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Α’. ΠΟΙΗΣΗ 
Α’.1. Η Ανανέωση του Μύθου στην Τέτaρτη Διάσταση του Γιάννη 

Ρίτσου,  Σύδνεϋ 1997 

Σύντομη εισαγωγή 

Η Τετάρτη Διάσταση σχεδιάστηκε από τον Γιάννη Ρίτσο για να 

συμπεριλάβει τα μακρά ποιήματα τα οποία έγραψε  μετά από το 1956 και 

ως και το 1972.  Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: Η 

Σονάτα υπό το Σεληνόφως2 (1956), Φιλοκτήτης3 (1965), Ορέστης4 (1966), 

Αίας5 (1969),  Χρυσόθεμις6 (1970), Ελένη7 (1970) και Η επιστροφή της 

Ιφιγένειας8 (1972).  Ανάμεσα σε ετούτα τα αριστουργήματα διακρίνεται 

η Σονάτα υπό το Σεληνόφως, καθώς σε ετούτο, δε χρησιμοποιείται 

επεκτατικά ένας συγκεκριμένος μύθος, όπως συμβαίνει στα άλλα 

ποιήματα9 της αυτής συλλογής του. Υπό το πρίσμα αυτό, το 

συγκεκριμένο ποίημα επιδέχεται διάφορες ερμηνείες10.  

Το ποιόν των ποιημάτων της Τέταρτης Διάστασης:  Ένα από τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ποιημάτων της συλλογής, Τέταρτη 

Διάσταση,  είναι η αξιοποίηση αρχέτυπων μύθων και των ηρώων τους, 

έτσι ώστε να παρουσιάζουν μία σύνθεση που συνίσταται από  

αυτοβιογραφικά, μυθικά  και ιστορικά στοιχεία. Δια μέσω της 

πολυσήμαντης σύνθεσής τους, ο ποιητής εκφράζει την αγωνία του, την 

πικρία, το πάθος για τη ζωή, τον φόβο του Θανάτου και την αποδοχή του, 

την αγανάκτηση, το θυμό, την απογοήτευση, την ευθύνη έναντι του 

                                                         

2 Σονάτα υπό το Σεληνόφως (1956), χωριστό τεύχος, Κέδρος, 7η έκδοση. 
3 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Φιλοκτήτης (1965),  1956-1972, Τόμος ΣΤ’, 9η έκδοση, Κέδρος. 
4 Ορέστης (1966), αυτόθι. 
5 Αίας (1969), αυτόθι. 
6 Χρυσόθεμις (1970), χωριστό τεύχος, Κέδρος, 12η έκδοση. 
7 Ελένη (1970) Χωριστό τεύχος, Κέδρος, 3η έκδοση. 
8 Η επιστροφή της Ιφιγένειας (1972), Χωριστό τεύχος, Κέδρος, 6η έκδοση. 
9 Παντελής Πρεβελάκης, Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος Συνολική Θεώρηση του έργου του,  Β’ 

έκδοση, Κέδρος, σ. 204. 
10 Σύμφωνα με τον Πρεβελάκη (στο αυτό κείμενο, ο. π.) στο συγκεκριμένο ποίημα υπονοείται ο 

μύθος της Λήδας και του Γανυμήδη. Στη σελ. 11. ‘πούναι σα μια μεγάλη συνοδεία κύκνων-’  και 

πιο κάτω: ‘συνομίλησα με το Θεό...’ 
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εαυτού του και των άλλων, τον απολογισμό των πράξεων στο παρελθόν, 

την ελευθερία, την υποκρισία, τον έρωτα, την ομορφιά, την ευτυχία, το 

γήρας, την μοναξιά, την ματαιότητα μία άλλη σύνθεση συναισθημάτων η 

οποία εκφράζεται με τον τίτλο της συγκεκριμένης συλλογής ποιημάτων:  

Τέταρτη Διάσταση. Η πολύτροπη διαδικασία και η τεχνική των ποικίλων 

διαστάσεων των ηρώων και των καταστάσεων, εντός των οποίων ετούτοι  

ενεργοποιούνται, αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία με τα οποία ο Γιάννης 

Ρίτσος  καθιστά το περιεχόμενό τους διαχρονικό.  

Κοινά κριτήρια των ποιημάτων της Τέταρτης Διάστασης:   Τα 

κοινά κριτήρια των ποιημάτων της Τετάρτης Διάστασης είναι ο μύθος, ο 

ήρωας του μύθου σε μονόλογο, ένας ακροατής, η αιφνίδια μεταφορά από 

τον σύγχρονο κόσμο στον μύθο και τανάπαλιν -με μία, φαινομενικά, 

απλή μετακίνηση, η οποία δεν προκαλεί ανωμαλίες στη συνέχεια της 

ιστορίας-, η μάσκα ή το προσωπείο του πρωταγωνιστή, αξιοσημείωτο 

στοιχείο, καθόσον του επιτρέπει να φιλοσοφεί, και να συλλογίζεται στο 

παρόν, για το παρελθόν.   

Οι αξιολογήσεις του Γ. Ρίτσου, πηγάζουν από την προσωπική 

αισθητική επαφή του με τις καταστάσεις ή τις συνθήκες, που επικρατούν 

εντός ενός συγκεκριμένου, κοινωνικού-πολιτικού-οικονομικού χώρου, 

του ελληνικού και κατά κυριότητα στη διάρκεια  της περιόδου που 

ακολουθεί «μετά τον κατακλυσμό του 1956»11-, όπως τις συνέλαβε και τις 

συνειδητοποίησε μέσα από τα βιώματά του.  Αυτή τη συγκεκριμένη 

περίοδο ο Ρίτσος, και το έργο του περαιτέρω, υφίστανται αλλαγές. 

Αποδέχεται τη νεωτεριστική ποίηση και την κοινωνική επανάσταση και  

καθώς ακολουθεί και υιοθετεί του νεωτερισμούς της ρωσικής ποίησης, τα 

δύο ετούτα στοιχεία συγχωνεύονται.  Στο μελέτημά του: Περί 

Μαγιακόφσκη12, αποκαλύπτει ότι εμψυχωτής του, υπήρξε το αντικείμενο 

της μελέτης του: ο Μαγιακόφσκη.  Ο Γ. Ρίτσος ο οποίος γράφει υπό την 

επίδραση των ιστορικών γεγονότων στην ελληνική πραγματικότητα, 

κάποτε αποβαίνει λιγότερο ποιητής και περισσότερο επαναστάτης13.  Η 

                                                         

11 M. J. Jeffreys, Reading in the Fourth Dimension, Modern Greek Studies, 2, 1994, page 10.  
12 Π. Πρεβελάκης, Μελετήματα, Αθήνα 1974, σ. 38.  
13 M. J. Jeffreys, Reading in the Fourth Dimension, ibidem, p. 64. 



9 

 

ποίησή του που περιφέρεται γύρω από το άτομό του, εκφράζει την 

έντονη διαμαρτυρία  του που πηγάζει μέσα από την αγάπη του προς την 

ελευθερία14. Ζευγαρώνει με αυτή την ‘αγαπημένη του’, δημιουργώντας  

ποίηση.   

Ο Μύθος, η ανανέωσή του και η υπέρβαση στην Τέταρτη  

Διάσταση: Η προσκόλληση του Γ. Ρίτσου στον μύθο και στο υπερβατό 

αφενός και η επαναστατικότητά του αφετέρου, αμφότερα ζωτικά 

στοιχεία, κάθε άλλο παρά μειώνουν την ποιότητα των έργων του.  Η 

χρήση του μύθου και του υπερβατού, τον βοηθούν να εκφράσει τις 

παρατηρήσεις του για εκείνα που πρωτίστως έχουν άμεση σχέση με το 

άτομό του και όχι με τον αναγνώστη. Μακριά από το οικείο περιβάλλον 

του και εντός της απομόνωσης η οποία του επιβάλλει η εξορία του -

επομένως ακούσια-, συναντά την μοναχικότητα και περιβαλλόμενος από 

αυτή, δραπετεύει από αυτή, δημιουργώντας. Σε ετούτη την κατάσταση, 

στην παρουσία των ομοιοπαθών-ομοϊδεατών  (αριστερών) και στην 

διαρκή παρακολούθηση των φρουρών, οφείλεται η εμφανής 

επαναστατικότητά του.   

Για την ανανέωση του αρχέτυπου μύθου, στα ποιήματα της 

Τέταρτης Διάστασης, ο Γ. Ρίτσος, επιδέξια χρησιμοποιεί ποικιλία 

καλαισθητικών εργαλείων: λογοτεχνικές εκφράσεις, εντυπωσιακές 

εικόνες, μεταφορές, παρομοιώσεις, φιλοσοφικούς συλλογισμούς και όλα 

αυτά σε συνδυασμό με μία φανταστική θεατρική σκηνή  στην οποία 

πρωταγωνιστεί ατόφια η τραγικότητα. Με την συσστράτευση ετούτων 

των  στοιχείων πετυχαίνει τον στόχο του, τουτέστιν να εκφράσει τις 

πλούσιες σε νοητική ευλυγισία και ώριμη ευαισθησία, σκέψεις του. Τα 

χαρακτηριστικά –επίσης και για το μήκος τους- ποιήματα, θα μπορούσαν 

κάλλιστα να αποδοθούν στη θεατρική σκηνή με την κατάλληλη διασκευή.  

                                                         

14 Ενωρίτερα, τον 19ο αι., αν και υπό διαφορετικές συνθήκες, ο  Δ. Σολωμός στον ύμνο προς την 

πολυπόθητη των Ελλήνων Ελευθερία, εκφράζει την προσωπική και ταυτόχρονα καθολική 

ανάγκη για την επίτευξή της, τη διατήρησή της και τις θυσίες που επιβάλλονται προς τον σκοπό 

αυτό,  Δ. Σολωμός, Άπαντα, εισαγωγή, κείμενα, μεταφράσεις γλωσσάριο, του Ν. Β. Τωμαδάκη, 

Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1969.   
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Χαρακτηριστικό πλεονέκτημά τους και ταυτόχρονα αρωγός προς αυτή 

την κατεύθυνση, αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός ηρώων, στοιχείο που 

επαυξάνει τη δραματικότητα της πλοκής.   

Ο ποιητής Ρίτσος στους ρόλους του ανατόμου της ψυχής: 

ψυχαναλυτής: Στις ποιητικές δημιουργίες της Τέταρτης Διάστασης, ο Γ. 

Ρίτσος, αποκαλύπτει τις επιπλέον ικανότητές του, κυρίως  όταν ενδύεται  

ρόλους ‘ανατόμου’ των μυθικών χαρακτήρων του ή μεταμορφώνεται σε 

δεινό ψυχαναλυτή – θεραπευτή.  Στον ρόλο ετούτο, αφού αρχικά έχει 

ωθήσει τον ήρωά του στην οδυνηρή ανάλυση, στη συνέχεια διευθετεί τις 

σκέψεις, τις προθέσεις, τους φόβους ή άλλα συναισθήματα από τα οποία 

ετούτος κατατρέχεται. Η κατάλυση της καταθλιπτικής πίεσης που 

ασκείται στον ήρωα από το παρελθόν, επιτυγχάνεται με την βαθμιαία 

μετακίνηση  αυτής σε πεδίο λύτρωσης. Πώς; Όταν εκείνος εξωτερικεύει 

τις ενδόμυχες σκέψεις του χωρίς ενδοιασμούς, απελευθερωμένος από την 

αγωνία της συνέπειας ή από την απειλή της τιμωρίας.  Ο τρόπος της 

διατύπωσης των σκέψεων του ποιητή, ανανεώνει την πνευματικότητά 

του, ωθώντας τον ταυτόχρονα σε ένα είδος ψυχικής ανάτασης και 

απολύτρωσης από τα επί μακρόν αποθεμένα στη συνείδησή του.  

Η μάσκα-προσωπείο του ποιητή: Έχει ήδη αναφερθεί ότι ο ποιητής 

χρησιμοποιεί ως άλλοθι, έναν μυθικό ήρωα που φέρει μάσκα ή 

προσωπείο15. Οι ήρωές του είναι σημαίνοντα πρόσωπα γνωστά από την 

αρχαία Ελληνική γραμματολογία. Είναι γνωστοί, διάσημοι τραγικοί 

ήρωες και ηρωίδες των επών του Ομήρου και από εδώ  και των μεγάλων 

Ελλήνων τραγωδών.   Η εκλογή τους από τον Γ. Ρίτσο είναι απόλυτα 

επιτυχής καθώς  ο ποιητής χειρίζεται τους μύθους και τους 

πρωταγωνιστές τους,  με ιδιάζοντα ευφυή τρόπο, όταν  ταυτίζει -ως ένα 

βαθμό- κάποια από τα πάθη τους με τα δικά του.   

Η νοητή αμφίεση η οποία ανανεώνει την τεχνοτροπία του αρχαίου 

ελληνικού δράματος, βοηθά τον ποιητή να επιδιώξει κάποια επιρροή και 

αναγνώριση στο περιβάλλον του και ίσως ακόμη κάποιο βαθμό ταύτισης 

                                                         

15“We must accept the metaphor of the poetic mask”,  λέει ο Μ. Jeffreys. M. Jeffreys, Reading in 

the Fourth Dimension, ibid, p. 64. 
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των γύρω του, των αναγνωστών του, με το άτομό του, καθιερώνοντας με 

αυτό τον τρόπο έναν δικό του, προσωπικό κώδικα επικοινωνίας, 

επηρεασμένο από το οικογενειακό  και ατομικό του δράμα: την 

αρρώστια, την κατάθλιψη  και τη συνεχή καταδίωξή του ως μέλους του 

κομμουνιστικού κόμματος.  

Οι κριτικοί συνδέουν την πολιτική κατεύθυνση του Γ. Ρίτσου με 

γεγονότα που τον επηρέασαν την περίοδο που έγραφε. Το 1956 που το 

σοβιετικό κομμουνιστικό κόμμα κατέκρινε τον Στάλιν και την θεοποίηση 

του ατόμου, το ελληνικό κομμουνιστικό κόμμα απέρριπτε τον αρχηγό του 

Ζαχαριάδη.   Όλα ετούτα τα γεγονότα αντικατοπτρίζονται στο ήδη 

αναφερθέν κείμενο του Ρίτσου για τον Μαγιακόφσκι16 το 1963, όπου ο 

ποιητής συνδέει την απώλεια της βεβαιότητας του παρελθόντος, με την 

υιοθεσία μιας ποιητικής προσέγγισης λιγότερο άμεσης17.   

Ο τρόπος της ανανέωσης του αρχέτυπου μύθου από τον Γ. Ρίτσο: 

Στα ποιήματα που εξετάζονται σε ετούτο το πόνημα, κατ’ επανάληψη, 

τονίζονται κάποια ουσιώδη θέματα: οι ρόλοι του πεπρωμένου, η 

ματαιότητα, η μοναξιά, το γήρας, η δύναμη της νεότητας και το 

αναπότρεπτο του θανάτου.  Εξαιρείται το ποίημα: Σονάτα υπό το 

Σεληνόφως, όπου δεν υπάρχει αρχέτυπο μύθου πίσω από τον μύθο του 

Ρίτσου.  Ο ποιητής διαπραγματεύεται, είδος εργασίας μειονότητας 

τσιγγάνων, η οποία σήμερα, αν δεν εθεωρείτο βάρβαρη, θα 

εξακολουθούσε να αποτελεί είδος διασκέδασης και εκμάθησης.  Έτσι 

τουλάχιστον εθεωρείτο στην εποχή του ποιητή, η περιφορά αρκούδας και 

οι χορευτικές της ικανότητες υπό τους ρυθμούς ντέφι, για τη διασκέδαση 

κυρίως των παιδιών, σε δρόμους πόλεων και αλλού,  την εποχή, κατά την 

οποία  ίσως και η πρωτεύουσα ακόμη τη Ελλάδας, υστερείτο ζωολογικού 

κήπου.  Η ηρωίδα του, η Γυναίκα με τα Μαύρα,  φέρνει ως παράδειγμα 

της αδυναμίας της ν’ αποφύγει τη μοίρα της, την αδυναμία της γριάς 

                                                         

16 Ο Γιάννης Ρίτσος μετάφρασε ποιήματα του Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι (1893 – 1930), Γιάννης 

Ρίτσος από το βιβλίο Μαγιακόβσκη, Ποιήματα, εκδόσεις Κέδρος. 
17  «…κι όταν ακόμη...» Π. Πρεβελάκης, Μελετήματα, ο.π., σ. 29. 
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αρκούδας18: «Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι;» 

ερωτά. Στους στίχους που ακολουθούν υπογραμμίζεται η τραγικότητα 

μιας υποταγής, εδώ της υποταγής ζώου υπό ζυγό: «υπακούοντας στο 

λουρί της, στους κρίκους της, στα δόντια της / Χαμογελώντας με τα 

σκισμένα χείλη της / Και λέγοντας ευχαριστώ. Γιατί οι αρκούδες που 

γεράσανε / Το μόνο που έμαθαν να λένε είναι: ευχαριστώ, ευχαριστώ»19 

Μοναξιά - Ταξική διάκριση: Στο ποίημα Φιλοκτήτης το σκηνικό 

αλλάζει εντελώς. Περνάμε στον ηρωισμό, του απομυθοποιημένου - 

ανανεωμένου μύθου, του ήρωα Φιλοκτήτη.  Κύρια θέματα η αναμονή που 

κουράζει και οι αρχηγοί. Οι συνέπειες είναι τραγικές, αφενός τα όνειρα 

των στρατιωτών τσακίζονται καθώς ετούτοι περιμένουν «υποταγμένοι», 

«σαν τα πρόβατα που τα οδηγούν στη σφαγή για τα συμφέροντα άλλων», 

κατά τη μακρά περίοδο της παραμονής τους έξω από τα τείχη της Τροίας, 

και αφετέρου οι αρχηγοί -άλλο «συνάφι» ετούτοι- μισούν αλλήλους 

εξαιτίας των πρωτείων και της αμοιβής. Ο νέος άντρας ξεχωρίζει τη 

μοναξιά τους πίσω από τα «γένεια» τους, που αφήνονται να μεγαλώσουν 

γιατί οι συγκεκριμένοι στρατιώτες αδιαφορούν για την εμφάνισή τους, 

άλλωστε η γενειάδα ενός καλύπτει μεγάλο μέρος του προσώπου 

καθιστώντας δύσκολη την αποκάλυψη της κατάθλιψης που το σημαδεύει. 

Ξεχωρίζει επιπλέον  τη μοναξιά τους μέσα στην ιδιάζουσα μοίρα τους, μία 

μοίρα που την κατατρέχει ο θάνατος, το αδέρφι του πολέμου: «στεγνή 

πεδιάδα στο φεγγαρόφωτο, σπαρμένη μ’ άσπρα κόκκαλα»20.  

Κατεστημένο:  «Προς τι, λοιπόν η επέμβασή μας; Πολύ νωρίς 

διδάχτηκα / Πως τίποτε κανένας δεν μπορεί να αποτρέψει...»21, τονίζει η 

ηρωίδα του ποιήματος Χρυσόθεμις υπογραμμίζοντας το κατεστημένο της 
                                                         

18 Η άλλοτε παντοδύναμη, γριά αρκούδα, με τον κρίκο τον περασμένο στην μύτη ήταν ένα 

θέαμα που απαντούσε συχνά στην ελληνική κοινωνία της εποχής του ποιητή.  Ο ιδιοκτήτης -

ένας τσιγγάνος-, έπιανε την αρκούδα από μικρή την γύμναζε να κάνει διάφορα καμώματα όπως: 

χορό -ενώ αυτός χτυπούσε το ντέφι του-  κάποιες έξυπνες αλλά πολύ απλές ασκήσεις όπως να 

μαζεύει στο τέλος της ‘παράστασης’, τα μεταλλικά φτωχικά κέρματα που πρόσφεραν οι 

κάτοικοι που τους χάζευαν στις γειτονιές από όπου περνούσαν.  
19 Γ. Ρίτσος, Σονάτα υπό το Σεληνόφως, ο. π., σ. 14. 
20 Γ. Ρίτσος, Φιλοκτήτης, ο.π., σσ. 259-260. 
21 Γ. Ρίτσος, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 8. 
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κοινωνίας στην οποία ανήκει.  Η συνώνυμη θυγατέρα του Αγαμέμνονα 

και της Κλυταιμνήστρας, μεταφέρεται και εδώ, από τον αρχέτυπο μύθο 

στη διάσταση της σύγχρονης εποχής και των προβλημάτων της,  για να 

αποκαλυφθεί το σύγχρονο πρόσωπο του Ποιητή.  Η αγωνία της 

καλυμμένη πίσω από το βασικό ερώτημα, «Τι φταίει, ποιος φταίει», 

αποκαλύπτει πως έχει πειστεί, ότι όλα είναι μοιρόγραφτα. «Από τα πριν 

τραβηγμένος ο κλήρος»22, αναλογίζεται και συμπληρώνει: «Αν τούτο δεν 

είναι απάντηση σε τίποτε, θαρρώ πως δεν υπάρχει απάντηση».  

Επικρατεί η πίστη ότι η όποια απάντηση περισσεύει, ότι υπάρχει ένα 

κατεστημένο, καθώς άλλοι καθορίζουν και παρουσιάζουν τα πάντα ως 

τετελεσμένα γεγονότα. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι; Οι ταγοί -οι όποιοι 

ταγοί- οι οποίοι άλλοτε είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης αστοχίας και 

άλλοτε καταλαμβάνουν τον ρόλο τους δια της βίας.  Υπάρχει και η 

καλούμενη θεία δύναμη, αλλά ετούτη, οι βαθμίδες ή οι διακυμάνσεις της 

εξαρτώνται από το μέτρο της πίστης των θνητών. 

Ανθρώπινο Πεπρωμένο:  Δίπλα στα προηγούμενα συμπεράσματα της 

μοναξιάς, του μοιρόγραφτου  και του a priori, έρχεται να προστεθεί και 

ετούτο, της ιδιάζουσας ξενιτιάς.  Στο ποίημα Ελένη, η συνώνυμη 

πρωταγωνίστρια, τοποθετείται στη θέση της Ελένης του Μενελάου, της 

ωραίας των Ελλήνων, κατά τον αρχέτυπο ελληνικό μύθο.  Η ηρωίδα του 

ανανεωμένου μύθου, κατέχεται από τα αιώνια ερωτήματα, αυτά που 

βασανίζουν τους θνητούς εν γένει,  και επιπλέον από κάποια άλλα 

ιδιάζοντος χαρακτήρα, καθώς αφορούν συγκεκριμένες ποιότητες της 

γυναίκας.  Παρόμοια με  την ηρωίδα  του ποιήματος Χρυσόθεμις, 

αναφέρεται αφενός με στην ανθρώπινη μοίρα που σημαδεύεται από τη 

βραχύτητα της ζωής, και αφετέρου στην «ξενητειά», όπως έντεχνα 

αποκαλεί την ανύποπτη εξέλιξη της νεότητας σε γήρας23. Είναι τόσο 

ρεαλιστική όσο και θλιβερή, ετούτη η μετάβαση που επιτελείται με το 

σύντομο ταξίδι της ζωής. Από την χαριτωμένη περίοδο της νεότητας του 

ανθρώπου, από την περίοδο της ακμής και της απόλυτης δύναμης,  στο 

περίεργο, στο δύσκολα αποδεκτό και αναπόφευκτο, τελικά, στάδιο 

                                                         

22 Γ. Ρίτσος, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 12. 
23 Αυτόθι,  σ. 13. 
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μαρασμού σε όλα τα επίπεδα  της ανθρώπινης ύπαρξης.  Ετούτη η 

αναπόφευκτη ξενιτιά, είναι σκληρή και χωρίς πισωγυρισμό.  Είναι  η 

αδιαμφισβήτητη αξία των διοδίων για το υπέροχο ταξίδι της ανθρώπινης 

ύπαρξης που ξεκινά από το σκοτάδι της μήτρας για να εμβαπτιστεί στο 

φως της ύπαρξης στην αληθινή ζωή.  «Ω αυτή η ξενητειά μας μέσα στα 

ίδια μας τα ρούχα που παλιώνουν / Μες  στο ίδιο μας το δέρμα που 

ζαρώνει...» 

Η ηρωίδα του Ρίτσου που μετακινείται εύκολα από το δικό της το 

επίκαιρο επίπεδο (του Ρίτσου),  στο άλλο του αρχέτυπου μύθου (του 

Ομήρου) και με το δικαίωμα της συνωνυμίας της με την ηρωίδα του, 

μπορεί να μιλά για την πανάκριβη ξενιτιά της Ελένης του Μενελάου από 

την ομορφιά της νεότητας στην ουδετερότητα του γήρατος, χωρίς καν να 

ενδιαφέρεται για   την άλλη πολύσημη ξενιτιά, εκείνη που κόστισε τη 

στράτευση στην εκστρατεία της αφρόκρεμας των ηρώων της Ελλάδας της 

εποχής (σύμφωνα πάντα με τον Όμηρο),  σε μακρινή γωνιά  της γης -

έστω ελληνικής-, για να εκδικηθούν την απαγωγή της, της ωραίας τους, 

από τον Πάρη, τον ανώριμο νεαρό πρίγκιπα της Τροίας (Ίλιον), και 

ανύποπτο για το τι θα επακολουθούσε.    

