
1 
 

 

Η Μπζηθή Μέζνδνο θαη νη εθαξκνγέο ηεο ζηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή 

 

Α. Όξηα θαη νξηζκνί 

Ζ ζχληνκε κειέηε επηδηψθεη λα νξίζεη, λα πξνζδηνξίζεη θαη λα θαηαγξάςεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο /επηινγέο ηεο πνηεηηθήο γξαθήο ηνπ πνηεηή Γηψξγνπ εθέξε, 

πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε κπζηθή κέζνδν, κε απψηεξν ζηφρν ηελ δπλεηηθή 

ηνπο ρξήζε, ηφζν ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ηνπ πνηεηηθνχ toy έξγνπ, φζν θαη 

ζηελ αλακελφκελε θαη πηζαλή ηνπο  εθαξκνγή ζηα πξψηα θαη βαζηθά ζθαιηά /επίπεδα 

πνηεηηθήο γξαθήο ησλ αζθνπκέλσλ ζπγγξαθέσλ/καζεηψλ. Ήδε ζε αλχπνπην ρξφλν ν 

πνηεηήο Γ. εθέξεο είρε δειψζεη ζε κηα παξέκβαζή ηνπ ζην πκπφζην ηνπ Α.Σ.Η., 16-

04-1964, Αζήλα, ζηα πιαίζηα ηεο Μεηαξξχζκηζεο ηνπ 1964 (Δ. Παπαλνχηζνο,  Λ. 

Αθξίηαο, Γ. Παπαλδξένπ).   

«…Αλ επρόκνπλ έλα ρνιείν αθνζησκέλσλ πνηεηώλ-γηα λα ζπκεζώ ηνλ Ρήγα- ζα ήηαλ 

έλα ρνιείν όπνπ νη καζεηεπόκελνη, αλάκεζα  ζε πνιιά άιια πνπ παξαιείπσ, ζα 

κάζαηλαλ  απέμσ κεγάια θνκκάηηα  από ηνπο πνηεηέο καο αξρίδνληαο από ηνλ Όκεξν σο 

ηνπο Βπδαληηλνύο πκλνγξάθνπο, ηνλ Γηγελή, ηνλ Φησρνπξόδξνκν, ελλνώ ζην πξσηόηππν 

θαη παξαθάησ σο εκάο. Θα κάζαηλαλ ό,ηη καο είλαη γλσζηό από ηελ αξραία πξνζσδία. 

Θα έθαλαλ αζθήζεηο πάλσ ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ηνπ δεθαπεληαζύιιαβνπ θαη ζε πνιύ 

απζηεξά ζηηρνπξγηθά ζέκαηα. Θα δνθίκαδαλ ηέινο λα ζπκπηύμνπλ εηθνζηπέληε ζηίρνπο 

ελόο πνηήκαηνο ζε ηξεηο. Θα απέθεπγα ηηο ζρνιαζηηθέο αλαιύζεηο θεηκέλσλ. Απελαληίαο 

ζα ρξεζηκνπνηνύζα θάζε κέζν γηα λα ηνπο θέξσ ζηελ ακεζόηεξε επαθή κε ηελ πθή ηεο 

γιώζζαο απηώλ ησλ πνηεκάησλ. Έπεηηα ζα ηνπο άθελα ειεύζεξνπο λα βξνπλ ην δξόκν 

ηνπο…» 

 

Γηα έλα κεγάιν αξηζκφ πνηεκάησλ απφ ηε γεληά ηνπ Γ. εθέξε θαη κεηά ε κπζηθή 

κέζνδνο πξνζθέξεη έλα εξγαιεί αλάγλσζεο θαη ηαπηφρξνλα θαη κνλαδηθήο αλίρλεπζεο 

θαη θαηαγξαθήο ηνπ ζθειεηνχ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη κεξηθψο ή θαη ζπλνιηθά ε θφξκα 

θαη ε ζεκαζία ηνπ ζηίρνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο κπζηθήο κεζφδνπ σο εξγαιείν αλάγλσζεο 

θαη αλάιπζεο ηεο πνίεζεο θαη ηεο πνηεηηθήο γξαθήο κπνξεί λα δηαηξέμεη ζρεδφλ φινλ 

ηνλ 20
ν
 αηψλα. Θα κπνξνχζε λα μεθηλήζεη θαη απφ ηνλ Καβάθε αιιά νη ζπλάθεηεο ηνπ 

Αιεμαλδξηλνχ κε ηνλ κχζν είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηνπ εθέξε θαη ηειηθά νη 

δηαθνξέο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νκνηφηεηεο. Ο Καβάθεο είλαη πην ππνκνλεηηθφο ή 

κάιινλ πην αλππνςίαζηνο θαη πξνηίκεζε ηε κέζνδν ηεο πξννδεπηηθήο θαη βξαδείαο 

πνξείαο. Ξεθίλεζε απφλ ηνλ πξνινγνηερληθφ κχζν, πξνρψξεζε ζηνλ πην θιαζηθφ 

αξραηνειιεληθφ κχζν (πεξίνδνο Οκήξνπ θαη θιαζηθή επνρή) θαη έθηαζε κε κεγάιε 

επηηπρία ζηελ πνηεηηθή κεηακφξθσζε ηεο ξσκατθήο, αιεμαλδξηλήο θαη βπδαληηλήο 

ηζηνξίαο. ( Μαξσλίηεο Γ., 1986).  Γηαθαίλεηαη δειαδή φηη ε πνξεία ηεο πνηεηηθήο 

γξαθήο ηνπ Κ. Καβάθε εγγξάθεη κηα πεληαθάζαξε εμέιημε απφ ην κχζν ζηελ ηζηνξία, 

θάηη πνπ δελ είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηελ πνηεηηθή γξαθή ηνπ εθέξε.  

 

Καη απηφ δελ ζπκβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζε άιινλ 

πνηεηή, παξφιν πνπ ν Γ. εθέξεο κνηάδεη λα έρεη ζην κπαιφ ηνπ ηνπιάρηζηνλ ζηα 

πνηήκαηα ηνπ θχθινπ ηεο Κχπξνπ ηερληθέο ηνπ Καβάθε, γηα παξάδεηγκα ε «Διέλε» 

είηε κε ηελ αλαθνξά θάπνησλ ζηίρσλ ηνπ Δπξππίδε ή ηνπ ηεζίρνξνπ είηε κε ηε 

απηνχζηα κεηαθνξά ελφο πξνθνξηθνχ ηχπνπ κε ηελ θπξηνιεθηηθή ηνπ ζεκαζία ή 

πξννδεπηηθά κε κηα άιιε ζεκαζία, «ηα αεδφληα δελ ζ‟ αθήλνπλε λα θνηκεζείο ζηηο 

Πιάηξεο» είηε ζην πνίεκα «ηα πεξίρσξα ηεο Κπξελείαο» φπνπ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά 
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ζηνλ Καβάθε ίζσο ιφγσ ησλ αγγιηζκψλ ίζσο ιφγνπ ηνπ ππφηηηινπ, ρέδην γηα έλα 

«εηδχιιην». 

( Γ.Π.αββίδεο 1981). 

  

Ζ εθαξκνγή ηεο κπζηθήο κεζφδνπ σο εξγαιείν αλάγλσζεο θαη αλάιπζεο ηεο πνίεζεο 

θαη ηεο πνηεηηθήο γξαθήο κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ πνηήκαηα ηνπ Γ. εθέξε, ηνπ 

Γηάλλε Ρίηζνπ (γεληά ηνπ ‟30) θαη λα ζπλερηζηεί ιίγν αξγφηεξα ζην έξγν θαη άιισλ 

ζχγρξνλσλ ή κεηαγελέζηεξσλ νκνηέρλσλ πνηεηψλ ή πεδνγξάθσλ ηνπ Γηψξγνπ 

Θενηνθά θαη ηξαηή Σζίξθα πξνεμάξρνληνο κε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

(κνξθνινγηθέο θαη ζεκαηηθέο), φπσο έρεη ήδε γίλεη γηα ηελ ηξηινγία «Αθπβέξλεηεο 

Πνιηηείεο» ( Αζαλαζφπνπινο Β., 1992). Μπνξεί λα εμαθηηλψλεηαη θαη  λα ζπλερίδεηαη 

κε πνηήκαηα, ηνπ Σ. ηλφπνπινπ (κεηαπνιεκηθή γεληά), ηνπ Γ. Παπιφπνπινπ, ηνπ Α. 

Γαληήι θαη λα θζάλεη ρσξίο λα ηεξκαηίδεη ζε πνηήκαηα ηνπ  Β. Σαζηφπνπινπ (γεληά 

ηνπ Ηδησηηθνχ Οξάκαηνο).  

 

Δλλνείηαη φηη ε ρξήζε ηνπ κχζνπ ζηε ινγνηερλία γεληθά αλεμαξηήησο γέλνπο θαη 

είδνπο ήηαλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ ινγνηερληθψλ ρνιψλ  π.ρ. ησλ 

παξλαζζηζηψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα αιιά θαη άιισλ ηερλνηξνπηψλ άιισλ επνρψλ ηνπ 18
νπ

 

θαη 19
νπ

 αηψλα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φκσο ν κχζνο είλαη απιά πεγή έκπλεπζεο πνπ 

θηάλεη ζηα φξηα ηεο δηαζθεπήο ή κηαο απιήο δηαθεηκεληθφηεηαο θαη δελ είρε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεσλ πνπ αλαδεηθλχνληαη θαη νξγαλψλνληαη ζηε θηινζνθία 

θαη ζηηο ηερληθέο ηεο κπζηθήο κεζφδνπ, έηζη φπσο νξίζηεθε θαη δηακνξθψζεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη κεηά απφ ηνλ αγγινζαμνληθφ κνληεξληζκφ. 

