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Είναι από τα ωραιότερα, ενδεχομζνωσ και από τα πιο πολυδιαβα-

ςμζνα ποιιματα του Σεφζρθ. Ππωσ ιδθ γνωρίηουμε, ανικει ςτθν 

ποιθτικι ςυλλογι Ημερολόγιο καταςτρϊματοσ, Γ' και είναι το πζ-

μπτο ςτθ ςειρά ποίθμα. Ρρόκειται, επομζνωσ, για ποιθτικό κείμενο 

που εντάςςεται ςτα λεγόμενα "κυπρογενι" ποιιματα· είναι αυτά 

που ο ποιθτισ τα εμπνεφςτθκε ςτθν Κφπρο, το φκινόπωρο του 

1953, όταν πρωτοεπιςκζφτθκε το αγγλοκρατοφμενο τότε νθςί. 

 

Ζχει υποςτθριχκεί θ άποψθ (Βαγενάσ: 1979,  153) ότι θ Ελζνθ, μαηί 

βζβαια με τθν Κίχλθ, είναι το μοναδικό ποίθμα ςτο οποίο ο Σεφζρθσ 

εφαρμόηει τθ λεγόμενθ μυκικι μζκοδο (βλ. ς’ αυτό το βιβλίο, ςελ. 

….).  Βζβαια, τα κακαρά μυκολογικά ςτοιχεία είναι άμεςα ορατά 

και ζκτυπα ςτο ποίθμα. Η απολυτότθτα, όμωσ, με τθν οποία είναι 

διατυπωμζνθ θ προθγοφμενθ ακραία άποψθ και κζςθ, δε μασ βρί-

ςκει απόλυτα ςφμφωνουσ. Εξάλλου, από τθν εποχι που δθμοςιεφ-

κθκε το Μυκιςτόρθμα, τα πρϊτα ςπζρματα αυτισ τθσ μεκόδου εί-

ναι εμφανι και διάςπαρτα ςτο ςϊμα αυτισ τθσ ποιθτικισ ςφνκε-

ςθσ. 
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Το ςυγκεκριμζνο ποίθμα, αρκετά εκτενζσ, αποτελείται από 68 ςυ-

νολικά ςτίχουσ. Οι ςτίχοι αυτοί, ςτθν εξωτερικι τουσ άρκρωςθ-

οργάνωςθ, κατανζμονται ςε πζντε διαδοχικζσ ποιθτικζσ περιοχζσ-

ενότθτεσ. Το εξωτερικό κριτιριο, πάνω ςτο οποίο ςτθρίηεται μια τζ-

τοια κατανομι, είναι ο επαναλαμβανόμενοσ ςτίχοσ: 

Τ’ αθδόνια δε ς’ αφινουνε να κοιμθκείσ ςτισ Πλάτρεσ, 

που λειτουργεί ωσ ςτακερά επαναλαμβανόμενο ποιθτικό μοτίβο. 

Ραράλλθλα, βζβαια, υπάρχει και εςωτερικό κριτιριο που διευκο-

λφνει τθν κατανομι του ποιιματοσ ςε μικρότερεσ ποιθτικζσ περιο-

χζσ: θ μετάβαςθ από τθ μια ενότθτα ςτθν άλλθ ςυνοδεφεται και 

από ζνα είδοσ κεματικισ αλλαγισ ι και από τθν ειςβολι ενόσ νζου 

προςϊπου ςτθν ποιθτικι δράςθ. Ζτςι, με βάςθ αυτά τα εξωτερικά 

και εςωτερικά κριτιρια, ο ςυνολικόσ ποιθτικόσ κορμόσ κα μποροφ-

ςε να μοιραςτεί ςτισ ακόλουκεσ πζντε μικρο-ενότθτεσ: ςτ. 1-8, 9-22, 

23-41, 42-52 και 53-68. 

