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Οδπζζέαο Αζηέξεο 

 

Παιδί του αγνοούμενου 
Ανδρέα Χατζηταμπή 

 

Από παηδί, 

γηα ρξόληα, 

θξαηνύζα ζηα ρέξηα 

κηα θωηνγξαθία 

ηνπ παηέξα ηωλ νλείξωλ κνπ, 

ηνλ είπαλ αγλννύκελν, 

κα εγώ έπαηδα καδί ηνπ γηα ώξεο 

κέζα ζην παηδηθό δωκάηην 

ηηο κέξεο ηωλ κεγάιωλ βξνρώλ. 

 

Όκωο άμαθλα έθεπγε 

θη άθελε ζηε ζέζε ηνπ 

έλα καύξν ζθνηάδη 

πνπ ηξύπωλε κεο ζηελ θαξδηά. 

 

Όκωο άμαθλα έθεπγε 

θη άθελε ην παηρλίδη ζηε κέζε, 

ρωξίο ηε ραξά ηνπ ηέινπο 

θη έλα παξάπνλν ζηα κάηηα. 

 

Με πήγε πξώηε κέξα ζην ζρνιείν, 

όκωο όηαλ πιεζίαζα ηε δαζθάια 

άμαθλα έθπγε, 

αθήλνληαο ην ρέξη κνπ κεηέωξν, 

λα θξαηά κόλν ηε θωηνγξαθία ηνπ. 

 

Αξγόηεξα ηνλ ζύζηεζα ζηελ άλνημε, 

είρα ηόζν πνιιά λα πω γη’ απηόλ, 

όκωο άμαθλα έθπγε, 

αθήλνληάο κνπ έλαλ βαξύ ρεηκώλα 

θαη κηα θωηνγξαθία ζην ρέξη. 

 

Τνλ είδα πνπ ήξζε θξπθά ζηα ζηέθαλα, 

ράξεθα, 

ήηαλ ζαλ θωο 

πνπ ρόξεπε κεο ζηε ραξά ηνπ, 

όκωο άμαθλα έθπγε 

θη άθεζε ζηα ρέξηα κνπ 

κόλν ηε θωηνγξαθία ηνπ. 

 

Χζεο κνπ ηνλ έθεξαλ 

ζε έλα κηθξό θαζόλη, 

ηνλ είπαλ ήξωα 

θαη ηνλ ζηόιηζαλ 

κε ρξώκαηα θαη ζεκαίεο, 

κα εγώ 

εμαθνινπζώ 

λα θξαηώ ζηα ρέξηα κνπ 

κόλν ηε θωηνγξαθία ηνπ 

θη έλα θιωλάξη πηθξνδάθλεο 

κε άλζε αηκάηηλα. 

 

«Οδσσσέας Αστέρης», Κέδρος, 2018 
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1. Πξνινγηθό ζεκείωκα 

Έλα από ηα θπξηόηεξα δηθαηώκαηα ή αθόκα θαη ππνρξέσζε ηνπ δεκηνπξγνύ είλαη λα «εθθέξεη 
θάπνηεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά ηνπ», ζθέςεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ινγνηερληθνύ 
έξγνπ θαη ηεο ζπγγξαθηθήο γεληθόηεξα ηέρλεο.1 Σν απηνζρόιην απηό είλαη κηα πξνζπάζεηα γηα 
«κνίξαζκα», γηα «δόζηκν», εθ κέξνπο ελόο δεκηνπξγνύ πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηνπ, ρσξίο θακία 
θελόδνμε πξνζπάζεηα απηνπξνβνιήο θαη απηεγθισβηζκνύ. Σα θξηηηθά θαη εξκελεπηηθά 
απηνζρόιηα ήηαλ θαη είλαη κηα ζπλήζεο πξαθηηθή ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία (βιπ. απηνζρόιηα 
π.ρ. Κ. Παιακά, Κ.Π. Καβάθε, Γ. Ρίηζνπ, Γ. εθέξε, Ο. Διύηε, Κ. Μόληε, Κ. Υαξαιακπίδε) 
αιιά θαη ζηε δηεζλή ινγνηερλία (π.ρ. Νηνζηνγηέθζθη). Σνπλαληίνλ, όπσο έρσ γξάςεη θαη ζε 
έλα βηβιίν κνπ «ν άλζξσπνο πξέπεη λα απεγθισβηζηεί από ην πεξίθιεηζην εγώ ηνπ, λα αγγίμεη 
η’ αζηέξηα, λα πηάζεη ην άπεηξν, λα ελσζεί καδί ηνπ».2 Έηζη θαη ν «Οδπζζέαο Αζηέξεο», πνπ 
είλαη θαη ν ηίηινο ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο, ε νπνία θηινμελεί ην πνίεκα «Παηδί ηνπ 
αγλννύκελνπ», είλαη ζπκβνιηθόο. πκβνιίδεη ηνλ αηώλην ηαμηδεπηή, ηνλ αηώλην Οδπζζέα πνπ 
παιεύεη κε ηα θύκαηα, ηνπο Πνιύθεκνπο, ηηο εηξήλεο, ηηο «ιππεκέλεο ηξηθπκίεο»3 γηα λα 
επηζηξέςεη ζηελ Ιζάθε, ηε δηθή ηνπ Ιζάθε, ό,ηη θαη αλ απηό ζπκβνιίδεη γηα ηνλ θαζέλα καο. Γηαηί 
πεξί επηζηξνθήο πξόθεηηαη. Δίλαη ηαπηόρξνλα όκσο θαη ν Αζηέξεο, ν νλεηξνπόινο, ν 
νξακαηηζηήο, ν πνηεηήο, «πνπ γελλήζεθε θαβάια ζ’ έλαλ ζηίρν»4. Ο άλζξσπνο πνπ παίξλεη 
απ’ η’ αζηέξηα ην θσο, όρη ην δηθό καο, αιιά απηό πνπ δελ καο αλήθεη, θαη ην κεηαπνηεί, ην 
κεηαπιάζεη, ην ζθαιίδεη, «ιαμεύεη ηηο ιέμεηο»5, «θηηάρλεη δεκάηηα από θσο» θαη δεκηνπξγεί. 
Γεκηνπξγεί ζπλερίδνληαο ηε κεγάιε, εθξεθηηθή, δεκηνπξγία θαη έηζη θαηνξζώλεη θαη γίλεηαη θαη 
απηόο έλαο κηθξόο ζεόο. 

Έλα από ηα πνηήκαηα απηήο ηεο ζπιινγήο είλαη θαη ην ππό έκθαζε πνίεκα «Παηδί ηνπ 
αγλννύκελνπ». Πξσηαγσληζηηθό πξόζσπν ηνπ πνηήκαηνο απηνύ είλαη ην παηδί ελόο Κύπξηνπ 
αγλννύκελνπ παηέξα ηεο θππξηαθήο ηξαγσδίαο ηνπ 1974. ην ελ ιόγσ πνίεκα ζθηαγξαθείηαη 
ην δξάκα θαη ην καξηύξην ησλ αγλννπκέλσλ, ην νπνίν πξνεθηείλεηαη-θιεξνδνηείηαη θαη ζηα 
παηδηά ηνπο. Σα παηδηά ησλ αγλννπκέλσλ είλαη θη απηά ζηαπξσκέλα, εθόζνλ ζεθώλνπλ θαη 
απηά ηνλ δηθό ηνπο ζηαπξό ηνπ καξηπξίνπ, ηνλ δηθό ηνπο κεγάιν πόλν. Γίλεηαη, ινηπόλ, κηα 
κεηαιακπάδεπζε ηνπ εζληθνύ δξάκαηνο ζηα παηδηά ησλ αγλννπκέλσλ θαη κεηέπεηηα ζε όινπο 
εκάο ηνπο Κύπξηνπο, νη νπνίνη θέξνπκε ραξαγκέλν ζην γελεηηθό καο πιηθό, ζην ζπιινγηθό 
DNA καο, ηνλ κεγάιν πόλν, ην δξάκα θαη ην καξηύξην. Σα παηδηά ησλ αγλννπκέλσλ 
αλαζθάπηνπλ επώδπλα ην ζπιινγηθό είλαη καο θαη βξίζθνπλ «ηα νπξιηαρηά ηεο ιύπεο», ηηο 
ζηνέο ηνπ πόλνπ θαη «κεγαιώλνπλ ηε ζιίςε, έγθιεηζηνη ζηα ιεκέξηα κηαο επίπιαζηεο 
ειεπζεξίαο».6 Σν πνίεκα είλαη, πξνθαλώο, κηα πνιηηηθή δηακαξηπξία γηα ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή, 
κηα αγσλία γηα ην δξάκα ηεο Κύπξνπ. Πέξαλ, όκσο, από ην ζπιινγηθό δξάκα, από ηελ εζληθή 
ηξαγσδία ηνπ 1974, ηα παηδηά ησλ αγλννπκέλσλ είλαη άλζξσπνη πνπ βηώλνπλ όια απηά ηα 
ρξόληα ην δηθό ηνπο πξνζσπηθό δξάκα, ζηεξνύκελνη ηνλ παηέξα ηνπο κε όια όζα απηό 
ζεκαίλεη. Κη ν πόλνο απηόο είλαη «βαξύο ρεηκώλαο», είλαη «καύξν ζθνηάδη», είλαη «παξάπνλν 
ζηα κάηηα».7 Έηζη ην πνίεκα κεηαπνηεί ηνλ πόλν ζ’ έλαλ ιόγν αληηπνιεκηθό, ζε κηα 
αληηπνιεκηθή δηακαξηπξία, ζε κηα έθθξαζε ηεο βησκαηηθήο πίζηεο ζηελ αμία ηεο αλζξώπηλεο 
ύπαξμεο, απέλαληη ζηηο νιέζξηεο επηπηώζεηο ηνπ πνιέκνπ. 

