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ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΠΟΙΗΜΑΣΟ 

Ο Καιόμενος - Σ. ινόποςλος 
 

Γιδακηικοί ζηόσοι 

Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: 

 Να επηζεκαίλνπλ ηα βαζηθά ζέκαηα ηνπ πνηήκαηνο (ε νξηαθή πξάμε ηνπ 

θαηόκελνπ θαη ε πνηεηηθή εζηθή), ηα ζύκβνια πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηό θαη λα 

δηαπηζηώλνπλ ηε δηαρξνληθόηεηά ηνπο. 

 Να αληρλεύνπλ ζην πνίεκα γλσξίζκαηα ηεο λενηεξηθήο πνίεζεο θαη εηδηθόηεξα 

ζηνηρεία ηεο γξαθήο ηνπ Σηλόπνπινπ. 

 Να ζρνιηάδνπλ θαη λα εθθέξνπλ θξηηηθή άπνςε γηα ηε ζρέζε θαη ηε ζηάζε ηνπ 

πνηεηή – θαη ηνπ θάζε δεκηνπξγνύ – πξνο ηα δξώκελα ηεο επνρήο ηνπ. 

 

Μέζα – ςλικά 

 Γηδαθηηθό εγρεηξίδην (ΚΝΛ Γ΄ Λπθείνπ, ΟΔΓΒ, ζ. 20-21)  

 Πίλαθαο  

 Φπιιάδην κε απόςεηο κειεηεηώλ ηνπ έξγνπ ηνπ Σηλόπνπινπ 

 Παξάιιεια θείκελα: ην πνίεκα ηνπ Σηλόπνπινπ Φίιηππνο θαη ηα πνηήκαηα 

Πνίεζε 1948 ηνπ Ν. Δγγνλόπνπινπ, Σην Νίθν Ε… 1949 ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε. 

 

Μεθοδολογία διδαζκαλίαρ  

Ηδενζύειια – δηαινγηθή – καηεπηηθή – δηεξεπλεηηθή – ζπλεξγαηηθή. 

 

Οπγάνυζη ηάξηρ 

Δληαία - ζπλεηαηξηζηηθή 

 

Ποπεία διδαζκαλίαρ 

 Γξακκαηνινγηθή έληαμε έξγνπ: πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά – ηάζεηο – 

ινγνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Μπνξεί λα δηαβαζηεί ην απόζπαζκα ζην νπνίν ν Μ. 

Αλαγλσζηάθεο ραξηνγξαθεί ηελ πνηεηηθή παξαγσγή ηεο γεληάο ηνπ ή/θαη ην 

πνίεκα ηνπ Κι. Κύξνπ Η Γεληά κνπ. 

 

 Παξνπζίαζε ηνπ πνηεηή θαη ηεο πνηεηηθήο ηνπ (κέζα από ζρόιηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Σηλόπνπινπ, θαζώο θαη κέζα από απόςεηο έγθπξσλ κειεηεηώλ – βι. ζεκεηώζεηο 

ζηηο ζειίδεο 5-6). Από ην εξγνβηνγξαθηθό ζεκείσκα πνπ παξαηίζεηαη ζην βηβιίν 

(θαη πνπ κπνξεί λα δηαβαζηεί από έλα καζεηή), απνκνλώλνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα 

πνπ ζπζρεηίδνπλ ηα βηώκαηά ηνπ κε ην έξγν ηνπ, θαζώο θαη γλσξίζκαηα ηεο 

ηέρλεο ηνπ.  

 

 Έληαμε πνηήκαηνο ζηε ζπιινγή ζηελ νπνία αλήθεη θαη ζήκαλζε ηνπ ηίηινπ ηεο 

ζπιινγήο (κεηαίρκην: ε θξίζηκε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζε δύν 

θαηαζηάζεηο, «αλάκεζα ζε δπν επνρέο, ζε δπν ηξνρνύο αλάκεζα», εδώ 

ελδερνκέλσο: ην νξηαθό ζεκείν κεηαμύ δσήο θαη ζαλάηνπ). 

 

 Αλάγλσζε πνηήκαηνο θαη αξίζκεζε ζηίρσλ γηα δηεπθόιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο. 

