
Ηδσόνειρο
1
 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο « πιερόηος »: ζτέζεις 

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ 

Αγγειηθή Γεκνπιή 

                                                    

θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη ηε ζεκαζία ηεο παξεκβνιήο 

ηεο κνξθήο ηνπ πηεξόηνπ θαη ησλ ζπλαθώλ ηεο ιέμεο ελλνηώλ ζηα εμήο πέληε πνηήκαηα ηνπ 

Ρώκνπ Φηιύξα: ζην Μεζ’ηελ απνθξεά (ζπιινγή « Γπξηζκνί », 1912-1918), ζην πνίεκα ν 

Πηεξόηνο (1923), ζην πνηήκα Απνθξηάηηθν (πεξηνδηθό Οηθνγέλεηα, 5.3.1927), ζην πνίεκα ν 

Μώκνο (εθεκεξίδα Νένο Κόζκνο, 10.2.1935) θαη ζην πνίεκα Πηεξόηνο (πεξηνδηθό Λόγνο, 

Μάξηεο 1936)
2
 θαζώο θαη ζην πεδό δηήγεκα O ζεαηξίλνο ηεο δσήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα 

θάλεη θαλεξέο ηηο αζέαηεο, ζε πξώηε αλάγλσζε, πηπρέο ηεο ύθαλζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ 

πνηεηή κέζα από ηα πνηήκαηα απηά θαη ηειηθά λα πξνζπαζήζεη λα επηβεβαηώζεη αλ ν 

πηεξόηνο ιεηηνπξγεί σο έλδπκα πνπ θνξά ν πνηεηήο θαη κεηαθέξεη κε ηνλ ηξόπν απηό,  

εηξσληθό ή παξσδηαθό, ην πεξηερόκελν ηνπ έξγνπ ηνπ θαη αλ ελ ηέιεη απνηειεί κηα 

ζπκπιεξσκαηηθή εηεξόηεηα ηεο πνηεηηθήο ηαπηόηεηαο. ε θάζε πνίεκα άιισζηε θαη ζε θάζε 

πνηεηηθή ζπιινγή ηεο γεληάο ζηελ νπνία αλήθεη ν Φηιύξαο, ν πνηεηήο θαηαζθεπάδεη ζπλήζσο 

έλα είδνπο κάζθαο πνπ ζπκππθλώλεη ηνλ νξηζκό ηεο ςπρηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Γηα ηνλ 

Λαπαζηώηε, παξαδείγκαηνο ράξελ, πνπ ζα ιέγακε όηη θαίλεηαη εκπλεπζκέλνο από ηελ 

αηζζεηηθή θαη ηε ζηπιηζηηθή ηνπ Oscar Wilde, δηαθξίλνπκε κηα δηπιή κάζθα ζην έξγν ηνπ, 

εθείλε ηνπ « σξαηνπαζή » θαη εθείλε ηνπ « αιήηε », ζηνλ Οπξάλε πάιη ε ηαύηηζε κε θάπνηα 

δσληαλή κνξθή δηαθαίλεηαη πην δύζθνιε θαη έηζη παξαηεξείηαη ε κνξθνπνίεζε ηεο κάζθαο 

ζε θάηη άςπρν κελ, ηζρπξήο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο δε, όπσο είλαη ην « γελέζιην ζπίηη ηνπ », 

ή άιινηε δηαθξίλνπκε ην πξνζσπείν ηνπ « θνζκνπνιίηε »∙ ζηνλ Φηιύξα, έπεηηα, βιέπνπκε ηε 

κνξθή ηνπ αηώληνπ « δνλδνπάλ » θαη ηνπ αέλανπ ππεξβαηηθνύ εξαζηή θαζώο όκσο θαη ηνπ « 

κώκνπ », ηνπ « πηεξόηνπ » θαη ηνπ « θαζνπιή ».  

Ζ επηινγή ηεο αλάδεημεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνηεκάησλ πεγάδεη όρη από πνζνηηθή 

ππεξίζρπζε ηεο πξναλαθεξζείζαο ζεκαηηθήο ζην πνηεηηθό εξγό ηνπ Φηιύξα αιιά θπξίσο από 

κηα ζπγθεθξηκέλε πξσηνηππία πνπ πξνάγεη ε παξαπάλσ ζεκαηηθή, ηδσκέλε βεβαίσο 

                                                           
1
 Ζδπόλεηξε πνίεζε είλαη ε πνίεζε ε νπνία καο πξνθαιεί εδέα όλεηξα θαη ε νπνία βξίζθεηαη δηαξθώο ζηνλ 

όξζξν ηεο θαη ζηε γισζζηθή ηεο λεόηεηα, TΕΟΤΛΖ, Θαλάζεο, Ψπραλάιπζε θαη Λνγνηερλία, εθδόζεηο 

Οδπζζέαο, Αζήλα, 1996, ζει. 91. 
2
 Λόγσ ηεο άθζνλεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ Φηιύξα δελ είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε επαθξηβώο αλ 

θάπνην από ηα παξαπάλσ πνηήκαηα γξάθηεθε ζε πνιύ δηαθνξεηηθή ρξνλνινγία από απηήλ ηεο έθδνζήο ηνπ, 

νπόηε απνδερόκαζηε a priori ηελ θαηάηαμε ηνπ Κόξθε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ΚΟΡΦΖ, Σάζνο, 

Ρώκνο Φηιύξαο, ζπκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, ζει. 142-154. 



ζπγρξνληθά κέζα από ηελ ηαπηόρξνλε ζεκαηνινγία ησλ άιισλ πνηεηώλ ηεο ίδηαο γεληάο,  ε 

νπνία ζπκβαηηθά νλνκάδεηαη « Γεληά ηνπ ’20 », θαη όρη απαξαίηεηα δηαρξνληθά – ζπγθξηηηθά 

κε ηελ επξσπατθή πνίεζε. 

 

Άνθρωπος/ποιηηής-νεσρόζπαζηο 

H ζρέζε άλζξσπνο-λεπξόζπαζην
3
 ινηπόλ, ηείλεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ην εξκελεπηηθό 

θιεηδί  ηεο απνθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο αηνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 

Μικρό ιζηορικό πλαίζιο 

Απηή ε αλαδήηεζε ηεο ηαπηόηεηαο κέζσ ηνπ δίπνινπ θαιιηηερληθή πξνζσπηθόηεηα θαη 

ππνθξηηηθή πξνζσπηθόηεηα δελ είλαη μέρσξε από ηε γεληθόηεξε ινγνηερληθή παξαγσγή ηνπ 

19
νπ

 αηώλα, ηελ νπνία ζπγγξαθείο θαη ινγνηέρλεο ηεο Δπξώπεο ηελ αλαπαξήγαγαλ κέρξη 

θνηλνηνπίαο
4
. Απηή ε αλαπαξαγσγή, πέξα από ηα εμσηεξηθά αίηηα πνπ πξνθαλώο έρεη, 

ππνζηεξίδεηαη θαη από κηα πηζαλόηαηε ηαύηηζε ηνπ θαιιηηέρλε κε ηε κνξθή ηεο ζπλνκσηηθήο 

παξελδπζίαο, ηνπ πνηεηή – πηεξόηνπ: 

Πηεξόηνη εζύ θη εγώ θη άιινη θνληά ηνπ (Ο ΠΗΔΡΟΣΟ) 

 

Άξα, δε κηιάκε κόλν γηα κηα ηξαγηθή θηγνύξα πνπ ιόγσ κεξηθήο παξαβαηηθόηεηαο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζεο αζθεί έιμε ζηνπο εθάζηνηε θαιιηηέρλεο αιιά κηιάκε γηα εζειεκέλα 

παξακνξθσηηθή απόδνζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηέρλε πνπ
5
: 

Δίρε ρνιή ζε ππόζηαζε παλέληα,/πιαζηνγξαθνύζε ππόθξηζε ξεηή/θη εζπγρηδόηαλε ζά ληόθνπε 

γαξληέληα/κε ηερλεηή θακέιηα ζην θνπηί6 (Ο ΠΗΔΡΟΣΟ) 

