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1. Ο ποιητής Κ. Γ. Καρυωτάκης 
1.1 Γενικά χαρακτηριστικά της ποίησης του Κ. Γ. Καρυωτάκη 

Ο Κ. Καρυωτάκης (βλ. για βιογραφικά στοιχεία και Αθανασόπουλος, 2007: 205-10) έχει µια ποιητική 
θεµατική που προβάλλει τις επιθυµίες και τις ψυχικές διαθέσεις του ατόµου µέσα στην περιβάλλουσα 
κοινωνική πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα να σκιαγραφεί τη σύγκρουση και την οριστική ρήξη των 
προσωπικών επιθυµιών του ατόµου µε την κοινωνική του πραγµατικότητα. Ο Άγρας τον χαρακτηρίζει 
νεοαστικό και γραφειοκρατικό, χωρίζοντας τα ποιήµατά του σε τρεις κατηγορίες: τα ποιήµατα του 
φιλολογικού, του κοινωνικού και του πολιτικού ρεαλισµού. Κάθε κατηγορία εκφράζει την κοινωνική θέση 
και τη συµπεριφορά διάφορων ανθρώπων των γραµµάτων και των τεχνών σε διάφορα κοινωνικοπολιτικά 
προβλήµατα και φαινόµενα [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001): 324]. 
 Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος από το ήµισυ των ποιηµάτων του αναφέρεται στην ίδια την ποίηση, 
τονίζοντας την αδυναµία της να αποτρέψει τη σύγκρουση µε την πραγµατικότητα. Ο Καρυωτάκης 
προβάλλει µάλιστα µια αυτοειρωνική και σαρκαστική διάσταση της συµβατικότητας της ποιητικής 
δηµιουργίας, διότι έχει χάσει την κοινωνική της λειτουργικότητα [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001): 324]. 
 Η καρυωτακική γλώσσα διακρίνεται για την ανοµοιογένειά της. Η παράλληλη χρήση ή ανάµειξη 
τύπων της καθαρεύουσας, - της λεγόµενης δηµοσιοϋπαλληλικής καθαρεύουσας, και της δηµοτικής δείχνει τη 
διάθεση του ποιητή να ξεφύγει από την κανονιστική γραµµή της δηµοτικιστικής ορθοδοξίας, η οποία 
επιβλήθηκε από τη γενιά του 1880. Μάλιστα, υπό την επίδραση του γαλλικού ροµαντισµού και του 
υπερβατικού συµβολισµού ο λόγος διακρίνεται από αφηρηµένες εικόνες µια µουσική υποβλητικότητα. 
Επρόκειτο επίσης για µια αυστηρά έµµετρη ποίηση (ιαµβικός ρυθµός, στροφικά συστήµατα, 
οµοιοκαταληξία)· ωστόσο, ο Παπάζογλου (1988, σ. 63) υποστηρίζει ότι πρόκειται για µια προµελετηµένη 
παραφωνία, έναν παράταιρο ήχο µε στόχο την υπονόµευση του παραδοσιακού µετρικού οργανισµού. Έτσι, 
µέσα από την αδυναµία της πλήρους έκφρασης στα παραδοσιακά µετρικά συστήµατα, ο ποιητής 
αισθητοποιεί την κοινωνική καταπίεση και καταγγελία [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001): 325-26].   
 Βασικό χαρακτηριστικό της ποίησης του Καρυωτάκη αποτελεί ο άρρηκτος δεσµός ποίησης και 
ζωής, που αποτελεί τη θεµελιώδη ποιητική αρχή και το βασικό εργαλείο της ποιητικής ερµηνείας. Ο 
ποιητής δεν είναι ο ροµαντικής καταγωγής ήρωας, ο κάτοχος της θεόπνευστης γνώσης που θα την 
µεταλαµπαδεύσει στο κοινό για να το οδηγήσει στην τελείωση και την ανάπτυξη µεγάλων ιδεωδών και 
οραµατισµών. Ο Καρυωτάκης αρνείται και µάλιστα, χλευάζει τις ιδιότητες της ποίησης [Α. Βαρελάς κ. 
συν., 20082 (20001): 326-27]. Για εκείνον, ο κοινωνικός ποιητής είναι αρνητής και αντικοµφορµιστής, 
καθότι ο καρυωτακισµός, η στάσιµη και αρνητική µίµηση του έργου του Καρυωτάκη που αποτέλεσε µια 
βραχύβια µόδα (1928-1935), ήταν ένα κοινωνικό και αισθητικό και όχι, ποιητικό φαινόµενο. Ο 
καρυωτακισµός κατέληξε να σηµαίνει την πεισιθάνατη αντιµετώπιση της ζωής, που υιοθετήθηκε από τη 
γενιά του ’30 και την πρώτη και δεύτερη µεταπολεµική γενιά. Ο καρυωτακισµός οδήγησε και στη 
µυθοποίηση του Καρυωτάκη και ρίζα του ήταν η µελέτη των ποιηµάτων του υπό το πρίσµα της αυτοχειρίας 
του· έτσι, η καρυωτακική ποίηση ταυτίστηκε µε τον εθελούσιο θάνατο  [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 
(20001):228-29]. Έτσι, ο Καρυωτάκης προβάλλει την προβληµατική σχέση ατόµου και κοινωνικού 
περιγύρου / κοινωνίας, αναζητώντας την ψυχολογική ελευθερία, την κοινωνική διαµαρτυρία και τη ρήξη µε 
την κρατούσα ιδεολογία. Η συµβολοποίηση των στοιχείων, των προσώπων και γενικότερα του έργου του 
Καρυωτάκη «κοινωνικοποιεί» την ποίηση και αναδεικνύει τον καίριο και ρηξικέλευθο ποιητικό της ρόλο 
[Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001):228-29].  