Α. Χαηδερακπήο, Αύγνπζηνο 2018  
                                                        
1 Γαιαλάθε, Ρ. (1997). «“Βαζηιεύο ή ζηξαηηώηεο”; (θέςεηο γηα ηε καζηνξηθή ησλ θεηκέλσλ)», ζην «Βαζηιεύο ή 
ζηξαηηώηεο»; εκεηώζεηο, ζθέςεηο, ζρόιηα γηα ηε ινγνηερλία. Αζήλα: Άγξαο, ζει. 85. 
2 Υαηδερακπήο, Α. (2015). Βηνεζηθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Λεκεζόο Κύπξνο: ΚΤΚΠΔΔ. 
3 Υαηδερακπήο, Α. (2018). Οδπζζέαο Αζηέξεο. Αζήλα: Κέδξνο – Πνίεκα Σα δηθά καο πεγάδηα, ζει. 41. 
4 Υαηδερακπήο, Α. (2018). Οδπζζέαο Αζηέξεο. Αζήλα: Κέδξνο – Πνίεκα Οδπζζέαο Αζηέξεο, ζει. 8. 
5 Υαηδερακπήο, Α. (2018). Οδπζζέαο Αζηέξεο. Αζήλα: Κέδξνο – Πνίεκα Παηδηθό δσκάηην, ζει. 10. 
6 Υαηδερακπήο, Α. (2018). Οδπζζέαο Αζηέξεο. Αζήλα: Κέδξνο – Πνίεκα ε άγλσζηα ρώκαηα, ζει. 18. 
7 Υαηδερακπήο, Α. (2018). Οδπζζέαο Αζηέξεο. Αζήλα: Κέδξνο – Πνίεκα Παηδί ηνπ αγλννύκελνπ, ζει. 38. 
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2. Πξόηαζε γηα Σπζηεκαηηθή ζπλαλάγλωζε 

Πνηήκαηα: 

«ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ», Κ. Υαξαιακπίδε 

«Παηδί κε κηα θσηνγξαθία», Κ. Υαξαιακπίδε 

«Σεο εηζβνιήο», Κ. Μόληε 

Δλδεηθηηθνί άμνλεο ζπλαλάγλσζεο:  

α) Γείθηεο 6: Πνηεηηθά ζύκβνια θαη ζπγθηλεζηαθή θόξηηζε ιέμεσλ. 

β) Γείθηεο 24: Ιζηνξηθόηεηα ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ θαη ησλ ηδεώλ, νη νπνίεο 

απνηππώλνληαη ζε απηά (Σξαγσδία 1974). 

γ) Γείθηεο 23: Να εξκελεύνπλ [νη καζεηέο] ηα ινγνηερληθά θείκελα ζε δηαθεηκεληθή (…) 

πξννπηηθή. 

δ) Γείθηεο 18: Να θαηαλννύλ [νη καζεηέο] ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ηζηνξηθά 

γεγνλόηα επηδξνύλ ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ, δηακνξθώλνληαο ηελ αηνκηθή/ ζπιινγηθή 

ζπλείδεζή ηνπο. 

ε) Γείθηεο 17: Να εληνπίδνπλ [νη καζεηέο] ζηα θείκελα θώδηθεο ακθηζεκίαο, όπσο ε 

εηξσλεία (…). 

 

3. Εηζαγωγή ζηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

Σν πνίεκα αλήθεη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή «Οδπζζέαο Αζηέξεο», Δθδόζεηο Κέδξνο, Αζήλα, 

2018. Πξσηαγσληζηηθό πξόζσπν ηνπ πνηήκαηνο είλαη ην παηδί ελόο Κύπξηνπ αγλννύκελνπ 

παηέξα ηεο θππξηαθήο ηξαγσδίαο ηνπ 1974. 

Τίηινο ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο «Οδπζζέαο Αζηέξεο»: 

Ο ηίηινο ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο «Οδπζζέαο Αζηέξεο» είλαη ζπκβνιηθόο θαη ακθίζεκνο. 

πκβνιίδεη αθελόο ην αηώλην ζύκβνιν ηνπ Οδπζζέα ηνπ ηαμηδεπηή, ηνπ αλζξώπνπ πνπ 

αγσλίδεηαη λα επηζηξέςεη ζηελ Ιζάθε ηνπ (ό,ηη θαη αλ ζπκβνιίδεη ε Ιζάθε). Από ηελ άιιε 

ζπκβνιίδεη ηνλ Αζηέξε, ην θσο, ηνλ άλζξσπν ηνλ νλεηξνπόιν, ηνλ νξακαηηζηή, ηνλ πνηεηή. 

ύκθσλα κε ηνλ Γξα Κ. Υαξάθε, «Ο Οδπζζέαο Αζηέξεο ηαμηδεύεη αλάκεζα ζηηο πξαγκαηηθέο 

ζαιάζζηεο θαη ηηο ζπκβνιηθέο έλαζηξεο νδύζζεηεο. Πνηεηηθή ακεζόηεηα, θαζαξόηεηα γξαθήο, 

έλαο δηαδξαζηηθόο δηάινγνο Πνηεηή-Υνξνύ, γξήγνξε πινθή θαη ην ζηνηρείν ηεο πεξηπέηεηαο, 

κηαο άιινηε πξαγκαηηθήο, άιινηε ζπκβνιηθήο θαη άιινηε αιιεγνξηθήο πεξηπέηεηαο»8. Καη 

αιινύ ν Γξ Κ. Υαξάθεο ζεκεηώλεη «(…) ηνλ Οδπζζέα Αζηέξε, ν πνηεηήο, ηνλ ζέιεη λα είλαη, 

θαη θαπεηάληνο, θαη πνηεηήο!»9. 

Τίηινο ηνπ πνηήκαηνο «Παηδί ηνπ αγλννύκελνπ»: 

Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο «Παηδί ηνπ αγλννύκελνπ» θάλεη ξεηή αλαθνξά ζην θεληξηθό πξόζσπν 

ηνπ πνηήκαηνο, ζην παηδί ελόο Κύπξηνπ αγλννύκελνπ παηέξα ηεο θππξηαθήο ηξαγσδίαο ηνπ 

                                                        
8 Υαηδερακπήο, Α. (2018). Οδπζζέαο Αζηέξεο. Αζήλα: Κέδξνο. 
9 Υαξάθεο, Κ. (2018). Οδπζζέαο Αζηέξεο: Κξηηηθή αλάιπζε. Πεξηνδηθό Αλεξάδα, Σεύρνο 2 (ππό έθδνζε). 
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1974 θαη ηαπηόρξνλα παξαπέκπεη θαίξηα, ζπλεηδεηά θαη ζθόπηκα ζην πνίεκα ηνπ Κπξηάθνπ 

Υαξαιακπίδε, «ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ», [Κ. Υαξαιακπίδε Πνηεηηθή πιινγή «Θόινο», 

1989] (δηαθεηκεληθή εηεξναλαθνξά), θαζώο θαη ζην πνίεκα «Παηδί κε κηα θσηνγξαθία», από 

ηελ ίδηα ζπιινγή. Με απηό ηνλ ηξόπν πηνζεηείηαη ην ζηνηρείν ηεο δηαθεηκεληθόηεηαο (δειαδή ηεο 

ζρέζεο θαη επηθνηλσλίαο δηαθνξεηηθώλ πνηεκάησλ θαη δηαθνξεηηθώλ πνηεηώλ), ηνλίδνληαο ηε 

ζπλέρεηα, ηε ζπλάθεηα θαη ηνλ δηάινγν ησλ πνηεκάησλ θαη ζπλεπώο ηεο πνίεζεο ζηελ πνξεία 

ηνπ ρξόλνπ. Σν παηδί δελ θαηνλνκάδεηαη (αλ θαη πξόθεηηαη γηα ηνλ ζπκβνιηθό θεληξηθό ήξσα 

ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο Οδπζζέα Αζηέξε), δελ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν παηδί, 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηε γελίθεπζε πνπ κπνξεί λα γίλεη γηα έλα νπνηνδήπνηε παηδί αγλννπκέλνπ 

(ππάξρεη αλσλπκία όπσο θαη ζην «†13-12-43» ηνπ Γ. Ισάλλνπ). Δπηπιένλ, παξόιν πνπ ην 

πνίεκα έρεη σο αθεηεξία ην παηδί ελόο αγλννύκελνπ παηέξα ηεο θππξηαθήο ηξαγσδίαο, ιόγσ 

ηνπ όηη δελ εκπεξηέρνληαη ζε απζηεξό βαζκό ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξαγσδίαο 

