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Όηαλ ν Καξπωηάθεο ζπλάληεζε ηνλ Καδαληδάθε. 

Ζ «Αηζηνδνμία» ωο αληεζηξακκέλε Ασκητική. 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ ζρέζε Καξπσηάθε-Καδαληδάθε, φζν μέξσ, δελ έρεη απαζρνιήζεη ηελ θξηηηθή. 

Καζφινπ πεξίεξγν: ηί ζα κπνξνχζε λα ζπλδέεη ηνλ ληηζετθφ πνηεηή ηεο Οδύζεηαο ησλ 

33.333 ζηίρσλ –ηνπ «κεγαιχηεξνπ έπνπο ηεο ιεπθήο θπιήο»
1
– κε ηνλ πνηεηή πνπ 

αλνίγεη ηελ ηξίηε (θαη ηειεπηαία) πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή εθθξάδνληαο ηελ ακθίβνιε 

πηζαλφηεηα «λα κείλνπλε θαηφπη» ηνπ «δέθα κνλάρα ζηίρνη»;
2
 Άιισζηε, κε ηηο 

εμαηξέζεηο κηαο επαηλεηηθήο αλαθνξάο ηνπ Καδαληδάθε γηα ην έξγν ηνπ Καξπσηάθε 

κε αθνξκή ηελ είδεζε ηεο απηνθηνλίαο ηνπ πνηεηή ‒αλαθνξά ηδησηηθήο θχζεσο, 

αθνχ πεξηιακβάλεηαη ζε επηζηνιή ηνπ Καδαληδάθε πξνο ηνλ Παληειή Πξεβειάθε
3
– 

θαη ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαζψδεη ν Πξεβειάθεο φηη ζηελ ειιεληθή πνηεηηθή 

αλζνινγία, ηελ νπνία, καδί κε κία αλζνινγία μελφγισζζεο πνίεζεο, «είρε ζηα 

ζθαξηά» ν Καδαληδάθεο, αλάκεζα ζηα νλφκαηα ησλ αλζνινγνχκελσλ βξηζθφηαλ θαη 

εθείλν ηνπ Καξπσηάθε,
4
 θακία άιιε κλεία ηνπ Καξπσηάθε δελ ππάξρεη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ραιθέληεξνπ Κξεηηθνχ γξαθηά. Ο Καξπσηάθεο, απφ ηελ άιιε, κε ηελ 

εμαίξεζε ησλ ηξηψλ ζεκεησκάησλ ηνπ πνπ πεξηιακβάλεη ν Γ. Π. αββίδεο ζηα 

«Παξαιεηπφκελα»,
5
 δελ άθεζε θξηηηθφ έξγν ζην νπνίν ζα κπνξνχζακε ίζσο λα 

αλαδεηήζνπκε ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ Καδαληδάθε, ελψ ην ινγνηερληθφ 

γίγλεζζαη ηεο επνρήο δελ απαζρνιεί ζηηο επηζηνιέο ηνπ πνπ καο είλαη γλσζηέο.
6
 

Παξάιιεια, νχηε ν “βηνγξάθνο” ηνπ Καξπσηάθε Υαξίιανο αθειιαξηάδεο ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ ηεο πξψηεο έθδνζεο ησλ Απάλησλ ηνπ πνηεηή ην 1938 θάλεη 

νπνηαδήπνηε, έζησ θεπγαιέα, αλαθνξά ζηνλ Καδαληδάθε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ηνλ αληηκεηψπηδε ν Καξπσηάθεο. Ο αθειιαξηάδεο κάιηζηα ζεκεηψλεη 

                                                            
1 Καδαληδάθεο 1984: 477. 
2 Βιέπε ην πνίεκα «Τζηεξνθεκία» (Καξπσηάθεο 1993: 63). Ο Καξπσηάθεο  ακθηβάιιεη γηα ην αλ ζα 

θαηαθέξεη λα δηαζσζεί έζησ θαη έλα νιφθιεξν πνίεκά ηνπ, αθνχ ε «Τζηεξνθεκία» εθηείλεηαη ζε 

δψδεθα ζηίρνπο. 
3 Βιέπε Καδαληδάθεο 1984: 92: «Έιαβα ηελ θάξηα αο· πνιχ κε ιχπεζε ν ζάλαηνο ηνπ 

Κ[α]ξ[πσηάθε]. Σα ηξαγνχδηα ηνπ ηψξα παίξλνπλ κέγα βάζνο, γηνκψλνπλ εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα». Ζ 

αλαθνξά απηή ζηνλ Καξπσηάθε επηζεκαίλεηαη θαη ζην Νηνπληά 2004: 25. 
4 Καδαληδάθεο 1984: 172-173, ζεκ. 5. 
5 Μηιψ γηα ηα θείκελα «Ο πνηεηήο Ησζήθ Ραθηφπνπινο» θαη «[Ζ παξάζηαζε ηνπ “Πξνκεζέσο 

Γεζκψηνπ”]», θαζψο θαη ηελ επηζηνιή «[Μηθξή απνινγία]». Βιέπε  Καξπσηάθεο 1993:178-179, 180 

θαη 181-182, αληίζηνηρα. 
6 Γηα ηελ αιιεινγξαθία Καξπσηάθε-αθειιαξηάδε βιέπε θαη ηα ζρφιηα ηεο Υξηζηίλαο Νηνπληά 

(2000: 95-96). 
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ραξαθηεξηζηηθά πσο «σξηζκέλεο θαη αξθεηά ιηγνζηέο πξνηηκήζεηο είρε απφ ηε λέα 

καο ινγνηερλία θαη κάιηζηα ζην ηέινο έθηαλε πνιιέο θνξέο ζην ζεκείν λα ιέεη πσο 

ηειείσο ηελ αγλνεί», ελψ κλεκνλεχεη πσο ην «θαινθαίξη ηνπ 1927» νπφηε θαη 

ζπλάληεζε, κεηά δηάζηεκα δχν ρξφλσλ, ηνλ Καξπσηάθε, ν ηειεπηαίνο νκνιφγεζε 

πσο «δε δηαβάδεη πηα ειιεληθά».
7
 Ζ καξηπξία σζηφζν ελφο φρη απνιχησο αμηφπηζηνπ 

βηνγξάθνπ κάιινλ δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ηνηο κεηξεηνίο.
8
 

 Ο Καξπσηάθεο, βέβαηα, κίιεζε γηα ηε ινγνηερληθή αηκφζθαηξα ηεο επνρήο ηνπ 

κέζα απφ ηελ πνίεζή ηνπ. Ο Σέιινο Άγξαο είρε δηεηζδπηηθά αλαδείμεη ζηελ θνκβηθή 

πιένλ κειέηε ηνπ «Ο Καξπσηάθεο θαη νη Σάηηξεο» (ηειηθή κνξθή 1938) ηελ έλλνηα 

ηνπ «θηινινγηθνχ ξεαιηζκνχ», ζεκεηψλνληαο πσο «έλ‟ απφ ηα πην ζεκαληηθά ηνπ 

ζέιγεηξα, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά» είλαη πσο ν Καξπσηάθεο  

έγξαςε ηα πξώηα πνηήκαηα κέζα από ηε δσή θαη ηελ παξάδνζε ησλ 

λενειιεληθψλ γξακκάησλ, απηήλ πνπ δνύκε θη εγώ θαη ζπ θαη ν δηπιαλόο καο, θαη 

πνπ δελ ηελ είρελ εθθξάζεη αθόκε θαλείο.9 

Μάιηζηα, αλάκεζα ζηα «θαιχηεξα δείγκαηα ηνπ θηινινγηθνχ ξεαιηζκνχ ηνπ 

Καξπσηάθε» ν Άγξαο εληάζζεη ην πνίεκα «Γειθηθή ενξηή»,
10

 ην νπνίν ζεκαηνπνηεί 

ηε ζηάζε ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ απέλαληη ζηε δειθηθή πξνζπάζεηα ηνπ Άγγεινπ 

ηθειηαλνχ θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, απέλαληη ζηε ζπληειεζκέλε (ηνλ Μάην ηνπ 1927) 

πξψηε Γειθηθή Δνξηή.
11

 Αο θξαηήζνπκε πξνο ην παξφλ απηφ ην ζηνηρείν, έρνληαο 

παξάιιεια ζηνλ λνπ πσο ν «θηινινγηθφο ξεαιηζκφο» ηεο «Γειθηθήο ενξηήο» δελ 

είλαη ηεο ίδηαο ηάμεσο κε εθείλνλ πνηεκάησλ φπσο ηα «Όινη καδί», «ηαδηνδξνκία», 

«Μηθξή αζπκθσλία εηο Α κείδνλ», ηα νπνία ζχκθσλα κε ην ζρήκα ηνπ Άγξα επίζεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θηινινγηθφ θχθιν,
12

 θη απηφ παξά ην γεγνλφο φηη φια απηά ηα 

πνηήκαηα ζπζηεγάδνληαη ζηελ ελφηεηα ησλ «αηηξψλ».  

Πελήληα ζρεδφλ ρξφληα αξγφηεξα, ην 1986, ν Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ ζα πηάζεη εθ 

λένπ ην λήκα απφ εθεί πνπ ην είρε αθήζεη ν Άγξαο. ηε κειέηε ηνπ «Ο θξηηηθφο 

ιφγνο ηνπ Κ. Γ. Καξπσηάθε» επηρείξεζε (θαη πέηπρε) λα θαηαδείμεη φηη είλαη δπλαηφλ 

                                                            
7 Καξπσηάθεο 1938: xv θαη xxxviii, αληίζηνηρα.  
8 Γηα ηνλ ξφιν ηνπ αθειιαξηάδε σο βηνγξάθνπ ηνπ Καξπσηάθε, βιέπε πξφρεηξα Νηνπληά 2000:142-

162. 
9 Αληιψ απφ ηελ αλαπαξαγσγή ηεο κειέηεο ηνπ Σέιινπ Άγξα ζην Καξπσηάθεο 1993: 205 (ε 

ππνγξάκκηζε ηνπ Άγξα). 
10 ην ίδην. 
11 Γηα ηε ζρέζε ηνπ πνηήκαηνο «Γειθηθή Δνξηή» κε ην ζεκείσκα «[Ζ παξάζηαζε ηνπ “Πξνκεζέσο 

Γεζκψηνπ”]», βιέπε ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ Παπάδνγινπ 1988: 92-97. Πβ. επίζεο θαη 

Αγγειάηνο 1994: 80-83 [=2015: 101-107].  
12 Καξπσηάθεο 1993: 204-205. 
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(θαη λφκηκν) λα κηινχκε γηα «θξηηηθφ ιφγν ελφο πνηεηή πνπ δελ έρεη θαζαπηφ θξηηηθφ 

έξγν», εμεηάδνληαο ην πνηεηηθφ έξγν ηνπ Καξπσηάθε «σο “θνξηίν ζεκαζηψλ” απφ 

φπνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί αλ εθεί βξίζθεηαη εγγεγξακκέλνο έλαο θξηηηθφο ιφγνο».
13

 

ηε κειέηε απηή, ε εμέηαζε απφ ηνλ Αξγπξίνπ, αλάκεζα ζε άιια, ηνπ πνηήκαηνο 

«ην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο πνπ θσηίδεη ηνλ θφζκν», κε αξσγφ κηα ζεκείσζε ηνπ Γ. 

Π. αββίδε ε νπνία πηζαλνινγεί ηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο θξάζεο «Σν θσο ζνπ, / ρσξίο λα 

θαίεη» κε ηελ πνηεηηθή ζχλζεζε Τν θσο πνπ θαίεη,
14

 επηζεκαίλεη ηε ζηάζε ηνπ 

Καξπσηάθε απέλαληη ζηνλ Κψζηα Βάξλαιε, πνηεηή ‒φπσο θαη ν ηθειηαλφο‒ ηεο 

γεληάο ηνπ ‟10: ε πίζηε θαη νη απνξξένπζεο απφ απηή βεβαηφηεηεο πνπ αληιεί ν 

Βάξλαιεο απφ ην ηδενινγηθφ ηνπ πηζηεχσ έξρνληαη ζε αληίζεζε, φπσο γξάθεη ν 

Αξγπξίνπ, κε ηελ θξηηηθή ακθηζβήηεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ηδενινγηψλ απφ κέξνπο 

ηνπ Καξπσηάθε, ακθηζβήηεζε σζηφζν πνπ απνηειεί εμίζνπ κία «ζέζε». Ο Αξγπξίνπ 

ζεσξεί φηη «ε ζρεδφλ ηαπηφηεηα ηεο έθθξαζεο» ησλ ζηίρσλ ηνπ Καξπσηάθε κε ηνλ 

ηίηιν ηνπ πνηεηηθνχ βηβιίνπ ηνπ Βάξλαιε θάζε άιιν παξά ηπραία κπνξεί λα 

ζεσξεζεί, «πνιχ πεξηζζφηεξν», ζπλερίδεη, «αλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ απήρεζε θαη ην 

θχξνο πνπ είρε ηα ρξφληα εθείλα ηνπ έξγν ηνπ Βάξλαιε –θαζψο θαη φηη βξηζθφηαλ ζε 

δηάζηαζε κε ηα άιια έξγα πνπ γξάθνληαλ».
15

 

Ώο ηψξα είδακε φηη ν Καξπσηάθεο κέζα απφ ηελ πνίεζή ηνπ θαίλεηαη λα θξίλεη, 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ξεηά, ηα νξάκαηα ηνπ ηθειηαλνχ θαη ηνπ Βάξλαιε, 

αληηπαξαβάιινληαο ηε δηθή ηνπ, αθξαία πξαγκαηηζηηθή (ε ζπιινγή Διεγεία θαη 

ζάηηξεο ην καξηπξεί), θαη γη‟ απηφ κεδεληζηηθή, ζηάζε. Θα ήηαλ πεξίεξγν, επνκέλσο, 

λα κελ ηνλ είραλ απαζρνιήζεη θαη ηα νξάκαηα ηνπ ηξίηνπ θνξπθαίνπ πνηεηή απηήο 

ηεο γεληάο Καδαληδάθε,
16

 φηαλ κάιηζηα απηά, ζην δηάζηεκα πνπ ήηαλ δπλαηφλ λα ηα 

παξαθνινπζήζεη ν Καξπσηάθεο, φρη κφλν ζπλαηξνχζαλ ηηο ηδενινγηθέο θαηαβνιέο 

(ληηζετζκφο, καξμηζκφο) ησλ δχν άιισλ πνηεηηθψλ “αληηπάισλ”, αιιά επηπιένλ 

θαίλνληαλ λα θαηαζηξαηεγνχλ, απφ δηαθνξεηηθή αθεηεξία θαη κε δηαθνξεηηθή 

ζθφπεπζε, ηνλ δηθφ ηνπ δσηηθφ, πνηεη(νινγ)ηθά, ρψξν: ηελ Άβπζζν, ην Μεδέλ, ην 

Άπεηξν, ηε ηγή. Ο ιφγνο θπζηθά γηα ην Salvatores Dei, ην νπνίν πξσηνδεκνζηεχηεθε 

                                                            
13 Αξγπξίνπ 1990: 147. 
14 Βιέπε Καξπσηάθεο 1993: 98, ζεκ. 2. Πβ. θαη αββίδεο  1989: 80. 
15 Αξγπξίνπ 1990: 152. 
16 Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ην 1927 θαη νη ηξεηο απηνί πνηεηέο είραλ ζεκαληηθή παξνπζία ζην ινγνηερληθφ 

(θαη φρη κφλν) γίγλεζζαη. Βιέπε ελδεηθηηθά Αξγπξίνπ 2002: 238. Γηα ηηο πνηεηηθέο „αληηπαξαζέζεηο‟ 

ηνπ Καξπσηάθε βιέπε θαη ηελ άπνςε ηνπ Γεκήηξε Αγγειάηνπ (1994:16 [=2015:19]), ε νπνία σζηφζν 

δελ πεξηιακβάλεη ηνπο πνηεηέο ηεο γεληάο ηνπ ‟10 πνπ κε απαζρνινχλ. 
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ην θαινθαίξη ηνπ 1927, κεξηθνχο κήλεο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζπιινγήο Διεγεία 

θαη ζάηηξεο.  

Αθνινπζψληαο ηα ζρφιηα ηνπ Άγξα γηα ηα θαξπσηαθηθά πνηήκαηα ηνπ 

θηινινγηθνχ θχθινπ, θαζψο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Αξγπξίνπ γηα ηελ ηάζε ηνπ πνηεηή 

(ζηελ ψξηκε θάζε ηεο πνίεζήο ηνπ) πξνο ηελ «αληηπαξάζεζε θαηλνκέλσλ θαη [ηελ] 

θξηηηθή ηνπο αλάδεημε»,
17

 ζα επηρεηξήζσ λα πξνζεγγίζσ κηα, ψο ηψξα, ιαλζάλνπζα 

πνηεηηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηνλ Κ. Γ. Καξπσηάθε θαη ηνλ Νίθν Καδαληδάθε. 

πγθεθξηκέλα, ζα πξνηείλσ ηελ αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο «Αηζηνδνμία» ηνπ 

Καξπσηάθε σο κηαο αληη-Αζθεηηθήο θαη ηελ, ππφ ηελ έλλνηα απηή, έληαμή ηνπ ζηε 

ρνξεία ησλ πνηεκάησλ θηινινγηθνχ ξεαιηζκνχ. Καηά ηελ αίζζεζή κνπ, ν 

Καξπσηάθεο δελ ζα είρε ζπλζέζεη ηελ «Αηζηνδνμία» ‒ηνπιάρηζηνλ φρη ζηε κνξθή 

πνπ καο έρεη παξαδνζεί‒ αλ δελ είρε δηαβάζεη ηελ Αζθεηηθή ηνπ Καδαληδάθε.  

ην ζεκείν απηφ, νθείισ λα ππελζπκίζσ φηη κηα ζχλδεζε ησλ δχν θεηκέλσλ έρεη 

επηζεκάλεη ν Γ.  Π. αββίδεο (ζηνλ νπνίν, πέξαλ ησλ θαηνξζσκέλσλ θηινινγηθψλ 

ηνπ εξγαζηψλ, πιήζνο ππνζέζεσλ εξγαζίαο ρξσζηάκε): ζε ππνζεκείσζή ηνπ 

πηζαλνινγεί φηη ε θξάζε «ζσηήξεο ηνπ σηήξνο» (ζη. 18) ηνπ πνηήκαηνο 

«Αηζηνδνμία» αλαθέξεηαη ζηελ «Αζθεηηθή ηνπ Καδαληδάθε πνπ είρε δεκνζηεπηεί ην 

1927 κε ηνλ ηίηιν Salvatores Dei [=σηήξεο Θενχ]».
18

 Ζ πξφηαζή κνπ, σζηφζν, 

ππεξβαίλεη ηελ πηζαλνιφγεζε ηνπ αββίδε. Δθείλν πνπ ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ 

είλαη αθξηβψο φηη ην πνίεκα δελ θέξεη απιψο κηα ηπραία, ζρεδφλ επηθαηξηθή, κλήκε 

Καδαληδάθε· αληίζεηα, πξφθεηηαη γηα έλα ζπλεηδεηφ πνίεκα αληηπαξάζεζεο κε ηελ 

θνζκνζεσξία ηεο Αζθεηηθήο, ζπληεζεηκέλν κε πιηθά (ιέμεηο θαη εηθφλεο) αληιεκέλεο 

(ελ είδεη αληη-δαλείσλ) απφ ην θείκελφ ηεο, κε ζθνπφ λα ηελ ππνλνκεχζεη εηξσληθά, 

                                                            
17 Βιέπε Καξπσηάθεο 1993: 204-205 θαη Αξγπξίνπ 1990: 147. 
18 Καξπσηάθεο 1992: 370 θαη Καξπσηάθεο 1993: 139. Σελ πηζαλνιφγεζε απηή πηνζεηεί θαη ν 

Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ (2002: 168-169), ραξαθηεξίδνληάο ηελ «πιάγηα –εηξσληθή‒ αλαθνξά ζην 

Salvatores Dei [σηήξεο ηνπ Θενχ]» θαη ζεσξψληαο ηελ «εχινγε», καδί κε ηελ ππφζεζε ηνπ αββίδε 

γηα ηελ ππνζθαπηηθή κλεία ηεο ζπιινγήο Τν θσο πνπ θαίεη ηνπ Κψζηα Βάξλαιε ζην πνίεκα ηνπ 

Καξπσηάθε «ην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο πνπ θσηίδεη ηνλ θφζκν», ζεκεηψλνληαο φηη «είλαη θαη 

ζχκθσλ[ε] κε ην αλαηξεπηηθφ ηνπ πλεχκα». Ο Αξγπξίνπ ραξαθηεξίδεη απηέο ηηο «αηρκέο ηνπ 

[Καξπσηάθε] θαηά ζπλαδέιθσλ» σο «είδνο αληηπαξάζεζεο». 

