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                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Χ Η 

   

    Η τερϊςτια καλλιτεχνικό αξύα του ϋργου του Οδυςςϋα Ελύτη ϋχει προκαλϋςει την 

εκπόνηςη πολλών και ςημαντικών μελετών που φωτύζουν πολλϋσ από τισ πτυχϋσ του. 

Ωςτόςο εξακολουθεύ να υπϊρχει ενδιαφϋρον για περιςςότερη και βαθύτερη  ανύχνευςη  των 

πολλαπλών διαςτϊςεων   του ϋργου αυτού. Ειδικϊ   η τελευταύα του ποιητικό ςυλλογό   Εκ 

του πληςίον  (1997) δεν ϋχει απαςχολόςει ακόμα την κριτικό, ύςωσ γιατύ εκδόθηκε  για  

πρώτη φορϊ μετϊ το θϊνατο του ποιητό. Η ςυλλογό αυτό παρουςιϊζει μια ιδιομορφύα καθώσ 

αποτελεύται κυρύωσ από αποφθϋγματα, μικρϋσ ποιητικϋσ ενότητεσ και λύγεσ μεγαλύτερεσ. Η 

ςυγκεκριμϋνη μελϋτη   επικεντρώνεται   ςτην εξϋταςη  των  ςυντακτικών και γενικότερα 

λογοτεχνικών  χαρακτηριςτικών  τησ γλώςςασ των αποφθεγμϊτων,   ςτην κύρια θεματικό 

που τα διϋπει, καθώσ και ςτισ αντιλόψεισ, τισ φιλοςοφικϋσ θεωρόςεισ που ςυνιςτούν την 

ποιητικό κοςμολογύα του. Επύςησ επιχειρεύται μια αναζότηςη  των πνευματικών ςχϋςεων του 

ποιητό  με ξϋνουσ καλλιτϋχνεσ οι οπούοι μνημονεύονται ςτουσ ςτύχουσ τησ ςυλλογόσ. Η 

ερμηνευτικό και μορφολογικό προςϋγγιςη των αποφθεγμϊτων  ςυμπληρώνει την εικόνα  τησ 

γλωςςικόσ  ςυμπεριφορϊσ  και  τησ  κοςμολογύασ του ποιητό, όπωσ εύναι γνωςτό ωσ τώρα  

από τα ϊλλα του ϋργα,  και   αναδεικνύει τη δημιουργικό ςχϋςη του με τη λαώκό λογοτεχνικό 

παρϊδοςη, με την οπούα ςυνδϋεται ϊμεςα ο αποφθεγματικόσ λόγοσ ο οπούοσ ςτα χϋρια του 

ποιητό μεταμορφώνεται ςε  υψηλό τϋχνη.  

 

                                                                 S U M M A R Y  

    The particularly high value of O.Elytis’ poetry has  intricated   many important surveys  which  light 

many aspects of the poetic work.  Although, there is still interest for more and deeper   search  of the 

multiple dimentions of this art work. Especially the last poems collection  From short distance  has not 

been  formally criticized yet,   obviously because it is the latest publishment of the collection, after 



-5- 

poet’s death. It has a peculiar content as it is  dominately  consisted  by small  “sayings”  and a few 

longer poetic units. This survey focuses on the examination of language syntax, the characteristics of 

language quality and the themes which the poet gives to the verses of the poems, and which consist the 

main aspects of his ideology. Besides it is attempted  a  research of the poet’s mental relations to some 

European artists who are memorized in the verses of the collection. The hermeneutic and 

morphological approach of the sayings supplement the image of his language behavior and cosmology, 

as it is already known from his previous works, and highlights the creative relation between  the poet 

and the traditional poetry with which the “sayings” are directly connected  and which in poet’s hands  

are  transformed  to excellent artworks.   

 

                                                                 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο  

    Ζ πνίεζε θαηά ηνλ Διχηε είλαη κηα άιιε φξαζε. Γελ είλαη ηπραίν φηη ελέπλεπζε θαη ππνζηήξημε 

ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο ζρεηηθά κε ηνπ αγψλεο γηα ηελ  αλαηξνπή ηεο 

ζπληεξεηηθήο θαζεζηψζαο ηάμεο, θαζψο εθθξάδεη ην ηδαληθφ πνπ ιείπεη απφ ηνλ θφζκν. Έρεη 

επαλαζηαηηθφ ραξαθηήξα, επηδηψθεη ηελ πξαγκάησζε ηνπ νλείξνπ, ελάληηα ζηελ ηξέρνπζα 

αληίιεςε ηεο δσήο, αθππλίδεη,  επαηζζεηνπνηεί, αλνίγεη ηνλ δξφκν πξνο εθείλν ηνλ θφζκν πνπ 

αμίδεη θαη δηθαηνχηαη ν άλζξσπνο. Ο Διχηεο νδήγεζε ηελ πνηεηηθή ηέρλε ζε κνλαδηθέο θνξπθέο γηα 

λα κπνξεί λα ζεθψλεη  ςειά ηηο αμίεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, θαη λα κεηαξζηψλεη φζν γίλεηαη 

ςειφηεξα φπνηνλ ηαμηδεχεη καδί ηεο. Ο Διχηεο ππήξμε ν πνηεηήο πνπ κίιεζε πεξηζζφηεξν απφ 

θάζε άιινλ γηα ηε θχζε. Σν έξγν ηνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ ειιεληθή θχζε,  ζ‘ απηήλ  βξίζθεη ηα 

ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο, ηελ θαηάθαζε ζηε δσή θαη ην θσο, ζηνηρεία πνπ έθεξε ν 

Διχηεο ζηελ ςπρή ηνπ πξνζιακβάλνληάο ηα απφ ηε βαζηά κέζεμή ηνπ ζηηο άπεηξεο νκνξθηέο ηεο 

πινχζηαο θχζεο ηεο Μπηηιήλεο,  φπνπ έδεζε ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα, θαη θάζε γσληάο ηεο Διιάδαο 

φπνπ ηαμίδεςε. Σνλ κεζνχζε ε  πνηθηινκνξθία θαη ε πνιπρξσκία ηεο δσήο φπσο εθδειψλεηαη κέζα 

ζηε ζχζηαζε θαη ηελ πλνή ησλ θπζηθψλ φλησλ  ηα ινπινχδηα, ηε ζάιαζζα, ηνλ αέξα, ηα αζηέξηα. 

Αθνινπζνχζε έλα λήκα πνπ  επζχγξακκα ηνλ ζπλέδεε, ζε κπζηηθή ζπλνκηιία, κε ηελ πλεπκαηηθή 

πιεπξά   ζηελ νπνία κεηαγξάθνληαη νη ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ θφζκνπ αγγίδνληαο έηζη ηε κεηαθπζηθή 

ησλ θπζηθψλ πξαγκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηάθεξε λα βξεη ηελ αξρεηππηθή αξρηηεθηνληθή  

ηεο Διιάδαο θαη λα ηελ μαλαρηίζεη κε ηα απζεληηθά ηεο πιηθά. 

    Δλεξγνπνηψληαο ηηο αξεηέο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, φπσο απηή κνξθνπνηείηαη ζηα δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο καθξάο εμειηθηηθήο ηεο πνξείαο, πξνζπάζεζε  λα εγθνζκηψζεη ην ππεξαηζζεηφ, λα 
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εγθαζηδξχζεη ηε καγεία ζηελ θαζεκεξηλή δσή, λα εθθξάζεη κε ιέμεηο ην άξξεην. Ζ ειιεληθή 

γιψζζα είλαη αλνηρηή ζηε δπλαηφηεηα απηή, ράξε ζηελ απζηεξφηεηα  αιιά θαη ην εχπιαζην ηεο 

ζπληαθηηθήο ηεο δνκήο, ράξε ζην γεγνλφο, φπσο ιέεη ν  ίδηνο, φηη «απηφ ην φξγαλν  θαηεπζχλεη 

πνιιέο θνξέο ηηο έλλνηεο πνπ εθθξάδεη πεξηζζφηεξν, παξά πνπ θαηεπζχλεηαη απ‘ απηέο» (Υξνληθφ 

κηαο δεθαεηίαο). Σελ ππνηάζζεη ζε πεξίηερλεο  θαη απιέο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο, πάληα κε ζεβαζκφ 

ζηελ ηέρλε. Έηζη κε ηνλ απιφ ιφγν κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο ίδηεο ηδέεο πνπ απνδίδεη κε ηνλ 

ζχλζεην.  

   Απηφ θαίλεηαη ηδηαίηεξα ζηε ρξεζηκνπνίεζε  ηνπ απνθζεγκαηηθνχ ιφγνπ, ν νπνίνο έρεη κηα 

ζηαζεξή παξνπζία ζην έξγν ηνπ. Ζ ζπρλφηεηά ηνπ ζηελ πνίεζε ηνπ Διχηε ζπληζηά έλα 

αμηνπξφζεθην θαηλφκελν, ην νπνίν αξρίδεη απφ ηνπο Πξνζαλαηνιηζκνχο  «αηκάηηλε ζηηγκή/ πνπ 

αρξεζηεχεη ην ζάλαην.», «είλαη ε ηξειή ξνδηά πνπ κάρεηαη ηε ζπλλεθηά ηνπ θφζκνπ;»  θαη 

θνξπθψλεηαη ζηελ ηειεπηαία ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή ην Δθ ηνπ πιεζίνλ. Σα θχξηα  ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο είλαη ε ζπληνκία, ε ιηηφηεηα, ε πεξηεθηηθφηεηα ζηελ έθθξαζε θαη ν ζπκβνπιεπηηθφο ηφλνο ησλ 

απνθζεγκάησλ, ηα νπνία ηνπο δίλνπλ ην ραξαθηήξα ησλ γλσκηθψλ. Δπηηπγράλεηαη έηζη έλα χθνο 

άκεζν θαη απιφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλνκηιεί δσληαλά κε ηνλ αλαγλψζηε, ηνλ πιεζηάδεη γηα λα ηνπ 

εθκπζηεξεπηεί ηα κπζηηθά γηα ηελ πξαγκάησζε κηαο αιεζηλήο δσήο.       

   Παξφιν πνπ νη κειέηεο γηα ηε γιψζζα ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ ηνπ Διχηε είλαη πνιιέο, εηδηθή 

έξεπλα γηα ηνλ απνθζεγκαηηθφ ιφγν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνηεηηθή ελφηεηα δελ έρεη εθπνλεζεί. Ζ 

ζπιινγή  Δθ ηνπ πιεζίνλ  θαζψο θηινμελεί 160 απνθζέγκαηα ζπγθεληξψλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γη 

απηφ απνθάζηζα λα επηρεηξήζσ έλα κνξθνινγηθφ θαη ζεκαζηαθφ ζρνιηαζκφ ησλ ξήζεσλ απηψλ 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νινθιήξσζε ηεο εηθφλαο πνπ έρνκε γηα ηνπο πνηεηηθνχο ηξφπνπο ηνπ 

Διχηε, θαη απνηίνληαο ηαπηφρξνλα  θφξν ηηκήο ζε έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πνηεηέο ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπίζεο επηζπκία κνπ είλαη λα ακβιπλζεί ε ζπζηνιή ηνπ 

αλαγλψζηε πξνο ηελ πνίεζε ηνπ Διχηε ιφγσ ηεο  αίζζεζεο φηη είλαη «δχζθνιε», αθαηάιεπηε, 

κφλν γηα ηνπο εηδηθνχο. Ζ παξνπζίαζε ελφο κέξνπο  ηεο πνίεζήο ηνπ  ζε πην απιή γιψζζα, 

πεξηζζφηεξν  θαηαιεπηή,  κε ηελ νπνία  εθθξάδεηαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ ηδεψλ πνπ  

ζπλαληηφληαη  θαη   ζην ππφινηπν έξγν ηνπ, ζπκβάιιεη ζηελ ππνρψξεζε ηνπ θφβνπ, γεθπξψλεηαη ε 

απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ πνηεηή θαη ηνλ αλαγλψζηε θαη επηηειείηαη ε θνηλσληθή απνζηνιή ηεο 

πνίεζεο, πξάγκα πνπ ήηαλ  ζηηο πξσηεχνπζεο επηδηψμεηο ηνπ πνηεηή.  

     Βέβαηα ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ αλ δελ είρα ηελ 

επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ηνπ παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 
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παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ρεζχκλνπ,   ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηηο θαζεγήηξηεο Νηθνινπδάθε Διπηλίθε, 

Εεξβνχ Αιεμάλδξα θαη Πάηζηνπ Βίθπ ηηο νπνίεο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο εγθάξδηεο επραξηζηίεο κνπ ζηελ επφπηξηά κνπ 

θαζεγήηξηα θ. Νηθνινπδάθε  Διπηλίθε γηα ηελ ελζάξξπλζή ηεο θαη γηαηί πξφζπκα  θαη   

αθνχξαζηα κε ζπκβνχιεπζε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο φζν  

θαη ζηε δνκή ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ γηα ηηο εχζηνρεο 

παξαηεξήζεηο  θαη ππνδείμεηο ηνπο πνπ κε νδήγεζαλ ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο.       

 

                                                       Δ Ι  Α Γ Ω Γ Η 

 Ζ ελαζρφιεζε   κε ηελ πνίεζε ηνπ Οδπζζέα Διχηε είλαη πάληα κία πξφθιεζε. Σν χςνο ηεο 

πνηεηηθήο ηνπ ηέρλεο, ην βάζνο θαη ν πινχηνο ηνπ ηδενινγηθνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ππήξμαλ νη 

δπλάκεηο πνπ  πξαγκάησζαλ ζην έξγν ηνπ κηα πνίεζε βαζηά καρεηηθή, κεγαιεηψδε, ε νπνία 

ζπγθηλεί θάζε αλαγλψζηε θαη πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ ζεκαληηθψλ  κειεηεηψλ  γηα λα 

αζρνιεζνχλ  κε θάπνηα απφ ηηο πνιιέο θαη πνιπζήκαληεο  πιεπξέο ηεο πνίεζήο ηνπ . Ζ εξκελεία 

ηνπ έξγνπ   απνηειεί κηα ζχλζεηε  δηαδηθαζία  πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ςπρηθφ θαη  πλεπκαηηθφ     

ππφβαζξν  ηνπ κειεηεηή, θαζψο θαη ηηο ηζηνξηθέο,   θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο  δνκέο  κέζα ζηηο 

νπνίεο εμεηάδεηαη ην έξγν. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηελ πνίεζε
1
 ηνπ Διχηε είλαη ε 

πνιπκνξθία ηεο, ν  πνιπηξνπηζκφο
2
 ηεο,  θαζψο ρξεζηκνπνηεί ηε κνξθή πνηθηιφηξνπα γηα λα 

επαλαθέξεη ζε δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηελ έθθξαζε δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ πνπ ζέιεη λα ηνλίζεη. 

Έηζη ζπλδπάδεη ζην έξγν ηνπ ην κεγαιφπλνν, ην ζχλζεην, ην πεξίηερλν κε ην απιφ θαη ηαπεηλφ.  

    πσο είλαη γλσζηφ ν πνηεηηθφο ιφγνο ηνπ Διχηε αλαπηχζζεηαη ζε πνηθηιφηξνπεο ζηηρνπξγηθέο  

ζπλζέζεηο. Άιιεο απφ απηέο  αθνινπζνχλ ηελ παξαδνζηαθή κνξθή φπσο Σα Ρσ ηνπ  έξσηα (1972), 

άιιεο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ  έξγνπ  είλαη γξακκέλνη  ζε 

ειεχζεξν ζηίρν ζε δνκηθά κνληέια πνπ αξρίδνπλ απφ κηθξέο ζπλζέζεηο έσο εθηελείο  θαη ζχλζεηεο 

                                                             
1   Γηα ηε κειέηε ηεο γιψζζαο ζηνλ Διχηε βι. Άξεο Μπεξιήο, «Έκκεηξνο, ειεχζεξνο θαη νκνηνθαηάιεθηνο ζηίρνο ζηνλ Οδπζζέα 

Διχηε. Πξσηφηππνη κεηξηθνί λφκνη θαη παξαδνκέλνη ζηηρνπξγηθνί ηχπνη», εθ. Καζεκεξηλή 19 Οθηψβ. 1993,  Γεκήηξεο Σζεθνχξαο, 

«Γισζζηθέο αληρλεχζεηο ζηα Διεγεία ηεο Ομψπεηξαο»,  πεξ.Πφξθπξαο  Κέξθπξαο, η. 71- 72, Οθη. ‘94- ‘95, ζει. 21-25. Κ. 

Γεσξγνπζφπνπινο, «Ο Κξπζηαιινγξάθνο», εθ. Καζεκεξηλή   25|9|1994 

2
     Ο φξνο  πνιπηξνπηζκφο  απνηειεί  κεηάθξαζε  ηνπ  γαιιηθνχ φξνπ   modalite΄ πνπ ζεκαίλεη ηξνπηθφηεηα, ηξνπηθή 

θαηεγνξία,  ζπλδέεηαη κε ηηο εγθιίζεηο ησλ ξεκάησλ  ζηηο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ξήκα ηεο θχξηαο 

πξφηαζεο,  πνπ νξίδεη ππφ πνίνπο φξνπο πξαγκαηψλεηαη ε ζεκαζία ηνπ ξήκαηνο ηεο δεπηεξεχνπζαο  πξφηαζεο, ζρέζε 

ζπληαθηηθήο θφξκαο θαη ζεκαζίαο.  
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φπσο ην Άμηφλ Έζηη. Γίπια ζε απηά ν Διχηεο δίλεη μερσξηζηή  ζέζε θαη ζηνπο επηγξακκαηηθνχο 

ζηίρνπο πνπ έρνπλ ηελ ηππνινγία απνθζέγκαηνο ή γλσκηθήο ξήζεο, φπνπ ζπκππθλψλεηαη κε 

πεξηεθηηθφηεηα έλα λφεκα γεκάην αιήζεηα θαη ζνθία. Δίλαη ζηίρνη  «ζηηγκέο»  κεζηέο ζε 

πεξηερφκελν, νη νπνίεο αθνινπζνχλ δηάθνξεο ζπληαθηηθέο  ηερληθέο  θαη   μεδηπιψλνληαη    κε 

πνιιά εθθξαζηηθά  κέζα  θαη ζρήκαηα  ιφγνπ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε ινγνηερληθφηεηα ηνπο. 

Θα ιέγακε φηη νη ξήζεηο απηέο απνηεινχλ ηελ αηζζεηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηεηηθήο ζηηγκήο, ε 

νπνία έρεη κηα ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ θνζκνινγία ηνπ  Διχηε, σο κέζνδνο θαη ζεσξία ζηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδεη  θαη θαηαλνεί ην  ρξφλν θαη ηελ εζηθή. Ζ πνηεηηθή ηεο έθθξαζε εκθαλίδεηαη απφ 

πνιχ λσξίο «Αηκάηηλε ζηηγκή / πνπ αρξεζηεχεη ην ζάλαην», «Γιάξνπ ζηηγκή νξηδφληηα πάλσ απφ 

ηα πάζε» (Πξνζαλαηνιηζκνί, ζ. 93, 70). Χο πξνο ην πεξηερφκελν ηα απνθζέγκαηα  ζπάληα εηζάγνπλ 

λέα ζέκαηα, θπξίσο  απνηεινχλ εθθξαζηηθή παξαιιαγή    ζεκάησλ θαη κνηίβσλ πνπ ζπλαληνχκε  

ζε  δηαδνρηθά  έξγα  ηεο  ψξηκεο  θπξίσο  πεξηφδνπ. 

      Ζ πξνβνιή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ  γίλεηαη δπλαηή ράξε ζηελ εθθξαζηηθή  θαη ζεκαζηαθή ηνπο 

απηνδπλακία,  θαζψο θάζε κηα απνηειεί έλα αηζζεηηθφ θαη ζεκαζηαθφ γεγνλφο. Πξαγκαηνπνηείηαη  

έηζη έλαο δηάινγνο αλάκεζα ζ‘ έλα ιφγν αλαιπηηθφ, πεξίηερλν θαη  έλαλ άιιν ιηηφ, ν νπνίνο 

έξρεηαη  ηαθηηθά γηα λα  επηβεβαηψλεη ηα ζεκαηλφκελα πξνεγνχκελσλ έξγσλ ζαλ  εκθαηηθφο  

αληίιαινο.  Οη ζηίρνη απηνί απαληψληαη ζπζηεκαηηθά ζην Άμηφλ   Έζηη (1959) ,  ζηε Μαξία Νεθέιε 

(1978),  ζηνλ  Ήιην ηνλ πξψην (1943),  ζην Μηθξφ  Ναπηίιν (1985), ζην  εκαηνιφγην (1977),  ελψ 

απμάλνληαη κε θνξπθσκέλε ηελ ηερληθή  θαη κνξθηθή  ηνπο πνηθηιία  ζηε ζπιινγή  Δθ ηνπ  πιεζίνλ 

(1998)  ε νπνία  απνηειείηαη απφ  187  πνηεηηθέο απνθζεγκαηηθέο  ξήζεηο  θαη  10  πνιχζηηρεο 

ζπλζέζεηο  ζε  ειεχζεξν  ζηίρν.   Αμηνπνηείηαη  έηζη έλα  θαηλφκελν  πνπ παξνπζηάδεηαη  ζηε  

λενειιεληθή  ινγνηερλία  ηφζν ηε ιφγηα φζν θαη  ηε  ιατθή. Σελ  απνθζεγκαηηθή  ξήζε ηε 

δηαπηζηψλνπκε ζηα  γλσκηθά δεκνηηθά  ηξαγνχδηα  πνπ  αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ  πνζνζηφ  

κέζα  ζην  ζχλνιν  θαη ηα νπνία ζπρλά θαηαιήγνπλ    ζε κία  επηγξακκαηηθή  έθθξαζε  φπσο : «κε 

ηνλ θαιιηά ζνπ  θάζηδε θαη  λεζηηθφο  ζεθψλνπ», (Γηάλλαξεο: 158, ζη. 4).  Ο απνθζεγκαηηθφο 

ιφγνο  είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ ιατθνχ καο πνιηηηζκνχ, πνπ ζ΄ απηφ ην 

πεδίν ζπλερίδεη κηα δηαρξνληθή ειιεληθή παξάδνζε. Σν θαηλφκελν πξνυπνζέηεη έλα ψξηκν θαη 

ζπγθξνηεκέλν πνιηηηζκφ πνπ έρεη πιήξε απηνγλσζία θαη βνχιεζε λα επηβηψζεη ζην παξφλ θαη ζην 

κέιινλ. Έλδεημε κηαο ηέηνηαο ζπιινγηθήο βνχιεζεο είλαη ην φηη έρεη δηακνξθψζεη αμηαθά πξφηππα 

γεληθήο ηζρχνο, ηα νπνία δηαηππψλεη ζε επηγξακκαηηθέο ξήζεηο, απνθζέγκαηα θαη εζηθά αμηψκαηα, 

σο απφζηαγκα εκπεηξίαο απφ κηα καθξά νξγαλσκέλε θνηλσληθή δσή. Φνξείο ηεο ίδηαο παξάδνζεο, 

νη Έιιελεο πνηεηέο δείρλνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή ξνπή πξνο ηνλ απνθζεγκαηηθφ ιφγν.     
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θαη ζεκαζηαθή απηνδπλακία, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ηζνκεηξίαο κνξθήο – πεξηερνκέλνπ
3
, νη 

νπνίνη δελ εληάζζνληαη ζε θακηά αθεγεκαηηθή αθνινπζία: 

            Έξκα ‘λ‘ ηα κάηηα πνπ θαιείο, ρξπζέ δσήο αέξα! 

                       Οιίγν θσο θαη καθξηλφ ζε κέγα ζθφηνο θη έξκν. 

             Φσο πνπ παηεί ραξνχκελν ηνλ Άδε θαη ην Υάξν. 

    Σν θαηλφκελν έρεη κειεηήζεη δηεμνδηθά ν Δ.Γ. Καςσκέλνο, ν νπνίνο ην ζπζρεηίδεη κε ηε 

κνλαδηθφηεηα ηεο ζνισκηθήο πνηεηηθήο. Γξάθεη ζρεηηθά: «ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ, ν νισκφο θαίλεηαη λα ζηεξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνηεηηθή ηνπ κέζνδν ζηηο 

απηνδχλακεο εθθξαζηηθέο κνλάδεο, ηηο νπνίεο – θαηά ην πξφηππν ίζσο ησλ εθθξαζηηθψλ 

ζηεξενηχπσλ θαη ινγφηππσλ ηεο πξνθνξηθήο δεκνηηθήο πνίεζεο – έρεη δηακνξθψζεη, 

απνθξπζηαιιψλνληαο, ζε εληειείο κνξθέο, ππξεληθέο πνηεηηθέο εηθφλεο θαη ηδέεο. Σηο κνλάδεο 

απηέο ηηο ρξεζηκνπνηεί ζπρλά σο ςεθίδεο κε ηηο νπνίεο δνθηκάδεη πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο, πνπ 

βαζίδνληαη ιηγφηεξν ζηε ζπληαγκαηηθή θαη πεξηζζφηεξν ζηελ παξαδεηγκαηηθή ζπλάθεηα ησλ 

λνεκάησλ. Απηή είλαη ε πνηεηηθή πξαθηηθή ηνπ νισκνχ, πνπ ηαπηίδεηαη, απηή ηελ πεξίνδν, κε ηε 

κέζνδν γξαθήο ηνπ…»
4
.   

   Παξαθάησ δίλνπκε νξηζκέλα παξαδείγκαηα απφ φιν ην θάζκα ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο. ηελ 

αξραία ειιεληθή ζθέςε θαη πξαθηηθή ε ρξήζε ηνπ απνθζεγκαηηθνχ ιφγνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή  

ήηαλ νηθεία, φπσο δείρλνπλ ηα γλσκηθά «γλψζη ζαπηφλ»,  «ἕλ νἶδα ὅηη νὐδέλ νἶδα», «πάλησλ 

ρξεκάησλ κέηξνλ ἄλζξσπνο», «κεδέλα πξφ ηνῦ ηέινπο καθάξηδε», «νὐδέλ θαθφ ἀκηγέο θαινῦ», 

«ἀξρή ἄλδξα δείθλπζη» θαη πνιιά άιια αθφκε. 

Απφ ην  νθνθιή:   «νὐ  ζπλέρζεηλ  ἀιιά  ζπκθηιεῖλ ἔθπλ»   («Γελλήζεθα γηα λ΄αγαπψ θη φρη γηα 

λα  κηζψ».   (Αληηγφλε, επ. Β΄ ζη.523).  Ο νθνθιήο κέζσ ηεο Αληηγφλεο  ηνλίδεη ηελ αμία ηεο 

αγάπεο, σο ζθνπφ ηεο δσήο  θαη ζηνηρείν πνπ ηε λνεκαηνδνηεί.   

Απφ ην  Β. Κνξλάξν:  «Ο πφζνο ,  νληέ   βνπιεζεί  θαη ζέιεη  λα ληθήζεη, γλψζε δελ εη‘  νπδέ  

δχλακε  λα ηνλ –ε πνιεκήζεη» ( Δξσηφθξηηνο :Α271-272),  « Άλζξσπνο αλεκπφξεην πξάκα πνηέ 

                                                             
3     Βλ. Ε.Γ. Καψωμϋνοσ, «Καλό ’ναι η μαύρη πϋτρα ςου». Ερμηνευτικϊ κλειδιϊ ςτο ολωμό, Αθόνα, Βιβλιοπωλεύο τησ Εςτύασ, 
1992: 199-200. Βλ. ςτο ύδιο και Ειςαγωγό, ςς. 27-32, κεφ. «Υωσ που πατεύ χαρούμενο τον Άδη και το Φϊρο Εύναι τα υπ’ αρ. 
14 ϋωσ 61 «αποςπϊςματα» τησ ϋκδοςησ Πολυλϊ (Σα Ευριςκόμενα, εν Κερκύραι Συπογρ. Ερμόσ», ςς. 155-157, κεφ. «Καλό 
’ναι η μαύρη πϋτρα ςου», ςς. 169-198., 1859) και τησ χρηςτικόσ ϋκδοςησ Λύνου Πολύτη (Αθόνα, Ίκαροσ, 1948,1971). 
 
4    Πρβλ. Διονύςιοσ ολωμόσ. Ο βύοσ - το ϋργο - η ποιητικό του. Διαπανεπιςτημιακό- Έρευνα.Επιςτημ. Τπεύθυνοσ: Καθηγ. 
Ερατοςθϋνησ Γ. Καψωμϋνοσ, Αθόνα, Ίδρυμα τησ Βουλόσ των Ελλόνων, 2005,ςςσ.18-29, 43-102. 
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δελ θάλεη»  (Δξσηφθξηηνο,Γ‘,1222). Ο Κνξλάξνο ππνγξακκίδεη ηε δχλακε ηνπ εξσηηθνχ ελζηίθηνπ, 

ηελ αδάκαζηε εμνπζία ησλ δσηθψλ αμηψλ. ην δεχηεξν ηνλίδνληαη ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο 

δχλακεο. 

  Απφ ην Γ. νισκφ:  «Φσο πνπ παηεί ραξνχκελν ηνλ  Άδε θαη ην  Υάξν»  (Διεχζεξνη  

Πνιηνξθεκέλνη, Β΄,44).  Ο ζνισκηθφο ζηίρνο κέζα απφ ηηο δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο πνπ δεκηνπξγεί 

κε ηνλ ρξηζηηαληθφ κχζν θαη ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηνπ Υάξνπ δειψλεη απεξίθξαζηα ηε λίθε ηνπ 

αλαζηάζηκνπ θσηφο, ηνπ Υξηζηνχ, πάλσ ζην ζάλαην θαη ηελ εζηθή λίθε ηνπ ήξσα ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ απέλαληη ζην Υάξν.    

 Απφ ηνλ  Κ. Καξπσηάθε:  «ν ήιηνο ζάλαηνο κεο ζηνπο ζαλάηνπο»  ( Πξέβεδα). Δδψ εθθξάδεηαη ε 

θνηλή αθεηεξία ηνπ ήιηνπ, ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ παξαπέκπνληαο ζηελ πξνζσθξαηηθή 

θηινζνθία ηεο ελφηεηαο φισλ ησλ φλησλ, «ελ ησ παλ».  

Απφ ην  Γ. εθέξε:  «Δίηε ρηνλίδεη   είηε βξέρεη  κέλεη  ιεπθφ  ην  γηαζεκί» (Ζκεξνιφγην 

θαηαζηξψκαηνο, Α‘), «Βνπιηάδεη φπνηνο ζεθψλεη ηηο κεγάιεο πέηξεο»   (Γπκλνπαηδία,76.44=77.12),   

« πνπ θαη λα ηαμηδέςσ ε Διιάδα κε πιεγψλεη» (Με ηνλ ηξφπν ηνπ Γ. . , 99.1=101.43).    

    Ο εθέξεο κέζα απφ ηελ αιιεγνξηθή αληίζεζε εθθξάδεη ηε ζηαζεξή πνηφηεηα ησλ εζηθψλ αμηψλ. ην   

δεχηεξν εθθξάδεη ην ηδηαίηεξν βάξνο ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο, θαη ην ηξίην ηε κφληκα δπζρεξή ζέζε   

ηεο  Διιάδαο ζηελ πνξεία ηεο γεκάηεο δνθηκαζίεο ηζηνξίαο ηεο.      

Απφ ηνλ  Α. Δκπεηξίθν:  «Πάξε ηελ  ιέμε  κνπ. Γψζε κνπ ην ρέξη ζνπ.»,  «Ζ παξφξκεζηο είλαη κηα 

ζπλνρή εαξηλψλ βιπζκάησλ»  (Ο πιφθακνο ηεο Αιηακίξαο, 18,25). Αλνηρηφ θαη άκεζν είλαη ην 

θάιεζκα ηνπ Δκπεηξίθνπ πξνο ηνλ αλαγλψζηε γηα δηάινγν κε ηελ πνίεζε.  

Απφ ηνλ   Μ. Αλαγλσζηάθε:  « αλ πξφθεο   πξέπεη  λα θαξθψλνληαη  νη ιέμεηο λα  κελ ηηο παίξλεη 

ν άλεκνο.» (Πνηεηηθή). Ο Αλαγλσζηάθεο  εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηελ αμία ησλ ιέμεσλ θαη άξα ζηε 

θξνληίδα πνπ νθείιεη ν άλζξσπνο πξνο απηέο.        

Απφ ηνλ  Σάζν Λεηβαδίηε:  «ηελ πην κηθξή ζηηγκή  καδί ζνπ έδεζα φιε ηε δσή.»,   (Απηφ ην αζηέξη 

είλαη γηα φινπο καο)  

   Ζ κνξθνζπληαθηηθή απηή δνκή  ηνπ «ειαρίζηνπ»  ππνβάιιεη θαη εμππεξεηεί θάπνηα ηδηαίηεξε 

ζεκαζηαθή ζθνπηκφηεηα. Ζ αλαδήηεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ειιεληθήο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηνλ  παξάγνληα ηεο νιηγάξθεηαο,  ηεο  ιηηφηεηαο  («ιηγνζχλε» ηελ 
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νλνκάδεη ν Διχηεο), αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιηηή γχκληα ηεο ειιεληθήο θχζεο. Σελ αληίιεςε 

απηή, πνπ αλαγλσξίδεη ζηνπο αξλεηηθνχο γεσθπζηθνχο (θαη ηζηνξηθνχο) φξνπο ηελ πεγή 

πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, ηελ αλαπηχζζεη ν Διχηεο ζην Μηθξφ Ναπηίιν, κ' έλαλ ηξφπν πνηεηηθφ καδί θαη 

ζηνραζηηθφ: 

                                 Λνηπφλ ηξηγχξηδα κέζα ζηε ρψξα κνπ θη έβξηζθα ηφζν   

                                 θπζηθή ηε ιηγνζχλε ηεο, πνχ' ιεγα πσο, δε γίλεηαη, ζα πξέπεη  

λά' λαη απφ ζθνπνχ ην μχιηλν ηνχην ηξαπέδη κε ηηο ληνκάηεο 

θαη ηηο ειηέο κπξνο ζην παξάζπξν. Γηα λα κπνξεί κηα ηέηνηα 

αίζζεζε βγαικέλε απ' ην ηεηξάγσλν ηνπ ζαληδηνχ κε ηα ιίγα 

δσεξά θφθθηλα θαη ηα πνιιά καχξα λα βγαίλεη θαηεπζείαλ 

ζηελ αγηνγξαθία. Καη απηή, απνδίδνληαο ηα ίζα, λα πξνερηείλεηαη 

κ' έλα καθάξην θσο πάλσ απ' ηε ζάιαζζα εσζφηνπ απνθαιπθζεί 

ηεο ιηγνζχλεο ην πξαγκαηηθφ κεγαιείν. 

(Ο Μηθξφο Ναπηίινο, 1985:19)  

      Ζ θαζηέξσζε ηνπ λεφπιαζηνπ ιηγνζχλε δειψλεη, ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο πξψηα απ΄ φια, 

απηή ηε κεηαζηνηρείσζε ηνπ αξλεηηθνχ ζε ζεηηθφ, ηεο θπζηθήο έλδεηαο ζε γεληθή αξρή, πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηφζν ην θπζηθφ φζν θαη ην αλζξψπηλν πεδίν. Σν «πξαγκαηηθφ κεγαιείν» ηεο 

ιηγνζχλεο ζ' απηφ έγθεηηαη∙ φηη ζπληζηά κηα αηζζεηηθή αξρή, πνπ απνξξίπηεη, σο αλνίθεην θαη 

πεξηηηφ, ηνλ φγθν θαη ηνλ πινχην, πνπ νμχλεη ηελ αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πλεχκαηνο, έηζη ψζηε 

λα κπνξεί λα ζπιιακβάλεη άκεζα ην νπζηψδεο θαη ην θαίξην (ην «αθξηβέο»), αμίεο αηζζεηηθήο αιιά 

θαη γλσζηνζεσξεηηθήο θαηεγνξίαο. «Δίκαη ηνπ νιίγνπ θαη ηνπ αθξηβνχο», δειψλεη ν πνηεηήο 

αξρίδνληαο έλα θείκελν κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Καηά ην ζηξείδη θαη ην καξγαξηηάξη ηνπ»
5
.  

  Έηζη πξνεθηείλεη ξεηά ηελ αξρή ηεο ιηγνζχλεο, θαη ζην πεδίν ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αμηψλ, ζπλάπηνληαο ηελ -εδψ φπσο θαη αιινχ- κε ηηο αξεηέο ηεο απηάξθεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο, 

πνπ γίλνληαη πεγή «επηπρηζκνχ» αλεμάληιεηε  (:1995:13). Ρεηή αλαθνξά ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη δενληνινγίαο πεξηέρνπλ θαη νη αθφινπζνη ζηίρνη: 

Σν ειάρηζην δήηεζα θαη κε ηηκψξεζαλ κε ην πνιχ. 

(Σν Φσηφδεληξν, 1971:58)  

Ζ κηα πεληάξα ζε θάλεη πινχζην, νη πνιιέο πνηέ. 

                                                             
5
   Οδπζζέαο Διχηεο, Ο Κήπνο κε ηηο απηαπάηεο,  Αζήλα, Όςηινλ, 1995:14. ΠξΒι. Αλνηρηά ραξηηά, 

1987:580-581,  Δλ Λεπθψ, 1992:348-349. 
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(Ο θήπνο κε ηηο απηαπάηεο, 1995:16-17)  

Απφ ην ειάρηζην θηάλεηο πην ζχληνκα νπνπδήπνηε 

(Ο Μηθξφο Ναπηίινο, 1985:51)  

  ηα παξαζέκαηα απηά έρνκε κηα δηπιή, θαη' αληηπαξάζεζε ζεκαζηνδφηεζε. Σν ιίγν    

ζεκαζηνδνηείηαη ζεηηθά, ελψ ην πνιχ αξλεηηθά. Απφ ηε ξεηή απηή ζεκαζηνδφηεζε απνξξέεη κηα 

ζαθήο εζηθή αμηνθξαηία ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ πνπ εθηηκά ην απιφ θαη ην ιίγν φπσο ηνλίδεη θαη ν 

Ρίηζνο «Πίζσ απφ απιά πξάγκαηα θξχβνκα»,  αλαπηχζζνληαο κε ηνλ ππνδεηγκαηηθά ιηηφ ηνπ ιφγν 

«Σν λφεκα ηεο απιφηεηαο» (Παξελζέζεηο, Αλζνινγία, 97). 

 

Καη λά, αδεξθέ κνπ, πνπ κάζακε λα θνπβεληηάδνκε 

                                                       ήζπρα ήζπρα θη απιά. 

(Καπληζκέλν ηζνπθάιη, Αλζνινγία 106-107) 

 

     Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξάδνζεο, πνπ έζξεςε ηελ ζχιιεςε θαη απφδνζε ησλ απνθζεγκάησλ 

αλήθεη θαη ην ινγνηερληθφ είδνο ηνπ επηγξάκκαηνο, ην νπνίν δηαθξίλεηαη ήδε απφ ηνλ 8νλ
 π.Υ. αηψλα 

θαη αθκάδεη θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν θαη ζπλερίδεη ηελ παξνπζία ηνπ σο ηνλ 15νλ αηψλα. Καηά 

ηνλ Μ.Ζ.Abrams ην επίγξακκα νξίδεηαη σο  «κηα δήισζε ζε έκκεηξν ή πεδφ ιφγν πνπ είλαη 

επζχλνπηε, εχζηνρε θαη πλεπκαηψδεο.»
6
 Ζ εκθάληζή ηνπ ζηελ  Δπξσπατθή ινγνηερλία ζηα ηέιε 

πεξίπνπ ηνπ 16
νπ

 αηψλα ζπλδέεηαη κε νλφκαηα ζεκαληηθψλ ινγνηερλψλ  φπσο ηνπ Βνιηαίξνπ, ηνπ 

Γθαίηε θαη ηνπ Schiller. Σν επίγξακκα έρεη δηακνξθψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σο πξνο ηε κνξθή 

θαη ην πεξηερφκελν, «ηνλ απνθζεγκαηηθφ ραξαθηήξα, ην επηηάθην πεξηερφκελν θαη ηελ έκκεηξε 

κνξθή ήδε απφ ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα»
7
. Πέξα απφ ηα επηγξάκκαηα σο μερσξηζηφ πνηεηηθφ  

είδνο,  ππάξρνπλ ζηίρνη ζηελ επηθή, ιπξηθή, ηξαγηθή θαη ηε ζχγρξνλε πνίεζε νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

απηνλνκεζνχλ  λνεκαηηθά θαη εθθξαζηηθά  θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ επηγξάκκαηα, φπσο ην 

απφθζεγκα ηνπ Έθηνξα ζηελ Ηιηάδα  «εηο νησλφο άξηζηνο  ακχλεζζαη πεξί πάηξεο.» Σν πεξηερφκελφ 

                                                             
6
   Μ.Ζ. Αbrams, Λεμηθφ ινγνηερληθψλ φξσλ, κηθ.: Γηάλλα Γειεβνξηά θαη νθία  Υαηδεησαλλίδνπ, έθηε 

έθδ., Παηάθε, Αζήλα 2010, ζ. 129. 

7   
Νηθνινπδάθε-νπξή Διπηλίθε, Δηζαγσγή ζην βηβιίν ηνπ  Παπαδνγηαλάθε Νηθνιάνπ,  Γφθαλνο επηειένο 

κνιπαί επηγξάκκαηα εηο ηνλ φινλ θχθινλ ηνπ  εληαπηνχ, εθδ. Ηεξά Μεηξφπνιε Ρεζχκλνπ θαη Μπινπνηάκνπ,  

Ρέζπκλν 2016.  
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ηνπο είλαη επηηάθην, ζξεζθεπηηθφ, ή θνηλσληθφ, πξνηξέπνπλ, επαηλνχλ, δηδάζθνπλ θαη  ζρνιηάδνπλ,  

ελψ ζηε κνξθή  επηθξαηεί ν κεηαθνξηθφο ιφγνο, ε πξνζσπνπνίεζε, ε επαλάιεςε, ν ξπζκφο θαη ε 

εθθξαζηηθή ιηηφηεηα. Ζ ζπλάθεηά ηνπο κε ηα λεψηεξα απνθζέγκαηα είλαη πνιχ ζηελή σο πξνο ηε 

κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία. Παξαηεξείηαη κία δηαρξνληθή έθεζε ησλ  Διιήλσλ δεκηνπξγψλ ζηνλ 

ζπλνπηηθφ θαη πεξηεθηηθφ ιφγν, κία εθπιεθηηθή ηθαλφηεηα λα κεηνπζηψλνπλ ηα δπλαηά βηψκαηα 

ηεο ςπρήο ζε έληερλα εθπεθξαζκέλε ζνθία ζηελ ειάρηζηε δηάζηαζε.  Ο απνθζεγκαηηθφο ιφγνο 

ζπλδέεηαη κε ζρέζε  κνξθνινγηθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο αλαινγίαο κε ηνλ γλσκηθφ ιφγν ν νπνίνο 

έρεη κεγάιε παξάδνζε αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ κεξν. χκθσλα κε ηελ εξγαζία ηεο θηινιφγνπ 

Αλαζηαζίαο πχξνπ «Σα γλσκηθά ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε»
8
  ε παξνπζία ηνπο ζηα νκεξηθά έπε 

αληαλαθιά ηελ πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ λα θηάζεη ζην θαζνιηθφ θαη νπζηψδεο μεπεξλψληαο 

πνιηηηζκηθέο, εζληθέο θαη αηνκηθέο  δηαθνξέο .Έρνπλ δηδαθηηθφ ραξαθηήξα θαη επηζηξαηεχνληαη 

θαηά πεξίπησζε γηα λα πξνηξέςνπλ ή λα απνηξέςνπλ θάπνηνλ απφ κηα πξάμε. Δπίζεο ζην 

δηδαθηηθφ έπνο ηνπ Ζζηφδνπ  Έξγα θαη Ζκέξαη είλαη εκθαλέζηαηε ε ηάζε πξνο ηνλ απνθζεγκαηηθφ 

ιφγν. ιν ην έξγν θαη θπξίσο ην δεχηεξν κέξνο, βξίζεη γλσκηθψλ ξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε δσή ηνπ γεσξγνχ. Ζ παξνπζία ησλ γλσκηθψλ ζηελ πνίεζε 

απνθηά πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηνπνηεκέλε κνξθή κέζα απφ ηνλ Πίλδαξν θαη ηνλ Βαθρπιίδε. Απηά 

επεξεάδνπλ ηελ πξφζιεςε ησλ επηλίθησλ χκλσλ ηνπο, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηε λνεκαηηθή ζχλδεζε 

επηκέξνπο θνκκαηηψλ θαη θαηεπζχλνπλ ηελ εξκελεία ησλ αλαγλσζηψλ. Έπεηηα ζην εξνδφηεην έξγν 

ηα γλσκηθά είλαη ελζσκαησκέλα ζηε δηήγεζε απνηειψληαο ηηο βάζεηο παξαδεηγκαηηθψλ ηζηνξηψλ. 

Βέβαηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ απφ ηα έξγα ησλ ηξηψλ ηξαγηθψλ πνηεηψλ φπνπ γίλνληαη ην 

θχξην κέζν κεηάδνζεο ηεο ηδενινγίαο ηνπ πνηεηή, ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα 

ησλ πξνζψπσλ ηνπ δξάκαηνο, γίλνληαη ην κέζν γηα ηελ απφδνζε ησλ θηινζνθηθψλ 

πξνβιεκαηηζκψλ θαη ηεο ζπκνζνθίαο ηνπ ρνξνχ ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ ηα γεγνλφηα πνπ 

εμειίζζνληαη ζηα επεηζφδηα. Ζ ηδηαίηεξα απμεκέλε  ρξήζε ηνπο σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ 5
νπ

αη.π.Υ.  είλαη επαθφινπζν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζνθηζηψλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ξεηνξηθήο. Άιινο έλαο ζηαζκφο ρξήζεο θαη θαιιηέξγεηαο ησλ γλσκηθψλ είλαη ην 

έξγν ηνπ Θνπθπδίδε θαη εηδηθά νη δεκεγνξίεο φπνπ ν ξφινο ηνπο είλαη ζχλζεηνο θαη θπξίσο 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαιχηεξε πξφζιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ ςπρνινγηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

αθξναηή. 

                                                             
8.     Αλαζηαζία πχξνπ,  Σα γλσκηθά ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε , δηπισκαηηθή  εξγαζία,  θηινινγηθφ ηκήκα 

παλεπηζηεκίνπ  Ρεζχκλνπ,  2014. 
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    Ζ πξνηίκεζε ζηηο απνθζεγκαηηθέο ξήζεηο, γεληθφηεξν γλψξηζκα ηεο πνίεζεο ηνπ Διχηε, 

εκθαλίδνπλ ζηελ ηειεπηαία ζπιινγή ηνπ,  Δθ ηνπ πιεζίνλ,  κηα αζπλήζηζηε ππθλφηεηα. Οπζηψδεο 

παξάγνληαο ηεο απνθζεγκαηηθήο έθθξαζεο είλαη ηα ζεκαζηαθά πεξηερφκελα, πνπ ζπκππθλψλνπλ, 

ζε κηα επηγξακκαηηθή δηαηχπσζε έλα ζεκαληηθφ λφεκα. Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

απνθζεγκαηηθψλ ξήζεσλ ηεο ζπιινγήο δηαπηζηψλνκε φηη ηα απνθζέγκαηα απηά ζπληζηνχλ 

αηζζεηηθά θαη θηινζνθηθά παξαδείγκαηα, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνηεηηθή κπζνινγία ηνπ Διχηε 

θαη ηνπο εξκελεπηηθνχο ηεο θψδηθεο. Γηαπίζησζε πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ ππφζεζε εξγαζίαο φηη ε 

απνθζεγκαηηθή έθθξαζε ζπληζηά δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο πνηεηηθήο ηνπ Διχηε. Ζ επηινγή απηή 

έρεη νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο πξνυπνζέζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πνηεηηθνχ ιφγνπ γεληθά θαη ηεο λεσηεξηθήο πνηεηηθήο γξαθήο εηδηθφηεξα.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη: 

Α. Ζ πξνηεξαηφηεηα ηεο παξαδεηγκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ έλαληη ηεο 

ζπληαγκαηηθήο.
9
 

Β. Ζ ζπκπχθλσζε θαη ε ειιεηπηηθφηεηα σο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο πνηεηηθήο γξαθήο, γλψξηζκα 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλδεισηηθή ιεηηνπξγία ηεο πνίεζεο. 

Γ. Ζ αξρή ηεο ιηηφηεηαο, δηαθξηηηθφ ηεο ειιεληθήο πνηεηηθήο παξάδνζεο θαη θαη‘ εμνρήλ, ηνπ ίδηνπ 

ηνπ πνηεηή Οδπζζέα Διχηε.   

      Ζ παξνπζία ηνπο κέζα ζηε ζπιινγή Δθ ηνπ πιεζίνλ (1998) είλαη ηφζν πινχζηα πνπ θαζηζηά 

δχζθνιε ηελ αθξηβή κέηξεζε ηνπο, θαζψο κεξηθέο απφ απηέο βξίζθνληαη κέζα ζε πνιχζηηρεο 

ζπλζέζεηο αθήλνληαο ηελ αλαγλψξηζή ηνπο ζηνλ αλαγλψζηε.  «Ακπέιηα ιέμεηο» ζα θπηέςεη, ιέμεηο 

ζεκεία αλαθνξάο, ιέμεηο ζχκβνια ζην βαζχηεξν ζχκπαλ ησλ νπνίσλ ν πνηεηήο αλαδεηά ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηνπ θφζκνπ. Απηέο είλαη ηα φπια ηνπ καδί κε ηηο ηδέεο ηνπ, θαη 

ζηφρνο ηνπ ε πνίεζε-επαλάζηαζε γηα ηελ αλαηνπνζέηεζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηεο 

θνηλσλίαο ζηνλ θφζκν. Απηέο γίλνληαη ην θαξάβη ηνπ ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο φπνπ εηδηθά ζηηο ζχληνκεο ζπλζέζεηο δίλνληαη  ζηίρνη απνθζέγκαηα, ζηίρνη-ζηηγκέο 

θαζαξέο ζαλ λεξνζηαγφλεο γεκάηεο αιήζεηεο θαη απνζηαγκέλε ζνθία. Σν αηζζεηηθφ θαη εζηθφ 

                                                             
9
   βι. πεξηζζφηεξα,  Δ.Γ. Καςσκέλνο, Πνηεηηθή ή Πεξί ηνπ πψο δεη ησλ πνηεκάησλ αθνχεηλ. Θεσξία θαη 

κέζνδνη αλάιπζεο ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, εηξά: Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο, Γηεχζπλζε ζεηξάο θαη 

Δπηκέιεηα Δ.Γ. Καςσκέλνο, Αζήλα, Δθδφζεηο Παηάθε, 2005, θεθ. «Θεσξεηηθέο αξρέο». 
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ηδεψδεο πινπνηείηαη ηζάμηα ζηελ εθθξαζηηθή πεξηζζφηεηα θαη ζηελ εθθξαζηηθή ιηηφηεηα. Ο 

πνηεηήο εκπηζηεχεηαη ην ιίγν θαη βξίζθεη ηνλ θφζκν ζην ειάρηζην ην νπνίν εληαγκέλν νξγαληθά 

ζχκθσλα κε ηε λνκνηέιεηα ηεο θχζεο ζηνλ θνζκηθφ νξγαληζκφ, πξνσζεί έξγν αληηζηξφθσο 

αλάινγεο ζεκαζίαο κε ηελ πνζνηηθή ηνπ δηάζηαζε. Σν ειάρηζην, (ην θχιιν ηεο ειηάο, ην ηξηδφλη) 

ζε θπζηθφ επίπεδν, είλαη ην ίδην απαξαίηεην ζηε ιεηηνπξγία ηεο δσήο, φζν ην κεγάιν. Φέξεη ζηνλ 

ππξήλα ηνπ ηελ νπζία ε νπνία ζε κία αλαπηπγκέλε εθδνρή δίλεη ην απμεκέλν κέγεζνο. 

     Ζ αξρή απηή έξρεηαη ζε παξαιιειηζκφ κε ηε ξήζε ηνπ Victor Hugo «Ο θφζκνο είλαη ε Διιάδα 

πνπ δηαζηέιιεηαη, ε Διιάδα είλαη ν θφζκνο πνπ ζπζηέιιεηαη». ηε κηθξή πνζφηεηα ε ζχζηαζε δελ 

αιιάδεη. Σν κηθξφ ζε δηαζηάζεηο είλαη ηεξάζηην ζε αμία φπσο ε Διιάδα «απηφο ν θφζκνο ν κηθξφο 

ν κέγαο». Ο Διχηεο ιέεη «Δάλ απνζπλδέζεηο ηελ Διιάδα, ζην ηέινο ζα δεηο λα ζνπ απνκέλνπλ κία 

ειηά, έλα ακπέιη θη έλα θαξάβη. Πνπ ζεκαίλεη κε άιια ηφζα ηελ μαλαθηηάρλεηο» (Μηθξφο Ναπηίινο). 

Ζ έλλνηα ηνπ ειαρίζηνπ ζπλδέεηαη βέβαηα θαη κε εζηθέο ζεκαζηνινγηθέο θαηεγνξίεο θαζψο 

παξνπζηάδεη ζηελή ζπλάθεηα κε ηελ έλλνηα ηεο απηάξθεηαο θαη ηεο εζσηεξηθήο ειεπζεξίαο. «Μάζε 

λ‘ αγνξάδεηο πάληα απφ ηελ ίδηα- φζν κεγάιε θαη αλ είλαη- πνζφηεηα ηνπ ειαρίζηνπ» (Δθ ηνπ 

πιεζίνλ 1998 : 49). Σν κηθξφ ινηπφλ ζηελ θνζκναληίιεςε ηνπ Διχηε δελ ππνηηκάηαη αληίζεηα 

θαζίζηαηαη  αμία αθνχ είλαη απαξαίηεηνο φξνο γηα λα επηηεπρζεί ε ηζνξξνπία, ε ζπκκεηξία «φπνπ 

ζπλέρεη  ηα παξακηθξά κε ηα ζπνπδαία ή ηα θαίξηα κε ηα αζήκαληα» θη εθεί λα πξαγκαησζεί ην 

ηδαληθφ πνπ νλνκάδεηαη απφ ηνλ πνηεηή «αθξηβήο ζηηγκή» θαη ε ηδεψδεο δηθαηνζχλε» κία 

δηθαηνζχλε πνπ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ζηνλ άλζξσπν. Ο θχξηνο αγψλαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ 

ηε δηαθήξπμε ηεο θπζηθήο πξνέιεπζεο ησλ εζηθψλ αμηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγίαο, 

φπσο ν ίδηνο ιέεη ζηα  Αλνηρηά ραξηηά (1987:327). «Απηή ε αδηάθνπε δηείζδπζε ηεο ζάιαζζαο κέζα 

ζηα βνπλά ... ε δηαχγεηα ησλ λεξψλ φπνπ ν βπζφο ήηαλ θαη νξνθή ελφο θφζκνπ... ε πέηξηλε βξχζε... 

ε ειήλε... ηα βφηζαια πνπ κχξηδα θη ήηαλ ζαλ λα ‘πιελε ηα κάηηα κνπ ε πην ακφιπληε έλλνηα ... 

Απηά φια, ξσηάσ θαη ξσηηέκαη ν ίδηνο, ήηαλ ηνπίν; Ήηαλ κνλάρα θχζε; Ή κήπσο φρη; Ή κήπσο 

ήηαλ ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ θφζκνπ, ην άιθα θαη ην σκέγα ηνπ αλζξψπνπ, ν ίδηνο ν Θεφο...» θαη 

παξαθάησ  «έλα ηνπίν δελ είλαη θαζφινπ ην άζξνηζκα κεξηθψλ δέληξσλ θαη βνπλψλ αιιά κία 

πνιπζήκαληε παξαζεκαληηθή κία εζηθή». 

   Σελ ίδηα αληίιεςε εθθξάδεη ν πνηεηήο φηαλ ιέεη φηη «ε ζέζε ηνπ ήιηνπ κέζα ζηνλ εζηθφ θφζκν, 

παίδεη ηνλ ίδην ξφιν πνπ παίδεη κέζα ζηε θχζε ησλ πξαγκάησλ»  αθνινπζψληαο κία πνξεία αηψλσλ 

απφ ηα αξραία ειιεληθά ρξφληα έσο ζήκεξα κε έληνλε παξνπζία θαη ζηε λενειιεληθή γξακκαηεία 

ηνλ Δξσηφθξηην, ην νισκφ, ην ηθειηαλφ, ην εθέξε θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Ο πνηεηήο γίλεηαη 
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θήξπθαο ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ νη νπνίεο θπθινθνξνχλ φπσο ην πξάζηλν αίκα ζ‘ φιε ηνπ ηελ 

πνίεζε. Ο Διχηεο αμηνπνηεί απηή ηελ παξάδνζε σο πξνο ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη ηελ 

ηερληθή θαη πξνζπαζεί λα εθθξάζεη ζπνπδαία λνήκαηα κε θεηδψ εθθξαζηηθή κέζα απφ ειάρηζηεο 

ιέμεηο θαη έηζη λα θαηαζηήζεη ζπνπδαίν ην ειάρηζην. Οη παξαηεξήζεηο πνπ εθθξάδεη ν ίδηνο ζηνλ  

«Λφγν ζηελ Αθαδεκία ηεο  ηνθρφικεο» γηα ην ξφιν ηεο γιψζζαο σο δσληαλφ θνξέα εζηθψλ αμηψλ, 

θαη σο παξάγνληα δηάζσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, καξηπξνχλ 

ηε γνεηεία πνπ αζθεί ζηε ζθέςε ηνπ ε αμία ηεο γιψζζαο (Αλνηρηά ραξηηά 1987:353). Ζ γιψζζα 

ζπλαηξεί ηελ πιηθή, ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ εζηθή νπζία ηεο δσήο, γίλεηαη φρεκα θαη κεραληζκφο 

έθθξαζεο ησλ δηαδνρηθψλ θάζεσλ ηνπ πνιηηηζκνχ ζπκππθλσκέλσλ θάζε επνρή ζε έλα «ηψξα», κε 

ζπγθεθξηκέλα θάζε θνξά ραξαθηεξηζηηθά θαη απηά αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο κεηαζρεκαηηζηηθέο 

δπλάκεηο ηεο επνρήο. ην ίδην θείκελν εμαίξεη ην πςειφ επίπεδν πνηεηηθήο έθθξαζεο θαη ηερληθήο  

ζην νπνίν νδήγεζαλ ηελ πνηεηηθή γιψζζα ν Γ. νισκφο θαη ν Κ.Π. Καβάθεο κε θχξην δείθηε 

πνηφηεηαο θαη δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηελ «άθξα ιηηφηεηα ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή εθθξαζηηθή 

αθξίβεηα, εμνπδεηεξψλνληαο ηνλ πιεζσξηζκφ ζηε δηαηχπσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ βησκάησλ.» Ζ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ δίλεη ζε απηφ θαίλεηαη θαη ζηε ζπγθέληξσζε απφ ηνλ ίδην 45 

απνθζεγκαηηθψλ πνηεηηθψλ ξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηεο ζηε  Μαξία Νεθέιε  θαη 

ζπγθεληξσκέλεο ζ‘ έλα βηβιίν κε ηίηιν  εκαηνιφγηνλ (1977) 
10

 ην νπνίν θνζκήζεθε κε ζρέδηα πνπ 

ράξαμε ν ίδηνο ζε ζειίδεο γξαθνκεραλήο θαη ην νπνίν εθδφζεθε ην 1977 απφ ηηο εθδφζεηο 

«Δξκείαο». Ζ ζχληξνθφο ηνπ Ηνπιίηα  Ζιηνπνχινπ
11

  ζρνιηάδεη ηελ επηθαηξφηεηα ηνπ 

απνθζεγκαηηθνχ ιφγνπ ηνπ Διχηε σο λένπ παξνηκηαθνχ ιφγνπ. πσο ιέεη «είλαη γλσζηή ε θξπθή 

ξνπή ηνπ Διχηε ζ‘ έλα απνθζεγκαηηθφ ιφγν πηζηεχεη φηη κνηάδνπλ λα είλαη ζπλζήκαηα κηαο λέαο 

επαλάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο αζσφηεηαο.» 

 

      ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

     Μεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ πξψησλ έξγσλ ηνπ Διχηε ζηελ ειιεληθή ινγνηερληθή πξαγκαηηθφηεηα 

                                                             
10

   Οδπζζέαο Διχηεο ,  εκαηνιφγηνλ , Αζήλα  , εθ. Δξκείαο 1977. 

11
   Σν ζρφιην απηφ έθαλε γηα ην  εκαηνιφγηνλ   ε  Ηνπιίηα   Ζιηνπνχινπ  ζε  ζπλέληεπμε ζηελ ιγα  ειιά πνπ έδσζε 

ζηελ εθεκεξίδα  Καζεκεξηλή  ( 2-11-2001) κε αθνξκή ηελ παξνπζίαζε  ηεο λέαο έθδνζεο   ηνπ   εκαηνινγίνπ   ζην 

Ζξάθιεην. 
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ε νπνία πξνθάιεζε κηα ακεραλία ζηελ παξαδνζηαθή θξηηηθή θαη ηελ μάθληαζε κε ηελ έληαζε ηνπ 

θσηφο πνπ ηελ έινπδε, ηελ γάξγαξε ειιεληθή γιψζζα θαη ηνλ λέν αλαπιαζκέλν θφζκν πνπ 

ζπλέζεηε, αθνινχζεζε έλα πιήζνο θξηηηθψλ κειεηψλ, ζρνιηαζκψλ θαη άιισλ θεηκέλσλ πνπ 

ζπλαπνηεινχλ κηα πινχζηα βηβιηνγξαθία ην ζχληνκν δηάγξακκα ηεο νπνίαο δίλεη ηελ αθφινπζε 

εηθφλα:  

1. Βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο 

2. Βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πνηεηή θαη καξηπξίεο ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπ ζπληξφθσλ 

3. πλεληεχμεηο ζηα Μ.Μ.Δ. 

4. Δηδηθφηεξεο κειέηεο γηα ην πνηεηηθφ θαη ηδενινγηθφ θιίκα ηεο πνίεζεο ηνπ, ηελ ηερλνηξνπία θαη 

ηε ιπξηθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ. 

5. Κξηηηθέο παξνπζηάζεηο, εξκελεπηηθέο πξνζπάζεηεο, θηινινγηθνί ζρνιηαζκνί πνηεηηθψλ 

ζπιινγψλ, πνηεκάησλ ή ζηίρσλ ηνπ πνηεηή. 

6. Μεηαθξαζηηθέο εξγαζίεο ζε μέλεο γιψζζεο. 

 

   ην θάζε είδνο ππάξρνπλ εξγαζίεο  κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο θαη επηηπρεκέλεο 

εξκελεπηηθέο αλαιχζεηο. Ζ βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη έζησ θαη έκκεζα κε ηε δηθή καο 

πξνζέγγηζε κπνξεί λα νκαδνπνηεζεί ζ' απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα αξραία θιαζηθά έξγα ηα νπνία 

ζπιιακβάλνπλ ηελ έλλνηα ηεο ινγνηερληθφηεηαο έσο ηα έξγα πνπ έβαιαλ ηηο βάζεηο ηεο λεψηεξεο 

ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Δπξψπε. Έπεηηα αθνινπζνχλ εθείλα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

ηζηνξηθνθηινινγηθή πιεπξά ηνπ έξγνπ ζηα νπνία αλήθνπλ νη ηζηνξίεο ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο. Έπνληαη νη κειέηεο πνπ δηαθσηίδνπλ ηε ζρέζε ηνπ Διχηε κε ηνλ ππεξξεαιηζκφ, θαη 

ζηε ζπλέρεηα απηέο πνπ κηιάλε γηα ηελ απήρεζε θαη ελλνηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

ρψξνπ ζηελ πνίεζε ηνπ Διχηε. 

    Ζ αλαδήηεζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ έληερλνπ ιφγνπ ζηε ξεηνξηθή θαη ζηε ινγνηερλία έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζε έξγα ζηαζκνχο ηελ επνρή ηεο θιαζζηθήο αξραίαο Διιάδαο. Ζ ξεηνξηθή αλαπηχρζεθε 

θαηά ηνλ 5ν-4ν αηψλα π.Υ. νπφηε θαη γίλεηαη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο απφ ηνπο ζνθηζηέο αξρηθά 

ζηε Μεγάιε Διιάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Αζήλα απφ ηνλ Πξσηαγφξα, ην Γνξγία ν νπνίνο 

εηζήγαγε ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ξεηνξηθήο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ νξζνέπεηα θαη ζηελ θαιιηέπεηα 

ηελ νπνία επηδηψθεη κε ηελ επξχηαηε ρξήζε ησλ ζρεκάησλ ηνπ ιφγνπ.  Έπεηηα ε πνηεηηθή σο 

ζεσξία θαη ζχλνιν θαλφλσλ γξαθήο  εκθαλίδεηαη ηνλ 5ν-4ν αηψλα ζηνπο ζνθηζηέο,  ζηνλ Πιάησλα 

ελψ ζπζηεκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζην  Πεξί πνηεηηθήο  θαη νινθιεξψλεηαη ζε πνηεηηθή 

ζεσξία κέζα ζηνπο επφκελνπο αηψλεο απφ ηνπο ησηθνχο,  νπφηε ε θηινζνθία αξρίδεη λα 
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εκπιέθεηαη κε ηε γιψζζα . Κακπή ζηελ εμέιημε ηνπ έληερλνπ ιφγνπ απνηειεί ε ζπκβνιή ηνπ 

Οξάηηνπ (65-68 π.Υ.) ζην πεδίν ηεο πνηεηηθήο κε ην  Ars poetica,  θαη ηνπ Κηθέξσλα κε ην έξγν 

Rhetorica ad Herennium,  ελψ θαηαιπηηθή ππήξμε ε ελνπνίεζε ηεο ξεηνξηθήο θαη ηεο πνηεηηθήο ζε 

κία εληαία ζεσξία θαη πξαθηηθή απφ ηνλ Οβίδην θαη ηνλ Σάθηην  (43π.Υ-16κ.Υ)  πξάγκα ην νπνίν 

θηάλεη ζε κία θνξχθσζε ζην  Πεξί χςνπο  ηνπ Λνγγίλνπ πνπ ζπλδπάδεη
12

 ηε θηινζνθία ηεο Σέρλεο 

κε ηε κειέηε ησλ εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ θαη ηνπ χθνπο.  

    Ζ παξάδνζε απηή έδσζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ινγνηερλίαο κία λέα νπηηθή θαηά ηελ νπνία 

αληηκεησπίδεηαη ην έξγν αλεμάξηεηα απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ θαζψο πξσηεχεη ε έξεπλα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θεηκέλνπ κε ηα ηερληθά ηνπ κέζα γηα ηελ επίηεπμε ελφο νξηζκέλνπ ζθνπνχ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε 

κνξθή θαη ην λφεκα ηεο πνίεζεο είλαη θνηλή αγσλία απφ ηνπο αξραίνπο έσο  θαη ζήκεξα. 

Αλαγλσξίδεηαη ε δηπιή δηάζηαζε ηεο πνίεζεο ε κνξθηθή θαη ε ζεκαζηαθή πιεπξά. Σε ζρέζε ησλ 

δχν απηψλ κεξψλ εμεηάδνπλ νη Ρψζνη θνξκαιηζηέο αλαπηχζζνληαο κηα πξνβιεκαηηθή πνπ 

θαιχπηεη κηα γεληθή ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο αξρέο ηεο ζεκεησηηθήο ηεο 

ινγνηερλίαο.  Απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα κε ππνβνεζεηηθνχο παξάγνληεο ηελ 

εμέιημε ηεο ςπρνινγίαο Gestalt13 ηεο ζσζζπξηαλήο γισζζνινγίαο, ηεο Δξκελεπηηθήο ηνπ Ricoeur,  

ηεο θαηλνκελνινγίαο  ηνπ Husserl, θαη ηεο θηινζνθίαο ησλ R. Ingarden, θαη Ernst Cassirer  

αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο κε νξηζκέλεο αξρέο θαη ηάζεηο πνπ 

κνξθνπνηήζεθαλ ζε ζρνιέο κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εξκελεπζεί ην ινγνηερληθφ 

έξγν σο ζεκεησηηθφ ζχζηεκα κε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Οη ζεσξίεο απηέο 

δηακνξθψζεθαλ ζε δχν θάζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε ζεσξείηαη πξνδξνκηθή θαη αλαπηχζζεηαη 

απφ ην 1925 σο ην 1940 απφ γισζζνιφγνπο, θξηηηθνχο θαη ηζηνξηθνχο ηεο ινγνηερλίαο θαη 

πεξηιακβάλεη ην θίλεκα ηνπ ξψζηθνπ θνξκαιηζκνχ,  ηε ρνιή ηεο Πξάγαο θαη ηε Νέα Κξηηηθή.  

      Ο θνξκαιηζκφο14 πηζηεχεη φηη ην πεξηερφκελν είλαη ιεηηνπξγία ηεο κνξθήο ε νπνία έρεη ηελ 

                                                             
12 Γηνλπζίνπ Λνγγίλνπ, Πεξί Ύςνπο,  εξκελεπηηθή έθδ. Μ.Ε.Κνπηδάθεο, Ζξάθιεην, βηθειαία Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε, 1990, ζ. 174 [=Ρ44,2]. 

13
   Πξφθεηηαη γηα ηε ζεσξία ηνπ λνπ πνπ πξνηείλεη φηη ε ιεηηνπξγηθή αξρή ηνπ εγθεθάινπ είλαη νιηζηηθή, 

παξάιιειε θαη αλάινγε κε ηάζεηο απηννξγάλσζεο ή φηη ην φιν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ζχλνιν ησλ κεξψλ 

ηνπ. Οη αηζζήζεηο καο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο κνξθψλ, εηθφλσλ θαη φρη κφλν επζεηψλ θαη 

θακπχισλ γξακκψλ, Gestalt=κνξθή, ζρήκα. 

14
   Βίθησξ θιφβζθη,  «Ζ αλάζηαζε ηεο ιέμεο»  ζηνλ ηφκν Β. θιφβζθη – Μπ. Ατρελκπάνπκ,  Γηα ην 

θνξκαιηζκφ,  εθδ.Έξαζκνο, 1985: 13-25. 
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πξνηεξαηφηεηα ζηε ζχζηαζε ηεο ινγνηερληθφηεηαο ελφο έξγνπ φκσο θαη ηα δχν ζηνηρεία είλαη 

αιιειέλδεηα αιιεινθαζνξηδφκελα θαη καδί παξάγνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα .Τπνζηεξίδεη ην 

ζπκβαηηθφ ζεκαζηνινγηθφ θαη ηειηθά αηζζεηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζεκείσλ ράξε ζηα νπνία γίλεηαη 

δπλαηή ε  αλνηθείσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ πηνζέηεζε κηαο αλαλεσκέλεο 

νπηηθήο πξνο ηνλ θφζκν θαη ζηε δπλακηθή ακθηζβήηεζε θαηεζηεκέλσλ αξρψλ θαη αμηψλ. 

     Πνιχ ζεκαληηθή ππήξμε θαη ε ζπκβνιή ηεο ζρνιήο ηεο Πξάγαο (1926 -1948) ζηνλ εκπινπηηζκφ 

ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηελ κεηάδνζε ζ' απηήλ ελφο επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα αλάινγνπ 

κε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Γεληθφηεξα ε πξνζθνξά ηεο έγθεηηαη ζηελ έκθαζε  πνπ έδσζε ζην 

δηαιεθηηθφ ραξαθηήξα ηεο δνκήο, ζηε δνκηθή αξρή ηεο δπαδηθήο αληίζεζεο, ζηε ζρέζε ζπγρξνλίαο,  

δηαρξνλίαο,  ζην δξφκν πνπ άλνημε πξνο ηε ζχζηαζε ηεο ζεσξίαο ηεο πξφζιεςεο θαη  ζηε 

δηακφξθσζε κηαο γεληθήο ζεσξίαο ησλ ζεκείσλ κέζσ ηεο νπνίαο κειεηνχληαη ηα πνιηηηζκηθά 

ζπζηήκαηα.    

      Γηα ην ινγνηερληθφ ξεχκα ηεο «Νέαο Κξηηηθήο»
15

 ην ινγνηερληθφ έξγν πξέπεη λα παξάγεη 

ζπγθίλεζε θαηά ηνλ Richards  ελψ θαηά ηνλ T.S. Eliot  ζην ινγνηερληθφ έξγν πξέπεη λα 

επηηπγράλεηαη έλαο ηζνξξνπεκέλνο ζπγθεξαζκφο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη  ηνπ δηαλνεηηθνχ 

ζηνηρείνπ.  Ηδηαίηεξε αμία παξνπζηάδεη ε ζεσξία ηνπ ίδηνπ γηα ηελ ηζηνξηθή αίζζεζε ηνπ 

ζπγγξαθέα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν πνηεηήο ζπγρσλεχεη εθηφο απφ ηε δηθή ηνπ γεληά, φιε ηε 

ινγνηερληθή παξάδνζε ηεο ρψξαο ηνπ θαη ηνπ θφζκνπ απφ ην απψηεξν παξειζφλ έσο ζήκεξα θαη 

φιν απηφ ην πιηθφ θαηεπζχλεη ην πεξηερφκελν ηεο ζπγγξαθήο ηνπ. Ζ Νέα Κξηηηθή δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζην ίδην ην ινγνηερληθφ θείκελν κε ηα αηζζεηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

ππφινηπα ζπζηαηηθά ηνπ πνπ ην θαζηζηνχλ έλα δπλακηθφ θαη απηφλνκν ζχλνιν ηθαλφ λα εθδψζεη 

ηα λνήκαηά ηνπ ρσξίο ην ζπλππνινγηζκφ ηνπ ζπγγξαθέα θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπκθξαδνκέλσλ. 

Ηδηαίηεξε είλαη  θαη ε ζπλεηζθνξά ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ηνπ έξγνπ ηνπ A.J. Greimas,
16

  ηνπ 

νπνίνπ  ε ζεκαζηνινγηθή ζεσξία βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο δπαδηθήο αληίζεζεο ηελ νπνία ζεσξεί 

ζεκέιην γηα ηελ παξαγσγή θαη απφδνζε ζεκαζίαο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ.  Θεσξεί 

φηη ε ζεκαζία ππάξρεη αιιά επεηδή είλαη θαηαζθεπαζκέλε ρξεηάδεηαη κία εηδηθή κεζνδνινγία γηα 

                                                             
15

   Ζ ―Νέα Κξηηηθή‖ (New Criticism) είλαη έλα ξεχκα ινγνηερληθήο ζεσξίαο θαη θξηηηθήο αγγινζαμνληθήο 

πξνέιεπζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ρξφληα ηνπ κεζνπνιέκνπ σο ην 1960 ζηελ Αγγιία θαη ζηηο ΖΠΑ θπξίσο. 

Έρεη αθεηεξία ην έξγν ηνπ θηιφζνθνπ θαη ζεσξεηηθνχ I.A. Richards θαη ηνπ πνηεηή T.S. Eliot. 
16

   A.Greimas ,  Pour une theorie du discours poetique: Essais de semiotique , Paris, Larousse,1972, θαη  La  

linguistique  statistique et la linguistique  structural,  Le   Francais  modern,  oct.  1962ζεκαληηθνχο 

θξηηηθνχο ηνπ   Propp  είλαη ν Γάιινο  αλζξσπνιφγνο δνγκαηηζηήο Cl. L.Strausss. 
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λα αληρλεπηεί θαη γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο ρξεζηκνπνηεί ην  «ζεκεησηηθφ ηεηξάγσλν»  θαη κηα 

ζεηξά ζεκαζηαθέο κνλάδεο θαη ελλνηνινγήκαηα,  φπσο ηα ηαμήκαηα (classemes)  θαη  νη 

ηζνηνπίεο
17

. Σν βέβαην είλαη φηη  ε θάζε ζρνιή θαη ηάζε αλαπηχζζνληαο ηε δηθή ηεο πξνβιεκαηηθή 

ζην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζεκαζίαο ηεο κνληέξλαο, λεσηεξηθήο ινγνηερλίαο, ηεο 

αθήγεζεο θαη εηδηθά ηεο πνίεζεο , θψηηζε κηα δηαθνξεηηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο θαη έδσζε 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηα νπνία αμηνπνηψληαο ηελ πξφνδν ησλ ζεσξεηηθψλ αλζξσπηζηηθψλ 

επηζηεκψλ ηεο ςπραλάιπζεο, ηεο καξμηζηηθήο δηαιεθηηθήο, ηεο λεσηεξηθήο θηινζνθίαο άλνημαλ 

δξφκν πξνο ηε ξηδηθή αλαζεψξεζε ηεο ινγνηερληθήο ζεσξίαο. Αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θάζε θεηκέλνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί έλαο ζπλδπαζκφο ηερληθψλ θαη κία κεζνδνινγία ηθαλή λα 

μεθιεηδψζεη αθφκα θαη ηα ακηγψο ππεξξεαιηζηηθά θείκελα φπνπ ε  ζπληαγκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

ιφγνπ δελ παξάγεη άκεζα λφεκα, δε ιεηηνπξγεί θαηαδεισηηθά . 

      ηελ θαηεγνξία ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηζηνξηθνθηινινγηθή πιεπξά ηνπ 

ζέκαηνο αλήθνπλ νη ηζηνξίεο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Ξερσξηζηή ζέζε έρεη  ε εηζαγσγή ζηε 

λενειιεληθή ινγνηερλία ηνπ Λίλν  Πνιίηε
18

 ε νπνία παξνπζηάδεη ηελ εξγνγξαθία ηνπ κε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη πξνρσξάεη ζε ζρνιηαζκφ ησλ γεγνλφησλ πνπ επεξέαζαλ ηε ζθέςε θαη ην 

έξγν ηνπ θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ, εμαίξνληαο ηελ επαηζζεζία θαη ην χςνο 

ηνπ πνηεηηθνχ ηνπ ηαιέληνπ. Ο Κ Θ. Γεκαξάο
19

 ζηε δηθή ηνπ Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 

(2013) αλαθεξφκελνο ζηε γεληά ηνπ ΄30  παξνπζηάδεη ηνλ Οδπζζέα Διχηε αθηεξψλνληαο ηνπ 

πεξίπνπ κία ζειίδα καδί κε ιίγα απνζπάζκαηα πνηεκάησλ ηνπ.  Παξαηεξεί φηη ν Διχηεο μεθίλεζε 

απφ ηνλ ππεξξεαιηζκφ κε ζπλζέζεηο «έκνξθεο γεκάηεο θσο θαη ράξε, αιιά αδχλακεο θαη 

κνλφηξνπεο». ηε ζπλέρεηα έθηαζε ζε ηφλνπο βαζχηεξνπο θαη πην ζηέξενπο ζην πεξηερφκελν θαη ηε 

κνξθή πνπ έθηαζε ζην βξαβείν Nobel γηα ην Άμηνλ Δζηί. 

     Δπίζεο ν ηπιηαλφο Αιεμίνπ ζην έξγν ηνπ Διιεληθή Λνγνηερλία- απφ ηνλ Όκεξν ζηνλ 20ν αηψλα 

αλαθεξφκελνο ζηνλ Οδπζζέα Διχηε χζηεξα απφ θάπνηα ελδηαθέξνληα βηνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηνπνζεηεί ηνλ πνηεηή ζην ππάξρνλ ινγνηερληθφ πεξηβάιινλ,  ηνπ νπνίνπ ην παξαδνζηαθφ ζθέινο κε 

θχξην εθπξφζσπν ηνλ Παιακά ππνρσξεί γεξαζκέλν θάπσο ζηνπο πνηεηηθνχο ηξφπνπο ελψ ην 

                                                             
17

   Ζ ηζνηνπία αληηζηνηρεί ζε ζηαζεξή ηαμηλνκηθή βάζε. Ζ ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο 

ηζνηνπίαο είλαη ε χπαξμε δχν ηνπιάρηζηνλ  ζεκηθψλ κνξθψλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Ηζνηνπίεο κπνξνχκε 

λα αλαγλσξίζνκε ηφζν ζε ζεκαζηαθφ επίπεδν φζν θαη ζην θσλεκαηηθφ, κνξθνινγηθφ θαη ζπληαθηηθφ 

επίπεδν. 
18

   Λίλνο Πνιίηεο, Ηζηνξία λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, εθδ. Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 

1985:293-296. 
19

   Κ.Θ.Γεκαξάο, Ηζηνξία Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο, εθδ. Γλψζε.  
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λεφηεξν αλ θαη βαξχ θαη δπλακηθφ ( Καδαληδάθεο- εθέξεο -ηθειηαλφο)  δελ βξίζθεη αθφκα ηελ 

απήρεζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ.  Ο Διχηεο έθεξε ην δηαθνξεηηθφ, έλα ηέιεηα δπγηαζκέλν   

ζπλδπαζκφ πινχζηνπ θαη πνιχρξσκνπ ιφγνπ κε πεξηερφκελν βαζχ, αηζηφδνμν δπλακηθφ βαζηζκέλν 

ζηα νηθεία θαη θαζεκεξηλά πξάγκαηα κέζα απφ ηα νπνία ζπιιακβάλεη θαη εθθξάδεη ηηο δηαρξνληθέο 

αξρέο  ηεο θνζκναληίιεςεο ηνπ  ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη θαη‘ εμνρήλ ηεο δηθήο ηνπ. Ο Αιεμίνπ 

εχζηνρα παξαζέηεη ηηο απφςεηο  ηνπ γηα ηε ζρέζε ηνπ Διχηε κε ηνλ ππεξξεαιηζκφ θαη ζρνιηάδεη 

εθηελέζηεξα ηε γιψζζα, ηα ζέκαηα θαη ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο επεξεάζηεθε εηδηθά ζηε 

δεκηνπξγία  ηνπ Άμηνλ Έζηη. 

      Πνιχπιεπξε αληηκεηψπηζε ηνπ έξγνπ ηνπ Διχηε ζηα ειιεληθά γξάκκαηα   πξαγκαηνπνηεί ε  

«Δηζαγσγή ζηε λεφηεξε ειιεληθή ινγνηερλία» ν  Ρφληεξηθ  Μπήηνλ.  Αξρηθά ζπδεηάεη ηελ θξηηηθή 

ηνπνζέηεζε ηνπ Διχηε απέλαληη ζηνλ Τπεξξεαιηζκφ , ην ξφιν πνπ παίδεη ε θχζε ζηελ πνίεζε ηνπ.  

Δπηζεκαίλεη ηε ζηελή θαη δεκηνπξγηθή ζρέζε κε ηελ παξάδνζε ηελ νπνία πξνζεγγίδεη κέζα απφ ην  

Άζκα εξσηθφ θαη πέλζηκν γηα ην ρακέλν αλζππνινραγφ ηεο Αιβαλίαο  πνπ εκπλέεηαη απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπ.  Ο ήξσαο ηνπ έξγνπ ζθνηψλεηαη ζηα 

ρηνληζκέλα βνπλά ηεο Αιβαλίαο «αιιά φπσο θαη νη ήξσεο ηνπ Ρίηζνπ ζην πνίεκα «Δπηηάθηνο» 

(1936) θαη ηνπ Πελδίθε ζην κπζηζηφξεκα Ο πεζακέλνο θαη ε αλάζηαζε (1944), μαλάξρεηαη ζηε δσή 

κε επξεκαηηθφ ηξφπν». Ζ ζπλάληεζε κε ηελ παξάδνζε ζπληειείηαη ζην ζεκείν  πνπ ε δσή 

μαλαγελληέηαη κε ηελ αέλαε δχλακε ηεο δσνδφηξαο αλνημηάηηθεο θχζεο ε νπνία απφ ηα αξραία 

άζκαηα (δηζχξακβνο) σο ηνπο ρξηζηηαληθνχο χκλνπο εμπκλείηαη θαη ιαηξεχεηαη. Βέβαηα ηε ζρέζε 

απηή ν Μπήηνλ δελ εκβαζχλεη ζχκθσλα κε ηνπο πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο πνπ εθθξάδεη ν πνηεηήο 

ζην έξγν ηνπ αιιά ηελ εληνπίδεη κε επθξίλεηα. εκαληηθέο είλαη θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηε 

γιψζζα ζηελ νπνία αλαγλσξίδεη ηελ έθπιεμε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία 

ηε ρξεζηκνπνηεί κεξηθψο ν Διχηεο, θαη άιινη πνηεηέο, λα απνζπλδέεη ηελ ηδεαηή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ελππάξρεη (σο ζεκαηλφκελν) ζην γισζζηθφ ζεκείν απφ ην ίδην ην 

αληηθείκελν. Δπηηπγράλεηαη έηζη κηα δηεχξπλζε  ζηε ζρέζε ησλ ιέμεσλ κε ηα πξάγκαηα θαη 

μεθιεηδψλεηαη κία λέα αλψηεξε πξαγκαηηθφηεηα. 

     Ο Μάξην Βίηηη  ζεκαληηθφο κειεηεηήο θαη θξηηηθφο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ελέζθεςε απφ 

λσξίο  ζην έξγν ηνπ Διχηε, ην παξαθνινχζεζε θαη ζπλδέζεθε πξνζσπηθά κε ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή. 

ην έξγν ηνπ «Οδπζζέαο Διχηεο- Κξηηηθή κειέηε»  παξαζέηεη πιήζνο πιεξνθνξίεο ελδηαθέξνπζεο 

θαη ζπάληεο  πνπ δείρλνπλ ην πψο ε ειιεληθή θξηηηθή ππνδέρηεθε ην έξγν ηνπ, ηελ αληίδξαζή ηνπ, 

ηηο θηλήζεηο ηνπ, ηε ζρέζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ην έξγν άιισλ  νκνηέρλσλ ηνπ ηεο πξνεγνχκελεο 

γεληάο, ηηο ηδέεο πνπ ζπλζέηνπλ  ηε βηνζεσξία θαη ηελ θνζκνινγία ηνπ φπσο εθθξάδνληαη κέζα απφ 



-22- 

ηνπο ζηίρνπο θαη ην πεδφ έξγν ηνπ. Αλαγλσξίδεη ην βάζνο θαη ην βάξνο ηεο ειπηηθήο πνίεζεο, αιιά 

θάπνηε δελ απαιιάζζεηαη  απφ ηε δπηηθφηξνπε ζεψξεζε ζηελ εθηίκεζε ησλ πςειψλ ηδεψλ , έηζη 

φπσο ν Διχηεο ηηο δηαζψδεη αθέξαηεο αλαζχξνληάο ηηο απφ ηελ παξάδνζε ρηιηάδσλ ρξφλσλ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Δλδηαθέξνλ έρεη ε πιεξνθνξία γηα ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζηνπο 

θφιπνπο ηεο ινγνηερληθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο απέλαληη ηνπ. ηάζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη 

κνπδηαζκέλνη, ακήραλνη, έσο άθσλνη γηαηί φπσο ππνζηήξηδε θαη ν Π. Θαζίηεο δελ είραλ μαλαδεί 

κία πνίεζε ηφζν θσηεηλή θαη ηφζν βαζηά, ηαπηφρξνλα κε ηφζε ηέρλε θαη καεζηξία κε ηφζα επίπεδα,  

ηφζε πξσηνηππία θαη ηφζε γνεηεία. 

      Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ Διχηε απφ ηελ θξηηηθή ππήξμε απφ ηελ αξρή ζεξκή αλ θαη θάπνηε ιίγν 

επηθπιαθηηθή ζηα πξψηα ηνπ θαλεξψκαηα.  Απφ ηνπο θξηηηθνχο νη νπνίνη θαηάιαβαλ ακέζσο ην 

1935 κε ηελ έθδνζε ησλ  Πξνζαλαηνιηζκψλ(1939) ζην πεξηνδηθφ   Νέα Γξάκκαηα  ηελ πνηφηεηα 

πνπ έθξπβε ήηαλ ν Αληξέαο Καξαληψλεο,  ν Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ ,ν Γηψξγνο αββίδεο, ν Η. Μ. 

Παλαγησηφπνπινο, M. Uitti, ν  Γ.Ν. Μαξσλίηεο θαη άιινη λεφηεξνη.  ‘ απηνχο ηνπο ηειεπηαίνπο 

θπξίσο αλήθνπλ κειέηεο δεκνζηεπκέλεο ζε ινγνηερληθά πεξηνδηθά ή ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίσλ πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ εξκελεπηηθή θεηκελνθεληξηθή κέζνδν αλάιπζεο φπσο θαη ηε ζεκεηνινγηθή 

ζηξνπθηνπξαιηζηηθή κέζνδν  (Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο: «Σν Λαθσληθφλ»
20

 θαη Διπηλίθε 

Νηθνινπδάθε:  «νισκνχ ζπληξηβή θαη δένο »).
21 Πξφθεηηαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γηα εξγαζίεο

22
 

κε νπζηαζηηθέο παξαηεξήζεηο θαη αμηνινγήζεηο. 

      Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη  θαζαξά είλαη φηη θαλείο απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο δελ ζεσξείηαη 

εμαληιεκέλνο.  Δπίζεο ζηηο κέρξη ζήκεξα δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο γηα ηελ πνίεζε ηνπ Διχηε θακία 

δελ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη βξίζθεηαη εμνινθιήξνπ ζηελ πεξηνρή πνπ κειεηνχκε   εδψ.  

                                                             
20

  Δξαηνζζέλεο Γ.Καςσκέλνο, Πνηεηηθή –Θεσξία θαη κέζνδνη αλάιπζεο ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, εθδ. 

Παηάθε 2005:208-236. 

21
  Διπηλίθε Νηθνινπδάθε , Γψζε απφ ηηο γξακκέο…   εθδ.  Έιιελ, Αζήλα, 2003:40-72.  

22  
Βι. π. Δ.Καςσκέλνο, 

 
Πνηεηηθή ή Πεξί ηνπ πψο δεη ησλ πνηεκάησλ αθνχεηλ. Θεσξία θαη κέζνδνη αλάιπζεο 

ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, εηξά: Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο, Γηεχζπλζε ζεηξάο θαη Δπηκέιεηα Δ.Γ. Καςσκέλνο, 

Αζήλα, Δθδφζεηο Παηάθε, 2005, θεθ. «Πνηεηηθή ιεηηνπξγία» 
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    Απφ ηελ ππάξρνπζα δεκνζηεπκέλε βηβιηνγξαθία εθείλεο νη κειέηεο πνπ ζπλδένληαη ζηελφηεξα 

κε ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνθζεγκαηηθήο έθθξαζεο  ηνπ Διχηε είλαη ηνπ θαζεγεηή θαη 

θξηηηθνχ ηεο ινγνηερλίαο   Δ. Γ. Καςσκέλνπ  Καιή ‘λαη ε καχξε πέηξα ζνπ,  Δξκελεπηηθά θιεηδηά 

ζην νισκφ (2006),
21

  φπνπ κε εμαηξεηηθά έγθξηην θαη εχζηνρν ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο θαη πςειφ αίζζεκα επηζηεκνληθήο επζχλεο,  πξαγκαηνπνηεί εξκελεπηηθέο 

κειέηεο  ζην έξγν ηνπ νισκνχ. Δθαξκφδεη ηε ζεκεησηηθή αλάιπζε θαη εηδηθά ηε ζεσξεηηθή αξρή 

ηεο παξαδεηγκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ R. Barthes ζηε 

κειέηε ηνπ  Elements de semiologie (1964), γηα λα απνθσδηθνπνηήζεη ηνπο ζεκαζηαθνχο  θψδηθεο  

ηνπ πνηεηή θαη ηδηαίηεξα  λα αληρλεχζεη ηελ αληηζεηηθή  ζρέζε  άλζξσπνο- θχζε,  ν νπνίνο είλαη 

θπξίαξρνο ζηελ νξγάλσζε ησλ δνκψλ βάζνπο  ζηνπο «Διεχζεξνπο πνιηνξθεκέλνπο», ηνλ  

«Πφξθπξα» θαη ηνλ  «Κξεηηθφ». Μέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νδεγείηαη ζε δεζπφδνπζεο 

ζεκαζηαθέο ηζνηνπίεο φπσο  «θχζε=ελδνθνζκηθφο παξάδεηζνο», «ζεία επηθάλεηα κέζα ζηε θχζε»,  

«ελφηεηα θνζκηθψλ ζηνηρείσλ» . Πξνζδηνξίδεηαη ε ζεκαληηθή θαη ε θνζκνινγία ηνπ νισκνχ  θαη 

θσηίδνληαη νη δηαθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο  σο πξνο ηνλ γεξκαληθφ ηδεαιηζκφ, ηε ρξηζηηαληθή 

ηειενινγία θαη ηε ιατθή πνιηηηζκηθή παξάδνζε. ηελ πέκπηε εξγαζία ηνπ ηφκνπ πξνζπαζεί λα 

πξνζεγγίζεη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζνισκηθνχ έξγνπ, ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

απνζπαζκαηηθφηεηάο ηνπο  ε νπνία δελ αλαηξεί ηελ αηζζεηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή απηνηέιεηά ηνπο,  

θαζψο φπσο απνδεηθλχεηαη απνηεινχλ κηθξνθψδηθεο ζεκαζίαο πνπ εκπεξηέρνπλ ηνπο θψδηθεο 

αλάγλσζήο ηνπο. Ο νισκφο ζπλζέηεη θαη ν ίδηνο απνζπλζέηεη κέξε ηνπ πνηήκαηνο ηα  

επεμεξγάδεηαη  μαλά  θαη δίλεη  δηαδνρηθέο παξαιιαγέο ζεκάησλ θαη ζηίρσλ  αλαδεηθλχνληαο ηελ 

απηνδπλακία  ιίγσλ ζηίρσλ  ή θαη ελφο αθφκα. Ζ ιηηή θαη παξαζηαηηθή έθθξαζε ππνθξχπηεη ηελ 

επίδξαζε ηνπ νισκνχ απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη,  ην νπνίν κειεηά ζε  βάζνο  θαηά ηελ ψξηκε 

πεξίνδν  θαη πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη ζηε δηακφξθσζε κηαο ηζαγελνχο πνίεζεο θαη θνζκνινγίαο.  

Ο Διχηεο αθνινπζεί θαη πξνζαξκφδεη απηήλ ηελ παξάδνζε ζηελ ηδηνκνξθία ηεο δηθήο ηνπ 

πνηεηηθήο.  

     Δπίζεο  έλα άιιν έξγν ηνπ Δ.Γ. Καςσκέλνπ  είλαη ε κειέηε  Ο πνηεηήο  Οδπζζέαο Διχηεο,  

εξκελεπηηθά δεηήκαηα  (2005),23 ζην νπνίν επηρεηξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη ην κπζηθφ (ζεκαηνινγία) 

θαη ζεκαζηαθφ ζχκπαλ  (θνζκνζεσξία,  αμηαθφ ζχζηεκα) ηνπ πνηεηή. Δληάζζεη ηνλ Διχηε ζηνπο 

                                                             
23    Βι. αλαιπηηθά Δ.Γ. Καςσκέλνο, Ο πνηεηήο Οδπζζέαο Διχηεο. Δξκελεπηηθά δεηήκαηα, Δθδ. Πεξί ηερλψλ, 2005, 

ηδηαίηεξα ην θεθ. ‗Ζ Άλνημε θαη απηή πξντφλ ηνπ αλζξψπνπ είλαη», κάιηζηα ζηηο ζει. 91-106, φπνπ εμεηάδνληαη 

αλαιπηηθά ηφζν ην θαηλφκελν ησλ απνθζεγκαηηθψλ εθθξάζεσλ φζν θαη ε αξρή ηεο ιηηφηεηαο, ε «ιηγνζχλε» ηνπ 

Διχηε. 
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λενέιιελεο  πνηεηέο  πνπ ζπγθξνηνχλ, φπσο γξάθεη «ηε ζεκαηηθή, ην θνζκνείδσιν θαη ην αμηαθφ 

ζχζηεκα ησλ έξγσλ ηνπο απφ ζηνηρεία δηαθξηηηθά ηεο γεσπνιηηηζκηθήο ηδηνκνξθίαο ηνπ ειιεληθνχ 

ρψξνπ,  ζπλζέηνληαο έηζη κηα κπζνινγία πνπ θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο  εληνπηφηεηαο». Δηδηθά  ζηελ 

ελφηεηα  «Ζ Άλνημε θαη απηή πξντφλ ηνπ αλζξψπνπ είλαη». Ζ  ππεξπξαγκαηηθφηεηα  ζηελ πνηεηηθή 

κπζνινγία ηνπ Διχηε  παξαηεξεί ηελ πνηεηηθή πξαθηηθή ηνπ απζχπαξθηνπ ζηίρνπ θαη ηε κεγάιε 

ηεο ζπρλφηεηα  ζηελ πνίεζε ηνπ γεληθά. πλδέεη απηήλ ηελ πξαθηηθή κε ην αλάινγν πξνεγνχκελν 

ηνπ νισκνχ  θαη ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, φρη κφλν ζηελ ηερληθή αιιά θαη ζηελ θνζκναληίιεςε  

πνπ εθθξάδνπλ. Δίλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κειέηε πνπ ξίρλεη θσο  ζην ξφιν ηεο ιηηήο 

έθθξαζεο  ζην έξγν ηνπ Διχηε.                                                                                                                                                                                                            

    Δπηπιένλ μερσξηζηή θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ππήξμε ε κειέηε ηεο Έιελαο Κνπηξηάλνπ   Με άμνλα 

ην θσο, ε δηακφξθσζε θαη ε θξπζηάιισζε ηεο πνηεηηθήο ηνπ Οδπζζέα Διχηε  Δπηρεηξεί   κέζα απφ 

κηα ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ δνθηκίσλ, ηεο πνίεζεο θαη ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ ηνπ πνηεηή λα 

δηεξεπλήζεη ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηελ πνίεζή ηνπ, εμεηάδνληαο ηηο 

δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο κε ηε κνληέξλα πνίεζε θαη ηελ ππεξξεαιηζηηθή ζεσξία θαη πξάμε. Δπηδηψθεη 

επίζεο ηελ θαηάξξηςε θάπνησλ κχζσλ γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ππεξξεαιηζκφ. 

     Δπίζεο ν Γ. Μπακπηληψηεο αλαθεξφκελνο ζηελ πνίεζε ηνπ θνξπθαίνπ δεκηνπξγνχ [ζην Βήκα 

(9-5-1999)] ππνγξακκίδεη πσο νη απνθζεγκαηηθνί ηνπ ζηίρνη ιεηηνπξγνχλ ζαλ «ελδνθείκελα»  ή ζαλ  

παξαζέκαηα   ηνπ πνηεηή παξκέλα απφ έλα άιιν επίπεδν ηεο δηθήο ηνπ ζθέςεο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

είδνο  βξαρέσλ θεηκέλσλ  φκνησλ κ‘ απηά πνπ ραξαθηεξίδνπκε παξνηκίεο θαη γλσκηθά, πνπ θη απηά 

παξεκβάιινληαη ζηελ νκηιία καο κε απνθζεγκαηηθή επίζεο ιεηηνπξγία. Δπίζεο ην βηβιίν ηνπ  

«Γισζζνινγία θαη ινγνηερλία»  πξνζπαζεί λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ζηελ επηζηεκνληθή θαη 

γισζζνινγηθή ζπνπδή ηεο γιψζζαο ηεο ινγνηερλίαο. Γηαθαίλεηαη ε πεπνίζεζε ηνπ ζπγγξαθέα φηη 

ε γισζζηθή επηζηήκε κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ηειεπηαία ζηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη κε ην 

γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ νπιηζκφ ηεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βαζχηεξε ζεσξεηηθή  θαη 

κεζνδνινγηθά ηεθκεξησκέλε  θαηαλφεζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. 

    Ξερσξηζηήο αμίαο είλαη θαη ην δηεζλέο ζπλέδξην πνπ νξγαλψζεθε απφ ην παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ θαη ην πλεπκαηηθφ θέληξν ηνπ δήκνπ Κσ (25-29 Ηνπλίνπ 1994), ηνπ νπνίνπ νη 

επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο  δίλνπλ πξσηφηππε θαη έγθπξε γλψζε πνπ θσηίδεη ζεκαληηθέο 

πιεπξέο ηεο πνηεηηθήο ηνπ Διχηε. Αλάινγνπ ελδηαθέξνληνο είλαη θαη ην ζπλέδξην πνπ νξγαλψζεθε 

απφ ηελ εηαηξεία Κξεηηθψλ ζπνπδψλ Ίδξπκα Καςσκέλνπ ζηα Υαληά  (2-4 επηεκβξίνπ 2016)  κε 

αθνξκή ηελ νινθιήξσζε είθνζη ρξφλσλ απφ ην ζάλαην ηνπ.  
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    Κξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα εθηίκεζε  ηεο επηξξνήο ηνπ ππεξξεαιηζκνχ
24

 ζηνλ Διχηε.  

Κεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ήηαλ ην πέξαζκα ηνπ Διχηε απφ ηνλ Τπεξξεαιηζκφ αθνχ ηνλ βνήζεζε 

φρη κφλν λα απνθξπζηαιιψζεη  ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηίγκα ζηε κνξθνινγηθή δηάπιαζε ησλ 

πνηεκάησλ ηνπ θξαηψληαο κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζε παξαδνζηαθά κνξθηθά ζηνηρεία θαη ζηελ 

ππεξβνιηθά ηνικεξή εμάξζξσζε ηνπ ζηίρνπ πνπ πξφηεηλε ε επξσπατθή ινγνηερληθή πξσηνπνξία 

κέζσ ηεο απηφκαηεο γξαθήο, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ Τπεξξεαιηζκφ  γηα λα πξνζεγγίζεη 

ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα κε κηα καηηά ζνθά δπγηαζκέλε απαιιαγκέλε απφ ηελ πξνγνλνιαηξεία 

αιιά θαη ηελ πξννδνπιεμία θαη έηζη λα ηεο πξνζδψζεη ην πξαγκαηηθφ ηεο πεξηερφκελν ζην αιεζηλφ 

ηνπ κέγεζνο. 

      Ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ε εθηελήο κειέηε ηνπ Γηάλλε Ζ. 

Ησάλλνπ «Οδπζζέαο Διχηεο: Απφ ηηο θαηαβνιέο ηνπ Τπεξξεαιηζκνχ ζηηο εθβνιέο ηνπ κχζνπ» (εθδ. 

Καζηαληψηε). Ο ζπγγξαθέαο εθεί επηρεηξεί αξρηθά κία θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ππεξξεαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ησλ ζηφρσλ ηνπ, ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν ηεο 

Δπξψπεο, θαη πεξλάεη ζηνλ ηξφπν πνπ  ν Διχηεο γλσξίδεη ην επαλαζηαηηθφ πλεχκα θαη ηηο αξρέο 

ηνπ θηλήκαηνο θαη θαηαθέξλεη λα εθθξάζεη επθνιφηεξα κέζα απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ζηίρνπ,  

ηεο γιψζζαο θαη ηεο θαληαζίαο ηε δηθή ηνπ  έκθπηε αζπκβίβαζηε θχζε, πλεχκα  θαη αηζζεηηθή. 

Γίλεη ηελ πνηεηηθή ζπγγέλεηα ηνπ Διχηε κε θάπνηνπο απφ ηνπο πξνδξφκνπο ηνπ ππεξξεαιηζκνχ 

φπσο ηνλ Λσηξεακφλ ππνζηεξίδνληαο φηη απηνί ππήξμαλ πεγέο ηεο έκπλεπζήο ηνπ. ' απηέο 

εληάζζεη θαη ηνλ  Αλδξέα Κάιβν  σο θνξέα κηαο ηδηαίηεξεο ιπξηθήο αληαξζίαο ηνπ νπνίνπ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πλεχκαηνο ηνπ ήζνπο θαη ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο αλαγλσξίδεη θαη απφ ηα  νπνία 

εκπλέεηαη. ηε ζπλέρεηα αληηπαξαζέηεη ηελ θαιιηηερληθή θαη ηδενινγηθή ζηάζε ησλ ππεξξεαιηζηψλ 

ε νπνία θηάλεη ζε αθξφηεηεο ζηελ θελή πξνθιεηηθφηεηα θαη ηελ επηδίσμε ηεο νιηθήο θαηαζηξνθήο 

ησλ ζεζκψλ ηνπ παξειζφληνο , κε ηε ζπλεηή θαη κεηξεκέλε ζηάζε ηνπ Διχηε ε νπνία αλαδεηά ηελ 

αλαλέσζε θαη ηελ απνδίδεη κε πιηθά ηεο παξάδνζεο θαη ηηο λεσηεξηθφηεηαο  αλαπξνζδηνξίδνληαο 

έηζη ηελ δεηνχκελε ηελ επνρή εθείλε ειιεληθφηεηα ζ΄ έλα είδνο χςηζηεο παλαλζξψπηλεο ηδέαο πνπ 

δελ ρξεηάδεηαη ηα δεθαλίθηα ηνπ Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ. ην ίδην πεξίπνπ λνεκαηηθφ πεξηερφκελν 

θηλείηαη θαη ε εηζήγεζε ηνπ Εαραξία ηαθιέθε: «Ζ ηδηνκνξθία ηεο ππεξξεαιηζηηθήο γιψζζαο ηνπ 

                                                             
24       Ο  ππεξξεαιηζκφο  ππήξμε έλα θίλεκα πλεπκαηηθφ  πνπ  αλαπηχρζεθε θπξίσο ζην ρψξν ηεο  ινγνηερλίαο  αιιά 

ζηαδηαθά  αγθάιηαζε  έλα επξχηεξν θαιιηηερληθφ θαη πνιηηηθφ ρψξν. Παξνπζηάζηεθε αξρηθά ζηε Γαιιία  ζηηο αξρέο 

ηνπ εηθνζηνχ αηψλα  θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ακθηζβήηεζε θάζεηα  

ηηο παξαδνζηαθέο  αμίεο,  αηζζεηηθέο  θαη άιιεο, θαη  επεδίσμε ξηδνζπαζηηθέο  αιιαγέο φρη κφλν  ζην ρψξν ηεο ηέρλεο  

αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ  ζθέςεο θαη δσήο. Σν καληθέζην ηνπ ππεξξεαιηζκνχ   γξάθηεθε  απφ ηνλ Αληξέ  Μπξεηφλ  

(1924),  ν νπνίνο αλαγλσξίδεηαη σο θχξηα θπζηνγλσκία θαη έλαο απφ ηνπο  θχξηνπο  ζεσξεηηθνχο ηνπ θηλήκαηνο. 
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Διχηε:  δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο θαη κνξθηθέο δηαπινθέο», φπσο θαη ε εηζήγεζε ηνπ Παλαγηψηε 

Ννχηζνπ: «Ο Διχηεο θαη ε ―πνιηηηθή‖ ηεο ππεξξεαιηζηηθήο γξαθήο.» Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο 

αλαδήηεζήο ηνπ πιαηζίνπ πνπ φξηζε ν ππεξξεαιηζκφο θαη απφ ην νπνίν επεξεάζηεθε ν Διχηεο 

εμππεξεηεί ηελ αλάγθε γηα κηα γεληθή εξκελεία θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ κνξθηθψλ επηινγψλ ηνπ 

πνηεηή . 

     Σν ζέκα ηεο ζρέζεο ηνπ Διχηε κε ηνλ κνληεξληζκφ θαη ηελ παξάδνζε θσηίδεη κε ηδηαίηεξα 

έγθξηην ηξφπν ν Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο
25

 ζηε κειέηε ηνπ «Πξσηνπνξία θαη παξάδνζε»,  φπνπ 

παξνπζηάδεη ην ξφιν ηεο παξάδνζεο ζηε δηακφξθσζε πνιηηηζκηθψλ θσδίθσλ σο πιηθνχ 

πλεπκαηηθνχ θαη εζηθνχ, ηθαλνχ λα δψζεη έλα ζηαζεξφ ππφβαζξν γηα λα ζηεξεσζεί θαη λα 

αλαπηπρζεί έλαο πιήξεο πγηήο πνιηηηζκφο πνπ λα πξνζθέξεη ηελ επδαηκνλία ζηνλ άλζξσπν. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πιηθφ πνπ αλ θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ παξάδνζε ηνπ κεζνγεηαθνχ πνιηηηζκηθνχ 

πξνηχπνπ  ην νπνίν   ελέρεη δσεξά ζπέξκαηα επαλαζηαηηθήο ηδενινγίαο αλάινγα κε εθείλα πνπ 

εθθξάζηεθαλ απφ ην θίλεκα ηνπ γαιιηθνχ ππεξξεαιηζκνχ. Ο ππεξξεαιηζκφο θαηά ηνλ ζπγγξαθέα 

βνήζεζε ηνπο ινγνηέρλεο ηεο γεληάο ηνπ 30 θαη εηδηθά ηνπο πνηεηέο λα ζηξαθνχλ κε βιέκκα  

αλαλεσηηθφ  πξνο ηελ παξάδνζή ηνπο θαη  λα απνθαιχςνπλ ηνλ επαλαζηαηηθφ ηεο ραξαθηήξα.  Ο 

Διχηεο ζα πεη: «Κακία επαλάζηαζε, νχηε ζηελ ηέρλε νχηε ζηε δσή δελ έρεη πεξηζζφηεξεο ειπίδεο 

επηηπρίαο απφ εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα νξκεηήξην ηεο ηελ παξάδνζε».  

      Ζ κειέηε ηνπ Roderick Beaton  «Διιεληθφο κνληεξληζκφο 1900 -1930»  ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηε δηακφξθσζε κηαο αθξηβνχο εηθφλαο γηα ηηο απαξρέο ηνπ ειιεληθνχ κνληεξληζκνχ θαη ηε ζρέζε 

ηνπ κε ηνλ επξσπατθφ θαη γηα ηελ επαξθέζηεξε ζθηαγξάθεζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ειιεληθήο 

εθδνρήο ελφο απφ ηα πην ζεκαληηθά θαιιηηερληθά θηλήκαηα ζηελ Δπξψπε. Παξαζέηεη ηελ 

επαλαζεψξεζε ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ηφζν ηεο «γεληάο ηνπ 30», φζν θαη ηεο ιεγφκελεο  

«ρνιήο ηεο Θεζζαινλίθεο» απφ ην Γ. Σδηφβα
26

  ν φπνηνο πξνηείλεη σο φξηα ηνπ ειιεληθνχ 

κνληεξληζκνχ δχν δνθίκηα -νξφζεκα:  ην «Διεχζεξν πλεχκα» ηνπ Γηψξγνπ Θενηνθά  (1929) θαη ην 

«Υακέλν θέληξν» ηνπ Εήζηκνπ Λνξεληδάηνπ  (1961). Ο ίδηνο κειεηεηήο παξαηεξεί φκσο φηη ην έξγν 

ηνπ Σδηφβα  δελ εμαληιεί ην ζέκα .    

     Μηα άιιε ζχληνκε κειέηε ηνπ Γηάλλε Ζ. Ησάλλνπ ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν ζπλδέεηαη κε ηελ 

αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ζην έξγν ηνπ Διχηε είλαη «Ζ πνηεηηθή ζηηγκή: απφ ηνπο 

                                                             
25     ΚαςσκέλνοΔ.Γ. Γηα κηα ζεκεησηηθή ηεο λενειιεληθήο θνπιηνχξαο environ 

survey.ntua.gr/filew/keimena/kapsomenos 

26      Γεκήηξεο Σδηφβαο,  Mapping out Greek literary modernism, s.25-39. 
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Γάιινπο ζεσξεηηθνχο ζηνλ Οδπζζέα Διχηε». '  απηήλ ν ζπγγξαθέαο πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ρξφλνπ κέζα απφ ηελ εηδηθή λνεκαηνδφηεζε πνπ απνθηά ε ζηηγκή ζηνλ Διχηε απφ ηελ επνρή ησλ  

―Πξνζαλαηνιηζκψλ" κάιηζηα. Ζ ''ζηηγκή'' ζηνλ Διχηε δηαζηέιιεηαη ή αθπξψλεηαη αθνχ ν ρξφλνο 

ράλεη ηε βαξχηεηα ηνπ, ηα φξηά ηνπ ηε γξακκηθή αθνινπζία ηνπ θαη γίλεηαη έλαο ρψξνο φπνπ 

θηλείηαη ν άλζξσπνο θαη φπνπ ην ρηεο είλαη κέζα ζην ηψξα θαη ην αληίζηξνθν  «ηαζεξά ηα 

πακπάιαηα πξάγκαηα κεζ' ζηα ησξηλά καο επηβηνχλ»,  έηζη φιεο νη δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ γίλνληαη 

έλα αέλαν παξφλ, ηδέα πνπ δηαηξέρεη φιε ηελ πνίεζε ηνπ Διχηε θαη αλαδηαηππψλεηαη ζην  Δθ ηνπ 

πιεζίνλ. 

     Ζ κειέηε ηεο εξγαζίαο καο αληρλεχεη ηελ θχξηα ζεκαηηθή, ηα κνηίβα, ην χθνο, ην  ηδενινγηθφ 

πεξηερφκελν θαη εηδηθά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πνηεηή απέλαληη ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηηο  απνθζεγκαηηθέο  ξήζεηο. Μειέηεο πνπ πξαγκαηεχνληαη πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν άκεζα απηά ηα ζέκαηα είλαη νη παξαθάησ.  ηελ νκάδα ησλ κειεηψλ πνπ πξαγκαηεχνληαη 

ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ζην έξγν ηνπ Διχηε αλήθεη θαη ε κειέηε David Connoly  «Σα ειεγεία ηεο  

νμψπεηξαο: κηα ζηηγκνχια...». Δδψ ν Connoly πξνζπαζεί κε επηηπρία λα αλνίμεη λνεκαηηθά ηε 

ζηηγκή κε βνεζφ ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηεηή «έπεηηα είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ζηηγκηαίνπ, ε ζηηγκή 

κπνξεί λα δηεπξπλζεί».  Ζ βαξχηεηα ηνπ ρξφλνπ σο δηάζηαζε ζηελ νπνία ν άλζξσπνο  εθηπιίζζεη 

ηε δξάζε ηνπ, πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ θφζκν, είλαη ίδηα κέζα ζην 

κεγάιν δηάζηεκα ησλ ρξφλσλ, ησλ αηψλσλ θαη ηεο ζηηγκήο. Σα κεγάια θαη ζπνπδαία ζπληεινχληαη 

ζε ζηηγκέο ηηο νπνίεο αλ ν άλζξσπνο θαηαθέξεη κε ηε βνήζεηα ηνπ πνηεηή λα ζπγθξαηήζεη θαη 

δηαλνίμεη ζα δεη κέζα ζηε καγεία ηνπ ππεξβαίλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ. ηε ζηηγκή εγθιείεηαη φινο ν 

πξνγελέζηεξνο ρξφλνο θαζψο ην άξσκα ησλ γεγνλφησλ θαη δεκηνπξγεκάησλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζ' 

απηφλ αληηθαηνπηξίδνληαη ζε θάζε ζηηγκή ηνπ παξφληνο θαη  ηνπ κέιινληνο . Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ρξφλνπ σο έλα ζπλερέο παξφλ πνπ επαλέξρεηαη ζηαζεξά ζαλ θχθινο απνηειεί αληίιεςε πνπ 

απνηππψλεηαη ζηα κλεκεία ηνπ ιατθνχ θαη ιφγηνπ πνιηηηζκνχ «Σνπ θχθινπ ηα γπξίζκαηα...»  Έηζη  

ν ρξφλνο δελ ιεηηνπξγεί απεηιεηηθά πξνο ηνλ άλζξσπν αιιά σο ζχκκαρνο ζηνλ αγψλα θαηάθηεζεο 

ηεο νκνξθηάο ηεο δσήο θαη ζπκθηιίσζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ γλήζηα 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο. 

     Με ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο κλήκεο θαηαπηάλεηαη ε φληα Ηιίλζθαγηα
27

 ζηε κειέηε ηεο «Ο 

ρξφλνο θαη  ε κλήκε ζην εκεξνιφγην ελφο αζέαηνπ Απξηιίνπ».  Αθνινπζψληαο ηε ρξνληθή ζεηξά 

                                                             
27      Ηιίζθαγηα, φληα, Ο ρξφλνο θαη ε κλήκε ελφο αζέαηνπ Απξηιίνπ Πεπξαγκέλα δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ 

ζπλεδξίνπ ζηελ Κσ 25-29 Ηνπλίνπ 1994, εθδ. Γθνβφζηε, Αζήλα 2000:345-354. 
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παξάζεζεο ησλ εκεξψλ ζην πνίεκα κέρξη ηε κεγάιε εβδνκάδα πξηλ ην Πάζρα, ε ζπγγξαθέαο 

εληνπίδεη ηελ αγσληψδε πξνζπάζεηά ηνπ πνηεηή ήξσα λα ζψζεη κε ηελ αληηζηαζηαθή ζηάζε ηεο 

κλήκεο ηα κεγάια γεγνλφηα πνπ κεηνπζηψλνπλ ηελ νπζία ηεο δσήο ηηο αηψληεο αμίεο, θαη ηηο 

δηαηεξνχλ ζπλέρεηα δσληαλέο, λεαληθέο θαη αλαγθαίεο ζε κία πνξεία άξζεο ησλ νξίσλ ρψξνπ θαη 

ρξφλνπ δσήο θαη ζαλάηνπ φπνπ φινη νη φξνη ζπλππάξρνπλ ζε κία αδηάθνπε ζπγρξνλία δίλνληαο 

λφεκα θαη εζηθφ πεξηερφκελν ζηελ αλζξψπηλε δσή. Ζ δηαδνρή ηνπ ρξφλνπ γίλεηαη κέζα απφ ηε 

δηαδνρή ησλ εκεξψλ ε νπνία φκσο δελ νδεγεί ζην ζάλαην φπσο ιέεη θη  ίδηα. Ακθηζβεηψληαο ηε 

γξακκηθή ηζηνξία, σο ηζηνξία ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζαλάηνπ επιαβηθά αλαθαιεί ηηο δηαηεξεηέεο 

παξαδεηγκαηηθέο ζηηγκέο κε χθνο θξηηηθφ   θαη αηζζαληηθφ  καδί, ε ζπγγξαθέαο εξκελεχεη κε νξζή 

αληηθεηκεληθή θξίζε ηε  ζπιινγή ζπλδένληάο ηελ  ζεκαζηνινγηθά κε ηελ ππφινηπε πνίεζε ηνπ 

Διχηε φπνπ ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ έρεη κία δεζπφδνπζα θαη ζηαζεξή ζέζε . 

     Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην δνθίκην ηεο Ηνπιίηαο Ζιηνπνχινπ  «Ο Διχηεο θαη ε 

ηζηνξία»  ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο ζρνιηάδεη ηελ αληίιεςε ηνπ Διχηε γηα ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν.  Ο 

ρξφλνο γηα ηνλ πνηεηή είλαη ε δχλακε πνπ δηπιίδεη θαη απνζηάδεη ην νπζηψδεο γηα  λα ην δηαζψζεη 

ζην παξφλ θαη ην κέιινλ.   ηνπο ζηίρνπο ηνπ νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ ζπγρσλεχνληαη θαη 

θαζξεθηίδνπλ αμηψκαηα δσήο φπσο ε ειεπζεξία, ε δηθαηνζχλε, ε ελαληίσζε, ε αζσφηεηα, ε 

ειιεληθφηεηα. Σν ηζηνξηθφ γεγνλφο απνκνλψλεηαη γηα λα απνθαιχςεη ην δηαρξνληθφ ηνπ 

πεξηερφκελν, κε ηε βνήζεηα κηαο γιψζζαο κνλαδηθά αθξηβφινγεο θαη ηθαλήο λα απειεπζεξψλεη   ην 

νλεηξηθφ θαη λα ην κεηνπζηψλεη ζε πξαγκαηηθφ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζηνραζηηθφ θαη θξηηηθφ δνθίκην 

πνπ απνθαιχπηεη κε έλα χθνο δεζηφ θαη εμνκνινγεηηθφ ηα  κπζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Διχηε. 

      Δπίζεο κέζα ζην πλεχκα ηεο έλλνηαο ηνπ ρσξνρξφλνπ φπσο ζπλπθαίλεηαη κε ηελ Ηζηνξία θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ ρψξνπ θπζηθνχ ή  νηθνδνκεκέλνπ σο ζεκαηηθή πξνηίκεζε, σθέιηκε είλαη θαη ε 

εξγαζία ηνπ Πέηξνπ Μαξηηλίδε [«Ζ Πνηεηηθή ηνπ ρψξνπ»-(η.πξαθηηθψλ δηεζλνχο επηζη. πλεδ.-

Κσο,1994)],  ν νπνίνο εχζηνρα παξαηεξεί φηη ν ρηηζκέλνο  εζσηεξηθφο ρψξνο απνπζηάδεη εληειψο 

απφ ηελ πνίεζε ηνπ Διχηε πξάγκα ην νπνίν εξκελεχεηαη απφ κία νξηζκέλε θνζκναληίιεςε ελ 

κέξεη ηνπ Διχηε ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηεο πξαγκαηηθήο δσήο θαη ηεο θχζεο. ε αληίζεζε κε ηελ 

πεδνγξαθία, φπσο ζε πνιιά  θαη θιαζηθά έξγα,  ν ρηηζκέλνο ρψξνο απνηειεί ην θπξίσο ζθεληθφ 

φπνπ εθηπιίζζεηαη θαη θεδεκνλεχεηαη ε δξάζε ησλ ραξαθηήξσλ, ζηελ πνίεζε νη καθξνζθειείο 

πεξηγξαθέο εζσηεξηθψλ ρψξσλ ινγηθά απνπζηάδνπλ. Σν πνζνζηφ ηεο παξνπζίαο ηνπο εμαξηάηαη 

απφ ηνλ αηζζεηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πνηεηή δεκηνπξγνχ. ηελ πνηεηηθή 

κπζνινγία ηνπ Διχηε πξσηαγσληζηέο είλαη νη ηδέεο θαη ηα αηζζήκαηα φπσο δηακνξθψλνληαη θαη 

σξηκάδνπλ κέζα ζην θσο, κέζα ζ'  απηφ θηλνχληαη θαη αλαδεηνχλ ηελ απνζηνιή ηνπο, «ηε θχζε 
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ηνπο ηελ ηξίηε λα θαλεξσζεί».  Γελ ηνπο ηαηξηάδεη ν θιεηζηφο ρψξνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζθνηάδη. 

Δπνκέλσο ν ρψξνο πνπ επηθξαηεί είλαη ππαίζξηνο κέζα ζ'  απηφλ κεηαιακβάλεη ν άλζξσπνο ηελ 

πεκπηνπζία ηεο δσήο, ελψ ηα θηίζκαηα φπνπ ππάξρνπλ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηε θχζε ζαλ λα  

απνηεινχλ ζπλέρεηα ηεο φπσο νη ηξνχινη θαη νη εθθιεζίεο. Οη ζέζεηο απηέο εθθξάδνπλ έλα κέξνο 

ηνπ έξγνπ ηνπ Διχηε φκσο φρη θαζνιηθά, φπσο θαζαξά δείρλεη ε κειέηε ηεο Διπηλίθεο 

Νηθνινπδάθε «Οδπζζέα Διχηε, «νισκνχ ζπληξηβή θαη δένο».  