 

 Πξώηεο αληηδξάζεηο ησλ καζεηώλ ζην πνηεηηθό εξέζηζκα.  
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 Ννεκαηηθή θαη εθθξαζηηθή δηεξεύλεζε κε άμνλεο ηα αθόινπζα:  

 Ζ δνκή θαη αξρηηεθηνληθή δηάξζξσζε πνηήκαηνο 

 Οη αθεγεκαηηθέο θσλέο θαη ηα πιάλα ηνπ πνηήκαηνο – 

θηλεκαηνγξαθηθή ηερληθή 

 Ζ γιώζζα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ιόγνπ (εηδηθά ηνπ ξήκαηνο) 

 Τν ζθεληθό ηεο απηνππξπόιεζεο 

 Ζ πξάμε ηνπ θαηόκελνπ  θαη ε ζηάζε ηνπ πνηεηή 

 Τα κνηίβα θαη ηα ζύκβνια ηνπ πνηήκαηνο. 

 

 Πεξαηηέξσ εκβάζπλζε κε απόπεηξα εξκελείαο ησλ ζπκβόισλ, θαζώο θαη κε 

εξκελεία-αηηηνιόγεζε ηνπ ηίηινπ. Σρνιηάδεηαη, επίζεο, ν δηραζκόο ηνπ πνηεηή θαη 

ε πνηεηηθή εζηθή, όπσο απηά πξνβάιινπλ από ην πνίεκα θαη απερνύλ γξαθόκελα 

ηνπ Σηλόπνπινπ θαη ζρόιηα ηνπ Κ. Friar (βι. ζ. 6, ηειεπηαίν απόζπαζκα). 

 

 Πξνέθηαζε θαη επέθηαζε ησλ λνεκάησλ πνπ δηαηξέρνπλ ην πνίεκα: 

παξαιιειηζκνί κε ζύγρξνλεο θαηαζηάζεηο θαη αλάινγα παξαδείγκαηα 

δηακαξηπξίαο, δηαπίζησζε δηαρξνληθόηεηαο ηεο πξάμεο ηνπ θάζε θαηόκελνπ, 

θξηηηθή άπνςε γηα ηνλ ξόιν ηνπ πνηεηή απέλαληη ζηα δξώκελα ηεο επνρήο ηνπ. Τα 

πην πάλσ έξρνληαη λα εληζρύζνπλ δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο (π.ρ. ζην πνίεκα ηνπ 

Σηλόπνπινπ Φίιηππνο θαη ζε δύν πνηήκαηα πνπ ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο θαη πνπ 

ην δεύηεξν, κάιηζηα, απαληά ζην πξώην: Πνίεζε 1948 ηνπ Ν. Δγγνλόπνπινπ θαη 

Σηό Νίθν Ε… 1949 ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε). Αλαθνξέο κπνξνύλ λα γίλνπλ όρη κόλν 

ζε θείκελα αιιά θαη ζε έξγα ηέρλεο πνπ ζπλνκηινύλ κε ην πνίεκα (όπσο ν 

πίλαθαο ηνπ Πηθάζν Guernica θαη ν πίλαθαο ηνπ Munch Κξαπγή). 

 

 Αλαζύλζεζε ηνπ πνηήκαηνο θαη ζπλνιηθή εθηίκεζή ηνπ, εληζρύνληαο κε απόςεηο 

έγθπξσλ κειεηεηώλ (κε απόςεηο πνπ δελ έρνπλ δηαβαζηεί ζηελ αξρή ηεο πνξείαο 

δηδαζθαιίαο). 

 

 Αλάζεζε θαη’ νίθνλ εξγαζηώλ (όπσο ε εξ. 3 ζηε ζ. 20 ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
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ΥΟΛΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΠΟΙΗΜΑΣΟ 

Ο Καιόμενος - Σ. ινόποςλος 

 

ςλλογή: Μεηαίρκην Β΄, έθδνζε 1957 – «πξντόλ εκπεηξίαο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη 

ηεο κεηεκθύιηαο αηκόζθαηξαο». 

 

Γομή ποιήμαηορ (ζύκθσλα κε ηνλ Τ. Καξβέιε): 

Α. Σηίρνη 1-13: αθήγεζε (ηξαγηθό δξώκελν) – ν αθεγεηήο ηαπηίδεηαη κε ηνλ πνηεηή. 