                                                           
3
 Με ηνλ όξν λεπξόζπαζην λννύκε θάζε κνξθή επηλνεκέλε από ηνλ θαιιηηέρλε ζηα πνηήκαηά ηνπ. Σέηνηεο 

κνξθέο είλαη ζηα ζπγθεθξηκέλα πνηήκαηα ν πηεξξόηνο, ν θαζνπιήο, ν κώκνο θαη ν παιηάηζνο. 
4
 Απηό ην ελδηαθέξνλ επηδέρεηαη θαηαξράο κηα εμήγεζε εμσηεξηθήο κνξθήο: ν θόζκνο ηνπ ηζίξθνπ θαη ηνπ 

παλεγπξηνύ αληηπξνζώπεπε κέζα ζηε ζακπή αηκόζθαηξα ηεο ππό εθβηνκεράληζε θνηλσλίαο έλα θνκκάηη ηεο 

θαληαζηαθήο αλαπαξαζηαηηθήο κλήκεο, έλα ηαμίδη ζην παξειζόλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, έλα δίαπιν δηαθπγήο από 

ηε κνπληή πξαγκαηηθόηεηα. Δπίζεο ε νπηηθή έιμε πνπ πξνθαλώο αζθνύζε απηό ην βάςηκν ησλ απαληαρνύ 

κπνπθόλσλ επηδξνύζε άκεζα ζηελ ζπγθηλεζηαθή ζθαίξα ησλ εμ νξηζκνύ πεξηζζόηεξν επαίζζεησλ 

θαιιηηερλώλ, ησλ δσγξάθσλ θαη ησλ πνηεηώλ, ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, Εαλ, Σν πνξηξαίην ηνπ θαιιηηέρλε σο 

ζαιηηκπάγθνπ, κηθξ. Υαξά Μπαθνληθόια Γεσξγνπνύινπ, Δμάληαο, 1991, ζει. 12. 
5
 Ο Μπζζέ απηνζθηαγξάθεηαη θάησ από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Φαληάδην, ν Φισκπέξ δήισλε ζηελ επηζηνιή 

ηνπ ηεο 8
εο

 Απγνύζηνπ 1846 όηη ην βάζνο ηεο θύζεο ηνπ είλαη ν ζαιηηκπάγθνο, ν Ρνπώ πνιιαπιαζηάδεη ηελ 

απηνπξνζσπνγξαθία ηνπ θάησ από ηα θηηαζίδηα ηνπ πηεξξόηνπ ή ησλ ηξαγηθώλ θιόνπλ, ν Πηθάζζν θάλεη ην 

ίδην κέζα ζην απόζεκά ηνπ από θνζηνύκηα θαη κάζθεο θαη ν Υέλξπ Μίιιεξ δηαινγίδεηαη πάλσ ζηνλ θιόνπλ, 

ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν.π., ζει. 13. 
6
 Ζ παξαπάλσ παξάζεζε δείρλεη ηε δπζθνξία ηνπ θαιιηηέρλε κέζα ζηε ζύγρξνλή ηνπ θνηλσλία θαη άξα ηελ 

ηάζε ηνπ λα « παξακνξθσζεί » πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη από ηε κηα αιιά θαη λα επηβηώζεη από ηελ άιιε, 



Από ηε γεληά ηνπ Φηιύξα, κηα γεληά πνπ πηζηεύνπκε όηη δηέπεηαη από κηα ζπλεηδεζηαθή 

θξίζε ηαπηόηεηαο
7
, βξίζθνπκε ην κνηίβν ηνπ « πηεξόηνπ » θαη ησλ ζπλώλπκώλ ηνπ ζε θάπνηα 

πνηήκαηα
8
, όρη όκσο ζε ηόζα πνιιά ώζηε λα ραξαθηεξηζηεί ε θηγνύξα απηή σο 

επαλαιακβαλόκελν κνηίβν ραξαθηεξηζηηθό ηεο γεληάο απηήο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν  

αδηέμνδνο έξσηαο, ε ζάιαζζα θαη νη πεξαζηηθέο γπλαίθεο. Απηόο πνπ ζπλεηδεηά αιιά θαη 

αζπλείδεηα κεηνπζηώλεη ηνλ παιηάηζν ζε απόδεημε θαη ζύκβνιν κηαο επνρήο είλαη ν Φηιύξαο. 

Έηζη, ν πνηεηήο, πξνηείλνληαο κηα πνηεηηθή ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ πξνζσπείνπ 

ηνπ πηεξόηνπ, κνξθνπνηεί όξνπο πνπ απνηππώλνπλ πξσηνπνξηαθά ηελ ίδηα ηελ επνρή ηνπο. 

Ο κύζνο ηνπ θιόνπλ αλαπηύζζεηαη αξρηθά ζηε ινγνηερλία κεηαμύ ηνπ 1830 θαη ηνπ 

1870
9
 θαη δνκείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επξσπατθήο ξνκαληηθήο πεξηόδνπ. Ο Φηιύξαο, 

λενξνκαληηθόο θαη κεηαζπκβνιηζηήο σο πνηεηήο
10

 θαη δεκνζηνγξάθνο κε πνηθίιεο αλεζπρίεο 

ζην επάγγεικα, ιεηηνπξγεί κε νπζηώδε ηξόπν σο εθθξαζηήο ηεο καληεξηζηηθήο απηήο 

ζπκβνινπνίεζεο ηνπ ππνθείκελνπ πηεξόηνπ έρνληαο επηξξνέο από μέλεο ινγνηερλίεο
11

. ε κηα 

επνρή γηα ηελ Διιάδα πνπ ζα κπνξνύζε λα αλαπαξαζηαζεί κε ζηζύθηεο εηθόλεο, ε ηάζε ηνπ 

εμαζηηζκνύ πξνθαιεί ραώδε ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο θαη ν Φηιύξαο « είδε ην ράζκα 

αλάκεζα ζηνλ παιηό θόζκν θαη ηνλ θαηλνύξην, ηηο αλζξώπηλεο πξνζπάζεηεο λα γεθπξσζεί απηό 

ην ράζκα, ην άλδξσκα ησλ πόιεσλ κε ηελ αζηπθηιία, ηνλ αγώλα ησλ μεξηδσκέλσλ λα 

επηθξαηήζνπλ ηνπο θαεκνύο ηνπο »
12

. Ζ θξηηηθή ηεο αζηηθήο ηηκήο ινηπόλ, δηαθαίλεηαη 

                                                                                                                                                                                     
ΓΑΛΛΑ, Γηάλλεο, Ρώκνο Φηιύξαο: κηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, Γαβξηειίδεο, Αζήλα, 1999, ζει. 

45. 
7
 Καη απηό ην δηαπηζηώλνπκε από δηάθνξεο κεηέπεηηα εξκελείεο ηνπο αιιά θαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο πνηεηέο όρη 

κόλν κέζα από ηα πνηήκαηά ηνπο αιιά θαη κέζα από ηα εκεξνιόγηα νξηζκέλσλ (Ναπνιέσλ Λαπαζηώηεο), από 

ηηο απηνβηνγξαθίεο ηνπο (Κιέσλ Παξάζρνο) είηε πάιη θαη κε κηα απιή αλάγλσζε ηεο ηζηνξηθήο εθείλεο 

πεξηόδνπ πνπ βξίζεη αιιαγώλ, αλαηξνπώλ θαη εμειίμεσλ. 
8
 Αλάινγε ζεκαηηθή ζπλαληάκε ζηνλ Καξπσηάθε: Δίκαη έλαο θιόνπλ ηξαγηθόο...(‘‘άινγα καύξα’’),..ειύγηζαλ, 

εθόπεθαλ ζηα δύν...(‘‘Ζιύζηα’’),...Άλζξσπνη κόλν ζησλ άιισλ ηελ θαληαζία...(‘‘Αλδξείθεια’’),...ρνξόο ησλ 

κεηακθηεζκέλσλ, ρνξόο από αλδξείθεια...(Φπγή, ΗΗ). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ΓΑΛΛΑ, ν. π., ζει. 14. 
9
 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει. 14. 