      Ζ ζπρλή αλαθνξά κέζα ζηα απνθζέγκαηα ηνπ  Δθ ηνπ πιεζίνλ ζε νκνηέρλνπο ηνπ πνηεηή 

Έιιελεο θαη μέλνπο, αξραίνπο θαη λεφηεξνπο θαζηζηά ρξήζηκε θαη ηε κειέηε ηεο εξγαζίαο ηνπ 

Γαληήι 1. Ηαθψβ «Ζ αξραηνγλσζία ηνπ Οδπζζέα Διχηε»  φπνπ ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηε 

κέζνδν κε ηελ νπνία ν πνηεηήο ηνπ Αηγαίνπ δηαιέγεηαη επνηθνδνκεηηθά κε ηα αξραία ειιεληθά 

θείκελα θαη θαηαγξάθεη ηηο αληίζηνηρεο πεγέο. Τπνζηεξίδεη φηη ν Διχηεο ρξεζηκνπνηεί ηα  αξραία 

θείκελα κε ηξφπν ψζηε λα ππνηάζζνληαη ζηνλ εηξκφ ηνπ δηθνχ ηνπ πνηήκαηνο θαη λα αλαδεηθλχνπλ 

ηε ζεκαληηθή ηνπ. Απφ ηνπο ιπξηθνχο πνηεηέο μερσξηζηή ζέζε θαηέρνπλ ν κεξνο , ε απθψ θαη ν 

Πίλδαξνο. Ο Πίλδαξνο καδί κε ην Ρσκαλφ ην Μεισδφ θαη ηνλ Αλδξέα Κάιβν απνηεινχλ, θαηά ηνλ 

πνηεηή,  «ηηο ηξεηο θνιφλεο πνπ ζπγθξαηνχλ ηηο θακπχιεο ησλ αςίδσλ ζε κηα απφ ηηο πξνζφςεηο ηνπ 

εληαίνπ ειιεληθνχ ιφγνπ». Δηδηθά κε ηε ζρέζε ηνπ Διχηε κε ηνλ Πίλδαξν αζρνιείηαη ν Αλαζηάζηνο 

ηέθνο ζηε κειέηε ηνπ  «Ζ Πηλδαξνγλσζία ηνπ Διχηε»
28

 φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν ίδηνο «ν 

ρσξηθφο πνηεηήο ηεο Αξραηφηεηαο απνηειεί αλακθηζβήηεηα πεγή έκπλεπζεο, γφληκεο ζρέζεο θαη 

δεκηνπξγηθήο αθεηεξίαο ζ' φιν ηνπ ην έξγν». Γελ είλαη κφλν ε ζεκαηνινγία θαη ε ηδενινγηθή 

ζπγγέλεηα πνπ ειθχνπλ ηνλ Διχηε ζηνλ Πίλδαξν αιιά θαη ην πξσηφηππν χθνο, ε θξεκλψδεο 

ζρεδφλ ππεξξεαιηζηηθή γξαθή. Παξφκνηα γνεηεία αζθεί ζηνλ Διχηε θαη ε απθψ κε ηελ νπνία ν 

πνηεηήο έρεη σο θνηλή θαηαγσγή ηε Λέζβν. ηε απθψ πέξα απφ ηελ πςειή ηερληθή ηνπ ιπξηζκνχ 

δνζκέλε κέζα απφ ηελ έκπλεπζε πνπ δίλεη ε ειιεληθή θχζε βξίζθεη θαη κηα πνηεηηθή θπζηνγλσκία 

ηνικεξή θαη αληηζπκβαηηθή ζηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν,  ην έξγν ηεο δε  ζεσξεί ζπγθξίζηκν κε 

ζχγρξνλνπο θαιιηηέρλεο ( φπσο ν Dylan Thomas).  πσο αλαθέξεη  ε Δηξήλε Λνπθάθε ζηε κειέηε 

ηεο «απθψ θαη Διχηεο - Ο ειηνβφξνο θαη ε ειελνβάκσλ»
29

  θαη νη δχν πνηεηέο ζπγθηλνχληαη απφ 

θνηλά ζέκαηα φπσο ν έξσηαο θαη ε θχζε ελψ  ν Διχηεο νκνινγεί ζηα Αλνηρηά Υαξηηά (1987:25) φηη 

ε αγάπε ζηελ πνίεζε ηνπ ήξζε φηαλ εβξηζθφκελνο ζην Βξεηαλληθφ Μνπζείν ήξζε κπξνζηά  «ζ ΄ 

                                                             
28    ηέθνο, Αλαζηάζηνο, « Ζ πηλδαξνγλσζία ηνπ Διχηε», Πεπξαγκέλα δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ 

ζηελ Κσ, 25-29 Ηνπλίνπ 1994, εθδ. Γθνβφζηε, Αζήλα 2000:521-528. 

 29     
Λνπιαθάθε, Δηξήλε,   «απθψ θαη Διχηεο, ν Ζιηνβφξνο θαη ε ειελνβάκσλ», πεξ. Νέα Δζηία 1-15 

Απξηιίνπ 1997:567-   575. 
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έλα πάππξν πξαζηλσπφ κε ραξαγκέλν επάλσ ηνπ αξθεηά θαζαξά έλα απφζπαζκα ηεο απθψο». 

    Σελ ηδηαίηεξε ηνπ βαξχηεηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο αηζζεηηθήο πξνηίκεζεο  ηνπ Διχηε ζηνλ 

απνζπαζκαηηθφ ιφγν έρεη ε αλαθνξά ηνπ ζηελ νκνξθηά ησλ  πηλδαξηθψλ ζπαξαγκάησλ ζην δνθίκηφ 

ηνπ  «Ρσκαλφο ν Μεισδφο» (1986)
30

. Δθεί παξαηεξεί φηη ζηελ αξραία ειιεληθή κειηθή θαη ρνξηθή 

πνίεζε ππάξρνπλ θείκελα κε «ππξήλεο» πνπ πξνεμέρνπλ, θαη άιια πνπ έρνπλ επίπεδε έθθξαζε. Οη 

ππξήλεο απηνί  «είλαη θξαζηηθέο κνλάδεο απηνδχλακεο αθηηλνβνιίαο, φπνπ ν  ζπλδπαζκφο ν 

ερνινγηθφο ζπκπίπηεη κε ην λνεηηθφ  ζε ηέηνην ζεκείν, πνπ δελ μέξεηο ηειηθά εάλ ε γνεηεία 

πξνέξρεηαη απ'  απηφ πνπ ιέεη ν πνηεηήο ή απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην ιέεη».  πσο δηαθξίλεη ην 

θαηλφκελν μεθηλάεη απφ ηνλ κεξν θαη θνξπθψλεηαη ζηελ αξρατθή ιπξηθή πνίεζε φπνπ νη 

«ππξήλεο» γίλνληαη  «θξχζηαιινη» πνπ δίλνπλ  «πξηζκαηηθή» κνξθή ζην ιφγν. Σν ζέκα απηφ 

εληνπίδεη θαη ζρνιηάδεη εχζηνρα ν Μηραήι Παζράιεο
31

 ζηε κειέηε ηνπ  «Ο Διχηεο,  ν Κάιβνο θαη ν 

Πίλδαξνο»  φπνπ θαίλεηαη ε ηάζε ηνπ Διχηε λα ειθχεηαη θαη λα αμηνπνηεί ηνπο απηφλνκνπο θαη 

απηφθσηνπο  ζηίρνπο εθείλνπο πνπ εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηηο  πξνζέζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ξφιν 

πνπ ζέιεη λα παίμεη ε πνίεζή ηνπ θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηδέεο πνπ ζέιεη λα κεηαγγίζεη. 

      Με δεδνκέλε ηε ζπδήηεζε γηα ηελ απφδνζε ηνπ ηίηινπ ηνπ εζληθνχ πνηεηή ζηνλ Οδπζζέα 

Διχηε πνπ μεθίλεζε απφ λσξίο  εηδηθά απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πνηήκαηνο  Άζκα εξσηθφ θαη πέλζηκν 

γηα ηνλ ρακέλν αλζππνινραγφ ηεο Αιβαλίαο θαη θνξπθψζεθε θεξδίδνληαο πνιινχο έγθξηηνπο θαη  

έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ θηινινγηθνχ αθαδεκατθνχ ρψξνπ,  παξνπζηάδεη 

μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ ε κειέηε ηνπ θηιφινγνπ θαζεγεηή Σάθε Καγηαιή, ε νπνία δίλεη ηελ 

ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ εζληθφο αλαιχνληαο ηα θξηηήξηα πνπ θάζε επνρή  

πξνθξίλεη, αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή ζπγθπξία πνπ ηφηε επηθξαηεί, θαζψο θαη 

αλάινγα απφ πνην πλεπκαηηθφ ή ζεζκηθφ θνξέα δηαηππψλνληαη. Γηαθξίλεη δχν θχξηεο 

νκαδνπνηήζεηο  θξηηεξίσλ, εθείλα πνπ είλαη ξνκαληηθά πξνζδηνξηζκέλα, θαη εθείλα πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ απφ λεφηεξνπο θξηηηθνχο ηεο επνρήο  ηα νπνία έρεη πξνσζήζεη ν  μονηεπνιζμόρ. 

Κχξηνη εθθξαζηέο ησλ πξψησλ είλαη ν Γηψξγνο Βεινπδήο θαη άιινη θξηηηθνί, πνπ άηππα 

αλαγνξεχνπλ εζληθνχο πνηεηέο ζε άξζξα πεξηνδηθψλ, φπσο είλαη ε αλαγφξεπζε ηνπ Αρηιιέα 

Παξάζρνπ ζε άξζξν ζην πεξηνδηθφ «Κιεηψ» ( Λεηςία η.4, ην 1888). 

   Κχξηνη εθθξαζηέο ησλ δεχηεξσλ είλαη ν Γ. Π. αββίδεο θαη ν Γ. Μαξσλίηεο. Ο αββίδεο ζε 

                                                             
30    Οδπζζέαο Διχηεο, Δλ Λεπθψ, «Ρσκαλφο ν Μεισδφο»  1986:35-55. 

31    Μηραήι Παζράιεο, Ο Διχηεο, ν Κάιβνο θαη ν Πίλδαξνο ζηνλ η. Δπηξξνέο ηνπ Διχηε,  πεπξαγκέλα 

επηζηεκνληθνχ ζπκπνζίνπ, Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο, Δηαηξία Κξεηηθψλ Ηζηνξηθψλ Μειεηψλ, Ζξάθιεην, 

2014:93-124. 
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θείκελν πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1960 ζην πεξηνδηθφ «Σαρπδξφκνο» κε ηίηιν  «Άμηνλ Δζηί ην πνίεκα 

ηνπ Διχηε!»  κε ξεηνξηθή δεμηνηερλία αλαδεηθλχεη ηνλ Διχηε ζε εζληθφ πνηεηή θαη ζπγθξνηεί λέα 

θξηηήξηα αληηθξνχνληαο ηα παιηά ηνπ ξνκαληηθνχ θαλφλα κε πεηζηηθά επηρεηξήκαηα ζχκθσλα κε ηα 

νπνία εζληθνπνηνχληαη θαη ν Καβάθεο θαη ν εθέξεο. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ ρξήζηκε κειέηε ε 

νπνία θαηαηνπίδεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ην παξαζθήλην πνπ έρεη αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηνλ φξν ηνπ 

εζληθνχ πνηεηή,  ηηο ζεσξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο, ελψ ζέηεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζηνλ θάζε αλαγλψζηε 

γηα κία βαζχηεξε θαη πην ππεχζπλε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο θαη παξάιιεια αλνίγεη ηελ νπηηθή 

γηα λα πξνζεγγίζεη εηδηθά ηελ πνίεζε ηνπ Διχηε πην ζθαηξηθά θαη λα ζπλδέζεη ηελ πξνζσπηθή κε 

ηελ εζληθή ηζηνξία. 

Οη κειέηεο ηνπ Γ.Ν.Μαξσλίηε  πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ηφκν  Όξνη ηνπ ιπξηζκνχ  ζηνλ 

Οδπζζέα Διχηε εληνπίδνπλ πξνζδηνξίδνπλ έγθξηηα θαη εχζηνρα θξίζηκα δεηήκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ 

Διχηε  φπσο είλαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ εζληθνχ πνηεηή,  ε ζρέζε ηνπ πνηεηή κε ηελ ηζηνξία θαη ν 

εζσηεξηθφο ιπξηζκφο φπσο αλαθαίλεηαη κέζα απφ ηηο ηδηαίηεξεο γισζζηθέο επηινγέο. 

Σελ ηδηαίηεξε δπλακηθή ηνπ Διχηε ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αλαδεηθλχεη ηελ 

πνιπζεκία ηνπο θαη ηε ζπαληφηεηα ηνπο πξαγκαηεχεηαη ηε Μαξία ηαζηλφπνπινπ ζηε κειέηε «Ζ 

δπλακηθή θαη ε ζσπεία ησλ ιέμεσλ ζην έξγν ηνπ Διχηε»
32

. Δίλαη κία πινχζηα ζε εχζηνρεο θαη 

ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο κειέηε πνπ ςπρνκεηξά ηηο ιέμεηο γηα λα καο δψζεη ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ηελ νκνξθηά ηεο θαη ηε κνλαδηθή δχλακή ηεο θαηά ηνπ ζαλάηνπ.  

     ηελ θαηεγνξία ησλ θξηηηθψλ κειεηψλ ζπγθεθξηκέλσλ πνηεκάησλ αλήθεη ε κειέηε ηεο 

Διπηλίθεο Νηθνινπδάθε
33

 κε αληηθείκελν ηε ζεκεηνινγηθή αλάιπζε ηνπ πνηήκαηνο νισκνχ 

ζπληξηβή θαη δένο» ην νπνίν θαηαρσξίδεηαη ζηε ζπιινγή  Σα ειεγεία ηεο Ομψπεηξαο (1991). 

Ξεδηπιψλεηαη κε κεζνδηθφηεηα θαη εκβξίζεηα ε ζεκαζηνινγηθή θαη κνξθνινγηθή αμία ηνπ 

πνηεηηθνχ θεηκέλνπ κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάδεημε ηεο πξφζιεςεο ηνπ  ζνισκηθνχ  πνηεηηθνχ 

πινχηνπ απφ ηνλ Διχηε,  σο κηα παξαδνρή ηεο αμίαο ηεο ειιεληθήο πνηεηηθήο παξάδνζεο, σο έλαο 

θφξνο ηηκήο ζην δεκηνπξγφ απφ ηνλ νπνίν δηδάρηεθε πνηεηηθή ηέρλε θαη ήζνο,  θαη έλα αγψλα γηα 

απηνγλσζία. Ζ κειέηε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα πνπ εζηηάδνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πνηήκαηνο ζρεηηθά κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν πνπ εθηπιίζζεηαη ε αθήγεζε ηνπ πνηεηηθνχ κχζνπ 

θαζψο θαη ζηελ ίδηα ηελ αθεγεκαηηθή ηνπ ζχληαμε. Δθεί πξφηαζε πξνο πξφηαζε ,θξάζε πξνο 

                                                             
32     ηαζηλνπνχινπ, Μάξσ,  «Ζ δπλακηθή θαη ε ζσπεία ησλ ιέμεσλ ζην έξγν ηνπ Διχηε», πεξ. Νέα Δζηία , 

Αζήλα,  Απξίιηνο 1997:563-566. 

33    Νηθνινπδάθε-νπξή, Διπηλίθε, «Οδπζζέα Διχηε, νισκνχ ζπληξηβή θαη δένο: Ζ αλαγλψξηζε ησλ 

νθεηιψλ», ζην βηβιίν Γψζε απφ ηηο γξακκέο…,  εθδ. Έιιελ 2003.  
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θξάζε θαη ζεκείν πξνο ζεκείν θαηαδεηθλχεη ηε δηαιεθηηθή αλάκεζα ζηνπο δχν πνηεηέο , επηδίδεηαη 

ζηελ λνεκαηηθή αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ζπληαγκάησλ θαη ζηε δηεξκελεία ησλ εθθξαζηηθψλ 

κέζσλ, ηεο πνιππξηζκαηηθφηεηαο ησλ ιέμεσλ,  ζηελ νπνία ζπλίζηαηαη θαη ε πνηεηηθή ηνπ γνεηεία. 

ηελ καθξνζθειή, βαζηά αλάιπζε κεηέξρεηαη αξρέο ηεο αθεγεκαηνινγίαο, ηεο ζεκεησηηθήο ηνπ 

Alg.Greimas
34

 θαη ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ, επηηπγράλνληαο κηα ιεπηνκεξή θαη επηζηεκνληθά 

εκπεξηζηαησκέλε κειέηε, πνπ θσηίδεη ηα βαζχηεξα λνήκαηα θαη ηηο ηερληθέο ηνπ Διχηε δείρλνληαο 

πφζν πςειή είλαη ε πνίεζή ηνπ. Σαπηφρξνλα δίλεη θη έλα πξφηππν αλαιπηηθήο κεζνδνινγίαο θαη 

ζρνιηαζκνχ ησλ κνληέξλσλ πνηεκάησλ. 

       ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθεη θαη ε εμαίζηα, απζηεξά ζεκεησηηθή αλάιπζε ηνπ πνηήκαηνο 

«Λαθσληθφλ» ηνπ θαζεγεηή θαη ζεσξεηηθνχ ηεο ινγνηερλίαο  Δξαηνζζέλε Γ. Καςσκέλνπ. Ζ 

αλάιπζε αλαπηχζζεηαη ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ θαη ην ζπληαγκαηηθφ άμνλα θαη εθαξκφδνληαη βαζηθέο 

αξρέο ηεο ζεκεηνινγηθήο έξεπλαο. Μέζα απφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπαδηθψλ αληηζέζεσλ, ησλ 

ηαμεκάησλ, ησλ ηζνηνπηψλ, ησλ λνεκαηηθψλ ζπλαθεηψλ, ησλ θξάζεσλ θαη ησλ ιέμεσλ 

δηακνξθψλνληαη ηαμηλνκήζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνβάιινληαη ζεκαζηαθνί  θψδηθεο πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ εξκελεπηηθή απνθσδηθνπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηε ιεπηνκεξή  

ζεκείν πξνο ζεκείν ζπληαγκαηηθή αλάιπζε, απνθαιχπηνληαο ηειηθά ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο 

Διιάδαο πνπ εθθξάδνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ.  

 

                                        Ζ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΔΡΡΔΑΛΗΜΟ 

    Ζ πνηεηηθή σξίκαλζε ηνπ Ο. Διχηε ζπλδέεηαη ζηελά κε ην θίλεκα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ  εηδηθά 

θαηά ηελ πξψηκε πνηεηηθή παξαγσγή, αιιά ζηε ζπλέρεηα απηή εμειίζζεηαη ζε κνλαδηθέο πνηεηηθέο 

ζπιιήςεηο νη νπνίεο αθήλνπλ πνιχ πίζσ ηνπο  ηελ ππεξξεαιηζηηθή πξαθηηθή. Ζ Λντδίδε παξαηεξεί 

φηη γηα «ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ αηψλα, ε επαθή ησλ Διιήλσλ θαιιηηερλψλ κε θηλήκαηα 

ηξαζηνλαιηζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ είραλ ζηφρν  ηελ ακθηζβήηεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 

(θνπηνπξηζκφο, εμπξεζηνληζκφο, ληαληατζκφο, ππεξξεαιηζκφο) ήηαλ ηζρλή ή αλχπαξθηε, γηαηί 

αθξηβψο ε γεληά ησλ θαιιηηερλψλ απηψλ είρε λα αληηκεησπίζεη έλα εθ δηακέηξνπ αληίζεην 

πξφβιεκα: ηελ αλάγθε κηαο αλαλεσηηθήο γλσξηκίαο κε ηελ παξάδνζε..»
35

 . Δθείλν πνπ πξνθχπηεη 

                                                             
34    Βι. ι.ρ. Greimas,1970,    Semantique structural  (1966) ,  Goldman 1979,  Coquet,  Semiotique litteraire,  

Paris, Mame 1972,  Kristeva 1968, πνπ εηζάγνπλ δηεπηζηεκνληθέο κεζφδνπο ζηελ έξεπλα ηεο  ινγνηερλίαο.  

35     Λντδίδε  Νίθε, Ο ππεξξεαιηζκφο ζηε λενειιεληθή ηέρλε, ε πεξίπησζε Ν. Δγγνλφπνπινπ, εθ. Νεθέιε, 

Αζήλα 1992. 
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απφ ηελ έξεπλα κειεηεηψλ ηεο γεληάο θαη ηα ζεσξεηηθά θείκελα ησλ ίδησλ ησλ θαιιηηερλψλ είλαη ε 

πξνζπάζεηα λα μεπεξάζεη ηα εζληθά ζχλνξα θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ αλήζπρε Δπξψπε πνπ 

«γπξεχεη αιήζεηεο φρη εζληθέο κα παγθφζκηεο» , φπνπ νη ιανί ηεο επηδηψθνπλ «λα μεπεξάζνπλ ηελ 

ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπο, ηελ ηδηαίηεξε δσή ηνπο γηα λα αλαθαιχςνπλ κέζα ηνπο ηνλ Άλζξσπν». 

Σνπο απαζρνιεί ν ραξαθηήξαο ηεο Διιάδαο θαη ε ζέζε ηεο ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν. 

Δπηδηψθνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα ηα αλαδείμνπλ κε 

ζηφρν αθελφο ηε δηαηήξεζε ηεο ηδηαίηεξεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ειιεληζκνχ  θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

ηζφηηκε παξνπζία ηεο ρψξαο ζην δηεζλή ρψξν. Γηα λα κπνξέζεη ε παξάδνζε λα πξνζθέξεη ζηελ 

πλεπκαηηθή δσή δελ πξέπεη λα εγθισβηζηεί ζε «απνθξπζηαιισκέλεο ιέμεηο» αιιά λα δεκηνπξγήζεη 

λέεο. Έηζη ε γεληά ηνπ ΄30 ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο θνξέα ηεο παξάδνζεο θαη πξσηνπφξν. Δίλαη 

αλνηρηή ζηηο επηδξάζεηο νη νπνίεο άιισζηε ραξαθηεξίδνπλ φιε ηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ ν νπνίνο είλαη (θαηά Μπαρηίλ) πνιπθσληθφο,  αιιά κε ηξνκαθηηθή αθνκνησηηθή 

δχλακε αθνχ θάζε αιιφηξην ζηνηρείν ην κεηαηξέπεη ζε ειιεληθφ. 

      Από  τη   «nationalita»  του ολωμού  ωσ την ελληνικό αλόθεια  του Ελύτη διαπιςτώνεται 

μια ςυνειδητό πρόθεςη να διαμορφωθεύ μια λογοτεχνικό παρϊδοςη που να εκφρϊζει την 

ελληνικό πολιτιςμικό αυτοςυνειδηςύα. Η βϊςη ςτην οπούα ςτηρύχθηκε και ϊντληςε τουσ 

κώδικεσ και τα ςυςτόματα αξιών εύναι η ελληνικό παρϊδοςη αιώνων. Αυτό η ςύζευξη 

πρωτοπορύασ και παρϊδοςησ αποτϋλεςε ςυςτατικό ςτοιχεύο τησ ελληνικόσ πρωτοπορύασ του 

Μεςοπολϋμου και ταυτόχρονα εύναι ο κοινόσ παρϊγοντασ που ςυνδϋει όλεσ τισ εκδοχϋσ του 

ελληνικού μοντερνιςμού. τη χορεύα τουσ περιλαμβϊνονται τόςο οι ποιητϋσ με 

υπερρεαλιςτικό αφετηρύα όςο και ϊλλοι νεωτερικού ποιητϋσ του μεςοπολϋμου, ακόμα και τησ 

μεταπολεμικόσ γενιϊσ. Έχοντασ τον Ερωτόκριτο, το Θεόφιλο, το Μακρυγιϊννη, τον Κϊλβο, 

τον Παπαδιαμϊντη, ςυγγραφεύσ που εκφρϊζουν αυθεντικϊ την ελληνικό πνευματικό 

παρϊδοςη κατϊφεραν να ϋρθουν ςε μια γόνιμη διαλεκτικό μαζύ τουσ μϋςω τησ οπούασ 

πλούτιςαν την πολιτιςμικό τουσ αυτοςυνειδηςύα και τροφοδότηςαν την δημιουργικότητϊ 

τουσ. Αυτόσ ο γόνιμοσ διϊλογοσ αποτελεύ το βαςικό πλεονϋκτημα τησ ελληνικόσ 

νεωτερικότητασ και εκτεύνεται ςε όλα τα πεδύα, την αιςθητικό, την εικονοπλαςύα, την 

ποιητικό μυθολογύα, τα αξιακϊ ςυςτόματα, τα νομοθετικϊ πρότυπα. Έτςι η παρϊδοςη ϋγινε ο 

ϋνασ από τουσ δύο κύριουσ παρϊγοντεσ που ςυντϋλεςαν ςτην ςυγκρότηςη τησ μετα- 

υπερρεαλιςτικόσ νεωτερικόσ πούηςησ, ενώ ο ϊλλοσ όταν ο διϊλογοσ με τα κινόματα τησ 

διεθνούσ πρωτοπορύασ και κατεξοχόν με τον υπερρεαλιςμό. 
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     Πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ζηξνθή ηεο πνηεηηθήο πξσηνπνξίαο ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηελ 

ειιεληθή παξάδνζε δελ απνηειεί κεκνλσκέλν θαηλφκελν. Δληάζζεηαη ζηελ ελαγψληα αλαδήηεζε 

ησλ κνληεξληζηηθψλ ξεπκάησλ ηνπ 20
νπ

 αη. γηα λέα πγηή πνιηηηζκηθά πξφηππα ηα νπνία λα κπνξνχλ 

λα αληηπαξαηεζνχλ ζην κνλνιηζηθφ θαη αληηαλζξσπηζηηθφ κνληέιν πνιηηηζκνχ ηεο Γχζεο. Έλαο 

απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ππεξξεαιηζκνχ ήηαλ ε αλαηξνπή απηνχ ηνπ κνληέινπ θαη 

ζηξέθεηαη πξνο παξαδνζηαθνχο πνιηηηζκνχο ηεο Μεζνγείνπ γηα λα αλαδεηήζεη ηα κέζα. Εσγξάθνη 

φπσο ν εδάλ, ν Μπξαθ, ν Μαηηο, ν Πηθάζν εκπλένληαη απφ ηε γεσθπζηθή θαη πνιηηηζκηθή 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο Μεζνγείνπ θαζψο θαη πνηεηέο θαη ζπγγξαθείο φπσο ν Βαιεξχ, ν Α. Είλη θαη ν 

Κακχ. Σν ίδην γίλεηαη θαη απφ ην ππεξξεαιηζηηθφ θίλεκα ην νπνίν θαηαδηθάδεη ηνλ θνκθνξκηζηηθφ 

ηχπν ηεο δπηηθήο αζηηθήο θνηλσλίαο ην νπνίν θαηαδπλαζηεχεη ςπρηθά θαη πλεπκαηηθά ηνλ άλζξσπν 

θαζψο ζηεξίδεηαη ζην ξαζηνλαιηζκφ θαη αθπξψλεη ηελ πξαγκάησζή ηεο surréalité κέζσ ηεο νπνίαο 

κπνξεί λα θαηαθηεζεί ε επδαηκνλία. 

Οη πνηεηέο ηεο γεληάο ηνπ ‘30 ζπκκεηέρνπλ ζ‘ απηή ηελ αλαδήηεζε. πγθεθξηκέλα ν 

Οδπζζέαο Διχηεο καξηπξεί ζηα  Αλνηρηά Υαξηηά  φηη ράξε ζηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ 

ππεξξεαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, θαηάθεξαλ νη Έιιελεο πνηεηέο λα απαιιαγνχλ απφ ηε δπηηθή 

ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ πνπ ηνπο πξνζέδηδε ε παηδεία ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηα πξφηππα πνπ 

δεηνχζαλ ζηελ δηθή ηνπο πνιηηηζκηθή παξάδνζε: «Αθφηνπ ν ππεξξεαιιηζκφο, ζαλ θαηαηγίδα, 

αλέηξεςε ηνλ νξζνινγηζκφ πνπ βάξαηλε πάλσ ζηε Γχζε, μεθαζαξίζηεθε κπξνζηά καο ην έδαθνο 

πξνζθέξνληαο καο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχκε θπζηνινγηθά κε ηνλ ηφπν καο θαη λ‘ 

αληηθξίζνπκε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δίρσο ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ επηθξαηνχζαλ απφ ηελ 

Αλαγέλλεζε, καο  βνήζεζε λα  θάλνπκε  έλα είδνο επαλάζηαζε κε ηελ αληίιεςε πνπ ζρεκαηίζακε 

γηα ηελ  «ειιεληθή αιήζεηα». Γειαδή εδψ ν πνηεηήο παξαηεξεί φηη ε ππεξξεαιηζηηθή επαλάζηαζε 

είλαη απηή πνπ νδήγεζε ηνπο Έιιελεο πνηεηέο ζηελ παξάδνζε ηνπο, φηη θαηάθεξαλ λα κελ 

αιινηξησζνχλ απφ ηε δπηηθή ηνπο παηδεία. Δπίζεο ιέεη φηη «Σαπηφρξνλα ν ππεξξεαιηζκφο καο 

θαηέζηεζε ηθαλνχο λα δεκηνπξγήζνπκε κηα γξαθή αιθάβεηνπ απφ ζηνηρεία γλήζηα ειιεληθά θαη κ‘ 

απηά λα εθθξαζηνχκε». Ζ δεκηνπξγία ελφο λένπ αιθάβεηνπ πξνθχπηεη σο θπζηνινγηθή αλάγθε 

αλαλέσζεο ηξφπσλ έθθξαζεο, γξαθήο ε νπνία νδεγεί ζηελ πνηεηηθή πξσηνπνξία ρσξίο φκσο λα 

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ παξάδνζε. Άιισζηε καξηπξεί ζ‘ έλα άιιν ζεκείν ζηα «Αλνηρηά Υαξηηά»: 

«Κακηά επαλάζηαζε, νχηε ζηελ ηέρλε νχηε ζηε δσή δελ έρεη πεξηζζφηεξεο ειπίδεο επηηπρίαο απφ 

‘θείλε πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα νξκεηήξηφ ηεο ηελ παξάδνζε». χκθσλα κ‘ απηή ηε καξηπξία ε 

παξάδνζε απνηέιεζε γηα ηε γεληά ηνπ ‘30 ην φπιν ηεο δηθήο ηνπο επαλάζηαζεο γηα ηελ αλαλέσζε 

ηνπ πνιηηηζκνχ. Σα ζεσξεηηθά θείκελα ηνπ Γ. Θενηνθά, ηνπ Γ. εθέξε, ηνπ Αγγ. Σεξδάθε 
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ζπλζέηνπλ κηα πιήξε θαη ζπλεπή ζεσξία γηα ηε ζρέζε ηεο παξάδνζεο κε ην κνληεξληζκφ ζηελ 

ειιεληθή ινγνηερλία.  

     Έλα ζεκείν ζην νπνίν ζπλαληάηαη ε ειιεληθή παξάδνζε κε ηνλ επξσπατθφ κνληεξληζκφ είλαη ε 

ζεκαζία ηνπ φξνπ ηνπ «λεζησηηζκνχ» πνπ αληηπαξαηίζεηαη ζηελ αιινηξησηηθή βηνκεραληθή 

κεγαιφπνιε, θαη πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κπζνινγία ηνπ Αηγαίνπ ηνπ Οδ. Διχηε. Ο πξψηνο απφ ηε 

γεληά ηνπ ‘30 πνπ κίιεζε γηα  ηελ ηδέα ηνπ λεζηνχ είλαη ν Γ. Θενηνθάο ζηηο  Ώξεο αξγίαο  ην 1931, 

ν νπνίνο ήδε λσξίηεξα (1929) κε ην βηβιίν ηνπ ην Διεχζεξν πλεχκα  αλαδεηνχζε ηελ αλαλέσζε 

ζηελ πνίεζε, ηελ πεδνγξαθία θαη ηελ ειιεληθή ζθέςε. Ο ήξσαο ηνπ Θενηνθά ζπγθξνηεί ζηαδηαθά 

ηελ ειιεληθή ηνπ ζπλείδεζε θαη ηαπηφηεηα κέζα απφ ηε ζηνραζηηθή δηεξεχλεζε ηνπ Αηγαίνπ θαη 

ηνπ λεζησηηθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ: «Δίκαη ε πην αγλή γσληά ηεο Γεο, ιέεη ην θάζε Νεζί. Δίκαη ην 

πην ιακπξφ ηξαγνχδη. Δίκαη ςειφηεξα απ‘ φιεο ηηο ζνθίεο θη απ‘ φιεο ηηο ηέρλεο γηα ηελ ηέιεηα 

αξκνλία πνπ αγσλίδνληαη αδηάθνπα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φινη νη άλζξσπνη, ηελ είπα εγψ κηα θαη 

θαιή απφ ηελ αξρή ηνπ θφζκνπ ρσξίο θακηά αλαδήηεζε θαη θαλέλα θφπν, ηελ είπα απζφξκεηα, 

κνλάρα κε ηελ χπαξμε κνπ …. Δίκαη φιν θσο, ληφηε, ραξά θη ειεπζεξία, ιέεη ην Νεζί». ( Ώξεο 

αξγίαο 1931: 63-64) 

     Πνιιά ρξφληα αξγφηεξα ν Θενηνθάο επαλαιακβάλεη πην ζηεξεά ηελ ζπλείδεζε ηεο θαηαγσγήο 

ηνπ: «Δίκαη Αηγαηνπειαγίηεο σο ηηο ξίδεο. Σα λεζηά είλαη ε παηξίδα κνπ… Απφ ηα λεζηά θαη ηνπο 

λεζηψηεο δεηψ ηελ πξσηαξρηθή αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ πνπ κε απαζρνινχλ, ηε βάζε φπνπ ζα 

ζηεξηρζψ γηα λα θνηηάμσ πην καθξηά»  (Πλεπκαηηθή πνξεία,  α΄ εθδ. 1961, 1994:268)  

     Ο Διχηεο παίξλεη απφ ην Θενηνθά ην πλεχκα ηνπ λεζησηηζκνχ θαη δηακνξθψλεη κε κεγαιχηεξε 

πιεξφηεηα πνηεηηθά θαη δνθηκηαθά ηε κπζνινγία ηνπ Αηγαίνπ. ην «ρέδην γηα κηα εηζαγσγή ζην 

ρψξν ηνπ Αηγαίνπ» γξάθεη: «Μπξνζηά ζηε ξάρε ηεο έξηθνο, φηαλ αλεβαίλεη ν ήιηνο, ηα ππξνβφια 

φισλ ησλ κεγάισλ θνζκνζεσξηψλ παζαίλνπλ αθινγηζηία. Ο λνπο μεπεξληέηαη απφ κεξηθά θχκαηα 

θαη ιίγεο πέηξεο –θάηη παξάινγν παξφια απηά ηθαλφ λα θέξεη ηνλ άλζξσπν … καο παξάδνζεο». 

Απηή είλαη ε απζεληηθή Διιάδα ή φπσο ηελ απνθαιεί ν πνηεηήο «ε Διιάδα ε δεχηεξε, ηνπ Απάλσ 

θφζκνπ». Μέζα ζ‘ απηή ηε κπζνινγία ππάξρνπλ νη αξρέο πνπ ζπλζέηνπλ κηα ζπλνιηθή αληίιεςε 

γηα ηνλ άλζξσπν, ηε θχζε θαη ηνλ Κφζκν, γηα ηηο αμίεο πνπ νξίδνπλ ην πεξηερφκελν θαη ην ζθνπφ 

ηεο χπαξμεο ηνπ, ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία. Δθθξάδεηαη κε κηα πνίεζε γεκάηε 

θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη πξνηάζεηο επίιπζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Κη φια απηά 

καθξηά απφ θάζε παξσρεκέλν πλεχκα εζληθηζκνχ. Γξάθεη ζρεηηθά: «ε Διιάδα γηα ηε λεφηεηα κνπ 

εζηάζεθε  ζάκβνο. Γελ ππήξμα νχηε παηξηψηεο νχηε θπζηνιάηξεο… Ζ Διιεληθφηεηα δελ είλαη γηα 
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κέλα κηα ππφζεζε εζληθή ή ηνπηθή. Οπδέπνηε θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ήκνπλ ζσβηληζηήο. Ζ 

Διιάδα ζπκβνιίδεη γηα κέλα νξηζκέλεο αμίεο θαη ζηνηρεία, πνπ κπνξνχλ παληνχ λα εκπινπηίδνπλ 

ηα παγθφζκηα πλεχκαηα». «Έιιελαο ζεκαίλεη λα αηζζάλεζαη θαη λα αληηδξάο θαηά έλα νξηζκέλν 

ηξφπν, ηίπνηα άιιν…». Οη αμίεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ πνηεηή δελ είλαη πξνλφκνην ηνπ Έιιελα 

αιιά θάζε αλζξψπνπ πνπ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε πλεπκαηηθή πνηφηεηα. Ζ δπλαηφηεηα γηα έλα 

νηθνπκεληθφ βίσκα θάπνησλ αμηψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ θφζκνπ απνηειεί αξρή θαη ζην φξακα ηνπ 

ππεξξεαιηζκνχ γηα ηνλ θφζκν. Ο ππεξξεαιηζκφο φκσο αλαιψζεθε πνιχ ζην λα θαηαθέξεη λα 

ηαξαθνπλήζεη ην ζπληεξεηηθφ θφζκν ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο κε ερεξέο πξαθηηθέο, ρσξίο λα δψζεη 

ηειηθά έλα νινθιεξσκέλν θαη επαξθέο πξφηππν, ην νπνίν νη Έιιελεο νκφηερλνη ηνπ βξήθαλ ζην 

δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ κέζα απφ ηελ πνιηηηζκηθή απηνζπλεηδεζία ηνπο. Δηδηθά ν Διχηεο  εληφπηζε ηε 

ρξπζή ηνκή φισλ ησλ ζπληζηακέλσλ  ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ κνληεξληζκνχ  θαη αλάπιαζε ηε 

λενειιεληθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα  κε κηα πνίεζε πνπ παηάεη κε ην έλα πφδη ζηα  πγηή θαη 

πξσηνπνξηαθά  ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο,  θαη  κε ην άιιν ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ  

πνιηηηζκνχ. Ζ ππεξπξαγκαηηθφηεηα ηνπ Διχηε είλαη γήηλε, πξαγκαηψλεηαη κε φξνπο θπζηθνχο. 

Δηδηθφηεξα  ν απνθζεγκαηηθφο ιφγνο θέξεη κηα  παξάδνζε αηψλσλ,  έρεη απφ ηε θχζε ηνπ  

κνληεξληζηηθφ ραξαθηήξα  πνπ βαζίδεηαη  ζηελ  πεξηεθηηθφηεηα ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

θαη ηαπηφρξνλα είλαη δνπιεκέλνο κε  κηα θαηαζηαιαγκέλε  πνηεηηθή ηερληθή,  φπσο δηακνξθψζεθε 

απφ ηελ  δεκηνπξγηθή  ηξηβή ηνπ πνηεηή κε ην πλεχκα θαη ηε γιψζζα  ησλ ειιεληθψλ  θαη μέλσλ 

θαιιηηερληθψλ  ξεπκάησλ θαη ηεο γξακκαηείαο γεληθφηεξα. 

 

  

                      ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ  ΚΑΙ  ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ   ΠΛΑΙΙΟ  

                   Με δεδνκέλεο απηέο ηηο παξαηεξήζεηο δεκηνπξγείηαη εξεπλεηηθφ δεηνχκελν θαη ην ελδηαθέξνλ 

ζηξέθεηαη  ζηελ αλαδήηεζε  ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απνθζεγκάησλ ηεο ζπιινγήο Δθ ηνπ πιεζίνλ, ηηο 

ζεκαζηαθέο ηνπο δηαζηάζεηο, ηα κνξθνινγηθά θαη αηζζεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  Αξρηθά  ζε 

εξεπλεηηθφ επίπεδν  έλα πξψην  δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ έξγνπ 

είλαη ην θαηά πφζν ν πνηεηήο παίξλεη ζ' απηφ ην ξφιν ηνπ ήξσα-πξνκάρνπ, έζησ αθαηξεηηθά, αθνχ 

φιεο νη αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαηά ην κπζηθφ-παξακπζηαθφ πξφηππν είλαη αδχλαηνλ λα 

αλαπηπρζνχλ ζ΄ έλα ηφζν κηθξφ ζε έθηαζε ηκήκα ιφγνπ.  Ο θεληξηθφο ήξσαο  κηαο αθήγεζεο 

επηηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο  ζηελ αθεγεκαηνινγία, φπσο ηελ αλέδεημαλ ζε ζεσξεηηθφ 

επηζηεκνληθφ θιάδν αλάιπζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ν Ul. 
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Propp, o Levi Strauss, o Gennete, o Greimas θαζψο θαη άιινη εξεπλεηέο κέζα απφ ηε ζρνιή ησλ 

ξψζσλ θνξκαιηζηψλ,
36

 θαη εηδηθά αξγφηεξα ην δηάζηεκα 1960-1975 νη γάιινη ζεκεηνιφγνη.
37

 Καηά 

ηε κειέηε ηεο δνκήο ησλ καγηθψλ παξακπζηψλ ν Propp
38 

 δηέθξηλε έλα βαζηθφ ζπλεθηηθφ ζηνηρείν, 

ηηο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο είλαη ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνχ, ζπληζηνχλ ηηο πξάμεηο, ηηο 

ελέξγεηεο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ πνπ κε ηελ αιιεινπρία ηνπο ζπλζέηνπλ ηα βαζηθά κέξε ηνπ 

παξακπζηνχ. Οη ιεηηνπξγίεο πξαγκαηψλνληαη απφ ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ελζαξθψλνπλ ξφινπο. 

Κάζε πξφζσπν ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζε κία «ζθαίξα δξάζεο» πνπ ην 

ραξαθηεξίδεη ηδηαίηεξα έλαο απφ ηνπο επηά ξφινπο (δξψληα πξφζσπα) πνπ δηαθξίλεη ν Propp είλαη 

ηνπ ήξσα  o νπνίνο αλαιακβάλεη λα ππεξαζπηζηεί θάπνηεο αλψηεξεο αμίεο, ηε δσή, ηελ ειεπζεξία, 

ηελ ηηκή ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλφηεηαο ή ελφο κέινπο νη νπνίεο απεηινχληαη ή έρνπλ εθιείςεη. Γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία κία ζεηξά δνθηκαζηψλ 

(δνθηκαζία ραξαθηεξηζκνχ - Κχξηα δνθηκαζία - δνθηκαζία δηθαίσζεο) πνπ απνηεινχλ ηνλ 

παξάγνληα πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηα αξλεηηθά πεξηερφκελα ζε ζεηηθά. Οη ζπλέπεηεο ησλ δνθηκαζηψλ, 

θαηά ηνλ Greimas ζπληζηνχλ κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζεξαπεία κηαο 

αξρηθήο ζηέξεζεο, κε ηελ αλαγλψξηζε, κε ηελ αλαίξεζε ησλ βιαπηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

αιινηξίσζεο (κε ή ρσξίο εληνιέο) ειεχζεξα ή θαη' εληνιή. Ο ήξσαο αγσλίδεηαη ζπγθξνχεηαη κε 

ηνλ αληίκαρν γηα ηελ απνθαηάζηαζε (Αγψλαο- Νίθε) ησλ αμηψλ κέζα απφ ηηο ηξνπηθφηεηεο ηνπ 

ζέισ – γλσξίδσ - κπνξψ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ επηζπκεηνχ Αληηθεηκέλνπ. Με δεδνκέλε ηε 

ζεκειηαθή αξρή ηεο δνκηθήο ζεκαληηθήο ηνπ Greimas φηη ε ζεκαζία είλαη αλαγθαίν δνκηθφ 

ζηνηρείν θάζε αλζξψπηλεο δξάζεο απφ ηε γέλλεζε σο ην ζάλαηφ ηνπ, δελ κπνξεί παξά ν ρψξνο ηεο 

ινγνηερλίαο λα είλαη απφ ηνπο πιένλ πξνζθνξφηεξνπο θαη πινπζηφηεξνπο ζηελ εθδήισζε 

                                                             
36     Οη  Ρψζνη θνξκαιηζηέο  είλαη ζεσξεηηθνί ηεο ινγνηερλίαο νη νπνίνη πξψηνη κε θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο 

ηα  Μαζήκαηα γεληθήο Γισζζνινγίαο  ηνπ Ferdinad  de Saussure (Saussure1916),  εηζάγνπλ ηα 

γισζζνινγηθά κνληέια αλάιπζεο θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο ζπγρξνληθήο νπηηθήο ζηε κειέηε ηεο 

ινγνηερλίαο ( R. Jakobson,  j. Tynianov, B. Eikhenbaoum).  

37     Βι. ι.ρ. Greimas,1970,    Semantique structural  (1966) ,  Goldman 1979,  Coquet,  Semiotique 

litteraire,  Paris, Mame 1972,  Kristeva 1968, πνπ εηζάγνπλ δηεπηζηεκνληθέο κεζφδνπο ζηελ έξεπλα ηεο  

ινγνηερλίαο.  

38     Ο Vladimir Propp  (1895-1970)   ήηαλ θηιφινγνο, εξεπλεηήο, ιανγξάθνο αζρνιήζεθε  κε ηε 

κνξθνινγία ηνπ παξακπζηνχ. Δληφπηζε ζ‘ απηφ ηξηαληακία ιεηηνπξγίεο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Propp  έρεη 

επηθξηζεί επεηδή αθαηξεί  φιεο ηηο ιεθηηθέο  ζθέςεηο απφ ηελ αλάιπζε, παξφιν πνπ ε κνξθή ηνπ παξακπζηνχ 

είλαη ζρεδφλ πάληα πξνθνξηθή, αιιά θαη φιεο νη ζθέςεηο γηα ηνλ ηφλν ηε δηάζεζε, ηνλ ραξαθηήξα θαη 

νηηδήπνηε δηαθνξνπνηεί   ην έλα παξακχζη απφ ην άιιν. Έλαο απφ ηνπο πην  ζεκαληηθνχο θξηηηθνχο ηνπ 

Propp είλαη o C.L.Strauss. 
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ζεκαληηθψλ ζεκαζηψλ θαη κελπκάησλ, εθθξαζηηθψλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ θπνθνξεί ηα ινγνηερληθά πξντφληα. Ζ  «Γνκηθή ζεκαληηθή»
39 

 δίλεη ηα κέζα θαη 

ηηο κεζφδνπο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλαξηήζεσλ αλάκεζα ζηε ινγνηερλία θαη ηελ θνηλσλία. 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πνίεζε ηνπ Διχηε είλαη ε αλάγθε επηθνηλσλίαο κε ηνλ ειιεληθφ 

θφζκν, ηνλ Έιιελα πνιίηε, ηελ ειιεληθή Ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ «ειαρίζηνπ» ησλ λεζηψλ καο 

θαη ηελ καθξαίσλε  παξάδνζή ηνπ,  πξνθχπηεη ινηπφλ ην εξψηεκα γηα ηνλ ξφιν ηνπ πνηεηή θαη ηεο 

πνίεζεο κέζα ζηελ θνηλσλία.   

     κσο επεηδή ην χθνο εθθξάδεη ζεκαζία, κήπσο ην χθνο, ν ηξφπνο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ απφ 

γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή άπνςε πξνδίδεη κηα δηάζεζε ζπκβνπιεπηηθή, θαζνδεγεηηθή απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ πνηεηή πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηνλ θάζε αλαγλψζηε πξνζσπηθά; Μνξθνπνηείηαη 

κέζσ ηεο επαλαιεπηηθφηεηαο ηεο παξαηλεηηθήο θσλήο ζην ζχλνιν ησλ απνθζεγκάησλ έλαο ηχπνο 

θνηλσληθνχ/αηνκηθνχ ηαγνχ πνπ εληνπίδεη θάπνηνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη ειινρεχνπλ ζηελ αηνκηθή 

θαη ζπιινγηθή δσή, ηνπο ππνδεηθλχεη θαη πξνηείλεη ηξφπνπο γηα λα απνθεπρζνχλ; Παξαηεξνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο  ζηεξενηππηθέο ζπληαθηηθέο δνκέο ζηε ζχλζεζε ησλ απνθζεγκάησλ; Πνηεο είλαη νη 

θχξηεο εθθξαζηηθέο θφξκεο,ηα ζρήκαηα ιφγνπ, νη δπαδηθέο αληηζέζεηο  πνπ νδεγνχλ ζε ζεκαζηαθά 

ζπκπεξάζκαηα  ηα νπνία  ελδερνκέλσο ππνζηεξίδνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ ήξσα πξνκάρνπ  ζην 

πνηεηηθφ ππνθείκελν; Πνηνο είλαη ν ζηφρνο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ; Γηακνξθψλεη έλαλ ήξσα 

πξφκαρν  κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζέδσζε ζηε  ιεηηνπξγία  απηή ν Δ.Γ. Καςσκέλνο 

(Αθεγεκαηνινγία , 2004). Πνηνο έρεη ηε ζέζε ηνπ  αληίκαρνπ, κήπσο νη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηελ 

εζηθή ή ςπρηθή αθεξαηφηεηα θάζε αλζξψπνπ ή δηαθπβεχνπλ ηελ πξφνδν, ηε δηαηήξεζε ησλ πγηψλ 

δπλάκεσλ ζηελ θνηλσλία; Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνπο  θηλδχλνπο πνπ δελ είλαη 

απξφζσπνη, αιιά ππνθηλνχληαη απφ θάπνηνπο θνξείο ζπκθεξφλησλ, θάπνηα αλζξψπηλα ππνθείκελα, 

εθπξνζψπνπο ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηκνζεξηθψλ κεραληζκψλ. Ο ήξσαο θαηά θάπνηνλ ηξφπν 

ππνβάιιεηαη ζε κηα δνθηκαζία ε νπνία θαίλεηαη ζε νξηζκέλεο ξήζεηο,  Καη δηακάληη ζηα δχν θηάλεη 

λα θφςεη έλα καραίξη, αξθεί λα ‘λαη απφ ζπκθέξνλ.,  θαη απέλαληη ζηελ νπνία νπιίδεηαη «κε ιέμεηο, 

αζηέξηα, βεξίθνθα αθκήο, θαη θαξπνχδηα Απγνχζηνπ.» Σελ αζσφηεηα θαη ηε δχλακε εμαγληζκνχ 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πξνηείλεη ζηνλ άλζξσπν λα αλαθαιχςεη θαη λα εγθνιπσζεί κέζσ ησλ 

αηζζήζεσλ θαη ηεο ςπρήο ηνπ. 

                                                             
39    A.Greimas ,  Pour une theorie du discours poetique: Essais de semiotique , Paris, Larousse,1972, θαη  La  

linguistique  statistique et la linguistique  structural,  Le   Francais  modern,  oct.  1962 ζεκαληηθνχο 

θξηηηθνχο ηνπ   Propp  είλαη ν Γάιινο  αλζξσπνιφγνο δνγκαηηζηήο Cl. L.Strausss 
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    Έπεηηα έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα ζπδεηεζεί είλαη ε παξνπζία ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, 

ησλ ζρεκάησλ ιφγνπ ζε κνξθνινγηθφ επίπεδν θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ππνζηεξίδνπλ ηε 

ζεκαληηθή πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνλ απνθζεγκαηηθφ ιφγν  δεδνκέλνπ φηη, φπσο ιέεη θαη ν  

Γ.Μπακπηληψηεο («Ο κεηαγισζζηθφο Οδπζζέαο Διχηεο»),
40

 ν Διχηεο έβιεπε ηε γιψζζα σο 

«ζεκαίλνλ»  ηεο πνίεζεο θαη ηαπηφρξνλα σο «ζεκαηλφκελν»  θαζ' ππέξβαζε ηεο ιεηηνπξγίαο  ηεο 

σο απινχ εθθξαζηηθνχ νξγάλνπ . Έπεηηα ζα αλαδεηεζεί ε θχξηα ζεκαηηθή κέζα απφ ηνλ αληηζεηηθφ 

ιφγν πνπ μεηπιίγεηαη ζπζηεκαηηθά πεξλψληαο απφ ηα εδάθε θαη άιισλ ηερλψλ, φπσο ε δσγξαθηθή, 

ε κνπζηθή θαη απφ ηε θηινζνθία. Ο Διχηεο κλεκνλεχεη ζηα απνθζέγκαηα νλφκαηα άιισλ 

θαιιηηερλψλ, Διιήλσλ θαη μέλσλ, ησλ νπνίσλ ε επίδξαζε θαίλεηαη ζην έξγν ηνπ.  ηα πιαίζηα 

απηήο ηεο ζεκαζηνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ απηνδχλακσλ ζηίρσλ θξίλεηαη ελδηαθέξνλ λα 

αλαδεηεζεί ε ζέζε θαη ε ζρέζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηζηνξίαο κε ηνλ ηφπν. Ζ ππαξμηαθή 

ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην ρξφλν θαζψο θαη ε ηζηνξηθή ηνπ δηάζηαζε απαζρνινχλ έληνλα ηνλ 

πνηεηή, άιισζηε απ' φ,ηη θαίλεηαη ν ρξφλνο γέλλεζεο δεκηνπξγίαο θαη εμέιημεο ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ μεηπιίγεηαη εληαίνο ζε κία ρσξνρξνληθή ελφηεηα ε φπνηα ζκηθξχλεη ηηο απνζηάζεηο θαη 

θαζηεξψλεη ην ρξφλν σο έλα ζπλερέο παξφλ ζηελ εκπεηξία θαη ηε ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ, ν 

νπνίνο πξσηαγσληζηεί κέζα ζε απηφλ. Δπηηξέπεη έηζη ηε ζεψξεζε, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αλζξψπνπ 

απέλαληη ζην παξειζφλ ηνπ «εθ ηνπ πιεζίνλ» άιισζηε φπσο ιέεη ν ίδηνο «ζηαζεξά ηα πακπάιαηα 

πξάγκαηα κεο ζηα ησξηλά/ καο επηβηνχλ»  δίλνληαο ζηηο πνιηηηζκηθέο θαηαθηήζεηο θαη ζηελ χπαξμε 

δηάξθεηα θαη φρη απνζπαζκαηηθή παξνπζία. Καηά πφζν ινηπφλ νη δεζπφδνληεο απηνί ηδενινγηθνί 

άμνλεο ζην ππφινηπν έξγν ηνπ Διχηε επαλέξρνληαη ζην Δθ ηνπ πιεζίνλ ζηελ ηειεπηαία ηνπ 

πνηεηηθή ζπιινγή; Απνηειεί έλα είδνο απνινγηζκνχ θαη ζεκαζηνινγηθήο θαηαθιείδαο; 

      Ζ επίηεπμε κηαο έγθπξεο απάληεζεο ζηα εξσηήκαηα απηά βαζηζκέλεο θαηά ην δπλαηφλ ζε 

επηζηεκνληθέο κεζφδνπο έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο νινθιεξσκέλεο 

απνηίκεζεο ηεο πνηεηηθήο πνξείαο ηνπ Διχηε, ε παξαγσγή ηεο νπνίαο αλαπηχζζεηαη ζ' έλα 

δηάζηεκα εμήληα πεξίπνπ ρξφλσλ δηαγξάθνληαο κηα ζπκπαγή ζεκαζηνινγηθή θαη ζεκαηηθή ελφηεηα 

έξγνπ, ε νπνία απνηππψλεη ηελ θνζκνινγία θαη ηελ αλζξσπνινγία ηνπ, ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ 

πνιηηηζκφ. Σν γεγνλφο φηη ε ζπιινγή Δθ ηνπ Πιεζίνλ είλαη ε ηειεπηαία ζπλεπηθέξεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα λα εμεηάζνπκε πνηνο είλαη ν ηειεπηαίνο ιφγνο ηνπ πνηεηή, πνην είλαη ην 

θαηαζηάιαγκα ηεο πνηεηηθήο ηνπ δεκηνπξγίαο ζε επίπεδν κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ. Οη 

ζηηρνπξγηθνί ηξφπνη έρνπλ θάπνηα ζθνπηκφηεηα; Ο ζπλδπαζκφο ζηε ζπιινγή πνιχζηηρσλ θαη 

                                                             
40    Γ.Μπακπηληψηεο,  «Ο πνηεηήο ηεο γιψζζαο»   εθ. Σν Βήκα-γλψκεο  14- 5- 2000.  
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απνθζεγκαηηθψλ ξήζεσλ δειαδή ιφγνπ πνηεηηθνχ πην ζχλζεηνπ, πην θξππηηθνχ, πην δχζθνινπ, θαη 

άιινπ πην απινχ κε πνζνηηθή ππεξνρή ηνπ απνθζεγκαηηθνχ ζηίρνπ έλαληη ηνπ ζχλζεηνπ, ηνπ 

νπνίνπ ην αληίζηξνθν ζπλαληάκε ζηε  Μαξία Νεθέιε, επηδέρεηαη νξηζκέλεο εξκελείεο πνπ κπνξνχλ 

λα δείμνπλ ην απαχγαζκα ηεο  απνζηνιήο  πνπ ν πνηεηήο  απνδίδεη ζηελ πνίεζε. Πξφδεινο 

θαίλεηαη ν ζπιινγηζκφο φηη γηα ηνλ πνηεηή πξνέρεη ηειηθά ην πνηεηηθφ κήλπκα, ε ηδέα, ε αμία. 

Θέιεη ε εκπεηξηθή δηαπίζησζε θαη ην ζπλαίζζεκα, ε ζπγθίλεζε, ε πξνηξνπή, ε παξαίλεζε λα 

γίλνληαη άκεζα θαηαιεπηά απφ φινπο ηνπο αλαγλψζηεο, γηαηί ζθνπφο ηεο πνίεζεο είλαη ε 

κεηακφξθσζε κέζα απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. Ζ ηέρλε έρεη θνηλσληθή 

απνζηνιή γη απηφ πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηή θαη λα έξρεηαη ζε ζρέζε ζπκκαρίαο κε θάζε 

άλζξσπν γηα λα κπνξεί λα ηνλ κεηνπζηψλεη εζσηεξηθά, λα ηνλ κεηαβάιιεη. Οη απνθζεγκαηηθνί 

ζηίρνη παξέρνπλ  απηή ηελ δπλαηφηεηα ηεο ακεζφηεηαο, ηεο λνεκαηηθήο δηαθάλεηαο, ηεο ζηελφηεξεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ δεκηνπξγνχ-πνκπνχ θαη δέθηε θαη επθνιφηεξεο πξφζιεςεο ησλ κελπκάησλ. 

    Σα εξγαιεία πνπ ζα αμηνπνηήζνπκε γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή ζα αληιήζνκε απφ ηε ζεσξία ηεο 

ινγνηερλίαο. Ζ  ινγνηερλία απνηειεί ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ράξε ζηηο ζεσξίεο ηεο δνκήο, 

ηνπ ζεκείνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηηο νπνίεο κειεηνχληαη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα είλαη δπλαηή 

πιένλ ε πξνζέγγηζε ησλ ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ κε κεζφδνπο  επηζηεκνληθήο εγθπξφηεηαο 

αλάινγεο κε απηέο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Γνκηθφ ζπζηαηηθφ ελφο ζπζηήκαηνο ζεκαζίαο είλαη ην 

ζεκείν. Ζ ινγνηερλία είλαη ζχζηεκα ζεκαζίαο επνκέλσο είλαη ζεκεησηηθφ ζχζηεκα. Βαζίδεηαη ζ' 

έλα πιέγκα δηαθφξσλ επηπέδσλ ην νπνίν ζπλέρεηαη απφ θαλφλεο ζχλζεζεο ηεο δνκήο ηνπ, ε νπνία 

είλαη ζεκεησηηθή θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ζεκεησηηθφ ζχζηεκα ηεο γιψζζαο γηαηί εθθξάδεη ηε 

ζεκαζία κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ. ην ζεκεησηηθφ ζχζηεκα ηεο ινγνηερλίαο ην λφεκα πξνθχπηεη απφ 

ηελ νξγαληθή αιιεινζπλάξηεζε ηεο ζσζζπξηαλήο δηάθξηζεο ησλ ζεκείσλ ζε ζεκαίλνληα θαη 

ζεκαηλφκελα. Σν λφεκα είλαη δειαδή πξντφλ κηαο άξξεθηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κνξθήο (ζεκαίλνλ) 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ (ζεκαηλφκελν), ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηξφπν πνιπζεκηθφ θαη εθιχεη 

ζπγθίλεζε. Γηα ηελ αλάιπζε ελφο πνηεηηθνχ θεηκέλνπ ρξεηάδεηαη ε έξεπλα ηεο δνκήο ηνπ λα θηλεζεί 

ζε δχν άμνλεο ,ηνλ νξηδφληην, δειαδή ηνλ ζπληαγκαηηθφ άμνλα, πνπ  νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηε 

ρσξηθή  νξηδφληηα  αθνινπζία ησλ ζεκείσλ,  θαη ηνλ παξαδεηγκαηηθφ άμνλα, ν νπνίνο νξγαλψλεηαη 

ζχκθσλα κε ηε ζρέζε νκνηφηεηαο ή αληίζεζεο ησλ ζεκείσλ ζην πεδίν ηεο έθθξαζεο ή ηεο 

ζεκαζίαο. Καηά ηε ζπληαγκαηηθή νξγάλσζε  ε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ ιφγνπ γίλεηαη κε βάζε 

ηελ θπξηνιεθηηθή θπξίσο ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, ελψ ζηελ παξαδεηγκαηηθή νξγάλσζε  

πξνηεξαηφηεηα έρεη ε ζπλδεισηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ιέμεσλ. ηνλ παξαδεηγκαηηθφ άμνλα 

δεκηνπξγνχληαη ζεηξέο παξαδεηγκάησλ, δειαδή άιισλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ ζρέζε νκνηφηεηαο, 
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αλαινγίαο, αληίζεζεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ πνηήκαηνο. ηελ παξαδεηγκαηηθή απηή 

ζεηξά κπνξνχλ λα ελαιιάζζνληαη  πνιιά παξαδείγκαηα, αλνίγνληαο ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ ην 

κεραληζκφ ηεο πνηεηηθήο κεηαθνξάο, πνπ δεκηνπξγείηαη,  λα θσηηζηεί θαιχηεξα ην λφεκα ησλ 

ζεκείσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ βέβαηα πξέπεη λα εμεηαζζεί  ε ζεκαζία θαη ζε ζπληαγκαηηθφ επίπεδν, 

γηαηί απηή απνηειεί ζπλάξηεζε  φισλ ησλ ζρέζεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένπλ ηα ζεκεία. Ζ 

αλαιπηηθή πξνζέγγηζε μεθηλάεη κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαδεηγκαηηθψλ ζεηξψλ πνπ θέξνπλ ηνπο 

θψδηθεο ζεκαζίαο, πνπ νξίδνπλ θαη ηηο δνκέο ζεκαζίαο, θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο. Παξαηεξνχκε 

ηηο δεζπφδνπζεο δνκέο εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο πεξηζζφηεηαο.  Πεξηζζφηεηα νλνκάδεηαη ε 

πιεζκνλή νκνεηδψλ ζηνηρείσλ κέζα ζε έλα θείκελν, ε πεξίζζεηα , ε επαλαιεπηηθφηεηα  ζπλαθψλ 

ελλνηψλ ζε επίπεδν ζεκαζίαο. Με νδεγφ ηα θνηλά ζήκαηα  ησλ παξαδεηγκαηηθψλ ζρέζεσλ   

βξίζθνπκε  ηα αληίζηνηρα ηαμήκαηα θαη ηηο ηζνηνπίεο, ε πεξίζζεηα ησλ νπνίσλ παξαπέκπεη ζε 

νκνεηδή ζεκεία πνπ είλαη θνξείο θάπνησλ ζεκαζηψλ. ηελ ππεξεζία ηεο πνηεηηθφηεηαο ηάζζεηαη 

θαη ε αλνηθείσζε ησλ ιέμεσλ, ε νπνία θαηά ηνπο θνξκαιηζηέο ( Chklovsky) απνηειεί κηα ιχηξσζε 

ηεο ιέμεο απφ ηελ ππεξβνιηθή εμνηθείσζε καδί ηεο, ε νπνία ακβιχλεη ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηε 

κνξθή θαη ζπρλά γηα ην ηεηξηκκέλν πεξηερφκελν, θέξλνληάο ηε ζε κηα ζπλάξηεζε ηέηνησλ 

ζεκεηαθψλ ζπζρεηηζκψλ πνπ ηελ παξαδνμνπνηνχλ, ηελ αλαζηαίλνπλ, δσληαλεχνληαο ηελ 

πξνθνξηθή, θαη αθνπζηηθή ηεο ιεηηνπξγία κέζα απφ ηελ έθπιεμε πνπ πξνθαιεί. Μέζα απφ ηελ 

αλνηθείσζε επηηειείηαη έκκεζα θαη κηα θνηλσληθή ιεηηνπξγία αθνχ δεκηνπξγεί λέεο ζρέζεηο 

ζεκαίλνληνο ζεκαηλνκέλνπ πνπ αλαλεψλνπλ θαη αλαηξέπνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλφκαζηε ηα πξάγκαηα θαη ηνλ θφζκν, απνθηά έηζη ην ξφιν ελφο κεραληζκνχ 

ακθηζβήηεζεο ησλ θαηεζηεκέλσλ ηδεψλ. 

     H ζεκαζία ησλ απνθζεγκάησλ ζηεξίδεηαη θαη ζηε αληίζεζε, ηελ νπνία πξνζεγγίδνπκε ζχκθσλα 

κε ηε ζεκαζηνινγηθή ζεσξία ηεο δπαδηθήο αληίζεζεο ηνπ A.J. Greimas   θαηά ηελ νπνία ε αληίζεζε 

απνηειεί ζηνηρεηψδε δνκή ζεκαζηνδφηεζεο ησλ πξαγκάησλ ηεο δσήο . Μέζα απφ ηηο δηαθνξέο 

γίλεηαη αληηιεπηφο ν μερσξηζηφο ραξαθηήξαο ηεο θάζε έλλνηαο. Ζ επαλάιεςή ηνπο δηακνξθψλεη 

κηα πεξίζζεηα ζεκαζηψλ, ηα ηαμήκαηα, κε ηελ επαλάιεςε ησλ νπνίσλ έρνκε ηηο ηζνηνπίεο πνπ 

δείρλνπλ ηε ζεκαζία ησλ ζεκείσλ ζε επίπεδν πξαθηηθφ ή ζεσξεηηθφ, ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ. 

Δπίζεο  ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζα  αμηνπνηήζεη   θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο θαηά ηνλ R. 

Jakobson.
41

, ηελ αλαθνξηθή, ηε ζπγθηλεζηαθή, ηε βνπιεηηθή  ηε θαηηθή, ηε κεηαγισζζηθή ηελ 

                                                             
41 βι. R.Jakobson,  «Linguistique et  poetique»,  ζην βηβιίν ηνπ  Essais de linguistique  generale,  ειι.  

Μηθξ. Άξε Μπεξιή:  «Γισζζνινγία θαη πνηεηηθή»  εθδ..  πείξα  1 (1975):30-67. 
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πνηεηηθή θαη ζπλεηξκηθή. Ζ αλαθνξηθή  ιεηηνπξγία ζπλδέεηαη κε ηελ πξφζιεςε ηνπ ιφγνπ ζε 

επίπεδν θαηαδήισζεο  θαη θπξηνιεμίαο. Ο  ζηφρνο είλαη ε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κε αθξίβεηα  

θαη επηηπρία, π.ρ. «Υηνλίδεη, θάλεη πνιχ θξχν!»  Ζ ζπγθηλεζηαθή  εθθξάδεη κηα νξηζκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ πνκπνχ, πξαγκαηηθή ή πξνζπνηεηή, ζεηηθή ή  αξλεηηθή, π.ρ. «Αρ! 

Αγαπψ ηφζν ην ρσξηφ κνπ.». Ζ βνπιεηηθή ε νπνία πξνζπαζεί λα επηβάιιεη  κηα ελέξγεηα, λα πείζεη. 

Δθθέξεηαη κε πξνζηαθηηθή θαη  θιεηηθή πηψζε, πνπ πξνζηδηάδεη, ζην ιφγν ησλ δηδαρψλ, ζηνλ 

δηθαληθφ θαη ηνλ πνιηηηθφ ιφγν,  π.ρ. «Κφςε κεξηθά πνξηνθάιηα.»  Ζ θαηηθή ε νπνία επηδηψθεη λα 

δηαβεβαηψλεη ζπλερψο  ηελ δσληάληα θαη επηηπρία ηεο επηθνηλσλίαο    κέζα απφ ην ιεθηηθφ κήλπκα, 

π.ρ. «εκπξφο;» (ζην ηειέθσλν),  «έια  βξε, ζψπα!», «εληάμεη ηα ιέκε αχξην, ε;»  Ζ κεηαγισζζηθή 

εθθξάδεη ηε ζρέζε ηνπ κελχκαηνο κε ηνλ θψδηθα, ν ιφγνο αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα ηνλ 

επεμεγήζεη, φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο νξηζκνχο,  ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν θαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

κηαο γιψζζαο κε ηε ρξήζε ηε νξνινγίαο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ, «Πφιεκνο ζεκαίλεη  

ζχγθξνπζε, έλνπιε ζχξξαμε κεηαμχ κεγάισλ νκάδσλ αλζξψπσλ», «Ση ελλνείο;». Ζ πνηεηηθή 

ιεηηνπξγία αληηκεησπίδεη ηε ιέμε φρη ηφζν σο κήλπκα κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία, φζν σο κνξθή, σο 

ήρν  θαη χιε πνπ επηδξά ζηηο αηζζήζεηο, ζην ζπλαίζζεκα, ζηε λφεζε κε ζχλζεηα εξεζίζκαηα 

πξνθαιψληαο επθνξία ζε πνιιά επίπεδα ζηνλ αλαγλψζηε, π.ρ. «Πφξπε αζεκέληα Διέλε». Ζ 

πνηεηηθή ιεηηνπξγία είλαη ε θπξηφηεξε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ  πνηεηηθνχ ιφγνπ. Οη γισζζηθέο 

ιεηηνπξγίεο αλαθέξνληαη ζηελ πξαγκαηνινγηθή δηάζηαζε (ρξήζε απφ ηνπο νκηιεηέο) ηνπ 

γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. ε θάζε εθθψλεκα ζπκκεηέρνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο, 

αλάινγα κε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, κε δηαθνξεηηθή έκθαζε ε θαζεκηά. Ο ιφγνο παίξλεη έηζη 

κηα πνιπζχλζεηε κνξθή (πξνζσδηαθά ζηνηρεία  φπσο νη επηηνληζκνί θηι.) θαη κπνξεί λα εθθξάζεη 

πνιχ πεξηζζφηεξα απ‘ φ,ηη ην πεξηερφκελν κηαο ινγηθήο πξφηαζεο θξίζεσο. πλήζσο ζ‘ έλα 

εθθψλεκα ιφγνπ ζπλππάξρνπλ πάλσ απφ  έλα είδνο γισζζηθήο ιεηηνπξγίαο. Δηδηθά ζηελ πνηεηηθή  

γιψζζα εθείλε πνπ ππεξηζρχεη είλαη ε πνηεηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία πιαηζηψλεηαη θαη απφ άιιεο,  

αιιά απηή  θέξεη ην κεγαιχηεξν βάξνο πνζνηηθά θαη λνεκαηηθά, πξάγκα απαξαίηεην γηα λα 

δηακνξθσζεί ν πνηεηηθφο ιφγνο ν νπνίνο είλαη θαηεμνρήλ ζπγθηλεζηαθφο.  Απηή ηελ αμερψξηζηε 

ελφηεηα κνξθήο  πεξηερνκέλνπ  ζα επηρεηξήζνκε λα αγγίμνκε ερευνητικά ζηνλ απνθζεγκαηηθφ 

ιφγν ηεο ηειεπηαίαο ζπιινγήο ηνπ Διχηε, κέζα απφ ηελ πξννπηηθή ησλ θαλφλσλ ηεο  ζεκεηνινγίαο 

θαη κε δεδνκέλν φηη ε  ινγνηερλία, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ε ζεκεησηηθή, ζπληζηά θνηλσληθφ πξντφλ 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην είδνο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

ζπληεινχληαη κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία.  Δπνκέλσο θαη νη απνθζεγκαηηθέο ξήζεηο  

εθθξάδνπλ  ηελ θνζκναληίιεςε ηνπ πνηεηή, φπσο δηακνξθψζεθε κέζα ζηα ηδηαίηεξα θνηλσληθά θαη 
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πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. ηε ζπλέρεηα δηεξεπλάηαη ην χθνο θαη ηα  κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ, κε έκθαζε ζηελ ηερληθή εθείλσλ πνπ επαλαιακβάλνληαη θαη ε 

ζπλάξηεζή ηνπο κε ηελ πνηεηηθή κπζνινγία ηνπ έξγνπ .Σν χθνο, δειαδή νη ηδηαίηεξεο εθθξαζηηθέο 

επηινγέο ηνπ ζπγγξαθέα, ε ρξήζε ζρεκάησλ ιφγνπ, νη γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο ηνπ επηινγέο, 

εθηφο απφ ηελ αηζζεηηθή ιεηηνπξγία  επηηειεί θαη ζεκαζηνινγηθή ιεηηνπξγία. ηε κνξθνινγηθή 

πεξηγξαθή παξίζηαληαη δνκέο ζηηο νπνίεο εθηφο απφ ηα θαζαξά ζπληαθηηθά ζηνηρεία, εκθαλίδνληαη 

θαη ζηνηρεία κε ζπληαθηηθά φπσο δνκέο ζπκκεηξίαο, δνκέο αληίζεζεο νη νπνίεο αλνίγνπλ ην δξφκν 

απφ ηηο δνκέο επηθάλεηαο ζηηο δνκέο βάζνπο. Ζ  εμέηαζε κνξθήο θαη ζεκαζίαο ζηνλ απνθζεγκαηηθφ 

ιφγν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

      Μπνξεί λα δίλεηαη ε εληχπσζε φηη ζ' απηνχο ηνπο ζηίρνπο απνζρίδεηαη ε ηέρλε απφ ην κήλπκα, 

φηη ε αηζζεηηθή πιεπξά ππνρσξεί γηα λα δνζεί πξνβάδηζκα ζηε ζεκαζία. κσο πξφθεηηαη κφλν γηα 

κηα απαηειή ηδέα θαζψο, φπσο ζα δείμνπκε, ηα απνθζέγκαηα δνκνχληαη ζχκθσλα κε κνξθνινγηθέο 

ηερληθέο πνπ πξνζδίδνπλ αηζζεηηθή αμία θαη ζπλαηξνχλ ηνπο δχν άμνλεο θαηαδεηθλχνληαο ηε 

δπζθνιία κέζα ζ' έλα ειάρηζην ηκήκα ιφγνπ λα επηδεηθλχεηαη ηφζε νκνξθηά θαη ηφζε ζνθία. ε 

κηα ζηηγκή γίλεηαη ην ζαχκα απειεπζεξψλεηαη ε θηινζνθηθή δηάζηαζε ηεο ινγνηερλίαο, ε νπνία 

άιισζηε είλαη δηαπηζησκέλε θαη ζρνιηαζκέλε απφ ηα αξραία ρξφληα απφ ηνλ Αξηζηνηέιε έσο θαη 

ηνπο λεφηεξνπο θηινζφθνπο ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο (Nietzsche, Derrida, Heidegger) θαη ηνπο 

θξηηηθνχο ηεο ινγνηερλίαο. Απηφ είλαη έλα δήηεκα ππφ ζπδήηεζε θαη ζηελ ελ ιφγσ πνηεηηθή 

ζπιινγή, ζηελ νπνία ν ιφγνο θαίλεηαη λα θιεξηάξεη ηε θηινζνθία πην άκεζα απφ φζν 

επηηπγράλεηαη ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν πνπ αλαπηχζζεηαη  ζε άιια πεξίηερλα κνξθηθά κνληέια. Μέλεη 

φκσο λα δηαπηζησζεί κέζα απφ ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ απνθζεγκάησλ πνπ ζα 

επηρεηξήζνπκε. 

  

                           ΜΟΡΥΟΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΦΟΛΙΑΜΟ  

    Έλα θαίξην δήηεκα πνπ απφ λσξίο ζέηεη ε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο είλαη απηφ ηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ.  Ο R. Jacobson ζρνιίαζε ηε ζρέζε 

ηεο πνίεζεο κε ηε γξακκαηηθή κ‘ έλα δηπιφ ινγνπαίγλην: «ε πνίεζε ηεο γξακκαηηθήο» θαη «ε 

γξακκαηηθή ηεο πνίεζεο», δειψλνληαο έκκεζα ην ξφιν ηεο   γξακκαηηθήο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο θαη επνκέλσο ηελ χπαξμε πνηεηηθφηεηαο ζηε γξακκαηηθή. 
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Υάξε ζην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο λα κεηαπιάζεηαη εχθνια, δίλνληαο ζπλερψο λέεο 

θφξκεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο μεδηπιψλνληαη λέεο ιεηηνπξγίεο,  ε αλαθνξηθή, ε ζπγθηλεζηαθή, ε 

βνπιεηηθή, ε θαηηθή, ε κεηαγισζζηθή, βξίζθεη ηξφπν λα κνξθνπνηεζεί ζε πνηεηηθφ ιφγν φηαλ κέζα 

ζε απηφλ δεζπφδεη ε εθθξαζηηθή θφξκα σο απηαμία πνπ ππεξβαίλεη ηελ  επηθνηλσληαθή πξφζεζε. 

Καηά ηνλ Jacobson
42

  ν ξφινο ηεο πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη λα πξνβάιιεη ηελ αξρή ηεο 

αληηζηνηρίαο απφ ηνλ παξαδεηγκαηηθφ ζηνλ ζπληαγκαηηθφ άμνλα, δίλνληαο έλα πξνβάδηζκα  ζην 

ξφιν ηεο θφξκαο. Αλαδεηψληαο θαηά πφζν ε πνίεζε ζηεξίδεηαη ζην πλεχκα κηαο γιψζζαο «κέζα 

ζηα πξάγκαηα» σο κέζν έθθξαζεο ηεο βησκέλεο ή ελ δπλάκεη λα βησζεί  πξαγκαηηθφηεηαο, θαη 

θαηά πφζν ε κνξθνζπληαθηηθή ηππνινγία ησλ απνθζεγκάησλ ζπλδέεηαη κε θάπνην αηζζεηηθφ ή 

ζεκαζηαθφ απνηέιεζκα, ρξεηάδεηαη λα παξαηεξήζνκε ηα δνκηθά εμσηεξηθά δηαθξηηηθά ζηνηρεία 

ησλ απνθζεγκαηηθψλ ξήζεσλ ζηε  ζπιινγή  Δθ ηνπ Πιεζίνλ  (1998). 

        Με κηα πξψηε εμέηαζε παξαηεξείηαη φηη νη ξήζεηο απηέο πνπ ζπλαληάκε θαη ζην ππφινηπν 

έξγν ηνπ Διχηε παξνπζηάδνπλ ηα εμήο γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 α)  Ζ ειιεηπηηθφηεηα, κία γισζζηθή δηαδηθαζία πςειήο ηέρλεο ζπληζηά ην γλψξηζκα ηνπ 

απνθζεγκαηηθνχ ιφγνπ, θαηά ηελ νπνία ιίγεο επηιεγκέλεο θαη  θαινδπγηαζκέλεο  ιέμεηο 

επηζηξαηεχνληαη λα ζεθψζνπλ έλα μερσξηζηφ ζε ζεκαζία θνξηίν. π.ρ  

                           Γηαηί θαη ν έξσο κηα ζαπκαηνπξγία είλαη.  

                          Πην θνληφο  απ‘ ηε ιχπε ηνπ ν άλζξσπνο. 

Δδψ ν έξσο  ηαπηίδεηαη κε ην ζαχκα  γηα λα ππνδεισζεί ε αλαγελλεηηθή ηνπ δχλακε, ελψ ν 

άλζξσπνο ζπλδέεηαη κε ηελ  ηδηφηεηα  ηνπ ρακεινχ  χςνπο, γηα λα θαλεί ε αδπλακία ηνπ, ζπρλά, λα 

αμηνπνηεί ηνλ ςπρηθφ πφλν θαη λα ηνλ κεηαηξέπεη ζε δχλακε δεκηνπξγίαο.  

     Με ιίγα ιφγηα απνδίδνληαη κεγάια λνήκαηα απειεπζεξψλνληαο ζπρλά κία  πνιπζεκία πνπ 

αγγίδεη πνιιά επίπεδα ηεο δσήο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ καο θφζκνπ  έρνληαο πάληα βάζε ηελ εκπεηξία 

ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ.  

                      Σξψγε ηελ πξφνδν θαη κε ηε θινχδα θαη κε ηα θνπθνχηζηα ηεο.  

    Ζ  «πξφνδνο»  εδψ αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα θξνχην, ππνλνείηαη ψξηκν θαη ιαρηαξηζηφ  ην νπνίν 

ν πνηεηήο παξαθηλεί  λα ην θάκε  φπσο είλαη , κε ηε θινχδα  θαη κε ην θνπθνχηζη. χκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο αλαινγίαο ε πξφνδνο κηα έλλνηα πνιηηηζκηθήο θαηεγνξίαο  εμηζψλεηαη κε ην θξνχην,  

ζηνηρείν θπζηθήο θαηεγνξίαο. Δπνκέλσο φ,ηη είλαη ην θξνχην ζηε θχζε, είλαη ε πξφνδνο γηα ηνλ 

αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Οη θπζηθέο αμίεο πξνζδηνξίδνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ,ν πνιηηηζκφο δηέπεηαη 

                                                             
42 φ.π. ( Jakobson 1963:213-220). 
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απφ λφκνπο αλάινγνπο κε απηνχο πνπ δηέπνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα. Σν κέζν ζχιιεςήο ηνπο είλαη 

νη αηζζήζεηο πνπ ππνδειψλνληαη  κε ην ξήκα  «ηξψγε» ην νπνίν θηλεηνπνηεί ηε γεχζε, πξνζθέξεη 

γεπζηηθή απφιαπζε θαη ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηεο πείλαο, ιεηηνπξγία απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηβίσζε. Αλάινγα ε πξφνδνο, κε ηελ έλλνηα ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο ησλ κέζσλ θαη ησλ ζθνπψλ,  

απνηειεί ηελ ηξνθή ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αλζξψπνπ ν νπνίνο  γηα ηελ πλεπκαηηθή  θαη εζηθή ηνπ 

επηβίσζε ρξεηάδεηαη ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ πξφνδνο είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη απφ ηνλ 

άλζξσπν γηα ηνλ άλζξσπν,  είλαη  απηή  πνπ ζα ηνπ ραξίζεη  ηηο  ζπλζήθεο γηα κηα δσή πιήξε.   

 β) Έληνλν είλαη ην παξαδνμνινγηθφ ζηνηρείν φπσο θαη ην κεηαθνξηθφ ην νπνίν ζπκπιέθεηαη κε ην 

θαληαζηηθφ. Ο ιφγνο δελ θπιάεη ζηνλ άμνλα ηεο θνηλήο ινγηθήο θαη ηεο θπξηνιεθηηθήο αλαθνξηθήο 

γιψζζαο, αιιά ζηεξίδεηαη ζην φλεηξν, ηε θαληαζία θαη ην ζπλαίζζεκα. Οη λνεκαηηθνί θψδηθεο 

είλαη θξπκκέλνη θαη απνθαιχπηνληαη κε ηελ επαλάιεςε ησλ ίδησλ εηθφλσλ, κεηαθνξηθψλ 

ζρεκάησλ, ζεκαζηαθψλ ζπλδπαζκψλ.  

 

       Οπξαλφο εηνηκφγελνο 

       Θάιαζζα εηνηκφγελε 

       Ο Ηνχιηνο κε ην θσηεηλφ πνπθάκηζν 

       Ζ  γηαγηά  ειηά 

  

γ) Δπίζεο ζε πθνινγηθφ επίπεδν  παξαηεξνχληαη ζηνηρεία γλψξηκα απφ ηελ επξχηεξε πνίεζε ηνπ 

Διχηε φπσο ε ρξήζε ζρεκάησλ ιφγνπ θσλεκαηηθψλ, γισζζηθψλ, ινγηθψλ, ν παξαιιειηζκφο, ε 

επαλάιεςε θζνγγηθψλ εηπκνινγηθψλ ή θαη δνκηθψλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ ζηνηρείσλ  ηεο 

γιψζζαο- παξερήζεηο, κεησλπκίεο, αλαδηπιψζεηο, φπσο 

 γηα παξάδεηγκα: 

     Καη λ' αζαλαηίδεη  θαη λα ζαλαηψλεη γίλεηαη ε λεφηεηα  

     Θ' αθνινπζήζνπλ γαίεο κε γηαινχ γηαζεκηά  θαη αιινχ ηξίηξνρα.  

     Κάλε άικα πην γξήγνξν απφ ηε θζνξά. 

 

 δ) Έλα ηειεπηαίν ζε ζπρλφηεηα  ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε κεηαγισζζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα πνιιψλ 

απνθζεγκάησλ θαζψο γίλεηαη ρξήζε γισζζηθψλ (π.ρ. γξακκαηηθψλ θ.ά.) φξσλ σο πνηεηηθνχ 

πιηθνχ. Π.ρ. 

    Σα νξζνγξαθηθά ιάζε ζηε γεχζε ηα δηνξζψλεηο κε ιίγν πεηξαδάθη άκπσηεο θαη πνιχ λεξφ ηεο   

ινπίδαο. 
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   Καη ζηνλ ελεζηψηα ηνπ αξέζεη λα μελνπιαγηάδεη ν έξσηαο θαη ζηνλ παξαθείκελν. 

 

     Δξρφκελνη ζην Δθ ηνπ Πιεζίνλ  κπνξνχκε λα αλαθέξνκε φηη ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ 

δηεμήγακε βξήθακε 187 απνθζέγκαηα. Οη πνηεηηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη, ε 

κηθξφηεξε ζε κηζφ ζηίρν (Μάξγαξνλ χδσξ) θαη ε κεγαιχηεξε ζε 18 ζηίρνπο (ζ. 36),  είλαη ζπλνιηθά 

195. Σν ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο επηθεληξψλεηαη ζηηο πην νιηγφζηηρεο απ‘ απηέο, ζ‘ απηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απνθζεγκαηηθφ ραξαθηήξα, βέβαηα φρη κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ πνπ ίζσο 

πεξηνξίδεη ην απφθζεγκα ζε δπν ή ην πνιχ ηξεηο ζηίρνπο. Ζ εμέηαζε πεξηιακβάλεη ελφηεηεο  πνπ 

απνηεινχληαη απφ έλα κέρξη θαη επηά ζηίρνπο. Έηζη απφ ην ζχλνιν αθαηξέζεθαλ 8 νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ  πάλσ απφ 7 ζηίρνπο θαη κειεηήζεθαλ νη 187 απνθζεγκαηηθέο πνηεηηθέο ελφηεηεο. 

Δπίζεο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε νη 10 εθηελέζηεξεο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο έθηαζεο κηαο 

πεξίπνπ ζειίδαο έσο θαη δπφκηζε νη νπνίεο δηαθφπηνπλ ηε ξνή ησλ ππφινηπσλ κηθξψλ ελνηήησλ 

αλά δηαζηήκαηα. Ζ ζπιινγή αλνίγεη κε έλα πνίεκα 6 ζηίρσλ θαη θιείλεη κε έλα άιιν επηά ζηίρσλ. 

 Ζ έξεπλα ηεο πνηεηηθήο αξρηηεθηνληθήο ησλ ζπληαθηηθψλ θαη γξακκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ιφγνπ ζηα απνθζέγκαηα ηεο ηειεπηαίαο ζπιινγήο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

Α. Κχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο. Σα είδε ε πνζνηηθή αλαινγία ηνπο, θαη ζεκαζηνινγηθή 

εθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Β. Ζ δνκή ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ ζπληαθηηθψλ πεξηφδσλ. Ρεκαηηθέο, νλνκαηηθέο θαη κεηνρηθέο 

πξνηάζεηο. Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ ηχπσλ θαηά είδε θαη εμαγσγή 

παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ηδηνηππίεο θαη ηηο εθθξαζηηθέο επηινγέο ηνπ πνηεηή κε βάζε ηνπο 

ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη λα επηηειέζεη κέζσ απηψλ ησλ ξήζεσλ πνπ θέξνπλ έλα μερσξηζηφ εηδηθφ 

βάξνο ιφγσ ηνπ ρξφλνπ ζηνλ νπνίν γξάθνληαη, ηελ ψξηκε πηα ειηθία ηεο δσήο ηνπ θαη κε δεδνκέλν 

φηη έρεη δψζεη ήδε έλα έξγν πνηθηιφηξνπν ζηελ έθθξαζε ζηα λνήκαηα έξγν, θαη θπξίσο έξγν ζην 

νπνίν ε πνηεηηθή ηέρλε θηάλεη ζε θνξπθαίεο, αλππέξβιεηεο ζηηγκέο ησλ δνκψλ επηθάλεηαο κέζσ 

ησλ νπνίσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ ζηνηρεία απφ ηηο δνκέο βάζνπο, φπσο νη ηδέεο ηνπ 

πνηεηή. Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα ζεκεηνινγηθήο  αλάιπζεο. 

         ΚΤΡΙΔ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΔ ΠΡΟΣΑΔΙ   

     Μειεηψληαο ηηο κηθξέο πνηεηηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ ηε κνξθή πεδνχ ιφγνπ παξαηεξνχκε 

φηη: Σα «απνθζέγκαηα» πνπ ζα κειεηήζνπκε (187) πεξηέρνπλ 523 πξνηάζεηο θχξηεο θαη 

δεπηεξεχνπζεο . Απ‘ απηέο νη θχξηεο είλαη  ξεκαηηθέο θαη νλνκαηηθέο 517 θαη νη δεπηεξεχνπζεο 
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192. Δπηθξαηνχλ νη θαηαθαηηθέο πξνηάζεηο ελψ νη αξλεηηθέο θηάλνπλ ηηο 42. επίζεο νη 

επηθσλεκαηηθέο είλαη 9 ελψ νη επζείεο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο απνπζηάδνπλ εληειψο. Γηα ηελ 

αθξίβεηα ππάξρνπλ κφλν 4 επζείεο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο ζε κηα απφ ηηο παξαιεηπφκελεο 

πνηεηηθέο ελφηεηεο, θαη ελλέα δεπηεξεχνπζεο πιάγηεο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο κέζα ζηα ππφ 

εμέηαζε απνθζέγκαηα. Ο επηθσλεκαηηθφο θαη ν εξσηεκαηηθφο ιφγνο θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ξεηνξηθνχ θαη ηνπ ζεαηξηθνχ χθνπο. Δηδηθά νη πιάγηεο εξσηεκαηηθέο εθθξάδνπλ έλα 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ ηίζεηαη ζηνλ αλαγλψζηε γηα λα ζθεθηεί θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη ζα θέξδηδε 

ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, ή πφζν ζεκαληηθφ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηεο δσήο. Σα είδε 

απηψλ ησλ πξνηάζεσλ δειψλνπλ ην ςπρηθφ πάζνο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ην νπνίν ζην είδνο 

απηφ είλαη πεξηνξηζκέλν αιιά ππαξθηφ. 

    Οη δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο είλαη ιίγν πεξηζζφηεξεο απφ ην κηζφ αξηζκφ ησλ θχξησλ πξάγκα 

αλακελφκελν ζηελ πνίεζε, φπνπ ν ιφγνο είλαη γεληθά απινχζηεξνο απφ ηνλ πεδφ, πην άκεζνο, κε 

ξπζκφ θαη ζπληνκία, ζηνηρεία πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ρξήζε ησλ εμαξηεκέλσλ πξνηάζεσλ. ΄Δηζη ε 

ππνηαθηηθή ζχλδεζε είλαη ρακειή αλ θαη αμηνζεκείσηε, κε ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ εθθνξά ζεκαζίαο. 

     Ο πνηεηήο πξνηηκά ηελ παξαηαθηηθή ζχλδεζε κέζα απφ ηελ νπνία ηα λνήκαηα ηνλίδνληαη 

ηζφηηκα, ρσξίο ην έλα λα ππνηάζζεηαη ζην άιιν θη έηζη πξνβάιιεηαη πην δσεξά θαη άκεζα γηα λα ην 

πξνζιάβεη επθνιφηεξα ν πνηεηήο κέζα απφ ηνλ πνιπζεκηθφ  πνηεηηθφ ιφγν. Δπίζεο ε αλάδεημε ησλ 

ινγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ππνρσξνχλ θαη πξνβάιινληαη νη ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο 

δηακνξθψλνληαο καδί κε θάπνηα άιια ζηνηρεία κνξθήο ζπλαηζζεκαηηθφ χθνο ην νπνίν είλαη έληνλν 

ζηα απνθζέγκαηα θαη ην νπνίν ηαηξηάδεη ζηε ιατθή πνίεζε θαη δηήγεζε φπσο θαη ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν. Έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ην χθνο απηφ είλαη ε πξνηίκεζε απφ ηνλ πνηεηή 

ζπγθεθξηκέλσλ θπξίσο εηδψλ δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ φπσο είλαη νη αλαθνξηθέο 

πξνζδηνξηζηηθέο 57, νη βνπιεηηθέο 48, νη ππνζεηηθέο 25, νη παξαβνιηθέο 12, νη πιάγηεο 

εξσηεκαηηθέο (9),  νη ηειηθέο (8)  θαη νη ρξνληθέο (12). Αθνινπζνχλ ζε πνιχ κηθξφηεξε αλαινγία νη 

αηηηνινγηθέο (7),  νη ζπκπεξαζκαηηθέο (6), νη εηδηθέο (4),  νη ελδνηαζηηθέο (2), νη ελαληησκαηηθέο (2), 

νη παξαρσξεηηθέο (1). Φαίλεηαη θαζαξά φηη νη πξνηάζεηο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εθθξάδνπλ 

αληηθεηκεληθέο ζρέζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. Οη αλαθνξηθέο, πνπ θαηά θαλφλα 

πξνζδηνξίδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξαγκάησλ, νη βνπιεηηθέο καδί κε ηηο ηειηθέο 

εθθξάδνπλ ηε βνχιεζε, ηελ επηζπκία ή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, νη ηειηθέο δίλνπλ ην ζθνπφ, ζέηνπλ ζηφρν θαη νξίδνπλ έλα πξφγξακκα 

δξάζεο. Οη ππνζεηηθέο ππνβάιινπλ ην λνπ ζε αθαηξεηηθή ζθέςε, ζε ινγηθή επεμεξγαζία γηα λα 
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ζθεθηεί ηελ πξνυπφζεζε κε ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα ζπληαρζεί γηα λα επέιζεη ζηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Έπεηηα νη ρξνληθέο πξνζδηνξίδνπλ ην ρξφλν, ηνπνζεηνχλ ην 

γεγνλφο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Άιιεο πξνηάζεηο κε πεξηζζφηεξν 

ινγηθφ ραξαθηήξα θαιχπηνπλ έλα πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ή θάπνηεο απνπζηάδνπλ εληειψο, φπσο νη 

ελδνηαζηηθέο, νη εηδηθέο πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ζε φ,ηη αθνξά ην ζπλδπαζκφ ζηε ρξήζε θχξησλ θαη 

δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ, απηφο ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ελφο ζπλαηζζεκαηηθνχ χθνπο, πνπ 

αθνινπζεί ηνλ ςπρνινγηθφ ξπζκφ θαη επηδηψθεη ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ παξαζηαηηθφηεηα. 

Η ΓΟΜΗ
43

 ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 

       Οη πξνηάζεηο κε θξηηήξην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη κέζα ζ‘ απηέο νη θχξηνη θαη νη 

ππφινηπνη φξνη γχξσ απφ απηνχο, θαη πνηα είλαη ε δηάηαμε ηνπο κέζα ζηελ πξφηαζε κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε ξεκαηηθέο θαη νλνκαηηθέο  θαη κεηνρηθέο. Ρεκαηηθέο νλνκάδνληαη νη πξνηάζεηο πνπ 

έρνπλ σο βαζηθφηεξν φξν ην ξήκα γχξσ απφ ην νπνίν νξγαλψλνληαη νη ππφινηπνη φξνη ηεο 

πξφηαζεο. Ζ ξεκαηηθή έθθξαζε είλαη ε ζπλεζέζηεξε αθνχ ζπγθεληξψλεη φιν ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ δειψλεη ηελ ελέξγεηα θαη ην ςπρηθφ πάζνο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ελ 

κέξεη ηεο ελέξγεηαο. ην  Δθ ηνπ πιεζίνλ νη ξεκαηηθέο πξνηάζεηο είλαη 460, ζηνηρείν θπζηθφ γηα ηελ 

πνηεηηθή γιψζζα. 

   Ολνκαηηθέο είλαη νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο παξαιείπεηαη ην ξήκα, ελλνείηαη εχθνια ή δελ είλαη 

απαξαίηεην γηα ην λφεκα. Σν λνεκαηηθφ βάξνο ζε θάζε πξφηαζε πέθηεη ζε έλαλ απφ ηνπο άιινπο 

φξνπο, ην ππνθείκελν, ην αληηθείκελν, ην θαηεγνξνχκελν, γχξσ απφ ην νπνίν νξγαλψλνληαη νη 

ππφινηπνη φξνη. ηηο πξνηάζεηο απηέο ην λφεκα είλαη πην νπδέηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ξεκαηηθέο, πην 

απξφζσπν, πην ζηαηηθφ, γη απηφ σο είδνο ιφγνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζε επηζηεκνληθά 

θείκελα. Ζ ρξήζε ηνπ ζηε ινγνηερλία έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαζψο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ξεκαηηθφ 

ιφγν δεκηνπξγεί αληίζεζε θαη ελδηαθέξνλ. ηε ζπιινγή ηνπ Διχηε ηα απνθζέγκαηα έρνπλ 69 

νλνκαηηθέο πξνηάζεηο, αλαινγία ζρεηηθά ζεκαληηθή ε νπνία επεξεάδεη ην χθνο ησλ απνθζεγκάησλ. 

                                                             
43 Η ϋρευνα ςτηρύζεται ςτο μοντϋλο μελϋτησ του ύφουσ που ειςόγαγε με τη διατριβό του ο Ερατοςθϋνησ Γ. 

Καψωμϋνοσ Η ποίηςη του Σεφἐρη και η λειτουργία του ύφουσ του  (Υιλοςοφικό χολό Αριςτοτελεύου 

Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ, 1978)  και ςυμπλόρωςε η Ελπινύκη Νικολουδϊκη ςτη δικό τησ διατριβό Τα 

δεδομένα του λεξιλογίου και τησ ςύνταξησ ωσ ςτοιχεία του ύφουσ ςτην ποίηςη του Δ.Ι. Αντωνίου (Υιλοςοφικό 

χολό Ιωαννύνων 1988). τισ διατριβϋσ αυτϋσ εξετϊζεται η ςχϋςη η δομό τησ ϋκφραςησ ςε ςχϋςη με τη διϊθεςη 

του εκφωνητό του λόγου και την εκφορϊ του νοόματοσ, ςυνδυϊζουν δε αρχϋσ και μϋθοδο του Σζϊρτζανου 

(Νεοελληνική Σύνταξισ) με προςεγγύςεισ  του ύφουσ  που προϋρχονται από τη θεωρύα τησ ςτατιςτικήσ 

υφολογίασ, τησ λειτουργικήσ ςύνταξησ και τησ δομόσ του νοόματοσ. 
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     Έλα ηξίην είδνο πξνηάζεσλ είλαη νη κεηνρηθέο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ξήκα, αιιά κηα κεηνρή 

πνπ θξαηάεη ην θχξην βάξνο ηνπ λνήκαηνο θαη έρεη ηα ζπκπιεξψκαηά ηεο φπσο θαη έλα ξήκα. ην 

Δθ ηνπ πιεζίνλ ππάξρνπλ 6 κεηνρηθέο πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο νη 5 ηζνδπλακνχλ κε θχξηεο 

πξνηάζεηο αλεμάξηεηεο θαη ζπληεινχλ ζηελ πχθλσζε ηνπ ιφγνπ εθεί φπνπ ηελ ρξεηάδεηαη ν 

πνηεηήο. 

Ι. Ρημαηικέρ πποηάζειρ 

     πσο είπακε νη ξεκαηηθέο πξνηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ ξήκαηνο κέζα 

ζηελ πξφηαζε θαη αλάινγα κε ηελ νξγάλσζε ησλ ππφινηπσλ φξσλ γχξσ απφ ην ξήκα κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ: 

α. ζε θχξηεο πξνηάζεηο απιέο ή ειιεηπηηθέο 

β. ζε θχξηεο πξνηάζεηο επαπμεκέλεο ή ζχλζεηεο 

γ. ζε αλεμάξηεηεο πξνηάζεηο πνπ παίξλνπλ σο ζπκπιήξσκα ηνπ νλφκαηφο ηνπο κηα ή πεξηζζφηεξεο 

δεπηεξεχνπζεο. 

     Απφ απηέο ζηελ πξψηε θαηεγνξία νη απιέο είλαη18 απφ ηηο νπνίεο νη 13 είλαη θχξηεο πξνηάζεηο 

πνπ δελ έρνπλ ζπκπιήξσκα δεπηεξεχνπζα πξφηαζε θαη νη 5 αλήθνπλ ζηηο ―κεηθηέο‖, κεηέρνπλ 

δειαδή ζηνλ ππνηαγκέλν ιφγν. Οη ειιεηπηηθέο είλαη 41 απφ ηηο νπνίεο νη 12 είλαη αλεμάξηεηεο θαη 

νη 28 είλαη ―κεηθηέο‖ κε ζπκπιήξσκα δεπηεξεχνπζα πξφηαζε. Απφ ηηο επαπμεκέλεο πνπ είλαη 168, 

νη 106 είλαη αλεμάξηεηεο θαη νη 62 αλήθνπλ ζε επξχηεξεο πεξηφδνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζπκπιήξσκα δεπηεξεχνπζαο. Οη ζχλζεηεο είλαη 9 απφ ηηο νπνίεο 1 αλήθεη ζε ―κεηθηή‖ πεξίνδν. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ αλεμάξηεησλ ξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ (256) νη 140 

είλαη ξεκαηηθέο πξνηάζεηο εληειψο αλεμάξηεηεο θαη ―ειεχζεξεο‖ πνπ δελ κεηέρνπλ ζηνλ 

ππνηαγκέλν ιφγν. Οη ππφινηπεο (116) καδί κε ηηο δεπηεξεχνπζεο (192) αλήθνπλ ζηηο ―κεηθηέο‖ ζηηο 

νπνίεο αλήθνπλ θαη κεξηθέο νλνκαηηθέο (13). Απηφ ην ζηνηρείν είλαη ζεκαληηθφ γηα ην χθνο πνπ 

πξνζδίδεη ν πνηεηήο ζηηο απνθζεγκαηηθέο ελφηεηεο ζηηο νπνίεο ν ειεχζεξνο αλεμάξηεηνο ξεκαηηθφο 

ιφγνο ελαιιάζζεηαη  ηζνδχλακα κε ην κεηθηφ, δεκηνπξγψληαο κηα επάιιειε εθδνρή απινχζηεξνπ 

θαη πην ζχλζεηνπ ιφγνπ, θαζηζηψληαο ηελ γεληθφηεξε έθθξαζε ηδηαίηεξα δξαζηηθή. 

     Αο δνχκε απφ πην θνληά κεξηθνχο ηχπνπο απιψλ θαη ειιεηπηηθψλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο 

απνηεινχλ πην απηνδχλακν κέξνο ηνπ ιφγνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπληνκία. πσο θαίλεηαη δελ 

θαηαιακβάλνπλ πνιχ κηθξφ κέξνο: 
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Α. Απλέρ πποηάζειρ 

α.  Πιήξεο ηχπνο: είλαη πνιχ αξαηή ρξήζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ΤξΑ θαη ΤξΚ 

 π.ρ.    Αο θηιεί ην θχκα   (ζ.32) 

                  Ζ θαηαηγίδα είλαη ε θχζηο     (ζ.42) 

          Φνξβάδεο ζέιεη ην θξηζάξη    (ζ.48) 

          Σν πείζκα είλαη πγεία            (ζ.70) 

          Απηφ έρεη ζεκαζία        (ζ. 73) 

          Θέιεη ηνπθέθη ν ρξφλνο     (ζ.57) 

          εκνί νιίγνλ δέδνηαη        (ζ.56) 

Β.Δλλειπηικέρ πποηάζειρ: 

Οη κνλνιεθηηθέο πνπ απνηεινχληαη απφ έλα ξήκα αληηζηνηρνχλ ζ‘ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζηελ 

θαηεγνξία ηνπο. Σν ππνθείκελν είηε ελλνείηαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα, είηε δειψλεηαη απφ ηελ 

θαηάιεμε φηαλ ην ξήκα βξίζθεηαη ζην α΄ εληθφ ή α΄ πιεζπληηθφ ή β΄ εληθφ πξφζσπν. 

π.ρ.                                                              Κνίηα (λα) :κεηθηή     (ζ.43)                                                              

Αο γίλεη              (ζ.28) 

ή  πλίγεζαη        (ζ. 54)                                            αξθεί   (λα)               (ζ.14) 

ρξεηάδεηαη         (ζ.74)                                             δελ  πξφθεηηαη λα      (ζ22). 

δελ ζα κπνξέζεηο      (ζ.50)                                     Μελ αλεζπρείο          (ζ. 14) 

Παξαιιαγή ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη νη πξνηάζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ ξήκα κε ππνθείκελν ή 

αληηθείκελν, νη νπνίεο είλαη επίζεο πάξα πνιχ ιίγεο. 

π.ρ      εθείλεο δε ζαιεχνπλ     (ζ. 22)                                   είδα ηα βνπλά     (ζ.48) 

          Μελ αθνχηε ηνλ Άξκζηξνγθ    (ζ. 22) 

  Σηο θινηζάο    (ζ.22)                                                  Γψζηε κνπ (λα)    (ζ.71) 

Πνιχ ζπάληεο (4) θνξέο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ην αληηθείκελν πξνεγείηαη απφ ην ξήκα καδί κε 

κηα επαλαιεπηηθή αλησλπκία αλάκεζα ζην νπζηαζηηθφ, ην αληηθείκελν θαη ην ξήκα. 

π.ρ  Σνλ θνξπδαιιφ ηνλ αθνχο      (ζ. 62) 

 Σελ έκπλεπζε ηε βξίζθεηο      (ζ. 62) 
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 Σελ άλνημε ηε θηηάρλεηο         ( ζ. 54) 

Οη ειιεηπηηθέο κεηθηέο είλαη θάπσο πεξηζζφηεξεο 

π.ρ  Μάζε  λ‘ αγνξάδεηο πάληνηε απφ ηελ ίδηα-    (ζ.49) 

  ή παο  λα παίμεηο                              (ζ.54) 

         ρξεηάδεηαη θαη λα ληξέπνληαη κεξηθέο ζπκπηψζεηο.       (ζ.74) 

       Ζ δηάηαμε ησλ φξσλ ζε κηα πξφηαζε εμαξηάηαη απφ ην χθνο πνπ ν γξάθσλ ζέιεη λα δψζεη ζην 

θείκελφ ηνπ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ είλαη πνιιέο, νη δπν ζπλεζέζηεξεο εθδνρέο είλαη 

πξψηνλ ε ζεηξά ησλ φξσλ λα αθνινπζεί κηα θπζηθή θαη ηππηθή πνξεία ε νπνία απνδίδεη έλα απαζέο 

χθνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζ‘ έλα επηζηεκνληθφ θείκελν. Γεχηεξνλ ε ζεηξά ησλ φξσλ λα ππεξεηεί 

ηηο ζπλεηξκηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο απνδίδνληαο έηζη έλα χθνο ζπλαηζζεκαηηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ινγνηερλία. Γεληθφηεξα ε δηάηαμε ησλ φξσλ κηαο πξφηαζεο εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο άιινπο παξάγνληεο φπσο ην αλ ε πξφηαζε είλαη εξσηεκαηηθή ή αξλεηηθή, ην αλ ε 

πξφηαζε είλαη θξίζεσο, επηζπκίαο, επηθσλεκαηηθή, απφ ην αλ νη φξνη πνπ θπξηαξρνχλ κέζα ζηελ 

πξφηαζε είλαη νπζηαζηηθά ή αλησλπκίεο θαη απφ ηε δηάζεζε θαη ηνπο θαηψηεξνπο ζθνπνχο ηνπ 

γξάθνληνο. Σα πιαίζηα ινηπφλ νξγάλσζεο ηνπ ιφγνπ δελ είλαη πνιχ απζηεξά. Δχζηνρα ηα 

πξνζδηφξηζε θαη ηα δηέθξηλε ν R. Jakobson νξίδνληαο έμη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηε γιψζζα. (βι 

), ηελ αλαθνξηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ηε βνπιεηηθή, ηε θαηηθή, ηε κεηαγισζζηθή θαη ηελ πνηεηηθή. 

     Έλαο άιινο ηξφπνο λα εθηηκήζνπκε ηε δηάηαμε ησλ φξσλ εηδηθά ζηηο απιέο πξνηάζεηο θξίζεσο 

είλαη ε εθαξκνγή δχν βαζηθψλ δηαθνξεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δπν δηαθνξεηηθά είδε 

χθνπο. Έηζη νη ηχπνη ΤξΚ | ΤξΑ | Τξ | ΡΑ | ΡΚ| εθθξάδνπλ ηνλ ηππηθφ ινγηθφ ιφγν αξθεί ην 

ζπκπιήξσκα ηνπ ξήκαηνο (Τ, Α) λα κελ είλαη εγθιηηηθφο ηχπνο ηεο πξνζσπηθήο ή επαλαιεπηηθήο 

αλησλπκίαο. Αληίζεηα νη ηχπνη 

ΡΤ | ΡΚΤ | ΚΡΤ | ΑΡ | ΑΡΤ | ΤΑΡ | ΡΤΑ | 

εθθξάδνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ χθνο. 

     ηελ πξψηε πεξίπησζε νη φξνη ηεο πξφηαζεο αθνινπζνχλ ξπζκφ αλαβαηηθφ ν νπνίνο ηνπνζεηεί 

ηνλ θχξην φξν θαη έλλνηα ηεο πξφηαζεο δειαδή ην ξήκα πξνο ην ηέινο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε νη 

ελλνηνινγηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέιεη λα ζέζεη ν ζπγγξαθέαο ή ν νκηιψλ είλαη δηαθνξεηηθέο 

θαζψο ην ξήκα, ην ςπρνινγηθφ ππνθείκελν ην ηνπνζεηεί ζηελ αξρή θαη αθνινπζνχλ νη 

δεπηεξεχνληεο φξνη ζε έλα θαηαβαηηθφ ξπζκφ. Βέβαηα θαη απηνί νη γεληθνί ηχπνη δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα ηελ πνηφηεηα ηεο πξφηαζεο. 
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     Σνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηφλν εληζρχνπλ επίζεο νη εξσηεκαηηθέο επζείεο θαη πιάγηεο πξνηάζεηο, 

εηδηθά νη απιέο ή ειιεηπηηθέο θαη ιηγφηεξν νη επαπμεκέλεο, νη αξλεηηθέο, θαη φζεο εθθέξνληαη κε 

πξνζηαθηηθή θαη νη επηθσλεκαηηθέο πξνηάζεηο. ηα απνθζέγκαηα νη ηξεηο απηέο εθθνξέο έρνπλ 

ζρεηηθά ζεκαληηθή παξνπζία. Ο πνιχ κηθξφο αξηζκφο απιψλ πξνηάζεσλ είλαη ινγηθφο αθνχ εδψ 

δελ έρνκε λα θάλνκε κε πνίεζε κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηνπ φξνπ αιιά κε ξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ 

πεξηζζφηεξν ην χθνο ηνπ πεδνχ ιφγνπ. Δηδηθφηεξα νη αξλεηηθέο πξνηάζεηο ζε φια ηα ππφ εμέηαζε 

απνθζέγκαηα είλαη 42. 

π.ρ  Γελ ζνπ ρξεηάδεηαη αίμπεξ  (ζ.28) 

 Γελ ήξζε ε ψξα αθφκε                   ( ζ.37) 

 Καλείο δελ κπνξεί λα θαληαζηεί      (ζ.43) 

 Ο λνπο πνηέ                             (ζ.54) 

 Ζ πέηξα δε δεηά                     (ζ.55) 

 Ζ αζρήκηα δελ αθνξά ηελ φξαζε      (ζ.60) 

 Γελ ζα ζνπ κείλεη κήηε Άηλζηάηλ κήηε Άγηνο Υαξάιακπνο      (ζ.71) 

Οη πξνηάζεηο πνπ εθθέξνληαη κε πξνζηαθηηθή  18. 

π.ρ Κνίηα λα θφβεηο θάζε ηφζν ...( ζ. 43) 

 Σξάβα κφλνο ζνπ ν ίδηνο ... (ζ. 32) 

 Φαλνχ πξίγθεπαο πξηλ ηελ ψξα ζνπ   (ζ. 20) 

 Κνηκήζνπ θαξακέια κνπ    (ζ. 12) 

 Φηάζε λα ζπιιακβάλεηο αηζζήζεηο   ( ζ.11) 

 Φξφληηζε λα‘ ρεηο πεξάζεη κηα πιήξε δσή ...  (ζ.39) 

 ακέηε λα κεηξεζείηε, αρζνθφξνη ηνπ νλφκαηφο ζαο. (ζ.54) 

 Μελ αλεζπρείο    (ζ.14) 

Οη επηθσλεκαηηθέο  είλαη 9. 

π.ρ  Α! Να ‘ρα έλα δηθφ κνπ ακπέιη πάλσ ζε αθξσηήξην  ( ζ.16) 

 Ση εχθξαηε πνπ γίλεηαη ε ζθέςε φηαλ ηα κπιε ζνπ βγαίλνπλ πεξίπαην!   (ζ. 16) 

 Ω δχζβαηε, δχζβαηε δσή, απφ πνην ζνθάθη γίλεηαη θαλείο λα ζε πεξάζεη!   (ζ. 33) 

 Καη λα!   ( ζ.79) 

 Διεαηψλ ειιεληθά θαη Μαθεδφλσλ δηηηά Γία!     (ζ.29) 
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Οη πιάγηεο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο 9 

π.ρ θαηαιαβαίλεηο π φ ζ ν απέξαλην ρψξν θαηαιακβάλεη ην άζθνπν 

 ζηε δσή ζνπ θαη 

 π φ ζ ν κηα δηαθνξεηηθή κέηξεζε ζα ...   (ζ. 10) 

 θαηαιαβαίλεηο α λ   πέξαζε Κφξε κε δπλαηνχο γινπηνχο   (ζ. 27) 

 Π ν η ν ο ππνβηβάδεη ηνλ άιινλ ζα θαλεί θάπνηε   (ζ. 44) 

Οη επζείεο εξσηήζεηο είλαη κφλν 4 θαη βξίζθνληαη καδί ζε έλα κηθξφ θείκελν 7 ζηίρσλ πνπ δελ 

ζπκπεξηιάβακε ζηελ έξεπλα. π.ρ.  Ση ζα κπνξνχζεο λα πξνκεζεπηείο κε δπν θηιά Υάηληεγθεξ; Με 

ιίγε θαινζχλε πφζα θεξάζηα; 

   Παξαηεξψληαο ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ θαη 

εξσηεκαηηθψλ πξνηάζεσλ πιάγησλ ή θχξησλ δείρλεη ηε δηάζεζε ηνπ πνηεηή λα εθθξάζεη 

πεξηζζφηεξν θαηαθαηηθέο ζέζεηο απνθξπζηαιισκέλεο δηαπηζηψζεηο θαη αιήζεηεο θαη σο  ψξηκα 

θξνχηα λα ηηο ζέζεη ζηελ γλψζε θαη ζηελ θξίζε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ άξλεζε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

ππνηάζζεηαη ζην ίδην πλεχκα, ρσξίο λα εθθξάδεη ή λα δειψλεη αξλεηηζκφ, ζθνηεηλνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη ππαξμηαθά αδηέμνδα. Ζ πξνζηαθηηθή επαλέξρεηαη ζηαζεξά φρη πνιχ ζπρλά 

αιιά δξαζηηθά ζε φιε ηελ αθνινπζία ησλ απνθζεγκάησλ. Βξίζθεηαη ζην β΄ εληθφ θπξίσο ή ζην β΄ 

πιεζπληηθφ, πξνζδίδνληαο ακεζφηεηα, ζεαηξηθφηεηα, παξαζηαηηθφηεηα. Μαξηπξεί κηα πξφζεζε 

ζπκβνπιεπηηθή, πξνηξεπηηθή θαζψο κάιηζηα ηνπνζεηείηαη ζε θαίξηεο ζέζεηο ηνπ ζηίρνπ, ζπλήζσο 

ζηελ αξρή. Σν ζπλαηζζεκαηηθφ ςπρνινγηθφ χθνο εληζρχεηαη, ην πνηεηηθφ ππνθείκελν έξρεηαη ζε 

δσληαλφ δηάινγν κε ηνλ αλαγλψζηε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο επηθσλεκαηηθέο πξνηάζεηο. Οη 

απιέο ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο επίζεο έζησ θαη ιίγεο ραξίδνπλ ζην ιφγν ακεζφηεηα θαη δσληάληα. Ζ 

ρξήζε ελίνηε ηνπ νπζηαζηηθνχ θαη ηνπ ξήκαηνο ρσξίο επίζεηα θαη άιινπο πξνζδηνξηζκνχο, ε 

απιφηεηα θαη ε απηάξθεηα ηνπ λνήκαηνο πνπ εθθξάδνπλ θαζηζηνχλ πην άκεζε ηελ αληίιεςε θαη 

δηακνξθψλνπλ έλα ζθηρηφ χθνο. 

    Πξηλ πξνρσξήζνκε ζηηο επαπμεκέλεο θαη ζχλζεηεο πξνηάζεηο ζα ζηαζνχκε γηα ιίγν ζην 

ραξαθηήξα ηεο δηάηαμεο ησλ φξσλ αλαβαηηθφ ή θαηαβαηηθφ, πνπ επηθξαηεί ζηηο ξεκαηηθέο 

αλεμάξηεηεο πξνηάζεηο, απιέο ειιεηπηηθέο θαη επαπμεκέλεο. Σα ζηνηρεία ιεηηνπξγνχλ πξνο 

επίξξσζε ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ. ηηο 258 θχξηεο ξεκαηηθέο πξνηάζεηο νη 153 αθνινπζνχλ 

ηνλ αλαβαηηθφ ξπζκφ, ελψ νη 98 ηνλ θαηαβαηηθφ. Μέζα ζηηο ηειεπηαίεο ππάξρνπλ ιίγεο ειιεηπηηθέο, 

κνλνιεθηηθέο (Ρ) ή κε δπν ιέμεηο (επηξξ., Ρ) ή (Δκπξ., Ρ) ή (ΡΑ). Οη δπν ξπζκνί ελαιιάζζνληαη 

δηαιεθηηθά. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δπν ξπζκνχο δελ είλαη κεγάιε, ε κηθξή ππεξνρή ηνπ 
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αλαβαηηθνχ ξπζκνχ νθείιεηαη ζηνλ πεδφκνξθν ραξαθηήξα ησλ απνθζεγκάησλ ηα νπνία δηέπνληαη 

βέβαηα απφ ηελ πνηεηηθή θπξίσο ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ηελ νπνία  αλαδεηθλχνπλ πνιιέο 

πνηεηηθέο ηερληθέο θαη ζρήκαηα ιφγνπ, φκσο απηά δελ ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο θαη ηεο αλαθνξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ζπρλή ρξήζε ηεο νξηζηηθήο έγθιηζεο. Σα απνθζέγκαηα 

απφ ηε θχζε ηνπο, απφ ηελ αξρηθή θαηαζθεπαζηηθή ηνπο ζθνπηκφηεηα ζε θάζε επνρή θηηάρλνληαη 

γηα λα εθθξάζνπλ έλα λφεκα ζεκαληηθφ, ζπκππθλσκέλν πξνο άκεζε ρξήζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεηάδεηαη ν ιφγνο λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφο, λα 

ζπλδπάδεη δξαζηηθφηεηα, ηελ ακεζφηεηα θαη ηε ινγνηερληθή αμία, φπσο ηνλ εχερν ξπζκφ  γηα λα 

κπνξεί εχθνια λα απνκλεκνλεπζεί. ην πιαίζην απηφ αλήθεη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη βνπιεηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ηελ νπνία επίζεο επηηεινχλ. Δηδηθά ε βνπιεηηθή ιεηηνπξγία 

πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηηο πξνζηαθηηθέο ην β΄ εληθφ θαη β΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν θαη ηελ ρξήζε 

ησλ βνπιεηηθψλ πξνηάζεσλ ζε κεγάιν βαζκφ φπσο είδακε παξαπάλσ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

δξα θαη ν πςειφο δείθηεο πξνθνξηθφηεηαο πνπ έληερλα επηηπγράλεη ν πνηεηήο. ην ζηνηρείν απηφ 

ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ. 

     Ζ ελαιιαγή ηνπ αλαβαηηθνχ θαη θαηαβαηηθνχ ξπζκνχ δίλεη παξαζηαηηθφηεηα π.ρ. αο θηιεί ην 

θχκα, θαη αο  επλννησλεί ν αλ άλεκνο (ζ.32),  Δπεηδή θαη ε θχζηο δίγισζζε κνηάδεη λα είλαη θαη κε ηε 

ιέμε ζάλαηνο πεζαίλνπλ φινη, αιιά ζηα ςέκαηα. (ζ.33). Ο πνηεηήο θαηαθέξλεη ζαλ θαιφο ςπρνιφγνο 

λα παξαζέηεη ηα απνθζέγκαηα κε εθθξαζηηθή θαη πθνινγηθή πνηθηιία αθελφο γηα λα κελ θνπξάδεη 

θαη αθεηέξνπ γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε πξνζιεςηκφηεηα ησλ κελπκάησλ ηνπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη θάζε απφθζεγκα αθνινπζεί δηαθνξεηηθή ζπληαθηηθή δνκή δηαθνξεηηθά 

ινγνηερληθά ηερλήκαηα ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ θάπνηα ζηεξεφηππε θφξκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ηα ηππνπνηήζεη ή λα ηα ζρεκαηνπνηήζεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ θάζε λφεκα απνδίδεηαη κε ηελ 

μερσξηζηή εθείλε κνξθή πνπ ηνπ ηαηξηάδεη θη επηπιένλ δηαζψδεηαη ε δσληάληα θαη ν 

επηθνηλσληαθφο ηνπ ραξαθηήξαο. 

Γ. Δπαςξημένερ και ζύνθεηερ  πποηάζειρ 

    Ζ  παξνπζία ησλ επαπμεκέλσλ θαη ζχλζεησλ πξνηάζεσλ ζηηο θχξηεο ξεκαηηθέο πξνηάζεηο (258)  

είλαη 170. Απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο νη πεξηζζφηεξεο  είλαη επίζεο  επαπμεκέλεο θαζψο θαη 

κεξηθέο απφ ηηο νλνκαηηθέο. Οη πξνηάζεηο πεξηιακβάλνπλ δχν γεληθνχο ηχπνπο: ηηο πξνηάζεηο πνπ 

παίξλνπλ σο ζπκπιήξσκα πξνζδηνξηζκνχο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θχξηνπο φξνπο ηνπο  

θαη εθείλεο πνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη θχξηνη φξνη  ηνπο είλαη δηκειείο ή ηξηκειείο  νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία ησλ ζχλζεησλ πξνηάζεσλ. ε έλα κηθξφ βαζκφ ζπλαληνχκε θαη ζχλζεηεο 
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πξνηάζεηο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη επαπμεκέλεο κε πξνζδηνξηζκνχο  πνπ είλαη θαη ν 

ζπλεζέζηεξνο ηχπνο.  

    Σν είδνο ησλ επαπμεκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε πξνζδηνξηζκνχο παξνπζηάδνπλ 

δηάθνξνπο ηξφπνπο  κε ηνπο νπνίνπο παξαηάζζνληαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ πξνζδηνξηζκψλ:  

α) Τπάξρνπλ πνιιέο πξνηάζεηο πνπ δέρνληαη επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο  ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ,  

ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη θχξηνπο θαη δεπηεξεχνληεο φξνπο κε ηε ζέζε ηνπ θπξίσο πξηλ απφ ην 

νπζηαζηηθφ.                π.ρ.  Σα νξζνγξαθηθά ιάζε                         πνιινχο γάκνπο 

                                                αθξηβήο ζηηγκή                                    παιαηφ θηιί (ζ.22) 

                                               νιφθιεξε Άλνημε                                 εκπηζηεπηηθά Μεηέσξα  (ζ.32) 

                                               άγνπξε ειηά                                          νξζή δίθε    (ζ.35) 

Λίγεο θνξέο νη πξνζδηνξηζκνί είλαη δχν ή ηξεηο νη νπνίνη απνδίδνληαη παξαηαθηηθά ζην ίδην 

νπζηαζηηθφ.                     π.ρ. κηλσηθήο ή θαη ζεξατθήο πεξηφδνπ   Μαιιαξκέ  (ζ.32) 

                                                 Μ η θ ξ ν χ  Β ν η α λ η θ ν χ  Κήπνπ  (ζ.39) 

                                               ε  θ α η ά ι ε π θ ν  α η ί ζ α ζ ν  άηη  (ζ.43) 

Μπνξεί επίζεο ν επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο λα ιεηηνπξγεί ζε νκνεηδή ζρήκαηα ζπκκεηξίαο 

                                       π.ρ  Έλα  η θ α λ φ  κπξκήγθη βαξχλεη –ζε απφιπην αμία- πεξηζζφηεξν απφ 

                                             έλαλ κ έ η ξ η ν  πξσζππνπξγφ.   (ζ.50) 

β) Πξνηάζεηο κε θαηεγνξεκαηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο. 

                                        π.ρ.    ν ι ί γ ν π  λνπ  ε  β α ζ χ ν ξ γ ε  βξνληή    (ζ.70) 

                                                ην κνλαζηήξη π α ζ ψ λ  ησλ ζενηήησλ    (ζ.27) 

                                                Δ μ α π ν ζ ξ ε ζ θ ε π κ έ λ ν ο  ν ρψξνο      (ζ.20) 

                                               Σξάβα κ φ λ ν ο ζνπ ν ίδηνο   (32) 

                                              Μ ε η έ σ ξ ν π  ηνπ πειάγνπο πξνβαίλσ   (ζ.54) 

γ) Πξνηάζεηο κε νλνκαηηθνχο εηεξφπησηνπο πξνζδηνξηζκνχο  νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιε 

ζπρλφηεηα  εθηφο  απφ  ηελ  παξάζεζε  θαη ηελ επεμήγεζε  νη νπνίεο απνπζηάδνπλ. Ο εηεξφπησηνο 
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πξνζδηνξηζκφο απνδίδεηαη ζπλήζσο ζε δεπηεξεχνληεο φξνπο  θαη ζπαληφηεξα ζην ππνθείκελν ή ζην  

αληηθείκελν. Ζ θξάζε πνπ δηακνξθψλεηαη είλαη δηεγεκαηηθή. Χο πξνο ηε ζέζε ηνπ εηεξφπησηνπ 

φκσο παξνπζηάδνληαη παξαιιαγέο κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη ν  εηεξφπησηνο λα πξνηάζζεηαη 

εκθαηηθά απφ ην πξνζδηνξηδφκελν νπζηαζηηθφ. πρλά ζπλνδεχεηαη θαη απφ   επηζεηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ή  βξίζθεηαη κέζα ζε εκπξφζεην πξνζδηνξηζκφ. 