Η  ξενιτιά της ηρωίδας του Ρίτσου ως Ελένης του Μενελάου, είναι 

κατοχυρωμένη στο  έπος του Ομήρου, με την απαγωγή της και την άφιξή 

της στην Τροία.  Η  επιστροφή της στην Σπάρτη, μετά από δέκα χρόνια 

ολέθριων πολέμων, σημαίνει ότι είναι ακόμη μία όμορφη γυναίκα, αν και 

όχι στην πρώτη της νεότητα, εκείνη που παρέσυρε τον Πάρη και τον 

ελληνικό κόσμο της εποχής της και κατά συνέπεια και στον περίφημο 

δεκαετή Τρωικό πόλεμο.  Η θεμιτή ξενιτιά του Γ. Ρίτσου από τη νεότητα 

στο γήρας και η άλλη η αθέμιτη από την Αθήνα στη Γυάρο -και αλλού-, 

ως εξόριστος, οριοθετεί την περιπέτειά του (και των ομοϊδεατών του)  και 

ενδυναμώνει  τη αντίληψη του δοκιμασμένου ιδεολόγου της αριστεράς.    

Στην ξενιτιά του γήρατος πλέον, η Ελένη, αποδέχεται το 

πεπρωμένο της με την πικρία του ανθρώπου που περνά στον κύκλο της 

οδυνηρής πραγματικότητας, της τρίτης ηλικίας. Διανύοντας ετούτον τον 

κύκλο υφίσταται την  απόλυτη επίδρασή του και τις συνέπειές της. 

Αισθάνεται όλο και περισσότερο αδύνατη στις εκφάνσεις της ζωής, 
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γνωρίζει μόνο καλά, ότι η εξελικτική ετούτη μεταβίβαση την 

προετοιμάζει για την ολοκλήρωση του κύκλου της ύπαρξής την, στον 

ορατό κόσμο.  Επιστατεί ο ανθρώπινος φόβος του θανάτου, και αυτόν τον 

περίεργο φόβο για το άγνωστο σκοτάδι, η Ελένη24 τον εκπροσωπεί με τον 

πιο ηχηρό τρόπο. Εκπροσωπεί την αγωνία  του ανθρώπου που 

κοιτάζοντας την παρελθούσα ζωή του, αντιλαμβάνεται πώς είναι μόνο 

ένα βραχύβιο όν.  Η εικόνα μουσικού οργάνου -της κιθάρας- που τρέμει 

στον τοίχο, συνάδει με τον ανθρώπινο πανικό της ηρωίδας, για το 

προγεγραμμένο τέλος. «Μια μέρα θα πεθάνουμε»25, μονολογεί έτσι 

απλά, στοχαστικά, χωρίς πάθος, η γερασμένη Ελένη.  Υπάρχει ο απλός, ο 

ήσυχος, ο φυσικός θάνατος εν όψει. Όταν όμως το γήρας καταντά 

επώδυνο, ο γέρων άνθρωπος βρίσκει κάποια παρηγοριά στο θάνατο: «κι 

αυτό ήταν μια βέβαιη εκδίκηση και φόβος και παρηγοριά», λέει στον 

επισκέπτη της και απαριθμεί με  ήσυχη τρόπο την μασημένη αγανάκτησή 

της, τα κάποια παράπονά της. Αναφέρεται στην απαίσια συμπεριφορά 

των δούλων της απέναντί της και εξομολογείται με τα παραπάνω λόγια 

της, την ικανοποίησή της,  που σχετίζεται με την φήμη, και την 

διατήρηση αυτής μετά θάνατον. Η Ελένη έχει πειστεί ότι ο δεύτερος, ο 

ηθικός θάνατος των δούλων της, είναι απόλυτα βέβαιος, από την έποψη 

της απούσης μελλοντικής μνείας τους. Αυτό την ικανοποιεί, καθώς είναι 

άδικοι απέναντί της, εκμεταλλεύονται  τις μυϊκές της ικανότητες και 

κλέβουν ακόμη και τα έπιπλά της. Θεωρεί ότι είναι άξιοι μίας τέτοιας,  

θείας τιμωρίας για τη συμπεριφορά τους απέναντί της, τώρα που είναι 

αδύναμη και δεν τη φοβούνται. Για τον εαυτό της είναι απόλυτα βέβαιη 

ότι ισχύει το αντίθετο. Η «παρηγοριά»  στην οποία αναφέρεται 

παραπάνω, οφείλεται στην πεποίθησή της και την από αυτήν 

ικανοποίησή της, ότι  το επερχόμενο τέλος  της, είναι άμεσα συνδεδεμένο 

με την αθανασία που της εξασφαλίζει η φήμη της (ο ποιητής είναι 

βέβαιος για την διατήρηση της μνήμης του στις επόμενες γενιές των 

Ελλήνων).    

                                                         

24 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σ. 17. 
25 Αυτόθι, σ. 17. 
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Ο φόβος του θανάτου και η σημασία της ζωής: Διαπιστώνεται όλο 

και περισσότερο ότι η ζωή, η αξία του ανθρώπου και ο θάνατος, 

σημάδεψαν βαθειά την ύπαρξη  του Γ. Ρίτσου. Ο θάνατος κατέχει 

ξεχωριστή θέση στην ποίησή του  και από τον τρόπο και τη συχνότητα με 

την οποία  επαναλαμβάνεται, αποκαλύπτεται ότι ο ποιητής  ακόμη και 

όταν έχει εξοικειωθεί  με την ιδέα του, βαθιά μέσα του, είναι ριζωμένη η 

πίστη ότι η ζωή είναι γλυκιά, δυνατή και χειροπιαστή, αντίθετα με το 

άγνωστο, το ασύλληπτο και σκοτεινό που εκπροσωπεί ο θάνατος. Δεν 

ενδιαφέρει η αλλαγή της ανθρώπινης ύπαρξης ως ύλης, δεν αφορά η 

συνέχειά της υπό άλλη χθαμαλή μορφή.   Αγνοείται ο νόμος της ζωής 

όπως δόθηκε  από τον Ανρί Μπερξόν26: η ανάδυση της ζωής από το 

σκοτάδι, η διάρκειά της  στο φως και πάλι πίσω στο σκοτάδι. Στην 

διανόηση ωστόσο, ο θάνατος ερμηνεύεται ως αιωνιότητα, σχετίζεται με 

τη φήμη και είναι προνόμιο αντρών επιφανών.   

Ο Νεοπτόλεμος στη συνομιλία του με τον Φιλοκτήτη στο 

συνώνυμο ποίημα, περιγράφει εμπειρία του27 που υποδεικνύει 

προσποιητή μάλλον, αδιαφορία για τον θάνατο: «Θυμάμαι μια νύχτα που 

πλέαμε με πανσέληνο. Το φεγγαρόφωτο / Απέθετε μια εντάφια χρυσή 

προσωπίδα28 σε όλα τα πρόσωπα /  οι στρατιώτες, μια στιγμή, σταθήκαν 

και κοιτάχτηκα /... /... και με μιας, όλοι στράφηκαν / Και κοίταξαν ψηλά 

το φεγγάρι, / Ακίνητοι όλοι,  πάνω στο αεικίνητο πέλαγος, / Σιωπηλοί, 

μαγεμένοι, σαν πεθαμένοι κιόλας κι αθάνατοι / (Νέα στροφή) Τότε, σα 

νάνιωσαν αόριστα ένοχοι, σα να μη άντεχαν /.... /.... / Ίσως για να 

ξεχάσουν κείνη τη στιγμή, κείνη τη νόηση, κείνη την απουσία» 

Και στο ποίημα Χρυσόθεμις η συνώνυμη ηρωίδα  μιλώντας για την 

κηδεία της μητέρας της, αναφέρεται29 στη «βελούδινη μαύρη 

πεταλούδα» με «στίγματα πορτοκαλιά» που «πήρε στους ώμους της το 

                                                         

26 “elan vital”, Henri Bergson, The Two Sources of Morality and Religion, N. York, 1935  
27 Γιάννης Ρίτσος, Φιλοκτήτης,  ο. π., σ. 260. 
28 Η χρυσή μάσκα θανάτου των  Μυκηνών για την οποία ο Schlieman, πιστεύει ότι ανήκει στον 

ηγεμόνα της πολιτείας Αγαμέμνονα, και είναι του 16ου π. Χ. αι., Ekdotike Athenon S.A., The 

Greek Museums,  Edition 1975, p. 55.  
29 Γ. Ρίτσος, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 19. 
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φέρετρο κι εχάθη». Η πεταλούδα -ψυχή-, πήρε στους ώμους της το 

κουφάρι του σώματος που άλλοτε την φιλοξενούσε. Παρόμοια πεταλούδα 

παρουσιάζεται και στο ποίημα Ελένη30 και αποτελούν  αιθέριες στιγμές 

συνυφασμένες με δέος και θαυμασμό για την μετάθεση του ανθρώπου 

από τη μία πλευρά της ύπαρξης την φωτεινή, στην άλλη την νοητή, μόνο 

που θεωρείται σκοτεινή και προκαλεί δέος ακόμα και στους 

γενναιότερους των ανθρώπων.  

Το θάψιμο ενός νεκρού δεν σημαίνει την παραχώρηση  μίας θέση 

επίσκεψης και τελικής αναγνώρισης της απουσίας του. Οι ενοχές ή οι 

λύπες αφορούν ταυτόχρονα και τα δύο μέρη: τους ζωντανούς που 

κουβαλάν αυτά τα συναισθήματα και τους απολείποντας που τα 

προξενούν.  

Η ματαιότητα των  εν ζωή κινήσεων, ενώπιον του αναπότρεπτου 

του θανάτου: Στο ποίημα Η Επιστροφή της Ιφιγένειας, η Ιφιγένεια31 

του Ρίτσου εξομολογείται ότι εκμεταλλεύθηκε το περιστατικό της θυσίας 

της στη διάσταση του Ομήρου,  μια και δεν υπήρχε τρόπος να την 

αποφύγει. Παραδέχεται αβίαστα ότι είχε προσποιηθεί πως την 

αποδεχόταν για το καλό της χώρας της.    Είχε «κλέψει» τη χλαμύδα του 

ηρωισμού και την είχε ενδυθεί.  «Δεν πειράζει για μένα», είχε πει 

υποκριτικά, παρακινώντας τον θαυμασμό των στρατιωτών και τη θλίψη 

τους για τη νέα γυναίκα, εξιλαστήριο θύμα για την πραγματοποίηση του 

πηγαιμού στο Ίλιον. Καθώς η Άρτεμις δεν ενδιαφερόταν γι’ αυτήν, η 

Ιφιγένεια είχε αποφασίσει να κερδίσει κάτι από τον προκείμενο και άδικο 

θάνατό της.  Ο ποιητής τη θέλει ειλικρινή, δήθεν, και τη διαφοροποιεί 

από την άλλη την φερόμενη ως ηρωίδα στον ομηρικό μύθο.  Η σύγχρονη 

Ιφιγένεια  μετανοεί, αισθάνεται πόσο ευτελές ήταν αυτό που είχε κάνει 

στην άλλη της  διάσταση, εκείνη του αρχέτυπου μύθου: «Ευχήθηκα νάχα 

πεθάνει τότε στ’ αλήθεια, για να μην τα ξανακούσω», ομολογεί στον 

ακροατή της.  Θεωρεί ωστόσο ότι μέσα στην εντροπή της «είταν και 

κάποια μυστική ευφροσύνη». Το «αναπότρεπτο» του θανάτου, η 

ανθρώπινη μοίρα, στην προκείμενη θυσία της, ήταν φαινομενικά, καθώς 
                                                         

30 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο.π., σ.18. 
31 Γ. Ρίτσος, Η Επιστροφή της Ιφιγένειας, ο. π., σ. 21. 
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η όλη υπόθεση ήταν θέλημα της θεάς Άρτεμης.  Η Ιφιγένεια του 

αρχέτυπου μύθου βρέθηκε από τον αδερφό της Ορέστη, όχι απλά να είναι 

ζωντανή αλλά και να υπηρετεί τη Θεά Άρτεμη στους Ταύρους.  

Η αδυναμία και η ήττα των ανθρώπων, «το πεπρωμένον φυγείν 

αδύνατον» - χωρίς ωστόσο να καταλογίζεται ως  ταπείνωση: 

«Όχι, καμμιά ταπείνωση δεν είναι. Αν νικήθηκα, νικήθηκα / Όχι απ’ 

ανθρώπους, μόνο απ’ τους Θεούς. / Καμμιά νίκη ούτε ήττα  / δεν είναι 

δική μας»32 καταθέτει  εκ νέου το ίδιο ο Αίας στο συνώνυμο έργο 

τονίζοντας τις a priori -καθορισμένες από τους θεούς- κατευθύνσεις προς 

τη νίκη ή την ήττα προς την επιτυχία ή την αποτυχία των ανθρώπων. 

Όμως ετούτα τα στοιχειά, δεν καταλογίζονται ως ταπείνωση. Οι 

ιδιοτροπίες και τα καμώματα των Θεών, οι συμπάθειες και οι 

αντιπάθειες, έχουν αποκαλυφθεί επανειλημμένα.  Όλα αποδεκτά από τον 

άνθρωπο, επομένως δεν μπορεί να αισθάνεται ταπείνωση για την έκβαση 

των πραγμάτων στη ζωή του για τις δικές τους αποφάσεις.    

Η Ελένη στο ομώνυμο ποίημα33, λέει κάτι ανάλογο:  «Α, ναι, πόσες 

ανόητες μάχες, / ηρωϊσμοί, φιλοδοξίες, υπεροψίες, θυσίες και ήττες». 

Περιγράφει τη σκηνή μονομαχίας των αντεραστών της, όπως την 

παρακολούθησε από τα Τείχη της Τροίας και μιλά παρόμοια όπως η 

Χρυσόθεμις, για την απάντηση στην ερώτησή της στο ομώνυμο ποίημα34: 

«Δεν άξιζε διόλου να κοιτάξεις / την έκβαση την είχαν απ’ τα πριν  

ρυθμίσει οι θεϊκές βουλές».   

 «Εσένα σούχαν κολλήσει στις παλάμες δυο μαχαίρια» λέει η 

Ιφιγένεια  στον Ορέστη και υποστηρίζει όπως οι προηγούμενοι ήρωες-

καταθέτες-ο ποιητής, ότι όλα τα γεγονότα που είχαν συμβεί ήταν προ-

κανονισμένα.  Θεωρεί ότι τα μέλη της οικογένειάς της ήταν «άρρωστοι» 

υπό την «επίβλεψη τρίτων»,  οι οποίοι απλά περίμεναν τον θάνατό 

τους35.  Ενισχύεται διαρκώς η ισχύς του Tabula Raza, η επιβολή του 

                                                         

32 Γ. Ρίτσος, Αίας,  ο. π., σ. 240. 
33 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σσ. 22-23. 
34 Γ. Ρίτσος, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 12. 
35Αυτόθι, σσ. 13, 14. 
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θελήματος ενός παντοδύναμου άρχοντος, ενός θεού ή θεών στον αδύνατο 

εκ φύσεως ή εκ των πραγμάτων, άνθρωπο.  Στο σκηνικό της  ζωής, το 

υπέρτατο όν -όποιο και αν θεωρείται ότι είναι αυτό- διευθετεί την πορεία 

των ανθρώπων κατά τη  βούλησή του, επιβάλλεται η απολυταρχία του, 

είναι ο αήττητος σκακιστής που χειρίζεται τους ανθρώπους – πιόνια, σε 

νοητό καρέ, ίσως για να διασκεδάσει την ανία του, ή πιθανόν για να 

ταχτοποιήσει τα άτακτα ακολουθώντας τους νόμους που ο ίδιος έχει 

θεσμοθετήσει, ή ακόμη γιατί ετούτο τον ικανοποιεί ή τον διασκεδάζει. Θα 

μπορούσε ετούτο το δράμα να ερμηνευτεί και ως  κουκλοθέατρο τύπου 

Ιάβας ή και το θέατρο Σκιών του Καραγκιόζη, με κυρίαρχο πάνω από τη 

μικρή σκηνή, τον μη ορατό στους θεατές καλλιτέχνη, να χειρίζεται με 

απόλυτο τρόπο και επιδεξιότητα τα νήματα των μαριονεττών του.  

Οι άνθρωποι υφίστανται παντός είδους δεινά, γιατί είναι εκ 

φύσεως αδύνατοι, έστω και αν στη νεότητά τους και σε στιγμές επιτυχίας, 

δύναμης ή ευδαιμονίας αισθάνονται ελεύθεροι, ανέγγιχτοι, όπως η 

Ελένη36 στο συνώνυμο ποίημα, όταν πετούσε λουλούδια στο πλήθος των 

στρατιωτών.  Κατά βάθος γνώριζε ότι η δύναμή της ήταν ένα εφήμερο, 

ένα επίγειο γεγονός και ότι πιο μακρύτερα από αυτήν εκείνες τις στιγμές 

της δόξας της –καθώς τότε ήταν νέα-, βρισκόταν το φυσικό τέλος της.   

Και οι νέοι άντρες στην ακμή της νιότης τους μπορεί να αισθάνονται 

αιωρούμενοι και αθάνατοι, παρόμοια όπως ένιωσαν ο Καζαντζάκης και ο 

αγαπημένος του Σικελιανός, σε στιγμές της νεότητάς τους, στην από 

κοινού ζωής τους, για κάποια περίοδο, στο Άγιον Όρος. 

Αν ο χρόνος κυλά και η φτώχεια πάει και έρχεται, το ανθρώπινο 

σώμα εξίσου απατηλό, ως ύλη φθαρτή, δεν ανθίσταται στο χρόνο37. Και 

ενώ δεν είναι αθάνατο, δίνει την ψευδαίσθηση -κυρίως στη νεότητα- ότι 

είναι παντοδύναμο, ανέγγιχτο: «ότι κρατάμε το σώμα, μας κρατάει, ότι 

κρατιόμαστε στον κόσμο».  Έτσι είναι.  Η νεότητα είναι η περίοδος της 

θεοποίησης του ατόμου, αφεαυτού.  Καθώς ο χρόνος γλιστρά χωρίς να 

σημαδεύει ευθέως το σώμα ή την υγεία, η σκληρή στιγμή της οριστικής 

και αμετάκλητης απομάκρυνσης από τη νεότητα, χτυπά τον άνθρωπο 
                                                         

36 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σ. 23. 
37 Γ. Ρίτσος, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 12. 
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αργά, όταν έχει περάσει στο στάδιο όπου γίνονται οι μεγάλες ανατροπές 

στο σώμα του, στον οργανισμό του. Η ειρωνεία της Ελένης για τα επίγεια, 

για την προσωρινότητά τους,  επικυρώνεται: «Και γελάω. Πως είταν 

δίχως νόημα όλα / δίχως σκοπό και διάρκεια και ουσία / πλούτη πόλεμοι 

δόξες και φθόνοι / κοσμήματα και η ίδια η ομορφιά μου / Τι ανόητοι 

θρύλοι κύκνοι και Τρώες και έρωτες κι ανδραγαθίες.»  

Ο νεαρός Ορέστης, παρά το γεγονός ότι βρίσκει τη δύναμη να 

αποφασίσει την εκτέλεση της μητέρας του, κυριεύεται από μία άλλου 

είδους, ανθρώπινης αδυναμίας. Αισθάνεται αδύνατος ενώπιον του ρόλου 

του, του δολοφόνου υιού: «με ετοίμαζαν και ετοιμαζόμουν γι αυτό», 

ομολογεί. Στην ουσία όμως δεν είναι έτοιμος, δε θα μπορούσε να είναι 

έτοιμος για κάτι τόσο αποκρουστικό σαν τη μητροκτονία. Ούτε 

ενθαρρύνεται από τις καταστάσεις για να παίξει τον ρόλο στον οποίο είχε 

ταχθεί από το πεπρωμένο του. Μολονότι έχει πλήρη συναίσθηση ετούτου 

του φαινομένου, όπως οι παραπάνω ήρωες,  αγανακτεί που άλλοι είναι 

εκείνοι που έχουν τη δύναμη και κατευθύνουν τις πράξεις του και όχι 

αυτός ο ίδιος. Ο Θεός, η μοίρα ή το καθήκον του διαδόχου στην 

προκειμένη περίπτωση τροχοδρομούσαν τις πράξεις των ανθρώπων. 

Και ο Αίας στο συνώνυμο ποίημα δεν ξεφεύγει από την παραπάνω 

αντίληψη, καθώς αισθάνεται τα παρόμοια με τους προηγούμενους 

μάρτυρες του φαινομένου και ομολογεί με πικρία: «Τη δύναμή μου την 

ξόδεψα». Εννοεί άδικα και παράνομα. Την είχε χρησιμοποιήσει για να 

σκοτώσει τα ζώα που ήταν μπροστά του,  πάνω στην αλλοφροσύνη του, 

εξαιτίας της θεάς Αθηνάς. Το είχε κάνει πιστεύοντας  ότι σκότωνε τους 

Αχαιούς που τον είχαν πληγώσει: «Νίκες ολότελα φανταστικές... Τίποτ’ 

άλλο» λέει. Το ξόδεμα σε μια μάταια πράξη, προκαλεί λύπη στον ήρωα, 

ιδιαίτερα όταν θυμάται το άσπρο κριάρι που είχε πιστέψει ότι ήταν ο 

Οδυσσέας.  «Ένας μικρός Αη Γιάννης», λέει λυπημένος και τονίζει ότι 

«αυτά» τον «δίδαξαν την ήμερη μετριοφροσύνη»38. Στην περίπτωσή του  

ο θυμός και η οργή κατά των Αχαιών τον είχαν ωθήσει προς εκείνη την 

κατεύθυνση.  Η Θεά Αθηνά είχε διενεργήσει με σοφία στην περίπτωσή 

                                                         

38 Γιάννης Ρίτσος, Αίας,  ο. π., σ. 239. 
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του και έτσι δεν χάθηκαν οι Αχαιοί από το χέρι του.  Ίσως αν σκότωνε 

τους καθαυτό Αχαιούς, να μην υπήρχε εξιλέωση.  

Το μάταιο των αγαθών της ζωής: Η ματαιότητα των αγαθών της ζωής 

τονίζεται ποικιλοτρόπως στα ποιήματα της Τέταρτης Διάστασης του Γ. 

Ρίτσου. Στο ποίημα Ελένη39 η ηρωίδα  υποδεικνύει στον ακροατή της την 

ματαιότητα του των επιγείων αξιών και αξιωμάτων: «μη σκοτίζεσαι τόσο 

για ηρωισμούς για αξιώματα και δόξες».  Ενισχύει τη δήλωσή της ακόμη 

περισσότερο λέγοντας: «Τα πράγματα χαλαρωμένα κούφια».  Ο ποιητής 

θεωρεί μάταια την προσπάθεια του ανθρώπου για κάποια 

σταθεροποίηση, μία ακινησία στο σημείο όπου αυτός επιθυμεί να σταθεί 

τελικά, μέσα στο φάσμα του χρόνου. Η Ελένη δίνει ένα παράδειγμα της 

παρακμής του επιπέδου ζωής, χρησιμοποιώντας συμβολικά τη χρήση 

τσουβαλιού που περιέχει αλεύρι: «Το αλεύρι το μαζεύουν οι φτωχοί με τις 

χούφτες τους», καθώς είναι λιγοστό, δεν αρκεί για όλους και αυτό δεν 

μπορεί να είναι τυχαίο. Ο τελευταίος που είναι και ο πιο άτυχος, γιατί το 

σκόρπιο αλεύρι έχει αφανιστεί, σηκώνει το άδειο τσουβάλι απλά για να 

αλευρωθεί, για να πάρει κάτι από την αξία της ακατέργαστης, πρώτης,  

πολύτιμης ωστόσο ύλης.  Δεν έχει μείνει τίποτα γι’ αυτόν από το 

αλευρωμένο τσουβάλι. Γιατί όμως δεν υπήρχε αρκετό αλεύρι ώστε να 

πάρει και εκείνος το μερίδιό του; Αυτό είναι το βεληνεκές της απορίας, 

που αναμφίβολα επιτρέπει κραυγαλέες απαντήσεις σε σχέση με  την 

ελληνική πραγματικότητα ανέκαθεν: «Καμιά λοιπόν σημασία  στα 

γεγονότα ή στα πράγματα / το ίδιο και οι λέξεις»40.  