Οθείισ λα επηζεκάλσ εδψ φηη ε ελ ιφγσ ππνζεκείσζε ηνπ αββίδε δελ ππάξρεη ζην Καξπσηάθεο 

1966: 225-226. Σν γεγνλφο απηφ ίζσο δελ είλαη άζρεην κε ηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε κλείαο ζην 

φλνκα ηνπ Καδαληδάθε ζηε δηαηξηβή ηνπ Κψζηα ηεξγηφπνπινπ (1972), φπνπ ζεκεηψλεηαη (10) πσο ηα 

θείκελα ηνπ Καξπσηάθε, πνηήκαηα θαη πεδά, αληινχληαη αθξηβψο απφ ηελ ελ ιφγσ έθδνζε. Ζ δεχηεξε 

έθδνζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ ηεξγηφπνπινπ (2005) επαλαθπθινθνξεί κε ηε δηφξζσζε «κφλν θάπνησλ 

ηππνγξαθηθψλ ιαζψλ», «φπσο αθξηβψο είρε θπθινθνξήζεη πξηλ απφ ηξηάληα δχν ρξφληα» (9), κε 

απνηέιεζκα εθ λένπ λα κελ ππάξρεη αλαθνξά ζηνλ Καδαληδάθε. Ο ηεξγηφπνπινο, άιισζηε, 

ζεκεηψλεη (ζην ίδην, 199) αλαθνξηθά κε ηα ηξία ηειεπηαία πνηήκαηα φηη «ηα πξφηππά ηνπ σζηφζν δελ 

έρνπλ αλαλεσζεί νχηε θαλ αλαγλσξίδνπκε εδψ ζπγθεθξηκέλεο πεγέο θαη δάλεηα». 
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θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλεδαθηθφηεηα θαη νπηνπηθφηεηά ηεο, θαη πξνβάιινληαο σο 

κφλε ξεαιηζηηθή ηελ θαξπσηαθηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ.  

  

«ΑΗΗΟΓΟΞΗΑ»: ΣΑ ΚΑΡΤΩΣΑΚΗΚΑ ΑΝΣΗΓΑΝΔΗΑ  

ΚΑΗ Ζ ΔΗΡΩΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ SALVATORES DEI 

 
Α) ΜΔΣΑΣΟΝΗΕΟΝΣΑ ΠΑΛΑΗΟ ΤΛΗΚΟ: Ζ «ΑΗΗΟΓΟΞΗΑ» KAI ΣΟ ΚΑΡΤΩΣΑΚΗΚΟ 

CORPUS 

Γηαβάδνληαο θαλείο ηελ «Αηζηνδνμία» αηζζάλεηαη φηη ην πνίεκα απηφ ζπληζηά κηα 

(απηνεηξσληθή) επηινγηθή ζπγθεθαιαίσζε ηνπ ζχλνινπ θαξπσηαθηθνχ έξγνπ. Κη 

απηφ γηαηί κπνξεί βάζηκα λα ζεσξεζεί ην πιένλ “θαξπσηαθηθφ” πνίεκα ηνπ 

Καξπσηάθε, εθείλν ζην νπνίν απνηππψλεηαη κε ηνλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξν ηξφπν ε 

πνηεηηθή ηνπ θπζηνγλσκία φπσο είρε, ζηελ ψξηκε πηα θάζε ηεο, δηακνξθσζεί. 

Πξάγκαηη, ε «Αηζηνδνμία» αξζξψλεη ελ ζκηθξχλζεη –ή, νξζφηεξα, ελ ππθλψζεη– ηελ 

θαξπσηαθηθή πνηεηηθή ζηελ πξνσζεκέλε θαηεχζπλζε πνπ απηή είρε ιάβεη θπξίσο κε 

ηελ έθδνζε ησλ Διεγείσλ θαη ζαηηξώλ. Λέμεηο, θξάζεηο, κνηίβα θαη εηθφλεο πνπ 

ζπλαληάκε ζε παιαηφηεξα πνηήκαηα ηνπ Καξπσηάθε επαλέξρνληαη, θνπβαιψληαο κελ 

νιφθιεξν ην θνξηίν πνπ ηνπο πξνζέδηδε ην εθάζηνηε ζπγθεηκεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

κεηαηνληζκέλo σζηφζν πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηελ ηξαγηθφηεηα κηαο 

(απηνζαξθαζηηθήο) πνηεηηθήο δηαζήθεο. Αιιά αο δνχκε ην πνίεκα: 

                    ΑΗΗΟΓΟΞΗΑ 

Αο ππνζέζνπκε πσο δελ έρνπκε θηάζεη 

ζην καύξν αδηέμνδν, ζηελ άβπζζν ηνπ λνπ. 

Αο ππνζέζνπκε πσο ήξζαλε ηα δάζε 

κ’ απηνθξαηνξηθήλ εμάξηπζε πξσηλνύ 

ζξηάκβνπ, κε πνπιηά, κε ην θσο η’ νπξαλνύ              5 

θαη κε ηνλ ήιηνλ όπνπ ζα ηα δηαπεξάζεη. 

 

Αο ππνζέζνπκε πσο είκαζηε εθεηπέξα, 

ζε ρώξεο άγλσζηεο ηεο Γύζεο, ηνπ Βνξξά· 

ελώ πεηνύκε ην παιηό καο ζηνλ αέξα, 

νη μέλνη βιέπνπλε πεξίεξγα, ζνβαξά.                       10 

Γηα λα καο δερηεί θάπνηα ιαίδε ηξπθεξά, 

έδησμε ηνπο ππεξέηεο ηεο νιεκέξα. 

 

Αο ππνζέζνπκε πσο ηνπ θαπέινπ ν γύξνο 

άμαθλα εθάξδπλε, κα εζηέλεςαλ, θνιινύλ 

ηα παληειόληα καο, θαη, κε ηνπ πηεξληζηήξνο             15 
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ην πξόζηαγκα, ρηιηάδεο άινγα θηλνύλ. 

Πεγαίλνπκε –ζεκαίεο ζηνλ άλεκν ρηππνύλ– 

ήξσεο ζηαπξνθόξνη, ζσηήξεο ηνπ Σσηήξνο. 

 

Αο ππνζέζνπκε πσο δελ έρνπκε θηάζεη 

από εθαηό δξόκνπο ζηα όξηα ηεο ζηγήο,                     20 

θη αο ηξαγνπδήζνπκε, ην ηξαγνύδη λα κνηάζεη 

ληθεηήξην ζάιπηζκα, μέζπαζκα θξαπγήο– 

ηνπο ππξξνύο δαίκνλεο, ζηα έγθαηα ηεο γεο, 

θαη ςειά, ηνπο αλζξώπνπο λα δηαζθεδάζεη.19  

 

Σν πνίεκα, ζπληεζεηκέλν ζε κνξθή πέληε δηαδνρηθψλ (ειιεηπηηθψλ) ππνζεηηθψλ 

ιφγσλ αληίζεησλ ηνπ πξαγκαηηθνχ πνπ θαηαιήγνπλ ζε κηα παξαηλεηηθή πξφηαζε, 

απνηππψλεη αθξηβψο ην αίζζεκα ηνπ «ζσκαηηθνχ πφλνπ» πνπ πξνμελεί ε 

πξαγκαηηθφηεηα ζην πνηεηηθφ (θαη γξάθνλ) ππνθείκελν.
20

 Μηα πξαγκαηηθφηεηα ηελ 

νπνία ‒κε ζπλαίζζεζε ηεο καηαηφηεηαο θαη ηεο πξνγξακκαηηθήο θαηαδίθεο ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηφο ηνπ ζε απνηπρία‒ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν πξνζπαζεί λα ζέζεη εληφο 

παξελζέζεσο, θαηαθεχγνληαο ζε νπηνπηθέο ππνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηελ μνξθίζεη. 

Σν ηέρλαζκα ησλ ππνζεηηθψλ ιφγσλ, παξά ηελ πηθξά απηνζαξθαζηηθή ηνπ εθβνιή, 

επηηξέπνληαο ζην πνηεηηθφ ππνθείκελν λα απειεπζεξσζεί απφ φζα ην βαξαίλνπλ, 

νδεγεί ζηελ απνηχπσζε επηνπηψλ, θπξηνιεθηηθά σζηφζν πεξηθπθισκέλσλ απφ ηελ 

ππελζχκηζε ηνπ «καχξνπ αδηέμνδνπ», ηεο «αβχζζνπ ηνπ λνπ» (ζη. 2) θαη ησλ «νξίσλ 

ηεο ζηγήο» (ζη. 20). ηελ ηειεπηαία ζηξνθή θαηαλννχκε αλαδξνκηθά πσο ην πνίεκα 

κνηάδεη κε «ηειεπηαία θξαπγή, ζηα βάζε ηεο λπρηφο / θάπνηνπ πφρεη πεζάλεη»
21

: κηα 

αληαπφθξηζε απφ ηελ πξνζσπηθή Κφιαζε ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ, «ζχκα[ηνο] 

εθζηαηηθ[νχ] ηεο νμπδέξθεηάο [ηνπ]».
22

  

Ζ «Αηζηνδνμία», θηλνχκελε αθξηβψο ζε δχν επίπεδα, ην επθνξηθφ-θαληαζηαθφ 

θαη ην ηξαπκαηηθφ-πξαγκαηηθφ (ην νπνίν θαη ππεξηζρχεη σο αίζζεζε, παξά ηε κηθξή 

ζε έθηαζε παξνπζία ηνπ), ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έθδεια απηνεηξσληθφ ηεο ηφλν, 

θιείλεη κέζα ηεο, ζαθψο ή εθ ηνπ αληηζέηνπ, ηφζν ηα «ζχκβνια κηαο δσήο 

ππεξηέξαο»,
23

 «κφληκεο αλαδήηεζεο ηνπ θαξπσηαθηθνχ λφζηνπ»,
24

 φζν θαη φια 

εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ απηή ηελ «άιιε δσή» (γηα λα ζπκεζνχκε ηνλ 

                                                            
19 Καξπσηάθεο 1993: 139. 
20 Πβ. «Φπγή, Η» (ζην ίδην, 155). 
21 Πβ. ηνπο ζηίρνπο 3-4 ηνπ πνηήκαηνο «Κξηηηθή» (ζην ίδην, 77). 
22 Βιέπε ην «αλ πξφινγνο» (ζην ίδην, 18). 
23 Πβ. ηνλ ζηίρν 5 ηνπ πνηήκαηνο «Δκβαηήξην πέλζηκν θαη θαηαθφξπθν» (ζην ίδην, 113). 
24 Βαγελάο 2011α: 99. 



7 

 

εθέξε) κε πξνζεγγίζηκε. ηελ «Αηζηνδνμία» αθνχκε έηζη απφερνπο απφ ηνπο 

πξψηκνπο (αιιά πξνδξνκηθνχο) «Θαλάηνπο» ηνπ Πόλνπ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ 

πξακάησλ, νη νπνίνη επαλεγγξάθνληαη εδψ κε πιήξε πιένλ ζπλαίζζεζε ηεο 

αδπλακίαο ππέξβαζεο ηνπ εθθξαζηηθνχ αδηεμφδνπ (ην νκνηνθαηάιεθην δεχγνο 

«γξάθσ-ηάθν» εδψ, αλ θαη δελ ππάξρεη, ιαλζάλεη ρσλεκέλν),
25

 αιιά θαη απφ ηνλ 

«Ύπλν» ησλ Νεπελζώλ, φπνπ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν “βίσλε” ηελ εθπιήξσζε ησλ 

επηζπκηψλ θαη ησλ ειπίδσλ ηνπ κε ηελ θαηαθπγή φρη ζε ππνζεηηθνχο ιφγνπο, αιιά 

ζην φλεηξν.
26

 Αθνχκε παξάιιεια νιφθιεξε ηελ ηνληθή θιίκαθα ηεο «αβχζζνπ» απφ 

ηελ πξψηε εκθάληζή ηεο ζηελ πεδή κεηάθξαζε ηνπ κπσληιαηξηθνχ πνηήκαηνο «La 

voix», ε νπνία κε ηνλ ζεκαίλνληα ηίηιν «αλ πξφινγνο» άλνηγε ηε δεχηεξε ζπιινγή 

ηνπ Καξπσηάθε πξννηθνλνκψληαο ην ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ ηεο θιίκα, ψο ηελ νξηαθή 

«Ωρξά ζπεηξνραίηε».
27

 Κπξίσο σζηφζν αθνχκε ηνπο «Γνλ Κηρψηεο» θαη ηα ζπλαθή 

“ηππνηνγξαθηθά” πνηήκαηα ηνπ Καξπσηάθε ησλ ρακέλσλ αγψλσλ, ηα πνηήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ «πνηεηηθή ηνπ δάζνπο»
28

 θαη ην «αλ δέζκε απφ 

ηξηαληάθπιια…».   

Ξεθηλψληαο απφ ην ηειεπηαίν, ζηελ «Αηζηνδνμία» ην πνηεηηθφ ππνθείκελν 

ππνζέηεη φηη έρεη ‒επηηέινπο‒ απαιιαγεί απφ ην παιηφ (ζη. 9), ην νπνίν ζην «αλ 

δέζκε απφ ηξηαληάθπιια…», θαινθαίξη, θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ, ληψζνληάο ην σο 

«βάξνο πεξηηηφ» (ε ξίκα ζπλδέεη ηηο δχν ιέμεηο αλεμάξηεηα απφ ηε ζπληαθηηθή 

εθθνξά ηεο θξάζεο), φπσο αθξηβψο θαη «[ηε] ζθές[η], ηα πνηήκαηα» ζε κηα βξαδηά 

ηεο νπνίαο ε αηκφζθαηξα κνηάδεη «ειεθηξηζκέλε απφ θηιήκαηα».
29

 Παξάιιεια, ζηελ 

«Αηζηνδνμία» νινθιεξψλεηαη ε θαξπσηαθηθή «πνηεηηθή ηνπ δάζνπο», πνπ πιένλ 

εληάζζεηαη νξηζηηθά ζηε ζθαίξα ηνπ ππέξηεξνπ, αδχλαηνπ λα πξνζεγγηζηεί, ηδαληθνχ. 

                                                            
25 Βιέπε ηα πνηήκαηα «Θάλαηνη» θαη «Γξαθηάο» (φπνπ ην νκνηνθαηαιεθηηθφ δεχγνο αληηζηξέθεηαη) 

(Καξπσηάθεο 1993: 3, 37). Μπνξεί λα παξαβάιεη θαλείο θαη ην πνίεκα «Κη αλ έζβεζε ζαλ ίζθηνο…» 

ηεο ζπιινγήο Νεπελζή (ζην ίδην, 53), φπνπ ε γλψζε φηη ην «ιεχηεξν πνπ εζθέθηεθ[ε] ηξαγνχδη» (ζη. 

7) «πνηέ δελ εηπψζε» (ζη. 8) δελ νδεγεί αθφκε ζην αίζζεκα ηνπ ηιίγγνπ ‒ε πίθξα γηα ην εθθξαζηηθφ 

αδηέμνδν κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε ην αληίθξηζκα ηεο ζάιαζζαο ή ηνπ νπξαλνχ (πβ. ζηίρνπο 12-16). 
26 ην ίδην, 47. 
27 ην ίδην, 18, 107. 
28 Αληιψ ηε θξάζε απφ ηελ νκψλπκε κειέηε ηνπ Νάζνπ Βαγελά (2004). χκθσλα κε ηνλ Βαγελά ην, 

δαληηθήο πξνέιεπζεο, ζχκβνιν ηνπ «ζθνηεηλνχ δάζνπο» αληηπξνζσπεχεη ηφζν γηα ηνλ ππεξξεαιηζηή 

Bréton φζν θαη γηα ηνλ κνληεξληζηή εθέξε κηα απνθαιππηηθή εκπεηξία, ηελ πιένλ νκφινγε ηεο 

πνηεηηθήο. ηνλ Καξπσηάθε, βέβαηα, δελ είλαη ην «ζθνηεηλφ», αιιά ην θσηεηλφ, ειηφινπζην δάζνο πνπ 

νδεγεί ζηε βίσζε κηαο εμσ-ρξνληθήο εκπεηξίαο, ζπληζηψληαο έλα απφ ηα βαζηθά «ζχκβνια κηαο δσήο 

ππεξηέξαο» ζηελ πνίεζή ηνπ. 
29 Καξπσηάθεο 1993: 83. Μηα παξφκνηα απφπεηξα ιχηξσζεο πεξηγξάθεηαη θαη ζην πεδφ «Καιφο 

ππάιιεινο» απφ ηνλ θχθιν ησλ «Σξηψλ κεγάισλ ραξψλ», φπνπ ν ήξσαο πεηάεη ην κπαζηνχλη κε ην 

νπνίν έγξαθε «θχθινπο κέζα ζην άπεηξν. Καη κέζα ζηνπο θχθινπο ηα ζεκεία ηνπ απείξνπ» (ζην ίδην, 

149). 
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Αλ ζηε «Υαξά» ην δάζνο ήηαλ αθφκε κηα πξνζηηή επηνπία, ην κέξνο φπνπ ην 

πνηεηηθφ ππνθείκελν κπνξνχζε λα ππεξβεί ηνλ πφλν ηνπ θαη λα δνζεί ζηνλ έξσηα, 

ήδε ζηελ «Δπηζηξνθή» ην πνηεηηθφ εγψ παξαδέρεηαη πσο «δελ επιαλήζεθ[ε] ζε δάζε 

απάξζελα, βνπεξά», αιιά πσο είλαη «ζθιάβν πνπιί», ψζηε κφλν κε ηνλ ζαλαηφ ηνπ 

ζα θαηνξζψζεη λα ελσζεί κε ηε θχζε.
30

 Ωο πξνο ηνλ ελνθζαικηζκφ ζηελ 

«Αηζηνδνμία» ελφο ζχιαθα ηεο ηππνηνγξαθίαο ηνπ Καξπσηάθε θαη κάιηζηα ζηε 

δνλθηρσηηθή εθδνρή ηνπ (ζη. 12-18), απηφ έρεη ήδε παξαηεξεζεί απφ ηελ Αιεμάλδξα 

ακνπήι.
31

 Γεδνκέλνπ φηη βξηζθφκαζηε ζε πεξηβάιινλ ππνζεηηθψλ ιφγσλ αληηζέησλ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ, βιέπνπκε πσο ε ζπλήζεο εηθφλα ηεο θαξπσηαθηθήο απνηίκεζεο ηεο 

ηππνζχλεο εκθαλίδεηαη αληεζηξακκέλε, πιεζηάδνληαο πεξηζζφηεξν πξνο ην πξψην 

κέξνο ηνπ πνηήκαηνο «Γνλ Κηρψηεο», εθείλν πνπ απνηππψλεη εηξσληθά ηε ξνκαληηθή 

πξφζιεςε ηνπ ζεξβαληηθνχ ήξσα. Δδψ ε λίθε έρεη θαηαθηεζεί –ζα αθνπζηεί κάιηζηα 

«ληθεηήξην ζάιπηζκα» (ζη. 24)– θαη νη ηππφηεο είλαη κάιινλ άηξσηνη. Τπνβάιιεηαη 

έηζη αληηζεηηθά ε απνθαηάζηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξαγκαηηθνχ, πνπ θαλεξψλεη ηηο 

ήηηεο ησλ ηππνηψλ (κπνξεί λα παξαβάιεη θαλείο θαη ηελ «Δπίθιεζη» φπνπ, αλ θαη δελ 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηππφηεο, ν ζηίρνο «ζεκαίαο θνπξέιη απφ ρακέλε κάρε» ζπλδέεηαη κε 

ηα ππφινηπα πνηήκαηα ηεο ηππνηνγξαθίαο)
32

 θαη ηηο αηκάζζνπζεο πιεγέο ηνπο.
33

  

Με βάζε ηα παξαπάλσ δελ είλαη παξάδνμν πνπ ε θξηηηθή δελ δηέθξηλε ζηελ 

«Αηζηνδνμία» κηα εηξσληθή επαλεγγξαθή ηνπ Salvatores Dei ηνπ Καδαληδάθε 

πξνζαξκνζκέλε ζην θαξπσηαθηθφ πξφηππν. Μέλεη, ινηπφλ, λα δείμνπκε πψο απηφ ην 

πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφ πνίεκα ηνπ Καξπσηάθε, ζην νπνίν αθνχκε θαζαξά ηε δηθή 

ηνπ θσλή, θέξεη ρσλεκέλα (αιιά γηα ηνλ πξνζεθηηθφ αλαγλψζηε δηαθξηηά) ζηνηρεία 

απφ ηελ θαδαληδαθηθή Αζθεηηθή, ππνλνκεχνληάο ηελ. 

Β) ΑΝΣΗΣΟΝΗΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ: Ζ «ΑΗΗΟΓΟΞΗΑ» Ω ΚΡΗΣΗΚΟ 

ΑΝΣΗΚΑΘΡΔΦΣΗΜΑ ΣΟΤ SALVATORES DEI 

Ζ θξάζε «ζσηήξεο ηνπ σηήξνο» (ζη. 18) πνπ επεζήκαλε ν Γ. Π. αββίδεο 

πηζαλνινγψληαο φηη παξαπέκπεη ζηνπο θαδαληδαθηθνχο Salvatores Dei ζπληζηά κία 

                                                            
30 Βιέπε «Υαξά» θαη «Δπηζηξνθή» (ζην ίδην,  29, 68) ‒αλαθέξνκαη ζηνπο ζηίρνπο 1, 3 θαη 13-16. 
31 ακνπήι 2007: 180-181. 
32 «Δπίθιεζηο», ζη. 10 (Καξπσηάθεο 1993: 92). 
33 Πβ. ηνπο ζηίρνπο 15-16 απφ ην πνίεκα «Γνλ Κηρψηεο» (ζην ίδην, 23): «θαη ζαλ πνξθχξα ληψζνληαο 

ριεπαζηηθηά πσο ξέεη, / ηελ αλνηρηή λα δείμνπλε κάηαηε πιεγή ζηνλ ήιην!», θαζψο θαη ηνπο ζηίρνπο 1-

8 ηεο κεηάθξαζεο ησλ «Σξηψλ» ηνπ Lenau (ζην ίδην, ζ. 133): «Αθνχ θη ε ηειεπηαία εράζε κάρε, / 

ηξεηο ηππείο επηζηξέθνπλε κνλάρνη. // Απφ βαζηέο πιεγέο ην αίκα ξέεη / δεζηφ, η‟ άινγν ζθχβεη λα ην 

εηζπλέεη. // Απφ ηε ζέια ην αίκα η‟ αλαβάηνπ, / θη απφ ηνπο ραιηλνχο, έθηαζε θάηνπ. // Αγάιη-αγάιη η‟ 

άινγν πεγαίλεη, / αιιά ην αίκα ηξέρεη θαη πιεζαίλεη». 
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πξψηε έλδεημε, ε νπνία σζηφζν δελ είλαη ηθαλή λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηελ ππφζεζή καο. 

Δθείλν πνπ θαζηζηά λφκηκε ηε ζπλαλάγλσζε ησλ δχν θεηκέλσλ δελ είλαη ν 

ελνθζαικηζκφο ηεο κεηάθξαζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ έξγνπ ηνπ Καδαληδάθε εληφο ηνπ 

ζψκαηνο ηεο θαξπσηαθηθήο «Αηζηνδνμίαο», αιιά ε νξγάλσζε ηεο ηειεπηαίαο πάλσ 

ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο Αζθεηηθήο ηνπ 1927, ψζηε αθξηβψο απηφο ν 

ελνθζαικηζκφο, αλ θαη ην πιένλ πξνθαλέο δάλεην πιηθφ ηνπ πνηήκαηνο, λα απνηειεί 

ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ θνξχθσζε θαη ηελ εηξσληθή ζπλφςηζε ηεο ζηάζεο ηνπ πνηεηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ απέλαληη ζην θαδαληδαθηθφ έξγν.  

Οη βαζηθνί άμνλεο ηνπ Salvatores Dei κπνξνχλ, κε φρη ιίγε αθξίβεηα, λα 

ζπλνςηζηνχλ ζε νξηζκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ζε κηα εηθφλα. Οη ιέμεηο-θιεηδηά, απηέο 

νη νπνίεο ππνζηπιψλνπλ νιφθιεξν ην έξγν, είλαη νη εμήο (καδί κε ηα παξάγσγά ηνπο): 

Άβπζζνο, Ννπο, Κξαπγή, αλάβαζε/αλήθνξνο, αγψλαο/κάρε, πλεχκα, Θεφο/Αφξαηνο, 

ηγή. Ζ εηθφλα, ε νπνία πηζαλφηαηα έρεη ήδε ελ πνιινίο ππνβιεζεί ζηνλ/ζηελ 

αλαγλψζηε/-ζηξηα απφ ηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ, έρεη 

πνιεκηθφ/ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα: έλαο άλζξσπνο, θηλνχκελνο απφ κία εζσηεξηθή 

Κξαπγή, αγσλίδεηαη ζε κηα αλνδηθή κπεηηθή πνξεία λα κεηνπζηψζεη ηελ χιε ζε 

πλεχκα πξνθεηκέλνπ λα ιπηξψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη, θπξίσο, λα ζψζεη, σο άιινο 

ζηαπξνθφξνο ηππφηεο, ηνλ Θεφ/Αφξαην. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ Salvatores Dei, 

απηφ πνπ αθνινπζεί ηελ εηζαγσγή θαη ηελ «Πξνεηνηκαζία» θαη εθηείλεηαη ζηηο 

ελφηεηεο ηεο «Πνξείαο», ηνπ «Οξάκαηνο» θαη ηεο «Πξάμεο», δελ είλαη παξά ε 

αλάπηπμε απηήο ηεο εηθφλαο ζηηο πνηθίιεο, θαηά βαζκνχο αλάβαζεο, παξαιιαγέο ηεο.   

Δπηζηξέθνληαο ζηελ «Αηζηνδνμία», παξαηεξνχκε φηη θαη εδψ νη ιέμεηο 

«άβπζζνο» (ζη. 2), «ζηγή» (ζη. 20), «θξαπγή» (ζη. 22) κπνξνχλ βάζηκα λα 

ζεσξεζνχλ ζπζηαηηθέο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ θαξπσηαθηθνχ πνηήκαηνο. Κη απηφ 

γηαηί είλαη νη κφλεο ιέμεηο –αο πξνζζέζνπκε εδψ θαη ην «αδηέμνδν» (ζη. 2) θαη ην 

«ηξαγνχδη» (ζη. 21)– ηα ζεκαηλφκελα/αλαθεξφκελα ησλ νπνίσλ δελ παξαπέκπνπλ 

ζηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ, αιιά ζηελ αδήξηηε 

πξαγκαηηθφηεηά ηνπ, επηηξέπνληάο καο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα αλαζπζηήζνπκε ην 

πιαίζην εθείλν απφ ην νπνίν, απεγλσζκέλα αιιά κάηαηα, πξνζπαζεί θαληαζηαθά λα 

δηαθχγεη. Πξάγκαηη, νη ιέμεηο «αδηέμνδν», «άβπζζνο» θαη «ζηγή» αλήθνπλ 

ζπληαθηηθά ζηηο κφλεο απνθαηηθέο ππνζεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ κε πξαγκαηηθνχ ζην 

πνίεκα, νη νπνίεο αθξηβψο ηζνδπλακνχλ λνεκαηηθά κε θαηαθαηηθέο απνθαληηθέο 

(νξηζηηθέο) πξνηάζεηο. Οη ιέμεηο «θξαπγή» θαη «ηξαγνχδη», πάιη, δελ αλήθνπλ ζε 

ππνζεηηθή πξφηαζε, αιιά ζε κηα παξαηλεηηθή πξφηαζε, ε νπνία, αλ θαη κπνξεί λα 
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ζεσξεζεί απφδνζε ησλ ειιεηπηηθψλ ππνζεηηθψλ πνπ πξνεγήζεθαλ, είλαη ηελ ίδηα 

ζηηγκή εμίζνπ αλεμάξηεηε, ψζηε λα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν 

δχν πξάγκαηα θάλεη γηα λα αληέμεη ην βάξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο: ππνζέηεη (φηη ηελ 

εμαιείθεη) θαη ηξαγνπδά –γηα ηελ αθξίβεηα, ηξαγνπδά ηηο ππνζέζεηο ηνπ, ψζηε 

αλαδξνκηθά λα κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε νιφθιεξν ην πνίεκα σο «μέζπαζκα 

θξαπγήο» (ζη. 22). Παξάιιεια, θαη ζηελ «Αηζηνδνμία» ε εηθφλα ζηαπξνθφξσλ 

ηππνηψλ είλαη θεληξηθή: ελψ θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα νινθιεξψλεηαη ζηελ 

ηξίηε ζηξνθή (ζη. 13-18), επεθηείλεηαη ελ ηέιεη ζρεδφλ ζε νιφθιεξν ην πνίεκα, 

θαζψο ζπλάπηεηαη ηφζν κε ηηο πνιεκηθέο-ζηξαηησηηθέο κεηαθνξέο κε ηηο νπνίεο 

επελδχεηαη ε εηθφλα ησλ δαζψλ ηεο πξψηεο ζηξνθήο (ζη. 3-6) φζν θαη κε ην 

«ληθεηήξην ζάιπηζκα» (ζη. 22) ηεο ηειεπηαίαο. Ζ παξαηήξεζε απηή καο νδεγεί θαη 

ζε κηα αθφκε επηζήκαλζε: αλ πξάγκαηη έρνπκε, φπσο πηζηεχσ, κηα δηαζηνιή ηνπ 

ηππνηνγξαθηθνχ ζχιαθα, ψζηε ε εηθφλα ησλ ζηαπξνθφξσλ εξψσλ λα δηαρέεηαη θαη 

ζηηο ππφινηπεο ζηξνθέο (νπσζδήπνηε ζηελ πξψηε θαη ζηελ ηέηαξηε),
34

 ηφηε ε θξάζε 

«ζηα έγθαηα ηεο γεο» (ζη. 23) αληηζηνηρεί αληηζεηηθά πξνο ηελ αλάβαζε/ηνλ 

αλήθνξν, ηε ζεκειηψδε δειαδή έλλνηα-δηαθχβεπκα ηνπ Salvatores Dei. Αθφκε 

πεξηζζφηεξν: ε ζχλαςε δελ ζηεξίδεηαη έηζη κφλν ζηε ιεθηηθή αληίζεζε, αιιά 

πεξηιακβάλεη κηα έληερλε αληηζηξνθή ησλ φξσλ ηεο βαζηθήο εηθφλαο ηνπ 

θαδαληδαθηθνχ έξγνπ.  

ε πξνεγνχκελν ζεκείν απηήο ηεο κειέηεο ζεκείσλα φηη ε ηειεπηαία ζηξνθή ηεο 

«Αηζηνδνμίαο» επηηξέπεη a posteriori λα δηαβάζνπκε ην πνίεκα σο «αληαπφθξηζε απφ 

ηελ πξνζσπηθή Κφιαζε ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ». Αο δνχκε ηψξα πψο απηφ είλαη 

έλα βαζηθφ θιεηδί γηα ηελ αληηπαξαβνιή ησλ δχν θεηκέλσλ. Ζ γεσγξαθία ηεο 

ηειεπηαίαο ζηξνθήο –νξζφηεξα, ησλ δχν ηειεπηαίσλ ζηίρσλ ηεο– θαηαδεηθλχεη, 

αθξηβψο ζηελ έμνδν ηνπ πνηήκαηνο, ηελ αληίζεζε ηνπ ζπιινγηθνχ πνηεηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ, ηηο θαληαζηαθέο ππνζέζεηο ηνπ νπνίνπ ψο εθείλε ηε ζηηγκή 

παξαθνινπζνχκε, απέλαληη ζηνπο (ππφινηπνπο) αλζξψπνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη 

«ςειά» (ζη. 24). Σί ζεκαίλεη απηφ; Ο απηνζαξθαζηηθφο ηφλνο ηνπ πνηήκαηνο 

επηηξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν κηιά απφ ηα «έγθαηα ηεο γεο», 

φηη βξίζθεηαη καδί κε ηνπο «ππξξνχο δαίκνλεο» (ζη. 23). Καη εθ‟ φζνλ νιφθιεξν ην 

πνίεκα ζπληζηά έλα «μέζπαζκα θξαπγήο» θαη ην ζπιινγηθφ ππνθείκελν θέξεη 

                                                            
34 Ζ δεχηεξε ζηξνθή είλαη ε κφλε πνπ ζα ιέγακε πσο δελ εκπίπηεη, ηνπιάρηζηνλ κε κηα πξψηε καηηά, 

ζην πιαίζην ηεο επαλεγγξαθήο ηεο Αζθεηηθήο ηελ νπνία επηρεηξεί ν Καξπσηάθεο κε ηελ «Αηζηνδνμία» 

ηνπ (ζηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο ζα δνχκε κε πνην ηξφπν αλαθαιεί θαη απηή ην θείκελν ηνπ 

Καδαληδάθε).  
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ιαλζαλφλησο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζηαπξνθφξνπ ηππφηε (πνπ απνθηά ζηελ ηξίηε ζηξνθή) 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξψηε θαη ζηελ ηέηαξηε ζηξνθή επίζεο, ηφηε έπεηαη πσο ζηελ 

«Αηζηνδνμία» κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε κηα καηαησκέλε εηθφλα ηεο πνξείαο ηνπ 

εξσηθνχ αλζξψπνπ ηνπ Salvatores Dei: ε θξαπγή δελ είλαη πιένλ ην έλαπζκα γηα κηα 

αλνδηθή, ληθεηήξηα πνξεία ιχηξσζεο ηνπ «ήξσ[α] ζηαπξνθφξνπ», αιιά ε θαηάιεμε 

κηαο απειπηζκέλεο θαηάβαζεο ηνπ, εηηεκέλνπ, ψο ηνλ Άδε. 

Αλ απηά ηα πξσηνβάζκηα ζηνηρεία επζηαζνχλ, αμίδεη λα επηκείλσ πεξηζζφηεξν 

ζηα ιεθηηθά θαη εηθνλνπνηεηηθά ζήκαηα ηεο «Αηζηνδνμίαο» πνπ αλαθαινχλ ην 

Salvatores Dei, πξνηνχ πεξάζσ ζε κηα εξκελεία ηνπ θαξπσηαθηθνχ πνηήκαηνο ππφ ην 

πξίζκα ηνπ θαδαληδαθηθνχ έξγνπ.  

Η. Ζ δηάζηαζε ηωλ ζεκαηλνκέλωλ: Άβπζζνο, λνπο θαη ζηωπή ζηνλ Καξπωηάθε 

θαη ηνλ Καδαληδάθε 

Ζ ιέμε «άβπζζνο», ε νπνία εμαξρήο δηαβξψλεη ηνπο ππνζεηηθνχο ζπιινγηζκνχο ηνπ 

πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ, επηβαιιφκελε σο αδήξηηε πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξνζσξηλά 

(θαη κάηαηα) επηδηψθεηαη λα παξαθακθζεί, επηβάιιεηαη επίζεο σο αλαπφδξαζην 

δεδνκέλν ζην Salvatores Dei ηνπ Καδαληδάθε, ην νπνίν αξρίδεη σο εμήο: «Δξρφκαζηε 

απφ κηα ζθνηεηλή άβπζν· θαηαιήγνπκε ζε κηα ζθνηεηλή άβπζν».
35

 Αλ γηα ηνλ 

Καδαληδάθε, σζηφζν, ε «ζθνηεηλή άβπζνο» απφ ηελ νπνία μεθηλάκε θαη ζηελ νπνία 

ηείλνπκε ζπληζηά ηνλ θαηαιχηε γηα ην μεηχιηγκα θαη ηελ πξαγκάησζε ησλ 

δεκηνπξγηθψλ καο δπλαηνηήησλ, θαη γηα ηνλ αγψλα πξνο ηε ζέσζε εληφο ησλ ζηελψλ 

θαη πεξηνξηζκέλσλ νξίσλ «[ηνπ] κεηαμχ θσηεηλ[νχ] δηαζηήκα[ηνο] [πνπ] ην ιέκε 

Εσή»,
36

 γηα ηνλ Καξπσηάθε ησλ αλζξψπηλσλ κέηξσλ ε «άβπζζνο» δελ είλαη παξά 

«άβπζζνο ηνπ λνπ», πνπ ηαπηίδεηαη (φπσο ππνβάιιεη ε ζπληαθηηθή εθθνξά ηεο 

θξάζεο) κε ην «καχξν αδηέμνδν» (ζη. 2). Βξηζθφκαζηε ήδε πνιχ καθξηά απφ ηνλ 

«Ννπ» (κε θεθαιαίν εθεί) ηνπ Salvatores Dei πνπ, σο «θσηεηλφ βαζίιεην», 

«νηθνδνκ[εί] ηελ άβπζν», «επηβάιι[εη] ηάμε ζηελ αλαξρία, δίλ[εη] πξφζσπν, ην 

πξφζσπφ [ηνπ] ζην ράνο», ηνλ Ννπ πνπ είλαη ελ ηαπηψ «ν εξγάηεο» θαη «ν ζεαηήο ηεο 

άβπζνο», «ε ζεσξία θαη ε πξάμε».
37

 Βξηζθφκαζηε επίζεο πνιχ καθξηά απφ ηνλ λνπ 

πνπ φρη κφλν δελ νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζε (καχξν) αδηέμνδν, αιιά ζπλεπηθνπξεί «κέζα 

ζην θξνχξην ηεο χιεο» ζηε δεκηνπξγία «[ηεο] ζχξ[αο] ηεο εξστθήο έμνδνο ηνπ Θενχ» 

                                                            
35 Καδαληδάθεο 1927: 599. 
36 ην ίδην. 
37 ην ίδην, 600. 
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πνπ επαγγειίδεηαη ν Καδαληδάθεο, θαη είλαη ν ίδηνο «ε καχξε θαηαβφζξα» κέζα ζηελ 

νπνία «ρχλνπληαη ν νπξαλφο θη ε γεο».
38

 Γηαηί ν θαδαληδαθηθφο ήξσαο, αλ θαη «ζε 

άμαθλεο, θνβεξέο ζηηγκέο ληψζ[εη] πσο φια ηνχηα είλαη παηρλίδη ζθιεξφ θαη κάηαην, 

δίρσο αξρή, δίρσο ηέινο, δίρσο λφεκα», δελ παξαδίδεηαη ζε έλαλ νιηθφ κεδεληζκφ 

πνπ αδξαλνπνηεί, αιιά «γιήγνξα μαλαδεχε[ηαη] ζηνλ ηξνρφ ηεο αλάγθεο».
39

 Υξένο 

ηνπ είλαη, παξαδερφκελνο βέβαηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ λνπ, λα «ραξάμ[εη] απάλνπ 

ζην ζαιεπφκελν ράνο», ζηελ άβπζζν πνπ ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο θαη έλαπζκα 

δεκηνπξγίαο, «ζηέξεν ρψκα».
40

 Ζ «άβπζνο» ηνπ Salvatores Dei κπνξεί λα είλαη 

εμίζνπ ζθνηεηλή κε εθείλε ηεο «Αηζηνδνμίαο»,
41

 σζηφζν δελ πξνθαιεί ίιηγγν:
42

 ν 

ήξσαο θαιείηαη λα ηελ θνηηάδεη «θαηάκαηα» «θάζε ζηηγκή, ρσξίο θαληαζία, αλαίδεηα 

θαη θφβν».
43

 Οη θαδαληδαθηθνί ήξσεο, έρνληαο ζπληξίςεη ην παιηφ πξνζσπείν «ηεο 

Άβπζνο» (δειαδή «ηηο ιέμεηο, ηηο αιιεγνξίεο, ηνπο ζηνραζκνχο» πνπ «άιιεο επνρέο 

θη άιινη ιανί» έδσζαλ ζηελ «ηεξάζηηα, απξφζσπε νπζία») θαινχληαη λα ηελ 

αληηθξχζνπλ «κε γελλαηφηεηα».
44

 Δίλαη κάιηζηα πνιχ ελδηαθέξνλ φηη ε άβπζζνο ζην 

θαδαληδαθηθφ έξγν ηαπηίδεηαη κε ηα «ζθνηεηλά λεξά», ψζηε σο ζθνπφο ηνπ εξσηθνχ 

αλζξψπνπ λα ηίζεηαη ην λαπάγην, ε «πιψξα θαηά ηελ άβπζζν».
45

 Ζ εηθφλα απηή ζα 

ήηαλ πνιχ νηθεία ζηνλ Καξπσηάθε, δεδνκέλνπ φηη ηελ ρξεζηκνπνηεί ζην πνίεκα 

«Φχγε, ε θαξδηά κνπ λνζηαιγεί...» ησλ Διεγείσλ θαη ζαηηξώλ: εθεί ηα «ράε» 

βαζαίλνπλ, ελψ ην πνηεηηθφ ππνθείκελν, λαπαγηζκέλν, νδεγείηαη θαη πάιη ζην 

«απφιπην Μεδέλ, ζηελ Απεξαληνζχλε».
46

 Βιέπνπκε επνκέλσο πσο ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αβχζζνπ, ε νπνία γηα ηνλ εξσηθφ άλζξσπν ηνπ Salvatores Dei 

είλαη απειεπζεξσηηθή, θαζψο ηνλ ελεξγνπνηεί πξνο ηελ απηνπξαγκάησζε κέζα ζηα 

πεπεξαζκέλα φξηα ηεο δσήο ηνπ, γηα ηνλ Καξπσηάθε ζπληζηά απφδεημε ηεο 

καηαηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ (θαη ησλ εθδειψζεψλ ηνπ, ηεο Σέρλεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο), απφδεημε ηνπ α-λφεηνχ ηεο θαη αθεηεξία γηα απαηζηνδνμία 

θαη παξαίηεζε. 