          π.ρ.  Κη έλα θνπξέιη νζκήο π α ι α η ν χ  ζ α λ ν χ  ζην ξάκθνο π ε ι ε θ ά λ ν π   (ζ.70)    

                 θφξε δ ε θ α ν ρ  η ψ  ε η ψ λ  (ζ.66) 

                Σν βάξνο η ε ο  δ ν ζ κ έ λ ε ο  ε π θ π ί α ο  ζ ν π   (ζ.59) 

                Με ιίγν πεηξαδάθη ά κ π σ η ε ο   (ζ.20) 

δ)  Πξνηάζεηο  κε εκπξφζεην επηξξεκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο έρνπλ πνιχ κεγάιε 

ζπρλφηεηα, ελψ κε  απιά κνλνιεθηηθά επηξξήκαηα πνιχ κηθξή. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη  ε  πξψηε 

πεξίνδνο μεθηλάεη  κε εκπξφζεην πξνζδηνξηζκφ, θπξίσο  ηνπ ηξφπνπ  ή ηνπ ηφπνπ, ζε 41 

απνθζέγκαηα.        π.ρ.      Μ ε ο  ζ η ν π ο  πνιινχο γάκνπο  ησλ  αξσκάησλ   (ζ.26) 

                                         Μ ε  δ η α β α ζ η έ ο  πιαγηέο      (ζ.26) 

                                             ην λ   Δ χ μ ε η λ ν   ησλ δεκεηξηαθψλ άκε λα δέςεηο ζχειιεο    (ζ.44) 

Σα απιά επηξξήκαηα έρνπλ κηθξή ζπρλφηεηα: 

                              π.ρ.    Κ ά π ν η ε  ληψζσ λα  ‘καη  α λ ά κ ε ζ α   (ζ.27) 

                                       δελ   εθάλεθαλ  π ν η έ     (ζ.21) 

                                       Ύ ζ η ε ξ α  θαη ηα πην κηθξά πνπιάξηα   (ζ.21) 

Πνιχ ζπρλά ε ζέζε ηνπ εκπξφζεηνπ επηξξεκαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ βξίζθεηαη πξηλ απφ ην ξήκα 

αθνινπζψληαο  θαηαβαηηθφ ξπζκφ ή κέζα ζε ειιεηπηηθή νλνκαηηθή πξφηαζε,  δίλνληαο έηζη 

έκθαζε  ζην λφεκα ηνπ εκπξφζεηνπ. 

                              π.ρ.    ηε  β ξ χ ζ ε  ηνπ χπλνπ θάλεη νπξά  (ζ.17) 

                                        ε  α π φ ζ η α ζ ε  παξακέλνπλ (ζ.13)  

                                        Α π φ  π α η δ η ά   θαη κφλνλ θηηάρλεηο Ηεξνζφιπκα   (ζ.13) 

                                       Α π φ  κ η α, ζ ε  α π ν δ ξ ν κ ή  κεγάιε ζηελνρψξηα.   (ζ.17) 
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                                   Μ ε  η ε λ  π ξ ν υ π φ ζ ε ζ ε  φηη θαη νη έλλνηεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο χιε    (ζ.13) 

Λίγεο θνξέο  ν εκπξφζεηνο επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο βξίζθεηαη ζην ηέινο δίλνληαο ζηε θξάζε 

δηεγεκαηηθφ χθνο.       

  π.ρ.      Μφιηο  θηαζκέλν α π΄   η ν  π α ξ ν ι ί γ ν λ   κ έ ι ι ν λ (ζ.35) 

             ΄  έλα ηέηνην θπλήγη ν ζθχινο ζνπ λα  ‘λαη α π φ  ε π γ ε λ έ ο  κ έ η α ι ι ν.  (ζ.37) 

             Έρσ πεη  ηφζεο πνιιέο αιήζεηεο, πνπ κνηάδεη κ ε  ς έ κ κ α η α    (ζ.56)  

    Οη ζχλζεηεο πξνηάζεηο είλαη  κφιηο 9 απφ ηηο νπνίεο νη πέληε είλαη ζχλζεηεο σο πξνο ην 

ππνθείκελν, νη δχν σο πξνο ην θαηεγνξνχκελν, κία σο πξνο ην αληηθείκελν θαη κία σο πξνο ηνπο 

εκπξφζεηνπο πξνζδηνξηζκνχο πνπ  εθθέξνληαη παξαηαθηηθά  κε ηξφπν νκνεηδή. 

π.ρ.  ηα εξείπηα ζπρλάδνπλ νη κ έ ι η ζ ζ ε ο  θαη ν η  π ξ ψ ε λ  η δ έ ε ο     (ζ.29)    

        ε ηξέθεη η ν γ ά ι α  η σ λ  ζ η ξ α η η σ η ψ λ   θαη ην δ ά θ ξ π  ησλ καξηχξσλ   (ζ.57) 

        Κ ξ ί λ α,  γ η ν χ ι η α  θ α η κ α γ λ φ ι η ε ο  ζσξεχεη ν ζεξίδσλ  (ζ.38) 

    Οη  πξνηάζεηο πνπ δέρνληαη δχν ή πεξηζζφηεξνπο  δηαθνξεηηθνχο  πξνζδηνξηζκνχο 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ.  Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη ηα απνθζέγκαηα παξφιν 

πνπ είλαη ιφγνο ζπκππθλσκέλνο θαη ζπλνπηηθφο  ελζσκαηψλνπλ  αξθεηνχο  πξνζδηνξηζκνχο 

νλνκαηηθνχο θαη επηξξεκαηηθνχο. Αθφκα θαη ζηα κνλφζηηρα ππάξρνπλ απφ έλαο κέρξη θαη ηξεηο ή 

ηέζζεξηο πξνζδηνξηζκνί. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο  δηάξζξσζεο ησλ φξσλ έρεη σο εμήο :  ν έλαο  

απφ ηνπο πξνζδηνξηζκνχο είλαη επηξξεκαηηθφο θαη αλαθέξεηαη ζην ξήκα θαη νη άιινη 

πξνζδηνξηζκνί αλαθέξνληαη ζε έλαλ ή ζε δχν θχξηνπο φξνπο θαη ζηνπο δεπηεξεχνληεο. Αλ   νη 

θχξηνη φξνη είλαη  δχν νη πξνζδηνξηζκνί θαηαλέκνληαη ηζφξξνπα  έλαο ζηνλ θαζέλα. Ζ δηάηαμε ησλ 

φξσλ είλαη δηεγεκαηηθή.  

         π.ρ.   (πξηλ απφ ηνπο πξνζδηνξηδφκελνπο φξνπο) 

                 Μ ε γ ά ι α  πηζάξηα     (ζ.11)  

                 Π α ι α η ν χ  θ α ζ ξ έ θ η ε  μαλζάδα       (ζ.11) 

                 Ξ α θ λ η θ έ ο  ιηαθάδεο    (ζ.12) 

                 (κεηά ηνπο πξνζδηνξηζκνχο) 
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        π.ρ.    λα επηηχρεη ηε δηάζπαζε  η ν π  α η φ κ ν π  η ν π    (ζ.13) 

                      ηνπο απηφρεηξεο ησλ πεξηζηάζεσλ   (ζ.14) 

                      αγάικαηα  π έ η  ξ η λ α   (ζ.16) 

(ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο ή πεξηφδνπ) 

            π.ρ.   Μ η α  δ ε χ η ε ξ ε  κέξα κέζα ζηελ πξψηε δηπισκέλε ζε θάθειν θεχγεη  ζ π λ ε ρ ψ ο 

(ζ.16) 

                   Ό κ ν ξ θ α   δ ε η ι η λ ά  κε θνκκαηάθηα Μπθήλεο σο ηνλ νπξαλφ θαη ι α κ π ε ξ ά       

                   π π ν ζ χ λ λ ε θ α   (ζ.21) 

                   Π α ξ ά  ι ί γ α ζθαινπάηηα νη θνπηνί ησλ αηζζήζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα γελλήζνπλ 

                   κ η α  ν ι φ θ ι ε ξ ε   Άλνημε   (ζ.21) 

(ζην ππνθείκελν θαη ζην ξήκα)  

           π.ρ.  Ο  βήραο η ν π  Η ν π ζ  η η λ η α λ ν χ   δελ έρεη  κεηαθξαζηεί  α θ φ κ ε      (ζ.51) 

                  ζ η α  ε ξ ε ί π η α   ζπρλάδνπλ νη π ξ ψ ε λ  ηδέεο     (ζ.29)  

(ζην ξήκα θαη ζην αληηθείκελν) 

          π.ρ.  Κ ά ζ ε  η φ ζ ν κνπ μαλάξρεηαη  κηα  ζχλζεζε α π φ  γ ε ο  ε ι η ν θ α κ έ λ ε   (ζ.32) 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε είλαη ε αζχκκεηξε δηάηαμε  ησλ πξνζδηνξηζκψλ ζηνπο φξνπο. Πξνζδηνξίδεηαη ν 

έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο φξνπο, θαη έλαο ή δχν απφ ηνπο άιινπο δεκηνπξγνχλ κεηθηή πεξίνδν κε 

εμαξηεκέλε δεπηεξεχνπζα πξφηαζε  κέζα ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη πξνζδηνξηζκνί ησλ φξσλ ηεο. 

          π.ρ.  Ο ηξφπνο λα  κεηξάο ζχλνια  α ζ η ε ξ η ζ κ  ψ λ  είλαη απαξάιιαρηνο  κ ε  η ν λ  η ξ φ π ν 

λα  κεηξάο  ζχλνια  ι έ μ ε σ λ  ζ π λ  έ λ α.    (ζ.34)   

         π.ρ.  Σν θ α η ά  ι ά ζ ν ο  ιάζνο κπνξεί λα ζε νδεγήζεη θαη ζ ε ά ι ι α  ε π φ κ ε λ α  (ζ.42) 

Αλάινγεο θφξκεο έρνκε  θαη φηαλ ε δηάηαμε ησλ φξσλ είλαη επηθσλεκαηηθή. 

         π.ρ.  Κ ά ζ ε   ηφ ζ ν κνπ μαλάξρεηαη  κ η α  ζχλζεζε α π φ  γ ε ο  ε ι η ν θ α κ έ λ ε  (ζ.32) 

                   Κ ά π ν π  ζα ζπλερίδεηαη ην είδσιν πνπ έβιεπε ζ η ηο  δ η φ π η ξ ε ο ηνπ ν  Ν αχ α ξ- 
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                   ρ ν ο  Νέιζσλ.   (ζ.43) 

Πξνηάζεηο κε ζπγθεληξσκέλνπο ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηεο θξάζεο. 

            π.ρ.   η ν λ  Δ χ μ ε η λ ν  η σ λ  δ ε κ ε η ξ η α θ ψ λ  άκε λα δέςεηο ζχειιεο   (ζ.44) 

                  Α λ ά κ ε ζ α   ζ  η ν   δ ε ί θ η ε   η ν π   ρ ε ξ η ν χ  ζ ν π  θαη ζ η ε λ  ά θ ξ ε  η νπ     

                 ηε η ξ α δ ί ν π   ζ ν π   απιψλεηαη   η ε ξ α ζ  η ί ν π  κ ή θ ν π ο  έθηαζε  πνπ έρεηο λα      

                 δηαλχζεηο    (ζ.44) 

                  Α π φ   η η ο  π α ξ ά λ ν  κ ε ο  ζ ρ έ ζ ε η ο   α λ ά κ ε ζ α  ζ ηα  ά ι ν γ α  η ν π  Π ά ν ι ν    

               Ο π η ζ έ ι ι ν  θαη ηα λνχθαξα η ν π  Δ δ ν π ά ξ δ ν π  Μ ν λ έ  πξέπεη λα γελλήζεθαλ    

              ηα πην θαζαξφαηκα  κνλφρξσκα ηνπ Ρφζθν,     (ζ.49) 

               …φπσο ην αληίζηξνθν ελφο εξάλνπ,  ηελ απψιεηα η ν π  κ η ζ ν χ  θ ε θ α ι α ί ν π   ζ ν π.  

                                                                                                                                                            

(ζ.48) 

                 Κ ά π ν π  ζ η ν λ  θ φ ζ κ ν  η σ λ  θ ι ε η δ η ψ λ  ζα ππάξρεη κηα παξαηεηακέλε ιχζε.  

                                                                                                                                                             

(ζ.59)       

     Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ απνθζεγκάησλ  (187)  ηα 88 αξρίδνπλ κε θάπνην 

είδνο πξνζδηνξηζκνχ ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην επηθσλεκαηηθφ χθνο. Παξαηεξνχκε φηη ν πνηεηήο 

κηιάεη κέζα απφ ηνπο πξνζδηνξηζκνχο, νη νπνίνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θχξηνπο φξνπο  θηηάρλνπλ 

έλα αδηαίξεην ελλνηνινγηθφ ζψκα. Ζ ρξήζε  ηνπο είλαη ηφζν πινχζηα θαη θξνληηζκέλε ψζηε 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηελ πξφηαζε  φρη κφλν  λα κελ ράλεηαη ν ξπζκφο,  αιιά θαη λα 

θαζνξίδνπλ απηνί πνπ ζα πέζεη ην λνεκαηηθφ βάξνο.  Τπάξρνπλ φιεο νη παξαιιαγέο ζηε δηάηαμε 

ησλ πξνζδηνξηζκψλ ζηνπο θχξηνπο φξνπο, ζπκκεηξηθή θαη αζχκκεηξε: 

ΠΤΠΡ | ΤΠΡΠ  |  ΠΤΡΠ  |  ΠΡΑΠ 

    ηηο πξνηάζεηο πνπ νη πξνζδηνξηζκνί ζπζζσξεχνληαη ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ε δηάηαμε ησλ 

θχξησλ φξσλ παχεη λα παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηνλ ηφλν ηνπ ξπζκνχ θαη ν ηφλνο βαζηθά 

θαζνξίδεηαη     απφ ηε ζέζε θαη ην λνεκαηηθφ βάξνο ησλ πξνζδηνξηζκψλ, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ 
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έληαζε ζην ιφγν. Παξφιν ην κάθξνο ησλ πξνζδηνξηζκψλ δελ δεκηψλεηαη ε ακεζφηεηα ηνπ ιφγνπ, ν 

πνηεηήο ηνλίδεη ηνλ φξν πνπ ζέιεη κε  ηε κεηαηφπηζε ησλ πξνζδηνξηζκψλ θαη ηε ζηίμε. 

ΙΙ.  Μ Δ Ι Κ Σ Δ    Π Δ Ρ Ι Ο Γ Ο Ι 

    Μηα  θαηεγνξία ησλ   ξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ  είλαη νη κεηθηέο, φπσο πξναλαθέξακε,  νη νπνίεο 

είλαη θχξηεο πξνηάζεηο πνπ δέρνληαη σο ζπκπιήξσκα δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, θαη νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηνλ ππνηαγκέλν ιφγν ησλ απνθζεγκάησλ. Ο ζπληαθηηθφο ξφινο ησλ δεπηεξεπνπζψλ 

πξνηάζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ φξν εμάξηεζεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ λνήκαηνο. Μπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

α)  ε δεπηεξεχνπζεο νλνκαηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζέζε αληηθεηκέλνπ,  ππνθεηκέλνπ ή 

νλνκαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ (βνπιεηηθέο,  πιάγηεο εξσηεκαηηθέο, ελδνηαζηηθέο,  εηδηθέο, αλαθνξηθέο 

νλνκαηηθέο). ε  δεπηεξεχνπζεο πνπ  πξνζδηνξίδνπλ νπζηαζηηθφ ή αλησλπκία θη έρνπλ ζέζε 

επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, ( αλαθνξηθέο επηζεηηθέο πξνηάζεηο). 

β) ε δεπηεξεχνπζεο πνπ έρνπλ ζέζε επηξξεκαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ,  αλαθέξνληαη ζην ξήκα θαη 

απνηεινχλ ηηο ιεγφκελεο επηξξεκαηηθέο  πξνηάζεηο (αλαθνξηθέο επηξξεκαηηθέο, αηηηνινγηθέο, 

ρξνληθέο, ηειηθέο, ππνζεηηθέο, ζπκπεξαζκαηηθέο). 

    Οη κεηθηέο πεξίνδνη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απφ κία  έσο θαη  ηέζζεξηο  εμαξηήζεηο. Ζ 

επηθξαηέζηεξε θαηεγνξία ππφηαμεο  είλαη νη πεξίνδνη πνπ πεξηέρνπλ κία ππφηαμε  [Κ Γ].  

πλαληάκε  90 ηέηνηεο πεξηφδνπο κνλήο ππφηαμεο. Αθνινπζεί  ε θαηεγνξία φπνπ ζε κηα πεξίνδν 

πεξηέρνληαη  δχν ππνηάμεηο νκνεηδείο ή φρη, ε νπνία πεξηιακβάλεη  61 πεξηφδνπο. Έπεηαη ε 

θαηεγνξία πεξηφδσλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηξεηο  ππνηάμεηο φπνπ ζπλήζσο νη δχν δεπηεξεχνπζεο 

είλαη φκνηεο   θαη ε ηξίηε δηαθνξεηηθή ή ζπαληφηεξα   θαη νη  ηξεηο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο είλαη 

δηαθνξεηηθνχ είδνπο. ε  απηή ηελ θαηεγνξία κεηξάκε 13 ππνηάμεηο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ζπλήζσο ε θάζε επφκελε εμαξηάηαη απφ έλαλ φξν ηεο πξνεγνχκελεο, δειαδή ε κηα δεπηεξεχνπζα 

εμαξηάηαη απφ κηα άιιε δεπηεξεχνπζα. Σέινο, ππάξρεη κηα άιιε κηθξή νκάδα ηεζζάξσλ πεξηφδσλ, 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ απφ κηα θιηκάθσζε ηεζζάξσλ εμαξηεκέλσλ πξνηάζεσλ ε θάζε κία.   

           π.ρ.  (κε κία εμάξηεζε) Κνηκήζνπ θαξακέια κνπ γ η α  λ α  ζε πηπηιήζσ.   (ζ.12) 

                   Τπάξρεη κηα δεχηεξε ηχρε  π ν π  αθνινπζεί πίζσ απφ ηελ πξψηε   (ζ.14)  

           π.ρ. (κε δχν εμαξηήζεηο)  Ση εχθξαηε π ν π  γίλεηαη ε ζθέςε   φ η α λ  ηα κπιε ζνπ βγαίλνπλ  

                      πεξίπαην! 
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            Μαζεκέλε ζηελ έλδεηα ε πέηξα δελ δεηά ν χ η ε  λ α  θέξεη πίζσ ηε κέξα  ν χ η ε  λ α   ηελ   

σζήζεη    κπξνζηά.      (ζ.55) 

            π.ρ. (κε ηξεηο εμαξηήζεηο)  Καλείο δελ κπνξεί  λ α  θαληαζζεί  η η   άζκα πεξηέρεη ν ζφξπβνο    

            π ξ ν η ν χ  κεηαθξαζηεί ζε θαηάιεπθν αηίζαζν άηη.   (ζ.43) 

          π.ρ. (κε ηέζζεξηο εμαξηήζεηο)  Καη είλαη νη δχν απηέο αγξηκάδεο  π ν π,  α λ  ζπκπέζνπλ  θ α η  

           θάλνπλ  θαηλνχξην θεγγάξη, κπνξεί  λ α  μαλαγξαθηεί απαξρήο ε ηζηνξία ηνπ θφζκνπ.  

           (ζ.16) 

    Παξαηεξνχκε φηη νη πεξίνδνη  ηεο  ηξίηεο  θαη ηεο  ηέηαξηεο  θαηεγνξίαο  πνπ  πεξηιακβάλνπλ 

ηξεηο  θαη ηέζζεξηο δεπηεξεχνπζεο αληίζηνηρα  παξφιν πνπ ινγηθά εθηίζεληαη ζηνλ θίλδπλν λα 

ράζνπλ ην ξπζκφ ηνπο  ιφγσ εθηεηακέλνπ κήθνπο σζηφζν απηφ δε ζπκβαίλεη. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

πνιχ ζηελή λνεκαηηθή ζρέζε πνπ ηηο ζπλδέεη,  ζηηο ξπζκηθέο ζπληαθηηθέο  θφξκεο, ζηελ 

παξαηαθηηθή ζχλδεζε  θαη ζηελ θαηαζθεπή ζε δπάδεο νκνεηδψλ εμαξηεκέλσλ πξνηάζεσλ. 

              π.ρ.  Ό ζ ν   πην θαθφο θακαξψλεηο φηη γίλεζαη, η φ ζ ν  πεξηζζφηεξα θηιά ράλεηο απφ ην   

βάξνο  ηεο  δνζκέλεο  επθπίαο  ζνπ.    (ζ.59) 

            π.ρ. Οη δπλάκεηο π ν π  απαηηνχληαη  γ η α  λ α νινθιεξσζεί έλα θαξπνχδη ηνλ Αχγνπζην   είλαη 

θαηά  πνιχ αλψηεξεο απφ ηηο άιιεο π ν π  ζπληξέρνπλ  γ η α  λα ζπληειεζζεί έλα θαθνχξγεκα 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ ρξφλνπ.     (ζ.43) 

    ην ζπγθεθξηκέλν απφθζεγκα  νη αλαθνξηθέο πξνζδηνξηζηηθέο πξνηάζεηο απνηεινχληαη απφ έλα 

θχξην φξν, είλαη ζχληνκεο, ελψ νη επηξξεκαηηθέο ηειηθέο κεγαιχηεξεο θαη ελαιιάζζνληαη κε ηηο 

πξνεγνχκελεο δηαδνρηθά. Έηζη αθφκα θαη νη απνθζεγκαηηθέο πνηεηηθέο ελφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε ηέζζεξηο πέληε ή θαη έμη ζηίρνπο δηαηεξνχλ ηε δσληάληα ηνπο  πνπ εληζρχεηαη 

απφ ηνλ θαηαβαηηθφ ξπζκφ θαη ηελ έληαζε ηνπ λνήκαηνο.   

α) Οη δεπηεξεχνπζεο νλνκαηηθέο πξνηάζεηο ρξεζηκεχνπλ  ζπλήζσο σο αληηθείκελν θαη εμαξηψληαη 

θπξίσο απφ θχξην φξν ηεο θχξηαο πξφηαζεο  θαη ζπαληφηεξα ηεο πξνεγνχκελεο δεπηεξεχνπζαο. 

Ληγφηεξεο θνξέο ρξεζηκεχνπλ  σο ππνθείκελν ζε απξφζσπα ξήκαηα θαη εθθξάζεηο. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο μεηπιίγνληαη  ζε επαπμεκέλεο αλαιπηηθέο θφξκεο ελψ ε θχξηα είλαη πην 

ζχληνκε. πλαληάκε ηέζζεξα είδε νλνκαηηθψλ πξνηάζεσλ,   βνπιεηηθέο (48),  πιάγηεο 

εξσηεκαηηθέο  (9),  εηδηθέο (4),   θαη ελδνηαζηηθέο (2). 
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1.  Οη βνπιεηηθέο ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά , ρξεζηκεχνπλ θπξίσο σο αληηθείκελν θαη αθνινπζνχλ ηνλ 

φξν εμάξηεζεο πνπ είλαη ζπλήζσο ξήκα θαη ζπαληφηεξα νπζηαζηηθφ. 

         π.ρ.  (αληηθείκελν) Οη θνπηνί ησλ αηζζήζεσλ ζα κπνξνχζαλ  λ α  γελλήζνπλ ζαλ κηθξφ  αγνξάθη 

κηα νιφθιεξε Άλνημε.      (ζ.21) 

         π.ρ.  (ππνθείκελν)  Αξθεί  λ α  μ έ ξ ε η ο  λα  πεξηκέλεηο παξά έλα ή δχν αηψλεο ελίνηε.  (ζ.14) 

        π.ρ.  (εμάξηεζε απφ δεπηεξεχνληα φξν)  …δελ είλαη παξά νη  π ξ ν ζ π ά ζ ε η ε ο  πνπ θάλεη έλα 

παξαπιαλεκέλν πεξζηλφ ηδηηδίθη  λ α  μαλαβξεί ηνλ πξνζερή ηνπ Ηνχιην.   (ζ.12) 

πρλά ε βνπιεηηθή  πξφηαζε νινθιεξψλεηαη θαη ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ απνθζέγκαηνο είηε 

είλαη ζχληνκν είηε πνιχζηηρν, δίλνληαο έκθαζε ζην ζεκαζηαθφ ηνπ πεξηερφκελν.    

           π.ρ.  Με ιίγα ζπνπξγίηηα, κία βξχζε θαη θαλέλαλ άλζξσπν, κ‘ απηά κφλνλ, γίλεηαη λα  θηηάμεηο 

ην κνλαζηήξη παζψλ ησλ ζενηήησλ.      (ζ.27) 

    Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ βνπιεηηθψλ πξνηάζεσλ πξνζδίδεη ζηα απνθζέγκαηα έλα παξαηλεηηθφ 

χθνο  ην νπνίν ππεξζεκαηίδεηαη απφ ηελ πςειή ρξήζε  ηεο ππνηαθηηθήο έγθιηζεο  ε νπνία θηάλεη 

ηνπο 93 ξεκαηηθνχο ηχπνπο ζηα απνθζέγκαηα πνπ εμεηάδνπκε θαη κάιηζηα πνιιέο απφ απηέο  

βξίζθνληαη ζην β΄ εληθφ πξφζσπν. Σαπηφρξνλα 18 απφ ηα απνθζέγκαηα μεθηλνχλ κε πξνζηαθηηθή 

θαη ππνηαθηηθή επαπμάλνληαο ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ηφλν. Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν εθθξάδεη ζέζεηο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβνχλ, πξάγκα πνπ θαίλεηαη απφ ηε ζπρλή ρξήζε δπλεηηθψλ ξεκάησλ 

(κπνξεί, γίλεηαη) σο ξεκάησλ εμάξηεζεο ησλ βνπιεηηθψλ πξνηάζεσλ. Άιιεο θνξέο ν πνηεηήο 

πξνηξέπεη κε ηελ ππνηαθηηθή . 

           π.ρ.  Ν α  π η ά λ ε η ο  νξηχθη απφ ηε ζθηά  ή ζηελ αλάγθε  λ α  δ ν π π ά ο  ηα ζθάγηα ζηελ  

                παιάκε ζνπ  φπσο θνπθνχηζηα.  (ζ.37)                        

               π.ρ.  Ν α  η α τ δ ε η ο  ηελ Άλνημε κε απφζηαγκα θπηίζνπ θαη βαζχ κπιε Βεξνλέδε.  (ζ. 37) 

    Ζ εληππσζηαθή πιεζψξα ησλ βνπιεηηθψλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηε βνπιεηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ, επηηειεί ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν. Οη βνπιεηηθέο 

πξνηάζεηο εθθέξνληαη κε ππνηαθηηθή ε νπνία δειψλεη φηη ηα ξεκαηηθά ζεκαηλφκελα ηζρχνπλ ππφ 

πξνυπνζέζεηο. Ζ εθθνξά γίλεηαη έηζη κε ηξνπηθά εθθσλήκαηα ηα νπνία δειψλνπλ έλα δπλάκεη 

πξφγξακκα δξάζεο πνπ ζπληζηά πξνηξνπή, ζπκβνπιή, επηζπκία θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλ 

ηεξεζνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο.  Οη πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη ηξηψλ εηδψλ:  
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ηεο ηάμεο ηνπ ζέισ (βνχιεζε-κε βνχιεζε: «Να ραξάδεζαη», «Να κε καηψλεη πνηέ ε επιάβεηα»), 

 ηεο ηάμεο ηνπ γλσξίδσ (γλψζε –άγλνηα: «Μεγάια πηζάξηα φπσο ηα μέξνπκε…») θαη  

ηεο ηάμεο ηνπ δχλακαη (δπλαηφηεηα-αδπλακία: «Θα ‘ηαλ επίηεπγκα κέγα λα θηάζεη θαλείο σο ην 

Αγαζφλ», «κε πνηα βάζε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθδνζε ραξηνλνκίζκαηνο;»). Οη 

πξνυπνζέζεηο απηέο νλνκάδνληαη ηξνπηθφηεηεο θαη ππνδεηθλχνπλ έλα αλζξψπηλν ππνθείκελν ηνπ 

ξήκαηνο, σο πεγή βνχιεζεο, ην νπνίν αθνινπζεί κέζα απφ κηα ηεξαξρηθή ζεηξά ηηο ηξεηο θάζεηο 

ηεο ζπλάξηεζεο ζέισ → γλσξίδσ → κπνξψ. ηαλ ην ππνθείκελν, ε «δξψζα εθάζηνηε δχλακε» 

επηζπκεί θάηη, γλσξίδεη πψο λα ην επηηχρεη θαη ηειηθά θαηαθέξλεη λα ην πξαγκαηνπνηήζεη, ηφηε 

βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν  κέζα ζηνλ νπνίν δεη.  ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε έξρεηαη ζε δηάζηαζε κε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, κε ηε ζπλείδεζή ηνπ, θηάλεη ζε 

αδηέμνδν ή νδεγείηαη ζε αιινηξίσζε, ζε αδπλακία λα πξαγκαηψζεη κηα δσή ζχκθσλε κε ηη 

αλάγθεο θαη ηα φλεηξά ηνπ. Ζ πεξίζζεηα ησλ ηξνπηθψλ εθθσλεκάησλ θαηαδεηθλχεη ηελ πξφζεζε 

ηνπ πνηεηή λα ππνδείμεη ηνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ν αλαγλψζηεο ζα πεηχρεη κηα αλαθαίληζε 

ηεο δσήο ηνπ, κηα αλαηξνπή, κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ ηνπ «λα μαλαβξεί 

ηνλ πξνζερή ηνπ Ηνχιην» (Δθ ηνπ πιεζίνλ, 1998:12) θαη «λα πξνζδψζεη ζηα γεγνλφηα ηνπ βίνπ ηνπ 

ηε ζπληνκία  νλείξνπ». Ο πνηεηηθφο ιφγνο είλαη γεκάηνο παξαηλέζεηο, ππνδείμεηο, δηαπηζηψζεηο, 

εμνκνινγήζεηο: «Να πεηχρεηο κνλφινγν ζε φιεο ηηο δηαιέθηνπο ηνπ ηξερνχκελνπ λεξνχ», 

«Γηαβάδνληαο Αζελά αηζζάλεζαη πφζν απέξαλην ρψξν θαηαιακβάλεη ην άζθνπν ζηε δσή ζνπ θαη 

πφζν δηαθνξεηηθή κέηξεζε ζα θαηάθεξλε λα … νλείξνπ», «Κάπνηε ληψζσ. λα ‘καη αλάκεζα ζ‘ 

απηνχο πνπ δελ γλψξηζα πνηέ». Ο πνηεηήο είλαη γεκάηνο φλεηξα «Α! λα ‘ρα έλα δηθφ κνπ ακπέιη 

πάλσ ζε αθξσηήξην, πνπ ε θάζε ηνπ ξψγα λα ηξίδεη ζην θχκα…» 

 2. Οη πιάγηεο εξσηεκαηηθέο εθθξάδνπλ ηδενινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ, πνπ πξνζειθχεη θαη 

επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ζε έλα ζέκα ην νπνίν αμίδεη λα ζηνραζηεί ν αλαγλψζηεο. Γχν απφ ηηο 

πιάγηεο εθθέξνληαη νπζηαζηηθνπνηεκέλεο κε ην νξηζηηθφ άξζξν κπξνζηά απφ ην εξσηεκαηηθφ 

επίξξεκα π σ ο  θαη ηελ εξσηεκαηηθή αλησλπκία  π φ ζ ν, ε πξψηε ζε ζέζε ππνθεηκέλνπ θαη ε 

δεχηεξε ζε ζέζε αληηθεηκέλνπ ηνπ ίδηνπ ξήκαηνο. Έρνπλ θαηαβαηηθφ ξπζκφ ν νπνίνο αληηζηνηρεί κε 

ην επηθσλεκαηηθφ χθνο πνπ δίλεη παξαζηαηηθφηεηα θαη ακεζφηεηα.  

               π.ρ.  ην πψο πξνθέξεηο δείρλεη ην πφζν αξέζθεζαη ζηελ χιε   (ζ.58) 

3.  Οη εηδηθέο πξνηάζεηο  (4) εθθξάδνπλ αληηθεηκεληθή θξίζε ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ζεηηθή ή απφ 

αξλεηηθή λνεκαηηθή ζήκαλζε.                                                                                                                
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             π.ρ.  δελ ζα κπνξέζεηο λ‘ απνδείμεηο  φ η η  ηα γξαθηά ζνπ ηνπο κνηάδνπλ.   (ζ.50) 

4. Οη ελδνηαζηηθέο είλαη κφιηο δχν θαη ιεηηνπξγνχλ σο αληηθείκελν ζην ξήκα εμάξηεζεο 

ππνδεηθλχνληαο έλαλ θίλδπλν, κηα αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη πξνζνρή. 

            π.ρ. Κη έλα άζηξν πνπ ζνπ θξχβεηαη,  κ ε λ  ηχρεη θη είζαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ.  (ζ.39) 

    Οη αλαθνξηθέο  πξνηάζεηο δηαθξίλνληαη  ζηηο αλαθνξηθέο  πξνζδηνξηζηηθέο επηζεηηθέο, ζηηο 

αλαθνξηθέο επηξξεκαηηθέο θαη ζηηο  αλαθνξηθέο νλνκαηηθέο. Οη επηζεηηθέο πξνζδηνξίδνπλ έλα 

νπζηαζηηθφ ή κηα αλησλπκία  θαη εηζάγνληαη κε ην  π ν π  θαη ηηο αλαθνξηθέο  αλησλπκίεο. 

Σνπνζεηνχληαη θαηά θαλφλα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαη ζπληεινχλ ψζηε ν ιφγνο λα πάξεη 

δηεγεκαηηθφ ραξαθηήξα. Κάπνηεο θνξέο  ε αλαθνξηθή κπαίλεη πεξίπνπ ζηε κέζε ηεο πεξηφδνπ ζε 

κηθξή έθηαζε γηα λα πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα θαη λα δψζεη έκθαζε. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο ε 

αλαθνξηθή πξνζδηνξηζηηθή ρσξίδεηαη κε ηειεία απφ ηελ πξνεγνχκελε, θαηαιακβάλνληαο δηθή ηεο 

ρσξηζηή πεξίνδν. Αλαθνξηθέο νλνκαηηθέο ππάξρνπλ ειάρηζηεο. 

         π.ρ. Κη έλα άζηξν π ν π  ζ ν π θ ξ χ β ε η α η, κελ ηχρεη θη είζαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ.  (ζ.39)  

          π.ρ. ελλνψληαο θάηη κηθξά παηήκαηα βξπζνχιαο θεη  π ν π  δ η ά β ε θ ε  Ό ι π κ π ν ο (ζ.50) 

                 Κείλν ην ελ είδε ξφδνπ δψξν  π ν π  δ ε λ   έ θ α λ α.   (ζ.17) 

         π.ρ. Κη έλα ηέηαξην κεηέξαο αξθεί  γηα δέθα δσέο, θαη πάιη θάηη ζα πεξηζζέςεη. Π ν π  λ α    

                  η ν  α λ α θ ξ ά μ ε η ο  ζ ε ζ η η γ κ ή  κ ε γ ά ι ν π  θ η λ δ χ λ ν π.  (ζ.33)   

 

Πξνζθηιήο ζηνλ  πνηεηή είλαη ε ζχληαμε  φ ζ ν…. η φ ζ ν θαη  φ π σ ο…. έ η ζ η  ε νπνία δίλεη 

ηζνξξνπία ζηελ πεξίνδν θέξλνληαο ηηο έλλνηεο ζε κηα  δηάηαμε  ζχγθξηζεο. 

           π.ρ.  φ ρ η  η φ ζ ν  κέζσ ησλ θξσγκψλ  φ ζ ν  κέζσ ησλ ζθηξηεκάησλ, πνπ ε έιιεηςε ηνπο  

                  δεκηνπξγεί ζηηο εκέξεο καο ηνλ θίλδπλν αιεζηλνχ ιηκνχ.  (ζ.56)                           

ην επφκελν ε αλαθνξηθή επηξξεκαηηθή πξφηαζε αξρίδεη κεηά απφ ηειεία θαη δίλεηαη σο 

νλνκαηηθή, έηζη  ην βάξνο πέθηεη ζηα νπζηαζηηθά κε ηα νπνία παξαβάιιεηαη ν πξψηνο φξνο 

ζχγθξηζεο, «νη ιέμεηο». 

          π.ρ. Γηα λα ηηο θηάζεη λα ιάκπνπλ ν ρξπζνρφνο ηηο  ιέμεηο ηνπ,  
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               πξνεγνπκέλσο ηηο βνπηά ζην θαξκάθη. Γη‘ απηφ θαζεηί πηθξφ 

              γνεηεχεη. Ό π σ ο  ε  ά γ ν π ξ ε  ε ι η ά  θ α η  η ν π  Δ κ π ε δ ν θ ι έ ν π ο  η ν   ή η ν ξ.  

               (ζ.20) 

   Φαίλεηαη έηζη φηη ζηελ  αλάιπζε κεγαιχηεξσλ ζπληαθηηθψλ κεξψλ  αλαθαίλνληαη δνκέο βάζνπο 

ζηηο νπνίεο θσιεχνπλ νη ηδέεο ηνπ πνηεηή. Δδψ ε αμία ησλ ιέμεσλ ηνλίδεηαη κέζα απφ ηελ αμία ηεο 

ειηάο,  άξα ηεο θχζεο, θαη ηελ αμία ηνπ Δκπεδνθιή, άξα ηεο θηινζνθίαο ησλ πξνζσθξαηηθψλ πνπ 

ήηαλ βαζηζκέλε ζηε λνκνηέιεηα ηεο θχζεο. Οη ιέμεηο θαη ε θχζε παξνπζηάδνληαη σο ζηνηρεία 

ηζνβαξή, πξάγκα ζεκειηψδεο  ζηελ θνζκνινγία  ηνπ Διχηε. 

Αλαθνξηθέο νλνκαηηθέο ππάξρνπλ ειάρηζηεο ,ζε ζέζε αληηθεηκέλνπ.   

              π.ρ.  πνπ αθήζαλε φ ζ α  δελ έζσζε  πνηέ αδακαληεξά ιφγηα  

β) Οη  δεπηεξεχνπζεο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο  εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ θχξηεο ιηγφηεξεο θνξέο 

απφ εμαξηεκέλεο πξνηάζεηο. Δθείλεο πνπ ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά είλαη νη ππνζεηηθέο νη νπνίεο είλαη 

29. Οη ππνζεηηθέο πξνηάζεηο καδί κε ηηο θχξηεο απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη ζπληζηνχλ ηνλ ππνζεηηθφ 

ιφγν ν νπνίνο ππνβάιιεη ηνλ αλαγλψζηε ζε κηα ζχλζεηε δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία. Ζ ππνζεηηθή 

πξφηαζε  ηνλ νδεγεί λα  ζθεθηεί  ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ην πεξηερφκελν ηεο απφδνζεο. Ζ απφδνζε δειαδή πεξηέρεη έλα επηζπκεηφ ή αλεπηζχκεην 

απνηέιεζκα  πνπ γηα λα πξνθχςεη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ππφζεζε. Παξαηεξνχκε φηη πνιιέο 

απφ ηηο ππνζεηηθέο πξνηάζεηο βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηνπ απνθζέγκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλνληαο 

θαη ηελ απφδνζε απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ππνζεηηθφ ιφγν.  

             π.ρ . Α λ   ην ζηαθχιη ζνπ είλαη καχξν, ζθφξπηζε κηθξέο θαη κεγάιεο άξθηνπο ζηνλ νπξαλφ  

                    ή  ζηε ζπλείδεζε ζνπ.  (ζ.62)   

    Δπίζεο αξθεηέο απφ απηέο βξίζθνληαη ζε β‘ εληθφ πξφζσπν αλνίγνληαο έλα άκεζν δηάινγν κε 

ηνλ αλαγλψζηε. εκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη ε απφδνζε ζε θάπνηεο  πξνηάζεηο 

είλαη  πνιχ ζχληνκε, έλα ξήκα κφλν ζηελ πξνζηαθηηθή. Ζ βνπιεηηθή ιεηηνπξγία έηζη γίλεηαη πην 

άκεζε θαη δξαζηηθή. 

             π.ρ. Αλ είζαη γελλεκέλνο γηα ηα ηέηνηα,  θ χ ι α ρ‘   η α.  (ζ.37) 

      Υαξαθηεξηζηηθά κάιηζηα ην ξήκα ηεο απφδνζεο ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο βξίζθεηαη ζε β‘ εληθφ 

ξεκαηηθφ πξφζσπν θαη εθθξάδεη  ην ρξένο «πξέπεη λα»,  ηε δπλαηφηεηα  «δελ ζα κπνξέζεηο»,   ηελ 
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αλαγθαηφηεηα  «ζνπ ρξεηάδεηαη», ή ηελ ελζάξξπλζε  «κε ζε λνηάδεη» ,νη νπνίεο κε πνιχ νηθείν 

χθνο απεπζχλνληαη σο ζπκβνπιέο ή ζπζηάζεηο πξνο ηνλ αλαγλψζηε.  

     Πέξα απφ ηηο αλαθνξηθέο επηξξεκαηηθέο θαη ηηο ππνζεηηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ κηα 

ζρεηηθά ςειή ζπρλφηεηα,  νη ππφινηπεο  επηξξεκαηηθέο   είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο  ζε αξηζκφ,  

πξάγκα πνπ δείρλεη φηη  ν πνηεηήο πξνηηκά λα εθθξάδεηαη κε θχξηεο πξνηάζεηο  θξίζεσο ή 

επηζπκίαο,  νη νπνίεο  πξνζθέξνπλ  κηα  ζηαζεξφηεηα  ζηα  λνήκαηα,  εθθξάδνπλ  δηαρξνληθέο 

αιήζεηεο,  κε χθνο επζχ  ρσξίο αλαδηπιψζεηο. πσο είπακε ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ  είλαη λα θεληξίζεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ απινχ αλζξψπνπ,  γηα λα ζηαζεί κε γλψζε θαη ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ζηνλ θφζκν,  λα  κπνξέζεη λα μεθιεηδψζεη ηελ πφξηα ηνπ επίγεηνπ παξαδείζνπ. 

εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ ηειηθψλ πξνηάζεσλ  ζηελ επίηαζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ 

βνπιεηηθνχ ραξαθηήξα   ησλ απνθζεγκάησλ. Οη ηειηθέο πξνηάζεηο είλαη 8 θαη βξίζθνληαη ζηελ 

αξρή ή ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. 

           π.ρ. Υξεηάδνληαη αιήζεηεο αθφκε θαη  γ η α  λ α  π ε η ο  ς έ κ α η α.  (ζ.21) 

               Γ η α  λ α   η η ο   θ η ά ζ ε η λα ιάκπνπλ ν ρξπζνρφνο ηηο ιέμεηο ηνπ, πξνεγνπκέλσο ηηο 

              βνπηά ζην θαξκάθη.  (ζ.20) 

Γηα λα γίλεη ην χθνο πην επηηαθηηθφ  κηα θνξά  ε ηειηθή πξφηαζε κπαίλεη ζην ηέινο ηνπ 

απνθζέγκαηνο κεηά απφ ηειεία ζαλ θχξηα πξφηαζε.  

             π.ρ. Αλ αληέμεηο λα θαλείο αληί Ηψβ  ζ‘ αθπξψζεηο, αλ φρη φινπο, ηνπιάρηζηνλ ηνπο  

απηφρεηξεο  ησλ  πεξηζηάζεσλ. Γ η α  λ‘  αιιάμεη ην βάξνο ζην δχγη ηεο ηπραηφηεηαο.  (ζ.14)  

Οη ηειηθέο πξνηάζεηο εληείλνπλ ην θαζνδεγεηηθφ χθνο θαζψο δείρλνπλ έλα δξφκν ζθέςεο θαη 

δξάζεο, δηακνξθψλνπλ έλα ζηφρν, έλα φξακα δσήο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη νη 

αλαθνξηθέο επηξξεκαηηθέο. 

Οη ππφινηπεο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο νη ρξνληθέο, νη αηηηνινγηθέο, νη ζπκπεξαζκαηηθέο, νη 

ελδνηαζηηθέο, νη παξαρσξεηηθέο  εκπινπηίδνπλ  ην πιέγκα ηνπ λνήκαηνο, επεμεγνχλ  θαη δείρλνπλ  

ηελ πξνηεηλφκελε ζε θάζε πεξίπησζε θαη κε θάζε ηξφπν  νδφ απφ ηνλ πνηεηή. 

   π.ρ.  (ρξνληθή)   Δ λ φ ζ σ  δ ε  θ η ά λ ε η  λα γίλεη ζηελνγξαθία ε δσγξαθηθή    (ζ.74) 

          (αηηηνινγηθή)  Δ π ε η δ ή  θαη ε θχζε δίγισζζε κνηάδεη λα είλαη, θαη    (ζ.33)  

         (ζπκπεξαζκαηηθή)  κεηαβάιιεηαη ζε ζάιαζζα εδνληθψλ αηζζήζεσλ,  π ν π λα μεηξειαζνχλε    
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                                         νη Θαιήδεο φινη ηνπ θφζκνπ.  (ζ.66) 

         (ελδνηαζηηθή)  Κη έλα άζηξν πνπ ζνπ θξχβεηαη  κ ε λ  η χ ρ ε η  θη είζαη ν  ηδηνθηήηεο ηνπ (ζ.39) 

         (παξαρσξεηηθή) φζν κεγάιε  θ  η  α λ  ε ί λ α η     (ζ.49)  

ΙΙΙ. ΟΝΟΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 

    Οη νλνκαηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηα ππφ κειέηε απνθζέγκαηα είλαη 69 θαη αλήθνπλ 

θαηά θαλφλα ζηηο θχξηεο πξνηάζεηο θαη ζπαληφηεξα ζηηο  δεπηεξεχνπζεο ( π.ρ. Ζ αζρήκηα δελ αθνξά 

ηελ φξαζε, φ ζ ν  ηε ζπκπεξηθνξά). Οη πεξηζζφηεξεο αληηζηνηρνχλ  κε ηηο επαπμεκέλεο   πξνηάζεηο,  

θαζψο νη  απιέο θαη νη κεηθηέο είλαη ειάρηζηεο. Με θξηηήξην ηνλ αξηζκφ ησλ φξσλ  πνπ   

πεξηιακβάλνπλ  δηαρσξίδνληαη ζηηο  εμήο θαηεγνξίεο:   

α) κνλνιεθηηθέο,  θαηεγνξία ζηελ νπνία απαληάηαη κφλν κία  κε  επηθσλεκαηηθφ ραξαθηήξα    

                         π.ρ. Ηνχιηνο.     (ζ.72) 

β) πξνηάζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ δχν ή ηξεηο θχξηνπο φξνπο κε πνιχ ρακειή ζπρλφηεηα. 

πλήζσο ν έλαο είλαη πξνζδηνξηζκφο θαη ν άιινο νπζηαζηηθφ. 

                          π.ρ.  Μάξγαξνλ χδσξ   (ζ.37) 

                                 ν λνπο  πνηέ            (ζ.54) 

                                 θαη ηη ραξκφο!        (ζ.61) 

 γ) πξνηάζεηο κε πξνζδηνξηζκνχο νκνηφπησηνπο, εηεξφπησηνπο ή εκπξφζεηνπο σο πξνο ηνλ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο φξνπο ηνπο. Απηέο ζπρλά πεξηγξάθνπλ   κηα εηθφλα  ή εθθξάδνπλ κηα θξίζε  θαη ην 

ξήκα ελλνείηαη εχθνια. 

                     π.ρ. Πην θνληφο απφ ηε ιχπε ηνπ ν άλζξσπνο       (ζ.29) 

                          ‘ έλα ηεηξάγσλν αηγηαινχ βφηζαιν ξνδ- βηνιεηί      (ζ.55) 

                          χθα ηεο σξίκαλζεο ζην βπζφ ηνπ Απγνχζηνπ      (ζ.39) 

                          Καηξφο ηνπ κάληα θαη ηνπ ιεβαληείλ       (ζ.32)    

                         Μεγάια πηζάξηα βαζηέο μπινδεζηέο   γπαιηζκέλεο κε βεξλίθη ειηάο θαη παιαηνχ    

θαζξέθηε  μαλζάδα      (ζ.11) 
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πλήζσο ν θχξηνο είλαη ην ππνθείκελν θαη ε ζέζε ηνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή, ελψ ην ξήκα δε 

θαίλεηαη απαξαίηεην. Μηιάλε ηα νπζηαζηηθά  θαη νη πξνζδηνξηζκνί  νη νπνίνη  πεξηγξάθνπλ θαη 

ζεκαίλνπλ  ηελ αμία ησλ πξαγκάησλ. Μεξηθέο πεξηέρνπλ έλα φξν ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεη κηα 

επφκελε αλαθνξηθή πξφηαζε. 

                     π.ρ.  Κείλν ην ελ είδεη ξφδνπ δψξν πνπ δελ  έθαλα   (ζ.17) 

                             Κη φζα ε άκπαιε γξαθή ζνπ  πνπ πθαξπάδεη   (ζ.17) 

Άιιεο θνξέο ην ςπρνινγηθφ ππνθείκελν έπεηαη θαη πξνεγνχληαη   νη πξνζδηνξηζκνί, φηαλ ν 

πξνζδηνξηζκφο πξνεγείηαη  θαη ν θχξηνο φξνο είλαη ζηε κέζε ε θξάζε είλαη επηθσλεκαηηθή. 

          π.ρ. Πάιηνλ ην βηείλ   (ζ.74) 

                 νιίγνπ λνπ ε βαζχνξγε βξνληή     (ζ.70) 

                κεγάια πηζάξηα, βαξηέο μπινδεζηέο   (ζ.11) 

ε ιίγεο πεξηπηψζεηο ν θχξηνο φξνο έπεηαη ή είλαη ζηε κέζε   θαη πξνεγείηαη εκπξφζεηνο 

πξνζδηνξηζκφο. 

         π.ρ. Μεο ζην βαζχ νπξαλφ θάζε βνπλφ θη ε ππνγξαθή ηνπ   (ζ.14) 

                ‘ έλα ηεηξάγσλν αηγηαινχ βφηζαιν ξνδ βηνιεηί.     (ζ.55) 

ε άιια νη  θχξηνη φξνη είλαη δχν θαη ζπλδένληαη παξαηαθηηθά κε νκνεηδείο πξνζδηνξηζκνχο γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ηζνξξνπία ζην ξπζκφ. 

          π.ρ. Πέξημ δεμηά θαη  αξηζηεξά  πεξηζηεξηψλ θη άιισλ ςπρψλ ςεθάδσλ    (ζ.13) 

              χθα ηεο σξίκαλζεο ζην βπζφ ηνπ Απγνχζηνπ θαη πνπιηά κε κνπ άπηνπ, ζηαιηά ρσξίο    

             θακηά δηεχζπλζε        (ζ.49)  

Ο ηξφπνο εθθνξάο ησλ νλνκαηηθψλ πξνηάζεσλ κέζα ζηα απνθζέγκαηα δελ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο κνξθηθέο αλαινγίεο. Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο δελ κπνξνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζε ιεπηνκεξείο ηππνινγηθέο θαηεγνξίεο. Αθνινπζνχλ θη απηέο  ηε κνξθηθή αλαξρία 

ησλ ππφινηπσλ απνθζεγκάησλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγν ηππνπνηεκέλν. 
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ηηο νλνκαηηθέο πξνηάζεηο αλήθνπλ θαη νη κεηνρηθέο  νη   νπνίεο είλαη ζπλνιηθά έμη.  ‘ απηέο ε 

κεηνρή παίδεη νπζηαζηηθά ην ξφιν ηνπ ξήκαηνο. Απ‘ απηέο νη ηξεηο είλαη κεηνρέο παζεηηθνχ 

παξαθεηκέλνπ θαη ιεηηνπξγνχλ σο θαηεγνξεκαηηθέο.     

               π.ρ. Καη θαηαζπληξηκκέλε ηεο νξγήο ησλ αξραίσλ θαηξψλ ε καχξε ζθήθα    (ζ.17) 

θαη νη άιιεο ηξεηο  είλαη ελεξγεηηθνχ ελεζηψηα, νη δχν έρνπλ ρξήζε επηζεηηθή θαη ε κία  

επηξξεκαηηθή θαη ζπλνδεχεηαη απφ αληηθείκελν θαη πξνζδηνξηζκνχο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

               π.ρ. Καη  πνηέ  πξνζθνκίδσλ  πινχηε  Κχξηνο    (ζ.38) 

                      ελλνψληαο θάηη κηθξά παηήκαηα βξπζνχιαο εθεί πνπ    (ζ.50) 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ νλνκαηηθψλ πξνηάζεσλ κέζα ζηα απνθζέγκαηα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν. Αξρηθά ε 

απνπζία ηνπ ξήκαηνο αθαηξεί  απφ ηελ πξφηαζε ηε ζχλδεζε ηνπ λνήκαηφο ηεο κε ην ρξφλν θαη ηελ 

θίλεζε. Ο αλαγλψζηεο εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην λφεκα ησλ άιισλ φξσλ ηεο πξφηαζεο ζε 

κηα αθηλεηνπνηεκέλε εηθφλα  πνπ δεκηνπξγεί έλα εκθαηηθφ ζηακάηεκα  θαη κηα ζπλζήθε εξεκίαο  

απαξαίηεηε γηα αλαζηνραζκφ. Δπίζεο αλ είλαη ηνπνζεηεκέλεο  αλάκεζα ζηηο ξεκαηηθέο πξνηάζεηο 

ελφο απνθζέγκαηνο πξνζζέηνπλ  κηα ιεπηνκέξεηα  ή έλα ζρφιην  ζηα ήδε εηπσκέλα. Αλ κεζνιαβεί 

αλάκεζα ζε απνθζέγκαηα απαξηηδφκελα απφ ξεκαηηθέο πξνηάζεηο  δεκηνπξγνχλ κηα παχζε πνπ 

έξρεηαη θαζψο  ε νλνκαηηθή πξφηαζε αλαδχεηαη απφ ηε ζπλείδεζε απζφξκεηα. Γεκηνπξγείηαη έηζη  

αιιαγή ζην ξπζκφ  θαη κηα επράξηζηε παξαζηαηηθή ελαιιαγή ξεκαηηθήο θαη νλνκαηηθήο θξάζεο. 

Δπηπξφζζεηα ε ρξήζε ησλ νλνκαηηθψλ πξνηάζεσλ αλαδεηθλχεη  ηελ αμία ηνπ νπζηαζηηθνχ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο αλαγλψζηεο θαιείηαη λα ελεξγνπνηήζεη ηε 

θαληαζία ηνπ, λα ζπκπιεξψζεη ηελ ειιηπή εηθφλα ή λα καληέςεη ηνπο ππαηληγκνχο πνπ 

ππνδειψλνληαη. Οη νλνκαηηθέο θξάζεηο δίλνπλ έλα ηδηαίηεξν ρξψκα, ππνγξακκίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηνπ ζπλεηξκνχ, ηελ ςπρνινγηθή ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηα πξάγκαηα, θαη εληζρχνπλ ηε 

βνπιεηηθή  ιεηηνπξγία   αιιά  θαη ηνλ πνηεηηθφ  ραξαθηήξα ησλ απνθζεγκάησλ.                    

 Δθείλν πνπ πξνθχπηεη απφ ην είδνο θαη ην χθνο ησλ πξνηάζεσλ πνπ επηιέγεη ν πνηεηήο είλαη φηη 

ζέιεη λα επηηεινχλ πξνηξεπηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία θαη λα ππνβάιινπλ ζε ελδνζθφπεζε 

θαη αλαζηνραζκφ. Θεσξεί φηη ε «Άλνημε» ζηελ αλζξψπηλε δσή πξέπεη θαη κπνξεί λα γίλεη  

πξαγκαηηθφηεηα. Πέξα απφ ηηο πξνηάζεηο δχν άιια ζηνηρεία πνπ ππεξεηνχλ  ην ζπκβνπιεπηηθφ 

χθνο  αθνξνχλ  ηελ επηκνλή  ηνπ πνηεηή ζηε ρξήζε  ξεκάησλ εηδηθά δχν θαηεγνξηψλ. ηε κηα 

αλήθνπλ ξήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ  «κπνξψ»  θαη ε άιιε  ηεο ηάμεο ηνπ  «πξέπεη». πλαληάκε 14 

ξεκαηηθέο εθθξάζεηο ηεο ηάμεο ηνπ πξέπεη  θαη 23 ηεο ηάμεο ηνπ κπνξψ. 
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                π.ρ. Θ έ ι ε η  ηνπθέθη ν ρξφλνο, αλ επηζπκεί  λα γίλεηο κηα ζθέηε αλάκλεζε.  (ζ.57) 

                    Καζ‘ νδφλ βξίζθεηο ηνλ Οδπζζέα ζνπ,  θαη πάιη δήηεκα είλαη. Θ έ ι ε η  λα θνηκάζαη κ‘                                             

                    αλνηρηά παληά  θαη κ‘ αλεβαζκέλε  ηελ άγθπξά ζνπ.     (ζ.20)  

                   Σξάβα ν ίδηνο θη φζν πην δπλαηά  κ π ν ξ ε ί ο   ην ζρνηλί πνπ αλεβάδεη ην θαιαζάθη ζνπ                           

                     ζηα  πην εκπηζηεπηηθά ζνπ Μεηέσξα.   (ζ.32) 

                     γ ί λ ε η α η  λα θηηάμεηο ην κνλαζηήξη  παζψλ ησλ ζενηήησλ.   (ζ.27)  

                    θαη πφζν κηα δηαθνξεηηθή κέηξεζε  ζα  θ α ηα ά θ ε ξ λ ε  λα πξνζδψζεη ζηα γεγνλφηα   

                   ηνπ  βίνπ ζνπ ηε ζπληνκία νλείξνπ.   (ζ.10) 

                   Κνπξάγην  ρ ξ ε η ά δ ε η α η !    (ζ.44) 

                   Δθείλν πνπ καο  ρ ξ ε η ά δ ε η α η  είλαη  έλαο    (ζ.26) 

    Δάλ ζηα ζηνηρεία απηά πξνζζέζνπκε θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνθνξηθφηεηαο  ζηε ζχληαμε 

θαη ζην χθνο θάπνησλ απνθζεγκάησλ, δεκηνπξγείηαη έλα πιέγκα ηδηαίηεξσλ κνξθνζπληαθηηθψλ 

ηερλεκάησλ πνπ θαηαθάζθνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ πνηεηή  λα κηιήζεη κε έλα επηηεδεπκέλα 

αλεπηηήδεπην χθνο, απιφ, θαζεκεξηλφ,  θηιηθφ,  γηα λα ππνδείμεη έλα  νξηζκέλν ηξφπν ηνπ δελ,  γηα 

λα εθθξάζεη ηελ θνζκνζεσξία ηνπ, ηηο αμίεο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο 

ρνχθηαο  επ  πνπ δηθαηάηαη ν θαζέλαο. Οη δείθηεο ηεο πξνθνξηθφηεηαο έρνπλ απψηεξν ζηφρν λα 

εληείλνπλ ηελ παξαζηαηηθφηεηα  ηνπ ιφγνπ ψζηε λα θεξδίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλψζηε. Ζ  

απζηεξή θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο δελ είλαη εθηθηή γηαηί ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ζε έλα κέξνο ησλ 

απνθζεγκάησλ θάπνηεο γισζζηθέο ηερληθέο  πνπ δελ επαλαιακβάλνληαη  ζπρλά απηνχζηεο. ε 

γεληθέο γξακκέο φκσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνκε θάπνηεο ηδηνηππίεο πνπ θαζνξίδνπλ σο έλα βαζκφ ην 

χθνο  ησλ απνθζεγκάησλ: 

α)  Ζ χπαξμε ειιεηπηηθψλ  ξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ ζε β‘ εληθφ πξφζσπν πνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε  

δσληαλνχ, επζχ, θηιηθνχ δηαιφγνπ. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί  πεξίνδνο αλαιπηηθή φπνπ ν πνηεηήο   

εθθξάδεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ.  

               π.ρ.  Μ ε λ  α θ ν χ η ε  η ν λ   Ά ξ κ ζ η ξ ν λ γ θ. Ζ κπξσδηά ηνπ θεγγαξηνχ πξέπεη                                                                     

                      λα είλαη θάηη αλάκεζα παιαηφ θηιί θαη αηζέξην έιαην θππαξηζζψλσλ.  (ζ.22) 

                       Μ ε λ  α λ ε ζ π ρ ε ί ο.  Τπάξρεη πάληα   κηα δεχηεξε  ηχρε πνπ αθνινπζεί πίζσ απ‘  
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                     ηελ πξψηε.   (ζ.14)      

                       κ ε  ζ ε  λ ν η ά δ ε η. Μεηά κία ή δχν ρηιηεηίεο ζα ζνπ θαλεξσζεί νιφθιεξνο.  (ζ.38)            

β)    πληαθηηθέο θφξκεο θαη  ζπλδπαζκνί ζηνπο θχξηνπο θαη δεπηεξεχνληεο φξνπο  ξεκαηηθψλ θαη 

νλνκαηηθψλ πξνηάζεσλ θαηά ζρήκα αλαθφινπζν ή εκθαληδφκελεο κία θνξά  εθάζηε απνθιείνληαο 

ηελ ηππνπνίεζε ηνπ χθνπο.   

               π.ρ.  Ωο θαη ν θαεκφο εάλ ηνλ ηαμηδεχεηο ρξεηάδνληαη φθηα.  (ζ.32) 

    Ζ πεξίνδνο αξρίδεη κε επηξξεκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ, αθνινπζεί ην  ζπληαθηηθφ θαη ςπρνινγηθφ 

ππνθείκελν, ζηε ζπλέρεηα κεζνιαβεί δεπηεξεχνπζα ππνζεηηθή πξφηαζε κε ην ξήκα ζην β‘ εληθφ 

πξφζσπν, θαη ε πεξίνδνο θιείλεη κε δεχηεξε ξεκαηηθή πξφηαζε ε νπνία έρεη ππνθείκελν θαη ξήκα 

ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ. Μέλεη έηζη κεηέσξν ην νπζηαζηηθφ ζε νλνκαζηηθή ζηελ αξρή ηεο 

πεξηφδνπ ην νπνίν ινγηθά ζα έπξεπε λα  βξίζθεηαη ζε αηηηαηηθή  θαη λα απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ 

ξήκαηνο ηεο δεπηεξεχνπζαο. Ζ θαηλνκεληθή αζπληαμία απηή κπνξεί κε κηα πξψηε αλάγλσζε  λα 

δείρλεη πξφρεηξε γξαθή, είλαη φκσο  επηκειεκέλε  ψζηε  λα απμάλεηαη ε ζπλεηξκηθή ξνή ηνπ ιφγνπ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ην ςπρηθφ πάζνο θαη  ν ραξαθηήξαο ηνπ θαζεκεξηλνχ, νηθείνπ χθνπο. 

γ)  Δπίζεο  νη πξνηάζεηο ή νη πεξίνδνη πνπ έρνπλ πην άκεζν ηνλ παξαηλεηηθφ ραξαθηήξα είλαη πην 

ζχληνκεο θαη έρνπλ ην ξήκα ζην β‘ εληθφ ή ζην γ‘  εληθφ πξφζσπν γηα λα γίλνληαη επθνιφηεξα 

θαηαλνεηέο θαη λα απνκλεκνλεχνληαη. 

             π.ρ.   Γηαηί θαη ν έξσο κηα ζαπκαηνπξγία είλαη    (ζ.61)  

                     Πνιχεδξα ηνπ αδάκαληνο  εζηέ ε δσή καο.  (ζ.66) 

                     Γελνχ θπηφ ηξηψλ γελεψλ θαη ζπλάκα παξζέλνο   (ζ.15) 

 δ) Αθφκα ζπλαληάκε ην θαηλφκελν πξφηαζε νλνκαηηθή ή ξεκαηηθή ε νπνία ινγηθά αλήθεη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν λα  θφπηεηαη απφ απηή κε ηειεία ή άλσ ηειεία θαη λα δεκηνπξγεί κφλε ηεο 

μερσξηζηή πεξίνδν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηνλίδεηαη ην ζεκαζηαθφ πεξηερφκελν  ηεο δεχηεξεο 

πεξηφδνπ.  

            π.ρ.  Απφ κηα, ζε απνδξνκή, κεγάιε ζηελνρψξηα. Π ν π 

                   Σνπ κηθξνχ ζνπ Ννέκξε ην θαιχβη άπνλα έπιεμε.  (ζ.17)  

                    Καη ζηνλ ελεζηψηα ηνπ αξέζεη λα μελνπιαγηάδεη ν έξσηαο θαη ζηνλ παξαθείκελν.  Μ ε  
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                   ιίγν παξαπάλσ πηπέξη θαηά ηελ πεξίζηαζε.    (ζ.54) 

              π.ρ.  Κη έλα ηέηαξην κεηέξαο αξθεί γηα δέθα δσέο, θαη πάιη θάηη ζα πεξηζζέςεη. Π ν π λα ην  

                    αλαθξάμεηο  ζε ζηηγκή  κεγάινπ θηλδχλνπ.     (ζ.33) 

    Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο είλαη φηη ν ιφγνο ησλ πξνηάζεσλ  εθθέξεηαη κε ελεζησηηθά θαη 

κειινληηθά ξήκαηα. Ο  ελεζηψηαο θηλείηαη ζην παξφλ , ζην ηψξα θαη ζην πάληα ην λπλ θαη ην αηέλ  

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξηζηηθή εθθξάδεη ην βέβαην ηελ αμησκαηηθή αιήζεηα.  Παξνπζηάδεη 

κεγάιν βαζκφ πξνθνξηθφηεηαο, ε νπνία εθδειψλεηαη κέζα απφ ην β‘ εληθφ ή ην β‘ πιεζπληηθφ ηα 

νπνία θπξηαξρνχλ δίλνληαο ππφζηαζε ζε έλα αλζξψπηλν ζθεπηφκελν ππνθείκελν, ην νπνίν παίδεη 

ην ξφιν ηνπ πνκπνχ ν νπνίνο απεπζχλεηαη  ζε έλαλ δέθηε, κηα άιιε ζπλείδεζε, κε ηελ νπνία 

απνδεηάεη ην δηάινγν, ηε κεηαθέλσζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη ησλ 

ηδενινγηθψλ ηνπ ζπιιήςεσλ. Δπηζπκεί ελαγσλίσο λα επηθνηλσλήζεη κε ζθνπφ λα εθκπζηεξεπζεί 

ππνδεηγκαηηθά πξφηππα δξάζεο, θνζκηθά κπζηηθά θαη ζπκβνπιέο ληψζνληαο φηη επηηειεί έλα ρξένο: 

«΄Δρε ην λνπ ζνπ κελ θαη ραζεί ην δνρείν ηεο θαληαζίαο ζνπ. Γελ ζα ζνπ κείλεη κήηε Ατλζηάηλ κήηε 

άγηνο Υαξάιακπνο». Σν ζηνηρείν απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηινγή απιψλ ιέμεσλ θαη 

αλεπηηήδεπησλ δεκηνπξγεί έλα χθνο νηθείν, θηιηθφ, δεζηφ, πνπ δηακνξθψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

εχιεπηε πξφζιεςε απφ θάζε αλαγλψζηε, πνπ ζέιεη λα κπεζεί  ζηελ θνζκνινγία θαη ζηελ 

αλζξσπνινγία ηνπ πνηεηή.   

      Μειεηψληαο πξνζεθηηθά ηε δνκή ησλ απνθζεγκάησλ παξαηεξνχκε  ηελ παξνπζία θάπνησλ 

ζπληαθηηθψλ δνκψλ πνπ  επαλέξρνληαη ζηαζεξά. ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ   ε ζπρλφηεηα ηνπο 

είλαη αμηφινγε. Πξφθεηηαη γηα θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πνηεηηθή κπζνινγία αθνχ 

απνηεινχλ δνκέο  βάζνπο  θαη πξνζδηνξίδνπλ ην χθνο ηνπ Διχηε. Οη ζπληαθηηθέο  απηέο δνκέο είλαη  

ε παξάηαμε νκνεηδψλ φξσλ, ε αληίζεζε θαη ηα ζρήκαηα ζπκκεηξίαο. Οη δπν πξψηεο  ζεσξεκέλεο 

κε γεληθφ ηξφπν απνηεινχλ θαηλφκελα πξσηνγελή πνπ ζπλαληηφληαη  φρη κφλν ζηνλ έληερλν αιιά 

θαη ζην ιατθφ ιφγν,  ζε πνιιέο κνξθέο ηέρλεο θαζψο ζπλδένληαη κε βαζηθέο αξρέο ηεο αλζξψπηλεο 

λφεζεο. Ζ  αμηνπνίεζε  ηνπο σο αηζζεηηθά θαη εθθξαζηηθά ζηνηρεία είλαη πνιχ κεγάιε θαη πνηθίιε  

ζηελ πνηεηηθή παξάδνζε,  εηδηθά ηε ιατθή.  Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ην ηξίην είδνο ηε δνκή 

ζπκκεηξίαο, ε νπνία απνηειεί θπξίαξρν γλψξηζκα ηεο πνίεζεο ηνπ Διχηε. 

Παξάηαμε  

    Ζ  παξαηαθηηθή ζχλδεζε ησλ φξσλ  ζπλδέεηαη κε ηε δνκή  ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο  ε νπνία 

είλαη ε βαζηθή δεμακελή απφ ηελ νπνία αληινχλ φια ηα είδε γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. Αλ θαη ε 
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πνίεζε  ηνπ Διχηε  αλήθεη ζηε λεψηεξε πνίεζε, πνπ πηνζεηεί  έλα ηδηαίηεξν θαη ζπλζεηφηεξν είδνο 

γξαθήο, σζηφζν, επεηδή ν πνηεηήο εθηηκά ηελ εθθξαζηηθή πξαθηηθή ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο, 

αμηνπνηεί θαη  ρξεζηκνπνηεί  ηελ παξάηαμε ζε κεγάιν πνζνζηφ. Θα πεξηγξάςνπκε  ηελ 

παξαηαθηηθή ζχλδεζε ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ φξσλ πνπ ζπλδέεη. 

Οη παξαηαθηηθέο ζπλδέζεηο πνπ ζπλαληνχκε είλαη  89, θαη γίλνληαη αλάκεζα: 

α) ζε  θχξηεο πξνηάζεηο,  θαη   αλάκεζα  ζε   δεπηεξεχνπζεο  πξνηάζεηο  (25)                                                

β) ζε νπζηαζηηθά  κε ή ρσξίο πξνζδηνξηζκνχο   (46) 

γ) ζε   επίζεηα  (5) 

δ)  ζε εκπξφζεηνπο πξνζδηνξηζκνχο (9),  επηξξήκαηα (2),  κεηνρέο (1)  θαη κφξηα (1). 

Παξάηαμε πξνηάζεσλ 

Τπάξρνπλ 25 παξαηαθηηθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε πξνηάζεηο,  απφ ηηο νπνίεο 1. νη 18 γίλνληαη 

αλάκεζα ζε θχξηεο πξνηάζεηο, 2.  νη  6  αλάκεζα  ζε δεπηεξεχνπζεο  θαη 3. κία  αλάκεζα ζε κία 

ειιεηπηηθή θαη κία  δηαδνρηθή κεηνρηθή πξφηαζε  ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν. 

α) 1. π.ρ.  Πιεζηάδεη ν ρξφλνο   θ  α  η   ηελ ηξψεη κε βνπιεκία  (ζ. 42). 

   π.ρ. Σελ άλνημε αλ δελ ηε βξεηο ηε θηηάρλεηο  θ α η   ή  παο λα παίμεηο ηξηθπκία  ή  πλίγεζαη.(ζ.54).                                                                                      

  π.ρ.  πεξλάο αλάκεζά ηνπο  θ  η  απηά εμαθνινπζνχλ     (ζ. 22). 

  2. π.ρ. βιέπεηο   λ α  θαίλε θάζε κέξα νη θακηλάδεο,  ρ σ ξ ί ο  λ α θαίλεηαη πνπζελά θακηά θσηηά        

(ζ.33) 

  π.ρ. πνπ ζα δαγθψλεηο ην πεξγακφλην  θ α η   πνπ χζηεξα ζα πίλεηο  (ζ.72). 

  π.ρ. Υξεηάδεηαη λ α ‘λ α η  ε ζθέςε ζνπ πέζηξνθα θ α η  λ α  κε θηάλεη  πνηέ ηεο  (ζ.61). 

   3. π.ρ. Κνιπκπεηά ζηνλ ήιην. Κ α η  θαηαζπληξηκκέλε 

              Σεο νξγήο ησλ αξραίσλ θαηξψλ ε καχξε ζθήθα.  (ζ.17). 

Παξάηαμε νπζηαζηηθψλ 

 β) ππάξρνπλ 46  παξαηαθηηθέο ζπλδέζεηο νπζηαζηηθψλ απφ ηηο νπνίεο νη 8  ζπλδένπλ  νπζηαζηηθά  

ρσξίο πξνζδηνξηζκφ,  νη   19  ζπλδένπλ νπζηαζηηθά κε έλα θπξίσο πξνζδηνξηζκφ ζην θαζέλα, θαη νη 

19 ζπλδένπλ νπζηαζηηθά   κε πξνζδηνξηζκφ ζην έλα απφ ηα δχν νπζηαζηηθά. 
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1. π.ρ.  θ α η   θ π ι α θ έ ο  θαη  λ ν ζ ν θ ν κ ε ί α    

π.ρ. ξ φ δ α    η ε   θ φ κ α η ζ η 

2. κε επηζεηηθφ  ή  εηεξφπησην  πξνζδηνξηζκφ   ζην έλα  ή θαη ζηα δχν νπζηαζηηθά . 

π.ρ. νη  κέιηζζεο  θ α η  νη  π ξ ψ ε λ  ηδέεο   (ζ.29) 

π.ρ. ε ι ά ρ η ζ η ε ο ειηέο  θαη ε αγξχπληα     (ζ.33) 

π.ρ. Φαληαζία ς π γ ε ί ν π  δελ καο ρξεηάδεηαη ν χ η ε  δηαινγηζκφο θ α π λ η ζ η φ ο (ζ.61) 

π.ρ.  κ η θ ξ ν χ ο  θιφθνπο  θαη ρ ξ π ζ ά  ζπλλεθάθηα        (ζ.16) 

π.ρ. κνξθα δεηιηλά θαη ιακπεξά ππνζχλλεθα  (ζ.21) 

π.ρ. αγάικαηα  π έ η ξ η λ α  θαη ξπάθη Δ κ π ε δ ν θ ι έ ν π ο    (ζ.16) 

π.ρ. ηα πην θαζαξφαηκα  κνλφρξσκα ηνπ Ρφζθν   ή  ε απφιπηνο δσγξαθηθή   (ζ.49) 

Παξάηαμε επηζέησλ 

π.ρ. θαη θ α ι φ  θαη θ α θ φ  (ζ.28) 

π.ρ. κε ξ ν δ θαη β η ν ι ε  η ί 

π.ρ. Μ η λ σ η θ ή ο ή θαη ζ ε ξ α τ θ ή ο  πεξηφδνπ  (26) 

π.ρ. θαη ν νίλνο λα ‘λαη  Μ π ξ η ψ ν ο ή θαη Κ α ξ π ά ζ η ν ο    (ζ.16) 

Παξάηαμε εκπξφζεησλ πξνζδηνξηζκψλ 

π.ρ. κ‘  αλνηρηά παληά  θ α η  κ‘  αλεβαζκέλε ηελ άγθπξα   

π.ρ. ζ  η νλ  ν π ξ α λ φ  ή  ζ η ε  ζ π λ ε ί δ ε ζ  ή  ζνπ  (ζ.62) 

π.ρ. θ α η  ζ η ν λ  ε λ ε ζ η ψ η α  ηνπ αξέζεη θ α η  ζ  η ν λ  π α ξ α θ ε ί κ ε λ ν  (ζ.54) 

   Ζ παξάηαμε,  φπσο δηαπηζηψλνπκε,  αμηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηε δηάξζξσζε ησλ πξνηάζεσλ 

θαη ησλ πεξηφδσλ θαζψο θαη ζηε ρξήζε ησλ θχξησλ θνξέσλ ηνπ λνήκαηνο ,ηνπ ξήκαηνο θαη ηνπ 

νπζηαζηηθνχ, θαη θαζηζηά ην ιφγν  αλαιπηηθφ  θαη παξαζηαηηθφ. Ζ παξάηαμε κεκνλσκέλσλ, 

νκνεηδψλ  φξσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ χθνπο πξνζδίδεη αηζζεηηθή πνηφηεηα. 

Δπηηπγράλεηαη  έληαζε κέζα απφ ηελ  θιηκάθσζε ησλ ελλνηψλ, λνεκαηηθή ή πνηνηηθή  ε νπνία 

αθνινπζψληαο  κηα θπζηθή, ινγηθή ή ςπρνινγηθή ζπλάξηεζε,  θαζνδεγεί ηνλ αλαγλψζηε πξνο ην 
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νπζηψδεο  θεξδίδνληαο ηελ ςπρηθή ηνπ ζπκκεηνρή. Ζ  παξαηαθηηθή  ζχληαμε πξνβάιιεη ηελ 

θίλεζε, ηελ ελέξγεηα, ην γεγνλφο ζηελ εμέιημή ηνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζχλδεζε ξεκάησλ, δίλεη δσή 

ζηελ ελέξγεηα κε ην ςπρηθφ πάζνο θαη ηε ρξνληθή δηάζηαζε πνπ εθθξάδεη,  φηαλ πξφθεηηαη γηα 

παξάηαμε νπζηαζηηθψλ, ηνλίδεη ηνλ θφζκν ησλ πξαγκάησλ θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα παξάηαμε 

πξνζδηνξηζκψλ, ρξσκαηίδεη εκθαηηθά θαη εληζρχεη ηε  ζεκαζία ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη. Ζ 

ηερληθή ηεο παξάηαμεο γλσξίδεη επξχηαηε ρξήζε ζηελ παγθφζκηα ινγνηερλία ελψ 

ζπζηεκαηηθφηεξε  ρξήζε ηεο ζπλαληνχκε ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Ο Διχηεο ηελ ρξεζηκνπνηεί 

εχζηνρα θαη κε πξνζνρή εθεί πνπ ρξεηάδεηαη. 

Αληίζεζε 

     Έλα ηδηαίηεξα πξνζθηιέο ζρήκα ιφγνπ ηνπ  Ο. Διχηε είλαη  ε  αληίζεζε, ε  νπνία εκθαλίδεηαη ζε 

κεγάιε ζπρλφηεηα ζην έξγν ηνπ θαη ζηελ ππφ εμέηαζε ζπιινγή. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε αηζζεηηθφ επίπεδν αιιά επεθηείλεηαη ζε πξσηαξρηθφ ζρήκα  ζθέςεο θαη αληίιεςεο  

ηνπ θφζκνπ θαη ηαπηφρξνλα γίλεηαη εθθξαζηηθφ φρεκα  ηεο πνηεηηθήο κπζνινγίαο. Ζ ηνπνζέηεζή 

ηεο ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν επεξεάδεη ηελ ζχληαμε θαζψο ν πνηεηήο επηιέγεη νξηζκέλεο ζπληαθηηθέο 

θφξκεο γηα ηελ εθθνξά ηεο,  νη νπνίεο δίλνπλ εθθξαζηηθή δχλακε ζην θείκελν. Οη αληηζέζεηο ζηε 

ζπιινγή Δθ ηνπ πιεζίνλ (1998) είλαη 56 θαη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Α. Εεχγε αληηζέησλ (23). 

Β. Αληηζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ φξνπο πνπ αλήθνπλ ζε αληίζεηα ελλνηνινγηθά πεδία (12). 

Γ. Αληηζέζεηο αλάκεζα ζε θαηαθαηηθέο θαη απνθαηηθέο εθθξάζεηο (8). 

Γ. Αληηζέζεηο αλάκεζα ζε ξεκαηηθά πξφζσπα (3). 

Δ. Αληηθαηηθέο εθθξάζεηο αλάκεζα ζε αληίζεηεο  θαη αιιειναλαηξνχκελεο έλλνηεο (10). 

     Α) Σα δεχγε αληηζέησλ είλαη ε ζπρλφηεξε θαηεγνξία αληηζέζεσλ ζηε ζπιινγή θαη δηαθξίλνληαη 

ζε δηαθνξεηηθά είδε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εθθνξάο ησλ φξσλ ηνπο. Έηζη ηα δεχγε ησλ αληηζέησλ 

είλαη:       α) νπζηαζηηθά,   β) επίζεηα,     γ) ξήκαηα,    δ) επηξξήκαηα. 

       Ζ  ζχλδεζε αλάκεζα ζηα δχν κέξε ηεο αληίζεζεο πνηθίιεη, ζπλήζσο είλαη παξαηαθηηθή ή ηα  

δχν κέξε κπνξεί λα απνηεινχλ φξνπο δηαδνρηθψλ αιιά δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ ή ζπληαγκάησλ ή   

ε ζχλδεζε είλαη έκκεζε ρσξίο ηδηαίηεξε ζπληαθηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ φξσλ. 
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    α) Οη αληηζέζεηο κε νπζηαζηηθά δεκηνπξγνχλ θαζαξή ελλνηνινγηθή αληίζεζε,  βξίζθνληαη ζε 

ζέζε ππνθεηκέλνπ, αληηθεηκέλνπ ή πξνζδηνξηζκνχ: 

1)     σο ππνθείκελν π.ρ.  ΓΛΤΚΗΑ   Ζ   Ε  Ω  Ζ   ΚΑΗ ΠΑΣΡΟ ΑΓΝΩΣΟΤ  Ο  Θ Α Ν Α Σ Ο  (εζηί)  

(ζ.77-ηέινο). 

2)    σο εκπξφζεηνη πξνζδηνξηζκνί    π.ρ.   ε φ ι α ηα δέληξα….ζ ε  έ λ α κ φ λ ν άπαμ  (ζ.61-3). 

 3)   σο εκπξφζεηνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ  ππνθεηκέλνπ     π.ρ.   νη μαθληθέο ι η α θ ά δ ε ο  κ ε ο   ην   θ 

α ηα ρ ε ί  κ σ λ ν  (ζ. 12-4). 

4)    σο ζρέζε ππνθεηκέλνπ αληηθεηκέλνπ    π.ρ. θαη νη έ λ λ ν η εο έρνπλ ηε δηθή ηνπο χ ι ε (ζ. 

                                                     π.ρ. κηα ρ α κ ε ι ή  εθθιεζία κ‘ έλαλ ζεφ π α λ χ ς ε ι ν (ζ.13-4). 

5)    σο αληηθείκελν     π.ρ  φπσο …  κεηαβάιιεη ηε ζ νθ ί α… έηζη  θαη ηελ α θ ξ ν ζ χ λ ε (ζ.12-1). 

6)    σο εηεξφπησηνη πξνζδηνξηζκνί    π.ρ. ην ιηθέξ ηεο  γ η ν ξ η ή ο …..ηνλ θαθέ  ηεο  θ ε δ ε ί α ο 

 (ζ. 73-2). 

β) Αθνινπζνχλ ζε ζπρλφηεηα ηα δεχγε αληίζεησλ επηζέησλ σο επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί  ή σο 

εκπξφζεηνη πξνζδηνξηζκνί ή σο θαηεγνξνχκελα:   

      1)  π.ρ.  Οη θ α θ ν ί πνηεηέο ηξέθνληαη απφ ηα γεγνλφηα 

                   Οη  κ έ η ξ η ν η  απφ ηα αηζζήκαηα  θαη  

                   Οη  θ α ι ν ί   απφ ηε κεηαηξνπή ηνπ ηίπνηε ζε θάηη. (ζ.34-3). 

      2) π.ρ.   κε ι ί γ ν πεηξαδάθη άκπσηεο    θαη π ν ι χ λεξφ ηεο ινπίδαο (ζ.20-2). 

          π.ρ.   κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζ η ν ρ ε ί ξ η ζ η ν θαη ζ η ν  β έ ι η ζ η ν   (ζ.42-4). 

          π.ρ.   απφ ηελ η ξ έ ρ ν π ζ α  πξαγκαηηθφηεηα ζηελ α π ψ η α η ε  (ζ.56-1). 

     3)  π.ρ.   θαη θ α ι φ  θαη  θ α θ φ  γίλεηαη λα ‘λαη     (ζ.28-3). 

γ) Οη ιηγφηεξεο ζε ζπρλφηεηα αληηζέζεηο ζε απιά δεχγε είλαη απηέο αλάκεζα ζε ξήκαηα θαη 

επηξξήκαηα: 

     1)  π.ρ.  θισλάξηα ιέμεσλ  α δ ε κ ν λ ν χ λ ……. δξαπέηεο θσηνζηέθαλσλ δ η ε θ δ η θ ν χ λ   

(ζ.10-2).  
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    2)  π.ρ.   θαη π ξ η λ  θαη κ ε η  ά   

Β) Μηα δεχηεξε θαηεγνξία αληηζέησλ είλαη απηά ησλ νπνίσλ  ε αληίζεζε  δελ είλαη άκεζε θαη 

αθξηβήο, αιιά θξχβεηαη ζηνπο δχν φξνπο πνπ αλήθνπλ ζε αληίζεηα ελλνηνινγηθά πεδία. Οη 

αληηζέζεηο απηέο βξίζθνληαη είηε αλάκεζα ζηνπο φξνπο ηεο ίδηαο πξφηαζεο είηε ζε δηαδνρηθέο 

πξνηάζεηο σο νπζηαζηηθά, σο επίζεηα ή σο εθθξάζεηο: 

   π.ρ. Γελ ζα ζνπ κείλεη   κήηε Α τ λ ζ η ά η λ  κήηε  Ά γ η ν ο   Υ α ξ ά ι α κ π ν ο   (ζ.71-1). 

        ( Αληηζηνηρνχλ ζην δεχγνο   επηζηήκε   -  ζξεζθεία ) 

  π.ρ.   η α γ φ λ α  ηε  ζ η α γ φ λ α  ν ρξφλνο. Β ξ χ ζ ε  πνηέ    (ζ.71-2). 

       (Αληηζηνηρνχλ ζην δεχγνο ιίγν -  πνιχ)   

 π.ρ   πφζν α π έ ξ α λ η ν ρψξν θαηαιακβάλεη ην άζθνπν…..ζ π λ η ν κ ί α νλείξνπ .(ζ..10-3). 

      (Αληηζηνηρνχλ ζην δεχγνο κεγάιν – κηθξφ) 

Γ) Μηα ηξίηε θαηεγνξία αληηζέζεσλ είλαη απηέο αλάκεζα ζε απνθαηηθέο θαη θαηαθαηηθέο πξνηάζεηο 

ή εθθξάζεηο. Ζ ρξήζε ηνπο ζπλδέεηαη ζηελά κε κηα βαζηθή ζθνπηκφηεηα ηνπ πνηεηή  πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηνλ πξνηξεπηηθφ θαη παξαηλεηηθφ ραξαθηήξα ησλ απνθζεγκάησλ. Γηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο 

θαηαθάζεηο θαη ηηο αξλήζεηο  αλάκεζα  ζε  πξνηάζεηο  κεκνλσκέλνπο  φξνπο ή  εθθξάζεηο ην ζρήκα 

ζέζε –άξζε,  ην νπνίν δίλεη δσληάληα θαη έκθαζε ζην ςπρηθφ πάζνο ηνπ ππνθεηκέλνπ: 

    1) Αλάκεζα ζε πξνηάζεηο  

π.ρ. Ν α  ρ α ξ ά δ ε ζ α η  ζηε δσή -  λ α  κ ε κ α η ψ λ ε η πνηέ ε επιάβεηα   (ζ.15-2). 

π.ρ. Ζ  ζθέςε μ ε β ά θ ε η  -  ν λνπο  π ν η έ   (ζ.54-5). 

π.ρ.  δ ε λ  α θ ν ξ ά  ηελ φξαζε - φ ζ ν  (α θ ν ξ ά) ηε ζπκπεξηθνξά   (ζ.60-5). 

π.ρ. α λ δ ε λ  ηελ β ξ ε η ο   -  ηε  θ η η ά ρ λ ε η ο   (ζ.54-1) 

    2) Αλάκεζα ζε νπζηαζηηθά 

π.ρ. πνιινχο γάκνπο  -   πνηέ δηαδχγην  (ζ.26-3) 

π.ρ. δ ε λ  ε ί λ α η  ην θσο –α ι ι ά  (είλαη)  ηεο πεγήο ηνπ ε ζεμνπαιηθή  δχλακηο  (ζ.66-4). 

Γ) Οη αληηζέζεηο πξνρσξνχλ ζηα πξφζσπα ησλ ξεκάησλ νη νπνίεο είλαη πνιχ ιίγεο, αλάκεζα ζην 

πξψην εληθφ θαη ζην ηξίην πιεζπληηθφ ,θαζψο θαη αλάκεζα ζην πξψην εληθφ θαη ζην ηξίην εληθφ 
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πξφζσπν. Πξνζδίδνπλ αηζζεηηθή πνηφηεηα θαη ηνλίδνπλ ηελ επζχλε ηνπ ππνθεηκέλνπ ή ηελ 

αιινηξίσζε ηνπ.  

π.ρ. Σξέθνκαη απ‘ απηά πνπ νη άιινη λεζηεχνπλ   (ζ.73-3). 

π.ρ.  Δάλ  δελ ηνπο ιείςεηο εζχ, δελ πξφθεηηαη λα ιείςνπλ πνηέ. (ζ.22-2). 

π.ρ.  Απνηειψ έλα εχδξνκνλ  ….Πνηφο ππνβαζκίδεη ηνλ άιινλ  (ζ.4-2). 

Δ)  Έλα ηδηαίηεξν είδνο αληηζέζεσλ  ζρεηηθά αζπλήζηζην ζηελ πνηεηηθή καο παξάδνζε είλαη νη 

αληηζέζεηο  πνπ ζπληζηνχλ πεξηζζφηεξν αληηθάζεηο αλάκεζα ζε αιιειναλαηξνχκελεο έλλνηεο ή 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε ινγηθή. Σα αληίζεηα κέξε κπνξεί λα είλαη πξνηάζεηο, εθθξάζεηο ή 

δηαθνξεηηθνί φξνη κηαο πξφηαζεο. 

π.ρ. Αξθεί λα πεξηκέλεηο παξά   έλα ή δχν αηψλεο    ελίνηε  (ζ.14-3). 

π.ρ.  Γελνχ θπηφ ηξ η ψ λ  γ ε λ ε ψ λ θαη ζ π λ ά κ α  π α ξ ζ έ λ ν ο  (ζ.15-4). 

π.ρ. Κ α ί λ ε  θάζε κέξα νη θακηλάδεο….π ν π ζ ε λ ά  θ σ η η  ά (ζ.33-4). 

π.ρ. - φζν κ ε γ ά ι ε  θη αλ είλαη -  πνζφηεηα ηνπ ε ι α ρ ί ζ η ν π.  (ζ.49-4). 

π.ρ.  δπν καθξηλέο μ α δ έ ι θ ε ο κνπ απφ ηελ ε π ν ρ ή ηεο  α π θ ψ ο.  (28-2). 

π.ρ.  Αιινχ πνπζελά ρ ξ η ζ η η α λ ν ί δελ εθάλεθαλ πνηέ η φ ζ ν  ε η δ σ ι ν ι ά η ξ εο   (21-3).   

π.ρ. Υξεηάδνληαη α ι ή ζ ε η ε ο αθφκε θαη γηα λα πεηο ς έ κ α η α  (ζ.21-4). 

     Οη  αληηθαηηθέο  εθθξάζεηο είλαη πνιχ ζπρλέο ζηνλ Διχηε  ν νπνίνο ζπλερίδεη ηελ παξάδνζε πνπ 

έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθέξεο  θαη ηηο καθξχηεξεο θαηαβνιέο ηνπο ζηα παξαδνζηαθά ζρήκαηα. ηηο 

πεξηζζφηεξεο  πεξηπηψζεηο αληηπξνζσπεχνπλ  ζπκβνιηθέο κεηαθνξέο  πνπ εθθξάδνπλ κε ηξφπν 

ιηηφ θαη έληνλν ηελ θνζκναληίιεςε θαη ηηο ηδέεο ηνπ πνηεηή. 

     Γεληθφηεξα ν Διχηεο ρξεζηκνπνηεί ηηο αληηζέζεηο ζε κηα πινχζηα θιίκαθα παξαιιαγψλ πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηε ινγνηερληθφηεηα  θαη ηε ζεκαηηθή ηνπ έξγνπ ηνπ, θέξλνληάο ην ζε ζηελφ 

δεκηνπξγηθφ δηάινγν  κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ην ππεξξεαιηζηηθφ θίλεκα,  ην νπνίν εμέθξαζε 

ηηο πξσηνπνξηαθέο ηδέεο ηνπ κέζα απφ ηελ αξρατθή θαη πξσηφγνλε έθθξαζε είδνο ηεο νπνίαο είλαη 

θαη ε αληίζεζε. Πξνζδίδεη πνιπζεκία ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν, ηνλ θαζηζηά πην ζθηρηνδεκέλν,  κε 

πθνινγηθή πνιπρξσκία θαη ακεζφηεηα, ζηνηρεία πνπ θεξδίδνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλψζηε. 
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Πνηεηηθή κεηαθνξά  θαη παξνκνίσζε 

     Γίπια ζε απηά ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία βαζηθή ζέζε έρεη ε πνηεηηθή κεηαθνξά, ε νπνία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηελζαξθψλεη ηηο ηδέεο, ηα δξψκελα, ηα ζπλαηζζήκαηα. Δπηηπγράλεη έλα είδνο 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαηά ηνλ νπνίν κηα ηδηφηεηα θπξηνιεθηηθή, αληηθεηκεληθή ζε έλα πεδίν 

κεηαθέξεηαη ζε έλα άιιν ζην νπνίν δελ κπνξεί ινγηθά λα ηζρχζεη παξά κφλν κε ηελ παξέκβαζε ηεο 

θαληαζίαο.
44

 Μηα ιέμε κεηαθέξεηαη απφ ηελ θχξηα ζεκαζία ηεο ζε άιιε φκνηα κε απηήλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ επεθηείλεηαη θαη πιαηαίλεη ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, ζηνηρείν πνπ αμηνπνίεζαλ ηδηαίηεξα 

νη πνηεηέο ηνπ ξνκαληηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθά ν Coleridge, Άγγινο ξνκαληηθφο πνηεηήο
45

  

πξνηάζζεη σο βαζηθή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πνηεηή λα ζπκθηιηψλεη  ηε ζπλείδεζε θαη ηελ αίζζεζε ηνπ 

θαη λα εμηζνξξνπεί ηηο αληίζεηεο θαη αληηκαρφκελεο ηδηφηεηεο «ηεο νκνηφηεηαο κε ηε δηαθνξά·  ηνπ 

γεληθνχ κε ην ζπγθεθξηκέλν· ηεο ηδέαο κε ηελ εηθφλα… ηελ αίζζεζε ηεο θξεζθάδαο θαη ηνπ 

θαηλνχξηνπ κε παιηά νηθεία αληηθείκελα… θαη θαζψο ζκίγεη θαη ελαξκνλίδεη ην θπζηθφ θαη ην 

ηερλεηφ, ππνηάζζεη φκσο ηαπηφρξνλα ηελ ηέρλε ζηε θχζε· ηνλ ηξφπν ζην πιηθφ θαη ην ζαπκαζκφ 

καο γηα ηνλ πνηεηή ζηελ ζχκπλνηα καο κε ηελ πνίεζε».  

     Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη γηα ηνπο ξνκαληηθνχο ηνπ 18νπ αη. πξνέρεη ν ηξφπνο ζχλδεζεο θαη 

ζπλδπαζκνχ αληίζεησλ θαηλνκεληθά ζηνηρείσλ θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ λα 

εηζάγεη ηε ζπλείδεζε ηνπ αλαγλψζηε, ζε έλα θνηλφ θαληαζηηθφ πεδίν κεηαθνξηθήο θαη 

ζπλππνδεισηηθήο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ ζε ηέηνην βαζκφ εμνηθείσζεο, ψζηε ην θαληαζηηθφ λα 

θαληάδεη πξαγκαηηθφ κε ηε κεηαθνξά λα ιεηηνπξγεί σο  κεηαθνξηθφ κέζν ζην ηαμίδη ζε κηα «άιιε» 

πξαγκαηηθφηεηα.  Άιισζηε φπσο ιέεη ν πνηεηήο  (Λφγνο ζηελ Αθαδεκία ηεο ηνθρφικεο, 1979:345) 

«Απηφ είλαη ζην βάζνο ε πνίεζε, ε ηέρλε λα νδεγείζαη θαη λα θηάλεηο ζ‘ απηφ πνπ ζε ππεξβαίλεη» 

θαη φπσο ζρνιηάδεη ν Γ. Μπακπηληψηεο
46

 «Ζ πνίεζή ηνπ είλαη κηα ζπλερήο θαη αγσληψδεο 

πξνζπάζεηα λα δεη θαη λα δείμεη ηε δεχηεξε πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπζία ησλ φλησλ, ηελ αιήζεηα 

πέξα απφ ηηο ζηξεβιψζεηο πνπ επηβάιεη θάζε ρξεζηκνζεξηθή αληίιεςε…» θαη παξαθάησ «Ο 

Διχηεο είλαη ν θαη‘ εμνρήλ πνηεηήο ηεο γιψζζαο». Πεξηζζφηεξν θαη απφ ηνλ εθέξε πεξηζζφηεξν 

θαη απφ ηνλ Παιακά. Απηνί ήηαλ νη «άξρνληεο ηεο γιψζζαο» … Ο Διχηεο πέηπρε θάηη άιιν· 

πέηπρε ην αθαηφξζσην «Με ην εηδηθφ ζάξξνο πνπ ηνπ ‘δσθελ ε Πνίεζε» κπφξεζε λα ζπάζεη ηνπο 

                                                             
44 βλ. περιςςότερα Ε. Γ.Καψωμϋνοσ  Η ςυντακτική δομή τησ ποιητικήσ γλώςςασ του Σεφέρη,  Υφολογική μελέτη,  

Θεςςαλονύκη 1975:87-192. 

45  Coleridge,   Biographia   literari,   θεθ.  XIV.   

46 Γ.Μπακπηληψηεο,  «Ο πνηεηήο ηεο γιψζζαο»   εθ. Σν Βήκα-γλψκεο  14- 5- 2000. 



-80- 

θξαγκνχο ηεο ζπκβαηηθήο γιψζζαο θαη λα θηάζεη ζε κηα πξσηφγνλε ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο λέαο 

ειιεληθήο γιψζζαο, πνπ ηελ ρξεηαδφηαλ γηα λα εθθξάζεη ηελ ππέξβαζε ηεο θαζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ δηθή ηνπ  πνίεζε απαηηνχζε κηαλ άιιε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 

θπξηνιεθηηθά  πνηεηηθή, γιψζζα πνπ λα πνηεί, λα δεκηνπξγεί λέεο ζεκαζίεο, λέεο ζεκάλζεηο, λέεο 

ζπλάςεηο ιέμεσλ… πνπ λα νδεγνχλ ζε αλαπαξζέλεπζε ηεο  πξσηνηππηθήο ζεκαζίαο ησλ 

ιέμεσλ…». ην ζθνπφ αθξηβψο απηφ ππνηάζζνληαη θαη ζηξαηεχνληαη νη κεηαθνξέο καδί κε άιια 

ζρήκαηα ιφγνπ θαη ιεθηηθέο ηερληθέο. Ο πνηεηήο καξηπξεί φηη αθνχεη « θσλέο, θηαζκέλεο απφ ην 

άγλσζην, κηζέο ξσηήκαηα θαη κηζέο ηπξαλληθνί ρξεζκνί… ζξαχζκαηα ζπλείδεζεο, «κηα 

κεηαηφπηζε ηνπ νλείξνπ ζε ιεθηηθφ ηδίσκα.» (Αλνηρηά ραξηηά 1987:27,29)  Δπηηπγράλεηαη έηζη ε 

«αλνηθείσζε» ησλ ιέμεσλ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, μεζθεπάδεηαη ε αζέαηε ζεκαζηαθή πιεπξά 

ησλ ιέμεσλ, φπσο ηε ζπλέιαβε ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ν ξσζηθφο θνξκαιηζκφο (Chklovsky),
47

 

ν νπνίνο ππνζηήξημε ζρεηηθά φηη «ζθνπφο ηεο ηέρλεο είλαη λα θάλεη αηζζεηφ ηνλ ζπκβαηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο, αθνχ ζηελ πξάμε δηαζηξέθεη ηε ζπληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή δνκή ηνπ 

γισζζηθνχ επηθνηλσληαθνχ νξγάλνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ηε κνξθηθή απηνηέιεηα ησλ 

γισζζηθψλ ζεκείσλ θαη λα απειεπζεξψζεη έηζη ηελ αηζζεηηθή ηνπο ιεηηνπξγία».  Έηζη ε έκθαζε 

δίλεηαη ζην θσλεκαηηθφ επίπεδν θαη πξνθχπηεη φηη ζηε ζηελή ζρέζε πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο, ην 

πεξηερφκελν είλαη ιεηηνπξγία ηεο ηειεησκέλεο ινγνηερληθήο κνξθήο θαη φηη θαη‘ επέθηαζε, νη 

κεηαθνξέο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, «ζπληεινχλ ζηελ παξαδνμνπνίεζε θαη ππνλφκεπζε ησλ 

θαζηεξσκέλσλ ηδενινγηθψλ ζρεκάησλ, ησλ θαηεζηεκέλσλ θσδίθσλ αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ, 

αλνίγνληαο δξφκν γηα κηα αλαλεσκέλε, δηαθνξεηηθή ζεψξεζή ηνπ. Απφ ηελ άπνςε ηεο 

κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ηδηνκνξθηψλ ηεο λεσηεξηθήο πνίεζεο, ε J. Kristeva
48

 κέζα απφ ην 

ελλνηνιφγεκα «αξλεηηθφηεηα», αλαιχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλνληαη ζηα πνηεηηθά 

ζεκαηλφκελα νη ζρέζεηο ζεηηθφ-αξλεηηθφ, αιεζηλφ-ςεχηηθν, ξεαιηζηηθφ-πιαζκαηηθφ, θαη 

δηαπηζηψλεη φηη ην ζεκαηλφκελν ηνπ λεσηεξηθνχ πνηεηηθνχ ιφγνπ πεξηιακβάλεη ηα δχν αληίζεηα 

καδί ζε κηα έλσζε,  ζπλδεηηθή ζηελ νπνία ην πνηεηηθφ ζεκαηλφκελν παξνπζηάδεη κηα ακθηζεκία. 

Έηζη δειψλεη θαη βεβαηψλεη ηελ ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε δχν αληίζεησλ φξσλ, ηνπ ππαξθηνχ θαη 

ηνπ κε ππαξθηνχ. Δηδηθά ζηελ ππεξεζία απηήο ηεο ακθηζεκίαο εληάζζεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

κεηαθνξάο θαη ηεο κεησλπκίαο. 

                                                             
47    Βίθησξ θιφβζθη,   «Ζ αλάζηαζε ηεο ιέμεο»,  ζηνλ ηφκν  Β.θιφβζθη- Μπ. Ατρελκπάνπκ,  Γηα ην 

Φνξκαιηζκφ,  1985: 13-25. 

48    J.Kristeva,  εκεησηηθή, Recherches  pour une  semanalyse,  Paris, Seuil, 1968. 
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     Σα απνθζέγκαηα ηεο ζπιινγήο θαηαθιχδνληαη απφ κεηαθνξέο, κεηαθνξέο πνπ πξνθαινχλ ηελ 

έθπιεμε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ηνικεξνχο ζπλδπαζκνχο ζεκαηλφλησλ θαη ζεκαηλνκέλσλ. Ο 

πνηεηήο γξάθεη γηα ηελ πνηεηηθή κεηαθνξά «Ζ πνηεηηθή κεηαθνξά έθηαζε, δξαζθειίδνληαο 

αθαξηαία ηξνκαθηηθέο απνζηάζεηο, λα δψζεη ηελ πλεπκαηηθή θπζηνγλσκία ησλ πξαγκάησλ επάλσ 

ζηελ ίδηα ηνπο ηελ γέλλεζε…» («Αλνηρηά ραξηηά»,1992:138)  Παξαηεξείηαη φηη κέζσ απηψλ ησλ 

κεηαθνξψλ παξάγεηαη ην θχξην λφεκα, ε θχξηα ηδέα πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ν πνηεηήο κε ηε 

βνήζεηα ηεο ζπλδήισζεο. Τπάξρεη έλαο θχθινο ηδεψλ πνπ επαλαιακβάλεηαη κέζα απφ 

δηαθνξεηηθνχο ή ζπλψλπκνπο ιεθηηθνχο ζπλδπαζκνχο, ζηνπο νπνίνπο εθδειψλεηαη ε ίδηα 

ζπλάξηεζε θαηαδήισζεο θαη ζπλδήισζεο. Ζ επαλαιεπηηθφηεηα ζπγγελψλ ιεθηηθψλ ζπλδπαζκψλ 

κε ην θνηλφ ζεκαηλφκελν ηεο ζπλδήισζεο επηθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε κηα εμνηθείσζε κε απηφ, θαη 

ηνπ δίλεη ην ραξαθηήξα ζπκβφινπ. Έηζη, κηα νκάδα απφ ζπγγελείο ζπλδειψζεηο δηακνξθψλνπλ έλα 

ζπλππνδεισηηθφ πεδίν, ή ζπκβνιηθφ πεδίν πνπ πξαγκαηψλεηαη κε φρεκα ηηο κεηαθνξέο, νη νπνίεο 

επνκέλσο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζπκβνιηθέο κεηαθνξέο.
49

 Ζ επίκνλε επαλάιεςε ηνπο  

ππνδειψλεη ηε ζηελή ηνπο ζρέζε κε  ηα βαζχηεξα λνήκαηα  πνπ ν πνηεηήο ζέιεη λα  εθθξάζεη θαη 

γεληθφηεξα κε ην κπζηθφ ηνπ ζχκπαλ. Οη κεηαθνξέο απηέο δνκνχληαη σο έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε 

βάζε ηεο αξρήο ηεο αληίζεζεο θαη ηεο αλαινγίαο θαη απνηεινχλ πεγέο φρη κφλν αηζζεηηθψλ 

πνηεηηθψλ αμηψλ αιιά θπξίσο ζεκαζηαθψλ. Γεληθά νη αληηζέζεηο ζπλδπαδφκελεο  ζπλήζσο 

δεκηνπξγνχλ  κεηαθνξέο νη νπνίεο είλαη ν θπξηφηεξνο θνξέαο ηνπ κχζνπ. Βέβαηα δελ είλαη φιεο νη 

κεηαθνξέο ζπκβνιηθέο, αιιά εθείλεο πνπ επαλαιακβάλνληαη γηα λα ζεκάλνπλ θάηη ζεκαληηθφ κε 

δηάθνξνπο θξαζηηθνχο ηξφπνπο. Δηδηθά νη αληηθαηηθέο εθθξάζεηο  ηζνδπλακνχλ κε ζπκβνιηθέο 

κεηαθνξέο φπσο άιισζηε είλαη ινγηθφ αθνχ δελ κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κηα αληηθαηηθή θξάζε πνπ αληηβαίλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Έλα παξάδεηγκα είλαη ε επαλάιεςε ζηε ζπλδεισηηθή ζπλάξηεζε λνεηφ – θπζηθφ: 

            Γηάιεθηνο ηξερνχκελνπ λεξνχ 

            Νεξφ ζνθίαο 

            Οιίγνπ λνπ ε βαζχνξγε βξνληή 

                                                             
49    E.Γ.Καςσκέλνο,   Πνηεηηθή Θεσξία θαη κέζνδνη αλάιπζεο ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, 1992:63-65, εθ. Παηάθε Αζήλα 

1992. Σελ ζπκβνιηθή κεηαθνξά   ρξεζηκνπνίεζε ζε κεγάιν βαζκφ ν εθέξεο θαη ν Καβάθεο  κεηά απφ ηελ θαζηέξσζε 

κεηαθνξηθήο  γιψζζαο απφ ηνπο Shelley, Blake, Yeats  θαη  Eliot  (R.  Wellek—A.Warren, Θεσξία Λνγνηερλίαο, κηθξ.  

.Γ. Γειεγηψξγεο, Αζήλα,  Γίθξνο,   [1956]:239-240,388),   βιπ.  Δ.Γ.Καςσκέλνο  Ζ πνηεηηθή κπζνινγία ηνπ εθέξε   
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              Ζ άκπαιε γξαθή ζνπ 

             Οη έλλνηεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο χιε 

Ο αληηζεηηθφο ιφγνο  παξνπζηάδεη κεγάιε ζπρλφηεηα: 

    Σξέθνκαη απ‘ απηά πνπ νη άιινη λεζηεχνπλ γηα λα ζψζνπλ ηελ ςπρή ηνπο  

   Ζ θζήληα θηάλεη θάπνηε λα ζηνηρίδεη ηφζν αθξηβά 

   ηαγφλα ηε ζηαγφλα ν ρξφλνο. Βξχζε πνηέ… 

   Γελνχ θπηφ ηξηψλ γελεψλ θαη ζπλάκα παξζέλνο 

   Ζ ηξέρνπζα επθπΐα είλαη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζην ρείξηζην θαη ην βέιηηζην 

   Σελ άλνημε αλ δελ ηελ βξεηο ηε θηηάρλεηο 

    Καη θαιφ θαη θαθφ γίλεηαη λα ‘λαη ην απξνζδφθεην         

     Ζ  κεηαθνξηθή απφδνζε ηδεψλ κέζα απφ ηνλ αληηζεηηθφ ζπλδπαζκφ ελλνηψλ πινπηίδεη κε 

κεηαθνξηθέο εηθφλεο ηνλ πνηεηηθφ ιφγν, εληείλεη ηελ πνηεηηθφηεηα  θαη  ππνγξακκίδεη ηελ αηξεηηθή 

ρξνηά απηψλ ησλ ηδεψλ. Έηζη ε ηξνθή θαη ε λεζηεία αμηνινγνχληαη κε θξηηήξην ην είδνο ησλ 

πξαγκάησλ πνπ αλαιίζθνληαη ή απνθιείνληαη. Ζ ζεκαζία πέθηεη ζηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απέρεη 

ν άλζξσπνο, πνηα πξάγκαηα ζεσξνχληαη κηαξά θαη ακαξησιά. ίγνπξα φρη νη απνιαχζεηο ησλ 

αηζζήζεσλ, ζηελ πνηεηηθή κπζνινγία ηνπ πνηεηή νη «ακαξησιέο»  θαηά ηνλ ρξηζηηαληζκφ αηζζήζεηο 

είλαη πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηεξφηεηα. Δπίζεο  ε αληίζεζε αλάκεζα ζην θζελφ θαη ην αθξηβφ, πσο 

πξνζδηνξίδεηαη ζεκαζηαθά; Γηα ηνλ Διχηε αθξηβέο είλαη νη κε πιηθέο αμίεο, ζε αληίζεζε κε ηε 

ζπκβαηηθή αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο. Αλάινγα ε θχζε φζεο θνξέο θη αλ γελλήζεη  παξακέλεη αγλή, ν 

ρξφλνο θπιάεη αξγά θαη θπθιηθά,  ην θαιφ θαη ην θαθφ ζπλππάξρνπλ. Ζ πξφζιεςε ησλ θνζκηθψλ 

θαηλνκέλσλ  έηζη εμνκαιχλεη ηηο αηρκέο ησλ πξαγκάησλ  γηα  λα κελ πιεγψλνπλ. 

    Μέζα απφ ηε κειέηε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ζπκβνιηθψλ κεηαθνξψλ ησλ ζπγγελψλ 

κεηαθνξηθψλ εηθφλσλ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο, κπνξνχκε λα 

νδεγεζνχκε ζηα ζεκαηηθά κνηίβα πνπ ζέηεη ν πνηεηήο  ζηα απνθζέγκαηα. Σα κνηίβα απηά ζα δνχκε 

αλαιπηηθφηεξα ζην επφκελν θεθάιαην.  

     Έλα άιιν δξαζηηθφ εθθξαζηηθφ κέζν πνπ ραξίδεη παξαζηαηηθφηεηα θαη πνηεηηθή αμία είλαη ε 

παξνκνίσζε. ηα απνθζέγκαηα πνπ εμεηάδνκε ζπλαληάκε 14 παξνκνηψζεηο ζηηο νπνίεο  έλα 

πξάγκα  (δεηθηηθφ κέξνο  ηεο παξνκνίσζεο) ζρεηηθά άγλσζην παξαιιειίδεηαη κε έλα άιιν, δεχηεξν 
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πην γλσζηφ (αλαθνξηθφ  κέξνο) κε ην νπνίν έρεη κηα  θνηλή ηδηφηεηα ή  ραξαθηεξηζηηθφ.  Γίλεηαη 

έηζη έκθαζε ζην θνηλφ απηφ ζηνηρείν  σο πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε ζχγθξηζε. Ζ παξνκνίσζε σο 

ζρήκα ιφγνπ, βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε κεηαθνξά. Δχθνια κηα παξνκνίσζε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

κεηαθνξά ή ην αλάπνδν. Δηδηθφηεξα ζηηο  παξνκνηψζεηο ησλ απνθζεγκάησλ παξαηεξνχκε φηη ην 

αλαθνξηθφ κέξνο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζπλδέεηαη ζεκαζηνινγηθά κε θάπνηα απφ ηα κνηίβα  πνπ 

εθθέξνληαη κέζα απφ ηηο αληηζέζεηο. Ζ ππθλφηεξε λνεκαηηθή ζπλάξηεζε είλαη απηή πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηεγνξία ηεο θχζεο.  

  π.ρ.  Γη‘ απηφ θαζεηί πηθξφ γνεηεχεη. Ό π σ ο ε άγνπξε ειηά  θαη ηνπ Δκεδνθιένπο ην ήηνξ   (ζ.35) 

           α λ πνηακφο εμ  αίκαηνο εμάδειθνο ηνπ Δπμείλνπ.         (ζ.35) 

        νη θνπηνί ησλ αηζζήζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα γελλήζνπλ ζαλ κηθξφ αγνξάθη κηα νιφθιεξε 

Άλνημε.(ζ.21) 

        λα δνππάο ηα ζθάγηα ζηελ παιάκε ζνπ  φ π σ ο  θνπθνχηζηα.      (ζ.37) 

Σν αλαθνξηθφ κέξνο δεκηνπξγεί πνιχ δσεξέο εηθφλεο απφ ηνλ θφζκν ηεο θχζεο, ν νπνίνο ζηελ 

θνζκνινγία ηνπ Διχηε  ηαπηίδεηαη κε ην ρψξν ηνπ παξαδείζνπ, έρεη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 

κεηαγξαθνχλ ζε  εξγαιεία αλίρλεπζεο ηνπ παξαδείζνπ. ζεο παξνκνηψζεηο πξνέξρνληαη απφ ην 

ρψξν ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ  εθθξάδνπλ κε ηξφπν ελαιιαθηηθφ  βαζηθέο αξρέο ηεο πνηεηηθήο 

κπζνινγίαο ηνπ. 

           π.ρ. Απφ θίηξηλν ζε θίηξηλν ην κπιε ζνπ μεθεχγεη  ζ α λ  ραξηαεηφο.       (ζ.72) 

ηελ  πνίεζε ηνπ Διχηε  ν ραξηαεηφο είλαη ηίηινο πνηήκαηνο ζηε ζπιινγή Μαξία  Νεθέιε   (1978) 

θαη επίζεο ππάξρεη κέζα ζε άιια πνηήκαηα φπσο ζην Μηθξφ  Ναπηίιν  (1985) ζηελ πνηεηηθή 

ελφηεηα                                          Μπξίζαη ην άξηζηνλ  (Υ).   

                Κη φκσο ήκνπλ πιαζκέλε γηα ραξηαεηφο.  

                Σα χςε κνπ άξεζαλ αθφκα θη φηαλ  

                 Έκελα ζην πξνζθέθαιφ κνπ κπξνχκπηα 

                Σηκσξεκέλε 

                ψξεο θαη ψξεο.    (Υαξηαεηφο) 



-84- 

ΟΣΗ ΜΠΟΡΔΑ Ν‘ ΑΠΟΥΣΖΩ κηα δσή απφ πξάμεηο νξαηέο γηα φινπο, επνκέλσο λα θεξδίζσ ηελ 

ίδηα κνπ ηε δηαθάλεηα, ην ρξσζηψ ζ‘έλα  είδνο εηδηθνχ ζάξξνπο πνπ κνπ ‗δσθελ ε Πνίεζε: λα 

γίλνκαη άλεκνο γηα ηνλ ραξηαεηφ θαη ραξηαεηφο γηα ηνλ άλεκν, αθφκα θαη φηαλ νπξαλφο δελ ππάξρεη.   

(Μηθξφο Ναπηίινο)   

    ρεηηθά εχθνια κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη  ηε ζεκαληηθή ηνπ ζπκβφινπ  ηνπ ραξηαεηνχ σο ηε 

δχλακε ηεο ειεπζεξίαο,  ην δπλαηφ πλεχκα πνπ φρη κφλν δελ θνβάηαη λα εθηεζεί ζηνπο αλέκνπο, 

ζηνπο θηλδχλνπο, ζηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο  αιιά θαη ηηο ρξεηάδεηαη,  ηηο αλαδεηά  γηαηί κφλν κέζα 

απφ απηέο αλεβαίλεη πην ςειά,  νδεγείηαη ζηελ αθεξαίσζε  θαη ηελ απηνπξαγκάησζε. Σν ζέκα 

επαλαθέξεη ην απφθζεγκα  ζην νπνίν αλήθεη ε παξνκνίσζε:  Απφ θίηξηλν ζε θίηξηλν ην κπιε ζνπ 

μεθεχγεη ζ α λ  ρ α ξ η α ε η φ ο. Βάιε κπξνο ηνλ άλεκν ζνπ πξνηνχ ράζεηο θαη ηα πξνζηάγκαηα ηεο 

απηνθξαηνξηθήο κνλαμηάο ζνπ.  

    Σα ρξψκαηα  απνηεινχλ ζηνλ Διχηε κηα μερσξηζηή γιψζζα  κε ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Δδψ ην 

θίηξηλν ζπλδέεηαη κε ην λνζεξφ, κε ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο πνπ δελ αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηελ 

νπζηαζηηθή βίσζε ηεο. Ο ηξφπνο θαη ε πνηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο δσήο είλαη δηάζπαξηα απφ 

αιινηξησηηθέο ζπλζήθεο ηφζν πνπ  ν άλζξσπνο παξαπαίεη αλάκεζα ηνπο κε απνηέιεζκα λα ράλεη 

ην θαίξην, ην νπζηψδεο ην νπνίν εθθξάδεηαη κε ην κπιε. Σν κπιε ζπλδέεηαη κε ην πγηέο, απνηειεί 

κεησλπκία ηνπ Αηγαίνπ, ηεο Διιάδαο, ηεο δπλακηθήο  θαη ππφ νξηζκέλε έλλνηα εζηθήο ζεψξεζεο 

ηεο  δσήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφθζεγκα :  

                    Ση εχθξαηε πνπ γίλεηαη ε ζθέςε  φηαλ ηα κ π ι ε ζνπ βγαίλνπλ πεξίπαην!   (ζ.16) 

     ηελ παξαπάλσ παξνκνίσζε ινηπφλ  ε επθνιία θαη ε ηαρχηεηα  κε ηελ νπνία γιηζηξάεη θαη  

μεθεχγεη  ην ζεκαληηθφ θαη δσνγφλν απφ ηνλ άλζξσπν, παξνκνηάδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα πνπ 

θηλείηαη ν ραξηαεηφο, ν νπνίνο ράλεηαη  ζε κηα ζηηγκή θάησ απφ ηελ σζηηθή δχλακε ηνπ αέξα. Ζ 

ιχζε πνπ πξνηείλεη ν πνηεηήο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν,  ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα  βάδεη κπξνζηά ηνλ άλεκφ ηνπ. Ο άλεκνο παξνπζηάδεηαη  σο έλα νλ πνπ έρεη πξνζσπηθά ν 

θαζέλαο πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο θαη άξα δπλαηφλ λα ελεξγνπνηεζεί απφ ηνλ 

ίδην θαη κφλν. Ζ επζχλε γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ αλήθεη ζηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο κπνξεί λα 

αθππλίζεη ηνλ άλεκφ ηνπ, δειαδή  ηηο δπλάκεηο πνπ θξχβεη κέζα ηνπ γηα λα  ηνλ ζπξψμνπλ 

κπξνζηά, γηα λα πξνρσξήζεη ζε θηλεηνπνηήζεηο  εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Δθείλν πνπ ζα 

θαηαμηψζεη ηε δσληαλή, ηελ αιεζηλή πιεπξά ηνπ εαπηνχ ηνπ είλαη ε έμνδνο απφ ηα ιαγνχκηα ηεο  

κνλαμηάο ηνπ, ε αλαδήηεζε ηεο έληνλεο εκπεηξίαο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο. Ζ παξνκνίσζε  

επνκέλσο  ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηε κεηαθνξά ζε αηζζεηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ 
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επίπεδν. Πξνζζέηνπλ  ινγνηερληθή έληαζε,  παξαζηαηηθέο εηθφλεο θαη παξαζχξνπλ ηνλ αλαγλψζηε 

ζε κηα πην βαζηά   ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή.   

Οη παξνκνηψζεηο  ησλ απνθζεγκάησλ είλαη  θπξίσο ζχληνκεο, ην αλαθνξηθφ κέξνο είλαη  

αθφκα  θαη έλα έλαξζξν νπζηαζηηθφ,  φπσο ζην επφκελν:     

         Α, λα  ‘ξζεη ε ψξα  πνπ ζα δαγθψλεηο ην πεξγακφλην  θαη  πνπ χζηεξα  ζα πίλεηο  πίλεηο  

δξνζεξφ   λεξφ, θαθέδεο, θαη ηζηγάξν αηειεχηεην   ζ α λ  η ε λ  Δ ι ι ά δ α.    (ζ.72) 

    Ζ  πεξίνδνο  απνηειείηαη απφ κία θχξηα πξφηαζε επηζπκίαο  θαη δχν αλαθνξηθέο πξνζδηνξηζηηθέο  

πνπ ζπλδένληαη παξαηαθηηθά. Οη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο  πεξηγξάθνπλ  κηα ζχληνκε αιιά δπλαηή  

εκπεηξία ηεο αίζζεζεο   ηεο γεχζεο. Σν γιπθφ πεξγακφλην, έδεζκα ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο,  ην 

θξχν λεξφ, νη θαθέδεο πνπ είλαη ζπλήζσο πηθξνί  θαη ην ηζηγάξν ζπλζέηνπλ έλα ζχλνιν  

αληηζέζεσλ θαη απνιαχζεσλ νη νπνίεο παξνκνηάδνληαη κε ηελ Διιάδα. Ο πνηεηήο γξάθεη ζηα  

Αλνηρηά ραξηηά (1987:19)  φηη  ε  ειιεληθφηεηα  δελ ήηαλ πνηέ γη απηφλ κηα ππφζεζε εζληθή ή 

ηνπηθή, φηη δελ ππήξμε πνηέ ζνβηληζηήο, αιιά ε Διιάδα  ζπκβνιίδεη γη‘ απηφλ  νξηζκέλεο αμίεο θαη 

ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ παληνχ λα εκπινπηίδνπλ ηα παγθφζκηα  πλεχκαηα. Ζ Διιάδα επνκέλσο 

απιψλεη ηα άθζαξηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, πνπ ηα έρεη αλάγθε 

δηαρξνληθά, θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα είλαη «αηειεχηεηε», είλαη  κηα ηδέα ρσξίο φξηα,  ππεξβαίλεη  ηα 

θπζηθά ζχλνξα  θαη γίλεηαη ζχκβνιν  πνπ αληιεί απφ ηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή ηεο παξάδνζε,  απφ 

ηελ  έλδνμε ηζηνξία, θαη ηηο δηαρξνληθέο αμίεο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο κε κηα παξνκνίσζε ν πνηεηήο 

ιέεη ηφζα πνιιά κέζα απφ ηελ αξρή ηεο πνιπζεκίαο θαη ηεο ζπλππνδήισζεο.  