 

Σε όλθ τθν ζκταςθ του ποιιματοσ, που αρκρϊνεται ς’ αυτζσ τισ πζ-

ντε μικροενότθτεσ, θ φκεγγόμενθ φωνι ανικει ςτο πρόςωπο του 

Τεφκρου. Μζςα από αυτι τθ φωνι, που αρκρϊνει το λόγο πρωτο-

πρόςωπα, ξετυλίγεται λίγο λίγο το νιμα τθσ ποιθτικισ αφιγθςθσ. 

Ακόμθ και τα λόγια τθσ Ελζνθσ (ςτ. 29-31), που παρουςιάηονται ε-

πίςθσ πρωτοπρόςωπα, ακοφγονται μζςα από τθν "αφιγθςθ" του 

Τεφκρου. Ζτςι, το πρόςωπο αυτό λειτουργεί ωσ ο μοναδικόσ ποιθτι-

κόσ αφθγθτισ. Κανείσ, βζβαια, δεν μπορεί να αποκλείςει και μια 

δεφτερθ, περιςςότερο ουςιαςτικι, λειτουργία αυτοφ του προςϊ-
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που. Αναφζρομαι ςτθν περίπτωςθ που ο Τεφκροσ λειτουργεί ωσ μια 

persona, ωσ ζνα είδοσ ποιθτικοφ προςωπείου, πίςω απ’ το οποίο 

κρφβεται ο ίδιοσ ο ποιθτισ. Ο Σεφζρθσ, βζβαια, χρθςιμοποιεί και 

αναδεικνφει ςτο ποίθμα τθν τεχνικι τθσ μυκικισ μεκόδου. Ζτςι, 

από το τϊρα ανάγεται ςε ζνα μακρινό τότε, ντφνοντασ τα πάντα  

(ουςιαςτικά το τϊρα) ςτθν υποβλθτικι γοθτεία του μφκου. Σφμφω-

να, λοιπόν, με τθ λογικι αυτισ τθσ μετακίνθςθσ από το πραγματικό 

τϊρα ςτο μυκικό τότε, "ντφνεται" και ο ίδιοσ ο ποιθτισ το πρόςωπο 

του Τεφκρου· το πρόςωπο δθλαδι του ποιθτι "χωνεφεται" μζςα 

ςτθν ποιθτικι ςκθνοκεςία ενόσ παλιοφ μφκου. 

 

Σε ολόκλθρο το ποίθμα ο Τεφκροσ ςτθν ουςία αναφζρεται ςτθ με-

τα-τρωικι του περιπζτεια. Το μεταπολεμικό ςκθνικό τθσ ηωισ του 

απεικονίηει και εξιςτορεί τα όςα λζει και αφθγείται. Το τι υπιρξε ο 

Τεφκροσ ςτον πόλεμο το γνωρίηουμε. Το προςδιορίηει ο ίδιοσ: 

Ήμουν κι εγϊ ςτον πόλεμο τοξότθσ 

Τϊρα, όμωσ, το ενδιαφζρον μετατοπίηεται από τθν πολεμικι ςτθ 

μεταπολεμικι περιπζτεια αυτοφ του προςϊπου. Ταξιδεφοντασ για 

τθν Κφπρο, ουςιαςτικά διωγμζνοσ απ’ τθν πατρίδα του, τθ Σαλαμί-

να τθσ Ελλάδασ, από πατρικι οργι, περνάει με το καράβι του κι απ’ 

τθ χϊρα του Ρρωτζα, τθν Αίγυπτο. Εδϊ, ςτ’ ακροκαλάςςι του Πρω-

τζα, κα πλθροφορθκεί ο Τεφκροσ τθ ςυγκλονιςτικι, τθν αβάςταχτθ 

αλικεια: ο πόλεμοσ ςτθν Τροία, τα δζκα χρόνια ςφαγισ και αίμα-

τοσ, τα πάντα, ζγιναν για ζνα τίποτα, για μια ςκιά· ποτζ δεν πάτθςε 

το πόδι τθσ ςτθν Τροία θ Ελζνθ· ο Πάρθσ μ'ζναν ίςκιο πλάγιαηε: 

"Δεν είν’ αλικεια, δεν είν’ αλικεια" φϊναηε. 
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"Δεν μπικα ςτο γαλαηόπλωρο καράβι.  