                                                            
38 ην ίδην, 629 θαη 619, αληίζηνηρα. 
39 ην ίδην,  601. 
40 ην ίδην,  600, 603. Πβ. θαη 629: «Θέζε ηάμε, ηελ ηάμε ηνπ κπαινχ ζνπ, ζηε ξενχκελε αλαξρία ηνπ 

θφζκνπ. Καζαξά ράξαμε απάλνπ ζηελ άβπζν ην ζρέδην ηεο κάρεο». 
41 Πβ. ζην ίδην, ζ. 602, 603. 
42 Βι. ζην ίδην,  600, 602 θαη 618. 
43 ην ίδην, 612. 
44 ην ίδην, 620 θαη 621. 
45 ην ίδην, 605. Πβ. θαη ζην ίδην, 612. 
46 Πβ. ηνλ ζηίρν 2 θαη ηνπο ζηίρνπο 10-12 (Καξπσηάθεο 1993: 69). Αληηπαξάβαιε επίζεο θαη 

Καδαληδάθεο 1927: 613: «Έλαο αξγάηεο πειαγίζηνο είλαη ν λνπο θη είλαη ε δνπιεηά ηνπ λα κνιψλε ην 

ράνο».  
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Αμίδεη λα παξαηεξήζεη θαλείο πσο ην δήηεκα ηεο Αβχζζνπ απαζρνιεί ηνλ 

Καδαληδάθε θπξίσο ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ (ζηελ εηζαγσγή θαη ζην ζηάδην ηεο 

«Πξνεηνηκαζίαο»), φπνπ θαη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο αγσληζηηθήο 

πνξείαο πνπ έπεηαη, γηα λα επαλέιζεη ζε απηφ ζηελ έμνδν. Δθεί, φηαλ πιένλ ν αγψλαο 

έρεη νινθιεξσζεί θαη φιεο νη βαζκίδεο ηεο κπεηηθήο αλάβαζεο πξνο ηε ιχηξσζε 

έρνπλ θαηαθηεζεί, ην δήηεκα ηεο Αβχζζνπ ζπλδέεηαη δεζκεπηηθά πηα κε εθείλν ηεο 

ηγήο (κε θεθαιαίν ην αξρηθφ ζην θείκελν). Σν ίδην σζηφζν είδακε πσο ζπκβαίλεη θαη 

ζηελ θαξπσηαθηθή «Αηζηνδνμία», φπνπ νη θαληαζηαθέο επηνπίεο πεξηθπθιψλνληαη 

αζθπθηηθά απφ ηελ ππνλνκεπηηθή ππελζχκηζε ηνπ «καχξ[νπ] αδηέμνδ[νπ]», ηεο 

«άβπζζ[νπ] ηνπ λνπ» θαη ησλ «νξί[σλ] ηεο ζηγήο», ζηελ αξρή (ζη. 2) θαη ζην ηέινο 

ηνπ πνηήκαηνο (ζη. 20) αληίζηνηρα, ππελζχκηζε πνπ εηζάγεη κέζα ζε απηφ νιφθιεξε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αλαθιαζηηθή επαλάιεςε ηνπ πξψηνπ ζηίρνπ («Αο 

ππνζέζνπκε πσο δελ έρνπκε θηάζεη») ζηνλ δέθαην έλαην (πξψην ζηίρν ηεο 

ηειεπηαίαο ζηξνθήο) ππνβάιιεη (αλ δελ επηβάιιεη) ηελ αλάπηπμε κηαο αηηηψδνπο 

ζρέζεο αλάκεζα «ζην καχξν αδηέμνδν, ηελ άβπζζν ηνπ λνπ» θαη ζηελ ηειηθή 

θαηάιεμε ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζηα «φξηα ηεο ζησπήο». Έηζη ε «Αηζηνδνμία» 

κνηάδεη λα επαλαιακβάλεη ελ ζκηθξχλζεη ην δνκηθφ ζρήκα ηνπ Salvatores Dei, φρη 

σζηφζν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζσηεξίαο θαη ηεο ζέσζεο, αιιά πξνο εθείλε ηνπ 

ηέικαηνο. Γηαηί ζην θαδαληδαθηθφ θνζκνείδσιν ε κάρε πνπ δίλεη ν εξσηθφο 

άλζξσπνο λα ζπληνλίζεη ηε δσή ηνπ κε ηνλ ξπζκφ ηνπ χκπαληνο, ψζηε λα 

κεηνπζηψζεη ην πλεχκα ζε χιε θαη έηζη, ιπηξψλνληαο εαπηφλ, λα απειεπζεξψζεη θαη 

ελ ηέιεη λα ζψζεη ηνλ Θεφ θαζηζηψληαο δπλαηή ηε ζπλέρηζε ηεο αέλαεο πνξείαο ηνπ 

πξνο ηελ ηειείσζε, νδεγεί ηειηθά ζηελ θαηάθηεζε ηεο Αβχζζνπ, ή νξζφηεξα ζηελ 

εμεκέξσζε, ην δάκαζκα θαη ηε ρεηξαγψγεζε/ραιηλαγψγεζή ηεο: 

Πξνζαξκόζηεθε πηα, ζσθίιηαζε ζηελ Άβπζν –όπσο ν ζπόξνο ηνπ αληξόο ζην 

ζπιάρλν ηεο γπλαίθαο. 

Δίλαη πηα ε Άβπζν ε γπλαίθα ηνπ θαη ηε δνπιεύεη, δέλεη, αλνίγεη, ηξώεη ηα 

ζσζηθά ηεο, κεηνπζηώλεη ην αίκα ηεο, ζαιέβεη, γειάεη, θιαίεη, αλεβαίλεη, 

θαηεβαίλεη –καδί ηεο, δελ ηελ αθίλεη!47 

Απηή ε θαηάθηεζε-εμεκέξσζε ηεο Αβχζζνπ ζπγρξνλίδεηαη κε ηε κεηάβαζε ηνπ 

θαδαληδαθηθνχ ήξσα ζην ηειεπηαίν ζθαινπάηη ηεο κπεηηθήο πνξείαο, ζηνλ 

«αλψηαη[ν] ηνχη[ν] βαζκ[φ] ηεο άζθεζεο [πνπ] θαιείηαη ηγή».
48

 Απηή ε «βαζεηά 

                                                            
47 Καδαληδάθεο 1927: 631. 
48 ην ίδην. 
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ηγή»
49

 δελ ηαπηίδεηαη πηα κε ηελ «βαζηά απειπηζκέλε ζησπή» κέζα ζηελ νπνία είλαη 

πηζαλφ λα αθνχζεη ν άλζξσπνο γηα πξψηε θνξά ηελ Κξαπγή πνπ ηνλ θαιεί ζηνλ 

αγψλα.
50

 Ο αθεγεηήο ζπεχδεη λα δηεπθξηλίζεη ην λφεκα ηεο έλλνηαο: ην αλψηεξν 

ζθαινπάηη απνθαιείηαη ηγή 

[ό]ρη γηαηί ην πεξηερόκελν είλαη ε αθξόηαηε απειπηζία, ε εθκεδέληζε, ε 

αγηάηξεπηε άγλνηα. Σηγή ζα πε: Καζέλαο, αθνύ ηειέςε ηε ζεηεία ηνπ ζε όινπο ηνπο 

άζινπο, θηάλεη πηα ζηελ αλώηαηε θνξθή ηεο πξνζπάζεηαο, 

πέξα από θάζε άζιν, πέξα από θάζε πεξηερόκελν, πέξα από ζθνπό θη από 

βεβαηόηεηα. 

Γε ξσηάεη πηα, δελ αγσλίδεηαη, δε ρσξίδεη –σξηκάδεη όινο ζησπειά, 

αθαηάιπηα, αηώληα κε ην Σύκπαλην.51 

 

Ο Καδαληδάθεο είρε ήδε πξνεηνηκάζεη γηα κηα (ζεηηθήο ζήκαλζεο) ηαχηηζε ηεο 

Αβχζζνπ κε ηε ηγή/ησπή, φηαλ πξφηεηλε, αλάκεζα ζε άιιεο, απηέο ηηο δχν ιέμεηο 

σο πηζαλέο αληηθαηαζηάζεηο ηνπ νλφκαηνο ηνπ Θενχ, ηνλ νπνίν ν ίδηνο ζα πξνηηκήζεη 

λα απνθαιεί «Αφξαην».
52

 Ζ ηγή ηνπ 1927 γηα ηνλ Καδαληδάθε απνηειεί πιήξσζε, 

κηα ζρεδφλ λαξθηζζηζηηθή (θαη απηάξεζθε) ζηξνθή πξνο ηνλ εζψηεξν εαπηφ ηε 

ζηηγκή πνπ έρεη θηάζεη ζηνλ ππέξηαην βαζκφ πξαγκάησζεο ηεο εληειέρεηάο ηνπ, κηα 

ζηξνθή πξνο ηε βνπδηζηηθή ληξβάλα, ηελ νπνία σζηφζν ζα αθνινπζήζεη εθ λένπ ν 

αγψλαο κε ην «γπξηζκφ […] ζηα θαηλφκελα».
53

 Γηα ηνλ Καξπσηάθε, αληίζεηα, ε 

[]ηγή ζπληζηά κηα δξακαηηθή, ελαγψληα αδπλακία έθθξαζεο ή, αθφκε πεξηζζφηεξν, 

ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ κάηαηνπ νπνηνπδήπνηε ιφγνπ –αθφκε θαη ηνπ πνηεηηθνχ. Ζ 

δηθή ηνπ ζηγή, χζηαηε ζπλέπεηα ηεο ζηάζεο ηνπ απέλαληη ζηελ πνίεζε θαη ηεο 

αληίιεςήο ηνπ γηα ηνλ ξφιν ηνπ πνηεηή, δελ είλαη ιπηξσηηθή· είλαη απειπηζκέλε. Ο 

Καξπσηάθεο, εληφο ηεο λεσηεξηθήο ζπλζήθεο, πξνζεγγίδεη ην κνληέξλν θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ αληηπαξαηίζεηαη ζηνλ θαδαληδαθηθφ ξνκαληηζκφ. 

ΗΗ. «Ήξωεο ζηαπξνθόξνη» - «Κηλήζακε ζηαπξνθόξνη»: Σν θαδαληδαθηθό 

ηππνηηθό πξόηππν ηνπ Καξπωηάθε 

Μπνξνχκε λα πεξάζνπκε ηψξα ζηελ εηθφλα ηνπ ζηαπξνθφξνπ ήξσα ελ δξάζεη, ε 

νπνία απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Salvatores Dei, μεθηλψληαο απφ ηελ 

                                                            
49 ην ίδην. 
50 ην ίδην, 606. 
51 ην ίδην, 631. 
52 ην ίδην, 620: «Δίδακε ηνλ αλψηαην πχξηλν θχθιν ησλ ζηξνβηιηδφκελσλ δπλάκεσλ. Σνλ θχθιν απηφ 

ηνλ νλνκάζακε Θεφ. Μπνξνχκε λα ηνπ δψζνπκε φ,ηη άιιν φλνκα ζέιακε Άβπζν, Μπζηήξην, Γχλακε, 

απφιπην θνηάδη, απφιπην Φσο, Ύιε, Πλέκα, ησπή». 
53 ην ίδην, 620. Πβ. Bien 2001: 93.  
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«Πνξεία» θαη θαηαιήγνληαο, κε ελδηάκεζν ζηαζκφ ην «Όξακα», ζηελ «Πξάμε». Ζ 

εηθφλα απηή, ην είδακε ήδε, απιψλεηαη επίζεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

«Αηζηνδνμίαο». Ζ ρξήζε ελφο ζπιινγηθνχ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζηελ «Αηζηνδνμία» 

(ε νπνία βέβαηα εκθαλίδεηαη εκθαηηθά θαη ζε άιια πνηήκαηα ηνπ Καξπσηάθε φπσο 

ηα «Gala», «[Δίκαζηε θάηη…]» θαη «Όινη καδί», γηα λα θάλσ κηα ελδεηθηηθή 

αλαθνξά) ίζσο δελ είλαη άζρεηε κε ηελ πιεζπληηθή παξνπζίαζε ηνπ «ζσηήξα ηνπ 

Θενχ» ήδε απφ ηνλ ηίηιν (=Salvator-es Dei). Αλ ν Καξπσηάθεο επεδίσθε πξάγκαηη, 

φπσο πηζηεχσ, λα πξνρσξήζεη ζε κηα επαλεγγξαθή ηεο θαδαληδαθηθήο Αζθεηηθήο 

αληηζηξέθνληαο ηηο βαζηθέο παξαδνρέο θαη ην θεληξηθφ κήλπκα ηεο, δελ ζα κπνξνχζε 

λα κελ έρεη πξνζέμεη πσο, εθηφο απφ ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ν πξνλνκηαθφο 

θαδαληδαθηθφο ήξσαο, εθείλνο δειαδή πνπ αθνχεη ηελ Κξαπγή ηνπ Αφξαηνπ θαη 

απνδχεηαη ζηνλ αγψλα γηα λα ηνλ ειεπζεξψζεη (κεηνπζηψλνληαο ηελ χιε ζε πλεχκα), 

δελ αθνινπζεί έλαλ κνλαρηθφ δξφκν. Αληίζεηα, απνηειεί έλα ελ ηαπηψ ζπιινγηθφ θαη 

πνιιαπιφ ππνθείκελν: ζπιινγηθφ, γηαηί ηαπηίδεηαη θαη αληηπξνζσπεχεη θάζε δσληαλφ 

νξγαληζκφ ζηελ αγσλία ηνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Θενχ, απφ ηνλ αηειέζηεξν 

(θπηφ) ψο ηνλ ζπλζεηφηεξν (άλζξσπνο)·
54

 πνιιαπιφ, γηαηί θέξεη εληφο ηνπ αθ‟ ελφο 

ηνλ Αφξαην, ζπλ-ηαζζφκελνο καδί ηνπ ζε κηα ζρέζε «ζηξαηεγνχ-ζπληξφθνπ»,
55

 θαη 

αθ‟ εηέξνπ φινπο ηνπο πξνγφλνπο, ηνπο ζπγρξφλνπο θαη ηνπο κειινχκελνπο 

αλζξψπνπο, ηε «ξάηζα» αιιά θαη ηελ «αλζξσπφηεηα».
56

 Ο θαδαληδαθηθφο ήξσαο 

είλαη δειαδή ζπγρξφλσο έλαο, πνιιαπιφο θαη ζπιινγηθφο, ψζηε νη πνιεκηθέο 

αλαθνξέο ηνπ θεηκέλνπ λα κελ παξαπέκπνπλ ζε κεκνλσκέλνπο ζηξαηηψηεο.
57

 «“Γελ 

είκαη έλαο! Γελ είκαη έλαο!”. To φξακα ηνχην θάζε ζηηγκή λα ζε θαίε», παξνηξχλεη ν 

νκηιεηήο ηνπ Salvatores Dei.
58

 

Ζ θαη‟ εμνρήλ αλάπηπμε ηεο εηθφλαο ηνπ ζηαπξνθφξνπ ηππφηε πξαγκαηνπνηείηαη 

βέβαηα ζηελ ηξίηε ζηξνθή ηεο «Αηζηνδνμίαο» θαη ε αλάπηπμε απηή είλαη 

αλαπφδξαζηα νξγαλσκέλε γχξσ απφ ηε θξάζε «ζσηήξεο ηνπ σηήξνο» (ζη. 18). Ζ 

                                                            
54 Πβ. Καδαληδάθεο 1927: 620: «Μέζα απ‟ φια ηνχηα, πέξα απ‟ φια ηνχηα, φινη νη άλζξσπνη θη νη 

ιανί, φια ηα θπηά θαη ηα δψα, φινη νη ζενί θη νη δαίκνλνη ζαλ έλαο ζηξαηφο νξκνχλ πξνο η‟ απάλνπ, 

ζπλεπαξκέλνη απφ κηα αθαηαλφεηε, αφξαηε Πλνή». Παξνκνίσο ζην ίδην, 622 θαη 626. 
55 Βιέπε ζην ίδην,  607 ηα ιφγηα ηνπ Αφξαηνπ: «Δίκαη ν ηξαηεγφο ζνπ!» θαη «Δίζαη ν ζχληξνθφο κνπ 

ζηε κάρε». Πβ. επίζεο 623 θαη 628. 
56 Βιέπε ελδεηθηηθά, ζην ίδην, 615: «Καη κνλνκηάο φιεο νη ξάηζεο θηλήζαλε καδί ζνπ, ην ηεξφ ζηξάηεκα 

ηνπ αλζξψπνπ αλαηαξάρηεθε μνπίζσ ζνπ, φιε ε γεο ζα ζηξαηφπεδν». Πβ. επίζεο 608, 610, 611, 627 

θαη 630. 
57 Πβ. πξνο επίξξσζηλ ζην ίδην,  626: «Αλάγθε, φπσο ζ‟ έλα ζηξαηφ, πνπ κάρεηαη, ε ζσηεξία ηνπ 

παξαζηάηε ζνπ». 
58 ην ίδην, 609. Καη παξαθάησ, 628: «Άθνπ ηελ θαξδηά ζνπ θαη αθινχζα κνπ. χληξηςε ην ζψκα ζνπ 

θη αλάβιεςε. Όινη είκαζηε έλα!». 
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θξάζε απηή, πνπ απνηειεί ην θνκβηθφ κήλπκα ηνπ Salvatores Dei, εκβιεκαηηθά 

θσδηθνπνηεκέλν ήδε ζηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, επηιέγεηαη, ηνπνζεηεκέλε κάιηζηα 

πξνλνκηαθά ζην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ ζηίρνπ ηεο ζηξνθήο (ζε ζεκείν δειαδή 

θνξχθσζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ λνήκαηνο), κε ζθνπφ λα θαηαδείμεη, αθξηβψο σο 

εκθαλέο θαδαληδαθηθφ ζήκα, πφζν πιένλ έρεη αληηηνληζηεί ην αξρηθφ πεξηερφκελφ ηεο 

(ζπκίδσ: «Όρη ν Θεφο ζα καο ζψζε· εκείο ζα ζψζνκε ην Θεφ, πνιεκψληαο, 

δεκηνπξγψληαο, κεηνπζηψλνληαο ηελ χιε ζε πλέκα»),
59

 πφζν ν ζαξθαζηηθά 

πξνζγεησηηθφο θαξπσηαθηθφο ηφλνο έρεη ππεξθαιχςεη ηνπο δπλαηνχο απφερνπο ηνπ 

νξάκαηνο ηνπ Καδαληδάθε. Έρνληαο σο αξσγφ ηε ζπλεηδεηή απηή ππφκλεζε ηνπ 

Salvatores Dei εληφο ηνπ ζψκαηνο ηεο «Αηζηνδνμίαο», κπνξνχκε, ελ ηέιεη λα δνχκε 

φηη ε θαξπσηαθηθή εθδνρή ηνπ ζηαπξνθφξνπ ηππφηε (κε φια ηα ζπλαθή παξεπφκελά 

ηεο) αλαπιάζεη θαη ζπλνςίδεη ελ ππθλψζεη παξαιιαγέο αληίζηνηρσλ εηθφλσλ ηνπ 

θαδαληδαθηθνχ έξγνπ απφ ηελ «Πνξεία» ψο ηελ «Πξάμε». Γηα ηελ αθξίβεηα, ζα 

ιέγακε φηη νη ζηίρνη 14-16 ηνπ πνηήκαηνο παξαπέκπνπλ ζηελ έλαξμε ηεο «Πνξείαο», 

ελψ νη ζηίρνη 16-18 ζην «Όξακα» θαη ηελ «Πξάμε».  

