί αθόκα θαη  

πάλσ ζηελ θαιύηεξε ώξα ηεο θύζεο :  

«…θη ε άλνημηο νιάλζηζηε κε ηελ ακπγδαιηά  

γιπθά πξνζκέλνπλ ζαλ θαη πξηλ ην γπξηζκό ζνπ αθόκα,  

κα ζπ θνηκάζαη αηάξαρε κέζα ζηε ζηγαιηά». 

 

                                                             
133

 ην πνίεκα "Ήξζα",ζ.21 
134

 ην πνίεκα "Μλεκόζπλν", ζ.42 
135

 ζ.63 
136

 ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο "Πξνζκέλνπλ", ζ.15 



34 
 

ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθεη θαη ην πνίεκα "Γίιεκκα"
137

, ην νπνίν, όπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, δειώλεη ηελ απηνρεηξία, κε  ζαθή εδώ ηελ  επίδξαζε ηνπ θαξπσηαθηθνύ 

θιίκαηνο ζηνπο ινγνηέρλεο ηεο επνρήο.
 

Ζ ζεκαηηθή  ηεο κλήκεο πξνβάιιεηαη ζηα απηναλαθνξηθά  πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο 

"Δρηόληδε"
138

 θαη "Μλεκόζπλν"
139

,  ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηα αγαπεκέλα πξόζσπα, 

ηηο νηθνγελεηαθέο εηθόλεο  θαη ηηο αλακλήζεηο ησλ παηδηθώλ ρξόλσλ ηνπ πνηεηή, 

πξνβάιινληαο, παξάιιεια θαη  ην ζηνηρείν ηεο λνζηαιγίαο. Μάιηζηα, ζην δεύηεξν 

πνίεκα, ην πνηεηηθό ππνθείκελν είλαη ην παηδί, πνπ κέζα ζε αηκόζθαηξα 

αλεπαίζζεηεο, λνζηαιγηθήο ζιίςεο αλαζπκάηαη ηε γηαγηά κε ηα παξακύζηα θαη  ηηο 

ηζηνξήζεηο ηεο.  Με βάζε ηε βηνγξαθία ηνπ Κ.Φξαγθνύιε, θαη ηηο καξηπξίεο ηνπ 

ίδηνπ γηα ηα παηδηθά ηνπ βηώκαηα,  δελ καο εθπιήζζεη ην αθηέξσκα κλήκεο θαη ε 

απόηηζε ηηκήο ζηα πξόζσπα πνπ επέδξαζαλ θαζνξηζηηθά ζηε δηακόξθσζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπ θαη ζηνλ πινπηηζκό ηνπ πλεύκαηόο ηνπ, γηα ην νπνίν από ηα 

λεαληθά ηνπ ρξόληα θηόιαο  δηαθξίζεθε. Υαξαθηεξηζηηθό  ζηνηρείν, θνηλό θαη ζηα δπν 

πνηήκαηα, είλαη ην θεξί
140

,ην νπνίν ζπκβνιίδεη ηε κλήκε πνπ θσηίδεη:  

«ε κλήκε ζνπ ζαλ ην θεξί  

η’ άζβεζην εληόο κνπ ζα θξαηεί»
141

, θαη 

«άλαςε ην θεξί πνπ θαίεη ζηεο κλήκεο ηα παιηά ραξηηά»
142

.  

 

Ζ θύζε είλαη ε ζεκαηηθή πνπ ν Φξαγθνύιεο  ζα θξαηήζεη θαη αξγόηεξα, σο 

αλαπόζπαζην ζηνηρείν θαη θύξην δνκηθό πιηθό, ζηελ ώξηκε ινγνηερληθή δεκηνπξγία 

ηνπ. Ήδε ζην πξώηκό ηνπ έξγν δείρλεη όηη γηα θείλνλ είλαη ζέκα νηθείν θαη αγαπεηό. 

ρη κόλν ζηα θπξίσο θπζηνιαηξηθά ηνπ
143

,  αιιά θαη ζε αξθεηά αθόκα πνηήκαηα  ηεο 

ζπιινγήο  ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί  ηελ παξνπζία ηεο θύζεο, ζπρλά κέζα από 

ζρήκαηα αληηζεηηθά, γηα λα ππνδειώζεη ζπλαηζζήκαηα θαη λα  εθθξάζεη ηηο επηζπκίεο 

ηνπ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί πινύζηα εηθνλνπνηΐα από ηνλ θόζκν ηεο θύζεο, γηα λα 

ζπκβνιίζεη ςπρηθέο θαηαζηάζεηο ∙ νη ερεηηθέο εηθόλεο, πνπ έρνπλ θη απηέο έληνλε 

παξνπζία ζηα πνηήκαηα ηνπ, πξνέξρνληαη όιεο από ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ όηη ν Φξαγθνύιεο παξνπζηάδεη ζηε ζπιινγή ηνπ ηε θύζε σο  πεγή πνπ 

πξνζθέξεη θάιινο, αλαςπρή θαη ραξά ζην πνηεηηθό πξόζσπν ∙ επηπιένλ, είλαη  ρώξνο 

αξκνλίαο, ειεπζεξίαο θαη επηπρίαο. 
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ην πνίεκα "Δπηζηξνθή"
144

, κέζα από νπηηθέο θαη ερεηηθέο εηθόλεο δηαιαιείηαη ε 

επάλνδνο ηεο άλνημεο ∙ κε ην θσο, ηε κνπζηθή θαη ηε ραξά πνπ ηε ζπλνδεύεη, δίλεη 

ηέινο ζην ζθόηνο ηνπ ρεηκώλα-ζαλάηνπ.  Σν πνηεηηθό ππνθείκελν δελ κπνξεί λα 

κεηέρεη θαη λα ηα απνιαύζεη όια απηά, παξά κόλν από καθξηά, εμαηηίαο ησλ εγλνηώλ 

πνπ ηνλ ηξώλε. Αηειέζθνξε κέλεη ε επηζπκία ηεο θύζεο  θαη ζην πνίεκα "εκάδη"
145

, 

ην νπνίν δνκείηαη πάλσ ζε έλαλ αληηζεηηθό άμνλα : ησλ επηζπκηώλ πνπ έρεη ην 

πνηεηηθό πξόζσπν θαη ηεο ζθιεξήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ δεη, ε νπνία ηνλ 

απνκαθξύλεη θαη ηνλ απνμελώλεη από ηε θύζε, παξόηη ηνλ δηαηξέρεη ν πόζνο ηεο δσήο 

θνληά ζε απηήλ, θαζώο θαη ηεο ειεπζεξίαο- απνδέζκεπζεο πνπ εθείλε ζεκαηνδνηεί:  

«Δπόζεζε ηελ άλνημε λα ηε γεπηεί ε ςπρή κνπ  

θαη λα ξνπθήμεη αρόξηαγα ην δξνζεξό η’ αγέξη,  

ειεύηεξε λα μαλνηρηεί ε ζθιάβα ε ύπαξμή κνπ…».  

Καζώο, όκσο, νη πόζνη ηνπ κέλνπλ αλεθπιήξσηνη, θπξίαξρν ηόλν ζην πνίεκα παίξλεη 

ε ζιίςε ηεο απώιεηαο θαη ηεο δηάςεπζεο, όπσο απνθαιύπηεηαη ζηνλ θαηαιεθηηθό 

ζηίρν:  

«Κη έηζη θαζώο ηα πόζεζα άλζηα καδί κε θιώληα  

λα η’ αγθαιηάζσ….  

εκάδεζαλ ηα θύιια ηνπο θαη πέηαμαλ η’ αεδόληα  

θη απόκεηλέ κνπ ε πεζπκηά κεο ζηελ θαξδηά ζεκάδη».   

 

 Έλα αληηζεηηθό ζρήκα κέζα ζηε θύζε δεκηνπξγείηαη θαη ζην πνίεκα  

"Πξνζκέλνπλ"
146

. Οη θσηεηλέο  εηθόλεο ηεο άλνημεο παξαπέκπνπλ ζηελ αίζζεζε ηεο 

δσήο, ηεο αλαγέλλεζεο ∙ ην πνίεκα  πιεκκπξίδεη αηζηνδνμία, σο ηελ ηειηθή εηθόλα 

ηνπ ζαλάηνπ, ε νπνία αλαδύεηαη αλαπάληερα από ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν. Δίλαη ζηελ πην 

γιπθηά ηεο ώξα ε θύζε -«κάγεκα ε θύζηο θη όλεηξν»- θαη καο ζπκίδεη όηη ηζρύεη ην 

ζνισκηθό «όπνηνο πεζάλεη ζήκεξα ρίιηεο θνξέο πεζαίλεη»
147

. Καη εδώ, όπσο ζηνλ 

νισκό, ε νκνξθηά ηεο θύζεο θαηαιήγεη, εληέιεη, ζηνλ ζάλαην. κνηα θαη ζην 

πνίεκα "Δηθόλα", ε θύζε αλαδίδεη ζάλαην: ε γαιήλε θαη ε αθηλεζία ηεο βξαδηλήο 

θύζεο παξαπέκπεη ζε ζάλαην, έζησ θαη ζπκβνιηθό, ησλ νλείξσλ θαη ησλ πόζσλ.  

ην πνίεκα "Δδήιεςα"
148

, ε θύζε είλαη επηπρία, ραξά, απόιαπζε. ια είλαη όκνξθα, 

γιπθά θαη παξαπέκπνπλ μαλά ζε ζνισκηθέο εηθόλεο –«ε καύξε πέηξα νιόρξπζε θαη 

ην μεξό ρνξηάξη… ην ζθνπιεθάθη βξίζθεηαη ζ’ ώξα γιπθηά θη εθείλν»
149

– νη νπνίεο, 

εληέιεη απνθαιύπηνπλ κηα κεγάιε θαη ηξαγηθή αληίζεζε, θαζώο ε επηπρία ηεο θύζεο 

αληηπαξαβάιιεηαη κε ηε δπζηπρία ηνπ πνηεηηθνύ πξνζώπνπ:   

«Δίδα θαη ζην πεξβόιη ηα θπθιάκηλα  

ηα ξόδα θαη ηα θξίλα πνπ αλζνύλε   

ηνπο ζάκλνπο παξαθεί θαη ηα ρακόθιαδα   

κ’ αλέθθξαζηε ραξά λα κνπ γεινύλε.  

                                                             
144

 ζ.9 
145

 ζ.29 
146

 ζ.15 
147

 "Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη", ρεδίαζκα Β΄ 
148

 ζ.31 
149

 Γ. νισκόο, ό.π. 
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Κη αθόκα ηα πνπιηά θαζώο δεηνύζαλε  

έλα ζππξί ζηαξηνύ ζην θάκπν κόλν….    

[…]   

Καη δήιεςα πνπ ηα ’βξα λα κνηξάδνληαη  

θάπνηα βαζηά επηπρία ην θαζέλα,  

θη είδα πσο ζηνπο θαεκνύο δελ είρα όκνην,  

ζηελ πίθξα κνπ γηα ζύληξνθν θαλέλα.» 

 

ε άιιν πνίεκα, ν πνηεηήο καο απνθαιύπηεη όηη έλαο ηόλνο παξεγνξεηηθόο -ε 

παξακπζία- κπνξεί λα πξνέιζεη μαλά από ηε θύζε, από ηελ αίζζεζε όηη ζηνλ θπζηθό 

θύθιν είλαη δπλαηόλ λα αλαηξεζεί ε ζιίςε θαη ε θζνξά, πνπ εηθνλνπνηείηαη:  

«...ζηα θιώληα ηα γπκλά θαη ζηα μεξά ηα θύιια 

πνπ ’λαη λεθξά ρσξίο δσή- 

ζηεξλήλ αλαηξηρίια»  

θαη, σο επηζηέγαζκα, λα έξζεη μαλά ε αλαγέλλεζε θαη ε ειπίδα:  

«πξνζκέλνληαο ηελ άλνημε λα ’ξζεη θαηλνύξηα πάιη  

θαη θάπνην αεδόλη λα ιαιεί  ηα αλείπσηά ηεο θάιιε …»
150

.   

Γηα ηνλ πνηεηή, κα ηδηαίηεξα γηα ηνπο απαηζηόδνμνπο κεζνπνιεκηθνύο πνηεηέο, ε 

θζνξά ηεο θύζεο ζπληαπηίδεηαη κε ηελ  απώιεηα θαη ηνλ  ζάλαην θαη ιεηηνπξγεί σο 

απνηύπσζε ςπρηθώλ θαηαζηάζεσλ ∙ απηό είλαη ην θύξην ζέκα πνπ αλαδύεηαη από 

θάζε ζηξνθή ηνπ παξαπάλσ πνηήκαηνο, όπνπ θαηεμνρήλ αλαδεηθλύεηαη ε 

ζπκβνιηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο θζηλνπσξηλήο θύζεο σο απνηύπσζε ηνπ ζαλάηνπ.  

 

Κάπνηε ε θπζηνιαηξία κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε ηε λνζηαιγία, ηε κλήκε ∙ ζην 

πνίεκα "Θάιαζζα"
151

, νη ζπκβνιηζκνί ησλ θπζηθώλ ζηνηρείσλ (πνπιηά, ζάιαζζα) 

δειώλνπλ ηηο κύρηεο επηζπκίεο ηνπ πνηεηή, νη νπνίεο, παξόηη θαίλε,  κέλνπλ ηειηθά 

αλέθθξαζηεο, θξύθηεο:   

«Καη ηα πνπιηά πνπ θέξλεη ε ηξηθπκία  

πνπ ηα ζαξξώ πσο ζέινπλ λα κνπ πνπλ  

ηελ θξύθηα πνπ ζε θαίεη επηζπκία
152

  

ηξηγύξσ κνπ ζηξηγγά ζαλ μεθσλνύλ». 

Ζ θύζε, θαη ζπγθεθξηκέλα ν νλεηξηθόο ρώξνο κηαο ιίκλεο,  κπνξεί αθόκα λα 

απνηειέζεη ην θόλην αιιά θαη ην ιίθλν πάλσ ζην νπνίν βιαζηαίλεη θαη θνπληώλεη ν 

έξσηαο γηα ην πνηεηηθό πξόζσπν:   

«Ήηαλ γιπθό θείλν ην βξάδπ  

θαζώο αξρίλαγε λα πέθηεη  

πάλσ ζηεο ιίκλεο ηνλ θαζξέθηε  

θαη ζηηο νρηηέο ππθλό ζθνηάδη. […]  

Έπεθηε ε λύρηα γύξσζέ καο  

ελώ κε πήξεο ζηελ αγθάιε…»  

                                                             
150

"Φζηλόπσξν", ζ.18 
151

 ζ.48 
152

 Ο πνηεηήο απεπζύλεηαη ζηε ζάιαζζα. 
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Παξάιιεια, ην ίδην γαιήλην, λπρηεξηλό ηνπίν απνηειεί παξεγνξηά γηα ηελ απώιεηα 

ηνπ έξσηα πνπ βηώλεη ην πνηεηηθό ππνθείκελν:  

«Κη αθόηνπ ζ’ έραζα λ αγάιη  

μαλαπεξλώ θαηά ην βξάδπ  

ζη’ αλζνζπαξκέλν ην ιαγθάδη  

λα μαλαθνύζσ θείλα πάιη …  

ηα ιόγηα ζνπ κέζα ζηα θύιια…». 
153

 

 

Γεληθόηεξα, ε εηθόλα ηεο θύζεο αληρλεύεηαη θαη δηαρέεηαη ζηα πεξηζζόηεξα πνηήκαηα 

ηεο ζπιινγήο. Ο πνηεηήο αγαπά λα ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ηα θπζηθά ζηνηρεία ζηα 

ζρήκαηα ιόγνπ, κε ηα νπνία εκπινπηίδεη ηνλ πνηεηηθό ηνπ ιόγν (παξνκνηώζεηο, 

πξνζσπνπνηήζεηο, κεηαθνξέο):  

«..πνηνο πόζνο ζαλ ην θύκα  

μεζπά αγξησπόο κε πάηαγν ζηνλ θξύθην ζνπ γηαιό»,  

«...κεο ζηνπο θήπνπο ζ’ νξθαλά εκείλαλ η’ όλεηξά κνπ», 

«...(ην) πεξγηάιη πνπ παίδεη κε ην θσο η’ απνζπεξίηε   

πνπ ’ρεη ζαγελεπηεί από ηα θάιιε ηεο λύρηαο...»
154

. 

Ζ θπζηνιαηξηθή ζηάζε σο θπξίαξρε δηάζεζε ηνπ Φξαγθνύιε  αλαδεηθλύεηαη  

ηδηαίηεξα ζην πνίεκα "ηνλ πιάηαλν"
155

, όπνπ αλαπέκπεη κία σδή πξνο ην δέληξν, 

πξνζδίδνληάο ηνπ κάιηζηα ηεξόηεηα:  

«ην θάζε θνπλησκέλν ζνπ θισλάξη  

επινγεκέλν είλαη απ’ άγην ρέξη  

ζηελ εξεκηά ηνπ θάζε δηαβαηάξε …  

κνλαδηθό εζύ πξνζθπλεηάξη»,  

Ζ αμία θαη ε πξνζθνξά ηνπ δέληξνπ ζεσξεί, επίζεο, όηη είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο 

δηαβάηεο:  

«…ζηνλ ηόπν πνπ από ρξόληα πάληα δίλεη  

ν ίζθηνο ζνπ δξνζηά ζ’ όπνηνλ πεξάζεη  

θηιόμελα θεξλώληαο ηνλ γαιήλε…» .  

Με ππνζεκείσζε από ηνλ πνηεηή αλαθέξεηαη όηη ν πιάηαλνο βξίζθεηαη  ζηελ πεξηνρή 

Πιάηαλνο,  θνληά ζηα όξηα ηεο γελέηεηξάο ηνπ, πάλσ ζην κνλαδηθό πέξαζκα 

(θηλνζέιη) πνπ νδεγεί έμσ από ηελ επαξρία ηεο εηείαο
156

. Έηζη, ην πνίεκα γίλεηαη 

έλα απηνβηνγξαθηθό ζηηγκηόηππν, παίξλνληαο έλαλ ηδηαίηεξα πξνζσπηθό ηόλν. Ο 

πιάηαλνο δελ είλαη έλα νπνηνδήπνηε δέληξν ηνπ ηόπνπ ηνπ, αιιά απνθηά κηα 

βαζύηεξε δηάζηαζε, ιεηηνπξγώληαο ζαλ ζύκβνιν   γηα ηνλ απηνβηνγξαθνύκελν 

πνηεηή ∙ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα θείλνλ, θαζώο ζεκαηνδόηεζε ηελ πνξεία ηνπ πξνο 

κηα λέα δσή
157

, ζηελ νπνία βάδηζε δηα ηεο νδνύ πνπ ήηαλ απηό θπηεκέλν…. Έγηλε ην 

πέξαζκά ηνπ ζε κηα πιαηύηεξε ζεώξεζε ηεο δσήο, ζε δηεύξπλζε ησλ νξηδόλησλ ηνπ:  

                                                             
153

 ην πνίεκα "Σν βξάδπ εθείλν", ζ.35 
154

 ζηηο ζ.22, 65, 63  ηεο ζπιινγήο 
155

 ζ.58 
156

 «ηε ζέζε "Μαιάβξα" εηείαο Κξήηεο κεηαμύ ησλ ρσξίσλ Λάζηξνπ θαη Καβνπζίνπ, ζ’ έλα 

απόθξεκλν κέξνο, πνπ κόλν από ην δξόκν ηνπ κπνξεί θαλείο λα πεξάζεη. Από πνπζελά αιινύ.» 
157

 Ο πνηεηήο αλαρώξεζε από ην ρσξηό ηνπ γηα λα θαηνηθήζεη ζην Ζξάθιεην ζε πνιύ λεαξή ειηθία, 

πεξίπνπ 15 εηώλ. 



38 
 

«…θαη ηε ζηελή ηε ζθέςε επιάηπλέο κνπ  

ζηνλ ίζθην ζνπ πνπ θόζκνλ έρεη ζθηάζεη».  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ν Κ.Φξαγθνύιεο ζε ζπλέληεπμή ηνπ
158

 αλαθέξεη: «…νη 

πξώηεο-πξώηεο παηδηθέο κνπ αλακλήζεηο είλαη από ην ρσξηό, ζε ζεκείν πνπ ελόκηδα 

όηη πέξα από ην θηλνζέιη, ηα όξηα ηνπ ρσξηνύ κνπ, δελ ππήξρε άιιε Κξήηε». Αμίδεη 

λα επηζεκάλνπκε όηη ην δέληξν ζπκβνιίδεη, πέξα από ηα πξναλαθεξόκελα, θαη ηελ 

πξόηεξε, αλέκειε δσή ηνπ πνηεηή ζην ρσξηό ∙ ε απώιεηά ηεο γελλάεη ηα δηάρπηα ζην 

πνίεκα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο θαη πηθξήο λνζηαιγίαο
159

, θαη, ηαπηόρξνλα, ηελ πηθξία 

γηα ηα πάζε ηεο θαηλνύξηαο δσήο -κηαο πνξείαο ζην άγλσζην- πνπ έρεη βηώζεη ην 

πνηεηηθό ππνθείκελν.   

«Καη ’γώ δηαβάηεο π’ άιινηε πεξλνύζα  

ζθπθηόο από ηεο ζηξάηαο ηελ νδύλε  

ζηνλ ίζθην ζνπ ηνλ θάζε κνπ μερλνύζα  

θαεκό κε ηελ  πιαηεηά, γιπθηά γαιήλε  

πνπ ηα πνιύθπιια θιαδηά ζνπ κε θεξλνύζα’.  

πνηνο θαη λα ζε θύηεςε λ’ αγηάζεη  

ζηνλ ηόπν πνπ άιια ρξόληα εγιύθαλέο κνπ  

ηελ πίθξα κνπ πνπ κ’ έρεη θνκκαηηάζεη…».   

                                                 

Ηδηαίηεξα ζέκαηα   

 

Ζ "Πξνζεπρή"
160

, έλα ηδηαίηεξν πνίεκα ηεο ζπιινγήο, ζπκίδεη ηε "Γέεζε" ηνπ 

Καβάθε
161

 ∙ θη εθείλν έρεη σο ζέκα ηνπ ηελ πξνζεπρή θάπνησλ καλάδσλ γηα ηνλ 

λαπηηθό  γην ηνπο, πνπ ηαμηδεύεη ελώ έρεη μεζπάζεη θαθνθαηξία. πσο ζηε "Γέεζε" ε 

κάλα αλάβεη ιακπάδα, θη εθείλεο αλάβνπλ άζπξα θεξηά,  κε ηε δηαθνξά όηη ηάδνπλ, 

επηπιένλ, λα θέξνπλ αθηεξώκαηα ζηελ εθθιεζηά:  

«…θαη λα ζνπ θέξνπκε ηαρηά  

κάιακ’ αζήκ’ ε θαζεκηά  

θαη ρξπζνθέληεηε ζθεπή  κε ρξπζαθέλην λήκα».  

Οη πξνζεπρέο ησλ καπξνληπκέλσλ καλάδσλ εδώ -όπσο θαη ζηνλ Καβάθε- δελ έρνπλ 

ηε δύλακε λα απνηξέςνπλ ην κνηξαίν, όπσο καο απνθαιύπηεηαη ζηελ ηέηαξηε 

ζηξνθή:  

«…σ! δελ κπνξνύλε ηα θεξηά, η’ αζεκηθά θ’ νη πξνζεπρέο 

 λα ζώζνπλε ην γηόθα ηνπο θαη η’ άκνηξν θαξάβη».  

Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη όηη ν πνηεηήο, θιείλνληαο ην πνίεκα, πξνζζέηεη θαη ηε δηθή 

ηνπ δέεζε γηα λα πάςνπλ νη θαηξνί θαη ε ζαιαζζνηαξαρή:  

«…σ! θ’ ε δηθή κνπ πξνζεπρή ζηεξλή λα θάκεη μαζηεξηά 

                                                             
158

 «Ζ ηειεπηαία Απνθξηά-ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε», ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  

http://www.kritipoliskaihoria.gr/2019/03/blog-post_557.html 
159

 Ζ λνζηαιγία, όπσο μαλά αλαθέξακε, απνηειεί  επίζεο θαη έλαλ θνηλό ηόπν ηεο ινγνηερλίαο ηεο 

επνρήο. 
160

 ζ.38  
161

Αλήθεη ζην πξώηκν πνηεηηθό έξγν ηνπ Καβάθε ∙ πξσηνδεκνζηεύηεθε ην 1898-αλαδεκνζηεύεηαη ην 

1926 ζην πεξηνδηθό ηεο Αιεμάλδξεηαο Αιεμαλδξηλή Σέρλε, η. 1
ν
, ζ.1-2. 

http://www.kritipoliskaihoria.gr/2019/03/blog-post_557.html
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 λα γαιελές’  ε ζάιαζζα θαη λα κεξές’ ε ιύζζα!».  

Αλ θαη ν ζηίρνο ηεο ηειεπηαίαο ζηξνθήο πηζαλόλ λα πξνθεηεύεη ηε κνηξαία έθβαζε 

ηεο ηζηνξίαο  

«…θη έλα ζθνηάδη ζε λα ξζεη αξγά ζα λα ’λαη πίζζα…», 

ζηελ νπζία ην ηέινο κέλεη αλνηρηό, θη ν πνηεηήο δελ επηζπκεί λα θάλεη μεθάζαξε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνζεπρήο ηνπ.  

 

ην θηινζνθηθό πνίεκα ηεο ζπιινγήο "Χ! Με κνπ ιεο…"
162

, ν λεαξόο πνηεηήο 

απεπζύλεη παξαίλεζε ζηνλ αλαγλώζηε λα πξνβιεκαηηζηεί θαη λα δηαθξίλεη ηελ νπζία 

ηεο δσήο: αμίδεη λα δεηο ην ήκεξα κε όλεηξα θαη αγάπε,  ην Υζεο είλαη αλώθειν λα 

ην θιαηο. Με ζηνραζηηθή θαη θηινζνθηθή δηάζεζε, αιιά δείρλνληαο θαη ηελ πνιηηηθή 

ηνπ ζθέςε, ηνλ παξνηξύλεη λα εζηηάζεη ζην ρακόγειν κηαο λέαο κέξαο, κηαο λέαο 

δσήο θαη κηαο λέαο πνιηηηθήο-θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ αρλνραξάδεη:  

«…θνίηαμε καθξηά πνπ ρακνγέιαζε  

γηα καο ε πην θαηλνύξηα Αλαηνιή!»  

Μπνξνύκε εδώ λα δηαθξίλνπκε ηελ σξηκόηεηα ηνπ λεαξνύ Φξαγθνύιε, θαζώο θαη ηε 

ζεηηθή θαη αηζηόδνμε ζηάζε δσήο πνπ έρεη ήδε δηακνξθώζεη, κηα θηινζνθία δσήο πνπ 

ζα δηαηεξεζεί θαη ζα απνθαιπθζεί ζε όιε ηελ πιεξόηεηά ηεο, ζην πξνζερέο 

ινγνηερληθό ηνπ έξγν. 

 Απηναλαθνξηθόηεηα  

 

Έλα ζηνηρείν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ζηε ζπιινγή είλαη ε απηναλαθνξηθόηεηα.  

Έρνληαο αξθεηά δεδνκέλα από ηνλ βίν ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε, κπνξνύκε λα 

δηαπηζηώζνπκε όηη ην απηνβηνγξαθηθό ζηνηρείν είλαη εκθαλέο  ζηελ πξώηκε πνίεζε 

ηνπ ∙ ηα απηναλαθνξηθά πνηήκαηά ηνπ εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ 

ζπγθινλίδνπλ ζηα πξώηκα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ, όπσο ζα δνύκε.  ην πνίεκα 

"Μλεκόζπλν"
163

, παξαζέηνληαο ζε πξώην πξόζσπν ηηο κλήκεο ησλ παηδηθώλ ηνπ 

ρξόλσλ, θάλεη αλαθνξά ζηελ απώιεηα ηεο θπξνύιαο ηνπ-ηεο γηαγηάο ηνπ, δειαδή.  

κνηα, ην ζηνηρείν ηεο απηναλαθνξηθόηεηαο εκθαλίδεηαη  θαη ζην πνίεκα "Υσξηό 

κνπ"
164

, όπνπ επηπιένλ δειώλεηαη ν δηαθαήο πόζνο ηεο επηζηξνθήο ζηα πάηξηα, ελώ 

θαη ην πνίεκα ηεο ίδηαο ζεκαηηθήο  "Πόζεο θνξέο"
165

, ζαθώο αλαθέξεηαη ζε 

απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο δσήο ηνπ. Σν πνίεκα "Θάιαζζα" πξνθαλώο αλαθέξεηαη 

ζηνλ ηόπν  πνπ ζπλήζηδε λα πεξλάεη ηα θαινθαίξηα ηνπ σο παηδί, ηνλ νπνίν αξγόηεξα 

ζα θαηνλνκάζεη ζηα δηεγήκαηά ηνπ.  

 

Σν πνίεκα "Δζπέξα" θαηέρεη κηα ηδηάδνπζα ζέζε ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή, θαηά θύξην 

ιόγν επεηδή ν ίδηνο ν πνηεηήο ην είρε μερσξίζεη –ην απάγγειιε σο ην ηέινο ηεο δσήο 

ηνπ ζπλνδεύνληάο ην κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα
166

– θαη θαηά δεύηεξν ιόγν επεηδή 
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 ζ.16 
163

 ζ.42 
164

 ζ.33 (ε κηα από ηηο ηειεπηαίεο ζπλεληεύμεηο ηεο δσήο ηνπ ζηε γξάθνπζα). 
165

 ζ.65 
166

 ζ.20 
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ζαθώο είλαη απηναλαθνξηθό ∙ γξάθηεθε ιόγσ ηεο αλαρώξεζεο ηνπ πνηεηή από ηνλ 

γελέζιην ηόπν ζε λεαξή ειηθία. Γηεγείηαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ, θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ δηαθαηέρνπλ  εθείλν ην σρξό δεηιηλό, ηελ εζπέξα πνπ 

ηξεκόζβελε γιπθύηαηα θαη ε νπνία έζβεζε ηελ εηθόλα ηνπ κηθξνύ ρσξηνύ από ηα 

κάηηα ηνπ, παίξλνληάο ηνλ καθξηά από ηνλ ηόπν ηνπ
167

. Ζ ζιίςε θαη ε λνζηαιγία γηα 

ηελ αλαγθαζηηθή δηακνλή ηνπ καθξηά ηεο αγαπεκέλεο Λάζηξνπ, ηνλ ζπλόδεπζαλ ζε 

όιν ην κάθξνο ηεο δσήο ηνπ, αλαθέξνπλ νη καξηπξίεο. 

Κύξηνο άμνλαο ηνπ πνηήκαηνο είλαη ν πόζνο ηνπ πνηεηηθνύ πξνζώπνπ-πνηεηή γηα ηε 

γελέηεηξα ηνπ. Σν επίθεληξν ηεο κλήκεο ηνπ γίλεηαη ε εθθιεζία, κε «η’ αςειό, ιεπθό 

θακπαλαξηό», ηελ ώξα πνπ όια κνηάδνπλ κε παξακύζη,  ζαλ μεραζκέλα, ηπιηγκέλα  

ζην ππθλό, βξαδηλό ζύζακπν∙  όιεο νη εηθόλεο έρνπλ ζακπώζεη ζην λνπ ηνπ, αθόκα θαη 

νη άλζξσπνη είλαη κόλν ζθηέο. Καη θαζώο ην θσο ηεο εκέξαο ράλεηαη θαη ην ζθόηνο 

επηθξαηεί, ν λόζηνο γηα ην ρσξηό θνπληώλεη πεξηζζόηεξν όζν βξαδηάδεη, έηζη όπσο 

ζεξηεύνπλ πάληα ηα βξάδηα νη πόλνη θαη νη θαεκνί:   

«Κη έηζη θαζώο ηξεκόζβελε ε εζπέξα  

ήξζε πην δπλαηόο γηα ην ρσξηό 

ν λόζηνο κε ην κπξσκέλν αγέξα  

γηα η’ αςειό ιεπθό θακπαλαξηό…»  

 

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε ηηο νκνηόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνηήκαηνο κε  πνηήκαηα 

ηεο επνρήο ∙ ζην νκώλπκν πνίεκα ηνπ Κ.Καξπσηάθε 
168

, ε γιπθύηεηα ηεο εζπέξαο, 

ην ζύλλεθν, η’ άζηξα πνπ δπγώλαλε,…  ηζνδπλακνύλ κε ηνλ ζάλαην, όπσο όκνηα ζηνλ 

Φξαγθνύιε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δειώλνπλ ηελ απώιεηα. 

Παξαβάιινληάο ην θαη κε άιια, αθόκα, πνηήκαηα, δηαπηζηώλνπκε πόζν ζπλάδεη  κε 

ηα θνηλά κνηίβα ηεο επνρήο  ∙ παξάδεηγκα, ην πνίεκα ηνπ Η. Οηθνλνκίδε: 

 «Υισκό ην δείιη ζβήλεηαη ζηε ξάρε  

ηνπ αληηθξηλνύ βνπλνύ θη ε κέξα γέξλεη ∙  

ζην κνλνπάηη εκείο νη δπν κνλάρνη θαη πάκε…  

θαη ην βήκα πνύ καο θέξλεη;»
169

.  

   

Καη νη ζηίρνη ηνπ πνηήκαηνο "Δζπέξα":  

«Καη θάπνηεο δσληαλέο ζθηέο πνπ πάλε  

-πνηνο μέξεη πνύ- ζη’ σρξό ην δεηιηλό  

πνηα κνλνπάηηα ηάρα λ’ αθινπζάλε  

ζην ζύζακπν πνπ πέθηεη πην ππθλό.»    

 

                                                             
167 ηνηρείν δεισηηθό ηεο απηναλαθνξηθόηεηαο  ν ζηίρνο: «πνπ ράζακε θη νη δπν καο θάπνηα κέξα», ν 

νπνίνο ππαηλίζζεηαη ηελ αλαρώξεζή ηνπ καδί κε θάπνην άιιν άηνκν ∙ πξάγκαηη, ν κηθξόο 

Κσλζηαληίλνο, κε ηε ζπληξνθηά ζπγγεληθνύ ηνπ πξνζώπνπ μεθίλεζε πεδόο  ην καθξύ ηαμίδη γηα ην 

Μεγάιν Κάζηξν.  Ζ ζπγγεληθή νηθνγέλεηα (Κσλζηαληνπξάθε) ηνλ θηινμέλεζε θαη ηνλ βνήζεζε θαηά 

ην πξώην δηάζηεκα ηεο δηακνλήο ηνπ. 
168

 Κ.Καξπσηάθε,  "Δζπέξα", ό.π.ζ.88 .Σν πνίεκα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Ννζηαιγηθά. 
169

 Από ηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή Φύιια ζηνλ Άλεκν, Αζήλα 1930, ζην πεξηνδηθό  Ννπκάο, η.795-796, 

Ηνύιηνο-επηέκβξηνο 1930, ζ.160 (Ο Η.Οηθνλνκίδεο  ήηαλ ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνύ). 
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Σεο επηθαηξόηεηαο   

 

Έρνπκε ήδε παξαηεξήζεη πσο ν πνηεηήο ελδηαθέξεηαη γηα ζέκαηα επηθαηξηθά-ηεο 

επνρήο ηνπ. ην πνίεκά ηνπ "Πόζεο θνξέο"
170

, παξάιιεια κε ην θεληξηθό ηνπ ζέκα, 

πνπ είλαη ε λνζηαιγία, ζίγεηαη έλα ζύγρξνλν θαηλόκελν πνπ είρε απαζρνιήζεη ηελ 

επηθαηξόηεηα:  ε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ε αζηηθνπνίεζε, ε αιινηξίσζε ηνπ 

αλζξώπνπ ησλ –κεγάισλ– πόιεσλ θαη ε απνμέλσζή ηνπ από ηε θύζε, είλαη ηα 

ζέκαηα πνπ πξνζεγγίδεη ν πνηεηήο ∙  θαζώο θαη ν ίδηνο κεηαθηλήζεθε ζην άζηπ, 

εγθαηαιείπνληαο ηε δσή ηεο ππαίζξνπ, βξέζεθε δέζκηνο κε ηηο αιπζίδεο ηεο αλάγθεο 

θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο δσήο θαη «κέζα ζηεο πόιεο ηε βνή», «ην ηξαγνύδη ηνπ»,  

κε ην νπνίν πκλεί ηελ αιινηηλή, παξαδεηζέληα δσή ηνπ ζην ρσξηό , «ζώπαζε θαη 

βνπβάζε», όπσο ιέεη. Δηθάδνπκε όηη ην πνίεκα γξάθηεθε κεηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ 

ζηελ πνιύβνπε Αζήλα ηνπ ’30, ηελ κεγαινύπνιε ηεο επνρήο κε ηηο δύζθνιεο 

ζπλζήθεο δσήο: θηώρηα, αλεξγία, εμαζιίσζε, «έθιπζε ησλ εζώλ», «εξγαζηαθά θαη 

ζηεγαζηηθά αδηέμνδα, «ν πξνζθπγηθόο θαηαθιπζκόο»…
171

 . Δμίζνπ πηζαλό όκσο ζα 

ήηαλ λα ππνζέζνπκε όηη ν Φξαγθνύιεο έρεη εκπλεπζηεί ην πνίεκά ηνπ από ην 

Ζξάθιεην ηνπ Μεζνπνιέκνπ, θαζώο ηα ίδηα κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

παξαηεξνύληαλ θαη ζηελ πόιε απηή, πνπ αύμεζε δξακαηηθά ηνλ πιεζπζκό ηεο κεηά 

ηελ είζνδν ησλ πξνζθπγηθώλ πιεζπζκώλ. Έηζη, θη εδώ ηα  «θαηλόκελα θνηλσληθήο 

παζνγέλεηαο» απμάλνληαη
172

.   

κνηα,  ζην πνίεκα "Αεξνπιάλν"
173

 αληιεί ηελ έκπλεπζή ηνπ από ζέκα πνπ ζηελ 

επνρή ηνπ είρε ηξαβήμεη ηα θώηα ηεο δεκνζηόηεηαο ∙ ε  πηήζε κε αεξνπιάλν, 

ζαπκαζηό επίηεπγκα ηνπ αλζξώπνπ θαη θαηλνύξην κέζνλ κεηαθίλεζεο, είρε σο 

απνηέιεζκα λα γίλνληαη ζηνλ ηύπν ηνπ κεζνπνιέκνπ αθόκα θαη αθηεξώκαηα
174

, γηα 

ηνύην  

«…η’ αλζξώπνπ η’ λεηξν π’ αηώλεο πάληα ηνπ κνρζεί  

γηα λα πεηάμεη ζη’ άπεηξν…». 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην δεκνζίεπκα ηνπ Λεπηέξε Αιεμίνπ όπνπ απνθαιύπηεηαη ε 

επίδξαζε πνπ άζθεζαλ ζηελ θνηλσλία ηεο επνρήο νη εηδήζεηο γηα ην αεξνπιάλν:  

«…θπθινθνξνύζε πσο εηνηκάδνληαλ αιιηώηηθα πξάγκαηα ζηνλ θόζκν. Πσο η’ 

αεξόπιαλν, ιέεη, θη νη θαηλνύξηεο ηδέεο νιόηεια ζ’ άιιαδαλ ηνλ ηξόπν ηεο δσήο ησλ 

αλζξώπσλ»
175

. Πξάγκαηη, ηελ επηθαηξόηεηα απαζρόιεζε πνιύ ην ζέκα, θαζώο, όπσο 

αλαθέξεη ν Ν. Υξπζόο, «ην 1926 θαζηεξώζεθε ε πξώηε λπρηεξηλή πηήζε» ζηε 

Γεξκαλία, ελώ ην 1927
 
ν Ακεξηθαλόο πηιόηνο Σ. Λίληκπεξγθ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

πξώηε ππεξαηιαληηθή πηήζε
176

.     
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 ζ.65 
171

 Βι. Δπ. Μπαινύκεο, Πεδνγξαθία ηνπ ’20,ό.π., ζ.81-82.  
172

Καξηζάθεο, Σν ινγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π., ζ.24 
173

 ζ.26-27 
174

 Π.ρ. ζεηξά αθηεξσκάησλ ζηελ εθεκεξίδα Διεπζέξα θέςηο (15-3-1929), κε ηίηιν «Σα πηεξά ηνπ 

αλζξώπνπ (Α΄) Μεγάιαη ηαρύηεηεο ηνπ κέιινληνο», θ.ά. 
175

 ην βηβιίν ηνπ Λεπηέξε Αιεμίνπ Αμέραζηνη θαηξνί, ό.π., ζ.107 
176

 Λεπηέξε Αιεμίνπ, ό.π., ζ.267, ζεκ.83 (θεθ. ρόιηα-ζεκεηώζεηο) 
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Σελ ίδηα επνρή (1929), ν Γ. Θενηνθάο ζην Διεύζεξν Πλεύκα ηνπ, αλαθεξόκελνο ζην 

πλεύκα ηεο παξαθκήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνίεζε ηνπ θαηξνύ ηνπ, πξνθξίλεη όηη ε 

ηέρλε ηνύ αύξην ζα πκλεί πνηεηηθά θαη κε ηόικε  ζέκαηα θαηλνύξηα, πνπ θξύβνπλ 

αξκνλία πνπ θαλείο αθόκα από ηνπο πνηεηέο δελ έρεη αληηιεθζεί. Πξνηείλεη, ινηπόλ, 

θάπνηνο (πνηεηήο) λα βξεζεί, λα ζπιιάβεη ηελ θαηλνύξηα αηζζεηηθή πνπ απζόξκεηα 

δηακνξθώλεηαη, όπσο ιέεη, ζηελ επνρή ηνπ, «απηόλ ηνλ πεδό, πιηζηηθό αηώλα», πνπ 

όκσο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν πνηεηηθόο, «από όηη λνκίδνπλ νη δάζθαινη» ∙ θη απηό 

γηαηί «έλα αεξνπιάλν ζηνλ νπξαλό ηεο Διιάδαο, απάλσ από ηνλ Παξζελώλα, 

αλαδίλεη κηαλ αξκνλία θαηλνύξηα πνπ δελ ηε ζπλέιαβε αθόκα θαλείο». Πξνηείλεη 

θαηλνύξηνπο, αλεμεξεύλεηνπο δξόκνπο ζηελ πνίεζε θαη ζηνπο πνηεηέο ηνπ θαηξνύ 

ηνπ, έλα έξγν, όπσο αλαθέξεη, γηα «ηνικεξνύο ζθαπαλείο», αθνύ, όπσο ππνζηεξίδεη, 

ε ζεκαηηθή απηή ησλ ηερλνινγηθώλ επηηεπγκάησλ  θξύβεη ηελ θαηλνύξηα αηζζεηηθή 

ζηελ πνίεζε, πνπ εκπεξηθιείεη ηνπο «αλέθθξαζηνπο ξπζκνύο ελόο δπλαηνύ 

ιπξηζκνύ»
177

.  

Πξνζεγγίδνληαο ην πνίεκα "Αεξνπιάλν", δηαπηζηώλνπκε όηη απνηειεί έλαλ ύκλν ζην 

ζαπκαζηό αλζξώπηλν επίηεπγκα, ζε εθείλν ην «ακέξηκλν πνπιί», ην νπνίν, κε ηνλ 

ίιηγγν ηνπ βνπεξνύ πεηάγκαηόο ηνπ ςειά ζηα αηζέξηα, αγγίδνληαο ηα ζύλλεθα, 

μεπεξλάεη ηα κέηξα ησλ θπζηθώλ πξαγκάησλ, ππεξβαίλεη ηα όξηα. Ηζνδπλακεί κε ην 

λεηξν ηνπ αλζξώπνπ γηα Διεπζεξία, γηα πξνζέγγηζε ηνπ Απείξνπ ∙ ε ηόικε ηνπ 

πξνθαιεί ηνλ ζαπκαζκό θαη ηελ ππνηαγή ησλ άιισλ θπζηθώλ ζηνηρείσλ (πβ. ηα 

έθπιεθηα Αζηέξηα).  κσο ην όλεηξν απηό δελ έρεη δηάξθεηα ∙ ε ειεπζεξία θαη ε ραξά 

δελ είλαη παληνηηλέο. Σν πνπιί κε ην κπξνύηδηλν-αηζαιέλην θνξκί, κεηακνξθώλεηαη 

μαλά ζε κηθξό πνπιί, πνπ αλήθεη ζηα ρακειά, θπιαθηζκέλν –θη εθείλν, ζαλ ηνλ 

άλζξσπν– «ζηνπ θόζκνπ ηνλ Μαγλήηε».  

 

εκάλζεηο  

 

Πέξαλ όισλ ησλ παξαπάλσ, παξαηεξνύκε όηη ν Κ.Φξαγθνύιεο κέζσ ηεο πνηεηηθήο 

γξαθήο ηνπ πξνβάιιεη ηελ επηζπκία γηα επαθή κε ηε θύζε θαη ηε δεκηνπξγία. Σν 

ζύγρξνλν πεξηβάιινλ ηνπ άζηεσο δελ ηνλ ειθύεη ∙ αλαπνιεί θαη εμπκλεί ηε δσή ζηε 

θύζε, ζηελ ύπαηζξν, πνπ γηα θείλνλ είλαη ν (ρακέλνο) παξάδεηζνο πνπ ζεκαηνδνηεί 

όια ηα θαιά θαη όκνξθα. Δίλαη αλακελόκελν έλα λεαξό παηδί πνπ απνκαθξύλζεθε 

από ην νηθείν ηνπ πεξηβάιινλ θαη βξέζεθε ζην Ζξάθιεην ηνπ 1920, ην Μεγάιν 

Κάζηξν ησλ ζρεδόλ 30.000 θαηνίθσλ, λα αηζζάλεηαη «αλαζθάιεηα ζαλ ην πνπιί πνπ 

πέθηεη από ηε θσιηά ηνπ», αλαθέξεη ν ίδηνο ν πνηεηήο
178

.  Δπηπιένλ,  έλαο  

ινγνηέρλεο-λενζζόο ηεο πνίεζεο, είλαη αλακελόκελν λα αθνινπζεί ηα ινγνηερληθά 

ξεύκαηα θαη λα πηνζεηεί ηνπο θνηλνύο ηόπνπο ηεο επνρήο ηνπ. 

Ζ πνηεηηθή ηνπ Φξαγθνύιε εθηπιίζζεηαη θαηεμνρήλ ζηνλ  αλνηρηό ρώξν ∙ ιαηξεύεη ην 

θπζηθό πεξηβάιινλ θαη εκπλέεηαη από ηελ νκνξθηά θαη ηε ραξά πνπ απηό ηνπ 

πξνζθέξεη ∙ ζάιαζζα, εμνρή, πνηάκη, θιαδηά θαη άλζε, ν θύθινο ησλ επνρώλ... είλαη 

                                                             
177

 Γηώξγνο Θενηνθάο, Διεύζεξν Πλεύκα, επηκ. Κ.Θ.Γεκαξάο, Αζήλα 1979, ζ.70 
178

ηνλ Η.Υινπβεξάθε, «Οκηιία», ζ.10 .  
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ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο  πνπ επαλέξρνληαη ζηνπο ζηίρνπο ηνπ γηα λα δνκήζνπλ ηηο 

πνηεηηθέο ηνπ εηθόλεο.  

Ο πνηεηήο εκθαλώο απνζηξέθεηαη ηνλ θιεηζηό ρώξν, αθνύ ζε ειάρηζηα πνηήκαηά ηνπ  

ηνλ αλαθέξεη ∙ θη απηό είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνπ πνπ δε ζπλάδεη κε ηελ 

πνηεηηθή ηεο επνρήο, πνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε ηνπ πεξηνδηθνύ Νενειιεληθά 

Γξάκκαηα «νη λένη καο πνηεηέο πλίγνληαη κέζα ζηα γθξίδα ζθνηάδηα, ηηο ζθνηεηλέο 

θάκαξεο, ζέξλνληαη αξξσζηεκέλνη... από spleen θάησ από ηηο κειαγρνιηθέο 

αιέεο…»
179

.  

 ηηο ζπάληεο αλαθνξέο ηνπ ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν, ν πνηεηήο ηνλ πεξηγξάθεη  ζαλ 

αλήιηαγν ρακόζπηην, ζπίηη ζθνηαδεξό, θάκαξε ρακειή, ππόγεηα θπιαθή
180

, πνπ έρεη ηε 

ζηέγε ηελ αρακλή πνπ έζηαδε
181

 ∙ κπνξεί αθόκα λα είλαη θινπβί, όπνπ θπιαθίδνληαη 

ζαλ πνπιηά νη εξγάηεο ηνπ ηππνγξαθείνπ
182

. Καη ζηελ πεξίπησζε αθόκα πνπ ν ρώξνο 

ηνπ πνηεηηθνύ κύζνπ ππνλνείηαη σο εζσηεξηθόο, όπσο ζην πνίεκα "Δρηόληδε", ν 

ζηίρνο ηνπ πάιη πξνζδηνξίδεη ξεηά θάπνηνλ εμσηεξηθό  ρώξν: «ερηόληδε όμσ ζηελ 

απιή καο από ηηο κπόξεο ηνπ βνξηά…»
183

. 

Λάηξεο ηεο πνίεζεο κε εηθόλεο, ν Φξαγθνύιεο ζπρλά ηρλνγξαθεί πίλαθεο  πνπ 

απεηθνλίδνπλ νηθείνπο ηόπνπο κλήκεο θαη  ζπλδένληαη κε θάηη αγαπεκέλν: ηνλ 

γελέζιην ηόπν, ηελ αγαπεκέλε ηνπ, ηνλ ηόπν ζπλάληεζεο κε εθείλε... Άιινηε νη 

εηθόλεο ηνπ είλαη ερεηηθέο, όπσο πξναλαθέξζεθε: ην ηξαγνύδη ηνπ αεδνληνύ ζηε 

ιαγθαδηά,  ε κεραλή ηνπ αεξνπιάλνπ πνπ ξνρζεί ζην κπξνύηδηλν θνξκί ηνπ, ηα 

θνπδνπλίζκαηα πξνβάησλ θη ε θινγέξα ζην βνπλό…  ια κέζσ ηεο εηθόλαο ηα 

εθθξάδεη: εμσηεξηθεύεη ζπλαηζζήκαηα, ζπκβνιίδεη ηνλ ςπρηθό ηνπ θόζκν, 

πεξηγξάθεη, αλαπνιεί... Ζ πινύζηα εηθνλνπνηΐα  είλαη ην ζηνηρείν πνπ ν ινγνηέρλεο 

δελ ζα εγθαηαιείςεη πηα αιιά ζα γίλεη ην δνκηθό ζηνηρείν ζε όιν ην κεηέπεηηα έξγν 

ηνπ, πνηεηηθό θαη πεδό. 

Έλα αθόκα ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη  ηελ πξώηκε πνίεζή ηνπ, ηαπηόρξνλα κε ηε 

λνζηαιγία, είλαη ε δηαξθήο αλαδήηεζε ∙ ν πνηεηήο αλαδεηά πάληα ηνπ έλαλ «Υακέλν 

Παξάδεηζν» 
184

: άιινηε είλαη ε πξώηε ηνπ αγάπε, εθείλε ε κηθξνύια ηνπ, άιινηε ην 

ζπίηη πνπ γελλήζεθε, θαη νπσζδήπνηε ην ρσξηό ηνπ θαη ε ζάιαζζα ησλ παηδηθώλ ηνπ 

ρξόλσλ.  Αθόκα, είλαη ε αγάπε ε αλεθπιήξσηε, πνπ δελ επνδώλεηαη επεηδή νη πίθξεο 

θαη ηα βάζαλα ηεο δσήο ρσξίδνπλ ηνπο αγαπεκέλνπο. Δπηπιένλ, θαη γηα θείλνλ,  όπσο 

θαη γηα ηνλ Σέιιν Άγξα
185

, ν Υακέλνο Παξάδεηζνο είλαη ηα ληάηα ∙ κόλν πνπ, γηα ηνλ 

Φξαγθνύιε απηά ζπλδένληαη κε ηνλ ηόπν ηνπ θαη κε ηα παηδηθά ρξόληα. Απηόο είλαη ν 

θαηεμνρήλ Παξάδεηζόο ηνπ: παηδί ζην ρσξηό ηνπ, λα δεη ηελ πξώηε ηνπ αγάπε, ηελ 

άλνημε θαη ην θζηλόπσξν θαη ηα ρηόληα καδί κε ην παξακύζη ηεο γηαγηάο θαη  έλαλ 
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 Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β.16ν,Γελάξεο 1928, ζ.764   
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 ζ. 40-41 
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 Ζ αλαθνξά ζηνλ Υακέλν Παξάδεηζν από ηνλ Κώζηα ηεξγηόπνπιν γηα ηνλ Σέιιν Άγξα: Κώζηαο 
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νιόθιεξν θόζκν αγλό, νιόιεπθν…   Απηόλ αλαδεηάεη, απηόλ λνζηαιγεί, γύξσ από 

απηόλ  πεξηζηξέθεηαη ε πνίεζή ηνπ. Καη εθεί παζρίδεη λα μαλαγπξίζεη. Μα θαη ζε 

θείλνλ, όπσο θαη ζηνλ Άγξα, επέξρεηαη ε δηάςεπζε: «ε πξνζπάζεηά ηνπ… 

ζθνληάθηεη ηηο πην πνιιέο θνξέο πάλσ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Μπξνζηά ηνπ, 

πξνβάιιεη αδπζώπεηε ε δσή, κε ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηεο, κε ηηο πεδέο ηεο αλάγθεο, 

κε ηελ αδηάθνπε θζνξά ηεο, θαη ηνπ καηαηώλεη θάζε απόπεηξα λα αλαζηήζεη ηε 

καγεία ηνπ θόζκνπ πνπ ράζεθε…»
186

. Ο Φξαγθνύιεο αλαγλσξίδεη κε πηθξία θαη 

ζπληξηβή πσο «ε ’καηεξή αιπζίδα ηεο δσήο» δελ κπνξεί λα γπξίζεη πίζσ, γη’ απηό 

θαηαθεύγεη ζηνλ κόλν ηξόπν  πνπ κπνξεί λα θάκεη  εθηθηό  ην αλάζηεκα ηνπ θόζκνπ 

πνπ πνζεί:  ηε κλήκε.  

Κνηλνί ηόπνη, ηα παξαπάλσ,  ηεο επνρήο ηνπ λενζπκβνιηζκνύ.  Πξνθύπηεη, επηπιένλ, 

από όια απηά, ε δηαπίζησζε όηη ν πνηεηήο απνζηξέθεηαη ηε δηάζπαζε θαη ηηο 

αζπλέρεηεο ∙ απηό πνπ επηζπκεί είλαη λα δηαηεξήζεη ην ζπλερέο ηεο πξόηεξήο ηνπ 

δσήο,  ην αδηάζπαζην ηεο έλσζήο ηνπ κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο 

ηνπ: «κηα νιάθεξε δσή, ηελ πην γιπθηά πνπ γεύηεθε»
187

, ζηε θύζε, ζην ρσξηό ηνπ 

«κε η’ αςειό, ιεπθό θακπαλαξηό»
188

,  θαη ζηε ζάιαζζα «κε ην ξερό θαη δηάθαλν 

αθξνγηάιη»
189

.  

 

Σα κνηίβα ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο 

 

πρλά, ηα κνηίβα ζηελ πνίεζε εθθξάδνπλ όζα αγγίδνπλ,  ή όζα δειώλνπλ θάηη ην 

ζεκαληηθό γηα ηνλ πνηεηή. ηελ πεξίπησζε ηνπ Φξαγθνύιε,  ην ζηνηρείν πνπ 

αζύλεηδα πξνβάιιεη σο ηδηαίηεξν γηα εθείλνλ, είλαη ην κνηίβν ησλ θηεξώλ, πνπ 

εληνπίδεηαη ζε αξθεηά πνηήκαηά ηνπ. 

ην πνίεκα  "Πεο κνπ πνηνο"
190

, η’ άζπξα θηεξά είλαη ηεο αγάπεο, ε νπνία έρεη ηε 

δύλακε λα πξνζηαηεύεη θαη λα ζεξαπεύεη από ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο  :  

«Πεο κνπ πνηνο ζνπ ηξύγεζελ έηζη ηε ραξά  

λα γελεί  ε αγάπε κνπ πην πνιύ κεγάιε  

λα ζε θξύςεη νιόηεια ζη’ άζπξα ηεο θηεξά  

λα δηαβνύλ νη πίθξεο ζνπ λα ζαξξέςεηο πάιη!».  

ην πνίεκα  "Υσξηό κνπ"
191

,  ηα θηεξά αλήθνπλ ζηνλ ινγηζκό, ζηνλ πνηεηηθό λνπ 

πνπ κεηαθέξεη λνεξά ηνλ πνηεηή  ζηνλ γελέζιην ηόπν
192

:  «…καδί ζνπ πεηά κε ηα 

θηεξά ηνπ ν ινγηζκόο…» ∙ ζηελ επόκελε ζηξνθή, ηα αλνηρηά θηεξά ζπκβνιίδνπλ ηελ 

ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία, ελώ δειώλνπλ θαη ηελ απνδέζκεπζε από ηηο 

ππνρξεώζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο δσήο θαη γεληθά από όια εθείλα πνπ θξαηνύλ ην 
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 ηεξγηόπνπινο, Ο Σέιινο Άγξαο, όπ. ,ζ.145 
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 "Πόζεο θνξέο", ζ.65 
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 "Δζπέξα", ζ.20 
189
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 ζ.33 - 3ε ζηξνθή 
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 Ήδε αλαθέξζεθε όηη ην πνίεκα είλαη απηναλαθνξηθό. 
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πνηεηηθό πξόζσπν καθξηά. Παξάιιεια, ηα θηεξά ηνύ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

επηηύρεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ πνζεηό ηόπν.   

ην πνίεκα "Γίιεκκα"
193

, ηα «ρξπζά θηεξά ηνπ λνπ» δειώλνπλ ηα όλεηξα πνπ από 

παηδί είρε πιάζεη ην πνηεηηθό ππνθείκελν θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα ην αύξην.   

ην ηειεπηαίν θαη κεηαγελέζηεξν πνίεκα ηεο ζπιινγήο- ν πνηεηήο ην έγξαςε 72 

ρξόληα κεηά
194

,  ηα θηεξά γηα εθείλνλ απέθηεζαλ ηε ζεκαζία θαη ηνλ ζπκβνιηζκό ησλ 

ληάησλ :                  

«ηα ηξηάληα μεθηλνύζα  

"Μ’ αλνηρηά θηεξά" κηα κέξα  

[….]  

ζαλ πνπιί πεηαμαξάθη,  

εηθνζηπεληαεηήο…».   

ηη ηα θηεξά ζπκβνιίδνπλ ηα ληάηα, γεληθόηεξα ηελ θαηάζηαζε ηεο λεόηεηαο 

δηαθαίλεηαη θαη από ηηο αλαθνξέο ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηεηή : «...ηόηε πνπ είρα αλνηρηά ηα 

θηεξά κνπ, γηαηί ηώξα ηα έρσ δηπισκέλα»
195

.  

Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ν ζπκβνιηζκόο πνπ θαίλεηαη λα δειώλεη ην κνηίβν απηό γηα 

ηνλ πνηεηή, γίλνληαη αληηιεπηά από ην γεγνλόο όηη  έρεη νλνκαηνδνηήζεη νιόθιεξε 

ηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή:  Μ’ αλνηρηά θηεξά.  Αθόκα πεξηζζόηεξν, επεηδή ηελ ίδηα 

επνρή δεκηνύξγεζε έλα νιόθιεξν πνίεκα κε ηε ζεκαηηθή απηή θαη ην έρεη νλνκάζεη 

κε ηνλ ίδην ηίηιν.  Γελ πεξηιήθζεθε ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή, δεκνζηεύηεθε όκσο ζην 

πεξηνδηθό Νέα Δζηία ηνλ Μάην ηνπ 1931
196

. ην  πνίεκα απηό εθθξάδεηαη κηα 

πξνηξνπή  ηνπ πνηεηή –νπζηαζηηθά πξνο ηνλ  εαπηόλ ηνπ–  λα αςεθήζεη ηηο αληίμνεο 

εμσηεξηθέο ζπγθπξίεο, λα μεδηπιώζεη ηα θηεξά ηνπ θαη λα πεηάμεη ςειά, πξνο ην θσο, 

γηα λα πεηύρεη θαη λα ιάβεη ό,ηη πξαγκαηηθά ηνπ αμίδεη.  Σα θηεξά ζπκβνιίδνπλ ηα 

όλεηξα, ηηο επηζπκίεο ηνπ πνηεηή, πνπ πάγσζαλ από ηα ρηόληα-δπζθνιίεο  ηεο δσήο ∙ 

ελζαξξύλεη ηνλ εαπηό ηνπ λα ηηο μεπεξάζεη  ώζηε λα επηηύρεη ηελ πξαγκάησζε ησλ 

ζηόρσλ ηνπ θαη έλα θαιύηεξν αύξην. Ίζσο ε πξνηξνπή ηνπ απηή λα ππνθξύπηεη ηε 

θηινδνμία, πνπ είλαη ζεκηηό-θαη δεηνύκελν γηα θάζε  λέν άλζξσπν
197

.   

 

Έλα άιιν κνηίβν, πνπ έρεη ήδε επηζεκαλζεί σο άμνλαο ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο ηνπ 

Κ.Φξαγθνύιε, είλαη  ε λνζηαιγία ∙ απνηειεί ηνλ θακβά πνπ πάλσ ηνπ ν  πνηεηήο 

πθαίλεη ηνπο ζηίρνπο ηνπ,  θαη ζα παξακείλεη κνηίβν θαη ηνπ επόκελνπ έξγνπ ηνπ-

πνηεηηθνύ θαη πεδνύ. Άιισζηε, ν «θνηλόο ηόπνο ηεο λνζηαιγίαο»
198

 πνπ ν πνηεηήο  

πηνζεηεί, είλαη έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηεο επνρήο θαη ησλ 

λενξνκαληηθώλ ζηνπο θόιπνπο ηνπ ζπκβνιηζκνύ  ∙  λνζηαιγία γηα όηη έθπγε θαη 

ράζεθε. Μέζσ απηήο επηηπγράλεηαη γηα ην πνηεηηθό πξόζσπν  αλαδήηεζε λνήκαηνο 

θαη επραξίζηεζεο, ιύηξσζε,  θαη ηαπηόρξνλα, ε απόδξαζε από έλα δύζθνιν θαη 
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 Σν 2002, ζε  ειηθία 97 εηώλ: "Καη πέξαζαλ 72 ρξόληα! " , ζ.67  
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 Από ζπλέληεπμή ηνπ ζηε γξάθνπζα.  
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 Νέα Δζηία, Σρ. 106, 15-5νπ-1931.Σν πνίεκα εδώ  ζην Παξάξηεκα  
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 Δίλαη άγλσζηνο ν ιόγνο πνπ ην πνίεκα, ελώ ηηηινθόξεζε όιε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή, απνπζηάδεη 
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198

Ζ αλαθνξά από ηελ θ.Α. Καζηξηλάθε.  
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ζθιεξό, απνγνεηεπηηθό παξόλ
199

. Δηδηθόηεξα, ε λνζηαιγία ηνπ Φξαγθνύιε 

εζηηάδεηαη ζηε γελέηεηξα ∙ είλαη ε «λνζηαιγία ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο»,  «έλαο 

ηόπνο» πνπ ζα αξρίζεη λα δηακνξθώλεηαη θπξίσο αξγόηεξα ζηε ινγνηερληθή 

δεκηνπξγία, καο πιεξνθνξεί ε Α.Καζηξηλάθε
200

.   

 

Σν κνηίβν ηεο ζθιαβηάο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζηνλ Κ.Φξαγθνύιε παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ, θαζώο  αλαδεηθλύεηαη δηαξθώο κέζα από έλα αληηζεηηθό ζρήκα. ην 

πνίεκα "Αεξνπιάλν"
201

 ν άλζξσπνο είλαη δεζκώηεο, θπιαθηζκέλνο ρακειά ζηε γε 

ελώ ππάξρεη ν Άλσ θόζκνο ηεο ειεπζεξίαο, όπνπ κόλν ην άςπρν, ζηδεξέλην πνπιί 

κπνξεί λα θαηαθηήζεη:  

«Θα πςσζείο ζαλ ηξόπαην ειεύζεξν πάλσ απ’ ηε Γε,  

έλαο Γεζκώηεο πνπ έζσζε ηνλ εαπηό ηνπ κε θπγή…». 

 κσο, παξά ηε δύλακε θαη ηελ ηόικε ηνπ (πξνζσπνπνηεκέλνπ) πνηεηηθνύ 

ππνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί από ηα όξηα ηεο Γεο, ε ειεπζεξία- ιύηξσζή ηνπ 

θξαηάεη ηόζν ιίγν: πάιη, «Μηθξό πνπιί ζα ’ξζείο ζε καο… ζε κηα ζηηγκή  

πνπ ιπηξσκέλν θαίλνπζνπλ απ’ ηνύην ηνλ πιαλήηε…». 

 Έηζη, ε απειεπζέξσζε από ηα δεζκά ηνύηεο ηεο γεο έρεη ζηηγκηαία δηάξθεηα, 

δηαπηζηώλεη ην πνηεηηθό πξόζσπν θαη ζιίβεηαη:  

«...Θε κνπ ηη θαεκνί  

λα ληώζεηο λα ’ζαη θπιαθή ζηνπ θόζκνπ ηνλ Μαγλήηε!..» 

ην  πνίεκα "εκάδη"
202

, δειώλεηαη ξεηά από ην πνηεηηθό πξόζσπν όηη ζηε θύζε 

(θαη κάιηζηα ζηελ αλνημηάηηθε) κπνξεί λα βηώλεη ηελ ειεπζεξία, ελώ καθξηά ηεο ε 

ύπαξμή ηνπ  είλαη ζθιάβα. Σν ίδην κνηίβν εθθξάδεηαη θαη ζην πνίεκα "Υσξηό 

κνπ"
203

∙ εθεί, βέβαηα,  ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ηαπηίδεηαη κε ηε δπλαηόηεηά ηνπ 

πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ζηνλ αγαπεκέλν ηνπ ρώξν, ππνλνώληαο όηη, 

ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηώξα βξίζθεηαη είλαη ζθιάβνο, δεζκώηεο :  

«Διεύζεξνο θνληά ζνπ λα ξηρηώ  ζα λαπαγόο ζ’ απάλεκν ιηκάλη  

ζηεξλή ραξά ν  μέλνο λα γεπηώ  θη ν θάζε πηθξακόο κνπ λα γιπθάλεη…» 

Με βάζε απηό ην αληηζεηηθό κνηίβν ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δέζκεπζεο, δνκείηαη θαη  

ην πνίεκα "Πόζεο θνξέο"
204

,  όπνπ ην πνηεηηθό ππνθείκελν βηώλεη ηε ζθιαβηά-

δέζκεπζή ηνπ από ηηο βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο ηεο δσήο, πνπ ηνλ απνκαθξύλνπλ από 

ην ρσξηό- παξάδεηζν θαη ηνλ ππνρξεώλνπλ λα θαηνηθεί «κέζα ζηεο πόιεο ηε βνή», 

ζηηο κεγάιεο πνιηηείεο
205

. Δπηζπκία ηνπ είλαη λα επηηύρεη λα απειεπζεξώζεη ηνλ 

δξόκν ηεο επηζηξνθήο ηνπ,  πνπ «(ηνλε) θξάδαλε θιαδηά λ αγθαζεξά θαη βάηα», θαη 

λα κεηακνξθσζεί ζε πνπιί, δειαδή ζε έλα από ηα θαηεμνρήλ ζύκβνια ηεο ειεύζεξεο 

δσήο ζηε θύζε:  

 «Δδέζεθα έηζη  άιπηα κηθξό κνπ γαιελό 

                                                             
199

 Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξσλ,ό.π., ζ. 178 
200

 Αγγέια Καζηξηλάθε, Ζ θσλή ηνπ γελέζιηνπ ηόπνπ, ό.π.,ζ.144 (Αλαθέξεηαη ζηνλ Κόληνγινπ θαη 

ζηνλ Πξεβειάθε)  
201

 ζ.27 
202

 ζ.29 
203

 ζ.33 
204

 ζ.66 
205

 ε Ζξάθιεην θαη Αζήλα, όπνπ έδεζε ν πνηεηήο, σο ηελ έθδνζε ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο. 
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 θαη ινπινπδάην κνπ ρσξηό αιάξγν απ’ ηε ζσξηά ζνπ 

 αρ λα κπνξνύζα λα ιπζώ απόςε λα γελώ  

έλα πνπιάθη πξόζραξν κεο ζηα ρισξά θιαδηά ζνπ!..»  

Δδώ ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ηαπηίδεηαη κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλεη ην 

πνηεηηθό πξόζσπν δώληαο θνληά ζην θπζηθό πεξηβάιινλ-ζην ρσξηό ηνπ, 

αληηδηαζηέιινληάο ηα κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αιινηξίσζεο πνπ γελλάεη ε 

αζηηθνπνηεκέλε δσή:  

«…θαη ην ηξαγνύδη πνπ ’ιεγα γηα ζέλα κηα θνξά,  

κέζα ζηεο πόιεο ηε βνή ζώπαζε θαη βνπβάζε». 

 

Σν ζύκβνιν ηνπ πνπιηνύ παξνπζηάδεηαη μαλά ζην πνίεκα "Οη ηππνγξάθνη εκείο"
206

, 

σο  ζεκαίλνλ ηεο ειεπζεξίαο κε ηελ πνιηηηθή ζεκαζία ηεο:  ζηνπο ζηίρνπο «πνπιηά 

θπιαθηζκέλα ζην θινπβί», θαη εξγάηεο «θιεηζκέλνη ζην θινπβί»
207

, ν πνηεηήο 

ζηνρεύεη λα ηνλίζεη  ηελ έλλνηα ηεο ζθιαβηάο πνπ βηώλνπλ νη ηππνγξάθνη- 

πξνιεηάξηνη θαη ε νπνία ζα αλαηξεζεί κόλν από ηελ πίζηε ζηελ ειπίδα ηεο 

θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο θαη ιύηξσζεο. Με ηελ ίδηα έλλνηα-ηελ πνιηηηθή- 

αλαθέξνληαη νη ζθιάβνη θαη ε ζθιαβηά ζην πνίεκα "Αηηηθά εκεξνλύρηηα"
208

:  ν 

«ζθιάβνο ηεο αγσλίαο θαη ηνπ ηξόκνπ», ν πξνιεηάξηνο, κόλν κε ηελ θνηλσληθή 

έγεξζε κπνξέζεη  λα αλαθηήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ από ηα δεζκά ηεο θαπηηαιηζηηθήο- 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζήο ηνπ.  