Παξάιιεια ζην επίθεληξν ησλ αλαδεηήζεσλ ηνπ ήηαλ λα ζπλδέζεη ηε «κνξθνινγία ηνπ 

πνηήκαηνο κε ην ηδενινγηθφ ηνπ πεξηερφκελν»  (Διχηεο 1987:449). Οη ζεσξίεο ηνπ Bachelard
50

 ζην 

ζέκα απηφ πξνθαλψο ηνλ επεξέαζαλ, αθνχ παξαζέηεη αλαθνξέο ζ‘ απηφλ ζηα Αλνηρηά Υαξηηά 

(1987:449) θαη ζηνλ λφκν ηνπ Moned Herzen πνπ φπσο ιέεη, εμεγεί «ηηο εηιηθξηλείο ζρέζεηο κνξθήο 

θαη χιεο». Βέβαηα έρεη ην παξάδεηγκα ηνπ νισκνχ θαη ηνπ Κάιβνπ πνπ επίζεο επερείξεζαλ ηε 

ιεηηνπξγηθή, ζχλδεζε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ. Παξφκνηεο ζέζεηο δηαηχπσζε θαη ν εθέξεο θαη 

άιινη έιιελεο ινγνηέρλεο. Ο Διχηεο ζην Υξνληθφ κηαο δεθαεηίαο (1963) ππνζηεξίδεη «Ζ 

                                                             
50  Ο Gaston  Bachelard  ππήξμε κηα κεγάιε  θπζηνγλσία ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ ηεο Γαιιίαο, θηιφζνθνο, επηζηεκνιφγνο, 

πνηεηήο θαη παλεπηζηεκηαθφο (1884-1962). Ο Διχηεο κηιάεη ζπρλά γη απηφλ εηδηθά ζηα  Αλνηρηά ραξηηά   νη παξαηεξήζεηο ηνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ηδέεο ηνπ    Bachelard. ηε ζθέςε ηνπ   Bachelard ν ρξφλνο παξνπζηάδεηαη αζπλερήο, απνηειείηαη απφ ζηηγκέο 

ρσξίο ρξνληθφ βάζνο. ην έξγν ηνπ  Ζ δηαιεθηηθή ηεο δηάξθεηαο  αλαπηχζζεη ηελ  «πνιιαπιή ζεσξία ηνπ ρξφλνπ»,  πνπ   βαζίδεηαη 

ζηελ ππφζεζε πσο ν ρξφλνο ελφο πξάγκαηνο είλαη κηα ειιηπήο ηδέα (Bachelard 1950:61,66).Oη ζεσξίεο γηα ην ρξφλν ζπλδένληαη κε 

ηελ πξνβνιηθή πνίεζε.  
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Αξρηηεθηνληθή γηα κέλα δελ είρε ηε ζεκαζία κηαο απφ ηα πξηλ ζηεκέλεο ζθαισζηάο» (Διχηεο 

1987:449). Θεσξεί δειαδή φηη ν ηδηαίηεξα λνεκαηηθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθφο ηφλνο πνπ απνπλέεη ην 

πνίεκα δεκηνπξγεί θαη απαηηεί θη έλα εηδηθφ ηχπν. Απηφ ην πάληξεκα αλαδεηνχζε ζηελ έλλνηα ηεο 

«ηδαληθήο κνλάδαο» ζηελ νπνία ζπλαληηφληαη αληίζεηεο πξαγκαηηθφηεηεο θαη ππνηάζζνληαη ζε κηα 

θεληξηθή εηθφλα-ηδέα. Πεξηιακβάλεη ηελ ηδέα κηαο θιεηζηήο αιιά απηφλνκεο κνλάδαο πνπ έρεη ην 

δηθφ ηεο χκπαλ. Παξαπιήζηα είλαη θαη ε έλλνηα ηεο πξηζκαηηθήο κνξθήο ηνπ πνηήκαηνο πνπ 

επηηπγράλεηαη κε «ξήζεηο φπνπ ηα κέηαιια ηεο γιψζζαο θαη ησλ εηθνληζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζπγρσλεχνληαη ...».  Δπηηπγράλεηαη κε κηα ππθλή  θαη πνιχ νηθνλνκηθή δηαηχπσζε ζηελ νπνία 

ζπκβάιινπλ φινη νη πνηεηηθνί παξάγνληεο, κε «εθθξάζεηο, πνπ, ρσξίο λα πεξηέρνπλ ηίπνηε ην 

εληππσζηαθφ ή ην ηδηαίηεξν, γηα κπζηεξηψδεηο ιφγνπο επθσλίαο αθηηλνβνινχλ θαη κεηεσξίδνληαη» 

(Διχηεο 1992:48). Γηα λα απνδψζεη ηελ απηνλνκία θαη ηελ λνεκαηηθή πχθλσζε ησλ ζηίρσλ 

ρξεζηκνπνηεί εθθξάζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζηα αζηέξηα, ηνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ θσηίδνπλ παξ‘ φιν ην κηθξφ κέγεζνο ηνπο θαη «πξνεμέρνπλ», «Σέηνηα πνηήκαηα επελεξγνχλ 

ζηνλ αλαγλψζηε φρη κφλν κε ην ζχλνιν ηνπο, αιιά θαη ηκεκαηηθά, θνκκαηηαζηά, ράξε ζ‘ απηέο ηηο 

πξνεμνρέο ζ‘ απηνχο ηνπο θξπζηάιινπο φπνπ απνθνξπθψλεηαη ε νμχηεηα ηνπ πλεχκαηνο» (Διχηεο 

19942:49-50). Ο πξηζκαηηθφο ιφγνο βέβαηα δνκείηαη θαιχηεξα ζε ζρεηηθά κεγαιχηεξεο ζπλζέζεηο, 

γηαηί πέξα απφ ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηε δηάηαμε ησλ ζηίρσλ ηε κνξθηθή 

θαηαζθεπή, ζην Άμηφλ Δζηη εθαξκφδεηαη απηή ε ηερληθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Κπβηζκφ. Σέηνηεο 

ξήζεηο ππάξρνπλ ζ‘ φια ηνπ ηα έξγα είηε κέζα ζε εθηελή πνηήκαηα είηε κφλεο ηνπο φπσο απηέο ζηε 

ζπιινγή  Δθ ηνπ Πιεζίνλ. Tελ ηδηαίηεξε ηνπ βαξχηεηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο αηζζεηηθήο πξνηίκεζεο 

ηνπ Διχηε ζηνλ απνζπαζκαηηθφ ιφγν έρεη ε αλαθνξά ηνπ ζηελ νκνξθηά ησλ πηλδαξηθψλ 

ζπαξαγκάησλ ζην δνθίκην  Ρσκαλφο ν Μεισδφο (1986). Δθεί παξαηεξεί φηη ζηελ αξραία ειιεληθή 

κειηθή θαη ρνξηθή πνίεζε ππάξρνπλ θείκελα κε  «ππξήλεο»  πνπ πξνεμέρνπλ θαη άιια πνπ έρνπλ 

επίπεδε έθθξαζε. Οη ππξήλεο απηνί «είλαη θξαζηηθέο κνλάδεο απηνδχλακεο αθηηλνβνιίαο φπνπ ν 

ζπλδπαζκφο ν ερνινγηθφο ζπκπίπηεη κε ην λνεηηθφ ζε ηέηνην ζεκείν, πνπ δελ μέξεηο ηειηθά εάλ ε 

γνεηεία πξνέξρεηαη απφ απηφ πνπ ιέεη ν πνηεηήο ή απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην ιέεη». πσο παξαηεξεί ην 

θαηλφκελν μεθηλάεη απφ ηνλ κεξν θαη θνξπθψλεηαη ζηελ αξρατθή ιπξηθή πνίεζε φπνπ νη 

«ππξήλεο»  γίλνληαη  θξχζηαιινη  πνπ δίλνπλ πξηζκαηηθή κνξθή ζην ιφγν. Δηδηθά ε ζπληνπίηηζζα 

ηνπ απθψ επηδεηθλχεη κηα μερσξηζηή ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ζηίρσλ-ζηηγκψλ απηφλνκσλ πνπ 

θξαηνχλ ηελ νπζία θαη ηελ αιήζεηα ηνπ ζπλφινπ φπνπ θη αλ αλεμάξηεηεο ηνπνζεηεζνχλ. ηνλ ηφκν 

απθψ 1984 (Διχηεο:1992:218-219)  παξαηεξεί φηη δηακαληέληεο εθθξάζεηο δείρλνπλ πσο ζην έξγν 

ηεο πνηήηξηαο ππάξρεη έλαο πξαγκαηηθφο ζεζαπξφο ιφγσλ κε ζηνραζηηθή δχλακε, παξνκνηψζεσλ 
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ηνικεξψλ θαη πξσηφηππσλ εηθφλσλ. Ζ απθψ κε ηνπο ζηίρνπο ηεο, φπσο θαη ν Διχηεο, πάεη 

θφληξα ζην ξεχκα ηνπ θαηξνχ, απνηηλάδεη θάζε ρξεζηκνζεξηθή ππνηέιεηα θαη δίλεη πξνηεξαηφηεηα 

ζηε γιπθχηεηα ηεο δσήο. Απηφ απνηππψλεηαη ζηα κεγαιχηεξα πνηήκαηα ηζνδχλακα φπσο θαη ζηνπο 

κηθξνχο ζηίρνπο. πσο ιέεη ν Διχηεο ζηα «Μηθξά έςηινλ» «ηξνθέο αθξσηεξηαζκέλεο, κηζνί 

ζηίρνη, ζπαζκέλεο ιέμεηο, έλα ηίπνηε θη απ‘ απηφ ην ηίπνηε έλα ζαχκα, κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα...» ε κηα ζηηγκή κπνξεί λα απνηηκεζεί φιε ε ιπξηθή ηεο αμία. 

      Σν ίδην ζπκβαίλεη ζηνλ Διχηε. Μάιηζηα ζην δνθίκην γηα ηνλ Κάιβν ηνλίδεη πσο ν «αιεζηλφο 

ιπξηζκφο» μερσξίδεη απφ ηελ πεδνγξαθία εμ‘ αηηίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα 

πξάγκαηα εθθξάδνληαη θη φρη απφ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα (Διχηεο 1987:81,84) θαη ιέεη φηη ε πνίεζε 

ηνπ πεξηιακβάλεη εηθφλεο δσγξαθηθέο, πεξηγξαθηθέο θαη ιπξηθέο, ππεξπξαγκαηηθέο νη νπνίεο 

εθθξάδνπλ ηελ αλψηεξε πξαγκαηηθφηεηα, ηελ πιηθή θαη πλεπκαηηθή ππφζηαζε ησλ πξαγκάησλ κε 

κηα ππθλφηεηα ζέκαηνο θαη ηδέαο.   

     Σε  ζρέζε  ηνπ Διχηε  κε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ιπξηθνχο  ηελ έρεη ήδε ζρνιηάζεη  ν Γ. Ηαθψβ 

ζην έξγν ηνπ   Ζ αξραηνγλσζία ηνπ Οδπζζέα  Διχηε  φπνπ παξαηεξεί  φηη ν Διχηεο δε ρξεζηκνπνηεί 

ηνπο κχζνπο κε ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν,  αιιά  επηιέγεη ηα ζηνηρεία πνπ εμππεξεηνχλ ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη ην λενειιεληθφ κχζν. Ο  ζαπκαζκφο θαη ε αγάπε ηνπ πξνο ηνπο 

αξραίνπο ιπξηθνχο νκφηερλνχο ηνπ εθδειψλεηαη ζπρλά ζην πνηεηηθφ θαη δνθηκηαθφ ηνπ έξγν. 

Δηδηθά  εληππσζηάδεηαη απφ ηελ εθθξαζηηθή δχλακε, ηελ πξσηνηππία  θαη ην βαζχ ιπξηζκφ ηεο 

απθψο, ηεο νπνίαο κεηέθξαζε ηα πνηεηηθά απνζπάζκαηα,  θαη ηνπ Πηλδάξνπ. ηα  Αλνηρηά ραξηηά  

(1987:45)  δειψλεη  φηη ν Πίλδαξνο καδί κε ην Ρσκαλφ ην Μεισδφ θαη ηνλ Αλδξέα Κάιβν  

απνηεινχλ «ηηο ηξεηο θνιφλεο πνπ ζπγθξαηνχλ  ηηο θακπχιεο ησλ αςίδσλ ζε κηαλ απφ ηηο 

πξνζφςεηο ηνπ ειιεληθνχ ιφγνπ». Υαξαθηεξηζηηθά κάιηζηα ζην  Μηθξφ Ναπηίιν   ν ζηεθαλσκέλνο 

πνηεηήο επηρεηξεί έλα  δηαρξνληθφ ηαμίδη ζηελ Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο  θαη  ζηνλ 

ηαμηδησηηθφ ηνπ ζάθν  (φηησ ηηο έξαηαη…)  βάδεη «κφλνλ η‘ απαξαίηεηα»  ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ Πίλδαξν, καδί κε ηνπο νκφηερλνχο ηνπ, κεξν, Αξρίινρν, απθψ, 

Αηζρχιν, νθνθιή. Δθείλν πνπ ηνλ ζπγθηλεί δελ είλαη νη αξραίνη κχζνη πνπ παξαηίζεληαη ζην έξγν 

ησλ αξραίσλ πνηεηψλ, φζν ε πνηεηηθή ηερληθή πνπ αθνινπζνχλ. Δδηθά ζηνλ Πίλδαξν θαη ηε απθψ 

γνεηεχεηαη απφ ηνπο  απηνδχλακνπο ζηίρνπο πνπ ζπιιακβάλνπλ νη νπνίνη είλαη πεξηεθηηθνί, 

ζηέθνληαη  κφλνη ηνπο θαη ιάκπνπλ κε ηελ νκνξθηά ηνπ ιφγνπ θαη ην βάζνο ηνπ λνήκαηνο πνπ 

εθθξάδνπλ. Γηαθσηηζηηθή  είλαη ε καξηπξία ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηεηή ζηα  «Αλνηρηά ραξηηά» (1987:26),  

«Αιιά εδψ δελ ήηαλ ε νπζία, ήηαλ ε δηαθνξεηηθή δηάηαμε ηεο γξαθήο πνπ κε ηξαβάεη,  λνκίδσ 
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ηφζν αθαηαλίθεηα…»  θαη πίζηεπε φηη «ην ηδαληθφ  πνίεκα νθείιεη θη απ‘ απηή ηελ άπνςε ηεο 

κνξθήο, λα βξίζθεηαη ζε παξάιιειε ζπδπγία κε ην πεξηερφκελν, θάηη πνπ ήηαλ θαηά ηελ γλψκε 

κνπ αλέθηθην κε ηηο παιηέο θφξκεο φπσο  ην ζνλέην ή ε κπαιάληα ή ην Pontum malaise  θ.ιπ.  πνπ 

απνηεινχζαλε απιψο  «δνρεία»  έηνηκα γηα ην πην εηεξφθιεην πιηθφ»   (Διχηεο 1983β:759). Σν 

πεξηερφκελν θαζνξίδεη ηε κνξθή,  ηα αξρηηεθηνληθά γλσξίζκαηα πνπ επηλννχληαη θάζε θνξά γηα λα 

εθθξάζνπλ δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα γίλνληαη θνξέαο ζεκαζίαο.  Ζ γνεηεία πνπ αζθνχζε απηφ ην 

θαιιηηερληθφ επίηεπγκα  ηνλ νδήγεζε  λα αζθεζεί  ζηε δεκηνπξγία ζηίρσλ κε απηή ηελ απζηεξή 

ηερληθή νξγάλσζε νη νπνίνη κηινχλ θαη ζεκαίλνπλ ρσξίο λα έρνπλ αλάγθε  ηα ζπκθξαδφκελα. Σν 

πέηπρε ζε φιν ηνπ ην έξγν θαη ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζπιινγή ηδηαίηεξα.  Ο Διχηεο  δαλείδεηαη  απφ 

ηα «Τπνξρήκαηα»  (ρνξηθά  άζκαηα κε θξεηηθή πξνέιεπζε θαη ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα)  ηνπ 

Πηλδάξνπ ην ζηίρν «εξεπλαζάησ  κεγαιάλνξνο Ζζπρίαο ην θαηδξφλ θάνο»  ( Ππζηνλ. Viii 1.)  o 

νπνίνο αλαθέξεηαη  ζηελ επεξγεηηθή επίδξαζε  ηεο εηξήλεο ε νπνία θέξλεη θσο  κεγαιφπξεπν θαη 

απαξαίηεην γηα ηελ πξφνδν ησλ αλζξψπσλ.  

       Δπίζεο έλαο άιινο ζηίρνο, ν κηθξφηεξνο ζε φιε ηε ζπιινγή,  είλαη  «Μάξγαξνλ  χδσξ» ν 

νπνίνο παξαπέκπεη ζηνπο εηζαγσγηθνχο ζηίρνπο ηνπ  «Πξψηνπ  Οιπκπηφληθνπ», ζπλζεκέλνπ ην 476 

π.Υ. γηα ηνλ Ηέξσλα ην πξαθφζην:    

                           Άξηζηνλ κελ χδσξ, ν δε ρξπζφο αηζφκελνλ ππξ  

                           Άηε δηαπξέπεη λπθηί κεγαιάλνξνο έμνρα πινχηνπ 

Απφ ηνπο νπνίνπο εκπλέεηαη  βέβαηα ζηνλ  ΗΑ‘ Φαικφ ησλ «Παζψλ» ηνπ  Άμηφλ  Δζηη : 

                              Καιφ ην λεξφ  

                              Καη πέηξηλν ην ρέξη ηνπ κεζεκεξηνχ 

                             Πνπ θξαηεί ηνλ ήιην ζηελ αλνηρηή παιάκε ηνπ 

 

     Αο  γπξίζνπκε ηψξα ζην ζηίρν  «Μάξγαξνλ  χδσξ».  Ζ ιέμε   «Μάξγαξνλ»  πξνέξρεηαη απφ ην 

νπζηαζηηθφ  ην κάξγαξνλ, νπδεηέξνπ γέλνπο, πνπ απαληάηαη ζηνλ Παπζαλία ( Paus. 8,18,6 [2]), ή ν 

κάξγαξνο, αξζεληθνχ γέλνπο, πνπ απαληάηαη ζηνλ Αηιηαλφ  ( Ael. N.A. 15,8). Πξφθεηηαη γηα ην 

θνηλψο νλνκαδφκελν ζεληέθη, ην νπνίν είλαη ην θπζηθφ πιηθφ ηεο εζσηεξηθήο ζθιεξήο θαη ζηηιπλήο 

επηθάλεηαο νξηζκέλσλ νζηξάθσλ. Ζ επηθάλεηα απηή απνηειείηαη απφ ελαιιαζζφκελεο ζηξψζεηο 

κηαο  θεξαηψδνπο νξγαληθήο νπζίαο,  ε νπνία ζε κεξηθά φζηξαθα    είλαη ηφζν ιεπηφ ,  ψζηε 

πξνθαινχληαη ηξηδηζκνί ζαλ απνηέιεζκα  ηεο δηάζιαζεο ηνπ θσηφο κέζα απφ απηφ. Δίλαη  έλα 

επγελέο πιηθφ κε ηξηδηζκνχο   ζπάλην θαη πνιχηηκν   απφ ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη αληηθείκελα 

κηθξνηερλίαο απφ ηα αξραία ρξφληα έσο θαη ζήκεξα. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ σο επηζεηηθφο 
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πξνζδηνξηζκφο ζην νπζηαζηηθφ «χδσξ» έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Οη ιέμεηο πξνέξρνληαη  απφ ην 

ρψξν ηεο ζάιαζζαο  θαη ζπλεπηθέξνπλ πνιιέο ζπλππνδειψζεηο  έληνλεο εηθφλεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα. Αξρηθά ε παξήρεζε ηνπ  ξ   δεκηνπξγεί  κηα εχερε αθνπζηθή εηθφλα, ε νπνία 

εληζρχεηαη  απφ ηε ζπλεηξκηθή ζχλδεζε ηνπ  «κάξγξνλ»  κε ην ζρεδφλ νκφερν επίζεην  «γάξγαξνλ»  

ην νπνίν  φηαλ απνδίδεηαη ζην λεξφ  ηνπ πξνζδίδεη  ηελ ηδηφηεηα  ηεο θίλεζεο θαηά ηελ νπνία 

παξάγεηαη ήρνο επράξηζηνο ραιαξσηηθφο   θαη ηνλσηηθφο. Φέξεη επίζεο ηελ ηδηφηεηα ηεο δξνζηάο  

ηεο αλαλέσζεο,  ηεο δσληάληαο. Έπεηηα  ε ιέμε κάξγαξνλ παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηνπ πνιχηηκνπ,  

ηνπ αθξηβνχ,  αιιά θαη ηνπ σξαίνπ, αθνχ ηα θσηεηλά ηνπ ρξψκαηα νη ηξηδηζκνί ,  ε ιεία πθή ,  ε 

δηαθάλεηά ηνπ ην αλάγνπλ ζε πιηθφ ζχκβνιν θάιινπο ,  ην νπνίν ζε ζπλδεισηηθφ επίπεδν κπνξεί 

λα κεηαγξαθεί ζε εζηθφ θάιινο, ζχκθσλα κε ηελ ηαπηφηεηα πνπ ν ίδηνο  ν πνηεηήο έρεη δειψζεη  

θάιινο =αγαζφ. Απηή ε κνλαδηθή θπζηθή αηζζεηηθή αμία ζπλνδεχεη κηα άιιε αλεθηίκεηε θαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο αμία, ην  «χδσξ»,  πνπ εθηφο απφ πξνυπφζεζε δσήο ζπλδέεηαη κε ηε ζάιαζζα,  ε 

νπνία ζηνλ Διχηε εληαζζφκελε ζηε κπζνινγία ηνπ Αηγαίνπ, απνηειεί κεησλπκία ηεο ίδηαο ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο. Έηζη ην «Μάξγαξνλ  χδσξ»  ιεηηνπξγεί ζαλ κηα ιεθηηθή θαη 

πνηεηηθή πεγή  απφ φπνπ αλαβιχδεη φιν ην θσο , ε δξνζηά, θαη ην ήζνο πνπ ζε ζπλππνδεισηηθφ 

επίπεδν απερεί  ε Διιάδα. πγθεθξηκέλα,  ζην  πξψην  δνθίκην  ηνπ ηφκνπ Αλνηρηά  ραξηηά  κε ηίηιν  

«ρέδην  γηα κηα εηζαγσγή ζην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ»  ν πνηεηήο αλαπηχζζεη ηελ ηδέα, φηη  ην ειιεληθφ 

αξρηπέιαγνο  ππήξμε ε κήηξα ελφο πνιηηηζκνχ φπνπ ν κχζνο  κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλαηξνχληαη   

ζην ειιεληθφ   πνιηηηζκηθφ παξάδεηγκα , ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη κηα ζηελή αιιεινζπλάξηεζε  

θπζηθνχ θαη  αλζξψπηλνπ πεδίνπ. Ζ ηδηνηππία  ηνπ ειιεληθνχ γεσθπζηθνχ ρψξνπ, ε θπξηαξρία  ηνπ 

ζαιάζζηνπ ζηνηρείνπ  έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ραξαθηήξα.  Ζ ζάιαζζα  κεηαγξάθεηαη  ζε αμία εζηθήο θαηεγνξίαο  ε νπνία ηξνθνδνηεί  φια ηα 

έκβηα φληα ραξίδνληαο  ηελ αίζζεζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο επδαηκνλίαο   «Ζ ζθέςε ησλ Ηψλσλ,  ε 

πξψηε ιπξηθή θσλή ζηελ πνίεζε,  ε ππαθνή ζην αλζξψπηλν ράδη,  ην ηξίγσλν ησλ βνπλψλ 

θαηεβαζκέλν ζην αξρηηεθηφλεκα,  ν σθξάηεο, ν Ηεζνχο,  φια ή ζρεδφλ φια  απφ ην ζρνιείν απηήο 

ηεο ζάιαζζαο.» ,    «Κπξίσο απφ ηελ άπνςε ηεο έλζηηθηεο ηεο αζχλεηδεο ρεηξνλνκίαο, πνπ μέξεη λα 

ηαπηίδεη ην ρξήζηκν κε ην σξαίν, αιιά ζπλάκα θαη ην σξαίν κε ην εζηθφ, ζηελ πην ξηδνζπαζηηθή 

ηνπο έλλνηα.» (Δλ  Λεπθψ: 19-20). Ζ κπζνινγία ηνπ Αηγαίνπ   ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο  

Πξνζαλαηνιηζκνχο  (1940)   κέρξη ην  Μηθξφ   Ναπηίιν  (1985),  θαη δελ παχεη λα επαλεκθαλίδεηαη  

ζε φιεο ηηο ζπιινγέο, ζε  κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε έθηαζε. Ίζσο  ε κηθξφηεξε  πνηεηηθή ηεο 

εθδνρή,  λα βξίζθεηαη ζην ζηίρν «Μάξγαξνλ  χδσξ». Σν λεξφ είλαη ην θνηλφ ζηνηρείν  αλάκεζα ζηε 

κπζνινγία ηνπ Αηγαίνπ  θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζηίρν,  θαζψο θαη φινο ν ζαιάζζηνο θφζκνο ν νπνίνο 
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ζπλππνδειψλεηαη  απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ «κάξγαξνλ»,  πνπ φπσο είπακε παξαπέκπεη ζηα  

φζηξαθα, ηα καξγαξηηάξηα θαη φια ηα  πνιχηηκα  ζηνηρεία  ηεο ζάιαζζαο. Έηζη  ζην ηέινο ηεο 

πνηεηηθήο ηνπ δεκηνπξγίαο ππελζπκίδεη  κε ιέμεηο  ζήκαηα  ηα θχξηα ζεκεία ηεο πνηεηηθήο ηνπ 

κπζνινγίαο θαη πξνβιεκαηηθήο. 

     Σελ ιέμε «θξχζηαιινο» ν Διχηεο ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπρλά γηα λα απνδψζεη ηελ πξηζκαηηθή 

κνξθή. Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά πάληα είλαη ε πξσηνηππία, ε ππθλφηεηα θαη ε πιεξφηεηα. ην 

δνθίκην γηα ηνλ Jouve εμαίξεη ηηο «Ππθλέο εθθξάζεηο, ζρεδφλ αδακάληηλεο, πνπ επηηεπρζήθαλε κε 

ζπζζψξεπζε ζνθψλ ζπλδπαζκψλ» θαη ζεκεηψλεη φηη «είλαη δχζθνιν λα αλαηξέμεη θαλείο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο ηνπο, αθνχ δηαζέηνπλ ηελ δηαθάλεηα ηνπ άζξαπζηνπ θξπζηάιινπ» 

(Αλνηρηά Υαξηηά :620). Γνεηεχεηαη απφ ηε δηαθάλεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ λνεκάησλ απφ έλα είδνο 

ηήμεο πνπ δελ ζπζηάδεη ηε δηαθάλεηα. Σα απνθζέγκαηα είλαη ζηίρνη-θξχζηαιινη πνπ δηαζινχλ θαη 

πξνβάιινπλ ην θσο ην πλεπκαηηθφ θαη ην ζπγθηλεζηαθφ κέζα απφ εηθφλεο κε θξπζηαιιηθή
51

 δνκή.   

Έλα θαηλφκελν ηεο θχζεο βξίζθεη ην αλάινγν ηνπ ζηελ πνίεζε κε ηε βνήζεηα πάληα ηνπ ειηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σέηνηνη ζηίρνη απαληψληαη ζην  Δθ ηνπ Πιεζίνλ φπσο: 

 Απφ παηδηά θαη κφλν θηηάρλεηο Ηεξνζφιπκα   (ζ.13) 

 Κάπνηε πξέπεη λα παίξλεη αλάζα ν άλεκνο   (ζ.14) 

 Γελνχ θπηφ ηξηψλ γελεψλ θαη ζπλάκα παξζέλνο      (ζ.15) 

Πην θνληφο απ‘ ηε ιχπε ηνπ ν άλζξσπνο    (ζ.21) 

                Μάξγαξνλ χδσξ         (ζ.37)  

                Πνιχεδξα ηνπ αδάκαληνο εζηέ ε δσή καο     (ζ.66) 

«ΣΧΝ ΘΔΠΔΗΧΝ ΟΜΖΡΟ ΚΗ Α ΠΔΝΟΜΑΗ  

ΓΛΤΚΗΑ Ζ ΕΧΖ ΚΑΗ ΠΑΣΡΟ ΑΓΝΧΣΟΤ Ο ΘΑΝΑΣΟ» 

     Υαξαθηεξίδνληαη απφ ιαθσληθή δηαηχπσζε ζηελ νπνία θάζε ιέμε είλαη έλαο μερσξηζηφο θφζκνο 

κε πνιιέο ζπλππνδειψζεηο, βαζχ αιιά θαζαξφ λφεκα, κέζα απφ ηε ζπάληα θαη απζηεξή έθθξαζε. 

Γεκηνπξγνχληαη «ζχληνκεο θαη απηφλνκεο, εηθφλεο πνπ, ζαλ αζηξαπέο θσηίδνπλ θάπνην ζέακα πνπ 

                                                             
51    Λφγν γηα ηελ θξπζηαιιηθή πνίεζε έθαλε ν εθέξεο ζηνλ «Πξφινγν γηα κηα έθδνζε ησλ Ωδψλ»  (1941), ( εθέξεο, 

1981:189). Ο εθέξεο δήισζε φηη ε δχζθνιε ηέρλε δελ επηδηψθεη ηελ αζάθεηα θαη ηε ζθνηεηλφηεηα αιιά ηελ αθξίβεηα 

θαη ηε δηαθάλεηα (εθέξεο θαη Σζάηζνο 1975:93-94). ηνπο πνηεηέο απηνχο πεξηιακβάλεη ην Βαιεξχ θαη ην Μαιιαξκέ.  

Βι. Διχηεο 1987:130-131 φπνπ κηιάεη γηα ηνπο θξπζηάιινπο ηνπ Βαιεξχ θαη ηνπ Μπξεηφλ. 
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‘λαη ζπλάκα θαη ηδέα ...» φπσο ιέεη γηα ηελ πνηεηηθή ηέρλε ηνπ Κάιβνπ. Με ηε δχλακε ηεο 

θαληαζίαο
52

  ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο παίξλνπλ ξφινπο θαη ηδηφηεηεο αλζξψπνπ κέζα απφ έλα 

ζχζηεκα πνιιαπιήο αλαγσγήο ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα αλαηξέπεη ηα ζεκέιηα ηνπ θαηλνκεληθνχ 

θφζκνπ. 

     ην ζηίρν «πνιχεδξα ηνπ αδάκαληνο εζηέ  ε δσή καο»  ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε αδάκαο, δηακάληη, 

ζε κηα θχξηα πξφηαζε κε πεξηγξαθηθφ εθθψλεκα ηεο ηάμεο ηνπ είλαη ε νπνία πεξηγξάθεη θαη 

αμηνινγεί ηελ αλζξψπηλε δσή. Πξνηάζζεη ην νπζηαζηηθφ «πνιχεδξα» ζηνλ πιεζπληηθφ γηα λα 

ηνληζηεί κέζα απφ ην θπζηθφ ζρήκα ηνπ δηακαληηνχ,
53

 ην νπνίν είλαη πνιπεδξηθφ, ζαλ ζε 

θαιεηδνζθφπην ε πνιπκνξθία θαη ε ζπλζεηφηεηα ηεο νκνξθηάο πνπ δηαπεξλά ηε δσή. Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηακαληηνχ σο ζπάλην θαη επγελέο πιηθφ είλαη ε δηαθάλεηα, πνιχηηκε αμία ηνπ, 

ε δηάξθεηα ηνπ ζην ρξφλν. Καηά ηε ζεσξία ησλ αλαινγηψλ απηέο νη ηδηφηεηεο πξνβάιινληαη θαη 

απνδίδνληαη ζηε δσή κέζα απφ ηελ ηαπηφηεηα αδάκαο = δσή. 

    Έηζη ε αλεθηίκεηε αμία ηνπ δηακαληηνχ, ε αλείπσηε νκνξθηά θαη ε εθηπθισηηθή ιάκςε ηνπ 

κεηαθέξνληαη ζηε δσή, είλαη ηδηφηεηεο πνπ κέζα απφ ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο  νη αηζζεηηθέο αμίεο 

κεηαγξάθνληαη  ζ‘ έλα ζπκβνιηθφ επίπεδν, ζε εζηθέο αμίεο. Ζ δσή είλαη αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ αηζζεηηθή θαη απηή κε ηελ εζηθή κε απψηεξν ζηφρν ηε δηαθάλεηα. πσο ιέεη ν ίδηνο ν 

πνηεηήο ζε έλα άιιν απφθζεγκα  «Σν δηακάληη δελ είλαη παξά ην πξντφλ ηεο καθξφρξνλεο θαη 

πεηζκαηηθήο πξνζπάζεηαο νξηζκέλσλ αλζξψπσλ λα απαιείςνπλ ην καχξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο. Δμ νχ 

θαη είλαη ηφζν ζπάλην.» (Διχηεο 1998:59). 

     Δμαηξεηηθφο αθφκα θαη ζε ηφζν κηθξή έθηαζε   ηνπ ελφο δχν ή ηξηψλ,  ζηίρσλ δηαηεξείηαη ν 

πςθμόρ,  ν νπνίνο βαζίδεηαη φρη ζε πξνυπάξρνληα θαλνληζηηθά ζρήκαηα ηεο κεηξηθήο, αιιά  ζε 

αλαινγίεο,  επαλαιήςεηο,  ζε ιέμεηο πνπ ερνχλ, ζπληάζζνληαη θαη αληηζηνηρνχλ ζε θάπνηα  

                                                             
52     Ο Διχηεο  ζρνιίαζε ζεηηθά ην ζηνηρείν ηεο θαληαζίαο πνπ αλάδεημαλ θαη αμηνπνίεζαλ νη ξνκαληηθνί.  Παξέζεζε 

απνζπάζκαηα  απφ ηνλ Paul-Eluard θαη ηνλ Pierre Mabille γηα λα ζπκπιεξψζεη ηα ζρφιηα ησλ ξνκαληηθψλ γηα ηε 

θαληαζία (Αλνηρηά ραξηηά:505). Παξαηήξεζε πσο ε θαληαζία ην φλεηξν θαη ν έξσηαο είλαη βαζηθνί νδνί γηα λα 

πιεζηάζεη θαλείο ηελ ππεξπξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο βι. ζην  Δλ Λεπθψ:205, 203. ην ζέκα ηεο πξηζκαηηθήο πνίεζεο 

επεξεάζηεθε απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ Bachelard (1939:70-71), ν νπνίνο  ζρνιίαζε ηελ αθνπζηηθή θαληαζία ηνπ Κάιβνπ 

θαη ηνπ Ρσκαλνχ ηνπ Μεισδνχ θαη ηελ πξηζκαηηθή κνξθή ηεο πνίεζήο ηνπο. 

53     ην  Υξνληθφ κηαο δεθαεηίαο   ν πνηεηήο ιέεη γηα ην πνηήξη,  «Ο παξαινγηζκφο κνπ ήηαλ ίζσο φηη ήζεια λα 

ρξεζηκνπνηήζσ έλα πνηήξη, φρη γηα λα πίλσ, αιιά γηα νηηδήπνηε άιιν. Π.ρ. γηα λα δηαπηζηψλσ θαη λα ραίξνκαη ηε 

δηαθάλεηα ηνπ θξπζηάιινπ. Με ηελ πξνυπφζεζε, θπζηθά , φηη ε δηαθάλεηα είρε πνιχ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε δσή απφ 

ην θάζε είδνπο πνηφ». Καη ζηνλ ηξειιφ έξσηα ν Μπξεηφλ γξάθεη:  «Σν έξγν ηέρλεο αθξηβψο φπσο άιισζηε  έλα 

θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο δσήο[…] κνπ θαίλεηαη φηη δελ έρεη θακηά αμία αλ δελ παξνπζηάδεη, ηελ απζηεξφηεηα, ηελ 

θαλνληθφηεηα ηε ιάκςε ηνπ θξπζηάιινπ ζ‘ φιεο ηηο εμσηεξηθέο, εζσηεξηθέο φςεηο…»  
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«πξάγκαηα», ζε εχερα γξάκκαηα, νκνηνηέιεπηα, ηζνζπιιαβίεο, ζε ερεηηθέο ζπλάθεηεο ζηίρσλ,  

ζηελ θαηάιιειε  ρξήζε ηεο ζηίμεο,  ζηελ επηινγή ηεο θπζηθήο  ηνληθφηεηαο ηεο γιψζζαο. ηα 

επφκελα δίζηηρα  

α)    «Μέο  ζηνλ βαζχ νπξαλφ                   Έρνκε:               - ππ   -ππ- 

Κάζε βνπλφ θη ε ππνγξαθή ηνπ.»           Έρνκε:       -ππ   -πππ-   π        

β)  «πσο θαη λα ην θάλεηο,  έλα  θνκκάηη  ΄΄πάληνηε΄΄ ζηνλ  άλζξσ- 

πν ζα ππάξρεη .»                       Έρνκε:        -ππππ-π-ππ-π-πππ-πππ-π                               

γ)  « Κείλν   ην   ελ   είδεη  ξφδνπ    δψξν  πνπ  δελ έθαλα.» 

δ) «Κξίλα, γηνχιηα θαη καγλφιηεο ζσξεχεη ν ζεξίδσλ 

Καη πνηέ πξνζθνκίδσλ πινχηε Κχξηνο.» 

     ην ηξίην  έρνκε κηα θιηκάθσζε  ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ησλ ιέμεσλ,  πέξα απφ ηηο 

κνλνζχιιαβεο,  «θείλν»  δχν ζπιιαβέο,  «είδεη»  δχν,  «δψξν»  δχν,  «έθαλα»  ηξεηο ζπιιαβέο,   

θαη νη ηέζζεξηο  ιέμεηο  ηνλίδνληαη ζηελ πξψηε ζπιιαβή. Σα δχν δεπγάξηα ησλ κνλνζχιιαβσλ 

ιέμεσλ κνηξάδνληαη ηζφπνζα  ζηα δχν εκηζηίρηα,  κεηά ηελ πξψηε ιέμε ηνπ πξψηνπ  θαη πξηλ ηελ 

ηειεπηαία   ηνπ δεχηεξνπ, νη νπνίεο  έρνπλ θνηλά ζχκθσλα ην θ  θαη ην λ. Οη  κνλνζχιιαβεο ιέμεηο   

παξνπζηάδνπλ  νκνηνηέιεπην   «ην ελ»,  «πνπ δελ», ελψ  ζηε κέζε ηνπ ζηίρνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε 

θχξηα έλλνηα,  «ξφδνπ  δψξν»  επηιέγνληαη δχν ιέμεηο  δηζχιιαβεο  θαη ζρεδφλ νκφερεο  κε 

αληηζηξνθή ησλ ζπιιαβψλ ηνπο. ε φιν ην ζηίρν επηθξαηεί παξήρεζε ησλ γξακκάησλ  ξ,  δ,  θ,  λ. 

Δπίζεο ηα δχν εκηζηίρηα  έρνπλ ηζνζπιιαβία,  κε επηά ζπιιαβέο ζην θαζέλα. ην ηέηαξην 

απφθζεγκα  ν ξπζκφο ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ιέμεσλ. Αξρίδεη κε ηξία 

νπζηαζηηθά  απφ ηα νπνία ηα δχν πξψηα έρνπλ λ, γ θαη  ι, ηα νπνία ηα ζπγθεληξψλεη καδί ζην ηξίην 

νπζηαζηηθφ «καγλφιηεο». Έπεηηα αθνινπζνχλ ην ξήκα θαη κηα έλαξζξε κεηνρή «ζσξεχεη ν 

ζεξίδσλ» κε ηα νπνία ηειεηψλεη ν ζηίρνο θαηαβαηηθά, κε ερεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε. Ο 

δεχηεξνο ζηίρνο απνηειείηαη απφ πέληε ιέμεηο. Αξρίδεη  κε ην ίδην ζχκθσλν πνπ αξρίδεη θαη ν 

πξψηνο ην θ ζην ζχλδεζκν «Καη», ν νπνίνο ζπλδέεη παξαηαθηηθά ηηο νκνηνηέιεπηεο κεηνρέο 

«ζεξίδσλ» - «πξνζθνκίδσλ». Ζ έκθαζε πέθηεη ζηε δεχηεξε κεηνρή ε νπνία είλαη θαηά κία 

ζπιιαβή κεγαιχηεξε απφ  ηελ πξψηε θαη ην πξψην ηεο γξάκκα ην π δεκηνπξγεί παξήρεζε κε ην 

πξψην γξάκκα ησλ δχν ιέμεσλ πνπ έρεη δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο πνπ είλαη επίζεο ην π. Παξήρεζε 
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δεκηνπξγνχλ θαη  ηα πγξά ζχκθσλα ι  θαη ξ θαη ζηνπο δχν ζηίρνπο.  Σα άθξα ηνπ ζηίρνπ  θαηέρνπλ 

δχν ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ απφ θ «θαη», «Κχξηνο». Με ηα νπζηαζηηθά «πινχηε Κχξηνο» ν ζηίρνο 

ηειεηψλεη θαηαβαηηθά, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ππνδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Κπξίνπ.  

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε επίηεπμε ηνπ ξπζκνχ είλαη βαζηθφο ζηφρνο. Με παξφκνηεο  ηερληθέο  

επηηπγράλεηαη ν ξπζκφο θαη ζηα άιια απνθζέγκαηα ζπλνδεχνληαο ην πεξηερφκελν ζαλ αξκφδνπζα 

κε ην εθάζηνηε ζέκα ερεηηθή επέλδπζε.  

     Δπίζεο ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ  ξπζκνχ  ζηεξίδνπλ νη δνκέο ζπκκεηξίαο κε ηηο νπνίεο 

επηηπγράλεηαη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα ζπληαθηηθά κέιε. Ζ ηζνξξνπία απηή εθθξάδεηαη κε 

αληηζηνηρία αλάκεζα ζε   δχν ή πεξηζζφηεξα ζπληαθηηθά κέιε. Μπνξεί λα αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ, ηε 

δηάηαμε, ηε ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία ή ηε γξακκαηηθή κνξθή ησλ φξσλ θαη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

ζε απιέο θαη ζχλζεηεο δνκέο ζπκκεηξίαο.  

α)  Απλέρ δομέρ ζςμμεηπίαρ δεκηνπξγνχληαη απφ ζπληάμεηο κε δχν θπξίσο ηζφηηκα κέιε ηα νπνία 

είλαη κνλνιεθηηθά ή κηθξήο έθηαζεο. Σα κέιε απηά ζπλδένληαη ζπλήζσο παξαηαθηηθά  θαη 

δηέπνληαη απφ ζπληαθηηθή θαη λνεκαηηθή ηζνηηκία. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα νπζηαζηηθά, επίζεηα, 

ξήκαηα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζνζπιιαβία, είλαη νκφηνλα ή νκνηνηέιεπηα ή ζρεκαηίδνπλ 

ζρήκα θιηκαθσηφ,  ρηαζηφ ή επαλάιεςε ζπαληφηεξα. 

                   π.ρ. Μεγ ά ι α  πηζ ά ξ η  α ….βαξ η έ ο  μπινδ ε ζ η έ ο   (ζ.11) 

                  π.ρ. κηθ ξ ν χ ο  θι φ θ ν π ο  θαη  ρξπ ζ ά  ζπλλε θ ά θ η α   (ζ.16) 

                        κε δπλα η ν χ ο  γινπη ν χ ο  θαη ζ πλ ε ί δ ε ζ ε  δ ηά θ αλ ε   (ζ.27) 

                   π.ρ. Σ ε  κ η α  ηε ιέλε Αζηξηλή θαη η ε λ  ά ι ι ε  Λεκνλέζζα.   (ζ.28) 

                         Γηα η α  θ α θ ά  ζ ε κ ά δ η α ππάξρνπλ η α  θ α ι ά  ι ε κ έ ξ η α   (ζ.37) 

                        Ο  ζ ε ξ ί δ σ λ  θαη πνηέ  π ξ ν ζ θ ν κ ί δ σ λ     (ζ.38) 

                   (ρηαζηφ) Αλ θαηαθέξεηο λα βγάιεηο Μπιέεθ απ‘ ηνλ έιιευ  θαη έιιευ  απ‘ ηνλ 

                       Μπιέεθ…         (ζ.49) 

                       Μ π ν ι έ λ α,  Μ π ν ι έ λ α, είζαη ηνπ θαηά ιάζνο ζαλάηνπ      (ζ.57) 

                       Α π φ  η ν πνξηνθαιί ζην θφθθηλν θαη α π φ  η ν λ ίαζκν ζην  γηαζεκί…      (ζ.58) 
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β) Οι ζύνθεηερ δομέρ ζςμμεηπίαρ είλαη επίζεο  αμηνζεκείσηεο θαη αξθεηέο ζηνλ αξηζκφ. 

Βαζίδνληαη ζε ζπληαθηηθά ζρήκαηα ηζνξξνπίαο,  φπσο ηα πξνεγνχκελα  αλαπηπγκέλα ζε  πην 

ζχλζεηεο  ζπληαθηηθέο   ελφηεηεο. πρλέο  είλαη νη αληηζηνηρίεο  ησλ φξσλ  θαζέησο,  δειαδή ε 

ζπκκεηξηθή δηάηαμε ησλ φξσλ   ζηα  παξαηαζζφκελα  ζπληάγκαηα   αλάκεζα ζε δεπηεξεχνπζεο 

πξνηάζεηο. 

                  π.ρ. Δίλαη κηα πξσηλή γπκλαζηηθή πνπ π ξ έ π ε η  λ α  ηελ θάλνπκε θάζε κέξα ε ά λ     

                    ζ έ ι ν κ ε  λ α   θξαηήζνκε    (ζ.70) 

                    Γηαβάδνληαο Αζελά  αηζζάλεζαη πφζν απέξαλην ρψξν θαη πφζν…(ζ.10) 

                   Οη δπλάκεηο π ν π  απαηηνχληαη γ η α  λ α  νινθιεξσζεί έλα θαξπνχδη ηνλ Αχγνπζην  

                   Δίλαη θαηά πνιχ αλψηεξεο απφ ηηο άιιεο  π ν π  ζπληξέρνπλ  γ η α  λα ζπληειεζηεί 

                   έλα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ ρξφλνπ.       (ζ.43) 

Ζ αληηζηνηρία ησλ φξσλ  εθηείλεηαη θαη αλάκεζα ζε πξνηάζεηο δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ. 

                π.ρ. ζ α  κ π ν ξ ν χ ζ ε  λ α  νλνκαζζεί Παξάδεηζνο. Με ηελ ίδηα  έλλνηα πνπ ε …ζ α   

                     κ π ν ξ ν χ ζ ε  λ α  νλνκαζζεί δηθαηνζχλε.    (ζ.20) 

Αθφκα ζπλαληνχκε παξαηαθηηθή ζχλδεζε   δχν δεπγψλ  θχξηαο κε δεπηεξεχνπζα πξφηαζε. 

              π.ρ. Καηά ηα‘ άιια, πξαγκαηηθά η ξ ψ σ  πεξγακφλην γ η α  λ α  μεκεξψζεη θ α η  γ ξ ά θ σ  

                 πνηήκαηα  ψ ζ η ε   λ α  εξσηεχνκαη ζσζηά.    (ζ.15) 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο ε ζπκκεηξία επηηπγράλεηαη κε δηαδνρηθέο πξνηάζεηο ζε ζρέζε ζέζεο άξζεο 

θαη θνηλφ ξήκα.   π.ρ.  Φαληαζία ςπγείνπ δ ε λ   κ α ο  ρ ξ ε η ά δ ε η α η  νχηε δηαινγηζκφο  θαπληζηφο.  

Υ ξ ε η ά δ ε η α η  λ α  ‘λαη ε ζθέςε ζνπ πέζηξνθα θαη λα κε  θηάλεη  πνηέ ζηε θσηηά.  (ζ.61)  

Έλαο άιινο ηχπνο είλαη  ε πνζνηηθή θαη λνεκαηηθή θιηκάθσζε ηξηψλ κειψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

αζχλδεην ζρήκα. ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν  αλαπηχζζεηαη κηα απιή δνκή ζπκκεηξίαο. 

             π.ρ. Διεαηψλ  ειιεληθά  θ α η  Μαθεδφλσλ δηηηά Γία! Αλαθέξνληαη  ζ η η ρ ν κ π ζ ί ε ο ,   

                   ς α χ ζ ε η ο  α θ ξ ν κ ε ξ ν θ η ι ε ί ο,   ε λ ε ζ η ψ η ε ο  ηνπ ξήκαηνο ηεο δίςαο.  (ζ.29) 
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Οη απιέο δνκέο  ραιαξήο ή απζηεξήο ζπκκεηξίαο  ππαθνχνληαο ζε θαηλφκελα παξάηαμεο, 

επαλάιεςεο θαη αληίζεζεο ζηεξίδνπλ ην ξπζκφ ν νπνίνο δίλεη ηζνξξνπία ζην ιφγν. Οη ζχλζεηεο 

δνκέο ζπκκεηξίαο  ζπλδένληαη κε ηελ απφδνζε βαζηθψλ κνηίβσλ ηεο πνηεηηθήο κπζνινγίαο ηα 

νπνία κέζα απφ ηηο θφξκεο  απηέο   πξνβάιινληαη κε έληαζε  θαζψο μερσξίδνπλ απφ ηε 

ζπλεζηζκέλε ξνή ηνπ ιφγνπ. 

      Έλα άιιν γισζζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κνξθήο ζηε ζπιινγή Δθ ηνπ Πιεζίνλ είλαη ε ρξήζε λέσλ 

ιέμεσλ θαη αξραίσλ, ζηνηρείν πνπ κε ηε ζχλζεζε αλαγξακκάησλ έρνπλ κηα ζπζηεκαηηθή παξνπζία 

ζηελ πνίεζε ηνπ Διχηε δίλνληαο μερσξηζηφ ρξψκα ζην χθνο ηνπ. Αλαγξάκκαηα ππάξρνπλ ζην  

Άμηφλ Δζηη (1959) θαη ζηε  Μαξία Νεθέιε  (1978) θαη λενιεμηζηηθά ζπλζέκαηα εκθαλίδνληαη ζε 

δηάθνξεο ζπιινγέο, φπσο  Σν θσηφδεληξν θαη ε δέθαηε ηέηαξηε νκνξθηά  (1971), Ζκεξνιφγην ελφο 

αζέαηνπ Απξηιίνπ (1984), Ο κηθξφο Ναπηίινο (1985), Σα ειεγεία ηεο Ομψπεηξαο (1991) Δθ ηνπ 

Πιεζίνλ (1998). 

    Σα ηνικεξά παηρλίδηα κε ηηο ιέμεηο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ αλάγθε αλαλέσζεο ηεο πνηεηηθήο 

έθθξαζεο, κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο θαληαζίαο, ηελ απηφκαηε γξαθή, θαη ην φλεηξν σο κέζα γηα 

ηελ αλίρλεπζε , ηνπ ππνζπλεηδήηνπ θαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ ηξφπσλ ζέαζεο ηνπ 

θφζκνπ.
54

  Ζ  ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα αμηνπνηεζεί ε θσλνινγηθή ηεο πιεπξά, ε ερεηηθή, 

ε πνιπζεκία ηεο ψζηε ε επηθνηλσλία λα επηηεπρζεί φρη κε ηελ θαζηεξσκέλε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. 

Οη ιέμεηο γίλνληαη ζήκαηα-κελχκαηα  «είλαη ζήκαηα πνπ γηα πνιινχο δελ ιελ ηίπνηα-θη χζηεξα; 

Τπάξρνπλ ιέμεηο -κελ ην ιεζκνλνχκε- πνπ φρη κφλν δελ ππεξεηνχλ αιι‘ απελαληίαο ππνλνκεχνπλ 

ην λφεκα πνπ πξνζπνηνχληαη φηη εθθξάδνπλ. «πσο είπακε, δελ απνθιείεηαη θαη λα μνθιήζνπκε 

κηα κέξα νξηζηηθά κε ην ιφγν. Δίλαη αλάγθε απφ ηψξα ε επηθνηλσλία καο λα επηρεηξείηαη θαη κε 

άιια κέζα. Καη απφ ην δξφκν ηνπ «επσδηάδεηλ» θαη απφ ην δξφκν ηνπ «ίπηαζζαη πάλσ θαη πέξα 

απφ ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ» (Αλαθνξά ζηνλ Αλδξέα Δκπεηξίθν,  Αλνηρηά Υαξηηά  1992:111). 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα βξίζθνπκε ζηελ πέκπηε παξάγξαθν ηεο Γελέζεσο ηνπ  Άμηφλ Δζηη 

ηηο ιέμεηο κε αλαγξακκαηηζκφ: «ΡΧΔ, ΑΛΑΘΑ, ΑΡΗΜΝΑ, ΟΛΖΗ, ΑΨΑΝΘΑ, ΤΔΛΣΖ», ζηε  

Μαξία Νεθέιε   «ΑΡΗΜΝΑ ... ζα λα ηα βιέπσ αθφκε ραξαγκέλα ηα γξάκκαηα κέζα ζην θσο ... 

ΑΡΗΜΝΑ ΔΦΖ ΔΛ ...»,  «Αζηεξνβαδψλ»,  «Ηδηνιάζεο»,  «Μίθπνλ», ζηελ «Ηδησηηθή νδφ»  

παξαηίζεηαη  έλαο θαηάινγνο κε ζηίρνπο πνπ απνηεινχλ δείγκαηα πξηζκαηηθήο έθθξαζεο φπσο 

                                                             
54     Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθθξαζηηθνχ πεηξακαηηζκνχ ζηξάθεθε ε θαιιηηερληθή πξσηνπνξία ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα, φπσο Ρψζνη θαη Ηηαινί θνπηνπξηζηέο (V.Khlebnikov, F. Marinetti), ληαληατζηέο (Σ.Σzara, H.Ball, Hans Arp) θαη 

ππεξξεαιηζηέο ( Μπξεηφλ). 
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«ειακέλα»: «Δίπαλ ζε ή Αλζνχζα ή ειακέλα», ζηνλ Κήπν κε ηηο απηαπάηεο  ππάξρεη ν 

ζρεκαηηζκφο: «ΑΝΑΚΑΗ ΝΗΘΖ ΔΣΑΗΧ ΑΔΣΟΤ ΖΝΔΟ ΣΖ», ζην «Ο θπιινκάληεο» απφ ηα 

Δηεξνζαιή (1974): «αζηηζκέλεο θσλέο θη άιιεο πνπ αθφκε / Σξέρνληαο κεζ‘ ζηηο θπιισζηέο [...]  

Μέζ‘ απ‘ ηε ρισξή ηνπ βπζνχ θαη πάιη/Σν ίδην εθείλν αηέξκνλν αλαηξίρηαζκα/ Μνλνζξνεί θαη 

ζπλζξνεί ηα θχιια/Μνλνινγεί ζηελ αξακατθή ηνπ απφθνζκνπ».
55

 

    Οη ιέμεηο κε ηελ θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή,
56

 ηελ πξσηνηππία απνθηνχλ έλα αξραηνπξεπέο χθνο, 

κηα κπζηεξηψδε πθή. Παξαπέκπνπλ ζε πξαθηηθέο κε καγηθφ-ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα, ζε μφξθηα κε 

κπζηηθή, καγηθή δχλακε πνπ ζπλδένπλ ηε δχλακε ηεο γιψζζαο κε ηε ζαπκαηνπξγή δχλακε ηεο 

πνίεζεο. ηα Αλνηρηά Υαξηηά  (Διχηεο 1987:12) ιέεη «Χ θσλέο, θηαζκέλεο απφ ην άγλσζην, κηζέο 

ξσηήκαηα θαη κηζέο ηπξαλληθνί  ρξεζκνί, κεηεσξίηεο ηνπ κέζα δηαζηήκαηνο, ζξαχζκαηα 

ζπλείδεζεο πνπ απνζηξαθίζηεθαλ ζηα ρείιε ησλ εηξήλσλ θαη ηα ζέξηεςελ ν αγέξαο, θαγραζκνί 

δπλακσκέλνη απφ δαηκνληθφ αληερείν, νχνπ, νπνπνπ, ε κεγάιε αφξαηε επηθάλεηα θάησ απ‘ ην 

δάζνο, φηαλ απάλσ θνξπθψλεηαη ε αλάγθε λα ηξππήζεηο νπξαλνχο ζαλ αεδνλνιαιηά!» 

     ηε ζπιινγή έρνκε ζξαχζκαηα ιφγνπ απφ δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε απνζπαζκάησλ θζαξκέλσλ κελπκάησλ 

«εξεπλαζάησ/κεγαιάλνξνο  Ζζπρίαο ην θαίδξνλ θάνο»,  «Μάξγαξνλ χδσξ»,  «αίληγκα παξζέλνλ 

εμ αγξίαλ γλάζσλ»,  «ηζνδέληξνπ ηέθκαξ αηψλνο ιαρνίζα»  θαη ζε κεγαιχηεξε θφξκα: 

     Θάκαξηο  εξεκνλίαο  ε  νκβξία  θαη άηππηνο πνπ  ελδεψο  ηα πάλ/ηα  βξψζεηαη.  Γηαθνκηζηί παλ    

ην επ θαη ην νπλ επηδαςίισο/πξνο κε χζγηζε ηα επζήκαληα. Πάιηνλ ην βηείλ. Έια πνιπγιπ/θηιηά κνπ, 

ζεληφληζε ηε ζιίςε ζνπ, θαη ηη ραξκφο λ‘ αλζψλεηο/ γχξσ ζνπ φια ηα! 

ελψ ζην επφκελν εθηφο απφ ηε ζπληαγή γηα ην «Όδσξ ηεο Κνινλίαο» ην νπνίν είλαη ην 

αξσκαηηζκέλν λεξφ-απφζηαγκα Κνιφληαο ην νπνίν ραξίδεη επδαηκνλία, εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηε 

ζεκαζία πνπ έρεη φρη ε ίδηα ε ιέμε αιιά ε αιρεκηθή ηεο δχλακε θαη ηα παξάγσγα ηεο: 

                                                             
55     ρεηηθφο είλαη ν ιεηξηζκφο, κηα θαζαξά θσλεηηθή πνίεζε πνπ επηλνήζεθε απφ ηνλ Isou  θαη βαζίδεηαη ζηε 

θσλνινγία θαη ζηε κνπζηθή ησλ ζηίρσλ, ζε ιέμεηο ρσξίο λφεκα.  

56     Πνηήκαηα ζε κεγαινγξάκκαηε γξαθή πνπ ζπκίδνπλ αξραία ειιεληθά πνηήκαηα ππάξρνπλ ζην Μηθξφ Ναπηίιν. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πνίεκα 11 ζε θεθαιαηνγξάκκαηε ζπλερή γξαθή:  

 « ΣΤΥΖΜΗΖΚΟΣΟΝΟΤΝΟΟΗΜΗΟΗΓΗΑ 

  ΑΔΛΛΖΝΔΔΡΥΔΣΑΗΚΟΡΖΝΔΑΜΔΖ…» 

 Σν νπνίν δηαηαξάζζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αλαγλψζηε απφ έλα κνληέξλν πνηεηή. 



-97- 

Ύδσξ Κνινλίαο ππάξρεη θαη εθ ηνπ θπζηθνχ, αιιά γηα καο ηνπο α- 

δαείο ηεο επδαηκνλίαο απαηηνχληαη ηξία πξάγκαηα: παληειήο απνπζία 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, νμχ θίηξνπ 90° θαη αζσφηεηα λεπίνπ αη- 

γάγξνπ. Πξνζνρή, ην βάξνο πέθηεη φρη ηφζν ζηε ιέμε φζν ζηε ρε- 

κεία θαη ηα παξάγσγα ηεο. 

     Έηζη ινηπφλ ε πξαγκαηηθφηεηα αιιάδεη φςε, αθνινπζψληαο ηε γιψζζα πνπ ηελ απνδίδεη. Σε 

ζρέζε γιψζζαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο ζρνιηάδεη θαη ην θείκελν ηεο ίδηαο ζπιινγήο: 

Αδηάθνπα γπξλψληαο θαη αδηάθνπα θσλάδνληαο ην ζχλζεκα Oil Sardinen! Αλήθνπζην! Oil 

Sardinen! Μηα επηγξαθή ή αιιηψο έλα θιεηδάθη πνπ κπνξεί λ‘ αλνίμεη ηηο ζαξδέιεο αιιά θαη ηηο 

πξαγκαηηθφηεηεο ελφο θαηλνχξγηνπ θφζκνπ πνπ γελληέηαη. [...] Donner a voir! Όιεο ηηο επηηαγέο ζα ηηο 

εμαξγπξψζεη ε επφκελε εηθνζηπεληαεηία! ... Oil Sardinen επεηδή δελ ην αλέρεηαη θαλείο λα ‘λαη απιψο 

θείλν πνπ είλαη. 

     Σν βάξνο πέθηεη ζην μάθληαζκα πνπ πξνθαινχλ νη λενινγηζκνί, ζηνλ θιπδσληζκφ ηεο 

θαηεζηεκέλεο λνεκαηηθήο πξνζδνθίαο, ζηελ απνθάιπςε κηαο άιιεο ζεκαζίαο, ελφο άιινπ εαπηνχ 

πέξα απφ απηφλ  πνπ  γλσξίδνκε  θαη φπσο ιέεη ν πνηεηήο θαλείο δελ αληέρεη. Αλνίγεη έηζη ην δξφκν 

ζηνλ θφζκν ηεο ππεξπξαγκαηηθφηεηαο. Ζ γξαθή ηνπ Διχηε πεηπραίλεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα 

ζηελ αξρή ηεο αξκνλίαο θαη ηελ ππεξξεαιηζηηθή αξρή ηεο αλαηξνπήο θαη δεκηνπξγεί κηα πνηεηηθή 

γξαθή κεηαυπεξξεαιηζηηθή, λεσηεξηθή ζην χθνο θαη θιαζηθή ζην ήζνο. Γηαηεξεί ην ζεβαζκφ πξνο 

ηελ απηφκαηε γξαθή αιιά ηε μεπεξλάεη: «Μηα άιινπ είδνπο ςπρηθή ιεηηνπξγία γελλήζεθε απφ ηελ 

πείξα ηεο απηφκαηεο γξαθήο. Απηή φπιηζε φρη κνλάρα ηνλ ππεξξεαιηζηή, αιιά κηα γηα πάληα ηνλ 

πνηεηή κε ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηψλεηαη αλάκεζα θαη νπζηαζηηθά κέζα απ‘ απηφ πνπ νλφκαζε 

άιινηε δηαχγεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Μηιψ γηα ην ζάξξνο λα επηρεηξείο ηνπο πην απίζαλνπο γάκνπο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζκνπ μέξνληαο - θη εδψ ίζσο βξίζθεηαη φιε ε ππεξνρή ηεο Πνίεζεο απέλαληη 

ζηελ Δπηζηήκε - φηη δπν απιά, δπν ηαπεηλά ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο ξφιν, πξάγκαηα κπνξνχλ, 

βγαίλνληαο απφ ηε δνπιηθή ηξνρηά ηνπο θαη ζπγγελεχνληαο αηθληδηαζηηθά, λα ζηκψζνπλε… ην 

δξακαηηθφ αλζξψπηλν αίληγκα» (Αλνηρηά Υαξηηά ζ. 139).  Ζ ππεξπξαγκαηηθφηεηα ηνπ Διχηε  είλαη 

γήηλε. ηε γε ζπληειείηαη ην ζαχκα ην νπνίν εθθνζκηθεχεηαη κε ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο θαη ηεο 

αλζξψπηλεο εζσηεξηθήο δχλακεο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζχλδεζε κηαο πιεζψξαο αλφκνησλ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλνχλησλ κεηαμχ ηνπο ζε κηα ππέξηαηε αξκνλία. ηέθεηαη ζηαζεξά ζηε θχζε, ζηελ εηθφλα, 

ζηελ ηζηνξηθή θαη πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ηεο Διιάδαο γη‘ απηφ είλαη αιεζηλή θαη αλεμάληιεηε, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ππεξπξαγκαηηθφηεηα ησλ Γάιισλ πνπ είλαη ηερλεηή, εγθεθαιηθή θαη πξνζσξηλή. 
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Ζ  ππεξπξαγκαηηθφηεηα  ηνπ Διχηε είλαη αλαηξεπηηθή θαη πξνηξέπεη: «Δκπξφο ινηπφλ. Απφ ζέλα ε 

Άλνημε εμαξηάηαη. Σάρπλε ηελ αζηξαπή. Πηάζε ην ΠΡΔΠΔΗ απφ ην  γηψηα θαη γδάξε ην ίζακε ην 

πη» (Ο Μηθξφο Ναπηίινο, 1985: 29). 

     Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ν Διχηεο αληηκεησπίδεη κε κεγάιε ζνβαξφηεηα ηελ έθθξαζε ησλ 

απνθζεγκάησλ δελ θάλεη εθπηψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο. Αμηνπνηεί φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο  απφ ηελ πην απιή ζχληαμε σο ηελ πην ζχλζεηε, ρξεζηκνπνηεί 

θπξίσο αλεμάξηεηεο πξνηάζεηο  θαη κηα ηζνξξνπεκέλε αλαινγία ξήκαηνο νπζηαζηηθνχ. Ζ ζχλδεζε 

είλαη νκαιή παξαηαθηηθή θαη ππνηαθηηθή θαη αθνινπζεί ηερληθέο ξπζκνχ θαη γισζζηθήο 

αηζζεηηθήο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ινγνηερληθή αθηηλνβνιία ζην χθνο ησλ απνθζεγκάησλ. Οη δνκέο 

παξαζηαηηθήο έληαζεο  εμππεξεηνχλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ απνθζεγκάησλ  σο ιφγνο  πνπ 

ρξεηάδεηαη λα κεηαδψζεη άκεζα θάπνην κήλπκα λα δξάζεη σο κέζν δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, 

θηιαιιειίαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. ‘ απηφ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ε εθθνξά πνιιψλ  ξεκάησλ 

ζε β‘ εληθφ πξφζσπν πνπ δίλεη ζηε θσλή  ηελ νηθεηφηεηα ηεο  δσληαλήο ζπδήηεζεο ή ηεο 

εμνκνιφγεζεο, θαη ε δηεγεκαηηθή δηάηαμε ησλ φξσλ. Γεληθφηεξα ην ζχλνιν ησλ απνθζεγκαηηθψλ 

ζηίρσλ θηλνχληαη απφιπηα κέζα ζην επξχηαην αιιά εληαίν ζεκαζηνινγηθφ ζχκπαλ ηεο πνίεζεο ηνπ 

Διχηε, φπσο αλαπηχρζεθε ζε φιν ην πξνεγνχκελν έξγν ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο πνηεηηθνχο θψδηθεο 

απφ ζηνηρεία ειιεληθά θαη ηαπηφρξνλα νηθνπκεληθά, νη νπνίνη πξνβάιινπλ αμίεο αλζξσπηζηηθέο 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε θαζνιηθά αλζξψπηλα αηηήκαηα. Έηζη θαηά θάπνηνλ ηξφπν απνηεινχλ 

ζχλνςε ηνπ ππφινηπνπ έξγνπ ηνπ πνηεηή ρσξίο ζεκαζηνινγηθέο εθπιήμεηο, αιιά κε ακείσηε 

εθθξαζηηθή δσληάληα θαη δχλακε. 

  

          Ο ΑΝΣΙΘΔΣΙΚΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ  Η  ΘΔΜΑΣΙΚΗ  ΣΩΝ   ΑΠΟΦΘΔΓΜΑΣΩΝ                              

          Ζ πχθλσζε, ε ειιεηπηηθφηεηα, ε εθθξαζηηθή ιηγνζχλε ησλ απνθζεγκάησλ επηηξέπεη ηελ 

πξνβνιή ησλ αληηζεηηθψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο απιψλνληαη θαζαξέο ζε επίπεδν ιέμεσλ, θξάζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο δελ εμαληιείηαη ζηνλ αηζζεηηθφ ηνπο ξφιν αιιά αλαιακβάλνπλ ρξέε 

ζεκαζηαθψλ θνξέσλ. Οη αληηζέζεηο ζπλδεφκελεο κε ην εθθξαζηηθφ κέζν ηεο κεηαθνξάο,  

ιεηηνπξγνχλ θαη σο δνκέο επηθάλεηαο θαη σο δνκέο βάζνπο. Οη επαλαιακβαλφκελεο αληηζέζεηο, νη 

ζπκβνιηθέο αληηζέζεηο θέξνπλ ηα βαζηθφηεξα ζεκαηηθά κνηίβα ησλ απνθζεγκάησλ. Θεκαηνινγηθά 

θηλνχληαη ζε επίπεδν ζπλαξηήζεσλ θχζεο-πνιηηηζκνχ, δσήο-ζαλάηνπ, ρξφλνο- ηζηνξία, θχζε- 

ζξεζθεία, δηθαηνζχλε- αδηθία, θάιινο- αγαζφ. Ζ ζπλάξηεζε πνπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε 
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ζπρλφηεηα είλαη απηή ηεο θχζεο- πνιηηηζκνχ ε νπνία πξαγκαηψλεηαη πνηεηηθά ζε πνιιά επίπεδα: 

εηθνλνπιαζίαο, ηερληθήο, ζεκαηηθήο θαη κπζνπιαζίαο. Οη αμίεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκηθνχ 

πξνηχπνπ έρνπλ ραξαθηήξα αλαηξεπηηθφ, δπλακηθφ πξνβάιινπλ ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ, ηελ 

ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα. 

      Ο Διχηεο ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη κηα αλαινγία αλάκεζα ζηε θχζε θαη ην πλεχκα, ηε θχζε θαη 

ηε γιψζζα, ηε θχζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ  «Ζ κεηακφξθσζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ζε αλζξψπηλν 

επαιεζεχεηαη φπσο ζ‘ έλα ζεψξεκα», «Έρσ γίλεη έλαο, κηθξφο Παπζαλίαο ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ 

αλαινγηψλ ηνπο ζην πλεχκα» (Δλ Λεπθψ 1993: 347-348). Καηαιχεηαη εδψ θάζε δηάζηαζε αλάκεζα 

ζηελ πιηθή θαη πλεπκαηηθή πιεπξά ηνπ αλζξψπνπ, ζην θφζκν ηεο θχζεο θαη ζηηο αμίεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Οη αηζζήζεηο κε κηα κπζηηθή, αθαλή δηεξγαζία γίλνληαη ν δίαπινο γηα ηε κεηαηξνπή 

ησλ θπζηθψλ αμηψλ ζε αμίεο εζηθέο θαη θνηλσληθέο. Ο πνηεηήο ηελ παξνκνηάδεη κε «θσηνηαμία πνπ 

εμαζθαιίδεη ζηα θπηά ηε ρισξνθχιιε ηελ απαξαίηεηε νπζία γηα λα αλαλεψλνληαη αέλαα.» 

Πξνβάιιεηαη ε αξκνληθή ζρέζε αλζξψπνπ θχζεο πνπ ζήκεξα έρεη ζαλάζηκα δηαζαιεπηεί. 

    Έπεηηα είλαη ε αξρή ηεο ζπλχπαξμεο ησλ αληηζέησλ, ζηνηρείν θνηλφ αλάκεζα ζηελ παξάδνζε θαη 

ζηελ ππεξξεαιηζηηθή πξσηνπνξία, ην νπνίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ξαζηνλαιηζηηθφ ζχζηεκα 

αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ. Ζ αξρή απηή δέρεηαη ην αληηθαηηθφ θαη παξάινγν σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ηεο δσήο. Σελ πεξηνξηζηηθή δχλακε ηνπ ηππηθά νξζνχ ιφγνπ ν πνηεηήο ηνλ απνξξίπηεη ζεσξεηηθά:  

«Σα πξάγκαηα φηαλ νδεγεζνχλ ζηελ έζραηε ζπλέπεηά ηνπο, ζα ζπλαληεζνχλ. Δάλ εληείλεηε ην 

ιεπθφ ζα θηάζεηε ζην καχξν εάλ εληείλεηε ην καχξν ζα θηάζεηε ζην ιεπθφ». «… Δθεί πνπ ν Ήιηνο 

θαη ν Άδεο αγγίδνληαη» (Αλνηρηά Υαξηηά 1987:42). ην Ήιηνο ν Πξψηνο (1943) ππάξρεη ε 

νλνκαηηθή θξάζε «λαπηάθη ηνπ πεξηβνιηνχ» ηεο νπνίαο νη φξνη είλαη ινγηθά αζπκβίβαζηνη. ην 

ίδην έξγν ν ζηίρνο «ν θήπνο έκπαηλε ζηε ζάιαζζα», «ζπξκέλεο έμσ νη βάξθεο ησλ ζπηηηψλ» (Σν 

θσηφδεληξν,  1971)   «ζηήλεη ζηε γε θαξάβη θήπν ζηα λεξά» (Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο, 1971).Σε 

ζπλχπαξμε ησλ αληηζέησλ ηε ζπλαληνχκε ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ζην νισκφ, ην εθέξε. Ζ 

ζπλχπαξμε ηνπ δηαθνξεηηθνχ είλαη θπζηνινγηθή δελ απνηειεί θνηλσληθή πξφθιεζε. Δθθξάδεηαη 

κηα αιιεινδηείζδπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ θφζκσλ ηεο  κεηαμχ ηνπο, 

πνπ απνθαιχπηνπλ ηε ζηελή ζρέζε αλζξψπνπ- θχζεο. ην ίδην πλεχκα θηλείηαη ην πνίεκα «ε ηξειή 

ξνδηά» ζην νπνίν ε θχζε κεηακνξθψλεηαη ζε άλζξσπν κέζα απφ κηα ζεηξά εξσηεκαηηθά γηα ην 

ππνθείκελν ηεο δξάζεο ε νπνία επηθέξεη γχξσ ηεο ηε ραξά ηεο δσήο, ηε δεκηνπξγία, ηε δσληάληα 

ππνδειψλνληαο φηη αλ ε θχζε ήηαλ άλζξσπνο απηφ ην πξφηππν δσήο ζα ελζάξθσλε. Κη απηά κέζα 

ζ‘ έλα κηθξφθνζκν πνπ ζπγθνηλσλεί κ‘ έλα καθξφθνζκν (Άμηνλ εζηί) «Απηφο ν θφζκνο ν κηθξφο ν 
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κέγαο». Σα αληίζεηα ινηπφλ ζπκθηιηψλνληαη θαη καξηπξνχλ ηελ ελφηεηα ηνπ θφζκνπ καθξηά απφ ηα 

δπηζηηθά κνληέια ηεο δχζεο. Σε βηνζεσξία απηή εμέθξαζαλ φινη νη λεσηεξηθνί πνηεηέο ηεο γεληάο 

ηνπ ‘30. Ο εθέξεο πάλσ ζηε ζεκαηηθή ηεο πεξηπιάλεζεο θαη ηνπ λφζηνπ έζεζε ην ζπκβνιηζκφ ηνπ 

θσηφο, ηελ αξραία ηξαγσδία θαη ηελ ηζηνξηθή κλήκε θαη κνίξα ηνπ Διιεληζκνχ. Ο Δκπεηξίθνο 

κέζα απφ ηελ παλεξσηηθή θνζκνινγία ηνπ νηθνδφκεζε ηελ ηζνδπλακία δσηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

αμηψλ θαη ηαχηηζε ηνλ Έξσηα κε ην Θείν. Ο Δγγνλφπνπινο ζπλέδεζε ην λενειιεληθφ εξσηθφ 

ηδεψδεο κε ηνπο αξραίνπο κχζνπο. 

     Ο ξφινο ηεο θχζεο ζηελ παξαγσγή νξηζκέλεο πνηφηεηαο πνιηηηζκνχ εξεπλήζεθε ζπζηεκαηηθά 

απφ ζπνπδαίνπο επηζηήκνλεο ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ φπσο ν Claude Levi Strauss
57

 ν νπνίνο 

κειέηεζε ηε κπζνινγία ησλ «πξσηφγνλσλ»  ιαψλ ηεο Β. & Ν. Ακεξηθήο ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλσληθή δνκή θαη ηηο δνμαζίεο ηνπο, εληφπηζε ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαπίζησζε ηεο ζεκαζηαθέο 

δηαθνξέο πνπ εθιχνληαη απφ ηηο παξαιιαγέο ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζην πεξηερφκελν ησλ κχζσλ 

εμαξηψληαη απφ ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θχζεο κέζα ζηελ νπνία γελληνχληαη. Σε ζρέζε 

απηή απνδίδνπλ φιεο νη ηέρλεο κε πξσηεχνπζα ηε ινγνηερλία ιατθή θαη πξνζσπηθή ε νπνία ηε 

ρξεζηκνπνηεί σο θακβά γηα λα πιέμεη ην ηδενινγηθφ ζχκπαλ ησλ έξγσλ ηεο. ηα πιαίζηα ηεο 

λενειιεληθήο λεσηεξηθήο πνίεζεο ην έξγν πνπ κ‘ φιε ηελ πνιπθσλία θαη πνιπκνξθία ηνπ, 

ζεκειηψλεηαη θπξηνιεθηηθά πάλσ ζηε ζρέζε θχζεο- πνιηηηζκνχ είλαη ην πνηεηηθφ έξγν ηνπ Διχηε
58

   

Αλάινγε πεξίπησζε βέβαηα είλαη θαη ν ηθειηαλφο ν νπνίνο επίζεο έρεη σο ζηέξεε αθεηεξία ηελ 

άκεζε θαη βαζηά βίσζε ησλ εζηθψλ αμηψλ.   

Οξγαλψλνληαο ηηο ζπκβνιηθέο κεηαθνξέο ζε κηα αθνινπζία «παξαδεηγκαηηθψλ ζεηξψλ» κε βάζε 

ηελ αξρή ηεο αλαινγίαο θαη ηεο αληίζεζεο παξαηεξνχκε φηη αλαθχπηνπλ θάπνηεο ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο: 

  

Όπσο ν ζηάρπο κεηαβάιιεη ηε ζνθία ζε άξην, έηζη θη ν πνηεηήο ηελ αθξνζχλε ηνπ 

ζε πηθξφλ πδξάξγπξνλ, αιι‘ αγάπεο 

                                                             
57     Βι. ι.ρ.Cl.L. Strauss,   Anthropologie  structurale,  Paris,  Plon, 1958. La pensée  sauvage, Paris, Plon,1962,  Mythologiques  I :  

Le cru et le cruit, Paris,Plon,  1964.  

58      Bι.  Δ. Γ.Καςσκέλνο,  «Ζ  αληίζεζε  θχζε – θνπιηνχξα ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη», εκεησηηθή θαη θνηλσλία,  Α΄ Γηεζλέο 

πλέδξην Διιεληθήο εκεησηηθήο Δηαηξίαο, Αζήλα Οδπζζέαο,  1980:227-232 [=Γεκνηηθφ ηξαγνχδη, Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, 

Αζήλα, Παηάθεο, 1996: 213-219.  
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Σα νξζνγξαθηθά ιάζε ζηε γεχζε ηα δηνξζψλεηο κε ιίγν πεηξαδάθη άκπσηεο θαη 

πνιχ λεξφ ινπίδαο 

Μεο ζηνπο πνιινχο γάκνπο ησλ αξσκάησλ νη αηκνκεημίεο αθζνλνχλ. Γελ 

ζεκεηψλεηαη φκσο πνηέ δηαδχγην 

            Δπεηδή θαη ηεο βξνρήο είλαη ζθέςε ν λνπο 

           Οιίγνπ λνπ ε βαζχνξγε βξνληή. 

           Ζ άκπαιε γξαθή ζνπ 

           Γηάιεθηνο ηξερνχκελνπ λεξνχ 

Αλ έθηαλε ν άλζξσπνο λα κεηαζηνηρεηψζεη ηελ νξζή δίθε ζε βεξχθνθν αθκήο, ζα 

κπνξνχζε λα θαηέβεη κεξηθά ζθαινπάηηα ν ζάλαηνο 

Έλα παλέξη θαζαξή ζνπιηαλίλα ζα βνεζνχζε ζηνλ θαηξφ ηνπ λα βγεη δηαθνξεηηθή 

απφθαζε γηα ηνλ σθξάηε 

 

   ηα παξαπάλσ απνθζέγκαηα θνηλφ ζεκαηηθφ ζηνηρείν, «ηάμεκα», πνπ εκθαλίδεηαη ζε φιε ηε 

ζεηξά θαη ηα ζπλδέεη ζηελά, είλαη ε έλλνηα ηεο θχζεο, ε νπνία έρεη κηα ζέζε πξνηχπνπ θαη νδεγνχ 

γηα ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Οη θπζηθέο αμίεο θαη ηδηφηεηεο έρνπλ ηε δχλακε λα 

παξαδεηγκαηίζνπλ ηα έξγα ηνπ αλζξψπνπ ή λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ηνπ, ηηο αλνξζνγξαθίεο ζηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο θαη ηδενινγηθήο επέλδπζεο ηνπ θφζκνπ ηνπ. Ο πνιηηηζκφο δηέπεηαη απφ λφκνπο  

αλάινγνπο κε απηνχο πνπ δηέπνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα. 

    Καζψο ε θχζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο απνηεινχλ ηνλ πξψην δάζθαιν ηνπ αλζξψπνπ γίλνληαη ν 

ρψξνο φπνπ ν άλζξσπνο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θηλεηνπνηεί ην πλεχκα ηνπ ψζηε λα σξηκάδεη 

πλεπκαηηθά θαη εζηθά απηνπξνζδηνξίδεηαη σο απηφλνκε ζπλείδεζε κε νξηζκέλε ζχλδεζε κε ηνλ 

θφζκν. πσο θαίλεηαη απφ ηα ζεσξεηηθά ηνπ δνθίκηα ν Διχηεο αλαπηχζζεη κηα πιήξε θαη 

εκπεξηζηαησκέλε ζεσξία ηνπ πνιηηηζκνχ βαζηζκέλε ζηε θπζηθή λνκνηέιεηα θαη ζηηο δπλάκεηο 

αέλαεο αλαγέλλεζεο ηεο δσήο. Ο αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο  δηέπεηαη ή κπνξεί λα δηέπεηαη απφ 

λφκνπο αλάινγνπο κε απηνχο πνπ δηέπνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα θη απηά έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

αλζξψπηλα, ην θπζηθφ δηέπεηαη απφ ην πλεπκαηηθφ: «φπσο ν ζηάρπο κεηαβάιιεη ηε ζνθία ζε άξην, 

έηζη θαη ν πνηεηήο ηελ αθξνζχλε ζε πδξάξγπξνλ, αιι‘ αγάπεο». Παξφκνηα ηα «νξζνγξαθηθά 
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ιάζε» δηνξζψλνληαη κε «πνιχ λεξφ ινπίδαο». Ζ θχζε δίλεη ην πξφηππν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πνιηηηζκνχ, έλα πξφηππν δσληαλφ, θπξηαξρηθφ ζην πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ, αξθεί λα δεη κέζα 

ζ‘ απηφ θαη λα δηαηεξεί κηα ζρέζε ζεβαζκνχ θαη αξκνλίαο καδί ηνπ γηα λα κπνξεί λα αθνχεη θαη 

λα θαηαιαβαίλεη ηε «γιψζζα» ηνπ. Ζ δηαλνεηηθή θαη εζηθή σξίκαλζε ζηνηρεηψλεηαη απφ ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε ησλ θπζηθψλ εκπεηξηψλ θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ 

ραξαθηεξηζηηθφηεξε θαη πξνζθηιέζηεξε απφ απηέο είλαη ε ηδηφηεηα ηεο θπζηθήο δηαθάλεηαο πνπ 

νθείιεηαη ζην ειηαθφ θσο, ε νπνία κεηαγξάθεηαη ζε εζηθή δηαθάλεηα θαη θαζαξφηεηα, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη κε ηελ αγηφηεηα πνπ απαηηεί θάζε θπζηθφ ζηνηρείν, φπσο ηα «βεξχθνθα αθκήο» ή ε 

«θαζαξή ζνπιηαλίλα», ε νπνία απνηειεί πξφηππν εζηθήο αγλφηεηαο θαη άξα δηθαηνζχλεο. Σε 

ζεκειηψδε απηή ηδέα ηεο θνζκνινγίαο ηνπ πνηεηή ηε ζπλαληάκε ζε φια ηνπ ζρεδφλ ηα έξγα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ιέεη ζην «Μηθξφ Ναπηίιν» (1985): «Σν γηλφκελν ησλ κπξηζηηθψλ ρφξησλ επί ηελ 

αζσφηεηα δίλεη πάληνηε ην ζρήκα θάπνηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ». Οη ηδηφηεηεο ηεο θχζεο 

κεηνπζηψλνληαη ζε αμίεο αλαγθαίεο γηα ηε δσή.  

Μηα νκάδα άιισλ απνθζεγκάησλ δίλεη κέζα απφ έλα άιιν «ηάμεκα», έλα άιιν ζεκαηηθφ πεδίν 

θνηλφ ζε απηά, ηε ζχδεπμε ησλ αληηζέησλ: 

      α)  Καη θ α ι φ  θαη θ α θ φ γίλεηαη λα ‗λαη ην απξνζδφθεην 

β) ε χ θ ν ξ α  κπιε ζ α ι ά  ζ ζ ε ο 

γ) «αλ είζαη θ ν π θ φ ο ησλ γ ε χ ζ ε σ λ ζνπ ρξεηάδεηαη δίαηηα κε 

κνπζηθή πηθξήο ζνθνιάηαο» 

   δ) «…έηζη θαη ε ζθέςε απφ απιφο εξεζηζκφο θάπνηνπ θέληξνπ ηνπ ε γ θ ε-   

θ ά ι ν π κεηαβάιιεηαη ζε ζάιαζζα εδνληθψλ  α η ζ ζ ή ζ ε σ λ, πνπ λα 

μεηξειαζνχλε νη Θαιήδεο φινη ηνπ θφζκνπ» 

ε) «ζε φ ι α ηα δέληξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ην φλνκα θείλν πνπ ζε έ- 

λ α  κφλν άπαμ εράξαμεο» 

    δ) «ηνλ Δ χ μ ε η λ ν ησλ δ ε κ ε ηα ξ η α θ ψ λ άκε λα δέςεηο ζχειιεο» 

    ε) «Γελνχ θπηφ η ξ η ψ λ  γ ε λ ε ψ λ θαη ζπλάκα Π α ξ ζ έ λ ν ο» 

                       ζ) « Έρσ πεη ηφζεο α ι ή ζ ε η ε ο, πνπ κνηάδεη κε ς έ κ α η α.» 



-103- 

    Ο Διχηεο αμηνπνηψληαο ην ζηνηρείν ηνπ παξαιφγνπ ηεο ππεξξεαιηζηηθήο πνίεζεο αλαδεηθλχεη 

έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο  απνηππσκέλν δπλακηθά ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη κε 

ηε θφξκα ησλ «ακεράλσλ», ην νπνίν ζπκππθλψλεη ην ζχλνιν ησλ αξκνληθψλ εκπεηξηθψλ ζρέζεσλ 

ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ Κφζκν. Ο ινγηθφο απνθιεηζκφο ησλ αληηζέησλ δηαςεχδεηαη θαη θαηαξγείηαη 

ζηελ πνηεηηθή εηθνλνπιαζία,  ε νπνία αληαλαθιά ηε θπζηθή ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ηα θπζηθά 

ζηνηρεία κεηαιιάζζνληαη ην έλα ζην άιιν ζε κηα ζπλερή αλαδεκηνπξγία «φια ηα ζηνηρεία πγξά θαη 

ζηεξεά, εχθιεθηα θαη θξπζηαιιηθά, ζθνηεηλά θαη πάλιακπξα λα δίλνπλ άζξνηζκα ην ελ». 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλαίξεζε ησλ αληηζέησλ ζε κηα ελφηεηα ηνπ πιηθνχ, πλεπκαηηθνχ θαη εζηθνχ 

θφζκνπ, ηεο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ε νπνία αλάγεηαη ζε θνζκνινγηθή θαη αηζζεηηθή αξρή (ελ 

ην παλ) θαη δίλεη ηηο πξνυπνζέζεηο  γηα ην βίσκα κηαο πιεξφηεηαο πνπ νδεγεί ζηελ επηπρία «γηα κηα 

ρνχθηα επ δνχκε φινη καο». 

     ηα παξαπάλσ πνηεηηθά ζπληάγκαηα, ε έλλνηα ηνπ θαινχ δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ έλλνηα 

ηνπ θαθνχ.  Έλα παξάδεηγκα ζπκβνινπνίεζεο  ηεο ηδέαο απηήο ζηε ιατθή παξάδνζε απφ ηα αξραία 

ρξφληα είλαη  ε αληίιεςε  πνπ εθθξάδεηαη ιηηά ζην «νπδέλ θαθφλ ακηγέο θαινχ» ή ζε ήζε θαη έζηκα 

φπσο απηφ πνπ πιαηζηψλεη ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε ινπινχδηα θαη ζηάξη 

αλάκεηθηφ κε δάραξε, ξφδη θαη άιινπο γιπθνχο θαξπνχο, εμνξθίδνληαο ηηο αξλεηηθέο θαη ζθνηεηλέο 

κεηαθπζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαλάηνπ. 

       Έπεηηα, ηδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηε ζηεξηά απνδίδνληαη ζηε ζάιαζζα («εχθνξα κπιε 

ζαιάζζεο»). Ζ επθνξία είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γεο, ην νπνίν ζηνλ θφζκν ηνλ επάλσ πνπ 

νξακαηίδεηαη ν πνηεηήο κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη θαη ηε ζάιαζζα, ε επθνξία κπνξεί λα εθδεισζεί 

παληνχ ζε επίπεδν ηεο θχζεο ή ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. Σελ ίδηα ηδέα εθθξάδεη θαη ην δ 

απφθζεγκα, ζην νπνίν ν «Δχμεηλνο» παξαπέκπεη ζηε ζάιαζζα ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ, ε νπνία 

κεηαγξάθεηαη ζε πεδηάδα φπνπ θαιιηεξγνχληαη δεκεηξηαθά.  Άιισζηε, φπσο  ιέεη ζηα  Αλνηρηά 

ραξηηά  (1987:327)  ε ζηεξηά  κπαίλεη κέζα ζηε ζάιαζζα ( αθξσηήξην) θαη ε ζάιαζζα κέζα ζηε 

ζηεξηά (θφιπνο), δίλνληαο ην ππφδεηγκα ησλ φξσλ κηαο πνηθίιεο θαη γεκάηεο εκπεηξία δσήο. Σν 

απφθζεγκα  δ  επαλαθέξεη ην πνιχηξνπα δηαηππσκέλν αληηζεηηθφ δεχγνο πλεχκα vs αηζζήζεηο, ην 

νπνίν κεηαγξάθεηαη ζην ζρήκα άπιν vs  πιηθφ, θαη ηα νπνία εηδηθά ζηελ πνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηεο 

επνρήο ηνπ κεζαίσλα θαη ζηε ζξεζθεπηηθή νληνινγία ζεσξνχληαη πφινη καθξηλνί θαη αληίξξνπνη. 

ηελ πνηεηηθή κπζνινγία ηνπ Διχηε θαη ε δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία ζαξθψλεηαη θαη σξηκάδεη κέζα 

απφ ηελ ηδηαίηεξε πνηφηεηα θαη επίδξαζε ηεο θπζηθήο εκπεηξίαο. ην Φσηφδεληξν  (1971)  «Πεξί 

Πνιηηείαο» ιέεη: «Πιάθσλε ην κεζεκέξη θαη απηφ πνπ ιέκε ζθέςε κεο ζηε ξφγα ηνπ καχξνπ ρηππνχζε 
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ζηαθπιηνχ λα ζπάζεη» θαη ζηηο «Αλαινγίεο θσηφο», Δθινγή (1977: 198): «Σα πξάγκαηα φηαλ 

νδεγεζνχλ ζηελ έζραηε ζπλέπεηα ηνπο, ζα ζπλαληεζνχλ. Δάλ εληείλεηε ην ιεπθφ ζα θηάζεηε ζην 

καχξν· εάλ εληείλεηε ην καχξν, ζα θηάζεηε ζην ιεπθφ».  ην ειιεληθφ πνιηηηζκηθφ πξφηππν, ηζρχεη 

ε αξρή ηεο ζπλχπαξμεο θαη ελαξκφληζεο ησλ αληηζέησλ: «έηζη θαη ε ζθέςε απφ απιφο εξεζηζκφο 

θάπνηνπ λεχξνπ ηνπ εγθεθάινπ κεηαβάιιεηαη ζε ζάιαζζα εδνληθψλ αηζζήζεσλ» (Δθ ηνπ πιεζίνλ, 

1998:66). Σν πλεχκα δελ κπνξεί λα έρεη ππφζηαζε έζησ άπιε, αλ πξψηα δελ γαινπρεζεί ζηελ 

αγθαιηά ελφο ζψκαηνο, αλ δελ ηξαθεί απφ ηηο εκπεηξίεο, φπσο ηηο πξνζιακβάλνπλ νη αηζζήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο, θαη απφ ηηο γλψζεηο πνπ αλαβιχδνπλ απφ ηελ πεγή ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ γηα λα 

σξηκάζνπλ θαη λα δπλακψζνπλ ην πλεχκα σο ινγηθή, θξηηηθή ηθαλφηεηα, θαληαζία. Σν ζψκα/χιε 

κε ην πλεχκα έρνπλ ζρέζε αιιειεμάξηεζεο θαη απνηεινχλ κηα αδηαίξεηε ελφηεηα ζπλδεδεκέλε 

ζπλεθηηθά κε ην θνζκηθφ «φινλ». Σν ζέκα επαλεκθαλίδεηαη ζην απφθζεγκα 

 Με ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη νη έλλνηεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο χιε, ζα ‘ηαλ επίηεπγκα κέγα λα θηάζεη 

θαλείο σο ην Αγαζφλ θαη λα επηηχρεη ηε δηάζηαζε ηνπ αηφκνπ ηνπ. Ο αέξαο ζα αξθνχζε λα ζαξψζεη 

θαη θπιαθέο θαη λνζνθνκεία. 

       Δδψ δειψλεηαη ξεηά ε ζσκαηνπνίεζε  ησλ ηδεψλ, ε πιηθή ηνπο ππφζηαζε ε νπνία ηηο θαζηζηά 

πην αληηιεπηέο, εχρξεζηεο θαη αληηθεηκεληθέο, γίλεηαη δπλαηή ε αλαηνκία  θαη  εθρχιηζε ηεο 

δχλακήο ηνπο γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ ζηξεβιψλ κνξθσκάησλ θαη εθθάλζεσλ ζηελ εμέιημε ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Μεηά ηηο δχν πξψηεο θχξηεο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα γηα λα δνζεί 

θάπνηα πξνυπφζεζε, αθνινπζνχλ ηξεηο πξνηάζεηο πνπ δίλνπλ ηελ εηθφλα πνπ κπνξεί λα ηζρχεη ππφ 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε. Δθαξκφδνληαο ηε ζεσξία ησλ αλαινγηψλ θαη ζηηο πην δηαλνεηηθέο 

θαηαζθεπέο ηνπ, ν πνηεηήο επηδηψθεη λα απνθξππηνγξαθήζεη ην κπζηήξην ηεο χπαξμεο θαη λα 

θαηαζηήζεη νξαηφ ην αφξαην, αηζζεηφ ην λννχκελν, πξαγκαηηθφ ην κε-πξαγκαηηθφ. Βαζηθφ κέζν 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ είλαη πάληα ε εηθφλα, πάλσ ζηελ νπνία θαηαζέηεη ηε λφεζε ησλ 

νθζαικψλ ηνπ θαη ζπλάκα ηε δηεηζδπηηθή φξαζε ηεο ζθέςεο ηνπ, γίλεηαη ην εξγαιείν ηνπ γηα λα 

εξκελεχζεη πνηεηηθά ηνλ θφζκν. Δηδηθά ε κεηαθπζηθή πνηεηηθή εηθφλα γίλεηαη ηδηαίηεξα 

απνθαιππηηθή αθνχ μεζθεπάδεη ηελ άγλσζηε πιεπξά ηνπ νηθείνπ θφζκνπ δηεπξχλνληαο ηα φξηα ηνπ 

θαη ηεο θαηαλφεζήο καο, θαη δηεξκελεχνληαο ηε ζεκαζία ηνπ κέζα απφ ηε δηαιεθηηθή ζχλζεζε ησλ 

αληίζεησλ ζηνηρείσλ ηνπ.  

    Ζ αληηζεηηθή ζρέζε ησλ ελλνηψλ  αιήζεηα-ςέκα  απνηειεί θπξίαξρε ζεκαζηνινγηθή θαηεγνξία 

ζην θνζκνινγηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ ζχκπαλ  ηνπ Διχηε. Πξφθεηηαη γηα δπν έλλνηεο κε πνιχ 

ξεπζηά λνεκαηηθά φξηα,  θαζψο  επηηειείηαη ζπλέρεηα  κηα επηθχξσζε ή επαιήζεπζε ηεο κηαο πξνο 
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ηελ άιιε, πξάγκα ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηηο θνηλσληθέο, πλεπκαηηθέο  θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο 

θάζε επνρήο. Έηζη ν άλζξσπνο αλαδεηθλχεηαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ην πψο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

πιηθά ηεο δσήο γηα λα πξνζεγγίζεη έλα νλεηξεκέλν αιεζηλφ παξάδεηζν επί ηεο γεο. Σελ ηδέα απηή 

εθθξάδεη ζπλνπηηθά ζηε  Μαξία  Νεθέιε :  Σελ αιήζεηα ηελ  «θηηάρλεη»  θαλείο / αθξηβψο φπσο ην 

ςέκα.,  θαη ζην  Δθ ηνπ πιεζίνλ:  έρσ πεη ηφζεο πνιιέο αιήζεηεο πνπ κνηάδεη κε ςέκαηα, θαη  Σν 

πηλέιν ηνπ δνθεξνχ δελ πηάλεη πνηέ ζην καχξν /  Υξεηάδνληαη αιήζεηεο, αθφκε θαη γηα λα πεηο ςέκαηα. 

   πλερίδνληαο πάλσ ζην αληηζεηηθφ δεχγνο θχζε-πνιηηηζκφο ζπλαληάκε ηα παξαθάησ 

απνθζέγκαηα: 

1)  Όπσο ν ζηάρπο κεηαβάιιεη ηε ζνθία ηνπ ζε άξην, 

έηζη θαη ν πνηεηήο ηελ αθξνζχλε ηνπ ζε πηθξφλ πδξάγπξνλ, αιι‘ αγάπεο 

2) Έρεη θη ν λνπο Ληηφρσξν 

Με δηαβαζηέο πιαγηέο θη εχθνξα κπιε ζαιάζζεο 

3) Καη ηεο βξνρήο είλαη ζθέςε ν λνπο θη ειάζζνλνο ρξπζνχ ην πνιχ πνιχηηκν. 

4) Σν ζαχκα είλαη πάληα κνλνγελέο. Ζ παξακηθξή πξνζζήθε επθπΐαο Μαγηνχ ην κεηαβάιεη ζε 

γεσκεηξηθφ ιαραλφθεπν 

5) Όπσο ε γεχζε κε ηε κεηαηφπηζε ηεο απφ ηνλ νπξαλίζθν ζηελ άθαλζν ηνπ βιέκκαηνο κεηαβάιιεη 

κηα θξάνπια, θαη δή, con limone e  zucchero, 

ζε θφξε 18 εηψλ θαη εηθνζηδχν θαξαηίσλ, έηζη θη ε ζθέςε απφ απιφο εξεζηζκφο θάπνηνπ 

θέληξνπ ηνπ εγθεθάινπ κεηαβάιιεηαη ζε ζάιαζζα εδνληθψλ αηζζήζεσλ, πνπ λα μεηξειαζνχλε 

νη Θαιήδεο φινη ηνπ θφζκνπ. 

       6)  Με ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη νη έλλνηεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο χιε ζα ‘ηαλ επίηεπγκα κέγα λα 

θηάζεη θαλείο σο ην Αγαζφλ θαη λα επηηχρεη ηε δηάζπαζε ηνπ αηφκνπ ηνπ. Ο αέξαο απ‘ ηελ έθξεμε ζα 

αξθνχζε λα ζαξψζεη θαη θπιαθέο θαη λνζνθνκεία. 

Αληρλεχνληαο ηηο πην ζαθείο αληηζεηηθέο ζρέζεηο έρνκε κηα πξψηε νκνεηδή λνεκαηηθή νκάδα 

(1,2,3,4) απνθζεγκάησλ  πνπ ζην θάζε έλα ππάξρεη έλα αληηζεηηθφ δεχγνο ιέμεσλ θπξίσο 

νπζηαζηηθψλ ηα νπνία θέξνπλ ην θχξην λνεκαηηθφ θνξηίν ηεο θάζε ξήζεο: 

(θύζη)      ζηάτσς vs ζοθία  (πνεύμα) 

(θύζη)     πλαγιές  vs  διαβαζηές     (πνεύμα) 

(θύζη)    βροτή vs ζκέυη   (πνεύμα) 

(θύζη)   Μαγιού vs εσθσΐα    (πνεύμα) 

    Ζ ζπλάξηεζε απηή ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί θαη κε ηε κνξθή κηαο ζχλζεηεο κνξθήο 

ζεκαζίαο ζηάρπο=θπηφ ε νπνία κεηαγξάθεηαη ζηάρπο=άλζξσπνο θπηφ=ζνθία. Πιέθεηαη έηζη ε 
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ηζνηνπία ηεο θχζεο κε ηελ ηζνηνπία ηνπ αλζξψπνπ φπσο θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο. Ζ θχζε 

παξνπζηάδεηαη κε πλεπκαηηθέο δπλάκεηο, ηα θπζηθά ζηνηρεία έρνπλ πλεπκαηηθή θπζηνγλσκία. Ο 

πνηεηήο δελ ελδηαθέξεηαη λα απνδψζεη πνηεηηθά ηα νξαηά αιιά λα θάλεη νξαηφ φ,ηη δελ ππάξρεη, λα 

πηάζεη ην ζθπγκφ ησλ πξαγκάησλ κε ηηο αηζζήζεηο, λα ζπιιάβεη ηε κπζηηθή ηνπο πιεπξά. Ζ θχζε 

είλαη ε πεγή ηεο γλψζεο, θαη θάζε θπζηθφ ζηνηρείν ππνηάζζεηαη ζε ξφινπο αλαγθαίνπο γηα ηε 

δηαηήξεζε φρη απιά ηεο δσήο, αιιά θαη ηεο ζπλζεηφηεηαο ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη ηεο πνιπρξσκίαο 

ηεο ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ νκνξθηά ηεο. νθά θηλεί ην κεραληζκφ ηεο δσήο κ‘ έλα αμεπέξαζην ζε 

κεγαινζχλε ηξφπν ην ίδην ζηα κηθξά θαη ηα κεγάια, ηα έκςπρα θαη ηα άςπρα είλαη φια απαξαίηεηα 

γηα λα ‘ρεη ε δσή φιεο ηηο απνρξψζεηο ζε φινπο ηνπο ηφλνπο, γηα λα ‘λαη ηέρλε πςειή. Έηζη θάζε 

θπζηθφ ζηνηρείν ή θαηλφκελν εζσθιείεη ην δηθφ ηνπ κεξίδην ζνθίαο κε ηξφπν απιφ θαη ηαπεηλφ 

φπσο ηαηξηάδεη ζηνπο ζνθνχο. Απηή κπνξεί λα δηνξζψλεη ηα ιάζε (ε), είλαη ν δάζθαινο πνπ 

δηδάζθεη θαη δείρλεη ην πξφηππν, ην ηδαληθφ κνληέιν ζπκπεξηθνξάο, ζθέςεο θαη δξάζεο. 

     Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζπληάζζνληαη ην απφθζεγκα 3 φπσο ζρνιηάζακε  πξνεγνπκέλσο. 

Δδψ ε ίδηα ηζνδπλακία ηζρχεη αλάπνδα. Γελ πξνβάιιεηαη ε πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηεο θχζεο αιιά  

ε πιηθή- αηζζεηηθή δηάζηαζε ηνπ πλεχκαηνο θαη έηζη ε ζπλαίξεζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ άπισλ ζε 

ηέηνην βαζκφ πνπ αλαηξέπεηαη ε ζπκβαηηθή ηάμε θαη νη θαλφλεο ηεο θπζηθήο επηζηήκεο γεληθά ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ ησλ νπνίσλ απνηειεί κεησλπκία ην «λα μεηξειαζνχλε νη Θαιήδεο φινπ ηνπ 

θφζκνπ». Οη επηζηήκνλεο εξεπλνχλ θαη βαζίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζε απηά, εκπεηξηθά 

ζηνηρεία, ρσξίο λα ππνινγίδνπλ ηηο άπιεο δπλάκεηο πνπ δηέπνπλ ηε δσή, ηελ ειάρηζηε εθείλε νπζία 

πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θζνξά. Ζ πιηθή ππφζηαζε ηνπ  «Αγαζνχ»  απνηειεί κία ζχλζεζε δπλάκεσλ 

εθξεθηηθψλ ηθαλψλ λα απαιείςνπλ ην θαθφ, ηηο  «θπιαθέο»,  πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλεθηηθφηεηα 

ηελ αδηθία ηα λνζνθνκεία, δειαδή ηε θπζηθή θζνξά, ηελ αξξψζηηα, γηα λα αλαηείιεη έλαο λένο 

θφζκνο νλεηξηθφο θαη πξαγκαηηθφο. Οη ξήζεηο απηέο νξίδνπλ ηελ ηζνηνπία ηεο θχζεο ε νπνία 

απνθηά αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο. Σα εθθσλήκαηα ηνπο είλαη πεξηγξαθηθά αθνχ νη φξνη πνπ 

απνδίδνληαη ζηε θχζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ «είκαη», «έρσ» θαη εθθξάδνπλ ππαξθηέο θαηαζηάζεηο 

ηεο θχζεο κε φξνπο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ εηθνλνπιαζία ηνπο βαζίδεηαη ζην 

«κηθξνδνκηθφ επίπεδν» ηνπ ζεκείνπ θαη θάπνησλ απιψλ ζπληαγκαηηθψλ ζπλδπαζκψλ. Κεληξηθή 

ζέζε έρεη ην νπζηαζηηθφ κε ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηνπ, εηεξφπησηνπο  (ηε ζνθία ηνπ, ηεο βξνρήο ν 

λνπο, επθπίαο  Μαγηνχ) ή  νκνηνπησηηθνχο  (δηαβαζηέο πιαγηέο) ή εκπξφζεηνπο  (ηε ζνθία ζε άξην,  

κία θξάνπια ... ζε θφξε δεθανθηψ ρξνλψλ, ε ζθέςε ... ζε ζάιαζζα εδνληθψλ αηζζήζεσλ).  

      Σελ ίδηα παξαδεηγκαηηθή ζπλάθεηα παξαηεξνχκε θαη ζε άιια ελλνηνινγηθά δεχγε ησλ νπνίσλ ν 

έλαο φξνο ζπλδέεηαη  κε ηε θχζε θαη ν άιινο κε ηνλ πνιηηηζκφ, φπσο ζην παξαθάησ: 
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              Έρεη θη ν λνπο Ληηφρσξν 

 Με δηαβαζηέο πιαγηέο θη εχθνξα κπιε ζαιάζζεο». 

       Δίλαη γλσζηή ε αγάπε ηνπ Διχηε γηα ηε δσγξαθηθή θαη ηα ρξψκαηα, ε κνλαδηθή ηνπ ηθαλφηεηα  

λα ζθέθηεηαη κε εηθφλεο. Αθφκα θαη νη πην αθεξεκέλεο παίξλνπλ ζρήκα νξαηφ, αληηιεπηφ ζηηο 

αηζζήζεηο, εηθφλεο θηηαγκέλεο κε ιέμεηο κε ηηο νπνίεο πξνζπαζεί φπσο ν δσγξάθνο λα  

μαλαβαθηίζεη «ην θάζε λενγέλλεην ηεο εληχπσζεο».  Ο Διχηεο ιέεη: «Ζ αληίδξαζε ηεο δσγξαθηθήο 

ζηνλ αηψλα ηεο ηερλνθξαηίαο θαη ησλ πνιέκσλ εζηάζεθε πγηέζηεξε. Αληί λ‘ αλαδεηήζεη ηα 

αληίζηνηρα ηεο αζηάζεηαο, ηεο δηάιπζεο θαη ηεο θξίθεο παξαθηλήζεθε λα εθθξάζεη ηα αληίδνηά 

ηνπο, θαη κάιηζηα κε ηα κέζα ηε ηερληθήο πνιχ πεξηζζφηεξν παξά ηεο ζεκαηνγξαθίαο». Απνδίδεη 

ζηε δχλακε ηεο δσγξαθηθήο κεγάιε αμία σο κηα ηέρλε πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη κε ηε κεηάδνζε 

ηεο ζπγθίλεζεο θαη ησλ κελπκάησλ ζηελ αλαζεψξεζε ηεο νπηηθήο γσλίαο ζέαζεο θαη 

αλαπαξζέλεπζε ηνπ θφζκνπ.  

    ην πξνθείκελν απφθζεγκα δίλεηαη κε ιηηφ ηξφπν κηα δσεξή εηθφλα απφ ην θπζηθφ πεδίν ηεο 

ζηεξηάο θαη ηεο ζάιαζζαο, απιψλεηαη ζε δχν ζηίρνπο πνπ θηηάρλνπλ κηα θχξηα πξφηαζε. Ο πξψηνο 

κε νρηψ ζπιιαβέο θαη ν δεχηεξνο κε δεθαηξείο, έμη ζην πξψην εκηζηίρην θαη επηά ζην δεχηεξν. Ζ 

κηθξή απμνκείσζε ησλ ζπιιαβψλ αλά εκηζηίρην θαη ε παξήρεζε ησλ αγαπεκέλσλ ηνπ πνηεηή 

εχερσλ ζπκθψλσλ ι θαη ξ (πιαγηέο, εχθνξα, κπιε, ζαιάζζεο)  ζπλζέηνπλ έλαλ ζχληνκν ξπζκηθφ 

ηφλν. ηνλ πξψην ζηίρν ηίζεληαη κέζα απφ δχν νπζηαζηηθά «λνπο» θαη «Ληηφρσξν», νη δχν βαζηθνί 

ζεκαζηαθνί άμνλεο πνπ νξίδνπλ ζε επίπεδν βάζνπο, φπσο κπνξεί λα αλαδείμεη ε παξαδεηγκαηηθή 

ζεηξά, ηνλ ηδενινγηθφ ππξήλα ηεο απνθζεγκαηηθήο ξήζεο. Δηδηθφηεξα, ε ιέμε «λνπο» αληηζηνηρεί 

δηάθαλα, θπξηνιεθηηθά ζην ζεκαηλφκελφ ηεο πνπ είλαη ν πλεπκαηηθφο θφζκνο, ν άπινο ηεο λφεζεο. 

Ζ δεχηεξε, ην «Ληηφρσξν», παξαπέκπεη άκεζα ζηε γλσζηή θαη φκνξθε θσκφπνιε ζηα λφηηα ηνπ  

λνκνχ Πηεξίαο θαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Οιχκπνπ. Δίλαη έλαο ηφπνο ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλνο απφ ηε 

θχζε θαζψο ζπλδπάδεη ην βνπλφ θαη ηε ζάιαζζα, ην κχζν θαη ηελ πινχζηα ηζηνξία. Ζ αλάγλσζε 

ηνπ νλφκαηνο αλαζχξεη, εηδηθά ζηε θαληαζία ηνπ επηζθέπηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο, 

εηθφλεο εμαηξεηηθνχ θπζηθνχ θάιινπο, ππέξνρεο φςεηο απφ ηηο γξαθηθέο γεηηνληέο θαη ηα 

πιαθφζηξσηα ζνθάθηα ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ.  

    Πέξα φκσο απφ ην θπξηνιεθηηθφ πεξηερφκελφ ηεο, ε ιέμε Ληηφ-ρσξν επηζχξεη θαη θάπνηεο 

ζπλππνδειψζεηο  πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εηπκνινγία ηεο. Σν πξψην ζπλζεηηθφ ιηην- είλαη ην 

νπδέηεξν γέλνο ηνπ επηζέηνπ ιηηφο-ή-φ, κηα έλλνηα πνπ δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε εμήγεζε, ζεκαίλεη 

ηνλ απιφ θαη απέξηηην, απηφλ πνπ έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ην ιίγν αιιά αξθεηφ. Σν ξήκα 
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ηεο πξφηαζεο «έρεη» πξνηάζζεηαη εκθαηηθά γηα λα αλαθνηλψζεη κηα θξίζε-πιεξνθνξία κε ην βάξνο 

ηνπ γεγνλφηνο θαη λα ζπλδέζεη ηηο δχν έλλνηεο, ην «Ννπ» κε ην «Ληηφρσξν», θαη κάιηζηα κε κηα 

ζχλδεζε θηεηηθή, αθνχ ν λνπο παξνπζηάδεηαη ζαλ ππνθείκελν αληηθεηκεληθφ ή ζαλ γεσγξαθηθφο 

φξνο πνπ κπνξεί λα έρεη δηθφ ηνπ έλα ρσξηφ φκνξθν θαη ιηηφ. Γηαηάζζνληαη ινηπφλ ζε κηα ζρέζε 

ηφζν ζηελή δχν έλλνηεο νη νπνίεο κε ηελ πξψηε αλάγλσζε θαίλνληαη αληίζεηεο θαη αζχκβαηεο εάλ 

αληηκεησπηζηνχλ θπξηνιεθηηθά. Ο λνπο είλαη κηα ελλνηαθή θαηεγνξία άπιε, ελψ ην Ληηφρσξν 

απφιπηα πιηθή. Έπεηηα ζε κεηαθνξηθφ επίπεδν ε εθθνξά απηή ζε έλα πξψην εξκελεπηηθφ επίπεδν 

επηδέρεηαη ηελ εξκελεία φηη ν λνπο ν νπνίνο απνηειεί έλα απφ ηα ζπλζεηφηεξα φξγαλα ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, έλαλ πνιχπινθν κεραληζκφ κε θψδηθεο ιεηηνπξγίαο ελ πνιινίο 

απξνζπέιαζηνπο αθφκε θαη απφ ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή έξεπλα, έρεη ε- ληνχηνηο κέζα ζηε 

ζπλζεηφηεηά ηνπ ρψξνπο ιηηνχο θαη απινχο.  ε έλα δεχηεξν επίπεδν ν λνπο θέξεηαη λα πεξηέρεη 

εηθφλεο σξαίεο θαη δσεξέο, γεκάηεο ρξψκα θαη θσο, φπσο απηέο πνπ ζπλαληάεη θαλείο ζην 

Ληηφρσξν. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ν εγθέθαινο ζθέθηεηαη κε εηθφλεο πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη κε 

ιέμεηο. Δίλαη έλαο άπιεηνο ρψξνο γεκάηνο εηθφλεο απφ ηε θχζε, ιηηέο θαη γηα απηφ πςειήο 

αηζζεηηθήο αμίαο ηέηνηαο, πνπ κεηαγξάθνληαη ζε νξάκαηα πξνο αλαδήηεζε κηαο θαιχηεξεο δσήο.  

Οη ζπζρεηηζκνί απηνί νδεγνχλ ζηηο εμήο ζεκαζηνδνηήζεηο-αληηζέζεηο (ζχλζεην-απιφ, πλεχκα-χιε): 

λνπο     -    Ληηφρσξν 

απιφ   -             ζχλζεην 

πλεχκα   -             χιε (θχζε) 

 

    Ο ίδηνο ζπζρεηηζκφο αληίζεησλ ελλνηψλ, αιιά κε δηαθνξεηηθά εθθσλήκαηα επαλαιακβάλεηαη 

ζην δεχηεξν ζηίρν. Σα ζπληάγκαηα «κε δηαβαζηέο πιαγηέο» «θαη εχθνξα κπιε ζαιάζζεο» είλαη 

πεξηγξαθηθά θαη ζπλδένληαη παξαηαθηηθά θαη έρνπλ ηε κνξθή εκπξφζεησλ πξνζδηνξηζκψλ , νη 

νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ Ληηφρσξν, ην νπνίν, αθνχ απνηειεί κέξνο ηνπ λνπ, νπζηαζηηθά 

απνηεινχλ πξνζδηνξηζκνχο ηνπ εζσηεξηθνχ «ηνπίνπ» ηνπ λνπ (λνπο=θχζε). Κάζε πξνζεηηθφ 

ζχλνιν απεηθνλίδεη κηα εηθφλα απφ ηε θχζε. Σν πξψην πεξηιακβάλεη ην νπζηαζηηθφ πιαγηέο, ην 

νπνίν παξαπέκπεη ζε έλα θπζηθφ ηνπίν, νη πιαγηέο αλήθνπλ ζηα βνπλά θαη ηνπο ιφθνπο. 

πλνδεχεηαη απφ ην επίζεην «δηαβαζηέο», ην νπνίν ερεηηθά δεκηνπξγεί αλαινγία κε ην δηαβαηέο, 

ηηο νπνίεο δειαδή κπνξεί θαλείο λα δηαβεί. Ζ έθπιεμε φκσο δεκηνπξγείηαη απφ ην –ζ- ην νπνίν 

παξεκβάιιεηαη  θαη  αιιάδεη ην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν. «Γηαβαζηφο» είλαη απηφο πνπ είλαη 
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δπλαηφλ λα δηαβαζηεί, λα γίλεη αληηθείκελν αλάγλσζεο εξκελείεο, λα γίλεη θαηαλνεηφο. Ο λνπο 

ινηπφλ έρεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζηίρν ην ραξαθηεξηζηηθφ  ηεο απιφηεηαο πνπ ηνλ θαζηζηά 

επαλάγλσζην, δηάθαλν. Σν δεχηεξν πξνζεηηθφ ζχλνιν «θαη κε εχθνξα κπιε ζαιάζζεο» αξρίδεη κε 

ηε ιέμε «εχθνξα» ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε γνληκφηεηα ηεο γεο, εδψ φκσο πξνζδηνξίδεη ηα κπιε ηεο 

ζάιαζζαο. Γεκηνπξγείηαη έηζη ε αληίθαζε «εχθνξε ζάιαζζα» δειαδή έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γεο 

απνδίδεηαη ζηε ζάιαζζα, ζηνηρεία αζχκβαηα ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ινγηθή. Δδψ θαίλεηαη ε 

ππεξξεαιηζηηθή ηφικε ηνπ πνηεηή, ε νπνία φκσο δελ ζηνρεχεη ζε κηα ξερή δεκηνπξγία αληηθάζεσλ 

πνπ απηνεμαληινχληαη σο απηνζθνπφο. Άιισζηε απνηειεί αγαπεκέλν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο 

πνηεηηθήο κπζνινγίαο ηνπ Διχηε ε νπνία εθηείλεηαη ζε άιια ηνπ έξγα ζε άιινπο ζπλζεηφηεξνπο 

ζπλδπαζκνχο ζε κηθξή ή κεγάιε πξφηαζε ή ελφηεηα.  Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη ην 

«λαπηάθη ηνπ πεξηβνιηνχ» (Σν Φσηφδεληξν), «Ζ ηξειή ξνδηά» (Πξνζαλαηνιηζκνί), «Ζ 

Πνξηνθαιέληα»
 
 (Ήιηνο ν Πξψηνο), ε εμνκνιφγεζε ηνπ πνηεηή ζην  Δλ Λεπθψ  (2006:416)  «… 

είλαη θνξέο πνπ αηζζάλνκαη βάξθα ζε θήπν». 

    ε επίπεδν ινγνηερληθφ εθείλν ην ζηνηρείν πνπ θέξλεη θνληά ζε ζρέζε ζπλχπαξμεο θαηεγνξίεο 

αληίζεηεο ή αληηθαηηθέο είλαη ην ζρήκα ηεο κεηαθνξάο ε νπνία αλαδεηθλχεη ηελ αληίζεζε θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ αθπξψλεη. Μέζσ ηεο κεηαθνξάο ν λνπο γίλεηαη θπζηθφ πεδίν πνπ έρεη πάλσ ηνπ 

ρσξηφ, ην Ληηφρσξν, πιαγηέο θαη κάιηζηα δηαβαζηέο θαη εχθνξα κπιε ζαιάζζεο. Πξάγκαηα πνπ ζε 

θπξηνιεθηηθφ επίπεδν είλαη αζπκβίβαζηα ζε κεηαθνξηθφ φρη κφλν ζπκβηβάδνληαη αιιά εθθξάδνπλ 

ηε δηπιή δηάζηαζε ησλ θνζκηθψλ πξαγκάησλ θαη θαιφ θαη θαθφ γίλεηαη λα ‘λαη η‘  απξνζζδφθεην  

(ζ.28). Ζ κεηαθνξά ζπιιακβάλεη θαη απνδίδεη ηελ αληηθαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο δσήο 

θαζψο έλα ζηνηρείν ζεηηθφ  είλαη δπλαηφλ λα εθδειψλεηαη  αξλεηηθά ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

άλζξσπν. Ζ αξλεηηθή πιεπξά κπνξεί λα είλαη αξρηθά αθαλήο άιια κε θάπνην ηξφπν εθδειψλεηαη 

απξνζδφθεηα, φπσο ην ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη αληίζηξνθα. Έηζη ζηνλ παξαθάησ ζηίρν 

        Να θηάζεη θαλείο σο ην Α γ α ζ φ λ  θαη λα επηηχρεη ηε δηάζπαζε ηνπ α η φ κ ν π  ηνπ    (ζ.13) 

Σν  Αγαζφλ, έλλνηα κε πιηθή, παξνπζηάδεηαη σο έλλνηα πιηθή πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα, ζηνηρεία 

ηεο χιεο ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα λα ζπζηαζεί θαη λα ζπιιεθζεί ε θάζε έλλνηα σο ηδέα. Ζ βάζε 

είλαη ν εκπεηξηθφο θφζκνο, ν θφζκνο ησλ αηζζήζεσλ ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ηελ πιηθή ζχζηαζε θαη 

κέζα ζηηο ηδέεο αθνχ ππάξρνπλ, απνηεινχλ ππαξθηηθή θαηεγνξία ε νπνία δέρεηαη επηδξάζεηο θαη 

αιιαγέο απφ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε θαη δξάζε. Παξφκνηα έρνκε ζην απφθζεγκα: 

          Αλ έθηαλε ν άλζξσπνο λα κεηαζηνηρεηψζεη ηελ ν ξ ζ ή  δ ί θ ε  ζε βεξίθνθν αθκήο, ζ‘ αξθνχζε    
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         γηα  λα  θ α η ε β ε ί  κεξηθά ζθαινπάηηα ν  ζ ά λ α η ν ο.     (ζ.35)       

    Κη εδψ κέζσ  ηεο κεηαθνξάο ε «νξζή δίθε» κεηαηξέπεηαη ζε «βεξίθνθν αθκήο»  κηα εζηθή αμία 

ζε κηα θπζηθή αμία ηφζν ηζρπξή πνπ είλαη ηθαλή λα πιεγψζεη, λα δεκηψζεη ην ζάλαην ν νπνίνο 

ράξε ζε άιιε κεηαθνξά, παίξλεη αλζξψπηλε δηάζηαζε αθνχ γίλεηαη ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο 

«θαηεβαίλεη». Τπνδειψλεηαη ε αδπλακία ηνπ κπξνζηά ζηελ εζηθή πθή ηνπ βεξίθνθνπ αθκήο, ν 

θφβνο, ε ππνβάζκηζή ηνπ απφ ππφζηαζε αζάλαηε ζε ππφζηαζε ζλεηή, πνπ δελ αληέρεη θαη 

ππνρσξεί, θαηεβαίλεη ηα ζθαιηά, εγθαηαιείπεη ηε κάρε. Ο ζάλαηνο θνβάηαη ηε δσή. Καηά ζπλέπεηα 

κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο ε ηεηξηκκέλε θαη ζπκβαηηθή αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ γηα 

ηνλ θφζκν αίξεηαη θαη δηεπξχλνληαη νη νξίδνληεο ηεο δσήο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηαηεξείηαη 

ζηε ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ δσληαλή ε δηπιή θχζε ησλ πξαγκάησλ θαη θπξίσο ε αίζζεζε φηη 

είλαη δπλαηφ ην αλέθηθην.    

 ηελ θνζκνινγία ηνπ Διχηε ε ζπκθηιίσζε ησλ αληηζέησλ γίλεηαη κε θχξην παξάγνληα ηε θχζε θαη 

ηε κπζνινγία πνπ αλαπηχζζεη γχξσ απφ απηήλ. Μηα εθδνρή ηεο εθθξάδεηαη κε ηελ ηππνινγία κηαο 

ηζνδπλακίαο άλζξσπνο=θχζε ράξε ζηελ νπνία νη αληηζέζεηο θαη νη αληηθάζεηο ζπλαηξνχληαη θαη 

ζπκθηιηψλνληαη ζε έλαλ θφζκν φπσο απηφλ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, φπνπ ν άλζξσπνο 

εκπλεχζηεθε απφ ηε θχζε γηα λα θηηάμεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ζε αξκνλία κε απηή ελαξκνλίδνληαο ηε 

δσή ηνπ ζηα αμηαθά ηεο πξφηππα. Μηα απφ ηηο πξφηππεο  αξρέο αλαθαίλεηαη αβίαζηα θαη είλαη ε 

ζχδεπμε ησλ αληηζέησλ. ηε θχζε ηα αληίζεηα ζηνηρεία δελ είλαη αζχκβαηα, αιιά απνηεινχλ δπν 

φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο αιιειέλδεηεο θαη απαξαίηεηεο ε κηα γηα ηελ άιιε. Ζ θπζηθή αξρή  

θαιιηεξγήζεθε θαη απνθξπζηαιιψζεθε σο ηζαγελήο ηδέα ε νπνία πέξαζε σο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα 

ζην ιατθφ πνιηηηζκφ, ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Βέβαηα ε απαξρή ηεο ζπλαληηέηαη ζηελ αξραία 

Διιάδα, ζηελ Ζξαθιείηεηα θηινζνθία,  κηα έθθξαζε ηεο νπνίαο είλαη ην «έξγν ηε θαη ιφγσ» ε 

ζπλέπεηα έξγσλ θαη ιφγσλ σο αλαγθαία ζηάζε ηνπ πνιίηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηεο επδαηκνλίαο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Γηαηεξήζεθε δεκηνπξγψληαο κηα παξάδνζε ε  νπνία 

εθδειψζεθε ζε κηα σξηκφηεξε κνξθή θαηά ην κεηαβπδαληηλφ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ηε ζηηγκή 

αθξηβψο πνπ δηαζηαπξψζεθαλ ν  βπδαληηλφο κπζηηθηζκφο κε ηνλ λεφηεξν νξζνινγηζκφ.      