Β. Σηίρνη 14-16: ε ζέζε ηνπ αθεγεηή-πνηεηή, θαηαθιείδα. 

 

Αθηγημαηικέρ θυνέρ – πλάνα – επίπεδα ποιήμαηορ: 

    Ζ αθήγεζε αξρίδεη in medias res κε ηε γεκάηε ζαπκαζκό θσλή (Κνηηάρηε! κπήθε 

ζηε θσηηά!) θάπνηνπ από ην πιήζνο. Σηε ζπλέρεηα, ην πνίεκα δνκείηαη ζε ηπία 

αλληλοζςνδεόμενα πλάνα (ζύκθσλα κε ηνλ Κ. Μπαιάζθα) πνπ παξνπζηάδνληαη κε 

θηλεκαηνγξαθηθή ηερληθή. Ο θαθόο θηλείηαη αλάκεζα ζηα πξόζσπα (πιήζνο, πνηεηήο, 

θαηόκελνο) πνπ θπξηαξρνύλ ζ’ απηά ηα πιάλα θαη πνπ ζθηαγξαθνύληαη κε αδξέο 

γξακκέο, ελώ παξάιιεια αληηπξνζσπεύνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπ θόζκνπ. 

  Α. Σο ποιηηικό εγώ, πνπ αλαξσηηέηαη, ζθέθηεηαη, ζρνιηάδεη. Αξρηθά, 

παξνπζηάδεηαη σο έλαο από ην πιήζνο (αθήγεζε ζε α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν – 

γπξίζακε, κηιήζακε), ζηε ζπλέρεηα απνδεζκεύεηαη θαη κεηέρεη ζην δξάκα ηνπ 

θαηόκελνπ (αθήγεζε ζε α΄ εληθό πξόζσπν - δηζηάδσ, είκαη θηηαγκέλνο λα 

παξαμελεύνκαη, θνβάκαη) γηα λα απνθαιπθζεί ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν, γεληθά όκσο (ν 

πνηεηήο), ν πνηεηήο ηνπ κεηαπνιεκηθνύ θόζκνπ. 

 

   Β. Σο πλήθορ, πνπ ζαπκάδεη, δελ αλαθαηεύεηαη, ρεηξνθξνηεί (αθήγεζε ζε β΄ 

πξόζσπν, ρξήζε βαζηθά πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο πνπ είηε πξνηξέπεη είηε απνηξέπεη – 

Κνηηάρηε! // μέλε θσηηά κελ ηελ αλαθαηεύεηο). 

 

   Γ. Ο καιόμενορ (αθήγεζε ζε γ΄ πξόζσπν - απηόο πνπ απόζηξεςε ην πξόζσπν, 

θαίγεηαη, δε θσλάδεη βνήζεηα, αλαιίζθεηαη πεξήθαλνο, κνλάρνο, θαηακόλαρνο, 

αθαλίδνληαλ, άζηξαθηε, γηλόηαλ ήιηνο). 

 

Γιαγπαμμαηικά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 άιινη ρεηξνθξνηνύλε                                                                                      άιινη είλαη κέζα ζηε θσηηά                           
 

Σο ποιηηικό εγώ 

αλαξσηηέηαη  

ζθέπηεηαη 

ζρνιηάδεη 

(πξνβιεκαηηζκέλνο, 

δηραζκέλνο) 

Σο πλήθορ 

ζαπκάδεη 

ρεηξνθξνηεί 

δελ αλαθαηεύεηαη 

(αλώλπκν, άηνικν, 

εθεζπραζκέλν) 

Ο καιόμενορ 

αθαλίδνληαλ 

άζηξαθηε 

γηλόηαλ ήιηνο 

(αζπκβίβαζηνο, 

θαηακόλαρνο, 

πεξήθαλνο) 

ν πνηεηήο 

κνηξάδεηαη 

ζηα δπν 
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κηνικό:  

Χώξα ζθνηεηλή θαη δύζθνιε (ζηίρνο 9) – αλειεύζεξε ρώξα, «έλα ηνπίν ζαλάηνπ», ε 

Διιάδα ηνπ Δκθπιίνπ. 