1.2 Κ. Γ. Καρυωτάκης, Ο Μιχαλιός 
Η προβληµατική σχέση του Καρυωτάκη µε την κοινωνική πραγµατικότητα της εποχής του 
αντικατοπτρίζεται και στο ποίηµα Ο Μιχαλιός, στο οποίο προβάλλονται οι απόψεις του για το ηρωικό 
ιδεώδες και τον πόλεµο. Ο ποιητής αντιµετωπίζει µε ειρωνικό τρόπο τον πόλεµο και δεν εξιδανικεύει το 
ηρωικό ιδεώδες. Θεωρεί ότι η συµµετοχή στον πόλεµο µπορεί να αποτελέσει µια καταπίεση για τον 
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άνθρωπο και όχι απαραίτητα ένα µέσο εξύψωσής του. Έτσι, ο ήρωας του ποιήµατος, ο Μιχαλιός, καµαρωτά 
ξεκίνησε κι ωραία (στ. 2), παρασυρµένος προφανώς από τα λόγια του στείρου κοινωνικού µηχανισµού, που 
αποσκοπούσε στην αναγκαστική στράτευση των πολιτών για την ικανοποίηση των συµφερόντων λίγων 
επικεφαλής της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας.  

Οι οικονοµικοί στόχοι των πολιτικά και στρατιωτικά ανωτέρων είναι συγκεκαλυµµένοι, σύµφωνα µε 
τον ποιητή, πίσω από την ανάγκη επίτευξης εθνικών στόχων. Ο άνθρωπος δεν επιθυµεί τον πόλεµο και δεν 
πιστεύει στο ηρωικό ιδεώδες. Επιθυµεί την απλή και άσηµη ζωή και όχι τη θυσία στο πεδίο της µάχης. Έτσι, 
ο ήρωας στο δίληµµα της άδοξης ζωής ή του ένδοξου θανάτου στο πεδίο της µάχης, προτιµά να ζήσει 
άσηµος και άδοξος µια ταπεινή ζωή στο χωριό του, πράγµα που το ζητά επίµονα («Κυρ ∆εκανέα,/ άσε µε να 
γυρίσω στο χωριό µου», «Αφήστε µε στο σπίτι µου να πάω»). Οι δύο αυτοί στίχοι µπαίνουν εσκεµµένα σε 
ευθύ λόγο για να δείξουν την ένταση και την αγωνία του ήρωα. Η ψυχολογική καταπίεση που του ασκεί το 
πολεµικό ιδεώδες µαρτυρείται και από τον δοµικό ρόλο που έχει η επανάληψη αυτών των στίχων στο τέλος 
της πρώτης και δεύτερης στροφής του ποιήµατος. Στην ανάδειξη της ψυχολογικής του κατάστασης 
συµβάλλει και η προστακτική έγκλιση   των ρηµάτων άσε µε και αφήστε µε, καθώς επίσης και ο 
πληθυντικός αφήστε µε δείχνει την απελπισµένη κραυγή του ήρωα, που νοσταλγεί την ήρεµη ζωή στο χωριό 
του, στον δικό του µικρόκοσµο, που είναι αγνός και άδολος. Είναι µάλιστα χαρακτηριστική η αδράνεια και 
απάθεια του πρωταγωνιστή, καθώς αµίλητος τον ουρανό κοιτούσε (στ. 8) και Εκάρφωνε πέρα ως ένα 
σηµείο,/ το βλέµµα του νοσταλγικό και πράο (στ. 9-10).  