        πσο είπακε ην άιιν ζηνηρείν πνπ δηαθαηέρεη ην δίζηηρν απφθζεγκα είλαη ε θπξηαξρία ησλ 

εηθφλσλ . Δηθφλσλ ξεαιηζηηθψλ θαη ππεξξεαιηζηηθψλ αιιά πάληα θπζηθψλ κε έληνλα ρξψκαηα. 

Δλδεηθηηθά ηεο αγάπεο ηνπ πνηεηή γηα ην ρξψκα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ  Γ. 
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Παπαλησλάθε
59

  ζχκθσλα κε ηα νπνία  «νη επηθάλεηεο ησλ θνζκηθψλ πιψλ θαη φλησλ ζην πνηεηηθφ 

ζχκπαλ ηνπ Διχηε είλαη απφ ηηο πην έγρξσκεο ζηελ ειιεληθή πνίεζε» . Γίλεηαη έθδειε ε αίζζεζε 

φηη ν πνηεηήο  εγείξεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ  κε ηα ρξψκαηα θαη φηη ην ρξψκα απνηειεί επηθνηλσληαθφ 

κέζν ηνπ πνηεηή κε ην πεξηβάιινλ. Άιισζηε πεηξακαηίδεηαη θη ν ίδηνο κε ην ρξψκα ζηε δσγξαθηθή 

ζηελ νπνία επηδίδεηαη κε θαληαζία θαη κεξάθη. Γη απηφλ « ε δσγξαθηθή είλαη δσγξαθηθή. 

Γηνξζσηηθή, παξά πνπ απνδίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη δε πξνο ηελ θαηεχζπλζε  φρη ηνπ  

ξεπζηνχ αιιά ηνπ δηαξθνχο, φρη ηνπ θζαξηνχ αιιά ηνπ αθαηάιπηνπ»  (Δλ Λεπθψ:193). Με απηή ηε 

δηνξζσηηθή δχλακε ηεο δσγξαθηθήο, ησλ θπζηθψλ εηθφλσλ  αηζζεηνπνηεί θαη δηνξζψλεη ην πλεχκα 

ηνπ γηα λα κπνξεί λα παξάγεη Οκνξθηά. 

    Αλάινγα  αξζξψλνληαη θη εδψ νη αληηζεηηθέο ζρέζεηο: 

«κεο ζηνπο πνιινχο γάκνπο ησλ αξσκάησλ νη αηκνκεημίεο/ αθζνλνχλ. Γελ ζεκεηψλεηαη φκσο πνηέ 

δηαδχγην» 

«Κάζε ηφζν κνπ ζηέιλνπλ έλα κπνπθεηάθη κε κηζνζπαζκέλεο/ ιέμεηο δχν καθξηλέο μαδέιθεο κνπ απφ 

ηελ επνρή ηεο απ/θψο. Σε κία ηε ιέλε Αζηξηλή θαη ηελ άιιε Λεκνλέζζα» 

«Ο ηξφπνο λα κεηξάο ζχλνια αζηεξηζκψλ είλαη απαξάιιαρηνο/ κε ηνλ ηξφπν πνπ κεηξάο ζχλνια 

ιέμεσλ ζπλ έλα ...» 

«Κξίλα, γηνχιηα θαη καγλφιηεο  ζσξεχεη ν ζεξίδσλ/ θαη πφηε πξνζθνκίδσλ πινχηε Κχξηνο» 

«Να πεηχρεηο κνλφινγν ζε φιεο ηηο δηαιέθηνπο ηνπ ηξερνχκελνπ λεξνχ» 

 Σα εθθσλήκαηα θη εδψ είλαη πεξηγξαθηθά εθηφο απφ ην ηειεπηαίν θαη δνκνχληαη κε ελλνηνινγηθέο 

αληηζεηηθέο ζρέζεηο: 

Γάκνη αξσκάησλ- αηκνκεημίεο vs  πφηε δηαδχγην  ( δελ ζπληζηνχλ πξνλφκηα) 

 Μπνπθεηάθη vs ιέμεηο 

 Ξαδέξθεο vs Αζηξηλή, Λεκνλέζζα 

 χλνια αζηεξηζκψλ vs ζχλνια ιέμεσλ 

 Κξίλα, γηνχιηα θαη καγλφιηεο vs  πινχηε 

 Θεξίδσλ vs ηξερνχκελν λεξφ 

     Οη φξνη ησλ αληηζέζεσλ βξίζθνληαη ζε κία αξκνληθή ζπλχπαξμε, ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο 

ππνβάιινπλ έλα ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη χπαξμεο, βξίζθνληαη ζε κία ζρέζε 

νηθεηφηεηαο κε ζηνηρεία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. ην πξνηειεπηαίν εθθψλεκα ππνθείκελν ησλ 

                                                             
59    Παπαλησλάθεο Γ., «Ζ δπλακηθή ηνπ ρξψκαηνο ζηελ ειπηηθή θνζκνγξαθία»  ζηνλ η.  Πξαθηηθά δηεζλνχο 

επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ ζηελ Κσ, 25-29 Ηνπλίνπ 1994: 486-500).  
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επηζεηηθψλ κεηνρψλ είλαη ν Κχξηνο, ν Θεφο, ν φπνηνο φπσο δειψλνπλ νη κεηνρέο ελεξγεί κε έλα 

νξηζκέλν ηξφπν, αθνινπζεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κία ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή δσήο ε νπνία γίλεηαη απφ 

ην Θεφ είλαη θη απηή ζετθή ή κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ρψξν ηνπ ζείνπ φπνηνλ ηελ αθνινπζήζεη: 

«Κξίλα, γηνχιηα θαη  καγλφιηεο  ζσξεχεη ν ζεξίδσλ» Κχξηνο, ν νπνίνο είλαη πλεπκαηηθή δχλακε 

αιιά θηλείηαη ζηνλ πιηθφ θφζκν  καδεχνληαο θαη ζψδνληαο ζηνηρεία απφ ην ρψξν ηεο θχζεο, 

ινπινχδηα, ζχκβνια ηεο νκνξθηάο θαη ηεο αζσφηεηαο. Γελ ζσξεχεη ρξήκα αιιά επελδχεη ζηελ 

εζσηεξηθή νκνξθηά. Σα ινπινχδηα παξαπέκπνπλ ζπλππνδεισηηθά ζηελ εζηθή θαη αηζζεηηθή 

θαηεγνξία, ζην πςειφ ήζνο, άξα  αμηνινγνχληαη ζεηηθά σο ν ζεκαληηθφηεξνο πινχηνο. Απηά είλαη 

ηα πνιχηηκα πξάγκαηα πνπ θξνληίδεη ν Θεφο λα έρεη σο εθφδηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν, 

απηά είλαη ηα «πινχηε» θαη ηα φπια ηνπ. Πινχηε άιια νηθνλνκηθά θαη πιηθά δελ πξνζθνκίδεη. Ο 

Θεφο παξνπζηάδεηαη λα ζπλαιιάζζεηαη κε ζηνηρεία ηεο θχζεο, λα βξίζθεηαη κέζα ζηε θχζε 

εγθνζκησκέλνο καθξηά απφ θάζε καθξηλφ θαη άγλσζην θφζκν, νξγαλψλεη ηε «δσή» ηνπ κε φξνπο 

ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ ηνπο νπνίνπο αλάγεη ζε ζετθφ επίπεδν. Πξνρσξψληαο ζηελ αλίρλεπζε ησλ 

αληηζεηηθψλ ζρέζεσλ αλαθαιχπηνπκε θαη κεξηθά άιια αληηζεηηθά δεχγε θαίξηα γηα ην μεδίπισκα  

ηνπ ηδενινγηθνχ ζχκπαληνο ηεο ζπιινγήο.  

α) Κείλεο νη μαθληθέο ιηαθάδεο κεο ζην θαηαρείκσλν δελ είλαη παξά νη πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη έλα 

παξαπιαλεκέλν πεξζηλφ ηδηηδίθη λα μαλαβξεί ηνλ πξνζερή ηνπ Ηνχιην. 

β)... Καηά η‘ άιια, πξαγκαηηθά ηξψσ πεξγακφλην γηα λα μεκεξψζεη θαη γξάθσ πνηήκαηα ψζηε λα 

εξσηεχνκαη ζσζηά (δηάιπζε ζθφηνπο) 

γ) Ν‘αθνχο αγάικαηα πέηξηλα θαη ξπάθη Δκπεδνθιένπο είλαη καγεία. Πξνπαληφο αλ πεξπαηείο 

γπκλφπνπο. 

δ) Σα νξζνγξαθηθά ιάζε ζηε γεχζε ηα δηνξζψλεηο κε ιίγν πεηξαδάθη άκπσηεο θαη πνιχ λεξφ ηεο 

ινπΐδαο. 

ε) Δχθνξέο πνπ 'λαη νη πεδηάδεο θαη απφ δπλαηφ ζηάξη νπιηζκέλεο,  θάπνηε κάιηζηα πάλσ ζηελ ψξα 

κε ξνδ θαη βηνιεηί έλα δεχηεξν λφεκα ην πξψην παίξλεη 

δ) Κισλάξηα ιέμεσλ αδεκνλνχλ γηα Μάην. 

ε) Α! Να 'ρα έλα δηθφ κνπ ακπέιη πάλσ ζε αθξσηήξην, πνπ ε θάζε ηνπ ξψγα λα ηξίδεη ζην θχκα θαη ν 

νίλνο ηνπ λα 'λαη Μπξηψνο ή θαη Καξπάζηνο. 

ζ) Αλ έθηαλε ν άλζξσπνο λα κεηαζηνηρεηψζεη ηελ νξζή δίθε ζε βεξίθνθν αθκήο, ζα αξθνχζε γηα λα 

θαηέβεη κεξηθά ζθαινπάηηα ν Θάλαηνο. 

η) Υξεηάδεηαη λα λαη ε ζθέςε ζνπ πέζηξνθα θαη λα κε θηάλεη πνηέ ηεο σο ηε θσηηά. 



-113- 

θ) Ζ πην δξνζεξή θαη γεκάηε δσληάληα παξνπζία ηνπ θπηηθνχ θφζκνπ αλαδείρζεθε απφ ηνπο ηάθνπο 

ησλ Αηγππηίσλ θαη ησλ Δηξνχζθσλ. 

ι) Δπεηδή θαη ε θχζηο δίγισζζε κνηάδεη λα είλαη, θαη κε ηε ιέμε ζάλαηνο πεζαίλνπλ φινη, αιιά ζηα 

ςέκαηα 

     Σα εθθσλήκαηα ησλ απνθζεγκάησλ ε, θ, ι είλαη πεξηγξαθηθά ηεο ηάμεο ηνπ είκαη, έρσ. Σν 

απφθζεγκα ε απνδίδεηαη ζε κία πνιχ παξαζηαηηθή εηθνλνπιαζία απφ ηνλ θφζκν ηεο θχζεο ζε ψξα 

αθκήο ηφζεο πνπ πξνθαιεί ην ζαπκαζκφ ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Σν ζηάξη ηζνδπλακεί κε φπιν, 

εθφδην θαηά ηεο πείλαο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ. Μέζα ζηε ζηηγκή πνπ απνθνξπθψλεηαη ε 

επθνξία ηεο γεο πνπ νη γελεζηνπξγέο ηεο δπλάκεηο απνδίδνπλ ζην κέγηζην θάπνηε εθεί πνπ ηα 

ρξψκαηα ηεο ίξηδαο ξνδ θαη βηνιεηί αγθαιηάδνπλ ηελ επινγεκέλε πιάζε γίλεηαη ην ζαχκα θη 

αλαθαίλεηαη έλα δεχηεξν λφεκα πάλσ ζην πξψην, κία δεχηεξε πξαγκαηηθφηεηα αλαδχεηαη κέζα 

απφ ηε δηαθάλεηα, ην άπιεην, εθζακβσηηθφ θσο. Δίλαη ην αιεζηλφ λφεκα ηεο δσήο πνπ κπνξεί λα 

δηαβαζηεί ζε ψξεο έθζηαζεο ηεο θχζεο θαη ηνπ αλζξψπνπ, αλ ηξέθεη ζηελ ςπρή ηνπ ηελ αγλφηεηα 

ηεο θχζεο. 

     ε ζπληαγκαηηθφ επίπεδν ε αξρηηεθηνληθή ηεο πνηεηηθήο πεξηφδνπ είλαη ηδηαίηεξα πξνζεγκέλε. 

Σα δχν θαίξηα νλνκαηηθά ζχλνια κπαίλνπλ ζε ζέζεηο θαίξηεο. Πξνηάζζεηαη ν επηζεηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο «Δχθνξεο» θαη αθνινπζεί ην δηζχιιαβν «πνπ 'λαη» γηα λα δνζεί έκθαζε καδί θαη 

ζαπκαζκφο, έπεηαη ην νπζηαζηηθφ «πεδηάδεο» κπαίλεη ζηε κέζε ηεο πξψηεο πξφηαζεο θαη αξηζκεί 

ελλέα ζπιιαβέο καδί κε ην ξήκα θαη ην άξζξν. Τπάξρεη ηζνζπιιαβία ζηα επίζεηα «εχθνξεο», 

«δπλαηφ» είλαη ηξηζχιιαβα. Καη ζηα νπζηαζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ «παηδηάδεο», «ζηάξη νπιηζκέ». 

Σν δεχηεξν νπζηαζηηθφ ζπλεθθέξεηαη κε ην δεχηεξν επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νπζηαζηηθνχ 

«πεδηάδεο» ηε κεηνρή νπιηζκέ-(λεο) πνπ θφβεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζπιιαβή. Γεκηνπξγείηαη έηζη 

ηζνξξνπία ζην ξπζκφ. Ο ζηίρνο απηφο απνηειείηαη απφ 18 ζπιιαβέο ελλέα έσο ην «θη» θαη άιιεο 

ελλέα σο ην ηέινο (ηζνκνξθηζκφο). Σν θεληξηθφ νπζηαζηηθφ είλαη νη πεδηάδεο, απιψλνληαη βαζηιηθά 

ζηελ εηθφλα θαη ζην ζηίρν έρνληαο πίζσ ηνπο ην εχερν κε αλνηρηά θσλήεληα εχ-, ν-, ε-, νπ-, -αη 

(«εχθνξεο πνχ 'λαη») θαη κπξνζηά ηνπο ην επίζεο εχερν «δπλαηφ ζηάξη νπιηζκέ»  φπνπ ηα 

ζχκθσλα η, ξ, ζ δίλνπλ ηε ζηηβαξφηεηα ηνπ πγηνχο θαη ζξεπηηθνχ ζηαξηνχ. Ο ζηίρνο νπιίδεη θαη 

αζθαιίδεη ζην κέζνλ ηηο πνιχηηκεο παηδηάδεο κε ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή ηεο ιέμεο ζηνλ επφκελν 

ζηίρν ζαλ θξνπξφο. 

   Οη απνθζεγκαηηθέο ξήζεηο α,β,γ θαη δ δνκνχληαη ζε δεχγε αληηζέησλ 

ιηαθάδεο vs κεο ζην θαηαρείκσλν  

Πεξζηλφ ηδηηδίθη vs πξνζερή Ηνχιην  
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Πεξγακφλην vs μεκεξψζεη (άξζε λχρηαο)  

Πέηξηλα αγάικαηα vs δηνξζψλεηο κε πεηξαδάθη θαη λεξφ ινπίδαο 

     Οη ζπλαξηήζεηο απηέο ζπληζηνχλ δχν ηζνηνπίεο ηε θπζηθή θαη ηελ θνζκηθή. Δηδηθά  ζην 

απφθζεγκα (α) ην δεχγνο ιηαθάδεο-θαηαρείκσλν πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή κεηαθνξηθή 

γιψζζα θαη ηε κπζνινγία κεηαγξάθεηαη ζε ήιηνο-ζθνηάδη ζπλδέεη ζηελά ην θπζηθφ κε ην θνζκηθφ 

πεδίν. χκθσλα κε ηελ πνηεηηθή κπζνινγία ηνπ Διχηε ην πνηεηηθφ θαη θνζκνινγηθφ ζχκπαλ ηνπ 

είλαη ειηνθεληξηθφ. Ο Ήιηνο είλαη ζηνηρείν θνζκηθφ θαη θπζηθφ απηφ απνηειεί πεγή δσήο θαη 

θσηφο. Ο Ήιηνο ν πξψηνο,  ν Ήιηνο ν ειηάηνξαο , ν «Ήιηνο-Γεκηνπξγφο» ηνπ Άμηφλ Δζηη είλαη νη 

κπζηθέο εθθξάζεηο ηεο ήιηνθεληξηθήο ζχιιεςεο ηνπ πνηεηή.
60 

ε επίπεδν θαηαδήισζεο «νη 

μαθληθέο ιηαθάδεο κεζ' ζην θαηαρείκσλν» είλαη έλα θαηξηθφ θαηλφκελν ζχλεζεο ζην Διιεληθφ 

γεσθπζηθφ θαη κεηεσξνινγηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ κία ηζνξξνπία ζηελ εθδήισζε 

ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Απηφ παξέρεη αζθάιεηα, ςπρηθή επθνξία, ζηνηρεία πξφζθνξα γηα 

επηθνηλσλία θαη δεκηνπξγία ζην θπζηθφ ρψξν ηνπ Αηγαίνπ θαη εηδηθά ηεο Διιάδαο. ε επίπεδν 

ζπλππνδήισζεο ν ήιηνο ζπλδέεηαη κε ηελ πεγή ηεο δσήο, ηαπηίδεηαη κε ην θσο θαη ηηο ζεηηθέο 

θνζκηθέο δπλάκεηο, είλαη ε δχλακε πνπ κπνξεί λα θαηαιχζεη ην ζθνηάδη. Ο φξνο θαηαρείκσλν εθηφο 

απφ ην φηη παξαπέκπεη ζην ζθνηάδη απνηειεί θαη κεησλπκία ηνπ ζαλάηνπ θαη θάζε άιιεο αξλεηηθήο 

ή παξαπιήζηαο έλλνηαο. Έηζη νη ζρέζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππσζνχλ ζην ζρήκα 

θσο/ζθνηάδη = δσή/ζάλαηνο θαη λα νξίζνπλ ηελ θνζκνινγηθή ηζνηνπία ηνπ απνθζέγκαηνο. ηνπο 

δχν επφκελνπο ζηίρνπο έρνπκε έλα δεχηεξν αληηζεηηθφ δεχγνο πεξζηλφ ηδηηδίθη vs πξνζερή Ηνχιην 

ζην νπνίν δηαθαίλεηαη κία ηζνηνπία ηνπ ρξφλνπ: Πέξζη vs αχξην (κέιινλ) θαη κία ηνπ ηφπνπ ηδηηδίθη 

(θάησ απφ ηε γε) vs Iνχιηνο (Ήιηνο) πάλσ. 

     Σν ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο πεξηφδνπ κνηξάδεηαη ζηηο δχν θαίξηεο αληηζέζεηο. Ζ πξψηε 

βξίζθεηαη ζηελ θχξηα πξφηαζε ηεο νπνίαο ηα εθθσλήκαηα είλαη πεξηγξαθηθά ηεο ηάμεο ηνπ είλαη, 

θαη ε δεχηεξε έρεη ηνλ πξψην ηεο φξν ζηελ αλαθνξηθή πξνζδηνξηζηηθή πξφηαζε «έλα 

παξαπιαλεκέλν ηδηηδίθη»  θαη ηνλ δεχηεξν ζηελ επηξξεκαηηθή ηειηθή «γηα λα μαλαβξεί ηνλ πξνζερή 

ηνπ Ηνχιην» ε νπνία έρεη ηξνπηθά εθθσλήκαηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

«παξαπιαλεκέλν»  θαη ην νπζηαζηηθφ  «πξνζπάζεηεο»  κπνξνχκε λα επηρεηξήζνπκε ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζεκαζηαθψλ θσδίθσλ πνπ μεηπιίγνληαη ζηα δχν επίπεδα ην θνζκηθφ θαη ην 

θπζηθφ, ζε κία νξγάλσζε ζηνλ άμνλα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, θαη ζε κία δηρνηφκεζε ηνπ θάζε 

πεδίνπ ζε ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ πφιν. Ζ δσνδφηξα ιάκςε ηνπ ήιηνπ πνπ εκθαλίδεηαη αλέιπηζηα 

                                                             
60    Ζ ζρέζε ηνπ πνηεηή κε ηνλ Ήιην έρεη ζρνιηαζηεί απφ ηνλ ίδην,  βι. θαη αλάιπζε ηνπ πνηήκαηνο «Λαθσληθφλ»  απφ 

ηνλ Δ.Γ. Καςσκέλν,   Πνηεηηθή ,  ζεσξία θαη κέζνδνη αλάιπζεο ησλ πνηεηηθψλ θεηκέλσλ  εθ.Παηάθε 2005 :208—236. 
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κέζα ζην ρεηκψλα δηαιχεη φια ηα ζθνηάδηα αληηπαιεχεη ην ζάλαην ηνλ εζσηεξηθφ, ςπρηθφ, εζηθφ ή 

ζσκαηηθφ γίλεηαη ζπέξκα δσήο πνχ γνληκνπνηείηαη κέζα ζηε κήηξα ηνπ ζαλάηνπ εθεί 

πξνεηνηκάδεηαη ε δσή, εθεί θαηαξγείηαη ν ζάλαηνο. Σν «πεξζηλφ ηδηηδίθη»  είλαη λεθξφ φκσο ε 

αθαηαλίθεηε αγάπε γηα δσή ην μαλαγελλά κέζα ζηε γε ηνπ δίλεη πάιη πνξεία απφ «θάησ»  πξνο ηα 

«πάλσ»,  πξνο ηνλ  «πξνζερή ηνπ Ηνχιην»  ην επφκελν θαινθαίξη, πνπ ζα μεθηλήζεη κία θαηλνχξγηα 

δσή. Θα βξεη έηζη ηνλ απζεληηθφ ηνπ δξφκνπ, ζα βγεη απφ ηελ πιάλε ηνπ ζαλάηνπ. Γηα ην επίηεπγκα 

απηφ ρξεηάδεηαη αγψλαο, πξνζπάζεηα γηα ηελ αλεχξεζε ηεο αηψληαο θαη πιήξνπο δσήο. Σνλ αγψλα 

απηφ αλαιακβάλεη έλα ηαπεηλφ ηδηηδίθη, θαη ν γεσγξαθηθφο ρψξνο ζηνλ νπνίν παξαπέκπεη καδί κε 

ηηο «μαθληθέο ιηαθάδεο» είλαη ε ρψξα ηνπ πνηεηή, φπσο δειψλνπλ ζεκαίλνληα απφ άιια 

απνθζέγκαηα ηεο παξαπάλσ νκάδαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαινγηψλ κεηαμχ 

ηνπο. Δηδηθά ηα β, γ, δ, ε φπνπ νη φξνη «πεξγακφλην», «ξπάθη Δκπεδνθιένπο», «λεξφ ηεο ινπίδαο», 

«Μπξηψνο» θαη «Καξπάζηνο» παξαπέκπνπλ ζαθψο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ επξχηεξν κεζνγεηαθφ 

ρψξν, πνπ ράξε ζην εχθξαην θιίκα ηελ ήκεξε θχζε παξέρεη ηελ ηδαληθή ηζνξξνπία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο δσήο θαη ηελ επηπρή βίσζε ηεο. Με απηήλ ηελ πξννπηηθή γίλεηαη θαηαθαλήο ε ξηδηθή 

άξλεζε ηνπ ζαλάηνπ. Σελ ίδηα ηδέα ζπλαληάκε ζην Άμηφλ Δζηη φπνπ ν άλζξσπνο είλαη άρξνλνο. 

Ήηαλ ν ήιηνο κε ηνλ άμνλα ηνπ κέζα κνπ  

Πνιπάρηηδνο φινο πνπ θαινχζε. Καη απηφο  

αιήζεηα πνπ ήκνπλα. Ο πνιινχο αηψλεο πξηλ  

Ο αθφκε ρισξφο κεο ζηε θσηηά. Ο άθνπνο απ'ηνλ νπξαλφ. 

      Πξνο νκφξξνπε ζεκαζηνινγηθή θαηεχζπλζε θηλνχληαη ηα απνθζέγκαηα β,θ θαη ι. ην β ην 

πεξγακφλην είλαη κεησλπκία ηνπ ήιηνπ θαη βνεζάεη ζην λα μεκεξψζεη λα δηαιχζεη ε λχρηα -ν 

ζάλαηνο. ην θ κέζα απφ ηνλ ηάθν βγαίλεη ε δσή. ην ι ε δηγισζζία ζηα λενειιεληθά δεδνκέλα 

αλάκεζα ζηελ θαζαξεχνπζα «θχζηο» θαη ηε δεκνηηθή δελ πεξηνξίδεηαη ζηε γιψζζα αιιά θαη ζηε 

θχζε ε νπνία έρεη επίζεο δχν γιψζζεο, κε ηε κία νλνκάδεη ηα πξάγκαηα, ηα βαθηίδεη θαη κε ηελ 

άιιε ηα μεβαθηίδεη. Οξίδεη ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δηαςεχδεη ζαλ λα ζηήλεη κπξνζηά καο έλα ζέαηξν 

φπνπ έλλνηεο φπσο ν ζάλαηνο δελ είλαη παξά έλαο πξνζσξηλφο ξφινο. Ζ θχζε αθπξψλεη ηε 

ζθνηεηλή φςε ηνπ ζαλάηνπ, εμαυιψλεη ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηα πξάγκαηα θαη ζηα 

θαηλφκελα, γηαηί ν θχθινο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη αηειεχηεηνο. Σν απφθζεγκα «πσο θαη 

λα ην θάλεηο, έλα θνκκάηη «πάληνηε» ζηνλ άλζξσπν ζα ππάξρεη». Έλα θνκκάηη αησληφηεηα ηπιίγεη 

ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Αθφκα θαη φηαλ ην πιηθφ κέξνο ηεο γίλεηαη άπιν εμαθνινπζεί λα ππάξρεη. 

Ο ζάλαηνο δελ έρεη ζέζε ζηελ πνηεηηθή θνζκνινγία ηνπ πνηεηή σο κία δχλακε πνπ νδεγεί ζ' έλα 

παληνηηλφ ηέινο. ηηο ηειεπηαίεο ηνπ ζπιινγέο πνπ απφ ηελ θξηηηθή βηαζηηθά θαη εζθαικέλα 
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ζρνιηάζηεθαλ σο ειεγείεο, σο κία πξνεηνηκαζία ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ γηα ην κεγάιν 

απνραηξεηηζκφ θαη κία ππνρψξεζε ηνπ δπλακηθνχ ειηνθεληξηθνχ πάζνπο γηα δσή, επηβεβαηψλεηαη 

επαλαιεπηηθά ην πείζκα ζηελ θαηάθαζε ηεο δσήο. ην  Γπηηθά ηεο ιχπεο (1996) γξάθεη:  

Πιεζίνλ κηα κηθξή βξνρή κ' φινπο ησλ άθνπσλ αθφκε 

Οπσξνθφξσλ ηνπο ζηελνχο ζπγγελείο θαη ηα παηδηά 

Μαδί κψβ αλζχιηα φια ζηξακκέλα  

                             Γπηηθά ηεο ιχπεο 

φπνπ φξνη πνπ δειψλνπλ θπζηθά ζηνηρεία θαη αλζξψπηλα είλαη φια ζηξακκέλα «δπηηθά ηεο ιχπεο» 

δειαδή βξίζθνληαη ζε κία ζρέζε άξλεζεο πξνο ηε ιχπε, ηελ απνραηξεηνχλ, ηεο γπξίδνπλ ηελ 

πιάηε, ην βιέκκα ηνπο «βαζηιεχεη», «δχεη» θαη απνκαθξχλεηαη απφ απηή. Άιισζηε  «Ζ Πνίεζε 

αξρίδεη απφ θεη πνπ ηελ ηειεπηαία ιέμε δελ ηελ έρεη ν ζάλαηνο». Με απηή ηελ καρεηηθή Πνίεζε 

πνιεκνχζε πάληνηε ν Διχηεο «Σν Γελ θαη ην Αδχλαηνλ ηνπ θφζκνπ εηνχηνπ»  δεηνχζε  «λα γπξίζεη 

ηνλ ήιην θαη λ' αθνχζεη πσο ε κνίξα μεγίλεηαη[...]» (Σν ρξνληθφ κηαο Γεθαεηίαο), πξνζπαζνχζε λα 

γεκίζεη ην θελφ ηνπ ζαλάηνπ κε ζχκκαρν θαη νδεγφ ζηαζεξφ ηηο θπζηθέο αμίεο, ην ρψξν πνπ 

πξαγκαηψλεηαη πνιπδηάζηαηα ν Παξάδεηζνο. Σν επφκελν απφθζεγκα ππεξζεκαηίδεη ηελ αληίιεςε 

φηη ν Παξάδεηζνο είλαη επίγεηνο θαη ζπληίζεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ. «Καη ε 

ηειεηφηεηα έλαο είλαη Παξάδεηζνο πνπ δελ εγλσξίζακε πνηέ. Μφλν πνπ ηελ ηρλειαηνχκε. Με θάηη 

αγξηκφληα κηθξνζθνπηθά ή ραδάθηα γάηαο θη άιια πνιιά σξαηνχιηα επηζηξέθνπκε θαη ηελ 

αθηλεηνχκε.» (1998:38). Ο παξάδεηζνο είλαη κηα ηειεηφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε φξνπο θπζηθνχο 

επί ηεο γεο.    

     Ζ πνηεηηθή ηερληθή θαη ε Φηινζνθηθή αξρή ησλ αληηζεηηθψλ ζρέζεσλ αγθαιηάδεη θαη ηελ 

αληίιεςε ηνπ πνηεηή γηα ην ζείν. 

Ο κεηαθνξηθφο, ζπλππνδεισηηθφο ιφγνο γίλεηαη ην επέιηθην φξγαλν γηα λα θηλεζεί πνηεηηθά ν 

ιφγνο ζε πνιιά ζεκαζηαθά επίπεδα κέζσ θαη ηεο αξρήο ηεο πνιπζεκίαο. 

     Ζ παξνπζία ηνπ ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηελ έθθξαζε ηεο αληίιεςεο γηα 

ην Θείν. Δδψ αλαδηαηππψλεηαη κε δηαθνξεηηθά θξαζηηθά κέζα ε άπνςε  πνπ δηαπλέεη φιν ην έξγν 

ηνπ Διχηε γηα ηε ζρέζε ηνπ Θενχ κε ηνλ άλζξσπν θαη γεληθφηεξα ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ κπζηηθηζκφ. 

Δπηπξφζζεηα ε αληίιεςε ηνπ κπζηηθηζκνχ θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ, ηα νπνία ζηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ ηα δχν ζηνηρεία ζπλππάξρνπλ ππεξβαίλνληαο ηε ξαζηνλαιηζηηθή ινγηθή. πλππάξρεη ε 

κπζηηθή εκπεηξία κε ηνλ νξζφ ιφγν, ην ζαχκα ζπκπνξεχεηαη κε ηε ινγηθή, ην αλζξψπηλν θαη ην 

ζετθφ ζηνηρείν ζπκβηψλνπλ ζ‘ έλα εληαίν ζχκπαλ ζην νπνίν ε εμνπζία ηνπ ζενχ κπνξεί λα 

ακθηζβεηείηαη αιιά δελ θαηαξγείηαη ν ίδηνο (πξνκεζετθή ηδέα). Αληίζεηα ζηε δπηηθή αληίιεςε ε 
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άξλεζε ηνπ ζενχ νδήγεζε ζηελ αζεΐα θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ηνλ άλζξσπν. Έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη ε ειιεληθή πνηεηηθή θαη θαιιηηερληθή πξσηνπνξία ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ 

θξίζηκε θάζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαη πνιηηηζκνχ θαηά ηελ νπνία είρε αλάγθε λα αλαζπζηαζεί 

πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη πλεπκαηηθά, θαζψο βγήθε απφ ηηο νδπλεξέο πεξηπέηεηεο ηνπ Α΄ 

παγθφζκηνπ πνιέκνπ θαη ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ, θαηάθεξε λα εληάμεη ηε ζχγρξνλε 

θπζηνγλσκία ηεο επηηπγράλνληαο έλα θαηλνκεληθά αληηθαηηθφ ζπλδπαζκφ. Οη πνηεηέο ηεο γεληάο 

ηνπ ηξηάληα αμηνπνηψληαο ην αλαηξεπηηθφ πλεχκα ηνπ ππεξξεαιηζηηθνχ θηλήκαηνο κπφξεζαλ λα 

ζηξαθνχλ ζηε δηθή ηνπο παξάδνζε, λα αλαθαιχςνπλ ηνλ ξηδνζπαζηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη λα 

αληιήζνπλ απ‘ απηή εθείλα ηα ελαιιαθηηθά πξφηππα, απηά πνπ ζπληζηνχλ ην Μεζνγεηαθφ 

πνιηηηζκηθφ πξφηππν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιηηηζκηθήο θξίζεο, ζηελ νπνία νδεγεί ην Γπηηθφ 

πνιηηηζκηθφ κνληέιν ιφγσ ηεο άκεηξεο θαη θαηαθιπζκηθήο εηζβνιήο ηνπ βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηε δσή ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ θφζκνπ. Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ειιεληθήο παξάδνζεο θαη πνιηηηζκνχ ην νπνίν θάλεη δπλακηθά ηελ εκθάληζε ηνπ θαη ζην  Δθ ηνπ 

Πιεζίνλ  είλαη ε ζέζε θαη ε ζρέζε ηνπ Θενχ κε ηνλ άλζξσπν. 

 α) Απφ παηδηά θαη κφλν θηηάρλεηο Ηεξνζφιπκα 

 β) Δγψ ζηε ζέζε ηεο Παξζέλνπ ζά ‘βαδα θιεκαηφθπιια! 

Καη κηαλ ηδέα ειαίαο. 

γ) Δμαπνζξεζθεπκέλνο ν ρψξνο φπνπ αθεξαηψλεηαη ε ηειεηφηεηα, ζα 

κπνξνχζε λα νλνκαζζεί  Παξάδεηζνο... 

δ) Καη ε ηειεηφηεηα έλαο είλαη Παξάδεηζνο πνπ δελ εγλσξίζακε πνηέ. 

Μφλν πνπ ηελ ηρλειαηνχκε. Με θάηη αγξηκφληα κηθξνζθνπηθά ή ρα- 

δάθηα γάηαο θη αιιά πνιιά σξαηνχιηα επηζηξέθνπκε θαη ηελ αθηλε- 

ηνχκε. 

ε)Κξίλα, γηνχιηα θαη καγλφιηεο ζσξεχεη ν ζεξίδσλ 

Καη πνηέ πξνζθνκίδσλ πινχηε Κχξηνο. 

ζη) Κη έλαλ πφλην πην ςειά λα πάηε, άλζξσπνη, επραξηζηψ ζα ζαο 

πεη ν Θεφο. 

δ)  Έλα ξσ πνπ ηξσο  

θαη ζνπ εκθαλίδεηαη άγηνο. 

ε) Με ιίγα ζπνπξγίηηα, κία βξχζε θαη θαλέλαλ άλζξσπν, κ' απηά κφλνλ, 

γίλεηαη λα θηηάμεηο ην κνλαζηήξη παζψλ ησλ ζενηήησλ. 
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     ηα παξαπάλσ ζπληάγκαηα ηα ζεκαηλφκελα έρνπλ θνηλφ λνεκαηηθφ παξνλνκαζηή ηελ μεθάζαξε 

ζέζε φηη ην ζηνηρείν ηνπ Θείνπ θαη ν Παξάδεηζνο βξίζθνληαη ζηνλ  «Απάλσ θφζκν», ηνλ θφζκν ηνπ 

γήηλνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γελ απνηεινχλ έλα ρψξν πεξηνξηζκέλν ζε κηα άιιε δηάζηαζε 

ππεξθνζκηθή, θαη πξνζηηφ κφλν ζ‘ εθείλνπο πνπ ηεξνχλ έλα θψδηθα απαγνξεχζεσλ γηα λα 

απνθεχγνπλ ηηο ακαξηίεο ψζηε λα γίλνπλ άμηνη λα ηνλ θεξδίζνπλ. Αληίζεηα ε παξνπζία ηνπ Θενχ 

εκθαλίδεηαη κέζα ζην επίγεην θπζηθφ ζχκπαλ εγθνζκησκέλε θαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο εθθάλζεηο 

ηνπ Αγαζνχ θαη ηνπ Κάιινπο. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ηελ πιεζηάζεη εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ίδην απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αληηιακβάλεηαη ηε δσή κέζα απφ ηνλ αζθαιή νδεγφ ησλ αηζζήζεσλ, 

θαη έλα ζπγθεξαζκφ ινγηθήο θαη ελνξαηηθήο επαηζζεζίαο. 

     ην πξψην απφθζεγκα έρνκε κηα θχξηα πξφηαζε φπνπ ην ξήκα είλαη ζην β΄ εληθφ πξφζσπν, ζε 

έγθιηζε νξηζηηθή, έρνκε δειαδή έλα αθεγεκαηηθφ εθθψλεκα ηεο ηάμεο ηνπ «είκαη» ην νπνίν 

εθθξάδεη θαη βεβαηψλεη κηα πξαγκαηηθφηεηα, κηα αιήζεηα. «Απφ παηδηά» (παηδηά=εζηθή δηαθάλεηα) 

παξαπέκπνπλ ζηελ αζσφηεηα, ζηελ αγλφηεηα ε νπνία είλαη ε κφλε πξνυπφζεζε, ην κφλν θαη 

αλαγθαίν ζπζηαηηθφ γηα λα ζπζηαζεί ε ηεξφηεηα, ε αγηνζχλε,  έλλνηεο ζηηο νπνίεο αληίζηνηρα 

παξαπέκπεη ε ιέμε «Ηεξνζφιπκα». Ζ ηδηφηεηα ινηπφλ πνπ ρξεηάδεηαη λα παξαηείλεη ζηνλ εζσηεξηθφ 

ηνπ θφζκν ν άλζξσπνο είλαη ε αγλφηεηα ε νπνία κπνξεί λα κεηαγξαθεί ζε δηαθάλεηα, ην ζηνηρείν 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ «ειηαθή κεηαθπζηθή» θαη αλαπηχζζεηαη πνηεηηθά ζηηο ζπιινγέο  Ήιηνο ν 

πξψηνο , ν Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο, ζην πνίεκα ε «Πνξηνθαιέληα»,  ζην «Φσηφδεληξν».  Σν θσο ηνπ 

ήιηνπ ραξίδεη ηε δσή, θσηίδεη θαη απνθαιχπηεη ηελ αιεζηλή εηθφλα ησλ πξαγκάησλ, δίλεη δεζηαζηά, 

ιάκςε, πξνβάιιεη ηα ρξψκαηα θαη ηελ νκνξθηά ηνπ θφζκνπ. Γηακνξθψλεη έηζη ηηο ηδαληθέο 

ζπλζήθεο γηα λα ληψζεη ν άλζξσπνο ηε ραξά ηεο δσήο, ηε ζεηηθή επηθνηλσληαθή ελέξγεηα πνπ σζεί 

ηνπο αλζξψπνπο ζε κηα εμσζηξεθή ζπκπεξηθνξά, ζε κηα δηάζεζε θηιηθή βαζηά θαη νπζηαζηηθή πξνο 

φινπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη ηα πιάζκαηα ηεο θχζεο. Καζηεξψλεη έηζη ζπλζήθεο παξαδείζηαο 

γαιήλεο επί ηεο γεο, φρη κφλν γηαηί αλαδεηθλχεη ην θπζηθφ θάιινο γηα λα ην απνιαχζεη ν άλζξσπνο 

αιιά θαη γηαηί πξνζθέξεη ηηο ζαπκαηνπξγέο ηδηφηεηεο ηνπ θσηφο πνπ δηεπξχλνπλ ηηο δηαζηάζεηο ησλ 

πξαγκάησλ, δηαπεξλνχλ κέζα απφ ηελ χιε ηνπο θαη ηα αληηθαηνπηξίδνπλ ζ‘ έλα άιιν επίπεδν κέζα 

ζηνλ θαηάθσην νξίδνληα. ηελ ειηφινπζηε απηή αηκφζθαηξα βαζηιεχεη ε δχλακε ηνπ Αγαζνχ, ν 

Θεφο θαηνηθεί καδί κε ηνπο αλζξψπνπο ζε κηα ζρέζε ηζφηεηαο θαη ζεβαζκνχ. Γίλεηαη ράξε ζην θσο 

νξαηή ε αιεζηλή πξαγκαηηθφηεηα, καδί κε ηνπο ζενχο ηεο. 

     Σελ ίδηα ζεκαληηθή εθθξάδνπλ θαη΄ αλαινγία θαη ηα επφκελα απνθζέγκαηα. Ο Παξάδεηζνο 

είλαη ν ρψξνο ηεο ηειεηφηεηαο θαη ε θχζε γίλεηαη ν λαφο γηα φιεο ηηο ζξεζθείεο πνπ ζπλαηξνχληαη 

ζε κηα. 
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     Ο Θεφο ζχκθσλα κε ην (ε) απφθζεγκα γίλεηαη ην πξφηππν γηα ηνλ άλζξσπν. Κηλείηαη κέζα ζηε 

θχζε θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηηο επηινγέο ηνπ ππνδεηθλχεη ηηο αμίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα δήζεη ν άλζξσπνο. «Θεξίδεη» ινηπφλ  (αλζξσπνκνξθηζκφο-πξνζσπνπνίεζε) θξίλα, 

γηνχιηα θαη καγλφιηεο, πξνθξίλεη θαη πξνηείλεη ηηο θπζηθέο αμίεο σο ηηο κφλεο πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ηνλ άλζξσπν ζε αξκνλία κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ άξα ζηελ επηπρία. 

Σαπηφρξνλα απνξξίπηεη ηηο πνζνηηθέο αμίεο, ηα ρξήκαηα, ηνλ νηθνλνκηθφ πινχην σο ζηνηρείν 

επηθίλδπλν θαη θζνξνπνηφ. Βξίζθεηαη δίπια ζηνλ άλζξσπν ζχκκαρνο παηέξαο κε αγάπε θαη ηξέθεη 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ άλζξσπν θαη επηζπκεί ηε ζχληαμε ηνπ ζηηο αμίεο πνπ ηνπ ππνδεηθλχεη, έηζη 

ραίξεηαη φηαλ ν άλζξσπνο αμηψλεηαη  ηε κεηαξζίσζε ηνπ κέζα απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηνπο 

λφκνπο θαη ηηο αμίεο ηεο θχζεο. Οη θπζηθέο αμίεο κεηαζηνηρεηψλνληαη ζε εζηθέο (θάιινο-αγαζφ) 

επελεξγψληαο εζηθνπνηεηηθά ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο ηηο εζσηεξηθεχεη 

αζπλείδεηα δψληαο ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηηο αξρέο ηεο. Μεηαιακβάλεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο θαη 

πξψηα απφ φια ηε δηαθάλεηα, γίλεηαη θη ν ίδηνο ηφζν δηάθαλνο, πνπ μππλάεη κέζα ηνπ ε έθηε 

αίζζεζε κε ηελ νπνία κπνξεί λα αηζζάλεηαη θαη λα βιέπεη ηνλ Θεφ θαη ηα ζαχκαηά ηνπ «έλα ξσ πνπ 

ηξσο θαη ζνπ εκθαλίδεηαη άγηνο». Θεφο θαη άλζξσπνο ιεηηνπξγνχλ ζην ίδην επίπεδν ζε κηα ζρέζε 

αβξφηεηαο θαη ακνηβαηφηεηαο. 

      

   Με ιίγα ζπνπξγίηηα, κηα βξχζε θαη θαλέλαλ άλζξσπν, κ‘απηφ κφλν γίλεηαη λα θηηάμεηο ην   

κνλαζηήξη παζψλ ησλ ζενηήησλ.    (ζ.27) 

      Σν απφθζεγκα απηφ απνηειείηαη απφ κηα θχξηα πξφηαζε «Με ιίγα ζπνπξγίηηα …γίλεηαη.» θαη 

κηα δεπηεξεχνπζα νλνκαηηθή βνπιεηηθή «λα θηηάμεηο…ζενηήησλ.».  Ζ θχξηα απνθαληηθή πξφηαζε 

ππνδειψλεη ηα θπζηθά ζηνηρεία – πιηθά κε ηα νπνία πιεξνθνξεί ε δεπηεξεχνπζα λα θηηαρηεί θάηη 

ζεκαληηθφ, έρνκε δειαδή κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ηε ζρέζε πξνυπφζεζε-απνηέιεζκα. Σα πιηθά ηεο 

ζπληαγήο γηα έλα κνλαζηήξη πνπ ζα εθθξάδεη θαη ζα θηινμελεί φινπο ηνπο ζενχο θαη ηηο ζξεζθείεο, 

είλαη «ιίγα ηα ζπνπξγίηηα θαη κηα βξχζε». Ζ παξαηαθηηθή ζχλδεζε απηνχ ηνπ εθθσλήκαηνο κε ην 

ακέζσο επφκελν «θαη θαλέλαλ άλζξσπν» ζε ζέζε θεληξηθή ζέηεη κε εκθαηηθφ ηξφπν κηα 

απαγφξεπζε, έλα πεξηνξηζηηθφ φξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κνλαδηθνχ κνλαζηεξηνχ. 

Υξεηάδνληαη κφλν «ιίγα ζπνπξγίηηα θαη κηα βξχζε» πξάγκα πνπ ηνλίδεηαη θαη κε ην πξνζεηηθφ 

ζχλνιν «κ‘ απηά» ην νπνίν ζπλνδεχεη θαη ηα νπζηαζηηθά «ζπνπξγίηηα» «βξχζε», θαη ην επίξξεκα 

«κφλν» (επαλάιεςε ηνπ πξνζεηηθνχ ζπληάγκαηνο  «κε ιίγα ζπνπξγίηηα» … «κ‘απηά»). Σελ 

επίηαζε ππνγξακκίδεη θαη ε παξήρεζε ηνπ κ θαη ηνπ λ, θαζψο θαη ν ξπζκφο  ΄π (ιίγα) ΄- (πιηθά) 
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ηνληζκέλε-άηνλε ζπιιαβή. Σα νπζηαζηηθά «ζπνπξγίηηα» «βξχζε» απνηεινχλ κεησλπκία ηεο  

θχζεο, ηα ζπνπξγίηηα απφ ην ρψξν ησλ δψσλ θαη ε βξχζε σο κεησλπκία ηνπ λεξνχ, απφ ηα θπζηθά 

θαη πην πνιχηηκα ζηνηρεία ηεο δσήο. Απηά είλαη ηα ζπζηαηηθά γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ κνλαζηεξηνχ. 

Έλα κνλαζηήξη-λαφο δελ ρξεηάδεηαη ηνίρνπο απφ πέηξεο θαη παξφκνηα δνκηθά πιηθά, αιιά κφλν ηε 

θχζε ζε φιε ηεο ηελ απιφηεηα θαη ηελ απέξηηηε απεξαληνζχλε. Απηή ε ππνλννχκελε ιηηφηεηα ησλ 

κέζσλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηνπ πιεζπληηθνχ πνπ απνδίδνπλ νη νκνηνηέιεπηεο γεληθέο 

«παζψλ ησλ ζενηήησλ». Γεκηνπξγείηαη ην ζρήκα:  

θχζε = λαφο-ρψξνο Θενχ 

θχζε = λαφο φισλ ησλ ζενηήησλ/ζξεζθεηψλ 

     ηελ θνζκνζεσξία ηνπ Διχηε ε θχζε ελέρεη ηεξνζχλε, είλαη ε πεγή ηεο δσήο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ (θχζε-πνιηηηζκφο). Ο ίδηνο ιέεη αιινχ, «ην θσο θαη ε ηζηνξία ζηελ Διιάδα είλαη έλα 

θαη ην ίδην πξάγκα… ην έλα αλαπαξάγεη ην άιιν … αθφκε θαη ην θελφ πνπ είλαη ην καχξν, αθνχ 

άιιν  ζθηφθσο  ε ρψξα απηή κε ηελ ηζνηηκία ησλ εζηθψλ θαη θπζηθψλ αμηψλ πνπ πξνζθέξεη, δε 

ζπκβαίλεη λα γλσξίδεη» ( Δθινγή 1979: 138 γ΄)  θαηαθάζθσληαο ηε ζηέξεε βάζε ελφο θνζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην νπνίν νη θπζηθέο αμίεο εμηζψλνληαη κε ηηο εζηθέο ζχκθσλα κε ηε «ζεσξία ησλ 

αλαινγηψλ», φπσο νλνκάδεη ν πνηεηήο ηε ζεσξία ηνπ γηα ηε ζπλάξηεζε θχζεο-πνιηηηζκνχ ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρεη κηα αλαινγία αλάκεζα ζηε θχζε θαη ηηο εζηθέο 

αμίεο θαη φινλ ηνλ πνιηηηζκφ. Σα πιηθά ζηνηρεία ηεο θχζεο κε ηηο έληνλεο ηδηφηεηεο ηνπο, 

πξνθαινχλ εζηθά ηζνδχλακα πνπ πξνζιακβάλνληαη κε ηηο αηζζήζεηο. Γεκηνπξγνχλ έλα αδηάιεηπην 

αληίιαιν ζηελ ςπρή, κηα ζπλερή αλαγσγή ησλ θπζηθψλ θαηεγνξηψλ ζην πλεχκα θαη ζην ήζνο. Ζ 

θχζε γίλεηαη πξσηαγσληζηήο: «Μπξνο αο δηαγξαθνχλ νη Αληηγφλεο θη αο αληηθαηαζηαζνχλ δηθαίσο 

νη Κξένληεο φινη. Αδηάθνπα λα επδνθηκεί ν δπφζκνο σο λνπο κνλάξρεο (Δθ ηνπ πιεζίνλ,1989). 

      ‘ απηή ηε ζεσξία βαζίδεηαη θαη ε κπζνινγία ηνπ Αηγαίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζάιαζζα 

είλαη πεγή θαη θιεξνλφκνο ησλ αμηψλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. πγθξνηείηαη απφ ηνπο 

Πξνζαλαηνιηζκνχο  (1940), ηε  Θεηεία ηνπ Καινθαηξηνχ  (1939), ηνλ Ήιην ηνλ Πξψην  (1943) θαη 

ηνλ Μηθξφ Ναπηίιν (1985), φπνπ δίλνληαη ζε πιεζψξα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλαλ πιήξε 

απηνδχλακν, θσηεηλφ θαη ραξνχκελν θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν ζξηακβεχνπλ νη δσηθέο αμίεο. Ζ 

πνηφηεηα ηεο ειιεληθήο θχζεο είλαη ν απνηειεζκαηηθφο παξάγνληαο πνπ δηακφξθσζε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ δεκηνπξγηθή δχλακε ηεο θχζεο, ην θάιινο θαη ην αγαζφ 

πνπ ηελ θαζηζηνχλ επίγεην Παξάδεηζν, ρψξν ηνπ Θείνπ «Μίιεζα γηα κηα θαζαξφηεηα πνπ ην 

κεηαθπζηθφ ηεο λφεκα είλαη ππεξηνπνζεηεκέλν αθξηβψο πάλσ ζην εζηθφ, θη απηφ πάιη, αθξηβψο 
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επάλσ ζην αηζζεηηθφ… ψζηε λα πηάλεη απφ ηελ αίζζεζε θαη λα θηάλεη σο ηελ ηδέα  ή πην ζσζηά 

αθφκε, απφ ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ πιηθφ θφζκν έσο ηελ εκπηζηνζχλε ζην «ζείν» (Δθινγή, 1979: 

149 θνθ). ην θπζηθφ ζχκπαλ ηίπνηα δελ είλαη άζρεκν, αλήζηθν ή κεηαθπζηθφ. Σν κεηαθπζηθφ 

κεηαγξάθεηαη ζε θπζηθφ θαη ην ζείν είλαη κηα έλλνηα πνιπδηάζηαηε θαη ζπκπαγήο πνπ εκπεξηέρεη 

φιεο ηηο ζξεζθείεο ζε κηα, έλαο είλαη ν Θεφο γηα φιε ηελ πιάζε, έλαο είλαη ν πνιηηηζκφο πνπ 

ηαηξηάδεη ζηνλ άλζξσπν απφ θάζε γσλία ηεο γεο, απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηε θχζε «Σν γηλφκελν 

ησλ κπξηζηηθψλ ρφξησλ επί ηελ αζσφηεηα δίλεη πάληνηε ην ζρήκα θάπνηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ»)  (Ο  

Μηθξφο Ναπηίινο,1985). 

       Αθνχ  ε θχζε έρεη κηα ηεξνζχλε κεηξηθή κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ επηπρία 

ε νπνία είλαη ην δεηνχκελν ηνπ αλζξψπνπ πξνο θάζε ζεφηεηα.  Μέζα ζε απηήλ θαηνηθνχλ νη ζείεο 

δπλάκεηο πνπ νξίδνπλ θαη δηέπνπλ ηνλ θφζκν. Μέζα ζηελ αξκνλία θαη ηελ αζαλαζία ηεο, κέζα απφ 

ηελ «αθξηβή ζηηγκή», δηθαηνζχλε ηζνξξνπίαο πνπ ππνδεηθλχεη θαη επηηπγράλεη ην θσο ηνπ Ήιηνπ, 

κέζα ζηελ Αζσφηεηά ηεο ρηίδνληαη νη Νανί ηνπ Διχηε ζην ζρήκα ηνπ νπξαλνχ, αλνηρηνί ζην θσο 

θαη ζηηο αηζζήζεηο, φπσο ηηο ελλνεί ν πνηεηήο:  « ηαλ κηιψ γηα αηζζήζεηο,  δελ ελλνψ ην πξνζηηφ, 

ην πξψην ή δεχηεξν επίπεδφ ηνπο. Δλλνψ ην απψηαην. Δλλνψ ηηο αλαινγίεο ησλ αηζζήζεσλ ζην 

πλεχκα» (Λφγνο ζηελ Αθαδεκία ηεο ηνθρφικεο). Απηφ ην απψηαην επίπεδν ησλ αηζζήζεσλ θάλεη 

πην αηζζεηή θαη αληηιεπηή ηελ αγηφηεηά ηνπο. «Θα ρξεηαζηεί, θαίλεηαη, λα θηάζνπκε σο ηελ έζραηε 

άθξε ηνπ παξαινγηζκνχ φπνπ καο νδήγεζε ε νξζνινγηζηηθή καο ζεφηεηα γηα λα επαλαζηξέςνπκε 

ηε δσή επάλσ ζηελ νπζηαζηηθή ηεο αιήζεηα θαη λα μαλαβξνχλ νη αηζζήζεηο καο ηε ρακέλε ηνπο 

αγηφηεηα». Ο Θεφο απνθαιχπηεηαη κέζα ζηελ παξζέλν θχζε κέζσ ησλ ηεξψλ αηζζήζεσλ θαη ηεξψλ 

θπζηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ηα πνπιηά, ην λεξφ ή ηα θχιια ηεο ινπίδαο έρεη ηε κνξθή ηνπ έξσηα σο 

πεγή ηεο δσήο. Ζ αγλφηεηα, ε επγέλεηα θαη ε δηαθάλεηά ηνπο κεηαγξάθεη ην κεηαθπζηθφ ζε θπζηθφ, 

μαλαγελλά ηνλ θφζκν θαη έλαλ λέν Θεφ ελάληηα ζηηο θνζκηθέο ηδενινγίεο θαη ζξεζθείεο κε  ηε 

βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ν άλζξσπνο κπνξεί κε έλα ηίπνηα λα κπεη ζηνλ Παξάδεηζν κέζα απφ ηελ νδφ 

ηνπ ειάρηζηνπ, πνπ είλαη αξθεηφ γηα λα νξίζεη ηελ αθξίβεηα, ηε δηθαηνζχλε, ηελ πιεξφηεηα. 

     Κη φιε απηή ε κπζηεξηαθή ηειεηνπξγία ηεο θχζεο ζπληειείηαη θαη κπνξεί λα ζπληειείηαη ρσξίο 

ηνλ άλζξσπν. Ο άλζξσπνο, κηα θχζε κε ηεξάζηηα εζσηεξηθή δπλακηθή αιιά αηειήο, δελ κπνξεί λα 

πξνζζέζεη θάηη  ή λα δξάζεη βειηησηηθά ζηε θχζε, ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ απηνλνκία θαη 

εληειέρεηα. Αληίζεηα κάιηζηα κπνξεί, εμαηηίαο ησλ αδπλακηψλ ηνπ, εζηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ, λα 

ηελ παξαπνηήζεη ή λα παξεμεγήζεη ηα κελχκαηά ηεο. ε επίπεδν ζξεζθεπηηθφ θηηάρλεη ζενχο κε 

ραξαθηεξηζηηθά αδηάθαλα, ζθνηεηλά ή πξνζαξκνζκέλα  ζηα κέηξα ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, γίλεηαη 
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εηδσινιάηξεο, ζθνηψλεη κέζα ηνπ θάζε ηη ηεξφ γηα λα ππεξεηήζεη θνληφθζαικα θαη κίδεξα ην εγψ 

ηνπ, ηδηνηειήο θαη άπιεζηνο θαηαζηξέθεη ηελ ηδέα ηεο αγηφηεηαο θαη ηεο ζεφηεηαο κέζα θαη γχξσ 

ηνπ. Δηδηθά ζηε ζχγρξνλε επνρή ηνπ άθξαηνπ πιηζκνχ θαη ηνπ ρξεζηκνζεξηθνχ πλεχκαηνο ν 

άλζξσπνο επεκβαίλεη θαηαζηξνθηθά ζηε θχζε δηαηαξάζζνληαο ηελ ηζνξξνπία ηεο θαη απεηιψληαο 

ηε ζπλέρηζε ηεο δσήο πάλσ ζηνλ πιαλήηε. Ο άλζξσπνο απηφ πνπ νθείιεη λα θάλεη είλαη λα 

δηαθπιάζζεη ηελ αθεξαηφηεηά ηεο θαη λα θνηλσλεί επιαβηθά απφ ην δηζθνπφηεξφ ηεο. ηνλ ίδην 

ζεκαηηθφ άμνλα ζπληάζζνληαη θη άιια απνθζέγκαηα ηεο ζπιινγήο ππεξζεκαηίδνληαο ηνλ 

ηδενινγηθφ θαη αμηαθφ απηφ θψδηθα. 

 

1. Δγψ ζηε ζέζε ηεο Παξζέλνπ ζα 'βάδα θιεκαηφθπιια θαη κηαλ ηδέα ειαίαο 

2. ε απφζηαζε παξακέλνπλ ζηα θιεθηά ππλάθνπ ην θαηακεζήκεξν νη 

πέηξεο ηεο Οιπκπίαο· κε ιίγν ρξπζνκψβ ζηηο ηειεηψ-  

ζεηο ηνπο ηείλνπλ λα πάξνπλ θάηη απφ ηελ θαιχπηξα ηεο Με  

γαιφραξεο. 

3. ηηο Κπθιάδεο νη κηθξέο εθθιεζίεο αθζνλνχλ θαη ιάκπνπλ φπσο ηα 

βφηζαια. Αιινχ πνπζελά ρξηζηηαλνί δελ εθάλεθαλ πνηέ ηφζν εηδσινιάηξεο. Καη είλαη κε ην 

κέξνοηνπο ν Θεφο. 

4. Δμαπνζξεζθεπκέλνο ν ρψξνο φπνπ αθεξαηψλεηαη ε ηειεηφηεηα, ζα 

κπνξνχζε λα νλνκαζζεί Παξάδεηζνο.  

Με ηελ ίδηα έλλνηα πνπ ε κεηαμχ ηηκνληέξε θαη Ηθηίλνπ  

αθξηβήο ζηηγκή ζα κπνξνχζε λα νλνκαζζεί δηθαηνζχλε. 

5. Με ιίγα ζπνπξγίηηα, κία βξχζε θαη θαλέλαλ άλζξσπν, κ' απηά κφλνλ, 

γίλεηαη λα θηηάμεηο ην κνλαζηήξη παζψλ ησλ ζενηήησλ. 

6. Κξίλα, γηνχιηα θαη καγλφιηεο ζσξεχεη ν ζεξίδσλ 

Καη πνηέ πξνζθνκίδσλ πινχηε Κχξηνο.  

7. Κη έλαλ πφλην πην ςειά λα πάηε, άλζξσπνη, επραξηζηψ ζα ζαο 

πεη ν Θεφο. 

ηα παξαπάλσ απνθζέγκαηα δηαπηζηψλεηαη παξαδεηγκαηηθή ζπλάθεηα ζηα εμήο αληηζεηηθά δεχγε: 

1. θιεκαηφθπιια vs ζηε ζέζε ηεο Παξζέλνπ 

2. νη πέηξεο ηεο Οιπκπίαο vs θαιχπηξα ηεο Μεγαιφραξεο 

3. ηηο Κπθιάδεο νη κηθξέο εθθιεζίεο αθζνλνχλ ιάκπνπλ εηδσινιάηξεο vs Θεφο 

4. Δμαπνζξεζθεπφκελνο ν ρψξνο vs Παξάδεηζνο λα νλνκαζζεί 
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5. ζπνπξγίηηα, βξχζε vs κνλαζηήξη παζψλ ησλ ζενηήησλ 

6. Κξίλα, γηνχιηα θαη καγλφιηεο vs ν Θεξίδσλ Κχξηνο 

7. άλζξσπνη vs επραξηζηψ ζα ζαο πεη ν Θεφο. 

     Οη πεξηζζφηεξνη φξνη ηεο πξψηεο ζηήιεο ηεο παξαδεηγκαηηθήο ζεηξάο ζπλδένληαη κε ηε θχζε, 

απνηεινχλ ελδείμεηο θπζηθήο γεσγξαθίαο, ρισξίδαο, παλίδαο θαη γεσθπζηθέο. Δχινγα 

απνθαιχπηνπλ κία επξχηεξε ηζνηνπία  ηεο θχζεο θαη  ζην 7 κία κηθξή ηζνηνπία ηνπ αλζξψπνπ.  

ηνλ αληίζεην πφιν βξίζθνληαη νη φξνη ηεο δεχηεξεο παξαδεηγκαηηθήο ζηήιεο πνπ παξαπέκπνπλ 

ζηελ έλλνηα ηνπ Θενχ. ην πξψην αληηζεηηθφ δεχγνο ν πνηεηήο παξνπζηάδεηαη σο δξψζα δχλακε 

πνπ ζαλ κεγάινο δσγξάθνο θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ πξφηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δσγξαθηθήο 

εηθφλαο, γηα ην ηη ηαηξηάδεη λα κπεη ζηε ζέζε ηεο Παξζέλνπ. Σα θιεκαηφθπιια ζε επίπεδν 

θαηαδήισζεο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο Διιεληθήο ρισξίδαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

Θεφ Γηφλπζν, κε ηελ πξνζθηιή θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ ζε πνιιέο θπξίσο λεζησηηθέο πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο, κε ην θξαζί πνπ επθξαίλεη θαξδίαλ αλζξψπνπ. Σν ίδην θαη ε ειηά είλαη δέληξν 

επινγεκέλν, ζπλδεδεκέλν άκεζα κε ηελ αξραία κπζνινγία, ηε ζεά Αζελά, κε ην πνιχηηκν ιάδη θαη 

ην βάξνο πνπ θέξεη σο θαξπφο θαη πξντφλ πνπ ζηεξίδεη ηε δσή θαη ηελ νηθνλνκία ησλ Μεζνγεηαθψλ 

ρσξψλ. Απηά ηα μερσξηζηά θπηά ηεο Διιεληθήο ππαίζξνπ ζεσξεί άμηα θαηάιιεια ν πνηεηήο γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ Παξζέλν. Ζ Παξζέλνο ζηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία δελ είλαη άιιε απφ ηελ 

Παξζέλν Μαξία, ηελ Παλαγία χςηζην ζετθφ πξφζσπν. Έηζη σο ζεία ππφζηαζε πνπ ζπλδέεηαη κε 

θάηη αλψηεξν, άξξεην,  άπιν, πςειφ , πλεπκαηηθφ παξακεξίδεηαη αληηκεησπίδεηαη σο θάηη 

θαηψηεξν ζε ζρέζε κε ηα θπζηθά ζηνηρεία, θαη γίλεηαη φξνο κηαο ηζρπξήο αληίζεζεο ζε Θεά-θπηφ. 

Σελ αληίζεζε ζην απφθζεγκα 2 ηελ ζρνιηάζακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαδεηθλχνληαο ηελ 

αληηζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο αξραίνπο ζενχο ηνπ Οιχκπνπ θαη ην Υξηζηηαληζκφ. 

    ην απφθζεγκα 3 νη κηθξέο εθθιεζίεο ζηηο Κπθιάδεο αθζνλνχλ ηφζν πνπ πξνθαιεί εληχπσζε ν 

αξηζκφο ηνπο θαη ην θπξηφηεξν είλαη φηη  ιάκπνπλ ζαλ ηα βφηζαια. Τπνλνείηαη εδψ φηη ε πιεζψξα 

ησλ κηθξψλ εθθιεζηψλ ζην μεξφ θηηξηλσπφ ηνπίν ησλ Κπθιάδσλ κε ην ιεπθφ ή ην γαιάδην ηξνχιν, 

κπνξνχκε λα ζπκπιεξψζνπκε κε ηε ιάκςε πνπ εθπέκπνπλ, φηαλ ν ήιηνο ξίρλεη ηηο αθηίλεο ηνπ 

πάλσ ηνπο απνηειεί κία πηλειηά πνπ αλαβαζκίδεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, ην νκνξθαίλεη 

πξνζδίδνληαο θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ζ‘ έλα ζχκβνιν ηεξφ ηεο νξζνδνμίαο αηζζεηηθή θαη πιηθή αμία. 

Άξα θαηαηάζζεηαη ζε κία ππνδεέζηεξε αμηνινγηθή ηάμε αθνχ ε αληίιεςε ηνπ ηξαγηθνχ 

(«πςεινχ») ζηνλ Schiller ι.ρ πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξνπζε ηνπ Κάιινπο, θαηεγνξίεο  αηζζεηηθή, 

πξνο ην αγαζφ θαηεγνξία πλεπκαηηθή. χκθσλα κε ηελ ηδεαιηζηηθή παξάδνζε ην αγαζφ ζπλδέεηαη 

κε ην Θείν, ην πλεπκαηηθφ, ην αλψηεξν, ελψ ην θάιινο κε ηελ χιε θαη ην θαηψηεξν. Δθηηκάηαη 
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ινηπφλ κε ηα αμηνινγηθά θξηηήξηα ηεο ηέρλεο θαη φρη ηεο ζξεζθείαο. Αληηκεησπίδεηαη σο αηζζεηηθή 

αμία πξάγκα πνπ θέξλεη απηή ηελ πξαθηηθή ζε κία ζρέζε αλαινγίαο κε ην θαθφ θαη ζπκίδεη ηνλ 

παξφκνην ηξφπν πνπ ε πξνζθχλεζε ησλ εηθφλσλ ζεσξήζεθε εηδσινιαηξεία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

εηθνλνκαρίαο ζην Βπδάληην (9
ν
 αη. κ.Υ). κσο ηελ αληίζεζε, πνπ δηακνξθψλεηαη θαζαξά θαη ξεηά, 

έξρεηαη ε επφκελε θχξηα πξφηαζε πεξηγξαθηθνχ εθθσλήκαηνο λα άξεη κε κία ζχλδεζε 

παξαηαθηηθή εκθαηηθή, κε ηελ νπνία δειψλεη πσο ν Θεφο ζπκθσλεί κε απηφ ην ζαπκαζκφ πξνο ηηο 

θαιαίζζεηεο εθθιεζίεο. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπο πξνζαξκφδεηαη αξκνληθά ζην θπζηθφ ηνπίν θαη ην 

αλαδεηθλχεη. Οη απζηεξά κπζηεξηαθέο θαη κπζηηθηζηηθέο  ζεκάλζεηο ηεο εθθιεζίαο σο 

ζξεζθεπηηθφο ρψξνο εμαθαλίδνληαη θαη ε έλλνηα ηνπ Θείνπ πνπ ζπκβνιίδνπλ πεξηνξίδεηαη ζηε 

ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ζε θνζκηθφ- πιηθφ- θαιιηηερληθφ επίπεδν κφλν. Σν Θείν θαηεβαίλεη ζηε γε 

θαη εγθνζκεηψλεηαη ηφζν απιά θαη θπζηθά πνπ ν Θεφο δελ ελνριείηαη. Αληίζεηα παξνπζηάδεηαη θαη 

απηφο λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ηξφπν ησλ αλζξψπσλ, λα θξίλεη κε ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα. Απηή ε 

πξνζγείσζε θαη ζηάζε ηνπ Θενχ απέρεη πνιχ απφ έλα απιντθφ αλζξσπνκνξθηζκφ θαη πξνρσξεί 

βαζηά ζε κία ζπγθξνηεκέλε ηδενινγία πνπ δηαπηζηψλνπκε ζηνλ Διχηε θαη ζε άιινπο λενέιιελεο 

ινγνηέρλεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην Θείν θαη ην Κάιινο δελ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο 

δελ έρνπλ ζρέζε πνισηηθή αλψηεξνπ θαηψηεξνπ αιιά ζρέζε ηζνηηκίαο. Κάζε αγαζφ δηέπεηαη απφ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ θάιινπο θαη ην αληίζηξνθν. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ζνισκηθφο ζηίρνο: 

ληνο θφζκνο νκνξθηάο ραξάο θαη θαινζχλεο. 

     ην ζεκείν απηφ δηαθαίλεηαη ε ηδενινγηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο απφ ην 

κπζηηθηζκφ ζενθξαηηθνχ ηχπνπ θαη ηνλ νξζνινγηζκφ ηνπ λεφηεξνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο 

εκπεηξηνθξαηίαο.
61 

Απέλαληη ζε απηά ηα δχν άθξα απηή πξνηείλεη πίζηε ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 

αηζζεηνχ θφζκνπ, εκβάζπλζε ζηε θπζηθή καγεία ηνπ θσηφο πνπ εμηρληάδεη θάζε ζθνηεηλή δχλακε 

θαη θάζε απφθνζκν κπζηήξην ηα κεηαγξάθεη ζε θαηαλνεηά δηαθαλή, αθίλδπλα ζηνηρεία. Απηή ε 

καγεία ηνπ θσηφο θαζηζηά δπλαηή ηελ παξνπζία ηνπ Θενχ κέζα ζηε θχζε. πκβνιηθή εθδνρή κηαο 

ηέηνηαο θπζηθήο ζεφηεηαο θαη' αλαινγία κε ηε ζεά ηεο γνληκφηεηαο ηνπ κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ είλαη 

ε «Θέα-Φπηψ» πνπ απνηειεί ηε γνεηεπηηθή ζχκπηπμε ηεο ηδέαο ηνπ θνξηηζηνχ,  ηνπ θπηνχ αιιά θαη 

ηεο ζεφηεηαο, ζηηο πνιιαπιέο ηεο απεηθνλίζεηο: 

    «Μεηαηξέπνληαο ην θπηφ απφ νπδέηεξν ζε ζειπθφ, θαη ζεσξψληαο ην ζαλ θφξε, πεξίπνπ, αγία ή 

ζεά, δσγξάθηζα, ρσξίο λα είκαη δσγξάθνο, θαη κάιηζηα ζε πνιιέο παξαιιαγέο, κηα ζεά Φπηψ, πνπ 

ηεο έβαια βπζζηληά δπλαηά θαη ρξπζά θαη θσηνζηέθαλν ζην θεθάιη, κε ηελ ειπίδα λα κπνξεί δίπια 

                                                             
 
61. «Γηα κηα ζεκεησηηθή ηεο λενειιεληθήο θνπιηνχξαο»  environ   survey. ntua.gr/files/ keimena/kapsomenos-s.pdf.  
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κνπ λα ελζαξθψλεη θείλνλ ηνλ αέξα πνπ έξρεηαη ζαλ απφ ζαχκα κεζ‘ απ‘ ηα έγθαηα ηεο γεο θαη λα 

ππνθαηαζηήζεη φζα θαη ζαλ εηδσινιάηξεο θαη ζαλ ρξηζηηαλνί δηαθνλήζακε ζην βσκφ ηνπ 

Πνζεηδψλα θαη ηεο Παξζέλνπ.»  (Σα Γεκφζηα θαη ηα Ηδησηηθά) 

     Ζ εμνκνιφγεζε απηή καο παξαπέκπεη ζηε «Θενθάλεηα»  πνπ απαληάηαη ζηε ιατθή θαη ζηε 

ιφγηα παξάδνζε. Μία ινγνηερληθή εθδνρή ηεο είλαη ε Φεγγαξνληπκέλε ηνπ νισκνχ, ε νπνία 

ζπλζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγαληζηηθήο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο ζεφηεηαο θαη ζηηο λεξάηδεο, ηα 

μσηηθά πνπ κφλν άλζξσπνη επήιαηνη απφ ην ζαχκα φπσο ν «Αιαθξνΐζθησηνο» ηνπ ηθειηαλνχ 

κπνξνχλ λα δνπλ. 

     Σν απφθζεγκα 4 ζπλδέεη ηνλ Παξάδεηζν κε έλα ρψξν ηειεηφηεηαο, ν νπνίνο είλαη 

«εμαπνζξεζθεπκέλνο»  απνθνξηηζκέλνο δειαδή θαη θαζαξκέλνο απφ θάζε ζξεζθεπηηθφ πλεχκα ή 

κπζηεξηαθφ ραξαθηήξα. Άξα είλαη έλαο ρψξνο θπζηθφο φρη κεηαθπζηθφο φπνπ ππάξρεη ην θάιινο 

θαη ην αγαζφ  «αθεξαηψλεηαη ε ηειεηφηεηα»,  θαη ε επδαηκνλία είλαη εθηθηή γηα φινπο, ε ραξά θαη ε 

απφιαπζε ηεο δσήο.
62

 

     Σα ππφινηπα απνθζέγκαηα απνηεινχλ πνηεηηθή παξαιιαγή ηεο ίδηαο ηδέαο κε ηξφπν πνπ ε 

θαηλνκεληθή αληίζεζε ησλ φξσλ ηνπο αλαηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζπιινγηζηηθή. 

     Με ηε δεζπφδνπζα απηνθξαηνξία ηεο θχζεο ζηελ πνηεηηθή Κνζκνινγία πνπ νξίδνπλ ηα 

απνθζέγκαηα, ζηνηρεηψλνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηα ζεκέιηα κηαο πγηνχο δσήο κέζα 

ζ' απηή. Υάξε ζηε θχζε θαη κέζα απφ ηε θχζε ν άλζξσπνο αληιεί ηα πιηθά γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

αλψηεξνπ πνιηηηζκνχ, είλαη πεγή πιηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ αμηψλ θαη ν ρψξνο εκθάληζεο 

ηνπ Θενχ, ελφο Θενχ πνπ έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο αξραίνπο ζενχο, πνπ έρεη ην 

βαζίιεην ηνπ κέζα ζην θσο θαη αγσλίδεηαη γηα έλα θφζκν ελσκέλν, φπνπ νη κεηαθπζηθέο αμίεο 

γίλνληαη θπζηθέο, ν πιηθφο θαη πλεπκαηηθφο θφζκνο αιιειναθνκνηψλνληαη επαιεζεχνληαο ηε 

βαζηθή θηινζνθηθή αξρή ηνπ θνζκνεηδψινπ ησλ Πξνζσθξαηηθψλ («Δλ ην Παλ»), «Σνπ αγίνπ 

Ζξαθιείηνπ αλήκεξα / παηδφο ε βαζηιείε.» ( Γπηηθά ηεο Λχπεο 1996). Ο ρψξνο ηνπ εδψ θαη ηνπ 

έπεηηα γίλνληαη έλα κε κία γιψζζα πνπ εθθξάδεη ην άιεθην θαη αζέαην κέξνο ηεο δσήο. Άιισζηε 

«Μία, δηεηζδπηηθή θαη ζπλάκα κεηακνξθσηηθή, επέκβαζε, κέζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηρείξεζε 

πηζηεχσ αλέθαζελ θαη θάζε πςειή πνίεζε. ρη λ' αξθεζηεί ζην «λπλ έρνλ» αιιά λα επεθηαζεί ζην 

«δπλαηφλ γελέζζαη». (Λφγνο ζηελ Αθαδεκία ηεο ηνθρφικεο) 

                                                             
62     H  ηδέα απηή ζπλαληάηαη ζην έξγν πνιιψλ πνηεηψλ φπσο ζηνλ Κάιβν,  Ωδέο,  XII,  β΄                                                                                             

κφλνλ αο δήζεη ν άλζξσπνο, 

Όηη είλαη  ε γε παξάδεηζνο 

Καη ε δσή κία  
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     Έλαο άιινο ρψξνο ηδενινγηθήο πεξηδηάβαζεο ησλ απνθζεγκάησλ είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζην 

άηνκν θαη ηε θνηλσλία. Καηά ην δπηηθφ κνληέιν είλαη ζρέζεηο αληαγσληζκνχ ελψ θαηά ην 

κεζνγεηαθφ πξφηππν παξνπζηάδνληαη σο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο. Σν άηνκν ζπκκεηέρεη θαη 

δηακνξθψλεη ηελ θνηλσληθή δσή, θαη ηθαλνπνηεί ηα αηνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα κέζα απφ ηα 

ζπιινγηθά.  

   Δπεηδή ε απνζηνιή ηνπ πνηεηή είλαη λα θέξεη ηνλ θφζκν ζε αξκνλία κε ηα φλεηξά ηνπ, ε ζεκαηηθή 

ησλ έξγσλ ηνπ πεξηιακβάλεη θαη έλα βαζχ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δνκήο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ηνπο ζεζκνχο, ηηο αμίεο, ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

ιε ε πνηεηηθή θαη πξνζσπηθή θνζκνινγία ηνπ θαηαμηψλεηαη κφλν ζην βαζκφ πνπ άλζξσπνο 

θαηαθέξλεη λα δεη κέζα ζ' εθείλν ην «Πεξηζηξεθφκελν, εθζακβσηηθφ επ» (Μηθξφο Ναπηίινο:1985) 

ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ επίηεπμε κηαο δπλακηθήο αξκνληθήο δηαιεθηηθήο αλάκεζα ζην άηνκν ηε 

θχζε θαη ηελ θνηλσλία κε φξνπο πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο θαιιηέξγεηαο. Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν ζε 

κία νκάδα απνθζεγκάησλ παξαηεξψληαο ην θελφ αλάκεζα ζηα ηξία απηά ζηνηρεία θπξηεχεηαη απφ 

ζιίςε, ιππάηαη βιέπνληαο ηνλ αληηπνηεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν άλζξσπνο νξγαλψλεη θαη βηψλεη ηε 

δσή ηνπ πξνζβάιινληαο ηελ χπαξμε ηεο δεχηεξεο δηάζηαζεο ηεο  ππεξπξαγκαηηθήο ηνπ θφζκνπ θαη 

θαηαδηθάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ πεδή θαη κίδεξε πξαγκαηηθφηεηα. Γηα απηφ πξνρσξεί ζε 

δηαπηζηψζεηο πνπ ζίγνπλ θαη ζηειηηεχνπλ ηελ αδηθία, ηνλ ππεξθίαιν εγσηζκφ θαη ηελ αθξνζχλε  

πνπ δηαθξίλεη ηνλ άλζξσπν θαη ηα έξγα ηνπ.  

ηε ζεκαηηθή ηεο ζπιινγήο απαληάκε θαη απνθζέγκαηα κε πεξηερφκελν πνπ θηλείηαη ζηε ζθαίξα 

ηεο θνηλσληθήο θξηηηθήο, άιια απνθζέγκαηα πνηεηηθήο θαη άιια ηα νπνία καξηπξνχλ ηε ζέζε θαη 

ηε ζρέζε ηνπ πνηεηή κε θαιιηηέρλεο δηαθφξσλ επνρψλ θαη θπξίσο απφ ηελ θαιιηηερληθή 

πξσηνπνξία ηεο Δπξψπεο ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Δίλαη αμηνζαχκαζην πσο πξνζαξκφδεηαη 

ην χθνο ηνπ ιφγνπ κε ην χθνο ηνπ λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

1) Άδηθν θη αλεπίηξεπην είλαη νη Σαμίαξρνη ηεο Μνπζηθήο ή ηεο Εσγξαθηθήο λα πεξλνχλ ηα ζχλνξα κε 

ηνλ ίδην βαζκφ, θαη νη πνηεηέο ππνβηβαζκέλνη ζηνλ βαζκφ ηνπ ινρία. Δθηφο θη αλ ε ηέρλε ηνπ ιφγνπ 

ζθνπίκσο θξχπηεηαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αληηθαηαζθνπίαο. 

2) ε δχν κφλνλ πξάγκαηα ρξεζηκεχνπλ νη ιεγφκελνη ζπγγελείο: λα πίλνπλ ην ιηθέξ ηεο γηνξηήο ζνπ 

θαη ηνλ θαθέ ηεο θεδείαο ζνπ. 

3) Σξέθνκαη απ‘ απηά πνπ νη άιινη λεζηεχνπλ γηα λα ζψζνπλ ηελ ςπρή ηνπο. Υξεηάδεηαη θάπνηε λα 

γίλεηαη παξά έλα θσλήελ αηζζεκαηηθφ ην ζηνκάρη καο 

       ην πξψην ν πνηεηήο εθθξάδεη κηα πηθξία γηα ηελ άληζε αληηκεηψπηζε θαη αμηνιφγεζε πνπ 

εθδειψλεηαη εηο βάξνο ηεο ινγνηερλίαο έλαληη ησλ άιισλ κνξθψλ ηέρλεο θαη εηδηθά ηεο Μνπζηθήο 
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θαη ηεο Εσγξαθηθήο. Γελ ππνλνείηαη θακηά απνζηξνθή πξνο ηηο ίδηεο ηηο ηέρλεο, άιισζηε ε αγάπε 

ηνπ γη απηέο είλαη δεδεισκέλε πνηεηηθά θαη ζεσξεηηθά κε ην ζεξκφηεξν ηξφπν· φκσο δηαβιέπεη κηα 

ζθφπηκε ππνβάζκηζε θαη παξαγθσληζκφ πξνο ζηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ «απφ ηηο δπλάκεηο ηεο 

αληηθαηαζθνπίαο».   Δμεηάδνληαο ηελ παξαδεηγκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ θαη ηηο ρξνληθέο δνκέο 

ζηε ζέζε ηεο ιέμεο «αληηθαηαζθνπία» κπνξνχκε θαηεπζπλφκελνη ζπλππνδεισηηθά λα 

ηνπνζεηήζνπκε ηε θξάζε «νη δπλάκεηο ησλ θαηεζηεκέλσλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ» νη νπνίεο αληηθαηαζθνπεχνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ινγνηερλίαο γηα λα κπνξνχλ 

απξφζθνπηα λα ιεειαηνχλ ηα πιηθά αγαζά ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηηο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ. Δίλαη 

γλσζηφ φηη πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο ηέρλεο ε ινγνηερλία έρεη ηε δχλακε λα κπνιηάδεη κε 

ακθηζβήηεζε, κε  πξνβιεκαηηζκφ, λα ελζηαιάδεη αμίεο, λα αθππλίδεη ζπλεηδήζεηο. κηιεχεη πςειφ 

ήζνο ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζθεπηφκελνπ, θαιιηεξγεκέλνπ  θαη  επαηζζεηνπνηεκέλνπ 

ζηα θνηλά πνιίηε. Απηφ ην είδνο πνιηηψλ απνηειεί απεηιή γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο θαζεζηεθπίαο 

ηάμεο θαη είλαη πνιιά ηα παξαδείγκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν αλζξψπσλ ηνπ πλεχκαηνο, νη νπνίνη 

εμνξίζηεθαλ απφ αληηδεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα ησλ ρσξψλ ηνπο. Δηδηθά ζηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο 

ρψξαο καο είλαη πξφζθαηα θαη ζχγρξνλα κε ηα ρξφληα ηεο σξηκφηεηαο ηνπ πνηεηή. Οη πξνεθηάζεηο 

απηήο ηεο αιήζεηαο απιψλνληαη ζήκεξα ζηε γεληθφηεξε ππνβάζκηζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ιφγνπ, εηδηθά 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηα ΜΜΔ γηα ηνπο ίδηνπο επλφεηνπο ιφγνπο. Ζ έθβαζε απηή κεηαγξάθεηαη 

ζηελ αθφινπζε ζπλάξηεζε:  

Μνπζηθή-Εσγξαθηθή: Σαμίαξρνη,    Λνγνηερλία : ινραγφο 

δφιηα ππνζηήξημε/δφιηα ππνλφκεπζε=θαηψηεξν αμίσκα/αλψηεξν αμίσκα / 

Λνγνηερλία/Μνπζηθή Εσγξαθηθή= Σαμίαξρνο/Λνραγνί 

      ην δεχηεξν ν πνηεηήο κε χθνο εηξσληθφ θαπηεξηάδεη ην ξφιν πνπ ζπλήζσο παίδνπλ νη 

ζπγγελείο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. ηελ θνζκνινγία ηνπ Διχηε ε έλλνηα ηεο νπζηαζηηθήο 

ζπγγέλεηαο πξαγκαηψλεηαη κε φξνπο πνπ ζπλδένληαη κε εθείλα ηα πνιηηηζκηθά θαη θπζηθά ζηνηρεία 

πνπ ζπλέρνπλ ηνπο αλζξψπνπο κηαο θνηλσλίαο , ρψξαο φπσο ν γελέζιηνο ηφπνο, ηα θνηλά βηψκαηα, ε 

γιψζζα, νη θνηλέο πλεπκαηηθέο θαη εζηθέο αμίεο νη νπνίεο πθαίλνπλ κηα νξηζκέλε εζσηεξηθή 

πνηφηεηα θαη γελλνχλ αηζζήκαηα νκνςπρίαο, νκνθξνζχλεο θαη δηάζεζε αιιειεγγχεο θαη 

ζπλεξγαζίαο. Οη δεζκνί απηνί είλαη ηζρπξφηεξνη απφ ηνπο δεζκνχο εμ αίκαηνο νη νπνίνη δελ 

εμαζθαιίδνπλ απαξαίηεηα βαζχηεξν εζσηεξηθφ δέζηκν ζε πεξηζζφηεξα επίπεδα. 

     Σν ηξίην απφθζεγκα αζθεί έκκεζε θξηηηθή ζην ρξηζηηαληθφ έζηκν ηεο νξζφδνμεο ζξεζθείαο πεξί 

λεζηείαο ε νπνία ζεσξείηαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ θάζαξζε θαη ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο. Ο 

ιφγνο εδψ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αληίζεζεο θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη αληηθαηηθέο θπξίσο 
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εθθξάζεηο πνπ παξέρνπλ νκφινγεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο θφξκεο πξνο ηηο ζεκαζηαθέο 

αληηθάζεηο. Ζ πξφηαμε ηνπ ξήκαηνο ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο ζε νξηζηηθή θαηαδειψλεη ηε ζηέξεε 

ζέζε ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Σαπηφρξνλα απνηειεί ην πξψην ζθέινο ηεο αληίζεζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζην «ηξέθνκαη» θαη ην επφκελν ξήκα «λεζηεχνπλ». Ξεθάζαξε ερεξή 

αληίζεζε φρη κφλν ζε επίπεδν ζεκαζηνινγηθφ αιιά θαη γξακκαηηθφ θαζψο ηα ξήκαηα βξίζθνληαη 

ζην πξψην εληθφ θαη ην ηξίην πιεζπληηθφ. Αλάκεζα ηνπο εζσθιείνληαη νη θαίξηεο έλλνηεο κέζσ δπν 

αλησλπκηψλ κηα νξηζηηθή γηα λα δεισζεί ην πνηεηηθφ αίηην ζε ζρέζε κε ην πξψην ξήκα ή ην 

αληηθείκελν ηνπ δεχηεξνπ θαη κηα αφξηζηε αλησλπκία  «νη άιινη»,  γηα λα δεισζεί ππνηηκεηηθά θαη 

ειαθξψο εηξσληθά ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν ηνπ δεχηεξνπ ξήκαηνο «απ‘ απηά πνπ νη άιινη 

λεζηεχνπλ.» Ζ θχξηα ζεκαζηαθή δηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη είλαη ε αληηθαηηθή ζρέζε ηεο 

ρξηζηηαληθήο ηδενινγίαο κε ηελ ηδενινγία ηνπ κπζηθνχ ζχκπαληνο ηνπ πνηεηή. ηελ ειηνθεληξηθή 

πνηεηηθή κπζνινγία ηνπ Διχηε νη αζζήζεηο ζηελ απψηαηε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ηεξέο δελ 

ζπληζηνχλ ακαξηία, αιιά ην κέζν γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αγηνζχλεο,  ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηεο 

νξζνδνμίαο. 

     Ζ αληηζπκβαηηθφηεηά ηνπ θαη ε ηδηαίηεξε επαηζζεζία ηνπ πξνο ηε δηθαηνζχλε ηνπ ππνβάιινπλ 

ηελ αλάγθε λα ζηειηηεχζεη  θνηλσληθά θαηλφκελα, πνπ θέξνπλ ηε θζνξά. 

1. Οη πεληαξνδεθάξεο ηεο αηηκίαο πνπ κήηε ηηο παίξλεηο είδεζε / απνηεινχλ εληνχηνηο, φπσο ην 

αληίζηξνθν ελφο εξάλνπ, ηελ απψιεηα ηνπ 

κηζνχ θεθαιαίνπ ζνπ. 

 

2. Άδηθν θη αλεπίηξεπην είλαη νη Σαμίαξρνη ηεο Μνπζηθήο ή ηεο / Εσγξαθηθήο λα πεξλνχλ ηα ζχλνξα 

κε ηνλ ίδην βαζκφ, θαη νη / πνηεηέο ππνβηβαζκέλνη ζην βαζκφ ηνπ ινρία. Δθηφο θη αλ ε ηέρλε ηνπ 

ιφγνπ ζθνπίκσο θξχπηεηαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αληηθαηαζθνπίαο. 

3. Δίλαη ηφζν ζρεηηθά ηα κεγέζε, πνπ απηνθαηαξγνχληαη. Έλα ηθαλφ κπξκήγθη βαξχλεη -ζε απφιπην 

αμία- πεξηζζφηεξν απφ έλαλ κέηξην πξσζππνπξγφ. 

 

4. Δμαπνζξεζθεπκέλνο ν ρψξνο φπνπ αθεξαηψλεηαη ε ηειεηφηεηα, ζα κπνξνχζε λα νλνκαζζεί 

Παξάδεηζνο. Με ηελ ίδηα έλλνηα πνπ ε κεηαμχ ηηκνληέξε θαη Ηθηίλνπ αθξηβήο ζηηγκή ζα κπνξνχζε λα 

νλνκαζζεί δηθαηνζχλε. 

  

5. Δάλ ππνζέζνπκε γηα κηα ζηηγκή φηη φια ηα επγελή κέηαιια θαη νη πνιχηηκνη ιίζνη κεηαβιεζνχλ ζε 

απιφ κφιπβδν, πνχ θαη ζε πνηα βάζε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθδνζε ραξηνλνκίζκαηνο; 
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ηηο εζηθέο αμίεο ή κήπσο ζηα εηιηθξηλή αηζζήκαηα; Ση ζα κπνξνχζεο λα πξνκεζεπηείο κε δχν θηιά 

Heidegger; Με ιίγε θαινζχλε πφζα θεξάζηα; ην ζέκα ηεο αληηπαξνρήο δελ επηχρεζε ε 

αλζξσπφηεηα. 

6. Μηα εμίζσζε απφ θνινθχζηα πνπ βξάδνπλ ρσξίο θαλέλαλ πξννξηζκφ είλαη ε δσή. Ακέηε λα 

κεηξεζείηε, αρζνθφξνη ηνπ νλφκαηφο ζαο. 

 

7. Μελ αθνχηε ηνλ Armstrong. Ζ κπξσδηά ηνπ θεγγαξηνχ ζα πξέπεη λα είλαη θάηη αλάκεζα παιαηφ 

θηιί θαη αηζέξην έιαην θππαξηζζψλσλ. 

  

8. Κη έλα άζηξν πνπ ζνπ θξχβεηαη, κελ ηχρεη θη είζαη ν ηδηνθηήηεο  ηνπ. 

     Με θχξην εθθξαζηηθφ κέζν ην κεηαθνξηθφ ιφγν θαηαδεηθλχεη ηα κειαλά ζεκεία, ηα ηξσηά ηνπ 

ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ ή ηεο αλζξψπηλεο θχζεο εθείλα πνπ εκπνδίδνπλ λα γίλεη ην ζαχκα. 

Αλαιχνληαο ην πξψην απφθζεγκα βιέπνπκε φηη αλαπηχζζεηαη ζε κία θχξηα πξφηαζε κέζα ζηελ 

νπνία εζσθιείεηαη κία δεπηεξεχνπζα αλαθνξηθή πξνζδηνξηζηηθή θαη κία δεπηεξεχνπζα 

παξαβνιηθή. Ζ θχξηα αξρίδεη κε ην νπζηαζηηθφ  «πεληαξνδεθάξεο» ην νπνίν έρεη κία αμηνινγηθή 

ρξνηά πεξηθξνλεηηθή (αξλεηηθή ζεκαζηνδφηεζε) ε νπνία εληείλεηαη απφ ηνλ εηεξφπησην 

πξνζδηνξηζκφ πνπ αθνινπζεί  «ηεο αηηκίαο», ιέμε κε αξλεηηθφ πεξηερφκελν ζε επίπεδν 

θαηαδήισζεο. Σν ξήκα ηεο, ακέζσο κεηά ηελ αλαθνξηθή,  «απνηεινχλ»  είλαη εθθψλεκα 

πεξηγξαθηθφ ηεο ηάμεο ηνπ «είλαη» θαη ζπλδέεη ην ππνθείκελν κε ην θαηεγνξνχκελν «απψιεηα», 

«ηνπ κηζνχ θεθαιαίνπ ζνπ». χκθσλα κε ηε ζπκβαηηθή ινγηθή ηνπ ζπκθέξνληνο, πξνθαιεί απνξία 

απηή ε ηζνδπλακία αθφκα θη αλ ην πνζφ «πεληαξνδεθάξεο»  ππνλνείηαη φηη είλαη κηθξφ. 

Γεκηνπξγείηαη κία αληίζεζε ε νπνία φκσο εμαιείθεηαη αλ ιάβνπκε ππφςε ηε ιέμε  «αηηκία»  θαη ηε 

κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο ιέμεο «θεθάιαην». Βνεζεηηθά πξνο ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ λνήκαηνο 

ιεηηνπξγεί ε παξαβνιηθή πξφηαζε ε αλαθνξηθή θαη ην εκθαηηθφ  «εληνχηνηο». Σν  «θεθάιαην» εδψ 

δελ έρεη ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ νηθνλνκηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ αιιά ην θεθάιαην ηεο 

εζηθήο θαη ηνπ αλζξσπηζκνχ πνπ θέξεη θάζε αθέξαηε πξνζσπηθφηεηα. Έηζη  νη  «πεληαξνδεθάξεο», 

δειαδή ηα θέξδε, φζα θη αλ είλαη απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνέξρνληαη απφ «άηηκεο» άδηθεο πξάμεηο 

ακαπξψλνπλ ην εζηθφ θεθάιαην ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ηηο πξαγκαηνπνηεί. Καη απηφ ρσξίο λα ην 

ζπλεηδεηνπνηεί κάιινλ γηαηί ε εμαρξεησκέλε ζπλείδεζε έρεη απσιέζεη ηελ επαθή κε ηελ πγηή 

πιεπξά ηνπ εαπηνχ ηεο θαη ησλ πξαγκάησλ. Εεη ρξεζηκνζεξηθά σο αλδξάπνδν ηεο χιεο. Σν 

αλάπνδν ηζρχεη ζηνλ έξαλν φπνπ ε πξνζθνξά κεηαξζηψλεη εζηθά ηνλ άλζξσπν αθνχ φπσο έρεη 

δήισζεη αιινχ ν πνηεηήο «Δίκαη ηνπ νιίγνπ θαη ηνπ αθξηβνχο» θαη  «Ζ κία πεληάξα ζε θάλεη 
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πινχζην, νη πνιιέο πνηέ»  (Ο θήπνο κε ηηο απηαπάηεο», 1995 16-17). πζρεηίδνληαο ηε ζεκαληηθή 

απηή κε ηελ ζχγρξνλε ππεξθαηαλαισηηθή θνηλσλία θαίλεηαη ν αμηαθφο θψδηθαο πνπ αληηπξνηείλεη 

ν πνηεηήο. Δίλαη ε αξρή ηεο απηάξθεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ε νπνία είλαη πεγή εζσηεξηθήο 

νινθιήξσζεο θαη επδαηκνλίαο θαη κία αξρή πνπ απνηππψλεηαη ζηελ θπζηνγλσκία ηνπ ειιεληθνχ 

θπζηθνχ ρψξνπ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο πνπ πξνθξίλεη ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο απφ ηελ 

αξραηφηεηα. Απηή αληηηάζζεηαη ζηηο ζθνπηκφηεηεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο άκεηξεο ζπζζψξεπζεο 

θέξδνπο θαη ηεο βνπιεκηθήο αδεθαγίαο ε νπνία θνιαθεχεη θαηψηεξα έλζηηθηα, νδεγεί ηνλ άλζξσπν 

ζηε κνλνιηζηθφηεηα θαη ηελ εζηθή αιινηξίσζε, θαη ηαπηφρξνλα ζηεξίδεη ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ 

ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Ζ δηαβξσηηθή δχλακε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ζπκθεξφλησλ  έρεη ηε βάζε ηεο ζην πάζνο ηνπ ππέξκεηξνπ εγσηζκνχ θαη 

ζ‘ έλα παζνινγηθά ππεξηξνθηθφ θαη αθφξεζην «επηζπκεηηθφλ»  ην νπνίν κέζα ζηνπο αηψλεο ηεο 

αλζξψπηλεο ηζηνξίαο έρεη γίλεη αηηία  πνιέκσλ θαη θαηαζηξνθήο θάζε σξαίνπ θαη πνιχηηκνπ. Σελ 

ηδέα απηή απνδίδεη πεξηεθηηθά θαη εκθαηηθά ην απφθζεγκα  « Καη δηακάληη ζηα δχν θηάλεη λα θφςεη 

έλα καραίξη, αξθεί λα ‘λαη απφ ζπκθέξνλ»(1998:37)  

     Δθείλν ην ζηνηρείν πνπ έρεη  εγθπζησζεί απμεηηθά ζηνλ αλζξψπηλν εζψθνζκν είλαη ε απιεζηία 

θαη ν αηνκηθηζκφο ηα νπνία έρνπλ θέξεη ηνλ άλζξσπν ζε δηάζηαζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ δξάζε ηνπ είλαη αηνκνθεληξηθή απνγπκλσκέλε απφ ζπιινγηθή ζπλείδεζε, 

ζπιινγηθφ πλεχκα θαη ηε ζπλαίζζεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο έλαληη ηνπ 

αηνκηθνχ γηα κία πξννπηηθή νπζηαζηηθήο θαη θαζνιηθήο πξνφδνπ. Αθπξψλεηαη έηζη ε ηδηφηεηα ηνπ 

ελεξγνχ πνιίηε σο ηζηνξηθφ ππνθείκελν  θαη θαιιηεξγείηαη  ε ηδηφηεηα ηνπ ππεθφνπ,  πνπ δεη θαη'  

εληνιήλ. Ζ παζνινγία απηή είλαη γελεζηνπξγφο ζπλζήθε ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο 

ε νπνία απνγνεηεχεη αιιά θαη εμνξγίδεη ηνλ πνηεηή. 

     ην απφθζεγκα 5 θαπηεξηάδεηαη ν νηθνλνκηθφο ζεζκφο ηνπ ρξήκαηνο ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

θαη ε αδπλακία ηζνηηκίαο αληαιιαρηηθνχ εκπνξίνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ αληί γηα ρξήκαηα 

αληαιιάζζακε εζηθέο αμίεο, ή πλεπκαηηθά αγαζά κε πιηθά πξντφληα. Ζ ηειεπηαία πξφηαζε κε ηελ 

πνιπζεκία ηεο ζίγεη ην κεγάιν δήηεκα ηεο «αληηπαξνρήο»  πνπ ζην Διιεληθφ αζηηθφ ηνπίν ζηα 

κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα επέθεξε ηελ ηζνπέδσζε ηεο αζηηθήο αηζζεηηθήο ζην φλνκα ηνπ 

εξγνιαβηθνχ θαη φρη κφλν θέξδνπο, ελέηεηλε ηε καδνπνίεζε θαη ηνλ άμελν ραξαθηήξα ησλ 

κεγαινππφιεσλ κε ηελ αλνρή αλ φρη ηελ ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο. 

     Γη' απηφ ην απφθζεγκα 3  εμαπνιχεη αξλεηηθή θξηηηθή θαη αμηνιφγεζε ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ εθάζηνηε «πξσζππνπξγφ». Έηζη έλαο κέηξηνο πξσζππνπξγφο 

ζπγθξηλφκελνο κ' έλα κπξκήγθη, πνπ έρεη απφ ηε θχζε ηνπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εξγαηηθφηεηα 
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θαη ηελ νξγαλσηηθφηεηα, απνδεηθλχεηαη θαηψηεξνο, άξα αλάμηνο θαη επηθίλδπλνο γηα ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Τπνηάζζεηαη ζε ζθνπηκφηεηεο γηα λα εμππεξεηεί πνιηηηθά ηδηνηειή ζπκθέξνληα. Καηά 

απηφ ην ζθεπηηθφ γίλεηαη ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο «θξχπηεηαη» ζην απφθζεγκα 2. Ο κέηξηνο 

πνιηηηθφο ζπληεξεί ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ζέηνληαο ζε εθαξκνγή φινπο ηνπο γλσζηνχο 

κεραληζκνχο φπσο ην ιατθηζκφ θαη ηε ινγνθξηζία. Θχκα ηέηνησλ θνληφθζαικσλ κίδεξσλ θαη εζηθά 

αλάιγεησλ πνιηηηθψλ έρεη πέζεη θαη ε ινγνηερλία "νη πνηεηέο ππνβηβαζκέλνη ζην βαζκφ ηνπ 

ινρία", ζε αληίζεζε κε ηνπο θαιιηηέρλεο άιισλ ηερλψλ ηεο δσγξαθηθήο ή ηεο κνπζηθήο νη νπνίνη 

έρνπλ πξναρζεί ζε «ηαμίαξρνπο» θεξδίδνληαο αίγιε δφμα θαη παξφκνηα πξνλφκηα ρσξίο λα ην 

αμίδνπλ. Σα νιηγαξρηθνχ ηχπνπ πνιηηεχκαηα θνβνχληαη ηε ινγνηερλία γηαηί ν ιφγνο έρεη ην 

πιενλέθηεκα θαη ηελ ππεξνρή πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλεη ηα ζέκαηα ηεο, λα 

αλαιχεη, λα γελλά ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ ακθηζβήηεζε, ηελ πγηή θξηηηθή, λα ελζηαιάδεη 

εζηθέο αμίεο, λα θαιιηεξγεί αηνκηθή θαη εζληθή ζπλείδεζε, λα ζπγθηλεί θαη λα δεκηνπξγεί φλεηξα. 

Απηή ε κεξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηερλψλ είλαη «άδηθε θαη αλεπίηξεπηε». Ο πνηεηήο 

αηζζάλεηαη απηή ηελ πηθξία ηελ εθθξάδεη, θαη ζην απφθζεγκα 6 ηνπο απνδίδεη ηνλ ππνηηκεηηθφ 

ραξαθηεξηζκφ «αρζνθφξνη ηνπ νλφκαηφο ζαο»  ν νπνίνο ηζρχεη θαη γηα θάζε άιινλ πνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη παξφκνηα. ην απφθζεγκα 6 δίλεηαη έλαο νξηζκφο ηεο δσήο. «Μία εμίζσζε απφ 

θνινθχζηα [πνπ βξάδνπλ] ρσξίο θαλέλα πξννξηζκφ είλαη ε δσή.» Δίλαη κία θχξηα πξφηαζε κε 

πεξηγξαθηθφ εθθψλεκα καδί κε κία αλαθνξηθή πξνζδηνξηζηηθή. Σν ζεκαηλφκελν απνδίδεηαη κε 

απνθαηηθφ χθνο ζηέξεν πνπ δελ αθήλεη πεξηζψξηα ακθηβνιίαο, ελψ ε ιέμε «εμίζσζε»  παξαπέκπεη 

ζε δηαηχπσζε καζεκαηηθψλ αμησκαηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηελ εγθπξφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο 

επνπηείαο δίλνληαο θχξνο θαη πεηζηηθφηεηα ζηνλ νξηζκφ. Βέβαηα ην επηζηεκνληθφ χθνο έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηε ιέμε «θνινθχζηα», πνπ ζηελ εκπεηξηθή θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζπλδένληαη κε ηελ 

έλλνηα ηνπ αζήκαληνπ θαη κηθξνχ, εηδηθά φηαλ είλαη βξαζηά, γηαηί ηφηε, σο έδεζκα, δελ έρνπλ 

ζρεδφλ θαλέλα γεπζηηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ θξάζε «ρσξίο θαλέλα πξννξηζκφ» ππνδειψλεη ηελ 

απνπζία γξακκηθήο εμέιημεο θαη ζηνρνζεζίαο ζηε δσή σο θνζκηθφ θαη θπζηθφ θαηλφκελν. Ζ 

κεηαθνξά θαη ν παξαιιειηζκφο ηεο δσήο κε θνινθχζηα δελ απνδίδεη ζηε δσή αξλεηηθή 

αμηνιφγεζε. Σα θνινθχζηα αλάγνληαη ζε αμία πνιχ ζεκαληηθή φζν ε δσή θαζψο σο ζηνηρείν 

θπζηθφ εκπεξηέρεη ην κεγαιείν ηεο θχζεο, πνπ φπσο δείμακε είλαη ν ρψξνο ηνπ θάιινπο θαη ηνπ 

αγαζνχ, ν ρψξνο πνπ ζπληειείηαη ην ζαχκα ηεο δσήο θαη φπνπ ηα κηθξά θαη ηαπεηλά αμηνινγνχληαη 

σο ζπνπδαία θαη αλαγθαία «Κη φκσο πνπζελά δε βξίζθσ αηζζεηνπνηεκέλε, κε ηφζε ελάξγεηα ηελ 

έλλνηα ηεο αζσφηεηαο φζν ζηα κπξηζηηθά ρφξηα»( Δλ Λεπθψ, 1993:374) Ζ ππεξβαηηθή δηάζηαζε 

ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ απνθαιχπηεη αφξαηεο δπλάκεηο θαη αμίεο θαη δείρλεη πσο ε νκνξθηά ηεο δσήο 
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βξίζθεηαη ζηελ απιφηεηά ηεο, φηαλ βηψλεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζσφηεηαο, ηεο ιηηφηεηαο, 

ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αιήζεηαο πνπ ηεο δίλεη ε θχζε καθξηά απφ αξηζκεηηθνχο ηζνινγηζκνχο θαη 

ρξεζηηθνχο ππνινγηζκνχο. Ζ δσή, απαιιαγκέλε απφ ην ιίπνο ηνπ ηππηθνχ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ, επηηξέπεη ηε ζέαζε ηνπ εαπηνχ καο ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο θαη κηα άιινπ 

ηχπνπ, φρη γξακκηθή, αιιεινπρία ησλ θάζεσλ ηεο δσήο κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνβάιιεη αλάγιπθα ε 

νλεηξηθή ηεο θχζε ζε κηα αηειείσηε ψξα «βξαζκνχ» θαη ππξεηνχ. 

     ζνη δελ αθήλνληαη λα ηελ ζπιιάβνπλ έηζη ηε δσή ηνπο αιιά κεηξνχλ ζπλερψο ηα πνζά ησλ 

θεξδψλ θαη ην χςνο ηεο θνηλσληθήο ηνπο θαηαμίσζεο, δελ είλαη παξά  αρζνθφξνη ηνπ νλφκαηνο πνπ 

παζρίδνπλ λα θηηάμνπλ ζπζηάδνληαο ηε δσή ηνπο. 

     Οη ζπλππνδειψζεηο ησλ απνθζεγκάησλ 1, 2, 3 παξάγνπλ κηα ζπληζηακέλε πνπ θαηαθάζθεη ηελ 

χπαξμε ηεο αδηθίαο σο πξφζεζεο θαη σο πξαγκαηηθφηεηαο απφ κεκνλσκέλα άηνκα έσο θαη ηελ ίδηα 

ηελ πνιηηεία ε νπνία ηελ πξνθαιεί κε κπζηηθνχο κεραληζκνχο ηελ γελλά θαη ηελ ππνζάιπεη. Ζ 

απνγνεηεπηηθή  φζν θαη ξεηή δηαπίζησζε φηη «πεξηζζεχεη ην άδηθν»
63

  πιεζσξηθά δηαηππψλεηαη 

θαη ζε άιια έξγα ηνπ  Σν Φσηφδεληξν (1971), Σν Άμηφλ Δζηη (1959). ην  εκαηνιφγηνλ (1977) 

ππάξρεη ε αμησκαηηθή ξήζε «πνπ αθνχο ηάμε αλζξψπηλν θξέαο κπξίδεη»  πνπ ππνδειψλεη ην 

αζπκβίβαζην αλάκεζα ζηελ ηάμε (λνκηκφηεηα-άδηθε) θαη ηνλ άλζξσπν. Αλαδχεηαη ινηπφλ αβίαζηα 

ε αλάγθε λα βξεζεί θαη λα εθαξκνζηεί ε δηθαηνζχλε. κσο πνχ βξίζθεηαη θαη πνηνο είλαη 

θαηάιιεινο λα ηελ ππνδείμεη; ηνλ Διχηε ε δηθαηνζχλε ζπλδέεηαη κε ηνλ Ήιην, ην θσο θαη ηε 

θχζε «πηζηεχσ ζηελ επαλαζηξνθή ηεο Γηθαηνζχλεο πνπ ηελ ηαπηίδσ κε ην θσο, επάλσ ζ‘ απηφλ 

ηνλ θφζκν» (Αλνηρηά Υαξηηά, 1987:206). Απφ ηα πξψηα ηνπ έξγα κηιάεη γηα ηε «δηθαηνζχλε ηνπ 

ήιηνπ», «ηε δίθαηε ηνπ ήιηνπ ππφζηαζε». Σν θσο κε ηε δηαθάλεηα πνπ αλαδεηθλχεη ηελ ηεξή πιεπξά 

ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ αλζξψπσλ θαη ε θχζε πνπ είλαη πεγή εζηθψλ αμηψλ. Ο ειίαλζνο 

(ήιηνο+άλζνο) «Μφλνο απ‘ φμσ απφκεηλε ν ειίαλζνο» δπν θαίξηεο ιέμεηο καδί, ιέμεηο ζεκαζίεο, 

ζχκβνια αηζζεηηθήο αμίαο θαη εζηθήο αξεηήο. ην Μηθξφ Ναπηίιν  (1985) ιέεη ελφο ηαπεηλνχ 

                                                             
63    ην  Μηθξφ Ναπηίιν (1985:111)  ππάξρεη κηα επαλεξρφκελε  ελφηεηα κε ηνλ ηίηιν «Πξνβνιέαο» (α΄, β΄, γ΄, δ΄)  

κέζσ ηνπ νπνίνπ ν αθεγεηήο παξνπζηάδεη  ζθελέο απφ ηε δηαρξνληθή πνξεία ηεο ειιεληθήο ηζηξίαο ζηηο νπνίεο  θνηλφ 

ζεκαηηθφ  ζηνηρείν  είλαη ε θαηάρξεζε  εμνπζίαο  θαη ε επίζεκε παξαβίαζε ηεο δηθαηνζχλεο απφ ην ίδην ην θξάηνο πνπ 

απνδίδεηαη κε ηε ζπλάξηεζε εμνπζία=απζαηξεζία         λφκηκν=άδηθν 

 «Πξνβνιέαο» β΄, ζθελή  Πέκπηε: «ην θησρφ ηνπ ζηξψκα ηεο θπιαθήο, ν σθξάηεο, κεηά ηελ 

θαηαδίθε ηνπ ζε ζάλαην, πίλεη ην θψλεην ήξεκνο θαη μεςπράεη.» 

 «Πξνβνιέαο» β΄, ζθελή δεχηεξε:  «Μ ηα εηδηθή επηηξνπή πνπ επέρεη ζέζε  ηξαηνδηθείνπ 

θαηαδηθάδεη ην Γεψξγην Καξατζθάθε σο «επίβνπινλ θαη πξνδφηελ  ηεο παηξίδνο. 
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Παξαδείζνπ, πνπ είλαη ν αιεζηλφο καο εαπηφο, ην δίθην καο, ε ειεπζεξία καο, ν δεχηεξνο θαη 

πξαγκαηηθφο εζηθφο καο ήιηνο. Με ηε βνήζεηα ηεο θσηνηαμίαο ηνπ ειηαθνχ θσηφο κπνξνχκε λα 

βξνχκε ηελ άλσ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο εζηθήο θαη ηεο δηθαηνζχλεο θάησ απφ ηηο 

ζηξψζεηο ζπκβαηηθφηεηαο πνπ έξημε πάλσ ε ηζηνξία κέζα ζηνπο αηψλεο. Μφληκνο ζηφρνο ηνπ 

πνηεηή είλαη λα απνθαιχςεη ζηνλ άλζξσπν απηή ηελ άγλσζηε θαη αλψηεξε φςε ησλ πξαγκάησλ, λα 

αθππλίζεη ηηο αλελεξγείο δπλάκεηο ηεο ζθέςεο θαη ηεο ςπρήο ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ζπιιάβεη θαη 

λα θαζειψζεη ην δίθαην ζε κηα αθξηβή θαη ηζφβηα ζηηγκή θάησ απφ ηελ  εζηθνπνηεηηθή δχλακε ηνπ  

απφιπηνπ  θσηφο.. Απηφ κπνξεί λα θέξεη ηνλ άλζξσπν ζε κηα αθξηβή ηζνξξνπία κε ηνλ θφζκν θη 

εθεί κέζα ζηε καθαξηφηεηα πνπ εθπέκπεη ε θχζε κπνξεί λα αθνπιίζεη ηελ ςπρή ηνπ απφ ηα 

ζθνηεηλά πάζε γηα λα ιάκςεη κέζα ηνπ ην δίθαην, «..Με ηελ ίδηα έλλνηα πνπ ε κεηαμχ ηηκνληέξε θαη 

Ηθηίλνπ αθξηβήο ζηηγκή ζα κπνξνχζε λα νλνκαζζεί δηθαηνζχλε» (Δθ ηνπ πιεζίνλ, ζει. 20). ην  Δλ 

Λεπθψ (2006:463) ππεξζεκαηίδεη, «Μηα κέξα ε δηθαηνζχλε  ζ‘ απνθιεζεί «αθξηβήο ζηηγκή», θαηά 

ην ππφδεηγκα ησλ κεγάισλ αξρηηεθηφλσλ θαη  λαπηηινκέλσλ, πνπ έδσζαλ ην παξάδεηγκα· φπσο ν 

Ηθηίλνο, ή ν Αλζέκηνο θαη ν Ηζίδσξνο, ή ν Κνζκάο ν πεηζηψηεο. Σν δίθαην ζα απνλέκεηαη ηα 

κεζάλπρηα, θαηά ην ππφδεηγκα ηεο Αηιαληίδαο ζ‘ έλα χπαηζξν βαζπθχαλν πνπ κπξίδεη ζπκάξη.».  

ια ηα ζπνπδαία ν άλζξσπνο ηα ζπιιακβάλεη ζε ζπνπδαίεο, θξίζηκεο ζηηγκέο, ζε αθξηβείο ζηηγκέο, 

φπνπ επηηπγράλεηαη ε ηέιεηα ηζνξξνπία θαη νη απνζηάζεηο κε ηε κνξθή αθηίλσλ θαη θέληξν ην ίδην 

πξνο φια ηα ζεκεία ηνπ θφζκνπ είλαη ίζεο, φπνπ νη αδπλακίεο, ε θαθία, ε δήιεηα, ν εγσηζκφο, ε 

απιεζηία αθπξψλνληαη θη ν άλζξσπνο γίλεηαη δηάθαλνο φπσο ηνλ Ήιην. Σφηε εθεί κπνξεί λα 

ζπλαληήζεη ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ επηπρία «Σεο επηπρίαο ηζρχνπλ φια ηα θξαηνχκελα κείνλ/ Πνπ 

είλαη αδχλαηνλ λα ηα πξνζζαθαηξέζεηο» (Δθ ηνπ πιεζίνλ, 1998:38). Δθεί πνπ ε επηπρία δελ 

εμαξηάηαη απφ ηνπο αξηζκνχο γη απηφ δελ ρξεηάδνληαη αδηθίεο γηα λα ηνπο απμήζεη. 

     Ο πξφηππνο κεραληζκφο δίθαηεο νξγάλσζεο ηεο δσήο ππάξρεη κέζα ζηε θχζε φπσο ζ‘ έλα 

βεξίθνθν αθκήο  Αλ έθηαλε ν άλζξσπνο λα κεηαζηνηρεηψζεη ηελ νξζή δίθε ζε βεξίθνθν αθκήο ζ‘ 

αξθνχζε λα θαηέβεη κεξηθά ζθαινπάηηα ν ζάλαηνο. Σν βεξίθνθν αθκήο βξίζθεηαη ζηελ θαιχηεξε ηνπ 

ψξα, ψξα σξίκαλζεο πνπ νη δπλάκεηο ηεο θχζεο έρνπλ επελεξγήζεη πάλσ ηνπ γηα λα ην νδεγήζνπλ 

ζηελ γιπθχηεξε, σξαηφηεξε θαη ιακπξφηεξε ζηηγκή ηνπ. Σελ αλάινγε σξαηφηεξε ζηηγκή ηνπ κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία κηαο εζσηεξηθήο σξίκαλζεο, ρξεηάδεηαη λα πεηχρεη θη ν άλζξσπνο γηα λα 

βαζηιέςεη ζηελ ςπρή ηνπ ην θσο ηεο εζηθήο ηνπ ηειείσζεο. 

Ο πνηεηήο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ «κχζηε» ηεο ηέρλεο, ηεο δσήο αλαιακβάλεη ηνλ αγψλα ηεο 

αθχπληζεο ηνπ αλζξψπνπ, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην κεξίδην ηεο επζχλεο 

θαη ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρεη λα μαλαρηίζεη ηνλ θφζκν κε ηα ίδηα πιηθά αιιά κε δηαθνξεηηθή 
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ηερληθή. Υξεηάδεηαη έλαο ζνθφηεξνο ρεηξηζκφο ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ θαη  ησλ 

επηηεπγκάησλ ηεο επηζηήκεο πνπ εμειίζζεηαη ξαγδαία θαη πνπ θηλδπλεχεη, αλ δελ ηεζεί απζηεξά  

ζηελ ππεξεζία ησλ νπζηαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο αλζξσπφηεηαο, αλ δελ γίλεη ζχκκαρνο ζηε 

δηαδηθαζία δηαθαλνπνίεζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο, λα γίλεη ην κέζν φρη κφλν λα ράζνκε ηε 

θαληαζία θαη ηελ επαηζζεζία καο, φπσο δειψλεη ην απφθζεγκα 7,  (ην πνηεηηθφ ππνθείκελν 

εθθξάδεη κηα ζαθή επηθχιαμε ζηελ άκεηξε πξφνδν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ κέζα απφ ηε κεησλπκία 

πνπ ζρεκαηίδεη ην φλνκα ηνπ Άξκζηξνλγθ), αιιά θαη λα αξρίζεη ε θχζε λα θξχβεηαη λα 

απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ άλζξσπν απφ θφβν πξνο απηφλ. Κη έλα άζηξν πνπ ζνπ θξχβεηαη, κελ ηχρεη 

θη είζαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ. Ζ ππεξβνιή κε ηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε ξήζε ππνγξακκίδεη ην κέγεζνο 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο θχζεο απφ ηνλ άλζξσπν, ηελ άπιεζηε θαη θαηαιεζηεπηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ, ηελ ππνηαγή φινπ ηνπ θφζκνπ ζην αδεθάγν ρξεζηκνζεξηθφ πλεχκα ηνπ, ηελ ηζνπεδσηηθή 

κνλνκαλία ηδησηηθνπνίεζεο ησλ πάλησλ πνπ ηνλ έρεη θπξηεχζεη. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο δεη ζηε 

ζθαίξα ηνπ «ίδηνλ», ηδησηεχεη, ηδησηηθνπνηεί, ηδηντθαλνπνηείηαη λα βξίζθεη ηνλ ηδησηηθφ ηνπ ζεφ 

ζηνλ εαπηφ ηνπ, γη απηφ απέρεη πνιχ απφ ηελ άιιε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εδψ Παξαδείζνπ, θαη γη 

απηφ ζιίβεηαη ν πνηεηήο κε ην θφβν θαη ηελ δηαπίζησζε φηη «Θα πελζψ πάληα, κ‘ αθνχο; γηα ζέλα 

κφλνο ζηνλ Παξάδεηζν» (Μνλφγξακκα, 1976:9). Μφλνο, γηαηί νη άλζξσπνη απφ δηθέο ηνπο 

παξαιήςεηο θαη αδπλακίεο δελ ζα θαηαθέξνπλ, φπσο θαίλεηαη, ηελ επαλαζηαηηθή αλαζχζηαζε ηεο 

δσήο ηνπο γηα λα πεξάζνπλ θη απηνί ζηνλ «Απάλσ Κφζκν». Έρνληαο κεραλνπνηήζεη ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο, ηνλ ηξφπν ηνπ «αηζζάλεζζαη» ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη δσήο ψζηε λα δνπιεχεη 

νκνηφηξνπα κε ηελ ηξνπηθφηεηα ηνπ βηνκεραληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηειηθά λα 

απνδίδεη νηθνλνκηθά ηα κέγηζηα, απψιεζε ηα αιεζηλά ζπλαηζζήκαηα θαη ηε θαληαζία ηνπ. κσο 

είλαη αθξηβψο απηή ε απνπζία ηεο θαληαζίαο πνπ κεηαβάιιεη ηνλ άλζξσπν ζε «αλάπεξν ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο· θη αο παλ λα ιελ νη πξαρηηθνί άλζξσπνη πνπ απνρσξνχλ κηα κέξα απφ ηε δσή 

ρσξίο λα ηελ έρνπλ θαλ ςειιίζεη, δπν θνξέο αλαιθάβεηνη» (Διχηεο 1987: 9-10).  ην ζεκείν απηφ 

έξρεηαη ν πνηεηήο δηαηεξψληαο κηα δηαθνξεηηθή ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα λα αξζξψζεη κηα 

γιψζζα θαηλνχξγηα ζηε κνξθή  θαη ην πεξηερφκελν γηα λα κηιήζεη ζηελ ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ, 

αληηκεησπίδνληαο βέβαηα ηνλ θίλδπλν λα παξεμεγεζεί ή λα ππνηηκεζεί ε πξνζπάζεηα ηνπ , «Γελ 

θνηάο λ‘ αγγίμεηο κηαλ απφ ηηο αμίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα αηζζήκαηά ζνπ γηα θνηλσληθή  δηθαηνζχλε, 

θαη βξίζθεζαη λα «θάλεηο πνξεία»  κ‘ έλα ζπξθεηφ αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ δηθή ηνπο ζθέςε αιιά 

ηελ πεξηκέλνπλ απφ ηνλ θαζνδεγεηή ηνπο.» ( Δλ Λεπθψ, 1993:371) Ο  ιφγνο ηνπ φκσο είλαη αλάγθε 

λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά  «Ο αιεζηλφο πνηεηήο δελ θαηαδέρεηαη λα πεξηζζνινγεί, λα δσγξαθίδεη, λα 

μαλαζπκίδεη. Κάλεη νξαηφ ην αφξαην, αηζζεηφ ην λννχκελν, πξαγκαηηθφ ην κε πξαγκαηηθφ. ηε 
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ζέζε κηαο θησρήο ζεηξάο απφ ιέμεηο βάδεη κηα άιιε θαηάιιειε φρη πηα λα ζπκίδεη γλσζηά, κα λα 

εκπλεχζεη άγλσζηα νξάκαηα.» (Διχηεο 1978: 176). Σελ ηδέα απηή  δηαηππψλεη θαη πνηεηηθά ζην 

απφθζεγκα:  

 Οη θαθνί πνηεηέο ηξέθνληαη απφ ηα γεγνλφηα, νη κέηξηνη απφ ηα αηζζήκαηα, θαη νη θαινί απφ 

ηε κεηαηξνπή ηνπ ηίπνηα ζε θάηη. Σν εθ ηνπ κε φληνο νλ ινγαξηάδεη. 