Ζ μαθληθή κεηακφξθσζε ηνπ ζπιινγηθνχ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζε ηππφηε (ζη. 

13-15: «ηνπ θαπέινπ ν γχξνο / άμαθλα εθάξδπλε, κα εζηέλεςαλ, θνιινχλ / ηα 

παληειφληα καο») θαη ε άκεζε εθθίλεζε (ζη. 15: «θαη, κε ηνπ πηεξληζηήξνο ην 

πξφζηαγκα») ηεο πνξείαο ηνπ (ζη. 17: «πεγαίλνπκε») αλαπαξάγεη εηξσληθά ην επίζεο 

μαθληθφ γηα ηνπο ήξσεο ηνπ Καδαληδάθε άθνπζκα ηεο Κξαπγήο (ηεο θξαπγήο ηνπ 

Θενχ/Αφξαηνπ πνπ δεηά λα απειεπζεξσζεί απφ ην πιηθφ ηνπο ζψκα): 

Ξάθλνπ κηα θξαπγή κέζα κνπ: Βνήζεηα!  

θαη 

Κη αθνπθξάδνπ: Σηνλ ύπλν, ζηνλ έξσηα, ζηε δεκηνπξγία, ζε κηα εξστθή ζηηγκή ζνπ ή 

κέζα ζε βαζηά απειπηζκέλε ζησπή, μάθλνπ κπνξεί λ’ αθνύζεο ηελ Κξαπγή θαη λα 

θηλήζεο.60 

Σν άθνπζκα ηεο Κξαπγήο απνηειεί γηα ηνπο ήξσεο απηνχο ην «ζχλζεκα ηεο 

Πνξείαο» (κηαο πνξείαο πνιεκηθήο),
61

 φπσο αθξηβψο «ην πξφζηαγκα ηνπ 

πηεξληζηήξνο» νξίδεη ηελ έλαξμε ηεο πνξείαο ηνπ (κεηακνξθσκέλνπ πιένλ) 

ζπιινγηθνχ αθεγεηή ηεο «Αηζηνδνμίαο».  

                                                            
59 ην ίδην,  622.  
60 ην ίδην, 605 θαη 606, αληίζηνηρα. 
61 ην ίδην, ζ. 606. Πβ. 607: «Ζ Κξαπγή θεξχρλεη κέζα κνπ επηζηξάηεςε» θαη 623: «Ο Θεφο δίλεη ην 

ζχλζεκα ηεο κάρεο». Βιέπε επίζεο ηνπο ηειηθνχο καθαξηζκνχο, 631: «Βνήζεηα! θξάδεηο, Κχξηε θη 

αθνχσ. ‖ Μαθάξηνη, φζνη αθνχλε, γηαηί απηνί ζα ζσζνχλ, πνιεκψληαο». 
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Ζ λέα, ηππνηηθή, απηή ηδηφηεηα ηνπ θαξπσηαθηθνχ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ 

παξαπέκπεη εκθαηηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Καδαληδάθεο εκθαλίδεη ηνλ 

πξνλνκηαθφ ηνπ ήξσα. ην Salvatores Dei ε ηππ(νη)ηθή ηδηφηεηα ιακβάλεη δχν 

δηαζηάζεηο. Απφ ηε κία πιεπξά. ν ζηξαηηψηεο ηνπ Θενχ είλαη «θαβαιιάξεο»: 

Καβαιιάξεδεο νδεύνκε ζην ιηνπύξη ή θάηνπ από ζηγαλή βξνρή –εγώ θη ν Θεόο 

κνπ– θαη θνπβεληηάδνκε ρισκνί, πεηλαζκέλνη, αλέλδνηνη.
62

  

Απφ ηελ άιιε, ν ίδηνο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο πνιεκηθφ άινγν: 

Γπκλάδσ ζαλ άινγν πνιεκηθό ην ζώκα κνπ· ην ζπληεξώ ιηηό, γεξό, πξόζπκν. 

Τν ζθιεξαγσγώ θαη ην ζπιαρλίδνκαη. Άιιν άινγν δελ έρσ.
63

  

Ζ επηινγή ηνπ ξήκαηνο «θηλψ» ζηνλ ζηίρν 16 («ρηιηάδεο άινγα θηλνχλ») επίζεο 

δελ πξέπεη λα είλαη ηπραία, αθνχ αλαθαιεί ηελ επίκνλε επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο 

απηνχ ζην Salvatores Dei ζηα ζεκεία φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλαξμε ηεο 

αγσληζηηθήο δξάζεο: 

Αλ δελ αθνύζεο ηελ Κξαπγή ηνύηε λα ζθίδε ηα ζσζηθά ζνπ κελ μεθηλήζεο!  

                  ή 

Άθνπζεο ηελ Κξαπγή θαη θίλεζεο. Πέξαζεο από αγώλα ζε αγώλα όιεο ηηο 

πνιεκηθέο ζεηείεο ηνπ ζηξαηεπόκελνπ αλζξώπνπ. 

[…]  

Σηξαηνπέδεςεο ζηε ξάηζα ζνπ, γηόκηζεο ρέξηα θαη θαξδηέο, αλάζηεζεο κε ην 

αίκα ζνπ ηνπο θνβεξνύο πξνγόλνπο θαη θίλεζεο καδί κε ηνπο λεθξνύο, ηνπο 

δσληαλνύο θαη ηνπο αγέλλεηνπο λα πνιεκήζεο.  

Καη κνλνκηάο όιεο νη ξάηζεο θηλήζαλε καδί ζνπ, ην ηεξό ζηξάηεκα ηνπ 

αλζξώπνπ αλαηαξάρηεθε μνπίζσ ζνπ, όιε ε γεο βνύηζε ζα ζηξαηόπεδν. 

                   θαη 

Κηλήζακε ζηαπξνθόξνη λα ιεπηεξώζνπκε, ζέινληαο θαη κε, όρη ηνλ άγην Τάθν, κα 

ην ζακέλν Θεό κέζα ζηελ ύιε θαη κέζα ζηελ ςπρή καο.64  

Δίλαη σζηφζν ε ζπκπιήξσζε ηεο εηθφλαο ησλ έθηππσλ πνιεκηζηψλ ηνπ 

«Αηζηνδνμία» κε ηελ αλαθνξά ζηηο «ζεκαίεο» (ζη. 17: «–ζεκαίεο ζηνλ άλεκν 

ρηππνχλ–») εθείλε πνπ απνηειεί έλα αθφκε θνκβηθφηεξν ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ 

θαξπσηαθηθνχ πνηήκαηνο κε ην έξγν ηνπ Καδαληδάθε, φπνπ ζεκεηψλεηαη: 

                                                            
62 ην ίδην, 623.  
63 ην ίδην, 607. Πβ.  επίζεο 610. 
64 ην ίδην, 606, 615 θαη 623, αληίζηνηρα. Πβ. επίζεο, 601, 606, 609, 619 θαη 622 γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ξήκαηνο ζε παξφκνηα ζπκθξαδφκελα. 
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Χξένο καο, γξνηθώληαο ηελ Κξαπγή, λα ηξέμνκε θάηνπ από ηηο ζεκαίεο ηνπ λα 

πνιεκήζνκε καδί ηνπ. Γηα λα ζσζνύκε, γηα λα ραζνύκε καδί ηνπ.65 

Υαξαθηήξηζα ην ζεκείν θνκβηθφ, γηαηί απηή ε εηθφλα ηνπ Salvatores Dei δελ κπνξεί 

παξά λα ήηαλ κία απφ εθείλεο πνπ ζα θηλεηνπνίεζαλ ηελ πνηεηηθή επαηζζεζία ηνπ 

Καξπσηάθε θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ Salvatores Dei, θαζψο ζε απηή ζα αλαγλψξηζε 

φ,ηη κεξηθά ρξφληα λσξίηεξα ηνλ είρε απαζρνιήζεη: «Οη Γνλ Κηρψηεο πάλε νκπξφο θαη 

βιέπνπλ σο ηελ άθξε / ηνπ θνληαξηνχ πνπ εθξέκαζαλ ζεκαία ηνπο ηελ Ηδέα».
66

 Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, νη «ζεκαίεο» ηεο «Αηζηνδνμίαο» θαηνξζψλνπλ λα ζπλαηξνχλ ηφζν ην 

φξακα ηνπ Καδαληδάθε φζν θαη ηελ πξφδξνκε θξηηηθή ηνπ Καξπσηάθε ζε απηφ σο 

ςεπδαηζζεζηαθφ θαη ρηκαηξηθφ.  

Παξάιιεια, νη έθηππνη πνιεκηζηέο ηνπ «Αηζηνδνμία» μεθηλνχλ ηελ πνξεία ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ήξσεο (παξάβαιε ην πξνιεπηηθφ θαηεγνξνχκελν ζηνλ 

ζηίρν 18: «ήξσεο ζηαπξνθφξνη»), φπσο αθξηβψο θαιείηαη λα θάλεη θάζε ζηξαηηψηεο 

ηνπ Θενχ ζην Salvatores Dei: 

 Χξένο έρεηο θαη κπνξείο ζην ραξάθσκα ην δηθό ζνπ λα γίλεο ήξσαο.
67

 

Tέινο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ έθηππσλ πνιεκηζηψλ σο «ζηαπξνθφξσλ», κε 

δεδνκέλν φηη ε ιέμε, εθείλε θπξίσο ηελ επνρή, δελ είλαη θνηλφρξεζηε πνηεηηθά θαη 

ηαπηφρξνλα απνηειεί ιέμε-άπαμ ζην θαξπσηαθηθφ corpus, δελ κπνξεί παξά λα απερεί 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Καδαληδάθεο πεξηγξάθεη κεηαθνξηθά ηνλ αγψλα ηνπ 

πξνλνκηαθνχ ηνπ ήξσα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Αφξαηνπ, δειαδή ηνπ Θενχ. Πέξα 

απφ ηελ απηνχζηα ρξήζε ηεο ιέμεο (ζε πεξηβάιινλ κε γεηηληάδνλ ην ξήκα «θηλψ») 

ζηελ πξψηε ελφηεηα ηεο «Πξάμεο» («Κηλήζακε ζηαπξνθφξνη λα ιεπηεξψζνκε, 

ζέινληαο θαη κε, φρη ηνλ άγην Σάθν, κα ην ζακέλν Θεφ κέζα ζηελ χιε θαη κέζα ζηελ 

ςπρή καο»), ζε άιιν ζεκείν ηνπ έξγνπ ν Καδαληδάθεο θαιεί ζε «πφιεκν ελαληίνλ 

ησλ απίζησλ», επνκέλσο ζε ζηαπξνθνξία.
68

 

Ζ επέθηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζηαπξνθφξνπ ήξσα, κέζσ ησλ ζπγγελψλ 

πνιεκηθψλ-ζηξαηησηηθψλ κεηαθνξψλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξψηε θαη ζηελ ηέηαξηε 

ζηξνθή ηνπ «Αηζηνδνμία» –ζηε κία κε ηε ζηξαηησηηθή νξνινγία κε ηελ νπνία 

επελδχεηαη ε εηθφλα ηνπ δάζνπο θαη ζηελ άιιε κέζσ ηνπ «ληθεηήξηνπ ζαιπίζκαηνο»– 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί άκεζα κε ηελ εηθνλνγξαθία ηνπ Salvatores Dei. ηελ πξψηε 

                                                            
65 ην ίδην, 622. 
66 Πξφθεηηαη γηα ηνπο ζηίρνπο 1-2 ηνπ πνηήκαηνο «Γνλ Κηρψηεο» (Καξπσηάθεο 1993: 22). 
67 Καδαληδάθεο 1927: 607. 
68 Βιέπε ζρεηηθά ζην ίδην, 623 θαη 625, αληίζηνηρα. 
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ζηξνθή ηα δάζε πξνβάιινληαη κε ηε κνξθή ζξηακβεπηή ηξαηεγνχ-Απηνθξάηνξα 

(ζη. 4-5: «κ‟ απηνθξαηνξηθήλ εμάξηπζε πξσηλνχ / ζξηάκβνπ»), κνξθή πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ εηθφλα ηνπ Θενχ-Αφξαηνπ σο ηξαηεγνχ, αιιά θαη σο 

απηνθξάηνξα: «Δίκαη ν ηξαηεγφο ζνπ!» αλαθσλεί ε «Κξαπγή» ζηνλ αζθεηηθφ ήξσα 

(ηνπ νπνίνπ ε «πξνζεπθή» ζεσξείηαη «αλαθνξά ζηξαηηψηε ζε ζηξαηεγφ»), ελψ ε 

«νκνινγία ηεο πίζηεο» ‒κε ηελ νπνία νινθιεξψλεηαη ην έξγν‒ αξρίδεη σο εμήο: 

Πηζηεύσ ζ’ έλα Θεό, Αθξίηα Γηγελή, ζηξαηεπόκελν, πάζρνληα, κεγαινδύλακν, 

όρη παληνδύλακν, πνιεκηζηή ζηα ζύλνξα, ζηξαηεγό, απηνθξάηνξα, ζε όιεο ηηο 

θσηεηλέο δπλάκεο, ηηο νξαηέο θαη ηηο αόξαηεο.
69

  

Δίλαη πηζαλφλ επίζεο ε ελ ιφγσ εηθφλα ηνπ «Αηζηνδνμία» λα αλαπιάζεη ηε θξάζε 

«ζηνιίδνκαη κε ςεχηηθα θηεξά»,
70

 δεδνκέλνπ φηη κέξνο ηεο “επίζεκεο δαζηθήο 

ζηνιήο”, φπσο καο πεξηγξάθεηαη, απνηεινχλ θαη ηα πνπιηά (ζη. 5).  

Έλα αθφκε εδάθην ηνπ Salvatores Dei πνπ ζα πξέπεη λα θηλεηνπνίεζε ηελ 

πνηεηηθή επαηζζεζία ηνπ Καξπσηάθε θαη λα ηνλ πξνζαλαηφιηζε πξνο ηελ αλάπηπμε 

ηεο εηθφλαο ησλ ζηίρσλ 3-6 ηεο «Αηζηνδνμίαο» είλαη ην αθφινπζν: 

Γελ είλαη ε ιακπεξή ζηνιή, πνπ ληύλεη ην κπζηηθό ζώκα ηνπ Θενύ. Μήηε ην 

δηάθαλν θαη ζθνηεηλό κεζόηνηρν αλακεζόο αλζξώπνπ θαη κπζηεξίνπ.71 

ην ρσξίν απηφ δελ είλαη κφλν ε «ιακπεξή ζηνιή» πνπ αλαθαιεί ηελ 

«απηνθξαηνξηθήλ εμάξηπζε» (ζη. 4), αιιά θαη ε ζπγθεηκεληθή ηεο ζχλαςε κε ηελ 

έλλνηα ηνπ «δηάθαλνπ θαη ζθνηεηλνχ κεζφηνηρνπ», ε νπνία ζπγγελεχεη κε ηνπο 

ζηίρνπο 5-6 «κε ην θσο η‟ νπξαλνχ / θαη κε ηνλ ήιηνλ φπνπ ζα ηα δηαπεξάζεη». Δίλαη 

πνιχ ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε θαξπσηαθηθή εηθφλα δηαηεξεί ηελ ίδηα ζηηγκή 

απφερνπο θαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ θζηλνπψξνπ, «ηνπ θχξηνπ ηνπ ζαλάηνπ», ζην 

πνίεκα «[Ση λα ζνπ πσ, θζηλφπσξν]» ησλ Διεγείσλ θαη ζαηηξώλ: 

Γίγαο, απηνθξαηνξηθό θάζκα, θαζώο πξνβαίλεηο 

ζην δξόκν ηεο πηθξίαο θαη ηεο πεξηζπιινγήο, 

αζηέξηα κε ην κέησπν, κε ηεο ρξπζήο ζνπ ριαίλεο 

ην θξάζπεδν ζαξώλνληαο ηα θύιια θαηαγήο,72 

 

                                                            
69 Βιέπε ζην ίδην, 607, 623 θαη  631, αληίζηνηρα.  
70 ην ίδην, 607. 
71 ην ίδην, 628. 
72 Καξπσηάθεο 1993: 90. 
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ψζηε ε αίζζεζε ζαλάηνπ, ε νπνία θαη εθζέηεη ην θαδαληδαθηθφ φξακα, λα ιαλζάλεη εμ 

αξρήο αθφκε θαη εληφο ησλ θαληαζηαθψλ δηαθπγψλ ηνπ ζπιινγηθνχ πνηεηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ.  

Παξαηεξεί θαλείο φηη νη φξνη «απηνθξαηνξηθήλ εμάξηπζε» (ζη. 4), «πνπιηά», «ην 

θσο η‟ νπξαλνχ» (ζη. 5) θαη «ηνλ ήιηνλ» (ζη. 6) εκθαλίδνληαη κε φκνηα ζπληαθηηθή 

εθθνξά, σο επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί «ηεο ζπλνδείαο» εηζαγφκελνη κε ην «κε». 

Ωζηφζν, ην ξήκα θίλεζεο («ήξζαλε») ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηξαηησηηθνχο φξνπο 

ηνπ πξψηνπ πξνζδηνξηζκνχ («κ‟ απηνθξαηνξηθήλ εμάξηπζε») επηηξέπνπλ ηελ 

αλάγλσζε απηνχ θαη σο επηξξεκαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζθνπνχ, δεκηνπξγψληαο 

κηα απεηιεηηθή αηκφζθαηξα: ηα δάζε κνηάδνπλ λα έξρνληαη εηνηκνπφιεκα. Ζ 

απεηιεηηθή απηή δηάζεζε δηαπνηίδεη ελ ηέιεη νιφθιεξε ηε ζηξνθή ζπλεπηθνπξνχκελε, 

φπσο ζα δνχκε ακέζσο, απφ ηελ ακθηζεκία ηνπ ξήκαηνο «δηαπεξλψ». Ζ ακθηζεκία 

απηή επηηείλεηαη απφ ηελ αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αλαθεξφκελνπ ηεο 

αλησλπκίαο «ηα» (ζη. 6). Κη απηφ γηαηί ην ξήκα «δηαπεξλψ» ζε απηφ ην πνιεκηθφ 

ζπγθείκελν ππνβάιιεη επίζεο ηελ έλλνηα ηνπ «ινγρίδσ»: δελ είλαη ζαθέο αλ ν 

ήιηνο/ην θσο «ζα δηαπεξάζεη» ηα «δάζε» (πεξλψληαο κέζα απφ ην ππθλφ θχιισκα 

ησλ δέληξσλ ηνπο) ή ηα «πνπιηά» (ζθνηψλνληάο ηα). Σν ξήκα «δηαπεξλψ» σζηφζν, 

κε ηελ έλλνηα κηαο βίαηεο θίλεζεο «εηζφδνπ ζε» ή «εμφδνπ απφ», θαζψο θαη κε ηελ 

έλλνηα ηνπ «μεζθίδσ», ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα θαη ζην Salvatores Dei, ψζηε ε 

πνιεκηθή απφρξσζε πνπ απνθηά ε ιέμε ηνπ θαξπσηαθηθνχ πνηήκαηνο λα κελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ηπραία.
73

 ην έξγν ηνπ Καδαληδάθε είλαη αθξηβψο απηφ ην ξήκα πνπ 

αμηνπνηείηαη πξνλνκηαθά πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηελ απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα ηνπ 

ζενχ λα μεθχγεη απφ ηελ χιε θαη λα θηάζεη ζην ηέινο ηνπ, ηε «καρφκελε νπζία», κε 

ηελ νπνία θαη ηαπηίδεηαη:  

Μέζα κνπ έλαο άγλσζηνο, ζθνηεηλόο Αγσληζηήο κε δηαπεξλάεη, ηξώεη ηε ζάξθα 

κνπ θαη ην κπαιό κνπ, λ’ αλνίμε δξόκν, λα γιπηώζε από κέλα. 