10
 Ο όξνο Μεηαζπκβνιηζκόο πνπ πξνηείλεηαη εδώ ππνγξακκίδεη ηε ρξνληθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ πκβνιηζκνύ θαη 

ηεο πνηεηηθήο νκάδαο πνπ  δεκνζίεπζε ηα πξώηα ηεο ζπκβνιηζηηθά πνηήκαηα κεηά ην 1910. ην πκβνιηζκό 

αλήθνπλ πνηεηέο όπσο ν Γξππάξεο, ν Πνξθύξαο θαη ν Υαηδόπνπινο θαη ζηε δεύηεξε αλήθνπλ νη πνηεηέο ηεο 

γεληάο ηνπ Καξπσηάθε, ΦΗΛΟΚΤΠΡΟΤ, Έιιε, Ζ Γεληά ηνπ Καξπσηάθε: θεύγνληαο ηε κάζηηγα ηνπ ιόγνπ, 

εθδόζεηο Νεθέιε, Αζήλα, 2009, ζει. 16. 
11

 ύρλαδε ζην ‘‘Νέν Κέληξν’’ ηεο νδνύ Πξναζηίνπ κε ζπλαδέιθνπο ηεο πνίεζεο θαη ηεο ινγνηερλίαο όπσο ν 

ηέθαλνο Μαξηδώθεο, ν γνύξνο, ν Εαραξίαο Παπαλησλίνπ, ν Κώζηαο Βάξλαιεο, ν Γεξάζηκνο Βώθνο.  Βι. 

Γάιιαο, ν. π., ζει. 78. Ο ίδηνο ν πνηεηήο επίζεο αλαθέξεη νηη είρε επηξξνέο από ηνλ Όκεξν, ηνλ Αηζρύιν, ηνλ 

νθνθιή αιιά θαη ηνλ αίμπεξ (ν Έκπνξνο ηεο Βελεηίαο, Σξηθπκία, Χεηκσληάηηθν Παξακύζη), ηνλ Καξληνύηζη, 

ηνλ Νηαλνύηζην, θάπνηνπο Γάιινπο πνηεηέο (πνπ δελ αλαθέξεη δηεμνδηθά), ηνλ έιιεπ, ηνλ Κήηο θαη ηνλ 

Μπάπξνλ, ΚΟΡΦΖ, Σάζνο, Μαηηέο ζε πνηεηέο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Πξόζπεξνο, Αζήλα, 1978, ζει. 24. 
12

 ΚΟΡΦΖ, ν. π., ζει. 25. 



αλαπόθεπθηε εθ κέξνπο ηνπ πνηεηή θαη επελδύεηαη ζηα παξόληα πνηήκαηα κε κηα 

απηνθξηηηθή  πνπ ζηνρεύεη ελάληηα ζηελ ίδηα ηελ αηζζεηηθή θιίζε
13

:  

ά λά’ηαλ αλεκπόδηζηνο ζηήλ πιάζε/ρσξίο ηελ ςεύηηθελ επγέλεηα θαη ηε γλώζε/ειεύζεξνο λα 

θιάςεη ή λα γειάζεη,/δίρσο λ΄αθνύζεη ζρόιηα ή λ΄αξζξώζεη. 

Δίρε ηνπ ζεηηθνύ ηήλ παξνπζία/ηό ξεκβαζκό ελόο όληνο λνεηηθνύ,/εππξέπεηα πνιιή, 

εηνηκνινγία/θη ύθνο θξπςίλνπ ζ΄έκπαζκα ηεξνύ. 

Άιινηε είρε απζάδεηα κεγάιε/θη έπαηξλε ε θάηζα ηνπ έθθξαζε πηθξή,/πεξηθξνλνύζε ηηο θπξίεο 

όπνπ νη άιινη/ζαπκάδαλε θαη ηνπ θαηλόληνπζαλ κηθξνί! 

Δίρε πξσζύζηεξε ε κνξθή ηνπ ζεκαζία/θη όκσο καο απαηνύζε όινπο καδί/θη ελώ ήηαλ 

άλζξσπνο ζσζηόο, νπζία/γπξεύακε θαη ζέιακε λα δεη (Ο ΠΗΔΡΟΣΟ) 

 

Σα πνηήκαηα ζα κπνξνύζαλ, αλ αγλνήζνπκε εκεξνκελίεο θαη ρξνλνινγίεο, λα 

δηαβαζηνύλ ζα κηα εληαία θαη αδηάζπαζηε ελόηεηα, ζαλ έλα θαη κνλαδηθό πνίεκα κηαο θαη, 

μεθηλώληαο από ηνπο ηίηινπο, παξαηεξνύκε ζρεδόλ ηαπηνζεκία ησλ όξσλ: δύν πηεξόηνη θαη ν 

κώκνο ηαηξηάδνπλ απόιπηα ζην παγαληζηηθό παξειζόλ ηεο Απνθξηάο. Έηζη, ζε έλα θαζαξά 

ξεαιηζηηθό πιαίζην παξαηεξνύκε ην θνηλό λήκα πνπ ζπλδέεη ηα πνηήκαηα κεηαμύ ηνπο: ε 

θνηλή ζεκαηηθή ηνπο, γεγνλόο πνπ ελ εμειίμεη απνδεηθλύεη θαη ηε ζύλδεζε ησλ ελ ιόγσ 

πνηεκάησλ κε ηνλ Θεαηξίλν ηεο Εσήο. Αλ δερηνύκε, όπσο έρεη απνδείμεη ν Γηάλλεο 

Παπαθώζηαο, όηη ην ζπγθεθξηκέλν πεδό είλαη έλαο ζπλδπαζκόο κπζνπιαζίαο θαη 

απηνβηνγξαθίαο
14

, ηόηε κπνξνύκε λα πξνβάινπκε ηε ζθέςε απηή θαη ζηα πνηήκαηα ηα νπνία 

πξνάγνπλ, θαη’αλαινγία, έλα ζύκπιεγκα βηνγξαθίαο πεξηζζόηεξν, αιιά θαη πνηεηηθήο 

αθήγεζεο, δύν παξακέηξσλ βαζηθώλ γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πνηεηή. 

 

Στέζεις « ηασηόηηηας » ζηο πεζό και ζηα ποιήμαηα 

Σε ζύλδεζε ηνπ Θεαηξίλνπ ηεο δσήο κε ην πνίεκα ν Πηεξόηνο είρε επηρεηξήζεη ήδε ν 

Μαιαθάζεο
15

, ζπλαξηώληαο κάιηζηα ην έλα θείκελν κε ην άιιν. Πξάγκαηη, παξά ην 

δηαθνξεηηθό είδνο ζην νπνίν εληάζζνληαη, ηα δπν θείκελα παξνπζηάδνπλ ζπλάθεηα σο πξνο 

ηε ζεκαηηθή ηνπο, θαζώο πξνβάιινπλ ηνλ θσκηθνηξαγηθό ηύπν ηνπ πηεξόηνπ, ηνπ ζεαηξίλνπ ή 

ηνπ θαζνπιή, θαη ηνλ απνδίδνπλ κε κηα αλαηξεπηηθά ρηνπκνξηζηηθή αίζζεζε. Ζ ζπλάξηεζε 

απηή  δηαθαίλεηαη θαη ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο, πνπ ν Μαιαθάζεο αθηεξώλεη ζηνλ Φηιύξα:  

                                                           
13

 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει. 14. 
14

 ΦΗΛΤΡΑ, Ρώκνο, Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ θαη άιια απηνβηνγξαθηθά, επηκ.-πξόι. Γηάλλεο 

Παπαθώζηαο, ζει. 11. 
15

 Ο Βιάζζεο Γαβξηειίδεο πξώηνο αλαθέξζεθε ζηνλ απηνβηνγξαθηθό ηνπ ραξαθηήξα. Γηα πεξηζζόηεξα βι. 

ΦΗΛΤΡΑ, Ρώκνο, ν. π., ζει. 127. 



Ο ζεαηξίλνο ηεο δσήο ζνπ θη ν πηεξόηνο ζνπ. 

Ση ζαξθαζκόο, κα θαη ηη ζάηηξα θαξκαθεξή! 

