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Βεβαηψλσ φηη είκαη ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη φηη έρσ  

αλαθέξεη ή παξαπέκςεη ζε απηή, ξεηά θαη ζπγθεθξηκέλα, φιεο ηηο πεγέο,  

απφ ηηο νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλσλ, ηδεψλ, πξνηάζεσλ ή ιέμεσλ, είηε  

απηέο κεηαθέξνληαη επαθξηβψο (ζην πξσηφηππν ή κεηαθξαζκέλεο) είηε  

παξαθξαζκέλεο. Δπίζεο βεβαηψλσ φηη απηή ε εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε απφ  

εκέλα πξνζσπηθά εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ή ην ζπγθεθξηκέλν  

κάζεκα/ζεκηλάξην/Πξφγξακκα πνπδψλ. 

 

 

Ζ έγθξηζε ηεο παξνχζαο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα 

Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δελ ππνδειψλεη 

απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέσο» (Ν. 5343/1932, άξζξν  

202, παξ. 2). 
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Ζ δσή είλαη κηα αζζεληθή κνξθή ηεο ινγνηερλίαο. Γελ κπνξεί θαλείο λα πηεη απφ ην καγηθφ 

λεξφ ηεο πνίεζεο, αλ δελ ζθνηψζεη πξψηα ηνλ δξάθνληα. ην ζψκα απηψλ πνπ ην ’ρνπλ 

πηεη είλαη θαλεξά ηα ίρλε ηεο πάιεο. [...] Ο πνηεηήο πνπ έρεη αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

δελ θνβάηαη κήπσο γίλεη ζπλαηζζεκαηηθφο. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο πνηεηήο δελ έρεη αίζζεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. [...] Σν ζέκα θάζε πνηήκαηνο δελ είλαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο αιιά ε αλζξψπηλε κνίξα. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ν πνηεηήο δελ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα. Πξάγκα παξάδνμν: ε πνίεζε αλαδεηεί ην 

νπζηψδεο θαη ην δηελεθέο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα εθθξάζεη παξά κφλν κέζα απφ έλα πιηθφ 

απηφ θαη αιινηψζηκν. Ζ κφλε ειεπζεξία πνπ έρεη ν πνηεηήο είλαη ε επηινγή απφ απηφ ηφ 

πιηθφ γηα λα εθθξάζεη ηε ζρέζε κε ηνλ θφζκν πνπ είλαη πάληνηε ε ίδηα: πξφθεηηαη γηα έλα 

αίζζεκα δπζαξκνλίαο κε ηνλ θφζκν θαη ηα πξάγκαηα, γηα κηα γεχζε απνθνπήο απφ κηαλ 

ηδεψδε ηζνξξνπία, αθξηβέζηεξα γηα ηελ επηζπκία ηεο εμάιεηςεο κηαο δπζαξκνλίαο. ια ηα 

πνηήκαηα - αηζηφδνμα ή απαηζηφδνμα- ζηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο επηζπκίαο 

απνβιέπννπλ.  

      Νάζνο Βαγελάο. Ζ εζζήηα ηεο ζεάο. εκεηώζεηο γηα ηελ πνίεζε θαη ηελ θξηηηθή, 

εθδ.ηηγκή, Αζήλα,1988, ζ.11, 15, 21-22.  

Υσξίο εηθνλνπνηία δελ ππάξρεη ηέρλε θαη θπξίσο δελ ππάξρεη πνίεζε. [...] Ζ πνίεζε, 

φπσο θαη ε πξφδα, είλαη πξψηα θαη πάλσ απφ φια έλαο ηδηαίηεξνο ηξφπνο ζθέςεο θαη 

γλψζεο.[…] ηφρνο ηεο ηέρλεο είλαη λα κεηαδίδεη ηελ αίζζεζε ησλ πξαγκάησλ φπσο 

ηελ αληηιακβαλφκαζηε θαη φρη φπσο ηα γλσξίδνπκε. Ζ ηερληθή ηεο είλαη λα θάλεη ηα 

αληηθείκελα «αλνίθεηα», λα θάλεη ηηο κνξθέο δχζθνιεο, λα απμάλεη ηε δπζθνιία θαη ηε 

δηάξθεηα ηεο αληίιεςεο, δηφηη ε δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο είλαη έλαο αηζζεηηθφο 

απηνζθνπφο θαη πξέπεη λα παξαηαζεί.  

           Βίθηνξ θιφθζθη. Ζ ηέρλε σο ηερληθή. Ζ ινγνηερληθή ζεσξία ηνπ εηθνζηνύ 

αηώλα. Αλζνιόγην θεηκέλσλ, επηκ. Κ.Μ. Newton, κηθ. Αζαλάζηνο Καηζηθεξφο-Κψζηαο 

παζαξάθεο, Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 2014, ζ.5,7. 
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ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

       Ζ αλά ρείξαο κειέηε μεθίλεζε σο έλαο πξνβιεκαηηζκφο, πνπ παξνπζηάζηεθε πάλσ 

ζην εξγαζηήξη δεκηνπξγίαο
1
 ηνπ πνηεηή Ρψκνπ Φηιχξα. πγθεθξηκέλα, αθεηεξία 

απνηέιεζε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εηδνπνηψλ ζηνηρείσλ, πνπ θαζηζηνχλ ην γισζζηθφ ηνπ 

κήλπκα πνηεηηθφ
2
. ην επίθεληξν ηεο έξεπλαο βξίζθεηαη ε αλίρλεπζε ηεο ζιίςεο, ηεο 

κειαγρνιίαο, ηεο αίζζεζεο ηνπ θελνχ απφ ην πνηεηηθφ εγψ, φπσο βηψλνληαη θάζε θνξά, 

θαη δηνρεηεχνληαη ζην ζηίρν. Δπηπιένλ, ζα εζηηάζσ ηελ πξνζνρή κνπ θαη παξάιιεια ζα 

αλαπηχμσ κία θξηηηθή απνηίκεζε ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ρηκαηξηθψλ ζηηγκψλ απφ ην 

πνηεηηθφ ππνθείκελν θαη ηε δηάιπζή ηνπο, φπσο πξνβάιινληαη κέζα ζηα πνηήκαηα. 

Καινχκαη λα εθαξκφζσ απηφ πνπ επηζεκαίλεη κε θξηηηθή νμπδέξθεηα ν Roland Barthes 

«κε κία ζπκπιεξσκαηηθή θίλεζε ν θξηηηθφο γίλεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ ζπγγξαθέαο. Έρεη 

νξηζκέλε ζπλείδεζε ηνπ ιφγνπ. πγγξαθέαο είλαη εθείλνο πνπ αηζζάλεηαη θαη ην βάζνο 

ηνπ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο θη φρη ηελ νξγαληθφηεηα ή ηελ σξαηφηεηα
3
». Ζ πνιχηηκε δίηνκε 

έθδνζε Ρώκνο Φηιύξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα πξσηνδεκνζηεχηεθε
4
 ζηε 

Θεζζαινλίθε ην 2013, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Υ. Λ. Καξάνγινπ θαη ηεο Ακαιίαο Ξπλνγαιά 

θαη πνιιψλ άιισλ εξεπλεηψλ. Έρεη αθεηεξηαθφ ζεκείν ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γηψξγνπ 

αββίδε γηα ηελ έθδνζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ πνηεηή, γη’ απηφ θαη είλαη αθηεξσκέλε ζηε 

κλήκε ηνπ.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 
Ο Γεκήηξεο Αγγειάηνο αλαθέξεη φηη: «Ζ επηθνηλσλία θαη ε θαηαλφεζε ησλ δηαηππψζεσλ είλαη 

θαη’αλάγθελ εηδνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ αξρηθνχ, ακεηαθίλεηνπ 

λνήκαηνο (:meaning), πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε ζεκαζία (:significance), ήηνη ηε ζρέζε κεηαμχ λνήκαηνο 

θαη παξαιήπηε: «H ζεκαζία ζπλεπάγεηαη πάληα κηα ζρέζε, ν έλαο δε ζηαζεξφο, αλαιινίσηνο πφινο απηήο 

ηεο ζρέζεο εθθξάδεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ». Βι.ζρεηηθά. Γεκήηξεο Αγγειάηνο. Ζ Φσλή ηεο Μλήκεο. 

Δθδφηεο Ληβάλεο, Νέα χλνξα 1997, ζ.41.  

2  
πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Eagleton: «Σν γεγνλφο φηη ε ινγνηερλία εθιακβάλεηαη σο απφθιηζε απφ 

ηνλ θαλφλα θαη είλαη κηα κνξθή γισζζηθήο βίαο πνπ καο νδεγεί κέζσ ηεο αλνηθείσζεο «ζε κηα πιεξέζηεξε, 

βαζχηεξε αίζζεζε ηεο εκπεηξίαο». Βι.ζρεηηθά. Eagleton Terry. Δηζαγσγή ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, κηθ. 

Μ. Μαπξσλάο, Αζήλα 1989, εθδ.Οδπζζέαο, ζ.25-26.   

3 
Αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ν Barthes φηη: «Πξάγκαηη, θάζε επνρή κπνξεί λα πηζηεχεη φηη θαηέρεη ηε κνλαδηθή 

ζεκαζία ηνπ έξγνπ, αξθεί φκσο λα επεθηείλνπκε ιίγν ηελ ηζηνξία γηα λα κεηαζρεκαηηζηεί απηή ε κνλαδηθή 

ζεκαζία ζε πνιιαπιή θαη ην θιεηζηφ έξγν ζε αλνηρηφ». Βι.ζρεηηθά. Roland Barthes. Kξηηηθή θαη Αιήζεηα, 

κηθ.Θέκεο Μπαλνχζεο, ζπιινγή «Θεσξία», εθδ.Καζηαληψηε, 1972, ζ.46, 48-49.      
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  Αδηακθηζβήηεηα, πξφθεηηαη λα θσηίζσ έλα ζθνηεηλφ κνλνπάηη πνπ αθφκα παξακέλεη 

αλεμηρλίαζην απφ ηνπο εξεπλεηέο, κε δηεμνδηθή αλάιπζε. Δηδηθφηεξα, απέλαληη ζηε 

δηάρπηε αηζηφδνμε ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, θαη ηα ειπηδνθφξα κελχκαηα, πνπ κεηαθέξεη 

ην πνηεηηθφ εγψ, πξφθεηηαη λα εζηηάζσ θπξίσο ζηελ αληίπεξα φρζε. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

απαηζηνδνμία πνπ δηαθαηέρεη ην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν, ζηε βαξηά κειαγρνιία ηνπ, πνπ 

δηνρεηεχεηαη κέζα απφ έλα βαζχ παξάπνλν ζην ζηίρν, θαζψο θαη ζην αίζζεκα ηεο ιχπεο 

ηνπ, πνπ απεηιεί ηελ χπαξμε. Ο ίδηνο ν Αηκίιηνο Υνπξκνχδηνο είρε ηνλίζεη
5
 κε έκθαζε φηη 

«ην πεξηκάδεκα ηνπ έξγνπ ηνπ Ρψκνπ Φηιχξα είλαη κηα πξάμε δηθαηνζχλεο πξνο ηνλ 

πνηεηή, κα ηαπηφρξνλα θαη ρξήζηκε ζπκβνιή ζηε κειέηε ηνπ λενειιεληθνχ ιπξηζκνχ». 

Τπνθηλήζεθα σο εξεπλεηήο απφ ην βαξχ θιίκα πνπ απνπλέεη έλα πνηεηηθφ ηνπίν, φηαλ ε 

παιέηα ρξσκάησλ ηνπ έρεη ζηεξέςεη.  

      Πξαγκαηνπνηψληαο δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ βαζχηεξσλ αηζζεκάησλ ηνπ, απηήο ηεο 

πιεκκχξαο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, έξρνκαη αληηκέησπνο κε ηελ 

απειπηζία ηνπ. Αλαληίξξεηα, είλαη δηάρπην ην κεγάιν παξάπνλφ ηνπ, θαζψο, φπσο 

αλαθέξεη ν πνηεηήο «εθηφο απφ ην Μαιαθάζε θαη ην Κνββαηδή θαλείο δελ ήξζε λα κε δεη. 

Καη φρη κφλν απηφ, αιιά θαη ην έξγν κνπ, δελ θξφληηζε θαλέλαο λα ην καδέςεη, λα ην 

ηαμηλνκήζεη θαη λα ην ηππψζεη
6
». Έηζη ινηπφλ, ε παξέκβαζή κνπ ζηα πνηήκαηά ηνπ, κε 

αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη ζρφιηα, ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά ζαλ πξάμε δηθαίσζεο
7
 ζηνλ άδηθα 

ρακέλν, απφ ηηο κλήκεο καο, πνηεηή.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 
πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδσ ηηο έμη πνηεηηθέο εθδφζεηο: Ρόδα ζηνλ αθξό (1911), Γπξηζκνί 

(1919), Οη Δξρόκελεο (1920), Κιεςύδξα (1921), Ο Πηεξόηνο (1922), Θπζία (1923). Δπηπιένλ, ηα πνηήκαηα 

πνπ έγξαςε ν πνηεηήο απφ απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1923 (H Θπζία βξηζθφηαλ ζην ηππνγξαθείν) ίζακε ηνλ ζάλαηφ 

ηνπ, ην 1942, θαη ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. [...] Απηφγξαθα πνηεκάησλ ηνπ 

Φηιχξα νη επηκειεηέο ηεο έθδνζεο ησλ Απάλησλ ηνπ δηαζέηνπλ ειάρηζηα, ε έθδνζε ηνπο ην 2013 βαζίζηεθε 

ζε έληππνπο κάξηπξεο». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκνο Α', θηινι.επηκ.: 

Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press,  2013, ζ.7, 24-27, 31-34. 

5  
.π., ζ.9.  

6 
ήθεο Γ. Κφιιηαο. Ρώκνο Φηιύξαο, κε πξφινγν ηνπ αθαδεκατθνχ θ.Γξ. Ξελφπνπινπ, Μάηνο 1946, 

Κφξηλζνο, ζ.39-40.  

7 
Σελ ζεκαζία κηαο έθδνζεο ησλ πνηεκάησλ ηνπ Φηιχξα είρε ηνλίζεη θαη ν Γηνλχζεο Καςάιεο ζε επεηεηαθφ 

άξζξν κε ηίηιν «Ζ πνίεζε ηεο καηαησκέλεο σξηκφηεηαο. Πελήληα ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ Ρψκνπ Φηιχξα, 

ηνπ πνηεηή πνπ ήηαλ ‘‘αλάκεζα ζηνλ Μαιαθάζε θαη ηνλ Καξπσηάθε», ζηηο 21.7.1992 ζηε εθεκ. 

Καζεκεξηλή, φπνπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη: «κηα έθδνζε ηνπ Φηιχξα ζήκεξα ζα θψηηδε πνιιαπιά ηελ 

ηζηνξία ηνπ  
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       ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην πξφθεηηαη λα αλαδεηρζεί ζην έπαθξν ν ηζηνξηθφο 

παξάγνληαο, κέζα απφ ηα ηζηνξηθά ηεθηαηλφκελα πνπ δηαδξακάηηζαλ πξσηεχνληα ξφιν, 

ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδσ (1888-1942). Παξάιιεια, βέβαηα, κε αμηνινγηθέο θξίζεηο πάλσ 

ζηελ πνίεζε ηνπ Φηιχξα. ην θχξην κέξνο ηεο κειέηεο, φπνπ αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή κνπ, 

πξφθεηηαη λα αλαδεηρζεί ν ςπρηθφο παξάγνληαο. πγθεθξηκέλα, νη ςπρηθέο δηαζέζεηο, 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, ε απαηζηνδνμία θαη ν πεζηκηζκφο, πνπ δηαθαηέρνπλ ην πνηεηηθφ 

ππνθείκελν, θαη πνηίδνπλ ην ζηίρν. Oη δηάθνξεο επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη δεκνζηεχκαηα 

πνπ έρσ ζηε δηάζεζή κνπ, γηα ηελ κειαγρνιία, ην κάηαην ηνπ βίνπ, ηε κνλαμηά, ηε 

δπζηπρία θαη ηε ιχπε, ςπραλαιπηηθέο θαη κε, ιεηηνπξγνχλ φια επηθνπξηθά, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαπηχμσ ηνλ θξηηηθφ κνπ ιφγν.  

      Παξάιιεια, κε ηελ κλεκείσζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη πνηεηηθψλ, ζα απνδείμσ 

πεξίηξαλα, ηελ άπνςε πνπ δηαηχπσζε κε θξηηηθή νμπδέξθεηα ν Μπαξη
8
 φηη « έλα έξγν είλαη 

«αηψλην» φρη γηαηί επηβάιεη κία κνλαδηθή ζεκαζία ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, αιιά 

γηαηί ππνβάιεη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ζηνλ ίδην άλζξσπν πνπ κηιάεη πάληνηε ηελ ίδηα 

ζπκβνιηθή γιψζζα ζε δηάθνξεο επνρέο· ην έξγν πξνηείλεη, ν άλζξσπνο αληαπνθξίλεηαη». 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ζηα πξψηα πνηήκαηα θαίλεηαη ε ραξά, ε νκνξθηά θαη ε γνεηεία, 

ζε ζχγθξηζε κε ηα κεηαγελέζηεξά ηνπ πνηήκαηα. Ο ιφγνο είλαη, φπσο γλσζηνπνηεί ν 

ήθεο Κφιιηαο, «γηαηί ε δσή δελ ηνλ άξπαμε θάησ απ’ ηε ζπληξηπηηθή πξαγκαηηθόηεηα, πνπ 

ζηίβεη θάζε δεκηνπξγηθή δύλακε θαη εμαθαλίδεη κεηξηόηεηεο θαη ζηακαηάεη αζζεληθά 

μεθηλήκαηα
9
». Ζ θαηαλφεζε ζε βάζνο ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ γξάθνληνο, ηίζεηαη ζην 

πξνζθήλην.  Έλα επηβιεηηθφ πνηεηηθφ ηνπίν αληηθξίδσ, σο αλαγλψζηεο ηνπ πνηεηή, θαη 

θαινχκαη νπζηαζηηθά λα εληνπίζσ ηηο αξεηέο ηεο γξαθήο ηνπ, θαη λα ηηο αλαζχξσ ζηελ 

επηθάλεηα. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

λενειιεληθνχ ιπξηζκνχ, ζα βνεζνχζε λα νξγαλψζνπκε δηθαηφηεξα ηελ πηλαθνζήθε ηεο, ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ζ’ απηή ηελ πξαγκαηηθά «ηξαγηθή γεληά», ιαζξφβηα σο ζήκεξα». εκεησηένλ, είρε πξνεγεζεί ε 

αλζνιφγεζε δέθα πνηεκάησλ ηνπ πνηεηή ην 1990 απφ ην Μαλφιε Αλαγλσζηάθε ζηελ αλζνινγία Υακειή 

θσλή». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκνο Α’, θηινι.επηκ.: Υ.Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press,  2013, ζ.31-32.  

8 
Roland Barthes. Kξηηηθή θαη Αιήζεηα, κηθ.Θέκεο Μπαλνχζεο, ζπιινγή «Θεσξία», εθδ.Καζηαληψηε, 1972, 

ζ.51, 79. 

9 
ήθεο Γ. Κφιιηαο. Ρώκνο Φηιύξαο, κε πξφινγν ηνπ αθαδεκατθνχ θ.Γξ. Ξελφπνπινπ, Μάηνο 1946,  

     



8 
 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηίηινπ ηεο εξγαζίαο έιαβα ππφςε κνπ ηελ πινχζηα ζπγθνκηδή 

πνηεκάησλ ηνπ, παξάιιεια κε ηα αδηέμνδα πνπ αληηκεηψπηδε ην θαιιηηερηθφ ππνθείκελν, 

ηελ κφλσζε, ηελ πιήμε θαη ηελ αλία. Αλαληίξξεηα, είλαη βέβαην φηη
10

 «ν αλαγλψζηεο δελ 

αλαπαξάγεη παζεηηθά κηα πξνυπάξρνπζα ζην θείκελν ζεκαζία, αιιά κε βάζε ηηο νδεγίεο 

ηνπ θεηκέλνπ, θαζίζηαηαη ζπλδηακνξθσηήο απηήο ηεο ζεκαζίαο, ηφζν κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο «δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο» φζν θαη κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ «θφζκνπ» πνπ 

παξεκβάιιεηαη ζηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Ο Ρηθαίξ κηιά θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν γηα 

«δηαζηαχξσζε αλάκεζα ζηνλ θφζκν ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνλ θφζκν ηνπ αλαγλψζηε». Πέξα 

απφ ηελ ζεία έκπλεπζε, πνπ απνδίδσ ζηνλ πνηεηή, σο εξεπλεηήο, ιακβάλσ ππφςε θαη ην 

γεγνλφο φηη έρεη ραξαθηεξηζηεί αθφκα σο ε κεγαιχηεξε πνηεηηθή ζπλείδεζε ηνπ θαηξνχ 

ηνπο, θαηά ηνλ Μ. Μαιαθάζε, ελψ ν Κνηδηνχιαο ηνλ νλφκαζε πνηεηηθὸ Ρήγα
11

».  

     Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη πξντφλ επίπνλεο θαη επίκνρζεο εξεπλεηηθήο 

πξνζπάζεηαο. Άθζνλεο αλαζεσξήζεηο θαη δηαδνρηθέο επεμεξγαζίεο, ηηο νπνίεο επηρείξεζα, 

πξνθεηκέλνπ, φξνη, γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο, λα θαζνξηζηνχλ κε επάξθεηα γηα ηνλ 

αλαγλψζηε. Υξσζηψ επγλσκνζχλε ζηελ νθία Βνχιγαξε, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα 

Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ε νπνία ηφλσζε ην εζηθφ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβσ απηφ ην 

επίκνρζν εγρείξεκα. Με ηε δηαξθή ηεο ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηεο, ε 

παξνπζία ηεο ππήξμε πνιχηηκε. Ζ δηαξθήο ελαζρφιεζή καο, ζηα καζήκαηα ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, κε ην δήηεκα ηεο κειαγρνιίαο, απνηέιεζε ην 

έλαπζκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαλαηνιηζηψ σο εξεπλεηήο. Δπηχρεζα λα κνηξαζηψ καδί 

ηεο ηηο ζθέςεηο κνπ πάλσ ζην εξεπλεηηθφ ζέκα θαη κε ρξήζηκεο ππνδείμεηο θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, κε θαζνδεγνχζε ζπλερψο.  

     Θεξκέο επραξηζηίεο αθφκα, ρξσζηψ ζηελ επίθνπξε θαζεγήηξηα Νενειιεληθήο 

Φηινινγίαο  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κφξηλζνο, ζ.19.  

10 
πσο αλαθέξεη ν Γεξάζηκνο Καινθχξεο ε θαληηαλήο πξνέιεπζεο έλλνηα ηεο «δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο» 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπλέλσζεο ή ζπζρέηηζεο εηεξνγελψλ κεηαμχ ηνπο ζηνηρείσλ ζε έλα εληαίν φιν 

βάζεη θαλφλσλ (ελίνηε θαηλνηφκσλ) πνπ ε ίδηα ε θαληαζία ζεζπίδεη. Ο Ρηθαίξ, πξνζθεχγεη ζηνλ Υαλο - 

Γθένξγθ Γθάληακεξ (Hans-Georg Gadamer), o νπνίνο αλαθέξεη φηη: «Καηαλννχκε θάηη, φηαλ ν δηθφο καο 

«νξίδνληαο» ηζηνξηθψλ λνεκάησλ θαη ππνζέζεσλ «ζπγρσλεχεηαη» κε ηνλ ηζηνξηθφ «νξίδνληα» απφ ηνλ 

νπνίν ην θείκελν ηεο παξάδνζεο καο κηιά».  Βι.ζρεηηθά. Γεξάζηκνο Καινθχξεο. Ζ ζεσξία ηεο αλάγλσζεο  
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ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο, ηεξγηαλή Υειηδψλε. Πξψηε ε ίδηα είρε εληνπίζεη ηελ αθξαία 

επαηζζεζία κνπ, ηελ θαηάζεζε ςπρήο ζηνλ ιφγν κνπ. Έηζη, έδσζε έλα πξνβάδηζκα ζηε 

ζθέςε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαλαηνιηζηψ ζε έλαλ ηφζν πεγαίν, θαη επαίζζεην πνηεηή, θαη 

λα ηαπηίζσ νπζηαζηηθά ηνλ ςπρηζκφ κνπ καδί ηνπ. Eπηπιένλ, επγλσκνζχλε ρξσζηψ ζηνλ 

θαζεγεηή Νενειιεληθήο Φηινινγίαο Νηθφιαν Μαπξέιν ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο, ν νπνίνο ζην 

Πξνπηπρηαθφ θχθιν ησλ καζεκάησλ, καο παξείρε ηα βαζηθά ζεσξεηηθά εξγαιεία γηα ηελ 

επηζηήκε ηεο Φηινινγίαο. Ήηαλ ν άλζξσπνο απηφο, ν νπνίνο, καο έθεξε πξψηα ζε άκεζε 

επαθή κε ηο έλλνηεο ηνπ θξίλεηλ θαη αμηνινγείλ, θαη ζπλεπψο, κε ηελ θξηηηθή πξάμε, θαη ηελ 

αμηνινγηθή δηάζηαζε ησλ θεηκέλσλ. Σέινο, επραξηζηίεο ρξσζηψ θαη ζηελ θαζεγήηξηα 

Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο, Βαζηιηθή Κνληνγηάλλε, ε νπνία κε 

παξέπεκςε ζηε  Άληεηα Φξαληδή, θαζεγήηξηα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Α. Π. Θ.,  ε νπνία έρεη αζρνιεζεί κε ηνλ πνηεηή πνπ πξαγκαηεχνκαη. Ζ 

ζπκβνιή φισλ ππήξμε πνιχηηκε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ηνπ Ρηθαίξ ζην Υξόλνο θαη αθήγεζε, πεξ.Νέα Δζηία, ηεχρ.1847, έηνο.85ν, ηφκ.170νο, επηέκβξηνο 2011, 

ζ.352, 358.                

11 
ήθεο Γ. Κφιιηαο. Ρώκνο Φηιύξαο, κε πξφινγν ηνπ αθαδεκατθνχ θ.Γξ. Ξελφπνπινπ, Μάηνο 1946, 

Κφξηλζνο, ζ.24, 30-31, 35-37, 39-40.  
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   1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ. ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ. 

 1.1. Σν ηζηνξηθνθνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη πλεπκαηηθφ πιαίζην.  

       Μηιψληαο γηα ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ πιαίζην, θαη ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο θαη 

αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηα ηζηνξηθά ηεθηαηλφκελα. πσο 

παξαηεξεί ν Mario Vitti, «κεηά ηελ θαηαζηξνθή
12

 ηνπ ’22, ην 1923 ν Βεληδέινο ζπλάπηεη 

κε ηνλ Κεκάι ζπκθσλία γηα ηελ  ππνρξεσηηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ. ηελ ήδε 

δνθηκαζκέλε Διιάδα
13

 θαηαθζάλνπλ ηα θχκαηα ησλ πξνζθχγσλ. Σηο ζπγθινληζηηθέο 

απηέο θαηαζηάζεηο
14

 αληηκεησπίδνπλ φινη νη Έιιελεο, ρσξίο εμαίξεζε· θαη νη ζπγγξαθείο, 

θπζηθά, πνπ θη απηνί έρνπλ πνιεκήζεη ζε δηάθνξα κέησπα. ζνη επηζηξέθνπλ, βξίζθνληαη 

ζε κηα Αζήλα γεκάηε πξφζθπγεο». Οη γεκάην κεζπζηηθφ άξσκα ζηίρνη ηνπ Φηιχξα, 

πηζηεχσ, ράλνπλ ηε ράξε
15

 θαη ηε ζέξκε, φηαλ ην λνπ ηνπ γξάθνληνο, ηπιίγνπλ ζπλερψο 

αγσλίεο, θελνί πφζνη, θαζψο θαη ην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο δπλάκεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ήηηαο ηεο κάρεο κε ην ρξφλν είλαη νξαηά, θαζψο ν πνηεηήο είλαη πιένλ ρσξίο ειπίδα θαη 

δπλαηφηεηεο βειηίσζεο. Σελ χπαξμή ηνπ βαξαίλεη ε απειπηζία, ε θζνξά, ε ζιίςε θαη νη 

λνζηαιγίεο, πνπ κε ην πέξαζκα ηνπ θαηξνχ ζβήλνπλ πεξηζζφηεξν, φπσο θαη νη ειπίδεο 

εμαλεκίδνληαη, φπσο ζα αλαδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12 
Ο Μario Vitti αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη: «Οη λένη ζκίγνπλ ζηα ππφγεηα, ζηα θαθελεία, ηηο ηαβέξλεο, ζηα 

ππνγξαθεία· ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηάκαρεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ Ννπκά. Πάκπνιια είλαη ηα βξαρχβηα 

πεξηνδηθά. Έλα απφ απηά, ην κεληαίν Μνχζα (1920-1923), αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν λα εξκελεχζεη ηηο λέεο 

ηάζεηο». Βι.ζρεηηθά. Mario Vitti. Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, εθδ.Οδπζζέαο, Αζήλα 2003, 

ζ.363-365.  

13 
Γηαθσηηζηηθέο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ ην ρξνλνιφγην (ηζηνξηθφ-πνιηηηζηηθφ) θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ έδεζε ν ζπγγξαθέαο Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο (1888-1944). Φσηίδνληαη έηζη πηπρέο ηεο ηζηνξίαο, 

θαζψο έδεζε παξάιιεια κε ηνλ Φηιχξα. εκαληηθά ζρφιηα γηα ηα ινγνηερληθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη 

επξχηεξα ηζηνξηθά δεδνκέλα πνπ ζπκπίπηνπλ ρξνληθά κε ην δηάζηεκα δσήο ηνπ πνηεηή Ρψκνπ Φηιχξα. 

πγθεθξηκέλα γηα ην δηάζηεκα 1888-1913 αλαθέξεη ην ρξνλνιφγην φηη: «Σν 1888 Σν ηαμίδη κνπ ηνπ Γηάλλε 

Φπράξε θπθινθνξεί, θαη μεζπά ζχειιεο αληηδξάζεσλ ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ δήηεκα. Σν 1897 έρνπκε ηελ 

Κξεηηθή Δπαλάζηαζε. «Ο αηπρήο πφιεκνο»: ειιεληθνηνπξθηθφο πφιεκνο κε ήηηα ηεο Διιάδαο. Σν δηάζηεκα 

1898-1899 είλαη ε πεξίνδνο ηνπ πεξηνδηθνχ Σέρλε. Σν 1903 έρνπκε ην πεξηνδηθφ Ννπκάο, ελψ παξάιιεια 

γξάθεηαη ην πνιπζπδεηεκέλν έξγν Ζ Φόληζζα ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Ο Μαθεδνληθφο Αγψλαο ην 

δηάζηεκα 1903-1908. Σν 1904 έρνπκε ηελ α’ έθδνζε ησλ θαβαθηθψλ πνηεκάησλ ζε έλα ηεχρνο. Σν 1905 

ζεκεηψλεηαη επαλάζηαζε ζηε Ρσζία. Σν 1907 Ο Γσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ δεκνζηεχεηαη, έξγν ηνπ Κσζηή 

Παιακά. Σν 1908 έρνπκε ηελ Δπαλαζηαηηθή Κπβέξλεζε Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηελ Κξήηε. Κίλεκα 

Νενηνχξθσλ. Σν 1909 ε ηέιια Βηνιάληε ηνπ Γξεγφξηνπ Ξελφπνπινπ, ελψ παξάιιεια ζεκεηψλεηαη ην 

επαλαζηαηηθφ θίλεκα ζην Γνπδί απφ ηνλ ζηξαηφ. Σν 1910 Ζ Φινγέξα ηνπ Βαζηιηά, έξγν ηνπ Κσζηή Παιακά, 

κε αλαθνξέο ζην έλδνμν βπδαληηλφ παξειζφλ. Σν 1911 πεζαίλεη ν άγηνο ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ,  
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Ο Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ αλαθέξεη φηη «ε επνρή ηνπ Ρψκνπ Φηιχξα ήηαλ επνρή 

εζειεκέλεο απάζεηαο θαη ζπλεηδεηήο ζπρλά κάιηζηα ηδενινγηθά πξνβεβιεκέλεο 

παξαθκήο: Ο απηνζαξθαζκφο ηνπ Καξπσηάθε, νη πεζζηκηζηηθέο απνζηξνθέο ηνπ Οπξάλε 

θαη ε θνηλσληθή κειαγρνιία ηνπ Σέιινπ Άγξα ζθξάγηζαλ ηνλ ειιεληθφ Μεζνπφιεκν κε 

ην πλεχκα ηεο παξαίηεζεο ή ηεο αδηέμνδεο αηνκηθήο δηαθπγήο
16

». Ο Φηιχξαο, θαηά ηε 

γλψκε κνπ, πνιιέο είλαη νη θνξέο πνπ ςάιιεη ηνλ πφλν
17

, θαη ζηαδηαθά θιηκαθψλνληαη ηα 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ ηδαληθή λεφηεηα θαη ε ζπλαθφινπζε πγεία ηνπ, νη πινχζηεο 

απνρξψζεηο, κε ηηο νπνίεο έζηελε έλα ιακπξφ πνηεηηθφ ηνπίν, εμαθαλίδνληαη κε ην 

πέξαζκα ηνπ θαηξνχ. Λεηηνπξγνχζε ε λεφηεηα θαη ε ζχκεζή ηεο σο κηα παξεγνξηά, έλα 

γεξφ ζηήξηγκα γηα ην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν, θαζψο έβξηζθε ηελ ςπρηθή ηνπ γαιήλε. Ζ 

ζθέςε ηνπ ηαμίδεπε άιινηε θαη έπιαζε νξάκαηα.  

     Σελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φπσο αλαθέξεη ν Αληψλεο Γεζπνηίδεο, «ν 

ζπκβνιηζκφο
18

 αλαλεψλεηαη θαη ζπληήθεηαη κε ηνλ λενξνκαληηζκφ, απφ ηνπο πνηεηέο ηεο 

γεληάο ηνπ 1920. πγθαηαιέγεη ν ίδηνο, σο θπξηφηεξνπο εθθξαζηέο ηνπ λενξνκαληηζκνχ 

θαη ηνπ λενζπκβνιηζκνχ, ηνλ Κψζηα Οπξάλε, Σέιιν Άγξα, Κιέσλα Παξάζρν, Ρψκν 

Φηιχξα, Νίθν Υάγηεξ-Μπνπθίδε, Ναπνιένληα Λαπαζηψηε, Κψζηα Καξπσηάθε, Μήηζν 

Παπαληθνιάνπ, Ησζήθ Ραθηφπνπιν, Γηψξγν ηαπξφπνπιν». Πηζηεχσ, αλαληίξξεηα ε 

πεγή δσήο ζηεξεχεη, φηαλ ε δπζηπρία θπξηεχεη ηνλ Φηιχξα. Έλα πηθξφ θαξκάθη, πνπ ηνπ 

θέξαζε ε άζπιαρλε κνίξα, φηαλ βπζίδεηαη ζιηκκέλνο ζε δπζάξεζηνπο ζπιινγηζκνχο. Έλα 

νλεηξηθφ ηαμίδη
19

 πνπ πξαγκαηνπνηνχζε, θαη ηελ καγηθή θπγή πνπ ζπλερψο επηδίσθε θαη ε 

θαξδηά ηνπ ζθηξηνχζε. Πξνβάιινληαη, φπσο ζα αλαδεηρζεί ζηα πνηήκαηα, νη πηθξέο 

ζπκθνξέο πνπ βαξαίλνπλ ην λνπ. Έλα κήλπκα αηζηνδνμίαο πνπ ρπλφηαλ ζηελ αηκφζθαηξα 

ησλ πνηεκάησλ ράλεηαη, φηαλ ζθηαγξαθείηαη ε άξξσζηε κνξθή ηνπ.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Σν 1912 ε Ρφδνο θαηαιακβάλεηαη απφ ηηαιηθά ζηξαηεχκαηα. Ξεζπνχλ νη 

Βαιθαληθνί Πφιεκνη (1912-1913). Σν 1913 δνινθνλείηαη ν βαζηιηάο Γεψξγηνο Α΄. Ζ Ήπεηξνο, ε 

Μαθεδνλία, ε Κξήηε θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ παξαρσξνχληαη ζηελ Διιάδα».  Βι.ζρεηηθά. Ναπνιέσλ 

Λαπαζηψηεο. Πνηήκαηα, επηκ. Μάξηνο-Κππαξίζζεο Μψξνο, εθδ. Αληψλεο Μαιιηάξεο, δηεπζ. έθδ.Γεκήηξεο 

Μαιιηάξεο, εθδ. Μαιιηάξεο-Παηδεία Α.Δ, Θεζζαινλίθε 2017, ζ.20.  

14 
Ο φξνο Μεζνπφιεκνο, φπσο παξαηεξεί ν Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ, «απνδίδεη κνλνιεθηηθά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν «κεηαμχ ησλ δχν Πνιέκσλ» απφ ην 1918 (ηέινο ηνπ Α’ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ) έσο ην 1939 (έλαξμε 

ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ)». Βι.ζρεηηθά. Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ. Μεζνπόιεκνο. Λεμηθό ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο. Πξόζσπα. Έξγα. Ρεύκαηα. ξνη, εθδ.Παηάθε, Αζήλα  
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      Ο Κψζηαο ηεξγηφπνπινο επηζεκαίλεη φηη
20

 «ε ηέρλε ηνπο εθθξάδεη κηα γεληθή 

θφπσζε θαη απαηζηνδνμία, ζπλδπαζκέλε κε ηελ αίζζεζε ηνπ αληθαλνπνπνίεηνπ θαη ηνπ 

αδηέμνδνπ. Κιείλεηαη ζην απνκνλσκέλν άηνκν θαη πςψλεη «ηείρε», βξίζθεη ηφλνπο 

αβξνχο γηα λα ηξαγνπδήζεη ηε θζνξά, θαηαθεχγεη ζηε κλήκε θαη ζηελ νκνξθηά ή 

θξαπγάδεη απφ απφγλσζε θαη απηζηία». O Ρψκνο Φηιχξαο, πηζηεχσ, αθξνβαηεί ζε έλα 

ηελησκέλν ζθνηλί. Απφ ηε κηα κεξηά είλαη ν βαξχο θαεκφο θαη νη πφλνη, πνπ ηνλ 

ζπληξίβνπλ ςπρηθά, θαη ππνθέξεη
21

 απφ ηα δεηλά. Απ’ ηελ άιιε είλαη ε Άλνημε, πνπ 

έξρεηαη λα θέξεη κε ηελ επηβιεηηθή νκνξθηά ηεο, παξεγνξηά
22

, αγαιιίαζε θαη κία ζπίζα 

ειπίδαο
23

 ζηελ ςπρή ηνπ. Ζ βνπιή ηνπ πεπξσκέλνπ είλαη ζθιεξή, θαζψο ε αξρηθή καγεία 

πνπ ζθνξπνχζε ζηνλ πνηεηηθφ δηάθνζκν θαη επθξαηλφηαλ ε ςπρή, κνηξαία εθιείπεη, φπσο  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007, ζ.1394.            

15 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Αγάπε, Θάλαηνο, Αλππαξμία, Ο Γφεο ΗΗΗ, Άξξσζην παιηθάξη, Πξσηλφ 

ηξέλν». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ 

- Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.52, 74, 85, 98, 121, 146-147.  

16  
Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ. Πηεξόηνο κηαο καγηθήο λύρηαο, εθ.Διεπζεξνηππία, 23/12/1992, ζ.7/31. 

17 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Πξψηκνη ρακνί, ην λέν ρξφλν, Δμηιαζκφο, ην λέν ρξφλν, Οη Μπνέκ, 

Καηξνί..., Αλαλέσζε, Πξσηνβξφρη, Μφλν ηελ ίδηα κνπ αγιάηζα ςπρή». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. 

Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, 

University Studio Press, 2013, ζ.17, 19, 24, 49-50, 51, 69, 86, 104, 129.  

18 
Αληψλεο Γεζπνηίδεο. Ο πκβνιηζκόο ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία. Λεμηθό ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. 

Πξόζσπα. Έξγα. Ρεύκαηα. ξνη, εθδ.Παηάθε, Αζήλα 2007, ζ.2109.  

19 
Σα πξψηα ρξφληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φπσο επηζεκαίλεη ν Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ: «Οη λένη πνηεηέο Tέιινο 

Άγξαο, Ησάλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο, Μηραήι ηαζηλφπνπινο, Γηψξγνο Καξαηδάο, Γηψξγνο Κνηδηνχιαο, 

Κψζηαο Καξπσηάθεο ζηηο πξψηεο ηνπ πνηεηηθέο ζπιινγέο αθνινχζεζαλ γαιιηθά πξφηππα θαη νλφκαζαλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο λενζπκβνιηζηέο θαη λενξνκαληηθνχο, δηαηεξψληαο ηηο κεηξηθέο κνξθέο, θαη ηελ 

νκνηνθαηαιεμία». Βι.ζρεηηθά. Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ. Μεζνπόιεκνο. Λεμηθό ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. 

Πξόζσπα. Έξγα. Ρεύκαηα. ξνη, εθδ.Παηάθε, Αζήλα 2007, ζ.1394-1395.       

20 
Κψζηαο ηεξγηφπνπινο. Δηζαγσγή. Ζ ειιεληθή πνίεζε. Αλζνινγία-Γξακκαηνινγία, η.Γ’, εθδ.νθφιε, 

Αζήλα 1990 (3ή έθδ.), ζ.41.  

21 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Υσξίο ζθνπφ, Σαίξη ζαλάζηκν, Ρνδφθπιια ΗΗΗ [Υχλνπλ ηα κάηηα 

δάθξπα], Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα Η, Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα ΗΗΗ, Ρνδνθάληεια 4 [Μεο ζηελ ςπρή κνπ πφζνπο 

θιψζεη...], ηε Γχζε ηεο δσνχιαο, ην Μαιαθάζε». Βι. ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα 

επξεζέληα, ηφκ.Α’, θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio 

Press, 2013, ζ.190, 212, 298, 314, 317, 323, 324, 356.  

22  
πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Mario Vitti: «Μεξηθνί αθνινπζνχλ ηηο επηηαγέο ηνπ ζπκβνιηζκνχ 

πςειψλ ηφλσλ· άιινη θαηεπλάδνπλ ηνλ θαεκφ ηνπο, κε ηνλ ζπκβνιηζκφ ρακειψλ ηφλσλ. Ίλδαικα ν 

Mallarmé γηα ηνπο πξψηνπο, ν Laforgue γηα ηνπο δεχηεξνπο, έζησ θαη αλ ζέιγνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 

Verlaine. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φ,ηη ηνπο ελψλεη είλαη κηα κείμε ακθφηεξσλ ησλ ηάζεσλ ηεο ζπκβνιηζηηθήο 
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    Ζ δεθαεηία 1930-1940, φπσο αλαθέξεη ν Σάζνο Κφξθεο, «απνηειεί ηελ επνρή πνπ 

ζπγθέληξσζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο πνηεηηθέο ηάζεηο, δέρηεθε θη επέβαιε ηηο θαηλνχξγηεο 

- ην κεηαζπκβνιηζκφ, ηελ θαζαξή πνίεζε, ηνλ εηθνληζκφ, ηνλ ππεξξεαιηζκφ θαη άιινπο 

ηζκνχο - θαη θαζηέξσζε ηνπο λένπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο ζηελ πνίεζε, ηε ζχγρξνλε 

αηζζεηηθή
24

». Θεσξψ φηη έλα πέπιν κπζηεξίνπ απιψλεηαη ζηελ πνηεηηθή αηκφζθαηξα, 

θαζψο βαζηά κέζα ζηε ςπρή
25

 ηνπ πνηεηή ππθλψλνπλ νη αληθαλνπνίεηνη θαη ζπλάκα 

θξπθνί πφζνη. Σα αληηζεηηθά δεχγε πνπ ζηνηρίδνληαη ζην ιφγν, φπσο ζα αλαδεηρζεί ζην 

θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο, κε ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγνχλ κηα έληαζε, απνδίδνληαο 

ηεο δηαθπκάλζεηο ηεο ηξηθπκηζκέλεο ςπρήο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ.  

   Ο Γηψξγνο Φηέξεο αλαθέξεη
26

 κεηαμχ άιισλ ζηελ εθεκεξίδα Σν Βήκα ζηηο 12/8/1952 

φηη «ππήξρε έλαο δηάρπηνο πφζνο αλαηξνπήο, ζα λα γηλφηαλε κέζα ζην θηινινγηθφ 

ππνζπλείδεην κηα λέα απζφξκεηε θαηεξγαζία, κηα αζπλαίζζεηε ζνπξξεαιηζηηθή δχκσζε. 

Κη φιν απηφ, ζην εμσηεξηθφ ηνπ, έπαηξλε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κηα επηδεηθηηθή έθθξαζε, 

έκνηαδε κε ζλνκπηζκφ ηεο ηξέιαο. Πνιινί λνκίδαηε πσο είραλ πηα βαξεζεί ην ινγηθφ
27 

ηνπο, ηηο ηππνπνηεκέλεο θφξκεο ηνπ. Κη ειαρηαξνχζαλ θάηη άιιν δηαθνξεηηθφ, πνπ λα 

ζπάδεη φ,ηη έξρεηαη πεηζαξρεκέλν, δακαζκέλν απφ ηελ παξάδνζε. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

παξάδνζεο: βάξνο ηεο χπαξμεο, δσή ρσξίο εθπιήμεηο θαη ρσξίο θαληαζηψζεηο (ρσξίο ρίκαηξεο), ρσξίο 

θηινδνμίεο (καθξηά απφ ηε κεγαινξξεκνζχλε ελφο ηθειηαλνχ θαη ελφο Καδαληδάθε)».  Βι.ζρεηηθά. Mario 

Vitti. Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, εθδ.Οδπζζέαο, Αζήλα 2003, ζ.363-365.                                                  

23 
πσο αλαθέξεη ε Υξηζηίλα Νηνπληά: «κεηά ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη, κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Μεγάιεο 

Ηδέαο, νη λένη ινγνηέρλεο, είηε ηαπηίδνπλ ηε δσή ηνπο κε ηελ ηέρλε, είηε ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ηηο 

ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο, θαη ηα αληηπνιεκηθά θεξχγκαηα, εκθαλίδνπλ αξθεηά θνηλά γλσξίζκαηα. Ο ερζξφο 

άιισζηε είλαη θνηλφο: ην αζθπθηηθφ θνηλσληθφ πιαίζην θαη ε ππνθξηζία ηεο αζηηθήο ηάμεο. Μέζα ζε απηά ηα 

θαιιηηερληθά θαη θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα δεκηνπξγήζεθε ην έξγν ηνπ Καξπσηάθε, θαη ίζσο, έηζη 

κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηε δξαζηηθφηεηα ηεο πνίεζήο ηνπ, ζηνπο ινγνηερληθνχο θχθινπο ησλ λέσλ ζην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’30». Βι.ζρεηηθά.
 
Υξηζηίλα Νηνπληά. Ζ 

δεθαεηία ηνπ 1920. Από ηελ πνίεζε ηεο παξαθκήο ζηελ θνηλσληθή ακθηζβήηεζε. Γηα κηα ηζηνξία ηεο ειιεληθήο 

ινγνηερλίαο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Πξνηάζεηο αλαζπγθξόηεζεο, ζέκαηα θαη ξεύκαηα. Πξαθηηθνύ πκπνζίνπ ζηε 

κλήκε ηνπ Αιέμαλδξνπ Αξγπξίνπ. Ρέζπκλν 20-22 Μαΐνπ 2011, επηκ. Αγγέια Καζηξηλάθε, Αιέμεο Πνιίηεο, 

Γεκήηξεο Σδηφβαο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο- Μνπζείν Μπελάθε, Ζξάθιεην 2012, ζ.79-80. 
        

24 
 Σάζνο Κφξθεο. Μαηηέο ζηε ινγνηερλία ηνπ Μεζνπνιέκνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 1991, ζ.144.  

25 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Μνίξα, ηα θνηκεηήξηα, Πξσηνκαγηά, [Απφ ην πέλζηκν λεθξνηαθείν], 

[Άιιε ήηαλ ε ψξα ε κνλαρή...], Μειαγρνιία, Νεθξνηαθείν θξελνθνκείνπ, Ζ μεληηηά, Παιηφ κνηίβν». 

Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ. Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - 

Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.134, 153, 216, 234, 236, 256, 291, 300, 

324.  
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Κάηη πνπ λα μαθληάδεη
28

 επηηέινπο, γηαηί δελ είλαη κεηξεκέλν, ζχκκεηξν θαη ηζφξξνπν.  

Έηζη ηνπο άξεζε λα θαίλνληαη ιηγάθη βιακκέλνη, ιίγν ηξεινί». Θεσξψ φηη, ε αληθαλφηεηα 

ηνπ πνηεηηθνχ εγψ λα αλαθηήζεη ηελ πεξαζκέλε πγεία ηνπ θαη επξσζηία, απμάλεη ηελ 

απφγλσζε, θαη ηα ζιηβεξά ζπκβάληα
29 

ηνπ βίνπ ζπληξίβνπλ ςπρηθά ην πνηεηηθφ 

ππνθείκελν. Απηφ γίλεηαη θαζψο ην πνηεηηθφ ππνθείκελν ληψζεη φηη, πξνδφζεθε απφ ηε 

κνίξα θαη απφ ην νλεξηθφ παηρλίδη ηεο ςπρήο. Δίλαη ν θαεκφο ελφο αλζξψπνπ, πνπ πάζρεη, 

θαη ε αλεζπρία εκθνιεχεη εληφο ηνπ. Ο κειαγρνιηθφο ξεκβαζκφο θαη ην παξάπνλν 

αηζζεηνπνηνχληαη θαζψο ην πάζνο θαη ν έξσηαο γηα ηε δσή ιείπεη. Ζ απαηζηνδνμία ηφηε 

κνηξαία ζθνξπά.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

26 
Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 

1992, ζ.88-89.  

27  
Γ.Φηέξε. Γνλ Κηρώηεο κε Πήγαζν, εθεκ.Σν Βήκα, 12/8/1952.  

28 
Γηα ην δηάζηεκα 1914-1944 αλαθέξεη ην ρξνλνιφγην ηνπ Λαπαζηψηε φηη: «ην 1914-1918 ζεκεηψλεηαη ν Α’ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο». Σν 1915 επηθξαηεί
 
ε δηαθσλία ηνπ Βεληδέινπ θαη Κσλζηαληίλνπ, ν ιεγφκελνο 

«Δζληθφο Γηραζκφο». Έρνπκε παξάιιεια ηελ παξαίηεζε Βεληδέινπ. Σν 1916 ε Κπβέξλεζε Δζληθήο Άκπλαο 

Βεληδέινπ ζηε Θεζζαινλίθε. Σν 1917 ν Κσλζηαληίλνο παξαηηείηαη απφ βαζηιέαο ησλ Διιήλσλ. 

Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη ε έλαξμε βαζηιείαο Αιεμάλδξνπ. Σν 1920: δνινθνλείηαη ν Ίσλ Γξαγνχκεο. 

Δπηπιένλ, ε πλζήθε  εβξψλ κε ηελ νπνία ε Γπηηθή Θξάθε παξαρσξείηαη ζηελ Διιάδα, Ζ πεξηνρή ηεο 

κχξλεο ζα αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Διιάδα, σο ην 1922, κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Σν 1920 ν 

Βεληδέινο εηηάηαη ζηηο εθινγέο, ελψ ν Κσλζηαληίλνο επαλέξρεηαη ζηνλ ζξφλν. Σν 1922 ν Αλδξέαο 

Καξθαβίηζαο, ν ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ Σα ιφγηα ηεο πιψξεο, πεζαίλεη ζηελ Αζήλα. Δλψ αθφκε ην 1922 

έρνπκε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Σν 1923 Ζ Αζθεηηθή, ην έξγν κε ηα πηζηεχσ ηνπ ζπγγξαθέα Νίθνπ 

Καδαληδάθε, θπθινθνξεί. Σν 1924 Ζ δσή ελ ηάθσ, ην κπζηζηφξεκα ηνπ ηξαηή Μπξηβήιε γηα ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θπθινθνξεί, κε λσπέο αθφκε ηηο κλήκεο ησλ ζθαγψλ θαη ηνπ κεγάινπ δησγκνχ. 

Σν 1928 απηνθηνλεί ν πνηεηήο Κσλζηαληίλνο Καξπσηάθεο ζηελ Πξέβεδα. Σν 1929 ην Διεύζεξν Πλεύκα, 

ζπγγξαθέαο ηνπ νπνίνηπ ήηαλ ν Γηψξγνο Θενηνθάο, απνηειεί ην καληθέζην φιεο ηεο επφκελεο ινγνηερλίαο. 

Δθδίδεηαη ην 1929 κε ην ςεπδψλπκν Γηγελήο Οξέζηεο. Γηα ην δηάζηεκα 1931-1944 αλαθέξεη ην ηζηνξηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ ρξνλνιφγην φηη: «Σν 1931 Ζ ηξνθή ην πξψην έξγν ηνπ εθέξε εθδίδεηαη. Σν 1933 πεζαίλεη ν 

κεγάινο Έιιελαο πνηεηήο Κσλζηαληίλνο Καβάθεο. Σν πξψην κπζηζηφξεκα ηνπ Μ.Καξαγάηζε πνπ θέξεη 

ηνλ ηίηιν Ο ζπληαγκαηάξρεο Ληάπθηλ απφ ηελ ηξηινγία «Δγθιηκαηηζκόο θάησ από ηνλ Φνίβν», θπθινθνξεί. 

Σν 1935 Οη Νύρηεο ηνπ Φήκηνπ ηνπ Κσζηή Παιακά, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζπλζέζεηο ηνπ πνηεηή. Σν 1935 

Σν Μπζηζηόξεκα ηνπ Γηψξγνπ εθέξε αιιάδεη ξηδηθά ηελ νπηηθή ηεο πνίεζεο ηεο επνρήο. Ζ Τςηθάκηλνο θη ν 

Αλδξέαο Δκπεηξίθνο εηζάγνπλ ηνλ ππεξξεαιηζκφ ζηα ειιεληθά γξάκκαηα. ηη 4 Απγνχζηνπ ηνπ 1936 

έρνπκε ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά. Σν 1936 κε 1939 ζεκεηψλεηαη ν Ηζπαληθφο Δκθχιηνο Πφιεκνο. Σν 1939 

έρνπκε ηελ Ηηαιηθή εηζβνιή ζηελ Αιβαλία. Σν 1940-1941 γίλεηαη ν Διιελντηαιηθφο πφιεκνο. Σν 1941 κε 

1944 έρνπκε ηελ Γεξκαληθή, Ηηαιηθή θαηνρή ζηελ Διιάδα. Σν 1943 ν Κσζηήο Παιακάο πεζαίλεη ζηελ 

Αζήλα. Ζ θεδεία ηνπ, παξνπζία ησλ Γεξκαλψλ θξνπξψλ, ζα ιάβεη δηαζηάζεηο παλειιήληνπ πέλζνπο. Ο 

Άγγεινο ηθειηαλφο ζα απαγγείιεη ην πνίεκα ηε κλήκε ηνπ Παιακά. ηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 1944 ν Λαπαζηψηεο 

απηνθηνλεί θαη θεδεχεηαη ηξεηο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 11 ηνπ κελφο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1944 

απειεπζεξψλεηαη ε Διιάδα απφ ηε Γεξκαληθή Καηνρή, θαη ηνλ Γεθέκβξην μεζπνχλ ζηελ Αζήλα ηα 

«Γεθεκβξηαλά». Ο T.S.Eliot γξάθεη ηα Σέζζεξα θνπαξηέηα θαη ν Άγγεινο Σεξδάθεο ηελ Πξηγθηπέζζα 

Ηδακπώ». Βι.ζρεηηθά. Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο. Πνηήκαηα, επηκ. Μάξηνο-Κππαξίζζεο Μψξνο, εθδ. Αληψλεο 

Μαιιηάξεο, δηεπζ. έθδ.Γεκήηξεο Μαιιηάξεο, εθδ. Μαιιηάξεο-Παηδεία Α.Δ, Θεζζαινλίθε 2017. ζ.21-22.  
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  1.2. Ζ κειαγρνιηθή ηδηνζπγθξαζία ηνπ πνηεηή Ρψκνπ Φηιχξα.  

       O πνηεηήο κέζα απφ ηα πνηήκαηά ηνπ, φπσο ζα ζθηαγξαθεζεί παξαθάησ έληνλα ν 

ςπρηζκφο ηνπ θαη ν εζσηεξηθφο ηνπ θφζκνο, απνδεηθλχεηαη πεξίηξαλα φηη είλαη θάηνρνο 

ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο, θαη ζπλαθφινπζα πξνηθηζκέλνο
30

 απφ ηε θχζε. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ ν Φηιχξαο παξαζχξεηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ, κε άκεζε 

πξνβνιή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπ δηαθφζκνπ. Έηζη, νη ηδέεο πνπ θαηαζέηεη ζην ιφγν ηνπ, 

βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηνλ πιεζσξηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ δηάθνζκν. Δίλαη 

ε ηξέια πνπ νδεγήζεθε ν πνηεηήο επηζηεκνληθά απνδίδεηαη ελ κέξεη ζηελ θαηάιιειε 

έμαξζε ηεο καχξεο
31

 ρνιήο. πγθεθξηκέλα, φπσο εθδειψλεηαη ν πνηεηήο, ζηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, θάζε θνξά, θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην ζπκφλ ηνπ, πνπ απνηειεί 

φξγαλν ηεο ζπγθίλεζεο
32

 θαη έδξα ηνπ πφλνπ. Έηζη ν πνηεηήο, φπσο πξνβάιιεηαη κέζα 

απφ ηνλ πνηεηηθφ ηνπ δηάθνζκν, βηψλεη έληνλεο ζηηγκέο, κε κεγάιε έληαζε. Άιινηε 

βξίζθεη ηε δπλακηθφηεηά ηνπ, άιινηε ηελ ράλεη.  

       Ζ κνλαμηά ηνπ δηθαηνινγείηαη επηζηεκνληθά, σο απφξξνηα ηεο κειαγρνιηθήο ηνπ 

θχζεο, φπσο θαη ε κεγάιε ηθαλφηεηα ηνπ πνηεηή ζην ρεηξηζκφ ηεο θαληαζίαο ηνπ. Με ηελ 

ίδηα ινγηθή, επηζηεκνληθά απνδεηθλχεηαη ε άκεζε ζπζρέηηζε ηεο ηξέιαο ηνπ πνηεηή, κε 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ γηα απξφβιεπηνπο ζπλεηξκνχο, θαη αιιφθνηεο ζπζρεηίζεηο
33

. Δίλαη 

αθξηβψο ε καχξε ρνιή, πνπ νξίδεη ηελ αζηαζή ζπκπεξηθνξά ηνπ κειαγρνιηθνχ Φηιχξα. 

Σν ζψκα ηνπ έηζη, αλάινγα κε ην θαηάινηπν ηεο καχξεο ρνιήο
34

 ζην ζψκα, πνπ είλαη 

άιινηε ςπρξή ή  ζεξκή, ιεηηνπξγεί αλάινγα.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

29 
Eλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Αγάπε, Θάλαηνο, Αλππαξμία, Ο Γφεο ΗΗΗ, Άξξσζην παιηθάξη, Πξσηλφ 

ηξέλν, Υσξίο ζθνπφ, Σαίξη ζαλάζηκν, Ρνδφθπιια ΗΗΗ [Υχλνπλ ηα κάηηα δάθξπα], Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα 

Η,Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα ΗΗΗ, Ρνδνθάληεια 4 [Μεο ζηελ ςπρή κνπ πφζνπο θιψζεη...], ηε Γχζε ηεο δσνχιαο, 

ην Μαιαθάζε». Βι. ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.52, 74,85, 98, 121, 

146-147, 190, 212 ,298, 314, 317, 324, 356.  

30 
O Jackie Pigeaud αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ: « Ζ πνηεηηθή ηέρλε είλαη θηήκα ηνπ πξνηθηζκέλνπ απφ ηε θχζε 

(ηνπ επθπνχο) ή ηνπ ηξεινχ (ηνπ καληθνχ) γηαηί νη πξψηνη είλαη εχπιαζηνη, νη δεχηεξνη εθζηαηηθνί [...] Σν 

30φ Πξφβιεκα κπνξνχκε λα πνχκε φηη θαηαξγεί ηε δηάδεπμε αλάκεζα ζηνλ επθπὴ θαη ηνλ ηξειφ [...] ν 

πξνηθηζκέλνο θαη ν ηξειφο αλήθνπλ ζηελ ίδηα θπζηθή θαηεγνξία: ηνλ κειαγρνιηθφ». Βι.ζρεηηθά. 

Aξηζηνηέιεο. Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. Jackie Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. 

Άγξα, ζεηξά Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.46, 57. 

31 
 .π., ζ.59, 61.  