              ή 

Τν ζώκα καο ζα ζαπίζε, ζα μαλαγπξίζε ζην ρώκα, κα Δθείλνο, πνπ κηα ζηηγκή ην 

δηαπέξαζε, ηη ζα γίλε; 

      θαη  

                                                            
73 Θπκφκαζηε φηη ν Καξπσηάθεο είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηε ιέμε «δηαπεξλψ» ζην πνίεκα «Σν θεγγαξάθη 

απφςε…» ηεο ζπιινγήο Νεπελζή (Καξπσηάθεο 1993: 36) επίζεο ζε ζπκθξαδφκελα θσηφο, αιιά φρη 

κε απεηιεηηθή ζήκαλζε. εκεηψλσ εδψ φηη ν Καδαληδάθεο ρξεζηκνπνηεί ην ξήκα «ινγρίδσ» ζε 

ζπγθείκελν θσηφο: «Γελ είκαη θσο· είκαη ε λχρηα, κα κηα θιφγα ινρίδεη αλάκεζα ζηα ζσζηθά κνπ θαη 

κε ηξψεη» (Καδαληδάθεο 1927: 607). Όηη ην «δηαπεξλψ» ηνπ Salvatores Dei έρεη ηελ έλλνηα ηνπ 

«μεζθίδσ» ζπλάγεηαη έκκεζα θαη απφ ηνλ Βξαρόθεπν (Καδαληδάθεο 1960: 7, 51 θαη 58). 
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Έλαο Έξσηαο ζθνδξόο δηαπεξλάεη ην Σύκπαλην. Δίλαη ζαλ ηνλ αηζέξα: 

ζθιεξόηεξνο από ην αηζάιη, καιαθόηεξνο από ηνλ αέξα.  

Αλνίγεη, δηαπεξλάεη ηα πάληα, θεύγεη, μεθεύγεη.
74

 

 

Σν ξήκα «δηαπεξλψ» είλαη επίζεο εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζεκάλεη ηε 

κεηάβαζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ έλα βαζκφ ηεο επίπνλεο αλεθνξηθήο ηνπ πνξείαο 

ζηνλ επφκελν:  

Μηα δύλακε κέζα ζνπ, αλώηεξε ζνπ, δηαπεξλάεη ζπληξίβνληαο ην θνξκί θαη ην λνπ 

ζνπ θαη θσλάδεη: «Παίμε ην ησξηλό, ην ζίγνπξν, κελ ην ιππάζαη, παίμε ην γηα 

ράξε ηνπ αβέβαηνπ θαη κεγαιπηέξνπ ζνπ».
 75

 

Ωζηφζν, αλ ε βίαηε αίζζεζε ηνπ «δηαπεξλψ» ζηνλ Καδαληδάθε νδεγεί ζε νινέλα 

θαη ζεκαληηθφηεξεο πνηνηηθά απειεπζεξψζεηο ηεο «νπζίαο» (θάζε θνξά 

ειεπζεξψλεηαη κέζα απφ εληειέζηεξα φληα) θαη επνκέλσο ζπλαξηάηαη εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο κε ηε δσή, ηελ πξφνδν θαη ηε ζσηεξία, ζηνλ Καξπσηάθε απηή ε 

βίαηε αίζζεζε επηθξέκαηαη απεηιεηηθή θαη παξαπέκπεη ζηνλ ζάλαην. Ζ ππφκλεζε ηνπ 

αλαπφδξαζηνπ ηνπ ζαλάηνπ (ζσκαηηθνχ ή/θαη ςπρηθνχ) –αιιά θαη ηνπ ήιηνπ σο 

ζαλάηνπ, ηελ νπνία ζα μαλαδνχκε εκβιεκαηηθά ζηελ «Πξέβεδα»
76

– κέζσ ελφο 

double entendre φπσο ην «δηαπεξλψ» –παξφκνηα doubles entendres είλαη επίζεο νη 

θξίζηκεο ιέμεηο «ζηαπξνθφξνο» (ζη. 18) θαη «θξαπγή» (ζη. 22), πνπ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ζηε ζπλέρεηα– ππνλνκεχεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο θαληαζηαθέο 

ππνζέζεηο ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ, κε επηηξέπνληάο ηνπ λα δηαθχγεη απφ ηελ 

αζθπθηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ πεξηδψλεη νχηε εληφο ελφο πεξηβάιινληνο 

ππνζεηηθνχ ιφγνπ ηνπ κε πξαγκαηηθνχ: ην αίζζεκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (ν ζάλαηνο) 

δηαβξψλεη θαηαιπηηθά αθφκε θαη ηε θαληαζηαθή θπγή, θαζηζηψληαο ηελ εμ αξρήο 

κάηαηε. Αλ απηή ε ππφζεζή κνπ είλαη ζσζηή, ε ιαλζαλφλησο απεηιεηηθή-ζαλάζηκε 

εηθφλα ηνπ ήιηνπ ηεο πξψηεο ζηξνθήο πξννηθνλνκεί ηε Νέθπηα ηεο ηειεπηαίαο.  

Ζ ηέηαξηε ζηξνθή κνηάδεη άκεζε ζπλέπεηα ηεο ηξίηεο. Σν «ληθεηήξην ζάιπηζκα» 

ηνπ ζηίρνπ 21 ζπλδέεηαη, θαηά ινγηθή θαη πνηεηηθή αλαγθαηφηεηα, κε ηελ πνξεία θαη 

ηνλ αγψλα ησλ «εξψ[σλ] ζηαπξνθφξ[σλ], θαζψο θαίλεηαη λα απερεί ηελ θαηάιεμε 

ηεο δξάζεο ηνπο. Άιισζηε, νχηε νη «εθαηφ δξφκνη» απφ ηνπο νπνίνπο ην ζπιινγηθφ 

ππνθείκελν έρεη θηάζεη «ζηα φξηα ηεο ζηγήο» είλαη άζρεηνη κε ην, ζεκαηνδνηηθφ ηεο 

πνξείαο ηνπ σο ζηαπξνθφξνπ ηππφηε, ξήκα «πεγαίλνπκε» ζηνλ ζηίρν 16. Απηφ πνπ 

                                                            
74 Καδαληδάθεο 1927: 608, 618 θαη 624, αληίζηνηρα. 
75 Βιέπε ζην ίδην, 610. 
76 Πβ. ηνπο ζηίρνπο 7-8 ηνπ ελ ιφγσ πνηήκαηνο: «θη αθφκε / ν ήιηνο, ζάλαηνο κέζα ζηνπο ζαλάηνπο», 

(Καξπσηάθεο 1993:141). 
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ζέισ λα πσ είλαη πσο ε θνηλφρξεζηε κεηαθνξά ηνπ «δξφκνπ» σο δπλαηφηεηαο ή 

επηινγήο θπξηνιεθηηθνπνηείηαη εληφο ηνπ ζπγθεηκέλνπ ηνπ πνηήκαηνο, θαζψο 

ζπλάπηεηαη αηηηαθά κε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχλ νη «ζσηήξεο ηνπ σηήξνο»: νη 

«εθαηφ δξφκνη» κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κηα πεξηιεπηηθή ζχλνςε απηήο αθξηβψο ηεο 

πνξείαο. Αλ γηα ηνλ Καδαληδάθε ππάξρνπλ δχν κφλν δξφκνη (ν αλήθνξνο θαη ν 

θαηήθνξνο), θαη ν αθφκε δπλάκεη ζηαπξνθφξνο νθείιεη λα επηιέμεη ηνλ πξψην, ψζηε 

λα αληαπνθξηζεί ζην θάιεζκα ηεο «ηξνκεξήο αξρέγνλεο Κξαπγήο» θαη λα ζψζεη ηνλ 

Θεφ,
77

 γηα ηνλ Καξπσηάθε δελ ππάξρεη επηινγή: φινη νη δξφκνη (απηφ ππνδειψλεη 

επηηαηηθή ρξήζε ηνπ «εθαηφ») νδεγνχλ «ζηα φξηα ηεο ζηγήο» θαη ελ ηέιεη «ζηα 

έγθαηα ηεο γεο». Αλ ε παξαηήξεζή κνπ απηή επζηαζεί, ν ραξαθηεξηζκφο 

«ζηαπξνθφξνο» ηεο πξνεγνχκελεο ζηξνθήο (ζη. 18), πνπ θαίλεηαη, φπσο είδακε, λα 

απερεί εηξσληθψ ησ ηξφπσ ρσξία ηνπ Salvatores Dei, είλαη δπλαηφ λα δηαβαζηεί θαη‟ 

αλαινγία (θαη αληίζεζε) πξνο ην «ζενθφξνο», έλα αθφκε πξνζδηνξηζηηθφ ηνπ 

θαδαληδαθηθνχ ήξσα:  

Σε θάζε θξίζηκε ζηηγκή επνρή κηα παξάηαμε πεγαίλαλε κπξνζηά ζενθόξνη θαη 

πνιεκνύζαλε, αλαιαβαίλνληαο όιε ηελ επζύλε ηεο κάρεο.
78

 

Παξαηεξνχκε φηη ζην ελ ιφγσ εδάθην έρνπκε ζχλαςε ηνπ ξήκαηνο «πεγαίλσ» κε ην 

«ζενθφξνο» φπσο αθξηβψο ζηελ «Αηζηνδνμία» έρνπκε ζχλαςε ηνπ ίδηνπ ξήκαηνο κε 

ην «ζηαπξνθφξνο». Ζ αληίζεζε θαη‟ αλαινγίαλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν αζθεηηθφο 

ήξσαο είλαη θπξηνιεθηηθά ζενθφξνο: ε ελφηεηα ηεο «Πξάμεο» επαλέξρεηαη ζπρλά ζε 

απηή ηελ ηδηφηεηά ηνπ λα θέξεη κέζα ηνπ ηνλ Θεφ ή ηελ Κξαπγή πνπ κεησλπκηθά ηνλ 

ππνθαζηζηά. Ζ ηδηφηεηα απηή βέβαηα, φπσο έρεη γίλεη θαηαλνεηφ, απνηειεί βαζηθφ 

αίηεκα ηνπ έξγνπ. Γηαβάδνπκε ελδεηθηηθά: 

Μα μάθλνπ πάιη ε θξαπγή μεζθίδεη ζαλ ατηόο ηα ζσζηθά καο. 

Ο Θεόο, κέζα ζηελ πεξηνρή ηεο εθήκεξεο ζάξθαο καο, θηληπλεύεη όινο.  

                   ή  

Γηαηί δελ είλαη απόμσ, δελ έξρεηαη από αιάξγα γηα λα μεθύγνκε. Μέζα ζηελ 

θαξδηά καο θάζεηαη ε θξαπγή θαη θσλάδεη.79 

Όκσο, θαη ε ιέμε «ζηαπξνθφξνο» ηνπ θαξπσηαθηθνχ πνηήκαηνο κπνξεί λα δηαβαζηεί 

κε παξφκνην ηξφπν. Γηαηί «ζηαπξνθφξνο» δελ είλαη κφλν εθείλνο πνπ, σο ελδεηθηηθφ 

ηεο απνζηνιήο ηνπ, θέξεη ην έκβιεκα ηνπ ηαπξνχ ζηε ζηξαηησηηθή ηνπ εμάξηπζε, 

                                                            
77 Καδαληδάθεο 1927: 606.  
78 ην ίδην, 625. 
79  ην ίδην, 622 θαη 625, αληίζηνηρα. 
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αιιά θαη εθείλνο πνπ «θνπβαιά ηνλ δηθφ ηνπ ζηαπξφ», είηε κεηαθνξηθά είηε θπξην-

ιεθηηθά (ηνλ ζηαπξφ ηνπ κλήκαηφο ηνπ). Απηή ε θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ 

«ζηαπξνθφξνπ» έρεη αλαπηπρζεί θαη ζην πνίεκα ηνπ Καξπσηάθε «Δπηζηξνθή» ησλ 

Νεπελζώλ, ζη. 13-16: 

 Καη ηε θσλή ζνπ αθνύγνληαο, ηε κπζηηθηά, ηε δπλαηή 

 σ θύζε, ζα ‘ξζσ θάπνηε θέξλνληαο ην ζηαπξό κνπ. 

 Θα ‘λαη ην ρώκα ζνπ ειαθξό, θαη ζα ‘λαη πάληα νλεηξεπηή 

 ε ώξα κε η’ αλαπάληερν ηέινο ηνπ κάηαηνπ δξόκνπ.
80

  

ΗΗΗ. Σν «ληθεηήξην ζάιπηζκα» ηεο «Αηζηνδνμίαο» ωο αληίδξαζε ζην 

θαδαληδαθηθό «Πηζηεύω» 

Με βάζε φζα πξνεγήζεθαλ, κπνξνχκε λα επηζηξέςνπκε ζην δήηεκα ηνπ 

θαξπσηαθηθνχ «ληθεηήξηνπ ζαιπίζκαηνο», ηνπ «ηξαγνπδηνχ» πνπ θαιείηαη λα 

ηξαγνπδήζεη ην ζπιινγηθφ πνηεηηθφ ππνθείκελν παξά ηελ επίγλσζε ηεο ήηηαο ηνπ 

ζην πεδίν ηεο κάρεο-δσήο (ή εηο πείζκα ηεο). Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε πσο ην 

ηξαγνχδη απηφ, πνπ ζε κηα πξψηε αλάγλσζε κνηάδεη λα επαλαθέξεη ην «ηξαγνχδη» ηεο 

«Κξηηηθήο» απφ ηα Διεγεία θαη Σάηηξεο,
81

 έξρεηαη ζην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο, 

ζπλαπηφκελν κάιηζηα κε ην δήηεκα ηεο «ζηγήο». Δίδακε ήδε φηη ε «ηγή» ζπληζηά 

ηελ ηειεπηαία θαη, σο εθ ηνχηνπ, αλψηεξε βαζκίδα ηεο αζθεηηθήο πνξείαο ηνπ 

«ζενθφξνπ» θαη «ζηαπξνθφξνπ» ήξσα ηνπ Salvatores Dei, ε κεηάβαζε ζηελ νπνία 

ζπλδέεηαη κε ηε ιχηξσζε θαη ηελ ηειείσζε ψο ηε ζέσζε. Αθξηβψο κεηά ηελ 

πεξηγξαθή απηήο ηεο βαζκίδαο, έπεηαη ην «Πηζηεχσ», ζπγθεθαιαησηηθή θνξχθσζε 

ηνπ „ζενινγηθνχ‟ θεξχγκαηνο πνπ είρε πξνεγεζεί θαη ζπγρξφλσο ληθεηήξηνο παηάλαο 

ηνπ ήξσα γηα ηνλ λέν, απειεπζεξσκέλν Θεφ. Ο Καδαληδάθεο ζηελ επεμεξγαζκέλε 

κνξθή ηνπ Salvatores Dei (Αζθεηηθήο πιένλ), απηή ηνπ 1945, ραξαθηεξίδεη ην 

«Πηζηεχσ» απηφ «καγηθφ μφξθη» θαη θαιεί λα ην ηξαγνπδήζνπκε.
82

 Σν γεγνλφο φηη 

ζηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ηνπ 1927, ηελ νπνία δηάβαζε ν Καξπσηάθεο, ηα ζηνηρεία 

απηά δελ ππήξραλ, δελ απνθιείεη ηελ ππφζεζε ν Καξπσηάθεο λα είρε εθιάβεη ην 

«Πηζηεχσ» εθείλν σο μφξθη-ηξαγνχδη. Κη απηφ γηαηί ζην εδάθην πνπ εηζάγεη ηελ 

                                                            
80 Καξπσηάθεο 1993: 68. 
81 Βιέπε ζην ίδην, 77: «Γελ είλαη πηα ηξαγνχδη απηφ, δελ είλαη αρφο / αλζξψπηλνο. Αθνχγεηαη λα θηάλεη 

/ ζαλ ηειεπηαία θξαπγή, ζηα βάζε ηεο λπρηφο, / θάπνηνπ πφρεη πεζάλεη». 
82 Καδαληδάθεο 1945: 77: «Μέζα ζηε βαζεηα ηγε, φξζηνο, άθνβνο, πνλψληαο θαη παίδνληαο, 

αλεβαίλνληαο αθαηάπαθηα απν θνξπθε ζε θνξπθε, μέξνληαο πσο ην χςνο δελ έρεη ηειεησκν, 

ηξαγνχδα, θξεκάκελνο ζηελ άβπζν, ην καγηθν ηνχην, πεξήθαλν μφξθη». 
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παξάζεζε ηεο «νκνινγίαο ηεο πίζηεο» ππάξρεη ε θξίζηκε ιέμε «έθζηαζε».
83

 Ζ ιέμε 

απηή είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα εδάθην ζην ηέινο ηνπ «Οξάκαηνο» σο εμήο: 

Ό,ηη ληώζεηο ζηελ έθζηαζε, πνηέ δε ζα κπνξέζεο λα ην πήο. Όκσο κάρνπ 

αθαηάπαπζηα λα ην πήο. Πνιέκα κε κύζνπο, κε παξνκνίσζεο, κε αιιεγνξίεο, κε 

θνηλέο θαη ζπάληεο ιέμεο, κε θξαπγέο, κε γέιηα, κε θιάκαηα λα ην πήο.84 

Σν εδάθην ζα θέληξηζε νπσζδήπνηε ηελ πξνζνρή ηνπ Καξπσηάθε, θαζψο αλαθέξεηαη 

ζε έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν σο πνηεηή (ην 

δήηεκα ηνπ εθθξαζηηθνχ αδηεμφδνπ), πξφβιεκα ην νπνίν ελ ηέιεη ζεκαηνπνίεζε 

εκβιεκαηηθά ζηελ «Αηζηνδνμία» (ζη. 19-20 «Αο  ππνζέζνπκε πσο δελ έρνπκε θηάζεη 

/ απφ εθαηφ δξφκνπο ηα φξηα ηεο ζηγήο»). Παξαηεξνχκε κάιηζηα φηη ζην εδάθην απηφ 

ε ιέμε «θξαπγέο» (κε κηθξφ) δελ αλαθέξεηαη ζηελ Κξαπγή ηνπ Αφξαηνπ πνπ θαιεί 

ζηνλ αγψλα, αιιά πξνζεγγίδεη αθξηβψο ηελ απειπηζκέλε θξαπγή ηεο «Αηζηνδνμίαο». 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ πξψηε ππνελφηεηα ηεο «Πξάμεο», ην δήηεκα ηεο έθζηαζεο 

επαλέξρεηαη κέζσ ηεο κεηνρήο «ζπλεπαξκέλνη» θαη κάιηζηα ζε ζπγθείκελν πνπ εθ 

λένπ εκκέλεη ζηνλ ηξφπν απφδνζήο ηεο: 

Μέζα απ’ όια ηνύηα, πέξα απ’ όια ηνύηα, όινη νη άλζξσπνη θη νη ιανί, όια ηα 

θπηά θαη ηα δώα, όινη νη ζενί θη νη δαηκόλνη ζαλ έλαο ζηξαηόο νξκνύλ πξνο η’ 

απάλνπ, ζπλεπαξκέλνη από κηα αθαηαλόεηε, αόξαηε Πλνή. 