Σν κνηίβν ηεο Μνίξαο αληρλεύεηαη, επίζεο, ζε πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο.  Δίλαη ε 

δύλακε ηνπ κνηξαίνπ θαη ηνπ αλαπόθεπθηνπ πνπ θπβεξλά  ηνλ άλζξσπν -όπσο 

θαίλεηαη, γηα παξάδεηγκα,  ζην πνίεκα  "Qvo vadis? "
209

 ∙ εθείλνο είλαη αλίζρπξνο 

απέλαληη  ζηε δύλακε απηή, πνπ,  θαηά θαλόλα, είλαη αξλεηηθή, θαη κάιηζηα 

αληίθεηηαη ζηηο ελέξγεηεο, ζηηο επηζπκίεο θαη ζηνπο ζηόρνπο ηνπ.  Δίλαη ε «πηθξή ηεο 

κνίξαο… (ε) θαηαθξαπγή», πνπ δέλεη ην πνηεηηθό πξόζσπν λα ξέβεη καξηπξηθά
210

 ∙ 

είλαη, αθόκα, εθείλε ε ζθιεξή ζπλζήθε ηεο δσήο πνπ ην αλαγθάδεη λα απηνεμνξηζηεί 

θαη λα βηώζεη ηελ νξηζηηθή απώιεηα ηεο αγάπεο, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

επηηύρεη ηελ επηζηξνθή ηνπ «απ’ ηα καθξηά πνπ (ην) έδησμελ ε κνίξα»
211

. Δίλαη ε 

«κνίξα ε θαθή», πνπ θπλεγά θαη δέξλεη ην αλππεξάζπηζην, «ην άκνηξν θαξάβη» κεο 

ζηελ ηξηθπκία
212

.  Κάπνηε, ε κνίξα είλαη απιά «άβνπιε», θαζώο αθήλεη ην πνηεηηθό 

πξόζσπν λα πάζρεη, κελ απνθαζίδνληαο λα ην θαηαηάμεη ζηελ εύλνηά ηεο
213

.  

 

Σν πην ελδηαθέξνλ ζεκείν είλαη εθεί πνπ ν Φξαγθνύιεο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο 

κνίξαο-ηηκσξνύ:  ζην πνίεκα "Αεξνπιάλν"
214

 ε κνίξα έξρεηαη λα ηηκσξήζεη ηελ 

ηόικε (ίζσο θαη ηελ έπαξζε) ηνπ αεξνπιάλνπ  λα πςσζεί θαη λα θεξδίζεη ηελ 

                                                             
206

 ζ.44 
207

 Σν θινπβί είλαη κηα έλλνηα πνπ ζα απαζρνιήζεη ηνλ Φξαγθνύιε θαη ζην ώξηκν έξγν ηνπ (Γίθνξα).   
208

 ζ.53 
209

 ζ.22: «Πνηα δύλακε ην Δίλαη ζνπ απόςε θπβεξλά θαη δηεπζύλεη…» 
210

 "Σν ηξαγνύδη καο", ζ.41   
211

 "Μέζα ζηε λύρηα", ζ.30 
212

 "Πξνζεπρή", ζ.38 
213

 "Πεο κνπ πνηνο", ζ.14 
214

 ζ.26 
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ειεπζεξία ηνπ ∙ ε πξάμε-ύβξηο απηή ηηκσξείηαη, κε ην θαηέβαζκα μαλά ζηε γε: 

«…πξηλ ηηκσξήζεη ε κνίξα ζνπ ηελ Σόικε…».  Θπκίδεη αξραίεο θαηαβνιέο (ύβξηο 

θαη ηίζηο)
215

.    

Σν γεγνλόο όηη ην κνηίβν ηεο κνίξαο  επαλέξρεηαη ζηνλ πνηεηηθό ιόγν ηνπ 

Φξαγθνύιε,  αζθαιώο δειώλεη ηελ πίζηε ζην κνηξαίν, ζην πξνθαζνξηζκέλν από κηα 

δύλακε έμσ από ηνλ άλζξσπν, ε νπνία ηνλ νδεγεί λα πάζρεη ή λα επηπρεί ∙ κηα πίζηε 

πνπ ραξαθηήξηδε ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ηεο ππαίζξνπ
216

. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί  

όηη νη πεπνηζήζεηο  απηέο αληρλεύνληαη ζπρλά θαη ζηηο ινγνηερληθέο δεκηνπξγίεο ηεο 

επνρήο ∙ γηα παξάδεηγκα, ζην έξγν ηνπ Βει. Φξέξε,  όπσο επηζεκαίλεη ν Καξηζάθεο, 

νη ήξσεο ηνπ είλαη «δέζκηνη κηαο άηεγθηεο κνίξαο» θαη  «ελεξγνύκελα ησλ 

θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ»
217

.  

                                                             
215

 Παξόηη ζηα ρξόληα απηά, ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ν Φξαγθνύιεο δελ είρε αθόκα γλσξίζεη ηα έξγα 

ηεο αξραίαο γξακκαηείαο ∙ απηό έγηλε ζε σξηκόηεξε ειηθία. 
216

 Οη έλλνηεο ηεο ύβξεο θαη ηεο ηίζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ελππήξραλ επίζεο ζηηο παξαδνζηαθέο  

θνηλσλίεο. 
217

 Καξηζάθεο, Σν ινγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π., ζ. 300 



Δπηξξνέο -πώο ν Κ. Φξαγθνύιεο δηακνξθώλεη ηελ πνηεηηθή ηνπ 

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα δνύκε από πνύ αληιεί ν λεαξόο πνηεηήο ηηο επηδξάζεηο ηνπ θαη 

κε πνηνλ ηξόπν ηηο  αθνκνηώλεη.  ε κεγάιν βαζκό, νη επηξξνέο ηνπ πξνέξρνληαη -

όπσο είλαη αλακελόκελν- από ην ινγνηερληθό  θιίκα ηεο επνρήο : όπσο 

δηαπηζηώζακε, επηθξαηεί ε ρακειόθσλε πνίεζε, κε  ηόλνπο  δηαθξηηηθνύο θαη 

ξνκαληηθνύο, ελώ νη δηαζέζεηο  ηεο κεζνπνιεκηθήο πνίεζεο θηάλνπλ σο ηελ 

απαηζηνδνμία θαη  ηελ θαξπσηαθηθή θαηάζιηςε.  Ο Φξαγθνύιεο αθνκνηώλεη, σο έλαλ 

βαζκό, ηα ζηνηρεία απηά, ηα κπνιηάδεη κε ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ δηθό 

ηνπ ηόλν,  κεηνπζηώλνληάο ηα ζε πνίεζε πξνζσπηθή.  

Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή 

ηνπ Φξαγθνύιε κε ηα πνηήκαηα πνπ δεκνζηεύνληαη ζηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ηόζν ηεο επαξρίαο –όπνπ δεη θαη δεκηνπξγεί– όζν θαη ηνπ 

θέληξνπ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζεσξώ ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε ν λεαξόο πνηεηήο  

από ζπγθεθξηκέλα έληππα ηεο επνρήο θαη θπξίσο από  ην ινγνηερληθό πεξηνδηθό 

Νενειιεληθά Γξάκκαηα, θαζώο εξγαδόηαλ ζην ηππνγξαθείν ηνπ Γηάλλε Μνπξέιινπ, 

όπσο είδακε, ελώ  ζηνλ θύθιν πνπ ζπλαλαζηξεθόηαλ ν Φξαγθνύιεο αλήθαλ, 

ζύκθσλα κε ηηο καξηπξίεο, πνηεηέο-ινγνηέρλεο πνπ δεκνζίεπαλ έξγα ηνπο ζην 

πεξηνδηθό απηό: ν Λεπηέξεο Αιεμίνπ, ν  Βειηζζάξηνο Φξέξεο (από  ηα πην ζεκαληηθά 

πξόζσπα ηεο νκάδαο έθδνζεο), ν Μηρ. Αλαζηαζίνπ, θ.α. 

Δπηδξάζεηο θαη νκνηόηεηεο εληνπίδνληαη θαη’ αξρήλ ζην κνξθηθό ζηνηρείν ∙ ε πνίεζε 

πνπ δεκνζηεύεηαη ζην εξαθιεηώηηθν  έληππν  απνηειείηαη από ιπξηθά, θπξίσο  

νιηγόζηηρα πνηήκαηα γλσζηώλ ή ιηγόηεξν γλσζηώλ, ζπρλά πξσηνεκθαληδόκελσλ, 

λέσλ ινγνηερλώλ. Κπξηαξρεί «ην κηθξό, ιπξηθό πνίεκα… νη ζηίρνη νκνηνθαηάιεθηνη,  

ηζνζύιιαβνη, ζπλήζσο ζε ζηξνθέο ηεηξάζηηρεο,  κε επηκειεκέλε κνξθή…»
218

. Κνηλά 

κνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαηεξνύκε θαη ζηα πνηήκαηα πνπ δεκνζηεύνληαη ζηηο 

εθεκεξίδεο ηελ ίδηα επνρή, ελώ θαη ζηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα  επηθξαηεί ην 

«ζύληνκν ιπξηθό πνίεκα ηεο ιεγόκελεο αλαλεσκέλεο παξάδνζεο»
219

. Παξόηη ε 

κεζνπνιεκηθή πνίεζε  θαιιηέξγεζε ηδηαίηεξα ηε κνξθή ηνπ ζνλέηνπ
220

, βιέπνπκε όηη 

ν Φξαγθνύιεο  δελ πξνηίκεζε απηό ην είδνο θαη θαλέλα από ηα πνηήκαηά ηνπ δελ 

αθνινπζεί απηή ηε θόξκα.  

Οκνηόηεηεο όκσο ππάξρνπλ θαη ζηηο ζεκαηηθέο, θαζώο ν Φξαγθνύιεο  πηνζεηεί ηηο 

ηάζεηο ηεο επνρήο: ε ζεκαηηθή ηνπ πόλνπ θαη ηεο δπζηπρίαο, ε ζξελεηηθή 

αηκόζθαηξα, ε ζιίςε ηεο απώιεηαο, απνηππώλνληαη ζπρλά ζηα πνηήκαηα πνπ 

δεκνζηεύνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζην πνίεκα Βξέρεη ηνπ Μαλ. θνπινύδε, ε 

αλζξώπηλε δπζηπρία θαη ην πεξηζώξην νδεγνύλ ην άηνκν ζηνλ ζξήλν 

                                                             
218

 Α. Καξηζάθεο, Σν Λνγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π., ζ. 102
 
  

219
 Καηά ηνλ Petre Ben,«Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ινγνηερληθή παξαγσγή ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, 

1878-1941», Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ζ.155, ζηε δηεύζπλζε https://elocus.lib.uoc.gr/dlib/9/9/c/metadata-

dlib-1561443794-957643-30342.tkl 
220

 Από ηα πνηήκαηα πνπ δεκνζηεύνληαη ζηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα, ην ζνλέην επηθξαηεί ζηηο 

δεκηνπξγίεο ησλ Κξεηηθώλ πνηεηώλ ζε πνζνζηό 32%,αλαθέξεη ν Petre, «Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα», 

ό.π.,ζ.155   
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(«απνηξπγήζακε ηεο αλζξσπίλεο ζιίςεο ηνλ αθξό»)
221

, ελώ  ίδηα αίζζεζε αλαδύεηαη 

θαη από ην πνίεκα  "Θξελώληαο", ηνπ Π.Σαγθόπνπινπ («θεληξί ν θαεκόο, ν πόλνο 

θξπθόο»)
222

.  

ην αλώλπκν πνίεκα "Αλ κνπ βαξαίλεη ζα βξαρλάο…"
223

, επίζεο παξαηεξνύληαη 

θνηλά ζηνηρεία κε πνηήκαηα ηνπ Φξαγθνύιε ("Μηα θιόγα", "Πεο κνπ πνηνο")∙  πβ. ηνλ 

ζηίρν ηεο εθεκεξίδαο  «ηα δξνζεξά ζνπ ε ζπκθνξά κε ζνπ καξάλεη ρξόληα», κε ηνλ 

ζηίρν ηεο ζπιινγήο «ηη ’ρνπλε ηα θάιιε ζνπ πνπ ’ζαλ δξνζεξά»
224

. 

Κνηλά κνηίβα ζηελ πνηεηηθή ηεο επνρήο είλαη επίζεο ην αρλό-ζακπό ηνπίν, ην θσο 

πνπ ζακπνζβήλεη, ην δείιη θαη ε λύρηα πνπ  πξνβάιιεη.  ην πνίεκα ηνπ Γεξάζηκνπ 

παηαιά "Ζ κέξα ζβήλεη"
225

, ε αηκόζθαηξα είλαη παλνκνηόηππε κε ην πνίεκα ηνπ 

Φξαγθνύιε "Δζπέξα"
226

. Οη άμνλεο ηεο λνζηαιγίαο θαη ηεο αλαπόιεζεο, πνπ 

θπξηαξρνύλ ζηελ  ζπιινγή Μ’ αλνηρηά θηεξά, αληρλεύνληαη επίζεο ζηηο πνηεηηθέο 

δεκηνπξγίεο ηεο επνρήο ∙ ζηα ζνλέηα ηνπ πνηεηή Μηράιε Αλαζηαζίνπ επαλέξρνληαη 

ηα κνηίβα ησλ παηδηθώλ ρξόλσλ, ηνπ γελέζιηνπ ηόπνπ, ησλ νηθείσλ πξόζσπσλ, ηνπ 

πξώηνπ παηδηθνύ έξσηα
227

,ελώ αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη παξόλ είλαη θαη ην ζέκα ηεο 

κλήκεο αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ (ζην πνίεκα  "Χδή ζηε  κεηέξα κνπ"
228

). 

Γεληθόηεξα, νη επηξξνέο πνπ πξνζιακβάλεη ν πνηεηήο από ην θιίκα, ηηο ζεκαηηθέο- 

κνηίβα θαη ηνπο θνηλνύο ηόπνπο ηεο κεζνπνιεκηθήο πνίεζεο, είλαη άμηεο πξνζνρήο ∙  

ην πνίεκά ηνπ "Φζηλόπσξν"
229

,  παξαιιειίδεηαη κε ην πνίεκα ηνπ Μήηζνπ 

Παπαληθνιάνπ "Φζηλνπσξηλό ζρεδίαζκα":   

«αλ πάληα ην θζηλόπσξν θαη ζήκεξα έρεη έξζεη    

κνηξάδεη ην ρξπζάθη ηνπ κνηξάδεη ην καξάδη   

θαη γύξσ δέληξν νύηε θιαξί ρισξό δελ ζα βξεζεί…»
230

   

 

Αμίδεη λα ζηαζνύκε ηδηαίηεξα  ζηα θνηλσληθά πνηήκαηα ηνπ Φξαγθνύιε ∙ ζηε 

δεκηνπξγία ηνπο αλακθηζβήηεηεο ππήξμαλ νη επηδξάζεηο από ηελ θνηλσληζηηθή 

πεδνγξαθία θαη εηδηθόηεξα από ηα πξνιεηαξηαθά δηεγήκαηα ηεο επνρήο. Πξόθεηηαη 

γηα αθεγήκαηα πνπ είραλ σο ήξσεο πξόζσπα ησλ θαηώηεξσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ 

ηάμεσλ θαη ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, ζηα νπνία απεηθνλίδνληαλ κε λαηνπξαιηζηηθό ηξόπν ε 

εμαζιίσζε θαη ν δνθεξόο θόζκνο ηεο θνηλσλίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ κε ηα ινγήο 

πξνβιήκαηα.   

πσο επηζεκαίλεηαη από ηνπο κειεηεηέο, ηελ επνρή απηή ε θνηλσληζηηθή πεδνγξαθία 

απνηύπσζε θπξίσο ηηο ρξνλίδνπζεο απνηπρίεο «ελόο θόζκνπ πνπ παξαπαίεη από ην 

κηθξναζηηζκό σο ην πεξηζώξην», δίλνληαο  ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απνηύπσζε ηνπ 
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 Νενειιεληθά Γξάκκαηα, βηβιίν 1
ν
, Οθηώβξηνο 1926,ζ.36-37 

222
 Νενειιεληθά Γξάκκαηα β.3-4, Γεθέκβξεο 1926-Γελάξεο 1927, ζ.109 

223
 ηελ εθεκεξίδα Διεπζέξα θέςηο, θ.111, 16-12-1928 

224
 Μ’ αλνηρηά θηεξά, ζ.13 

225
 Γεξ. παηαιάο, Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β.1

ν
, Οθηώβξεο 1926, ζ.16 

226
 Μ’ αλνηρηά θηεξά,ζ.20 

227
 Σα κνηίβα αλαθέξεη ε Μάξζα Απνζθίηε, «Μηράιεο Αλαζηαζίνπ (1891-1955)», Παιίκςεζηνλ, η.12-

13, Γεθέκβξηνο-Ηαλνπάξηνο 1992-1993, ζ.8 
228

 Σν πνίεκα ζηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β.1ν, ό.π. ζ.51, θαη ζηε Μάξζα Απνζθίηε, «Μηράιεο 

Αλαζηαζίνπ», ό.π., ζ.10-11 
229

 ζ.31 
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 Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β.9, Ηνύληνο 1927, ζ.413   
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ππνθόζκνπ
231

.  «ηελ πξώηε ύιε ηεο εγρώξηαο  πεδνγξαθηθήο παξαγσγήο» απνηεινύλ, 

θπξίσο, ηα πξόζσπα ηνπ πεξηζσξίνπ, ηα νπνία «πεξηβάιινληαη από ηελ αζιηόηεηα», 

αιιά θαη «από ηε γνεηεία ησλ θηινινγηθώλ επηδξάζεσλ θαη ελόο ζνινύ 

επαλαζηαηηθνύ θιίκαηνο»
232

 πνπ επηθξαηνύζε.  Ήηαλ ε επνρή («κεηά ηε ξσζηθή 

επαλάζηαζε»)  πνπ «ε ιέμε πξνιεηάξηνο»  απνθηά ζεηηθή ρξνηά,  πεξίπνπ ηαπηίδεηαη 

κε «ην λνεκαηηθό πεξηερόκελν ηεο ιέμεο επαλαζηάηεο» ∙ έηζη, «επαηζζεηνπνηεί θαη 

εκπλέεη ηνπο λένπο ινγνηέρλεο θαη δηαλννύκελνπο», αλαθέξεη ε Υξ.Νηνπληά
233

.    

Ο Δπξ. Γαξαληνύδεο 
234

  επίζεο παξνπζηάδεη ηε ινγνηερληθή  αηκόζθαηξα ηεο 

επνρήο, όπνπ «…εθθξάδεηαη, κε άκεζν ή αιιεγνξηθό ηξόπν, ε πίζηε ή ε ειπίδα όηη 

ηε ιύζε ζηα πξνβιήκαηα ζα θέξεη ε θνηλσληθνπνιηηηθή αιιαγή, αλ θαη απηή ε 

αιιαγή κέλεη ηδενινγηθά απξνζδηόξηζηε». Δίλαη ε απνηύπσζε ελόο θιίκαηνο κέζα 

ζηε ινγνηερλία ηεο επνρήο όπνπ «ν θόζκνο ησλ βηβιίσλ βξίζθεη εύθνια αληηζηνηρίεο 

ζηνλ θόζκν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο»
235

 ∙ ζα κπνξνύζακε λα πξνζζέζνπκε όηη νη 

επηδξάζεηο είλαη ακθίδξνκεο.  

 

Πέξα από ηα δηεγήκαηα, πνπ εκπλένληαη από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε (ίδηα) δνθεξή  

εηθόλα ηεο κεζνπνιεκηθήο θνηλσλίαο πνπ αλαθέξακε, απνηππώλεηαη ζηνλ πεξηνδηθό 

ηύπν ∙ νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο ζπρλά δεκνζηεύνπλ θνηλσληθά ζέκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε εθεκεξίδα Διεπζέξα θέςηο δεκνζηεύεη ηηο ιεγόκελεο έξεπλεο ηεο 

εθεκεξίδνο καο,  κε ππέξηηηιν "Γύξσ από ηηο ηξαγσδίεο ηεο δσήο" ∙ πξόθεηηαη γηα 

δεκνζηεύκαηα πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε θηώρηα θαη ηελ εμαζιίσζε ησλ 

θαηώηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ
236

.  

κνηα, ελδεηθηηθό ζηνηρείν είλαη ε δεκνζίεπζε ηνπ γξάκκαηνο ελόο λένπ (27ρξνλνπ) 

ζηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα  κε ηίηιν: "Έλα γξάκκα πξνο ηνπο λένπο ινγίνπο πνπ 

κπνξνύλ λα ληώζνπλ ηνλ αλζξώπηλν πόλν", όπνπ παξνπζηάδεηαη ην δξάκα ησλ 

ιεπξώλ ηεο πηλαιόγθαο ∙ ππνγξάθεη: «ε θσλή, ε θσλή αλζξώπνπ πνπ είδε θαη 

πόλεζε»
237

. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα δνύκε πην αλαιπηηθά ην είδνο ησλ δηεγεκάησλ πνπ 

δεκνζηεύνληαη απηή ηελ επνρή ζην πεξηνδηθό Νενειιεληθά Γξάκκαηα. ια ηνπο 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηλσληθώλ-πξνιεηαξηαθώλ δηεγεκάησλ ∙  ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη: ηνπ Βει. Φξέξε "Άη Λάηθ"
238

,  "ηρακέλεο λύρηεο"
239

,"ηε θπιαθή"
240

, 

"κάξα ",
241

 ηνπ Η.Μνπξέιινπ  "Οδύλε"
242

, ηνπ Αλη. Γηαινύξε  "Υνξεπηηθό ηζάη"
243

, 

                                                             
231

 Δπ. Μπαινύκεο, Πεδνγξαθία ηνπ ’20,ν.π.,ζ.261 
232

 Δπ. Μπαινύκεο, ό.π., ζ.35-36   
233

 Υξ.Νηνπληά, Λνγνηερλία θαη πνιηηηθή,ό.π., ζ.35   
234

 Δπξππίδεο Γαξαληνύδεο, «Οη λένη δηεγεκαηνγξάθνη», ό.π.  
235

 Υξ.Νηνπληά, Λνγνηερλία θαη πνιηηηθή, ό.π., ζ.35   
236

 Π.ρ. βι. ζην θ.69, 28/10/1928, ην άξζξν «Από ηα αλήιηα βάζε ησλ θπιαθώλ Ζξαθιείνπ» θ.η.ό. 
237

 Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β. 11
ν
, Αύγνπζηνο 1927, ζ.526 

238
 Β.5

ν
, Φεβξνπάξηνο 1927 
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 Β.7

ν
, Απξίιεο 1927 

240
 Β.8

ν
, Μάεο 1927 

241
 Β.3

ν
-4

ν
, Γεθέκβξεο 1926-Γελάξεο 1927 

242
 Β.9

ν
, Ηνύλεο 1927 

243
 Β.11

ν
, Αύγνπζηνο 1927 
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"Αη δπν γπλαίθεο"
244

, θ.ά. Αμίδεη εδώ λα επηζεκάλνπκε ηελ νκνηόηεηα πνπ 

παξαηεξείηαη ζηνλ ππξήλα-ζεκαηνινγία ηνπ  δηεγήκαηνο "Αη δπν γπλαίθεο", κε ην 

πνίεκα ηνπ Φξαγθνύιε "Ο ηξαπκαηίαο" : ζην δηήγεκα, ε θηώρεηα, ε εμαζιίσζε θαη ε 

πεξηθξόλεζε ηεο πνιηηείαο είλαη ε κόλε αληακνηβή πνπ ιακβάλεη ε ρήξα ηνπ 

ζηξαηηώηε, ν νπνίνο έδσζε ηε δσή ηνπ γηα ηελ παηξίδα -όπσο αθξηβώο αλαθέξεηαη 

θαη ζην πνίεκα γηα ηνλ αλάπεξν, πξώελ πνιεκηζηή.  

Υξεηάδεηαη λα γίλεη επηπιένλ αλαθνξά ζηελ επίδξαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Βειηζζάξηνπ 

Φξέξε, πνπ θαίλεηαη λα ήηαλ ζεκαληηθή γηα ηνλ Φξαγθνύιε. Μάιινλ έρεη ζεκαζία 

ην γεγνλόο όηη ν λεαξόο πνηεηήο ηνύ αθηεξώλεη ην πνίεκα ηεο ζπιινγήο ηνπ  "Qvo 

vadis?"
245

, θαζώο ηνπο δπν ινγνηέρλεο ζπλέδεε θηιηθόο θαη ζπλαδειθηθόο δεζκόο.
246

.  

Ο Φξέξεο δηαδξακάηηζε ζεκαληηθό ξόιν ζηα πνιηηηζηηθά-πλεπκαηηθά δξώκελα ηεο 

πόιεο ∙ ν ξόινο ηνπ ζηε ζύληαμε-έθδνζε ησλ Νενειιεληθώλ Γξακκάησλ  ήηαλ 

θαζνξηζηηθόο, θαζώο ππήξμε ζηελόο ζπλεξγάηεο ηνπ Μνπξέιινπ, ελώ νη 

δεκνζηεύζεηο έξγσλ ηνπ ζην πεξηνδηθό ήηαλ ηαθηηθέο, ζρεδόλ ζε θάζε ηεύρνο. Αλήθε, 

επίζεο, ζηνλ ζηελό θηιηθό-πλεπκαηηθό θύθιν ηνπ πνηεηή Λεπηέξε Αιεμίνπ, ίδξπζε ην 

ζεαηξηθό ηκήκα ηεο Καιιηηερληθήο πληξνθηάο (1925), θαη ήηαλ κέινο ηεο 

Πλεπκαηηθήο Κνηλόηεηαο (1931)
247

. Δίρε ζπγγξάςεη ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ 

Πξνιεηαξηαθέο ηξαγσδίεο, αξθεηά από ηα νπνία δεκνζηεύηεθαλ ζηα Νενειιεληθά 

Γξάκκαηα
248

.  Από ηε ζπιινγή ηνπ απηή, ην δηήγεκά ηνπ  "κάξα"
249

 είλαη ην πην  

ραξαθηεξηζηηθό σο πξνο ηηο επηδξάζεηο πνπ ζα κπνξνύζε λα αζθήζεη ζε έλαλ 

εθθνιαπηόκελν ινγνηέρλε. Πξσηνπνξεί γηα ηελ επνρή ηνπ, θαζώο, σο εξσίδα ηνπ 

έρεη κηα γπλαίθα εξγάηξηα ηππνγξαθείνπ. Δληάζζεηαη ζην είδνο ηεο θνηλσληζηηθήο 

πεδνγξαθίαο θαη παξνπζηάδεη κε λαηνπξαιηζκό ηε ζθιεξή δνπιεηά ηεο εξγαηηάο, ηε 

θηώρηα, ηελ αζζέλεηα, ηελ εθκεηάιιεπζε, πνπ νδεγνύλ ην άηνκν σο ηελ εμαζιίσζε.  

πσο δηαπηζηώλεη ν Petre, κε ηα έξγα ηνπ ν Φξέξεο θαηαβάιιεη «πξνζπάζεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο θνηλσληζηηθήο πεδνγξαθίαο… κε επίθεληξν ηα νξαηά θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα»
250

.  

Αο ζεκεησζεί, επηπιένλ, θαη ε επίδξαζε πνπ αζθνύλ ηελ επνρή απηή νη λέεο πνιηηηθέο 

ηδέεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε αξηζηεξή -ζνζηαιηζηηθή ηδενινγία ∙ απηέο νη απόςεηο 

θπθινθνξνύλ θαη δηαδίδνληαη επξύηεξα, θαζώο ηα έληππα, αξηζηεξά θαη κε, γίλνληαη 

βήκα ησλ λέσλ ηάζεσλ
251

. ηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα, γηα παξάδεηγκα, δεκνζηεύεηαη 

                                                             
244

 Β.12
ν
, επηέκβξεο 1927 

245
 ζ. 22 

246
 Ο Βειηζζάξηνο Φξέξεο, πεδνγξάθνο θαη ιόγηνο από ηε ύξν, ήξζε ζην Ζξάθιεην ην 1924.  

πκκεηείρε ζηηο ινγνηερληθέο θηλήζεηο ηεο επνρήο: αξζξνγξαθνύζε ζε εθεκεξίδεο, δηαηεξνύζε 

ινγνηερληθή ζηήιε ζηε Νέα Δθεκεξίδα, ελώ δηεγήκαηά ηνπ δεκνζηεύνληαλ ζηα Νενειιεληθά 

Γξάκκαηα. Σα «ζνδηαιίδνληα, λαηνπξαιηζηηθά»  δηεγήκαηα ηνπ αλήθνπλ ζηνλ ρώξν ηεο θνηλσληθήο 

πεδνγξαθίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ (από Petre Ben, «Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα», ό.π., ζ.394). 
247

 Petre Ben, «Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα», ό.π.,ζ.394 
248

Άιια δηεγήκαηά ηνπ θηινμελήζεθαλ ζηα πεξηνδηθά Αλαγέλλεζε, Νέα Δζηία, Ννπκάο, ζε αλζνινγίεο, 

θαη αιινύ, αλαθέξεη ν Petre Ben, «Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα», ό.π.,ζ.394 
249

 Νενειιεληθά Γξάκκαηα, η.3-4, Γεθ. 1926-Γελ. 1927, ζ.111-119 
250

 Ben Petre, «Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα», ό.π., ζ.100 
251

 πσο δηαβάδνπκε ζηε  Υαηδνπνύινπ Λίηζα, «Ζ ινγνηερλία ηνπ Μεζνπνιέκνπ 1910-1940», ζ.638-

683, ζην: Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, Νεώηεξνο Διιεληζκόο 1910-1940,  η.12, εθδ. Γνκή, ζ.679, ήηαλ  ηα 
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ην  άξζξν ηνπ Θ. Βιηδηώηε "Υαξά!", κε ηνλ ππόηηηιν "νζηαιηζηηθό θήξπγκα", όπνπ 

αλαθέξνληαη  «νη ζθιάβνη ηεο δσήο», ην «απνιπηξσηηθό θίλεκα ησλ ζθιάβσλ ηεο 

δσήο», θαη όηη «κόλν κέζα ζηε ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία ζα κπνξέζεη ην αλζξώπηλν 

πλεύκα, ιπηξσκέλν από ηηο ζεκεξηλέο ηνπ αιπζίδεο, λα πεηάμεη, λα πςσζεί, λα 

δεκηνπξγήζεη ιεύηεξα…»
252

.  Δμίζνπ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην άξζξν 

παξόκνηαο ηδενινγίαο  "Οη αλαίζζεηνη θαη νη πιαλεκέλνη"
253

. Πξνζζέηνπκε αθόκα 

εδώ κηα  ελδεηθηηθή ζεκείσζε ηνπ Β. Φξέξε, ζε δεκνζίεπζε: «Πόηε, Θεέ κνπ, ζ’ 

αλαηείιεη ε όκνξθε κέξα ηεο κεγάιεο αγάπεο πνπ ζα ζθίμεη όινλ ηνλ θόζκν ζε κηαλ 

αγθάιε, ζ’ έλα αδειθηθό θηιί;»
254

.   

Αζθαιώο ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε όηη ν Φξαγθνύιεο πξνζέιαβε επηδξάζεηο θαη 

από άιινπο πνηεηέο θαη ινγνηέρλεο ηεο επνρήο ∙  ζεκαληηθή γηα θείλνλ ήηαλ ε 

επηξξνή ηνπ εξγνδόηε ηνπ Η. Μνπξέιινπ, ν νπνίνο ήηαλ ρξνλνγξάθνο, ινγνηέρλεο-

ζπγγξαθέαο θαη δεκνζίεπε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ, Διεπζέξα θέςηο, θαη ζην πεξηνδηθό 

ηνπ Νενειιεληθά Γξάκκαηα 
255

. Αο δνύκε θάπνηα έξγα ηνπ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ∙  ζην δηήγεκά ηνπ "Οδύλε"
256

, πξνβάιιεη ην κήλπκα πσο ζηελ 

έζραηε θηώρηα, ζηελ εμαζιίσζε, ζα έξζνπλ νη θαιύηεξεο κέξεο. Δπίζεο, ζην 

ρξνλνγξάθεκα ηνπ "Κνπβέληα κ’ έλαλ πιάηαλν"
257

, αμηνπξόζεθηε είλαη ε νκνηόηεηα 

πνπ δηαθξίλνπκε κε ηνλ ππξήλα ηνπ ζέκαηνο ζην πνίεκα ηνπ Κ.Φξαγθνύιε "ηνλ 

πιάηαλν"
258

.   

  Έηζη, παξαηεξνύκε όηη νη επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε ν Φξαγθνύιεο από ηελ 

πεδνγξαθία, θαη ηαπηόρξνλα από ηελ ηδενινγία ηεο επνρήο, ήηαλ θαζνξηζηηθέο γηα ην 

έξγν ηνπ ∙ εκβαζύλνληαο ζηα θνηλσληθά ηνπ πνηήκαηα κπνξνύκε λα πνύκε όηη έρεη ηε 

καηηά ηνπ πεδνγξάθνπ θνηλσληθήο πεδνγξαθίαο, «πεξαζκέλε κέζα από ηελ 

επαηζζεζία πνηεηή»
259

. 

   

Δπηδξάζεηο ζηελ πξώηκε πνηεηηθή ηνπ Φξαγθνύιε κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε θαη από 

γλσζηνύο πνηεηέο ηεο επνρήο. Οη εηθόλεο ηνπ πνηήκαηνο "Δδήιεςα"
260

  ζπκίδνπλ 

έληνλα Κξπζηάιιε, θπξίσο ε ηέηαξηε ζηξνθή, ελώ ε δεύηεξε θαη ε ηξίηε 

παξαπέκπνπλ ζηνλ Γ.νισκό. ην πνίεκα  "Θάιαζζα"
261

 παξαηεξνύκε όηη νη εηθόλεο 

ησλ δπν πξώησλ ζηξνθώλ, κε «ην ξερό θαη δηάθαλν αθξνγηάιη», θαη κε «ην θύκα … 

πνπ θάπνηε κεξώλεη θαη γιπθαίλεη», ζπκίδνπλ ηνλ Παιακά:  

«Σα πξώηα κνπ ρξόληα η’ αμέραζηα ηα ’δεζα θνληά ζη’ αθξνγηάιη , 

                                                                                                                                                                               
ιεγόκελα  πεξηνδηθά ηδεώλ πνπ θηινμέλεζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζέζεηο: Νένη Βσκνί, (1924),  

Λνγνηερληθή Δπηζεώξεζε (1927), αξγόηεξα Νέα Δπηζεώξεζε (1928-1934). 
252

 Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β.8
ν
, Μάεο 1927, ζ.371 

253
  Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β.13

ν
-14

ν
, Οθηώβξεο-Ννέκβξεο 1927,ζ.646 

254
 ηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β.8

ν
, Μάεο 1927, ζ.354, ζην δηήγεκα ηνπ Μνπξέιινπ «Ο ηαπεηλόο». 

255
 Ζ Διεπζέξα θέςηο εθδηδόηαλ από 9-8-1928, ελώ ηα  Νενειιεληθά Γξάκκαηα από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

1926, σο ηνλ Ννέκβξην 1928. 
256

 Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β. 9
ν
, Ηνύλεο 1927, ζ.389 

257
 Δθεκ. Νέα Δθεκεξίο, 12/7/1923 (Τπνγξαθή Η. Πύξγνο) 

258
 Μ’ αλνηρηά θηεξά, ζ. 58 

259
 Σε θξάζε απηή, πνπ ηόζν ηαηξηάδεη γηα ηνλ Φξαγθνύιε,  αλαθέξεη ν ηεξγηόπνπινο γηα ηνλ Σ. 

Άγξα (Κ.ηεξγηόπνπινο, «Ο Σέιινο Άγξαο», ό.π., ζ.113)  
260

Μ’ αλνηρηά θηεξά, ζ.31  
261

 Μ’ αλνηρηά θηεξά, ζ.48 
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ζηε ζάιαζζα εθεί ηε ξερή θαη ηελ ήκεξε, ζηε ζάιαζζα εθεί ηελ πιαηηά, ηε 

κεγάιε»
262

.   

Σέινο, ζα πξέπεη λα ππνςηαζηνύκε όηη, όηαλ  ν Φξαγθνύιεο ζπλέζεηε ηα πνηήκαηα 

"Qvo Vadis?"  θαη "Πόζεο θνξέο"
263

, κάιινλ ζα είρε ππόςε ηνπ όζα έγξαθε ν Μηρ. 

Αλαζηαζίνπ ζηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα: πσο ν άλζξσπνο ζηελ επνρή ηνπο, ζηνλ 

«αηώλα ησλ κεραλώλ», «αλαξπαζκέλνο από ην νξκεηηθό ξεύκα ηεο εμέιημεο» 

πνξεύεηαη πξνο ην άγλσζην, «ζθέπηεηαη, αγαπά, θηλείηαη  ζα κεραλή» θαη «δελ ηνπ 

κέλεη θαηξόο λ’ αθνύζεη ηε κπζηηθή θσλή ηνπ Θενύ ζηε ζηγαιηά ηνπ θάκπνπ», εθεί 

όπνπ βξίζθνληαη νη «αηώληεο αζηείξεπηεο πεγέο ηεο πνίεζεο»
 264

.  

 

Δθθξαζηηθά κέζα -  ηξόπνη   

ρήκαηα ιόγνπ  

Οη εηθόλεο θαη ηα πνηθίια ζρήκαηα ιόγνπ,  ραξαθηεξηζηηθό ηεο κεζνπνιεκηθήο 

πνίεζεο θαη γεληθόηεξα ηνπ ζπκβνιηζκνύ,  εκπινπηίδνπλ ηνλ πνηεηηθό ιόγν ηνπ 

Φξαγθνύιε , ηνύ πξνζδίδνπλ παξαζηαηηθόηεηα θαη αξθεηέο πηλειηέο ξνκαληηζκνύ. 

Δηδηθόηεξα, ε εηθόλα είλαη ην βαζηθό δνκηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηε ζπιινγή 

ηνπ ∙ κέζσ απηήο  δειώλεη θπξίσο ζπκβνιηζκνύο,  εθθξάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ πνηεηηθνύ πξνζώπνπ αιιά θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ αλαδεηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

νη θσηεηλέο αλνημηάηηθεο εηθόλεο –νπηηθέο θαη νζθξεηηθέο– ζην πνίεκα 

"Πξνζκέλνπλ"
265

, ζηνρεύνπλ λα ηνλίζνπλ θαη λα εμάξνπλ ηελ έλλνηα ηεο δσήο θαη ηεο 

ραξάο, αληηδηαζηέιινληάο ηελ κε ηνλ ζάλαην θαη ηνλ πόλν πνπ ηνλ ζπλνδεύεη, ν 

νπνίνο κεγεζύλεηαη κέζσ απηήο ηεο αληίζεζεο ησλ εηθόλσλ.  

ην πνίεκα "Φζηλόπσξν"
266

, έλα πιήζνο από νπηηθέο θαη ερεηηθέο εηθόλεο 

ζπκβνιίδνπλ ηελ απώιεηα πνπ πξνθαιεί ν ζάλαηνο, απνδίδνληαο  ηελ εξεκηά θαη ηε 

ζιίςε. ην "Μλεκόζπλν"
267

 πάιη, ππάξρνπλ νπηηθέο θαη ερεηηθέο εηθόλεο:  ηεο 

γηαγηάο πνπ έγλεζε κε ηε ξόθα, θαη «ηνπ βνξηά (πνπ) αθνπγόληαλε ζην παξαζύξη νη 

ηξηγκνί πνπ ζθέβξσζελ απ’ ηνλ θαηξό», θαη άιιεο αθόκα, ζπκβνιηθέο ηνπ ζαλάηνπ 

πνπ πιεζίαδε, ππνδειώλνληαο ηε ζιίςε ηνπ πνηεηηθνύ πξνζώπνπ γηα ηελ απώιεηα 

ηεο αγαπεκέλεο γηαγηάο.   

 

Μεηαθνξέο, πξνζσπνπνηήζεηο θαη αληηζεηηθά ζρήκαηα πξνζζέηνπλ πνηθηιία ζηνλ 

πνηεηηθό ιόγν ηνπ Φξαγθνύιε  θαη εθθξάδνπλ ςπρηθέο θαηαζηάζεηο.     

Σν ζρήκα ηεο πξνζσπνπνίεζεο ιεηηνπξγεί πνιιαπιά:   

έζθπςε κε θσλή πνλεκέλε  κηαο ηξηαληαθπιιηάο θισλάξη
268

, εδώ εθθξάδεη ζπκθσλία 

κε ηνλ πόλν ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ ∙  

                                                             
262

Κ. Παιακάο, Άπαληα, η.Δ΄, εθδ. Μπίξεο, Αζήλα, ζ.197-198, από ην πνίεκα "Μηα πίθξα", ηεο 

ζπιινγήο Παηξίδεο.  
263

 Μ’ Αλνηρηά θηεξά, ζ. 22, 65 
264

 Κξηηηθή ηνπ Μηρ. Αλαζηαζίνπ ζηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β.2
ν
, Ννέκβξεο 1926, ζ.90. 

265
 ζ.15   

266
 ζ.18 

267
 ζ.42   

268
 ζ.30 
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νη ζάκλνη θαη ηα ρακόθιαδα γεινύλε κε αλέθθξαζηε ραξά
269

, ην ζρήκα εδώ δίλεη ηελ  

αληίζεζε κε ηνλ ςπρηθό θόζκν ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ. 

Κάπνηε ζπλππάξρνπλ παξνκνηώζεηο  κε πξνζσπνπνηήζεηο: «η’ απόβξνρν θηιάεη ηα 

θύιια»
270

, «ν πόλνο ζνπ ζαλ θάληαζκα παξακηιεί κε ηελ …αξάρλε»
271

 ∙ ηα ζρήκαηα 

θη εδώ εμππεξεηνύλ ηνλ ίδην ζθνπό, ηελ έθθξαζε ςπρηθώλ θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη 

επηζπκηώλ. 

Οη κεηαθνξέο πξνζδίδνπλ παξαζηαηηθόηεηα θαη αθξίβεηα ζε απηά πνπ ζέιεη λα 

εθθξάζεη αιιά θαη λα ηνλίζεη ν πνηεηήο:  «Ζ πίθξα καο (είλαη) η’ αλήκεξν ζεξηό», 

ελώ ην πηεζηήξην ηνπ ηππνγξαθείνπ είλαη «ηδαδ κπαλη πνπ ιπζζάεη», θαη αξρίδεη ηε 

ζπλαπιία ηνπ κε «καέζηξν ηνλ κπαξκπα-Μελά»
272

.  

Σν ίδην επηηπγράλεηαη θαη κε ηα αληηζεηηθά ζρήκαηα, κέζσ ησλ νπνίσλ ν Φξαγθνύιεο 

πξνβάιιεη, γηα παξάδεηγκα, ηελ πίθξα θαη ηνλ πόλν ηνπ ρηεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ην 

ειπηδνθόξν αύξην, ην νπνίν ζα θέξεη ηε ρακνγειαζηή  Αλαηνιή
273

.  Αθόκα, 

παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο λα γεύνληαη όια θάπνηα «βαζηά επηπρία», ζε 

αληίζεζε κε ην πνηεηηθό πξόζσπν πνπ βηώλεη ηελ πίθξα θαη ηε κνλαμηά ηεο 

δπζηπρίαο
274

.  

 Σέινο, ην πνίεκα "Πξνζκέλνπλ", νιόθιεξν βαζίδεηαη ζην αληηζεηηθό ζρήκα ηεο 

δσήο-άλνημεο, αλαγέλλεζεο θαη αηζηνδνμίαο, ηα νπνία αληηπαξαβάιινληαη κε ηνλ 

ζάλαην ηεο αγαπεκέλεο, πνπ πξνβάιιεη νδπλεξόο ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν. 

 

Ζ παξνπζία ηνπ ζρήκαηνο ηνπ θύθινπ δίλεη εληππσζηαθό απνηέιεζκα ζην πνηεηηθό 

έξγν, θαζώο επηηνλίδεη ηελ έλλνηα ή ηελ αίζζεζε πνπ ζέιεη θάζε θνξά λα πξνβάιιεη 

ν πνηεηήο.  ην πνίεκα "Σν βξάδπ εθείλν", θάζε πεληάζηηρε ζηξνθή αξρίδεη θαη 

ηειεηώλεη κε κηα ίδηα ιέμε ή θξάζε
275

, ελώ εηδηθά ζηελ πξώηε ζηξνθή έρνπκε ηελ 

επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ζηίρνπ:  

«Ήηαλ γιπθό θείλν ην βξάδπ 

 θαζώο αξρίλαγε λα πέθηεη 

 πάλσ ζηεο ιίκλεο ηνλ θαζξέθηε 

θαη ζηηο νρηηέο ππθλό ζθνηάδη. 

Χ! ήηαλ γιπθό θείλν ην βξάδπ».  

ην πνίεκα "ηνλ πιάηαλν"
276

 ην θπθιηθό ζρήκα ππάξρεη ζηελ πξώηε θαη ηελ 

ηειεπηαία ζηξνθή, όπνπ έρνπκε ηελ επαλάιεςε ηνπ ζηίρνπ «όπνηνο θαη λα ζε θύηεςε 

λ’ αγηάζεη…».  ηελ νπζία πξόθεηηαη γηα επαλάιεςε νιόθιεξεο ηεο ζηξνθήο, θαζώο 

θαη ζηηο δπν εκπεξηέρνληαη νη ίδηεο έλλνηεο: ηεο παιαηόηαηεο παξνπζίαο ζηνλ ηόπν 

εθείλν ηνπ δέληξνπ, ην νπνίν ζαλ αγαζό ζηνηρεηό δσξίδεη απιόρεξα ζηνλ θόζκν ηελ  

                                                             
269

 ζ.31   
270

 ζ.47 
271

 ζ.41 
272

 ζ.45 
273

 ζ.17 
274

 ζ. 32 
275

ζ.35-37. ηε 2ε ζηξνθή επαλαιακβάλεηαη  ε θξάζε ζηα πόδηα καο, ζηελ 3ε ε θξάζε έπεθηε ε λύρηα 

γύξσζέ καο, ζηελ 7
ε
 ν ζηίρνο: «ηα ιόγηα ζνπ κέζα ζηα θύιια, -σ! ηα ιόγηα θείλα κεο ζηα θύιια», θ.ά.  

276
 ζ.58 
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σθέιεηά ηνπ, ελώ επηπιένλ, δηαζέηεη ηε ζαπκαζηή ηδηόηεηα λα γαιελεύεη θαη λα 

δηώρλεη ηελ πίθξα ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ. 

Παξόκνην θπθιηθό ζρήκα παξαηεξνύκε θαη ζηελ  "Δζπέξα"
277

, κε επαλάιεςε 

ζηίρνπ:  

ηελ πξώηε ζηξνθή  

«Σξεκόζβελε γιπθύηαηα ε εζπέξα  

αλάδηα ζην κηθξό καο ην ρσξηό  

πνπ ράζακε θη νη δπν καο θάπνηα κέξα  

κε η’ αςειό ιεπθό θακπαλαξηό»,.   

ηελ ηειεπηαία: 

 «Κη έηζη θαζώο ηξεκόζβελε ε εζπέξα  

ήξζε πην δπλαηόο γηα ην ρσξηό  

ν λόζηνο κε ηνλ κπξσκέλν αγέξα  

γηα η’ αςειό ιεπθό θακπαλαξηό».  

Με ηε ρξήζε ηνπ θπθιηθνύ ζρήκαηνο δεκηνπξγείηαη κηα ππνβιεηηθή αηκόζθαηξα γηα 

ηνλ αλαγλώζηε  θαη ζην πνίεκα "Δηθόλα"
278

 . 

 

Σα παηρληδίζκαηα απηά ηνπ ζηίρνπ πξνζδίδνπλ πξσηνηππία θαη αίζζεζε ηερληθήο 

αξηηόηεηαο ζηελ πνίεζε ηνπ Φξαγθνύιε.  πρλά, επίζεο, παξαηεξνύληαη ζηα 

πνηήκαηά ηνπ δηαζθειηζκνί∙ ηεθκήξην όηη επηδεηεί λα απειεπζεξσζεί, σο έλα βαζκό 

από ηα αζθπθηηθά όξηα ηεο κεηξηθήο, δίλνληαο ζηα πνηήκαηά ηνπ πην πεδνινγηθό ύθνο 

θαη κηα πην ραιαξή αίζζεζε:   

«Σν μέξσ, δελ ζ’ απόκεηλαλ δάθξπα ζηα δπν ζνπ κάηηα  

ηα νιόθσηα πνπ εζβήζαλε λα θιαίλε….»   

[…] 

«θαη ηόηε ζην δεζηό καο ζα θνπληώζεη  

ζπηηάθη καο κηα θιόγα απ’ ηελ αζάιε 

πνπ ήηαλ θαηξό θξπκκέλε λα κεξώζεη 

αρ! ηνπο θαεκνύο πνπ καο εβξήθαλ ηόζνη.»
279

 

Ηδηαίηεξα αγαπάεη ν πνηεηήο λα αιιάδεη ηε θπζηθή ζεηξά ησλ ιέμεσλ, δίλνληαο ζηα 

πνηήκαηά ηνπ ηελ εληύπσζε ηεο ζπλζεηόηεηαο ηνπ ζηίρνπ θαη ησλ ελλνηώλ, θαζώο θαη 

ηελ αίζζεζε όηη ην λόεκα δελ απνθαιύπηεηαη εύθνια ∙ πξέπεη λα ζηνραζηείο θαη λα 

αλαθαηαηάμεηο ηνλ ζηίρν γηα λα ην ζπιιάβεηο. Ζ ηερληθή απηή ηνπ Φξαγθνύιε, ην 

ζρήκα ηεο αλαζηξνθήο
280

,  θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο : 

 

«Ζ γλώξηκε μεπξόβαιιε ζηεο άλνημεο η’ αγέξη  

παξζεληθά ηα πέηαια αγλή ε ακπγδαιηά…»
281

. 
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 ζ.20 
278

 ζ.63.Σν ίδην θπθιηθό ζρήκα θαη ζηα πνηήκαηα "Δρηόληδε", ζ.61 (έρνπκε επαλάιεςε ζηίρνπ ζηελ 

πξώηε θαη ηελ ηειεπηαία ζηξνθή), θαη "Φζηλόπσξν", ζ.18 (αξρίδεη θαη ηειεηώλεη κε ηε θξάζε 

«αεδόλη… ιαιεί»). 
279

 "Μηα θιόγα", ζ.11 
280

 Σν νπνίν θάπνηε πξνζεγγίδεη ην ζρήκα ππεξβαηό.  
281

"Πξνζκέλνπλ",ζ.15   
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 «Υσξηό κνπ πνπ ζ’ αθήθα κε θαξδηά  

ζηε ξνύγα π’ ν ρεηκώλαο δελ ηελ θηάλεη  

άδνιε- κηα ’πξηιηάηηθε βξαδηά …»
282

.  

 

Χο πξνο ηε ζηηρνπξγηθή ηερληθή, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε απνπζία ηεο ραζκσδίαο θαη ε 

κνπζηθόηεηα πνπ δηαθξίλεη ηνπο ζηίρνπο, θαζώο ν πνηεηήο θξνληίδεη κε επηδεμηόηεηα 

λα δνπιεύεη ην πνίεκα ∙   ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ηηο ζπληδήζεηο θαη ην επθσληθό 

ζύκθσλν -λ, θη επίζεο εθκεηαιιεύεηαη  ην θαηλόκελν ηεο θξάζεο θαη ηα πάζε ησλ 

θζόγγσλ (αθαίξεζε,  έθζιηςε).     

Με όινπο ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο επηηπγράλεη επθσληθόηεηα θαη αξκνλία ησλ 

ζηίρσλ, θαη αλαδεηθλύεηαη σο  ινγνηέρλεο πνπ δνπιεύεη επηδέμηα ηνλ ζηίρν ηνπ. 

  

Ύθνο γξαθήο 

Ο ιόγνο ηνπ Κ. Φξαγθνύιε, ζαθώο επεμεξγαζκέλνο,  θνζκείηαη κε επίζεηα, ζύλζεηεο 

ιέμεηο θαη ζρήκαηα ιόγνπ. Παξά ηε ζπρλή παξνπζία ζρεκάησλ  ιόγνπ θαη ιόγησλ 

εθθξάζεσλ, απηό δελ θάλεη ην ύθνο λα είλαη επηηεδεπκέλν ∙ αληίζεηα, ην ύθνο γξαθήο 

ζηε ζπιινγή ηνπ δηαθξίλεηαη από ζαθήλεηα λνεκάησλ θαη έθθξαζεο.  Δπίζεο, νη 

ζηίρνη ηνπ είλαη άξηηα δνκεκέλνη θαη είλαη εκθαλέο όηη επηιέγεη πξνζεθηηθά ηηο ιέμεηο 

ηνπ, ώζηε λα δηαζέηνπλ πνηεηηθόηεηα. Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό ηνπ πξώηκνπ έξγνπ 

ηνπ Φξαγθνύιε καο θάλεη λα ηνλ παξαιιειίζνπκε, ζε θάπνην βαζκό, κε ηνλ 

Λαπαζηώηε, ν νπνίνο θξνληίδεη «ηε ιέμε ηνπ … πνπ πάληα ζπληζηά κηαλ αμία 

ερεηηθή, κνπζηθή…»
283

..  

Οη ηόλνη ζηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο είλαη ρακειόθσλνη, ππνβιεηηθνί, απνδίδνληαο 

ηελ ηξπθεξή, ξνκαληηθή θαη γεκάηε ζπλαίζζεκα δηάζεζε ηνπ πνηεηή, ε νπνία 

ελαξκνλίδεηαη κε  ηελ αηκόζθαηξα ηνπ ζπκβνιηζκνύ. Αθόκα, θπξηαξρεί ε αίζζεζε 

ηνπ ζπγθξαηεκέλνπ πόλνπ, ηεο ππνβόζθνπζαο   ζιίςεο, πνπ όκσο δε θηάλεη σο ηελ 

απειπηζία θαη ηνλ ρακό. ηελ πνίεζή ηνπ «ε κειαγρνιία κπνξεί λα θαηέρεη 

δεζπόδνληα ηόλν... όκσο, δελ είλαη εμνπζελσηηθή»
284

 ∙ όπσο ήδε αλαθέξακε πην 

πάλσ, δελ είλαη νη κειαγρνιηθέο πηλειηέο εθείλεο πνπ θαηαθέξλνπλ λα δώζνπλ ην 

ρξώκα ηνπο ζηε ζπιινγή ηνπ Φξαγθνύιε, αιιά νη αηζηόδνμνη θαη θσηεηλνί ηόλνη ηεο 

ειπίδαο. 

Δλίνηε, ε δηάζεζε ηνπ πνηεηή  κπνξεί λα παξεθθιίλεη από εθείλε πνπ ζπλεζίδεη, θαη 

λα γίλεη πηθξά ζαξθαζηηθή, όπσο ζην πνίεκα "Ο ηξαπκαηίαο"
285

 :  

«Χ πνιεκώληαο γηα ηηκή 

ππέξ παηξίδνο ν θησρόο έραζε ηε δηθή ηνπ!» 

 

 

                  

                                                             
282

"Υσξηό κνπ",ζ.33 
283

 Γεκ.Γξ. Σζάθσλαο, Λνγνηερλία θαη θνηλσλία ζην Μεζνπόιεκν, ό.π., ζ.152. 
284

 Σν αλαθέξεη ν Σζάθσλαο γηα ηελ πνίεζε ηνπ ηαζηλόπνπινπ: Γεκ.Γξ. Σζάθσλαο, Λνγνηερλία θαη 

θνηλσλία ζην Μεζνπόιεκν, ό.π.,ζ.137.   
285

 ζ.54   
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Ζ γιώζζα ζηα Ανοιχτά υτερά  

ηε ζπιινγή απηή ν λεαξόο  πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί γιώζζα λνπβνηέ,  όπσο ηελ 

πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο. Γιώζζα θαηλνηόκνο, λεσηεξίδνπζα, ζα κπνξνύζε λα νξηζηεί  ∙ 

είλαη ε δεκνηηθή, ζηελ νπνία ελζσκαηώλεη ιόγηεο ιέμεηο, εθθξάζεηο ηεο 

θαζαξεύνπζαο, αιιά θαη ιατθνύο ιεθηηθνύο ηύπνπο, θαζώο θαη λενεηζαγόκελεο-μέλεο  

ιέμεηο
286

.  πκβαδίδεη έηζη κε ηα γισζζηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπ, αθνύ, όπσο 

επηζεκαίλεη ε Υξ.Νηνπληά, ε γιώζζα πνπ επηιέγνπλ νη λένη ινγνηέρλεο ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ «έρεη θάηη από ην άξσκα ηεο πόιεο, κε ρξήζε θάπνηε εθθξάζεσλ 

αξγθό ή θαη ηύπσλ ηεο θαζαξεύνπζαο ησλ εθεκεξίδσλ…»
287

. Υαξαθηεξηζηηθό 

ζηνηρείν ηεο κεζνπνιεκηθήο γεληάο ινγνηερλώλ ήηαλ «ε αθνζίσζε ζηα δηδάγκαηα 

ηνπ δεκνηηθηζκνύ»
288

, ελώ ζηα 1930, όπσο αλαθέξεη ν Α.Καξαληώλεο, «ε δεκνηηθή 

γιώζζα είρε πηα απνρηήζεη ηνλ άξηην ινγνηερληθό ηεο κεραληζκό…»
289

.   

Γε ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε όηη ηελ επνρή απηή θπθινθνξνύλ θαη ηα ινγήο 

ινγνηερληθά πεξηνδηθά, ηα νπνία πηνζεηνύλ ηηο γισζζηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο δσληαλήο 

δεκνηηθήο γιώζζαο. Παξάδεηγκα -γηα λα αλαθεξζνύκε ζηα πεξηνδηθά πνπ ειάκβαλαλ 

ηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα θαη ν λεαξόο πνηεηήο αζθαιώο δηάβαδε-  ε Νέα Δζηία, πνπ 

αθνινπζνύζε ηε κέζε γισζζηθή νδό
290

, θαη ε Αλαγέλλεζε ησλ Γιελνύ-Γεικνύδνπ, 

πνπ αλέδεημε θαη’ εμνρήλ  ην γισζζηθό δήηεκα.  Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη,  θαηά ην 

δηάζηεκα απηό γεληθεύεηαη, ζύκθσλα κε ηνλ Αι. Αξγπξίνπ «ε ηάζε ησλ εθεκεξίδσλ 

ηεο πξσηεύνπζαο λα γξάθνπλ ζηε δεκνηηθή»
 291

, ελώ ζην Ζξάθιεην από πην λσξίο, 

ζηα 1924, ν Βει. Φξέξεο μεθηλά  λα γξάθεη ηε ζηήιε ηνπ ζηνλ εξαθιεηώηηθν ηύπν 

ζηε δεκνηηθή
292

.  

 

Ο ινγνηέρλεο ζηα πνηήκαηά ηνπ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ζύλζεηεο-πνηεηηθέο  ιέμεηο
293

, 

ελώ ελδηαθέξνλ είλαη όηη πεξηιακβάλεη αθόκα θαη θάπνηεο ηδησκαηηθέο ιέμεηο-ηύπνπο 

ηεο θξεηηθήο δηαιέθηνπ: γξηθώ, αιάξγα, ηαρηά, απνζπεξλόο, ρνριαθνύδηα,  νγξή, 

κπιην, βξπγησκέλα, ζειηαζκέλν, ζθαιίδα, κνπδώλεη.  Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ν λεαξόο 

επαξρηώηεο πνηεηήο, παξόηη ζξεκκέλνο κε ηελ θξεηηθή ιαιηά, δελ επηιέγεη απηήλ γηα 

ηα έξγα ηνπ, ζηελ πξώηκε θάζε απηή ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ
294

.  

Απηό πνπ πξνζέρεη ν παξαηεξεηηθόο αλαγλώζηεο ζηελ πνίεζε ηνπ 

εηθνζηπεληάρξνλνπ Φξαγθνύιε είλαη όηη, κέζα από απηήλ αλαδύεηαη έλαο  

πξνζεγκέλνο, θαιιηεξγεκέλνο ιόγνο πνπ  εληππσζηάδεη, θαλεξώλνληαο άηνκν κε 

άξηζηε ρξήζε ηεο γιώζζαο, κε γισζζηθή θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα.  Παξά ην 

γεγνλόο όηη ην επίπεδν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζήο  ηνπ δελ αλήιζε (ζρεδόλ) νύηε σο ηε 

                                                             
286

 Πβ ηηο ιέμεηο ξνρζεί, ξέβεηο, ιηραλίδεη, πάζηα, πιάηηα, βύζηα, νρηηέο, ’θειά, μεπλέκε, ηδαδ-κπαλη, ζεξ-

κηο, άιηθα, ελζύκεζε, έξεβνο... 
287

 Υξ.Νηνπληά, «Ζ δεθαεηία ηνπ 1920», ό.π., ζ.79 
288

Υαηδνπνύινπ, «Ζ ινγνηερλία ηνπ Μεζνπνιέκνπ» , ό.π., ζ.644   
289

 Αληξέαο Καξαληώλεο, Α΄ Δηζαγσγή ζηε Νεόηεξε πνίεζε, Β΄ Γύξσ από ηε ζύγρξνλε ειιεληθή πνίεζε, 

εθδόζεηο Παπαδήκαο, Αζήλα 1990,ζ.146 
290

 Αλαθέξεηαη ζηε Υαηδνπνύινπ, ό.π., ζ.678 
291

 Αξγπξίνπ, Ηζηνξία ηεο Νεόηεξεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, ό.π.,ζ.38.   
292

 Ben Petre, «Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα», ό.π., ζ.137 
293

 Π.ρ. αλεκνκάδεζε, αλζνζπαξκέλν, αξγνζξελά, ζηγνιηώλεη, ζηγνθπζά, ιηόγεξκα... 
294

 Θα ηελ επηιέμεη ζην ώξηκν πνηεηηθό έξγν ηνπ. 
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βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ, ν λεαξόο ηππνγξάθνο γλώξηδε άξηζηα λα ρεηξίδεηαη θαη ηελ 

θαζαξεύνπζα, όπσο πξνθύπηεη από επηζηνιέο ηνπ πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζηνλ ηύπν
295

.  

Γηαπηζηώλνπκε, επνκέλσο,  πσο ε επηινγή ηνπ, κάιηζηα ζε επνρή γισζζηθήο 

δηακάρεο, λα πηνζεηήζεη ηε λεσηεξηθή-δεκνηηθή γιώζζα ζηα πνηήκαηά ηνπ, ήηαλ 

ελζπλείδεηε.   

 

Καηάξηηζε  

 

Έρεη ζεκαζία λα δνύκε πώο ν λεαξόο Φξαγθνύιεο δηακόξθσζε  θαη θαηέθηεζε ην 

ζεσξεηηθό ππόβαζξν, πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρηεθε γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα πξώηκα 

ινγνηερλήκαηά ηνπ. Ζ εξγαζία ηνπ ζηα ηππνγξαθεία  σο ζηνηρεηνζέηεο, αιιά θαη ην 

πλεπκαηηθό-θαιιηηερληθό  πεξηβάιινλ κε ιόγηνπο θαη πνηεηέο, ηνπο νπνίνπο 

ζπλαλαζηξεθόηαλ  ζην Ζξάθιεην, σο ην 1930,  ζπλεηέιεζαλ ώζηε ν πνηεηήο λα 

απνθηήζεη ινγνηερληθή θαη γισζζηθή θαηάξηηζε, γλώζεηο  θαη πλεπκαηηθή 

θαιιηέξγεηα. πσο ν ίδηνο ζα αλαθέξεη αξγόηεξα, εθπαηδεύηεθε θπξηνιεθηηθά από 

ηελ εξγαζία ηνπ:   

«…αιιηώο ε ηύρε ηα ’θεξε θη έγηλα ηππνγξάθνο.  

Κη έηζη ζην ζπλζεηήξην, ςεθίν ην ςεθίν,  

έκαζα πέληε γξάκκαηα ζαλ λα ’κνπλ ζε ζρνιείν»
296

. 

Δίλαη γεγνλόο πσο ηελ επνρή εθείλε ν παηδεπηηθόο ξόινο ηεο εθεκεξίδαο ζηα 

πλεπκαηηθά θαη ινγνηερληθά δεηήκαηα ππήξμε ζεκαληηθόο, δηαπηζηώλεη ν 

Καξηζάθεο,  αθνύ, θέξλνληαο «ζε επαθή ην εξαθιεηώηηθν θνηλό κε ηε ινγνηερλία» 

ζπλεηέιεζε «ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ απηνύ ζηα γξάκκαηα»
 297

. Έηζη, ε 

έκθπηε θηινκάζεηα ηνπ Φξαγθνύιε, αιιά θαη ε θύζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, πνπ 

ζπλίζηαην ζηε καζεηεία ηνπ ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζηα ηππνγξαθεία - ρώξνπο 

εθδόζεσλ, ππήξμαλ νη θαηαιπηηθνί παξάγνληεο πνπ έθεξαλ ζε επαθή ην λεαξό 

επαξρησηόπνπιν  κε ηε ινγνηερλία ηεο επνρήο, θαζώο  θαη κε ηηο θξηηηθέο απόςεηο 

πνπ  δεκνζηεύνληαλ ζηνλ ηύπν.  Γηα παξάδεηγκα, ζην πεξηνδηθό Νενειιεληθά 

Γξάκκαηα, ζην νπνίν ήηαλ ζπρλέο νη δεκνζηεύζεηο ζεκαληηθώλ θξηηηθώλ θεηκέλσλ, ν 

Μηρ. Αλαζηαζίνπ αλαθέξεη γηα ηελ πνίεζε θαη ηνπο πνηεηέο: «ν πνηεηήο είλαη ν 

άλζξσπνο πνπ δεη ζύγρξνλα, είλαη θαξδηά-δέθηεο πνπ αηζζάλεηαη όια ηα ξεύκαηα, 

θαξάβη πνπ ηαμηδεύεη θαηά ηνλ άλεκν»
298  

θαη όηη ζην ηαμίδη ηνπ απηό (ν πνηεηήο ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ) «επηδεηεί ηε γλεζηόηεηα», θαζώο γλσξίδεη πσο «ε γλήζηα πνίεζε 

δσγξαθίδεη απιά ηελ θάζε αλζξώπηλε ζηηγκή, … κα αιεζηλά..»
 299

.
 
Αθόκα, ν ίδηνο 

θξηηηθόο αλαθέξεη όηη «ζην ιπξηθό  πνίεκα ζηνηρεία απαξαίηεηα είλαη ε κνπζηθή  θαη 

                                                             
295

 ηελ εθεκεξίδα Διεπζέξα θέςηο, όπσο πξναλαθέξζεθε (ππνζεκ. 123)  
296

 ην έκκεηξν βηνγξαθηθό ηνπ ζηα Γίθνξα, βηβιίν 2
ν
, ζ.151(Δπίκεηξν) 

297
 Καξηζάθεο, Σν Λνγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π.,ζ.68 

298
 ηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β.6

ν
, Μάξη.1927,ζ.280 (Αλαθέξεηαη από ηνλ Καξηζάθε, Σν 

Λνγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π., ζ.161)  
299

 Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β.2
ν
 Ννέκβξηνο 1926,ζ.90-93 (Αλαθέξεηαη ζηνλ  Καξηζάθε, Σν 

Λνγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π., ζ.161-162)  
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ε ράξε ηεο έθθξαζεο πιάη ζηελ ηξπθεξή θαη πξσηόηππε έκπλεπζε»
300

. Γερόκαζηε 

όηη ν θηινκαζήο Φξαγθνύιεο  εληξπθεί ζε ηέηνηνπ είδνπο δηδαρέο θαη  ηηο αθνινπζεί 

γηα λα ρηίζεη ηελ πνηεηηθή ηνπ. Δπηκέλεη ζην δήηεκα ηνπ γλήζηνπ, εκπλεπζκέλνπ 

ζηίρνπ, πνπ αλαδύεηαη από ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό θόζκν ηνπ πνηεηή,  όπσο ν ίδηνο 

θαλεξώλεη:  ζε ηδηόρεηξε αθηέξσζε ζε αληίηππν ηνπ βηβιίνπ ηνπ γηα ηε θίιε ηνπ Ρέλα 

Κσλζηαληνπξάθε,  γξάθεη όηη, θάλεη ηελ αθηέξσζή ηνπ ζε θείλελ «πνπ ληώζεη πνιύ 

θαιά θαη αηζζάλεηαη ηε ζπγθίλεζε θαη ηνλ παικό ηνπ γλήζηνπ θαη πεγαίνπ 

ζηίρνπ»
301

. 
 

Γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα γηα ηα επξύηεξα ινγνηερληθά αλαγλώζκαηα ηνπ λεαξνύ 

πνηεηή, πέξα από ηηο δεκνζηεύζεηο ησλ πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο πνπ 

αλαθέξζεθαλ, αο εμεηάζνπκε θαη θάπνηα άιια ζηνηρεία. Σν πεξηνδηθό Νενειιεληθά 

Γξάκκαηα, ηνπ νπνίνπ ε θπθινθνξία ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό γεγνλόο  ζην Ζξάθιεην 

ηεο επνρήο
302

, είρε κηα αμηνζεκείσηε ζρέζε κε άιια θηινινγηθά-ινγνηερληθά έληππα. 

Σν 1927, γηα παξάδεηγκα, ζηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα ιακβάλνπλ ηα πεξηνδηθά Νέα 

Δζηία, Αλαγέλλεζε, θαζώο επίζεο θαη ηα: Διιεληθά Γξάκκαηα, Νέα δσή, Νέα Σέρλε, 

Αιεμαλδξηλή Σέρλε, Δξκήο, Φσο, θ. ά
303

.  Ζ επηθνηλσλία ηνπ πεξηνδηθνύ κε ηα 

γλσζηόηεξα έληππα ηεο Αζήλαο, ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη ησλ άιισλ ειιεληθώλ 

πεξηνρώλ ήηαλ ζπλερήο, ππήξρε αθόκα θαη δηάινγνο αλάκεζά ηνπο
304

. Έηζη, ην 

εξαθιεηώηηθν πεξηνδηθό βξίζθεηαη «ζε άκεζε επαθή κε ηελ θίλεζε ησλ 

ινγνηερληθώλ ξεπκάησλ θαη ησλ ηδεώλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα έληππα ηνπ ειιεληθνύ 

θέληξνπ»
305

. Δπηπιένλ, δελ είλαη ρσξίο ζεκαζία ην γεγνλόο όηη πνιινί Ζξαθιεηώηεο 

ινγνηέρλεο πνπ γξάθνπλ ζηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα γξάθνπλ θαη ζηα πεξηνδηθά ηεο 

ππόινηπεο Διιάδαο –θαη εθηόο ειιαδηθνύ ρώξνπ–: Μηρ. Αλαζηαζίνπ, Λεπη. Αιεμίνπ, 

Βει. Φξέξεο
306

. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε επαξρία είρε ηελ επθαηξία- δπλαηόηεηα λα 

επηθνηλσλήζεη θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε ηηο λέεο ηδέεο πνπ δηακόξθσλαλ ηηο 

ινγνηερληθέο εμειίμεηο θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ην έξγν ζεκαληηθώλ ινγνηερλώλ ηνπ 

θέληξνπ
307

.  

