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 1. Εισαγωγή 

!
 Η παρούσα εργασία είναι µια µελέτη στον τοµέα ελληνικής 

ποίησης. Ασχολείται µε το θέµα του Πιερότου. Ο σκόπος της 

µελέτης είναι να δώσει κάποιες απαντήσεις αλλά ίσως και 

περισσότερο να προκαλέσει καινούργιες ερωτήσεις, σχετικά µε το, 

καταρχάς, τι είναι αρχικά ο Πιερότος και τι είναι ο Πιερότος 

Ποιητής. Στην πορεία της εργασίας θα εξαχθούν οι διάφορες 

ανάµεσα τον σκέτο συµβολιστή ποιητή και τον Πιερότο ποιητή, µε 

τον σκοπό να φανερώνονται τα στοιχεία που χωρίζουν τον Πιερότο 

από τον σκέτο συµβολιστή µέχρι του σηµείου που γίνει εντελώς 

δική του ”πιεροτική” ράτσα. Στη συνέχεια, θα αποδειχθεί πως η 

ράτσα αυτή τελικά δεν είναι περιορισµένη αποκλειστικά σε κάποια 

συγκεκριµένη περίοδο χρόνου στην ιστορία της λογοτεχνικής 

ιστορίας. Αντίθετα, η συγκεκριµένη ράτσα φαίνεται να είναι ένα 

αθάνατο, άχρονο και άτοπο φαινόµενο. 

  Το ταξίδι µας ξεκινάει µε την ερώτηση για την καταγωγή 

του Πιερότου. Η ερώτηση αυτή µας φέρνει κατευθείαν στον κόσµο 

του θεάτρου, στην Commedia dell’Arte της Ιταλίας. Εποµένως, θα 

ακολουθήσει µια λεπτοµερική περιγραφή για τις συνθήκες της 

Commedia dell’Arte, για την ιστορία της και την επιρροή που είχε 

στις µεταγενέστερες εποχές του θεάτρου. ΄Ηταν µια πολύ 

σηµαντική περίοδος κατά την οποία αρκετά πράγµατα άλλαξαν και 

καινούργιες ιδέες γεννήθηκαν και έγιναν κανόνες. ΄Ενα από τα πιο 

σπουδαία αποτελέσµατα εποχής αυτής ήταν το γεγονός πως, 
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πιθανόν για πρώτη φορά στην ιστορία θεάτρου, ένας ηθοποιός 

κατηγορήθηκε ως σοβαρός επαγγελµατικός. Με άλλα λόγια, 

γεννήθηκε επισήµως το επάγγελµα του ηθοπιού. Αυτό ακριβώς µας 

δηλώνει και η λέξη ”arte” σε σύνδεση όρου: Commedia dell’Arte. 

 Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι τυποποιηµένοι 

χαρακτήρες που περιείχαν οι παραστάσεις της Commedia dell’Ar-

te. Μαζί µε την τέχνη του αυτοσχεδιασµού, αυτοί οι συγκεκριµένοι 

χαρακτήρες ήταν και το ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό στοιχείο του 

είδους. Εκεί βρέθηκε αρχικά και ο Πιερότος µας, πάνω στη σκηνή. 

΄Υστερα εξελίχτηκε ο χαρακτήρας του, βρίσκοντας τη θέση του και 

σε άλλα είδη τέχνης, και ιδιαίτερα στην ποίηση. 

  Προχωρώντας παρακάτω, θα ειπωθούν λίγα λόγια επίσης 

για το συµβολισµό, όπως και για τον Jean Moreas και τον Charles 

Baudelaire, εφόσον έχουν άµεση σχέση µε το θέµα. ΄Ενας 

συµβολιστής και ένας Πιερότος Ποιητής έχουν πολύ στενή σχέση 

µεταξύ τους. Κάθε Πιερότος είναι ταυτόχρονα και συµβολιστής, 

αλλά κάθε συµβολιστής δεν είναι Πιερότος. Τι, λοιπόν, είναι ο 

Πιερότος Ποιητής; Τι είναι αυτές τις διαφορές που τον χωρίζουν 

από τους άλλους συµβολιστές, µέχρι του σηµείου που γίνεται, 

όπως προσπαθεί να το αποδείξει αυτή η εργασία, εντελώς δικιά του 

ράτσα;        

 Γενικότερα, ο όρος ”συµβολιστής” στην ποίηση 

απευθύνεται σε µια ιδιαίτερη οµάδα ποιητών στα τέλη του 19ου 

αιώνα, κυρίως στη Γαλλία και στη Γερµανία. ΄Οταν έχει πια 

σβήσει στη Γαλλία, ο συµβολισµός ήρθε στην ελληνική λογοτεχνία 

σε τέσσερα αλλεπάλληλα κύµατα στα χρόνια 1892-1905, 1905-15, 
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1915-25 και 1931-40 . Αυτά τα χρόνια καλύπτουν και τη 1

συµβολιστική και τη µετασυµβολιστική, παρακµιακή περίοδο. 

Κατά την αξιόπιστη φιλόλογο και καθηγήτρια, την ΄Ελλη 

Φιλόκυπρου, απαρχές του µετασυµβολισµού µπορούν να 

εντοπιστούν γύρω στα 1910 . Επίσης, εκτός από τη συµβολιστική 2

και µετασυµβολιστική περίοδο, η έρευνα αυτή περιέχει ποίηση από 

την πρώτη, όπως και από τη δεύτερη µεταπολεµική περίοδο. 

 Ας σηµειωθεί εδώ πως ο όρος ”Πιερότος Ποιητής” είναι 

σχετικά νέος στον πλαίσιο της ελληνικής λογοτεχνικής έρευνας. 

Πριν τον Δηµήτρη Πολυχρονάκη και το βιβλίο του που εκδόθηκε 

το 2015 , δεν υπάρχει συστηµατική χρήση του συγκεκριµένου 3

όρου. Υπάρχει όµως αυτός ο µη επίσηµος όρος ”καταραµένος 

ποιητής”, που στον πλαίσιο της ελληνικής ποίησης αναφέρει 

κυρίως τον Καρυωτάκη, τον Σκαρίµπα και τον Φιλύρα, και που 

πηγάζει κατευθείαν από το γαλλικό συµβολισµό, από τον Paul Ver-

lain και το βιβλίο του µε τίτλο Les Poètes Maudes. Το 

συγκεκριµένο βιβλίο παρουσιάζει τα πορτρέτα των τριών Γάλλων 

ποιητών: Tristan Corbière, Arthur Rimbaud και Stèphane Mallarmè 

και είναι µεταφρασµένο στα ελληνικά µε τίτλο Οι Καταραµένοι 

Ποιητές . Επίσης, στη γαλλική λογοτεχνία µας παρουσιάζεται ο 4

όρος ”poète-Pierrot”, π.χ. σε ένα άρθρο του Gérard de Nerval το 
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 Τρυπάνη, Ελληνική Ποίηση, Από τον ΄Οµηρο ως τον Σεφέρη, 375.1

 Φιλοκύπρου, Η Γενιά του Καρυωτάτη, 14.2

 Πολυχρονάκης, Πιερότοι ποιητές στην εποχή της παρακµής. Το γέλιο ως επιθανάτιος ρόγχος.3

Verlaine, Οι Καταραµένοι Ποιητές (Κορµπιέρ-Ρεµπό-Mαλαρµέ).4



!
1848 που αναφέρει πως ο Πιερότος Ποιητής είναι ένας 

”παραδειγµατικός άνθρωπος των αντιθέσεων” . Ο σκοπός της 5

εργασίας είναι επίσης να αποδειχθεί πώς ένας Πιερότος Ποιητής, 

(ή ένας καταραµένος ποιητής), ως όρος, δεν είναι περιορισµένος 

αποκλειστικά σε κάποια συγκεκριµένη περίοδο χρόνου στην 

πορεία της λογοτεχνικής ιστορίας.  

  Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι ποιητές που είναι 

παρόντες στην εργασία, αναλύοντας την παραγωγή τους σχετικά 

µε το θέµα του Πιερότου Ποιητή. Με τη βοήθεια ποιηµάτων, θα 

φωτιστούν τα στοιχεία που αναφέρονται την ψυχή ενός Πιερότου, 

προσφέροντας έτσι µια καλύτερη κατανόηση για την ουσία του 

Πιεροτού Ποιητή, όπως και για την ποίηση που δηµιουργεί ένας 

Πιερότος Ποιητής. Πρόκειται για µια ποιοτική έρευνα µε µέθοδο 

σύγκρισης . Εποµένως , στην πορεία της εργασίας θα 

παρουσιαστούν και θα συζητηθούν αρκετά αποσπάσµατα 

ποιηµάτων. Στο τέλος, θα εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τα 

τελικά αποτελέσµατα της έρευνας.  

!
!
  

!
!
!
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 Πολυχρονάκης, Πιερότοι ποιητές στην εποχή της παρακµής. Το γέλιο ως επιθανάτιος ρόγχος, 307.5



!
 2. Commedia dell’Arte 

!
 2.1 Γέννα και ιστορία  

!
 2.1.1 Τι περιέχει ο όρος 

          

Κατ’ αρχάς, η Commedia dell’Arte ήταν παραγωγή του Ιταλικού 

Διαφωτισµού. Στην ιστορία του θεάτρου, όταν µιλάµε για την 

Commedia dell’Arte, εννοούµε το συγκεκριµένο είδος θεάτρου µε 

τα δύο χαρακτηριστικά:  

   1) Χρήση γκροτεσκών µασκών  

   2) Αυτοσχεδιασµός  

 Στα πρώτα βήµατα της η Commedia dell’Arte ήταν θέατρο 

στους δρόµους και στ ις πλατε ίες . Οι παραστάσε ις 

πραγµατοποιήθηκαν εκεί που βρέθηκε και το κοινό. Η Commedia 

dell’Arte πήγαζε αρχικά από τα λαϊκά στρώµατα λαού, από τους 

απλούς και αγράµµατους ανθρώπους, ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερες 

γνώσεις ή εκπαίδευση. Για αυτό τον λόγο, µας είναι εύκολο να 

καταλάβουµε πως η βάση της Commedia dell’Arte βρίσκεται στο 

τάλεντο του αυτοσχεδιασµού.  

  Εξελίχτηκε σταδιακά η κωµωδία, µέχρι του σηµείου που 

εµφανίστηκε ως δικό της είδος σύγχρoνου θεάτρου, λειτουργώντας 

τελικά και επαγγελµατικά µε µεγάλη επιτυχία στην Ιταλία, ζώντας 

την χρυσή εποχή της κάπου ανάµεσα στα χρόνια 1570 και 1630 ή 

κατά τη γνώµη µερικών, ανάµεσα στα 1550 και 1650. ΄Οταν 
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!
αναπτύχτηκε στην πορεία του χρόνου, εκτεινόταν και στις παλατίες 

και σε ιδιαίτερες σκηνές χτισµένες αποκλειστηκά για τις ανάγκες 

του θεάτρου.  

  Αυτά τα χρυσά χρόνια αποτελούν µια φάση που ονοµάζεται 

ως ”περίοδος ακαδηµαϊκών ηθοποιών”. Εκείνη την εποχή, ο κάθε 

ιδιοκτήτης µιας θεατρικής οµάδας δούλευε ταυτόχρονα και ως 

ηθοποιός στη δική του οµάδα. Παρά το ότι ήταν σε µεγάλο βαθµό 

ερασιτέχνες, κατείχαν και κάποια γνώση στον τοµέα λογοτεχνίας 

και ποίησης, όντας έτσι πιο έτοιµοι για σκηνή. Εποµένως, οι 

οµάδες της εποχής ήταν εξαιρετικά προετοιµασµένες, εν µέρει 

λόγω του γεγονότος πως συµµετείχε όλη η οικογένεια. ΄Οντας 

πολύ µικρά ακόµη, τα παιδιά µιας οικογένειας που ταυτόχρονα 

ήταν και µια θεατρική οµάδα, ξεκινούσαν τις ασκήσεις τους για να 

µπορέσουν αργότερα να αντικαταστήσουν επιτυχώς τους γονείς 

τους, για να συνεχιστεί η παράδωση µιας οµάδας. Οι ασκήσεις  

ήταν σχετικά µε τον τραγούδι, το χώρο, την ακροβάτηση και τον 

αυτοσχεδιασµό. Επίσης, από µικρά, µάθαιναν και ξένες γλώσσες, 

γεγονός που προφανώς βοήθησε τις οµάδες αρκετά να γίνουν 

επιτυχηµένες και στο εξωτερικό .  6

  Διάσηµες οµάδες εποχής αυτής ήταν τις εξής: The Gelosi, 

The Confidenti, The  Desiosi, The Uniti, The Accasi and The Fede-

li . Οι πιο επιτυχηµένες θεατρικές οµάδες ήταν καλεσµένες στα 7

ανάκτορα βασιλέων στα οποία έµεναν µήνες για να παρουσιάσουν 
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 Fisher, The Theatre of Yesterday and Tomorrow, 7.6

 Cairns, The Commedia dell’Arte from The Renaissance to Dario Fo, 121.7



!
τα θεατρικά τους έργα. Αυτό το φαινόµενο µας υπενθυµίζει κάτι 

αντίστοιχο, κάτι που πραγµατοποιήθηκε όµως πολύ πιο νωρίς στην 

πορεία ιστορίας: Το ίδιο συνέβαινε ήδη στην αρχαία κοινωνία της 

Ελλάδας που οι πιο διάσηµοι από τους ποιητές ήταν καλεσµένοι 

στα ανάκτορα, όπως π.χ. στη Σάµο, στο ανάκτορο του 

Πολυκράτου . 8

  Εποµένως , κατά κάποιoν τρόπο , µπορούµε να 

διαπιστώσουµε πως ένας ηθοποιός της Commedia dell’Arte ήταν 

εν µέρει ρήτορος και εν µέρει ποιητής, αφού οι παραστάσεις  ήταν  

βασισµένες κυρίως πάνω στα λόγια. ΄Ηταν πρώτα απ’ όλα 

προφορικές παραστάσεις. H προσπάθεια για να προκαλέσουν το 

γέλιο ανάµεσα σε κοινό, γινόταν πρώτα απ’ όλα µέσω της λεκτικής 

και προφορικής έκφρασης. Στα αρχικά βήµατα της Commedia 

dell’Arte, όποιοι από τους ηθοποιούς µπορούσαν να προκαλούν τα 

πιο µεγάλα γέλια ανάµεσα στο κοινό, τα κατάφεραν και σε 

οικονοµικό επίπεδο, ήταν δηλαδή ικανοί να τα βγάζουν πέρα µε το 

επαγγελµά τους.  

  Να σηµειωθεί όµως πως η λέξη ”arte” δεν κατέχει εδώ την 

σηµερινή της σηµασία ως κάτι καλλητεχνικό, αλλά απλά δήλωνε 

πως ήταν επαγγελµατικό το θέατρο . Με άλλα λόγια, οι οµάδες 9

ξεκίνησαν να κόβουν εισιτήρια. Στάθηκε όµως ως µια 

συγκεκρηµένη, περήφανη στιγµή στην πορεία ιστορίας, εφόσον 

µετά από τη µακρόχρονη υποτίµησή του κατά τη διαρκεία 
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Μεσαιώνα, ξαναζωντάνευε το θέατρο ως είδος ψυχαγωγίας, µε 

αποτέλεσµα να ξαναβρεί τη θέση του ως ένα αγαπηµένο και 

εκτιµητό µέρος κοινωνίας. Πιθανόν ήταν και η πρώτη φορά που 

λειτούργησε επαγγελµατικά το θέατρο στη σύγχρονη ιστορία µας. 

  Προχωρώντας παρακάτω, µας είναι γνωστό πως στην αρχή 

του 17ου αιώνα οι παραστάσεις της Commedia dell’Arte περιείχαν 

τουλάχιστον αυτούς τους τέσσερις συνηθισµένους χαρακτήρες: 

   δ) Τους υπηρέτες (gli zanni)  

   α) Τους ερωτευµένους (gli innamorati) 

   β) Τους γέρους (i vecchi) 

   γ) Τον Καπιτάνο (Il capitano)  

  Εφόσον το θέατρο ήταν σχεδόν εντελώς βασισµένο στον 

αυτοσχεδιασµό, ήταν και απαραίτητο να υπάρχουν µερικοί 

τυποποιηµένες χαρακτήρες που βρέθηκαν σε σχεδόν όλες τις 

παραστάσεις. Συνήθως, ένας ηθοποιός εργαζόταν διαρκώς πάνω 

στο ίδιο συγκεκριµένο ρόλο — ή µάσκα, όπως επίσης ονοµάζονται 

οι χαρακτήρες της Commedia dell’Arte — ενδεχοµένως καθ’ όλη 

τη διάρκεια της καριέρας του, γενόµενος έτσι σταδιακά καλύτερος 

και καλύτερος. Μερικά από τα στοιχεία της Commedia dell’Arte 

προέρχονταν κατευθείαν από την commedia erudita.  

!
  

 2.1.2 Commedia Εrudita 

  

 Να σηµειωθεί εδώ πως η Commedia Erudita ήταν δικό της είδος 

κωµωδίας. Eξελίχτηκε στην Ιταλία της Αναγέννησης, πριν και εν 
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µέρει, επί δύο αιώνες, παράλληλα µε την Commedia dell’Arte, 

ανάµεσα στα χρόνια 1508 και 1550 . Σε είδος αυτό, ο 10

ροµαντισµός, το πάθος και οι τρελές, δύσκολες ερωτηκές σχέσεις 

στάθηκαν ως κεντρικό κίνητρο στις παραστάσεις. Κατά κάποιον 

τρόπο, η Commedia Erudita µπορεί να θεωριθεί o πατέρας της 

Commedia dell’Arte .  11

  Η Commedia Erudita δηµιουργηµένη από τους λόγιους 

ανθρώπους, κατείχε και συγκεκριµένο κοινό που αποτελούνταν 

από τα υψηλότερα στρώµατα έθνους, από τους αριστοκράτες και 

τους πολύ διαβασµένους. Αυτή ήταν η µεγάλη διαφορά σε 

σύγκριση µε την Commedia dell’Arte, την οποία, αντίθετα, κατείχε 

όλα τα στρώµατα έθνους ως κοινό της, ακόµα και όταν φτάνοντας 

στη χρυσή εποχή, η παραγωγή της ήταν ήδη γεννηµένη σε µεγάλο 

βαθµό από τα λόγια χέρια.  

  Εποµένως, ενώ οι παραστάσεις της Commedia Erudita 

πραγµατοποιούνταν µέσα στα κλειστά δωµάτια και σαλόνια και 

µπροστά σε πολύ συγκεκριµένο κοινό, οι παραστάσεις της 

Commedia dell’Arte ήταν, αντίθετα, ανοιχτές για όλους. ΄Αλλη µια 

µεγάλη διαφορά σε σύγκριση µε την Commedia dell’Arte ήταν το 

γεγονός πως η Commedia Erudita στηρίχτηκε κυρίως στα γραπτά 

έργα, ενώ η Commedia dell’Arte στηρίχτηκε στον αυτοσχεδιασµό.  

 Τον κύριο ρόλο σε Commedia Erudita τον κατείχαν τα 

ερωτευµένα ζευγάρια, µε δύο τουλάχιστον ζευγάρια σε κάθε 
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παράσταση. Τα έργα παίζονταν γύρω από αυτούς. Προέκυψαν τα 

ακόλουθα: Στην αρχή παράστασης, οι υπηρέτες ή οι γέροι έκαναν 

τη ζωή των ζευγαριών άνω κάτω κατά κάποιον τρόπο. Τα ζευγάρια 

προσπαθούσαν να αντιµετωπίσουν όλες τις δυσκολίες τους αλλά 

δεν τα κατάφεραν, βρίσκοντας εµπόδια συνεχώς µπροστά τους, και 

έτσι κινδύνευε σιγά σιγά να χαθεί εντελώς και η αγάπη µεταξύ 

τους. Στο τέλος όµως, οι υπηρέτες έσωζαν την κατάσταση και 

γίνονταν έτσι ήρωες κατά κάποιον τρόπο.    

 Ως ένα πολύ τυπικό µοτίβο στην Commedia Erudita 

στάθηκαν οι σχέσεις γονέων-παιδιών, µάλιστα µε τον έρωτα ως 

κεντρικό πυρήνα. Παραδείγµατος χάριν, το παιδί δεν ήθελε να 

δέχεται το γάµο που του πρότειναν οι γονείς, αφού αγαπούσε 

κάποιον άλλο. Παρ’ όλο που οι συνθήκες πολλές φορές ήταν 

πανδύσκολες, κάθε φορά όµως το τελικό αποτέλεσµα ήταν θετικό, 

παρουσιαζόταν ένα ευτυχισµένο τέλος — το τέλος στο οποίο ”ο 

νικητής” ήταν η αγάπη, η αληθινή αγάπη .  12

!
  

 2.1.3 Προς µια άλλη εποχή 

          

Δεν φαίνεται να υπάρχει µια απόλυτη συµφωνία για το θέµα από 

πού ακριβώς κατάγεται η Commedia dell’Arte. Οι ρίζες της είναι 

περίπλοκες, πλούσιες και βαθιές, όποτε µάλλον ούτε καν υπάρχει 

µια απολύτως σωστή απάντηση πάνω στο θέµα. Κατά τη γνώµη 
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µερικών, κατάγεται κατευθιάν από την Commedia Erudita, ενώ οι 

άλλοι θεωρούν οι ρίζες του να βρεθούν στη ρωµαϊκή ατελλανή 

φάρσα και ακόµα και πιο µακριά στην κωµωδία της αρχαίας 

Ελλάδας. Bεβαία, υπήρχε και τέχνη του θεάτρου ήδη πολύ πιο πριν 

τις παραστάσεις αρχαιότητας, και επίσης στους άλλους 

πολιτισµούς. ΄Οπως τo θετεί ο Δηµήτρης Πολυχρονάκης σχετικά 

µε τις ρίζες της κωµωδίας:  

  ”Αν το γέλιο χαρακτηρίζεται από την ευλυγισία και την 

ελαστικότητά του, τότε η Commedia ήταν ένας αληθινός 

χαµαιλέοντας, δηµιουργηµένος από τη συρραφή πολλών και 

διαφορετοκών υφών. Δανείζεται στοιχεία από τον αρχαιοελληνικό 

µίµο αλλά και τον νεότερο βυζαντινό και ασιατικό µίµο, έτσι ώστε 

συχνά να παραλληλίζεται µε τον ανατολικό θέατρο σκιών χάρη στις 

οµοιότητες που παρουσιάζονται ανάµεσα στους χαρακτήρες του 

Πουλτσινέλλα και του Καραγκιόζι” .  13

  Σε κάθε περίπτωση, λόγω της µικρής χρονικής διάστασης µε 

την Commedia Erudita, αρκετά στοιχεία θεωρούνται προερχόµενα 

κατευθείαν από εκεί, όπως η περίπλοκη πλοκή και τα ερωτευµένα 

ζευγάρια. Επίσης, αναγνωρίζεται πως η Commedia Erudita, στη 

σειρά της, στάθηκε ως επέκταση της Νέας Ρωµαικής Κωµωδίας 

του Πλαύτου και του Τερεντίου, στηριζόµενη εξαρχής σε αυτή. Η 

επιτυχηµένη πορεία της κωµωδίας συνεχίστηκε λοιπόν ισχυρώς και 

σταδιακά κατά τη διάρκεια του 15ου και του 16ου αιώνα. 

Εποµένως, µας είναι γνωστό πως στην αρχή του 17ου αιώνα η 
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Commedia dell’Arte βρέθηκε ήδη όχι µόνο στην Ιταλία αλλά και 

στη Γαλλία όπως και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Επηρεάστηκε 

µονίµως και σοβαρά η τέχνη του θεάτρου παντού στην Ευρώπη. Σε 

όλα αυτά, η Commedia dell’Arte έπαιξε το πολύ σηµαντικό της 

ρόλο.  

  Φτάνοντας τον 18ο αιώνα, σταδιακά ξεκίνησε την πορεία 

της και µια εντελώς άλλη εποχή στην Ιταλία, µια πιο ”σοβαρή” 

εποχή, εποχή των µοντέρνων. Αυτή η καινούρια εποχή προκάλεσε 

αλλαγές και στον τοµέα θεάτρου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί 

ένα εντελώς καινούριο είδος, που κατά τη φύση του ήταν 

”πάντρεµα τραγωδίας και κωµωδίας”. Το είδος αυτό είχε διάφορα 

ονόµατα : ”τραγικοκωµωδία”, ”αστική τραγωδία” και 

”δακρύβρεχτη κωµωδία” . Βεβαία, δεν ήταν και ”η πρώτη πρώτη 14

γέννηση” του είδους, αλλά είχε πρόγονους ήδη στις εποχές 

αρχαιότητας.  

  Σε αυτές τις συνθήκες, δηµιουργήθηκαν παραστάσεις πιο 

µοντέρνες, γεγονός που σε εκείνη την εποχή σήµαινε: πιο 

πολυσύνθετες, πιο σοβαρές και µε βαθύτερο επίπεδο σύχρονης 

ψυχολογίας. Με λίγα λόγια, αν και ακόµα ήταν κωµωδίες κατά τη 

φύση τους, εστίασαν περισσότερο στο µυαλό και τη λειτουργία του 

σε έναν άνθρωπο, παρά στα απλά αστεία και στο σκέτο γέλιο, 

όπως στην Commedia dell’Arte στην εποχή ακµής της. 

Αναγκαστικά, µε αυτές τις αλλαγές στον τοµέα θεάτρου, έµεινε 

τελικά στη σκιά των µοντέρνων η Commedia dell’Arte. ΄Εφτασε η 
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ώρα παρακµής, και απ’ εκεί και πέρα, ξεκίνησε σταδιακά να σµίγει 

µε τα άλλα είδη θεάτρου η Commedia dell’Arte. 

  Πιθανόν ο τελευταίος σύγχρονος γίγαντας της κωµωδίας 

υπήρξε ο Dario Fo, µαζί µε την γυναίκα του, την Franca Rame. 

Κατά τον James Fischer, το ζευγάρι αυτό στάθηκε ως πιο καθαρή 

επέκταση της αρχικής Commedia dell’Arte της Ιταλίας στην εποχή 

του Διαφωτισµού, µε την έννοια ότι το έργο του Dario Fo παρέχει 

ουσίες από την παράδοση της διάσηµης θεατρικής οικογένειας, της 

Gelosi . Ο Dario Fo έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω µια 15

σηµαντική κληρονοµιά και σίγουρα ένα τεράστιο κενό στον τοµέα 

θεάτρου. Γεννήθηκε το 1926 και πέθανε το 2016. Ο πριν 

λεγόµενος κανόνας πως οι ξεκάθαρες κανόνες µάλλον δεν υπήρχαν 

στις πρωτότυπες παραστάσεις της Commedia dell’Arte, 

προβλήθηκε και στα έργα του Dario Fo. Δεν ήταν απαραίτητο π.χ 

σε κάθε παράσταση να φοράνε µάσκα οι ηθοποιοί — κάτι που 

προφανώς είναι µια σηµαντική εξαίρεση και µάλλον µια 

καινοτοµία µέσα σε µια πολύ πιο σύγχρονη µορφή του είδους. 

!
!
 2.2 Χαρακτηριστηκά στοιχεία 

!
 ΄Οπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η Commedia dell’Αrte ήταν 

ισχυρώς βασισµένη πάνω σε γέλιο. Παρ’ όλο που µέχρι το 1580 το 

πρόγραµµά της κατείχε, σε καποιό βαθµό, επίσης τραγωδίες και 
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παστοράλες, η ψυχή των παραστάσεων συνέχισε να αποτελείται 

από τις αυτοσχεδιασµένες κωµωδίες. Αρχικά, η καρδιά των 

παραστάσεων ήταν ένα γνήσιο, απόλυτο, τεράστιο και ανεξέλεγκτο 

γέλιο. ΄Οταν έψαχνε για εργασία ένας ηθοποιός της εποχής, όσο 

περισσότερο µπορούσε να προκαλέσει γέλιο ανάµεσα τους 

ακροάτες, τόσο πιο σίγουρα έβρισκε και θέση εργασίας. Για αυτό 

τον λόγο ακριβώς, απέφευγαν τα επικίνδυνα και υπερβολικά 

σοβαρά θέµατα όλοι όσοι επιθυµούσαν να απασχοληθούν 

επαγγελµατικά στον τοµέα θεάτρου. Επίσης, τότε στον 16ο και 

στον 17ο αιώνα η Ιταλία ήταν µια χώρα κοµµένη στα δύο όσον 

αφορά την πολιτική της ατµόσφαιρα, και γενικά αυστηρά 

ελεγχοµένη ως χώρα σε όλα τα επίπεδα: σε πολιτικό, σε 

πνευµατικό και σε κοινωνικό επίπεδο. 

  Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, οι παραστάσεις της 

Commedia dell’Αrte δεν ήταν ποτέ σατιρικές ούτε περιείχαν άµεση 

κριτική προς την κοινωνία και τις συνθήκες της, µε αποτέλεσµα 

από τις παραστάσεις να λείπουν εντελώς και τα πολιτικά θέµατα. 

Εποµένως, το λαϊκό είδος χιούµορ στα έργα δηµιουργήθηκε από 

απλά και καθηµερινά θέµατα, από τις συνθήκες και την ιστορία 

του κάθε τόπου που παρουσιάστηκαν, και από συνηθισµένους, 

τυποποιηµένους χαρακτήρες, όπως π.χ. υπηρέτης / αφεντικός ή 

ηλικιωµένος / νεαρός άνθρωπος.  

  Εφόσον ηθοποιοί της εποχής έψαχναν συνέχεια καινούρια 

κοινά για να τα βγάλουν πέρα, µάλιστα ταξίδευαν και πολύ. Κάθε 

τόπος που έφταναν είχε βέβαια δικούς του τρόπους, δική του 

ιστορία και δική του διάλεκτο. ΄Ολα αυτά λοιπόν, τα µελετούσαν 
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!
προσεκτικά και τα µάθαιναν καλά οι ηθοποιοί για να τα 

χρησιµοποιήσουν στις παραστάσεις. Εποµένως, για να 

προκαλέσουν τα πιο µεγάλα γέλια ανάµεσα στο κοινό, αυτοί οι 

ηθοποιοί που ασχολήθηκαν επαγγελµατικά, δηµιούργησαν και 

εφάρµοσαν κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στοιχεία που 

προφανώς τους έφεραν µεγάλες επιτυχίες µε το αποτέλεσµα αυτά 

τα χαρακτηριστικά να βρούν θέση τους ως µόνιµοι κανόνες στην 

Commedia dell’Αrte. Τέτοια χαρακτηριστικά στοιχεία ήταν 

τουλάχιστον τα εξής: 

  α) Χρήση ιδιαίτερων γροτέσκων µασκών. ΄Ολοι οι κωµηκοί 

ή ηµι-κωµηκοί χαρακτήρες στα έργα φορούσαν γροτέσκες µάσκες. 

Επίσης, υπήρχαν τα δύο είδη µασκών: Προφορικές και µη 

προφορικές.        

 β) Χρήση διαλέκτων. Ο κανόνας ήταν: όσο πιο κωµικός ο 

ρόλος ενός ηθοποιού τόσο πιο χονδρή η διάλεκτος που 

χρησιµοπούσε στην παράσταση. 

  γ) Περίεργη πλοκή, τρελές και περίπλοκες συνθήκες, και 

µάλιστα χωρίς να βρίσκεται καµία λύση σε αυτές, καταστάσεις 

εντελώς χωρίς ελπίδα, µε απότοµες και καταστροφικές στροφές και 

αλλαγές στην πορεία πραγµάτων πάνω στη σκηνή. 

    δ) Κάτι που ονοµάζεται ως lazzi. Τι ακριβώς σηµαίνει αυτό; 

Lazzi ήταν µια πολύ ποθητή, ξαφνική διακοπή µέσα στην πορεία 

πλοκής στην παράσταση, κάτι, που οι θεατές ανυποµούσαν να  

δούνε. Lazzi δεν είχε καµία σχέση µε το τι γινόταν στη σκηνή 

εκείνη τη στιγµή που προέκυψε, άρα ήταν κάτι απολύτως άσχετο 

και απρόβλεπτο — και ακριβώς εκεί κρύβονταν η επιτυχία και η 
                             H            17

       

!
!
                 

          



!
δύναµή του. Πολλές φορές, αυτά ήταν οι πιο κωµικές στιγµές στη 

διάρκεια µιας παράστασης και προκαλούσαν τα πιο µεγάλα και 

εκρηκτικά γέλια. 

  ΄Οπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, ένα άλλο ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό στοιχείο µέσα στις παραστάσεις ήταν η τέχνη του 

αυτοσχεδιασµού. Εφόσον το θέατρο στηριζόταν σχεδόν εξ 

ολοκλήρου στον αυτοσχεδιασµό, ήταν απαραίτητο να υπάρχουν 

µερικοί τυποποιηµένοι χαρακτήρες που βρισκόντουσαν σε σχεδόν 

κάθε παράσταση. Αυτοί τις τυποποιηµένοι χαρακτήρες 

λειτουργούσαν ως απαραίτητη βάση για τους ηθοποιούς, που 

αναγκαστηκά ήταν υποχρεωµένοι να αποδείξουν το ταλέντο τους 

µέσω αυτοσχεδιασµού .  16

  Ανάγκη έχει όµως να σηµειωθεί πως ο αυτοσχεδιασµός της 

Commedia dell’Arte διέφερε από τον αυτοσχεδιασµό του 20ου 

αιώνα µε την έννοια ότι η πιο σύγχρονη µορφή αυτοσχεδιασµού 

είναι βασισµένη στην καθηµερινή γλώσσα δικής της εποχής και 

στα σύγχρονα γεγόνοτα στον πολιτισµό και κοινωνία γύρω της, 

αντίθετα µε τα γραπτά κείµενα από τις άλλες εποχές όπως ήταν 

στην Commedia dell’Arte της Ιταλίας .  17

  Παρά το γεγονός ότι η τέχνη του αυτοσχεδιασµού στάθηκε 

ως κεντρική ουσία παραστάσεων της Commedia dell’Arte, έπαιζαν 

το σηµαντικό ρόλο τους και τα γραπτά κείµενα, µε την έννοια ότι η 

πλοκή λειτουργούσε σαν την ”ψυχή του αυτοσχεδιασµού” και η 
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πλοκή ήταν πάντα βασισµένη πάνω σε κάποιο γραπτό έργο. Στη 

διάρκεια µιας παράστασης στη σκηνή, όµως, περισσότερη σηµασία 

δόθηκε στον ταλέντο αυτοσχεδιασµού ενός ηθοποιού. Εποµένως, 

διαβάζοντας και µελετώντας αυτά τα γραπτά έργα που πολλές 

φορές πήγαζαν από την περίοδο αρχαιότητας, οι ηθοποιοί βρήκαν 

ιδέες και παραδείγµατα, έγιναν εµπνευσµένοι, µε αποτέλεσµα όλα 

αυτά που έµαθαν διαβάζοντας γραπτά έργα, να µεταφέρονταν κάτα 

κάποιον τρόπο και στις παραστάσεις.  

  Υπ’ αυτή την έννοια, ήταν αρκετά επαναστατικός ο ρόλος 

της Commedia dell’Arte: χάρη σε αυτή, δηµιουργήθηκε ένα 

µοναδικό, όµορφο τριγωνικό σύµπλεγµα µεταξύ προφορικής 

έκφρασης-αυτοσχεδιασµού-γραπτών έργων. ΄Ο,τι και αν ήταν να 

αυτοσχεδιάσουν πάνω στη σκηνή οι ηθοποιοί, είχε ρίζες σε κάποια 

γραπτά έργα . Εποµένως, η Commedia dell’Αrte, ως είδος, ήταν 18

έντονα επηρεασµένη από την αρχαιότητα και από τους ρήτορες της 

αρχαιότητας. Τους γνώριζαν, τους είχαν διαβάσει οι ηθοποιοί και 

προσπαθούσαν να χρησιµοποιήσουν τη γνώση τους µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να πετύχουν σε αυτό, έπρεπε λογικά 

να µάθουν και αρκετά αρχαία κείµενα και τις εκφράσεις απέξω. 

Επίσης, µας είναι γνωστό το γεγονός πως κουβαλούσαν συχνά ένα 

µικρό τετράδιο µαζί τους, για να µπορούν να βρίσκουν τις πιο 

κατάλληλες φράσεις ανά κάθε στιγµή όπου και αν τους οδηγούσαν 

οι συνθήκες πάνω στη σκηνή. ΄Οποιος ενδιαφέρεται να τα 

µελετήσει περισσότερο, ας διαβάσει το µοναδικό εκτυπωµένο έργο 
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που µας έχει σωθεί πάνω σε αυτά: Andrea Perucci: Dell’ arte Rap-

presentativa All’Improvviso. Το έργο εκδόθηκε ήδη στα 1699 . 19

!
!
 2.3 Τυποποιηµένοι χαρακτήρες στα έργα της Commedia 

dell’Arte 

!
 ”Nothing with kings, nothing with crowns — 

 Bring on the lovers, liars and clowns.” 

      

   - Stephen Sondheim 

!
 ΄Οπως ήδη αναφέρθηκε πριν, η Commedia dell’Arte περιείχε 

συγκεκριµένους τυποποιηµένους χαρακτήρες. Αυτοί ήταν οι εξής: 

υπηρέτες (gli zanni), γέροι (i vecchi), ο Καπιτάνος, ο οποίος ανήκε 

στην οµάδα γέρων (i vecchi) και οι ερωτευµένοι (gli innamorati). 

!
  

 2.3.1 η οµάδα ”gli zanni” 

!
 ΄Ενας από τους χαρακτήρες στην οµάδα gli zanni υπήρξε ο 

Πιερότος. Να σηµειωθεί εδώ πως στην οµάδα gli zanni βρέθηκαν 

δύο είδη υπηρέτες: το χαµηλό και το υψηλό επίπεδο. Ο Πιερότος 

µας, όπως και το αντιστοιχό του, ο Pedrolino στην Ιταλία πιο πριν, 
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πάντα ανήκε στο χαµηλό επίπεδο, παίζοντας το ρόλο ενός 

δευτεροκλασάτου υπηρέτη . Ο Pedrolino της Ιταλίας 

παρουσιαζόταν διαρκώς ως τεµπέλης και αβοήθητος ονειροπόλος 

που όλο ονειρευόταν από τον ουτοπικό τόπο, Cuccagna. Κατά το 

µύθο, στην Cuccagna, όποιος κοιµήθηκε, πληρώθηκε και όποιος 

εργάστηκε, τιµωρήθηκε .   20

  Ο Αρλεκίνος αντίθετα, πάντα ανήκε στο υψηλό επίπεδο 

όντας έτσι ένας πρωτοκλάσατος υπηρέτης. Εδώ επίσης, µας 

φαίνεται καθαρά άλλο ακόµα, πολύ χαρακτηριστικό αστερισµό: η 

σχέση µεταξύ τον ανώτερον και τον κατώτερον. Κατά τον Δ. 