 Δίλαη αλάγθε ν ιφγνο ηνπ πνηεηή λα ελψλεη ην Δγψ κε ην Δζχ ζ‘ έλα αξκνληθφ Δκείο, ζε 

έλα θνηλφ αγψλα γηα ηελ αλαηνιή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ελφο λένπ θφζκνπ πνπ αμίδνπκε φινη «Απφ 

κηα άιιε φκσο αηζζάλνκαη φηη ην απνιχησο αηνκηθφ κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ ηφηε κφλν ζα ην δσ λα 

επαιεζεχεηαη, φηαλ ην απνζηεξήζσ απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο πεξίπησζεο· φηαλ, κε άιια 

ιφγηα, ην θαηαζηήζσ θνηλφλ».(ΔλΛεπθψ1993:206). 

    Έλαο  άιινο κεγάινο θαη ζεκαληηθφο ζεκαζηνινγηθφο  ρψξνο πνπ απνδίδεηαη κε αληηζεηηθφ 

ηξφπν είλαη ην δίπνιν  ησλ ελλνηψλ  «θάιινο-αγαζφ». Ζ αληίιεςε πνπ ζπλδέεη ην θάιινο κε ην 

αγαζφ δειαδή ην σξαίν κε ην εζηθφ θαη απηά κε ηηο καγηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ήιηνπ δεκηνπξγνχ θαη 

δσνδφηε. Ζ δηαχγεηα πνπ δίλεη ην θσο, ε δηαθάλεηα, ε δηαπεξαηφηεηα ππνβάιινπλ ηελ αίζζεζε φηη 

πίζσ απφ ην νξαηφ μεδηπιψλνληαη άιιεο επηθάλεηεο ζην βάζνο. Ο πνηεηήο ζην  Δλ Λεπθψ (ζ. 23) 

γξάθεη «Σν Αηγαίν δελ έρεη νζφλε, δελ απέθηεζε πνηέ. Δίλαη απφ  χιε θαη πλεχκα (δελ έρεη  

ζεκαζία) νδεγεκέλα ζην νπζηψδεο. Σν παλ είλαη ε δηαχγεηα : ε δπλαηφηεηα λα βιέπεηο κέζα απφ ην 

πνιινζηφ επίπεδν κηαο θαη κφλεο πξαγκαηηθφηεηαο ην κνλνδηάζηαην θαη ζπλάκα πνιχθζνγγν 

ζεκείν ηεο ζεκαζηνινγίαο». Έηζη ην κεηαθπζηθφ παξνπζηάδεηαη σο θπζηθφ θαη ην ζαχκα 

ζπληειείηαη κπξνζηά ζηνλ άλζξσπν κε ηε κπζηεξηαθή δχλακε ηνπ ειηαθνχ θσηφο. Απηέο νη 

ζπλζήθεο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ παξνπζία ηνπ ζενχ («Θενθάλεηα» ζηνλ Κξεηηθφ ηνπ νισκνχ). 

 Αο  δνχκε απφ θνληά ην ελδεηθηηθφ απφθζεγκα:  

          Να ραξάδεζαη ζηε δσή ηφζν πξνζεθηηθά, πνπ λα κε καηψλεη πνηέ ε επιάβεηα.      (ζ.15) 

     Ζ πεξίνδνο απηή απνηειείηαη απφ κηα θχξηα πξφηαζε θαη κηα δεπηεξεχνπζα αλαθνξηθν-

ζπκπεξαζκαηηθή. Ζ πξψηε πξνηάζζεη ην ξήκα ζε πξνηξεπηηθή ππνηαθηηθή, «Να ραξάδεζαη», θαη 

αθνινπζνχλ ηξεηο επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί, έλαο εκπξφζεηνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ, «ζηε 

δσή», έλαο επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ, «ηφζν», θαη έλαο επηξξεκαηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπο ηξφπνπ, «πξνζεθηηθά». Ο ξπζκφο επηηπγράλεηαη απφ ηελ ελαιιαγή ησλ 

θζφγγσλ α, ε, ν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ.  Σν «ραξάδεζαη» είλαη ηεηξαζχιιαβν, νη κηθξέο 

ιέμεηο «ζηε δσή ηφζν», επίζεο δεκηνπξγνχλ  ηεηξαζπιιαβία, φπσο θαη ην επίξξεκα «πξνζεθηηθά» 

είλαη επίζεο ηεηξαζχιιαβν. Ζ επίκαρε ιέμε «δσή» θαη «πξνζεθηηθά» κπαίλνπλ ζην κέζνλ ηεο 
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πεξηφδνπ γηα λα δνζεί έκθαζε ζην λφεκα ηνπο. Γεκηνπξγείηαη  νκνηνηέιεπην ζηηο ιέμεηο «ζηε δσή-

κε καηψλεη». Ζ αλαθνξηθή πξφηαζε είλαη αξλεηηθή, ην ξήκα κπαίλεη ζηε κέζε, «κε καηψλεη», θαη 

ην ππνθείκελν, «ε επιάβεηα», κπαίλεη ζην ηέινο. Οη θαίξηεο ιέμεηο ιακβάλνπλ θαίξηεο ζέζεηο θαη 

είλαη ηεηξαζχιιαβεο. Σν επίξξεκα «πνηέ» ηνπνζεηείηαη δίπια ζηελ «επιάβεηα» γηα λα απνθιείζεη 

νπνηαδήπνηε απεηιή ελαληίνλ ηεο . 

       ην ζπληαγκαηηθφ επίπεδν θαη ζηηο δηαρξνληθέο δνκέο ηνπ θεηκέλνπ νξγαλψλνληαη νη θψδηθεο 

θαηαδήισζεο νη νπνίνη ζπλζέηνπλ ηηο δξψζεο δπλάκεηο ηνπ ειιεηπηηθνχ αθεγεκαηηθνχ κνληέινπ. 

Σν πξνθείκελν απφθζεγκα βέβαηα ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπ έθηαζεο δελ αλαπηχζζεη έλα ζχλζεην 

αθεγεκαηηθφ ζχζηεκα, σζηφζν έρεη έλα εληνιέα- ην πνηεηηθφ ππνθείκελν- κηα δξψζα δχλακε, ην 

ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο «ραξάδεζαη», ην «εζχ», ην νπνίν ιακβάλεη κηα εληνιή ηελ νπνία πξέπεη, 

φπσο ππνλνείηαη κε θάζε ηξφπν αθφκε θαη κέζα απφ δνθηκαζίεο, λα θέξεη ζε πέξαο γηα λα θεξδίζεη 

θάπνην πνιχηηκν αγαζφ. Σν επηηαθηηθφ χθνο ηεο ππνηαθηηθήο ζηελ αξρή ππνδειψλεη θαζαξά κηα 

έλλνηα αλαγθαηφηεηαο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπλεηξκηθφ ζχκεκα ηεο ιέμεο «ραξάδεζαη»  

εληείλεη ηελ έλλνηα ηεο δπζθνιίαο απηήο ηεο ζεκαηλφκελεο ελέξγεηαο. Σν «ραξάδεζαη» καο 

κεηαθέξεη ζηελ ηέρλε ηνπ ραξάθηε, ν νπνίνο πάλσ ζε ζθιεξά πνιχηηκα πιηθά φπσο κάξκαξν, 

ρξπζφ, αζήκη ραξάζζεη κε εμαηξεηηθή δεμηνηερλία θαη πξνζνρή δηάθνξεο κνξθέο ή ζρήκαηα γηα λα 

δεκηνπξγήζεη φκνξθα θνζκήκαηα, έξγα ηέρλεο, κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα, ηα νπνία έρνπλ κνλαδηθή 

αμία, γίλνληαη ζχκβνια ηνπ θάιινπο θαη θαηαθηνχλ κηα ζέζε ζηελ αησληφηεηα πξνζθέξνληαο 

αηζζεηηθή απφιαπζε θαη ςπρηθή αλάηαζε ζηνλ αλζξψπηλν εζψθνζκν. Ζ ζέζε ησλ επηξξεκαηηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ «ηφζν πξνζεθηηθά» ακέζσο κεηά ην ξήκα ππνγξακκίδεη απηή ηελ αλάγθε ηεο 

ηδηαίηεξεο ηερληθήο κε ηελ νπνία πξέπεη λα επηηειείηαη ε ράξαμε.  Σν πιηθφ ή ε επηθάλεηα πάλσ 

ζηελ νπνία ζα ζκηιεπηεί ε θαιιηηερλία είλαη ην αλεθηίκεην κέηαιιν ηεο δσήο, ε νπνία 

κεηαγξάθεηαη έηζη ζε κηα πνιχηηκε χιε θαηάιιειε γηα ηε δεκηνπξγία έξγσλ πςειήο ηέρλεο πνπ 

απαηηεί πξνζπάζεηα θαη πξνζνρή. Καιιηηέρλεο θαη άξα ππεχζπλνο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

θαιιηηερληθήο αμίαο ηνπ δεκηνπξγήκαηνο αλαθεξχζζεηαη ν θάζε άλζξσπνο ν νπνίνο νξίδεη ηα άιια  

«ζχλεξγα»  γηα ηελ πνξεία ηεο δηθήο ηνπ δσήο. 

     Ζ δεπηεξεχνπζα ζπκπεξαζκαηηθή πνπ αθνινπζεί έξρεηαη λα δψζεη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο 

ζπλεηδεηήο θαη θνπηψδνπο θξνληίδαο πνπ ζπλδέεηαη ζην αλαθνξηθφ θαηαδεισηηθφ  επίπεδν κε ηελ 

απνθπγή νπνηαζδήπνηε θαθνηερλίαο. Ο ζθνπφο είλαη λα απνθεπρζεί ε πξφθιεζε δπζαξκνληψλ, 

αθαιαίζζεησλ έξγσλ, ν ζθνπφο είλαη λα κελ πξνζβιεζεί ε Οκνξθηά, λα κε δηαηαξαρζνχλ ή λα 

ππνβαζκηζηνχλ ηα αηζζεηηθά καο θξηηήξηα, νη αηζζεηηθέο αμίεο. Ζ αμία ηνπ θάιινπο ζπλεηξκηθά 
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ζπλδέεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε πνπ παίξλεη ζηε δσή ε επιάβεηα έηζη κηα αμία αηζζεηηθή 

έξρεηαη ζε ζρέζε αλαινγίαο κε κηα αμία εζηθή: θάιινο-αγαζφ. Σν δεηνχκελν ζηε δσή είλαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ραξάζζεηαη» θαλείο ζηε δσή λα κε καηψλεη ηελ επιάβεηα. Ζ ζπληαθηηθή 

εθθνξά «λα κε καηψλεη» απφ άπνςε κνξθνινγηθή δηαθξίλεηαη γηα ηελ παξήρεζε ησλ έλξηλσλ 

ζπκθψλσλ λ θαη κ, ηα δχν λ ζηηο άθξεο εζσθιείνπλ ηα δχν κ δίλνληαο έκθαζε ζηελ απαγφξεπζε, 

ζηελ απνηξνπή θαη απνζηξνθή πξνο ην αίκα, πξνο ηελ ελδερφκελε πιεγή ηεο επιάβεηαο. Έηζη ε 

κνξθή ππεξεηεί ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν. Σν ζεκαηλφκελν απηήο ηεο ιέμεο  απιψλεηαη ζην πεδίν 

ησλ εζηθψλ αμηψλ, δειψλεη ην ζεβαζκφ πξνο θάζε θαηεχζπλζε, θάζε ζηνηρείν ηνπ πιηθνχ θαη 

πλεπκαηηθνχ θφζκνπ πνπ πεξηιακβάλεη ε δσή. Θα κπνξνχζε ε επιάβεηα σο πεξηεθηηθφο φξνο λα 

ζπκπεξηιάβεη ην ζχλνιν ησλ δηαρξνληθψλ εζηθψλ αμηψλ κε θπξίαξρεο ην ζεβαζκφ, ηε δηθαηνζχλε, 

ηελ ειεπζεξία, ηελ αγάπε, ηελ αμηνπξέπεηα. Απηέο γίλνληαη ηα πιηθά κε ηα νπνία, αλ δπκσζεί ε 

δσή, ζα θαηαζηεί έλα έξγν ηέρλεο αλεθηίκεην, άμην ζην χςνο ηνπ αλζξψπνπ. 

  ηέρλε=θάιινο=αγαζφ 

  δσή=ηέρλε + επιάβεηα 

 

    Ζ χπαξμε ηεο επιάβεηαο ζηελ ηέρλε θαη εηδηθά ζηε δσή ηελ θαζηζηά νπζηαζηηθή, πιήξε θαη 

επνκέλσο σξαία, ηέηνηα πνπ αμίδεη λα ηε δεη ν άλζξσπνο. Με άιια ιφγηα ε επιάβεηα είλαη ε 

κέγηζηε αμία, ην αγαζφ πνπ είλαη αλάγθε λα πξνζηεζεί, λα δηαθπιαρζεί γηα λα δηαηεξήζεη ε δσή, 

ηελ αμία ηεο, δηαθνξεηηθά δελ απνηειεί απηαμία ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο βηψλεηαη. Δίλαη 

απαξαίηεην ν άλζξσπνο λα ελαξκνλίδεη ηηο πξάμεηο ηνπ, ζην πλεχκα ησλ εζηθψλ αμηψλ γηα λα 

κπνξεί σο άηνκν λα απηνπξαγκαησζεί, λα θαηαζηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ηθαλφ λα ληψζεη ηελ επηπρία, ε 

νπνία είλαη ζπλάξηεζε αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο δπλακηθήο θαη αιιειεπίδξαζεο. 

      Καη‘ απηήλ ηελ εξκελεία εξρφκαζηε κπξνζηά ζ‘ έλα ζεκαζηαθφ θαη αμηαθφ θψδηθα πνπ ν 

πνηεηήο έρεη απνδψζεη ζε πεδφ θαη πνηεηηθφ ιφγν ζηα πξνεγνχκελα έξγα ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ε αηζζεηηθή αμία ηνπ θάιινπο εμηζψλεηαη κε ηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή αμία ηνπ αγαζνχ. Ζ 

απαξρή ηνπ βξίζθεηαη ζηελ αξραία ειιεληθή θαη θιαζηθή αξρή ηνπ «θαινχ θαγαζνχ» ε νπνία 

ζηαζεξά εθθξάδεη ηελ θνζκναληίιεςε ησλ επφκελσλ θάζεσλ ηνπ πνιηηηζκνχ κε απνηέιεζκα λα 

ηελ ζπλαληνχκε ζηελ ινγνηερλία, ηελ εθθιεζηαζηηθή πκλνγξαθία θαη ζηνλ θαζεκεξηλφ πξνθνξηθφ 

ιατθφ ιφγν, ζηα έξγα ηεο Κξεηηθήο ινγνηερλίαο ηεο αλαγέλλεζεο, ζηνλ νισκφ, ζηνλ Παιακά, 

ζηνλ Διχηε θαη άιινπο λεφηεξνπο ινγνηέρλεο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ηνπ 
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θαζεγεηή θαη ζεσξεηηθνχ ηεο ινγνηερλίαο Δ. Γ. Καςσκέλνπ  «Ζ ηαχηηζε ηνπ θάιινπο κε ην αγαζφ 

ζηελ Διιεληθή ινγνηερλία. Έλαο πνιηηηζκηθφο θψδηθαο»
69

 φπνπ κέζα απφ παξαζέκαηα 

ινγνηερληθψλ έξγσλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θάζεσλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ  θαη ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο αλαιχεη ην λφεκα θαη απνδεηθλχεη ηελ ηζρχ ηνπ θψδηθα 

απηνχ. Δδψ πεξηνξηδφκαζηε ζε ιίγα παξαδείγκαηα αξρίδνληαο απφ ηνλ Δξσηφθξηην θαη ην νισκφ 

Ήξρηζε θαη κεγάισλε ην δξνζεξφ θισλάξη, 

θη επιήζελε ζηελ νκνξθηά, ζηε γλψζε θαη ζηε ράξε 

[...] κ‘ φιεο ηζη ράξεο θη αξεηέο ήηνλε ζηνιηζκέλε, 

επγεληθή θαη ηαθηηθή πνιιά ραξηησκέλε. (Α 57:66) [3] 

 

[...] ήηνλε ηζ‘ αξεηήο πεγή θαη ηζ‘ αξρνληηάο ε θιέγα 

κ‘ φιεο ηνλ εκνηξάλαζη, κ‘ φιεο ηνλ εζηνιίζα. (Α 77-84) 

    ―Παληνχ ληνο θφζκνο νκνξθηάο, ραξάο θαη θαινζχλεο‘‘ 

                     Πφξθπξαο, ΑΔ 508Α3) 

 

...νπδ‘ φζν θαλ‘ ε κέιηζζα θνληά ζην ινπινπδάθη, 

Γχξνπ ζε θάηη αηάξαρν π‘ αζπξίδεη κεο ζηε ιίκλε, 

Μνλάρν αλαθαηψζεθε ην ζηξνγγπιφ θεγγάξη 

θη φκνξθε βγαίλεη θνξαζηά θαη ζετθηά ζην θσο ηνπ. 

( Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη )                                                             

     Φαίλεηαη φηη νη θαηεγνξίεο ηνπ θπζηθνχ, ηνπ αλζξψπηλνπ, ηνπ εζηθνχ θαη ηνπ ζετθνχ θάιινπο 

είλαη νκνεηδείο. Οη ηδηφηεηεο ηνπ Θείνπ πεξλάλε ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε θχζε, δηακνξθψλνληαο έλα 

πιέγκα αξκνληθψλ θαη νκφθεληξσλ ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ηνπο κέζα ζ‘ έλα θφζκν νηθείν εληαίν ζηα 

κέηξα ηνπ αλζξψπνπ πνπ εμαζθαιίδεη κηα πιήξε δσή. Ο ηθειηαλφο επίζεο παξνπζηάδεη ην θάιινο 

σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ Παλαγία. 

Ω µπζηηθή µεγάιε Πξσηνεηθφλα,  

 

[…] σο πφηε ζα ζε βιέπσ ζηαπξσµέλε  

ζην ζηαπξφ ηεο ηεξήο Θειχηεηάο νπ,  

ζην µεγάιν ζηαπξφ ηεο νµνξθηάο νπ….  

(Άγγεινπ ηθειηαλνχ «Ληιίζ», Λπξηθφο Βίνο Δ‘, Ίθαξνο 1978:102) 
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Ο Διχηεο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο δηαηππψλεη ηελ ηαχηηζε ηνπ ζείνπ, ηνπ αγαζνχ θαη ηνπ 

θάιινπο 

 Ωξαίε κνπ Αξράγγειε γεηα ζνπ, κε ηηο εδνλέο θαζψο θξνχηα 

ζην παλέξη! 

( Διχηεο: ΥΗΥ ζει 87) 

Δηθνλίζκαηα ζα ‘ρσ η‘ άρξαληα θνξίηζηα 

ληπκέλα ζηνπ πειάγνπ κφλν ην ιηλφ 

 (Οδ. Διχηεο, Άμηνλ Δζηί,  «Σα Πάζε», ηα 1980) 

    

  Ζρεξά απνδίδεη ζε πξνεγνχκελε επνρή ηελ ίδηα ηδέα ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη: 

 

Άγγεινο είζαη, κάηηα κνπ, θη αγγειηθά ρνξεχγεηο 

θη αγγειηθά παηείο ζηε γεο θαη κέλα κε παηδεχγεηο 

(Μ. Ληνπδάθε, ―Λανγξαθηθά Κξήηεο, 

ηνκ. Α‘, Μαληηλάδεο, 24.1)   

 

ηε γεηηνληά πνπ θάζεζαη δελ πξέπεη κνλαζηήξη, 

γηαηί ‘ζαη ζπ ην θφληζκα θαη ην πξνζθπλεηήξη 

(Πξνθνξηθή παξάδνζε: Κπδσλία Κξήηεο) 

 

     ηελ θξεηηθή καληηλάδα ν θψδηθαο απηφο εθθξάδεη δπλακηθά, κε πιεζκνλή ζπλδένληαο ην 

θάιινο κε ην αγαζφ, ην νπνίν αθνχ ηζνδπλακεί κε ην Θείν, δεκηνπξγεί ηελ εμίζσζε θάιινο = Θείν. 

Έηζη δπν ζεκαζηαθέο θαηεγνξίεο θαηλνκεληθά αληίζεηεο, αθνχ ην θάιινο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

αηζζεηψλ, πιηθψλ πξαγκάησλ κε αξλεηηθφ αμηαθφ πεξηερφκελν ελψ ην αγαζφ είλαη ηδηφηεηα ςπρηθή 

θαη πλεπκαηηθή κε ζεηηθφ πεξηερφκελν, ζπλαηξνχληαη θαη ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ζπλδένληαο ηνλ 

θφζκν ηεο χιεο κε ηνλ θφζκν ηνπ πλεχκαηνο. 

     ηελ ζπιινγή Δθ ηνπ Πιεζίνλ ν ίδηνο θψδηθαο απνδίδεηαη θαη ζην απφθζεγκα: 

Ζ αζρήκηα δελ αθνξά ηελ φξαζε φζν ηε ζπκπεξηθνξά. Έλα βάλαπζν ζθνχληεκα ηνπνζεηείηαη ζηνλ 

αληίπνδα ηεο Femme-Fleur ηνπ Πηθάζζν 

     Αθφκα πην εκθαηηθά ηνλ εθθξάδεη ζην εθηελέο πνηεηηθφ θείκελν ηεο ίδηαο ζπιινγήο κε ηίηιν 

«ΟΟ ΠΗΟ ΣΑΥΤΝΔΣΑΗ Ζ ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ ΣΖ ΓΖ / ΜΗΚΡΑΗΝΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΟΤΗΟ ΤΝΟΛΟ»: 
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Με ξνδίηεο  βφηξεηο  θάληζηξα θη αθξηβά ηνπ Εήλσλνο ξήκαηα / Δπνί ν δηάηησλ άλζξσπνο επάλ ν 

ληφλπκθνο ηεο Μνίξαο/ Λίγν αθφκα θαη ζα ζπλνπζηαζηνχλ αλδξεία θαη θάιινο. 

    πλαθφινπζα γίλεηαη ζαθέο φηη νη δνκέο αληίζεζεο ιεηηνπξγνχλ νξγαληθά ζηνλ απνθζεγκαηηθφ 

ιφγν ηνπ Διχηε σο αηζζεηηθφ κέζν θαη σο φρεκα ηεο κπζνινγίαο ηνπ αγγίδνληαο απνθαιππηηθά ηε 

ζχζηαζε θαη ηηο αξρέο ηνπ Κφζκνπ.  

 

 

                       Ζ ΥΔΖ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ  ΚΑΗ Ο ΥΡΟΝΟ  

                                                         ΣΟ  ΔΚ  ΣΟΤ  ΠΛΖΗΟΝ 

 

     Ζ ινγνηερλία σο θνηλσληθφ θαη πλεπκαηηθφ πξντφλ δελ είλαη ακέηνρε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ 

γίγλεζζαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε δηαξθή θίλεζε θαη άκεζα ή έκκεζα απνηππψλεηαη ζηε ζπλείδεζε 

ηνπ ζπγγξαθέα. Αληίζεηα αληιεί απφ απηφ ηα ζέκαηά ηεο, αμηνπνηεί ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα γηα λα 

παξάγεη απφ ην επίθαηξν ην θαζνιηθφ, γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο εθάζηνηε αλζξψπηλεο επηινγέο, ηα 

θνηλσληθνπνιηηηθά θαηλφκελα ζε δηδάγκαηα, ζέκαηα πξνο πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αθχπληζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ηνπ αλαγλψζηε θαη ηε δηακφξθσζε κηαο ππεχζπλεο ζηάζεο απέλαληη ζηα 

δξψκελα. Πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε ζηελήο αιιειεπίδξαζεο φπνπ ηα φξηα δελ δνθηκάδνληαη ην 

πεξηερφκελν φκσο επλνείηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ κειεηεηή 

ηεο ηζηνξηνγξαθίαο Hayden White ν νπνίνο ζην βηβιίν ηνπ Metahistory. The Historical Imagination 

in Nineteenth Centutry Europe (1973) πξνζθέξεη έλα κνληέιν πνηνηηθήο αλάιπζεο ηνπ ηζηνξηθνχ 

ιφγνπ, ην νπνίν επηδηψθεη λα ζπκπεξηιάβεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο ηνπ, κε 

ζθνπφ λα απνδψζεη κε αθξίβεηα ην είδνο, ην χθνο θαη ηε ιεηηνπξγία θάζε ηζηνξηνγξαθηθνχ έξγνπ. 

Πξνζπαζψληαο λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε πινθή ηεο ηζηνξηθήο 

αθήγεζεο ρξεζηκνπνηεί φξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ινγνηερλία. Σν αλάινγν ζπκβαίλεη θαη απφ 

ηελ πιεπξά ηεο ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο ε νπνία εκπλέεηαη απφ ηνλ ηζηνξηθφ ιφγν κε πνιινχο 

ηξφπνπο. Έηζη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ εκπλεπζκέλνη ζπγγξαθείο 

δεκηνχξγεζαλ κλεκεηψδε έξγα, φπσο είλαη Ο Κξεηηθφο ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ ή ζχλζεηεο 

αθεγήζεηο ζηηο νπνίεο ε πινθή ζπλδπάδεη πξνζσπηθά βηψκαηα θαη κπζνπιαζία (Ν. Καδαληδάθεο, 

Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν)  ή ηζηνξηθά γεγνλφηα ηδσκέλα απφ ηε ζθνπηά ησλ βησκάησλ πνπ έρνπλ 

ηζηνξηθά πξφζσπα (.  Εακπέιηνο  Κξεηηθνί γάκνη, 1871).     
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     Έλα ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο πξνθαιεί θνηλσληθή ή ηδενινγηθή αλαηαξαρή, ηαξάδεη 

ζπλεηδήζεηο, ππξνδνηεί αληηδξάζεηο θαη αληαλαθιά ζηε ζπλείδεζε ηνπ ζπγγξαθέα αθφκα θη αλ δελ 

ην‘ ρεη βηψζεη. Δκθαλήο, ιφγνπ ράξε, είλαη ε επίδξαζε ησλ ινγνηερλψλ ηεο γεληάο ηνπ ‘30 απφ ηνλ 

πξψην παγθφζκην πφιεκν ή ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν 

θαη ηνλ εκθχιην πνπ αθνινχζεζε ζηελ Διιάδα. Αληίζηνηρε επίδξαζε έρεη ζπληειεζηεί θαη ζε 

κεγαιχηεξεο θιίκαθαο θαιιηηερληθά θαηλφκελα. Ζ ζρέζε ηζηνξίαο θαη θαιιηηερληθήο κνξθήο 

απνηππψλεηαη έληνλα ζηα ινγνηερληθά θηλήκαηα φπσο ηνπ ξνκαληηζκνχ, ηνπ κνληεξληζκνχ θαη 

θνπηνπξηζκνχ. Αθφκα θη αλ ην ινγνηερληθφ έξγν δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζε θάπνηα γεγνλφηα σζηφζν  

απνξξνθά θαη αλαδίδεη ηελ αίζζεζε ησλ βησκέλσλ γεγνλφησλ, ηελ αηκφζθαηξα, ηε ζπιινγηθή 

ςπρνινγία ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ζπκβαίλνπλ. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλαο αληίινγνο πξνο ηε 

ινγνηερληθή ζεσξία ηεο Νέαο Κξηηηθήο
64 

 ε νπνία ζεσξεί ην ινγνηερληθφ έξγν κηα απηνδχλακε 

ελφηεηα πνπ «κηιάεη κφλε ηεο» αλεμάξηεηε απφ ην ζπγγξαθέα ή ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαη 

ηαπηφρξνλα πξνθξίλεηαη ε ηζρπξή ζρέζε θνηλσλίαο ινγνηερλίαο. Αλ γπξίζνπκε φκσο πίζσ ζηνλ 

Αξηζηνηέιε ζα δνχκε κηα άιιε νπηηθή ηεο ζρέζεο απηήο. Ο αξραίνο θηιφζνθνο ζηελ  Πνηεηηθή ηνπ 

(παξάγξ. ΗΥ,2-4) ζπγθξίλεη ηελ πνίεζε κε ηελ Ηζηνξία θαη γξάθεη: «Γηὸ θαη θηινζνθψηεξνλ θαη 

ζπνπδαηφηεξνλ πνίεζηο ἱζηνξίαο ἐζηίλ· ἡ κὲλ γὰξ πνίεζηο κᾶιινλ ηὰ θαζφινπ, ἡ δ᾽ ἱζηνξία ηὰ θαζ᾽ 

ἕθαζηνλ ιέγεη. ἔζηηλ δὲ θαζφινπ κέλ, ηῷ πνίῳ ηὰ πνῖα ἄηηα ζπκβαίλεη ιέγεηλ ἢ πξάηηεηλ θαηὰ ηὸ 

εἰθὸο ἢ ηὸ ἀλαγθαῖνλ, νὗ ζηνράδεηαη ἡ πνίεζηο ὀλφκαηα ἐπηηηζεκέλε· ηὸ δὲ θαζ᾽ ἕθαζηνλ, ηί 

Ἀιθηβηάδεο ἔπξαμελ ἢ ηί ἔπαζελ». Ο Αξηζηνηέιεο ζε αληίζεζε κε ηνλ Πιάησλα δελ αλαγλσξίδεη 

θακηά αληηζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνίεζε θαη ηελ θηινζνθία, αιιά ζεσξεί φηη «ε πνίεζε είλαη 

πην θηινζνθεκέλε θαη ζπνπδαηφηεξε απφ ηελ ηζηνξία, γηαηί ε πνίεζε έρεη ζέκα ηεο κάιινλ ην 

θαζφινπ θαη ε ηζηνξία ην θαζέθαζηνλ». Τπάξρεη κηα αλαινγία ζην αληηθείκελν κειέηεο ζηελ  

θηινζνθία θαη ηελ πνίεζε, φηη θαη νη δπν αζρνινχληαη κε ην θαζφινπ κε απηφ πνπ δηαρξνληθά 

απαζρνιεί ηελ αλζξψπηλε ζθέςε  θαη δσή, θαη κηα δηαθνξά αλάκεζα ζε απηέο θαη ηελ  ηζηνξία  ε 

νπνία αζρνιείηαη κε ην επηκέξνπο, ην ζπγθεθξηκέλν απηφ πνπ ηζρχεη ζε κηα κεκνλσκέλε 

πεξίπησζε. Ζ δηάθξηζε απηή νξίδεη ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν εηδψλ ιφγνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθή, ην πεξηερφκελν θαη θπξίσο ην ζθνπφ. Βέβαηα ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ 

ηφζν ν ινγνηερληθφο ιφγνο φζν θαη ν ηζηνξηθφο άιιαμαλ ηελ ηππνινγία ηνπο, ελψ ε αλάπηπμε ηεο 

                                                             
64  Ζ  Νέα Κξηηηθή είλαη έλα ξεχκα ινγνηερληθήο ζεσξίαο θαη θξηηηθήο αγγινζαμνληθήο πξνέιεπζεο ,πνπ εκθαλίδεηαη ζηα 

ρξφληα ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη αλαπηχζζεηαη ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1940-1960 κε ζεσξεηηθνχο εκπλεπζηέο ηνλ Η.Α. Richards θαη ηνλ 

πνηεηή Σ.S.Eliot. 
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ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο θηινζνθίαο
65

  ζπλέβαιαλ ζηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

ηζηνξηνγξαθίαο. ην ζεκείν απηφ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε κεηαηφπηζε απφ ηε ζπληαγκαηηθή 

ζηελ παξαδεηγκαηηθή ζχληαμε ηεο ηζηνξηθήο γξαθήο. Καηά ηε ζπληαγκαηηθή παξάζεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ πιηθνχ αθνινπζείηαη κηα γξακκηθή πνξεία απφ ην γεγνλφο Α ζην γεγνλφο Β ζχκθσλα κε 

ηε ρξνληθή δηαδνρή ηνπο, ελψ θαηά ηελ παξαδεηγκαηηθή ηα γεγνλφηα, ηα πξνβιήκαηα ζπδεηηψληαη 

κέζα ζ‘ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη κηα αθαηξεηηθή δηαδηθαζία. ην θεληξηθφ γεγνλφο 

αληηθαηνπηξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία ζπληειείηαη ην γεγνλφο ή 

θαη νιφθιεξεο ηεο επνρήο. Έηζη αιιάδεη ε νπηηθή ηνπ θαζ‘ έθαζηνλ, παχεη λα είλαη κέξνο ηνπ θαζ‘ 

φινπ θαη γίλεηαη κεηαθνξά ηνπ  «ελ ζκηθξψ». Ζ πξνζέγγηζε απηή πιεζηάδεη θαηά πνιχ ηνλ ηξφπν 

ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ απφ πνιιά θαη ζεκαληηθά λενιιεληθά ινγνηερληθά έξγα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα θπθιηθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ ζχκθσλε κε ηελ εκπεηξία ηεο ελαιιαγήο κέξαο 

θαη λχρηαο θαη κε ηελ αέλαε επαλαθνξά ηνπ θχθινπ ησλ επνρψλ, ε νπνία δίλεη ηελ αίζζεζε ελφο 

θπθιηθνχ ρνξεπηηθνχ ξπζκνχ ηεο δσήο, φπνπ ν ρξφλνο σο δχλακε πνπ ζπξψρλεη πξνο έλα ηέινο 

ππνβηβάδεηαη γηα λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξφληνο. Ζ 

πεξηνδηθφηεηα θαη επαλαιεπηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ δηακνξθψλνπλ έλα ηφπν άρξνλεο ελδνθνζκηθήο αησληφηεηαο. Σελ αληίιεςε απηή 

απαληάκε ζηνλ Δξσηφθξηην «Σνπ θχθινπ ηα γπξίζκαηα πνπ αλεβνθαηεβαίλνπλ θη  ψξεο..»  ζην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη : «‘ απηφ ηνλ θφζκν πνχ ‘καζηε, άιινη ηνλ είραλ πξψηα, /  ζ‘ εκάο ηνλ 

παξαδψθαλε, θη άιινη ηνλ θαξηεξνχλε./ Καιφηπρα  είλαη  ηα βνπλά πνηέ ηνπο δε γεξλάλε,/ ην 

θαινθαίξη πξάζηλα θαη ην ρεηκψλα ρηφλη.»
66

  

ζην νισκφ:  «Αηψληα ήζει‘ ήηαλε ν πφλνο θη‘ ε ληξνπή κνπ …»  ( Διεχζεξνη πνιηνξθεκέλνη, 

ζρεδίαζκα β΄) 

ζηνλ Καδαληδάθε:  «Υξφληα λα βαζηάμεη απηή  ε ζηηγκή»    (Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Αιέμε  Ενξκπά) 

ζην εθέξε : « Δίλαη ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζηγαιφ θη απφθνζκν…»  (Δξσηηθφο ιφγνο) 

     ην ηθειηαλφ, ν νπνίνο ζηνλ πεξίθεκν  Πξφινγν ηνπ Λπξηθνχ Βίνπ  ζεκεηψλεη «γηα λα ζηξαθεί 

έλαο πνηεηήο κε απζεληηθή επνπηεία ζηηο πξψηεο γλήζηεο ξίδεο ηεο αηζζαληηθφηεηαο ηνπ ... 

                                                             
65

 Αξ. Αληνλάο,   Ζ ηξαγνπδίζηξηα θαη ε  πνιπζξφλα  εθ. Άγξα,  Αζήλα 2009. 

66  Α. Πολύτησ (επιμϋλεια): Σο δημοτικό τραγούδι. Κλϋφτικα, Αθόνα (Ερμόσ -ςόμερα Εςτύα - Ν.Ε.Β.) 1973, 31985, 

ξδ΄+160 ςελ. 
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ρξεηάδεηαη πξψηα λα ‘ρεη μεπεξάζεη νξηζηηθά θάζε δεζκφ κε ηηο νηεζδήπνηε ζπκβαηηθέο 

(δηαλνεηηθέο, αηζζεηηθέο, ηζηνξηθέο) θαηεγνξίεο ηνπ ηξηγχξα ηνπ θηλνχκελνπ θαηξνχ». Σν ζψκα «ζα 

θαηνξζσζεί» φηαλ μεπεξάζεη ηελ «θαηψηεξε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ» θαη πεξάζεη ζε κηα «δηάζηαζε 

Έληαζεο», ηζνδχλακε κε ηε «βαθρεία ηνπ λήθεηλ» φπνπ ε αξρή ηεο αησληφηεηαο βηψλεηαη σο «έλα 

πιήξεο θαη απξνζκέηξεην παξφλ». 

Σν αχξην, ην ρηεο, ην ζήκεξα, ν έλαο παικφο λα νξίδεη/πνπ ζε 

ηξηζθφηηδε λπρηηάλ φιν η‘ αζηέξη αζξνίδεη   (Μήηεξ Θενχ) 

      Οη ζέζεηο απηέο ηνπ ηθειηαλνχ ππνλννχλ φηη ε εκπεηξηθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ ζπλδέεηαη κε 

κηα βξαρππξφζεζκε σθειηκηζηηθή, ρξεζηκνζεξηθή αληίιεςε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηε ζρέζε ηνπ κε 

ηελ θνηλσλία θαη ηε θχζε. Ζ ππέξβαζε ηεο ρξνληθφηεηαο είλαη πξνυπφζεζε γηα λα θαηαθηήζεη ν 

άλζξσπνο ηελ θαζνιηθή πξννπηηθή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κνζκηθφ ηνπ ξφιν θαη ζηελ επζχλε πνπ 

ζπλεπάγεηαη. Ζ ππέξβαζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ρξφλνπ δειψλεηαη κε ηελ επηινγή ηεο έλλνηαο 

«δηάξθεηα» έλαληη ηεο έλλνηαο «ζπλέρεηα». Ζ δηάξθεηα ππνλνεί έλα ζπιινγηθφ ππνθείκελν, ελψ ε 

ζπλέρεηα δειψλεη δηαδνρή δηαθνξεηηθψλ ππνθεηκέλσλ. Ζ ζρέζε κε ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν είλαη 

βησκαηηθή θαη φρη δηαλνεηηθή. 

         Έλα άιιν ζεκαηηθφ πεδίν πνπ εθθξάδεηαη κε ηηο ζπκβνιηθέο κεηαθνξέο είλαη ε ζρέζε 

παξειζφληνο-παξφληνο, ηζηνξίαο κε ην εδψ, κηα ζρέζε πνπ ζην Άμηφλ Δζηη θσδηθνπνηείηαη ζηελ 

ηαχηηζε ηνπ λπλ κε ην αηέλ. 

Μελ αλεζπρείο. Τπάξρεη πάληα κηα δεχηεξε ηχρε πνπ αθνινπζεί πίζσ απφ 

ηελ πξψηε. Αξθεί λα μέξεηο λα πεξηκέλεηο παξά έλαλ ή δχν αηψλεο, ελίνηε 

Δθείλν πνπ καο ρξεηάδεηαη είλαη έλαο κηλσηθήο θαη ζεξατθήο πεξηφδνπ 

Μαιιαξκέ  δαθηπιηνιίζσλ 

Κάζε ηφζν κνπ ζηέιλνπλ έλα κπνπθεηάθη κε κηζνζπαζκέλεο ιέμεηο δχν 

καθξηλέο μαδέιθεο κνπ απφ  ηελ επνρή ηεο απθψο… 

Μαζεκέλε ζηελ έλδεηα ε πέηξα δελ δεηά νχηε λα θέξεη πίζσ ηε κέξα, νχηε λα 

ηελ σζήζεη κπξνζηά 

Θέιεη ηνπθέθη ν ρξφλνο, αλ επηζπκεί λα γίλεηο κηα ζθέηε αλάκλεζε 
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      Απνηειεί δεζπφδνλ «ηάμεκα» ζηα παξαπάλσ απνθζέγκαηα ν ζπκθπξκφο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

ρξφλνπ, παξειζφλ- παξφλ, ζαλ λα εηζρσξεί ε κηα ζην πεδίν ηεο άιιεο (φπσο ηα αθξσηήξηα κέζα 

ζηε ζάιαζζα θαη ην αλάπνδν), ζαλ λα απνηεινχλ κηα ελφηεηα, φπνπ ην παξειζφλ αλά πάζα ζηηγκή 

γίλεηαη ιακπηξίδνλ παξφλ, θη έηζη ε εθδνρή παξειζφλ-παξφλ νξηνζεηεκέλε σο ζρέζε αληίζεζεο 

πξνβάιιεηαη, θαη κέζα απφ ηελ επαλαιεπηηθφηεηα ηεο θαζηεξψλεηαη σο ζρέζε  αέλαεο δηαρξνλίαο 

(ηζνδπλακίαο) παξειζφλ <=> παξφλ <=> παξειζφλ <=> παξφλ, ζε έλα αηέξκνλν ζηξνβίιηζκα πνπ 

ε δίλε ηνπ δεκηνπξγεί ηξνρηά θχθινπ, πάλσ ζηελ νπνία πξαγκαηψλνληαη νη εθδειψζεηο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο θαζνξηζκέλεο απφ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο κε ηέηνηα πεξηνδηθφηεηα, πνπ ν ρξφλνο 

ράλεη ην βάξνο ηνπ θαη ηεκαρίδεηαη ζε άπεηξεο παξνληηθέο ή άρξνλεο ζηηγκέο. Ο ρξφλνο 

ππεξβαίλεηαη απφ ηε δηαζηέιινπζα ζηηγκή, ε νπνία θέξεη κέζα ηεο ηαπηφρξνλα φιν ην ζηηβαξφ θαη 

ζεκαίλνλ παξειζφλ καδί κε ην παξφλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ νπνίνπ ην παξειζφλ γελλάεη: «Έηζη ν 

άλζξσπνο ζηα πιαίζηα ελφο πνιηηηζκνχ ηνπ ρψξνπ
67 

 δηαηεξεί απηνλφεηα θαη απηφκαηα κηα ζρέζε 

δεζηή θαη δσληαλή, νηθεία («δχν καθξηλέο μαδέιθεο…») κε ην ρζεο, κε ηα γεγνλφηα θαη ηα 

πξφζσπα πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη έδξαζαλ έξγα ζπνπδαία, πνπ πξφζθεξαλ θαη θαηέζεζαλ ην θσο 

ηεο ςπρήο ηνπο, ηελ πείξα ηεο δσήο ηνπο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ παξφληνο πνιηηηζκνχ. Κνπβαιεί 

κέζα ηνπ ηε δπλακηθή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ πξαγκάησλ θη έηζη ηα ζψδεη 

απφ ηε θζνξά θαη ηε ιεζκνληά. Σν παξειζφλ δεη, δνπιεχεη κέζα ζην παξφλ θαη ην θαζνξίδεη, δελ 

απνιηζψλεηαη ζε κηα ζηαηηθή αλάκλεζε, βηψλεηαη σο γιψζζα, ήζε, έζηκα, ηδέεο, γεχζεηο, αξψκαηα 

θαη νξάκαηα γηα έλαλ θαιχηεξν θφζκν ζην κειινληηθφ ηψξα. Απηή ηελ θνηλή πνιηηηζκηθή νπζία 

πνπ θηλείηαη θπθιηθά ζε φια ηα επίπεδα, ζε δηαξθή ελαιιαγή επνρψλ θαη ζηηγκψλ επηβεβαηψλεη 

φηαλ ζρνιηάδεη ηε ζπκβνιηθή ζεκαζία ηνπ ηνπσλπκίνπ «Ομψπεηξα» κε αθνξκή ηελ νκψλπκε 

ζπιινγή  Σα ειεγεία ηεο Ομψπεηξαο (1991 ): «… Γηα κέλα είλαη ην πην πξνρσξεκέλν ζεκείν ηεο 

γεο κέζα ζηε ζάιαζζα, ην πην πξνρσξεκέλν ζεκείν ηεο επνρήο καο κέζα ζε κηαλ άιιε επνρή, θαη 

ην πην πξνρσξεκέλν ζεκείν ηεο δσήο κνπ κέζα ζην ζάλαην…». Σν έλα θνζκηθφ επίπεδν εηζρσξεί 

κέζα ζην άιιν ψζηε φιεο νη θάζεηο ηνπ ρξφλνπ δέλνληαη αιπζηδσηά εθρένληαο ηελ νπζία ηνπο ε 

κηα κέζα ζηελ άιιε, ζαλ ηαμίδη εξσηηθφ ζην απνθνξχθσκα ηνπ νπνίνπ θαηαξγείηαη ν ζάλαηνο, 

αθνχ θαη απηφο θαλεξψλεηαη ζαλ έλα άιιν θπζηθφ ζαχκα απφ ην βάζνο ηνπ νπνίνπ αλαδχεηαη ε 

δσή θαη ε αησληφηεηα. 

                                                             
67    βι Δ.Γ.Καςσκέλνο, «Πνιηηηζκνί ηνπ ρψξνπ θαη πνιηηηζκνί ηνπ ρξφλνπ», επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε ζην Η΄ Γηεζλέο 

Κξεηνινγηθφ πλέδξην, Δηζαγσγηθφο ιφγνο    (Υαληά, 1 Οθησβξίνπ 2006 ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ.) 
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     Ζ δηαινγηθή ζρέζε αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ αηζζεηνπνηείηαη κέζα ζηε ζπιινγή κε 

ηελ παξάζεζε ζξαπζκάησλ ιφγνπ φπνπ αμηνπνηνχληαη νη δηαθνξεηηθέο πεξίνδνη ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο: 

Διζεδέηε Κχλζηα 

πξφζκεξν θαη αζηβαδίηεο ηνπ έλλεξνλ 

πθαιίζθνπ άιισζηε θαη ηα έλδελδξα θαηξφο λα πεξηβξαρίζνπλε... 

 

 Δξεπλαζάησ 

κεγαιάλνξνο Ζζπρίαο ην θαηδξφλ θάνο 

  

 Αηνιεχο έβαηλε Γσξίαλ θέιεπζνλ χκλσλ 

 αίληγκα παξζέλνλ εμ αγξηάλ γλάζσλ 

 

Ζ ζεκαηηθή ησλ αξραηνπξεπψλ ζηε ιεθηηθή δηαηχπσζε απνθζεγκάησλ είλαη νκφζεκε κε 

απηή πνπ επηθξαηεί ζηα ππφινηπα γξακκέλα ζηε λενειιεληθή. ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα ην 

πξψην πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην ζέκα ηεο ζπκθηιίσζεο ησλ αληηζέησλ, θαζψο ηα δέληξα 

παξνπζηάδνληαη λα πξέπεη λα ζηαζνχλ δίπια ζηα βξάρηα θαη λα βξερηνχλ ζηε ζάιαζζα (ζηεξηά vs 

ζάιαζζα) δίπια ζε θάπνην κηθξφ χθαιν. Σν δεχηεξν εθθέξεηαη κε ηξνπηθφ εθθψλεκα ζηελ 

πξνζηαθηηθή, πξνηξέπνληαο λα εμεξεπλήζεη ν θαζέλαο ην ―Υαξνχκελν επράξηζην‖ ιακπξφ θσο ηεο 

κεγάιεο Ζζπρίαο, ηεο Κνζκηθήο θαη ππεξθνζκηθήο εζπρίαο πνπ αγθαιηάδεη φιε ηελ πιάζε θαη 

απιψλεηαη εθεί πνπ ν ζφξπβνο δελ αθνχγεηαη γηαηί φια ηα φληα βξίζθνληαη ζε κηα αξκνληθή 

ιεηηνπξγία ε νπνία θηλείηαη απηφκαηα κε ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο θαη αζφξπβα. Ζ εηθνλνπιαζία 

είλαη δσεξή εκπλεπζκέλε απφ ην θπζηθφ θφζκν. Ζ Ζζπρία είλαη ινπζκέλε ζην θσο ζαλ 

παξαδεηζέληα. Έηζη ε ειιεληθή γιψζζα είηε ζηε θάζε ηεο αξραηφηεηαο είηε ζηνπο ελδηάκεζνπο 

αηψλεο είηε ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο ίδηεο ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα . Λέεη 

ραξαθηεξηζηηθά « Μνπ εδφζεθε, αγαπεηνί θίινη, λα γξάθσ ζε κηα γιψζζα πνπ κηιηέηαη κφλνλ απφ 

κεξηθά εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ.  Παξ‘ φια απηά, κηα γιψζζα πνπ κηιηέηαη επί  δπφκηζη ρηιηάδεο 

ρξφληα ρσξίο δηαθνπή θαη κ‘ ειάρηζηεο δηαθνξέο. Ζ παξάινγε απηή, θαηλνκεληθά δηάζηαζε 

αληηζηνηρεί θαη ζηελ πιηθνπλεπκαηηθή νληφηεηα ηεο ρψξαο κνπ ...» Ο Διχηεο ληψζεη σο απφγνλνο 

ησλ κεγάισλ πνηεηψλ ηεο αξραηφηεηαο, επζχλε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα αμηνπνηήζεη ηνλ ηεξάζηην 

γισζζηθφ πινχην ψζηε λα επηηχρεη λα θηάζεη ζε αληάμηα αηζζεηηθά θαη λνεκαηηθά χςε κ‘ εθείλνπο. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηα εκβφιηκα απνθζέγκαηα ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα ηνλίδεηαη 
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ε ζπλέρεηα ηεο, ε αδηάζπαζηε ζπλνρή θαη απηνδπλακία ηεο, ην γεγνλφο φηη ε πλεπκαηηθή παξάδνζε 

βξίζθεηαη ζπλπθαζκέλε ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ θαη εμππεξεηεί  δσηηθέο αλάγθεο  ρσξίο  ίρλνο 

δηάζηαζεο ή δηάξξεμεο ηεο ζρέζεο ηεο κε ην παξφλ. Σν παξειζφλ βηψλεηαη θαη ζεάηαη «εθ ηνπ 

πιεζίνλ» κε ην παξφλ ζε επίπεδν εζληθφ θαη νηθνπκεληθφ ζε κηα δηάζηαζε νηθεηφηεηαο θαη 

αξκνλίαο. Ζ αλζξψπηλε θχζε παξακέλεη ίδηα αλαιινίσηε κέζα ζηνπο αηψλεο, κε ηηο ίδηεο αλάγθεο 

απειεπζεξψλεη ηελ ίδηα θσλή αγσλίαο γηα λα εθθξάζεη ηνπο ίδηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο ίδηεο 

επηζπκίεο, ηηο ίδηεο εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο γηα ηε δσή θάζε επνρήο. Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν 

βξίζθεηαη κέζα ζην ρξφλν θαη κηιάεη απηνηνπνζεηνχκελν ζηε κηα ή ζηελ άιιε επνρή. 

     Αμηνπνηψληαο απηή ηελ ινγνηερληθή παξάδνζε ν Διχηεο ηελ εληάζζεη ζηελ πνηεηηθή κπζνινγία 

ηνπ θαη ηελ αλαιχεη ζηα ζεσξεηηθά ηνπ θείκελα. Ζ αλαδήηεζε ηεο θχζεο ηνπ ρξφλνπ σο θνζκηθή 

θαη πνηεηηθή δηάζηαζε ηνλ απαζρφιεζε βαζηά. Αλαθνξέο ζρεηηθέο ππάξρνπλ θπξίσο ζηα δνθίκηα 

ηνπ «Έλα εηθνζηηεηξάσξν γηα πάληα», «Σα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά», «Υξφλνο δεζκψηεο θαη 

ρξφλνο ιπφκελνο» θαη «Πξφζσ εξέκα». Εεηήκαηα φπσο ε αμηνπνίεζε ηεο κλήκεο, ε ακεζφηεηα, ε 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο ππεξπξαγκαηηθήο εηθφλαο, ε λεφηεηα θαη ην γήξαο είρε αξρίζεη λα ηα 

επεμεξγάδεηαη απφ ηελ πξψηε θάζε, πξηλ ην 1944, ηεο πνηεηηθήο παξαγσγήο ηνπ. ηελ πνξεία ήξζε 

ζε επαθή κε ηηο αληηιήςεηο ζην ζέκα ηνπ ρξφλνπ Γάιισλ ππεξξεαιηζηψλ θαζψο θαη κε ηα έξγα ηνπ 

Γάιινπ θηινζφθνπ G. Bachelard ν νπνίνο αλέπηπμε κηα ζεσξία  γηα ην κεηαθπζηθφ βάζνο ηεο 

ζηηγκήο. χκθσλα κε ηνλ Breton ε ρξνληθφηεηα θαηαθηάηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο, ελψ ν Aragon 

ππνζηεξίδεη φηη ν ρξφλνο είλαη έλα ζχλνιν ζηηγκψλ πνπ είλαη ηζνδχλακεο κεηαμχ ηνπο, 

δηθνξνχκελεο εμαηηίαο ηεο ζρεηηθφηεηαο ηεο ζέζεο ηνπο, θαη πάληνηε εμαληιήζηκεο. Ο Eluard 

απνδίδεη ζηε ζηηγκή κεηακνξθσηηθή δχλακε, κπνξεί λα αλπςψλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εθήκεξεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε. Ο Bachelard ζην έξγν ηνπ  Λνηξεακφλη
68 

 θαη ζην 

δνθίκην «Πνηεηηθή ζηηγκή θαη κεηαθπζηθή ζηηγκή»  (1939), ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ν Διχηεο ζηα 

Αλνηρηά Υαξηηά, Σ.Σ.Σ (1944) εθθξάδεη ηελ ηδέα φηη ν ρξφλνο είλαη αζπλερήο θαη απνηειείηαη απφ 

ζηηγκέο ρσξίο ρξνληθφ βάζνο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ππνθεηκεληθφ ρξφλν ν νπνίνο έρεη βάζνο θαη χςνο 

ζπλδέεηαη κε ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα ζεηηθά ή αξλεηηθά πνπ δελ δεκηνπξγνχλ νξηδφληηα ρξνληθή 

δηάηαμε. Σέηνηεο άρξνλεο ζηηγκέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε Πνίεζε. ηελ Πνίεζε ε ζχδεπμε 

αληίζεησλ θφζκσλ, ην ηαμίδη ζηελ αδέζκεπηε θαληαζία, βγάδνπλ ηνλ άλζξσπν απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ζπκβαηηθή νξηδφληηα αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. Ο Διχηεο αζπάδεηαη θαη ηξνπνπνηεί ελ κέξεη ηε 

ζεψξεζε ησλ γάιισλ θηινζφθσλ γηα ην ρξφλν αλαπηχζζνληαο ηε δηθή ηνπ ζεσξία γηα ηελ αίζζεζε 

ηνπ ρξφλνπ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ αμία ηεο ζηηγκήο ε νπνία είλαη ζχκπηπμε πνιιψλ 
                                                             
68    Bachelard G.,  Lautreamont. Paris: Librairie Jose Corti, 1939. 
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ηαπηνρξνληψλ πνπ βαζίδνληαη ζε εκπεηξίεο θαη πξάγκαηα ρζεζηλά θαη ζεκεξηλά, πξνθαινχλ 

εθζηάζεηο θαη πηψζεηο ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ ε πίεζε δηαζηέιιεη (ηεληψλεη) ηε ζηηγκή θαη ηελ 

αλνίγεη ζαλ ζε έθξεμε πνπ ηελ εμηζψλεη κε ηελ αησληφηεηα, ηελ θάλεη ηζφβηα. Δίλαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ν άλζξσπνο πξνζιακβάλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ εζσηεξηθά κε ηελ ςπρή θαη ηε θαληαζία, 

κε ηε κλήκε θαη ηε δσηηθή ελέξγεηα ηνπ παξφληνο. Σν παξειζφλ βηψλεηαη ζην παξφλ. Ζ δηαδνρή 

ησλ ζηηγκψλ αλαδεηθλχεη ην νπζηψδεο, ην ζηαζεξφ θαη αλαιινίσην πνπ παξαπέκπεη ζην αηψλην 

«αλεβαίλνληαο ηελ Ηζηνξία ηε ζβήλσ γηα λα γίλσ ν θπζηθφο άλζξσπνο ή αιιηψο, λα ηαπηηζηψ 

απφιπηα καδί ηεο, ζε ζεκείν πνπ λα είλαη ζαλ λα κελ ππάξρεη» (Διχηεο 1995 :51). Ζ πιένλ 

αλάγιπθε πνηεηηθή δηαηχπσζε ηεο ηδέαο πνπ ηαπηίδεη ηε ζηηγκή κε ηελ αησληφηεηα βξίζθεηαη ζηνλ 

ηειεπηαίν ςαικφ ησλ «Παζψλ» Η-Ζ θαη ζην «Γνμαζηηθφλ» ηνπ  Άμηφλ Δζηη. 

Υηππά ε θακπάλα ηνπ κεζεκεξηνχ 

θη αξγά ζηηο πέηξεο ηηο ππξξέο ραξάδνληαη ηα γξάκκαηα 

ΝΤΝ θαη ΑΗΔΝ θαη ΑΞΗΟΝ ΔΣΗ 

Αηέλ αηέλ θαη λπλ θαη λπλ ηα πνπιηά 

θειαεδνχλ. ΑΞΗΟΝ ΔΣΗ ΣΟ ΣΗΜΖΜΑ 

 

     Δπίζεο ζην Μηθξφ Ναπηίιν (2007:119) ιέεη  Πινίν δηαξθείαο ε ρψξα κνπ  ελψ ζην  Δλ  Λεπθψ 

(2006:284) «Αλ ην γπαιί απ‘ φπνπ βιέπνπκε θη αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θφζκν ήηαλ πην θαζαξφ, ην 

θαζεηί ζα θαηλφηαλε ζηνλ άλζξσπν ηέηνην πνπ πξαγκαηηθά είλαη, δειαδή ρσξίο αξρή θαη ηέινο,» 

ηνλ ίδην ηφκν ζην δνθίκην «Υξφλνο δεζκψηεο θαη ρξφλνο ιπφκελνο» παξαηεξεί κε πηθξία «Σνλ 

εθιείζακε ζ‘ έλα κηθξφ θνπηί κεηαιιηθφ πνπ η‘ νλνκάζακε  «σξνιφγηνλ» θαη εζπράζακε. κσο 

απηφ ην θιαζηθφ ηηθ ηαθ πνπ απαζρνινχζε ηνπο παιαηνχο κπζηζηνξηνγξάθνπο κπνξεί λα ‘λαη 

κέηξεζε, κπνξεί θαη δηακαξηπξία. Σίλνο είλαη, ν έλαο ηνπ άιινπ, δεζκψηεο; Πνηνο  καο έδσζε ην 

δηθαίσκα λα θάλνκε ηνλ ήιην ηνλ αλίδεν κεηξεηή καο;» 

     Κνηλφ ηάμεκα ησλ παξαπάλσ απνζπαζκάησλ είλαη ε ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ ε άξλεζε ηεο 

δπλαζηεπηηθήο ζθηάο ηνπ πάλσ ζηε δσή, θαη ε ελεζησηηθνπνίεζε ηεο ζηηγκήο. Άιισζηε ν Διχηεο 

ζηε ζπλέληεπμε ηνπ ζηνλ Ivar-Ηvask δειψλεη απεξίθξαζηα: «Έπεηηα είλαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ζηηγκηαίνπ κε ην νπνίν ελλνψ έλα γεγνλφο δηαδξακαηηδφκελν ζ‘ έλα θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

αιιά πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπκπεξηιάβεη πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα· ε ζηηγκή κπνξεί λα 
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δηεπξπλζεί».
69

   Σν επαλαιακβάλεη ζην πνίεκα «Ζ ηζφβηα ζηηγκή» ζηε  Μαξία Νεθέιε  «Πηάζε ηελ 

αζηξαπή ζην δξφκν ζνπ άλζξσπε· δψζε ηεο δηάξθεηα· κπνξείο!», ελψ ζην «Ο χπλνο ησλ γελλαίσλ» 

(1996:16)  αθπξψλεη ηε δχλακε ηνπ ρξφλνπ,  ηζνπεδψλεη  ηελ απφζηαζε ησλ επνρψλ ηηο μεζθεπάδεη 

γηα λα απνθαιπθζεί ην αιεζηλφ φλνκα ησλ πξαγκάησλ «Γίρσο κήλεο θαη ρξφλνη λα ιεπθαίλνπλ ην 

γέλη ηνπο, κε/ ην κάηη εγχξηδαλ ηηο επνρέο, λ‘ απνδψζνπλ ζηα πξάγκαηα ην αιεζηλφ ηνπο λφεκα». 

     Σε ζηηγκή ζπλδέεη θαη κε ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο «Μηα κέξα ε δηθαηνζχλε ζ‘ απνθιεζεί 

«αθξηβήο ζηηγκή», θαηά ην ππφδεηγκα ησλ κεγάισλ αξρηηεθηφλσλ  (Δλ Λεπθψ  2006:463) πνπ δίλεη 

ην πεξηζψξην λα ζθεθηνχκε φηη πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζηνιή ηεο ζηηγκήο είλαη κέζα ζ‘ απηή λα 

επηηεινχληαη πξάγκαηα δίθαηα θαη πςειά, κπνξεί απιά, αιιά αιεζηλά γεκάηα παικφ πνπ 

κεηαδίδεηαη ζην βάζνο ηεο ςπρήο θαη ηελ θάλεη αζάλαηε, ζπληνλίδνληαο ηελ ζηνλ παικφ ηεο 

θπζηθήο θνζκηθήο αησληφηεηαο. Απηφ κ‘ έλα ηξφπν νλεηξηθφ θαη καγηθφ πνπ θπξηαξρεί ζηελ 

«Διιάδα ηε δεχηεξε ηνπ επάλσ θφζκνπ». (Ο Μηθξφο Ναπηίινο 1985) πνπ ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

πεηχρεη αλ θξαηήζεη ηελ αζσφηεηα ηνπ θαη αθήζεη ηνπο πφξνπο  ηεο ςπρήο ηνπ αλνηρηνχο γηα έλα 

δηάινγν θαη κηα έλσζε κε ην θσο θαη ηα άιια ζηνηρεία ηεο θχζεο κέζα απφ ην δίαπιν ησλ 

αηζζήζεσλ. Ο πνηεηήο θαηά ηελ ηξίηε πνηεηηθή ηνπ πεξίνδν ελζπλείδεηα επηρεηξεί λα απνκνλψζεη 

ην ζηηγκηαίν θαη λα ζπιιάβεη ην θεπγαιέν, απηφ πνπ ιάκπεη θη είλαη δηάθαλν ζαλ ηε λεξνζηαγφλα, 

γηαηί απηέο νη ζηηγκέο θνπβαιάλε ηελ αιεζηλή δσή. 

     Γπξίδνληαο ζηε ζπιινγή  Δθ ηνπ πιεζίνλ δηαβάδνπκε απνθζέγκαηα κε έληνλε ηελ αίζζεζε ηεο 

παξνπζίαο ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ, ηεο θαηάξγεζεο ησλ νξίσλ κεηαμχ παξφληνο παξειζφληνο: 

1. Δθείλν πνπ καο ρξεηάδεηαη είλαη έλαο κηλσηθήο ή θαη ζεξατ 

θήο πεξηφδνπ Μαιιαξκέ δαθηπιηνιίζσλ. 

2. Κάπνηε ληψζσ λά καη αλάκεζα ζ΄ απηνχο  

πνπ δελ γλψξηζα πνηέ 

3. Κάζε ηφζν κνπ ζηέιλνπλ έλα κπνπθεηάθη κε  

ζπαζκέλεο ιέμεηο δπν καθξηλέο μαδέιθεο κνπ  

απφ ηελ επνρή ηεο απθψο. Σε κηα ηε ιέλε  

Αζηξηλή θαη ηελ άιιε Λεκνλέζζα 

                                                             
69    πλέληεπμε ηνπ Διχηε ζηνλ Ivar  Ivask,   Αλαινγίεο θσηφο: Ο.Διχηεο, Δθινγή 1935-1977, νπ.π. ζ.193.  
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4. Όπσο θαη λα ην θάλεηο έλα θνκκάηη  

―πάληνηε‖ ζηνλ άλζξσπν ζα ππάξρεη. 

5. Κάηη θφθθηλν πξηλ απ‘ ην αίκα 

Μφιηο θηαζκέλν απ‘ ην παξ‘ νιίγνλ κέιινλ. 

6. Κνίηα λα θφβεηο θάζε ηφζν ηα λχρηα ηεο ηζηνξίαο, 

επεηδή έηζη θαη κεγαιψζνπλ ζα πλίμνπλ θη εζέλα θαη ηελ αιήζεηα. 

7. Μαζεκέλε ζηελ έλδεηα ε πέηξα δελ δεηά  

νχηε λα θέξεη πίζσ ηε κέξα νχηε λα ηελ σζήζεη κπξνζηά. 

     θνπφο ηνπ Διχηε είλαη λα πεηχρεη κέζσ ηεο πνίεζεο ηελ απνδπλάκσζε θάζε κνξθήο θζνξάο, 

καξαζκνχ θαη ζαλάηνπ, λα ελαληησζεί κε θηλεηήξηα δχλακε ην ιπξηζκφ, ηελ ςπρηθή ελέξγεηα, ηε 

γισζζηθή δηεξγαζία, ηελ πίζηε ζηε δσή πνπ βηψλεηαη κε φξνπο δηθαηνζχλεο θαη αζσφηεηαο, ζην 

ζθνηάδη θαη ζηε ζπλήζεηα πνπ ζθνηεηληάδεη ηηο κέξεο ηνπ αλζξψπνπ. ιε ηνπ ε γξαθή ζα ιέγακε 

κνηάδεη κε «άζθεζε αλνξζνδνμίαο» ψζηε λα επηηχρεη ην «αλέιπηζην» ζην νπνίν έρεη δηθαίσκα ν 

άλζξσπνο. 

     Έηζη ζηάζεθε απέλαληη ζηε ζπκβαηηθά θαζηεξσκέλε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, ε νπνία βάξπλε φζν 

πεξηζζφηεξν ν άλζξσπνο απνμελσλφηαλ απφ ηα θπζηθά θαη παξαδνζηαθά δνκεκέλα κνξθψκαηα 

ηεο δσήο, δειαδή απφ ηελ επνρή ηεο επηζηεκνληθνηερληθήο επαλάζηαζεο πνπ άλνημε ηνλ δξφκν 

ζηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηελ θνηλσληνθεληξηθή νξγάλσζή ηεο. Σν ςεπδέο φλεηξν ηνπ πιηθνχ 

επδαηκνληζκνχ κε ην νπνίν νη ηζρπξνί κεραληζκνί ηνπ κεηα-βηνκεραληθνχ θαη θεθαιαηνθξαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεζαλ ζηελ ζπλείδεζε ηνπ αλππνςίαζηνπ αλζξψπνπ θαη ζθπξειάηεζε κηα 

ζρέζε άθξσο αξλεηηθή κε ην ρξφλν. Μέζα ζηα πεξηνξηζκέλα φξηα ηνπ πξέπεη ν άλζξσπνο λα 

πξνιάβεη λα εξγαζηεί αζζκαηηθά θαη εμνλησηηθά, ζπλήζσο κηα εξγαζία μέλε απφ ηηο θιίζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ, γηα λα κπνξέζεη λα δήζεη ην φλεηξν ηνπ αλζξψπνπ ππεξθαηαλαισηή πνπ αληιεί 

πξνζσπηθή αμία απφ ηηο πιηθέο κφλν εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο αμίεο, πξάγκα αληηθεηκεληθά αλέθηθην, 

θαη ςπρνθζφξν. Ζ δσή απνγπκλψλεηαη απφ ηελ πλεπκαηηθή, εζηθή θαη ςπρηθή δηάζηαζε ηεο θαη 

εθπίπηεη ζ‘ έλα ξερφ βηνινγηθφ απηνηειέο θαηλφκελν, ρσξίο πξνεθηάζεηο, πνπ απεηιείηαη αλέθιεηα 

απφ ηνλ αλειέεην, ςπρνβφξν ρξφλν. 

    Δλάληηα ζ‘ απηή ηε ζηξεβιή αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφλνπ ζέιεη λα πνιεκήζεη ν πνηεηήο γη απηφ 

δειψλεη απεηιεηηθά ζην απφθζεγκα 
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Θέιεη ηνπθέθη ν ρξφλνο, αλ επηζπκεί λα γίλεηο κηα ζθέηε αλά- 

κλεζε. 

     Ζ πνιεκηθή ηεο θνζκνινγίαο ηνπ αληηηίζεηαη ζηε κεηαηξνπή ηεο δσήο ζε αλάκλεζε 

μεζσξηαζκέλε, αρλή θαη θάπνηε μεραζκέλε. Δίλαη δηαηεζεηκέλνο κ‘ έλα ηνπθέθη λα ζθνηψζεη ην 

ρξφλν αλ ζθνπεχεη λα πξνβεί ζε ηέηνην έγθιεκα. Απφ ηνλ ππνζεηηθφ ιφγν πξνηάζζεηαη ε θχξηα 

πξφηαζε θαη αθνινπζεί ε δεπηεξεχνπζα ππνζεηηθή. Μάιηζηα πξνηάζζεηαη  ην ξήκα  καδί κε ην 

αληηθείκελν  «ζέιεη ηνπθέθη ν ρξφλνο» γηα λα δεισζεί ε ξεηή απνδνθηκαζία ζηελ ελδερφκελε 

επηζπκία ηνπ λα κεηαηξέςεη ην  ελλννχκελν  «εζέλα» ηνπ αλαγλψζηε ζε «ζθέηε αλάκλεζε» θη έηζη 

λα εθκεδελίζεη ηελ χπαξμή ηνπ. ηελ πνηεηηθή κπζνινγία ηνπ Διχηε ν ζάλαηνο δελ εμηζψλεηαη κε 

ην κεδέλ  «Γελ έρεη θακηά ζρέζε ν ήιηνο κε ηε ιηαθάδα, ε ζάιαζζα κε ηε βαξθάδα, ν ζάλαηνο κε 

ην κεδέλ θαη ην ζηεξέσκα κε ην άπεηξνλ.» ( Αλνηρηά ραξηηά  1987:11). Ο πνηεηήο παίξλεη ην ξφιν 

ηνπ ππεξαζπηζηή ηνπ αλαγλψζηε ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη απεηινχκελνο απφ ην ρξφλν. Σα 

πξνεγνχκελα απνθζέγκαηα (1-7) απνπλένπλ κηα αίζζεζε νηθεηφηεηαο κε ην παξειζφλ εηδηθά ηα 

ηξία πξψηα θαη κηα άλεηε, θπζηνινγηθή πεξηδηάβαζε ζηηο βαζκίδεο ησλ επνρψλ ζαλ λα 

πξνβάιινληαη φιεο κε φια ηνπο ηα δεκηνπξγήκαηα ζην παξφλ. Σα πνιηηηζκηθά πξντφληα πνπ 

απνηεινχλ ηηο θνξπθέο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ κηλσηθνχ ή θπθιαδίηηθνπ (ζεξατθήο) πνιηηηζκνχ, έρνπλ 

θσλή δηαρξνληθή ζεκαίλνπλ θαη πξνηείλνπλ πάληα ηξφπνπο αηζζεηηθήο αληίιεςεο, ήζνπο θαη δσήο 

θαη κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αληίζηνηρε θαιιηηερληθή θσλή κηαο άιιεο επνρήο 

φπσο ηνπ Μαιιαξκέ (1842-1898)  γηα έλα γφληκν δηάινγν πνπ ζα ελαπνζέζεη ηελ θνίηε ηνπ ζηα 

δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ πάληα ηνλ άλζξσπν θαη ζα αξδεχζεη ηε δσή, κε ηνπο ρπκνχο ηεο 

πείξαο αηψλσλ πνπ παξακέλεη φκσο ρξήζηκε ζε θάζε παξφλ, ησξηλή θαη απαζηξάπηνπζα. 

     Έπεηηα ζην απφθζεγκα 3 ε ρξνληθή απφζηαζε απφ ηελ επνρή πνπ δεη ν πνηεηήο σο ηελ επνρή 

ηεο απθψο (7νο αη. π.Υ) θαληάδεη θαηλνκεληθή κέρξη πνπ εθκεδελίδεηαη αθνχ ν πνηεηήο δηαηεξεί 

ζηελή επηθνηλσλία κε δπν θνπέιεο εθείλεο ηεο επνρήο νη νπνίεο είλαη μαδέιθεο ηνπ. Με ηνλ φξν 

«μαδέιθεο» κπνξεί λα δειψλεηαη ε πλεπκαηηθή ζπγγέλεηα ηνπ πνηεηή κε θάπνηεο πνηήηξηεο ίζσο θαη 

καζήηξηεο ηεο απθψο, κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί αληαιιαγή απαξαίηεηνπ πνηεηηθνχ πιηθνχ, 

δειαδή κπνπθέηα ιέμεσλ. Ζ ζρνιή ιπξηθήο πνίεζεο ηεο απθψο νδήγεζε ηελ ηέρλε ζε κνξθέο 

ηειείσζεο πνπ γηα ηνλ Διχηε απνηεινχλ πξφηππα ζαπκαζηά θαη σθέιηκα. Δθθξάδεηαη ινηπφλ ν 

ζαπκαζκφο, ν ζεβαζκφο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο γηα λα ιεηηνπξγήζεη πνιπδηάζηαηα θαη ζην παξφλ. Σαπηφρξνλα φκσο εθθξάδεηαη ε 

δένπζα ζρέζε ηνπ ρζεο κε ην ζήκεξα, ην θαλάιη ηεο επηθνηλσλίαο είλαη δηαξθέο «θάζε ηφζν», ν 
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πνηεηήο ληψζεη ηηο θνπέιεο δίπια ηνπ, αλ θαη καθξηλέο φκσο μαδέιθεο ζε κηα απζφξκεηε ηαθηηθή 

επαθή ππνζηήξημεο. 

     Με ηα απνθζέγκαηα 2 θαη 5 επηθπξψλεηαη απηή ε εχθνιε θίλεζε απφ ην έλα ζην άιιν ρξνληθφ 

επίπεδν, ζαλ ηνλ θαπλφ πνπ δηαρέεηαη παληνχ, ην κέιινλ δίλεη ηα πξνκελχκαηά ηνπ πσο ζα ‘ξζεη 

θαη ν πνηεηήο βξίζθεηαη ζε ηφπνπο ρξνληθνχο, φπνπ ζπλαληάεη αλζξψπνπο άγλσζηνπο ηνπ 

παξειζφληνο ή ηνπ κέιινληνο, αιιά δσληαλνχο κπξνζηά ηνπ ζην ηψξα. Σε βαζηιεία απηνχ ηνπ 

«παξφληνο» θαηαδειψλεη ην απφθζεγκα 7. Αξρίδεη  κε κηα θχξηα πξφηαζε ε νπνία ζηα θαίξηα 

ζεκεία, αξρή θαη ηέινο, έρεη δπν ξεκαηηθνχο ηχπνπο: «Μαζεκέλε» θαηαθαηηθφο, «δε δεηά» 

αξλεηηθφο. Δκθαηηθά αθνινπζεί ην πξνζεηηθφ νλνκαηηθφ ζχλνιν κε εηεξφπησην πξνζδηνξηζκφ  

«ζηελ έλδεηα ε πέηξα», θαη ηειεηψλεη ε πξφηαζε κε ην «δε δεηά». Ληηή θαη πεξηεθηηθή ζε λφεκα θαη  

δηαηχπσζε αλαδεηθλχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πέηξαο, ελφο δεζπφδνληνο θπζηθνχ ζηνηρείνπ ηεο 

ειιεληθήο ππαίζξνπ. Κχξην δηαθξηηηθφ ηεο πέηξαο είλαη ε έλδεηα θαζψο παξαπέκπεη ζην ζθιεξφ, ην 

άγνλν, ην απιφ, ην θησρφ (καο ζπκίδεη ην ζηίρν απφ ην  Άμηφλ Δζηη  (1959)  «θηελφ ζηα πφδηα καο 

ην ρψκα/γηα λα κελ έρεηο πνπ λ‘ απιψζεηο ξίδα/θαη λα ηξαβάο ηνπ βάζνπο νινέλα ...»), αιιά παξφιε 

ηελ ηαπεηλφηεηα ηνπ, αχηαξθεο, πεξήθαλν θαη ζνθφ ,γηαηί «δε δεηά». Αθνινπζνχλ δπν βνπιεηηθέο 

πξνηάζεηο κε παξαηαθηηθή ζχλδεζε  «νχηε λα θέξεη πίζσ ηε κέξα νχηε λα ηελ σζήζεη κπξνζηά». Ζ 

ειηθία ηεο πέηξαο είλαη ζίγνπξα κεγάιε θνπβαιάεη πάλσ ηεο αηψλεο θαη έρεη ππνζηεί πνιιαπινχο  

κεηαζρεκαηηζκνχο απφ ηηο πνηθίιεο γεσινγηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα πνπ 

επελεξγνχλ πάλσ ηεο γηα λα ηεο δψζνπλ ην κέγεζνο, ην ρξψκα θαη ηε ζχζηαζε πνπ παίξλεη θάζε 

θνξά. κσο δέρεηαη θαξηεξηθά ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο θαη παξακέλεη πάληα λέα, πάληα εδψ. Απηφ 

πνπ δεη ε πέηξα είλαη έλα ζπλερέο ηψξα, δελ ζέιεη πεξηζζφηεξα απ‘ φζα έρεη, μέξεη ηελ αμία ηεο, 

ραίξεηαη ηελ απηάξθεηα ηεο φπσο ε  «πέηξα» σο κνηίβν ζην νισκφ «θαιή ‘λαη ε καχξε πέηξα ζνπ 

θαη ην μεξφ ρνξηάξη.»  ( Κξεηηθφο ,22.42).  Δπελδχεηαη θη εδψ φπσο θαη ζην νισκφ κε πνιπζεκία 

θαη ζεηηθέο ζπλππνδειψζεηο θαζψο απνηειεί κεησλπκία ηεο παηξίδαο, ηεο γεο, έλλνηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ζηαζεξφηεηα θαη άιιεο δηαρξνληθέο πνιχηηκεο αμίεο. Δδψ κέζα απφ κηα 

πξνζσπνπνίεζε παξνπζηάδεηαη λα κελ ελνριεί, λα κελ παξεκβαίλεη ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ νχηε πξνο 

ηα πίζσ νχηε πξνο ηα εκπξφο. Σελ ελδηαθέξεη ην παξφλ κέζα ζ‘ απηφ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

χπαξμεο ηεο, κέζα ζ‘ απηφ βξίζθεη ζπκπηπγκέλν ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ πξψηα θαη θχξηα ζηνλ 

ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. Έηζη κε ηε ξεκαηηθή έλλνηα  «δελ δεηά»  εθθξάδεηαη κηα ζπλεηδεηή επηδίσμε 

ηεο πέηξαο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην παξφλ θη έρεη εμαθνινπζεηηθφ ραξαθηήξα. Γηαηξαλψλεηαη έηζη ε 

αμία ηνπ παξφληνο σο κηα αηειεχηεηε δηαρξνλία. 
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     Ζ ελφηεηα ηνπ ρξφλνπ κε ηελ Ηζηνξία θαίλεηαη ζηνπο ζηίρνπο κηαο πνιχζηηρεο ζχλζεζεο ηνπ Δθ 

ηνπ Πιεζίνλ,  Καη δπν βπδαληηλήο ηερλνηξνπίαο εηθφλεο πνπ δελ έπξεπε λα παξαιεηθζνχλ: 

1. Κνίκεζηο ηνπ Γεσξγίνπ Νφει Λφξδνλ Μπάπξνλ ησλ Δπδψλσλ Αγγέισλ πξνζθπλνχλησλ, ελ 

Μεζνινγγίσ ηε 19ε Απξηιίνπ 1824. 

2. Βατθφξνο κε ηελ είζνδν ηνπ πξψηνπ Κπβεξλήηνπ ηεο Διιάδνο θφκεηνο Ησάλλνπ Καπνδηζηξίνπ, 

ησλ θσδψλσλ ραξκνζχλσο  ερνχλησλ θαη θξνηνπζψλ  ησλ ειιηκεληζκέλσλ λαπ/αξρίδσλ, ελ 

Ναππιίσ ηε 8ε Ηαλνπαξίνπ 1828. 

     Αξρίδεη κε κηα επηζήκαλζε πνπ ππνδειψλεη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο. Γελ πξέπεη λα 

παξαιεθζνχλ απφ ην ζχλνιν ησλ ζεκαληηθψλ αλαθνξψλ κε ηε κνξθή ζπκβνπιψλ ή πξνηξνπψλ. Ζ 

ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηηο δπν απηέο εηθφλεο, νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ δπν ζεκαληηθέο κνξθέο ηεο 

λεφηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο ζε δπν επίζεο ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ηχρε ηεο 

Διιάδαο, καξηπξεί αθελφο ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ γεγνλφησλ, αθεηέξνπ ηελ αγσλία ηνπ πνηεηή λα 

ζσζνχλ απφ ηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ, λα δηαηεξεζεί ε κλήκε ηνπ δσληαλή άξα αθνχ πξφθεηηαη γηα 

ηζηνξηθά πξφζσπα λα δηαηεξεζεί δσληαλή ε Ηζηνξία γηα λα ζεκαίλεη ζπλερψο ζην παξφλ. ηελ 

πξψηε εηθφλα παξνπζηάδεηαη ν θηιέιιελαο Άγγινο πνηεηήο ιφξδνο Μπάπξνλ ηε κέξα ηεο ηαθήο 

ηνπ ν νπνίνο ζπγθηλεκέλνο απφ ηνλ δίθαην αγψλα ησλ Διιήλσλ ήξζε γηα λα ζπκπαξαζηαζεί θαη λα 

πνιεκήζεη ζην πιεπξφ ηνπο ζπζηάδνληαο ηειηθά ηε δσή ηνπ. ηε δεχηεξε παξνπζηάδεηαη ε άθημε 

ηνπ Κπβεξλήηε Ησάλλε Καπνδίζηξηα ην 1828 κέζα ζε θιίκα ελζνπζηαζκνχ, ραξάο θαη πνιιψλ 

πξνζδνθηψλ γηα ηε δηθαίσζε ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα θαη ηελ αλαηνιή κηαο λέαο ειεχζεξεο θαη 

ηζρπξήο Διιάδαο. Ζ ηζηνξία ινηπφλ δελ πξέπεη λα γίλεη κηα απιή αλάκλεζε αιιά, φπσο ιέεη ζην  

Άμηφλ Δζηη (1959)  «ίδηα ε κλήκε γηλφκελε παξφλ», λα δεη ζηε ζπλείδεζε ηνπ παξφληνο θαη λα 

ιεηηνπξγεί ζαλ ππμίδα ζηα ηαμίδηα ηεο ρψξαο. ηελή ζρέζε κε ηελ ηζηνξία κέζα απφ κηα ζπλεηξκηθή 

ιεηηνπξγία έρεη θαη ην απφθζεγκα:  

Καη κεηά πνπ δάθξπζα είδα ηα βνπλά 

Γηλσκέλα ηεξά λα βαζηιεχνπλ 

Πίζσ απφ ηνλ ήιην. 

ην νπνίν επίζεο παξνπζηάδεη κηα εηθνλνπιαζηηθή ζεκαηηθή θαη ζεκαζηαθή αλαινγία κε ηνπο 

παξαθάησ ζηίρνπο απφ ηα «Πάζε» (Φαικφο Δ΄ ηνπ  Άμηφλ Δζηη)  

                     « ΣΑ ΘΔΜΔΛΗΑ ΜΟΤ ζηα βνπλά 
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                          Καη ηα βνπλά ζεθψλνπλ νη    ιανί ζηνλ ψκν ηνπο θαη πάλσ ηνπο   

                        Η μνήμη καίει άκαυτη βάτοσ.                                                  

                  Μλήκε ηνπ ιανχ κνπ ζε ιέλε Πίλδν θαη ζε ιέλε Άζσ. » 

     Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηνλ πνιηηηζκηθφ θψδηθα πνπ ηα ζπλδέεη αο αλαιχζνκε πξψηα ην 

παξάζεκα ηνπ  Άμηφλ Δζηη  αλαθνξά θαη ζε άιια ρσξία ηνπ Διχηε φπνπ ππάξρεη ην ηζηνξηθφ βίσκα 

π.ρ ζην  Άμηφλ Δζηη,  ην Άζκα εξσηθφ θαη πέλζηκν. 

     Κνηλφο γεσγξαθηθφο φξνο ηα βνπλά πνπ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γεσθπζηθήο 

ηδηνκνξθίαο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, ηα νπνία ζπλδένληαη φπσο θαη ην ζχλνιν ησλ παξαζεκάησλ, κε 

πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνίεζε ηνπ Διχηε ζην ζχλνιν ηεο, αιιά θαη 

γεληθφηεξα ηελ ειιεληθή πνιηηηζκηθή παξάδνζε. 

     ηνλ πξψην ζηίρν ηνπ παξαζέκαηνο νξίδεηαη ε ζρέζε ηνπ πνηεηηθνχ Τπνθεηκέλνπ κε ηα βνπλά 

φπνπ ην πνηεηηθφ Τπνθείκελν ζπλδέεηαη κε ην θπζηθφ ηνπ ρψξν κε ηε ζρέζε νηθνδφκεκα-ζεκέιηα 

ζρέζε φρη κφλν ζηελή αιιά θαη αλαγθαία γηα ηε ζηεξεφηεηα ηνπ νηθνδνκήκαηνο. Απηή ε ζρέζε 

εμάξηεζεο «κεηαθέξεηαη»  θαη ζην ζχλδεζκν ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ ηνπ ρψξν. 

     Ο ηξφπνο ζχλδεζεο παξαπέκπεη επζέσο ζε έλαλ πνιηηηζκηθφ θψδηθα,
70 

ηνλ θψδηθα ηεο 

«εληνπηφηεηαο» ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή θαη ζεσξεηηθφ ηεο Λνγνηερλίαο Δ.Γ. 

Καςσκέλν, αληηπξνζσπεχεη έλα απφ ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ. χκθσλα 

κ‘ απηή ηε ζεσξία, έλα έγθπξν ηππνινγηθφ θξηηήξην γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πνιηηηζκψλ είλαη ε 

αληίιεςε πνπ έρεη κηα αλζξψπηλε θνηλσλία γηα ην ρψξν θαη ην ρξφλν θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 

χκθσλα κ‘ απηφ ην θξηηήξην, δηαθξίλνπκε πνιηηηζκνχο ηνπ ρψξνπ θαη πνιηηηζκνχο ηνπ ρξφλνπ, 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δπν δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαηεπζχλζεηο, ηζηνξηθά ππαξθηέο θαη 

αληίπαιεο. Οη πνιηηηζκνί ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ παίξλεη κέζα ζην 

θνζκνείδσιν ηεο αληίζηνηρεο θνηλσλίαο ν ηφπνο, ε γελέζιηα γε, πξνηεξαηφηεηα πνπ εθθξάδεηαη κε 

κηα ζρέζε άκεζεο εμάξηεζεο απφ ηε γε θαη ηα αγαζά ηεο. Ζ αληίιεςε ηνπ Θείνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 

δπλάκεηο ηεο θχζεο. Καη ε ζπλείδεζε ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ δηακνξθψλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνλ ηφπν θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Ζ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ είλαη θπθιηθή, ζχκθσλα κε ηελ 

                                                             
70     βι Δ.Γ.Καςσκέλνο, «Πνιηηηζκνί ηνπ ρψξνπ θαη πνιηηηζκνί ηνπ ρξφλνπ», επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε ζην Η΄ Γηεζλέο 

Κξεηνινγηθφ πλέδξην, Δηζαγσγηθφο ιφγνο    (Υαληά, 1 Οθησβξίνπ 2006 ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ.) 
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πεξηνδηθφηεηα ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, ηεο κηαο επνρήο κεηά ηελ άιιε, γεγνλφο πνπ αθαηξεί ηελ 

πηεζηηθή θαη θζνξνπνηφ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. 

     Αληίζεηα νη πνιηηηζκνί ηνπ ρξφλνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα εκκνλή ζηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

ρξφλνπ, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηε ζπλερή κεηαθίλεζε, ηελ απνδεκία θαη ηελ πεξηπιάλεζε πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ θαιιηέξγεηα κηαο βαζχηεξεο ζρέζεο κε ην γελέζιην ηφπν. Ζ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ 

ζ‘ απηνχο είλαη γξακκηθή ζε δηαξθή ξνή θαη ζπλαξηάηαη κε ηελ ηδέα ηεο ζπλερνχο εμέιημεο. Οη 

θπζηθέο αμίεο ππνβηβάδνληαη θαη αληηδηαζηέιινληαη πξνο ηηο εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο, πξάγκα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε δηάθξηζε ηνπ πιηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ θφζκνπ άξα ηελ θαζηέξσζε ελφο κνληέινπ 

δπηζηηθνχ. Αλάκεζα ζ‘ απηά ηα δχν αληίπαια πξφηππα δηαθξίλνπκε κηα ηξίηε εθδνρή 

εμηζνξξφπεζεο θαη ζχλζεζεο ησλ βησκάησλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ζε κηα εληαία αληίιεςε 

ρσξν-ρξφλνπ. Σν πξφηππν απηφ εθθξάδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηζζήκαηνο ζπγγέλεηαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ αληηζέησλ, ηεο αξκνληθήο 

ζρέζεο κε ηνλ ηφπν θαη ηε θχζε, ηεο ηζνδπλακίαο ησλ θπζηθψλ θαη εζηθψλ αμηψλ. Έηζη ν ηφπνο 

αλαγλσξίδεηαη σο ην θαη‘ εμνρήλ πεδίν ελεξγνπνίεζεο, δεκηνπξγίαο θαη νινθιήξσζεο ηνπ αηφκνπ 

θαη ηεο θνηλφηεηαο. Σελ αληίιεςε απηή νλνκάδνπκε  «κοςληούπα ηηρ ενηοπιόηηηαρ» θαη ζ‘ απηήλ 

εληάζζεηαη, θαηά ηελ ίδηα ζεσξία, ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο. 

     Απηφο είλαη ν θψδηθαο αλάγλσζεο ηνπ παξαζέκαηνο ηνλ νπνίν αλαγλσξίδνκε εθηφο απφ ην 

Άμηφλ Δζηη θαη ζε πνιιά άιια ρσξία ηεο πνίεζεο ηνπ Διχηε. Πξνρσξψληαο ζην δεχηεξν ζηίρν «θαη 

ηα βνπλά ζεθψλνπλ νη ιανί ζηνλ ψκν ηνπο» βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα κεηαθνξηθή δηαηχπσζε 

θαη κηα αληηζηξνθή ζηε ζχληαμε ηνπ δεχηεξνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξψην ζηίρν. ηνλ πξψην ηα βνπλά 

είλαη απηά πνπ ζεθψλνπλ ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ, κε ηελ έλλνηα φηη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ. Αληίζεηα ζην δεχηεξν ζηίρν ππνθείκελν γίλεηαη ν άλζξσπνο ν νπνίνο ζεθψλεη ηα βνπλά. 

Μεηαθνξηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν, ν ιαφο, ζεθψλεη φιν ην βάξνο ηεο 

ηζηνξηθήο εκπεηξίαο πνπ ζπλδέεηαη κ‘ απηά. ην ζεκείν απηφ έρνκε κηα ελαιιαγή ηνπ αηνκηθνχ κε 

ην ζπιινγηθφ ζε κηα ακνηβαηφηεηα θαη αιιειεγγπφηεηα, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πνηεηηθή 

ηδενινγία ηνπ πνηεηή. Οη ιανί ινηπφλ νπιηζκέλνη κε ηζηνξηθή κλήκε θαη θνηλσληθή επζχλε θέξνπλ 

κέζα ζηελ ςπρή ηνπο σο θιεξνλνκεκέλε νπζία δσήο, φιεο ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ πιηθνχ θαη 

πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ θαζφξηζαλ ηε δσή ησλ πξνγφλσλ θαη ηε δηθή ηνπο. Ο ιαφο ζθέπηεηαη 

θαη δξα ζαλ λα θνπβαιεί κέζα ηνπ φινπο ηνπο αηψλεο σο ςπρνπλεπκαηηθή εκπεηξία, απφζηαγκα 

ζνθίαο θαη ζπλείδεζε επζχλεο. Δίλαη ην ππνθείκελν ηεο πνιηηηζκηθήο δξάζεο θαη ν ζπλερηζηήο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ γίγλεζζαη, άξα ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηχρε ηνπ. 
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     Ο επφκελνο ζηίρνο απνηειεί κηα ζπληαθηηθή θαη λνεκαηηθή ελφηεηα κε ηνλ πξνεγνχκελν, θαη 

πάλσ ηνπο ε κλήκε θαίεη «άθαπηε βάηνο». Ζ ζεηξά ησλ ιέμεσλ ζηεξίδεη, πέξα απφ ην ξπζκφ, θαη  

ηε ζεκαληηθή ηνπ ζηίρνπ. Πξνεγείηαη ν ηνπηθφο πξνζδηνξηζκφο «πάλσ» πνπ δίλεη έκθαζε ζην ρψξν 

δειαδή ηα βνπλά θαη ακέζσο αθνινπζεί ην νπζηαζηηθφ «ε κλήκε». Ζ κλήκε αληηζηνηρεί ζηνλ 

παξειζφληα ρξφλν, πνπ φπσο δείμακε ζην πνιηηηζκηθφ πξφηππν ηνπ ρσξνρξφλνπ δελ ηαπηίδεηαη κε 

ηελ ηζηνξία ηελ ελλννχκελε σο απζηεξή ρξνληθή δηαδνρή γεγνλφησλ κε αηηηνθξαηηθή ζεηξά. Γελ 

είλαη ε απξφζσπε επηζηεκνληθή γλψζε αιιά βησκέλε εκπξάγκαηε δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα 

πάληνηε παξνχζα θαη ελεξγή κε ππνθείκελν ηνλ άλζξσπν. Ζ ζρέζε ηεο κλήκεο κε ηνλ ηφπν είλαη 

νξγαληθή. Ο ηφπνο εκθαλίδεηαη σο θνξέαο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ηφπνο 

ελεξγνπνηεί ηε κλήκε θαη ε κλήκε είλαη πνπ ζπλδέεη ην παξφλ κε ην ρψξν θαη ηελ ηζηνξία, 

κεηαζρεκαηίδνληάο ηα ζε άκεζν, δσληαλφ, θπξίαξρν βίσκα ηνπ παξφληνο. 

Δληνιή ζνπ, είπε, απηφο ν θφζκνο ν γξακκέλνο 

κεο ζηα ζπιάρλα ζνπ είλαη ... (Γέλεζε 1νο χκλνο). 

Ο άλζξσπνο ξηδψλεη κέζα ζηε κλήκε θαη ηξέθεηαη απ‘ απηή: 

Μφλνο εδάγθσζα κεο ζηνλ Καηξφ κε δφληηα πέηξηλα... 

Μηα θαη δπν θαη ηξεηο θνξέο ζεκέιησζα ηα ζπίηηα κνπ ζηε 

κλήκε κφλνο. 

   Ζ κλήκε ηνπ παξειζφληνο αληηπξνζσπεχεη ην ηζηνξηθφ πξφηππν, πνπ ππαγνξεχεη ην ηζηνξηθφ 

ρξένο ηνπ παξφληνο. Πξφθεηηαη γηα έλα δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ ηεο ηζηνξηθήο χιεο πνπ ππεξβαίλεη ηε 

δηρνηνκία παξειζφλ-παξφλ θαη ελζσκαηψλεη ηελ ηζηνξηθή δηαρξνλία ζηελ παξνχζα ζηηγκή. Δίλαη ε 

εθδνρή πνπ θσδηθνπνηείηαη ζηελ ηαπηφηεηα: ζηηγκή=αησληφηεηα. Δδψ κηινχκε γηα ηζηνξηθφ βίσκα 

ή ηζηνξηθή ζπλείδεζε φρη γηα ηζηνξηθή ζεκαηηθή. Ζ ηζηνξηθή κλήκε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

παξνληηθή ελέξγεηα, γίλεηαη δψζα ζπλείδεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Απηφ είλαη πνπ μερσξίδεη ηελ 

ειιεληθή αληίιεςε ηεο Ηζηνξίαο, έλα βίσκα πνπ εμέθξαζε κε πεξίζζεηα ν Οδπζζέαο Διχηεο ζην  

Άμηφλ Δζηη  ε αίζζεζε ηεο ελφηεηαο ηεο ζηηγκήο κε ηελ αησληφηεηα, ηνπ λπλ κε ην αηέλ «Χ ραξά 

ηξαπκαηηζκέλε, κηαο ζηηγκήο ρσξηηηθφηεηα πνπ θισλίδεη αηψλεο!» («Οη θιεςχδξεο ηνπ 

αγλψζηνπ»). Γελ πξφθεηηαη γηα έλα θελφ ζρήκα ιφγνπ. Ζ ηαχηηζε ηεο ζηηγκήο κε ηελ αησληφηεηα 

εθθξάδεη κηα θνζκνζεσξεηηθή ζηάζε, φπνπ ε δηεηζδπηηθή δχλακε ηνπ λνπ, ε δηαηζζεηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε κπζηηθή εκπεηξία ζπιιεηηνπξγνχλ σο εληαίν φξγαλν ζχιιεςεο θαη θαηαλφεζεο 

ηνπ Κφζκνπ. Δίλαη έλαο θφζκνο φπνπ παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ ζπλαπνηεινχλ κηα κπζηθή 
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ζπγρξνλία. Σν παξφλ γίλεηαη δηαρξνλία θαη ε δηαρξνλία παξφλ. «Σψξα ην ρέξη ηνπ Θαλάηνπ   

(Άμηνλ Δζηί, Γέλεζε : 70) ή «ίδηα ε κλήκε γηλφκελε παξφλ» . Απηή ε βίσζε ηεο δηαρξνλίαο κέζα ζε 

θάζε ζηηγκή είλαη απ‘ ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο ηδηνζπζηαζίαο. Μέζα ζην 

πλεχκα κηαο παξάδνζεο πνπ ηείλεη δηαξθψο ζε κηα ππέξβαζε ηεο ρξνληθφηεηαο, ε ξνή ηνπ ρξφλνπ 

θαζαπηή δελ ππνινγίδεηαη σο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ γίγλεζζαη· ν ρξφλνο θαη ε απηφλνκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ακθηζβεηείηαη θαζψο θαη ε θζνξνπνηφο ηνπ δχλακε: 

Γίρσο κήλεο θαη ρξφλνη λα ιεπθαίλνπλ ην 

γέλη ηνπο, κε ην κάηη εγχξηδαλ ηηο επνρέο, 

λ‘ απνδψζνπλ ζηα πξάγκαηα ην αιεζηλφ ηνπο φλνκα («Ο χπλνο 

ησλ Γελλαίσλ») ζην Δθηά θαη κία  ηχςεηο γηα ηνλ νπξαλφ. 

ιεηηνπξγεί κφλν σο δχλακε απηνζπλείδεζεο-απηνγλσζίαο. ηε ζπλέρεηα ν ππφ εμέηαζε ζηίρνο 

ηειεηψλεη κε ηε θξάζε «θαίεη άθαπηε βάηνο». ην ζεκείν απηφ γίλεηαη κηα ππαηληθηηθή 

αληηδηαζηνιή πξνο ηελ ηεξαξρηθή θνπιηνχξα ησλ πνιηηηζκψλ ηνπ ρξφλνπ φπνπ ν εληνιέαο είλαη 

έμσ θαη πάλσ απφ ηνλ άλζξσπν. χκθσλα κε ην ζξεζθεπηηθφ κχζν ηεο Π. Γηαζήθεο ν Θεφο έθαλε 

ηελ εκθάληζε ηνπ κε ηελ θιεγφκελε θαη κε θαηφκελε βάην. Πίζσ απφ ηελ άθαπηε βάην ηεο 

Παιαηάο Γηαζήθεο λνείηαη ν Θεφο-εληνιέαο. Πίζσ απφ ηελ άθαπηε βάην ηνπ  Άμηφλ Δζηη, λνείηαη ε 

ζπιινγηθή κλήκε δειαδή ην αλζξψπηλν ππνθείκελν. Τπνλνείηαη ινηπφλ έλα δηπζηηθφ κνληέιν πνπ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην κνληζηηθφ κνληέιν ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο φπνπ θχζε-άλζξσπνο-ζεφο 

απνηεινχλ κηα νξγαληθή ελφηεηα κέζα ζηελ νπνία εληνιέαο είλαη ε κλήκε δειαδή ν άλζξσπνο 

αθνχ ε κλήκε σο Τπνθείκελν ηνπ ξήκαηνο  «Καίεη» κφλν αλζξψπηλν ππνθείκελν κπνξεί λα έρεη. 

     Σειεπηαίνο ζηίρνο ηνπ παξαζέκαηνο πνπ αλαιχνπκε είλαη: «Μλήκε ηνπ ιανχ κνπ ζε ιέλε Πίλδν 

θαη ζε ιέλε Άζσ». 

      ην ζηίρν απηφ επαλέξρεηαη εκθαηηθά ε ζχδεπμε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κε ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν 

θαη απνηεινχλ καδί ηνλ εληαίν ρσξνρξφλν ηνπ πνηεηηθνχ ζχκπαληνο. Δηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη ν 

ρψξνο κε ην φλνκα ηνπ βνπλνχ Πίλδνο ην νπνίν ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηνπο αγψλεο ηεο αληίζηαζεο 

ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηνπο μέλνπο θαηαθηεηέο. Σν φλνκα ηνπ βνπλνχ Άζσο ζπλδέεηαη κε ηελ 

πλεπκαηηθή ηζηνξία ηεο ειιελνξζφδνμεο παξάδνζεο. Ζ βησκαηηθή ζρέζε ηνπ ιανχ κε ηα βνπλά 

απηά εγγξάθεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ, ζπκβάιιεη ζηελ απηνγλσζία ηνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδηνζπζηαζίαο ηνπ. Ζ Πίλδνο θαη ε Άζσο είλαη ην λπλ πνπ παξαπέκπεη ζηε 

κλήκε ε νπνία θηλείηαη ζ‘ έλα αηέξκνλν «αηέλ». ηηγκή ινηπφλ θαη αησληφηεηα ηαπηίδνληαη θαη ε 
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ηαπηφηεηα απηή βξίζθεη ηελ πην θαίξηα θαη αλάγιπθε δηαηχπσζε ηεο ζηνλ ηειεπηαίν ςαικφ ησλ 

«Παίδσλ» Η-Ζ θαη ζην «Γνμαζηηθφλ» ηνπ Άμηφλ Δζηη. 

Υηππά ε θακπάλα ηνπ κεζεκεξηνχ 

θη αξγά ζηηο πέηξεο ηηο ππξξέο ραξάδνληαη 

ηα γξάκκαηα 

ΝΤΝ ΚΑΗ ΑΗΔΝ θαη ΑΞΗΟΝ ΔΣΗ 

Αηέλ αηέλ θαη λπλ θαη λπλ ηα πνπιηά 

θειαεδνχλ. ΑΞΗΟΝ ΔΣΗ ΣΟ ΣΗΜΖΜΑ 

 

 

     Γχν είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ζην δήηεκα πνπ εμεηάδνκε. Ο έλαο είλαη ε ηαχηηζε ζηηγκήο-

αησληφηεηαο. Ο άιινο είλαη ε ελεξγεηηθή κλήκε. Ζ αησληφηεηα εκπεξηέρεηαη κέζα ζηε ζηηγκή σο 

ζπιινγηθή κλήκε πνπ δελ είλαη αλάγθε λα ηελ ελλνήζνκε σο ζπλεηδεηή. Αληίζεηα ηφζν ζην 

ηθειηαλφ φζν θαη ζηνλ Διχηε εθδειψλεηαη σο βίσκα, πνπ κεηαζρεκαηίδεη απηή ηελ ηαχηηζε ζε 

ηζηνξηθή δπλακηθή. 

    Δξρφκελνη ηψξα ζην  Δθ ηνπ Πιεζίνλ  θαη ζην πξψην απφθζεγκα κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε 

κηα κεξηθή επαλαθνξά ζηνλ πνιηηηζκηθφ θψδηθα ηεο εληνπνηφηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο ν πνηεηήο 

επαλαβεβαηψλεη ηελ ηζρχ θαη ηελ πίζηε ηνπ ζ‘ απηφλ. 

     ηνλ πξψην ζηίρν πξνηάζζεηαη έλαο εκπξφζεηνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ «θαη κεηά» κε κηα 

δεπηεξεχνπζα επηξξεκαηηθή αλαθνξηθή πξφηαζε ειιεηπηηθή, πνπ δάθξπζα» ε νπνία ζπλδέεηαη 

ρσξίο ζχλδεζκν κε ην ξήκα ηεο θχξηαο «είδα» πνπ αθνινπζεί ακέζσο, κε ην αληηθείκελφ ηνπ «ηα 

βνπλά», κε ην νπνίν ηειεηψλεη ν ζηίρνο. Έηζη ηα δπν ξήκαηα  δάθξπζα,  είδα  έξρνληαη ζε ηφζν 

πνιχ ζηελή ζρέζε ρξνληθήο δηαδνρήο πνπ κνηάδεη λα εθκεδελίδεηαη ε απφζηαζε αλάκεζα ηνπο, 

ακέζσο κεηά ην πξψην γίλεηαη ην δεχηεξν. Ο αφξηζηνο ηνλίδεη ηελ ακεζφηεηα ησλ δχν πξάμεσλ θαη 

ηηο ηνπνζεηεί έκκεζα ζηε ζπλζήθε ελφο ηζηνξηθνχ παξειζφληνο. πσο θαη ην παξάζεκα απφ ην 

Άμηνλ Δζηί  ηα βνπλά παξαπέκπνπλ ζ‘ έλα θπξίαξρν γεσθπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπίνπ πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηνπο γελλαίνπο θαη δηαξθείο αγψλεο ησλ Διιήλσλ απέλαληη 

ζηνπο μέλνπο θαηαθηεηέο. Οη  ζπλππνδειψζεηο  πνπ αθππλίδνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ζρεηίδνληαη κε ηα 

εξσηθά γεγνλφηα, πνπ νξίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ εζληθή ηνπ ζπλείδεζε θαη σο έλα ζεκαληηθφ 
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βαζκφ ζπληεινχλ ζην ζρεκαηηζκφ ηεο απηνζπλεηδεζίαο ηνπ. πσο είπακε ην ξήκα δάθξπζα 

πξνεγείηαη απφ ην ξήκα είδα πνπ ζεκαίλεη φηη αθνχ δνθηκάζηεθε ε ρψξα ζηε ζηέξεζε ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο, ζηελ άδηθε κεηαρείξηζε απφ ηηο ηζρπξέο εμνπζίεο ησλ ερζξηθψλ ρσξψλ, ζηελ 

απψιεηα ησλ πεξήθαλσλ παηδηψλ ηεο, ζηα δεηλά ησλ αιιεπάιιεισλ πνιέκσλ ηα νπνία εχινγα 

νδεγνχλ ζηε ζιίςε ζηε ζηελνρψξηα θαη ζηα δάθξπα, ην πνηεηηθφ ππνθείκελν ην νπνίν εδψ 

αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, «είδε ηα βνπλά.» Δίλαη νη εμαηξεηηθήο 

θξηζηκφηεηαο θαη ςπρηθνχ κεγαιείνπ πξάμεηο πνπ επηηειέζηεθαλ πάλσ ζ‘ απηά, είλαη ν βαζχο πφλνο 

πνπ θέξλεη ην άδηθν θαη ε ζπζία αζψσλ αλζξψπσλ, κλεκείσλ θπζηθνχ θαη πιηθνχ πινχηνπ, είλαη ε 

εζηθή πξνζβνιή, ε απζαίξεηε αθαίξεζε ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηηκήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο πνπ 

επηθέληξσζαλ ην βιέκκα εθεί ζηα βνπλά, ην ρψξν ησλ καρψλ, ηνλ ηφπν ηνπ καξηπξίνπ γηα ηελ 

ππεξάζπηζε πςειψλ εζηθψλ αμηψλ. Δμαηηίαο απηψλ πξαγκαηψζεθε ν δεχηεξνο ζηίρνο «Γηλσκέλα 

ηεξά λα βαζηιεχνπλ». Ο θαζνξηζηηθφο ξφινο πνπ έπαημαλ ζηε δηεμαγσγή ησλ 

εζληθναπειεπζεξσηηθψλ αγψλσλ αλαγάγεη ηα βνπλά ζε έλα επίπεδν ηεξφ. Απνηεινχλ κηα θεληξηθή 

ςεθίδα ζην πξφζσπν θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο ρψξαο, γίλνληαη ν ηφπνο φπνπ απειεπζεξψζεθε φιν ην 

εζσηεξηθφ δπλακηθφ ησλ Διιήλσλ απφ ηεξνχο καρεηέο «Καη λα ξηρηεί ηνπ ράξνπ κε ηελ αγηνζχλε 

ηνπ»  ( Άζκα Ζξστθφ θαη Πέλζηκν 1945). Πξνζθηάηαη ινηπφλ ε ηδηφηεηα απηή θαη ζηα βνπλά, 

γίλνληαη ζχκβνια ηεξά ηνπ αγψλα, ηεο απηαπάξλεζεο γηα ηελ θαηνρχξσζε ελφο ζπιινγηθνχ 

αγαζνχ. Μέζα ζηε θχζε ησλ βνπλψλ ην ζπιινγηθφ καρφκελν ππνθείκελν ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηε κνίξα ηνπ θαη ν ζάλαηνο ηνπ ελδχεηαη κε ηελ ηεξφηεηα ηνπ ηεξνχ ζθνπνχ ηνπ 

αγψλα. Ο δεχηεξνο ζηίρνο ηειεηψλεη κε ην ξήκα «λα βαζηιεχνπλ»  ζε ρξφλν ελεζηψηα, ν νπνίνο 

εληείλεη ηελ αίζζεζε ηεο παληνηηλήο αγέξσρεο βαζηιείαο ηνπο θαη παξνπζηάδεη κηα ακθηζεκία. Δάλ 

ε αλάγλσζε ζηακαηήζεη ζην δεχηεξν ζηίρν ε εξκελεία ηνπ «βαζηιεχνπλ» ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα 

θπξηαξρνχλ, δεζπφδνπλ, εμνπζηάδνπλ κε ζεηηθή ζεκαζηνδφηεζε.  Αλ φκσο ζπλερίζνπκε ζηνλ ηξίην 

ζηίρν «Πίζσ απφ ηνλ ήιην» ηφηε ην «βαζηιεχνπλ» ζε ζρέζε κε ηνλ ήιην παίξλεη ηε ζεκαζία 

«δχνπλ» θεχγνπλ, θξχβνληαη, ράλνληαη πίζσ απφ ηνλ ήιην. Γεκηνπξγείηαη έλα παξάδνμν πνπ 

δειψλεηαη ζε θπξηνιεθηηθφ επίπεδν, αθνχ ε θπζηθή ιεηηνπξγία είλαη ν ήιηνο λα θξχβεηαη, λα 

βαζηιεχεη πίζσ απφ ηα βνπλά θη φρη ην αληίζηξνθν. Ζ ινγηθή θαη θπζηθή απηή παξέθθιηζε 

πξνζθέξεη κέζσ ηεο αξρήο ηεο πνιπζεκίαο δχν εξκελεπηηθέο εθδνρέο. Αξρηθά ηα βνπλά πνπ 

κεηαγξάθνληαη ζην ειιεληθφ ηνπίν θαη ζηελ ίδηα ηελ Διιάδα σο έζλνο θαη σο πνιηηηζκφο δερφκελε 

ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ησλ αιιεπάιιεισλ πνιέκσλ πιεγψλεηαη ζε πνιιά επίπεδα, φπσο είλαη 

ινγηθφ, αθνχ ράλεη αλζξψπηλν θεθάιαην, νηθνλνκηθά κέζα, πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ςπρηθφ θαη 

εζηθφ δπλακηθφ. Απνδπλακψλεη θαζψο ζηεξείηαη φια εθείλα ηα έκςπρα θαη άςπρα κέζα πνπ 
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ζπληζηνχλ ηελ χπαξμε ηεο, πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ελ δπλάκεη πξφνδν θαη επδαηκνλία ηεο. Δπέξρεηαη 

επνκέλσο ζε κηα θαηάζηαζε πνιηηηζκηθνχ καξαζκνχ πνπ βξίζθεη ηελ πνηεηηθή θαη κεηαθνξηθή ηνπ 

δηαηχπσζε ζηελ εηθφλα ηεο δχζεο ηνπ ήιηνπ. Σα βνπλά βαζηιεχνπλ, ε Διιάδα κε φιν ην 

πνιηηηζκηθφ ηεο νηθνδφκεκα βαζηιεχεη πίζσ απφ ηνλ ήιην καθξηά απφ ην θσο, καθξηά απφ ηε δσή 

πνπ δηθαηνχηαη. Τπφ κηα δεχηεξε εξκελεία ηα βνπλά κεηαζηνηρεηψλνληαη ζε ήιην, γίλνληαη πεγή 

θσηφο, ράξε ζηα εξσηθά θαηνξζψκαηα πνπ μεηπιίρηεθαλ ζηηο πιαγηέο ηνπο, ζηέθνπλ αγέξσρα γηα 

λα δηαηξαλψλνπλ ην κήλπκα φηη αμίδεη ην ηίκεκα ηνπ αγψλα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο, γηα 

λα κεηαηξέπνπλ ηελ ηζηνξία αλά πάζα ζηηγκή ζε παξνχζα ελέξγεηα θαη δένπζα κλήκε πςεινχ 

ήζνπο πνπ ζπλερίδεη ζην παξφλ λα εκςπρψλεη, σο ρσλεκέλε εκπεηξία  θαζνδεγεηηθή. 

Μεηαζρεκαηίδνληαη κεηαθνξηθά έηζη ζ‘ έλα δεχηεξν ήιην πνπ βαζηιεχεη πίζσ απφ ηνλ πξψην. 

     ηελ πξψηε ζεκαζηνινγηθή εθδνρή ηα δάθξπα είλαη δάθξπα ιχπεο, ζηε δεχηεξε είλαη δάθξπα 

ραξάο: 

«ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

Γηα ζέλα ζα δαθξχζεη απφ ραξά ν ήιηνο» 

θαη: 

«Βξφληεμαλ ηα βνπλά ηεο Αιβαλίαο 

Γελ έθιαςαλ 

Γηαηί λα θιάςνπλ 

Ήηαλ γελλαίν παηδί» 

«Γελ θιαίεη πηα νπη‘ ε Λχπε» 

(Άζκα εξσηθφ θαη πέλζηκν γηα ην ρακέλν αλζππνινραγφ ηεο Αιβαλίαο (1945) (1996:35, 

20, 21) 

 

    Καηά ζπλέπεηα ν Διχηεο ελαληηψλεηαη ζηελ ηζηνξηθή θαη πξαγκαηηζηηθή ζεψξεζε ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηεο ηζηνξίαο, απνκνλψλεη ζηηγκηφηππα πνπ ελέρνπλ φιν ηνλ «εζληθφ κχζν» ζπλεξεκέλν γηα λα 

εθθξάζεη ηελ θαζνιηθφηεηα κηαο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο. Απνηππψλεη έηζη ηελ αησληφηεηα ησλ 

γεγνλφησλ θαη δείρλεη ηελ αηέξκνλε ζπλέρεηα ηνπο ζην παξφλ απηφ πνπ ζα θπνθνξήζεη ην κέιινλ 

ζε κηα πνξεία φπνπ νη ζηηγκέο ζπκθχξνληαη θαη νη ζρέζεηο παξειζφληνο, παξφληνο, κέιινληνο είλαη 
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αδηάθξηηεο ρακέλεο ζηελ απεξαληνζχλε θαη ηππσκέλεο ζηελ εζσηεξηθή πηπρή ηεο ςπρήο ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπο. ην πξνηειεπηαίν εθηελέζηεξν πνίεκα ηεο ζπιινγήο  Δθ 

ηνπ Πιεζίνλ δηαβάδνπκε: 

...Όκσο ην κάηη ηνπ βπζνχ θαηξψλ άιισλ 

ζηηγκηφηππα κε ηα ζεκεξηλά ζπλ- 

Γπάδεη. Έηζη πνπ λα καζαίλεηο κέιινλ απφ πξηλ θαη δίρσο  

γήξαο λεφηεηα 

     Απηφ παιεχεη λα ληθήζεη ν πνηεηήο ην γήξαο ηεο ςπρήο, πνπ κπνξεί λα πξνζβάιιεη θάζε θάζε 

ηεο αλζξψπηλεο ειηθίαο θαη ηαπηφρξνλα λα ζψζεη σο πνιχηηκν πιηθφ ηελ άρξνλε νκνξθηά πνπ 

ρσξάεη ζε ζηηγκέο, ηηο νπνίεο πξνβάιιεη θαη ηηο θέξλεη ζε ηζνδπλακία κε ηελ αησληφηεηα . 

    Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απαζαλαηίδεη ηα θαίξηα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ηηο θαίξηεο εθδειψζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζε θξίζηκεο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο απεηιείηαη ε ππφζηαζε 

ηνπ, απνζηάδεη ηελ νπζία ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ειιεληθή θχζε, θαη νξίδεη ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα. Ζ αγάπε γηα ηελ ειεπζεξία, ε δηθαηνζχλε, ε 

πεξεθάληα, ε νκνξθηά, ε ιηγνζχλε, ην κέηξν, ε γιψζζα, ε πνιχρξσκε εηθφλα ηεο ηζηνξηθήο 

ηαπηφηεηαο απνηεινχλ ηηο ζεκαίλνπζεο πνπ ζθηαγξαθνχλ ηελ ειιεληθφηεηα απαιιαγκέλε απφ ηελ 

αξραηνπξεπή θνξεζηά ηεο κε ζηα παιηά θαη θαηλνχξγηα αλαγελλεκέλα κέζα απφ ηηο δπκψζεηο πνπ 

πξνθάιεζαλ νη πλεπκαηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εμειίμεηο ηεο Δπξψπεο. Μαθξηά απφ θάζε ζπκβαηηθή 

αληίιεςε γηα ηελ παηξίδα, θάζε εκκνλή ζηελ αξραηφηεηα δηαθεξχζζεη ε δσληαλή, ζεκεξηλή 

αιήζεηα γηα ηελ Διιάδα πνπ βξίζθεηαη ζηελ αηζζεηηθή θαη ηελ εζηθή ηεο θχζεο θαη ησλ πιηθψλ θαη 

άπισλ κλεκείσλ ηεο. ‘ έλα απφθζεγκα απφ ην  Δθ ηνπ Πιεζίνλ (1998) γξάθεη: « κνξθα δεηιηλά 

κε θνκκάηηα Μπθήλεο σο ηνλ νπξαλφ θαη ιακπεξά ππνζχλλεθα». Δίλαη κηα εηθφλα γεκάηε νκνξθηά 

θαη γεκάηε Διιάδα ρσξίο ίρλνο εζληθηζκνχ. «Ζ ειιεληθφηεηα δελ είλαη γηα κέλα κηα ππφζεζε 

εζληθή ή ηνπηθή» (Δθινγή 1979:189) 

 Έλα πνηεηηθφ θείκελν ζην  Δθ ηνπ Πιεζίνλ φπνπ θαίλεηαη κε απφιπηε ζαθήλεηα ε άξζε ησλ νξίσλ 

ησλ ηξηψλ ζπκβαηηθψλ βαζκίδσλ ηνπ ρξφλνπ είλαη ην: 

 ―ΣΑ ΔΠΔΗΣΑ ΣΟΤ ΑΗΧΝΟ‖                              

―Απφ ηα ζηηγκηφηππα πνπ πξφθηαζε λα πάξεη ν ρξφλνο θαη λα εκθαλίζεη ζε θαηνπηλνχο αηψλεο, 

επέηπρα λα ζπγθεληξψζσ κεξηθέο καζήηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο απθψο 
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-- Δμαθνινπζεί λα κεηαηνπίδεηαη ζαλ ζθηά ζην ζειελφθσο ηεο Λπδίαο ε Αηζίο, κε αλαζεθσκέλν απφ 

ην αξηζηεξφ πφδη ηνλ ρηηψλα ηεο. 

-- Με κηα θαξφηζα θηάλεη θαιεζκέλε απ‘ ηε δνχθηζζα ηνπ Κελη ε Γπξηλλψ λα πηεη ην ηζάη ηεο 

αλππνςίαζηε γηα ην ηη ηεθηαίλεηαη ζηε Μηθξά Αζία 

-- Ναπηφπαηο ε Γνγγχια δνπιεχεη ζε θνξβέηα αγθπξνβνιεκέλε ζηα λεξά ησλ βξαρνλεζίδσλ ηεο 

Νχκνπ θαη άγακνο. 

-- Ζ ηχρε ηεο Αλαθηνξίαο αγλνείηαη. Σα σο ηψξα δεδνκέλα ζπγθιίλνπλ κε ηελ άπνςε φηη έρεη 

απνιεζζεί απφ αβιεςία ηνπ ηππνγξάθνπ. 

-- Όζν γηα ηελ Αξηγλψηα ....‖ 

     Σν παξειζφλ κπαίλεη ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ φπσο ν βξαρίνλαο ηνπ αθξσηεξίνπ ζηε 

ζάιαζζα θαη φπσο ε ζάιαζζα κέζα ζηελ μεξά. Αιιεινδηεηζδχζεηο, αλαδηπιψζεηο ―Μηα δεχηεξε 

κέξα κέζα ζηελ πξψηε δηπισκέλε ζε θάθειν θεχγεη ζπλερψο γηα λα ηνπνζεηεί ελ αγλνία ζνπ κηθξνχο 

θιφθνπο ζηα γχξσ πςψκαηα θαη ρξπζά ζπλλεθάθηα ζηελ άθνπα καξίλα ηεο κνλίκνπ θαηνηθίαο ζνπ‖ 

(Δθ ηνπ Πιεζίνλ) 

     Ο ρξφλνο αγθαιηάδεη ην ζήκεξα, ην ρζεο ην αχξην ζηξψλνληαο κε πνιχηηκα πιηθά ηε ζηεξηά θαη 

ηε ζάιαζζα ζηνιίδνληαο κε ζηνηρεία ηεο ζάιαζζαο ηε ζηεξηά θαη κε ζηνηρεία ηεο ζηεξηάο ηε 

ζάιαζζα φπνπ ζεκειηψλεηαη ην ζπίηη ηεο ςπρήο καο. Γηα λα ληψζνπκε πάληα πσο φιεο νη δήζελ 

αληηζέζεηο ηνπ ρξφλνπ, ηεο θχζεο είλαη πηπρέο ηνπ ίδηνπ θφζκνπ, κηα αδηαίξεηε ελφηεηα, κηα 

ηαπηνρξνλία, ζηελ νπνία αλ αθεζεί ν άλζξσπνο ρσξίο θφβν θαη αληηζηάζεηο ακνίβεηαη κε ηελ 

αηψληα λεφηεηα: 

φηαλ λεχεηο ζηε λεφηεηα, ε ράξε ηεο ζα ζ‘ επηζθεθζεί. Όια ζα ζπγθιίλνπλ, έηζη ψζηε λα 

εμαλαγθαζζεί ην ηπραίν λ‘ αξζξψζεη κηαλ αιήζεηα ηφζν παιηά δελ παιηψλεη, δελ 

μεπεξληέηαη, παξά επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν, ρσξίο άιιε πξνζπάζεηα, λα παξακέλεη 

θαηλνχξγηνο ( Δλ Λεπθψ, 2006:31). 

Σελ νξηδφληηα  πνξεία ηνπ ρξφλνπ απνξξίπηεη θαη ην ηειεπηαίν πνιχζηηρν πνίεκα ηεο 

ζπιινγήο κε ηίηιν:     

       ΟΟ ΓΗΑ ΣΔΛΟ ΝΑΗ ΓΗΚΑΗΩ ΔΠΑΗΡΟΝΣΑΗ ΚΑΗ Ζ ΠΔΣΡΑ ΚΑΗ ΣΟ ΚΤΠΑΡΗΗ 
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Όια  θαίλνληαη θαη νη ηξχπεο απφ ην ζθνπγγάξη 

      Πνπ ππήξμε ηνίρσκα ζπειαίνπ θαη ηψξα εθ ησλ πιαγίσλ   

     Με πιεζηάδεη. Όκσο ην κάηη ηνπ βπζνχ θαηξψλ άιισλ 

 ηηγκηφηππα κε ηα ζεκεξηλά ζπλ- 

Γπάδεη. Έηζη πνπ λα καζαίλεηο κέιινλ απφ πξηλ θαη δίρσο  

     Γήξαο λεφηεηα 

Πξίγθεπεο ησλ θπκάησλ γηα ράξε ελφο θαθφηπρνπ 

Αλαπεδήζαηε. Θ‘ αθνινπζήζνπλ γαίεο κε γηαινχ γηαζεκηά θαη  

Γη‘ αιινχ ηξίηξνρα. Ναη 

Κάπνπ θαη γηα καο ζα ππάξρεη  έλα  σξαίν παξάλνκν 

νθία ζνθία ηνπ θφζκνπ ηη κνλφπηπρνο είζαη ή κε λαη 

 Ή κε φρη ηα ιεο φια  θαη ηξηγχξσ ζνπ ζπληεξείο ηξηθπκία 

Πεξλάσ αγξίκεο θαη ζηα ρείιε κνπ κφιηο αγγίδνπλ  

Γηάηηνληεο κηαο γεχζεο καθξηλήο πίθξαο θαη  ηαμηδίνπ αλέθηθηνπ 

Τπάξρνπλ σο θαη ζην θελφ γαδίεο γηα ηνπο αιηείο 

Καη ηνπο  θηιέξεκνπο. Έλαο πξνο έλαλ φινη καο πεξλνχκε 

Καη απφ ηελ θαηαζηξνθή απφ ηεο ζσηεξίαο ην ζηέγαζηξν 

Κνίηα λα ζπληνκεχεζαη ζαλ ρξπζαιιίδα επηάπηεξνο σ θίιε! 