Κη αλ κε πηθξό έλα ράραλν πιεγώλεη ν πξώηνο ζνπ, 

ν δεύηεξόο ζνπ πην θαθόθαξδα βαξεί!16 

 

Από ηελ άπνςε ηνπ κύζνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Παπαθώζηα, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

πξνβνιή θαη αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θεληξηθνύ ήξσα ηνπ Γαιαδή, όπνπ  

δηεξεπλώληαη νη ζθέςεηο θαη νη πξάμεηο ηνπ, θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, θη απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δηαγξαθή ελόο « ραξαθηεξνινγηθνύ πνξηξέηνπ ».
17

 Ζ βηνγξαθηθή πξόζεζε 

άιισζηε δειώλεηαη από ηνλ Φηιύξα ήδε από ηελ αξρή, ζην πξνινγηθό ηνπ ζεκείσκα, όπνπ 

γξάθεη ζρεηηθώο κε ηνλ βαζηθό ήξσά ηνπ, ηνλ Γαιαδή: 

« Σελ αλάιπζί ηνπ σο ηδηνζπγθξαζία, σο ζύλνιν ηδηνηήησλ θαη ζπκπησκάησλ ζα ηελ 

επηρεηξήζσ κε ηηο ίδηεο ηηο πξάμεηο ηνπ, πνπ ηηο γλσξίδσ σο "θίινο ηνπ εθ πεξηεξγείαο" θαη κε 

ηηο ζθέςεηο, πνπ ηηο παξαθνινπζνύζα. Βάδσ ινηπόλ ζηε ζεηξά πξάμεηο ηνπ θαη ζπιινγηζκνύο, 

θηλήκαηά ηνπ θαη ζθέςεηο ηνπ, πνπ ηηο παίξλσ ζηελ ηύρε θαη ηηο απαλζίδσ από ηε δσή ηνπ ήξσά 

κνπ, πνπ ηνλ επσλόκαδαλ Γαιαδή »
18

. 

Ωο πξνέθηαζε ησλ παξαπάλσ ζθέςεσλ ζα ιέγακε νηη ην πεδό ζπλδέεηαη έκκεζα θαη κε 

όια ηα πξνο κειέηε πνηήκαηα ηα νπνία νκσο θαη κεηαμύ ηνπο, όπσο πξναλαθέξακε, 

ζπλδένληαη, δεκηνπξγώληαο έηζη έλα θνηλό πιέγκα πεδνύ θαη πνηεκάησλ πνπ ζπγθξαηεί ή 

αλαπαξάγεη ηε δηπνιηθόηεηα ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ πνηεηή – πηεξόηνπ θαη, επηπξόζζεηα, 

ηελ αθνύζηα θαη εθνύζηά ηνπ « είζνδν – έμνδν » από ην θνηλσληθό ζύλνιν.  

Έηζη, ζηνλ Θεαηξίλν ηεο δσήο (1916), ν Φηιύξαο κέζσ ηνπ  θαληαζηηθνύ alter ego ηνπ, 

ηνπ Γαιαδή, εθζέηεη ηηο ζθέςεηο ηνπ γηα ηε ζρέζε αηόκνπ θαη θνηλσλίαο γεληθά αιιά θαη 

κεηαμύ ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη ησλ άιισλ εηδηθόηεξα, δηθαηνινγώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν, 

πηζαλόηαηα, θνκκάηηα ηνπ αηνκηθνύ ηνπ Δγώ: 

« Δίδε ν Γαιαδήο άμαθλα ηνλ εαπηό ηνπ λα κηιή κε ην αίκα! Καη εζπκήζε ην Φαζνπιή! [...] 

Ζ θνπβέληα ηνπ Φαζνπιή ήηαλ ν θαζαπηό θξαπγαζηηθόο απόινγνο ηνπ αίκαηόο ηνπ! Ω! αλ 

κπνξνύζε λα θσλάμεη ην αίκα ηνπ ζα θώλαδε ζαλ Φαζνπιήο! [...] Φαζνπιήο ινηπόλ επήξε ηνπο 

                                                           
16

 ΠΑΠΑΚΩΣΑ, Γηάλλεο, Ρώκνο Φηιύξαο: Από ηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν ζηελ απηνβηνγξαθία, 

http://poema.gr/dokimio.  
17

 ην δηήγεκα Ο ζεαηξίλνο ηεο δσήο ε αθήγεζε θαιύπηεη δηαδνρηθά επεηζόδηα από ηελ παηδηθή, ηελ εθεβηθή 

θαη ηελ ελήιηθε δσή ηνπ θεληξηθνύ ήξσα, ηα νπνία αλαπηύζζνληαη ζε « έμη ελόηεηεο θαη αθνινπζνύλ ηε 

γξακκηθή δηάηαμε κηαο απηνβηνγξαθίαο », ΠΑΠΑΚΩΣΑ, ν. π. 
18

 ΦΗΛΤΡΑ, Ρώκνο, Ζ δσή κνπ εηο ην Γξνκνθαΐηεηνλ..., ζει. 14. ην απόζπαζκα ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

ξεαιηζηηθό ηέρλαζκα, πνπ απνδίδεη δπν βαζηθέο αξρέο ηνπ είδνπο ηεο βηνγξαθίαο, εθείλε ηεο ηέιεηαο αμηνπηζηίαο 

ηνπ αθεγεηή θαη ηεο κεηέπεηηα δεκηνπξγίαο ελόο αληίζηνηρνπ αμηόπηζηνπ θιίκαηνο. 

http://poema.gr/dokimio


δξόκνπο θαη εθηλνύζε ην θεθάιη ζαλ Φαζνπιήο θαη εθηλείην θαη πεξηζηξέθνληαλ ε θνύληα ηνπ 

θεζηνύ ηνπ! Α! ηνπο αζιίνπο! Γηαηί λα ηνπο δίλσ ζεκαζία; Καιιίηεξα λα παίδσ ην Φαζνπιή! 

Καιιίηεξα λα ζηξηθνγπξίδε ε θνύληα κνπ ζαλ αζηεία θνβέξα, πνπ δελ ηελ πηζηεύνπλ, θαιιίηεξα 

λα γειώ θαη λα γειηέκαη, λα γιεληώ θαη λα γιεληνύλ καδύ κνπ!19 »  

Καη παξαθάησ, « Γηαηί όηαλ μππλά κέζα καο ν αηώληνο Μώκνο, νη άλζξσπνη πιεγώλνληαη 

θαη καο βάδνπλ ζηε ζέζη καο. Πξέπεη πάληνηε λα καο βάδνπλ ζηε ζέζη καο γηα λα κέλνπλ 

επραξηζηεκέλνη! « Γέια παιεάηζν, γηαηί ν θόζκνο πιεξώλεη! ». Απηό είλε ε κεγαιπηέξα 

θηινζνθία! ».  

Ζ επαλάιεςε ησλ ελλνηώλ ηνπ « παιηάηζνπ » θαη ηνπ « Μώκνπ » ζηα πνηήκαηα θαη ζην 

πεδό δελ αθήλεη θακία ακθηβνιία γηα ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. Ηδίσο ε ρξήζε ηεο ιέμεο « 

Μώκνο » πνπ άιινηε απαληάηαη γξακκέλε κε κηθξό γξάκκα (π.ρ. ζηνλ Πηεξόην) θαη άιινηε 

κε θεθαιαίν (ν Μώκνο, ν Θεαηξίλνο ηεο δσήο), αθήλεη θάπνηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην 

πνηόλ ηεο. Θα κπνξνύζακε ινηπόλ επ’απηνύ λα θάλνπκε δπν ππνζέζεηο. Έηζη, ζα ιέγακε όηη 

είηε πξόθεηηαη γηα παξαθζνξά ηεο ιέμεο « κίκνο », γεγνλόο πνπ άκεζα ηελ εληάζζεη ζηηο 

ζρεδόλ ζπλώλπκεο ιέμεηο ηνπ « πηεξόηνπ » θαη ηνπ « παιηάηζνπ », είηε όηη πξόθεηηαη γηα ην 

όλνκα ελόο αξραίνπ έιιελα αζήκαληνπ ζενύ ηεο Διιεληθήο κπζνινγίαο, γλσζηνύ θαη από ηηο 

αλαθνξέο ηνπ Αηζώπνπ, πνπ εθδηώρζεθε από ηνλ Όιπκπν επεηδή ακθηζβήηεζε ην Γία.  Δίλαη 