ηνπ 1974 (παξόιν πνπ γίλεηαη έκκεζε αλαθνξά ζηελ ηαπηνπνίεζε θαη άκεζε αλαθνξά ζηελ 

θήδεπζε ησλ νζηώλ ησλ αγλννπκέλσλ κε ηηκέο ήξσα), κπνξεί λα γίλεη γελίθεπζε ηνπ ζέκαηνο 

θαη ζε έλα δεύηεξν επίπεδν, ην νπνίν κπνξεί λα εθθξάδεη ην παηδί ελόο αγλννύκελνπ παηέξα 

νπνηαζδήπνηε ηξαγσδίαο, ζε νπνηαδήπνηε ρώξα. Απηό κεηαηξέπεη ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο ζε 

έλα νηθνπκεληθό ζέκα (ην δήηεκα ησλ παηδηώλ ησλ αγλννπκέλσλ), παξαπέκπνληαο ζηελ 

νηθνπκεληθή δηάζηαζε ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο «Οδπζζέαο Αζηέξεο». ύκθσλα κε ηε Μόλα 

Θενδνύινπ-αββίδνπ, «Ο Οδπζζέαο Αζηέξεο είλαη κηα εμαηξεηηθή πνηεηηθή ζύλζεζε πνπ 

αγγίδεη ην νηθνπκεληθό»10. Από ηελ άιιε ην όλνκα «Οδπζζέαο» παξαπέκπεη ζηελ Οδύζζεηα 

ηεο Κύπξνπ, όπσο θαη ζηελ πξνζσπηθή νδύζζεηα ηνπ παηδηνύ, κεηαηξέπνληαο ζε δηαρξνληθό 

ζύκβνιν θάζε παηδί αγλννπκέλνπ. 

Χξόλνο: Η ζεκεξηλή επνρή (2018), 44 ρξόληα κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974. 

Χώξνο: Η Κύπξνο ηνπ ζήκεξα (2018) 

 

4. Πεξηερόκελν 

Σν πνίεκα είλαη νξγαλσκέλν ζε 7 ζηξνθέο, όπνπ θάζε ζηξνθή (εθηόο από ηηο ειεγεηαθήο πθήο 

ζηξνθέο 2 θαη 3) αληηθαηνπηξίδεη δηαθνξεηηθέο θάζεηο ζηελ πνξεία ελειηθίσζεο ηνπ παηδηνύ 

ηνπ αγλννύκελνπ. Δζηίαζε ηνπ πνηήκαηνο είλαη ην δξάκα ησλ παηδηώλ ησλ αγλννπκέλσλ, έλα 

δξάκα ην νπνίν, ηα ίδηα, ην βηώλνπλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο δσήο ηνπο. Σν παηδί ηνπ 

αγλννύκελνπ δεη ζε έλαλ θόζκν θαληαζηηθό, ζηνλ νπνίν ν παηέξαο ηνπ είλαη καδί ηνπ, 

δσληαλόο, αηθληδηαζηηθά όκσο επαλέξρεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπλεηδεηνπνηώληαο όηη 

θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ κόλν ηε θσηνγξαθία ηνπ αγλννύκελνπ παηέξα ηνπ. Απηή ε μαθληθή 

επάλνδνο ηνπ παηδηνύ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, όπνπ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ απνπζία ηνπ παηέξα 

ηνπ θαη αληηιακβάλεηαη όηη έρεη κόλν κηα θσηνγξαθία ζηα ρέξηα ηνπ, γελλνύλ ζην παηδί πνιιά 

ζπλαηζζήκαηα, όπσο έιιεηςε, απώιεηα, πηθξία, ιύπε, παξάπνλν, ηα νπνία ζθηαγξαθνύλ ην 

δξάκα πνπ δεη. Σν πνίεκα είλαη γξακκέλν ζε πξώην πξόζσπν (πξσηνπξόζσπε αθήγεζε), 

πξνζδίδνληαο ην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο καξηπξίαο κε έλαλ ηόλν ιπξηθήο εμνκνιόγεζεο 

(εζσηεξηθή εζηίαζε).  

                                                        
10 Υαηδερακπήο, Α. (2018). Οδπζζέαο Αζηέξεο. Αζήλα: Κέδξνο. 
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5. Ελόηεηεο – Σηξνθέο 

ην πνίεκα κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ηξεηο (3) ελόηεηεο. 

Δλόηεηα Α: ηελ πξώηε ελόηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ηξεηο (3) πξώηεο ζηξνθέο (ζηξνθέο α΄, β΄, 

γ΄) θαη ζε απηή ζθηαγξαθείηαη ην ρσξνρξνληθό πιαίζην ηνπ πνηήκαηνο, δίλνληαη ηα θύξηα 

πξόζσπα (παηδί θαη αγλννύκελνο παηέξαο) θαη θσηίδεηαη ε απώιεηα πνπ αηζζάλεηαη ην παηδί 

γηα ηνλ παηέξα ηνπ. 

Δλόηεηα Β: ηε δεύηεξε ελόηεηα πεξηιακβάλνληαη νη επόκελεο ηξεηο (3) ζηξνθέο (ζηξνθέο δ΄, 

ε΄, ζη΄) θαη ζηελ νπνία ηνλίδεηαη εκθαληηθά ε απώιεηα ζε ηξεηο ζεκαληηθέο ειηθηαθέο θάζεηο-

γεγνλόηα ζηε δσή ηνπ παηδηνύ ηνπ αγλννύκελνπ (πξώηε κέξα ζην ζρνιείν, λεόηεηα-έξσηαο, 

γάκνο-ζηέθαλα). 

Δλόηεηα Γ: ηελ ηξίηε ελόηεηα πεξηιακβάλεηαη ε ηειεπηαία ζηξνθή (ζηξνθή δ΄), ε νπνία 

δηαδξακαηίδεηαη ζην παξόλ, κεηά ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ θήδεπζε ησλ ιεηςάλσλ ηνπ 

αγλννύκελνπ παηέξα. 

 

Ελόηεηα Α΄: θηαγξαθείηαη ην ρσξνρξνληθό πιαίζην ηνπ πνηήκαηνο, δίλνληαη ηα θύξηα 

πξόζσπα 

ηξνθή α΄: 

ηελ πξώηε ζηξνθή δίλνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα θύξηα πξόζσπα ηνπ πνηήκαηνο, πνπ είλαη 

ην παηδί, ην νπνίν δελ θαηνλνκάδεηαη άκεζα (θαηνλνκάδεηαη έκκεζα θαη ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

ζπκβνιηθό θεληξηθό ήξσα ηνπ πνηήκαηνο – Οδπζζέα Αζηέξε, αθνύ παξνπζηάδεηαη ν 

Οδπζζέαο Αζηέξεο λα ιέεη ην πνίεκα ζε πξώην πξόζσπν) θαη ν αγλννύκελνο παηέξαο ηνπ. 

Σν παηδί παξνπζηάδεηαη λα θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ ηε θσηνγξαθία ηνπ αγλννύκελνπ παηέξα ηνπ, 

παξαπέκπνληαο ζηηο ηξαγηθέο θηγνύξεο ησλ κηθξώλ παηδηώλ ηεο εηζβνιήο, ηα νπνία 

θξαηνύζαλ, ηα πξώηα ρξόληα ηεο εηζβνιήο, ζηα ρέξηα ηνπο ηηο θσηνγξαθίεο ησλ αγλννύκελσλ 

γνληώλ ηνπο, αλαδεηώληαο ηνπο, αλακέλνληαο λα ηνπο αλαγλσξίζεη θάπνηνο θαη λα ηνπο δώζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηύρε ηνπο. Αλ θάπνηνο ηνπο είδε θάπνπ, αλ θάπνηνο γλσξίδεη ηη απέγηλαλ 

ηειηθά. 

Η θξάζε «ηνπ παηέξα ηωλ νλείξωλ κνπ» ππνδειώλεη όηη ν αγλννύκελνο παηέξαο, γηα ην 

παηδί ηνπ, πνπ δελ ηνλ γλώξηζε θαζόινπ, ήηαλ θάηη νλεηξηθό, είρε εμηδαληθεπζεί, ήηαλ ρσξίο 

ειιείςεηο, ειαηηώκαηα, ιάζε ή παξαιείςεηο. Σν παηδί, ζε κηα νπηνπηθή κπζνπνίεζε, πνπ 

ιακβάλεη ρώξα κέζα ηνπ, είρε εμηδαληθεύζεη ηνλ αγλννύκελν παηέξα ηνπ σο ηνλ ηδαληθό 

παηέξα, ηνλ νπνίν κπνξνύζε λα είρε θαη ηνλ νπνίν έραζε. Απηό ην ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη 

σο κηα ηερληθή, γηα λα κεγεζύλεη ηελ έιιεηςε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή απώιεηα, πνπ ληώζεη ην παηδί 

γηα ηνλ παηέξα ηνπ, έλαλ ηδαληθό παηέξα, ηνλ παηέξα ησλ νλείξσλ ηνπ. Σν πνίεκα εζηηάδεη 