Ο ζηίρνο 10 (μέλε θσηηά κελ ηελ αλαθαηεύεηο) δειώλεη θαη ηελ απαγόξεπζε ηνπ 

πιήζνπο θαη ηελ απαγόξεπζε ηεο εμνπζίαο. 

Απηή ε θαηάζηαζε εμεγεί θαη ηε ζηάζε ηνπ θαηόκελνπ (αγσληζηηθή δηακαξηπξία) θαη 

ηε ζηάζε ηνπ πιήζνπο (ζαπκαζκόο, θόβνο, νπδέηεξν ρεηξνθξόηεκα) θαη ηε ζηάζε ηνπ 

πνηεηή, ν νπνίνο παξακέλεη δηραζκέλνο. 

 

Γλώζζα – λειηοςπγία ηος λόγος: 

Λόγνο ππθλόο, δπλαηόο κε ινγηθή δηάξζξσζε θαη κειεηεκέλε αξρηηεθηνληθή. 

Αληηξεηνξηθή αιιά θαη ππνβιεηηθή πθή ηεο γιώζζαο. 

Μηθξνπεξίνδνο ιόγνο, θπξηαξρία ξήκαηνο (28 ξήκαηα), ιηγνζηά επίζεηα («γπκλέο νη 

ιέμεηο») δίλνπλ ηελ αίζζεζε ελόο θαζεκεξηλνύ ιόγνπ πνπ παξαπέκπεη ζηε καξηπξία. 

Ζ ρξήζε πνιιώλ ξεκαηηθώλ πξνζώπσλ θάλεη ην πνίεκα λα ερεί πνιππξόζσπν (α΄ 

πιεζπληηθνύ, α΄ εληθνύ, β΄ εληθνύ, γ΄ εληθνύ) – πξόθεηηαη γηα ηνλ ιόγν ηνπ ελόο 

έλαληη ηνπ ιόγνπ ησλ πνιιώλ. 

Τν πνίεκα αξρίδεη κε κηα δξακαηηθή πξνζηαθηηθή (Κνηηάρηε!) θαη αθνινύζσο 

πεξλάκε ζε κηα ζηνραζηηθή αλάκλεζε γεγνλόησλ ζε ρξόλν αόξηζην (κπήθε ζηε 

θσηηά, γπξίζακε, απόζηξεςε). Σηε ζπλέρεηα, ξήκαηα ζε ρξόλν ελεζηώηα δσληαλεύνπλ 

ηελ αλάκλεζε (θαίγεηαη, δηζηάδσ, θνβάκαη), ελώ νη παξαηαηηθνί πνπ έπνληαη 

(θαίγνληαλ, αθαλίδνληαλ, γηλόηαλ) δειώλνπλ ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο θαη ηεο 

αλάκλεζήο ηεο, ηε δηαρξνληθόηεηά ηεο. 

 

ύμβολα:  

Χώξα ζθνηεηλή θαη δύζθνιε: θάζε αλειεύζεξν θαη θαηαπηεζηηθό πεξηβάιινλ. 

Φσηηά: ζύκβνιν θάζαξζεο θαη εμαγληζκνύ. 

Ήιηνο: ζύκβνιν θσηόο (ήιηνο ηεο δηθαηνζύλεο). 

Καηόκελνο: ζύκβνιν αγσληδόκελνπ αλζξώπνπ ελάληηα ζε θάζε θαηάζηαζε ζθνηεηλή 

θαη δύζθνιε, ηεξό ζθάγην, ν θαζείο πνπ ‘αλαιίζθεηαη’ γηα έλα ηδαληθό. 

 

Δπμηνεία-αιηιολόγηζη ηίηλος Ο Καιόμενος: 

= Ο άλζξσπνο πνπ ππξπνιείηαη, κηα ζπζηαζηήξηα δάδα δηακαξηπξίαο, απηόο πνπ     

    θαίγεηαη θαη ζα θαίγεηαη ρσξίο λα θζείξεηαη (ζαλ ηε θιεγόκελε βάην), ν  

    πξσηαγσληζηήο ζην δξώκελν απηό. 