 

 

                                                             
300

 Νενειιεληθά Γξάκκαηα β. 3
ν
-4

ν
,Γεθ.1927-Γελ.1927,ζ.177 (Αλαθέξεηαη ζηνλ Καξηζάθε, Σν 

Λνγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π., ζ.161). 
301

 ηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν, Κιεηζηέο πιινγέο (Ζκεξνκελία αθηέξσζεο 

22-12-1931). 
302

 «ηαζκόο ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο πόιεο», αλαθέξεη ν Petre, «Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα», 

ό.π.,ζ.166. Καη ν Καξηζάθεο (Σν Λνγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π., ζ.312)αλαθέξεη ηα Νενειιεληθά 

Γξάκκαηα σο πεξηνδηθό ζεκαληηθό, πξσηνπνξηαθό, κε δεκνζηεύζεηο επηπέδνπ, ηνλίδνληαο όηη «δελ 

κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ... επαξρηαθό θύιιν».  
303

 Βι. β.7
ν
, Απξίιεο 1927, ζ.384, β.8, Μάεο 1927, β.10, Ηνύιηνο 1927,ζ.477, θιπ.   

304
 Ο Petre («Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα», ό.π., ζ.142, 145), αλαθέξεη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε 22 

δηαθνξεηηθά πεξηνδηθά!  
305 Καξηζάθεο, ΣνΛνγνηερληθό Ζξάθιεην, ό.π., ζ.178 
306 Ζ πιεξνθνξία από Petre, «Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα», ό.π., ζ.78, 394 
307

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό, γηα παξάδεηγκα,  όηη ην έξγν ηνπ Καβάθε έγηλε γλσζηό θπξίσο από ην 

πεξηνδηθά Νέα Σέρλε (1924-1927), θαη από ηελ Αιεμαλδξηλή Σέρλε (1926-1931). 
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Ζ (ινγνηερληθή) παξνπζία ηνπ Κωζηή Φξαγθνύιε ζηα έληππα ηεο επνρήο ηνπ  

Ο Φξέξεο, εγθαηληάδνληαο ην 1924 ηε ινγνηερληθή ηνπ ζηήιε ζηε Νέα Δθεκεξίδα, 

αλαθέξεηαη ζην ζέκα ησλ βξαρύβησλ ινγνηερληθώλ πεξηνδηθώλ πνπ έρνπλ απμήζεη ηε 

θηινινγηθή παξαγσγή θαη ζηελ επαξρία. Τπνζηεξίδεη όηη θέξνπλ επζύλε θαη νη 

εθδόηεο, νη νπνίνη, όληαο «άπεηξνη γηα κηα ηέηνηα δύζθνιε δνπιεηά», «δεκνζηεύνπλ 

πξσηόιεηα λέσλ πνπ βηάδνληαη λα ληεκπνπηάξνπλ, θηινδνμώληαο θηινινγηθέο 

δάθλεο»
308

. Καη ζην πεξηνδηθό Νενειιεληθά Γξάκκαηα, κπνξεί θάπνηνο λα  δηαβάζεη 

ζπκβνπιέο γηα λέν πνηεηή: «Αο δνπιέςεη ηνλ ζηίρν ηνπ. Αο δηαβάζεη ηνπο κεγάινπο 

δαζθάινπο ηνπ ζηίρνπ… Έλαο ζηίρνο ρσξίο ςεγάδη είλαη δύζθνιν πξάγκα… Μόλν 

ζαλ ην ληώζεη ηνύην θάζε λένο έρεη δηθαίσκα λα γξάθεη ζηίρνπο…»
309

. 

Ο λεαξόο ηππνγξάθνο, πνπ εξγάζηεθε γηα κεγάιν δηάζηεκα ζηηο εθδόζεηο ηνπ 

Μνπξέιινπ, αζθαιώο ζα ειάκβαλε ππόςε ηηο παξαηλέζεηο ησλ έκπεηξσλ πεξί ηα 

θηινινγηθά αηόκσλ.  Ίζσο, ελ κέξεη,  έηζη λα εμεγείηαη ε απνπζία ηνπ από ηα έληππα 

ηεο επνρήο, ζηα νπνία πνιινί λένη -ζπλνκήιηθνί ηνπ-ινγνηέρλεο δεκνζηεύνπλ ∙ ν 

Φξαγθνύιεο, όληαο ζηε θάζε πνπ ζπλέιιεγε ηε γλώζε θαη ηελ εκπεηξία, ρηίδνληαο 

ηηο βάζεηο γηα ηελ πνηεηηθή ηνπ, δε βηάδεηαη λα πξνρσξήζεη ζε δεκνζηεύζεηο, επεηδή, 

πξνθαλώο ήζειε λα αηζζαλζεί πξώηα όηη παηάεη γεξά ζηα πόδηα ηνπ. ηελ παξαπάλσ 

άπνςε ζπλεγνξνύλ θαη νη καξηπξίεο από ηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ην πεξηνδηθό Νέα 

Δζηία, όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

Κξίζεηο γηα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Μ’ ανοιχτά υτερά 

 

Ζ κνλαδηθή -γλσζηή- βηβιηνθξηζία πνπ αθνξά ζηε ζπιινγή Μ’ Αλνηρηά Φηεξά, 

δεκνζηεύηεθε δπν πεξίπνπ ρξόληα κεηά ηελ έθδνζή ηεο, ζηα 1932, ζηελ πεξηνδηθή 

έθδνζε Καζηξηλή Φηινινγηθή Δπηζεώξεζε-1932
310

, θαη ππνγξάθεηαη κόλν κε ην 

αξρηθό γξάκκα . Ο θξηηηθόο αλαθέξεη όηη νη Μνύζεο δελ επλννύλ ηνπο πνηεηέο 

εθείλνπο πνπ ηηο ζπκπαζνύλ «από πιαησληθό έξσηα», ή από «έξσηα επηδείμεσο», 

ρσξίο λα εηζρσξνύλ ζηελ νπζία ηεο πνίεζεο, θαη θπξίσο, ρσξίο λα έρνπλ κειεηήζεη 

ηνπο λεόηεξνπο δαζθάινπο ηεο ειιεληθήο πνίεζεο. ηνλ θαλόλα απηό ηεο θξηηηθήο 

ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο, ζπλερίδεη ∙ είλαη νη λένη πνηεηέο πνπ κε ηνπο ζηίρνπο ηνπο 

ππεξεηνύλ ηα δεδνκέλα ηεο αιεζηλήο ηέρλεο ή ηηο ππνζρέζεηο ηεο: έηζη, ζηα πνηήκαηά 

ηνπο ζπλππάξρνπλ εηθόλεο, ελάξγεηα, κνπζηθόηεηα, αξκνλία λνεκάησλ, έληαζε θαη 

βάζνο αηζζεκάησλ… Αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο πνηεηέο ζπγθαηαιέγεη θαη ηνλ λεαξό 

ζπκπνιίηε Φξαγθνύιε.   
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 Νέα Δθεκεξίο, 20/2/1924  
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 Νενειιεληθά Γξάκκαηα, β.19
ν
-20

ν
,Απξίιεο-Μάεο 1928, ζ.940-941. 
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 Καζηξηλή Φηινινγηθή Δπηζεώξεζε-1932, 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ, έθδνζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηεηή θαη 

ηππνγξάθνπ. ηε ζ.3 ηνπ πεξηνδηθνύ αλαγξάθεηαη:  επί ηεο ύιεο Κσζηήο . Φξαγθνύιεο, ηππώλεηαη ζην 

ηππνγξαθείν ηεο Ίδεο, 1932.(Αξρείν Η.Μνπξέιινπ, Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Ζξαθιείνπ.) 
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Δπαηλεί ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ
311

, αλαθέξνληαο  όηη εθθξάδεη αίζζεκα, ζαθήλεηα, 

παξαηεξεηηθόηεηα, ζηίρνπο θαινύο, πνηήκαηα θαιά, κε λόεκα εηθόλσλ. Παξά ηα 

ζεηηθά ζρόιηα, εληνπίδεη, παξάιιεια, θαη ηηο ειιείςεηο ηεο ∙ ηήο ιείπεη «ε κνπζηθή 

αλάπιαζε πνπ  θαλεξώλεη ηελ εζσηεξηθόηεηα θαη ην δπλαηό ηεο ζύιιεςεο». 

Ο αλώλπκνο θξηηηθόο, ηέινο, απνθαίλεηαη όηη ε πνίεζε ηνπ Κ. Φξαγθνύιε  ππόζρεηαη 

πνιιά γηα ηελ εμέιημε ηνπ "λένπ πνηεηνύ",  θαζόηη εθείλνο δηαζέηεη «πνηεηηθή θιέβα, 

αλαπηπγκέλε ζην σξαηόηεξν δεκηνπξγηθό κνηίβν ηεο επνρήο: ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ 

απιόηεηα». 

 

Δπηκέξνπο θξίζεηο γηα ην πξώηκν πνηεηηθό έξγν ηνπ Φξαγθνύιε  αληρλεύνληαη θαη ζην 

πεξηνδηθό Νέα Δζηία∙ εθεί εληόπηζα
312

, εθηόο από ηηο δεκνζηεύζεηο πνηεκάησλ ηνπ, 

θαη ηελ  αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ εθδόηε ηνπ πεξηνδηθνύ
313

, ν νπνίνο ζηηο 

απαληήζεηο ηνπ πξνο ηνλ Κ. Φξ.
314

 πεξηιακβάλεη θαη θάπνηεο θξηηηθέο- ελ είδεη 

αμηνιόγεζεο, γηα ην πνηεηηθό ηνπ έξγν.   

 

Ζ ζεκαζία ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο  

 

Σα πξσηόιεηα  ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε είλαη έλα ηκήκα ηνπ πνηεηηθνύ έξγνπ ηνπ κε 

ηδηαίηεξε αμία θαη ελδηαθέξνλ. Πξώηα πξώηα, επεηδή απνηππώλνπλ ην ινγνηερληθό 

θιίκα κηαο νιόθιεξεο επνρήο (πνπ από κόλε ηεο παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

εξεπλεηέο), θαη ηαπηόρξνλα απερνύλ ην πνιηηηθν-θνηλσληθό πεξηβάιινλ κε ηηο 

ηζηνξηθέο παξακέηξνπο θαη ηηο ζπλππνδειώζεηο κηαο πεξηόδνπ κε δηαξθώο 

κεηαβαιιόκελα ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, ηα πνηήκαηα απηά, θαζώο, σο έλα βαζκό 

εκπεξηέρνπλ ην απηνβηνγξαθηθό ζηνηρείν, ζθηαγξαθνύλ ην λεαληθό πνξηξέην ηνπ 

πνηεηή ζηα πξώηα ηνπ, αβέβαηα ινγνηερληθά βήκαηα. Με ηε ζπιινγή απηή ν 

εηθνζηπεληαεηήο πνηεηήο  βάδεη ηηο βάζεηο, αλνίγεη ηνλ δξόκν ηνπ, ζα ιέγακε, 

ζπιιέγνληαο ηηο πξώηεο εκπεηξίεο πνπ έρεη αλάγθε γηα λα δηακνξθσζεί ζηνλ ώξηκν 

ινγνηέρλε θαη ιόγην ζηνραζηή πνπ ζα γλσξίζεη ε Κξήηε αξγόηεξα, κε όιε ηελ 

εκβέιεηα ηνπ έξγνπ ηνπ.  

πσο ζπρλά ζπκβαίλεη ζηνπο πνηεηέο, αθόκα θαη ζηνπο κεγάινπο, ν Φξαγθνύιεο 

κεηαγελέζηεξα  ζα απνθεξύμεη ηα πξώηκα πνηήκαηα ηνπ ∙ ζπλήζηδε λα ιέεη όηη απηά 

ήηαλ  ηα λεαληθά ηνπ ακαξηήκαηα. Έρνληαο γξάςεη ην ώξηκν πνηεηηθό ηνπ έξγν 

απνθιεηζηηθά ζηελ θξεηηθή δηάιεθην, ζεσξνύζε όηη ηα πξώηα πνηήκαηά ηνπ δελ ηνλ 

έθθξαδαλ πηα θαη απέθεπγε λα κηιάεη γηα απηά, ζύκθσλα κε ηηο βηνγξαθηθέο 

καξηπξίεο. Ίζσο ζε απηή ηε ζηάζε ηνπ πνηεηή λα νθείιεηαη ην γεγνλόο όηη ηα Αλνηρηά 

θηεξά παξέκεηλαλ ζηελ αθάλεηα, θαη δελ είραλ σο ηώξα κειεηεζεί. Δπηπιένλ, 
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 ηε βηβιηνθξηζία  ιαλζαζκέλα αλαθέξεηαη σο έηνο έθδνζεο ηεο ζπιινγήο Μ’ Αλνηρηά θηεξά ην 

1931, αληί ηνπ 1930.   
312

 Υάξε ζηελ αλαθνξά ηνπ Petre Βen,«Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα», ό.π., ζ.403  
313

 Δθδόηεο -δηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνύ από ην 1927 σο ην 1933 ήηαλ ν Γξεγόξηνο Ξελόπνπινο. Από 

ην 1928 είρε ηελ αξρηζπληαμία ν Σέιινο Άγξαο (Υαηδνπνύινπ, «Ζ ινγνηερλία ηνπ Μεζνπνιέκνπ», 

ό.π.,ζ.678),  ν νπνίνο πηζαλόηαηα θξαηνύζε ηε ζηήιε ηεο αιιεινγξαθίαο. 
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 Με ηα αξρηθά απηά απεπζύλνληαη νη απαληήζεηο ηεο ύληαμεο πξνο ηνλ Φξαγθνύιε. 
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θαίλεηαη όηη ν Φξαγθνύιεο  δελ αηζζαλόηαλ ζηγνπξηά  γηα ηα πξσηόιεηά ηνπ, όπσο 

καξηπξεί ε αιιεινγξαθία ηνπ κε ηε Νέα Δζηία, ελώ από ηελ άιιε, ην ζεκαληηθό, 

κεηαγελέζηεξν πνηεηηθό έξγν ηνπ ηξάβεμε όιν ην ελδηαθέξνλ. Σέινο, δε ζα πξέπεη λα 

καο δηαθεύγεη ε πηθξία θαη απνγνήηεπζε πνπ δνθίκαζε ν λεαξόο πνηεηήο ιόγσ ηνπ 

όηη ε πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή δελ θπθινθόξεζε, αιιά ηα αληίηππά ηεο θαηαζηξάθεθαλ 

από ηελ Δπηηξνπή  Λνγνθξηζίαο ηεο επνρήο. Παξ’ όια απηά, ην πξώηκν πνηεηηθό  

έξγν ηνπ Κ. Φξαγθνύιε είλαη ζεκαληηθό, όρη κόλν γηα όζα πξναλαθέξζεθαλ, αιιά 

θαη επεηδή ζε απηό εκπεξηέρεηαη ν βαζηθόο ππξήλαο ηεο θνζκνζεσξίαο θαη ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ, πνπ ζα νινθιεξσζεί θαη ζα απνθαιπθζεί ζε όιε ηελ έθηαζε ζην 

ώξηκν πνηεηηθό έξγν ηνπ.  

 

πκπεξαζκαηηθά γηα ην πξώηκν έξγν ηνπ Φξαγθνύιε 

 

Ο λεαξόο ινγνηέρλεο, κέζα από ην πξώην πνηεηηθό ηνπ έξγν αλαδεηθλύεηαη ν 

ξνκαληηθόο λνζηαιγόο ησλ πεξαζκέλσλ, ηδαιγόο -όπσο απηνραξαθηεξίδεηαη
315

.  

Γνκηθό πιηθό ηεο πνίεζήο ηνπ είλαη ε λνζηαιγία, ε αλαπόιεζε θαη ε αλαδήηεζε.  Σα 

ζηνηρεία απηά δηαπεξλνύλ νιόθιεξν ην έξγν ηνπ,  θαζώο απνηεινύλ ηα βηώκαηα ηεο 

λεαληθήο ηνπ δσήο θαη αλαβιύδνπλ από ηελ θαξδηά ηνπ επεηδή ηα δεη ∙ άιισζηε, πνηνο 

κπνξεί λα απνδώζεη θαιύηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ ζπληαξάζζνπλ ζε κηα 

πνιπθύκαληε πνξεία δσήο παξά ν ίδηνο πνπ ηα βηώλεη ;  Σν νκνινγεί έκκεζα ν 

πνηεηήο καο: απηά πνπ γξάθεη ζηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή είλαη  πεγαία, απζεληηθά, 

εθ ησλ έζσ εθπνξεπόκελα.  

Αλνίγνληαο ην ρακειό πνξηάθη ηεο πνίεζήο ηνπ, δηαθξίλνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθείλα πνπ άθεζαλ ην απνηύπσκά ηνπο ζην πξώην έξγν ηνπ λεαξνύ ινγνηέρλε: ηα 

λεαληθά ρξόληα ζηελ ύπαηζξν, ε δσή ζηε κεγάιε πόιε κε ηε ζιηβεξή θνηλσληθή 

πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ αλεξρόκελε αζηηθνπνίεζε, ηα ζπλαηζζήκαηα πόλνπ γηα ηελ 

θνηλσληθή δπζηπρία θαη αδηθία, αιιά θαη ηα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ ζε έλαλ 

αηώλα ηαρύηαησλ αιιαγώλ θαη εμέιημεο. ια ηα παξαπάλσ είλαη ηα ζέκαηα πνπ ηνλ 

εκπλένπλ, κηιάλε ζηνλ εζσηεξηθό ηνπ θόζκν, θαη επηιέγεη λα ηα εμσηεξηθεύζεη κέζσ 

ηεο πνίεζήο ηνπ.  

Ο Φξαγθνύιεο είλαη ν πνηεηήο πνπ βξίζθεηαη ζε δηαξθή αλαδήηεζε : ηεο αγάπεο, ηεο 

επηπρίαο, ηεο κλήκεο, ηνπ γελέζιηνπ ηόπνπ, αιιά θαη ηνπ ρακέλνπ θαη ηνπ 

απξόζηηνπ… Ολεηξνπόινο θαη ζηνραζηηθόο, θαηαθεύγεη κέζσ ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ 

ηνπ ζε κηαλ άιιε, ξνκαληηθή πξαγκαηηθόηεηα, ζε έλαλ θόζκν ηδεαηό. Ζ αηκόζθαηξα 

θαη νη εκπεηξίεο κηαο νιόθιεξεο επνρήο θαη κηαο γεληάο, δπζθνιίεο, πηθξίεο, ήηηεο, 

πξνζσπηθέο θαη ζπιινγηθέο, κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηα ζπλνδεύνπλ, είλαη ζηνηρεία 

πνπ ν πνηεηήο  βηώλεη, κα δελ ηνλ εμνπζελώλνπλ ∙ δελ ηνλ νδεγνύλ ζην ζηάδην ηεο 

απειπηζίαο. Αληίζεηα, όια απηά γίλνληαη αθνξκέο δεκηνπξγίαο γηα εθείλνλ:  

ηξαγνπδεί, θάλεη πνίεκα ηε ζιίςε, ηελ απώιεηα θαη ηνλ πόλν, αιιά ζην ηέινο βιέπεη-

ή βάδεη- πάληα κηα αρηίλα θσηόο ∙ ζην βάζνο ππάξρεη γηα εθείλνλ ε ειπίδα, κηα έζησ 

θαη καθξηλή -αθόκα- αλαηνιή.    Δίλαη έλαο λένο επαηζζεηνπνηεκέλνο, θαζώο θέξεη 
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 ην ηειεπηαίν-κεηαγελέζηεξν πνίεκα (ηνπ 2002), ηεο ζπιινγήο Μ’ Αλνηρηά θηεξά. 
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καδί, παξάιιεια, ηελ εξγαηηθή θαη ηε ινγνηερληθή ηδηόηεηα ∙ έηζη, αληηδξά θαη 

γίλεηαη αηρκεξόο εκπξόο ζηε δύζθνιε θνηλσληθνπνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ 

θαηξνύ ηνπ, επηδεηώληαο ηελ αθύπληζε θαη ηελ επηθξάηεζε-δεκηνπξγία ελόο 

θαιύηεξνπ θόζκνπ. Έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη, αλ θαη κε ηξόπν όρη ζαθή, όηη ε πνιηηηθή 

αιιαγή είλαη εθείλε πνπ ζα θέξεη ηε βειηίσζε ηεο δσήο γηα ηνπο θάζε ινγήο 

αδηθεκέλνπο.  

Από  ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλάγεηαη όηη ην πξώηκν έξγν ηνπ Φξαγθνύιε, αλ θαη 

απνθεξπγκέλν, ελ κέξεη, από ηνλ ίδην θαη άγλσζην γηα ηνπο πνιινύο, είλαη 

ελδηαθέξνλ θαη αμηνπξόζεθην ∙ παξόηη δελ είρε ηελ επθαηξία λα αθήζεη ην απνηύπσκα 

ηνπ ζην ινγνηερληθό γίγλεζζαη ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ελ ηνύηνηο θέξεη ηα ζηίγκαηα πνπ 

πξντδεάδνπλ γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία θαη εμέιημε ηνπ πνηεηή θαη ιόγηνπ, θαη 

αλαδεηθλύνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζα δηακνξθώζνπλ εληέιεη  ηε ινγνηερληθή ηνπ 

ηαπηόηεηα.   

 

 

 

Γ.Σν κεζνδηάζηεκα ηεο ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο ηνπ Κ.Φξαγθνύιε 
  

Γεκνζηεύζεηο πνηεκάηωλ από 1930 ωο 1961   

 

Από ηελ πξώηε θπθινθνξία ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο ηνπ Κ. Φξαγθνύιε, ην 1930, σο 

ην 1961, πνπ εθδίδεηαη ην δεύηεξν πνηεηηθό  έξγν ηνπ,  ηα βηνγξαθηθά ηνπ θαη νη 

καξηπξίεο  αλαθέξνπλ όηη βπζίζηεθε ζε πνηεηηθή-ινγνηερληθή ζηγή
316

. Ή κήπσο απηό 

δελ ηζρύεη; Αθνινπζώληαο  -κε δπζθνιία, είλαη ε αιήζεηα- ηα αλεπαίζζεηα ίρλε ηνπ 

ζην ινγνηερληθό-πλεπκαηηθό γίγλεζζαη ηνπ Ζξαθιείνπ -θαη όρη κόλν, αλεπξίζθνπκε 

δηάζπαξηεο ηηο κηθξέο πνηεηηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο, ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ πνπ ζα 

κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ην κεηαίρκην αλάκεζα ζηηο δπν πνηεηηθέο ζπιινγέο 

ηνπ.  

Από ην 1930 σο ην 1931 αληρλεύνπκε ηηο δεκνζηεύζεηο ησλ πνηεκάησλ ηνπ λεαξνύ 

πνηεηή -όπσο θαη άιισλ λέσλ ινγνηερλώλ ηεο επνρήο-  ζην πεξηνδηθό ηεο Νέαο 

Δζηίαο, όπσο ήδε αλαθέξζεθε. Αξθεηέο από ηηο θξίζεηο πνπ δηαηππώλνληαη από ηνλ 

Γηεπζπληή ύληαμεο ηνπ πεξηνδηθνύ γηα ην πνηεηηθό έξγν ηνπ Φξαγθνύιε είλαη 

ζεηηθέο ∙ έηζη, εγθξίλνληαη θαη δεκνζηεύνληαη (επώλπκα)  ζηηο ζειίδεο ηεο Νέαο 

Δζηίαο  πέληε πνηήκαηά ηνπ: "Αρ, πόζν λα ζε θαξηεξώ"
317

, "Πεο κνπ πνηνο"
318

,  

"Δρηόληδε",  "Μ’ αλνηρηά θηεξά ", "Δηθόλα"
319

.    

                                                             
316

 Η.Υινπβεξάθεο, «Οκηιία»,ό.π.,ζ.11 
317

 Νέα Δζηία, ηρ.88, 15-8-1930 
318

 Νέα Δζηία, ηρ.89, 1-9-1930  
319

 Σα ηξία πνηήκαηα δεκνζηεύηεθαλ καδί, ζην ηρ.106, 15-5-1931, ζηήιε Νένη Πνηεηαί. 
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Αλάκεζά ηνπο είλαη έλα από ηα πξσηόιεηα ηνπ Φξαγθνύιε, πνπ έρεη ηελ ίδηα 

νλνκαζία κε ηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή -Μ’ αλνηρηά θηεξά- θαη ην νπνίν ν πνηεηήο δε 

ζπκπεξηέιαβε ζηε ζπιινγή
320

.   

 

Από ηηο δεκνζηεύζεηο ησλ πνηεκάησλ ηνπ ζηε Νέα Δζηία, αιιά θαη από ηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ κε απηήλ
321

,  πξνθύπηνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Ο λεαξόο 

πνηεηήο  είρε ζηείιεη πξνο θξίζε θαη δεκνζίεπζε πνηήκαηά ηνπ ζην πεξηνδηθό, 

πξνθαλώο επηδεηώληαο αμηνιόγεζε θαη ινγνηερληθέο ζπκβνπιέο, όπσο ζπλήζηδαλ 

πνιινί λένη ινγνηέρλεο ηεο επνρήο ∙ από ηα πνηήκαηα απηά θάπνηα ιαλζάλνπλ αθόκα, 

θαζώο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή, νύηε δεκνζηεύηεθαλ ηειηθά 

ζηελ Ν. Δζηία
322

. Κάπνηα από ηα δεκνζηεπκέλα ζηε ζπιινγή πνηήκαηα 

κεηνλνκάζηεθαλ από ηνλ πνηεηή, όπσο ην "Αρ, πόζν λα ζε θαξηεξώ" (ζηε ζπιινγή 

δεκνζηεύηεθε κε ηνλ ηίηιν "Έγλνηεο") ∙ επίζεο, θαη ην πνίεκα "Πξνζκέλνπλ" ηεο 

πνηεηηθήο ζπιινγήο ζηάιζεθε ζην πεξηνδηθό (παξόηη ηειηθά δε δεκνζηεύηεθε), κε ηνλ 

ηίηιν "Γιπθά πξνζκέλνπλ", όπσο πξνθύπηεη από ηελ απάληεζε ηνπ αξρηζπληάθηε
323

.    

Δλδηαθέξνπζεο  είλαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνύληαη αλάκεζα ζηα πνηήκαηα πνπ 

δεκνζηεύηεθαλ θαη ζηε Νέα Δζηία θαη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή: ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζηίμε (ζηε δεκνζίεπζε ηνπ πεξηνδηθνύ έρνπλ πξνζηεζεί ζεκεία 

ζηίμεο, θπξίσο θόκκαηα θαη ηειείεο) θαη ζηελ νξζνγξαθία, ελώ αμηνζεκείσην είλαη 

όηη ζε θάπνηα πνηήκαηα έρνπλ γίλεη αιιαγέο ιέμεσλ ή θαη νιόθιεξσλ θξάζεσλ 

αθόκα
324

.  

Τπνζέηνπκε, επνκέλσο, όηη  ε ζύληαμε ηνπ πεξηνδηθνύ παξελέβαηλε θάλνληαο 

δηνξζώζεηο όπνπ έθξηλε απαξαίηεην. Παξαηεξνύκε, πάλησο, όηη νη δηαθνξνπνηήζεηο 

θαη παξεκβάζεηο ηνπ πεξηνδηθνύ ζηα πνηήκαηα ηνπ Φξαγθνύιε δελ πηνζεηήζεθαλ από 

εθείλνλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο πνηεηηθήο ηνπ ζπιινγήο, θαη απηή ηππώζεθε ρσξίο ηηο 

αιιαγέο απηέο
325

.  

Ζ αιιεινγξαθία θαη νη δεκνζηεύζεηο πνηεκάησλ ηνπ λεαξνύ ινγνηέρλε ζηε Νέα 

Δζηία  ζηακαηάλε, ίζσο ιίγν απόηνκα, ελώ εθθξεκνύλ πνηήκαηά ηνπ πξνο 

δεκνζίεπζε
326

.   

                                                             
320

 Σν πνίεκα δεκνζηεύεηαη ζην Παξάξηεκα  
321

 Δληνπίδεηαη κέρξη ην ηεύρνο 129 ηεο Ν.Δζηίαο (1-5-1932). 
322

 Αλαθέξνληαη ζηελ αιιεινγξαθία κε ηνπο ηίηινπο: "Με ηα δηθά κνπ" (η.104), "Ζ ζιίςε" (η.109), 

"Δπίπιεμε" θαη "Βελεηζηάληθν"(η.129) .   
323

 ηε ζηήιε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ η.78 ηεο Ν.Δζηίαο. Δίλαη βέβαην όηη πξόθεηηαη γηα ην ίδην πνίεκα, 

επεηδή πεξηέρεη ηνλ ίδην ζηίρν: «…γιπθά πξνζκέλνπλ ζαλ θαη πξηλ ηνλ γπξηζκό ζνπ αθόκα…» 

(Μ’αλνηρηά Φηεξά, ζ.15). 
324

 Οη κεγαιύηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνύληαη ζην πνίεκα "Δηθόλα", όπνπ  νιόθιεξεο θξάζεηο, 

θαη λνήκαηα αθόκα, δηαθέξνπλ. 
325

 Δίλαη, όκσο πηζαλόλ ε ζπιινγή ηνπ Φξαγθνύιε λα είρε ηππσζεί πξηλ από ηηο δεκνζηεύζεηο ησλ 

πνηεκάησλ ηνπ ζην πεξηνδηθό. 
326

 Από ην λόεκα ηεο αιιεινγξαθίαο κπνξνύκε λα δηαηππώζνπκε ηελ ππόζεζε όηη ίζσο 

δεκηνπξγήζεθε θάπνηα ηξηβή: από πιεπξάο ηνπ Φξαγθνύιε εθθξάδεηαη ην παξάπνλν γηα ηελ αλαβνιή 

δεκνζίεπζεο ησλ πνηεκάησλ ηνπ θαη εξσηάεη αλ κεηάλησζαλ πνπ μερώξηζαλ ηελ πνίεζή ηνπ ∙ από 

πιεπξάο ηεο ύληαμεο αλαθέξεηαη όηη ηα λέα ηνπ πνηήκαηα δελ είλαη ηόζν ηθαλνπνηεηηθά (π.ρ. όηη ε 

παξαγσγή ηνπ έρεη θάηη ην εκηηειέο, όηη μεθεύγεη από ηελ αξρηθή ηνπ κνξθηθή ζπκκεηξία, θ.ά.) , ελώ 

επηπιένλ ηίζεηαη δήηεκα εκπηζηνζύλεο ζηελ θξίζε θαη ζηελ πείξα ηνπ πεξηνδηθνύ. (Βι. ηήιε 

αιιεινγξαθίαο ζηα ηρ. 109,121,126,129) 
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Ζ  Καστρινή Φιλολογική Επιθεώρησις  

 

Πεξίπνπ ην ίδην εθείλν δηάζηεκα, ζηα ηέιε ηνπ 1932
327

, ν λεαξόο ηππνγξάθνο  εθδίδεη 

ζην Ζξάθιεην ην ζλεζηγελέο -κόλν έλα ηεύρνο θπθινθόξεζε- ινγνηερληθό πεξηνδηθό  

Καζηξηλή Φηινινγηθή Δπηζεώξεζηο
328

. Δθηππώλεηαη ζην ηππνγξαθείν ηεο 

εξαθιεηώηηθεο εθεκεξίδαο Ίδε, θαη ζε απηό ζπκκεηέρνπλ κε έξγα ηνπο αξθεηνί 

γλσζηνί ινγνηέρλεο ηεο πόιεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ν Κ. Φξαγθνύιεο. Ο ίδηνο 

δεκνζηεύεη εθεί δπν πνηήκαηά ηνπ, παξκέλα από ηε ζπιινγή ηνπ Μ’ αλνηρηά θηεξά
329

. 

Ο εθδόηεο εμεγεί ζηελ 3
ε
 ζειίδα ηελ αλάγθε ύπαξμεο-ίδξπζεο ελόο ινγνηερληθνύ 

πεξηνδηθνύ, ην νπνίν έρεη ζθνπό λα θαζξεθηίζεη όινπο εθείλνπο «πνπ γξάθνπλ θαη 

δεκηνπξγνύλ ηελ πλεπκαηηθή θίλεζε ηνπ ηόπνπ». Παξ’ όια απηά, όπσο αλαθέξεη, 

απνπζηάδνπλ αξθεηά αθόκα νλόκαηα γλσζηώλ πλεπκαηηθώλ δεκηνπξγώλ, θαη απηό 

νθείιεηαη ζηνλ δηζηαγκό θαη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο σξίκαλζεο ηεο έθδνζεο, θαη ζην 

γεγνλόο όηη εθδόζεθε ζρεδόλ ελ βία.
330

 Ζ εθδνηηθή απηή θίλεζε ηνπ Φξαγθνύιε είλαη 

δεισηηθή ησλ πλεπκαηηθώλ θαη ινγνηερληθώλ ηνπ αλαδεηήζεσλ, θαζώο θαη ηεο 

επηζπκίαο ηνπ  λα εληαρζεί ζην ινγνηερληθό θεθάιαην ηνπ ηόπνπ. 

 

"ηνλ Βεληδέιν", 1936 

 

Λίγα ρξόληα κεηά από ηελ Καζηξηλή Φηινινγηθή Δπηζεώξεζε, ζηα 1936, αληρλεύνπκε 

κηα αθόκα πνηεηηθή ζύλζεζε ηνπ Φξαγθνύιε πνπ ιαλζάλεη. Σελ πεξίνδν απηή 

εθείλνο δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα. Δθεί ηνλ βξίζθεη ην λέν γηα ηνλ ζάλαην ηνπ 

Βεληδέινπ, θαη ακέζσο (ζηηο 21-3-1936, όπσο αλαθέξεη), δεκνζηεύεη έλα πνίεκά ηνπ 

γηα ηνλ Κξεηηθό εγέηε ζηε (βεληδειηθή) εθεκεξίδα Έζλνο
331

. Μάιηζηα, ην κηθξό απηό 

πνίεκά ηνπ γίλεηαη αηηία απόιπζήο ηνπ από ην ηππνγξαθείν ηνπ εθδόηε Κσβαίνπ 

όπνπ εξγαδόηαλ. 

     

"ην Βεληδέιν"  

 

Ζ Κξήηε γην ηεο αθξηβό δηθό ηεο πηα ζε μέξεη  

Καη πεληειίζν κάξκαξν γηα έλα ζα ζηεζή  

θαη ζα γξαθεί κε η’ άηξεκν ηεο Ηζηνξίαο ρέξη  

Μόλν κε Δ ε Διιάδα καο γλώξηζε πξνθνπή.  

                                                             
327

Ο πνηεηήο κεηέβε ζην Ζξάθιεην από ηελ Αζήλα όπνπ δηέκελε.  
328

  Γηα ηελ θπθινθνξία ησλ βξαρύβησλ ινγνηερληθώλ εληύπσλ ηεο επνρήο, βι.ζηνλ Petre 

Βen,«Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα», ό.π.,ζ.211(Κξεηηθέο ειίδεο, «Δπαξρία θαη πλεπκαηηθή δσή», ηρ. 

6-7, 1936, ζ.240), όπνπ αλαθέξνληαη νη εθδόζεηο απηέο σο «απιέο αλαιακπέο πνπ έζβεζαλ κε ην 

πξώην ηνπο θαλέξσκα». 
329

 Πξόθεηηαη γηα ηα πνηήκαηα: "Δπηζηξνθή" θαη "Υηόληδε". Δπίζεο, ν Φξαγθνύιεο γξάθεη ζηελ ΚΦΔ 

θαη κηα κηθξή ζηήιε ζηε ζει. 3, ελώ δεκνζηεύεηαη θαη ε βηβιηνθξηηηθή γηα ηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή, 

πνπ πξναλαθέξζεθε. 
330

 Δίλαη ελδηαθέξνλ  όηη ν Φξαγθνύιεο δήηεζε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γξ. Ξελόπνπινπ γηα ην πεξηνδηθό 

απηό, σζηόζν εθείλνο απάληεζε  όηη δελ επθαηξεί γηα ζπλεξγαζία (βι. Νέα Δζηία,ηρ.129, 1-5-1932, 

ζηήιε αιιεινγξαθίαο).  
331

 ηάζεθε αδύλαηνλ λα ην εληνπίζσ ζηε ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα ζε εθείλεο ηηο εκεξνκελίεο, παξόηη 

είραλ δεκνζηεπηεί ειάρηζηα πνηήκαηα γηα ηνλ Βεληδέιν. Σν πνίεκα, επηπρώο, αλαδεκνζηεύηεθε ζηελ 

εθεκεξίδα Νέα Δπαξρία ηεο εηείαο, ζηηο 31-3-2005, από ηνλ Γηάλλε Μαξνπθιή: «Ο Βεληδέινο θαη ην 

πάζεκα ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε». (Δδώ δηαηεξείηαη ε νξζνγξαθία ηνπ πξσηόηππνπ.) 
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ην νιηγόζηηρν πνίεκά ηνπ ν Φξαγθνύιεο πηνζεηεί ηνλ γλώξηκό ηνπ δξόκν ηεο 

νκνηνθαηαιεμίαο, γηα λα εθθξάζεη ην βαζύ ζπλαίζζεκά ηνπ αιιά θαη ην ζπιινγηθό 

αίζζεκα ηεο επνρήο
332

. Σν γεγνλόο όηη ν πνηεηήο δε ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

απειεπζεξσκέλν ζηίρν –είλαη επηηαγή ηεο επνρήο θαη ηεο Γεληάο ηνπ ’30 ε 

απνδέζκεπζε από ηα ζηελά πιαίζηα ηεο νκνηνθαηαιεμίαο– δε ζεκαίλεη όηη εθείλνο δε 

γλσξίδεη ή όηη δελ παξαθνινπζεί ηηο λεόηεξεο  ινγνηερληθέο ηάζεηο ηνπ θαηξνύ ηνπ ∙  

ην αληίζεην. Ο Φξαγθνύιεο, θαηά ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ πξσηεύνπζα, 

δε δηαθόπηεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πνξεία ∙ ζπλερίδεη θαη παξαθνινπζεί  ηα 

ινγνηερληθά ξεύκαηα, ηηο δεκνζηεύζεηο ησλ εληύπσλ, δηαβάδεη θαη ελεκεξώλεηαη 

αδηάθνπα. Δπηπιένλ, εξγάδεηαη ζε (δηάθνξα) πνιύ γλσζηά ηππνγξαθεία, όπσο ην 

ηππνγξαθείν ηεο Ννκηθήο ηνπ Π. Βεξγηαλίηε, ην ηππνγξαθείν Κσβαίνπ ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο, θαζώο θαη ην Δζληθό Σππνγξαθείν. Έηζη, κέζσ ηεο δνπιεηάο ηνπ, έρεη 

ηελ επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ πλεπκαηηθή δεκηνπξγία αιιά θαη κε γλσζηνύο 

πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο ηεο πξσηεύνπζαο
333

, κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηε ινγνηερληθέο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη.  

Γηαπηζηώλνπκε  όηη ν λεαξόο ηππνγξάθνο επίζεο  παξαθνινπζεί θαη δηεθδηθεί 

ζπκκεηνρή ζηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ηεθηαηλόκελα ηεο επνρήο ηνπ. Χο Κξεηηθόο, 

θαη επξηζθόκελνο  πνιηηηθά κε ηελ πιεπξά ηνπ Βεληδέινπ, ππήξμε κέηνρνο ηεο 

παλειιήληαο ζπγθίλεζεο πνπ πξνθάιεζε ν ζάλαηνο ηνπ Κξεηηθνύ εγέηε ∙ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ δε δηζηάδεη λα ηα εθθξάζεη δεκνζίσο, αγλνώληαο-ή αςεθώληαο 

ηηο ζπλέπεηεο.  Έηζη, γηα δεύηεξε θνξά, ε πνίεζε γίλεηαη αηηία δίσμήο ηνπ
334

!  

 

Στην Έλλη, 1940 

 

Παξά ηαύηα, ν Κ. Φξαγθνύιεο ζπλερίδεη λα δεκηνπξγεί, θαη, πξνθαλώο ε 

επηθαηξόηεηα απνηειεί γηα εθείλνλ ηζρπξή πεγή έκπλεπζεο. Έηζη, ην 1940, ζηηο 

παξακνλέο ηεο θήξπμεο ηνπ ειιελντηαιηθνύ πνιέκνπ,  δεκνζηεύεη ζε θπιιάδην έλα 

επίθαηξν ηξαγνύδη πνπ ζπλέζεζε:  Ο άλαλδξνο ηνξπηιηζκόο ηεο  "ΔΛΛΖ"
335

. 

Πξόθεηηαη γηα ιατθόηξνπν αθεγεκαηηθό  πνίεκα, πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

ηζηνξηθήο ξίκαο. Δθηείλεηαη ζε 93 δίζηηρεο ζηξνθέο, γξακκέλεο ζε νκνηνθαηάιεθην 

δεθαπεληαζύιιαβν. Παξαζέηνληαη όια ηα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ζην ιηκάλη ηεο 

Σήλνπ ηελ εκέξα ηνπ ηνξπηιηζκνύ ηνπ εύδξνκνπ Έιιε, ζπλνδεπόκελα κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θόζκνπ πνπ παξεπξηζθόηαλ.   

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ηεξνπξγίαο θαη ηηο θαηαλπθηηθέο ζηηγκέο 

ζηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο Σήλνπ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πηζηώλ θαη ηνπ ζηξαηνύ, 

θαζώο θαη κε ηελ αλαιπηηθή, εγθσκηαζηηθή πεξηγξαθή ηνπ πινίνπ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θαη  ηζηνξηθέο αλαθνξέο:  

                                                             
332 Απερεί, επίζεο, ηηο πνιηηηθέο  πεπνηζήζεηο ηνπ ∙ όπσο αλαθέξνπλ νη βηνγξάθνη ηνπ, ε ηνπνζέηεζή 

ηνπ ήηαλ βεληδειηθή, ρσξίο πνηέ λα εθδειώλεηαη θαλεξά ή λα δείρλεη θαλαηηζκό ζηηο απόςεηο ηνπ. 
333

 Ο ίδηνο έρεη αλαθέξεη ηε γλσξηκία- επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ ζπγγξαθέα, δεκνζηνγξάθν θαη εθδόηε 

πύξν Μειά. 
334

 πσο αλαθέξεη ν Φξαγθνύιεο, ην πνίεκα ηνπ γηα ηνλ Βεληδέιν, πνπ δεκνζηεύηεθε ελππόγξαθν θαη 

κε ην παηξώλπκό ηνπ, ήξζε ζε γλώζε ηνπ εθδόηε Κσβαίνπ, ν νπνίνο ήηαλ θαλαηηθόο αληηβεληδειηθόο, 

θαη ηνπ δήηεζε ακέζσο λα δηαθόςνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο.    
335

 Κσζηή . Φξαγθνύιε, Ο άλαλδξνο ηνξπηιηζκόο ηεο  "ΔΛΛΖ" - Σν αλήθνπζηνλ έγθιεκα ηεο 15εο 

Απγνύζηνπ εηο η’ αγηαζκέλα λεξά ηεο Σήλνπ- Γξακκέλν ζ’ απινύο ζηίρνπο, Αζήλαη, 1940. ην 

νπηζζόθπιιν αλαγξάθεηαη ε ηηκή ηνπ θπιιαδίνπ: ηηκάηαη δξ. 3. Ζ έθδνζε έγηλε αλάκεζα ζηνλ 

Αύγνπζην θαη ηνλ Οθηώβξην ηνπ ’40 (κεηά ηνλ βνκβαξδηζκό ηεο Έιιεο -15ε/8/1940- θαη αζθαιώο 

πξηλ από ηελ 28ε/10/1940, νπόηε ν Φξαγθνύιεο επηζηξαηεύηεθε). 
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«Σν θαξάβη η’ όκνξθν, ην ρηνλάην θξίλν, 

πνπ πήγε γηα ηελ Παλαγηά νιόραξν ζηελ Σήλν. 

[....] 

Αγέξσρν, ππεξήθαλν, γιπθό ζηε ζεσξία,  

έλα θνκκάηη δσληαλό Διιεληθή Ηζηνξία... 

[...]  

Ξέκαθξα κελύκαηα ηνπ ζηέιλ’ ε αιακίλα  

θαη ηεο Νίθεο ηέθαλν κε δάθλεο θαη κε θξίλα.» 

 

Σν πνίεκα δηαλζίδεηαη κε κηα απξνζδόθεηε πξνζσπνπνίεζε, ζηελ νπνία 

παξνπζηάδεηαη ε πξνζεπρή ηνπ θαξαβηνύ, ζπλδεόκελε κε ηα εζληθά ηδεώδε: 

 

 «Μέλεη αζάιεπην, βνπβό, κε ηε ιεπθή ςπρή ηνπ,  

ζα λα ιέεη κέζα ηνπ θη απηό ηελ πξνζεπρή ηνπ:  

ζ’ απ’ απηό πξνζκέλνπλε νη Έιιελεο λα γίλνπλ  

όια πξαγκαηηθόηεηεο ην Έζλνο λα ιακπξύλνπλ. 

[...]  

Μ’αλ ηύρεη θη έξζεη επίβνπιν όπνηαλνπ μέλνπ ρέξη,  

ζ’ αζηξάςεη ηεο ειεπζεξηάο ην θνθηεξό καραίξη.» 

 

Αξθεηνί ζηίρνη αθηεξώλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζπλνδεύνπλ 

ηνλ ηνξπηιηζκό θαη ηε βύζηζε ηνπ πινίνπ ∙  κάιηζηα, ζηελ νδύλε  γηα ην έγθιεκα πνπ 

ζπληειέζηεθε, ζπκκεηέρεη όρη κόλν θάζε αλζξώπηλε θαξδηά, αιιά θαη  ε Παλαγία, 

αθόκα θαη ηα ζηνηρεία ηα θύζεο, άςπρα θαη έκςπρα:  

 

«ηακαηνύλε η’ Άγηα, θαη ζηέθνπλ νη παπάδεο  

έπαςελ ε ιεηηνπξγηά, θη εζβήζαλ νη ιακπάδεο.  

Κιαίεηλ όινο ν ιαόο, θιαίεη όιν ην πιήζνο  

θη έλα βαζύ παξάπνλν θνπζθώλεη θάζε ζηήζνο.  

[...]  

Σα λαπηόπνπι’ άδηθα θνηηάλε λα ην ζώζνπλ,  

αίκ’ από ην αίκα ηνπο ζέινπλ λα ηνπ δώζνπλ.  

[...]  

Πνηα θαξδηά Διιεληθή δε δνθηκάδεη πόλν  

θη αγαλάθηεζε βαζεηά γηα ην δνινθόλν.» 

 

Σα έληνλα ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ «δεηιό, ηνλ άλαληξν» πνπ επζύλεηαη γηα ηνλ 

«άλαλδξν ηνξπηιηζκό» εθθξάδνληαη κε ηξόπν έληνλν:    

 

«Ζ βαξηά θαηάξα καο λα ’λ’ ν θαηαηξεγκόο ζνπ  

θη αιπζίδα λα γελεί γύξ’ από ην ιαηκό ζνπ.» 

 

Σν πνίεκα ζπλερίδεη κε  πκλεηηθνύο  ζηίρνπο γηα ηα εζληθά ηδεώδε,  ηελ ηζηνξία ηεο 

ειιεληθήο θπιήο,  ηε δόμα ηεο αξραίαο θαη ην όξακα ηεο λέαο Διιάδαο ∙ δεηνύκελν 

είλαη λα μαλαδήζεη ην έλδνμν θαξάβη:  

 

«Πην κεγάιν, πην ηξαλό, κε δάθλεο ζθεπαζκέλν,  

δπλαηό θη αιύγηζην θη αθόκε πην αληξεησκέλν.  

Ζ ςπρή καο ζώξαθαο ζα γίλεη θαη ηηκόλη 

θαη ηνπ Έζλνπο ηα όλεηξα ην θάζε ζνπ θαλόλη. 
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[...] 

Σξηζρηιηόρξνλε θπιή λ’ αλζεί λα κεγαιώλεη 

λ’ αληξεηεύεηαη, λα δεη ’θεί πνπ γηλόηαλ ζθόλε.  

[...] 

Δίλ’ ε Διιάδα ε μαθνπζηή, ε Αξραία θαη Νέα Διιάδα 

ζηνπ θαηξνύ ην πέξαζκα ε άζβεζηε ιακπάδα.» 

 

 πλάκα κε ην όξακα ηεο Νέαο Διιάδαο, ν πνηεηήο εθθξάδεη  ηηο ειπίδεο  πξνο ηελ 

άιθηκε Νενιαία, πνπ δηαηεξεί άζβεζην ην αξραίν θσο ζηελ παηξίδα, θαη θαηαιήγεη 

κε απξνζδόθεηα  εγθσκηαζηηθνύο ζηίρνπο γηα ηνλ Αξρεγό, ηνλ ζξόλν θαη ηνλ 

ηξαηειάηε Βαζηιηά: 

 

«Μ’ Αξρεγό π’ αζάλαηε δόμα ηνλ ηξηγπξίδεη 

κε ζηεθάλη ακάξαλην θαη ηνλ δαθλνζηνιίδεη. 

Με ηξαηειάηε Βαζηιηά, από Ρεγάδσλ αίκα 

Θξόλνο ηνπ όινο ν Λαόο θ’ ε Νενιαία ην ηέκκα.» 

  

ην πνίεκα γηα ηελ Έιιε δηαθξίλνπκε έλα ύθνο ηειείσο δηαθνξεηηθό από απηό πνπ ν 

Φξαγθνύιεο ζπλήζηδε σο ηόηε λα θηλείηαη. Οη ζηίρνη ηνπ είλαη γξακκέλνη ζε πςειό, 

θαη σο έλαλ βαζκό πνκπώδεο ύθνο, ελώ πεξηέρνληαη ιέμεηο δηαιεγκέλεο έηζη ώζηε λα 

κεηαθέξνπλ ζπγθηλεζηαθό-ζπλαηζζεκαηηθό θνξηίν, κε ζηόρν λα θαζππνβάιινπλ ηνλ 

αλαγλώζηε θαη λα πξνβάιινπλ ηηο πςειέο έλλνηεο ηεο παηξίδαο, ησλ εζληθώλ 

ηδεσδώλ θαη ησλ πεπξσκέλσλ ηεο θπιήο. 

Έηζη, ν παηξησηηθόο θαη ζξεζθεπηηθόο ηόλνο  είλαη δηάρπηνο ζηνπο ζηίρνπο, θαη καδί 

κε ηηο αλαθνξέο ζε ζεκαληηθνύο ηζηνξηθνύο ζηαζκνύο- νξόζεκα  ζηελ πνξεία ηνπ 

ειιεληθνύ ιανύ, απνδίδνπλ κηα αίζζεζε εζληθήο θαη παηξησηηθήο έμαξζεο.  

Ζ ξίκα απηή ηνπ Φξαγθνύιε ζπκίδεη ηα αλάινγα ηζηνξηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ηα 

νπνία «αλαπηύζζνληαη πεξηζζόηεξν ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε»
336

 από ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο θαη κεηά, όπσο αλαθέξεη ν Θενρ. Γεηνξάθεο
337

. Σα ηξαγνύδηα 

ηέηνηνπ είδνπο ηα «δηαθξίλεη ζπλήζσο ε ζρνιαζηηθή έθζεζε ησλ γεγνλόησλ, ν 

πιαηεηαζκόο, .... ε ηάζε πξνο ηε ιεπηνκέξεηα»
338

.  Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη ε 

παξάδνζε ησλ ηξαγνπδηώλ απηώλ δηαηεξείηαη δσληαλή θαζόιε ηελ πξνπνιεκηθή 

πεξίνδν, ζηνλ Μεζνπνιέκν, έσο θαη ζηε κεηαπνιεκηθή επνρή. ηε ζεηεηαθή ύπαηζξν  

ζπλεζίδνληαλ ηδηαίηεξα νη ξίκεο απηέο, πνπ δηαδίδνληαλ θπξίσο πξνθνξηθά, αθνύ 

αξθεηνί από ηνπο ληόπηνπο  ηηο απνζηήζηδαλ ∙  θάπνηεο  θπθινθνξνύζαλ θαη ζε 

θπιιάδηα, ελώ δελ έιεηςαλ θαη νη ζπνξαδηθέο δεκνζηεύζεηο ηνπο, όπσο π.ρ. ζην 

πεξηνδηθό Μύζσλ ηεο εηείαο, πνπ εθδηδόηαλ από ην 1932 σο ην 1938, ελώ ιίγν 

αξγόηεξα, ηα ζηηρνπξγήκαηα απηά μεθίλεζαλ λα θαηαγξάθνληαη θαη ζε ιανγξαθηθέο 

ζπιινγέο
339

.  

                                                             
336

 Αλαθεξόκαζηε  απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο επαξρίαο εηείαο, επεηδή από εθεί  ν Φξαγθνύιεο 

αληιεί ηηο πξνθνξηθέο κλήκεο θαη ηηο πξώηεο επηδξάζεηο ηνπ. 
337

 Θενράξεο Γεηνξάθεο, «Ζ δεκνηηθή πνίεζε ζηελ Κξήηε», ζ.822, ζηε Ν. Δζηία, η.1762,Γεθέκβξηνο 

2003, ζ.815-827. ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

http://www.ekebi.gr/magazines/flipbook/showissue.asp?file=183249&code=0533 
338

 Θ. Γεηνξάθεο, «Ζ δεκνηηθή πνίεζε», ό.π., ζ.823 
339

 Ζ Δηξήλε Παπαδάθε δεκνζίεπζε ηελ πξώηε ηέηνηα ζπιινγή ζηε εηεία: "Λόγηα ηνπ ηεηαθνύ 

ιανύ" (α΄ έθδνζε 1938, β΄ έθδνζε Αζήλα 1975). Πεξηείρε ηζηνξηθέο ξίκεο, ζξεζθεπηηθά θαη 

παηξησηηθά ηξαγνύδηα. (Αθνινύζεζε ν Νηθ. Γαξεθαιάθεο, πνπ μεθίλεζε ηηο ιανγξαθηθέο θαηαγξαθέο 

ηνπ ην 1956, θαη ηηο δεκνζηεύζεηο ησλ βηβιίσλ ηνπ αξθεηά αξγόηεξα).  
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Σν πνίεκα ηελ Έιιε, παξά ην όηη ν Κ. Φξαγθνύιεο, ιίγνπο κήλεο κεηά ηε ζπγγξαθή 

ηνπ, βξέζεθε ζην ρσξηό ηνπ
340

, παξέκεηλε άγλσζην θαη αθαηάγξαθν ∙ ην δηέζσζε ζην 

αξρείν ηνπ ν Η. Υινπβεξάθεο. 

 

Ο "Άβει"  

 

ηα 1946 ν Φξαγθνύιεο, ζην Ζξάθιεην όπνπ βξίζθεηαη,  εθδίδεη ην πεξηνδηθό 

Κξεηηθά Γξάκκαηα ∙ ήηαλ δηκεληαίν θαη θπθινθόξεζε γηα δύν κόλν ηεύρε. Δθεί, 

αλάκεζα ζε κειέηεο  (γηα ηνλ Καβάθε, ηνλ Bernard Shaw, ηνλ αξαληάξε) θαη 

πνηήκαηα (ησλ Πξεβειάθε, Άξε Γηθηαίνπ, θ.ά.)  δεκνζηεύεη ην ζύληνκν πνίεκά ηνπ 

"Δδώ εζάςακε ηνλ Άβει"
341

.  Ζ κηθξή απηή πνηεηηθή ζύλζεζε γξάθηεθε ηνλ Απξίιην 

ηνπ 1941, όηαλ ν λεαξόο πνηεηήο βξηζθόηαλ ζην κέησπν ηεο Αιβαλίαο θη ν πόιεκνο 

κόιηο είρε ηειεηώζεη κε ηελ εληνιή ηεο νπηζζνρώξεζεο, αθνύ νη Γεξκαλνί είραλ ήδε 

θαηαιάβεη ηα βόξεηα ζύλνξα ηεο ρώξαο.   Αθνξκή θαη ζέκα ηνπ πνηήκαηνο ππήξμε ν 

ζάλαηνο ελόο λεαξνύ ζηξαηηώηε, ηνπ Γεξάζηκνπ Αβειάξδνπ,  ηελ ηειεπηαία εκέξα 

ησλ πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ, κάιηζηα ιίγεο ώξεο πξηλ απνρσξήζνπλ ηα ειιεληθά 

ζηξαηεύκαηα. Ζ απώιεηα ηνπ λένπ ζπκπνιεκηζηή  ζπγθιόληζε όρη κόλν ηνλ 

Φξαγθνύιε, κα ήηαλ ζπληξηπηηθή θαη γηα όινπο ηνπο ζηξαηηώηεο, ηνλ έθιαςαλ ζαλ 

αδεξθό ηνπο, αλαθέξεη ν ίδηνο. Έηζη, αξγόηεξα ν πνηεηήο, όηαλ εξέκεζε θάπσο, 

έγξαςε γηα εθείλνλ απηή ηελ επηηάθηα ξίκα, όπσο ηελ νλόκαζε
342

: 

«Δδώ εζάςακε ηνλ Άβει» 

Δδώ, εζάςακε ηνλ Άβει.  

Ήηαλ έλαο ζηξαηηώηεο  

είθνζη ρξόλσ, 

λένο θαη δίθαηνο ν Άβει 

Έθξνπε ιύξα  

θη είρε όλεηξα λα δήζεη. 

Να θπηέςεη δέληξα. 

Να θηηάμεη αιέηξη. 

Να γεκίζεη ζηάρπα ηνλ θάκπν 

θαη ηξηαληάθπιια ηηο απιέο 

θαη λ’ αγαπήζεη… 

Μα ηνλ ζθέπαζε πξόσξα ην πγξό 

ρώκα ηεο μέλεο γεο 

πνπ πξόζπκα ηνλ πηνζέηεζε 

Γελ βξήθακε  

                                                             
340

 Ο Φξαγθνύιεο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ειιεληθνύ κεηώπνπ, ηνλ Απξίιην ηνπ 1941, επέζηξεςε 

ζηε Λάζηξν, όπνπ παξέκεηλε σο ην 1946. 
341

 "Κξεηηθά Γξάκκαηα", η. 2, Ηνύιηνο-Αύγνπζηνο 1946. Σν πνίεκα αλαδεκνζηεύεηαη ζην πεξηνδηθό 

ΤπέξΥ, από ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή, όπνπ αλαθέξεη όιν ην ηζηνξηθό δεκηνπξγίαο ηνπ: Κσζηή Φξαγθνύιε-

Αληαίνπ, «Ο ηειεπηαίνο πεηξαζκόο, Μηα άγλσζηε ζειίδα ηνπ έπνπο 1940-1941», ΤπέξΥ, ηρ.20,  

Απξίιεο 1998, ζ. 10-11.  
342

 ΤπέξΥ, ό.π.,ζ.11 
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ινπινύδηα λα ηνπ θόςνκε 

δελ βξήθακε 

δπν δάθξπα λα ηνπ ρύζνκε 

νύηε δπν ιόγηα λα ηνπ πνύκε, 

γηα ην ύζηαην ραίξε… 

Ο ζάλαηνο κάξαλε ηα ινπινύδηα 

ε απειπηζία μέξαλε ηα ρείιε 

ε ζιίςε ζηέγλσζε 

ηελ Κξήηε ησλ δαθξύσλ. 

Δδώ ηνλ ζάςακε ηνλ Άβει 

κε ην αιέηξη ηνπ, 

κε ηε βνπθέληξα ηνπ 

ηα ζηάρπα θαη ηα όλεηξά ηνπ 

Με ηελ αγάπε ηνπ  

πνπ δελ εγλώξηζε… 

Γελ ηνπ θόςακε ινπινύδηα 

δελ ηνπ είπακε δπν ιόγηα  

δελ ηνπ ρύζακ’ έλα δάθξπ 

γηα ύζηαην ραίξε. 

Πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ κνλάρα 

έλαο λένο ζηξαηηώηεο έγξαςε  

Γηθαηνζύλε! Γηθαηνζύλε! 

θαη αληήρεζε πην πέξα, 

ην ζθιεξό γέιην ηνπ Κάηλ. 

 

Σν πνίεκα, γξακκέλν ζε ειεύζεξν κέηξν,  απνηειείηαη από 39 ζηίρνπο, εληαγκέλνπο 

ζε κία κόλν ζηξνθή.  Απνηειεί έλα αθηέξσκα ηνπ (σξηκόηεξνπ ηώξα) Φξαγθνύιε γηα 

ηνλ εηθνζάρξνλν αδηθνρακέλν ζηξαηηώηε, κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαπέκπεηαη, νπζηαζηηθά, 

έλαο ύκλνο πξνο ηε δσή,  ηελ εηξήλε, ηελ αγάπε ∙ δεκηνπξγώληαο πινύζηεο  νπηηθέο, 

ερεηηθέο, νζθξεηηθέο εηθόλεο ηεο εηξεληθήο δσήο, ν πνηεηήο ζηνρεύεη λα δώζεη ην 

κήλπκα ηνπ άδηθνπ  ηνπ πνιέκνπ θαη, θαη’ αληηζηνηρία, ηνπ άδηθνπ ηνπ ζαλάηνπ.  Ο 

ηειεπηαίνο γίλεηαη αθόκα πην άδηθνο, όηαλ έξρεηαη ζηηο πην γιπθέο ζηηγκέο ηεο δσήο 

ηνπ αλζξώπνπ: όηαλ είλαη κόλν 20 ρξνλώλ, ζηελ απγή ηεο δήζεο ηνπ, πνπ πιάζεη ρίιηα 

όλεηξα ∙ θη αθόκα πεξηζζόηεξν, ηελ ώξα πνπ ηειεηώλεη (θαηά θάπνηνλ ηξόπν) ε 

πνιεκηθή αλακέηξεζε, θη νη πνιεκηζηέο  επηζηξέθνπλ –έζησ θαη άδνμα– ζηηο εζηίεο 

ηνπο.  

Μέζα από δπν ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ πνηήκαηνο  ν πνηεηήο πξνβάιιεη ην 

αίηεκα ηνπ γηα δηθαηνζύλε:   

 

ήηαλ «λένο θαη δίθαηνο ν Άβει» θαη 

 

 «έλαο λένο ζηξαηηώηεο έγξαςε Γηθαηνζύλε! Γηθαηνζύλε!»  

 

Σαπηόρξνλα όκσο, κε ξεαιηζκό θαη  πηθξή εηξσλεία, ν πνηεηήο δηαπηζηώλεη όηη  κέζα 

ζηνπο θαπλνύο ησλ πνιεκηθώλ ζπξξάμεσλ ηνπ κεηώπνπ όπνπ βξίζθεηαη (κεηαθνξηθά, 
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θαη όρη ζηελ θπξηνιεμία, όηαλ γξάθεη ην πνίεκα), κέζα ζηε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα 

ηνπ εκπόιεκνπ θόζκνπ πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, ην δηαρξνληθό αίηεκα  ηεο δηθαηνζύλεο 

θαληάδεη αλεθπιήξσην, νπηνπηθό:   

«…θαη αληήρεζε πην πέξα, 

 ην ζθιεξό γέιην ηνπ Κάηλ.»  

Δθθξάδεηαη, επηπιένλ, εδώ θαη έλαο ηξαγηθόο παξαιιειηζκόο, πνπ θαηαιήγεη ζε 

πηθξό ζαξθαζκό ηνπ πνηεηή:  από ηε κία ν αδειθνθηόλνο Κάηλ, πνπ, ελώ  εμόλησζε 

ηνλ αζών αδειθό ηνπ Άβει, παξέκεηλε  αλίθεηνο θαη αηηκώξεηνο ∙ από ηελ άιιε, ν 

άδηθνο πόιεκνο πνπ εμόλησζε ηνλ λέν θαη δίθαην ζηξαηηώηε Άβει, ζπλερίδεη ην 

ζθιεξό έξγν ηνπ. 

 

Ο πνηεηήο επηιέγεη λα μεθηλήζεη ην πνίεκα ρξεζηκνπνηώληαο ην ζρήκα ηνπ θύθινπ 

(αγαπεηό ηνπ από παιηά),  δίλνληαο ηελ εηθόλα ηνπ Άβει,  πνπ ήηαλ λένο, δίθαηνο, 

αγαπνύζε ηε δσή θαη έθαλε όλεηξα. ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ πνηήκαηνο ηνπνζεηεί 

μαλά ηελ εηθόλα ελόο άιινπ, λένπ ζηξαηηώηε, πνπ δηαθεξύηηεη πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ 

Άβει ηελ πίζηε θαη ηελ επηζπκία ηνπ γηα δηθαηνζύλε.  Παξάιιεια, κε ηα ίδηα απηά 

ζηνηρεία ν Φξαγθνύιεο δεκηνπξγεί θαη κηαλ αληίζεζε: ν λένο θαη δίθαηνο Άβει 

αλνίγεη ην πνίεκα, θαη ην θιείλεη  ν ζθιεξόο θνληάο, ν Κάηλ ∙ έηζη, κέζα από απηό ην 

αληηζεηηθό ζρήκα ν πνηεηήο ηνλίδεη μαλά ηελ ηξαγηθόηεηα ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη ηελ 

επηθξάηεζή ηνπ σο ηόηε επί ηεο γεο, ή ηνπιάρηζηνλ επί ηεο Δπξώπεο. 

Οιόθιεξν ην πνίεκα νπζηαζηηθά απνηειεί κηα δηακαξηπξία, κηα θξαπγή ηνπ πνηεηή 

γηα ηελ αδηθία ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ πνιέκνπ, ελώ ζηνλ αληίπνδα πξνβάιιεη ην αίηεκά 

ηνπ γηα δσή, γηα εηξήλε θαη δεκηνπξγία. Σαπηόρξνλα, κέζα από απηό ην δίπνιν ν 

Φξαγθνύιεο εθθξάδεη ηελ πηθξή δηαπίζησζε ηνπ:  αλαγλσξίδεη κε πόλν θαη ζπληξηβή 

ην αλαπόθεπθην ησλ δπν απηώλ ηξαγηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ, ν 

νπνίνο πνξεύεηαη, θαηά ηε καθξαίσλε ηζηνξηθή πνξεία ηεο αλζξσπόηεηαο, κέζα ζε 

δηαξθείο πνιέκνπο θαη ζεξησδίεο.  

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε ην ζηνηρείν θάπνηαο ελδόκπρεο ελνρήο πνπ ππνδειώλεηαη ∙  

ζε δπν ζεκεία νη ζηίρνη αλαθέξνπλ γηα ηνλ ζηξαηηώηε Άβει, όηη  δελ ηνπ ρύζακε 

δάθξπα γηα ην ύζηαην ραίξε, εθθξάδνληαο ηελ αίζζεζε αλεθπιήξσηνπ ρξένπο γηα ηνλ 

πνηεηή. πσο ν ίδηνο εμεγεί, ιόγσ ηεο εληνιήο νπηζζνρώξεζεο πνπ είραλ ιάβεη νη 

ζηξαηηώηεο, έζαςαλ ηνλ Άβει βηαζηηθά, όπσο όπσο, ρσξίο λα έρνπλ ρξόλν νύηε γηα 

λα ηνλ θιάςνπλ θαη λα θάλνπλ ηελ ηειεηή όπσο ζα έπξεπε ∙ έκπεμαλ κόλν δπν μύια 

γηα ζηαπξό πάλσ από ην λεαληθό θεθάιη ηνπ, δηεγείηαη ν Φξαγθνύιεο, επηζπκώληαο, 

57 ρξόληα κεηά, λα απνηίζεη θόξν ηηκήο ζην παιηθάξη πνπ ράζεθε,  αθηεξώλνληαο 

«έλα καηζάθη αγξηνινύινπδα ζην κλήκα ηνπ Άβει», κε ηε ζπλνδεία ησλ δαθξύσλ 

πνπ δελ κπόξεζε ηόηε λα ρύζεη
343

. 

Με ην πνηεηηθό  ηνπ απηό δεκηνύξγεκα ν Φξαγθνύιεο απνδεηθλύεη αθόκα κηα θνξά 

όηη εκπλέεηαη από ηε δσή θαη ηα βηώκαηά ηνπ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα γεγνλόηα πνπ ηνλ 

ζπληάξαμαλ, ηα νπνία αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζεη θαη λα ηα απνηππώζεη 

ζηνπο ζηίρνπο. Σν πνίεκα ην έγξαςε ην 1941, ελώ δελ είρε αθόκα δηαιπζεί ν θαπλόο 

ηεο ηειεπηαίαο κάρεο ζηα ειιελν-αιβαληθά ζύλνξα, όπσο ιέεη, απνδεηθλύνληαο ηνλ 

βαζύ ζπγθινληζκό ηνπ από ηε ζθιεξή εκπεηξία ηνπ πνιέκνπ ζηνλ νπνίν έιαβε κέξνο. 

Δίλαη πνιύ πηζαλόλ ν πνηεηήο, αλ εξσηάην, λα έιεγε αθξηβώο ηα ίδηα ιόγηα πνπ 

γξάθεη ν εθέξεο ην 1944 : «ην γεγνλόο πνπ κ’ επεξέαζε πεξηζζόηεξν απ’ όια η’ 
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 ΤπέξΥ, ό.π. 
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άιια είλαη ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Έλα άιιν γεγνλόο πνπ κ’ επεξέαζε 

ζεκαληηθά (….εμαηξεηηθά, βαζηθά), είλαη ηνύηνο ν πόιεκνο θαη ε δνθηκαζία ηνπ 

ηόπνπ κνπ θαη ησλ αλζξώπσλ κνπ…»
344

 .  

Καη ηνλ Φξαγθνύιε, όκνηα, ηνλ ζεκαδεύεη ε εκπεηξία ηνπ πνιέκνπ
345

, θαη ηδηαίηεξα ε 

αλάκλεζε ηνπ αδηθνρακέλνπ λεαξνύ ζηξαηηώηε ∙ γη’ απηό θαη κηζόλ αηώλα  κεηά, 

έρνληαο όια ηνύηα αθόκα δσληαλά κέζα ηνπ, θαη αηζζαλόκελνο όηη έρεη έλα ρξένο 

ηηκήο, ην εμνθιεί  κέζσ ηνπ πνηήκαηνο πνπ αλαδεκνζηεύεη, ην νπνίν ζπλνδεύεη θαη κε 

ηελ ηζηνξία ηεο γξαθήο ηνπ -θάηη πνπ πξνθαλώο δελ είρε ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη 

ζηελ πξώηε δεκνζίεπζε ηνπ 1946. 

Γηαπηζηώλεηαη όηη κηα από ηηο ζηαζεξέο ηνπ Φξαγθνύιε είλαη ε επαηζζεζία θαη ε 

επηζπκία ηνπ λα δώζεη ρώξν ζηε κλήκε ∙ κέζσ ηεο πνίεζεο εμσηεξηθεύεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηα βηώκαηα θαη ηηο επηξξνέο πνπ πξνζιακβάλεη από ηελ επνρή ηνπ. 