 

Ο φξνο κπζηθή κέζνδνο έρεη κηα πξντζηνξία θαη κηα δηαδξνκή κε αζηεξίζθνπο θαη 

ππνζεκεηψζεηο θαη φζν ηε ζθαιίδεη θαλείο ηφζα πεξηζζφηεξα  ζπζηαηηθά θαη ζπλνδά 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθαιχπηεη. Δληνχηνηο βαζηθφ θαη θπξίαξρν αιιά θαη θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζρεδφλ φισλ ησλ εθαξκνγψλ ηεο κπζηθήο κεζφδνπ παξακέλεη ε 

ζπλερήο ή απνζπαζκαηηθή αλαθνξά ησλ ραξαθηήξσλ ή ηεο δξάζεο ηνπο ή θαη 

κεκνλσκέλσλ επεηζνδίσλ ζε γλσζηά ζρεδόλ θνηλόηνπα θαη ζηεξεόηππα κπζνινγηθά 

παξάιιεια κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ έληαμε ησλ απιώλ θαη ηππνπνηεκέλσλ 

ραξαθηήξσλ θαη επεηζνδίσλ ζε έλα επξύηεξν θαη εζηθό θαη δηαλνεηηθό πιαίζην ή ζε έλα 

δηαρξνληθό ζύζηεκα αμηώλ θαη αλαθνξώλ. Με ηε κέζνδν απηή εμππεξεηείηαη θαηά 

θάπνην ηξφπν  θαη ε ζπκβνιηθή/ηδενινγηθή επέλδπζε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

κε αλάινγα κπζηθά ζηνηρεία, ζχκβνια, αμίεο θαη αξρέο. (Αζαλαζφπνπινο Β., 1992). 

 

Δλ πξψηνηο ρξήζηκν είλαη λα απνηππσζεί επθξηλψο ην εηδηθφ ρσξίν απφ ην άξζξν ηνπ 

Σ. . Έιηνη, φπνπ πξσηνεκθαλίδεηαη ν φξνο ζην πεξηνδηθφ The Dial” ζε έλα κηθξφ θαη 

ζχληνκν -δπν ζειίδσλ- άξζξν/παξνπζίαζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Σδέεκο Σδφπο 

«Οδπζζέαο» πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πνηεηή θαη ζηνλ εηδηθφ αθηεξσκαηηθφ ηφκν γηα 

ηνλ Σ..Έιηνη,( Σ..Έιηνη 1975)   

 

«…Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ κύζν ρεηξηδόκελνο έλα ζπλερή παξαιιειηζκό αλάκεζα ζηε 

ζύγρξνλε επνρή θαη ζηελ αξραηόηεηα, ν θ. Joyce αθνινπζεί κηα κέζνδν πνπ άιινη κεηά 

από απηόλ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ… Δίλαη έλαο ηξόπνο ειέγρνπ, ηαθηνπνίεζεο, 

κνξθνδόηεζεο θαη λνεκαηνδόηεζεο ελόο απεξάληνπ παλνξάκαηνο καηαηόηεηαο θαη 

αλαξρίαο πνπ είλαη ε ηζηνξία…Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κύζνπ(θαη αλάινγσλ 

ζπκβόισλ) θαη πιέθνληαο κηα ζπλερή παξαιιειία αλάκεζα ζηε ζύγρξνλε επνρή θαη ηελ 

αξραηόηεηα, ν θ. Joyce αθνινπζεί κηα κέζνδν πνπ πξέπεη κεηά από απηόλ λα 

αθνινπζήζνπλ όινη… Αληί γηα αθεγεκαηηθή κέζνδν, ηώξα  κπνξνύκε λα 
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ρξεζηκνπνηνύκε ηε κπζηθή κέζνδν» «Οδπζζέαο, ηάμε θαη κχζνο», The Dial, 1923, 

T.S.Elliot. 

 

Ο ζπγγξαθέαο ζην γλσζηφ κπζηζηφξεκα ηνπ Σδέεκο Σδφπο έρεη εληνπίζεη επθξηλψο 

ηελ παξνπζία ηνπ κχζνπ ηνπ Οδπζζέα θαη ησλ πεξηπεηεηψλ ηνπ θαη ηελ ππνδεηθλχεη σο 

κηα ζθαισζηά πάλσ ζηελ νπνία ππν-ζηεξίδεηαη ε ζεκαζηνινγηθή ξνή ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο ή θαιχηεξα ε δπλακηθή ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ 

ζεκαζηψλ πνπ απνξξένπλ. Καη πξάγκαηη ν κέζνο αλαγλψζηεο εχθνια αλαθαιχπηεη ηε 

δνκή ηεο νκεξηθήο Οδχζζεηαο κέζα απφ ηηο πεξηπέηεηεο /πεξηπιαλήζεηο ηνπ κνληέξλνπ 

(Οδπζζέα) Λένπνιλη Μπινπκ, ελφο ρακειφκηζζνπ δηαθεκηζηή, θαη ηνπ ζπνπδαζηή 

Σηέθαλ Νηέληαινπο (Τειέκαρνπ) ζην Γνπβιίλν, ηε κέξα ηεο 16εο Ηνπλίνπ 1904.  

 

Ο θεληξηθφο ήξσαο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Σδέεκο Σδφπο δεη θαη βηψλεη κηα ζεηξά 

πεξηπεηεηψλ αλάινγσλ κε εθείλεο ηνπ κπζηθνχ Οδπζζέα. Γηα παξάδεηγκα ε θάζνδνο 

ζηνλ Άδε ηνπ κπζηθνχ Οδπζζέα βξίζθεη ην αληίζηνηρν θαη αλάινγν ζηε κεηάβαζε ηνπ 

Μπινπκ ζην λεθξνηαθείν, ην νπνίν επηζθέπηεηαη ζπλνδεχνληαο ζηελ ηειεπηαία ηνπ 

θαηνηθία έλα θίιν πνπ πέζαλε απξνζδφθεηα. Οη εηξήλεο ηα κπζηθά γπλαηθεία 

πξφζσπα αληηζηνηρνχλ κε ηα θνξίηζηα ηνπ κπαξ ηνπ Ξελνδνρείνπ ξκνλη, ζην νπνίν 

θαηαθεχγεη ν Μπινπκ γηα έλα θαζπζηεξεκέλν γεχκα θαη αθνχεη απφ ηε δηπιαλή 

αίζνπζα κεξηθνχο θίινπο λα ηξαγνπδνχλ κε ηε ζπλνδεία ηνπ πηάλνπ. Πίζσ απφ ηα 

γξαθεία κηαο εθεκεξίδαο φπνπ θπζάλε φινη νη άλεκνη, εχθνια αληρλεχεηαη ην λεζί ηνπ 

Αηφινπ θαη ε ζπειηά ηνπ Κχθισπα αληηζηνηρεί κε ην κπαξ Μπάξλευ Κίεξλακ, φπνπ 

ζπρλάδεη θάπνηνο θαλαηηθφο εζληθηζηήο πνπ θαηαλνκάδεηαη σο Πνιίηεο πνπ 

δηαθεξχζζεη ηε κηζαιινδνμία ηνπ απέλαληη ζε θαζεηί πνπ δελ είλαη ηξιαλδέδηθν θαη 

πνπ πξνθαιεί έλα κηθξήο έθηαζεο πνγθξφκ ζηνλ Μπινπκ ν νπνίνο είλαη εβξατθήο 

θαηαγσγήο. 

 

Ζ Κίξθε, έληνλα πξνβεβιεκέλε γπλαηθεία πεξζφλα, είλαη έλα πνξλείν ηεο λπρηεξηλήο 

πφιεο, ην νπνίν επηζθέπηεηαη ν Μπινπκ γηα λα βνεζήζεη έλα κηζνπεζακέλν λεαξφ πνπ 

ζπλάληεζε πξηλ ιίγν θαη πνπ ληψζεη γηα απηφλ έλα ηζρπξφ αίζζεκα παηξηθήο 

θξνληίδαο.. Ο κεζήιηθαο θχξηνο Μπινπκ, θαζψο θαη ν λεαξφο ηήβελ Νηέληαινπο 

(πνπ παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ νκεξηθνχ Σειέκαρνπ), αλαζπλζέηνπλ θαη επαλεμεηάδνπλ 

κέζα ζηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο φια ηα πξνβιήκαηα, πνπ ζίγεη θαη ν φκεξνο.  