= Ο πνηεηήο, ν νπνίνο θαηά θάπνην ηξόπν «θαίγεηαη» κεηαθνξηθά, παξακέλνληαο   

    δηραζκέλνο θαη κεηέσξνο. 

= Ο θαζέλαο από εκάο, εάλ ζπλαηζζάλεηαη ην εζηθό αδηέμνδν ζην νπνίν βξίζθεηαη. 

 

   Ζ ανξηζηία ηνπ ηίηινπ (= απηόο πνπ θαίγεηαη) ππνδειώλεη όηη δελ πξόθεηηαη κόλν 

γηα έλα αηνκηθό δξάκα αιιά γηα κηα πξάμε ελ ελεξγεία, πνπ πξαγκαηώλεηαη ζην 

παξόλ θαη πξνβάιιεηαη ζην κέιινλ (δειώλεηαη ην παξόλ δηαξθείαο, ε δπλαηόηεηα ή 

θαη ε πξνηξνπή επαλάιεςεο). Τνύην, εμάιινπ, δειώλεηαη θαη κε ηνλ παξνληηθό 

ρξόλν ηεο κεηνρήο θαηόκελνο πνπ δίλεη ηε δηάξθεηα, ηε δηαρξνληθόηεηα ηεο πξάμεο 

(θαη όρη κε έλαλ παξειζνληηθό πνπ ζα ζήκαηλε ν θακέλνο, απηόο πνπ θάεθε θαη δελ 

ππάξρεη πηα). Ζ ζεκαζία ηεο πξάμεο απηήο, πνπ ελ ηέιεη απνηειεί θαηάθαζε ζηε δσή 

θαη όρη άξλεζή ηεο, έγθεηηαη ζην θέξδηζκα ηνπ ‘πξνζώπνπ’ καο (πξβι. «θη όκσο 

θεξδίδεη θαλείο ην ζάλαηό ηνπ, ην δηθό ηνπ ζάλαην, πνπ δελ αλήθεη ζε θαλέλα άιιν. 

Καη ηνύην ην παηρλίδη είλαη ε δσή» - Γ. Σεθέξεο). 
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   Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη – ζύκθσλα κε καξηπξία ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηεηή – αθεηεξία 

γξαθήο ηνπ πνηήκαηνο δελ απνηέιεζε έλα πξαγκαηηθό γεγνλόο (κηα απηνππξπόιεζε). 

Σην πνίεκα απηό «ν Σηλόπνπινο κε κηα πξνθεηηθή δύλακε είδε ην ηξαγηθό θαηλόκελν 

ησλ εκεξώλ καο, ελλνώ ηνλ απηνππξπνιηζκό ησλ δηάθνξσλ απειπηζκέλσλ ηδενιόγσλ 

[…]» -  Μ. Μεξαθιήο.  

   Αμίδεη, επίζεο, λα επηζεκαλζεί όηη ελώ ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο θαίλεηαη λα είλαη ν 

άλζξσπνο πνπ απηνππξπνιείηαη, ην ηειηθό ζπκπέξαζκα αθνξά ηνλ πνηεηή: ν πνηεηήο 

κνηξάδεηαη ζηα δπν. Σ’ απηό ην ζηίρν, αθξηβώο, ιαλζάλεη ε ελνρή ηνπ πνηεηή: ε ελνρή 

ηνπ γηα θάζε ζθνηεηλή επνρή, ε ελνρή ηνπ γηα ην όηη παξακέλεη δηραζκέλνο αλάκεζα 

ζηνπο ήξσεο (ηα δξώληα πξόζσπα) θαη ζηνπο ζεαηέο.   