  Ποτζ δεν πάτθςα τθν αντρειωμζνθ Τροία". 

 

Ο ςυγκλονιςμόσ του Τεφκρου (γενικότερα: του κάκε ανκρϊπου που 

απ’ το ωραίο ψζμα περνάει ςτθ βίωςθ τθσ φοβερισ αλικειασ), φ-

ςτερα απ’ τα όςα άκουςε απ’ το ςτόμα τθσ ωραίασ Ελζνθσ, κορυ-

φϊνεται δραματικά μζςα απ’ το ςτίχο:  

κι εμείσ ςφαηόμαςταν για τθν Ελζνθ δζκα χρόνια 

Εφκολα μποροφμε να νιϊςουμε αυτό το εςωτερικό-ψυχικό γκρζμι-

ςμα του Τεφκρου (γενικότερα: του κάκε ανκρϊπου που γεφτθκε με-

ταπολεμικά τθ μεγάλθ απογοιτευςθ: ο αγϊνασ του πιγε ςτα χαμζ-

να·  δυςτυχϊσ ιταν μάταιοσ και χωρίσ νόθμα): να είςαι ςτον πόλεμο 

και να ηεισ  τισ άγριεσ ςφαγζσ· να βλζπεισ: 

Τόςα κορμιά ριγμζνα 

ςτα ςαγόνια τθσ κάλαςςασ ςτα ςαγόνια τθσ γθσ· 

τόςεσ ψυχζσ 

δοςμζνεσ ςτισ μυλόπετρεσ ςαν το ςιτάρι. 

Κι οι ποταμοί φουςκϊναν μεσ ςτθ λάςπθ το αίμα 

 

Και ςτο τζλοσ, φςτερα από τόςο χυμζνο αίμα, ςου αποκαλφπτουν 

και ακοφσ τθ φοβερι αλικεια: όλα πιγαν ςτα χαμζνα· όλα ζγιναν 

για ζνα τίποτα,  

για ζνα λινό κυμάτιςμα για μια νεφζλθ, 

για ζνα πουκάμιςο αδειανό, για μιαν Ελζνθ. 
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Τελικά ο Τεφκροσ (γενικότερα ο άνκρωποσ), όταν κα βιϊςει τθ ςυ-

γκλονιςτικι αλικεια, όταν δθλαδι κα νιϊςει ότι οι κυςίεσ και το 

αίμα πιγαν χαμζνα, τότε κα αιςκανκεί το μζγα κενό, το μεγάλο ά-

δειαςμα, το οριςτικό ςϊριαςμα του εαυτοφ του. Κι αυτό το ςϊρια-

ςμα που κα νιϊςει ο άνκρωποσ, όταν καταλάβει για ποιο κοφφιο 

ψζμα ιταν κι αυτόσ ςτον πόλεμο τοξότθσ, είναι θ μια νοθματικι 

διάςταςθ από τα όςα αποκαλφπτει και αναδεικνφει θ μυκικι μζκο-

δοσ του Σεφζρθ που κυρίωσ ςτθρίχτθκε ςτθν ευριπίδεια εκδοχι για 

το μφκο τθσ Ελζνθσ. Σφμφωνα μ’ αυτι τθν πρϊτθ νοθματικι διά-

ςταςθ, που αναδεικνφεται μζςα από τθ μυκικι μζκοδο, ο Τεφκροσ 

(ο άνκρωποσ γενικότερα) νιϊκει ξεγελαςμζνοσ, εξαπατθμζνοσ, κφ-

μα ενόσ καλοςτθμζνου δόλου, ι ακόμθ και ςαν ζνα αφελζσ κιραμα 

που παγιδεφτθκε ςε μια καλοςτθμζνθ ξϊβεργα απάτθσ. 