 

Χο πξνο ην ινγνηερληθό πιαίζην ηεο επνρήο, λα ζεκεηώζνπκε όηη από ηηο αξρέο ηνπ 

’30, όπσο αλαθέξεη ν Vitti, απνκαθξπλόκαζηε  από ηελ επηδεκία ηνπ θαηαζιηπηηθνύ 

θαξπσηαθηζκνύ θαη από ηελ «ηεηξηκκέλε πνίεζε ηεο πξσηεύνπζαο»  ∙ επηθξαηνύλ 

ήδε «νη λένη ηξόπνη ηεο πνίεζεο» , ελώ παξαηεξείηαη πιένλ ε αληίδξαζε ησλ λέσλ 

πνηεηώλ, πνπ ζεκεηώλεηαη σο «απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο… (σο) 

απνζηξνθή πξνο ηελ αδηθία… θαη ηελ εθκεηάιιεπζε»
346

. Σα ρξόληα απηά 

δεκνζηεύνληαη πνηήκαηα όπσο ην Μπζηζηόξεκα ηνπ Γ. εθέξε, ην 1935, ν Δπηηάθηνο 

ηνπ Γ.Ρίηζνπ ην 1936, Ζ επηζηνιή ηνπ θύθλνπ, ηνπ Νηθ. Βξεηηάθνπ ην 1937, ελώ κέζα 

ζηελ ίδηα ρξνληά (1940) θπθινθόξεζαλ νη Πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ Ο. Διύηε, ην 

Σεηξάδηνλ Γπκλαζκάησλ θαη ην Ζκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο ηνπ Γ.εθέξε. 

Αθνινπζεί ε πηθξή πνιεκηθή εκπεηξία θαη δνθηκαζία, πνπ ζεκαδεύεη όρη κόλν ηνλ 

ιαό αιιά θαη ηε ινγνηερληθή δεκηνπξγία ηεο επνρήο, θη απηό είλαη θάηη πνπ ζα θαλεί 

θαηά ηα επόκελα κεηαπνιεκηθά ρξόληα.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ν ινγνηέρλεο καο, δηαζέηνληαο ηελ επειημία λα 

πξνζαξκόδεηαη θαη λα αθνινπζεί ηα ξεύκαηα ηνπ θαηξνύ ηνπ, γξάθεη ην πνίεκά ηνπ 

απηό ζύκθσλα κε  ηνπο λένπο ηξόπνπο ηεο κεηξηθήο, πηνζεηώληαο ηελ ηάζε ηεο 

απνδέζκεπζεο από ηα ζηελά πιαίζηα ηεο νκνηνθαηαιεμίαο ∙ άιισζηε, γλσξίδνπκε όηη 

από λσξίηεξα είρε δνθηκάζεη  ηε γξαθή πνηεκάησλ ζηε κνληέξλα θόξκα, έμσ από «ηα 

ζηελά κέηξα», όπσο πξνθύπηεη από ηε καξηπξία ηεο Ν. Δζηίαο
347

. 
 

πλνςίδνληαο, δηαπηζηώλνπκε όηη ν Φξαγθνύιεο, ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε 

αλάκεζα ζηηο δπν πνηεηηθέο ηνπ δεκηνπξγίεο (κεηά ην ζαξξαιέν βήκα ηεο έθδνζεο 

ηεο πξώηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο ηνπ, θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπιινγήο Σα Γίθνξα, 

πνπ ηνλ θαζηέξσζαλ),  δε κέλεη αλελεξγόο ινγνηερληθά, δε ζησπά, αιιά  εμαθνινπζεί 

ελζπλείδεηα λα ζπκκεηέρεη θαη λα δεκηνπξγεί.  Έζησ θαη κε ηηο ζπνξαδηθέο  

πνηεηηθέο δεκηνπξγίεο ηνπ πνπ εληνπίζηεθαλ,  απνδεηθλύεηαη όηη ζε όια απηά  ηα 

ρξόληα -πνπ εμεηάζακε- δε ζηακαηάεη λα ελεκεξώλεηαη, λα κειεηά ηε ινγνηερληθή 

δεκηνπξγία ηνπ θαηξνύ ηνπ θαη ηηο ηάζεηο ηεο. Καη όρη κόλν απηό ∙ ζαθήο ζηόρνο ηνπ 

ππήξμε λα πςώζεη ηελ πνηεηηθή θσλή ηνπ, λα αξζξώζεη ιόγν θαη λα δηεθδηθήζεη, 

εληέιεη, κηα ζέζε ζην ινγνηερληθό γίγλεζζαη ηνπ ηόπνπ ηνπ.    
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Γ. Σν ώξηκν πνηεηηθό έξγν ηνπ Κ.Φξαγθνύιε 

 

Ζ έθδνζε ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο  Σα δίθνξα (Βηβιίν 1
ν
 -2

ν
) 

 

Ο Κ. Φξαγθνύιεο, ιίγν κεηά ηελ Καηνρή κεηνίθεζε -γηα δεύηεξε θνξά- από ην ρσξηό 

ηνπ, ηε Λάζηξν, ζην Ζξάθιεην, όπνπ εγθαηαζηάζεθε καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, 

αζρνινύκελνο κε ηελ ηππνγξαθηθή ηέρλε ∙ ην 1952 απέθηεζε ην δηθό ηνπ 

ηππνγξαθείν, ζην νπνίν αξγόηεξα έδσζε ηελ επσλπκία "Αληαίνο". Δθεί 

ζηνηρεηνζέηεζε θαη ηύπσζε  ν ίδηνο ηνλ πξώην ηόκν ηεο πνηεηηθήο ηνπ ζπιινγήο
348

, 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1961,  κε ηελ παξόηξπλζε  ηνπ θίινπ ηνπ Μελέιανπ Παξιακά, ν 

νπνίνο  θαη ηελ πξνιόγηζε.  Σα πνηήκαηα όκσο είραλ γξαθηεί αξθεηά λσξίηεξα ∙ ηνλ 

Γελάξε ηνπ 1958 είραλ ήδε νινθιεξσζεί, όπσο πξνθύπηεη από ηνλ πξόινγν ηνπ 

Παξιακά
349

.  

Ο δεύηεξνο ηόκνο ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο
350

 εθδόζεθε ζρεδόλ ηξεηο δεθαεηίεο 

αξγόηεξα, ηνλ Μάην ηνπ 1988, από ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή, κε ηε κέζνδν ησλ θηλεηώλ 

ηππνγξαθηθώλ ραξαθηήξσλ, όπσο αλαθέξεηαη ζην εζώθπιιν ηνπ ηέινπο. Ο πξόινγνο 

ζηνλ ηόκν απηόλ έρεη γξαθηεί από ηνλ ηπιηαλό Αιεμίνπ. Γηα ηνλ αθξηβή ρξόλν ηεο 

ζπγγξαθήο ησλ πνηεκάησλ απηνύ ηνπ ηόκνπ δελ έρνπκε επαξθή ζηνηρεία ∙ αμίδεη 

όκσο λα αλαθέξνπκε όηη δπν ρξόληα κεηά ηε δεκνζίεπζε θαη ηνπ δεύηεξνπ βηβιίνπ 

(1990), ε δίηνκε πνηεηηθή ζπιινγή έιαβε ην βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ.  

ηα δύν βηβιία ηεο ζπιινγήο Σα Γίθνξα  πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 204 πνηήκαηα  ∙ 

78 έρεη ν πξώηνο ηόκνο   θαη 126 ν δεύηεξνο
351

.  Σα πνηήκαηα είλαη γξακκέλα ζηελ 

θξεηηθή δηάιεθην,  ζε ηακβηθό δεθαπεληαζύιιαβν αλνκνηνθαηάιεθην ζηίρν, 

ρσξηζκέλν ζε δπν εκηζηίρηα ∙ θάπνηα είλαη ζύληνκα, ππάξρνπλ θαη αξθεηά 

καθξνζθειή (εθηείλνληαη από 7 ή 8 ζηίρνπο
 352

, έσο 87 ζηίρνπο ην κεγαιύηεξν
353

). 

ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ βηβιίνπ πεξηιακβάλεηαη ην "Δπίκεηξν" -έλα δηεπθξηληζηηθό 

ζπκπιήξσκα ηνπ έξγνπ, όπνπ ν πνηεηήο εμεγεί έκκεηξα (ζε νκνηνθαηάιεθην 

δεθαπεληαζύιιαβν) πώο εκπλεύζηεθε ηα πνηήκαηά ηνπ θαη πνηεο ήηαλ νη επηξξνέο 

πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπο. Αθνινπζεί ην "Παλώγξακκα", 12 

απηνβηνγξαθηθνί, επίζεο νκνηνθαηάιεθηνη ζηίρνη, ζηνπο νπνίνπο ν δεκηνπξγόο 

απνθαιύπηεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ, κε ηξόπν όκνην κε ηνλ πνηεηή ηνπ Δξσηόθξηηνπ. Καη 

ηα δύν βηβιία ζπλνδεύνληαη από ην απαξαίηεην "Γισζζάξην", όπνπ επεμεγνύληαη νη 

πεξηζζόηεξεο από ηηο δύζθνιεο-άγλσζηεο ιέμεηο ηνπ θξεηηθνύ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο, 

ζην νπνίν γξάθνληαη ηα Γίθνξα.  Δπηπιένλ, ζηελ αξρή θαη ησλ δύν βηβιίσλ, πξηλ από 

ηνλ πξόινγν, ν πνηεηήο έρεη ηνπνζεηήζεη έλα έκκεηξν "Πξννίκην": ηεζζάξσλ ζηίρσλ 
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ζην Α΄, ζην είδνο ηεο καληηλάδαο, θαη 11 ζηίρσλ ζην Β΄, ζε αλνκνηνθαηάιεθην 

δεθαπεληαζύιιαβν (ξίκα). Σν πεξηερόκελό ηνπο αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ιέμεο 

δίθνξνο, θαη ιεηηνπξγεί θάπσο ζαλ επεμήγεζε εθ κέξνπο ηνπ πνηεηή γηα ηνλ ηίηιν ηεο 

πνηεηηθήο ζπιινγήο. 

 

Σν πιαίζην ηεο επνρήο     

 

Ο Φξαγθνύιεο επηζηξέθεη κεηά ηελ Καηνρή ζην Ζξάθιεην, ύζηεξα από απνπζία 

πεξίπνπ 15 ρξόλσλ. Δίλαη πιένλ νηθνγελεηάξρεο, κε δπν κηθξά παηδηά, θαη αζθαιώο 

θύξην κέιεκά ηνπ είλαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε. Ζ επνρή απηή, εθηόο 

από κεηαθαηνρηθή, είλαη θαη εκθπιηνπνιεκηθή ∙ θαη κπνξεί ζηελ Κξήηε ηα γεγνλόηα 

ηνπ Δκθπιίνπ λα κελ είραλ ιάβεη ηδηαίηεξε έθηαζε, όκσο γεληθόηεξα ηα 

κεηαπνιεκηθά ρξόληα ππήξμαλ δύζθνια ζε νιόθιεξν ηνλ ειιαδηθό ρώξν. Ζ εηθόλα 

πνπ αληίθξηδε όπνηνο θαηέθηαλε ηόηε ζην κεηαθαηνρηθό Ζξάθιεην, ήηαλ κηαο πόιεο 

ζρεδόλ 50 ρηιηάδσλ θαηνίθσλ θαηεζηξακκέλεο, όιν ραιάζκαηα, πνπ έπξεπε λα 

επνπιώζεη ηηο πιεγέο ηεο: λα αλνηθνδνκεζεί, λα επηζθεπαζηνύλ θαη λα δνπιέςνπλ ηα 

θαηαζηήκαηα, λα εξγαζηεί μαλά ν θόζκνο... Σα επαγγέικαηα άξρηζαλ λα "αλνίγνπλ", 

ηα ηππνγξαθεία, πνπ ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ή είραλ 

θαηαζηξαθεί
354

, μαλάλνημαλ, θαη νη εθεκεξίδεο μεθίλεζαλ πάιη δπλακηθά  ∙ ζύκθσλα 

κε ηνλ Μνπδαηζάθε, κεηαπνιεκηθά  «ιεηηνπξγνύζαλ ζην Ζξάθιεην 7 ηππνγξαθεία 

θαη εθδίδνληαλ 10 εθεκεξίδεο»
355

.   

Ο ινγνηέρλεο κε ηελ άθημή ηνπ, ην 1946,  μεθηλά ακέζσο κηα πνιπζρηδή 

επαγγεικαηηθή-εθδνηηθή θαη ινγνηερληθή δξαζηεξηόηεηα ∙ αξρηθά εξγάδεηαη σο 

ηππνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα Γξάζηο, ηνπ Φνπληνπιάθε, αιιά θαη ζηελ  εθεκεξίδα 

Αλόξζσζηο. Παξάιιεια, νη ινγνηερληθέο ηνπ αλεζπρίεο ηνλ παξαθηλνύλ ζηελ έθδνζε 

ηνπ 1
νπ

 ηεύρνπο ηνπ (βξαρύβηνπ) ινγνηερληθνύ πεξηνδηθνύ Κξεηηθά Γξάκκαηα, ηνλ 

Ηνύλην ηνπ 1946, θαη ηνλ Ηνύιην-Αύγνπζην, ηνπ 2
νπ

 (θαη ηειεπηαίνπ) ηεύρνπο. ην 

πεξηνδηθό πνιύ γλσζηά νλόκαηα ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ Ζξαθιείνπ δεκνζηεύνπλ 

άξζξα, κειέηεο, πνηήκαηα. Καη ν ίδηνο δεκνζηεύεη εθεί, όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ην 

πνίεκά ηνπ κε ηνλ ηίηιν "Δδώ ζάςακε ηνλ  Άβει", αιιά θη έλα ζεκείσκά ηνπ, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ Καξαβειάθεην Βηβιηνζήθε ηνπ ρσξηνύ ηνπ, θαη ηελ αμία ησλ 

Βηβιηνζεθώλ γεληθόηεξα.  

Σνλ επόκελν ρξόλν (1947) εθδίδνληαη ζην Ζξάθιεην γηα πξώηε θνξά ηα Κξεηηθά 

Υξνληθά, ζην ηππνγξαθείν ηνπ Α. Καινθαηξηλνύ, από ζπληαθηηθή επηηξνπή πνπ 

απαξηηδόηαλ από γλσζηνύο επηζηήκνλεο θαη ιόγηνπο
356

. Ο Φξαγθνύιεο  εξγάδεηαη σο 

ηππνγξάθνο ζηηο εθδόζεηο απηέο από ην 1947 σο ην 1950, εθδίδνληαο ηνπο ηόκνπο Α΄ 

σο Γ΄.   

 

                                                             
354

 Γεκήηξηνο Ν.Μνπδαηζάθεο, Σα ηππνγξαθεία ηνπ Ζξαθιείνπ, εθδόζεηο Σππνθξέηα, Ζξάθιεην 
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355
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Σν 1952 εθδίδεηαη, κε ηελ ηππνγξαθηθή επηκέιεηα ηνπ Φξαγθνύιε, ν α΄ ηόκνο ηνπ 

κεληαίνπ ζξεζθεπηηθνύ πεξηνδηθνύ Απόζηνινο Σίηνο, ζην ηππνγξαθείν ηνπ θηηξίνπ 

ηεο Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο. Παξάιιεια, είλαη ε επνρή πνπ ν ινγνηέρλεο αλνίγεη 

ηδηόθηεην ηππνγξαθείν ζηελ νδό Γαηδάινπ ∙  αξρηθά αλαιακβάλεη κόλν ηππνγξαθηθέο 

εξγαζίεο, ζηε ζπλέρεηα εθδίδεη θαη βηβιία, θαηά θύξην ιόγν έξγα Κξεηώλ
357

. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη ηελ πεξίνδν εθείλε ην ηππνγξαθείν ηνπ μεθίλεζε λα 

γίλεηαη έλαο ρώξνο όπνπ ζύρλαδαλ πνιινί από ηνπο ιόγηνπο ηνπ Ζξαθιείνπ ∙ έγηλε 

«ην εληεπθηήξην ησλ δηαλννπκέλσλ ηεο επνρήο», όπσο αλαθέξεη ε Διέλε 

Πιαγησηάθε
358

. ηνλ θύθιν ησλ πλεπκαηηθώλ αλζξώπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζρεηηδόηαλ 

ν Κ.Φξαγθνύιεο, αλήθαλ θαη νη: Μελέιανο Παξιακάο, Λεπηέξεο Αιεμίνπ, Λεπηέξεο 

Πιαηάθεο, ηέξγηνο παλάθεο, Θξαζ. ηαπξάθεο, Θσκάο Φαλνπξάθεο… θ.ά.
359

.   

Γύξσ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50, ζύκθσλα κε ηηο καξηπξίεο, ν πνηεηήο μεθηλάεη 

λα αξζξνγξαθεί ζε γλσζηέο εθεκεξίδεο ηνπ Ζξαθιείνπ ∙ ηα πξώηα ρξνλνγξαθήκαηά 

ηνπ δεκνζηεύηεθαλ ζηελ εθεκεξίδα Μεζόγεην
360

.   

 

Σν δηάζηεκα ησλ δπν  κεηαπνιεκηθώλ δεθαεηηώλ ζην Ζξάθιεην ππήξμε θαζνξηζηηθό 

γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πλεπκαηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηόπνπ, θαηά ην νπνίν ε πόιε 

γλσξίδεη κηα λέα πνιηηηζηηθή θαη πλεπκαηηθή άλζηζε. Ζ ινγνηερληθή θαη εθδνηηθή 

θίλεζε είλαη αμηνζεκείσηε, θαζώο πξαγκαηνπνηνύληαη εθδόζεηο ζεκαληηθώλ βηβιίσλ, 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ θξεηνινγηθώλ κειεηώλ. πνπδαίν εθδνηηθό γεγνλόο ην 

δηάζηεκα 1946 σο 1950 απνηέιεζε ε δεκνζίεπζε ηεο ηξίηνκεο Ηζηνξίαο ηεο Κξήηεο, 

από ηνλ εθδόηε θαη ζπγγξαθέα Ησάλλε Μνπξέιιν, θαη άιισλ εμίζνπ ζεκαληηθώλ 

έξγσλ ηνπ ίδηνπ: Ζ Μάρε ηεο Κξήηεο, θαη Σν εκεξνιόγην ελόο λεθξνύ ινραγνύ: από 

ηελ επνπνηία ηεο Αιβαλίαο
361

. 

Καηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο πόιεο είρε, επίζεο, ε έθδνζε ησλ 

Κξεηηθώλ Υξνληθώλ
362

 ην 1947, ε νπνία ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία «κηαο νκάδαο 

δηαλννπκέλσλ πνπ επξόθεηην ζύληνκα λα ζπγθξνηήζνπλ ηνλ ππξήλα ηεο Δηαηξίαο 

Κξεηηθώλ Ηζηνξηθώλ Μειεηώλ, λα ηδξύζνπλ ην Ηζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο θαη λα 

ζεζπίζνπλ ηα Γηεζλή Κξεηνινγηθά πλέδξηα.» Ήηαλ ην γεγνλόο πνπ «ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά ζηε δηακόξθσζε ησλ Κξεηηθώλ πνπδώλ»
363

. Έηζη, ην 1951 ηδξύεηαη 

ε Δηαηξία Κξεηηθώλ Ηζηνξηθώλ Μειεηώλ, ηεο νπνίαο ν Κ.Φξαγθνύιεο - γλώξηκνο 

από παιηά ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο
364

, γίλεηαη έλα από ηα πξώηα κέιε, παξόιν πνπ 

ν ίδηνο δε δηέζεηε ηίηινπο ζπνπδώλ
365

.  Σν 1953 ηδξύζεθε θαη ην Ηζηνξηθό Μνπζείν 
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 ύκθσλα κε ηηο καξηπξίεο  έξρνληαλ από όιε ηελ Κξήηε γηα εθδόζεηο . 
358
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359
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360

 Απηά, θαη πάκπνιια αθόκα, κεηαγελέζηεξα ρξνλνγξαθήκαηά ηνπ, βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε 

εθεκεξίδεο, ρσξίο λα έρεη γίλεη σο ηώξα θάπνηα πξνζπάζεηα ζπιινγήο ηνπο.  
361
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362
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364
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Κξήηεο, κε ζθνπό ηελ «πξναγσγή ησλ θξεηνινγηθώλ, αξραηνινγηθώλ, ηζηνξηθώλ, 

εζλνγξαθηθώλ, θηινινγηθώλ ζπνπδώλ»
366

.  

Μεηά ηελ άλζηζε πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηνλ Μεζνπόιεκν
367

 θαη ηελ αλαγθαζηηθή 

δηαθνπή πνπ επέθεξε ε γεξκαληθή θαηνρή, ε πλεπκαηηθή θίλεζε θαη δεκηνπξγία ζην 

Ζξάθιεην γίλεηαη μαλά κεγάιε: δεκνζηεύνληαη κειέηεο, έξεπλεο θαη αλαθνηλώζεηο 

θξεηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο ∙ ζηνλ ρώξν ησλ εθδόζεσλ αμηνζεκείσηα γεγνλόηα 

είλαη ε δεκνζίεπζε ηεο ζεηξάο Μλεκεία Κξεηηθήο Ηζηνξίαο, ηνπ ηέξγηνπ παλάθε, 

(από 1940 σο 1976), όπσο θαη ησλ άιισλ βηβιίσλ ηνπ, ίδηαο ζεκαηνινγίαο, θαζώο θαη 

ε θπθινθνξία βηβιίσλ θαη κειεηώλ γηα ηα έξγα ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο από ηνλ 

ηπιηαλό Αιεμίνπ.  

Έηζη, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ θξεηηθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηεο ηζηνξίαο 

κεγαιώλεη, νη θξεηνινγηθέο ζπνπδέο αξρίδνπλ λα αλαδεηθλύνληαη θαη λα 

δηακνξθώλεηαη ε πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηνπ λεζηνύ.  

 

ε απηήλ ηελ επνρή, θαη κέζα ζε απηό ην πλεπκαηηθό θιίκα δεη θαη δηακνξθώλεη ηε 

λέα ηνπ ινγνηερληθή ηαπηόηεηα ν Κ.Φξαγθνύιεο.  ιν απηό ην δηάζηεκα  -θαη σο ην 

1958- εθείλνο θπνθνξεί κπζηηθά ην επόκελν πνηεηηθό ηνπ έξγν, ρσξίο λα βγάδεη 

ηίπνηα πξνο ηα έμσ. Αλ ππήξρε έζησ κία δεκνζίεπζε πνηήκαηνο ηνπ, ζα είρε γίλεη 

αλαθνξά, επεηδή ν ηππνγξάθνο θαη ινγνηέρλεο ήηαλ, όπσο είδακε, επξύηεξα γλσζηόο 

θαη πνιύ αγαπεηόο ζηνπο πλεπκαηηθνύο θύθινπο ηεο πόιεο. πσο απνδεηθλύεηαη, ε 

ζρέζε απηή ηνπ Φξαγθνύιε κε ηηο πλεπκαηηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ Ζξαθιείνπ 

ιεηηνύξγεζε σο ζηνηρείν απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ, 

όπσο καο πιεξνθνξεί ε βηνγξάθνο ηνπ Δ.Πιαγησηάθε, αθνύ, ράξε ζηελ επαθή ηνπ 

κε ηνπο ιόγηνπο απηνύο, αξθεηνί από ηνπο νπνίνπο αζρνινύληαλ κε θξεηνινγηθέο 

έξεπλεο, κε γισζζηθέο κειέηεο θαη ηε ινγνηερλία, ν Φξαγθνύιεο βνεζήζεθε «λα 

αλαθαιύςεη ηελ παξαδνζηαθή ηνπ ηαπηόηεηα». Με ηνλ ηξόπν απηόλ «γελλήζεθαλ ηα 

Γίθνξα»
368

. Πξάγκαηη, ε επνρή εθείλε, «πνπ ζεκειηώλνληαη ζε γεξέο βάζεηο νη 

λεόηεξεο θξεηνινγηθέο έξεπλεο», είλαη απνθαιππηηθή γηα ηνλ ινγνηέρλε, θαζώο ηόηε 

«ζπλεηδεηνπνηεί ηελ θξεηηθή ηνπ ηαπηόηεηα θαη ππξνδνηείηαη ε έκπλεπζε θαη ε 

δηάζεζή ηνπ από αλζξώπνπο ηνπ πλεύκαηνο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαλαζηξέθεηαη ζην 

Ζξάθιεην…»
369

. 

Παξνπζηάδνληαο ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ν Φξαγθνύιεο ζπλέιαβε θαη 

δεκηνύξγεζε ην ώξηκν -θαη ζπνπδαηόηεξν- πνηεηηθό ηνπ έξγν, ηα Γίθνξα, θαζώο θαη 

ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε από ην πλεπκαηηθό πεξηβάιινλ ηεο επνρήο ηνπ, 

θαηαλννύκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν  ν πνηεηήο αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί θαη λα 

δηακνξθώλεη ηελ ώξηκε ινγνηερληθή ηνπ ηαπηόηεηα. 
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Σν έξγν  

 

Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ Α΄ βηβιίνπ  ησλ Γίθνξσλ, ην 1961, ν Φξαγθνύιεο κπαίλεη ζε 

έλα πεδίν πνπ πξηλ δελ είρε πξνζεγγίζεη, ζε έλα δηαθνξεηηθό είδνο πνίεζεο: γηα 

πξώηε θνξά γξάθεη -ή ηνπιάρηζηνλ δεκνζηεύεη- πνηήκαηα ζηελ θξεηηθή δηάιεθην ∙ ζε 

δεθαπεληαζύιιαβν, πάλησο, είρε μαλαγξάςεη, όπσο είδακε
370

. Δίλαη ε επίδξαζε ηεο 

επνρήο, αιιά θαη ε αλάδπζε ηεο παξαδνζηαθήο-θξεηηθήο ηαπηόηεηάο ηνπ, όπσο 

πξναλαθέξζεθε, πνπ ηνλ σζνύλ λα δεκηνπξγήζεη θαη λα εθθξαζηεί ζην είδνο ηεο 

δεκνηηθήο-παξαδνζηαθήο πνίεζεο,  θαη ζηε γιώζζα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ επίζεο ηα 

κεγάια αξηζηνπξγήκαηα ηεο θξεηηθήο αλαγέλλεζεο, ηα νπνία ν ινγνηέρλεο ζηα 

ρξόληα απηά είρε ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη θαιύηεξα.  

Μέζα από ηα ηππνγξαθεία, όπνπ εξγάδεηαη (κε έλα νιηγόρξνλν  δηάιεηκκα 

απνκάθξπλζεο) ζρεδόλ γηα ηξηάληα ρξόληα, κε ηελ πιεζσξηθή παξνπζία ησλ λέσλ 

βηβιίσλ θαη εθδόζεσλ,  θαη κε ηελ αζίγαζηε δίςα ηεο κάζεζεο πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε, 

ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κε ηα γλσζηόηεξα έξγα ηεο ειιεληθήο θαη 

θξεηηθήο ινγνηερλίαο θαηά ηε δεύηεξε πλεπκαηηθή άλζηζε ηνπ Ζξαθιείνπ. ύκθσλα 

κε ηηο βηνγξαθηθέο καξηπξίεο, ηα αγαπεκέλα ηνπ αλαγλώζκαηα  ήηαλ ηα έξγα ηεο 

θξεηηθήο ινγνηερλίαο ∙ ηδηαίηεξα ν Δξσηόθξηηνο ήηαλ ην βηβιίν πνπ δελ 

απνρσξηδόηαλ πνηέ, θαη είρε πξνκεζεπηεί όιεο ηηο εθδόζεηο πνπ θπθινθνξνύζαλ.  

Σα αλαγλσζηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε από ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 

θαη κεηά, είλαη δηεπξπκέλα, θαη αλαθέξνληαη -εθηόο από ηα πξναλαθεξζέληα- ζηε 

κειέηε ησλ θιαζηθώλ έξγσλ ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο (Παιακάο, Καξθαβίηζαο, 

Κξπζηάιιεο), ζηε Μπζνινγία, ζηελ Αγία Γξαθή, ζηα έξγα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, θαη 

επηπιένλ ζηα έξγα πνίεζεο  (δεκνηηθό ηξαγνύδη, νισκόο, Καβάθεο, εθέξεο).  

 

 

Έληαμε  

 

Σα  Γίθνξα είλαη πνηήκαηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη, θαζώο θαη 

ζην ξηδίηηθν δεκνηηθό ηξαγνύδη ηεο Κξήηεο. πγθεληξώλνπλ αξθεηά από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ∙ γξακκέλα ζηε θπζηθή,  δσληαλή γιώζζα ηνπ ιανύ ηεο 

Κξήηεο, πεξηιακβάλνπλ πινύζηνπο εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο θαη εηθόλεο. Ζ ρξήζε 

ινγόηππσλ, ν πακςπρηζκόο θαη ε πιεζσξηθή παξνπζία ηεο θύζεο ζε απηά είλαη 

θάπνηα αθόκα θνηλά ζηνηρεία. Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο θαη ζηε 

ζεκαηνινγία ηνπο: ε θπζηνιαηξία, ε ιεπηεξηά, ν ράξνο, ε αλδξεία, ν έξσηαο...
371

. Ο 

Μηιη. Παπαδάθεο, εξεπλώληαο απηέο ηηο νκνηόηεηεο ζηα Γίθνξα, αλαθέξεη όηη ηα 

θέξλνπλ θνληά κε ην ξηδίηηθν
372

, ελώ ν ηπι. Αιεμίνπ, αλαγλσξίδνληαο όηη ε πνίεζε 

ησλ Γίθνξσλ πξνζεγγίδεη «ηελ παξάδνζε ηνπ παιηνύ θιαζηθνύ θξεηηθνύ 
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 Ζ ηζηνξηθή ξίκα ηελ "Έιιε" 
371

 Σηο θνηλέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ξηδίηηθνπ θαη Γίθνξσλ αλαθέξεη δηεμνδηθά  ν Μηιη. Παπαδάθεο: 

«Κνηλνί ηόπνη ζηα "Γίθνξα" ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε θαη ζην  Ρηδίηηθν», ζην: Μηιηηάδεο Δκκ. 
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ηξαγνπδηνύ»
373

, δηαθξίλεη ζε απηήλ έλαλ έληνλα πξνζσπηθό ηόλν, ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

«παξαδνζηαθή δεκνηηθή έθθξαζε»
374

.  Καη γηα ηνλ Παξιακά, ηα ηξαγνύδηα ζηα 

Γίθνξα ζπκίδνπλ δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο Κξήηεο: «ε γιώζζα, ην ύθνο, ηα ζέκαηα, 

έδεηρλαλ όρη "ηνλ πνηεηή ηνπ Δγώ" … (θαηά ηελ) νξνινγία ηνπ Παιακά- αιιά ηελ 

ίδηα ηελ αξρατθή θαη ζεκλόηαηε Κξεηηθή Μνύζα»
 375

.  

πγθεξάδνληαο  ηηο απόςεηο απηέο ν Μηιη. Παπαδάθεο, καο αλαθέξεη όηη ν 

Φξαγθνύιεο γξάθεη «κηα πξνζσπηθή πνίεζε "κε αδηόξαηε ινγηόηεηα"»
376

, 

θαηνξζώλνληαο κέζα  «...ζε θόξκα δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ...» λα δώζεη «"ζηελ 

αηξόκεηε γιώζζα ηνπ ιανύ" γνεηεπηηθνύο ζηίρνπο»,  «κε πξνζσπηθό ηόλν»
377

.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνύζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηα Γίθνξα σο πνηήκαηα 

πνπ νκνηάδνπλ κε ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα, θαζώο θαη κε ην παξαδνζηαθό ηξαγνύδη  

ηεο Κξήηεο, ην  ξηδίηηθν ∙  γξακκέλα ζηε θπζηθή δεκνηηθή γιώζζα ηεο Κξήηεο, κε 

ηόλν πξνζσπηθό θαη ηαπηόρξνλα ιόγην, εθθξάδνπλ ζην βάζνο ηνπο ηε ζπιινγηθή 

ςπρή.  

 

Ο ρώξνο θαη ηα πξόζωπα ζηα Δίυορα  

 

Ο ρώξνο ζηα Γίθνξα είλαη θαζνξηζκέλνο θαη απζηεξά πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ 

ύπαηζξν ∙ πξνβάιιεηαη ην αγξνηνπνηκεληθό πεξηβάιινλ ηνπ ρσξηνύ, αιιά θαη ην 

θπζηθό άγξην πεξηβάιινλ. Ο ρώξνο θαηνλνκάδεηαη, θαζώο ν Φξαγθνύιεο  ηνπνζεηεί 

ην ζθεληθό ησλ πνηεκάησλ ηνπ ζηελ θξεηηθή ύπαηζξν, αλαθέξνληαο, θαηά θαλόλα, 

ηηο πεξηνρέο κε ηα νλόκαηά ηνπο: είλαη ν Ρνύβαο, ε Λάζηξνο, ν Οκαιόο, ν Κνπξλάο, ε 

Εώκπζνο, ν Γθίγθηινο, ην παζί, νη Αξράλεο, ν Καςάο...  πάληεο είλαη νη αλαθνξέο 

ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο πόιεο, θαη κόλν γηα λα δείμεη ηελ αξλεηηθή πιεπξά ηεο αζηηθήο 

δσήο ∙ γηα εθείλνλ ε πόιε απνηειεί ηνλ ρώξν από όπνπ ε ζθέςε ηνπ δξαπέηεπε 

θαζεκεξηλά γηα λα πεηάμεη ειεύζεξε ζηα  βνπλά ηνπ ρσξηνύ ηνπ, καδί κε ηα πνπιηά. 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο λνεξήο πεξηδηάβαζήο ηνπ ζηε θύζε ήηαλ νη ζηίρνη ζηα 

Γίθνξα. Άιισζηε, θαηά ηνλ Μηιη. Παπαδάθε, «ην ηερλεηό πεξηβάιινλ ηεο πόιεο 

είλαη αζθπθηηθό» γηα θείλνλ, πνπ κε ηα πνηήκαηά ηνπ «πξνβάιιεη, σο άιινο 

Κξπζηάιιεο, έλα θπζηθό ηξόπν δσήο»
 378

. 

 

Σα πξόζσπα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα Γίθνξα είλαη θαηά θαλόλα νη απινί άλζξσπνη 

ηνπ κόρζνπ, βνζθνί, δεπγνιάηεο, ξαβδηζηάδεο, θακέγηνη, καδώρηξεο, κεηνράξεδεο, 

θαιόγξηεο, μσηάξεδεο, πθάληξεο, ρήξεο, γέξνη θαη ληνη... όιεο νη  ειηθίεο θαη νη  ηύπνη  

ησλ αλζξώπσλ ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο ηεο θξεηηθήο ππαίζξνπ παξειαύλνπλ 
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κέζα από ηα πνηήκαηα
379

.  Δηδηθά, πεξηζζόηεξν πξνβάιινληαη νη λένη άληξεο θαη νη 

ιπγεξέο θνπέιεο, πνπ, θαινληπκέλνη, γειαζηνί, όιν παξάζηεκα θαη νκνξθηά, 

δνπιεύνπλ ηε γε, εξγάδνληαη ζηηο πιείζηεο αζρνιίεο ηνπο, ρνξεύνπλ ζηα παλεγύξηα, 

ζπκκεηέρνπλ ζηα  γηνξηηλά έζηκα, εξσηεύνληαη ή αλαδεηνύλ ην ηαίξη ηνπο.  

 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηωλ πνηεκάηωλ 

 

Σα ζέκαηα πνπ ν Φξαγθνύιεο επηιέγεη λα παξνπζηάζεη ζηα Γίθνξα επεξεάδνληαη, σο 

έλαλ βαζκό, από ηνπο κεγάινπο ζεκαηηθνύο θύθινπο πνπ απαζρόιεζαλ ην δεκνηηθό 

ηξαγνύδη γηα αηώλεο. Ζ αγάπε, ν πόιεκνο, ν ζάλαηνο, ε αλδξεία θαη νη άιιεο αξεηέο, 

ην εξσηθό ζηνηρείν, ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα, ε μεληηηά, είλαη κεξηθέο θνηλέο ζεκαηηθέο.   

Σξεηο θύξηνπο  ζεκαηηθνύο θύθινπο δηαθξίλεη ν Η. Υινπβεξάθεο ζηα Γίθνξα: ηε θύζε, 

ηε ζξεζθεία θαη ηνλ έξσηα
380

.   

Ο Μπ. Γεξκηηδάθεο αλαθέξεη όηη είλαη άθζνλα ηα θπζηνιαηξηθά πνηήκαηα ηνπ 

Φξαγθνύιε, ηδηαίηεξα εθείλα «πνπ πκλνύλ ηηο νκνξθηέο ηεο Κξήηεο», ελώ από ηα 

εξσηηθά πνηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα Γίθνξα, ν ίδηνο δηαθξίλεη σο ζεκαληηθή  ηελ 

ππνθαηεγνξία  όζσλ πκλνύλ ηε γπλαηθεία νκνξθηά.  Δλδηαθέξνλ, επίζεο, ζεσξεί όηη 

κηα θπξίαξρε ζεκαηηθή, πνπ εθθξάδεηαη κέζσ «ηνπ  κνηίβνπ ηνπ Υάξνπ», «είλαη ε 

ιαρηάξα γηα ηε δσή», θαη «όρη ν θόβνο ηνπ ζαλάηνπ»
381

.   

 

 

Ζ θύζε 

Οη ζεκαηηθέο  θαηεγνξίεο πνπ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ζηα Γίθνξα είλαη πινύζηεο 

θαη πνηθίιεο ∙ ππάξρνπλ, βέβαηα, ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ θπξηαξρνύλ θαη, είηε 

πξνβάιινληαη κέζα από ζπγθεθξηκέλα πνηήκαηα, είηε δηαρένληαη ζε νιόθιεξε ηελ 

πνηεηηθή ζπιινγή.  

Απηό ζπκβαίλεη κε ηνλ ζεκαηηθό θύθιν ηεο θύζεο ∙ ζε ηέηνην βαζκό απηή αλαδύεηαη 

ζπλερώο κέζα από ηα Γίθνξα, πνπ ζα έιεγεο όηη ν πνηεηήο βηώλεη ηε ζρέζε ηνπ καδί 

ηεο ζρεδόλ ζαλ  εξσηηθή. Πξνβάιιεη ηελ άπνςε όηη ηε δσή κόλν κέζα ζηνλ θπζηθό 

θόζκν αμίδεη λα ηε δεηο. Σνλ δηαθαηέρεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ δένπο θαη ηνπ ζαπκαζκνύ 

απέλαληη ζηε θύζε ∙ γηα θείλνλ είλαη ζείν δεκηνύξγεκα, θαη ζηέθεηαη γεκάηνο 

ζεβαζκό θαη αγάπε κπξνζηά ηεο.   Απεπζύλεη ύκλνπο ζηνλ θπζηθό θόζκν πνπ 

πεξηβάιιεη ηνλ ηόπν ηνπ, εμπκλώληαο ην θπζηθό θάιινο  ηεο Κξήηεο, θαζώο θαη ηεο 

ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ, ηεο Λάζηξνπ. Ζ αθνξκή γηα λα ζπλζέζεη ηα (θαηεμνρήλ) 

θπζηνιαηξηθά ηνπ πνηήκαηα, κπνξεί λα είλαη έλα δέληξν, ε ζέα ελόο βνπλνύ, ην 

θειάεδηζκα ελόο πνπιηνύ, ν εξρνκόο ηεο άλνημεο...  Αμίδεη εδώ λα επηζεκάλνπκε όηη 

ηα θπζηθά ηνπία ζηα Γίθνξα δελ είλαη ζρεδόλ πνηέ  αλώλπκα -ηδηαίηεξα ηα βνπλά ∙ 
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όια θαηνλνκάδνληαη, έρνπλ ηαπηόηεηα, θαη  αλαθέξνληαη ζε πεξηνρέο ηεο Κξήηεο ή 

ηνπ ρσξηνύ ηνπ.  

ηα πνηήκαηά ηνπ ν Φξαγθνύιεο θπξηνιεθηηθά δεκηνπξγεί έλα θπζηθό παλόξακα 

γεκάην νκνξθηά, ρξώκαηα, ήρνπο θαη επσδηέο ∙ επθξαίλεζαη λα ζαπκάδεηο 

«ηζη θάκπνπο, ηα ςειά βνπλά, ηνλ ήιην, ην θεγγάξη,  

ησλ άζηξσ’ ηελ θεξνδνζά, ηζε ηαρηλήο ηα ξόδα, ....»
382

,  

«ηζη ιέζθεο, ηζη ςειέο θνξθέο θαη ηα βαζηά θαξάγγηα,   

κ’ αγθξίζακν θαη ιηόθνπξλν θη αδίρηακν ληπκέλα...»
383

. 

Σν θπζηθό θάιινο ζε όιεο ηηο επνρέο δηαηεξείηαη αλαιινίσην ∙ είλαη όκνξθν λα 

βιέπεηο ηνλ ρεηκώλα  

«...ηα ρηόληα ζηζη θνξθέο, ηζη πάρλεο ζηα ιαθθνύδηα,  

ην ζεξπεηό ζπλάθνπξν ηε ξίδα λα ηπιίζζεη» 
384

,  

αθόκα θαη ην θζηλνπσξηλό ζέακα:  

«...ζηα ζύξγπαθα, ζηζη ξάρεο, ζηα παπνύξηα,  

όπνπ ζθηζκάδα ραξαθηνύ, όπνπ κηα ρνύθηα ρώκα,  

μεπέηαμε ν αζάλαηνο ηα θνπλησηά ξαβδηά ηνπ...»
385

.  

 

Από ηα πην αγαπεκέλα θπζηθά ζηνηρεία γηα ηνλ πνηεηή είλαη ην βνπλό, η’ αόξη.   

Τπάξρνπλ πνηήκαηά ηνπ απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλα ζε βνπλά ηεο Κξήηεο: "Σνπ 

Ρνύβα", "Μαδαξίηηθν", "Σνπ Μπξάζθνπ", "ηεηαθή νμνρή", "Σν ξεγάην"
386

.  ε 

πνιιά αθόκα πνηήκαηα, άιισλ ζεκαηηθώλ, ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε βνπλά, ζπρλά 

εθηελείο
387

. Πνιύ ηδηαίηεξν σο πξνο ηελ πξσηνηππία ησλ εηθόλσλ ηνπ είλαη ην πνίεκα 

"Ο γάκνο"
388

, όπνπ ηα βνπλά ηεο Κξήηεο ζπκπεζεξηάδνπλ ζε ηξαλό γάκν:  

«Ο Μπξάζθνο βάλεη ην γακπξό, ε έιελα ηε λύθε,  

ηα Λαζηζηώηηθα βνπλά βάλνπζη ηνλ θνπκπάξν. ... 

ηελ πξνύθα βάλεη ν Κόθηλαο, ν Ρνύβαο ηα παλέξηα,  

νη  Λεπθνξείηηθεο θνξθέο ζηεθάληα θαη ακπξαθάκνπο...».  

Μέζα από ηα πνηήκαηα απηνύ ηνπ είδνπο δηαθαίλεηαη πσο ν άλζξσπνο επηζπκεί 

ζθνδξά ηηο νκνξθηέο ηνπ βνπλνύ θαη ηε θπζηθή δσή πάλσ ζε απηό:  

«λα βγαίλσ απάλσ ζηζη θνξθέο, ζηνλ θαζαξόλ αέξα,  

λα πίλσ ην θξπγηό λεξό, λα ζέησ λα θνηκνύκαη...  

Ν’ αθνύσ η’ αεδόληα ρακειά, ηζη πέξδηθεο ζηα θξνύδηα...»
389

.   

Σν βνπλό θαη ε δσή πάλσ ζε απηό εκπεξηέρεη, ζύκθσλα κε ηνλ πνηεηή, ηα ζηνηρεία 

ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο ιεπηεξηάο,  ηεο ππεξεθάλεηαο. Σα όξε είλαη ν ρώξνο όπνπ δνπλ 

ειεύζεξνη, απνιακβάλνληαο ηελ νκνξθηά θαη ηηο ραξέο ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ, όρη κόλν 

νη θπζηθνί ηνπο θάηνηθνη, νη βνζθνί θαη νη όκνξθεο βνζθνπνύιεο, αιιά επίζεο θαη νη 

αλδξεησκέλνη, νη αλππόηαθηνη, νη ραΐλεδεο:  
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388

 Β62 
389

 "Σν Ρεγάην", Β72 
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«Πνιινί ηελ πνξπαηήμαλε ηε ζηξάηα ησ’ Μνπζνύξσ’,  

ηζε Νίδαο ηα παηήκαηα, ηνπ Γηγελή ηα δάια,  

ηνπ Φεινξείηε ηζη θνξθέο, ηζε ακαξηάο ηζη πόξηεο...»
390

. 

Μάιηζηα, είλαη ηόζν ππεξήθαλνη γηα ηνλ ηόπν ηνπο, ηε καδάξα, θαη ηνλ ηξόπν πνπ 

δνπλ, αθέληεο, απξνζθύλεηνη:  

«όπνπ κ’ αξέζεη ξέκπνκαη, ζθηαο έρσ ηελ εμά κνπ»,  

«ηάμε πσο είκαη άξρνληαο, όινπ ηνπ ηόπνπ αθέληεο»
391

,  

ώζηε νηθηίξνπλ εθείλνπο πνπ δνπλ ζηα ρακειά, ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θάκπνπ, πνπ είλαη 

θακέγηνη θαη δνύινη. Θεσξνύλ όηη είλαη ζαλ θάπνηνο  

«από ζξνλί λα θαηεβεί θαη ζε ζθακλί λα θάηζεη,  

ηε ιεπηεξηά λ’ απαξλεζεί, θακέγηνο λα ’πνδώζεη»
392

.  

Υαξαθηεξηζηηθό όηη, είλαη ηέηνηα ε επίδξαζε ηνπ βνπλνύ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ, αθνύ 

εθεί «βεξέκη δε θειά, καξάδη δε ζηεξγηώλεη», ώζηε αθόκα θη ν ζάλαηνο δελ έρεη ηε 

δύλακε λα δξάζεη ∙ έηζη «γπξίδεη ν Υάξνο άπξαγνο»
393

.  

Μέζα από πνηήκαηα θαηεμνρήλ πνηκεληθά
394

, κε πξσηαγσληζηέο ηνπο βνζθνύο ηεο 

θξεηηθήο ππαίζξνπ, πξνβάιιεηαη θπξίσο ε αγάπε ηνπ βνπλνύ, ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ∙ παξάιιεια, δηαθαίλεηαη θαη ν πόζνο ηεο 

ειεπζεξίαο, ηεο απιήο θαη θπζηθήο δσήο. ην πιαίζην απηό, ην βνπλό ιεηηνπξγεί θαη 

σο ην θαηεμνρήλ ζύκβνιν ηεο ειεπζεξίαο, είηε αηνκηθήο
395

, είηε ζπλδεόκελν κε ηε 

ζπιινγηθή ειεπζεξία θαη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ ηόπνπ
396

. 

Κάπνηε, αλ θαη απηό απνηειεί κηα εμαίξεζε γηα ηα Γίθνξα,  κπνξεί λα πξνβάιιεηαη 

θαη ε αξλεηηθή πιεπξά ηεο δσήο ζηα όξε ∙ ην δεθανρηάρξνλν βνζθάθη εθθξάδεη ην 

παξάπνλό ηνπ, επεηδή ην ηξώλε  

«...ηα βνπλά θη νη πέηξεο,  

ε θαηζηθάξα ηνπ βνπλνύ, ηζε ιέζθαο ε θνβέξα  

θη ε θαηαιύηξα κνλαμά ρεηκώλα θαινθαίξη»
397

.  

Σα δέληξα θαη ηα πνπιηά είλαη ηα θπζηθά ζηνηρεία πνπ επίζεο εκθαλίδνληαη ζπρλά 

ζηε ζπιινγή. Σα πνηήκαηα "ηνλ Πιάηαλν ηνπ Κξάζη", "Έλα δεληξό", "Ζ 

θαξπδηά"
398

, αθηεξώλνληαη απνθιεηζηηθά ζε δέληξα, ηα νπνία,  κάιηζηα, 

παξνπζηάδνληαη πξνζσπνπνηεκέλα λα δηεγνύληαη ηελ ηζηνξία ηνπο :  

«Έλα δεληξό, ηζηβό δεληξό ρηιηαλεκνδαξκέλν...  

πηάλεη ην παξάπνλν θαη πξηθακέλν ιέεη...»
399

,  

«εζάιεςε ηζη θιώλνπο ηνπ, ήζεηζε ηα θιαδηάλ ηνπ,  

ζα λα ’ζειε λα ζπκεζεί, λ’ αλνίμεη ηα ραξηηά ηνπ...»
400

.  

                                                             
390

 "Ο Μελεγήο", Β126 
391

 "Ο αθέληεο", Β42 
392

 "Ζ αθεληνζύλε", Β50 
393

 "Ο βνζθόο", Α75 
394

 "Οη θνπξέο" Α59, "Ο βνζθόο" Α75, "Γηάληα δε κηζεύγεη",Β23, "Σα παίληα",Β38, "Μαδαξίηηθν", 

Β53, "Σν ξεγάην",Β72, "Σν πεξβόιη", Β105. (Πνηκεληθό θαη ην "Ζ θαθή ώξα", Β80, πνπ αλήθεη θαη 

ζηε ζεκαηηθή ηνπ ζαλάηνπ.) 
395

 πσο ζην πνίεκα "Ο Μελεγήο", Β126 
396

 Πβ. ην πνίεκα "Σζε ηάβιαο", Α19  
397

 "Σν πεξβόιη", Β105   
398

 Β146, Β140, Α71 αληίζηνηρα. 
399

 Β140 
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Καη ζηα πνπιηά αθηεξώλνληαη νιόθιεξα πνηήκαηα
401

, θαζώο ν πνηεηήο εκθαλώο 

ζεσξεί ηελ ύπαξμή ηνπο πνιύ ζεκαληηθή ∙ νκνξθαίλνπλ ηελ εμνρή κε ην γιπθό 

θειάεδηζκά ηνπο, δίλνπλ «μόκπιη ζην βνπλό θαη ηξάην ζηε καδάξα»
402

. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό επηθξίλεη ζθιεξά ηνλ Κινπβά, πνπ, θιείλνληαο ηα πνπιηά ζε «ζαξαληαβέξγηλα 

θινπβηά» ηα ζηεξεί από ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπο, όπνπ αμίδεη λα δνπλ ειεύζεξα, 

θαη, ην θπξηόηεξν, ηα μεδεπγαξώλεη
403

.   ηα Γίθνξα γίλνληαη αλαθνξέο ζε πνιιά θαη 

πνηθίια είδε πνπιηώλ, αμίδεη όκσο λα παξαηεξήζνπκε ηελ ηζρπξή παξνπζία πνπ έρεη 

ε πέξδηθα. Πνιύ ζπρλά παξαιιειίδεηαη κε θνπέια «πνπ ζηξαηαξίδεη ζηελ απιή θαη 

θειαεδεί ζην δώκα»
404

, ή κε ηηο νκνξθνληπκέλεο, πνζπλακέλεο θνπειηέο πνπ  

καδεύνληαη ζηε βξύζε γηα λεξό, όπσο αθξηβώο θαη νη πέξδηθεο
405

. Τπάξρεη πεξίπησζε 

ε ίδηα ε θνπέια –ε βνζθνπνύια– λα απηνραξαθηεξίδεηαη σο πέξδηθα:  

«θαηέρσ ’γώ κηαλ πέξδηθα παρηά θαη κεξσκέλε,  

απνύ ’ρεη   ηα ζνπζνύκηα κνπ θαη ηα ζπγθόκκαηά κνπ»
 406

.  

Τπάξρεη ην πνίεκα "Σζε πέξδηθαο"
407

, όπνπ ην πνηεηηθό πξόζσπν νκνινγεί ηελ 

νκνηόηεηα ηεο πέξδηθαο κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ, θαζώο θαη νη δπν απνδεηνύλ ηνλ 

έξσηα. ε έλα πνιύ ηδηαίηεξν πνίεκα
408

, κέζσ κηαο πξνζσπνπνίεζεο, 

αληηπαξαβάιιεηαη ε  πνιπθακειίηηζζα «κάλα κε ηζ’ ελληά ηδε γηνπο θαη ηζ’ έμε 

ζπγαηέξεο» ∙  ηόζν αθξηβά θισλάξηα ήηαλ ηα παηδηά ηεο θαη ηέηνηα αξρνληηά είραλ, 

ώζηε θαη ε πεξδηθνκάλα αθόκα  ζπδήισζε θαη ζέιεζε λα ηελ αληαγσληζηεί, 

θαιώληαο, κάιηζηα, θξηηέο:  

«ε γε θη ν θόζκνο λα ηε δεη θη αο πεη πνηα ζα θεξδαίζεη!». 

Ξερσξηζηή πεξίπησζε απηήο ηεο ζεκαηηθήο απνηειεί ην πνίεκα "Μηα πέξδηθα"
409

, 

όπνπ ν πνηεηήο ζπκπνλεί ην πνπιί ζηελ ηξαγσδία πνπ βηώλεη, λα είλαη θιεηζκέλν ζε 

θινπβί, ηδηαίηεξα ηώξα ηελ άλνημε,  πνπ είλαη ν θαηξόο ηεο λα μαλαβξεί ην ηαίξη ηεο 

γηα λα δεπγαξώζεη.  Γελ επαηζζεηνπνηείηαη απιά θαη κόλν γηα ηνλ εγθιεηζκό ηνπ 

όκνξθνπ απηνύ πνπιηνύ:  

«κηα πέξδηθα ’λαη ζην θινπβί θαη Μάξηεο μεκεξώλεη...» ∙ ζην βάζνο, ε ζθιαβηά ηεο 

πέξδηθαο ζην θινπβί ιεηηνπξγεί ζπκβνιηζηηθά, θαζώο ζε απηή πηζαλόηαηα ν πνηεηήο 

βιέπεη ηνλ άλζξσπν ηνπ άζηεσο
410

 πνπ δελ έρεη ηελ ειεπζεξία λα θαηαθύγεη-λα δήζεη 

ζηε θύζε.  Σαπηόρξνλα, κπνξνύκε λα αλαγλσξίζνπκε θαη ηνλ άλζξσπν πνπ ζηεξείηαη 

ηελ ειεπζεξία ηνπ, γηα ηνλ νπνίν δειώλεηαη πόζν κεγάιε αμία έρεη απηή γηα ηε δσή 

ηνπ:  

                                                                                                                                                                               
400

 Β146  
401

 "Μηα πέξδηθα",Β139, "Πεηξνθνηζπθόο", Β88, "πιιείηνπξγν", Α46, "Σζε ηάβιαο",Α19,"Σν 

εθθιεζάθη", Β48,"Σν πνπζί",Β107.    
402

 "Σνπ θινπβά", Β121 
403

 ό.π. 
404

 "Σν πεξδηθόπαλν", Α95 
405

 "Σν πνπζί", Β107 
406

 "Σνπ Κσζηαληή", Α78 
407

 Α101 
408

 "Ζ θαινγέλλα", Α87 
409

 Β139 
410

 Ή θαη ηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπ: ν Φξαγθνύιεο, όπσο γλσξίδνπκε από ηνπο βηνγξάθνπο ηνπ, 

λνζηαιγνύζε αζεξάπεπηα ηε δσή ζηελ ύπαηζξν, θαη εηδηθά ζην ρσξηό ηνπ.     
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«Κνληό δε ηδε γξνηθά θηαλείο, από ζθιαβηά λα μέξεη,  

από θαεκό ηζε θπιαθήο θη από βαξηά ηζειέθηα...».  

Ο πόζνο ηεο ειεπζεξίαο είλαη έκθπηνο, ζε θάζε νλ ∙ ε πέξδηθα -αιιά θαη ν άλζξσπνο- 

πνζεί  

«...λα βγεη λα ’πνιεπηεξσζεί, καθξύ θηεξό λα ζύξεη,  

ζηζη πξαζηλάδεο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απξίιε ηα ιηβάδηα...». 

Ίζσο αθόκα ε αλαθνξά ηνπ πνηεηή  λα είλαη θνηλσληθή- πνιηηηθή ∙ αλ ιάβνπκε ππόςε 

ηνλ ρξόλν δεκηνπξγίαο ησλ πνηεκάησλ, ζα δηαθξίλνπκε όηη ζπκπίπηεη κε πεξηόδνπο 

ηεο κεηαπνιεκηθήο ηζηνξίαο όπνπ αθόκα ππήξραλ πνιηηηθέο δηώμεηο
411

. Άιισζηε, ν 

Φξαγθνύιεο από λσξίο, δεκνζηεύνληαο ηελ πξώηκε θνηλσληθή ηνπ πνίεζε ζηα 

Αλνηρηά Φηεξά,  έρεη απνδείμεη ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή επαηζζεζία ηνπ.   

Ο πόζνο θαη ν ζπκβνιηζκόο ηεο ειεπζεξίαο θαη ε ζεκαληηθή αμία ηεο γηα ηνλ πνηεηή 

θαη γηα ηνλ άλζξσπν γεληθόηεξα, δηαθαίλεηαη επίζεο ζην πνίεκα "Σνπ 

θπιαθσκέλνπ"∙  έλα πνπιί ζπρλά εκθαληδόκελν ζηα Γίθνξα, ν αεηόο
412

, βξίζθεηαη 

ζην θινπβί θαη, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηελ πνιππόζεηε ιεπηεξηά ηνπ, είηε  

«...ηζη ζηληεξόπνξηεο ληνγάξεη θαη κηζεύγεη, 

 γηα κε η’ αθξάλπρα ηξππά θαη ζθίδεη ηελ θαξδηά ηνπ»
413

.  

 

Ζ θύζε απνηππώλεηαη ζηα Γίθνξα κε αξθεηέο αλαθνξέο ζηνλ θύθιν ησλ επνρώλ . Ο 

ρξόλνο θηλείηαη ζε αέλαε θπθιηθή πνξεία
414

, όπνπ, κε ηελ ελαιιαγή ησλ επνρώλ ε 

θύζε παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθή  θάζε θνξά, πάληα όκσο γόληκε, γεκάηε θάιινο θαη 

δσή. Σν γεγνλόο απηό δηαπηζηώλεηαη κέζα από ηα πνηήκαηα όπνπ νη  κήλεο ηνπ 

ρξόλνπ παξνπζηάδνληαη λα ζπλνξίδνληαη γηα ην πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο, αλαθέξνληαο 

θαζέλαο ηα πινύηε θαη ηηο ράξεο ηνπ
415

. Δθηόο από ηηο ελαιιαγέο ηνπ ηνπίνπ ζηνλ 

θύθιν ησλ επνρώλ, ππάξρνπλ θαη νη δηαθνξεηηθέο από επνρή ζε επνρή ρεηξσλαθηηθέο 

εξγαζίεο ησλ αλζξώπσλ ηεο παξαδνζηαθήο αγξνηνθηελνηξνθηθήο θνηλσλίαο ηεο 

ππαίζξνπ, ηηο νπνίεο ν Φξαγθνύιεο παξαζέηεη πνιύ παξαζηαηηθά, ελ είδεη 

ιανγξαθηθήο παξνπζίαζεο, ζηα πνηήκαηα "Εεπγαξόθαηξνο" θαη "Ληνκαδώκαηα"
416

.  

Δπάλσ ζηνλ θακβά ηεο θύζεο ν Φξαγθνύιεο θηινηερλεί πξσηόηππεο πνηεηηθέο 

εηθόλεο ∙ είλαη ε θύζε πνπ ην θζηλόπσξν, ζαλ πινύζηα αξρόληηζζα, αιιάδεη ηελ 

αθξηβή θνξεζηά ηεο
417

, είλαη ην αλνημηάηηθν ηνπίν πνπ ζηνιίδεηαη ζαλ γηα γάκν,  

                                                             
411

 ηελ ειιεληθή ηζηνξία νη εθηνπηζκνί θαη νη εμνξίεο ζε λεζηά θαη νξεηλά ρσξηά ιόγσ πνιηηηθώλ 

πεπνηζήζεσλ ήηαλ θαηλόκελν ηεο πνιηηηθήο δσήο, πνπ δηήξθεζε σο θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’60. Από 

πεξίπησζε εθηνπηζκνύ ν πνηεηήο παίξλεη αθόξκεζε ζε έλα δηήγεκά ηνπ, όπνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία 

ελόο  εμόξηζηνπ, ζην βηβιίν ηνπ ηνλ θύθιν ηνπ καραηξηνύ, Κξεηηθά δηεγήκαηα, εθδ. Αληαίνο, Ζξάθιεην 

1971, κε ηίηιν "ν Καιεκπέληεο", ζ.47-58. (Με ηνλ ίδην αθξηβώο  ηίηιν έρεη γξάςεη θαη πνίεκα ζηα 

Γίθνξα ["Ο Καιεκπέληεο",Β81], όπνπ ε ιέμε έρεη κεηαθνξηθή ζεκαζία).     
412

 πσο εμ άιινπ ζπκβαίλεη θαη ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα θαη ζην ξηδίηηθν, ν αεηόο ιεηηνπξγνύζε σο ην 

θαηεμνρήλ ζύκβνιν ηεο ειεπζεξίαο. 
413

 Α83 
414

 πσο αλαθέξεη ν Αι. Πνιίηεο, «ε αγξνηηθή θνηλσλία βηώλεη ηνλ ρξόλν θπθιηθά: ζπνξά, βιάζηεζε, 

σξίκαλζε, ζεξηζκόο»: Αιέμεο Πνιίηεο Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, Δπνπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πεξλώληαο από 

ηελ πξνθνξηθή ζηε γξαπηή παξάδνζε. Μηθξά αλαιπηηθά, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, Ηδξπηηθή 

δσξεά Παγθξεηηθήο Δλώζεσο Ακεξηθήο, Ζξάθιεην 2017, ζ. 118. 
415

 "πλνξηζά" Α36, "Πνην κήλα", Β112 
416

 Α28, Α30 αληίζηνηρα. Πβ επίζεο θαη ηα δπν παξαπάλσ πνηήκαηα. 
417

 "Σν μεθνπληάιιακα", Β51 
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«κε λύθε ηελ ακπγδαιηά, γακπξό ην θππαξίζζη,  

...ηζη θνηζπθνύο ιπξάξεδεο, ηζη πέξδηθεο ζηνιίζηξεο...»
418

,  

θη άιιεο αθόκα, εμίζνπ πινύζηεο εηθόλεο, εηξεληθέο θαη γεκάηεο θάιινο, 

εκπλεπζκέλεο από ηελ θξεηηθή θύζε
419

.  Τπάξρεη όκσο κηα πεξίζηαζε θαηά ηελ 

νπνία κπνξεί λα επέιζεη δξακαηηθή κεηαβνιή ζηε θύζε, θη εθείλε λα ράζεη ην θάιινο 

θαη ηελ επθνξία ηεο  ∙ είλαη ν πόιεκνο, πνπ εμαηηίαο ηνπ ε θύζε εξεκώλεη, θαηαληά 

ρέξζα, άθαξπε θαη κόλν ζάλαην γελλά:   

« ...εθεηά πνπ γέια ε νμνρή θη αζνύζαλ ηα ινπινύδηα ...  

θαη ζνκπνγίδν κέζησλε ην ζηάξη ζηα ρσξάθηα ...[...]  

 ...κόλν θαςάιηα, ξεκαγή θαη κλήκαηα θπηξώλνπ...»
420

.  

 

Απηή ε δξακαηηθή κεηαζηξνθή ζην θπζηθό  πεξηβάιινλ είλαη κόλν κηα εμαίξεζε ζηα 

πνηήκαηα ησλ Γίθνξσλ, επεηδή θαηά θαλόλα, ε θύζε απνηππώλεηαη ζε απηά κέζα 

από κηα πιεζώξα  πινύζησλ θαη εληππσζηαθώλ εηθόλσλ νκνξθηάο, ηνπνζεηεκέλεο ζε 

νιόθιεξν ηνλ θύθιν ηνπ ρξόλνπ.  

Από ηηο επνρέο, ε άλνημε είλαη απηή πνπ πξνβάιιεη ζπλερώο ρακνγειαζηή, γεκάηε 

νκνξθηέο θαη αλαδεηθλύεηαη θξαηαηά ληθήηξηα έλαληη ησλ άιισλ ∙ ν  εξρνκόο ηεο είλαη 

βαζηά αλζξώπηλε  επηζπκία, θη έηζη  

«όινη αλεκέλνπλ άλνημε, λα μεθαινθαηξηάζεη,  

...λα πξαζηλίζνπλ νη απιέο, λ’ αζίζνπλε νη γάζηξεο...»
421

,  

λα ραξνύλ ηε θύζε ηόηε πνπ  

«ρειηδνληάδεη ν νπξαλόο, ε ζάιαζζα κπξαγώλεη,  

ηα ξγπάθηα ηξαγνπδνινγνύλ, ηα πιάγηα μεκαξγώλνπ’  

θαη ηα κειηζζνράξαθα ην δίρηακν θξεκνύλε»
422

.  

Ζ έιεπζε ηεο πην όκνξθεο επνρήο πξνζνκνηάδεηαη κε γακήιηα ηειεηή, όπνπ δέληξα, 

ακπέιηα θαη πεξβόιηα «θύιια θη αζνύο ζηνιίδνπληαη»
423

, ελώ ε αλαγγειία ηεο γίλεηαη 

ζξηακβηθά από ηα πνπιηά-καληαηνθόξνπο ηεο: ε πέξδηθα, ε ζθιώπα, ε πνηακίδα, ν 

θνηζπθόο, η’ αεδόλη, νη αγηνξαλνί, γιπθνρεξνπβίδνπλ θαη ηειαιίδνπλ ην ραξνύκελν 

λέν «ζαλ ειηνκεζπζκέλα»
424

. Δηδπιιηαθέο εηθόλεο ηεο αλνημηάηηθεο θύζεο 

δσγξαθίδνληαη, θαζώο  

«...ζπξκαηνύλ ηα ξγπάθηα  

θη αλνίγνπλ ηα μεξά θιαδηά θη αζνύλε νη αζπαιάζνη...»
425

,  

«θαη ζηα θιαδηά ηνπ πνηακνύ πνπ ζηγνθνπληαλίδεη,  

θσιηέο ζηειηώλνπλ ηα πνπιηά θαη ηξαγνπδνύλ θαη ιέλε  

γηα ηνπ βνπλνύ ηελ νκνξθηά, γηα ηζη ραξέο ηνπ ηόπνπ,  

γηα ην ρηξάκη ηζ’ νμνρήο ην πινπκηζκέλν....» 
426

.  

                                                             
418

 "Σν ςίθη", Β100 
419

 "Ο γέξν-γθαινβνζθόο" Β41,"Παληνηεηλή άλνημε", Β101  
420

 Β124 
421

 Β101 
422

 "Άλνημε θαηξνύ",Β82 
423

 "Σν ςίθη",  Β100. Ίδην ζρήκα πξνζσπνπνίεζεο θαη ζην Β62 (ν γάκνο αλάκεζα ζηηο βνπλνθνξθέο 

ηεο Κξήηεο). 
424

 "Υξηζηόο Αλέζηε",Β21 
425

 "Ο Παξάδεηζνο", Β89 
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Δληέιεη απνδεηθλύεηαη όηη γηα ηελ επνρή απηή ν Φξαγθνύιεο έρεη κηα  παξαδείζηα 

ζεώξεζε: ην ρσξηό ηνπ (έηζη θη αιιηώο) αηζζάλεηαη όηη είλαη θαιύηεξν θη από ηνλ 

παξάδεηζν, όκσο πνιύ πεξηζζόηεξν,  

«...πάζα κνπ λα ’λαη Άλνημε, θαηξόο ηνπ Μαξηαπξίιε...»
427

 . 

Αλακθηζβήηεηε ε θπξηαξρία ηεο άλνημεο ζηνλ θύθιν ηνπ ρξόλνπ ∙ ηόηε αμίδεη 

θάπνηνο λα επηζθεθηεί ηε θύζε, πνπ ηα πάληα γύξσ είλαη όκνξθα. Καη ην ίδην ην 

βνπλό ηνπ Ρνύβα επηιέγεη ηελ νκνξθόηεξε επνρή, απνηξέπνληαο ηνλ επηζθέπηε λα 

έξζεη ηνλ Φιεβάξε,  

«πνπ ’λαη βαξύ ζπλάθνπξν, ιακπάδεο ηα θξνπζηάιιηα»,  

πξνζθαιώληαο ηνλ λα αλεβεί ηελ άλνημε λα ην δεη, ηόηε πνπ  

«βιαζηνζύξλνπλ ηα θιαδηά θη αξηδακώλεη ν ηόπνο  

πνπ θηηξηλίδεη αζπάιαζνο θη αζεί ην θαηζνπξίλη 

θη από ηα μεξνράξαθα κνζθόρνξην θπηξώλεη»
428

.  

Ζ άλνημε ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή ζπρλά παξνπζηάδεηαη  κε ηελ έλλνηα ηεο 

αλαγέλλεζεο θαη ηεο αλαβιάζηεζεο-ηεο αλάζηαζεο- ηεο θύζεο
429

 ∙ ζην πιαίζην απηό, 

ν πνηεηήο θαιεί αθόκα θαη ηνλ Υάξν απηήλ ηελ επνρή, λα ραξεί 

«...ηε θύζε πνπ ’ρεη Αλάζηαζε,  

...ηα ρώκαηα πνπ ζπξξηγνύλ, ηζη πέηξεο πνπ ρνξεύνπλ..»
430

. 

 Ζ γηνξηή ηεο Αλάζηαζεο θαη ε αλνημηάηηθε θύζε, γηα ηνλ πνηεηή είλαη έλλνηεο πνπ 

ηαπηίδνληαη, θαζώο ζεκαηνδνηνύλ ηε ραξά πνπ πξνέξρεηαη από ηε κεγάιε 

ρξηζηηαληθή γηνξηή θαη από ηελ αλαγελλεκέλε θύζε καδί:   

«...ζηνπ Μαξηαπξίιε ηζη ραξέο θαη ζηνπ Μαγηνύ ηα ξόδα,   

πνπ ’ρνπλε Πάζθα νη θνξθέο, νη θάκπνη παλεγύξη 

 γε, θη νπξαλόο θαη ζάιαζζα, όια, Υξηζηόο Αλέζηε...»
431

.  

 Αμίδεη, επίζεο, λα επηζεκάλνπκε όηη ε αλνημηάηηθε θύζε, πξνζσπνπνηεκέλε ζαλ 

θόξε γειαζηή θαη αξρνληνθνξεκέλε, δηαζέηεη ηελ ηδηόηεηα λα πξνζθέξεη αλαςπρή 

θαη ραξά ζηνπο αλζξώπνπο ηεο ππαίζξνπ ∙ έρεη ηε δύλακε λα κεηαβάιιεη αθόκα θαη 

ην ςπρηθό πάζνο, λα «θάλεη ηε δσή γιπθηά, ηα βάζαλά λησο κέιη»
432

.  

Ζ άλνημε ζηα Γίθνξα παξαηεξνύκε επίζεο όηη ηαπηίδεηαη κε ηνλ έξσηα ∙ ν πνηεηήο 

παξνπζηάδεη  

«... ην ρηξάκη ηζ’ εμνρήο ην πινπκηζκέλν  

πνπ ’ρεη αλπθαληνύ ηελ Άλνημε θαη δηάζηξα ηελ Αγάπε»
433

.   