Ωστόσο, ο θάνατος προλαβαίνει τον Μιχαλιό στερώντας του την ελεύθερη και ήρεµη ζωή στο χωριό 
του. Η φράση απέθανε στρατιώτης (στ. 13) δείχνει ακριβώς τη µαταιότητα της ζωής του και την 
ανικανότητά του να πετύχει το τελευταίο του όνειρο. Ο θάνατός του περιγράφεται ψυχρά και µε λιτό ύφος 
στην τελευταία στροφή του ποιήµατος, µε αποτέλεσµα να θεωρείται κάτι δεδοµένο και αναµενόµενο (Κι ο 
Μιχαλιός … ο φουκαράκος). Μετά τον θάνατό του ο Μιχαλιός δεν στέφεται ήρωας ούτε κερδίζει αριστεία 
και υστεροφηµία, όπως το αρχαιοελληνικό οµηρικό ιδεώδες. Αντιθέτως, υπάρχει µια λεπτή ειρωνεία µε την 
αναφορά στο ποδάρι του. Πρόκειται για κοινό στοιχείο µε το ποίηµα του Αγ. Σικελιανού (βλ. κατωτέρω), 
αλλά εδώ αντιµετωπίζεται µε ειρωνική διάθεση και υποτίµηση. Ο πρωταγωνιστής δεν χρησιµοποίησε το 
σώµα του για να πολεµήσει ενάντια στον εχθρό, δεν κερδίσει καµία τιµή ούτε κατόρθωσε να πετύχει αυτό 
που πραγµατικά επιθυµούσε, µια ήρεµη ζωή στο χωριό του κι έναν ταπεινό κι ευτυχισµένο θάνατο, χωρίς 
ταλαιπωρία (Ήταν λίγο µακρύς ο φουκαράκος).  

Εν κατακλείδι, ο Καρυωτάκης υποτιµά και ειρωνεύεται το ηρωικό ιδεώδες. Στρέφεται ενάντια στις 
δεδοµένες και παγιωµένες αντιλήψεις της κοινωνίας της εποχής του και υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος 
επιθυµεί την ήρεµη και άδοξη ζωή και όχι τον ένδοξο και ηρωικό, αλλά πρόωρο θάνατο. 

2. Ο Άγγελος Σικελιανός και η ποιητική του δηµιουργία 
2.1 Βασικά χαρακτηριστικά της ποίησής του 

Ο Άγγελος Σικελιανός είναι ο τελευταίος αν και µακρινός απόγονος της Επτανησιακής Σχολής και Ποίησης. 
Στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό αποτελούν οι γνώσεις του για τις λογοτεχνίες της ∆ύσης (κυρίως την 
ιταλική), η αίσθηση και η γνώση της γνήσιας λαϊκής γλώσσας και οι επιρροές και οφειλές του στον ∆. 
Σολωµό, τον Α. Βαλαωρίτη και τον Λ. Μαβίλη. Γενικότερα, γράφει µια ποίηση φιλοσοφικών αναζητήσεων, 
µεγάλων οραµάτων και επικής έκτασης υπό την επιρροή του νιτσεϊκού προτύπου του Υπερανθρώπου [Α. 
Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001): 264].  

Η ποίηση του Σικελιανού διακρίνεται σε τρεις περιόδους: η πρώτη περίοδος (1909-1917) 
περιλαµβάνει µία παγανιστική ποίηση µε εξύµνηση του φυσικού κόσµου, εµψυχωµένου από τις αρχαίες 
ελληνικές θεότητες. Αυτά τα ποιήµατα του είναι πληθωρικά, αλλά δεν παύουν να προβάλλουν έναν 
εργαστηριακό ποιητή που δουλεύει επίµονα τις κλασικές και αρµονικές ποιητικές του µορφές. Άλλωστε, 
γενικότερα τα ποιήµατα του Σικελιανού χαρακτηρίζονται από µια µορφική πρωτεϊνικότητα και συνεχείς 
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µορφικούς και µετρικούς πειραµατισµούς, που µαρτυρούν την αέναη ποιητική του ανησυχία [Α. Βαρελάς κ. 
συν., 20082 (20001): 270].    