ζηελ απώιεηα ησλ πξνζώπσλ θαη όρη ζηελ πιηθή απώιεηα ηεο πεξηνπζίαο, ηεο γεο θαη άιισλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 
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Ο ζηίρνο «ηνλ είπαλ αγλννύκελν» θαηαδεηθλύεη όηη γηα ην παηδί ε ιέμε «αγλννύκελνο» είλαη 

κηα ηδηόηεηα, πνπ πξνζδόζεθε ζηνλ παηέξα ηνπ από ηνπο άιινπο, θάηη πνπ παξεηζέθξεζε ζηε 

δσή ηνπ από ηηο εμσηεξηθέο θαηαζηάζεηο (ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή) θαη γηα ηελ νπνία ν ίδηνο δελ 

είρε θακία επηινγή ή επζύλε (ηξαγηθόηεηα). Αλαγθάζηεθε από παηδί λα κάζεη θαη λα βηώζεη ην 

ηη είλαη, ηη ζεκαίλεη, «αγλννύκελνο», θαη λα βηώζεη ηα ηξαγηθά ζπλαηζζήκαηα απηά γηα ηνλ 

αγλννύκελν παηέξα ηνπ, πνπ έραζε. Δπηπιένλ, γηα ην παηδί ν αγλννύκελνο παηέξαο ήηαλ έλα 

θαληαζηηθό πξόζσπν, έλα πξόζσπν πνπ έβξηζθε ηελ ύπαξμή ηνπ κέζα ζηνλ παηδηθό 

θαληαζηηθό θόζκν ηνπ [ηαπηνινγία] θαη κε ηνλ νπνίν «έπαηδε καδί ηνπ γηα ώξεο κέζα ζην 

παηδηθό δωκάηην, ηηο κέξεο ηωλ κεγάιωλ βξνρώλ». Η έθθξαζε «κα εγώ» (αληίζεζε κε 

«ηνλ είπαλ») μεθαζαξίδεη όηη ην παηδί γλσξίδεη όηη ν παηέξαο ηνπ είλαη παξώλ κόλν γη’ απηό θαη 

θαηαζέηεη κε πόλν ςπρήο όηη κόλν απηό βιέπεη, βηώλεη (κε ηνλ ςπρηθό νθζαικό αζθαιώο) ηνλ 

αγλννύκελν παηέξα ηνπ. Σν «παηδηθό δωκάηην» είλαη ην πξνζσπηθό, ην ηδησηηθό δσκάηην ηνπ 

παηδηνύ, ην νπνίν ζπκβνιίδεη ηνλ ηδησηηθό ηνπ ρώξν, ηνλ πξνζσπηθό δσηηθό ρώξν ηνπ 

παηδηνύ, όπνπ ην παηδί απνκνλσλόηαλ θαη βξηζθόηαλ κόλν κε ηνλ εαπηό ηνπ, ηηο εληειώο 

πξνζσπηθέο ηνπ ζηηγκέο, όπνπ ην παηδί βξηζθόηαλ αληηκέησπν κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Μηα 

παηδηθή αζσόηεηα θαη αγλόηεηα ζ’ έλαλ θόζκν παηδηθό. Οη «κέξεο ηωλ κεγάιωλ βξνρώλ» 

ζπκβνιίδνπλ ηηο κέξεο ηεο δνθηκαζίαο, ηηο κέξεο πνπ ε έιιεηςε θαη ε απώιεηα γηγαληώλνληαλ, 

δεκηνπξγώληαο αλάινγα ζπλαηζζήκαηα ζην παηδί. Οη «κεγάιεο βξνρέο» ζπκβνιίδνπλ θαη ηα 

«πνιιά δάθξπα» πνπ ζπλόδεπαλ απηά ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα απώιεηαο θαη έιιεηςεο πνπ 

έλησζε ην παηδί γηα ηνλ αγλννύκελν παηέξα ηνπ. ε ζπιινγηθό επίπεδν, παξαπέκπνπλ ζην 

δξάκα θαη ηε δνθηκαζία ηεο Κύπξνπ (παηδί θαη Κύπξνο ζπκπάζρνπλ). 

 

ηξνθέο β΄ & γ΄: 

ηε δεύηεξε θαη ηελ ηξίηε ζηξνθή ην πνίεκα εζηηάδεη θαη ειεγεηαθά ηνλίδεη ηελ απώιεηα. Μηα 

απώιεηα ε νπνία είλαη μαθληθή «άμαθλα έθεπγε», θαζόηη ελώ ην παηδί βξηζθόηαλ κέζα ζηνλ 

θαληαζηηθό θόζκν ζηνλ νπνίν δνύζε θαη έπαηδε κε ηνλ παηέξα ηνπ, όπνπ ν παηέξαο ηνπ ήηαλ 

παξώλ, μαθληθά έθεπγε, «όκωο άμαθλα έθεπγε». Ξαθληθά θαη αλαπάληερα ην παηδί 

ζπλεηδεηνπνηνύζε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δνύζε ην δξάκα ηνπ, ηελ απώιεηα, έλα «καύξν 

ζθνηάδη», πνπ «ηξύπωλε κεο ζηελ θαξδηά» ηνπ. Άθελε, επίζεο, «ην παηγλίδη ζηε κέζε», 

«ρωξίο ηε ραξά ηνπ ηέινπο» θαη «έλα παξάπνλν ζηα κάηηα». Αδηέμνδα, αλαπάληεηα ηα 

πάληα, όια κεηέσξα. Η επαλάιεςε ηνπ «άμαθλα έθεπγε» γίλεηαη γηα ιόγνπο έκθαζεο.  

 

Ελόηεηα Β΄: Σνλίδεηαη ε απώιεηα ζε ηξεηο ζεκαληηθέο ειηθηαθέο θάζεηο-γεγνλόηα ζηε δσή ηνπ 

παηδηνύ 

ηξνθή δ΄: 

ηελ ηέηαξηε ζηξνθή ην πνίεκα πεξηγξάθεη ηελ πξώηε κέξα πνπ ην παηδί ηνπ αγλννύκελνπ 

πήγε ζην ζρνιείν, ζηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ 6 ρξόλσλ. Ο πνηεηήο επηιέγεη απηή ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέξα, θαζόηη ζεσξείηαη πνιύ ζεκαληηθή κέξα γηα ηα παηδηά, αθνύ ηόηε αθήλνπλ 

ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο θαη μεθηλνύλ ηε ζρνιηθή ηνπο δσή. Γηα ην παηδί, ν παηέξαο ηνπ 
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ήηαλ «δσληαλόο», αθνύ εθείλνο ηνλ πήξε ζην ζρνιείν «κε πήξε πξώηε κέξα ζην ζρνιείν». 

Γηα ην παηδί ζπλππάξρεη ν λεθξόο παηέξαο κε ηνπο δσληαλνύο (εμσινγηθό ζηνηρείν – βιπ. 

δεκνηηθό ηξαγνύδη «Σνπ λεθξνύ αδειθνύ», πνίεκα «ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ», πνίεκα 

«Φίιηππνο», πνίεκα «Ολήζηινο»). ηελ πην θξίζηκε ζηηγκή, όκσο, «όηαλ πιεζίαζα ηε 

δαζθάια», όπνπ ην παηδί απνρσξίδεηαη ην ρέξη ηνπ παηέξα ηνπ, γηα λα πάξεη ην ρέξη ηεο 

δαζθάιαο ηνπ, «άμαθλα έθπγε». Έηζη θαη πάιη, θαη ζε απηή ηε θάζε ηεο δσήο ηνπ παηδηνύ, ην 

παηδί παξέκεηλε κε ην ρέξη ηνπ κεηέσξν, λα θξαηά κόλν ηε θσηνγξαθία ηνπ αγλννύκελνπ 

παηέξα ηνπ. Η ιέμε «κόλν» έξρεηαη λα εληζρύζεη θαη πάιη ηελ απώιεηα. Η θσηνγξαθία ζην 

ρέξη ηνπ παηδηνύ δελ ηνπ είλαη αξθεηή. Αηζζάλεηαη ηε κνλαμηά, ηελ εγθαηάιεηςε. Αηζζάλεηαη 

επάισην λα αληηκεησπίζεη κόλν ηνπ απηή ηε δύζθνιε ζηηγκή. 

 

ηξνθή ε’: 

ηελ πέκπηε ζηξνθή ην παηδί αθεγείηαη κηα άιιε ζεκαληηθή ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ, όηαλ 

βξίζθεηαη ζηε λεόηεηα, όηαλ εξσηεύεηαη θαη δεη ηελ άλνημε, «ηνλ ζύζηεζα ζηελ άλνημε». Η 

ιέμε «άλνημε» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επί ζθνπνύ, ζπκβνιίδεη ηε θύζε ζηελ αθκή ηεο, ηελ 

αλζνθνξία, ηελ αλαλέσζε, ηελ αλαγέλλεζε, ηνλ έξσηα, ηελ αηζηνδνμία, ηελ εμέιημε ηεο δσήο 

γηα πνιινύο πνηεηέο ζηε λενειιεληθή πνίεζε (βιπ. Διύηεο, Μαβίιεο, νισκόο, Βξεηηάθνο). 