Στο ποίημα   Η Επιστροφή της Ιφιγένειας, η Ιφιγένεια, ως ιέρεια 

της Θεάς Άρτεμης μιλά με συγκρατημένη απογοήτευση: «Επιμένουμε» 

λέει, μιλώντας για την αέναη προσπάθεια του ατόμου. «Γιατί όλ’ αυτά τι 

είταν; Τι είναι;» ρωτάει αναφερόμενη στην ματαιότητα των πολέμων και 

τις φριχτές τους συνέπειες41. Μνημονεύει τον Όμηρο και τα έπη του που 

περιγράφουν ανώφελες καταστροφές, φόνους, εκστρατείες, 

                                                         

39 Γ. Ρίτσος, , Ελένη, ο. π., σ. 10. 
40 Αυτόθι, σ. 11. 
41 Γ. Ρίτσος, Η επιστροφή της Ιφιγένειας, ο. π., σ. 12. 
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αντεκδικήσεις, βουλιαγμένα καράβια, ερειπωμένες πολιτείες42: 

«Υπογραμμίζοντας θαρρείς με την τυφλή του ορθοστασία την απουσία 

κάθε νοήματος»43.  Κάνει καταμέτρηση των ανωφελών λόγων για τον 

αφανισμό τόσων, τον σκοπό τον άσχετο με αυτήν ή με τους στρατιώτες 

και ομολογεί με λύπη το αποτέλεσμα: «να μας εδώ νικητές τάχα έχοντας 

φέρει σε πέρας ένα μεγάλο σκοπό που δεν τον θέσαμε εμείς στον εαυτό 

μας».  Όσο για την αμοιβή τους ως νικητές, φαινόταν ετούτη τόσο 

ταπεινή και άσχετη με τον εαυτό τους, όσο και ο σκοπός για τον οποίο 

έγινε η εκστρατεία: για «το ξόανο της Θεάς» το οποίο κουβαλήσανε44, 

λέει με απαξίωση. Ως φυματικός στο Νοσοκομείο της Σωτηρίας ο Γ. 

Ρίτσος αλλά κυρίως ως αριστερός, ήταν πάντα υπό την επίβλεψη ή την 

παρακολούθηση τινών ανθρώπων. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις 

εκτελέσεις, των τριακοσίων και πλέον ατόμων, οπαδών της αριστεράς, 

την περίοδο από το 1937 - 1952, δίπλα στον Νοσοκομείο Σωτηρία 

(Κρατική τηλεόραση της ΕΡΤ, Προσκήνιο, 20/6/07), μπορεί να 

κατανοήσει το άγχος εκείνων των ανθρώπων που άσχετα με τις πολιτικές 

τους πεποιθήσεις, υπέφεραν διπλά, καθώς  βρίσκονταν υπό διαρκή και 

εχθρική, επίβλεψη-παρακολούθηση.   

Η σημασία του αντιστασιακού αγώνα για τον Γ. Ρίτσο:  Ως 

ποιητής με δυνατό προφίλ, έχει επίγνωση και ετούτου: διαθέτει τη  

δύναμη της επιρροής. Με τα εκφραστικά εργαλεία που διαθέτει ή και 

εφευρίσκει στην πορεία της δημιουργικής διαδικασίας, τονίζει τελεσίδικα 

και αμετανόητα τη σημασία της αντίστασης στην εξουσία της πολιτείας, η 

οποία (αντίσταση) στην πορεία της δημιουργεί την ανθρώπινη ιστορία:  

«ίσως εκεί που κάποιος αντιστέκεται, χωρίς ελπίδα, ίσως εκεί να αρχίζει 

η ανθρώπινη ιστορία» τονίζει.  Αναφέρεται στην γενναιότητα εκείνου 

που τολμά και αντιδρά εναντίον της εκτροχιασμένης συχνά πολιτείας και 

επιπλέον στην ομορφιά του ανθρώπου ανάμεσα στις μνήμες των μεγάλων 

                                                         

42 Γ. Ρίτσος, Η επιστροφή της Ιφιγένειας, ο. π., σ. 12. 
43 Αυτόθι, σ. 13. 
44 Αυτόθι, σ. 13. 
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αγώνων και στις προφητείες της Πυθίας: «Ο καπνός...... σα χρυσόμαλλο 

δέρας»45,  γράφει παρομοιάζοντας.   

Η ουσία των ποιημάτων: Νεότης - γήρας, αναμνήσεις - 

μετάβαση από τη νεότητα στο γήρας: το ποίημα, Σονάτα υπό το 

Σεληνόφως: Η νεότητα, το γήρας, οι αναμνήσεις (μετάβαση από τη 

νεότητα στο γήρας και οι εξ αιτίας του συνέπειες), ο έρωτας, η άνοιξη, το 

φεγγάρι, το αίσθημα της αιωνιότητας αποτελούν επίμονα σημεία 

αναφοράς, σε ορισμένα από τα  ποιήματα της Τέταρτης Διάστασης. 

Ιδιαίτερα στο  ποίημα, Σονάτα υπό το Σεληνόφως, ετούτες οι 

καταστάσεις συγκρούονται  με την απόλυτη σχεδόν μοναξιά, που αν και 

σκιαγραφείται με λιτά αλλά έντονα περιγραφικά στοιχεία, μηνύει το 

άλυτο πρόβλημα της μοναχής γερασμένης κυρίας, της  Γυναίκας με τα 

Μαύρα που κινείται σε ένα παλαιό μεγάλο χώρο, έρημο από την ζεστή 

συγγενική ή φιλική παρουσία, ενός άλλου, δίπλα της.  Με φράσεις όπως: 

«το μεγάλο δωμάτιο του παλιού σπιτιού», με την ηλικιωμένη 

οικοδέσποινα ντυμένη  στα μαύρα,  η οποία «έχει εκδώσει δυο τρεις 

ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικής πνοής», οξύνεται η 

εικόνα της περιγραφής. Η Γυναίκα με τα Μαύρα έχει ευαισθησίες, είναι 

ποιήτρια, υπήρξε γνωστή λόγω των ποιητικών της εκδόσεων, κατά 

συνέπεια είχε κάποιες γνωριμίες άλλοτε, είχε κάποιους θαυμαστές 

πιθανόν.  Πίσω από το προσωπείο ετούτης της ιδιόρρυθμης παρουσίας 

στα μαύρα, απογυμνώνεται η ανοχή και η αποδοχή του ποιητή των 

ανεπιθύμητων αλλαγών που επιβάλλει το γήρας, στη ζωή και στο σώμα 

του, στην καριέρα και στη φήμη του με την έρπουσα εισβολή του. Είναι 

κατανοητό ότι το άτομο του γήρατος, από-κοινωνικοποιείται πέφτει στην 

ερημιά της απομόνωσης και ας μη βρίσκεται σε κάποιο κελί τιμωρίας. 

Η εμφάνιση νέου ανθρώπου σε ένα τέτοιο ασκητικό περιβάλλον, 

σημειώνεται ως πνοή νιότης -ζωτική αναπνοή σπιτιού μούχλας-,  

σύμφωνης με την φωτεινή φύση που περιβάλλει το παλιό σπίτι,  εκείνες 

τις πολύ συγκεκριμένες στιγμές. Η παρουσία του νέου άνδρα, θαυμαστή 

και από την άποψη του θαυμασμού του για την άλλοτε γνωστή κυρία, 

                                                         

45 Γ. Ρίτσος, Η επιστροφή της Ιφιγένειας, ο. π., σ. 21. 
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υπογραμμίζει τη μοναξιά της τωρινής κυρίας, της Γυναίκας με τα Μαύρα: 

«Άφησέ με νάρθω μαζί σου», εκλιπαρεί τον νέο στη φράση του πρώτου 

στίχου. Είναι τρομοκρατημένη από τη μοναξιά της, και ακόμη 

περισσότερο από την  απουσία του νοητού φωτός.  Επιχειρεί να του 

εξηγήσει πώς αισθάνεται, να επικοινωνήσει μαζί του σε ένα επίπεδο 

άσχετο με εκείνο της ανισότητας της  ηλικίας τους, να περάσει το 

μήνυμα, ότι μολονότι βρίσκεται στο λυκόφως της ζωής της, επιθυμεί να 

αφήσει τον ασκητικό της βίο, που ίσως να επιβαλλόταν και από αυτή την 

θεοκρατική προσήλωση που την διακρίνει.  

Η τσιμεντένια, η ‘αέρινη’ ετούτη πολιτεία, όπου κρατείται 

‘φυλακισμένη’, η Γυναίκα με τα Μαύρα, προστατεύει τον ιδιωτικό της βίο 

και  την ανωνυμία της. Ίσως άλλοτε ετούτα τα στοιχεία να ήταν 

επιθυμητά. Ο συνωστισμός γύρω από ένα δημόσιο  πρόσωπο είναι ευχής 

έργο, παράλληλα όμως κλέβει μεγάλο μέρος από την προσωπική του 

ελευθερία. Τότε επιδιώκεται η απομόνωση, ή η απομάκρυνση από τη 

δημοτικότητα. Εκείνες τις στιγμές όπως και πολλές άλλες πριν, τα 

συγκεκριμένα στοιχεία την προσγειώνουν στην πραγματικότητα της 

τωρινής ύπαρξής της, αντίθετα με το φεγγαρόφωτο που της προσφέρει 

την ψευδαίσθηση της αιωνιότητας, με την μαγεία που ασκεί στις 

μοναχικές ψυχές, σαν τη δική της.   

Ο νέος άνδρας την ακούει με προσοχή, υπάρχει σεβασμός και 

επιθυμία πνευματικής επαφής με τη γηραιά κυρία, τη Γυναίκα με τα 

Μαύρα και εκείνη κολακεύεται και ανανεώνεται από το σφρίγος που 

εκπέμπει η παρουσία του. Εισπνέει, την πνοή της νεότητας που εκπνέει ο 

νέος, και η ζωή φουσκώνει μέσα της όμοια με ιστία καραβιού στο βόρειο 

άνεμο, στο μελτέμι. Η νεότητα του άρρενος κατακυριεύει το χώρο της, 

διοχετεύει θετική δύναμη και ενέργεια, την ωθεί στην αιώρηση και εκτός 

του παλιού σπιτιού, πέρα από τα φαντάσματά του. Ως δια μαγείας η 

παρουσία του με τη ζωντάνια της, γεμίζει και μεταμορφώνει τον παλιό 

χώρο σε ζωντανό οργανισμό,  στοιχείο επιθυμητό που η Γυναίκα με τα 

Μαύρα έχει στερηθεί στην απόλυτη ερημία της.  Εμβολιάζεται από τη 

φυσική αισιοδοξία της νεότητας του επισκέπτη της, και υπό την επίδρασή 

της, νιώθει, ότι ακόμα μπορεί σαν άνθρωπος-γυναίκα, να προσφέρει και 

να αποδεχτεί θεμιτά ή μη, δώρα. Εκφράζει την ανανεωμένη πεποίθησή 
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της, χαμένη σε εκείνες τις μαγικές στιγμές: «κι ούτε έχει σημασία που 

ασπρίσαν τα μαλλιά μου, / (δεν είναι τούτο η λύπη μου-η λύπη μου / 

είναι που δεν ασπρίζει κι η καρδιά μου)» τολμά να πει σαν ανέραστη νέα.  

Το ύστατο μήνυμά της είναι καταθλιπτικό: κι αν το σώμα μαραγκιάζει 

όπως το λουλούδι, η καρδιά αρνείται να το ακολουθήσει, δεν συμβαδίζει 

με το γήρας του σώματος-φθαρτής ύλης, που την βαστά.  Παραμένει νέα 

και ωραία, συνώνυμη με την ψυχή και το πνεύμα, εγκλωβισμένη έστω, σε 

ένα σώμα, που θα ενδώσει και μάλλον σύντομα, στο μοιραίο κάλεσμα από 

τη φύση που το έπλασε.  

Με την ανίατη «ασθένεια» του  γήρατος σχετίζεται απόλυτα το 

στοιχείο της μοναξιάς:  «Το ξέρω πως καθένας πορεύεται στον έρωτα / 

μονάχος  στη δόξα και στο θάνατο.» Η διαπίστωση είναι αληθινή, 

αποδεδειγμένη. Όμως η μοναξιά είναι  χαρακτηριστικό ανθρώπου που 

δεν ξέρει τι άλλο να κάνει, για να συνεχίσει εκείνο που άφησε πίσω στη 

νεότητά του, τότε που το σώμα μπορούσε, δημιουργούσε. Η Γυναίκα με 

τα Μαύρα,  είχε ένα όπλο την ποίησή της.  Αφού κρατούσε νέα την 

καρδιά της και την ψυχή, λογικά είχε  την ανάγκη της απομόνωσης, ως 

ένα βαθμό.  Η μοναξιά που την μαραζώνει και για την οποία προσφωνεί 

το δικό της αθέμιτο SOS,  εκείνες τις πολύτιμες  στιγμές,  είναι 

αποτέλεσμα της ανάγκης της για έναν σύντροφο.  

Ο νέος που πληροφορείται άμεσα για τα προβλήματα της γηραιάς 

κυρίας, και τα κατανοεί, στον επίλογο της ποιητικής ιστορίας,  

παρουσιάζεται να ξεσπά σε ένα γέλιο, δυνατό, ασυγκράτητο, έτσι 

απρόοπτα, λες και από αντίδραση στην τρέλα που του προκαλεί ένας 

ξεχωριστός φόβος που τον κατακυριεύει. Όλα συμβαίνουν μέσα σε εκείνο 

το καταθλιπτικό περιβάλλον, όπου η ανάγκη της κυρίας για ένα 

σύντροφο, δημιουργεί πιθανόν την απόλυτη ανάγκη  να απομακρυνθεί 

απότομα, έτσι όπως εμφανίστηκε, τελικά. Είναι ακόμα νέος και ωραίος, 

έχει ‘αιώνιο’ χρόνο μπροστά του, πριν φτάσει στο θανατερό σημείο που 

αγγίζει τη γυναίκα με τα μαύρα. Ακολουθούν στιγμές σοβαρότητας και ο 

νέος θα παραδεχτεί για τη Γυναίκα με τα Μαύρα, ότι πρόκειται για 

εκπρόσωπο μια παρεχόμενης εποχής τελικά: «Η παρακμή μιας 
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εποχής»46, λέει και είναι βέβαιο, και εν γνώσει του, ότι η μοίρα 

επιφυλάσσει τα παρόμοια και για εκείνον. Ετούτη η φράση αποτελεί 

αφενός την κεντρική ιδέα του ποιήματος και αφετέρου την τραγική 

πραγματικότητα για τον γερασμένο ποιητή του έργου. Τίποτα δεν είναι 

για πάντα. Και η πίστη στην αιωνιότητα θα ισχύει για κάποιους, χωρίς 

ωστόσο αυτή να αποδίδει την πραγματική υπόσταση  του ζωντανού 

σώματος, που το στεριώνει  η ψυχή του. Η αιωνιότητα είναι βραβείο που 

απονέμεται στον όποιο ‘αγαπημένο’ δημιουργό.  

Ο «Αϊ Νικόλας»  ο προστάτης των ναυτικών, κατά την ελληνική 

λαϊκή αντίληψη, οριοθετεί το χωρισμό, το σημείο από όπου οι δύο 

ετούτοι, εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, η ηλικιωμένη κυρία και ο νέος 

άντρας, θα ‘σαλπάρουν’ για τα προδιαγεγραμμένα  γι’ αυτούς λιμάνια.  Η 

γερασμένη κυρία, η Γυναίκα με τα Μαύρα θα θησαυρίσει το πέρασμα του 

νέου από τη ζωή της: «Ύστερα εσύ θα κατηφορίσεις κι εγώ θα γυρίσω 

πίσω / έχοντας στ’ αριστερό πλευρό μου τη ζέστα απ’ το τυχαίο άγγιγμα 

του σακακκιού σου». Ένα σακάκι άδειο, lifeless, τόσο όσο και εκείνη 

στην ανημποριά της μοναξιάς της.  

Η νιότη είναι ζηλευτή από τους ηλικιωμένους ανθρώπους παρά το 

γεγονός ότι την έζησαν ως στάδιο της ζωής τους, και δεν την 

προσπέρασαν απλά. Ο Νεοπτόλεμος αναφερόμενος στους παλιούς 

πολεμιστές της Τροίας που μάταια την πολιορκούσαν για χρόνια, 

απευθύνεται στον Φιλοκτήτη λέγοντας ότι μπορεί να φθονούν τους 

«νέους πολεμιστές», για πολλά που οι ίδιοι έχασαν στη φθορά του 

χρόνου, αλλά περισσότερο απ’ όλα «για τα βαριά, στιλπνά μαλλιά τους, 

τα ογκωμένα από υγεία και έρωτα»47. Ο έρωτας είναι αυτό που λείπει 

περισσότερο ως σύμβολο νεανικής δύναμης και ορμής. 

Και η Ελένη στο συνώνυμο ποίημα, καταβάλλει προσπάθεια να 

κρατηθεί στη νεότητα τοποθετώντας τον εαυτό της σε ‘προστατευτικά 

καλούπια’ «σ’ έναν δικό μου Δούρειο Ίππο»48, όπως λέει, μεταφορικά.  

                                                         

46 Γ. Ρίτσος, Η Τέταρτη Διάσταση, Σονάτα υπό το Σεληνόφως, ο. π., σ. 17. 
47 Γ. Ρίτσος, Φιλοκτήτης,  ο. π., σσ. 258-259. 
48 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σ. 16. 
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Ομολογεί ότι αφότου έχασε τον σύζυγό της Μενέλαο, δεν ενδιαφέρεται 

για την πτώση της στο χρόνο. Ο βασιλιάς άντρας της την τιμούσε, ακόμη 

και όταν εκείνη είχε φύγει με τον Πάρη, απατώντας τον μπροστά στα 

μάτια όλων των Ελλήνων και προσβάλλοντας την υψηλή, τη βασιλική 

τιμή του. Ο αγώνας του να την πάρει πίσω  την ενδυνάμωνε.   Τώρα 

ολομόναχη χωρίς αυτόν, δεν ανησυχεί για το γήρας που έρχεται 

καλπάζοντας. Αποδέχεται την κραυγαλέα μεταμόρφωση που επιβάλλει 

στο κορμί της, που το ασχημίζει με αναρίθμητα, απροσδόκητα και 

αφάνταστα ψεγάδια, καθώς επίσης και τις θλιβερές αλλαγές στην 

μοναχική καθημερινότητά της. Τι μπορεί να κάνει αφού δεν έχει εκλογές, 

αφού  αδυνατεί να σταματήσει την σωματική και την εξαιτίας της ηθική 

κατιούσα, στην πορεία της ζωής της; Ο ποιητής περιγράφει παραστατικά 

ετούτη την κατάσταση εντροπής και θυμού, στους στίχους που 

ακολουθούν: «Μεγάλες κρεατοελιές φυτρώσανε στο πρόσωπό μου, 

χοντρές τρίχες /  Μου ζώσανε το στόμα –τις πιάνω’ δεν κοιτιέμαι στον 

καθρέφτη- / Άγριες τρίχες μακριές- σαν κάποιος άλλος να θρονιάστηκε 

εντός μου, / Ένας αδιάντροπος, κακόβουλος άντρας, και τα δικά του 

γένεια / Βγαίνουν απ’ το δικό μου δέρμα. Τον αφήνω -τι να κάνω;- / 

Φοβάμαι μήπως αν τον έδιωχνα, θάσερνε πίσω του και μένα». 

Παρόμοια με τη Γυναίκα με τα Μαύρα, του Σονάτα υπό το 

Σεληνόφως, η Ελένη, εκλιπαρεί τον επισκέπτη της: «Μη φύγεις.  Μείνε 

λίγο ακόμα». Η ηλικία της την καθιστά επικίνδυνα αδύναμη.  Συνέβη 

ήδη, καθώς τώρα πια είναι θύμα κι αυτών των δούλων της. Την κλέβουν, 

δίπλα στα άλλα αδικήματα που διαπράττουν, εναντίον της. Παραδέχεται 

ωστόσο ότι η παρουσία τους στο σπιτικό της είναι ζωτική, και ότι αυτό 

είναι καλύτερο από την ολάκερη ερημιά ή από την εγκατάλειψη. Είναι 

«σαν μια ελάχιστη νίκη»49, ομολογεί, απλά γιατί κολακεύεται που οι 

αχόρταγες δούλες της επιπλέον διαβάζουν κρυφά ποιήματα ή παλιές 

επιστολές θαυμαστών της, αφιερωμένων άλλοτε, στην αφεντιά της.  

Κάποτε λοιπόν  φτάνει στο σημείο στο σημείο να παραβλέπει τα φοβερά 

πράγματα που κάνουν πίσω από την πλάτη της.  Και όπως οι άλλοι 

γηραιοί άνθρωποι παραβλέπουν, συγχωρούν και δικαιολογούν τα 

                                                         

49 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σ. 17. 
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άμυαλα,  τα πνευματικά ακατέργαστα νιάτα, παρόμοια και η Ελένη: «Ω, 

βέβαια, θα πρέπει / πολύ να γεράσουμε, πολύ, ώσπου  να γίνουμε δίκαιοι, 

να φτάσουμε εκείνη / την ήρεμη αμεροληψία, τη γλυκειά ανιδιοτέλεια 

στις συγκρίσεις, στις κρίσεις / όταν το δικό μας πια μερτικό δεν υπάρχει 

σε τίποτα πάρεξ σ’ αυτή την ησυχία»50.  

Όσον αφορά τον θάνατο που βρίσκεται κοντά της, λόγω του 

γήρατος, η Ελένη ομολογεί51 πως άλλοτε, ούτε αυτή φοβόταν τον θάνατο: 

«γιατί τον ένιωθα πολύ μακριά μου», καταθέτει. Η ομορφιά της και η 

αθανασία της έκαναν Τρώες και Αχαιούς να τρέμουν, ενώ αυτή έκρυβε μ’ 

ένα λουλούδι στα χείλη της «το χαμόγελο της ελευθερίας» που της 

ενέπνεε η πεποίθηση της γνώσης, για την ομορφιά και για τη νιότη52 της. 

Στις αναμνήσεις στηρίζεται ο μονόλογος ή μη, των ηρώων. Ο ποιητής έχει 

ενστερνιστεί μία υπερβατική ομορφιά στο παρελθόν που ζωντανεύει με 

τις αναμνήσεις ή ίσως ακόμη διατηρείται ζωντανό, για να επιτρέπει τον 

αναλογισμό αναρίθμητων σημαντικών στοιχείων, τα οποία δρουν 

καταλυτικά σαν γνώμονας εμπειρίας, γνώσης, σοφίας. Υπάρχει επίσης  

μία ειρηνοποιός δύναμη, ένα σπουδαίο κατάλοιπο ετούτης της 

δοκιμασίας που αποκαλείται ζωή, αυτή που έρχεται στην κάποια ηλικία 

και βοηθά τον ποιητή να γίνει συμβουλάτορας, δάσκαλος, ακόμη κι αν 

κάποτε αισθάνεται ολομόναχος στον κόσμο.  Οι λεπτομέρειες τις οποίες 

αποκαλεί «άσημες»53, συντελούν στο να οικειοποιείται ο αναγνώστης με 

το περιβάλλον  στο οποίο κινείται ο ήρωας, ή το σκηνικό εντός του οποίου 

δρα.  

Στο Σονάτα υπό το Σεληνόφως,  η γηραιά κυρία η Γυναίκα με τα 

Μαύρα φέρνει ως στοιχείο-παράδειγμα, της μετάβασης από τη νεότητα 

στο γήρας και τη νέα κατάσταση στο τελευταίο αυτό στάδιο, κάτι πολύ 

συνηθισμένο και άψυχο, μία παλιά πολυθρόνα που άλλοτε, όταν εκείνη 

ήταν νέα, της προσέφερε μία άλλου είδους ξεκούραση54. Άλλο ήταν τότε 

                                                         

50 Γ. Ρίτσος, Ελένη,  ο. π., σ. 20. 
51 Αυτόθι, σ. 23. 
52 Αυτόθι, σ. 16 και σ. 25.   Κάτι ανάλογο με αυτό απαντά και στο ποίημα: ‘Χρυσόθεμις’. 
53 Ποίημα από τη συλλογή του Ρίτσου Μαρτυρίες Β.΄ 
54 Γ. Ρίτσος, Σονάτα υπό το Σεληνόφως, ο. π., σ. 11. 
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το σώμα της, και το τωρινό της, δύσκολο και ξένο προς εκείνο.  «Εδώ 

κάθησαν / άνθρωποι που ονειρεύτηκαν μεγάλα όνειρα όπως κι εσύ όπως 

κι εγώ άλλωστε, / και τώρα ξεκουράζονται κάτω απ’ το χώμα δίχως να 

ενοχλούνται απ’ τη βροχή ή το φεγγάρι.»  Είναι γεγονός ότι μία 

αγαπημένη πολυθρόνα μπορεί και επιτρέπει την ονειροπόληση, τη 

δημιουργία πολλών ευχών ή και τον αναθεματισμό, επιθυμίες 

πραγματοποιήσιμες ή μεγαλεπήβολες και αναφέρει μεταξύ άλλων: «-μια 

αμμουδιά στρωτή, νοτισμένη, στιλβωμένη από  φεγγάρι, / ή ένα πανί 

ψαρόβαρκας που χάνεται στο βάθος λικνισμένο / απ’ την ίδια του 

ανάσα»55.  Ίσως ο ποιητής γνωρίζει καλύτερα από άλλους  τη σημασία 

των κινήσεων του πανιού της βάρκας, που ταξιδεύει υπό τον ούριο άνεμο 

ή του μαντηλιού που ανεμίζει σε χαιρετισμό, καθώς επίσης και την 

πολυκύμαντη πολυσημία της δικής του ύπαρξης. Οι διαβαθμίσεις της 

τραγικότητας που αναδύονται μέσα από τους στίχους πονάνε και αυτόν 

τον αναγνώστη που κατανοεί με τη σειρά του την αδυναμία του, του 

ανθρώπου να αντισταθεί σε εκείνα που του επιβάλλονται έξωθεν και 

κυρίως σε μία συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του.  