Οπφηαλ ζπλαηλνχλ θαη ε γε  θαη ην χδσξ κέζα ζνπ. 

                                 ΣΩΝ ΘΔΠΔΗΩΝ ΟΜΖΡΟ ΚΗ Α ΠΔΝΟΜΑΗ 

                               ΓΛΤΚΗΑ  Ζ ΕΩΖ ΚΑΗ ΠΑΣΡΟ ΑΓΝΩΣΟΤ Ο 

                                                                                       ΘΑΝΑΣΟ        (ζ.77) 
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    Ζ  δηαθάλεηα  δηαπεξλά ηα ζηξψκαηα ησλ επνρψλ ην ρζεο εγθαζίζηαηαη ζην ζήκεξα ,  

ην κέιινλ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην παξφλ. Δίλαη φια ηφζν δηάθαλα πνπ ε ηνπνζέηεζή 

ηνπο ζε θάπνηα νξηζηηθή ρξνληθή βαζκίδα δελ κπνξεί λα γίλεη γηαηί νη δηαρσξηζηηθέο 

γξακκέο δελ θαίλνληαη. Όκσο ην κάηη ηνπ βπζνχ θαηξψλ άιισλ ζηηγκηφηππα κε ηα 

ζεκεξηλά ζπλ/Γπάδεη.  Σα γεγνλφηα ηνπ βίνπ, επαλέξρνληαη  ζε πνξεία θπθιηθή, ε δσή 

κε ηα θαηλφκελά ηεο επαλαιακβάλεηαη θαζηζηψληαο γλσζηά ή πξνβιέςηκα ηα 

κειινχκελα. Ζ δσή βηψλεηαη ζε κηα αρξνληθή δηάζηαζε φπνπ ην γήξαο είλαη αλχπαξθην  

γηαηί ε δσή  δεζπφδεη  θαηά  θξάηνο  ζε φιε ηελ απέξαληε έθηαζε ηνπ θνζκηθνχ 

ζχκπαληνο.  

  

                                              Ζ ΥΔΖ ΣΟΤ ΠΟΗΖΣΖ ΜΔ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ                                  

    ε εηδηθφ θεθάιαην ζα δηεξεπλήζνπκε ινηπφλ ηε δηακφξθσζε απηνχ ηνπ ήξσα, φπσο απηή 

δηαγξάθεηαη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή πνπ εμεηάδνπκε κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη 

πνηεηηθψλ θεηκέλσλ ηνπ Διχηε.  

        Απνηειεί  αμηνπξφζεθην  ραξαθηεξηζηηθφ  θαη γηα ηελ εξκελεία ηεο θνπιηνχξαο, σο ζχζηεκα 

ζεκείσλ, πνπ εθθξάδεη ε λενειιεληθή ινγνηερλία αξζξσκέλε θαη ζεκαζηνδνηεκέλε απφ ηε 

γιψζζα θαη άξα επξηζθφκελε ζε ζρέζε ππνρξεσηηθήο ζπλάξηεζεο κε ηελ θνπιηνχξα, ν ηχπνο ηνπ 

ήξσα πνπ επηθξαηεί ζηε λενειιεληθή πνίεζε θαη πεδνγξαθία. Σνλ δηαθξίλεη ε απηάξθεηα θαη ε 

πιεξφηεηα, απφξξνηα ελφο πιήξνπο θαη ηζνξξνπεκέλνπ πνιηηηζκνχ κέζα ζηνλ νπνίν γαινπρήζεθε. 

Κίλεηξν ηεο δξάζεο ηνπ δελ είλαη ε θαηάθηεζε ελφο πνιχηηκνπ αληηθεηκέλνπ ή αγαζνχ ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ζρήκα: ζηέξεζε vs επηζπκία πιήξσζεο,  επνκέλσο δελ βξίζθεηαη ζε ζέζε επίζεζεο, 

αιιά αληίζηαζεο θαη ππεξάζπηζεο ηεο θπζηθήο ηνπ δσήο ή πςειψλ ηδαληθψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

νκάδα,  απφ έλαλ ηζρπξφ θαη θαιά νξγαλσκέλν ερζξφ (αληίκαρν). Ο ραξαθηήξαο ηεο Νενειιεληθήο 

θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δξα είλαη θηιεηξεληθφο, φρη αληαγσληζηηθφο θαη ειαζηηθφο πνπ 

νξγαλψλεηαη κε λφξκεο επηείθεηαο θαη αλζξσπηάο. Ζ θνηλσλία θαη ν πξφκαρνο πνπ ηελ εθπξνζσπεί 

δελ έρεη επεθηαηηθέο βιέςεηο, βξίζθεηαη ζε ζρέζε αξκνλίαο κε ηελ θνηλσλία θαη ηε θχζε, 

εκθνξείηαη απφ δηαρξνληθέο εζηθέο αμίεο θαη βξίζθεηαη ζε ζπλερή εηνηκφηεηα γηα λα πξναζπηζηεί 

απηέο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ δηάζεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ πξνο ηηο άιιεο θνηλσλίεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ είλαη θαη ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο θξηηηθήο αιιειεπίδξαζεο.  Σν 

αληηζηαζηαθφ κνληέιν ηνπ ήξσα απαληάηαη ζηε ιατθή παξάδνζε, ζην αθξηηηθφ ηξαγνχδη 11νο 12νο 
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αηψλαο ην νπνίν πξνβάιιεη έλαλ ήξσα ν νπνίνο πινπνηεί ηε ζπλάξηεζε άηνκν = θχζε ζε 

αληηπαξάζεζε πξνο ηε ζπλάξηεζε θνηλσλία = θνπιηνχξα πνπ επηθξαηνχζε σο αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ. Ζ κεηάβαζε απηή πνπ εθθξάδεηαη κε ηνλ ήξσα ηνπ αθξηηηθνχ ηξαγνπδηνχ 

θαζψο θαη ηνπ θιέθηηθνπ αξγφηεξα ( 18νο αη.) ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ππεξθπζηθνχ  

«εγψ» κε εμαηξεηηθά θπζηθά ραξίζκαηα ζσκαηηθφ θάιινο, ζσκαηηθή δχλακε, πνπ αγαπά θαη 

ραίξεηαη ηε δσή, κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή, 

γίλεηαη αληηθείκελν ζαπκαζκνχ κε ζέζε πξνηχπνπ κέζα ζηελ θνηλσλία πνπ αλήθεη. Ο ήξσαο απηφο 

πξφηππν θνηλσληθνπνηεί ηηο θπζηθέο αμίεο φπσο ηελ Διεπζεξία, ηε δηθαηνζχλε θαη ην ζεβαζκφ, νη 

νπνίεο, ζηεξεψλνπλ ηελ θνηλσληθή δσή ζε ζεκέιηα πνπ εγγπψληαη ηελ νκαιφηεηα θαη ηελ Αξκνλία 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, πξνυπφζεζε γηα ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή επηπρία. Οη αμίεο απηέο 

αληηκάρνληαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αδπλακίαο ηνπ "εζχ", ηνπ άιινπ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ζθιαβηάο. Ο ήξσαο εθθξάδεη ηε βαζηά πεπνίζεζε ηεο θνηλφηεηαο φηη ε δσή ρσξίο ειεπζεξία δελ 

αμίδεη θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ζπζηαζηεί γηα απηή, αθνχ έηζη θη αιιηψο ε δσή ρσξίο Διεπζεξία 

ηζνχηαη κε ζάλαην. Μέζα απφ ηε ζπλεηδεηή επηινγή ηεο απηνζπζίαο ζπλεηδεηνπνηεί θαη ηε δηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα, σο πξνζψπνπ πνπ αμίδεη λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Μάιηζηα ζην επίπεδν ηεο 

δνκήο δελ ππάξρεη Πνκπφο πνπ λα δίλεη εληνιή ζηνλ Ήξσα λα αλαιάβεη ηνλ άζιν. Ζ ίδηα ε 

ζπλείδεζή ηνπ Ήξσα είλαη Πνκπφο θαη Γέθηεο ζηελ εξσηθή δνθηκαζία. πνηε απεηιείηαη ε δσή, ε 

ειεπζεξία ή ε αμηνπξέπεηα ηεο θνηλφηεηαο ν ήξσαο ην ζεσξεί πξνζσπηθή ληξνπή λα κελ 

αληηδξάζεη, λα κελ ξηρηεί ζηνλ αγψλα δπλακηθά θαη απηφκαηα, ην αληηιακβάλεηαη σο κία πξφθιεζε 

ζηελ παιηθαξηά ηνπ θαη ην θηιφηηκφ ηνπ. 

      Σν κνληέιν απηφ ηνπ ήξσα-πξνκάρνπ απνηππψλεηαη εχγισηηα, σο θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ζε 

φιε ηελ πξνζσπηθή ινγνηερλία απφ ην νισκφ (ζηνπο  Διεχζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο) σο ηνλ Διχηε, 

ην Γηάλλε Ρίηζν, ην Ν. Βξεηηάθν θαη ηνπο πνηεηέο ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο (ηνλ Σάζν 

Λεηβαδίηε, ην Μαλφιε Αλαγλσζηάθε, ηνλ Άξε Αιεμάλδξνπ, ηνλ Σίην Παηξίθην, ην Μηράιε 

Καηζαξφ). ηελ πνίεζή ηνπο θνηλφ ζέκα θαη πξσηεχνλ είλαη ε ππέξβαζε ηεο αληίζεζεο ζηε ζρέζε 

αηφκνπ - θνηλσλίαο θαη ε ελαξκφληζε ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ αμηψλ. Δηδηθά ζηνλ 

Οδπζζέα Διχηε ην ζέκα απηφ πξνζεγγίδεηαη απφ ζεσξεηηθή άπνςε ζην δνθίκην   «Σα δεκφζηα θαη 

ηα ηδησηηθά», «Σν θαίξην ζηε δσή απηή θείηαη πέξαλ ηνπ αηφκνπ. Με ηε δηαθνξά φηη, αλ δελ 

νινθιεξσζεί θαλείο ζαλ άηνκν, αδπλαηεί λα ην ππεξβεί»  (Δλ  Λεπθψ,  2006: 367)  . Μία ζρέζε 

δηαιεθηηθή, δπλακηθή, ακθίδξνκε απηή ηνπ ελφο κε ηνπο πνιινχο, ηνπ αηφκνπ- ηδηψηε κε ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία ρσξίο ηνλ έλα πφιν ηεο θαηλνκεληθήο αληίζεζεο δελ γίλεηαη ν άιινο. Ο έλαο 

δηακνξθψλεη θαη νξίδεη ηνλ άιινλ.  Ο Διχηεο, φπσο εμεγεί ζηα « Γεκφζηα θαη ηα Ηδησηηθά», 
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νλεηξεχεηαη κία θνηλσλία φπνπ νη ζεζκνί, νη λφκνη, ηα ζπζηήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ εχξπζκα ρσξίο 

λα πιεγψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο γηαηί ζα είλαη φια βνπηεγκέλα ζηελ αζσφηεηα  « ηνπ γπκλνχ, ηεο 

δηθαηνζχλεο, θαη ηεο ηεξφηεηαο, ηνπ παξζεληθνχ θαη ηνπ εδππαζνχο». Εεηάεη λα εθρέεη ν ηδηψηεο 

φιε ηελ αγηνζχλε ηνπ απφ ηα άδπηα ηεο ςπρήο ηνπ θαη κ' απηή λα ινχδεη «ηα θνηλά»  γηα λα 

κπνξνχλ « λα γίλνπλ θαλφλεο δσήο γηα φινπο, κε ην ίδην ήζνο θαη ηελ ίδηα δχλακε.» Αλ ν θαζέλαο 

ζηαζεί κε εηιηθξίλεηα θαη ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη μερσξίζεη κέζα ηνπ ηηο 

ζεηηθέο, ηηο δσληαλέο, ηηο πγηείο δπλάκεηο γηα λα ηηο αληιήζεη θαη λα ηηο δηνρεηεχζεη κε ηε κνξθή 

δπλάκεσλ- εξγαηξηψλ ζην εξγνηάμην ηεο θνηλσληθήο δσήο, ε νπνία απνηειεί θπζηθή εμέιημε θαη 

αλάγθε ηεο αηνκηθήο, ηφηε ζίγνπξα ε θνηλφηεηα γηα ηνλ έλαλ δελ ζα ήηαλ παξά ε κεγάιε ηνπ 

νηθνγέλεηα γηα ηελ νπνία ζα λνηαδφηαλ. Απηή ε θαηαβχζηζε ζην εγψ πξνυπνζέηεη αγψλα, ηφικε, 

αγάπε γηα ην γλήζην, απηνγλσζία· είλαη κία ελδνζθφπεζε ζθιεξή, αιιά πνπ ζίγνπξα αληακείβεη κε 

ηελ ραξά ελφο βηψκαηνο αησληφηεηαο ην νπνίν θεξδίδεηαη, φηαλ σο άηνκν πξσηαγσληζηεί ν 

άλζξσπνο ζε έξγα πνιηηηζκνχ αηψληα, θαη γεχεηαη ηε γιπθχηεηα ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο κέζα 

ζην ζχλνιν γηα ηελ θαηάθηεζε θάζε θνηλνχ ζθνπνχ. Έηζη ην δεκφζην κε ην ηδησηηθφ ιεηηνπξγνχλ 

μερσξηζηά θαη ππεξεηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε έλα θνηλφ παξφλ θαη κέιινλ  «Σν απψηεξν, ην κεηά 

θάζε ηδηψηε κέιινλ, πνπ απηφ είλαη θαη ην δεκφζην» (Δλ Λεπθψ:377). Ο πνηεηήο είλαη απαηηεηηθφο 

ή νπηνπηζηήο ή ζθιεξφο. Μα ν Πξφκαρνο κάρεηαη κε ελάληηεο δπλάκεηο ππέξκεηξεο, αβπζζαιέεο, 

ζθνηεηλέο ηέηνηεο πνπ αδπλαηνχλ νη πνιινί λα αληηκεησπίζνπλ κφλνη. Λέεη ραξαθηεξηζηηθά ζην 

δνθίκην Σα Γεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά :  «Έηζη ν πνηεηήο. θιεξφο. Καη λα δεηάεη η'  αδχλαηα».
71

 

Απηφ είλαη ην ρξένο ηνπ πνηεηή-πξνκάρνπ λα θηηάρλεη ην φξακα θαη λα ην παξνπζηάδεη φζν γίλεηαη 

πην ιακπεξφ θαη δειεαζηηθφ γηα λα αθππλίδεη ηε ζπλείδεζε ηνπ ιανχ, λα θηλεηνπνηεί ηε ζπιινγηθή 

ηνπ πλνή γηα έλα θνηλφ αγψλα.
70

 Απηφ ην φξακα ν πνηεηήο ην βξίζθεη ζθάβνληαο ην ραξηί ηνπ κε ην 

κνιχβη «θαη αλαθαιχπηνληαο ζπλερψο ηελ Διιάδα πνπ πξνυπάξρεη κέζα ηνπ θαη πνπ, αλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νιίγνλ ελδηαθέξεη. Έρεη ηνλ θαηξφ λα αθνινπζήζεη ε 

πξαγκαηηθφηεηα. Πξνεγνπκέλσο είλαη αλάγθε λα πιαζζεί απφ ηε ζθέςε»... «Αο ππάξρεη θαη έλαο 

πνπ λα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζβιέπεη ζε απηά πνπ δελ ππάξρνπλ αιιά ζα έπξεπε θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ». Ο θαιιηηέρλεο ινηπφλ είλαη πλεπκαηηθφο ηαγφο, « αιιά γηα ηνλ πνηεηή, 

πηζηεχσ, ππάξρεη κφλν έλαο λ' αλήθεη ζ' νιφθιεξν ην ιαφ ηνπ ... Γελ γίλεηαη αιιηψο. Ζ παηξίδα 

είλαη κία ... κσο ν πλεπκαηηθφο άλζξσπνο βιέπεη ην ζχλνιν.» Σν « εγψ» ηνπ πνηεηή 

νινθιεξψλεηαη κέζα απφ ηε δηάζιαζή ηνπ ζην πξίζκα ηεο θνηλσλίαο. 

                                                             
71     Ο. Ελύτησ,  Εν Λευκώ, « Σα δημόςια και τα ιδιωτικϊ»,  εκ. Ίκαροσ,  Αθόνα   2006:372      
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- Ο Διχηεο πξνηείλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο πέξα απφ ηελ αηνκηθφηεηα ζε κία θνηλή 

εληαία ζπιινγηθφηεηα ειιεληθή θαη νηθνπκεληθή.  

      Ο νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ ήξσα πξνκάρνπ κνξθνπνηείηαη ζην  Άμηφλ  Δζηη  (1959) ζην 

νπνίν εθθξάδεηαη ν εξσηθφο αγσληζηηθφο κχζνο πνπ δηακνξθψζεθε ζηα ρξφληα 1945-1960, εθδνρέο 

ηνπ νπνίνπ απαληψληαη ζε φιν ην έξγν ηνπ Διχηε θαη ηδηαίηεξα ζην  Άζκα εξσηθφ θαη πέλζηκν  θαη  

ζηνλ  Μηθξφ Ναπηίιν. χκθσλα κε απηφλ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν πνπ εθθξάδεηαη ζε πξψην εληθφ 

πξφζσπν, ν ίδηνο ν πνηεηήο δξα παξάιιεια ζε πνιιά επίπεδα αηνκηθφ, θνηλσληθφ ηζηνξηθφ θαη 

θνζκηθφ. πγθεθξηκέλα ζηε Γέλεζε ηνπ  Άμηφλ Δζηη  ν ήξσαο πξσηνπξφζσπνο παξνπζηάδεηαη σο 

δεκηνπξγφο θαη δεκηνχξγεκα.  Δίλαη ε δεκηνπξγηθή αξρή ηνπ θφζκνπ αιιά θαη ν εληαγκέλνο 

ηζηνξηθά κέζα ζηελ θνηλσλία ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν φπνπ αλαιακβάλεη έλα εηδηθφ αγψλα. 

Λεηηνπξγεί σο εληνιέαο θαη εληνινδφρνο  

                                Καη απηφο αιήζεηα πνπ ήκνπλα ν πνιινχο αηψλεο πξηλ 

                                  Ο αθφκε ρισξφο κεο ηε θσηηά Ο άθνπνο απ‘ ηνλ νπξαλφ 

                                             Έλησζα ήξζε θη έζθπςε  

                                             Πάλσ απ‘ ην ιίθλν κνπ…. 

                                            Δληνιή ζνπ, είπε, απηφο ν θφζκνο… 

       Καζψο αηζζάλεηαη ην βάξνο θαη ηελ επζχλε ηεο Όπαξμεο ε νπνία κέζα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

αλδξψλεηαη,  παίξλεη δχλακε απφ ηηο θπζηθέο αμίεο , γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ληψζεη ην ρξένο, 

εληέιιεηαη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ λα ηηο δηαθνλίζεη ζηελ αλζξσπφηεηα, ψζηε κε ζχκκαρν ηελ 

θνηλσλία ην ιαφ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε θζνξά θαη ην άδηθν απέλαληη πξψηα ζηελ Διιάδα θαη 

έπεηηα ζηνλ θφζκν.  

    ηε ζπιινγή Δθ ηνπ πιεζίνλ (1998) ν ξφινο ηνπ Πνηεηή-ήξσα-Πξνκάρνπ δε δηέπεηαη απφ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξφινπ φπσο  απνθξπζηαιιψζεθαλ ζηα αθεγεκαηηθά είδε θαη φπσο ηα 

θαηέγξαςε ε αθεγεκαηνινγία. Γηαηεξεί σο θχξην γλψξηζκα ηελ ππεξάζπηζε ησλ εζηθψλ αμηψλ, 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηνλ αγψλα γηα ηελ πξαγκάησζε ελφο ζπιινγηθνχ 

νξάκαηνο γηα κηα αλψηεξε θαη πιήξε δσή. Ο ξφινο απηφο ηνπ πνηεηή καξηπξείηαη κέζα απφ ην 

γξακκαηηθφ θαη κνξθνινγηθφ ραξαθηήξα ησλ πνηεηηθψλ ζπληαγκάησλ ησλ πνηεκάησλ-

απνθζεγκάησλ. 

     Σν θπξηφηεξν ηεθκήξην απηήο ηεο ππφζεζεο ζηεξίδεηαη ζηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ησλ ζηίρσλ. 

Αξρηθά ε ζπιινγή απνηειείηαη απφ 187 απνθζέγκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 48 είλαη γξακκαηηθά ζην β' 

εληθφ ξεκαηηθφ πξφζσπν, ελψ ηα 21 απφ απηά βξίζθνληαη ζηελ πξνζηαθηηθή έγθιηζε. Σν ηξίην 

εληθφ πξφζσπν απνδίδεη έλα χθνο νπδέηεξν πνπ ζπλήζσο γίλεηαη φρεκα γηα λα εθθξαζηεί κία 
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δηαρξνληθή θαη αθιφλεηε αιήζεηα κία εκπεηξηθή γλψζε, πνπ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν ζέιεη λα 

θνηλνπνηήζεη ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. Σν ηξίην πξφζσπν θαζψο είλαη απξφζσπν απνπλέεη ην 

θχξνο κηαο θσλήο άλσζελ καθξηλήο, επηβιεηηθήο κε έλα ππνθείκελν παληνγλψζηε, κία απζεληία ε 

νπνία αθνχγεηαη βαξηά θαη πεηζηηθή. Δθείλα πνπ εθθέξνληαη ζε δεχηεξν εληθφ πξφζσπν έρνπλ έλα 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα απφ έλα πνκπφ θχιιν ζπκπαξαζηάηε πξνο ηνλ αλαγλψζηε. ζν γηα 

απηά πνπ εθθέξνληαη ζε α΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν,  δεκηνπξγνχλ έλα ρψξν ζπιινγηθφηεηαο κέζα 

ζηελ νπνία θηλείηαη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ καδί κε ηνλ πνηεηή θαη βηψλνπλ θνηλά ζπλαηζζήκαηα 

θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Σν ξήκα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ Δλεζηψηα ζε νξηζηηθή, ππνηαθηηθή 

θαη πξνζηαθηηθή έγθιηζε. Δηδηθά ην δεχηεξν εληθφ πξφζσπν θαη ε πξνζηαθηηθή έγθιηζε είλαη 

ζηνηρεία πνπ απνδίδνπλ έλαλ έληνλν ζπκβνπιεπηηθφ ηφλν ζην πεξηερφκελν ησλ απνθζεγκαηηθψλ  

ξήζεσλ. Ζ εθθξαζηηθή θφξκνπια κέζα απφ ηελ νπνία δηνρεηεχνληαη νη παξαηλεηηθνί ιφγνη, 

αθνινπζνχλ κηα πθνινγηθή θιηκάθσζε απφ ηηο απιέο, έκκεζεο πξνηξνπέο σο ηηο ξεηέο πξνζηαγέο. 

Έηζη απαληψληαη ξήζεηο φπσο  Καζ‘ νδφλ βξίζθεηο ηνλ Οδπζζέα  ζνπ, θαη πάιη δήηεκα είλαη. Θέιεη 

λα θνηκάζαη κ‘ αλνηθηά παληά θαη αλεβαζκέλε ηελ άγθπξά ζνπ. Δδψ ε πξνηξνπή έρεη ηε κνξθή 

πιεξνθφξεζεο ζε  β΄ εληθφ πξφζσπν ζε πνιχ νηθείν χθνο, εκπηζηεπηηθφ. Ζ εληειέζηεξε κνξθή 

πξνηξνπήο γίλεηαη κε θαζαξά πξνζηαθηηθά θαηεγνξήκαηα φπσο  Γελνχ θπηφ ηξηψλ γελεψλ θαη 

ζπλάκα παξζέλνο,  Σξάβα κφλνο ζνπ ν ίδηνο θη φζν πην δπλαηά κπνξείο ην ζρνηλί πνπ αλεβάδεη ην 

θαιαζάθη ζνπ ζηα πην εκπηζηεπηηθά ζνπ Μεηέσξα.  Ζ θαηλνκεληθά απιή θσλή κε ην ρακειφ χθνο 

θαη ηνλ πξνζσπηθφ ηφλν θέξλεη ηνλ πνηεηή κέζα ζηα εθθξαζηηθά θαη θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα ηεο 

ιατθήο παξέαο, ηεο ζπληξνθηάο ζηνπο θφιπνπο ησλ ιατθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, έλα κέινο ηεο 

νπνίαο είλαη θαη απηφο. Καηαζέηεη ινηπφλ ζηνπο ζπληξφθνπο θαη ζηνπο θίινπο ηνπ πνπ ηαπηίδνληαη 

κε θάζε αλαγλψζηε ηα πνξίζκαηα απφ ηελ εκπεηξία ηεο δσήο, ηνπο ςηζπξίδεη αιήζεηεο αηψληεο θαη 

αλαγθαίεο ζην ζήκεξα, ηνπο ππνδεηθλχεη ην ζσζηφ κνλνπάηη πξνο θσηεηλέο δηεμφδνπο, ηνπο 

πξνβάιιεη δπλακηθά πξφηππα θαη αμίεο πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ηε δσή πιήξε. πλερίδεη 

θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ην ξφιν ηνπ δηακέζνπ εληνινδφρνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην  Άμηφλ Έζηη 

(1959) λα πξαγκαηψλεη ηελ «εληνιή», «εληνιή ζνπ, είπε, απηφο ν θφζκνο θαη γξακκέλνο κεο ζηα 

ζπιάρλα ζνπ είλαη/ Γηάβαζε θαη πξνζπάζεζε θαη πνιέκεζε», είπε «Ο θαζείο θαη ηα φπια ηνπ 

είπε…». Καη ηα φπια ηνπ πνηεηή είλαη νη ιέμεηο, ε επαηζζεζία θαη νη αμίεο γηα λα πνιεκήζεη γηα ηε 

ρψξα ηνπ, ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θφζκν. Γίλεηαη ήξσαο-Πξφκαρνο, κηα ηδηφηεηα δνζκέλε απφ ηε 

θχζε ή απφ ην Θεφ γηα λα αλαραηηίζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαθνχ πνπ θαηνηθνχλ δίπια ζην θαιφ, κέζα 

ζηνλ άλζξσπν, θαη λα εγθαζηδξχζεη ηελ νκνξθηά. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαπηχμεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο πνίεζεο,  λα αιιάμεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σο ηειεησκέλε αλζξψπηλε δεκηνπξγία,  
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ζε κηα  ελ δπλάκεη  απνθαηάζηαζε κηαο αλψηεξεο πλεπκαηηθά ηάμεο πξαγκάησλ, θηάλεη  ζηα 

ηειεπηαία έξγα ηεο σξηκφηεηαο λα δηαθεξχζζεη ζέζεηο κε δηδαθηηθφ ηφλν: 

«Φηάζε λα ζπιιακβάλεηο αηζζήζεηο φζεο θαη ηα κνπζηάθηα ηεο γάηαο ζνπ.»  

   Σν απφθζεγκα απηφ απνηειεί κηα πεξίνδν ηξηψλ πξνηάζεσλ, κηαο θχξηαο θαη δχν δεπηεξεπνπζψλ. 

Ζ θχξηα πξφηαζε είλαη ειιεηπηηθή θαη πεξηνξίδεηαη ζην ξήκα «θηάζε» ζην δεχηεξν εληθφ πξφζσπν 

ηεο πξνζηαθηηθήο. Ζ πξψηε δεπηεξεχνπζα πξφηαζε είλαη νλνκαηηθή βνπιεηηθή, «λα ζπιιακβάλεηο 

αηζζήζεηο», θαη έρεη ην ξήκα ηεο επίζεο ζην β΄ εληθφ πξφζσπν.  Ζ δεχηεξε δεπηεξεχνπζα είλαη 

αλαθνξηθή παξαβνιηθή, «φζεο θαη ηα κνπζηάθηα ηεο γάηαο ζνπ», θαη ην ξήκα ηεο ελλνείηαη, 

«ζπιιακβάλνπλ». Με κηα πξψηε αλάγλσζε γίλεηαη θαλεξή ε ακθηζεκία ηεο πεξηφδνπ, ε νπνία  

ιεηηνπξγεί ζε θπξηνιεθηηθφ θαη κεηαθνξηθφ, ζπλππνδεισηηθφ επίπεδν, πξνζδίδνληαο ζηηο 

«αηζζήζεηο» κηα εμέρνπζα θαη μερσξηζηή ζεκαζία γηα ην αλζξψπηλν ππνθείκελν ησλ δχν πξψησλ 

ξεκάησλ, ην «εζχ», επνκέλσο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή. ε ζπληαγκαηηθφ θαη κνξθνινγηθφ επίπεδν 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε αξρηθά φηη ε θχξηα πξφηαζε πεξηνξίδεηαη ζε έλα ξήκα δηζχιιαβν, ε 

απιφηεηα θαη ε ιηγνζχλε ηνπ νπνίνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε αθελφο κε ην λνεκαηηθφ ηνπ πεξηερφκελν, 

αθνχ ην θηάζηκν ζε έλα ζθνπφ πξνυπνζέηεη ζπλήζσο πξνζπάζεηα, αγψλα θαη δνθηκαζίεο, 

πξνυπνζέηεη δξφκν καθξχ θαη επίπνλν θαηά ηνλ νπνίν ρξεηάδεηαη θαλείο λα έξζεη αληηκέησπνο κε 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εκπφδηα θαη δπζθνιίεο. Αθεηέξνπ ε αληίζεζε εθηείλεηαη ζηε κνξθή θαη 

ηε ζεκαζία πνπ εθθξάδεηαη απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο. Σν δηζχιιαβν «θηάζε» έρεη δίπια ηνπ ην 

ηεηξαζχιιαβν «ζπιιακβάλεηο» θαη κηα άξξεηε αιιά θαλεξά ππνδεινχκελε έλλνηα ηεο πιεζκνλήο. 

Ζ πιεζκνλή πξνθχπηεη απφ ηελ παξαβνιηθή πξφηαζε κέζσ ηεο νπνίαο ην πνηεηηθφ ππνθείκελν 

ππνδεηθλχεη φηη νη «αηζζήζεηο» είλαη ηφζεο πνιιέο φζεο είλαη απηέο πνπ κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ηα 

κνπζηάθηα κηαο γάηαο. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη δεκηνπξγείηαη νκνηνηέιεπην αλάκεζα ζην 

«ζπιιακβάλεηο» θαη ζηηο «αηζζήζεηο». Δπίζεο, ε ζέζε ηνπ νπζηαζηηθνχ «αηζζήζεηο» είλαη θεληξηθή 

κέζα ζε φιε ηελ πεξίνδν, ελψ ηε δηαπεξλά κηα έληνλε παξήρεζε ηνπ ζ, ηνπ νπνίνπ ην ερεηηθφ 

απνηέιεζκα παξαπέκπεη ζηε κεγάιε πνζφηεηα, ζηελ πιεζψξα θαη ηελ αθζνλία. Δπνκέλσο, ε 

κνξθνινγηθή θαηαζθεπή φζν απιή θαη αλ θαίλεηαη, αθνινπζεί ιεπηή εθθξαζηηθή ηερληθή. 

      Δχινγν αλαθχπηεη ην εξψηεκα ζε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν γηαηί ν πνηεηήο απνδίδεη ηφζε 

ζεκαζία θαη αμία ζηηο αηζζήζεηο. Σελ απάληεζε ηε δίλεη ν ίδηνο ζε πνιιά ζεκεία ζην ππφινηπν 

έξγν ηνπ, πνηεηηθφ θαη πεδφ. πσο είλαη γλσζηφ ζηελ θνζκναληίιεςε ηνπ Διχηε νη αηζζήζεηο είλαη 

ην κέζν γηα λα θνηλσλήζεη ν άλζξσπνο κε ην ζαχκα ηεο δσήο, λα ηνπνζεηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα 

ζε απηφ δηακνξθψλνληαο ηελ απηνζπλεηδεζία ηνπ, γηα λα αθππλίζεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηε 
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ζθέςε, φιε ηνπ ηε λφεζε, γηα λα πεξάζεη απφ ηε δηάζηαζε ηεο χιεο ζηε δηάζηαζε ηνπ πλεχκαηνο 

δηεπξχλνληαο ην πεδίν ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ ζπλείδεζεο. «Να δηεπξχλεηο απηφ ην πεδίν, θαη δε θαηά 

ηε δηάζηαζε ηεο αλαινγίαο ησλ αηζζήζεσλ, απηφ είλαη. Σφηε κφλν πξνρσξάο ηαπηφρξνλα πξνο φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο…» (Δλ Λεπθψ: 169). Καη αιινχ «Με δηζηάζεηε λα εθιάβεηε ηα καιιηά ηεο γηα 

ζχλλεθα ή ηε ιχπε ηεο γηα ζηγαλφθσλν  ηξαγνχδη. Μφλνλ αθνχηε θαη ρατδεχεηε, ρατδεχεηε θαη 

αθνχηε. Γίλεηε ηηο ηδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα έκςπρα ζηα άςπρα ή ηα απηά ζηα λνεηά νινέλα θαη 

ηαλάπαιηλ». Οη αηζζεηηθέο αμίεο θαη εηδηθά φζεο ζπλδένληαη κε ην εξσηηθφ πάζνο θαη απφιαπζε 

απαιιάζζνληαη απφ ην βάξνο ηεο ληξνπήο, ηεο ελνρήο ή ηεο θαησηεξφηεηαο έλαληη ησλ 

πλεπκαηηθψλ ή εζηθψλ αμηψλ, δελ απνηεινχλ δπλάκεηο πνπ νδεγνχλ ζε πηψζε, ππνβηβαζκφ ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο, αιιά εθαιηήξην βήκα γηα ηελ νπζηαζηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε αθχπληζε θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ςπρήο. Απηέο  δίλνπλ ηα εξεζίζκαηα γηα λα ληψζεη ν 

άλζξσπνο ηελ νκνξθηά ηεο θχζεο, λα ζπλαηζζαλζεί θαη λα βηψζεη ηε ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

χιε θαη ην πλεχκα ηελ κεηνπζίσζε ηνπ ελφο ζην άιιν. Μέζα απφ ηηο αηζζήζεηο πεξλά ε ζπλείδεζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ νξγαληθή ζρέζε ηνπ κε ηε θχζε.  Υσξίο 

ηηο αηζζήζεηο ν άλζξσπνο είλαη κεηέσξνο ζην θελφ, δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη θακηά πιεξνθνξία ή 

ζπλαίζζεκα απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, άξα θαηαδηθάδεηαη ζε λέθξσζε απφ κφλνο ηνπ. Γελ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη νχηε ζε πλεπκαηηθφ νχηε ζε πιηθφ νχηε ζε ςπρηθφ επίπεδν, θαζψο ν άλζξσπνο 

απνηειεί κηα αδηαίξεηε ελφηεηα ζηελ νπνία ην έλα κέξνο αληιεί  ηελ νπζία απφ ην άιιν, θαη ην 

ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο νληφηεηαο αληιεί νπζία θαη ελέξγεηα απφ ηνλ θφζκν θαη ην χκπαλ. Σελ 

αληίιεςε απηή έρεη ππνζηεξίμεη ν Διχηεο κε πνηθίινπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο θαη δηαηππψζεηο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θνζκνείδσιν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηδέα φηη ην ζχκπαλ είλαη εληαίν (κνληζηηθφ 

κνληέιν) θαη νη ίδηνη θπζηθνί λφκνη δηέπνπλ φια ηα φληα εμαζθαιίδνληαο ηνπο πιεξφηεηα θαη 

καθαξηφηεηα. Ζ πνηεηηθή δηαηχπσζε ηεο ηδέαο απηήο έξρεηαη απφ ην νισκφ κε ηνλ λεφπιαζην φξν 

«επηπρηζκφο», ε ππαξμηαθή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν επίγεηνο Παξάδεηζνο, ν νπνίνο 

«ζπιιακβάλεηαη» πξψηα θαη θχξηα κε ηηο αηζζήζεηο. Γηα απηφ ζηνλ Διχηε νη αηζζήζεηο 

θαζαγηάδνληαη:  

Ωξαίε κνπ Αξράγγειε, γεηα ζνπ κε ηηο εδνλέο, θαζψο θξνχηα ζην παλέξη  

(Ο Μηθξφο Ναπηίινο)  

θαη ζπληεινχλ ζηελ «εγθνζκίσζε» ησλ κεηαθπζηθψλ αμηψλ θαη ζηε κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο απφ 

έλαλ θφζκν απφθξπθνπ κπζηεξίνπ ζε απηφ ηνλ θφζκν ησλ νξαηψλ πξαγκάησλ θαη ησλ αηζζήζεσλ. 
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ηελ ίδηα ζεκαηηθή αλήθεη θαη ην  φπσο ε γεχζε κε ηε κεηαηφπηζή ηεο απφ ηνλ νπξαλίζθν ζηελ 

άθαλζα ηνπ βιέκκαηνο  φινπ ηνπ θφζκνπ. ( Δθ ηνπ πιεζίνλ:66). 

      ην θπξηνιεθηηθφ επίπεδν ηνπ απνθζέγκαηνο ε θξάζε «ηα κνπζηάθηα ηεο γάηαο» δειψλεη κηα 

θπζηθή θαηεγνξία θαη κηα αληηθεηκεληθή αιήζεηα. Σαπηφρξνλα πξνθαιεί ηελ έθπιεμε ηνπ 

αλαγλψζηε, γηαηί ν άλζξσπνο ζπλήζσο δελ ζηεξίδεη ηα πξφηππα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζην ρψξν 

ησλ δψσλ θαη κάιηζηα ζε έλα απιφ νξγαληθφ ηνπο ζηνηρείν, ηηο ηξίρεο ηνπο ( «κνπζηάθηα»). Απηφ 

ην απξφνπην επηθέξεη κηα αλαηξνπή ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξαγκάησλ γχξσ ηνπ.  πσο είλαη 

γλσζηφ ε γάηα φπσο θαη άιια δψα είλαη πξνηθηζκέλα κε καθξηά κνπζηάθηα γηα λα αληηιακβάλνληαη 

ηνπο θηλδχλνπο ή ηα ρξήζηκα αληηθείκελα, φπσο ηελ ηξνθή γχξσ ηνπο θαη εηδηθά ζε δχζθνιεο 

ζπλζήθεο, φπσο ζην ζθνηάδη. Ζ επαηζζεζία ηνπο είλαη ηεξάζηηα, ιεηηνπξγνχλ ζαλ θεξαίεο πνπ είλαη 

ηθαλέο λα εληνπίζνπλ θάζε θπζηθφ ζηνηρείν γχξσ απφ απηά. Απνηεινχλ έηζη βαζηθφ εθφδην, φρη 

κφλν γηα ηελ επηβίσζε ηνπ δψνπ αιιά θαη γηα ηελ απφιαπζε ηεο δσή ηνπ. Σν ηξνπηθφ θαηεγφξεκα 

«θηάζε» (ηεο ηάμεο ηνπ ζέισ) ζε πξνζηαθηηθή, δίλεη έλα έληνλα πξνηξεπηηθφ χθνο θαη παξαθηλεί 

ην ελλννχκελν ππνθείκελν λα κηκεζεί κηα θπζηθή ιεηηνπξγία ηεο γάηαο. Ζ γάηα απνηειεί 

κεησλπκία ηεο θχζεο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο πξφηππν. Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν πξνηξέπεη ηνλ 

άλζξσπν λα κηκεζεί ηε θχζε, λα πηνζεηήζεη έλα θπζηθφ λφκν κέζα απφ ηελ παξαβνιή ηνπ πξνο ην 

θπζηθφ, ζεκειηψλνληαο ηε ζπλάξηεζε άλζξσπνο-θχζε. Ζ θχζε (γάηα) παξνπζηάδεηαη ζνθή, κε έλα 

πιήξεο ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο, ελψ ν άλζξσπνο ελδεήο γηα θάπνηνπο ιφγνπο, ίζσο ζρεηηθνχο κε 

θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, ν νπνίνο φκσο κπνξεί λα έξζεη ζε κηα ηζνδχλακε αλαινγία κε ηε θχζε αλ 

πξνζπαζήζεη λα αθεζεί «γπκλφο» ζηηο αξρέο ηεο, θαη έηζη λα θεξδίζεη φζα νη πεξηζζφηεξεο 

αηζζήζεηο κπνξνχλ λα θνκίζνπλ  ζηε δσή ηνπ, Φχζε= Πξφηππν.  Ζ θχζε κε ηηο δεζπφδνπζεο 

ηδηφηεηεο ηεο ζπληζηά έλα πξφηππν αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξάο γηα ηνλ άλζξσπν. Τπνδειψλεηαη πσο 

φ,ηη είλαη θπζηθφ είλαη θαηάιιειν θαη σθέιηκν γηα ηνλ άλζξσπν θαη εηδηθφηεξα φηη ν άλζξσπνο  ζα 

πιεζηάζεη ηελ επηπρία πνπ δηθαηνχηαη, αλ  ελαξκνλίζεη ηε δσή ηνπ κε ηνπο θαλφλεο ηεο θχζεο. Ο 

πνηεηήο ζπλαηζζαλφκελνο ηελ επζχλε ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν αγσλίδεηαη λα ελζηαιάμεη ηα 

πνξίζκαηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ, λα ζηξέςεη ην βιέκκα αδνθίκαζηνπο ζπλδπαζκνχο πιηθψλ δσήο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε δχλακε ησλ αηζζήζεσλ ζηελ άληιεζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηνπ επδαηκνληζκνχ πνπ 

πξνζθέξνπλ κε φξνπο ακεζφηεηαο θαη απιφηεηαο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε πεξίπινθσλ λφκσλ θαη 

πνιηηηθψλ ζπληαγκάησλ. Δπίζεο ρσξίο ελνρέο θαη πξνιήςεηο αιιά ειεχζεξα κε νδεγφ ηε ραξά πνπ 

δελ εμαξηάηαη απφ ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ.  Πξνηείλεη ιχζεηο ζε επηθαηξηθά πξνβιήκαηα, πνπ 

κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ κηα κε επηθαηξηθή, παληνηηλή θνηλσλία επηπρηζκέλσλ αλζξψπσλ. Σν 

παξαηλεηηθφ χθνο δηαηεξείηαη ζε φιε ηε ζπιινγή ζηελ νπνία απνθνξπθψλεηαη ε θάζε 
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θξπζηάιισζεο θαη θηάλεη ζηε θάζε «απνθξπζηάιισζεο» ηεο κέγηζηεο δπλαηήο  εθθξαζηηθήο 

ζπκπχθλσζεο ησλ ηδεψλ ζηελ νπνία δελ ράλεηαη ην επξχ θάζκα ησλ αζζελψλ ππνλνεκάησλ, πνπ 

θηλεηνπνηεί ηε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή  ηνπ αλαγλψζηε ζηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο  ζεκαζίαο.  

Έηζη ν πνηεηηθφο ιφγνο αθφκα θαη ζε απηή ηελ ειάρηζηε κνξθή δελ ράλεη ηελ πξηζκαηηθφηεηά ηνπ. 

Ο δηδαθηηθφο ηφλνο δηνρεηεχεηαη θαη κέζα απφ ην ηξίην γξακκαηηθφ πξφζσπν:        

Έλα παλέξη θαζαξή θέξηλε ζνπιηαλίλα ζα βνεζνχζε ζηνλ θαηξφ ηνπ λα βγεη 

δηαθνξεηηθή απφθαζε γηα ηνλ σθξάηε" φζν γηα ηα  ξνδαθηά,  είλαη θξεγάηεο 

γηα πνξζκνχο επξχζηεξλνπο. 

 

    ην παξαδεηγκαηηθφ επίπεδν ηνπ απνθζέγκαηνο απηνχ  επηζεκαίλνπκε κία ιαλζάλνπζα αληίζεζε 

ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ ζεκαζηαθφ άμνλα ηεο πεξηφδνπ.  Ζ αληίζεζε θξχβεηαη αλάκεζα ζηα 

επίζεηα «θαζαξή», «θέξηλε»  θαη ην επίζεην «δηαθνξεηηθή».  Σα δχν πξψηα πξνζδηνξίδνπλ ην 

νπζηαζηηθφ ζνπιηαλίλα θαη ην ηξίην ην νπζηαζηηθφ «απφθαζε». Φέξλνληαο ζην λνπ καο ηε γλσζηή 

ηζηνξία ηεο δίθεο ηνπ σθξάηε,  φπσο παξνπζηάδεηαη ζην έξγν ηνπ Πιάησλα Απνινγία ηνπ 

σθξάηε, ζηελ νπνία ν σθξάηεο θαηαδηθάζηεθε άδηθα ζε ζάλαην απφ ηελ επίζεκε εμνπζία ηεο 

Αζήλαο, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη πίζσ απφ ην «δηαθνξεηηθή»  ππνλνείηαη φηη ήηαλ άδηθε άξα 

ην δεηνχκελν είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο ε αλαζηξνθή ηνπ άδηθνπ ζε δίθαην. Ζ αληίζεζε 

έηζη δηαγξάθεηαη θαιχηεξα ζην ζρήκα: 

Καζαξή→ δηάθαλε, αγλή 

θέξηλε →Φσηεηλή, ιακπεξή, ειηφινπζηε άξα δηαθαλή αγλή 

 Δλψ άδηθε<=>ζθνηεηλή άξα ην  «θαζαξή θέξηλε» έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα άδηθε ή 

αιιηψο αγλή, εζηθή πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα αλήζηθε. 

 Σα επίζεηα « θαζαξή θέξηλε» πξνζδηνξίδνπλ ην νπζηαζηηθφ ζνπιηαλίλα πνπ αλήθεη ζην θπζηθφ 

θφζκν άξα κε κία ινγηθή αλαδηάηαμε ηεο ζπλάθεηαο, ε«Καζαξή θέξηλε» δειαδή δηάθαλε, 

ηζνδπλακεί κε ηελ  «εζηθή» ζνπιηαλίλα δειαδή θχζε= εζηθή. 

     Γηακνξθψλεηαη έηζη κία ζηελή ζρέζε ηαπηφηεηαο θαη ηζνηηκίαο αλάκεζα ζηε θχζε θαη ηηο 

εζηθέο αμίεο. χκθσλα κε ηελ αξρή ησλ αλαινγηψλ ζηνλ Διχηε ππάξρεη κία αλαινγία αλάκεζα ζηε 

θχζε θαη ζην πλεχκα, ην ήζνο θαη νιφθιεξν ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Ζ  Ηδηαίηεξε πνηφηεηα ηεο 

θχζεο κε ηε δχλακε ηεο δσήο πνπ ηε δηέπεη, ην θάιινο, ηελ αξκνλία, ηελ ηζνξξνπία επηδξά ζηνλ 

αλζξψπηλν εζσηεξηθφ θφζκν θαη δηακνξθψλεη πλεπκαηηθά θαη εζηθά ηζνδχλακεο ηδηφηεηεο κε ηε 

βνήζεηα ησλ αηζζήζεσλ. Οη αηζζήζεηο ιεηηνπξγνχλ σο θεξαία, σο αηζζεηήξαο πνπ ιακβάλεη ηα 
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κελχκαηα ηεο θχζεο θαη ηα κεηαγξάθεη ζε εζηθέο αμίεο κέζα απφ κία κπζηηθή δηεξγαζία ζηελ 

νπνία ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ν ήιηνο, ν νπνίνο αλαδείρλεη ηηο εηθφλεο θαη πξνβάιιεη ηελ νκνξθηά 

ησλ πξαγκάησλ. Σελ νκνξθηά απηή ν Διχηεο εθζέηεη κε κία δσεξή εηθνλνπιαζία. ηελ πξφηαζε 

ηνπ απνθζέγκαηνο  ε εηθφλα ηνπ παλεξηνχ γεκάην κε ψξηκε ιακπεξή θέξηλε, άξα θηηξηλσπή ζαλ 

ρξπζάθη θαη αζηξαθηεξή θάησ απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ, ζνπιηαλίλα εγείξεη ηηο αηζζήζεηο επθξαίλεη 

ηελ φξαζε κε ηελ νκνξθηά ηεο εξεζίδεη ηε γεχζε κε ηε γιπθχηεηα πνπ ππφζρεηαη θαη αίξεη ηνλ 

άλζξσπν ζ' έλα βίσκα θαληαζηηθφ θαη πξαγκαηηθφ παξαδείζηαο επδαηκνλίαο. Ο πνηεηήο γξάθεη 

αιινχ  «έρσ γίλεη έλαο κηθξφο Παπζαλίαο ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ αλαινγηψλ ηνπο ζην πλεχκα, πνπ 

πηφηεξν απφ ηα κλεκεία ελδηαθέξεηαη γηα θάηη  δαθλψλεο απ' απηνχο κε ηα δπλαηά πξάζηλα, πνπ 

κφλν λα ηα ζσξείο, ζνπ ζηηιβψλνπλ κάηη καδί θαη ςπρή.» (Δλ Λεπθψ ,1993:347-348). Έηζη κέζσ 

ησλ αηζζήζεσλ ζπιιακβάλεηαη ην ζαχκα, ην νπνίν είλαη γεησκέλν θαη πξνζηηφ ζηελ αλζξψπηλε 

χπαξμε. Σν θσο ηνπ ήιηνπ ινχδεη θαη δηαπεξλά φια ηα φληα εμαυιψλνληαο θαη κεηαξζηψλνληάο ηα 

ζε κία δηάζηαζε δηαθάλεηαο αγλφηεηαο θαη θαζαξφηεηαο. Απνθαιχπηνληαη πνιιά επίπεδα εζηθήο 

ηειείσζεο πίζσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ νξαηνχ θφζκνπ ππνδεηθλχνληαο κία άιιε φςε παξαδείζηα 

ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ απηή θαη πξνζηηή κέζα ζην κπζηήξην ηεο. Ο ίδηνο ν Διχηεο ιέεη ζηελ  Δθινγή 

(1979), «Σν θσο θαη ε ηζηνξία ζηελ Διιάδα είλαη έλα θαη ην ίδην πξάγκα. Με ηελ έλλνηα φηη ζε 

έζραηε αλάιπζε ην έλα αλαπαξάγεη ην άιιν, ην έλα εξκελεχεη θαη δηθαηψλεη ην άιιν.» Ο θπζηθφο 

θφζκνο ινηπφλ είλαη ε κήηξα, ην αξρέηππν φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα ζηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε 

ηζνξξνπία ζε κία «αθξηβή ζηηγκή»  πνπ φιεο νη αληίκαρεο δπλάκεηο ησλ θαηψηεξσλ ελζηίθησλ ηνπ 

αλζξψπνπ εμνπδεηεξψλνληαη γηα λα επηθξαηήζεη ην αγαζφ σο αληαλάθιαζε ηνπ θπζηθνχ θάιινπο 

ζηελ αλζξψπηλε ςπρή θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε «ηδεψδεο δηθαηνζχλε». Σν δίθαην είλαη ε 

εθδήισζε ηεο θαιχηεξεο, ηεο πην αξκνληθήο ζηηγκήο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ «θαζαξή θέξηλε 

ζνπιηαλίλα»  γίλεηαη ζχκβνιν κηαο βαζχηεξεο παξαζεκαληηθήο πνπ απνηειεί ηελ πνηφηεηα ηνπ 

θπζηθνχ θφζκνπ θαη ηελ απνθάιπςε κεγάισλ δπλάκεσλ πνπ  αλάγνπλ κία θαηάζηαζε θπζηθή ζε 

κία θαηάζηαζε εζηθή. Έηζη ζην  Άμηφλ Έζηη ν θφζκνο ηεο ζάιαζζαο γίλεηαη «θάηη ιίγν ςπρήο κέζα 

ζηνλ άξγηιν». Ζ χιε θαη ην πλεχκα, ην ήζνο θαη ε ςπρή απνηεινχληαη απφ ίδηα νπζία θαη 

επηδίδνληαη ζε αιιεινκεηακνξθψζεηο θαη αιιεινδηεηζδχζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. πλαθφινπζα ηα 

ψξηκα δηάθαλα ζηαθχιηα ζπκβνιίδνπλ ηελ ψξηκε αθξηβή ζηηγκή ηεο δηθαηνζχλεο, ηελ νπνία 

θέξνπλ ζην ζπφξν ηνπο θαη ε νπνία αθφκα θαη ζε ιηγνζηή πνζφηεηα, «έλα παλέξη», ζα κπνξνχζε 

λα απνδψζεη δίθαηε θξίζε ζηε δίθε ηνπ σθξάηε ψζηε λα  αζσσζεί. 

      Θα κπνξνχζε λα δξάζεη εζηθνπνηεηηθά ζηε ζπλείδεζε εθείλσλ πνπ ηνλ θαηαδίθαζαλ. Ζ 

πξαθηηθή ησλ πνιηηηθψλ θαζεζηψησλ απέρεη πνιχ απφ κία εζσθεληξηθή εζηθή κε ζεβαζκφ πξνο 
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ηνλ άλζξσπν αδηάθξηηα θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα πξαγκαηψζεη θαη λα βηψζεη ηελ επδαηκνλία ζηνλ 

παξάδεηζν ηεο δεχηεξεο δηάζηαζεο απηνχ ηνπ θφζκνπ. Τπνηάζζεη ην δίθαην ησλ πνιιψλ ζηε ζηελή 

εμππεξέηεζε ηνπ δηθαίνπ ησλ ιίγσλ. Ο ιφγνο ηνπ Διχηε ζε φιν ηνπ ην έξγν θαη  ζηε ξήζε πνπ καο 

απαζρνιεί, έξρεηαη λα αλαπξνζδηνξίζεη ην ξφιν θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηθαηνζχλεο θαζψο έλα 

ζηνηρείν ηεο θχζεο, ε ζνπιηαλίλα, εηζρσξεί ζ‘ έλα ππνζεηηθφ επίπεδν, ζηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ, 

επεκβαίλεη δηνξζσηηθά ζην ζχζηεκα ηεο λνκνζεζίαο θαη απνθαζηζηά ην θνηλσληθφ δίθαην κέζσ ηνπ 

θπζηθνχ. Γειψλεηαη έηζη ε ελφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ θπζηθνχ πεδίνπ, ην γεγνλφο φηη νη δχν 

απηνί ρψξνη δηέπνληαη απφ θνηλνχο λφκνπο θαη αμίεο, θαη ε δπλαηφηεηα ελφο αξκνληθνχ 

ζπληνληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ δσηηθήο ζεκαζίαο πξνυπνζέζεηο, νη εζηθέο αμίεο, νη 

νπνίεο είλαη  απαξαίηεηεο γηα κία πιήξε δσή. 

    Σν αίζζεκα ηεο πηθξίαο πνπ απνπλέεη ν ιφγνο ηνπ απνθζέγκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βαξχηεηα 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπ σθξάηε εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εμαληιήζεθε ε απζαηξεζία ηεο ρξεζηκνζεξηθήο  

θνζκηθήο εμνπζίαο γελλνχλ ζηνλ αλαγλψζηε ην αίζζεκα ηεο κεηάλνηαο, ηεο αγαλάθηεζεο, 

ζπλαηζζήκαηα πνπ θηλεηνπνηνχλ ηελ επφκελε ινγηθή ζθέςε πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαδνρή ηεο 

αλάγθεο λα αλαζεσξήζεη ν άλζξσπνο ην αμηαθφ ηνπ ζχζηεκα, αθνχ πξψηα πηζηέςεη ζηε 

δπλαηφηεηά ηεο αλαθάιπςεο θαη ηνπ πεξάζκαηνο ζηελ  «Διιάδα ηε δεχηεξε ηνπ απάλσ Κφζκνπ» ή 

θαηά ην νισκφ ηνπ  «Άλσ Κφζκνπ» ηνπ ηδεαηνχ αιιά εθηθηνχ. Άιισζηε ν πνηεηήο ην δειψλεη 

θαζαξά  Ζ Άλνημε θαη απηή πξντφλ ηνπ αλζξψπνπ είλαη. Μεηαηίζεηαη έηζη φιε ε επζχλε γηα ηελ 

πλεπκαηηθή θαη εζηθή κεηαξζίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Απφ 

απηφλ εμαξηάηαη αλ ζα θαηαθέξεη λα θέξεη ηνλ θφζκν ζε αξκνλία κε ηα φλεηξά ηνπ θαη έηζη λα 

θαηνξζψζεη ηελ πξαγκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ππεξξεαιηζκνχ, ηε surrealite.
72

 Αξθεί λα 

ηνικήζεη ηελ επέκβαζε ζηε θπζηθή λνκνηέιεηα θαη λα ελαξκνλίζεη ηηο εζηθέο αμίεο κε ηηο θπζηθέο. 

Έηζη ην κήλπκα πνπ πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε  ηεο  παξάδνζεο απφ έλα 

ήξσα- πνηεηή είλαη φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα πεηχρεη ην αθαηφξζσην, λα θαηαθπξψζεη  «ην λφκηκν 

ηνπ αλέιπηζηνπ» λα βγάιεη ηε δηθαηνζχλε κέζα απφ έλα παλέξη ψξηκα ζηαθχιηα 

κεηαζηνηρεηψλνληαο ηηο θπζηθέο αμίεο ζε εζηθέο. Σν ίδην κήλπκα εθθξάδεη ν πνηεηήο ζε πνιιά άιια 

ζεκεία ηνπ έξγνπ ζε κνξθή απνθζεγκαηηθή. 

          ε δεχηεξν πξφζσπν εθθέξεηαη θαη ην απφθζεγκα: 

         Καζ‘ νδφλ βξίζθεηο ηνλ Οδπζζέα ζνπ, θαη πάιη δήηεκα είλαη. 

        Θέιεη λα θνηκάζαη κ‘ αλνηρηά παληά θαη κ‘ αλεβαζκέλε ηελ άγθπξά ζνπ. 

                                                             
 72   C.W. Bigsby:   Νηαληά θαη νπξξεαιηζκφο  κηθ. Διέλε Μνζρνλά 1989:97 
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 ηνλ πξψην ζηίρν   ηα ξεκαηηθά εθθσλήκαηα ησλ δχν θχξησλ πξνηάζεσλ   βξίζθνληαη ζηελ 

νξηζηηθή, αλήθνπλ ζηελ αλαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, δίλνληαο κηα δηαπίζησζε. Οη  θξάζεηο 

πνπ θξαηάλε ην ζεκαζηνινγηθφ βάξνο είλαη  ην πξνζεηηθφ ζχλνιν «Καζ‘ νδφλ»  θαη  «ηνλ Οδπζζέα 

ζνπ»  νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζην κχζν ηνπ νκεξηθνχ έπνπο θαη ηνλ ήξσα  ηνπ, ηνλ Οδπζζέα. Οη 

ζέζεηο ησλ θξάζεσλ απηψλ θαηαιακβάλνπλ θαίξηεο ζέζεηο ζην ζηίρν, ηελ αξρή θαη ζηε κέζε 

ηνλίδνληαο έηζη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. Ο δξφκνο,  ε ζπλερήο πεξηπιάλεζε, ε ηνικεξή έμνδνο ζε 

θαηλνχξηνπο θφζκνπο, κε δηαδνρηθέο ζηάζεηο θαη λέα μεθηλήκαηα, κε ηελ αγάπε γηα ηελ γλψζε θαη 

ηελ έθπιεμε, ηαπηφρξνλα θαη ηελ επηζπκία γηα ην λφζην, έζξεςαλ ην ραξαθηήξα ηνπ πνιπκήραλνπ 

Οδπζζέα  απνηέιεζαλ ηελ πξνζδηνξηζηηθή δχλακε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ζ  θξάζε  «ηνλ 

Οδπζζέα ζνπ»  απνηειεί κεησλπκία ηνπ  «άιινπ εαπηνχ ζνπ»  απεπζπλφκελνο ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

αλαγλψζηε ν νπνίνο βξίζθεηαη ελδερνκέλσο ζε κηα αλαδήηεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. Μνλαδηθφο ηξφπνο 

λα ηνλ βξεί,  είλαη λα μαλνίγεηαη ζπλέρεηα ζηελ «νδφλ», ζην ηαμίδη, ζε εμεξεπλεηηθή δξάζε. Ζ 

δεχηεξε πξφηαζε ηνπ πξψηνπ ζηίρνπ κε ελαληησκαηηθή ρξνηά, ζεκεηψλεη ηε δπζθνιία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Ο δεχηεξνο ζηίρνο πξνηείλεη ηνλ ηξφπν, δίλεη  ηε ιχζε,  βάδνληαο ην ξήκα ηεο 

δεπηεξεχνπζαο βνπιεηηθήο   πξφηαζεο  ζην δεχηεξν πξφζσπν, ην νπνίν απνπλέεη νηθεηφηεηα, 

θηιηθφ ελδηαθέξνλ πξνο ηνλ δέθηε ηεο ζπκβνπιήο, ηνλ αλαγλψζηε. Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα 

«θνηκάζαη κε αλνηρηά παληά θαη κ‘ αλεβαζκέλε ηελ άγθπξά ζνπ», πνπ ζε ζπλππνδεισηηθφ επίπεδν, 

ζεκαίλεη λα βξίζθεζαη ζε κφληκε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο, λα είζαη κφληκνο ηαμηδηψηεο θαη λα 

αξκελίδεηο  ζηηο απέξαληεο ζάιαζζεο κε ηα πνιιά ιηκάληα  θαη ηηο αηέιεησηεο νκνξθηέο, εθζέηνληαο 

ηνλ εαπηφ ζνπ ζε πνηθίιεο εκπεηξίεο. Ζ θξάζε «κ‘ αλνηρηά παληά»  είλαη ηφζν θνληά ζηε θξάζε 

«αλνηρηά κάηηα»  ε νπνία είλαη δφθηκε ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

ηαμηδεχεη  ζπλεζίδεηαη λα ηνπ απεπζχλεηαη ε ζπκβνπιή, λα πξνρσξάεη έρνληαο ηα κάηηα ηνπ 

αλνηρηά γηα λα κπνξεί λα πξνζιακβάλεη  ηε γλψζε απφ ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ,  θαη λα ραίξεηαη 

ηηο νκνξθηέο ηνπ. Δδψ φκσο έρνκε ην παξάδνμν  ν πνηεηήο λα πξνηξέπεη ην «εζχ»  λα θνηκάηαη κε 

αλνηρηά παληά. Ζ αληίζεζε  ππνδειψλεη ηελ αλάγθε, φηη  αθφκα θαη ζηνλ  χπλν, ρξεηάδεηαη  λα έρεη 

ηα κάηηα ηνπ αλνηρηά θαη ην θαξάβη ηνπ λα αξκελίδεη  ζηα αλνηρηά ηνπ πειάγνπο. Ζ εηθνλνπιαζία  

απφ ηνλ θφζκν ηεο ζάιαζζαο, παξαπέκπεη ζηνλ ήξσα ηνπ  Μηθξνχ Ναπηίινπ, ν νπνίνο επίζεο 

ηαμηδεχεη  ζηε ζάιαζζα   πνπ, φπσο είπακε, απνηειεί ζηελ πνίεζε ηνπ Διχηε  κεησλπκία ηεο 

Διιάδαο αιιά θαη ηεο δσήο. Σν ηαμίδη ηεο δσήο  ινηπφλ ρξεηάδεηαη  απηή ηελ ελεξγεηηθή ζηάζε γηα 

λα  θηάζεηο  λα ζκηιεχζεηο έλα εαπηφ πνπ λα ζε ηθαλνπνηεί θαη λα ηνλ  ζαπκάδεηο,  φπσο  ηνλ 

Οδπζζέα. Ο πνηεηήο θαη ζε απηφ ην απφθζεγκα  κε εγθάξδην ελδηαθέξνλ  θαζνδεγεί, γίλεηαη ε 

ππμίδα πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ αλαγλψζηε.       
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                ΟΗ ΔΤΡΧΠΑΗΟΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΔ ΣΟΤ ΑΠΟΦΘΔΓΜΑΣΗΚΟΤ ΣΗΥΟΤ 

  

       Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη φιε ε ζπιινγή  Δθ ηνπ Πιεζίνλ είλαη δηάλζηζηε απφ 

νλφκαηα θαιιηηερλψλ θπξίσο δσγξάθσλ, πνηεηψλ θαη κνπζηθψλ θαζψο θαη θηινζφθσλ αξραίσλ θαη 

λεφηεξσλ. Βέβαηα ην θαηλφκελν απηφ ζπλάδεη κε ηε βαζηά θαη αιεζηλή αγάπε ηνπ Διχηε γηα ηελ 

ηέρλε θαη ηδηαίηεξα γηα ηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο  πξνζπαζεί λα 

κεηαθέξεη ζηελ πνίεζή ηνπ φπσο ηνλ ξπζκφ, απφ ηε κνπζηθή θαη ηελ δσληαλή ζπκβνιηθή 

εηθνλνπιαζία απφ ηε δσγξαθηθή, νη νπνίεο γίλνληαη θνξείο αηζζεηηθψλ θαη ζεκαζηαθψλ αμηψλ 

κέζα ζην πνίεκα. Έηζη κεγάινη δσγξάθνη ηνπ κνληεξληζηηθνχ θηλήκαηνο φπσο ν Π. Πηθάζν, ν Αλξί  

Μαηίο, ν Ε. Μπξνπθ, ν Υνπάλ Γθξηο   παξνπζηάδνληαη ζηηο αξάδεο ησλ απνθζεγκάησλ ηνπ γηα λα 

πξαγκαησζεί πην άκεζα ε εμαηξεηηθή ηδηφηεηα θαη ζπλάκα πιενλέθηεκα ηεο δσγξαθηθήο λα 

«δηνξζψλεη» ηνλ θφζκν. Λέεη ραξαθηεξηζηηθά ζην Δλ Λεπθψ: « Ζ δσγξαθηθή είλαη δσγξαθηθή. 

Γηνξζψλεη, παξά πνπ απνδίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη δε πξνο ηελ θαηεχζπλζε φρη ηνπ ξεπζηνχ 

αιιά ηνπ δηαξθνχο, φρη ηνπ θζαξηνχ αιιά ηνπ αθαηάιπηνπ. Δθκεηαιιεχεηαη ηελ επρέξεηα πνπ ηεο 

παξέρεηαη λ‘ αθαηξεί, λα πξνζζέηεη, λα ηέκλεη, λα επζεηάδεη, εσζφηνπ ηθαλνπνηήζεη κηα παξφξκεζε 

έκθπηε ζηνλ άλζξσπν, λα δεη επηηέινπο ηνλ θφζκν ζε κηα θαηάζηαζε πην ζχκθσλε κε ην πλεχκα 

ηνπ.»  Μάιηζηα κε θάπνηνπο  απφ  απηνχο ηνπο  δεκηνπξγνχο είρε πξνζσπηθή  γλσξηκία  ζην Παξίζη 

θαη αιινχ ζηελ Δπξψπε, φπνπ ήξζε ζε επαθή κε ην αλαηξεπηηθφ πλεχκα ηεο θαιιηηερληθήο 

πξσηνπνξίαο ζηα πιαίζηα ηνπ ππεξξεαιηζηηθνχ θηλήκαηνο απφ ην νπνίν βνεζήζεθε ζηελ αλεχξεζε 

ησλ πνηεηηθψλ θαη εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ ηνπ θαη φπνπ βξήθε επηζεκνπνηεκέλε, κέζα απφ ηε ξήμε 

κε ην θαιιηηερληθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν, ηελ απειεπζέξσζε ζηελ έθθξαζε ηε 

ζθέςε θαη ηηο ηδέεο. πληάρηεθε ηδενινγηθά σο έλα νξηζκέλν ζεκείν καδί ηνπο ζε κηα θνηλή 

πξνζπάζεηα αληίζηαζεο απέλαληη ζην δπηηθφ πνιηηηζκηθφ κνληέιν ηεο άκεηξεο βηνκεραληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηεο πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο αιινηξίσζεο κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε λέσλ 

πξνηχπσλ αληίιεςεο θαη ζεκαζηνδφηεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ λα αλαδεηθλχνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηελ 

αλζξψπηλε κνλαδηθφηεηα κέζα ζε πιαίζηα αιεζηλήο ειεπζεξίαο. Απνζηαζηνπνηήζεθε φκσο φηαλ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηηο αλνχζηεο αθξφηεηεο ζηηο νπνίεο έθηαζαλ θαη ζηξεθφκελνο ζηνλ πξσηνπνξηαθφ 

ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο, πξνζπάζεζε λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα αληιψληαο απφ ην 

Μεζνγεηαθφ πνιηηηζκηθφ πξφηππν ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα πιήξεο ηδενινγηθφ ζχζηεκα 

ηζνξξνπεκέλν αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν, ηε θχζε, ηηο εζηθέο αμίεο θαη ηνλ Κφζκν. Ο Διχηεο ζεσξεί 

ηφζν ηελ πνίεζε φζν θαη ηε δσγξαθηθή κέζν επαθήο ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ ππεξαηζζεηή 

πξαγκαηηθφηεηα. Αγγίδεη δεηήκαηα νληνινγίαο κ‘ έλαλ ηδεαιηζκφ πνπ πεξλάεη απφ ηε θηινζνθία 
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ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Πισηίλνπ.
73  

 Πξνζπάζεζε απφ λσξίο λα απνδψζεη ην ππεξβαηηθφ κέζα απφ 

ηελ ηέρλε, πξάγκα πνπ πξνζέγγηζε πνιχ ζπλδένληαο ηελ αηζζεηηθή κε ηελ εζηθή φπσο ζπκβαίλεη 

θαη ζηνλ Πιάησλα. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηα θείκελα ηνπ γηα ην Θεφθηιν, ηνλ Παλαγηψηε Εσγξάθν 

θαη ην Υαηδεθπξηάθν-Γθίθα φπνπ θνηλή ηδέα είλαη ε δχλακε ηεο ηέρλεο λα απνθαιχπηεη 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απ‘ φζα παξέρεη ε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ην Θεφθηιν, ιέεη φηη «ν 

θαιιηηέρλεο, απνδέρεηαη ηηο αηζζήζεηο φπσο έλαο Υξηζηηαλφο ηα κπζηήξηα» (Διχηεο 1987:267). 

Δπίζεο ππνζηεξίδεη φηη ε αλαγσγή ζηηο πξφηππεο κνξθέο παξαπέκπεη ζηνπο ηξφπνπο ηεο 

ρξηζηηαληθήο αλαζηνιήο θαη ζηε βπδαληηλή αληίιεςε γηα ηελ ηέρλε. Αθαηάπαπζηε έγλνηα ηνπ πσο 

ζα εθθξάζεη ηελ θαζαξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ θαη ην εζηθφ αλάινγν ηνπ. ην δνθίκην  Πξψηα-

πξψηα ... (Διχηεο 1987:37)  θάλεη ιφγν γηα κηα θαζαξφηεηα πνπ ην κεηαθπζηθφ ηεο λφεκα είλαη 

ππεξηνπνζεηεκέλν αθξηβψο πάλσ ζην εζηθφ θαη απηφ πάιη αθξηβψο πάλσ ζην αηζζεηηθφ. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηέρλεο πξνηείλεη- ηνλ «δηαηξέηε Κ ζηε ζχγρξνλε δσγξαθηθή» ν νπνίνο 

αληηπξνζσπεχεη ηελ θαζαξφηεηα, ηε δηαθάλεηα θαη ην κπζηήξην πνπ εθπέκπεη ην έξγν ηέρλεο. Ο 

δηαηξέηεο Κ είλαη ην «πην δηαξθέο»  θαη  «ρεηξαθεηεκέλν απφ ηηο ηζηνξηθέο ή θνηλσληθέο ζπλζήθεο» 

θξηηήξην γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηέρλεο (Διχηεο 1992:187). Πηζηεχεη φηη γηα λα πεηχρεη ε δσγξαθηθή 

έλα βαζκφ θαζαξφηεηαο πξέπεη λα ππνηάμεη ηελ χιε ζ΄έλα  «αφξαην ξπζκφ»  ππάγνληαο ηε ζε κηα 

ππεξβαηηθή ηάμε. ηελ απνθξπζηάιισζε ησλ αηζζεηηθψλ ζεσξηψλ ηνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ν 

Πισηίλνο, ν Freud θαη ν Jung. ην δνθίκην γηα ηνλ Wolfrang Amadeus (Διχηεο 1992:251) 

αλαθέξεηαη ζηελ μερσξηζηή επαηζζεζία θαη ηθαλφηεηα ηνπ Mozart ζην «πνζνζηφ αξκνληψλ κέζα 

ηνπ, πνπ ε εθηίλαμε ηνπο γίλεηαη κε ηέηνηα δχλακε ψζηε κήηε ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα πξνθηαίλνπλ 

λα αιινηψζνπλ ηε ζχζηαζε ηνπο [...]. Λακπεξέο ςπράιεο ήρσλ πνπ δηαζρίδνπλ ινμά ην ζθνηεηλφ 

καο παξάζπξν [...] είλαη κηα ζηίιβε δηακαληέληα, κηα δηαξθήο έιμε πξνο ηα επάλσ [...]. Μηα θχζε 

αδηάθζνξε φπνπ δελ έρεη πέξαζε ν νξηζκφο ηνπ ζαλάηνπ». ην ίδην θείκελν κηιάεη γηα ηελ αλάινγε 

κεζνδνινγία εμσηεξίθεπζεο ηνπ Rimbaud πνπ «έγξαςε ην «Μεζπζκέλν Καξάβη» ρσξίο πνηέ ηνπ 

λα έρεη αληηθξχζεη ζάιαζζα. Ση πην θπζηθφ ε ζάιαζζα πξνυπήξρε κέζα ηνπ ....» ην ίδην πλεχκα 

θηλνχληαη θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ην θσο ηνπ καηηνχ ζην θείκελν  «Σν Θετθφ θσο θαηά ηνλ 

Πισηίλν» (1992:311), φπνπ αλαγλσξίδεη ηελ αλαινγία θαη ηελ επαλάιεςε ησλ θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ ζηελ αλζξψπηλε θχζε, φ,ηη ζπκβαίλεη κε ηελ  εκθάληζε θαη εμαθάληζε ηνπ ήιηνπ 

ζπκβαίλεη θαη κε ην θσο ησλ καηηψλ, πνπ εκθαλίδεηαη θαη εμαθαλίδεηαη είηε είλαη θιεηζηά ή 

                                                             
73    Ο Πισηίλνο είλαη ν ηειεπηαίνο κεγάινο θηιφζνθνο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο θαη ζεκειησηήο ηνπ λενπιαησληζκνχ 

(πεξ. 250-260 κ Υ.). Ο Πισηίλνο αξρίδεη ηελ πξαγκάηεπζε ησλ αξεηψλ ζην έξγν ηνπ Δλλεάδεο κε κηα παξαδνρή ηεο 

άπνςεο ηνπ Πιάησλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα λα απνθχγεη ν άλζξσπνο ην θαθφ, πξέπεη λα εμνκνησζεί κε ηνλ Θεφ. 
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αλνηρηά. Ζ γξήγνξε ελαιιαγή έσο ζπλχπαξμε ησλ θσηεηλψλ θαη ζθνηεηλψλ ζεκείσλ θαίλεηαη θαη 

ζηα ζπλαηζζήκαηα (ραξά-ιχπε) ζπρλά αδηαρψξηζηα, ελππάξρνπλ  ζηνλ άλζξσπν θαη ζηνλ θφζκν, 

ζαλ λα‘λαη γλψξηκα απφ παιηά. Δδψ θαίλεηαη ε επίδξαζε απφ ηηο αζχλεηδεο πξσηνηππηθέο εηθφλεο, 

ηελ αξρέγνλε imago ηνπ Jung. (Jung 1968:81), θαη απφ ηηο αξρέηππεο ηδέεο θαη ην Ννπ  ηνπ 

Πισηίλνπ. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη απφ ηα ζηνηρεία απηά, δαλείδεηαη επηιεθηηθά εθείλα 

πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ θνζκναληίιεςή ηνπ θαη ζπλάδνπλ κε ηελ πξνζσπηθή κπζνινγία ηνπ ηελ νπνία 

πξνβάιιεη θαη ζηελ  αληίιεςή ηνπ γηα ηε δσγξαθηθή. 

ηελ πνηεηηθή ζπιινγή   Σξία πνηήκαηα κε ζεκαία  επθαηξίαο θαη εηδηθά ζην πνίεκα  «Ο θήπνο 

βιέπεη»  εμεγεί ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ θπξίαξρε ζέζε πνπ θαηέρεη ε εηθφλα ζην έξγν ηνπ: 

 

 «αλάγθε λα κεηαηξεπφκαζηε θάζε ζηηγκή ζε εηθφλα […] 

                     κ‘ άιια ιφγηα θάηη ειάρηζην αιιά θαη ζεκαληηθφ ηφζν πνπ  

                     ε καγεία λα θηλεί ην ρέξη καο θαη λα ην εξκελεχεη  

                     θαηά πσο νη ζθηέο αιιάδνπλ ζέζε     

                                                            ιεο 

                    έρνπλ πάξεη θηφιαο ην κεξίδην ηνπ ζενχ  

                                                   ίδηα ζ‘ άιινπο θαηξνχο νη ζηνη»  

    Ζ  κεηαζρεκαηηζηηθή ηδηφηεηα ηεο δσγξαθηθήο, ε δπλαηφηεηά ηεο λα εθθξάδεη ηαπηφρξνλα ην 

αηζζεηηθά σξαίν θαη ην εζηθά σξαίν παξέρνληαο κηα νληνινγηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ, ε νπνία αλ 

ζπληαζζφηαλ κε ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο ζα έθηαλε ζηελ αμίσζε ηεο πξαγκάησζεο ηεο ξεαιηζηηθήο 

ππεξπξαγκαηηθφηεηαο. πσο ιέεη θαη ζην πνίεκα XVII ηνπ  Μηθξνχ Ναπηίινπ  δσγξαθίδεη κε ιέμεηο 

ηνλ θφζκν δίλνληαο ζηε δσή ηνπ κηα άιιε εηθφλα. «Γελ είκαη δσγξάθνο,  Κφξε Θεξαζία. Μα ζα ζε 

πσ κε αζβέζηε θαη κε ζάιαζζα. Θα ζε πξνερηείλσ κε απηά πνπ γξάθσ ζ‘ απηά πνπ πξάηησ. Θα 

ζνπ πξνζθέξσ κηα δσή (ηε δσή πνπ δελ αμηψζεθα). Ζ εηθφλα γίλεηαη ζηνλ Διχηε θπξίαξρν κέζν 

έθθξαζεο, ε ιεθηηθή εηθφλα δσληαλεχεη κέζα απφ ηελ εηθαζηηθή απνδίδνληαο εθείλα ηα ζηνηρεία 

ηεο δσήο πνπ αμίδνπλ αιιά κέλνπλ ζηελ αθάλεηα. Μάιηζηα ηε ζπκβνιή ηεο κνληέξλαο θπξίσο 

δσγξαθηθήο ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηεηηθήο ηνπ ηελ νκνινγεί «Οη αηζζεηηθέο ηεο δσγξαθηθήο [...] 

κε βνήζεζαλ ζηε ζχλζεζε ησλ πνηεκάησλ θαη ζηελ νινθιήξσζε κνξθψλ κε εηθφλεο πνπ ε κηα 

ζπλαξκφδεηαη ζηελ άιιε, ... Έηζη εμεγψ θαη γηα πνηνλ ιφγν ε ζπλάληεζή κνπ κε ηνπο κεγάινπο 

δσγξάθνπο είρε γηα κέλα κεγάιε βαξχηεηα.» (Διχηεο 1992:15) πσο παξαηεξεί εχζηνρα ε Έιελα 

Κνπηξηάλνπ (2002:331) ε πνηεηηθή εηθνλνπιαζία ηνπ Διχηε εκπλέεηαη θαη απνδίδεη εηθφλεο απφ 
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ηελ ππεξξεαιηζηηθή δσγξαθηθή. πγθεθξηκέλα «νη εηθφλεο ηεο γπλαίθαο ζην «Αξρέηππνλ» 

παξαπέκπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα δσγξαθηθήο ή θνιάδ. Μηα γπλαίθα θξαηάεη πεξηζηέξη ζε 

ιεπηνκέξεηα ηεο ηνηρνγξαθίαο «Σν καγεκέλν πεδίν»  (1953)  ηνπ  Magritte.  Ζ γπλαίθα πνπ «είλαη ν 

Όπλνο κε ηζακπηά ζηαγφλσλ κεζ‘ ζηελ αγθαιηά» ζπκίδεη ην άηηηιν θνιάδ κε αλάινγν ζέκα ην 

νπνίν ζπλέζεζε ν Δlyard γχξσ ζην 1930,  ε εηθφλα ηεο γπλαίθαο πνπ «ηελ μπιψλεη ν δπλαηφο 

αέξαο»  κε ην έξγν ηνπ Ernst  «Αγία Καηθηιία, Σν αφξαην πηάλν» (1923). 

     Σε γπλαίθα θαη εηδηθά ην θνξίηζη πνπ έρεη θηεξά γηα λα πεηάμεη δηαιέγεη ν πνηεηήο γηα λα 

απνδψζεη, λα ζπκβνιίζεη ην πλεχκα φπσο δήισζε ζηε ζπλέληεπμε ζηνλ Ηvask( Διχηεο1975:641). 

ε θνιάδ δηθφ ηνπ ην 1968 θηηάρλεη κηα θφξε-άγγειν κε θνρχιηα ζηε ζέζε ησλ θηεξψλ. Ζ ζρέζε 

ηεο γπλαίθαο κε ηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν δειψλεηαη άκεζα ζηε  Μαξία Νεθέιε  κε ηελ αλάγιπθε 

εηθφλα ηεο Κφξεο πνπ θξαηά πνπιί ζην ρέξη ηεο, πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο επηηχκβηαο ζηήιεο. 

Παξφκνηα πεξίπησζε απνηειεί θαη ε εηθαζηηθή απφδνζε απφ ηνλ Διχηε ηεο ζεάο Φπηψο (1983 θαη 

1988)κε εηθαζηηθφ χθνο πνπ παξαπέκπεη θαη απνδίδεη ηελ επιάβεηα ησλ βπδαληηλψλ αγηνγξαθηψλ, 

«Ο θφζκνο ησλ θπηψλ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ θφζκν ησλ άζηξσλ θαηάθεξλε λα κνπ ππνβάιιεη ην 

κπζηήξην ηεο δσήο. Απνπλέεη έλα είδνο αγηνζχλεο, πνπ δνθίκαζα λα ην εθθξάζσ... Μεηαηξέπνληαο 

ην θπηφ απφ νπδέηεξν ζε ζειπθφ, θαη ζεσξψληαο ην ζαλ θφξε, πεξίπνπ, αγία ή ζεά, δσγξάθηζα, 

ρσξίο λα είκαη δσγξάθνο, θαη κάιηζηα ζε πνιιέο παξαιιαγέο, κηα ζεά Φπηψ, πνπ ηηο έβαια 

βπζζηληά δπλαηά θαη ρξπζά θαη θσηνζηέθαλν ζην θεθάιη...»(Διχηεο 1999:375). Σελ πεξίηερλε  

κέζα ζηελ θαηλνκεληθή ηεο απιφηεηα ηε ηερληθή ηνπ θπβηζκνχ κεηαθέξεη ζηελ πνίεζε ηνπ, κε 

πξψηε πξνζπάζεηα ζην πνίεκα  «Φαικφο θαη ςεθηδσηφ γηα κηα Άλνημε ζηελ Αζήλα» (Δηεξνζαιή 

1974) θαη ζηε ζπλέρεηα ζην  Άμηφλ  Δζηη, ζην πνίεκα «Ζ Διέλε ηεο Κξήηεο κε ην πξφζσπν θαη κε 

ην πιάη» Δηεξνζαιή (1974) θαη αιινχ. Απφ ηνλ θπβηζκφ πηνζέηεζε ηελ εζηίαζε ζηελ θχξηα 

νληνινγηθή ζχιιεςε ηεο έλλνηαο ησλ πξαγκάησλ, αθαηξεηηθά απνδίδεη ην ξεαιηζηηθφ ζηνηρείν κε 

λένπο ηξφπνπο, νη νπνίνη αλνίγνπλ ην βάζνο θαη ην εχξνο ηνπ πνηήκαηνο ζε κηα ηξηζδηάζηαηε 

δηάζηαζε πνπ επηηξέπεη αιιεπάιιεινπο ζπζρεηηζκνχο πνπ εληζρχνπλ ηελ πνιπζεκία ηνπ θεηκέλνπ. 

Βέβαηα ζηηο απνθζεγκαηηθέο ξήζεηο ηεο ζπιινγήο  Δθ ηνπ πιεζίνλ δελ ππάξρνπλ εληαία πνιχζηηρα 

πνηήκαηα ζηα νπνία λα είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε ησλ κνληεξληζηηθψλ αηζζεηηθψλ αξρψλ ηερληθήο 

ζηελ πνίεζε. κσο πνιιέο απφ ηηο ξήζεηο ζπληζηνχλ εηθφλεο ζηηγκηφηππα κηθξέο αιιά δπλαηέο 

ζθελέο νλείξνπ. Οη πεξηζζφηεξεο ζπληίζεληαη απφ ζηνηρεία ζε ππεξξεαιηζηηθνχο ζπζρεηηζκνχο πνπ 

αθήλνπλ ζπλππνδεισηηθά λνήκαηα αλαηέκλνληαο ηελ ζπκβαηηθή αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 



-180- 

Πέξημ, δεμηά θη αξηζηεξά θη άιισλ ςπρψλ ςεθά/δσλ. Αιι‘ εκπξφο κηα ρακειή εθθιεζία κ‘έλαλ Θεφ 

παλχςειν. πλδπάδνληαη ηέιεηα ην ζπγθεθξηκέλν κε ην αθεξεκέλν ππνζηεξηδφκελα απφ 

αληηζεηηθέο ζπλαξηήζεηο, ξπζκηθά νκνηνηέιεπηα θαη παξερήζεηο.  

 

Φζφγγνη Πνκπείαο ππνρζφληνη καδί κε θαηά θαηξνχο θαηαξ/-ξένπζεο ιέμεηο απφ ηνλ Γάληε έσο ηνλ 

Οπλγθαξέηηη ζ΄έλα/ εηθνζηηεηξαψξνπ δηαξθείαο ειηνβαζίιεκα, παξηζηακέλεο πάλ/ηνηε θαη ηεο 

ζειήλεο, γίλνληαη ηα πξνζθφκκαηα ζηελ απφθαζε /ηεο αλζξσπφηεηαο λα ζέζεη ηέξκα ζηελ ηζηνξία 

ηεο. 

     Δδψ έρνκε κηα νπηηθναθνπζηηθή εηθφλα απφ θζφγγνπο Πνκπείαο καδί κε ιέμεηο πνπ 

θαηαξξένπλ, ξένπλ θαζνδηθά, ιέμεηο πνηεηηθέο ιακπεξέο πνπ θαηεβαίλνπλ ηελ ψξα ηνπ 

ειηνβαζηιέκαηνο ραξίδνληαο ζηνλ νξίδνληα αηέιεησηνπο ηξηδηζκνχο. Δίλαη κηα εηθφλα δηαξθείαο 

αθνχ ην ειηνβαζίιεκα είλαη ηφζν καθξχ, είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ, κε ηέηνηα δηεηζδπηηθή δχλακε 

ζηελ αλζξψπηλε ςπρή, πνπ κπνξεί λα αλαηξέςεη θάζε αξλεηηθή ή ιαλζαζκέλε απφθαζε ζηελ 

αλζξψπηλε δσή θαη ζηνλ θφζκν. 

Κάζε ηφζν κνπ μαλάξρεηαη κηα ζχλζεζε απφ ειηνθακέλε γεο γηα δπν κπιε θνιπίζθσλ θη έλα ηνπ 

κάθξνπο ψρξαο αθξσηήξην. 

   Με κηα πξψηε αλάγλσζε δηαθαίλεηαη κηα ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα απφ ην κεζνγεηαθφ ζαιαζζηλφ 

ηνπίν ην νπνίν φκσο απεηθνλίδεη δπν θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ θφιπν θαη ην αθξσηήξην ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ θαη κεηαγξάθνληαη ζε νξηζκέλε θνζκνινγηθή αληίιεςε ζηελ πνίεζε ηνπ Διχηε. 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλχπαξμε ησλ αληηζέησλ, γηα ηελ αλαγθαία ζπγρψλεπζε ζηε δσή δηαθνξεηηθψλ 

νπζηψλ θαη αηζζεκάησλ, δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη αμηψλ πνπ φζν δηαθνξεηηθά θη αλ είλαη δελ 

κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ρσξηζηά γηαηί ηφηε ε δσή ζα ήηαλ κηα κνλφηνλε, αλνχζηα βαζαληζηηθή 

εκπεηξία. 

Καη κεηά πνπ δάθξπζα είδα ηα βνπλά 

Γηλνκέλα ηεξά λα βαζηιεχνπλ 

Πίζσ απφ ηνλ ήιην. 

     Δδψ έρνπκε κηα εηθφλα  ε νπνία αλαηξέπεη ηνπο θπζηθνχο θαλφλεο. 

 

«ε κηα άιιε δηάζηαζε ηελ ψξα πνπ εγψ θνηκνχκαη αθνχσ /  απφ ηνλ θάησ  φξνθν ηνλ εμάδειθν ηνπ 

λνπ κνπ λ‘ αθεγείηαη / ην πσο ηε  βαζηιεία ησλ Πεξζψλ παξέιαβελ ν Γαξείνο Τζηά- ζπνπ. 

Πξαγκαηηθά, φπνπ λα ‘λαη ζα κπεη ν ππεξέηεο ηνπ,/ εθηφο θη αλ εγψ μππλήζσ.» 
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     Δηθφλα νλείξνπ πνπ καο κεηαθέξεη ζε αξραία επνρή ζην βαζίιεην ησλ Πεξζψλ θαη ε νπνία 

απνηειεί δηαθείκελν κε ηελ πνηεηηθή ηνπ Καβάθε. ηνλ θάησ φξνθν ηνπ ζπηηηνχ φπνπ ην πνηεηηθφ 

ππνθείκελν θνηκάηαη, αθνχεη ηελ αθήγεζε ηεο παξαιαβήο ηεο βαζηιείαο ησλ Πεξζψλ απφ ηνλ 

Γαξείν. Αθεγεηήο είλαη ν εμάδειθνο ηνπ λνπ ηνπ ελ χπλσ ππνθεηκέλνπ, ην νπνίν θαηαθέξλεη λα 

βξίζθεηαη εληφο θαη εθηφο ηεο νλεηξηθήο δηάζηαζεο, αθνχ ε εηθφλα ηεο αθήγεζεο δσληαλεχεη θαη κε 

ην ―Πξαγκαηηθά‖ κεηαθέξεη ην φλεηξν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη κάιηζηα ζην παξφλ γηαηί 

εθθξάδεηαη ξεηή δήισζε φηη ζε ιίγν ζα κπεη ν ππεξέηεο ηνπ Γαξείνπ. Σαπηφρξνλα έρεη ζπλείδεζε 

φηη βξίζθεηαη ζε φλεηξν , ε ζπλείδεζε ηνπ είλαη άγξππλε θαη ειέγρεη ηηο ελδερφκελεο εμειίμεηο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ χπλνπ ή κε. Ζ πξαγκαηηθφηεηα θαη ε κε πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ην 

φλεηξν έξρνληαη ππεξβνιηθά θνληά, βξίζθεηαη ε κηα κέζα ζηελ άιιε.  

Μεγάια πηζάξηα φπσο ηα μέξνπκε, βαξηέο μπινδεζηέο 

γπαιηζκέλεο κε βεξλίθη ειηάο θαη παιαηνχ θαζξέθηε μαλζάδα. 

     ην δίζηηρν απφθζεγκα επηθξαηεί κηα θχξηα εηθφλα ε νπνία απνδίδεη κηα θχξηα  ηδέα θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ κηθξφηεξεο εηθφλεο πνπ πξνβάιινπλ επί κέξνπο ζεκεία ηεο θεληξηθήο, θη απηφ 

κέζα ζε δπν κφλν ζηίρνπο. Πξαγκαηνπνηεί έηζη ηελ ειάρηζηε εθαξκνγή ηεο πξνβνιηθήο πνίεζεο ηε 

ζεσξία ηεο νπνίαο επεμεξγάζηεθε απφ ην 1944 επεξεαδφκελνο απφ ην Γάιιν θηιφζνθν Bacchelard, 

παξφιν πνπ κε ηελ ηερληθή απηή ν Διχηεο πεηξακαηίδεηαη απφ ηνπο Πξνζαλαηνιηζκνχο  ( «Μαξίλα 

ησλ βξάρσλ»). Με βάζε ηηο ηδέεο ηνπ γηα ηελ πξνβνιηθή πνίεζε πξνρψξεζε ζηελ ηδέα ηεο 

πξηζκαηηθήο κνξθήο ηνπ πνηήκαηνο.   Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ εηθφλσλ πνπ μεηπιίγνληαη ε κηα κέζα 

απφ ηελ άιιε παξαπέκπνπλ ηφζν ζε νλεηξηθέο εηθφλεο φζν θαη ζε θηλεκαηνγξαθηθέο ( Διχηεο 

1938:560-561) εηδηθά ζην θείκελν «ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΖ ΜΗΚΡΖ ΣΡΗΣΖ» ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζηε 

ζπιινγή  Δθ ηνπ πιεζίνλ θαη  κνηάδεη κε θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην . Ο Διχηεο έβξηζθε ελδηαθέξνλ 

ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα θαη ηελ παξαιιήιηδε κε ηελ νλεηξηθή θαη ηελ πνηεηηθή εηθφλα αθνχ 

θαη ηα ηξία είδε αλαζπλζέηνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε νδεγφ ηελ θαληαζία θαη ηελ επαηζζεζία. Ο 

αλαγλψζηεο θαιείηαη λα κνηξαζηεί κε ηνλ πνηεηή ηελ νπηηθή εκπεηξία ηεο θαληαζίσζεο πνπ 

εθθξάδεηαη ζην θείκελν, ψζηε λα αθεζνχλ απφ θνηλνχ ζηελ αλαδήηεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ θφζκνπ. 

Οη εηθφλεο ησλ απνθζεγκάησλ απνηεινχλ θεπγαιέεο καηηέο ζηελ νλεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα: 

ηε βξχζε ηνπ χπλνπ θάλεη νπξά κε ηνλ ηελεθέ ηνπ ζην ρέξη ην/ ηειεπηαίν κνπ φλεηξν 

Θαπκάζηα πνπ ηξέρεη ν νπξαλφο αλ θξίλεηο απ‘ ηα ζχλλε-θα 
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χθα ηεο σξίκαλζεο ζην βπζφ ηνπ Απγνχζηνπ θαη πνπιηά κή/κνπ άπηνπ, ζηαιηά ρσξίο θακηάλ 

δηεχζπλζε. 

Όκνξθα δεηιηλά κε θνκκάηηα Μπθήλεο σο ηνλ νπξαλφ θαη ιακπεξά ππνζχλλεθα 

Καη ζη‘ ακάξγαξν χδσξ κπινπκ δνπκπνχιη ζηάδεη 

 

    Δίλαη εηθφλεο νη νπνίεο θέξνπλ ηελ ηδέα ηνπ νλείξνπ βαζίδνληαη φκσο θαη εκπλένληαη απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο εηθφλεο (ππεξξεαιηζηηθφο γαιιηθφο 

θηλεκαηνγξάθνο, Λ. Μπνληνπέι) .  ην δνθίκην ηνπ  Ρσκαλφο ν Μεισδφο (1975) εμεγεί ηελ έλλνηα 

ηεο πξηζκαηηθφηεηαο ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ παξνπζία πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ιεηηνπξγηθψλ 

ππξήλσλ, δειαδή ζηνηρείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη παξακέλνπλ πεξηζηξεθφκελα γχξσ απφ 

ην θέληξν ηνπ πνηήκαηνο. Ζ χπαξμε ησλ ππξήλσλ πνπ πξνεμέρνπλ θαη αθηηλνβνινχλ 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ θεληξηθή αθηηλνβνιία ηνπ θεληξηθνχ ππξήλα παξαπέκπεη σο ζρήκα ζην 

ειηαθφ ζχζηεκα. Σν πνίεκα-ειηαθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ φινλ θαη κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

κέξε θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ πξσηνηππία, ηελ ππθλφηεηα ζην ιφγν θαη ζηηο εηθφλεο θαζψο θαη κε 

ηε δηαθάλεηα ηνπο. Οη έλλνηεο απηέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο θξπζηαιιηθήο δνκήο, 

φπσο είπακε θαη αιινχ, θαη απηή κε ηελ έλλνηα  ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο εζηθήο . 

      Δθείλν πάλησο πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε θάπσο παξαθηλδπλεπκέλα  ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο είλαη φηη ζηε ζπιινγή  Δθ ηνπ πιεζίνλ, φρη έλα εληαίν πνίεκα, αιιά 

ην ζχλνιν ηεο ζπιινγήο δίλεη ηελ εληχπσζε ηνπ πξίζκαηνο θαη ηνπ θξπζηάιινπ. Οη ιφγνη πνπ 

ζπλεγνξνχλ ζ‘ απηή ηε ζέζε ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν. Ζ κνξθή εμειίζζεηαη 

απξφβιεπηα κε θείκελα κεγάια θαη κηθξά, έσο ην ειάρηζην απφθζεγκα δχν ιέμεσλ, «Μάξγαξνλ 

χδσξ». Έηζη δηακνξθψλεηαη έλα παηρλίδη αλάκεζα ζηε ζπκκεηξία θαη ζηελ αζπκκεηξία αλάκεζα 

ζηηο επίπεδεο επηθάλεηεο θαη ηηο θνξπθέο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε δνκή ησλ απνθζεγκάησλ ηα 

νπνία πξνβάιινπλ ηε δηθή ηνπο πξηζκαηηθή δνκή κέζα απφ εηθφλεο, ιφγν πεξηεθηηθφ, βαξπζήκαλην 

πνπ ζπλέρεηαη απφ έλα ζπρλά αληηζεηηθφ ιφγν, δσεξφ ξπζκφ θαη επηιεγκέλα κε ζνθία πνηεηηθά 

εθθξαζηηθά κέζα. Αλάινγα πξνβνιηθή θξπζηαιιηθή είλαη ε πθή θαη ησλ κεγαιχηεξσλ πνηεηηθψλ 

θεηκέλσλ πνπ δηαθφπηνπλ ηελ ξνή ησλ απνθζεγκαηηθψλ ξήζεσλ κέζα ζηε ζπιινγή. Δηδηθά ην 

ηειεπηαίν απφ απηά κε ηίηιν «ΟΟ ΓΗΑ ΣΔΛΟ ΝΑΗ ΓΗΚΑΗΧ ΔΠΑΗΡΟΝΣΑΗ ΚΑΗ Ζ ΠΔΣΡΑ ΚΑΗ ΣΟ 

ΚΤΠΑΡΗΗ» ην νπνίν απνηειείηαη απφ δεθαελληά ζηίρνπο κπνξεί λα ρσξηζηεί αλά δπν, ή ηξεηο 

ζηίρνπο ζε απηφλνκα απνθζέγκαηα κε δπλαηέο εηθφλεο, κε χθνο θαηεγνξηθφ, φπνπ επηβεβαηψλεη 
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αιήζεηεο αλζξψπηλεο θαη θνζκηθέο. Οη δπν ηειεπηαίνη ζηίρνη εθθξάδνπλ ηελ ηειεπηαία ζπκβνπιή 

ηνπ πνηεηή ζε νηθείν δεχηεξν εληθφ πξφζσπν, ελψ θιείλεη ην θείκελν κε κηα ππνζεκείσζε κε 

θεθαιαία γξάκκαηα  «ΣΧΝ ΘΔΠΔΗΧΝ ΟΜΖΡΟ ΚΗ Α ΠΔΝΟΜΑΗ ΓΛΤΚΗΑ Ζ ΕΧΖ ΚΑΗ ΠΑΣΡΟ 

ΑΓΝΧΣΟΤ Ο ΘΑΝΑΣΟ» ε νπνία αθνχγεηαη βαζηά πεπνίζεζε σο πξφηππε  θαη  ππνδεηγκαηηθή 

ζηάζε δσήο. 

     Οη ηππνγξαθηθέο επηινγέο ζηε ζχληαμε ζπκβάιινπλ ζην λα θσηηζηνχλ θαη λα ιάκςνπλ ζαλ 

δηακάληηα θάπνηα ζεκεία. Γίλεηαη έηζη έληνλα ε εληχπσζε φηη φιε ε ζπιινγή κνηάδεη κε έλα 

πιαλεηηθφ ζχζηεκα, φπνπ πνιιά ιακπεξά άζηξα-πνηεηηθνί θξχζηαιινη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ 

θσηεηλνχο ήιηνπο-πιαλήηεο (ηα κεγαιχηεξα πνηεηηθά θείκελα) ή ε εληχπσζε ελφο κεγάινπ 

πνιχεδξνπ πξηζκαηηθνχ θξπζηάιινπ κε θάπνηεο θνξπθέο, πνπ αθηηλνβνινχλ αηζζεηνπνηψληαο ηε 

δηθή ηνπ κεηαθνξά πνπ απνδίδεη έλα απφ ηα απνθζέγκαηα θαη ε νπνία ηζρχεη θαη γηα ηελ πνίεζε 

θαη γηα ηε δσή: Πνιχεδξα ηνπ αδάκαληνο εζηέ ε δσή καο. 

     Αλάινγε κε απηή ησλ δσγξάθσλ είλαη θαη ε αλαθνξά ηνπ Διχηε κέζα ζην  Δθ ηνπ Πιεζίνλ ζε 

κνπζηθνχο θαη πνηεηέο. Σελ εθηίκεζε ηνπ γηα ηε κνπζηθή ηελ έρεη ηνλίζεη κε πνιινχο ηξφπνπο 

πνηεηηθά θαη ζεσξεηηθά. ηα «κηθξά έςηινλ»  (Δλ Λεπθψ: 256) ιέεη «Κάζε κεγάιε κνπζηθή, ζην 

βάζνο, είλαη κηα θαηαθξφλεζε ηνπ ζαλάηνπ.» , απφ έλα δνθίκην αθηεξψλεη ζηνλ Μφηζαξη θαη ζηνλ 

Υάυληλ «Γελ είλαη κπζηηθηζκφο απηφ πνπ ιέσ, είλαη δηαπίζησζε ξεαιηζηηθή ... ε δεχηεξε θαη 

αιεζηλή δσή, θεθαζαξκέλε, άηξσηε. Ακέηε λα κπείηε ζην θνληζέξην γηα πηάλν αξ. Υ,Κ.V.X,  ή ζηε 

ζνλάηα Υ ... Θα θέξεηε ηελ ηειεηφηεηα ...» Γηα ηνλ Υάπληλ: «Τςειφηαηε Αξρηδνχμ, πεξάζηε. αο  

αθνινπζνχκε, φινη ηεο γεο νη θάηνηθνη σο ηνλ χζηαην. Γψξνλ ζηελ αθνή καο αησλίσο θνκίδεη 

Απηφο ν Δξκεζίπηεξνο.» 

     Ζ γιψζζα ηεο κνπζηθήο κεηαγξάθεηαη ζε γιψζζα ηεο πνίεζεο ν ξπζκφο ε κεισδία, ε ερψ πνπ 

ηνικά λα γθξεκίζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη, αλαπηχζζεη ηζρπξνχο ζπζρεηηζκνχο δπλάκεσλ ηθαλνχο λα 

ζπάζνπλ ηελ ςεχηηθε πξαγκαηηθφηεηα, φπσο  «Σα πνηήξηα ηνπ Μφηζαξη θαη ηνπ Υάπληλ εγγίδνληαη 

ηφζν πνιχ πνπ θηλδπλεχνπλ λα ζπάζνπλ» (Δθ ηνπ Πιεζίνλ: 59). 

     Σν ίδην καγηθή θαη γνληκνπνηεηηθή είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ην έξγν ησλ νκφηερλσλ ηνπ απφ ηελ 

επνρή ησλ αξραίσλ ιπξηθψλ, Αξρίινρνο απθψ, κέρξη ησλ ζχγρξνλσλ ηνπ εθέξε θαη αξαληάξε. 

Αλνηρηφο ζε φια ηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα, βαζχο κειεηεηήο εηδηθά ηεο πνίεζεο  ζηέθεηαη  ζηα έξγα 

ζηα νπνία ζπληειείηαη ην ζαχκα, αθπξψλνληαο ηελ απφζηαζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ρξφλνπ, γηα λα 

ην ζψζεη ζηελ αζηξαπή ψζηε λα δηαξθέζεη θαζαξφ ζηνλ αηψλα. Σέηνηα  έξγα  ζαπκαηνθφξα  βξήθε 

ζηελ αξραία ιπξηθή πνίεζε, ζην ιφγν ησλ απνζηφισλ, ζηελ πνίεζε ηεο Κξεηηθήο ινγνηερλίαο, ζην 
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Ρνκαληηζκφ, ζηνλ ππεξξεαιηζκφ θαη ζηε λεφηεξε ειιεληθή πνίεζε ην νισκφ, ηνλ Κάιβν, ηνλ 

εθέξε . Αλαγλσξίδεη ηελ αμία ησλ επξσπαίσλ ξνκαληηθψλ φηαλ επηδνθηκαζηηθά αλαθέξεη ζην  Δλ 

Λεπθψ:  «Απφ ηνλ Holderlin σο ηνλ Rimbaud, απφ ηνλ Leopardi σο ηνλ Baudelaire, απφ ηνλ Rilke 

σο ηνλ Ungaretti, έρεη ηελησζεί έλα λήκα πνπ ζε θάζε ηνπ άγγηγκα ηηλάδεη ζπίζεο αιήζεηαο. Έλα 

λήκα πνπ καο ζπλδέεη κε φ,ηη πην άμην πην αλζξψπηλν, πην αιεζέο ππάξρεη ζ‘ απηφλ ηνλ θφζκν». 

Απηή ε αιήζεηα είλαη ζαλ πνιπάξηζκα αζηέξηα, ζθνξπηζκέλε ζηελ πνίεζε φισλ ησλ αηψλσλ ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηκήκαηα ηεο ζπιιακβάλνληαη απφ ηνπο κεγάινπο δεκηνπξγνχο θάζε επνρήο. Έηζη 

ζηέθεηαη ζηελ πνίεζε ηνπ Holderlin, ηνπ Blake, ηνπ Shelley, ηνπ Ungaretti  παξφιε ηελ αληίζεηε 

πλεπκαηηθή, ηδενινγηθή θαη πνηεηηθή θπζηνγλσκία θαη θηινζνθία πνπ σο άλζξσπνο θαη σο πνηεηήο 

θέξεη πξνο ην πλεχκα ηνπ ξνκαληηζκνχ, φκσο έιθεηαη απφ ηελ αλαλέσζε πνπ έθεξε ζηελ πνηεηηθή 

ηερληθή, αθνχ θαηάξγεζε πνιινχο παξαδνζηαθνχο θαλφλεο. Έηζη βιέπνπκε πνηεηηθφ ξπζκφ ζηελ 

πεδνγξαθία ή ην αληίζηξνθν, ην ιεμηιφγην λα δηεπξχλεηαη θαη ε εηθφλα λα κεηαηξέπεηαη ζε βαζηθφ 

ζηνηρείν ηνπ έξγνπ καδί κε ηνλ έληνλν ξπζκφ θαη ηα ερεηηθά ηερλάζκαηα. Δπίζεο έιθεηαη απφ ηελ 

ιπξηθή επαηζζεζία ζηε ζεκαηηθή,  ηε δπλαηή θαη πινχζηα θαληαζία θαη ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

ηδαληθνχ ην νπνίν ζην Shelley παξακέλεη κεηέσξν, φκσο ζηνλ Διχηε εγθνζκηψλεηαη θαη 

ππνδεηθλχνληαη ηξφπνη λα πξαγκαησζεί κε αξσγνχο πιηθά γήηλα θαη θσηεηλά, πνπ κπνξνχλ λα 

αθπξψζνπλ ηε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο δσήο, γηαηί ν Διχηεο πηζηεχεη φηη «ζθνπφο ηεο πνίεζεο είλαη ε 

θξπκκέλε νκνξθηά, κ‘ άιια ιφγηα ε απψηεξε νπζία ηνπ θφζκνπ»  (Δλ Λεπθψ: 326).  Έηζη αμηνπνηεί 

κε ηνλ πην πγηή ηξφπν ηα ζηνηρεία ηνπ ξνκαληηζκνχ γηα λα θηηάμεη κηα πνίεζε πνπ δελ αλήθεη ζε 

ηππηθέο θφξκεο θαη ζρνιέο, αιιά είλαη  ειηφινπζηε θαζαξά ειιεληθή θαη παλαλζξψπηλε. 

     Χζηφζν ε ηδενινγηθή ζπγγέλεηα ηνπ Διχηε κε ην  Ρ. Β.Shelley  θαη ηνλ Φ. Υαίιληεξιηλ είλαη 

πξνθαλήο θαη δηαπηζησκέλε απφ πνιινχο κειεηεηέο ππνδεηθλχνληαο ηηο πεγέο ησλ επηξξνψλ ηνπ 

πνηεηή. Ζ Η. Ζιηνπνχινπ
74 

 γξάθεη «Ζ εληππσζηαθή νκνηφηεηα ή θαη ε ηαχηηζε ησλ απφςεσλ ηνπ 

Π. Μπ. έιιευ θαη ηνπ Ο. Διχηε γηα ηελ πνηεηηθή ηέρλε είλαη λνκίδσ έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα 

ηέηνησλ ζπκπηψζεσλ, φπνπ ε ζξεζθεπηηθή, ζρεδφλ πίζηε ηνπ ελφο γηα ηελ πςειή απνζηνιή ηεο 

πνηεηηθήο ηέρλεο ζπλαληάηαη κε ηελ πεπνίζεζε ηνπ άιινπ γηα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ηεο δχλακε θαη 

ηνλ πνιιαπιφ ξφιν πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη ζηε δσή, ηεξαξρψληαο δηαθνξεηηθά πξνηεξαηφηεηεο, 

επαλαπξνζδηνξίδνληαο ραξαθηεξηζηηθά θαη αμίεο ... γηα κηα πιεξέζηεξε βίσζε.»  Αίζζεζε 

πξνθαιεί κάιηζηα ν δηάινγνο πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ ν Διχηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βξάβεπζεο 

ηνπ κε ην βξαβείν Νφκπει ην 1979 απαληά ζην εξψηεκα πνπ ζέηεη ν Υαίιληεξιηλ κ‘ έλα ζηίρν απφ 

                                                             
74    Η.Ζιηνπνχινπ, «Ζ ζπλάληεζε έιιεπ-Διχηε» ζηνλ η.Δπηξξνέο ηνπ Διχηε, Πεπξαγκέλα επηζηεκνληθνχ ζπκπνζίνπ 

ζην Ηζηνξηθφ κνπζείν Κξήηεο :10. 
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ην έξγν ηνπ  Άξηνο θαη Οίλνο :
75

 « Weiβ ich nicht und wozu Dichter in durftiger Zeit» =Καη νη 

πνηεηέο ηη ρξεηάδνληαη ζ‘ έλαλ κηθξφςπρν θαηξφ; (ζε κεηάθξαζε Γ. εθέξε). ην εξψηεκα απαληά 

πξψηα ν ίδηνο ν Υαίιληεξιηλ κέζα ζην πνίεκα: «Αθξηβψο ζηα ζθνηάδηα ηεο λπθηφο έρεη ρξένο ν 

πνηεηήο,/ ζαλ ηεξέαο ηνπ Γηνλχζνπ πνπ είλαη,/ λα ηξαγνπδήζεη θαη λα κελ αδξαλεί».  Γηαηξαλψλεη 

έηζη ν γεξκαλφο ιπξηθφο ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ πνηεηψλ εηδηθά ζε επνρέο κε πνιηηηζκηθή θξίζε, 

«ζηεξεκέλνπο απφ ηελ ζετθή παξνπζία, απφ ηε γνεηεία θαη ζπγθίλεζε ηεο πλεπκαηηθήο 

δεκηνπξγίαο, ε νπνία κπνξεί λα δηαιχζεη κε ην θσο ησλ πνηεηηθψλ ηδεψλ ην ζθνηάδη απφ ηελ ςπρή 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ. Σε ζέζε απηή ππεξζεκαηίδεη ν Διχηεο ν νπνίνο ηελ εθθξάδεη ζε 

πνιιά ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ (Δλ Λεπθψ : 420, 168,174 ) θαη ηελ ππεξεηεί ιφγσ θαη έξγσ ζε φιε 

ηνπ ηε δσή. Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνίεζεο ηνπ Υαίιληεξιηλ  είλαη ε ζπλερήο, ρσξίο παχζε 

εμέιημε πξνο ηα εκπξφο, ε δσληάληα θαη  αξηζηνηερληθή ππέξβαζε ηεο απζηεξήο κνξθήο. 

Δπεξεαζκέλνο απφ ην Schiller θαη ηελ ειιεληθή θηινζνθία πξνζπάζεζε λα ζπγθξνηήζεη κηα  

γεσκεηξηθή ζεσξία γηα ηελ πνίεζε ηελ νπνία πξνθαλψο αλαγλψξηδε θαη ζαχκαδε ν Διχηεο  

(Διχηεο 1983 β.  θαη ην έξγν  «Die Receptivitat des Stoffs» ).  Έλα δίζηηρν απφ ην πνίεκα «Πάηκνο» 

ηνπ Υαίιληεξιηλ πξνηάζζεη ν Διχηεο ζην  «Υξνληθφ κηαο δεθαεηίαο»  φηαλ θηηάρλεη ηε κπζνινγία 

ηεο επνρήο απφ ην 1940 θαη εμήο: «κσο εθεί φπνπ ν θίλδπλνο εθεί θαη ε ζσηεξία βιαζηαίλεη»  

λφεκα ην νπνίν βησκαηηθά έλησζε λα επαιεζεχεηαη φληαο ν ίδηνο ζηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν φπσο 

ιέεη ζηα Αλνηρηά Υαξηηά (1974:322). ίγνπξα ν Διχηεο δηαβάδνληαο απφ λσξίο Υαίιληεξιηλ 

γνεηεχεηαη, αιιά σο πςειή πνηεηηθή θαη πλεπκαηηθή δχλακε κε ηζρπξή απηνζπλεηδεζία, ηνλ 

αθνκνηψλεη δεκηνπξγηθά θαη ηνλ μεπεξλάεη ζηελ πνηεηηθή απφδνζε ηεο ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο 

θπζηνγλσκίαο.  Απφ ηελ νκάδα ησλ ξνκαληηθψλ παξφκνηα αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηνπ Νovalis (1772-

1801), ηνπ αίμπεξ ( 1564-1616)  θαη ηνπ Γάληε( 1265-1321). 

     Απφ ηε ζπιινγή δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ νη πξφδξνκνη ηνπ ππεξξεαιηζκνχ θαη εηδηθά ε 

κνξθή ηνπ Α. Ρεκπψ(1854-1891) «Αιι‘ ν ήιηνο ηπγράλεη θαη αξγπξακνηβφο. Οπφηαλ επθαηξία λα 

πξνβείο ζε αληαιιαγέο: .. Έλα κεγάιν λαπηηθφ θαλάξη κε ηελ Aube ηνπ Ρεκπψ.» 

Ζ πξψηε εκθάληζε ηνπ Ρεκπψ ζηελ Διιάδα γίλεηαη ην 1912, φηαλ δεκνζηεχεηαη ε κεηάθξαζε ηνπ 

πνηήκαηνο «Μεζπζκέλν θαξάβη» ζε κεηάθξαζε ηνπ σηήξε θίπε ζην πεξηνδηθφ «Ννπκάο». 

Αθνινπζνχλ έπεηηα κεηαθξάζεηο αξθεηψλ πνηεκάησλ ηνπ θαη δεκνζηεχζεηο θεηκέλσλ γηα ηε δσή 

θαη ην έξγν ηνπ. Ο Ρεκπψ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ Αικπέξ Κακχ σο «ν πνηεηήο ηεο εμέγεξζεο, θαη 

                                                             
75    χκθσλα κε ηελ Αγγέια Γηψηε  «ε πξψηε επαθή ηνπ Διχηε ινηπφλ»  κε ην  Άξηνο θαη Οίλνο  είλαη πηζαλφλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη  κέζσ ηεο πξψηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο ηνπ πνηήκαηνο πνπ θάλεη ν Παπαηζψλεο ην θξίζηκν έηνο 

1942…» ,ζηνλ η. φ.π. 
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κάιηζηα ν ζεκαληηθφηεξνο απ‘ φινπο», ελψ ν Πσι Βαιεξχ είρε δειψζεη φηη « ιε ε γλσζηή 

ινγνηερλία είλαη γξακκέλε ζηε γιψζζα ηεο θνηλήο ινγηθήο – εθηφο απφ εθείλε πνπ έρεη γξάςεη ν 

Ρεκπψ». Δίλαη απηή θπξίσο ε πξσηνηππία ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο ηνπ Ρεκπψ πνπ ειθχεη ηνλ Διχηε 

ν νπνίνο εθθξάδεη ζην «Υξνληθφ κηαο δεθαεηίαο» ηελ αλάγθε κηαο πλεπκαηηθήο αλαλέσζεο εηδηθά 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ, κηαο πην ηνικεξήο πνηεηηθήο 

έθθξαζεο αλνηρηήο ζην απξφζκελν θαη αλαηξεπηηθφ. Έηζη δηθαηνινγείηαη ην κφην ήδε ζηελ πξψηε 

ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή Πξνζαλαηνιηζκνί: «Depart dans l‘ affection et le bruit neufs»= «Γηα 

θαηλνχξγηνπο έξσηεο θαη πξσηφγλσξνπο ήρνπο μεθηλψ».  Δπίζεο αλαθνξά  ππάξρεη ζην πνίεκα «Ο 

θήπνο βιέπεη»  ηεο ζπιινγήο  Σξία πνηήκαηα κε ζεκαία επθαηξία « πσο ζέισ λα πσ δσγξάθηδε ν 

Piero della Francesca ή θαηνπξνχζε ν Arthur Rimbaud πάληνηε κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ 

ειηνηξνπίσλ (λα κσξέ Πνίεζε)», ζηα  Αλνηρηά ραξηηά (1987:603) , θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία. Ο 

Jacques  Riviere ζην βηβιίν ηνπ  Ρεκπψ (1930),  (Διχηεο 1987:603), γξάθεη φηη ε επαλάζηαζε ηνπ 

Rimbaud ήηαλ «κεηαθπζηθήο ηάμεο» θαη ν πνηεηήο ζηξάθεθε «ελαληίνλ ηεο αλζξψπηλεο 

θαηάζηαζεο ή κάιινλ ελαληίνλ ηεο θπζηθήο θαη αζηξνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ χκπαληνο». Σηο 

απφςεηο ηνπ απνδέρνληαλ νη γάιινη ππεξξεαιηζηέο. Ο Διχηεο ζεσξνχζε ην Ρεκπψ έλαλ απφ ηνπο 

πξνδξφκνπο ηνπ ππεξξεαιηζκνχ, έλα αιεζηλφ θαη ηνικεξφ πνηεηή πνπ μεπέξαζε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηεο γιψζζαο, ηεο ηππηθήο εζηθήο θαη ηνπ ζηπγλνχ νξζνινγηζκνχ πξνρσξψληαο πέξα απφ ηελ 

αηζζεηηθή. Ζ εθηίκεζε πξνο απηφλ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηνλ ζπκπεξηέιαβε ζηνπο 

ζπγγξαθείο πνπ ην έξγν ηνπο έθεξε ην ιεπθφ ζεκάδη ηελ εθζακβσηηθή έλδεημε κηαο ηδηαίηεξεο 

εζηθήο θαη απζεληηθφηεηαο (Διχηεο 1992:130). Δπίζεο ιέεη γη απηφλ «ν Rimbaud ζπλέιαβε κηα 

δηαθάλεηα πνπ καο είλαη απαξαίηεηε γηα κηα [...] πνιπδηάζηαηε φξαζε» γηα λα βιέπνπκε ηε δσή 

«παλνξακηθά θαη ζηεξενζθνπηθά»  κ‘ έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ‘ απηφλ ηεο ινγηθήο, κηαλ 

αξεηή ηεο πνίεζεο. (Δλ Λεπθψ: 604-605). Αθφκα ζην δνθίκην ηνπ γηα ηνλ Ρεκπψ ζρνιηάδεη φηη ν 

γάιινο πνηεηήο έθεξε ζηε επηθάλεηα ηεο ζπλείδεζεο κηα αγλνεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, θαηαθηψληαο 

ην «επέθεηλα»,  πεξλψληαο απφ «ην ζηνηρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζην φξακα» θαη απφ ηηο αξλεηηθέο 

φςεηο ηεο δσήο ζ‘ απηφ πνπ ν άλζξσπνο πξαγκαηηθά επηζπκεί. (Διχηεο 1987:607) Ο Διχηεο 

ζαχκαζε θαη εθηίκεζε ηφζν βαζηά ηνλ Ρεκπψ πνπ πξνρψξεζε ζε κεηαθξάζεηο ησλ έξγσλ ηνπ. 

Μεηέθξαζε  νρηψ απφ ηα ζαξάληα δχν πνηήκαηα ησλ «Δθιάκςεσλ» πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηε  

«Γεχηεξε Γξαθή». Ζ επίδξαζε πνπ άζθεζε ζηε ζθέςε θαη ηελ έθθξαζε ηνπ είλαη κεγάιε γηαηί ν 

Ρεκπψ ππήξμε έλαο επαλαζηάηεο πνπ θαηάθεξε λα θέξεη καδί θαη λα ζπγρσλεχζεη ηα δαηκνληθά 

ζηνηρεία κε ηα αγγειηθά ζηε δσή θαη ζηελ πνίεζε. 
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ε πνιχ ζπγγεληθφ ηδενινγηθφ θαη πθνινγηθφ άμνλα θηλείηαη θαη ν Λσηξεακφλ(1846-1870) ζηνλ 

νπνίν αθηεξψλεη έλα θείκελν ζηα  Αλνηρηά Υαξηηά (1987:608) εμαίξνληαο ηελ ηνικεξή θαιιηηερληθή 

ηνπ θχζε ην πξνδξνκηθφ θαη κεγαιεηψδεο έξγν ηνπ, πνπ κπφιηαζε δεκηνπξγηθά ηε κειινληηθή 

ινγνηερληθή παξαγσγή θαη άλνημε ην δξφκν πξνο ηνλ ππεξξεαιηζκφ.  

 Δπίζεο ζην Δθ ηνπ Πιεζίνλ  ζπλαληάκε ην απφθζεγκα: «Δθείλν πνπ καο ρξεηάδεηαη είλαη έλαο 

κηλσηθήο ή θαη ζεξατθήο πεξηφδνπ Μαιιαξκέ δαθηπιηνιίζσλ. 

     ην πεδφ έξγν ηνπ αλαθέξεηαη ζην Μαιιαξκέ ζρεηηθά ζπρλά. ην «Λφγν ζηελ Αθαδεκία ηεο 

ηνθρφικεο» ην 1979 ππνζηήξημε πσο νη πνηεηηθέο επηδηψμεηο ηνπ Mallarme ήηαλ παξφκνηεο κ‘ 

εθείλεο ηνπ νισκνχ θαη φηη ν ηειεπηαίνο ζπλέιαβε πξηλ απφ ην γάιιν πνηεηή ηηο αξρέο ηεο 

θαζαξήο πνίεζεο (poesie pure), δειαδή ηνλ ηξφπν «λα ππνηάμεη ην αίζζεκα ζηε δηάλνηα, λα 

εμεπγελίζεη ηελ έθθξαζε θαη λα δξαζηεξηνπνηήζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ γισζζηθνχ νξγάλνπ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζαχκαηνο» (Διχηεο 1992:327, 353). Οη ζεσξίεο ηνπ Μαιιαξκέ 

επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ππεξξεαιηζκφ, ζπγθεθξηκέλα νη ξνκαληηθέο ζεσξίεο γηα ηελ 

αλαινγηθή ζθέςε πέξαζαλ ζηνπο ππεξξεαιηζηέο αθνχ έγηλαλ αληηθείκελν κνξθηθήο επεμεξγαζίαο 

απφ ην Mallarme. Ο λνπο αγγίδεη ηε δηαχγεηα, αλαθαιχπηεη ηελ ππεξθπζηθή αξκνλία, κέζσ ηεο 

αλαινγίαο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην ηδεψδεο, αλάκεζα ζηα πξάγκαηα θαη ηηο 

ιέμεηο. Ο Μαιιαξκέ ζεσξνχζε ηελ παζεηηθφηεηα δνζκέλε ράξε, γηαηί ηφηε ε ςπρή ελαηελίδεη ηελ 

νκνξθηά θαη μαλαλαθαιχπηεη ηελ θαζαξφηεηα, θαζψο ηφηε ν ρξφλνο θαηαξγείηαη θαη 

απνθαιχπηεηαη ε αησληφηεηα, κεηαηξέπεη ζε πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ νλνκάδνπκε παξάινγν. 

Δίλαη απφςεηο πνπ επεξέαζαλ θαη ηνλ Διχηε. 