Σν παηδί ζε κηα θάζε αλαλέσζεο, ηόζν ζπλαηζζεκαηηθήο όζν θαη ειηθηαθήο (αθνύ βξίζθεηαη 

ζηε θάζε ηεο λεόηεηαο) ζπζηήλεη ηνλ «δσληαλό», όπσο απηό ηνλ αηζζάλεηαη, παηέξα ηνπ ζηελ 

άλνημε, πηζαλώο ζηνλ έξσηά ηνπ, ζηε γπλαίθα ηεο δσήο ηνπ. Η ζηξνθή απηή «ζπλνκηιεί» θαη 

κε ην Άζκα δ΄, Σν Άμηνλ Δζηί, Σα πάζε (Ο. Διύηε). Η θξάζε «είρα ηόζα πνιιά λα πω γη’ 

απηόλ» ππνδειώλεη όηη ην παηδί είρε αξθεηά βηώκαηα κε ηνλ «λεθξό» αγλννύκελν παηέξα ηνπ, 

ηα νπνία ζα ήζειε λα κνηξαζηεί κε ηελ «άλνημε» (ζύλδεζκνο δσληαλώλ – λεθξώλ). Αιιά θαη 

πάιη ζε απηή ηε ραξκόζπλε πεξίνδν, ζε απηή ηελ αηζηόδνμε πεξίνδν, ν αγλννύκελνο παηέξαο 

ηνπ, ηνλ εγθαηαιείπεη «άμαθλα έθπγε» θαη ηνλ αθήλεη «κε έλα βαξύ ρεηκώλα θαη κηα 

θωηνγξαθία ζην ρέξη». ην πνίεκα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο αληίζεζεο: άλνημε – 

βαξύο ρεηκώλαο γηα λα εθθξάζεη ηελ πιήξε κεηαζηξνθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνύ 

όηαλ έξρεηαη από ηνλ θαληαζηηθό θόζκν ζηνλ πξαγκαηηθό θαη βηώλεη θαη πάιη μαθληθά ηελ 

εγθαηάιεηςε από ηνλ αγλννύκελν παηέξα ηνπ. 

 

ηξνθή ζη΄: 

ηελ έθηε ζηξνθή γίλεηαη ζαθήο θαη ζθόπηκε δηαθεηκεληθή ζύλδεζε κε ην πνίεκα ηνπ Κ. 

Υαξαιακπίδε «ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ», Θόινο, 1989, επηιέγνληαο ηνλ ζηίρν «Τνλ είδα 

πνπ ήξζε θξπθά ζηα ζηέθαλα». Δθθξάδεη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, πξώηα ηα 

δηθά ηνπ παηδηνύ, «ράξεθα» θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αγλννύκελνπ παηέξα 

«ήηαλ ζαλ θώο πνπ ρόξεπε κεο ζηε ραξά ηνπ» ηα νπνία ήηαλ ηαπηόζεκα, ραξά θαη γηα 

ηνπο δύν. Σν «ήηαλ ζαλ θωο» ππνδειώλεη ηελ άπιε θύζε ηνπ λεθξνύ παηέξα, όπσο ην θσο, 

αιιά ηαπηόρξνλα θαη κε πιηθή ππόζηαζε ελόο δσληαλνύ πνπ «ρόξεπε κεο ζηε ραξά ηνπ», 

πξνζδίδνληαο κηα ακθίζεκε ππόζηαζε ζηνλ παηέξα, θαη δσληαλόο (πιηθόο) θαη λεθξόο 
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(άπινο). Όκσο θαη πάιη ν αγλννύκελνο παηέξαο εγθαηαιείπεη ην παηδί, ζηα ζηέθαλα, θαη 

«άθεζε ζηα ρέξηα ηνπ παηδηνύ κόλν ηε θωηνγξαθία ηνπ».  

Μπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κε ην πνίεκα «ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο 

ηνπ». Αξρηθά θάπνηεο νκνηόηεηεο: Ο αγλννύκελνο παηέξαο έξρεηαη θαη ζηα δπν πνηήκαηα 

«θξπθά» θαη παξαθνινπζεί ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ ηνπ παηδηνύ ηνπ, απνκνλσκέλνο, 

πεξηζσξηνπνηεκέλνο από ην πιήζνο ησλ θαιεζκέλσλ. Παξνπζηάδεηαη θαη ζηα δύν πνηήκαηα ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αγλννύκελνπ παηέξα, ζπκκεηέρνληαο ζπλαηζζεκαηηθά ζην 

κπζηήξην αιιά βηώλεη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηα δύν πνηήκαηα. ην πνίεκα «ζηα 

ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ» ν αγλννύκελνο παηέξαο θακαξώλεη θαη «ζθνππίδεη ην μεζθηζκέλν θαη 

θησρό ηνπ δάθξπ», ελώ ζην πνίεκα «Παηδί ηνπ αγλννύκελνπ» ν αγλννύκελνο παηέξαο 

παξνπζηάδεηαη ραξνύκελνο λα ρνξεύεη «κεο ζηε ραξά ηνπ». Η ραξά είλαη ζεκαληηθή ζην 

πνίεκα «Παηδί ηνπ αγλννύκελνπ», γηαηί ηνλίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηαύηηζε, ζπλεύξεζε, κε ην 

παηδί ηνπ. Μηα άιιε δηαθνξά είλαη όηη ην παηδί ζην πνίεκα ηνπ Κ. Υαξαιακπίδε είλαη θόξε 

πνπ δελ αλαγλσξίδεη ηνλ παηέξα, ελώ ζην ελ ιόγσ πνίεκα είλαη γηνο (ν πξσηαγσληζηήο ηεο 

πνηεηηθήο ζπιινγήο, ν Οδπζζέαο Αζηέξεο) πνπ αλαγλσξίδεη ηνλ παηέξα ηνπ, ν νπνίνο είλαη 

νξαηόο κόλν ζηνλ ίδην. Απηό γίλεηαη γηα λα ππνδειώζεη ηελ νκνηόηεηα ηεο απώιεηαο ηελ νπνία 

βηώλνπλ όια ηα παηδηά ησλ αγλννπκέλσλ (θόξεο θαη γηνη) αλεμαξηήησο θύινπ. Σέινο, 

ραξαθηεξηζηηθή δηαθνξά είλαη όηη ζην πνίεκα ηνπ Κ. Υαξαιακπίδε νκηιεί ν πνηεηήο γηα ηνλ 

αγλννύκελν παηέξα, ελώ ζην ππό αλάιπζε πνίεκα νκηιεί ζε πξώην πξόζσπν ην ίδην ην παηδί 

ηνπ αγλννύκελνπ γηα ηνλ παηέξα ηνπ. Γηαθνξά απνηειεί, επίζεο, ην γεγνλόο όηη «ηα ζηέθαλα 

ηεο θόξεο ηνπ», ε θόξε ήμεξε ηνλ παηέξα ηεο, ελώ ζην ελ ιόγσ πνίεκα ην παηδί δελ γλώξηζε 

ηνλ παηέξα ηνπ (παξόιν πνπ είρε βηώκαηα). Τπάξρνπλ ζαθώο θαη άιιεο νκνηόηεηεο θαη 

δηαθνξέο, νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηνλ ζθνπό απηήο ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο. 

 

Ελόηεηα Γ΄: 

ηξνθή δ΄:  

ηελ ηειεπηαία ελόηεηα, έβδνκε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο ην παηδί αλαθέξεηαη ζην παξόλ, 

παξόιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε «ρζεο», γηα λα εθθξάζεη θάηη πξόζθαην. Η θξάζε «κνπ 

ηνλ έθεξαλ» ππνδειώλεη όηη θάπνηνη «άιινη» ην έθαλαλ, πέξαλ από απηόλ, δειώλνληαο κηα 

απνζηαζηνπνίεζε από ηα γεγνλόηα. Θέιεη λα εθθξάζεη όηη θαη πάιη θάπνηνη «άιινη», θαη όρη ν 

ίδηνο, σο ελεξγόο κέηνρνο ησλ γεγνλόησλ, «ηνλ έθεξαλ ζε έλα κηθξό θαζόλη». Δθθξάδεη κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν όηη ην παηδί δέρεηαη ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ελεξγεηώλ ή παξαιείςεσλ 

θάπνησλ «άιισλ», ηεο πνιηηείαο, ηεο εγεζίαο, ησλ ηζπλόλησλ. Η αλαθνξά ζην κηθξό θαζόλη 

γίλεηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηα κηθξά θαζόληα (αληί θέξεηξσλ) πνπ πεξηέρνπλ ηα ιηγνζηά 

ηαπηνπνηεκέλα νζηά ησλ αγλνπκέλσλ, ηα νπνία αλαθαιύπηνληαη δεθάδεο ρξόληα, ζήκεξα 44 

ρξόληα, κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή. Η ίδηα ηερληθή γηα ηε δξακαηηθή θαη εηξσληθή 

απνζηαζηνπνίεζε «έλαληη ησλ άιισλ», από ηα γεγνλόηα, ηηο επζύλεο θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο, πηνζεηείηαη θαη ζηνπο επόκελνπο ζηίρνπο όπνπ αλαθέξεη «ηνλ είπαλ ήξωα» θαη «ηνλ 

ζηόιηζαλ κε ζεκαίεο θαη ρξώκαηα». Καη πάιη γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζε απηόλ (ην παηδί) 