Η δεύτερη περίοδος (1917-1934) χαρακτηρίζεται από µια χριστιανική και συνάµα δελφική ποίηση, 
καθώς ο ποιητής ασχολήθηκε και επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό από τη ∆ελφική Ιδέα 9βλ. περισσότερα 
σχετικά, Πολίτης, 2009: 2441). Τέλος, στην τρίτη περίοδο (1935-1947), η αποτυχία της ∆ελφικής Ιδέας 
οδήγησε σε µια υποχώρηση της ζωηρής εικονοποιίας· προβάλλεται πλέον µια µεταφυσική διάσταση της 
ζωής εκπεφρασµένη µε έναν πιο αφηρηµένο λόγο, χωρίς ψυχρή αφαίρεση ούτε αοριστία, αλλά µια ειλικρινή 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση σε ήπιο τόνο και όχι µια εξηρµένη λυρικότητα [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 
(20001): 265-69]. 
 Ο Σικελιανός έχει χαρακτηριστεί ως παγανιστής ποιητής, διότι το έργο του είναι διαποτισµένο από 
τη λατρεία του ελληνικού φυσικού κόσµου και την αποθέωση των αισθήσεων. Επηρεάζεται και από τον 
γερµανικό ροµαντισµό, µε αποτέλεσµα οι πανανθρώπινες αλήθειες να είναι πάντοτε παρούσες και µε µια 
αποκαλυπτική δύναµη. Η Γυναίκα αποτελεί ιερό σύµβολο γονιµότητας και Μούσα του, καθώς ο Έρωτας 
προβάλλει ως γονιµοποιός ενέργεια και απαραίτητος ακόµη και για την ποιητική δηµιουργία  [Α. Βαρελάς 
κ. συν., 20082 (20001): 268-70]. Εξάλλου, η ίδια η ποιητική δηµιουργία είναι σπουδαιότατη και 
εξιδανικεύεται και µαζί της και ο ποιητής ως ένα χαρισµατικό λυρικό υποκείµενο, όπως µαρτυρεί η έντονη 
αυτοαναφορικότητα του ροµαντικού του πνεύµατος [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001): 270].  

2.2 Ανάλυση του ποιήµατος Στ’ Όσιου Λουκά το µοναστήρι – Σύγκριση µε τον Μιχαλιό του 
Καρυωτάκη 