     Ζ ζρέζε ηνπ Διχηε κε ηνλ ππεξξεαιηζκφ, ην ηειεπηαίν κεγάιν πλεπκαηηθφ θαη θαιιηηερληθφ 

θίλεκα, πνπ επεξέαζε ηνλ Διχηε ζηελ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο πνίεζεο ηνπ, έρεη 

ζρνιηαζηεί πνιιαπιψο αιιά ηελ απνδίδεη θαιχηεξα ν ίδηνο ζηηο αλαθνξέο ηνπ ζηα ζεσξεηηθά 

ηνπ δνθίκηα. ην  Δθ ηνπ Πιεζίνλ εληάζζεη ζηνπο ζηίρνπο ηνπ ηνλ Οπγθαξέηηη , ηνλ Μαμ Δξλζη, 

ηνλ Δδνπάξδν  Μαλ Υνπάλ  Γθξηο, ηνλ Πηθάζζν, ηνλ Φνξιεφλη, ηνλ Γθίδη, ηνλ Πξαλπνιίλν, ηνλ 

Παπά, ηνλ Εψε ,ηνλ Θεφθηιν απφ ην ρψξν ηεο δσγξαθηθήο. Σνλ ηηαιφ πνηεηή Οπγθαξέηηη (1888-

1970) γλψξηζε κέζσ ηνπ αξαληάξε θαη είρε κεηαθξάζεη πνηήκαηά ηνπ, ζηα νπνία ηνλ ζπγθηλεί 

ε λνεκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπλνρή πνπ απερνχλ, ε θαζαξφηεηα, ε αγλφηεηα θαη ε 

αγηφηεηα ηεο δσήο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπιιάβνπλ. ην θείκελν πνπ ηνπ αθηεξψλεη ζηα αλνηρηά 

ραξηηά, γξάθεη: «.. απφ ηε ζεηεία κνπ ζηνπο ζηίρνπο ηνπ, έβγαηλα θαιχηεξνο, αηζζαλφκνπλα φηη 
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αλέβαηλα έλα ζθαινπάηη ζηελ εκπηζηνζχλε κνπ πξνο ηα πεπξσκέλα ηνπ αλζξψπνπ» ( Αλνηρηά 

Υαξηηά: 635).
76

 

     Σν ζρεηηθφ απφθζεγκα γηα ηνλ Οπγθαξέηηη πεξηιακβάλεη θαη ην Γάληε: 

 Φζφγγνη Πνκπείαο ππνρζφληνη καδί κε θαηά θαηξνχο θαηαξξένπζεο ιέμεηο απφ ην Γάληε έσο ηνλ 

Οπγθαξέηηη ζ‘ έλα εηθνζηηεηξαψξνπ δηαξθείαο ειηνβαζίιεκα, παξηζηακέλεο πάληνηε θαη ηεο ζειήλεο, 

γίλνληαη ηα πξνζθφκκαηα ζηελ απφθαζε ηεο αλζξσπφηεηαο λα ζέζεη ηέξκα ζηελ ηζηνξία ηεο. 

     Δδψ πξνηάζζεηαη κηα κεγάιε επαπμεκέλε θχξηα πξφηαζε θαη αθνινπζεί κηα δεπηεξεχνπζα 

βνπιεηηθή κηθξή ζε έθηαζε, ζε αληίζεζε κε ηελ θχξηα, ζθφπηκα γηα λα ηνληζηεί ην πεξηερφκελφ ηεο,  

ην νπνίν εθθξάδεη ην απνηέιεζκα ηεο πξψηεο. Ζ θχξηα δίλεη ηα κέζα ράξε ζηα νπνία γίλεηαη λα 

αλαζηαιεί ε απφθαζε απηνρεηξίαο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Απηά κεησλπκηθά ζπλνςίδνληαη ζε 

ιέμεηο, ιέμεηο απφ έξγα ηεο Ρσκατθήο επνρήο, ιέμεηο απφ ηελ πνίεζε ηεο αλαγέλλεζεο θαη ησλ 

λεσηεξηθψλ ρξφλσλ δελ έρεη ζεκαζία ε πνηφηεηα πνπ θέξνπλ ην θαηά πφζν πξνζεγγίδνπλ φρη ηφζν 

ηε γλψζε φζν ηε βαζχηεξε νπζία ηεο «θχζεο». Οη ιέμεηο είλαη ην καγηθφ φπιν ηνπ Διχηε 

ζπλαξκνζκέλεο ζε πςειή ηέρλε απνθαιππηηθή θαη επαλαζηαηηθή, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε «έλα 

εηθνζηηεηξάσξν ειηνβαζίιεκα»  δειαδή κε ζηηγκέο νκνξθηάο δηεζηαικέλεο ρξνληθά πνπ λίθεζαλ ην 

ρξφλν θη έγηλαλ αείξνν ηψξα, απηά κπνξνχλ λα αλαηξνθνδνηήζνπλ ηε δχλακε ηεο δσήο πάλσ ζηε 

γε θαη λα αθπξψζνπλ ηελ απηνθαηαζηξνθηθή ηεο δηάζεζε φπσο ηελ εθδειψλεη αιφγηζηα  ν 

εηθνζηφο εηδηθά αηψλαο. 

      Κνζκνπνιίηεο ζηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ κέζα απφ ην θάηνπηξν ηεο ειιεληθήο θσλήο, ζπιιέγεη 

επηιεθηηθά ηα έξγα γηαζεκηά πνπ αθήλνπλ κηα ιεπθφηεηα νλείξνπ κέζα ζηε λχρηα θη έλα άξσκα 

απφ ρψκα γήηλν, εχθνξν, δσληαλφ, γηα λα γνληκνπνηήζεη ηελ επαηζζεζία ηνπ κε ηηο αιήζεηεο ηνπ 

θφζκνπ ψζηε λα ζπιιάβεη ηειηθά ηε κεγάιε αιήζεηα θαη λα ηελ πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν. ην  Δλ 

ιεπθψ καο ιέεη πνηνπο δεκηνπξγνχο ινγαξηάδεη ζαλ δηθνχο ηνπ ηνπο νπνίνπο νλνκάδεη 

ιεπθνθφξνπο:  «Μνξθέο φπσο ηνπ Πισηίλνπ, ηνπ Ρσκαλνχ ηνπ Μεισδνχ, ηνπ Fra Angelico, ηνπ 

Blake, ηνπ Vermeer, ηνπ Holderlin, ηνπ Novalis, ηνπ Mozart, ηνπ Rimbaud, ηνπ Shelley, ηνπ 

Θεφθηινπ, ηνπ Παπαδηακάληε, δηαθνξεηηθέο ζην έπαθξν, κ‘ ειθχζαλε αλέθαζελ – αλεμάξηεηα 

εληειψο απφ ηε δσή ηνπο – γη απηφ ην ιεπθφ ζεκάδη πνπ δηαζψδνπλε ζην έξγν ηνπο, ηε ιάκςε πνπ 

έθεξλαλ είηε κε ηξφπν ήπην είηε κε αγξηφηεηα.» 

                                

   

                                                             
76    Ο. Διχηεο,  Αλνηρηά ραξηηά,  «Giuseppe Ungaretti»  Ίθαξνο, Αζήλα 1987:635. 
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                                        ΟΗ ΑΡΥΑΗΟΗ ΦΗΛΟΟΦΟΗ ΣΟ  ΔΚ ΣΟΤ ΠΛΖΗΟΝ 

 

     Γελ ζα κπνξνχζαλ λα απνπζηάδνπλ απφ ηηο αξάδεο ησλ απνθζεγκάησλ θαη νη θηιφζνθνη θαζψο 

θαη νη ζεηηθνί επηζηήκνλεο νη νπνίνη πάληα ελδηέθεξαλ ηνλ πνηεηή γηαηί έβξηζθε κέζα ηνπο ζηνηρεία 

άθξσο πνηεηηθά. 

     Ζ ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηε θηινζνθία έρεη άξξεθηνπο δεζκνχο, ελψ ε πεγή ηνπο είλαη θνηλή 

είλαη ε έθπιεμε θαη ν ζαπκαζκφο απέλαληη ζην «ζάκβνο» ηεο θνζκηθήο δεκηνπξγίαο πνπ κπνξεί λα 

ζπιιάβεη θάζε επθεπίθνξνο θαη  αλνηρηφο ζην ζαχκα άλζξσπνο. Δηδηθά ν Διχηεο φρη κφλν ειθχεηαη 

αιιά θαη ην παξάγεη: «Καη ηη πςειφηεξν γηα ηνλ άλζξσπν απφ ην λα γίλεηαη παξαγσγφο ζαπκάησλ, 

ηη  ζαπκαζηφηεξν  απηφο, ν ππνθείκελνο ζην ζάλαην, απ‘ ην αληηθείκελν ηεο αγάπεο ηνπ λα 

εμνβειίδεη γηα πάληα θάζε ηη ππνθείκελν ζην ζάλαην ...»  Καη φπσο καο ιέεη ν Αξηζηνηέιεο «δηα 

γαξ ην ζαπκάδεηλ νη άλζξσπνη θαη λπλ θαη ην πξψηνλ ήξμαλην θηινζνθείλ» (Μεηά ηα θπζηθά, 98 2b 

12-13) θαη  «ε πνίεζηο  θηινζνθφηεξνλ  ηζηνξίαο (εζηί) κε ηελ έλλνηα φηη θαηαπηάλεηαη κε ηελ 

νιφηεηα ελψ ε ηζηνξία αξθείηαη ζηα επηκέξνπο». Σν βέβαην είλαη φηη θαη ηα δπν είδε ιφγνπ 

πξνζπαζνχλ λα αληρλεχζνπλ απαληήζεηο ζηα δηαρξνληθά θαη ππεξηνπηθά  ππαξμηαθά εξσηήκαηα 

φπσο ε δσή, ν ζάλαηνο, ν έξσηαο, ν ρξφλνο, ε κνλαμηά, ην άγλσζην κέζα φκσο απφ δηαθνξεηηθνχο 

λνεηηθνχο θαη γισζζηθνχο ηξφπνπο. Ζ θηινζνθία δνπιεχεη θπξίσο κε ηηο ηδέεο νη νπνίεο καδί κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηε γιψζζα ζπλδένληαη ζε κηα δηαλνεηηθή δηαδηθαζία πνπ ηείλεη πξνο ηελ 

αθαίξεζε, βαζηζκέλε φκσο ζηε ινγηθή θαη ηελ πεηζψ ελψ ε ινγνηερλία είλαη κηα γισζζηθά 

δνκεκέλε ζπγθηλεζηαθή δξαζηηθφηεηα πνπ εθθξάδεη,  αηζζεηηθά ην πιέγκα ησλ ηδεψλ, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ βησκάησλ. Έηζη νη δχν ιεηηνπξγίεο ιφγνπ θαη ζθέςεο ζπλεπξίζθνληαη 

εηζρσξψληαο δπλάκεη ε κηα ζηελ πεξηνρή ηεο άιιεο. ηαζκνί εθθνξάο ιφγνπ πνπ ππεξεηεί 

ινγνηερληθέο θαη θηινζνθηθέο αμηψζεηο είλαη κεηαμχ άιισλ νη Πιαησληθνί δηάινγνη, νη δηδαρέο ηνπ 

Ρνπζζψ, ν Εαξαηνχζηξα ηνπ Νίηζε, ν ίζπθνο ηνπ Κακχ, ηα έξγα ηνπ Υαίιληεξιηλ, ν  Δξσηφθξηηνο 

ηνπ Β. Κνξλάξνπ, ηα έξγα ηνπ νισκνχ θαη ηνπ Ν. Καδαληδάθε (ε  Αζθεηηθή). Δλδεηθηηθφ ηεο 

ζηελήο ζρέζεο ηνπο είλαη ην γεγνλφο φηη ν πξνζσθξαηηθφο  θηιφζνθνο  Ξελνθάλεο ν Κνινθψληνο, 

ηδξπηήο ηεο ειεαηηθήο ζρνιήο έγξαςε ηα έξγα ηνπ ζε έκκεηξν θη φρη πεδφ ιφγν πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε κηαο λέαο κνξθήο ζπλείδεζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ. κνηα 

έπξαμαλ ν Δκπεδνθιήο θαη ν Ζξάθιεηηνο δηα κέζνπ ρξεζκψλ  κε πςειφβαζκν εζσηεξηθφ ξπζκφ. 

Άιιε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ζε ζχγρξνλε έθδνζε είλαη ην βηβιίν ηνπ ινγνηέρλε θαη 

αξρηηέθηνλα Αξηζηείδε  Αληνλά   Ζ ηξαγνπδίζηξηα θαη ε πνιπζξφλα   φπνπ ηα κηθξά ινγνηερληθά 

θείκελα ηνπ ζπγγξαθέα ζπλνδεχνληαη απφ δηαθσηηζηηθά δνθίκηα. Ο ζπγγξαθέαο αληηκεησπίδεη ηε 
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ινγνηερλία ζαλ έλα ηξφπν λα δηαβάζεη θαλείο θηινζνθία ρσξίο λα ηε κεηψζεη. «Παίξλσ ακέζσο 

απφζηαζε απ‘ φηη ιέγεηαη εθεί. Σν ελδηαθέξνλ κε ηε ινγνηερλία είλαη φηη αλαβάιιεηο ζπλερψο ην 

λφεκα». Ζ θηινζνθία ηξνθνδνηεί ηε ινγνηερλία κε κνηίβα, ζηνραζκνχο, ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο, 

φπσο θαη αληίζηξνθα ε θηινζνθία δελ γίλεηαη θνπξαζηηθή φηαλ θξνληίδεη ηελ αηζζεηηθή ηεο 

πνηφηεηα (Πιάησλαο, Νηεθάξη, Ράζει). Έρεη αλάγθε ε κία ηελ άιιε κε πξνζνρή φκσο  γηα  λα κελ 

θαηαξξίπηνληαη νη ζεκειηαθέο δηαθνξέο ηνπο. 

     Δηδηθφηεξα ζηελ ππφ εμέηαζε πνηεηηθή ζπιινγή ζπλαληνχκε νλφκαηα πξνζσθξαηηθψλ 

θηινζφθσλ θαη άιισλ ηεο επνρήο ηεο λενηεξηθφηεηαο. Έηζη έρνκε ηξεηο θνξέο αλαθνξά ζηνλ 

Δκπεδνθιή, κηα θνξά ζην Θαιή, κηα θνξά ζηνλ Ππζαγφξα θαη κηα ζηνλ Μ. Υάηληεγθεξ. Βέβαηα ε 

απήρεζε ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ ησλ πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα 

κεκνλσκέλα απνθζέγκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα νλφκαηα ζπγθεθξηκέλσλ θηινζφθσλ, αιιά 

δηαρέεηαη ζε φιε ηελ πνίεζε ηνπ Διχηε φπσο έρνπλ δείμεη έγθξηηεο επηζηεκνληθέο κειέηεο, φπσο ε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Σεκπξίδνπ    Παλαγηψηαο   Σν άκνηαζην ηεο πνίεζεο θαη ην ηζφηνπν ηεο 

θηινζνθίαο:  ν δηπιφο εαπηφο ηνπ Οδπζζέα Διχηε  (2016),  θαη ηνπ Κνθφξε Γεκήηξε,  Φηινζνθία 

θαη λενειιεληθή ινγνηερλία, πηπρέο κηαο ζχλζεηεο ζρέζεο  (Αζήλα εθ. ηδέξεο, 2015). Ο πνηεηήο 

αλαπηχζζεη ηδηαίηεξνπο δεζκνχο κε ηνπο Πξνζσθξαηηθνχο θηινζφθνπο, βξίζθεη ζ‘ απηνχο ην 

πλεχκα, ηηο ηδέεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία, ηε ζχζηαζε ηνπ θφζκνπ θαη ην ζθνπφ ηεο δσήο, πνπ 

ηνλ ζπγθηλνχλ θαη εθθξάδνπλ απφιπηα ηελ θνζκνζεσξία ηνπ. Μνηάδεη ζαλ λα ηνπο θνπβαινχζε 

πάληα ζηε ζθέςε ηνπ. Αλαθέξζεθε πνιιέο θνξέο ζ‘ απηνχο γεληθά θαη νλνκαζηηθά. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζε ζπλεληεχμεηο πνπ έδσζε ην 1893 θαη 1991 εμνκνινγεί ηε ζπγγέλεηα πνπ έλησζε 

λα ηνλ ελψλεη κε ην πλεχκα ησλ Πξνζσθξαηηθψλ: 

«Κνηηάμηε είκαη πνιχ θνληά ζηνπο Πξνζσθξαηηθνχο. Σε ζθέςε ηνπο ηελ έρσ αζπλαίζζεηα 

αθνκνηψζεη [...] Δμ άιινπ απφ ηνπο Αηνιείο πξνγφλνπο ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο κνπ, ηεο Λέζβνπ, 

έρσ θξαηήζεη ηε θπζηνθξαηηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, φζν είλαη δπλαηή ζηηο εκέξεο καο. 

Έπιαζα έλα κχζν κε άμνλα ην θσο θαη ηνλ έξσηα έσο ζαλάηνπ» (ζπλέλη. 1983, η Α‘, ζ.267) : 

«Ναη, είκαη Πξνζσθξαηηθφο θαη δελ ην ιέσ κφλν εγψ. Σν παξαηεξνχλε θη άιινη. Πξφζθαηα, ιφγνπ 

ράξε, ην παξαηεξεί ζσζηά ν Κ. Γεσξγνπζφπνπινο...»  ην θείκελφ ηνπ απηφ ν Γεσξγνπζφπνπινο 

ππνζηεξίδεη πσο ν πνηεηήο «θαηάγεηαη θαη‘ επζείαλ απφ ηνλ πξνζσθξαηηθφ ιφγν» ... πσο «ν 

Διχηεο βξήθε ζηνπο Ίσλεο θαη ζηνπο Διεάηεο ζηνραζηέο ηελ επαιήζεπζε, ηελ εγγχεζε θαη ηελ 

θχξσζε ηνπ».                     
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   Απνηειεί θνηλφ ηφπν ε δηαπίζησζε ηεο επίδξαζεο ηνπ πνηεηή απφ ηελ πξνζσθξαηηθή θηινζνθία. 

Ζ Η. Ζιηνπνχινπ ηνλ ζεσξεί έλαλ ζχγρξνλν πξνζσθξαηηθφ πνπ αθνινπζεί ηελ «νδφ ηεο θχζεο» θαη 

«δεηά λα εξεπλήζεη ηελ νπζία ηνπ θφζκνπ, φπσο νη πξνζσθξαηηθνί δήηεζαλ ηφηε ζηελ Ησλία λα 

εξεπλήζνπλ ηελ αξρή ηεο δσήο» (Ηνπιίηα Ζιηνπνχινπ, Αλαδεηψληαο ηε δέθαηε Σέηαξηε Οκνξθηά 

:27 & 125). Δπίζεο ν Θ. Μπεριηβάλεο  ζεσξεί πσο ν Διχηεο «θνζκνινγεί κε ηελ έλλνηα αθξηβψο 

πνπ θνζκνινγνχλ νη πξψηνη θπζηθνί θηιφζνθνη ηεο Ησλίαο ή νη ζχγρξνλνη θπζηθνί, αιιά θαηά ηελ 

αληίζεηε θνξά». Δλψ νη δεχηεξνη «γελλνχλ πνίεζε» επηρεηξψληαο λα πξνζεγγίζνπλ, θηινζνθηθά ή 

επηζηεκνληθά, ηελ αιήζεηα, ν Διχηεο «γελλά (ή κηιά) θηινζνθία» κέζα απφ ηνλ πνηεηηθφ ιφγν (Θ. 

Μπεριηβάλεο, Ο «ζάλαηνο» ζην έξγν ηνπ Οδπζζέα Διχηε  : 425). Παξφκνηα ν Α. Μπεξιήο (Α. 

Μπεξιήο,  Απφςεηο θπζηθήο θηινζνθίαο ζην έξγν ηνπ Οδ. Διχηε,: 76,77,78)  ζεσξεί φηη ν Διχηεο 

επηρείξεζε λα δηαηππψζεη κηα εξκελεία ηνπ θφζκνπ, κηα  «θπζηθή θηινζνθία».  κσο θαη ν ίδηνο ν 

Διχηεο εθθξάδεη ην ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηελ Ησλία ζηα δνθίκηά ηνπ.  Έηζη  ελδεηθηηθά ζεκεία ζηα 

θείκελα είλαη: Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή ηέρλε θαη ν δσγξάθνο Ν. Υαηδεθπξηάθνο Γθίθαο : «Ζ γε ηεο 

Ησλίαο, κε ηε λνηηναλαηνιηθή αζηαηηθή ελδνρψξα ηεο θαη κε ηα αηγαηαηηθά ηεο παξάιηα, ζηάζεθε 

πάληνηε ην πεδίν κηαο αθνκνησηηθήο ελέξγεηαο ζαπκαζηήο, ην εξγαζηήξην ππξήλσλ ηέρλεο, πνπ 

απνηειέζαλε πάληνηε κεξηθά απφ ηα πην κεγάια κπζηηθά ηεο επηηπρίαο ηνπ ειιεληζκνχ». 

    Δπηπιένλ ζην Δλ Λεπθψ, ε ζθέςε ησλ Ηψλσλ κλεκνλεχεηαη ζην δνθίκην ρέδην γηα κηαλ εηζαγσγή 

ζην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ, ζηε Μέζνδν ηνπ άξα έρνκε  «Λίγε μεξή, ηξηκκέλε ζηα δάρηπια ζνπ, κέληα 

ζε πάεη νιφηζηα ζηε ζθέςε ησλ Ηψλσλ», ζηα Γεκφζηα θαη ζηα Ηδησηηθά γξάθεη: «Παξάμελν κνπ 

θαίλεηαη, θάζε θνξά πνπ ην ζπιινγίδνκαη, φηη δελ γλψξηδαλ νη Ίσλεο ηα εζπεξηδνεηδή – ηφζν πνιχ, 

πηζηεχσ, ε ζθέςε ηνπο αλαδίδεη ηε ζπηξηάδα ησλ θίηξσλ». 

      Δίλαη πξφδειν ινηπφλ πσο ε Ησλία είλαη έλαο ηδηαίηεξνο ηφπνο γηα ηνλ Διχηε θνξηηζκέλνο κε 

θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο θαη φηη ν Ησληθφο πνιηηηζκφο αλαπηχρζεθε παηψληαο ζηε βάζε πνπ δίλεη 

ε θχζε ε ζάιαζζα, ηα θπηά θαη ηδηαίηεξα ηα εζπεξηδνεηδή. Βξίζθεη ινηπφλ ζηνπο Ίσλεο έλα 

ζχκκαρν ζηνλ αγψλα ηνπ λα εμεγεζεί ν θφζκνο κέζα απφ ην ιφγν, λα αλαπηπρζνχλ ζε πξψην 

πιάλν νη κεηακνξθψζεηο ησλ  θνζκηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο ίδηαο ηεο δσήο, ε ζπλερήο θίλεζε, ε 

δηθαηνζχλε κέζα απφ ηε γιψζζα ηεο θχζεο ηεο νπνίαο ηα κπζηηθά θσηίδνπλ θαη ην κπζηήξην ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο. 

Απφ ηνπο Ίσλεο θηινζφθνπο  εθείλνο πνπ νλνκάδεηαη πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ν Δκπεδνθιήο. 
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    Πξηλ δνχκε ηα ζπγθεθξηκέλα απνθζέγκαηα πνπ έρνπλ ην φλνκα ηνπ Δκπεδνθιή αο ζπκεζνχκε ηα 

βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Δκπεδνθιή. Έρνληαο πίζσ ηνπ ηελ παξάδνζε ησλ Ηψλσλ 

θπζηνιφγσλ
77

 νη νπνίνη αθνζηψζεθαλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο αξρήο,  ηεο θπξηφηεξεο νπζίαο πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο βαζχηεξεο αηηίαο θαη πξνέιεπζεο ησλ πξαγκάησλ βαζηδφκελνη ελ 

πνιινίο ζηελ παξαηήξεζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, θη έπεηηα ηνπο Διεάηεο θηινζφθνπο, ηνλ 

Ζξάθιεηην, θαη ηνπο Ππζαγφξεηνπο, ν Δκπεδνθιήο αμηνπνηψληαο απηή ηελ πινχζηα παξάδνζε 

θαηαιήγεη ζηελ χπαξμε έμη ζεκειηαθψλ  «αξρψλ» (ζε αληίζεζε κε ην Γεκφθξηην πνπ ηηο ζεσξεί 

άπεηξεο) νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θίλεζε, αηηηνινγνχλ ην γίγλεζζαη, θαη εμεγνχλ ηνλ πνιιαπιφ 

ραξαθηήξα ηνπ θφζκνπ ηεο εκπεηξίαο. Σα ηέζζεξα «ξηδψκαηα» πιηθά απφ ηα νπνία παξάγεηαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην λεξφ, ν αέξαο, ε γε θαη ε θσηηά. Αλ θαη ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ καθξηλή 

κπζνινγηθή πξνέιεπζε, φκσο εληάζζνληαη ζ‘ έλα νξζνινγηθφ πιαίζην παξκελίδηαο πξνέιεπζεο 

θαζψο έρνπλ ηδηφηεηεο ακεηάβιεηεο αθφκα θαη αλ δηαηξεζνχλ. Έηζη θάζε αληηθείκελν ηνπ θφζκνπ 

καο πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλζεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη θάζε δηαθνξά απφ ηνπο απεξηφξηζηνπο 

ζπλδπαζκνχο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ απηά ηα ζηνηρεία δίλνληαο θάζε θνξά κηα δηαθνξεηηθή 

πνηφηεηα θαη ραξαθηήξα ζην θάζε πξάγκα. Οη δπλάκεηο πνπ θηλνχλ απηά ηα ξηδψκαηα είλαη ε 

«θηιφηεο» (αγάπε)  θαη ην «λείθνο» (κίζνο) απφ ηα νπνία ην πξψην ζπληειεί ζηελ αξκνληθή 

ζπλχπαξμε, ζηελ ελφηεηα θαη ηε γέλεζε ησλ φλησλ, θαη ην δεχηεξν ζηελ ερζξφηεηα ηε ζχγθξνπζε 

θαη ην ζάλαην. Σα δπν απηά ζηνηρεία έρνπλ πέξα απφ θπζηθή θαη επηζηεκνληθή, κεγάιε εζηθή θαη 

θνηλσληθή αμία αθνχ κεηαζηνηρεηψλνληαη ζηελ εζηθή πνηφηεηα πνπ κεηαξζηψλεη ηνλ άλζξσπν ζε φλ 

αγαζφ ηθαλφ γηα αγαζέο πξάμεηο ή ην αληίζεην. Σαπηφρξνλα ηα έμη ζηνηρεία πξνυπνζέηνπλ έλαλ 

θφζκν ζπκπαγή, εληαίν φπνπ βαζηιεχεη ε θηιφηεηα, ν νπνίνο φκσο θαηαθεξκαηίδεηαη απφ ηελ 

εκθηινρψξεζε κέζα ζ‘ απηφλ ηνπ λείθνπο, νπφηε επέξρεηαη ε απνζχλζεζε, ε αηνκηθφηεηα θαη ε 

κνλαμηά. Έπεηηα φκσο ε θηιφηεηα επαλέξρεηαη γηα λα απνθαηαζηαζεί ζηαδηαθά μαλά ε  

αθεξαηφηεηα ησλ φλησλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ πνπ έξρεηαη ζε ζρέζε ζπκθηιίσζεο κε ηα 

ξηδψκαηα νιφθιεξεο ηεο θχζεο. Καη‘ επέθηαζε γίλεηαη ζαθέο φηη κέζα απφ ηελ εκπεδφθιεηα 

θνζκνινγηθή νληνινγία θαη εξκελεία ηνπ θφζκνπ ε γέλεζε θαη ε θζνξά δελ λννχληαη σο απηφλνκεο 

θαη αληίζεηεο ιεηηνπξγίεο. Κάζε κεηαβνιή νθείιεηαη ζηελ ζπλαξκνγή θαη ην ρσξηζκφ ησλ πξψησλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία παξακέλνπλ αησλίσο αλαιινίσηα. Απηφ πνπ κεηαβάιιεηαη είλαη ηα θαηλφκελα 

                                                             
77    Φπζηνιφγνη ραξαθηεξίζηεθαλ φινη νη Ίσλεο ζηνραζηέο απφ ηνλ 7ν-5ν  αηψλα. Μειεηεηέο ηεο θχζεο  πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηνπο 

ζενιφγνπο,  κεηέθεξαλ ην ρψξν ηνπ ζείνπ απφ ηνλ λαφ  ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο θχζεο, ην ζείν εθθξάδεηαη κέζα απφ ηα θαηλφκελα 

ηεο θχζεο. Αζρνιήζεθαλ κε ηελ αλαδήηεζε  αξρψλ πνπ είλαη ηθαλέο λα εμεγήζνπλ φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο, φιεο ηηο κεηαβνιέο, φια 

ηα θαηλφκελα ηεο θχζεο. Δίλαη  γεγνλφο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο πνπ δείρλεη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ηχπνπ νξζνινγηθφηεηαο αθνχ ε 

ζθέςε πξνρσξεί γηα λα αλαθαιχςεη ηε βαζχηεξε αηηία θαη πξνέιεπζε ησλ πξαγκάησλ. 
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πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλζεζε θαη ηελ απνζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ. Έηζη ε πηζαλή αίζζεζε ηνπ 

παξάινγνπ ζηελ ηζρχ φισλ απηψλ αίξεηαη φπσο θαη ε αληίζεζε κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

θαηλνκεληθφηεηαο θαη πξνβάιιεη κηα λέα ζχιιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη 

πην αληηιεπηή ε θαηλνκεληθφηεηα, θσηίδεηαη ην ςεπδέο απφ ην αιεζέο. 

     Γηαβάδνληαο θάησ απφ ην πξίζκα απηήο ηεο ζεψξεζεο ηα απνθζέγκαηα: 

Να αθνχο αγάικαηα πέηξηλα θαη ξπάθη Δκπεδνθιένπο είλαη καγεία. Πξνπαληψο αλ 

πεξπαηείο γπκλφπνπο 

Μεγάια δέληξα ηεο γεληάο ηνπ Δκπεδνθιένπο 

κπνξεί θαλείο λα δηαηζζαλζεί ηηο ζπλππνδειψζεηο πνπ ην ζπλδένπλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

θνζκνζεσξίαο ηνπ Δκπεδνθιή, πξάγκα βέβαηα πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα δπν απηά απνθζέγκαηα 

αιιά θαη πνιιά αθφκα ηεο ζπιινγήο φπσο θαη κεγάινπ κέξνπο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηνπ πνηεηή. 

Αο επηρεηξήζνπκε έλα κηθξφ ζρνιηαζκφ. Αξρηθά παξαηεξνχκε φηη θαη ζηηο ηξεηο αλαθνξέο ζην 

φλνκα ηνπ Δκπεδνθιή επηιέγεηαη ε γεληθή πηψζε ζηνλ αξραίν ηχπν «ηνπ Δκπεδνθιένπο»  θαη φρη 

ην λενειιεληθφ «ηνπ Δκπεδνθιή» πηζαλφλ γηα λα ηνληζηεί κέζνπ ηεο θαηάιεμεο ην «θιένο»  ηνπ 

θηινζφθνπ, ε αμία ηνπ θαη ε εθηίκεζε ηνπ πνηεηή πξνο απηφλ. Δπίζεο θαη ζηα ηξία απνθζέγκαηα 

είλαη έληνλε ε παξνπζία ηεο θχζεο (ξπάθη, άγνπξε ειηά, δέληξα). ηα απνζπάζκαηα (π.ρ απ. 

21,23,78,9,20,21,23) ηνπ θηινζφθνπ είλαη ηαθηηθή ε εκθάληζε ησλ δέληξσλ, ησλ θπηψλ, ησλ 

πνπιηψλ θαη γεληθά ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο. Σν πγξφ ζηνηρείν πνπ αληηπξνζσπεχεηαη κε ην 

«ξπάθη» επίζεο εκθαλίδεηαη πνιιέο θνξέο ζηα απνζπάζκαηά ηνπ σο λεξφ, (π.ρ 62, 100), 

βξνρή(21,50), ζάιαζζα(22,55) θαη είλαη έλα απφ ηα ηέζζεξα ξηδψκαηα ηεο θηινζνθηθήο θαη 

θνζκνινγηθήο ηνπ ζεσξίαο. Σν λεξφ πνπ ξέεη είλαη δξνζεξφ, αλαλεψζηκν, αλαδσνγνλεηηθφ θαη 

θαζαξφ ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαζαξκνχ θαη ηεο θηιφηεηαο. Άιισζηε ν Διχηεο ζηε 

Μέζνδν ηνπ άξα  γξάθεη: «Έλα ξπάθη δελ είλαη απιψο ιίγν λεξφ πνπ θαηξαθπιάεη ηνλ θαηήθνξν 

είλαη ε ιαινχζα θαη εχραξηο ππνδήισζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο ησλ πξαγκάησλ. Λίγε μεξή, ηξηκκέλε 

ζηα δάρηπια ζνπ, κέληα ζε πάεη νιφηζηα ζηε ζθέςε ησλ Ηψλσλ.» 

       Σν ζχληαγκα απνηειείηαη απφ κηα δεπηεξεχνπζα βνπιεηηθή, κηα θχξηα θαη κηα ππνζεηηθή 

δεπηεξεχνπζα. Οη δπν πξψηεο δίλνπλ κηα δηαπίζησζε ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηνλ θφζκν ηεο θχζεο θαη ε ππνζεηηθή απνθαιχπηεη κηα ζπκβνπιή πνπ αλ εθαξκνζηεί ηφηε ε ηζρχο 

ηεο θχξηαο επηηείλεηαη. Ζ θχξηα κπαίλεη ζηε κέζε κε ξήκα ην είλαη εδψ απξφζσπν ζε νξηζηηθή 

απνηειψληαο πεξηγξαθηθφ εθθψλεκα ηεο ηάμεο ηνπ είκαη πνπ δειψλεη ηαπηφρξνλα 

(Τπνθείκελν=Καηεγνξνχκελν). Σν ξήκα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ νληνινγηθή ζεσξία ηνπ Δκπεδνθιή 

πνπ πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηελ νπζία ησλ φλησλ. Τπνθείκελν ηνπ είλαη ε βνπιεηηθή πξφηαζε «Ν‘ 
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αθνχο αγάικαηα  πέηξηλα   θαη ξπάθη  Δκπεδνθιένπο»  ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη έλα δεχγκα θαζψο ε 

αθνή ελφο ξπαθηνχ είλαη ινγηθή θαη δπλαηή φρη φκσο ελφο πέηξηλνπ αγάικαηνο. Ζ παξαηαθηηθή 

ηνπο ζχλδεζε βέβαηα ηα θέξλεη ηφζν θνληά πνπ  «αίξεη»  ηηο θαηλνκεληθέο θπζηθέο δηαθνξέο ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πνιπζεκίαο ε νλνκαηηθή θξάζε «αγάικαηα πέηξηλα»  παξαπέκπεη ζε 

ζεκαίλνληα αηζζεηηθά, πνιηηηζκηθά θαη αηζζεζηαθά ην γεγνλφο φκσο φηη δελ πξνζδηνξίδεηαη ην 

πιηθφ ηεο Πέηξαο γηα παξάδεηγκα δελ είλαη απφ επγελέο κάξκαξν, αιιά απιή πέηξα, κπνξεί 

επνκέλσο θαη βξάρν ζαιάζζην ή νξεηλφ. Ζ κνξθή ζηελ πέηξα απφ πνηνλ δφζεθε, πνηνο ηε 

θηινηέρλεζε, αλζξψπηλν ρέξη ή ε ίδηα ε θχζε κέζα ζηνπο αηψλεο; Δάλ είλαη απφ ζθέηε πέηξα 

ζπλάγεηαη ινγηθά ην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα αθαηέξγαζηε πέηξα ε νπνία δέρεηαη πάλσ ηεο 

φιεο ηηο επηδξάζεηο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, θη έηζη ε χιε ηεο κεηακνξθψλεηαη φπσο ηα ξηδψκαηα 

ηνπ Δκπεδνθιή κέζα ζην ρξφλν ζε άιια ζρήκαηα θαη κνξθέο. Ζ θχζε ινηπφλ ππφ κία έλλνηα 

γίλεηαη ν ιηζνμφνο κέζα ζην εξγαζηήξη ηεο ρξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία ηεο, φπσο ν Ήθαηζηνο, θαη 

ιαμεχεη ηα δηάθνξα φληα γηα λα ηνπο δψζεη ηε κηα ή ηελ άιιε κνξθή. Βξίζθεηαη δειαδή ζε κηα 

ζηηγκή εξσηηθήο δεκηνπξγηθήο γέλεζεο ζχλζεζεο θαη απνζχλζεζεο κε ηε βνήζεηα ηεο θηιφηεηαο 

θαη ηνπ λείθνπο κέρξη λα βξεζεί ε θαηάιιειε κνξθή ησλ πξαγκάησλ απηή πνπ πξέπεη λα‘ λαη γηα λα 

ζπλζέζνπλ καδί κε ηα άιια ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ νκνξθηά ηνπ θφζκνπ. Ο ήρνο απφ απηή ηε 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία παίξλεη ζεηηθφ πξφζεκν αλ θξίλνπκε απφ ην ηζνδχλακν κε ην νπνίν ηνλ 

ηαπηίδεη ηε ―καγεία‖, είλαη δειαδή ήρνο κεισδηθφο, επράξηζηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ην ξπάθη ην 

νπνίν θπιάεη λεξφ έλα ζηνηρείν πνπ εχθνια αθνινπζεί ηνλ θχθιν ησλ θπζηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ  

γίλεηαη αηκφο, ζχλλεθν, βξνρή, ρηφλη, ζηεξεφ, πγξφ, αέξην. Ζ θίλεζε είλαη ζπλερήο θαη ζπληειείηαη 

κε ηελ ίδηα επθνιία ζ‘ έλα ζηεξεφ, ηελ πέηξα θαη έλα πγξφ, ην λεξφ. Απηή ε ζετθή ελέξγεηα πνπ 

θηλεηνπνηεί θαη ηξνθνδνηεί κε δσή ηελ πνηθηιφκνξθε ζχλζεζε ηνπ θφζκνπ δελ κπνξεί παξά λα 

είλαη καγεία. ην ηέινο ν πνηεηήο απνθαιχπηεη ζηνλ αλαγλψζηε ην κπζηηθφ γηα λα αληιήζεη 

κεγαιχηεξε απφιαπζε απφ απηή ηε καγεπηηθή εκπεηξία, νδεγψληαο ηηο λφηεο ηεο κνπζηθήο ηνπ 

Κφζκνπ ζηελ ηειεηφηεηα. Θα ην πεηχρεη ινηπφλ αλ πεξπαηάεη γπκλφπνπο, μππφιπηνο, άξα κε ηηο 

αηζζήζεηο,  ειεπζεξσκέλνο απφ ηα ππνδήκαηα θαη ηα ελδήκαηα, πνπ παξαπέκπνπλ ζηα ζπκβαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εζηθέο ζπκβάζεηο, ηνπο θνηλσληθνχο λφκνπο νη 

νπνίνη εμππεξεηνχλ κεκνλσκέλα νηθνλνκηθά ή πνιηηηθά ζπκθέξνληα. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηηο δπν 

πεξηφδνπο είλαη: Γηαπίζησζε-Τπφδεημε (Πξνηξνπή). Τπνλνείηαη δειαδή φηη νη βαζχηεξεο θαη 

άξξεηεο δπλάκεηο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηε δσή ζηνλ Κφζκν, ε δσή ησλ άςπρσλ θαη ησλ έκςπρσλ, ησλ 

αθίλεησλ θαη ησλ θηλνχκελσλ, ν ηξφπνο πνπ αιιεινζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ζε ζρέζεηο 

ππαιιειίαο θαη εμνπζίαο κέζα απφ ξφινπο ελαιιαζζφκελνπο θξαηψληαο πάληα κηα αξηζηνηερληθή 
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ηζνξξνπία πνπ  «καγεχεη», αίξεη ηνλ άλζξσπν ζ‘ έλα επίπεδν αλψηεξν έμσ απφ ηα ζπλεζηζκέλα ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά, πξνθαιεί κηα έθζηαζε πνπ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα αλαθαηλίζεη ηε ζρέζε ηνπ 

κε ηνλ θφζκν θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Ζ  «καγεία»  ζην ειιεληθφ πνιηηηζκηθφ πξφηππν έρεη 

ζεηηθή ζεκαζία δελ ζπλδέεηαη κε ην ζθνηεηλφ κπζηηθηζκφ ηεο Γχζεο, κε ερζξηθέο πξνο ηνλ 

άλζξσπν ππνρζφληεο δπλάκεηο ελφο άιινπ θφζκνπ, αιιά απνδίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα αγαιιίαζεο, 

εζσηεξηθήο πιεξφηεηαο θαη ραξάο πνπ βηψλεη ν άλζξσπνο φηαλ θαηαθέξλεη λα «αθνχζεη»  απηφ ηνλ 

ζαπκαζηφ αγγειηθφ ξπζκφ ηεο θχζεο. Σν βίσκα απηφ ηζνδπλακεί κε ηελ απφιαπζε ελφο 

Παξαδείζνπ επί ηεο γεο. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο εηζάγεη έλα ηξνπηθφ εθθψλεκα κε κηα ππνζεηηθή 

πξφηαζε κπξνζηά απφ ηελ νπνία πξνηάζζεηαη ην επίξξεκα  «πξνπαληψο»  ην νπνίν ππνδειψλεη φηη 

ε απφδνζε ηεο ππφζεζεο πνπ εθθξάδεηαη ζηελ πξψηε πεξίνδν έρεη κηα αμησκαηηθή αιήζεηα 

απηφλνκε, αιιά απηή εληζρχεηαη αλ ηεξεζεί θαη εθαξκνζηεί ε ππφδεημε ηεο ππνζεηηθήο πξφηαζεο. 

Σν πεξπάηεκα ρσξίο παπνχηζηα δίλεη κηα αίζζεζε απειεπζέξσζεο θαη θπξίσο ζπλδέεη ηνλ άλζξσπν 

άκεζα κε ηε γε, γίλεηαη έλα απφ ηα φληα ηεο,  φπσο ηα θπηά, είλαη ζαλ λα ξηδψλεη κέζα ηεο θη έηζη 

δέρεηαη ηνπο θξαδαζκνχο ηεο δσήο ηεο, αθνχεη ηελ θαξδηά ηεο κε φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ, θαη κε ηελ 

αθή. Σα θπζηθά εξεζίζκαηα θηάλνπλ ζην ζψκα ηνπ επθξηλέζηεξα θαη δηαπγέζηεξα. Έηζη ε θχζε 

γίλεηαη πεγή αηζζεηηθψλ, πλεπκαηηθψλ (άγαικα, κνπζηθή, καγεία) θαη αηζζεζηαθψλ αμηψλ κε έλα 

ηξφπν καγηθφ αιιά πξαγκαηηθφ. 

     Ζ πξνζσθξαηηθή αληίιεςε είλαη δηάρπηε ζε πνιιά απνθζέγκαηα φπνπ δηαθαίλνληαη ςήγκαηα 

ηεο ζεσξίαο ηνπ Ππζαγφξα, ηνπ Θαιή, ηνπ Ζξάθιεηηνπ. 

     Ο Θαιήο δηαθξίζεθε ζηελ αθκάδνπζα Μίιεην ηνπ 6νπ αη. π.Υ. σο πνιηηηθφο ζχκβνπινο θαη 

θπξίσο σο πξσηαγσληζηήο κηαο λέαο κνξθήο γλψζεο πξαθηηθήο θη φρη ζενινγηθήο. Έρεη 

καζεκαηηθέο γλψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ δεηεκάησλ. ε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν έρνπλ δηαζσζεί κφλν δχν ζέζεηο ηνπ γηα ηελ εξκελεία ηνπ Κφζκνπ. Ζ πξψηε 

εθθξάδεηαη ζπλνπηηθά ζην «πιήξε ζεψλ» ε νπνία πξνθαλψο ζπλδέεηαη κε ηελ κεηαηφπηζε ηνπ 

ζείνπ απφ ην λαφ ζηε θχζε πνπ έγηλε απφ ηνπο Ίσλεο ζηνραζηέο ηνλ 7ν θαη 6ν αηψλα π.Υ, ε νπνία 

γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα ζχλνιν θαηλνκέλσλ θαη δπλάκεσλ αλεμάξηεησλ απφ ηε βνχιεζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Σν ζείν ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε ηεξαηείνπ πνπ ήηαλ ν ζεκαηνθχιαθαο ηνπ θαζεζηψηνο 

θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα εξκελεχεηαη ε Θεία βνχιεζε. Ζ ζηάζε απέλαληη ζηε θχζε 

θαη ην Θείν ήηαλ έλα δήηεκα ζνβαξφ γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ζα 

αθνινπζνχζαλ. Έηζη απέζπαζαλ ην Θείν απφ ην λαφ θαη ην ηειεηνπξγηθφ ηππηθφ θαη ηνλ 

ηνπνζεηνχλ κέζα ζηε θχζε ζ‘ έλα αλαδηνξγαλσκέλν θνζκνείδσιν, ην νπνίν ζπκπίπηεη κε ην 



-196- 

κεγάιν νξγαληζκφ ηεο θχζεο πξάγκα πνπ αλνίγεη πξνθιεηηθά ην δξφκν γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ 

λφκσλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δπν πνπ θαληάδνπλ αλάινγνη. 

     Ζ δεχηεξε ζεσξεηηθή αξρή ηνπ Θαιή είλαη φηη αξρή ηεο θχζεο είλαη ην λεξφ πνπ έρεη ηε βάζε 

ηεο ζηελ δσηηθήο ζεκαζίαο αλαγθαηφηεηα ηνπ λεξνχ γηα θάζε κνξθή δσήο ζηε γε. Δπίζεο ην λεξφ 

απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ κπζνινγηψλ ηεο Αλαηνιήο. ηνλ Διχηε 

γεληθά ην λεξφ είλαη αγαπεκέλν θαη ζπρλφ ζέκα/κνηίβν πνπ βξίζθεη ηελ θπξηφηεξε εθδνρή ηνπ ζηε 

κπζνινγία ηνπ Αηγαίνπ ηεο νπνίαο ε θεληξηθή ηδέα απνδίδεηαη ζην απφζπαζκα «Λνηπφλ ζεσξψ πσο 

ε ζάιαζζα είλαη ν θιεξνλφκνο ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο. Ζ ζάιαζζα είλαη εθείλε πνπ θαηέρεη 

φιεο ηηο αμίεο ηνπ αηγαηνπειαγίηηθνπ θφζκνπ» απφ ηηο «Αλαινγίεο θσηφο», Δθινγή, (1979:199), ζην 

θείκελν ρέδην γηα κηα εηζαγσγή ζην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ  ζην  Δλ Λεπθψ (1993:18-20) θαη ζε φιε 

ζρεδφλ ηελ πνίεζή ηνπ. Ζ ζάιαζζα είλαη κηα κεησλπκία ηεο Διιάδαο αθνχ απνηειεί δηαθξηηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ γεσθπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ηεο ρψξνπ. Δίλαη ν ρψξνο πνπ απνθηά αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλδέεηαη νξγαληθά κε ηνλ αλζξψπηλν ειιεληθφ πνιηηηζκφ αθνχ έγηλε θαη 

γίλεηαη ην κέζν γηα ηελ ζηνηρείσζε θαη αλάπηπμε ηνπ σο νηθνλνκία, σο θπζηθφο πινχηνο θαη 

νκνξθηά,  σο ζηνηρείν πνπ κεηαγξάθεηαη ζε δχλακε εζηθνπνηεηηθή γηα ηνλ άλζξσπν πνπ δεη θνληά 

ηεο. ην Δθ ηνπ Πιεζίνλ  αλαθνξά ζηε ζάιαζζα γίλεηαη επηά θνξέο θαη ζην λεξφ θπξηνιεθηηθά ή 

κεησλπκηθά δέθα θνξέο δηαηεξψληαο έηζη κηα ζηελή ζεκαηηθή ζρέζε κε  

 άιια ηνπ έξγα φπσο ην  Μηθξφ Ναπηίιν,  δηαηεξψληαο ηε δηαθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη ζηελ ηειεπηαία 

ζπιινγή   :  

     

                  Μάξγαξνλ χδσξ. 

 

                 Σφζν ην ζέξνο, ηφζα ηα πνιηά, θαη ζε κέγα βάζνο  

                   Ζ πάλησλ θαη παζψλ Διιελίο ζάιαζζα. 

 

                 Ζ απφδνζε ελφο παηξνγσληθνχ ειαηφδεληξνπ δελ είλαη ην ιά- 

                  δη ηνπ αιιά ην θαζαξφ λεξφ ζνθίαο. 

 

             Σα νξζνγξαθηθά ιάζε ζηε γεχζε ηα δηνξζψλεηο κε ιίγν πεηξαδάθη άκπσηεο 

             θαη πνιχ λεξφ ηεο ινπίδαο. 
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     Οη ζπλππνδειψζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ην λεξφ ζηα παξαπάλσ απνθζέγκαηα θηλνχληαη ζην 

λνεκαηηθφ πεδίν ηεο αγλφηεηαο, θαζαξφηεηαο θαη πλεπκαηηθφηεηαο. Ξεπεξλνχλ ηελ αηζζεηεξηαθή 

θαη εκπεηξηθή αληίιεςε ηεο θχζεο θαη ζπιιακβάλνπλ αθαηξεηηθά ηηο ελππάξρνπζεο αηζζεηηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ κέζσ ηεο εθθξαζηηθήο ιηηφηεηαο πξνβάιινληαη ζε πξψην πιάλν ζε δηαζηάζεηο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ απηαμία ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ λεξνχ. Σν θάζε ζηνηρείν 

δεζπφδεη ζην θφλην ηεο θάζε εηθφλαο επηβάιινληαο ηελ αξρνληηά ηνπ θαη απνθαιχπηνληαο ηε 

ζεσξεηηθή πθή ηεο πιηθήο ηνπ χπαξμεο, ηε ζνθία. Σν ιάδη ηεο ειηάο γίλεηαη ζνθφ λεξφ, ε ειηά έηζη 

παξάγεη ζνθία: θχζε=γλψζε αλψηεξε=πνιηηηζκφο. Σν λεξφ έρεη θαη ηδηφηεηεο δηνξζσηηθέο, ράξε 

ζηε ζνθία ηνπ κπνξεί λα δηνξζψλεη ηα νξζνγξαθηθά ιάζε ζηε γεχζε. ,ηη δελ έρεη σξαία γεχζε, 

φ,ηη απνηειεί παξαθσλία ην λεξφ κε ηηο θαζαξηήξηεο δπλάκεηο ηνπ κπνξεί λα ηελ εμαιείςεη, θαη λα 

επαλαθέξεη ηελ αξκνλία θαη ηελ Κνζκηθή ή θνηλσληθή ή αηνκηθή ηάμε.   Δηδηθφηεξα ην φλνκα ηνπ 

Θαιή ην ζπλαληνχκε ζην  Δθ ηνπ πιεζίνλ ( 1998:66) ζην ζχληνκν θείκελν ..., έηζη θαη ε ζθέςε απφ 

απιφο εξεζηζκφο θάπνηνπ θέληξνπ ηνπ εγθεθάινπ κεηαβάιιεηαη ζε ζάιαζζα εδνληθψλ αηζζήζεσλ, 

πνπ λα μεηξειαζνχλε νη Θαιήδεο φινη ηνπ θφζκνπ. 

      Δδψ εθθξάδεηαη άιιε κηα εθδνρή ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ αληηζέησλ πνπ εδψ είλαη ην πλεχκα 

(άπιν) ην νπνίν κεηαβάιιεηαη ζε αίζζεζε (πιηθφ) θαη κάιηζηα εδνληθή, θαη κάιηζηα ζαιαζζηλή. Σν 

νπζηαζηηθφ «ζάιαζζα» εδψ ππνδειψλεη αξηζκεηηθή, πνζνηηθή ππεξβνιή, νη αηζζήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη είλαη πνιιέο, άπεηξεο φζεο θαη νη ζαιαζζηλέο ζηαγφλεο. Δπίζεο ππνδειψλεη 

πνηνηηθή ππεξνρή αλ ζπλδεζεί κε ηελ μερσξηζηή ζεκαζία πνπ απνθηάεη ε ζάιαζζα ζηελ 

θνζκνινγία ηνπ Διχηε σο ζηνηρείν δσληαλφ θαη ηεξφ. Ζ κεηαβνιή απηή ζα είλαη ηφζν εληππσζηαθή, 

πξσηφγλσξε θαη θπξίσο απνιαπζηηθή πνπ μεπεξλάεη ηα φξηα, φξηα γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ 

ζνθψλ φινπ ηνπ θφζκνπ ηνπο νπνίνπο κεησλπκηθά ππνδειψλεη ην «Θαιήδεο». Ο θφζκνο ηεο θχζεο 

είλαη ε αλεμάληιεηε πεγή ησλ πάλησλ, ησλ γλψζεσλ, ηνπ πλεχκαηνο ,ησλ αηζζεκάησλ, ηεο ςπρήο 

φισλ ησλ θαηλνκέλσλ πιηθψλ θαη άπισλ, ζπλαηξψληαο φιεο ηηο αληηζέζεηο θαη πξνζθέξνληαο έλα 

θφζκν ηζνξξνπεκέλν ,ρσξίο δπηζηηθνχο δηραζκνχο θαη εξηζηηθέο δπλάκεηο.   

     Ο ζαπκαζκφο πξνο ηνλ ησληθφ ζηνραζκφ πεξλάεη θαη απφ ηνλ Ππζαγφξα: 

Σν πιελ ηνπ ελφο κε αγγίδεη. 

Πνπ ζα ‘ιεγε ηηλάο ηηο Ππζαγφξεηνο 

    Ο Ππζαγφξαο γελλήζεθε ην (570 π.Υ) ζηε άκν. Σν 530 π.Υ πήγε ζηνλ Κξφησλα ζηε Μεγάιε 

Διιάδα ίδξπζε αξηζηνθξαηηθή ζρνιή πνπ αληαλαθινχζε ηνλ πεξίπινθν ραξαθηήξα ηνπ ηδξπηή ηεο 

ν νπνίνο θαηλφηαλ πξνηθηζκέλνο κε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο θαη ζετθή έκπλεπζε. Ζ ζρνιή απέθηεζε 

ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ηαπηφρξνλα ήηαλ θέληξν ζπνπδψλ κε κνπζηθά, αζηξνλνκηθά θαη 
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αξηζκνινγηθά ελδηαθέξνληα. Ζ γλψζε πνπ παξαγφηαλ ζηε ζρνιή είρε πξνεθηάζεηο ζενινγηθέο θαη 

εζηθέο, ελψ ζηαδηαθά ε νκάδα ησλ Ππζαγνξείσλ εμειίρηεθε ζε ηζρπξή πνιηηηθή ζπληεξεηηθή 

δχλακε. Ζ βαζηθή ζεσξία ηνπ Ππζαγνξηζκνχ θηλείηαη ζηνπο άμνλεο πνπ νξίδνπλ δπν δπλάκεηο, νη 

νπνίεο αληαλαθινχλ ηε ζεκειηψδε αληίζεζε θαινχ θαη θαθνχ, ςπρήο θαη ζψκαηνο πέξαηνο (ηάμεο) 

θαη απείξνπ (αηαμίαο, ράνπο). κσο ε αληίζεζε είλαη θαηλνκεληθή αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην 

πέξαο νξίδεη ηα φξηα ηνπ θάζε πξάγκαηνο, νξγαλψλεη ηνλ θφζκν θαη ηνλ θαζηζηά θαηαλνεηφ. 

Αθξηβψο επεηδή ν αξηζκφο απνηειεί ηελ χςηζηε έθθξαζε ηνπ πέξαηνο, απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ηάμεο πνπ ζέηεη ην πέξαο ζηνλ θφζκν. ηελ Ππζαγφξεηα αληίιεςε ν αξηζκφο σο 

νξγαλσηηθή αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο έρεη κεγάιε ζεκαζία θέξεη θαη απνδίδεη ηελ αξκνλία ζηνλ 

θφζκν, αλαπαξηζηά ζπκβνιηθά ηε Θεία ηάμε. Οη Ππζαγφξεηνη αλέπηπμαλ ηα καζεκαηηθά ζε κεγάιν 

βαζκφ σο επηζηήκε θαη σο κπζηηθηζκφ. Κάζε αξηζκφο εθιακβαλφηαλ σο ζχκβνιν δσήο, αξεηψλ θαη 

αμηψλ. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε ζεσξία ηνπ Ππζαγνξηζκνχ γηα ην ρξφλν ηνπ νπνίνπ ηε 

ξνή ζεσξνχλ θπθιηθή φπσο θαη ε θίλεζε ησλ άζηξσλ γχξσ απφ έλα νξηζκέλν θεληξηθφ ζεκείν ηνπ 

ζχκπαληνο. Ζ ελαιιαγή ησλ επνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ε πεξηνδηθφηεηα ησλ θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ην πέξαζκα ησλ εκεξψλ ζε κηα ηξνρηά κέξαο-λχρηαο-κέξαο δίλεη ηελ εληχπσζε κηαο 

ζπλερνχο αιιαγήο, αιιά νπζηαζηηθά γίλεηαη αηζζεηή θαζαξά κηα ζηαζεξή επαλαιεπηηθή ηζηνξία 

ηεο θχζεο θαη ηνπ αλζξψπνπ.  Οη Ππζαγφξεηνη αλαθέξνληαη κία κφλν θνξά ζηελ πνίεζε ηνπ Διχηε 

ζην παξαπάλσ απφθζεγκα. Ζ εξκελεία ηνπ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο γηαηί δελ ππάξρνπλ 

ζπκθξαδφκελα θαη δεκηνπξγείηαη ε απνξία γηα ην πνην είλαη ην «πιελ ηνπ ελφο»  Ση είλαη απηφ πνπ 

αγγίδεη ηνλ πνηεηή;  Ζ θάπνηα αθαηξεηηθή πξάμε ηνπ ελφο; Σν αξλεηηθφ ηνπ ελφο; Σν κεηνλέθηεκά 

ηνπ; ,ηη είλαη ιηγφηεξν/κηθξφηεξν/θαηψηεξν απφ έλα; Σνλ αγγίδεη ην κείνλ έλα δειαδή ην ιίγν, ην 

ειάρηζην; Δίλαη απηή κηα πνιχ πηζαλή εξκελεία αθνχ νη ηδέεο ηνπ γηα ηελ αμία ηνπ ειαρίζηνπ  

επαλέξρνληαη ζπρλά ζ‘ φιν ην έξγν ηνπ. Βέβαηα απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε κηαο  

άιιεο εξκελείαο, ην  «ελ»  εδψ λα δειψλεη ηνλ άλζξσπν ν νπνίνο αλ δελ είλαη έλαο, ζεκαίλεη φηη 

δελ είλαη κφλνο θαη άξα ε δσή ηνπ απνθηά λφεκα, απνθηά ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ην 

ζπλάλζξσπν, γηα ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ. Απνηειεί δειαδή ππνγξάκκηζε ηεο αμίαο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ  «θνηλσληθψο  δελ». 

      Δπίζεο ζην παξαπάλσ απφθζεγκα εθθξάδεηαη ν ζαπκαζκφο πξνο ηνλ θφζκν ησλ αξηζκψλ πξνο 

ηηο ιεπηέο πνηφηεηεο πνπ εθθξάδνπλ θαη ηε ιεπηή ηζνξξνπία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε νκνξθηά θαη ε 

νπζία ηεο δσήο. Μεηαγξάθνληαο ηνπο αξηζκνχο ζε ηδέεο εθείλα ηα καζεκαηηθά ζχκβνια πνπ 

εθθξάδνπλ ηνλ ηδενινγηθφ ρψξν, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ νινθιήξσζε θαη ηελ εζηθή 

αθεξαίσζε,  ε κνλάδα κπνξεί λα ελλνεζεί θαη αθαίξεζε, γεληθά λα ζπλδεζεί κε ηελ έλλνηα ηνπ 
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ειαρίζηνπ, ηεο ιηγνζχλεο θαη ηεο απηάξθεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ άιισζηε θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπ 

ειιεληθνχ  θπζηθνχ  ηνπίνπ. Δίλαη γλσζηφ φηη θνηλή πξνζπάζεηα ηεο γεληάο ηνπ πνηεηή θαη ηνπ 

ίδηνπ είλαη ε αλαζχζηαζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κε ζπζηαηηθά απφ ηνλ ηδηαίηεξν γεσγξαθηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ρψξν ηεο ρψξαο. Ζ ιηγνζχλε είλαη έλα απ‘ απηά θαη πξνβάιιεηαη κε πνιινχο 

πνηεηηθνχο ηξφπνπο απφ ηνλ πνηεηή. Μέζα ζηε ζπιινγή έρνκε θαη:  

Σεο επηπρίαο ηζρχνπλ φια ηα θξαηνχκελα κείνλ 

   Πνπ είλαη αδχλαηνλ λα ηα πξνζζαθαηξέζεηο 

 

Άπαμ θαη θηάζεη λα ζεσξείηαη αιάλζαζην έλα ρξψκα δελ ππφθεηηαη πιένλ ζηελ εμέιημε, αθξηβψο 

φπσο έλαο ηέιεηνο ζηίρνο. Μάζε λ‘ αγνξάδεηο πάληνηε απφ ηελ ίδηα-φζν κεγάιε θη αλ είλαη- πνζφηεηα 

ηνπ ειαρίζηνπ. θαη  ζην  Φσηφδεληξν ( 1971:58)   Σν ειάρηζην δήηεζα θαη κε ηηκψξεζαλ κε ην πνιχ. 

Ζ ιηγνζχλε απφ θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Διιάδαο πνπ απνξξέεη απφ ην ζηνηρείν ηεο έλδεηαο 

(πέηξηλνη φγθνη, θηελή γε, ιηγνζηφ λεξφ) κεηαηξέπεηαη ζε εζηθφ ζε κηα πξνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο 

έλαληη ηεο πνζφηεηαο, ζηελ απνβνιή ηνπ πεξηηηνχ θαη ζηελ επηθέληξσζε ζην νπζηψδεο πνπ 

αλάγεηαη ζηηο αξρέηππεο δπλάκεηο, πνπ θηλεηνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο θαη ηα αηζζήκαηα κηαο αιεζηλήο 

δσήο. 

     Ηδηαίηεξε πεξηζζφηεηα ζε ζεκαζηαθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν κέζα ζην Δθ ηνπ Πιεζίνλ 

παξνπζηάδεη έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν θαηάγεηαη επίζεο απφ ηελ Ησληθή ζθέςε θαη εηδηθά ηνλ 

Ζξάθιεηην, πνπ είλαη ε ελσηηθή, ζπκθηιησηηθή ζρέζε ησλ αληίζεησλ ζηνηρείσλ θαη ελλνηψλ ζηνλ 

θφζκν. Ο Ζξάθιεηηνο ππνζηεξίδεη φηη νπζηψδε θαη αλαπφθεπθηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφζκνπ είλαη 

ε αληίζεζε θαη ε αιιαγή. ηνλ θφζκν ζπληειείηαη κηα αέλαε ξνή θαη κεηαβνιή ησλ πάλησλ, 

ππάξρεη κφληκε αληηπαιφηεηα αλάκεζα ζε αληίζεηεο δπλάκεηο πνπ θάζε κηα πξνζπαζεί λα 

ππεξηζρχζεη ζ‘ έλα ακείιηθην αγψλα. κσο ν  «ιφγνο»  δειαδή ε ινγηθή πνπ ζπλέρεη ηνλ θφζκν 

(ζηελ πιηθή ηνπ κνξθή είλαη ην θσο θαη ε θσηηά ηνπ Γία θαη ηνπ Απφιισλα, πνπ γελλνχλ ηε δσή) 

επηβάιιεη ηελ αιήζεηα, πνπ έγθεηηαη ζηε γλψζε φηη ηα αληίζεηα πνπ πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο θαη 

δηακάρεο θαηά βάζνο ζπκπίπηνπλ. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ην πξίζκα ηνπ ζχλνινπ θφζκνπ θαη 

ησλ λφκσλ, πνπ ηνλ δηέπνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ ηζνξξνπία θαη ηε δσή ηνπ, δείρλεη φηη πέξα απφ ην 

παγθφζκην αείξνν γίγλεζζαη ππάξρεη θάηη ζηαζεξφ, ε ελφηεηα ηνπ Δλφο Κφζκνπ πνπ γηα λα 

δηαηεξεζεί ρξεηάδεηαη ηελ χπαξμε αληίζεησλ ζηνηρείσλ πνπ ελαιιάζζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο θαη 

ηαπηίδνπλ ηηο ππνζηάζεηο ηνπο, θαζψο ην έλα παξάγεηαη κέζα απφ ην άιιν θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο 

βξίζθνληαη ζε ζπλερή φζκσζε. Ζ ελφηεηα ησλ αληηζέησλ έρεη ππνδεισζεί ζε ηζρχνπζεο ηελ επνρή 

ηνπ Ζξάθιεηηνπ ιατθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε δσή θαη ην ζάλαην «Αζάλαηνη ζλεηνί, 
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ζλεηνί αζάλαηνη». Παξφκνην είλαη θαη ην απφζπαζκα ηνπ Ζξάθιεηηνπ «Γελφκελνη δψεηλ εζέινπζη 

κφξνπο η‘ έρεηλ θαη παίδαο θαηαιείπνπζη κφξνπο γελέζζαη.»  Γειαδή νη άλζξσπνη ζέινπλ λα δήζνπλ 

ζέινπλ θαη λα πεζάλνπλ, αθήλνληαο πίζσ ηνπο παηδηά, αθήλνπλ πίζσ ηνπο ζαλάηνπο, πξνθαιψληαο 

ηε γέλλεζε, πξνθαινχλ ην ζάλαην. Δπίζεο ν Ζξάθιεηηνο έδεημε φηη ε ίδηα ιέμε δειψλεη 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα φπσο  «αζάλαηνο=απηφο πνπ δελ πεζαίλεη/Θεφο «ζλεηφο» = απηφο πνπ 

πεζαίλεη/άλζξσπνο, θαη «άπηεηαη» = αλάβεη/αγγίδεη, θαη κφξνο= θιήξνο/ζάλαηνο. Έηζη γηα ηνλ 

Ζξάθιεηην ε ελφηεηα ησλ αληηζέησλ δειψλεηαη ακθίδξνκα θαη κέζα ζηε γιψζζα. Άιισζηε «εθ 

πάλησλ ελ θαη εμ ελφο πάληα».  Ίζσο ην ζηνηρείν πνπ απφ ηελ πξνζσθξαηηθή θαη γεληθφηεξα αξραία 

κπζνινγία εθθξάδεη πηζηφηεξα θαη αθξηβέζηεξα ηελ πξνζσπηθή θαη πνηεηηθή θνζκνινγία ηνπ 

Διχηε, είλαη ε δηαδεπθηηθή ζρέζε ησλ αληηζεηηθψλ ζηνηρείσλ ζε επίπεδν ηδενινγηθφ θαη θνζκηθφ. 

Σα αληηζεηηθά δεχγε απνηεινχλ ππξήλεο γελεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ χπαξμε ηεο δσήο ζηνλ θφζκν. 

Μεηαηξέπνληαη ζε δνκηθνχο φξνπο ηεο εηθνλνπιαζίαο κέζα ζηελ νπνία νη αληίζεηνη πφινη 

ζπλαηξνχληαη. Καζηεξψλνληαη σο θπξίαξρε αηζζεηηθή θαη λνεκαηνινγηθή θαηεγνξία κέζα ζηα 

απνθζέγκαηα θαη φιε ηελ πνίεζε ηνπ Διχηε. 

     Δπίζεο δελ ιείπνπλ   νη απφερνη απφ ηελ πιαησληθή θηινζνθία,
78

  νη νπνίνη αθνχγνληαη ζε φιν 

ην έξγν θαη εηδηθά ηεο ηξίηεο θάζεο. ην Δθ ηνπ Πιεζίνλ θάλεη ηελ παξνπζία ηνπ κε πνιινχο 

εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο. Μηα απφ ηηο πην επαλάγλσζηεο εθδνρέο βιέπνκε ζηα απνθζέγκαηα: 

Οη ηδέεο είλαη ζαλ ηα θαληάζκαηα, πεξλάο αλάκεζά ηνπο  θη απηά εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ. Σηο 

θινηζάο, θη εθείλεο δελ ζαιεχνπλ! Δάλ δελ ηνπο ιείςεηο εζχ,  δελ πξφθεηηαη λα ιείςνπλ πνηέ.  

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη νη έλλνηεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο χιε/ ζα ‗ηαλ επίηεπγκα κέγα λα θηάζεη 

θαλείο σο ην Αγαζφλ θαη λα επηηχρεη ηε δηάζπαζε ηνπ αηφκνπ ηνπ. Ο αέξαο απφ ηελ έθξεμε ζα 

αξθνχζε λα ζαξψζεη θαη θπιαθέο θαη λνζνθνκεία. 

      Ζ αλαθνξά ζην  «Αγαζφλ» παξαπέκπεη ζηε ζεσξία ησλ ηδεψλ. χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα ν 

θφζκνο δηαθξίλεηαη ζε δπν δηαζηάζεηο ζηνλ αηζζεηφ θαη ην λνεηφ. Ο αηζζεηφο θφζκνο ηεο χιεο 

είλαη κεηαβιεηφο, εθήκεξνο, θζαξηφο θαη απνηειεί «αλάκλεζε» ησλ αληηθεηκέλσλ φπσο απηά 

ππήξραλ ζ‘ έλα λνεηφ θφζκν θάπνηε ζε κνξθή ηέιεηα. Σα αηζζεηά πξάγκαηα απνηεινχλ κφλν ην 

εξέζηζκα γηα λα αλαζπξζεί ζηε κλήκε ε πξφηεξε γλψζε, φπσο απηή ππήξρε ζηηο ηδέεο φηαλ ε ςπρή 

ηηο είρε γλσξίζεη πξηλ ζπλδεζεί κε ην ζψκα. Απηέο είλαη νη αηηίεο χπαξμεο ησλ αηζζεηψλ 

πξαγκάησλ. Οη ηδέεο έρνπλ νληνινγηθή απηνλνκία, εθθξάδνπλ ηελ ηδαληθή νπζία θάζε έλλνηαο ή 

                                                             
78      Γ. Ηαθψβ,  Ζ αξραηνγλσζία ηνπ Ο.Διχηε ,  εθ. Πνιχηξνπν, Αζήλα,1983:61 
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αληηθεηκέλνπ είλαη αηψληεο θαη ζεκειηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε γλψζε. Αληίζεηα ηα 

αηζζεηά πξάγκαηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κφλν γλψκε (δφμα). ηελ ηεξαξρηθή ζεηξά ηεο γλψζεο 

κεηά ηηο ηέρλεο θαη ηηο επηζηήκεο βξίζθεηαη ε χςηζηε επηζηήκε, ε δηαιεθηηθή θηινζνθία κε ηελ 

νπνία επηηπγράλεηαη ε γλψζε ηεο χςηζηεο ηδέαο, ηεο ηδέαο ηνπ Αγαζνχ. Απηή βξίζθεηαη πέξα απφ 

ηηο ηδέεο είλαη αλψηεξε ζε αμία θαη δχλακε. Σν «Αγαζφ» απνηειεί ηελ «αξρή ησλ πάλησλ» ζηελ 

νπνία φια νθείινπλ ηελ χπαξμε ηνπο θαη ηε γλσζηηθή ηνπο πξνζέγγηζε. ηελ Πνιηηεία ην Αγαζφ 

απνδίδεηαη κέζα απφ ηελ αλαινγηθή ζρέζε ηνπ κε ηνλ Ήιην. πσο ν ήιηνο θαζηζηά ηα αληηθείκελα 

νξαηά, έηζη θαη ην Αγαζφ θαζηζηά ηηο ηδέεο αληηιεπηέο θαη γλψξηκεο. Ο θχιαθαο-άξρνληαο δελ 

πξέπεη λα κείλεη ζηε γλψζε ησλ ηδεψλ, αιιά λα αθνινπζήζεη ηνλ δχζβαην δξφκν πνπ ζα ηνλ θέξεη 

ζε επαθή κε ηελ ηδέα ηνπ Αγαζνχ, κε ην νπνίν ζα νινθιεξσζεί ε εθπαίδεπζή ηνπ. ηελ 

«αιιεγνξία ηνπ ζπειαίνπ» νη απειεπζεξσκέλνη δεζκψηεο αλεβαίλνπλ έμσ απφ ηε ζπειηά θαη 

αηελίδνπλ ην Αγαζφ ην νπνίν δηαθσηίδεη ην πλεχκα ηνπο, δξα κεηαζρεκαηηζηηθά ζε φιν ηνλ 

εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, κεηακνξθψλνληαη ςπρηθά θαη εζηθά. Ζ ζρέζε ηνπ κε ηνλ Ήιην αμηνπνηείηαη 

απφ ηνλ Διχηε, ν νπνίνο ην αληηκεησπίδεη σο δχλακε Ζζηθή πξνεξρφκελε απφ ηνλ ήιην ζηα πιαίζηα 

ηεο ειηαθήο κεηαθπζηθήο ζηελ νπνία, αλ θαηαθέξεη ν άλζξσπνο λα θηάζεη («λα πεηχρεη ηε 

δηάζπαζε ηνπ αηφκνπ ηνπ») ζα εμαιείςεη ην θαθφ, «ζα αξθνχζε λα ζαξψζεη θαη θπιαθέο θαη 

λνζνθνκεία.»  ζα νδεγήζεη ζηελ νινθιήξσζε  θάζε αηφκνπ, γηα λα κπνξέζεη ζηε ζπλέρεηα ν 

θαζέλαο ρσξηζηά λα αζρνιεζεί δεκηνπξγηθά κε ηνλ αγψλα γηα ηελ θνηλσληθή νινθιήξσζε θαη λα 

πξνζδψζεη  ζην Αγαζφ  ιεηηνπξγία  απφ ην ηελ ςπρή ηνπ αηφκνπ ζηελ ςπρή ηεο νηθνπκέλεο  .Ζ 

ηαχηηζε ηεο εζηθήο ( Αγαζφλ) κε ηελ Αηζζεηηθή (Καιφλ) πνπ γίλεηαη ζην πκπφζηνλ  (20 1c), ζηε  

Λχζηο (216 i) θαη ζηελ  Πνιηηεία  εθθξάδεηαη πνιιαπιά ζην πνηεηηθφ θαη δνθηκηαθφ  έξγν.  ην Δθ 

ηνπ Πιεζίνλ:53 δηαβάδνπκε  «Λίγν αθφκε θαη ζα ζπλνπζηαζηνχλ αλδξεία θαη θάιινο»,  «Ζ 

αζρήκηα δελ αθνξά ηελ φξαζε, φζν ηε ζπκπεξηθνξά…»,  δειαδή ε νκνξθηά είλαη θαηεγνξία 

εζηθή. 

      Έπεηηα ε ηδέα ηνπ «έξσηα» σο δχλακε , σο ηδέα μερσξηζηή απφ ηελ ηδέα ηνπ «θαινχ» 

παξαπέκπνπλ ζην  πκπφζην. 

            Γηαηί θη ν έξσο κηα ζαπκαηνπξγία είλαη  (61). 

     Ο έξσηαο ζηνλ Πιάησλα είλαη ε θνζκηθή δχλακε πνπ κπνξεί λα ζπλέρεη ηα πξάγκαηα θαη λα ηα 

νδεγεί ζηελ ηειείσζε ηνπο, είλαη ην φρεκα πνπ νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζηελ πξαγκαηηθή γλψζε θαη 

δηθαηνζχλε πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηε ζσκαηηθή δσή, αιιά ζηελ νπνία ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

πξνζαλαηνιηζηεί απφ ηελ εγθφζκηα δσή σο άζθεζε γηα ηελ ηειείσζε ηνπ έξσηα ηεο ςπρήο κεηά ην 



-202- 

ζάλαην ηνπ ζψκαηνο ζε κηα κεηαθπζηθή πεξηνρή. ηνλ Διχηε είλαη κηα ελέξγεηα δσήο, 

ζαπκαηνπξγή ηθαλή λα νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν ζηνλ πξνζσπηθφ αγψλα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο πάλσ 

πξαγκαηηθφηεηαο, απηνχ ηνπ «ππεξάλσ» θφζκνπ ε νπνία κνηάδεη κε ηνλ πιαησληθφ «άιιν» θφζκν, 

πνπ θέξεη ε εηθφλα ηνπ θηινζφθνπ πνπ κε θηεξά αλέξρεηαη ζηνλ νπξαλφ (απφ ηνλ Φαίδξν). 

     Ο Διχηεο έρνληαο κειεηήζεη ηνλ αξραίν θηινζνθηθφ ιφγν ζπλάγεη ην ζπκπέξαζκα φηη «Απφ ηνλ 

Ζξάθιεηην έσο ηνλ Πιάησλα θαη απφ ηνλ Πιάησλα έσο ηνλ Ηεζνχ δηαθξίλνπκε απηφ ην «δέζηκν»  

πνπ θηάλεη θάησ απφ δηάθνξεο κνξθέο σο ηηο κέξεο καο θαη πνπ καο ιέεη πεξίπνπ ην ίδην:φηη εληφο 

ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ εκπεξηέρνληαη θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ αλαζπληίζεηαη ν άιινο 

θφζκνο,  ν «πέξα», ε δεχηεξε πξαγκαηηθφηεηα, ε ππεξηνπνζεηεκέλε επάλσ ζ‘ απηήλ φπνπ παξά 

θχζηλ δνχκε. Δίλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηε δηθαηνχκαζηε θαη πνπ απφ δηθή καο αληθαλφηεηα 

δελ αμησλφκαζηε» (Δλ Λεπθψ). 0 απνθζεγκαηηθφο ιφγνο ηνπ  Διχηε ιεηηνπξγεί ζαλ ηε λνκνζεζία  

ηεο  δηθήο ηνπ πνηεηηθήο  πνιηηείαο,  ηεο  νπνίαο ην πνιίηεπκα  είλαη  «θπζηθφ»  θαη νη πνιίηεο ηεο 

κηινχλ ηέιεηα ηε γιψζζα ησλ ινπινπδηψλ.    

      Δθηφο απφ ηνπο αξραίνπο θηινζφθνπο  θαη νη ζχγρξνλνη απαζρνινχλ ηε ζθέςε ηνπ πνηεηή  θαη 

εηδηθά  Ο Μ. Υάηληεγθεξ, ν νπνίνο ζπλαληάηαη  ζηα ζεσξεηηθά ηνπ δνθίκηα θαη ζην Δθ ηνπ πιεζίνλ. 

πγθεθξηκέλα  ζην  Δθ ηνπ πιεζίνλ  δηαβάδνπκε ην φλνκά ηνπ  δπν θνξέο πξάγκα πνπ πξνθαιεί 

εληχπσζε. 

α) Δάλ ππνζέζνπκε γηα κηα ζηηγκή φηη φια ηα επγελή κέηαιια θαη/νη πνιχηηκνη ιίζνη κεηαβιεζνχλ 

ζε/απιφ κφιπβδν, πνπ θαη ζε πνηα βάζε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθδνζε 

ραξην/λνκίζκαηνο; ηηο εζηθέο αμίεο ή κήπσο ζηα εηιηθξηλή αηζζήκαηα; Ση ζα κπνξνχζεο λα 

πξνκεζεπηείο κε δχν θηιά Υάηληε/γθεξ; Με ιίγε θαινζχλε πφζα θεξάζηα; ην ζέκα ηεο αληηπα/ξνρήο 

δελ επηχρεζε ε αλζξσπφηεηα 

β) Ζ εμ απξνζεμίαο αλνξζνγξαθία ζηα λνήκαηα κπνξεί θάπνηε/ λα βγάδεη ζε Μάξηηλ Υάηληεγθεξ, 

φπσο θαη ζηε κνπζηθή ζε/ Καξι Μαξία θνλ Βέκπεξ. Ζ εθ πξν κειέηεο φκσο κφλνλ ζηνλ/Πηθάζζν θαη 

ελαληίνλ εθείλνπ ηνπ ―φρη πάληνηε‖ πνπ είπε θάπνηε ν ίδηνο. 

     ην πξψην θείκελν ν πνηεηήο εθθξάδεη κε χθνο ζνβαξνχ πξνβιεκαηηζκνχ ηελ απνξία ηνπ, κέζα 

απφ έλα ξεηνξηθφ εξψηεκα, γηα ηελ αδπλακία λα «δπγηζηεί» ε δηάλνηα, ε θηινζνθία θαη ε 

θαινζχλε θαη λα βξεζεί ην αληίηηκν ηνπο ζε πιηθφ πινχην. Σν αδχλαην ηεο ζπλαιιαγήο δείρλεη ηελ 

επηθξηηηθή έσο θνξντδεπηηθή ζηάζε απέλαληη ζην πιηζηηθφ θαη ππεξθαηαλαισηηθφ πλεχκα ηνπ 

ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Ο Υάηληεγθεξ εδψ εθπξνζσπεί ην ρψξν ηεο δηαλφεζεο θαη ηεο 

θηινζνθίαο. 
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     ην δεχηεξν θείκελν ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο θαη ν ζπκπαηξηψηεο ηνπ κνπζηθφο Βέκπεξ 

παξνπζηάδνληαη σο έλα απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε θαηά ιάζνο. Ζ θξάζε «ε αλνξζνγξαθία ζηα 

λνήκαηα» ίζσο λα ππνλνεί ηε λνεκαηηθή δπζθνιία ηνπ έξγνπ ηνπ θηινζφθνπ. Δπίζεο ε θξάζε 

«βγάδεη ζε Μάξηηλ Υάηληεγθεξ»  θαη φρη ζηνλ Μάξηηλ Υάηληεγθεξ δείρλεη ηε ζνιή πξνζέγγηζε ζηα 

δηαλνήκαηά ηνπ, ελψ ην γεγνλφο φηη ηνλ  «κεηξάεη»  ζε θηιά ππνδειψλεη ηελ αληηθεηκελνπνίεζε 

ηνπ θηινζφθνπ θαη ηελ ζρεηηθή απνπξνζσπνπνίεζή ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ίζσο ζέιεη λα 

αληαπνδψζεη ηελ απξφζσπε δηάζηαζε πνπ απνδίδεη ν θηιφζνθνο ζην ζχγρξνλν άλζξσπν. 

     Ζ αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ Μάξηηλ Υάηληεγθεξ δελ απαληάηαη πνπζελά αιινχ ζην πνηεηηθφ 

corpus ηνπ πνηεηή, ην ζπλαληάκε φκσο ζην δνθηκηαθφ ηνπ έξγν. Μηα θνξά ππάξρεη ζηα  Αλνηρηά 

Υαξηηά  ζην «Απνινγηζκφο θαη λέν μεθίλεκα»  (1945) φπνπ ν Διχηεο ζρνιηάδεη, κεηαμχ άιισλ, ηε 

ζηάζε ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ απέλαληη ζηνλ ππεξξεαιηζκφ: 

«κε ηνλ Άγγειν ηθειηαλφ αγγίδνπκε ζε παξαπάλσ απφ έλα ζεκεία, φπσο θαη ζε άιια ηφζα 

ρσξίδνπκε. Οη κέζνδνη, επνκέλσο, ηεο πνηεηηθήο καο ιεηηνπξγίαο δε ζα ‘ηαλε δπλαηφλ πνηέ λα 

ζπκπέζνπλ. Αιιά ην ίδην κήπσο δε ζπκβαίλεη θαη κε ηα φζα γξάθεη θξίλνληαο ηελ αληηινγνθξαηηθή 

πνιηηηθή, αο πνχκε, ηνπ Τπεξξεαιηζκνχ, έηζη θαζψο ηε βξίζθεη λα κε ζπκπίπηεη κε θείκελα ηνπ 

Kierkegaard, π.ρ. ή ηνπ Βerdiaen,  ή ηνπ Ζeidegger; Μα πψο κπνξεί λα γίλεη αιιηψο; Οη ζπλέπεηεο, 

ηφηε, ηνπ φινπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο ππνζηαζηαθήο θηινζνθίαο πσο ζα ήηαλε δπλαηφλ «λα κείλνπλ 

πίζσ απφ νξηζκέλα φξηα, πσο ε revolte metaphysique θαη ε revolte Sociale, αδηάζπαζηεο, ή, πάιη, 

ην εληαίν ηνπ ππνθεηκεληθνχ θαη ηνπ αληηθεηκεληθνχ, ζα κπνξνχζαλ λα ρσξέζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

πιαίζηα;» 

     Σα ζρφιηα απηά απνηεινχλ αληίδξαζε ηνπ Διχηε ζην θείκελν ηνπ ηθειηαλνχ  «Πψο βιέπσ ηνλ 

ππεξξεαιηζκφ». Δπίζεο κηα άιιε αλαθνξά ζην Γεξκαλφ θηιφζνθν γίλεηαη ζηνλ  Κήπν κε ηηο 

απηαπάηεο: 

«Αθάληαζηνλ, αιήζεηα! Μ‘ άιια ιφγηα, θάηη αζχιιεπηνλ γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε πνπ δελ ζπκπίπηεη 

λα ιέγεηαη Martin Heidegger. Αιιά επηπρψο πνπ ππάξρεη πιάη ζην αθάληαζηνλ θαη ην θαληαζηηθφλ 

πνπ γίλεηαη ηφζν επθνιφηεξα θαηαλνεηφ γηα καο, φζν δπζθνιφηεξν είλαη γηα ηελ 

παξακεηαγιψηηηζή ηνπ απφ ηελ νπνηαδήπνηε κία ζηηο ππφινηπεο αηζζήζεηο.» 

     Μηα παξαηήξεζε εδψ ελδεηθηηθή κάιινλ ηεο ζηάζεο ηνπ πνηεηή απέλαληη ζην ζηνραζηή, είλαη ε 

λνεκαηηθή νκνηφηεηα ηνπ ξήκαηνο «ζπκπίπηεη»  κε ηνλ εκπξφζεην «εμ απξνζεμίαο»  ηνπ δεχηεξνπ 

θεηκέλνπ ζην Δθ ηνπ πιεζίνλ  θαη ε επαλάιεςε ηνπ ζηα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ην ηθειηαλφ ζρφιηα. 

Μνηάδεη απφ ηε κηα λα θξαηάεη ζηάζε θξηηηθή θαη αξλεηηθή, απφ ηελ άιιε φκσο αλαγλσξίδεη ηελ 

ζηνραζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα λα ζπιιακβάλεη σο θαη ην αζχιιεπην ην νπνίν ν Διχηεο πξνζπαζεί λα 
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εθθξάζεη πνηεηηθά  «φπσο εθείλν ην θάηη επηπιένλ θη αζχιιεπην/ πνπ γηα κηα ζηηγκή ν γεξαηφο 

αιηέαο/αληηιακβάλεηαη άζηξαςε» (Σξία πνηήκαηα κε ζεκαία επθαηξίαο,1982). 

     Σέινο, κηα άιιε ζεκαληηθή κλεία ηνπ Ζeidegger θάλεη ν Διχηεο ζηε  Μέζνδν ηνπ άξα (1976): 

«Ζ πνίεζε κνηάδεη – θαη σζηφζν δελ είλαη θαζφινπ – παηρλίδη. Βέβαηα, θαη ζην παηρλίδη ν 

άλζξσπνο απηνζπγθεληξψλεηαη αιιά κ‘ έλαλ ηξφπν πνπ λ‘ απνμερληέηαη ζην βάζνο ηνπ είλαη εθεί. 

Κεξδίδεη ηε γαιήλε. ρη θαζφινπ ηελ απαηειή γαιήλε ηεο απξαμίαο θαη ηα «θελνχ απφ θάζε 

ζηνραζκφ»  αιιά ηελ άιιε, ηελ απέξαληε, πνπ κέζα ηεο φιεο νη ελέξγεηεο θαη φιεο νη ζπζρεηίζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Ζ πνίεζε μππλά θαη πξνθαιεί... είλαη νη άγγεινη [ειιεληθά ζην θείκελν] πνπ 

κέζνλ ηνπ δηάθσηνπ πάληνηε πξνζθέξνπλ ηε ζσηεξία.  Καηά ηνλ Μartin Heidegger.» […]  «Σν  

ηειεπηαίν βήκα ... θαηά ην Μάξηηλ Υάηληεγθεξ ... ». Ο Διχηεο δε δηάβαδε γεξκαληθά. Πξνθαλψο 

δηάβαζε ην Υάηληεγθεξ απφ γαιιηθέο κεηαθξάζεηο.  

     ην δνθίκην απηφ ππάξρνπλ δπν απνζπάζκαηα «Holderlin und das Wesen der Dichtung»  ζε 

πιάγηα γξάκκαηα ηα νπνία παξεκβάιινληαη ζην θείκελν ηνπ Διχηε ρσξίο εηζαγσγηθά θαη  θη έηζη 

αηθληδηάδνπλ ηνλ αλαγλψζηε θαζψο ελψ δηαβάδεη Διχηε βξίζθεηαη μαθληθά κπξνζηά ζην ιφγν ηνπ 

Ζeidegger, δεκηνπξγψληαο έλα παηρλίδη γηαηί  «ε πνίεζε κνηάδεη κε παηρλίδη – θαη αο κελ είλαη». Ζ 

επηινγή ησλ απνζπαζκάησλ δηθαηνινγείηαη απφ ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ δνθηκίνπ ηνπ θαη ηε 

λνεκαηηθή ζπγγέλεηα πνπ βξίζθεη ζηε ζθέςε ηνπ θηινζφθνπ. ηε  Μέζνδν ηνπ άξα εθθξάδεηαη ην 

παξάπνλν ηνπ (θάζε) πνηεηή απέλαληη ζην ράζκα αλάκεζα ζηνλ θφζκν πνπ νλεηξεχνληαη θη απηφλ 

πνπ δνχζε, απέλαληη ζηελ αγσλία γηα κηα νπζηαζηηθφηεξε «ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ είλαη».  Σν θχξην 

έξγν ηνπ Ζeidegger έρεη ηίηιν  Δίλαη θαη ρξφλνο  θαη επηρεηξεί κηα αλαδίθεζε ζην βαζχηεξν λφεκα 

απηψλ ησλ ελλνηψλ. Ζ Σεκπξίδνπ Παλαγηψηα
79

  ζηε δηαηξηβή ηεο ζε κηα ζχληνκε αλάδεημε 

νξηζκέλσλ θνηλψλ ηδενινγηθψλ αμφλσλ ηνπ Διχηε θαη ηνπ Υάηληεγθεξ πξνηείλεη ηελ παξάιιειε 

αλάγλσζε ηεζζάξσλ δεπγψλ απφ επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπο.  Ο Διχηεο κνηξαδφηαλ κε ηνλ 

Υάηληεγθεξ εθηφο απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ πνίεζε, ηνλ θφζκν, ην Θεφ, ηελ χπαξμε θαη ηελ 

αγάπε ηνπ γηα ηνλ γεξκαλφ πνηεηή Υαίιληεξιλ. 

     Ο πνηεηήο αλέπηπμε έλα ζηελφ δεζκφ κε ηε θηινζνθία ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζε γηα λα 

εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηνπο ζθνπνχο ηεο πνίεζήο ηνπ. Γνεηεχηεθε απφ ην ιφγν ησλ 

Πξνζσθξαηηθψλ, ηελ πνηεηηθφηεηα ηεο έθθξαζεο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Πισηίλνπ, ηνλ Μπαζιάξ, 

θαη ηνλ Υάηληεγθεξ. Ζ πνίεζε ζπληζηά  ραξαθηήξα θηινζνθηθφ φπσο θάζε γλήζηα ηέρλε. Αλέπηπμε 

                                                             
79     Σεκπξίδνπ Παλαγηψηα, Σν άκνηαζην ηεο πνίεζεο θαη ην ηζφηνπν ηεο θηινζνθίαο: ν δηπιφο εαπηφο  ηνπ Ο. Διχηε, 

2016:457-458. 
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ηε δηθή ηνπ θνζκνζεσξία πνπ είλαη ηαπηφρξνλα βαζχηαηα ειιεληθή θαη νηθνπκεληθή. Έζεζε 

θηινζνθηθά εξσηήκαηα: 

«Ση ην θαιφ; Ση ην θαθφ;», «Πνηνο είκαη; Πνηνο ππήξμα;»  (Δλ Λεπθψ:379), «Ήηαλ αιήζεηα ν 

ζάλαηνο;» (Δλ Λεπθψ:146),  «κσο είζαη», «απηφο πνπ είκαη ππάξρσ!», «απηφο είζαη», (Δλ 

Λεπθψ:17). Υξεζηκνπνίεζε κηα θξαζενινγία πνπ παξαπέκπεη άκεζα ζηε θηινζνθία «Σν 

δεκηνπξγεκέλν απνηέιεζκα [...] ζηεξίδεηαη [...] ζην «εδψ»  θαη ζην « επέθεηλα» (Δλ Λεπθψ:349), 

«πιηθνπλεπκαηηθή, νληφηεηα ηεο ρψξαο» (Δλ Λεπθψ:351). Μίιεζε γηα ηε δηαθάλεηα, ηελ αζσφηεηα, 

ην ζάλαην, ηελ ειηαθή κεηαθπζηθή. θνπφο ηνπ ήηαλ ε ππέξβαζε ηνπ δπτζκνχ θαη ε θαηάξξηςε 

ησλ αληηζέζεσλ, ε απνθάιπςε ηεο αηψληαο νκνξθηάο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο θφζκνπ αληάμηνπ ηνπ 

αλζξψπνπ. 

    Σα ζηνηρεία απηά νξίδνπλ ην πιαίζην ζπκθσλίαο ηνπ Διιεληθνχ Μεζνγεηαθνχ πνιηηηζκνχ κε ηηο 

αξρέο ηνπ επξσπατθνχ κνληεξληζκνχ, θαη ηαπηφρξνλα ην πεδίν δηαθνξνπνίεζεο απφ ην δπηηθφ 

πνιηηηζκηθφ κνληέιν. Ο Διχηεο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιινλ έρεη κειεηήζεη θαη ζεσξεηηθνπνηήζεη 

απηέο ηηο δηαθνξέο, πνπ  εθθξάδνληαη ηδηαίηεξα πνηεηηθά ζην «Άμηνλ εζηί». Πξνζπάζεζε επίκνλα 

θαη κε κνλαδηθή αίζζεζε απηνζπλεηδεζίαο,  εζληθήο,  νηθνπκεληθήο επζχλεο θαη επζπθξηζίαο λα 

αλαδείμεη ηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιάδαο απηά πνπ δείρλνπλ ηε ζπλέρεηα ηνπ πνιηηηζκνχ 

ηεο απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη ζήκεξα, λα αλαζπζηήζεη ηελ εζληθή απηνπεπνίζεζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηνλ πνιηηηζκηθφ πινχην ηνπ παξφληνο,ν νπνίνο ζπλερίδεη λα παξάγεηαη θαη λα δηαηεξεί ηελ 

ηδηαηηεξφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηα θξάηε ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Μηα ηδηαηηεξφηεηα πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζε παγθφζκην επίπεδν  πξφηαζε αλψηεξνπ πνιηηηζκνχ θαη απνζπκπινθήο απφ ηελ 

πνιηζκηθή θξίζε ζηελ νπνία έρεη νδεγήζεη ην δπηηθφ πνιηηηζκηθφ πξφηππν.      

  

                                                    Δ Π Η ΛΔ Γ Ο Μ Δ Ν Α    

  ηελ ηζηνξία ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο ζπάληα ζπλαληάκε ζπγγξαθείο  πνπ λα αθνκνηψλνπλ  θαη 

λα αμηνπνηνχλ ηφζν δεκηνπξγηθά  δηαθνξεηηθά  ινγνηερληθά ξεχκαηα, ζε έλα εθηελέο θάζκα  ρξφλνπ θαη 

επνρψλ  θαηά ην νπνίν εμειίζζνληαη θαη σξηκάδνπλ ζε επίπεδν ηερληθήο θαη πεξηερνκέλνπ αθήλνληαο 

έξγα  θιαζηθά. Ο Διχηεο  αλήθεη  ζε  απηνχο,  αλνηρηφο ζε  θάζε  αιεζηλή θαιιηηερληθή  έθθξαζε   

ειιεληθή ή  μέλε, ζχγρξνλε  ή αιινηηλή   γίλεηαη   ν ηδαληθφο   εθθξαζηήο  κηαο ειιελνθεληξηθήο  θαη 

ηαπηφρξνλα  νηθνπκεληθήο  πνίεζεο ε νπνία   μεθηλά   απφ ην αηνκηθφ γηα λα εθθξάζεη ην θνηλσληθφ. 

Αμηνπνηεί ηνλ ππεξξεαιηζκφ μεπεξλψληαο ηνλ,  γηα λα  θηηάμεη κηα πνίεζε επαλαζηαηηθή  αιιά   
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βαζηζκέλε ζηα πγηή θαη ξηδνζπαζηηθά ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο  ηα νπνία έρνπλ έλα ραξαθηήξα  

παλαλζξψπηλν  θαη αλζξσπνθεληξηθφ. Γηακνξθψλεη έηζη έλα  φξακα  θσηεηλφ   ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

αλαζπλζεκέλε ηελ έλλνηα ηεο  ειιεληθφηεηαο  θαηάιιειεο λα εκπλεχζεη θαη λα ζηεξίμεη δπλακηθά  ην 

κέιινλ  ηεο Διιάδαο   θαη θάζε αλζξψπνπ. Τπεξεηψληαο ηελ πνίεζε κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αίζζεζε 

επζχλεο  ζεβφκελνο ηελ καθξαίσλε παξνπζία ηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν   δεκηνπξγεί έρνληαο ηελ αγσλία 

ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ  ηαηξηάδνληάο ηα εθπιεθηηθά ζε κνλαδηθνχο ζπλδπαζκνχο. Ίζσο ν πην 

αλαηξεπηηθφο πνηεηηθφο ηξφπνο είλαη νη ζηίρνη ζηηγκέο ησλ νπνίσλ ν απφερνο έξρεηαη απφ ηνπ αξραίνπο 

ιπξηθνχο .Έρνπλ ινηπφλ πίζσ ηνπο  κηα κεγάιε παξάδνζε  ε νπνία πεξλάεη απφ ην Ρσκαλφ ην Μεισδφ, 

ηελ   θξεηηθή ινγνηερλία, ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη,  ηνλ Κάιβν θαη  ηνλ νισκφ ηελ νπνία  αμηνπνίεζε ν 

Διχηεο θπξίσο ζηελ  ψξηκε πεξίνδν  πξαγκαηψλνληαο ζηελ πνηεηηθή πξάμε  ηελ ηζνδπλακία  θαη ηε  

ζπκθηιίσζε ησλ αληηζέησλ κε ηε δεκηνπξγία  κεγάισλ ζπλζέζεσλ  θαη  ειαρίζησλ. Οη ζηίρνη απηνί έρνπλ 

κηα απμεκέλε  ακεζφηεηα   πνπ ηνπο πξνζδίδεη  έλα ηδηαίηεξν δηδαθηηθφ χθνο. Σαπηφρξνλα καξηπξνχλ  

ηελ σξηκφηεηα  πνπ έρεη ζκηιεπζεί  ζε κηα  καθξά πνξεία δεκηνπξγίαο,  ε νπνία εθθξάδεηαη ρσξίο 

έπαξζε, κε ζηίρνπο απινχο, αιιά γεκάηνπο κε βαζηά θνηλσληθή θαη παηδαγσγηθή απνζηνιή. 

Δπηηπγράλεηαη κηα  ζπλνκηιία κε ζηίρνπο ιηηνχο παξαζηαηηθνχο  πνπ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε 

απνκλεκφλεπζε θαζψο θηάλνπλ ζην κεραληζκφ  ηεο πξνθνξηθήο  πνίεζεο γηα λα κεηαδίδνπλ εχιεπηα   ηα 

κελχκαηα, ην παξαηλεηηθφ πεξηερφκελν  αθφκα θαη ζε εθείλνπο  πνπ δελ είλαη κπεκέλνη ζηηο αξρέο ηεο 

κνληέξλαο πνίεζεο.  Ο αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνλ δηαπλέεη βαζηά θαη 

εθείλνο ηνλ  ππεξεηεί πηζηά. . ιε ε ζπιινγή απνηειεί έλα πνιππξηζκαηηθφ  θαζξέθηε έλα πνιχεδξν κε 

αληαλαθιάζεηο απφ φιν ην πξνεγνχκελν ειπηηθφ έξγν. Κάζε πνίεκα απφθζεγκα έρεη ηελ πιηθφηεηα ηνπ , 

ηελ απηνλνκία ηνπ θαη βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο « νξγαληθφηεηαο»
80

 πνπ ηνπ δηαζθαιίδεη ηε δσληάληα θαη 

ηελ πνηεηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Τπνβάιιεηαη έηζη ε εηθφλα ελφο πνηήκαηνο  «αληηθεηκέλνπ»  φπσο ην 

νλνκάδεη ν Αllen Tate.
81

 

θνπφο  ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ θπξίσο λα πξνβάιιεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ απνθζεγκαηηθνχ  ιφγνπ  

ηε ζεκαηηθή  θαη ηε  ζθνπηκφηεηά  ηνπ. Γηαπηζηψζεθε φηη επαλαιακβάλνληαη  ζέκαηα θαη κνηίβα  γηα λα 

επηβάιινπλ   πνηθηιφηξνπα  ηελ ηζρχ ησλ ζεκαηλνκέλσλ  ηνπο.  Ζ  ζπλεθηηθή δνκή ηνπο ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία  ζηνρεχνληαο   ζηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ. Σα  ζέκαηά ηεο ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζπλνςίδνπλ ηελ πνηεηηθή θνζκνινγία πνπ αλέπηπμε  ζε φιν ην πξνεγνχκελν έξγν. Απνηεινχλ έλα 

                                                             
80    W.K.  Wimsatt-C.Brooks,  Lirerary Criticism:  A  short  History , New York, 1957.  

81     A.Tate,  The Language of Poetry, Princeton, 1942.  
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ερεξφ αληίιαιν , κηα  ππελζχκηζε, κηα ππνγξάκκηζε ησλ θπξηφηεξσλ ηδεψλ ηηο νπνίεο ν  πνηεηήο  ζεσξεί   

ηδέεο θιεηδηά γηα λα αλνίμεη  ν εγθνζκησκέλνο παξάδεηζνο ηεο ελζάδε δσήο. Οη ηδέεο απηέο εθθξάδνπλ 

αμίεο  δηαρξνληθέο ηνπ  ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, νη νπνίεο απνδίδνληαη πνηεηηθά  κέζα απφ ηνλ αληηζεηηθφ 

ιφγν, ν νπνίνο  ζπλδέεη έλλνηεο  αληίζεηεο  αιιά νπζηαζηηθά άξξεθηα  ζπλδεδεκέλεο.  Μέζσ απηψλ 

απνθξππηνγξαθνχληαη  θνζκηθνί  θαλφλεο   κε ηνπο νπνίνπο  αλ ζπληαρζεί ε  αλζξψπηλε δσή κπνξεί λα 

γίλεη πην νπζηαζηηθή, εχθνιε, πινχζηα ζε «επ». Απηέο αλαπηχζζνληαη ζην πεδίν θχζε-πνιηηηζκφο,  

θπζηθή δηάζηαζε ηνπ ζενχ, πιηθή δηάζηαζε ηνπ  πλεχκαηνο θαη ην αληίζηξνθν, ε ηεξφηεηα ηεο χιεο θαη 

ηεο νκνξθηάο θαη ε δπλακηθή  παξνπζία ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ. ιεο απηέο νη ζπλαξηήζεηο  

ππνζηαζηνπνηνχληαη ράξε ηε δηαθάλεηα ηνπ ειηνθεληξηθνχ ζχκπαληνο  ηεο  θχζεο θαη ηεο  πνηεηηθήο 

κπζνινγίαο. Ζ ειηαθή κεηαθπζηθή έρεη ηελ ππξεληθή αξρή φηη  ν ήιηνο είλαη ζαπκαηνπξγφο  επηηπγράλεη  

θπζηθά ζαχκαηα  πέξα  απφ θάζε  ζθνηεηλή έλλνηα  ηνπ  κπζηεξίνπ  πνπ θαζνξίδεηαη απφ εμσθνζκηθέο  

αλψηεξεο  δπλάκεηο. Ηζνδπλακεί κε ηε δχλακε ηνπ θσηφο πνπ  δσνγνλεί , αλαδεηθλχεη ηελ νκνξθηά θάζε 

φληνο , κεηαγξάθεηαη ζε ζεία  θαη εζηθή ελέξγεηα ε νπνία θαζαγηάδεη ηελ χιε  «ε αγηνζχλε απνθηά  αθή  

θαη ε αθή  αγηνζχλε»  (Δλ Λεπθψ,1993:76) ζηε κηθξή θαη ζηελ κεγάιε δηάζηαζε. Ζ  λνκνηέιεηα ηνπ 

θπζηθνχ θφζκνπ  ιεηηνπξγεί σο πξφηππν, ζηνλ  άλζξσπν  κέλεη λα  ιάβεη ηηο αληαπνθξίζεηο ηεο θχζεο ζην   

πεξηβάιινλ  ηνπ, γηα λα θηηάμεη ηελ αιεζηλή άλνημε κε επγεληθή εζσηεξηθή  ελέξγεηα. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ειιεληθή γιψζζα   ηελ εθθξαζηηθή ηεο δχλακε, ην εχπιαζην ηεο ζπληαθηηθήο 

ηεο δνκήο  δελ γίλεηαη κφλν θνξέαο λνεκάησλ θαη αηζζεηηθψλ αμηψλ αιιά  θνξέαο πιηθήο πλεπκαηηθήο 

θαη ςπρηθήο νπζίαο. Οη ιέμεηο είλαη εηθφλα, ήρνο ,πλεχκα ήζνο θαη ζπγθίλεζε. Σν  επαλαιακβάλεη  

ζπλνπηηθά ζηε θξάζε  «ν αγψλαο  ηνπ αλζξψπνπ  είλαη  αγψλαο γηα ηε ζσζηή  έθθξαζε» (Δλ Λεπθψ 

2006:350). Μέζσ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο  ε νπνία ζην Δθ ηνπ  πιεζίνλ αλαζχξεηαη απφ ην 

αξραηνειιεληθφ  παξειζφλ  ηεο  σο ζήκεξα , δεκηνπξγεί ην λενειιεληθφ κχζν  κε επηπιένλ ζηνηρεία 

παξκέλα απφ  ηελ ειιεληθή θχζε ηα νπνία νξίδνπλ ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ θαη 

απνδίδνπλ ηελ ειιεληθφηεηα σο  έλλνηα πνηφηεηαο κνλαδηθήο  ηξφπνπ ζθέπηεζζαη θαη δελ,  ν νπνίνο 

ζθπξειαηήζεθε κέζα ζηε καθξά πνξεία  ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ  κε έλα  αλππνρψξεην 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ ζείνπ. Ζ επηθαηξφηεηα  ησλ απνθζεγκαηηθψλ ξήζεσλ ηεο 

ηειεπηαίαο ζπιινγήο  είλαη δηαρξνληθή, γηαηί απεπζχλνληαη ζηνλ άλζξσπν κε  ηηο αλαιινίσηεο αλάγθεο , 

θαη  κε πξψηηζηε ηελ αλάγθε γηα κηα  δσή  ειηνθψηηζηε. Δθείλνο ππέδεημε ηνλ ηξφπν  «λα σηαθνπζηνχκε  

αξθεηά ζηηο πφξηεο ηεο κπζηηθήο ζπλνκηιίαο ησλ πξαγκάησλ»,  επερείξεζε  λα νξακαηηζηεί  ην  Άδειν , 

ην Αζχιιεπην θαη ην Άθζαξην θαη λα θσηίζεη κηθξέο ζηηγκέο ηεο  αιήζεηαο ηνπο  «γηα κηα ιακπεξή 

ζηηγκή θπξηνιεθηηθά πνπιήζεθα».  Αλαδήηεζε ηε ιάκςε ζηηο νκνξθηέο ηεο Διιάδαο, αλαδσπχξσζε ην 
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ζαπκαζκφ θαη ηελ αγάπε ηνπ λενέιιελα γηα ηε ρψξα ηνπ φρη ηφζν σο θπζηθφ ρψξν φζν σο ηδέα, θαη 

άλνημε έλα βαζχ δηάινγν καδί ηεο κε ζθνπφ ηε ζπλελλφεζε  θαη ηελ ακνηβαία ππνζηήξημε. Ζ 

επηθαηξφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ Διχηε είλαη δηαρξνληθή,  εηδηθά ζήκεξα φκσο πξνβάιιεη αδήξηηε ε αλάγθε  ε 

Διιάδα θαη θάζε κηθξή ηδηαίηεξα ρψξα  λα ζπζπεηξσζεί γχξσ απφ ηνλ θνξκφ ησλ  αμηψλ ηεο πνίεζήο ηνπ 

ηελ ηδέα ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, λα αθνπγθξαζηεί ηηο αμίεο ηεο παξάδνζεο ηεο γηα λα ζψζεη  

ηελ πνιπκνξθία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο , ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηεο , ην δηθαίσκα ηεο λα δηαηεξεί ηελ εζληθή 

ηεο ηαπηφηεηα. Απηή ε νπνία απεηιείηαη ζήκεξα απξνθάιππηα απφ ηνπο ηζρπξνχο κεραληζκνχο 

πνιηηηζκηθήο νκνηνκνξθνπνίεζεο  πνπ πξνσζεί ην κηζάλζξσπν ζχζηεκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ο 

Διχηεο  έπξαμε ην ρξένο ηνπ, ν θάζε επίγνλφο ηνπ κέλεη λα θάλεη ην δηθφ ηνπ κε βνεζφ ηηο 

απνθζεγκαηηθέο  ξήζεηο γλσκηθά ηεο ζπιινγήο  ΔΚ ΣΟΤ ΠΛΖΗΟΝ. 



-209- 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αιεβίδνπ, Γηψηα, «Κχθινο»: ρήκα, έλλνηα ή ρνξφο ζηελ πνίεζε ηνπ Οδπζζέα Διχηε», 

ζπγθεληξσηηθφο ηφκνο πξαθηηθψλ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ Κσ 1994. 

 Αλαζηαζηάδεο, Πέηξνο, Ζ εηεξφηεηα θαη ε επίθιεζε ηνπ μέλνπ, εθδ. Πνπξλάξαο Π., 

Θεζζαινλίθε. 

Αλησλάο, Αξηζηείδεο,  Ζ ηξαγνπδίζηξηα θαη ε πνιπζξφλα   εθδ. Άγξα, Αζήλα, εθδ. Γλψζε 

1983. 

Αξγπξίνπ, Αιέμαλδξνο, Γηαδνρηθέο αλαγλψζεηο ειιήλσλ ππεξξεαιηζηψλ, Αζήλα, εθδ. 

Γλψζε, 1983. 

 Αξζελίνπ, Διηζάβεη,  Πξαθηηθή εηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο.  

Οξνινγία – κεζνδνινγία-ζεσξία  εθδ. Μεηαίρκην. 

45. Mario, Vitti,   Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο  εθδ. Οδπζζέαο, 2003 

6. Mario, Vitti,   Οδπζζέαο Διχηεο: θξηηηθή κειέηε  εθδ. Δξκήο 1984. 

Βαγελάο,  Νάζνο,  Ο πνηεηήο θαη ν ρνξεπηήο, Μηα εμέηαζε ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο πνίεζεο ηνπ 

εθέξε, Αζήλα εθδ. Κέδξνο 1979. 

Βξεηηφο, πχξνο,  Ζ ιατθή παξάδνζε ζηελ πνίεζε ηνπ Οδπζζέα Διχηε:  «ζλεζηκαίνλ θαη 

επηβηνχλ», ζην ζπγθεληξσηηθφ ηφκν ηνπ δηεζλνλχο παλεπηζηεκηαθνχ ζπλεδξίνπ ζηελ 

Κσ1994, εθδ. Γθνβφζηεο, Αζήλα 2000.  

Γέξνπ, Γεκήηξεο,  «Ο εηθαζηηθφο Διχηεο, νη νπηηθέο θπξηνιεμίεο ελφο πνηεηή»,  Νέα 

Δζηία,  αθηέξσκα ζηνλ Οδπζζέα Διχηε 1-15 Απξηιίνπ 1997 ζ. 600-603. 

Γαληήι,  Αλζνχια,   «Οδπζζέα Διχηε ελ Λεπθψ» Νέα Δζηία 1-15 Απξηιίνπ 1997 ζ.486-

488. 

Γαληήι, Αλζνχια,  Οδπζζέαο Διχηεο. Μηα αληίζηξνθε πνξεία,  εθδ. επηθαηξφηεηα, Αζήλα 

1978. 

 Γαζθαιφπνπινο Γεκήηξηνο,  Υξνλνιφγην Οδπζζέα Διχηε (1911-1986), Υάξηεο 21-23 

Θεζζαινλίθε, 1986. 



-210- 

 

 

 

Γεθαβάιιεο,  Αληψλεο,  Ο Διχηεο απφ ην ρξπζφ σο ην αζεκέλην πνίεκα, Αζήλα εθδ. 

Κέδξνο 1988. 

Γεκαξάο Κ.Θ ,  Ηζηνξία ηεο λενειιεηθήο ινγνηερλίαο, εθδ. Γλψζε. 

Διχηεο,  Οδπζζέαο,  Αλνηρηά ραξηηά,   Αζήλα,  εθδ. Ίθαξνο  1987. 

Διχηεο,  Οδπζζέαο,   Δλ Λεπθψ,  Αζήλα  εθδ. Ίθαξνο 2006 

Διχηεο,  Οδπζζέαο,  Ο Μηθξφο Ναπηίινο, Ίθαξνο 1985.  

Διχηεο,  Οδπζζέαο,  Μαξία  Νεθέιε,   Ίθαξνο 1978. 

Διχηεο,  Οδπζζέαο,   Δλ Λεπθψ,  «Ρσκαλφο ν Μεισδφο», Ίθαξνο 2006:35-56.   

Διχηεο,  Οδπζζέαο,  Πξνζαλαηνιηζκνί, Ίθαξνο 1970. 

Διχηεο,  Οδπζζέαο,  Σα Δηεξνζαιή,  Ίθαξνο 1980.  

Ζιηνπνχινπ,  Ηνπιίηα,   Αλαδεηψληαο ηε δέθαηε Σέηαξηε νκνξθηά, δνθίκηα γηα ηνλ Οδπζζέα 

Διχηε, εθδ. χςηινλ/βηβιία, Αζήλα 2014.   

Ηαθψβ, Γ. Γαληήι,   Ζ αξραηνγλσζία ηνπ ηνπ Οδπζζέα Διχηε,  εθδ. Εήηξνο, 2000.   

Ηιίζθαγηα, φληα, «Ο ρξφλνο θαη ε κλήκε ελφο αζέαηνπ Απξηιίνπ»  Πεπξαγκέλα δηεζλνχο 

επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ ζηελ Κσ 25-29 Ηνπλίνπ 1994, εθδ. Γθνβφζηε, Αζήλα 2000. 

Ησάλλνπ, Γηάλλεο,  «Πνηεηηθή ζηηγκή: Απφ ηνπο Γάιινπο ζεσξεηηθνχο ζηνλ Οδπζζέα 

Διχηε»,  ζην ζπιινγηθφ ηφκν, Πεπξαγκέλα δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ ζηελ Κσ, 

25-29 Ηνπλίνπ 1994, εθδ. Γθνβφζηε, Αζήλα 2000:132-139.   

Κάιβνο,  Αλδξέαο,  Ωδαί, θξηηηθή έθδνζε  Filippo Maria Pontani,  Ίθαξνο 1970 



-211- 

Καθλαβάηνο, Έθησξ,  «Γηα ην πψο κε ηη γίλεηαη ηξφπν λα θαλεξσζεί  ΄΄ην κε ιεγφκελνλ΄΄»,  

ζηνλ ζπγθεληξσηηθφ ηφκν ησλ πξαθηηθψλ ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ Κσ 

1994,ζ. 83-90. 

Καςσκέλνο,  Δξαηνζζέλεο Γ., Ζ ζπληαθηηθή δνκή ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο ηνπ εθέξε. 

Τθνινγηθή κειέηε. (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή: Φηινζνθηθή ρνιή ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε 1978) 

Καςσκέλνο,  Δξαηνζζέλεο Γ.,  Ο πνηεηήο Οδπζζέαο Διχηεο, εξκελεπηηθά δεηήκαηα, εθδ. 

πεξί ηερλψλ,   Πάηξα 2005. 

Καςσκέλνο, Δξαηνζζέλεο Γ.,  Πνηεηηθή ζεσξία θαη κέζνδνη  αλάιπζεο ησλ πνηεηηθψλ 

θεηκέλσλ, εθδ. Παηάθε, Αζήλα, Ηνχληνο 2005.  

Καςσκέλνο,  Δξαηνζζέλεο Γ.,   «Καιή  ‘λαη ε καχξε πέηξα ζνπ». Δξκελεπηηθά θιεηδηά  ζην 

νισκφ, Δζηία, Αζήλα  1992. 

Καςσκέλνο, Δξαηνζζέλεο Γ.,  Αθεγεκαηνινγία,  ζεσξία θαη κέζνδνη αλάιπζεο ηεο 

αθεγεκαηηθήο πεδνγξαθίαο,  εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2005.   

Καςσκέλνο, Δξαηνζζέλεο Γ., «Ζ Κξεηηθή καληηλάδα. Ζ δνκή, ε αηζζεηηθή θαη ε 

ζεκαηνινγία ηεο»  ζην ζπιινγηθφ ηφκν: Γήκνο Αθξσηεξίνπ,  Πεπξαγκέλα πλεδξίνπ «Ζ 

θξεηηθή καληηλάδα», Κνπλνππηδηαλά Αθξσηεξίνπ 4-5 Απγνχζηνπ 2001, επηκέιεηα: Κψζηαο 

Γ. Μνπηδνχξεο, Αθξσηήξη 2002. 

Κφθνξεο, Γεκήηξεο,  Φηινζνθία θαη λενειιεληθή ινγνηερλία, πηπρέο κηαο ζχλζεηεο ζρέζεο, 

εθδ. Η. ηδέξεο, Αζήλα 2015 

Κνπηξηάλνπ,  Έιελα,  Με άμνλα ην θσο,  ε δηακφξθσζε θαη ε θξπζηάιισζε ηεο πνηεηηθήο 

ηνπ Οδπζζέα Διχηε, εθδ. Ίδξπκα Κψζηα θαη Διέλεο Οπξάλε, Αζήλα 2002. 

Κνπθάξα, Μαξία,  Ζ ηξειιή ξνδηά, κηα ζεκεηνινγηθή αλάιπζε,  Πεπξαγκέλα δηεζλνχο 

επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ ζηε Κσ, 1994:319-330. 

Carson, Jefrey,  49 ζρφιηα ζηελ πνίεζε ηνπ Οδπζζέα Διχηε  εθδ. χςηινλ                                                                                                                                                           

Connoly, David,  Σα ειεγεία ηεο Ομψπεηξαο:  κηα ζηηγκνχια». Θέκαηα Λνγνηερλίαο 1 

(Ννέκβξηνο- Φεβξνπάξηνο ) 171-186. 



-212- 

Λνπιαθάθε, Δηξήλε,   «απθψ θαη Διχηεο, ν Ζιηνβφξνο θαη ε ειελνβάκσλ», πεξ. Νέα 

Δζηία 1-15 Απξηιίνπ 1997:567-575. 

Λντδίδε, Νίθε,  Ο ππεξξεαιηζκφο ζηε λενειιεληθή ηέρλε. Ζ πεξίπησζε ηνπ Νίθνπ 

Δγγνλφπνπινπ, εθδ. Νεθέιε 1984. 

Μαξσλίηεο, Γ.Ν.,  Όξνη ιπξηζκνχ ζηνλ  Οδπζζέα  Διχηε,  εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 1984. 

Μηραειίδεο, Κψζηαο,  Μνξθέο πνηεηηθήο ππέξβαζεο, πεξ. Νέα Δζηία 1-15 Απξηιίνπ 

1997:458-462. 

 Beaton, Roderick, Δηζαγσγή ζηε λεφηεξε ειιεληθή ινγνηερλία. Πνίεζε θαη πεδνγξαθία 

1821-1992, κεηθξ. Δπαγγειία Ενπξγνχ, Μαξηάλλα παλάθε, εθδ. Νεθέιε 1996. 

  Μπαρηίλ, Μηραήι, Γνθίκηα Πνηεηηθήο  κεηθ. Γηψξγνο Πηλάθνπιαο, Παλεπηζηεκηαθέο 

εθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 2014. 

Μπακπηληψηεο, Γ.,  Γισζζνινγία θαη ινγνηερλία, Αζήλα 1984. 

Μπαζειάξ, Γθαζηφλ,  Ζ δηαιεθηηθή ηεο δηάξθεηαο,  κηθ. Ρφηια πειηνηαθνπνχινπ, εθδ. 

Δθάηε Αζήλα1994. 

Μπελάηζεο, Απφζηνινο, Ζ πνηεηηθή κπζνινγία ηνπ Σάζνπ Λεηβαδίηε, εθδ. Δπηθαηξφηεηα, 

Αζήλα1991.  

Nadeau, Maurice,  Ζ  ηζηνξία ηνπ ζνπξξεαιηζκνχ,  κηθ. Αιεμάλδξα Παπαζαλαζνπνχινπ, 

εθδ. Πιέζξνλ, Αζήλα 1978. 

Νηθνινπδάθε-νπξή, Διπηλίθε, «Οδπζζέα Διχηε, νισκνχ ζπληξηβή θαη δένο: Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ νθεηιψλ»,  ζην βηβιίν «Γψζε απφ ηηο γξακκέο..», εθδ. Έιιελ 2003. 

Νηθνινπδάθε νπξή, Διπηλίθε, «Γ. εθέξε  ΄΄Άξλεζε΄΄. Μηα δνθηκή αλαγλψξηζεο» ζην 

ζπγθεληξσηηθφ ηφκν  Μεζνιαβήζεηο, εθδ. Δπηθαηξφηεηα, Αζήλα 1991.   

Ννχηζηνο, Παλαγηψηεο, Ο Διχηεο θαη πνιηηηθή ηεο ππεξξεαιηζηηθήο γξαθήο, Θέκαηα 

Λνγνηερλίαο 1( Νέκβ.-Φεβξ.):46-52. 

Παζραιίδεο, Γξεγφξεο,  «Ζ απηνβηνγξαθία σο απηνυπέξβαζε: ε «Ηδησηηθή Οδφο» ηνπ Ο. 

Διχηε». Ο πνηεηήο θαη νη ειιεληθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο, Πεπξαγκέλα δηεζλνχο 



-213- 

επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ ζηελ Κσ, 25-29 Ηνπλίνπ1994, εθδ. Γθνβφζηε,  Αζήλα 2000:432-

446. 

Παξίζεο, Νηθήηαο,   Δπηά κειεηήκαηα γηα ηνλ Οδπζζέα Διχηε [ζπλέθδνζε κε ην] Γεκήηξεο  

 Πνιίηεο Λίλνο,  Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, Γ΄ εθδ. Μνξθσηηθφ  ίδξπκα εζληθήο 

ηξαπέδεο, Αζήλα 1985 

αββίδεο, Γ.Π.,   Άμηνλ Δζηί ην πνίεκα ηνπ Διχηε, ζην Διχηεο 1987:171-183.  

ηαθιέθεο, Ε.Η.,   «Ζ ηδηνκνξθία ηεο ππεξξεαιηζηηθήο γιψζζαο ζηνλ Διχηε, δηαθεηκεληθέο 

ζρέζεηο θαη κνξθηθέο δηαπινθέο»,  χγθξηζε 6 (Ηνχληνο):41-53.     

νισκνχ, Γηνλπζίνπ,  Άπαληα, Σφκνο πξψηνο, Πνηήκαηα, Δπηκέιεηα-εκεηψζεηο: Λίλνο 

Πνιίηεο, Γ΄ έθδνζε, Ίθαξνο 1971. 

πειηάδεο, Β., πλέληεπμε κε ηνλ Οδπζζέα Διχηε, Νέα Δζηία, ν.π. 1997: 604-608 θαη ζηελ 

εθ. Καζεκεξηλή ζηηο 21|10|1979. 

ηαζηλνπνχινπ, Μάξσ,  «Ζ δπλακηθή θαη ε ζσπεία ησλ ιέμεσλ ζην έξγν ηνπ Διχηε», πεξ. 

Νέα Δζηία , Αζήλα,  Απξίιηνο 1997:563-566. 

ηαπξνπνχινπ, Έξε,  «Ζ ΄΄Χδή ζηε αληνξίλε΄΄ θαη ε αλάπηπμε ελφο ζπκβφινπ ζηελ 

πνίεζε ηνπ Διχηε», πγθεληξσηηθφο ηφκνο πξαθηηθψλ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ 

ζηελ Κσ, 1994 Οδπζζέαο Διχηεο, ν πνηεηήο θαη νη ειιεληθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο, ν.π. 

ηέθνο, Αλαζηάζηνο, «Ζ πηλδαξνγλσζία ηνπ Διχηε», Πεπξαγκέλα δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ 

ζπλεδξίνπ ζηελ Κσ, 25-29 Ηνπλίνπ 1994, εθδ. Γθνβφζηε, Αζήλα 2000. 

. 

.  

 

 

    

  