 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ζχγρξνλνπ αλαγλψζηε ζρεδφλ αζχλεηδα νδεγείηαη ζε ζπλεηξκνχο, 

αλαγσγέο θαη ζπκβνιηζκνχο πνπ επηηξέπεη ε ήδε απνθηεκέλε εκπεηξία ηνπ 

αξραηνειιεληθνχ κχζνπ θαη εζηηάδεηαη ηφζν ζηηο νκνηφηεηεο ηνπ κχζνπ φζν θαη ζηηο 

δηαθνξέο θαη ζηηο αλαηξνπέο ηνπ, νη νπνίεο ηνλ βνεζνχλ ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαηαξρήλ γηα κηα ζχγθξηζε ηνπ θφζκνπ καο κε ηνλ θιαζζηθφ θφζκν 

θαη δεχηεξνλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο πνξείαο ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ καο κέζα ζηνλ νπνίν δνχκε. Κπξίσο φκσο νη πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα 

εκθαλίδνληαη σο δνκηθφ ζηνηρείν, σο δηάγξακκα, σο θαηψθιη, φπνπ ππν-ζηεξίδνληαη 

νη  πξνβιεκαηηζκνί, νη εκπεηξίεο, νη ηδέεο ηνπ ζπγγξαθέα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

έθθξαζε ηεο ζπγθίλεζεο ή ηεο ηδέαο πνπ ελδηαθέξεη ηνλ πνηεηή  επηηπγράλεηαη ζην 

έξγν ηνπ κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ην κχζν ηνπ Οδπζζέα. Ο αξραίνο κχζνο 

πξνβάιιεηαη σο είδνο εθθξαζηηθνχ θαη δνκηθνχ κέζνπ θαη επηρεηξείηαη πξνβνιή θαη 

αληηπαξάζεζε κπζνινγηθψλ ζηνηρείσλ πάλσ ζε ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ο Οδπζζέαο ζην ζπγθεθξηκέλν κπζηζηφξεκα γίλεηαη ζχκβνιν  αιιά 

θαη έλα πξνζσπείν πίζσ απφ ην νπνίν θξχβεηαη ν πνηεηήο.  
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Ο Eliot, ζα ππνζηεξίμεη αξγφηεξα φηη ε κπζηθή κέζνδνο ιεηηνπξγεί κέζα απφ λχμεηο ή 

αλαθνξέο ζε δηάθνξεο κπζηθέο αθεγήζεηο, πνπ εληαζζφκελεο ζην ίδην θεηκεληθφ πιαί-

ζην θσηίδνπλ ηφζν ην πιαίζην απηφ φζν θαη ε κηα ηελ άιιε, κε ηξφπνπο ζπρλά 

απξφζκελνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα εθαξκνγήο ηεο κπζηθήο κεζφδνπ θαη κάιηζηα 

κε εθπιεθηηθή ππθλφηεηα, είλαη κεξηθψο  «ε Έξεκε Υψξα» ηνπ ίδηνπ ηνπ  T.S. Elliot. 

 

Β. Η κπζηθή κέζνδνο ηνπ πνηεηή Γηώξγνπ Σεθέξε   

 

ηελ Διιάδα ε κπζηθή κέζνδνο θαη ην έξγν ηνπ Σ..Έιηνη πεξλάεη κέζα απφ ηε 

δηακεζνιάβεζε ηνπ βαζηθνχ κεηαθξαζηή ηνπ έξγνπ ηνπ, ηνπ πνηεηή Γηψξγνπ εθέξε, 

πνπ θαίλεηαη λα γνληκνπνηεί πνηθηινηξφπσο θαη λα «ζπλνκηιεί» κε ην έξγν ηνπ θαη λα 

κελ είλαη απιψο ν κεηαθξαζηήο ηεο «Έξεκεο ρψξαο». Ζ γλσξηκία ηνπ πνηεηή Γ. 

εθέξε κε ην πνηεηηθφ θαη θξηηηθφ έξγν ηνπ Σ..Έιηνη είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ ίδην 

θαη ηνπ επηηξέπεη λα αθήζεη πίζσ ηνπ ηελ παξαδνζηαθή πνηεηηθή γξαθή ηνπ γαιιηθνχ 

κεηαζπκβνιηζκνχ ζηνλ νπνίν θπζηνινγηθά θηλείηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1920-1930, λα 

μεκπιέμεη λσξίο απφ ηηο αζάθεηεο θαη ππεξβνιέο ησλ ππεξξεαιηζηψλ  θαη λα 

πξνρσξήζεη ςειαθεηά ζηνλ αγγινζαμνληθφ λενηεξηζκφ ηνπ Έ. Πάνπλη θαη ηνπ 

Σ..Έιηνη. (αββίδεο Γ.Π., 1986)  

 

Δηδηθφηεξα ν πνηεηήο ςειαθίδνληαο ηνλ Έιηνη, ζηεξηψλεη κέζα ηνπ ηελ πνηεηηθή 

γξαθή θαη ζε αληίζεζε κε άιινπο  επηζηξέθεη γξεγνξφηεξα ζηηο δηθέο ηνπ ξίδεο. 

Πνηηζκέλνο απφ ηνλ Δξσηφθξηην, ηνλ Παιακά θαη ηνλ Καβάθε,  επεξεαζκέλνο βαζηά 

απφ ηε γαιιηθή παξάδνζε βξίζθεη ζηνλ Έιηνη έλα ππφδεηγκα επηζηξνθήο ζηηο ξίδεο 

ηνπ. Ζ γφληκε ζπλνκηιία κε ην έξγν ηνπ άγγινπ πνηεηή αγγίδεη δηάθνξα επίπεδα θαη 

δηαζηάζεηο, θξπζηαιιψλεηαη φκσο νπζηαζηηθά ζην επίπεδν ηεο κεζφδνπ, γηαηί σο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη ηδηνζπγθξαζίεο δελ έρνπλ ζρεδφλ ηίπνηε θνηλφ (αββίδεο Γ.Π., 

1985). Καη φια απηά, ζε κηα πεξίνδν φπνπ ν Ν. Καδαληδάθεο ζπλζέηεη ηνλ δηθφ ηνπ 

Οδπζζέα θαη ήδε ν Καβάθεο έρεη ηειεηνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ ζπζρέηηζε κε ηελ ηζηνξία 

θαη ηνλ αξραίν κχζν ηνπ Διιεληζκνχ. Ο Γ. Π. αββίδεο ζεκεηψλεη πξνθιεηηθά φηη ν 

εθέξεο πνιχ λσξίο απφ ην 1933 θνπβαιάεη κέζα ηνπ ηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε 

(αββίδεο Γ. Π. 1981 ). Δίλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ν πνηεηήο 

αληηκεησπίδεη ηε ζπλνκηιία κε ην έξγν ηνπ Σ. . Έιηνη  θαη ηε ζεηηθή θαη γφληκε 

επίδξαζε ηνπ ζην πξνζσπηθφ ηνπ έξγν κε ζνβαξφηεηα θαη απζηεξφηεηα.  

 

Γηαθαίλεηαη φηη ε ζπλάληεζε ηνπ εθέξε κε ην έξγν ηνπ Έιηνη έγηλε ζε κηα επνρή πνπ 

ν πνηεηήο είρε ςειαθίζεη ηνπο δξφκνπο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ έθθξαζεο θαη ήδε είρε 

επηιέμεη ηηο εθθξαζηηθέο ηνπ δηαδξνκέο. Ζ ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ αγγινζαμσληθφ 

κνληεξληζκφ ηνπ Έιηνη ιεηηνχξγεζε πεξηζζφηεξν σο κηα βηαζηηθή ψζεζε.  Γηα ηελ 

ζχλζεζε ηνπ «Μπζηζηνξήκαηνο» θαίλεηαη φηη ν ήδε ν πνηεηήο θνπβαιάεη ηηο δπν 

αξραηνειιεληθέο πιφεο ησλ Αξγνλαπηψλ θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπ Οδπζζέα θαη είλαη 

έηνηκνο λα ηηο ζπζρεηίζεη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ δξάκα, ηε κηθξαζηαηηθή  θαηαζηξνθή,  

πνπ είλαη θαη δξάκα ηνπ Διιεληζκνχ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνβάιεη λέεο 

ζεκαζηνινγηθέο θαη ζπκβνιηθέο δηαζηάζεηο. Σψξα νη πεξηπέηεηεο ησλ αξγνλαπηψλ θαη 

ησλ ζπληξφθσλ ηνπ Οδπζζέα είλαη θαη πεξηπέηεηεο ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηεο κνίξαο ηνπ, 

θάπσο σο θαη ε πεξηπέηεηα ησλ πξνζθχγσλ ηνπ 1922. Σψξα κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα 

αληηκεησπίζεη ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα θαη ζην ηαμίδη ηνπ 

πξφζθπγα ηνπ Πφληνπ, ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηνπ αλαηνιηθνχ αηγαίνπ γεληθφηεξα. 

Μφλν πνπ ηψξα πξσηαγσληζηέο δελ είλαη ν θαπεηάλ Γπζζέαο αιιά νη ζπληξφθνη ηνπ 

θαη ν Διπήλνξαο, φρη νη ήξσεο αιιά νη αληηήξσεο θαη νη πξσηαγσληζηέο είλαη 
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άλζξσπνη πνπ πθίζηαληαη, πνπ ππνθέξνπλ θαη είλαη απιά ζχκαηα κηαο πεξηπέηεηαο πνπ 

ηφζν έληερλα θαηαγξάθεη ν πνηεηήο ( Καξαπαλαγηψηεο Λ.Β.,(1981). 