Στο ίδιο ποίημα -Σονάτα υπό το Σεληνόφως-, μεταξύ των 

αναμνήσεων, η μουσική και το πιάνο, θυμίζουν στον ποιητή τα παιδικά  

του χρόνια, τότε, όταν στην Μονεμβασιά μάθαινε πιάνο με την 

υποστήριξη των γονιών του, καθώς από ενωρίς είχε δείξει κλίση προς τις 

Καλές Τέχνες:  «Και τώρα θυμήθηκα / Πως έτσι μετρούσα τη μουσική 

σαν πήγαινα στο Ωδείο /... / Και οι δικοί μου στήριζαν / Μεγάλες ελπίδες 

στο μουσικό μου ταλέντο»56. Το πιάνο, που θα μπορούσε να είναι πηγή 

ευχαρίστησης και ανακούφισης μέσα στους τέσσερις τοίχους του παλιού 

και έρημου σχεδόν σπιτιού, παρομοιάζεται τώρα πια με «μαύρο Φέρετρο 

κλεισμένο». Στο ποίημα Σονάτα στο Σεληνόφως, οι νότες του πιάνου ίσως 

μπορούσαν και να ταράζουν εκείνο το σπίτι, όπου είχε ταφεί η νεότητα 

της Γυναίκας με τα Μαύρα (ή του ποιητή). Είχε αποβεί μακρινή 

ανάμνηση πλέον και τη θέση της, την είχε καταλάβει μια ζωή πολύ κοντά 

στο  συμπλήρωμα του κύκλου της.  Οι όποιες αναμνήσεις δεν βοηθούν 

                                                         

55 Γ. Ρίτσος, Σονάτα υπό το Σεληνόφως, ο. π., σ. 10. 
56 Αυτόθι, σ. 11. 
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την Γυναίκα με τα Μαύρα, αντίθετα τη γεμίζουν με τύψεις που 

αποζητούν τη μεταμέλεια, που ατυχώς είναι «παρουσία που φαίνεται». 

«Η μεταμέλεια λένε, φοράει ξυλοπάπουτσα», λέει χαρακτηριστικά, 

τονίζοντας την αόρατη, εκκωφαντική, ωστόσο, παρουσία της, στη 

συνείδησή της. Είναι πανίσχυρα ηχηρή ως προς το αίσθημα που 

προκαλεί, καθώς έχει καταφτάσει, βρίσκεται εκεί, είναι η τελευταία 

παρουσία στο χώρο εκείνο  και επομένως  η εντονότερη και η πλέον  

βασανιστική. Ετούτη σχετίζεται με το παρελθόν της και με τις πράξεις της 

και της είναι απαραίτητη. Η λύτρωση καταφθάνει εντελώς φυσικά, αν 

και απρόοπτα, με το θάνατο, τον καταλύτη όλων, των τύψεων και της 

μεταμέλειας συμπεριλαμβανομένων.   

Η δίψα της γυναίκας με τα μαύρα, να ξεφύγει  από το μαυσωλείο 

της, παραμένει ανικανοποίητη.  Δεν μπορεί πλέον παρά να φιλοσοφεί, 

ούσα στο λυκόφως του βίου της. Είναι ενδεικτικό της πείρας της, που με 

τη σειρά της, είναι καρπός της ηλικίας της: «τα χείλη του ποτηριού 

γυαλίζουν στο φεγγαρόφωτο / σαν κυκλικό ξυράφι - πώς να το φέρω στα 

χείλη μου; / όσο κι αν διψώ, - πώς να το φέρω;»57  Ξεπεράστηκε εκείνη η 

περίοδος, η παρούσα στιγμή ζωή ανήκει σε άλλη φάση και είναι ξένη, όσο 

ξένη είναι και η κάθε στιγμή που περνά από πάνω από τον άνθρωπο, 

μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Η φράση ο άνθρωπος δεν αλλάζει, είναι 

ψευδής. Η βραδεία έστω μετακίνησή του στο χρόνο είναι αέναη και 

ανανεωτική άσχετα αν ετούτη η πορεία συντελεί στο κλείσιμο του κύκλου 

της ζωής.  

Η Γυναίκα με τα Μαύρα διαπιστώνει -στο τέλος του ποιήματος- 

ότι έχει καθυστερήσει ως προς την απόφασή της να κάνει κάτι δραστικό 

για την απομόνωσή της για να ξεφύγει από εκείνο το ταπεινωτικό 

καθεστώς.  Όπως ο πνιγμένος58, ζητά τη βοήθεια ενός νέου ανθρώπου, 

ξένου προς την ηλικία της,  μέσα σ’ ένα χώρο εντελώς ακατάλληλο για 

οιαδήποτε γεύση ρομαντισμού, στον πεζό χώρο της κουζίνας της, γεγονός 

που τονίζει ακόμη περισσότερο το καρφίτσωμά της σε ένα άχαρο 

περιβάλλον, που το κατατρώει η επίσης ‘γερασμένη’ ρουτίνα της.  Θα 
                                                         

57 Γ. Ρίτσος, Σονάτα υπό το Σεληνόφως, ο. π., σ. 13. 
58 Αυτόθι, σ. 14. 
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μπορούσε ωστόσο να μην είναι θύμα συγκυριών, αλλά  η απόλυτα 

υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω της.   

Αποπειράται ένα απεγνωσμένο και καθυστερημένο, προφανώς 

ύστατο διάβημα, να εναγκαλιστεί τη ζωή με ζέση, να προσφερθεί σε 

κάποιον,  αλλά σε ποιον;  τον νέο περαστικό άντρα που ήταν αδύνατον να 

αντιληφθεί και ακόμη περισσότερο να ανταποκριθεί στην ανάγκη της; Η 

Γυναίκα με τα Μαύρα παραλογίζεται, ομολογεί ότι φοβάται τα ανοίγματα 

του φλιτζανιού και του φεγγαριού, τα οποία παρομοιάζει με σκοτεινά 

ανοίγματα «στο κρανίο του κόσμου». Τι άλλο θα μπορούσαν να 

σημαίνουν αν όχι την αφάνεια, τη μοναξιά, τον αφανισμό, ή τον θάνατο; 

Δεν μπορεί να πετάξει  από εκείνη τη φυλακή της.  Το σώμα της 

ξοδεύτηκε και τα φτερά της φαγώθηκαν στο χρόνο.  Οι σκέψεις που 

παρελαύνουν ενόσω πίνει τον καφέ της και της φύσης το πράσινο, της 

ελπίδας το χρώμα, δημιουργούν την ψευδαίσθηση τραίνου που θα την 

πάρει για να την ταξιδέψει «χωρίς καθόλου βαλίτσες – τι να τις κάνεις;»  

αναρωτιέται μόνη59. Προφανώς πολλά περισσεύουν στο στάδιο που 

βρίσκεται.  Έχει αποδεχτεί την ήττα της από τον χρόνο.    

Προσπάθεια απομάκρυνσης από παλιά κατεστημένα: Η 

προσπάθεια της Γυναίκας με τα Μαύρα στο Σονάτα υπό το Σεληνόφως, ν’ 

απαλλαγεί από τις τύψεις που οφείλονται στην προσκόλλησή της στην 

θρησκεία, έστω και αργά, και ν’ αρχίσει μια νέα ζωή μέσα στην 

πραγματικότητα, της στιγμής εκείνης που είναι η πολιτεία και όχι το 

φεγγάρι, θίγει το θέμα της προγονολατρείας. Πρόκειται για ένα ακόμη 

είδος υπερβολικής προσκόλλησης, εκείνης στους νεκρούς, έστω κι αν 

είναι επιφανείς.  Η τέτοια προσκόλληση εξελίσσεται σε στείρα, και ωθεί 

τους απογόνους60 σε μία  ναρκισσιστική αδράνεια ή και απάθεια, με 

καταστρεπτικές επιπτώσεις  στην εξελικτική πρόοδο και ανάδειξή τους.  

Στο ποίημα Φιλοκτήτης, ο ποιητής πλησιάζει με προσοχή τον 

αρχέτυπο μύθο.  Εδώ, ο Νεοπτόλεμος προσπαθεί  να κρατήσει χαμηλούς 

τους τόνους τη στιγμή που υποστηρίζει ότι οι νέοι άνθρωποι 

                                                         

59 Γ. Ρίτσος, Σονάτα υπό το Σεληνόφως, ο. π., σ. 16. 
60 Τους Έλληνες συμπατριώτες του Γ. Ρίτσου. 
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αντιστέκονται στην προσκόλληση στο ένδοξο παρελθόν,  ότι δεν 

αρέσκονται στο να επαναπαύονται στις δόξες των παρελθόντων ηρώων, 

των οποίων όμως αναγνωρίζουν τους αγώνες61, και αποδεικνύει ότι 

διαφωνεί με την άποψη πολλών, σε σχέση με την προγονολατρεία. «Μια 

τέτοια δόξα ας μας έλειπε –ποιος τους την ζήτησε;» τονίζει και 

υποστηρίζει ότι οι ίδιοι δεν είχαν «μιαν ώρα» δική τους, «πληρώνοντας 

τα χρέη και τις υποθήκες άλλων»62.  Ο Ρίτσος διαμαρτύρεται για τα 

προβλήματα που κληροδότησαν οι πόλεμοι στον Νεοέλληνα, για το 

πρόβλημα της γλώσσας, για την δαιδαλώδη κοινωνική - πολιτική 

κατάσταση, το χάσμα των κυβερνώντων και των κυβερνωμένων, την 

οικονομική ανισορροπία ως τις ημέρες του θανάτου του. Εν ολίγοις, 

διαμαρτύρεται για τη νεοελληνική πραγματικότητα της εποχής του.  

Θεωρεί πως όπως στους μύθους οι Θεοί καθορίζουν την τύχη των ηρώων, 

έτσι και στην Ελλάδα οι αρχές καθορίζουν κατά μεγάλο ποσοστό τις 

κινήσεις των πολιτών.  Σε μία τέτοια κοινωνία οι ποιητές και οι αθλητές 

περισσεύουν και ως εκ τούτου εξωθούνται στην αντίδραση, 

επαναστατούν, με ως επί το πλείστον δυσάρεστα αποτελέσματα, δηλώνει 

έμμεσα ο ποιητής.  «Καταλαβαίνω τη δική σου ευγενική αποχώρηση, 

σεβάσμιε φίλε, /...καλό πρόσχημα / το δάγκωμα εκείνο του φιδιού 

(μήπως το δάγκωμα της σοφίας;)»63 ρωτά ο Νεοπτόλεμος64.  

Παραμερίζοντας όλα τ’ άλλα ο Νεοπτόλεμος (πάντα ο ποιητής)  

καταλήγει ότι οι επιφανείς άντρες επιβιώνουν της ταπείνωσης, της 

αφάνειας και της ματαιότητας: «Είδα ένα βράδι / Αλλόφρονα πλήθη να 

σηκώνουνε κάποιον στους ώμους τους / επευφημώντάς τον.  Μια δάδα 

έπεσε πάνω του. / Πήραν φωτιά τα μαλλιά του.  Αυτός δεν  φώναξε. / 

                                                         

61 Παντελής Πρεβελάκης, Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος Συνολική Θεώρηση του έργου του,  ο. π., σ. 

247. 
62 Γ. Ρίτσος,  Φιλοκτήτης, ο. π., σ. 247. 
63 Ο Φιλοκτήτης που υπέφερε δυνατούς πόνους ύστερα από το δάγκωμα δηλητηριώδους 

νεροφιδιού, έμενε στη Λήμνο όπου τον άφησαν οι γιοι των Αχαιών (Ομήρου Ιλιάς, Ραψωδία ΙΙ, 

στιχ. 716-729). 
64 Ο ήρωας-ποιητής, Γ. Ρίτσος, απομονώθηκε στη Λήμνο εσκεμμένα ώστε να σημειωθεί με την 

απουσία του το κενό στο κόμμα του και στον γενικό αγώνα για τα δίκαια.  Είναι  γνωστόν ότι ο 

Γ. Ρίτσος είχε υποβάλλει υποψηφιότητα με την ΕΔΑ το 1964, χωρίς  επιτυχία. Ο ποιητής  θεωρεί 

την ποίησή του ως το όπλο του εναντίον της καταδυνάστευσης. 
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Ήταν απ’ ώρα νεκρός.  Τα πλήθη σκόρπισαν.  Απόμεινε / το βράδι 

καταμόναχο, δαφνοστεφές με τα χρυσά φύλλα των άστρων»65  

Λύτρωση από τη σκιά του γονιού: Ο Νεοπτόλεμος, στο ποίημα 

Φιλοκτήτης, πριν ακόμη καταλήξει στα δικά του πιστεύω, είχε δοκιμαστεί 

από το δίλημμά του -‘το μυστικό’ του δίλημμα εκλογής- όπως καταθέτει, 

τι δηλαδή να διαλέξει, υπό την τεράστια σκιά του πατέρα του, Αχιλλέα:  

«ανάμεσα στο γέλιο τους και στα όπλα τους (που ήταν δικά τους και τα 

δυο)» λέει, αναφερόμενος και στους ξένους που φιλοξενούσαν στο σπίτι 

τους.  Ίσως γιατί ο πατέρας του έδειχνε περισσότερη αγάπη στα όπλα και 

μόνο η αγάπη του προς τον Πάτροκλο, η φιλία του αυτή, του έδινε την 

εντύπωση ότι ίσως είναι  άνθρωπος με αισθήματα. Η μητέρα του 

αντίθετα, ήταν απλή, ήταν μία τρυφερή παρουσία στη ζωή του. 

Αναλογίζεται αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία, σε σχέση με τη 

μητέρα του.  Ετούτη αγαπούσε τα πουλιά και ανησυχούσε για τον 

Νεοπτόλεμο και για την δική του αγάπη προς εκείνα, για την ικανότητά 

τους να πετούν ελεύθερα. Θυμάται τα λόγια της στη θέα σκοτωμένων 

πουλιών:  «Είδες που μου ήθελες νάσαι πουλί;»66  τον προειδοποιεί, με 

την αγωνία της μητέρας που θέλει το καλό του παιδιού της.  

Μνημονεύοντας τη μητέρα του ο Νεοπτόλεμος αναφέρεται στα χέρια της 
67: «Ίσως να διέκρινα στα χέρια σου φίλε μου / Κάτι απ’ το φέγγος των 

χεριών της. Ό,τι άγγιζε / Γινόταν άξαφνα μακρινή μουσική - δεν 

αγγιζόταν»68. Πολλοί ευαίσθητοι άνθρωποι παρατηρούν, μελετούν άθελά 

τους τα χέρια των αγαπημένων τους και ιδιαίτερα ίσως της μητέρας 

τους69 και ερμηνεύουν το μέγεθός τους, το μήκος των  δακτύλων τους,  τις 

κινήσεις τους, τη μυρωδιά τους.  

Ειρήνη, Ελευθερία, Γαλήνη:  Ο ποιητής υπογραμμίζει την ειρήνη, 

αλλά και την αγάπη του προς αυτήν, καθώς είναι  συνδεδεμένη με την 

                                                         

65 Γ. Ρίτσος Φιλοκτήτης,  ο. π., σσ. 249-250. 
66 Αυτόθι, σ. 252. 
67 Αυτόθι, σ. 253. 
68 Αυτόθι, σ. 254. 
69 Ν. Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, ΙΑ’ επανεκτύπωση, 1997, Γραφικές Τέχνες Αθ. 

Γιαννοπούλου, Περιστέρι -Αθήνα, σ. 51. 
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ατομική ελευθερία.  Η ειρήνη, η ελευθερία, η γαλήνη, είναι τα ‘άνθη’ που 

ο Ρίτσος ονειρεύεται να ανθίζουν τριγύρω του, όπως άλλωστε και οι 

περισσότεροι ποιητές. Ο πόλεμος είναι μισητός, μετατρέπει το 

περιβάλλον σε ένα ‘μεγάλο’, ένα ατέλειωτο ‘σφαγείο’,  από όπου «άρχιζε 

η τύψη κ’ η μετάνοια κ’ η δημιουργία»70.  Συναισθήματα που 

ανακατεύουν, που δεν κατακάθονται, παρά παρακινούν τους 

ευαίσθητους να μιλήσουν γι’ αυτά και να βοηθήσουν στην κατανόησή 

τους και κυρίως στη γιατρειά τους. Τα μεγάλα θύματα, οι πολεμιστές 

διάγουν άθλια ζωή, κατειλημμένοι από την έμμονη ιδέα του φόβου του 

θανάτου, και ίσως η μετάθεση της προσοχής τους προς μία γυναικεία 

‘εσθήτα’ βοηθήσει να χαλαρώσουν και να υποδεχτούν τον ύπνο.  Η 

σημασία του Τρωικού Πολέμου -για μία ‘κλοπή’71- μετριαζόταν στη 

μεγάλη διάρκειά του από πολλά άλλα ενδιάμεσα, έξω από τα τείχη. Η ήδη 

μακροχρόνια παραμονή τους, είχε πετύχει να ξεχαστεί ο αρχικός σκοπός 

της εκστρατείας τους.  «Οι θρήνοι κι οι ζητωκραυγές, έπαιρναν λίγο-λίγο 

τον ίδιο τόνο. /  Επίσης, οι μορφές εχθρών και φίλων- δεν ξεχώριζε».  Στο 

τέλος της μάχης, όταν έπεφτε η νύχτα και οι στρατιώτες το ήξεραν ότι 

είναι ζωντανοί, σκέφτονταν πώς να κλέψουν πίσω, όλα όσα τους είχαν 

κλέψει οι αντίπαλοι.  Αποτέλεσμα υπήρξε η γέννηση σχεδίου, του 

φημισμένου Δούρειου Ίππου.  Αποτελούσε το μακροχρόνιο όραμα-

μηχανισμό για την κατάληψη της Τροίας. Ο Νεοπτόλεμος (πάντα στο 

ποίημα Φιλοκτήτης), από το λαιμό του Δουρείου Ίππου, είδε «την 

πραϋντική λάμψη των όπλων»72 του ήρωα Αχιλλέα.  Ο Νεοπτόλεμος (ή ο 

ποιητής), με τον μύθο της κατάληψης της Τροίας, απευθύνει και πολλά 

άλλα μηνύματα. «Διψούσαμε. Δεν ονομάζαμε το νερό και τη δίψα 

μας...»73,  «και το νερό δεν υπήρχε»74 συμπληρώνει, αναφερόμενος στην 

                                                         

70 Γ. Ρίτσος, Φιλοκτήτης,  ο. π., σ. 254. 
71 Αυτόθι, σ. 256. 
72 Πρόκειται ίσως  για την  ποίηση του ήρωα-ποιητή.  
73 Μεταφορικά πιθανόν για τη γνώση της αλήθειας 
74 Άρνηση: «Στο περιγιάλι το μικρό κι άσπρο σαν περιστέρι, / διψάσαμε το μεσημέρι και το νερό 

γλυφό…» γράφει σε στίχους του ο Σεφέρης (ο ποιητής της Στροφής της ελληνικής ποίησης, της 

γενεάς του ‘30),  καθώς το στοιχειό της θάλασσας είναι αδιαχώριστο στοιχείο της ποίησης των 

Ελλήνων.  
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αγωνία του πολέμου χωρίς γόνιμο σκοπό, χωρίς ηθική αμοιβή,  γεγονός 

που οδηγούσε τον στρατό σε απόγνωση.  

«Είδα άντρες γενναίους να ρίχνουν στάχτη στα μαλλιά τους»75, 

λέει ο Νεοπτόλεμος και υπογραμμίζει μία τραγική αλήθεια : «ντρέπονται, 

κρύβονται, σαν νάχουν φταίξει» για το θάνατο των συναδέλφων τους.  Κι 

όμως πίσω απ’ όλο αυτό το πολεμικό σχήμα ο Νεοπτόλεμος διακρίνει 

κάποια ευοίωνα στοιχεία, το γαλάζιο, χρώμα της αισιοδοξίας, το ειρηνικό 

χρώμα της δύσης του ήλιου που φέρνει την γαλήνη της αφικνούμενης 

νύχτας και ταυτόχρονα και το όνειρο γυναίκειας παρουσίας: «κομμάτι 

θάλασσα, λίγο λυκόφως ένα ωραίο γόνατο» διακρίνει «μια ελάχιστη 

δικαίωση» «κι όλος ο φόβος, αναρίθμητος κι άγνωστος διαλύονταν 

πέρα,... στη μυθική απεραντοσύνη»76, λέει, υπογραμμίζοντας τους 

αγώνες των Ελλήνων, τους χωρίς αμοιβές ουσιαστικά.   

Ο Νεοπτόλεμος κατανοεί πολλά αγναντεύοντας από ψηλά «από το 

πανύψηλο αλώνι» για δεύτερη φορά τη λάμψη των όπλων του ήρωα, ‘κ’ 

εννόησα’, καθώς λέει, ότι:  «Ίσως  κι εσύ, μια ανάλογη στιγμή, σεβάσμιε 

φίλε, θ’ αποφάσισες / Ν’ αποσυρθείς.  Τότε θαρρώ, θ’ αφέθηκε να σε 

δαγκώσει / Το φίδι του βωμού.  Γνώριζες, άλλωστε, πως μόνον / Τα όπλα 

μας χρειάζονται, κι ‘όχι τους ίδιους εμάς (όπως είπες) / Όμως εσύ και τα 

όπλα σου, τα τίμια κερδισμένα»77  Η πίστη του Νεοπτόλεμου στον ήρωα 

και τα όπλα του είναι πολύ συγκινητική.  Τα όπλα -το τόξο στον μύθο-, 

είναι τα περίφημα όπλα του Ηρακλή, που μ’ αυτά είχε εξολοθρέψει την 

Λερναία Ύδρα και τον Κέρβερο, τον φύλακα του Άδη, και  τα οποία είχαν 

προσφερθεί στον πατέρα του ως αμοιβή από τον ίδιο, επειδή τον είχε 

βοηθήσει -μέσα από παρακλήσεις του- να παραδοθεί στις φλόγες, για να 

λυτρωθεί από το δηλητηριασμένο χιτώνα του78. Ο Νεοπτόλεμος όμως 

                                                         

75 Γ. Ρίτσος,  Φιλοκτήτης,  ο. π., σ. 258 
76 Αυτόθι, σ. 260 
77 Αυτόθι, σ. 261 
78 Ο Κένταυρος Νέσσος για να εκδηκηθεί τον Ηρακλή, είχε συμβουλέψει τη γυναίκα του 

Διηάνειρα, να βουτήξει τον χιτώνα του ήρωα στο δηλητηριασμένο αίμα του, δήθεν για να τον 

κρατήσει  δικόν της και κοντά της για πάντα.   Robert Graves, Greek Myths, Illustrated edition, 

Cassell Ltd. 1981, σ. 215. 
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γνωρίζει ότι ο ήρωας θα κρατήσει «την ύστατη  νίκη τη μόνη», όπως 

αποκαλεί ο ίδιος «τη γνώση αυτή τη μελεχρή και τρομερή: πως δεν 

υπάρχει νίκη», και τον παρακαλεί: «παρακαλώ σε να μου δείξεις τη 

χρήση»79  προσθέτει μάλιστα: «Η ώρα έφτασε»80, εννοώντας την ώρα 

για τη χρήση των όπλων του.  Με την απόσυρσή του ο Φιλοκτήτης περνά 

σε ένα πλάνο απουσίας, πιθανόν για να βιώσει ετούτη την αντίδραση του 

Νεοπτόλεμου. «Θα μπορούσες να φορέσεις ξανά το πουκάμισο του 

εικονικού θανάτου σου / ώσπου να γίνεις (όπως έγινες) η μεγάλη σιωπή 

της ύπαρξής σου».  

Το λυκόφως: μαρτυρείται η ανάγκη του Νεοπτόλεμου για την 

επικύρωση της σκέψης του από τον Φιλοκτήτη, και ρωτά: «Καμιά φορά 

το φως του λυκόφωτος είναι μια φώτιση-δεν είναι;» Το φως στην ηλικία 

του λυκόφωτος, η σοφία, κτίζεται αργά, σταθερά με το πέρασμα χρόνων, 

με τη βοήθεια  της εμπειρίας. Αποκαλείται φέγγος και είναι «ένας 

ολόχρυσος θώρακας, ασφαλής τριγύρω στο στήθος μας», μονολογεί ο 

νέος. Το μεταξύ του χρυσού θώρακος και της σάρκας: η αναπνοή, είναι 

ακράδαντο στοιχείο ύπαρξης ζωής και είναι ίσως το μόνο αληθινό 

στοιχείο, καθώς και αυτή η πολυβασανισμένη ατομική ελευθερία 

εξαρτάται, εφόσον κάποτε εξυπακούεται ασφυκτικούς κανόνες και 

νόμους81. Και παρόμοια η εθελοντική απομάκρυνση του ήρωα που τον 

πονούσε, ξεπερνιέται και παύει να είναι είδος αιχμαλωσίας82.  