θαη ζηνπο «άιινπο». ην παηδί πνπ ρσξίο θακία επζύλε, ρσξίο λα ην επηιέμεη, έραζε ηνλ 

αγλννύκελν παηέξα ηνπ θαη δέρεηαη ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο, ελώ 
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θάπνηνη άιινη «ηνλ είπαλ αγλννύκελν», «ηνλ έθεξαλ ζε έλα κηθξό θαζόλη», «ηνλ είπαλ 

ήξωα» θαη «ηνλ ζηόιηζαλ κε ζεκαίεο θαη ρξώκαηα» (νκνηόηεηα κε ην «καο ηνπο έθεξε ε 

ζάιαζζα ηεο Κεξύλεηαο», ζην «Σεο εηζβνιήο» ηνπ Κ. Μόληε). Σν «κηθξό θαζόλη» 

παξαπέκπεη δηαθεηκεληθά ζηελ θάζα ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο γηα αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ 

ηνπ παηδηνύ από ην δηήγεκα ηνπ Γ. Ισάλλνπ «†13-12-43». Η έθθξαζε «ηνλ ζηόιηζαλ κε 

ζεκαίεο θαη ρξώκαηα» απνηειεί κηα αληηπνιεκηθή δηάζηαζε ζην πνίεκα (νκνηόηεηα κε πνιιά 

πνηήκαηα, όπσο π.ρ. «Διέλε» ηνπ Γ. εθέξε, «Φίιηππνο» ηνπ Σ. ηλόπνπινπ) θαη ε νπνία 

πηνζεηείηαη ζην πνίεκα κπξνζηά ζηνλ αλζξώπηλν πόλν θαη ζηελ αλζξώπηλε πξνζσπηθή 

απώιεηα πνπ βηώλεη ην παηδί ηνπ αγλννύκελνπ, σο απνηέιεζκα ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο. Σν 

παηδί απνζηαζηνπνηείηαη από ηηο ζεκαίεο θαη ηα ρξώκαηα κπξνζηά ζηνλ πόλν ηεο 

πξνζσπηθήο απώιεηαο πνπ βηώλεη γηα πάλσ από πελήληα ηόζα ρξόληα. Οη «άιινη» (ε 

επίζεκε ζηάζε, ςπρξή, απξόζσπε, ηππηθή) ράλνπλ ην πξόζσπό ηνπο, ηελ ηαπηόηεηά ηνπο θαη 

απνζηαζηνπνηνύληαη από ην παηδί. Οη ηειεπηαίνη ζηίρνη ηνπ πνηήκαηνο «εμαθνινπζώ/ λα 

θξαηώ ζηα ρέξηα κνπ/ κόλν ηε θωηνγξαθία ηνπ/ θη έλα θιωλάξη πηθξνδάθλεο/ κε άλζε 

αηκάηηλα» απνηεινύλ ηελ θνξύθσζε, έλα θξεζέλην, ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

παηδηνύ ηνπ αγλννύκελνπ, κηα θνξύθσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θόξηηζεο γηα κηα αδηθαίσηε 

ζπζία (βιπ. αδηθαίσηνη αγώλεο). Σν παηδί βηώλεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα απώιεηαο, πέλζνπο, 

ιύπεο, πηθξίαο. ην βάζνο όκσο θαίλεηαη λα αξγνραξάδεη ζηε ςπρή ηνπ ε ειπίδα (αλαθνξά 

ζηα άλζε) γηα δηθαίσζε ηεο ζπζίαο ηνπ αγλννύκελνπ παηέξα ηνπ αιιά θαη ηεο Κύπξνπ. 

 

6. Μνλαρηθόηεηα ηνπ πξωηαγωληζηή – παηδί ηνπ αγλννύκελνπ 

Ο πξσηαγσληζηήο ηνπ πνηήκαηνο είλαη ην παηδί ηνπ αγλννύκελνπ (Οδπζζέαο Αζηέξεο) ζε 

αληίζεζε κε ην πνίεκα «ηα ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ», όπνπ πξσηαγσληζηήο είλαη ν παηέξαο (ν 

αγλννύκελνο). Σε κνλαμηά, ηελ απώιεηα, ηε ιύπε, ηελ πηθξία, ηελ εγθαηάιεηςε, ην παξάπνλν, 

ηα βηώλεη ην παηδί ηνπ αγλννύκελνπ θαη όρη ν ίδηνο ν αγλννύκελνο, όπσο ζπκβαίλεη «ηα 

ζηέθαλα ηεο θόξεο ηνπ». Δπίζεο, ην παηδί ηνπ αγλννύκελνπ, δεη ηε κνλαρηθόηεηά ηνπ, θαζόηη 

όια ηα άιια πξόζσπα ηνπ πνηήκαηνο, όπσο είλαη ε δαζθάια, ε άλνημε, νη «άιινη» δελ 

θαίλεηαη λα δηαξξεγλύνπλ ηε κνλαρηθόηεηα ηνπ παηδηνύ θαη δελ «ζπλαληνύληαη», δελ 

«ζπλνκηινύλ» κε ην παηδί. 

 

7. Τν ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ μαθληθνύ - αλαπάληερνπ 

Σν ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ μαθληθνύ – αλαπάληερνπ ππάξρεη δηάρπην ζε όιν ην πνίεκα 

θαη ζε όιεο ηηο ζηξνθέο, ζεκαηνδνηώληαο ηε κεηάβαζε από ηνλ θόζκν ηνπ θαληαζηηθνύ ζηνλ 

θόζκν ηνπ πξαγκαηηθνύ. Δλώ ην παηδί θαληάδεηαη όηη βξίζθεηαη κε ηνλ αγλννύκελν παηέξα ηνπ 

(παίδεη καδί ηνπ ζην παηδηθό δσκάηην, ηνλ πάεη πξώηε κέξα ζην ζρνιείν, ηνλ ζπζηήλεη ζηελ 

άλνημε, έξρεηαη ζηα ζηέθαλα) μαθληθά επαλέξρεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα θξαηά ζηα ρέξηα 

ηνπ κόλν ηε θσηνγξαθία ηνπ. ηελ ηειεπηαία ζηξνθή, ελώ ν παηέξαο ηνπ απνθαιύπηεηαη όηη 

δελ είλαη πιένλ αγλννύκελνο αιιά λεθξόο κε έθπιεμε ην παηδί ζπλερίδεη λα θξαηά ζηα ρέξηα 

ηνπ ηε θσηνγξαθία ηνπ, απηή ηε θνξά όρη γηα λα δείμεη ηελ αλαδήηεζε ηνπ παηέξα ηνπ, αιιά 
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γηα λα δείμεη όηη ζπλερίδεη ε απώιεηα πνπ αηζζάλεηαη ην παηδί γη’ απηόλ αθόκα θαη κεηά ηελ 

θήδεπζε ησλ νζηώλ ηνπ. 

Η μαθληθή θαη αλαπάληερε εμαθάληζε ηνπ παηέξα, σο θάληαζκα, θάζε θνξά πνπ ην παηδί, 

επαλέξρεηαη ζηνλ θόζκν ηνπ πξαγκαηηθνύ (αθήλνληαο ζην ρέξη ηνπ παηδηνύ κόλν ηε 

θσηνγξαθία ηνπ) θνξπθώλεη ηε ζπγθίλεζε θαη εληείλεη ηελ ηξαγηθόηεηα θαη ην δξάκα πνπ δεη 

(ζύγθξνπζε εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ θόζκνπ). 

Με ην εμσινγηθό ζηνηρείν δειώλεηαη όηη παξόιν πνπ ε δσή ζπλερίδεηαη, εληνύηνηο ε ηξαγσδία 

ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο θαη ε απώιεηα ησλ αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ είλαη αλεμίηεια 

ραξαγκέλα ζηε ζπιινγηθή κλήκε ησλ Κππξίσλ. Τπάξρεη, όπσο θαη ζην πνίεκα «ηα ζηέθαλα 

ηεο θόξεο ηνπ», κηα λνεξή ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο δσληαλνύο θαη ζηνπο 

λεθξνύο ηεο Κύπξνπ. Ο πόλνο ηεο απώιεηαο κπζνπνηείηαη κε ην εμσινγηθό ζηνηρείν. 

Σν πνίεκα εζηηάδεη ζηελ αλζξώπηλε δηάζηαζε, ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ πόλν, ζηελ 

απώιεηα θαη ηελ πηθξία ησλ παηδηώλ ησλ αγλννπκέλσλ θαη ηνλίδεη ην εζηθό ρξένο ησλ 

Κππξίσλ λα κελ μερλνύλ ηνπο αγλννύκελνπο θαη ηνπο λεθξνύο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο θαη 

εθθξάδεη ηνλ πόλν ηνπ γηα ην δξάκα ηεο Κύπξνπ. 