 

Ζ νξγηζκέλε αληίδξαζή ηνπ Γ. εθέξε ζηελ εχθνιε θαη αβίαζηε  θξηηηθή ηνπ Σ. 

Μαιάλνπ ζρεηηθά κε ην βάζνο ηεο επίδξαζεο πνπ δέρηεθε απφ ηνλ Σ..Έιηνη θαη ην 

ηδηφηππν ρηνχκνξ ηνπ ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηνλ ίδην ηνλ άγγιν πνηεηή, είλαη ελδεηθηηθά 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ίδηνο αληηκεηψπηδε ηε δεκηνπξγία θαη ηηο γφληκεο 

επηξξνέο ηνπ απφ ηε μέλε επξσπατθή ινγνηερλία. «…Σ...Έιηνη: ε γπλαίθα ζαο κνπ 

κίιεζε αλάκεζα ζηα άιια θαη γηα θήκεο πνπ θπθινθνξνύλ, όηη δήζελ ζαο έρσ επεξεάζεη, 

πξάγκα πνπ δελ ην λνκίδσ. Γειώληαο ηόηε ν Γηώξγνο ηνπ ιέεη: Θέισ λα ζαο 

εμνκνινγεζώ θάηη. Πξηλ από πνιιά ρξόληα δηάβαζα έλα πνίεκά ζαο, « ε Μαξίλα» ρσξίο 

λα ζαο γλσξίδσ θαλ θαη είπα: Να θάπνηνο πνπ ηνλ έρσ επεξεάζεη! Η Μαξίλα είλαη έλα 

πνίεκα πνπ ζα κνπ πήγαηλε λα ην έρσ γξάςεη! …»( εθέξε Μ., 1985 ). Ζ δηάζεκε 

θξάζε ηνπ πνηεηή «είλαη ηα ιφγηα καο πνιιψλ αλζξψπσλ ιφγηα» είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηα φξηα ησλ εθαξκνγψλ ηεο κπζηθήο κεζφδνπ θαη γηα ηα φξηα ηεο 

επξχηεξεο έλλνηαο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο κε ηελ νπνία θαίλεηαη λα επηθνηλσλεί 

ηδηαίηεξα 

 

Βέβαηα ήδε -εάλ δελ είλαη ζχκπησζε- ε δνκή ηνπ Δξσηηθνχ Λφγνπ απφ κφλε ηεο 

δεκηνπξγεί δεχηεξεο ζθέςεηο ( ίρλε κπζηθήο κεζφδνπ), θαζψο ηα πέληε κέξε ηνπ 

παξαπέκπνπλ ζην πεληάπξαθην δξάκα ηνπ Δξσηφθξηηνπ, φπσο πεξίπνπ νη 24 

ππνδηαηξέζεηο ηνπ «Μπζηζηνξήκαηνο» παξαπέκπνπλ ζηηο 24 ξαςσδίεο ηεο Ηιηάδαο θαη 

ηεο Οδχζζεηαο γηα επλφεηνπο ιφγνπο. ηαλ ν πνηεηήο ζηα 1935 ηηηινθνξεί ηελ 

πνηεηηθή ηνπ χλζεζε «Μπζηζηφξεκα» ηρλνγξαθεί ζε γεληθέο γξακκέο θαηά θάπνην 

ηξφπν ηε ινγηθή ηεο γξαθήο θαη ζχλζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, φπνπ θαη νθείιεη λα 

μεπεξάζεη ηελ αληίθαζε ησλ δπν ελλνηψλ, (κχζνο θαη ηζηνξία) λα ηηο θηιηψζεη θαη λα 

βξεη ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ (αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ) ζηίγκα ηφζν κε ην παιηφ (κχζνο) 

φζν θαη κε ην θαηλνχξγην, (ηα πεξηζηαηηθά ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο, ην ηζηνξηθφ) πνπ 

πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα βξνπλ εηξκφ, έθθξαζε θαη ζεκαζία ζηα πξφζσπα ηνπ 

πνηήκαηνο θαη ζηνλ ίδην ηνλ πνηεηή. ηε πιινγή απηή είλαη ν κχζνο πνπ θξαηάεη ηα 

ζθήπηξα θη έρεη ην κεγαιχηεξν κεξηηθφ ζηε ζχλζεζε θαη ζην πεξηερφκελν ζε ζεκείν 

πνπ λα πλίγνληαη ηα ζχγρξνλα ηζηνξηθά πεξηζηαηηθά (Μαξσλίηεο Γ., 1986).  

 

Ο πνηεηήο κε ην πέξαζκα απφ ην αηνκηθφ ζην ζπιινγηθφ θαηαθέξλεη θαη εθθξάδεη 

ηνπο θαεκνχο ηεο Ρσκηνζχλεο αιιά ζπλάκα επηβάιιεη θαη αλαδεηθλχεη κηα ζεηξά απφ 

ηερληθέο πνπ ζα ζεκειηψζνπλ ηελ απνθαινχκελε κπζηθή κέζνδν, δειαδή: 

α. Γηάινγνο κε ηελ καθξαίσλε ειιεληθή πνιηηηζκηθή θαη γξακκαηεηαθή παξάδνζε. 

β. Δγθιηκαηηζκφο θαη αθνκνίσζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιηθνχ γηα λα γίλεη νξγαληθφ 

ζηνηρείν ηεο ηδηνζπζηαζίαο ηνπ 

γ. Νέα πξφζιεςε ηνπ αξραηνειιεληθνχ παξειζφληνο έηζη ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη 

ηζηνξηθέο θαη κπζνινγηθέο αληηζηνηρίεο ζηελ αξραηφηεηα θαη ζην ζχγρξνλν παξφλ ηνπ 

ειιεληζκνχ. Να γίλνπλ ζπζρεηίζεηο θαη παξαιιειηζκνί, λα «δέζεη ν Μαθξπγηάλλεο κε 

ηνλ θαπεηάλ Γπζζέα, κε ηνλ Διπήλνξα» αιιά ζην βάζνο λα είλαη ν απιφο ν άλζξσπνο, 

ν πξσηαγσληζηήο θαη παξάιιεια ε πξνζσπηθή εκπινθή λα κελ ππνθξχπηεηαη αιιά λα 

βγαίλεη σο απξνθάιππηε ελνρή θαη επζχλε. 

δ. Ηδηαίηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ινγνηερληθνχ παξειζφληνο θάηη πνπ ζα θαλεί πεξηζζφηεξν 

ζηηο επφκελεο πνηεηηθέο ζπλζέζεηο.  

Σψξα πηα θαληάδνπλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ πξνθεηηθά  ηα ιφγηα ηνπ  Γ. Καηζίκπαιε 

πξνο Γ. εθέξε, 1931«Γηώξγν, ζαξξώ πσο καο επξόδσζεο θαη πσο ζ’ έθαγε θαη ζέλα ε 

Φξαγθηά… Παξάηεζε ηνλ (δήζελ) άλζξσπν ηνπ 20
νπ

 αηώλα ζνπ θαη θνίηαμε λα 
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εθθξάζεηο θάηη από ηνλ ηόπν ζνπ θη από ηε θύζε ηνπ πνπ είλαη θαη δηθή ζνπ θύζε- όπσο 

ηνπιάρηζην ην πηζηέςακε εκείο θάπνηε., όζνη πεξηκέλακε θάηη από ζέλα. Κάςε ηα 

θξάγθηθα βηβιία, ξίρηα ζην γηαιό… Πάηεζε ζηεξεά θαη πάηεζε πξώηα από όια ζηνλ ηόπν 

ζνπ…Πξέπεη λα δεηο κε ηα δηθά ζνπ κάηηα ηα ειιεληθά πνπ είλαη γεκάηα θσο…Γ. 

Καηζίκπαιεο» (Mπήηνλ Ρ.,2003)  

Απηά είλαη ηα ιφγηα ηνπ Καηζίκπαιε σο αληίδξαζε ζηα πνηήκαηα ηεο «ηέξλαο». 

Έηζη ζηα επφκελα πνηήκαηα ην πνηεηηθφ ηνπίν πνπ πεξηγξάθεηαη ηφζν εχγισηηα απφ 

ηνλ Γ. Καηζίκπαιε ζα θπξηαξρήζεη σο θπξίαξρν θαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν. ην 

πνίεκα «Πάλσ ζε έλαλ μέλν ζηίρν» θαη θπξίσο ζην «Μπζηζηφξεκα»,  ν κχζνο 

απνγπκλψλεηαη απφ ηηο παξειζνληηθέο ηνπ  παξακέηξνπο θαη ζπλδέεηαη κε ζχγρξνλα 

γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο ή κε βηψκαηα θαη ζηνραζκνχο ηνπ πνηεηή (Γαξαληνχδεο 

Δπξ., &  Καγηαιήο, Σ., 2008). Οη άκεζεο αλαθνξέο ζε παξαζέκαηα π.ρ ηνπ Πιάησλα 

ζηελ Δλφηεηα Γ‟ είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν, ελψ νη έκκεζεο αλαθνξέο ζηελ 

πεξηπέηεηα ηνπ Οδπζζέα θαη ησλ ζπληξφθσλ αιιά θαη ησλ Αξγνλαπηψλ ηνπ γεκίδνπλ 

πεηζηηθά ηελ ίδηα ελφηεηα.  