                                                         

79 Γ. Ρίτσος, Φιλοκτήτης,  ο. π., σ. 261. 
80  Αυτόθι, σ. 261. 
81  Αυτόθι, σ. 262.  ‘Ω ναι, η ελευθερία είναι πάντα κλειστή, περισφίγγει / ολόκληρο το σώμα – 

και τη φτέρνα οπωσδήποτε’  Γίνεται μνεία πλαγίως στην ‘Αχίλλειο Πτέρνα’, καθώς ήταν το 

μόνο τμήμα του σώματος του ήρωα που δεν είχε βυθιστεί από τη μητέρα του Θέτιδα στο 

παγωμένο νερό του ποταμού Στυγός που ρέει και στον Κάτω Κόσμο, για να γίνει Αθάνατος, The 

Kingfisher Book of Myths and Legends retold by Anthony Horowitz, London, 1991, p.  62. 
82 Γ. Ρίτσος, Φιλοκτήτης, ο. π., σ. 263.  

‘Όμως ας μας φυλάξουν οι Θεοί να μη γίνουμε αιχμάλωτοι 

Έστω και της πιο ωραίας ακόμη αποκάλυψης, μη χάσουμε για πάντα 

Την τρυφερή αφέλεια των μεταμορφώσεων 

Και την έσχατη πράξη του λόγου’ 
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Ο Νεοπτόλεμος που βρίσκεται σε «πλήρη μοναξιά», θεωρεί 

οδυνηρή  την απομάκρυνσή του από τον ήρωα.  Τα επίγεια είναι 

απαραίτητα ως συντελεστές  επαφής και περαιτέρω ‘σύγκρισης’  για την 

‘παράσταση’, για την «αδελφική παρομοίωση του απέραντου και 

στάθμιση του αστάθμητου». Ο αγωνιστής παροτρύνει τον ήρωα να 

επιστρέψει μαζί του φέροντας «το προσωπείο της δράσης».  Αυτός θα 

φέρει τα όπλα του ήρωα και θα κρυφτεί στο λαιμό του Δούρειου Ίππου.  

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν οι Έλληνες και οι Θεοί τους  να 

νικήσουν αφού μόνο «τέτοιες νίκες υπάρχουν». Ο Νεοπτόλεμος πιστεύει 

ότι το χαμόγελο του ήρωα και η νόησή του θα είναι γι’ αυτούς ένα 

‘φέγγος’, ‘η επιείκειά’ του και ‘η σιωπή’ του ‘πυξίδα’ κατεύθυνσης83.  

Λάφυρο αυτής της καθολικής νίκης των Ελλήνων θα είναι η μεγαλύτερη 

κατά δέκα χρόνια, Ελένη.  

Ο ήρωας αρνείται την πρόταση του νέου αγωνιστή, να φορέσει το 

προστατευτικό προσωπείο.  Του δίνει τα όπλα του84 και τον ακολουθεί, 

ενάντια στον θάνατο, όχι όμως για να ακολουθήσει αυτόν καθεαυτού τον 

νεαρό ήρωα, αλλά τα δικά του τα όπλα. Ο Φιλοκτήτης, όπως στο  ποίημα 

Ορέστης, επιχειρεί έναν ρόλο αντίθετο προς τον χαρακτήρα του.   Η 

Λήμνος85 που αναφέρεται εδώ, πιθανόν να είναι αυτή καθαυτή η νήσος 

Λήμνος,  όπου εξορίστηκε ο Γ. Ρίτσος την περίοδο 1947- 1948.  Κατ’ 

άλλους με την ονομασία της  Λήμνου υπονοείται η νήσος Σάμος, στην 

οποία κατέφυγε ο ποιητής την περίοδο 1960-1965, και έγραψε και το 

συγκεκριμένο ποίημά του86. Κάτω από το ίδιο ποίημα ο Ρίτσος γράφει: 

«Αθήνα, Σάμος Μάης 1963, Οχτώβρης 1965».  Η δεύτερη υπόθεση 

αποδεικνύεται με την κατάθεση του ιδίου του ποιητή.  

 

 
                                                         

83 Γ. Ρίτσος, Φιλοκτήτης,  ο. π., σ. 263. 
84 Στον μύθο πρόκειται για το τόξο του Ηρακλή, εδώ μεταφορικά πρόκειται ίσως για την ποίηση 

του Γ. Ρίτσου.  
85 M. J. Jeffreys, Reading in the Fourth Dimension, ibid, p. 82 . 
86‘ποίημα του Χρέους’, Παντελής Πρεβελάκης, ‘Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος’ Συνολική θεώρηση 

του έργου του, Β’ Έκδοση, Κέδρος, 1983, σ. 356. 
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Α’.2. Επί μέρους αναλύσεις από τη συλλογή του Γ. Ρίτσου, Η  

Τέταρτη Διάσταση (Ορέστης, Αίας, Χρυσόθεμις, Ελένη, Η 

επιστροφή της Ιφιγένειας) 

Ορέστης: Διαφορά του Νου και της Ψυχής: Στο συγκεκριμένο 

ποίημα, ο ποιητής δεν απομακρύνεται πολύ από το σχεδιάγραμμα του 

αρχέτυπου μύθου, καθώς και εδώ, ο ήρωας Ορέστης, επιστρέφει στις 

Μυκήνες συνοδευόμενος από τον φίλο του, Πυλάδη. Το ερώτημα: «γιατί  

ήρθαμε, γιατί πολεμήσαμε, γιατί και πού επιστρέφουμε;»87 βασανίζει τον 

νέο άντρα. Κινείται ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής του, τη φωνή 

του καθήκοντός του, του υιού έναντι του δολοφονημένου πατέρα του. 

Τελικός σκοπός είναι η εκδίκηση του Ορέστη για τον θάνατο του 

Αγαμέμνονα. Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί, ο νέος οδηγείται 

προς ετούτη την κατεύθυνση από τη Μοίρα του και το θέλημα των Θεών.  

Η αυθόρμητη διατύπωση των συλλογισμών του Ρίτσου, ως τα 

κύρια χαρακτηριστικά,  στοχεύουν σε μία μορφή ορισμού, στο πλάσιμο 

του δικού του μύθου, με αφορμή την ανανέωση-εφεύρεση του 

αρχέτυπου. Εκτός από το πεπρωμένο και τη μοίρα που ορίζονται από 

ανώτερες δυνάμεις, ο ποιητής τονίζει επιπλέον τη διαφορά του Νου και 

της Ψυχής, το θυμοειδές και το συναίσθημα, τα κίνητρα πίσω από το 

καθήκον ή την απόρριψή του88.   

Ο φόβος προηγείται της δικαιοσύνης, που εξυπακούεται  την 

‘εκδίκησή του’, που ωστόσο  φαίνεται γελοία89, κατά την γνώμη του.  

Γιατί ο άτυχος Ορέστης που έχει επίγνωση τι ο ίδιος θέλει και τι του 

επιβάλλεται εκ των πραγμάτων,  αισθάνεται ένοχος για την εκτέλεση 

ετούτου του φρικτού καθήκοντος.  Η εκτέλεση της μητέρας του, 

Κλυταιμνήστρας, ενόχου για τον θάνατο του πατέρα του, του προκαλεί 

αφόρητο πόνο. Γιατί την αγαπούσε τη μητέρα του, για όλα όσα 

                                                         

87 Τα δέκα χρόνια του Τρωικού Πολέμου συμβολίζουν  την δεκαετία των Βαλκανικών Πολέμων 

και την Μικρασιατική καταστροφή. Ο Ρίτσος αναρωτιέται για τον αγώνα του ως μέλος του 

κουμμουνιστικού κόμματος και τα αποτελέσματά του.  
88 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Ορέστης, ο. π.,  σ. 75. 
89 Αυτόθι, «όλοι οι αντίλαλοι τη διαψεύδουν, τη χλευάζουν», ο. π., σ. 76. 
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εκπροσωπούσε γι αυτόν. Τον γέννησε και τον ανάθρεψε, είναι πρόσωπο 

του καθήκοντος. «Επιμένει να ετοιμάζει υδρομέλι και τροφές για 

πεθαμένους», λέει ο νέος μνημονεύοντας την Κλυταιμνήστρα ως γυναίκα 

που σέβεται το καθήκον της, επικαλείται το αλάθητο των νεκρών και 

αναρωτιέται σε ετούτο το στάδιο, γιατί η ίδια δεν φοβάται την τιμωρία 

ένεκα των πράξεών της. «Τη θαύμαζα πάντα και την τρόμαζα», ομολογεί 

ο δυστυχισμένος νέος90. Η μητέρα του, κρατούσε κακία κατά του πατέρα 

του για πολλούς λόγους, όπως για την ελεεινή πρόφασή του με την οποία 

παρέσυρε μάνα και θυγατέρα στην Αυλίδα, ενώ στην πραγματικότητα η 

Ιφιγένεια προοριζόταν ως εξιλαστήριο θύμα, θυσίας, προς τιμήν της 

Άρτεμης.  Στόχος της θυσίας ήταν το καλόπιασμα της Άρτεμης ώστε  να 

επιτραπεί ο απόπλους του ελληνικού στόλου, με προορισμό την Τροία.  

Ένας άλλος και εξίσου σοβαρός λόγος  ήταν η απιστία του Αγαμέμνονα 

με την Κασσάνδρα, την αδερφή του Πάρη.  Τελικά η Κλυταιμνήστρα, που 

στο μεταξύ είχε ερωμένο τον Αίγισθο, από κοινού  με αυτόν, εκτέλεσε τον 

Αγαμέμνονα  για όλους τους παραπάνω λόγους.  

Ο Ορέστης διαισθάνεται ότι η αδερφή του Ηλέκτρα, όπως και 

εκείνος, τρέφει αγάπη και μίσος για την μητέρα τους Κλυταιμνήστρα, την  

τελευταία εκπρόσωπο του Μητριαρχικού Συστήματος στην αρχαία 

Ελλάδα.  Η Ηλέκτρα «δοσμένη στην άρνηση της ομορφιάς και της χαράς 

/ ασκητική, αποκρουστική στη σωφροσύνη της μόνη κι ασύνδετη»91, 

κάνει τον Ορέστη να  σκέπτεται τα αίτια της αντιπάθειάς της προς την 

μητέρα τους: «Ίσως αυτό δεν της συγχώρεσε ποτέ η αδερφή μου / την 

αιώνιά της νεότητα»92 λέει. Παρά ταύτα, ο νέος θεωρεί ότι η Ηλέκτρα 

φοβάται την εκδίκησή του εναντίον της μητέρας τους, πιθανόν  γιατί αν 

λείψει η Κλυταιμνήστρα, η Ηλέκτρα δεν θα έχει πλέον κανέναν άνθρωπο 

για να τον  ψέγει93. Η αδερφή του, που παρόμοια με εκείνον, δεν θέλει 

την τιμωρία ή  την εκδίκηση της Κλυταιμνήστρας και του ερωμένου της 

Αιγίσθου, για το φόνο του πατέρα τους, επιθυμεί να καταφύγει μακριά, 

στην Αττική, αφήνοντας πίσω  της τη μιασμένη γη  των Μυκηνών.  
                                                         

90 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Ορέστης, ο. π., σσ. 77-78.  
91 Αυτόθι,  σ. 79. 
92 Αυτόθι,  σ. 79. 
93 Αυτόθι,  σ. 79. 
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Σφετερισμός - σφετεριστές: Το παράγωγο του ουσιαστικού, το 

επίθετο σφετεριστές, χρησιμοποιείται από τον ποιητή ως έννοια, δια 

στόματος Ορέστη. Η ευρύτητα  της σημασίας του γίνεται με μαζικούς 

όρους94 ή και στον ενικό: «Τούτη η νύχτα με δίδαξε / την αθωότητα όλων 

των σφετεριστών. Κι όλοι μας σφετεριστές σε κάτι, -αυτοί των / λαών, 

αυτοί των θρόνων, / εκείνοι του έρωτα ή και του θανάτου; η αδερφή μου 

/ σφετερίστρια της μόνης μου ζωής; κι εγώ της δικής σου».  Το σκεπτικό 

του αλλάζει.  Σκέφτεται «μια εκούσια μετατόπιση ίσως» από «το πεδίο 

του θανάτου, στην ελπίδα ενός αμφίβολου αυτεξούσιου»95.  «Θυσίες λέει 

και ηρωϊσμοί -ποία η αλλαγή; Χρόνια και χρόνια», αναρωτιέται 

μονολογώντας ο ήρωας. Αναρωτιέται για τη ζωή και για τα ιδανικά των 

ανθρώπων, για τις νέες γενεές που ίσως με τη σειρά τους θα 

διαπιστώσουν τα ίδια, όπως και οι προηγούμενες, και ανταπαντά στα 

δικά του ερωτηματικά, ρητορικής φύσης πάντα, αφού αυτός είναι που  

θέτει τα ερωτηματικά και ταυτόχρονα τα απαντά.  

Έρωτας, απαισιοδοξία, άγχος: Ξαφνικά ο ποιητής περνά σε μία άλλη 

σφαίρα, εκείνη του έρωτα-μαγείας, για να  δηλώσει ότι όλα ετούτα είναι 

‘θάμβος’96.  Η απαισιοδοξία δικαιολογείται ως ένα βαθμό καθώς τα 

μηνύματα, μολονότι καθορισμένα, δύσκολα μεταδίδονται. Η μεγάλη 

ηρεμία που η ύπαρξή της συνεπάγεται συγκεκριμένες συνθήκες ή 

καταστάσεις, παραμένει ουτοπική. Ο Ορέστης αποζητά το αδύνατον για 

τη θέση στην οποία βρίσκεται. Αποζητά όλες τις παραπάνω ποιότητες στη 

ζωή, κυρίως όμως την απολύτρωση από το καθήκον που η συνείδησή του 

και η θέση του, του επιβάλλουν. Ζηλεύει κάθε τι στη γύρω φύση, τα ζώα 

που «αναμηρυκάζουν γαληνιαία σαν μέσα στην αιωνιότητα» και 

αναρωτιέται:  «Έτσι νάναι η ευτυχία;» Ο δύσμοιρος ο νέος κατακλύζεται 

από την απαισιοδοξία που γεννά η τρομακτική απόφασή του, που 

υποκινείται από την συνείδηση του καθήκοντός του και το κυριότερο, η 

μέλλουσα, μιαρή πράξη του, που θα λάβει χώρα τελικά.  

                                                         

94 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Ορέστης, ο. π.,  σσ. 81-82. 
95 Αυτόθι,   σ. 82. 
96 Αυτόθι,   σ. 83. 



41 

 

Όσο παρατείνεται ο χρόνος  που προηγείται της εκτελεστικής 

πράξης, τόσο διογκώνεται η αγωνία του μέλλοντος εκτελεστή,  Ορέστη. Ο 

ποιητής στη θέση του ήρωά του Ορέστη, βασανίζεται με τα άλυτα 

προβλήματα του τόπου του. Το σήμερα γίνεται παρελθόν και ιστορία, 

καθώς ενισχύεται η πεποίθηση ότι στην χώρα του επικρατεί μόνιμα μία 

λιμνάζουσα κατάσταση, σε ό,τι αφορά την επίλυση των προβλημάτων 

της: «Τα πηγάδια ποτέ δε γεμίζουν», λέει χαρακτηριστικά97, 

καθορίζοντας τη μόνιμη ύφεση των αναγκών των Ελλήνων. Οι 

ανικανοποίητοι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο των σκέψεων του 

ποιητή. Όμως ακόμη και ετούτη η μόνιμη στέρηση των πολιτών, ως 

φαινόμενο, περιστρέφεται «γύρω σ’ ένα κέντρο άγνωστο, αόριστο  κι 

ωστόσο ωρισμένο»98, και γύρω του, όλα τα άλλα καταθέτει. Ένα σύνολο 

φυγοκεντρικών δυνάμεων που η πορεία τους ελκύει, «-σ’ έχει κυριεύσει ο 

μυστικός ρυθμός»99, παρατηρεί ο νέος (ή ο ποιητής -ήρωας).   

Η μοιρολογίστρα σιωπά μη έχοντας πετύχει περισσότερα του 

καθιερωμένου αποτελέσματος.  Ο Ορέστης λέει ότι θυμάται «-την 

αγελάδα εκείνη» τη «βουβή, λαβωμένη», που «ίσως γνωρίζοντας την 

άρνηση και την υποταγή», την αδιαλλαξία και την εχθρότητα σε αυτή τη 

συμφωνία της φύσης, παύει να μουγγανίζει100.  Υπογραμμίζεται η αιώνια 

δίψα του ανθρώπου για λύσεις, που ίσως τελικά ικανοποιείται μόνο μέσα 

από το δικό του σπάραγμα και το δικό του αίμα.  

Παρά τις αμέτρητες αντιξοότητες που ο άνθρωπος συναντά στην 

πορεία της ζωής, τελικά κάπου πρέπει να υποβόσκει η ελπίδα, εφόσον 

επικρατεί η πεποίθηση ότι τίποτα δεν χάνεται, και ότι ναι, υπάρχει 

αιωνιότητα. Το ‘λαχάνιασμα’ η δόξα και η αδημονία δεν ωφελούν και η 

θρησκεία, ο ρόλος της, αποτελούν ερωτηματικό101.   Ήρωας αναδύεται 

                                                         

97 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Ορέστης, ο. π.,  σ. 85. 
98 Αυτόθι,  σ.  85. 
99 Αυτόθι,  σσ.  85-86. 
100 Αυτόθι,  σ.  86. 
101 Αυτόθι,  σσ. 86-87. 
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τελικά ο λαός: «-ανίδεη πίστη που μυστικά μεγαλουργεί, μερμήγκι το 

μερμήγκι, μέσα στο σκοτάδι»102.   

Ύστερα από τόσες αλλεπάλληλες σκέψεις ο Ορέστης εκλέγει και 

αποφασίζει: «Διαλέγω τη γνώση και την πράξη του θανάτου που τη ζωή 

ανεβάζει»103.  Η εκλογή του ήρωα-ποιητή ταυτίζεται αναπάντεχα με την 

Χριστιανική πίστη: η διανόηση επιβραβεύεται με την αιωνιότητα, μέσα 

από τον θάνατο.  Υπογραμμίζει τα αναπάντεχα της ζωής.  Ο ρόλος ή οι 

πράξεις των θνητών δεν είναι πάντα εναρμονισμένα με τον χαρακτήρα 

τους.  Τα μοντέλα που επιβάλλονται από τη φήμη και τη δόξα,  αρμόζουν 

σε εκείνους που βρίσκονται κοντά ή εντός των κύκλων που εκπροσωπούν 

αυτές τις ιδιότητες, εφόσον έχουν μυηθεί σε αυτές και επομένως δεν είναι 

σκληρό ή βάναυσο να τις ακολουθήσουν. Οι άλλοι, αυτοί που δεν 

ακολουθούν μία συγκυρία και κατέχουν εξέχοντα προτερήματα, 

ιδιάζουσες ποιότητες, αποβαίνουν οι ηγέτες ενός πλήθους, παρόμοια 

όπως θα ήθελε να είναι και αυτός ο Ρίτσος, τελικά.  Η παρακμή του οίκου 

των Ατρειδών (Μυκήνες - Μονεμβασιά) εκπροσωπεί μεταφορικά  την 

παρακμή της οικογενείας του (του Γ. Ρίτσου).    

Αίας: Η πίεση προσδοκιών συνόλου, σε εξέχον πρόσωπο:  Στο 

ποίημα Αίας, ο Ρίτσος ακολουθεί όπως πάντα τον μύθο για να μιλήσει, να 

φιλοσοφήσει πάνω σε πολλά και διαφορετικά θέματα, τονίζοντας 

ιδιαίτερα την πίεση που μπορεί να ασκήσει κύκλος ανθρώπων με τις 

προσδοκίες του, σε εξέχον πρόσωπο.  Στη θέση ετούτη τοποθετείται ο 

Αίας. Παραπονιέται για την συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω του, γιατί   

δεν μπορεί να τους μοιάσει, να μπει στο ‘ρούχο’ τους.  Κάποτε που 

αισθάνθηκε ανήμπορος, όχι μόνο δεν τον συμπόνεσαν οι συνάνθρωποί 

του αλλά θύμωσαν κιόλας μαζί του, σα να τους είχε προδώσει.  Τελικά, 

αισθάνεται ότι υπάρχει κάποια αμοιβαιότητα στις συμπεριφορές αυτές 

καθώς θεωρεί ότι και ο ίδιος τους πρόδωσε, έχοντας  πρώτα προδώσει 

τον εαυτό του.  

                                                         

102 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Ορέστης, ο. π.,  σ. 88. 
103 Αυτόθι,  σ. 89. 
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Ο Αίας του αρχέτυπου μύθου αισθάνεται αδικημένος, επειδή τα 

όπλα του Αχιλλέα   προσφέρονται στον Οδυσσέα και όχι σε αυτόν.  Όταν 

όμως αποφασίζει να εκδικηθεί τους Αχαιούς γι’ αυτό, αρρωσταίνει, 

γίνεται αλλόφρων υπό την επήρεια της θεάς Αθηνάς, που είναι η 

προστάτιδα των Αχαιών.  Σε ετούτη την κατάσταση έρχεται εναντίον 

αγέλης ζώων και πιστεύοντας ότι είναι οι Αχαιοί, σφάζει πολλά από αυτά.  

Όταν συνέρχεται από την αλλοφροσύνη του, ντροπιασμένος από την 

πράξη του, αυτοκτονεί, μπήγοντας το σπαθί του στο πλευρό του.  

Στο ποίημα Αίας του Ρίτσου δεν λείπουν και πάλι οι εικόνες που 

τοποθετούν τον  συνώνυμο ήρωα στους δύο κόσμους: εκείνον του 

κλασσικού μύθου και τον άλλον της νεοελληνικής πραγματικότητας, της 

εποχής του ποιητή. Παράλληλα υπάρχουν μαρτυρίες από την Καινή  

Διαθήκη και  την περίοδο του διωγμού των Πρώτων Χριστιανών από τους 

Ρωμαίους.  

«Ένα άσπρο φεγγάρι... ανέβαινε απ’ την Ίδη104», «-ένα άσπρο 

μαντίλι όπως παιδιά που παίζαμε τυφλόμυγα στη Σαλαμίνα»,  «μέσα σε 

μια μεγάλη, σκοτεινή εκκλησία μες στο λιοπύρι, κι  οι εικόνες / Χλωμές, 

ψηλές, κάτι μιλάνε μεταξύ τους χαμηλόφωνα για σένα- Ένα πελώριο 

φίδι105, ένα λιοντάρι μ’ ένα αγκάθι στο πέλμα106, / Ένα κομμένο κεφάλι 

                                                         

104 Στην Γ’ Ραψωδία της Ιλιάδας, απαντά η προσφώνηση ‘Ζευ πάτερ, Ίδηθεν μεδέων, κύδιστε 

μέγιστε,’ όπως είναι οι στίχοι: 276 (σ.276 ) ή 320 (σ.166) ,  Ομήρου Ιλιάς,  Εισαγωγή εις το 

Ομηρικόν έπος υπό ΒΙΛΑΜΟΒΙΤΣ, Μετάφρασις και σημειώσεις  ΝΙΚ. Ι. ΣΙΦΑΚΙ, εκδ. 

ΠΑΠΥΡΟΣ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ – 1940.  
105 Πρόκειται πιθανόν για τον Πύθωνα, νεότερο γιο της Γης και του Τάρταρου,  το μεγαλύτερο 

τέρας που είχε γεννηθεί. Ο Πύθωνας από τους μηρούς και κάτω ήταν στριφτά ερπετά, και τα 

χέρια του που ήταν 100 λεύγες προς την όποια κατεύθυνση, σχηματίζονταν από αμέτρητα 

κεφάλια ερπετών αντί για χέρια. Το υπόλοιπο σώμα του και μέχρι την κεφαλή του, άγγιζε  τ’ 

αστέρια, και τα μεγάλα φτερά του, σκίαζαν τον ήλιο.  Τα μάτια του έβγαζαν  φωτιά και καυτές 

αχνιστές πέτρες έβγαιναν από το στόμα του. Robert Graves, Greek Myths, Illustrated Edition, 

Cassell  Ltd., 1985,  σσ. 53-54. 
106 Ίσως πρόκειται για τον μάρτυρα Στέφανο που σύμφωνα με την Ιστορία των πρώτων 

Χριστιανών και υπό τη δίωξη των Ρωμαίων είχε συλληφθεί και είχε ριφθεί στην αρένα με τα 

λιοντάρια για να παλέψει μέχρι ήττας και να κατασπαραχτεί τελικά. Για καλή του τύχη όμως 

βρέθηκε αντιμέτωπος με το λιοντάρι που κάποτε είχε συναντήσει στο κυνήγι και που το είχε 

απαλλάξει από τον πόνο αγκαθιού βυθισμένου στο πέλμα του, που δεν του επέτρεπε να 
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στο δίσκο107, δυο μάτια σκιασμένα». Το φεγγάρι προσωποποιείται στην 

έκφραση «είχε ασβεστώσει το δρόμο» και επί πλέον μας δίνεται, όπως 

συμβαίνει συχνά στο έργο του Γ. Ρίτσου, μία χαρακτηριστική, 

φανταστική  εικόνα χρωμάτων, μέσα από την περιγραφή108.  