32  
π., ζ.30, 50, 51.  
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  Ο πνηεηήο έηζη παξνπζηάδεηαη σο έμνρνο, έρεη εμαηξεηηθέο επηδφζεηο, θαζψο δηάζεηεη ην 

θαηάινηπν (πεξίηησκα) ηεο καχξεο ρνιήο, ζε ππεξβνιηθή πνζφηεηα. Αθιφλεηε ππφζεζε, 

θαη αδηάςεπζηε αιήζεηα απνηεινχλ ηα έμνρα πνηήκαηά ηνπ, απνηέιεζκα ελφο 

δεκηνπξγηθνχ πλεχκαηνο, πνπ δελ επαλαπαχεηαη, θαη δεκηνπξγεί, κε φπιν ηε δπλακηθή ηνπ 

θαληαζία. Οη ζηηγκέο πξνζσπηθήο επδνθίκεζεο ηνπ πνηεηή, θαη ζπλαθφινπζα ε πγεία ηνπ, 

νθείιεηαη ζην θαιφ κείγκα ησλ ρπκψλ ζην ζψκα ηνπ. πγθεθξηκέλα ηνπ αίκαηνο, ηνπ 

θιέγκαηνο, ηεο θίηξηλεο θαη ηεο καχξεο
35

 ρνιήο. Ζ πεξίζηαζε, δειαδή ν θαηξφο πνπ ν 

πνηεηήο ζπλζέηεη, επεξεάδεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν, εθθξάδνληαο κε ηξφπν 

αλάινγν ηηο ςπρηθέο
36

 ηνπ δηαζέζεηο, θαη δηνρεηεχνληάο ηεο ζην ζηίρν. Οη ηέζζεξηο επνρέο 

ηνπ ρξφλνπ, Υεηκψλαο - Άλνημε -Καινθαίξη - Φζηλφπσξν, εθθξάδνπλ βαζχηεξεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πνηεηή. Ζδνληθέο ζηηγκέο μππλνχλ, θαη ζβήλνπλ, ν 

πφλνο θαη ε νδχλε ραξάζζεηαη κέζα ηνπ, αλάινγα κε ηελ επνρή. Σν ζχκπησκα ηεο 

έθζηαζεο, πνπ εκθαλίδεη ν πνηεηήο, νξίδεηαη σο κηα έμνδνο απφ ηνλ εαπηφ, ην 

απνθνξχθσκα ηεο παξαθξνζχλεο, θαη ε νλνκαζία ηεο ηξέιαο. ηελ αληίπεξα φρζε, ε 

καλία ηνπ νξίδεηαη σο έθζηαζηο ηεο δηαλνίαο
37

. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

33 
O Jackie Pigeaud αλαθέξεη ζρεηηθά φηη: «Ζ δηέγεξζε ηεο ηξέιαο πξνδηαζέηεη ζηνλ ππέξηαην βαζκφ ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ πλεχκαηνο γηα απξφβιεπηνπο ζπλεηξκνχο θαη αιιφθνηεο ζπζρεηίζεηο πνπ θηλνχλ ηελ 

πξνζνρή θαη μππλνχλ έληνλα πάζε». .π., ζ.66.     

34 
O Jackie Pigeaud αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Μπνξεί λα ππάξρνπλ θξίζεηο παξνδηθήο κειαγρνιίαο φπσο 

είλαη ε κέζε. [...] λα αηζζαλζεί απνζάξξπλζε ή ραξά ρσξίο πξνθαλή ιφγν».  .π., ζ.18-38, 33. 

35
 .π., ζ.29-38, 33. 

36 
Ο ηέξγηνο Μήηαο αλαθέξεη γηα ηνλ Φηιχξα φηη: «Μάιινλ πιεζηάδεη ηνπο θαληαηδίζηεο ησλ αξρψλ ηνπ 

αηψλα, κε ην αίηεκά ηνπο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ λνπ θαη ηεο θαξδηάο πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη λέεο 

φςεηο ζηνλ θφζκν -ηνπο γλψξηδε δε απφ λσξίο. [...] Γξάθεη ζνλέηα ζε πιήξε αξκνλία θη έρεη ζηνηρεία απφ ηνλ 

αηζζεηηζκφ ηνπ Wilde θη απφ ηνλ ιπξηζκφ ησλ Γάιισλ ζπκβνιηζηψλ. [...] Δηεξνθαηεπζπλφκελνο ν πνηεηήο 

ζε κηαλ επνρή αλαθαηαηάμεσλ θαη δχζθνισλ θνηλσληθψλ δηακνξθψζεσλ, κέλεη κ’ έλα ιφγν θηηαγκέλνλ απ' 

άιινπο, ιφγνο ιαμεπηφο κε ζκίιε». Βι.ζρεηηθά. ηέξγηνο Μήηαο. Ζ πξσζύζηεξε ζεκαζία ηνπ Ρώκνπ 

Φηιύξα, πεξ. The Books Journal, ηρ. 60, 14/01/2016.   

37 
Aξηζηνηέιεο. Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. Jackie Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. 

Άγξα, ζεηξά Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.38-40.        
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1.3. Ζ ινγνηερληθή γεληά ηνπ 1920. 

       Δίλαη θνηλφο ηφπνο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, φπσο αλαθέξεη ν Δπξηπίδεο 

Γαξαληνχδεο, φηη «νη ειηθηαθά λεφηεξνη
38

 ηνπ ηθειηαλνχ, ηνπ Βάξλαιε θαη ηνπ 

Καδαληδάθε πνηεηέο, φζνη γελλήζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19νπ αηψλα, ή θαη ιίγν 

πξηλ, θαη εκθαλίζηεθαλ ζηα γξάκκαηα ηε δεθαεηία ηνπ 1910, νλνκάζηεθαλ
39

 «Γεληά ηνπ 

1920». Τπνζηεξίδσ αθξηβψο, σο εξεπλεηήο φηη είλαη ε αθξαία επαηζζεζία ηνπ Φηιχξα, 

ζην πιαίζην ηεο γεληάο ηνπ ’20, πνπ θηάλεη ζε έλα μέζπαζκα, εθθξάδνληαο ην βαζχ 

παξάπνλν ηεο θαξδηάο. Με ηελ πξαγκάηεπζε πξνζσπηθψλ ζεκάησλ θαη ηεο ηάζεο γηα 

ελδνζθφπεζε, θαηνξζψλεη λα αγγίμεη ηελ ςπρή ηνπ θάζε αλαγλψζηε. Ζ βησκαηηθή 

θαηάζηαζε ζπληαξάζζεη ηνλ αλαγλψζηε, θαζψο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζην ιφγν ηνπ 

Φηιχξα ε ζηαδηαθή ηνπ θαηάξξεπζε θαη απνγνήηεπζε. Σν βαζχ αίζζεκα ηνπ πφζνπ θαη 

ηνπ αλαπφδξαζηνπ ηέινπο, κε ηελ κνηξαία ηξνπή θαη ζπληξηβή
40

 ηνπ ήξσα, καο αγγίδεη.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
38 

O Δπξηπίδεο Γαξαληνχδεο αλαθέξεη φηη: «Ο Κ.Θ.Γεκαξάο ζηελ Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο 

(1948-1949) πξνζδηφξηζε νιφθιεξε ηε ινγνηερληθή, ηδίσο ηελ πνηεηηθή, παξαγσγή ηεο πεξηφδνπ 1890-1922 

κε ηελ εκθαηηθή θξάζε «ζηε βαξηά ζθηά ηνπ Παιακά. [...] Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλαγλσξίζηεθαλ ν 

ρακειφθσλνο ιπξηζκφο, ε ρξήζε ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο θαη ε επηινγή ηαπεηλψλ ζεκάησλ, ε πίθξα γηα 

ηελ απψιεηα ησλ ηδαληθψλ θαη ε απνγνήηεπζε απφ ηελ αδηάθνξε θαη κίδεξε δσή ηεο πφιεο, ε αίζζεζε ηεο 

απνμέλσζεο απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ε λνζηαιγία ησλ πεξαζκέλσλ θαη ε δηάζεζε θπγήο ζηε θχζε, 

ζην πξαγκαηηθφ ή νλεηξηθφ ηαμίδη». Βι.ζρεηηθά. Δπξηπίδεο Γαξαληνχδεο -Γψξα Μέληε. Καη κε ηνλ ήρνλ ησλ 

γηα κηα ζηηγκή επηζηξέθνπλ... Ζ ειιεληθή πνίεζε ηνλ 20ό αηώλα. Δπίηνκε Αλζνινγία, εθδ.Gutenberg, Aζήλα 

2016, ζ.33-34, 40-41.  

 
39 

Μαο ελεκεξψλεη ν Λίλνο Πνιίηεο φηη: «Παξ’ φιν ηνλ εξσηηζκφ (ηνπ Ρψκνπ Φηιχξα) αθφκα θαη ηνλ 

ηδαληζκφ ηνπ πνηεηή, ππάξρεη κηα γεχζε πίθξαο θαη απνγνήηεπζεο, κηα ζιίςε γηα ηα ρακέλα ηδαληθά, έλαο 

ππνθεηκεληζκφο πνπ εθθξάδεηαη κε ζνπξληίλα θαη κε έλα ιεμηιφγην θαζεκεξηλφ· κηα πνίεζε ησλ ζαινληψλ, 

έμσ απφ ηελ θαζηεξσκέλε πνηεηηθή γιψζζα. Ζ αληηεξσηθή απηή δηάζεζε θηάλεη θαη σο ηελ εηξσλεία θαη ηνλ 

απηνζαξθαζκφ· [...] Ζ γεληά ηνπ 1920 «θαιιηέξγεζε ζε πνιινχο ηφλνπο ην αίζζεκα απηφ ηνπ 

αληθαλνπνίεηνπ θαη ηεο παξαθκήο· νη πνηεηέο-«décadents» ή «intimistes»- είλαη πνιινί, ζρεκαηίδνπλ 

κπνέκηθεο θηινινγηθέο ζπληξνθηέο ζε θαθελεία θαη δεκνζηεχνπλ ηνπο ζηίρνπο ησλ ζε ιηγφδσα ινγνηερληθά 

πεξηνδηθά». Βι.ζρεηηθά. Λίλνο Πνιίηεο. Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδ. Μ.Η.Δ.Σ., 21ε 

αλαηχπσζε, Αζήλα 2014, ζ.246-347, 249-250. 

40 
Eλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Υηλφπσξν, Δγθαηάιεηςε, Αλάπαπζε, Ακαδφλα, Σν ηέξκα, 

Πξσηνρξνληάηηθν, Σα γεξαηεηά ηνπ Γνλ Ενπάλ, ηάρηε ληφηεο». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. 

Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ. Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University  
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Θεσξψ φηη, ην κνηξαίν παηρλίδη ηεο κνίξαο θαη ηεο δσήο, έρεη ζεκαδέςεη ηνλ Ρψκν 

Φηιχξα, ν νπνίνο είλαη πιένλ πξφζσπν αληάμην δξάκαηνο. Έρεη επίγλσζε ν πνηεηήο
41

 ησλ 

ζπκθνξψλ πνπ ηνπ επηθχιαμε ε κνίξα, ελψ ηα νδπλεξά βηψκαηα ππεξέβεζαλ ηνπο θφβνπο 

ηνπ. Γελ έρεη απνκείλεη θάπνην ζεηηθφ γεγνλφο λα ηνλ αλαδσνγνλήζεη, φπσο ζα δηαθαλεί 

ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα ζπληεξεζεί ςπρνζσκαηηθά θαη λα ππνθέξεη
42

 

ηελ άδηθε ηξνρηά ηεο κνίξαο. Αλαληίξξεηα, ε δπζηπρία
43

 θαη νη αηπρίεο ηνπ βίνπ 

βαξαίλνπλ, ηφζν ηελ ζθέςε, έηζη ψζηε, αθφκα θαη έλα κηθξφ δηάιεηκκα ή κηα παχζε 

ζχληνκε απφ ηα δεηλά, λα θαληάδνπλ εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Studio Press, 2013, ζ.344, 348, 380, 383, 384, 388, 389-391, 393. 

41 
Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ. Γεληά ηνπ 1920. Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδ.Παηάθε, Αζήλα 2007, 

ζ.367-368.  

42 
Aλαθέξεη ν Roderick Beaton φηη: «Γη’ φινπο απηνχο, ε δσή πνπ ηνπο έιαρε λα δήζνπλ είρε απνγπκλσζεί 

απφ ηδαληθά, θαη ν ξφινο ηνπ πνηεηή ήηαλ λα ζξελήζεη απηή ηελ απψιεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, είηε 

επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ηέηνησλ ηδαληθψλ ζε κηα άπηαζηε ππεξβαηηθή ζθαίξα, ή θαηεγνξνχλ 

πεξηθξνλεηηθά ηελ θνηλσλία, πνπ ηα θαηέιπζε, κε ηελ θαηαζηξνθηθή πεδφηεηά ηεο».  Βι.ζρεηηθά. Roderick 

Beaton. Δηζαγσγή ζηε λεόηεξε ειιεληθή ινγνηερλία, κηθ.Δπαγγειία Ενπξγνχ, εθδ.Νεθέιε, Γεθέκβξηνο 1996, 

ζ.169-170.  

43 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Αγάπε, Θάλαηνο, Αλππαξμία, Ο Γφεο ΗΗΗ, Άξξσζην παιηθάξη, Πξσηλφ 

ηξέλν, Υσξίο ζθνπφ, Σαίξη ζαλάζηκν, Ρνδφθπιια ΗΗΗ [Υχλνπλ ηα κάηηα δάθξπα], Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα 

Η,Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα ΗΗΗ, Ρνδνθάληεια 4 [Μεο ζηελ ςπρή κνπ πφζνπο θιψζεη...], ηε Γχζε ηεο δσνχιαο, 

ην Μαιαθάζε». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.52, 74, 85, 98, 121, 

146-147, 190, 212, 298, 314, 317, 324, 356.  
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   1.4. Λνγνηερληθά θηλήκαηα θαη θαηεπζχλζεηο. 

       Ο λενξνκαληηζκφο  θαη ν λενζπκβνιηζκφο
44

 είλαη ηάζεηο ζηε λενειιεληθή 

ινγνηερλία, φπσο επηζεκαίλεη ν Μηράιεο Μεξαθιήο, «θπξίσο ζηελ πνίεζε, πνπ 

εθδειψζεθαλ ζηνλ Μεζνπφιεκν, κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ επηζπκία θπγήο, ηε ξήμε 

κε ηελ παιακηθή παξάδνζε θαη ηε κνξθηθή αλαλέσζε ηνπ ζηίρνπ. Δθθξαζηέο ηνπ 

θιίκαηνο απηνχ είλαη νη, Κψζηαο Καξπσηάθεο, Κψζηαο Οπξάλεο, Ναπνιέσλ 

Λαπαζηψηεο, Κιέσλ Παξάζρνο, Νίθνο Υάγεξ-Μπνπθίδεο, Σέιινο Άγξαο, Ρψκνο 

Φηιχξαο, Φψηνο Γηνθχιιεο, Λ.Αιεμίνπ, Ησζήθ Ραθηφπνπινο, Κσζηήο Βεικχξαο, 

Μήηζνο Παπαληθνιάνπ, Γ. ηαπξφπνπινο θ.ά». Πλεχκα αλήζπρν, ν Ρψκνο Φηιχξαο 

ζεσξψ φηη αληηιακβάλεηαη κε ηηο αηζζήζεηο έλα βαξχ θαη κνηξαίν αίζζεκα κηαο αλνηρηήο 

πιεγήο θαη ππνθέξεη εζσηεξηθά. Πξνβιεκαηηζκνί ηπιίγνπλ ηε ζθέςε ηνπ, απνηππψλνληαο 

ην παξάδνμν αίζζεκα ηνπ ηξφκνπ, πνπ ηνλ θπθιψλεη, ζην ζηίρν. Υάλεηαη ζε ζθνηεηλά 

κνλνπάηηα ηνπ λνπ, θαη θξηηηθά ζηνράδεηαη. Ζ βνιεκέλε, εμαίζηα θαη ζπλάκα 

επηπρηζκέλε
45

 δσή, φπσο πξνβαιιφηαλ ζηνλ πνηεηηθφ δηάθνζκν, απξφζκελα ράλεηαη. 

Δπηπιένλ, φηαλ θαηαπηάλεηαη κε θξίζηκα ζέκαηα πάλσ ζηελ χπαξμε,  ράλεηαη ε 

παξζεληθφηεηα ζηελ έθθξαζε θαη παξάινγεο ζθέςεηο έξρνληαη λα θαηαθιχζνπλ ην λνπ 

θαη ζπλάκα λα θέξνπλ κία αλαζηάησζε ζην ιφγν. Δίλαη αθξηβψο, ε απαηζηφδνμε ζεψξεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ λενξνκαληηζκνχ, ησλ Γάιισλ
46

 ζπκβνιηζηψλ, 

ησλ θαηαξακέλσλ
47

 πνηεηψλ, αιιά θαη ησλ αηζζεηηζηψλ.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

44 
Μηράιεο Μ.Μεξαθιήο. Νενξνκαληηζκόο θαη λενζπκβνιηζκόο. Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, 

εθδ.Παηάθε, Αζήλα 2007, ζ.1566.  

45 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Πξψηκνη ρακνί, ην λέν ρξφλν, Δμηιαζκφο, ην λέν ρξφλν, Οη Μπνέκ, 

Καηξνί..., Αλαλέσζε, Πξσηνβξφρη, Μφλν ηελ ίδηα κνπ αγιάηζα ςπρή, [Σψξα ζηκψλσ ζηνπ ηάθνπ ηνλ 

νπδφ]». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ. Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ 

- Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.17, 19, 24, 49-50, 51, 69, 86, 104, 129, 

130. 

46  
πσο αλαθέξεη ν Σάζνο Κφξθεο: «Ζ επίδξαζε ηνπ Γάιινπ πνηεηή Jules Laforgue ζηε λενειιεληθή 

πνίεζε είλαη φηη αξρηθά ην πεδνινγηθφ ζηνηρείν, είλαη κάιινλ ν βαζηθφο θακβάο πνπ πάλσ ηνπ, κ’ ελάξγεηα 

θαη πξσηνηππία, πθάλζεθαλ κε έληνλα, ζπλήζσο ρξψκαηα - καθξηά απφ ηηο ζξελσδίεο ησλ ζπκβνιηζηψλ - ηα 

ζρέδηα ηεο ζαλάζηκεο κειαγρνιίαο θαη ηεο πηθξφρνιεο εηξσλείαο ηνπ. Ζ αλία, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ 

πεζηκηζκφ αιιά θαη απφ αιαδνλεία, θπξηαξρεί ζ’ απηά ηα πνηήκαηα. πνπ ε αίζζεζε ηεο αλζξψπηλεο 

καηαηφηεηαο ελαιιάζζεηαη κε ηελ πηθξή ραξηηνινγία ή ην εθθξαζηηθφ παηρλίδη θαη ε κεηαθπζηθή αγσλία κε 

ηνλ θιαπζίγεισ. Με ζηίρνπο αληζνζθειείο ή θαη ειεχζεξνπο, ερεηηθέο δπζαξκνλίεο θαη απξφνπηεο ξίκεο πνπ 

εθθξάδνπλ θαη κνξθηθά ην ζπαζκσδηθφ θαη ην παξάινγν ηεο δσήο».  Βι.ζρεηηθά. Σάζνο Κφξθεο. Μαηηέο  
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  Ζ αηάξαρε ςπρή ηνπ Φηιχξα λνκίδσ φηη βηψλεη κηα ηαξαρή, πνπ έξρεηαη λα ζπληαξάμεη
48

 

ηελ κπζηηθή γαιήλε, θαη ηελ άξξεηε νκνξθηά ηνπ ζηίρνπ. ηελ αξρηθή εζπρία ηεο ςπρήο, 

πξνβάιιεηαη κε έληαζε ζην ζηίρν ε αλεζπρία, πνπ ηνλ θπξηεχεη. Ο ζηίρνο πιεκκπξίδεη απφ 

ην ζπλαίζζεκα ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Άιινηε εθθξάδεηαη ε δίςα ηνπ λα δήζεη 

ζηηγκέο θαη άιινηε ζεκαδεχεηαη ν ζηίρνο απφ έλαλ βαζχ πφλν, πνπ ηξαληάδεη ηνλ 

αλαγλψζηε, θαη έξρεηαη λα ηνλ βπζίζεη ζηελ ζθέςε. ιεο απηέο είλαη γεληθέο θξίζεηο, πνπ 

ζα απνηππσζνχλ ζην θχξην κέξνο κε αθξίβεηα θαη παξαπνκπέο ζηα πνηήκαηα. Πξνεγείηαη 

πάληα έλαο απνινγηζκφο κνπ σο εξεπλεηή. Με θξηηήξην ηελ ηήξεζε
49

 ή κε ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεηξηθψλ θαλφλσλ νη Μεηαζπκβνιηζηέο, φπσο επηζεκαίλεη ε Φηινθχπξνπ, 

«κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο «παξαδνζηαθνχο» θαη ηνπο 

«αλαλεσηέο». ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζεη ηνλ Φηιχξα, ηνλ Λαπαζηψηε θαη ηελ 

Πνιπδνχξε, ελψ ν Οπξάλεο, ν Άγξαο, ν Καξπσηάθεο θαη ν θαξίκπαο
50

 ζηε δεχηεξε. Ο 

Φηιχξαο έρσ ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη έλαο ρισκφο δηαβάηεο ζε έλα καγηθφ θήπν. Σηο 

ζηηγκέο αθξηβψο πνπ ιπγίδεη, αλαληίξξεηα ζεκαδεχεηαη απφ ηελ δηάςεπζε
51

 ησλ ειπίδσλ, 

θαζψο δηαβαίλεη ηνπο απαηεινχο δξφκνπο θαη νξίδνληεο ηεο ρίκαηξαο.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ζηε ινγνηερλία ηνπ Μεζνπνιέκνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 1991, ζ.117. 

47 
Ο Ν.Π.Καξαβίαο ζην Σν δξάκα κηαο γεληάο, ην 1933 παξαηεξεί φηη: «Παξά ηηο λίθεο ζηνπο Βαιθαληθνχο 

πνιέκνπο, ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηελ Δπξψπε γεληθά (πνιιέο αλζξψπηλεο απψιεηεο ζηνπο 

Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, πξνεηνηκαζία ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ) δηθαίσλε ηελ απαηζηφδνμε πνίεζε θαη 

πξηλ ην 1914. Ζ αηκφζθαηξα ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο απνζάξξπλζεο ηεο επνρήο πεξηγξάθεηαη πνιιά 

ρξφληα κεηά (ην 1933) απφ ηνλ Π.Ν.Καξαβία, ν νπνίνο αλαθέξεηαη εηξσληθά ζηελ «εηδπιιηαθή εθζηξαηεία 

ηνπ 1912»: «Πνπ ήηαλ ινηπφλ ν Ζξσηζκφο, ε Παηξίδα θαη νη Θενί κε ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο; [...] Μηα 

θελάθε, ε εζληθή παηξίδα θαη κηα απηαπάηε, ε δεκνθξαηηθή ειεπζεξία». [...] πσο αλαθέξεη ε Έιιε 

Φηινθχπξνπ: «Ζ πνίεζε ηνπ Παιακά, ηνπ Καβάθε, ηνπ ηθειηαλνχ, ηνπ Γξππάξε, ηνπ Πνξθχξα θαη ηνπ 

Υαηδφπνπινπ, θαζψο θαη ν Γαιιηθφο πκβνιηζκφο θαζνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ηε δεκηνπξγία ηεο 

κεηαζπκβνιηζηηθήο πνηεηηθήο». Βι.ζρεηηθά. Έιιε Φηινθχπξνπ. Ζ γεληά ηνπ Καξπσηάθε, θεύγνληαο ηε 

κάζηηγα ηνπ ιόγνπ, εθδ.Νεθέιε, Αζήλα 2009, ζ.216-217.   

48 
Eλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Αγάπε, Θάλαηνο, Αλππαξμία, Ο Γφεο ΗΗΗ, Άξξσζην παιηθάξη, Πξσηλφ 

ηξέλν, Υσξίο ζθνπφ, Σαίξη ζαλάζηκν, Ρνδφθπιια ΗΗΗ [Υχλνπλ ηα κάηηα δάθξπα]». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο 

Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α’, θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, 

Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.52, 74, 85, 98, 121, 146-147, 190, 212, 298. 
 

49  
Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαζπκβνιηζηηθήο πνίεζεο είλαη ε ηερληθή ηεο πξνβνιήο ησλ 

λνεκαηηθψλ ζρέζεσλ ησλ ιέμεσλ, κέζσ ηεο αθνπζηηθήο δνκήο ηνπ πνηήκαηνο· [...] oη δηαηαξαρέο ηνπ κέηξνπ 

απερνχλ ζπρλά ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ πνηεηψλ. [...] πλζέηνπλ ηελ πνίεζή ηνπο δηεξεπλψληαο ηα 

αδηέμνδά ηεο. [...] ν φξνο Μεηαζπκβνιηζκφο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε παξφκνην ηξφπν αλαθνξηθά κε ηε 

γαιιηθή πνίεζε ησλ εηψλ 1900-1920 [...] ην 1928, ν Άγξαο ηνπνζεηεί ηελ πνίεζε ηνπ Καξπσηάθε ζε κηα 

γξακκή πνπ μεθηλά απφ ηνλ Baudelaire θαη πεξλά απφ ηνλ Verlaine θαη ηνλ Laforgue [...] παξνπζηάδνπλ 

θνηλά πνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο φκσο λα ηνπο ελψλεη θάπνηνο αξρεγφο ζρνιήο ή καληθέζην. [...] 

Νηθεκέλνη ηεο  δσήο, φπσο δειψλαλ νη ίδηνη, παξακεξίζηεθαλ θαη ζηελ πνίεζε απφ ηε δπλακηθή γεληά ηνπ 
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’30 θαη παξαγθσλίδνληαη εμαθνινπζεηηθά, [...] θαηαρσξίδνληαη ζπλνπηηθά σο «κηα γεληά πνπ έρεη ζπλείδεζε  

 

 

ηεο αλεπάξθεηάο ηεο κπξνζηά ζηα κεγάια ηεο δσήο», «πνηεηέο ηεο παξαίηεζεο». Bι.ζρεηηθά. Έιιε 

Φηινθχπξνπ. Ζ γεληά ηνπ Καξπσηάθε, θεύγνληαο ηε κάζηηγα ηνπ ιόγνπ, εθδ.Νεθέιε, Αζήλα 2009, ζ.180, 

193-194, 20, 16-18, 13-14. 

50 
Ζ Φηινθχπξνπ ζην Μεηαζπκβνιηζκφ αλαθέξεη σο θεληξηθφ ην δήηεκα απηφ: «ηεο αηψξεζεο ηνπ πνηεηηθνχ 

ιφγνπ αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ θαη ζην θαληαζηαθφ, ζην θαηνξζσκέλν θαη ζην αθαηφξζσην, ζηηο ιέμεηο θαη 

ζηε κνπζηθή [...] ε πξνυπφζεζε ηνπ ιφγνπ -ε πνηεηηθή ηδηφηεηα- θαζνξίδεη απνθαζηζηηθά ηελ νληφηεηα ησλ 

πνηεηψλ, απαγνξεχνληάο ηνπο ηελ πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη θαηαδηθάδνληάο ηνπο ζε κηα 

ππαξμηαθή αηψξεζε αλάκεζα ζηε γε θαη ζην φλεηξν. [...] ε άβνιε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνπο 

πεξηβάιιεη. [...] Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη νη πνηεηέο Μήηζνο Παπαληθνιάνπ, Καίζαξ Δκκαλνπήι, 

Σεχθξνο Αλζίαο, Μίλσο Εψηνο, Οξέζηεο Λάζθνο, Νίθνο Υάγηεξ-Μπνπθίδεο, Αλζνχια ηαζνπνχινπ. 

Δπηπιένλ, δχν πνηεηέο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη θξηηηθνί ν Κιέσλ Παξάζρνο θαη Η.Μ.Παλαγησηφπνπινο». 

Βι.ζρεηηθά. .π., ζ.23, 118, 15-16.       

51 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Μειαγρνιία, Νεθξνηαθείν θξελνθνκείνπ, Ζ μεληηηά, Παιηφ κνηίβν, 

Υηλφπσξν, Δγθαηάιεηςε, Αλάπαπζε, Ακαδφλα, Σν ηέξκα, Πξσηνρξνληάηηθν, Σα γεξαηεηά ηνπ Γνλ Ενπάλ, 

ηάρηε ληφηεο». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα.Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ. Β', θηινι. επηκ.: Υ.Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.256, 291, 300, 324, 344, 

348, 380, 383, 384, 388, 389-391, 393.  
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   1.5. Παξαθκή θαη θαηαξακέλνη πνηεηέο.  

         Γηα ηνλ φξν παξαθκή, επηζεκαίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ν Αληψλεο Γεζπνηίδεο θαη 

Μηράιεο Μ. Μεξαθιήο
52

 φηη πξφθεηηαη γηα «ινγνηερληθφ ξεχκα «décadence», πνπ 

εκθαλίζηεθε ζηε Γαιιία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα θαη απνηειεί πξψηκν 

ζηάδην ηνπ ζπκβνιηζκνχ. Οη παξαθκηαθνί αλαλεψλνπλ ην «mal de siècle», ησλ 

ξνκαληηθψλ θαη ππφ ηελ επηξξνή ηεο θηινζνθίαο ηνπ Arthur Schopenhauer, ηνπ Charles 

Baudelaire θαη ηνπ θιίκαηνο πνπ δεκηνχξγεζε ε ήηηα ηεο Γαιιίαο ζηνλ γαιινπξσζηθφ 

πφιεκν ηνπ 1870, πξνβάιινπλ ηνλ αθξαίν ππνθεηκεληζκφ, ηελ εθιέπηπλζε ζηε ηέρλε, ηελ 

αληίζεζε θχζεο - ηέρλεο, ηελ επθνξία ησλ λαξθσηηθψλ, ηηο ζεμνπαιηθέο αθξφηεηεο. ηε 

δηεθζαξκέλε θνηλσλία αληηπαξαζέηνπλ έλαλ εληειψο θαληαζηηθφ θφζκν θαη ε πνίεζή 

ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ απαηζηνδνμία, κπζηηθηζκφ, εμσηηζκφ, επηζπκία θπγήο». O Ρψκνο 

Φηιχξαο, πνπ εληάζζεηαη ζηα ειιεληθά δεδνκέλα ζηνπο παξαθκίεο, ζεσξψ φηη ζπλερψο 

πξνβαίλεη ζε ζιηβεξέο δηαπηζηψζεηο. Κξαηά κέζα ε θσλή ηνπ έλα βνγθεηφ, πνπ κνηξαία 

εμσηεξηθεχεηαη, αλαδεηθλχνληαο βαζχηεξεο
53

 πηπρέο ηνπ. Σν ζθιεξφ κέηξεκα ησλ 

δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ζα δνχκε, γθξεκίδεη θάζε καγηθφ θαη επηβιεηηθφ ηνπίν, 

κε ηε ξαγηζκέλε θαξδηά ηνπ λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν. Οη ξσγκέο ηνπ πξνβάιινληαη. Οη 

πξνζπάζεηεο γηα απαιιαγή απφ ηε δπζάξεζηε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πνηεηηθνχ εγψ, πνπ 

νξζψλεηαη κπξνζηά ηνπ, είλαη κάηαηεο. Ζ αλακνλή ζεκαδεχεη, θαζψο πιεκκπξίδεηαη ε 

ζθέςε απφ αλαπάληερα εξσηήκαηα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

52 
Ο Αληψλεο Γεζπνηίδεο θαη Μηράιεο Μ.Μεξαθιήο αλαθέξνπλ φηη: «Υαξαθηεξηζηηθνί εθπξφζσπνη ηεο 

παξαθκήο ζηε γαιιφθσλε ινγνηερλία είλαη νη Charles Cros, Germain Nouveau, Tristan Corbiere, Joris -Karl 

Huysmans, Maurice Maeterlinck, Georges Rodenbach. ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ην πλεχκα ηεο παξαθκήο θαη 

ην έξγν ηνπ Walter Pater δηακνξθψλνπλ ην θίλεκα ηνπ αηζζεηηζκνχ, κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξν εθπξφζσπν 

ηνλ Oscar Wilde [..] ηε γεξκαλφθσλε ινγνηερλία, φπσο αλαθέξνπλ ελ ζπλερεία, ην πλεχκα ηεο παξαθκήο 

ραξαθηεξίδεη ην έξγν ησλ Stefan George, Rainer-Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal θαη Thomas Mann, 

ελψ ζηελ Ηηαιία εθθξάδεηαη απφ ηνλ Gabriele D’ Annunzio. [...] Ζ εζνγξαθηθή «πγεία», πνπ επηδεηνχζε ε 

γεληά ηνπ 1880, αληηθαζίζηαηαη απφ ην πλεχκα ηεο παξαθκήο· [...]  «ν πνηεηήο δεη κέζα ζηελ πνίεζε», 

δειαδή κέζα ζε έλα δηαθεθξηκέλν απφ ηε δσή ρψξν (Γεκ.Σζάθσλαο)».  Βι.ζρεηηθά. Αληψλεο Γεζπνηίδεο, 

Μηράιεο Μ. Μεξαθιήο. Παξαθκή. Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδ.Παηάθε, Αζήλα 2007, ζ.1725.  

53 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Αγάπε, Θάλαηνο, Αλππαξμία, Ο Γφεο ΗΗΗ, Άξξσζην παιηθάξη, Πξσηλφ 

ηξέλν, Υσξίο ζθνπφ, Σαίξη ζαλάζηκν, Ρνδφθπιια ΗΗΗ [Υχλνπλ ηα κάηηα δάθξπα], Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα 

Η,Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα ΗΗΗ, Ρνδνθάληεια 4 [Μεο ζηελ ςπρή κνπ πφζνπο θιψζεη...], ηε Γχζε ηεο δσνχιαο, 

ην Μαιαθάζε». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.52, 74, 85, 98, 121, 

146-147, 190, 212, 298, 314, 317, 324, 356.  
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   Ο Φηιχξαο, πνπ άιινηε δηέζρηδε κία ζπλερή πνξεία κεηαμχ νλείξσλ θαη νξακάησλ, θαη 

κηα δξνζεξή πλνή μερείιηδε απφ ηνλ πνηεηηθφ δηάθνζκν, κνηξαία εμαθαλίδεηαη. 

Αλαδεηθλχεηαη έηζη ε δπζζπκία ηνπ, πνπ ραξαθηεξίδεη ην πλεχκα ηεο παξαθκήο. Τπνθέξεη 

ζπληξηκκέλνο ζε κία θξηρηή αλακνλή, θαη δηακαξηπξείηαη ρακειφθσλα γηα ηηο νιέζξηεο 

θαη νδπλεξέο ζπλέπεηεο ηνπ ρξφλνπ. Ο πνηεηήο είλαη θαηαδηθαζκέλνο
54

 ζηε ζχκεζε, ζαλ 

απηνηηκσξνχκελνο, θαη ε πέλα ηνπ αλαδεηθλχεη φηη ην βιέκκα ηνπ έρεη ιπγίζεη.  

       Ζ ινγνηερλία ηεο décadance
55

, φπσο αλαθέξεη ε Αιεμάλδξα Ραζηδάθε, κε ηελ 

πξνηίκεζή ηεο ζε θαζεηί λνζεξφ, δεκηνπξγεί ηνλ ηχπν ηνπ κειαγρνιηθνχ δαλδή, πνπ κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κείγκα δπζζπκίαο θαη αλίαο γίλεηαη ζχκβνιν ηεο παξαθκήο, 

πξνθαιψληαο ηελ αζηηθή αηζζεηηθή». Δηδηθφηεξα γηα ηνλ Φηιχξα, πνπ εμεηάδσ, έρσ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε θπζηθή θαη παξάιιεια έληνλε αληίδξαζε
56

 ηνπ θιάκαηνο,  αθνινπζεί 

θάζε καξακέλε ςπρή, φηαλ ε ζχγρπζε θπξηεχεη ην πνηεηηθφ εγψ, ζε αληηθαηηθέο ζηηγκέο. 

Καηαθιχδεηαη απφ ζθέςεηο πεξαζκέλεο θαη καθξηλέο, ηε ζηηγκή ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνπ 

κειαγρνιηθνχ ξεκβαζκνχ. Αλνινθιήξσηεο ζθέςεηο, θαη επηζπκίεο έξρνληαη ηπξαλληθά 

ζην λνπ ηνπ, λα ιάκςνπλ γηα κηα ζηηγκή, θαη χζηεξα λα ζβήζνπλ. Σν απνηέιεζκα είλαη έλα 

βίαην μέζπαζκα ζπγθίλεζεο, αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ έληνλσλ αλακλήζεσλ ηνπ πνηεηηθνχ 

εγψ. Ζ κνηξαία πηψζε
57

 ηνπ πνηεηηθνχ εγψ, θαη ε παξαθκή
58

, πνπ βηψλεη ε ηξαγηθή κνξθή 

ηνπ, ζθηαγξαθνχληαη έληνλα, φπσο ζα θαλεί παξαθάησ, απφ ηα πνηήκαηα ηνπ ππφ εμέηαζε 

ινγνηέρλε. Πηθξέο θαη νδπλεξέο εληππψζεηο ζα πξνζηεζνχλ ζην ιφγν, φπσο ζα θαλεί, απφ 

ηνλ πνηεηή, σο απνηέιεζκα ηνπ θπιίζκαηνο ηνπ ρξφλνπ, πνπ ηνλ νδεγεί ζπρλά ζε ζξήλν 

θαη ζε ζιηβεξνχο ηφλνπο.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

54 
 ην ίδην. 

55 
Αιεμάλδξα Ραζηδάθε. Πεξί κειαγρνιίαο. ηε ζεσξία, ηε ινγνηερλία, ηελ ηέρλε, εθδ. Κίριε, Αζήλα, 2012, 

ζ.80.  

56 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Πξψηκνη ρακνί, ην λέν ρξφλν, Δμηιαζκφο, ην λέν ρξφλν, Οη Μπνέκ, 

Καηξνί..., Αλαλέσζε, Πξσηνβξφρη, Μφλν ηελ ίδηα κνπ αγιάηζα ςπρή». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. 

Πνηήκαηα.Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ. Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, 

University Studio Press, 2013, ζ.17, 19, 24, 49-50, 51, 69, 86, 104, 129. 

57 
πσο παξαζέηεη ε Φηινθχπξνπ, ηελ παξαηήξεζε ηνπ Αληξέα Καξαληψλε ζε άξζξν ηνπ ζηα Νέα 

Γξάκκαηα, ην 1935, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή ηνπ Καξπσηάθε: «ραιαξή, αλήζηθε θαη άγνλε», γεκάηε 

«θιαςηάξηθα, λεπξαζζεληθά, ςεπηνξνκαληηθά θαη ππεξαηνκηζηηθά ηδαληθά» πνπ δελ είραλ ηίπνηε θνηλφ κε 

«κηα επνρή ζαλ ηε ζεκεξηλή». Bι.ζρεηηθά. Έιιε Φηινθχπξνπ. Ζ γεληά ηνπ Καξπσηάθε, θεύγνληαο ηε κάζηηγα 

ηνπ ιόγνπ, εθδ.Νεθέιε, Αζήλα 2009, ζ.240.  
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  Έρσ ηελ γλψκε σο εξεπλεηήο φηη νη ξνκαληηθνί έξσηεο ηνπ πνηεηηθνχ εγψ ησλ 

πνηεκάησλ ηνπ Φηιχξα εμαθαλίδνληαη, φηαλ παξαηεξνχκε λα ζπληειείηαη επηθέληξσζε ζε 

βαζχηεξεο αγσλίεο ηνπ, θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ην νλεηξηθά πιαζκέλν 

πνηεηηθφ ηνπίν, κε ηε γιπθηά πλνή, κνηξαία ηζνπεδψλεηαη. Εσγξαθίδεη ηφηε ν πνηεηήο, κε 

κνπληέο απνρξψζεηο
59

 ηνλ πνηεηηθφ δηάθνζκν, θαη θάζε ζηνραζκφο ηνπ ηνλ παηδεχεη, ηνλ 

πιεγψλεη, ηνλ ηζαθίδεη ζε βάζνο ςπρηθά. Ζ παξαθκή δηνρεηεχεηαη ηφηε ζην ζηίρν, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ. ηηο ζεξκέο ζπγθηλήζεηο εμσηεξηθεχνληαη πεγαία ζπλαηζζήκαηα. Ζ 

αίζζεζε φηη έρεη απνκείλεη κηζφο δηαγξάθεηαη θαζαξά ζε πνιιά πνηήκαηα, φπσο ζα δνχκε 

ζηε ζπλέρεηα.  

       Ο φξνο θαηαξακέλνη πνηεηέο, φπσο αλαθέξνπλ ν Αιέμεο Εήξαο
60

 θαη ν Μηράιεο 

Μ.Μεξαθιήο, «πξνέξρεηαη απφ ηελ θξηηηθή κειέηε Le poètes maudits ηνπ Γάιινπ πνηεηή 

Paul Verlaine, ε νπνία εθδφζεθε ζην Παξίζη ην 1884. Αλαθεξφηαλ ζε ηξεηο, αξρηθά, 

ζχγρξνλνπο ηνπ Verlaine πνηεηέο: ηνλ Arthur Rimbaud, ηνλ Tristan Corbière θαη ηνλ 

Stephane Mallarmé. Καηαξακέλνο, γηα ηνλ κειεηεηή, είλαη ν θαιιηηέρλεο θαη ν 

ινγνηέρλεο πνπ αξλήζεθαλ λα κπνπλ ζην παηρλίδη ησλ ζπκβάζεσλ θαη πνπ, αηξεηηθνί ζηελ 

έθθξαζε αιιά θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, δηαιέγνπλ ην πεξηζψξην, ηε θπγή, ηε κνλήξε 

δσή». ηα πνηήκαηα ηνπ Φηιχξα, πνπ επέιεμα λα ζρνιηάζσ, φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ 

ζην θχξην κέξνο, ηνλίδεηαη ε ζθιεξή κνίξα, θαη αθήλεηαη ε αίζζεζε ηνπ ακεηάθιεηνπ,  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

58
 Αληψλεο Γεζπνηίδεο, Μηράιεο Μ. Μεξαθιήο. Παξαθκή. Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδ.Παηάθε, 

Αζήλα 2007, ζ.1725.  

59 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Αγάπε, Θάλαηνο, Αλππαξμία, Ο Γφεο ΗΗΗ, Άξξσζην παιηθάξη, Πξσηλφ 

ηξέλν, Υσξίο ζθνπφ». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. 

Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.52, 74, 85, 98, 121, 

146-147,190.  

60 
Αιέμεο Εήξαο, Μηράιεο Μ.Μεξαθιήο. Καηαξακέλνη πνηεηέο. Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, 

εθδ.Παηάθε, Αζήλα 2007, ζ.1058.  
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πνπ πξνθαιεί έλα ξίγνο ζηελ ςπρή. Ο ζηίρνο ζεκαδεχεηαη απφ βαζχηεξεο αγσλίεο ηνπ 

γξάθνληνο, πξνζπαζψληαο κε πείζκα λα βξεη κία δηέμνδν. 

    Σν εγρείξεκα απηφ θαληάδεη δχζθνιν θαη ην πνηεηηθφ εγψ πξνβιεκαηίδεηαη
61

 ζπλερψο 

θαη βηψλεη αληηθάζεηο. Οη κνλφηνλεο επαλαιήςεηο ζθηαγξαθνχλ ζε βάζνο έλαλ ιφγν βαξχ. 

Σα εξσηεκαηηθά ζηε ζθέςε θαλεξψλνπλ ην αίζζεκα ηεο αγσλίαο, πνπ δηαρέεηαη ζηελ 

αηκφζθαηξα ηνπ πνηεηηθνχ ηνπίνπ. Σν βήκα ηνπ ζηίρνπ ζπκβαδίδεη κε ηνπο ρηχπνπο ηεο 

θαξδηάο ηνπ. Άιινηε, βεκαηίδεη ηαπεηλά, απνηππψλνληαο ζε βάζνο πφζν ςπρξφ θαη παγεξφ 

είλαη ην ζπλαίζζεκα πνπ θπξηεχεη ην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν ζε κία δεδνκέλε ζηηγκή.  

         ηελ Διιάδα, φπσο ζπλερίδνπλ λα επηζεκαίλνπλ νη κειεηεηέο
62

 «κάιινλ 

θαηαρξεζηηθά, νλνκάζηεθαλ θαηαξακέλνη κεξηθνί απφ ηνπο λενζπκβνιηζηέο πνηεηέο ησλ 

αξρψλ ηνπ 20νχ αη. θαη ηνπ πξψηκνπ Μεζνπνιέκνπ, θαη πεξηζζφηεξν απηνί, πνπ ε δσή 

ηνπο έθεξλε έληνλα ηα ίρλε κηαο νπατιδηθήο ή κπνέκηθεο ζπκπεξηθνξάο: Ναπνιέσλ 

Λαπαζηψηεο, Γηψξγνο Μπισλνγηάλλεο, Ρψκνο Φηιχξαο, Μαξία Πνιχδνχξε θαη, θπξίσο ν 

Κψζηαο Καξπσηάθεο, ν πην ελαξκνληζκέλνο ζην πλεχκα ηνπ spleen. Αξγφηεξα 

«θαηαξακέλνη» ραξαθηεξίζηεθαλ νη αξθεηά κεηαγελέζηεξνη: Mηράιεο Καηζαξφο, Νίθνο 

Καξνχδνο, Μίιηνο αρηνχξεο, Θσκάο Γθφξπαο, ρσξίο σζηφζν ν ραξαθηεξηζκφο λα έρεη 

ηαπηφζεκα ραξαθηήξα κε εθείλνλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηνλ Μεζνπφιεκν». Γηα ηνλ 

Φηιχξα ζπγθεθξηκέλα, έρσ ηελ πεπνίζεζε σο εξεπλεηήο φηη δηνρεηεχεηαη ζην ζηίρν ε 

αίζζεζε ηεο πηθξίαο απφ έλα βίσκα πνπ ζεκαδεχεηαη απφ έθπησζε
63

 θαη θφπσζε, πνπ 

απνηππψλεηαη ζηα ρείιε ηνπ.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 

Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Πξψηκνη ρακνί, ην λέν ρξφλν, Δμηιαζκφο, ην λέν ρξφλν, Οη Μπνέκ, 

Καηξνί..., Αλαλέσζε, Πξσηνβξφρη, Μφλν ηελ ίδηα κνπ αγιάηζα ςπρή». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. 

Πνηήκαηα.Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ. Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, 

University Studio Press, 2013, ζ.17, 19, 24, 49-50, 51, 69, 86, 104, 129. 

62 
Ο Αιέμεο Εήξαο θαη ν Μηράιεο Μ.Μεξαθιήο αλαθέξνπλ επηπιένλ φηη: «Ο Μ.Vitti, κηιψληαο γηα ηνλ 

Καξπσηάθε γξάθεη φηη: «Ζ ζπκβίσζε ηδηαίηεξα κε ηνπο ‘‘θαηαξακέλνπο’’ πνηεηέο ηεο Γαιιίαο ηνλ νδεγεί λα 

δεκνζηεχεη κεηαθξάζεηο ηνπο ζηα βηβιία ηνπ, καδί κε ηα δηθά ηνπ πξσηφηππα πνηήκαηα (Baudelaire, Toulet, 

Carco)». Bι.ζρεηηθά. Αιέμεο Εήξαο, Μηράιεο Μ.Μεξαθιήο. Καηαξακέλνη πνηεηέο. Λεμηθό Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο, εθδ.Παηάθε, Αζήλα 2007, ζ.1058.  

63 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Αγάπε, Θάλαηνο, Αλππαξμία, Ο Γφεο ΗΗΗ, Άξξσζην παιηθάξη, Πξσηλφ 

ηξέλν, Υσξίο ζθνπφ». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. 

Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.52, 74, 85, 98, 121, 

146-147,190. 
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 Πηζηεχσ φηη ε θελφηεηα είλαη απνηέιεζκα κηαο αλεθπιήξσηεο εμφδνπ, απφ ηνλ 

αλαιινίσην ρξφλν. Ζ κνίξα επηθπιάζζεη εκπφδηα, θηλδχλνπο θαη νδπλεξά βηψκαηα, θαη ν 

πνηεηήο έρεη ηπξαλληθή επίγλσζε απηψλ. Μπξνζηά ζηελ εγθαηάιεηςε, ζηέθεη ε κλήκε 

ηνπ, πνπ ζπλερψο θηλείηαη ζην παξειζφλ, θαη ζην παξφλ. Ζ αζήκαληε αλαδήηεζε ζην 

ρξφλν δελ θξχβεη ζην βάζνο ηελ επηηπρία, ζην φιν εγρείξεκα ηεο αλαδξνκηθήο θίλεζεο. Ο 

λνπο ηνπ έρεη ζηεγλψζεη, απφ ηε ζχκεζε ζπκβάλησλ, πνπ σζηφζν, δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

εθπιήξσζε ησλ νλείξσλ, θαη ησλ πφζσλ ηνπ δεκηνπξγηθνχ ππνθεηκέλνπ. Παξακέλνπλ 

απξφζηηα θαη ζηνηβάδνληαη ζηε κλήκε ηνπ. ε απηή ηελ θξηθηή πεξηπέηεηα ηεο ζχκεζεο, 

θαη απηφ ην άζθνπν ηαμίδη, απνκέλεη ην θελφ, ρσξίο πξννπηηθή δηεμφδνπ απφ ην αδηέμνδν. 

Σν θελφ
64

 αθήλεη αλεμίηειν ζηίγκα κέζα ηνπ. Ζ αίζζεζε ηεο παξαθκήο θαη ε κειαγρνιία 

ηνπ πνηεηηθνχ εγψ, φπσο ζα δνχκε, είλαη κεγάιε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

64 
Ζ Θάιεηα Ηεξσλπκάθε παξαζέηεη έλα απφζπαζκα απφ ην έξγν ηεο Anna Balakian, The Symbolist 

Movement. A critical appraisal, φπνπ αλαθέξεη φηη: «κεηά ηνλ Baudelaire, ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πφζν 

βαζηά ζην βάξαζξν (ην νπνίν γίλεηαη ην ζχλνξν κεηαμχ νξαηνχ θαη ανξάηνπ, ζπλεηδεηνχ θαη αζπλεηδήηνπ, 

αλππαξμίαο θαη δσήο) κπνξεί λα θηάζεη θάπνηνο θαη λα επηζηξέςεη ψζηε λα γξάςεη γηα ηελ εκπεηξία ηνπ, 

γίλεηαη θεληξηθφο. Οη πκβνιηζηέο θαη νη Décadents, θνπξαζκέλνη απφ ηηο άιιεο εκπεηξίεο, εθιακβάλνπλ ην 

βάξαζξν, σο ηε κνλαδηθή πεγή θαηλνηνκίαο, αλ θαη νη θίλδπλνη ηεο πνξείαο είλαη πνιινί θαη έθδεινη». 

Βι.ζρεηηθά. Θάιεηα Ηεξσλπκάθε. «Ρψκνο Φηιχξαο, ήξσαο θαη ζχκα: Ο Μηιηηάδεο Μαιαθάζεο θαη νη 

ππνζήθεο ηνπ Κ.Γ.Καξπσηάθε», πεξ.Κνλδπινθόξνο, ηφκ.10, Θεζζαιννλίθε 2011, ζ.99. 
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1.6. Ο βίνο ηνπ θαιιηηερληθνχ ππνθεηκέλνπ Ρψκνπ Φηιχξα. 

      Αλαληίξξεηα, πνιχπιεπξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δσή ηνπ Ρψκνπ Φηιχξα, πνπ 

απαζρνιεί ηελ έξεπλα. Ο Ρψκνο Φηιχξαο, πνπ απνηειεί ςεπδψλπκν ηνπ Ησάλλε 

Οηθνλνκφπνπινπ, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Γηάλλεο Γάιιαο
65

, γελλήζεθε ζηηο 1 

Απγνχζηνπ 1888, ζην Κηάην Κνξηλζίαο. Ζ κεηέξα ηνπ, Αζπαζία αξεγηάλλε, θαη ε 

αδεξθή ηνπ Μαξίθα Οηθνλνκνπνχινπ. Ο παηέξαο ηνπ, Βαζίιεηνο Οηθνλνκφπνπινο, 

«θηιόινγνο θαη’ επάγγεικα, ζρνιάξρεο, ξήησξ, πνηεηήο, κύζηεο ηεο αξραίαο παηδείαο θαη 

ησλ γξακκάησλ εξαζηήο, ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζπγξαθεύο, θαζώο θαη αξραηνπξεπώλ 

δξακάησλ
66

». πλνκίιεθφο ηνπ ν Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο. Σν 1895, εθηά ρξνλψλ, ζηελ 

πξψηε Γεκνηηθνχ, παξαθνινπζψληαο έλα παηρλίδη κεγαιχηεξσλ παηδηψλ, ην «ηζηθάθη», 

δέρεηαη κηα θνθηεξή πέηξα ζηε κέζε ηνπ κεηψπνπ, κε απνηέιεζκα βξχζε ηα αίκαηα, 

έκκνλε δάιε θαη δπλαηφο πνλνθέθαινο. πσο αλαθέξεη ν ίδηνο ν πνηεηήο: «Από ηόηε 

έθαγα όρη ηελ πεηξηά ηεο κεγαινθπΐαο, αιιά ηνλ εαπηό κνπ. Ήηαλ ε πξώηε επηθαηάξαηε 

κείσζηο πνπ πάζαηλα. Μείσζηο κε αίκα πνπ κ’ άθεζε βιάβε θαη ζεκάδη ζην κέησπν, ζα 

ζθξαγίδα θαη κνπ δηαηάξαμε ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία. Απηή ήηαλ ε πξώηε πεηξηά
67

 ηεο 

δσήο κνπ, ε πεηξηά ηεο ηξέιαο». ζνλ αθνξά, ηηο αζρνιίεο ηνπ, καζαίλνπκε
68

 ζηηο
 

17/12/1931, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο «πάληνηε δε κ’ άξεζαλ ηα ηπρεξά παηγλίδηα θαη ηα 

ραξηηά, αιιά κόλν ε κειέηε, ηα πνηήκαηα, ε θηινινγία θαη νη γπλαίθεο, ε ζάιαζζα θαη ηα 

ραιίθηα
69

».  

    Σν 1896 γξάθεη γηα πξψηε θνξά έλα πνίεκα, ην Αεδόλη θαη ηελ επφκελε ρξνληά 

δεκνζηεχεη ζην πεξηνδηθφ Υαξά ηνπ ρσξηνχ Φάξη ηνπ Γήκνπ ηπκθαιίαο. Καηφπηλ φπσο 

καο πιεξνθνξεί ζε ζπλέληεπμε
70 

«εδεκνζίεπζα εηο ηελ Γηαπιαζηλ ησλ Παίδσλ
  

ππό ην 

ςεπδώλπκνλ ‘‘Κνξηλζηαθό θύκα’’ θαη ππό... βξνρήλ εγθσκίσλ ηνπ Γξ. Ξελόπνπινπ θαη 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

65 
Γηάλλεο Γάιιαο. Ρώκνο Φηιύξαο. Μηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, εθδ. Γαβξηειίδεο, ζεηξά.‘‘Δθ 

λένπ’’, Αζήλα 1999, ζ.73-76. 

66  
.π., ζ.75.  

67 
 ην ίδην.  

68 
Ρψκνπ Φηιχξα, «Ζ πεηξηά», πεξ. Μπνπθέην, 17/12/1931, ζ.1245

 

69 
Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα  



28 
 

αξγόηεξνλ εηο ην αιεζκόλεηνλ πεξηνδηθόλ ηνπ Γ. Σαγθόπνπινπ, ηνλ Ννπκά». Σν 1901 ζε 

ειηθία δεθαηξηψλ εηψλ, είλαη απφθνηηνο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ ρνιαξρείνπ ηνπ Κηάηνπ. 

Σν 1902, φπνπ έξρεηαη νηθνγελεηαθά απφ ην Κηάην ζηνλ Πεηξαηά, εγγξάθεηαη ζην Α’ 

Γπκλάζην Αξξέλσλ Πεηξαηψο. ηνλ Πεηξαηά, φπνπ έρεη κεηαθνκίζεη ε νηθνγέλεηά ηνπ, 

ζεκεηψλνληαη ηα πξψηα εξσηηθά ηνπ εηδχιιηα θαη νη πξψηεο ινγνηερληθέο γλσξηκίεο: 

Παχινο Νηξβάλαο, πχξνο Μειάο, Νίθνο Υαληδάξαο, Λάκπξνο
71

 Πνξθχξαο. Ο Νίθνο 

Καββαδίαο, φπσο επηζεκαίλεη ν Σάζνο
72

 Κφξθεο, «επεξεάζηεθε απφ ηνλ Φηιχξα κε η’ 

αζχλδεηα, ηηο εθθξαζηηθέο ηνπ ειεπζεξίεο - πξσηνπνξηαθέο γηα ηελ επνρή ηνπ - θαη ηνπο 

απηνζρεδηαζκνχο
73

». Δλψ, αθφκα καζαίλνπκε φηη ν Ρψκνο Φηιχξαο αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πνηεηψλ, πνπ εκθαλίζηεθαλ
74

 πξηλ απφ ην Μεζνπφιεκν, ελψ ην έξγν ηνπο 

θαη ε παξνπζία ηνπο εδξαηψζεθαλ αξγφηεξα.  

   Ο Λάκπξνο Πνξθχξαο ππήξμε θαη ν λνλφο ηνπ ινγνηερληθνχ ςεπδσλχκνπ ηνπ πνηεηή. 

πγθεθξηκέλα
75 

καζαίλνπκε φηη: «Ο Γηάλλεο Οηθνλνκφπνπινο είρε πξνβάιεη ζηνλ πνηεηή 

ησλ θηώλ, ηνλ πλεπκαηηθφ ζπλνδνηπφξν πνπ ηνλ αγαπνχζε θαη ηνλ ζαχκαδε, γηα 

ςεπδψλπκφ ηνπ ην φλνκα Γηάλλεο Αζθέξεο, κα εθείλνο ην απέξξηςε θαη ηνπ έδσζε γηα 

θηινινγηθφ ηνπ φλνκα ην Ρψκνο Φηιχξαο». Γηαθσηηζηηθέο είλαη νη πιεξνθνξίεο, πνπ καο 

κεηαθέξεη ν Σάζνο Κφξθεο, φηη ην 1903 δεκνζηεχεη πνηήκαηα
76

 ζην πεξηνδηθφ Ννπκάο κε 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

1992, ζ.78.
 

70 
Γηάλλεο Γάιιαο. Ρώκνο Φηιύξαο. Μηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, εθδ.Γαβξηειίδεο, ζεηξά.‘‘Δθ 

λένπ’’, Αζήλα 1999, ζ.76.  

71 
ην ίδην.  

72 
Σάζνο Κφξθεο. Μαηηέο ζηε ινγνηερλία ηνπ Μεζνπνιέκνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 1991, ζ.86. 

73 
Αλαθέξεη ν πνηεηήο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ Θ.Πξφδξνκν ζην πεξ.Νενειιεληθά Γξάκκαηα ζηηο 2/10/1937, 

ζ.12 φηη: «Γελλήζεθα ζην Κηάην ηεο Κνξηλζίαο ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ 1888. Δηο ην ρσξίνλ κνπ έκεηλα κέρξη 

ηεο ειηθίαο ησλ 13 εηψλ. Δθεί ηειείσζα ην πιήξεο δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ην ζρνιαξρείν ηεο θσκνπφιεσο, κε 

δηδαζθάινπο έλα ζείν κνπ θαη ηνλ παηέξα κνπ, εθπαηδεπηηθφλ ιεηηνπξγφλ ηεο Μ.Δθπαηδεχζεσο, 

θαηαγφκελνλ εθ ηνπ πιεζηνρψξνπ ρσξίνπ Καξπά ηνπ δήκνπ Σξηθάισλ, πηφλ ηεξέσο θαη έγγνλνλ ηεξέσο εθ 

ηεο απεξάληνπ γελεάο ησλ Οηθνλφκσλ».  Βι.ζρεηηθά. Σάζνο Κφξθεο. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ 

έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 1992, ζ.77.  

74 
Μεηαμχ άιισλ καο πιεξνθνξεί ν Σάζνο Κφξθεο φηη: «Έλα βαξχ θιίκα γχξσ, φπσο έρεη επηζεκαλζεί: έλαο 

πφιεκνο πνπ έθεπγε, ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ε αζηάζεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ. Αζηηθά θέληξα πνπ 

κεγάισλαλ κε πνιιέο ζηεξήζεηο, θαεκνχο θαη δηαςεχζεηο. Βηαζχλε γηα λα θαιπθηνχλ, φπσο ηα ράζκαηα, 

αλαθνκνίσηεο επηδξάζεηο, κηθξή αηζζεηηθή παξάδνζε ζηελ πνίεζε [...] Μεγάιεο ελαιιαγέο ζεκαδεχνπλ 

απηή ηελ επνρή: ελζνπζηαζκνί θαη θαηαθφξπθεο πηψζεηο, θαλαηηθέο πξνζειψζεηο θαη απξνζδφθεηεο θπγέο, 

κηα κεηξεκέλε, κηθξναζηηθή δσή θαη βίαηα μεζπάζκαηα». Βι.ζρεηηθά. Σάζνο Κφξθεο. Μαηηέο ζηε  
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 ην ςεπδψλπκν Ρψκνο Φηιχξαο. Σν πεξηνδηθφ παξνπζηάδεη ηνλ πνηεηή κ’ έλα 

εγθσκηαζηηθφ άξζξν γηα ηελ πνίεζή ηνπ, κε ηνλ ηίηιν Έλαο πλεξγάηεο καο, θαη κηα 

θσηνγξαθία ηνπ
77

 ζηηο 20/12/1903 ζην πεξ.Ννπκάο. Σν 1904 απνθνηηεί απφ ην Γπκλάζην 

Πεηξαηψο. Γεκηνζηεχεη πνηήκαηά ηνπ ζηα πεξηνδηθά Ννπκάο, Παλαζήλαηα, Αθξίηαο, θιπ. 

Σν δηάζηεκα 1905 κε 1910 δεκνζηνγξαθεί ζε δηάθνξεο εθεκεξίδεο. Δπηπιένλ, γξάθεη γηα 

έλα δηάζηεκα ρξνλνγξαθήκαηα
78

 ζηελ Αθξόπνιη.       

       Ο  Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο κάιηζηα δειψλεη γηα ηνλ αιεζκφλεην θίιν ηνπ, ηνλ 

Φηιχξα, φηη γη’ απηφλ πνηέ δελ ήηαλ ηξειιόο, νύηε όηαλ θιείζζεθε
79

 ζην άζπιν. Σαπηφρξνλα 

επηζεκαίλεη ηα ιίγα θαη κηθξά θσηεηλά δηαιείκκαηα ηνπ πνηεηή, πξηλ ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ 

ζην Φπρηαηξείν.
 