 

ην «Μπζηζηφξεκα» αλάκεζα ζε άκεζεο αλαθνξέο θαη παξαζέκαηα ν πνηεηήο 

πξνβάιιεη θαη ην δηθφ ηνπ παξάπνλν, ην δηθφ ηνπ κεξηηθφ ζηε κνίξα, ην νπνίν είλαη 

θαη κηα νπζηαζηηθή πξσηνγελήο αηηία ηεο πνίεζεο ηνπ. Δδψ ην κεξηηθφ ηνπ είλαη ε 

βησκαηηθή ζρέζε κε ηε κχξλε ( γε θαη παηξίδα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο) θαη ε 

πξνζσπηθή ηνπ δηαδξνκή ( απφ κχξλε, Αζήλα, Παξίζη θαη πάιη Αζήλα) πνπ εχθνια 

επσάδεη επζχλε θαη ελνρή, θαζψο θξηηιεηαη καθξηά απφ ηελ θαηαζηξνθή. Κη απηφ 

γηαηί ε ζχλζεζε ηνπ Μπζηζηνξήκαηνο έξρεηαη λα ππνγξακκίζεη ηηο πξνζσπηθέο 

πεξηπιαλήζεηο ηνπ, θαζψο αληηιακβάλεηαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηα 

αλζξψπηλα δεηήκαηα γεληθφηεξα. Ο θαηαιεθηηθφο ζηίρνο απφ ην πνίεκα 

Μπζηζηφξεκα….εκείο πνπ δελ ηίπνηε δελ είρακε ζα ηνπο δηδάμνπκε ηε γαιήλε, ππνλνεί 

πεξηζζφηεξν κηα απνδνρή, κηα ζησηθφηεηα θαη φρη έλαλ ηεξκαηηζκφ. 

  

Καη ζαθψο ε πνηεηηθή ηερληθή εμειίζζεηαη φηαλ θαηά θάπνην ηξφπν πξνρσξεί ζηελ 

άιιε πνηεηηθή ηνπ χλζεζε, «Ζκεξνιφγην Καηαζηξψκαηνο Γ‟», (1962)  ή « Κχπξνλ νπ 

κε εζέζπηζελ», φπσο είλαη ε πξψηε ηνπ νλνκαζία( 1955), φπνπ ε παξνπζία ηνπ κχζνπ 

κεηψλεηαη ζπγθξηηηθά κε ηελ ηζηνξία  θαη ηα επίθαηξα ζχγρξνλα πεξηζηαηηθά ( 

πξνζσπηθά βηψκαηα θαη κε)ζε ζεκείν πνπ ε θξηηηθή λα ζεσξεί φηη ν εθέξεο 

πιεζηάδεη ηελ πνηεηηθή ηνπ Καβάθε ( Γ.Π. αββίδεο, 1981 ). ην πνίεκα Διέλε γηα 

παξάδεηγκα , ν πνηεηήο αλαγλσξίδεηαη κέζα απφ ηνλ ήξσα Σεχθξν, θαζψο νη δπν ηνπο 

έρνπλ ζεκαληηθά θνηλά ζηνηρεία. Καη νη δπν ηνπο έρνπλ ράζεη ηελ παηξψα γε, 

δηψρηεθαλ ν κελ  εθέξεο απφ ηε κχξλε,  ν δε Σεχθξνο απφ ηε αιακίλα. χκθσλα 

κε ην κχζν ν Σεχθξνο ππνρξεψλεηαη λα ηαμηδέςεη ζηελ Κχπξν θαη εθεί λα ηδξχζεη κηα 

λέα παηξίδα ) νλφκαζε ηελ πφιε αιακίλα). Καη νη δχν πίζηεςαλ, αγσλίζηεθαλ θαη 

εμαπαηήζεθαλ Τηνζεηψληαο ην πξνζσπείν ηνπ Σεχθξνπ, ελφο απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηεο 

ηξαγσδίαο ηνπ Δπξηπίδε, ν Γηψξγνο πξνζαξκφδεη ην εχξεκα απηφ ζην ηνπίν θαη ζηηο 

πεξηζηάζεηο ηεο Κχπξνπ ηνπ 1954 θαη ηνπ 1955. Φεξέθσλν ηνπ ησξηλνχ πνηήκαηνο, ν 

Τεύθξνο πξνθέξεη ν ίδηνο ηνλ ζηίρν ηνπ Δπξηπίδε: «... Κύπξνλ, νπ κ' εζέζπηζελ 

νηθείλ», ηε θξάζε ηελ νπνία ζα πηνζεηήζεη απηνχζηα ν Γηψξγνο σο ηίηιν ηεο 

ζπιινγήο, (Μπήηνλ Ρ., 2003). 

 ηελ ψξηκε απηή πνηεηηθή ζχλζεζε ν πνηεηήο πξνζειψλεηαη πεξηζζφηεξν ζην 

ηζηνξηθφ παξφλ θαη δηακνξθψλεη κηα λέα νπηηθή ζηε δηαπινθή ηνπ κχζνπ κε ηελ 

ηζηνξία. ρεκαηηθά ζηα πνηήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη επάιιεια 

ηξία ζηξψκαηα. Πξψηα -πξψηα ε Κχπξνο είλαη ε αθνξκή γηα  επηζηξνθή/λνζηαιγία 
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ζην καγηθφ θφζκν ηεο ρακέλεο παηδηθήο  ειηθίαο (έρεη πξνεγεζεί ε επίζθεςε ηνπ 

πνηεηή ζην κχξλε θαη ζηε θάια), χζηεξα είλαη ε αλαθάιπςε ηεο Κχπξνπ σο 

απφκαθξν θαη μσηηθφ θνκκάηη ηνπ ειιεληζκνχ κε ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηξίηνλ  σο 

δξακαηηθφ βάξνο ηεο πεξηπέηεηαο πνπ ζ‟ αθνινπζήζεη θαη πνπ ν ίδην ο ςπραλεκίδεηαη 

φρη κφλν ιφγσ επαγγέικαηνο αιιά ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ βησκαηηθήο  ηνπ 

εκπεηξίαο. Ο πνηεηήο αλαγλσξίδεη ζηελ Κχπξν ην ρακέλν θφζκν ηεο δηθήο ηνπ γεο. 

«Βξήθα έζηκα πνπ κφλν απφ παηδί είρα γλσξίζεη» γξάθεη ζην εκεξνιφγηφ ηνπ. Απηφ 

είλαη ηα πξνζσπηθφ ζηνηρείν πνπ ζα εηζρσξήζεη ζηε ζεηξά ησλ πνηεκάησλ γηα ηελ 

Κχπξν θαη έξρεηαη σο κηα εηδηθή ζράζε ζηε δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κπζηθήο 

κεζφδνπ. Φαίλεηαη δειαδή κηα κεηαηφπηζε/κεηακφξθσζε ηνπ αηνκηθνχ /βησκαηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηνηρείνπ ζε δηαπξνζσπηθφ θαη κηα ππνρξεσηηθή θαηάξγεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ κε παξάιιειε επηβνιή ηνπ κπζηθνχ ρξφλνπ πνπ πξνζθέξεη ην 

παξειζφλ θαη ν κχζνο.   

Σα πνηήκαηα απηά, άιια έρνπλ ζέκα ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, π.ρ. Διέλε, 

άιια εκπλένληαη απφ ηελ πινχζηα κεζαησληθή θαη βπδαληηλή παξάδνζε, π.ρ. Ο δαίκσλ 

ηεο πνξλείαο  θαη άιια εκπλένληαη απφ ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ηεο Κχπξνπ, 

Έγθσκε. Σν ηδηαίηεξν φκσο ελδηαθέξνλ είλαη φηη ζηα πνηήκαηα απηά ν πνηεηήο επηιέγεη 

φρη κφλν λα ζπλνκηιεί επζέσο κε ηε κπζνινγηθή παξάδνζε αιιά ηψξα ζηέθεηαη θαη 

επηθξηηηθφο θαη εηξσληθφο, π.ρ. ζηελ Διέλε, φπνπ ε ζπλνκηιία γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ ηνπ Δπξηπίδε θαη έκκεζα πξνβάιιεηαη ν εηξσληθφο θαη επηθξηηηθφο 

ηφλνο ηνπ αξραίνπ ηξαγηθνχ. Έηζη αθήλεη πίζσ ηνπ ηε ζπλνκηιία κε ηα νκεξηθά έπε 

αιιά θαη ηνλ Αηζρχιν θαη ηνλ νθνθιή θαη εκθαίλνληαο ζηε ινγηθή θα θηινζνθία ηνπ 

Δπξηπίδε πξνρσξεί ζηε ζρεηηθή απνκπζνπνίεζε ηνπ κχζνπ θαη ελδερνκέλσο θαη ζηε 

δηδαθηηθή ηνπ ζεκαζία θαη δπλακηθή. Με ηνλ Δ πξηπίδε θαη ηηο παξαπνκπέο ηνπ 

νη παιηνί ζενί έρνπλ ράζεη πιένλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Πξνρσξεί εχθνια ζε 

κεζαησληθνχο κχζνπο αμηνπνηψληαο θάπνηα  κάιινλ αδηάθνξα ρξνλνγξαθήκαηα, κηα 

κνξθή έθθξαζεο πνπ ηζνξξνπεί αλάκεζα ζην κχζν θαη ζηελ ηζηνξία.   