Το αίσθημα της Απομόνωσης και  του Μίσους: Στην απομόνωσή 

του ο Αίας καταθέτει ότι αισθάνεται να τον κατασκοπεύουν. Νιώθει το 

μίσος των Ατρειδών: «κι ο Τεύκρος109 να λείπει στα βουνά»,  λέει με 

παράπονο για τη συμπεριφορά του Τεύκρου. Περιγράφει το ιστορικό του 

πάθους του και τη χαρά του που ήταν ζωντανός110.  Η σκηνή των 

κοπαδιών των γλάρων του εμπνέει εκ νέου την εμπιστοσύνη για τη ζωή, 

τον γαληνεύει και τον απαλλάσσει από τα προβλήματά του: «-ούτε τον 

θάνατο των άλλων ούτε και τον δικό μου αποζητώ», λέει απολογητικά. 

Επιπλέον δεν στεναχωριέται «για την απάτη των Θεών», «την αυταπάτη 

του», ούτε και για «τη χλεύη των συμπολεμιστών του».  Αισθάνεται 

άγγιχτος από αυτά τα στοιχεία γιατί βρίσκεται μακριά111.  Θεωρεί τα όπλα 

άχρηστα και ισχυρίζεται ότι ο φόβος για τον εχθρό είναι ασήμαντος σε 

σύγκριση  μ’ εκείνον έναντι ενός  φίλου «που ξέρει τις κρυφές πληγές κι 

εκεί  σημαδεύει»112. Αισθάνεται λύπη για τη συμπεριφορά των 

                                                                                                                                                       

περπατήσει.  Το λιοντάρι στάθηκε δίπλα του γλείφοντας τον. Είχε αναγνωρίσει τον σωτήρα του. 

Αυτό το περιστατικό του  είχε σώσει τη ζωή.  
107 Πρόκειται αναμφίβολα για τον Ιωάννη τον πρόδρομο που αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη 

για χάρη της Σαλώμης.  
108 Γ. Ρίτσος, Αίας, ο. π., σ. 233.  
109 Σύμφωνα με τον μύθο ο Τεύκρος ήταν γιος του Τελαμώνα και της Ησιόνης και αδερφός του 

Αίαντα, ιδρυτή της Σαλαμίνας της Κύπρου.  Όταν ο Αίας βρέθηκε σε ανάγκη, ο Τεύκρος δεν τον 

βοήθησε.  Τότε ο Αίας (Τελαμώνας) τον απόδιωξε κι αυτός κατέφυγε στην Κύπρο αρχικά και 

αργότερα στη Σιδώνα (Βιργιλίου Αινειάδα, Ι , 620).  Οι Έλληνες κατά την περίοδο του Εμφυλίου 

είχαν μπερδευτεί αθεράπευτα.  Μέχρι σήμερα η κομματικοποίηση δεν αφορά απλά ιδεολογία ή 

αντιλήψεις, αλλά μάλλον την ανάγκη του ‘‘ανήκειν’’ για την μεγαλύτερη εξυπηρέτηση στην 

καθημερινότητα και κυρίως σε σχέση με την εργασία και την μονιμότητά της, επομένως με την 

εξασφάλιση πόρων ζωής.  Κάποτε οι Έλληνες θα πρέπει να επιδιώξουν να διορθώσουν αυτή την 

αναπηρία που διαιωνίζεται αρχίζοντας σα μάστιγα από την περίοδο κατοχής στους Τούρκους, 

και σταματά την πρόοδο του τόπου. 
110 Γ. Ρίτσος, Αίας, ο. π., σ. 235. 
111 Αυτόθι,  σ. 236. 
112 Αυτόθι,  σ. 236. 
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συναδέρφων του στην Τροία.  Αναφέρεται στον ηρωισμό τους, μιλά για 

την αχαριστία των Ατρειδών και τον υλισμό τους, τις πονηριές, τις απάτες 

και τους φόβους τους. «ως πότε;» αναρωτιέται με πίκρα και πιστεύει ότι 

κυβερνώνται από την κοινή για όλους τους ανθρώπους, μοίρα του 

θανάτου.  Όταν φτάσει  εκείνη η ώρα, την όποια ημέρα για τον καθένα, 

λέει αναφερόμενος στους Ατρείδες:  «… κι’ εκείνοι θα σταθούν γυμνοί 

μπροστά στη νύχτα».  Τίποτα πια δεν ωφελεί ούτε:  «η κλεμμένη ασπίδα, 

όσο ωραία και μεγάλη», προφανώς του Αχιλλέα.   

Οι Νεκροί:  Οι νεκροί έχουν το προνόμιο να είναι «ανεξέλεγκτοι, 

αόρατοι» κι επιπλέον «απρόσβλητοι».  Ο Αίαντας ομολογεί τελικά ότι 

τους ζήλεψε113. «Στη γέφυρα διασταυρώθηκαν μ’ ένα μπουλούκι 

τσιγγάνων», λέει για τους νεκρούς, όμως  κανείς από τους τσιγγάνους 

(που θεωρούνται ότι έχουν την ικανότητα  να διαβάζουν την ανθρώπινη 

μοίρα), «δεν τους διέκρινε». Αντίθετα οι μύλοι που αλέθουν τον καφέ (οι 

τσιγγάνοι διαβάζουν την ανθρώπινη μοίρα στο αναποδογυρισμένο 

φλιτζάνι που σημαδεύεται από τον πάτο του αλεσμένου καφέ) )«σπιθίουν 

άξαφνα» «και τα εφτά κατάμαυρα άλογα έσκυψαν το κεφάλι τους  στο 

χώμα· τέντωσαν το αυτί» (είναι γνωστή η διαίσθηση των ζώων)  και 

μονάχα η αρκούδα (Ρωσία) στάθηκε στα «πισινά της πόδια... 

εμποδίζοντας την κίνηση του κόσμου»114. 

Η πίκρα: Η πίκρα του Αίαντα διαφαίνεται μέσα από τους συλλογισμούς 

του για την αναγνώριση των ανδραγαθιών του από τους Έλληνες  ή μη, 

για τη δική του θέση, και τελικά115  κυριεύεται από είδος απελπισίας  

καθώς μιλά για το μάζεμά του κάτω από την ασπίδα του. Αποζητά έναν 

άλλον άντρα ίσον του, ώστε να μιλήσουν. Μιλά ενώπιον του θανάτου  

τελικά, θεωρώντας ότι αυτός είναι η μόνη πραγματικότητα στη ζωή του 

ανθρώπου τελικά: «Μονάχα ο θάνατός μας / είναι του καθενός μας ο 

                                                         

113  Οι νεκροί είναι οι μόνοι ελεύθεροι τελικά καθώς είναι απαλλαγμένοι από όλα τα δεινά που 

βιώνει ο Έλληνας στον τόπο του και κυρίως σε εποχές που αλλάζει το πολιτικό κλίμα και 

εναντίον των ατομικών και της οικογενείας του συμφερόντων, 

Γ. Ρίτσος, Αίας, ο. π., σ. 238.   
114 Η αρκούδα συμβολίζει συχνά τη Ρωσία του εικοστού αι.,  αυτόθι,  σ. 238. 
115 Αυτόθι,  σ. 240. 
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ίσος.  Όλα τ’ άλλα πρόχειρη λάμψη, / συμβιβασμοί, προσχήματα, 

εθελοτυφλίες»116.   

 Ο Αίας αναφέρεται επίσης στο διάλογο, σε ένα περιστατικό 

ανάμεσα στον εαυτό του και στην μητέρα του117. Η συζήτησή τους 

περιστρέφεται  στα πηγάδια και στη σχέση τους με τους ανθρώπους, και 

θεωρεί  ότι έχουν κάτι κοινό. Στις φράσεις «μια όμορφη γυναίκα 

πνιγμένη», «που δε λέει να πεθάνει», που είναι «καρτερική, καρτερική», 

τονίζεται  η διττότητα του ανθρώπου ή η δική του, η σύμπτυξη των 

ουσιαστικών συστατικών του άρρενος και θήλεος  παρόμοια όπως στην 

αρχαία φιλοσοφία (Ηράκλειτος, Σωκράτης ή και στον σύγχρονο λαϊκό 

πολιτισμό στον πρωταγωνιστή του Θεάτρου Σκιών, Καραγκιόζης).   

Η Χρυσόθεμις118 του Γ. Ρίτσου: Η Χρυσόθεμις, το έκτο κατά σειρά 

από τα μυθολογικά ποιήματα στην Τέταρτη Διάσταση του Γιάννη Ρίτσου, 

γράφτηκε στη Γυάρο, στη Λέρο και στη Σάμο από τον Μάιο 1967 ως τον 

Ιούλιο του 1970, και εκδόθηκε το 1972.  Η μυθολογική Χρυσόθεμις είναι η 

όχι τόσο γνωστή θυγατέρα του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας, μας 

λέει ο Ρίτσος και από ετούτο το σημείο προχωρεί στην ανανέωση του 

κλασσικού μύθου. Στη Χρυσόθεμη διαπιστώνονται ότι τα κυριότερα 

θέματα με τα οποία καταπιάνεται ο ποιητής είναι: της ασημότητας, της 

ταπείνωσης, της προσφοράς, της φιλοδοξίας, της δύναμης, της εμπειρίας, 

της τόλμης, της όρασης πέρα από την αίσθηση, της μετάνοιας, της σιγής, 

του φόβου της αποτυχίας και της υπόληψης, της σύγκρισης χαρακτήρων, 

της τιμωρίας και του αναπόφευκτου του μοιραίου -όπως είναι η σταθερή 

πορεία προς το γήρας-, της αδυναμίας του γήρατος, της απομόνωσης,  

της φύσης και του ρόλου της στον αισθηματικό κόσμο του ανθρώπου, του 

θανάτου και της μεταγενέστερης καλής ή κακής φήμης, της ωραιότητας, 

της αγιοσύνης και της αιωνιότητας κτλ., και όλα αυτά σε σύνδεση με την 

πολυσήμαντη ελευθερία   του ατόμου.   

                                                         

116 Γ. Ρίτσος, Αίας, ο. π., σ. 241. 
117 Αυτόθι,  σ. 242. 
118 Γ. Ρίτσος, Χρυσόθεμις, Χωριστό τεύχος, Κέδρος, 12η έκδοση, 1970. 
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Άμεσο πρόσωπο του έργου είναι η ηρωίδα, δευτερεύον η 

δημοσιογράφος που την ωθεί σε εκμυστηρεύσεις, και τριτεύοντα τα 

πρόσωπα στα οποία αναφέρεται η ηρωίδα στον μονόλογό της.   Η 

δημοσιογράφος εξηγεί στην ηρωίδα Χρυσόθεμη –γηραιά πλέον κυρία-, 

ότι η συνέντευξη που ενδιαφέρεται να της πάρει σχετίζεται με την 

‘καθάρια, σιωπηλή, μαγική της ελευθερία’. Η αρχικά προφανής αμηχανία 

της ηρωίδας αφανίζεται στο άκουσμα των τζιτζικιών. Η φύση την 

καθησυχάζει και την ενθαρρύνει. Μιλά λοιπόν ελεύθερα, με ‘μετρημένο’ 

τόνο και με μία χροιά ‘μακρινής ανεξήγητης ευδαιμονίας’, σ’ αυτόν.  

Εκφράζει την έκπληξή της που τη θυμήθηκαν, αν και όπως ομολογεί, δεν 

την πειράζει, που δεν την πρόσεξαν ποτέ. Έχει συνθηκολογήσει με το 

παρελθόν της, επομένως, ως ένα σημείο, αισθάνεται ελεύθερη.  Θεωρεί 

ότι όσα έχουν συμβεί, καλά ή όχι, μοιάζουν ‘χρήσιμα κι όμορφα’.  

Ομολογεί επίσης ότι η αφάνεια στην οποία διήγε και εξακολουθεί να 

διάγει, ευνοεί τη δυνατότητα του ονείρου και επιτρέπει ώστε κάποιος σαν 

αυτή, να είναι απλά ζωντανός και ταυτόχρονα ελεύθερος.  Θεωρεί ότι οι 

άνθρωποι άσχετα με το αν υπήρξαν επιφανείς ή αφανείς, πεθαίνουν – 

λυτρώνονται, αφήνοντας πίσω τους είδος παρουσίας, μία αϋλότητα ή μία 

ύλη παρόμοια με το πέπλο της κόρης119, για εκείνους τέλος πάντων, που 

τους αγαπούσαν, τους σέβονταν ή οτιδήποτε άλλο.   

Επικρατεί η άποψη ότι η έγνοια του ανθρώπου συγκεντρώνεται 

περισσότερο στο όνομά του και όχι στην ύπαρξή του ως ύλη: ‘(μήπως 

τάχα κι εμείς;)’ αναρωτιέται η ηρωίδα και δείχνει ότι κι αυτή όπως και 

άλλοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία.  ‘Δε μετανιώσαν. / Άλλωστε ήταν 

αργά κάθε φορά να μετανιώνουν’ μονολογεί.  Επικρατεί η πίστη ότι τα 

λάθη τα οποία γίνονται, αφενός δεν επιδέχονται ανεξαιρέτως διόρθωση, 

αφετέρου η ζωή που κυλά γρήγορα, συχνά δεν επιτρέπει  τη διόρθωσή 

τους.  

Ο ποιητής τονίζει μέσω της ηρωίδας του, ότι έχει αποδειχτεί η 

επανάληψη της ιστορίας, και το ίδιο ισχύει για τα λάθη ή τις 

υπολογισμένες και κερδοφόρες κινήσεις.  ‘Γινόταν μια μεγάλη παύση 

                                                         

119 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο.π., σ. 8. 
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τόσο που θα νόμιζε κανένας / πως όπου νάναι θα σκεφτόμαστε κάτι 

επιτέλους’, λέει η ηρωίδα του. Ορμώμενος ο Γ. Ρίτσος από τις τελευταίες 

σκέψεις αναφέρεται στους μεγάλους πολέμους της εποχής του: στον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον φριχτό αδελφοκτόνο ανταρτοπόλεμο, 

στην οδυνηρή στρατοκρατία. Με σύμβολα καταγράφει τη μοίρα των 

κυνηγημένων και των θυμάτων, υπό την ισχύ και την εξουσία των 

δυνατών: τους ‘καβαλλάρηδες’ 120, τους αποκαλεί. 

Η Χρυσόθεμις, συμπεραίνει ότι ουσιαστικά ‘μόνη μορφή 

ελευθερίας απόμεινε η σιωπή’. Η σιγή προστατεύει καθώς επιτρέπει την 

αντίληψη της ουδετερότητας, της συναίνεσης, της μετάθεσης από 

προηγούμενες απόψεις. Το κόστος της συμβατικής ελευθερίας, το 

άδειασμα της ζωής, το κενό της ερήμωσης, το στέγνωμα του νερού στα 

πηγάδια, ο πόλεμος και η ερημιά του, ο αλληλοσπαραγμός, η πείνα και ο 

θάνατος, είναι οι πολύτιμες εμπειρίες από το παρελθόν, που φώλιασαν 

στο νου και στην ψυχή της τελικά και για πάντα. Τη δίδαξαν να είναι 

επιφυλακτική, σιωπηλή, την βοήθησαν να συμβιβαστεί με την 

μοναχικότητά της και αυτή με τη σειρά της, την βοήθησε να 

συγκεντρωθεί στις μνήμες της και στον απολογισμό των ανθρωπίνων 

σχέσεων και τις συνέπειές τους.  Συμπερασματικά ο συνδυασμός, σιγή-

μοναχικότητα121, υπήρξε καταλυτικός στην ανασυγκρότηση του εαυτού 

                                                         

120 Και οι ‘Παρατημένες αγελάδες’ (σ. 9); Πρόκειται για μνεία εκείνων που καταπιάστηκαν με 

την καλούμενη ‘μαύρη αγορά’ στην περίοδο της γερμανικής κατοχής,  εκμεταλλευόμενοι τους 

συμπατριώτες τους; Είναι βέβαιο ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα δε θα διέφευγε ποτέ την προσοχή 

του Γ. Ρίτσου όπως και άλλων συγχρόνων του διανοουμένων-λογοτεχνών (μεταξύ αυτών ο Δ. 

Ψαθάς στη σάτιρά του: Φον Δημητράκης, η Άλκη Ζέη στο Ο περίπατος του Πέτρου (Άλκη Ζέη, 

Ο Μεγάλος  περίπατος του Πέτρου, 53η έκδοση, Κέδρος, 1987, Οι  Μικρές Τσαρίνες, σελ.103-

105),  καθώς  και στο θέατρο Σκιών: Καραγκιόζης ("Κι εμένα... είχαν ασπρίσει τα μάτια μου απ' 

την πείνα...  Κι αυτοί οι γρουσούζηδες οι φουρναραίοι  πεθάνανε το φτωχό κοσμάκη απ' την 

πείνα.  Αχ μωρές γρουσούζηδες φουρναραίοι να μπόραγα να σας φουρνίσω εσάς τους ίδιους να 

σας ψήσω, τα γουρουνόπουλα.  Πεινάω Χατζατζάρη μου, πεινάωωωω!" Γραμμένος Μπάμπης 

(επιμέλεια), Δώδεκα Κωμωδίες και το χρονικό του Θεάτρου των Σκιών, Καραγκιόζης, Ιστορικό: 

Δ. Σιατόπουλος, Άγκυρα, Αθήνα 1973).  
121 Ο ποιητής γνωρίζει απόλυτα την ανάγκη της σιωπής, της μοναχικότητας, της απομόνωσης για 

την δημιουργική παραγωγικότητά του. Είναι τα στοιχεία που τοποθετούν τον δημιουργό στο 

περιθώριο, καθώς ξεχωρίζει με τη διαφορετικότητά του από το λοιπό κοινωνικό σύνολο. 
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της μέσα από την ανάπλευση στο παρελθόν, για την αξιολόγηση του 

παρόντος και την ετοιμασία για την μετάθεση ή μετοίκηση, σε μία άλλη 

διάσταση: της απόλυτης ανυπαρξίας122. 

Η Χρυσόθεμις συνεχίζοντας τον μονόλογό της, περνάει στη 

σύγκριση δύο ανθρώπων: συγκρίνει τον εαυτό της με την αδερφή της 

Ηλέκτρα. Πιστεύει ότι διαφέρει από εκείνη.  Θεωρεί ότι η αδερφή της 

στερείτο της ικανότητας να αξιολογεί γεγονότα ή καταστάσεις και ότι δεν 

έτρεφε ελπίδα για το μέλλον.  Την ικανότητα της αξιολόγησης, παρόμοια 

τη δηλώνουν και οι ανεμόμυλοι, που συμβολίζουν την παρουσία των 

παιδιών: ως αυριανοί πολίτες θα διαιωνίσουν το γένος, θα συνεχίσουν τη 

ζωή ακόμη και ύστερα από εκείνη την ολέθρια καταστροφή123. Την όποια 

καταστροφή  παρόμοιου μεγέθους με εκείνη της δολοφονίας του 

Αγαμέμνονα από τη μητέρα τους την Κλυταιμνήστρα, και εκείνης από τον 

γιο της Ορέστη.   

Η ηρωίδα έχει απομονωθεί εξαιτίας της κόπωσης που κάποια 

στιγμή επιφέρουν τα κοινά και τετριμμένα. Συμπεραίνει επίσης ότι 

αντίθετα προς εκείνη, ‘οι άλλοι’ -οι τολμηροί και φιλόδοξοι- ‘ανεβαίνουν’: 

‘δεν τα κατάφερα να πιαστώ σ’ ένα γάντσο ν’ ανέβω - δεν προσπάθησα 

βέβαια’, ομολογεί ηττημένη, αποδεχόμενη την ολίσθησή της προς τα 

πίσω με την στασιμότητά της, με την έλλειψη της φιλοδοξίας ίσως,  ενώ 

άλλοι έχουν το σθένος και προχωρούν.   

Ο Ρίτσος από τη θέση της Χρυσόθεμης, επισκοπεί το παρελθόν του 

και παραδέχεται την ολιγωρία του να συναγωνιστεί με τη δύναμη και 

τους εκπροσώπους της.   Αυτό οφείλεται σε άλλα ουσιαστικά αιτία ή στον 

καθαυτό φόβο;  Ο φόβος που ξεχωρίζει, παραμένει το μεγάλο 

ερωτηματικό, και αποτελεί στοιχείο-αγκάθι.  Ο φόβος είναι το σοβαρό 

αίτιο για την υιοθέτηση της σιωπής, για τη χάρη της ελευθερίας.  Ο φόβος 

κρατά τον άνθρωπο μικρό, ασήμαντο, αόρατο, κεκαλυμμένο την 

μοναχικότητά του, προφυλαγμένο από τις όποιες κοινωνικές 

αναταραχές...  

                                                         

122 Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική,, Εκδόσεις Καζαντζάκη, Αθήνα, Επανεκτύπωση ΙΑ’, 1997, σ. 96. 
123 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο. π., σ.10. 
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Η Χρυσόθεμις συμπεραίνει ότι από τους πολίτες, εκείνοι που νιώθουν τον 

μεγαλύτερο φόβο διαβιώνοντας τις ανώμαλες καταστάσεις στην ελληνική 

πραγματικότητα, είναι  ‘ίσως περισσότερο αυτοί στην εξουσία’, καθώς 

έχουν να χάσουν πολύ περισσότερα από τους απλούς,  χωρίς δύναμη και 

επιρροή, πολίτες124.  

Το συμπέρασμα είναι ότι όλα αυτά αποτελούν μία επανάληψη στη 

ζωή που τελικά κουράζει.  Ακολουθεί ακόμη ένα συμπέρασμα: ότι ακόμη 

κι αυτή η επανάληψη, μετουσιώνεται με τον χρόνο και παίρνει τη μορφή 

γαλήνιας διάρκειας.  Η Χρυσόθεμις αποκαλεί το φαινόμενο ‘ιδέα 

αιωνιότητας’ 125.  Η εικόνα του γέρου ναυτικού και της χύτρας του στην 

αμμουδιά, αποτελεί παράσταση του φαινομένου της επανάληψης:  ‘μια 

μυρωδιά ταπεινοσύνης και βουβής ελευθερίας - της μόνης’, λέει η ηρωίδα 

και επιβεβαιώνει συμπληρώνοντας, ότι η ελευθερία είναι προνόμιο 

εκείνων που δε θέλουν τίποτα!126  

Όπως όμως σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις, τίθεται και εδώ το 

ερώτημα ‘τι φταίει, ποιος φταίει’ γι αυτά; Η απάντηση καταφθάνει 

φαταλιστική: ‘Από τα πριν τραβηγμένα ο κλήρος’, δηλώνει μη 

ενθαρρύνοντας περεταίρω αναλύσεις.  Ο ποιητής αποδέχεται το a priori.  

Η μοίρα του ανθρώπου -καλή ή κακή-, καθορίζει την πορεία του στη ζωή.  

Αυτή συντελεί ώστε κάποιοι να διακρίνονται μεταξύ των πολλών. Ο 

ποιητής μέσω της ηρωίδας του αυτοανακηρύσσεται τυχερός, εφόσον 

παρά τις αντιξοότητες της ζωής του, δημιουργεί και επιβραβεύεται από 

τον λαό του, που αναγνωρίζει την προσφορά του.   

Η Χρυσόθεμις  εξακολουθεί να είναι επιφυλακτική απέναντι στην 

καλή της μοίρα. Δε θέλει να διακινδυνέψει αυτό το ελάχιστο. Κρύβει 

λοιπόν το χαμόγελο της ευχαρίστησης, σουφρώνοντας τα φρύδια της.  Το 

                                                         

124 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 11 
125 Αυτόθι,  σσ. 11-12 
126 Σελ. 12.   Παρόμοια και ο Καζαντζάκης όταν δήλωσε ότι μέσα από την άρνηση αναδύεται η 

ελευθερία: ‘Μή λέτε θέλω να πεθάνω.  Δε θέλω να πεθάνω’. Να λέτε: ‘Δεν θέλω τίποτα’. 

Υψώστε το νου σας απάνω από την πεθυμιά και την ελπίδα-...’,   Π. Πρεβελάκης, Τετρακόσια 

γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Ελένης Ν. Καζαντζάκη, 

Αθήνα 1984, σελ. με’.  
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συναίσθημα της ντροπής και η συστολή που τη διακρίνουν, 

αναγνωρίζονται ως χαρίσματα127.    