Δλψ επηπιένλ, αλαθέξεη φηη ηνλ Μάην ηνπ 1946, πνπ γξάθεη, ν Φηιχξαο 

ζεσξείηαη
80

 πνηεηήο γεληθά αλαγλσξηζκέλνο. Έλαο αιεζηλφο θαιιηηέρλεο, φπσο 

ραξαθηεξίδεηαη, έλαο ηεξέαο ηνπ ιπξηζκνχ, πνπ ην έξγν ηνπ έρεη ηε ζθξαγίδα ηεο 

αησληφηεηαο, θαη είλαη πάληα επίθαξν. Δλψ αθφκα ε είζνδνο ηνπ πνηεηή ζην Γξνκνθαΐηεην 

πνπ γίλεηαη ζηηο 13 Οθησβξίνπ ηνπ 1927, ηζνδπλακεί γηα άιινπο κε έλαλ πξαγκαηηθφ 

ζάλαην, θαζψο ν πνηεηήο άθελε ην θνηλσληθό ζάιν θη’ άξρηδε ην πλεπκαηηθό
81

 ραξνπάιεκα. 

Έλαο γλήζηνο ιπξηζκφο δηαπνηίδεη θαη ηα πεδά
82

 ηνπ θείκελα, θαζψο θαη κία αγλή 

έκπλεπζε.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

ινγνηερλία ηνπ Μεζνπνιέκνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 1991, ζ.61, 75-76, 233
 

75 
Γηάλλεο Γάιιαο. Ρώκνο Φηιύξαο. Μηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, εθδ.Γαβξηειίδεο, ζεηξά.‘‘Δθ 

λένπ’’, Αζήλα 1999, ζ.76.  

76 
Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 

1992, ζ.136.  

77 
Πεξ. Ννπκάο, «Έλαο πλεξγάηεο καο», 20/12/1903, ζ.4.  

78 
Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 

1992, ζ.136-137.  

79 
Αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ν Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο φηη: «Μπνξεί λα κελ ήηαλ θαζαπηφ ν «Τκλεηήο ηεο 

Γπλαίθαο» κπνξεί λα κελ έθηαλε ζην αλάζηεκα ησλ κεγάισλ ηνπ ζπρξφλσλ- ηνπ Παιακά, ηνπ Γξππάξε, ηνπ 

Μαιαθάζε, ηνπ Πνξθχξα- αιι’ αδηάθνξν [...] ε Κνξηλζία λα ηνλ ηηκά ζαλ έλ’ απφ ηα εθιεθηφηεξα ηέθλα 

ηεο». Βι.ζρεηηθά. ήθεο Γ. Κφιιηαο. Ρώκνο Φηιύξαο, κε πξφινγν ηνπ αθαδεκατθνχ θ.Γξ. Ξελφπνπινπ, 

Μάηνο 1946, Κφξηλζνο, ζ.3-5.  

80
 ην ίδην.  

81
 ήθεο Γ. Κφιιηαο. Ρώκνο Φηιύξαο, κε πξφινγν ηνπ αθαδεκατθνχ θ.Γξ. Ξελφπνπινπ, Μάηνο 1946, 

Κφξηλζνο, ζ.9-11. 
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    ηελ Αζήλα, ηνλ βιέπνπκε ζηνλ θηινινγηθφ
83

 θχθιν, θαη ζηε ζπληξνθηά ηνπ Παιακά, 

Παπαδηακάληε, Νηξβάλα θαη Πνξθχξα θαη ηνλ μερσξίδνπλ σο έλα αιεζηλό
84

 ηνπ ζηίρνπ 

κάζηνξα. Σα πνηήκαηά ηνπ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, θαηά ηνλ ήθε Κφιιηα, ζηα 

θπζηνινγηθά εζνγξαθηθά θαη εξσηηθά
85

 ιπξηθά. Γελ έδσζε ζεκαζία ζην κέηξν, ελψ νη 

ραζκσδίεο, νη ζπδεχμεηο, ην ζρήκα ηνπ πξσζχζηεξνπ θαη ηνπ αζχλδεηνπ, εληνπίδνληαη ζηα 

πνηήκαηά ηνπ, κε ζηίρνπο πνηεηηθά δηακάληηα. Δλψ επηπξφζζεηα, εληνπίδεηαη κία γιψζζα
86

 

θαη ηξφπνη απξνζδφθεηνη. Αθφκα ζθηαγξαθεί ηνπο εζνπνηνχο ηεο επνρήο ηνπ, ζην 

πεξηνδηθφ Καιιηηέρλεο (1910), φπσο επηζεκαίλεη ν Σάζνο Κφξθεο, φπνπ θαη αλαθέξεηαη 

φηη παξέδσζε ην ηξίπξαθην έξγν ηνπ, ην «Πνξηξαίην» (ιπξηθή ηξαγσδία), ζην ζίαζν
87

 ηνπ 

Βαξηεηέ. Σν 1909 παξνπζηάδεηαη ζην ζηξαηφ ζα ζπνπδαζηήο, θιεξσηφο ηεο θιάζεσο 1909 

ζην πεδηθφ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

82 
ηα θείκελα αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζπγθαηαιέγνληαη ην ζχληνκν πεδνγξάθεκά ηνπ Ο ζεαηξίλνο ηεο δσήο, 

πνπ θπθινθφξεζε ην 1916, θαζψο θαη δχν απηνβηνγξαθηθά ηνπ θείκελα. πγθεθξηκέλα ην απηνβηνγξαθηθφ 

Ζ παξάδνμε απηνβηνγξαθία ηνπ πνηεηνύ Ρώκνπ Φηιύξα, πνπ δεκνζηεχηεθε ζε ζπλέρεηεο ζηελ εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα Οηθνγέλεηα ην 1927. πγθεθξηκέλα ζηα θχιια ηεο 3, 10, 17, 24, θαη 31 Απγνχζηνπ 1927 θαη ζηηο 

7, 14, 21 επηεκβξίνπ 1927 ηεο Οηθνγέλεηαο. Σν δεχηεξν απηνβηνγξαθηθφ θείκελν Ζ δσή κνπ εηο ην 

Γξνκνθαΐηεηνλ ζηε εθεκεξίδα Ζ Καζεκεξηλή απφ ηηο 23 κέρξη ηηο 29 Ηνπλίνπ ηνπ 1929. Ο ηίηινο ηνπ 

απνβηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ ζηελ εθεκεξίδα Ζ Καζεκεξηλή ζπλνδεχεηαη κε ηνλ επίηηηιν Δίθνζη κήλαο κέζα εηο 

ηνπο ηξεινύο, θαζψο θαη κε ηνλ ππφηηηιν ειίδεο από ην Ζκεξνιόγηνλ ηνπ Ρώκνπ Φηιύξα. Παξνπζηάδνπλ, 

παξά ηηο επηκέξνπο εηδνινγηθέο δηαθνξέο, κία ζπλνρή, φπσο έρεη επηζεκαλζεί, θαζψο επίζεο θπκαίλνληαη 

κεηαμχ κπζνπιαζίαο θαη απηνβηνγξαθίαο. Δκπεξηέρνπλ νκφινγα ζηνηρεία θαη θαλεξψλνπλ κία εζσηεξηθή 

νξγαληθή ζπλνρή θαη ελφηεηα. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ θαη άιια 

απηνβηνγξαθηθά, θηι.επηκ. πξφινγ. εηζαγ.: Γηάλλεο Παπαθψζηαο, εθδ.Καζηαληψηε, Αζήλα 2007, ζ.10-11. 

83 
ην απηνβηνγξαθηθφ πεδφ ηνπ θείκελν Ζ θιίζηο κνπ ζηελ πνίεζε, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε άξζξν ηνπ 

Γ.Γεκάθνπ κε ηίηιν Πσο δεη ν Ρώκνο Φηιύξαο ζην Γξνκνθαΐηεην, ζην πεξ. Παλαζήλαηα, ηρ.2 (1933) 66, ν 

Φηιχξαο αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηνλ Πεηξαηά φηη: «ε ζπλαλαζηξνθή κνπ κε θηινινγνχληαο ινγίνπο ελ γέλεη θαη 

πνηεηάο, φπσο ν Νηξβάλαο, ν Βνπηπξάο, ν Πνξθχξαο, ν Κακπάλεο, ν Μειάο, ν Μπφλεο, ν Βψθνο, ν 

κνπζνπξγφο Γ.Λακπειέη, ν Ν.Υαηδάξαο, ν ηθειηαλφο, ν Οπξάλεο, ν θίπεο, ν Μίραο θαη άιινη. Έπεηηα κε 

δεκνζηνγξάθνπο, ζηελ Αζήλα, κε ηνλ Κ.Παιακά, κε ηνλ Μαιαθάζε, κε ηνπο αεηκλήζηνπο ηέθ.Μαξηδψθε, 

Λ.Μαβίιε». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α’, θηινι.επηκ.: Υ.Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.36-37, 373.  

84 
ήθεο Γ. Κφιιηαο. Ρώκνο Φηιύξαο, κε πξφινγν ηνπ αθαδεκατθνχ θ.Γξ. Ξελφπνπινπ, Μάηνο 1946, 

Κφξηλζνο, ζ.12-15.  

85 
Ο Κφιιηαο αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη: «ν Πνηεηήο είλαη ν ηξαγνπδηζηήο ηεο γπλαίθαο. Σελ ηξαγνχδεζε 

θαη ζαλ κεηέξα θαη ζαλ ζχδπγν θαη ζαλ Αληηγφλε θαη άπηζηε ζην εξσηηθὸ μερείιηζκα, θαη ζαλ γπλαίθα 

άκπαιε θαη άβνπιε θαη άζηαηε, πνπ θάζε ηφζν αιιάδεη εξαζηή, αθήλνληαο ηνλ πξψην βπζηζκέλν ζηνλ πφλν, 

φηαλ είλαη αδχλαηνο ςπρηθά». Δλψ παξαθάησ, γηα ηελ ζξεζθεπηηθφηεηά ηνπ αλαθέξεη φηη, ππάξρεη: «η’ 

νινθιεξσηηθφ, κ’ απφιπηα ζξεζθεπηηθφηεηα δφζηκν ηνπ Σερλίηε ζην έξγν ηνπ, πνπ δελ είλαη παξά κηα 

νκηιία κε ην Θεφ ηνπ, έλαο ζείνο ελζνπζηαζκφο, κηα θσλή Θετθή». .π., ζ.14-15, 27. 

86  
.π., ζ.19. 
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       Σν 1911 θπθινθνξεί ε πξψηε ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή Σα ξόδα ζηνλ Αθξό, κε 

εθδφηεο λα είλαη Θ.Σ. Σππνγξαθείν Α.Ε. Γηαιεζκά. ην βηβιίν αλαγγέιινληαη: «Σν 

Πνξηξαίην», δξάκα ιπξηθφ, «Αγάπε κεο ζην πιήζνο», δξάκα θνηλσληθφ, ηα «λεηξα», 

πνηήκαηα. Γεκνζηεχεη πνηήκαηα ζηνλ Καιιηηέρλε
88

 θαη ζε άιια πεξηνδηθά. Σν 1912 

ζπκκεηέρεη ζηνλ πφιεκν, ζην 7φ χληαγκα Πεδηθνχ, καδί κε ηνλ Μ.Ρνδά θαη παζαίλεη 

θξπνπαγήκαηα. Σνλ έβαιαλ ζηελ πξψηε γξακκή, θαη πέξαζε φιε ηελ εθζηξαηεία ηεο 

Μαθεδνλίαο, θαη ηεο Ζπείξνπ. Μεηά ηνπο Βαιθαληθνχο
89

 Πνιέκνπο, ν Φηιχξαο θαηεηάρζε 

ζην ζψκα ηεο ζηξαηησηηθήο δηθαηνζχλεο, σο γξακκαηεχο.  

      Σν 1916 θπθινθνξεί ην πεδνγξάθεκά ηνπ «Ο Θεαηξίλνο ηεο Εσήο», ηππσκέλν ζην 

ηππνγξαθείν Παξαζθεπά Λεσλή. ην νπηζζφθπιιφ ηνπ αλαγγέιινληαη ηα έξγα: «ηελ 

νχγηα ηνπ πεξθαιηνχ» (πνηήκαηα), «Σα Δίδσια», «Σν Έξγν» (ιπξηθά κνλφπξαθηα). 

πλεξγάδεηαη, φπσο καο γλσζηνπνηεί
90

 ν Κφξθεο, «κε πνηήκαηα ην 1916 ζην πεξηνδηθφ 

θίγγα ηεο Μαίξεο Μνηξάιεο, φπνπ δεκνζηεχεη ην πεδνγξάθεκά ηνπ «Ο ζεαηξίλνο ηεο 

δσήο» ζην ηεχρνο 5φ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1916, θαη θξαηάεη θνζκηθή ζηήιε. Δπηπιένλ απφ ηηο 

29 Ηνπλίνπ ηνπ 1916 δηνξίδεηαη Αλζππνινραγφο Αξρεηνθχιαμ βάζεη ηνπ Β.Γ., θαη ζηηο 7 

Ηνπιίνπ ηνπ 1916, θαηφπηλ δηαηαγήο ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ, δηνξίδεηαη κε ην 

βαζκφ ηνπ Τπνινραγνχ ηξαηησηηθφο Γξαθεχο Β’ ηάμεσο. Σν 1917 κε 1918 

δεκνζηνγξαθεί ζηελ εθεκεξίδα Πξόνδνο, θαζψο θαη ζε άιιεο εθεκεξίδεο. Σν 1919 

εθδίδεηαη ε δεχηεξε πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή «Γπξηζκνί», απφ ην ηππνγξαθείν Σχπνπ, φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη πνηήκαηα ηεο επνρήο 1912-1918. πλεξγάδεηαη αθφκε, κε πνηήκαηα ην 

ίδην έηνο, ζην πεξηνδηθφ Βσκόο θαη δεκνζηνγξαθεί». ηνπ έξσηεο ηνπ πνηεηή θαη ζηηο 

γπλαίθεο απφ ηηο αλακλήζεηο ζηνλ Πεηξαηά, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

87 
Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 

1992, ζ.137.  

88 
ην ίδην.  

89 
Μεηαμχ άιισλ καο γλσζηνπνηεί ν Κφξθεο γηα ηνλ πνηεηή φηη: «Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο 

ζεηείαο ηνπ, λνζειεπφκελνο ζην λνζνθνκείν Μαθξπγηάλλε, εηειεθψλεζε ζηηο εθεκεξίδεο φηη επηνθηφλεζε 

ν Ησάλλεο Οηθνλνκφπνπινο, γλσζηφηεξνο κε ην πνηεηηθφ φλνκα Ρψκνο Φηιχξαο. Ζ θάξζα ηνπ επέηπρε, θαη 

εγξάθεζαλ πνιιά γχξσ απφ ην «αηπρέο δηάβεκά» ηνπ». Βι.ζρεηηθά. Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. 

πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 1992, ζ.90-91.  

90  
.π., ζ.137-138.  
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 ζπγθαηαιέγνληαη
91

 ε Λέια, ε Μαξγαξίηα, ε Ρφδα. Σνλ Κψζηα Βάξλαιε γλψξηζε ν 

πνηεηήο ηειεηφθνηην ζην γπκλάζην ηνπ Πεηξαηά ην 1904. Αθφκα καζαίλνπκε ζηε 

πλνκηιία κε λεαξόλ πνηεηήλ ζηελ εθεκεξίδα Αζήλαη, ζηηο 12/5/1911 φηη «Ζ πέηξα ηελ 

νπνίαλ έξηςε ν θ.Εαρ.Παπαλησλίνπ εηο ηα ξερά λεξά ησλ αζελατθψλ θηινινγηθψλ 

θχθισλ, έθαλε λ’αλαπεδήζεη απ’ απηά κε πνιχλ ζφξπβνλ λεαξά πνηεηηθή θπζηνγλσκία: ν 

θ. Ρ. Φηιχξαο
92

». Χο πξφηππν, φπσο αλαθέξεη ζηνλ Γηψξγν Φηέξε, «είρε ηνλ 

εθθξαζηηθφηεξν θαη ηξαγηθφηεξν ινγνηέρλε εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ηνλ Μηραήι 

Μεηζάθε
93

». Δθείλνο, αλ θαη θιεηζκέλνο νξηζηηθά ζηνλ πλεπκαηηθφ δφθν ηνπ, επί πνιιά 

ρξφληα, είρε σζηφζν δεκηνπξγήζεη αζέιεηα κέζα ζηνπο λένπο θηινινγηθνχο
94

 θχθινπο έλα 

είδνο ζρνιήο. Ο Φηιχξαο, φπσο καζαίλνπκε απφ ηνλ Φηέξε, είρε βαξηά κπσπία, θαη απηφ 

θαζφξηδε ην χθνο ζηελ θίλεζε. Δμάιινπ, ε κπσπία, φηαλ ηχρεη λα ζπλνδεχεη ηελ 

θξελνβιάβεηα, γίλεηαη ην ακέζσο αηζζεηφ, ην εμσηεξηθφ επηηαηηθφ ηεο. Αθφκα ζηνλ 

Φηιχξα εγγξάθεηαη ε αλήζπρε θηλεηηθφηεηα, έλα αιεζηλφο άγρνο, πνπ ηνλ δηαθαηείρε, 

θαζψο θαη φηη ππήξμε βαζαληζηηθά
95 

αεηθίλεηνο, θαη αζηαζήο.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

91 
Μεηαμχ άιισλ καζαίλνπκε ζηε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζην πεξηνδηθφ Οηθνγέλεηα, ζηηο 21/09/1928 φηη: 

«κεηά ηε γλσξηκία κε ηε Ρφδα θαη ηνλ απνρσξηζκφ ηνπο, ήξζε κηα πεξίνδνο θηινινγηθήο θηλήζεσο, εξσηηθήο 

λέθξαο θαη λεπξαζζελείαο ζηε δσή κνπ. χρλαδα πνιχ, λχρηα - κέξα, ζην θαθελείν «Νέν Κέληξν» ηεο νδνχ 

Πξναζηίνπ, φπνπ ζπλεθέληξσλε ζαλ θισζζνπνχιηα ηνπο θηινινγηθνχο λενζζνχο ν αείκλεζηνο Εαθχλζηνο 

πνηεηήο, ν πησρφο θαη ζπγθηλεηηθφο θίινο, ν ηέθαλνο Μαξηδψθεο, πνπ ε δσή ηνπ εθχιηζε ζαλ φλεηξν 

αγηφηεηνο, ζαλ θαινγεξηθφο κνλφινγνο θαη ζαλ επιαβεηηθή ιεηηνπξγία κνλήο, ςαικέλεο ζ’έλα θαθέλεην... 

[...] Αθφκα ηνλ καθαξίηε ηέθαλν Μαξηδψθε πεξηζηνηρίδαλε ν Μαξίλνο ηγνχξνο, ν Υάξεο ηακαηίνπ, ν 

Γεξάζηκνο παηαιάο, ν δσγξάθνο Υαηδήο, ν πχξνο Μειάο, ν Εστφπνπινο, ν Βνπηηεξίδεο, ν Υξηζηνθάθεο, 

ν Βάξλαιεο, ν Απγέξεο θαη άιινη. H δσή απηή ζην «Κέληξν» θξάηεζε αξθεηά ρξφληα. ηγά-ζηγά απ’ ηε 

θηινινγηθή καο ζπληξνθηά ζθνξπίζακε φινη κε ηνλ θαηξφ. Άιινη αλεδείρζεζαλ. Άιινη ...πέζαλαλ. Άιινη 

εμαθνινπζνχλ λα κέλνπλ αθφκα κπνέκ, πνηεηαί, ιάηξεηο ησλ Μνπζψλ. Έλαο απ’ απηνχο, πνηεηήο, σο ηα 

βάζε ηεο ςπρήο έκεηλα θαη εγψ». Βι.ζρεηηθά. .π., ζ.80-83. 

92  
.π., ζ.86-87.  

93 
Μεηαμχ άιισλ, αλαθέξεη ν Φηέξεο φηη: «Ο Φηιχξαο εζεσξνχζε πάληα ην Μεηζάθε κνληέιν, θη απηφ είρε 

θάηη ην απεξίγξαπηα ζιηβεξφ. Έλαο εγθεθαιηθά άξξσζηνο άλζξσπνο πνπ έθαλε απηή ηελ ηφζν εζθεκκέλε 

πξάμε, πνπ πξνζπαζνχζε δειαδή λα κηκεζεί έλαλ άιινλ, ρηππεκέλνλ ζην ίδην θέληξν, ξηδηθφηεξα θαη 

θαζνιηθψηεξα. ην ηέινο ν έλαο θαηαληνχζε ν ίζθηνο ηνπ άιινπ». Βι.ζρεηηθά. .π., ζ.89.  

94  
Γ.Φηέξε. Γνλ Κηρώηεο κε Πήγαζν, εθ.Σν Βήκα, 12.8.1952.  

95 
Μεηαμχ άιισλ απφ δεκνζίεπκα ηνπ Κ.Αζάλαηνπ, ζην πεξηνδηθφ Κξίθνο, πνπ έγηλε ην Μάξηην ηνπ 1955, 

καζαίλνπκε φηη: «ν Φηιχξαο δνχιεπε σο ζπληάθηεο ζηνλ παιηφ «Υξφλν» ηνπ Κσζηή Υαηξφπνπινπ, ελφο απφ 

ηνπο πλεπκαησδέζηεξνπο αηηηθνχο ηνπ επαγγέικαηνο, πνπ καο αγαπνχζε φινπο ζαλ παηδηά ηνπ. Δθεί κέζα - 

γσλία Λπθνχξγνπ θαη Αζελάο - ήηαλ ζρνιή χθνπο, αιιά θαη θαινζχλεο ςπρηθήο. [...] Ο Φηιχξαο θαη ν Σίκνο 

Παπακηραήι, ππεξεηνχζαλ ζην ηξαηνδηθείν, γξακκαηείο». Βι.ζρεηηθά. Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. 

πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 1992, ζ.90, 92-93.  
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 Σν 1920 θπθινθνξεί ε πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή «Οη Δξρφκελεο». ηελ ηειεπηαία ζειίδα θαη 

ζην νπηζζφθπιιν αλαγγέιινληαη ηα έξγα: «Κιεςχδξα» (λέα πνηήκαηα
96

), «Οη Χξαίεο» 

(λέα πνηήκαηα). Γεκνζηνγξαθεί θαη γξάθεη ηελ θξηηηθή ηνπ βηβιίνπ ζηελ εθεκεξίδα Νέα 

Διιάο. Σν 1921 εθδίδεηαη, φπσο αλαθέξεη ν Κφξθεο, ε πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή
97

 

«Κιεςχδξα», ηππσκέλε ζην Διιελνγαιιηθφ Σππνγξαθείν. ην βηβιίν αλαγγέιινληαη: 

«Οη ηινπέηηεο». Σν 1922 θπθινθνξεί ν «Πηεξξφηνο» απφ ην Διιελνγαιιηθφ 

Σππνγξαθείν. Παξάιιεια ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πνιηηηθή δσή. ηηο εθινγέο εθείλσλ ησλ 

ρξφλσλ ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα αλεμαξηήηνπ βνπιεπηνχ Κνξηλζίαο, θαη αξγφηεξα 

Αηηηθήο. Σν 1923 θπθινθνξεί ε πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή «Θπζία», ηππσκέλε ζην 

ηππνγξαθείν ηεο Δζηίαο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη πνηήκαηα ηεο επνρήο 1919-1923. ην 

βηβιίν ππάξρεη θαη θσηνγξαθία ηνπ πνηεηή. Γεκνζηνγξαθεί ζηελ εθεκεξίδα Παηξίο.  

   Σν 1924, φπσο καο γλσζηνπνηεί ελ ζπλερεία ν Κφξθεο, «δηαγξάθεηαη
98

 ησλ ζηειερψλ 

ησλ ηξαηησηηθψλ Τπαιιήισλ σο πάζρσλ εμ αληάηνπ λνζήκαηνο. Γεκνζηεχεη πνηήκαηά 

ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Γεκνθξαηία. Σν 1926 ζπλεξγάδεηαη ζην πεξηνδηθφ Μπνπθέην, 

Ζκεξνιόγην ηνπ Μπνπθέηνπ, θαη Οηθνγέλεηα. Σν 1926, φηαλ ν πνηεηήο βξηζθφηαλ ζηα 

πξφζπξα ηνπ θξελνθνκείνπ, καζαίλνπκε απφ πξνθνξηθέο αλακλήζεηο ηεο Μειηζζάλζεο, 

φηη «βξηζθφηαλ ζε ηξνκεξή έλδεηα, ληπκέλνο κε ξάθε θαη, παξάιιεια, ρακέλνο ζηηο 

θαληαζηψζεηο ηεο αξξψζηηάο ηνπ». ηηο 13 Οθησβξίνπ 1927, φπσο καο πιεξνθνξεί ν 

Γηάλλεο Γάιιαο  «εηζάγεηαη ζην Γξνκνθαΐηεηνλ Φπρηαηξείνλ. Απφ ηελ ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε ηεο εηζφδνπ ηνπ: «Ο 
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96
 πσο παξαηεξνχλ κε θξηηηθή νμπδέξθεηα ε Δπδνθία Παξαδείζε θαη ν Μηράιεο Μ. Μεξαθιήο «κηα έληνλε 

φζν θαη δηαθξηηηθή ιχπε «βαξαίλεη ηα θαηεμνρήλ ιπξηθά πνηήκαηά ηνπ, ζηα νπνία πξνζδίδεη θάπνηα 

ηδηάδνπζα καγεία, κηα ανξηζηία, ππαγνξεπφκελε πηζαλψο απφ ηελ ππνβφζθνπζα κέζα ηνπ αζζέλεηα. Γξάθεη 

ηδίσο πνίεζε εξσηηθή θαη θπζηνιαηξηθή, θάπνηε θαη ζαηηξηθή. [...] Έρεη δερζεί επίζεο επηξξνέο απφ ηνλ 

ζπκβνιηζκφ, θαη απφ παιαηφηεξνπο Έιιελεο πνηεηέο, φπσο ν Γξνζίλεο, ν Μαιαθάζεο, ν Γξππάξεο. Σα 

Άπαληά ηνπ θπθινθφξεζαλ ην 1939, κε θξηηηθή εηζαγσγή ηνπ Αηκ.Υνπξκνχδηνπ. Σν 1981 θπθινθφξεζαλ 

αλέθδνηα πνηήκαηα κε ηνλ ηίηιν Πνξηξέηα θαη θεηκήιηα, ζε επηκέιεηα Ναπ.Παπαγεσξγίνπ. Έρνπλ 

δεκνζηεπζεί επίζεο βηβιηνγξαθία (1966, 1968) θαη εξγνγξαθία ηνπ. ηίρνη ηνπ έρνπλ κεινπνηεζεί (π.ρ., 

Μ.Βάξβνγιεο)». Βι.ζρεηηθά. Δπδνθία Παξαδείζε, Μηράιεο Μ.Μεξαθιήο. Φηιύξαο,Ρώκνο. Λεμηθό 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, εθδ.Παηάθε, Αζήλα 2007, ζ.2296. 

97 
Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 

1992, ζ.138-139.  

 
98 

.π., ζ.138.  
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πάζρσλ απφ ηελ εκέξαλ ηεο παξ’ εκίλ εηζφδνπ, είλαη ήξεκνο. Ζ ελ γέλεη φκσο 

ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη αλφεηνο: αξέζθεηαη λα παξελνριή ηνπο πάζρνληεο, ηνπο νπνίνπο 

πεξηπαίδεη. Αλαγλσξίδεη ελ κέξεη ηελ λνζεξάλ ηνπ θαηάζηαζηλ θαη δεηεί λα ππνβιεζή εηο 

ζεξαπείαλ πξνο πξφιεςηλ ηεο λφζνπ. Άιινηε φκσο αξλείηαη ηνχην θαη ιέγεη φηη είλαη πγηήο 

θαη δεηεί κεη’ επηκνλήο λα εμέιζε
99

». 

    Σν 1927 ζπλεξγάδεηαη ζηελ εθεκεξίδα Διεύζεξνο Σύπνο, θαη ζηα πεξηνδηθά: H 

Κπξηαθή ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο, Ζκεξνιόγην ηνπ Μπνπθέηνπ, Οηθνγέλεηα, φπνπ 

δεκνζηεχεηαη ζε ζπλέρεηεο απφ ηηο 3 Απγνχζηνπ 1927 θαη ε «Παξάδνμε απηνβηνγξαθία 

ηνπ πνηεηή Ρ.Φηιχξα
100

». Σν 1928 ζπλεξγάδεηαη ζην πεξηνδηθφ Ζ Κπξηαθή ηνπ Διεύζεξνπ 

Βήκαηνο θαη ζην Φνηηεηηθό
101

 Ζκεξνιόγην. Σν 1929 ζπλεξγάδεηαη
101

 φπσο καο κεηαθέξεη, 

ελ ζπλερεία ν Κφξθεο, «ζηα πεξηνδηθά: Nέα Δζηία, Ζ ύγρξνλε θέςε ηνπ ηθάγνπ θαη 

ζηελ εθεκεξίδα Ζκεξήζηνο Σύπνο. Απφ 23 εψο 29 Ηνπλίνπ ηνπ 1929 δεκνζηεχεηαη ζε 

ζπλέρεηεο ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή ην εκεξνιφγηφ ηνπ: Ζ δσή κνπ ζην Γξνκνθαΐηεην. 

Σν δηάζηεκα 1931 κε 1938 δεκνζηέπεη ηα πνηήκαηά ηνπ ζηα πεξηνδηθά: Διιεληθή 

Δπηζεώξεζηο, Διιεληθά Φύιια, Κππξηαθά Γξάκκαηα, Κύθινο, Λόγνο, Μπνπθέην, Μνξθέο, 

Νέα Γξάκκαηα, Νενειιεληθά Γξάκκαηα, Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Ξεθίλεκα, Πάθνο, 

Πλεπκαηηθή δσή, Σξίην Μάηη
102

».ηηο 10 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1937, καζαίλνπκε απφ ηνλ 

Κφξθε, κέζσ ηνπ αξρείνπ 
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99 
Γηάλλεο Γάιιαο. Ρώκνο Φηιύξαο. Μηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, εθδ.Γαβξηειίδεο, ζεηξά: ‘‘εθ 

λένπ’’,  Αζήλα 1999, ζ.94.   

100 
Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 

1992, ζ.138.  

101
 Ο Σάζνο Κφξθεο καο πιεξνθνξεί αθφκα κέζσ κηαο δεκνζίεπζεο, ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, ζηηο 

23/7/1929, πνπ πεξηιακβάλεη ηηγκηόηππα από ηε δσή ηνπ ζην θξελνθνκείν. Σν εκεξνιόγην ηνπ Φξελνθνκείνπ 

φηη: «Ο Ρψκνο πνπ βάδηδε ζθπθηφο θαηά ην Εάππεην αλακνριεχσλ ζην κπαιφ ηνπ ηνλ έξσηα ηεο Διέλεο 

Γηνιάληαο Μαθάιδαο, ηα πειάγε ηνπ Αδξία, ηε Ρψκε, ηελ Απηνθξαηνξία... Παξαινγηζκνχο; ρη. Υίκαηξεο, 

νλφκαηα ερεξά, ξίκεο πνπ θαηεζηάιαδαλ ζε πεξίθεκνπο ζηίρνπο ιπξηθνχ πνηεηνχ... Ο Φηιχξαο πνπ ξπζκφο 

ηνπ ήηαλ ε αδηάθνπε πεξηπιάλεζηο, δσή ηνπ ε Αζήλα, νη πιαηείεο, νη δξφκνη, ηα ληάλζηγθ, ν Εαραξάηνο, νη 

γλσζηνί θαη άγλσζηνη αζελατθνί φκηινη, πνπ ηνλ ραηξεηνχζαλ, θνπβέληηαδαλ, αζηεηεχνληαλ... Ο 

ηξηζειεχζεξνο πνηεηήο ηψξα νινκφλαρνο, θαζεισκέλνο πίζσ εθεί; Δζπεχζακελ. Ζ ίδηα εγθάξδηα, 

θηινπαίγκσλ θσλή ηνπ μεζπνχζε ζ’ έλα ερεξφηαηνλ θξεζέλην, ην γέιην ηνπ Φηιχξα. Απαξάιιαρηνο. Λίγν 

παρπξφηεξνο». Βι.ζρεηηθά. .π., ζ.99.  

102 
.π., ζ.138-139.  
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ηξαηή Γνχθα, φηη «ε Δηαηξεία Διιήλσλ Λνγνηερλψλ - σκαηείνλ Αλεγλσξηζκέλνλ 

απεπζχλεη έθθιεζε γηα ηνλ άξξσζην πνηεηή γηα ηε κεηαθνξά ηνπ Φηιχξα ζην Γεκφζην 

Φπρηαηξείν Γαθλίνπ. Με πξφεδξν ηνλ Γξεγφξην Ξελφπνπιν θαη γξακκαηέα ηνλ Βάζν
103

 

Γαζθαιάθε. ηηο 24 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1938 ν Φηιχξαο ζε γξάκκα ηνπ
104

 ζηνλ Μηιηηάδε 

Μαιαθάζε, αλαθέξεη «Αγαπεηέ Μηιηηάδε. Γξάςε ε παξαθαιψ έλα πξφινγν γηα ην 

βηβιίν κνπ ζηνλ Γθνβφζηε θαη δηάιεμε 40 απ’ηα θαιιίηεξα παιαηά θαη λεψηεξα πνηήκαηά 

κνπ». Σν 1939 θπθινθνξεί απφ ηηο εθδφζεηο Γθνβφζηε, ν πξψηνο ηφκνο ησλ Απάλησλ ηνπ. 

Ο ηφκνο πεξηιακβάλεη ην πνίεκα ηνπ Μηιηηάδε Μαιαθάζε Ρώκνο Φηιύξαο, θξηηηθή 

εηζαγσγή ηνπ Αηκίιηνπ Υνπξκνχδηνπ, ηηο πνηεηηθέο ηνπ ζπιινγέο, θαη ην πεδνγξάθεκα
105

 

Ο ζεαηξίλνο ηεο δσήο. Σν 1940-1941 ζπλεξγάδεηαη ζηα πεξηνδηθά: Διιεληθή Δπηζεώξεζηο, 

Κππξηαθά Γξάκκαηα, Νενειιεληθά Γξάκκαηα, Πεηξατθά Γξάκκαηα. ηηο 9 επηεκβξίνπ ηνπ 

1942 ν πνηεηήο πεζαίλεη ζην Γξνκνθαΐηεην. Σνλ εληαίν ηδηνζπγθξαζηαθφ ραξαθηήξα ηεο 

πνίεζεο ηνπ Φηιχξα, θαζψο θαη ηελ εληαία, αιιά θαη πνηθηιφκνξθε ζεκαηηθή, θαη 

κνξθνινγηθή ζπγθξφηεζή
106

 ηεο, επηζήκαλε ε Άληεηα Φξαληδή. 
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103  
.π., ζ.101-102.  

104 
.π., ζ.9.  

105 
.π., ζ.139.  

106 
Άληεηα Φξαληδή. Διεύζεξε ε δσή θη άλαξρε σο θύκα. Ο πνηεηήο Ρώκνο Φηιύξαο (1888-1942), 

εθδ.Γαβξηειίδεο, Ίδξπκα Σάθεο ηλφπνπινο, Αζήλα, 2017, ζ.30.  
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1.7. Κξηηηθή πξνζέγγηζε  

      ηελ παξνχζα εξγαζία ε θξηηηθή κνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα δίπνια: 

αηζηνδνμία - απαηζηνδνμία, ειπηδνθφξα κελχκαηα - ζιηβεξή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ ηνπ 

πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ, πίζηε ζε ρηκαηξηθέο ζηηγκέο - δηάςεπζε ειπίδσλ. ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αμηνινγηθψλ κνπ θξίζεσλ θαη ησλ ππνθεηκεληθψλ κνπ εληππψζεσλ, 

επέδξαζαλ κηα ζεηξά παξαγφλησλ. Αξρηθά, πξσηεχνληα ξφιν δηαδξακάηηζαλ ζίγνπξα ε 

απζφξκεηε ζπκπάζεηα πξνο ην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν, ε ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε, πνπ 

κνπ πξνθαιεί ν ηξφπνο γξαθήο ηνπ Φηιχξα, θαζψο θαη βαζχηεξα εζσηεξηθά θίλεηξα. 

χκθσλα, εμάιινπ, κε ηνλ Νάζν Βαγελά, «θξίλεηλ ζεκαίλεη αμηνινγείλ: δηαπίζησζε αλ 

έλα θείκελν έρεη ινγνηερληθή αμία θαη πφζε θαη αηηηνιφγεζε απηήο ηεο δηαπίζησζεο
107

».  

     Ο ςπρηθφο παξάγνληαο ηίζεηαη ζην επίθεληξν ζηε κειέηε κνπ, θαζψο θαη ν 

εζσηεξηθφο θφζκνο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Δηδηθφηεξα, ε  αλαθάιπςε εθ κέξνπο 

κνπ, σο εξεπλεηή, θαη ηαπηφρξνλα ε απνθάιπςε ζηνλ αλαγλψζηε ελδφκπρσλ ζθέςεσλ, 

θαη αλνκνιφγεησλ επηζπκηψλ, φπσο πξνβάιινληαη ζην ζηίρν. Βέβαηα, ζε θάζε πεξίπησζε, 

ιακβάλσ ππφςε, ην γεγνλφο φηη «ε θξηηηθή, είλαη ε ελέξγεηα πνπ επεμεξγάδεηαη, ζπλζέηεη 

θαη απνηηκά ηα πνξίζκαηα ηεο θηινινγίαο, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε κειέηε θαη ηεξάξρεζε 

ελφο πιήζνπο ζηνηρείσλ
108

». Απνδέρνκαη ηελ ζέζε ηνπ Γεκήηξε Αγγειάηνπ, γηα ηελ 

θξηηηθή κνπ ζηνλ Φηιχξα, ζρεηηθά κε ηελ ηξηπιή απαίηεζε
109

 πεξηγξαθήο, εμήγεζεο θαη 

επηρεηξεκαηνινγίαο. Bέβαηα, δεηνχκελν ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη ε εξκελεία. Ζ 

εξκελεπηηθή
110

 «σο ζπζηεκαηηθή επηζηήκε ηνπ πλεχκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε 

[Verstehen] ηνπ ςπρηζκνχ άιισλ αλζξψπσλ, βάζεη ησλ εθδειψζεψλ ηνπο». ε θάζε 

πεξίπησζε ιακβάλσ 
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107 
ε θάζε πεξίπησζε, έιαβα ππφςε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ Βαγελά φηη: «ε ινγνηερληθφηεηα κεηξηέηαη κε ηνλ 

βαζκφ θαη ηελ έληαζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζεκαίλνληνο κε ην ζεκαηλφκελν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην βάζνο θαη ην 

πιάηνο ησλ ζεκαηλνκέλσλ».  Βι.ζρεηηθά. Νάζνο Βαγελάο. Ζ εζζήηα ηεο ζεάο. εκεηώζεηο γηα ηελ πνίεζε 

θαη ηελ θξηηηθή, εθδ.ηηγκή, Αζήλα 1988, ζ.75, 89, 90, 100, 102. 

108 
Δπηπιένλ ν Νάζνο Βαγελάο αλαθέξεη φηη: «Ζ θηινινγία θνκίδεη φιν εθείλν ην πνηθίιν θαη πεξίπινθν 

πιηθφ - πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ θξηηηθή λ’ απνηππψζεη ηνλ αμηνινγηθφ ηζηφ ηνπ έξγνπ». .π., ζ.104-105, 107.  

109 
Γεκήηξεο Αγγειάηνο. Ζ Άιθα βήηα ηνπ λενειιεληζηή. Οδεγόο γηα ην εηζαγσγηθό κάζεκα ζηελ επηζηήκε ηεο 

Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, εθδ.Gutenberg, 2011, ζ.268, 274.  
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ππφςε γηα ηηο αμηνινγηθέο κνπ θξίζεηο ζην Φηιχξα, ην γεγνλφο φηη «γξακκαηηθέο, 

ηζηνξηθέο, αηζζεηηθέο θαη θαζ’ χιελ γλψζεηο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ήδε θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο εξκελεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δξνπλ ζε θάζε βήκα
111

 ηεο».  

    Γηα ηνλ Νηθνιαξεΐδε, ε θξηηηθή
111 

«απνξξέεη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα, είλαη έκθπηε 

θαη πεγαία. Απφ εθεί, φπσο θαη ε πξσηφηππε δεκηνπξγία. Με ηε δηαθνξά πσο ε δεχηεξε 

βέβαηα απνηειεί κηαλ ακεζφηεξε έθθξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο· είλαη ε δσληαλή 

ελζάξθσζή ηεο. Αιιά θαη ε θξηηηθή είλαη θη απηή κηα έκκεζε εθδήισζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, κηα απεηθφληζή ηεο». Αδηακθηζβήηεηα, θαη ε ζέζε ηνπ Νηθνιαξεΐδε κε 

βξίζθεη απφιπηα ζχκθσλν, σο εξεπλεηή. Δίλαη πνιχηηκε ε άπνςε ηνπ εθέξε, ζηνλ 

πξψην ηφκν ζην έξγν ηνπ Γνθηκέο, πνπ παξαζέηεη ν Μνπιιάο, φηη «ε απνζηνιή ηνπ 

θξηηηθνχ δελ είλαη λα απνλέκεη ηε δηθαηνζχλε, αιιά λα νινθιεξψλεη
112

 κηα νξηζκέλε 

επαηζζεζία». Ζ ινγνηερληθή θξηηηθή, ζχκθσλα κε ηνλ Αξάγε, «σο ιεηηνπξγία θαη σο 

ιφγνο
113 

 είλαη αλαιπηηθή, ελψ είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ θξηηηθφ λα ηνλ δηαθαηέρεη έλα 

πλέπκα εξεπλεηηθφ θαη δηαθξηηηθφ. Σν νπζηψδεο γηα ηελ θξηηηθή ηεο ινγνηερλίαο είλαη λα 

δείμεη ηελ αηζζεηηθή αμία ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ. Αθφκα, ε απνδέζκεπζε απφ ην 

δεζκεπηηθφ βάξνο ηεο παξάδνζεο, θαη απφ εμσινγνηερληθέο απζεληίεο, δειαδή ηδέεο ή 

απφςεηο θηινζνθηθέο, θνηλσληνινγηθέο, ςπρνινγηθέο, θξίλεηαη απαξαίηεηε
114

». 

Αλαληίξξεηα, φιεο απηέο νη ζέζεηο κε βξίζθνπλ ζχκθσλν σο εξεπλεηή, θαη ηηο 

ελζηεξλίδνκαη, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. χκθσλα, εμάιινπ κε ηνλ 

H.R.Jauss
115
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110 
Μεηαμχ άιισλ είλαη ρξήζηκε ε δηαπίζησζή κνπ βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ Dilthey φηη: «Ζ εκπινθή 

επηζηεκνληθψλ πνξηζκάησλ ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο είλαη αλαπφθεπθηε ζηελ έξεπλα ηνπ ππφ εμέηαζε 

ζπγγξαθέα (δει. ηνπ Φηιχξα). πγθεθξηκέλα, απηή ε επηζηήκε απνηειεί ην ζεκέιην ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο 

θαη πξάμεο, θαζψο ηφζν ην γηγλψζθεηλ φζν θαη ην πξάηηεηλ έρνπλ σο βάζε ηνπο ςπρηθέο δηεξγαζίεο». 

Βι.ζρεηηθά. Wilhelm Dilthey. Ζ Γέλεζε ηεο Δξκελεπηηθήο, εηζαγ.-κηθ.-ζρ.: Γεκήηξεο Τθαληήο, εθδ.Ρνέο, 

Αζήλα, 2010, ζ.12, 14, 20, 22, 25-26. 
 
.π., ζ.87.   

111 
Γ. Νηθνιαξεΐδεο. «ε θξηηηθή - πξνπάλησλ ε θξηηηθή!». Γνθίκηα θξηηηθήο - Ούγνο Φώζθνινο θαη Αλδξέαο 

Κάιβνο, επηκ.Υ.Λ.Καξάνγινπ, εθδ.Άγξαο, Ννέκβξηνο 2011, ζ.14-15.   

112 
Μεηαμχ άιισλ ν Μνπιιάο αλαθέξεη φηη: «Ζ αμηνιφγεζε κνηάδεη ζρεδφλ αδηαλφεηε ρσξίο ηελ πεξηγξαθή 

θαη ηελ εξκελεία. Ζ πεξηγξαθή πξνυπνζέηεη ηελ εξκελεία θαη ηελ αμηνιφγεζε. Ζ εξκελεία πεξηέρεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πεξηγξαθή. [...] Κξίλσ ζα πεη μερσξίδσ, αζθαιψο, αιιά ζα πεη 

επίζεο, ζπζρεηίδσ, εξκελεχσ, πξνθξίλσ, ζεσξψ». Βι.ζρεηηθά. Παλαγηψηεο Μνπιιάο. Σν ζηίγκα (θαη ηα 

ζηίγκαηα) ηεο θξηηηθήο, πεξ.ύγθξηζε / Comparaison, ηρ.2-3, 1991, ζ.64-65, 67.    

113  
Γηψξγνο Αξάγεο. Ζ έλλνηα ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο, πεξ.Δθεβόινο, ηρ.6, Αζήλα, Υεηκψλαο 1981. 
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     ην ινγνηερληθφ έξγν «αλαθαιεί ζηε κλήκε ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ παιαηφηεξα 

δηαβάζκαηα, νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε ζε κηα νξηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε θαη 

δεκηνπξγεί, ήδε κε ηνλ ηξφπν πνπ αξρίδεη, πξνζδνθίεο γηα ηε «κέζε θαη ην ηέινο». ια ηα 

παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ απηφ πνπ ν Jauss απνθαιεί «νξίδνληα πξνζδνθηψλ» ελφο 

θεηκέλνπ. ηελ πνξεία ηεο αλάγλσζεο απηφο ν νξίδνληαο πξνζδνθηψλ ζα επηβεβαησζεί ή 

ζα ηξνπνπνηεζεί, ζα αιιάμεη πξνζαλαηνιηζκφ ή ζα ηχρεη εηξσληθήο δηάςεπζεο
116

».      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

114 
Ζ Μαξία K.Πεζθεηδή αλαθέξεη φηη: «Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κνξθήο-πεξηερνκέλνπ, ε ζρέζε αλάκεζα 

ζην ηη ιέγεηαη θαη πψο ιέγεηαη. Πξνζεγγίδσ κε βάζε ηηο κεζφδνπο ηεο πξαθηηθήο θξηηηθήο θαη ηεο ελδειερνχο 

αλάιπζεο. Ζ κελ είλαη ε αλαηνκηθή, ζρνιαζηηθή αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ θαη κε ηελ δε σο θξηηηθφο, 

αζρνινχκαη κφλν κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο πάλσ ζηε ζειίδα. [...] χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ David 

Bleich Bleich, ε αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία αθνινπζεί ηξία ζηάδηα: 1. ην πξψην ζηάδην απνηππψλεηαη ε 

αξρηθή εκπεηξία ηεο αλάγλσζεο (symbolization). 2. ην δεχηεξν ζηάδην ν αλαγλψζηεο ζπγθξνηεί ηελ 

αλαγλσζηηθή ηνπ εκπεηξία (resymbolization). 3. ην ηξίην ζηάδην νη αλαγλψζηεο ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο, γηα 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αληηδξάζεηο ζην θείκελν (negotiation)». Bι.ζρεηηθά. Μαξία Κ. Πεζθεηδή. Θεσξία ηεο 

ινγνηερλίαο θαη λενειιεληθή ινγνηερληθή θξηηηθή, εθδ. αββάιαο, Αζήλα, 2003, ζ.12-13, 27-28, 36, 56-57.  

115 
Γεξάζηκνο Καινθχξεο. Ζ ζεσξία ηεο αλάγλσζεο ηνπ Ρηθαίξ ζην Υξόλνο θαη αθήγεζε, πεξ.Νέα Δζηία, 

ηεχρ.1847, έηνο.85ν, ηφκ.170νο, επηέκβξηνο 2011, ζ.368. 

116  
ην ίδην.  
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2. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ. ΚΤΡΗΟ ΜΔΡΟ ΚΡΗΣΗΚΖ. 

2.1.πλαηζζήκαηα ζ’ ελαιιαζζφκελε ηάμε, ζε κία πεξίηερλε θαη επίπνλε 

άζθεζε: ν πνηεηήο. 

        Αλαληίξξεηα, ζηα πεξηζζφηεξα πνηήκαηα πνπ εμεηάδσ παξαθάησ, φπσο ζα θαλεί, 

ε ςπρή ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ηαμηδεχεη ζηηο πην απφθξπθεο θαη αλεμεξεχλεηεο 

πεξηνρέο, εθεί φπνπ ηα πάζε κέζα ηνπ θνπληψλνπλ πεξηζζφηεξν. Ο αγψλαο γηα ηε δσή 

είλαη έλα ζθιεξφ παηρλίδη θαη ν πνηεηήο κε ιαρηάξα ζηπιψλεη ην βιέκκα ηνπ ζπλερψο 

πάλσ ζηηο αδπλακίεο ηνπ, θαη ζηνράδεηαη. Σν ζθίμηκν ηεο θαξδηάο θαη ηα βάζαλα ηνπ 

ζθηαγξαθνχληαη ζην ζηίρν. Ο εζσηεξηθφο ηνπ θφζκνο θαη νη ςπρηθέο ηνπ δηαζέζεηο 

πξνβάιινληαη. Έηζη, απηά πνπ αλέθεξα, πξνβάιινληαη ζην πνίεκα «Αγάπε», πνπ 

πξσηνδεκνζηέπηεθε
117

 ζην πεξηνδηθφ Ζγεζώ, ην Μάην ηνπ 1907. Αλήθεη ζηελ πνηεηηθή 

ζπιινγή Ρόδα ζηνλ αθξό, πνπ θπθινθφξεζε ην 1911, εληαζζφκελν ζηελ ελφηεηα 

«Μπνπκπνχθηα». Απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο. ηνπο ζηίρνπο 1-2 θαη 5-6, ν 

πνηεηήο αλαθέξεη:  

Κη αλ είλ’ ηα κάηηα κνπ αλνηρηά δελ είκ’ εγώ λεθξόο;  

H αξξώζηηα κε καξάγθηαζε, κε ζθέβξσζελ εκέλα· 

[...] 

 

Απ’ ηελ αγάπε αξξώζηεζα θαη θαξηεξώ έλα Φσο· 

 όρη!... αο κε ιάκςεη, κνλαρά ην ζάλαην αο πξνζκέλσ, 

[...] 

Ζ βνχιεζε γηα ηελ δσή θαη ηηο απνιαχζεηο ηεο, ηείλεη λα εμαθαληζηεί, θαζψο ππνηάζζεηαη 

ην πνηεηηθφ εγψ ζην πεπξσκέλν θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηε κνηξαία πηψζε. Ζ κειαγρνιία 

θπθιψλεη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν, ε λνζηαιγηθή θσλή ηνπ εθθξάδεηαη κε αλακλήζεηο, πνπ 

ηπιίγνπλ ην λνπ, θαη ε ζπλείδεζή ηνπ έηζη μππλά. Με ζθπκκέλν ην  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

117 
πγθεθξηκέλα ην πνίεκα «Αγάπε» ζην πεξ.Ζγεζψ, ηρ.1 (1 Μάηνο 1907) 3 θαη αλαδεκνζηεχηεθε ζηελ 

εθ.Αζελατθά Νέα, ζηηο 5.3.1940. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', 

θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.52, 376.  
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βιέκκα ηψξα αηελίδεη φηη έρεη ραζεί. χκθσλα εμάιινπ ηνλ Γεξκαλφ θηιφζνθν θαη 

ζηνραζηή ηνπ 19νπ αηψλα, Arthur Schopenhauer, «ε δσή ζηεξείηαη θάζε λνήκαηνο θαη 

κνηάδεη κ’ έλα εθθξεκέο αησξνχκελν αλάκεζα αθελφο ζηελ έιιεηςε θαη ηε ζηέξεζε, ηνλ 

πφλν θαη ηε δεηλνπάζεηα, θη αθεηέξνπ ζηνλ ππεξθνξεζκφ θαη ηελ αλία
118

». Έλαο θφβνο 

δεηιά πξνβάιιεη ζην ζηίρν, πνπ ζηαδηθά δπλακψλεη, θαη ε αλεζπρία ηεο φςεο ηνπ 

πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ εηθνλίδεηαη ζην πνηεηηθφ ζχκπαλ. χκθσλα εμάιινπ, θαη κε ηελ 

ςπραλαιχηξηα Marie France Hirigoyen, «επψδπλε είλαη ε αίζζεζε ηεο κνλαμηάο, 

βαζαληζηηθή θαηάζηαζε, έλα δεηλφ. πλέπεηα κηαο ζρεζηαθήο απνηπρίαο, δξφκνο πξνο ηε 

δπζηπρία, απνθιεηζκφο, απνκφλσζε, θαη εμνζηξαθηζκφο απφ ηνπο θφιπνπο κηαο 

θνηλφηεηαο. πνπδαηφηεηα εζσηεξηθφηεηαο, καηαίσζε εξσηηθψλ δεζκψλ
119

».  

Tν πνίεκα «Θάλαηνο», εληάζζεηαη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή
120

 Ρόδα ζηνλ αθξό (1911), θαη 

απνηειείηαη απφ ηξεηο ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο. Οη πην θξπθνί πφλνη θαη ηα πάζε πνπ 

πθίζηαηαη ην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν εθθξάδνληαη. Με πέλζηκν ηφλν, θαη κε 

ρακεισκέλε θσλή, απνδίδεη ηνλ ζηαδηαθφ αθαληζκφ ηεο χπαξμεο, θαη ηελ αγσλία πνπ ηνλ 

ηπιίγεη, ηαπηφρξνλα κε ηελ κνηξαία πάιε. ηνπο ζηίρνπο 1-4 θαη 5-8 ν πνηεηήο αλαθέξεη:   

                        θέβξσζε ν γέξνο πνηεηήο απ’ ηνπ Καηξνύ ηα βέιε, 

κα κεο ζην λνπ ηνπ αθόκε αλζνύλ ηεο Φαληαζίαο ηα θξίλα· 

ζηάδεη απ’ ηα ρείιε ηνπ απαιά ηεο Καινζύλεο κέιη 

θαη ρύλεηαη ζηελ όςε ηνπ κηαο εδνλήο ε αρηίλα. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

118 
Αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ν Schopenhauer φηη: «θάζε ηθαλνπνίεζε είλαη πξφζθαηξε, θαζψο αθνινπζείηαη 

θάζε θνξά απφ κηα λέα θαηάζηαζε έιιεηςεο θαη ζηέξεζεο, [...] ην φπνην κεζνδηάζηεκα πξνθχςεη αλάκεζα 

ζηελ ηθαλνπνίεζε κηαο αλάγθεο θαη ζηε γέλεζε κηαο λέαο βηψλεηαη σο αλππφθνξε αλία». Βι.ζρεηηθά.
 
Arthur 

Schopenhauer. Ζ βνύιεζε γηα δσή θαη ε κεδακηλόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, Μηθ. - Πξιγ.: Γεκήηξεο 

Τθαληήο, εθδ. Ρνέο, Αζήλα 2015, ζ.12-13.  

119  
Marie France Hirigoyen. Ζ κνλαμηά ζηνλ εηθνζηό πξώην αηώλα, κηθ. Έθε Κνξνκειά, εθδ. Παηάθε, 

Αζήλα 2008, ζ.11-17.  

120 
πγθεθξηκέλα ην πνίεκα «Θάλαηνο» πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην πεξ.Ο Ννπκάο, ηρ.76, (28 Γεθ.1903) 2. 

Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α’, θηινι.επηκ.: Υ. Λ. 

Καξάνγινπ-Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.74, 384. 
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 Αζπξόκαιινο ν πνηεηήο θάζεη’ εθεί ζηελ άθξε,  

ελώ ζηνλ ηνίρν θξέκεηαη ζαλ έξκν εξείπην ε ιύξα· 

 ην παξαζύξη νιάλνηρην... ζσξεί ηα νπξάληα κάθξε 

 θαη ξέεη από ηα κάηηα ηνπ ηεο θιάςαο ε πιεκκύξα. 

[...]  

        Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν είλαη ζαλ λα έρεη ηελ αίζζεζε φηη έρεη θηάζεη ην πιήξσκα 

ηνπ ρξφλνπ, θαη έηζη ηνλ δηαθαηέρεη κία απνινγηζηηθή δηάζεζε γηα ηνλ αγψλα, θαη ηελ 

κάρε ηνπ ζηε δσή. Μία λέα νδφ ζην καγηθφ νξίδνληα ηνπ νλείξνπ επηδεηά θαη δπλάκεηο 

ζείεο λα ζπλεπάξνπλ ηνλ πνλεκέλν απφ ηελ κνίξα. Σν ζηακάηεκα θαη ν αθαληζκφο ηνπ 

νλείξνπ ηζνδπλακεί γηα ηνλ ίδην κε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηξαγηθφηεηαο ηεο ζηηγκήο. 

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ Schopenhauer, «ε βνχιεζε δειψλεη απφ κφλε ηεο κηα 

θαηάζηαζε έιιεηςεο θαη ζηέξεζεο, ηελ νπνία θαη ηείλεη αθ’ εαπηήο λα άξεη. ηαλ ηνχην 

επηηπγράλεηαη, ε ζπλνδεπφκελε απφ ζπλείδεζε βνχιεζε ηθαλνπνηείηαη, φηαλ πάιη 

απνηπγράλεη, ππνθέξεη, βηψλεη πφλν
121

». Ο πνηεηήο εμεξεπλά ζπρλά ηνπο πην θξπθνχο ηνπ 

πφζνπο. Δθθξάδεηαη ηψξα ην ηέινο θάζε δπλαηήο ειπίδαο, θαζψο αθνινπζεί έλα 

απζφξκεην μέζπαζκα ςπρήο. Σελ ζθέςε ζνιψλεη ν καχξνο θαεκφο, πνπ ηνλ ηπξαλλά, θαη 

θάζε ραξά κνηξαία ράλεηαη, εηθνλίδνληαο ηψξα ηελ άκεηξε ζιίςε. Ζ πξννπηηθή γηα 

αιάθξσκα παχεη λα ππάξρεη. Έλα αίζζεκα βαξχ μερεηιίδεη ζε έλα πνίεκα, κε έλα κήλπκα 

βαξχ γηα ηε δσή. Έλαο ιφγνο κε ηελ πνλεκέλε θαξδηά ηνπ λα εθθξάδεηαη. Έλα βιέκκα 

βαζχ κέζα ηνπ θαη ε απνηχπσζε ησλ πην θξπθψλ ηνπ ζθέςεσλ, πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ 

χπαξμή ηνπ. Σν αίζζεκα ηεο ζηέξεζεο θάζε δσηηθήο δχλακεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ 

δπλακψζεη, εηθνλίδεηαη κε έληαζε, ζε ζιηβεξφ ηφλν. Σν δξάκα πνπ βηψλεη, είλαη 

ζπληαξαθηηθφ, απφξξνηα κηαο ζιηβεξήο πείξαο, θαζψο έρεη ζηεξέςεη απφ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Έλα θιίκα απαηζηνδνμίαο δηαθξίλεηαη κε έληαζε 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Δίλαη ρξήζηκε ε παξαηήξεζε ηνπ Schopenhauer φηη: «ν θφβνο ηνπ ζαλάηνπ, ν νπνίνο παξ’ φια ηα βάζαλα 

ηεο δσήο, καο θξαηά δέζκηνπο εληφο ηεο, είλαη απαηειφο, φκσο εμίζνπ απαηειφο φζν θαη ε νξκή πνπ ππήξμε 

ην δέιεαξ γηα λα έξζνπκε ζ’ απηήλ». Βι.ζρεηηθά. Arthur Schopenhauer. Ζ βνύιεζε γηα δσή θαη ε 

κεδακηλόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, Μηθ. - Πξιγ.: Γεκήηξεο Τθαληήο, εθδ. Ρνέο, Αζήλα 2015, ζ.17, 23, 

24-25.  
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ζην πνίεκα «Αλππαξμία», πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή
122

 Σα Ρόδα 

ζηνλ αθξό ην 1911 θαη εληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα «Σα Ρφδα».   

Αλππαξμία  

ησπή ζηε λύρηα... έπαςελ ν θάζε κνπ παικόο·  

δε κε μππλά ε άγθπξα πνπ πςώλνπλ ζην ιηκάλη·  

άλησζα ε ζθέςε κνπ βνπιηάεη ζην ράνο ηνπ Παληόο· 

εθόπε θάζε κνπ πλνή, εθόπε ν ζηνραζκόο,  

θαη δε κνπ κέλεη δύλακε λα ςηζπξίζσ -αιί-  

ζηελ ύπαξμή κνπ, αλύπαξρηελ, αξγά ην λάλη λάλη...  

        Ζ κνίξα έρεη ζεκαδέςεη ην πνηεηηθφ εγψ θαη ζε ζξελεηηθφ ηφλν ζπιινγίδεηαη ηηο 

ζπκθνξέο, κε ην αίζζεκα ηεο δπζαξέζθεηαο λα ηνλ δηαθαηέρεη ζε ππέξκεηξν βαζκφ. 