Το ποίηµα αυτό του Άγγελου Σικελιανού θα λέγαµε ότι µπορεί να ενταχθεί στην τελευταία περίοδο της 
ποιητικής του δηµιουργίας, διότι δεν έχει τόσο έντονο λυρικό τόνο, αλλά αποτελεί έναν πιο ώριµο λόγο. 
Αρχικά βέβαια, προβάλλεται ο θρησκευτικός συγκρητισµός µε την αναφορά στον νεκρό Άδωνη (τ’ ολόαχνο 
σµάλτο/ του πεθαµένου του Άδωνη ήταν σάρκα/ που πόνεσε βαθιά;) και στον Χριστό (και του Χριστού οι 
πληγές σαν ανεµώνες), καθώς η ελληνική µυθολογία και η χριστιανική θρησκεία παρουσιάζουν οµοιότητες 
στις ιστορίες των δύο αυτών προσώπων. Εξάλλου, ο Σικελιανός χρησιµοποιεί τον θρησκευτικό 
συγκρητισµό και τον συγκερασµό παραδόσεων του ελληνισµού για να αναδείξει τη συλλογική πολιτισµική 
µνήµη του λαού, ευαγγελιζόµενος τη δυναµική αναγέννηση [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001): 273]. Έτσι 
κι εδώ ο επιστροφή του στρατιώτη τοποθετείται χρονικά την παραµονή της Ανάστασης του Χριστού (Αλλά 
το βράδυ το ίδιο του Σαββάτου), προοικονοµώντας την ανάσταση του ελληνικού έθνους. Να σηµειωθεί ότι ο 
ενιαίος χαρακτήρας της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης του ελληνικού έθνους  προβάλλεται και 
µέσα από τα ποικίλα γλωσσικά στοιχεία από διάφορες φάσεις της ελληνικής γλώσσας [Α. Βαρελάς κ. συν., 
20082 (20001): 270-71].  
 Το ηρωικό ιδεώδες προβάλλεται µε διαφορετικό τρόπο στον Σικελιανό απ’  ό,τι στον Καρυωτάκη. Ο 
Σικελιανός εξυµνεί τον ηρωισµό του πολεµιστή εστιάζοντας στο χαµένο πόδι του (µε ποδάρι/ ξύλινο […] 
τον κοίταζαν όλοι/ τον χορευτή που τράνταζε τ’ αλώνι/ του Στειριού, µια στην όψη, µια στο πόδι, να χιµήξει/ 
σκυφτή και ν’ αγκαλιάσει το ποδάρι,/ το ξύλινο ποδάρι του στρατιώτη)· αντίθετα, ο Καρυωτάκης 
αντιµετωπίζει µε ειρωνικό τρόπο το πόδι του Μιχαλιού χωρίς να προβάλλει την ορµητικότητά του στη 
µάχη, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία του (µα του άφησαν απέξω το ποδάρι: / Ήταν λίγο µακρύς ο 
φουκαράκος). Ο ήρωας του Σικελιανού είναι ένας ένδοξος πολεµιστής που έχει θυσιαστεί στο πεδίο της 
µάχης. ∆εν λυπήθηκε τη νεότητα και το σφρίγος του (ο λεβέντης του χωριού, των κοριτσιών το λάµπασµα, 
τον χορευτή που τράνταζε τ’ αλώνι/ του Στειριού), αλλά προτίµησε να θυσιαστεί για το εθνικό συµφέρον. 
Αντιθέτως, ο καρυωτακικός ήρωας δεν ενθουσιάζεται µε το ηρωικό ιδεώδες και νοσταλγεί την άσηµη ζωή 
στο χωριό του (βλ. ανωτέρω).  
 Τέλος, είναι χαρακτηριστική και η αυτοαναφορικότητα του ποιητή. Ο Σικελιανός βάζει το ποιητικό 
του υποκείµενο να χρησιµοποιεί την ποίηση ως τεκµήριο των λόγων του µε τη δοµική επανάληψη του 
στίχου µάρτυράς µου να’ ναι ο στίχος,/ ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος στις δύο τελευταίες στροφές. 
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Γενικότερα, ο Σικελιανός προβάλλει την αξία και τη σπουδαιότητα της ποιητικής δηµιουργίας και τον 
ποιητή να έχει ζωτικό ρόλο στην κοινωνία, ενώ ο Καρυωτάκης πρεσβεύει την αδυναµία της ποίησης να 
συγκρουστεί µε την κοινωνία και να την αντιµετωπίσει [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001): 228-29, 273-
74]. 
 ∆ιαπιστώνονται λοιπόν οι διαφορές µεταξύ των δύο αυτών ποιητών και ποιηµάτων ως προς την 
αντιµετώπιση του ηρωικού ιδεώδους και τη γενικότερη κοσµοθεωρία που προβάλλουν. 