Στο μέσον  όλων αυτών και εντός της ροής του χρόνου, η ζωή γύρω 

της, εξακολουθεί να παραμένει αναλλοίωτη ως προς τα σημαίνοντα ή 

ασήμαντα στοιχεία της: ‘Μένουμε μόνο / με αφανείς δυσκολίες, σε 

αφανείς πολέμους, χωρίς νίκη ούτε ήττα, / με πλήθος αφανείς εχθρούς, ή 

μάλλον εχθρότητες’.128 δηλώνει αποκαλύπτοντας τις θησαυρισμένες της 

εμπειρίες.  Έχοντας αποκαλύψει το σκεπτικό της για την κοινωνία και για 

τη ζωή, στη συνέχεια αναφέρεται στους γονείς της και στη σχέση τους.  

Εξομολογείται τη λύπη της, γιατί μόνη αυτή μπορούσε να δει πράγματα 

που οι άλλοι δεν είχαν τη δύναμη ή την ευαισθησία να αντιληφθούν: ‘τα 

ασήμαντα πράγματα  φτιάχνουν καμμιά φορά το πρόσωπό   μας και τον 

κόσμο, - έτσι δεν είναι;’ 129 δηλώνει αρχικά και ακολούθως ρωτά, για να 

της παραχωρηθεί η επιθυμητή συναίνεση του συνομιλητή της.   

Είναι ακόμη αβέβαια για το πώς και το γιατί συμβαίνουν όλα αυτά 

στη ζωή, εντός των άνισων, προς τους πολίτες, κοινωνικών συστημάτων, 

αναμφίβολα.  Η Χρυσόθεμις, όμως είναι προικισμένη με μία ‘άλλη όραση’ 

βαθύτερη της κοινής αίσθησης, που δικαίως αποτελεί την ‘κρυφή χαρά’ 

της, εφόσον της επιτρέπει να διακρίνει την ωραιότητα της λεπτομέρειας 

γύρω της: τον κήπο, ένα σπουργίτη και το αστείο περπάτημά του130.  Η 

ευαισθησία της κατευθύνει το Νου της, ώστε να διεισδύει πέρα από τα 

ορατά φαινόμενα. Αναφέρει ως υπόδειγμα τη μονόφθαλμη κούκλα και  

υπολογίζει ότι ίσως πίσω από την τρύπα -το χάσμα δηλαδή που 

δημιουργεί το χαμένο μάτι της- απλώνεται το απέραντο της ψυχής131.  

Συνδέει την αίσθηση με την διαίσθηση και με την ευαισθησία της ψυχής. 

Πρόκειται για μία μυστική δίαυλο επικοινωνίας του ερεθίσματος με την 

αίσθηση που περεταίρω σχετίζεται άμεσα με την ιδιάζουσα ευαισθησία 

του ανθρώπου.   Σύμφωνα με τον γέροντα παιδαγωγό της, η αφάνεια 

                                                         

127 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο. π.,  σ. 13. 
128 Αυτόθι, σσ. 13-14. 
129 Αυτόθι, σ. 15. 
130 Αυτόθι, σ. 15.  
131 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 16. 
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είναι ‘το προσωπείο του βάθους’, όχι όμως και για τα πουλιά, παρά το 

γεγονός ότι είναι ταπεινά και αφανή.  Πρόκειται βέβαια για μία 

διαφορετική σημασία της αφάνειας εδώ: την επίδειξη δύναμης. Τα 

αδύναμα πουλιά με τον θόρυβο του τραγουδιού τους συντελούν ώστε να 

στρέφονται πάνω τους ‘τα βέλη και οι σφεντόνες’. Μόνο το επιδέξιο 

πέταγμά τους μπορεί να τα γλυτώσει από αυτά.  Αντίθετα ο ποιητής που 

φορά αυτό το προσωπείο του βάθους, ως ταπεινός στα πιστεύω και στην 

έκφρασή του, παρά το γεγονός ότι δεν φωνασκεί σαν τα πτηνά, 

εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στο περιβάλλον του.  Και αν τα 

πτηνά είναι αδύναμα σε σχέση με τον άνθρωπο, ο ποιητής μπορεί να 

εξελιχθεί σε παντοδύναμη αυτονομία μέσα από την ταπεινοσύνη του και 

την δημιουργικότητά του. Η άποψη του γέροντα παιδαγωγού της 

αποτελεί θεώρημα με σοβαρές διακυμάνσεις και επιπτώσεις. 

Η Χρυσόθεμις ωθείται από την μόνιμη ευαισθησία της, να 

λεπτολογεί πάνω στις φιλοσοφημένες απόψεις της.  Αναφέρεται στη 

χαρά και στη λύπη και ρωτά αν, ως συνυφασμένα μεταξύ τους -αν και 

αντίθετα-, αποτελούν μέρος ‘του αδιαιρέτου τίποτα’. Η σκέψη της 

αντιπαρατίθεται προς τη χαρά και τη λύπη που αισθάνεται, όταν από τη 

θέση του λυκόφωτος -‘τη βολική πραγματική μου θέση’- όπως εξηγεί, 

βλέπει σα μέσα από καθρέφτη το πραγματικό της πρόσωπο: το ‘πράγματι 

αθάνατο’. Η δήλωση καταφθάνει ως έκφραση ελπίδας του ποιητή.  

Υπάρχει αλήθεια αιωνιότητα;  Ή όταν πλησιάζει το κλείσιμο του 

βιολογικού κύκλου ο άνθρωπος συμβιβάζεται με την ιδέα της 

αποχώρησής του και ονειρεύεται μία άλλη κατάσταση, που όμως δεν 

είναι απτή και ίσως ούτε και νοητή; Πρόκειται για αντικατοπτρισμό της 

μεγάλης επιθυμίας του, σε σημείο ώστε να τον πιστεύει ως αληθινό 

τελικά; Είναι λοιπόν αντικατοπτρισμός μόνο, της ανθρώπινης επιθυμίας; 

Η αναφορά της ηρωίδας σε καθρέφτη, σε κάμαρα αχρήστων, 

σχετίζεται με το φως που συγκεντρώνει και αντανακλά. Στο χώρο ενός 

σκοτεινού δωματίου, γεμάτου σκιές εκ των πραγμάτων, υπάρχει ένα μόνο 

παράθυρο αισιοδοξίας: ένας καθρέφτης που συγκεντρώνει και 

αντανακλά το φως.  Πρόκειται λοιπόν για το είδωλο της Χρυσόθεμης 

μέσα στον καθρέφτη αφού θεωρεί ότι η ίδια υπήρξε ‘πάντοτε φως’.   
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Παρόμοια ο ποιητής έχει μία συγκεκριμένη πίστη για το άτομό 

του: ότι υπήρξε φωτοδότης και ως εκ τούτου στόχος πολλών ανθρώπων, -

αντιθέτων προς εκείνον και επομένως  σκοτεινών- εναντιωμένων σε  

εκείνα που εξέπεμπε, είτε δια στόματος είτε δια της γραφής του.   Υπήρξε 

στόχος εκείνων που αντιδρούσαν ενεργά εναντίον των πίστεων που 

διακήρυττε.     

Η ηρωίδα παρ’ ότι αισθάνεται ευτυχία εξαιτίας της πεποίθησής 

της  ότι ήταν το φως -ένα φως που θα σβήσει ξαφνικά-, ακούει το ‘κέρας 

/  των κυνηγών, περίεργα μελαγχολικό και κουρασμένο – τελεσίδικο’ 132.   

Το φως μπορεί και δεν λάμπει για πάντα. Η φωνή της ζωής παύει να 

σαλπίζει το ξημέρωμά της κάποια στιγμή. Ο ποιητής μέσα από ένα 

εντυπωσιακό σύμπλεγμα του φωτός, του θανάτου, της σιωπής, της 

ελαφρότητας της ψυχής133, παρουσιάζει την μαύρη πεταλούδα134 με τα 

πορτοκαλένια ‘στίγματα’135 να  πετά στην κηδεία της μητέρας της136 

Κλυταιμνήστρας και μαζί της ολάκερο το φέρετρό της.  

Η Χρυσόθεμις αναφέρεται και στον μητροκτόνο αδερφό της 

Ορέστη. Διαφωνεί με τον αρχέτυπο μύθο ότι ετούτος φεύγει κυνηγημένος 

από τις Ερινύες, όταν δολοφονεί τη μητέρα τους. Ο θάνατος της 

Κλυταιμνήστρας εξακολουθεί να την εντυπωσιάζει, καθώς και η  απουσία 

της μέσα από την παρουσία της, που παραμένει αισθητή με τα άχρηστα 

πλέον προσωπικά της αντικειμένα: το κίτρινο φόρεμά της, το βουρτσάκι 

των δοντιών της, το κοκκινάδι των χειλιών της. Η Χρυσόθεμις ομολογεί 

ότι έκλαψε όταν χρησιμοποίησε το κοκκινάδι της μητέρας της, δίνοντας 

έτσι διέξοδο στον πολύμορφο πόνο της: ‘για τη μητέρα, για τον εραστή 

της’ αλλά και για την αδερφή της Ηλέκτρα, για την οποία λέει 

χαρακτηριστικά ‘(πως είχαν αδειάσει μονομιάς τα μάτια της)’.  Ο ποιητής 

αναφέρει και εδώ –σε σχέση με τα μάτια της Ηλέκτρας-, αυτό που έχει 

                                                         

132 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 18. 
133 Αυτόθι, σσ. 18-19. 
134 Συμβολίζει την ψυχή.  
135 Η πεταλούδα με τα πορτοκαλένια στίγματα, απαντά επίσης  και στο ποιήμα Ελένη, επίσης 

στην Τέταρτη Διάσταση του Ρίτσου, σ. 18. 
136 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 19. 
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ήδη πει στο ποίημά του Ορέστης 137: ‘θαρρείς και δεν ήξερε γιατί να ζήσει 

πια’. Ο Γ. Ρίτσος με τον τρόπο αυτό επανασυνδέει τα δύο ποιήματα.   

Η Χρυσόθεμις δεν παραλείπει επίσης να τονίσει την αίσθηση 

σπουδαιότητας που αναπτύσσεται μέσα της εξαιτίας της προσοχής των 

άλλων στο πρόσωπό της. Έχει τόση σημασία για τη Χρυσόθεμη, που στην 

απουσία της, γράφει γράμματα η ίδια και τα απευθύνει στον εαυτό της,  

ούτως ώστε να την καλούν οι γύρω της –οι ταχυδρόμοι ή οι μηνυτές- για 

να της τα παραδώσουν.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό 

ότι τα γράμματα που απηύθυνε στον εαυτό της, ήταν ‘ο σωστός λόγος’ 138, 

εφόσον απευθυνόταν από το άτομό της,  στον  εαυτό της.  Ο ποιητής είναι 

πεπεισμένος για την ορθότητα των λόγων του στα  γραπτά του. 

Ως ασήμαντη ιστορικά προσωπικότητα η Χρυσόθεμις, παρουσιάζει 

το εξής αξιοσημείωτο:  όμοια όπως οι απομονωμένοι βοσκοί είναι ‘μόνη’ 

και ‘ανείδωτη’ 139. Διατηρεί μέσα στον κυκεώνα των αντιξοοτήτων στη 

ζωή της,  τη δύναμη να επιβιώνει στη μοναχικότητά της και να παραμένει 

αόρατη αλλά και περήφανη ταυτόχρονα. Βρίσκει τρόπους να ικανοποιεί 

τις ανάγκες της. Ως ένα σημείο, είναι αυτάρκης. Χρησιμοποιεί σύμβολα 

που τα παρέχει άφθονα το περιβάλλον της, η φύση.  Μιλά για τη φύση ή 

για τους ανθρώπους και για τις εικόνες που παρουσιάζει το σύμπλεγμα  

των δύο.  Η εικόνα του κηπουρού την ωθεί να εκφράσει τη σκέψη της για 

τον παρερχόμενο χρόνο, την εναλλαγή μέρας και νύχτας: ‘Η κάθε μέρα 

κάτι μας αφήνει για τη νύχτα’, τονίζει και προχωρεί στη ζωή και στα 

εναλλασσόμενα  στάδιά της, όμορφα ή δυσάρεστα, οικεία ή 

αναπόφευκτα: ‘κι ο καλός ύπνος και τ’ όμορφο ξύπνημα, κι ο καλός 

θάνατος / με το καλό ναρθεί· παράπονο δεν έχω,- τον γνώρισα· / είμαστε 

φίλοι πια’ σ’ αυτόν, χρωστάω τα περισσότερα / το νόημα της ζωής’. 

Η Χρυσόθεμις διακόπτει το ταξίδι των συλλογισμών της για να 

απευθύνει μία πολύ πρακτική ερώτηση προς τη νέα δημοσιογράφο: 

‘Μήπως θα θέλατε ν’ ανάψω το φως;’ 

                                                         

137 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 20  
138 Αυτόθι, σ. 24. 
139 Αυτόθι, σ. 25. 
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Τα συμπεράσματα της αναδρομής της στο παρελθόν συνδέονται 

άμεσα με τις αναμνήσεις της.  Η διαπίστωση ότι όλα εξελίσσονται, είναι 

κατανοητή. Με το πέρασμα του χρόνου άλλαξε και η ίδια: μεγάλωσε και 

εξακολουθεί να μεγαλώνει. Αλλά ακόμη και το γεγονός ότι δεν αλλάζουν  

τα πράγματα –της προσωπικής της ζωής- έχει ίσως τη δική του ξεχωριστή 

αξία: Η ‘μη αλλαγή’ ωραία η αδυσώπητη’ δηλώνει η Χρυσόθεμις για να 

επιβεβαιώσει  μία τραγική αλήθεια: ότι μη αλλαγή έχει μεγάλη σημασία, 

όμως τα πάντα ρει αποδεικνύει ο Ηράκλειτος και ο Ανρί Μπερξόν μας 

επιβεβαιώνει ότι κάθε μόριο της στιγμής που φεύγει, επιφέρει την 

επόμενη, απειροελάχιστη αλλαγή. ‘κι απόφαση κανείς δεν το παίρνει’ 

δηλώνει και οπωσδήποτε αν δεν είναι δήλωση πικρίας, είναι κατάθεση 

αποδοχής και αγωνίας για την διαρκή ελάττωση της μήκους ζωής που 

εναπομένει.    

Οι αλλαγές έχουν αναμφίβολα αντίκτυπο στην ηλικία της ηρωίδας:  

της δίνουν το αίσθημα ότι μετατίθεται σε κάτι αλλότριο και έχει επίγνωση 

της σημασίας του: ‘με τη βαθύτατη εκείνη επίγνωση της ήμερης 

ξενητειάς’, ομολογεί, κάνοντας ειρήνη με την αναπόφευκτη αυτή αλλαγή, 

που ούτως ή άλλως δεν μπορεί παρά να την αποδεχτεί140. Στο στάδιο 

ηλικίας που διάγει, έχει ίσως ήδη επέλθει και η στασιμότητα της όποιας 

παραγωγής, πιθανόν επειδή δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν να υπάρχουν 

νέοι στόχοι, ή ίσως επειδή επήλθε κορεσμός στη αλλοτινή ενέργεια για 

την όποια δημιουργικότητα. Μόνη με τη μοίρα της, κατανοεί ότι δεν 

κατευθύνει πλέον το τιμόνι  της ζωής της.  Ο Ορέστης είχε προσδιορίσει: 

‘Μόνα κουπιά μου ίσως νάναι τ’ αστέρια’ μα κι εκείνα / δεν τα κρατάμε 

εμείς – ποιος θα μπορούσε;’ 

Σύμφωνα με τη Χρυσόθεμη το ‘αδούλωτο’ -να μην προσδιορίζεται 

ένας μέσα από καλούπια- και το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι άφθαρτοι, 

το ανακάλυψαν στην παράδοση141. Και όμως οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν 

τι ζητάν, δεν γνωρίζουν τι είναι ελευθερία, ώστε να την απολαύσουν στη 

διάρκεια της ζωής τους. Το γνωρίζει όμως ετούτη, η Χρυσόθεμις.  Είναι 

γεγονός ότι η ασημότητα της ηρωίδας δεν έχει σχέση με την όποια 
                                                         

140 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 26.  
141 Αυτόθι ο. π., σ. 28. 



56 

 

αγνωσία και κυρίως σε σχέση με την οικογένειά της. Γνωρίζει ότι η 

Ηλέκτρα έδωσε στον Ορέστη το ‘κρυμμένο κάτω από την ποδιά της’  

σπαθί, και μέχρι ένα σημείο τη θεωρεί συνένοχο του αδερφού της, στο 

φόνο της μάνας τους Κλυταιμνήστρας.  Η σκλαβιά στην οποία είχαν 

περιέλθει τα δύο αδέρφια της ήταν μοιραία. Είναι μία κατάσταση που 

προκύπτει από διαφορετικές συγκυρίες, και τσακίζει.  Η Χρυσόθεμις, αν 

και κινούμενη εντός της  ασημότητάς της, είχε επίσης εξελιχθεί σε 

ριψοκίνδυνη παρουσία: ευχαριστιόταν να ριψοκινδυνεύει για τους 

άλλους. Της άρεσαν: η ετοιμασία, το μυστήριο, ο κίνδυνος που έκρυβε η 

απαγορευμένη ίσως βοήθεια, όπως όταν είχε βοηθήσει την τιμωρημένη 

Ηλέκτρα, φέρνοντάς της τροφή, νερό142. Βέβαια, είχε τιμωρηθεί γι αυτό. 

Αλλά ακόμη και η μητέρα της, η βασίλισσα Κλυταιμνήστρα που 

τιμωρούσε τους άλλους, δεν απέφυγε την τιμωρία. Όλα είναι απόλυτα 

ρευστά. Εκείνη, η Κλυταιμνήστρα, είχε τιμωρηθεί μία και καλή143  για όλα 

όσα είχε πράξει, με την τιμωρία της για τον φόνο του Αγαμέμνονα.   

Διαφορετική από  τη Χρυσόθεμη η Ηλέκτρα, παρανοεί: δεν 

‘ανεδεχόταν το ανεξήγητο’ λέει η Χρυσόθεμις. Και όμως -όπως θυμάται- 

η Ηλέκτρα είχε θυμηθεί τα γενέθλιά της και της είχε χαρίσει ένα 

εργόχειρο. ‘Ίσως η άλλη όψη του ωραίου νάναι η αγιότητα144 -ποιος 

ξέρει; τίποτα δεν έχω μάθει’ ομολογεί φιλοσοφώντας145. Αποδεικνύεται 

ότι ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται ποτέ τελικά. Υπάρχουν τόσα που δεν 

μπορεί να κατακτήσει στο κύκλο της ζωής του. Το πέρασμα των εποχών 

Άνοιξη, Φθινόπωρο είναι δεμένα με την πικοιλότροπη  αλλά και ταχεία 

πορεία του στο χρόνο.   

Ο μονόλογος της ηρωίδας έχει οδηγήσει βαθμηδόν στη 

φιλοσόφηση του τελευταίου σταδίου της ζωής. Ύστερα από την 

                                                         

142 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 29. 
143 Αυτόθι, σ. 30. 
144 Πρόκειται ίσως για την αγιότητα της παραφροσύνης, της αρώστειας που είχε κυνηγήσει τη 

μητέρα του ποιητή και εκείνον η μνήμη της, και πιο πολύ από το φόβο του μήπως παραφρονήσει 

και ο ίδιος τελικά.  Η φυματίωσή του περνούσε τότε σε δεύτερο πλάον κι ας ήταν επικίνδυνη για 

τη ζωή του. 
145 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 31. 
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προσμονή της ησυχίας τη νύχτα, το φεγγάρι το ακολουθεί ο ύπνος, ο 

όμορφος ύπνος που ‘πλησιάζει χωρίς όνειρο, ο ύστατος ύπνος’ 146το 

φυσικό ‘τέλος’ του ανθρώπου. Όλα ωραιοποιούνται, σημειώνεται 

προσπάθεια ευφημισμού του θανάτου τελικά. Η φιλοσοφική διάθεση για 

το ‘τέλος’ για τον ‘ύστατο ύπνο’, είναι συνέπεια της ηλικίας της ηρωίδας. 

Κατά βάθος όμως πρόκειται για το ασυμβίβαστο: η Χρυσόθεμις αγαπά τη 

ζωή, αγαπά τη φύση  γι αυτό και λέει: ‘δε χόρτασα ακόμη να βλέπω’. Δεν 

χόρτασε τη ζωή όπως όλοι οι θνητοί, κυρίως όταν αυτοί βρίσκονται στο 

γήρας όπου τα φυσικά περιθώρια ζωής διαρκώς ελαττώνονται. 

Η ηρωίδα που αγαπά την τέχνη, θαυμάζει τα αγάλματα στο 

κοιμητήρι  ‘πίσω απ’ τον ελαιώνα’. Ένα ελαιώνα που σχετίζεται με τη 

γαλήνη του αιώνιου, της ελιάς, που έχει την ικανότητα να επιβιώνει 

αιώνες κάποτε, αντίθετα προς τον άνθρωπο που τη φυτεύει. Τα 

γεγονότα-στάδια μεταφοράς από τη μία διάσταση στην άλλη, δίνονται με 

σύμβολα: Τα ‘μεσάνυχτα’ το ‘καράβι’, η ‘σκοινένια σκάλα’, ‘η υγρασία’147. 

Όλα προμηνύουν την ύστατη πορεία της.  Η Χρυσόθεμις προετοιμάζεται 

για την αναχώρησή της, για την κάθοδική πορεία της στον υγρό Άδη.  Το 

καράβι είναι η βάρκα του Χάρου, η σκοινένια σκάλα, η κάθοδός της στο 

δικό της χώρο, στο κοιμητήριο και η υγρασία του χώματος, σε βάθος.  

Όλα όσο κι αν ακούγονται σκοτεινά, μυστήρια και φοβερά ως ένα βαθμό, 

είναι απόλυτα κατανοητά. Με το ‘εδώ τελειώνω’ η Χρυσόθεμις δίνει ένα 

τέλος στη συζήτησή της με τη νέα δημοσιογράφο και ικανοποιημένη 

ίσως, για την ευκαιρία που της είχε δοθεί να βγει από την ασημότητά της 

τελικά.  Η Χρυσόθεμις πλησιάζει με αξιοπρέπεια το τέλος της.  

Κλείνει την πορεία της στη ζωή, γηρασμένη και όχι και τόσο μόνη 

τελικά -αν πιστεύσουμε σε όλα όσα έχουν εκφραστεί ως τώρα σχετικά με 

την αναχώριση του ανθρώπου στην αντίπερα όχθη- και αποκαλύπτει την 

τελευταία ανάγκη της, της συγγνώμης: ‘δίχως όνειρα πια κι επιθυμίες / 

Μόνο με την απέραντη κι εξαίσια επιθυμία να ζητώ συγγνώμη /Απ’ όλους 

κι απ’ όλα’.  

                                                         

146 Γ. Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση, Χρυσόθεμις, ο. π., σ. 31. 
147 Αυτόθι, σσ. 32-33. 
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Είναι γαλήνια, όπως υπαγορεύει η σοφία του ανθρώπου που έζησε 

και έχει αποδεχτεί την ύστατη αλλαγή. Παράδοξα η συγγνώμη της 

απευθύνεται από εκείνη,  προς τον εαυτό της. Αισθάνεται ότι τον έχει 

αδικήσει ίσως στερώντάς  του  με την ολιγωρία της τις ευκαιρίες που του 

άξιζαν.  

Η Χρυσόθεμις πεθαίνει την ημέρα που δημοσιεύεται η συνέντευξή 

της, η οποία εντυπωσιάζει, γίνεται βιβλίο και αναδημοσιεύεται.  Νέοι  και 

διάσημοι πολίτες  εναποθέτουν λουλούδια στον τάφο της, πάνω στον 

οποίο ένα πρωινό βρίσκεται νεκρός ο γέρο-κηπουρός της.  Άσημος μεν, 

αποτελεί μία αινιγματική φυσιογνωμία,  καθώς είναι δύσκολο να γνωρίζει 

κανείς τα συναισθήματά του έναντι, της διάσημης, μετά θάνατον πλέον, 

κυράς του. 
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Η Ελένη148 του Γ.Ρίτσου: Πρόκειται για ένα ακόμα ποίημα του Γιάννη 

Ρίτσου που εκδόθηκε μόνο του, και  είναι το όγδοο στη σειρά, μυθολογικό 

ποίημα, στη συλλογή ποιημάτων του: Τέταρτη Διάσταση. Η ‘ωραία’ 

Ελένη, ‘το μήλο της έριδος’ ανάμεσα στον Μενέλαο και στον Πάρη 

αρχικά και στη συνέχεια η αιτία για τον Τρωικό Πόλεμο, έχει 

απασχολήσει αριθμό λογοτεχνών ή διανοουμένων, παντού, εκεί όπου η 

αρχαιοελληνική ιστορία, η ελληνική μυθολογία και τα ελληνικά κλασσικά 

έπη, ενδιαφέρουν. Από τους Έλληνες λογοτέχνες - διανοούμενους, ο 

Νίκος  Καζαντζάκης, στην τραγωδία του: Βούδας149, αναφέρει την Ελένη 

ως σύμβολο παρόρμησης για το άνοιγμα του Νου, των Ελληνίδων και των 

Ελλήνων εν γένει,  ενώ στην τραγωδία του Οδυσσέας150, την παρουσιάζει 

με διαφορετικά πρόσωπα και ικανότητες.   