Πολυχρονάκη, το γεγονός πως υπήρξαν συχνά µαζί ο Αρλεκίνος 

και ο Πιερότος, όχι µόνο υπογραµµίζει την εξυπνάδα του 

Αρλεκίνου αλλά µας έφερε και αυτή την εικόνα: ”λειτουργώντας 

και σαν ακόλουθος του Αρλεκίνου ο Πιερότος, φάνηκε ως εάν ο 

πρώτος υπηρέτης ήταν ο κύριος του δεύτερου” . 21

  Ο όρος ”πιερότος” λοιπόν, προέρχεται από την ιταλική 

Commedia dell’Arte. Για να είµαστε ακριβοί, οι ρίζες του 

χαρακτήρα του πιερότου βρίσκονται στην ιταλική κωµωδία, µέσα 

στο µοντέλο ενός παλιάτσου που συχνά εµφανίστηκε ως υπηρέτης 

— όµως η γέννηση του θεατρικού του ρόλου ως τυποποιωµένου 

χαρακτήρα µε όνοµα Πιερότο, έγινε τελικά στη Γαλλία. Η Comme-

dia dell’Arte εκτεινόταν στη Γαλλιά στο πρώτο µισό του 17ου 

αιώνα, όταν οι πρώτοι περιοδεύοντες θίασοι ταξίδευαν από την 
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!
Iταλία στη Γαλλία. Αρχικά, στην ιταλική Commedia dell’Arte, το 

αντίστοιχο του χαρακτήρα του Πιερότου ονοµαζόταν ως 

Pedrolino,”ο µικρός Πέτρος”. Εποµένως, γεννηµένο στη Γαλλία, 

δόθηκε το όνοµα Pierrot που είναι καθαρή µετάφραση από το 

ιταλικό όνοµα Pedrolino. ΄Οπως και το όνοµα Pedrolino είναι 

υπoκοριστικό του Pedros, έτσι ακριβώς είναι και το όνοµα Pierrot 

υποκοριστικό του Pierre . 22

  Ο Αρλεκίνος, κατά τη φύση του, υπήρξε το αληθινό και 

λαµπερό αστέρι στις παραστάσεις της Commedia dell’Arte, 

κάποιος, που µόνο και µόνο µε την παρουσία του πάνω στη σκηνή, 

κατάφερε να προκαλέσει ενθουσιασµό και χαρά ανάµεσα στο 

κοινό. ΄Οπως τον περιγράφει τον Αρλεκίνο στον έργο του µε τίτλο 

The Italian Comedy, ο Pierre L. Duchartre: 

  ”His character is a mixture of ignorance, naiveté, wit, 

stupidity, and grace. He is both a rake and an overgrown boy with 

occasional gleams of intelligence, and his mistakes and clumsiness 

often have a wayward charm. He plays the role of a faithful valet, 

always patient, credulous, and greedy. He is eternally amorous, 

and is constantly in difficulties either on his own or on his master’s 

account. He is hurt and comforted in turn as easily as a child, and 

h i s g r i e f i s a l m o s t a s c o m i c a s h i s j o y . ”                                                                                              

 Το τρίτο σηµαντικό πρόσωπο στην οµάδα gli zanni του 

ιταλικού θεάτρου ήταν µια γυναίκα, η Κολοµπίνα µε την οποία 

πάντα ήταν ερωτευµένος ο Πιερότος. ΄Οπως και ο Πιερότος και ο 

Αρλεκίνος, η Κολοµπίνα ανήκε στην τάξη υπηρετών. ΄Ηταν 
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έξυπνη σαν τον Αρλεκίνο. Σχετικά µε τους γυναικείους ρόλους, 

υπήρχαν µόνο δύο: µια γυναίκα στην παράσταση της Commedia 

dell’Arte υπήρχε είτε µια από τους υπηρέτες είτε µια από τους 

ερωτευµένους. Δεν φορούσε ποτέ µάσκα µια γυναίκα στη σκηνή, 

εφόσον, παρόλο που ήταν ”θέατρο µασκών” η Commedia dell’Ar-

te, υπήρχαν αυτές οι δύο περιπτώσεις ως εξαίρεση: τα ερωτευµένα 

ζευγάρια και οι γυναίκες ως υπηρέτες ποτέ δεν φοράνε µάσκα. 

Επίσης, ο χαρακτήρας του Καπιτάνο, µερικές φορές φορούσε και 

σε άλλες φορές δεν φορούσε µάσκα, ανάλογα το ρόλο του σε κάθε 

συγκεκριµένη παράσταση . 23

!
 2.3.2 η οµάδα ”i vecchi” 

 Οι πιο συνηθισµένοι χαρακτήρες, ή µάσκες, στην οµάδα i vecchi 

ήταν ο Καπιτάνο, ο Nτoρόρε και ο Πανταλόνε. Αυτοί έπαιζαν το 

ρόλο αφεντικού, τον πατέρα, τον έµπορο, ήταν χαρακτήρες σε 

µεγάλη φυσική ηλικία και µε κάποιο είδος εξουσίας ή δύναµης. 

Τυπικά, η σκηνή µιας παραστάσης τέθηκε σε Βενετία, η οποία 

θεωρήθηκε ως ”γεωγραφική καρδιά” των παραστάσεων και ως 

κεντρική πόλη της Commedia dell’Arte στην Ιταλία. Προχωρώντας 

παρακάτω, όλοι αυτοί, µε την εξαίρεση τον Καπιτάνο, φορούσαν 

πάντα µια µάσκα στη σκηνή όντας κωµικοί χαρακτήρες. ΄Οπως 

ήδη αναφέρθηκε πριν, το να φοράει µάσκα κανείς ή όχι, οριζόταν 

από τη σοβαρότητα ή κωµικότητα του ρόλου καθενού. ΄Ολοι οι 
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!
κωµικοί ή ηµι-κωµικοί χαρακτήρες φορούσαν µάσκα .                                                            

  Ο Καπιτάνο ήταν ο µοναδικός χαρακτήρας που µπορούσε 

να παίζει και τον κωµικό και το σοβαρό ρόλο, ανάλογα µε τις 

ανάγκες του κάθε έργου που παιζόταν και από τον εξοπλισµό που 

είχε στη διάθεσή της κάθε θεατρική οµάδα. Ο Καπιτάνο λοιπόν, 

έπαιζε είτε το ρόλο πατέρα είτε τον εραστή, που σηµαίνει πως 

παίζοντας τον πατέρα, ανήκε στην οµάδα i vecchi, και παίζοντας 

τον εραστή, ανήκε στην οµάδα gli innamorati . Ο χαρακτήρας, ή η 24

µάσκα, του Καπιτάνο είχε κάτι κοινά µε το χαρακτήρα του 

καυχησιάρη στρατιώτη που εµφανίστηκε ήδη σε νεα κωµωδία της 

Ρώµης . Συνήθως, ο Καπιτάνο είχε και έναν υπηρέτη που συχνά 25

υπήρχε ο Αρλεκίνος. ΄Ως τυπικό του εξοπλισµό ο Καπιτάνο 

φορούσε ένα καπέλο µε φτερά και περπατούσε µε ένα σπάθι πλάι 

του, παρουσιάζοντας έναν ισπανό στρατιώτη. Ο Καπιτάνο 

προσπαθούσε όµως, όσο το δυνατόν να µην χρησιµοποιεί το σπάθι 

του, εφόσον κατά βάθος, ήταν αρκετά φοβιτσιάρης. Ο Καπιτάνο, 

όπως και ο Ντότορε και τα νέα ερωτευµένα ζευγάρια, ήταν µια από 

τις προφορικές µάσκες. Στη χρυσή εποχή της Commedia dell’Arte, 

ο Καπιτάνο παρουσιαζόταν συχνά στη σκηνή, αλλά για κάποιο 

λόγο, στην αρχή του 18ου αιώνα είχε εξαφανιστεί εντελώς.                                                           

 Ο Ντοδόρε, προχωρώντας παρακάτω, ήταν ένας άλλος 

ηλικιωµένος άντρας. Παρουσιάστηκε συχνά είτε ως φίλος είτε ως 

αντίπαλος του Πανταλόνε. Υπήρξε από κάποιο είδος ακαδηµαϊκών, 
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π.χ. ο καθηγητής νοµικής ή ιατρικής. Η ειρωνεία όπως και η 

κωµικότητα πάνω στο ρόλο αυτό κρυβόντουσαν στο γεγονός ότι 

παρόλο που είχε σπουδάσει όλη του ζωή, δεν είχε καταλάβει 

απολύτως τίποτα . ΄Οπως και ο Πανταλόνε, ο Ντοδόρε πολλές 26

φορές υπήρχε σαν πατέρας για κάποιον από τους ερωτευµένους. 

Φορούσε κανονικά ένα µακρύ µανδύα των ακαδηµαϊκών, και 

π α ρ ο υ σ ί α ζ ε π α ρ ά λ ο γ ε ς , α κ α τ α ν ό η τ ε ς ι δ έ ε ς .                                                                                     

 Ο Πανταλόνε λοιπόν, ήταν ένας άλλος χαρακτήρας τύπου 

ηλικιωµένου άντρα. Φορούσε τυπικά µια µάσκα µε τεράστια µύτη 

και µε µακριά, αιχµηρή, γκρίζα γενιάδα. Παρουσιαζόταν συχνά ως 

εµπορικός από τη Βενετία. ΄Ηταν πλούσιος σε χρήµατα αλλά 

φτωχός σε ηθική. Τυπικά προσπαθούσε να οδηγεί σε ρήξη τους 

ερωτευµένους, όντας σε µεγάλη ηλικία συνεχώς βασανισµένος 

κατά τη σεξουαλικότητά του, πεινασµένος από σεξ και σκλάβος τις 

σκέψεις του για τον έρωτα. Ο µόνιµος στόχος του ήταν να κατέχει 

τη θέση του νεαρού εραστή, δεν του εµπόδιζε τίποτα, ούτε η 

σεξουαλική ανικανότητά του. ΄Οπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, 

µερικές από τις µάσκες ήταν προφορικές — που σηµαίνει πως η 

προφορική έκφραση υπερβαίνει τη σωµατική. Εδώ στην οµάδα i 

vecchi, ο Ντόδορε και ο Καπιτάνο ήταν προφορικές κατά τη φύση 

τους και οι δύο, ενώ ο Πανταλόνε ήταν µια µη προφορική µάσκα 

που εστίαζε περισσότερο στη σωµατική έκφραση και 

δραστηριότητα πάνω στη σκηνή. Να σηµειωθεί εδώ πως στην 

οµάδα µη προφορικές ανήκουν επίσης οι υπηρέτες.  
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 2.3.3 η οµάδα ”gli innamorati” 

 Οι ερωτευµένοι, δηλαδή η οµάδα gli innamorati, ήταν συχνά ”το 

σοβαρό κοµµάτι” στις παραστάσεις της Commedia dell’Arte, αν 

και καλό είναι να συνειδητοποιούµε πως τα όρια αυτά ποτέ δεν 

ήταν απολύτως αποκλειστικά. Εφόσον διαπιστώνεται πως η 

αγριότητα, εν µέρει το χάος, αποτελούσαν την ψυχή της Commedia 

dell’Arte, ο,τι και αν αναφέρεται σχετικά µε τις κανόνες της, 

απαιτεί µεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα. Κατά κανόνα, σε 

µια παράσταση δεν βρισκόταν ποτέ µόνο ένα ερωτευµένο ζευγάρι, 

αλλά τουλάχιστον δύο ή περισσότερα. Χαρακτηριστικό για τους 

ερωτευµένους ήταν το γεγονός πως δεν φορούσαν µάσκα. 

Επιπλέον, σχετικά µε τον Καπιτάνο, κατά τον Richard Andrews, 

κάποιες φορές όταν βρισκόταν σε ρόλο εραστή, δεν φορούσε 

µάσκα. Γενικά, µόνο οι νέοι ερωτευµένοι παρουσιάζονταν πάνω 

στη σκηνή χωρίς τη µάσκα . Τα ερωτευµένα ζευγάρια ανήκαν 27

στην οµάδα ”προφορικοί χαρακτήρες”, εστιάζοντας πάνω απ’ όλα 

στην προφορική έκφραση πάνω στη σκηνή. ΄Οπως ήδη 

αναφέρθηκε και µάλιστα πιο λεπτοµερικά παραπάνω, σε σύνθεση 

µε την Commedia Erudita (2.1.2), το τυπικό µε τα ερωτευµένα 

ζευγάρια ήταν ένα ευτυχισµένο τέλος, συχνά µε τη βοήθεια των 

ακούραστων υπηρετών.  

!
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 2.4 Είδος του γέλιου και πώς εξελίχθηκε σε Πιερότο στην 

πορεία του από το θέατρο προς την ποίηση 

 ΄Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, το γέλιο στις παραστάσεις της 

Commedia dell’Arte ήταν απλό, εκρηκτικό, απόλυτη έκφραση 

λύτρωσης. Απλές οι παραστάσεις, απλό το γέλιο. Παιδικό το έργο, 

παιδικός ο λόγος του γέλιου. ΄Οταν λείπουν τα πολιτικά, 

ψυχολογικά και άλλα τέτοια πιο απαιτητικά θέµατα, το µόνο που 

µένει είναι ένας άνθρωπος να γελάει µαζί µε τον άλλο. Σε έλλειψη 

ηθικής προβάλλεται η ηλιθιότητα. Σε µεγάλο βαθµό, λόγος γέλιου 

ήταν ο πόνος, η ντροπή και η λύπη του άλλου. Μέσα στην 

παιδικότητα βρίσκονται όµως και η αθωότητα και η ειλικρίνεια. 

Χωρίς το ψέµα, χωρίς τη µάσκα, έχει δυνατότητα να φανεί και το 

γνήσιο, το αληθινό. 

  ΄Υστερα όταν εξελίχτηκε η κωµωδία, εξελίχτηκε και το 

γέλιο. ΄Οσο πιο πολυσύνθετο το έργο, τόσο και το γέλιο. ΄Οσο πιο 

πολυσύνθετες οι παραστάσεις, τόσο πιο πολυσύνθετος και ο 

χαρακτήρας Πιερότος και τόσο πιο πολυσύνθετο και το γέλιο. 

Σταδιακά κατείχε όλο και περισσότερο τόνους και αποχρώσεις το 

γέλιο, µέχρι να γίνει έκφραση ενός πιο υψηλού επιπέδου χιούµορ. 

Αυτό φαίνεται καθαρά στην εξέλιξη του Πιερότου που στα αρχικά 

του βήµατα, πάνω στη σκηνή, εκδήλωνε την ουσία ενός κλόουν, 

ενός παλιάτσου, ενός παιδικού γέλιου, ενώ στα µεταγενέστερα του 

βήµατα, έχοντας ”µετακοµίσει” στον τοµέα ποίησης ως κοινοτυπία, 

όπως και ως είδος ποίησης και ως είδος ποιητή — εκδήλωνε την 

ουσία ενός πολυσυνθέτου πνεύµατος µε κάπως µυστηριώδες ύφος. 
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Στην ποίηση, το γέλιο έγινε µέσο διδασκαλίας στο δρόµο προς την 

αυτογνωσία, µέσο να µάθει κανείς να γελάει µε τον εαυτό του αντί 

να γελάει µε τον άλλο. Το πόσο µακριά έχουµε φτάσει ο καθένας, 

φαίνεται από το τι µας κάνει να γελάµε.  

  Μέσα στη σχέση ”απλός-συνθετός” κρύβεται και το 

παράδοξο. ΄Οσο πιο πολυσύνθετο γίνεται κάτι, τόσο πιο απλό 

φαίνεται. ΄Οπως ξέρουµε ότι το λευκό χρώµα δεν είναι µόνο το 

λευκό που βλέπουν τα µάτια µας, αλλά περιέχει και όλα τα 

υπόλοιπα χρώµατα. Το ίδιο ισχύει µε το µαύρο χρώµα. Γνωστό και 

το γεγονός πως όποιος προχωράει αρκετά προς τη δύση, τελικά 

στην ανατολή θα φτάσει. Μέσα στο γέλιο βρίσκεται και το µεγάλο 

µυστήριο.  

!
   

 3. Για το συµβολισµό 

  

 3.1 Το συµβολιστικό κίνηµα  

  

 Το συµβολιστικό κίνηµα γεννήθηκε ως αντίδραση απέναντι στο 

νατουραλισµό και στο ρεαλισµό στα τέλη του 19ου αιώνα. Στον 

συµβολισµό, το ιδανικό, ο µεταφυσικός κόσµος θεωρήθηκε πιο 

πραγµατικός από τον ρεαλιστικό κόσµο . Η λέξη ”συµβολισµός” 28

πηγάζει από το αρχαίο ρήµα ’'συµβάλλω''. Το συγκεκριµένο ρήµα 

αποτελείται αρχικά από τα δύο κοµµάτια: συν (κάτι να προστεθεί) 
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+ βάλλω (µε σηµασία ρίχνω, ή ρίχνω από µακριά στη σηµερινή µας 

γλώσσα, στα νέα ελληνικά). Δηλαδή, µιλάµε για τη διαδικασία 

κατά την οποία δύο ξεχωριστές ουσίες γίνονται µια, αποτελώντας 

έτσι µια καινούρια αυτοτελή ολότητα. Αυτή η ολότητα θέλει τα 

δύο, άλλωστε δεν µπορεί να υπάρχει.  

  Με λίγα λόγια, ο συµβολισµός είναι µια ''γλώσσα'' που 

προσπαθεί να περιγράψει το µεταφυσικό, τον αόρατο κόσµο µε  

συµβολικό τρόπο, για να ολοκληρωθεί η εικόνα, για να 

ξανανοιώσει ο άνθρωπος την αίσθηση του ανήκειν. Αφού χωρίς να 

γνωρίσει την άλλη πλευρά της υπαρξής του ένας άνθρωπος, πώς  

µπορεί να νιώσει τον εαυτό του ικανοποιηµένο, πλήρη και 

ακέραιο; Πώς να ζήσει ευτυχισµένος, ο,τι και αν κατέχει εδώ πάνω 

στη γη, αν δεν έχει µελετήσει και γνωρίσει την άγνωστη καταγωγή 

της ύπαρξής του, έστω και λίγο; 

  Αυτό το συγκεκριµένο είδος συµβολισµού που περιγράφεται 

παραπάνω, λέγεται transcendential symbolism. Ο όρος 

”συµβολισµός” περιέχει και ένα άλλο είδος που ονοµάζεται human 

symbolism . Σε αυτό το είδος επικρατούν ο ορατός κόσµος και τα 29

προσωπικά αισθήµατα ενός ανθρώπου. Με άλλα λόγια, αντί να 

αναφέρει τον αόρατο, µεταφυσικό κόσµο, ο ποιητής στοχεύει να 

αναφέρει τα δικά του αισθήµατα, µε τη βοήθεια της τέχνης του 

συµβολισµού — δηλαδή, µε τη βοήθεια διαφορετικών συµβόλων 

που προσπαθούν ”να συµβουλεύουν” τον αναγνώστη στο ταξίδι 

του µέσα σε ένα ποίηµα. Εδώ λοιπόν διαπιστώνουµε ξανά, πως 

εκτός από την αρχαία σηµασία της λέξης, επίσης ο ίδιος ο 
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µοντέρνος καλλιτεχνικός όρος κουβαλάει µέσα του την έννοια του 

διχασµού: ουρανός-γη, πάνω-κάτω, αόρατο-ορατό, υποκείµενο-

αντικείµενο, θεϊκά-ανθρωπινά. ΄Ενα συγκεκριµένο ποίηµα µπορεί 

βέβαια να παρουσιάσει και τα δύο είδη συµβολισµού ταυτόχρονα.

 Επιπλέον, η µουσικότητα στάθηκε ως ένα άλλο σηµαντικό 

χαρακτηριστικό στοιχείο του συµβολισµού , και στα δύο είδη του. 30

Αποφεύγοντας την οµοιοκαταληξία, οι ποιητές προσπάθησαν να 

αφήσουν το ποίηµα πιο ελεύθερο, ”να κυλάει στους ρυθµούς του 

σύµπαντος”. Αν ακούστηκε µουσική µέσα σε ένα ποίηµα, ήταν 

πετυχηµένο χωρίς καµία οµοιοκαταληξία. Κατείχε όµως το ρυθµό, 

όπως και τη δοµή, που δηµιουργούνταν π.χ. µε παύσεις, µε άδειο 

χώρο γύρω στις συγκεκριµένες λέξεις, µε σωστή δόση ενεργητικής 

και παθητικής κίνησης, µε διαισθητική και διακριτική επιλογή 

σωστών λέξεων όσον αφορά τη βαρύτητα και την ελαφρότητά 

τους, και µε πολλά άλλα τέτοια.  

  Στο τέλος, το καινούριο ρεύµα του συµβολισµού 

πραγµατοποιήθηκε στον τοµέα µουσικής , ζωγραφικής , 

λογοτεχνίας, και ειδικά της ποίησης, αποτελώντας µια ιδιαίτερη 

περίοδο στην ιστορία τέχνης. Παρά το γεγονός αυτό, µας είναι 

αυτονόητο πως ένας συµβολιστής είναι πολύ περισσότερο από 

έναν απλό λογοτεχνικό όρο που µας αναφέρει πως ”οι 

συµβολιστές” — σε συνδυασµό µε τον τοµέα της ποίησης — 

απευθύνονται σε µια ιδιαίτερη οµάδα ποιητών στα τέλη του 19ου 

αιώνα, κυρίως στη Γαλλία. Υπήρχαν και στις άλλες χώρες, και 

µάλιστα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόµα και σήµερα, έχοντας  στην 
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άποψή µας αυτή την ευρύτερη σηµασία του όρου συµβολισµού.  

Εφόσον όµως ο στόχος της εργασίας είναι να φανερώνει όσο το 

δυνατόν πιο καθαρά τις διαφορές στην ποίηση των Πιερότων σε 

σύγκριση µε των καθαρόαιµων συµβολιστών — και µάλιστα 

αποκλειστικά των Ελληνών ποιητών — η εργασία εστιάζει στους 

ποιητές µε την παραγωγή τους εκδηλωµένη π.π. ανάµεσα στα 1880 

µε 1980, δηλαδή σε διάστηµα εκατόν χρόνων από την περίοδο που 

προέκυψε το κύνηµα του συµβολισµού µέσα στο λογοτεχνικό 

κόσµο. 

!
 3.2 Jean Moreas       

         
΄Οταν µιλάµε για το συµβολισµό είναι ωφέλιµο να ειπωθούν λίγα 

λόγια και για τον Ιωάννη Παπαδιαµαντόπουλο. Πρώτα απ’ όλα 

ήταν ένας ΄Ελληνας που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1856. Πέθανε 

το 1910. Ο πατέρας του είχε µετακοµίσει στη Γαλλία και µάλλον 

γι’ αυτό πήρε το γαλλικό πνεύµα και ο γιος του, µέχρι του σηµείου 

που άλλαξε και το όνοµά του σε Jean Moreas. 

   Ο Jean Moreas υπήρξε ποιητής και κριτικός που έγραψε 

κυρίως στα γαλλικά. Ως νεαρός έγραψε και στα ελληνικά. Η 

σηµασία του βρίσκεται στο γεγονός ότι ήταν και ο πρώτος 

άνθρωπος που χρησιµοποίησε τη λέξη ”συµβολισµό” στην ιστορία 

της λογοτεχνίας. O Jean Moreas έδωσε το µανιφέστο του 

συµβολισµού το 1886 . Υπήρχε και µάλιστα ήδη πιο πρίν το 31

κίνηµα αυτό, o Jean Moreas απλά εκδήλωσε µε το µανιφέστο του 
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ό,τι είχε ήδη δηµιουργηθεί. Επιπλέον, έχει ανάγκη να σηµειωθεί 

εδώ και το γεγονός πως αυτή τη θεωρία καλλιεργηµένη από το 

συγκεκριµένο, παραπάνω αναφεροµένο είδος συµβολισµού, 

transcendential symbolism, προφανώς πηγάζει από τον Πλάτωνα 

και από τις θεωρίες του για έναν ιδανικό κόσµο. ΄Οπως βέβαια στη 

σειρά τους, από κάπου πιο µακριά πηγάζουν ακόµα και οι θεωρίες 

του Πλάτωνα. Εποµένως, κατά κάποιον τρόπο, στην Ελλάδα 

βρίσκονται οι ρίζες του συµβολισµού, κατ’ αρχήν µέσα στις 

θεωρίες του Πλάτωνα, και ύστερα µέσα στο µανιφέστο του Jean 

Moreas. Αν έχει ο Charles Baudelaire τη φήµη του ως ''πατέρας του 

συµβολισµού'' (και όλων των µοντέρνων τεχνών), αξίζει να την 

έχει και ο Jean Moreas, ως ”παππούς του συµβολισµού’’, µε τον 

Πλάτωνα πίσω του, ως ένας ακόµα ”πιο αρχαίος παππούς”. 

  

 3.3 Charles Baudelaire 

 ΄Οπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, ο Charles Baudelaire υπήρξε ο 

πιο µεγάλος συµβολιστής. Το έργο του µε τίτλο ”Les fleurs du 

mal”, ”Τα ΄Ανθη του Κακού” (1857) είναι δοξασµένο σε όλο το 

λογοτεχνικό κόσµο. Τα έργα του γενικά έχουν επηρεάσει έντονα 

όλα τα υπόλοιπα έργα όλων των µοντέρνων ποιητών παντού στον 

κόσµο. Ο Charles Baudelaire γεννήθηκε στο Παρίσι το 1821 όπου 

επίσης πέθανε το 1867.                                       

 Εκτός από ποιητή, υπήρξε και κριτικός, πεζογράφος και 

µεταφραστής. Στο έργο του µε τίτλο Περί της ουσίας του γέλιου και 

γενικά περί του κωµικού στις πλαστηκές τέχνες, συζητείται η ουσιά 
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της τέχνης όπως και η ουσία του γέλιου. Είχε τεράστιο πάθος µε 

την έννοια του διχασµού και εποµένως τη µελέτησε διαρκώς. 

Φανερώνοντας εξαιρετικά την έννοια του διχασµού, την αίσθηση 

του οποίου είχε έντονα και ο ίδιος, όντας ταυτόχρονα και ”τα 

πάντα και το τίποτα”, από την άλλη πειθαρχικός, από την άλλη 

αναρχικός όσον αφορά το στυλ του, δεν ήταν εύκολο να τον 

καθορίσει κανείς. Υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν βολεύτηκε σε 

κανέναν κουτί, ένας αινιγµατικός καλλιτέχνης, και κάπως 

αταίριαστος µε τους υπόλοιπους. ΄Ενας ασυµβίβαστος, 

πνευµατικός πολεµιστής. Υπήρξε ένα λαµπερό αστέρι της 

ειρωνίας. Έλεγε ως εξής: ''Αλλά η Φωνή µου παρηγορεί και λέει: 

Κράτησε τα ονειρά σου. Οι συνετοί δεν έχουν έτσι ωραία σαν τους 

τρελούς!” . 32

!
 4. Πιερότος 

  

 4.1 Πιερότος του θεάτρου 

!
 ”Clowns are grotesque blasphemers against all our pieties. That’s 

why we need them. They are our alter egos.” 

!
   - Dario Fo (1926-2016) 

!
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 Λίγα λόγια ήδη ειπώθηκαν παραπάνω για την καταγωγή του 

Πιερότου. Για να σχηµατίσουµε καλύτερη άποψη για το 

χαρακτήρα του πάνω στη σκηνή, καλό είναι να ρίξουµε µια µατιά 

και στο θεατρικό του ρόλο. 

  Ο Πιερότος λοιπόν, ανήκοντας στην οµάδα gli zanni της 

Commedia dell’Arte, ήταν ένας κλόουν, ένας παλιάτσος, συχνά το 

πιο κωµικό πρόσωπο από όλους. Είχε αρκετούς ρόλους µαζί µε τον 

Αρλεκίνο, έναν άλλον κλόουν, ο οποίος επίσης ήδη αναφέρθηκε 

παραπάνω. Ο Αρλεκίνος υπήρξε και πιο διάσηµος από όλους στην 

οµάδα gli zanni. Αυτοί οι δύο, ο Πιερότος και ο Αρλεκίνος, 

παρουσιάστηκαν συχνά µαζί, σαν τις δύο όψεις του νοµίσµατος. Ο 

ένας ευτυχισµένος, ο άλλος δυστυχισµένος. Σαν τα γιν και γιαγκ 

στο γνωστό, στρογγυλό, ασπρόµαυρο κινεζικό σύµβολο. Δεν είναι 

ολοκληρωµένη η εικόνα χωρίς την άλλη πλευρά της. Κάθε φορά 

όµως, τα κέρδισε όλα ο Αρλεκίνος, ποτέ ο Πιερότος ο οποίος 

αντίθετα, κάθε φορά, κατέληξε να γίνει λυπηµένος και µόνος, 

δηλαδή εντελώς εξαντληµένος. Την Κολοµπίνα, την θέλανε και ο 

Πιερότος και ο Αρλεκίνος, αλλά κάθε φορά την Κολοµπίνα την 

κέρδισε ο Αρλεκίνος.                             

 Δεν φοράει µάσκα ο Πιερότος, ούτε µιλάει, είναι βουβός και 

κάνει παντοµίµα. Ο Πιερότος όµως συνήθως έχει λευκό πρόσωπο, 

που βεβαία, κατά κάποιον τρόπο, µπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος 

µάσκας, όντας δηµιουργηµένη µε τη βοήθεια πούδρας. Από την 

άλλη, το λευκό χρώµα συνδέεται συχνά και µε την έννοια της 

αθωότητας. Εποµένως, θα µπορούσαµε µάλλον και να 

διαπιστώσουµε πως φέροντας έτσι µια απλή, ελαφρή και λεπτή 
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µάσκα, ο Πιερότος τελικά είναι ”ένας γνήσιος τρελός”, ένας 

αυθεντ ικός τύπος που δεν έχε ι να κρύψε ι τ ίποτα .                                                         

 Γενικότερα, το λευκό χρώµα στάθηκε ως χαρακτηριστικό 

του Πιερότου, αποτελώντας όλη τη στολή του. Φορούσε πάντα το 

φαρδύ λευκό παντελόνι µε τις µαύρες ραφές, µαζί µε τη φαρδυά 

λευκή µπλούζα, µε τα µεγάλα µαύρα κουµπιά — ο σύνδεσµος 

χρωµάτων που µας ξαναθυµίζει το κινεζικό δίχρωµι σύµβολο, γιν-

γιανγκ. Αυτά τα δύο χρώµατα, λευκό και µαύρο, εκφράζουν και 

κάτι ιδιαίτερα µε την έννοια οτι παρά το ότι δεν είναι ακριβώς 

χρώµατα, περιέχουν όµως όλα τα άλλα χρώµατα, αποτελώντας έτσι 

ταυτόχρονα και ”τα πάντα” και το ”τίποτα”. Σηµαίνοντας έτσι µια 

τέλεια ισορροπία, µια απόλυτη αρµονία. Στο τέλος, σε πολλά µέρη 

του κόσµου, το λευκό χρώµα συνδέεται µε την ηρεµία της ώρας 

του θανάτου. Μια στιγµή που εκδηλώνει την απόλυτη υποταγή, 

την απόλυτη παράδοση.       

 Στη συνέχεια, ο χαρακτήρας Πιερότος επεκτάθηκε πάνω από 

τα όρια του θεάτρου βρίσκοντας τη θέση του και µέσα στις άλλες 

τέχνες. Στην εποχή του ροµαντισµού, µας αναφέρει ο Δ. 

Πολυχρονάκης, συνεχίζοντας µε τα λόγια του J. Starobinski: ”το 

λαïκό θέατρο θα πεθάνει οριστικά, αλλά η θεατρική µορφή του 

Πιερότου, όπως και του Αρλεκίνου, θα περάσει στα χέρια των 

καλλιεργηµένων συγγραφέων” και ”θα γίνει ένας ποιητικός κοινός 

τόπος, ένα λογοτεχνικό θέµα, διαποτισµένο από πένθιµη 

ειρωνεία” . Επηρεάστηκαν λοιπόν από το φαινόµενο ”πιερότο” η 33

µουσική, η ζωγραφική και η λογοτεχνία, ειδικά η ποίηση. ΄Οπως το 
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!
θέτει ο Δ. Πολυχρονάκης: ”Χάρη στον ροµαντισµό, ο πιερότος θα 

καθιερωθεί ως µια από τις πιο εµβληµατικές φυσιογνωµίες της 

µοντέρνας τέχνης του 19ου και 20ου αιώνα. Θα γίνει η αδελφή ψυχή 

του έκπτωτου και περιθωριακού καλλιτέχνη των µοντέρνων εποχών, 

ο σωσίας του, το alter ego του, ή το είδωλο του στον καθρέφτη.”                                                                                  34

 Επιπλέον, προχωρώντας στην πορεία του χρόνου, ο 

Πιερότος ξαναγεννήθηκε πάνω στη σκηνή ακόµα και στις πιο 

µεταγενέστερες εποχές, δηµιουργηµένος από έναν ιδιαίτερο 

διάσηµο, ξεχωριστό άνθρωπο, που τον γνωρίζουν µάλιστα οι όλοι: 

Oνοµαζόταν ο Charles Chaplin (16.4.1889-25.12.1977). O Charles 

Chaplin στάθηκε ως πηγή οίστρου για τις πιο µεταγενέστερες 

γενιές κωµικών, όντας ένας ηθοποιός που εκτός από το ότι έγραφε 

τα κειµενά του, επίσης τα παρουσίασε ο ίδιος, διαχειρίζοντας 

µόνος του ”όλo το πακέτο” απ’ την αρχή έως το τέλος.                                                                                                        35

 Εποµένως, ο Πιερότος του θεάτρου ανέβηκε πάνω στη 

σκηνή και στην τηλεόραση, κατά τη διάρκεια της πιο µοντέρνας 

εποχής του. Κάπως έτσι έγινε αξέχαστος και αθάνατος ο Πιερότος 

µας. Καταδικασµένος και εδώ λοιπόν, να το περπατάει ξανά και 

ξανά το ξεχωριστό του µονοπάτι —  γεγονός που µπορούµε να το 

διαπιστώσουµε ακόµα και σήµερα ζώντας το 2017, ανοίγοντας τηv 

τηλεόραση σε κανάλι ΕΡΤ2, και βρίσκοντας πως έχει προγράµµα 

µε τίτλο ΄Ασπρο-Μαύρο: Oι Ταινίες Μικρού Μήκους του Μπάστερ 

Κίτον (1917-1923) που µας παρουσιάζονται — περιπέτιες ενός 
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!
κλόουν µε λευκό πρόσωπο. Αναφέρει η περιγραφή προγράµµατος: 

”Μπάστερ Κίτον, ο σιωπηλός κλόουν µε το ανέκφραστο πρόσωπο, 

µε τα απίστευτα ακροβατικά και την τρελή δράση, ο κωµικός που 

θεωρείται από πολλούς ο πλέον σηµαντικός στην ιστορία του 

κινηµατογράφου.” Τώρα δεν θα έλεγε κανείς, συγχαρητήρια, 

Πιερότε! Τα κατάφερες, να γίνεις αθάνατος και όχι µόνο µέσα στην 

ποίηση.  

!
 4.2 Πιερότος Ποιητής και η σχέση του µε έναν 

συµβολιστή 

 ΄Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, o χαρακτήρας Πιερότος έγινε ως 

alter ego των ποιητών. Εποµένως, στη συνέχεια εξελίχθηκε ο 

χαρακτήρας του ανάλογα µε την εξέλιξη που πραγµατοποιήθηκε 

στον τοµέα της ποίησης. ΄Ετσι λοιπόν, στην πορεία του χρόνου, 

γεννήθηκε ένας πιο µοντέρνος Πιερότος στα τέλη του 19ου αιώνα 

ταυτόχρονα µε τη γέννα του καινούργιου ρεύµατος του 

συµβολισµού. ΄Οταν βρήκε πάλι την αξιοπρέπια του ο ποιητής, 

έπαψε να είναι χαζό και ο χαρακτήρας του Πιερότου. Αντίθετα, 

έγινε έξυπνος και ένας µεσίτης της αόρατης ενέργειας της 

µεταφυσικής ύπαρξης. Δηλαδή αυτός ο Πιερότος δεν είχε πια 

καµία σχέση µε τον αρχικό του πρωτότυπο, τον Πιερότο της 

Commedia dell’Arte της Ιταλίας.           

  ΄Εχουν πολύ στενή σχέση µεταξύ τους ένας Πιερότος 

Ποιητής και ένας καθαρόαιµος συµβολιστής. ΄Οπως ήδη 
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αναφέρθηκε πριν, κάθε Πιερότος είναι ταυτόχρονα και  

συµβολιστής αλλά κάθε συµβολιστής δεν είναι Πιερότος. Ο 

Πιερότος έχει να κάνει µε την ιδιαίτερη έννοια της ειρωνείας και 

µε τον αυτοσαρκασµό, γεγονός που φαίνεται εξαιρετικά στο 

ποίηµα του Charles Baudelaire (ο οποίος υπήρξε και συµβολιστής 

και Πιερότος ο ίδιος) µε τίτλο Ο Αυτοτιµωρούµενος. ΄Οπως το 

θέτει ο Δηµήτρης Πολυχρονάκης, ”Αυτό το συγκεκριµένο είδος 

ειρωνίας περιέχει τον αστερισµό της διπλότητας που σχηµατίζει µια 

''ειρωνεία της ειρωνείας”  Δεν σου αφήνει καµία, µα καµία 36

δυνατότητα να ξεφύγεις από την ευθύνη σου. Αφού, όπως µας 

δηλώνει το ποίηµα του Baudelaire: ”Είµαι η πληγή και το µαχαίρι! / 

Είµαι το χαστούκι και το µάγουλο! / Είµαι τα µέλη και ο τροχός, / 

και το θύµα και ο δήµιος!” .  37

  Προφανώς, όποιος ξέρει να αυτοσαρκάζεται, δεν µπορεί 

ταυτόχρονα να είναι ούτε χαζός ούτε ασυνείδητος. Η τέχνη του 

αυτοσαρκασµού θέλει σε µεγάλο βαθµό και την αυτογνωσία και το 

θάρρος, την απόλυτη ικανότητα να βάλει κανείς φωτιά, όχι µόνο 

στο χέρι του, αλλά σε όλον τον εαυτό του. Σηµαίνει να δέχεται το 

θάνατο του Εγώ (του εγωισµού) του. Δεν είναι µια τέχνη για τους 

µικρόψυχους, µετριοπαθείς ανθρώπους. Αντίθετα, αν θέλετε, είναι 

µια τέχνη των βασιλέων. ΄Οπως µας αναφέρει ο Δ. Πολυχρονάκης: 

”Στην πράξη, ο αυτοσαρκασµός είναι ένα είδος αυτοκριτικής που 

διασπά το Εγώ σε δύο κοµµάτια: ένα ”Εγώ-Υποκείµενο” το οποίο 
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!
ασκεί την κριτική και ένα Εγώ-Αντικείµενο το οποίο δέχεται την 

κριτική” .  38

  Εκτός από αυτό το ιδιαίτερο είδος ειρωνίας που το κατέχει 

ένας Πιερότος Ποιητής, υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό που 

ξεχωρίζει τα ποιήµατά του από αυτά των άλλων ποιητών: λέγεται 

πόνος. Εδώ µιλάµε όµως για έναν τεράστιο, βαθύ, ατελείωτο πόνο. 