Δηθνλίδεηαη ζην έπαθξν ε βαξηά ςπρή ηνπ, o εζσηεξηθφο ηνπ θφζκνο, θαη ε ηαξαγκέλε ηνπ 

ζπλείδεζε. πγθεθξηκέλα, ην αίζζεκα ηεο ηαιαηπσξίαο δηνρεηεχεηαη ζην ζηίρν, 

πξνβάιινληαο ηα βάξε ηεο θαξδηάο ηνπ, πνπ έρεη πιεγσζεί. Ζ θαξδηά ηνπ έρεη ιπγίζεη απφ 

ηνλ θαεκφ. Ο Schopenhauer αλαθέξεη φηη
123 

«ην θάζε ηη είλαη πάληνηε ειιηπέο θαη 

απαηειφ, θάζε πξάγκα επράξηζην δηαπνηίδεηαη απφ δπζάξεζηα, θάζε απφιαπζε δελ είλαη 

πάληνηε παξά κηζή θαη κφλν απφιαπζε. Δλψ, ν Βχξσλ αλαθέξεη ζε πνίεκα «Mα θαη ηνπο 

πόλνπο ρεηξόηεξα εθείλνπο πνπ δελ βιέπνπκε, / Πνπ ηελ αγηάηξεπηε πιαθώλνπλ ηελ ςπρή, / 

Με ζιίςεηο πάληα θαη πάληα λέεο
124

». Ζ δπλαηφηεηα αλάθηεζεο δπλάκεσλ παχεη λα 

πθίζηαηαη, ε ςπρή ηνπ δνθηκάδεηαη θαη ε αγσλία θαίλεηαη λα ηνλ πλίγεη.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

122 
πγθεθξηκέλα ην πνίεκα «Αλππαξμία» αλαδεκνζηεχηεθε ζην πεξ. Δηθνλνγξαθεκέλνο Παξλαζζόο, ηρ.96, 

(26 Φεβξ.1912) 6. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α’, θηινι.επηκ.: Υ. Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.85, 386. 

123 
Arthur Schopenhauer. Ζ βνύιεζε γηα δσή θαη ε κεδακηλόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, Μηθ. - Πξιγ.: 

Γεκήηξεο Τθαληήο, εθδ. Ρνέο, Αζήλα 2015, ζ.53-55.  

124 
ην ίδην.  
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    Ζ πξννπηηθή κηαο ςπρνζσκαηηθήο αλαγέλλεζεο ηνπ είλαη κάηαηε, φπσο θαη νη 

πξνζδνθίεο ζεηηθψλ εμειίμεσλ ράλνληαη. Ζ κνίξα ηνπ είλαη νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε. 

Σπξαλληθέο ζθέςεηο πξνμελνχλ ην αίζζεκα ηνπ αθαληζκνχ ηεο αίζζεζεο ηεο χπαξμεο, θαη 

ν πνηεηήο ζηνράδεηαη πάλσ ζην απφζεκα δπλάκεσλ πνπ ηνπ απνκέλεη. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε ζχδεπμε ησλ αληηζέησλ ζην πνηεηηθφ ηνπ εξγαζηήξη, θαζψο ζηνηρίδνληαη ζην ιφγν 

νη ιέμεηο ύπαξμήλ vs αλύπαξρηελ. Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν κεηαηξέπεηαη ζε παηρλίδη ηεο 

κνίξαο, πνπ ηνλ μεγειά, θαη κέλεη ηψξα κφλν ε ιππεκέλε ζθέςε ηνπ, απνηππψλνληαο ηε 

βαξηά νδχλε ηνπ. Έηζη ινηπφλ, φπσο ην δηαηππψλεη ν Schopenhauer, «ε δσή είλαη έξγνλ ην 

νπνίνλ νθείινκελ λα επηηειέζσκελ κε πνιινχο θφπνπο απφ ηεο απφςεσο απηήο ε ιέμηο, 

άρζνο, είλαη επηηπρήο έθθξαζηο
125

». χκθσλα κε ηνλ Schopenhauer «Σν παξφλ 

εκθαλίδεηαη πάληνηε αλεπαξθέο, ην κέιινλ αβέβαην, ην παξειζφλ αλεπίζηξεπην
126

». Έηζη 

θαη ζην πνίεκα «Άξξσζην παιηθάξη», πνπ εληάζζεηαη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή
127

 Ρόδα 

ζηνλ αθξό (1911), ζηελ ελφηεηα «Νπρηνινχινπδα (ηε κεηέξα κνπ)». Απνηειείηαη απφ 

δχν ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο. ηελ πξψηε ζηξνθή, ν πνηεηήο αλαθέξεη:  

Απ’ ηελ αξξώζηηα, κάλα κνπ, πόηε ζα γηάλσ ηάρα, 

 πόηε ζ’αδξάμσ η’ άξκαηα, πνπ θξέκνληαη κνλάρα; 

 Πόηε ζα ζύξσ ζε ρνξό ην αδύλαηό κνπ πόδη, 

πόηε ην θιεηζηό πέλζνο κνπ ζ’ αθξνζθαζηεί ζα ξόδη; 

[...] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

125 
Arthur Schopenhauer. Σα πεξί νδύλεο θαη ζαλάηνπ, κηθ. Υ.Α. Βαζηιεηάδε, 2005, εθδ. Παλ. Π. Μαπξάθε, 

ζ. 7. 

126 
Αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ν Schopenhauer φηη: «ια ζηε δσή δειψλνπλ φηη ε γήηλε επηπρία είλαη 

πξννξηζκέλε λα καηαησζεί ή λα αλαγλσξηζζεί σο απηαπάηε. [...] Ζ δσή παξνπζηάδεηαη σο ζπλερήο θελάθε 

[...] Έηζη, καο απαηά πφηε ε ίδηα ε ειπίδα, πφηε πάιη απηφ ζην νπνίν ειπίζακε». Βι.ζρεηηθά. Arthur 

Schopenhauer. Ζ βνύιεζε γηα δσή θαη ε κεδακηλόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, Μηθ. - Πξιγ.: Γεκήηξεο 

Τθαληήο, εθδ. Ρνέο, Αζήλα 2015, ζ.40-42.  

127 
Σν πνίεκα «Άξξσζην παιηθάξη» πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην πεξ.Γάθλε, ηρ.19 (10 Γεθ.1909) 6. 

Αλαδεκνζηέπηεθε ζηελ εθ.Διεύζεξνλ Βήκα ζηηο 23.9.1922. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα 

Tα Δπξεζέληα, ηφκ.Α’, επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 

2013, ζ.121, 393.  
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     Ζ κνηξαία ήηηα ηνπ θαιιηηερληθνχ ππνθεηκέλνπ ζε έλα θξίζηκν αγψλα, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξεζεί δσληαλή θαη δσεξή ε ζθέςε, πξννηθνλνκείηαη. Ζ απηνπεπνίζεζε πνπ 

δηαπεξλνχζε ην ζηίρν, ηψξα ζβήλεη, θαζψο απαξηζκεί ην πνηεηηθφ ππνθείκελν ηα 

ηξαχκαηα ηεο πνλεκέλεο κνξθήο ηνπ. Μλεκνλεχνληαο πάζε θαη δηαηππψλνληαο καχξνπο 

ζπιινγηζκνχο, ην πνηεηηθφ ππνθείκελν απνδίδεη πηζηά ην πνηεηηθφ ππνθείκελν φιν ην 

ηζάθηζκα ηεο κνξθήο ηνπ. Δπηπιένλ, απνδεηθλχεηαη πεξίηξαλα πφζν βαζχ είλαη ην 

αίζζεκα ηνπ πφλνπ, θαζψο βπζίδεηαη ζηε ζθέςε. ηνράδεηαη θαη πξνβιεκαηίδεηαη, θαζψο 

ηα δεηλά είλαη πνιιά, θαη ηα εκπφδηα θαληάδνπλ αλππέξβιεηα. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε 

ράξαμε λέσλ ζρεδίσλ γηα ηε δσή παχνπλ λα ηζρχνπλ, φηαλ θηάλεη ζην ζεκείν λα ηνλ 

βαξαίλνπλ ακέηξεηεο ζιηβεξέο ζπγθηλήζεηο. Δμάιινπ είλαη θνηλφο ηφπνο φηη «έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα καξηχξηα πνπ ζηνηρεηψλνπλ ηελ χπαξμή καο είλαη ε ζπλερήο πίεζε ηνπ 

ρξφλνπ, ελψ νη ιχπεο ζπζζσξεχνληαη κέζσ ηεο κλήκεο θαη ηεο πξνζκνλήο
128

».  

Mε βαξχ θαη απαηζηφδνμν ηφλν, δηνρεηεχεη ην πνηεηηθφ εγψ ζηνλ ζηίρν ηελ πιήμε θαη ην 

αδηέμνδν πνπ βηψλεη, απνθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ ζπαξαγκφ ηεο θαξδηάο ηνπ. 

Έρνληαο ράζεη βέβαηα θάζε καρεηηθφηεηα, θαη ελεξγεηηθφηεηα. Λείπνπλ νη ζεηηθέο 

πξνζέζεηο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ αδηέμνδνπ. Δμάιινπ, «ν βαζκφο ηεο νδχλεο ζηνλ 

άλζξσπν απμάλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ εθείλνλ ηεο απφιαπζεο, ελψ ν άλζξσπνο 

γεληθά δελ είλαη νινθιεξσηηθά ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ χπαξμή ηνπ θαζψο είλαη 

θνξησκέλνο κε έγλνηεο, αγσλίεο θαη βάζαλα θαη γεληθά ε ςπρηθή ηνπ θαηάζηαζε είλαη 

αλήζπρε θαη αληθαλνπνίεηε
129

» Σν αίζζεκα ηεο αλππεξάζπηζηεο ςπρήο ηνπ, θαζψο θαη 

θξίζηκεο ρξνληθέο ζηηγκέο εμσηεξηθεχνληαη. Ο λνπο έξρεηαη λα δψζεη έλα κάθξνο θαη έλα 

πιάηνο ζην αίζζεκα ηνπ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

128  
Γηα ηελ πνίεζε ηνπ Φηιχξα είλαη, πηζηεχσ, ρξήζηκεο νη παξαηεξήζεηο ηνπ Schopenhauer φηη: «ν ρξφλνο 

δελ καο αθήλεη λα αλαζάλνπκε θαη καο θαηαδηψθεη κε ην καζηίγην ζαλ θαηαπηεζηηθφο αθέληεο. [...] ην 

αίζζεκα ηεο δπζηπρίαο· ην αίζζεκα απηφ θνξπθψλεηαη ηφζν δξακαηηθά ψζηε ζπρλά ηνλ νδεγεί ζε 

παξαιεξεκαηηθέο θξίζεηο [...] Ζ αλάγθε θαη ε πιήμε απνηεινχλ ην δίπνιν ηεο αλζξψπηλεο δσήο».  

Βι.ζρεηηθά. Άξηνπξ νπλεράνπεξ. Γηα ηε δπζηπρία ηνπ θόζκνπ, κηθ. Μπξηψ Καινθσιηά, έθδ.Παηάθε, έλαηε 

έθδνζε, Αζήλα, 2018, ζ.19-20, 24, 26.  

129 
Μεηαμχ άιισλ είλαη ρξήζηκεο νη πιεξνθνξίεο φηη: «ε δπζηπρία ηνπ απνδίδεηαη ζηελ κεγάιε ηνπ 

ηθαλφηεηα γηα γλψζε. Ο πφλνο πιήηηεη έηζη ηε βνχιεζε - ηελ θαζπζηεξεί, ηελ παξεκπνδίδεη ή ηε 

δηαηαξάζζεη. [...] Ζ καηαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαλαηξψλεηαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο χπαξμεο».  

Βι.ζρεηηθά. .π., ζ.27-30, 43.     
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θφβνπ. Σα ρηππήκαηα ηεο δσήο είλαη πνιιά ζηελ θιίκαθα ηνπ ρξφλνπ, θαη ε ζθνδξή κέζε 

γηα ηε δσή, φπσο εθθξαδφηαλ ζην ζηίρν, κνηξαία εμαθαλίδεηαη. Μέλεη κία αίζζεζε ηεο 

αζπκίαο θαη ηεο ξαγδαίαο έιιεηςεο δπλάκεσλ ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζην ζηίρν.  

   Αλαληίξξεηα, βαζαληζηηθέο ζθέςεηο, φιν ηξφκν μερεηιίδνπλ απφ ηα βάζε ηεο 

πνλεκέλεο ςπρήο, θαη έλα βαζχ παξάπνλν μερεηιίδεη ζην ζηίρν. ηηγκέο φιν έμαξζε 

ζπλαηζζεκάησλ, έλδνμεο θαη καγηθέο, κνηξαία ζβήλνπλ. Σν πνίεκα «Πξσηλφ 

ηξέλν»πξσηνδεκνζηεχηεθε ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή
130

 Γπξηζκνί (1919), θαη αλήθεη ζηελ 

ελφηεηα «ξζξνη». Απνηειείηαη απφ νθηψ ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο. ηελ φγδνε θαη ζπλάκα 

ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο, ζηνπο ζηίρνπο 29-32, ν πνηεηήο αλαθέξεη:  

[...]  

Καη ζην ζπίηη καο πάιη λα γπξλνύκε, 

ρακεισκέλνη, καύξνη, ηξηζζιηκκέλνη, 

ηνλ ύπλν ην ρακέλν γηα λα βγνύκε 

θη αο ήηαλ λα ζθσζνύκε πεζακέλνη!  

Ζ ηπξαλληζκέλε ςπρή ηνπ Φηιχξα, βαζαληζκέλε απφ πάζε, κε έλα ζθίμηκν ζηελ θαξδηά 

θαη ηα κάηηα ηνπ εγθισβηζκέλα ζην παξειζφλ, θάλεη έλαλ απνινγηζκφ. Ο καξαζκφο ηεο 

ςπρήο θαη ε δηάιπζε ηνπ ζψκαηνο απνηππψλεηαη. Ζ κέζε ηνπ νλείξνπ παχεη λα ηζρχεη θαη 

νη πφζνη κε ην πέξαζκα ησλ θαηξψλ έζβεζαλ. Ζ κνίξα ζπλζιίβεη ηνλ πνηεηή, θαζψο 

αλαπνιεί. Ζ ξαγηζκέλε θσλή ηνπ απνηππψλεηαη ζην ιφγν. Σν ζπλαίζζεκα δηνρεηεχεηαη 

ζηνπο ζηίρνπο ηνπ, ζηελ πην θαζαξή κνξθή ηνπ. Σν ζψκα θαη ην πλεχκα ηνπ είλαη 

ηαιαηπσξεκέλα. Χζηφζν, ε αλήζπρε ςπρή ηνπ δελ παχεη λα παξαηεξεί θαη λα ζηνράδεηαη. 

Μηα ηαξαρή ραξαγκέλε βέβαηα ζηα κάηηα ηνπ θαη ην αίζζεκα ηεο θελφηεηαο
131

 δηαπεξλά 

ην ζηίρν ηνπ.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

130 
πγθεθξηκέλα ην πνίεκα «Πξσηλφ ηξέλν» δεκνζηεχηεθε γηα δεχηεξε θνξά ζηελ Ζ Κπξηαθή ηνπ 

Διεύζεξνπ Βήκαηνο, ηρ.38, (28 Aπγ.1927) 8 θαη θέξεη παξαιιαγέο. ην Αξρείν Μηιηηάδε Μαιαθάζε 

(ΔΛΗΑ), ην απηφγξαθν έρεη δηαθνξέο απφ ην πξσηνδεκνζηεπκέλν πνίεκα. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. 

Πνηήκαηα. Άπαληα Tα Δπξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.:  Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University 

Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.146-147, 398-399. 
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   Tα πάζε θαη ε ζηέξεζε απφ απνιαχζεηο είλαη νη ηζρπξφηεξεο θηλνχζεο δπλάκεηο ηε 

ςπρήο ηνπ. Έηζη ινηπφλ, ν πνηεηήο, φπσο αλαθέξεη ν Schopenhauer «φζνλ πξνρσξεί εηο 

ηελ ειηθίαλ, απνθηά επη κάιινλ θαη κάιινλ ζπλείδεζηλ φηη ε δσή είλαη απφ πάζεο 

απφςεσο, απνγνεηεχζεηο, θφπνο, βάζαλα κε άιια ιφγηα έρεη ηνλ ραξαθηήξα κηαο κεγάιεο 

απηαπάηεο, αλ φρη κηαο θνξντδείαο
132

».  

        Άιινηε ε ζθέςε ηνπ βαζαίλεη, άιινηε εμαθαλίδεηαη θάζε ζθέςε, κπξνζηά ζηελ 

απφγλσζε. Φειά ηείρε έρνπλ πςσζεί γχξσ απφ ηνλ πνηεηή, πνπ παξεκπνδίδνπλ θάζε 

πξννπηηθή αλεχξεζεο πξαγκαηηθήο ραξάο. Σε ρξνληθή ζηηγκή, πνπ ν θαεκφο θπβεξλά ηελ 

χπαξμε, νη ζηελαγκνί έξρνληαη λα ζβήζνπλ θάζε αζψα ραξά. Ο Arthur Schopenhauer είρε 

πεη φηη
133

 «ε επηπρία δελ είλαη παξά επηθίλδπλε ρίκαηξα, ε δε αλαδήηεζή ηεο θαζαξή 

καηαηνπνλία, θαη ε δσή παξνπζηάδεηαη σο έξγν πνπ έρνπκε λα επηηειέζνπκε, σο κηα ζεηξά 

δηεθπεξαηψζεσλ θαη άξα, θαηά θαλφλα, σο δηαξθήο αγψλαο ελάληηα ζηε ρξεία». Μία λέα 

δσή, θαη κία αλαγέλλεζε ηεο ηξαγηθήο κνξθήο ηνπ, είλαη αλέθηθηε, φηαλ νη ζπκθνξέο 

πιήηηνπλ ην πνηεηηθφ εγψ.  

    Σν πνηεηηθφ εγψ εκθαλίδεηαη ζπρλά αηληγκαηηθφ  ζηα πνηήκαηα ηνπ Φηιχξα. 

πγθεθξηκέλα, ε αηζηφδνμε θαη ε απαηζηφδνμε καηηά ηνπ, παξάιιεια κε ηα δηιήκκαηα, 

πνπ εκθσιεχνπλ εληφο ηνπ. Σν πνίεκα «Υσξίο ζθνπφ» πξσηνδεκνζηεχηεθε ζηελ πνηεηηθή 

ζπιινγή
134

 Γπξηζκνί, ην 1919, θαη εληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα «Δζπεξηλνί». Απνηειείηαη 

απφ δχν ηεηξάζηηρεο θαη δχν ηξίζηηρεο ζηξνθέο. ηηο πξψηεο ηξεηο ζηξνθέο ζηνπο ζηίρνπο 

1-11, ν πνηεηήο αλαθέξεη: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

131 
Οη παξαθάησ παξαηεξήζεηο είλαη ρξήζηκεο, πηζηεχσ, γηα λα αληηιεθζνχκε ηε δπζηπρία ηνπ Φηιχξα: 

«ηνλ 20φ αηψλα ν ππαξμηζκφο πεξηγξάθεη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε σο θαηαδίθε: ν άλζξσπνο είλαη ξηγκέλνο 

(geworfensein) ζε έλαλ θφζκν ρσξίο λφεκα. Ο Heidegger εζηηάδεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο 

απηήο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ εκπεηξία ηεο χπαξμεο σο βάξνπο, θαη γελλά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. [...] 

ελψ ζην πέλζνο ππάξρεη ζπλείδεζε ηεο απψιεηαο, ην ππνθείκελν δειαδή γλσξίδεη ηη είλαη απηφ πνπ έραζε, 

ζηε κειαγρνιία ελδέρεηαη λα κελ κπνξεί λα θαζνξίζεη αθξηβψο ζε ηη έγθεηηαη ε απψιεηα». Βι.ζρεηηθά. 

Αιεμάλδξα Ραζηδάθε. Πεξί κειαγρνιίαο. ηε ζεσξία, ηε ινγνηερλία, ηελ ηέρλε, εθδ. Κίριε, Αζήλα, 2012, 

ζ.51, 156-157.  

132
 Arthur Schopenhauer. Σα πεξί νδύλεο θαη ζαλάηνπ, κηθ. Υ.Α. Βαζηιεηάδε, 2005, εθδ. Παλ. Π. Μαπξάθε, 

ζ.7.  

133 
Άξηνπξ νπλεράνπεξ. Γηα ηε δπζηπρία ηνπ θόζκνπ, κηθ. Μπξηψ Καινθσιηά, έθδ.Παηάθε, έλαηε έθδνζε, 

Αζήλα, 2018, ζ.121, 124, 127-128.  
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    Έηζη, ρσξίο ζθνπό ε Εσή ξηγκέλε, 

 θαη ξάζπκα ελώ δνύκε ζηελ αλία, 

     κηα θιόγα αγάπεο μάθλνπ λ’ αλαζηαίλεη 

  ηελ θαξδηά καο, θξπθή ραιθνκαλία! 

 

ην πεξηζώξην ηάρα πεηακέλνη, 

μέλνη πξνο θάζε δξάζεσο ηε καλία, 

έλα ιηθέξ αδξό λα καο πξνζδέλεη 

κε ηνπ Τπεξπέξαλ ηελ επξπρσξία. 

 

Υαξνύκελα λα δήζνκε ηα Νηάηα,  

ρσξίο δεζκνύο, πνπ θπβεξλά ε ξνπηίλα,  

δίρσο ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο, γεκάηα.  

[...]  

   ηηο  αξρηθέο ηνπ πνηεηηθέο εθδφζεηο θπξηαξρνχλ πνηήκαηα ζε γιπθφ ηφλν, πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ πηζηά ηε ραξά θαη ηε κέζε ηεο δσήο. Ζ αξρηθή αηζηνδνμία θαη νη ήρνη 

ραξάο έξρνληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλα ξαγηζκέλν εγψ, πνπ ηψξα, θαζψο 

πξνρσξνχκε ζην πνηεηηθφ εξγαζηήξη, πξνβάιιεη νινέλα θαη πην έληνλα. Δίλαη αθξηβψο ε 

έξεκε θαξδηά, πνπ πξνζπαζεί κε αλακλήζεηο λα θαιχςεη ηνλ πφλν θαη ηα θελά, πνπ έρεη 

εληφο ηνπ ην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν. Ζ αδξή θσλή ηνπ πνηεηή, φηαλ κηιά ζε πέλζηκν 

ηφλν, ζπλεηδεηνπνηεί φηη, ε παξεγνξηά είλαη πξφζθαηξε. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ ζθαξ 

Οπάτιλη «νη πξάμεηο είλαη ε πξψηε ηξαγσδία ηεο δσήο, ηα ιφγηα ε δεχηεξε. Δλψ, ζιίβεηαη 

θαλείο γηα ηελ απψιεηα θαη ησλ ρεηξφηεξσλ ζπλεζεηψλ ηνπ. Ίζσο ζιίβεηαη πεξηζζφηεξν 

γη’απηέο. Απνηεινχλ έλα ηφζν νπζηψδεο κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ
135

». Ο Φηιχξαο 

έηζη ππνθέξεη, θαζψο ην επηθείκελν θαθφ ζθηαγξαθείηαη ζην πνίεκα.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

134 
Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα Tα Δπξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία 

Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.190, 403.  
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Χζηφζν, μαλαβξίζθεη γηα κηα ζηηγκή ε πνλεκέλε θσλή ηνπ ηε ρακέλε πίζηε θαη ε ειπίδα 

ηξεκνζβήλεη εληφο ηνπ. πγθεθξηκέλα, μαθληθά ζε κηα ρηκαηξηθή ζηηγκή «κηα θιφγα αγάπεο 

μάθλνπ λ’ αλαζηαίλεη / ηελ θαξδηά καο, θξπθή ραιθνκαλία» (ζη.3-4). Έλα θξάηεκα θαη έλα 

ζηήξηγκα πξνθεηκέλνπ λα βξεη ηε ιχηξσζε, απφ ην καξηχξην πνπ βηψλεη, απνδεηθλχνληαη 

κάηαηνη θφπνη. Ζ αγλφηεηα θαη ε ζεκλφηεηα ηεο άδνιεο ςπρήο ηνπ πνηεηή, δηθαηνινγείηαη 

έηζη, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Schopenhauer. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη «εάλ ην 

βάξνο ηεο δπζηπρίαο, ηνπ πφλνπ, ησλ αηπρηψλ θαη ηεο καηαηνπνλίαο εμέιηπε απφ ηελ δσήλ 

ηνπ αλζξψπνπ, ε ππεξβνιή ηεο αιαδνλείαο ηνπ ζα ππεξέβαηλε θάζε κέηξνλ
136

». Έηζη 

ινηπφλ, αληηιακβαλφκαζηε αθξηβψο φηη επεηδή ην δεκηνπξγηθφ ππνθείκελν δεηλνπαζεί, δελ 

έρεη ράζεη ηελ πίζηε ηνπ ζε ηδαληθά, αξεηέο θαη αμίεο.  

   Κξίλσ σο εξεπλεηήο φηη ην ηξίπηπρν βάζαλα - πφλνο - δπζηπρία
137

 κπνξνχλ λα λνεζνχλ 

σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θάζε αλζξψπηλνπ φληνο, φπσο ηα βηψλεη θαη ην πνηεηηθφ 

εγψ. Ζ ζθέςε βαζαλίδεη ηνλ λνπ ηνπ, θαζψο αλαινγίδεηαη ηα πάζε θαη ηε δηαθνπή 

νπζηαζηηθά ηεο δσήο. Έρεη ξηδψζεη πιένλ βαζηά κέζα ηνπ ε πίζηε γηα ηελ πηψζε θαη ηελ 

ήηηα. Μία δηέμνδν θαη κία πνζεηή ιχηξσζε κέζα απφ ηα ληάηα έξρεηαη δεηιά λα πξνβάιεη 

ζην ζηίρν. ηίρνη πνπ αλαδεηθλχνπλ φηη ε κάρε θεξδήζεθε, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

αλεχξεζεο ηεο ραξάο θαη ηεο ειπίδαο. Σν παξάπνλν, ν θαεκφο ηνπ πνηεηή, θαη ε θφπσζε 

ηεο ζιηβεξήο ζάξθαο, πνπ ιηπνςπρεί θαη δεηλνπαζεί. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν ζθαξ 

Οπάτιλη γηα ηα ληάηα φηη: «ε ληφηε ρακνγειά ρσξίο ιφγν. Δίλαη απφ ηηο θπξηφηεξεο γνεηείεο 

ηεο
138

». Καηαιήγνπκε έηζη, δηαβάδνληαο ηελ πνίεζε ηνπ Φηιχξα, ζην ζπκπέξαζκα ηνπ 

ζθαξ Οπάτιλη φηη «Σηο ζπκθνξέο κπνξεί λα ηηο αληέμεη θαλείο, έξρνληαη απ’ έμσ, είλαη 

αηπρήκαηα. Αιιά λα ππνθέξεηο απ’ ηα ίδηα ζνπ ηα ιάζε -α!- εδψ βξίζθεηαη ην θεληξί ηεο 

δσήο
139

».  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ζθαξ Οπάτιλη. ηνραζκνί, Δπηινγή από ην έξγν ηνπ, κηθ. πχξνο Σζαθληάο, εθδ.ηηγκή, Αζήλα 2007, 

ζ.65, 68.      
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Arthur Schopenhauer. Σα πεξί νδύλεο θαη ζαλάηνπ, κηθ. Υ.Α. Βαζηιεηάδε, 2005, εθδ. Παλ. Π. Μαπξάθε, 

ζ. 3-19.  
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.π., ζ.4-5.  
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ζθαξ Οπάτιλη. ηνραζκνί, Δπηινγή από ην έξγν ηνπ, κηθ. πχξνο Σζαθληάο, εθδ.ηηγκή, Αζήλα 2007, 

ζ.71.  

139  
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    Σν πάζνο γηα ηε δσή θαη ηηο απνιαχζεηο ηεο, εθφζνλ έρεη ζηεξέςεη ε δξνζηά θαη ε ράξε 

απφ ηα ληάηα, πξνβάιινληαη πιένλ ρσξίο θάπνην λφεκα. ην ζεκείν απηφ, επηβεβαηψλεηαη 

κε αθξίβεηα, ε ζέζε ηνπ Schopenhauer φηη: «ηελ (ζέιεζηλ) ζηακαηά ή ηεο αλζίζηαηαη παλ 

φηη ππάξρεη δπζάξεζηνλ θαη νδπλεξφλ
140

». Ζ ζθιεξή θαη σκή πξαγκαηηθφηεηα έρεη 

αθήζεη αλεμίηεια ζεκάδηα πάλσ ηνπ. Ζ πίζηε ζε θάπνηα ζσηήξηα ηδέα ζβήλεη θαη ην 

πνηεηηθφ εγψ βνπιηάδεη ζηε ζχκεζε θαη εγθισβίδεηαη ζην αδηέμνδν ζην νπνίν έρεη 

πεξηέιζεη. Λπγίδεη απφ ηα βάξβαξα ρηππήκαηα ηεο κνίξαο, δελ κπνξεί λα ζπλέιζεη. Ζ δσή 

ηνλ έρεη παξακνξθψζεη, έρεη ζπληξηβεί νινζρεξψο ςπρηθά, θαζψο θάζε καρεηηθφηεηα, πνπ 

κπνξεί λα ηνλ δηέθξηλε, έρεη ραζεί νξηζηηθά. Ο παξειζνληηθφο ρξφλνο, πνπ ρξεζηκνπνηεί 

εκθαληηθά, απνζθνπεί ζην λα αλαδεηρζεί ην νξηζηηθφ ηέινο ησλ ειπίδσλ θαη ην 

αλαπφδξαζην ηέινο. Έηζη ινηπφλ: «εηο ηα βάζαλα ηεο ππάξμεψο καο πξνζηίζεηαη θαη ε 

ηαρχηεο κε ηελ νπνίαλ θπιά ν ρξφλνο, ν νπνίνο ζηέθεηαη επάλσ απφ ηα θεθάιηα καο σο 

εξγνδεγφο νπιηζκέλνο κε καζηίγηνλ θαη δελ καο αθήλεη θαλ λ’ αλαπλεχζσκελ
141

». ηα 

δεηλά πνπ νξζψλνληαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ θαη ζηηο αληημνφηεηεο, ε πνηεηηθή θσλή ηνπ 

γίλεηαη ην κέζν, πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηεί ε παξαθκή θαη ε θνχξαζε. Με εμαζζελεκέλε 

ςπρή απφ ην βαξχ θνξηίν, αλαζηελάδεη, θαη νδχξεηαη. πγθεθξηκέλα ην θξαζί δξα φπσο 

θαη ε καχξε ρνιή θαη δηακνξθψλνπλ ραξαθηεξεο. Σν θξαζί έρεη κία δξαζηηθφηεηα θαη κία 

δχλακε ζηελ παξαγσγή θαηαζηάζεσλ
142

 ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

   ηελ αξρηθή πγεία θαη αθκή ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ηνπνζεηείηαη ηψξα ε βαξηά 

αξξψζηεηα, πνπ ηνλ ηαιαλίδεη θαη απεηιεί ηελ χπαξμε. O ηξαγνπδηζηήο ηεο ραξάο, ησλ 

ξφδσλ, ησλ αεδνληψλ, ησλ αηζέξησλ κνξθψλ θαη ησλ πην γιπθψλ ζηηγκψλ παχεη γηα έλα 

κηθξφ δηάζηεκα, φηαλ ζπκθνξέο θαηαθιχδνπλ θαη απεηινχλ κε δηάιπζε ηελ χπαξμε. Ζ 

νδχλε ηεο ςπρήο ζθνξπά ζην ζηίρν, ζε έλα βαξχ ζθνπφ. Σα ιείςαλα εξψησλ πνπ ηνπ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Arthur Schopenhauer. Σα πεξί νδύλεο θαη ζαλάηνπ, κηθ. Υ.Α. Βαζηιεηάδε, 2005, εθδ. Παλ.Π. Μαπξάθε, 

ζ.3. 
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Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ην ζπιινγηζκφ ηνπ Φηιχξα, είλαη εχζηνρεο νη παξαηεξήζεηο ηνπ 

Pigeaud γηα ηε καχξε ρνιή θαη ην θξαζί. Aλαθέξεη φηη: «Ζ καχξε ρνιή πξνζθέξεη ζηνλ εθ θχζεσο 

κειαγρνιηθφ φια ηα ζηάδηα ηεο κέζεο [...] Ο κειαγρνιηθφο είλαη θαη’ νπζίαλ πνιπκνξθηθφο [...] θαη 

πεξηέρνληαη ελ δπλάκεη φινη νη ραξαθηήξεο φισλ ησλ αλζξψπσλ». Βι.ζρεηηθά. Aξηζηνηέιεο. Μειαγρνιία θαη 

ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. Jackie Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. Άγξα, ζεηξά Μέιαηλα Υνιή, 

Αζήλα 1998, ζ.15-17.   
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έρνπλ απνκείλεη, ζθηαγξαθνχλ ηελ ησξηλή ζιίςε ηνπ, δηακνξθψλνληαο έηζη ην πνξηξέην 

ηνπ. Ζ πεγαία έκπλεπζε έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα. Παξάιιεια, ε αλαδήηεζε ησλ 

βαζχηεξσλ θηλήηξσλ ησλ πξάμεσλ είλαη κία δηαδηθαζία επψδπλε, φπσο πξνβάιιεηαη ζην 

πνηεηηθφ ηνπίν, ηνλίδνληαο έηζη πφζν αδηθεκέλνο είλαη απφ ηε κνίξα. πσο ππνζηεξίδεη ν 

Schopenhauer
143

 «πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζηελ χπαξμε θαζεαπηήλ, καο θαηαιακβάλεη ε 

ζπλαίζζεζε ηεο αλαμηφηεηαο θαη ηεο καηαηφηεηαο καο, θη απηφ είλαη ην ζπλαίζζεκα πνπ 

νλνκάδνπκε πιήμε». ια ηα παξαπάλσ δηαθαίλνληαη θαζαξά ζην πνίεκα «Σαίξη 

ζαλάζηκν» πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή «Κιεςχδξα»
144

 ην 1921. 

Απνηειείηαη απφ νθηψ ηεηξάζηρεο ζηξνθέο. ηελ πξψηε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο, ζηνπο 

ζηίρνπο 1-4, ν πνηεηήο αλαθέξεη:   

αλ άζπξν θάληαζκα θπιώ 

 από ηνλ ηάθν επάλσ, 

ζ’ όλεηξν καύξν, ζιηβεξό, 

 ηα κάηηα κνπ ζα πγξαίλσ.  

[...]  

     Ζ κνηξαία απφζπξζε απφ ηε δσή θαη ε κνλαμηά ζθηαγξαθνχληαη. Μηα βαζηά 

κειαγρνιία δηαγξάθεηαη ζην βιέκκα ηνπ ήξσα. Δμάιινπ, «ε δσή είλαη απ’ άθξε ζ’ άθξε 

έλα κάζεκα, ελψ ν θαζέλαο ζα πξέπε λα δψζεη θάπνηε εμεγήζεηο γηα ηελ θάζε ψξα ηεο 

δσήο ηνπ, ηφηε έρεη θαη ν ίδηνο θαηά κείδνλα ιφγν ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη εμεγήζεηο 

γηαηί ηνλ απέζπαζαλ απφ εθείλε ηε γαιήλε θαη ηνλ κεηέζεζαλ ζε κηα θαηάζηαζε ηφζν 

κίδεξε, δνθεξή, θνβεξή θαη βαζαληζηηθή
145

». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Δμάιινπλ ν Schopenhauer ππνζηεξίδεη φηη: «δηαηζζαλφκαζηε θξπθά, ζηα χζηαηα βάζε ηεο χπαξμήο καο, 
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ην δηελεθέο λέα δσή θαη λα αλαλεψλνπκε ηνλ ρξφλν καο. [...] ηαλ θαηαπηάλεηαη κε κηα θαζαξά πλεπκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα - ζηελ πεξίπησζε απηή απνθξπλφκαζηε απφ ηε δίλε ηεο δσήο, γηα λα κπνξέζνπκε λα ηε 
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Ζ δνθηκαζία ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη απνηππψλεηαη ζηηο ζθέςεηο πνπ αηρκαισηίδεηαη ν 

λνπο ηνπ. θηαγξαθείηαη ε αλνηρηή πιεγή ηνπ. Υάλεηαη ζηα ζθνηεηλά κνλνπάηηα ηεο 

ζθέςεο θαη κία θξαπγή βγαίλεη απφ κέζα ηνπ. Σν πνίεκα «Ρνδφθπιια ΗΗΗ [Υχλνπλ ηα 

κάηηα δάθξπα]» πξσηνδεκνζηεχηεθε
146

 ζην πεξηνδηθφ Ννπκάο, ζηηο 6 Ηνπιίνπ ηνπ 1903. 

Δληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα «Παξαιεηπφκελα», πνπ πεξηιακβάλεη πνηήκαηα γηα ην δηάζηεκα 

1903 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1923. Δληαγκέλα κε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ηα πνηήκαηα πνπ 

πνπ δεκνζίεπζε ν Φηιχξαο, αιιά δελ ηα πεξηέιαβε ζηηο ζπιινγέο ηνπ. Ο πνηεηήο αλαθέξεη 

ζηνπο ζηίρνπο 1-8:  

 Υύλνπλ ηα κάηηα δάθξπα, 

 θαη θιαίλε, θιαίλε, θιαίλε, 

θαη ηα πνπιηά κνύ ιέλε 

 ηξαγνύδηα ζιηβεξά. 

 

Βάζαλα, ιύπεο, πόλνη, 

έρνπλ ζ’ εκέ θσιηάζεη 

 θαη γύξσ κνπ ε πιάζε 

κε ζιίςε κε θεξλά. 

Οη ιπγκνί θαη ην καξάδη έξρνληαη λα θέξνπλ έλα κνηξαίν ζηακάηεκα θάζε νλεηξηθήο θαη 

εηδπιιηαθήο ζηηγκήο. ηελ αξρηθή ςπρηθή επθνξία ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ 

δηαγξάθεηαη ηψξα ζηε κνξθή ηνπ έλα έληνλν αίζζεκα δπζθνξίαο. Ζ αίγιε θαη ε ζεία 

ιάκςε ηνπ ζηίρνπ ζβήλνπλ, φηαλ πεξηγξάθνληαη νη πφλνη, πνπ βαξαίλνπλ ηελ χπαξμε, θαη 

ε θαηήθεηα ηεο φςεο ηνπ.  
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Χζηφζν, θαη εθεί ην δεκηνπξγηθφ ηαιέλην ηνπ πνηεηή είλαη πςειφ. πγθεθξηκέλα, 

δηνρεηεχεη ζην ζηίρν εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο, έλα κήλπκα βαξχ θαη ζπλάκα πέλζηκν, κε 

εθπιεθηηθή δεμηνηερλία θαη καεζηξία. Ζ κνξθή ηνπ
147

 ιπγίδεη, θαη απηφ πξνβάιιεηαη, 

θαζψο ηνλίδεηαη απφ απφζηαζε κία ζηείξα δσή ηψξα, πνπ ηεο πξφζθεξε γνεηεία ε πιάλε 

ηνπ νλείξνπ θαη ρηκαηξηθέο ζηηγκέο. Φνξηίδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά ην πνηεηηθφ εγψ απφ ηε 

ζιίςε, ηνλ θφβν θαη ηε κειαγρνιία πνπ ηνλ θπθιψλεη. Με θηλήζεηο αλέιπηδεο εθθξάδεη ην 

βαξχ κήλπκά ηνπ. Σν αίζζεκα ηεο απφγλσζεο θαη ε πιήμε πνπ ηνλ ζθεπάδεη είλαη βαξηά. 

Σν ηξπθεξφ, αγλφ, καγηθφ θαη ζπλάκα φιν παξζεληθή ράξε πιάζηκν ηνπ ζηίρνπ, 

απνηέιεζκα ηεο ζέξκεο ηεο ςπρήο, ησλ εξσηηθψλ ζθηξηεκάησλ, ησλ ζειθηηθψλ κνξθψλ 

θαη ησλ νλείξσλ, εθιείπεη.  

    ηνράδεηαη ην πνηεηηθφ εγψ πάλσ ζην κάηαην θαη ε πίζηε ηνπ ζε ρηκαηξηθέο ζηηγκέο 

πάληα ππάξρεη κέζα ηνπ θαη ιεηηνπξγεί σο αληηζηάζκηζκα ζηελ ζηείξα δσή ηνπ, σο 

παξεγνξηά. Υαξάζζεη δξφκνπο καγηθνχο, πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ πνηεηηθφ δηάθνζκν, κε 

ηξφπν πνπ ζπλεπαίξλεη ηνλ αλαγλψζηε. Σν πιήζνο ρξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο 

βξίζθεηαη ζε ακνηβαία εμάξηεζε κε ηα αξρηθά εμαίζηα ζρέδηα ηεο δσήο ηνπ, πνπ 

απνδεηθλχνληαη σζηφζν απάηε, κε ην θχιηζκα ηνπ θαηξνχ. Ο Αηκίιηνο Υνπξκνχδηνο 

κάιηζηα, είλαη πνπ ζηελ θξηηηθή εηζαγσγή ηνπ ζηα Άπαληα ηνπ πνηεηή, ην 1939 

αλαθέξεη
148

 φηη «ζπρλφηαηα νη ζηίρνη ηνπ είλαη κεηξηθψο αλφκνηνη θαη θάπνηε θη νη ξπζκνί 

ηνπ αλάκηρηνη, ε ξίκα ηνπ πνιιέο θνξέο αθξφληηζηε, φρη ζπάληα εμεδεηεκέλε, φηαλ δελ 

είλαη ηνικεξή. Δλψ παξάιιειε είλαη ε ρξήζε ηεο ραζκσδίαο θαη ηεο ζπλίδεζεο». Ζ 

Άληεηα Φξαληδή κηιά κάιηζηα γηα «ηελ αθζνλία παξερήζεσλ θαη εζσηεξηθψλ 

νκνηνθαηαιεμηψλ
149

». Ζ νδχλε γηα ηηο επηζπκίεο πνπ καηαηψζεθαλ, θαη έζβεζαλ κνηξαία, 

είλαη κεγάιε. Σν πνίεκα «Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα Η» δεκνζηεχηεθε
150 

ηελ άλνημε 1908. 

πγθεθξηκέλα, ν πνηεηήο αλαθέξεη ζηνπο ζηίρνπο 1-2 θαη 5-8:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Σν θνζκνείδσιν ηνπ Φηιχξα έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηα θαξλαβαιηθά δξψκελα, ηηο ιατθέο 

παξαζηάζεηο αιιά θαη ην ξεχκα ηνπ πηεξνηηζκνχ, πνπ αλαδεηθλχεη πιάη ηνπ θαη άιινπο ήξσεο: ηνλ αξιεθίλν, 

ηνλ παιηάηζν, ηνλ Φαζνπιή - ήξσεο ηεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο, φπσο ηνλ Μψκν, ηνλ Γνλ Ενπάλ, ηνλ Γνλ 

Κηρψηε, ζπλδένληάο ηνπο κε ηελ παξηδηάληθε ινγνηερληθή Μπνεκία».  Βι.ζρεηηθά. Άληεηα Φξαληδή. 

Διεύζεξε ε δσή θη άλαξρε σο θύκα. Ο πνηεηήο Ρώκνο Φηιύξαο (1888-1942), εθδ.Γαβξηειίδεο, Ίδξπκα Σάθεο 

ηλφπνπινο, Αζήλα, 2017, ζ.15.  

148  
.π., ζ.18-19.  

 
149 

ην ίδην.  
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Απόςε θιαίσ ηα ζιηκκέλα κνπ όλεηξα 

 πνπ ηξαγνπδάλε νκάδη κε ην Μάε... 

 [...]  

 Σα θνπξαζκέλα κέιε κνπ απ’ ην πάιαηκα 

 κνπδηάζαλε θη επέζαλ ζπληξηκκέλα... 

Μάηαηα πξνζκέλσ θάπνην θσο αόξαην 

θαη θάπνηα ρέξηα λ’ απισζνχλ ζ’ εκέλα... 

    Ζ γιπθηά κέζε ηνπ νλείξνπ, ην αίκα ηνπ πνπ έζθπδε, ην δπλάκσκα ηεο θσλήο ηνπ 

πνηεηή, σο απνηέιεζκα κίαο ζεξκήο θιφγαο, πνπ είρε ζηελ θαξδηά θαη αηζζήζεσλ 

καγεκέλσλ, ράλνληαη φια νινζρεξψο. Γεληθά, έλα παξάινγα κπεξδεκέλν φλεηξν, φπσο 

καο πιεξνθνξεί ν Freud,
 
αλάγεηαη

151
 ζ’ έλα θαηαλνεηφ θαη πνιχηηκν ςπρηθφ πεξηζηαηηθφ. 

Γεληθά, ν πνηεηήο σο νλεηξεπφκελνο έρεη κέζα ηνπ ζπλεηξκνχο. Σν φλεηξν είλαη έλα δείγκα, 

φπσο καο δηαβεβαηψλνπλ νη κε ςπραλαιπηέο γηαηξνί, φηη ν νλεηξεπφκελνο δελ θνηκήζεθε 

θαιά
152

».  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

150 
πγθεθξηκέλα ην πνίεκα «Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα Η» δεκνζηεχηεθε ζην πεξ.Παζραιηλή Φηινινγηθή 

Δπεηεξίο, Πεηξαηάο, 1908, ζ.38. Δληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα  Παξαιεηπφκελα, πνπ πεξηιακβάλεη πνηήκαηα γηα 

ην δηάζηεκα 1903 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1923». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα Tα 

Δπξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ.24, 323, 422. 

 
151 

Αλαθέξεη επηπιένλ ν Φξφυλη γηα ην φλεηξν φηη: «Γελ εζχραζαλ νκνηφκνξθα φια ηα κέξε ηνπ εγθεθάινπ 

ηνπ, θαη φηη κεκνλσκέλα ηκήκαηα ηνπ ζπλέρηζαλ λα δνπιεχνπλ θάησ απ’ ηελ επίδξαζε θάπνησλ άγλσζησλ 

εξεζηζκάησλ, πξάγκα πνπ θαηφξζσζαλ κ’ έλαλ ηδηαίηεξα αηειή ηξφπν [...] Ζ ζπλνρή, ην αξκνληθφ θχιηζκα, 

ην αθαηαλφεην δέζηκν, ζρεδφλ ζαλ παξαιήξεκα, ε ζπκπεξίιεςε παξάινγσλ ζηνηρείσλ, είλαη βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα πεξηέρεη θαηλνκεληθά πλεπκαηψδε ζπκπέξαζκαηα, θαζψο θαη 

εηθφλεο κε αθέξαηα ηελ αηζζεηεξηαθή νμχηεηα ησλ αληηιήςεσλ ή λα είλαη αρλέο. Σα θαηάινηπα ηεο εκέξαο, 

αλφκνηα πξάγκαηα, ζθέςεηο, εξσηήκαηα θαη αλακλήζεηο απφ πεξαζκέλνπο θαηξνχο, ζπδεηήζεηο κε ππέξ θαη 

θαηά, εξσηήκαηα εγγξάθνληαη ζηα φλεηξα θαη απνηεινχλ ζπλεηξκνχο. [...] Oη πξνζπλεηδεηέο ζθέςεηο ή 

αιιηψο αζπλείδεηε παξφξκεζε είλαη είλαη ν νπζηαζηηθφο δεκηνπξγφο νλείξνπ. [...] ε θάζε φλεηξν πξέπεη λα 

εθπιεξσζεί ε επηζπκία κηαο νξκήο [...]ε αζπλείδεηε νξκή, πνπ είλαη θαη ε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ νλείξνπ απνβιέπεη ζπζηεκαηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε κηαο επηζπκίαο. [...] Σα φλεηξα 

δηαηξνχληαη ζε φλεηξα επηζπκίαο, θφβνπ θαη ηηκσξίαο». Βι.ζρεηηθά. ίγθκνπλη Φξφυλη. Νέα ζεηξά ησλ 

παξαδόζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ςπραλάιπζε, κηθ. Κιαίξε Σξηθεξηψηε, εθδ.Δπίθνπξνο, Αζήλα 1977, 

ζ.9-16, 18, 20-21, 24, 29.  

152
 ην ίδην. 
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Δλψ, «αθφκε ε ζπλνδεία ησλ πην έληνλσλ εξεζηζκάησλ, ραξάο ή πφλνπ, ή ελφο αδηάθνξνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, αλακλήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο, θαη απ’ ηε κέξα ηνπ νλείξνπ
153

».Ζ 

ζπληέιεηα, ε αλία πνπ βαξαίλεη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν, πφζνη, νξκέο θαη αγάπεο, πνπ 

ράλνληαη κνηξαία, απνδίδνληαη κε κνπληέο απνρξψζεηο, θαζψο ν πνηεηήο πιένλ γπξλά 

ρακεισκέλνο. Θα ιέγακε φπσο είρε δηαηππψζεη πεξίηξαλα ν ζθαξ Οπάτιλη φηη «θακηά 

δσή δελ είλαη θαηεζηξακκέλε, εθηφο απφ εθείλε ηεο νπνίαο ε αλάπηπμε εκπνδίζηεθε. Δλψ, 

αθφκα ν δηζηαγκφο νπνηνπδήπνηε είδνπο, είλαη ζεκάδη δηαλνεηηθνχ καξαζκνχ ζηνπο 

λένπο θαη θπζηθήο αδπλακίαο ζηνπο γέξνπο
154

».  

    Ζ επίζεκαλζε ηνπ Φξφυλη ηαηξηάδεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Φηιχξα, θαζψο «ε 

πξαγκαηηθφηεηα έρεη γίλεη ηφζν αθφξεηα νδπλεξή, ψζηε ην απεηινχκελν εγψ ζηελ 

απειπηζία ηνπ λα θαηαθεχγεη ζηηο αζπλείδεηεο νξκέο. Ζ αλψδπλε ςχρσζε ηνπ νλείξνπ 

είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπλεηδεηήο, εθνχζηαο θαη κφλν πξνζσξηλήο απνρψξεζεο απ’ ηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν, θαη εμαθαλίδεηαη κε ηελ επηζηξνθή ζ’ απηφλ
155

». Έλαο ηξφκνο ζηε 

θαξδηά αθνινπζεί θάζε ζηηγκή αδπλακίαο ηνπ θαη απηφ πξνβάιιεηαη κε έληαζε. Ζ αηηία 

είλαη νη άηπρνη θαη αλεθπιήξσηνη έξσηεο θαη πφζνη. Ζ ζεία νκνξθηά ησλ νξακάησλ, πνπ 

εκςχρσλε, απνζέσλε θαη χςσλε ηελ ςπρή ηνπ, παχεη, κε ηελ νδπλεξή ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ ηέινπο ησλ νξκψλ. Ζ ηδαληθή νκνξθηά ηφηε ράλεηαη, θαζψο νη ρπκνί ζηνλ νξγαληζκφ 

ηνπ ιηγνζηεχνπλ. Σν εμαίζην θαη έλδνμν θχιηζκα ηεο δσήο, κέζα ζηελ εχρπκε άλνημε, 

παίξλεη ηέινο, φηαλ αληηιακβάλεηαη ην γεγνλφο φηη φια είλαη πξφζθαηξα θαη εθήκεξα. 

Υηππά ε θαξδηά ηνπ πην έληνλα, νη παικνί απμάλνληαη. Με βαξηά πλνή δηνρεηεχεη ζην 

ζηίρν καχξνπο ζηνραζκνχο θαη δηαγξάθεηαη έλα κνπληφ ζθεληθφ γηα ηελ πγεία πνπ 

ράζεθε, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

153 
ην ίδην. 

154 
ζθαξ Οπάτιλη. ηνραζκνί, Δπηινγή από ην έξγν ηνπ, κηθ. πχξνο Σζαθληάο, εθδ.ηηγκή, Αζήλα 2007, 

ζ.48, 50.      

155 
Ο Freud αλαθέξεη φηη: «ηε δσή ηνπ νλείξνπ, [...] αίζζεκα πνπ έρεη ππνζηεί άπσζε εμαθνινπζεί λα 

δηαηεξείηαη γηα πνιχ θαηξφ ζηα ππνζπλείδεηα αθφκε φλεηξα (πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο βξίζθεηαη, θπζηθά, 

έηζη ζε αληίζεζε κε ηελ επηθξαηνχζα ηάζε), ρσξίο ε αληίζεζε απηή λα νδεγήζεη ζε εμέγεξζε ηνπ εγψ θαηά 

ηεο επηζπκίαο πνπ έρεη απσζζεί. Ο λεπξνπαζήο αλέρεηαη γηα πνιχ θαηξφ ην φλεηξν, σο ηε ζηηγκή φπνπ, 

ζπλήζσο έπεηηα απφ ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ δπλάκεσο, αξρίδεη απφηνκα πάιε κεηαμχ 

απηνχ θαη ηνπ εγψ, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε πάιε απηή».  Bι.ζρεηηθά. Sigmund Freud. Οκαδηθή 

θαη αηνκηθή ςπρνινγία, κηθ. ηάζεο Φεξεληίλνο, εθδ.Νέα Δπνρή, ζ.13, 15. 
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   γηα ηνλ ζπαξαγκφ θαη ηνλ ζηελαγκφ, πνπ βαξαίλνπλ ηελ χπαξμε. Σν πνίεκα 

«Ρνδνθάληεια 4 [Μεο ζηελ ςπρή κνπ πφζνπο θιψζεη...]» πξσηνδεκνζηεχηεθε
156

 ζην 

πεξηνδηθφ Παζραιηλή Δπεηεξίο ην 1905. ην πνίεκα, ν πνηεηήο αλαθέξεη: 

Μεο ζηελ ςπρή κνπ πόζνπο θιώζεη ην θσο ηεο κέξαο 

 θαη θάζε δείιη ν ύπλνο ηα βιέθαξα κνπ θιεη, 

 κελ έξζεη ε καύξε λύρηα θαη δηώμεη ηεο ρηκαίξαο 

 ηα πιάζκαηα, πνπ θιαίσ θαη ιέσ πσο ηα δηαιπεί. 

    Ζ δπλακσκέλε θαη φιν καγεπηηθά ρξψκαηα θσλή ηνπ πνηεηηθνχ εγψ εμαζζελεί, 

εθφζνλ πξνβαίλεη ζε έλα πηθξφ απνινγηζκφ ηεο δσήο, πνπ ζπλζιίβεη θάζε επαίζζεηε ςπρή 

αλαγλψζηε. ηελ καγηθή αλάπαπζε θαη αλχςσζε ηεο ζθέςεο πξνβάιιεηαη ηψξα κε 

έληαζε ν ραιαζκφο, ην κνηξαίν θαηξαθχιηζκα θαη ε απφηνκε έιιεηςε δπλάκεσλ. Οη 

ζηελαγκνί είλαη ην κνηξαίν απνηέιεζκα κίαο απφγλσζεο
157

 κεγάιεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

έιιεςεο θάζε νλεηξηθνχ ζρεδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζεκεησζεί ςπρηθή αλαλέσζε. Σελ έλζεε 

καλία αθνινπζεί ν θινληζκφο ησλ δπλάκεσλ, ε δηάιπζε ηεο απηαπάηεο ησλ νλείξσλ θαη ε 

θξαπγή, πνπ ζθνξπνχλ ζην ζηίρν. Αληί γηα ηελ πξννδεπηηθή ζθέςε θαη ην άπισκα ηνπ λνπ 

βξίζθεηαη ηψξα ζην επίθεληξν, ε ζηηγκηαία παχζε θαη ε λέθξσζε θάζε ραξάο.  

   Ζ κεηαβνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ εηθνλίδεηαη αθξηβψο ζηα αληηζεηηθά δεχγε, φπσο 

εληνπίδνληαη ζηα πνηήκαηα πνπ εμεηάδσ. πγθεθξηκέλα, απηά είλαη πηζηεχσ: πιεκκύξα 

ραξάο
158

 - θξίθε, αληξεησκέλνο - ζθεβξόο, καγηθό αλύςσκα - θινληζκόο πίζηεο, καγηθή 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

156
 Σν πνίεκα «Ρνδνθάληεια 4 [Μεο ζηελ ςπρή κνπ πφζνπο θιψζεη...]» αλαδεκνζηεχηεθε ζην πεξ.Αηηηθή 

Ίξηο, ηρ.9 (1 Mαΐνπ 1905) 110, κε ηελ εμήο παξαιιαγή «κελ έξζεη ε Νύρηα καύξε θαη δηώμεη ηεο Υηκαίξαο». 

Δληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα Παξαιεηπφκελα, πνπ πεξηιακβάλεη πνηήκαηα γηα ην δηάζηεκα 1903 κέρξη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1923. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα Tα Δπξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.24, 314, 421.                  

157 
Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν αζζελεί ζα ιέγακε, φπσο αλαθέξεη ν Φξφυλη: « απφ ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο νξκηθήο δσήο θαη ζηελ αληίζηαζε πνπ νξζψλεηαη ελαληίνλ ηεο. [...] Ο Freud παξαηεξεί φηη: « 

ξαγηζκέλεο θαη ζπαζκέλεο δνκέο είλαη θαη νη ςπρνπαζείο. [...] Απνθιίλνπλ απφ ηελ εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, θαη γη’ απηφ αθξηβψο ην ιφγν μέξνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηελ εζσηεξηθή ςπρηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, θαη καο καξηπξνχλ αξθεηά πξάγκαηα, πνπ ζε άιιε πεξίπησζε ζα καο ήηαλ 

απξφζηηαΒι.ζρεηηθά. ίγθκνπλη Φξφυλη. Νέα ζεηξά ησλ παξαδόζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ςπραλάιπζε, 

κηθ. Κιαίξε Σξηθεξηψηε, εθδ.Δπίθνπξνο, Αζήλα 1977, ζ.59, 61. 

158 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Αγάπε, Θάλαηνο, Αλππαξμία, Ο Γφεο ΗΗΗ, Άξξσζην παιηθάξη, 

Πξσηλφ ηξέλν, Υσξίο ζθνπφ». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', 

θηινι.επηκ.:   
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αλάπαπζε - βαξηά κειαγρνιία, ζθηξηήκαηα θαη αηζξία θαξδηάο - καηαηόηεηα, σξαία ληόηε - 

ζθιεξά γεξαηεηά, εύρπκε Άλνημε - ζηέξεκα ρπκώλ Υεηκώλα, θαηδξό κήλπκα ζηίρνπ - βαξύο 

ζθνπόο, όλεηξν αγάπεο - ιπγκνί, αιθή θαη επζπηέλεηα - πηθξόο θινληζκόο
159

 πιεγσκέλε 

κνξθή ηνπ πνηεηηθνύ ππνθεηκέλνπ, ε ζέιεζε - καηαία κάρε, ρπκνξαληηζκέλνο - 

απαξεγόξεηνο. Οη αγάπεο ηεο λεφηεηαο, νλεηξηθά πιαζκέλεο βξίζθνληαη ζε κνηξαία 

αληίζεζε κε ηε ζθιεξή ηνπ κφλσζε, κνλαμηά θαη καξαζκφ, φπνπ ηπξαλληθά βαζαλίδεη ηε 

ζθέςε ηνπ.  

   ηα απφηνκα άικαηα ζηε ζθέςε ζε παξαδεηζέληεο ζηηγκέο, φιν δξνζηά, αθνινπζεί 

ηψξα έλα ηνπίν κε κνπληέο απνρξψζεηο θαη έλα ζθνηείληαζκα ζηε ζθέςε. Οη αδπλακίεο 

ηνπ θαη ην γεγνλφο φηη πξνδφζεθε απφ ηε κνίξα πξνβάιινληαη κε έληαζε. Έρνπκε κία 

εζηίαζε ζηε βαξηά κειαγρνιία ηνπ. Δμάιινπ, «ν ρξφλνο θαη ε θζαξηφηεηα φισλ ησλ 

πξαγκάησλ κέζα ζ’ απηφλ, ηεο νπνίαο (θζαξηφηεηαο) o ρξφλνο
160

 απνηειεί ηε κνλαδηθή 

αηηία, δελ είλαη παξά ε κνξθή κε ηελ νπνία ε βνχιεζε γηα δσή - ε νπνία θαζεαπηήλ είλαη 

αθαηάιπηε - θαλεξψλεη ζηνλ εαπηφ ηεο ηε καηαηφηεηα ηνπ αγψλα πνπ δίλεη». ηελ αιθή, 

αθκή θαη καλία, πνπ δηαθαηείραλ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν, θαλεξψλεηαη ηψξα ε άξξσζηε 

κνξθή ηνπ. πγθεθξηκέλα, ην κνηξαίν ηνπ ιχγηζκα απφ ηα βάξε ηνπ θαηξνχ, θαη ε 

δπζαξέζθεηα ζθνξπά ζην ζηίρν. Ζ γιπθηά γαιήλε, ν καγεκέλνο ιφγνο θαη ην κεζχζη ηεο 

δσήο ηνπ πνηεηηθνχ δηαθφζκνπ εμαθαλίδνληαη κνηξαία, φηαλ απεγλσζκέλα ε χπαξμε 

αλαδεηά απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ ηελ βαξαίλνπλ.  

   Σελ αίζζεζε ηεο πηθξίαο αθνινπζνχλ ζθιεξέο ζηηγκέο απφηνκνπ μεζπάζκαηνο ηεο 

άξξσζηεο ςπρήο, πνπ καξηπξηθά ππνθέξεη ζηε κνλαμηά ηνπ. Καζξεθηίδεηαη ην απέξαλην 

βάζνο κηαο ςπρήο θαη ζπλάκα ην δξάκα ηεο χπαξμεο. Οη πιεγέο είλαη αλνηρηέο, θαη δελ 

κπνξεί λα ζθεπάζεη ε ιήζε ηα πάζε ηνπ κνηξαίνπ βίνπ. Σελ κνηξαία ιήμε ησλ ρηκαηξηθψλ 

πιαηηψλ νξακάησλ θαη ησλ ζεηξελψλ ησλ νλείξσλ, ζπληξνθεχεη κία αλείπσηε 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.52, 74, 85, 98, 121, 

146-147, 190. 

159 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα πνηήκαηα: «Πξψηκνη ρακνί, ην λέν ρξφλν, Δμηιαζκφο, ην λέν ρξφλν, Οη Μπνέκ, 

Καηξνί..., Αλαλέσζε, Πξσηνβξφρη, Μφλν ηελ ίδηα κνπ αγιάηζα ςπρή». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. 

Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ. Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, 

University Studio Press, 2013, ζ.17, 19, 24, 49-50, 51, 69, 86, 104, 129. 

160 
Άξηνπξ νπελράνπεξ. Γηα ηε δπζηπρία ηνπ θόζκνπ, κηθ. Μπξηψ Καινθσιηά, έθδ.Παηάθε, έλαηε έθδνζε, 

Αζήλα, 2018, ζ.44, 74-75.  



57 
 

ζιίςε, έλα κνχδηαζκα, ελψ ε ρισκή φςε ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζθηαγξαθείηαη. Δίλαη 

αθξηβψο φηη «ε αίζζεζε ηνπ αληθαλνπνίεηνπ
161

 νδεγεί ζηελ θαηαζθεπή κηαο ηδαληθήο 

δσήο, απφιπηε ειεπζεξία, θαλεξψλεη ηηο θαληαζηψζεηο ηνπ. Βαζχ ην θελφ ηνπ, αλαδήηεζε 

ηξφπνπ απηνπξνζηαζίαο, φηαλ αηζζάλεηαη αλίζρπξν ην πνηεηηθφ ππνθείκελν. Φνβνχκελνο 

λα αληηκεησπίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαδεηάεη θαηαθχγην ζε έλα ζχκπαλ 

θαληαζηψζεσλ». Σν πνίεκα «ηε Γχζε ηεο δσνχιαο», δεκνζηεχηεθε
162

 ζην πεξηνδηθφ Ο 

Ννπκάο, ηρ.160 (21 επηεκβξίνπ 1905) 7. Απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ζηελ πξψηε ηεηξάζηηρε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο ζηνπο ζηίρνπο 1-4:  

Σν είλαη κνπ ζπληάξαμαλ ε θξίθε κε ηνλ ηξόκν 

 θαη γνλαηίδσ ζηεο δσήο ηνλ ηύξαλλν ην λόκν 

θη άγξηα κ’ άγγημε ν ρακόο κε παγσκέλα ρέξηα 

ελώ ε ςπρή -δελ μέξσ πώο- ζε λα πςσζεί ώο η’ αζηέξηα. 

[...]  

Ζ ηφλσζε, ε ςπρηθή επθνξία θαη κία αλαγέλλεζε ςπρνζσκαηηθή, πνπ ζπληειείηαη ηελ 

Άλνημε, παχεη, φηαλ έξρεηαη ν βαξχο Υεηκψλαο λα αλαηξέςεη θάζε πξνζδνθία. Δίλαη ε 

επνρή πνπ ε παγσκέλε θαξδηά λνζηαιγεί ηηο εχρπκεο ψξεο, ην καγηθφ θιίκα θαη ηε δξνζηά 

ηεο Άλνημεο θαη ηνπ Καινθαηξηνχ. Μία γιπθηά αλάπαπζε θαη αγαιιίαζε ηεο ςπρήο ηελ 

Άλνημε, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ πνηεηηθή δεκηνπξγία. Τπνζηεξίδεη, εμάιινπ, ν 

Schopenhauer φηη «φζν πην μεθάζαξα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαλείο ηε θζαξηφηεηα, ηε 

καηαηφηεηα
163

 θαη ηε ρηκαηξηθή θχζε ησλ πξαγκάησλ, ηφζν πην μεθάζαξα ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αησληφηεηα ηεο δηθήο ηνπ εζψηεξεο χπαξμεο». Δηδηθφηεξα, ε 

έκπλεπζε είλαη πεγαία θαη νη ρπκνί ζηνλ νξγαληζκφ είλαη ζε κεγάιε πνζφηεηα, γη’ απηφ 

πιάζεη κε καεζηξία εηδπιιηαθέο ζηηγκέο, πνπ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

161 
Marie France Hirigoyen. Ζ κνλαμηά ζηνλ εηθνζηό πξώην αηώλα, κηθ. Έθε Κνξνκειά, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 

2008, ζ.153-162. 

162 
To πνίεκα «ηε Γχζε ηεο δσνχιαο» εληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα «Παξαιεηπφκελα», πνπ πεξηιακβάλεη 

πνηήκαηα γηα ην δηάζηεκα 1903 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1923. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα 

Tα Δπξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ.24, 317, 422.
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αληαπνθξίλνληαη ζηα θηλήκαηα ηεο ςπρήο ηνπ. ηαλ νη ρπκνί ηνπ ειαηηψλνληαη ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ, ζιηβεξά δηαπηζηψλεη φηη ε δσή ηνπ ζα θηάζεη ζην ηέξκα. Γνθηκάδεηαη
164

 

ζθιεξά, ξαγίδεη ε θαξδηά ηνπ θαη ην μέθηηζκά ηνπ απνηππψλεηαη. Οη πφζνη, ηα φλεηξα, νη 

επηζπκίεο, θαη ραξέο, πνπ θπξίεπαλ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν, σο απνηέιεζκα κηαο 

θαηάθαζεο ηεο ζέιεζεο γηα δσή θαη ηεο λεαληθήο ηνπ ράξεο, ζβήλνπλ. Ζ αίζζεζε ηεο 

πίθξαο ζεκαηνδνηείηαη κε ηελ δηάιπζε ησλ νξακάησλ θαη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ 

ππαξμηαθνχ αδηεμφδνπ. Ζ νδχλε ρχλεηαη ηφηε ζηελ πνηεηηθή αηκφζθαηξα, θαη είλαη ε 

ζηηγκή εθείλε, πνπ ζπκίδεη θαηάζεζε ςπρήο ν ιφγνο.  

 Πιεγψλεηαη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν θαη πεηζηζάλαηεο ζθέςεηο ηνλ ζπληξνθεχνπλ. Ο 

ςπρηθφο ηνπ θφζκνο εηθνλίδεηαη. Νηψζεη φηη είλαη ζθιαβσκέλνο ζε αλακλήζεηο. Κάζε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάξξεπζή ηνπ αθνινπζεί ηελ παξαθκή θαη ηελ βαξηά αίζζεζε ηεο 

πιήμεο. Σν αίζζεκα ηεο αλίαο θαη ηεο καηαηφηεηαο δεηιά ζθνξπά ζην ζηίρν, φηαλ 

ιηγνζηεχνπλ νη νξκέο, αθήλνληαο ζην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν κία ζθιεξή αίζζεζε. 

Εσηηθφηεηα, ηζρπξά ζπλαηζζήκαηα, έξσηεο θαη άπεηξεο δπλάκεηο ηνλ ζπληξφθεπαλ ζηελ 

λεφηεηα, ηελ νπνία έρεη ηψξα απνιέζεη, θαη είλαη ην βίσκα νδπλεξφ. Σνλ πνιηνξθεί ν 

πφλνο, θαη νη ζπειιψδεηο ζθέςεηο απνηππψλνπλ ηνπο άγλσζηνπο θφβνπο, πνπ ηνλ 

δηαθαηέρνπλ. Σν μερείιηζκα ηεο ςπρήο ηνπ απνηππψλεηαη ζην ζηίρν. H κνξθή ηνπ πνηεηή 

είλαη ζαλ λα επηρεηξεί κία ελδνζθφπεζε. Μία αλαζθαθή ζπλεηδεηή κέζα ηνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα ζθηαγξαθήζεη ηε ζιίςε ηεο θαξδηάο ηνπ. Ο Σάζνο Κφξθεο αλαθέξεη
165

 γηα ηνλ πνηεηή 

φηη «πξψηνο απηφο νδήγεζε ηελ πνίεζή καο 
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 Άξηνπξ νπλεράνπεξ. Γηα ηε δπζηπρία ηνπ θόζκνπ, κηθ. Μπξηψ Καινθσιηά, έθδ.Παηάθε, έλαηε έθδνζε, 

Αζήλα, 2018, ζ.78-79, 56.  

164 
Ο Φξφυλη αλαθέξεη γηα ηελ ιέμε «παληθφο» φηη: «Ο θφβνο ηνπ αηφκνπ νθείιεηαη άιινηε ζηε ζνβαξφηεηα 

ηνπ θηλδχλνπ θαη άιινηε ζηελ εμαθάληζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ (ησλ εληνπίζεσλ ηεο γελεηεζίνπ 

νξκήο). Ζ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ λεπξηθνχ άγρνπο [...] ππάξρνπλ άηνκα πνπ ε 

γεληθή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θπκαίλεηαη πεξηνδηθά, πεξλψληαο απ’ ηελ ππεξβνιηθή ζιίςε ζηε 

κεγαιχηεξε επδαηκνλία, κέζα απφ σξηζκέλεο δηάκεζεο θαηαζηάζεηο. Οη δηαθπκάλζεηο απηέο έρνπλ εμ άιινπ 

πνιχ δηάθνξν πιάηνο, θαη άιινηε είλαη αζήκαληεο, αδηφξαηεο, ελψ άιινηε είλαη πνιχ κεγάιεο, φπσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο κειαγρνιίαο θαη καλίαο, πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά νδπλεξέο γηα ηα άηνκα πνπ ηηο πθίζηαληαη θη 

αθνξκέο κεγάισλ δηαηαξαρψλ ζηε δσή ηνπο». Βι.ζρεηηθά. Sigmund Freud. Οκαδηθή θαη αηνκηθή ςπρνινγία, 

κηθ. ηάζεο Φεξεληίλνο, εθδ.Νέα Δπνρή, ζ.36, 78-79.  
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ζηελ πνιηηεία, αλαηέκλνληαο ηελ αζηηθή θνηλσλία ζην ζαιφλη θαη ζην δξφκν θαη 

αλαιχνληαο ραξαθηεξηζηηθά, κέζσ ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηελ πεξηραξάθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ ζηε κνλαμηά ηνπ απφ ηνλ ηξφκν ηεο αιινηξίσζεο». Οξάκαηα θαη πφζνη 

καηαηψζεθαλ, θαζψο θαη ε ηχρε θαη ε δσή ηνλ πξφδσζαλ, θαη ππνθέξεη ζαλάζηκα.  

      Άιινηε εμπκλνχζε ηελ νκνξθηά, ηψξα επηθεληξψλεηαη ζηελ πνλεκέλε κνξθή ηνπ. 

Άιινηε ην πνηεηηθφ ηνπίν απέδηδε πηζηά κε δσεξέο απνρξψζεηο εδνληθέο ζηηγκέο, ηα 

ζθηξηήκαηα θαη ηνπο έληνλνπο παικνχο ηεο θαξδηάο ηνπ πνηεηηθνχ εγψ. πλαθφινπζα, ε 

πγεία ηνπ πνηεηηθνχ εγψ πξνβαιιφηαλ ζην ζηίρν θαη νη νξκέο πνπ πχθλσλαλ ζηελ ςπρή. 

Σψξα είλαη αθξηβψο ην αδηεμφδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν πνηεηήο, έηζη λα εθθξάδεη 

βαζχηεξεο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο. πγθεθξηκέλα, ην πνίεκα 

«Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα ΗΗΗ» δεκνζηεχηεθε
166

 ηελ άλνημε 1908. ην πνίεκα ν πνηεηήο 

αλαθέξεη:  

Καη ηώξα ιαρηαξώ, πνζώ ην ζάλαην 

 θη αλ ήηαλε γξαθηό κνπ λ’ αγαπήζσ, 

όκσο όιε ε δσή κνπ είλ’ έλαο ζάλαηνο 

 θαη κεο ζηνλ ηάθν θαξηεξάσ λα δήζσ. 

   Eίλαη θαλεξφ φηη θξίζηκεο ζηηγκέο έξρνληαη ζην πξνζθήλην, σο απνηέιεζκα κηαο 

ζιηβεξήο πεξηπιάλεζεο ζηνπο πιεγσκέλνπο νξίδνληεο ηεο ςπρήο. Ο ζηίρνο πνηίδεηαη απφ 

έλα νδπλεξφ αίζζεκα, εμσηεξηθεχνληάο ην, ζπλάκα θαη ηελ επψδπλε βησκαηηθή εκπεηξία. 

Πνιχ αξγφηεξα, ζην απηνβηνγξαθηθφ θείκελν Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ, 

Αλαιακπέο...,ν πνηεηήο αλαθέξεη φηη «Υηππά ε κνίξα
167

 ζαλ θαηαπέιηεο, αιιά σο ηφζν 

επάλσ απφ ηα ζπληξίκκηα πνπ ζσξεηάδεη ν ραιαζκφο, ζείν αεδφλη ν πνηεηήο, θειατδεί ηηο 

ρακέλεο ειπίδεο, ηνπο αλείπσηνπο θαυκνχο πνπ δελ είδα, ην θσο, εηδχιιηα δξνζεξά θαη 
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Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 

1992, ζ.24.  
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πγθεθξηκέλα ην πνίεκα «Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα ΗΗΗ» δεκνζηεχηεθε ζην πεξ.Παζραιηλή Φηινινγηθή 

Δπεηεξίο, Πεηξαηάο, 1908, ζ.38. Δληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα «Παξαιεηπφκελα», πνπ πεξηιακβάλεη πνηήκαηα 

γηα ην δηάζηεκα 1903 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1923. Δληαγκέλα κε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ηα πνηήκαηα πνπ 

πνπ δεκνζίεπζε ν Φηιχξαο αιιά δελ ηα πεξηέιαβε ζηηο ζπιινγέο ηνπ. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. 

Πνηήκαηα. Άπαληα Tα Δπξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.:  Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University 

Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.24, 324, 422.  
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λνζηαιγηθά πνπ δελ πήξαλε ζάξθα, εχρπκεο, ζεξκέο θαη σξαίεο ζηηγκέο πνπ πνηέ δελ ηηο 

έδεζε». ην κνηξαίν παηρλίδη ηνπ ρξφλνπ, αιιά θαη ηεο κνίξαο, ηνπνζεηείηαη αξρηθά ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο πινχηνο ηνπ πνηεηή. Καηφπηλ, αθνινπζεί ην αξαίσκα θαη ε ειάηησζε 

ησλ ζεξκψλ ζπγθηλήζεσλ, πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηε ζθχδνπζα δσή. Κξπκκέλεο νξκέο, 

δηαζέζεηο θαη ην αίζζεκα ηεο ζηέξεζεο δπλάκεσλ εμσηεξηθεχνληαη ζην πνηεηηθφ ηνπίν. 

Υάλεηαη ζε ζθέςεηο, ππνθέξεη παξάθνξα ζηελ απειπηζία
168

 ηνπ. Φάιιεη ηνλ ηξαγηθφ 

απνρσξηζκφ απφ ζεξκέο ζηηγκέο ηεο δσήο.  

 Σν πνίεκα «Ο Γφεο ΗΗΗ», πξσηνδεκνζηεχηεθε
169 

ηνλ  ρεηκψλα ηνπ 1910, αλήθεη ζηελ 

πνηεηηθή ζπιινγή Σα Ρόδα ζηνλ αθξό, ζηελ ελφηεηα «Σα Ρφδα». Ο πνηεηήο αλαθέξεη:  

Γπλαίθα, Ωζαλλά ζε έλα, 

ην ζάλαην δεηώ από ζέλα, 

ην ζάλαην από ’ζέ πνζώ. 

Ο πιάλνο εγώ ηώξα ληώζσ  

ηε δσή βάξνο απ’ ηνλ πόζν,  

βαζύλ ζα ζάιαζζαο βπζό. 

Ο φιεζξνο θαη ε κνηξαία θαηαζηξνθή ηνπ ήξσα δηαγξάθεηαη ζην πνηεηηθφ ηνπίν, θαζψο ε 

θφπσζε, ε έιιεηςε δσηηθψλ νξκψλ, ηνλ βξίζθνπλ θαη ηνλ ζπληξίβνπλ ςπρηθά. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά, πνπ δηαθαηέρνπλ ην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν, θαη δηνρεηεχνληαη 

ζηνλ ήξσα ηνπ πνηήκαηνο, θαζνξίδνπλ ηηο κνηξαίεο εμειίμεηο, πνπ ζεκαδεχνληαη απφ κία 

αλακελφκελε πηψζε.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

167 
Ρψκνο Φηιχξαο. Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ θαη άιια απηνβηνγξαθηθά, θηι.επηκ. πξφινγ. εηζαγ.: 

Γηάλλεο Παπαθψζηαο, εθδ.Καζηαληψηε, Αζήλα 2007, ζ.107-108.  

168 
Μεηαμχ άιισλ καζαίλνπκε φηη: «o Άγξαο πηζηεχεη πσο ε πνίεζε αζρνιείηαη κε ηε δσή φηαλ αζρνιείηαη 

«κε ηελ αξξψζηηα». Ζ πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηνλ Άγξα, απαηηνχζε κηα πνίεζε απαηζηφδνμε· [...] Ζ 

πεξηζσξηνπνίεζε δελ είλαη, επνκέλσο, κφλν ζπλάξηεζε ηεο «αρξεζηίαο» ηνπ πνηεηή, αιιά θαη κηα ηηκσξία 

πνπ ηνπ επηβάιιεη ε θνηλσλία. Ζ αρξεζηία ηνπ πνηεηή ηελ επνρή ηεο αζηηθήο - εζληθήο αλάπηπμεο ηεο 

Διιάδαο κεηά ην 1909, έρεη επηζεκαλζεί». Βι.ζρεηηθά. Έιιε Φηινθχπξνπ. Ζ γεληά ηνπ Καξπσηάθε, 

θεύγνληαο ηε κάζηηγα ηνπ ιόγνπ, εθδ.Νεθέιε, Αζήλα 2009, ζ.85. 
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    Ζ κνίξα ηνπ θέξζεθε ζθιεξά, δελ απνκέλεη θάπνην φξακα, λα ζπλεπάξεη ηελ γεκάηε 

ρξψκα ςπρή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηξαθεί ε ηξαγηθή θνξά ησλ γεγνλφησλ. Με ηέρλε 

θαη καζηνξηά ν πνηεηήο απνδίδεη ην ρισκή φςε ηνπ. θηαγξαθείηαη ε θνξχθσζε ηεο 

δπζηπρίαο ηνπ, ρσξίο ηελ πξννπηηθή αλεχξεζεο θάπνηαο ειπίδαο, πξνθεηκέλνπ λα πςσζεί 

ε ζπλείδεζε ηνπ ήξσα θαη λα βξεη παξεγνξηά. Ζ άιινηε αφξηζηε γνεηεία, πνπ θπξίεπε ην 

πνηεηηθφ ππνθείκελν, απνηππψλνληαο κία νλεηξεκέλε νκνξθηά ζην ιφγν
170

 ηνπ, κε ηε 

κλεία ηεο γπλαηθείαο παξνπζίαο ή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο, ηψξα ηνλ εγθαηαιείπεη. Ο 

βαξχο θαεκφο, ην αίζζεκα ηνπ αλίζρπξνπ θαη ηνπ θφβνπ ηνλ ζεκαδεχνπλ. Σν απνηέιεζκα 

απηψλ είλαη ε κνηξαία επηζπκία ζαλάηνπ, φπσο εθθξάδεηαη εκθαληηθά, κέζσ ηεο 

επαλάιεςεο ηεο ιέμεο ζάλαηνο. 

   Σν βαζχ αίζζεκα ηεο ιχπεο απιψλεηαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ πνηήκαηνο θαη 

πξνθαιείηαη αλαπφηξεπηα ε ζπγθίλεζε ηνπ αλαγλψζηε, ζε κηα πξνζσπηθή ζηηγκή 

αδπλακίαο θαη έιιεηςεο ηζρχνο. Δμάιινπ, ν κειαγρνιηθφο
171 

«δηαηξέρεη αλά πάζα ζηηγκή 

ηνλ θίλδπλν λα πέζεη ζχκα ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο δηάζεζήο ηνπ πξνο ηελ πιεπξά είηε ηεο 

ςπρξφηεηαο (νπφηε πξνθαινχληαη θνβίεο θαη θαηάζιηςε) είηε ηεο ζεξκφηεηαο (νπφηε 

πξνθαιείηαη καλία)». Σν αίζζεκα ηεο απνγνήηεπζεο είλαη βαξχ, παξάιιεια κε ηελ 

ελαγψληα πξνζπάζεηα ηνπ πνηεηή
172

 λα αξζξψζεη ιφγν, κε ηελ κνηξαία ηαπείλσζε λα έρεη 

ραξαρηεί κέζα ηνπ. 
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169 
πγθεθξηκέλα ην πνίεκα «Ο Γφεο ΗΗΗ», πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην πεξ. Νέα Εσή, Αιεμάλδξεηα, ηρ.10-12, 

(Οθη.-Γεθ.1910) 367-368. Αλαδεκνζηεχηεθε ην πνίεκα ζηελ εθ.Διεύζεξνλ Βήκα ζηηο 24/9/1922. 

Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ 

-Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.98, 387-388.   

170 
O ηέξγηνο Μήηαο αλαθέξεη γηα ηνλ Φηιχξα φηη: «είλαη κεηαιπξηθφο, θαη κε ηηο δχν έλλνηεο ηνπ κεηά: ζέηεη 

ην εξψηεκα ηφζν γηα ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο δπλαηφηεηαο, φζν θαη γηα ηελ ηχρε, ηηο πξννπηηθέο ηεο 

ιπξηθήο κνξθήο». Βι.ζρεηηθά. ηέξγηνο Μήηαο. Ζ πξσζύζηεξε ζεκαζία ηνπ Ρώκνπ Φηιύξα, πεξ. The Books 

Journal, ηρ. 60, 14/01/2016.  

171 
Αιεμάλδξα Ραζηδάθε. Πεξί κειαγρνιίαο. ηε ζεσξία, ηε ινγνηερλία, ηελ ηέρλε, εθδ. Κίριε, Αζήλα, 2012, 

ζ.33-34,38.   

172 
Ο Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ αλαθέξεη γηα ηελ πνηεηηθή παξαγσγή ηνπ Φηιχξα φηη: «Ο ηφλνο αιιάδεη 

νπζηαζηηθά ζηελ πνηεηηθή παξαγσγή κεηά ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ ζην Γξνκνθαΐηεην: Σα κνηίβα ηνπ έξσηα θαη 

ηεο πεξηπιάλεζεο ππνρσξνχλ (ρσξίο, πάλησο, λα εμαθαλίδνληαη) θαη ηε ζέζε ηνπο θαηαιακβάλνπλ ην άγρνο 

ηνπ βηνινγηθνχ ηέινπο, νη εηδπιιηαθέο αγξνηηθέο ζθελέο (ζε πξνθαλή αληίζεζε κε ην εζηθά παξακνξθσκέλν 

ηνπίν ηεο πφιεο) θαη ν επζεβηζκφο: Ο δεκηνπξγφο αλαδεηεί επαλεηιεκκέλα θαηαθχγην ζηηο ρξηζηηαληθέο 

αμίεο». Βι.ζρεηηθά. Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ. «Πηεξφηνο κηαο καγηθήο λχρηαο», εθ.Διεπζεξνηππία, 

23/12/1992, ζ.7/31.  
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      To πνίεκα «ην Μαιαθάζε» πξσηνδεκνζηεχηεθε
173

 ηνλ Ηνχλην ηνπ 1916, ζην 

πεξηνδηθφ Αξκνλία. Απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάζηηρεο θαη δχν ηξίζηηρεο ζηξνθέο. 

πγθεθξηκέλα, ν πνηεηήο αλαθέξεη ζηελ ηξίηε ζηξνθή, ζηνπο ζηίρνπο 9-11: 

[...]  

ηε δσή επιαληόκνπλ δίρσο ράξε, 

κε πίθξα γηα η’ αλζξώπηλα ηα κίζε, 

απ’ηε Φηιία, πηζηόο ηεο, πξνδνκέλνο. 

[...]  

To πνηεηηθφ εγψ αλαδεηά ζπλερψο κηα ζσηήξηα ιχηξσζε, λα ηνλ αλπςψζεη ζξηακβηθά, 

πνπ ηψξα ηα πάζε ηνλ ζθεπάδνπλ. Ζ παιέηα ηνπ είρε δσεξέο απνρξψζεηο, φηαλ ρξσκάηηδε 

κε ην πηλέιν ηνπ, έλα καγεπηηθφ πνηεηηθφ ηνπίν, κε ην λα δεζπφδεη ε  απνζέσζε φισλ ησλ 

ρξσκάησλ. Ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ιακπξήο ραξάο ηνπ θαη ελφο έξσηα ζθνδξνχ γηα 

ηε δσή. ην ζηίρν σζηφζν, πλίγεη κέζα, ηνπο πην θξπθνχο πφζνπο θαη πίθξεο, πνπ 

πιεκκπξίδνπλ ηελ ηξαπκαηηζκέλε ςπρή ηνπ. Με πηζηφηεηα απνδίδεηαη ε αλία, κηαο 

σζηφζν λνζηαιγηθήο ςπρήο. Δίλαη ν Φηιχξαο. Απέλαληη, ζηελ αξρηθή επθξφζπλε ραξά, 

πνπ δηνρεηεπφηαλ αηφθηα ζην ζηίρν, έξρνληαη λα ζηνηρεζνχλ ζην ιφγν
174

 ηα βάζαλα, πνπ 

νξίδνπλ ηε δσή ηνπ πνηεηηθνχ ζχκπαληνο. Κξίζηκεο ζηηγκέο έξρνληαη ζην πξνζθήλην, σο 

απνηέιεζκα κηαο ζιηβεξήο πεξηπιάλεζεο ζηνπο πιεγσκέλνπο νξίδνληεο ηεο ςπρήο. 
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173 
πγθεθξηκέλα ην πνίεκα «ην Μαιαθάζε» πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην πεξ.Αξκνλία, ηρ.13, (22 Ηνπλ.1916) 

3. Aλαδεκνζηεχηεθε ζην πεξ.Διιεληθή Γεκηνπξγία, 9 (1952) 67. Δληάζζεηαη ζηελ ελφηεηα 

«Παξαιεηπφκελα», πνπ πεξηιακβάλεη πνηήκαηα γηα ην δηάζηεκα 1903 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1923. 

Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα Tα Δπξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. 

Καξάνγινπ-Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.24, 356, 427. 

174 
Γηα ηελ γιψζζα ηνπ πνηεηή ε Άληεηα Φξαληδή αλαθέξεη φηη: «Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Φηιχξα αλαδεηθλχεη 

γηα πξψηε θνξά ηε λέα γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζην πέξαζκα απφ ηε 

δεκνηηθηζηηθή θαζαξφηεηα ηεο παιακηθήο εθδνρήο ζε έλα κεηθηφ ηδηφιεθην. ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζπκβάιινπλ πνηθίιεο παξαδφζεηο: ε παξνπζία ι.ρ ζηνηρείσλ ηεο ςπραξηθήο θαη θξπζηαιιηθήο 

παιαηνδεκνηηθήο, ηδησκαηηζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ην θξεηηθφ ηδίσκα, ζνισκηθέο απερήζεηο, θπξίσο 

φκσο ε εκθαλήο παξνπζία ηεο θαζαξεχνπζαο. Δηδηθά ε παξνπζία ηεο θαζαξεχνπζαο ζπλδέεηαη κε ηε 

γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ, ηε γιψζζα ηεο Γηνίθεζεο, ηεο Δθπαίδεπζεο, θαη ηνπ ηξαηνχ. 

Δπίζεο, ζπρλά ζηα πνηήκαηά ηνπ απερείηαη ε αξραηνγλσζία ηνπ. [...] Ζ ρξήζε ιέμεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ θαζεκεξηλή θνπβέληα, ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, αιιά θαη ιέμεηο πνπ «αθνχγνληαη» ζην ζέαηξν, φπσο  
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 Ο Γηάλλεο Γάιιαο αλαθέξεη
175

 φηη «ν θεληξηθφο ηνπ ρσξνρξφλνο ε θνζκηθή Αζήλα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, κε ηα βαξηεηέ, ηα κηνχδηθ ρσι, ηα ληάζηλγθ, ηηο ηξειέο απνθξηέο, ηηο 

ρνξνεζπεξίδεο ζηα «Οιχκπηα» ησλ ζπληαθηψλ, ηνπο πεξηπάηνπο θαη ηα θέληξα ηεο 

εθήκεξεο ραξάο, [...] Μαθξηά απφ ηελ Διιάδα ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ηεο 

ζηξαηησηηθήο δσήο ηνπ, ή ηεο πξνζθπγηάο πνπ αθνινχζεζε ηε Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή: κηα δσή θαη κηα θαηαζηξνθή απσζεκέλε, κε ειάρηζηεο θαηαγξαθέο ζηελ 

πνίεζή ηνπ («ηξαηφο» «Ο ζξήλνο ησλ πξνζθχγσλ»)».                              

Υηππεκέλνο ν πνηεηήο απφ ηε κνίξα θαη κε πξνθαλή απνξία, αγθηζηξψλεηαη πάλσ ζε 

ζιηβεξά ζπκβάληα θαη ζηνράδεηαη. Παξάιιεια, ην πηθξφ παξάπνλν δηνρεηεχεηαη ζην 

ζηίρν, θαη απνκέλεη ε πιεγσκέλε ςπρή ηνπ, πνπ απνδίδεη ην βαζχ αίζζεκα ηεο απειπηζίαο, 

ηεο νδχλεο θαη ηνπ πφλνπ. Σν αίζζεκα  πνηίδεη ην ζηίρν ζηελ πην θαζαξή θαη απζεληηθή 

κνξθή ηνπ, θαζψο ν ήξσαο ιπγίδεη, θαη απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο ηνπ μερεηιίδεη ν πηθξφο 

πφλνο. Έλα θιίκα απαηζηνδνμίαο θαη πεζηκηζκνχ καο νδεγεί ζην πνίεκα «Πξψηκνη 

Υακνί», απνηεινχκελν απφ δχν ηεηξάζηηρεο
176

 θαη δχν ηξίζηηρεο ζηξνθέο. Ο πνηεηήο θάλεη 

έλαλ απνινγηζκφ γηα ηνπο πνηεηέο πνπ ράζεθαλ λένη. Γελ ππάξρεη ηζνξξνπία θαη αξκνληθή 

ζρέζε ηεο εδνλήο
177

 θαη ηνπ πφλνπ, θαζψο ν πφλνο πξσηνζηαηεί, θαη απεηιεί ηελ χπαξμε, 

κε ηνλ αθαληζκφ ηνπ πνηεηή. ε απηή ηελ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ι.ρ. θνπίληα, ιφδα, θνκπάξζνο, θακπνηίλνο θ.ά. Δπίζεο εληνπίδεηαη ιεμηιφγην πνπ αλαθέξεηαη ζην θνζκηθφ 

ζαιφλη, ζηε κνπζηθή θαη ζηνλ ρνξφ: καδνχξθα, βαξθαξφια, θαληξίιηα, θαληζνλέηα, κελνπέην, αιιά θαη 

ζεγθφλην, ζνηνβφηζεο θ.ά. Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε ρξήζε θπξίσο γαιιηζκψλ πνπ εθθξάδνπλ 

ηελ «θνζκηθή» ζπκπεξηθνξά ηεο επνρήο, φπσο ι.ρ. απξεκηληί, δνχξ θίμ, πξνινλδέ, κπνλψξα θ.ά».  

Βι.ζρεηηθά. Άληεηα Φξαληδή. Διεύζεξε ε δσή θη άλαξρε σο θύκα. Ο πνηεηήο Ρώκνο Φηιύξαο (1888-1942), 

εθδ.Γαβξηειίδεο, Ίδξπκα Σάθεο ηλφπνπινο, Αζήλα, 2017, ζ.17-18. 

175 
Γηάλλεο Γάιιαο. Ρώκνο Φηιύξαο. Μηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, εθδ.Γαβξηειίδεο, ζεηξά.‘‘Δθ 

λένπ’’,  Αζήλα 1999, ζ.11-12.  

176 
Σν πνίεκα «Πξψηκνη ρακνί» γξάθηεθε ζηηο 26.11.1924 θαη πξσηνδεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα 

Γεκνθξαηία ζηηο 2.12.1924. Σν αλαδεκνζίεπζε ην Σάζνο Κφξθεο  ζην Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή δσή θαη 

ζην έξγν ηνπ, Αζήλα, εθδ. Πξφζπεξνο, 1992 (1974). Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα 

επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ.17, 411.       
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δηαηάξαμε ηεο αξκνληθήο ζρέζεο, νθείιεηαη θαη ν θαεκφο ηεο άξξσζηεο ςπρήο ηνπ 

πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Αλαθέξεη ζηνπο ζηίρνπο 1-8:  

 Σξαγνπδηζηέο πνπ δήζαηε ζηνλ θόζκν ιίγν  

 θη εθόπεθε ε δσνύια ζαο επάλσ ζηνλ αλζό,  

θάζε θνξά πνπ ζα ζαο ζπκεζώ, ηε βξύζε αλνίγσ  

 δαθξύσλ ζεξκώλ θαη άζεια θη εγώ λα καξαζώ.  

 

Έηζη ζαλ άλζη πνπ έδσζε ην κύξν ηνπ, λα θύγσ  

 πέξα, ζηεο ζθόλεο ηνλ ππθλό ζσξό,   

θαη κόλν ιίγνη γθαξδηαθνί λα θιάςνπλ, ζηνλ θαλζό  

 θαλελόο άιινπ, δάθξπν, ζηνπ Υάξνληα ηνλ ηξύγν. 

[...]  

Δίλαη επθξηλέο φηη, ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα απφ ην πνίεκα, ν πνηεηήο κε 

ζπαξαθηηθή θσλή, θαη κε έλαλ θφκπν ζην ζηήζνο, αλαινγηδφκελνο ηελ πιήμε θαη ην 

αδηέμνδν, ζηνράδεηαη πάλσ ζηνπο πνηεηέο. Πξφζσπα πνπ κε ην λεαληθφ ζθξίγνο, πάλσ 

ζηνλ αλζφ ηεο ληφηεο, δηαθφπεθε νξηζηηθά ε δσή. Σν πάζνο, ε έληαζε θαη ε νξκή ράζεθαλ 

νξηζηηθά θαη ν πνηεηήο κε κειαγρνιηθέο απνρξψζεηο θξηηηθά ζηνράδεηαη. πσο παξαηεξεί 

άιισζηε ν Schopenhauer, «ε δπζηπρία απηή είλαη ε πεξηζζφηεξνλ ελδεδεηγκέλε λα καο 

ηαπεηλψζε [...] ε δσή καο ζεσξείηαη έλα είδνο ζπλεπείαο ζθάικαηνο, κηαο πηψζεσο [...] ν 

θαζείο έρεη ηελ πνηλήλ ηεο ππάξμεψο ηνπ
178

». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

177 
Λεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά πηζηεχσ ηα φζα αλαθέξεη ζρεηηθά ν Jackie Pigeaud γηα ηελ ηζνξξνπία εδνλήο 

ηνπ πφλνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπκε βαζχηεξα πσο αληηηίζεηα ν πνηεηήο ζε απηή ηελ αξκνληθή ζρέζε. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ν Pigeaud: «Σν πάζνο πξέπεη λα νδεγείηαη ζε έλα κέζνλ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

κείγκαηνο δχν δπλάκεσλ αληίπαισλ θαη κε αληίζεηε θνξά. Σν παλ ελαπφθεηηαη ζηελ ηζνξξνπία ηεο εδνλήο 

θαη ηνπ πφλνπ πνπ θαη’ αλάγθελ ζπλνδεχνπλ φια ηά πάζε θη απηφ αληηζηνηρεί, θπζηνινγηθά, ζηελ ηζνξξνπία 

ηνπ ζεξκνχ θαη ηνπ ςπρξνχ κέζα ζηελ θαξδηά. Ζ ζπκκεηξία, δειαδή ε αξκνληθή ζρέζε, είλαη κηα κεζφηεο θη 

απηή ε κεζφηεο είλαη απνηέιεζκα ελφο κείγκαηνο. Ζ πγεία ηεο ςπρήο θαη ε πγεία ηνπ ζψκαηνο 

εμνκνηψλνληαη».  Βι.ζρεηηθά. Aξηζηνηέιεο. Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. Jackie 

Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. Άγξα, ζεηξά Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.22. 

178 
Arthur Schopenhauer. Σα πεξί νδύλεο θαη ζαλάηνπ, κηθ. Υ.Α. Βαζηιεηάδε, 2005, εθδ. Παλ. Π. Μαπξάθε,  
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      Ννζηαιγφο ν πνηεηήο βεκαηίδεη κε θαηεχζπλζε πξνζαλαηνιηζκέλε πάλσ ζηα 

δεκηνπξγηθά ππνθείκελα, ηνπο πνηεηέο (Σξαγνπδηζηέο ζη.1.). Σν απνηέιεζκα ηεο ζχκεζεο 

είλαη νδπλεξφ, θαζψο θιαίεη κε ιπγκνχο, θαη ε καρεηηθφηεηα ηνπ ράλεηαη (λα καξαζώ 

ζη.4.). Δπηθξαηεί ην θελφ, θαζψο ε επίγλσζε ηεο καηαηφηεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο γηα ηε 

βνχιεζε γηα ηε δσή νδεγεί ζε κία θιηκάθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Απξνζδφθεηα, έλα 

ξίγνο παληθνχ θαηαιακβάλεη ην πνηεηηθφ εγψ, θαζψο δηαζηαπξψλνληαη ζθέςεηο κε δηάρπην 

ην αίζζεκα πίθξαο, γηα θαξδηέο πνπ έζβεζαλ νξηζηηθά. αλ έλα ζιηβεξφ εγθψκην, πνπ 

απνδίδεηαη ζε ρακειφθσλν ηφλν, θαη κε κειαγρνιηθφ ξεκβαζκφ, ν πνηεηήο θάλεη 

αλαδξνκή.  

        Δπαλαθέξεη ζηε κλήκε ηνπ, ην κνηξαίν βίν ησλ πνηεηψλ. Έλα βαξχ αίζζεκα ηνλ 

θπξηεχεη, φηαλ ζην λνπ ηνπ έξρνληαη κνξθέο πνηεηψλ πνπ ε κνίξα ηνπο πξφδσζε. Με έλα 

θελφ ζηε ςπρή, κε βαζηά κειαγρνιία θαη πεξίιππνο, δπζαξεζηείηαη, θαη ζηνράδεηαη. Οη 

νξκέο, θαη ν δπλακηθφο παικφο ηεο λεφηεηαο, έρνπλ ζβήζεη νξηζηηθά. Σν ζχκβνιν ηνπ 

αλζνχ γίλεηαη ην θαηάιιειν κέζν, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ην νδπλεξφ ηέινο ηνπ βίνπ. 

Αθνινπζεί ν βίνο κηα γξακκή θαζνξηζκέλε, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο νξκέο ηεο πξψηεο 

ληφηεο, ην ξσκαιέν πλεχκα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φια ζβήλνπλ θαη επέξρεηαη ην 

κνηξαίν ηέινο ηνπ ζαλάηνπ. Ζ αλαπφιεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

θφξηηζε. Ο ζπιινγηζκφο ηνπ γίλεηαη πην πεξίπινθνο θαη απνηππψλεη ζε βάζνο ηελ 

θνξχθσζε ηεο δπζηπρίαο ηνπ, θαζψο επηζπκεί κεξίδην ζην ζάλαην. Έηζη, ινηπφλ, κπξνζηά 

ζηελ αλαγγειία ελφο δπζάξεζηνπ γεγνλφηνο, ην πνηεηηθφ ππνθείκελν ελεξγεί κε κία 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. πγθεθξηκέλα, κπξνζηά ζηηο δπζάξεζηεο εμειίμεηο, πνπ 

νξζψλνληαη κπξνζηά ηνπ, ν πνηεηήο εθφζνλ ε καχξε ρνιή ηνπ βξίζθεηαη ζε ςπρξή 

θαηάζηαζε, ζπκπεξηθέξεηαη ζα δεηιφο
179

 θαη δπζζπκεί. ηνράδεηαη κε απαηζνδνμία γχξσ 

απφ ην επηθείκελν θαθφ ηνπ ζαλάηνπ. Ζ ζπληξηβή θαη ε ήηηα απφ ηελ αλαδήηεζε κηαο 

νπηνπηθήο ραξάο ηνλίδνληαη εκθαληηθά ζην πνίεκα  «ην λέν ρξφλν», πνπ απνηειείηαη 

απφ κία ηεηξάζηηρε
180

 ζηξνθή. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ζ.10-11.   

179 
 Έηζη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Φηιχξα ε καλία πξνέξρεηαη: «απφ αιινίσζε ηνπ πλεχκαηνο νθεηιφκελε είηε 

ζε ζσκαηηθή λφζν είηε ζηελ θαθή θξάζε (iniquitatem) ηνπ αζζελνχο». Βι.ζρεηηθά.
 

Aξηζηνηέιεο. 

Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. Jackie Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. Άγξα, ζεηξά 

Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.12, 24-25 
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πγθεθξηκέλα, ν πνηεηήο αλαθέξεη:  

 ώπα! θη αθνύζακε, Πηθξέ, ην ζιηβεξό ζνπ ζάιπηζκα, 

πνπ αληηιαιεί κεο ζηελ θαξδηά θη ερνινγεί ζη’ απηηά καο: 

 ζώπα θη νλεηξεπόκαζηε κεο ζηα ρξπζά καο ληάηα, 

αιίκνλν! πώο άζπξηζαλ ηα νιόκαπξα καιιηά καο!  

        Πεηξακαηίδεηαη κε ηε θαληαζία ηνπ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν, πξνθεηκέλνπ λα 

πςψζεη έλα πξνζηαηεπηηθφ ηείρνο ζηελ νδχλε θαη ην θελφ, πνπ βηψλεη. Σν ηζάθηζκα ηεο 

ςπρήο ηνπ είλαη θαλεξφ. Ο ρξφλνο πνπ θπιά αθήλεη νξαηά ζεκάδηα πίζσ ηνπ, κε ηα ίρλε 

ηεο ληφηεο θαη ηεο δσληάληαο, λα ζβήλνπλ νξηζηηθά. Έηζη, ν πνηεηήο ζπληάζζεη πξφζθιεζε 

γηα ζπλάληεζε κε ηα ραξνχκελα ρξφληα, ζε κία άιιε πξαγκαηηθφηεηα ηελ νλεηξηθή. 

Υαξνχκελα ρξφληα πνπ έθεξλαλ ηελ αλαγέλλεζε ζην άηνκν. Σψξα φια έρνπλ παξέιζεη 

νξηζηηθά. πκθσλψ απφιπηα ζην ζεκείν απηφ κε ηνλ Schopenhauer φηη «ε πξψηε 

πεξίνδνο ηεο δσήο
181

 καο δελ είλαη άιιν παξά έλαο πφζνο επηπρίαο, ε δεπηέξα ηνπλαληίνλ 

πεξίνδνο, θπξηαξρείηαη απφ έλα αίζζεκα θφβνπ [...] θάζε επηπρία είλαη ρηκαηξηθή θαη 

κφλνλ ε νδχλε έρεη πξαγκαηηθήλ ππφζηαζηλ». Ο πνηεηήο είλαη αθξηβψο ζα λα 

καζηηγψλεηαη απφ ηνλ ρξφλν, θάησ απφ ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο ηνπ, ζηελ ςπρή θαη ζην 

ζψκα. βήλεη θάζε αρηίδα αηζηνδνμίαο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δθείλε ηε ζηηγκή 

βνπιηάδεη ζηε κλήκε ηνπ, θαη νη ζθέςεηο ηνπ είλαη βαξηέο, θαη αλαδεηθλχνπλ ην αδηέμνδν, 

ηελ αγσλία θαη ηε ζιίςε ηνπ. Γελ θαηαβάιιεη δπλάκεηο γηα ηελ αλαλέσζε θαη ηελ αιιαγή 

ηεο θαηάζηαζεο, θαη απηφ απνηππψλεηαη ζην ιφγν ηνπ. Ζ επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο ζώπα, 

ζε πξνζηαθηηθή έγθιηζε, πνπ πξνβαίλεη ζε ρξήζε, αλαδεηθλχεη φηη ν πνηεηήο ζθπζξσπφο 

επηδεηά ηελ ζησπή, ζαλ κηα απφζπξζε
182

 ηνπ εαπηνχ. Παξνπζηάδεηαη έηζη, ε αδπλακία ηνπ 

λα αξζξψζεη ιφγν, κε ηελ άιινηε δπλακηθή ηνπ θσλή. Απηφ κπνξεί λα ηδσζεί σο νξαηφ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

180 
Σν πνίεκα δεκνζηεχηεθε ζηηο 31/12/1924 ζηελ εθ.Ζ Βξαδπλή. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. 

Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ.19, 411. 

181 
Arthur Schopenhauer. Σα πεξί νδύλεο θαη ζαλάηνπ, κηθ. Υ.Α. Βαζηιεηάδε, 2005, εθδ. Παλ. Π. Μαπξάθε, 

ζ.12.  
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   ζεκάδη ηεο χπαξμεο ηεο καχξεο ρνιήο, ζε κεγάιε πνζφηεηα ζην ζψκα ηνπ, ηελ πεξίνδν 

ζχλζεζεο ηνπ πνηήκαηνο. Έηζη, ην δεκηνπξγηθφ ππνθείκελν αληηιακβάλεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ην γεγνλφο φηη ν Νένο Υξφλνο πξφθεηηαη λα απνηειέζεη ην αθεηεξηαθφ ζεκείν 

γηα λέα πάζε. Δκθαλίδεη αληίζεηεο ζηάζεηο, σο ζχκπησκα ηεο κειαγρνιίαο ηνπ, θαζψο 

επηζπκεί λα βπζηζηεί ζηηο νλεηξηθέο ζηηγκέο ηεο λεφηεηαο.  

     Καζίζηαηαη θαλεξφ φηη ν πνηεηήο δελ ηξέθεη απηαπάηεο, νχηε ζπληεξεί εληφο ηνπ 

δπλακηθά ηελ πίζηε ηνπ, ζε κία λέα αηζηφδνμε ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. Ζ απειπηζία θαη 

ε απφγλσζε, έρνπλ ραξαρηεί έληνλα ζην πξφζσπφ ηνπ, θαη απηφ πξνβάιιεη ζηνλ πνηεηηθφ 

δηάθνζκν. πγθεθξηκέλα, ζην πνίεκα «Δμηιαζκφο», πνπ απνηειείηαη απφ δχν 

ηεηξάζηηρεο
183

 ζηξνθέο, θαη δχν ηξίζηηρεο, ζηνπο ζηίρνπο 1-8 ν πνηεηήο αλαθέξεη:            

 Απ’ ηηο γηνξηέο  γπξλώληαο ρακεισκέλνο 

 έλησζα κέζα κνπ όιε ηε θζνξά 

 κεο ζηα ζπκπόζηα είρα κείλεη μέλνο 

θαη ζηελ ηξειή δσή θαη ζηε ραξά. 

Πίθξα ην βάζνο, κ’ φια κπνπρηηζκέλνο 

δεηνχζα κηα κεγάιε ζπκθνξά, 

δελ ήηαλ ν έξσηαο ή ε πείλα - πνπ ρακέλνο 

 πέθηεη θαλείο ρσξίο παξεγνξηά.  

[...]  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

182 
Eίλαη δηαθσηηζηηθέο πηζηεχσ νη παξαηεξήζεηο γηα ηε καχξε ρνιή γηα ηελ θαηαλφεζε ρεηξηζκνχ ηεο 

πνηεηηθήο έκπλεπζεο απφ ηνλ Φηιχξα. πγθεθξηκέλα o Pigeaud αλαθέξεη: «Ο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο, ην 

επίπεδν ελέξγεηαο θαη γεληθά ε ηθαλφηεηα γηα δσή εμαξηάηαη απφ ηελ ελ ιφγσ καχξε ρνιή. Γηαηί ζην άθξν 

ηεο δπζζπκίαο, δειαδή ηεο δπζθνξίαο, γηα ηελ χπαξμε, ζην ηέξκα ηεο αζπκίαο, δειαδή ηεο απνπζίαο θάζε 

επηζπκίαο γηα χπαξμε, ππάξρεη ε απειπηζία, ν ζάλαηνο θαη ε απηνθηνλία». Βι.ζρεηηθά. Aξηζηνηέιεο. 

Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. Jackie Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. Άγξα, ζεηξά 

Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.27-29, 32.  

183 
Σν πνίεκα γξάθηεθε ζηηο 13.12.1925, ελψ δεκνζηεχηεθε ζηηο 20/1/1926 ζην πεξ.Σα Παξαζθήληα, ηρ.1. 

Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - 

Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.24, 412 
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   ε κία ενξηαζηηθή αηκφζθαηξα ην πνηεηηθφ ππνθεηκέλν δηαθνξνπνηείηαη, θαη βηψλεη 

έλα εζσηεξηθφ δξάκα, πνπ εμσηεξηθεχεηαη, κέζσ ηεο ππνβνιήο ηεο αηκφζθαηξαο. 

Αληηθξίδεη ην θελφ, ηηο καηαησκέλεο επηζπκίεο, γεκάηεο λεαληθφ ζθξίγνο. Άγνλνη έξσηεο, 

ρσξίο αληαπφθξηζε ζην θάιεζκα. Παξαηεξνχκε φηη επηβάιιεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ λα 

ζπκθσλήζνπκε πάιη κε ηε ζέζε ηνπ Schopenhauer φηη «ε ηζηνξία ηεο δσήο
184

 καο είλαη ε 

ηζηνξία ηεο νδχλεο [...] εηο νπνηνλδήπνηε ζηάδηνλ ηεο [...] βιέπνκελ [...] κίαλ ζεηξάλ 

αληημννηήησλ θαη δπζρεξεηψλ». Αηελίδεη κνξθέο θαη εξείπηα ην πνηεηηθφ ππνθείκελν, 

ρσξίο λα ππάξρεη ε πξννπηηθή βειηίσζεο. Γηα ηελ πινχζηα εηθνλνπνηία πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

πνηήκαηα ηνπ Φηιχξα, κε επηζηεκνληθά ηεθκήξηα, είλαη απφξξνηα ηεο κειαγρνιηθήο
185

 ηνπ 

θχζεο. Αλ θαη ν πνηεηήο ξίρηεθε νπζηαζηηθά ζε αλαδήηεζε ηεο εδνληθήο ζηηγκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαπξαχλεη ηνλ πφλν πνπ ηνπ πξνμελεί ε νμχηεηα ηεο καχξεο ηνπ 

ρνιήο
186

 ζην ζψκα, ην απνηέιεζκα είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεην. πγθεθξηκέλα, ην γεγνλφο 

ηεο ενξηήο δελ θέξλεη έζησ κία πξφζθαηξε ςεπδαίζζεζε ηεο ραξάο, θαζψο θπιά κε βαξχ 

ξπζκφ.  

    Ζ απαηζηνδνμία είλαη δηάρπηε, ηαπηφρξνλα κε ηελ αίζζεζε ηνπ αδηεμφδνπ, πνπ βηψλεη 

ην δεκηνπξγηθφ ππνθείκελν. Δζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαη δηιήκκαηα ηεο ςπρήο ηνπ 

πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ εηθνλίδνληαη. Έηζη, ε δπζάξεζηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 

πνηεηήο ηνλ κεηαηξέπεη ζε θξηηηθά ζθεπηφκελν άηνκν, έηζη ψζηε λα αλεχξεη κηα ζηηγκή 

ακθίβνιεο ραξάο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ελαπνζέηεη ηηο ειπίδεο ηνπ ζηνλ παξάγνληα Υξφλν. 

Απηφ ην παξαηεξνχκε λα ζπληειείηαη ζην πνίεκα «ην λέν ρξφλν». Απνηειείηαη απφ πέληε 

ηεηξάζηηρεο
187

 ζηξνθέο θαη κία ηξίζηηρε. ηνπο ζηίρνπο 16-23 ν πνηεηήο αλαθέξεη:  

[...]  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

184 
Αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ν Schopenhauer φηη: «Σίπνηε δελ ππάξρεη ην ζηαζεξφλ εηο ηελ δσήλ πνπ θπιά, 

νχηε πφλνο νχηε αησλία ραξά, νχηε κφληκνο εληχπσζηο, νχηε δηαξθήο ελζνπζηαζκφο, νχηε πςειή απφθαζηο 

[...] φια δηαιχνληαη κέζα εηο ην ξεχκα ησλ αηψλσλ». Βι.ζρεηηθά. Arthur Schopenhauer. Σα πεξί νδύλεο θαη 

ζαλάηνπ, κηθ. Υ.Α. Βαζηιεηάδε, 2005, εθδ. Παλ. Π. Μαπξάθε, ζ.14. 

185 
Αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ν Jackie Pigeaud φηη: «ε ηαρχηεηα ζηελ απφδνζε ηεο εηθφλαο, ε ξχκε ηνπ ιφγνπ, 

μεπεξλάεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο έθθξαζεο: ην πλεχκα θπλεγάεη ηελ εηθφλα κε ππέξκεηξε ηαρχηεηα». 

Βι.ζρεηηθά. Aξηζηνηέιεο. Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. Jackie Pigeaud, κηθ.Αιφε 

ηδέξε, εθδ. Άγξα, ζεηξά Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.43. 

186  
ην ίδην. 
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 Νέε ρξόλε, δώζε ράξακα θαηλνύξηαο επηπρίαο, 

 ζ’ αλακνλήηξα κηα ςπρή θεγγόινπζησλ αηζέξσλ, 

 θέξε μαλά ην ζθίξηεκα ηεο πξώηεο κνπ ειηθίαο 

 κεο ζηελ θαξδηά, ηελ αλνηρηή ζην θσο ζείσλ αζηέξσλ. 

 

 Φέξε ην ίζν αιήζεκα ηνπ πάλαγλνύ κνπ νλείξνπ,  

λα πάιιεη κέζα κνπ ε νιόπξσηε αγηνζύλε 

αζών, θέξε κνπ ηνλ λνπ μαλά κεο ζηνπ Απείξνπ, 

ην θεγγνβόιεκα η’ αδξό θη άπινο θεη αο κείλεη... 

   Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη εληφο ηνπ γξάθνληνο εκθσιεχνπλ θξπθέο ειπίδεο, αγσληά θαη 

ηαπηφρξνλα πξνζκέλεη ηελ αιιαγή ηεο δπζνίσλεο ζέζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη. Ο λνπο 

ηνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο ζπκθνξέο πνπ ηνλ ηπξαλλνχλ. Αλππεξάζπηζην νλ, ν 

πνηεηήο κε βαξηά νδχλε θαη ιχπε, θαιεί ην λέν ρξφλν λα θέξεη ηελ αλαγέλλεζε ζηελ ςπρή, 

θαη ην ζψκα. Έλαο πφζνο γηα ηελ βίσζε εηδπιιηαθψλ ζηηγκψλ φιν καγεία εθθξάδεηαη. 

Σαπηφρξνλα, αλαδεηθλχεηαη ζε έληνλν βαζκφ ην ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη ε 

δχλακε ηεο πίζηεο ηνπ πνηεηή ζην Θεφ κε έληαζε «πάλαγλνχ κνπ νλείξνπ, / πάιιεη κέζα κνπ 

ε νιφπξσηε αγηνζχλε,» (ζη.20-21).  

  Ζ βαζαληζκέλε θαη ζαζηηζκέλε ςπρή ηνπ επηζπκεί ηελ αιιαγή ηεο ηχρεο. Ζ αιιαγή ηνπ 

ρξφλνπ απνηειεί ην αθεηεξηαθφ ζεκείν πξνθεηκέλνπ λα πάςνπλ νη κνλφηνλεο κέξεο. 

ηνράδεηαη θξηηηθά θαη νξακαηίδεηαη. Ζ ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνηεηή, 

ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ νπηηθή ηνπ Schopenhauer, θαζψο θαη ν ίδηνο πξνκελχεη ηηο 

ζεηηθέο εμειίμεηο ζην κέιινλ, ελψ ζηνράδεηαη
188

 ζην παξφλ. Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη 

κπξνζηά ζηα εξείπηα ηεο δσήο, ν 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

187 
Σν πνίεκα δεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. Δζπεξηλή ζηηο 12/1/1927.  Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. 

Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ. 49-50, 416.  
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ίδηνο δηαθαηέρεηαη απφ ειπίδεο γηα έλα λέν ζρέδην δσήο ζην λέν ρξφλν. Δπηζπκεί λα 

αλεχξεη ηελ επηπρία, ην ζθξίγνο ηεο λεφηεηαο, θαη λα αλαδσνγνλεζεί νπζηαζηηθά ε 

ηαιαηπσξεκέλε ςπρή ηνπ. Δίλαη επθξηλέο φηη ην θαλέξσκα ελφο λένπ μεθηλήκαηνο ρξφλνπ, 

γελλά ειπίδεο, αηζηνδνμία θαη ζπίζεο ραξάο ζηνλ πνηεηή. Έηζη, γίλεηαη θαλεξφ θαη ζηνλ 

πνηεηή, φπσο ην δειψλεη ν Schopenhauer, «ε καγεία ηνπ αγλψζηνπ θαη ηνπ καθξηλνχ καο 

δεκηνπξγεί ηελ απηαπάηελ παξαδείζσλ νη νπνίνη εμαθαλίδνληαη σο νπηαζίαη κφιηο ηνπο 

γλσξίζνκελ
189

». Σν πνίεκα «Οη Μπνέκ» δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Οηθνγέλεηα
190

 ζηηο 

21-22/01/1927. Απνηειείηαη απφ έληεθα ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο. ηνπο ζηίρνπο 1-2, 5-6, 

25-27 θαη 29-32, ν πνηεηήο αλαθέξεη:  

 Δκείο νη πιάλνη Μπνέκ νη θνπξαζκέλνη 

ζηνλ ύκλν θαη ζην ζξήλν ηαηξηαζηνί, 

[...]  

Γέιην ε δσή καο πξόζθαηξν, κε δάθξπ  

καύξν θη αδξό, πηθξό θη αιεζηλό, 

[...] 

 Εσή, βαζάληζκα, θαηάληηα, ζξήλνο, 

 πάλε καδί ζηνπο θύθινπο καο -ντκέ- 

 θη ελώ ε ραξά, δξάθνο σξαίνο θη εθείλνο, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

188 
Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Schopenhauer φηη: «Δπξίζθνκελ ηελ επηπρίαλ κφλνλ εηο ην κέιινλ θαη εηο ην 

παξειζφλ, ην παξφλ ην βιέπνκελ σο λέθνο ζθνηεηλφλ [...] ην παξφλ αδηαθφπσο κεηαβάιιεηαη εηο παξειζφλ, 

ην δε κέιινλ είλαη αβέβαηνλ θαη άλεπ δηαξθείαο». Βι.ζρεηηθά. Arthur Schopenhauer. Σα πεξί νδύλεο θαη 

ζαλάηνπ, κηθ. Υ.Α. Βαζηιεηάδε, 2005, εθδ. Παλ. Π. Μαπξάθε, ζ.15.  

189  
ην ίδην.  

190 
Σν πνίεκα «Οη Μπνέκ» δεκνζηεχηεθε ζηηο ηρ. 18 (22 Ηαλ.1927) 8. εκεησηένλ φηη ην 1926 (ζηελ Διιάδα 

ην 1927) πξνβιήζεθε ε ηαηλία Μπνέκ κε ηνπο John Gilbert (1859-1936) θαη Lillian Gish        

(1893-1993), θσηνγξαθίa ηεο νπνίαο δεκνζηεχεηαη ζην ίδην ηεχρνο ηεο Οηθνγέλεηαο. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο 

Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, 

University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.51, 416. 
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[...]  

θαεκέ ηεο γέλλεζεο, νξγή, βιαζηήκηα, 

 έξρεη’ ε ώξα πνπ όια ζα ραζνύλ, 

ηα ίδηα ηα παηδηά ζνπ λα ζσξείο ζπληξίκκηα 

ηα ξόδα ζνπ λα ηδείο λα καξαζνύλ.  

[...] 

   Οη ζθέςεηο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ θπινχζαλ αβίαζηα θαη δσγξάθηδε έλα ηνπίν φιν 

θάιινο, πνπ αθηηλνβνιεί αθφκα καγηθή ιάκςε. Οη αλακέλνη πφζνη εμαθαλίδνληαη, θαζψο 

ιπγίδεη απφ ηα πάζε, θαη πξνζπαζεί λα επνπιψζεη ηηο αλνηρηέο πιεγέο ηνπ θαη ηνλ πφλν. 

Έλα μέζπαζκα αθνινπζεί ην ιφγν ηνπ, θαζψο θάλεη έλαλ απνινγηζκφ, κε ηελ ιήμε θάζε 

δξνζηάο ηνπ νλείξνπ. Εεη κηα αηέξκνλε δπζηπρία, θαζψο θαη ε ηαξαρή, πνπ θπξηεχεη ην 

θαιιηηερληθφ ππνθείκελν, απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ δεηλψλ, είλαη κεγάιε. Βπζηζκέλνο ζε 

ζθέςεηο, νη ειιείςεηο ηνπ βίνπ βαξαίλνπλ ην λνπ θαη ε πνηεηηθή δεκηνπξγία ιεηηνπξγεί σο 

αλαπιήξσζε ησλ θελψλ.  