 

Η άλλθ, δθλαδι θ δεφτερθ νοθματικι διάςταςθ που αναδεικνφεται 

μζςα απ’ τθ λογικι τθσ μυκικισ μεκόδου, αποκαλφπτεται από το 

ςτίχο 53 και κάτω, δθλαδι ςτθν τελευταία μικρο-ενότθτα του ποιι-

ματοσ. Συγκεκριμζνα, μζχρι και το ςτίχο 52, θ άυπνθ κυπριακι νφ-

χτα του Τεφκρου (βλ. το ςτίχο: Τ’ αθδόνια δε ς’ αφινουνε να κοιμθ-

κείσ ςτισ Πλάτρεσ) και ςτθν ουςία θ άυπνθ κυπριακι νφχτα του Σε-

φζρθ, ζηθςε μιαν αναδρομικι περιπλάνθςθ που μετουςιϊκθκε ςε 

ποιθτικι αφιγθςθ: πρϊτα ςτθν Αίγυπτο όπου άκουςε τθ φοβερι 

αλικεια και αποκαλφφκθκε ο δόλοσ και θ απάτθ· φςτερα ςτθν 

Τροία όπου ξαναηωντάνεψε μζςα του θ άγρια φρίκθ του πολζμου 

και, τζλοσ, θ νυχτωμζνθ μνιμθ ξαναγυρνά ςτθν αφετθρία τθσ, τθν 

Κφπρο. 
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Από αυτό το ξαναγφριςμα του Τεφκρου ςτθν άυπνθ νφχτα τθσ Κφ-

πρου αρχίηει (ςτ. 53 και εξισ) το άλλο νόθμα του ποιιματοσ. Τϊρα 

δεν πρόκειται γι’ αυτά που ζγιναν, για τα όςα δθλαδι ζηθςε ο Τεφ-

κροσ (ςτθν ουςία: οι άνκρωποι) ςτον πόλεμο και για τα όςα ζνιωςε 

μετά τθν Τροία. Τϊρα το ποίθμα, ωσ ανκρϊπινθ αγωνία, περνάει 

από τα περαςμζνα ςτο μζλλον· ανάγεται ςτο αφριο του ανκρϊπου: 

δθλαδι μιπωσ, τελικά, φςτερα από χρόνια, κάποιοσ άλλοσ Τεφκροσ 

(γενικά κάποιοσ άνκρωποσ) ξανακοφςει τον μαντατοφόρο να φζρ-

νει και πάλι απαράλλακτο το ίδιο ςυγκλονιςτικό μινυμα: 

πωσ τόςοσ πόνοσ τόςθ ηωι 

πιγαν ςτθν άβυςςο 

για ζνα πουκάμιςο αδειανό για μιαν Ελζ-

νθ. 

 

Ο Σεφζρθσ, όταν πρωτοεμπνεφςτθκε το ποίθμα αυτό, βριςκόταν 

ςτθν Κφπρο.  Στουσ ϊμουσ του ζνιωκε βαριά τθ δικι του προςωπικι 

μοίρα, τθ μοίρα του εκπατριςμζνου και του ξενιτεμζνου (ζνα ςτοι-

χείο ταφτιςθσ με τον Τεφκρο που κι αυτόσ, μακριά απ’ τθ δικι του 

Σαλαμίνα, ίδρυςε ςτθν Κφπρο μιαν άλλθ Σαλαμίνα). Πμωσ, εκτόσ 

από τθ δικι του μοίρα, ο Σεφζρθσ ζνιωκε μζςα του βαριά και τθ 

ςκλθρι μοίρα τθσ ανκρωπότθτασ. Λίγα χρόνια πριν, ςτο δεφτερο 

μεγάλο παγκόςμιο πόλεμο, θ ανκρωπότθτα είδε τουσ "Σκάμα-

ντρουσ" να γεμίηουν ανκρϊπινα κουφάρια. 
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Τϊρα, όμωσ, προχωρθμζνο φκινόπωρο του 1953, βλζπει και τθ 

ςκλθρι μοίρα τθσ Κφπρου: οι πρϊθν ςφμμαχοι τθν κρατοφν αλυςο-

δεμζνθ. Φαίνεται, λοιπόν, πωσ όλα πιγαν χαμζνα. Ρροδόκθκαν τα 

ιδανικά τθσ ελευκερίασ και τθσ δικαιοςφνθσ· διαψεφςτθκαν οι ελ-

πίδεσ· όςοι αγωνίςτθκαν δε δικαιϊκθκαν. Ζνασ αγϊνασ μάταιοσ, 

άδειοσ και κοφφιοσ. Πλα για ζνα είδωλο, για μια ςκιά, για μιαν Ελζ-

νθ, δθλαδι για ζνα τίποτα. 