 

Ο ίδιορ ο ινόποςλορ γπάθει για ηο έπγο ηος: 

    «Ό,ηη έγξαςα ήξζε θπξίσο ηηο ώξεο πνπ έλησζα ην ζώκα κνπ μέλν από κέλα. Ζ 

«ζειεκαηηθή» κλήκε δελ έπαημε θαλέλα ξόιν ζε ηνύηε ηε δεκηνπξγία. Πξόζσπα 

κηζν-πξαγκαηηθά κηζν-θαληαζηηθά, απαληεκέλα ζε ιίγν ή πνιύ θσο, πέξαζαλ κέζα 

κνπ μαθληθά»[…] 

[…] Καηξό πξνζπάζεζα λα νηθεησζώ κε ηηο δηαδνρηθέο εθείλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα 

κπνξνύζα λα ηηο νλνκάζσ: Κιίκαθα Θαλάηνπ. Γηαηί αξλνύκαη ην ζάλαην ζα ζύλνξν 

ή ζα γεγνλόο νξηζηηθό. Έξρεηαη πξηλ ηνλ θαηαιάβνπκε θαη ηειεηώλεη – ηειεηώλεη; - 

πνιύ αξγόηεξα απ’ ό,ηη ππνζέηνπκε. Σε ηνύην ην Μεηαίρκην ζπλάληεζα ηνλ 

Διπήλνξα, ηελ Διέλε, ηνλ Ηάθσβν, ηνλ Μπίιηα, ηνλ Φίιηππν, ηελ Ησάλλα. 

     Εώληαο ηε δσή κνπ κνηξάζηεθα ζηα δπν. Πνην θνκκάηη αλήθεη ζηε θζνξά θαη 

πνην ζηελ αθζαξζία; Τν πξαγκαηηθό ή ην θαληαζηηθό είλαη ην αιεζηλό; Ζ ζθέςε κνπ 

ζεσξεί «ινγηθά», θη απηό πνπ ιέκε θαληαζία ή αζπλείδεην ή δαίκνλα δελ ππαθνύεη 

ζε λόκνπο. Αγσλίδνκαη γηα κηα ζύδεπμε ρσξίο λα πεηπραίλσ. Όπνηνο ληώζεη αλάινγα 

αο απνδώζεη ην δίθαην.» 

(Τ. Σηλόπνπινο, εηζαγσγηθό ζεκείσκα ζην πνίεκά ηνπ «Ησάλλα I, II, III», δεκ. 1947) 

 

Γνυπίζμαηα ηηρ ποιηηικήρ ηέσνηρ ηος Σ. ινόποςλος:  

 (πνπ αληρλεύνληαη ζην πνίεκα Καηόκελνο) 

 Θεαηξηθή πιαζηηθόηεηα – αθήγεζε ζθεληθνύ δξώκελνπ 

 Γξακαηηθόο ραξαθηήξαο (κηθξνπεξίνδνο ιόγνο, πνιππξόζσπν πνίεκα, 

εξσηήκαηα ‘‘εηο εαπηόλ’’) 

 Κηλεκαηνγξαθηθή ηερληθή, δηαδνρηθέο εηθόλεο, «αηκνζθαηξηθόο» πνηεηήο 

 Σηνραζηηθόο ιόγνο, εζσζηξεθήο ηόλνο, πνηεηήο-ζρνιηαζηήο. 

 Ληηόο θαη απέξηηηνο ιόγνο κε ιίγεο ξεηνξηθέο – ιπξηθέο εμάξζεηο 

 Γηδαθηηθόο - γλσκηθόο ηόλνο (επηκύζην: νη ηξεηο ηειεπηαίνη ζηίρνη) – ε 

«πνηεηηθή εζηθή σο ζπλέπεηα ηεο πνιηηηθήο εζηθήο» (θαηά ηνλ Γ. Μαξσλίηε) 

 Σαθέο πνιηηηθό κήλπκα: ε θσηεηλή πξάμε ζηε ζθνηεηλή επνρή θαη ν ξόινο 

ηνπ πνηεηή (ζύκθσλα κε ηνλ Κ. Μπαιάζθα) 

 Μνηίβα: θζνξάο, απόιπηεο κνλαμηάο, ήιηνπ – θσηηάο – θιόγαο – θσηόο. 

 

Τα πην πάλσ γλσξίζκαηα ηζρύνπλ ελ πνιινίο γηα αξθεηνύο πνηεηέο ηεο πξώηεο 

κεηαπνιεκηθήο γεληάο, γηα ηνπο νπνίνπο ν πόιεκνο ππήξμε «βίαηνο δηδάζθαινο». 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν Κιείηνο Κύξνπ, έλαο πνηεηήο ησλ ρξόλσλ απηώλ, 

«Ζ γεληά κνπ… κνίξαζε ζαλ αληίδσξν ηε δσή θαη ην ζάλαην».  