ηα πνηήκαηά ηνπ επηθξαηεί κηα αλνημηάηηθε θύζε γεκάηε νκνξθηέο, πνπ ζθύδεη από 

δσή θαη έξσηα ∙ όια ηξηγύξσ είλαη ή γίλνληαη εξσηηθά: αθνύο  

«η’ όκνξθν κύζκα ησλ πνπιηώ’ πνπ πξσηνδεπγαξώλνπλ»
434

 , 

θαη ηα κηαξά, πνπ  
                                                                                                                                                                               
426

 "Άλνημε θαηξνύ", Α82   
427

 Β89 
428

 "Σνπ Ρνύβα", Α24   
429

 Πβ. ηα πνηήκαηα "Μαξηαπξίιεο", Β73,"Υξηζηόο Αλέζηε",Β21 
430

 "Σνπ Υάξνπ", Β134    
431

 "Δηδύιιην", Β137 
432

Β137 
433

 "Άλνημε θαηξνύ", Α82 
434

 "Άλνημε θαηξνύ", Β82. (Τπάξρνπλ δπν πνηήκαηα κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηίηιν -"Άλνημε θαηξνύ"- αιιά 

δηαθνξεηηθό πεξηερόκελν: ζην Α82 θαη ζην Β82) 
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«ην ’λα η’ άιιν αλεδεηά θαη ζκίγνπ’ ζπλαιιήισο»
435

.  

ην ηνπίν απηό απαξαίηεηε είλαη θαη ε παξνπζία ησλ λέσλ, νη νπνίνη  

«ζηζη ξίδεο, ζηα ζπιιάγθαδα θαη ζηζη ζπαλνκαδάξεο»,  

«...ηαηξηάδνπλε ηζ’ αγάπεο ηξνπαξάθηα»,  

θη αθνύγεηαη «λα γιπθνθξνπζηαιιηάδεη ηζε ληόπαληξεο ην ράραξν,  

ηζ’ αλύπαληξεο ην γέιην»
436

.    

Με έλαλ  πξσηόηππν ηξόπν ε αλνημηάηηθε-εξσηηθή θύζε  παξνπζηάδεηαη από ηνλ 

πνηεηή λα ζπκκεηέρεη ζηνλ πόζν ηεο αγάπεο θαη λα αλαιακβάλεη ηνλ ξόιν ηνπ 

δηακεζνιαβεηή ζηνλ κπζηηθό έξσηα ∙ ηα αγξίκηα, νη πέξδηθεο, νη πξίλνη, νη 

θαζθνκειηέο, νη κέιηζζεο,  ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο ζαλ πξόζσπα έκπηζηα απνδέρνληαη 

ην κπζηηθό ηεο αγάπεο πνπ ηνύο εθκπζηεξεύεηαη  ν εξσηνρηππεκέλνο λένο θη όηαλ 

έξρεηαη ε αγαπεκέλε ηνπ, ηήο ην νκνινγνύλ εθ κέξνπο ηνπ, «ην 

γιπθνρεξνπβίδνπ’»
437

.  

 

Σν ζηνηρείν ηνπ έξσηα είλαη ζπλερώο παξόλ ζηελ αλνημηάηηθε θύζε, ε νπνία δηαζέηεη 

ηελ κνλαδηθή ηδηόηεηα λα επηδξά εξσηηθά ζηα πνηεηηθά πξόζσπα θαη λα μεζεθώλεη 

ηηο αηζζήζεηο ηνπο.  Ζ ίδηα ε όκνξθε θόξε ην δειώλεη ζηνλ παηέξα ηεο, δεηώληαο ηνπ 

λα αθήζεη ηα δώα ηνπο ηώξα ηελ άλνημε πνπ αλαγελλάηαη ε θύζε «αιιήισο λα 

ζκηρηνύλ» θαη λα δεπγαξώζνπλ, θαζώο είλαη ην θπζηθό ηνπο. Κη εθείλε, άιισζηε, ην 

ίδην επηζπκεί, όπσο νκνινγεί:  

«...εδά ην Μαξηαπξίιε  

γξνηθώ ζη’ απηηά κνπ κηα βνή, κηα γιύθα ζηελ θαξδηά κνπ...  

θαζώο πεξλνύλ νη ιεύηεξνη θαη κε γιπθνζσξνύλε ∙  

θαη αληξνπαιεύγσ, αθέληε κνπ, λα κελ ησζε θινπζήμσ»
438

.  

Δίλαη ηέηνην ην εξσηηθό μεζήθσκα ησλ αηζζήζεσλ πνπ πξνθαιείηαη, ώζηε αθόκα θαη 

ε θαιόγξηα παξαζύξεηαη από ηελ αλνημηάηηθε αηκόζθαηξα, ηηο επσδηέο θαη ηνπο ήρνπο 

ηεο θύζεο, 

«η’ Απξίιε ηελ απνζπκηά, ηζε λύρηαο ηελ αλάβξα ∙  

κε ην πιεκέλν γηαζεκί π’ αζεί ζην παξαζύξη,  

κε ην ζγνπξό κνζθόρνξην, ηε κπξσδηά ηνπ ζύκνπ...  

[...]αθνύεη η’ αεδόλη πνπ ιαιεί ηζ’ αγάπεο ην ηξαγνύδη,  

ηελ πέξδηθα πνπ θειαεδεί ζηα πιάγηα ηαηξγηαζκέλε ∙  

γξνηθά θαη ην βνζθόπνπιν πνπ κόιαξε ηα ζηείξα»
439

.   

 

Ζ άλνημε ζε πιήξε ηαύηηζε κε ηνλ έξσηα ∙ απηόο ππήξμε ν ιόγνο πνπ έθαλε ηνλ -

κεηακειεκέλν ηώξα- πνηεηηθό ήξσα λα παξαζπξζεί θαη λα δηαπξάμεη ην εξσηηθό 

θξίκα ηνπ: θηαίεη πνπ ήηαλε  

«...κηα γιπθηάλ αξγαηηλή, έλα ζπεξλό ηνπ Μάε  

π’ ν νπξαλόο θηιεί ηε γεο θη ε ζάιαζζα ην βξάρν  

                                                             
435

 Α82 
436

 Α82 
437

"Δηδύιιην", Β137  
438

 "Πνλνςπρηά", Α72 
439

 "Ζ θαινγξά", Α73 
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θαη νη αγγέιινη από ςειά ζηζη ξνύγεο θαηεβαίλνπ’  

θη Άλνημε βαγγειίδνπληαη θαη Πάζθα πξνκελνύλε...»
440

.  

 

Μέζα από πνηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ  ην θπζηθό ηνπίν θαη ην θάιινο ηνπ γελέζιηνπ 

ηόπνπ, ν πνηεηήο παίξλεη αθνξκή λα δηαηξαλώζεη ηελ αγάπε ηεο παηξίδαο.  ια εθεί 

είλαη ηόζν όκνξθα, πνπ, αθόκα θη όηαλ ην πνηεηηθό πξόζσπν κέζσ νλείξνπ βξίζθεηαη 

ζηνλ Παξάδεηζν, δειώλεη κε δηάζεζε ππεξβνιήο :   

«Μα ζαλ απνύ ’λαη ζην ρσξηό, αιινύ πνζέο δελ είλαη!»
441

 ∙  

ε νκνξθηά ηεο γελέηεηξαο ππεξβαίλεη αθόκα θαη ηα κέηξα ηνπ παξαδείζηνπ ηνπίνπ. 

 

Από ηα παξαπάλσ δηαπηζηώλνπκε όηη ζηα Γίθνξα ε θύζε έρεη πνιύ κεγάιε ζεκαζία 

θαη αλαδεηθλύεηαη ζεκαληηθή αμία γηα ηα πνηεηηθά πξόζσπα ∙ αλαηξάθεθαλ θαη 

πέξαζαλ ηε δσή ηνπο κέζα ζηηο θπζηθέο νκνξθηέο, ζηα ςειά βνπλά θαη  ζηνπο 

θάκπνπο. Γηα απηό ηνλ ιόγν επηζπκνύλ λα κελ ηελ απνρσξηζηνύλ, αλ είλαη δπλαηόλ 

αθόκα θαη ζηνλ ζάλαην ∙ έηζη, είλαη ζπρλό ην κνηίβν λα αθήλνπλ πξνζαλάηηα 

παξαγγειηά, ε νπνία ζηνρεύεη ζηε κεηά ζάλαηνλ ζπλέρηζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηε θύζε 

θαη ηα ζηνηρεία ηεο. Ο βνζθόο ηνπ Οκαινύ επηζπκεί ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ ην 

κλήκα ηνπ, ώζηε λα έρεη ζέα ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ από ςειά, λα βιέπεη ηα θνπάδηα 

ηνπ θαη ηνλ καπξόπξηλν πνπ δεηάεη λα θπηεπηεί εθεί θνληά
442

.   

Ζ λεαξή θνπέια, ε ιπγεξή, θαζώο θεύγεη από ηε δσή παξαγγέιιεη ζηνλ ηάθν ηεο 

θπηά: «...ζέισ λα βάιεηο ξνδαξά θη αξηζκαξί λ’ απιώζεη...». Δίλαη ηα ζηνηρεία ηεο 

θύζεο πνπ ζα  ηε ζπλνδεύνπλ αθόκα θαη ζηνλ ζάλαην, πξνζθέξνληάο ηεο ραξά, 

θαζώο απνηεινύλ ηνλ  ρώξν όπνπ ζα θσιηάδνπλ ηα πνπιάθηα ∙ παξάιιεια, ηα 

ζπγθεθξηκέλα θπηά πξνθαλώο ιεηηνπξγνύλ θαη σο ζύκβνια ηεο αγάπεο, ηελ νπνία ε 

νιηγόρξνλε λέα ζα ζηεξεζεί
443

.    

Ο Μηρειήο, ζην νκώλπκν πνίεκα, επηζπκεί λα ζαθηεί ζη’ αόξη ςειά, γηα λα έρεη 

ζπληξνθηά κε ηα  πεηξνρειίδνλα, ηνπο ρηιηάδεξθνπο θαη ηα γεξάθηα ∙ ζέιεη θαη δέληξα 

ηξηγύξσ ζην κλήκα ηνπ, γηα λα κπνξνύλ «λα ’ξρνπληαη η’ αγξηόπνπια λα ρηίδνπλ ηε 

θσιηά λησο»
444

.  

Ο ληνο, επίζεο, πνπ πεζαίλεη, παξαγγέιιεη κηα θαξπδηά ζηνλ ηάθν ηνπ, ε νπνία, 

ζπλδεόκελε κε ηνλ ρνξό ησλ λέσλ θαη ηνλ γάκν ηεο θαιήο ηνπ, ζα ιεηηνπξγήζεη σο 

ζύκβνιν ραξάο θαη δσήο
445

. Γέληξα ηξηγύξσ ζηνλ ηάθν ηνπ θαη θνπηζνπλάξη, όπνπ 

ηα πνπιάθηα θαη νη πεξαζηηθνί ζα μεδηςνύλ, επηζπκεί θαη ν Γέξν-ραΐλεο, ηνπ 

νκώλπκνπ πνηήκαηνο
446

 ζηε δηθή ηνπ παξαγγειηά.  

Από ηα παξαπάλσ απνδεηθλύεηαη πσο ε αγάπε  ηεο θύζεο γηα ηνπο πνηεηηθνύο ήξσεο 

ηνπ Φξαγθνύιε είλαη ηόζν ηζρπξή, ώζηε νύηε ν ζάλαηνο δελ κπνξεί λα ηε ζβήζεη! 

                                                             
440

 "Σν θξίκα κνπ", Β138 
441

 "Παξάδεηζνο", Β89. Ζ ίδηα καηηά, ηεο παξαδείζηαο ζεώξεζεο ηεο θύζεο ηνπ γελέζιηνπ ηόπνπ θαη 

ζην πνίεκα "Αλεξώηεκα", Α104, όπνπ ν λένο, κελ επηζπκώληαο ηελ απνκάθξπλζή ηνπ από απηόλ, 

αλαξσηηέηαη αλ ν θπζηθόο θόζκνο ζηελ μεληηηά πνπ πξόθεηηαη λα κεηαβεί κνηάδεη κε ηεο παηξίδαο ηνπ.   
442

 "Ο γέξν-ήθαθαο",Α60   
443

 "Σεο ιπγεξήο", Α62 
444

 Α81 
445

 "Ζ θαξπδηά",Α71 
446

 Β122 
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Βέβαηα, δελ είλαη κόλν ε αγάπε απηή  πνπ σζεί ηνλ άλζξσπν ζε έλα ηέηνην αίηεκα, 

όπσο ζα θαλεί πην θάησ ∙ ν πόζνο ηεο θύζεο είλαη ηόζν ηζρπξόο επεηδή ζηα πνηήκαηα 

απηά  -πνπ έρνπλ ζέκα ηνπο ηνλ ζάλαην- ε θύζε ηαπηίδεηαη  κε ηε δσή, κε ηελ 

επηζπκία θαη ηελ αγάπε ηεο δσήο.    

 

Λεηηνπξγίεο ηεο θύζεο 

 

Ο πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί έλαλ ελδηαθέξνληα ηξόπν γηα λα δειώζεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ 

γηα ηε ζεκαληηθή αμία ηεο θύζεο ∙ πξνβάιιεη ηελ ηεξόηεηά ηεο,  παξαιιειίδνληάο ηε 

κε λαό. Απηή ε ζεώξεζε αλαδεηθλύεηαη κέζα από ηα πνηήκαηα "Σν εθθιεζάθη" θαη 

"πιιείηνπξγν"
447

, όπνπ, κε ην ζρήκα ηνπ αλζξσπνκνξθηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

θύζεο, αλαπαξηζηάηαη ε άγξηα θύζε ηνπ βνπλνύ σο λαόο.  Έηζη, κε κηα κεηαθνξά 

πνιύ δπλαηή ν Φξαγθνύιεο εηθνλνγξαθεί κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ  ηελ εθθιεζία ηεο 

θύζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη αρεηξνπνίεηε, θαη 

 «...έρεη ην ζύκν κεξηδνπβί, ιηβάλη ην ζηαζώξη,  

γθηνπιαρηαξίθη ην δξνζό, αζόλεξν ηζη βξύζεο»
448

.  

ηηο ζξεζθεπηηθέο ηεξνπξαμίεο πνπ ηεινύληαη εθεί, παίξλνπλ κέξνο όια ηα ζηνηρεία 

ηεο δεκηνπξγίαο: ηα νπξάληα ζώκαηα (ήιηνο, θεγγάξη, άζηξα, απγεξηλόο, 

απνζπεξίηεο), ν  θπηηθόο θόζκνο, ηα πνπιηά θαη ηα αγξίκηα ηνπ βνπλνύ. ην δεύηεξν 

πνίεκα, κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ζην νξεηλό εθθιεζάθη ηεο Θξππηήο, 

αλαιακβάλνπλ λα ηεξνπξγήζνπλ ηα πνπιηά θαη ηα δώα ηεο εμνρήο, επηηειώληαο ην 

δηθό ηνπο ζπιιείηνπξγν. Ο πνηεηήο δεκηνπξγεί κηα όιν δσληάληα ζθεληθή ζύλζεζε, 

όπνπ κέζα από εηθόλεο αθνπζηηθέο, νπηηθέο, θηλεηνπνηνύληαη όιεο νη αηζζήζεηο:  

«..η’ αγξηνπνύιηα ηζ’ νμνρήο πξηρνύ ’πνδηαθσηίζεη,   

θηλνύλ αξγό ζπιιείηνπξγν ζηελ εξεκηά ηξηγύξσ...  

ιέεη ςαικόλ ε πέξδηθα, η’ αληίθσλα ν ηξνπιίηεο...  

θαη κεο ζην δξόζν ηνπ βνπλνύ ηνπ ζύκνπ ην ιηβάλη,  

ρεξνπβηθό κεο ζηζη κεξηηέο θηλά θη ε πνηακίδα.»
449

    

   

Έλα ζηνηρείν άμην πξνζνρήο ζηα πνηήκαηα ησλ Γίθνξσλ είλαη ν αλζξσπνκνξθηζκόο 

ηεο θύζεο θαη ν πακςπρηζκόο, θαηά ηνλ ηξόπν ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ ∙ ν θπζηθόο 

θόζκνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπρλά παξνπζηάδνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ 

απνηεινύλ πξνλόκην ηνπ αλζξώπηλνπ θόζκνπ, λα δξνπλ θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ 

άλζξσπνη: π.ρ. ηα δέληξα λα επηηεινύλ γακήιηα ηειεηή κε ηελ πνκπή ηεο
450

, ν ήιηνο 

λα θαηεβαίλεη ρακειά λα ζαπκάζεη ηα θάιιε ηεο βόζθηζζαο, αληηδξώληαο ζαλ ληνο
451

, 

θαη  ε πέξδηθα λα ιακβάλεη αλζξώπηλεο ηδηόηεηεο θαη λα ζηνιίδεηαη ζαλ λύθε γηα λα 

παξαβιεζεί πξνο ηελ πνιύηεθλε κάλα
452

. Δπηπιένλ, ζηα πνηήκαηα ηα θπζηθά ζηνηρεία 

                                                             
447

 Β48, Α46, αληίζηνηρα 
448

 Β48 
449

 Α46 (Σε «κεηαθνξά ηεο θύζεο σο εθθιεζία» ζηα Γίθνξα έρεη επηζεκάλεη θαη ν Μπ. Γεξκηηδάθεο, 

«Κσζηήο Φξαγθνύιεο, ν πνηεηάξεο», ό.π.) 
450

 "Σν ςίθη", Β100 
451

 "Ζ ιόρε", Β79 
452

 "Ζ θαινγέλλα", Α87 
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ιακβάλνπλ αλζξώπηλεο ηδηόηεηεο, όπσο ην θππαξίζζη πνπ δειεύεη ηε ιεκνληά
453

, ν 

πιάηαλνο
454

 θαη ην πνπιάθη πνπ κηιάλε
455

, ν αθνξδαθόο πνπ καληεύεη θαη εμεγεί ηελ 

αηηία ηεο αλνκβξίαο ζην ρσξηό
456

.  

Αλ επηρεηξήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε  ην είδνο ηεο θύζεο πνπ παξνπζηάδεη ζηα 

πνηήκαηά ηνπ ν Φξαγθνύιεο, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη αγαπά ηδηαίηεξα λα πξνβάιιεη 

ηελ άγξηα θύζε ηνπ ηόπνπ ηνπ, ηα ςειά, ζθιεξνηξάρεια  βνπλά, ηηο γπκλέο 

Μαδάξεο,  ηα νξνπέδηα ∙  

«ιέζθεο, αξκάθηα θαη θνξθέο, πιάγηα, γθξεκνύο θαη θξνύδα  

κπξεγηώλνπο, πνξνθάξαγγα, ζηξάηεο θαη κνλνπάηηα,  

γαγγέιεο θαη πεξάζκαηα, ληάθθνπο θαη ραιαζώλεο,  

ιαγθά θαη θνύξηεο θαη ζειηά...»
457

.  

Παξάιιεια, δελ παξαιείπεη ζηα πνηήκαηά ηνπ λα πξνβάιιεη θαη ηελ ήκεξε, 

θαιιηεξγεκέλε θύζε πνπ πεξηβάιιεη ηα ρσξηνπδάθηα ηνπ λεζηνύ ηνπ, ηνπο θάκπνπο 

θαη ηα θαξπεξά ρσξάθηα. Μέζα ζηε θύζε ηνπνζεηεί  απαξαίηεηα θαη ηνπο αλζξώπνπο 

ηνπ κόρζνπ ∙ ζεξηζηάδεο, αισληζηέο, ξεζπέξεδεο, δεπγάδεο, βνζθνύο, λα παζθίδνπλ, 

δνπιεύνληαο αθνύξαζηα ηε γε ζηνλ αέλαν θύθιν ηνπ ρξόλνπ, γηα λα ηελ θάλνπλ λα 

θαξπίζεη. Αμηνπξόζεθην είλαη όηη πάληα ε εξγαζία απηή είλαη κηα ραξνύκελε 

δηαδηθαζία ∙ νη δνπιεπηέο -άληξεο θαη γπλαίθεο- εξγάδνληαη κε ην ηξαγνύδη ζην 

ζηόκα,  

«κε ρσξαηάδεο θαη ζθνπνύο, θη αληώκαηα θαη  γέιηα...»
458

.   

Τπάξρεη παληνύ ραξά ζηε θύζε,  βιέπεηο ζε όιεο ηηο εξγαζίεο ηεο ππαίζξνπ:  

«... λα ’λαη ν ηξύγνο ζαλ γηνξηή θαη κέγα παλεγύξη»
459

,  

«θη νληε θηλνύ’ θαη δέθλνπζη ηα δνύκπεξα ζη’ αιώλη  

...λ’ αθνύζεηο γέιηα θαη ραξέο από γηαιό ζ’ αόξη!»
460

.  

Σαπηόρξνλα, ν πνηεηήο παξνπζηάδεη ηνλ κόρζν ηνπ δνπιεπηή λα αληακείβεηαη 

γελλαηόδσξα από ηελ θαξπνθνξία ηεο θύζεο ∙ ε ζνδεηά είλαη πινύζηα, ηα γελλήκαηα 

άθζνλα:  

«πέθηεη ρξπζάθη ζην ζσξό θαη κάιακα  ζηζη γύξνπο ην ζηάξη ην κνζθόβηθν...  

[...] λα θνπβαιηνύλε νιεκεξίο ην ζπίηη λα γεκίζνπλ  

πηζάξγηα, παξαπίζαξα, θνπξνύπηα, θνθηλίδεο»
461

,   

«αξίθλεηά ’λαη ηα ζηακληά, ηα κίζηαηα ρηιηάδεο...»
462

.   

Πξόθεηηαη γηα εμηδαληθεπκέλε παξνπζίαζε ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ, όπσο θαη ζην 

δεκνηηθό ηξαγνύδη ∙ ζηνλ θόζκν απηόλ,  αλαθέξεη ν Αι. Πνιίηεο, δελ ππάξρεη θαλέλα 

από ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθόηεηαο ηνπ αγξόηε:  αθνξία, 

ζηεξήζεηο, πείλα, θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ αθαλίδνπλ ηε ζνδεηά... Έρνπκε εδώ ζρεδόλ 
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 "Σν ζύδειν", Β24 
454

 "Ο πιάηαλνο ηνπ Κξάζη",Β146 
455

 "Ζ θνξαζνπνύια", Β25 
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 "Ζ Ολνξίηηζζα", Α17 
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 "Ο Μελεγήο",Β126 
458

 "Σα Ληνκαδώκαηα",Α30 
459

 "Ο δεπγαξόθαηξνο", Α28 
460

 "πλνξηζά",Α37 
461

 "Ο δεπγαξόθαηξνο" Α28   
462

 "πλνξηζά", Α38 
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κηα επηθή πξαγκαηηθόηεηα-κηα κεγεζπκέλε πξαγκαηηθόηεηα
463

  ∙ άιιν έλα από ηα 

ζηνηρεία ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ πνπ πηνζεηεί ν πνηεηήο καο. 

 

Με όια ηα παξαπάλσ, ν Φξαγθνύιεο δείρλεη επίζεο όηη ζεσξεί πνιύ ζεκαληηθή ηελ 

πιεπξά ηεο θύζεο σο ηξνθνύ ηνπ αλζξώπνπ, γη’απηό θαη ηελ παξνπζηάδεη ζπρλά ∙ νη 

αλαθνξέο ηνπ γηα ην βηνο ησλ αλζξώπσλ πνπ ην αθαλίδεη ν πόιεκνο, ηα ρσξάθηα πνπ 

ξεκάδνπλ, κέλνληαο ρέξζα θαη αθαιιηέξγεηα
464

, θαλεξώλνπλ ηελ πξόηαμε ηεο θύζεο 

σο ηξνθνπαξαγσγνύ.   ηα Γίθνξα ε εζηόδεηα πιεπξά ηεο θύζεο  ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

άλζξσπν-δνπιεπηή, ν νπνίνο γίλεηαη έλα κε ηε γε, κε ηνλ θαξπό, κε ηελ εξγαζία ηνπ. 

Δπνκέλσο, ε θύζε, όρη κόλν ηνπνζεηείηαη θνληά ζηνλ άλζξσπν, αιιά εθείλνο είλαη 

έλα καδί ηεο ∙  δελ πξνζδνθά κόλν νθέιε από εθείλε, ζηνρεύνληαο λα εμαζθαιίζεη 

ηελ επηβίσζή ηνπ, αιιά ζπλδέεηαη καδί ηεο κε ζρέζε αγάπεο θαη ζεβαζκνύ.  

 

Ο πνηεηήο, επίζεο,  ζεσξεί αλαπόζπαζηε ηελ παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ κεο ζην 

θπζηθό ηνπίν-πεξηβάιινλ, ζαλ κηα πξνέθηαζή ηνπ ∙ γη’ απηό έλα πιήζνο από 

δνπιεπηέο, ραΐλεδεο, θακεγηάθηα, θπλεγνί, καδώρηξεο, βνζθνπνύιεο θαη ηξπγήηξεο, 

παξειαύλνπλ κέζα από ηα πνηήκαηά ηνπ.  Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη, όπνπ δελ 

ππάξρεη ην αλζξώπηλν ζηνηρείν, ηα θπζηθά ζηνηρεία -πνπιηά, δέληξα- θαηά θαλόλα 

πξνζσπνπνηνύληαη θαη απνθηνύλ εθείλα αλζξώπηλε ππόζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ην 

εξεκηθό βνπλό δσληαλεύεη από ηελ παξνπζία ησλ πνπιηώλ πνπ, αλαιακβάλνληαο 

αλζξώπηλν ξόιν, επηηεινύλ ηελ εθθιεζηαζηηθή αθνινπζία ςέιλνληαο, θέξλνληαο 

πξόζθνξν, κνηξάδνληαο αληίδσξν
465

. Σν ίδην παξαηεξνύκε θαη ζην θαηακόλαρν, 

ηζηβό δεληξό, πνπ αλαιακβάλεη ην ίδην λα εθθξάζεη ηελ πίθξα ηνπ γηα ηελ εξεκηά θαη 

ηε κνλαμηά ηνπ
466

.    

Δληέιεη, δηαπηζηώλνπκε όηη ζηα πνηήκαηα ησλ Γίθνξσλ καο παξνπζηάδεηαη δηαξθώο ε 

εηθόλα κηαο θύζεο ραξνύκελεο, εηξεληθήο, γόληκεο, γεκάηεο δσή, ζηελ νπνία δελ 

ππάξρεη θακηά αξλεηηθή πιεπξά. Αμηνπξόζεθην είλαη, επίζεο, όηη εθείλε βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηνλ ςπρηθό θόζκν ησλ πνηεηηθώλ πξνζώπσλ, ηα νπνία ραίξνληαη κε 

θάζε αθνξκή ηε δσή θνληά ηεο ∙ ράξηο ζην θάιινο θαη ηηο γελλαηόδσξεο ρνξεγίεο ηεο, 

ε θύζε απνηειεί πεγή ραξάο θαη επραξίζηεζεο γηα ηνλ άλζξσπν. 

 

Σν ζαιάζζην ζηνηρείν   

 

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε ηε κηθξή παξνπζία πνπ έρεη ε ζάιαζζα ζην έξγν ηνπ 

Κ.Φξαγθνύιε ∙ όληαο ζηεξηαλόο ν πνηεηήο, ιάηξεο ησλ βνπλώλ ηεο ζεηεηαθήο γεο, ηα 

νπνία ηνλ αλάζξεςαλ θάησ από ηνλ επηβιεηηθό όγθν ηνπο, πξνηηκάεη ζηα πνηήκαηά 

ηνπ ηελ παξνπζία ηεο ζηεξηάο. Παξνπζηάδεη ζπάληα ην ζαιάζζην ζηνηρείν, 

αθηεξώλνληάο ζε απηό δπν κόλν πνηήκαηα
467

. ην πξώην παξνπζηάδεηαη ε επηζπκία 

ηνπ ηαμηδηνύ αιιά θαη ν πόζνο ηνπ θαξαβηνύ λα πιεύζεη θαη λα βξεζεί ζηελ Κξήηε, 

                                                             
463 Αι.Πνιίηεο, Σν Γεκνηηθό ηξαγνύδη, ό.π.,ζ.46-47 
464

 Βι."Ζ Καηάξα ηζε Μάλαο", Β124,"Σν Νηαβέηη", Β141  
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 "πιιείηνπξγν", Α46 
466

 "Σν δεληξό", Β140 
467

 "Σν Ρνδίηηθν θαξάβη", Β85 θαη "Σν δηάγνπκν", Β55 
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ζηε γελέζιηα γε. Παξάιιεια, ην ζαιάζζην ζηνηρείν παξνπζηάδεηαη λα ππνθιίλεηαη 

κπξνο ζηελ νκνξθηά ηνπ γπλαηθείνπ ζηνηρείνπ, ηεο γνξγόλαο-θαπεηάληζζαο, 

γιπθαίλνληαο θαη ξίρλνληάο ηεο άλζε.  

ην δεύηεξν, ε ζάιαζζα αλαθέξεηαη σο ν ρώξνο πξνέιεπζεο ηεο θξεγάδαο πνπ 

αξκελίδεη γηα θνύξζνο. Σν πιήξσκά ηεο αζπλήζηζην: θνξάζηα θαη καπξνκάηεο θαη 

μαλζέο ∙ ε ιεία ηνπο ην ίδην αζπλήζηζηε, θαζώο δελ θνπξζεύνπλ ρξπζά, ή ηζεθίληα, 

δελ ήξζαλ «...λα θιέςνπ’ δηζθνπόηεξα, λα αξπάμνπλε βαγγέιηα...». Σα ιάθπξα πνπ 

δηαγνπκίδνπλ είλαη θη απηά πξσηάθνπζηα:  

«Μόλν ηζη πηα θαλίζηκνπο δηαιέμαλε θαη πήξαλ  

ηζη ληνπο, ηζη καπξνγέλεδεο, ηζ’ άληξεο εδηαγνπκίζα’».  

 

Αγάπε θη έξωηαο ζηα Δίυορα   

 

Γηα ηνλ Υινπβεξάθε είλαη δεδνκέλν πσο ζηελ πνίεζε ηνπ Φξαγθνύιε θπξηαξρεί ν 

έξσηαο,  «άιινηε βαξύο θαη  βαζαληζηηθόο θαη άιινηε παηρληδηάξεο θαη γειαζηόο»
 468

. 

Πξάγκαηη, κέζα ζηα Γίθνξα ν έξσηαο αλαδεηθλύεηαη σο ην ζηνηρείν πνπ θπξηαξρεί 

ζηελ αλζξώπηλε ύπαξμε, ηεο δίλεη δσή θαη λόεκα.  Δίηε νλνκάδεηαη αγάπε, είηε 

έξσηαο, ή ζεβληάο, ε ζεκαηηθή απαζρνιεί έληνλα ηνλ πνηεηή. Έηζη, ζπλαληάκε ηνλ 

έξσηα λα εκθαλίδεηαη κε αλζξώπηλεο ηδηόηεηεο ∙ άιινηε κεηακνξθώλεηαη ζε θπλεγό, 

πνπ ζηήλεη ζηηο βξύζεο ην πνπζί  γηα ηηο νκνξθνθνπέιεο πνπ πάλε λα γεκίζνπλ, θαη 

από ηε ζαΐηα ηνπ θαλείο δελ κπνξεί λα γιηηώζεη
469

. Άιινηε είλαη δνμαξάηνξαο πνπ 

πάεη γηα θπλήγη,  ληνο θαη δησκαηάξεο
470

. Κάπνηε, κεηακνξθώλεηαη αθόκα θαη ζε 

πνπιί, γηαηί ν ζηόρνο είλαη κε θάζε ηξόπν λα πξνζεγγίζεη ηνλ άλζξσπν θαη λα ηνλ 

πιαλέςεη
471

.  

Ο έξσηαο είλαη ην δεηνύκελν, θαη ό,ηη δίλεη  λόεκα ζηε δσή, θη απηό ην δηαηξαλώλεη ν 

πνηεηήο κε ιόγν πξσηόηππν θαη εύζπκν, όηαλ επηζπκεί λα γίλεη ν ίδηνο 

θνξνεηζπξάθηνξαο ηνπ έξσηα, απνθνκίδνληαο ηα πινύζηα θνξνινγηθά ηνπ έζνδα από 

«μαζέο, κειαρξνηλέο, θαη ξντδνκαγνπιάηεο», αιιά θαη από ρήξεο, παληξεκέλεο θαη 

ιεύηεξεο
472

. 

Ο Φξαγθνύιεο κέζα από εηθόλεο γεκάηεο ηξπθεξόηεηα θαη νκνξθηά, κε ύθνο αβξό 

θαη επγεληθό, κε ηόλν εμνκνινγεηηθό, εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπ έξσηα:  

«λα ζ’ έβξηζθα ζηελ νμνρή κηα κέξα πνπ λα βξέρεη... 

 [...]λα ζ’ αγθαιηάζσ κελ εξγάο , θξπγηάδα κε ζε πηάζεη...»
 473

.  

Ζ επηζπκία ηεο αγάπεο ππάξρεη επηηαθηηθή θαη ζην λεαξό, ακνύζηαθν θαινγεξάθη 

πνπ ζπιινγηέηαη «ηελ πξώηε λη’ αγαπεηηθή» πνπ άθεζε πίζσ ζην ρσξηό
474

. Γηα ηνλ 

πνηεηή είλαη θπζηθό θαη ζεκηηό λα επηζπκεί ν θάζε λένο ηελ αγάπε, γηαηί έηζη 

επηηάζζεη ε θπζηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ:  

«ηνπ θπζηθνύ ’λαη ν θάζα λεηο, ζαλ έξζεη ηνπ θαηξνύ ληνπ, 
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 Υινπβεξάθεο, «Οκηιία», ό.π., ζ.22 
469

 "Σν πνπζί", Β107  
470

 "Παξαιιαγή",Β83, θαη "Σξεηο άγγνπξνη", Β46. 
471

 "Ζ θπιαθσκέλε", Β37 
472

"Ο Μνπιηεδίκεο", Α40  
473

 "Απνζπκηά": Α22 
474

 "Σν θαινγεξάθη", Α25    
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 λα βάλεη πόζν ζηελ θαξδηά θη αγάπε κε ην λνπ ηνπ»
475

. 

ηε θύζε ηνπο κέζα είλαη λα εξσηεύνληαη νη λένη ∙ απηό ζπκβαίλεη ζε θάζε πεξίζηαζε 

πνπ είλαη δπλαηόλ εθείλνη λα ζπλαληηνύληαη: ζηηο  βξύζεο, ζηελ εθθιεζία, ζηα 

παλεγύξηα, ζηα ρνξνζηάζηα, θαη ηόηε «...αιιήισο λα κπνιηάδνληαη θη ν θόζκνο λα 

’κνξθαίλεη»
476

. Οη θπζηθνί λόκνη  πξνβιέπνπλ κε ζαθήλεηα όηη νη λένη έρνπλ σο 

πξννξηζκό ηνπο ηελ αγάπε, ηνλ έξσηα, θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ έλσζή ηνπο κε ηνλ 

γάκν
477

. Αλ απηόο ν λόκνο ηεο δσήο  δελ  αθνινπζείηαη, αλ ν άλζξσπνο αξλείηαη ηε 

θύζε ηνπ, ηόηε ππάξρεη δπζηπρία, αλαθνινπζία ∙ ηόηε «άδηθα πάεη ν θάλνλαο, ηνπ 

θάθνπ ςαικνπδίδεη...»
478

. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο «δηαζαιεύεηαη ...ε θύζε ησλ 

πξαγκάησλ»
479

.  Ζ ζεώξεζε ηνπ πνηεηή είλαη μεθάζαξε: απηό πνπ αμίδεη  

«ζηα κάηηα ηα κπηξκπηισηά, ζηα ρείιηα ηα γξακκέλα,  

ζην ιπγεξό ηδε ην θνξκί, η’ αθξάην ηδε αζηεζάθη»
480

,  

είλαη λα ζπληαρηεί κε ηνλ έξσηα θαη λα ππνηαρηεί ζην ζέιεκά ηνπ, όπσο ππνδεηθλύεη 

ε θπζηθή ηάμε, θη όρη λα ηνλ αξλείηαη, αθόκα θαη όηαλ εμαλαγθάδεηαη από ηηο 

πεξηζηάζεηο ηεο δσήο. Γηαηί είλαη ακαξηία ε άξλεζε ηνπ έξσηα ∙ θξίκα θαη βαξύ 

κάιηζηα, πνπ ρξεηάδεηαη  «λα ’λαη ν θάλνλαο βαξύο, ... (γηα) λα ιηώζεη...», όπσο 

ζπλέβε ζηελ «θόξε δεθνρηώ ρξνλώ’», πνπ ήηαλ «ζα ζγνπξαθηά γξακκέλε», ε νπνία 

όκσο αξλήζεθε ηνλ έξσηα ηνπ  ληνπ πξακαηεπηή, κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο γηα εθείλνλ: 

«θη εδά γπξίδεη θνπδνπιόο...»
 481

.   

 

Πξνρσξώληαο αθόκα πην πέξα ν πνηεηήο, ππνζηεξίδεη πσο ην λα πξνζθέξεηο ηελ 

παξεγνξηά ηνπ έξσηα, ηδηαίηεξα εθεί πνπ ππάξρεη ε έιιεηςή ηνπ –ζε ρήξα δεθνρηώ 

ρξνλώ– είλαη πξνζθνξά επάξεζηε ∙ ηζνύηαη κε ηελ πξνζθνξά θεξηνύ ζηνπο αγίνπο
482

.  

Πιήξσο απνδεθηό, επνκέλσο, γίλεηαη από ηνλ πνηεηή ην λα  πξνζθέξεηαη ν 

(παξεγνξεηηθόο) έξσηαο ζηηο ρήξεο
483

.  Σαπηόρξνλα,  παξαηεξνύκε ηελ επηδνθηκαζία 

ηνπ θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη ε ζηέξεζε θαη ε παξάλνκε πξνζθνξά-

παξεγνξηά ηνπ έξσηα ∙ εηδηθά ζηελ πεξίπησζε κηαο «δαξίθηθεο, κηαο 

κηθξνπαληξεκέλεο» πνπ θαθνηύρεςε ζηελ παληξεηά ηεο «θαη ζέιεη ράδηα ηελ απγή, 

παηγλίδηα ζα βξαδηάζεη...», κε απνηέιεζκα λα ζηξαθεί ζηνλ λην ηνλ θπλεγάξε γηα λα 

ηελ παξεγνξήζεη
484

. Δδώ, παξά ηελ παξαβίαζε ησλ εζηθώλ νξίσλ, αληηιακβαλόκαζηε 

όηη είλαη «νινθάλεξε ε έκκεζε απνδνρή ηεο θόξεο από ηνλ πνηεηή, πνπ κε 

δεμηνηερλία ιόγνπ εξκελεύεη ηε ζηάζε ηεο»
485

. Μαθξηά από ηνλ πνηεηή βξίζθεηαη ε 

έλλνηα ηεο άπηζηεο γπλαίθαο, ηεο αγαπεηηθήο, ή ηεο εξσκέλεο. Γηα εθείλνλ δελ 

                                                             
475

 "Ο γπξνιόγνο", Α100 
476

 "Σν ρνξνζηάζη", Β56 
477

 Ζ άπνςε απηή είλαη εκθαλήο ζην πνίεκα "Σν Απνδηαιέγνπξν", Α97 
478

 "Ζ θαινγξά", Α73 
479

 Μηιη. Δκκ. Παπαδάθεο, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο»,ό.π., ζ.160 (Ζ θξάζε ηνπ Παπαδάθε 

παξκέλε από ζηίρν ηνπ Δξσηόθξηηνπ) 
480

 "Ζ θαινγξά", Α73 
481

 Βι. πνίεκα "Ο γπξνιόγνο", Α100 
482

 "Παξεγνξηά", Β99 
483

 Βι. θαη "Σα θακεγηάθηα", Β44 
484

 "Ο θπλεγάξεο", Β39 
485

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο», ό.π., ζ.160 



94 
 

πθίζηαηαη θαηάθξηζή ηεο, θαζώο πξνβάιιεη σο κεγαιύηεξν ην θξίκα ηεο κνλαμηάο, 

ηεο ζηέξεζεο ηνπ έξσηα θαη ηεο αγάπεο, ηεο ραξάο ηεο δσήο εληέιεη.  

Γηθαίσκα θαζνιηθό, επνκέλσο,  είλαη ν έξσηαο, θαη όινη πξέπεη λα ηνλ γεύνληαη.  

Τπάξρνπλ όκσο θαη νη πεξηπηώζεηο όπνπ απηόο είλαη απαγνξεπκέλνο. Καη ηόηε ε 

επηζπκία ηνπ είλαη βαζαληζηηθή, ζσζηό καξηύξην ∙ εηδηθά γηα ηελ θαιόγξηα, πνπ ν 

έξσηαο ηε ζαΐηεςε θαη ηελ θαηαιακβάλεη επηηαθηηθόο. Γηα εθείλελ όκσο ηζρύνπλ νη 

απαγνξεύζεηο πνπ ε ίδηα, απηνβνύισο έρεη επηβάιιεη ζηε δσή ηεο. Έηζη, εθόζνλ ν 

έξσηαο δελ θαηαθέξλεη λα  επνδσζεί, επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηά
486

.  

Ζ ίδηα απαγόξεπζε ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαιόγεξνπ
487

, ηνλ νπνίν, όκσο 

εδώ παξαθνινπζνύκε λα θάλεη ηελ ππέξβαζε, λα επηιέγεη –λα ηνικά– λα παξαηήζεη 

ηελ θαινγεξηθή:  

«πάξε ηα ξάζα γνύκελε, πάξε ηελ παηεξίηζα...» 

εμ αηηίαο ηνπ έξσηα πνπ άλαςε κέζα ηνπ γηα ηελ θόξε ηνπ πξνεζηνύ.  

Ζ επηζπκία ηνπ έξσηα είλαη παλίζρπξε, θαλέλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα αληηζηαζεί ∙ 

πνιύ πεξηζζόηεξν ν λένο. Ο έξσηαο ηζνδπλακεί κε κάγηα ηνπ λνπ θαη ηνπ θνξκηνύ
488

. 

«Σν μύπλεκα ηεο θύζεο», ε δύλακε απηή, ζπλεγνξεί ν Μηιη. Παπαδάθεο, «ζπληξίβεη 

θάζε αληίζηαζε, αθπξώλεη απαγνξεύζεηο θαη πξέπεη»
489

. 

Με ηνλ ηξόπν απηόλ, όκσο, νδεγώληαο ηνλ άλζξσπν ζε παξεθηξνπή θαη ζέηνληάο ηνλ 

έμσ από ηηο θνηλσληθέο λόξκεο θαη ηηο παξαδεδνκέλεο εζηθέο αληηιήςεηο, ν έξσηαο 

θαηαιήγεη λα θξηκαηίδεη. Ο πνηεηήο ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαδεηθλύεη πσο, όηαλ 

παξαβηάδεηαη ν εζηθόο λόκνο, όηαλ ην εξσηηθό θξίκα ζπληειείηαη -θαη κάιηζηα 

νινθιεξσηηθά- όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ επίνξθνπ παπά, πνπ δε βαζηά ηε ρεξεηά ηνπ, 

ζα επέιζνπλ θαη νη ζπλέπεηεο, πνπ ζα είλαη θη εθείλεο θαζνιηθέο: «ζ’ όινλ ηνλ θόζκν 

ήβξερε, ζ’ έλα ρσξηό δε βξέρεη» ∙ ε αλνκβξία επέξρεηαη σο ζπλέπεηα ηνπ θξίκαηνο 

ηνπ παπά ζε όιν ην ρσξηό 
490

.   

 

Τπάξρεη θαη ε πεξίπησζε όπνπ ν πνηεηήο παξνπζηάδεη ηελ επηινγή ηεο άιιεο 

πιεπξάο, ππνδειώλνληαο  όηη απνδέρεηαη ηελ πξάμε ηνπ εξσηηθνύ θξηκαηηζκνύ (ζηηο 

πεξηπηώζεηο ησλ θαινγέξσλ, όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ), παξαζέηνληαο  κε 

ξεαιηζκό ηελ άπνςε, όηη ν λόκνο ηεο θύζεο ππεξέρεη ηνπ αλζξώπνπ θαη όηαλ 

αςεθάηαη ε δύλακή ηνπ, ηα πξάγκαηα νδεγνύληαη ζε απηό ην απνηέιεζκα -ζηνλ 

θξηκαηηζκό.   

ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ππάξρεη ε απηνζπλεηδεζία: ν παξαβάηεο αλαγλσξίδεη θαη 

εμνκνινγείηαη  κε ζπληξηβή ην εξσηηθό θξίκα ηνπ, ηελ παξάβαζε ηνπ ζείνπ θαη ηνπ 

αλζξώπηλνπ εζηθνύ λόκνπ ∙ αγλόεζε ηελ απαγόξεπζε ηνπ έξσηα πνπ ππήξρε :  

«κηα θαινγξάλ αγάπεζα, κηα θόξε ζαλ ην θξίλν... [...] 

... εθεί πνπ κνζθνζύκηαδε ηζε θίιεζα ηε ρέξα,  

                                                             
486

 "Σξεηο άγγνπξνη", Β46. Με  ηελ ίδηα, ζρεδόλ, ζεκαηηθή θαη ην πνίεκα "Παξαιιαγή", Β83 (ην νπνίν  

πξάγκαηη, απνηειεί παξαιιαγή ηνπ πξώηνπ). 
487

 "Ο θαιόγεξνο", Α55 
488

 πσο παξνπζηάδεηαη ζην πνίεκα "Σν ζπλαπάληεκα", Β58. κνηα θαη ζην πνίεκα "Ο θαιόγεξνο", 

Α55 
489

 Μηιη. Παπαδάθεο,«Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο», ό.π., ζ.161 
490

 "Ζ Ολνξίηηζζα", Α17.  Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζηελ πεξίπησζε ησλ δπν θαινγξηώλ (Β83, Β46), ην 

εξσηηθό θξίκα δηαθέξεη, θαζώο  είρε ζπληειεζηεί κόλν θαηά ηε ζθέςε. 
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εθεηά πνπ βάζηα ην θεξί ηζε θίιεζα ηα ρείιε  

θη εθεί πνπ άξην κνπ ’δηδε ηεο έβγαια ηε ζθέπε»
491

.  

Δληέιεη, όπσο θαλεξώλεηαη εδώ, «ε πεζπκηά γηα εξσηηθή ζπλεύξεζε απνδεηθλύεηαη ε 

θηλεηήξηα δύλακε ηεο ίδηαο ηεο δσήο»
492

. Σν πνηεηηθό πξόζσπν, επηιέγνληαο ύθνο 

παηρληδηάξηθν θαη ηνικεξό, εθθξάδεη ηελ εξσηηθή επηζπκία γηα κηα αθξάηε 

αξρνληνρήξα,  

«...λα ηε θηιηώ ζην κπέηε θαη ζηα ρείιηα  

θαη η’ απνμεκεξώκαηα νη δπν ζ’ έλα γηαηάθη..»
493

.  

Κάπνηε γίλεηαη πνιύ ηνικεξόηεξνο ν ιόγνο ηνπ, δειώλνληαο κε ηξόπν εύζπκν θαη 

πεηξαθηηθό όηη ςάρλεη ηα ρσξηά γηα λα παληξεπηεί, ζέηνληαο σο θξηηήξηό ηνπ ηελ 

επηινγή κηαο όκνξθεο, λέαο θαη ρεξεπάκελεο πεζεξάο, κε ηελ νπνία ζα κπνξεί λα 

ζπλάςεη ζρέζε
494

. Παξά ηα θνηλσληθά ζέζκηα ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηό, ν 

Φξαγθνύιεο αηηείηαη ηελ ππέξβαζε ησλ θάζε ινγήο απαγνξεύζεσλ, ππνζηεξίδνληαο 

κε ζθσπηηθό ηόλν: «λα ζπνύκε ην δηαζάθη». 

Ο έξσηαο είλαη πάληα ν ζηόρνο ηνπ θάζε λένπ, ππάξρεη όκσο θαη ν αηαίξηαζηνο 

έξσηαο, εθείλνο πνπ δελ κπνξεί ή δελ πξέπεη λα επνδσζεί ∙ νπζηαζηηθά πξόθεηηαη θη 

εδώ γηα ηελ απαγόξεπζή ηνπ, γηαηί ππάξρεη ζξεζθεπηηθή, είηε θνηλσληθή δηαθνξά, 

αθόκα θαη δηαθνξά ειηθίαο, θαη άιινη ιόγνη πνπ θάλνπλ αδύλαηε ηε ζρέζε
495

.  

 

Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε πώο παξνπζηάδεηαη ζηα Γίθνξα ν ηξόπνο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ έξσηα ∙  ζύκθσλα κε ηνλ πνηεηή, θαίλεηαη πσο πηάλεηαη από ηα κάηηα, θαηά ηελ 

αληίιεςε θαη ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ. Ο έξσηαο  πξνθαιείηαη εμαηηίαο ηνπ 

θάιινπο ηνπ (πνηεηηθνύ) πξνζώπνπ, ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη πάληα ε γπλαίθα 

εθείλε πνπ ην δηαζέηεη, θαζώο παξνπζηάδεηαη σο ε αγγεινθάκσηε, ε δησκαηάξα, ε 

δαξίθηθε,  ε δξνζαπηδηά, ε ιπγεξή... Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην εξσηηθό ζπλαίζζεκα 

πξνθαιείηαη θαη κόλν κε ηε ζέα ηεο θόξεο, πνπ θαηά θαλόλα αζρνιείηαη κε ηηο 

νηθηαθέο θαη αγξνηηθέο εξγαζίεο:  

«...ζηε βξύζε πνπ ’ξζεο γηα λεξό, ζηνλ πνηακό πνπ πιύλεηο,  

ζηνλ θήπν πνπ θαηέβεθεο, ζη’ ακπέιη, ζην ζηξγηάλη,  

γή ζη’ αξγαζηήξη  α’ δηάδεζαη γή ζηε κνπξληά ζα βγαίλεηο...»
496

. 

 

«Να πέξλνπ’ θαη λα δύκσλεο θαη λα ’ζαη κνλαρή ζνπ...  

λα ζέιεη ν ίδξσο πάζηξεκα από ην κέησπό ζνπ  

θαη ηα θνπξιηά ζνπ δέζηκν λα κε ζ’ αιηθνληίδνπ’...  

ε κπξνζπνδηά ζνπ ζθίμηκν ζηε ιπγεξή ζνπ κέζε...»
497

.   

 

                                                             
491

 "Σν θξίκα κνπ", Β138 
492

 Μηιη. Παπαδάθεο,«Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο»,ό.π.,ζ.160 
493

 "ύςσκα γή ηατζηηθά" Β132 
494

 "Ζ πεζεξά", Β131 
495

 "Σνπ Μαλνύζαθα", Α9, "Δηδύιιην", Β137, "Ζ κηθξαλπθαληνύ", Α76 
496

 "Ζ δξνζαπηδηά", Β75 
497

 "Ζ θνκκάηα" Β26 
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Κη εθόζνλ ν έξσηαο γελληέηαη θαη ηξέθεηαη κε ην βιέκκα, όηαλ ε παξαπάλσ ζπλζήθε 

δελ εθπιεξώλεηαη, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνηεηηθνύ πξόζσπνπ πνπ αγάπεζε ζηα 

καθξηά, ε αγάπε κέλεη αληθαλνπνίεηε θαη αρόξηαζηε
498

. 

Κάπνηε ν έξσηαο παξνπζηάδεηαη κε ηελ αξλεηηθή πιεπξά ηνπ, θαζώο ν πνηεηήο 

αλαθέξεη, κε δηάζεζε θηινζνθηθή, όηη αλαδεηάεη λα βξεη πνύ θπηξώλεη ην βνηάλη ηεο 

αγάπεο, γηα λα ην μεξηδώζεη θαη λα γιηηώζνπλ όινη από ηα θαηαζηξνθηθά ηνπ 

απνηειέζκαηα
499

.   

Άιινηε είλαη έλαο ζεβληάο πνπ δελ επνδώλεηαη, «έλαο αλνινθιήξσηνο απνηπρεκέλνο 

έξσηαο... πνπ παξακέλεη πιεγή αλνηρηή αγηάηξεπηε»
500

 ∙ εμ νπ θαη ην καύξν ρξώκα 

ησλ ξνύρσλ, ζπκβνιηθό ηνπ πνλεκέλνπ έξσηα
501

.  Τπάξρεη  θαη ν επηθίλδπλνο 

έξσηαο, απηόο πνπ ζθαιίδεη θνλάθηα, πνπ καπξνθνξεί νηθνγέλεηεο, πνπ καγεύεη θαη 

θαηαζηξέθεη
502

.   Καη αθόκα ν έξσηαο πνπ γελληέηαη θαη ζεξηεύεη  ζε απαγνξεπκέλα 

πιαίζηα, πνπ πιαλεύεη θαη θάλεη ηνλ λην λα θξνπκάδεη, λα ηνπ θύγεη ε ζηόραζε, 

θέξλνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή θαη ηνλ ζάλαην
503

. 

 

Ζ παξνπζία ηεο γπλαίθαο ζηα Δίυορα  

 

Δύζηνρα ν Κ.Φξαγθνύιεο  αλαθέξεηαη σο «πκλσδόο ...ηεο δσήο θαη ηεο 

ζειπθόηεηαο»
504

 ∙  ε παξνπζία ηεο γπλαίθαο ζηα Γίθνξα είλαη πξαγκαηηθά 

εληππσζηαθή, θαζώο θαηέρεη πξσηαγσληζηηθό ή ηνπιάρηζηνλ βαζηθό ξόιν ζε πνιιά  

πνηήκαηα:  είλαη ε παπαδνπνύια, ε αξθαλή, ε αγγεινθάκσηε, ε παξαρατδεκέλε, ε 

δησκαηάξα, ε πεξβνιάξηζζα, ε πεξδηθνθειαεδίζηξα, ε νλνξίηηζζα, ε γεκηηδίλα, ε 

πξσηνκαδαξίηηζζα, ε πξσηνθνπξαδάξηζζα...  Μηα πιεζώξα γπλαηθείσλ ηύπσλ 

παξνπζηάδεηαη,  νη νπνίνη θαηά θαλόλα πξνέξρνληαη από ηηο πην λεαξέο  ειηθηαθέο 

νκάδεο: ε  ρήξα δεθνρηώ ρξνλώ, ε θαινγξηνπνύια, ε άγνπξε, ε κηθξαλπθαληνύ, ε 

θνξαζνπνύια, ε δαζθαινπνύια...  

 Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη, ζηα πνηήκαηα ησλ Γίθνξσλ όια ηα γπλαηθεία πξόζσπα 

παξνπζηάδνληαη  λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε νηθνηερληθέο, γεσξγηθέο θαη πνηκεληθέο 

εξγαζίεο ∙ ελδεηθηηθά: καδώρηξα, γπξίζηξα θαη αλαπινγπξίζηξα, ζεξίζηξα, ηξπγήηξα, 

δπκώηξα, αλπθαληνύ,  μάζνπζα, θ.ά.
 505

.   

Ζ εξγαηηθόηεηα θαη νη πνιιαπιέο αζρνιίεο, θαίλεηαη λα είλαη έλα από ηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθείσλ πξνζώπσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο λα κνρζνύλ ζπλερώο ζην ζπίηη, ζηνπο αγξνύο, ζηε ζηάλε. ε 

κία κόλν πεξίπησζε  ε θόξε παξνπζηάδεηαη λα «θάζεηαη ζην δώκα ζηαπξνρέξα», θαη 

                                                             
498

 "Σν θαθνξίδηθν", Β43  
499

 "Σ’ αγθαζόρνξην", Α49 
500

 Μηιη. Δκκ. Παπαδάθεο,«Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο»,ό.π.,ζ.160 
501

 "Σνπ ζεβληά", Α23 
502

 "Σζε καπξνκάηαο", Α91 
503

 Ζ Φξάγθηζζα", Α88 
504

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο», ό.π., ζ.157 
505

 Αλαιπηηθόο θαηάινγνο ησλ αζρνιηώλ ηεο  γπλαίθαο από ηνλ Μηιη.Παπαδάθε: «Σα"Γίθνξα" ηνπ 

Κσζηή Φξαγθνύιε», ό.π., ζ.173-174 
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απηό απνηειεί αθνξκή λα ηελ απνζηξαθεί ην ξεγόπνπιν, γηα λα επηιέμεη ηελ θόξε ηε 

δνπιεύηξα, «πνπ θιώζεη θη αλεξξάθηεη»
506

.  

Ώζηε αμία θαη αξεηή γηα ηηο γπλαίθεο απνηειεί ε δξάζε, ε πξνθνπή, ε ελαζρόιεζε κε 

ηηο εμσηεξηθέο ή νηθνηερληθέο εξγαζίεο . Δλδηαθέξνλ είλαη όηη ν πνηεηήο ζπλδέεη ηηο 

νηθηαθέο εξγαζίεο πνπ επηηειεί ε θνπέια κε ηνλ ζηόρν ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο γηα 

γάκν, γηα ηνλ πξννξηζκό δειαδή  πνπ ηεο επηθπιάζζεη ε παξαδνζηαθή θνηλσλία ηεο 

ππαίζξνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε θόξε πνπ πιέθεη, εηνηκάδνληαο ηελ πξνίθα ηεο, δέρεηαη 

ηελ επίζθεςε ηνπ  γηνπ ηνπ ξήγα θαη ζπγθαηαλεύεη ζηνλ γάκν πνπ ηεο πξνηείλεη
507

. Ζ 

ελαζρόιεζε ηεο θόξεο κε ην δύκσκα ηνπ ςσκηνύ θαη ην πιάζηκν ηεο πέξδηθαο -

ηζρπξόο εδώ ν ζπκβνιηζκόο ηνπ πνπιηνύ
508

- νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηνπ 

ξεγόπνπινπ
509

.  

Κάπνηεο θνξέο ηα γπλαηθεία πνηεηηθά πξόζσπα νξίδνληαη κε ηα νλόκαηά ηνπο, όπσο ε 

Αλεγλώζηαηλα,  ε ήθαηλα, ε Λαζηζηώηηζζα ∙ ζηα πνηήκαηα απηά πξόθεηηαη γηα 

γπλαίθεο  μερσξηζηέο θαη μαθνπζηέο, είηε γηα ηελ νκνξθηά ηνπο, είηε γηα ηελ αξρνληηά, 

ή αθόκα γηα ηελ αξεηή ηνπο
510

. Καηά θαλόλα όκσο νη νλνκαζίεο απνθεύγνληαη, θαη ε 

γπλαίθα ζηα πνηήκαηα παίξλεη ην επίζεην πνπ ηεο ηαηξηάδεη θάζε θνξά, αλάινγα κε 

θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ηεο: ηελ νκνξθηά ηεο (δησκαηάξα, αγγεινθάκσηε, δξνζαπηδηά, 

ιπγεξή), ηελ ειηθία (θνξαζνπνύια, άγνπξε) θάπνηα ηδηόηεηα πνπ δηαζέηεη, είηε ζηνλ 

ηνκέα ηεο εξγαζίαο (πεξβνιάξηζζα, θαινγξά, κηθξαλπθαληνύ), είηε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ νηθνγελεηαθή ηεο θαηαγσγή (παπαδνπνύια, αξθαλή, γεκηηδίλα, Αλεγλώζηαηλα). 

   

Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο γπλαίθαο  πνπ ηνλίδεηαη θαη δηαξθώο επαλέξρεηαη ζηα 

πνηήκαηα ησλ Γίθνξσλ, είλαη ην θάιινο. Οη θνπειηέο είλαη όκνξθεο, αξρνληηθέο, θαη, 

πεγαίλνληαο ζηε βξύζε ληπκέλεο κε ηηο σξαίεο θνξεζηέο ηνπο,  παξνκνηάδνληαη κε ην 

πην όκνξθν πνπιί, ηελ πέξδηθα
511

. Δίλαη   

«...ηα δόληηα λησο ζαλ ην καξγαξηηάξη,  

ηα θνξαιιέληα ρείιε λησο ζαλ θόθθηλν θεξάζη,  

ηα βεινπδέληα κάγνπιν ξνδάθηλν ρλνπδάην,  

θαη ηα ζθηρηά ζηεζάθηα λησο αλεβαηό πξνδύκη»
512

.  

Δηδηθά όηαλ ε όκνξθε θνπέια ληύλεηαη θαη ζηνιίδεηαη, θνπληαιιάζζεη, ην θάιινο ηεο 

πνιιαπιαζηάδεηαη: 

«βάλεη ηνλ ήιην πξόζσπν θαη ην θεγγάξη ζηήζε,  

ηνλ Ηνξδάλε πνηακό θνξδέια ζηα καιιηά ηδε»
513

.  

Σν ηόζν θάιινο πξνθαιεί ηνλ ζαπκαζκό όισλ ∙ απινί άλζξσπνη, βαζηιηάδεο, 

θαιόγεξνη, νη ηεξάξρεο ζηελ εθθιεζία (αθόκα θη εθείλνη, δειαδή, πνπ δελ ηνπο 

επηηξέπεηαη λα πξνβνύλ ζηελ απόιαπζε απηή), ζαπκάδνπλ ηα μερσξηζηά θάιιε πνπ 

                                                             
506

 "Σν πεηξνθάιπβν", Α 32 
507

 "Σζε παξαρατδεκέλεο", Α63   
508

 Ζ πέξδηθα καδί κε θσιηά ή απγά, ζπλεζηδόηαλ ζηα ζρέδηα ησλ γηνξηαζηηθώλ ςσκηώλ ηα παιηόηεξα 

ρξόληα, ελέρνληαο ηνλ ζπκβνιηζκό ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ, ηεο αγάπεο θαη ηνπ έξσηα. 
509

"Ζ αγγεινθάκσηε", Α34   
510

 Α52,Α41,Β114 αληίζηνηρα 
511

 "Σν πνπζί", Β107 
512

 "αλ είληα ιέλε", Β76 
513

 "Ζ θνξαζνπνύια", Β25 
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δηαζέηεη ε γπλαίθα
514

.  Τπάξρεη πεξίπησζε, ν ζαπκαζκόο γηα ην ππέξκεηξν θάιινο 

ηεο θόξεο λα πξνθαιέζεη ηόζε αλαζηάησζε ζηνπο λένπο, ώζηε εθείλνη λα 

αζηνρήζνπλ θαη λα δηαπξάμνπλ αζέβεηα άζειά ηνπο, γηαηί  

«...σο ηε ζσξνύλ μεζηαίλνπληαη, θη από ηελ  ηαξαρή λησο,  

άθηνπλ θεξηά ζηα πόδηα ηδε, ζηα ρέξηα ηδε ιακπάδεο  

θη αληίο γηα ηα θνλίζκαηα θηιηνύ’ ηδε ηα θαιίθηα...»
515

.  

πρλά, ν πνηεηήο  παξνπζηάδεη απηόλ ηνλ ζαπκαζκό κέζα από έλα ζρήκα ππεξβνιήο 

θαη πξνζσπνπνίεζεο καδί, παξνπζηάδνληαο αθόκα θαη ηα θπζηθά ζηνηρεία λα κέλνπλ 

έθζακβα κπξνο ζην θάιινο:     

«...θη εζθηάρηεθε ηα θάιιε ηδε ν ήιηνο θη εθαηέβε  

από ςειά ζηα ρακειά... λα ηελ απνζακάμεη...»
516

.   

Κάπνηε δε, αθόκα θαη έλα ζηνηρείν ηεο γπλαηθείαο νκνξθηάο, ηα ζπξκαηνπιεκέλα, 

μαζά θνπξιάθηα, σο δεισηηθό ηνπ βαζκνύ ηνπ θάιινπο, πξνθαινύλ κε ηε ζέα ηνπο 

ηνλ ζαπκαζκό θαη ηελ αλαζηάησζε ζε νιόθιεξε ηε ρώξα
517

. ην ζεκείν απηό ν 

πνηεηήο γίλεηαη απνθαιππηηθόο ζηνλ αλαγλώζηε σο πξνο ηελ πεπνίζεζή ηνπ:  ηα 

ρξπζά θνπξιάθηα –ελ πξνθεηκέλσ
518

– γεληθόηεξα ηα θάιιε, νη όκνξθεο θνπέιεο δελ 

είλαη γηα ην κνλαζηήξη θαη ηελ θαινγεξηθή,  νύηε γηα λα θξύβνληαη ζηα ζθνηεηλά 

θειηά ∙ πξέπεη λα δνπλ ζηνλ θόζκν γηα λα ηηο ραίξνληαη, λα ηηο ζαπκάδνπλ, θαη λα 

ραίξνληαη θη εθείλεο ηε δσή, ηα ληάηα ηνπο, ηελ Αγάπε!   

Αθόκα θη όηαλ ε γπλαίθα δελ είλαη ηόζν λέα, πάιη είλαη ε νκνξθηά ηεο μαθνπζηή: ζαλ 

θη εθείλε όκνξθε «ζηνλ θόζκν δελ εθνύζηε»
519

 ∙ πάιη είλαη «όκνξθε θεξά, γπλαίθα 

δησκαηάξα»
520

.  Δηδηθά  

«...ζα ινπζηεί θαη ρηεληζηεί θαη βάιεη ηα θιαδάηα,  

θάζεηαη ζαλ ηε ξήγηζζα ζην θνύηειν ηζε ηάβιαο...»
521

  

Γηα ηνλ Φξαγθνύιε ην γπλαηθείν θάιινο πεξηθιείεη  ηόζν κεγάιε δύλακε ώζηε 

θαηαιεί θάζηξα, μεζεκειηώλεη πύξγνπο θαη εθπνξζεί απάηεηα θαζηέιηα. Μόλν ε ζέα 

ηεο «αθξάηεο ζαλ ην κήιν» ξεγνζπγαηέξαο είλαη αξθεηή γηα λα θαηαθηήζεη ην 

θάζηξν:  

«ιύλεη ηα καύξα ηδε καιιηά ξαΐδνπλ ηα κπεληέληα,  

βγάλεη ην πέπιν ην ρξπζό, θεξώλνπλε νη βαξδηάλνη,  

δείρλεη ηνλ άζπξν ηδε ιαηκό ζθαξάζνπλ ηα ζεκέιηα,  

η’ αθξάην βπδνρώξηζκα θη όιν ην θάζηξν εζείζηε»
522

.  

 

Καηαζηξνθηθό, όκσο, είλαη ην γπλαηθείν θάιινο ζηελ πεξίπησζε ηεο εθθιεζηάο πνπ, 

ζαλ άιιν γεθύξη ηεο Άξηαο, ρηηδόηαλ ζην πεξηζαιάζζη, θαη θάζε πξσί ραινύζε. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε αηηία είλαη  μαλά «ηνπ πξσηνκάζηνξα ε όκνξθε γπλαίθα» πνπ  

                                                             
514

 Α52, Α41   
515

 "Ζ πξσηνκαδαξίηηζζα", Β94   
516

 "Ζ ιόρε", Β79 
517

 "Ζ παπαδνπνύια", Β117 
518

 ό.π. 
519

 "Ζ ήθαηλα", Α41 
520

 "Ζ δησκαηάξα",Β84 
521

 "Ζ πξσηνθνπξαδάξηζζα", Β120 
522

 "Σν θάζηξν", Β108      
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«...βγάλεη ην ηζεκπέξη ηδε θη νη ζθαισζέο ραινύλε  

αλνίγεη ην δηπόλη ηδε θαη πέθηνπλ νη ζνβάδεο  

δείρλεη ηνλ άζπξν ηδε ιαηκό θαη παίδνπλ ηα ζεκέιηα  

ζεθώλεη ηνλ πνδόγπξν θη ν ζόινο ηζε ξαΐδεη...» 
523

.  

Δίλαη ε πεξίπησζε απηή, όπσο ππνζηεξίδεη ν Μηιη. Παπαδάθεο, πνπ «ε ππεξθπζηθή, 

ε όκνξθε γπλαίθα γίλεηαη πεγή ηνπ θαθνύ, πξόμελνο ζπκθνξώλ» 
524

.  

Καη ζην πνίεκα "Κνξαζνπνύια", επίζεο, ηα πνπιηά πνπ βιέπνπλ ηελ θόξε 

πξνβιέπνπλ όηη ε ππεξβνιηθή νκνξθηά ηεο ζα αλαζηαηώζεη αθόκα θαη ηνλ ηεξνπξγό 

ζηελ εθθιεζηά, πξνθαιώληαο κεγάιε θαηαζηξνθή:   

«...η’ άγην δηζθνπόηεξν κε ηνπ Υξηζηνύ ην αίκα  

ζα πέζεη από ηα ρέξηα ηνπ θαη ζα θαεί ν θόζκνο»
525

. 

 

Σν ππεξβνιηθό γπλαηθείν θάιινο, ινηπόλ, θαηαζηξέθεη ∙ θάπνηε όκσο, ππάξρεη 

πεξίπησζε λα επηθέξεη ηε ζσηεξία.  Ζ ζενκελία πνπ έπιεμε ην ρσξηό, θαη πνπ παξά 

ηηο παξαθιήζεηο ησλ αλζξώπσλ δελ παύεη, κπόξεζε λα ζηακαηήζεη  κόλν κε ην ζαύκα 

πνπ πξνθιήζεθε από ην θάιινο:  

«...θσηίζη’ ε θόξε ηνπ παπά θαη βγαίλεη ζηνλ νμώζηε,  

πιπκέλε κε ξνδόζηακν, κ’ αζόλεξν ινπζκέλε.  

Κη σο ήζπξε ην ζάιη ηδε θαη θάλεθ’ ε ζσξηά ηδε,  

... επηύο εμέθνς’ ν θαηξόο, ην βξνύρνο αλεπάε   

εύδηαζε θη εμαθνύξηαζε θη εμέθεμε ε καδάξα  

θη ε θεξαγηόδα πξόβαιε ζ’ Αλαηνιή θαη Γύζε...»
526

.  