 

Και, φυςικά, δεν είναι μόνο αυτά που ζγιναν. Είναι και θ φοβερι 

βεβαιότθτα ότι ζτςι κα γίνουν τα πράγματα και ςτο μζλλον. Και κά-

κε φορά ο άνκρωποσ, ςαν ζνασ άλλοσ Τεφκροσ, κα αναλογίηεται 

μζςα ςτθν άυπνθ νφχτα το δράμα του κενοφ και του μάταιου αγϊ-

να. 

 

Ρροςκετικά μποροφμε να δοφμε και κάποια άλλα ςθμεία και ςτοι-

χεία του ποιιματοσ που αναφζρονται, κυρίωσ, ςτθ γλϊςςα και τουσ 

ποιθτικοφσ τρόπουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ποιθτισ, για να αιςκθτο-

ποιιςει τθν ιδζα και τθν ζννοια του τίποτα, χρθςιμοποιεί ζξι δια-

φορετικζσ ποιθτικζσ εκφράςεισ που ςτθν ουςία είναι ταυτόςθμεσ: 

για ζνα λινό κυμάτιςμα για μια νεφζλθ 

μιασ πεταλοφδασ τίναγμα το ποφπουλο ενόσ κφ-

κνου 

για ζνα πουκάμιςο αδειανό, για μιαν Ελζνθ. 

 

Μζςα δθλαδι ςε τρεισ ςτίχουσ ςυςςωρεφονται ζξι διαφορετικζσ 

ποιθτικζσ εκφράςεισ, μζςα απτισ οποίεσ απεικονίηεται και αιςκθ-
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τοποιείται απόλυτα αυτό το "τίποτα" που ξεςικωςε τότε και ξεςθ-

κϊνει και τϊρα τουσ ποικίλουσ "τρωικοφσ" πολζμουσ. Από αυτά τα 

ζξι ςτοιχεία – εκφράςεισ, το μάλλον βαρφτερο (για μιαν Ελζνθ) μζ-

νει τελευταίο, ωσ μια ιςχυρι καταλθκτικι αίςκθςθ και εντφπωςθ. 

Εδϊ, όμωσ, το όνομα Ελζνθ αποπροςωποποιείται, δθλαδι παφει να 

λειτουργεί ωσ κφριο όνομα και νοθματικά ταυτίηεται με τθν ζκφρα-

ςθ: για ζνα τίποτα. 

 

Μια ακόμθ παρατιρθςθ. Μζςα ςτο ποίθμα ακοφγεται τρεισ ςυνο-

λικά φορζσ ο ςτίχοσ: 

"Τ’ αθδόνια δε ς’ αφινουνε να κοιμθκείσ ςτισ Πλάτρεσ" 