Το αίσθηµα του πόνου βεβαία δεν είναι κάτι σπάνιο στην ποίηση 

γενικά, όµως στην παραγωγή ενός Πιερότου, ο πόνος κυριεύει και 

περισσεύει. Πρόκειται για έναν πόνο που σκοτώνει, πόνο που 

γελάει, πόνο που αυτοσαρκάζεται, µε λίγα λόγια, υπάρχει ένας 

πόνος που προκαλεί όλη την τρέλα µέσα σε έναν Πιερότο. Λόγω 

του πόνου, ένας Πιερότος Ποιητής κουβαλάει διαρκώς µέσα του 

µια θανάσιµη σοβαρότητα που τον αναγκάζει να δώσει τη 

συνεχόµενη µάχη για την πνευµατική, εσωτερική και 

συναισθηµατική ισορροπία του. Προφανώς είναι µια εξαιρετική 

δύσκολη κατάσταση που δηµιουργεί ένα τεράστιο βάρος σε έναν 

άνθρωπο.  

  Επίσης, είναι ανάγκη να σηµειωθεί πως το φεγγάρι στέκεται 

ως ένα εξαιρετικό σηµαντικό στοιχείο στην ποίηση ενός Πιερότου 

Ποιητή. ΄Οταν φέγγει µια ολολαµπερή πανσέληνος, δεν µας 

θυµίζει τη λευκότητα ενός Πιερότου του θεάτρου; Πιθανόν στη 

λευκή χλωµότητα αυτού του αγαπηµένου ουράνιου σώµατος 

βρήκε, κάτα κάποιον τρόπο, τον εαυτό του ένας Πιερότος Ποιητής. 

Είναι και µοναδικό το φεγγάρι, µόνος του λάµπει στη νύχτα. ΄Ολο 
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!
µοναχώς καθώς κανένα άλλο φεγγάρι δεν υπάρχει. Εκεί ψηλά 

λάµπει το φεγγάρι, µέσα στη νύχτα που είναι µαύρη. ΄Ενας 

προσεχτικός παρατηρητής µπορεί να ξαναβρεί εδώ το γνωστό µας 

αστερισµό, λευκό-µαύρο, αποτυπωµένο µέχρι και στη φύση. 

Δηλαδή, όλη τη στολή ενός Πιερότου του θεάτρου. 

  Επιπλέον, παρά το ότι είναι ολοµόναχο το φεγγάρι, είναι και 

λαµπερό. Υπάρχει για να φαίνεται το φως στη νύχτα. Αφού µόνο 

µέσα στο σκοτάδι φαίνεται το φως. Εποµένως, το φεγγάρι 

προσφέρει και κάτι απαραίτητο σε µια ψυχή που καταπιέζεται από 

το βαρύ πόνο: Φως, παριγοριά, ισώς και λίγο ελπίδα και — παρά 

το ότι είναι χλωµό και αδύνατο το φως του — στις εκείνες τις 

νύχτες που το χρώµα του φεγγαριού κλείνει προς αυτό το λίγο πιο 

λαµπερό, χρυσό τόνο, ίσως και λίγη ζεστασιά. Πιθανόν προσφέρει 

και κάτι σαν την αίσθηση του ανήκειν, όντας µόνοι και µοναδικοί 

και οι δύο, ο Πιερότος και το φεγγάρι. Υπάρχει κάποιος σε αυτό 

τον κόσµο που τα χρειάζεται όλα αυτά περισσότερο από έναν 

Πιερότο Ποιητή; Υπάρχει ένας άλλος πλανήτης σε αυτό το σύµπαν 

που έχει τόσο µεγάλη ανάγκη από το φως µέσα στη νύχτα του;  

  Παρά το ότι είναι δανειζόµενο το φως που φέγγει το 

φεγγάρι, δανειζόµενο από τον ήλιο, είναι ακόµα κάτι που φωτίζει. 

Στο τέλος, εδώ έχουµε και άλλο ένα παράδειγµα για το γνωστό µας 

αστερισµό τύπου ανώτερο-κατώτερο: καθώς είναι µικρό το 

φεγγάρι, και µαζί µε τον πλανήτη γη γυρνάει ακούραστο τον 

ολολαµπερό ήλιο, φέγγοντας το φως του άλλου, έτσι ακριβώς έκανε 

και ο Πιερότος του θεάτρου, ακολουθώντας τον πιο λαµπερό 

αστέρι της σκηνής, τον Αρλεκίνο, όντας σαν υπνωτισµένος, 
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!
συνεχώς κολληµένος µε αυτόν. Τίποτα δεν φαίνεται να είναι τυχαίο 

σε αυτό τον κόσµο. ΄Οπως τo έθετε όµορφα ο Albert Einstein: Είτε 

όλα είναι θαύµα είτε τίποτα δεν είναι.   

!
    

 5. Ποιητές που παρουσιάζονται στην εργασία 

!
 5.1 Το συνολικό υλικό στην παρούσα εργασία  

         

΄Εχουµε στη διάθεσή µας δέκα ποιητές µε την ποιητική παραγωγή 

του καθενός. Μερικοί από αυτούς είναι πιο καθαρόαιµοι κατά τη 

φύση τους ως Πιερότοι, όπως ο Κώστας Καρυωτάκης, ο Ρώµος 

Φιλύρας και ο Γιάννης Σκαρίµπας, ενώ οι µερικοί κατέχουν µόνο 

εν µέρει πιεροτικά στοιχεία. Επιπλέον, σαφές είναι πως υπάρχουν 

και ποιητές που δεν είναι Πιερότοι Ποιητές κατά τη φύση τους ή 

περιέχουν ελάχιστα πιεροτικά στοιχεία και στα ποιήµατά και στην 

ζωή τους. Η παρουσία τους όµως βοηθάει για να φανεί καλύτερα η 

διαφορά ανάµεσα σε έναν Πιερότο και σε έναν καθαρόαιµο 

συµβολιστή.         

 Ο πίνακας παρακάτω αναφέρει την ποιητική παραγωγή του 

καθενός. Γνωστό είναι το γεγονός πως παρά την ποίηση, οι 

περισσότεροι από αυτούς έχουν δηµιουργήσει και άλλα είδη 

λογοτεχνίας, όπως πεζά, θεατρικά και ιστορικά έργα. Αυτά τα 

στοιχεία αναφέρονται πιο λεπτοµερικά προχωρώντας παρακάτω. 

Επιπλέον, το συνολικό ποσοστό στον πίνακα δεν αναφέρει τον 
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όγκο της µεταφραστικής ποίησης που έχουν αναλάβει οι µερικοί. 

Οι ποιητές παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά ξεκινώντας µε 

τον Καβάφη, γεννηµένος το 1863, φτανόντας στην Γώγου, 

γεννηµένη το 1940. 

!
  

!
!
!

Πίνακας 1

Ο/Η ΠΟΙΗΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ    ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ 1863-1933 256 303

Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ 1883-1974 102 151

Ρ. ΦΙΛΥΡΑΣ 1888-1942 601 721

Γ. ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ 1893-1984 242 331

Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 1896-1928 87 117

Ζ. ΚΑΡΕΛΛΗ            1901-1998 290 613

Μ. ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ 1902-1930 75 201

Ν. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 1931-1996 122 138

Ν.ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1931- 165 117

Κ. ΓΩΓΟΥ      1940-1993 188 239

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2128 2931
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 5.2 Ποιητές που παρουσιάζονται στην εργασία 

   

 5.2.1 Κωνσταντίνος Καβάφης 

 Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1863. 

Οι γονείς του κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη, όπου και ο 

Κωνσταντίνος πέρασε µερικά χρόνια της ζωής του, όπως και στο 

Λονδίνο. Εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αλεξάνδρεια το 1855. 

Εκεί εργάστηκε ως υπάλληλος σε µια αγγλική εταιρία. Από το 

1922 που έγινε συνταξιούχος, ασχολήθηκε αποκλειστικά µε την 

ποίηση ζώντας την υπόλοιπη του ζωή εκεί στην Αλεξάνδρεια όπου 

πέθανε το 1933.        

 Τα ποιήµατά του µοιράζονται σε τρία είδη: ιστορικά, 

διδακτικά και αισθησιακά. Συνολικά υπάρχουν 256. Η Μαργαρίτα 

Δαλµάτη ξεχωρίζει τις ουσίες στα όλα τα ποιήµατα σε ”εννέα 

χορδές λύρα” του Καβάφη, που είναι οι εξής: η µάνα, ο νικηµένος 

ήρωας, η άµετρη φιλοδοξία, η περήφανη στάση µπροστά στο 

θάνατο, η αφθαρσία της τέχνης, ο νεκρός φίλος, το µικρό ριζικό 

του Καισαρίνωα, η µοίρα και ο ”νέος Ερµής” .  Η στοιχουργική 39

του δεν ήταν βασισµένη σε καµία συγκεκριµένη µορφή. Είναι 

οµοιοκαταληκτική ή µη οµοιοκαταλικτή, δεκαπεντασύλλαβη ή 

ολιγοσύλλαβη, όντας έκφραση ενός ελεύθερου πνεύµατος. 

Επιπλέον, αυτή η γλωσσολογική αναρχία µπορεί να θεωρηθεί ένας 

είδος τρέλας. ΄Οπως αναφέρθηκε πριν, η τρέλα — είτε στην 
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!
ποίηση είτε στην προσωπική ζωή ενός Πιερότου Ποιητή — 

στέκεται ως χαρακτηριστικό πιεροτικό στοιχείο.   

 Εποµένως, µε το έργο του Καβάφη ξεκίνησε µια καινούρια 

εποχή στην ελληνική ποίηση, πέρα από τις µέχρι τότε 

συνηθισµένες δοµές. Επιπλέον, στα ποιήµατά του επικρατούν τα 

σκοτεινά στοιχεία. ΄Οµως µέσα στα σκοτάδια λάµπει το φως της 

αυτογνωσίας και της συνειδητοποιήσης. Σαφώς κάτι πολύτιµο έχει 

καταλάβει ο ποιητής, κάτι από το παράδοξο του κόσµου. Υπάρχουν 

ταυτόχρονα και το ”ναι” και το ”όχι”. Βαθιά µελαγχολία, σκοτάδι, 

ειρωνεία και φως µπορούν να σταθούν ξεκαθαρά πιεροτικά 

στοιχεία στην ποίηση του Καβάφη. Ζώντας όµως µέσα στο 

παράδοξο το ”ναι και το όχι ταυτόχρονα”, τον χωρίζει από τους 

άλλους. Μπορεί να διακριθεί περίπλοκος ως Πιερότος κατά 

κάποιον τρόπο, αφού υπήρξε και εντελώς δικιά του ράτσα. 

!
 5.2.2 Κώστας Βάρναλης       

 Ο Κώστας Βάρναλης γεννήθηκε στο Πύργο της Ανατολικής 

Ρωµυλίας (σηµερινή Μπουργκάς της Βουλγαρίας) το 1883. Η 

καταγωγή των γονιών του ήταν από τη Βάρνα, γεγονός που του 

έδωσε λόγος να πάρει ο ίδιος το καλλιτεχνικό του όνοµα, 

Βάρναλης. Αρχικά ονοµάστηκε: Κώστας Βιδάλης. ΄Οταν ξεκίνησε 

το πεζογραφικό του έργο χρησιµοποίησε και το ψευδώνυµo Δήµος 

Τανάλιας. Ο Κώστας Βάρναλης πέθανε το 1974 στην Αθήνα σε 

ηλικία π.π. 90 χρονών.       
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 Από µικρός ήταν ένας καλός µαθητής, έπαιρνε εύκολα τα 

γράµµατα και είχε όρεξη να διαβάζει. Σπούδασε στη Φιλοσοφική 

Σχολή της Αθήνας και έγινε καθηγητής. Δεν σταµάτησε όµως εκεί 

αλλά µετεκπαιδεύτηκε και στο Παρίσι. Κατέληξε να κατέχει 

πολλές γνώσεις στον τοµέα φιλολογίας, και εκτός από ότι υπήρξε 

πάνω από όλα ποιητής, υπήρξε και εξαιρετικός φιλόλογος, 

αφηγητής, οξυδερκής κριτικός, σατιρικός και µεταφραστής. ΄Ολα 

αυτά, µε θαυµάσια λυρικότητα στην έκφρασή του. Υπήρξε και ο 

µεταφραστής πολλών αρχαίων κειµένων, και οι µεταφράσεις του 

διακρίνονται για την φιλολογική τους ακρίβεια και για το ποιητικό 

τους πνεύµα και την απόδωση.      

 Κατά µερικούς κριτικούς είναι βαθιά επηρεασµένος από τις 

εθνικιστικές ιδέες, που αργότερα µεταµορφώθηκαν σε λατρεία του 

κοµµουνισµού. ΄Οµως διαβάζοντας τον Βάρναλη, έναν ποιητή µε 

τόσο αόριστο ύφος, µε τόσες ικανότητες και γνώσεις στον τοµέα 

φιλολογίας, µε τόση καλλιτεχνικότητα, λυρικότητα και ειρωνικά 

παιχνίδια στην έκφρασή του, µε τόσο µεγάλο βαθµό πνευµατικής 

αναζήτησης, µε τόσο ενδόµυχο λόγο — µπορούµε να πούµε ότι δεν 

ευσταθούν οι περιορισµοί αυτοί. Είναι σαφές ότι πρόκειται για 

έναν ελεύθερο άνθρωπο που δεν είναι πια περιορισµένος ούτε 

φυλακισµένος από καµία ιδεολογία — εκτός, βέβαια, αν 

διακρίνουµε ως ιδεολογία µια απέραντη, απόλυτη ελευθερία. 

Μάλλον ξεκίνησε την ποιητική του πορεία µε ιδεολογικές 

αναφορές, για να απελευθερωθεί από αυτές στο τέλος. Κατά τον 

Στάθη Μάρα, ο Βάρναλης ήταν αρχικά ένας ”µικρότερος ποιητής” 

και εξελίχτηκε τροµερά έτσι ώστε κατέληξε τελικά ένας ”ποιητής 
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γίγαντας”, ένας Δάσκαλος .  Αναγνώρισε το ταλέντο του Βαρνάλη 40

και ο ένας άλλος µεγάλος ποιητής, ο Κώστης Παλαµάς. 

Διαβάζοντας τους στίχους του νεαρού τότε Βαρνάλη 20 χρονών, 

έλεγε πως οι στοίχοι του ”σχεδόν πάντα λένε κάτι” .   41

 Σε ένα µεγάλο, κορύφαιο του ποίηµα µε τίτλο Ο Μονόλογος 

του Μώµου κουβεντιάζουν ο Προµηθέας, ο Ιησούς, ο Μώµος, η 

Μάνα Γη και ένα Αηδόνι. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ποίηµα µε 

παιχνιαδιάρικο ύφος ειρωνείας που σύγουρα θα προκαλούσε γέλιο 

και σε θεατρική σκηνή του σηµερινού κόσµου. Μας αναφέρει 

σοβαρά θέµατα, γελώντας µε τη µικροψυχία των ανθρώπων. Και η 

ειρωνεία και το γέλιο είναι πιεροτικά στοιχεία, όπως και η βαθιά 

σοβαρότητα καλυµµένη από αυτούς. Στη φιλολογική παρουσίαση 

του µας αναφέρει ο Γιάννης Δάλλας πως ταυτόχρονα υπήρχαν ”στη 

σκηνή” οι δύο κορυφαίοι ποιητές των εποχών τους, ο Βάρναλης 

και ο Καρυωτάκης και πώς κατά τη σύµπτωση, το 1927 

εκτυπώθηκαν τα ωριµότερα έργα τους: Σκλάβοι Πολιορκισµένοι 

από τον Βάρναλη και Ελεγεία και Σάτηρες από τον Καρυωτάκη .  42

 Εκτός από την ποιητική του πορεία, εργάστηκε συνολικά 

σάραντα χρόνια ως δηµοσιογράφος, ξεκινώντας το 1933. Αυτή η 

πρώτη του περίοδος στον τοµέα δηµοσιογραφίας κράτησε ως το 

1941. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εργάστηκε στις 

εφηµερίδες Ανεξάρτητος και Πρωïα. Θεωρείται ως µια µικρή χρυσή 
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!
εποχή στην ελληνική δηµοσιογραφία . Επιπλέον, Ο Κώστας 43

Βάρναλης βραβεύθηκε µε το βραβείο Λένιν για την Ειρήνη το 

1959. Κατά τον Βασίλη Μηνακάκη, ταράχτηκε βαθιά από τη 

δικτατορία του 1967 και άρχισε να γράψει ”µε διάθεση πικροχολή, 

σαρκαστική και αυτοσαρκαστική”. Τα ποιήµατα αυτά 

εκτυπώθηκαν µετά το θάνατό του το 1975 στη συλλογή Οργή λαού. 

Η κηδεία του, πέντε µηνές µετά την πτώση της στρατιωτικής 

δικταρτορίας, πήρε διαστάσεις λαϊκού προσκυνήµατος . 44

!
 5.2.3 Ρώµος Φιλύρας        

 Ο Ιωάννης Οικονοµόπουλος γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας το 

1888. ΄Εγραψε τα έργα του µε το ψευδώνυµο Ρώµος Φιλύρας. 

Εκτός από ποιητή και πεζογράφο υπήρξε και δηµοσιογράφος. Η 

καριέρα του ως δηµοσιογράφου ξεκίνησε το 1905 όταν 

εγκαταστάθηκε στην Πειραιά. Το 1897 εγκλείστηκε στο 

Δροµοκαΐτειον θεραπευτήριο και έτσι διακόπηκε η καριέρα του. 

Δεν τον άφησε όµως εντελώς η λογική και έγραφε ακόµα και µέσα 

στον θεραπευτήριο. Στην περίοδο εκείνη, έγραψε και το σηµαντικό 

αυτοβιογραφικό του έργο µε τίτλο: Η ζωή µου εις το 

Δροµοκαΐτειον.                                                                 

 Στο έργο εκείνο λέει τα εξής: ''Καταραµένη λογική που σε 

άφησε κάπου µέσα µου ατόφα ο ανηλεής σπειροχαίτης. Πότε θα την 

                             H            47

       

!
!
                 

          

 Κλάρα, Γνωριµία παλαίων και συγχρονών ποιητών, 133.43

 Μηνακάκης,΄Ελληνες ποιητές. Κώστας Βάρναλης΄. Εργοβιογράφια. Ανθολογία. Απάγγελια. 18.44



!
πάρει και αυτήν τελειωτικά. Ναι. Θέλω να αποτρελλαθώ, να µη 

νοιώθω πια τίποτα, τίποτα. Ζήτω η τρέλλα!'' . Τελικά στο 45

θεραπευτήριο πέρασε τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του.  

Πέθανε το 1942. Στο θεραπευτήριο τον επισκέφτηκε και ο Κώστας 

Βάρναλης. Διαπίστωσε τότε ο Βάρναλης πως ο φίλος του ο Ρώµος 

Φιλύρας ήταν εντελώς ικανός να γράφει, παρά τις δύσκολες 

συνθήκες της ζωής του. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Βάρναλη: 

”΄Οσο να καµώνεται, πως δε γράφει, έχει τις τσέπες του 

φουσκωµένες από χειρόγραφα. Θα είτανε δυστύχηµα για την 

νεοελληνική λογοτεχνία για να χαθούν ολ’ αυτά” .   46

 Το λογοτεχνικό του έργο περιλαµβάνει συνολικά 6 ποιητικές 

συλλογές και ένα πεζογραφικό έργο. Επιπλέον, έχει γράψει δύο 

αυτοβιογραφικά κείµενα. Μάλλον λόγω του πρόωρου θανάτου του 

και των δύσκολων συνθηκών όντας αποκλεισµένος από τον κόσµο, 

έµεινε κάπως άγνωστος στο λογοτεχνικό κόσµο, στη σκιά των 

άλλων και προφανώς αξίζει πολύ περισσότερη µελέτη, προσοχή 

και εκτίµηση. Προφανώς έχει αρκετά πιεροτικά στοιχεία και στην 

ποίηση και στη ζωή του. Από αυτά το πιο µεγάλο η αίσθηση 

τρέλας. Μετά έχουµε τη βαθιά µοναξιά του που κορυφώνεται λόγω 

του αποκλεισµού του από την κοινωνία που έζησε. ΄Εδωσε 

συνεχόµενη µάχη για την ισορροπία και για τη νοητική του υγεία. 

Αρκετά καλά τα κατάφερε όµως αφού άλλωστε, είχε γράψει όλα 

αυτά που δηµιούργησε, ακόµα και µέσα στις κλεισµένες πόρτες. 

Θέλει έναν πολύ δύνατο άνθρωπο, για να γίνει αυτό. 
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 Φιλύρας, Η Ζωή µου εις το Δροµοκαΐτειον, 86.45

 Φιλύρας, Η Ζωή µου εις το Δροµοκαιτείον και άλλα αυτοβιογραφικά, 171.46



!
 5.2.4 Γιάννης Σκαρίµπας  

 Ο Γιάννης Σκαρίµπας γεννήθηκε στην Αγιά Ευθυµία Παρνασσίδος 

το 1893. Ξεκίνησε τις εγκυκλίες σπουδές του στο Αίγιο και 

τελείωσε στην Πάτρα. Υπηρέτησε ως ανθυπασπιστής στο 

Σύνταγµα Ευζώνων και ύστερα ως εκτελωνιστής στη Χαλκίδα, 

όπου εγκατάστηκε το 1915. ΄Εζησε όλη τη ζωή του στη Χαλκίδα 

και ταξίδεψε ελάχιστα. Στη Χαλκίδα επίσης πέθανε το 1984 σε 

ηλικία 91 χρόνων. Υπήρξε ένας παραγωγικός συγγραφέας,                                                               

έγραψε ποίηση, πεζά και θεατρικά κείµενα. Σε ηλικία 81 χρονών 

ξεκίνησε και ακόµα κάτι εντελώς καινούριo: το ιστορικό του έργο.   

 Ξεκίνησε τη λογοτεχνική του πορεία δηµοσιεύοντας 

ποιήµατα και πεζά σε διάφορα περιοδικά, αρχικά µε το ψευδώνυµο 

Κάλλης Εσπερινός. Η ποιητική του παραγωγή αποτελείται από 

τρείς συλλογές. Μερικά ποιήµατά του µελοποιήθηκαν από τον 

Διονύση Τσακνή και δηµοσιεύθηκαν πρόσφατα το 2010 σε 

συνδιασµό µε το έργο ΄Απαντες Στίχοι 1936-1970, µε φιλολογική 

ε π ι µ ε λ ε ί α τ η ς Κ α τ ε ρ ί ν α ς Κ ο σ τ ί ο υ .                                                                           

 Υπήρξε ένας ακροβάτης λέξεων, τις έκανε ότι ήθελε, είχε 

αναρχικό και ιδιαίτερως πρωτότυπο στυλ. Η τρέλα, ένα 

χαρακτηριστικό στοιχείο στο θέµα µας, στον Πιερότο, στην 

περίπτωση του Σκαρίµπα προβάλλεται εξαιρετικά µε τον τρόπο 

που παίζει µε τις λέξεις και µε τους λογοτεχνικούς κανόνες εποχής 

του. Κατά τον Ξ. Α. Kοκόλη, µόνο ένας µάστορας ο οποίος κατέχει 

καλά καλά, µπορεί να κάνει ό,τι θέλει µε τις λέξεις, αναφέροντας 

µας ένα παράδειγµα για τους στίχους του Σκαρίµπα: ”Τρελός εγώ;  
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Αστείο! Και στίχους / φιάχνω, και πάω πατώντας. ούτε λόγος / ότι 

όπως στρίβει ο δρόµος, αναλόγως / στρίβω να µη σκουντάψω πα 

τους τοίχους… / …µες στη σιωπιλή µου  — πόχω πάντα - τρέλα.” .47

 Χαρακτηριστικό στο έργο του Σκαρίµπα γενικά είναι το 

όνειρο που δεν γίνεται ποτέ πραγµατικότητα. ΄Οπως και η επιθυµία 

του να φύγει από αυτό τον κόσµο και να µην µπορεί. ΄Ολα αυτά 

σερβιρισµένα µε την ειρωνεία και αυτοσαρκασµό, τα τυπικά 

στοιχεία στην ποίηση των Πιερότων Ποιητών γενικά. ΄Οπως τα 

έθεσε ο ίδιος ο Σκαρίµπας στο έργο του, σε φιλολογική επιµέλεια 

της Κ. Κωστίου: ”Το δυστύχηµα είναι ότι και τα όνειρα ποτέ δεν 

είναι ”σαν όνειρα”, ωραία. Το σχήµα είναι ψεύτικο. Διότι κανέναν 

δεν έχει λόγο ο άνθρωπος να είναι ωραία τα ονειρά του” .   48

!
  5.2.5 Κωνσταντίνος Καρυωτάκης  

 Ο Κωνσταντίνος ή Κώστας Καρυωτάκης γεννήθηκε στην Τρίπολη 

το 1896. ΄Εζησε τα παιδικά του χρόνια σε διάφορες πόλεις. Ο 

πατέρας του ήταν νοµοµηχανικός και ταξίδεψε πολύ λόγω της 

δουλειάς του. Σε ηλικία 16 χρόνων ξεκίνησε το δρόµο του ως 

ποιητής. Συνεργάστηκε µε τα περιοδικά ΄Ελλας και Παρνασσός. 

Κατείχε επίσης το πτυχίο της Νοµικής του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. Επιπλέον, σπούδασε και στη Φιλοσοφική Σχολή.                            

 ΄Υστερα στη ζωή του εργάστηκε κυρίως ως δηµόσιος 
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 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 61.47

 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 14.48



!
υπάλληλος, γεγονός που µάλλον τον έκανε να νιώσει µια τεράστια 

απογοήτευση προς τη ζωή που την είχε φανταστεί αλλιώς. Σε 

ηλικία 26 χρόνων γνωρίστηκε µε την Μαρία Πολυδούρη, η οποία 

ήταν µάλλον ο πιο µεγάλος έρωτας της ζωής του. Η Μαρία 

Πολυδούρη τού πρότεινε να παντρευτούν αλλά δεν έγινε ποτέ 

αυτό. Κατά τον Σαββίδη, ο Καρυωτάκης είχε πεί στην Μαρία ότι  

έπασχε από ανίατο αφροδίσιο νόσηµα, και για αυτό το λόγο δεν  

µπορούν να παντρευθούν . Βεβαία, αν ήτανε έτσι ακριβώς, δεν το 49

ξέρουµε. Σαφές είναι ότι µεταξύ τους δύο υπήρξε µεγάλος 

µαγνητισµός, πως την λάτρευε την Μαρία ο Καρυωτάκης. 

Υπήρξαν κάπως ένα παράδοξο ζευγάρι, η άλλη πολύ δυνατή και ο 

άλλος αδύνατος, η άλλη απλή και ο άλλος κοµπλεξικός . Ο 50

Κώστας Καρυωτάκης έζησε µια ζωή πολλής µελαγχολίας και 

κατέληξε να γίνει αλκοολικός. Αυτοκτόνησε τελικά το 1928 µε 

πιστόλι στην Πρέβεζα. Πριν από αυτό, έκανε και µια άλλη 

απόπειρα αυτοκτονίας πέφτοντας στη θάλασσα.    

 Λέγεται πως πιο βαριά, πιο σκοτεινά ποιήµατα από αυτά του 

Καρυωτάκη, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. ΄Ηδη ως παιδί ήταν 

σοβαρός και λιγοµίλητος. Αυτή η σοβαρότητα έµεινε πάνω του, 

συνοδεύοντάς τον την υπόλοιπη του ζωή. Πίσω από αυτή τη 

σοβαρότητα κρύβεται τεράστιο αίσθηµα απελπισίας. Αυτή η 

θανάσιµη σοβαρότητα λοιπόν προβάλλεται παντού στην ποίηση 

του. ΄Οπως και µια γενική ατµόσφαιρα παγωνιάς, αδιαφορίας, και 

απαισιοδοξίας.        
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 Σαββίδης, Στα χνάρια του καρυωτάκη, 172.49

 Ζωγράφου, Κώστας Καρυωτάκης, Μαρία Πολυδούρη και η Αρχή της Αµφισβήτησης, 19.50



!
 Επιπλέον, στα ποιήµατά του κυριαρχούν ο πόνος, η λύπη, η 

νοσταλγία, η απογοήτευση, όλα αυτά προσφεροµένα µε µεγάλο 

ποσοστό ειρωνίας, σαρκασµού και ιδιαίτερα αυτοσαρκασµού. 

΄Ολα αυτά υπάρχουν και χαρακτηριστικά στοιχεία ενός Πιερότου 

Ποιητή. Ο πόνος που καταλήγει στο θάνατο. ΄Ενας θάνατος που 

µεταµορφώνεται σε ζωή, σε σωτηρία. Στον Καρυωτάκη φαίνεται ο 

Πιερότος ιδιαίτερα καθαρά, όχι µόνο στην ποίηση αλλά και στη 

δική του ζωή. Στο τέλος, το συνολικό έργο του Καρυωτάκη 

στέκεται ως κάτι πολύ ξεχωριστό στην ιστορία της ελληνικής 

λογοτεχνίας και έχει επηρεάσει όλους τους µεταγενέστερους 

συγγραφείς στην Ελλάδα. 

!
 5.2.6  Ζωή Καρέλλη  

 Η Ζωή Καρέλλη γεννήθηκε το 1901 στην Θεσσαλονίκη. Εκεί 

επίσης πέθανε το 1998, στην ηλικία 97 ετών. Εκεί έζησε και 

δηµιούργησε το έργο της, και το ποιητικό όπως και τα άλλα. Είχε 

µεγάλο πάθος µε τη µουσική, µε τις γλώσσες και µε την ποίηση.  

Παρακολούθησε µαθήµατα φιλολογίας. ΄Ηταν παντρεµένη και είχε 

δύο παιδιά. Δίδαξε ως επίτιµος διδάκτορας στο τµήµα φιλολογίας 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα δικά της 

ποιήµατα τα έγραψε το 1937. Τιµήθηκε µε δύο κρατικά βραβεία, 

το 1956 και το 1974. Το 1982 έγινε και αντεπιστέλλον µέλος της 

Ακαδηµίας Αθηνών.        

 Το συνολικό της έργο περιλαµβάνει 12 ποιητικές συλλογές. 

Εκτός από την ποίηση, υπήρξε µεταφραστής, έγραψε θέατρο και 
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δηµοσίευσε συντοµές δοκιµές . Τα θεατρικά της έργα 

παρουσιάστηκαν στο Κρατικό Θέατρο Βορειού Ελλάδος. Το 1998 

µας αναφέρει ο κ. Γ. Π. Σαββίδης: ”…πριν από 10 και πλέον 

χρόνια…έκρινα χρεός µου να χαρακτηρίσω τη Ζωή Καρέλλη ως τη 

”µεγαλύτερη Ελληνίδα ποίητρια µετά την Σαπφώ.” Ωστόσο, ο 

χαρακτηρισµός αυτός µάλλον µετριοπαθής ήταν, θαρρώ.” . 51

 Το έργο της Ζωής Καρέλλη περιγράφεται ως ποίηση των 

αντιθέσειων. Υπάρχουν αστερισµοί: το άτοµο / οι άλλοι, ιστορία / 

µύθος, θρησκευτικότητα / αισθησιασµός, φύση / ηδονή, µνήµη / οι 

πεθαµένοι, ζωή / θάνατος . ΄Εχει λυρικότητα, µουσικότητα, και 52

µια πολύ άµεση σχέση µε τη φύση, γεγονός που φαίνεται τόσο 

όµορφα π.χ. στο ποίηµα µε τίτλο Μουσικότητα. Μέσα στο ποίηµα 

αυτό, δηµιουργείται ένα δύνατο πλέξιµο ανάµεσα τη βροχή, τη 

γυναίκα, τη Θεσσαλονίκη και τη φθυνόπωρο. Σε ένα άλλο ποίηµα, 

µε τίτλο ΗΔΥΠΑΘΕΙΑ, πάλι συνδέεται η γυναίκα µε τη φύση: ”Οἱ 

ὡραῖες γυναῖκες εἶναι / λουλούδια καὶ καρποὶ µαζὺ. ”. Τα άλλα 53

στοιχεία φύσης που παρουσιάσονται συχνά στην ποίηση της, είναι 

η θάλασσα, το φως, οι άνεµοι, οι καρποί, η σελήνη, οι εποχές και 

τα λουλούδια. Το 1988 κυκλοφόρησαν τέσσερις θεµατικές 

ανθολογίες της ποίησης της Ζωής Καρέλλη, σχετικά µε τον άνεµο, 

µε τα λουλούδια, µε τη σελήνη και µε τη θάλασσα. Μέσω της 

φύσης αναφέρει συναισθήµατα, την πνευµατηκότητα πασών των 

ουσίων και θέµατα ύπαρξης και µοναξιάς. 
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 Σαββίδης, Η αναγόρευση της Ζωής Καρέλλη σε επίτιµο διδάκτορα του τµήµατος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 11.  51

 Καρέλλη, Ποίηµατα, 13.52

 Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Δεύτερος 1940-1955, 65.53



!
 5.2.7 Μαρία Πολυδούρη  

 Η Μαρία Πολυδούρη γεννήθηκε στην Καλαµάτα. Πέρασε τα 

παιδικά της χρόνια δίπλα στη θάλασσα, µένοντας σε ένα σπίτι 

κάτω από το βουνό. Την µάγευε η τροµερή φωνή της θάλασσας 

στις νύχτες, και περνούσε ώρες και ώρες στην τάρατσα ακούγοντας 

και απολαµβάνοντάς την. Ως παιδί, υπήρξε κάπως ώριµη, σοβαρή, 

λιγοµίλητη, χωρίς την παιδικότητα ηλικίας της. Κοιτούσε το 

φεγγάρι που λάτρευε και τραγούδησε.    

 Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, σπούδασε νοµική 

και ταυτόχρονα εργάστηκε στη Νοµαρχία Αττικής και Βοιωτίας. 

Εκτός από την ποίηση, είχε µεγάλο πάθος για την ισότητα των 

φύλων και δεν φοβήθηκε να αναφέρει τη γνώµη της στους 

βουλευτές, ζητώντας τους να ψυφισθούν πιο µοντέρνοι νόµοι. 

΄Υστερα στη ζωή της έχασε το ενδιαφέρον της για τα νοµικά και 

σπούδασε και ασχολήθηκε µε το θέατρο, προσπαθώντας µάταια να 

βρεί δουλειά µέσα στις αίθουσες. Αναγκάστηκε να ξαναµαθαίνει 

κάτι καινούριο και άρχισε να σπουδάζει υψηλή ραπτική. Υπήρξε 

µια γυναίκα µε πολλές δραστηριότητες, µε τεράστια ψυχική 

δ ύ ν α µ η , π ά θ ο ς , θ ά ρ ρ ο ς κ α ι α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό τ η τ α .                                                                                     

 Πολλά από τα γραφτά της έχουν χαθεί, όπως και η πρώτη 

ποιητική συλλογή της µε τίτλο Μαργαρίτες. Μας έχουν σωθει 

µερικά ποιήµατα της δηµοσιευµένα στα διάφορα περιόδικα όπως 

και επίσης δύο ολόκληρες ποιητικές συλλογές που τις πρόλαβε 

πριν την έφερε η αρρώστια στο θάνατό της, πολύ νωρίς. Θα 

µπορέσει να ρωτήσει κανείς αν την αρρώστιά της την προκάλεσε ο 
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θάνατος του αγαπηµένου της Κ. Καρυωτάκη, ο οποίος έιχε 

αυτοκτονήσει δύο χρόνια πριν. ΄Ισως η ψυχή της Μαρίας δεν ήθελε 

πια να συνεχίσει εδώ πάνω στη γη αλλά αποφάσησε να 

ακολουθήσει εκείνον που τον ένιωσε µάλλον ως άλλο της µισό;  

 Η ποίηση της µιλάει για τα συναισθήµατα, για τις σχέσεις 

και είναι γραµµένα σε µεγάλο βαθµό σε δεύτερο ενικό πρόσωπο. 

Εκτός από την ποίηση, το έργο της Μαρίας περιείχε και πεζά και 

µια αυτοβιογραφία σε µορφή ηµερολογίου που έγραφε τακτικά. 

Μοναδικότητα, µοναξιά, αινιγµατικότητα και µυστικότητα είναι τα 

στοιχεία της. ΄Εγραψε σχετικά µε το δικό της θάνατο: ”Θα πεθάνω 

µιαν αυγούλα µελανχολική του Απρίλη. / Η στερνή πνοή µου θα’ρθει 

να στο πει και τότε πια, / όση σου αποµένει αγάπη, θα’ναι σα θαµπό 

καντύλι /  — Φτωχή θύµηση στου τάφου µου την απολησµονιά.” . 54

Τυχαία ή όχι, όντως τον Απρίλιο πέθανε. Αν ήταν αυτοκτονία ή όχι, 

δεν γνωρίζεται. Πίστευαν όµως οι κοντινοί της φίλοι πως ο λόγος 

θανάτου της ήταν υπέρδοση µορφίνης. Εφόσον είχε καταλήξει και 

µόνη και αποκλεισµένη από την κοινωνία λόγω της βαριάς 

αρρώστιας, σαφές είναι πως η ζωή της σε αυτό το σηµείο έπρεπε 

να ήταν εξαιρετικά δύσκολη. 

!
 5.2.8 Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου  

 Ο Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου γεννήθηκε το 1931 στην 

Θεσσαλονίκη και πέθανε το 1996 στην Αθήνα. Οι γονείς του 
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!
κατάγονταν από τη Μικρασία. Αρχικά το όνοµα του ποιητή ήταν 

Αρσλάνογλου και κάποια στιγµή το άλλαξε ο ίδιος ως 

Ασλάνογλου. Σπούδασε γαλλική φιλολογία στα πανεπιστήµια στο 

Καϊρο Αιγυπτίας, στην Aix-en-Provence Γαλλίας και στη 

Θεσσαλονίκη. Ο Ασλάνογλου υπήρξε µια ταξιδιάρα ψυχή. 

Ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης όπως και στη Μέση 

Ανατολή. Είπε σε ένα συνέντευξή του στην εφηµερίδα Το Βήµα ως 

εξής: ”Οι ποιητές δεν θέλουν χώρο…Οι ποιητές είναι πουλιά που 

πετούν. Σπάνια ξεκουράζονται ακουµπώντας στη γη…Οι ποιητές 

παντού είναι ανεπιθύµητοι γιατί είναι ριζοσπάστες, αρνητές, 

υπενθυµίζουν την πλήξη που φέρουν όλοι όσοι έχουν αφεθεί στην 

καθηµερινότητα” . Εργάστηκε στη Θεσσαλονίκη , στα 55

φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ως βιβλιοθηκάριος στην Κεντρική 

Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και ως επιστηµονικός συνεργάτης στη Σχολή 

Αρχιτεκτόνων. ΄Υστερα στη ζωή του συνεργάστηκε µε τον καλό 

του φίλο και ποιητή τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, στο περιοδικό τού 

που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη µε τίτλο Διαγωνίου. 