Με ην πνίεκα «Έγθσκε» ν πνηεηήο πξαγκαηνπνηεί έλα κηθξφ άικα κε ην νπνίν κνηάδεη 

λα επηζηξέθεη ζηηο ζθελέο ηνπ ζνισκηθνχ νξάκαηνο θαη ησλ ελνξάζεσλ πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηνλ ηθειηαλφ. Να ππελζπκίζνπκε απιά φηη ν πνηεηήο γξάθεη νξηζκέλα 

απφ ηα πνηήκαηα κε ηίηιν Καηάζηξσκα Γ‟ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ έλαξμε ηεο 

ηξηκεξνχο πλφδνπ ηνπ Λνλδίλνπ Ηνχιηνο 1955. Δίλαη ε «Διέλε» θαη  ην «ηα 

πεξίρσξα ηεο Κπξήλεηαο». Δδψ ε ηερληθή ζπγγξαθήο δηαθνξνπνηείηαη. Καη ηα δπν 

φκσο ην πξψην βαζηζκέλν ζηελ αξραία επνρή, ην δεχηεξν ζηε ζχγρξνλε επνρή 

παξαπέκπνπλ ζηηο θξηθηαζηηθέο κλήκεο ηνπ Β‟ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Δηδηθφηεξα γηα ην 

πνίεκα «ηα πεξίρσξα ηεο Κπξήλεηαο» ε θξηηηθή πνιχ γξήγνξα ζα εληνπίζεη ζηνηρεία 

γξαθήο   πνπ παξαπέκπνπλ απεπζείαο ζηνλ Καβάθε, εθφζνλ γίλεηαη ηππηθή ρξήζε ηεο 

κλήκεο ( ηζηνξηθήο ή βησκαηηθήο) σο ηππηθνχ εξεζίζκαηνο γηα έθθξαζε θαη 

δεκηνπξγία θαη ηα  ίδηα πξφζσπα κε ηηο ίδηεο αγσλίεο ηνπνζεηνχληαη ζην ζήκεξα θαη 

λνεκαηνδνηνχλ ζπκπεξηθνξέο, απαληνχλ ζε εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηίδνπλ. 

Πέξα απφ απηφ δηαβάδνληαο ζήκεξα νξηζκέλα πνηήκαηα ηεο πιινγήο «Ζκεξνιφγην 

Καηαζηξψκαηνο Γ΄» δηαθαίλεηαη φηη  παξά ηηο φπνηεο πξφσξεο θξηηηθέο απνηηκήζεηο 

πεξί εθαξκνγήο θαβαθηθψλ ηερληθψλ, ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ κχζνπ 

είλαη δηαθνξεηηθφο. πγθεθξηκέλα ν Καβάθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ππαξθηέο ή 

ηζηνξηθέο ή κπζνινγηθέο αλαθνξέο αιιά ζηξέθεηαη θπξίσο ζε κηθξέο θαη αζήκαληεο 

ζηηγκέο θα ζε πεξηζσξηαθά γεγνλφηα πνπ δελ έρεη θαηαδερηεί λα γξάςεη ε Ηζηνξία . 

Καη κέζα απφ απηή ηε ζεψξεζε αλαδχεηαη ε εηξσλεία ηεο αλζξψπηλεο κνίξαο, ε 

ππεξνςία ησλ αξρφλησλ, ηειηθψο ε ηξαγηθφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο. Αληίζεηα, ν 
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εθέξεο επηιέγεη πξφζσπα πξνζδηνξηζκέλα ηζηνξηθά θαη κπζνινγηθά θαη φια έρνπλ 

έλα νξαηφ ππφβαζξν, αθφκε θαη νη ηφπνη είλαη ζπγθεθξηκέλνη. Δπίζεο ν εθέξεο έρεη 

επηιέμεη έλα ε δπν πνηεηηθά πξνζσπεία κε ηα νπνία εκθαλίδεηαη ζηηο δξακαηηθέο 

ζθελέο ησλ πνηεκάησλ ηνπ. Ο Καβάθεο απηνδηαιχεηαη θαη πξνβάιιεηαη ζρεδφλ ζε 

φινπο ηνπο ήξσεο ησλ πνηεκάησλ ηνπ ( Γαζθαιφπνπινο Γ., 2006). 

 

Ζ κπζηθή κέζνδνο κεηά ηνλ Γ. εθέξε ζα έρεη ηε δηθή ηεο δηαδξνκή θαη ηε δηθή ηεο 

πνηθηιία. Άιινηε  ιεηηνπξγεί επξχρσξα θαη κάιηζηα ζηελ επξχηεξε πεδνγξαθία, φπνπ  

ζπκπεξηιακβάλεη θάζε ινγήο "κπζηθή αλαγσγή", κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, ε 

ηξηινγία «Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο» θαη εηδηθφηεξα ηνλ ελδηάκεζν ηφκν ηεο Αξηάδλεο, 

ηελ «Δξφτθα» ηνπ Κνζκά Πνιίηε, ηελ «Αξγψ» ηνπ Γηψξγνπ Θενηνθά. Άιινηε πάιη, 

είλαη ν κχζνο πνπ ιεηηνπξγεί πνιχ πιεζσξηθά ζρεδφλ  σο απιφο κεραληζκφο δηαζθεπήο 

θαη φρη σο πξφηππν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δνκή ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη 

άιινηε ιεηηνπξγεί σο απιή δηαθεηκεληθφηεηα θαη σο ζηνηρείν ζεκαζίαο. (Beaton R., 

1984-5 ). Δλ θαηαθιείδη είθνζη ρξφληα κεηά ηελ έθδνζε ηνπ «Μπζηζηνξήκαηνο» ν 

πνηεηήο θαηαθέξλεη κε ηα πνηήκαηα «Καηάζηξσκα Γ‟» λα  ζπλζέζεη κηα πνηεηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία ζπκθηιηψλνληαη ην θπζηθφ ηνπίν, νη άλζξσπνί ηνπ, ε 

ηζηνξία ηνπ θαη ν κχζνο ηνπο. Καη ελζπκνχκελνη ηε βξάβεπζή ηνπ αλάκεζα ζηα άιια 

δηαβάδνπκε φηη « ν πνηεηήο πνπ εξκήλεπζε ην βαζχ κπζηήξηνλ  ησλ ιίζσλ ησλ λεθξψλ 

ζξαπζκάησλ ηνπ καξκάξνπ θαη ησλ ζησπειψλ κεηδηψλησλ αγαικάησλ» 

 

Γ. Παηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο 

 

 Άζθεζε 1
ε
 

Ζ κπζηθή κέζνδνο εθηφο απφ κηα ηερληθή, κηα ζθαισζηά πάλσ ζηελ νπνία ζηήλνληαη 

πνιχ φκνξθα πνηήκαηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα είλαη θαη κηα αλαγλσζηηθή επηινγή. Πηζηεχσ 

πσο έλα κηθξφ παξάδεηγκα ζα ην δείμεη  

 

Γύξσ από ην ζηληξηβάλη ηεο πνπ ηξέρεη 

κε ηε θσλή αλζξώπνπ πνπ πνλεί  

 είλαη ινπινύδηα πνπ θαλείο δελ έρεη 

μαλαδεί. Με κπξσδηά ζηρακεξή  

θαη πέηαια πνπ ζηάδνπλε θαξκάθη.  

Φπηξώλνπλ απ’ ηα κέιε ησλ λεθξώλ.  

Πνηέ λα κελ μαλάξζνπκε εδώ. 

 

Πάλζεξεο ιηάδνληαη ζηε βξύζε. 

Σν δάζνο ζθνηεηληάδεη  πην πέξα. 

ηηο ζθάιεο  ηνπ θήπνπ ζηξηθνγπξίδεη 

ν πύζσλαο. Παγόληα πεξπαηνύλ 

αξγά θη επίζεκα. Καη καο θνηηνύλ 

κε κάηηα αλζξώπσλ πνπ είρακε γλσξίζεη  

                                   κεη.  Νάζνο   Βαγελάο 

ηαλ δήηεζα απφ επαξθείο αλαγλψζηεο πνίεζεο έλαλ πεξηερνκεληθφ ηίηιν νη πιένλ 

δεκνθηιείο απαληήζεηο ήηαλ: ν θήπνο, ν θήπνο ηεο Αλαηνιήο, ν θήπνο ηνπ ζαλάηνπ, ν 

θήπνο ησλ λεθξνηαθείσλ, έλαο βξπθνιαθηαζκέλνο θήπνο, θήπνο ζξίιεξ. Οη 

απαληήζεηο θαληάδνπλ πνιχ ινγηθέο ζην βαζκφ πνπ νη εηθφλεο ηνπ πνηήκαηνο, 

νπηηθέο αθνπζηηθέο, νζθξεηηθέο ζρεδφλ ζηα φξηα ηεο θπξηνιεμίαο παξαπέκπνπλ 

ππνρξεσηηθά ζε πξνζιακβάλνπζεο αλαπαξαζηάζεηο θήπσλ.  ηε ζπλέρεηα φηαλ 
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αλαθνηλψζεθε ν πξαγκαηηθφο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο νη αλαγλψζεηο θαη νη 

λνεκαηνδνηήζεηο πνιιαπιαζηάζηεθαλ, ζαλ λα δεκηνπξγήζεθε έλα θνηλφ ππφζηξσκα 

βησκάησλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ αλαγλσζηψλ θαη ηνπ πνηεηή/ ζπγγξαθέα. 

