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ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,  Ο ΚΑΙΟΜΕΝΟΣ 

 
Για τον ήρωα:  Θέμα του ποιήματος είναι η αυτοπυρπόληση, ως μορφή πολιτικής διαμαρ-

τυρίας, ενός απογοητευμένου ιδεολόγου και η αντίδραση του πλήθους και του ποιητή.  Σο περιε-

χόμενο του ποιήματος είναι πολιτικό.  Η μορφή αυτή πολιτικής διαμαρτυρίας δεν μαρτυρείται 

πουθενά για την εποχή του ποιητή.  Είναι μια πράξη που την συνέλαβε η ποιητική φαντασία.  Δέ-

κα περίπου χρόνια μετά τη δημοσίευση του ποιήματος βουδιστές μοναχοί αυτοπυρπολήθηκαν 

σε δημόσιους χώρους στο Βιετνάμ ως πράξη διαμαρτυρίας για την εισβολή του αμερικανικού 

στρατού στη χώρα τους∙ το 1968 ο Σσεχοσλοβάκος φοιτητής Πάλαντς αυτοπυρπολήθηκε ως 

διαμαρτυρία για την επέμβαση των οβιετικών στη χώρα του («άνοιξη της Πράγας»)∙ και το 1969 

ο έλληνας φοιτητής Γεωργάκης αυτοπυρπολήθηκε στην Ιταλία διαμαρτυρόμενος για την Απρι-

λιανή δικτατορία. 

Ο καιόμενος, λοιπόν δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ο απογοητευμένος ι-

δεολόγος ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του ως μια έσχατη πράξη πολιτικής διαμαρτυρίας προς μία 

κατάσταση στην οποία αντιτίθεται.  Η πράξη του παρουσιάζεται, με την ενεστωτική μετοχή, πα-

ροντική, αλλά και εξακολουθητική, διαχρονική. 

Η αιτία της πράξης του δεν είναι φανερή, αλλά πρέπει ν’ αναζητηθεί στη ζοφερή κατάστα-

ση της εμφυλιακής και μετεμφυλιακής Ελλάδας, που η κατάστασή της προξενεί φόβο (στ. 9).   

τ. 3.  Προσηλωμένος στους δικούς του υψηλούς στόχους, δείχνει αποστροφή και περι-

φρόνηση προς το αδιάφορο και ανεύθυνο πλήθος. 

τ. 4.  Η πράξη του είναι ενσυνείδητη και προμελετημένη γι’ αυτό δε μετανιώνει και δεν επι-

καλείται τη βοήθεια κανενός, ώστε να ματαιωθεί η θυσία του. 

τ. 7.  Είναι περήφανος για την πράξη του και έχει επίγνωση της αξίας του. 

τ. 8.  Είναι άνθρωπος δυνατός με αντοχή και κουράγιο, δυνατός, αδιάφορος για τον σω-

ματικό πόνο. 

τ. 11. Οι άνθρωποι που είναι ξεχωριστοί ενεργούν μοναχικά, σηκώνουν μόνοι το σταυρό 

τους.  Αυτή η μοναξιά είναι απόλυτη, κάτι που δηλώνεται με τον υπερθετικό καταμόναχος. 

Ο ποιητής για να αποτιμήσει την αξία της θυσίας του καιόμενου, δίνει την εικόνα του με 

τρόπο λυρικό, καθώς τον παρουσιάζει να εκπέμπει εκθαμβωτικό φως ο ίδιος και όχι η φωτιά.  Ο 

καιόμενος αίρεται στην εξαΰλωση, γίνεται σύμβολο και φως για να ακτινοβολεί και να φωτίζει με 

το παράδειγμά του τους άλλους.  Οι εξαιρετικές μορφές που θυσιάζονται για τα υψηλά ιδανικά 

‘φωτίζουν’ τους λαούς με το παράδειγμά τους.  Ωστόσο, η θυσία του καιόμενου δε φαίνεται να 

έχει αντίκρυσμα στους άλλους, τουλάχιστον για την ώρα, όπως φαίνεται από τη συμπεριφορά 

τους. 

Η στάση του πλήθους:  Μετά την έκπληξη και το ενδιαφέρον του πλήθους στην ξαφνική 

θέα του καιόμενου, η στάση του πλήθους συμπυκνώνεται σε μια φράση με γνωμικό περιεχόμε-

νο: ξένη φωτιά μην την ανακατεύεις.  Δεν πρέπει κανείς ν’ αναμειγνύεται σε υποθέσεις που δεν 

τον αφορούν, επειδή ενδέχεται να πάθει ο ίδιος κάποια ζημιά.  Εκφράζει την παθητική στάση των 

‘συνετών’ και ‘φιλήσυχων’ ανθρώπων που επικροτούν τις γενναίες πράξεις των άλλων, αλλά 

παραμένουν αδρανείς απέναντι σε σημαντικά γεγονότα ή επικίνδυνες καταστάσεις από φόβο 

μην πάθουν οι ίδιοι τίποτα.  Ο ποιητής τους ονομάζει πλήθος και όχι λαό, ακριβώς γιατί τους 

θεωρεί μάζα και όχι ανθρώπους με υψηλό φρόνημα, αγωνιστικότητα και υπευθυνότητα. 