     Ζ Έιιε Φηινθχπξνπ αλαθέξεη φηη
191

 «απαγνξεπκέλε θαη καθξηλή ή θνκκάηη ηεο 

ςπρήο ηνπ πνηεηή, φπσο ζην Δαξηλό ηνπ Φηιχξα, ε κνπζηθή πξνζδηνξίδεη ζπρλά ηε ζρέζε 

ηνπ κε ηνλ θφζκν θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Δλψ αθφκα ε ιαρηάξα γηα ην κνπζηθό αιάιεην 

ζπλαξηάηαη κε κηα επηζπκία ζαλάηνπ». Ζ αλαδήηεζε ηεο ραξάο, θαη ηεο πγείαο, 

εθθξάδεηαη έληνλα σο πξνζκνλή, απφ ην πνηεηηθφ εγψ, πξάγκα πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζηείξα, 

αλψθειε δσή, θαη ηελ εμάληιεζε ζην παξφλ ηεο ζχλζεζεο. Ζ ειπίδα γηα κία επηθείκελε 

χςσζε ηνπ λνπ πάλσ απφ ηα πάζε, πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ χπαξμε, ζβήλεη. Καξηεξεί 

νπζηαζηηθά ην πνηεηηθφ ππνθείκελν κία ςπρηθή αλαγέλλεζε, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

191 
Μεηαμχ άιισλ καζαίλνπκε φηη: «ε ζρέζε ησλ Μεηαζπκβνιηζηψλ κε ηελ θνηλσλία [...] αθελφο ν πνηεηήο 

επηθνηλσλεί κε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, επνκέλσο εληάζζεηαη ζηελ θνηλσλία· αθεηέξνπ αηζζάλεηαη 

απνδησγκέλνο απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, θαη άρξεζηνο. [...] Μέξνο ηεο κνίξαο ηνπ «γξαθηά» είλαη ε 

απνκάθξπλζε απφ ηε θχζε [...] επηρεηξνχλ ζπρλά λα νξίζνπλ ηνλ πνηεηηθφ ηνπο ιφγν κέζα απφ ηε ζρέζε 

ηνπο κε ην φλεηξν. [...] Σν φλεηξν, εχζξαζην θαη επάισην, θαηαζηξέθεηαη απφ ηηο ζθνηεηλέο δπλάκεηο ηεο 

δσήο». Βι.ζρεηηθά. Έιιε Φηινθχπξνπ. Ζ γεληά ηνπ Καξπσηάθε, θεύγνληαο ηε κάζηηγα ηνπ ιόγνπ, 

εθδ.Νεθέιε, Αζήλα 2009, ζ.84, 91, 124-125, 144-145.  
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πξνθεηκέλνπ λα βξεη κία παξεγνξηά, θαη λα νξζνπνδήζεη. Ζ πίζηε θινλίδεηαη, θαζψο 

αθνινπζεί ζρεδφλ θάζε θνξά έλα θαηαιεθηηθφ ζπκπέξαζκα νδπλεξφ. Σν θχκα ραξάο, πνπ 

πιεκκχξηδε ην ζηίρν, σο απφξξνηα ελφο καγηθνχ ηνπίνπ, θαη ηεο ρξήζεο κίαο καγηθήο 

γιψζζαο, φιν ράξε θαη ρξψκα, ηψξα ην ζθεπάδεη ε ιήζε. Σν αίζζεκα ηεο κνλαμηάο ηνπ 

πνηεηή εθθξάδεηαη έληνλα ζην πνίεκα «Καηξνί....». Απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάζηηρεο
192

 

θαη δχν ηξίζηηρεο ζηξνθέο. ηνπο ζηίρνπο 1-8 ν πνηεηήο αλαθέξεη:  

Έηζη  ζα λα κ’ αθήζαλε κνλάρν ζε θαηώη, 

ζην δξόκν, ζηνλ πεξίπαην, ζην πάξθν, ζηελ πιαηεία,  

 γέξνλ, ηνπο θόθθνπο πνπ κεηξά, ζηγά ζην θνκπνιόη, 

 ζαλ μεραζκέλνλ, άρξεζην ρσξίο παξεγνξία. 

 

Φύγαλ νη άλζξσπνη θη όιεο κνπ, μεζπώ ζε κνηξνιόη, 

 ηα ηδαληθά μεπέηαμαλ, καξάζε ε αλζνζκία, 

 η’ άλζε κνπ ηξύγαγε άιινηε, μαλζό κειηζζνιόη, 

θαη ηώξα ξεύνπλ άραξα θαη δίρσο επσδία. 

[...]  

   ε κία κνλαμηά απειπηζηηθή, θαη ζπλάκα θξηθηή, ην πνηεηηθφ ππνθείκελν βαζαλίδεηαη, 

θαη ληψζεη φηη είλαη θαηαδηθαζκέλν ζε απηή. Ζ απειπηζία ζθηαγξαθείηαη έληνλα ζην 

πξφζσπφ ηνπ, φπσο απνηππψλεηαη ζην ιφγν ηνπ. Ζ ζθέςε ηνπ άιινηε βαξαίλεη, κε ην λα 

κε κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί απφ θάπνπ, θαη λα πηαζηεί. Ζ παιέηα ρξσκάησλ κε ηελ νπνία 

δσληαλεχεη ηνλ πνηεηηθφ δηάθνζκν ησλ πνηεκάησλ πνηθίιεη. Άιινηε, ρξεζηκνπνηεί δσεξά 

ρξψκαηα, φηαλ πεξηγξάθεη ζηηγκέο αλάπαπιαο, θαη 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

192 
Σν πνίεκα δεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. Ζ Βξαδπλή ζηηο 9/6/1927 θαη αλαδεκνζηεχηεθε ζηηο ζην πεξ. Ζ 

Κπξηαθή ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο ζηηο 30/7/1927 ζην ηρ.30. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα 

ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ. 69, 417. 
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πξνζδίδνπλ κία ιάκςε εθζακβσηηθή, ζην ζθνηάδη πνπ επηθξαηεί. Δλψ, ε αίζζεζε ηνπ  

θελνχ ηεο ςπρήο ηνπ δεκηνπξγηθνχ ππνθεηκέλνπ δηνρεηεχεηαη ζηελ πην θαζαξή κνξθή ηνπ 

θαη αλαβιχδεη απφ ην βάζνο ηεο θαξδηάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ρξψκαηα αηνλνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ πηζηά ηα θηλήκαηα ηεο ςπρήο ηνπ. Οη θαληαζηψζεηο, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν ςπρίαηξνο Ρφλαιλη Λαηλγθ, γηα αζζελή πνπ λνζεί
193

 ςπρηθά απνηεινχλ 

«άκπλα ελάληηα ζην θφβν ηεο κνλαμηάο. Αθφκα, απνηεινχζαλ, πξσηαξρηθά, πξνζπάζεηεο 

γηα λα βξεη νληνινγηθή αζθάιεηα θαη φρη ηθαλνπνίεζε. Γεκηνπξγνχζε έηζη ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηεο αζθάιεηαο, θαη κφλν κε βάζε απηή ηελ ςεπδαίζζεζε έθηαλε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε».  

   Ζ ελεγεηηθφηεηα ηνπ πνηεηή έρεη ραζεί νινζρεξψο θαη θπξηαξρεί ε παζεηηθφηεηα, πνπ 

παιεχεη πιένλ κε θηλήζεηο αλέιπηδεο λα ραξάμεη ην πνηεηηθφ ηνπίν. Καηαιακβάλεηαη απφ 

αιιφθνηεο ζθέςεηο, πνπ θαηαθιχδνπλ ην λνπ ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Σν ηειηθφ 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ παξάμελσλ εληππψζεζσλ είλαη λα εληζρχζνπλ ζηνλ πνηεηή ηελ 

αίζζεζε ηεο εθήκεξεο δσήο. Ζ ειπίδα ηξεκνζβήλεη, θαη παξάιιεια ράλεηαη, κεηά ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ αδχλαηνπ ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο γηα ηελ αλάθηεζε δπλάκεσλ. 

Παξαηεξνχκε κηα ππθλφηεηα ζηελ ζθέςε ηνπ πνηεηή φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε 

θαηαζηάζεσλ θαη βαζχηεξσλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πνίεκα «Αλαλέσζε». Απνηειείηαη απφ 

δχν ηεηξάζηηρεο
194

 ζηξνθέο θαη δχν ηξίζηηρεο. ηνπο ζηίρνπο 1-11 ν πνηεηήο αλαθέξεη: 

Καιόγεξνο ή ηάρα εξεκνζπίηεο,  

λπκθίνο ησλ πεξαζκέλσλ, ζξπιηθόο, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

193 
Ο Ρφλαιλη Λαηλγθ αλαθέξεη φηη: «ν φξνο «ζρηδνεηδήο» αλαθέξεηαη ζ’ έλα άηνκν ηνπ νπνίνπ ε ελφηεηα 

(oιφηεηα) ηεο εκπεηξίαο ηνπ έρεη απνζρηζηεί θαηά δχν βαζηθνχο ηξφπνπο: απφ ηε κηα πιεπξά, νη ζρέζεηο ηνπ 

κε ηνλ θφζκν έρνπλ απνθνπεί θη απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ έρνπλ 

δηαξξαγεί. Έλα ηέηνην πξφζσπν είλαη αλίθαλν λα ληψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ «καδί κε» ηνπο άιινπο, ή «άλεηα 

κέζα» ζηνλ θφζκν· αληίζεηα ληψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απειπηζηηθή κνλαμηά θη απνκφλσζε. [...] Ζ ςπρηαηξηθή 

δηάιεθηνο αληηκεησπίδεη ηελ ςχρσζε ζα κηα θνηλσληθή ή βηνινγηθή απνηπρία πξνζαξκνγήο, ζαλ θαθή 

«πξνζαξκνγή». Δπηπιένλ, ζαλ απψιεηα επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζαλ έιιεηςε ελαηζζεζίαο 

(insight), δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λ’ αληηιακβάλεηαη, λα παξαηεξεί θαη λα θξίλεη ηνλ εζσηεξηθφ 

ηνπ θφζκν. [...] Ο άξξσζηνο κέζα ζηε ςχρσζε [...] παίδεη αθξηβψο κε νκφερεο εθθξάζεηο (λενινγηζκνχο.)». 

Βι.ζρεηηθά. Ρφλαιλη Λαηλγθ. Ο δηραζκέλνο εαπηόο, κηθ.Θεφδσξνο Παξαδέιιεο, εθδ.Καζηαληψηε, Αζήλα, 

1975, ζ.21, 33, 70, 233.  

194 
Σν πνίεκα δεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. Ζ Βξαδπλή ζηηο 5/8/1927. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. 

Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ.86, 420. 
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ηώξα γεξλώ κε ηελ αλάκλεζε, εξεκίηεο, 

 καξαγθηαζκέλνο, άλησζνο, ζθεβξόο. 

 

 αλ ξπάθη παξάζηξαην, κηαο θνίηεο 

 λέαο δεηώ λα γίλσ εμειηγκόο, 

 βαζαλίδσ ηε ζθέςε κεο ζηεο ήηηεο 

ηνλ μεπεζκό θαη λίθεο λέαο ξπζκόο 

 

 πνζώ λα γίλσ ζ’ αλαλέσζε κηαο ληόηεο 

πνπ ζα πνηίζεη ηηο ίλεο κνπ, ην αίκα, 

 ζα μαλαθέξεη ηε δξόζν θαη ζην πλέκα.  

[...] 

   πσο παξαηεξεί ν Jackie Pigeaud, ε καχξε ρνιή
195 

είλαη δπλαηφ λα πξνζβάιεη είηε ηε 

ζθέςε είηε ην ζψκα. Έηζη ινηπφλ, έλα είδνο ζείαο παξαθξνζχλεο, δειαδή κία εθ ζενχ 

κεηαβνιή ζηηο ηαθηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ πνηεηή, ηνλ δηαθαηέρεη, ε πξνεξρφκελε απφ ηηο 

Μνχζεο
196

 πνηεηηθή έκπλεπζε. Πλεχκα αλππεξάζπηζην, ην πνηεηηθφ ππνθείκελν 

ζπιινγίδεηαη κε ηαξαγκέλε ηε ζπλείδεζε, ηηο άζιηεο ζπκθνξέο θαη ηα δεηλά, πνπ ηνλ έρνπλ 

νδεγήζεη ζηελ αλία. Μηα εθδήισζε ηεο κειαγρνιίαο, θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ζχκπησκά
197

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

195 
Αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ν Jackie Pigeaud φηη: «ηα δχν αθξαία ζπκπηψκαηα ηεο κειαγρνιίαο ηελ ηξέια 

(«έθ-ζηαζηλ») θαη ηα έιθε». Βι.ζρεηηθά. Aξηζηνηέιεο. Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. 

Jackie Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. Άγξα, ζεηξά Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.10.  

196 
Jackie Pigeaud. Folie et cures de la folie chez les medécins de l' Antiquite greco-romaine. La Manie, 

Παξίζη, Belles Lettres, 1987, ζ.130.  

197 
Aξηζηνηέιεο. Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. Jackie Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. 

Άγξα, ζεηξά Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.13. 
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ηεο είλαη ε επηδίσμε ηεο κνλαμηάο, φπσο πξνβάιιεηαη εκθαηηθά ζην πνίεκα. Δίλαη εκθαλήο 

ε κειαγρνιία ηνπ πνηεηή θαη ε ζπλαθφινπζε ηδέα ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ, θαζψο ν 

πνηεηήο απφ κφλνο ηνπ είλαη έλα πιήζνο ραξαθηήξσλ (θαιόγεξνο, λπκθίνο, ζξπιηθόο 

ζη.1-2.). Παξνπζηάδεηαη έηζη πνιπκνξθηθφο, θαζψο ε καχξε ρνιή
198

 ηνπ δηακνξθψλεη 

ραξαθηήξεο. Δλψ ην πνίεκα αλνίγεη κε πξνβνιή ηεο δπζρεξνχο ςπρηθήο, θαη ζσκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ νκηιεηή, ζηε ζπλέρεηα αιιάδεη ηξνπή θαη ηφλν. Δίλαη αθξηβψο ε 

ζεξκφηεηα
199

 γχξσ ζηελ πεξηνρή ηεο ζθέςεο θαη ηεο ειπίδαο πνπ πξνθαιεί επζπκία.  

 Σν πνίεκα «Πξσηνβξφρη»
 
δεκνζηεχηεθε

200
 ζηα ηέιε ηνπ 1927. Aπνηειείηαη απφ δχν 

ηεηξάζηηρεο, θαη δχν ηξίζηηρεο ζηξνθέο. Ο πνηεηήο αλαθέξεη ζηνπο ζηίρνπο 7-8 θαη 13-14:                                                              

[...] 

Μεο ζηε κειαγρνιία ηελ θεξέληα, 

ζηελάμακε, λνζηαιγηθά ζξελνύκε.  

[...] 

Μνλάρνη κεο ζηελ θάκαξα γπξλάκε  

θαη ζην θζηλόπσξν πην πνιύ γεξλάκε... 

Οη καγηθέο ζηηγκέο ηνπ άιινηε νλεηξνπφινπ πνηεηή ράλνληαη ηψξα ζην βάζνο. Σψξα είλαη 

έλαο άλζξσπνο ζθπζξσπφο, ηα φλεηξα ηεξκαηίδνληαη, κε αξγέο θηλήζεηο, θαη παξάδνμα 

ράλνληαη. Ζ άξξεηε νκνξθηά, πνπ ζε ζεξκέο ζηηγκέο πξνβαιιφηαλ κε έληαζε, ηψξα 

ράλεηαη. ην λνπ επηθξαηεί κηα ηαξαρή, απφξξνηα ελφο εζσηεξηθνχ δξάκαηνο θαη κηαο 

ζθέςεο ιππεκέλεο. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

198  
.π., ζ.15.  

199 
Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη φηη: «φινη επηζπκνχλ λα πίλνπλ ψζπνπ λα κεζχζνπλ, επεηδή ην πνιχ θξαζί δίλεη 

ειπίδεο [...] ηα γεξαηεηά δελ έρνπλ θαη πνιιά λα ειπίδνπλ, ελφζσ ηα ληάηα είλαη γεκάηα ειπίδα». Βι.ζρεηηθά. 

.π., ζ.95. 

200 
Σν πνίεκα «Πξσηνβξφρη» δεκνζηεχηεθε ζην πεξ. Φνηηεηηθόλ Ζκεξνιόγηνλ ην 1928 ζ.130. Αλαδεκ.: 

Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε δσή θαη ζην έξγν ηνπ, Αζήλα, εθδ.Πξφζπεξνο,1992 (
1
1974), 

ζ.37. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - 

Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.104, 408, 421.  
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Δίλαη βαξχ ην αίζζεκα ηεο δηάιπζεο ηνπ είλαη ηνπ. ην απηνβηνγξαθηθφ θείκελν Ζ 

παξάδνμε απηνβηνγξαθία κνπ, ν πνηεηήο δειψλεη φηη «Σν δάιηζκα απ’ ηελ ππεξαηκία κνπ, 

κνπ ’θεξλε ηελ πιήμη θαη ηε κειαγρνιία
201

». Σν βάζνο ηνπ θελνχ είλαη κεγάιν θαη θάζε 

πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ππφκλεζε γηα ηηο βαξηέο ψξεο, πνπ πεξλνχλ, 

θαη αθήλνπλ αλεμίηεια ζεκάδηα πάλσ ζηελ κνξθή ηνπ. Με νδεγφ ηε θαληαζία, φπνπ 

άιινηε έπιαζε κε καεζηξία κία νλεηξεκέλε νκνξθηά, πνπ μερείιηδε ζην ζηίρν, ηψξα 

απνκέλεη ε απέξαληε ζιίςε θαη εξεκηά κηαο θαξδηάο βαζαληζκέλεο. 

       Ζ γπκλή ςπρή ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ πξνβάιιεη ζην πνίεκα «Μφλν ηελ ίδηα 

κνπ αγιάηζα ςπρή», γξακκέλν
202

 ζηηο 11/6/1930. Απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάζηηρεο θαη 

δχν ηξίζηηρεο ζηξνθέο. Ο πνηεηήο αλαθέξεη ζηνπο ζηίρνπο 1-4 θαη 9-14:   

 Μόλν ηελ ίδηα κνπ αγιάηζα ςπρή 

θη είπα κνλάρα, ζηελ εξεκνζύλε,  

κηαλ σδήλ, νπνύ κέζα κνπ αληερεί 

παληνηηλά, νιόγεκε απ’ νδύλε. 

[...] 

θνπνύο κηαο πεηζηζάλαηεο ιαιηάο, 

 κηαο παξαδείζηαο ώξαο ηξεκνλόηεο, 

παξάθσλεο, βξαρλόθξαρηεο απειπηζηάο, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

201 
ην απηνβηνγξαθηθφ θείκελν Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ, Πξώηαη εληππώζεηο, ν πνηεηήο αλαθέξεη 

φηη: «ηαλ κπήθα ζην Γξνκνθαΐηεηνλ, ηελ πξψηε βξαδπά, αηζζάλζεθα ακέζσο ηελ ζπκθνξά κνπ βαξχηεξε, 

ηελ πιήμη κε ηα καχξα ηεο θηεξά λα κε ζθεπάδε νιφθιεξν, ζχγθνξκν θαη ζχςπρν. Γηαζθέιηζα ην θαηψθιη 

ηνπ ζαλ λεθξφο, φπσο ζα δηεζθέιηδα κε αθέξαηεο ηαο αηζζήζεηο κνπ ην θαηψθιη ηνπ Άδε». Βι.ζρεηηθά. 

Ρψκνο Φηιχξαο. Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ θαη άιια απηνβηνγξαθηθά, θηινι.επηκ. πξφινγ. εηζαγ.: 

Γηάλλεο Παπαθψζηαο, εθδ.Καζηαληψηε, Αζήλα 2007, ζ.55-56, 84.  

202 
Σν πνίεκα «Μφλν ηελ ίδηα κνπ αγιάηζα ςπρή» δεκνζηεχηεθε ζην πεξ.Μπνπθέην ζηηο 2/7/1931 θαη 

24/12/1931, ζ.1285. Αλαδεκ.: Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε δσή θαη ζην έξγν ηνπ, Αζήλα, 

εθδ.Πξφζπεξνο, 1992 (
1
1974), ζ.43. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', 

θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.129, 408, 

426. 
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 θαεκνύο κνπ γηα ην καγεκέλν ηόηεο, 

 πνπ ζθηξηνύζα, πεηνύζα, ζαλ κειίζζη, 

ζηηο νκνξθηέο, θη ε δσή κνπ ήηαλ κεζύζη. 

    Με καζηνξηά ελφο έκπεηξνπ ηερλίηε, ν Φηιχξαο θιείλεη ζηνπο ζηίρνπο ηνπ 

κειαγρνιηθέο ζθέςεηο. Αλαθέξεη, εμάιινπ, ραξαθηεξηζηηθά ν ζθαξ Οπάτιλη φηη «Ζ δσή 

είλαη ηξνκεξή. Μαο θπβεξλά, δελ ηελ θπβεξλάκε.... πλερψο θαηαπιήζζσ ηνλ εαπηφ κνπ. 

Δίλαη ην κφλν πξάγκα πνπ θάλεη ηε δσή άμηα λα ηελ δεη θαλείο
203

». Γηαθξίλεηαη κία έκκνλε 

πξνζπάζεηα θαη κία αγσλία ηνπ πνηεηηθνχ εγψ λα παξεγνξήζεη κία ακθίβνιε ζηηγκή ηελ 

δηςαζκέλε θαξδηά ηνπ. Καηαζηάζεηο έξρνληαη ζηε κλήκε ηνπ πνηεηή απφ ηνλ αλζφ ηεο 

ληφηεο θαη βαζαληζηηθά ηνλ πλίγνπλ, θαζψο ιεζκνλήζεθαλ, ηψξα κέζα ζηνλ ρξφλν. Πάζε, 

πνπ αλαβιχδνπλ απφ ηα βάζε ηεο ξεκαγκέλεο ςπρήο, βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα. 

Απαζαλαηίδεη γιπθέο ζηηγκέο, πνπ έρνπλ παξέιζεη, έηζη ψζηε λα ηνληζηνχλ κε έληαζε νη 

ησξηλνί πφλνη θαη νη θαεκνί ηεο πιεγσκέλεο θαξδηάο. Σν δίπνιν παξειζφλ - παξφλ 

αληηζηνηρεί ζην δίπηπρν εδνλή-πίθξα, αληίζηνηρα.  

   Έλα θιίκα απαηζηνδνμίαο θαη πεζηκηζκνχ καο νδεγεί ζην πνίεκα «Σψξα ζηκψλσ ζηνπ 

ηάθνπ ηνλ νπδφ». Απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάζηηρεο
204

  ζηξνθέο θαη δχν ηξίζηηρεο.  ηνπο 

ζηίρνπο 1-8 αλαθέξεη ν πνηεηήο:  

Σώξα ζηκώλσ ζηνπ ηάθνπ ηνλ νπδό: 

πάξηε κε, θιάςηε σξαία κνηξνιόγηα  

ζην ιείςαλό κνπ κε ζιηθηή επσδό,  

κε θινγέξα, ζε ιπγκώλ κνηίβν ιόγηα.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

203 
ζθαξ Οπάτιλη. ηνραζκνί, Δπηινγή από ην έξγν ηνπ, κηθ. πχξνο Σζαθληάο, εθδ.ηηγκή, Αζήλα 2007, 

ζ.75.  

204 
Σν πνίεκα «Σψξα ζηκψλσ ζηνπ ηάθνπ ηνλ νπδφ» δεκνζηεχηεθε ζηηο 24/12/1931 ζην πεξ. Μπνπθέην, 

ζ.1285. Αλαδεκ: Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε δσή θαη ζην έξγν ηνπ, Αζήλα, 

εθδ.Πξφζπεξνο,1992 (
1
1974), ζ.43. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', 

θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.130, 408, 

427.  

       



78 
 

 Βάιηε κνπ ην θνπθάξη ζε θαηώγηα  

νπνύ κνζθνβνιάεη θξαζί παιηό,  

θεη θαη λεθξόο εγώ ζα ηξαγνπδώ, 

 ζ’ νηκσγέο, θνπεηνύο γηα κάγα αλώγηα.  

[...] 

     Ο πνηεηήο ζε εμνκνινγεηηθφ ηφλν ζπλεηδεηνπνηεί έκκεζα φηη φια ηα ζρέδηα ηεο δσήο 

απέηπραλ νηθηξά. Σψξα, έρνληαο ράζεη ηελ πίζηε ζε θάζε ηδαληθφ, ζπλεηδεηνπνηεί ηνλ 

άζιν ηεο ηέρλεο
205 

ηνπ. Θέιεη λα ζπλερηζηεί θαη ζηελ επφκελε δσή. Ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε 

θαηαιακβάλεη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν, θαζψο εθθξάδεη έλα κειινληηθφ φξακα, πνπ 

απνηειεί κία πςειή ζθέςε, ζε θξίζηκεο ζηηγκέο. Ζ εζσηεξηθή θζνξά ηνπ νκηιεηή 

πξνβάιιεηαη έληνλα. Δίλαη ηα δπζβάζηαρηα πάζε ηεο δσήο, πνπ ηνλ κεηαηξέπνπλ ζε 

θξηηηθά ζθεπηφκελν άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιάβεη κία ζνθή ηδέα. πγθεθξηκέλα, κε 

ηελ ειπίδα ηεο ζπλέρηζεο ηεο πνηεηηθήο ηνπ θσλήο, αθφκα θαη κεηά ζάλαηνλ. Έρεη ην 

νπηνπηθφ φξακα φηη νη εδνλέο, νη νλεηξηθέο απνιαχζεηο θαη νη επηζπκίεο, φηη ζα κπνξέζνπλ 

λα ζπλερηζηνχλ. Ζ ηέρλε ηνπ ζα ζξηακβεχζεη. ην εκεξνιφγην ηνπ Φξελνθνκείνπ ν 

πνηεηήο αλαθέξεη «Ο κφλνο πνπ καο ζπκάηαη
206

 ζπρλά είλαη ν ζάλαηνο. Αθνχεη ηε κπζηηθή 

καο επίθιεζε ζην αξγφ, αηέιεησην κέηξεκα ησλ ξαζχκσλ ζηηγκψλ ηεο βαξπζπκίαο καο, 

ηελ άθσλε, εθ βαζέσλ, επρή καο, απάλσ ζηνλ ηαξαγκέλν χπλν καο, θη έξρεηαη 

παξεγνξεηήο θαη γνξγνεπήθννο, θνκίδνληαο ηα ππέξηαηα δψξα ηνπ, ηα γιπθχηαηα  

δπλαηά βάιζακά ηνπ, πνπ καο ραξίδνπλ φ,ηη δελ κπνξνχλ λα καο ραξίζνπλ ε 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

205 
Αλαιχνληαο ηηο επηδξάζεηο ζην έξγν ηνπ, θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πάλσ ζηελ παγθφζκηα θηινινγία ν 

Φηιχξαο αλαθέξεη: «Δίλαη αιήζεηα, βέβαηα, φηη είρα παιαηφηεξνλ κεξηθάο ακπδξάο απερήζεηο ρσξίο λα ην 

ζέισ, απφ ζπγρξφλνπο πνηεηάο, θαζψο θαη ην νισκό, όπσο, άιισζηε, ην εηόληζε θαη ν θίινο κνπ Κακπάλεο. 

ζνλ αθνξά ηώξα εηο ηελ παγθόζκηαλ θηινινγίαλ, πξνηηκώ ηελ Παιαηάλ Γηαζήθελ, ηελ νπνία ζεσξώ θείκελνλ 

κε εθπίπηνλ, κεξηθά κέξε ηεο Νέαο, ηνλ κεξν, νιίγνπο ζηίρνπο ηνπ Αηζρχινπ θαη ηνπ νθνθιένπο θαη 

κεξηθά έξγα ηνπ αίμπεξ, ηνλ Έκπνξν ηεο Βελεηίαο, ηελ Σξηθπκία, θαη ην Υεηκσληάηηθν Παξακύζη. Αθφκα 

ζηίρνπο ηνπ Καξληνχηζη, ηνπ Νηαλνχληζην, ζηίρνπο δηαθνζίσλ Γάιισλ θαη ζεαηξηθά έξγα πεληεθνληάδνο 

Γάιισλ επίζεο, ηνλ έιιευ, ηνλ Κήηο θαη πξνπάλησλ ηνλ Μπάυξνλ. Πεξηζζφηεξν φκσο απ’ φια απηά έρσ 

δηαβάζεη ηελ Αγίαλ Γξαθή, ηνλ κεξν θαη ηνλ ζείνλ Πιάησλα». Βι.ζρεηηθά. Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο 

Φηιύξαο. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 1992, ζ.12-13.   

206  
.π., ζ.118.  
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βεξνλάιε θαη ε ρισξάιε, νχηε θαλέλα λαξθσηηθφ ή παπζψδπλν..., ηελ ηειεησηηθή, ηελ 

ππέξηαηε θάικα... ηε γιπθεηά, δξνζνπάξνρε ιχηξσζε...».  Σν πνίεκα «Μνίξα», 

γξακκέλν
207

 ζηηο 24/10/1930, απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο. Φαίλεηαη ζηελ 

πιεξφηεηά ηνπ ην αίζζεκα ηεο νδχλεο, πνπ δηαηξέρεη ηηο κειαγρνιηθέο ζθέςεηο ηνπ 

πνηεηή. χκθσλα άιισζηε κε ηνλ Arthur Schopenhauer, ε δσή καο έρεη σο άκεζν ζθνπφ 

ηελ νδχλε, ελψ ε αηειείσηε νδχλε
208

 «γελλάηαη απφ ηελ αζιηφηεηά καο θαη είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ δσήλ θαη ε νπνία πιεξεί ηνλ θφζκνλ φινλ». πγθεθξηκέλα αλαθέξεη 

ζην πνίεκα:  

Μνίξα  

Μνίξα, πόζν κ’ αδίθεζεο, ηνλ εθιεθηό ζνπ, εκέλα, 

 κόιηο εθνύλησζα ζην θσο, ζαλ ζείν κπνπκπνύθη -ντκέλα- 

ηε ζαξθνβόξα θύηξσζεο ηελ εξηλύα ζηα ζηήζε, 

 κε ζάπηζεο, ζαλ ηεο κειηάο αλζό, ζην πξώην νξλίζη. 

 

Σόζσλ ηξνπαίσλ καηαίσζεο ηελ ύςσζε ζην δξόκν 

 κηαο άηπρεο, πνπ επξόδσζαλ, δσήο, αδηθεκέλεο, 

ηελ πξνίθηζεο κ’ αέλαν παικό, παζηάξε ηξόκν, 

 ζην ζηάδηό ηεο η’ άραξνλ, νξκήο θαξκαθσκέλεο. 

Ζ ςπρηθή αλαζηάζησζε ηνπ πνηεηή είλαη δηάρπηε ζην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα, θαη 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

207 
To πνίεκα «Μνίξα», δεκνζηεχηεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1941 ζην πεξ. Κππξηαθά Γξάκκαηα, ηρ. 68, 

ζ.378, Λεπθσζία. Τπνζεκείσζε ηνπ Μ.[αξαγθνχ]: «ην ρεηξφγξαθν πξσηνγξάθηεθε ν 3νο θαη 4νο ζηίρνο: 

‘‘Σε ζαξθνβφξα, θχηξσζεο ηελ εξηλχα ζην αίκα / κε ζάπηζεο, ζαλ ηεο κειηάο αλζφ, ζην πξψην λέκα’’, πνπ 

θαηφπη δηφξζσζε ν πνηεηήο κε ηα ίδηα ηνπ ρέξηα φπσο ην παξαζέηνπκε εδψ». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. 

Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University 

Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.134, 427.   

208 
Δπηβεβαηψλνληαη πεξίηξαλα γηα ηνλ πνηεηή νη ζέζεηο ηνπ Schopenhauer φηη: «Ζ γεληθή ζπκθνξά είλαη 

θαλψλ παξ’ φινλ φηη εηο ηνλ θαζέλα ε ηδία ηνπ ζπκθνξά θαίλεηαη σο εμαίξεζηο [....] ζπγθεληξψλνκελ φιαο 

ηαο ζθέςεηο καο εηο κίαλ ειάρηζηα ζεκαληηθήλ ιεπηνκέξεηαλ ε νπνία καο ιππεί». Βι.ζρεηηθά. Arthur 

Schopenhauer. Σα πεξί νδύλεο θαη ζαλάηνπ, κηθ.Υ.Α. Βαζηιεηάδε, 2005, εθδ. Παλ. Π. Μαπξάθε, ζ.3-4.  
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επεθηείλεηαη, θαηαζέηνληαο ζε εμνκνινγεηηθφ χθνο, ζην ιφγν ηνπ, ηα βάζαλα ηεο δσήο. 

Πξνβαίλεη νπζηαζηηθά ζε κία απαξίζκεζε ησλ ζπκθνξψλ. Ζ πξνζνρή ηνπ έηζη 

δηεγείξεηαη, φπσο παξαηεξεί ν Schopenhauer
209

, αθνχ ζηε δσή ζπλάληεζε εκπφδηα. 

Φαλεξή ζπλέπεηα ήηαλ ε ζέιεζε ηνπ λα παξεκπνδίδεηαη, αθνχ ζπλαληνχζε δπζάξεζηεο
210

 

θαηαζηάζεηο. Με πιεγσκέλν ην ζηήζνο ν πνηεηήο, απφ ηε θνξά ηεο κνίξαο, 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ θαηάξγεζε πιένλ θάζε πξννπηηθήο γηα επνίσλεο εμειίμεηο. Πιένλ, 

κφλν δπζνίσλεο εμειίμεηο ζθηαγξαθνχληαη ζην πνίεκα, ζε έλα βαξχ ζθεληθφ, πνπ ηψξα 

δεζπφδεη. Με έλαλ παληθφ ζην βιέκκα ηνπ, ην πνηεηηθφ ππνθείκελν θαίλεηαη λα αληηθξίδεη 

ηα ζπληξίκκηα ηεο δσήο θαη θάλεη έλαλ απνινγηζκφ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν.  

 

Ζ κνίξα δεκίσζε ην πνηεηηθφ ππνθείκελν, ε δσή ην ηπξάλλεζε θαη νη επηζπκίεο ηνπ έρνπλ 

κείλεη αληθαλνπνίεηεο. Ο πνηεηήο κε πφλν θαηαζέηεη ηηο κνηξαίεο ζθέςεηο ηνπ, ζε έλα βαξχ 

ζθεληθφ φπνπ δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ιάκςεη έλα θσο αηζηνδνμίαο. Ο ρξφλνο αζθεί 

θαηαιπηηθή επίδξαζε πάλσ ζηε κνξθή ηνπ, ζαλ αξξψζηηα πνπ δελ έρεη γηαηξεηά. Ο 

ζχληνκνο ιφγνο, νη θαίξηεο ιέμεηο, πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζηήλνπλ ην κηθξνζχκπαλ ηνπ 

πνηήκαηνο, κε ην λφεκα λα απνδίδεηαη κε πιεξφηεηα. Δίλαη ν θαεκφο ελφο αλζξψπνπ πνπ 

πάζρεη θαη ε αλεζπρία εκθσιεχεη εληφο ηνπ. Ο κειαγρνιηθφο ξεκβαζκφο
211

 θαη ην 

παξάπνλν αηζζεηνπνηνχληαη, θαζψο ην πάζνο θαη ν έξσηαο γηα ηε δσή ιείπεη. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ήηηαο ηεο κάρεο κε ην ρξφλν είλαη νξαηά, θαζψο ν πνηεηήο είλαη πιένλ 

ρσξίο ειπίδεο, ρσξίο δπλαηφηεηα βειηίσζεο. Σν πνίεκα «ηα Κνηκήηεξηα»
 
γξακκέλν ζηηο 

16/11/1931, απνηειείηαη απφ ηξεηο ηεηξάζηηρεο
212

 ζηξνθέο. ηνπο ζηίρνπο 5-12, απφ ηα 

ρείιε ηνπ πνηεηή βγαίλεη κε έληαζε, ζε ζιηβεξφ ζθνπφ έλαο ζξελεηηθφο ιφγνο. 

Απνηππψλεηαη ην δπζβάζηαρην ςπρνινγηθφ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

209
 ην ίδην. 

210
 ην ίδην. 

211 
Aλαθέξεη ν Αξηζηνηέιεο γηα ηε καχξε ρνιή φηη: «ζηε θπζηθή ηεο θαηάζηαζε, είλαη ςπρξή θαη δελ 

βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα, αλ πεξηέρεηαη ζε ππεξβνιηθή πνζφηεηα ζην ζψκα, πξνμελεί απνπιεμία ή λάξθε ή 

αζπκία ή θνβίεο, αλ ππεξζεξκαλζεί, πξνθαιεί επζπκία ζπλνδεπφκελε απφ ηξαγνχδηα θαη «έθζηαζηλ» [....] 

είλαη παξάθνξνη θαη πξνηθηζκέλνη απφ ηε θχζε θαη εξσηηθνί έηνηκνη λα παξαζπξζνχλ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο [...] επεηδή ε ζεξκφηεηα απηή είλαη θνληά ζηα θέληξα ηεο λνήζεσο, παξαθξνλνχλ ή 

θπξηεχνληαη απφ ηεξή καλία [...] ην θξάκα αλ είλαη ςπρξφηεξν απφ φζν πξέπεη ζηελ πεξίζηαζε, επηθέξεη 

παξάινγε δπζζπκία».  Βι.ζρεηηθά. Aξηζηνηέιεο. Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα,1, εηζ. Jackie 

Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. Άγξα, ζεηξά Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.87, 89, 93. 
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θνξηίν ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ, κέζα απφ ην ζηνραζκφ ηνπ θαη ην ηξαγηθφ πιαίζην, 

πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Αλαθέξεη ζηνπο ζηίρνπο 5-12, ν πνηεηήο:  

[...] 

Δίλ’ ν ςαικόο πνπ ζπγθηλεί δηπιά, θαξδηά θαη ζζέλνο, 

 είλ’ ηα ραιίθηα, νη εληάθηεο θνζκήζεηο θη ν θαπλόο 

 ηνπ ζπκηαηνύ πνπ αλεπσδά, θη ν δσληαλόο ζιηκκέλνο, 

 καύξα ηα πέπια, πέλζηκε ε νξθάληα θη ν νδπξκόο. 

 

Δίλαη ηα δάθξπα πνπ θπινύλ ζεξκά θη απειπηζκέλα, 

 είλαη ε απνγνήηεπζε, βνπβόο ν ζπαξαγκόο, 

 είλ’ ε εξεκηά, ην βάξαζξν, ην απεγλσζκέλν θη έλα, 

γηα ηνλ θαζέλα ην άζθαθην κλήκα, ζπληειεησκόο. 

       Eίλαη ην αίζζεκα ηεο πιήμεο βαξχ θαη έλα νδπλεξφ βίσκα έξρεηαη λα θινλίζεη ηνλ 

νκηιεηή ηνπ πνηήκαηνο, ζην κέξνο φπνπ βξίζθνπλ αλάπαπζε νη λεθξνί. Ζ κνξθή ηεο 

κάλαο έξρεηαη λα πξνβάιιεη ζην λνπ, πνπ ηελ αλαπνιεί λνζηαιγηθά. Έλαο ηφλνο 

ζξελεηηθφο, πνπ φιν αλεβαίλεη ζε έληαζε. Σν βαζχ αίζζεκα ηεο ηαπείλσζεο θαη ηεο 

ζπληξηβήο ραξάζζεηαη κέζα ηνπ. Έλα βαξχ ζθεληθφ ζηήλεηαη θαη ε θσλή ηνπ πνηεηή 

αθνχγεηαη ζην βάζνο απηνχ, λα αλαζηελάδεη, κε ηξαγηθφ ηξφπν. Ζ Άληεηα Φξαληδή καο 

πιεξνθνξεί
213

 γηα ηνλ πνηεηή φηη «εμαθνινπζνχζε λα δίλεη κέζα απ’ ην ςπρηαηξείν ηα 

πξψηα απζεληηθά δείγκαηα απηφκαηεο γξαθήο θαη ηηο πξψηεο αιεζηλά παξζεληθέο 

εληππψζεηο ηνπ αζπλείδεηνπ, φρη επεηδή ήζειε λα εθαξκφζεη ηηο πξνγξακκαηηθέο αξρέο 

ηνπ ππεξξεαιηζκνχ, κα απφ κηα ηξαγηθή εηξσλεία ηεο κνίξαο 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

212 
Σν πνίεκα «ηα Κνηκεηήξηα» δεκνζηεχηεθε ζην πεξ. Μπνπθέην, ζηηο 24/12/1931, ζ.1285, ρσξίο 

δηαρσξηζκφο ζε ζηξνθέο. Αλαδεκνζηεχηεθε ζην: ζην έξγν ηνπ Σάζνπ Κφξθε. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε 

δσή θαη ζην έξγν ηνπ, Αζήλα, εθδ.Πξφζπεξνο,1992 (
1
1974), ζ.44. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. 

Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ.153, 431.    
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ηνπ».   

       Ζ ζησπειή θσλή ηνπ αλαθηά δπλάκεηο θαη εθθξάδεηαη κε κειαγρνιηθέο 

απνρξψζεηο, ζε ππθλέο ζθέςεηο, πνπ ζπλερψο ελαιιάζζνληαη. ε έλα ηνπίν απφθνζκεο 

γαιήλεο, ν πνηεηήο ζπληξίβεηαη θαη ζαλ εηνηκνζάλαηνο, ζαλ δσληαλφο λεθξφο, αξζξψλεη 

έλα ζπαξαθηηθφ ιφγν. Ζ ςπρή ηνπ ζπλερψο δνθηκάδεηαη θαη ζηεξείηαη απφ έλα αλέβαζκα 

ζε έλα καγηθφ χςνο, πνπ ζα ηνλ ηνλψζεη. Έλα άξξεην κπζηήξην απιψλεηαη ζην ηνπίν ηνπ 

λεθξνηαθείνπ. Ζ θαξδηά είλαη πιεκκπξηζκέλε απφ νδχλε θαη ε απειπηζία ηνπ πνηεηηθνχ 

εγψ ζθηαγξαθείηαη. Αηρκαισηίδεηαη ζε πηθξνχο ζπιινγηζκνχο, ελψ ε έθθξαζε
214

 ηνπ 

πξνζψπνχ ηνπ είλαη ζαλ λα έρεη ζβήζεη. Γελ πξνκελχεηαη αιιαγή ηεο δπζάξεζηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πνηεηή. Ζ έξεκε ςπρή ηνπ Φηιχξα, βαζαληζκέλε απφ πάζε, εθθξάδεηαη. 

    Σν πνίεκα «Πξσηνκαγηά» γξακκέλν ζηηο 10/4/1935, απνηειείηαη απφ ηξεηο 

ηεηξάζηηρεο
215

 ζηξνθέο. ηνπο ζηίρνπο 5-8 αλαθέξεη ν πνηεηήο:  

[...]  

 Μήηε ε νξκή, κήηε ε ραξά. Σί θξάηεζε ην ρέξη καο 

 ηα ρείιε θαη ηε ζθέςε καο, πνηα ζιηβεξή αηνικία· 

 ήζνπλ αθόκε νιόκηθξε θαη ράξαμε η’ αζηέξη καο 

θη εκέλα κ’ έθαγε ν θαεκόο θη ε άλνε ξαζπκία.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

213 
Άληεηα Φξαλδηή. Οη αηέιεηεο θαη νη ειιείςεηο ηεο ζηηρνπξγίαο ηνπ Ρώκνπ Φηιύξα. Ζ ειεπζέξσζε ησλ 

κνξθώλ. Ζ ειιεληθή πνίεζε από ηνλ έκκεηξν ζηνλ ειεύζεξν ζηίρν (1880-1940), επηκ.: Νάζνο Βαγελάο, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 1996, ζ.172.  

214 
ην απηνβηνγξαθηθφ θείκελν Ζ παξάδνμε απηνβηνγξαθία κνπ, ν πνηεηήο αλαθέξεη φηη: «ε άιιε ζπκθπήο 

θαη αιιειέλδεηε κε ηελ Πνίεζη ηέρλε, ε κάγηζζα Μνπζηθή, ην κίιεκα ησλ Ήρσλ κε ηνπο ζενχο, ην κνηίβν 

πνπ καο αγαιιηά θαη καο αλπςψλεη, καο θηεξψλεη θαη καο κεζά, καο γεκίδεη αξκνλία θαη καο θπηξψλεη θηεξά 

ζηε αίζζεζη. [...] Αζέιεηα ε κνπζηθή ζθέςηο θαηαθηνχζε ηε ζθέςη κνπ θη έπξεπε λα μεζπάζε, λα 

δηαηππσζεί, λα γξαθή, θη ν ζηίρνο άλζηδε, θειατδνχζε ζε ιίγν ζηα ρείιε κνπ». Bι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. 

Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ θαη άιια απηνβηνγξαθηθά, θηι.επηκ. πξφινγ. εηζαγ.: Γηάλλεο Παπαθψζηαο, 

εθδ.Καζηαληψηε, Αζήλα 2007, ζ.60, 72. 

215 
Σν πνίεκα δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην ηνπ 1935 ζην πεξ. Νενειιεληθά Γξάκκαηα, ηρ.5, ζ.272. 

Αλαδεκνζηεχηεθε ζηελ εθ.Κνξηλζία, Κηάην, 24/10/1937. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα 

επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ. Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 

2013, ζ.216, 441. 

 



83 
 

 Δίλαη θαλεξφ πσο ε δπλακηθφηεηα έρεη ραζεί θαη πηθξέο ζθέςεηο ηπξαλληθά βαξαίλνπλ 

ηνλ λνπ. Ζ αγλή ςπρή ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζηνράδεηαη πάλσ ζηα πάζε θαη ηηο 

πίθξεο ηνπ βίνπ. Μηα ηαξαρή είλαη δηάρπηε, πνπ ηνλ δηαθαηέρεη, κε ηελ ζθιεξή επίγλσζε 

ηνπ καξηπξηθνχ πφλνπ ηεο θαξδηάο ηνπ. ε ζξελεηηθφ ηφλν ζηνράδεηαη πάλσ ζηελ χπαξμε. 

Έηζη ην δίπνιν νξκή - ραξά (ζη.5), ζηνηρίδεηαη αληηζεηηθά ζε ζρέζε κε ην δίπνιν θαεκόο - 

άλνε ξαζπκία (ζη.8). Σνλίδεηαη έηζη ε ζέζε ηζρχνο ζην παξειζφλ, απφ ηε κεξηά, θαη ε 

ησξηλή απψιεηα θαη αδπλακία απφ ηελ άιιε. Με ζιηκκέλν χθνο ζθηαγξαθείηαη ε ζιηβεξή 

αληίζεζε. Θπειιψδεηο αλακλήζεηο ηνπ πνηεηή έξρνληαη ζην πξνζθήλην, πνπ ηψξα 

ελαιιάζζνληαη. 

  Ζ ζπληεηξηκκέλε ηνπ πίζηε αλαδσνγνλείηαη, θαζψο ν πνηεηήο έρεη νλεηξεκέλε 

ζπληξνθηά, φπσο αλαθέξεη παξαθάησ ζην πνίεκα «μαλζφ κνπ αζηέξη νλεηξεπηφ, θαιφ, 

ζεκλφ κνπ ηαίξη» (ζη.12). ε απηή ηελ θξηθηή πεξηπέηεηα ηεο ζχκεζεο θαη απηφ ην άζθνπν 

ηαμίδη απνκέλεη ην θελφ, ρσξίο πξννπηηθή δηεμφδνπ απφ ην αδηέμνδν. Σν θελφ αθήλεη 

αλεμίηειν ζηίγκα κέζα ηνπ. Ο Σάζνο Κφξθεο αλαθέξεη
216

 γηα ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηεηή φηη 

είλαη «ξηγκέλνη ζην ραξηί θαη’ επζείαλ απφ ηηο αηζζήζεηο ρσξίο θακηά δηαλνεηηθή 

επεμεξγαζία, ελψ κηα παξάδνμε ζχληαμε, γεκάηνη εθξεθηηθφηεηα». Γεγνλφηα αληηθαηηθά, 

πνιιέο θνξέο αζχλδεηα, θαη θαηαζηάζεηο θαηλνκεληθά αζχκκεηξεο ζπληαηξηάδνληαη ζε 

κία αξκνληθή ελφηεηα, ζηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ. Σν απνηέιεζκα απφ ηε ζχμεπμε αληηζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη νπζηαζηηθά ε έθθξαζε ηεο ελφηεηαο. Σν πνίεκα «Απφ ην πέλζηκν 

λεθξνηαθείν» είλαη γξακκέλν
217

 πξηλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1936. Απνηειείηαη απφ δχν 

ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο θαη δχν ηξίζηηρεο. ηνπο ζηίρνπο 9-14 o πνηεηήο αλαθέξεη:                              

                                             [...] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

216
Αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ν Σάζνο Κφξθεο γηα ηνλ Φηιχξα φηη: «ε απνζηξνθή ηνπ πξνο ηηο ηδέεο, ην horreur 

d' idées, φπσο έγξαςε ν Βάξλαιεο. [...] πξνο ηε ινγνθξαηία, ηηο ηδέεο θαη ηα ινγηθά ζρήκαηα. [...]  Ο πνηεηήο 

θαίλεηαη λ’ αζθπθηηά ζηα παιηά ζρήκαηα θαη ζέιεη λα ηα ζξπκκαηίζεη· [...] Ζ ζηίμε είλαη πνιιέο θνξέο 

απζαίξεηε, [...] Κη φια απηά γξακκέλα ζε ραξηηά θάζε ινγήο, άζπξα έγρξσκα, κηθξά, κεγάια, απνθφκκαηα, 

θαθέινπο, πξψηεο ζειίδεο, πεξηνδηθψλ θη έληππα θαη ζπληαγνιφγηα ηνπ θξελνθνκείνπ [...] Ο Πηεξξφηνο ηνπ, 

ζχκβνιν ηεο αληηθαηηθφηεηαο απηνχ ηνπ θφζκνπ, πνηέ απνκνλσκέλνο αιιά πάληα κέζα ζην ηζίξθν ηεο 

δσήο, πεξηθέξεη ην καξηχξην ηεο επγεληθήο ςπρήο ηνπ ζε κηα ζπλερή πεξηπέηεηα, ελψ ν Γνλ Κηρψηεο ηνπ 

ελαγψληα αλαδεηάεη «κηα θαληαζίσζε πνπ λέα γελλάεη» αθφκα θαη ζην άληζν ην «ζπγθξαηεηή» ηνπ. Υσξίο 

πνηέ λα ιχζεη «ηηο πεξηθεθαιαίαο ηνπ ηνλ ηειακψλα» απηφο ν «εκπλεπζκέλνο νλείξσλ θαη θφζκσλ 

πξνθήηεο», επηκέλεη πάληα λα ζηνιίδεη κε ηελ φκνξθε εθδνρή ηνπ φια εθείλα πνπ «ρσλεχνπλ ζηελ ίδηα ηνπο 

ζηάρηε θαη ηα ξεχεη κηα θάξσζε, αλία». Βι.ζρεηηθά. Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε κειέηε 

ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 1992, ζ.15-16, 22, 25.  
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 Κη όζν δνύκε, θη όηαλ ζα ηαθνύκε, 

 παίξλνληαο, αγθαιηάδνληαο ηελ πιάθα, 

δίρσο θαη ράζθα, κάζθα θη νύηε θιάθα. 

 

αλ αθαλείο, πεπξσκέλνη, αγλνεκέλνη, 

 ιάζε βηώζαληεο θη αθαληζκέλνη, 

γηα λα γεινύκε, θξάθα ή ζαθαξάθα. 

        Ζ αφξηζηε γνεηεία νλεηξηθψλ ζηηγκψλ ράλεηαη, ζε απηνχο ηνπο ζηίρνπο. Με ιφγν 

βαξχ θαη κία λνεκαηηθή ζπκπχθλσζε ζην ιφγν ηνπ, ν πνηεηήο απνηππψλεη ην πηθξφ 

παξάπνλν. Σν πέλζνο είλαη βαξχ, έρεη επίγλσζε ηεο ηξαγηθήο θαηάζηαζεο. Μηα 

δπζαξέζθεηα θαη έλαο ηφλνο δηακαξηπξίαο δηαπεξλά ην ζηίρν, ζε απηέο ηηο αιιφθνηεο 

ζθέςεηο πνπ θπξηεχνπλ ηνλ λνπ ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Ζ κνηξαία πξφγλσζε ηνπ 

πνηεηή πεγάδεη απφ ηελ ηαιαηπσξεκέλε ηνπ ςπρή. Οη αλνηρηέο πιεγέο ηνπ είλαη επψδπλεο. 

ην απηνβηνγξαθηθφ
218

 Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ, ζην Πξώηαη εληππώζεηο, ν 

Φηιχξαο αλαθέξεη «,ηη αηρκαισηίδεη ηελ ηξέιια είλε έλαο απφιπηνο θαη αζψνο εγστζκφο 

πνπ αηρκαισηίδεη αδηέμνδα ηελ ςπρήλ κέζα εηο ηνλ ίιηγγνλ ησλ ππνθεηκεληθψλ 

παξαηζζήζεψλ ηεο». Σα ζρέδηα γηα ηελ δσή παχνπλ, φπσο επίζεο θαη ηα νπηνπηθά νξάκαηα 

ηνπ πνηεηή γηα αιάθξσκα ηνπ πφλνπ, θαη γηα αγαιιίαζε. ηηο κνλφηνλεο κέξεο πνπ πεξλά 

ζην Γξνκνθαΐηεην, κέζα ζηε θξηρηή κνλαμηά ηνπ, δηαηππψλεη πξνθεηηθά ην νξηζηηθφ ηέινο 

ηνπ. Δλέρεη ν ιφγνο έλα ρξεζκνινγηθφ ραξαθηήξα.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

217 
Σν πνίεκα «2 [Απφ ην πέλζηκν λεθξνηαθείν]» δεκνζηεχηεθε ζην Ρψκνο Φηιχξαο. Πνξηξέηα θαη Κεηκήιηα. 

Αλέθδνηα πνηήκαηα κε ηε θξνληίδα ηνπ Ναπ.Παπαγεσξγίνπ. Αζήλα, εθδ.Κηζζφο,1981, ζ.32. Βι.ζρεηηθά. 

Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, 

University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.234, 408, 444. 

218 
Μεηαμχ άιισλ ν Φηιχξαο αλαθέξεη φηη: «Ο ηξειιφο δελ μέξεη, δελ αθνχεη, δελ βιέπεη, παξά κφλνλ ηνλ 

εαπηφ ηνπ αληηθαηνπηξηζκέλν ζε εθηαιηηθά θαη ηεξαηφζρεκα θάζκαηα κέζ’ ζην κεγεζπληηθφ ξατζκέλν 

θαζξέθηε ηεο ππξαθησκέλεο απφ ηελ λεπξηθήλ ππεξέληαζηλ θαληαζίαο ηνπ. [...] Δλψ, ν Γηάλλεο 

Παπαθψζηαο καο γλσζηνπνηεί ηελ γλψκε ηνπ Γηάλλε Γάιια, ζρεηηθά κε ην ζχκπησκα ηεο θαληαζηαθήο 

θπγήο ηνπ Φηιχξα, ζε αληίζεζε κε ηελ απεπζείαο ζπγθξνπζηαθή ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

θαιιηέξγεζε ν Καξπσηάθεο». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ θαη άιια  
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      Σν πνίεκα «Άιιε ήηαλ ε ψξα ε κνλαρή» είλαη γξακκέλν πξηλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1936 θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο ηεηξάζηηρεο
219

 ζηξνθέο. ηνπο ζηίρνπο 7-12 αλαθέξεη ν 

πνηεηήο:  

[...]  

δηάβε ε δσή, δίρσο γεηεηά, ηα θξέλα καο ζνιώζαλ, 

μερείιηζκα ληόηεο, ζθνδξά γέιηα θαη θνθηεξά. 

 Κη απ’ ηηο θαξδηέο καο, έιεηςαλ, θη απ’ ηελ σξαία δσή, 

 κόλν, παιηά είλαη’ ηα όλεηξα, ηα θίλεηξα πνπ εδώζαλ 

θαη ζην γεηξκέλν καο θνξκί, ζηε ζιηβεξή ςπρή, 

 ηηο ηιινπηδηόλ πνύ, πξόηππα, θη σξαία κηιηά, αλαδώζαλ. 

 Μέζσ ηεο κλήκεο ηνπ, ζθηαγξαθεί ην πνηεηηθφ ππνθείκελν ην πξφζθαην παξειζφλ. Ζ 

δσή ηνπ πνηεηή είλαη ζηείξα. Διπίδεο πιένλ ζβήλνπλ. Οη κέξεο θπινχλ, ρσξίο λα έρνπλ λα 

πξνζζέζνπλ θάηη, ρσξίο θακία απφρξσζε. Λείπεη κία αθηίλα αηζηνδνμίαο ζην βαξχ 

ζθεληθφ, πνπ εηθνλίδεηαη ζην πνίεκα. Απηφ ππνγξακκίδεηαη κε έκθαζε. βήλνπλ θαη 

ράλνληαη νη κέξεο, θαη ην πνηεηηθφ εγψ ην ληψζεη έληνλα, κε ην θνξηίν ηεο κλήκεο λα 

βαξαίλεη ηε ζθέςε ηνπ. Ζ αλακνλή ζεκαδεχεη ηνλ πνηεηή, θαζψο πξνζπαζεί ζε έλα 

πέλζηκν ζθεληθφ λα βξεη κία ραξά, έζησ θαη παξνδηθή. Δίλαη αθξηβψο ε αλία θαη ε πιήμε 

πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξηζπιινγήο θαη αηέληζεο ησλ εξεηπίσλ. Ζ 

δεκηνπξγηθή δχλακε ηνπ πνηεηή, ε θαληαζία, γίλεηαη ε αλαγθαία ζπληζηψζα, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαθηήζεη δπλάκεηο θαη λα αληηηαρζεί ζζελαξά ζηελ ππάξρνπζα ηάμε πξαγκάησλ. 

Πνζεί ην ηαμίδη ζε κία νλεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ε παξνπζία ηνπ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

απηνβηνγξαθηθά,θηι.επηκ.πξφινγ.εηζαγ.Γηάλλεο Παπαθψζηαο, εθδ.Καζηαληψηε, Αζήλα 2007, ζ.92, 177.  

219 
Σν πνίεκα δεκνζηεχηεθε ζην Ρψκνο Φηιχξαο. Πνξηξέηα θαη Κεηκήιηα. Αλέθδνηα πνηήκαηα κε ηε θξνληίδα 

ηνπ Ναπ.Παπαγεσξγίνπ. Αζήλα, εθδ.Κηζζφο,1981,ζ.32. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα 

επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ.236, 444-445. 
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γπλαηθείνπ θχινπ, ζα έξζεη λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά ηνπ. Έρεη επίγλσζε ν πνηεηήο ηνπ 

κάηαηνπ ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ζηνράδεηαη θαη αλαπνιεί ηα πεξαζκέλα. Αλαθέξεη ν ήθεο 

Κφιιηαο γηα ηα ληάηα φηη «μεπεηάγσληαη επγεληθέο πξσηνβνπιίεο
220

 γεκάηεο δεκηνπξγηθφ 

παικφ, αιιά αηνλνχλ, ζβχλνπλ γηαηί νη πην μεπεξαζκέλνη ζηα ρξφληα δὲλ βνεζάλε φζν 

αμίδεη ηα λεηάηα». Δλψ, επηπιένλ, αλαθέξεη φηη «ε ζνθία, ην πλεχκα, θαη νη βαξηέο ζθέςεηο 

ιείπνπλ απφ ηελ λεαληθή πλεπκαηηθὴ θαξέηξα
221

, θαη φηη είλαη νξακαηηζηέο (ελλ. νη λένη) 

θάζε σξαίνπ, θαη ηδενιφγνη». 

    Σν αίζζεκα ηνπ κνηξαίνπ πφλνπ δηνρεηεχεηαη αηφθην θαη ζηελ πην θαζαξή κνξθή ηνπ 

ζην πνίεκα «Μειαγρνιία», γξακκέλν
222

 πξηλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1936. Ζ νδπλεξή 

πεξηπέηεηα ηεο πεξίιππεο θαξδηάο ηνπ ζθηαγξαθείηαη. Απνηειείηαη απφ δχν ζηξνθέο. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ν πνηεηήο ζηνπο ζηίρνπο 5-8:   

[...] 

 Έηζη, ε ςπρή, θησρή ζ’ απνρξώζεηο, ακπώζεη, απισκέλε, 

 ζηνπο παλειεύζεξνπο θαη πιαηηνύο ηεο αηζέξεο, 

ζηελόρσξα κειαγρνιεί ζε κηα πγξή θη απνβξόρηλε κέξα ζιηκκέλε 

 θαη ζε ζθνηεηλέο Βελέηηεο ηαμηδεύεη, κε γόλδνιεο θαη κε γαιέξεο.  

  Ζ επίγλσζε ηεο δπζάξεζηεο θαηάζηαζεο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ θαη ηεο 

ζπληεηξηκκέλεο θαξδηάο ηνπ είλαη πνπ θιηκαθψλεη κε έληαζε ην κέγεζνο ηεο νδχλεο. 

Δηθνλίδεηαη θαζαξά, ην μερείιηζκα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θφζκνπ, ζε έλα κνπληφ ζθεληθφ, 

αθήλνληαο λα δηαγξαθεί μεθάζαξα ε ζπγθίλεζε ηεο ζηηγκήο. Κξπκκέλνη πφζνη ηνπ 

Φηιχξα βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα, θαζψο ν νκηιεηήο ηνπ πνηήκαηνο επηζπκεί ην ηαμίδη 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

220
 ήθεο Γ. Κφιιηαο. Ρώκνο Φηιύξαο, κε πξφινγν ηνπ αθαδεκαηθνχ θ. Γξ. Ξελφπνπινπ, Μάηνο 1946, 

Κφξηλζνο, ζ.6, 8, 9. 

221 
ην ίδην. 

222 
Σν πνίεκα «Μειαγρνιία» πξσηνδεκνζηεχηεθε ην 1981 ζην Ρψκνο Φηιχξαο. Πνξηξέηα θαη Κεηκήιηα. 

Αλέθδνηα πνηήκαηα κε ηε θξνληίδα ηνπ Ναπ.Παπαγεσξγίνπ. Αζήλα, εθδ.Κηζζφο,1981, ζ.59. Βι.ζρεηηθά. 

Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, 

University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.256, 408, 447. 
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ζηνπο καγηθνχο νξίδνληεο ηεο θαληαζίαο. Ο πνηεηήο πξνζθεχγεη ζηε θαληαζία, ζηελ 

έκπλεπζε θαη λνζηαιγηθά επηζπκεί έλα ηαμίδη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά ηεο 

χπαξμεο. Μία αίζζεζε παξνδηθήο ραξάο, πξνθεηκέλνπ λα γιπθάλεη ηελ βαζαληζκέλε ςπρή 

ηνπ. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Έιιε Φηινθχπξνπ, ν πνηεηήο είλαη «πξνηθηζκέλνο 

κε ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηνπο ξπζκνχο ηεο θχζεο θαη ηνπ έξσηα, ν πνηεηήο ληψζεη 

θάπνηε εμφξηζηνο απφ ηνλ θφζκν ηνπ ξπζκνχ ή θαη εμαπαηεκέλνο. Αθφκε, o πνηεηήο 

ζπλαληηέηαη, ινηπφλ, κε ηνπο ζετθνχο ξπζκνχο ηεο θχζεο ζε έλαλ νξηαθφ ρψξν, κέζα κα 

θαη ζαλ έμσ απ’ ηε Εσή
223

». Κξπθέο ιαρηάξεο ηνπ Φηιχξα μεπξνβάιινπλ. Δίλαη αθξηβψο, 

ζαλ λα θαηαιακβάλεηαη απφ παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο. Πεξηπιαληέηαη ε ζθέςε ηνπ ζε 

ζθνηεηλά κνλνπάηηα, ρσξίο λα βξίζθεη αληαπφθξηζε. Μεηά ηηο ρηκαηξηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ηα νξάκαηα, αθνινπζεί ε ζπληξηβή. Ο πνηεηήο ζθπζξσπφο, κε ην ηξηθχκηζκα ηεο ζθέςεο 

ηνπ λα απνηππψλεηαη ζην ιφγν ηνπ, είλαη ζαλ λα γπξεχεη κία  αζθαιή νδφ, πξνθεηκέλνπ 

λα πηζηέςεη πάιη. Οη νιέζξηεο ζπκθνξέο ηνπ βίνπ θαη ν καξαζκφο ηεο θαξδηάο ηνπ 

εμσηεξηθεχνληαη ζην πνίεκα «Νεθξνηαθείν θξελνθνκείνπ»
 
ζε κειαγρνιηθέο ζθέςεηο. 

Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Σν Σξίην Μάηη, ηνλ Μάξηην ηνπ 1936 θαη απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξηο ηεηξάζηηρεο
224

 ζηξνθέο. πγθεθξηκέλα ζηνπο ζηίρνπο 1-8 αλαθέξεη ν πνηεηήο:                                       

                                 Νεθξνηαθείν καθξηλό θη απόκεξν, 

πέλζηκν θαη ζιηθηό, Φξελνθνκείνπ 

 - λεθξνηαθείν, πλεπκάησλ θαη ςπρώλ  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

223 
Αλαθέξεη γηα ηνπο Μεηαζπκβνιηζηέο ε Φηινθχπξνπ φηη είλαη: «αλάκεζα ζηε Γεληά ηνπ 1880 θαη ζηε 

Γεληά ηνπ ’30. Oη πξνβιεκαηηζκνί ησλ Μεηαζπκβνιηζηψλ αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ ιφγνπ, ηε ιπηξσηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη ηελ θαηαζηξνθηθφηεηά ηνπ ζπληζηνχλ κηα 

δπλακηθή παξέκβαζε ζηελ πνξεία ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο. [...] Ο πνηεηήο δελ ζηέθεη απέλαληη ζηελ 

ηζηνξία σο ξπζκηζηήο ηεο· δέρεηαη ηα ρηππήκαηά ηεο, παξαθνινπζεί ηελ απάλζξσπε κεραλή ηεο αλήκπνξνο 

λα παξέκβεη θαη αζρνιείηαη κε ηελ αηνκηθή ηνπ πεξηπέηεηα». Βι.ζρεηηθά. Έιιε Φηινθχπξνπ. Ζ γεληά ηνπ 

Καξπσηάθε, θεύγνληαο ηε κάζηηγα ηνπ ιόγνπ, εθδ.Νεθέιε, Αζήλα 2009, ζ.163-164, 167, 215-218.    

224
Γεκνζηέπηεθε ην πνίεκα «Νεθξνηαθείν θξελνθνκείνπ» ζην πεξ.Σν Σξίην Μάηη, 4-6 (Iαλ.-Φεβξ.-Μαξη. 

1936) 89. Αλαδεκ.: ζην πεξ. Γηαγώληνο, ηρ.5 (Iαλ.-Μάξη.1966) 21 θαη ζην έξγν: Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο 

Φηιύξαο. πκβνιή ζηε δσή θαη ζην έξγν ηνπ, Αζήλα, εθδ.Πξφζπεξνο,1992 (
1
1974), ζ.53. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο 

Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, 

University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.291, 408, 454.  
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θη ύζηεξα, ην μεζύξζηκν θνξείνπ. 

 

 Απόγλσζε, ζηεξλή, ζε ηόζε απόγλσζε, 

βπζόο, βπζνύ, ζ’ άθξαρηα ζθόηνπο βάζε: 

νινθπξόκελνλ αζθέξη, ζ’ έξεκν,  

καθξηά από πόλνπο, ηόζα καύξα πάζε. 

  Ζ ζηεξεκέλε, εξεκηθή, θαη ζθπζξσπή κνξθή ηνπ, έρνληαο θηάζεη ζην θνξχθσκα ηεο 

ζιίςεο, ζπιινγίδεηαη βαζαληζηηθά. Σψξα πνπ νη ειπίδεο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ έρνπλ 

ζηεξέςεη, δηαθαηέρεηαη απφ παξάδνμεο θαη αιιφθνηεο ζθέςεηο, πνπ πξνιέγνπλ νπζηαζηηθά 

ην κνηξαίν ηέινο. ηελ κπζηεξηψδε γαιήλε, πνπ απιψλεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ 

λεθξνηαθείνπ, ην βαξχ αίζζεκα ηνπ πφλνπ δνλεί ηελ θαξδηά ηνπ πνηεηηθνχ εγψ. Ζ 

ςπρνζσκαηηθή ηνπ δηάιπζε ζθηηζάξεηαη. Σν ζθχμηκν ηνπ πνηεηή ζηελ θαξδηά θαη ην βαζχ 

θελφ ηνπ, δηνρεηεχνληαη ζην ζηίρν. Μία αλάδεημε ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ θαη έλα 

μερείιηζκα ηεο άπεηξεο ζιίςεο. Κακία πξννδεπηηθή πξννπηηθή γηα έλα ελδερφκελν 

αιάθξσκα απφ ηνλ βαξχ πφλν δελ θαίλεηαη ζην πξνζθήλην. Σν πξνκήλπκα ελφο ζαλάηνπ 

έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα, κέζα ζηηο καξηπξηθέο ζθέςεηο, πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ λνπ. Έλα βαξχ 

εζσηεξηθφ δξάκα. 

    Έλα παξάπνλν βαζχ, ε νδχλε ηνπ καξηπξηθνχ βίνπ, θαζψο θαη ηα πάζε ηεο 

ηξηθπκηζκέλεο ςπρήο ηνπ εθθξάδνληαη ζην πνίεκα «Ζ μεληηηά», γξακκέλν ζηηο 15.3.1937. 

Απνηειείηαη απφ ηξεηο ηεηξάζηηρεο
225

 ζηξνθέο. ηνπο ζηίρνπο 1-8 ν πνηεηήο αλαθέξεη: 

 Μαύξε θαηάξα ε μεληηηά θη εγώ πξνζθελπηήο ηεο. 

 Από θαηξό κεο ζη’ όλεηξν κε ζθιάβσζε ε Παηξίδα: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

225 
Σν πνίεκα «Ζ μεληηηά» δεκνζηεχηεθε ζην πεξ.Πλεπκαηηθή Εσή, ηρ. 31 (10 επη. 1938) 247. Aλαδεκ.: ζην 

έξγν ηνπ Σάζνπ Κφξθε. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε δσή θαη ζην έξγν ηνπ, Αζήλα, εθδ.Πξφζπεξνο,1992 

(
1
1974),ζ.62. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.300, 455.  
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ε Μνίξα κε θαηάληεζε λά ’καη ν απαξλεηήο ηεο 

δίρσο λα ζέισ, αλώθεια δώληαο ρσξίο ειπίδα. 

 

Κη αλ καύξε κάλα θη αδειθνί πεζάλαλ εθεί πέξα 

 θη αλ ε Παληέξεκε Αδειθή κε πεξηκέλεη αθόκε, 

 πξνζκέλσ από ηνλ νπξαλό λα ιάκςεη ραξάο κέξα 

λα γηαηξεπηώ ηέιεηα θη εγώ, λ’αλπςσζνύλ κνπ νη ώκνη. 

[...]  

    Σα πάζε ηεο ζθιεξήο κνίξαο βαξαίλνπλ θαη κε ζπαξαθηηθφ ηφλν απνδίδεη ηελ πιήμε, 

θαη ην αδηέμνδν. Σν αίζζεκα ηεο απφγλσζεο θαη ηνπ αλψθεινπ ηνπ βίνπ, δηνρεηεχνληαη 

ζην ζηίρν. Έλα μέζπαζκα ηεο πνλεκέλεο θαξδηάο ηνπ. Βπζίδεηαη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν 

ζε καχξεο ζθέςεηο θαη ζηνράδεηαη πάλσ ζηα ζιηβεξά ρηππήκαηα ηεο κνίξαο, 

απνηππψλνληαο ην βαξχ θιίκα. Ο βαξχο θαεκφο θαη ε πείξα απφ ην πηθξφ κνλνπάηη ηεο 

δσήο, κεηαηξέπνπλ ην πνηεηηθφ εγψ ζε θξηηηθά ζθεπηφκελν άηνκν. Έηζη, ινηπφλ, απφ ην 

κνηξαίν άλνηγκα ηνπ πνηήκαηνο, κε έλα απαηζηφδνμν κήλπκα, κε ζιηβεξέο απνρξψζεηο, 

έξρεηαη λα αθνπζηεί έλα ειπηδνθφξν κήλπκα. Κξπθέο ηνπ ζθέςεηο έξρνληαη ζηελ 

επηθάλεηα, θαζψο εθθξάδεη ηελ ελαγψληα αλαδήηεζε ηεο παξεγνξηάο θαη ηεο ειπίδαο. Με 

εγθαξηέξεζε εθθξάδεη ηελ πίζηε ηνπ ζε έλα νπηνπηθφ φξακα θαη ζηηγκέο ρηκαξηθέο 

εθθξάδνληαη.  

  Δπνίσλεο εμειίμεηο ζθηαγξαθνχληαη, κπξνζηά ζηηο δπζνίσλεο εμειίμεηο. Σα πηθξά ρείιε 

ηνπ πνηεηηθνχ εγψ ίζσο γιπθαίλνληαλ κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ νξάκαηφο ηνπ. Πξφθεηηαη 

απιψο γηα ιφγηα παξήγνξα. Διπίδεο ηνλ θξαηνχλ, θαη ε αγλή ςπρή ηνπ αλαζπκάηαη, θαη 

μαλαβξίζθεη ηε πίζηε ζην Θεφ θαη εθεί ελαπνζέηεη ηηο ειπίδεο ηνπ (ζη.7) «απφ ηνλ νπξαλφ 

λα ιάκςεη ραξάο κέξα». Σν πνίεκα «Παιηφ κνηίβν» δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ 

Νενειιεληθά Γξάκκκαηα
226

 ζηηο 15/1/1938. Απφ ηα πηθξά ρείιε ηνπ πνηεηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ νη άιινηε πληγκέλνη πφζνη θαη θαεκνί, ηψξα βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα. 

Απνηειείηαη ην πνίεκα απφ δχν ηεηξάζηηρεο θαη δχν ηξίζηηρεο ζηξνθέο. ηνπο ζηίρνπο 

9-14, δειαδή ζηελ δεχηεξε θαη ηξίηε ζηξνθή ν πνηεηήο γξάθεη:  
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[...] 

 Σώξα κηα λέθξα λήδπκε, παξάιπηε γαιήλε, 

 κηα ηύςε ζαλ εμσηηθό ιηώζηκν θαη ρακόο 

πιαληέηαη απάλνπ ζηε ζηγή, ηελ άξξεηελ εηξήλε, 

 

ζη’ αθίλεηα ηα κέιε κνπ ζαλ καύξνο ζπαξαγκόο 

 θη ε λνζηαιγία πην βαξηά κεο ζηελ κειαγρνιία 

δελ βξίζθεη ιήζε ζε θακηάλ εγθόζκηαλ αζρνιία... 

  Με ραξαγκέλν ηνλ πφλν ζηελ άξξσζηε θαξδηά ηνπ, ν πνηεηήο απαξηζκεί ηα δεηλά θαη ηα 

πάζε ηνπ βίνπ. Ζ ρακειή θσλή ηνπ απνδίδεη, κε ρείιε πηθξακέλα, ην κνηξαίν 

θαηξαθχιηζκα ηεο κνίξαο. Ζ ηαιαηπσξεκέλε ςπρή ηνπ βαξηά ηξέκεη θαη δελ κπνξεί λα 

αιαθξψζεη απφ ηα πάζε. ε ιίγνπο ζηίρνπο θιείλεη κέζα έλα κεγάιν ηκήκα απφ ηα πάζε 

ηνπ κνηξαίνπ βίνπ θαη πιαηηέο εληππψζεηο, ζε έλα ζθνπφ. Σν απνηέιεζκα αγγίδεη ηνλ 

αλαγψζηε. Ο ιφγνο είλαη αθξηβψο φηη ην ζπλαίζζεκα είλαη πξνζσπηθφ θαη απνηππψλεηαη 

ζηελ πην θαζαξή κνξθή ηνπ. Πξνθαιεί ζπγθίλεζε, αθξηβψο, ιφγσ ηεο έθθξαζεο ελφο 

πξνζσπηθνχ βηψκαηνο. O Σάζνο Κφξθεο είλαη πνπ είρε επηζεκάλεη
227

 «ηνλ λεπξηθφ ξπζκφ 

θαη ην αζηαζέο βάδηζκα ηνπ ζηίρνπ ηνπ Φηιχξα». Ζ ρακειή θσλή ηνπ νκηιεηή ηνπ 

πνηήκαηνο, ζηγά ζηγά αλεβάδεη ηνλ ηφλν, ζξελψληαο απειπηζκέλα.Ζ ζπληξηβή βαζηά 

πιεγψλεη ηελ θαξδηά ηνπ. Ννζηαιγηθνί πφζνη πεξηζηξέθνληαη ζηε 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

226 
Σν πνίεκα «Παιηφ κνηίβν» δεκνζηεχηεθε ζην πεξ.Νενειιεληθά Γξάκκαηα, ηρ.59, (15 Ηαλ. 1938) 5. 

Aλαδεκ.: ζην πεξ. Γηαγώληνο, ηρ.5 (Iαλ.-Μάξη. 1966) 21-22, θαη ζην έξγν ηνπ Σάζνπ Κφξθε. Ρώκνο 

Φηιύξαο. πκβνιή ζηε δσή θαη ζην έξγν ηνπ, Αζήλα, εθδ.Πξφζπεξνο,1992 (
1
1974). ζ.59. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο 

Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, 

University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.324, 461. 

227 
Σάζνο Κφξθεο. Μαηηέο ζηε ινγνηερλία ηνπ Μεζνπνιέκνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 1991, ζ.113-114. 
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ζθέςε. Έλαο ιφγνο πνπ αλαβιχδεη απφ ηα βάζε ηεο ξεκαγκέλεο θαη βαξηάο θαξδηάο ηνπ. Ζ 

θξαπγή ηνπ, πνπ άιινηε ήηαλ ζακκέλε εληφο ηνπ Φηιχξα, ηψξα δηνρεηεχεηαη ζε έλαλ ιφγν 

κεζηφ, απνηππψλνληαο ηνλ καξαζκφ ηνπ. Ο Γηάλλεο Γάιιαο θάλεη ιφγν
228

 γηα ηελ 

«ζπαζκσδηθή» ζηηρνπξγηθή θαη θξαζηηθή ηνπ. Αθφκε, απνδίδεη ζηνλ Φηιχξα κία «γξαθή 

πξσηνπνξηαθή».       

     H κνλαρηθφηεηα ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηνλ παξάγνληα 

ρξφλν, θαζψο ην Φζηλφπσξν αθήλεη αλεμίηεια ζεκάδηα πάλσ ηνπ. Ο πνηεηήο βξίζθεη ηελ 

επθαξία λα απαζαλαηίζεη ηελ πνλεκέλε θαη αλήζπρε θσλή ηνπ. Έηζη θαη ζην πνίεκα 

«Υηλφπσξν», απνηεινχκελν απφ ηέζζεξηο ηεηξάζηηρεο
229

 ζηξνθέο. ηνπο ζηίρνπο 9-16 ν 

πνηεηήο αλαθέξεη:   

[...]  

To θαινθαίξη πνπ ην ηθέηεπα 

 λα πεξηκέλεη, λα κε θύγεη, 

 κα πνπ ’θπγε θαη ην ρηλόπσξν 

πνπ ηα θηεξά ηνπ είδα λ’αλνίγεη...  

 

Σόηε πνπ σρξόο ζην ηδάκη εζίκσζα 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

228 
Ο Γάιιαο αλαθέξεη: «πσο κε ην θπλήγη, δειαδή, ηνπ ζαπκαζηνχ, κε ηα ππεξινγηθά ηνπ ζρήκαηα θαη ηελ 

εμάξζξσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ πξνκήλπε, θαζψο ηφληζε ε θξηηηθή, ζηε ρψξα καο ηερληθέο ηνπ ππεξξεαιηζκνχ. 

Mε κηα εμάξζξσζε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ινγηθήο ζε απηφλ αθξαία, π.ρ.: Κη ε Βξπζείδα, Οπγγαξέδα, Πξώζα / 

θάζηζε κεο ζηελ ηξίρξνε, αξγνθιώζζα / νπνύ γθινπάξεη, θξαηέξιεηα ληεκπαθιάηα, / μάθλνπ, ζηε Ρακαγηάλ, 

Μαραβαξάηα». Βι.ζρεηηθά. Γηάλλεο Γάιιαο. Ρώκνο Φηιύξαο. Μηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, 

εθδ.Γαβξηειίδεο, ζεηξά.‘‘Δθ λένπ’’,Αζήλα 1999, ζ.13, 17.      

229 
Σν πνίεκα «Υηλφπσξν» πξνέξρεηαη απφ ηα δαθηπινγξαθεκέλα (πιελ ελφο) πνηήκαηα πνπ 

πξσηνδεκνζηεχνληαη εδψ ζηα Άπαληα ηνπ Φηιχξα, πξνεξρφκελα απφ ην Αξρείν Μηιηηάδε Μαιαθάζε 

(M.M.), (ΔΛΗΑ). Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.344, 408, 463. 
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ρσξίο λα αηζηάλνκαη ηί λά ’ρσ 

κεο ζην ρηλόπσξν - θαη θξύσλα 

πνπ κ’ είρε βξεη κόλν, κνλάρν.... 

 Με ππνβιεηηθφηεηα ην πνηεηηθφ ππνθείκελν πεξηγξάθεη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ 

αλεζπρία, πνπ ηνλ θπξηεχεη θαη ηνλ πιεγψλεη βαζηά ε απφηνκε κεηαβνιή ησλ επνρψλ. 

Μάηαηεο επηζπκίεο, πνπ κέλνπλ αλεθπιήξσηεο. Πιένλ ρσξίο θάπνην ζθνπφ κέζα ζηε 

κνλαμηά ηνπ ζηνράδεηαη. Δθθξάδεη έλαλ δηζηαγκφ, ηαπηφρξνλα κε ην ζρήκα ηεο 

απνζηψπεζεο, πνπ δηαθφπηεηαη απφηνκα ν ιφγνο ηνπ πνηεηή. Ζ αλία ηνπ πιένλ είλαη 

δηάρπηε, θαζψο ε πξνζκνλή θάπνηαο ραξάο, πνπ ζα ηνλ ηνλψζεη θαη ζα ηνλ αλαζεξκάλεη, 

παχεη λα πθίζηαηαη. Βηψλεη ζηηγκέο επψδπλεο κνλαμηάο θαη ππνθέξεη καξηπξηθά. Ζ 

αλακνλή ηνλ ζεκαδεχεη. Κιείλνληαο ην πνίεκα, πξνβάιιεη ζαλ νδπλεξή παξάζηαζε ε 

πιεγσκέλε κνξθή ηνπ. Ζ αζψα θαη ηπξαλληζκέλε ηνπ ςπρή, κέλεη άδεηα. ηηγκέο 

απφγλσζεο θαη κνλαμηάο, κε πηθξφ παξάπνλν, πξνβάιινληαη κε έληαζε ζην πνίεκα 

«Eγθαηάιεηςε», πνπ γξάθηεθε πξηλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1938. Απνηιείηαη απφ ηέζζεξηο 

ηεηξάζηηρεο
230

 ζηξνθέο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ζηνπο ζηίρνπο 1-4, θαη 13-16 ν πνηεηήο: 

Δδώ γεηξηόο ζηελ θόρε, ζην παξάζπξν 

πόζν κνλάρνο πνύ ’καη απηό ην δείιη! 

Καλείο δελ ήξζε ώο ηελ πηθξή κνπ κόλσζε 

κήηε ε θαιή κνπ, κήηε θη άιινη θίινη... 

                                               [...]      

     Πηθξή εξεκηά... Καη ηώξα πόζν εκάθξπλε 

ην κάηαην βνπεηό ηνπ καύξνπ θόζκνπ.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

230 
Σν πνίεκα «Δγθαηάιεηςε» πξνέξρεηαη απφ ηα δαθηπινγξαθεκέλα (πιελ ελφο) πνηήκαηα πνπ 

πξσηνδεκνζηεχνληαη εδψ ζηα Άπαληα ηνπ Φηιχξα, πξνεξρφκελα απφ ην Αξρείν Μηιηηάδε Μαιαθάζε 

(M.M.), (ΔΛΗΑ). Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.348, 408, 464. 
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Καη ηί επηπόιαηα, Θέ ’κνπ, κ’ εγθαηέιεηςαλ 

ηα πάληα απόςε, σο θη ν εαπηόο κνπ...
 

       Μπξνζηά ζην βαξχ θνξηίν ηεο δσήο ν πνηεηήο ιπγίδεη, ρσξίο λα αγσλίδεηαη γηα 

αλαηξνπή ησλ δπζάξεζησλ εμειίμεσλ. Δίλαη αθξηβψο ην ξεηνξηθφ ζρήκα ηεο 

απνζηψπεζεο,
 
πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαη δηαθφπηεηαη αλαπάληερα ν ιφγνο, θαη κέλεη ε θξάζε 

εκηηειήο. Γείρλεη έηζη ελαλ δηζηαγκφ, ππνβάιινληαο έκκεζα ην πνηεηηθφ ππνθείκελν ηελ 

απαηζηφδνμή ηνπ δηάζεζε. Υαξαθηεξηζηηθά γηα ην ξφιν πνπ έπαημε ε γπλαίθα ζηε δσή, θαη 

ζηελ πνίεζε ηνπ Φηιχξα, ν Γ.Φηέξεο γξάθεη
231

 «Ο Φηιχξαο, άζρεηα κε ηνπο ιπξηθνχο 

ηφλνπο πνπ δίλεη ζηελ εξσηηθή ηνπ ζπγθίλεζε, είλαη έλαο αηζζεζηαθφο ηξαγηθά 

αληθαλνπνίεηνο, έλαο εξαζηήο πνπ βιέπεη ηελ ελέξγεηα κφλν, κε ην θαληαζκαηηθφ 

θσζθφξηζκά ηεο, έλαο Γνλ Ενπάλ
232

 ηεο εξσηηθήο νπηαζίαο. Γη’ απηφ φια ηα εξσηηθά ηνπ 

πνηήκαηα είλαη έηζη ιαραληαζκέλα
233

 θαη πιεζπληηθά». Μέζα ζηελ απειπηζία ηνπ 

απνηππψλεη ην δξάκα ηνπ θαη κέζα ζηελ ζθιεξή ηνπ απνκφλσζε, ρσξίο ζπληξνθηά. 

Πξφζσπα ζβεζκέλα, πνπ δελ κπνξνχλ πηα λα γεκίζνπλ ην κεγάιν θελφ ηνπ πνηεηή. Ζ 

κνηξαία πηψζε ηνπ δηαγξάθεηαη ζην πνηεηηθφ ηνπίν, κε ηε βαζαληζκέλε θσλή ηνπ λα 

εθθξάδεη κε αθξίβεηα ηελ ζπληξηκκέλε ςπρή ηνπ ζε βάζνο. Ζ ζχλζεζε ηεο πνηεηηθήο 

αηκφζθαηξαο θσηίδεη ην ππαξμηαθφ ηνπ δξάκα, ζε έλα εθηαιηηθφ ζθεληθφ, φπνπ θπξηαξρεί 

ε εγθαηάιεηςε. Οη πξννπηηθέο αιιαγήο ησλ δπζνίσλσλ εμειίμεσλ είλαη αλχπαξθηεο. 

Μέλεη ε πιεγσκέλε θαη ηπξαλληζκέλε ςπρή ηνπ, πνπ θιείλεη ζην ζηίρν ηνλ ζιηβεξφ ζθνπφ 

ηνπ.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

231 
Απφ δεκνζίεπκα ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή ζηηο 23 Ηνπιίνπ 1929, πνπ πεξηιακβάλεη ζηηγκηφηππα απφ 

ηε δσή ηνπ Φηιχξα ζην Φξελνθνκείν, ην εκεξνιφγην ηνπ θξελνθνκείνπ καζαίλνπκε γηα ηνλ πνηεηή 

ιεπηνκέξεηεο. πγθεθξηκέλα φηη: «Ο Φηιχξαο, ν ηξηζειεχζεξνο πνηεηήο. Ο άλζξσπνο πνπ ηφζν ραίξνληαλ λα 

γπξίδεη ζην αζελατθφ χπαηζξνλ, πνπ μεηξχπσλε απφ παληνχ, απφ θάζε γεγνλφο, κε ηελ εθζηαηηθή ηνπ κνξθή 

γηα λα πξνζζέηεη κηα θάπνηα ηφζν επαίζζεηε λφηα... Ο Ρψκνο πνπ ζην απνθνξχθσκα ηνπ αζελατθνχ 

γιεληηνχ πςψλνληαλ πάλσ απφ ηα πιήζε ζηεθαλσκέλνο κε ζεξπαληίλεο θαη νπξιηάδνληαο πνλεκέλνπο 

ζηίρνπο γηα ηηο σξαίεο αηζίδεο». Βι.ζρεηηθά. Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο 

θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδ.Πξφζπεξνο, Αζήλα 1992, ζ.99.  

232 
Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεη γηα ηνλ Φηιχξα φηη: «Γελ κπνξεί λα απνκνλψζεη ηε γπλαίθα, λα ηελ απνζπάζεη 

απφ ηηο άιιεο, λα ηελ θάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε, απηή, εξσηηθή πεξίπησζε. Σηο βιέπεη φιεο καδί. Δίλαη νη 

πνιιέο, νη άιιεο, νη θνχθιεο, νη δπηηθέο, νη θαζνιηθέο, νη εξρφκελεο». Βι.ζρεηηθά. .π., ζ.18.  

233 
Γ.Φηέξε. Ο Φηιύξαο, εθ. Σν Βήκα, 5.8.1951. 
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      ην πνίεκα «Αλάπαπζε» γξακκέλν ζηηο 15.10.1940 ν πνηεηήο δειψλεη πσο ε 

θαξδηά ηνπ αιαθξψλεη απ’ ηε ζιίςε κέζα ζηελ γιπθηάλ αλάπαπζε. Απνηειείηαη απφ ηξεηο 

ηεηξάζηηρεο
234 

ζηξνθέο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ζηνπο ζηίρνπο 3-4 θαη 10-12:  

ε θνύξαζε κνπ παξαηά ην πνλεκέλν ζώκα 

 θη από ην παξαζύξη κνπ ζσξώ ην θεγγαξάθη.  

 [...] 

 ζηγνζθαινύλ ηα βιέθαξα λαξθά θη απνζηακέλα. 

Ζ θνύξαζε ηα κέιε κνπ αγάιη αγάιη αθήλεη 

θη εγώ ζαξξώ πσο ην ρισκό θεγγάξη πίλεη εκέλα!  

       Γίλεηαη θαλεξφ έλα πηθξφ παξάπνλν, πνπ πιεκκπξίδεη ηελ ςπρή ηνπ πνηεηή. 

Γηαθαίλεηαη κηα ιαρηάξα γηα ιχηξσζε, έζησ παξνδηθή, πνπ ζα κεηξηάζεη ηνλ πφλν πνπ ηνλ 

δηαθαηέρεη. Ζ άδεηα ςπρή ηνπ θαη ην πνλεκέλν ζψκα ηνπ Φηιχξα, κε δπζαξέζθεηα έληνλε 

εθθξάδνληαη. Ζ δηάιπζε θαη ε ζπληξηβή ηνπ δηαπεξλνχλ ηνλ ζηίρν. Σν ζιηβεξφ δξάκα ηεο 

δσήο ηνπ απνηππψλεηαη ζε βάζνο, κε έλα ξίγνο λα ηνλ δηαπεξλά. θπζξσπφο ν πνηεηήο 

ζηήλεη έλα ζθεληθφ ππνβιεηηθφ θαη επηβιεηηθφ, φηαλ ε λχρηα έρεη απιψζεη ην πέπιν ηεο. 

Aπφ ην θείκελν ηεο νκηιίαο
235

 ηνπ Παληειή Υνξλ Μηα θηινινγηθή ενξηή πξνο ηηκήλ ηνπ 

Ρώκνπ Φηιύξα, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πεξηνδηθφ Κπξηαθή ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο, ζην 

ηεχρνο 8 ζηηο 30 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

234 
Σν πνίεκα «Αλάπαπζε», δεκηνζηεχηεθε ζην πεξ. Πεηξατθά Γξάκκαηα, ηρ. 4 (Οθη. 1942) 189. Yπέξηηηινο: 

«Ηn memoriam» (ν Φηιχξαο είρε πεζάλεη έλα κήλα πξηλ, ζηηο 9.9.1942). Αλαδεκ: εθ. Ζ Βξαδπλή, 10.10.1942 

- πεξ. Γηαγώληνο, ηρ. 5, (Ηαλ.-Μαξη. 1996) 23 - ζην έξγν ηνπ Σάζνπ Κφξθε. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε 

δσή θαη ζην έξγν ηνπ, Αζήλα, εθδ.Πξφζπεξνο,1992 (
1
1974), ζ. 64. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. 

Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ.380, 470.    

235 
Μεηαμχ άιισλ καζαίλνπκε φηη: «Σν ιέεη κφλνο ηνπ ζε κεξηθνχο απφ ηνπο θαιχηεξνπο ζηίρνπο ηνπ, ζην 

πνίεκα Μνίξα άγεη [αθνινπζνχλ νη ζη.1-4 θαη 13-16 ζε δχν ζπλερφκελα ηεηξάζηηρα, ρσξίο λα θαίλεηαη αλ 

ιείπνπλ ελδηάκεζα άιινη ζηίρνη: «Α, ζην ιαό πώο κ’ έξημελ ε κνίξα,/ πώο κ’έθξνπζε ζηε ζείαλ αλαηξνθή/ θαη 

κ’ άθεζελ ν δύκνηξνο θαη πήξα / ηε ριεύε, ηε βξηζηά θαη ηε ληξνπή! [...] ριε, ιαέ, βαξβάξσλ ζπέξκα λόζν, / 

πνύ ηε βξίζθεηο ηελ θξίζε θαη ρηππάο ζηε ξίδα ηνλ αθόξεζηό κνπ πόζν; Α! καζηξνπέ, ζηελ άβπζζν κε παο...». 

Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ. Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - 

Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.413, 34. 
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Ηαλνπαξίνπ 1927, ζεκεηψλνληαη θαη ηα εμήο «Ο Φηιχξαο δελ θαηαδέρηεθε λα θαηεβάζεη 

ηελ πνίεζή ηνπ εψο ηνλ φριν, ηελ θξάηεζε πάληα ςειά θαη γη’απηφ έθεξε ζηνλ φριν ηελ 

ηξέια ηνπ πνπ φινη δηαζθεδάδνπλ καδί ηεο». Δλψ ε Θάιεηα Ηεξσλπκάθε αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά, «ήδε απφ ηα Ρόδα ζηνλ αθξό αληρλεχεηαη ε πεπνίζεζε φηη ν πνηεηήο 

δηαζέηεη ηελ ελνξαηηθή ηθαλφηεηα λα δηεηζδχζεη ζην βάζνο θαη ηελ αιήζεηα θαη λα 

πξνζεγγίδεη ην ηδεψδεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε αίζζεζε φηη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε δελ 

επδνθηκεί πάληνηε. Ο ψξηκνο Φηιχξαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαπηζηψζεη ηα αίηηα ηεο 

αλεπηηπρνχο πξνζπάζεηάο
236

 ηνπ».     

    Σν ρισκφ
237

 θεγγάξη, πνπ ζηέθεη ζηνλ νπξαλφ, ζακπψλεη ηνλ πνηεηή, πνπ θάλεη 

κειαγρνιηθέο ζθέςεηο. Σα πάζε βαξαίλνπλ ηελ ζθέςε, ηελ θαξδηά, θαη ην ζψκα θαη ηελ 

ζηείξα ςπρή ηνπ. Σν θεγγάξη είλαη ζηνιηζκέλν ζηνλ νπξαλφ θαη ηνλ πνηεηή ηνλ θπθιψλεη 

έλα θξπθφ καξάδη. Βαζαληζκέλνο, ε ζθέςε ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζνιψλεη κε ην 

βαξχ θνξηίν ηεο κνίξαο ηνπ. ην πνίεκα «Ακαδφλα» πνπ δεκνζηεχηεθε
238

 ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1941,
 
πξνβάιιεηαη ζε βάζνο ε απφγλσζε θαη ην ρισκφ πξφζσπν ηνπ πνηεηή, ζε έλαλ 

πξνζσπηθφ ζπιινγηζκφ. Απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάζηηρεο θαη δχν ηξίζηηρεο ζηξνθέο. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ζηνπο ζηίρνπο 1-4:   

                             ηέλαδα πνπ νη ρπκνί κνπ, είραλ ζηεξέςεη 

γηα ηε ληόηε, πνπ είρε δηαβεί, ζηα ζθόηε 

καθξηλή, δίρσο ζξύινπ αρηηδνθώηη, 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

236 
Θάιεηα Ηεξσλπκάθε. Ο Γαλδήο θαη ν Πηεξόηνο. Μαιαθάζεο, Φηιύξαο, Καξπσηάθεο, εθδ.κίιε, Αζήλα, 

Ηαλνπάξηνο 2019, ζ.257. 

237 
Μαζαίλνπκε φηη: «Τπάξρεη κηα δεχηεξε φςε πνπ ζπρλά νλνκάδεηαη «ππεξβαηηθφο πκβνιηζκφο», ζηελ 

νπνία ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη φρη σο ζχκβνια ησλ πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πνηεηή αιιά σο ζχκβνια ελφο ηδεαηνχ θφζκνπ, απέξαλην θαη γεληθνχ, ηνπ νπνίνπ αηειή 

κφλν απεηθφληζε απνηειεί ε πξαγκαηηθφηεηα». Βι.ζρεηηθά. Charles Chadwick. πκβνιηζκόο, κηθ.ηέιια 

Αιεμνπνχινπ, εθδ.Δξκήο, Αζήλα 1981, ζεηξά. Ζ γιώζζα ηεο θξηηηθήο, 16., ζ.9-12, 15-16.   

238 
Σν πνίεκα «Ακαδφλα» δεκνζηεχηεθε ζην πεξ. Διιεληθά Δπηζεώξεζηο,ηρ. 405 (Ηνχιην 1941), 109. 

Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - 

Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.383, 471. 
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θαη ζηα κεγάια, δελ - είρε θνλέςεη 

 [...]  

Σν αίκα, ην θιέγκα, ε θίηξηλε θαη ε καχξε ρνιή, δειαδή νη βαζηθνί ρπκνί
239 

ζηνλ 

άλζξσπν, έρνπλ ιηγνζηέςεη ζηνλ πνηεηή. Ζ Θάιεηα Ηεξσλπκάθε επηζεκαίλεη φηη «ε 

δηρνζηαζία, ην λα είλαη ζπγρξφλσο ν ηξειφο θαη ν ινγηθφο παξαηεξεηήο
240

 ηεο ηξέιαο ηνπ, 

αληαλαθιά ηνλ δηακειηζκφ ηνπ πνηεηηθνχ εαπηνχ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδεη ηελ εηεξφηεηά ηνπ. Καη’ επέθηαζε ε γιψζζα ηεο ηξέιαο σο παξακίιεκα, σο 

παξαιήξεκα». Ζ νκνξθηά θαη ε ράξε ηεο λεφηεηαο έρνπλ νξηζηηθά παξέιζεη. Δίλαη ην 

εμαληιεκέλν θαη θζαξκέλν ζψκα ηνπ πνηεηή πνπ απνκέλεη κε ηε κλήκε ηνπ ζπλερψο λα 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηα πεξαζκέλα. Έρνληαο ράζεη ηελ παιηά νξκή, ην αίζζεκα ηεο 

θφπσζεο θαη ηεο απνηπρίαο πξαγκαηνπνίεζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηφρσλ ζην βίν 

απνηππψλνληαη. πκππθλψλεη ζε αδξέο γξακκέο ην γεγνλφο φηη δελ αμηψζεθε ηηο κπζηηθέο 

απνιαχζεηο ηνπ βίνπ, νχηε έρεη απνκείλεη κία έθθξαζε ηνπ σξαίνπ λα ηνλ ζπγθηλήζεη. Ζ 

απνγνήηεπζε θαη ε απνδχλακσζή ηνπ ραξάζζνληαη ζην ζηίρν, ζηηο θξίζηκεο απηέο ζηηγκέο 

ηνπ βίνπ ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Ο Freud είρε αλαθέξεη φηη ε «δσή, έηζη φπσο καο 

επηβάιιεηαη, είλαη πνιχ ζθιεξή
241

 γηα καο· καο πξνθαιεί πνιχ πφλν, απνγνεηεχζεηο, 

επαρζείο πξνζπάζεηεο. Γελ κπνξνχκε λα ηελ αληέμνπκε ρσξίο θάπνηα θαηαπξαυληηθά
242

 

αληίδνηα. Καη απηά ηα αληίδνηα είλαη ηξηψλ εηδψλ: ηζρπξνί πεξηζπαζκνί, πνπ καο 

επηηξέπνπλ λα 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

239 
Aξηζηνηέιεο. Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. Jackie Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. 

Άγξα, ζεηξά Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.21-22.
  

240 
Μεηαμχ άιισλ καζαίλνπκε φηη: «ε θαηαθπγή ζηε θχζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο λνζειείαο είλαη ζαλ κηα 

κνξθή επηδησθφκελεο απηνΐαζεο, κηα θαηαπξάπλζε ηνπ «ινγηζκνχ», αθνχ ε θχζε, φπσο παξαηεξεί ν 

Foucault ζην έξγν ηνπ Ηζηνξία ηεο ηξέιαο: «έρεη ηε δπλαηφηεηα λ’απειεπζεξψλεη ηνλ άλζξσπν απ’ ηελ 

ειεπζεξία ηνπ, δειαδή απφ ηελ ειεπζεξία ηεο ηξέιαο». Βι.ζρεηηθά. Θάιεηα Ηεξσλπκάθε. Ο Γαλδήο θαη ν 

Πηεξόηνο. Μαιαθάζεο, Φηιύξαο, Καξπσηάθεο, εθδ.κίιε, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 2019, ζ.268, 271.    

241 
Sigmund Freud. Le malaise dans la culture, PUF, Παξίζη, 2002.  

242 
Μεηαμχ άιισλ ζχκθσλα καζαίλνπκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ θνηλσληνιφγν Αιαίλ Δξαλκπέξγθ: « Ο άλδξαο 

βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κηα παζνινγία ηεο αλεπάξθεηαο πεξηζζφηεξν, παξά κε κηα αξξψζηηα ηεο 

έιιεηςεο». Βι.ζρεηηθά. Marie France Hirigoyen. Ζ κνλαμηά ζηνλ εηθνζηό πξώην αηώλα, κηθ. Έθε 

Κνξνκειά, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2008, ζ.178-179.  
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λα κελ αζρνινχκαζηε πνιχ κε ηε δπζηπρία καο, ηθαλνπνηήζεηο - ππνθαηάζηαηα, πνπ ηελ 

ακβιχλνπλ, λαξθσηηθά,  πνπ καο αλαηζζεηνπνηνχλ απέλαληί ηεο». Σα ζρέδηα θαη νη 

θηινδνμίεο πνπ απέηπραλ θαη ζηηγκέο απνζάξξπλζεο ζεκαδέπνπλ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν. 

Βηψλεη ηελ παξαθκή, θαη αηελίδεη κε θαλεξή ηελ νδχλε, θαη φρη ζπγθαιπκκέλε ζε 

ζχκβνια, ηελ ηξαγηθή κνίξα ηνπ. θέςεηο πνπ απνηππψλνπλ ηελ αλππεξάζπηζηε ςπρή 

ηνπ. Πιένλ, ρσξίο νξάκαηα θαη κε ζβεζκέλα ηα φλεηξά ηνπ, βπζίδεηαη ζηα ζθνηεηλά 

κνλνπάηηα ηεο ζθέςεο θαη ν λνπο ηνπ βαζαλίδεηαη. Με κνπληέο απνρξψζεηο δσγξαθίδεη ην 

πνίεκα «Σν ηέξκα», φπνπ δεζπφδεη έλα ζθεληθφ βαξχ, πνπ βξίζθεηαη άκεζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ πνλεκέλε ςπρή θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν ηνπ γξάθνληνο. Γεκνζηεχηεθε
243

 ζην 

πεξηνδηθφ Νέα Δζηία ζηηο 15/11/1942 θαη απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ν πνηεηήο ζηνπο ζηίρνπο 1-4:  

Απ’ ην ξπζκό, ηε κνπζηθή θαη ηελ βξνληώδε ξίκα,  

ηί κέλεη, ηί ζα εμειηρζεί ζηνλ κέιινληα θαηξό; 

 ια ζα ιήμνπλ θη ε δσή ζε λ’απνκείλεη ηξίκκα 

θη ε Σέρλε θη ε πξνζπάζεηα ζα πάλε ζην ζσξό. 

[...] 

Με ρξεζκνινγηθφ ραξαθηήξα ζην ιφγν ηνπ, θάλεη πξνθεηηθέο ζθέςεηο. Οη ζπιινγηζκνί 

ηνπ γηα ηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ, δηαηππψλνληαη κε βεβαηφηεηα. Σν κνηξαίν ηέινο 

πξννηθνλνκείηαη. Ζ απηναλαθνξηθφηεηα είλαη έληνλε. Σν πνηεηηθφ εγψ ππνβάιιεη αξρηθά 

ζε δνθηκαζία ηηο πνηεηηθέο ηνπ ηδέεο, πξηλ δηαηππψλνληαο εξσηήκαηα, έλα βέβαην 

ζπκπέξαζκα, δηαηππψλνληαο εξσηήκαηα ην πνηεηηθφ εγψ. Ζ δξνζηά θαη ε δσληάληα ηεο 

ληφηεο εμαληινχληαη θαη κέλεη ε αλακνλή γηα ην επηθείκελν ηέινο. πσο αλαθέξεη ν 

Κψζηαο Βάξλαιεο γηα ηνλ Φηιχξα «Δίρε ηνλ «ηξφκν
244

 ησλ ηδεψλ».  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

243 
Γεκνζηεπκέλν ην πνίεκα ζην ηρ. 371 ηνπ πεξ. Νέα Δζηία (15 Noεκ. 1942), 1157. Aπφ ρεηξφγξαθα ηνπ 

πνηεηή πνπ είρε ζπγθεληξψζεη ν θ. Αζηέξεο Κνββαηδήο. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα 

επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ.384, 471. 
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Θεσξνχζε ηε ζθέςε θαη ηε ζθνπηκφηεηα αληηπνηεηηθά ζηνηρεία. Έγξαθε ζε θαηάζηαζε 

ππζηθνχ ελζνπζηαζκνχ θαη κέζεο. Φχζε θη έξσηαο
245

 είηαλε ηα δπν θχξηα ζέκαηα. Ο 

ιπξηζκφο ηνπ πξνρσξεί κε μαθληθά θη απφηνκα ηηλάγκαηα, δεκηνπξγεί ράζκαηα θαη θηάλεη 

απφ ηελ άκεζε πξαγκαηηθφηεηα ζηηο πην απίζαλεο θνξθέο ηνπ ηδεαιηζκνχ θαη ηεο 

απνζέσζεο». Σν απφζεκα ησλ δπλάκεσλ θαη ειπίδσλ ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ έρνπλ 

ζηεξέςεη. Ζ θφπσζε θαη ε εμάληιεζε δηνρεηεχνληαη ζην ζηίρν. Ζ κνίξα ηνλ απνδνθηκάδεη. 

Πεξίιππνο, αξθείηαη ζηε δηαπίζησζε ηνπ άδνμνπ ηέινπο θαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο δσήο θαη 

ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο.  

 Μειαγρνιηθά ξεκβάδεη, ζπιινγηδφκελνο ηε δπζκελή ηνπ ηχρε. Σν θνξχθσκα ηεο 

δπζηπρίαο ηνπ πξναλαγγέιιεηαη. Σν πνηεηηθφ εγψ δελ επηρεηξεί δνθηκέο ζηε κάρε γηα ηε 

δσή θαη ηελ ηέρλε. Οη εμειίμεηο είλαη πξνδηαγεγξακκέλεο. Ζ ζέξκε ηεο λεφηεηαο 

ιεηηνπξγεί αληηζηηθηηθά κε ηελ πιήμε θαη ηνλ καξαζκφ ησλ γεξαηεηψλ. Σελ κέζε ηεο δσήο 

κέζα ζηελ επσρία έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ε επίγλσζε ηεο καηαηφηεηαο. Ζ 

κεηακνξθσηηθή δχλακε θαη νξκή ηεο ληφηεο κνηξαία ράλνληαη. Απνκέλεη ε απνγνήηεπζε, 

ε ηαπείλσζε πνπ ραξάζζεηαη ζην βιέκκα ηνπ. Σν κέιινλ έρεη ζθηαγξαθεζεί κε καχξεο 

απνρξψζεηο. Σν αίζζεκα ηεο ιχπεο ζε ζηηγκέο αδπλακίαο εθθξάδεηαη.     

    Ο ρξεζκφο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ γηα ην κέιινλ είλαη απφξξνηα ηεο κειαγρνιίαο, 

πνπ ηνλ θπξηεχεη. Ζ απξνζδηνξηζηία ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ ησλ πξνγλψζεψλ ηνπ, 

επηηείλεη, πηζηεχσ, ηελ έληαζε θαη ηνλ δξακαηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζηηγκήο. Απηφ ινηπφλ 

είλαη «ν εκπλεπζκέλνο πξνθήηεο, ν πεγαίνο
246

 πνηεηήο, ν ππνθήηεο ησλ ζείσλ ξπζκψλ, 

φινη νη απνδνκέλνη ή δπλάκελνη λα απνδνζνχλ ζηνλ Φηιχξα ραξαθηεξηζκνί».  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

244 
Θάιεηα Ηεξσλπκάθε. Ο Γαλδήο θαη ν Πηεξόηνο. Μαιαθάζεο, Φηιύξαο, Καξπσηάθεο, εθδ.κίιε, Αζήλα, 

Ηαλνπάξηνο 2019, ζ.260.   

245 
Κψζηαο Βάξλαιεο. «Ρώκνο Φηιύξαο». Αηζζεηηθά-Κξηηηθά, ηφκ.Β’, Αζήλα, εθδ.Κέδξνο, 1984, ζ.222.  

246 
Μεηαμχ άιισλ, καο πιεξνθνξεί ε Ηεξσλπκάθε φηη: «ε πνίεζε ηνπ Φηιχξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

αλαδήηεζε κηαο ππεξβαηηθήο, άυιεο θαη ηδεαηήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, θάλεη ιφγν θαη γηα έλαλ 

ζξεζθεπηηθφ κπζηηθηζκφ δηάρπην κέζα ζηα πνηήκαηα. Δλψ, αθφκα, εληνπίδεη θαη κία κεηαθπζηθή έθζηαζε 

απέληαηη ζηε καγεπηηθή θχζε πνπ ζηήλεη ν πνηεηήο». Βι.ζρεηηθά. Θάιεηα Ηεξσλπκάθε. Ο Γαλδήο θαη ν 

Πηεξόηνο. Μαιαθάζεο, Φηιύξαο, Καξπσηάθεο, εθδ.κίιε, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 2019, ζ.206-217, 266.  
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Με κειαγρνιηθέο ζθέςεηο έξρεηαη ν πνηεηήο λα απνθξπζηαιιψζεη ηηο ηδέεο ηνπ γηα ην 

άλνηγκα ηνπ λένπ ρξφλνπ ζην πνίεκα
247

 «Πξσηνρξνληάηηθν». Μνηξαίεο ζθέςεηο 

θαηαιακβάλνπλ ηνλ Φηιχξα θαη πξνβιεκαηίδεηαη. Απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάζηηρεο 

ζηξνθέο θαη δχν ηξίζηηρεο. ηνπο ζηίρνπο 10-14 αλαθέξεη:  

[...] 

«λα δεη θαλείο ή λα κε δεη;» 

λα ραίξεηαη θαη λα γεξλά καδί, 

 

ή ζαλ κσξόο λα κπνπζνπιά σο ζε θνύληα;  

Πάλε ηα πάζε, νη εξσηεο θαη ηα ζπηξνύληα  

θη νη εθνξκήζεηο ην ξνιόη ρηππά ζηγή.  

       Αλαπηχζζεη έλαλ ζπιινγηζκφ, πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη απνξία πάλσ ζηελ ίδηα 

ηελ χπαξμε, κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ λα έρεη ραξαρηεί κέζα ηνπ. Γηαθαίλεηαη θαζαξά ν 

δξακαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζθέςεο ηνπ. Ο θαίξηνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη, 

ζα κπνξνχζε λα ηδσζεί σο εμήο: Να ζηεθζεί ληθεηήο  κέζα ζηε δσή ή λα απνδεηρζεί έλαο 

εηηεκέλνο. Ζ ήηηα ζα ζπλεπάγεηαη ην γνξγφ βήκα πξνο ηνλ ζάλαην. Οπζηαζηηθά, ε 

πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχζζεη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν αλαθέξεηαη ζηελ αμίσζε 

εδνληθψλ ζηηγκψλ ηεο δσήο ή ηελ κνηξαία ζηέξεζή ηνπ απφ ηε δσή. Σαξαρή 

θαηαιακβάλεη ηνλ αλαγλψζηε, θαζψο πξνβιεκαηηδφκαζηε γηα ηελ θνξά ηεο κνίξαο. Δλψ, 

θαηαιήγεη ην πνίεκα ζηε ζιηβεξή θαη ζπλάκα πηθξή δηαπίζησζε φηη «Πάλε ηα πάζε, νη 

έξσηεο θαη ηα ζπηξνχληα/ θη νη εθνξκήζεηο ην ξνιφη ρηππά ζηγή» (ζη.13-14). Ζ κνηξαία 

ζπζθφηηζε ζηε ζθέςε ηνπ πνηεηή είλαη εκθαλήο «ηα ζπηξνχληα,» (ζη.13). Mε θσλή 

ρακεισκέλε ν πνηεηήο απνδίδεη θαηαζηάζεηο, πνπ γεκίδνπλ ηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Σν πνίεκα δεκνζηεχηεθε ζην πεξ. Φηινινγηθή Πξσηνρξνληά, 1 (1943), 115. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. 

Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University 

Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.388, 471. 
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ηα πάζε, νη έξσηεο (ζη.13). Σψξα ζπλεηδεηνπνηεί φηη κνηξαία ζβήλνπλ φια. Ο δηζηαγκφο 

ηνπ γηα ηελ απφδνζε πεξαηηέξσ θαηαζηάζεσλ απνδίδεηαη κε ην ζηακάηεκα ηνπ ρξφλνπ, ην 

ξνιόη ρηππά ζηγή (ζη.14). Αλαθέξεη ε Θάιεηα Ηεξσλπκάθε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Φηιχξα 

«ην πςειφ
248

 ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδεαιηζηηθή αλαδήηεζε κηαο άλσζελ πξαγκαηηθφηεηαο, κε 

αληίθηππν ζηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ απφ ηελ εκθάληζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ θαη 

έπεηηα».  

    ην πνίεκα «Σα γεξαηεηά ηνπ Γνλ Ενπάλ» είλαη θαλεξφ έλα ζθίμηκν ζηελ θαξδηά, πνπ 

δηαθαηέρεη ην πνηεηηθφ εγψ. O βαξχο θαεκφο θαη ε νδχλε δηνρεηεχνληαη ζηελ πην θαζαξή 

κνξθή ηνπο ζην ζηίρν. Απνηειείηαη απφ δψδεθα ηεηξάζηηρεο
249

 ζηξνθέο. πγθεθξηκέλα, 

γξάθεη ν πνηεηήο ζηνπο ζηίρνπο 1-4 θαη 25-28 (πξψηε θαη έβδνκε ζηξνθή):  

Aθεκέλνο πέξα θαη έξεκνο θαη κόλνο,  

(ηξειόο όρη ηόζν σο άιινηε, ήηαλ πόζν!)  

 ζηε γσληά ηνπ, ζιηβεξή, πνπ ηνλ ξεύεη ν πόλνο, 

 θαη θαηαβιεκέλνο από καύξε λόζν, 

[...]  

 Σν βαξύ ην βόιη ζηελ θαξδηά ρηππάεη, 

ν θεξαπλνβόινο έξσο ηελ πιεγώλεη 

 θη ππνθέξεη, θιαίεη θαη ζπρλά ζξελάεη 

 θαη απηνθηνλία ζθέπηεηαη ή ζαξώλεη.  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

248 
Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεη φηη: «ηνλ γεινηνπνηνχκελν σο πηεξφην - παιηάηζν - ηξειφ Φηιχξα ε 

ελδεηθλπφκελε ζηάζε είλαη ε εγθαηάιεηςε ηεο κνηξνιαηξίαο θαη ηεο παξαίηεζεο, ε απφθηεζε κηαο 

αμηνπξεπνχο απφζηαζεο απφ ην πιήζνο θαη ε απνδνρή ηεο πηψζεο ζην βάξαζξν». Βι.ζρεηηθά. Θάιεηα 

Ηεξσλπκάθε. Ο Γαλδήο θαη ν Πηεξόηνο. Μαιαθάζεο, Φηιύξαο, Καξπσηάθεο, εθδ.κίιε, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 

2019, ζ.339.  
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Σν πνίεκα «Σα γεξαηεηά ηνπ Γνλ Ενπάλ» δεκνζηεχηεθε ζην πεξ. Νέα Δζηία, ζην ηρ. 374(1 Ηαλ.1943) 40, 

«Αλαθνίλσζε ηνπ θ.Αζηέξε Κνββαηδή». Αλαδεκ: ζην έξγν ηνπ Σάζνπ Κφξθε. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή 

ζηε δσή θαη ζην έξγν ηνπ, Αζήλα, εθδ.Πξφζπεξνο,1992 (
1
1974). Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. 

Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ.389-391, 471-472. 
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Γεληθά, ζην πνίεκα πξνβάιιεηαη ζην έπαθξν ε αληηδηαζηνιή αλάκεζα ζηα γεξαηεηά θαη ηα 

ληάηα. Σν δίπνιν λεφηεηα - γήξαο ηζνδπλακεί παξάιιεια κε ηελ αληίζεζε εδνλήο - ιχπεο. 

Ζ εδνλή ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, θαη ε ησξηλή ιχπε ηνπ απφ ηελ 

απφζηαζε ηνπ ρξφλνπ. Ζ απαξάκηιιε νκνξθηά θαη ην θάιινο ηεο λεφηεηαο, βξίζθνληαη ζε 

κνηξαία αληίζεζε κε ηελ ηειεησηηθή θαηαζηξνθή ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζην 

δπζάξεζην θαη επψδπλν παξφλ ηνπ. Δπηζεκαίλεη ε Θάιεηα Ηεξσλπκάθε φηη «ν Φηιχξαο δελ 

θιείλεηαη νιφθιεξνο
250

 κέζα ζηελ ηξέια, αιιά δεη ζην κεηαίρκην παιηλδξνκψληαο απφ ηε 

ινγηθή ζηελ ηξέια θαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην ππεξνχζην θαη ηαλάπαιηλ. Δλψ αθφκα 

ε λνεηηθή αζζέλεηα παξνπζηάδεηαη ηφζν σο θίλεηξν δπλεηηθήο ππέξβαζεο, πξνεξρφκελν 

απφ ηελ απηνπεπνίζεζε κηαο κεγαινκαλίαο, φζν θαη σο δηαπίζησζε απνηπρίαο, 

απνξξένπζα απφ ηελ θαηαζιηπηηθή αδξάλεηα».  

   Σν πνίεκα απνηειεί νπζηαζηηθά έλα απνινγηζκφ ηεο δσήο. Ζ ηαξαγκέλε κνξθή ηνπ 

πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ηπξαλλίδεηαη ζηε ζθέςε πεξαζκέλσλ, κέζσ ηεο κλήκεο, πνπ ηψξα 

πηα «εθιείζηε λεθξή ε εγθφζκηα Μλήκε (ζη.45)». Απνδίδεηαη ζε βάζνο ην αίζζεκα ηεο 

πίθξαο θαη ηεο νξηζηηθή καηαίσζεο ησλ πάλησλ. Μηα δπζαξέζθεηα είλαη εκθαλήο, θαζψο 

φπσο αλαθέξεη κέζα ζην πνίεκα ζην παξφλ ηνπ « ζάθηεθε ε ιαρηάξα [...]βαξέζε ε Μλήκε 

(ζη.34,43)». Ζ κεηαβνιή ηεο ηχρεο ηνπ είλαη εκθαλήο. Σα δεηλά θαη ηα πάζε ηνπ βίνπ 

πξνθαινχλ έλα βάζνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ. Ζ πιήμε πνπ βηψλεη ην πνηεηηθφ εγψ απνδίδεηαη 

ζην έπαθξν, θαζψο θαη ε θζνξά ηνπ. Σψξα ζην γήξαο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ, είλαη νη 

εδνληθέο ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο, θαη ηαπηφρξνλα ηα αηζζήκαηα ηεο ιχπεο θαη ηεο 

νδχλεο, πνπ πξνθαινχλ ηελ κλεκείσζε θαηαζηάζεσλ. πσο επηζεκαίλεη ν Schopenhauer, 

«γήξαο
251

 θαη ζάλαηνο, πξνο ηα νπνία θαη’ αλάγθε νδεχεη θάζε δσή, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

250 
Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεη ε Ηεξσλπκάθε φηη: «Με ην πέξαζκά ηνπ ζηνλ θφζκν ηεο ςπρηθήο λφζνπ, ν 

Φηιχξαο κνηάδεη λα απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηνλ εαπηφ θαη ηελ ζπλείδεζή ηνπ, αιιά θαη λα ηαπηίδεηαη κε 

πνιιαπινχο εαπηνχο θαη λα γίλεηαη ελ ηέιεη έλαο δσληαλφο πηεξφηνο, άιινηε ζησπειφο θαη απφθνζκνο θαη 

άιινηε θιχαξνο θαη ζνξπβψδεο. Ο εξαζηήο, γφεο, θνζκηθφο δαλδήο θαη Γνλ Ενπάλ, ν ηδαιγφο, Γνλ Κηρψηεο, 

ηζηγγάλνο, αθφκε θαη ν ηξειφο, απνηεινχλ φςεηο ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ. Αλ κία απφ απηέο απνκνλσζεί, 

απνδπλακψλνληαη θαη νη ππφινηπεο. Ο εξαζηήο ρσξίο ηελ απηαξέζθεηα ηνπ δνλδνπαληζκνχ θαη ρσξίο ην 

πνηεηηθφ ράξηζκα θηλδπλεχεη λα γίλεη κεινδξακαηηθή θαξηθαηνχξα, ν πνηεηήο - πξνθήηεο κηα αλεδαθηθή 

πεξζφλα ρσξίο ηελ ππνθψζθνπζα, αιιά ζζελαξά παξνχζα θηγνχξα ηνπ πηεξφηνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα 

θαηέιεγε ζε θαξζηθφ λνχκεξν αλ δελ είρε σο ππφθξνπζε ην ηξαγηθφ βάζνο ηνπ ηξεινχ». Βι.ζρεηηθά. Θάιεηα 

Ηεξσλπκάθε. Ο Γαλδήο θαη ν Πηεξόηνο. Μαιαθάζεο, Φηιύξαο, Καξπσηάθεο, εθδ.κίιε, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 

2019, ζ.273.  

 



102 
 

είλαη ε πξνεξρφκελε απφ ηελ ίδηα θχζε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηε βνχιεζε γηα δσή, 

απφθαζε πνπ δειψλεη φηη ε βνχιεζε απηή είλαη ξνπή θαη’ αλάγθε απηνκαηαηνχκελε. 

Απηφ ζπληειείηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαζπζηήζεη φηη ζεσξείηαη γη’ απηφλ ζπάληεο 

εληππψζεηο ηνπ βίνπ, πνπ έρνπλ νξηζηηθά παξέιζεη». ην άδνμν θαη πιεθηηθφ παξφλ ηνπ 

πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ, ηνλ γπξεχεη ν φιεζξνο, θαζψο φπσο αλαθέξεη ζην πνίεκα, 

«θείηεηαη ν Γφεο κεο ζην κλήκα ηψξα (ζη.48)». ηνλ έπαηλν ηεο έλδνμεο θαη ζαπκαζηήο 

δσήο έξρεηαη λα ζηνηρεζεί ζην ιφγν ηνπ ε εμάληιεζε, θαη ν θαεκφο.  