Τελ Πλνή ηνύηε καρόκαζηε, όζν κπνξνύκε από πην θνληά λα ληώζνκε, λα ηεο 

δώζνκε έλα πξόζσπν, γηα λα κπνξέζνπλε λα ηήλε δνπλ θαη λ’ αξκνληζηνύλε καδί 

ηεο, νη αλζξώπηλεο αίζηεζεο, λα ηήλε δέζνκε κέζα ζε ιέμεο, ζε αιιεγνξίεο, ζε 

ζηνραζκνύο, ζα κέζα ζε μόξθη, γηα λα κε καο θύγε.85 

Ζ πξνζζήθε ηεο θξάζεο «ζα κέζα ζε μφξθη» ζηε ζρεδφλ απηνιεμεί (αιιά κεξηθή) 

επαλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο απνηχπσζεο ηεο έθζηαζεο απέλαληη ζηελ Πλνή (άιιε 

νλνκαζία ηνπ Θενχ-Αφξαηνπ) δελ ζα πξέπεη λα είρε δηαθχγεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

αλαγλψζηε Καξπσηάθε, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ην «Πηζηεχσ» απνηειεί εθαξκνγή  

απηήο αθξηβψο ηεο πξφηαζεο: δίλεη πξφζσπν ζηελ Πλνή. χκθσλα κε απηά, ε, ζε 

πνιεκηθά ζπκθξαδφκελα, αηηηψδεο ζπλχπαξμε ησλ θξίζηκσλ ιέμεσλ «ζηγή» θαη 

«ηξαγνχδη» ηεο ηειεπηαίαο ζηξνθήο ηεο «Αηζηνδνμίαο» ζα πξέπεη λα κελ είλαη άζρεηε 

πξνο ηελ έμνδν ηνπ Salvatores Dei. Σν δήηεκα κάιηζηα γίλεηαη αθφκε πην ελδηαθέξνλ 

αλ ζθεθηνχκε φηη ε ηειεπηαία ζηξνθή ηεο «Αηζηνδνμίαο» θαίλεηαη λα ζπλαηξεί, καδί 

κε ην θιείζηκν ηνπ θαδαληδαθηθνχ έξγνπ (θαη ηα εδάθηα πνπ πξννηθνλνκνχλ απηφ ην 

                                                            
83 ην ίδην, 631: «Μέζα ζηε βαζεηά ηγή ηνχηε ε νκνινγία ηεο πίζηεο κνλάρα αο βπζίδε ην λνπ ζνπ 

ζηελ έθζηαζε, θαη ηε ζεξκή θαξδηά ζνπ ζηα έξγα». 
84 ην ίδην, 619. 
85 ην ίδην, 620.  



25 

 

θιείζηκν), έλα αθφκε ζεκείν, φπνπ ην «ηξαγνχδη» απνθηά ζνβαξέο πνηεηνινγηθέο 

πξνεθηάζεηο: 

Δίκαζηε έλα γξάκκα ηαπεηλό, κηα ζπιιαβή, κηα ιέμε από ηε γηγάληεηα 

Οδύζζεηα. Δίκαζηε βπζηζκέλνη ζ’ έλα κεγάιν ηξαγνύδη θαη ιάκπνκε, όπσο 

ιάκπνπλ ηα ηαπεηλά ρνριάδηα, όζν είλαη βπζηζκέλα ζηε ζάιαζζα. 

Πνην είλαη ην ρξένο καο; Ν’ αλεζεθώζνκε ην θεθάιη από ην θείκελν, κηα 

ζηηγκή, όζν αληέρνπλ ηα ζπιάρλα καο θαη λα αλαπλέςνκε ην ππεξπόληην 

ηξαγνύδη.86 

ε θάζε πεξίπησζε ην θαξπσηαθηθφ «ηξαγνχδη» θαίλεηαη λα αθνκνηψλεη ην 

θαδαληδαθηθφ γηα λα ην εθζέζεη. Άιισζηε, αλ θαη μεθηλά σο «ληθεηήξην ζάιπηζκα», 

ην ηξαγνχδη ηνπ ζπιινγηθνχ αθεγεηή ηεο «Αηζηνδνμίαο» εθβάιιεη ακέζσο ζε 

«μέζπαζκα θξαπγήο». Ζ θξαπγή απηή σζηφζν έξρεηαη σο επηζθξάγηζκα ηνπ ηέινπο 

κηαο πξνγξακκαηηθά ρακέλεο κάρεο θαη φρη σο ζχλζεκα γηα ηελ έλαξμε κηαο (επίζεο 

πξνγξακκαηηθά) ληθεθφξαο πνξείαο φπσο ζην Salvatores Dei· δελ πξφθεηηαη πηα γηα 

ηελ Κξαπγή (κε θεθαιαίν) ηνπ Θενχ πνπ παζρίδεη λα ειεπζεξσζεί κέζα απφ ηνλ 

άλζξσπν, αιιά γηα ηελ θξαπγή (κε κηθξφ) ελφο αλζξψπνπ πνπ, ειιείςεη 

νπνηαζδήπνηε κεηαθπζηθήο πίζηεο, αδπλαηεί λα βξεη νπνηνδήπνηε έξεηζκα λνήκαηνο 

θαη αλαγλσξίδεη ην α-λφεην νπνηνπδήπνηε ιφγνπ –αθφκε θαη ηνπ πνηεηηθνχ–, ψζηε ελ 

ηέιεη λα ζσπαίλεη.  

ηε βάζε φισλ απηψλ δελ είλαη άζηνρν, λνκίδσ, λα εθιάβνπκε ην «ςειά» ηνπ 

αθξνηειεχηηνπ ζηίρνπ σο εηξσληθή αλαθνξά φρη ηφζν ζηνλ θαδαληδαθηθφ αλήθνξν ελ 

γέλεη φζν ζηελ θνξπθή ηνπ, απφ ηελ νπνία θαη εθθέξεηαη ην «Πηζηεχσ» απφ ήξσεο 

πνπ αλέξρνληαη πιένλ ζε νηνλεί ζετθφ status. Οη (ππφινηπνη) «άλζξσπνη» (ζη. 24), κε 

ηνπο νπνίνπο ην ζπιινγηθφ πνηεηηθφ ππνθείκελν ηεο «Αηζηνδνμίαο» βξίζθεηαη ζε 

ρσξνηαμηθή («έγθαηα ηεο γεο» vs «ςειά») θαη ηδενινγηθή (πίζηε vs απηζηία) 

αληίζεζε, κνηάδνπλ έηζη, θπξηνιεθηηθά σο εθ ηεο ζέζεψο ηνπο, λα κπνξνχλ λα «δηα-

ζθεδάδνπλ» (ζη. 24) κε ηνπο «κηθξνχο» αλζξψπνπο (γηα λα ζπκεζνχκε ηε «Μηθξή 

αζπκθσλία εηο Α κείδνλ»), νη νπνίνη κφλν ex hypothesi κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ην 

θαδαληδαθηθφ πξφηαγκα ηεο «αλαβάζεσο» –ηνλ «αλήθνξν ηνπ αγσληδφκελνπ»– θαη 

λα βξεζνχλ «ςειά». Σν πνηεηηθφ ππνθείκελν αληίζεηα έρεη ζέζε ζην κέξνο φπνπ, 

ζχκθσλα πάληνηε κε ην πξφηαγκα ηνπ Καδαληδάθε, πξέπεη λα ζαθηνχλ νη 

«πξφγνλνη» εθείλνη πνπ δελ ππεξεηνχλ ην αίηεκα ηεο πξνφδνπ: ζηα «ηάξηαξα ηνπ 

αίκαηνο» ησλ ζηαπξνθφξσλ εξψσλ:  

                                                            
86 ην ίδην, 612. 
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Μα εζύ λα μεδηαιέγεο. Πνηνο πξόγνλνο λα γθξεκηζηή ζηα ηάξηαξα ηνπ αίκαηόο 

ζνπ θαη πνηνο λ’ αλεβή πάιη ζην ρώκα.87 

ΗV. Σν Salvatores Dei θαη ε νξγάλωζε ηεο «Αηζηνδνμίαο»: Πηζαλά δνκηθά 

πξόηππα 

Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα ζρνιηάζνπκε πξνηνχ νινθιεξψζνπκε ηελ εμέηαζε 

ησλ ιεθηηθψλ θαη εηθνλνπνηεηηθψλ ζπγγελεηψλ ησλ δχν θεηκέλσλ, αιιά θαη ησλ 

δνκηθψλ ηνπο νκνινγηψλ, είλαη ην πεξηερφκελν ελφο απνζπάζκαηνο απφ ην «δεχηεξν 

ρξένο» ηεο «Πξνεηνηκαζίαο», ην νπνίν είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζηάζεθε ην πξφηππν, ν 

ελαπζκαηηθφο ππξήλαο γηα ηε ζχιιεςε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο «Αηζηνδνμίαο». 

Παξαζέησ: 

Μηα πξνζηαγή κέζα κνπ: Σθάςε! Τη βιέπεηο; 

–Αλζξώπνπο θαη πνπιηά, δέληξα, λεξά θαη πέηξεο! 

–Σθάςε αθόκα! Τη βιέπεηο; 

–Ολείξαηα θη ηδέεο, αζηξαπέο, θαληάζκαηα. 

–Σθάςε αθόκα! Τη βιέπεηο; 

–Γε βιέπσ ηίπνηα! Νύρηα περηή, βνπβή ζα ζάλαηνο. Θα ΄λαη ν ζάλαηνο. 

–Αη δε κπνξώ λα δηαπεξάζσ ην ζθνηεηλό κεζόηνηρν. Φσλέο γξηθώ θαη 

θιάκαηα, θηεξά γξηθώ ζηνλ άιιν όρην! 

Γελ είλαη, δελ είλαη ζηνλ άιιν όρην! Οη θσλέο, ηα θιάκαηα θαη ηα θηεξά 

αρνύλε κέζα ζηελ θαξδηά κνπ!88 

Δίλαη εθπιεθηηθή ε νκνηφηεηα ηεο πνξείαο κεηάβαζεο απφ ηε κία εηθφλα-έλλνηα 

απηνχ ηνπ απνζπάζκαηνο ζηελ επφκελε, κε ηελ αληίζηνηρε πνξεία κεηάβαζεο απφ ην 

έλα πιάλν-ζηξνθή ηεο «Αηζηνδνμίαο» ζην άιιν. Ζ πξψηε ζηνηβάδα ηεο αλζξψπηλεο 

θαξδηάο (ζε απηήλ αλαθέξεηαη ην «κέζα») ζην Salvatores Dei θαίλεηαη λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ θπζηθφ θφζκν, απηφ πνπ ζπλεζίδνπκε λα απνθαινχκε 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αληίζηνηρα, ζηελ πξψηε ζηξνθή ηεο «Αηζηνδνμίαο» 

πξνβάιιεη κηα θαη‟ εμνρήλ θπζηθή εηθφλα, απηή ελφο ειηφινπζηνπ δάζνπο γεκάηνπ 

πνπιηά, εηθφλα κάιηζηα πνπ απνηειεί θαη ηε κφλε ε νπνία δηαηεξεί ηζρπξέο ζρέζεηο 

πξνο ηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν (ζηε ζπλέρεηα ζα απνκαθξπλφκαζηε ζπλερψο απφ 

απηφλ). ηε δεχηεξε ζηνηβάδα, εληάζζεηαη ν ππνθεηκεληθφο θφζκνο, ε «πνηεηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα», αθξηβψο φπσο ζηε δεχηεξε ζηξνθή ηεο «Αηζηνδνμίαο» 

πεξηγξάθεηαη κηα θαληαζίσζε, πξνζηδηάδνπζα ζε εηθφλεο θαη κνηίβα παξακπζηνχ (ε 

ηξπθεξή «ιαίδε» ηνπ ζηίρνπ 11 κε ην πιήζνο ησλ ππεξεηψλ ηεο αλαθαιεί ηηο 

                                                            
87 Βιέπε ζην ίδην, 609. 
88 ην ίδην, 601-602. 



27 

 

πξηγθίπηζζεο ησλ παξακπζηψλ· παξακπζηθφ ζηνηρείν είλαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε ηεο 

δξάζεο ζε άγλσζηεο θαη καθξηλέο ρψξεο). Καη ε ηξίηε ζηξνθή σζηφζν αλήθεη ζηνλ 

ίδην θφζκν, απηφλ ηεο θαληαζίαο, αθνχ πεξηγξάθεηαη κηα ζθελή κεηακφξθσζεο ηνπ 

ζπιινγηθνχ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ ζε ζηαπξνθφξν ηππφηε, πνπ θέξεη κάιηζηα 

κλήκεο απφ έλαλ κπζηζηνξεκαηηθφ ήξσα, ηνλ Γνλ Κηρψηε, πνπ είλαη πνηεηηθφο ήξσαο 

φρη κφλν ηνπ Καξπσηάθε αιιά θαη ηνπ Καδαληδάθε.
89

 Φηάλνληαο ζηελ ηξίηε 

ζηνηβάδα ηεο θαξδηάο, ν άλζξσπνο ηεο Αζθεηηθήο δελ κπνξεί πιένλ λα δηαθξίλεη 

ηίπνηε εθηφο απφ ζθνηάδη, πνπ αξρηθά παξνκνηάδεη θαη ζηε ζπλέρεηα ηαπηίδεη κε ηνλ 

ζάλαην. Παξνκνίσο, ζηελ ηέηαξηε ζηξνθή ηεο «Αηζηνδνμίαο» ην πνηεηηθφ ππνθείκελν 

θαίλεηαη λα είλαη πιένλ ζηα «έγθαηα ηεο γεο» καδί κε ηνπο «ππξξνχο δαίκνλεο» (ζη. 

23). Πίζσ σζηφζν απφ ην «ζθνηεηλφ κεζφηνηρν» ν ήξσαο ηνπ Salvatores Dei αθνχεη 

«θσλέο», «θιάκαηα» θαη ηνλ ήρν «θηεξψλ», γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ χπαξμε κηαο 

ηέηαξηεο θαη ηειεπηαίαο ζηνηβάδαο: ζην αθξφηαην φξην ηεο θαξδηάο αθνχγεηαη 

θαζαξά ε βαζχηεξε θχζε ηεο, απηή πνπ «δε δέρ[εηαη] ηα ζχλνξα, [πνπ] δε [ηε] 

ρσξνχλ ηα θαηλφκελα, [πνπ] πλίγ[εηαη]» θαη πνπ αγσληά λα ζπιιάβεη «πίζνπ απφ ηα 

θαηλφκελα» ην κπζηήξην.
90

 Σν «ηξαγνχδη»-«μέζπαζκα θξαπγήο» (ζη. 21, 22) ηεο 

ηέηαξηεο ζηξνθήο ηεο «Αηζηνδνμίαο» αληηζηνηρεί, θαηά ηελ αίζζεζε κνπ, (εθηφο απφ 

φζα είδακε έσο ηψξα) ζε απηή ηελ ηέηαξηε ζηνηβάδα. Δίλαη σζηφζν πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ ε ελ ιφγσ ζηνηβάδα λα έδσζε ηελ ηδέα γηα ηε ζχιιεςε κηαο ρσξηθήο 

αληίζεζεο αλάκεζα ζην πνηεηηθφ ππνθείκελν πνπ αθεγείηαη απφ ην επέθεηλα –«ηνλ 

άιιν φρην» ν νπνίνο πεξλά ζηελ «Αηζηνδνμία» σο ηα «έγθαηα ηεο γεο»– θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο αλζξψπνπο πνπ «ςειά» ζα δηαζθεδάδνπλ (ζη. 24).  

Ζ ππφζεζε ηεο ζχλαςεο ηνπ ελ ιφγσ απνζπάζκαηνο κε ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζθειεηνχ ηεο «Αηζηνδνμίαο» γίλεηαη αθφκε πην ελδηαθέξνπζα, φηαλ βιέπεη θαλείο φηη 

ζην ηέινο ηεο ίδηαο ελφηεηαο (απηήο ηνπ «δεχηεξνπ ρξένπο») ππάξρεη έλα ηδηαίηεξα 

καθξνζθειέο (σο πξνο ηε ζπλήζε ζην θείκελν έθηαζε) εδάθην ην νπνίν δνκείηαη ζε 

παξαηλεηηθέο πξνηάζεηο εηζαγφκελεο κε ην «αο»: 

Αο ελσζνύκε, αο πηαζηνύκε ζθηρηά, αο ζκίμνκε ηηο θαξδηέο καο, αο 

δεκηνπξγήζνκε εκείο, όζν ε ζεξκνθξαζία ηνύηε ηεο Γεο καο ην επηηξέπεη, όζν δελ 

έξρνληαη ζεηζκνί, θαηαθιπζκνί, πάγνη, θνκήηεο λα καο εμαθαλίζνπλ, αο 

                                                            
89 Γηα ηελ παξνπζία ηεο κνξθήο ηνπ Γνλ Κηρψηε ζηελ Αζθεηηθή, δίρσο σζηφζν ν ζεξβαληηθφο ήξσαο 

λα θαηνλνκάδεηαη ξεηά, βιέπε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ακνπήι 2007: 197-198. 
90 Καδαληδάθεο 1927: 601. 
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δεκηνπξγήζνκε έλα βαζίιεην αλζξώπηλν, έλα εγθέθαιν θαη κηα θαξδηά ζηε γεο, αο 

δώζνκε έλα λόεκα αλζξώπηλν ζηνλ ππεξάλζξσπν αγώλα!91 

Σν γεγνλφο φηη ν Καξπσηάθεο επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζν εθθνξάο 

ππνζεηηθψλ ιφγσλ ηνπ κε πξαγκαηηθνχ φρη ηνλ ζπλήζε ηξφπν ησλ ππνζεηηθψλ 

πξνηάζεσλ, αιιά ηελ παξαηλεηηθή θφξκνπια «αο ππνζέζνπκε…» δελ πξέπεη λα είλαη 

ηπραίν. Άιισζηε, παξαηεξεί θαλείο φηη ην ελ ιφγσ εδάθην είλαη επίζεο γξακκέλν ζε 

α΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν.  

Ζ ππφζεζε ζπζρεηηζκνχ ηεο ζπληαθηηθήο δνκήο ηεο «Αηζηνδνμίαο» κε θεηκεληθά 

εξεζίζκαηα πνπ έιαβε ν Καξπσηάθεο απφ ην Salvatores Dei γίλεηαη κάιηζηα 

αζθαιέζηεξε αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ζην έξγν ηνπ Καδαληδάθε ππάξρνπλ δχν αθφκε 

εδάθηα δνκεκέλα απφ ζπληαθηηθή άπνςε φκνηα κε απηφ πνπ ζπδεηήζακε 

πξνεγνπκέλσο, κηθξφηεξεο απηή ηε θνξά έθηαζεο αιιά εμίζνπ ζεκαληηθά 

λνεκαηηθά. Σν πξψην εδάθην έρεη σο εμήο: 

 Αο ζθύςνκε ζηελ θαξδηά καο θη αο αληηθξίζνκε κε γελλαηόηεηα ηελ Άβπζν. Αο 

πνιεκήζνκε λα πιάζνκε πάιη ην λέν, ζύγρξνλν πξόζσπν ηνπ Θενύ καο κε ηε 

ζάξθα θαη κε ην αίκα καο.92 

Ζ ππθλφηεηα ιέμεσλ ζεκαληηθψλ ζηελ πνίεζε ηνπ Καξπσηάθε («Άβπζζνο», «αίκα», 

«ζάξθα») ζε έλα ρσξίν πνπ παξαηλεί ζε κηα ζηάζε δσήο αθξαία αληίζεηεο απφ απηή 

πνπ εμέθξαδε ε θαξπσηαθηθή πνίεζε είλαη απίζαλν λα κελ θέληξηζε ηνλ πνηεηή. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην ελ ιφγσ απφζπαζκα θέξεη απφ πιεπξάο ηνπ αθεγεηή κηα 

πνιεκηθή αλαζεκαζηνδφηεζε ηνπ ρξηζηηαληθνχ δφγκαηνο ζην πιαίζην ηεο λέαο 

ζενινγίαο πνπ θεξχζζεηαη ζην έξγν, αηζζάλεηαη θαλείο φηη ν Καξπσηάθεο ζα είδε ζε 

απηφ ηελ αληηζηξνθή ηεο δηθήο ηνπ (ψο ηφηε) πνηεηηθήο θηινζνθίαο θαη πνξείαο. Κη 

απηφ γηαηί ην αληίθξηζκα ηεο αβχζζνπ εληφο ηνπ εζψηεξνπ εαπηνχ δελ νδήγεζε ηνλ 

Καξπσηάθε ζηε δεκηνπξγία ηνπ «ζχγρξνλνπ πξνζψπνπ ηνπ Θενχ», αιιά ζηε ζάηηξα. 