Η στάση του ποιητή:  Αρχικά ο ποιητής περιλαμβάνει και τον εαυτό του μέσα στο πλήθος.  

Από το στ. 5 διαχωρίζει τον εαυτό του και λειτουργεί ως αυθυπόστατο άτομο, για να μιλήσει στο 

τέλος για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, γενικεύοντας.   

Ανάμεσα στις δυο κατηγορίες, των δρώντων και των θεατών, βρίσκεται μετέωρος ο ποιη-

τής, ο οποίος μοιράζεται στα δύο, διχάζεται.  Μένει αναποφάσιστος, μην ξέροντας τι να επιλέξει: 

να πάει με το μέρος του καιόμενου και να κινδυνεύσει ή να μην πάει, οπότε θα είναι ασφαλής, 

αλλά θα ανήκει στο πλήθος;  το ποίημα φαίνεται ότι μένει με την αγαθή πρόθεση να πλησιάσει 

τον καιόμενο, αλλά ακολουθεί τη συμβουλή του πλήθους.  Υαίνεται όμως ότι στο βάθος μέμφε-

ται τον εαυτό του και νιώθει τύψεις για την αμφιταλάντευσή του.  Σο συμπέρασμά του ο ποιητής 

το συνοδεύει με μια γενικευτική παρατήρηση:  οι τρεις αυτές κατηγορίες ανθρώπων κρατάνε τη 

στάση αυτή όχι μόνο στην εποχή του ποιητή, αλλά παρατηρούνται σε κάθε εποχή.   

Τεχνική:   

 χρησιμοποιούνται λέξεις και εκφράσεις του καθημερινού προφορικού λόγου και 

αποφεύγονται οι λυρικές εξάρσεις. 

 Ο λόγος είναι μικροπερίοδος με κοφτές και μικρές προτάσεις 

 Φρησιμοποιούνται όλα τα γραμματικά πρόσωπα 
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 Ελεύθερη στιχουργία.  Επισημαίνουμε τους διασκελισμούς των στίχων 2-3 και 3-4 

και τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο των στ. 1, 9, 15. 

 

 
Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ      

 
 

          Γυρίζουν το κλειδί στην πόρτα, παίρνουν 

τα παλιά, φυλαγμένα γράμματά τους, 

διαβάζουν ήσυχα, κι έπειτα σέρνουν 

για τελευταία φορά τα βήματά τους. 

 

Ήταν η ζωή τους, λένε, τραγωδία. 

Θεέ μου, το φρικτό γέλιο των ανθρώπων, 

τα δάκρυα, ο ίδρως,  

των ουρανών, η ερημιά των τόπων. 

 

τέκονται στο παράθυρο, κοιτάνε 

τα δέντρα, τα παιδιά, πέρα τη φύση, 

τους μαρμαράδες που σφυροκοπάνε, 

τον ήλιο που για πάντα θέλει δύσει. 

 

Όλα τελείωσαν. Σο σημείωμα να το, 

σύντομο, απλό, βαθύ, καθώς ταιριάζει, 

αδιαφορία, συγχώρηση γεμάτο 

για κείνον που θα κλαίει και θα διαβάζει. 

 

Βλέπουν τον καθρέφτη, βλέπουν την ώρα, 

ρωτούν αν είναι τρέλα τάχα ή λάθος, 

 «όλα τελείωσαν» ψιθυρίζουν «τώρα», 

πως θ' αναβάλουν βέβαιοι κατά βάθος… 

 

ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΤΖΕΣΙΒΑΝΟ, ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ 

Ανεπίληπτα επήρε το μαχαίρι 

ο Aτζεσιβάνο. K' ήτανε η ψυχή του 

την ώρα εκείνη ολάσπρο περιστέρι. 

Kι όπως κυλά, από τ' άδυτα του αδύτου 

των ουρανών, μες στη νυχτιά έν' αστέρι, 

ή, ως πέφτει ανθός μηλιάς με πράο αγέρι, 

έτσι απ' τα στήθη πέταξε η πνοή του. 

 

Xαμένοι τέτοιοι θάνατοι δεν πάνε. 

Γιατί μονάχα εκείνοι π' αγαπάνε 

τη ζωή στη μυστική της πρώτη αξία, 

μπορούν και να θερίσουνε μονάχοι 

της ύπαρξής τους το μεγάλο αστάχυ, 

που γέρνει πια, με θείαν αταραξία! 

Και τα τρία ποιήματα έχουν κεντρικό θέμα την αυτοκτονία.  Ποιες διαφορές εντοπίζετε στον 

τρόπο που πραγματεύονται το θέμα; 
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