Γηα ηνπο πνηεηέο απηνύο «ν πνηεηηθόο ιόγνο δελ ζεθώλεη πηα ‘κνπζηθέο θαη 

καιάκαηα’ θαη ε πνίεζε δελ κπνξεί λα είλαη πηα ‘αλάπηπμηο ζηίιβνληνο 

πνδειάηνπ’…». Σε ηόλν ειάζζνλα, εζσζηξεθή θαη ειεγεηαθό θαηαζέηνπλ ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκέλν κύζν ηεο επνρήο ηνπο.                                           (Γ. Σαββίδεο)      
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Απότειρ έγκςπυν μελεηηηών για ηο έπγο ηος ινόποςλος: 

 «Σ’ όια ηα βηβιία ηνπ Σηλόπνπινπ ην βαζηθό ζπλαίζζεκα πνπ θπξηαξρεί – θαη 

απνηειεί, λνκίδσ, θαη ην θύξην «εξκελεπηηθό» θιεηδί ηεο πνίεζήο ηνπ – είλαη ε 

απόιπηε κνλαμηά, ε βαζηά αίζζεζε ηεο ππαξμηαθήο, ηεο νληνινγηθήο κνλαμηάο ηνπ 

αηόκνπ, πνπ ηίπνηα δελ κπνξεί λα θαηαιύζεη, νύηε ν έξσηαο νύηε ε θηιία νύηε ε 

πίζηε ζε θηινζνθηθά ή θνηλσληθά ζρήκαηα».                           (Μ. Αλαγλσζηάθεο) 

 

 «Τα πξώηα πνηήκαηα ηνπ Σηλόπνπινπ αλαθαινύλ δσεξά απηό πνπ ν ίδηνο 

απνθάιεζε «ηνπίν ζαλάηνπ» θαη ε πνίεζή ηνπ αθξνβαηεί ζην «κεηαίρκην». Απηό 

ην έξεκν ηνπίν θαηνηθείηαη από ηα θαληάζκαηα ησλ θίισλ ηνπ πνηεηή θαη ησλ 

γλσζηώλ ηνπ, πνπ ζθνηώζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ εκθπιίνπ 

κεξηθέο θνξέο».                                                                                        (R. Beaton) 

 

 «Τν πην επίκνλν κνηίβν ζε νιόθιεξε ηελ πνίεζε ηνπ Σηλόπνπινπ είλαη ην κνηίβν 

ηνπ Ήιηνπ – ηόζν ζηε θπζηθή όζν θαη ζηε ζπκβνιηθή κνξθή ηνπ – θαζώο θαη ησλ 

ζπγγεληθώλ ηνπ ζηνηρείσλ: ηεο θσηηάο, ηεο θιόγαο, ηνπ ππξεηνύ θαη ηνπ θσηόο 

ζηελ ηδηόηεηά ηνπο λα θαίλε θαη λ’ αθαλίδνπλ».                                         (K. Friar) 

 

 «Ο Σηλόπνπινο είλαη πνηεηήο βαζηθά αηκνζθαηξηθόο. Χξεζηκνπνηεί κέζα  θαη’ 

εμνρήλ «ζθελνζεηηθά» – όρη δσγξαθηθά. […] ζηελ πνίεζε ηνπ Σηλόπνπινπ […] 

αθζνλεί ε νξηζηηθή θαη ζπκπεξαζκαηηθή θξάζε, πνπ πνιιέο θνξέο ζέιεη λα έρεη 

έλα γλσκηθό ή θαη «πξνθεηηθό» ραξαθηήξα».                          (Μ. Αλαγλσζηάθεο) 

 

 «Ο Σηλόπνπινο ρξεζηκνπνηεί, ζε νιόθιεξν ην βηβιίν, ηελ ηερληθή ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνύ ηαπηνρξνληζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζηελ νζόλε ηνπ 

κπαινύ πξνβάιινληαη, ηαπηόρξνλα, ην έλα δίπια ζην άιιν, ηα γεγνλόηα άζρεηα 

από ην ρξόλν ή ην ρώξν ζηνλ νπνίν ζπλέβεζαλ».                                      (K. Friar) 