ν ζεόο ηεο ριεύεο θαη ηνπ ζθώκκαηνο, ηεο εηξσλείαο θαη ηνπ ζαξθαζκνύ , πξνζσπνπνίεζε 

ηεο θνξντδίαο θαη ηεο απνδνθηκαζίαο.  Δίλαη πηζαλόηαηα ν πξόγνλνο ηνπ θιόνπλ
20

. Ζ όςε ηνπ 

ζενύ απηνύ είλαη άθξσο ηξνκαθηηθή θαζώο ε έλλνηα ηεο ιέμεο πνπ εθπνξεύεηαη από απηόλ 

πεξηιακβάλεη θάζε είδνο παξακόξθσζεο ηνπ ζώκαηνο, όπσο θνκκέλε κύηε, ζπαζκέλν πόδη ή 

ρέξη, θνκκέλνπο όξρεηο, θαθή όξαζε, ςώξα ελώ ζηε θαληαζία ησλ αλζξώπσλ αλαπνδνγπξίδεη 

απόηνκα ηηο ηύρεο ηνπο. Σνπο ξίρλεη απ’ηελ επηπρία ζηε δπζηπρία, κεηαηξέπεη ηηο επηηπρίεο 

ηνπο ζε απνηπρίεο θαη ηνπο « ζξηάκβνπο » ηνπο ζε απόγλσζε
21

. Καη αλ δερηνύκε ηε δεύηεξε 

ππόζεζε, νηη δειαδή ν Φηιύξαο ελλνεί ηνλ ζεό Μώκν θάζε θνξά πνπ απνδίδεη ηε ιέμε κε 

θεθαιαίν γξάκκα, απηή ε ππόζεζε επαιεζεύεηαη δηηηά: πξώηνλ, από ην πνηήκα ν Μώκνο 

όπνπ ιέεη: 
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 ΠΑΠΑΚΩΣΑ, ν. π., ζει. 19. 
20

 Γηα ην ζεό Μώκν, ε ειιεληθή κπζνινγία ιέεη όηη θαζώο νη άλζξσπνη έγηλαλ πνιινί ν Γίαο, κπξνζηά ζηελ 

επαλεκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο, δήηεζε ηε ζπλδξνκή θαη άιισλ ζεώλ. Σόηε ν Μώκνο, 

γηνο ηεο Νύρηαο – θαηά άιινπο ηεο Θέκηδαο θαη ηνπ Ύπλνπ ελώ θαηά άιινπο, παηξόο αγλώζηνπ – ηνλ 

ζπκβνύιεςε λα ζπιιάβεη ην ζρέδην ελόο κεγάινπ πνιέκνπ πνπ αξγόηεξα ζα γηλόηαλ γλσζηόο σο Σξσηθόο 

πόιεκνο, http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CF%82 βι. θαη Ζζίνδνο: 

Θενγνλία – 214, Αίζσπνο: Μύζνη – 253 θαη Φηιόζηξαηνο. 
21

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CF%82.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%83%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CF%82


Ο αηώληνο ήηαλ ηύπνο, ν ζείνο Μώκνο/ηεο παλάξραηαο ηξαγσδίαο ε κάζθα/ν εηξεληθόο ν 

θαγραζκόο θη ν θώκνο  (Ο ΜΩΜΟ) 

 

θαη δεύηεξνλ δηαρξνληθά θαη επαιεζεπηηθά από ηε κεηαγελέζηεξε κεζαησληθή πξνέιεπζε ηεο 

ιέμεο « αξιεθίλνο » ν νπνίνο αξρηθά ήηαλ ν δαίκνλαο Διιεθίλ κε κνξθή δώνπ
22

. Καη κόλν ην 

πέξαζκα ησλ αηώλσλ μνξθίδεη ηελ θαθνπνηό ελέξγεηα ηνπ θαθνύ ζενύ θαη ηνπ θαθνύ δαίκνλα 

πνπ κεηαηξέπεηαη ζε κνξθή θσκηθή πξνθεηκέλνπ λ΄αληαπεμέιζεη ζηελ θνηλσληθή επηαμία θαη 

ζηελ πεηζαξρία ησλ εζώλ
23

. Ο Μώκνο, έηζη, κε βάζε ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο, θαίλεηαη λα 

απνηειεί ηελ θνξπθαία από ηηο ελ δπλάκεη θσκηθνηξαγηθέο κνξθέο κε ηηο νπνίεο ηαπηίδεηαη ν 

Φηιύξαο θαη γηα έλαλ αθόκα ιόγν. Αλ παίξλνληαο ην όλνκα ηνπ Φηιύξα, Ρώκνο, 

αληηθαηαζηήζνπκε ην πξώην γξάκκα, δειαδή ην Ρ, κε ην Μ, παίξλνπκε ηε ιέμε « Μώκνο » 

θαη κάιηζηα κε θεθαιαίν γξάκκα. Να είλαη άξαγε έλα ζπλεηδεηό παηρλίδη ηνπ πνηεηή κε ηνπο 

αλαγλώζηεο ηνπ, έλα πξώην βήκα γηα λα δειώζεη ηελ άκεζε ηαύηηζή ηνπ κε ηα δηάθνξα 

πξνζσπεία, ή κηα αζύλεηδε πξάμε; Σαπηόρξνλα, κε κπνξώληαο λα αγλνήζνπκε ηελ 

αξραηνκάζεηα ηνπ Φηιύξα
24

 θαζώο θαη κηα ζπγθεθξηκέλε κεγαινκαλία
25

 πνπ είρε, όπσο  

επίζεο όηη ην πνίεκα γξάθηεθε ην 1934, δειαδή 7 ρξόληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην 

Γξνκνθαΐηεην Θεξαπεπηήξην, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη δε δηάιεμε κηα ήζζνλα κνξθή από 

ην « κπνπινύθη », όπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ θιόνπλ ή ηνλ πηεξόην, αιιά έλαλ ζεό έζησ θαη 

άζεκν. Δθαξκόδεη δειαδή ζηα ελ ιόγσ πνηήκαηα κηα ηεξαξρηθή ππξακίδα θσκηθνηξαγηθώλ 

πξνζσπείσλ όπνπ ηελ πξσηνθαζεδξία θαηέρεη έλαο ζεόο θαη αθνινπζνύλ ν πηεξόηνο θαη ν 

παιηάηζνο. Καη αλ παξαηεξεζνύλ πξνζεθηηθόηεξα ηα πνηήκαηα, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ζην 

κόλν πνίεκα ζην νπνίν ν ήξσαο-Μώκνο θαίλεηαη μεθάζαξα όηη βξίζθεηαη ζε ζεαηξηθή ζθελή 

δηαρσξίδνληαο θαη πξνζδηνξίδνληαο εμ αξρήο ηνλ ηόπν δξάζεο ηνπ, είλαη ν Μώκνο. ηα 

ππόινηπα, ν ρώξνο δξάζεο δελ πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα θαη αλαιπηηθά, γεγνλόο πνπ καο 

επηηξέπεη από ηα επηκέξνπο λα νξίζνπκε σο ππνζεηηθό ρώξν δξάζεο ην γεληθόηεξν θνηλσληθό 

αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο επνρήο. 
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 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει. 121. 
23

 Με απηή ηελ ππόζεζε, ν Μώκνο ίζσο έξρεηαη πην θνληά θαη ζε κηα άιιε κνξθή, εθείλε ηνπ κπνπθόλνπ 

(buffone), κνξθή ηεο ηηαιιηθήο αλαγέλλεζεο (16
νο

 αηώλαο), πνπ απνηειεί ηνλ πξόγνλν ηνπ γθξνηέζθνπ 

απνηειώληαο θαη απηόο όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο αλαθνξέο κηα ζσκαηνπνηεκέλε παξακνξθσηηθή ηέρλε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ζώκαηνο, ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει. 122. 
24

 Βι. ππνζεκείσζε 11, ζρεηηθά κε ηηο επηξξνέο ηνπ. 
25

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεγαινκαλία ηνπ Φηιύξα βι. ΚΟΡΦΖ, Σάζνο, Ρώκνο Φηιύξαο, 

ζπκβνιή ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, ζει. 93. 