3. Ο Ανδρέας Εµπειρίκος 
3.1 Γενικά χαρακτηριστικά της ποίησής του 

Ο Ανδρέας Εµπειρίκος είναι εκπρόσωπος του υπερρεαλισµού, ο οποίος κάνει την εµφάνισή του στην 
Ελλάδα µε την ποιητική συλλογή Υψικάµινος του ποιητή. Το ποιητικό αυτό έργο (1935) προκάλεσε 
αρνητικά σχόλια, διότι θεωρήθηκε ένας λόγος χωρίς κανένα είδος λογικής (Πολίτης, 2009: 290). Παρόλα 
αυτά δεν θεωρείται ένα προϊόν υπερρεαλιστικού αυτοµατισµού, αλλά µια έντεχνη ποίηση µε πολύπλοκες 
συντάξεις [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001): 374].  
 Αρνητικά σχόλια δεν έλαβε το επόµενο έργο του Εµπειρίκου, η ποιητική συλλογή Ενδοχώρα (1945), 
διότι ο αυτοµατισµός της γραφής δεν είναι σε τόσο µεγάλο βαθµό. Επίσης, τα ποιήµατα αυτά 
ανταποκρίνονται στο κεντρικό ζητούµενο της ελληνικότητας [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001): 374]. 
Άλλωστε, η ποιητική αυτή συλλογή γράφτηκε στα 1934-1037, σε µια εποχή πολύ γόνιµη σε καινούργιες 
δοκιµές στη νεοελληνική ποίηση (Πολίτης, 2009: 291). Η καθαρεύουσα υποχωρεί στα ποιήµατα αυτής της 
συλλογής και το θέµα είναι ο έρωτας και η έµφαση στη συναισθηµατική πλήρωση [Α. Βαρελάς κ. συν., 
20082 (20001): 374]. Κυριαρχική θέση είχε επίσης το όνειρο, µε αποτέλεσµα ο ποιητής να αποκαλύπτει έναν 
δροσερό πρωτοφανέρωτο κόσµο και µια λυρική έκφραση αποδεσµευµένη από κάθε τι παλιό και πιο 
ελεύθερη (Πολίτης, 2009: 291). 
 Το ερωτικό συναίσθηµα εκφέρεται ρητά µε όρους που µυθοποιούν τη σεξουαλική πράξη και στις 
ποιητικές πρόζες της Οκτάνας (ποιητική συλλογή του 1980). Τα ποιήµατα αυτά διακρίνονται και για τη 
ρητορική του ευαγγελικού λόγου, του αποκαλυπτικού οραµατισµού και τις ποικίλες φιλοσοφικές 
προσµίξεις, µε αποτέλεσµα τον ευαγγελισµό µιας πολιτικής ουτοπίας. Γενικότερα, ο Εµπειρίκος 
ευαγγελίζεται ακατάπαυστα έναν ουτοπικό νέο κόσµο, µε χρονική και τοπική αοριστία, αποφεύγοντας την 
αναφορά στη σύγχρονή του ελληνική και διεθνή πολιτική πραγµατικότητα (∆ικτατορία του Μεταξά και των 
Αντισυνταγµαταρχών του 1967, Κατοχή, Εµφύλιος) [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001): 374-75]. 

3.2 Συγκριτική µελέτη των ποιηµάτων Στροφές Στροφάλων και Εἰς τήν ὁδόν τῶν Φιλελλήνων 
Το ποίηµα Στροφές Στροφάλων είναι ένας πάµπτωχος και συγκινηµένος ύµνος της ελληνικής ναυσιπλοΐας 
σύµφωνα µε τον Καραντώνη (1958, σ. 191). Η αυτόµατη γραφή δεν εφαρµόζεται σε τόσο µεγάλο βαθµό 
όπως στα ποιήµατα της Υψικαµίνου που προηγήθηκαν (βλ. ανωτέρω) και η λογική αλληλουχία είναι 
αναγνωρίσιµη [Α. Βαρελάς κ. συν., 20082 (20001): 374]. Σε αυτό το ποίηµα, αφιερωµένο στον Λεωνίδα 
Εµπειρίκο, ο ποιητής συµβολίζει την Ελλάδα µε ένα υπερωκεάνιο και το προσφωνεί στην αρχή κάθε 
στροφής. Η δοµολειτουργική αυτή επανάληψη (Ὦ ὑπερωκεάνιον) εξυµνεί την Ελλάδα για όλα τα 
κατορθώµατά της. Η Ελλάδα έδειξε θάρρος και γενναιότητα και δεν φοβήθηκε ποτέ τις δυσκολίες και τους 
κινδύνους (Ἐσύ πού σήκωσες τὰ πιό ψηλά μπαϊράκια … ποτέ τις συμπληγάδες) και γι’ αυτό τον λόγο, ο 

αφηγητής είναι δεµένος µαζί της, βρίσκεται μεσ’ στήν καρδιά του. Η ανδρεία των Ελλήνων 

µεταλαµπαδεύεται από γενιά σε γενιά (Ἀπό τὰ ὕφαλά σου ἀντλούν τὰ παιδιά τὴ μακαριότητα… τὰ ψάρια) 
και αντιµετωπίζει όσους προσπαθούν να αναχαιτίσουν την ανοδική της πορεία, κάθε εχθρό που την 
επιβουλεύεται (Φυγομαχούν ὅσοι κρυφά σε μυκτηρίζουν…τὰ φιλιά σου). Ο αφηγητής αισθάνεται την 