Eπηηεχρζεθε πηζαλφηαηα κηα δηείζδπζε (κάιινλ δηαηζζεηηθά) ζηηο ζθέςεηο ησλ 

αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο κε ηνπο νπνίνπο ζπγγελεχνπλ ηνπιάρηζηνλ πνιηηηζηηθά. 

Απηή ε δηαηζζεηηθή επηθνηλσλία ππνζηεξίδεηαη απφ κηα αμεπέξαζηε ζπλεηξκηθή 

ιεηηνπξγία. Σαπηφρξνλα ε ιεηηνπξγία ηεο πξφζιεςεο ηνπ πνηήκαηνο δεκηνχξγεζε 

έλαλ παξαιιειηζκφ κεηαμχ παξφληνο θαη παξειζφληνο. Σν ηζηνξηθφ παξειζφλ 

κεηακνξθψλεηαη ζε παξφλ ηνπ πνηήκαηνο θαη δηακνξθψλεηαη ην ηνπίν γηα ζπλχπαξμε 

παξειζφληνο θαη παξφληνο. Έηζη ην πνίεκα κεηαηξάπεθε σο ηζηνξηθφ παιίκςεζην, 

επαλεξγνπνηψληαο ην παξειζφλ θαη πξνβάιινληαο, εθφζνλ είλαη γλσζηή ε ηζηνξία 

ην πεξηερφκελν σο δηδαθηηθφ επηκχζην. 

 

Απηή ε αλάγλσζε πξνζδίδεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηελ νπζηαζηηθή αμία θαη ζεκαζία 

ηεο κπζηθήο κεζφδνπ. Τπάξρεη φκσο θη έλα βήκα παξαπάλσ πνπ θαζηζηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κπζηθήο κεζφδνπ πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθή θαη αθνξά ζηνλ 

παξαιιειηζκφ ηεο επηθαηξφηεηαο κε αλάινγεο ζπγθπξίεο ηνπ παξειζφληνο, ν νπνίνο 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο κπζηθνχ πξνζψπνπ κε εκθαλείο αλαινγίεο κε ηελ επνρή 

ηνπ πνηεηή θαη ην γεγνλφο απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζπληζηά ην πιαίζην πξνβνιήο ηεο 

πνηεηηθήο ζπγθίλεζεο ή ζηάζεο. Δλίνηε ν ίδηνο ν πνηεηήο επηιέγεη ην κπζηθφ 

πξφζσπν θαη ελδερνκέλσο ηε ζηηγκή πνπ επηηξέπεη εχθνινπο ζπλεηξκνχο, 

ζπζρεηίζεηο θαη λνεκαηνδνηήζεηο. 

 

Άζθεζε 2
ε
  

Αλαδεηείζηε ηα ζηνηρεία αλαγλώξηζεο/απνθάιπςεο ηεο ηαπηόηεηαο 

ηνπ ήξσα θαη ηεο εξσίδαο. Αλαινγηζηείηε ζεκαζηνινγηθά πεδία πνπ 

παξαδίδνληαη από ην πνίεκα. Δλαιιαθηηθά κπνξνύκε λα δώζνπκε γηα 

αλάγλσζε ην πνίεκα απαιείθνληαο ηα ζεκεία ζηα νπνία δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Οδπζζέα ( ππνγξακκηζκέλνη ζηίρνη) θαη λα 

δεηήζνπκε ηίηινπο θαη λνήκαηα. 

 

Πιάγηαδα ζην ζθνηάδη θαη ηελ πεξίκελα 

αθνύγνληαο λ’ αλεβαίλεη ηε ζθάια 

κέζ’ ζηε δξνζηά ηνπ ζπηηηνύ 

ζαλ ςίζπξνο από θηιηά θη αλάζεο. 

 

Γύξεπα ηόηε λα μεθύγσ 

κα ε νκνξθηά ηεο ζηάιαδε ζηα θόθαιά κνπ 

λύρηεο πνπ κειεηνύζα ην θελό 

πεγαίλνληαο από ηελ εδνλή ζηνλ Άδε. 

 

Καη ηα ιαγόληα ηεο λα θέγγνπλε ζηνλ ύπλν κνπ 

καηόθιαδα θαη ρείιηα πνπ ηα ζθηδε ν πόζνο κνπ 

θη ν γπξηζκόο ζηνλ ύπλν κνπ κνλάρα 

ιίγνο θαπλόο από καθξηά 

ινπινύδηα θη έλα δξνζεξό ζηακλί. 

 

Καη ην θαξάβη κνπ ζηνλ θήπν ηεο 

δεκέλν θη άγξππλν 



10 
 

 

ζαλ έλα κεγάιν καύξν ζθπιί 

κνπ ζύκηδε θάπνηε ηνπο ζύληξνθνπο πνπ ράζεθαλ 

ή ηηο παξάμελεο αθνξκέο ηεο αγάπεο.  

 

ην πνίεκα απηφ ηνπ Γ. Παπιφπνπινπ δελ ρξεηάδεηαη λα αληρλεπηεί ηδηαίηεξα ην 

πεξηερφκελν , θαζψο κε λχμεηο θαη ππαηληγκνχο άκεζνπο θαη έκκεζνπο, ν αλαγλψζηεο 

πξνζδηνξίδεη ηνλ ήξσα εηδηθά κε ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα πνπ απνηεινχλ 

θνκκάηηα απφ ηελ Οδχζζεηα:  

 

θη ν γπξηζκόο ζηνλ ύπλν κνπ κνλάρα 

ιίγνο θαπλόο από καθξηά 

ή 

Καη ην θαξάβη κνπ ζηνλ θήπν ηεο 

δεκέλν θη άγξππλν 

 

Αληηιακβάλεηαη δειαδή ν αλαγλψζηεο φηη ν αθεγεηήο ζε πξψην πξφζσπν είλαη ν 

κπζηθφο Οδπζζέαο. 

 

 

Άζθεζε 3
ε
  

1
η
 υάση: Σπκπιεξώζηε ηα θελά θξνληίδνληαο λα ζέβεζηε ην ύθνο θαη ην ζηπι 

ηνπ πνηήκαηνο. Σηελ αξρή, ζηνπο πξώηνπο ζηίρνπο ππνδεηθλύνπκε πξναηξεηηθά 

θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζπιιαβώλ. 

 

 «Ο Οδυσσέας συναντά τη Ναυσικά»  

       

Έλα θεγγάξη νινλπρηίο ……..( 4)  

πάλσ ζηελ …………………. ( 7)  

πνηάµη ζηγαλό  

πνηάµη.  

 …(5)………………απιώλεηαη ζηε γε  

δεζηαίλεη ην αίµα ζνπ µε θσο.  

Ύζηεξα ζάξζεη ην θνξίηζη ην αιαθξό  

ζα θξνπζεη………… (3) παιάκεο  

ε πέηξα ηνπ ύπλνπ ζα θπιήζεη από ηα µάηηα ζνπ  

ζα ζεθσζείο ……………………………  

θη νη λύµθεο ζα ηξνµάμνπλε  

…………………………………….  

θαη ην θνξίηζη ……………  

ζα δέληξν θάησ από ην θσο  

πην πέξα …………………..  

θη νη λύµθεο ζα ηξνµάμνπλε  

…………………………………….  

θαη ην θνξίηζη ……………  

ζα δέληξν θάησ από ην θσο  

πην πέξα …………………..  

ζα ζηξίςνπλ ζα θνηηάμνπλ  

ην δέληξν µε ………………  

λα ζθύβεη αηάξαρν      …………….                

ηελ αζεµέληα ζνπ ρνξδή  
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πνηάµη ζηγαλό  

πνηάµη.  

Μα εζύ µηιώληαο…………………………………..  

– θαη η’ άζπξν δέληξν ………………………………  

Μηιώληαο µε ηνλ ηξόπν πνπ µηινύλ  

νη δσληαλνί ζπµήζνπ.  

ηε ζάιαζζα νη πληγµέλνη ηαμηδεύνληαο  

γπξεύνπλ ηελ παηξίδα ηνπο θη όιν θνηηάλε θάησ  

 

2
ε
 θάζε:  

Αθνύ ζπκπιεξώζεηε ηα θελά θξνληίζηε ζηαδηαθά λα αληηθαηαζηήζεηε όζεο 

πεξηζζόηεξεο θξάζεηο ηνπ δνζκέλνπ πνηήκαηνο  θαη λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθό 

ζαο πνίεκα 

 

 

Άζθεζε 4
ε
:  

Έρνπκε ην πνίεκα Διενλώξα Οπηζζία όςηο), ηνπ Δγγνλόπνπινπ. Από ην 

πνίεκα απαιείθνπκε ηηο εηθόλεο θαη ηηο κεηαθνξέο αθήλνληαο κόλν ην ζθειεηό, 

(δειαδή ηηο  ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο), ζην νπνίν, εάλ ζέινπκε, πξνζζέηνπκε θαη 

άιιεο θξάζεηο/ζθαισζηά, π.ρ. ηα  κάηηα, ην ζηόκα, ηα  καιιηά, θ.ι.π.   