 

Με ηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάδεη ηε γπλαίθα ζηα Γίθνξα ν Φξαγθνύιεο,  εθθξάδεη 

θαηά θύξην ιόγν ζαπκαζκό γηα ηε γπλαηθεία νκνξθηά, πκλώληαο ηελ κε πνηθίινπο 

ηξόπνπο. Πξνζεγγίδεη, γεληθόηεξα, ηε γπλαίθα κε δένο, κε ζεβαζκό θαη ζαπκαζκό 

ηαπηόρξνλα, γηα ηελ πξνθνπή, ηελ εξγαηηθόηεηα, ηε ράξε ηεο, θαζώο θαη ηελ ηδηόηεηα 

πνπ δηαζέηεη λα πξνζζέηεη νκνξθηά θαη  γιύθα ζηε δσή.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη θαη ην άγνπξν θνξάζη αθόκα είλαη αληηθείκελν  ζαπκαζκνύ 

ζε αξθεηά πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο, θαζώο αληηπξνζσπεύεη θη εθείλν ηε γπλαίθα. Γελ 

είλαη ρσξίο ζεκαζία όηη ππήξρε παξάδνζε ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ αγξνηηθώλ θνηλσληώλ 

λα επηδηώθνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θνξηηζηώλ ζε πνιύ λεαξή ειηθία.  Ο πνηεηήο 

ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε ηνπ πξώηκνπ γάκνπ εηδηθά γηα ηηο θνπέιεο ∙ από λσξίο πξέπεη 

λα μεθηλά ε δηαδηθαζία γηα ηελ εύξεζε ελόο λένπ, γεξνύ παιηθαξηνύ, ώζηε «ε θόξε 

αγθάιε λα ραξεί, παηρλίδηα λα ρνξηάζεη...»
527

.  Άιισζηε, ηα εξσηηθά ζθηξηήκαηα ησλ 

θνξηηζηώλ, όπσο παξνπζηάδνληαη εδώ, μεθηλνύλ από λσξίο:   

«...ζηα παξκαθιίθηα ηνπ ζνθά, ηα δώδεθα ζαλ έκπεη,  

αεδόλη γίλεηαη ν ζεβληάο θαη ηε θσιηά ηνπ ρηίδεη...»
528

. 
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 "Ο θηαίρηεο", Β27 
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 Μηιη. Παπαδάθεο , «Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο», ό.π.,ζ.162 (αλαθεξόκελνο ζην πνίεκα Ο 
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 Β25 
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 "Σν πσξηθό", Β136   
528

 "Ζ άγνπξε", Α92 
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Αμίδεη αθόκα λα αλαθεξζεί  ε μερσξηζηή παξνπζία ηεο ρήξαο ζηα πνηήκαηα ∙ ζπρλέο 

είλαη νη  αλαθνξέο, νη νπνίεο άιινηε ηνλίδνπλ ηελ νκνξθηά ηεο θαη ηνλ ζαπκαζκό πνπ 

πξνθαιεί
529

, θάπνηε, δε,  ηε κνλαμηά θαη ηελ εξσηηθή ζηέξεζε πνπ βηώλεη
530

, θαζώο  

θαη ηελ αλάγθε, ζύκθσλα κε ηνλ πνηεηή, λα αλαπιεξσζεί ε έιιεηςε απηή θαη λα 

πάξεη παξεγνξηά 
531

. 

Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ  είλαη ην γεγνλόο όηη ε γπλαίθα, κέζα από ην ζηόκα ελόο 

άληξα πνηεηή,  κε ηξόπν αζπλήζηζην γηα ηελ παξαδνζηαθή πνίεζε, παξνπζηάδεηαη λα 

δηεθδηθεί,  λα εθθξάδεη ηηο επηζπκίεο ηεο ρσξίο αλαζηνιέο, ειεύζεξα θαη κε παξξεζία. 

Ζ βνζθνπνύια ζην βνπλό επάλσ απεπζύλεη ζαξξεηά ηνλ ιόγν ζηνλ θπλεγό, δεηώληαο 

ηνπ, κε ηξόπν αλαγπξηζηηθό, λα γίλεη εθείλε ε πέξδηθα-ζήξακα γηα εθείλνλ ∙ ηνλ 

πξνζθαιεί λα ηε ζπληξνθέςεη ζην κηηάην, εθθξάδνληάο ηνπ ζηε ζπλέρεηα 

απξνθάιππηα, αλ θαη κε αβξόηεηα, ηελ επηζπκία ηεο:  

«...θνληά θνληά λα ζέζνκε, ζαλ ηα θαιά αδεξθάθηα»
532

.  

Αιιά θαη ε λεαξή ρήξα απεπζύλεη ιόγν μεθάζαξα εξσηηθό ζηνλ ξαβδηζηή ηεο:   

«Να ’ρα ηε ράξε λα ’κνπλε ζηε ρέξα ζνπ θαηζνύλα  

λα κε ζπρλνραράιηαδεο νληέ ρηππάο ηζη θιώλνπο...  

θαη λα γξηθώ ηα κπξάηζα ζνπ ζηε κέζε κνπ θαδέλα,  

λα κε κνπζθεύγεη ν ίδξσο ζνπ θη ε βξάζηε ηνπ θνξκηνύ ζνπ,  

πνπ κε παηδεύγεη νιεκεξίο θαη κε ιηγνκαξηάδεη»
533

.  

Από ηηο ηξεηο όκνξθεο αδεξθέο πνπ θνπβεληηάδνπλ γηα ηελ παληξεηά ηνπο, ε ηξίηε, «ε 

βεξγνιπγεξή κε ηα πεξίζζα θάιιε», παίξλνληαο ηνλ ιόγν ζε πξώην πξόζσπν, ηνικά 

λα εμνκνινγεζεί θαη λα εθθξάζεη  ηελ εξσηηθή ζηέξεζε ιόγσ ηνπ γάκνπ ηεο κε ηνλ 

παπά
534

. ηελ ίδηα εμνκνιόγεζε πξνβαίλεη θαη ε γεκηηδίλα,  παξνπζηάδνληαο ην δηθό 

ηεο δξάκα, επίζεο ζε πξώην πξόζσπν :  

«ε κέξα κε θαηαπνλά, ε λύρηα κε παηδεύγεη  

θαη βάλεη ν λνπο πιαλέκαηα θη όλεηξα θέξλεη ν ύπλνο...»
535

.  

Παξόκνηα ηόικε δεηθλύεη θαη ε κηθξνπαληξεκέλε
536

 ∙ εδώ δελ έρνπκε ηελ έθθξαζε 

ηεο επηζπκίαο ηνπ έξσηα, αιιά ηε δηεθδίθεζή ηνπ θαη, πξνρσξώληαο έλα βήκα πην 

πέξα, παξαηεξνύκε ηελ πινπνίεζε κηαο πξάμεο δηθαίσζεο, θαηά θάπνην ηξόπν, γηα 

εθείλε. ε άιιε πεξίπησζε παξνπζηάδεηαη ε γπλαίθα λα κελ ηνικά λα πξνρσξήζεη ζε 

δηεθδίθεζε ∙ είλαη ε θαιόγξηα πνπ επηιέγεη ηελ παζεηηθή ζηάζε, θαζώο δελ ππάξρεη 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο  γηα απειεπζέξσζε:  

«...πηάλεη ηε παξάπνλν θαη θιαίεη θαη δελ αξλεύγεη...»
537

,   

ζε αληίζεζε κε ηνλ άληξα  ηεο ίδηαο πεξίπησζεο, ηνλ θαιόγεξν
538

,  πνπ ηνικάεη λα 

επηιέμεη ηνλ έξσηα. 

                                                             
529

 "Ζ Αλεγλώζηαηλα", Α52 
530

 "Παξαιιαγή", Β57, θαη "Οη ηξεηο όκνξθεο",Β118 
531

 Β44,Β99 
532

 "Ο Κσζηαληήο", Α78   
533

 "Σνπ ξαβδηζηή", Α51 
534

 "Σζε παπαδηάο", Α20   
535

 "Ζ γεκηηδίλα", Β36 
536

 "Ο θπλεγάξεο", Β39 
537

 "Ζ θαινγξά", Α73. Ο Μηιη. Παπαδάθεο αλαθέξεη εδώ όηη ε θαιόγξηα είλαη «ζέκα ρξόλνπ λα 

κπνξέζεη λα γθξεκίζεη ηα ηείρε» («Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο»,ό.π.,ζ.160).    
538

 "Ληγνςπρηά", Α55 
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Ζ ζεκαηηθή ηεο ραξάο ζηα Δίυορα 

Έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθό ζηα πνηήκαηα ησλ Γίθνξσλ είλαη όηη όινη νη 

πξσηαγσληζηέο ηνπο, πιήζνο απιντθώλ, θαζεκεξηλώλ αλζξώπσλ ηεο ππαίζξνπ, 

εκθαλίδνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ εζηκηθνύ βίνπ ηεο ππαίζξνπ, από 

ηηο νπνίεο σο θύξην ζηνηρείν πξνβάιινληαη νη ενξηέο ζηνλ θύθιν ηνπ ρξόλνπ.   

ηα πεξηζζόηεξα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο γίλνληαη αλαθνξέο ζηηο γηνξηέο, ζηα 

ρνξνζηάζηα, ζηα δεύθηα θαη ζηα δνπκπνύρηα ∙ γηα ηνλ πνηεηή, ε αξγία- ε ζθόιε «είλαη 

ε επθαηξία ησλ αλζξώπσλ ηνπ κόρζνπ γηα αλάπαπζε θαη γηνξηάζη, γηα λα 

ιεζκνλεζνύλ ηα βάζαλα θαη ν θάκαηνο ηεο θαζεκεξηλήο βηνπάιεο» 
539

. Από θάζε κηα 

ηέηνηα ζπιινγηθή εθδήισζε,  ζπλδεδεκέλε κε ηα έζηκα θαη ηηο παξαδόζεηο ηεο 

θξεηηθήο θνηλσλίαο, πξνβάιιεη ε εόξηηνο ραξά, ε νπνία παξνπζηάδεηαη αμερώξηζηα 

δεκέλε κε ηε βαζηά ραξά ηεο δσήο λα ελώλεη ηνπο αλζξώπνπο ∙ όιε ε θνηλόηεηα 

«νκάδη ζηελ θνηλή ηξάπεδα», όπνπ παζίραξνη, «πίλνπλ ην γιπθό θξαζί ηεο γηνξηήο, 

ηεο ραξάο», ησλ ληάησλ θαη ηεο δσήο
540

. 

Ο πνηεηήο κέζα ζηα Γίθνξα, «σο θπξίαξρε θαη θηλεηνπνηό δύλακε» γηα ηνλ άλζξσπν, 

πξνθξίλεη ηε ραξά ∙ ην ηνλίδεη απηό  ζε θάζε επθαηξία θαη ην αλαδεηθλύεη «σο ηξόπν 

δσήο πνπ αμίδεη λα επηιέμεη θάπνηνο γηα λα δήζεη ην ζύληνκν δηάζηεκα πνπ ηνπ 

αλαινγεί»
 541

.     

Γηα ηνλ πνηεηή θάζε γηνξηή είλαη κηα επθαηξία γηα ραξά.  Ηδηαίηεξα ηα Λακπξόζθνια ∙ 

«...πνπ ’ρνπλε γιέληηα ζηα ρσξηά, δνπκπνύρηα ζηα κεηόρηα,  

γιέληηα ζηα πεηξνθάιπβα, θη όπνπ ’λαη δπν ζεΐξη» 
542

  

Καη ε θύζε αθόκα ζπκκεηέρεη ζηε ραξά ηεο γηνξηήο:  

 «..κέζα ζηε δόμα ηζε Λακπξήο θαη ην Υξηζηόο Αλέζηε,  

κεο ζηελ επδηά, ζηελ μαζηεξηά, ζη’ άζε θαη ζηα ινπινύδηα  

ζηα ρειηδόληα, ζηζη θσιηέο, ζηζη ιύξεο, ζηα θνπδνύληα,  

κέζα ζηελ αιιαμνθαηξηά, ζη’ άξλεκα ησλ αλέκσ’...» 
543

.  

Καη ν άλζξσπνο ζπκκεηέρεη, αζθαιώο, αθνύ «άλζξσπνο θαη θπζηθόο θόζκνο 

ζπλενξηάδνπλ... ζην κεγάιν παλεγύξη ηεο θνηλήο ραξάο»
544

: κε ηνπο ρνξνύο, «πνπ 

ζηέλνπλ νη ληεο κε ηνπο ιεβέληεο», θαη κάιηζηα «ζε ηξεηο δίπιεο» , κε ηα 

                                                             
539

 (Από άξζξν ηεο γξάθνπζαο) Μαξία Εσγξαθάθε-ππξηδάθε, «Ζ εόξηηνο ραξά: δεύθηα θαη 

δνπκπνύρηα ζην πνηεηηθό έξγν ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε», ζ.40-44,πεξηνδηθό Άγθπξα Διπίδνο, δηκεληαία 

έθδνζε Ηεξάο Μεηξόπνιεο Ηεξαπύηλεο θαη εηείαο, ηρ.61,Μάξηηνο-Απξίιηνο 2011,ζ.41. Καη ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-

55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-

%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-

6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-

%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-

%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152 
540

 Εσγξαθάθε, ό.π.,ζ.40 
541

 Εσγξαθάθε, ό.π.   
542

 "Ζ πξνζεπρή κνπ", Β20  
543

 "Σνπ Υάξνπ",Β134 
544

 Εσγξαθάθε, ό.π., ζ.44 

http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
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αζπξνθνξέκαηα ησλ λέσλ θαη κε ηα κπνιηάζκαηα ηεο αγάπεο αλάκεζά ηνπο, κε ηηο 

ζηξσκέλεο ηάβιεο,  γεκάηεο κε ηα αγαζά ησλ θόπσλ ηνπο
545

.  

ην πιαίζην απηό, ν πνηεηήο ληώζεη ηελ αλάγθε λα δνμάζεη εθ βάζνπο θαξδίαο ηνλ 

Θεό, πνπ έθακε  

«...η’ αγηνκήζα,  

ιακπξέο θαη Φσηνθάιαληα θαη Κπξηαθνζθνιάδεο,  

λα ηζη μαξγηνύλ νη ρσξηαλνί θαη λα ηζη ιεηηξνπγνύλε. [...]  

...λα ηξώλε θαη λα πίλνπλε, λα ιηαλνηξαγνπδνύλε.  

Κη νη ληνη λα πηάλνπ’  ζην ρνξό ζηζη δξνζεξνύο δξπγηάδεο,  

ηζη θόπνπο θαη ηα βάζαλα νύινη ληνπο λα μερλνύλε»
546

.    

Ζ γηνξηή, ε εόξηηνο ραξά είλαη δεηνύκελν γηα ηνλ πνηεηή: 

«ιπξάξεδεο λα θάζνπληαη ζα βάισ θαη ιαγνύηα,  

ζθνπνύο ηζ’ αγάπεο, ηζ’ εξσηηάο λα παίδνπ’ θάζα κέξα,  

ηα ληόηα ληνπο λα ραίξνπληαη θαη ηνλ απάλσ θόζκν»
547

.   

Γηνξηή, ληάηα, Αγάπε: ε ραξά ηεο δσήο εκπεξηέρεηαη ζπκππθλσκέλε κέζα ζε απηό ην 

ηξίπηπρν.   

Γηαπηζηώλνπκε από ηα παξαπάλσ όηη, ζηα Γίθνξα νη γηνξηέο ηνπ εηήζηνπ θύθινπ 

πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρεη ζηηο θνηλέο ζπλαζξνίζεηο, 

θαηά ηηο νπνίεο «ζπλενξηάδεη όιε ε θνηλόηεηα». Γλσξίδνπκε όηη ν πνηεηήο, θαζ’ όιν 

ηνλ βίν ηνπ, ππήξμε επιαβηθόο ηεξεηήο ησλ ενξηαζηηθώλ εζίκσλ ηεο Κξήηεο θαη ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ παξαδόζεσλ. ληαο, κάιηζηα, ραξαθηήξαο εύραξηο, πεηξαθηηθόο θαη 

εύζπκνο, ξέθηεο ηνπ γιεληηνύ θαη ηεο παξέαο, κέζα από ηνπο ζηίρνπο ηνπ επηιέγεη λα 

εηθνλνγξαθήζεη έλαλ ηέηνην θόζκν ραξάο. Ο Φξαγθνύιεο, ζαλ άιινο 

Παπαδηακάληεο, επηζπκεί -θαη ην πξαγκαηνπνηεί- λα κελ παύζεη πνηέ κέζα από ηα 

πνηεηηθά έξγα ηνπ «λα δσγξαθεί κεηά ζηνξγήο ηα γλήζηα ειιεληθά έζε», θαη 

ηδηαηηέξσο  ηνπ ηόπνπ ηνπ, ηεο Κξήηεο, θαη ηνπ ιανύ ηεο:   

 

«ηελ Σνπξισηή ’ρνπλε ρνξό, ζηε θάθα παλεγύξη,  

ζηε Λάζηξν ιπξνληάνπια, δνπκπνύρη ζηα Μεηόρηα,  

μσ θαη Μέζα Μνπιηαλά ηξύγν θαη παηεηήξηα»
548

. 

 

Θάλαηνο 

Ζ (δεκνηηθή) πνίεζε πνπ έρεη σο ζέκα ηεο «ηελ απώιεηα ηεο δσήο», έρεη ην 

ραξαθηεξηζηηθό λα θηάλεη ζε ύςε κεγάια, «πνπ κόλν ε κεγάιε πνίεζε ησλ αηώλσλ 

έρεη θηάζεη»
549

.  ηνλ αληίπνδα ηεο πξνεγνύκελεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ησλ Γίθνξσλ 

πνπ παξνπζηάζακε, βξίζθνληαη ηα πνηήκαηα ηνπ Θαλάηνπ ∙ ν Υάξνο, ν ζάλαηνο θαη ν 

Κάησ Κόζκνο απαζρνιεί πνιύ ηνλ πνηεηή θαη είλαη εληππσζηαθό ζε πόζα πνιιά 

πνηήκαηα απνηειεί ηελ θύξηα ζεκαηηθή.  

                                                             
545

 Εσγξαθάθε, ό.π.,ζ.44   
546

 "Γόμα ζηε ράξε νπ", Β111 
547

 "Σν ρνξνζηάζη", Β56 
548

 "ηεηαθό", Β128 
549

 Υξ. Μαιεβίηζεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη σο πεξηερόκελν ηεο ζπλεηδήζεσο ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ, εθδ. 

Δπζύλε-Αλαιόγην β΄, Αζήλα 1999,  ζ.107 
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Ο ηξόπνο πνπ παξνπζηάδεηαη ν Υάξνο ζηα Γίθνξα δε δηαθέξεη από εθείλνλ ηνπ 

δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, όπνπ  πιένλ «δελ είλαη ηώξα  ςπρνπνκπόο... αλαιακβάλεη ν 

ίδηνο ηελ επζύλε ηνπ ζαλάηνπ, είλαη ν θνληάο»
550

. Δίλαη θη εδώ ν κέγαο Κπλεγόο, ν 

πξώηνο μακσηήο :  

«Πνιινί παηγληώηεο βξίζθνπληαη θαη ζη’ άξκαηα ηερλίηεο...  

Μα ζαλ ην Υάξν μακσηήο ζηνλ θόζκν δελ εθάλε...»
551

.  

Δίλαη ν Γηαγνπκηζηήο, πνπ παίξλεη   

«... αγηνκεζάξεδεο ζην θέθη λησο απάλσ,  

...ζπλσξόγακπξνπο ’πνθάησ από ην θιήκα 

...θόξεο ζηνλ αξξαβώλα λησο, ληνπο ζην ινγόζηεκά λησο»
552

 ∙   

Σν θνύξζνο θαη ην δηάγνπκν είλαη ε αμεπέξαζηε ηέρλε ηνπ Υάξνπ, όπσο νκνινγεί ν 

ίδηνο:  

«...νπδ’ άιιε ηέρλελ έκαζα θαη κηα κόλν θαηέρσ:  

Να δηαγνπκίδσ ηα ρσξηά, ηε ρώξα λα θνπξζεύγσ»
553

.  

ην δεκνηηθό ηξαγνύδη «ε κνξθή ηνπ ( Υάξνπ) παξαζηαίλεηαη κε ηξόπνπο 

ξεαιηζηηθνύο» ∙ κηα ζθελή θαζεκεξηλόηεηαο, απ’ όπνπ απνπζηάδεη θάζε κεηαθπζηθή, 

κηα εηθόλα πνπ «πεγάδεη άκεζα από ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα»
554

. Έηζη θαη 

ζηνλ Φξαγθνύιε βιέπνπκε κηα πξαγκαηηθή εηθόλα, κε ηνλ Υάξν ηνλ δηαγνπκηζηή λα 

ζέξλεη πίζσ ηνπ θνπάδη από παηδηά, κσξά, πνπ  

«...ζαλ η’ αξληά ηνπ καραηξηνύ ζηε ζηξάηα μσιαιεί ηα...[...]  

Εεηνύλε ηζη καλάδεο ησο θαη θιαίλε, δελ η’ αξλεύγεη..»
555

.  

Πξσηόηππε πνηεηηθή παξνπζίαζε, αιιά είλαη ηαπηόρξνλα θαη κηα εηθόλα ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο ∙ ην ίδην θαη ε επόκελε ζθελή ηνπ ίδηνπ πνηήκαηνο, ε εηθόλα ηεο 

κάλαο πνπ δεηά λα πξνκεζεύζεη ην παηδί ηεο κε ηα απαξαίηεηα εθόδηα ηνπ πιηθνύ 

βίνπ, πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αρξείαζηα ζην ηαμίδη ηνπ Άδε: έλα βνπξγηάιη 

κε θαγώζηκα, «κηα ιαήλα κε λεξό θη έλα θηαζέ κε κέιη», θαη ηε ληάζθα ηνπ.   Κη άιιε 

αθόκα εηθόλα, όκνηα:  

«..αξπάο βνζθνύο κε ην ξαβδί, ςπθάξνπο κε ηε ζίγια  

δεπγάδεο θαη λνηθνθπξνύο κε ηα δπγάιεηξά λησο»
556

.  

Άξπαγαο, ζθιεξόο θαη αλειέεηνο θνπξζάξνο ν Υάξνο. Μα είλαη επηπιένλ θαη 

κπακπέζεο, αθνύ αξπάδεη ηνπο αλζξώπνπο ζαλ είλαη μαξκάησηνη
557

, ζαλ είλαη 

αμέγληνη, ζην δεύθη, ζηνπ ρνξνύ ηελ όξηζα ∙ απηό είλαη ην καύξν αληέηη ηνπ
558

. Ζ 

αλέληηκε πάιε ηνπ Υάξνπ δελ εθπιήζζεη, αθνύ κόλν έηζη θαηαθέξλεη λα ληθήζεη ηνπο 

αληξεησκέλνπο:
559

 κε θόκπν, ή  κε ρσζά
560

. Ο άλζξσπνο θξαηά άθνβε ζηάζε 

                                                             
550

 Αιέμεο Πνιίηεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, ό.π., ζ.48 
551

 "Ο θπλεγόο", Β135 
552

 "Γηαγνπκηζηήο", Β119 
553

 ό.π. (Καη ζην "Ρηδίηηθν", Β52, ε ίδηα εηθόλα ηνπ θνύξζνπο θαη ηεο αξπαγήο)  
554

 Αιέμεο Πνιίηεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη,ό.π.,ζ.48-49 
555

 "Σν παηδνκάδσκα",Β29 
556

 "Ρηδίηηθν", Β52 
557

 "Νεθξηθό", Α26 
558

 "Σν κήλπκα", Β92 
559

 Σν αλαθέξεη ν Μηιη. Παπαδάθεο, «Κνηλνί ηόπνη»,ό.π.,ζ.107     
560

 Β92 
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απέλαληη ζε απηή ηελ κπακπεζηά ηνπ Υάξνπ θαη ηνλ αληξνθαιεί, ζηέιλνληάο ηνπ 

κήλπκα :   

«...παξαγγέξλσ ζνπ, κελ έξζεηο ζαλ ηνλ ινύπε,  

ρινπθηά θαη κε ηξατηνξηά, κόλν  ζαλ άληξαο έια,  

κέζε κε κέζε, ζα ζεξηά, ζα δξάθνη λα πηαζηνύκε...»
561

.  

Πξνηάζζεηαη ινηπόλ, «ε αληξίθηα ζηάζε θαη ζσξεηά ηνπ Υάξνπ»
562

. ρη κόλν απηό, 

αιιά,  αθνύ ν πνηεηηθόο ήξσαο αληξνθαιεί ηνλ Υάξν λα πηαζηνύλε ζε κνλνκαρία, 

ζαλ άληξεο, ηνπ ιέεη ην θνξπθαίν:  «θη α’ κε ληθήζεηο πάξε κε..»  

Ζ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξώπνπ ζηελ πην πςειή  έθθξαζή ηεο:  

«κα θάηερε απάιεπην, κνπηή πσο δε κε παίξλεηο...»
563

.  

 

Ο αγώλαο ηνπ αλζξώπνπ λα μεθύγεη από ηνλ Υάξν, είλαη αέλανο θαη πεηζκώδεο ∙ 

γλσξίδεη πνιύ θαιά  -θαη κε όιεο απηέο ηηο εηθόλεο ζηα Γίθνξα απηό γίλεηαη αθόκα 

πεξηζζόηεξν αληηιεπηό-  όηη  

«Ο πνζακόο είλαη πξηθύο, ν Υάξνο είλαη καύξνο...»
564

, θη όηη έρεη  

«..ην καύξν ρώκα ζηελαγκνύο θη άρη βαξύ ην κλήκα».  

Δθεί «...δελ έρεη ζθόιεο θαη ραξέο, δελ έρεη παλεγύξηα...»
565

.  

Ο πνηεηήο κε ξεαιηζκό μεδηπιώλεη όιε ηε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ζαλάηνπ: 

θαλείο δε ζα μεθύγεη από ηνλ Άδε ηνλ αρόξηαγν, όπνπ όινη αδηαθξίησο, βξίζθνληαη 

ζηελ ίδηα νηθηξή κνίξα
566

.  

Χο εθ ηνύηνπ, ν άλζξσπνο επηζπκεί κε θάζε ηξόπν λα απαιύλεη ηνλ αλαπόθεπθην 

πόλν ηνπ ζαλάηνπ, όηαλ θηάζεη ε ώξα ηνπ ∙ γη’ απηό αθήλεη παξαγγειηέο ζηνπο δηθνύο 

ηνπ λα θάλνπλ ηελ αλαρώξεζή ηνπ πην όκνξθε, παξεγνξεηηθή. Ζ ιπγεξή πνπ κηζεύεη 

γηα ηνλ Άδε, θαη ν κνλαρνγηόο πνπ ςπρνκαρεί, αθήλνπλ παξαγγειηέο γηα λα 

θπηεπηνύλ ζην κλήκα ηνπο θπηά: ξνδαξηά θαη δεληξνιίβαλν ε θνπέια, θαξπδηά ν 

ληνο. ύκβνια νκνξθηάο, αγάπεο, αιιά θαη αθνξκή γηα  

«...λα ’ξρνπληαη νη ληεο λα θόβγνπλε λα βάλνπλε ζην κπέηε  

λα ηα ζπρλνκπξίδνπληαη θαη λα κ’ αλεζηνξνύληαη»
567

,  

θαη αθόκα γηα «..λα ζηειηώλνπλ θαη ρνξό ηα ληειηθαληδάθηα,  

λα ηξαγνπδνύλ νη ιεύηεξνη λα ιέλε καληηλάδεο»
568

.   

Καη νη κεγαιύηεξνη πνπ αλαρσξνύλ γηα ηνλ Άδε (ν γέξν ραΐλεο, ν γέξν-ήθαθαο, ν 

Μηρειήο, ν πξσηνδεπγνιάηεο, ν ρηιηαγξηκνιόγνο), αθήλνπλ επίζεο παξαγγειηά ηηο 

επηζπκίεο ηνπο. Εεηνύλ:  

«...λα ζθάςεηε ην κλήκα κνπ ζην μέθνξθν ηζε κάληξαο,  

λα ’ρσ ηνλ ήιην θνύηειν, θαξθίρηε ην θεγγάξη...  

Κη αθήζεηε αλεηνιηθά πόξηα θαη παξαζύξη...»
569

 .  

                                                             
561

 "Σν Μήλπκα", Β92 
562

 Μηιη. Παπαδάθε, «Κνηλνί ηόπνη»,ό.π.,ζ. 108     
563

 "Σν κήλπκα", Β92 
564

 "Άλνημε θαηξνύ"Β82 
565

 "Πσο δηάδνπλε ζηνλ Άδε",Β87 
566

 Σν καληάην", Β96 
567

 Α62 
568

 Α71 
569

 "Ο γέξν-ήθαθαο", Α60 
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«Να πάηε λα κε ζάςεηε ςειά ζη’ αόξη απάλσ... [...] 

Γεληξά λα κνπ θπηέςεηε ζην κλήκα γύξνπ-γύξνπ...»
570

,  

«...δεληξά θπηέςεηε ζην κλήκα γύξνπ γύξνπ  

θαη θνπηζνπλάξη λα ρηππά λα ’ξρνπληαη ηα πνπιάθηα...» 
571

. 

Δπηζπκία ηνπο είλαη λα κπνξνύλ λα "βιέπνπλ" θαη κεηά ζάλαην ηα αγαπεκέλα κέξε 

πνπ έδεζαλ. Να "παξακείλνπλ" ζηνλ επάλσ θόζκν, λα ζπλερίζνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν 

ηε δσή ηνπο. 

Τπάξρνπλ θη εθείλνη πνπ δεηνύλ λα κπνπλ καδί ηνπο ζηνλ ηάθν ηα ζύλεξγα ηεο 

δνπιεηάο ηνπο: ν δεπγάο επηζπκεί  

«...ηζε ηέρλεο κνπ ηα ζύλεξγα κόλν θαη ηνπ ξεζπέξε.  

Αιέηξη, δεύιεο θαη δπγό, ...βνιίζηξη γηα η’ αιώλη...  

Να ζθάθησ θαη λα θαιινπξγώ, λα ζπέξλσ, λα ζεξίδσ  

θαη λα θπηεύσ...  

ηελ θάησ γεο ηελ άξαριε, παξάδεηζν λα θάκσ »
572

.  

 Ο θπλεγόο δεηάεη  

«Σν δξακηζίδε κνπ ηζηθηέ κε η’ αξγπξό θνληάθη  

...ζην κλήκα λα κνπ βάιεηε λα θπλεγώ ζηνλ άδε»
573

. 

 Απώηεξνο ζθνπόο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ζύλεξγα ηεο δνπιεηάο, γηα δηηηό 

ιόγν: είηε γηα λα αλαηξεζεί ε αζρήκηα ηνπ θάησ θόζκνπ, είηε  γηα ζπλέρηζε ηνπ ίδηνπ 

ηξόπνπ ηεο πξόηεξεο δσήο ηνπο θαη ζηνλ Άδε.  

Πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ όηη νη παξαγγειίεο ησλ πνηεηηθώλ πξνζώπσλ είλαη έλαο 

έκκεζνο ηξόπνο γηα λα δεισζεί ε επηζπκία ζπλέρηζεο ηεο δσήο θαη κεηά ηνλ ζάλαην ∙  

αγξόηεο, βνζθνί ή θπλεγνί, όκνηα ζα ζπλερίζνπλ θαη ζηνλ Κάησ θόζκν, επηηειώληαο 

ηηο εξγαζίεο πνπ είραλ όηαλ δνύζαλ ζηνλ θόζκν.  Με ηα κλήκαηα ζηα ςειά ζεκεία, 

αιιά θαη κε ηα θπηά πνπ δεηνύλ γύξσ ηνπο, ππνδειώλεηαη ε αίζζεζε όηη θαη κεηά 

ζάλαηνλ ζα έρεη ν άλζξσπνο ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηε δσή, όπσο θαη πξώηα: 

λα βηγιίδεη, λα αθνύεη ηελ αλάζα ησλ νδώλ, λα  βιέπεη ηα «δεπγάξηα ηα πνπιάθηα», λα 

αθνύεη ηζη κπαινηηέο. Ο λένο κάιηζηα παξνπζηάδεηαη λα ζπκκεηέρεη ζαλ δσληαλόο, 

ζηνλ ρνξό θάησ από ηελ θαξπδηά:  

«Καη ζα ρνξεύγ’ ε γη-αγαπώ παξάκεξα ζα ζηέθσ  

γηα λα ζσξώ ην δάιν ηδε...» 
574

  ∙ κηα κεηαζαλάηηα δσή όκνηα κε ηελ πξνηέξα. 

Γηαθεξύζζεηαη κε ηνλ ηξόπν απηό ε επηζπκία θαη ε αγάπε ηεο δσήο, ε άξλεζε θαη 

αλαίξεζε ηνπ ζαλάηνπ κε θάζε ηξόπν: αθόκα θαη κε ην λα πξνζπαζήζεη ν άλζξσπνο 

πνπ πάεη ζηνλ Άδε λα ηνλ κεηαηξέςεη ζε παξάδεηζν. «Ζ δίςα γηα δσή-έξσηαο 

ζθνδξόο, γελλά ζηνλ άλζξσπν ηελ αθιόλεηε πίζηε ζηε ζπλέρηζε ηεο δσήο κεηά 

ζάλαην», ππνζηεξίδεη θαη ν Μηιη. Παπαδάθεο
575

.  

 

                                                             
570

 "Μηρειήο", Α81 
571

 "Ο Γέξν ραΐλεο", Β122 
572

 "Ο πξσηνδεπγνιάηεο", Β130    
573

 "Ο ρηιηαγξηκνιόγνο", Β40 
574

 "Ζ θαξπδηά", Α71 
575

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο»,ό.π.,ζ.164 
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Δίλαη θη απηή κηα παξακπζία απέλαληη ζηνλ ζθιεξό λόκν ηνπ ζαλάηνπ. Μα ν πνηεηήο 

δελ επηζπκεί κόλν λα παξεγνξήζεη, αιιά θπξίσο λα απνηξέςεη ηε θνβεξή απηή 

θαηάιεμε ηνπ αλζξώπνπ. Θεσξεί όηη ε πην ζθιεξή πξάμε  ηνπ Υάξνπ,  ε κεγαιύηεξε 

πίθξα πνπ ζα κπνξνύζε λα δώζεη ζηνλ άλζξσπν είλαη όηαλ έξρεηαη ηελ άλνημε λα ηνπ 

ζηεξήζεη ηε δσή. Απηόο ν πόλνο γηα ηνλ πνηεηή είλαη αβάζηαρηνο θαη πξνζπαζεί κε 

θάζε ηξόπν λα απνηξέςεη ην αλόζην έξγν ηνπ Θαλάηνπ.  Απεπζύλεη πξνζεπρή θαη 

αίηεκα πξνο ζηνλ Θεό:  

«...ζθόιε γή Λακπξή κε κε πνζάλεηο, Θε κνπ,  

πνπ ’ρνπλε δεύθηα ζηα ρσξηά, δνπκπνύρηα ζηα κεηόρηα...»
576

   

«ηε γεο ζαλ έξζεη εηζά θαηξόο Θε κνπ θη απάθνπζέ κνπ,  

ν Υάξνο λα θαηαιαγηά, κλήκα λα κελ αλνίγεη...  

θη όινη νη γη-αζξώπνη γειαζηνί θη αζπξνθνπληαιιακέλνη  

θη απξίθαηνη λα ραίξνπληαη ηνλ θόζκν ηνλ απάλσ»
577

.  

Ο πνηεηήο δε δηζηάδεη λα απεπζύλεη αίηεκα θαη ζηνλ ίδην ηνλ Υάξν:  

«Υάξε, κελ έξρεζαη Άλνημε ςπρέο λα πεξκαδώλεηο,  

κέζα ζηε δόμα ηζε Λακπξήο θαη ην Υξηζηόο Αλέζηε  

κεο ζηελ επδηά, ζηελ μαζηεξηά, ζη’ άζε θαη ζηα ινπινύδηα...»
578

.  

Παξνπζηάδεη αθόκα θαη ηελ ίδηα ηε κάλα ηνπ Υάξνπ λα κεζνιαβεί ζηνλ γην ηεο, λα 

ηνλ παξαθαιεί λα δείμεη έιενο:  

«Μελ παίξλεηο άλνημε ςπρέο, πνπ λα ’ρεηο ηελ επθή κνπ,  

πνπ ινπινπδίδνπλ ηα θιαδηά θαη ηα δεληξά θαξπίδνπλ... 
579

.   

Σν αίηεκα απηό ηνπ πνηεηή επαλέξρεηαη δηαξθώο ∙ παξά ηνλ παξαθιεηηθό θαη αβξό 

ηόλν ηνπ θαη ην γεκάην αμηνπξέπεηα ύθνο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη επηηαθηηθό. 

Μέζα από απηό πξνβάιιεη ηελ άπνςε ηνπ, όηη ζηελ σξαηόηεξε επνρή, ηελ άλνημε, 

πνπ είλαη γεκάηε δσή, θάιινο θαη έξσηα, νη άλζξσπνη πξέπεη λα απνιακβάλνπλ ηηο 

ραξέο ηνπ πάλσ θόζκνπ, λα  ραίξνληαη κε όιεο ηνπο ηηο αηζζήζεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην παλεγύξη ηεο δσήο:  

«Σα κάηηα λα ρνξηάζνπλε, ηα ρείιε λα γεπηνύλε  

ηνπ ςεύηε θόζκνπ ηηο ραξέο π’ αγύξηζηεο κηζεύγνπλ  

ζαλ ην γιπθόηαη’ όλεηξν πνπ ζαλ μππλάο ην ράλεηο!»
580

.  

Γηα ηνλ Φξαγθνύιε, ν θόζκνο απηόο είλαη όιν νκνξθηά θαη ραξέο  ∙  «ν θόζκνο είλαη 

ε σξαηόηεο», θαη εθείλνο, όπσο θάλεη θαη ε δεκνηηθή πνίεζε, «ηδαληθνπνηεί ηνλ 

θόζκν απηόλ»
581

.  

Δπηπιένλ, θάλεη όηη κπνξεί, εθεπξίζθεη ηξόπνπο γηα λα πξνζπαζήζεη λα αλαηξέζεη ηνλ 

ζάλαην ∙  γηαηί γηα ηνλ άλζξσπν, ζύκθσλα κε  ηελ αξραηνειιεληθή αληίιεςε «ύςηζηε 

αμία ...ήηαλε ην λα ππάξρεη ζ’ απηόλ ηνλ θόζκν»
582

.  Παξαθαινύλ νη θαηαδηθαζκέλνη 

ηνλ Υάξν λα ηνπο δώζεη ηελ άδεηα ηεο επηζηξνθήο ζηνλ πάλσ θόζκν, έζησ θαη γηα 

ιίγν :  

                                                             
576

 "Πξνζεπρή", Β20, 
577

 "Άλνημε θαηξνύ", Β82   
578

 "Σνπ Υάξνπ", Β134     
579

 "Σνπ Υάξνπ ε κάλα", Α66 
580

 "Σ’ όλεηξν", Β32 
581

 Υξ. Μαιεβίηζεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη σο πεξηερόκελν, ό.π, ζ.97  
582

 Υξ. Μαιεβίηζεο,, ό.π. 
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«...εδά πνπ ’λαη ιακπξόζθνια, ηώξα πνπ κπαίλεη ν Μάεο  

θη έρνπλε ζηα βνπλά θνπξέο, ζηζη θάκπνπο παλεγύξηα...  

[...]  

Να δνπλ ηα κάηηα πάιη θσο, ιύξα λα μαλαθνύζσ  

ηξαγνύδηα, γέιηα θη εκηιηέο σο ηα γξηθνύζα πξώηαο...»
583

.  

Σν κηθξό παιηθαξάθη παίξλεη άδεηα θαη αλεβαίλεη ζηνλ απάλσ θόζκν  

«...Άγνπζην κήλα,  

πνπ ’λ’ ηα ζηαθύιηα θόθθηλα θη νη θνπειηέο ζη’ ακπέιηα  

θαη ηξαγνπδνύλ θαη θόβγνπλε, ζα λα ’ρνπλ παλεγύξη,  

ζα λα ’ρνπλ ςίθη θαη ραξέο...»
584

.  

Ο πόζνο ηεο δσήο κέζα από ηα πνηήκαηα απηά αλαδύεηαη επηηαθηηθόο, πάληα 

ζπλδεδεκέλνο κε ηε γηνξηή, ην παλεγύξη, ηελ νκνξθηά ηεο θύζεο. 

Γηα ηνλ Φξαγθνύιε ππάξρεη θαη άιινο ηξόπνο ππέξβαζεο ηνπ ζαλάηνπ ∙ ε αληξεία 

έρεη ηνλ πξώην ιόγν εδώ, ράξε ζηελ νπνία απνηνικάηαη  ε θάζνδνο ηνπ παιηθαξηνύ 

ζηνλ Άδε, θαηά ηνλ ηξόπν ηνπ ξηδίηηθνπ
585

, αιιά θαη ηνπ νκεξηθνύ κνηίβνπ, γηα λα 

θέξεη εθείλνο πίζσ ηελ Αθξηβή, ηελ αγαπεκέλε ηνπ
586

. Τπάξρεη αθόκα, θη έλαο 

άγνπξνο,  πνπ ιακβάλεη κηα κπζηεξηώδε βνπιή  

«...λα θαηεβεί ηνλ άδε,  

λα παίμεη κηα ηνπ Υάξνληα, η’ αλάζηξνπθα λα πέζεη  

θαη λα ηνπ πάξεη ηα θιεηδηά λα δηπινμεθιεηδώζεη  

ηνπ θάησ θόζκνπ ηα θειιηά λα κπεη λα δηαγνπκίζεη!»
587

. 

 Ζ παλίζρπξε επηζπκία γηα δσή θηλεηνπνηεί ηνλ αληξεησκέλν λα θαηεβεί ζηνλ Άδε, λα 

ηνλ δηαγνπκίζεη θαη λα ληθήζεη ηνλ Υάξν. Δδώ, όκσο, είλαη ε πεξίπησζε πνπ, όηαλ «ν 

άλζξσπνο αξλείηαη ηνλ ζάλαην θαη αλακεηξηέηαη κε ηνλ Υάξν, δηαπξάηηεη "ύβξηλ" 

απέλαληη ζηελ ηάμε ηνπ θόζκνπ θαη πξνθαιεί ηελ ηηκσξία ηνπ»
588

. Χζηόζν, ζηα 

πνηήκαηα απηά ηνπ Φξαγθνύιε ηηκσξία δελ επέξρεηαη, επεηδή ε ηειηθή έθβαζε ηεο 

θαζόδνπ δε γίλεηαη γλσζηή, θη επεηδή θάηη ηέηνην ζα απνηεινύζε απην-αλαίξεζε ηνπ 

πνηεηή.  

κσο κπνξνύκε λα δηαηππώζνπκε ηελ παξαηήξεζε όηη ν πνηεηήο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα παξαδέρεηαη ην ακεηάθιεηνλ ηνπ ζαλάηνπ, ην κε αλαζηξέςηκν. Κη 

απηό ην εθθξάδεη, κέζα από ηε ζπγθινληζηηθή γξαθή πνπ θαηαθέξλεη λα ζηείιεη 

«έλαο ηνπ λ-άδε αρξόληαζηνο» από ηα ζθνηεηλά δώκαηα πνπ βξίζθεηαη. πσο ζηελ 

επαγγειηθή παξαβνιή ηνπ Πινύζηνπ θαη ηνπ Λάδαξνπ
589

, επηζπκεί θη εθείλνο λα 

πιεξνθνξήζεη θίινπο θαη δηθνύο γηα όζα ζα ζπλαληήζνπλ ζηνλ Άδε. Έηζη, ηνπο 

παξαγγέιιεη:  

«Καιά λα ηξσλ, λα πίλνπλε, θαιά λα μεθαληώλνπ’,  

                                                             
583

 "Σ’ αζάλαην λεξό", Β18      
584

 "Πνην κήλα", Β112   
585

 «Σνπ Νάδε νη αληξεησκέλνη» 
586

 "Σζ’ Αθξηβήο", Α56 
587

 "Ζ παξαγγειηά", Α43 
588

 Μαξία Παηξειάθε, «Ο ράξνο ζην ξηδίηηθν ηξαγνύδη»,ζ.203-218, ζην Σν Ρηδίηηθν ηξαγνύδη, 

Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Μλήκε Μαλνύζνπ Μαλνύζαθα, Γηώξγνπ Ακαξγηαλάθε, Νηθνιάνπ Καβξνπιάθε, 

Γηάλλε Παπιάθε, Γηώξγε Μαλνπζάθε,  Υαληά 2009, ζ.217 
589 Λνπθά, ηζη΄19-31 
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θαιά λα θνπληαιιάζνπλε θαζνπκεξλή θαη ζθόιε. [...]  

Παλεγπξηνύ κε ιείπνπζη,  δνπκπνύρη κε ραξίδνπ’  

θη όπνπ ζεΐξη θαη ραξά θαη δεύθη κελ η’ αθήλνπ’».  

Γηαηί ζαλ έξζεη ν άζπιαρλνο Υάξνο όια ηειεηώλνπλ μαθληθά : 

«...κόλν ζε παίξλεη αιύπεηνο ζηζε θάησ γεο ηα κέξε.  

Κη απνθξπγηώλεηο ηζη ιακπξέο, ζθνιάο ηα παλεγύξηα,  

θη νπδέ δνπκπνύρη θαη ραξά κπιην ζνπ δελ ζπληπραίλεηο»
590

.  

Ζ ίδηα παξαγγειηά-καληάην από ηνλ Άδε απνζηέιιεηαη γηα ηνλ απάλσ θόζκν θαη ζην 

πνίεκα "Σν καληάην" ∙ εδώ δηαηξαλώλεηαη όηη έλα είλαη ην λόεκα ηεο δσήο πνπ ζα 

πξέπεη λα ζπιιάβνπλ νη άλζξσπνη:   

«Υαξά κε ηζηγθνπλεύγνπληαη, δεύθη κελ ην ραξίδνπ’  

ιαγνύην κελ αθήλνπζη θαη ιύξα λα ζσπαίλεη...  

κόλ’ όπνπ αθνύζνπλε Λακπξή, θαιό θξαζί θαη ηάβια  

θη αγάπεο απνηζάθηζκα λα κελ η’ αλεγπξίδνπ’»
591

.  

 

Γηα ηα πνηήκαηα απηά ηνπ Φξαγθνύιε κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη  «εθθξάδνπλ 

ηελ ειιεληθή βηνζεσξία παξνπζηάδνληαο ηε δσή σο "κέγα θαη πξώην θαιό" θαη 

θαηαδηθάδνληαο ηνλ ζάλαην.»
592

. Κη απηό επηηπγράλεηαη κε ηξόπν όκνην κε ην ξηδίηηθν 

θαη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη. 

Ο Μπ. Γεξκηηδάθεο ζεσξεί όηη ζηα πνηήκαηα ηνπ Φξαγθνύιε κε ην κνηίβν ηνπ 

Υάξνπ εθθξάδεηαη « όρη ν θόβνο ηνπ ζαλάηνπ, αιιά ε ιαρηάξα γη’ απηή ηε δσή»
593

. 

Πξάγκαηη, ε αγάπε ηεο δσήο θαίλεηαη λα πξνβάιιεη ζξηακβηθά κέζα από ηνπο 

ζηίρνπο απηνύο. Ο πνηεηήο, έρνληαο βαζηά θηινζνθηθή ζηάζε, ζπλεηδεηνπνηεί όηη 

είλαη ηόζν ζύληνκν ην πέξαζκα ηνπ αλζξώπνπ από ηε δσή, πνπ πεξλάεη θαη ράλεηαη 

ζαλ όλεηξν, ζαλ πξσηλή δξνζηά:   

«ζαλ η’αμεδηάιπηα όλεηξα, ζην ράξακα ηεο κέξαο,  

πνπ σο βγεη ν ήιηνο ράλνπληαη ζα λα ’λαη δξνζνπιίηεο»
594

. 

Γη’ απηό, κέζα ζην έξγν ηνπ πξνβάιιεη κε ηόζν πάζνο ηελ αμία θαη ηε κνλαδηθόηεηα 

ηεο δσήο, ζε ζπληαύηηζε κε ηηο ραξέο πνπ απνιακβάλεη απηόο πνπ δεη ζηε γε. Μέζα 

από ηηο ραξκόζπλεο θη νιόραξεο εηθόλεο ηεο βησηήο ζηνλ επάλσ θόζκν, αλαπέκπεη 

ηελ σδή ηνπ ζην ζαύκα ηεο δσήο. Μεηαηξέπεη, έηζη, ηα ηξαγνύδηα ηνπ Υάξνπ ζε 

έκκεζε απνθήξπμε θαη θαηαγγειία ηνπ ζαλάηνπ.  

πσο ζηνλ θόζκν ηνπ ξηδίηηθνπ, όπνπ «κε αμηνπξέπεηα αμηνζαύκαζηε κεηαηξέπεηαη ν 

ζξήλνο γηα ηνλ ζάλαην ζε δηζπξακβηθό ύκλν ηεο δσήο»
595

, έηζη θαη ζηνλ θόζκν ησλ 

Γίθνξσλ: κέζα από ηα πνηήκαηα πνπ κηινύλ γηα ηνλ ζάλαην ν Κ. Φξαγθνύιεο 

πξνβάιιεη εληέιεη ηελ θαηάθαζε ηεο δσήο, εμαίξεη ηελ αμία ηεο, εθθξάδεη ηνλ πόζν 

ηνπ γη’ απηήλ. Κη απηόο ν πόζνο ηνπ είλαη ηόζν βαζύο, ηόζν θινγεξόο, ώζηε 

θαηαιήγεη λα γίλεηαη απόζσζηνο: δελ ππάξρεη άλζξσπνο επάλσ ζηε γε πνπ λα πεη 
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"Ζ γξαθή", Β49 
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 Μαξία Παηξειάθε, «Ο ράξνο ζην ξηδίηηθν»,ό.π.,ζ.218 
593

 Μπ. Γεξκηηδάθεο, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο, ν πνηεηάξεο», ό.π. 
594

 "Άλνημε θαηξνύ", Β82 
595

 Μαξία Παηξειάθε , ό.π., ζ.218 
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ζώλεη, «λα πηζσζηξέςεη ηζη ραξέο θαη ηζε δσήο ηα μόκπιηα». Γηαηί δε ρνξηαίλεηαη ε 

δσή! 

«...ξνπθά ηελ θνύπα θαη δηςά, γεύεηαη θη άιιν ζέιεη, 

θαη δηςαζκέλνο θη άδεηπλνο θη αρόξηαγνο κηζεύγεη!»
596

.   

 

Σνπ πνιέκνπ θαη ηεο εηξήλεο  

Μαδί κε ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ  πεγαίλνπλ θαη ηα πνηήκαηα πνπ έρνπλ σο ζεκαηηθή 

ηνπο ηνλ πόιεκν 
597

∙   εμαηηίαο ηνπ, ηα εηξεληθά έξγα ηνπ αγξνηηθνύ κόρζνπ, πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο, ζηακαηνύλ μαθληθά, βίαηα.  Απνηέιεζκα ηεο 

κεηαζηξνθήο απηή είλαη ε δσή λα δηαηαξάζζεηαη, ν ξπζκόο ηνπ θόζκνπ λα αιιάδεη, 

θαη ηα θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηά ηνπ πνιέκνπ λα θαίλνληαη παληνύ: θσηηά, 

εξήκσζε, νξθάληα, πόλνο...,  

«...απιέο λα ρνξηαξηάδνπλε, ρσξάθηα λα ρεξζώλνπ’  

κάληξεο κ’ αξγπξνθνύδνπλα ζηα όξε λα ξεκάζζνπ»
598

.  

Αιιά θαη νη ζπλέπεηεο ζηνπο αλζξώπνπο είλαη ηξαγηθέο, αθνύ ν πόιεκνο θάλεη  

«...κάλεο δίρσο γηνπο, γπλαίθεο δίρσο άληξεο  

κσξά θαη ζθνιηαξνύδηθα θη αληξάθηα δίρσο θύξε...»
599

.  

Μέζα από πνηήκαηα ηέηνηνπ είδνπο πξνβάιιεη ζαθώο θαη ην εξσηθό ζηνηρείν ∙ έρεη 

όκσο ζεκαζία όηη απηό αλαδεηθλύεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε ησλ απειεπζεξσηηθώλ 

αγώλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Κξήηεο. Ζ ζέζε πνπ πξνβάιιεη ν 

πνηεηήο είλαη μεθάζαξε:  όηαλ θάζε ιαόο είλαη ειεύζεξνο, όηαλ έρεη επηηεπρζεί  

αλεμαξηεζία εζληθή, ηόηε «ηνπ ζθνησκνύ ηα ζύλεξγα, ηνπ Υάξνπ ηα ’ξγνπκέληα» δελ 

έρνπλ ζέζε ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ γηα θαλέλα ιόγν
600

.   

Γίλνληαο θπξίσο εηθόλεο ηεο εηξεληθήο  δσήο,  όηαλ ν άλζξσπνο αλεκπόδηζηνο 

εξγάδεηαη ηα έξγα ηνπ κόρζνπ, θαζώο θαη εηθόλεο ηεο θύζεο πνπ θαξπνθνξεί πξνο 

όθεινο ηνπ άλζξσπνπ,  ν  πνηεηήο πεηπραίλεη λα δείμεη ηελ απνζηξνθή ηνπ γηα ηνλ 

πόιεκν,  

γηαηί «...’λαη ν πόιεκνο θσηηά θη ακνλαρό κνιύβη,  

θαη ηζ’ αληξεησκέλνπο θαηαιεί θαη ηζ’ άληξεο γνλαηίδεη...»
601

.  

ηαλ ηα άξκαηα ζσπαίλνπλ, όηαλ νη λένη, αληί λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πόιεκν, έρνπλ 

σο πξόηαγκα θαη πξννξηζκό ηελ αγάπε, όκνξθε πνπ είλαη ε δσή!   ια γύξσ 

γεινύλ
602

.  

 

Ζ ζεκαηηθή ηεο ζξεζθείαο  

ηα θαηεμνρήλ ζξεζθεπηηθά ηνπ πνηήκαηα ν Φξαγθνύιεο παξνπζηάδεη ηα 

ζξεζθεπηηθά έζηκα, ηηο ρξηζηηαληθέο ενξηέο, ηα πξόζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθθιεζία, θαζώο θαη ηνλ απιό θόζκν πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο γηνξηαζηηθέο ζπλάμεηο, νη 
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 "Απόζσζηνο", Β31 
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 Βι. ηα πνηήκαηα: "Καηάξα ηζε κάλαο", Β124, "Νηαβέηη", Β141, "Παξαιιαγή ", Β133, "Ο πόιεκνο", 
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598

 "Ο πόιεκνο", Β98 
599

 ό.π. 
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 "Δηξήλε πκίλ", Β123 
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 "Ο πόιεκνο", Β98    
602

 "Δηξεληθό", Α58 
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νπνίεο, θαηά θαλόλα, γίλνληαη ζην θπζηθό ηνπίν. Παξάιιεια, θαη ζε πνηήκαηα άιισλ 

ζεκαηηθώλ αληρλεύνληαη ςήγκαηα από ηνλ ζξεζθεπηηθό εζηκηθό βίν ηεο ππαίζξνπ 

ζηνλ θύθιν ηνπ ρξόλνπ
603

.   

Σν κνλαζηήξη  θαη ν θαινγεξηθόο βίνο είλαη ζξεζθεπηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζπρλά ∙  όρη ηόζν από ηελ πιεπξά ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο, αιιά θπξίσο γηα λα 

δεηρηνύλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ  εθείλνη πνπ εγθαηαβηνύλ εθεί, 

δειώλνληαο έηζη ν πνηεηήο έκκεζα ηε ζπκθσλία ηνπ  κε ηελ παξνηκηώδε ξήζε 

«βαξηά ε θαινγεξηθή».  Ο άλζξσπνο δνθηκάδεηαη θαη ηειηθά ππνθέξεη ιόγσ ηεο 

ζξεζθεπηηθήο επηινγήο ηνπ, θαζώο έξρεηαη ζε αληίζεζε ν ζξεζθεπηηθόο λόκνο κε 

εθείλνλ ηεο θύζεο ∙ ν Φξαγθνύιεο αλαδεηθλύεη ηε ζύγθξνπζε πνπ βηώλνπλ ηα 

πξόζσπα απηά, κέζα από έλα δηπνιηθό ζπγθξνπζηαθό ζρήκα κεηαμύ θπζηθνύ θαη 

ζξεζθεπηηθνύ λόκνπ. Οη λεαξέο θαιόγξηεο πνπ παξαζύξνληαη από επηζπκίεο 

αζπκβίβαζηεο κε ηνλ ζξεζθεπηηθό ξόιν ηνπο, απνδεηθλύνπλ πόζν αδύλακε είλαη ε 

ζέιεζε ηνπ αλζξώπνπ κπξνο ζηελ αθαηαλίθεηε δύλακε ηνπ έξσηα.  Τπάξρεη ε 

θαιόγξηα, ε νπνία, παξά ην όηη παξακέλεη ζην κνλαζηήξη, δελ θαηαθέξλεη λα 

επαλέιζεη ζηε ζξεζθεπηηθή ηάμε
604

, ν παπάο πνπ θξηκαηίζηεθε κε ηελ ελνξίηηζζά 

ηνπ, θαη ζηνλ νπνίν ζηέιλεηαη ην κήλπκα «κελ μαλαπηάζεη ζπκηαηό, κε βάιεη 

πεηξαρήιη...»
 605

, ν θαιόγεξνο πνπ απνζρεκαηίδεηαη ιόγσ ηνπ έξσηα
606

, θαη  άιινη.  

Έηζη, παξνπζηάδεηαη από ηνλ πνηεηή ε «δπζρεξήο κεηαζηξνθή» πνπ επέξρεηαη ζηα 

πξόζσπα ηα ηαγκέλα ζξεζθεπηηθά ∙ πξόθεηηαη γηα «κεηαζηξνθή από ηελ αθηέξσζε 

ζηνλ Θεό... ζηελ αθηέξσζε ζηνλ έξσηα»
607

.   Με ηνλ ηξόπν απηό ν Φξαγθνύιεο 

δεηθλύεη όηη ν λόκνο ηεο θύζεο είλαη αθαηαλίθεηνο, θαη δεηάεη  ηελ πιήξσζή ηνπ. 

Παξά ηε ζεώξεζε  απηή, ζηα πνηήκαηα "Σν θξίκα κνπ" θαη "Σνπ Μαλνύζαθα"
608

, 

θαίλεηαη λα πηνζεηείηαη ε θαζηεξσκέλε -ηνπιάρηζηνλ από ζξεζθεπηηθήο πιεπξάο- 

άπνςε γηα ηελ ακαξηία: είλαη θξίκα, άξα κε απνδεθηό λα αγαπήζεηο θαιόγξηα, ην ίδην 

θη αλ αγαπήζεηο αιιόζξεζθε.  

Τπάξρεη όκσο ε πεξίπησζε όπνπ ν πνηεηήο πξσηνηππεί θαη παξνπζηάδεη ηε δηθηά ηνπ, 

αζπλήζηζηε άπνςε ζηελ έλλνηα πεξί ακαξηίαο
609

 ∙ όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί
610

, 

εληέιεη, θξίκα-ακάξηεκα γηα ηνλ άλζξσπν δελ απνηειεί ε ππνηαγή ηνπ ζηνλ θπζηθό 

λόκν ηνπ έξσηα, αιιά ε άξλεζε ηεο ραξάο ηνπ έξσηα
611

. 

Πξσηνηππεί, επίζεο, ν Φξαγθνύιεο θαη ζηελ ηδέα πεξί Παξάδεηζνπ, ζπγθξίλνληάο 

ηνλ κε ηνλ γελέζιην ηόπν ηνπ πνηεηηθνύ πξνζώπνπ θαη πξνβάιινληαο ηελ άπνςε όηη 

ν Παξάδεηζνο δελ είλαη αλώηεξνο από ην ρσξηό.  Καη ζην ζέκα ηεο ζσηεξίαο ηεο 

ςπρήο απνθιίλεη επίζεο από ηηο θαζηεξσκέλεο απόςεηο, παξνπζηάδνληαο έλαλ δηθό 

ηνπ, επξεκαηηθό ηξόπν γηα λα βξεη ζσηεξία ε ςπρή ηνπ: αξθεί λα θηηάμεη 

                                                             
603

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: "Σνπ θιεδόλνπ" Α50, "Σα θάιαληα Σνπ βνζθνύ", Α105, "Σα θάιαληα 
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ρνξνζηάζη
612

, όπνπ κε ηελ πξνζθνξά ραξάο θαη γιεληηνύ ζηνπο λένπο, ζα βξεη ε ςπρή 

ηνπ αλάπαπζε.   Έηζη ινηπόλ ζώδεηαη ε ςπρή, καο δειώλεη ν πνηεηήο, κε  έλα ηέηνην 

ςπρηθό, γηα ην νπνίν ζα ηνλ καθαξίδνπλ νη ληνη θαη νη ληεο, θη εθείλνο «Παξάδεηζν θη 

ειέεζε» ζα βξίζθεη ζηελ ςπρή ηνπ ∙ απηό, δειαδή πνπ είλαη θαη ην δεηνύκελν γηα ηνλ 

θάζε πηζηό.  

Δλδηαθέξνλ είλαη όηη ζε θάπνηα από ηα ζξεζθεπηηθά πνηήκαηα νη ηίηινη πξνέξρνληαη 

από θξάζεηο ηεο εθθιεζηαζηηθήο αθνινπζίαο, ή ηεο ζξεζθεπηηθήο νξνινγίαο, πνπ ν 

πνηεηήο γλώξηδε θαιά, θαζώο δηαηεξνύζε ζηελνύο δεζκνύο  κε ηε ζξεζθεπηηθή θαη 

εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε: "Σα α εθ ησλ ζσλ", "Υξηζηόο Αλέζηε", "πιιείηξνπγν", 

"Ζ πξνζεπρή κνπ", "Σ’ Άη άββα", "Γόμα ζηε ράξε νπ", θ.ά.    

 

Ζ ζεκαηηθή ηεο ηζηνξίαο  

Σα ηζηνξηθά πνηήκαηα ζηα Γίθνξα, αλ θαη ιηγνζηά, πεξηέρνπλ αλαθνξέο γηα όιεο 

ζρεδόλ ηηο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο ηνπ λεζηνύ: γηα ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ
613

, ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο
614

, ηνλ πόιεκν ηνπ 1940
615

. Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη κέζα από έλα κόλν 

πνίεκα, θαη κεηαηξέπνληαο ζε έκςπρν αθεγεηή ην δέληξν-πνηεηηθό πξόζσπν,  ν 

Φξαγθνύιεο πξνβάιιεη ζπλνπηηθά ην παλόξακα ηεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνύ:  

«...είδα ησ’ Φξάγθσ’ θάηεξγα, ησλ Σνύξθσ’ κπατξάθηα,  

αξαθελνύο λα κε παηνύλ ηζη ηόπνπο λα θνπξζεύγνπλ,  

ην Νηθεθόξν ην Φσθά κε ην βαξύ θνπζάην  

λα μαλαθέξλεη ην ζηαπξό κε ην ζπαζί ζηε ρέξα...»
 616

. 

 

Αμίεο 

Από πνιιά πνηήκαηα ησλ Γίθνξσλ πξνβάιινπλ θαη εμαίξνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο 

αμίεο θαη  αξεηέο ηνπ αλζξώπνπ. Ζ πην αθξηβή -παλαλζξώπηλε αμία, όπσο πξνθύπηεη, 

είλαη ε ειεπζεξία ∙   ε ζεκαζία ηεο είλαη αλππνιόγηζηε, ν θάζε ιαόο θαη ν θάζε ηόπνο 

κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη κόλν  κε αγώλεο. Γη’ απηό, ζην νκώλπκν πνίεκα
617

, ηε 

δηθαηνύηαη ν Κξεηηθόο θη εθείλνο ηειηθά ηελ εμαγνξάδεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ιεπηεξηά δελ κπνξεί λα απνθηεζεί –αλαθεξόκελνο ν πνηεηήο όρη πιένλ ζην 

ζπιινγηθό, αιιά ζε αηνκηθό επίπεδν
618

– αλ ν αεηόο (ζην πνίεκα) ή ν άλζξσπνο δελ 

κπνξεί λα είλαη ειεύζεξνο, πξνηηκόηεξνο ν ζάλαηνο ∙ ζηε ζθιαβηά δελ αμίδεη ε δσή 

ηνπ πεξήθαλνπ θαη αλππόηαρηνπ αλζξώπνπ (ή Κξεηηθνύ), ζαθήο εδώ ε αιιεγνξία.    

ηελ εηξήλε αθηεξώλνληαη μερσξηζηά πνηήκαηα
619

, κέζα από ηα νπνία αλαδεηθλύεηαη 

ε ζεκαληηθή αμία ηεο ζηε δσή ∙  ρσξίο ν πνηεηήο, θαηά θαλόλα,  λα θαηαθεύγεη ζηελ 

πξνβνιή ησλ ζθιεξώλ εηθόλσλ ηνπ πνιέκνπ, επηηπγράλεη λα αλαδείμεη ηελ 

αληηπνιεκηθή θαη θηιεηξεληθή ζηάζε ηνπ κέζα από ηηο εηθόλεο ηεο εηξεληθήο δσήο 

                                                             
612

 "Σν ρνξνζηάζη", Β56 
613

 Μέζα από ην πνίεκα "Ο δηαιεγώλαο", Β102, ελώ αλαθνξέο ζην Βπδάληην γίλνληαη θαη αιινύ: βι. 

"Ο δαβόο", Β116 
614

 "Οη θαιηώηεο", Α93,  "Ο Νηεξκηηδήο", Β110. Καη ηα δύν αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά γεγνλόηα από 

ηε γελέηεηξα ηνπ πνηεηή, ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο εηείαο.  
615

 "Ορηώβξεο ηνπ 1940" 
616

 "Ο πιάηαλνο ηνπ Κξάζη", Β146 
617

 "Σζε Λεπηεξηάο", Β150 
618

 "Σνπ θπιαθσκέλνπ", Α83 
619

 "Δηξήλε πκίλ", Β123  "Δηξεληθό", Α58 "ηαζείηε",Β129 
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πνπ δεκηνπξγεί, κεηαδίδνληαο ηαπηόρξνλα ην κήλπκα ηεο ζπλαδέιθσζεο θαη ηεο 

αγάπεο :  

«ηαζείηε! Με ζθνηώλεζηε, εηξήλε αο βαζηιέςεη,  

ηελ όρηξεηα παηήζεηε, κ’ αγάπε θηιεζείηε,  

ζαλ αδεξθνί, ζαλ εδηθνί, ζα θίινη, ζα ζπληέθλνη,  

όινη καδί κηα θακειηά, ζπνξά ελνύο παηέξα.»
620

   

ε ηέηνην βαζκό ν πνηεηήο ελζηεξλίδεηαη ηηο παξαπάλσ αμίεο, -ηαπηίδεηαη, ζα ιέγακε- 

ώζηε ππνβάιιεη ηελ  παξάθιεζή ηνπ πξνο ηνλ Γεκηνπξγό  γηα ηελ επηθξάηεζή ηνπο:  

ηελ άξζε ηεο αδηθίαο, ηεο θνηλσληθήο αληζόηεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ εμάιεηςε 

ηνπ πνιέκνπ :   

«...θάκε λα βγεη ζηνλ νπξαλό, λα ιάς’ ε θεξαγηόδα  

ην ιόγν ηνπ Ηζνύ Υξηζηνύ λα γιπθνκαληαηέςεη ,  

σζάλ θαη ζηνλ θαηαθιπζκό: Δηξήλε θαη γαιήλε!  

Να δώζνπλε ηα ρέξηα λησο ζ’ Αλαηνιή θαη Γύζε,  

λα ζηακαηήζεη η’ άδηθν, λα πάςνπλ νη πνιέκνη,  

αίκα λα κελ μαλαρπζεί, ώζηε λα ζηέθεη ν θόζκνο»
621

. 

 

Δπηπιένλ, ζηα πνηήκαηα ηνπ Φξαγθνύιε πξνβάιινληαη αμίεο θαη εζηθέο αξεηέο, όπσο 

ε θνηλσληθή ηζόηεηα θαη δηθαηνζύλε, νη νπνίεο ππνρσξνύλ ή θαηαιύνληαη ιόγσ ησλ 

θνηλσληθώλ αληηιήςεσλ- πξνθαηαιήςεσλ
622

 ∙  αδηθία πνπ ν πνηεηήο ζε άιιν πνίεκά 

ηνπ επηρεηξεί λα άξεη, παξνπζηάδνληαο λα παξέρεηαη ζε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

θηινμελνύκελνπο -άξρνληεο θαη θησρνύο-  ε ίδηα ηηκή θαη θηινμελία, επί ίζνηο 

όξνηο
623

. Απνλέκεη, έηζη, εθείλνο θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη ηζόηεηα.  Δπίζεο, δηα ηνπ 

ζηόκαηνο ηεο λεαξήο αλπθαληνύο
624

, πνπ αξλείηαη λα παληξεπηεί ηνλ παξαθαηξηζκέλν 

άξρνληα, απνξξίπηνληαη έκκεζα, θαηά ηνλ Μηιη. Παπαδάθε, σο θαηλόκελα 

θαηαθξηηέα, νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη ε επηβνιή «ηνπ πινύηνπ θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξνβνιήο»
625

. 

Ζ αλδξεία είλαη κηα αξεηή πνπ ζπλνδεύεη ηνλ άλζξσπν αθόκα θαη κεηά ζάλαηνλ θαη ν 

πνηεηήο ηε ζπλδέεη έκκεζα κε ηηο παξαδόζεηο θαη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ ηόπνπ
626

.  

Δπηπιένλ, «πεξίνπηε ζέζε θαηέρεη ν αληξεησκέλνο πνπ θζάλεη ζην αληξνθάιεζκα 

(Β143) γηα ραξνπάιεκα»
627

.  

Ζ θηινμελία απνηειεί επίζεο αξεηή, θη έρεη απνηππσζεί σο ζεκαληηθή αμία ζηελ 

παξάδνζε ηεο Κξήηεο. Γηα ηνλ μεληηεκέλν λέν, είλαη ζεκαληηθό λα παξαζρεζεί ε 

πξέπνπζα ηηκή θαη θηινμελία ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζπηηηνύ ηνπ, αθόκα θη αλ ν ίδηνο   

βξίζθεηαη καθξηά 
628

. Ζ παηξηδνιαηξεία, αθόκα, αλαδεηθλύεηαη κέζα από αξθεηά 

                                                             
620

 Β129 
621

"Παξάθιεζε",Β149 
622

 "Γπν δσγξαθηέο", Β145 
623

 "Σ’ αξθαλό", Β45 
624

 Α76, "Ζ κηθξαλπθαληνύ" 
625

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο», ό.π.,ζ.161 
626

 "Σσλ αληξεησκέλσ", Β74 
627

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Βηηζέληδνο Κνξλάξνο-Κσζηήο Φξαγθνύιεο: ζεκεία ζπλάθεηαο», ζ.147-164, 

ζην: Μηιη. Παπαδάθεο, Δξσηνθξη(ε)ηνινγηθέο ςεθίδεο, εηεία 2016, ζ.147 
628

 "Σ’ αξθαλό", Β45 
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πνηήκαηα, πνπ εμπκλνύλ ηελ νκνξθηά ηνπ γελέζιηνπ ηόπνπ θαη ηεο Κξήηεο
629

.  

Δπηπξνζζέησο, κέζα από ηα πνηήκαηα κε αλαθνξέο γεγνλόησλ ηεο ηζηνξίαο,  

αθήλνπλ λα δηαθαλεί  ε θηινπαηξία θαη ε απέξαληε αγάπε ηνπ πνηεηή γηα ηνλ ηόπν 

ηνπ.  