Επιπλέον, συνεργάστηκε µε το περιόδικο Διάλογος που 

κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη. Από το 1980 έζησε στην Αθήνα 

όπου εργάστηκε ως λογοτεχνικός σύµβουλος και διορθωτής 

χειρογράφων στον εκδοτικό οίκο Ευσταθιάδη. Εκτός από το 

ποιητικό του έργο, µετέφρασε από τα γαλλικά τα ποιήµατα του 

Rimbaud όπως και του Zola. Η δική του πρώτη ποιητική συλλογή 

εµφανίστηκε το 1954 µε τίτλο Δύσκολος θάνατος. ΄Ηδη πιο νωρίς 

όµως κυκλοφόρησε ενα ξεχωριστό, µονόγραπτο συµφωνικό 
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!
ποίηµα του το 1952, µε τίτλο Θάλασσα και συγχρονισµός.   

 ΄Εχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους τελευταίους 

συµβολιστές στην ελληνική ποίηση. Το συνολικό ποιητικό του 

έργο περιλαµβάνει εννέα συλλογές. Για κάποιο λόγο, στην ηλικία 

44 χρονών σταµάτησε να γράφει ποίηση και έτσι πέρασαν τα 

τελευταία 20 χρόνια της ζωής του χωρίς ούτε ένα δηµοσιευµένο 

ποίηµα. Ποιήµατά του έχουν µεταφραστεί στις επόµενες γλώσσες: 

στα αγγλικά, στα γερµανικά, στα ολλανδικά, στα γαλλικά, στα 

ισπανικά και στα ιταλικά. Συνέγραψε και κριτικά κείµενα. 

!
 5.2.9 Ντίνος Χριστιανόπουλος  

 Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1931 

όπου ακόµα σήµερα ζεί. Το όνοµα αυτό είναι ψευδώνυµο, ενώ το 

αληθινό του όνοµα είναι ο Κωνσταντίνος Δηµητριάδης. Από την 

αρχή, από τότε που εµφανίστηκαν τα πρώτα ποίηµατά του, 

χρησιµοποίησε όµως το ψευδώνυµό του. Οι γονείς του κατάγονταν 

από την Μικρά Ασία , από που ήρθαν στην Πόλη 

(Κωνσ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ) ω ς α ν τ α λ λ ά ξ ι µ ο ι . Από τ η ν 

Κωνσταντινούπολη εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1924. Ο 

Ντίνος πήρε πτυχίο της κλασικής φιλολογίας το 1954 και ύστερα 

εργάστηκε µερικά χρόνια στη Δηµοτική Βιβλιοθήκη της πόλης του 

ως επιµελετής τυπογραφικών δοκιµίων και ως βιβλιοθηκάριος.  

 Το έργο του είναι πλούσιο. Τα ποιήµατα και τα πεζά του 

έχουν µεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, τουλάχιστόν στα γαλλικά, 

στα σουηδικά, στα ισπανικά, στα γερµανικά, στα αγγλικά και στα 
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δανικά. Εκτός από την ποίηση και τα πεζά, η παραγωγή του 

περιέχει στίχους τραγουδιών, φιλολογικές, ιστορικές και 

εικαστικές µελέτες, όπως και έρευνες και µελέτες για το ρεµπέτικο, 

λογοτεχνική κριτική και δοκιµές. Τη λυρικότητα την κατέχει βαθιά 

στην ψυχή του. Το 1998 ίδρυσε και το λαϊκό συγκρότιµα Η Παρέα 

του Τσιτσάνη, στο οποίο τραγουδάει και ο ίδιος .    56

 Τα ποιήµατά του ήταν τολµηρά και ερωτικά, το γεγονός που 

δεν τα έκανε κάτι συνηθισµένο στην εποχή που γράφτηκαν. 

Περιέχουν σαρκασµό, ενοχή, πάθος, θάνατο και δραµατικότητα.  

Κατά τον άλλο κορυφαίο ποιητή, τον Μανώλη Αναγνωστάκη, ο 

Χριστιανόπουλος ήταν επηρεασµένος από τον Καβάφη, η γνώµη 

που την έκφρασε µέσα σε ένα γράµµα του στον Χριστιανόπουλο, 

γραµµένο το 1950 όταν βρισκόταν κλεισµένος σε φυλακή του 

Επταπύργου στη Θεσσαλονίκη ο ίδιος ο Αναγνωστάκης, 

καταδικασµένος σε θάνατο . ΄Οπως και ο Καβάφης και ο 57

Ασλάνογλου, µιλάει για την οµοφυλοφιλία. Αν ακόµα και σήµερα 

το 2017 δεν είναι κάτι εντελώς δεκτό από την κοινωνία µας (ή 

µάλλον, από την πλευρά της εκκλησίας στην κοινωνία) στην 

Ελλάδα, µπορούµε να φανταστούµε πόσο θάρρος έπρεπε να έχει 

απαιτήσει από κάθε ποιητή που τολµούσε να αναφέρει ένα τέτοιο 

θέµα. Είναι σαφώς ένας άνθρωπος και ποιητής ασυµβίβαστος και 

πιστός για αυτά που νιώθει µέσα του.  

!
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 Κόκορης, ”Λόγος γυµνός”. Εισαγωγή στο έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου, 20.57
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 5.2.10 Κατερίνα Γώγου  

 Η Κατερίνα Γώγου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940. Εκτός από 

ποιήτρια, υπήρξε και ηθοποιός. Ασχολήθηκε µε το θέατρο από 

µικρό κορίτσι. Σε ηλικία µόνο 5 ετών συµµετείχε σε παιδικούς 

θιάσους. Σπούδασε θεάτρο και ακολούθησε µαθήµατα χόρου. Η 

πρώτη της συµµετοχή στην επαγγελµατική θεατρική παράσταση 

πραγµατοποιήθηκε το 1962. Το ταλέντο που κατείχε την έφερε 

ψηλά, δίπλα ή αµέσως πίσω από τα πιο λαµπερά αστέρια στη 

σκηνή εποχής. Η Κατερίνα Γώγου βρήκε τη θέση της και στον 

κινηµατογράφο, µε κορυφαίο έργο της στην ταινία του Παύλου 

Τάσιου µε τίτλο Βαρύ Πεπόνι το 1977.     

 Μαζί µε τον Παύλο Τάσιου ερωτεύτηκαν και δηµιουργήθηκε 

µια σχέση µέσα στην οποία γεννήθηκε µια κόρη, η Μυρτώ. Η 

οικογενιακή ζωή δεν ήταν πολύ ευχάριστη για τη µικρή, καθώς οι 

γονείς της ήταν παθιασµένοι άνθρωποι και οι δύο, µε δίψα και για 

την τέχνη και για τους πολιτικούς αγώνες της αριστεράς. Το 

πολιτικό µέρος της ζωής της Κατερίνας αναφέρεται και στην 

ποίηση της, και έγινε ιδιαιτέρως αγαπηµένη ανάµεσα στους 

αριστερούς. Είχε πάθος, βαθύ πάθος για τη ζωή και για όλον τον 

κόσµο. Στα ποιήµατά της φαίνεται η µάχη που αναγκαστικά δίνει 

µια ευαίσθητη ψυχή εδώ πάνω στη γη. Φαίνεται και η 

απογοήτευσή της για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο που λυγίζει, 

που γίνεται συµβιβασµένος και µετριοπαθής. Καµιά φορά 

ξεχειλίζει η πίκρα µέσα της και γίνεται οργή µέσα στις λέξεις. Και 

η ποίηση και η δική της ζωή, προφανώς κατέχουν αρκετά 
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πιεροτικά στοιχεία.        

 Η Κατερίνα, όπως και η όλοι η γενιά του 70 έζησε µέσα σε 

µια βαριά, δύσκολη εποχή, στη µεταπολεµική και κατοχική 

περίοδο, όπως και την εµφυλιακή περίοδο και όλα όσα συνέβαιναν 

µετά. ΄Ολη η Ελλάδα ήταν βαθιά ταραγµένη και πληγωµένη. 

΄Εδινε µια προσωπική µάχη συνέχεια και η ίδια, µια µάχη µε τη 

µελαγχολία παντού στη ζωή της. Είχε προβλήµατα µε τα 

ναρκωτικά. Υπήρξε ένας άνθρωπος ασυµβίβαστος, αναρχικός, 

χωρίς καµία θέληση να σκύψει για κάτι που δεν θεωρούσε άξιο. 

Τελικά αυτοκτόνησε το 1993. Ο Αντώνης Καφετσόπουλος, ένας 

φίλος της Κατερίνας, την περιγράφει ως εξής: ”Το Κατερινάκη ήταν 

ο πιο γενναιόδωρος, αλτρουιστής και ”δίνω χωρίς να περιµένω 

τίποτα πίσω” τύπος. Και αγαπούσε ακριβώς όσο µισούσε, αλλά, λίγο 

παραπάνω. Και είχε εκείνο το πάθος, το Πάθος. Η Κατερίνα/

Κατερινάκι ήταν Η Ζαν ντ’ Αρκ της Πατησίων.” . Βρέθηκε νεκρή 58

λόγω υπερβολικής δόσης αλκοόλ και χαπιών. ΄Υστερα 

αυτοκτόνησε και η κόρη της, η Μυρτώ Τάσιου, πρόσφατα το 2015. 

Η Μυρτώ έφυγε από τη ζωή περίπου σε ίδια ηλικία µε τη µητέρα 

της.  

!
  

!
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 6. Ανάλυση 

 6.1 Θέµατα που παρουσιάζονται συχνά 

 ΄Οπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν συγκεκριµένα 

θέµατα όπως και κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία στην ποίηση των 

Πιερότων Ποιητών. Εξαιρετικά σηµαντικά βρίσκω αυτά τα τρία: 

την ειρωνεία, τον αυτοσαρκασµό και τον πόνο, όµως έναν 

θανάσιµο, βασανιστικό πόνο. ΄Ενας Πιερότος Ποιητής ζεί µέσα 

στη νύχτα, όµως µια νύχτα πιο µαύρη από το µαύρο χρώµα. 

Επιπλέον, µαζί µε τον πόνο υπάρχει βαθιά λύπη. Μια λύπη που, 

στο τέλος, σωπαίνει εντελώς και απλά περιµένει το θάνατο να 

έρθει, για να την σώσει. ΄Εγιναν φίλοι, ο Πιερότος και η Νύχτα, ο 

Πιερότος και ο θάνατος. Μαζί µε το θάνατο θα φανεί επιτέλους το 

φως. Το φως που γνωρίζουν οι Πιερότοι πως υπάρχει, αλλά τους 

είναι αδύνατο να σµίξουν µαζί του πάνω στη γη. Είναι σαν 

αιχµαλωτοί κάπου ανάµεσα τη ζωή και το θάνατο. Με τα λόγια της 

΄Ελλης Φιλοκύπρου: ”΄Οπως ο πιερρότος, ο ποιητής είναι και αυτός 

ανθρώπινος, αλλά και κατασκευασµένος: από τον ποιητικό του λόγο 

και από τον σύµφυτο µε την ύπαρξή του δίσταγµο ή διχασµό 

ανάµεσα στους δύο κόσµους.” . Εποµένως, πάνω στη γη υπάρχει 59

µια αίσθηση σαν να ήταν εν µέρει, πεθαµένοι. Ζούνε περιµένοντας 

το θάνατο να τους φέρει στον κόσµο µη ζωντανών, όπου τελικά θα 

γίνουν ολοζωντανοί. Μέσα στη νύχτα λάµπει το χλωµό, χρυσό φως 

του φεγγαριού. ΄Οµως πριν έρθει ο θάνατος, εκφράζουν όλον τον 

πόνο τους µέσω µιας αίσθησης τρέλας, όλον τον καηµό τους, τη 
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!
νοσταλγία τους για το αληθινό, αόρατο φως του άλλου κόσµου.  

 Εποµένως, στα ποιήµατα αυτά, επικρατεί µια γενική 

ατµόσφαιρα βαριάς µελαγχολίας και νοσταλγίας. Επανειληµµένα 

βλέπουµε λέξεις σαν το δάκρυ, το καράβι, τη χαρά, την ψυχή, το 

θάνατο, τη νύχτα, την αγάπη, τη βρύση, το φεγγάρι, τον ουρανό, το 

φως. ΄Οµως, προσοχή — αν πέσουµε πάνω στη λέξη χαρά, είναι 

συχνά χαρά µε πίκρα µαζί. Αν µιλάνε για την αγάπη, παρά το ότι 

είναι πολύτιµη, είναι πάντα µια αγάπη ανεκπλήρωτη, βασανιστική, 

κατά κάποιον τρόπο σαν καταραµένη. Αν είναι να έρθει η σωτηρία, 

είναι ο θάνατος. Η λύτρωση από όλους τους πόνους. Αυτά τα 

χαρακτηριστηκά στοιχεία θα µελετήσουµε πιο λεπτοµεριακά 

παρακάτω. 

!
 6.2 Χαρακτηριστικά στοιχεία  

 6.2.1 Φεγγάρι 

 Το φεγγάρι, η σελήνη, το λυκόφως, το χρυσό ή το µαλαµατένιο 

φως, η Κυρά της Νύχτας, έχει τεράστια παρουσία στην ποίηση 

γενικά. Σε άλλα είδη ποίησης όµως µπορεί να συµβολίζει και κάτι 

θερµές και θετικές ουσίες, στην ποίηση των Πιερώτων οµώς 

σπάνια, ίσως ποτέ. Αφού συνδέεται και µε την αίσθηση της τρέλας, 

το φεγγάρι, είναι κάπως λογικό να συνδέεται στενά και µε τον 

Πιερότο τον οποίο κυριεύει και µια αίσθηση της τρέλας. Επίσης, το 

φεγγάρι συνδέεται µε τη µαγεία, µε τον αόρατο κόσµο, µε το 

ανεξήγητο. ΄Οπως µας αναφέρει ο Ξ. Α. Κοκόλης σε σηµείωµα του 
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για δεκαπέντε ποιήµατα της Ζωής Καρέλλη, σχετικά µε το 

φεγγάρι: ”…όργανο αποκάλυψης και µαντείας, ή γητέµατος κι 

ερωτικής υποταγής, ή µέσω αποσβολωτικού έως και θανατηφόρου 

επηρεασµού. Οι µάγισσες, λέµε, ”κατεβάζουν το φεγγάρι.” . Επίσης, 60

όπως αναφέρθηκε πριν, µεταµορφώθηκε σταδιακά ο χαρακτήρας 

Πιερότος, από τον εξαντληµένο, καταραµένο παλιάτζο στον 

εκτιµητό µεσιτή του αόρατου κόσµου.     

 Αναφέρει ο Κώστας Καρυωτάκης στο ποίηµα µε τίτλο Το 

φεγγαράκι απόψε: ’’Το φεγγαράκι απόψε στο γιαλό / θα πέσει, ένα 

βαρύ µαργαριτάρι. / Κι απάνω µου θα παίζει το τρελό / τρελό 

φεγγάρi’’ . Συχνά συνδέεται µε τον πόνο, τη νύχτα ή µε το θάνατο 61

το φεγγάρι, όπως και µε τον έρωτα και την αγάπη. Ξέρουµε πως ο 

Καρυωτάκης αυτοκτόνησε µε έναν πυροβολισµό στην καρδιά . 62

Στην καρδιά, δηλαδή στην αποθήκη όλων των πόνων. Αναφέρει 

στο ποίηµά του µε τίτλο Νύχτα: ”Στις στέγες εκρεµάστη το φεγγάρι / 

σκυµµένο προς τα δάκρυά του / κι η µυρωµένη λύπη των 

τριαντάφυλλων / το δρόµο της θα πάρει. / … / Σαρκάζει το κρεβάτι  

τη χαρά τους / κι αυτοί λεν πως έτριξε, / δε λεν πως το κρεβάτι 

οραµατίζεται µελλοντικούς θανάτους.” . Αυτό το συγκεκριµένο 63

ποίηµα ξεκινά µε µια µικρή ανακοίνωση πριν από τις στροφές: 

”Είναι αξηµέρωτη νύχτα η ζωή”. Πολύ πιεροτική η ανακοίνωση.  

Επίσης, µας υπογραµµίζει τη µεγάλη σηµασία του φεγγαριού στον 
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κόσµο ενός Πιερότου, καθώς εκτός από τα αστέρια, το φεγγάρι 

είναι, σε πολλές περίπτωσεις, η µοναδική πηγή του φωτός µέσα 

στη νύχτα τους.       

 Στη συνέχεια, στο γνωστό ποίηµα του Σκαρίµπα µε τίτλο 

Σπασµένο καράβι, το φεγγάρι προβάλλεται µέσα σε νεκρή, 

µελαγχολική ατµόσφαιρα: ”Δίχως χτύπο οι ώρες, και οι µέρες 

θλιβές / -δίχως χάρη- / κι έτσι κούφιο και ακίνητο µές’ σε νύχτες 

βουβές, / το φεγγάρι” . Ο Σκαρίµπας αναφέρει το φεγγάρι επίσης 64

στο ποίηµά του µε τίτλο Τίποτα: ”Πολύ αργόν το βράδυ εσβούσε / 

και τίποτα ’ταν το φεγγάρι / κι ό,τι ’ταν λύπη δε λυπούσε / και τίποτα 

δεν είχε χάρη.” . Η λέξη ”τίποτα” εδώ, έχει µια άµεση σχέση µε το 65

πιεροτικό πνεύµα. Το τίποτα είναι και το µηδέν, αυτό ακριβώς το 

συναίσθηµα που κουβάλησε διαρκώς µέσα του ένας Πιερότος του 

θεάτρου. ΄Οπως αναφέρθηκε πριν, ένας Πιερότος της Commedia 

dell’Arte υπήρξε αυτό το εντελώς εξαντληµένο πλασµατάκι, µε 

µόνο αποτυχίες και χαµούς. Στο έργο του Σκαρίµπα, το φεγγάρι 

παρουσιάζεται αρκετές φορές µαζί µε τα καράβια και άλλα 

θαλασσινά θέµατα. ΄Οπως βλέπουµε στο ποίηµά του µε τίτλο ΄Ενα 

πλοίο µε ύφος: ”Ω καράβι, καράβι! Και ύστερα (ως όταν / εκάµναµε 

πως θάταν το πράγµα γελοίο…) / σε φως φεγγαρίσιο —γλαρό— που 

κουνιόταν / το πλοίο.” . Επίσης, βλέπουµε πως µπορεί να είναι και 66

φωτιά, όπως στο ποίηµα µε τίτλο Και άφες εµού: ”Φωτιά 

ολοστρόγγυλη η Σελήνη, η Σελήνη / µε µιας που επετάχθη στα όρη 
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 Σκαρίµπας, Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 44.64

 Σκαρίµπας, Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 127.65

 Σκαρίµπας, Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 105.66



!
µου / και νάρχεσαι, νάρχεσαι µε εκείνη  / την πλώρια σου Κούκλα 

βαπόρι µου.” .       67

 Προχωρώντας παρακάτω, σε ένα ποίηµα του Φιλύρα µε 

τίτλο Γιατί; το φεγγάρι συνδέεται µε τη µητέρα: ”Μανούλα µου, 

γιατί έκλαιγες, γιατ’ έκλαιγες, / µανούλα µου, χλωµή σαν το φεγγάρι / 

γιατί στα παιδιακίσια τα χρονάκια µου / θρηνούσες πλάι στο µαύρο 

µου κλινάρι;” . Εδώ έχει ανάγκη να δώσουµε σηµασία και στη 68

λέξη µαύρο. Απ’ την αρχή, απ’ το παιδικό του κλινάρι, σαν να ήταν 

καταραµένη η ζωή του ποιητή. Η µαύρη νύχτα, µέσα στην οποία 

ζεί ένας Πιερότος Ποιητής, είχε ήδη ξεκινήσει. Το κλινάρι µαζί µε 

το φεγγάρι παρουσιάζεται και σε ένα άλλο ποίηµα του Φιλύρα, µε 

τίτλο Μέθυσι στο γιαλό: ”Και στον οργιαστικό χορό της / 

λαµποκοπάει σαν ένα φως, / που λες κι αρπάχτη απ’ το φεγγάρι… / 

Και µες στο φως ένας τυφλός / … / κι οι µεθυσµένοι το ίσιο βήµα / 

ζητάν στο φως του φεγγαριού / και δεν ποθεί κανείς το µνήµα / παρά 

την κούνια ενός παιδιού.” .       69

 Αναφέρθηκε παραπάνω πως στην ποίηση των Πιερότων, το 

φως του φεγγαριού µπορεί να αποτελεί και την πηγή παρηγοριάς. 

΄Οπως µας αναφέρει ο Φιλύρας στο ποίηµα µε τίτλο Απονυχτερά 

τραγούδια: ”Το φως σου πως γητεύει µε, ω Σελήνη, / κι εσένα, ω 

καλαµιά, το ανάστηµά σου, / απόψε, που ρυθµίζουν την γαλήνη. / 

… / Ω! πόσο σ’αγαπώ, χλωµή σελήνη, / και τώρα που πλανιέµαι µες 
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 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 109.67

 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Α, 119.68

 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Α, 82.69



!
στο Λάτµο / πως θέλω να γενώ τον Ενδυµίωνάς σου.” . Παρά το 70

ότι είναι καθαρόαιµος Πιερότος ο Φιλύρας, σε αυτό το 

συγκεκριµένο ποίηµα µπορούµε να αισθανθούµε µια ατµόσφαιρα 

µυστηριώδης, ακόµα και µε ουσία ελπίδας. Στη συνέχεια στο ίδιο 

ποίηµα, µιλάει και για έναν καβαλάρη στο δάσος, µέσα στη νύχτα 

στο λουλουδένιο πανηγύρι, για την πηγή που τον περιµένει: 

”Σταζοβόλαε, ω πηγή, τα κρυόνερά σου / και µη στερέψεις ώς να 

’ρθεί και γίνε / Ωκεανός και κάθε δίψα σβήνε.” . Στο ποίηµά του 71

µε τίτλο Μοναχικό, µας αναφέρει ταυτόχρονα µε το φεγγάρι και 

ένα άλλο τυπικό πιεροτικό στοιχείο, τη µοναξιά: ”Στο νύχτωµα 

θριαµβικόν υψώθη το Φεγγάρι, / µα το πικνό φέγγος του µου 

θάµπωνε το µάτι. / και σάµπως µές στην Τρικυµιά να βρήκα 

αραξοβόλι, / κοιτούσα κάποιο γαληνό, τρεµόλαµπο αστεράκι / που 

θάρρευα κι αντίφεγγε κάτι απ’ την Μοναξιά µου…” .  72

 Η Ζωή Καρέλλη, από την πλευρά της, έχει γράψει αρκετά 

για τη σελήνη. Το 1988 τυπώθηκε µια θεµατική επιλογή ποιήµατών 

της, µε τίτλο για τη Σελήνη. Στα χέρια της Καρέλλη, η σελήνη 

γίνεται µια πολύ αξιοθαυµαστική, θεϊκή ολότητα. Η Κύρα της 

Νύχτας είναι κάτι που δεν µπορεί κανείς να την αποφύγει, παρά 

τον ενδεχόµενο πόνο λόγω της επικινδυνότητάς της. Είναι 

µυστηριώδης, έχει νικήσει και τον Χρόνο, όπως µας αναφέρει ένα 

ποίηµά της µε τίτλο Ενδυµιών: ”Ο νέος που κοιµάται ευτυχής, / δε 

θα φοβηθεί την Κυρά της Νύχτας, / µε το άργυρο, άσπιλονπρόσωπο, 
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 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Α, 125.70

 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Α, 125.71

 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Α, 352.72



!
λείο / και την άχρονη ηλικία, άχροη, / και παντοτεινή της 

παρθενικότητα.” . ΄Οπως γνωρίζουµε, ο Ενδυµίωνας πηγάζει από 73

την αρχαία µυθολογία και συνδέεται µε τις ερωτηκές σκηνές: 

υπήρξε ο διασηµότερος (αλλά όχι και µοναδικός) εραστής της 

Σελήνης. Για τον Ενδυµιών µιλάει και ο Ρώµος Φιλύρας, όπως 

µολίς αναφέρθηκε λίγο παραπάνω. Στο ποίηµα της Καρέλλη µε 

τίτλο Σελήνης ΄Ερως ΄Η Αστρονοµία, συνεχίζεται το θέµα των 

σχέσεων: ”Δεν την αγάπησε ο ΄Ηλιος την Σελήνη / — µήπως 

αγάπησε περισσότερο τη Γη! — / … / δεν είχε δύναµη δική της η 

Σελήνη / να ανθίσει όπως η Γη. / Μόνη της ένταση έµεινε / και η 

µελανχολία που αναδίνει, / φέγγος, δήθεν υπεροψίας µοναχικής / 

κάποια ψυχρότητα συγκρατηµένη, είσδυτική, / …  Δε θα µιλήσω πιά 

για το φεγγάρι. / … / την απόκοσµη επιβολή του / για την ονειρώδη 

του σηµασία. / … για την ανεξήγητη υπόσχεση που δίνει / στην 

απεραντοσύνη του νυχτερινού ουρανού.” . Βαθιά συναισθήµατα 74

που περιέχουν τα σεληνιακά ποιήµατα της Καρέλλη είναι γεµάτα 

πάθος. Η Καρέλλη σεργιαννίζει άνετα ανάµεσα των ζωντανών 

αλλά και των µη ζωντανών. Εστιάζει έντονα στα υπαρξιακά 

θέµατα.        

 Προχωρώντας παρακάτω, µπορούµε να διαπιστώσουµε πως 

επίσης στην ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη, το φεγγάρι έχει µια 

µυστηριώδη αύρα. Αναφέρει σε ένα άτιτλο ποίηµά της: ”Πως 

ήµουν έτσι ανάρµοστα / βαλµένη εγώ στην πλάση σα ριγµένη. / Να  

µου µιλεί ένας νέος µ’ έρωτα και το φεγγάρι να ανεβαίνει / απ’ τ’ 
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 Καρέλλη, Για την Σελήνη, 21.73

 Καρέλλη, Για την Σελήνη, 27.74



!
άδυτα κι απ’ τ’ αναφέρωτα, / πως µπόρειε το µηδέν να µε 

κερδίζει!” . Επίσης, πολλές φορές, το φεγγάρι στην ποίηση της 75

Πολυδούρη, συνδέεται µε διάφορα συναισθήµατα. Είναι λυπηµένη, 

κάτι που είναι και σηµαντικό πιεροτικό στοιχείο. Λέει στο ποίηµά 

της µε τίτλο Στον Κήπο του Ζαππείο: ”Ποια µοίρα να µου ετοίµασε 

το πέρασµα, / ποιο πνεύµα µ’ έχει πάρει, / τη νύχτα απόψε τη 

φθινοπωριάτικη / µ’ ένα µεγάλο θλιβερό φεγγάρι.”    

 Ο Νίκος Ασλάνογλου αναφέρει το φεγγάρι στο ποίηµά του 

µε τίτλο Το πρόσωπό σου: ”Το αληθινό σου πρόσωπο, φεγγάρι που 

επιστρέφει / δε θέλει πια να εξαπατά δε βρίσκει αντιστάσεις / … / Το 

πρόσωπό σου στο κενό της νύχτας που ανεβαίνειν, / είναι 

ακατάληπτο, µαρτυρικό, καθώς πληγώνει / Το πρόσωπό σου 

ξεσκεπάστηκε και είναι / γυµνό σαν ανατέλλει µές στη µνήµη” . Στα 76

δικά του ποιήµατα γενικότερα, επικρατεί το θέµα των ερωτικών 

σχέσεων. Λείπει όµως σχεδόν εντελώς το φώς του φεγγαριού, και 

το φεγγάρι γενικά, όπως και λείπει η µυστηριώδης ατµόσφαιρα και 

όλα τα συνηθισµένα ροµαντικά στοιχεία. Εστιάζει πολλές φορές σε 

σκηνές καθηµερινότητας, στην άσφαλτο, στα βενζινάδικα, στα 

αυτοκίνητα, στα δωµάτια, και στο σώµα. ΄Εχει και λεξιλόγιο 

θαλασσινό, µε καράβια στη νύχτα, και µερικές φορές, µαζί µε τη 

θάλασσα βλέπουµε την λέξη δέντρο. Ο συνδυασµός θάλασσα-

δέντρο φαίνεται να είναι ένα ιδιαίτερο, τυπικό στοιχείο στο έργο 

του Ασλάνογλου.        

 ΄Ο,τι αναφέρθηκε σχετικά µε το φεγγάρι στην ποίηση του 
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 Πολυδούρη, Ποιήµατα, 128.75

 Ασλάνογλου, Δύσκολος θάνατος / Ο Θάνατος του Μυρώνα, 70.76



!
Ασλάνογλου, το ίδιο ισχύει σε µεγάλο βαθµό και στην ποίηση του 

Ντίνου Χριστιανόπουλου. Στην ποίηση του Χριστιανόπουλου 

γενικότερα, προβάλλεται το καθηµερινό φως. Το φως του 

φεγγαριού είναι κάτι πολύ σπάνιο. Η λέξη φεγγάρι, ή σελήνη, 

λείπει σχεδόν εντελώς στο έργο του. Στο ποίηµα µε τίτλο Το 

έγκλιµα της µοναξιάς, αναφέρει το εξής: ”Κάθε ποὺ πέφτει 

ἐπικίνδυνα τὸ βράδυ, / ξυπνάει ἡ φωνή σου µέσα µου καὶ µὲ ρηµάζει. 

/ Καὶ τότε δίνοµαι στὸ ἔγκλιµα τῆς µοναξιᾶς, / ποὺ χρόνια τώρα 

µέσα µου τὸ ετοιµάζω, / και πια δεν έχει ουράνειο φεγγοβόληµα,” . 77

΄Οπως βλέπουµε, ούτε εδώ αναφέρει ακριβώς το φεγγάρι, αλλά το 

φεγγοβόλισµα. Οδυνηρή ατµόσφαιρα επικρατεί και σε ένα άλλο 

ποίηµά του, µε τίτλο Νύχτα: ”Η νύχτα ἐπιδεινώνει τὴ µοναξιά, / 

καλλιεργεῖ τὰ κρυφά µας ἐρείπια. / … / Η νύχτα πετσοκόβει τὴν 

τρυφερότητα, / ἀνανεώνει τὶς πληγές µας — / καὶ σαν ἐξασφαλίσουµε 

κανα κορµί, / ἀµέσως ἀµολάει τὰ φεγγάρια της.” .   78

 Στη συνέχεια, επίσης στην ποίηση του Κώστα Βάρναλη, το 

φεγγάρι είναι ένα στοιχείο που δεν παρουσιάζεται συχνά. Η 

ελευθερία αποτελεί ένα µεγάλο θέµα στον Βάρναλη. Αναφέρει στο 

ποίηµα µε τίτλο Το µοιρολογή των δουλών: ”Τὰ ρόδα χάµου 

θάλασσα, στὸ φράχτη / τ’ ἁγιόκληµα ποτάµι κρεµαστό. / Ποῦ νὰ ναι 

τώρα; Κουρνιαχτὸς καὶ στάχτη! / Καὶ τὸ φεγγάρι ἀπάνωθε σβηστό. / 

… / Ἡ νύχτα δὲ χωρίζει ἀπ’ τὴν ἡµέρα. / Τέλος τοῦ κόσµου ἡ 

προφητεία µηνᾶ! / … / Ποιὸς θὰ µᾶς σώσει; Ανατολὴ γιά Δύση; / 

Ποιὸς Ἕλληνας ἢ βάρβαρος θεός; / Μπροστὰ καινούριος κόσµος θὰ 
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 Χριστιανόπουλος, Ποιήµατα, 44.77

 Χριστιανόπουλος, Ποιήµατα, 121.78



!
βαδίσει / ἢ πίσω θὰ γυρίζει ο παλαιός;”. Το ίδιο, σχετικά µε το 

φεγγάρι, µπορούµε να το βλέπουµε και στο έργο του Καβάφη, 

όπως και της Γώγου: Tο φεγγάρι είτε δεν υπάρχει είτε υπάρχει 

ελάχιστα. Παρά το ότι, και οι δύο, σαφώς κατέχουν πολλά 

πιεροτικά στοιχεία. ΄Αρα δεν είναι αποκλειστικά. Μπορεί κάποιος 

να είναι Πιερότος Ποιητής, ακόµα και χωρίς το φεγγάρι στο έργο 

του, αν επικρατούν τα άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός 

Πιερότου.         

 Στο τέλος, συνοπτικά µπορούµε να καταλήξουµε πως το 

φεγγάρι είναι ένα σηµαντικό στοιχείο στην ποίηση γενικά. ΄Οσον 

αφορά τους Πιερότους Ποιητές, περισσότερες φορές κλείνει προς 

τα πονετικά συναισθήµατα, όπως τη λύπη και τον πόνο. Επίσης, το 

φεγγάρι συνδέεται αρκετές φορές µε τη νύχτα, τη νοσταλγία και µε 

το δάκρυ. Συχνά αποτελεί και µια πηγή παρηγοριάς, µοναδική 

πηγή φωτός. Με τους σκέτους συµβολιστές όµως, το φεγγάρι 

µπορεί να είναι και κάτι εντελώς θετικό, ή τουλάχιστον όχι κάτι 

τόσο πονετικό. Σε πάση περίπτωση, το φεγγάρι είναι σαν ένας 

καλός φίλος στους Πιερότους, αλλά και στους άλλους, ίσως όµως 

σε λιγότερο βαθµό. Βλέπουµε επίσης την σχεδόν απόλυτη έλλειψη 

φεγγαριού στα έργα της Γώγου, του Καβάφη, του Ασλάνογλου και 

του Χριστιανόπουλου. Το γεγονός που µας δείχνει καθαρά ότι για 

να είναι κάποιος Πιερότος Ποιητής, δεν είναι απαραίτητο να έχει 

αυτό το ουράνιο στοιχείο στο έργο του. ΄Οπως βλέπουµε 

παρακάτω, στην περίπτωση της Γώγου, περισσεύουν όλα τα άλλα 

πιεροτικά στοιχεία, και το ίδιο µπορεί να αναφερθεί και για τον 

Καβάφη. 
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!
 6.2.2 Τρέλα 

 Εκτός από την τρέλα σε συνδυασµό µε το φεγγάρι, υπάρχουν και 

άλλα στοιχεία τρέλας, και όχι µόνο µέσα στις λέξεις αλλά και στο 

πώς έχουν τοποθετηθεί οι λέξεις σε ένα ποίηµα. Ο Σκαρίµπας π.χ. 

παίζει εξαιρετικά µε αυτό το είδος τρέλας, αποφεύγοντας τους 

συνηθισµένους κανόνες ορθογραφίας. Επίσης, βλέπουµε στους 

στίχους του το πιεροτικό πνεύµα του χάους και της σύγχυσης, σαν 

να ήταν όλα άνω-κάτω, χαρά λύπη, λύπη χαρά. Στην αρχή του 

ποιήµατος µε τίτλο Ο Πιερότος, ο Σκαρίµπας µιλάει για την 

Χαλκίδα, (η πόλη που έζησε), σαν τάχα να ήταν στα γητέµατα της η 

πόλη, σαν τάχα να ήταν µια λυπηµένη Κολοµπίνα και για τον εαυτό 

του ως ένας τάχα λυπηµένος Πιερότος. Στό τέλος αναφέρει, πως 

παρά το ότι είναι σπασµένοι οι δρόµοι και είναι αυτός ο Πιερότος ο 

ίδιος: ”Μα —τί θάµα πάλι!— δίχος κολοµπίνα / (είτε αυτή 

θλιµµένη), ούτε γω κλαµένος! / Ω —του νου— πετώντας δω την 

σερπαντίνα / τώρα εγώ γελάω ο γελασµένος… / Σκέφτοµαι πως 

θάµα είσαι έτσι ως είσαι / µε κάπελο κλόουν, ω Χαλκίδα, —ως τότε

— / να µου λες κλαµένη: Πιερότε, ζήσε, / ζήσε — µην πεθαίνεις, 

Πιερότε…” .        79

 ΄Οπως αναφέρθηκε πριν, εκτός από το είδος ποιητών µε 

όνοµα Πιερότοι Ποιητές, υπάρχει και ο πιερότος ως ποιητικό θέµα. 

Ο Σκαρίµπας σαφώς υπήρξε ένας καθαρόαιµος Πιερότος Ποιητής. 

Το θέµα του κλόουν προβάλλεται και στο ποίηµα µε τίτλο 

Πρόλογος: ”Είχα —για τα γέλια— µέρος να παίξω / κι ήρθα, ένα 
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 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 91.79



!
ρόλο σε έργο µυστήριο, / … / Σοβαρά; … θα τραγούδαγα;… Κι είχα, 

—στο Δία τ’ορκίζοµαι— ένα ρόλο παλιάτσου — ίδιο θάµα… / Δεν 

µούπαν πως θάκλαιγα, κι αντίς κωµωδία / θα παίξω σε δράµα…” .  80

 Προχωρώντας παρακάτω, στο ποίηµα µε τίτλο Τρελός 

αναφέρει η Πολυδούρη: ”Μα θα µιλήσω απόψε κι ας µε δέσουνε, / 

ξέρω τα µυστικά των άγιων τόπων. / … / Α, ήµουν τρελός τόσον 

καιρό που σώπαινα / κι αυτά µου’χουν βαρύνει το κεφάλι”…”Φίλε 

µου νά’σαι απλώς πολυλογάς / χωρίς ουσία, θα’σαι βάρος. / 

Φρόντιζε να’σαι ο πιο επικίνδυνος / και µόνος σου να παίρνεις 

θάρρος.” . Ο Καρυωτάκης από την πλευρά του, µιλάει για τα 81

µαύρα άλoγα: ”΄Αλογα µαύρα, θίασος ιπποδροµίου πετούνε / οι 

σκέψεις τώρα, φεύγοντας τη µάστιχα του λόγου. / Κι είµαι ένας 

κλόουν τραγικός, που οι άνθρωποι θα δούνε / να παίζει, να 

συντρίβεται µε την οπλή του λόγου.” . Εδώ βλέπουµε και το 82

παίξιµο µε τις λέξεις: λόγος / ά-λογος. Επίσης, έχει το µαύρο 

χρώµα. Μαύρες σκέψεις. Μελαγχολία, µαζί µε την τρέλα.  

 ΄Οπως αναφέρθηκε παραπάνω σε συνδυασµό µε το θέατρο, 

ο Πιερότος πάνω στη σκηνή υπήρξε για να διασκεδάσουν οι άλλοι. 