Τα ηων προζωπείων πρόζωπα 

Έηζη ην πνίεκα ν Μώκνο παξνπζηάδεηαη θαη κνξθνινγηθά δηαθνξνπνηεκέλν γηαηί απνηειεί 

ην κόλν ζνλέην αλάκεζα ζηα ππόινηπα πνηήκαηα. Δπίζεο, είλαη ην κόλν πνίεκα όπνπ ην 

πνηεηηθό ππνθείκελν απνπζηάδεη θαη ε πνηεηηθή αθήγεζε γίλεηαη εμνινθιήξνπ ζε ηξίην 

πξόζσπν, ελώ ζηα ππόινηπα πνηήκαηα παξαηεξνύκε ηελ ελαιιαγή ηνπ α’ εληθνύ, ηνπ β’ 

εληθνύ θαη ηνπ α’ πιεζπληηθνύ, θαζώο ν Φηιύξαο « παίδεη κε ην ‘‘απηόο’’ θαη ην ‘‘εκείο’’».
26

 

Ο « πηεξόηνο » ηνπ Φηιύξα, από ηελ άιιε, εκθαλίδεηαη κε πνηθίιεο κνξθέο πνπ άιινηε 

ιεηηνπξγνύλ σο έλα είδνο κεηεγγξαθήο ησλ « ππνζπλείδεησλ » ζθέςεσλ ηνπ πνηεηή θαη 

άιινηε ιεηηνπξγνύλ σο ν ίδηνο ν πνηεηήο πνπ θαηαγγέιεη, κέζα από ηε κνλαρηθόηεηά ηνπ, ην 

κνληέξλν ζώκα ηεο εμαηνκίθεπζεο ηνπ, κέζα ζηε λέα κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο αζηηθήο. 

Καηαγγέιεη ινηπόλ ηε θηγνύξα ηνπ εγσηζηηθνύ, αζηηθνύ, νηθνλνκηθνύ θαη απνκνλσκέλνπ 

αλζξώπνπ
27

.  

Έηζη βξίζθνπκε ηε κνξθή ηνπ πξώηκνπ πηεξόηνπ (1912-1918, ζπιινγή « Γπξηζκνί »), ν 

νπνίνο εκθαλίδεηαη εξσηεπκέλνο ζην Μεζ’ηελ Απνθξεά. Δίλαη ν κόλνο πηεξόηνο ηνπ Φηιύξα 

πνπ έρεη ηόζν allegra δηάζεζε θαη θαίλεηαη λ΄απνιακβάλεη πην ζπκβαηηθά ηελ γηνξηαζηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη. Γελ αθήλεη δειαδή ηδηαίηεξν ρώξν γηα ζπκβνιηζηηθέο 

αλαγσγέο ζε πεξαηηέξσ εξκελείεο παξά κόλν ζε εθείλε ηνπ ηξεινύ έξσηα, γεγνλόο ην νπνίν 

δηθαηνινγείηαη από ηελ εθξεθηηθή ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαη από ην λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπ 

πνηεηή (ην έγξαςε κεηαμύ ηνπ 1912 θαη ηνπ 1918, δειαδή κεηαμύ 24 θαη 30 εηώλ) αιιά θαη 

από ηε κε πξνζβνιή ηνπ αθόκα από ηελ αζζέλεηα, ε νπνία ηνλ θηύπεζε 8 ρξόληα πξηλ 

εηζαρζεί ζην Γξνκνθαΐηεην, δειαδή γύξσ ζηα 1919: 

Σξειιόο εγώ Πηεξξόηνο, Κνινκπίλα/εζύ, ζθελνύια σξαία ε δσή καο: /όια ηα κάγηα ηεο Αγάπεο 

ηα πηό θίλα/λα καο κεζνύλε κέζα ζην θηιί καο28 (ΜΔ’ΣΖΝ ΑΠΟΚΡΖΑ) 

 

Σν παξαπάλσ πνίεκα σζηόζν αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο ηεο Απνθξηάο, ζε κηα κνξθή 

αζηηθνπνίεζεο ηνπ παγαληζηηθνύ θαξλαβαιηνύ όπνπ ε γηνξηή ιακβάλεη ρώξα ζε θιεηζηό 

ρώξν παξέα κε όια ηα αζηηθά « εξγαιεία » εξσηηθήο έθθξαζεο όπσο είλαη ην πηάλν: 

Κη’ύζηεξα θάζηζε θνληά ζην πηάλν/θαη παίμε ην κεισδηθό ηξαγνύδη/πνπ ηε θιόγα απαιύλεη θαη 

ηνλ πόλν/θαη ζαλ κύξν λαξθώλεη από ινπινύδη (ΜΔ’ΣΖΝ ΑΠΟΚΡΖΑ) 

 

                                                           
26

 ΦΗΛΟΚΤΠΡΟΤ, Έιιε, ν. π., ζει. 41. 
27

 ΠΔΡΟΤΛΖ, Κώζηαο, Σξειόο, Μπνπθόλνο, Κιόνπλ. Πξόδξνκνη ζρεκαηηζκνί ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ηεο λεσηεξηθόηεηαο: ην παξάδεηγκα ησλ SHAKESPEARE, DIDEROT, θαη BECKETT, 

http://invenio.lib.auth.gr/record/112471.  
28

 ΦΗΛΤΡΑ, Ρώκνο, (Μεζ’ηελ Απνθξεά), Άπαληα, θξηηηθή εηζαγσγή Αηκ. Υνπξκνύδηνπ, ζει. 57. 

http://invenio.lib.auth.gr/record/112471


Δδώ θαηακαξηπξείηαη από βηνγξαθηθήο άπνςεο ε ζπλήζεηα ηνπ Φηιύξα λα ζπρλάδεη ζε 

δηάθνξεο ρνξνεζπεξίδεο
29

 θαη από ηελ άιιε ε λεσηεξηθή εκπεηξία ηνπ έξσηα, έηζη όπσο ηελ 

αληηιακβάλεηαη θαη ηελ νηθεηνπνηείηαη ν πνηεηήο, κέζα ζην αζηηθό ζαιόλη, πνπ δηαιέγεηαη κε 

ην παξσρεκέλν ξνκαληηθό ηδεώδεο, ην ππνλνκέπεη αιιά θαη ην ελζσκαηώλεη ηαπηόρξνλα ζε 

κηα λέα ζθελνζεζία. Αλ ζέιακε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηε κνξθή απηή ηνπ « πηεξόηνπ », ζα 

ιέγακε νηη είλαη ν πηεξόηνο-εξαζηήο. 

ηα κεηέπεηηα πνηήκαηα έρνπκε, όπσο πξναλαθέξακε, κηα κνξθή ηνπ πνηεηή-πηεξόηνπ 

πνπ δειώλεη ηε κεξηθή παξαβαηηθόηεηά ηεο θαη γη’απηό έιθεη. Ο πηεξόηνο έηζη παξνπζηάδεηαη 

κε κηα ζρεηηθά κεγαινπνηεκέλε ηθαλόηεηα λα μεπεξλά ηα επίγεηα: εκθαλίδεηαη λα θάλεη έλαλ 

άζιν πνπ πξνζδίδεη ηιιηγγηώδε δηάζηαζε ζηα ζπκθξαδόκελά ηνπ. Απηή ε δηάζηαζε ηνπ 

πηεξόηνπ απνδίδεηαη κε ην ηιιηγηώδεο ύςνο
30

 : 

Πηεξόηε ηξειέ, πνπ κέο ζηε δάιε/ηνπ θόμ πεδάο θαη κεζάο ηίο Κνινκπίλεο/αλακπαηρηή ηεο 

Μνίξαο, πνπ ηελ πάιε/θαη ηεο Εσήο αςεθάο, ιύπεο θαη πείλεο (ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΟ) 

 

Έηζη ε ππάξρνπζα κνξθή γίλεηαη ην ηζνδύλακν ηεο πνηεηηθήο πξάμεο
31

. Απηή ε πξνο ηα 

πάλσ νξκή δίλεη ζηελ ελ δπλάκεη εμέγεξζε ηνπ πνηεηή ηηο δάθλεο κηαο έλδνμεο λίθεο θαη 