 

8. Σπλαηζζήκαηα πνπ δηαηξέρνπλ ην πνίεκα 

Σν πνίεκα είλαη κηα πνιηηηθή δηακαξηπξία γηα ην δξάκα θαη ηελ αδηθία ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο 

θαη κηα αληηπνιεκηθή δηακαξηπξία πνπ εζηηάδεη ζηελ αλζξώπηλε δηάζηαζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ 

πνιέκνπ, ζηνπο αγλννύκελνπο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηώλ ησλ αγλννπκέλσλ. Σα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο έιιεηςεο, ηεο απνπζίαο, ηεο απώιεηαο, ηεο ιύπεο, ηεο πηθξίαο, ηνπ 

παξάπνλνπ θαη ηεο εγθαηάιεηςεο δηαηξέρνπλ νιόθιεξν ην πνίεκα. 

 

9. Εθθξαζηηθά κέζα 

α) Αθεγεκαηηθόο ραξαθηήξαο πνηήκαηνο: Σν πνίεκα έρεη αθεγεκαηηθό ραξαθηήξα. Σν 

πνηεηηθό ππνθείκελν είλαη ην παηδί ηνπ αγλννύκελνπ, ην νπνίν αθεγείηαη ζε πξώην (α΄) 

πξόζσπν εληθνύ θαη εμηζηνξεί ηα γεγνλόηα. Η ρξήζε ηνπ πξώηνπ (α΄) πξνζώπνπ εληθνύ 

(πξσηνπξόζσπε αθήγεζε) θαη ν εμνκνινγεηηθό ηόλνο πξνζδίδνπλ ακεζόηεηα, δσληάληα, 

δσεξόηεηα, ελδηαθέξνλ, θαη παξαζηαηηθόηεηα ζηελ αθήγεζε. Η αθήγεζε κε ηνλ ηξόπν απηό 

εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο καξηπξίαο θαη πξνθαιεί ζπγθηλεζηαθή θόξηηζε ζηνλ 

αλαγλώζηε (δέθηε), αθνύ παξαθνινπζεί θαη βηώλεη πξνζσπηθά βηώκαηα ηνπ πνηεηηθνύ 

ππνθεηκέλνπ (πνκπνύ). Αθνινπζεί ηνλ απηνδηεγεηηθό ηξόπν γξαθήο, αθνύ ην παηδί ηνπ 

αγλννύκελνπ είλαη ην ίδην πξσηαγσληζηήο ηεο αθεγνύκελεο ηζηνξίαο. Ωο ζηάδηα ηεο 

αθήγεζεο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ε Γέζε: ρσξνρξνληθή εμνκνιόγεζε παηδηνύ (ζηξνθέο α΄-

γ΄), ε Κνξύθσζε (πξννδεπηηθή): πξώηε κέξα ζην ζρνιείν, άλνημε, ζηέθαλα (ζηξνθέο δ΄-ζη΄) 

θαη ε Λύζε: θήδεπζε ηαπηνπνηεκέλσλ νζηώλ ηνπ παηέξα (ζηξνθή δ΄). 
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β) Γιώζζα: Σν πνίεκα είλαη γξακκέλν ζε γιώζζα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηα γλσξίζκαηα 

ηεο λεσηεξηθήο/κνληέξλαο πνίεζεο: Η γιώζζα είλαη απιή, ν ζηίρνο ειεύζεξνο, ππάξρεη 

έιιεηςε κέηξνπ θαη νκνηνθαηαιεμίαο, ην πνίεκα πξνζεγγίδεη ηνλ πεδό ιόγν, θπξηαξρνύλ νη 

εηθόλεο, ππάξρεη ακθηζεκία ή πνιπζεκία κε εηθόλεο ππέξινγεο ή θαη ζύκβνια πνπ δελ 

κπνξνύλ λα αλαρζνύλ ζε θαζνιηθή αλαγλώξηζε θαη απνδνρή (π.ρ. καύξν ζθνηάδη, ρεηκώλαο, 

θσο, ρξώκαηα, ζεκαίεο, θισλάξη πηθξνδάθλεο, άλζε αηκάηηλα). 

 

γ) Αληηζέζεηο: Οη αληηζέζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ πνηεηή γηα λα εληείλνπλ ηελ 

ηξαγηθόηεηα, ηε ζπγθηλεζηαθή θόξηηζε, λα ελδπλακώζνπλ ηελ παξαζηαηηθόηεηα θαη γηα λα 

πξνζδώζνπλ δσληάληα θαη ακεζόηεηα. 

αγλννύκελνο ≠ κα εγώ έπαηδα καδί ηνπ κέζα ζην παηδηθό δσκάηην 

ηνλ είπαλ ≠ κα εγώ 

επίζεκε ζηάζε ≠ πξνζσπηθά βηώκαηα, πξνζσπηθό δξάκα 

θπζηθή/ πξαγκαηηθή παξνπζία παηδηνύ ≠ κεηαθπζηθή παξνπζία αγλννύκελνπ παηέξα 

αγλννύκελνο = δσληαλόο παηέξαο (όιν ην πνίεκα εθηόο από ηελ ηειεπηαία ζηξνθή) ≠ λεθξόο 

παηέξαο (ηειεπηαία ζηξνθή) 

δσή ≠ ζάλαηνο 

ιύπε ≠ ραξά 

 

δ) Δηξσλεία: Η εηξσλεία (δξακαηηθή εηξσλεία) ε νπνία αμηνπνηείηαη σο εθθξαζηηθό κέζν ζην 

ελ ιόγσ πνίεκα ιεηηνπξγεί κε ειιεηπηηθόηεηα θαη ζπκπύθλσζε. ηνηρεία εηξσλείαο κπνξεί λα 

ζεσξεζνύλ ε έκκεζε αλαθνξά ζηνπο «άιινπο»: «ηνλ είπαλ αγλννύκελν», «ηνλ έθεξαλ ζε 

έλα κηθξό θαζόλη», «ηνλ είπαλ ήξωα» θαη «ηνλ ζηόιηζαλ κε ζεκαίεο θαη ρξώκαηα». Απηό 

ην εθθξαζηηθό κέζν εκπεξηέρεη κηα δξακαηηθή εηξσλεία όπσο ηε βηώλεη ην παηδί, θαζόηη νη 

ελέξγεηεο ησλ «άιισλ» θαίλεηαη λα έρνπλ κηα πην επηθαλεηαθή, ίζσο δεπηεξεύνπζα, ζεκαζία 

γηα ην παηδί, ην νπνίν βηώλεη ην πξνζσπηθό δξάκα ηνπ, βηώλεη ηνλ κεγάιν πόλν ηεο απώιεηαο 

ηνπ παηέξα ηνπ. Η εηξσλεία απηή (βιπ. π.ρ. «Αιεμαλδξηλνί Βαζηιείο») ιεηηνπξγεί κε 

ειιεηπηηθόηεηα θαη ζπκπύθλσζε θαζόηη απηό ην «ηνλ είπαλ..», «ηνλ έθεξαλ…», «ηνλ 

ζηόιηζαλ…» κπνξεί λα ππνλνεί πνιιά άιια ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη (ειιεηπηηθόηεηα) θαη ηα 

νπνία ππνλννύληαη θαη αλαδύνληαη ζηνλ αλαγλώζηε κε ζπκπύθλσζε.  

 

ε) Τπεξξεαιηζκόο θαη Τπεξβαηηθό ζηνηρείν: Σν ππεξξεαιηζηηθό ζηνηρείν είλαη έληνλν ζην 

πνίεκα κε ηε ρξήζε ηνπ εμσινγηθνύ ζηνηρείνπ: παηέξαο: δσληαλόο/αηρκάισηνο-λεθξόο, 

νξαηόο-θάληαζκα. Σν καύξν ζθνηάδη πνπ ηξππώλεη κεο ζηελ θαξδηά, ηα αηκάηηλα άλζε ζην 

θισλάξη πηθξνδάθλεο, νη κεγάιεο βξνρέο, ην θσο πνπ ρόξεπε κεο ζηε ραξά ηνπ είλαη 



 

14 
 

παξαδείγκαηα ππεξξεαιηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρεη ην ελ ιόγσ πνίεκα. Μπνξνύκε λα 

αηζζεηνπνηήζνπκε απηέο ηηο ππεξξεαιηζηηθέο εηθόλεο; Η εκθάληζε θαη ε εμαθάληζε ηνπ 

αγλννύκελνπ παηέξα είλαη έλα πξσηαγσληζηηθό ππεξβαηηθό ζηνηρείν ζε όιν ην πνίεκα, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί, πάληα ζε ζπκβνιηθό επίπεδν, θαη σο απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο λα ράζεη ην 

παηδί ηνλ παηέξα ηνπ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, όπσο θαη ζην πνίεκα «ηα ζηέθαλα ηεο 

θόξεο ηνπ», ε πνίεζε γίλεηαη θνξέαο δηθαηνζύλεο θαη δηνξζώλεη ηελ αδηθία πνπ ππέζηεζαλ νη 

πξσηαγσληζηέο από ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή [βιπ. ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζύλεο σο 

απνθαηάζηαζεο ηεο δηαζαιεπζείζαο από ηε δηάπξαμε ηεο ύβξεο εζηθήο ηάμεο ζηα 

«θππξηαθά», θπξίσο, πνηήκαηα ηνπ εθέξε, π.ρ. «Νεόθπηνο ν έγθιεηζηνο κηιά», «αιακίλα 

ηεο Κύπξνο»]. Δπίζεο, «ην θωο πνπ ρόξεπε κεο ζηε ραξά ηνπ», είλαη κηα αλαθνξά ζηελ 

ειεπζεξία θαη ηε δσή (παηδηνύ θαη Κύπξνπ), ζε αληίζεζε κε ην «καύξν ζθνηάδη» θαη ηνλ 

«βαξύ ρεηκώλα». 