Υπήρξε ένας κλόουν, βασικά ένας τρελός, που γελάει αλλά µέσα 

του κλαίει και τον κυριεύει βαριά λύπη. Το επόµενο ποίηµα της 

Κατερίνας Γώγου µας φανερώνει κάτι από αυτό το τραγικό 

πιεροτικό πνεύµα: ”Και κάνω ό,τι µπορώ / για να σας δείξω πόσο 

σας αγαπάω. / Γι’ αυτό κολλάω το µουστάκι / και βγαίνω µε τη 
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 Σκαρίµπας, Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 18.80

  Πολυδούρη, Ποιήµατα, 229.81

 Καρυωτάκης, ΄Ολα τα ποιήµατα και πεζά. Τα Λόγια σαν Κοµµάτια, 85.82



!
βεντάλια στην βροχή. / Για να γελάσουν τα παιδιά σας. / Μονάχα 

σας παρακαλώ µη µας κουτσοµπολεύετε. / Κι αφήστε τη δική µου τη 

Μυρτώ ήσυχη. / ΄Ετσι γεννήθηκε. / Λυπηµένη.” .    83

 Η Μυρτώ ήταν η µοναδική κόρη της Κατερίνας που έγραψε 

ποιήµατα κι αυτή. ΄Οπως αναφέρθηκε πριν, και οι δύο 

αυτοκτόνησαν, ακόµη και σε περίπου ίδια ηλικία, η Κατερίνα το 

1993 και η Μυρτώ το 2015. ΄Ενα άλλο δυνατό, πολύ πιεροτικό 

στοιχείο. Ταυτόχρονα, µια απόδειξη για το γεγονός πως οι Πιερότοι 

Ποιητές συνέχισαν και — θαρρώ να πω — συνεχίζουν να ζουν 

αναµεσά µας. Δεν πρόκειται απαραιτήτως µόνο για µια 

συγκεκριµένη περίοδο περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα, για µια 

συγκεκριµένη οµάδα ποιητών. Επιπλέον, µην ξεχνάµε πως η 

Κατερίνα υπήρξε όχι µόνο ποιήτρια αλλά και ηθοποιός. Πάνω στη 

σκηνή σαν τον Πιερότο της κωµωδίας. Λέει η ίδια σε µια από τα 

µικρά πεζά της: ”Δεν είµαι σοφή ούτε φιλόσοφη. Δεν ξέρω καν αν 

είµαι ηθοποιός ή ποιήτρια. Γι’ αυτό που είµαι σύγουρη για µένα είναι 

πως αγαπάω µε ερωτικό πάθος τον ΄Ανθρωπο.” . Τεράστια πάθος 84

για την ανθρωπότητα, για τη ζωή, µε ηθική υψηλού επιπέδου. ΄Ολα 

αυτά τα κατέχει κι ένας Πιερότος Ποιητής.    

 Συνεχίζουµε, έχοντας στην άποψή µας το θεατρικό, 

πιεροτικό κόσµο. Εκεί βρίσκεται και ο λυρικός ποιητής Κώστας 

Βάρναλης. Το ποίηµά του µε τίτλο Τρελός ξεκινάει µε τους 

επόµενους δύο στίχους: ”Μπροστά πολύ-πολύ από το τροµαγµένο 

πλήθος προχωρεί / χορεύοντας και τραγουδώντας ένας που 
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 Γώγου, Τώρα να δούµε εσείς τι θα κάνετε. Ποιήµατα 1978-2002, 20.83

  Γώγου, Τώρα να δούµε εσείς τι θα κάνετε. Ποιήµατα 1978-2002, 245.84



!
τρελάθηκε.” Μετά λέει το ίδιο ποίηµα: ”Να ιδώ τον κόσµο ανάποδα 

/ τον αδερφό µου ξένο / και τον οχτρόν αδέρφι µου / 

αδικοσκοτωµένο. ”  Στην ποίηση της Ζωής Καρέλλη, η τρέλα 85

αποτυπώνεται µέσα στην αίσθηση του χάους και σε πολυποίκιλα 

επίπεδα της ύπαρξης. Στο ποίηµα µε τίτλο Αµλετισµός µας 

αναφέρει το εξής: ”Σε καµµιά πραγµατικότητα δεν ανήκω, / 

αφορµισµένοι πόθοι όνειρα απίθανα γεννούν / και στεκόνται τα 

οράµατα / να εµποδίσουν µια γνώση των πραγµάτων. / Με 

Μυκτηρίζει η λογική ή αλλοπρόσαλλη, / … / σκόπος ή τέλος η 

λογική; / … / Μένω ολόκληρος, ποιός είναι / ο ερχόµενος που θα µε 

ονοµάσει / και να δεχτώ το κάλεσµα, / να µην υπάρχω δίχως 

υπάρξη.” . Υπήρξε ένα ελεύθερο πνεύµα που κατείχε µια 86

ασφάλεια µέσα στο χάος, αντιλαµβάνοντας πως η αληθινή ζωή, 

εκεί υπάρχει. Στο χάος βρίσκεται το φως.     

 Η τρέλα είχε ιδιαίτερη σηµασία στη ζωή του Ρώµου Φιλύρα. 

Το γεγονός ότι πέρασε τόσα χρόνια στο ψυχιατρείο, όπου όµως και 

συνέχισε να γράφει, σίγουρα κάπως τον επηρέασε. Λέει στο 

ποίηµα µε τίτλο Τα Γερατεία του Δον Ζουαν: ”Αφηµένος πέρα 

έρηµος και µόνος / (τρελός όχι τόσο ως άλλοτε, ήταν πόσο!) / στη 

γωνιά του, θλιβερή, που τον ρεύει ο πόνος, / και καταβληµένος από 

µαύρη νόσο, / … / Το βαρύ το βόλι στην καρδιά χτυπάει, / ο 

κεραυνοβόλος έρως την πληγώνει / κι υποφέρει, κλαίει και συχνά 

θρηνάει / και αυτοκτονία σκέπτεται ή σκαρώνει.” . Στο επόµενο 87
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  Βάρναλης, Σκλάβοι Πολιορκηµένοι, 53.85

 Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Πρώτος 1940-1955, 15.86

 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος B, 389.87



!
ποίηµά του, µε τίτλο Τραγουδιστής, βλέπουµε µαζεµένα τα 

συγκεκριµένα πιεροτικά στοιχεία όπως το τραγούδι, την τρέλα και 

το φεγγάρι: ”ανηφόριζε ο πλάνος. σαν σε τρέλες / να τον τρίκλιζε η 

θεία, η ασηµένια / Πανσέληνη φεγγοβολή, ως κορδέλες / που 

ξεδίπλωνε µάγια πουπουλένια.” . Επίσης, έχει ποιήµατα που 88

µιλάνε καθαρά για τον Πιερότο της κωµωδίας, όπως εδώ, µε τίτλο 

Μώµος: ”Ο αιώνιος ήταν τύπος, ο θείος Μώµος, / της παναρχαίος 

τραγοδίας η µάσκα, / ο ειρωνικός ο καγχασµός, κι ο κώµος. / Ο 

τραγικός παλιάτσος, πλέρια κάσκα, / θυµόσοφος, πουντραρισµένος, 

συσπασµένος, / σε µονοκόµµατη γκριµάτσα γέλιου, δακρυσµένος.” . 89

Μπορούµε να συναντήσουµε τον Μώµο και στο έργο του 

Βάρναλη. Ιδιαίτερη σηµασία έχει στο πεζό κείµενό του,  µε τίτλο 

Μονόλογος του Μώµου. Πρόκειται για ένα χρυσό, διδακτικό 

κοµµάτι, γεµάτο χιούµορ και φως της αυτογνωσίας. Θα µπορόυσε 

εύκολα να γίνει πάνω στη σκηνή επίσης, να µεταµορφωθεί σε 

θεατρικό έργο.       

 Προχωρώντας παρακάτω, στην ποίηση του Καβάφη υπάρχει 

ένα ύφος διονυσιακής τρέλας. Υπήρξε ένας, από την άλλη 

αποµονωµένος άνθρωπος, ένας παρατηρητής, και από την άλλη 

ένας, που ξέρει να συµµετέχει ολόψυχα στη ζωή του. Λέει στο 

ποίηµά του µε τίτλο Βακχικόν: ”Μακράν ἐδῶ τῶν συµφορῶν, τῶν 

θυελλῶν τοῦ βίου / αἰσθάνοµ’ ὡς διασωθείς ναύτης ἐκ ναυαγίου / κ’ 

ἐκ ἀσφαλεῖ εὑβρισκόµενος ἐντός λιµένος πλοίῳ / Δός µοί να πίω. / 

… / Καί ἄν ᾖναι δηλητήριον, καί ἄν εὕρω τήν πικρίαν / τῆς τελευτῆς 
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 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Α, 250.88

 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος B, 215.89



!
ἐντός αὐτοῦ, εὗρον πλήν ευτυχίαν, / τέρψιν, χαράν, καί ἔπαρσιν ἐν 

τῷ δηλητηρίῳ, / δόστε να πιω!” .     90

 Στη συνέχεια, δύο εκ των ποιητών της εργασίας, ο Νίκος 

Ασλάνογλου όπως και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, δεν φαίνεται να 

κατέχουν καθόλου ή ελάχιστα φανερές ουσίες τρέλας, ούτε στην 

ποίηση, ούτε στις ζωές τους. Το γεγονός αυτό µας δηλώνει πως, σε 

αυτές τις συνθήκες, δεν µπορεί κανείς να τους θεωρήσει ως 

Πιερότους Ποιητές. Η τρέλα είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο στον 

κόσµο ενός Πιερότου. Αφού, µέσα στην τρέλα, µέσα στο χάος, 

υπάρχουν και οι ρίζες του Πιερότου, εκεί πάνω στη σκηνή, στο 

θέατρο της Ιταλίας, της Commedia dell’Arte.    

 Συνοπτικά, η τρέλα λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό 

χαρακτηριστικό στοιχείο στην ποίηση ενός Πιερότου. Είναι, θα 

έλεγε κανείς, το βασικό, µαζί µε το θανάσιµο πόνο. Αν λείπουν 

αυτά τα δύο στοιχεία, δεν µπορεί να θεωρηθεί κανείς ως Πιερότος. 

΄Οπως βλέπουµε παραπάνω, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα είδη 

τρέλας στα έργα των ποιητών. Από αυτά, τα πιεροτικά τρέλα είναι 

τα εξής: α) Τρέλα που ξεκαθαρά περιγράφεται στα ποιήµατά τους 

β) Τρέλα που επικρατεί στη ζωή του/της ποιητή/ποιήτριας γ) 

Λεκτική τρέλα που προβάλλεται στην ορθογραφία και στην 

τοποθέτηση λέξεων. Το τέταρτο είδος τρέλας εδώ, είναι η 

συναίσθηση του χάους, που δεν είναι κάτι αποκλειστικά πιεροτικό. 

΄Οπως αποδειχθεί στο έργο της Καρέλλη, π.χ, το χάος έχει και µια 

θετική αύρα, περιέχει φως.  
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 Καβάφης, Τα αποκηρυγµένα ποιήµατα, 25.90



!
 6.2.3 Πόνος και λύπη  

 Ο πόνος στην ποίηση των Πιερώτων, πολλές φορές είναι χαρά και 

λύπη µαζί. ΄Οπως στις επόµενες στροφές της Πολυδούρη, µε τίτλο 

Αφιέρωση: ’’Τότε µου µίλαες µε την ήσυχη φωνή σου / για τη ζωή 

σου, ατέλειωτο κακό / κι ως ένοιωθες βαθιά πως φτάνω ως την 

ψυχή σου, / ανάβρυζε το δάκρυ σου γλυκό. / … / Κι ήταν χαράς χαρά 

να κλαίµε τραγουδώντας / στην ίδια λύρα, µάντεµα πικρό / τη 

µοναξιά µας και σάµπος λησµονώντας.’’  Εδώ µας φαίνεται και 91

καθαρά πως περιέχει σαφώς πιεροτικές ουσίες η ποίηση της 

Πολυδούρη. ΄Εχει και γεύση µαζοχισµού, τυπικό στοιχείο 

Πιερότων και αυτό: δάκρυ που είναι γλυκό, χαρά είναι όταν 

κλαίµε. Σε ένα άλλο ποίηµά της µε τίτλο Φύγε λέει: ’’Το ίδιο ποτήρι 

µου κερνά την πίκρα και την ηδονή. / … / Κι έφτασε να µην ξέρω 

πια τι ’ναι χαρά τι λύπη…’’ . Ο Καρυωτάκης, από την πλευρά του, 92

αναφέρει σε ποίηµα µε τίτλο Ευγένεια: ”Κάνε τον πόνο σου άρπα. / 

Και γίνε σαν αηδόνι, / και γίνε σα λουλούδι. /… / Λέγε στους θεούς 

”να σβήσω!” / µα λέγε το γελώντας. / … / Κάνε τον πόνο σου άρπα / 

και γέλασε και σβήσου.” .       93

 Αναφέρθηκε παραπάνω πως ο πόνος ενός Πιερότου δεν είναι 

ένας µικρός, περαστικός πόνος, αλλά κάτι που στο τέλος σκοτώνει.  

΄Οπως τα λέει ο Καρυωτάκης στο ποίηµα µε τίτλο Δρόµος: ”Τώρα 

θανάσιµη / νύχτα µε ζώνει. / Μέσα µου ογκώνονται / οι άφραστοι 
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 Πολυδούρη, Ποιήµατα, 23.91

 Πολυδούρη, Ποιήµατα, 68.92

 Καρυωτάκης, ΄Ολα τα ποιήµατα και πεζά / Τα Λόγια σαν Κοµµάτια, 32.93



!
πόνοι. / Με είδαν, προσπέρασαν / όσοι αγαπάω. / Μόνος απόµεινα / 

κι έρηµος πάω.” . Μέσα σε ένα γράµµα του στην Μαρία 94

Πολυδούρη οµολογεί τα αισθήµατά του ο ίδιος: ”Πονώ επειδή σ’ 

αγαπώ περισσότερο από όσο εφαντάστηκα ότι µπορούσα ποτέ να 

αγαπήσω…” . Το γεγονός πως είναι συνεχόµενος και ατελείωτος ο 95

πόνος, πως µεγαλώνει σταδιακά, αναφέρεται εξαιρετικά στο 

ποίηµα της Πολυδούρη: ”Δε θα το πούν, ο πόνος µου πως άνθισε / 

παρά τα λυπηµένα µου τραγούδια. / … / Δε θα το πουν, ο πόνος µου 

πως µέστωσε / παρά τα πικραµένα µου τραγούδια. /…/  Δε θα το 

πουν, πως γιγαντώθει ο πόνος µου / παρά τα σπαραγµένα µου 

τραγούδια. / Δε θα το πουν, ο πόνος µου πως πέθανε / παρά τα 

σιωπηµένα µου τραγούδια” .      96

 Προχωρώντας παρακάτω, ο Γιάννης Σκαρίµπας εκφράζει τον 

πόνο του µε ένα πλούσιο θαλασσινό λεξιλόγιο. Συνοπτικά, η 

ποίησή του θα µπορούσε να περιγραφτεί ως εξής: ”ένα καραβάκι 

στη θάλασσα αρµενίζει προς το νησί του Ονείρου, που δεν θα το 

φτάσει ποτέ”. Μας αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο To βαπόρι: ”Αχ 

δυστυχισµένος έγκλαιγα όλη νύχτα / τις προετοιµασίες κάνοντας του 

΄Αδη / κι όλο το βαπόρι ρεύονταν κι αλύχτα  / —ύαινα τυφλή— µές’ 

στο σκοτάδι. / … / Τώρα, πιο θλιµένος την ψυχή µου ανοίγω / 

τραγουδεί πικρά η λύπη εντός µου: Αχ τι ευκαιρία  πούχασα να φύγω 

/ όξ’ από τα όρια του κόσµου!…” . Υπάρχει έντονη γεύση 97
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  Καρυωτάκης, ΄Ολα τα ποιήµατα και πεζά / Τα Λόγια σαν Κοµµάτια, 52.94

 Καρυωτάκης, ΄Ολα τα ποιήµατα και πεζά / Τα Λόγια σαν Κοµµάτια, 205.95

 Πολυδούρη, Ποιήµατα, 46.96

 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 32.97



!
απογοήτευσης, που είναι και χαρακτηριστικό πιεροτικό στοιχείο. 

Σε ένα άλλο ποίηµά του, µε τίτλο Δεσµώτης, αναφέρει: ”Ταξίδευαν 

τα µεγάλα καράβια / στα λόγια µου — στο νου µου οι τόποι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-”  ενώ αλλού, στο ποίηµα µε τίτλο Μόνο δύο στίχους, λέει: 98

”Μόνον εγώ, µόνον εγώ, ποτέ δεν ήµουν πλοίο, / µήτε αέρινο 

όνειρο, µήτε πουλί σε ανθό, / ήρθα στον κόσµο µε πλατύ µέτωπο, 

ορθό και λείο, / µόνο δύο στίχους µου σκληρούς να πω και να 

χαθώ…” . Στην επιµέλεια της µας αναφέρει η Κατερίνα Κοστίου 99

το γεγονός πως ο Σκαρίµπας υπήρξε ένας βαθύτατα ειρωνικός 

ποιητής, ”ενδεχοµένως ο πιο ειρωνικός µετά τον Καβάφη στην 

νεοελληνική ποίηση” .       100

 Ο διαρκώς, έντονος πόνος µέσα στους Πιερότους γεννάει και 

την αίσθηση τρέλας και τους κάνει να ειρωνεύουν και να 

διασκεδάσουν µε τον ιδιαίτερο τρόπο τους, για να αντέχουν τον 

πόνο. ΄Οπως σε ένα άτιτλο ποίηµα της Κατερίνας Γώγου: ”Γράψτε 

βάλιουµ µαντράξ στεντόν τριπτιζόλ —ξέρετε / τώρα εσείς— / Κάντε 

µε κοινωνικό πρόσωπο / βολέψτε µε τέλος πάντων µε τους οµοίους 

σας / πέραστε µε στους χαβιέδες σας / … / Μη. Μη σηκώνεστε, 

γιατρέ µου. Δεν είναι σοβαρό. / Ευχαριστώ. / Καληµέρα σας.”  101

΄Ενας Πιερότος είναι και ένας ασυµβίβαστος άνθρωπος, φαίνεται 

και πως πολλές φορές, χωρίς τη σταθερή αίσθηση του ανήκειν εδώ 

πάνω στη γη. Το ίδιο πνεύµα του ασυµβιβασµού προβάλλεται 
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 Σκαρίµπας, Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 42.98

 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 21.99

 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 208.100

 Γώγου, Τώρα να δούµε εσείς τι θα κάνετε. Ποιήµατα 1978-2002, 27.101



!
έντονα και στο ποίηµα του Καβάφη, µε τίτλο Δυναµώσις: ”΄Οποιος 

το πνεύµα του ποθεί να δυναµώση / να βγή απ’ το σέβας και απ’ την 

υποταγή. / Από τους νόµους µερικούς θα τους φυλάξει, / αλλά τους 

περισσότερο θα παραβαίνει / … / Την καταστρεπτική δεν θα φοβάται 

πράξι. / το σπίτι το µισό πρεπεί να γκρεµισθή. / ΄Ετσι θ’ αναπτυχθή 

ενάρετα στην γνώση.” . Τόνος αναρχικός, µέσα στον κρυµµένο,  102

ενδόµυχο αγώνα που δίνει ένας άνθρωπος όταν προσπαθεί να 

εξελιχθεί, να γίνεται καλύτερος, αν θέλετε, ”πολεµιστής του 

φωτός”. Χωρίς πόνο, δεν προχωράει στο µονοπάτι.   

 Στη συνέχεια, ο Καβάφης εκφράζει τον πόνο του σε ποίηµα 

µε τίτλο Ο Σεπτέµβρης του 1903: ”Και ήµουνα τόσαις φοραίς τόσο 

κοντά. / Και πως παρέλυσα, και πως δειλίασα / γιατί να µείνω µε 

κλειστά τα χείλη / και µέσα µου να κλαίη η άδεια µου ζωή / και να 

µαυροφορούν οι επιθυµίαις µου. / Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να 

είµαι / στα µάτια και στα χείλη τα ερωτικά, / στ’ ονειρεµένο, το 

αγαπήµενο σώµα.” . Είναι σαφές ότι µια ζωή ως οµοφυλόφιλος 103

στην εποχή του, έπρεπε να ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Στο ποίηµα 

µε τίτλο Σταίς Καλαίς µας αναφέρει το εξής: ”Κι’ όµως τον έρωτα 

που ήθελες τον είχα να στον δώσω / τον έρωτα που ήθελα - τα µάτια 

σου µου τώπαν / τα κουρασµένα και ύποπτα — / είχες να µε τον 

δώσεις. / … / Αλλά κρυφθήκαµε κ’ οι δύο µaς ταραγµένοι.” .  104

 Ο Ρώµος Φιλύρας µιλάει για τη µαύρη θλίψη στο ποίηµα µε 

τίτλο Δέντρο: ”Ω δέντρα, που αργογέρνετε την κορυφή στο χώµα, / 
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 Καβάφης, Τα ανέκδοτα ποιήµατα, 97.102

 Καβάφης, Τα ανέκδοτα ποιήµατα, 98.103

 Καβάφης, Τα ανέκδοτα ποιήµατα, Καβάφης 101.104



!
που η µαύρη θλίψη σας λυγάει —αλίµονον— ακόµα, / σα 

νεκροθαύτες µοιάζετε που σκύβετε του κάκου / να θάψετε τη θλίψη 

σας στο βάθος ενός λάκκου.” . Το µαύρο χρώµα παρουσιάζεται 105

αρκετά συχνά στα ποιήµατα του Φιλύρα, όπως και το σκοτάδι και 

η νύχτα, η ψυχή, η βρύση και η φύση. Σε όλα αυτά, µοιάζει αρκετά 

µε την Μαρία Πολυδούρη, που κατέχει την ίδια, βαθιά λυρικότητα, 

την έντονη λύπη και την άµεση επαφή µε τη φύση στην έκφρασή 

της. Στο ποίηµα του Φιλύρα µε τίτλο Οµορφιά, µέσα στο σκοτάδι 

προβάλλεται και η ελπίδα όπως και ο καηµός στο φως και στην 

αγάπη: ”΄Ετσι βυθίσου, ωραία ψυχή, µές στην ασχήµια ολάκερη / 

και µέθησε στο µίσος της και τη βαθιά της φρίκη / έτσι µες στο 

σκοτάδι της γίνουµε Ορφέας εγώ / και αναζητώ µε πιότερο πόθο την 

Ευρυθίκη…” .        106

 Ο Νίκος Ασλάνογλου από την πλευρά του, µιλάει συχνά για 

τη νύχτα, ασάλευτη και γυµνή. ΄Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, στα 

ποιήµατά του επικρατούν οι ερωτικές σχέσεις, προσδοκιές και 

αναζήτηση αγάπης. Λέει στο ποίηµα µε τίτλο Προσδοκιά: ”Με 

κούρασε η µακριά αναµονή / πόσα αστέρια δεν ξεχάστηκαν στη 

µνήµη µου / πόση προσδοκιά χαµένη” . ΄Οπως τον Σκαρίµπα, έχει 107

και το θαλασσινό λεξιλόγιο. Σε κάποιο βαθµό, η ποίησή του θα 

µπορούσε να περιγραφτεί ως εξής: ”ένα καραβάκι, µέσα στη 

βροχερή, υγρή νύχτα στην αγκαλιά της θάλασσας”. Ξεκίνησε στο 

ποιητικό του µονοπάτι µε τα θαλασσινά, ενώ προς το τέλος, 
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 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Α, 112.105

 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Α, 104106

 Ασλάνογλου, Ο Δύσκολος Θάνατος (Ποιήµατα 1946-1947), 15.107



!
κατέληξε στον κόσµο της καθηµερινότητας, της ασφάλτου και των 

βενζινάδικων.       

 Πολλές φορές, περισσεύουν ο πόνος, η λύπη και η µοναξιά, 

υπάρχουν και δάκρυα, υπάρχει και η θανάσιµη σοβαρότητα. Στό 

ποίηµα µε τίτλο Χάος αναφέρει: ”Πού βαδίζουµε µέσα σ’ αυτό το 

χαµό / µέσα στη νύχτα / … / Καράβια και φώτα / στο πέλαγο / … / 

Παντού σκοτάδι / νύχτα γυµνή / … / Θα πορευθούµε / βαθιά 

θλιµµένοι / µέσα στο δρόµο / των αστέριων / Ο καθένας στο αστέρι 

του / στη δική του χαρά / στα δικά του δάκρυα / ΄Οχι χαµογελά / 

τίποτε πια” . Παρά το ότι όλα αυτά σαφώς είναι γνωστά 108

χαρακτηριστικά πιεροτικά στοιχεία, λείπουν όµως τα άλλα 

σηµαντικά, όπως η τρέλα, το φεγγάρι, η βαθιά ειρωνεία και το 

φώς, σε µυστηριώδης έννοιά του. Αναφέρεται η λέξη φως, πολλές 

φορές, αλλά είναι αυτό το καθηµερινό, απλό φως της λάµπας, φως 

µέσα στο δωµάτιο. Λείπει εντελώς το µεταφυσικό φως. Για αυτούς 

τους λόγους, ο Ασλάνογλου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως Πιερότος 

Ποιητής, παρά το ότι, σε κάποιο βαθµό, κατέχει και τα πιεροτικά 

στοιχεία µέσα στο έργο του.      

 Προχωρώντας παρακάτω, ο πόνος στο έργο Ντίνου 

Χριστιανόπουλου είναι σφιχτά πλεγµένος µε τα ερωτικά 

αισθήµατα, τον καηµό και τη µοναξιά. Ταυτόχρονα, όλα αυτά, 

σκεπάζουν διακριτικά τη σοβαρή υπαρξιακή αναζήτηση του 

ποιητή. Ο πόνος είναι έντονος και µεγαλώνει σταδιακά. Μας 

αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο Διάλειµµα χαράς: ”Ἦταν ἕνα 

διάλειµµα χαρᾶς, / ἂς µοῦ τὸ συγχωρήσουν οἱ δυστυχισµένοι / δὲν 
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 Ασλάνογλου, Ο Δύσκολος Θάνατος (Ποιήµατα 1946-1947), 9.108



!
πόνεσα ἀκόµα ἀρκετά / γιὰ νὰ µ’ ὰγγίξει ὁ πόνος τοῦ διπλανοῦ 

µου.” . ΄Οπως το θέτει ο Δηµήτρης Κόκορης: ”΄Ερωτας, ενοχή, 109

σαρκασµός, στοιχεία κοινωνικής οπτικής, δραµατικότητα και έσχατη 

λεκτική λιτότητα αποτελούν το µείγµα της ποιητηκής γραφής του 

Χριστιανόπουλου.” . ΄Εχεί το γυµνό σώµα µέσα στο σκοτάδι, έχει 110

τη νύχτα, τη λύπη µέχρι και την απελπισία, έχει τον εσωτερικό 

αγώνα ανάµεσα στην καρδιά και στο µυαλό, το ”εγώ”. ΄Εχει την 

πικρή βαρύτητα, µέχρι και σκληρότητα, έχει αυτή την εκτιµητή 

ειλικρίνεια, θα έλεγα µάλλον πνευµατική γυµνότητα, που αγγίζει 

βαθιά τον αναγνώστη. Στο ποίηµα µε τίτλο ”Ακατάλληλος για την 

τρυφερότητα”, µας αναφέρει τα εξής: ”Είσαι ο πρώτος που µου 

πρότεινες έρωτα. / Η πρότασή σου µε αναστατώνει. / Νιώθω 

ακατάλληλος για τρυφερότητα. / Ως τώρα, χτυπιόµουν από τοίχο σε 

τοίχο. / Συνήθισα σε ψίχουλα και παρακάλια. / Πες το µαζοχισµό, 

πες το όπως θέλεις, / νιώθω ακατάλληλος για τρυφερότητα.” . 111

΄Οπως αναφέρθηκε πριν, ο µαζοχισµός είναι και ένα πιεροτικό 

στοιχείο. Επίσης, στο ποίηµα µε τίτλο Ρήµαγµα, σε βαθιά νερά 

βρίσκεται ο ποιητής: ”Τις παγωµένες νύχτες,  / όταν κι ο τελευταίος 

τράχηλος σ’ αρνείται, / ποιά αρετή σου µένει ακόµα να ρηµάξεις, / 

ποιά χαρά να στολίσεις τα ονειρά σου, ποιά αθωότητα να 

δικαιωθείς; / Τις παγωµένες νύχτες, / ψυχή µου, πώς αντέχεις τέτοιο 

ρήµαγµα, / εσύ που αναζήταγες τον ουρανό;” .    112
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 Χριστιανόπουλος, Ποιήµατα, 62.109

 Κόκορης, ”Λόγος γυµνός”. Εισαγωγή στο έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου, 16.110

 Χριστιανόπουλος, Ποιήµατα, 74.111

 Χριστιανόπουλος, Ποιήµατα, 46.112



!
 Χαρακτηριστικά στην ποίηση του Κώστα Βάρναλη βρίσκω 

τη µορφή διαλόγου που χρησιµοποιεί αρκετά. Κουβεντιάζουν π.χ η 

ψυχή και το κορµί σε ποίηµα µε τίτλο Το κορµί κ η ψυχή. Στο 

επόµενο σηµείο όµως, µιλάει, µε τον εαυτό της µόνη της η ψυχή: 

”Της καρδιάς σου την πληγή / για να ξεπορτήσω βρήκα. / Απ’ την 

κόκκινη πηγή / άσπρη σαν τον χιόνι βγήκα / κι απ’ τον άκρο πόνο 

γλύκα.” . Εδώ έχουµε και το γνωστό, πιεροτικό στοιχείο, το 113

”χαρά και λύπη µαζί”. Ο γλυκός ο πόνος. Γενικότερα στον 

Βάρναλη, βλέπουµε επίσης βάθια αναζήτηση, το διδακτικό, όµως 

εξαιρετικά ευγενικό ύφος, πολλές φορές µε ειρωνεία και χιούµορ. 

Ωριµότητα που σαφώς πηγάζει από το γεγονός πως είχε φτάσει 

αρκετά ψηλά στη θέση ενός παρατηρητή, πέρα από το χαµηλό 

”εγώ” του. Βρέθηκε στην επαφή µε τον υψηλότερό του ”εγώ”, 

όπως και µε τον αόρατο, µεταφυσικό κόσµο. Σαφώς, δεν ήταν έτσι 

στα αρχικά του βήµατα στην ποιητική πορεία του, αλλά εξελίχθηκε 

σταδιακά, και ως ποιητής και ως άνθρωπος.    

 Ο Κώστας Βάρναλης τελικά έγινε αυτό το πριν λεγοµένο 

”µεσίτης του αόρατου κόσµου”, δηλαδή η πιο εξελιγµένη µορφή 

του Πιερότου. ΄Εγινε αυτός που ”σπάει το εγώ του στα δύο”, 

αναγνωρίζοντας το γεγονός πως η αιτία του πόνου κρύβεται εκεί, 

µέσα στο ”χαµηλό επίπεδο εγώ”, δηλαδή στο εγωισµό του 

καθενός. Συνεχίζοντας µε το θέµα του πόνου, στο ποίηµα του µε 

τίτλο Η ψυχή, αναφέρει τα εξής: ”΄Αλί µου, αδέρφια των πουλιών, 

απέραντος ο Χρόνος / κι και ο Πόνος! / … / ΄Οσο τα λόγια µου η 

Ζωή κ’ η Πράξη δεν τ’ αλλάξει, / του Πόνου θα ’σαστε άξοι. / … / Ω! 
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 Βάρναλης, Ποιητικά / Σκλάβοι πολιορκιµένοι, 29.113



!
να µπορούσα ξαφνικά τον κόσµο να γυρνούσα, / που τον 

καταφρονούσα! / Μπροστάρης σας, Κοπάδι, εγώ, απ’ του Πόνου το 

θαλάµι / να σας τραβήξω στη χαρά, µαχαίρη στην παλάµη…” .  114

 ΄Οπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η Ζωή Καρέλλη είχε πολύ 

άµεση σχέση µε τη φύση, κι έτσι µε τον εαυτό της. Τα 

συναισθήµατα στα ποιήµατά της είναι πλούσια, έντονα, και 

περιέχουν πολλές αποχρώσεις. Υπάρχουν από όλα, µε λεπτό ή µε 

χονδρό ύφος, εξαιρετικά διακριτικά εκφρασµένα, όµως όπου έχει 

ανάγκη, βλέπουµε και µια θύελλα µε αστραπές και θόρυβο. Παρά 

το ότι σαφώς είχε βρεί αρκετά ηρεµία µέσα της, στα ποιήµατά της 

περιγράφεται και ένας σοβαρός, βαθύς πόνος, όπως εδώ στο 

ποίηµα µε τίτλο Αντιθέσεις: ”Μὲ κόβει τὸ aἴσθυµα φυγῆς / τ’ ἀκούω 

νὰ µὲ διαπερνᾶ / καὶ πόνος µὲ πονεῖ βαθύς, / ὁ πόνος τῆς φυγῆς µὲ 

τυραννεῖ / τοῦ ἄϋλου χρόνου. / … / Προσπαθῶ - νοµιζω, - ἐνάντια / 

νὰ πάω στὸ ρέµα, δίχως / ν’ ἀφηθῶ στὴν ἔκθαµβή του / ἰσχυρότητα. 

” . Πολλές φορές, τα ποιήµατα της Καρέλλη είναι τόσο 115

φορτισµένα από τα έντονα συναισθήµατα, πως εύκολα µπορεί ένας 

αναγνωστής να νιώσει και το τεράστιο πάθος και την ακούραστη 

δύναµη της ψυχής της. Αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο Τύψη: 

”Βρίσκοµαι στὴ θήκη / ποὺ δὲν ἔχει φῶς ἀνάληψης / µόνο τὴν ὕλη 

ἀτοµικῆς εἰσπνοεῖς / ποὺ ἐξέπνευσα. / Ποθητὴ ἀγωνία, ἀνάγκη / 

τοῦσ ώµατος ἀπορρέει / ὁ φόβος ποὺ περιβάλλει, ἱδρὼς / ποὺ τὸν 

φόρεσα.” . Το γεγονός που δεν εστιάζει αποκλειστικά στον πόνο, 116
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 Βάρναλης, Ποιητικά / Σκλάβοι πολιορκιµένοι, 25.114

 Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Πρώτος 1940-1955, 149.115

 Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Πρώτος 1940-1955, 24.116



!
ούτε στη λύπη ή στην απογοήτευση, την ξεχωρίζει από τους 

Πιερότους Ποιητές. Αφού όπως γνωρίζουµε, ο πόνος είναι το πιο 

βασικό στοιχείο στην ποίηση ενός Πιερότου Ποιητή. ΄Οπως το 

θέτει η ΄Ελλη Φιλοκύπρου: ”Aιωρούµενοι, σαν τον Πιερρότο, 

µεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας, οι ποιητές δέχονται τον εµπαιγµό 

των ανθρώπον, όπως θα τον δεχτεί το Τραγούδι. Μόνο πραγµατικό 

στοιχείο της ζωής τους ο πόνος” .      117

 Συνοπτικά, µπορούµε να διαπιστώσουµε πως ο πόνος όπως 

και η λύπη, υπάρχουν έντονα στα έργα των περισσότερων ποιητών. 

Περισσεύουν ο πόνος και η λύπη ιδιαίτερως στον Καρυωτάκη, 

στον Φιλύρα, στην Γώγου, στον Σκαρίµπα, στην Πολυδούρη και 

στον Καβάφη. Υπάρχουν σε αρκετά µεγάλο βαθµό και στον 

Βάρναλη, στον Ασλάνογλου και στον Χριστιανόπουλο. Παρά το 

ότι ο Χριστιανόπουλος έχει και την άλλη, πιεροτική ουσία, την 

έννοια του µαζοχισµού στον πόνο του, λείπουν όµως και η τρέλα 

και το φως, τα δύο πολύ σηµαντικά πιεροτικά στοιχεία. Στην 

Πολυδούρη, κατά την πλευρά της, βλέπουµε και την τρέλα, και το 

φως, όµως βλέπουµε και σε κάποιο βαθµό θετικότητα στο έργο 

της, κάτι που δεν φαίνεται καθόλου ή ελάχιστα στο έργο ενός 

καθαρόαιµο Πιερότου. Εποµένως, η Πολυδούρη είναι, θα έλεγα, 

σχέδον εκατό τοις εκατό Πιερότη, και µάλιστα πολύ κοντά στο 

εκατό. Στην Καρέλλη, βεβαία υπάρχουν και ο πόνος και η λύπη, 

απλά σε πολύ λιγότερο βαθµό, και χωρίς να πρόκειται για αυτό το 

θανάσιµο είδος πόνου. Δεν εστιάζουν στον πόνο τόσο 

αποκλειστικά αυτές οι δύο γυναίκες. Στον Βάρναλη, κατά την 
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 Φιλοκύπρου, Η γένια του Καρυωτάκη, φεύγοντας τη µάστιχα του λόγου, 80.117



!
πλευρά του, ο πόνος είναι περισσότερο κάτι που χρησιµοποιθεί ως 

σπούδαιο, διδακτικό εργαλείο. Δεν υποφερεί πια τόσο ο ίδιος ο 

Ποιητής εφόσον τα βλέπει όλα σαν ”έξω από τον εαυτό του”, όπως 

κάνει ένας παρατηρητής, όπως κάνει αυτός που έχει πάψει να είναι 

τυφλός και δουλός του εγωισµού του. Από την άλλη, ο Βάρναλης 

έχει και αυτό το πιεροτικό συνδυασµό, πόνος µε γλυκύτητα. 

!
  6.2.4 Μοναδικότητα και µοναξιά   

 Μια ιδιαίτερη συνείδηση, µε βαθιά κατανόηση και υψηλό επίπεδο 

ηθικής, στέκεται ως κεντρικός πυρήνας που δηµιουργεί στους 

Πιερότους Ποιητές την αίσθηση µοναξιάς, αλλά και την αίσθηση 

µοναδικότητας. Το ότι διαφέρει κανείς αρκετά από τους άλλους, 

αναπόφευκτα προκαλεί, σε κάποιο βαθµό, και τα δύο. Το πόσο 

πολύ υποφέρει ο καθένας λόγω της µοναξιάς του, ή µάλλον δεν 

υποφέρει καθόλου, είναι θέµα της προσωπικότητας του καθενού. Ο 

ένας ζεί µέσα στη µοναξιά και ο άλλος, απλά, µέσα στη 

µοναχικότητα του, χωρίς πόνο. Στο επόµενο ποίηµα του Βάρναλη, 

µε τίτλο Η ΄Εφοδο, η µοναξιά συνδέεται µε το φόβο: ”Γύρα µου 

ζητῶ ἕνα χέρι / νὰ µὲ σφίξει, νὰν τὸ σφίξω. / Ἄντροι καὶ παιδιὰ καὶ 

γέροι / τὸ τραβοῦν, ῶς τους τοὺς ἀγγίξω. / Ἕνας τὸν ἀλλὸ δεν 

ξέρει. / Πόσο οἱ ἀνθρωπ’ εἶναι µόνοι, / σίντα ὁ φόβος τοὺς 

ἑνώνει!” . Η λέξη σίντα αντιστοιχεί την πιο σύγχρονη µορφή της, 118
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 Βάρναλης, Σκλάβοι πολιορκιµένοι, 48.118



!
τη λέξη όταν . Η ουσία της µοναδικότητας φανερώνεται 119

εξαιρετικά στο ποίηµά του µε τίτλο Ο Μονόλογος του Μώµου. 