πατρίδα πολύ κοντά του, ένα κοµµάτι του αυτού του και την εκθειάζει (Νομίζω πως σου μοιάζω καί μου 

μοιάζεις) εξυµνώντας στο τέλος και το ερωτικό συναίσθηµα, στοιχείο που προβάλλεται έντονα µέσα από 

την ποιητική δηµιουργία του Εµπειρίκου (για τις γυναῖκες που ἀγαπάμε). 
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 Η ελληνικότητα προβάλλεται και στο ποίηµα της συλλογής Οκτάνα (1980) Εἰς τήν ὁδόν τῶν 

Φιλελλήνων. Το ποίηµα αυτό όµως είναι διαφορετικής γραφής από το προηγούµενο. Έχει έντονα 
πεζολογικό χαρακτήρα, καθώς δεν είναι οργανωµένο σε στροφές. Επιπροσθέτως, κυριαρχεί ο ειρωνικός 
τόνος. Ο ποιητικός αφηγητής περιγράφει µε υπερρεαλιστική τεχνική την πεζή και καθηµερινή σκηνή του 
στριµώγµατος των επιβατών ενός λεωφορείου µια ζεστή µέρα του καλοκαιριού. Με αφετηρία του το 
στρίµωγµα προβάλλει και το ερωτικό στοιχείο µε επίσης ειρωνικό ύφος και συµβολισµούς από την αρχαία 
ελληνική µυθολογία (Ἦτο Ἰούλιος…Ἀζτέκων). Το ερωτικό στοιχείο εδώ προβάλλεται εντονότερα µέσα από 

χαρακτηριστικούς υπαινιγµούς και σεξουαλικά υπονοούµενα (ὅλοι φλεγόμενοι, ὅλοι στητοί, ὡς Ἡρακλεῖς 

ῥοπαλοφόροι, στόματα ἀνοικτά καὶ μάτια ὀνειροπόλα, καὶ οἱ Φαλλοί τῆς Δήλου), εν αντιθέσει µε το 
προηγούµενο ποίηµα όπου το ερωτικό στοιχείο αναφέρεται απλώς στο τέλος και µε διόλου τολµηρό τρόπο. 
Ωστόσο, µέσα από αυτές τις πεζές έως και ευτελείς σκηνές της ελληνικής καθηµερινής πραγµατικότητας, το 
ποιητικό υποκείµενο αναδεικνύεται καίριο παρατηρώντας το έντονο φως , κάτω από το οποίο γεννήθηκε και 
δηµιουργήθηκε ο ελληνικός πολιτισµός (δόξα πανανθρώπινη…τοῦ θανάτου).  
 Και στα δύο ποιήµατα λοιπόν, αναδεικνύεται ο ελληνικός χαρακτήρας και εξυµνείται ο ελληνικός 
πολιτισµός µε φόντο το ερωτικό στοιχείο, διαφορετικά εκπεφρασµένο σε κάθε ένα από τα δύο ποιήµατα. 
Στο δεύτερο ποίηµα, απαντούν ο πεζολογικός τόνος και η ειρωνεία, αντίθετα από τη µουσικότητα και την 
ποιητικότητα του πρώτου ποιήµατος. Η αυτόµατη γραφή είναι επίσης καλύτερα δουλεµένη στο ποίηµα της 
Οκτάνας, γεγονός που δείχνει την ώριµη πλέον γραφή του Εµπειρίκου και την εξάσκησή του στον 
υπερρεαλισµό. Ο πατριωτικός ενθουσιασµός του αφηγητή εκδηλώνεται απροκάλυπτα και άµεσα στις 
Στροφές στροφάλων, ενώ στο Εἰς την ὁδόν Φιλελλήνων µέσα από πεζές σκηνές της καθηµερινής ζωής και 
ειρωνεία, που µόνο έπαινος για την πατρίδα δεν αποτελούν. Ωστόσο, ο ποιητής µετουσιώνει το υλικό του σε 
έπαινο της πατρίδας έστω και την τελευταία στιγµή µε αφορµή το φως, αποδεικνύοντας την ωριµότητα της 
ποιητικής του δηµιουργίας και την εξέλιξη της τεχνικής του. Εποµένως, η ποιητική συλλογή της Οκτάνας 
διακρίνεται για την ποιητική ωριµότητα του Εµπειρίκου, που έχει ως αποτέλεσµα και αυτή τη διαφορετική 
προσέγγιση της ελληνικότητας. 
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