«Σε ζάξθα, ην αίκα ζα βάισ / ζε ζρήκα βηβιίνπ κεγάιν» γξάθεη ζηελ πξψηε ζηξνθή 

ηνπ πνηήκαηνο «ηαδηνδξνκία».
93

  

ην δεχηεξν εδάθην δηαβάδνπκε: 

                                                            
91 ην ίδην, 603.  
92 ην ίδην, 621. 
93  Καξπσηάθεο 1993: 112. 
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Αο δερηνύκε εξστθά ηελ αλάγθε. Πνιεκηθόο κάο έιαρε ν θιήξνο, αο δώζνπκε 

ζθηρηά ηε κέζε καο, αο αξκαηόζνπκε ην θνξκί, ηελ θαξδηά θαη ην κπαιό καο! Αο 

πηάζνκε ηε ζέζε καο ζηε κάρε!94 

Ζ εηθφλα ηνπ (έθηππνπ) πνιεκηζηή, θεληξηθή ζην πνίεκα «Αηζηνδνμία» ζχκθσλα κε 

ηελ αλάγλσζε πνπ πξφηεηλα πξνεγνπκέλσο, αιιά θαη ν πνιεκηθφο ραξαθηήξαο κε ηνλ 

νπνίν πηζηεχσ φηη ν Καξπσηάθεο δηάβαζε ηελ Αζθεηηθή αλακεηξψκελνο κε ην έξγν 

απηφ ηνπ Καδαληδάθε ίζσο λα βξίζθνπλ εδψ ηελ πξψηε αξρή ηνπο. Ο Καξπσηάθεο 

κνηάδεη δηά ηνπ «Αηζηνδνμία» λα απνδέρεηαη ηελ πξφθιεζε πνπ ν νκφηερλφο ηνπ 

πξνβάιιεη ζην ελ ιφγσ εδάθην, «πηάλνληαο» θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ «ηε ζέζε [ηνπ] 

ζηε κάρε». χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε, πηζηεχσ, βάζηκα λα ππνζέζνπκε φηη 

ε επηινγή ηεο ζπληαθηηθήο δφκεζεο ηεο «Αηζηνδνμίαο» απερεί (θαη) ηα ελ ιφγσ 

ρσξία ηνπ Salvatores Dei. 

V. Ζ «Αηζηνδνμία» ωο αληίζεζε θαη νινθιήξωζε ηνπ Salvatores Dei 

Όπσο ειπίδσ φηη ηεθκαίξεηαη απφ ηελ πξνεγεζείζα ζπλεμέηαζε ησλ δχν θεηκέλσλ, νη 

νκνηφηεηεο θαζψο θαη νη θαη‟ αληίζεζε αλαινγίεο ηνπο ζε επίπεδν ιέμεσλ, εηθφλσλ 

θαη δνκηθήο νξγάλσζεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ηπραίεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ν Καξπσηάθεο επηιέγεη λα ζπλνκηιήζεη πνηεηηθά κε ηνλ Καδαληδάθε κάο 

επηηξέπεη, πηζηεχσ, λα αλαγλσξίζνπκε ζηελ «Αηζηνδνμία» κηαλ αληεζηξακκέλε 

Αζθεηηθή. Πξνηείλσ, επνκέλσο, λα δηαβάζνπκε ην ελ ιφγσ θαξπσηαθηθφ πνίεκα σο 

κηα πνιεκηθή αληη-κίκεζε. Ο Καξπσηάθεο αλαιακβάλεη λα «κεηνπζηψζεη», ζχζηνηρα 

πξνο ηελ πνηεηηθή ηεο κεηνπζίσζεο ηεο «χιεο ζε πλέκα» πνπ δηαηξέρεη ην Salvatores 

Dei,
95

 αιιά εθ ηνπ αληηζέηνπ, ηελ θαδαληδαθηθή κεηαθπζηθή ζε θαξπσηαθηθή 

θπζηθή. Ζ ξεηνξηθή ηεο αλάβαζεο πνπ ππνζηπιψλεη ην Salvatores Dei δίλεη έηζη ηε 

ζέζε ηεο ζε ζπλερψο αληίζηξνθεο εηθφλεο θαζφδνπ ζε έλαλ θάησ θφζκν ‒νξζφηεξα: 

ζηελ Κφιαζε.
96

 Ο Καξπσηάθεο ζέηεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ππφ αίξεζε νιφθιεξε ηελ 

Αζθεηηθή: ην „πξαγκαηηθφ‟ ησλ πξνθεηηθψλ απνθάλζεσλ ηνπ Καδαληδάθε εθθέξεηαη 

πιένλ ελ είδεη αληηζέηνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε θελφηεηα ηνπ 

θαδαληδαθηθνχ θνζκνεηδψινπ. Σν πςειφ ηνπ Salvatores Dei θηάλεη (ηδίσο ζηελ 

ηειεπηαία ζηξνθή ηεο «Αηζηνδνμίαο») ζην κπνπξιέζθν.  

                                                            
94 Καδαληδάθεο 1927: 626. 
95 Πβ. Καδαληδάθεο 1927: 622: «Όρη ν Θεφο ζα καο ζψζε· εκείο ζα ζψζνκε ην Θεφ, πνιεκψληαο, 

δεκηνπξγψληαο, κεηνπζηψλνληαο ηελ χιε ζε πλεχκα». Γηα ηελ πνηεηηθή ηεο κεηνπζίσζεο ζην έξγν ηνπ 

Καδαληδάθε, βιέπε πξφρεηξα Dombrowski 2011. 
96 Βιέπε θαη ηελ θάζνδν απηή ζην «[Όηαλ θαηέβνπκε …]» (Καξπσηάθεο 1993:140). 
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Με ηνπο φξνπο ηνπ Harold Bloom, ζα ιέγακε φηη ν Καξπσηάθεο, ηεξνπκέλσλ 

ησλ αλαινγηψλ (δεδνκέλνπ φηη ν Καδαληδάθεο δελ απνηειεί ηζρπξφ, εθείλε ηελ 

επνρή, πνηεηηθφ πξφγνλν), νινθιεξψλεη αληηζεηηθά, αλάινγα πξνο ηελ αλαζεσξεηηθή 

ζηαζεξά ηνπ «tessera»,
97

 ηε ληηζετθήο θαη κπεξμνληθήο αθεηεξίαο κεζζηαληθή 

πξφηαζε ηνπ Καδαληδάθε,
98

 επαλαθέξνληάο ηελ ζηηο, θαηά ηε γλψκε ηνπ, 

αξκφδνπζεο (σο ζχζηνηρεο κε ηελ επνρή) βάζεηο ηεο. Όπσο θαη ν Καδαληδάθεο ζην 

Salvatores Dei, o Kαξπσηάθεο ζηελ «Αηζηνδνμία» πξνζπαζεί «λα πξνθηάζ[εη] λα 

ζπιιαβίζεη» «ζηνπο ζπληξφθνπο» –ζε φζνπο αηζζάλνληαη φπσο εθείλνο θαη επνκέλσο 

ηαπηίδνληαη κε ην ζπιινγηθφ πνηεηηθφ ππνθείκελν πνπ αμηνπνηεί– θαη «λα ηνπο ξίμεη 

έλαλ αθέξαην ιφγν –λα ηνπο π[εη] ηη θαληάδε[ηαη], πψο είλαη ηνχηε ε πνξεία· θαη 

θαηαπνχ ςπραλεκίδε[ηαη] πψο πάκε».
99

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, σζηφζν, ζπκπιεξψλεη 

ηελ θαηεχζπλζε εθείλε ηνπ Salvatores Dei ‒ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θαηήθνξνπ‒ ηελ 

νπνία ν Καδαληδάθεο, αλ θαη δειψλεη ηελ χπαξμή ηεο, δελ αλαιχεη, αθξηβψο γηαηί 

ζεσξεί αδχλαηνλ λα ηελ αθνινπζήζεη ν εξσηθφο άλζξσπνο ηνλ νπνίν πεξηγξάθεη 

(αιιά θαη ν αλαγλψζηεο ν νπνίνο θαιείηαη λα ηαπηηζηεί καδί ηνπ). Αλ θαη αξρηθά ν 

Καδαληδάθεο ζεκεηψλεη πσο ηφζν «ε ηάζε πξνο ηε ζχλζεζε, πξνο ηε δσή, πξνο ηελ 

αζαλαζία» φζν θαη ε αληίζεηε ηάζε «πξνο ηελ απνζχλζεζε, πξνο ηελ χιε, πξνο ηνλ 

ζάλαην» απνηεινχλ «δπν ξέκαηα» εμίζνπ «άγηα», ψζηε ρξένο ηνπ αλζξψπνπ λα 

ζεσξείηαη ε ζχιιεςε ηνπ νξάκαηνο πνπ «ελαξκνλίδεη ηηο δπν ηεξάζηηεο ηνχηεο, 

άλαξρεο, αθαηάιπηεο νξκέο»,
100

 ζηε ζπλέρεηα, απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο «Πνξείαο» θαη 

εμήο, επηιέγεη (θαη επνκέλσο αμηνινγεί σο εζηθά νξζφ) «ηνλ αλήθνξν» αλάκεζα ζηηο 

«δπν αηψληεο ζηξάηεο», «γηαηί θαηαθεί [ηνλ] ζπξψρλεη ε θαξδηά [ηνπ]».
101

 Ο 

θαξπσηαθηθφο ήξσαο, σζηφζν, δελ αλεθνξίδεη, δελ αλέξρεηαη απφ ην έλα ζθαιί ζην 

επφκελν ψο ην επίπεδν ηνπ ζενχ εμνκνηνχκελνο καδί ηνπ, αιιά κάιινλ δεη, νινέλα 

θαηεξρφκελνο, θέξνληαο «κέζα [ηνπ] ηνλ άδε».
102

 

 

 

                                                            
97 Γηα κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ «tessera», βιέπε Bloom 1989: 51.  
98 Πβ. Bien 2001: 47, φπνπ ε Αζθεηηθή ζεσξείηαη ην έξγν ζην νπνίν ν Καδαληδάθεο «πξνζπάζεζε λα 

αλαπηχμεη ηηο κπεξμνληθέο ηνπ ηδέεο [γηα έλαλ λέν ηέιεην ζεφ] κε ληηζετθή αθηηλνβνιία». 
99 Καδαληδάθεο 1927: 602. 
100 ην ίδην, 599. Ο Καδαληδάθεο επαλέξρεηαη ζε απηή ηε δηάθξηζε θαη ζε δχν αθφκε ζεκεία, ηα νπνία 

εληάζζνληαη σζηφζν, θαη είλαη ελδεηθηηθφ απηφ, ζην (πξψηκν) ζηάδην ηεο «Πξνεηνηκαζίαο». Πβ. ζην 

ίδην, 603 θαη 604.  
101 ην ίδην, 606. Πβ. επίζεο 607,  623 θαη 629. 
102 Πβ. ηνλ ζηίρν 16 απφ ην πνίεκα «Gala» (Καξπσηάθεο 1993: 4). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνηείλσ λα δηαβάζνπκε ην πνίεκα «Αηζηνδνμία» ηνπ 

Καξπσηάθε σο κηα ζνβαξή παξσδία ηνπ Salvatores Dei ηνπ Καδαληδάθε, κε ηελ 

έλλνηα πνπ νξίδεη ηελ παξσδία ε Linda Hutcheon: «σο κηα κνξθή επαλάιεςεο κε 

εηξσληθή θξηηηθή απφζηαζε, πνπ ηνλίδεη ηε δηαθνξά κάιινλ παξά ηελ νκνηφηεηα».
103

 

H αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε πηζηεχσ φηη θαηέδεημε ηε δηπιή θσδηθνπνίεζε ηνπ 

θαξπσηαθηθνχ πνηήκαηνο ‒νη ζηίρνη ηνπ παξαπέκπνπλ ζε, θαη αλαθαινχλ 

ηαπηνρξφλσο φρη κφλν ηελ πξνγελέζηεξε πνηεηηθή παξαγσγή ηνπ Καξπσηάθε, αιιά 

θαη ην θαδαληδαθηθφ πξφηππν. Ζ αλαγλψξηζε απηήο ηεο δηπιήο θσδηθνπνίεζεο, πέξα 

απφ ην γεγνλφο φηη πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηνπ παξσδνχκελνπ θεηκέλνπ, πξαγκαηψλεη, 

θαηά ηε γλψκε κνπ, ην πιήξεο λφεκα ηνπ πνηήκαηνο «Αηζηνδνμία», αθνχ ηφηε κφλν 

απηφ κπνξεί λα εθδηπιψζεη ηελ παξσδηαθή ιεηηνπξγία ηνπ.
104

 Ο βαζηθφο ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν ε παξσδηαθή πξφζεζε δηέιαζε ηελ πξνζνρή ησλ θξηηηθψλ ηνπ πνηήκαηνο 

είλαη, εηθάδσ, ην γεγνλφο φηη ε «Αηζηνδνμία» δελ αλαπαξάγεη ην χθνο ή ηε κνξθή ηνπ 

παξσδνχκελνπ θεηκέλνπ. Ωζηφζν, κία παξσδία είλαη δπλαηφλ λα ζπκκεηέρεη ζηνλ 

θψδηθα ηνπ παξσδνχκελνπ θεηκέλνπ ρσξίο λα πηνζεηεί ηηο εηδνινγηθέο ηνπ ζπκβάζεηο, 

αιιά κέλνληαο αλνηρηή ζηελ πξνζαξκνγή
105

 ‒πνιιψ δε κάιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κηα ζνβαξή παξσδία. Απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ην πνίεκα «Αηζηνδνμία», ην νπνίν 

επαλεγγξάθεη ηελ Αζθεηηθή «κε θξηηηθή απφζηαζε», πξνζαξκνζκέλε σζηφζν 

εηδνινγηθά-κνξθνινγηθά ζηελ πνηεηηθή ηνπ Καξπσηάθε, φπσο, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηψλ ν Δzra Pound επαλεγγξάθεη παξσδηαθά (δειαδή, εηξσληθά 

αληεζηξακκέλε) ηελ δαληηθή Divina Commedia κέζσ ηνπ Hugh Selwyn Mauberley 

(1920).
106

 Άιισζηε, αθφκε θαη ν J.G. Reiwald ν νπνίνο, ζπδεηψληαο γηα ηελ παξσδία 

σο «θξηηηθφ εξγαιείν», ζεσξεί πσο «ην χθνο είλαη ε νπζία ηεο αιεζηλήο παξσδίαο», 

ππνγξακκίδεη φηη κηα επηηπρήο παξσδία πξέπεη λα «πεγαίλεη βαζχηεξα θαη [λα] 

ελδηαθέξεηαη επίζεο γηα ηελ “εζσηεξηθή κνξθή”, ηε ζηάζε, ηνλ ηφλν θαη ηνλ ζηφρν 

ηνπ παξσδνχκελνπ θεηκέλνπ»,
107

 ζηνηρεία ηα νπνία αθξηβψο ην πνίεκα «Αηζηνδνμία» 

αληηζηξέθεη εηξσληθά. O νξηζκφο κάιηζηα ηεο απνηειεζκαηηθήο παξσδίαο απφ ηνλ 

                                                            
103 Hutcheon 2000: xii. Καη ν Βαγελάο (2013β: 61-62) εληάζζεη ηνλ Καξπσηάθε, καδί κε ηνπο 

Γαπφληε, Βάξλαιε, Διχηε θαη Λάγην, ζηνπο «θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο κε θσκηθήο, ηεο ζνβαξήο 

καο παξσδίαο».  
104 Πβ. Hutcheon 2000: xiii. Βι. θαη ζην ίδην, 93. Ο Γ. Π. αββίδεο (1989: 88, 90) εληάζζεη ην πνίεκα 

«ζηνλ θχθιν πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί: ηεο “κειέηεο ζαλάηνπ”, ή απινχζηεξα: ηεο απηνθηνλίαο» 

θαη ην ραξαθηεξίδεη «ζάηηξα». 
105 Hutcheon 2000:18 θαη 38. Βιέπε επίζεο Hutcheon 2006: 170. 
106 Hutcheon 2000: 6. 
107 Reiwald 1966: 126. 
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Reiwald σο κηαο «εθνχζηαο παξακφξθσζεο νιφθιεξεο ηεο κνξθήο θαη ηνπ 

πλεχκαηνο ελφο ζπγγξαθέα, φπσο ζπιιακβάλεηαη ζηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 

ζηηγκή»
108

 πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε λα πξνζγξαθεί ζην θαξπσηαθηθφ πνίεκα: αλ γηα 

ην πεξηερφκελν κηιήζακε ήδε, ηί άιιν απφ παξακφξθσζε ησλ εθαηνληάδσλ versets 

ηνπ Salvatores Dei κπνξεί λα απνηειεί ε ζπκπχθλσζή ηνπο ζε ηέζζεξεηο εμάζηηρεο 

ζηξνθέο ελαιιαζζφκελσλ παξνμχηνλσλ δεθαηξηζχιιαβσλ θαη νμχηνλσλ 

δσδεθαζχιιαβσλ ζηίρσλ ηακβηθνχ ξπζκνχ;
109

 Σν πνίεκα «Αηζηνδνμία» ζηελ 

«εηξσληθή ηνπ “δηα-ζπγθεηκελνπνίεζε” θαη αληηζηξνθή»
110

 ηνπ Salvatores Dei 

ιεηηνπξγεί ελ ηέιεη σο νμεία θξηηηθή ηνπ θαδαληδαθηθνχ έξγνπ.
111

 Με ηνλ ηξφπν απηφ 

αλαδεηθλχεη ηνλ Καξπσηάθε, γηα λα αμηνπνηήζσ ηελ παξαηήξεζε ηνπ Νάζνπ Βαγελά 

αλαθνξηθά κε ηηο «πςειέο ινγνηερληθέο ηθαλφηεηεο» πνπ απαηηεί ε ζχλζεζε ηεο 

παξσδίαο, σο έλαλ πνηεηή κε «απμεκέλε θξηηηθή ηθαλφηεηα, ινγνηερληθά θξηηηθή 

ηθαλφηεηα, ηελ νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ν θνηλφο ζαηηξηζηήο».
112

 Ζ 

«Αηζηνδνμία» κπνξεί έηζη λα αλαγλσζηεί έσο ε πιένλ πξνσζεκέλε πξαγκάησζε ηνπ 

θηινινγηθνχ ξεαιηζκνχ ηνπ Καξπσηάθε: απνκαθξπζκέλε απφ ην είδνο ζάηηξαο ηεο 

«Μηθξήο αζπκθσλίαο εηο Α κείδνλ», απνηειεί κηα θξηηηθή επαλεγγξαθή (αληίζεζε θαη 

νινθιήξσζε) ηνπ θαδαληδαθηθνχ έξγνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε επαλεγγξαθή απηή 

κπνξεί λα αλαγλσζηεί θαη σο κηα ρεηξνλνκία αληίδξαζεο ηνπ Καξπσηάθε, ε πνίεζε 

ηνπ νπνίνπ έηεηλε ζηελ ψξηκε θάζε ηεο πξνο κηα κνληεξληζηηθή ζηάζε, απέλαληη ζην 

ξνκαληηθφ πνηεηηθφ παξάδεηγκα πνπ εθπξνζσπνχζε ν Καδαληδάθεο ηφζν σο 

βηνγξαθηθφ φζν θαη σο γξάθνλ ππνθείκελν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
108 ην ίδην, 127. Ζ ππνγξάκκηζε ζην πξσηφηππν. 
109 Γηα ηελ πξνζσδηαθή κνξθή ηεο Αζθεηηθήο, βιέπε πξφρεηξα Βαγελάο 2011β: 108-109 θαη Γάγια 

2014: 353. 
110 Hutcheon 2000: 32. 
111 Γηα ηελ παξσδία σο φρεκα θξηηηθήο, βιέπε πξφρεηξα, εθηφο απφ Hutcheon 2000, Van O‟ Connor 

1964,  Reiwald 1966, Slater 1979. 
112 Βιέπε Βαγελάο 2013α: 44-45. Ζ ππνγξάκκηζε ζην πξσηφηππν. 
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