Αμίδεη λα πξνζζέζνπκε  όηη ζηηο αμίεο πνπ αλαθέξνληαη εδώ αλήθεη θαη ην θάιινο, ην 

νπνίν από ηνλ πνηεηή αλαδεηθλύεηαη ζε αμία θαη ύςηζην αγαζό. Σν γπλαηθείν θάιινο 

είλαη απηό πνπ αλάγεηαη ζε ηόζν πςειή ζθαίξα, θαζώο ζηηο ζπρλέο αλαθνξέο ηνπ 

πνηεηή ζπλνδεύεηαη θαη από πινύζηα ζρήκαηα ιόγνπ θαη πεξηγξαθέο
630

, 

επηηνλίδνληαο  έηζη ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηνπ. Σν αλδξηθό θάιινο, αληίζεηα, έρεη 

ζύληνκεο αλαθνξέο
631

:  «θνπξαδάξεδεο ζηεηνύο ζαλ θππαξίζζα... ςεινύο ζαλ ηζη 

δξπγηάδεο»
632

,  «έλαο όκνξθνο, μαζόο, γαιαλνκάηεο»
633

,  «ηζη πηα θαλίζηκνπο ... ηζη 

ληνπο ηζη καπξνγέλεδεο»
634

, ζπλνδεπόκελν θάπνηε θαη από ηελ αλδξεία : ν άλδξαο 

είλαη «ςειόο θαη δησκαηάξεο», αιιά θαη «θακαξσηόο κε ην βαξύ δνμάξη»
635

.   

 

Ηδηαίηεξα ζέκαηα ζηα Δίυορα  

 

Μπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε ζηα Γίθνξα επηπιένλ ζεκαηηθέο ηηο νπνίεο ν 

Κ.Φξαγθνύιεο πξνζέγγηζε κε έλαλ ηξόπν ηδηαίηεξν,  απνθιίλνληαο από ηνλ γλσζηό 

δξόκν ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ θαη ηνπ θξεηηθνύ ξηδίηηθνπ.  Ξερσξηζηό ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην ζέκα ηνπ δηθαηώκαηνο ζηνλ έξσηα θαη ηεο ζηέξεζήο ηνπ ∙ ν πνηεηήο 

παξνπζηάδεη λα κέλεη αλεθπιήξσηε ε βαζηθή απηή επηζπκία ηνπ αλζξώπνπ,  ιόγσ 

ζπλήζσο ησλ  θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ θαη ηνπ πιαηζίνπ  ζην νπνίν βξίζθνληαη 

εγθισβηζκέλνη νη  ήξσεο. Καηά θαλόλα, ε γπλαίθα είλαη εθείλε πνπ βξίζθεηαη 

αζθπθηηθά πιαηζησκέλε θνηλσληθά: ρήξεο, γπλαίθεο λαπηηθώλ, παπαδηέο, θαιόγξηεο 

(αιιά θαη νη θαιόγεξνη), βαζαλίδνληαη από ηνλ θαεκό ηνπ αλεθπιήξσηνπ έξσηα:  

«...Μα ’κέ ην θαθνκάδαιν πνηνο λα κε θαλαθίζεη;   

Με πνην λα ζέζσ, λα ραξώ, λα παίμσ, λα γειάζσ,  

απνύ ’ρσ άληξα γεκηηδή, άληξα θαξαβνθύξε  

θη εζηεθαλώζε ην γηαιό, θηιεί ηελ ηξεραληήξα...»
636

.   

Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη ην δήηεκα απηό, πνπ ζπλνδεύεηαη από ηελ θνηλσληθή 

πξνθαηάιεςε, εθθξάδεηαη δηα ηεο πνηεηηθήο θσλήο αλνηρηά, κε ηόικε. Ο 

Φξαγθνύιεο, ηαπηίδνληαο ηνλ έξσηα κε ηε ραξά θαη ηε δσή, παίξλεη ην κέξνο απηώλ 

ησλ αδηθεκέλσλ, ζεσξώληαο άδηθν λα δνπλ ζηε κνλαμηά θαη ζηε ζηέξεζε, «ρσξίο 

παηρλίδηα  θη αγθάιε λα ρνξηάζνπλ»
637

, όπσο είλαη ην θπζηθό θαη δίθαην ηεο δσήο.  

                                                             
629

 Δλδεηθηηθά, "Αλεξώηεκα", Β22. Καη αξθεηά αθόκα, πνπ αλαθέξνληαη ζε επόκελν θεθάιαην.  
630

 Με ππεξβνιέο, πξνζσπνπνηήζεηο, θαη κε ηελ αλαγσγή ηνπ ζην θνζκηθό θαη ζην θπζηθό ζηνηρείν. 
631

 ε κηα  κόλν πεξίπησζε αλαθέξεηαη ην ππέξκεηξν θάιινο ηνπ άλδξα, ην νπνίν πξνζέγγηζε ηα ζετθά 

όξηα:  ν ληνο έκνηαδε ζαλ Αξράγγεινο, ώζηε  ε  εγνπκέλε ηνλ πέξαζε γηα θείλνλ θη έζθπςε λα ηνλ 

πξνζθπλήζεη. "Παξαιιαγή", Β83 
632

"Μπόιηαζκα", Α99 
633

"Σ’ αλεγόγγπζκα", Β35 
634

 "Σν δηάγνπκν", Β55   
635

 "Παξαιιαγή", Β83 
636

 "Ζ Γεκηηδίλα ", Β36 
637

 ην Β36 
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Δδώ δηαθαίλεηαη ε επηινγή-ζεώξεζε ηνπ πνηεηή γηα ηελ πξόηαμε ηνπ θπζηθνύ λόκνπ, 

έλαληη ηνπ ζεηνύ, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί. Ο Μηιη. Παπαδάθεο πξνηείλεη ηελ 

εξκελεία όηη ν Φξαγθνύιεο, ιόγσ ηεο πίζηεο ηνπ «ζηε ραξνύκελε δηάζεζε ηεο δσήο 

γίλεηαη ππέξκαρνο ηνπ θπζηθνύ λόκνπ. [...] Ζ θύζε ππεξέρεη, δελ ππνηάζζεηαη. Οη 

ζεηνί λόκνη... έξρνληαη δεύηεξνη. Ο πνηεηήο έκκεζα θαηαδηθάδεη ην ζπκβαηηθό δίθαην 

θαη ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο»
638

.  

Μπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ζηα πνηήκαηα απηνύ ηνπ είδνπο ν πνηεηήο θάλεη, 

νπζηαζηηθά,  έλα ςπρνγξάθεκα ησλ εξώσλ ηνπ: ππεηζέξρεηαη ζηνλ εζώηεξν ςπρηθό 

θόζκν ηνπο, αλαιύεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, επηηπγράλνληαο λα δώζεη ζαπκάζηα 

ςπρνινγηθά πνξηξέηα,  εθθξάδνληαο ζηνπο  ζηίρνπο ηνπ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

ςπρνινγηθή δηάζεζή ηνπο ∙ θάηη ηδηαίηεξν γηα ηελ παξαδνζηαθή  πνίεζε.  Έλα 

παξάδεηγκα, όπσο ην αλαθέξεη ν Μηιη.Παπαδάθεο, είλαη εθείλν ηεο 

κηθξνπαληξεκέλεο, ε νπνία γθξεκίδεη ηνπο «θαλόλεο θαη ηα πξέπεη» πνπ «ηεο 

ζηέξεζαλ ηελ νκνξθηά ηεο δσήο», επηιέγνληαο ηε θσλή ηεο θύζεο θαη ηνπ έξσηα, θαη 

ν πνηεηήο «κε δεμηνηερλία ιόγνπ εξκελεύεη ηε ζηάζε ηεο», ζαλ «άξηζηνο 

ςπραλαιπηήο» 
639

. 

  

Ζ παξνπζία ηνπ γελέζιηνπ ηόπνπ ζηα Δίυορα 

Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ν μερσξηζηόο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απνηππώλεηαη ε Κξήηε 

ζηα πνηήκαηα ησλ Γίθνξσλ : κε πεξηζζή αγάπε παξνπζηάδεηαη από ηνλ πνηεηή, σο 

έλαο ηόπνο εθιεθηόο, κνλαδηθόο, γεκάηνο θπζηθό θάιινο, πξαγκαηηθόο παξάδεηζνο.   

Απηό ην ηεθκεξηώλεη ν Φξαγθνύιεο κε ηελ αλαγσγή ζηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ 

θόζκνπ: ν ήιηνο, ν θνζκνγπξηζηήο, πνπ ζπλαληά ζηε ζηξάηα ηνπ ακέηξεηα «ρσξηά 

θαη βηιαέηηα, πνπ ’ρνπλε ράξε θη αξρνληηά, θη αξίθλεην ινγάξη», ζηελ εξώηεζε 

«πνηνλ ηόπν ξέγεζαη θαιιηά; πνηα κέξε κπεγηεληίδεηο;»  απνθαίλεηαη, πέξαλ θάζε 

ακθηβνιίαο, γηα ηελ αλσηεξόηεηα ηεο Κξήηεο:  

«Μα ζαλ ηζε Κξήηεο ην λεζί, πνζέο αιινύ δελ είδα!   

Μεο ζηα πεξβόιηα, ζηζη δξνζέο, νινρξνλίο ηνπ ρξόλνπ,  

ςειά, θνπάδηα θαη ζθπξέο, ζηα ρακειά δεπγάξηα,  

ιηόθπηα, δξνζνπέξβνια, θαη κύινπο ζηα παπνύξηα  

θη όπνπ κεηόρη θαη ρσξηό ραξέο θαη παλεγύξηα»
640

.   

 

Τπάξρνπλ πνηήκαηα εμ νινθιήξνπ αθηεξσκέλα ηελ Κξήηε, κε ηα νπνία ζπληίζεηαη 

νπζηαζηηθά έλαο ύκλνο γηα ην λεζί, παξνπζηάδνληαο ζε κηα παλνξακηθή ζεώξεζε ηηο 

θπζηθέο νκνξθηέο ηεο θαη αλαθέξνληαο ζηελ  πεξηδηάβαζε απηή νλνκαζηηθά ηηο πην 

γλσζηέο πεξηνρέο θαη ηηο βνπλνθνξθέο ηεο
641

.  

Άιινηε ην λεζί παξνπζηάδεηαη ζαλ θαξάβη ζηε κέζε ηνπ πειάγνπ λα κάρεηαη κε ηνπο 

θαηξνύο
642

,  θη άιινηε νη βνπλνθνξθέο ηεο λα θάλνπλ ηξαλό γάκν, κε όιεο ηηο 

                                                             
638

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Κνηλνί ηόπνη»,ό.π.,ζ.117, 
639

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο»,ό.π.,ζ.160. Πξόθεηηαη γηα ην πνίεκα "Ο 

θπλεγάξεο ", Α39  
640

  "Αλεξώηεκα", Α22 
641

 "Κξήηε", Β17, "Ο γάκνο", Β62 , "Σ’ αλεξώηεκα", Β22,  "Σ’ αζάλαην λεξό", Β18  
642

 "Κξήηε ", Β17 
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πεξηνρέο θαη ηα θξεηηθά  βνπλά λα ζπκκεηέρνπλ ζηε γακήιηα πνκπή, πξνζθέξνληαο 

ηα δώξα ηνπο
643

.  Σν πην μερσξηζηό πνίεκα γηα ηελ Κξήηε, "Σα α εθ ησλ σλ"
644

, 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηα δνμνινγία, έλαο επραξηζηήξηνο ύκλνο πνπ 

αλαπέκπεηαη ζηελ Κξήηε. Ο Φξαγθνύιεο  απεπζύλεηαη ζε θείλελ -ζε δεύηεξν 

πξόζσπν-  ζαλ ζε πξόζσπν ηεξό θη αγαπεκέλν,  ζαλ ζεά ∙ γηα θείλνλ είλαη ε κεηξίδα, 

πνπ ηελ επγλσκνλεί γηα όζα ηνπ πξνζέθεξε, γηα ηα θαλίζθηα ηεο, ηηο ραξέο θαη ηηο 

ράξεο ηεο. Σν πνίεκα απηό απερεί, πξνθαλώο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνηεηή, θαζώο 

θαη ν ίδηνο ζε ζπδεηήζεηο ηνπ εμέθξαδε απηήλ ηελ επγλσκνζύλε ηνπ
645

. Δπηπιένλ, 

θαζώο ηελ επνρή πνπ ζπλζέηεη ην πνίεκα βξίζθεηαη ππό ην βάξνο ησλ ρξόλσλ
646

, ζηε 

δύζε ηεο δσήο ηνπ, εθθξάδεη κέζσ απηνύ θαη ηε ζρέζε πνπ ηνλ ελώλεη κε ηελ 

γελέηεηξα: πηηθή αγάπε, ιαηξεία, θαζώο θαη ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο γηα ηνλ 

απνρσξηζκό πνπ ληώζεη όηη ζύληνκα ζα βηώζεη από ηα ρώκαηα ηεο αγαπεκέλεο 

παηξίδαο.  

Αθηεξώκαηα θάλεη ν  Φξαγθνύιεο θαη γηα ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, ηε εηεία, θαη 

γηα ην ρσξηό ηνπ, ηε Λάζηξν,  κε πνηήκαηα πνπ εμαίξνπλ ηηο μερσξηζηέο νκνξθηέο ηνπ 

ηόπνπ, ηηο όκνξθεο θαζεκεξηλέο ζηηγκέο ηεο δσήο εθεί, αιιά θαη ηηο ηδηαίηεξεο ράξεο 

ησλ αλζξώπσλ. ια ζηα κέξε απηά είλαη ηόζν δηαθνξεηηθά: εκεξάδα θαη γαιήλε, θαη 

ηα βνπλά αθόκα γεινύλ, νη άλζξσπνη πάληα γειαζηνί θαη θηιόμελνη ∙ ε ραξά, ην 

γιέληη θαη ε γηνξηή, αιιά θαη ε πξνθνπή, ε εξγαζία ηεο γεο, είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ ηόπνπ 
647

.  

Δίλαη θαλεξό όηη ν πνηεηήο δηαθξίλεηαη από λνζηαιγία γηα ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, 

όπσο κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε ζην πνίεκα "Ζ Υξπζνθνιαΐλα"
648

.  πσο 

αλαθέξεη θαη ν Μηιη. Παπαδάθεο, ν Φξαγθνύιεο, «δπκσκέλνο κεο ζηε ζηεηαθή 

νμνρή, ... δελ έπαςε λα λνζηαιγεί ηε δσή ζην ρσξηό θαη λα δείρλεη ην δξόκν κηαο 

αλόζεπηεο, αιεζηλήο δσήο...»
649

.  

Ζ ζεώξεζε απηή ηνπ Φξαγθνύιε γηα ηε γελέηεηξα, κηα ζσπεπηηθή, εξσηηθή ζρεδόλ, 

καηηά, δεηθλύεη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ Κξήηε.  Μέζα από ηα πνηήκαηά ηνπ ε αγάπε 

γηα ηνλ γελέζιην ηόπν κεηαηξέπεηαη ζε θξεηνιαηξεία ∙ απηό δηαθξίλεηαη θαη από ηηο 

άιιεο πνηεηηθέο ηνπ δεκηνπξγίεο (καληηλάδεο, ξίκεο):  

«Σελ Κξήηε απ’ όπνπ θη αλ ηε δεηο, ζηελ εμνρή ζα βγαίλεηο 

κ’ όπνην θαηξό θξπγηό-δεζηό δελ ηελε πνρνξηαίλεηο. 

[...] Δηζά θη εγώ από ςειά πνπ κε ιαρηάξα βγαίλσ  

ζαλ θύιιν απ’ ηνλ Παξάδεηζν ζηε ζάιαζζα ξηγκέλν.
 
 

 [...] 

Κξήηε, είπα ηζη ράξεο ζνπ λα γξάςσ κε κειάλη,  

κα ζέισ άιιε κηα δσή θαη πάιη δε κε θηάλεη.  
                                                             
643

 "Ο γάκνο ", Β62 
644

 Β15 
645

 Καη ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηε γξάθνπζα (Ηνύιηνο 2004) είρε αλαθέξεη ην ίδην, εθθξάδνληαο  

επραξηζηίεο θαη επγλσκνζύλε γηα ηε δεύηεξε παηξίδα ηνπ, ην Ζξάθιεην, πνπ ηνύ πξνζέθεξε ηόζα 

πνιιά.   
646

 Σα πνηήκαηα ηνπ  Β’ βηβιίνπ γξάθηεθαλ από ηνλ πνηεηή θαηά ην δηάζηεκα 1961-1988, επνκέλσο 

κεηά ηελ ειηθία ησλ 55 εηώλ, σο θαη ηα 83 ηνπ ρξόληα.    
647

 "ηεηαθή νμνρή ", Β115, "ηεηαθό, Β128,  "Παξαγγειηά ", Α33 , "Σζε ηείαο ", Α85 
648

 Β93 
649

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Κνηλνί ηόπνη»,ό.π.,ζ.110 



116 
 

[...] 

Γπν παξαδείζνπο έρνπκε, ζηνλ νπξαλό ηνλ έλα,  

ζηελ Κξήηε ηνλ επίγεην, αιινύ πνζέο θηαλέλα.» 
650

 

Ζ Πιαγησηάθε ηνλίδεη ηελ θξεηνιαηξεία ηνπ Φξαγθνύιε, αλαθέξνληαο όηη 

«νιόθιεξν ην έξγν ηνπ δηαπλέεηαη από βαζηά αγάπε γηα ηελ Κξήηε», απηή 

«ηξνθνδνηεί ηε θαληαζία ηνπ, είλαη ε αθέλσηε πεγή ηεο έκπλεπζήο ηνπ»
651

 ∙  θαη ν 

Μηιη. Παπαδάθεο ζεκεηώλεη ην «πάζνο ηνπ γηα ηελ θξεηηθή θύζε θαη ην θξεηηθό 

ρσξηό», θαζώο θαη όηη «θάζε ηνπ ζηίρνο απνηειεί ύκλν» γηα απηά
652

.  

 

Δλδηαθέξνλ είλαη όηη ν πνηεηήο θάλεη αλαθνξέο ζε έζηκα ηνπ λεζηνύ πνπ 

πιαηζηώλνληαη κε αξλεηηθή ρξνηά, ηα νπνία θαη θαπηεξηάδεη. Από ηα ζέκαηα πνπ 

ζίγνληαη, ε βεληέηα είλαη απηό πνπ θπξίσο ζπγθεληξώλεη ηελ επίθξηζε ηνπ:  

«Καηάξα λα ’ρεη πνπ δα πεη ηνπ ’γδηθησκνύ παηλάδηα,  

ιόγν θαιό γηα η’ άξκαηα, γηα ηζ’ αληξεηγηάο ην λάκη,  

γηα ηζε καιηάο ην δηάθνξν, ηζ’ ακάρεο ην θαδάληην»
653

.  

Καηαδηθάδεη ηελ επηθξάηεζε ηεο βεληέηαο γηα ηελ εξήκσζε θαη ηελ θαηαζηξνθή πνπ 

πξνθαιεί:  

«...κλήκαηα, θόλνπο, γδηθησκνύο θαη καύξα κνηξνιόγηα...»
654

.    

Σε ραξαθηεξίδεη σο θαηάξα, πνπ κεηαθέξεηαη από γεληά ζε γεληά, ζθξαγίδνληαο ηε 

δσή ησλ αλζξώπσλ κε θύθιν αίκαηνο:  

«...ε όξγεηα ηζη θπβεξλά ην αίκα ηζη ρσξίδεη  

θαη ζηξάθλη πάεη ε αληξεηγηά νπνύ ’ρνπλ θαη ην λάκη»
655

.   

Σα ίδηα θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ επέξρνληαη ζηνπο αλζξώπνπο εμ’ αηηίαο 

ελόο άιινπ εζίκνπ, ηεο απαγσγήο θνπέιαο κε ζθνπό ηνλ γάκν, παξνπζηάδεη ν 

πνηεηήο:  

«..νρηώ λνκάηνη θείηνπληαη, νη πέληε ζθνησκέλνη  

θη αθόκα λα ζθνιάζνπλε ηνλ πόιεκν π’ αξρίμα’».  

Δίλαη θαλεξή ε απνδνθηκαζία ηνπ γηα ηελ αιιεινεμόλησζε, θαζώο δείρλεη όηη ηε 

κάρε, ην ζπληάιαρν θαη ην κπαινηίδη, κόλν ζε ακπληηθό -απειεπζεξσηηθό πόιεκν ζα 

ηα δηθαηνινγνύζε
656

. 

 Τπάξρεη αλαθνξά θαη ζηε δσνθινπή, έλα από ηα αξλεηηθά εζηκηθά ηνπ θξεηηθνύ 

πνηκεληθνύ βίνπ, γηα ηελ νπνία ν Φξαγθνύιεο απνθεύγεη εδώ λα δηαηππώζεη ηελ 

άπνςή ηνπ
657

.  Θα κπνξνύζακε λα επηρεηξήζνπκε κηα εξκελεία, παξαζέηνληαο ηελ 

άπνςε ηνπ Δξαη. Καςσκέλνπ, ν νπνίνο αλαθέξεη όηη ην θαηλόκελν απηό κπνξεί λα  

«πεξηγξάθεηαη από δηάθνξεο πξννπηηθέο... κε αξλεηηθή αιιά θαη ζεηηθή 

                                                             
650

Υινπβεξάθεο, «Οκηιία», ό.π.,ζ.14-15  
651 Δι.Πιαγησηάθε, εθεκ. Παηξίο, ό.π. 
652

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Σα "Γίθνξα" ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε»,ό.π.,ζ.182 
653

 "Σνπ γδηθησκνύ" Α80 
654

 "Ζ θαηάξα" Β71    
655

 ό.π. 
656

 "Ζ θιεςά" Β47 
657 ε άιιεο δεκνζηεύζεηο έρεη δηαηππώζεη ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ :  

«Λαζξνθπλήγη, κπαινηηέο, δσνθινπή, ραζίζη, 

 ην λάκη θαη ηε ιεβεληηά ηεο Κξήηεο έρνπλ ζβήζεη». (Υινπβεξάθεο, «Οκηιία», ό.π.,ζ.20) 



117 
 

ζεκαζηνδόηεζε»
658

. Αλάινγα δειαδή κε ηελ πιεπξά εθείλνπ πνπ κηιάεη ∙ εδώ είλαη ό 

ίδηνο ν δσνθιέθηεο βνζθόο, πνπ επηζπκεί λα καιαθώζεη ν θαηξόο, ώζηε λα αλέβεη ζην 

βνπλό θαη λα αζθήζεη μαλά ην έξγν  ηνπ:  

«...έμε θνπξάδηα ζηεηξηθά λα ηα μεηζαθαξώζσ.  

Να βξσ θξπθά παηήκαηα θαη πεξαζέο ηζ’ εμάο κνπ,  

λα βξσ θαη κηα Κξηηζώηηζζα όκνξθε λα ηελ θιέςσ!»
659

.  

Σν ζέκα ηεο δσνθινπήο κπνξεί, επίζεο, λα πξνζεγγηζηεί κε ζαηηξηθή θαη 

πεξηπαηρηηθή  δηάζεζε: ζην επόκελν πνίεκα 
660

, θαζώο ν γέξνο, πηα, ήξσαο αλαπνιεί 

ηα ληάηα ηνπ, πνπ «ήηνλε πξώηνο θιέθηεο», δηαπηζηώλεη όηη ππήξμε δίθαηνο ζηελ 

θιεςηέο ηνπ, έθιεβε «δίθηα, ρσξίο ηακάρη». Κη επηδείρλνληαο  επίπιαζηε κεηάλνηα,  

απνθαζίδεη -όρη ρσξίο πζηεξνβνπιία- λα κπεη θαιόγεξνο ζην κνλαζηήξη, «απνύ ’ρνπλ 

ηα θαιά ζθαρηά θαη ηα παρηά ζξνθάξηα...», επηδεηώληαο ηελ απηνδηθαίσζή ηνπ:  

«Να θάλσ θαη η’ Ατ-Γησξγηνύ πνύ θαη θακηά κεηάλνηα,  

όζα θξπγηάθηα ηνπ ’θιεςα λα κνπ ηα ρειαιίζεη!».  

 

εκάλζεηο  

 

Άμην πξνζνρήο είλαη όηη ζηα Γίθνξα όιεο νη εθδειώζεηο ηεο δσήο πξνβάιινληαη από 

ηε ζεηηθή πιεπξά ηνπο ∙ όια είλαη όκνξθα, γηνξηηλά θαη ραξνύκελα, ε ζνδεηά θαιή, ε 

θηώρεηα θαη νη δπζθνιίεο ππεξβαίλνληαη, θαη θπξίσο γιεληίδνληαη:  

«Σελ πξίθα κνπ θάλσ ραξά, ηε ζηελνρώξηα γέιην  

θαη ηζε θαξδηάο ηα ζηξνύζηα, ζθνπνύο θαη καληηληάδεο»
661

. 

Αθόκα θαη ν ζάλαηνο, ην κέγα θαθόλ, ζε πνιιά πνηήκαηα παξνπζηάδεηαη κε 

δπλαηόηεηα αλαηξνπήο θαη αλαίξεζήο ηνπ, αθνύ ππάξρεη ην αίηεκα ηνπ λένπ λα 

"πάξεη άδεηα" από ηνλ Υάξν θαη λα αλεβεί μαλά ζηνλ επάλσ θόζκν, ή ηνπ δεπγά θαη 

ηνπ βνζθνύ λα ζπλερίζνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ηνλ ίδην ηξόπν δσήο ηνπο θαη ζηνλ 

Άδε.  Γλσξίδνπκε ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο ηεο δσήο πνπ βίσλαλ ηα ρξόληα εθείλα ζηα 

ρσξηά ηεο θξεηηθήο θαη ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ - νη ζπλερείο πόιεκνη (Καηνρή θαη 

Δκθύιηνο), νη ζάλαηνη θαη ε θαηαζηξνθή πνπ είρε επέιζεη ζηελ ελδνρώξα ηεο Κξήηεο 

ιόγσ ηεο Καηνρήο, ε πείλα θαη ε αλέρεηα, ην πέλζνο θαη ε νξθάληα, ε εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ε αζηηθνπνίεζε, είλαη θάπνηα από ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δηακόξθσλαλ ην ζθεληθό ηεο δσήο ησλ κεηαπνιεκηθώλ ρξόλσλ. Παξά ηαύηα όκσο, 

ππεξβαίλνληαο ηηο ηόζεο δπζθνιίεο πνπ είραλ πεξάζεη, νη άλζξσπνη δνύζαλ κε 

απιόηεηα, ρσξίο λα αγσληνύλ γηα ην αύξην, βηώλνληαο ηελ θάζε ζηηγκή κε όιεο ηνπο 

ηηο αηζζήζεηο. Αθόκα θαη ε ζθιεξή αγξνηηθή εξγαζία γηλόηαλ κε επραξίζηεζε:  

«...ιαιεί ν δεπγάο ηα δνύκπεξα θαη ζπέξλεη ηξαγνπδώληαο,  

ιαιεί ν βνζθόο ηα έγγαια θαη παίδεη αζθνκαληνύξα»
662

.  

                                                             
658

Δξαηνζζέλεο Γ. Καςσκέλνο, «Αμηαθά πξόηππα ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ», ζ.59-76 ζην Σν 

Ρηδίηηθν ηξαγνύδη, Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Μλήκε Μαλνύζνπ Μαλνύζαθα, Γηώξγνπ Ακαξγηαλάθε, 

Νηθνιάνπ Καβξνπιάθε, Γηάλλε Παπιάθε, Γηώξγε Μαλνπζάθε,  Υαληά 2009, ζ. 69 
659

 "Σνπ θιέθηε ην ηξαγνύδη", Α86 
660

 "Ο γέξν θιέθηεο", Α44-45 
661

 "Σα ζηξνύζηα", Β60   
662

 "Δηξεληθό", Α58 
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Κάζε ζηηγκή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κπνξνύζε λα γίλεη αθνξκή γηα ραξά, γηα γιέληη, 

γηα θνηλσληθή ζπλάζξνηζε. Απεηθνλίδεη ινηπόλ, ζην θνκκάηη απηό ν Φξαγθνύιεο 

έλαλ θόζκν θη έλαλ ηξόπν δσήο πξαγκαηηθό, σο έλαλ βαζκό, βέβαηα. Γηαηί από ηελ 

άιιε, πηνζεηώληαο ηνπο ηξόπνπο ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, ν πνηεηήο δεκηνπξγεί κε 

ηνπο ζηίρνπο ηνπ έλαλ θόζκν ηδαληθό, «ζην επίπεδν ηεο ηδεαηήο επηζπκίαο, πνζεηό, 

επθηαίν, δίρσο θακηά αλαθνξά ζηε ζηπγλή πξαγκαηηθόηεηα ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο...»
663

. Δθηόο από ηα παξαπάλσ, απηό ζα κπνξνύζακε ελ κέξεη λα ην 

απνδώζνπκε θαη ζην γεγνλόο όηη ν Φξαγθνύιεο, σο ραξαθηήξαο δηαθξηλόηαλ 

αλέθαζελ από αηζηόδνμε θαη ζεηηθή ζηάζε δσήο, θαη από ππέξκεηξε αγάπε ηεο δσήο, 

όπσο καξηπξνύλ νη βηνγξαθηθέο αλαθνξέο.  

 

Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε ζηα πνηήκαηα ηνπ Φξαγθνύιε ηελ παξνπζία θαη ηελ επηζπκία 

ηεο αλνημηάηηθεο θύζεο δηάρπηε ζε κεγάιν βαζκό ∙ ην ζηνηρείν απηό δε δειώλεη κόλν 

ηελ αλαβιάζηεζε θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ  κέζα ζηνλ εηήζην θύθιν 

ηεο θύζεο: κπνξνύκε λα εηθάζνπκε όηη ε εκκνλή ηνπ πνηεηή ζην κνηίβν απηό 

ζπκβνιίδεη ηε λεόηεηα θαη ηελ επηζπκία ησλ ληάησλ. Άιισζηε, κέζα ζην αλνημηάηηθν 

ηνπίν ησλ πνηεκάησλ ησλ Γίθνξσλ,  απηνί πνπ ηνπνζεηνύληαη ζπλερώο, κέζα ζηηο 

πνηθίιεο εθδειώζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο, είλαη νη λένη θαη νη θόξεο, πνπ 

πηάλνπλ ηνλ ρνξό ρακνγειαζηνί θαη απνιακβάλνπλ ηηο νκνξθηέο ηεο θύζεο, ηεο δσήο 

θαη ηεο ληόηεο. ηηο εηθόλεο πνπ θηινηερλεί ν πνηεηήο, απαζαλαηίδεη ηελ αέλαε 

λεόηεηα ηεο θύζεο ζπληαηξηαζκέλε κε ηε λεόηεηα ηνπ αλζξώπνπ, ηελ νπνία επηζπκεί 

–θαη θαηνξζώλεη– κε ηνλ πνηεηηθό ηνπ  ιόγν λα ηελ θαηαζηήζεη θαη απηήλ αέλαε.  

Ίζσο, αθόκα, ε ζπρλή παξνπζία ηεο άλνημεο λα ζπκβνιίδεη ηελ επηζπκία ηνπ 

αλζξώπνπ γηα ειεπζεξία θαη επαθή κε ηε θύζε-θπξίσο ηνπ αλζξώπνπ ηνπ άζηεσο, 

πνπ δεη ζηελ ηόζν καθξπζκέλε από ην θπζηθό πεξηβάιινλ κεγάιε πόιε. Ο Μηιη. 

Παπαδάθεο δίδεη ηελ εξκελεία όηη ην απνπληθηηθό ηερλεηό πεξηβάιινλ ηεο πόιεο 

θάλεη ηνλ πνηεηή λα «απνξξίςεη ηνλ ηξόπν δσήο ζηε ρώξα», αλαθεξόκελνο ζηελ 

«πιαηζησκέλε δσή πνπ θάλεη ην ειεύζεξν πνπιί θαη ηνλ πνηεηή λα αζθπθηηά»
664

. 

Πξάγκαηη, ηα παξαπάλσ γίλνληαη θαλεξά ζηα πνηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξόπν 

δσήο ζηε κεγάιε πνιηηεία, εθεί πνύ  

«...’λαη ηα ηζαξζά ζηελά θη νη δξόκνη ηζηθηκάδεο  

θη νπδέ θαιεκεξίδνπληαη αιιήισο νη γη-αζξώπνη...»
665

.  

Κη αο είλαη πνιιά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αζηηθήο δσήο:  

«...ηα θαληηξίκηα παζηξηθά, ηα καγαηδά γεκάηα,  

θαη θαζνπκεξλνζηόιηζηνη κηθξνί, κεγάινη ηξέρνπ’,  

θη νη ζηξάηεο δελ ηζη βάλνπλε, ηζαξζά δελ ηζη ρσξνύλε»
666

.  

Γηα ηνλ Φξαγθνύιε, γηα ηε δηθή ηνπ, ηδαληθή πξαγκαηηθόηεηα, όια ηα θαιά ηεο πόιεο 

δελ κπνξνύλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηε θπζηθή δσή ζηελ ύπαηζξν ζηνλ θύθιν ηνπ 

ρξόλνπ ∙ απηήλ πνζνύλ ηα πνηεηηθά ηνπ πξόζσπα, απηήλ αλαδεηνύλ, γηα απηή ηε δσή 

κηιάλε:  

                                                             
663

 Αιέμεο Πνιίηεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, ό.π.,ζ.46 
664

 Μηιη. Παπαδάθεο,«Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο», ό.π.,ζ.157, 167 
665

 "Ο θαιεκπέληεο", Β81 
666

 "Ζ αλεδήηεμε", Β104 
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«...ην Μάξηε λα ’καη ςπρνγηόο, ην ζέξν βνπθνιάθη  

θαη η’ νςηκνθαιόθαηξν ζη’ Ακάξη θαδαλάξεο...»
667

,  

ώζηε λα κπνξείο λα αλεβείο ζην ςειό βνπλό,   

«...λ’ αθνύζεηο πεηξνθνηζπθό ζηα θξνύδηα λα ζθπξίδεη  

θαη ηελ απγή ηελ πέξδηθα λα θξάδεη ηα πνπιηά ηδε.  

Ν’ αθνύζεηο θππξνθνύδνπλα θαη ιύξα ζηζη πξηληάδεο...  

Να θάηζεηο ζην θξπγηό λεξό πνπ δξνζνθνπξηαιίδεη...  

λα πηεηο θη αζάλαην λεξό από ηα θνπηζνπλάξηα»
668

. 

Ζ ξήζε ηνπ Φξαγθνύιε πνπ ηαηξηάδεη εδώ ζα κπνξνύζε λα είλαη: κόλν ζηε θύζε 

αμίδεη θαλείο λα δεη! Μόλν εθεί ε δσή, ελσκέλε κε ηε Γεκηνπξγία θαη κε ηα 

πιάζκαηά ηεο, βξίζθεη ην αιεζηλό ηεο λόεκα. 

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε όηη ζηα Γίθνξα πξνβάιινληαη θάπνηα ζέκαηα γηα πξώηε 

θνξά, πνπ δελ έρνπλ σο ηόηε ζηρηεί ζε ηξαγνύδηα, θαη κάιηζηα παξαδνζηαθά ∙  ε 

αληηπνιεκηθή ζηάζε θαη ε απνθήξπμε ηεο βίαο θαη ηνπ πνιέκνπ, ε θηγνύξα ηελ κάλαο 

πνπ θαηαξηέηαη ηνπο δεκηνπξγνύο ησλ θνληθώλ όπισλ, ην παξαθιεηηθό αίηεκα γηα 

παύζε ηνπ πνιέκνπ θαη εηξήλεπζε
669

, δελ απνηεινύλ ηε ζπλήζε ζηάζε έλαληη ηνπ 

πνιέκνπ, θαζώο ζηα δεκνηηθά θαη ηα ξηδίηηθα πξνθξίλεηαη ην εξσηθό ζηνηρείν, θαη ν 

πόιεκνο γηα ηελ απόθηεζε ηεο ειεπζεξίαο. 

  

Ζ επηινγή θάπνησλ πνηεηηθώλ ζεκάησλ παξνπζηάδεη πξσηνηππία θαη 

επξεκαηηθόηεηα:  ην παξάπνλν ηνπ άηεθλνπ θαη ε επηζπκία ηνπ λα απνθηήζεη θη 

εθείλνο κηα θόξε «ζαλ η’ Αγγειή»
670

, ην αλήθνπζην δηαγνύκηζκα πνπ θάλνπλ νη 

θνξαζηέο κε ην πινίν ηνπο ζηα ρσξηά, θαη αληί γηα ιάθπξα θνπξζεύνπλ ληνπο
671

, ε 

παξνπζίαζε ησλ αγξνηηθώλ θαη νηθηαθώλ εξγαζηώλ, ησλ ενξηαζηηθώλ εζίκσλ, αιιά 

θαη αξλεηηθώλ εζίκσλ, όπσο  ε βεληέηα
672

. Ξερσξίδνπλ ηα πνηήκαηα πνπ απνηεινύλ 

θαηεμνρήλ ςπρνγξαθήκαηα, όπσο "Ζ θαξδηά ηεο κάλαο"
673

, πνπ παξνπζηάδεη ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθό θόζκν ηεο κάλαο, ηηο αγσλίεο πνπ ηε δηαθαηέρνπλ ζε όιεο ηηο 

ειηθηαθέο θάζεηο ηνπ παηδηνύ ηεο, πξνπάλησλ δε όηαλ εθείλν πάεη ζηνλ πόιεκν. 

Πξσηόηππε ζύιιεςε θαη επεμεξγαζία ζέκαηνο δηαπηζηώλνπκε ζην πνίεκα "Σν 

ξνδίηηθν θαξάβη"
674

, κε ηνλ αλζξσπνκνξθηζκό-πακςπρηζκό ησλ θπζηθώλ ζηνηρείσλ, 

πνπ δεκηνπξγνύλ ζαπκάζηεο ζαιαζζηλέο εηθόλεο. 

 

Σν ύθνο ζηα Δίυορα  

Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο Σα Γίθνξα, πνπ αμίδεη λα 

ζεκεηώζνπκε, είλαη ε θπζηθόηεηα θαη ε εθθξαζηηθόηεηα ηνπ ύθνπο θαη ησλ ηόλσλ 

πνπ δηαθξίλνπλ ην έξγν.  πσο αλαθέξεη ν η. Αιεμίνπ, ζηελ πνίεζε ηνπ Φξαγθνύιε 
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 "Σνπ Μπξάζθνπ", Β95 
668

 "Σνπ Ρνύβα", Α24 
669

 Αληίζηνηρα Α58, Β123, Β124, Β129, Β149  
670

 "Σνπ άηεθλνπ", Α35 
671

 "Σν δηάγνπκν", Β55 
672

Αληίζηνηρα: "Σνπ Κιεδώλνπ",Α50, "Σα ιηνκαδώκαηα", Α30, "Ζ αγγεινθάκσηε" Α34, "Σνπ 

γδηθησκνύ", Α80  
673

 Β125 
674

 Β85 
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«ην ύθνο έκεηλε δσληαλό θαη θπζηθό», επξηζθόκελν καθξηά από ηνλ θίλδπλν ηνπ 

πιεζσξηθνύ θαη ηνπ επηηεδεπκέλνπ
675

. Πξάγκαηη, παξά ηε ζπζζώξεπζε ιέμεσλ, 

εηθόλσλ, αζύλδεησλ ή πνιπζύλδεησλ ζρεκάησλ, παξά ηνλ πινύην ησλ εθθξαζηηθώλ 

ζρεκάησλ θαη ηελ ππθλόηεηα ησλ λνεκάησλ, παξαηεξνύκε όηη ζηα πνηήκαηα ησλ 

Γίθνξσλ ην ύθνο παξακέλεη ιηηά εθθξαζηηθό, δηαθξηλόκελν από ζαθήλεηα θαη 

γιαθπξόηεηα ηαπηόρξνλα.  

Δπηπιένλ, ελώ δε ιείπνπλ από ηελ πνίεζή ηνπ νη ζπκβνιηζκνί, ράξε ζηελ θπζηθόηεηα 

θαη ηε δηαύγεηα ηνπ ιόγνπ θαη ησλ λνεκάησλ επηηπγράλεηαη ε πξόζιεςε ηνπ έξγνπ 

από ηνλ αλαγλώζηε ∙ ν πνηεηηθόο ιόγνο εηζρσξεί ζηα ελδόηεξά ηνπ, δεκηνπξγώληαο 

ηνπ πιήζνο εηθόλσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ.  

Σέινο, αλ εμεηάζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ εθθξάδεηαη ν πνηεηήο ζε όια ηα ζέκαηα πνπ 

ζίγεη, ζα παξαηεξήζνπκε, όπσο επηζεκαίλεη ν Μηιη. Παπαδάθεο, όηη δηαθξίλεηαη από 

«ιεπηόηεηα θαη δηαθξηηηθόηεηα... επγέλεηα ιόγνπ»
676

.  Απηό γίλεηαη θαιύηεξα 

αληηιεπηό κε έλα παξάδεηγκα,  όπνπ (ζην πνίεκά ηνπ "Ο Γλσζηηθόο"), «κε 

ππαηληθηηθό ιόγν ζπκβνπιεύεη δηαθξηηηθά θαη ρηνπκνξηζηηθά ζε ζέκαηα εξσηηθά»:  

«λα κπεη ζη’ αιώλη από λσξίο λα θάκεη πέληε δνύιεο»(Β90)
677

 .  

 

Σα κνηίβα ζηα Δίυορα  

 

ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ησλ Γίθνξσλ παξαηεξνύκε αξθεηά κνηίβα πνπ θηλνύληαη ζε 

πιαίζην θνηλό κε εθείλν ησλ δεκνηηθώλ  ηξαγνπδηώλ ∙ γηα παξάδεηγκα, ηνπ παπά πνπ 

θξηκαηίδεηαη από ηελ νκνξθηά ηεο θνπέιαο, ε κάρε παηέξα θαη γηνπ
678

, ή ην πην 

γλσζηό, ην γεθύξη πνπ δε ζηεξηώλεη -εδώ ε εθθιεζία. Ο Φξαγθνύιεο επεθηείλεη κε 

πξσηνηππία ηα γλσζηά κνηίβα, ηα εκπινπηίδεη κε λέα ζηνηρεία, ή θαη ηα 

δηαθνξνπνηεί: γηα παξάδεηγκα, ην εθθιεζάθη γθξεκηδόηαλ
679

 από δηαθνξεηηθή αηηία 

από όηη ην γεθύξη ηεο Άξηαο (ιόγσ ηεο ππεξβνιηθήο νκνξθηάο ηεο γπλαίθαο ηνπ 

πξσηνκάζηνξα), ελώ ηελ απνθάιπςε ηνπ ιόγνπ ηνπ γθξεκίζκαηνο ηελ θάλεη ν ίδηνο ν 

άγηνο. Ο πνηεηήο κε ην εύξεκα απηό αιιάδεη εληειώο ηνλ ζιηβεξό ππξήλα ηνπ 

ηξαγνπδηνύ πνπ πεξηειάκβαλε ην ηξαγηθό ηέινο ηεο όκνξθεο γπλαίθαο ∙ παξόιν πνπ 

εδώ δελ αλαθέξεηαη ε θαηάιεμε, ζεσξείηαη βέβαην πσο δε ρξεηάζηεθε λα ζπζηάζεη ηε 

δσή ηεο ε γπλαίθα.  

Σν πνίεκα "Ζ Φξάγθηζζα"
680

, αλαθέξεηαη από ηνλ Μπ. Γεξκηηδάθε σο παξαιιαγή 

ηνπ έξγνπ  "Φαίδξα", όπνπ «ν γηνο εξσηεύεηαη ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ παηέξα ηνπ 

ηνπ Γνύθα», κε επαθόινπζν ηε κνλνκαρία παηέξα θαη γηνπ θαη ηελ αιιεινεμόλησζε 

ηνπο
681

. 

Αμηνπξόζεθην επίζεο είλαη ην κνηίβν κε ηνλ παπά πνπ έζθαιιε, ην νπνίν 

εκπινπηίδεηαη εδώ, παξνπζηάδνληαο ηνλ παπά πνπ επηζπκεί ηελ ελνξίηηζζά ηνπ λα  
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 η. Αιεμίνπ, Πξόινγνο, ό.π. ζ.11 
676

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο»,ό.π.,ζ.163 
677

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Κνηλνί ηόπνη»,ό.π.,ζ.119 
678

 Ζ αλαθνξά απηώλ ησλ κνηίβσλ από ηνλ Αιέμε Πνιίηε, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, ό.π.,ζ.72. 
679

 "Ο θηαίρηεο", Β27 
680

 Α88 
681

 Μπ. Γεξκηηδάθεο, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο, ν πνηεηάξεο», ό.π. 
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«..ηζ’ αθξνπαηεί ηνλ πόδα,...  

(λα) ηζε γαξγαιεί ηε ρέξα..,  

ην κάηη ηζε ζθαιίδεη..  

(θαη ηέινο) λα ηελ μεκνλαρηάδεη»
682

,  

ελώ βιέπνπκε ηνλ θαιόγεξν πνπ  εξσηεύεηαη ηνπ πξνεζηνύ ηελ θόξε, λα 

απνζρεκαηίδεηαη
683

. Ο πνηεηήο εκπινπηίδεη ηε ζεκαηηθή ηνπ θαη κε άιια πνηήκαηα 

ηνπ είδνπο, παξνπζηάδνληαο ηηο θαιόγξηεο λα μεινγηάδνληαη, είηε από ηε ζαΐηα ηνπ 

έξσηα, είηε από ηα ηξαγνύδηα ηεο αγάπεο, είηε από ηελ άλνημε
684

.   

 

Παξαηεξνύκε αθόκα κνηίβα αλζξώπηλσλ ηύπσλ θνηλά κε ηε δεκνηηθή πνίεζε: ε 

παπαδηά, ε ρήξα, ε παπαδνπνύια, ε ιπγεξή, ν αληξεησκέλνο, ν βνζθόο, θ.ά. Ο 

Φξαγθνύιεο δεκηνπξγεί επηπιένλ θαη ηα δηθά ηνπ κνηίβα. Τπάξρεη ε θόξε ηεο ρήξαο 

κε ηελ μερσξηζηή νκνξθηά
685

, ππάξρνπλ νη θνπέιεο πνπ παξνκνηάδνληαη κε ηηο 

πέξδηθεο, ην κνηίβν ηνπ λεαξνύ βνζθνύ πάλσ ζην βνπλό ∙  αλαθέξεηαη θαη ν άγνπξνο 

λένο ή ε άγνπξε λέα, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη θαη ην κνηίβν ηνπ πξώηκνπ εξσηηθνύ 

ζθηξηήκαηνο ή ηνπ πξώηκνπ γάκνπ
686

, απερώληαο ηελ παξαδνζηαθή θνηλσληθή 

αληίιεςε: ή κηθξόο κηθξόο παληξέςνπ, ή κηθξόο θαινγεξέςνπ.  

Ο Φξαγθνύιεο παξνπζηάδεη επίζεο ην κνηίβν ηνπ ληνπ  ζηνλ Άδε, ν νπνίνο 

επηθνηλσλεί κε ηνλ πάλσ θόζκν: είηε θαηαθέξλνληαο λα αλέβεη, είηε λα θαηέβεη γηα λα 

ζπληξίςεη ηε δύλακε ηνπ Υάξνπ θαη λα πάξεη πίζσ ηηο λέεο, είηε αθόκα ζηέιλνληαο 

γξαθή από ηνλ θάησ θόζκν
687

. 

Σν γπλαηθείν θάιινο, θνηλό θαη ζηε δεκνηηθή πνίεζε,  είλαη έλα ζηαζεξά 

επαλεξρόκελν κνηίβν ζηνλ πνηεηή, ην νπνίν εθείλνο αλάγεη ζε αμία
688

, 

ππνδειώλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ επηζπκία γηα ηελ νκνξθηά ζηε δσή θαη γηα 

ηνλ έξσηα, αθνύ ην ζπλδέεη κε απηόλ, όπσο είδακε. πσο αλαθέξεη ν Υξ. 

Μαιεβίηζεο,  ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη βιέπνπκε «κηα έζραηε ηδαλίθεπζε ηνπ ζειπθνύ 

ζηνηρείνπ» ∙ όπσο αθξηβώο θαη ζηα Γίθνξα ηνπ Φξαγθνύιε, πξνζζέηνπκε.  

 

Σν κνηίβν ηεο ραξάο θαη ηεο γηνξηήο είλαη αμηνπξόζεθην, θαζώο επαλέξρεηαη δηαξθώο 

ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ελόο ηδαληθνύ θόζκνπ. ηελ νπζία 

δηακνξθώλεηαη ζε αίηεκα ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνζεηήο επηπρίαο, ε 

νπνία γηα ηνλ πνηεηή ζπλίζηαηαη απαξαίηεηα ζηελ θνηλσλία ησλ πξνζώπσλ 

(ζπλαζξνίζεηο ησλ ρσξηαλώλ), ζηελ αγάπε ησλ λέσλ(κπόιηαζκα),  ζηε δηαξθή 

λεόηεηα, ζηνλ ρνξό θαη ζην γιέληη (δεύθη). Σελ αέλαε απηή επηζπκία ηνπ αλζξώπνπ- 
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 "Ζ νλνξίηηζζα",Α17 
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 Α54 
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 "Σξεηο άγγνπξνη", Β46, "Παξαιιαγή",Β83 
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 Β101. πρλό κνηίβν ζηα Γίθνξα ε γπλαίθα κε ηελ μερσξηζηή νκνξθηά∙ βι. ηα πνηήκαηα: Α41, Β117, 

Β106, Β120 (θη αθόκα Β102, όπνπ ε θόξε κε ηελ μερσξηζηή νκνξθηά ζπκβνιίδεη ηελ Κξήηε). 
686

 Β101, Β93 
687

 Α42, Α43,Α56, Α79, Β96, Β122 
688

 Σν ζηνηρείν απηό έρεη  παιαηόηαηεο θαηαβνιέο, θαζώο «αμία ππέξηαηε γηα ηνλ ειιεληζκό είλαη ε 

σξαηόηεηα», Υξ.Μαιεβίηζεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη σο πεξηερόκελν..., ό.π.,ζ.82, 84.  
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πνηεηή, θαζώο θαη ηελ απνηύπσζε ηεο εηθόλαο ηεο ηδαληθήο επηπρίαο, παξαηεξνύκε 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα πνηήκαηα  "θάξζηκν" θαη "Υνξνζηάζη"
689

. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ πνπ ζηε ζπιινγή ηνπ ν Φξαγθνύιεο δεκηνπξγεί έλα ηδηαίηεξν 

κνηίβν γπλαηθείσλ ηύπσλ: είλαη ε γεκηηδίλα, πνπ παίξλεη ηνλ ιόγν γηα λα εθθξάζεη ην 

εξσηηθό παξάπνλό ηεο
690

, ε θόξε πνπ παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία λα δεηήζεη ηνλ 

έξσηα, αλαηξέπνληαο ηα θαζηεξσκέλα πιαίζηα
691

,  ε γπλαίθα πνπ παίξλεη ζηα ρέξηα 

ηεο ηελ ππόζεζε ηνπ έξσηα
692

. Αο κελ μερλάκε όηη ηα Γίθνξα αλαπηύζζνληαη ζην 

ζθεληθό θόλην κηαο παξαδνζηαθήο, αγξνηηθήο θνηλσλίαο, άξα ζπληεξεηηθήο. 

Δπνκέλσο, κε ηνλ απξνζδόθεην απηόλ ηξόπν ν πνηεηήο αλαηξέπεη ην παξαδνζηαθό 

κνηίβν πνπ παξαηεξνύκε ζηε δεκνηηθή πνίεζε θαη εηδηθά ζην ξηδίηηθν ζρεηηθά κε ηνλ 

ξόιν ηεο γπλαίθαο 
693

. Γε δηζηάδεη λα ηεο δώζεη ηνλ ιόγν, ώζηε λα δεηήζεη απηό πνπ 

ζέιεη, εθθξάδνληαο κε ηόικε ηηο επηζπκίεο ηεο. Πξνθξίλεη ηε ρεηξαθέηεζε ηεο 

γπλαίθαο θαη ηε δηεθδίθεζε εθ κέξνπο ηεο ηνπ δηθαηώκαηνο ζηνλ έξσηα.  

 

ηα πνηήκαηά ηνπ ν Φξαγθνύιεο  πηνζεηεί θαη θάπνηα κνηίβα από ηνλ θόζκν ηνπ 

παξακπζηνύ ∙ απηό δελ παξαμελεύεη, αθνύ ην παξακύζη θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ 

πξνθνξηθή παξάδνζε ησλ θνηλσληώλ ηεο ππαίζξνπ, ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηηο 

δεθαεηίεο’70-’80. ην πνίεκα "Σν ζεξγηό" αλαγλσξίδνπκε έλα γλσζηό παξακπζηαθό 

κνηίβν, όπνπ ν ήξσαο παξαθπιά γηα λα βξεη ην ζεξηό πνπ θαλεξώλεηαη κόλν ηε λύρηα 

ζηελ θάκαξα ηεο θόξεο-ζπλήζσο αξρνληνπνύιαο- ηελ νπνία παληξεύεηαη ζην ηέινο.  

Ο αθνξδαθόο
694

, έλα επίζεο παξακπζηαθό ζηνηρείν, έρεη ηνλ ξόιν ηνπ καγηθνύ 

βνεζνύ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα βνεζήζεη ηνλ ήξσα ζηελ επίιπζε ηεο δνθηκαζίαο 

ηνπ.  Δδώ ην δών παίξλεη ηνλ ιόγν γηα λα απνθαιύςεη ζηνπο ρσξηαλνύο ηελ αηηία ηεο 

αλνκβξίαο πνπ έπιεμε ην ρσξηό. Δίλαη επξεκαηηθή ε επηινγή ηνπ πνηεηή γηα έλα δών 

πνπ ζρεηίδεηαη θαηεμνρήλ κε ην λεξό, άξα αξκόδην θαη ζρεηηδόκελν άκεζα κε ην 

πξόβιεκα. Από ηελ άιιε, επηιέγεη λα παξνπζηάζεη θάπνην αζήκαλην θαη κε 

ππνινγίζηκν νλ λα  επηηπγράλεη ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αληί γηα θάπνηνλ 

(ζεκαληηθό) άλζξσπν. Πηζαλόλ, ε επηινγή εμεγείηαη ιόγσ ηνπ όηη ην κνηίβν ηνπ 

βάηξαρνπ-αθνξδαθνύ ήηαλ νηθείν ζέκα ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε ηεο Κξήηεο, αιιά 

είρε θαη ζπρλή παξνπζία ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο ππαίζξνπ (ζε πεγέο, βξύζεο θαη 

πνηάκηα). Αμίδεη, επηπιένλ, λα ζεκεηώζνπκε όηη ν αθνξδαθόο αλαθέξεηαη ζε δύν, 

ηνπιάρηζηνλ, παξακύζηα πνπ δηαζώδνληαη από ηελ πεξηνρή θαηαγσγήο ηνπ πνηεηή
695

. 

Σέινο, σο κνηίβν πνπ αλήθεη ζην επίπεδν ησλ παξακπζηώλ ζα κπνξνύζακε λα 

ζεσξήζνπκε ηελ παξνπζίαζε πνπ θάλεη ν πνηεηήο γηα ηνλ ζάλαην θαη ηνλ θάησ 

θόζκν, αθνύ  ζην παξακπζηαθό  πιαίζην,  ζύκθσλα κε ηνλ Αι. Πνιίηε, ν θάησ 

θόζκνο παξνπζηάδεηαη ζαλ ρώξνο κε θαλνληθή δσή θαη δξάζε θαη κπνξείο  από απηόλ 
                                                             
689

 Β34, Β56 αληίζηνηρα 
690

 "Ζ γεκηηδίλα",Β36 (πην αιιεγνξηθό "Σ’ απνθανύδηα ") 
691

 "Ο Κσζηαληήο",Α78   
692

 "Σν δηάγνπκν" Β55  (νη θνπέιεο αξπάδνπλ ηνπο άληξεο)   
693

 πσο ηνλ αλαθέξεη ε Βαζηιηθή Νηαγθνπλάθε-Coavoux, «Ζ γπλαηθεία κνξθή ζην δεκνηηθό 

ηξαγνύδη ηεο Κξήηεο», ζ.227-240, ζην Σν Ρηδίηηθν ηξαγνύδη, ό.π., ζ.230 
694

 ην πνίεκα "Ζ νλνξίηηζζα", Α17 
695

 ηα παξακύζηα "Ζ αθνξδαθίλα", (όπνπ ν βάηξαρνο απνηειεί θύξην ζέκα), θαη "Ο ηαβεξλάξεο"  

(κηθξή παξνπζία ηνπ βαηξάρνπ) ∙ θαηαγεγξακκέλα ζην βηβιίν ηνπ Αξηζηνθάλε Υνπξδάθε, Κξεηηθά 

ιατθά παξακύζηα-Σα Παξακύζηα ηεο εηείαο (θαηαγξαθή), Ζξάθιεην 1999, ζ.120, 80.  
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λα επηζηξέςεηο ζηνλ επάλσ θόζκν∙ δηαθέξεη κόλν γηαηί είλαη «ζθνηεηλόο θαη 

άραξνο»
696

. 

 

ηα Γίθνξα παξαηεξνύληαη, αθόκα, θνηλνί ινγόηππνη κε ηα δεκνηηθά θαη ηα ξηδίηηθα ∙ 

γηα παξάδεηγκα, πνιύ ζπρλή παξνπζία ζηα πνηήκαηα έρεη ην κνηίβν ησλ ηξηώλ, 

αλαπηπζζόκελν ζε έλαλ, ζε 2 ή ζε 3 ζηίρνπο. Δλδεηθηηθά:  

α) «λα ην ρνξηάζεηο ην ςσκί, ηζη κνύζηνπο θαη ηα κέιηα»,  

β) «νη γη- άληξεο αλέ ξίρλνπλε ηζη ζθόιεο ζην ζεκάδη,  

θη αλέ μεζπλνξίδνπληαη ζην βόιη θαη ζην γιάθη»,  

γ) «Γξηθά ηε λύρηα ηνπ δεπγά θαη θξπθαλεζηελάδεη ∙  

Γξηθά πνπ θεύγεη ηνπ βνζθνύ θαη θξπθνκαξαδώλεη ∙  

Γξηθά θαη ηνπ πξακαηεπηή θαη ζηελ θαξδηά ηζε δίδεη»
697

.  

Πνιύ πεξηζζόηεξεο είλαη νη ηξηάδεο
698

 πνπ παξνπζηάδνληαη: ηξεηο άγγνπξνη
699

, ηξεηο 

αδεξθέο
700

, ηξεηο ζπγαηέξεο
701

 ∙ αθόκα ππάξρεη  θαη ην κνηίβν ηνπ ηξίηνπ ηνπ 

θαιύηεξνπ
702

, ή ηεο ηξίηεο ηεο πην όκνξθεο
703

, ή ηεο ηξίηεο ηεο άκνηξεο
704

.  

Τπάξρνπλ θαη νη ζηεξεόηππνη ζηίρνη: «βάδεη ηνλ ήιην πξόζσπν, ζην κπέηε ην 

θεγγάξη, ηνλ Ηνξδάλε πνηακό θνξδέια ζηα καιιηά ηδε»
705

, θαηά ην γλσζηό: «βάδεη 

ηνλ ήιην πξόζσπν, θαη ην θεγγάξη αζηήζη...»
706

. Ή ηα ζηεξεόηππα δίζηηρα: «θαη 

βιέπεη ηελ αξρόληηζζα πνπ ’θεγγε ζαλ ηνλ ήιην»,  «ρίιηνη πεγαίλαζη κπξνζηά θαη δπν 

ρηιηάδεο πίζσ...», «θαη ηξία δάια πάεη νκπξόο θαη ηέζζεξα γηαγέξλεη...»
 707

. 

Αμηνπξόζεθηνη είλαη νη ινγόηππνη πνπ δεκηνπξγεί ν Φξαγθνύιεο ∙ ζεκεηώλνληαη εδώ 

ηα ρνξνζηάζηα , κε ηηο αλαπόζπαζηεο εηθόλεο ησλ παζίραξσλ, νκνξθνληπκέλσλ λησλ 

πνπ ρνξεύνπλ
708

 θαη νη ηάβιεο νη ζηξσκέλεο, κε απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ηνπο ζε 

θάζε θνηλή γηνξηή-ζπλάζξνηζε. 

 

Οη επηξξνέο  

 

πσο έρεη αλαθέξεη ν ίδηνο ν πνηεηήο,  ην ρσξηό ηνπ,  ε Λάζηξνο, απνηέιεζε ηελ 

πεγή πνπ ππξνδόηεζε ηε ινγνηερληθή έκπλεπζή ηνπ κε ηα πινύζηα βηώκαηα πνπ ηνπ 

είρε δσξίζεη. Σν πνηεηηθό έξγν ηνπ αξδεύηεθε πινύζηα από ηα λάκαηα ηεο παξάδνζεο 

θαη από ηηο ζθελέο ηνπ αγξνηνπνηκεληθνύ εζηκηθνύ βίνπ πνπ έδεζε ζηε γελέηεηξά ηνπ. 
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 Αι. Πνιίηεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, ό.π., ζ.51 
697

 Α96, Β86, Α96 
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 ύκθσλα κε ηνλ Γ.Μ.εθάθε, Γηα κηα πνηεηηθή ηνπ ειιεληθνύ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 1988, ζ.206-207  
699

 Β46 
700

 Β118 
701

 Α39 
702

 Αιέμεο Πνιίηεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, ό.π., ζ.133 
703

 Α20 
704

 Β57 
705

 Β25 
706

 Αιέμεο Πνιίηεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, ό.π., ζ.135 
707

 Α89, Α21, Α104,αληίζηνηρα   
708

 Α58, Β56, Β66, Β111 
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«Ο ρώξνο ηνπ ρσξηνύ», αλαθέξεη ν ινγνηέρλεο ζε ζπλέληεπμή ηνπ,  «ππήξμε εθείλνο 

ν νπνίνο κνπ έδσζε... ηελ έκπλεπζε, όπσο θαη ε επαξρία γεληθόηεξα»
709

.  

Ζ δηαβίσζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο νξεηλήο Κξήηεο, νη θαζεκεξηλέο αγξνηηθέο 

εξγαζίεο, ν πνηκεληθόο βίνο,  ηα ρξόληα πνπ ν πνηεηήο έδεζε ζην ρσξηό ηνπ, ηδηαίηεξα 

ζηηο δύζθνιεο πεξηόδνπο ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο,  ζπκκεηέρνληαο θαη ν 

ίδηνο  ελεξγά ζε όιεο ηηο ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο ∙  ν εζηκηθόο ζξεζθεπηηθόο βίνο 

ηνπ ρσξηνύ ζηνλ θύθιν ηνπ ρξόλνπ, νη ενξηαζηηθέο θαη νη θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο 

ζπλαζξνίζεηο ησλ ρσξηαλώλ, ε ιατθή πξνθνξηθή παξάδνζε πνπ δηαηεξνύηαλ 

δσληαλή ζην ζηόκα όισλ ησλ αλζξώπσλ ηεο ππαίζξνπ, κε ηηο ηζηνξίεο, ηα παξακύζηα 

θαη ηνπο ζξύινπο ∙ ε κνπζηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο, κε ηελ 

πινύζηα ιατθή πνηεηηθή δεκηνπξγία (καληηλάδεο, ηξαγνύδηα θαη ξίκεο): όια ηα 

πξναλαθεξόκελα ππήξμαλ νη πεγέο από ηηο νπνίεο άληιεζε θαη εκπλεύζηεθε ν 

Κσζηήο Φξαγθνύιεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πνηεηηθώλ ζεκάησλ ηνπ, θαζώο θαη ησλ 

πινύζησλ εηθόλσλ ησλ πνηεκάησλ ηνπ.  

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηηο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε από ηα πξόζσπα ηνπ 

επξύηεξνπ  νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληόο ηνπ, ηα νπνία  ηνπ κεηέδσζαλ έλαλ αιεζηλό 

ζεζαπξό πξνθνξηθήο παξάδνζεο, «κε ηελ γιπθόιαιε ζεηά ηνπ ην Αλλεδίλη, πνπ είρε 

ζπλέρεηα ζηα ρείιε ηεο ηα παηξησηηθά θαη ζξεζθεπηηθά πνηήκαηα ηεο επνρήο... θαη 

ηνπο βίνπο ησλ αγίσλ,... ηνλ εγγξάκκαην βνζθό, ζείν ηνπ Φξαγθνπινκαλώιε... (κε) 

ην νρησήρη θαη ηνλ Δξσηόθξηην», κε κηα «κεγάιε ζεηξά δηαθεθξηκέλσλ ιατθώλ 

πνηεηώλ», αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ν παππνύο θαη ν ζείνο ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε ∙  

«κέζα ζ’ έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ....ηνπ αθκαίνπ αθόκε αγξνηηθνύ θαη πνηκεληθνύ 

βίνπ ηνπ ρσξηνύ...», «ν κηθξόο Κσζηάθεο γαινπρήζεθε πινπζηνπάξνρα από ηηο πεγέο 

ηεο παιηάο Κξήηεο»
710

. 

Αληηιακβαλόκαζηε, επνκέλσο, πόζν ην αγαπεκέλν ηνπ ρσξηνπδάθη ππήξμε, από ηελ 

αξρή ηεο πνξείαο ηνπ, ε ζεκαληηθή ηξνθόο ηεο έκπλεπζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. 

Σα πινύζηα βηώκαηά  ηνπ ππήξμαλ ν άμνλαο ηεο ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο ηνπ, 

θαζώο πνηέ δε ζηακάηεζε λα λνζηαιγεί όινλ εθείλν ηνλ θόζκν «πνπ δέζεθε κε ηα 

παηδηθά ηνπ ρξόληα θαη έκεηλε ζηε ζθέςε ηνπ ζαλ παξακύζη»
711

 

ηαλ, ινηπόλ, δηαβάδνπκε ην πνίεκα ηνπ Φξαγθνύιε "Σν εθθιεζάθη", πνπ  

«έρεη ηνλ νπξαλό ζθεπή, ράκαη ηε γεο ζεκέιην,  

θνιόλεο ηζη ξηδνβνπληέο, ηζη ζηεθαληέο θακάξεο,  

ηζη πέηξεο Άγηα Σξάπεδα, ζηαζίδηα ηα ραξάθηα  

θαη η’ άζηξα πεηξνθάληεια, ηε λύρηα λα ηζε θέγγνπλ»,  

κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε όηη κηα ηέηνηα πςειήο έκπλεπζεο θαη πξσηνηππίαο 

ζύλζεζε, έλα ηέηνην κνλαδηθό λαό ηεο θύζεο, ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη κόλν 

όπνηνο έδεζε θαη κεγάισζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, πεξπάηεζε ηηο ιαγθαδηέο θαη ηα 

θνξθνβνύληα ηνπ ηόπνπ ηνπ,  είδε ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ πάλσ ζε ςειό βνπλό, 

άθνπζε ηα νξζξηλά θειαεδίζκαηα ησλ πνπιηώλ κέζα ζηελ πξσηλή δξνζηά θαη 

αλάζαλε δίπια ζηα πιάζκαηα ηεο θύζεο.  

                                                             
709

 «Ζ ηειεπηαία απνθξηά», ό.π. 
710

 Κσζηήο Φξαγθνύιεο –Αληαίνο, «Λόγνο επηκλεκόζπλνο», Παηξίο, 16-2-2006, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε: https://archive.patris.gr/articles/79819   
711

 Η. Υινπβεξάθεο, «Οκηιία», ζ.21 

https://archive.patris.gr/articles/79819
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εκαληηθέο επηδξάζεηο, όκσο, δέρηεθε ν πνηεηήο θαη από άιιεο πεγέο, από ηα 

αλαγλώζκαηα θαη ηηο κειέηεο ηνπ, όπσο πξναλαθέξζεθε. ιε εθείλε ε πεξίνδνο πνπ 

ν Φξαγθνύιεο θπνθνξεί ηα Γίθνξα -θπξίσο νη δεθαεηίεο ηνπ ’50 θαη ηνπ ’60, όπσο 

ζπκάηαη ν δεπηεξόηνθνο γηνο ηνπ Γηάλλεο- ππήξμε γηα εθείλνλ πνιύ πινύζηα ζε 

δηαβάζκαηα θαη πλεπκαηηθή θαηάξηηζε ∙ είλαη ε επνρή πνπ ζπιιέγεη γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ βηβιηνζήθε όιεο ηηο λέεο εθδόζεηο ησλ έξγσλ ηεο ειιεληθήο θιαζηθήο 

θαη ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο, αιιά θαη ζεηξά νιόθιεξε από ηα έξγα ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Ηδηαίηεξε είλαη ε επίδξαζε πνπ αζθήζεθε ζε εθείλνλ, όπσο 

άιισζηε απνηππώλεηαη κέζα ζηα πνηήκαηα ησλ Γίθνξσλ, από ην κεγάιν έξγν ηνπ 

λεόηεξνπ ειιεληζκνύ, ηνλ Δξσηόθξηην. Σα απνηππώκαηα απηά κπνξνύκε λα ηα 

δηαθξίλνπκε ζε πνιιά ζεκεία, θαη όρη κόλν ζην "Παλώγξακκα" (απνθαιππηηθό ηεο 

ηαπηόηεηαο ηνπ Φξαγθνύιε,  κε εκθαλέζηαηε ηελ νκνηόηεηα θαη  επηξξνή από ηνλ 

Δξσηόθξηην)
712

. Κνηλά ζεκεία ππάξρνπλ, σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ απαζρόιεζαλ ηνπο 

δύν δεκηνπξγνύο (ε θύζε, ν έξσηαο, ε αλδξεία)
713

, ελώ ζηα Γίθνξα ππάξρνπλ θαη νη 

επζείεο αλαθνξέο ζην πνίεκα ηνπ Δξσηόθξηηνπ ∙  ελδεηθηηθά: 

«λα κνηάδεη ηνπ Ρσηόθξηηνπ ζηελ πξάμε θαη ζηε γλώζε»,  

«ήιεγε η’ Αξεηόθξηηνπ ηα πάζε θαη δεγάην»
714

. 

 

Δθηόο από ηνλ Βηηζέληδν Κνξλάξν,  ε ζθξαγίδα θαη ε επηξξνή από ην έξγν θαη 

άιισλ  κεγάισλ δεκηνπξγώλ ππάξρεη ζηα Γίθνξα. Αο δνύκε θάπνηα παξαδείγκαηα:  

Ο Φξαγθνύιεο ζην πνηεηηθό έξγν ηνπ δηαθεξύζζεη κε γλεζηόηεηα όηη  πξνηάζζεη ηε 

ραξά ηεο δσήο, ηελ απόιαπζε, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ: αμίδεη λα δεηο ηηο 

ραξέο απηέο ηεο δσήο γηαηί ν ζάλαηνο είλαη ζπλερώο παξώλ θαη απηή δηαξθεί ηόζν 

ιίγν. Ζ ζεώξεζε απηή ηνπ πνηεηή κάο ζπκίδεη ηνλ νκόηερλν θαη ζπκπαηξηώηε ηνπ 

Νίθν Καδαληδάθε, πνπ δηα ηνπ ζηόκαηνο ηνπ Καπεηάλ Μηράιε έιεγε: «όκνξθνο είλαη 

ν ςεύηεο θόζκνο, όκνξθε ε Κξήηε...»
715

. κνξθνο ν (πιηθόο) θόζκνο, αιιά κηα 

αζηξαπή, έλα πέξαζκα ∙ εθήκεξνο, άξα ςεύηηθνο, θαηά ηνλ ήξσα ηνπ Καδαληδάθε.  