Αναφέρεται στο τέλος του ποιήµατος: ”Ἴσως κάποιος νὰ µὲ 

ἂκουσε… / …Ἂν ὂχι, θὰ ἔρθει καιρός, ποὺ θὰ πληθαίνουνε τόσο οἱ / 

Μώµοι, ποὺ µονόλογοι σὰν κι ἀφτόνε, θά ναι ὁλότελα περιττοί! / Μὰ 

πρῶτα θά χουµε περάσει τὸ γεφύρι…” .     120

 Προχωρώντας παρακάτω, αναφέρθηκε πριν πως ο Καβάφης 

υπήρξε ένας αινιγµατικός άνθρωπος και ποιητής. Τη µοναδικότητά 

του την γνώρισε και ο ίδιος. Μιλάει για το γεγονός πως ανάµεσα 

στις µεταγενέστερες γενιές θα βρεθούν και θα γνωριστούν 

περισσότερες συνειδήσεις τύπου σαν τη δική του. Αυτό µας θυµίζει 

αρκετά το παραπάνω, µόλις αναφεροµένο ποίηµα του Βάρναλη, 

στον οποίο µιλάει ο Μώµος. Ο Καβάφης, από την πλευρά του, λέει 

στο ποίηµα µε τίτλο Κρυµµένα: ”Ἀπ’ ὅσα ἔκαµα κι απ’ ὅσα εἶπα / νά 

µή ζητήσουνε νά βροῦν ποιός ἤµουν. / Ἡ πιό ἀπαρατήρητές µου 

πράξεις / καί τά γραψίµατά µου τά πιό σκεπασµένα — / ἀπό ἐκεῖ 

µονάχα θά µέ νοιώσουν. / Κατόπι — στήν τελειωτέρα κοινωνία — / 

κανένας ἂλλος καµωµένος σάν ἐµένα / βέβαια θά φανεῖ κ’  ἐλεύθερα 

θά κάµει.” .        121

 Η Κατερίνα Γώγου περιγράφει σε ένα άτιτλο ποίηµά της την 

µάχη που δίνει αναγκαστικά ένας άνθρωπος στην κατοχική 

περίοδο, παλεύοντας µε τη λύπη και µε το φόβο του, αγωνίζοντας 
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 Βάρναλης, Ποιητικά / Σκλάβοι πολιορκιµένοι, 216.119

 Βάρναλης, Ποιητικά / Το Φως που καίει, 53.120

 Καβάφης, Τα ανέκδοτα ποιήµατα, 106.121



!
για να µην λυγίσει, να κρατήσει την εσωτερική του δύναµη: 

”Περπατώ χριστιανή στους αντίχριστους / µαύρη κι άθεη στων Κου-

Κλουξ-Κλαν το γκέτο… / Είµαι βαθιά λυπηµένη. Μια λύπη που δεν 

έχει όνοµα. / Μια λύπη που δεν έχει ξανά ποτέ γραφτεί. / … / Τώρα 

είµαι ανίκανη. Φ ο β ά µ α ι. Είµαι κι εγώ / σαν κι αυτούς. Είµαι κι 

εγώ ρηµαγµένη. / … / Ο αέρας φέρνει γαβγίσµατα γερµανικής 

αστυνοµίας… / Τώρα πρέπει να κατεβάσω τον γενικό να σωθώ. / 

Τώρα πρέπει να κάψω / τον ψεφτικό δισταγµό της αυτοσυντήρησης 

να ζήσω. / … / Θέλω-Μπορώ-Είµαι. / Προχωρώ. Εδώ. Κάτω στη γη. 

/ … / Μπορώ. Μπορώ. Γράφω ξανά. / Δεν θα ακρωτηριαστώ. / … / 

Γιατί µπορώ µπορώ / επαναληπτικά να αγαπάω…” . Υπάρχει 122

αυτός ο κεντρικός πυρήνας στην ποίηση της Γώγου, αυτό το 

πείσµα να σταθεί όρθιος ένας ΄Ανθρωπος, µε κεφάλαιο Α. ΄Εχει 

την περιφάνεια, την αυτοεκτίµηση µέσα στη µοναξιά της, έχει την 

κατανόηση πως η ψυχή της, αν θέλετε, είναι ελεύθερη και γιαυτό 

ακριβώς έχει και τη µοναδικότητά της η ποιήτρια αυτή. Μιλάµε για 

ένα µοναχικό άνθρωπο που είναι και µοναδικός κατά τη φύση του. 

Η µοναδικότητα της Κατερίνας πηγάζει από το υψηλό επίπεδο 

ηθικής που κατείχε. Tο βλέπω όµως λογικό πως, µερικές φορές, η 

τεράστια µοναξιά της δηµιούργησε και πικρά συναισθήµατα.  

 ΄Οπως µας αναφέρει στο ποίηµά της, µε τίτλο 25. Μαϊου: 

”Ένα πρωί / θα ανοίξω την πόρτα / και θα χαθώ / µε τ’ όνειρο της 

επανάστασης / µες την απέραντη µοναξιά / των δρόµων που θα 

καίγονται / µες την απέραντη µοναξιά / … / δεν πιάνετε το κανάλη 

µου / µόνο όσοι έχουµε το ίδιο µήκος κύµατος / ανθροπάκια χέστες 

                             H            89

       

!
!
                 

          

 Γώγου, Τώρα να δούµε εσείς τι θα κάνετε. Ποιήµατα 1978-2002, 130.122



!
κατά βάθος σας λυπάµαι” . Πρόκειται για ένα σπάνιο πλάσµα 123

που, παρά το ότι αυτοκτόνησε στο τέλος, µετέδωσε το αισιόδοξο 

της µήνυµα για έναν καλύτερο κόσµο που αναπόφευκτα µια µέρα 

θα γίνει. ΄Οσοι την ήξεραν από κοντά, γνώρισαν και τη δύναµη 

ψυχής της. ΄Ηξεραν το πάθος της που µπόρεσε και ξαφνικά να 

ξεχειλήσει και να γίνει εντελώς υπερβολικό. ΄Ολα αυτά αφού, 

ένιωσε για όλους τους ανθρώπους, για όλον τον κόσµο. Ζητούσε 

την παγκόσµια επανάσταση. ΄Οπως τα θέτει σε ένα άτιτλο ποίηµά 

της: ”Η µοναξιά… / δεν έχει το θλιµµένο χρώµα στα µάτια / της 

συννεφένιας γκόµενας. / … / έχει το χρώµα των Πακιστανών η 

µοναξιά / και µετριέται πιάτο πιάτο / µαζί µε τα κοµµάτια τους / στον 

πάτο του φωταγογού. / … / Η µοναξιά / η µοναξιά µας λέω. Για τη 

δική µας λέω / είναι τσεκούρι στα χέρια µας / που πάνω απ’ τα 

κεφάλια σας γυρίζει γυρίζει γυρίζει / γυρίζει” .   124

 Η µοναξιά αποτελεί ένα έντονο στοιχείο και στην ποίηση 

της Ζωής Καρέλλη. ΄Οµως, ενώ στην Γώγου η µοναξιά σχεδόν 

πάντα φαίνεται να οδηγεί σε αυτόν τον οδυνηρό, πιεροτικό, 

”θανάσιµο πόνο”, η µοναξιά της Καρέλλης σαφώς περιέχει και µια 

άλλη γέυση, µια αίσθηση ελευθερίας µέσα στην µοναξιά. Στα 

ποιήµατά της, η µοναξιά πολλές φορές κλείνει περισσότερο προς 

την αίσθηση µοναχικότητας και µοναδικότητας, λόγω της βαθιάς 

κατανόησής της για την ενότητα πασών των ουσίων. Βρίσκεται 

στη θέση ενός παρατηρητή που ξέρει και κάποια µυστικά της 

φύσης, αρκετά για να έρθει σε βαθιά επαφή µε αυτή, µε 
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 Γώγου, Τώρα να δούµε εσείς τι θα κάνετε. Ποιήµατα 1978-2002, 38.123

 Γώγου, Τώρα να δούµε εσείς τι θα κάνετε. Ποιήµατα 1978-2002, 73.124



!
αποτέλεσµα να µην είναι κάτι βασανιστικό η µοναξιά της. Λέει στο 

ποίηµα µε τίτλο Ιδανικό: ”Καὶ µoναχὸς θὰ βρίσκοµαι ἐπαρκής, / 

διαρκὴς ὁ πόθος κλεισµένος ἐντός µου, / ἑαυτός µου ἡ σκιὰ ποὺ δὲν 

εἶναι ἀνθρώπινη.” . Σαφές είναι ότι και στην ποίηση και στην 125

προσωπικότητά της, επικρατεί µια λεπτή και µυστηριώδης αύρα 

αινιγµατικότητας. ΄Οπως µας αναφέρει στό ποίηµα µε τίτλο 

Πορτραίτο: ”Προκαλῶ φρίκη. Μὲ κοιτᾶνε / περίεργοι καὶ 

δυσταχτικοί. / Ἀνάµεσα σὲ διέγερση κι’ ἀποστροφή, / σ’ ἀνησυχία 

διπλή, κανένας / δὲν ξέρει τί σὲ µένα ζητεῖ / καὶ βρισκει. / Ἒχω τὸ 

ἀνέπαφο βλέµµα µου, / µαρτυράει ἀληθινή, τὴν δική µου 

ἀγωνία.” . Η Καρέλλη χρησιµοποιεί τη µοναξιά της ως κάτι που 126

την βοηθάει να εξελιχθεί. Κατά τον Ξ. Α. Κοκόλη, την έχει ως 

φάρµακο, ή κάτι, µε την οποία έχει σχέση σχεδόν θρησκευτική η 

ποιήτρια. . ΄Οπως αναφέρει η Καρέλλη στο ποίηµά της µε τίτλο 127

Απορία: ”Ἄν δὲν γνωρίσεις τὴν ὕπαρξή µου, / δὲν ὑπάρχω. / 

Μετάλαβα τὴν µοναξιὰ / καὶ µὲ παιδεύει ἡ ἀγάπη γιὰ τοὺς 

ἀνθρώπους. / Σ’ ἐκείνους προχωρῶ / καὶ ἀποκλείνοµαι ποὺ δὲ µὲ 

βλέπουν / νὰ προσφέρω τὴν πᾶσαν ὑποταγή.” .   128

  Προχωρώντας παρακάτω, επίσης στην ποίηση του Ντίνου 

Χριστιανόπουλου η µοναξιά παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. Κλείνει 

όµως προς αυτή την οδυνηρή κατάσταση. Δεν έχει να κάνει τόσο 

µε την αίσθηση µοναδικότητας, παρά την αίσθηση µοναξιάς. Παρά 
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 Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Πρώτος 1940-1955, 24.125

 Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Πρώτος 1940-1955, 281.126

 Κοκόλης, Ποιήµατα, Ζωή Καρέλλη, 13.127

 Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Πρώτος 1940-1955, 29.128



!
το ότι πρόκειται για ένα µεγάλο, σκληρό πόνο, λείπει σχεδόν 

εντελώς το σηµαντικό, πιεροτικό µπαχάρικο: γλυκύτητα µέσα στον 

πόνο. Οι στροφές του γενικά, δεν δηλώνουν καµία ηρεµία, χαρά ή 

περιφάνεια µέσα στη µοναξιά του, αλλά αντίθετα, το σκέτο πόνο 

λόγω της απουσίας του άλλου του µισού. Υποδηλώνουν µάλλον 

τον καηµό του για την αίσθηση του ανήκειν, την αίσθηση που δεν 

την έβρισκε τόσο µέσα στον εαυτό του, παρά µέσα στην αγκαλιά 

του άλλου. Η απελπισία του τον οδηγεί πολλές φορές εκεί που, 

κατά βάθος, δεν θέλει να οδηγηθεί. Λέει στο ποίηµά του, µε τίτλο 

Απολογισµός της µοναξιάς: ”Σπασµένες µέσα µου εἰκόνες 

ἀνταπόκρισης, / ρήµαγµα µέσα σὲ ξένες ἁγκαλιές, / ἀπελπισµένο 

κρέµασµα ἀπὸ λαγόνια ξένα. / Πέσιµο ἐκεῖ ποὺ µόναχὰ ἡ µοναξιὰ 

ὁδηγεῖ: / νὰ υποτάξω ἀκόµη καὶ τὸ πνεῦµα µου, / νὰ τὸ προσφέρω 

σὰν τὴν ἔσχατη ὑποταγή.” .      129

 Στην ποίηση του Νίκου Ασλάνογλου βλέπουµε τον ίδιο 

χαρακτηριστικό σχετικά µε το θέµα της µοναξιάς: εστιάζει έντονα 

στην ερωτική σχέση. Επίσης, η µοναξιά του έχει την ίδια, οδυνηρή 

γεύση. Περισσότερο πονάει παρά έχει τη συνείδητη αντίληψη 

µοναδικότητας. ΄Οπως µας αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο 

Επικίνδυνη ηλικία: ”Πάντοτε δυσπιστοῦσα γιὰ τὴν ἂνοιξη. / … / 

Αὐτὴ ἡ θηλικιὰ ἐποχὴ / στιφή, παράξενη σὰ γριά, µὲ τὶς εὔκολες 

συζητήσεις / τὴν πολλὴ συνάφεια, τή λιγοστὴ κατανόηση, τὴν 

ἀπέραντη / µοναξιά / κι ὁ ἐφιάλτης πὼς κάποτε θὰ ξυπνήσουµε µὴ 

ἔχοντας τίποτε / νὰ ποῦµε” . Αναφέρει την άνοιξη, σε συνδυασµό 130
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 Χριστιανόπουλος, Ποιήµατα, 39.129

 Ασλάνογλου, Ο Δύσκολος Θάνατος (Ποιήµατα 1946-1947), 36.130



!
µε τη µοναξιά, επίσης στο ποίηµα µε τίτλο Γράµµα από τα 

τελευταία: ”Ἀκόµα θυµᾶµαι τὴν ἂνοιξη, σὲ πονάει σὰ µιὰ παλιά / 

περιπέτεια / τὸ βράδυ ποὺ κατεβαίνει µοιράζοντας µοναξιά, τὸν πιὸ 

µυστικό µου καηµὸ” .      131

 Συνεχίζουµε µε τον Κώστα Καρυωτάκη. Γνωστό το γεγονός 

πως η µοναξιά αποτελεί ένα τεράστιο, σοβαρό θέµα στην ποίηση, 

όπως και στη ζωή του. Γνωρίζουµε επίσης, πως πρόκειται για έναν 

καθαρόαιµο Πιερότο Ποιητή, γεγονός που σηµαίνει πως 

περισσεύει ο πόνος και λείπουν η ελπίδα, η χαρά και η 

σταθερότητα. Η µοναξιά έχει, πολλές φορές, να κάνει µε τον 

έρωτα, µε την απογοήτευση και την ανικανότητα του να λειτουργεί 

όπως κατά βάθος θα ήθελε ο ίδιος. Υπήρξε σκληρός δικαστής του 

εαυτού του. Υπάρχουν όµως µερικά, σπάνια ποιήµατα που σαφώς 

έχουν µια άλλη, λίγο πιο λαµπερή ατµόσφαιρα. ΄Οπως στο επόµενο 

ποίηµα, µε τίτλο Αγάπη: ”Κι ήµουν στο σκοτάδι. Κι ήµουν στο 

σκοτάδι. / Και µε είδε µια αχτίδα. / … / Πώς µ’ έσεισε το ξύπνηµα 

µιας νιότης, πώς εγελάσαν τα πίκρά µου χείλη! / Σάµπως τα µάτια 

της να µου είπαν ότι / δεν είµαι πλέον ο ναυαγός κι ο µόνος, / κι 

ελύγισα σαν από τρυφερότη, εγώ που µ’ είχε πέτρα κάνει ο 

πόνος.”. . ΄Οµως, παρά το ότι περιέχει σαφώς θετικά 132

συναισθήµατα το ποίηµα αυτό, βλέπουµε καθαρά και τις γνωστές, 

πιεροτικές ουσίες: την πίκρα, τη µοναξιά, το σκληρό πόνο.  

 Την ίδια, βαθιά µοναξιά την ένιωσε και η Μαρία 

Πολυδούρη, µε τη διάφορα πως, στην περίπτωση της Μαρίας, όταν 
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 Ασλάνογλου, Ο Δύσκολος Θάνατος (Ποιήµατα 1946-1947), 38.131

 Καρυωτάκης, ΄Ολα τα ποιήµατα και πεζά / Τα Λόγια σαν Κοµµάτια, 20.132



!
βρισκόταν στην αγκαλιά της φύσης, η Μαρία σαφώς ένιωσε µια 

ιδιαίτερη αίσθηση του ανήκειν, την ίδια που φαίνεται να είχε 

νιώσει και η Ζωή Καρέλλη. Αυτοί οι δύο γυναίκες φαίνονται να 

ήταν σαν µυηµένες στα µυστήρια της φύσης. Εν µέρει, θα 

µπορούσε αυτό να εξηγηθεί µε το γυναίκειο φύλο, όµως µόνο εν 

µέρει, καθώς στο έργο της Κατερίνας Γώγου δεν προβάλλεται κάτι 

παρόµοιο. ΄Οταν ερωτεύθηκαν οι δύο, η Μαρία Πολυδούρη και ο 

Κώστας Καρυωτάκης, ήταν σαν να έβρισκε το καταφύγιο ο ένας 

στον άλλο, υπήρχαν στο ίδιο µήκος κύµατος. Αναφέρει σε ένα 

άτιτλο ποίηµά της η Πολυδούρη: ”Νησάκι ερηµικό, στης µοναξιά 

σου / τους τόπους τριγυρίζω. / Μέσ’ στη βαθιά µου νύχτα 

αναγνωρίζω / το Φάρο της µατιάς σου.” . Η µοναχικότητα και η 133

µοναξιά ταυτίζονται συχνά µε τον πόνο. Λέει στο ποίηµα µε τίτλο 

Να ’ναι αυτή…: ”Το αναπάντητο ρώτηµα µε γέµησε / κι είδα µε την 

αµφιφολία και την ψυχή µου. / Τότε άνοιξε µια άβυσσο και κρύφτηκε 

/ κι έµεινα, δίχως θλίψη, µοναχή µου / στην άσκοπη ζωή που δεν 

πονεί.” .         134

 Προχωρώντας παρακάτω, ήδη γνωρίζουµε πως ο Γιάννης 

Σκαρίµπας εστιάζει αρκετά στο θαλασσινό λεξιλόγιο. Επίσης, µας 

είναι γνωστό πως υπήρξε ένας καθαρόαιµος Πιερότος Ποιητής ο 

ίδιος. Στα µερικά ποιήµατά του, ακόµα και γράφει για τον Πιερότο, 

τον έχει ως ποιητικό θέµα. Στο έργο του Σκαρίµπα, η µοναξιά έχει 

αυτή την πικρή, οδυνηρή αύρα, δεν έχει να κάνει τόσο µε τη 

µοναδικότητα ή µοναχικότητα, παρά τη σκέτη, σκληρή µοναξιά. 
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 Πολυδούρη, Ποιήµατα,143.133

 Πολυδούρη, Ποιήµατα, 80.134



!
Μας αναφέρει στο ποίηµά του µε τίτλo Χαλκίδα: ”Νάν’ σπασµένοι 

οι δρόµοι, να φυσάει ο νότος / κι εγώ καταµοχάχος και να λέω: τι 

πόλη! / να µην ξέρω αν είµαι —µέσα στην ασβόλη— / ένας 

λυπηµένος Πιερότος! / ΄Ετσι νάν σπασµένοι οι δρόµοι, να φυσά απ’ 

το νότο / και µε πίλο κλόουν να γελάς, Χαλκίδα: / Αχ, νεκρόν στο 

χώµα -να φωνάζεις- είδα / ένας µου ακόµη Πιερότο!…” . Εκτός 135

από τη θάλασσα, είχε άµεση επαφή και µε τα άλλα µέρη της 

φύσης, µε τα βουνά και τα σύννεφα, τα είχε ως φίλους. Αυτό µας 

θυµίζει την Μαριά Πολυδούρη όπως και την Ζωή Καρέλλη, µε τη 

διάφορα ότι, αυτές οι δύο γυναίκες την ένοιωσαν ακόµα πιο έντονα 

την επαφή αυτή και την περιγράφουν πολύ περισσότερο στην 

ποίηση τους, ενώ ο Σκαρίµπας σαφώς εστιάζει στη θάλασσα. Λέει 

στο ποίηµά του µε τίτλο Οι φίλοι: ”΄Ονειρο ήταν, ήταν πλάνη το 

πώς / ζούµε, φτάνει η ζωή µας φίλους νάχει, / χώρια ή αντάµα πάµε, 

όπως / και µονάχοι. / … / ΄Οπως τα σύνγνεφα έρηµα στο δείλι, / τα 

βουνά βουφά στην ατµοσφαίρα, / όπως αµίλητοι πάνε µου οι φίλοι / 

στον αέρα…”.        136

 Ο Ρώµος Φιλύρας επίσης, µιλάει αρκετά για τη θάλασσα. 

Στην ποίηση του γενικά, ως γνωστό, προβάλλεται έντονα η 

παρουσία της φύσης. Ο µεγάλος του σεβασµός προς τη φύση 

φαίνεται καθαρά στο έργο του. Υπάρχει αυτή η µυστηριώδης αύρα 

πάνω στα λόγια του. ΄Οπως και η Πολυδούρη, σαφώς ένοιωσε την 

αίσθηση του ανήκειν στη φύση ο Φιλύρας. Μάλλον γιαυτό το 

λόγο, παρά το ότι υπήρξε ένας καθαρόαιµος Πιερότος Ποιητής ο 
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  Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 23.135

 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 43.136
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Φιλύρας, δεν είναι αποκλειστικά πικρό το ύφος µοναξιάς και 

µοναχικότητας του. ΄Εχει αυτή την, αν θέλετε, πανθεϊσµική 

αντίληψη, µέσα στην οποία είναι αδύνατον να νοιώσει ολοµόναχος 

κανείς. Μας αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο Επιστροφή στη φύση: 

”Στο θείο γρασίδι φωσφορίζουν στάλες, / η πρωινή δροσιά, η 

εσπέρια πάχνη, / ω Φύση µία µε τον άνθρωπο κι οι άλλες / ΄Ηπειροι, 

µία η Γη, το Παν αδράχνει. / … / την ύπαρξη εξυψώνει, εξαϋλώνει / 

βαθιά συναίσθηση, όλα τη φωτίζουν. / Ανεβαίνει η Ψυχή κατά τον 

Πλάστη, το χέρι στην καρδιά γλυκά ακουµπάει, / κοίµου ήσυχα, 

Συνείδηση, και ιλάστη / τις αµαρτίες ο Θεός, γελάει.” . Βέβαια, 137

υπήρξαν και αυτές οι κατάµαυρες στιγµές, υπήρξαν οι νύχτες χωρίς 

ούτε ένα αστέρι για να τις φωτίσει, υπήρξε ο καηµός για να φύγει, 

υπήρξαν, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, πιο µαύρες οι λέξεις, και 

πιο µαύρες οι σκέψεις, σχετικά ακόµα και µε την αυτοκτονία. 

Πόσο δύσκολο έπρεπε να ήταν, για κάποιον που µε τόσο πάθος 

αγαπούσε τη ζωή, τη φύση, τον άνθρωπο, να κλειδωθεί µέσα, µε 

σφράγισµα του άρρωστου στο µέτωπό του; Αξίζει το µέγιστο µας 

θαυµασµό, όχι µόνο για τον άψογο, λυρικό του έργο, αλλά και για 

το γεγονός που δεν λύγισε, δεν το έβαλε κάτω, ποτέ. Συνέχισε να 

γράφει, για να γίνει το έργο, µέχρι το τέλος. Εκεί φαίνεται 

ξεκαθαρά και η δύναµη της ψυχής του, όπως και η µοναδικότητα 

του χαρακτήρα του.         

 Συνοπτικά, µπορούµε να διαπιστώσουµε πως η µοναξιά είναι 

ένα µεγάλο θέµα στα έργα όλων αυτών ποιητών. ΄Οσον αφορά 

τους πιο καθαρόαιµους Πιερότους, η µοναξιά έχει αυτή την 

                             H            96

       

!
!
                 

          

 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος B, 36.137
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εξαιρετικά πικρή, οδυνηρή γεύση. Επίσης, κάτι πολύ πιεροτικό 

είναι το θέµα του αποκλεισµού. Πηγάζει από την Ιταλική κωµωδία, 

από τον χαρακτήρα Πιερότο εκεί, πάνω στη σκηνή. ΄Οπως το θέτει 

ο Πολυχρονάκης: ”Αποκλεισµένος από τον υπόλοιπο κόσµο, ο 

πιερότος έµοιαζε τόσο κλεισµένος στον εαυτό του, ώστε, από τη µια 

πλευρά, να µαγνητίζει το βλέµµα του θεατή, κι από την άλλη, να 

γίνεται απροσπέλαστος στο βλέµµα του λόγω του ερµητικού 

κλεισίµατος στον εαυτό του.” . Στο έργο της Γώγου, το θέµα του 138

αποκλεισµού προβάλλεται έντονα. ΄Οπως µας αναφέρει στο 

επόµενο ποίηµα, µε τίτλο Εδώ ή αλλού: ”Μπήκε αθόρυβα ο 

χειµώνας. / Τα νέα µου γνωστά. / Συνεχίζω τον εγκλεισµό µου. /  Με 

µια κάµα στην καρδιά. / Εδώ ή αλλού. / Ζωντανή ή σκοτωµένη.” . 139

Η µοναξιά αυτή λοιπόν, µπορεί µέχρι και να σκοτώσει. Τέτοιο 

είδος µοναξιάς βλέπουµε καθαρά στον Καρυωτάκη, στον 

Σκαρίµπα, στην Γώγου, στον Φιλύρα, στον Χριστιανόπουλο και εν 

µέρει, στην Πολυδούρη. Η Πολυδούρη εν µέρει µόνο, λόγω του 

γεγονότος πως σαφώς ένιωσε µια µυστική επαφή µε τη φύση και 

µε τον αόρατο κόσµο. Η Πολυδούρη έιχε καταλάβει όχι µόνο τη 

διαφορετικότητά της, αλλά και τη µοναδικότητά της. ΄Οτι έκανε 

και ότι έγραψε, τα έκανε πολύ συνείδητα. Ο Χριστιανόπουλος, 

κατά την πλευρά του, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως Πιερότος, λόγω 

της µεγάλης έλλειψης άλλων χαρακτηριστικών στοιχείων. Το ίδιο 

µπορούµε να το πούµε και για τον Ασλάνογλου, παρά το ότι 

περισσεύει η ουσία της µοναξιάς στο έργο του. ΄Οπου όπως, η 
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 Πολυχρονάκης, Πιερότοι ποιητές στην εποχή της παρακµής, 300.138

  Γώγου, Τώρα να δούµε εσείς τι θα κάνετε. Ποιήµατα 1978-2002, 217.139



!
µοναξιά κλείνει προς τη µοναχικότητα, και µπορεί ταυτόχρονα και 

προς την αίσθηση µοναδικότητας, πρόκειται για τους ποιητές που 

έχουν κατακτήσει, σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό, τη θέση ενός 

παρατηρητή. Εδώ µιλάµε σαφώς για την Καρέλλη, τον Βάρναλη 

και τον Καβάφη. Ο Καβάφης, µε την αινιγµατικότητά του, από την 

άλλη υπήρξε ένας Πιερότος, ενώ από την άλλη, υπήρξε ένα µεγάλο 

µυστήριο. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, σε κάποιο βαθµό και σχετικά 

µε τον Βάρναλη. Η Καρέλλη, παρά το ότι κατέχει τόσο πάθος — 

ένα πολύ πιεροτικό στοιχείο — δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 

Πιερότη, λόγω της µεγάλης ποσότητας θετικότητας, γνήσιας 

αίσθησης χαράς στο έργο της. ΄Ολοι οι τρείς όµως, όπως και 

σαφώς ο Φιλύρας, γνώρισαν καλά και την µοναδικότητά τους, 

όπως και την αποστολή τους ως µεσίτες του αόρατου κόσµου.  

!
 6.2.5 Θάνατος 

 Στη µια από τις κορυφαίες συλλογές του, µε τίτλο Το Φως Που 

Καίει, ο Κώστας Βάρναλης εστιάζει στην κρυφή, όµορφη και 

εύθραυστη συνύπαρξη των δύο αδελφών, του φωτός και του 

θανάτου. Στην ποίηση των Πιερώτων γενικά, ο θάνατος και το 

φως, πολλές φορές πάνε µαζί. Φαίνεται πως ο Βάρναλης κατέχει 

αρκετά από τα πιεροτικά στοιχεία παρά το ότι καθαρόαιµος 

Πιερότος µάλλον δεν µπορεί να διακριθεί. Σε ένα πολύ δύνατο 

ποίηµά του, µε τίτλο Παλιόλαος, µας αναφέρει: ”Θάλασσα, στεριὰ 

καὶ φὼς / τίποτα δικό µας. / Τίποτ’ ἔξω µας κ’ ἐντός. / Μόν’ ὁ Χάρος 
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ἀδερφὸς / καὶ µοναδικό µας / φὼς καὶ τέρµα του παντός. / … / 

Προχωρᾶτε ζωντανά! / … / Προχωρᾶµε ὁλοζωῒς / κ’ εἴµαστε ὅλο 

πίσου. / Ἕνας κλαίει, ἄλλος γελᾶ, / ὅταν σκάβουµε τὴ γής, / ξέχειλοι 

τοῦ µίσου / τὸ δικό µας τάφο…” . Παν τ ο ύ σ τ ο έ ρ γ ο τ ο υ , 140

βλέπουµε πως έγραφε µε µεγάλο πάθος, µε βαθιά συναισθήµατα 

και µε στοχαστικό ύφος. ΄Ηθελε να τους ξυπνήσει, όλους τους 

ανθρώπους που ”κοιµήθηκαν”. Υπήρξε µια έντονη φωνή 

συνείδησης, µέσα σε έναν κόσµο που κινδύνευε να πάρει φωτιά. 

Αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο Το τραγούδι της φύγης: ”Θάνατος 

ἐδῶ / κι ἀνθρωποσφαγή. / Τούτ’ ἡ µάβρη γὴ / κόκκινη πληγή. / Μέσα 

στὴν καρδιὰ / κόβω κάθε τὶ / ποὺ µὲ συγκρατεῖ / µὲ τὴ λάσπη ἀφτή. / 

Πάντα µὲ χορὸ / φέβγω, ἀναχωρῶ!” . Σε αυτό το συγκεκριµένο 141

ποίηµα, βλέπουµε τα εξής πιεροτικά στοιχεία: το τραγούδι, το χορό 

και την κιθάρα. Στην αρχή ποιήµατος, πάνω από τις πρώτες 

στροφές, βρίσκεται και µια ξεχωριστή ανακοίνωση: ”(Ὁ Ἄτταλος, 

ἀφοῦ χάρισε τὸ βασίλειό του, παίρνει τὴν κιθάρα καὶ τραγουδάει). 

Αυτά τα στοιχεία µας θυµίζουν αρκετά το θέατρο και τον αρχικό, 

πρωτότυπο Πιερότο, στην Commedia dell’Arte της Ιταλίας. 

 Προχωρώντας παρακάτω, το λέξη-κλειδί στην ποίηση του 

Ντίνου Χριστιανόπουλου, είναι ξεκαθαρά ο έρωτας. Η καρδιά, ο 

έρωτας, η αγάπη και πολλές φορές, οι ενοχές. ΄Οπως µας αναφέρει 

στο ποίηµα µε τίτλο Επέτειος: ”κάθε µέρα ἔχω µαλλώµατα µὲ τὴν 

καρδιά µου / ”Καρδιά µου”, τῆς λέω, ”κάνε κι ἐσὺ µιὰ ὑποχώρηση, / 
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 Βάρναλης, Ποιητικά (Το Φως που καίει / Σκλάβοι πολιορκηµένοι / Ποιήµατα), 210.141
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ὑπάρχει τόση ὀµορφιὰ σ’ αὐτὸ τὸν κόσµο, / ὑπάρχουν τόσα 

σαββατόβραδα γιὰ γλέντι, / ἐπιτέλους δὲ χάθηκαν οἱ ευκαιρίες για 

προσήλωση”. / … / ”Δὲν ξέρεις τί ζητᾶς”, µοῦ ἀποκρίνεται, ”σὲ 

χάλασαν οἱ τόσες διαψεύσεις, / σ’ ἔκανε εὔκολο ἡ απελπισία / 

ἔπαψες νὰ πιστεύεις πιὰ στὸν ἔρωτα: σὲ κλαίω” . Στην ποίηση του 142

Χριστιανόπουλου, ο θάνατος δεν έχει τόση σηµαντική θέση, δεν 

µας περιγράφεται ως σωτηρία, ούτε ως κάτι σαν ”το µοναδικό, 

µόνιµο, αγαπητό φίλο”, ούτε µας παρουσιάζει την αληθινή ζωή, 

ούτε το καταφύγιο από αυτή τη ζωή. Ο θάνατος στον 

Χριστιανόπουλο έχει άµεση σχέση µε την καρδιά. Πρόκειται 

κυρίως για το θάνατο της καρδιάς, το θάνατο της ηθικής. Η ποίηση 

του έχει τη γεύση µαζοχισµού, θέλει ”να βολευθεί στην 

καταστροφή του”, όπως αναφέρει στο ποίηµά του µε τίτλο 

Βολέµατα καταστροφῆς: ”Οὔτε νὰ πεθάνω θέλω οὔτε καὶ νὰ 

ιατρεφτῶ / Θέλω ἁπλῶς νὰ βολευτῶ στὴν καταστροφή µου.” . 143

΄Εχει µάλλον συνηθίσει στον πόνο, µέχρι του σηµείου που δεν 

ξέρει πια να ζήσει χωρίς αυτόν. Τόσο βαθύς που είναι ο πόνος, 

µοιάζει τελικά αρκετά αυτόν τον πιεροτικό, θανάσιµο πόνο που 

ταυτίζεται και µε τη χαρά, έχοντας τη γεύση µαζοχισµού. Λέει στο 

ποίηµα του µε τίτλο Τέλος: ”Τώρα ποὺ βρῆκα πιὰ µιὰν ἀγκαλιά, / 

καλύτερη κι ἀπ’ ὅτι λαχρταροῦσα, / τώρα ποὺ µοῦ ’ρθαν ὅλα ὅπως 

τὰ ’θελα / κι ἀρζίσω νὰ βολεύοµαι µὲς στὴν κρυφή χαρά µου, / 

νιώθω πὼς κάτι µέσα µου σαπίζει.” .     144
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 Χριστιανόπουλος, Ποιήµατα, 63.142

 Χριστιανόπουλος, Ποιήµατα, 60.143

 Χριστιανόπουλος, Ποιήµατα, 94.144
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 ΄Οπως αναφέρθηκε πριν, ο θάνατος της Μαρίας Πολυδούρη 

έµεινε µυστήριο, µε την έννοια ότι δεν γνωρίζεται αν, στη δική της 

περίπτωση, ήταν ένας φυσιολογικός θάνατος ή αν έγινε από δικά 

της χέρια. Πάντως σε αυτές τις συνθήκες που βρέθηκε στην ώρα 

που προέκυψε ο θάνατος, είναι σαφώς ενδεχοµένες και οι δύο 

περιπτώσεις. Μας αναφέρει στο ποίηµά της µε τίτλο Σ’ αναµονή 

θανάτου τα εξής: ”Δεν είναι να χαρώ στον κόσµον άλλο / τίποτε πια. 

Τα χέρια σου βαριά / γεµάτα και µου τ’ άδειασες Ζωή. / Τα δέχτηκα, 

δε διάλεξα µεγάλο, µικρό, ήταν χώρια, ήταν µαζί. / … / — Την 

περηφάνια µου µην ταπεινώσεις / κοίτα, µη µου λερώσεις τα 

φτερά.” . Επίσης, γνωρίζουµε πως την πόνεσε το γεγονός ότι 145

έφυγε από τη ζωή το αγαπηµένο της πρόσωπο, ο Κώστας 

Καρυωτάκης. Σαφώς για αυτόν µιλάει η Πολυδούρη στο ποίηµά 

της µε τίτλο ”Σε ένα νέο που αυτοκτόνησε: ”΄Ενας περίεργος ξένος 

επλανιόταν / ανάµεσά µας, µ’ όψη αλλοιωµένη. / Την υποψία µας δε 

µας την αρνιόταν / πως κάτι φοβερό τον περιµένει. / ΄Ηταν ωραίος 

παράξενα, σαν κείνους / που ο θάνατος τους έχει ξεχωρίσει. / 

Δινόταν στους φριχτότερους κινδύνους / σαν κάτι να τον είχε 

εξασφαλίσει. / ΄Ενα πρωί, σε µια κάρυνη θήκη / τον βρήκαµε νεκρό 

µ’ ένα σηµάδι / στον κρόταφο. ΄Ηταν όλος σα µια νίκη΄, σα φως που 

ρίχνει γύρω του σκοτάδι.” . Εδώ βλέπουµε και το γνωστό, 146

πιεροτικό σύµπλεγµα: το φως και ο θάνατος µαζί. Στον κόσµο των 

Πιερότων, ο θάνατος ήταν κάτι φυσιολογικό, κάτι σαν τον πάλιο 

φίλο, σαν ένα µέρος όπου ήξεραν πως ανήκαν, ένα µέρος που δεν 
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  Πολυδούρη, Ποιήµατα, 217.145

 Πολυδούρη, Ποιήµατα, 192.146



!
είναι κακός, ένα µέρος όπου δεν θα γίνονταν παρεξηγηµένοι, που 

θα νιώσουν σαν το σπίτι τους.      

 Προχωρώντας παρακάτω, ο θάνατος έχει αρκετό µεγάλο 

ρόλο και στην ποίηση της Κατερίνας Γώγου. Εκεί µας 

παρουσιάζεται όµως ένας θάνατος λυπηµένος, χωρίς αυτό το 

µυστηριώδες φως. Πρόκειται απλά για ένα καταφύγιο. ΄Ενα 

καταφύγιο από τον πόνο. Ούτε σωτηρία είναι, ούτε µια πόρτα στον 

άλλο, ήρεµο κόσµο. Είναι το σκέτο τέλος, το καθαρό, ουδέτερο 

τίποτα, η απόλυτη, πελώρια ησυχία. Μια χαµένη ζωή. Ο θάνατος 

στην ποίηση της Γώγου, έχει άµεση σχέση µε τη βαθιά 

απογοήτευση, ένα άλλο σηµαντικό πιεροτικό στοιχείο. Η 

απογοήτευση για τον άνθρωπο, για την κοινωνία και τον 

προσωρινό κόσµο γύρω της. Είχε µεγάλη ανάγκη για να τον κάνει 

καλύτερο, για να προσφέρει µια θετική αλλαγή στον κόσµο. 