 

 

 

(νπηζζία όςηο) 

ηα καιιηά ηεο είλαη 

κηα ιάκπα πεηξειαίνπ 

πνπ θαίεη 

ην πξσί 

νη ψκνη ηεο είλαη 

ην ζθπξί 

ησλ πόζσλ 

κνπ 

ε πιάηε ηεο είλαη ηα 

καηνγπάιηα ηεο ζάιαζζαο 

ην άξνηξν 

ησλ απαηειώλ 

ηδενγξακκάησλ 

ζθπξάεη 

ζιηκκέλα 

ζηε κέζε ηεο 

νη γινπηνί ηεο  

είλαη ςαξόθνιια 

νη κεξνί ηεο 

είλαη 

ζαλ  

αζηξνπειέθη 

νη κηθξέο ηεο θηέξλεο 

θσηίδνπλ ηα πξσηλά 

θαθά 

όλεηξα 
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θαη ηειηθά 

είλαη κηα γπλαίθα 

κηζή  

ηππνθάκπε 

θαη κηζή 

πεξηδέξαην 

ίζσο αθόκε 

λα είλαη 

ελ κέξεη πεπθε 

θαη ελ κέξεη 

αλειθπζηήξ 

 

Έηζη πξνθύπηεη ην παξαθάησ ζρήκα, ζην νπνίν δεηνύκε λα ζπκπιεξσζνύλ 

ειεύζεξα νη ειιείπνπζεο εηθόλεο ( κεηαθνξέο, παξνκνηώζεηο, κεησλπκίεο), 

έρνληαο ζην λνπ καο  έλα από ηα παξαθάησ πξόζσπα. 

 

Κίξθε, Καιπςώ, Πελειόπε, Οδπζζέαο, Θεζέαο, Διπήλνξαο 

 

Σα κάηηα  ηεο( ηνπ) 

………………………………………. 

………………………………….. 

Σα καιιηά ηεο (ηνπ)  

………………………………………………… 

……………………………………………………. 

Σν ζηφκα ηεο, ηνπ 

………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

νη ψκνη ηεο (ηνπ)  

………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

Σα ρέξηα ηνπ/ηεο  

………………………………………… 

……………………………………….. 

 

ε πιάηε ηεο(ηνπ)  

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

Σα πφδηα ηεο……………………… 

………………………………………………………  

νη κεξνί ηεο 

…………………………………………………………………………………………

………………………………  

ε ςπρή ηεο ( ηνπ) 

………………………… 

……………………………. 

νη κηθξέο ηεο (ηνπ) θηέξλεο  

…………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
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Άζθεζε 5
ε
: 

Τν πνίεκα απνηειείηαη από 20 άληζνπο ζηίρνπο. Πξνζπαζείζηε λα ζπκππθλώζεηε 

ην πνίεκα ζε 10 ζηίρνπο 

«Δπί αζπαιάζσλ ...» 

Ήηαλ σξαίν ην νύλην ηε κέξα εθείλε ηνπ Δπαγγειηζκνύ 

πάιη κε ηελ άλνημε. 

Ληγνζηά πξάζηλα θύιια γύξσ ζηηο ζθνπξηαζκέλεο πέηξεο 

ην θόθθηλν ρώκα θη αζπάιαζνη  

δείρλνληαο έηνηκα ηα κεγάια ηνπο βειόληα 

θαη ηνπο θίηξηλνπο αλζνύο. 

Απόκαθξα νη αξραίεο θνιόλεο, ρνξδέο κηαο άξπαο αληερνύλ αθόκε ... 

Γαιήλε. 

- Ση κπνξεί λα κνπ ζύκηζε ηνλ Αξδηαίν εθείλνλ; 

Μηα ιέμε ζηνλ Πιάησλα ζαξξώ, ρακέλε ζηνπ κπαινύ η' απιάθηα· 

η' όλνκα ηνπ θίηξηλνπ ζάκλνπ 

δελ άιιαμε από εθείλνπο ηνπο θαηξνύο. 

Σν βξάδπ βξήθα ηελ πεξηθνπή: 

«Σνλ έδεζαλ ρεηξνπόδαξα» καο ιέεη 

«ηνλ έξημαλ ράκσ θαη ηνλ έγδαξαλ 

ηνλ έζπξαλ παξάκεξα ηνλ θαηαμέζθηζαλ 

απάλσ ζηνπο αγθαζεξνύο αζπάιαζνπο 

θαη πήγαλ θαη ηνλ πέηαμαλ ζηνλ Σάξηαξν, θνπξέιη». 

 

Έηζη ζηνλ θάησ θόζκν πιέξσλε ηα θξίκαηά ηνπ 

ν Πακθύιηνο Αξδηαίνο ν παλάζιηνο Σύξαλλνο. 

 

Άσκηση 6
η
 :  

Δπηπρηζκέλνο πνπ επέιεμε ην καθξηλό ηαμίδη ηνπ Θεζέα 

Υσξίο κηθξέο απάηεο θαη βαζηιηθέο ππεθθπγέο ….. 

( ΤΝΔΥΙΣΔ….)  

Άσκηση 7η  

Όπνπ θαη λα ηαμηδέςσ ε Κίξθε παξακνλεύεη   ή 

Αηώλεο θαξκάθη γεληέο θαξκάθη 

Παξαζέηνπκε έλα πνίεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηδαζθαιία ηεο κπζηθήο κεζφδνπ ζην 

εκηλάξην Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Σ.Δ.Π.Α.Δ., Α.Π.Θ. 2013, ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 
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Πελειφπε 

 

Σα ρέξηα ηεο θιεηδσκέλα ζηνλ αξγαιεηφ 

αλ λα έπαηδε ηξαγνχδηα ζην πηάλν 

Μφλν θξαηνχζε ηα ιφγηα θαιά θξπκκέλα 

Έγεξλε πάλσ ζηα θεληήκαηα 

Αλαζηάησλε ηηο θισζηέο 

Σηο παίδεπε 

μάγξππλνο κε κηα θνηχιε θξαζί 

 

Γίπια ζην ηδάθη 

Έιεγε πάσ γηα χπλν 

Ζ πιάηε ηεο έλαο ιφθνο πςσκέλνο ζη‟ αλνηρηά κνπ κάηηα  

ζην ζθνηάδη 

Μφλν ηα ρέξηα ηεο κηινχζαλ  

Δίθνζη ρξφλσλ  

Καη μεπεηνχζε έλα πνπιφβεξ ζε κηα κέξα 

Εσγξάθηδε  ηελ αγνξά ή ην αλάθηνξν 

 

Οη κηθξέο ηεο θηέξλεο ζθιήξαηλαλ 

Κη εθείλε βαξηφηαλ ηηο ειαθξφπεηξεο 

Οη κεξνί ηεο αθξάην ςσκί 

Οη γινπηνί ηεο δνπκεξφο ισηφο 

Κη αλ φλησο μέραζα θάηη ηφζα ρξφληα 

Δίλαη ην ζηφκα ηεο 

 

Θπκάκαη κφλν κηα έθθξαζε ζαλ ρακφγειν 

Κπξίσο έρσ μεράζεη ηε θσλή ηεο 

Κη φπνπ θη αλ βξέζεθα 

Σν βιέκκα ηεο κε θάξθσλε 

Αφξαην θαηάξηη 

Μπεγκέλν θαηαθφξπθα ζην θξεβάηη ηεο Καιπςψο 

 

ηαλ μεβξαδφκνπλ κνλάρνο κε κηα θαξίλα ζηηο μέξεο 

 Ήηαλ ηα καιιηά ηεο ζειηά ζην ιαηκφ κνπ 

Μαχξα θχθηα δψλνληαλ ζηα πφδηα κνπ, ζηα ρέξηα 

Βνκβάε, Καιθνχηα, Παξακαξίκπν θαη Μπνπέλνο Άηξεο 

Οη εηξήλεο κνπ 

 

Ζ Καιπςψ αθνπκπνχζε ζηνλ ψκν κνπ 

Κη φιν ξσηνχζε 

Ση ρξψκα έρεη ν Άδεο , Κη αλ ηηο ζθηέο ηηο πηάλεηο 

Γεινχζε δπλαηά κε ηα παζήκαηά κνπ 

Κη χζηεξα έθιαηγε θαη κε παξαθαινχζε 

Να κε θχγσ, λα πνχκε θη άιια 

Μέρξη ην πξσί 

 

Κη ν γπξηζκφο δελ ήηαλ παξά κία ζπλήζεηα 

πσο έθαλαλ θαη ηφζνη άιινη 
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Δίλαη πνπ ε Πελειφπε  δελ θηλδχλεςε 

Έιεγα κέζα κνπ 

Γελ κνπ‟ πε πνηέ λα πάκε έλα ηαμίδη 

Έζησ κέρξη ηελ Κεθαινληά 

Κη αο κεγάισζε ζε λεζί πληγκέλν ζη‟ αξψκαηα 

Γελ δήιεςε κηα γνπιηά λέθηαξ  

Οχηε κηα κπνπθηά ακβξνζία 

Γη‟ απηφ έθιαηγα ζηελ αθηή ηεο Ωγπγίαο 

αλ ηη έρνπλ πηα λα πνπλ ηα ζψκαηά καο; 

 

Καηζαξή Σίλα 
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