θάλεη ηνλ πνηεηή–πηεξόην αλακπαηρηή ηεο κνίξαο
32

 θαζώο αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ πξνο ηα 

θάησ άβπζζν, ε νπνία ζην θηιπξηθό έξγν ηαπηίδεηαη ακηγώο κε ηελ επίγεηα δσή . Ο Φηιύξαο 

ηαπηίδεηαη κε απηή ηελ απνγεησηηθή δύλακε, κε ην ππεξθπζηθό ύςνο: Αλέβα,αλέβα...λα ζε 

πάσ πξόο η’άζηξα33
 γηαηί ζ’απηό αλαγλσξίδεη ηελ εμνπζία πνπ ν ίδηνο αζθεί πάλσ ζην 

ιεθηηθό ηκήκα ηεο γιώζζαο. Αιιά κέρξη εθεί. Ο πηεξόηνο ρσξίδεηαη από ην θνηλό θαη αλ θαη 

ν πνηεηήο ην εθαξκόδεη αιιεγνξηθά ζηνλ εαπηό ηνπ, « επηζηξαηεύεη, ζύκθσλα κε ηνλ 

ηαξνκπίλζθη, ην είλαη ηνπ ζηελ θαηάθαζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ, κέζα ζ’έλα αλώηεξν θη 

απζαίξεην παηρλίδη, θνξντδεύνληαο ηαπηόρξνλα ηνπο αζηνύο, ηα πιήζε »
34

: 

                                                           
29

 Ζ πνηήηξηα Μειηζζάλζε αλαθέξεη: « [...] Σνλ Φηιύξα ηνλ μαλαζπλάληεζα ζηηο Απνθξηέο, ζην ρνξό ησλ 

πληαθηώλ πνπ γηλόηαλ ζηα ΄΄Οιύκπηα΄΄ θη ήηαλ ην θνζκηθό γεγνλόο ηεο ρξνληάο [...] », βι. ΚΟΡΦΖ, Σάζνο, 

Ρώκνο Φηιύξαο, ζπκβνιή ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, ζει. 97-98 αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο καξηπξίεο ηνπ Φηιύξα ζην 

ΚΟΡΦΖ, ν. π. Δπίζεο ν ρσξνρξόλνο ηνπ Φηιύξα νξίδεηαη από ην Γηάλλε Γάιια σο ε « θνζκηθή Αζήλα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, κε ηα βαξηεηέ, ηα κηνύδηθ ρώι, ηα ληάλζηλγθ, ηηο ηξειέο απνθξηέο, ηηο ρνξνεζπεξίδεο ζηα ΄΄Οιύκπηα΄΄ 

ησλ ζπληαθηώλ, ηνπο πεξηπάηνπο θαη ηα θέληξα ηεο εθήκεξεο ραξάο », ΓΑΛΛΑ, Γηάλλεο, Ρώκνο Φηιύξαο, κηα 

παξνπζίαζε από ην Γηάλλε Γάιια, ζει.11. 
30

 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει. 36.  
31

 ύκθσλα κε κηα αληίιεςε γηα ηελ πνίεζε πνπ ζεσξεί ηελ ηερληθή απηνπεηζαξρία θαη ηελ επηδεμηόηεηα σο 

νπζηώδε αξεηή θάηη πνπ ππνζηεξίδεη ν Μπαλβίιι ζην εηζαγσγηθό πνίεκα θαη ζην επηινγηθό πνίεκα ηεο 

παξσδηαθήο ηνπ ζπιινγήο Αθξνβαηηθέο νξκέο (1857), ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει. 36. 
32

 ΦΗΛΤΡΑ, Ρώκνο, (Μεζ’ηελ Απνθξεά), Άπαληα, ζει. 57. 
33

 ΦΗΛΤΡΑ, ν. π., ζει. 57. 
34

 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει. 41. 



Άλζξσπε, ράζθε ώζπνπ λ΄αλέβεηο ζηνλ αηζέξα...(ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΟ) 

 

Πέξα από ηελ ππεξβαηηθή απηή κνξθή, ν Φηιύξαο παξνπζηάδεη ηνπο πηεξόηνπο ηνπ λα 

εκθαλίδνληαη θνξησκέλνη κηα κλήκε παξειζνληηθή πνπ ηνπο θάλεη ζρεδόλ λα κνηάδνπλ κε 

δαηκνληθνύο αγγειηαθόξνπο, αλαηξέρνληαο έηζη ζηελ αξρεηππηθή ηνπο
35

 κνξθή θαη 

πθαίλνληαο κηα άιιε πιεπξά ηεο πνηεηηθήο ύπαξμεο: ν πηεξόηνο εκθαλίδεηαη βεβαξπκέλνο κε 

ζηνηρεία ηξνκαθηηθά πνπ ηνλ παξνπζηάδνπλ ζα δαίκνλα επί γεο, ζαλ πηεξόην-ζύηε:  

Λεπθόο ζάλ ό,ηη κέλεη από ην θίδη, ξάζν/πνπθάκηζν, ηεξόηεο ηνπ βξπθνιάθνπ, αδξή/ε αηέξκσλ 

καηαηόηεο, ην θάληαζκα, λα πιάζσ/κηάλ αλζξσπίλε εηθόλα ζαλ ηάρα πνλεξή.  

Μηά κνιηέξεηα θάηζα, έλα πξνθίι κνηξαίν,/ηξηηέηαξην έλα ζρήκα, κηα θάηνςε θηελή 

/νλεηξεκέλν κέζη, ραδό θαη ηεηαξηαίν/κηά ηεο αηύξαο θάζε, ζαλ όγδννη νπξαλνί (ΠΗΔΡΟΣΟ) 

 

Παίξλνληαο απηή ηελ νπηηθή γηα ηνλ πηεξόην ηνπ Φηιύξα, βιέπνπκε άκεζε ζρέζε κε ην 

ζρόιην ηνπ ηαξνκπίλζθη γηα ην ιηπόζαξθν πηεξόην ησλ επξσπαίσλ ζπκβνιηζηώλ πνπ γίλεηαη 

έλα εξκείν πιάζκα θαη δξαζθειίδεη ηα όξηα ηεο δσήο ζαλ λα ήηαλ ράξηηλνο θύθινο. Δίλαη έλα 

πιάζκα πνπ « ζπκθύξεη ηηο πξνθαλείο αλακλήζεηο από ηελ Κνκέληηα36 αιιά θαη ηε ζηνραζηηθή 

ζηινπέηα ηνπ Άκιεη, ην κνξθαζκό ηνπ Μεθηζηνθειή θαη ηνπ Γθαίηε θη όια ηνύηα ζηνιηζκέλα ad 

libitum κε ηηο θηγνύξεο ηεο Μνλκάξηξεο »
 37

. 

Απ΄ηελ άιιε, παξαηεξνύκε επίζεο κηα άιιε κνξθή ηνπ θηιπξηθνύ « πηεξόηνπ », εθείλε 

ηνπ πηεξόηνπ-ζύκαηνο, κνξθή πνπ ηελ έρνπκε μαλαζπλαληήζεη ζηνλ Καξπσηάθε
38

 θαη ηε 

βξίζθνπκε θαη ζηνλ Βaudelaire, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ν εζνπνηόο γεληθά θξύβεη θάησ από 

ηε ραξά θαη ηελ αλεκειηά ηνπ κηα απειπηζκέλε ςπρή
39

: 

[...] παίδακε κέ ηή θόξκα ηνπ, ξίρλακε θάηνπ /η΄νκνίσκά ηνπ [...] ( Ο ΠΗΔΡΟΣΟ) 

Καη: 

Ο ηξαγηθόο παιηάηζνο, πιέξηα θάζθα/ζπκόζνθνο, πνπληξαξηζκέλνο, ζπζπαζκέλνο,/ζε 

κνλνθόκκαηε γθξηκάηζα γέιηνπ, δαθξπζκέλνπ (ΜΩΜΟ) 

 

                                                           
35

 Όπσο πξναλαθέξζεθε νη θσκηθνηξαγηθέο απηέο κνξθέο έρνπλ δαηκνληθέο θαηαβνιέο. 
36

 Κνληά ζηελ παξαπάλσ άπνςε βξίζθεηαη θαη ν Γηάλλεο Γάιιαο ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ, ΓΑΛΛΑ, 

Ρώκνο Φηιύξαο, κηα παξνπζίαζε από ηνλ Γηάλλε Γάιια, ζει. 15. 
37

 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν.π., ζει. 77. 
38

 Κη είκαη έλαο θιόνπλ ηξαγηθόο, πνπ νη άλζξσπνη ζα δνύλε/λα παίδεη, λα ζπληξίβεηαη κε ηελ νπιή ηνπ αιόγνπ, Κ. 