Αναφέρει σε ένα άτιτλο ποίηµά της: ”Μόνο που εµείς είχαµε 

αποφασίσει / ν’ αλλάξουµε τον κόσµο / κι αυτό δεν γίνεται µε εξοχή. / 

Ψάχναµε να βρούµε όπλα / ξέραµε πως όλοι πεθαίνουµε αλλά 

υπάρχουνε θάνατοι που βαραίνουνε / γιατί διαλέγουνε οι ίδιοι τον 

τρόπο. / Κι εµείς αποφασίσαµε το θάνατο στο θάνατο / γιατί 

αγαπάγαµε πολύ την ζωή.” .      147

 ΄Οπως αναφέρθηκε πριν, ο θάνατος δεν είχε µεγάλο ρόλο 

µόνο στην ποίηση της Κατερίνας Γώγου, αλλά και στη ζωή της. 

Αυτοκτόνησε. ΄Ενα στοιχείο εξαιρετικό πιεροτικό. ΄Οπως είναι και 

τα ναρκωτικά µε τα οποία είχε θέµα η Γώγου. Παρά τα προσωπικά 

της προβλήµατα, επικράτησε το µεγάλο πάθος της για να βοηθήσει 
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τον κόσµο και τους άλλους ανθρώπους γύρω της. Υπήρξε µια 

γυναίκα µε τεράστια εσωτερική δύναµη και θάρρος, µε µεγάλη 

καρδιά και ένα ξεκάθαρο όραµα µπροστά στα µάτια της. Είχα την 

τιµή προσωπικά να ακούσω από έναν παλιό γείτονα της Κατερίνας, 

εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάποια λόγια για αυτήν. Μου έχει µείνει 

στην καρδιά το εξής που µου είπε: ”Η Κατερίνα ήταν πάντα γεµάτη 

ζωή, γεµάτη αισιοδοξία. Δεν µπορώ να ξέρω πως κατέληξε στην 

αυτοκτονία.”. ΄Οµως, το ότι είναι αισιόδοξος κανείς, δεν σηµαίνει 

ότι δεν µπορεί να αγωνίζεται σκληρά µέσα του. Η Γώγου µάλλον 

κατείχε κάτι σαν αναµνήσεις από άλλους, καλύτερους κόσµους, 

είχε καηµό να πάει εκεί που ξέρει πως δεν θα υπάρχει πόνος. 

Αναφέρει στο επόµενο, άτιτλο ποίηµα: ”παρε µε απ’ το γήινο 

κόσµο! / Χρόνια αφήνω το παράθυρο ανοιχτό / προσµένοντας εσένα 

και τα UFO / δεν αντέχω άλλο τους θνητούς / είµαι ανάµεσα φθοράς 

και αφθαρσίας. / Πάρε µε από το χέρι / ανέβασέ µε στους 

ανεξερεύνητους πλανήτες / δείξε µου να πετάω / πάνω απ’τα γήινα 

και τα συµπλέγµατά µου.” .      148

 Το γεγονός πως τελικά λύγισε, δεν σηµαίνει ότι ήταν 

αδύνατος, αντίθετα. Θέλει τεράστια θάρρος και η αυτοκτονία, δεν 

είναι για όλους. Η αυτοκτονία της ήτανε µια συνείδητη απόφαση. 

Λέει σε ένα άλλο, άτιτλο ποίηµα: ”θ’ ανάψω µια φωτιά κι εκεί θα 

ρίξω όλα τα µαρξιστικά βιβλία / έτσι που να µη µάθει ποτέ η Μυρτώ  

/ τα αίτια του θανάτου µου. / Μπορείτε να της πείτε / πως δεν άντεξα 

την άνοιξη ή πως πέρασα µε κόκκινο. / Ναι. Αυτό είναι πιο πιστευτό.  
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  Γώγου, Τώρα να δούµε εσείς τι θα κάνετε. Ποιήµατα 1978-2002, 81.148



!
/ Με κόκκινο. Αυτό θα πείτε.” . Η Μυρτώ, όπως αναφέρθηκε πριν, 149

ήταν η κόρη της Κατερίνας, η οποία επίσης, αυτοκτόνισε.  

 ΄Οπως η Γώγου, αυτοκτόνησε και ο Κώστας Καρυωτάκης, 

ένας άλλος καθαρόαιµος Πιερότος Ποιητής. Στα ποιήµατα του 

Καρυωτάκη, ο θάνατος είναι κάτι που προσφέρει τη λύτρωση για 

έναν άνθρωπο. Δεν είναι όµως κάτι απόλυτως τελικό, άλλα  

περισσότερο σαν να πήγαινε σε ένα άλλο δωµάτιο κανείς. Λέει στο 

ποίηµά του µε τίτλο Πεθαίνοντας: ”Μάταιη ψυχή, στην ατονίαν 

εσπέρας εαρινής, / ενώ θα κλείνεις τα χρυσά φτερά σου πληγωµένη, / 

την ώρα που σα λύτρωση κάτι θα καρτερείς, φτωχή καρδιά, 

θανάσιµα µα αιώνια λυπηµένη.” . Ο θάνατος γενικά, δεν είναι 150

καθόλου σπάνιο θέµα στο έργο του. Σε ένα άλλο, άτιτλο ποίηµα 

του αναφέρει: ”΄Εχω πεθάνει τόσα χρόνια τώρα, / κι έµεινε το 

παράθυρο κλειστό. / Δεν ξέρω δω ποιος είναι τώρα ο τόπος, / δεν 

ξέρω ποιος χαράζει τους σταυρούς, / κι όλα τα πράγµατα που 

έµειναν όπως / να ’χω πεθάνει πριν από καιρούς.” . Σαν να ήταν 151

συνέχεια παρών ο θάνατος, κάτα κάποιον τρόπο, στη ζωή του 

Καρυωτάκη. Σε ένα ποίηµά του µε τίτλο Κυριακή, που το είχε 

δώσει στην Μαρία Πολυδούρη, λέει τα εξής: ”΄Ασε τον κόσµο στη 

χαρά του / κι έλα, ψυχή µου, να σου πω, / σαν τραγουδάκι χαρωπό, / 

ένα τραγούδι του θανάτου.” .     152

 Είχε αυτό το µυστηριώδες, πνευµατικό ύφος, χωρίς όµως να 
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 Γώγου, Τώρα να δούµε εσείς τι θα κάνετε. Ποιήµατα 1978-2002, 47.149

 Καρυωτάκης, ΄Ολα τα ποιήµατα και πεζά / Τα Λόγια σαν Κοµµάτια, 50.150

  Καρυωτάκης, ΄Ολα τα ποιήµατα και πεζά / Τα Λόγια σαν Κοµµάτια, 78.151

 Καρυωτάκης, ΄Ολα τα ποιήµατα και πεζά / Τα Λόγια σαν Κοµµάτια, 188.152



!
κατέχει κανένα θρησκευτικό τόνο στην ποίηση του. Σαν να ήξερε 

πως ήταν ένα παιδί σε ένα απέραντο σύµπαν. Κλείνει προς αυτή 

την πανθεϊστική αντίληψη. Νοσταλγεί για την αίσθηση του 

ανήκειν που δεν µπορεί να τη νιώσει πάνω στη γη. Μας αναφέρει 

σε ένα άτιτλο ποίηµά του: ”Θέλω να φύγω από εδώ, θέλω να φύγω 

πέρα, / σε κάποιο τόπο αγνώριστο και νέο, / θέλω να γίνω µια χρυσή 

σκόνη µες στον αιθέρα, / απλό στοιχείο, ελεύθερο, γενναίο. / … / Να 

µην υπάρχει τίποτε, τίποτε πια, µα λίγη / χαρά και ικανοποίησις να 

µένει / κι όλοι να λένε πως τάχα πως έχουν για πάντα φύγει, / όλοι 

πως είναι τάχα πεθαµένοι.” .      153

 Προχωρώντας παρακάτω, ο Γιάννης Σκαρίµπας, παρά το ότι  

υπήρξε ένας καθαρόαιµος Πιερότος Ποιητής, είχε µια µακρόχρονη 

ζωή, µε φυσιολογικό τέλος χωρίς τα — φαίνεται — πολλά τρελά 

στο καθηµερινό επίπεδο της ζωής του. ΄Οπως αναφέρθηκε πριν, 

υπήρξε ένας µάστορας βαθιάς ειρωνείας, ένας ποιητής που ήξερε 

να αυτοσαρκάζεται µε έναν ξεχωριστό τρόπο. Τα τρελά του, τα 

εξέφρασε µε παίξιµο λέξων. Το θαλασσινό λεξιλόγιο που κατείχε, 

επικρατεί µέχρι το τέλος. Η σχέση του µε το θάνατο φαίνεται να 

ήταν ήρεµη. Αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο Ευθανασία, τα εξής: 

”Θα πεθάνω ένα σούρπο θολό. / … / ΄Οπως πάντα, ένας άνεµος θα 

πνέει, ένα αγέρι, κι αδιάφορη η νύχτα θα περάσει σοφράνο, δεν θα 

σβήσει ο ήλιος, δε θα πέσει ένα αστέρι / που εγώ θα πεθάνω. / … / 

τα καράβια θα πλέουνε.” . Το καράβι συνδέεται µε το θάνατο και 154

στο ποίηµα µε τίτλο Σπασµένο καράβι: ”΄Ετσι νάµαι καράβι 
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 Καρυωτάκης, ΄Ολα τα ποιήµατα και πεζά / Τα Λόγια σαν Κοµµάτια, 91.153

 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 27.154



!
γκρεµισµένο, νεκρό / —έτσι ναµαι— / σ’αµµουδιά πεθαµένη και σε 

κούφιο νερό, / να κοιµάµαι…” .      155

 Στην ποίηση του Νίκου Ασλάνογλου, ο θάνατος δεν έχει  

συνολικά τόση µεγάλη παρουσία. ΄Οπως και στην περίπτωση του 

Χριστιανόπουλου, στον Ασλάνογλου βλέπουµε πως ο θάνατος  

συνδέεται συχνά µε τις ερωτικές σχέσεις και µε τις 

συναισθηµατικές απογοήτευσεις, εποµένως και µε τη βαθιά λύπη. 

Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο µεταφυσικό ύφος, ούτε είναι κάτι, που 

µια µέρα θα σώσει έναν άνθρωπο. Είναι απλά ένα γεγονός στην 

πορεία του χρόνου. Αναφέρει στο ποίηµα του µε τίτλο Tristis usque 

ad mortem: ”Περίλυπος µέχρι θανάτου εἶµαι / Ἕνα τσιγάρο µόνο 

στὸ στόµα / καπνίζοντας ἕναν κόσµο ἐγκατάλειψης / Τὸ λιµάνι 

ἀπόψε είναι ἤρεµο / κοιµοῦνται τὰ φορτωµένα καράβια / οἱ ισκιοί 

τῆς νύχτας στὸ καλντερίµι τῆς ἁµαρτίας” . ΄Οσον αφορά για τις 156

σχέσεις, ήταν γενικά λυπηµένες, γεµάτες πόνο, αν και µε χαρά που 

και που. Κυρίως, ήταν κρυµµένες οι σχέσεις, σαφώς για το λόγο 

που ήταν οµοφυλοφιλικές κατά τη φύση τους. Λέει στο ποίηµα µε 

τίτλο Ιουδάς: ”Ἦταν µιὰ δύσκολη ὑποχώρηση κι αὐτή, ν’ ἀφεθε, κι ο 

/ ἀέρας τοῦ βραδιοῦ / Στην νὰ τοῦ χτένιζει τὰ µαλλιά. Τί κι ἂν ἔδωσε 

τὸ τελευταῖο / φίληµα / ὁ πυρετὸς τοῦ ἔκαιγε τὸ στόµα. Τί κι ἂν τ’ 

ἀργύρια / ὸµορφαίνουν τὴ ζωὴ / ὁ θάνατος ἦταν ἡ µόνη 

συγκατάβαση” .         157

 ΄Οπως έχει ήδη αποδειχθεί, όλες οι τρείς γυναίκες στην 
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 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 44.155

 Ασλάνογλου, Ο Δύσκολος Θάνατος (Ποιήµατα 1946-1947), 17.156

 Ασλάνογλου, Ο Δύσκολος Θάνατος (Ποιήµατα 1946-1947), 34.157



!
εργασία κατέχουν τεράστια πάθος. Στην περίπτωση της Ζωής 

Καρέλλη, ο θάνατος παρουσιάζεται συχνά σφιχτά µπλεγµένος µε 

τη ζωή, όπως και µε το φως. Πολλές φορές, σαν να µιλούσε για τις 

δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος. Η ίδια η ποιήτρια φαίνεται να 

ανήκει καθηµερινά σε µια µυστηριώδης ενότητα που τα περιέχει 

όλα. Το να είναι ζωντανός ή πεθαµένος κανείς, δεν φαίνεται να 

σηµαίνει κάτι άλλο παρά να βρίσκονται στα ”διάφορα δωµάτια” ο 

καθένας. Αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο Ποιητής: ”Σῶµα πολύτιµο, 

ὕλη, δοχεῖο, κατάσταση τῆς ψυχῆς, / ἡ ὑλική µου γλῶσσα µιλεῖ  / τὴν 

ἄϋλη ὁµιλία µου. / … / Στὸ κατώφλι τοῦ θανάτου ἀναγνώρισα / τὴν 

ζωὴ καὶ µίλησα στὸν ἑαυτό µου / δίχως ἀγανάχτηση. / … / Υπάρχει ὁ 

ἦχος, ἀκούεται, / τὸ κενὸν γεµίζει τῆς ὁµιλίας ὁ ἦχος / πολυσχιδής, 

πολύµορφος, διαφορετικός, ἕνας. / Ἄνοιξα τὸ στόµα κι’ ἄκουσα τὴ 

φωνή µου / καὶ τότε κοίταξα τὸν πλησίον τον ἑαυτό µου.” . 158

Μερικές φορές, είναι σαν να εξαφανιστούν εντελώς τα όρια 

ανάµεσα στα δύο επίπεδα ύπαρξης, όπως δηλώνει το ποίηµά της, 

µε τίτλο Αρρωστία: ”Ὅλο τοὺς πεθαµένους σκέφτοµαι αὐτὲς τὶς 

µέρες. / Πλούσια ’πὸ θάνατο ἡ µνήµη µου / … / Τὶς χαίροµαι 

συχνά, / τὶς ἁγαπώ, τὶς βλέπω ἐκστατικά, / κι’ ἔξαφνα γίνονται σὰν 

ἀπό πεθαµένους.” .       159

 Στην ποίηση της Καρέλλη, ο θάνατος δεν έχει αυτή την 

πικρή γεύση, δεν έχει το πιεροτικό άγχος και πόνο. Είναι όπως και 

όλα τα άλλα φαινόµενα του σύµπαντος, φυσιολογικό, αλλά και 

ταυτόχρονα, κάτι µυστηριώδες και µαγικό. Εκτός από µέσω  
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 Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Πρώτος 1940-1955, 40.158

  Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Πρώτος 1940-1955, 54.159



!
φύσης, εκφράζει αρκέτα χρησιµοποιώντας µυθολογία στα 

ποιήµατά της, όµως µε ένα συγκεκριµένο, άχρονο τρόπο. Η 

Καρέλλη εστιάζει στο εσωτερικό, ψυχικό κόσµο της µυθολογίας. 

Υπάρχουν ο Ορφέας και η Ευρυδίκη, όµως στο έργο της Καρέλλη, 

η Ευρυδίκη µείνει πίσω στο σκοτάδι της καθηµερινότητας, χωρίς τη 

θέληση να ακολουθήσει τον Ορφέα. ΄Ητανε µια συνειδητή επιλογή 

της . Ο θάνατος και η ζωή µπλέκονται µεταξύ τους µε έναν 160

αξιοθαύµαστο τρόπο, και σε όλα αυτά, βοηθάει το φλογερό πάθος 

του δηµιουργού. ΄Οπως µας αναφέρει η Καρέλλη στο ποίηµά της, 

µε τίτλο ΥΠΑΡΚΤΙΑΚΑ: ”Τόσο είναι το πάθος µου της ζωής / που 

θα µπορούσα να πεθάνω. / Τόσο ζώ που καταλαβαίνω / πόσο 

πεθάνω. / Τόση είναι η ζωή µου / που µε πεθαίνει. / Τόσο µπορώ να 

ζήσω / που µπορώ να αδιαφορήσω αν ζω. / Τόσο ζητώ να ζήσω / 

που δεν αντέχω να ζω.” . Αυτές τις στροφές της Καρέλλη, σαφώς 161

θα µπορούσαν να θεωρηθούν πιεροτικές. Με αυτό το πάθος, δεν θα 

έλεγε κανείς, πως ακόµα και το όνοµά της, η Ζωή, τα έλεγε όλα;  

 Ας συνεχίσουµε µε τον Ρώµο Φιλύρα. ΄Οπως και η Καρέλλη, 

ο Φιλύρας σαφώς έχει µια ενδόµυχη, άµεση σχέση µε τη φύση. Με 

την ξεχωριστή του λυρική φωνή, την περιγράφει όµορφα και 

λεπτοµεριακά τη φύση, δίνοντας έτσι έκφραση στα πλούσια 

συναισθήµατα µέσα του. Η ζωή, γενικότερα στην ποίηση του 

Φιλύρα όµως, έχει και ένα άλλο ύφος. ΄Εχει αυτή την πιεροτική 

µαυρίλα, µαζί µε την οδύνη και την τρέλα. ΄Οπως γνωρίζουµε, η 

δική του προσωπική ζωή περιείχε αρκετά χρόνια µέσα στο 
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 Σπιροπούλου, Ο Αρχαιοελληνικός κόσµος στην ποίηση της Ζωής Καρέλλη, 66.160

 Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Πρώτος 1940-1955, 339.161



!
θεραπευτήριο, όπου και πέθανε. Αν προκείται για αυτοκτονία ή όχι, 

δεν µας είναι γνωστό. Πέρασε όµως χρόνια σε τραγικές συνθήκες, 

που προφανώς επηρέασαν και την τέχνη του. Αναφέρει στο ποίηµα 

µε τίτλο Χάρος: ”΄Ολο χυµούς τα δέντρα µας και οι καρποί όλο 

γούρµασµα / και µια λαχτάρα απαντοχής στων µελισσιών το σµάρι. / 

ήπιανε φως τα ρόδα µας, που είναι όλο φως / µα καρτερούν, όπως 

αρνιά το µακελάρη.” . ΄Εγραψε µέχρι το τέλος. ΄Οπως είναι 162

γνωστό, δεν είχε χάσει τη λογική του µέσα στον θεραπευτήριο, και 

γενικά βρέθηκε εκεί λόγω του αφροδίσιου νοσήµατος. Λέει στο 

ποίηµα µε τίτλο Θάνατος: ”Σκέρβωσε ο γερός ποιητής απ’ του 

Καιρού τα βέλη, / µα µες το νου του ακόµη ανθούν της Φαντασίας  

τα κρίνα, / το παραθύρι ολάνοιχτο … θωρεί τα ουράνια µάκρη / και 

ρέει από τα µάτια του της κλάψας η πληµµύρα. / ΄Αξαφνα η βρύση 

των µατιών στειρεύει και πετιέται / απάνου και στη λύρα του τονίζει 

τον καηµό του” .       163

 Παρά το σοβαρό, πιεροτικό πόνο που κατείχε η ποίηση του, 

ο θάνατος συνδέεται και αρκετές φορές µε το φως. Αυτό είναι 

βέβαια ένα σηµαντικό πιεροτικό στοιχείο. Μπορεί να είναι µαύρος 

ο θάνατος, σε µερικά ποιήµατα, αλλά οι περισσότερες φορές, είναι 

και σαν το φύλακα που αφήνει ένα βασανισµένο άνθρωπο να φύγει 

από τη φυλακή. Ο θάνατος στέκεται ως ελευθερία. Δεν είναι τέλος 

ο θάνατος, υπάρχει µια συνέχεια, κάπως, κάπου, µέσα στο φως. 

΄Οπως τόσο όµορφα περιγράφει σε ένα άλλο ποίηµα, πάλι µε τίτλο 

Θάνατος: ”Κι ύστερα το πλατιό φιλί στα χείλη µου να νιώσω / του 
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  Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Α, 316.162

 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Α, 74.163



!
Χάροντα, σαν µελισσιού, στο λούλουδο, και τόσο / να λαχταρίσω 

άλλη ζωή, σαν να σταλάξει η βρύση, / που έρµο πουλί η ψυχούλα µου 

στο φως να φτερουγίσει.”        164

 Στην ποίηση του Καβάφη, ο θάνατος έχει και το έντονο, 

πιεροτικό ύφος, έχει όλο το µαύρο πόνο, όπως έχει και το αιώνιο, 

µυστηριώδες φως. Αναφέρει στο ποίηµά του µε τίτλο ΄Ενας έρως: 

”Τώρα πιά ὅλα τέλεψαν. / Ἐµαύρισ’ η ζωή µου. / Δέν θἄχῃ πιά ποτέ 

χαρά γιά µέν’ αὐτός ὁ κόσµος. / Ἄς µ’ ἔπαιρνε ὁ θάνατος!… Ἀλλά 

πῶς νά πεθάνω- / ἔχω πληγή µές στή καρδιά, µα εἶµ’ ακόµη νέa.” . 165

Η ποίηση του γενικά, εκτός από το εξαιρετικό ζωντανό, 

καθηµερινό επίπεδο, κατέχει ταυτόχρονα και το µαγικό, 

µεταφυσικό επίπεδο της ύπαρξης. Διαβάζοντάς τον, ο αναγνωστής 

βλέπει στα µάτια του έναν Ορφέα που παίζει τη λύρα του, µέσα 

στο σκοτάδι, βαθιά στο δάσος. Ξέρει τι κάνει, ξέρει ποιός είναι, 

ενώ κανείς άλλος δεν τον ξέρει. ΄Εχει λόγο να τραγουδάει η λύρα 

του, και το γνωρίζει και ο ίδιος. Αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο 

Μνήµη: ”Δέν ἀποθνήσκούν οἱ θεοἱ. Ἡ πίστις ἀποθνήσκει / τοῦ 

ἀχαρίστου ὄχλου τῶν θνητῶν. / Εἶν’ οἱ θεοἱ ἀθάνατοι. Ἀπό τα 

βλεµµατά µας / τούς κρύπτουσι νεφέλαι ἀργυραῖ. / Ὤ Θεσσαλία ἱερά, 

Σέ ἀγαπῶσιν ἔτι, / Σέ ενθυµοῦνται αἱ ψυχαἱ αὐτῶν.” .   166

 Στο τέλος, όταν πρόκειται για έναν Πιερότο, ένας θάνατος 

είναι, σε γενικές γραµµές, κάτι θετικό ή τουλάχιστον κάτι προς το 

θετικό. Είναι απόλυτη λύτρωση από τους πόνους και από τη 
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  Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Α, 318.164

 Καβάφης, Τα αποκηρυγµένα ποιήµατα, 49.165

 Καβάφης, Τα αποκηρυγµένα ποιήµατα, 59.166



!
µοναξιά. Είναι σχεδόν ο µοναδικός — µαζί µε το φεγγάρι — φίλος 

τους, εδώ πάνω στη γη. Αρκετές φορές, περιγράφεται σε 

συνδυασµό µε το φως. Αυτός ο συνδυασµός, θάνατος/φως, µπορεί 

σχεδόν να θεωρηθεί ως ένα πιεροτικό στοιχείο. Εκτός από µε τη 

λέξη ”θάνατος”, το φως παρουσιάζεται αρκετές φορές µε τις λέξεις 

σαν τον ”Χάρο” και τον ”τάφο”. Το συγκεκριµένο συνδυασµό 

µπορούµε να τον δούµε στον Καρυωτάκη, στην Πολυδούρη, στον 

Φιλύρα, στον Βάρναλη και στον Σκαρίµπα, ενώ στην ποίηση της 

Γώγου, παρά το ότι ο θάνατος είναι έντονα παρών, είναι χωρίς το 

φως. Λείπουν το φως και το µυστήριο, όπως και λείπει η αίσθηση 

σπιτικότητας µέσα στο θάνατο. Προκείται απλά για έναν 

καταφύγιο από αυτή τη ζωή. Στο έργο του Φιλύρα, ο θάνατος 

συνδέεται και αρκετά µε το µαύρο χρώµα, που µάλλον µπορεί να 

θεωρηθεί ως χρώµα των Πιερότων. Το ίδιο, µαύρο χρώµα σε 

συνδυασµό µε το θάνατο, βλέπουµε και στο έργο του Καβάφη. 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε πριν, η αυτοκτονία φαίνεται να στέκεται 

ως άλλο, πιεροτικό στοιχείο. Μας είναι γνωστό πως αυτοκτόνησαν 

ο Καρυωτάκης και η Γώγου, ενδεχοµένως και η Πολυδούρη και ο 

Φιλύρας. Από την άλλη πλευρά, στα έργα των άλλων ποιητών, στο 

θάνατο ούτε δίνεται τόση µεγάλη σηµασία γενικώς, ούτε 

παρουσιάζεται σε τόσο µεγάλο βαθµό στα ποιήµατά τους. Μια 

ξεχωριστή περίπτωση είναι µάλιστα η Καρέλλη, που συνδέει το 

θάνατο όχι µόνο µε το φως αλλά και µε την προσωρινή ζωή. Ο 

θάνατος δεν κατέχει κανένα ρόλο της σωτηρίας, ούτε µας 

παρουσιάζεται ως καταφύγιο από τους πόνους µας. Καθώς στον 

καρελλιακό κόσµο, η ζωή και ο θάνατος, απλά αποτελούν δύο 
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δωµάτια ιδίου σπιτιού. ΄Οσο κι αν συνδέεται ο θάνατος µε το φως, 

αν όµως λείπουν τα πικρά, µαύρα δάκρυα στο έργο, τότε ξέρουµε 

χωρίς αµφιβολία πως δεν έχουµε να κάνουµε µε µια Πιερότη 

Ποιήτρια. 

!
 6.2.6 Φως 

 Καταρχήν, είναι ανάγκη να σηµειωθεί πως το φως που εξετάζεται 

εδώ, χωρίζεται σε διάφορα είδη. Υπάρχει το µυστηριώδες και το 

καθηµερινό φως. Επίσης, υπάρχει το φυσιολογικό, το φως του 

φεγγαριού ή του ηλίου, αλλά υπάρχει και το φως της λάµπας, όπως 

και τα φώτα στο λιµάνι. ΄Οσον αφορά την ποίηση των Πιερότων, 

κλείνει σαφώς προς το µυστηριώδες είδος φωτός, το µεταφυσικό 

φως, που πολλές φορές, γίνεται ορατό µέσω ατµόσφαιρας µόνο, 

και µερικές φορές, µε το χρυσό χρώµα ή µε το φεγγάρι.  

 Ας ξεκινήσουµε µε το φως στην ποίηση του Ασλάνογλου. 

΄Οπως ήδη αναφέρθηκε, αυτός ο ποιητής εστιάζει στο καθηµερινό 

φως, όπως βλέπουµε στο ποίηµα µε τίτλο Κέρκυρα: ”Γεῖρε στὴν 

προκιµαία / ὅταν µακραίνουν τὰ φῶτα τῆς πόλης καὶ πὲς δὲν ἔµεινε / 

τίποτα / στὰ λιόδεντρα ποὺ δέονται µὲ τὴ θάλασσα.” . Πολλές 167

φορές, µιλάει για τις ερωτικές σχέσεις, τις συνδεύει µε τη φύση, 

ειδικά µε τη θάλασσα και το δέντρο, όπως και µε τα αυτοκίνητα 

πάνω στην άσφαλτο. Αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο Κόρινθος: ”Ὁ 

δρόµος κουλουριάζεται µέχρι τὴ θάλασσα / ὁ ἥλιος κατηφορίζει 
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 Ασλάνογλου, Ο Δύσκολος Θάνατος (Ποιήµατα 1946-1947), 31.167



!
θρυµµατίζοντας τὸ ἄσπρο χαλίκι σὲ φῶς / … / Ἀργότερα µένει / τὸ 

µαλακὸ φῶς καὶ τὸ τρεµούλιασµα τοῦ ἀέρα στὴ νύχτα / τὸ φέγγος 

πίσω ἀπ’ τὰ µάτια σου στὸν ἄλλο οὐρανό.” .    168

 Γενικότερα, δεν έχει τόσο το φως φεγγαριού παρά του ηλίου. 

Συνδέεται συχνά µε βαριά συναισθήµατα λύπης και απογοήτευσης, 

µέσα στη µοναξιά. Λέει στο ποίηµα µε τίτλο Ερείπια της 

Παλµύρας: ”µὲ φῶς τὰ πεζοδρόµια, τόσο βλέπω / στὴ χρυσωµένη 

δωρεὰ τοῦ ἥλιου µιὰ ἐγκατάλειψη / γιὰ ὅσα περίµενα καὶ δὲν πῆρα, 

γιὰ ὅσα / µοῦ ζήτησαν κὶ ἀρνήθηκα µὴ ἔχοντας, / γιὰ ὅσα 

µοιράστηκα ἀπερίσκεπτα καὶ µένω / ξένος καὶ κουρελιάρης 

τώρα” . Δεν βλέπουµε σχεδόν καθόλου το µεταφυσικό φως στο 169

έργο του Ασλάνγλου. Το φως µαζί µε το θάνατο, όµως, βλέπουµε 

στο ποίηµα µε τίτλο Γεθσηµανὴ: ”Φέρτε µου κι ἄλλο φῶς, ἀνάψτε 

κι ἄλλους ἥλιους / … / Δῶστε µου κι ἄλλο φῶς, ἄσπρο, σκληρό, γιατὶ 

βραδιάζει / … / Γυρίστε τοὺς διακόπτες γιὰ τοὺς ἄλλους ἥλιους / … / 

τόσο καθάρια ἐντός µου οἱ οὐρανοὶ, ποὺ βλέπω / πὼς θάνατο 

µαρτυρικὸ ἀπόψε σοῦ ἑτοιµάζουν.” .      170

 Προχωρώντας παρακάτω, στην ποίηση της Κατερίνας Γώγου 

βλέπουµε το ίδιο, καθηµερινό, γήινο φως. ΄Εχει και το κόκκινο 

φως, που είναι χαρακτηριστικό στοιχείο στην Γώγου, πηγάζοντας 

από την αφοσίωση της στους αγώνες της αριστεράς. Επικρατεί το 

πολιτικό ύφος στο έργο της Γώγου, πιστεύει στην αλλαγή στον 

κόσµο µέσω πολιτικής. Αναφέρει σε ένα άτιτλο ποίηµα: ”Θάνατος 
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 Ασλάνογλου, Ο Δύσκολος Θάνατος (Ποιήµατα 1946-1947), 33.168

 Ασλάνογλου, Ο Δύσκολος Θάνατος (Ποιήµατα 1946-1947), 59.169

 Ασλάνογλου, Ο Δύσκολος Θάνατος (Ποιήµατα 1946-1947), 53. 170
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στους Αθάνατους / µαύρες σηµαίες και κόκκινο το φως ανοίγει / 

-Θ’ ΑΝΟΙΞΕΙ- ο δρόµος το στόµα / τα µάτια η καρδιά και το 

µυαλό. / ΄Ετσι να κάνουµε θα πέσει η πόρτα. / κι η µηχανή µε το 

αρχαίο φιλµ. Μη. Μη συνέχεια / οι άνθρωποι / µαύρα αρνητικά κι 

εµείς ΚΑΜΕΝΟΙ ΗΛΙΟΙ.” .     171

 Στην ποίηση της Ζωής Καρέλλη, το φως έχει µεγάλη 

παρουσία, και όχι µόνο αυτό το πριν αναφερόµενο φως της 

σελήνης, αλλά το φως γενικά. ΄Εχει συχνά µια µυστηριώδης αύρα, 

πρόκειται για το µεταφυσικό φως. Αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ: ”Θ’ ἀποµείνω νὰ κοιτάζω στὸ φῶς, / περιέχοντας 

τὸν ἑαυτό µου / µὲ τὴν ἀνησυχία ὁλόκληρη.” . ΄Οπως γνωρίζουµε 172

από την αρχαία µυθολογία, ”το αληθινό όνοµα” του φεγγαριού ή 

της σελήνης, είναι ”φως”. Απ’ εκεί πηγάζει το νοήµα της, απ’ την 

αρχαία λέξη ”σέλας” που σήµαινε φως . Εποµένως, το έργο της 173

Ζωής Καρέλλη, περιέχει αρκετό φως. Διαβάζοντάς την, νιώθει 

κανείς σαν να ήταν όλα βυθισµένα µέσα στο φως, η φύση, η ίδια η 

ποιήτρια, ο ουρανός και η θάλασσα. ΄Οπως µας περιγράφει στο 

ποίηµα µε τίτλο ὄστρακα (Από τη συλλογή µε τίτλο 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, η λέξη όστρακα γράφεται µε µικρό όµικρον): 

”Φῶς, / πράσινο, γλαυκό, / νὰ τὸ ἀναδίνει ἡ θάλασσα / καὶ νὰ τὸ 

παίρνει ὁ οὐρανός. / Κοιτάζεις ἄπληστα. / Κι’ ὅλα εἶναι φωτισµένα, 

σταµατηµένα / µέσα στὸ φῶς πραγµατικά. / ὡς ἐν ὀνείρῳ.” . Εκτός 174
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  Γώγου, Τώρα να δούµε εσείς τι θα κάνετε. Ποιήµατα 1978-2002, 55.171

 Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Πρώτος 1940-1955, 16.172

 Σπιροπούλου, Ο Αρχαιοελληνικός κόσµος στην ποίηση της Ζωής Καρέλλη, 20.173

  Καρέλλη, Τα Ποιήµατα, Τόµος Δεύτερος 1955-1973, 205.174
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από τη σελήνη, η Καρέλλη έγραψε πολλά και για τη θάλασσα. 

Κατά τον Α. Κοσµατόπουλο, η θάλασσα, στο έργο της Καρέλλη, 

ήταν ένα στοιχείο εξαιρετικά ερωτικό .     175

 Ας συνεχίζουµε µε την ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη. Το 

φως είναι πολύ ποθητό σαν έναν παλιό φίλο, όπως και ο σωτήρας 

που συνδέεται σφιχτά µε το θάνατο. Αναφέρεται στο ποίηµα µε 

τίτλο L’ Insibieuse nuit…:”Απόψε η πλανερή νυχτιά µε µέθυσε πολύ 

ώρα! / Στο παραθύρο σκεφτικός. / Ω γλυκυτάτη αυγή αγρυπνώ να σε 

προσφέρω τώρα, / µην αργήσεις να φανείς, ω φως!” . Επίσης, 176

συχνά βλέπουµε το φως σε συνδυασµό µε τον πόνο ή µε τη 

µοναξιά ή τη µοναχικότητα. ΄Οπως εδώ στο ποίηµα µε τίτλο Ο 

ποιητής: ”Τα µάτια του γέµιζε ο πόνος. Στα σφαγισµένα χείλη 

ανθούσε / το χλωµό φως. / Ο ποιητής περνούσε µόνος. / Του 

τραγουδιού του ακόµη αχούσε ο στεναγµός.” . Το µεγάλο πάθος 177

είναι πάντου παρόν στο έργο της Πολυδούρη. Στο επόµενο, άτιτλο 

ποίηµά της, το φως συνδέεται µε το τέλος: ”Ω, χαµηλώστε το 

φως! / Στη νύχτα τι ωφελάει; / Πέρασε η µέρα. Φτάνει πια. / … / 

Πάρτε το φως! / να µείνω πια µονάχη. / Φτάνει η απάτη µιας ζωής. / 

… / Πάρτε το φως! Είναι η στιγµή! / Τη θέλω όλη δική µου. / Είναι η 

στιγµή να κοιµηθώ.” . Κατά την ΄Ελλη Φιλοκύπρου, η ποίηση της 178

Πολυδούρη λειτουργεί ως φαύλος κύκλος, µε την έννοια ότι 

δηµιουργείται από τον ανεκπλήρωτο πόθο, δηλαδή απ’ εκεί 
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 Καρέλλη, Για την θάλασσα, 29.175

 Πολυδούρη, Ποιήµατα, 115176

 Πολυδούρη, Ποιήµατα, 111.177

 Πολυδούρη, Ποιήµατα, 170.178



!
ξεκινάνε όλα και εκεί επίσης καταλήγουν. Η µόνη λύτρωση είναι η 

έκφραση του πόνου . ΄Ολα αυτά αποτελούν και εξαιρετικά 179

πιεροτικά στοιχεία. Η τελική, και η µόνη λύτρωση από τους 

πόνους, είναι φυσικά ο θάνατος. Ο πιο αγαπητός φίλος.   

 Ο Κώστας Καρυωτάκης, όπως µας είναι γνωστό, επέλεξε να 

φύγει απ’ τη ζωή. Η αύρα του θανάτου είναι συχνά παρούσα και 

στην ποίησή του. Στο επόµενο του ποίηµα, µε τίτλο Gala, 

βλέπουµε µαζεµένα τρία τυπικά, πιεροτικά στοιχεία: το φεγγάρι, το 

δάκρυ και το φως: ”Από τα σπίτια που είναι σα βουβά / κι ας 

µίλησαν τη γλώσσα του θανάτου, / µε φρίκη το φεγγάρι αποτραβά / τ’ 

ασηµοδάχτυλα του. / … / όταν θα σκύψει απάνου µας η αυγή, / στο 

µαύρο µας δάκρυ / θα καθρεφτίσει τ’ απαλό της φως.” . Επίσης, το 180

φως στο έργο του, έχει άµεση σχέση µε τον έρωτα. ΄Οπως µας 

αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο Πολυµνία: ”Ψέυτικα αισθήµατα / 

ψεύτη του κόσµου! / Μα το παράξενο / φως του έρωτός µου / φέγγει 

στου σκότεινου / δρόµου την άκρη: / µε το παράπονο / και µε το 

δάκρυ,” .         181

 Στην ποίηση του Γιάννη Σκαρίµπα, το φως έχει µεγάλη 

παρουσία. Πολλές φορές, αντιπροσωπεύει κάτι γήινο, δεν έχει 

τόσο τη µεταφυσική απόχρωση. ΄Εχει φως πάνω στη γη, φως στο 

σώµα ενός ανθρώπου, φως παντού. Αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο 

Η παρέα: ”Ωραία, ναι…Μα εγώ φαρµάκι / έπινα, σκέφτοντας εντός 

µου, / αυτήν που σαν χελιδονάκι / ξεφτούρισς απ’ το φως του 

                             H            116

       

!
!
                 