Μα θαη νη ήξσεο ηνπ Φξαγθνύιε ην γλσξίδνπλ απηό, γη’ απηό θαη ην δηαθεξύζζνπλ 

                                                             
712

Γίθνξα Β153: «Αλ ηύρεη θαη ξσηήμεηε ’πό πνύ ’καη θαη ηη θάλσ,  

πνύ ηαίξηαζα θαη πνύ ’γξαςα ηα όζ’ αλαζηβάλσ,  

ζηε ηείαλ εγελλήζεθα, εηο ην ρσξίν Λάζηξν  

θαη ζηα δεθάμε ρξόληα κνπ ήθπγα γηα ην Κάζηξν...»,  

θαη Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ, Δξσηόθξηηνο, ζηίρνη Δ΄1539-1548:  

«Θσξώ πνιινύο θαη πεζπκνύλ θη έρσ ην γξηθεκέλα,  

λα κάζνπλ ηηο εθόπηαζελ εηο η’ απαλσγξακκέλα.  

Κη εγώ δε ζε λα θνπξθεπηώ θη αγλώξηζην λα κ’ έρνπ’,  

κα ζέισ λα θαλεξσζώ, θη όινη λα κε θαηέρνπ’.  

Βηηζέληδνο είλ’ ν πνηεηήο θαη ζηε γεληά Κνξλάξνο,  

πνπ λα βξεζεί αθξηκάηηζηνο ζαλ ζα ηνλ πάξεη ν Υάξνο.  

ηε ηείαλ εγελλήζεθε, ζηε ηείαλ ελεζξάθε,  

εθεί ’θακε θη εθόπηαζε εηνύηα πνπ ζαο γξάθεη...» ( Κξηηηθή έθδνζε ηπι. Αιεμίνπ, εθδ. Δξκήο, δ΄ 

έθδνζε, Αζήλα 2000) 
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κε θάζε ηξόπν, ώζηε λα κεηαθεξζεί ζε όινπο: όηη πξέπεη λα απνιακβάλνπλ «ηνπ 

ςεύηε θόζκνπ ηηο ραξέο», λα ραίξνληαη ηε δήζε ηνπο, πνπ είλαη ηόζν ιίγε, πξηλ έξζεη 

ν ζάλαηνο. Με ην ζέκα απηό ζπλδέεηαη θαη ε δίςα ηεο δσήο, πνπ θαη νη δύν 

ινγνηέρλεο πξόβαιιαλ ζην έξγν ηνπο : «αλάζεκα πνπ μεδίςαζε», ιέεη ν γέξνληαο ηνπ 

Καδαληδάθε
716

, «Αλάζεκα πνπ ρόξηαζε ηνλ θόζκν ηνλ απάλσ,» αλαθέξεη ν πνηεηηθόο 

ήξσαο ηνπ Φξαγθνύιε, «ξνπθά ηελ θνύπα θαη δηςά, ... θαη δηςαζκέλνο θη άδεηπλνο θη 

αρόξηαγνο κηζεύγεη!»
717

.  

 

Ζ νκνξθηά ηεο θύζεο ζηηο ελαιιαγέο ηεο κεο ζηνλ θύθιν ηνπ ρξόλνπ, ε παξαδείζηα 

ζεώξεζε ηεο θξεηηθήο θύζεο, ν άλζξσπνο πνπ δνπιεύεη ηε γε εληαγκέλνο κέζα ζε 

απηήλ ζηνλ θαηξό ηεο εηξήλεο θαη πνπ ηε βιέπεη λα θαηαζηξέθεηαη ζηνλ θαηξό ηνπ 

πνιέκνπ, είλαη κεξηθά ζηνηρεία από ηα Γίθνξα πνπ παξαηεξνύκε όηη ππάξρνπλ θαη 

ζηνλ Πξεβειάθε, ζηελ ηξηινγία ηνπ Κξεηηθόο
718

.  Ζ Κξήηε ζην έξγν απηό ηνπ 

Πξεβειάθε ραξαθηεξίδεηαη σο παξάδεηζνο θαη επίγεηα Δδέκ
719

,  ελώ επίζεο 

πξνβάιιεηαη ε εηθόλα ηνπ αθαληζκνύ θαη ηεο εξήκσζεο πνπ πξνθαιεί ζηελ θξεηηθή 

ύπαηζξν «ηνπ πνιέκνπ ε απνληά», ζε αληίζεζε κε ηνλ πινύην θαη ηε ζνδεηά πνπ 

επηθέξεη ν κόρζνο ηνπ αλζξώπνπ ζηελ εηξεληθή πεξίνδν
720

.  

Δπηδξάζεηο παξαηεξνύληαη ζηα Γίθνξα θαη από ηα θιέθηηθα  ηξαγνύδηα, ζην 

(αιιεγνξηθό) πνίεκα  "Σζε ηάβιαο", θαη "Σνπ θιέθηε ην ηξαγνύδη"
721

 ∙  επηπιένλ, θαη 

ε παξνπζία ηνπ ιηάπε ζηνλ Φξαγθνύιε
722

 αληιεί ηελ  επηξξνή ηεο από ην θιέθηηθν, 

θαζώο ε αληίζηνηρε νλνκαζία ζηελ Κξήηε γηα ηνλ αλππόηαρην ηνπ βνπλνύ είλαη 

ραΐλεο.  

     

Οη επηξξνέο από ηνλ Κξπζηάιιε ζηα πνηήκαηα ηνπ Φξαγθνύιε πξέπεη λα ζεσξνύληαη 

δεδνκέλεο. Ο δεκηνπξγόο ηνπ Σξαγνπδηζηή ηνπ ρσξηνύ θαη ηεο ζηάλεο, θαη ηνπ 

Αγξνηηθνύ, έληνλα επεξεαζκέλνο από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη, ρξεζηκνπνίεζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία θαη ηα κνηίβα ηνπ δεκνηηθνύ, όπσο θαη ν Φξαγθνύιεο. ηα 

έξγα θαη ησλ δπν ινγνηερλώλ κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε θνηλόηεηα ζηνηρείσλ, 

όπσο ηα ζέκαηα από ηε δσή ηεο ππαίζξνπ, ηηο πιεζσξηθέο εηθόλεο ηεο θύζεο θαη ηηο 

πινύζηεο πεξηγξαθέο. Αλαθέξεηαη έλα ελδεηθηηθό παξάδεηγκα, ην πνίεκα ηνπ 

Κξπζηάιιε "Ο εηνηκνζάλαηνο βνζθόο"
723

, ην νπνίν ζπγθεληξώλεη αξθεηά ζηνηρεία 

νκνηόηεηαο κε ζηνηρεία πνπ αλεπξίζθνληαη ζε (δηαθνξεηηθά) πνηήκαηα ηνπ 

Φξαγθνύιε : εθηόο από ην πνηκεληθό ζέκα, ππάξρεη ε παξαγγειηά ηνπ βνζθνύ γηα ηελ 

ηαθή ηνπ ζε θνξθή βνπλνύ, ε επηζπκία ηνπ λα αγλαληεύεη κεηά ζάλαηνλ, λα βιέπεη 

θαη λα αθνύεη ηα θνπάδηα θαη ηνπο βνζθνύο, θαη ε επηζπκία λα ηαθεί καδί κε ηα 

αγαπεκέλα ζύλεξγα ηεο δνπιεηάο ηνπ. 

                                                             
716 Νίθνπ Καδαληδάθε, Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν, εθδ. Δι. Καδαληδάθε, Αζήλα 1982, ζ.304 
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 Άπαληα Κώζηα Κξπζηάιιε, Δπηκ. Πνιύβηνπ Βνβνιίλε, Γηεζλείο εθδόζεηο, ρ.ρ ,ζ.140-141 



127 
 

 

 Ζ νκνηόηεηα κε ην δεκνηηθό ηξαγνύδη 
Οη επηξξνέο πνπ ν Φξαγθνύιεο δέρηεθε από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε δεκηνπξγία 

ησλ Γίθνξσλ ήηαλ νη πην θαζνξηζηηθέο. Απηό ζπζρεηίδεηαη κε ηα βηώκαηα πνπ είρε 

πξνζιάβεη ζηα λεαληθά ηνπ ρξόληα ∙ είρε εηζρσξήζεη ζηνλ πινύζην θόζκν ηνπ 

δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ ράξε ζηελ νηθνγελεηαθή κνπζηθή παξάδνζε θαη ηε καζεηεία 

ηνπ ζηνλ πξνθνξηθό ιατθό πνιηηηζκό ηνπ ηόπνπ ηνπ. Σν ειιεληθό δεκνηηθό ηξαγνύδη 

θαη ην θξεηηθό εηδηθόηεξα, ήηαλ θαζεκεξηλά ζηα ρείιε ησλ αλζξώπσλ ηεο 

παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο ησλ αξρώλ ηνπ 20νύ αηώλα πνπ ην αθεγνύληαλ, ην 

ηξαγνπδνύζαλ, ην απάγγειιαλ ζε θάζε επθαηξία ζπλάζξνηζεο. Έηζη ν Φξαγθνύιεο, 

παηώληαο ζηέξεα ζηα ρλάξηα ηνπ παξαδνζηαθνύ ηξαγνπδηνύ δεκηνύξγεζε ηα δηθά ηνπ 

εκπλεπζκέλα, ζαλ δεκνηηθά πνηήκαηα.   

Έρνπλ ήδε αλαθεξζεί νη νκνηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα Γίθνξα κε ην δεκνηηθό 

ηξαγνύδη : νη θνηλέο ζεκαηηθέο ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο  ηεο θύζεο, ηνπ έξσηα θαη ηνπ 

ζαλάηνπ ∙  νη αλζξώπηλεο αμίεο θαη αξεηέο, κε πξώηεο ηε ιεπηεξηά θαη ηελ αληξεία ∙ ε 

θαηάθαζε ηεο δσήο ∙ ηα ζέκαηα ηνπ θιέθηηθνπ ηξαγνπδηνύ θαη ηνπ πνιέκνπ ∙ ν 

θνηλόο ηξόπνο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζαλάηνπ, σο θνληάο θαη δηαγνπκηζηήο, θαη ε 

αληηκεηώπηζή ηνπ κε αληξεία θαη αμηνπξέπεηα εθ κέξνπο ηνπ αλζξώπνπ ∙ ε κεηαηξνπή 

ησλ ηξαγνπδηώλ πνπ κηιάλε γηα ηνλ  ζάλαην ζε εμύκλεζε ηεο δσήο. Ζ γιώζζα ζηα 

Γίθνξα, ε νπνία είλαη ζρεδόλ εμίζνπ  πινύζηα θαη εθθξαζηηθή κε ησλ δεκνηηθώλ 

ηξαγνπδηώλ, είλαη άιιν έλα θνηλό ηνπο ζηνηρείν, θαη αθόκα ην όηη ν πνηεηήο  

ρξεζηκνπνηεί πιεζώξα εθθξαζηηθώλ ζρεκάησλ θαη απνζεζαπξίδεη  πινύζηεο εηθόλεο 

από ηνλ θπζηθό θόζκν ζηα πνηήκαηά ηνπ. 

Δπηπιένλ νκνηόηεηεο ζηα κνηίβα ησλ Γίθνξσλ κε εθείλα ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ, 

έρνπλ ήδε παξαηεζεί ζηελ νκόηηηιε ελόηεηα ∙ ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο ινγόηππνπο 

θαη ηνπο πινύζηνπο εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δεκνηηθό ηξαγνύδη. 

 

Τπάξρνπλ όκσο θαη ζηνηρεία ζηα Γίθνξα πνπ ηα θάλνπλ λα απνθιίλνπλ από ην 

δεκνηηθό ηξαγνύδη, δηακνξθώλνληάο ηα ζε ηδηαίηεξν είδνο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο. Σν 

πξώην πνπ ζα επηζεκάλνπκε είλαη νη πινύζηεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ απαξηίδνπλ 

ηα πνηήκαηα ησλ Γίθνξσλ, ζε αληηπαξαβνιή κε ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ηα νπνία 

έρνπλ εμαηξεηηθά ιηγνζηά ηα ζέκαηά ηνπο
724

. Ο Φξαγθνύιεο πξνρσξώληαο έλα βήκα 

παξαπάλσ από ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα, αλαλεώλεη, επεθηείλεη θαη εκπινπηίδεη ηε 

ζεκαηνινγία ησλ πνηεκάησλ ηνπ. 

Ο έξσηαο ζηα Γίθνξα θαηέρεη κεγάιε έθηαζε θαη αλάγεηαη ζε ζπζηαηηθό ζηνηρείν  

ηεο δσήο, πνπ, καδί κε ηελ αηώληα ληόηε, ραξίδεη ηελ επηπρία θαη ηε ραξά ζηνλ 

άλζξσπν. Σελ πξόηαμε απηή ηνπ έξσηα απνθαιύπηεη ν Φξαγθνύιεο θαη κέζα από ηε 

καληηλάδα ηνπ: 

«Μέζα ζηζ’ αγίνπο ηνπ Θενύ ε Παλαγηά ’λαη πξώηε, 

εηζά ’λαη θαη ν έξσ(λ)ηαο κεζα ζηελ αλζξσπόηε’.» 

Ζ γπλαίθα, επίζεο, θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε κέζα ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή ∙ είλαη ην 

αληηθείκελν ζαπκαζκνύ θαη αγάπεο, πεξηβάιιεηαη από πιήζνο εθθξάζεσλ θαη 
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 Αιέμεο Πνιίηεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, ό.π., ζ.45 
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ραξαθηεξηζκώλ, θαη ην θάιινο ηεο  πκλείηαη σο αμία. Έρεη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε 

ηνπ πνηεηή, θπξίσο όηαλ πάζρεη θαη ζηεξείηαη ηελ αγάπε θαη ηε ραξά ζηε δσή.  

Ο πόιεκνο εδώ δελ πεξηέρεη ην εξσηθό ζηνηρείν, είλαη κηζεηόο γηαηί επηθέξεη ηνλ 

ζάλαην θαη ηελ θαηαζηξνθή ∙ κε ηε θηιεηξεληθή ζηάζε ηνπ ν πνηεηήο ηνλ 

απνθεξύζζεη θαη αληηηίζεηαη  ζε απηόλ θαη ηα θνληθά έξγα ηνπ. 

Ο ζάλαηνο έρεη δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάδεηαη, αθνύ ν πνηεηήο αξλείηαη λα 

ππνηαρηεί ζηελ παληνδπλακία ηνπ θαη δηεμάγεη έλαλ πεηζκώδε αγώλα λα γιηηώζεη ηνλ 

άλζξσπν από ηα λύρηα ηνπ, επηλνώληαο πνιινύο ηξόπνπο, όπσο: ηε ζπλέρηζε ηεο 

δσήο θαη κεηά ζάλαηνλ, ζην κλήκα ηνπ βνπλνύ ή ζηνλ Άδε κε ηα ζύλεξγα θαη ηνλ 

ίδην ηξόπν δσήο  ∙ ηελ άδεηα επηζηξνθήο από ηνλ θάησ θόζκν, ηε δπλαηόηεηα λα 

ζηαινύλ γξαθέο από ηνλ Άδε,  ή λα γίλνπλ  αηηήκαηα θαη παξαθιήζεηο  πξνο ηηο 

δπλάκεηο πνπ κπνξνύλ λα εκπνδίζνπλ ην αλόζην έξγν ηνπ ζαλάηνπ.  

Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο, καδί κε όζεο πξναλαθέξζεθαλ,  καο νδεγνύλ ζηε 

δηαπίζησζε όηη ν πνηεηήο αθνκνίσζε ηηο επηξξνέο από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη θαη ηηο 

κεηνπζίσζε ζε πξσηόηππεο, πξνζσπηθέο πνηεηηθέο  ζπλζέζεηο.  

 

Ζ ζεκαζία  ηωλ Γίθνξωλ   - Οη  επηδξάζεηο ζηνπο λεόηεξνπο 

 

Σα Γίθνξα έρνπλ δηθαίσο ραξαθηεξηζηεί σο «ην πνηεηηθό επαγγέιην ηνπ ιανύ ηεο 

Κξήηεο»
725

.  

Δίλαη ζεκαληηθό όηη κε ην είδνο ησλ ηξαγνπδηώλ απηώλ πνπ δεκηνύξγεζε ν πνηεηήο 

πξνζθέξεη «κηα λνεηή αλαίξεζε», «έλα αληηζηάζκηζκα ζηνλ θαζεκεξηλό κόρζν» ηνπ 

αλζξώπνπ ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο
726

.  

πνπδαίν, επίζεο, είλαη όηη κε ην έξγν ηνπ απηό ν Φξαγθνύιεο απνηππώλεη ηελ 

αγξνηηθή θνηλσλία ηεο Κξήηεο  ησλ αξρώλ ηνπ 20νύ αηώλα, θη επηπιένλ, απεηθνλίδεη 

θαη δηαζώδεη έλα πνιύ κεγάιν θνκκάηη ηνπ ιατθνύ βίνπ θαη πνιηηηζκνύ, κε ηα ήζε 

θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπ. πσο επηζεκαίλεη ν Μηιη. Παπαδάθεο, «κέζα από ηνπο 

ππέξνρνπο ζηίρνπο ηνπ πνηεηή... δσληαλεύεη... ν ιατθόο καο πνιηηηζκόο», ζε όινπο ηηο 

ηνκείο ηνπ : «θπζηθό-πιηθό, θνηλσληθό θαη πλεπκαηηθό»
727

.  

Ζ ζεκαζία ηνπ έξγνπ απηνύ ηνπ Φξαγθνύιε γίλεηαη ηδηαίηεξε, εθόζνλ, θαηά ηνλ η. 

Αιεμίνπ «κπνξεί λα καο θέξεη πιεζηέζηεξα ζηνλ εαπηό καο, δειαδή ζηε γλεζηόηεηα 

ηεο παιηάο θξεηηθήο δσήο»
728

.  

Έλα ζηνηρείν αθόκα πνπ αλαδεηθλύεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο πνίεζεο ηνπ Φξαγθνύιε, 

είλαη  ην γεγνλόο όηη αξθεηνί γλσζηνί πλεπκαηηθνί άλζξσπνη επεδίσμαλ λα γλσξίζνπλ 

ην πνηεηηθό έξγν ηνπ, θαζώο θαη ηνλ ίδην ηνλ δεκηνπξγό. Δλδεηθηηθό όηη ν Κξεηηθόο 

ινγνηέρλεο  Π. Πξεβειάθεο είρε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ην Α΄ βηβιίν ησλ Γίθνξσλ, θαη 

όπσο πξνθύπηεη από ηηο ζεκεηώζεηο πνπ είρε θάλεη ζε θάπνηα πνηήκαηα, ην είρε 

κειεηήζεη
729

.  

                                                             
725

 αξάληνο Καξγάθνο, ζηνλ Η.Υινπβεξάθε, «Οκηιία», ό.π., ζ. 21 
726

 Αιέμεο Πνιίηεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, ό.π., ζ. 38            
727

 Μηιη. Παπαδάθε, «Σα "Γίθνξα" ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε»,ό.π.,ζ.170   
728

 η. Αιεμίνπ, "Πξόινγνο" , ό.π., ζ.12 
729

 Σν αληίηππν, κε αθηέξσζε από ηνλ Φξαγθνύιε, βξίζθεηαη ζηε ζπιινγή Παληειή Πξεβειάθε ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ο Πξεβειάθεο είρε θάλεη ζεκεηώζεηο, θπξίσο ζε ιέμεηο ηεο 
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Ο Μπ. Γεξκηηδάθεο ζεσξεί ηα πνηήκαηα ηνπ Φξαγθνύιε «αηζζεηηθά πνιύ αλώηεξα 

από... πνιιά δεκνηηθά καο ηξαγνύδηα»
730

. «Δηιηθξηλήο ζπγθίλεζε, νκνξθηά ησλ 

εηθόλσλ θαη αθξίβεηα εθθξαζηηθή», αλαθέξεη ν η. Αιεμίνπ όηη είλαη νη αξεηέο ησλ 

Γίθνξσλ, ελώ νη άςνγνη θξεηηθνί δεθαπεληαζύιιαβνη «δείρλνπλ απόιπηε θπξηαξρία 

επάλσ ζηα κπζηηθά ηεο ζηηρνπξγηθήο»
731

.  

  

ζνλ αθνξά ηελ αμία ηεο γιώζζαο ζηελ νπνία γξάθηεθαλ ηα πνηήκαηα ησλ Γίθνξσλ, 

έρνπλ γίλεη αξθεηέο αλαθνξέο ζην ζέκα απηό. Ο η. Αιεμίνπ παξαηεξεί όηη ν 

Φξαγθνύιεο «θαηέρεη ηα κπζηηθά ηνπ θξεηηθνύ ηδηώκαηνο», θαη ηα θξεηηθά πνηήκαηά 

ηνπ, αιιά θαη νη καληηλάδεο ηνπ, δηαζέηνπλ «εθθξαζηηθή αθξίβεηα θαη ιηηόηεηα»
732

. 

Ο Μπ. Γεξκηηδάθεο παξαηεξεί ηελ «πιαηηά ρξήζε θξεηηθώλ ιέμεσλ» θαη άγλσζησλ 

κάιηζηα, ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ηνλ Δξσηόθξηην ∙ ζεσξεί δε όηη ζηόρνο ηνπ 

πνηεηή είλαη «λα δηαζσζνύλ ιέμεηο πνπ ε εμέιημε ηεο γιώζζαο έρεη ζπξώμεη ζην 

πεξηζώξην»
733

. 

Ο ίδηνο ν Φξαγθνύιεο έιεγε ζρεηηθά: «καδί κε ηηο πέηξεο, ην ρώκα θαη ην λεξό έβαια 

θαη ηε γιώζζα ηε κεηξηθή ηεο Κξήηεο, γηαηί ρσξίο απηά ην ηαπεηλό έξγν κνπ ζα 

ήηαλ" ερώλ ραιθόο θαη θύκβαιν αιαιάδνλ"»
734

. Σν επηθπξώλεη απηό θαη κε ηηο 

καληηλάδεο ηνπ:  

«Σζε Κξήηεο ηε κνξθή αγαπώ, ηε γιώζζα ηδε ιαηξεύγσ  

θαη η’ όλνκά ηδε πξνζθπλώ ίζακε λα ζαιεύγσ. 

Λέσ ζαο, μαλαιέσ ζαο, όινη καο όζν δνύκε 

ηε γιώζζα γηα ηαπηόηεηα ζηελ ηζέπε λα θξαηνύκε.»
735

  

Ο η. Αιεμίνπ αλαθέξεη όηη, ελώ θαη άιινη Κξήηεο δεκηνπξγνί (Καδαληδάθεο, 

Πξεβειάθεο), «άληιεζαλ από ηνλ... πινύην ηνπ θξεηηθνύ ηδηώκαηνο», ελ ηνύηνηο ν 

Φξαγθνύιεο «πέηπρε απόιπηα ηνλ ζηόρν ηνπ»
736

. Πξάγκαηη, ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί 

ζηνπο ζηίρνπο ηνπ ηελ θξεηηθή  δηάιεθην κε ηδηαίηεξε επηδεμηόηεηα,  ράξε ζην 

γεγνλόο όηη ήηαλ θπζηθόο νκηιεηήο ηεο, θαη επνκέλσο άξηζηνο γλώζηεο ηεο ∙ ιόγσ 

ηεο θαηαγσγήο θαη ηεο δσήο ηνπ ζηελ ύπαηζξν είρε απνζεζαπξίζεη κέζα ηνπ  ην 

γλήζην γισζζηθό ηδίσκα ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο, ηε δηάιεθην,  δειαδή, ζηελ νπνία 

γξάθηεθε ην αξηζηνύξγεκα ηεο θξεηηθήο αλαγέλλεζεο, ν Δξσηόθξηηνο .  

Γηα λα ηνλίζεη πεξηζζόηεξν ηε ζεκαληηθή αμία ηεο γιώζζαο ησλ Γίθνξσλ, ν η. 

Αιεμίνπ αλαθέξεη όηη απηή «κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο ιπδία ιίζνο" γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απζεληηθόηεηαο εθθξάζεσλ πνπ ππήξραλ ζηνλ Δξσηόθξηην», ην έξγν 

ηνπ δεκηνπξγνύ πνπ θη εθείλνο «ζηε ηείαλ εγελλήζεθε»
737

.  

                                                                                                                                                                               
θξεηηθήο δηαιέθηνπ, γηα ηελ νπνία είλαη γλσζηό όηη είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αθνύ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ζην έξγν ηνπ.  
730

 Μπ. Γεξκηηδάθεο, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο, ν πνηεηάξεο», ό.π. 
731

 η. Αιεμίνπ, "Πξόινγνο" , ό.π., ζ.11 
732 Υινπβεξάθεο, «Οκηιία»,ό.π.,ζ.18 
733

 Μπ. Γεξκηηδάθεο, ό.π.  
734

 Υινπβεξάθεο, ό.π.,ζ.21 
735

 Υινπβεξάθεο ό.π., ζ.13 
736

 η. Αιεμίνπ "Πξόινγνο" , ό.π., ζ.11 
737

 η. Αιεμίνπ, ό.π. 
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Ζ Σαηηάλα Μηιηέμ  αλαθέξεη γηα ηα Γίθνξα: «είλαη ηόζε ε γνεηεία πνπ απνπλέεη ν 

ξπζκόο, ν γισζζηθόο πινύηνο θαη νη δσγξαθηέο, πνπ ν αλαγλώζηεο έρεη ηελ 

εληύπσζε όηη δηαβάδεη θάπνην απόζπαζκα ηνπ Δξσηόθξηηνπ»
738

. Σα Γίθνξα, 

επνκέλσο, κπνξνύκε λα ηα ζεσξήζνπκε σο πξνέθηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Βηηζέληδνπ 

Κνξλάξνπ, θαζώο, όπσο πξναλαθέξζεθε, ζπγθεληξώλνπλ πνιιέο από ηηο αξεηέο ηνπ 

Δξσηόθξηηνπ. Κη απηό από κόλν ηνπ είλαη κηα εμαηξεηηθή αμία.   

 

Σν πνηεηηθό έξγν ηνπ Φξαγθνύιε έρεη ζεκαληηθά επηδξάζεη ζηελ θξεηηθή 

ινγνηερληθή δεκηνπξγία ∙ νη ζηίρνη ηνπ, πνπ  θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο Κξήηεο, 

επαηλέζεθαλ, δηαβάζηεθαλ θαη κεηαβίβαζαλ ην απνηύπσκά ηνπο ζηνπο ζύγρξνλνπο 

Κξήηεο ινγνηέρλεο. Γηα ηεθκεξίσζε, αμίδεη λα αλαθεξζνύλ νη πεξηπηώζεηο δπν 

Κξεηώλ ινγνηερλώλ, ησλ νπνίσλ γλσξίδνπκε ηε καζεηεία ζην έξγν ηνπ Κσζηή 

Φξαγθνύιε. Ο ινγνηέρλεο  Γηάλλεο Ληκλησηάθεο γξάθεη ζηελ θξεηηθή δηάιεθην έλα 

πνιύζηηρν πνίεκα κε ζέκα ηζηνξηθό θαη ν Μηιη. Παπαδάθεο επηζεκαίλεη ηε 

γισζζηθή, ηελ εθθξαζηηθή θαη ηε ζηηρνπξγηθή ζπλάθεηα πνπ έρεη ε ζύλζεζή ηνπ κε 

ην έξγν ηνπ Φξαγθνύιε. Έλα πιήζνο από ζηνηρεία ηνπ έξγνπ «έρνπλ ην ρξώκα θαη ην 

άξσκα ηνπ» : «ην θαξδύ θόξν κε ηηο ζηξσκέλεο ηάβιεο, ηα μνκπιηαζηά αλπθαληηθά, 

...νη λεξάηεο κπδεζξόθηεο... ηα δεύθηα θαη νη βξνληόιπξεο καο γπξίδνπλ ζηα Γίθνξα 

ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε».
739

     

ην έξγν ηεο ινγνηέρληδαο Δι.Πιαγησηάθε-ααηζάθε, επίζεο αληρλεύνπκε ηηο 

επηδξάζεηο πνπ άζθεζε ν Φξαγθνύιεο ∙ ζηα ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα ε πνηήηξηα 

αλαθέξεηαη ζηελ Κξήηε: 

«Οη πέξδηθεο γιπθνιαινύ’, η’ αεδόληα θειαεδνύλε,  

γηνξηάζη έρεη ε εμνρή θη αζίδνπ’ ληα ξνπκάληα  

θαη ηζε ραξάο ην βνπεηό ηνλ θόζκν ζπλεπαίξλεη...». 

«...Δπξνύθηζέλ ζε ν Θεόο κε ρίιηα κύξηα θάιιε,  

κε γπξνγηάιηα ιακπεξά, ρσξηά θαη κνλαζηήξηα,  

θαξάγγηα θη αεηνθνξθέο, ζηαπξαεηνύο θη αγξίκηα  

θηιόηηκν, παιηθαξηά θαη αξρνληηά πεξίζζα...»
740

. 

 

πκπεξαζκαηηθά γηα ηα Γίθνξα   

 

Ο Κσζηήο Φξαγθνύιεο ζηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή Σα Γίθνξα επηιέγεη θαη 

παξνπζηάδεη ηα θπξίαξρα  θαη δηαρξνληθά ζέκαηα ηνπ ειιεληθνύ-θξεηηθνύ ιατθνύ 

πνιηηηζκνύ ∙ θύζε, Θεόο, έξσο θαη ζάλαηνο, γπλαίθα, νκνξθηά, δσή. Μέζα από ηα 

πνηήκαηά ηνπ αλαδεηθλύεη ζηνηρεία ηνπ θξεηηθνύ βίνπ θαη πνιηηηζκνύ, 

παξνπζηάδνληαο ηηο παιηέο-παξαδνζηαθέο κνξθέο δσήο ζηελ ύπαηζξν, ηα πξόζσπα, 

ηα ήζε θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπ αγξνηηθνύ ιατθνύ βίνπ, ηε θύζε θαη ηα ηνπία ηεο 

                                                             
738

 Υινπβεξάθεο, «Οκηιία», ό.π., ζ.18-19 
739

 Μηιη. Παπαδάθεο, «Φπρέο αδνύισηεο" Γηάλλε Ληκλησηάθε: αθξηβή θηβσηόο ηεο αλαηνιίηηζζαο 

θξεηηθήο κνύζαο», ζ.73-98, ζην: Μηιη. Δκκ. Παπαδάθε, Δξσην-θξη(ε)ηνινγηθέο ςεθίδεο II, εηεία 

2017, Σππνθξέηα,ζ.95, βι.θαη ζ.81,85) 
740

 Διέλεο Πιαγησηάθε-ααηζάθε, Μηγαδεξά, εθδ. κπξλησηάθεο, Αζήλα 2005, ζ.148, 154 
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Κξήηεο. Κύξην όρεκά ηνπ γηα λα ηα εθθξάζεη είλαη ε θξεηηθή δηάιεθηνο ∙ κε ηνλ 

εθθξαζηηθό πινύην θαη ηεο δσληάληα ηεο απεηθνλίζηεθε κέζα ζηα πνηήκαηα ησλ 

Γίθνξσλ έλαο νιόθιεξνο θόζκνο, κηα πεξαζκέλε επνρή.  

Δίλαη θαλεξό πσο ν ινγνηέρλεο κέζα ζην πνηεηηθό έξγν ηνπ δεκηνπξγεί από ηελ αξρή 

έλαλ θαηλνύξην θόζκν, όκνξθν, εηξεληθό ∙ έλαλ θόζκν ηδαληθό, όπνπ νη άλζξσπνη 

ζπκκεηέρνπλ ζην θνηλό γιέληη ηεο δσήο, ραίξνληαη ηα ληάηα ηνπο, ηελ αγάπε θαη ηελ 

νκνξθηά ηεο δσήο. Μαδί ηνπο ζπλενξηάδεη θαη ε θύζε, εηξεληθή, θαξπνθόξα, γεκάηε 

θάιιε, πάληα ζηελ πην γιπθηά ηεο ώξα. Ο Κσζηήο Φξαγθνύιε δε δεκηνπξγεί έλαλ 

αλώλπκν πνηεηηθό ρώξν, αιιά ηνλ ηνπνζεηεί ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, ηελ Κξήηε, 

αθνύ κέζα ζε νιόθιεξν ην έξγν ησλ Γίθνξσλ απνηππώλεηαη θαη καο απνθαιύπηεηαη 

ε θξεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ πνηεηή. 

Ο θόζκνο απηόο ηνπ Φξαγθνύιε, όζν θαη αλ μεγειάεη, δελ είλαη απιά θαη κόλν 

εθείλνο ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ ∙ είλαη ν ηδεαηόο, επηπρηζκέλνο θόζκνο ησλ 

ληάησλ, από όπνπ  ν ζάλαηνο εμνξίδεηαη θαη ην γήξαο είλαη αλύπαξθην. Δίλαη ε δσή 

ηεο δηαξθνύο λεόηεηαο, όπνπ όινη δνπλ άρνινη, εηξεληθνί θαη όκνξθνη, θαη θπξίσο 

όινη δηθαηνύληαη θαη θεξδίδνπλ ηνλ έξσηα, ραίξνληαη ηε δσή. Σν πνηεηηθό ζύκπαλ ηνπ 

Φξαγθνύιε -έλαο παξάδεηζνο- θηηάρλεηαη από εθείλνλ γηα λα  πξνζθεξζεί ζηνλ 

αλαγλώζηε, αιιά επίζεο θηηάρλεηαη γηα ηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπ ∙ γηαηί ζην βάζνο, ν 

πνηεηήο είλαη πνπ επηζπκεί έλαλ θόζκν όπνπ ζα κπνξεί λα βξεη θαηαθπγή, ειπίδα, 

νκνξθηά θαη όπνπ, βεβαίσο, ζα κπνξεί λα πάξεη πίζσ ηα ληάηα.  

Εσή ίζνλ ραξά, αγάπε θαη ληάηα ∙ πνηα άιια, άξαγε, ζηνηρεία ρξεηάδνληαη γηα λα 

ζπλζέζεη θάπνηνο-έλαο πνηεηήο- ηελ επηπρία;  

 

ύκθσλα κε ηνλ Υξ. Μαιεβίηζε, «νη δπν πόινη κεηαμύ ησλ νπνίσλ θηλείηαη ε 

αλζξώπηλε ζπλζήθε είλαη «ε ηξαγηθή θαη ε παξαδεηζηαθή αίζζεζε ηεο δσήο»
 741

. Γηα 

ηνλ Φξαγθνύιε ην γεγνλόο απηό εθθξάδεηαη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή ησλ Γίθνξσλ 

κέζα από ην δίπνιν: Έξσηαο-ραξά-Εσή, ελάληηα ζε πόλν-Θάλαην.  Παξνπζηάδεη ηνλ 

πνηεηηθό ηνπ θόζκν λα θηλείηαη πάλσ ζε απηόλ ηνλ αληηζεηηθό άμνλα, κε ηε ραξά, ηελ 

θαηάθαζε ηεο δσήο θαη ηελ «παξαδεηζηαθή αίζζεζε ηεο δσήο»
742

 λα ζξηακβεύνπλ θαη 

λα ζθξαγίδνπλ αλεμίηεια ηελ πνίεζή ηνπ.  Ζ αγάπε ηεο δσήο αλαδύεηαη κέζα από 

νιόθιεξν ην πνηεηηθό  ζώκα ησλ Γίθνξσλ ∙ αθόκα θαη όηαλ ν πνηεηήο κηιάεη γηα ηνλ 

ζάλαην, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πκλεί θαη δνμάδεη ηε δσή. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη, αθόκα θαη όηαλ ν ζάλαηνο, σο αλαπόζπαζην θνζκηθό 

ζηνηρείν, παξεηζθξέεη αλεπηζύκεηνο ζηελ αλζξώπηλε  δσή, παξακεξίδεηαη, ή θαη 

εηηάηαη∙ ν άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κνλνκαρήζεη καδί ηνπ, είηε λα  ηνικήζεη 

λα ηνύ επηηεζεί ώζηε λα θεξδίζεη ηε δσή θαη λα πάξεη πίζσ ηα ρακέλα ληάηα. Γύλαηαη, 

αθόκα, λα δηαιερζεί κε ηνλ ζάλαην, ώζηε λα ηνπ απνζπάζεη ηελ άδεηα λα αλέβεη μαλά, 

έζησ θαη γηα ιίγν,  ζηνλ θόζκν ησλ δσληαλώλ θαη λα βηώζεη ηε ραξά. Με ηνλ ηξόπν 

απηόλ, ν πνηεηηθόο ιόγνο ηνπ Φξαγθνύιε θαηαιήγεη λα γίλεηαη παξακπζηαθόο -κε ηελ 

αξραία έλλνηα ηεο ιέμεο- δειαδή ζεξαπεπηηθόο.  

                                                             
741

Υξ. Μαιεβίηζεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη σο πεξηερόκελν,  ό.π.,ζ.34 
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Ση σξαηόηεξν ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη έλαο πνηεηήο, παξά ό,ηη ζάιιεη θαη θσηίδεη 

εληόο ηνπ: ην θσο, ηε ραξά, ηε δηαξθή λεόηεηα, ηελ θαηάθαζε ηεο δσήο. Ζ ζεκαζία 

ηνπ έξγνπ ηνπ Φξαγθνύιε, κε ηνλ ηξόπν απηόλ, θξίλεηαη αλεθηίκεηε. 

Δ. πκπεξάζκαηα - επίινγνο   
 

Μέζα από ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθε αξρηθά ν λεαληθόο θόζκνο ηνπ Κσζηή 

Φξαγθνύιε, όπσο εθθξάζηεθε κε ην πξώηκν πνηεηηθό ηνπ έξγν. Μέζα ζε απηό 

δεκηνπξγεί έλα πνηεηηθό ζύκπαλ όκνξθν, γεκάην αγάπε, γαιήλε θαη εκεξάδα, κε 

εηθόλεο ηξπθεξέο, λνζηαιγηθέο, ζαλ πίλαθεο δσγξαθηθνύο.   

ληαο πνιύ λένο θαη επαίζζεηνο ν πνηεηήο, ληώζεη θάπνηεο θνξέο λα ξαγίδεηαη ε 

εηθόλα ηνπ θόζκνπ ηνπ, θαζώο παξαθνινπζεί θαη βηώλεη ηε ζθιεξή  θνηλσληθή 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο επνρήο ηνπ. Παξαηεξεί ην θνηλσληθό δξάκα γύξσ ηνπ, 

ζπγθινλίδεηαη, ζπκπάζρεη θαη απνθαζίδεη λα εθθξάζεη  κέζα από ηελ πνίεζή ηνπ ηελ 

νδύλε ησλ θαηξώλ,  ρσξίο όκσο λα ηεο επηηξέςεη λα επηζθηάζεη ην κέγα όλεηξν ηεο 

δσήο.  

Ο Φξαγθνύιεο, παξόηη πάληα επηδεηνύζε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ κέζα ζην θνηλσληθό 

θαη ινγνηερληθό πιαίζην ηνπ θαηξνύ ηνπ, ελ ηνύηνηο από λσξίο, κε θύξηα δνκηθά ηνπ 

πιηθά ην ινγνηερληθό ηάιαλην, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε ζεηηθή ζηάζε δσήο, θαη 

κέζα από ελαγώλην πλεπκαηηθό αγώλα, επηηπγράλεη λα δεκηνπξγήζεη ηνλ δηθό ηνπ, 

μερσξηζηό πνηεηηθό δξόκν. Παξά ηηο απνγνεηεύζεηο θαη παιηλσδίεο ηεο δσήο θαη ησλ 

θαηξώλ,  εθείλνο, πεξλώληαο κέζα από ηηο εκπεηξίεο πνπ ηνπ πξόζθεξε ε ελδηάκεζε 

πνηεηηθή ηνπ πεξίνδνο, ζπλερίδεη λα πνξεύεηαη κέζα από πνιύ πξνζσπηθό κόρζν, 

ώζπνπ λα νδεγεζεί  ζηε ιακπξή δεκηνπξγία ηεο πεξηόδνπ ηεο σξηκόηεηαο ησλ 

Γίθνξσλ. Μέζα από ην πνηεηηθό απηό έξγν ηνπ ν Κσζηήο Φξαγθνύιεο απεηθόληζε 

έλαλ πινύζην πλεπκαηηθό πνιηηηζκό, εμέθξαζε βηώκαηα, ζπλαηζζήκαηα, παξαδόζεηο, 

ζηνραζκνύο θαη αμίεο, πιάζνληαο έλαλ θόζκν αλεθηίκεην θαη ηδαληθό. Καη αλ ζηα 

Αλνηρηά θηεξά ν πνηεηήο γύξεπε λα επαλαθηήζεη ηνλ ρακέλν ηνπ  παξάδεηζν, ζηα 

Γίθνξα επηδεηεί θαη θαηνξζώλεη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ παληνηηλό παξάδεηζν !  

 

Πξόζεζε θαη ζηόρνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα πεξηγξάςεη όιε ηελ 

καθξά πνηεηηθή πνξεία ηνπ Φξαγθνύιε θαη  λα ζπκβάιιεη, ζηα κέηξα ηνπ δπλαηνύ, 

ζηελ αλάδεημε ηνπ πνηεηηθνύ έξγνπ ηνπ θαη  ζηε δηαθώηηζε ησλ πηπρώλ πνπ ην 

ζπλαπνηεινύλ. Γηα έλα έξγν ηόζν ζεκαληηθό, όκσο, κε ηόζεο παξακέηξνπο θαη 

ζεκάλζεηο, όπσο δηαπηζηώζακε,  ζα ήηαλ επρήο έξγν ε έξεπλα θαη ε κειέηε λα 

ζπλερηζηεί έηη πεξαηηέξσ.  

 

 

 

 



133 
 

Βηβιηνγξαθία  

 

Petre Ben, «Φηινινγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ινγνηερληθή παξαγσγή ζην Ζξάθιεην 

Κξήηεο, 1878-1941», Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 11 Μαξηίνπ 

2014, ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε: https://elocus.lib.uoc.gr/dlib/9/9/c/metadata-dlib-

1561443794-957643-30342.tkl  

Vitti Mario, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Οδπζζέαο, Αζήλα 1978 

Αιεμίνπ Λεπηέξεο, Αμέραζηνη θαηξνί, Υξνληθό ηεο ληόηεο, εηζαγσγή-ζρόιηα Ν. 

Υξπζόο, Καζηαληώηεο, 2014 

Αιεμίνπ ηπιηαλόο, Κείκελα θηιίαο θαη κλήκεο, εθδ. Γνθηκάθεο, ρ.ρ.  

Απνζθίηε Μάξζα,  Μηράιεο Αλαζηαζίνπ (1891-1955), ζην: Παιίκςεζηνλ, η.12-13, 

Γεθέκβξηνο-Ηαλνπάξηνο 1992-1993 

Αξγπξίνπ Αιέμαλδξνο : Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο ζηα 

ρξόληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1918-1940), η. Α΄, Καζηαληώηεο 2001 

Βαξειάο Λάκπξνο, «Σν κεζνπνιεκηθό επαξρηαθό ινγνηερληθό θαη εκηινγνηερληθό 

πεξηνδηθό (1919-1940)»,ζ.285-295, ζην Ο ειιεληθόο ηύπνο 1784 σο ζήκεξα, Ηζηνξηθέο 

θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ, Αζήλα, 23-25 Μαΐνπ 

2002, Δπηκ. Λνπθία Γξνύιηα, Έθδνζε: Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ Δξεπλώλ / Δζληθό 

Ίδξπκα Δξεπλώλ, Αζήλα 2005, ζηελ ει. δηεύζπλζε http://helios-

eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/14015  

Βάξλαιεο Κώζηαο, Σν Φσο πνπ θαίεη, επηκ. Γηάλλ.Γάιιαο,  Κέδξνο, Αζήλα 2003. 

Βιάρνο Άγγεινο, «Ζ ειιεληθή θνηλσλία ζηνλ Μεζνπόιεκν, 1923-1940», ζ.534-563,  

ζην: Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, Νεώηεξνο Διιεληζκόο 1910-1940,  η.12, εθδ. Γνκή  

Γαξαληνύδεο Δπξππίδεο, «Οη λένη δηεγεκαηνγξάθνη, επηκ. Α.Γ.Παπαδήκα», 

Παιαηόηεξεο Αλζνινγίεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο,  Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, 

2006 – 2008, ειεθηξνληθά  ζηε δηεύζπλζε  http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/anthologies/scanned/papadimas.html 

  Γεξκηηδάθεο Μπάκπεο, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο, ν πνηεηάξεο», 13-1-2010, 

ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε: https://hdermi.blogspot.com/2010/01/blog-post_13.html  

Γεηνξάθεο Θενράξεο, «Ζ δεκνηηθή πνίεζε ζηελ Κξήηε», Ν. Δζηία, 

η.1762,Γεθέκβξηνο 2003,ζ.815-827,  ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε: 

http://www.ekebi.gr/magazines/flipbook/showissue.asp?file=183249&code=0533 

Γηθηαίνο Άξεο, «Ζ πλεπκαηηθή δσή θαη ην Ζξάθιεην Κξήηεο», Νέα Δζηία,  η.20
νο

,15-

11-1936,η.239, ζ.1591-92. 

Εσγξαθάθε-ππξηδάθε Μαξία, «Ζ εόξηηνο ραξά: δεύθηα θαη δνπκπνύρηα ζην 

πνηεηηθό έξγν ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε», πεξηνδηθό Άγθπξα Διπίδνο, ζ.40-44, έθδνζε 

Ηεξάο Μεηξόπνιεο Ηεξαπύηλεο θαη εηείαο . Καη ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε  
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-

https://elocus.lib.uoc.gr/dlib/9/9/c/metadata-dlib-1561443794-957643-30342.tkl
https://elocus.lib.uoc.gr/dlib/9/9/c/metadata-dlib-1561443794-957643-30342.tkl
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/14015
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/14015
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/scanned/papadimas.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/scanned/papadimas.html
https://hdermi.blogspot.com/2010/01/blog-post_13.html
http://www.ekebi.gr/magazines/flipbook/showissue.asp?file=183249&code=0533
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152


134 
 

55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-

%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-

187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-

6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-

%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-

%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152 

Θενηνθάο Γηώξγνο, Διεύζεξν Πλεύκα, επηκ. Κ.Θ.Γεκαξάο, Αζήλα 1979 

Ηζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο, 2005-2020, ΔΚΗΜ, ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε:  

https://www.historical-museum.gr/gr/ekim  

Ηζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο, 2005-2020, Κξεηηθά Υξνληθά, ειεθηξνληθά ζηε 

δηεύζπλζε:  https://www.historical-museum.gr/gr/ekim/view/krhtika-chronika 

Καδαληδάθεο Νίθνο, Αζθεηηθή- Salvatore Dei, εθδ. Πξώην Θέκα, ζεηξά Ζ κεγάιε 

βηβιηνζήθε, 4 

Καδαληδάθεο Νίθνο, Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν, εθδ. Δι. Καδαληδάθε, Αζήλα 1982 

Καδαληδάθεο Νίθνο, Ο Καπεηάλ Μηράιεο (Διεπηεξία ή Θάλαηνο), Δι. Καδαληδάθε, 

Αζήλα 1974,  γ’ έθδνζε 

Καξαληώλεο Αληξέαο, Α΄ Δηζαγσγή ζηε Νεόηεξε πνίεζε, Β΄ Γύξσ από ηε ζύγρξνλε 

ειιεληθή πνίεζε, Παπαδήκαο,  Αζήλα 1990 

Καξηζάθεο Αληώλεο, Σν Λνγνηερληθό Ζξάθιεην ηνπ Μεζνπνιέκνπ- Κείκελα, Έληππα, 

Γεκηνπξγνί, Γήκνο Ζξαθιείνπ- Βηθειαία Βηβιηνζήθε, Ζξάθιεην 2013 

Καξπσηάθεο Κ. Γ., Σα πνηήκαηα(1913-1928),επηκ. Γ.Π. αββίδεο, Νεθέιε, Αζήλα 

1992 

Καζηξηλάθε Αγγέια Ζ θσλή ηνπ γελέζιηνπ ηόπνπ-Μειέηεο γηα ηελ ειιεληθή 

πεδνγξαθία ηνπ 20νύ αηώλα, Πόιηο, Αζήλα 1997 

Καζηξηλή Φηινινγηθή Δπηζεώξεζε-1932, 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ, ηππνγξαθείν ηεο Ίδεο, 

Ζξάθιεην  1932. 

Καςσκέλνο Δξαηνζζέλεο Γ., «Αμηαθά πξόηππα ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ», ζ.59-76 

ζην Σν Ρηδίηηθν ηξαγνύδη, Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Μλήκε Μαλνύζνπ Μαλνύζαθα, 

Γηώξγνπ Ακαξγηαλάθε, Νηθνιάνπ Καβξνπιάθε, Γηάλλε Παπιάθε, Γηώξγε Μαλνπζάθε,  

Υαληά 2009 

Κνξλάξνο Βηηζέληδνο, Δξσηόθξηηνο, Κξηηηθή έθδνζε ηπι. Αιεμίνπ, εθδ. Δξκήο, δ΄ 

έθδνζε, Αζήλα 2000  

Κξήηε Πόιεηο θαη Υσξηά, «Ζ ηειεπηαία Απνθξηά – Σνπ Κσζηή Φξαγθνύιε», ρ.ρ., 

ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε: http://www.kritipoliskaihoria.gr/2019/03/blog-

post_557.html 

Κξπζηάιιε Κώζηα Άπαληα, Δπηκ. Πνιύβηνπ Βνβνιίλε, Γηεζλείο εθδόζεηο, ρ.ρ  

http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
http://www.imis.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-55/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-187/%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-2011-6889/%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-61-7152
https://www.historical-museum.gr/gr/ekim
https://www.historical-museum.gr/gr/ekim/view/krhtika-chronika
http://www.kritipoliskaihoria.gr/2019/03/blog-post_557.html
http://www.kritipoliskaihoria.gr/2019/03/blog-post_557.html


135 
 

Λαγνπδάθε Δπγελία, «Ζ  πλεπκαηηθή δσή ζην Ζξάθιεην ζηα 1930-1940, 

Πιεξνθνξίεο από ηνλ ηύπν ηεο επνρήο», ζ. 99-104, Παιίκςεζηνλ, η. 21-22, 2006-

2007 

Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξσλ, Παξίζεο Ησάλλεο, Παξίζεο Νηθήηαο, Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, Οξγαληζκόο Δθδόζεσο 

Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ, Αζήλα 2004 

Λπγίδνπ Μήηζνπ, Θέκαηα θαη πνηεηέο- Γνθίκηα θαη Μειέηεο, Γσδώλε, Αζήλα 1977  

Μαιεβίηζε Υξήζηνπ, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη σο πεξηερόκελν ηεο ζπλεηδήζεσο ηνπ 

Νένπ Διιεληζκνύ, Δπζύλε-Αλαιόγην β, Αζήλα 1999 

Μαξθέηνο πύξνο, «Ζ  Αξηζηεξά ζηνλ Μεζνπόιεκν», ζ.392-479, ζην: Ηζηνξία ησλ 

Διιήλσλ, Νεώηεξνο Διιεληζκόο 1910-1940,  η.12, εθδ. Γνκή  

Μνπδαηζάθεο Γεκήηξηνο Ν., Σα ηππνγξαθεία ηνπ Ζξαθιείνπ, Σππνθξέηα, Ζξάθιεην 

Κξήηεο, 2005 

Μπαινύκεο Δπακ.,  Πεδνγξαθία ηνπ ’20 - Μεζνπόιεκνο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 

1996 

Νέα Δπαξρία, εθεκεξίδα, Γηάλλε Μαξνπθιή, «Ο Βεληδέινο θαη ην πάζεκα ηνπ 

Κσζηή Φξαγθνύιε», 31-3-2005 

Νέα Δζηία, Δζληθό Κέληξν Βηβιίνπ, ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε: 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=488&IssuesList=1

&magazine=%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%

AF%CE%B1 

Νενειιεληθά Γξάκκαηα, Μεληαίν Λνγνηερληθό πεξηνδηθό, Μνπξέιινο Ησάλλεο, 

Ζξάθιεην, 1926 – 1928, Βηβιίν 1
ν
-21

ν
   

Ννπκάο,  η.795-796, Ηνύιηνο-επηέκβξηνο 1930 

Νηαγθνπλάθε-Coavoux Βαζηιηθή, «Ζ γπλαηθεία κνξθή ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη ηεο 

Κξήηεο», ζ.227-240, ζην Σν Ρηδίηηθν ηξαγνύδη, Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Μλήκε 

Μαλνύζνπ Μαλνύζαθα, Γηώξγνπ Ακαξγηαλάθε, Νηθνιάνπ Καβξνπιάθε, Γηάλλε 

Παπιάθε, Γηώξγε Μαλνπζάθε,  Υαληά 2009  

Νηνπληά  Υξηζηίλα «Ζ δεθαεηία ηνπ 1920. Από ηελ πνίεζε ηεο παξαθκήο ζηελ 

θνηλσληθή ακθηζβήηεζε», ζ.61-82, ζηνλ ηόκν Γηα κηα ηζηνξία ηεο ειιεληθήο 

ινγνηερλίαο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Πξνηάζεηο αλαζπγθξόηεζεο, ζέκαηα θαη ξεύκαηα. 

Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζηε κλήκε ηνπ Αιέμαλδξνπ Αξγπξίνπ. Ρέζπκλν 20-22 Μαΐνπ 

2011, επηκ. Αγγέια Καζηξηλάθε, Αιέμεο Πνιίηεο, Γεκήηξεο Σδηόβαο, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο – Μνπζείν Μπελάθε, Ζξάθιεην, 2012 

Νηνπληά Υξηζηίλα, Λνγνηερλία θαη πνιηηηθή-Σα πεξηνδηθά ηεο Αξηζηεξάο ζην 

κεζνπόιεκν, Καζηαληώηε, Αζήλα 1996 

Παιακάο Κ., Άπαληα, η.Δ΄, εθδ. Μπίξεο, Αζήλα  

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=488&IssuesList=1&magazine=%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=488&IssuesList=1&magazine=%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=488&IssuesList=1&magazine=%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1
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Παπαδάθεο Μηιηηάδεο Δκκ., 2014: Δξσηνθξη(ε)ηνινγηθά, εηεία,  

α)«Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο, Πνηεηήο ή θηιόζνθνο;» ζ.157-169,  

β) «Σα "Γίθνξα" ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε-Αληαίνπ: "Παγά ιαιένπζα" ηνπ ιατθνύ καο 

πνιηηηζκνύ»,ζ.170-182 

 

Παπαδάθεο Μηιηηάδεο Δκκ., 2016 Δξσηνθξη(ε)ηνινγηθέο ςεθίδεο, εηεία 2016 

:«Βηηζέληδνο Κνξλάξνο-Κσζηήο Φξαγθνύιεο: ζεκεία ζπλάθεηαο», ζ.147-164 

Παπαδάθεο Μηιηηάδεο Δκκ., 2017 Δξσην-θξη(ε)ηνινγηθέο ςεθίδεο II, εηεία 2017, 

Σππνθξέηα, α)«Κνηλνί ηόπνη ζηα Γίθνξα ηνπ Κσζηή Φξαγθνύιε θαη ζην Ρηδίηηθν», ζ. 

99-124, β) «Φπρέο αδνύισηεο» Γηάλλε Ληκλησηάθε: αθξηβή θηβσηόο ηεο 

αλαηνιίηηζζαο θξεηηθήο κνύζαο», ζ.73-98 

Παηξειάθε Μαξία, «Ο ράξνο ζην ξηδίηηθν ηξαγνύδη»,ζ.203-218, ζην Σν Ρηδίηηθν 

ηξαγνύδη, Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Μλήκε Μαλνύζνπ Μαλνύζαθα, Γηώξγνπ Ακαξγηαλάθε, 

Νηθνιάνπ Καβξνπιάθε, Γηάλλε Παπιάθε, Γηώξγε Μαλνπζάθε,  Υαληά 2009  

Παηξίο, Κσζηήο Φξαγθνύιεο –Αληαίνο, «Λόγνο επηκλεκόζπλνο», 16-2-2006, 

ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε: https://archive.patris.gr/articles/79819  

Πιαγησηάθε- ααηζάθε Διέλε, «Ο αησλόβηνο Κσζηήο Φξαγθνύιεο, έλαο δσληαλόο 

ζξύινο», εθεκεξίδα Παηξίο, 25-1-2004  

Πιαγησηάθε-ααηζάθε Διέλεο, Μηγαδεξά, κπξλησηάθεο, Αζήλα 2005 

Πνιίηεο Αιέμεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη,  Δπνπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πεξλώληαο από ηελ 

πξνθνξηθή ζηε γξαπηή παξάδνζε. Μηθξά αλαιπηηθά, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο 

Κξήηεο, Ηδξπηηθή δσξεά Παγθξεηηθήο Δλώζεσο Ακεξηθήο, Ζξάθιεην 2017 

άββαο Υ. Γεκήηξεο, «Δθείλν… ην πλεπκαηηθό, πξνπνιεκηθό Ζξάθιεην», 25 Ηνπιίνπ 

2020,   ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε: https://www.viannitika.gr/el/ekeino-to-

pneymatiko-propolemiko-hrakleio  

άββαο Υ. Γεκήηξεο, «Πξνπνιεκηθά... ε πλεπκαηηθή δσή ζην Ζξάθιεην», Παηξίο, 28 

Ηαλνπαξίνπ 2019, ειεθηξνληθά  ζηε δηεύζπλζε :  

https://www.patris.gr/2019/01/28/propolemika-i-pneymatiki-zoi-sto-irakleio/ 

εθάθεο Γξεγόξεο Μ., Γηα κηα πνηεηηθή ηνπ ειιεληθνύ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 1988  

ηεξγηόπνπινο Κώζηαο, Ο Σέιινο Άγξαο θαη ην πλεύκα ηεο παξαθκήο, Βάθσλ, Αζήλα 

1967 

Σα λέα Αλαηνιηθήο Κξήηεο, εθεκεξίδα, «Κσζηήο Φξαγθνύιεο-Αληαίνο», 17 Απξηιίνπ 

2003 

Σζάθσλα Γεκ.Γξ., Λνγνηερλία θαη θνηλσλία ζην Μεζνπόιεκν, Ηζηνξία ηεο Νεόηεξεο 

Διιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηθήο Κνηλσλίαο -Σν Κξίζηκν Δίθνζη κε Σξηάληα, 

Κάθηνο, ρ.ρ. 

https://archive.patris.gr/articles/79819
https://www.viannitika.gr/el/ekeino-to-pneymatiko-propolemiko-hrakleio
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Φαξίλνπ-Μαιακαηάξε Γεσξγία, Δύε Κώζηα & Έιελα Μπηηζηάλε, «Πνῦ ὑπάγεηο; Ζ 

κεηάθξαζε ηνπ Quo Vadis? ζηελ εθεκεξίδα Αθξόπνιηο», ζ.521-531, ζηνλ ηόκν 

Εεηήκαηα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο- Μεηξηθά, Τθνινγηθά, Κξηηηθά, Μεηαθξαζηηθά- 

Πξαθηηθά ΗΓ' Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο, 27–30 Μαξηίνπ 2014, Μλήκε Ξ. Α. 

Κνθόιε, εθδ. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Φηινινγίαο- Σνκέαο 

Μεζαησληθώλ θαη Νέσλ Διιεληθώλ πνπδώλ, Θεζζαινλίθε 2016, ειεθηξνληθά ζηε 

δηεύζπλζε: 

https://www.lit.auth.gr/sites/default/files/mneme_ks._a._kokole_praktika.pdf 

Φξαγθνύιεο Κσζηήο, Μ’ αλνηρηά θηεξά, Αζήλα 1930, Σππνγξαθείν «Ννκηθήο» 

Π.Βεξγηαλίηε, Β’ Έθδνζε-Ζξάθιεην 2002 

Φξαγθνύιε Κσζηή, Σα Γίθνξα, Βηβιίν πξώην, εθδόζεηο Αληαίνο,  Ζξάθιεην Κξήηεο 

1961 (β΄ έθδνζε 1991, κε ηελ έλδεημε ζην εμώθπιιν: «Βξαβείνλ Αθαδεκίαο 

Αζελώλ»). 

 Φξαγθνύιε Κσζηή, Σα Γίθνξα, Βηβιίν δεύηεξν, εθδόζεηο Αληαίνο,  Ζξάθιεην 

Κξήηεο 1988 (β΄ έθδνζε 1997, κε ηελ έλδεημε ζην εμώθπιιν: «Βξαβείνλ Αθαδεκίαο 

Αζελώλ»).  

 

Φξαγθνύιε- Κσζηή Αληαίνπ, «Ο ηειεπηαίνο πεηξαζκόο, Μηα άγλσζηε ζειίδα ηνπ 

έπνπο 1940-1941», ΤπέξΥ, ηρ.20,  Απξίιεο 1998, ζ. 10-11.  

 

Υαηδνπνύινπ Λίηζα, «Ζ ινγνηερλία ηνπ Μεζνπνιέκνπ 1910-1940», ζ.638-683, ζην: 

Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, Νεώηεξνο Διιεληζκόο 1910-1940,  η.12, εθδ. Γνκή  

Υινπβεξάθεο Ησάλλεο, «Οκηιία θ. Γηάλλε Υινπβεξάθε ζηελ εθδήισζε ηνπ 

πιιόγνπ Πνιηηηζηηθήο Αλαπηύμεσο Ζξαθιείνπ ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 2014: "Δλλέα 

ρξόληα ρσξίο ηνλ Κσζηή Φξαγθνύιε-Αληαίν"» (απηνέθδνζε). 

Υνπξδάθεο Αξηζηνθάλεο, Κξεηηθά ιατθά παξακύζηα-Σα Παξακύζηα ηεο εηείαο 

(θαηαγξαθή), Ζξάθιεην 1999 

  

https://www.lit.auth.gr/sites/default/files/mneme_ks._a._kokole_praktika.pdf
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Χξνλνιόγην Κωζηή Φξαγθνύιε  
 

1905 -7 Ννεκβξίνπ: Γέλλεζε Κσζηαληίλνπ ζηε Λάζηξν  

1920 Φεύγεη από ηε Λάζηξν γηα ην Ζξάθιεην 

1921 εξγάδεηαη ζηελ εθεκεξίδα Ίδε  

1922 -1923 εξγάδεηαη σο ζηνηρεηνζέηεο ζηελ εθεκεξίδα Ίδε - γξάθεη ην 1
ν
 ηνπ ρξνλνγξάθεκα  

1924 θνηηά ζην λπρηεξηλό ρνιείν /Γπκλάζην  Ζξαθιείνπ γηα 6 κήλεο  

         Πξνζιακβάλεηαη  ζην ηππνγξαθείν Η.Μνπξέιινπ  

1928 Υξηζηνύγελλα-Πξσηνρξνληά1929:  επηζηνιέο ζηελ Διεπζέξα θέςε.  

1930 -αλαρώξεζε γηα Αζήλα  

        -εξγάδεηαη ζην ηππνγξαθείν Π. Βεξγηαλίηε 

         -εθδίδεη ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Μ’ Αλνηρηά θηεξά 

1932  εθδίδεη ην πεξηνδηθό  Καζηξηλή Φηινινγηθή Δπηζεώξεζηο ζην Ζξάθιεην   

1936  εξγάδεηαη ζην Σππνγξαθείν Κσβαίνπ ζηελ Αζήλα 

         (Μάξηηνο)  δεκνζηεύεη πνίεκα γηα ηνλ Βεληδέιν ζηελ εθεκεξίδα Έζλνο 

         -απνρώξεζε ηνπ από ηππνγξαθείν Κσβαίνπ  

         (ηέιε Μαξηίνπ): Ζξάθιεην -εξγάδεηαη ζε ηππνγξαθείν 

1937  Αζήλα -Γλσξηκία θαη γάκνο κε νθία 

1938 Γέλλεζε πξώηνπ γηνπ, ηέιηνπ  

1940-εθδίδεη θπιιάδην κε πνίεκα: «Ο άλαλδξνο ηνξπηιηζκόο ηεο "Έιιεο"»  

        -Οθηώβξηνο :Ζ νηθνγέλεηά ηνπ θεύγεη γηα ηε Λάζηξν  

         -28 Οθηώβξε: επηζηξαηεύεηαη -Αιβαληθό κέησπν 

1941(Απξίιηνο) κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηώπνπ βξίζθεηαη ζηε Θήβα  

1941-1946 δηακέλεη ζηε Λάζηξν  κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ- Γέλλεζε δεύηεξνπ γηνπ, Γηάλλε 

1946 Μεηνίθεζε ζην Ζξάθιεην 

         -Ηνύληνο:  εθδίδεη ην 1
ν
 ηεύρνο πεξηνδηθνύ Κξεηηθά Γξάκκαηα  

         -Ηνύιηνο-Αύγνπζηνο: εθδίδεη ην 2
ν
 ηεύρνο πεξηνδηθνύ Κξεηηθά Γξάκκαηα 

1946-1948 εξγάδεηαη ζηελ εθεκεξίδα Γξάζηο 

1947-1950 εθδίδεη ζην ηππνγξαθείν Α. Καινθαηξηλνύ ηνπο 4 πξώηνπο ηόκνπο ηνπ πεξηνδηθνύ Κξεηηθά 

Υξνληθά  

1952 -εθδίδεη ηνλ Α΄ ηόκν ηνπ ζξεζθεπηηθό πεξηνδηθό Απόζηνινο Σίηνο  

         -ηδξύεη ην δηθό ηνπ ηππνγξαθείν- αξρηθά κε ην επώλπκό ηνπ, αξγόηεξα κε ηελ επσλπκία Αληαίνο  

1958 ρξνλνγξαθεί ζηελ εθεκεξίδα Μεζόγεην  

1961 εθδίδεη ην Α΄ βηβιίν από ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Γίθνξα 

1965 μεθηλάεη αξζξνγξαθία ζηελ εθεκεξίδα  Παηξίδα  

1971 ηνλ θύθιν ηνπ καραηξηνύ   

1974  Ζ θαηζηθάξα   

1980 Οξγηζκέλα ζηάρπα  

1982 Ζ ξνύζηθε θακπάλα  

1985 ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ζηνλ Κξαηηθό ξαδηνθσληθό ζηαζκό : «Κξίζεηο, ζρόιηα θαη ηζηνξίεο»  

1986 Οθηώβξηνο: ζηήιε ζηελ εθεκεξίδα Γεκνθξάηεο «Γηα ρεηξόο Κσζηή Φξαγθνύιε»   

1990 Βξάβεπζε Γίθνξσλ από Αθαδεκία Αζελώλ  

1992 ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ζην Ράδην-Κξήηε 

1992 μεθηλάεη αξζξνγξαθία ζην πεξηνδηθό ΤπέξΥ 

1996 δεκνζηεύεη ζην Παιίκςεζηνλ ην πνίεκα «Ζ δηαζήθε κνπ» 

2000 Σν πξνμεληό ηνπ Πνιύδσξνπ   

2002 επαλέθδνζε πνηεηηθήο ζπιινγήο Μ’ αλνηρηά θηεξά             

2005-11 Φεβξνπαξίνπ: Ο Κσζηήο Φξαγθνύιεο θεύγεη από ηε δσή   
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Παξάξηεκα   

Σα πνηήκαηα (άγλσζηνπ πνηεηή) ηεο εθεκεξίδαο Διεπζέξα θέςηο, θ.7, 17-8-1928 

 

«Δθεκεξίδα» 

Απ’ ην κειάλη ιεξσκέλα ρέξηα- 

ζην ζπλζεηήξη ζθίγγνπλ ηα ςεθία- 

πνπ ηελ αλζξώπηλε ζθνξπνύλ ζνθία 

γύξσ ζαλ ιακπεξήο βξαδηάο αζηέξηα. 

Υεηκώλεο θη αλ πεξλάλε -θαινθαίξηα-   

η’ αλήιηα βνγγνύλ ηππνγξαθεία 

 ύιε-ζσξόο επάλσ ζηα γξαθεία 

ιηώλνπλ θνξκηά ρισκά ζαλ αγηνθέξηα. 

Κη ελώ ζαξξείο πσο πάληα ζα δνπιεύνπλ 

 θη αηέιεησην ηξαβήμαλ κνλνπάηη 

 ζηεο πέλαο θαη ηεο ρέξαο ηνλ εξγάηε 

Σ’ Αύξην-Θξεζθεία πνπ πηζηεύνπλ 

 ζθπξνθνπά ςπρέο από αηζάιη 

κε ην ζθπξί πνπ ζέξηεςελ ε πάιε.   

  

«Σππνγξάθνη» 

Γεζκώηεο ιεύηεξνη, πνπ δελ γεξάδνπλ 

ράλνπλ ηε δήζε ηνπο πάλσ ζηελ ήβε 

 απ’ η’ αληηκόλην θαη ην κνιύβη 

ζηγά πνπ ηα θνξκηά δειεηεξηάδνπλ. 

 Υσξίο λα βιέπνπλ ήιην εθεί παζηάδνπλ 

νξζόο ζηελ "θάζα" ηνπ θαζείο λα ζθύβεη 

θαη κπξνο ηνπ ηα "ζπηηόπνπια" ζαλ θύβνη 

κε ρώξαο δίθαηεο ηα ζπίηηα κνηάδνπλ. 

ηάδεη ζεξκό ην αίκα ην θιεκόλη 

απ’ ηηο πιεγέο πνπ αλνίγεη η’ αληηκόλη 

βήραο κε ζάιην ζπγθινλά ηα ζηήζηα 

πξνθέξνληαο κηαλ άπσηελ αιήζεηα 

 ςαξόβαξθεο πσο είλαη κε ηα δίρηπα 

ηα ηξαγηθά ηνπ ζθιάβνπ κεξνλύρηηα.  

 

Γεκνζίεπζε άγλωζηνπ πνηήκαηνο ηνπ Φξαγθνύιε  ζηε Νέα Εστία 

 

«Μ’ αλνηρηά θηεξά»  

Πάλσ απ’ ηνλ θόζκν ηνύην απιώζηε ηα παγσκέλα ζαο θηεξά  

θαη η’ όλεηξά ζαο μεδηπιώζηε ζηνπο νπξαλνύο θαληαρηεξά!   

Σα ρηόληα κελ ηα θνβεζείηε, ράκσ ηηλάρηε ηα ζηε γε  

ζαλ ηνλ θνξπδαιιό, αλεβείηε ζη’ νπξαλνύ ηε  θσηνπεγή! 

Δθεί ςειά, η’ αζηέξηα δνύλε επηπρηζκέλα, ιακπεξά, 

 σζάλ ηα κάηηα πνπ δαθξπνύλε από κηα ακέηξεηε ραξά.  

Δθεί πεηάηε, κεο ζη’ αζηέξηα, ζαλ αλνηρηόθηεξα πνπιηά,  

ηεο ςπρήο κνπ ηα πεξηζηέξηα, πξνο ηε ζσζηή ζαο ηε θσιηά. 

 

 