 

ζη) πκβνιηζκόο: ην ελ ιόγσ πνίεκα ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ηα αληηθείκελα-πξάγκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνύ θόζκνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζύκβνια γηα λα 

απνδώζνπλ ζπλαηζζήκαηα, ςπρηθέο δηαζέζεηο, θαηαζηάζεηο, «ην εζσηεξηθό ηνπίν». Μεξηθά 

ζύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πνίεκα είλαη ηα πην θάησ: 

παηδηθό δσκάηην: ζπκβνιίδεη ηνλ ηδησηηθό δσηηθό ρώξν ηνπ παηδηνύ, ηηο πξνζσπηθέο ζηηγκέο 

ηνπ, όηαλ βξίζθεηαη κόλν κε ηνλ εαπηό ηνπ. Μηα παηδηθή αζσόηεηα θαη αγλόηεηα, ζε έλαλ 

θόζκν παηδηθό. 

κεγάιεο βξνρέο: ζπκβνιίδνπλ θαη ηα «πνιιά δάθξπα» πνπ ζπλόδεπαλ απηά ηα έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα απώιεηαο θαη έιιεηςεο πνπ έλησζε ην παηδί γηα ηνλ αγλννύκελν παηέξα ηνπ. ε 

ζπιινγηθό επίπεδν, παξαπέκπνπλ ζην δξάκα θαη ηε δνθηκαζία ηεο Κύπξνπ (παηδί θαη 

Κύπξνο ζπκπάζρνπλ). 

καύξν ζθνηάδη: ζπκβνιίδεη ηε βαζεηά ζιίςε πνπ ηξύπσλε κεο ζηελ θαξδηά ηνπ παηδηνύ, αιιά 

θαη ζύκβνιν ζαλάηνπ, ζθιαβηάο (από Σνύξθνπο), αθνύ ην παηδί θαη ε Κύπξνο ζπκπάζρνπλ. 

άλνημε: ζπκβνιίδεη πηζαλώο ηνλ έξσηα ηνπ παηδηνύ, ηε γπλαίθα κε ηελ νπνία εξσηεύηεθε, 

ζπκβνιίδεη ηαπηόρξνλα θαη ηελ αλαγέλλεζε, ηελ ειπίδα, ηελ ειεπζεξία, ηόζν γηα ην παηδί 

(ζηελ πξνζσπηθή ηνπ βησηή) όζν θαη γηα ηελ Κύπξν (νκνηόηεηα παηδηνύ θαη Κύπξνπ). 

βαξύο ρεηκώλαο: ζπκβνιίδεη ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα ιύπεο θαη απώιεηαο 

θσο: ζπκβνιίδεη ηελ ειπίδα, ηε ραξά, ηε ζσηεξία  

θισλάξη πηθξνδάθλεο: ζπκβνιίδεη ηελ πηθξία, ηε ζιίςε 

αηκάηηλα άλζε: ζπκβνιίδεη ην αίκα θαη ηα βαζαληζηήξηα ηνπ αγλννύκελνπ παηέξα (θαη ηεο 

Κύπξνπ). Σε ζπζία ηνπ αγλννύκελνπ παηέξα θαη εκκέζσο παξαπέκπνπλ ζηε ζηαπξηθή ζπζία 

ηνπ Κπξίνπ θαη ζηνλ ζηαπξό ηνπ Κπξίνπ, πνπ ζηνιίδεηαη κε άλζε, ηα νπνία βάθνληαη κε ην 

αίκα Σνπ Κπξίνπ. Σα άλζε, επίζεο, έρνπλ θαη θάπνηα ζεηηθόηεηα, θαζώο είλαη ζύκβνιν 
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αλαγέλλεζεο θαη ειπίδαο, αθήλνληαο κηα δηάζηαζε ειπίδαο όηη ζα δηθαησζεί ε ζπζία ηνπ 

αγλννύκελνπ παηέξα αιιά θαη ε Κύπξνο. 

 

δ) Δηθόλεο: ε όιν ην πνίεκα ππάξρνπλ κηα ζεηξά από εηθόλεο, νη νπνίεο πεξλνύλ ζαλ κηα 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία κπξνζηά από ηα κάηηα ηνπ αλαγλώζηε. Σν παηδί πνπ παίδεη κέζα ζην 

παηδηθό δσκάηην, ην παηδί πνπ πάεη πξώηε κέξα ζην ζρνιείν, ν αγλννύκελνο παηέξαο πνπ 

έξρεηαη θξπθά ζηα ζηέθαλα ηνπ παηδηνύ ηνπ, ηνλ θέξλνπλ κέζα ζε έλα κηθξό θαζόλη είλαη 

εηθόλεο πνπ «κηινύλ» ζηνλ αλαγλώζηε. Ο παηέξαο, ζηνλ θόζκν ηεο παηδηθήο αζσόηεηαο, 

έζησ θαη λνεξά, σο κηα ηήξεζε ρξένπο από κέξνπο ηνπ παηέξα, είλαη παξώλ ζε όιεο ηηο 

ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηνπ παηδηνύ. 

 

ε) Θεαηξηθόηεηα: Η ζεαηξηθόηεηα είλαη δηάρπηε ζε όιν ην πνίεκα. ρεδόλ ζε όιεο ηηο ζηξνθέο 

(πιελ ηεο 2εο θαη ηεο 3εο) ελππάξρεη έληνλα ην ζεαηξηθό ζηνηρείν ην νπνίν πξνζδίδεη 

παξαζηαηηθόηεηα ζην πνίεκα θαη εληείλεη ηελ ηξαγηθόηεηα ηνπ παηδηνύ ην νπνίν βηώλεη ηηο 

ζπλερείο εκθαλίζεηο θαη εμαθαλίζεηο ηνπ αγλννύκελνπ παηέξα ηνπ. Πξσηαγσληζηήο, 

πξόζσπα, ζθεληθό, εηθόλεο, εζσηεξηθόο κνλόινγνο (βιπ. πην πάλσ) ζπκβάινπλ ζηελ 

ζεαηξηθόηεηα απηή. 

 

ζ) Δπαλάιεςε: Η επαλάιεςε ηνπ «άμαθλα έθεπγε», «άμαθλα έθπγε» είλαη έλα εθθξαζηηθό 

κέζν πνπ εκθαλίδεηαη πέληε (5) θνξέο ζην πνίεκα θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο, γηα λα 

πξνζδώζεη έκθαζε ζηελ απώιεηα, ζηελ μαθληθή απώιεηα, όηαλ ην παηδί επαλεξρόηαλ 

αηθληδηαζηηθά ζηνλ θόζκν ηνπ πξαγκαηηθνύ.  

 

η) Ρεαιηζκόο: Σν πνίεκα ραξαθηεξίδεηαη από θαζεκεξηλέο ξεαιηζηηθέο πεξηγξαθέο (π.ρ. ηνλ 

είδα πνπ ήξζε θξπθά ζηα ζηέθαλα, ρζεο κνπ ηνλ έθεξαλ ζε έλα κηθξό θαζόλη-σκή 

πξαγκαηηθόηεηα, κε πήξε πξώηε κέξα ζην ζρνιείν) νη νπνίεο όκσο δηαθόπηνληαη 

αηθληδηαζηηθά από ππεξξεαιηζηηθέο πηλειηέο, όπσο είλαη ην «καύξν ζθνηάδη πνπ ηξύπσλε κεο 

ζηελ θαξδηά», ην «θσο πνπ ρόξεπε» ην «θισλάξη πηθξνδάθλεο κε άλζε αηκάηηλα» (πξόθεηηαη 

θαη γηα κεηαθνξέο, βιπ. πην πάλσ). 

 

 

10. Επίινγνο 

Πέξαλ από ηα πην πάλσ απηνζρόιηα, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εξκελεία ηνπ πνηήκαηνο, ε 

πνίεζε παξακέλεη ζην βάζνο ησλ πξαγκάησλ κηα εληειώο εζσηεξηθή δηαδηθαζία, πνπ αξρίδεη 

από ηελ πξώηε αλάγλσζε ελόο πνηήκαηνο θαη ζπλερίδεηαη κε ηηο εζσηεξηθέο πλεπκαηηθέο 

δηεξγαζίεο εξκελείαο θαη εζσηεξίθεπζεο κέζα ζηε ςπρή ηνπ θάζε αλαγλώζηε. Σα πξνζσπηθά 
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ζηνηρεία ηνπ θάζε αλαγλώζηε, ην θσο θαη νη ζθηέο ηνπ, νη ιόθνη θαη νη ραξάδξεο ηνπ «έζσ 

πιαλήηε»11 ηνπ, είλαη πνπ ζα εξκελεύζνπλ ην θάζε πνίεκα κε κνλαδηθό ηξόπν, πνπ ζα θάλνπλ 

ην θάζε πνίεκα έλα πξνζσπηθό βίσκα γηα ηνλ θάζε αλαγλώζηε μερσξηζηά. 
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