Το γεγονόσ ότι ο ςτίχοσ, κανονικόσ ιαμβικόσ 15ςφλλαβοσ, είναι 

κλειςμζνοσ ςε ειςαγωγικά, δθμιουργεί τθν εντφπωςθ ότι είναι δά-

νειοσ από κάποιο κείμενο. Ο Γ. Ρ. Σαββίδθσ (Για τον Σεφζρθ: 1961, 

341) ζχει υποςτθρίξει ότι πρόκειται για αυτοφςια μεταφορά ενόσ 

προφορικοφ κοινοφ τόπου. Το ουςιϊδεσ, πάντωσ, είναι ότι ο επανα-

λαμβανόμενοσ ςτίχοσ ζχει μια πολλαπλι λειτουργία μζςα ςτο ποί-

θμα. Συγκεκριμζνα, προςδιορίηει πρϊτα πρϊτα το χϊρο και το χρό-

νο τθσ ποιθτικισ δράςθσ και αφιγθςθσ (Ρλάτρεσ - Κφπροσ, νφχτα 

που δεν μπορεί κανείσ να κοιμθκεί). Ραράλλθλα, λειτουργεί ωσ μια 

ποιθτικι γζφυρα, που διευκολφνει το πζραςμα από τθ μια ενότθτα 

ςτθν άλλθ. Ρρόκειται δθλαδι για ςτίχο με μια διαρκρωτικι - δομικι 

λειτουργία μζςα ςτο ςυνολικό ποίθμα. Τζλοσ, ο ίδιοσ αυτόσ ςτίχοσ 

κακορίηει τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο Τεφκροσ (αναλο-

γικά ο ποιθτισ και γενικότερα ο άνκρωποσ): μζνει άγρυπνοσ και 

αναςτοχάηεται τθ μεταπολεμικι του περιπζτεια και μοίρα.  
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Τζλοσ, να προςκζςουμε και τοφτο: το ποίθμα, και ςτα εξωκειμενικά 

και τα κειμενικά ςτοιχεία, ανταμϊνει με τθν τραγωδία του Ευριπίδθ 

Ελζνθ. Ο ποιθτισ, με τα τρία παρακζματα από αυτι τθν τραγωδία, 

που ςθμειϊνονται αμζςωσ μετά τον τίτλο, δεν παραπζμπει μόνο 

ςτον Ευριπίδθ και ςτθν αντιομθρικι εκδοχι για τθν Ελζνθ· παράλ-

λθλα, με το τρίτο παράκεμα (Τί φῄς; Νεφέλης ἄρ’ ἄλλως 

εἴχομεν πόνους πέρι;) προδθλϊνει το κυρίαρχο και το κορυφαίο 

ςτοιχείο του ποιθτικοφ νοιματοσ. 

 

Αλλά και πζρα από τα προκειμενικά παρακζματα, μζςα ςτο ίδιο το 

ποίθμα ακοφγεται γενικά ο μφκοσ απ’ τθν Ελζνθ του Ευριπίδθ ι, 

ακόμθ, και αυτοφςιοι ςτίχοι. Για παράδειγμα ο ςεφερικόσ ςτίχοσ: 

Τ’ είναι κεόσ; τι μθ κεόσ; και τι τ’ ανάμεςό τουσ; 

Αποτελεί μια πολφ πετυχθμζνθ μεταφραςτικι απόδοςθ του ςτίχου 

1137 απ’ τθν Ελζνθ του Ευριπίδθ (ὃ,τι θεός ἤ μή θεός ἤ τό μέσον). 

Πλα, βζβαια, αυτά δείχνουν με πόςθ τζχνθ ο Σεφζρθσ μεταςτοι-

χειϊνεται ςε ποίθςθ ζναν παλιό μφκο.  

 

   

 



 

 

 

 

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 

για τον ποιητή Γιώργο Σεφζρη 

 



Ν. Παρίςθσ 

 

 

 


  

. 

 

Ρεριττό ίςωσ να ςθμειωκεί ότι θ καταγραφι των βιβλίων γίνεται με χρο-

νολογικι ςειρά, δθλαδι με βάςθ το ζτοσ τθσ ζκδοςθσ του κακενόσ. Αν, 

όμωσ, ζνα μελζτθμα ι ζνα βιβλίο υπάρχει και ςε νεότερθ και πιο πρό-

ςφατθ ζκδοςθ, προτιμικθκε θ παραπομπι ς’ αυτι παρά ςτθν πρϊτθ και 

αρχικι ζκδοςθ. Ο λόγοσ είναι προφανισ: όςο και αν παραβιάηεται θ βι-

βλιογραφικι τάξθ και λογικι, οι νεότερεσ εκδόςεισ είναι πάντα πιο προ-

ςιτζσ ςτο ςφγχρονο αναγνϊςτθ. Εξάλλου, ςτισ νεότερεσ εκδόςεισ, πάντα 

κα βρει ο ενδιαφερόμενοσ το ζτοσ τθσ πρϊτθσ ζκδοςθσ.  
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