    Οη πφζνη θαη ε έληαζε γηα ηε δσή, πνπ απξνζδφθεηα έζβεζαλ, πξνβάιινληαη έληνλα 

ζηνλ πνηεηηθφ δηάθνζκν. H θαιή κλήκε ηνπ κειαγρνιηθνχ έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνλ 

Αξηζηνηέιε
252

 ζην έξγν ηνπ Πεξί κλήκεο θαη αλακλήζεσο. ηνπο αλακέλνπο πφζνπο πνπ 

άιινηε θπξίεπαλ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν ηψξα ηπξαλληθά επηθξαηεί ε απνζηξνθή ησλ 

πάλησλ. Έηζη, ζιηβεξά ζπλαηζζήκαηα έξρνληαη ζην πξνζθήλην θαη θαη’ επέθηαζε κία 

δηάιπζε ςπρνζσκαηηθή, σο απνηέιεζκα ησλ κνηξαίσλ ρηππεκάησλ
253

 ηεο κνίξαο. Ζ 

εμάληιεζε, ν απνρσξηζκφο απφ ηηο ραξέο ηεο δσήο, θαη ε απνδπλάκσζή ηνπ 

πξνβάιινληαη. πσο ππνζηεξίδεη ν Schopenhauer, «ν ρξφλνο
254

 είλαη ε κνξθή κε ηελ 

νπνία ε κεδακηλφηεηα ησλ πξαγκάησλ εκθαλίδεηαη σο ε θζαξηφηεηα ηνπο, ιφγσ ηεο 

νπνίαο φιεο καο νη απνιαχζεηο θαη νη ραξέο καο γιηζηξνχλ κέζα απφ ηα ρέξηα καο θαη 

γίλνληαη έλα ηίπνηε, ψζηε εκείο κεηά απνξεκέλνη λα αλαξσηηφκαζηε πνχ ράζεθαλ».  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

251 
Ο Schopenhauer αλαθέξεη φηη: «ηα ηξία κεγαιχηεξα αγαζά ηεο δσήο, ηελ πγεία, ηε λεφηεηα θαη ηελ 

ειεπζεξία, δελ ηα ληψζνπκε σο ηέηνηα φζν ηα θαηέρνπκε, αιιά κφλν αθνχ πιένλ ηα έρνπκε ράζεη [...] έηζη 

αθξηβψο απμάλεηαη θαη ε δεθηηθφηεηα ζηνλ πφλν, θαζψο ε απψιεηα ησλ ζπλεζηζκέλσλ γίλεηαη αηζζεηή κε 

νδχλε, ψξεο παξέξρνληαη αξγά, φζν πην δπζάξεζηα ηηο πεξλάκε». Bι.ζρεηηθά.
 
Arthur Schopenhauer. Ζ 

βνύιεζε γηα δσή θαη ε κεδακηλόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, Μηθ.-Πξιγ.: Γεκήηξεο Τθαληήο, εθδ. Ρνέο, 

Αζήλα 2015, ζ.44-45, 47-52.  

252 
Αιεμάλδξα Ραζηδάθε. Πεξί κειαγρνιίαο. ηε ζεσξία, ηε ινγνηερλία, ηελ ηέρλε, εθδ. Κίριε, Αζήλα, 2012, 

ζ.28. 

253 
Aλαθέξεη ν Jackie Pigeaud ζρεηηθά κε ηελ αληηδηαζηνιή γεξαηεηά θαη ληάηα, φηη: «Σα γεξαηεηά, πνπ 

ηζνδπλακνχλ κε θαηάςπμε, ζβήλνπλ ηελ έκθπηε ζεξκφηεηα. ηνπο λένπο, ε απψιεηα ζεξκφηεηαο δελ ζα 

κπνξνχζε λα εμεγεζεί απφ ην εμσηεξηθφ ςχρνο φπσο ζηνπο γέξνπο· είλαη κηα απψιεηα απηφκαηε, κηα 

απηνθαηαζηξνθή ηεο ζεξκφηεηαο πνπ πξνθαιεί ηελ ςχμε θαη ηελ απειπηζία». Βι.ζρεηηθά. Aξηζηνηέιεο. 

Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. Jackie Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. Άγξα, ζεηξά 

Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.119. 

254 
Arthur Schopenhauer. Ζ βνύιεζε γηα δσή θαη ε κεδακηλόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, Μηθ.- Πξιγ.: 

Γεκήηξεο Τθαληήο, εθδ. Ρνέο, Αζήλα 2015, ζ.42-43.      
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 Ζ πξφγλσζε ηνπ πνηεηή γηα ηελ κνηξαία ήηηα γίλεηαη κε βεβαηφηεηα. Έηζη, αλαθέξεη ζην 

πνίεκα «ηάρηε Νηφηεο», απνηεινχκελν
255

 απφ ηξεηο ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο, ζηνπο ζηίρνπο 

5-12, ν πνηεηήο αλαθέξεη:  

[...]  

 Απ’ ηα ηόζα απαηειά ζήκαηα παξκέλνο 

 βύζηδα ηε ζθέςε κνπ ζ’ επσρίαο ρπκό,  

πξόβαηλα θαη γύξλαγα ύζηεξα ζιηκκέλνο 

 ζ’ νηκσγώλ θαηάξξεπζε κ’ έλαλ ζηελαγκό. 

 

 Πόηνο
 
θαη παλήγπξε, δήησ νη ζείεο θνπέιεο, 

γιέληη θαη κεζύζη, θόξηε, θιεξη, δσή,  

κ’ έξηρλαλ θαη ξίρλνπλε λένπο ζε ηόζεο ηξέιεο  

 θη ύζηεξα ηί κέλεη; ηάρηε θαη θπγή.  

      Σν θνξηίν ηεο δσήο είλαη αβάζηαρην, ην πνηεηηθφ ππνθείκελν θαηαξξέεη, κε ηελ 

αλαζηάησζε λα δηαγξάθεηαη ζην πξφζσπφ ηνπ, φπσο ην απνηππψλεη ζηελ ηέρλε ηνπ 

ιφγνπ. ηηγκέο κε αγαπεκέλα πξφζσπα, ζηηγκέο, πνπ πξνζθέξνπλ ραξά, δεζηαζηά θαη 

αλαθνχθηζε. Με ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάκλεζεο είλαη θαλεξφ φηη νη ψξεο βαξαίλνπλ, θαη 

ηα ρηππήκαηα ζηελ θαξδηά είλαη απαλσηά. Ζ ζθέςε ηνπ ζξπκκαηίδεηαη θαη αιινηψλεηαη, 

θαζψο αλαινγίδεηαη θαη ζπλεηδεηνπνηεί φηη φιεο νη ραξέο έρνπλ παξέιζεη. Ζ απφγλσζε
256

 

θαη ε θζνξά, πνπ έρεη ππνζηεί ν γξάθσλ, αηζζεηνπνηνχληαη έληνλα. ηελ αληίπεξα φρζε, ν 

ίδηνο ν Φηιχξαο, θζαξκέλνο ςπρνζσκαηηθά, ζηα ζθνηεηλά κνλνπάηηα ηεο ζθέςεο. ε 

ηξαγνχδη κε ζιηβεξφ ζθνπφ, ε απψιεηα, ε θελφηεηα θαη ε 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

255 
Σν πνίεκα «ηάρηε ληφηεο» δεκνζηεχηεθε ζην πεξ. Νέα Δζηία, ηρ.379, ζηηο 15 Μαξη.1943, 328. 

Αλαδεκνζηεχηεθε ζην πεξ. Γηαγώληνο, ηρ. 5 (Iαλ.-Μάξη. 1966),23. Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. 

Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, 

Θεζζαινλίθε 2013, ζ. 86, 420.αλ.-Μάξη.1996) 23, ζ.393, 472.  
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καηαηφηεηα πξνβάιινληαη. Ζ ηειεπηαία ππφκλεζε είλαη αθξηβψο «θη χζηεξα ηί κέλεη; 

ηάρηε θαη θπγή (ζη.12)». Ο Αηκίιηνο Υνπξκνχδηνο γηα ηνλ Φηιχξα απνδίδεη «ηε ρξήζε 

ηεο ραζκσδίαο
257

 ζε λεαληθή απεηξία, γηα λα ζπκπιεξψζεη φηη ζηηο σξηκφηεξεο ζπιινγέο 

ηνπ ν Φηιχξαο αμηνπνηεί ηε ζπλίδεζε
258

 κε παξάιιειε ρξήζε
259

 ηεο ραζκσδίαο». Ο 

Κιέσλ Παξάζρνο αλαθέξεη γηα ηνλ πνηεηή φηη «Tελ θαισζχλε
260

 ηελ ηξαγνπδεί ηφζν 

ζπρλά ν Φηιχξαο, ηφζν είλαη πνηηζκέλνη απ’ απηήλ νη ζηίρνη ηνπ, ψζηε λνκίδεη θαλείο φηη 

απνηειεί ηελ βαζχηεξε νπζία ηεο ππάξμεψο
261

 ηνπ. Σελ αλαδεηεί παληνχ, ληχλεη κε ην άγην 

λάκα ηεο φια ηα φληα, φρη κφλνλ ηα πξνζθηιή, αιιά θαη ηα μέλα, φρη κφλνλ εθείλα πνπ 

ππνπηεχεηαη φηη ζπγγελεχνπλ ςπρηθψο
262

 καδί ηνπ, αιιά θαη φζα καληεχεη θη’ αηζζάλεηαη 

φηη ηα εδειεηεξίαζε γηα πάληα ε θαθία».    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

256 
Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Αξηζηνηέιεο γηα ηηο επνίσλεο εμειίμεηο πάλσ ζε κία θαηάζηαζε κέζεο θαη γηα 

ην ζάξξνο πνπ δίλεη ην θξαζί ζην Πεξί αλέκσλ XIV, 31, φηη: «ην αίκα γίλεηαη μαθληθά αθζνλφηεξν, ε ςπρή... 

αιιάδεη θαζψο επίζεο θαη νη ζθέςεηο ηεο ςπρήο μερλάεη ηηο παξνχζεο ζπκθνξέο θαη γεκίδεη ειπίδα γηα 

κειινληηθή επηπρία». Βι.ζρεηηθά. Aξηζηνηέιεο. Μειαγρνιία θαη ηδηνθπΐα, Σν 30ό πξόβιεκα, 1, εηζ. Jackie 

Pigeaud, κηθ. Αιφε ηδέξε, εθδ. Άγξα, ζεηξά Μέιαηλα Υνιή, Αζήλα 1998, ζ.118.     

257 
Ζ Άληεηα Φξαληδή αλαθέξεη φηη: «Αλάινγεο παξαηεξήζεηο πνπ επηζεκαίλνπλ πξσηίζησο ην πξφβιεκα 

ηεο ρξήζεο ηεο ραζκσδίαο «σο ηερληθνχ ιάζνπο» βξίζθνπκε ζηνλ Κψζηα Βάξλαιε θαη ζηνλ ήθε Κφιιηα. 

Οη παξαηεξήζεηο απηέο, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπνπο πνπ ηηκνχλ ην έξγν ηνπ Φηιχξα, απνδίδνπλ ηε 

βαζηθή πεπνίζεζε ηεο δεκνηηθηζηηθήο παξάδνζεο, φπνπ ε ζπλίδεζε είλαη ε θαηεμνρήλ επηινγή ηεο. 

Αληίζεηα, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ραζκσδία θάλεη ηνλ ζηίρν ραιαξφ, πιαδαξφ, αλνχζην θαη ζπληζηά ζηνηρείν 

πνπ πξηκνδνηεί ε πνίεζε ζηελ θαζαξεχνπζα. Ο λένο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηίζεηαη εμ αληηθεηκέλνπ ζπλδέεη 

ην κεηθηφ γισζζηθφ ηδηφιεθην ηνπ Φηιχξα κε ηελ θαη’ αλαινγίαλ κεηθηή ρξήζε ηεο ζπλίδεζεο κε ηε 

ραζκσδία ζην πιαίζην ησλ κνξθνινγηθψλ επηινγψλ ηεο ζηηρνπξγίαο ηνπ». Βι.ζρεηηθά. Άληεηα Φξαληδή. 

Διεύζεξε ε δσή θη άλαξρε σο θύκα. Ο πνηεηήο Ρώκνο Φηιύξαο (1888-1942), εθδ.Γαβξηειίδεο, Ίδξπκα Σάθεο 

ηλφπνπινο, Αζήλα, 2017, ζ.18-19.    
 

258 
Ρψκνο Φηιχξαο. Άπαληα. Έκκεηξα θαη Πεδά. Κξηηηθή εηζαγσγή Αηκ.Υνπξκνύδηνπ, Αζήλα, εθδ.Γθνβφζηεο, 

1939, ζ.18.  

259 
Άληεηα Φξαλδηή. Οη αηέιεηεο θαη νη ειιείςεηο ηεο ζηηρνπξγίαο ηνπ Ρώκνπ Φηιύξα. Ζ ειεπζέξσζε ησλ 

κνξθώλ. Ζ ειιεληθή πνίεζε από ηνλ έκκεηξν ζηνλ ειεύζεξν ζηίρν (1880-1940), επηκ.Νάζνο Βαγελάο, 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 1996, 163-173.  

260 
Θάιεηα Ηεξσλπκάθε. Ο Γαλδήο θαη ν Πηεξόηνο. Μαιαθάζεο, Φηιύξαο, Καξπσηάθεο, εθδ.κίιε, Αζήλα, 

Ηαλνπάξηνο 2019, ζ.332.    
 

261 
Κιέσλ Παξάζρνο. «Ρώκνο Φηιύξαο. Ο πνηεηήο ηεο αγάπεο θαη ηεο θαισζύλεο», πεξ.Νέα Δζηία 6 ηρ.63 (1 

Απγνχζηνπ 1929) ζ.604-608.     

262 
Κιέσλ Παξάζρνο. «Ο πνηεηήο Ρώκνο Φηιύξαο», εθ.Διεύζεξνο Λόγνο, 23.01.1927.    
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      2.2. Οη δχν φςεηο ηνπ πνηεηή: Αηζηνδνμία θαη απαηζηνδνμία.  

      Έρνληαο σο αθεηεξία ηελ θαίξηα ζέζε ηνπ Νάζνπ Βαγελά φηη ε «αηζηφδνμε 

πνίεζε
263

 ππάξρεη φρη ηφζν γηαηί ν πνηεηήο αηζζάλεηαη αηζηφδνμα, φζν γηαηί επηζπκεί λα 

δηαζψζεη ηελ αηζηνδνμία ηνπ», θαηαιήγσ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζα δηαηππσζνχλ 

επζχλνπηα ζε απηφ ην θεθάιαην. Δλψ, επηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε «αίζζεζε ηεο 

ρακέλεο επηπρίαο, ν παξάδεηζνο
264

 ησλ παηδηθψλ ρξφλσλ είλαη πξντφλ ηνπ ελήιηθα 

αλζξψπνπ, φπσο είλαη θαη θαηαλάισκά ηνπ - έλα πξντφλ θαη θαηαλάισκα ηεο κλήκεο», 

έζεζα ζηνλ εαπηφ κνπ έλαλ πξσηαξρηθφ ζηφρν. Απηφο ήηαλ ε αλαθάιπςε θαη ε 

απνθάιπςε ζηνλ αλαγλψζηε ζηηγκψλ απφ ην θχκα ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο απαηζηνδνμίαο, 

πνπ θαίλεηαη λα ηπιίγεη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ 

πνηεκάησλ αλαδείρζεθε πηζηεχσ ζην έπαθξν ε δπζηπρία θαη ε δηάςεπζε ησλ ειπίδσλ ηνπ 

πνηεηηθνχ εγψ. Δμάιινπ, ζε θάζε πεξίπησζε, φπσο αλαθέξεη θαη ν Schopenhauer, «ε 

δπζηπρία γεληθφηεξα είλαη πνπ απνηειεί ηνλ θαλφλα.  Σν θαθφ, θαη κφλν ην θαθφ, έρεη 

ζεηηθφ πξφζεκν, αθνχ κφλν απηφ είλαη απηφ
265

».  

  ηνλ αξρηθφ χκλν θαη εγθψκην γηα ηε δσή, ηε θχζε, ηηο ραξέο, ηηο καγεκέλεο αηζζήζεηο, 

ηηο αηζέξηεο γπλαηθείεο κνξθέο, ηα νλεηξεκέλα ληάηα, ηηο νξκέο πνπ θνπληψλνπλ, ην 

πνηεηηθφ ππνθείκελν αιιάδεη πξνζαλαηνιηζκφ ζε έλα παξφλ δπζάξεζην. πγθεθξηκέλα, 

ζηα πνηήκαηα πνπ αλέιπζα ηίζεηαη ζην επίθεληξν ε νδχλε
266

 θαη ην παξάπνλν ζηα ρείιε 

ηνπ πνηεηή.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

263 
Νάζνο Βαγελάο. Ζ εζζήηα ηεο ζεάο. εκεηώζεηο γηα ηελ πνίεζε θαη ηελ θξηηηθή, εθδ.ηηγκή, Αζήλα,1988, 

ζ.153. 

264 
.π., ζ.151 

265
Άξηνπξ νπλεράνπεξ. Γηα ηε δπζηπρία ηνπ θόζκνπ, κηθ. Μπξηψ Καινθσιηά, έθδ.Παηάθε, 9ε έθδνζε, 

Αζήλα, 2018. ζ.12,16-17,19.    

266 
Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο πνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ ζην θεθάιαην αθνξνχλ ηα πνηήκαηα πνπ εμέηαζα ζην 

θχξην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηψξα εδψ εθθξάδσ γεληθφηεξεο θξίζεηο. Πξφθεηηαη γηα ηα πνηήκαηα: 

«Αγάπε, Θάλαηνο, Αλππαξμία, Ο Γφεο ΗΗΗ, Άξξσζην παιηθάξη, Πξσηλφ ηξέλν, Υσξίο ζθνπφ, Σαίξη 

ζαλάζηκν, Ρνδφθπιια ΗΗΗ [Υχλνπλ ηα κάηηα δάθξπα], Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα Η,Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα ΗΗΗ, 

Ρνδνθάληεια 4 [Μεο ζηελ ςπρή κνπ πφζνπο θιψζεη...], ηε Γχζε ηεο δσνχιαο, ην Μαιαθάζε». Βι. 

ζρεηηθά. Φηιχξαο Ρψκνο.  Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία 

Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.52, 74, 85, 98, 121, 146-147, 190, 212, 298, 314, 

317, 324, 356.  
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   Ζ δπζηπρία ζεκαδεχεη ην πνηεηηθφ εγψ, κε ηα πάζε λα βαξαίλνπλ θάζε ζηνραζκφ. Έλαο 

ζάλαηνο ελ δσή πξνβάιιεηαη, πηζηεχσ, κνηξαία, ελψ ε ππαξμηαθή αγσλία ηπιίγεη ην 

πνηεηηθφ ππνθείκελν θαη ν λνπο ηνπ λα θαηαθιχδεηαη απφ ηα βάξε πνπ ζεθψλεη ε χπαξμε. 

Ο πνηεηηθφο δηάθνζκνο αληαλαθιά ζην έπαθξν ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ γξάθνληνο. 

  Έηζη, φηαλ ε εξσηηθή θιφγα ζβήλεη, απνκέλεη ε βαζηά πίθξα, πνπ ζθεπάδεη ηνλ νκηιεηή 

ησλ πνηεκάησλ, θαζψο θαη ην αίζζεκα ηεο πιήμεο. Πέθηεη ηφηε, απφ ην καγηθφ
267

 χςνο 

ηνπ. Μαχξνη ζηνραζκνί θπξηεχνπλ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν. Σε ζέξκε νλεηξηθψλ ζηηγκψλ, 

θαη ζπλαθφινπζα έλα πνηεηηθφ ηνπίν κεγαιεπήβνιν, θαη εθζηαηηθφ, αθνινπζεί ηψξα ε 

κνηξαία πηψζε ζην θελφ. Πξνβαίλεη ζε πξνζπάζεηεο λα δψζεη λέα πλνή ζην ζηίρν, φηαλ 

μερείιηδε ν ζηίρνο λφηεο ραξάο. Ζ ηεξή γαιήλε πνπ απιψλεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα πνηεηηθφ 

ρψξν
268

 εμαθαλίδεηαη, φηαλ ην απέξαλην βάζνο ηεο πνλεκέλεο θαξδηάο εθθξάδεηαη. Ζ 

απαιφηεηα, ε αγλή δξνζηά θαη καγηθή ράξε ηνπ ζηίρνπ ζβήλνπλ. Εεηά κία αλαδσνγφλεζε 

ην πνηεηηθφ ππνθείκελν.  

   Πφζνη, ιαρηάξεο, θαη καγηθνί έξσηεο, πνπ μερείιηδαλ απφ ην ζηίρν, θαη ζπκβάδηδαλ κε 

ηελ ληφηε θαη ηελ επνρή
269

 ηεο Άλνημεο, εμαθαλίδνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ 

πξννπηηθή γηα επηθείκελε ιχηξσζε είλαη αλέθηθηε. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Θάιεηα 

Ηεξσλπκάθε φηη «θαηαθεχγνληαο ζε πνηήκαηα εκπλεπζκέλα απφ ηε θχζε, ν Φηιχξαο 

βξίζθεη, ελδερνκέλσο αζπλαίζζεηα
270

 θαη ελζηηθησδψο, έλαλ ηξφπν ‘‘πγηνχο’’ ή θπζηθήο 

εμηζνξξφπεζεο ησλ ζηηγκψλ κεγαινκαλίαο». Δίλαη εκθαλέο έηζη, πηζηεχσ, φηη, ε 

πνιπδχλακε θαληαζία ηνπ θαιιηηερληθνχ ππνθεηκέλνπ ιεηηνπξγνχζε σο θηλεηήξηνο 

κνριφο ζην πιάζηκν ελφο ηνπίνπ, φιν καγηθή επσδηά, κε απεξίγξαπηε νκνξθηά θαη ιάκςε 

αμεπέξαζηε.Έλα βαζχ ζθνηάδη
271

 έρεη ζθεπάζεη ην  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

267 
ην ίδην.  

268 
ην ίδην. 

269 
ην ίδην.  

270 
Θάιεηα Ηεξσλπκάθε. Ο Γαλδήο θαη ν Πηεξόηνο. Μαιαθάζεο, Φηιύξαο, Καξπσηάθεο, εθδ.κίιε, Αζήλα, 

Ηαλνπάξηνο 2019, ζ.271-272.  
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πνηεηηθφ ηνπίν, φηαλ νη ινγηζκνί ηνπ γξάθνληνο, πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηα ακέηξεηα 

αγαζά ηεο ληφηεο πνπ ράζεθαλ. Βάζαλα, πάζε θαη δεηλά ζθεπάδνπλ ηελ χπαξμή ηνπ 

πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ θαη πξνβάιινληαη αλαπάληερα ζην ζηίρν.  

      Σα γεξαηεηά, θαζψο θαη ηα ρηππήκαηα ηεο κνίξαο πνπ δέρηεθε ην πνηεηηθφ εγψ, 

επηηείλνπλ ην ππαξμηαθφ άγρνο, πνπ ηνλ θπξηεχεη. ην λνπ ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ 

επηθξαηεί έλα ράνο
272

 θαζψο θαηαθιχδεηαη απφ αλακλήζεηο θαη ζπκβάληα. Σν δίπνιν 

εδνλή - νδχλε ζπληξνθεχεη ηνπο κπζηηθνχο νξίδνληεο ηνπ νλείξνπ, πνπ ηζνδπλακεί κε ην 

άλνηγκά ηνπ θαη ην νξηζηηθφ ηνπ ηέινο αληίζηνηρα. Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν σο δηαβάηεο 

ζηα κπζηηθά κνλνπάηηα ηνπ νλείξνπ ζηνράδεηαη. Οη κεζπζηηθέο απνρξψζεηο ησλ 

νλείξσλ
273

 θαη ησλ νξακάησλ, νη πιαηείο νξίδνληέο ηνπο θαη ε αζηείξεπηε ραξά πνπ 

πξνθαινχζαλ ζην πνηεηηθφ ππνθείκελν, δε κεηξηάδεη ηε ζιίςε ηνπ, φηαλ φια δηαιχνληαη.  

    Ζ ςπρνζσκαηηθή αλαγέλλεζε
274

 ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζεκεηψλεηαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ νη ρπκνί ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ είλαη ζε κεγάιε πνζφηεηα. Με ζξηακβηθφ ηξφπν 

δίλεη ζην πνηεηηθφ ηνπίν κία καγηθή πλνή θαη ζπλάκα κία δσή νλεηξεκέλε πξνβάιιεηαη. Ο 

εξσηηθφο ζθνπφο πνπ ζπλφδεπε ην ηξαγνχδη, έηξεθε ην πνηεηηθφ εγψ κε ειπίδεο, κία 

αγαιιίαζε
275

 ζηελ ςπρή επεξρφηαλ θαη ζπλάκα απάιπλζε ηνπ πφλνπ. Ρπζκίδεη ην 

βεκαηηζκφ ηνπ πνηήκαηνο θαη ηνλ θαηαηγηζκφ ησλ ηδεψλ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν αλάινγα 

κε ηελ ςπρηθή έληαζή ηνπ θαη ην απφζεκα ησλ δπλάκεσλ. Ο Φηιχξαο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ νκάδα πνηεηψλ πνπ ν Αξγπξίνπ νξίδεη σο ‘‘γεληά’’ ηνπ 

1907, έηνο «πνπ νη ηφηε λένη εθδίδνπλ ην πεξηνδηθφ Ζγεζώ», θαη «πνπ ζεκαδεχεη ηελ 

εμφξκεζε
276

 κηαο γεληάο, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε γεληά ηνπ 1880, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

271 
Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο πνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ ζην θεθάιαην αθνξνχλ ηα πνηήκαηα πνπ εμέηαζα ζην 

θχξην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηψξα εδψ εθθξάδσ γεληθφηεξεο θξίζεηο. Πξφθεηηαη γηα ηα πνηήκαηα: 

«Μνίξα, ηα θνηκεηήξηα, Πξσηνκαγηά, [Απφ ην πέλζηκν λεθξνηαθείν], [Άιιε ήηαλ ε ψξα ε κνλαρή...], 

Μειαγρνιία, Νεθξνηαθείν θξελνθνκείνπ, Ζ μεληηηά, Παιηφ κνηίβν». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. 

Πνηήκαηα.Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ. Β', θηινι. επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, 

University Studio Press, 2013, ζ.134, 153, 216, 234, 236, 256, 291, 300, 324.  

272 
ην ίδην.  

273 
ην ίδην.  

274 
ην ίδην.  

275 
ην ίδην.  
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ηελ ‘‘αιιηψο νλνκαζκέλε’’ γεληά
277

 ηνπ Παιακά».    

      ηνπο αλακέλνπο πφζνπο
278

 ζε έλα επδαηκνληθφ παξειζφλ ζηνηρίδνληαη ηψξα ζην 

ιφγν ηα πάζε, ζην δπζάξεζην παξφλ, πνπ ηαιαλίδνπλ ην λνπ. Αληί ηεο ηδαληθήο θαη 

νλεηξεκέλεο ληφηεο, είλαη ηψξα ζην πξνζθήλην ην αξγφ μεςχρηζκα θαη ν καξαζκφο, φπσο 

παξαθνινπζήζακε ιεπηνκεξψο ζηα πνηήκαηα. Ζ παιέηα ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ είρε 

δσεξέο απνρξψζεηο, φηαλ ρξσκάηηδε κε ην πηλέιν ηνπ έλα καγεπηηθφ πνηεηηθφ ηνπίν, κε ην 

λα δεζπφδεη ε απνζέσζε φισλ ησλ ρξσκάησλ. Ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ιακπξήο 

ραξάο ηνπ, θαη ελφο έξσηα ζθνδξνχ
279

 γηα ηε δσή. ε έλα αξρηθφ ειπηδνθφξν κήλπκα, 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζην ιφγν έλα αλέιπηζην κήλπκα απνηέιεζκα ελφο καξαζκνχ. Ζ 

θαξδηά ηνπ δνθηκάδεηαη, πξνζδνθψληαο κηα ζεξκή παξεγνξηά. Απέλαληη ζηελ αξρηθή 

επθξφζπλε ραξά, πνπ δηνρεηεχνηαλ αηφθηα ζην ζηίρν, έξρνληαη λα ζηνηρεζνχλ ζην ιφγν
280

 

ηα βάζαλα, πνπ νξίδνπλ πιένλ, ηελ δσή ηνπ πνηεηηθνχ ζχκπαληνο. Οη θνξηηζκέλνη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζπιινγηζκνί ηνπ, γηα ηε κνηξαία κεηαβνιή, θαη αλαηξνπή ηεο ηχρεο
281

 

ηνπ, μεηπιίγνληαη. Μνπληέο απνρξψζεηο θπξηαξρνχλ, φηαλ πξνβιεκαηίδεηαη κε 

κειαγρνιηθέο ζθέςεηο, πάλσ ζηε ζπληξηβή
282

 ηεο χπαξμεο θαη ηελ θελφηεηα. ηήλεη έλα 

γθξίδν ηνπίν ν πνηεηήο θαη ην αίζζεκα ηεο βαξηάο ςπρήο ηνπ δηνρεηεχεηαη ζην ζηίρν. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

276 
Θάιεηα Ηεξσλπκάθε. Ο Γαλδήο θαη ν Πηεξόηνο. Μαιαθάζεο, Φηιύξαο, Καξπσηάθεο, εθδ.κίιε, Αζήλα, 

Ηαλνπάξηνο 2019, ζ.182. 
 

277
 Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ. Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη ε Πξόζιεςή ηεο ζηα Υξόληα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ (1918-1940), ηφκ.Α’, Αζήλα, εθδ.Καζηαληψηεο, 2000, ζ.10.  

278 
Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο πνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ ζην θεθάιαην αθνξνχλ ηα πνηήκαηα πνπ εμέηαζα ζην 

θχξην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηψξα εδψ εθθξάδσ γεληθφηεξεο θξίζεηο. Πξφθεηηαη, γηα ηα 

πνηήκαηα: «Υσξίο ζθνπφ, Σαίξη ζαλάζηκν, Ρνδφθπιια ΗΗΗ [Υχλνπλ ηα κάηηα δάθξπα], Θξήλνο γηα έλαλ 

έξσηα Η, Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα ΗΗΗ, Ρνδνθάληεια 4 [Μεο ζηελ ςπρή κνπ πφζνπο θιψζεη...], ηε Γχζε ηεο 

δσνχιαο, ην Μαιαθάζε». Βι. ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι. 

επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία  Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.190, 212, 

298, 314, 317, 323, 324, 356.  

279 
ην ίδην.

 

280 
ην ίδην. 

281 
ην ίδην.

 

282
 ην ίδην.
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Σν πνηεηηθφ εγψ πνιηνξθείηαη απφ ερζξηθέο
283

 πξνο ηε δσή δπλάκεηο. Ζ ιαρηάξα θαη ε 

δίςα πνπ έλησζε γηα ηα αγαζά ηεο δσήο ράλνληαη, θαζψο απνδνθηκάδεηαη. ηελ αξρηθή 

αίγιε θαη γνεηεία ησλ ζηνραζκψλ, έξρεηαη ηψξα λα απνηππσζεί ε θαηήθεηα
284

 θαη ε 

δπζζπκία ηνπ πξνζψπνπ ηνπ πνηεηή. Ζ παξαίηεζε θαη ε εγθαηάιεηςε απφ ηνλ αγψλα γηα 

ηε δσή, ζηγά - ζηγά θνξπθψλεηαη. Ζ δπζηπρηζκέλε ζπλείδεζε ηνπ εγθισβίδεη κέζα ηεο ην 

θνβεξφ αίζζεκα ηεο εγθαηάιεηςεο. Ο ρξφλνο θπιά νξκεηηθά, θαη αθήλεη κία ηξνκεξή 

αίζζεζε ζην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν, θαζψο θαηαθιχδεηαη
285

 απφ βαξηέο ζθέςεηο. Ζ 

πεξηπιάλεζε ζηα βάζε ηεο ςπρήο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ αθήλεη αλεμίηεια ίρλε ζην 

ζηίρν. Βηψλεη έλα εζσηεξηθφ καξηχξην ην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν, ξίρλεη θσο ζε 

ζθνηεηλέο φςεηο ηνπ εαπηνχ θαη ην ρισκφ ηνπ βιέκκα πξνβάιιεη ζην ζηίρν. Ο ζηίρνο καο 

αγγίδεη, θαζψο κνηξαία εθθξάδεηαη έλα αίζζεκα πξνζσπηθφ. Οη αληθαλνπνίεηεο 

επηζπκίεο
286

 θαη έλα πξνδνκέλν έλζηηθην θαλεξψλνληαη. Ζ ηαιαηπσξεκέλε ζπλείδεζε ηνπ 

ζηεξεχεη απφ αηζηφδνμεο ζθέςεηο, πνπ κνηξαία λαπάγεζαλ. Σν επθξφζπλν χθνο θαη ν 

πινχζηνο πνηεηηθφο δηάθνζκνο κνηξαία ζβήλνπλ, φηαλ πξφθεηηαη λα ηνληζηεί ε εζσηεξηθή 

αιινίσζε θαη θζνξά. θεπάδεη ηε ζθέςε ν θφβνο γηα ην επηθείκελν θαθφ. Μία θαηαγξαθή 

ζε βάζνο φινπ ηνπ ηξαγηθνχ
287

 αδηέμνδνπ, ζε άκεζν ζπζρεηηζκφ κε ην πηθξφ παξάπνλν ηεο 

θαξδηάο ηνπ πνηεηή. Ο Αιέμεο Παλζέιελνο επηζεκαίλεη φηη «ζηε ζχλζεζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

θαιιηηέρλε
288

 ζπκπεξηιακβάλεηαη έλαο κέξνο κνλαμηάο. Δπηδεηνχκελε ή κε, αθνινπζεί 

ηνλ θαιιηηέρλε ζηηο δεκηνπξγηθέο δηαδξνκέο πνπ δηαλχεη, είηε κφλνο είηε ζπλεξγαδφκελνο 

- αλάινγα κε ηε κνξθή ηέρλεο πνπ ππεξεηεί - κε άιινπο».  

283 
ην ίδην. 

284 
Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο πνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ ζην θεθάιαην αθνξνχλ ηα πνηήκαηα πνπ εμέηαζα ζην 

θχξην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηψξα εδψ εθθξάδσ γεληθφηεξεο θξίζεηο. Πξφθεηηαη, γηα ηα 

πνηήκαηα: «Υηλφπσξν, Δγθαηάιεηςε, Αλάπαπζε, Ακαδφλα, Σν ηέξκα, Πξσηνρξνληάηηθν, Σα γεξαηεηά ηνπ 

Γνλ Ενπάλ, ηάρηε ληφηεο». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα.Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι. 

επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία  Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.344, 348, 

380, 383, 384, 388, 389-391, 393. 
 

285 
ην ίδην. 

 

286 
ην ίδην.

 

287
 ην ίδην.  

288 
Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεη ν Παλζέιελνο φηη: « Οη πνηθίιεο εθδνρέο, νη πξνεξρφκελεο απφ ηε ζχδεπμε ηνπ 

θαιιηηέρλε κε ηε κνλαμηά, θιηκαθψλνληαη θαη κεηαιιάζζνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα, ηα νπνία εθείλνο 

δηέξρεηαη απφ ηελ ψξα ηεο ζχιιεςεο ηνπ νξάκαηνο, ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ κέρξη ηελ απνδνρή ή ηελ 

απφξξηςή ηνπ». Βι.ζρεηηθά. Αιέμεο Παλζέιελνο. Ζ κνλαμηά ηνπ ινγνηέρλε, ε κνλαμηά ηνπ αλαγλώζηε,  
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     Δηδηθά, ζην πνηεηηθφ ηνπίν, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξαγκάηεπζε ελφο ζιηβεξνχ 

ζθνπνχ, ζεκαηνδνηείηαη έηζη, ην ηέινο ησλ δπλαηνηήησλ, θαη ε νξηζηηθή έιιεηςε 

δπλάκεσλ ηνπ πνηεηηθνχ εγψ. Έλα βίσκα πξνζσπηθφ, πνπ καο αγγίδεη ζε βάζνο σο 

αλαγλψζηεο. Ο ζηίρνο επηβεβαηψλεη ηελ πάιε
289

 ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ λα ζηαζεί 

φξζηνο, απέλαληη ζηε δσή. ηελ αξλεηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, φπσο 

εμσηεξηθεχνληαη απξνθάιππηα ζην πνηεηηθφ ηνπίν, ηνπνζεηείηαη ε αλήζπρε θσλή ηνπ 

Φηιχξα. Ο πνηεηήο έζθαςε βαζηά κέζα ηνπ θαη απνθαιχπηεη ηνλ δηθφ ηνπ αλεπαλάιεπην 

ςπρηθφ δηάθνζκν. Ξππλνχλ κέζα ηνπ θαη επηζηξέθνπλ εηθφλεο, απνηππψλνληαο ςπρηθέο
290

 

δηαζέζεηο. Κάζε γεξφ ζεκέιην θινλίδεηαη, ηνλίδνληαο ηηο αληημνφηεηεο. Τπνγξακκίδεηαη 

πφζν επψδπλε είλαη ε βησκαηηθή εκπεηξία. Δμπκλνχζε κε ηελ πέλα ηνπ ηνπία καγηθά θαη 

θαηαζηάζεηο φιν αηζηνδνμία.  

    Ζ παληνδπλακία ηεο θαληαζίαο πξνθαιεί ην ξίγνο κηαο βαζηάο ζπγθίλεζεο. ηελ 

επψδπλε κνλαμηά ιεηηνπξγεί σο ζσηήξηα ιχηξσζε ε γξαθή. Ο παξάγνληαο ρξόλνο
291

 

ζαξψλεη ηα πάληα. Ζ πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο πεγήο, απ’ φπνπ 

αλαβιχδεη ε δπζηπρία. Ζ δπλακσκέλε θαη φιν καγεπηηθά ρξψκαηα θσλή ηνπ πνηεηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ, εμαζζελεί, φηαλ πξνβαίλεη ζε έλα πηθξφ απνινγηζκφ ηεο δσήο, πνπ 

ζπλζιίβεη θάζε επαίζζεηε ςπρή αλαγλψζηε. Πξνβάιιεηαη ηψξα κε έληαζε ν ραιαζκφο
292

 

θαη ην κνηξαίν θαηξαθχιηζκα. Καζξεθηίδεηαη ην απέξαλην βάζνο κηαο ςπρήο, θαη ζπλάκα 

ην δξάκα ηεο χπαξμεο. 

πεξ.Γηαβάδσ. Μνλαμηά θαη ινγνηερλία, αξ.280, ηεχρ.230, Αζήλα, 5/02/1992, ζ.34. 

289 
Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηα πνηήκαηα πνπ εμέηαζα ζην θχξην κέξνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηψξα εδψ εθθξάδσ γεληθφηεξεο θξίζεηο ζπλνιηθά. Πξφθεηηαη γηα ηα πνηήκαηα: 

«Πξψηκνη ρακνί, ην λέν ρξφλν, Δμηιαζκφο, ην λέν ρξφλν, Οη Μπνέκ, Καηξνί..., Αλαλέσζε, Πξσηνβξφρη, 

Μφλν ηελ ίδηα κνπ αγιάηζα ςπρή, [Σψξα ζηκψλσ ζηνπ ηάθνπ ηνλ νπδφ], Μνίξα, ηα θνηκεηήξηα, 

Πξσηνκαγηά, [Απφ ην πέλζηκν λεθξνηαθείν], [Άιιε ήηαλ ε ψξα ε κνλαρή...], Μειαγρνιία, Νεθξνηαθείν 

θξελνθνκείνπ, Ζ μεληηηά, Παιηφ κνηίβν, Υηλφπσξν, Δγθαηάιεηςε, Αλάπαπζε, Ακαδφλα, Σν ηέξκα, 

Πξσηνρξνληάηηθν, Σα γεξαηεηά ηνπ Γνλ Ενπάλ, ηάρηε ληφηεο». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. 

Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.:  Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University 

Studio Press, 2013, ζ.17, 19, 24, 49-50, 51, 69, 86, 104, 129, 130, 134, 153, 216, 234, 236, 256, 291, 300, 

324, 344, 348, 380, 383, 384, 388, 389-391, 393.  

290 
ην ίδην.  

291 
ην ίδην.  

292 
Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηα πνηήκαηα πνπ εμέηαζα ζην θχξην κέξνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηψξα εδψ εθθξάδσ γεληθφηεξεο θξίζεηο ζπλνιηθά. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα 

πνηήκαηα: «Μνίξα, ηα θνηκεηήξηα, Πξσηνκαγηά, [Απφ ην πέλζηκν λεθξνηαθείν], [Άιιε ήηαλ ε ψξα ε 
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Ζ αίζζεζε ηεο πίθξαο
293

 ζεκαηνδνηείηαη κε ηελ δηάιπζε ησλ νξακάησλ, θαη ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ππαξμηαθνχ αδηέμνδνπ απφ ην πνηεηηθφ εγψ. Ζ έιεπζε ή κε ηνπ 

νλείξνπ έρεη σο αληίθηππν ζην πνηεηηθφ εγψ ηα αθφινπζα: ραξά
294

 - πφζνη - παξεγνξηά θαη 

πφλνο - θαεκφο - καχξνο ζηελαγκφο, αληίζηνηρα.  

     Έλαο βαξχο ζθνπφο ζην πνίεκα ηνλίδεηαη θάζε θνξά, ζε έλα δπζάξεζην παξφλ, κε 

ηελ παξάιιειε αλάδεημε ηεο ηξαγηθφηεηαο ηεο ζηηγκήο. Ζ ραξά ζβήλεη θαη ν καξαζκφο 

ηεο κνξθήο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ εηθνλίδεηαη. Έλα βαξχ, θαη ζπλάκα ζιηβεξφ 

κήλπκα
295

 σο απνθάιπςε ηεο αηνλίαο ηνπ πνηεηή, ηεο πιεγσκέλεο, θαη  επαίζζεηεο 

ςπρήο ηνπ. Ζ αίζζεζε ηνπ θαηαιχηε ρξφλνπ θιηκαθψλεη ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ, θάλνληαο θαλεξή ηελ εζσηεξηθή θζνξά
296

 ηνπ, θαη ηα βάξε πνπ έρεη θπιάμεη ζηελ 

ςπρή ηνπ. Γνθηκάδεηαη ζθιεξά, ξαγίδεη ε θαξδηά ηνπ θαη ην μέθηηζκά ηεο κνξθήο ηνπ 

πνηεηηθνχ εγψ απνηππψλεηαη. Πιεγψλεηαη θαη πεηζηζάλαηεο ζθέςεηο ζπληξνθεχνπλ ηνλ 

νκηιεηή. ε θάζε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάξξεπζή
297

 ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ αθνινπζεί ε 

παξαθκή θαη ε βαξηά αίζζεζε ηεο πιήμεο. Ζ αλάδεημε, θαη ηαπηφρξνλα ε απνθάιπςε 

πηπρψλ ηεο εζσηεξηθήο δσήο
298

 ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ είλαη γνεηεπηηθή, θαη 

απνδίδεηαη κε δσεξέο απνρξψζεηο. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

κνλαρή...], Μειαγρνιία, Νεθξνηαθείν θξελνθνκείνπ, Ζ μεληηηά, Παιηφ κνηίβν, Υηλφπσξν, Δγθαηάιεηςε, 

Αλάπαπζε, Ακαδφλα, Σν ηέξκα, Πξσηνρξνληάηηθν, Σα γεξαηεηά ηνπ Γνλ Ενπάλ, ηάρηε ληφηεο». 

Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα.Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β’, θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - 

Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.134, 153, 216, 234, 236, 256, 291, 300, 

324, 344, 348, 380, 383, 384, 389-391,393. 

293
 ην ίδην. 

 

294 
ην ίδην. 

 

295 
ην ίδην. 

 

296 
ην ίδην. 

 

297 
ην ίδην.  

298 
Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηα πνηήκαηα πνπ εμέηαζα ζην θχξην κέξνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηψξα εδψ εθθξάδσ γεληθφηεξεο θξίζεηο ζπλνιηθά. Eλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα 

πνηήκαηα: «Αγάπε, Θάλαηνο, Αλππαξμία, Ο Γφεο ΗΗΗ, Άξξσζην παιηθάξη, Πξσηλφ ηξέλν, Υσξίο ζθνπφ, 

Σαίξη ζαλάζηκν, Ρνδφθπιια ΗΗΗ [Υχλνπλ ηα κάηηα δάθξπα], Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα Η,Θξήλνο γηα έλαλ έξσηα 

ΗΗΗ, Ρνδνθάληεια 4 [Μεο ζηελ ςπρή κνπ πφζνπο θιψζεη...], ηε Γχζε ηεο δσνχιαο, ην Μαιαθάζε». Βι. 

ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία 

Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, University Studio Press, 2013, ζ.52, 74,85, 98, 121, 146-147, 190, 212, 298, 314, 

317, 324, 
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Σν ηξνκεξφ καξηχξην πνπ βηψλεη εζσηεξηθά, ζθηαγξαθείηαη κε έληαζε, κέζα απφ ηηο 

θξάζεηο θαη ε απαζηνδνμία
299

 ηνλ ζπληξνθεχεη. Γε κπνξεί λα παιέςεη επηδέμηα ην θφβν 

θαη πξνβάιιεηαη θαλεξά, θαζψο θαηαθιχδεηαη απφ αηληγκαηηθά εξσηήκαηα, πνπ κέλνπλ 

άιπηα. Θιηβεξά ζπκβάληα πνπ πξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ γξάθνληα ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

πάλσ ζε δεηήκαηα ηεο χπαξμεο, πνπ βαξαίλνπλ. Ζ έθθξαζε ηνπ πνηεηή απνδίδεη ηνπο 

θξπθνχο πφζνπο
300

 θαη ηα κνηξαία πάζε,
 
πνπ δηαθαηέρνπλ ηελ ζιηκκέλε ςπρή ηνπ.  

     Έλαο βαξχο ζθνπφο ζηα πνηήκαηα εθθξάδεηαη, φηαλ ε κνηξαία πηψζε
301

 ηνπ 

πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ είλαη ζην πξνζθήλην. Παξάιιεια, βέβαηα, πξνβάιιεηαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηξαγηθφηεηαο ηεο ζηηγκήο απφ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν θαη ν 

καξαζκφο ηεο κνξθήο ηνπ εηθνλίδεηαη. Ζ κεηαβνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πνηεηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ εηθνλίδεηαη
302

 πηζηεχσ, ζηα αληηζεηηθά δεχγε, πνπ αληρλεχνληαη ζηα 

πνηήκαηα ηνπ Φηιχξα «πιεκκχξα ραξάο - θξίθε, αληξεησκέλνο - ζθεβξφο, καγηθφ 

αλχςσκα - θινληζκφο πίζηεο, καγηθή αλάπαπζε - βαξηά κειαγρνιία, ζθηξηήκαηα θαη 

αηζξία θαξδηάο - καηαηφηεηα, σξαία ληφηε - ζθιεξά γεξαηεηά, εχρπκε Άλνημε - ζηέξεκα 

ρπκψλ ηνλ Υεηκψλα, θαηδξφ κήλπκα ζηίρνπ - βαξχο ζθνπφο, φλεηξν
303

 αγάπεο - ιπγκνί, 

αιθή θαη επζπηέλεηα - πηθξφο θινληζκφο θαη γεηξκέλνο, ε ζέιεζε γηα δσή - κάηαηα κάρε, 

ρπκνξαληηζκέλνο - απαξεγφξεηνο». Αμίδεη λα αλαθέξσ φηη, παξέιεηςα ηξία πνηήκαηα απφ 

ηελ έξεπλά κνπ, ηα νπνία απφ κφλα ηνπο απαηηνχλ εηδηθή κειέηε πξαγκάηεπζήο ηνπο. 

Αξρηθά, είλαη ην πνίεκα «Τπεξάλσ...»
304

 πνπ εληάζζεηαη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή
305

 

Γπξηζκνί (1919), θαη απνηειείηαη απφ δχν ηεηξάζηηρεο θαη δχν ηξίζηηρεο ζηξνθέο. ηελ 

ζπλέρεηα, παξέιεηςα ην πνίεκα «Ο 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

356. 

299
 ην ίδην.

 

300
ην ίδην.

 

301 
ην ίδην. 

302 
ην ίδην.  

303 
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ θαη ηα πνηήκαηα φπνπ εληφπηζα επηπιένλ ηα αληηζεηηθά δεχγε: «Μνίξα, ηα 

θνηκεηήξηα, Πξσηνκαγηά, [Απφ ην πέλζηκν λεθξνηαθείν], [Άιιε ήηαλ ε ψξα ε κνλαρή...], Μειαγρνιία, 

Νεθξνηαθείν θξελνθνκείνπ, Ζ μεληηηά, Παιηφ κνηίβν, Υηλφπσξν, Δγθαηάιεηςε, Αλάπαπζε, Ακαδφλα, Σν 

ηέξκα, Πξσηνρξνληάηηθν, Σα γεξαηεηά ηνπ Γνλ Ενπάλ, ηάρηε ληφηεο». Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. 

Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Β', θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, Θεζζαινλίθε, 

University Studio Press, 2013, ζ.134, 153, 216, 234, 236, 256, 291, 300, 324, 344, 348, 380, 383, 384,  
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Πηεξφηνο»
306

 (1922) απνηεινχκελν απφ έληεθα ηεηξάζηηρεο
307

 ζηξνθέο. Σν ηξίην πνίεκα 

πνπ παξέιεηςα είλαη ην «Μνίξα άγεη», πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε
308 

ζηελ εθεκεξίδα 

Διεύζεξνλ Βήκα ζηηο 12.10.1926 απνηεινχκελν απφ δέθα ηεηξάζηηρεο
309

 ζηξνθέο. 

πγθεθξηκέλα, ηφζν ιφγσ κεγάιεο έθηαζεο, φζν θαη ιφγσ ηνπ ππθλνχ ηνπο λνήκαηνο 

απαηηνχλ πνιχπιεπξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη εηδηθή πξαγκάηεπζε, πξνθεηκέλνπ λα 

νξακαηηδφκαζηε σο εξεπλεηέο φηη, απφ ηελ επηθάλεηα ζα θηάζνπκε ζην βάζνο ηνπ 

λνήκαηφο ηνπο.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

389-391, 393.
 

304 
Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α’, επηκ.: Υ.Λ.Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, 

University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.154. 

305 
Aλαθέξεη γηα ην πνίεκα Τπεξάλσ...ε Θάιεηα Ηεξσλπκάθε φηη: «Τθηζηάκελνο ηηο επηζέζεηο ηνπ πιήζνπο, ν 

δεκηνπξγφο γίλεηαη εμηιαζηήξην ζχκα. Ζ ηαπείλσζή ηνπ φκσο παξέρεη ηελ επθαξία γηα λα επέιζεη, φρη ε 

«αλάζηαζε», αιιά ε αλαγέλλεζε, φπσο άιισζηε ππνδεηθλχεη θαη ην πνίεκα ηνπ Baudelaire «Benediction», 

φπνπ ν πνηεηήο σο θαηαξακέλε χπαξμε γίλεηαη ην ζθεχνο ηεο νξγήο ησλ άιισλ, δηαηεξψληαο νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία κφλν κε ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο.  Βι.ζρεηηθά. Θάιεηα Ηεξσλπκάθε. Ρώκνο Φηιύξαο, ήξσαο θαη 

ζύκα: Ο Μηιηηάδεο Μαιαθάζεο θαη νη ππνζήθεο ηνπ Κ.Γ.Καξπσηάθε, πεξ.Κνλδπινθφξνο, ηφκ.10, 

Θεζζαιννλίθε 2011, ζ.98. 

306 
Αμίδεη λα αλαθέξσ φηη, ην πνίεκα «Ο Πηεξφηνο» αλαδεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Ζ Δηθνλνγξαθεκέλε 

Δύα, ηρ.1 (4 Φεβξ.1923)7, θαη ζην πεξηνδηθφ Κπξηαθή ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο, ηρ.12 (27 Φεβξ.1927) 3, 

(παξαιείπεηαη ε 6ε ζηξνθή). Βι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ.Α', 

θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.217-218, 

408.  

307 
Ο Γηάλλεο Γάιιαο αλαθέξεη φηη: «ηε δηθή ηνπ πνίεζε ν θιφνπλ απφ ζέακα θαηέιεμε λα ηαπηηζηεί κε ηε 

δσή ηνπ. Καη ηαπηφρξνλα λα γίλεη έθθξαζε ηνπ θαληαζηαθνχ βηψκαηνο κηαο (δηα)ηαξαγκέλεο επνρήο». 

Βι.ζρεηηθά. Γηάλλεο Γάιιαο. Ρώκνο Φηιύξαο. Μηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, εθδ.Γαβξηειίδεο, 

ζεηξά.‘‘Δθ λένπ’’, Αζήλα 1999, ζ.15.  

308 
Σν πνίεκα  «Μνίξα άγεη» δεκνζηεχηεθε γηα δεχηεξε θνξά ζην πεξηνδηθφ Κπξηαθή ηνπ Διεύζεξνπ 

Βήκαηνο, ηρ.8 (30.Ηαλ.1927) 4 θαη γηα ηξίηε θνξά ζηελ εθεκεξίδα Διεύζεξνλ Βήκα, ζηηο 13.8.1928. Δπηπιένλ 

αλαδεκνζηεχηεθε ζην έξγν Σάζνο Κφξθεο. Ρώκνο Φηιύξαο. πκβνιή ζηε δσή θαη ζην έξγν ηνπ, Αζήλα, 

εθδ.Πξφζπεξνο, 1992, ζ.72. Bι.ζρεηηθά. Ρψκνο Φηιχξαο. Πνηήκαηα. Άπαληα ηα επξεζέληα, ηφκ. Β', 

θηινι.επηκ.: Υ. Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2013, ζ.34, 413.  

309 
πσο επηζεκαίλεη ν Γηάλλεο Γάιιαο γηα ην πνίεκα ηνπ Φηιχξα «Μνίξα άγεη»: « ηνλ πνηεηή απαληά, πην 

πνιχ παξαηλεηηθά σο νκφηερλνο (παξά ζρεηιηαζηηθά), o Kαξπσηάθεο κε ηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ 

πνηήκαηνο  «Τπνζήθεο» ηεο ζπιινγήο Διεγεία θαη ζάηηξεο (1927): Άζε ηα γύλαηα θαη ην καζηξνπό/ ιαό ζνπ 

Ρώκε Φηιύξα. / ε βάξαζξν πέθηνληαο αγξησπό, / θξάηεζε ζθήπηξν θαη ιύξα.»  Βι.ζρεηηθά.  Γηάλλεο 

Γάιιαο. Ρώκνο Φηιύξαο. Μηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, εθδ.Γαβξηειίδεο, ζεηξά.‘‘Δθ λένπ’’, 

Αζήλα 1999, ζ.61. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

    Έρεη θαηαζηεί θαλεξή ε  επαηζζεζία ηνπ θαιιηηερληθνχ ππνθεηκέλνπ. Δπηρείξεζα,  

σο εξεπλεηήο, λα πξνβψ ζε κία εμνλπρηζηηθή αλάιπζε ηεο απαηζηνδνμίαο ηνπ πνηεηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ, πνπ ηζνδπλακεί κε ην ηέινο θάζε ιεπηήο ραξάο. Δπηπιένλ, επηθεληξψζεθα 

ζηελ κειαρνιία, πνπ ηνλ ηπιίγεη, θαζψο θαη ζηε ζπληξηβή ηνπ πνηεηηθνχ εγψ. Σν 

εγρείξεκα πξνβνιήο ηνπ πνηεηή γηα ηα λενειιεληθά γξάκκαηα είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. 

πγθεθξηκέλα, θέξλσ ζηελ επηθάλεηα θαη αλαδεηθλχσ ζε βάζνο ηνλ ςπρηζκφ, ηηο 

βαζχηεξεο αλεζπρίεο, ηα ππαξμηαθά άγρε, ηηο ειπίδεο πνπ αλάβνπλ θαη ζβήλνπλ εληφο ηνπ 

πνηεηή. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηνλ πνηεηή ιακβάλνπκε ππφςε ηελ παξαηήξεζε ηνπ 

Νάζνπ Βαγελά φηη
310

 «ε πνηεηηθή γιψζζα είλαη ε γιψζζα κηαο ζξεζθεπηηθφηεηαο: ηεο 

επηζπκίαο λα πςσζεί ζηφλ παξάδεηζν ηεο έθθξαζεο. Ζ εζηθή ηεο εμαξηάηαη απφ ην πάζνο 

κε ην νπνίν αλαθηά ηε ρακέλε ελφηεηα ηνπ ζεκείνπ».  

   Δίκαη βαζχηαηα πεπεηζκέλνο φηη ζε ραιεπνχο θαηξνχο, φπνπ ε επαηζζεζία έρεη 

εμαθαληζηεί, ην αλέβαζκα ηεο ιπξηθήο θσλήο ηνπ ππφ εμέηαζε ζπγγξαθέα, θαζψο θαη ε 

αλάδεημε πηπρψλ ηεο πνίεζήο ηνπ έρεη ζεκαζία απξνζκέηξεηε γηα ηα πλεπκαηηθά 

δεδνκέλα. Σν πνξηξέην ηνπ Φηιχξα, σο ηδηνθπνχο κειαγρνιηθνχ, δηακνξθψλεηαη έηζη σο 

εμήο «ε κειαγρνιία
311

 παξνπζηάδεηαη σο ν θαηεμνρήλ θίλδπλνο γηα ηνλ άλζξσπν ηνπ 

πλεχκαηνο, αιιά θαη σο πεγή έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Αλαδεηθλχεηαη έηζη ε 

ακθηζεκία ηνπ φξνπ, αιιά θαη ν ζπγθεξαζκφο ησλ αληίξξνπσλ ηάζεσλ ζην πνηεηηθφ 

ππνθείκελν». Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπγγξαθέα, θαζνξίζηεθε απφ βαζχηεξεο 

αλεζπρίεο 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

310
 Μεηαμχ άιισλ είλαη ρξήζηκεο νη θξίζεηο ηνπ Βαγελά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπκε ηελ πνίεζε ηνπ 

Φηιχξα, θαη ζπγθεθξηκέλα φηη: «Ζ πνίεζε είλαη ν ρξφλνο ηνπ άρξνλνπ παξφληνο. Γηαηί απνγπκλψλεη ην 

παξειζφλ θαη ην παξφλ απφ ηε ρξνληθφηεηά ηνπο: απνρξνλνπνηεί ηηο εηθφλεο ηνπ παξειζφληνο απνζπψληαο 

ηεο απφ ηε κλήκε· απαιείθεη απφ ην παξφλ ηα επίθαηξα ζηνηρεία ηνπ εκβαπηίδνληάο ην ζε κηα παξζεληθή 

ιήζε.  Παξειζφλ θαη παξφλ ζπλαληηνχληαη ζηελ πνίεζε ζ’ έλα αρξνληθφ ζεκείν, ζ’ έλα βαζχ, αθαηάιπην, 

αέλαν παξφλ [...] ε πνίεζε είλαη κηα θαηαβχζηζε ηνπ πνηεηή ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ηεο ςπρήο ηνπ ηφηε 

είλαη θαη κηα κέζνδνδνο απηνγλσζίαο - έλαο δξαζηηθφο ηξφπνο λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ (o πην 

δξαζηηθφο ηξφπνο), έλα κέζν γηα λα ζπκθηιησζεί καδί ηνπ». Βι.ζρεηηθά.
 
Νάζνο Βαγελάο. Ζ εζζήηα ηεο ζεάο. 

εκεηώζεηο γηα ηελ πνίεζε θαη ηελ θξηηηθή, εθδ.ηηγκή, Αζήλα 1988, ζ.220, 223, 228, 230.    

311
 Αιεμάλδξα Ραζηδάθε. Πεξί κειαγρνιίαο. ηε ζεσξία, ηε ινγνηερλία, ηελ ηέρλε, εθδ. Κίριε, Αζήλα, 2012, 

ζ.14-15, 24-25.  
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κνπ σο εξεπλεηή γηα ηελ δηεξεχλεζε εζσηεξηθψλ ηνπίσλ ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηεο ηάζεο γηα 

ελδνζθφπεζε. Δπηπιένλ, νη αμηνινγηθέο κνπ θξίζεηο επηρεηξνχλ λα αλαζπλζέζνπλ ηελ 

ιεζκνλεζκέλε κνξθή ηνπ Φηιχξα θαη λα ηνλ θέξνπλ νπζηαζηηθά ζηελ επηθάλεηα. Κξπθή 

επηζπκία κνπ είλαη ην θαιιηηερληθφ ππνθείκελν λα βξίζθεηαη ζπλερψο παξψλ ζηε 

ζπλείδεζε ησλ αλαγλσζηψλ, απειεπζεξσκέλν απφ ηα πεξηνξηζηηθά δεζκά κηαο επνρήο. ε 

θάζε πεξίπησζε ιακβάλνπκε ππφςε ηελ παξαηήξεζε ηνπ Βαγελά φηη
 
«ε πνηεηηθή 

εκπεηξία ηνπ πνηεηή είλαη κηα γισζζηθή εκπεηξία: δεκηνπξγείηαη αθξηβψο θαη κφλν ηε 

ζηηγκή ηεο επαθήο ηνπ βησκαηηθνχ πιηθνχ κε ηε γιψζζα, ελψ σο θξηηηθφο ζηφρνο ήηαλ λα 

δείμσ πσο νδεγήζεθα ζηε δηθή κνπ άπνςε γηα ην έξγν θαη λα εμεγήζσ ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ην έξγν έρεη αμία γηα κέλα θαη ηελ επνρή κνπ
312

».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

312
 Ο Νάζνο Βαγελάο αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη: «φιε ε θξηηηθή είλαη πνίεζε ζε πξφδα [...] ε πνηεηηθή είλαη 

έλα κφλν κέξνο ηεο θξηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην άιιν κέξνο ηεο νπνίαο είλαη ε εξκελεία. Πνηεηηθή θαη 

εξκελεία είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγίεο». Βι.ζρεηηθά. Νάζνο Βαγελάο. Ζ εζζήηα ηεο ζεάο. 

εκεηώζεηο γηα ηελ πνίεζε θαη ηελ θξηηηθή, εθδ.ηηγκή, Αζήλα 1988, ζ.53, 54, 188, 195, 210, 212.  
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