          

 Φιλοκύπρου, Η γένια του Καρυωτάκη, φεύγοντας τη µάστιχα του λόγου, 54.179

 Καρυωτάκης, Ολα τα ποιήµατα και πεζά / Τα Λόγια σαν Κοµµάτια, 14.180

 Καρυωτάκης, ΄Ολα τα ποιήµατα και πεζά / Τα Λόγια σαν Κοµµάτια, 34181



!
κόσµου…” . Σε ένα άλλο ποιήµα, µε τίτλο Φαντασία, το φως 182

φαίνεται µαζί µε δύο άλλα τυπικά στοιχεία στον Σκαρίµπα, την 

τρέλα και τη θάλασσα. Αναφέρει τα εξής: ”Κι όλο να πνέει, να µας 

ωθεί αυτός ο αέρας µαζί / περ’ από τόπους και καίρους, έως του —

φως µου— (καθός τρέλα θα χαιρετάει κείν’ η κορδέλα η φανταιζί) / 

βγούµε απ’ την τρικυµία του κόσµου…” .      183

 Στη συνέχεια, στο έργο του Σκαρίµπα, αναφέρεται 

επανειληµµένα το χρυσό χρώµα. Το βλεπούµε τόσο συχνά πως η 

συχνότητα της λέξης φαίνεται, τελικά, εξαιρετικά στοχαστικό. 

Σαφώς, το χρυσό χρώµα θα µπορούσε να θεωρηθεί κι ένα είδος του 

φωτός. Δεν είναι µόνο το χρυσό φως του φεγγαριού, αλλά: φώτα 

χρυσά, χρυσά µαλλιά, χρυσή πόρτα, χρυσές φωτιές, χρυσή 

αλυσίδα, χρυσά λόγια, αστριά χρυσά, χρυσή χίµαιρα, χρυσή 

ανταυγή, χρυσή κουβέντα, χρυσή σκονή, έχει ”χρυσά µε τρόπους 

και µε µαλλιά” και άλλα τέτοια. Το φως βλέπουµε και στο επόµενο 

ποίηµα µε τίτλο Το ζήτηµα: ”Το ζήτηµα είναι το γιατί (Της γνώσης 

µου της λίγης / τόσο είναι το φως η σκέψη µου εµένα είν’ θαµπή) / ν’ 

ανοίξει πρέπει η πόρτα πριν για να µετά να φύγεις, κι’ όχι να κλείσει 

από µετά — ενώ συ θάχες µπεί…” . Στην αρχή του ποιήµατος 184

αναφέρεται, πως αυτή η συγκεκριµένη πόρτα έχει και το χρυσό 

χρώµα.        

 Τα ποιήµατά του περιέχουν και κάποια θρησκευτικά θέµατα. 

Ο Σκαρίµπας όµως τα διασκεδάζει µε τον ξεχωριστό του τρόπο, 
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 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 111.182

 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 24.183

 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 47.184
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όντας ελεύθερο πνεύµα ο ίδιος. ΄Οπως βλέπουµε εδώ στο ποίηµα 

µε τίτλο ”Ετι δεόµαι σου”: ”Κύριε, είµ’ ένας άθεος! Και είµαι 

αδερφός / του χαρτοπαίχτη, του Μπεκρή. Και σάρκα έχω και αίµα. / 

Κι όπως εχώρισες εσύ τα σκώτη από το φως / έτσι χωρίζω κι αγαπώ 

—απ’ το σωστό— το ψέµα.” . Σε ένα άλλο ποίηµα, µε τίτλο Το 185

βάζο, αναφέρει το φως ως εξής: ”Να πηδήξω από το βάζο µου; Τι 

φόρµα / ενός σκίτσου —κίνησης σαν τόξο— / φως το γόνα, φως το 

πήδηµα, ως θα ώρµαα / στα όξω.” .     186

 Προχωρώτας παρακάτω, στο έργο του Κώστα Βάρναλη, το 

φως στέκεται ως ένα σταθερό, κεντρικό στοιχείο. Η λέξη φως έχει 

µεγάλη παρουσία στο έργο του. Ακόµα και µια από τις κύριες 

συλλογές του έχει τίτλο: Φως που καίει. Στην περίπτωση του 

Βάρναλη, πρόκειται πρώτα απ’ όλα για το µεταφυσικό, εσωτερικό 

φως. ΄Οπως αναφέρθηκε πριν, είχε αποκτήσει τη θέση 

παρατηρητή, αρκετά περά από τον εαυτό του. Λέει στο ποίηµα µε 

τίτλο Εχτρός: ”Εἶπα: ”Ξεφορτώσου / τὸν παλιὸ ἑαφτό σου / καὶ 

ξαναγεννήσου / νά σαι, ὅπως δὲν εἴσου”! / … / Κι ἀπ’ τὴν 

κουπαστὴ / ἔρηξα µές’ τὴ / θάλασσα τὸ ἐγώ µου, / τὸν τυφλὸ ὁδηγό 

µου. / Καὶ στὸ µέγα φὼς / βρέθηκ’ ἀδερφὸς / κάθ’ ’Εσταβρωµένου / 

καὶ δικοῦ καὶ ξένου.” . Εκτός από τη λέξη φως, βλέπουµε συχνά 187

και τη λέξη φλόγα, όπως και τη λέξη φωτιά. Μέσα στη φωτιά, 

βλέπουµε και το χρυσό χρώµα, που εκτός από ότι φαίνεται να είναι 

ένα πιεροτικό στοιχείο, µπορεί να διακριθεί κι ως ένα είδος φωτός. 
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 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 31.185

 Σκαρίµπας, ΄Απαντες Στοίχοι 1936-1970, 96.186

 Βάρναλης, Ποιητικά (Το Φως που καίει / Σκλάβοι πολιορκηµένοι / Ποιήµατα), 225.187
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΄Εχει αυτό το µεγάλο, πιεροτικό πάθος, έχει βαθιά συναισθήµατα, 

που συχνά εκφράζονται µε ένα διακριτικό ύφος. Στο ποίηµα µε 

τίτλο Η Ψυχή µας αναφέρει: ”Κρυµµένοι στὸ ταµπούρι σας κι 

ὁλόρθοι στὸ γοιυρούσι / κανένας δὲ ρωτᾶ ”γιατί;” κι ἂν ρωτᾶ, ποιός 

ν’ ἀκούσει! / Παλέβω νὰ µὴ σᾶς κοιτῶ, µὰ φῶς εἶµαι γεµάτη / κι 

ὁλάκερ’  εἶµαι Μάτι.” .  Χρησιµοποιεί αρκετά και το διάλογο και 188

το µονόλογο. ΄Ετσι φανερώνεται και µια συζήτηση που έχει 

συνέχεια µε τον εαυτό του, αν θέλετε, µε τον ανώτερο και τον 

κατώτερό του εαυτού. Το φως του Βάρναλη, µπορεί όµως να είναι 

και µαύρο. Το γεγονός που σαφώς είναι κάτι πολύ πιεροτικό. 

¨Οπως εδώ στο ποίηµα µε τίτλο Ο ”aγνωστος Ηρως”: ”Ἄστραψε ὁ 

κόσµος ἀπ’ τὸ µάβρο φώς σου, Κόσµε Κάτου… / Τὰ πάντα τράνταζε 

στριγγιά τροµπέτα τοῦ θανάτου. / … / ’Εσεῖς τῶν Νόµων οἱ 

ἄγνωστοι, γίνεστε τὸ καντίνι / στὴ λύρα τῶν Μουσῶν, ἐσεῖς Θεοὶ κ’ 

εµεῖς τὰτ χτήνη!” .        189

 Στη συνέχεια, αρκετό φως περιέχει και το έργο του Ρώµου 

Φιλύρα. Οι περισσότερες φορές πρόκειται για αυτό το µεταφυσικό 

φως. Αναφέρει στο ποίηµα µε τίτλο Ολυµπία τα εξής: ”Κατοικία 

θεών η Ολυµπία, / κάτω απ’ το Κρόνιον, ιερό, στητό, / το φως κυλά, 

σε γαλανή αρµονία, / και του Διός αυγάζει το ναό.” . Συχνά 190

βλέπουµε το φως µαζί µε το δάκρυ και µε το µαύρο χρώµα, ένας  

συνδυασµός πολύ πιεροτικό. ΄Οπως εδώ, στο ποίηµα µε τίτλο Οι 

Μποέµ: ”Γέλιο η ζωή µας πρόσκαιρο, µε δάκρυ / µαύρο κι αδρό, 
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 Βάρναλης, Ποιητικά (Το Φως που καίει / Σκλάβοι πολιορκηµένοι / Ποιήµατα), 20.188

 Βάρναλης, Ποιητικά (Το Φως που καίει / Σκλάβοι πολιορκηµένοι / Ποιήµατα), 221.189

 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος Β, 9.190



!
πικρό κι αληθινό, / πότε στο φως, κατάστεροι, στην άκρη, / ξάφνου 

µε µιας πολύκαιρα σβηστό.”. Πιο κάτω στο ίδιο ποίηµα, βλέπουµε 

και δύο άλλα σηµαντικά πιεροτικά στοιχεία, το πάθος και τον 

πόνο: ”Κι όµως όταν το πάθος µας φλογίζει / λίγοι να ξέρουν 

θέλουµε το πώς, / το πόσο, το γιατί κι ότι µας σχίζει / τα 

φυλλοκάρδια, πόνος µαστροπός.” . ΄Οπως γνωρίζουµε, πιεροτικά 191

είναι και το φως µαζί µε το θάνατο. Καλό, κακό, όµως µαζί. ΄Οπως 

έχει αναφερθεί παραπάνω πριν, στην ποίηση των Πιερότων 

Ποιητών, ο θάνατος είναι πολλές φορές κάτι θετικό ή κάτι που 

τουλάχιστον πλησιάζει το θετικό. Κάτι που έρχεται για να σε 

σώσει. ΄Οπως µας λέει ο Φιλύρας στο ποίηµα µε τίτλο Θάνατος: 

”Κι ύστερα το πλατιό φιλί στα χείλη µου να νιώσω / του Χάροντα, 

σαν µελισσιού, στο λούλουδο, και τόσο / να λαχταρίσω άλλη ζωή, 

σαν θα σταλάξει η βρύση, / που έρµο πουλί η ψυχούλα µου στο φως 

να φτερουγίσει.” . Εποµένως, ένας Πιερότος δεν ζεί µόνο πάνω 192

στη γη. ΄Εχει µια είτε συνείδητη είτε ασυνείδητη κατανόηση για το 

γεγονός πως η ζωή, κατά βάθος, είναι κάτι µεγαλύτερο από αυτό 

που γνωρίζουµε. Περπατάει, κατά κάποιον τρόπο, ταυτόχρονα 

πάνω στη γη και ψηλά, ανάµεσα των αστεριών. ΄Οπως λέει ο 

Φιλύρας, στο ποίηµά του µε τίτλο Aστέρες: ”Φωτοβολίδες, σπείρες 

φωτός και διαττόντων, / πάµφωτες απ’ τον Αρην ώς τον Αποσπερίτη, 

/ άγνωστον ονοµάτων επάνω από τον πόντον, / άλλα, τοπάζια 

κόσµων, Σείριος, Αφροδίτη. / Ωκεάνοι ατέρµονων φώτον και 

Γαλαξίες, / πασιφαή εσείς φέγγη, θριαµβικές λαµπάδες, / 
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 Φιλύρας, Ποιήµατα Τόµος A, 318.192
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κτερίσµατα, κι ανθέµια, ρόδακες χρυσαξίες, / τρόπαια φλογοβόλα, 

γαληνωπές Πλειάδες.” .       193

 Προχωρώντας παρακάτω, ας εξετάσουµε πώς φαίνεται το 

φως στην ποίηση του Καβάφη. Υπάρχει το φως, το µεταφυσικό 

φως. Υπάρχει και, θα έλεγε κανείς, περισσεύει. Καµιά φορά, είναι 

σαν να κάνει µπάνιο µέσα στο χρυσό φως ο αναγνώστης. Το χρυσό  

χρώµα µπορεί να θεωρηθεί εδώ, κατά την άποψή µου, ένα είδος 

του φωτός. Αναφέρεται συχνά. Υπ’ αυτή την έννοια, µας θυµίζει 

πολύ τον Σκαρίµπα. Φαίνεται σχεδόν να είναι ένα χρώµα 

πιεροτικό, εφόσον παρουσιάζεται αρκετά και στα ποιήµατα άλλων 

Πιερότων Ποιητών. Το φως λοιπόν, στο έργο του Καβάφη, απλά 

φαίνεται µε έναν πιο περίπλοκο τρόπο. Εποµένως, τη λέξη ”φως” 

γενικά, δεν τη βλέπουµε σχεδόν καθόλου. ΄Οµως υπάρχει. Στο 

επόµενο ποίηµα, µε τίτλο Ο Ποιητής και η µούσα, κουβεντιάζουν 

αυτοί οι δύο. Η µούσα του λέει ως εξής: ”Δὲν εἶσαι ψεύστης, 

ποιητά. Ὁ κόσµος τόν ὁποῖον / ὁρᾷς ἐστίν ὁ ἀληθής. Τῆς λύρας αἱ 

χορδαί / µόναι γνωρίζουν τ’αληθές, καί εἰς’ αὐτόν τόν βίον / οἱ 

ἀσφαλεῖς µας ὁδηγοί µόναι εἰσίν αὐταί. / Τοῦ θείου εἶσαι λειτουργός. 

Σοί ἔδωκε τόν κλῆρον / τοῦ κάλλους καί τοῦ ἔαρος. / Μελίρρυτος 

αὐδή / ρέει ἀπό τά χείλη σου, καί θησαυρεῖον µύρων / εἶσαι — χρυσῆ 

ὑπόσχεσις καί ἄνωθεν φωνή.” . Σαφώς, έχει µια αύρα του φωτός, 194

παρά το ότι ίδια η λέξη δεν λέγεται. Αυτό είναι ένα πολύ τυπικό 

στοιχείο στο έργο του Καβάφη. Τα ποιήµατά του αποτελούνται από 

στρώµατα, από επίπεδα, και όπου θέλει και µπορεί, θα φτάσει κάθε 
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 Καβάφης, Τα αποκηρυγµένα ποιήµατα, 26.194



!
αναγωστής.         

 Παρ’ όλα τα µυθολογικά θέµατα στο έργο του, ο Καβάφης 

έχει και κάποιες θρησκευτικές ουσίες µέσα στην πολύχρωµη 

σύνθεσή του. Κατά τον Σαββίδη, ο Καβάφης γνώρισε καλά και τις 

αξίες ενός αληθινού Χριστιανού, και τις σεβάστηκε µέχρι το τέλος 

της ζωής του, παρά το ότι πίστευε για τις υπερανθρώπινες δυνάµεις 

και είχε ελπίδες για τη µεταθανάτια ζωή. . Στο επόµενο ποίηµα, 195

µε τίτλο Φωνή απ’ τη θάλασσα, µας αναφέρει τα εξής: ”Τραγοῦδι 

εἶναι, ἥ παράπονο πνιγµένων; — / τό τραγικό παράπονο τῶν 

πεθαµένων / πού κοιµητήριο ποθοῦν χριστιανικό. / Τάφο, πού 

συγγενεῖς µέ δάκρυα ραντίζουν, / καί µέ λουλούδια χέρια προσφιλῆ 

στολίζουν, / καί πού ὁ ἥλιος χύνει φῶς ζεστό κ’εὐσπλαγχνικό.” . 196

 Στη συνέχεια, όσον αφορά την ποίηση του Ντίνου 

Χριστιανόπουλου, µπορούµε να διαπιστώσουµε πως η λέξη φως 

λείπει σχεδόν εντελώς. ΄Οταν βλέπουµε κάτι σχετικά µε το φως, 

είναι το φως της καθηµερινότητας, όπως τα φώτα, η λάµπα ή κάτι 

άλλο παρόµοιο. Το µεταφυσικό, εσωτερικό φως λείπει ή υπάρχει σε 

άλλη εκδοχή και δεν περιγράφεται ως φως. Στο ποίηµά του µε τίτλο 

Τύψεις βλέπουµε τα καθηµερινά φώτα: ”δρόµοι ποὺ πῆρα µὲ 

χαµηλώµενα µάτια, / φῶτα ποὺ πέσαν πάνω µου ἀνελέητα / λόγια 

πιὸ πρόστυχα κι ἀπ’ τὶς χειρονοµίες —” . Σαφώς όµως έχει και ένα 197

άλλο, πιο ενδόµυχο είδος φωτός, αποτυπωµένο µέσα στη σοβαρή, 

πνευµατική αναζήτηση του ποιητή, παρά το ότι η ίδια η λέξη φως 
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 Σαββίδης, Βασικά θέµατα της ποίησης του Καβάφη, 61.195

  Καβάφης, Τα αποκηρυγµένα ποιήµατα, 59.196

 Χριστιανόπουλος, Ποιήµατα, 41.197
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δεν αναφέρεται συχνά. Κάτι από αυτά, περιγράφεται στο επόµενο 

ποίηµα, µε τίτλο Μαρία η Αιγύπτια, που βλέπουµε και τον ήλιο: ”σὲ 

τούτη τὴν ἔρηµω µὲ τὴν ξερὴ, τὸ γλυφὸ νερὸ, / τὸν ἀδυσώπητο ἥλιο. / 

… / ἔτσι, χαράζω τὰ ποιήµατά µου στὴν ἄµµο / κι ἔρχονται οἱ 

ἀγέρηδες νὰ µοῦ τὰ τραγουδήσουν. / Λίγο πάπυρο, ἅγιε πάτερ 

Ζωσιµᾶ, δυὸ τρία βιβλία / θρησκευτικά, / µιὰ σύντοµη µέθοδο 

ἐκµαθήσεως βυζαντινῆς µουσικῆς.” . Στην περίπτωση του 198

Χριστιανόπολου, έχει ανάγκη να σηµειωθεί πως η µουσική έχει 

ιδιαίτερη σηµασία. Στάθηκε ως µια γλώσσα πνευµατική, µια 

γλώσσα που κουβαλάει µέσα της έναν παµπάλαιο φως. Το 

τραγούδι, είναι βεβαία και µια πιεροτική ουσία. ΄Οπως ο Πιερότος 

της Commedia dell’Arte της Ιταλίας µε την κιθαρά του, έτσι έζησε 

και ο Χριστιανόπουλος µε τη δική του, και µε την όλοκληρη 

παρεά, Η Παρέα του Τσιτσάνη, το συγκρότηµα που ίδρυσε και στο 

οποίο έπαιξε και τραγούδησε και ο ίδιος. Αυτό το ”τραγούδι” µέσα 

στις φλέβες του, βεβαία αποτυπώνεται και στο ποιητικό του έργο. 

 Συνοπτικά, µπορούµε να καταλήξουµε πως το φως στα έργα 

των Πιερότων, έχει γενικώς µια χρυσή, µεταφυσική αύρα, ακόµα 

και στον Σκαρίµπα, παρά το ότι µιλάει πολύ για το φως εδώ πάνω 

στη γη — το γεγονός αυτό ακριβώς όµως, του δίνει το ρόλο ως 

µεσίτης του φωτός, ένας που προσπαθεί να αποδείξει κάτι όµορφο 

και αληθινό. Γενικότερα στα έργα των Πιερότων, το φως  

παρουσιάζεται συχνά µαζί µε το θάνατο, το δάκρυ, τη λύπη και τη 

νύχτα. Το πιεροτικό παράδοξο, σχετικά µε το φως, είναι το γεγονός 

πως ακόµα και το πιο µαύρο δάκρυ είναι ικανό να καθρεφτίσει το 
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φως της αυγής. Μας φέρνει µια ολόκληρη, καινούρια ερώτηση: 

αυτό το οδυνηρό σκοτάδι, το µαύρο χρώµα, τι ακριβώς είναι; Τι 

ακριβώς εξυπηρετεί; Για ποιο λόγο υπάρχει; Τι τελικά είναι, κάτι 

αρνητικό ή κάτι θετικό, ή και τα δύο ή τίποτα από αυτά;  

!
 7. Συµπεράσµατα      

         

Το ταξίδι µας ξεκίνησε µε το θέατρο και τον Πιερότο εκεί, πάνω 

στη σκηνή της Commedia dell’Arte της Ιταλίας. Ειπώθηκαν λίγα 

λόγια και για την Commedia Erudita η οποία υπήρξε µια άµεση 

εξέλιξη της Commedia dell’Arte, και αποτελεί έτσι το συνδετικό 

κρίκο ανάµεσα τον Πιερότο του θεάτρου και τον Πιερότο Ποιητή. 

Από τον κόσµο του θεάτρου φτάσαµε στον κόσµο της ποίησης. 

Εφόσον πρόκειται για ποιητές που υπήρξαν και συµβολιστές κατά 

τη φύση τους, αναφέρθηκαν και το συµβολιστικό κύνηµα, ο Jean 

Moreas και ο Charles Baudelaire. Στο κεφάλαιο 4 συζητήθηκε πιο 

λεπτοµεριακά το θέµα του Πιερότου όσον αφορά θεατρικού και 

λογοτεχνικού του ρόλο. Στη συνέχεια, εξάχθηκαν οι διαφορές 

ανάµεσα των Πιερώτων και των σκέτων συµβολιστών. Μετά 

παρουσιάστηκαν οι ποιητές παρώντες στην εργασία, µε µια µικρή 

αναφορά της προσωπικής ζωής του καθενού. Στο τέλος, το 

µεγαλύτερο µέρος της εργασίας αποτελείται από την παραπάνω 

ανάλυση µε αποσπάσµατα ποιηµάτων, µε σκοπό να φανερωθούν 

τα χαρακτηριστικά στοιχεία Πιερώτων Ποιητών. Εποµένως, 

µπορούµε να βλέπουµε πιο καθαρά τι είναι αυτές οι διαφορές 
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µεταξύ Πιερότων και µη Πιερότων, σκέτων συµβολιστών. Επίσης, 

βλέπουµε πως σε κάποιες περιπτώσεις, ο ποιητής ή η ποιήτρια, 

βρίσκεται κάπου ανάµεσα. Δεν είναι ακριβώς Πιερότος, παρά το 

ότι κατέχει αρκετά από τα χαρακτηριστικά, πιεροτικά στοιχεία. 

Υπάρχουν και αυτοί που σαφώς δεν είναι Πιερότοι κατά τη φύση 

τους. Μερικοί όµως, είναι καθαρόαιµοι Πιερότοι, χωρίς αµφιβολία. 

Στο τέλος, παρουσιάζονται µερικά συµπεράσµατα.   

 Καταρχάς, ως µια γενικότερη παρατήρηση στέκεται το 

γεγονός πως οι Πιερότοι Ποιητές είχαν µια µόνιµη επιρροή στην 

ποίηση στην Ελλάδα. Από τη ”χρυσή εποχή” τους, τότε στα τέλη 

του 19ου αιώνα, ξεκίνησε σταδιακά να ελευθερωθεί ο ποιητικός 

λόγος. Αυξήθηκε η χρήση του δεύτερου ενικού όπως και η χρήση 

του διάλογου. Επίσης, ξεκίνησε να λιγοστεύει σταδιακά η 

οµοιοκαταληξία στη γραφή. Γεννήθηκε µια καινούρια, λεκτική 

αναρχία, ή αν θέλετε, στην περίπτωση των Πιερότων, εκφραστική 

τρέλα που ήταν κάτι πρωτοπορειακό στην ιστορία της ποίησης. Το 

πολύ γνωστό είναι µάλιστα η επιρροή που προκάλεσε ιδιαίτερως ο 

Κώστας Καρυωτάκης ανάµεσα στις µεταγενέστερες ποιητικές 

γενιές. Το έργο του προκάλεσε τη δηµιουργία του φαινοµένου που 

ονοµάζεται ”καρυωτακισµός”. Στο παρακάτω πίνακα υπάρχουν 

µαζεµένα όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξάχθηκαν 

παραπάνω. ΄Οσο πιο µαύρο το αστεράκι, τόσο περισσότερο 

κατέχει τη συγκεκριµένη, αναφερόµενη ουσία.  ΄Οπου βλέπουµε το 

κάτασπρο αστεράκι (�), µας δηλώνεται απόλυτη ή σχεδόν 

απόλυτη απουσία της αναφερόµενης ουσίας: 
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 Βλέπουµε πως το φεγγάρι, παρά το ότι παρουσιάζεται σε µεγάλο 

βαθµό στα έργα των Πιερότων, δεν είναι τελικά ένα απαραίτητο 

στοιχείο για να ονοµάζεται ως Πιερότος ένας ποιητής. Αυτό µας 

φανερώνεται καθαρά στην περίπτωση της Γώγου. Προφανώς 

διαπιστώνεται µια µεγάλη απουσία φεγγαριού στο έργο της, αλλά 

έχει την πλούσια και έντονη παρουσία άλλων πιεροτικών 

στοιχείων. Από την άλλη, η Καρέλλη, που έχει τόσο τεράστια 

παρουσία φεγγαριού, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µια Πιερότη, 

λόγω του µεγάλου ποσοστού θετικότητας και ελπίδας µέσα στο 

φως της σελήνης της, όπως και στην ποίησή της γενικώς. Επίσης, 

φαίνεται πως η αίσθηση τρέλας επικρατεί στα έργα των Πιερότων, 

ενώ στα έργα άλλων, είτε λείπει εντελώς, είτε παρουσιάζεται σε 

πολύ µικρό βαθµό. Καθώς αναφέρθηκε πριν, η ουσία της τρέλας 

συχνά παίζει ρόλο και στη ζωή ενός Πιερότου, και όχι µόνο στο 

έργο του. Αυτό µε την εξαίρεση του Σκαρίµπα, που κατέχει µόνο 

τη λεκτική µορφή τρέλας, ως µέσω έκφρασης, ενώ σαφώς υπήρξε 

ένας καθαρόαιµος Πιερότος. Παρά το ότι αυτό δεν φαίνεται στο 

παραπάνω πίνακα, γνωρίζουµε πως τουλάχιστον ο Καρυωτάκης, ο 

Φιλύρας, και η Γώγου ένιωσαν την τρέλα έντονα και στην 

καθηµερινή ζωή τους. ΄Οπως αναφέρθηκε πριν, η τρέλα αποτελεί 

το βασικό στοιχείο ενός Πιερότου Ποιητή, το γεγονός που πηγάζει 

από την Commedia dell’Arte της Ιταλίας.     

 Στη συνέχεια, ξέρουµε πως ο πόνος ενός Πιερότου 

περισσεύει. Πρόκειται για έναν πελώριο, θανάσιµο πόνο. Επίσης,  

µπορεί να έχει µια ιδιαίτερη γεύση γλυκύτητας. ΄Οποιος κατέχει 

αυτές τις δύο ουσίες µαζί σε µεγάλο βαθµό, είναι σαφώς και ο 
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Πιερότος. Σε κάποιο βαθµό, κάθε ποιητής παρουσιάζει τον πόνο 

στο έργο του. ΄Οµως, για να ονοµάζεται Πιερότος Ποιητής κανείς, 

ο πόνος είναι είτε θανάσιµος και συνεχόµενος, είτε παρουσιάζεται 

µαζί µε µια αίσθηση γλυκύτητας, µε την έννοια του σχεδόν 

µαζοχισµού. Επίσης, όπου σµίγουν µεταξύ τους ο πόνος και η 

τρέλα, εκεί φαίνεται και ο Πιερότος.    

 Προχωρώντας παρακάτω, όσον αφορά το θεµα µοναξιάς/

µοναδικότητας, µπορούµε να διαπιστώσουµε πως στην περίπτωση 

ενός Πιερότου, επικρατεί το σκέτο, οδυνηρή αίσθηση µοναξιάς, 

συχνά µαζί µε µια γεύση µοναδικότητας. Στους υπόλοιπους, 

σκέτους συµβολιστές, πρόκειται σε µεγαλύτερο βαθµό για την 

αίσθηση µοναχικότητας, επίσης συχνά µαζί µε τη γεύση 

µοναδικότητας. ΄Οπως αναφέρθηκε πριν, η µοναχικότητα είναι 

απλά µια κατάσταση, ενώ η µοναξιά είναι µια κατάσταση που 

πονάει. ΄Οσον αφορά για το θάνατο γενικότερα, όσο περισσότερο 

θάνατο περιέχει το έργο του καθενός, τόσο περισσότερο περιέχει 

και τον Πιερότο. Επίσης, σε έναν Πιερότο, ο θάνατος, πολλές 

φορές, παρουσιάζεται ως ένας αγαπητός φίλος, ή ως κάτι που 

προσφέρει τη σωτηρία, ενώ στους άλλους είναι µάλλον ένα σκέτο, 

φυσιολογικό γεγονός. Παρά το ότι δεν φαίνεται στον πίνακα, 

γνωρίζουµε πως κατέληξαν στην αυτοκτονία τουλάχιστον ο 

Καρυωτάκης και η Γώγου, ενδεχόµενος και ο Φιλύρας και η 

Πολυδούρη. Στο τέλος, λίγα λόγια σχετικά µε το φως. Βλέπουµε 

πως σαφώς στέκεται ως σηµαντικό στοιχείο στα έργα των 

Πιερότων. Πρόκειται για αυτό το µεταφυσικό, εσωτερικό φως. 

΄Οταν µιλάµε για τα έργα των Πιερότων, δεν ταυτίζουµε µε τα 
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φώτα στο λιµάνι ή µε το φως της λάµπας στην κουζίνα, αλλά µε το 

φως της ψυχής ή µε το φως του αόρατου κόσµου.  Επίσης, στα έργα 

µερίκων, όπως τον Καβάφη και τον Φιλύρα, το φώς εκφράζεται 

συχνά µέσω του χρυσού χρώµατος, ή µέσω της ατµόσφαιρας. Στο 

έργο του Βάρναλη, βλέπουµε µεγάλο ποσοστό φωτός εκφρασµένο 

µέσω της λέξης φωτιά. Στο έργο του Βάρναλη επικρατεί τεράστια 

πάθος, το πιεροτικό πάθος που ψάχνει να ενώσει όλους τους 

ανθρώπους σε όλο το σύµπαν. ΄Οπως αναφέρει στο ποίηµά του, µε 

τίτλο Ἕνας-Ὅλοι: ”Ω! τί µάβρα σκότη κ’ αἵµατα πηχτά! / Ὅλ’ ἡ 

ἀνθρωπότη κλαίει µὲ βογγηχτά! / — ”Σωτηρία γιὰ σένα καὶ 

ξεχωριστὴ / δὲν ὑπάρχει (γιὰ Ἕνα!), πρὶν σωθοῦν αὐτοί!” . 199

Επίσης, το φως στο έργο ενός Πιερότου, αρκετές φορές 

παρουσιάζεται χέρι χέρι µε το θάνατο. Το πιο λαµπερό φως, εκεί 

φαίνεται.        

 Μετά από την παραπάνω ανάλυση, µπορούµε να 

καταλήξουµε πως, καταρχήν, οι Πιερότοι Ποιητές όντως 

αποτελούν ένα είδος ποιητών, όπως και η ποίησή τους αποτελεί 

ένα είδος ποίησης. Πρόκειται για µια ράτσα εντελώς δική τους. 

Δεύτερον, εφόσον η εργασία περιέχει µια ποιήτρια της πιο 

µοντέρνας εποχής, µε αρκετά πιεροτικά στοιχεία στο έργο, όπως 

και στη ζωή της, σαφώς δεν πρόκειται για µια οµάδα αποκλειστικά 

στα τέλη του 19ου αιώνα. Θαρρώ να πω, πως η Κατερίνα Γώγου 

(1942-1993), χωρίς αµφιβολία πια, όντως υπήρξε µια καθαρόαιµη 

Πιερότη Ποιήτρια. Το ξεχωριστό στην περίπτωση της Γώγου είναι 

το ότι υπήρξε και ηθοποιός, δηλαδή βρέθηκε πάνω στη σκηνή σαν 
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τον Πιερότο της Commedia dell’Arte της Ιταλίας. Για να γίνει πιο 

ξεκάθαρο το αποτέλεσµα, θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε την 

έρευνά µας µε µεγαλύτερο ποσοστό ποιητών. Σε αυτή την 

περίπτωση, ένας κατάλληλος ποιητής για να εξαχθεί θα µπορούσε 

να είναι ο Γιώργος Μακρής. ΄Εζησε από το 1923 µέχρι το 1968. 

Αυτοκτόνησε. Μας αναφέρει στο ποίηµά του, µε τίτλο Εµείς οι 

λίγοι: ”Είµαστε εµείς ονειροπαρµένοι τρελλοί της γης /9 µε τη 

φλογισµένη καρδιά και τα έξαλλα µάτια. / Είµαστε οι αλύτρωτη 

στοχαστές και οι τραγικοί ερωτευµένοι. / Χίλιοι ήλιοι κυλούνε µες το 

αίµα µας / κι ολούθε µας κινηγά το όραµα του άπειρου. / Η φόρµα 

δεν µπορεί να µας δαµάσει.” . Το αναφεροµένο ποίηµα γράφτηκε 200

το 1950, δηλαδή µετά από την, αν θέλετε, ”χρυσή εποχή” των 

Πιερότων Ποιητών, στα τέλη του 19ου αιώνα. ΄Αλλα ονόµατα για 

µια ευρύτερη µελέτη θα µπορούσαν να είναι ο Ναπολέων 

Λαπαθιώτης, ο Τέλλος ΄Αγρας, ο Γεώργιος Βαφόπουλος και ο 

Κώστας Ουράνης. Επίσης, θα µπορούσαν να εξαχθούν ποιητές από 

παντού στον κόσµο, για µια ακόµη ευρύτερη εικόνα πάνω στο 

θέµα.         

 Στη συνέχεια, κατά την πορεία της έρευνας, προέκυψε και το 

γεγονός πως µάλλον λείπει ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό: το 

χρυσό χρώµα. Αποδείχτηκε πως προβάλλεται σε τόσο µεγάλο 

βαθµό στα έργα µερικών, πως κατά τη γνώµη µου, θα έπρεπε να 

είχε δοθεί πολύ περισσότερο σηµασία. Σε περίπτωση που θα 

συνεχιστεί η έρευνα, αναγκαστικά θα εξαχθεί λεπτοµεριακά και το 
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συγκεκριµένο θέµα. Η µεγάλη παρουσία του χρυσού χρώµατος 

βρέθηκε στην ποίηση του Σκαρίµπα, του Καρυωτάκη, της 

Πολυδούρη, του Φιλύρα και του Καβάφη. Ο καθένας από αυτούς 

είναι και ο Πιερότος Ποιητής, παρά το ότι η Πολυδούρη µάλλον 

όχι ακριβώς εκατό τοις εκατό. Επίσης, όσον αφορά τα χρώµατα, θα 

µπορούσε να εξαχθεί λεπτοµεριακά και το µαύρο χρώµα. ΄Εχει 

αρκετά µεγάλη παρουσία στην ποίηση του Καρυωτάκη, του 

Φιλύρα, της Γώγου και του Βάρναλη. Φαίνεται πως πρόκειται για 

ένα συγκεκριµένο, πνευµατικό µονοπάτι, όπου µέσω µιας 

αλχηµικής διαδικασίας, το µαύρο χρώµα του θανάσιµου πόνου 

µεταµορφώνεται σταδιακά σε χρυσό χρώµα της αυτογνωσίας. 

Παράδοξο είναι το γεγονός πως όσο πιο βαθιά η γνώση, τόσο πιο 

οδυνηρός και ο πόνος, µέχρι να φτάσει κανείς την πριν 

αναφεροµένη στάση παρατηρητή. Ο ένας το αντέχει περισσότερο, 

ενώ ο άλλος, πιο εύκολα λυγίζει. Σηµασία όµως έχει, όπως το 

ανέφερε, ίσως διακριτικά, και ο Καβάφης στο διάσηµο ποίηµά του, 

µε τίτλο Ιθάκη, το να ταξιδεύει κανείς. Να συνεχίσει, να µην 

εγκαταλείπει αυτό το ξεχωριστό ταξίδι. Σε ακόµη ευρύτερη έννοιά 

του, µάλλον πρόκειται για ένα αρχέτυπο, εσωτερικό ταξίδι µέσα 

οποιούδηποτε ανθρώπου. Η ποίηση, αν θέλουµε, µπορεί να µας 

εξυπηρετήσει ως λυχνάρι στο σκοτάδι.     

 Στο τέλος, ακόµα ένα άλλο σηµαντικό φαινόµενο στα έργα 

των Πιερότων γενικότερα, είναι η ευγένεια µέσα στον πόνο. Το 

θεωρώ ιδιαιτέρως αξιοθαύµαστο αφού προφανώς, θα µπορούσε 

εύκολα ο µεγάλος πόνος να προκαλέσει το χειρότερο εαυτό του 

καθενός να φανεί, δηλαδή, να µεταµορφωθεί σε τέρας αυτός που 
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πονάει. Μια ακόµη απόδειξη για το µεγαλείο ψυχής ενός Πιερότου, 

όπως και για την εσωτερική δύναµη που κατέχει. Το υψηλό 

επίπεδο ηθικής που κατέχουν, τους προστατεύει. Φαίνεται πως 

γνωρίζουν µια µυστηριώδη ενότητα πάσων ουσίων και 

προσπαθούν να το εκφράσουν. Σε ένα ποίηµα του µε τίτλο 

Διαθήκη, αναφέρει ο Φιλύρας: ”Σε νότα και ρυθµό, στίχο µεστό, / σ’ 

ένα τραγούδι, επόθησα να κλείσω, / µιαν αρµονία, νόηµα σωστό. / 

Μα, δεν κατόρθωσα θεία να µιλήσω, / παλµό να δώσω και να 

συγκλονίσω / την άπειρη ψυχή του κόσµου σε σεισµό.” .   201

 Η ευγένεια µέσα στον πόνο, θα µπορούσε προφανώς να 

θεωρηθεί ως ένα χαρακτηριστικό στοιχείο Πιερότων Ποιητών και 

να εξαχθεί περισσότερο. Υπάρχει µια γνήσια θέληση κάτι για να 

προσφέρουν. Κατά κάποιον τρόπο, σαν να κατέχουν στάση ενός 

υπηρέτη µπροστά στον κόσµο. Το γεγονός που µας θυµίζει, για 

άλλη µια φορά, τον Πιερότο της Commedia dell’Arte της Ιταλίας. 

Οι Πιερότοι Ποιητές κουβαλούν µέσα τους τόσο µεγάλο πάθος για 

τη ζωή που ώρες ώρες, ξεχειλίζει µέσα τους, και µερικοί τελικά, 

δεν το αντέχουν. Πεθαίνουν λόγω της πελώριας θέλησης να 

ζήσουν. Αν ήταν να περιγραφεί ένας Πιερότος Ποιητής µε µια λέξη 

µόνο, µάλλον θα διάλεγα τη λέξη ”παράδοξο”. Ελπίζω όµως, πως 

τουλάχιστον κάτι κατάφερε να φανερώσει αυτή η εργασία, σχετικά 

µε την ουσία ενός Πιερότου. Μεγάλη η χαρά µου, σε περίπτωση 

που λόγω της εργασίας, θα βρεθεί κάποιος που θα πάει και θα τους 

διαβάσει, και τους Πιερότους και τους µη Πιερότους. Θέλει 

θάρρος. ΄Οποιος µπορεί, όµως, θα βρεί ένα θησαυρό. Υποκλίνοµαι 
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λοιπόν, µε τα επόµενα, ίσως και λίγο πιεροτικά, λίγο προκλητικά, 

δικά µου λόγια:        

   ΄Οποιος δεν τολµά να νιώσει     

   το βαθύτερό του πόνο    

   δε θα καταλάβει ποτέ     

    οι ποιητές τι λένε —     

        

  

  

!
!
!
!
!
!
  

  

  

!
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