 

 «Τειηθά, ε θξαπγή ζηελ πνίεζε ηνπ Σηλόπνπινπ – ην αληίζεην ηνπ ζεθεξηθνύ 

ςίζπξνπ – είλαη κηα αλαγλώξηζε ηεο απνηπρίαο ηνπ ιόγνπ ζε κηαλ επνρή πνπ δελ 

επηηξέπεη νύηε ηελ θνηλσλία νύηε ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο ή 

ηνπο ιανύο πνπ δνύλε «δηςώληαο θαη θσλάδνληαο /  αλάκεζα ζε δπν επνρέο / ζε 

δπν ηξνρνύο αλάκεζα» (189)».                                                                   (K. Friar) 

 

 «Σηε ζπιινγή Μεηαίρκην Β΄ ν ηξόκνο εκθαλίδεηαη γπκλόο. Πξόζσπα θαη ρώξνη 

κεηαβάιινληαη ζε βίαηα θαη δηαθαλή ζύκβνια θαη, γηα πξώηε θνξά, ζηελ πνίεζή 

ηνπ ν Σηλόπνπινο θνηηάδεη ηνλ πόιεκν θαη ό,ηη αθνινύζεζε κε ζαθή πνιηηηθή 

αληίιεςε. Τν θάςηκν, ε θσηηά θαη ε ππξθαγηά είλαη από ηηο θύξηεο εηθόλεο απηνύ 

ηνπ βηβιίνπ. […] Ο θόζκνο ζηελ επνρή καο έρεη γίλεη παξαλάισκα ηνπ ππξόο, 

αιιά θαη ηαπηόρξνλα ζεαηήο πνπ ρεηξνθξνηεί απηή ηε θσηηά, βιέπνληαο 

ηειεόξαζε, ζπκκεηέρνληαο, αιιά θαη παξακέλνληαο ζηελ απνκόλσζή ηνπ, ελώ νη 

ζπνπδαζηέο ηεο Πξάγαο θαη νη Βνπδηζηέο κνλαρνί ηνπ Βηεηλάκ κεηαβάιινληαη ζε 

ζπζηαζηήξηεο δάδεο δηακαξηπξίαο, ελαληίνλ ελόο ζρηδνθξεληθνύ θόζκνπ, πνπ έρεη 

θνπεί ζηα δπν. Σηνλ παξαλντθό εθηάιηε απηνύ ηνπ θόζκνπ ν πνηεηήο, ζαλ ν πην 

επαίζζεηνο παξαηεξεηήο ηνπ θαη ζπκκέηνρνο, έρεη γίλεη θη απηόο θαηά θάπνηνλ 

ηξόπν ζρηδνθξεληθόο. Πξνζβιεκέλνο από ηελ αζζέλεηα ηεο επνρήο καο είλαη κηα 

ύπαξμε δηρνηνκεκέλε, όπσο νη εξκαθξόδηηνη ηεο Γηνηίκαο, πνπ θνκκέλνη ζηε 

κέζε, ύζηεξα από ηελ ύβξε ηνπο, από ηνλ θεξαύλην Γία αγσλίδνληαη, κάηαηα, λα 

μαλαθεξδίζνπλ ηε ρακέλε ηνπο αθεξαηόηεηα»   (K. Friar) 
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Βαζική πηγή πος σπηζιμοποιήθηκε:  

Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ, βηβιίν θαζεγεηή, ηεύρνο 

5, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2000. 
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Μ. Μεξαθιήο, Η ζύγρξνλε ειιεληθή ινγνηερλία (1945-1970), I, Πνίεζε, 

Θεζζαινλίθε. 

 

Μ. Αλαγλσζηάθεο, Τα Σπκπιεξσκαηηθά, Σηηγκή 1985. 

 

R. Beaton, Εηζαγσγή ζηε λεόηεξε ειιεληθή ινγνηερλία, Νεθέιε 1996. 
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Σηέθνο Αλ., Νέα Ειιεληθή Γξακκαηεία, Πνξεία, Αζήλα 1992. 

 

 

 

σεδιαζμόρ διδακηικήρ ππόηαζηρ: 

Μαξία Παπαιενληίνπ 

Φηιόινγνο 

 