Γ. ΚΑΡΤΩΣΑΚΖ, Άπαληα, εθδόζεηο Μέξκεγθα, ζει.113 (Διεγεία θαη άηηξεο, 1927). 
39

 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει. 82. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξνληαο ην πνηήκα ηνπ Baudelaire, Ἀικπαληξνο ιέεη όηη 

« πξνζδίδεη ζηνλ πνηεηή ηελ επηβιεηηθή θπξηαξρία κε ην κνλαρηθό θηεξνύγηζκα, αιιά κε αληίηηκν ηελ « 

θιννπλίζηηθε » ππνβάζκηζή ηνπ αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο: Απηόο ν θηεξσηόο ηαμηδεπηήο πόζν δεηιόο/θη αδέμηνο 

είλαη!/Σόζν σξαίνο άιινηε, ηη θσκηθόο θη άζρεκνο είλαη ηώξα! ». 



ην παξαπάλσ απόζπαζκα κάιηζηα ε ππεξπιεζώξα ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ 

απνηεινύκελσλ από δύν θαη ηξία ζύκθσλα, όπσο ληξ, γθξ, ηξ, θάλεη πην εκθαλή ηνλ ήρν ελόο 

ελδερόκελνπ κνξθαζκνύ κηαο θαηαζθεπαζκέλεο θσκηθνηξαγηθήο κνξθήο, ελόο 

λεπξόζπαζηνπ. 

Έηζη ν  πνηεηήο-Φηιύξαο εκθαλίδεηαη σο ν εζνπνηόο πνπ είηε ηαπεηλώλνληαο ηνλ εαπηό 

ηνπ είηε ηαπεηλώλνληαο ηνλ αλαγλώζηε, αθππλίδεη ηε γλώζε ηνπ αμηνιύπεηνπ πνπ έθαζηνο 

άλζξσπνο παίδεη ελ αγλνία ηνπ κέζα ζηελ θσκσδία ηνπ θόζκνπ
40

: 

Πηεξόηνη εζύ θη εγώ θη άιινη θνληά ηνπ [...] (Ο ΠΗΔΡΟΣΟ) 

 

θαη εδώ αθξηβώο βξίζθεη εθαξκνγή ε κπαρηηληθή ζέζε γηα ην θαξλαβαιηθό γέιην θαηά ηελ 

νπνία ν γειώλ κε ηνλ θόζκν ελ ηέιεη γειάεη κε ηνλ εαπηό ηνπ, θαζώο αλήθεη θαη ν ίδηνο ζηνλ 

θόζκν απηό
41

. 

 

Επίλογος 

Κιείλνληαο, ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε κηα ζύλδεζε ηεο θσκηθνηξαγηθήο κνξθήο ηνπ « 

πηεξόηνπ » κε παιαηόηεξεο κνξθέο έθθξαζεο
42

 θαη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε νηη απηή ε 

θαξηθαηνπξίζηηθε κνξθή ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ ηξειό. Αλέθαζελ ν ηξειόο θαη ν θιόνπλ 

έζηεθαλ μέρσξα από ηνλ θόζκν ζηνλ νπνίν εληάζζνληαλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ηαπηίδνληαη, κε 

έλαλ αληαλαθιαζηηθό ηξόπν, κε ηνλ θόζκν απηό είηε θαζξεθηίδνληαο ηνλ εαπηό ηνπο πάλσ 

ηνπ, είηε κ’εθείλνλ λα θαζξεθηίδεηαη πάλσ ηνπο. Ζ ζέζε ηνπο ζηελ θνηλόηεηα ελέρεη, 

θαη΄αξρήλ, απηήλ ηελ ηξόπν ηηλά αληηθαηηθή θαη καδί δηαζιαζηηθή δηάζηαζε, έλα ζπλερέο « 

εληόο – εθηόο ». Καη αλ ν πηεξόηνο είλαη ν πνηεηήο ελ δξάζεη, ηόηε δηαθαίλεηαη ε  κε πξόζεζε 

ή ε αδπλακία ηνπ πνηεηή λα δηαθύγεη ηεο επνρήο ηνπ. Καη ν Φηιύξαο ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ην θάλεη απηό, είηε γηαηί δε ζέιεη είηε γηαηί δελ κπνξεί. Ζ δηπνιηθόηεηά ηνπ όκσο πνπ 

εκθαλίδεηαη κέζα από ηε κνξθή ηνπ « πηεξόηνπ », καξηπξά ηελ επηζπκία ηνπ λα μεθύγεη 

ζηηγκηαία από ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη αλαλεσκέλνο, ελδπλακσκέλνο, λα αληαπεμέιζεη ζε 

απηήλ. Ζ ηξέια ηνπ ελ ηέιεη ζηάζεθε ζπκπιεξσκαηηθό πιενλέθηεκα γηα ηελ πνίεζε θαη ηελ 

ελ γέλεη δεκηνπξγηθόηεηά ηνπ
43

. Ο ίδηνο κάιηζηα ππνζηεξίδεη νηη « δελ είκαη ηξειόο κόλνλ 
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 ΣΑΡΟΜΠΗΝΚΗ, ν. π., ζει. 101. 
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 ΠΔΡΟΤΛΖ, ν. π., ζει. 49. 
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 Όπσο είλαη νη γηνξηέο ζην ρσξηό, γηα παξάδεηγκα. 
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 Ο Κ. Βάξλαιεο ζεκεηώλεη γηα ηνλ Φηιύξα: « Ζ πνίεζε ηνπ Φηιύξα απαληά ζεηηθά ζ’έλα πξόβιεκα ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο. Σα θαιύηεξα πνηήκαηά ηνπ ηάγξαςε ζηα ρξόληα ηνπ ζαιεκέλνπ ινγηθνύ ηνπ. Γελ είλ’ε πξώηε 

θνξά πνπ ζεκεηώλεηαη ζηελ ηζηνξία ησλ Γξακκάησλ θαη ηεο Σέρλεο απηό ην πεξηζηαηηθό. Αιιά δελ πξέπεη λα 

βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα πώο ρσξίο ηε ινγηθή κπνξεί λα γίλεη θακηά δνπιεηά ζσζηή. Απινύζηαηα ζπλερίδνπλε λα 



ηώξα, ζηελ αξξώζηηα κνπ...είκαη ηξειόο από θαηξό »44. Ζ θξηηηθή ηνπ Κόξθε γηα ηνλ « πηεξόην 

» είλαη κεζηή λνήκαηνο όηαλ ιέεη όηη « ν Πηεξξόηνο ηνπ ζύκβνιν ηεο αληηθαηηθόηεηαο απηνύ 

ηνπ θόζκνπ, πόηε απνκνλσκέλνο αιιά πάληα κέζα ζην ηζίξθν ηεο δσήο, πεξηθέξεη ην καξηύξην 

ηεο επγεληθήο ςπρήο ηνπ ζε κηα ζπλερή πεξηπέηεηα [...] »
45

. Καη ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ ήθε 

Κόιιηα πνπ ππνζηεξίδεη όηη « Ζ θηιπξηθή πνίεζε δελ είλαη όπσο ζα πεξίκελε θαλείο κηα 

θπγάδεπζε, αιιά κηα θαηάθηεζε θαη κεηνπζίσζε ηνπ Δίλαη ηνπ. Εεί ηελ πξαγκαηηθόηεηα θη 

απαγθηζηξώλεηαη από ηελ απειπηζία πνπ θαηαθηά πνιινύο απ’ηνπο αλζξώπνπο κε ηελ βαξεηά 

κνίξα θαη ηελ πηθξή γεύζε ηεο  δσήο »
 46
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