Ο Ρίτσος είναι στα εξήντα του όταν ασχολείται με το μύθο της 

Ελένης. Κατέχεται από την κατάθλιψη των ανθρώπων που έχουν περάσει 

στην τρίτη ηλικία.   Η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει διέξοδο στο ανίατο 

πρόβλημα της ηλικίας, ούτε και στη φθορά της, που έρποντας 

κυριολεκτικά, επιβάλλεται στο ανθρώπινο σώμα με το πέρασμα του 

χρόνου, δεν βοηθά τον διανοούμενο-ποιητή. Επηρεάζεται προσωπικά, 

περαιτέρω μάλιστα και η πνευματική του δημιουργικότητα, καθότι ως 

                                                         

148 Γιάννης Ρίτσος, Ελένη, Τρίτη έκδοση, Κέδρος και επίσης στη συλλογή ποιημάτων του: 

Τέταρτη Διάσταση 
149 Στο δράμα Βούδας, δια στόματος του Α’ Έλληνα, ο ποιητής ερμηνεύει την αξία του μύθου 

της αρπαγής της Ελένη: ‘ίσκιος η Ελένη, βλογη- / μένος ο ίσκιος της! Γιατί για τον ίσκιον 

ετούτον / πολεμώντας, πλατύναμε το νου μας, αντρειέψαμε / τα κορμιά μας, γυρίσαμε στην 

πατρίδα κι ήταν τα / φρένα μας γιομάτα περιπλάνησες κι αντρεία· και / τα καράβια μας / 

Γιομάτα  λεβεντιά...’ Ν. Καζαντζάκη, Βούδας,  Γ’ Τόμος, Δεύτερη Ανατύπωση, 1998, σ. 737. 
150 Στην Τραγωδία: Οδυσσέας, η Ελένη αποκτά ποικιλία ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών όπως 

όταν ο Τηλέμαχος την παρουσιάζει να τον γαληνεύει με βοτάνι μαγεμένο, στο κρασί του και με 

τη φωνή της να τον ενθαρρύνει να αναλάβει τα ηνία στη θέση του αγνοούμενου πατέρα του 

Οδυσσέα (485).  Ο Οδυσσέας αναφέρεται στα λόγια της στον Τηλέμαχο (σ.445) που πιστεύει 

στη συνέχεια ότι μόνο την Ελένη δεν ξεγέλασε ο Οδυσσέας, όταν κουρελιάρης, την Αθηνά 

μπήκε να κλέψει και να φέρει τη Νίκη στο στρατό τους στην Τροία (σ.450).  Παρουσιάζει ακόμη 

τη ζήλεια της Πηνελόπης για την Ελένη και τη διαβεβαίωση του Οδυσσέας ότι ‘η δόξα’ της ‘της 

άμυαλης,..., δε μοιάζει Ελένης!’ (σσ.476-477), Ν. Καζαντζάκης, Α’ Θέατρο, Τραγωδίες με 

αρχαία θέματα, Εκδόσεις Καζαντζάκη, Β’ Ανατύπωση, Αθήνα, 1998. 
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μοιραίο φαινόμενο συνδέεται με το σκεπτικό του και διογκώνει την 

αγωνία του και τον βασανίζει.   

Στο ποίημα Ελένη, που χρησιμοποιείται ως σκεύος της έμμεσης 

εξομολόγησής του,  αποκαλύπτεται η ειλικρίνειά του, ενδεικτική ηρωικού 

ανδρός, τουτέστιν, ο ποιητής με αρωγό την ωριμότητά του, αποδέχεται 

μειλίχια την αναπόφευκτη ήττα του στον αγώνα του, με τον χρόνο. Η 

ιστορία της Ελένης του ποιητή Γ. Ρίτσου, εξελίσσεται σε μισοερειπωμένο 

παλάτι. Η εγκατάλειψη της προσπάθειας για τη διατήρηση του 

κτίσματος, είναι εμφανής.  Ο επισκέπτης που παρουσιάζεται εδώ, είναι 

παλιός γνωστός της άλλοτε ωραίας Ελένης, και δεν την έχει συναντήσει 

για πολλά χρόνια: ‘εικοσιδύο; Εικοσιτριώ;’ αναρωτιέται. Την τελευταία 

φορά που την είχε συναντήσει, δεν μπορούσε να προσδιορίσει την ηλικία 

της.  Ετούτη τη φορά όμως, όταν η Ελένη  εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά 

του, του προκαλεί σοκ: ‘Όχι, όχι -δεν είναι δυνατόν.  Γριά –γριά- εκατό, 

διακοσίω χρονών’, συλλογιέται ο άντρας.  Σε ετούτη όμως τη φθαρμένη 

από το πέρασμα του χρόνου, παρουσία,  εκ πρώτης όψης, ξεχωρίζουν τα 

μάτια, τα μάτια της Ελένης,  που εξακολουθούν να σαγηνεύουν, που ως 

πολύτιμο κόσμημα διατηρούν από την αλλοτινή εξαίσια γυναίκα, την 

ακτινοβολία της παρελθούσης ομορφιάς της. Όμως ο επισκέπτης 

κοιτάζοντας τα  ίδια αυτά μάτια διαπιστώνει πως δεν είναι ακριβώς έτσι, 

πως είναι μάλλον ‘πιο μεγάλα, αυταρχικά, διεισδυτικά, άδεια’. 

Ανακαλύπτει επιπλέον κάτι πολύ σημαντικό, ότι η Ελένη έχει αλλάξει και 

ως προς το πνεύμα, και το δείχνει καθώς επιχειρεί να τον χειραγωγήσει 

με τα λόγια της:  ‘ναι, ναι, -εγώ είμαι.  Κάτσε λίγο.  Κανένας πια δεν 

έρχεται.  Κοντεύω να ξεχάσω τα λόγια’, του εξομολογείται. Με δύο 

κοφτές φράσεις η γυναίκα ζωγραφίζει την εικόνα της εγκατάλειψής της, 

από την ομήγυρη που συνήθιζε να έχει, αφότου μαράθηκε η αταίριαστη 

ομορφιά της. Ούτε εκείνος ο περίφημος μύθος της αλλοτινής αρπαγής της 

από τον Πάρη, έχει πλέον τη δύναμη να διατηρήσει την παλαιά έλξη της, 

στο γήρας.  

Η συμπεριφορά της Ελένης πείθει πως ετούτη έχει 

συνθηκολογήσει με τη νέα μορφή της, εφόσον ούτως ή άλλως δεν έχει 

εκλογές. Μόνιμοι σύντροφοί της σε ετούτο το στάδιο της ζωής της, είναι   

η αποδοχή της για  τη λησμονιά των άλλων, η μοναξιά της, η ταπείνωσή 
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της.  Ωστόσο το μεγαλειώδες παρελθόν της είναι πάντα παρών, 

διατηρείται ολοζώντανο μέσα της και δεν εννοεί να την εγκαταλείψει: ‘σα 

να κρατιέμαι απ’ αυτό το δαχτυλίδι με τη μαύρη πέτρα’, ομολογεί 

ηττημένη από την πραγματικότητα του γήρατος και των συνεπειών της.  

Είναι ευχής έργο το γεγονός ότι η μνήμη της διατηρείται ακμαία και ότι 

το παρελθόν της είναι πάντα παρόν και πολύ δυνατό, σε σημείο που να 

αισθάνεται ότι είναι αδύνατον να την αφήσει ήσυχη. Να λοιπόν η 

φωτογραφία της μητέρας της, Λήδας151 -σημαντικό μέρος της μνήμης 

της-, που βρίσκεται μπροστά της, ενώ οι ήρωες του Τρωικού Πολέμου 

αποτελούν απόηχους μόνο, ενός πολυσήμαντου παρελθόντος.  

Ο Ρίτσος έχει απομακρύνει την ηρωίδα του από το αρχέτυπο 

περιβάλλον της –εκείνο του Ομήρου- όπως κάνει και με όλους τους 

άλλους μύθους της Τέταρτης Διάστασης, την έχει μεταφέρει σε μία άλλη 

χρονική διάσταση, ένα άλλο χρονικό πλάνο, αυτό της εποχής του. Έτσι η 

Ελένη κινείται μέσα στα όρια  του σύγχρονου, του δικού του 

περιβάλλοντος, που στην ουσία αποτελεί μία ξένη πραγματικότητα για 

την ηρωίδα και όχι απλά ιστορική, αλλά και ως προς την μετάθεσή της 

στο γήρας και στην εγκατάλειψη, όπως τονίζει, από τη νιότη και τη φήμη: 

‘απ’ το ρολόϊ της Μητρόπολης σε άλλη διάρκεια’,  λέει152 τονίζοντας 

ετούτη τη μετάθεση. ‘Το παρελθόν βαραίνει.  Όταν εσύ φύγεις κάποιος 

άλλος παίρνει τη θέση σου’, λέει πάντα με λύπη και νοσταλγία, η Ελένη.  

Πρόκειται βέβαια για τη λυπηρή διαπίστωση του ποιητή, δια στόματος 

γυναίκας και δη της Σπαρτιάτισσας Ελένης -Πελοποννήσιας όπως ο 

ίδιος-που η απαγωγή της - θρύλος, είχε αλλοτινά κατασπαράξει τόσους 

ήρωες και ακόμη περισσότερους στρατιώτες.  Ο μαρασμός που της 

επιβάλλεται παρά τη θέλησή της σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της, 

αποτελεί οδυνηρή χασμωδία που αντικαθιστά ένα φανταχτερό παρελθόν. 

Το διάσημο παρελθόν της άλλοτε ωραίας γυναίκας, δεν αποτελεί τελικά 

μία ανάμνηση χαράς και ευτυχίας, αλλά την κυνηγά ανελέητα, υπό τη 

μορφή   φαντάσματος.   
                                                         

151 Μεταξύ άλλων μύθων είναι και ετούτος κατά τον οποίο η Ελένη είναι θυγατέρα του Δία και 

της Λήδας, και αδερφή των Διοσκούρων: Κάστορα και Πολυδεύκη, Robert Graves, Greek 

Myths, Illustrated Edition,  Cassell  Ltd., 1985,  p. 72. 
152 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σ. 12. 
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Τα παρόμοια συμβαίνουν και στο ποίημα Χρυσόθεμις, επίσης από 

την Τέταρτη Διάσταση του Γ. Ρίτσου, όπου  η μελλοντική απουσία που 

πλησιάζει με αυξανόμενη ταχύτητα με το πέρασμα του χρόνου, είναι το 

μόνο αληθινό φαινόμενο που  επιβάλλεται και αναμφίβολα δεν μπορεί να 

αγνοηθεί.  Επικρατεί ο ρεαλισμός, η υπαρξιστική θεωρία, πως ότι 

γεννιέται είναι εκ φύσεως μελλοθάνατο. Πρόκειται για την ωμή 

πραγματικότητα, αυτή που καθορίζει την πορεία του ανθρώπου ή 

οιουδήποτε άλλου οργανισμού, στο κλείσιμο του κύκλου του, της ζωής, 

όπως αυτή  καθορίζεται: από το σκοτάδι στο φως και πάλι στο σκοτάδι, 

όπως την παρουσιάζει  ο H.Bergson153 στη θεωρία του Elan Vital. Η 

ανάγκη της παρηγοριάς παραμένει αναπάντητη και όταν υπάρχει, το 

αποτέλεσμά της είναι τραγικά απατηλό: δεν υπάρχει μετά θάνατον ζωή!   

Το αρνητικό στοιχείο της απουσίας, διαγράφεται έντονο γύρω από 

την Ελένη. Ενισχύει ακόμη περισσότερο το συναίσθημά της ότι οι νεκροί 

ζουν, ενεργούν και επηρεάζουν, έστω και από μία άλλη, ξένη προς εκείνη, 

διάσταση.  Ετούτο  οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι είναι ακόμη 

ζωντανή και τους θυμάται, έστω και αμυδρά.  Δεν την ενοχλούν, καθότι 

αποτελούν δυναμικό της μνήμης της. Αισθάνεται λοιπόν ότι οι νεκροί 

κυκλοφορούν, ότι αδιαφορούν για τα επίγεια και ότι είναι τόσο ανόητοι 

όσο και οι θνητοί,  ‘μονάχα πιο ήσυχοι’154!   

Η Ελένη, έχει απομακρυνθεί από το πολυσήμαντο παρελθόν της, 

προ πολλού.  Διαπιστώνει τώρα ότι η κατάληψη του σώματός της από το 

γήρας, άλλους τους ενοχλεί και άλλους τους ενδυναμώνει. Οι δούλες της 

για παράδειγμα, δεν την αποδέχονται λόγω της ηλικία της, ούτε 

ενδιαφέρονται καθόλου για την αλλοτινή αίγλη της.  Δεν την υπολογίζουν 

πλέον ως παρουσία κυριότητας, ακόμη και όταν ζητά ένα καφέ. Όμως για 

την Ελένη, ετούτες  είναι το λιγότερο άσχετες, ακοινώνητες δεν κατέχουν 

παιδεία και επομένως ούτε την ιστορία. Ωστόσο και αν ακόμα πολλοί την 

εκλαμβάνουν ως αδύνατη παρουσία, λόγω γήρατος, η Ελένη που κατέχει 

πλήρη συνείδηση της  προσωπικότητάς της και του παρελθόντος της, 

γνωρίζει, ότι ως θρύλος τουλάχιστον, επικεντρώνει την προσοχή, και 
                                                         

153 Henri Bergson, The Two Sources of Morality and Religion, N. York, 1935. 
154 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σ. 14. 
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μάλιστα κατ’ επανάληψη, και επιπλέον -που είναι και το σπουδαιότερο 

απ’ όλα-,  επειδή είναι ακόμα ζωντανή, η φήμη του θρύλου της, την 

καθιστά αθάνατη.  Αναμφίβολα λοιπόν, δεν ανήκει στη μάζα των ρηχών 

υπάρξεων. Ως μεγαλειώδης σκιά του παρελθόντος, έχει επιπλέον 

κατορθώσει να απομακρύνει από μέσα της, τη μνήμη των ηρώων του 

Τρωικού Πολέμου και αφού μπορεί και επιλέγει τις μνήμες της, εκείνη 

την αφήνει να  ξεθωριάσει μέσα της.  Η εμπειρία που απέκτησε με  το 

πέρασμα των χρόνων τη δίδαξε ότι πολλά φοβερά ή σπουδαία γεγονότα, 

παραμερίζονται και ίσως ακόμη και να ξεχνιούνται, όπως για παράδειγμα 

‘ο φόνος του Αγαμέμνονα ή η σφαγή της Κλυταιμνήστρας’.  Αυτό πιθανόν 

να ισχύει επειδή ο άνθρωπος αρέσκεται να ξεχνά τα άσχημα και εκείνα 

που τον πονούν, και να καταφεύγει σε ειρηνικές εικόνες, φαινομενικά 

ασήμαντες, όπως εκείνη, όπου ‘ένα πουλί καθισμένο στη ράχη ενός 

αλόγου’.  Αυτή η εικόνα αποτελεί μία ασήμαντη ίσως ανάμνηση, 

ανεξήγητου ωστόσο μυστηρίου!  Άλλωστε ο εκ φύσεως ευαίσθητος 

άνθρωπος δίνει σημασία στα σοβαρά  πράγματα που απαντά στην 

καθημερινότητα της ζωής του, αλλά και σε κάποια, όχι μεγάλης σημασίας 

ή ενδιαφέροντος, όπως λόγου χάριν όταν σκοντάφτει, ανησυχεί μήπως 

τον είδε κανείς, γιατί απλά υπολογίζει την κριτική του.  Αλλά ακόμη κι 

ένα άψυχο πράγμα σαν το χαρτί, επισύρει την προσοχή ενός, καθώς η 

χειραγώγησή του, αφήνει ένα ιδιάζον τρίξιμο155.   

Αλλά η Ελένη αισθάνεται περισσότερο από ποτέ, την κούραση από 

την επανάληψη των γεγονότων στην πορεία της ζωής της, ακόμα και 

αυτό το ιστορικό της την κουράζει. Τόσες και τόσες σπουδαίες στιγμές 

έχουν ξεπεραστεί.  Πολιτείες όπως η Αθήνα, η Σπάρτη, η Κόρινθος, η 

Θήβα, η Σικυών, έχασαν την αίγλη τους των κλασσικών χρόνων156, πόσο 

                                                         

155 ‘ένα  τρίξιμο ιδιαίτερο’ σ. 19.  Ίσως έτσι να ‘γυρεύει κάποιον αδέκαστο μάρτυρα για τη 

σεμνή μυστική του πορεία’ δηλώνει έμμεσα ο λεπτολόγος ποιητής Από  αυτή τη σεμνότητά του 

ορμώμενος ο Γ. Ρίτσος, θεωρεί αναγκαία την ειλικρινή κριτική, η οποία θα ανασύρει την 

παρουσία του από τη σκιά στο φως, θα αναγνωρίσει το έργο του και θα του παρέχει αιτία και 

δύναμη για να συνεχίσει. Το τρίπτυχο: Αρχέτυπος Μύθος,  Προσωπικός Μύθος, Διαχρονικό 

Κοινωνικό, Πολιτικό, Ιστορικό περιβάλλον, χειροπιασμένα αναδύονται και εδώ, όπως και 

απανταχού στο έργο του Τέταρτη Διάσταση.  
156 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σ. 19. 
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μάλλον ένας απλός άνθρωπος, έστω και αυτή η φημισμένη ‘Ωραία’ της 

Μυθολογίας!   Και ετούτη  η ανθρώπινη λαιμαργία κουράζει την Ελένη, 

καθώς όλο και περισσότερο αποδεικνύεται μάταια.  Υπογραμμίζει το 

φαινόμενο της ταπεινής συμπεριφοράς των δούλων της. Οι πράξεις τους 

είναι πράξεις χθαμαλών υπάρξεων, όταν αφαιρούν τα έπιπλά της. Όσο 

για την ίδια,  όταν αντιλαμβάνεται τις ποταπές πράξεις τους, δεν κάνει 

τίποτα περισσότερο από του να τ’ αποχαιρετά με ένα απλό: ‘Γεια σας’. 

Άλλωστε  δεν τα χρειάζεται πια157.  Στην ηλικία της,  διαπιστώνει όλο και 

καθαρότερα τη λαιμαργία των ανθρώπων να συνάζουν πολλά πράγματα, 

σε ένα μικρό χώρο!  

Η Ελένη προχωρεί ακόμη παραπέρα, στη σύγκριση των φύλων, 

κυρίως ως προς τη ματαιοδοξία τους. Συγκρίνει και συμπεραίνει ότι το 

θήλυ διαθέτει περισσότερο χρόνο να σκεφτεί, αντίθετα από τους 

άρρενες, που ‘δε σταματούν... να σκεφτούν - ίσως φοβούνται... δειλοί 

ματαιόδοξοι, πολυάσχολοι, προχωρούν στο σκοτάδι’.  Εξομολογείται 

ταπεινά ότι τους άντρες τους αγάπησε στον ύπνο τους158, τότε που 

ηρεμούν, γαληνεύουν, φαίνονται πιο ανθρώπινοι, προσιτοί και αδύναμοι: 

‘κι ο ύπνος σου επιβάλλει το σεβασμό, γιατί ’ναι τόσο σπάνιος’159,  λέει 

αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφική της διάθεση, το σκεπτικισμό της του 

ευαίσθητου όντος και παράλληλα τα τρυφερά συναισθήματά της προς 

τον άντρα, της μητέρας ή απλά της γυναίκας!   

Αλλά περισσότερο από όλα η Ελένη είναι κατειλημμένη, από το 

πολυσήμαντο φορτίο των αναμνήσεών της, που ξεκινούν  από την 

Σπάρτη πηγαίνουν στην Τροία και πάλι πίσω στην Σπάρτη.  Η Ελένη,  

έχει αναπτύξει τις δικές της σχετικές θεωρίες, ότι οι αναμνήσεις 

ξεθωριάζουν στο πέρασμα του χρόνου, ότι ως τέτοιες δε συγκινούν και 

                                                         

157 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σ. 20, Γνωστή η λαϊκή φράση: ‘μαζί της (-του) θα τα πάρει;’ Για 

κάποιον που δεν χρειάζεται υλικά πράγματα εκεί που πρόκειται να πάει. 
158 Στο έργο του Ν. Καζαντζάκη: Ιουλιανός ο Παραβάτης η  Μαρίνα  αισθάνεται  τρυφερότητα 

προς τον άπιστο αγαπημένο της όταν  εγκαταλείπεται στην αγκαλιά του ύπνου σαν ένα αθώο 

παιδί, και είναι επομένως απροστάτευτος που χρήζει προστασίας.  Στην προκειμένη περίπτωση 

από τους εχθρούς του και κυρίως τους Ναζωραίους.  
159 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σ. 22. 
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ότι είναι απρόσωπες και γαλήνιες160. Όταν ήταν νέα και όμορφη, 

ορθωνόταν ‘-ελεύθερη από το φόβο του θανάτου και του χρόνου’,  με 

κρυμμένο το χαμόγελο της ελευθερίας, πίσω από ένα λουλούδι 

κρεμασμένο στα χείλη. Υπήρξε σύμβολο του έρωτα και ακόμα εκείνη η 

φήμη της, καλά κρατεί. Όμως στην πραγματικότητα του ‘τώρα’, όλα αυτά 

αποτελούν παρελθόν και η ίδια είναι μία ανήμπορη, μία ξεπερασμένη 

παρουσία.  Τώρα μπορεί να κρίνει και συμπεραίνει ότι η Τροία υπήρξε η 

δοξασμένη πόλη της νιότης της και η Σπάρτη η πολιτεία-σταθμός του 

γήρατός της161: ‘και ν’ ακούς με το νερό που κοχλάζει / κάτι δακτυλικούς 

εξαμέτρους από κείνη την Τρίτη / Ραψωδία’162. 

Η Ελένη προσγειωμένη πλέον στο ρεαλισμό της πραγματικότητας, 

διάγει το υπόλοιπο της ζωής της. Τώρα περιορίζεται στα κοινά, στα 

ανθρώπινα, καθώς εκ των πραγμάτων έχει ξεφύγει από εκείνη, την 

αλλοτινή της αίγλη.  Δεν ωφελεί να γυρνά κανείς τα μάτια της ψυχής του, 

σε κάτι που έσβησε προ καιρού και για πάντα. Ούτε και είναι δυνατή η 

αναζωπύρωσή τους.  Σε ετούτο το τελευταίο στάδιο, η ζωή της στην 

Σπάρτη πλέον, αποδεικνύεται άδοξη, βασική, στοιχειώδης, η 

αλληλογραφία της σχεδόν ανύπαρκτη και οι συλλυπητήριες κάρτες που 

λαβαίνει, υπερτερούν. Η παρουσία του θανάτου σκιαγραφείται έντονη 

γύρω της.  Μάταια άλλοτε ο Μενέλαος γυρνούσε πίσω στις παλιές 

ιστορίες, κάποιας σημασίας.  Ακόμη και η θρυλική Οδύσσεια ήταν μία 

δικαιολογία του συνώνυμου ήρωά της.  Και οι ‘Συμπληγάδες... τις νιώθεις 

ασάλευτες, μαλακωμένες / πιο τρομερές από πριν· γιατί  ‘-δεν 

συνθλίβουν, πνίγουν σ’ ένα πηχτό μαύρο ρευστό / δε γλυτώνει 

                                                         

160 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σ. 22. 
161 Γ. Ρίτσος, Ελένη,  ο. π.,  σ. 25. 
162 Αυτόθι, σ. 25. 

Πρόκειται για την Τρίτη Ραψωδία της Ιλιάδος του Ομήρου, όπου αρχικά ο Αλέξανδρος – Πάρις 

προκαλεί σε μάχη τους άρχοντες των Ελλήνων αλλά υποχωρεί με τρόμο μόλις ο Μενέλαος 

έρχεται εναντίον του (στιχ. 1-37, σσ. 140-144).  Η Ελένη παρουσιάζει δύναμη χαρακτήρα στην 

πίεση της Αφροδίτης της προστάτισσας του Αλεξάνδρου – Πάρι, να σμίξει με αυτόν. Τελικά 

υποκύπτει στις απειλές της.  Διατηρεί επίσης τον θαυμασμό της προς τον Μενέλαο (στιχ. 383-

447, σσ. 172-178), Ομήρου Ιλιάς, Πάπυρος, εν  Αθήναις, 1940, Εισαγωγή εις το Ομηρικόν έπος 

υπό Βιλάμοβιτς, Μετάφρασις και σημειώσεις Νικ. Ι. Σηφάκι. 
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κανένας’163, λέει και με αυτή τη μεταφορά της  περιγράφει την μοιραία 

πορεία, προς το σιωπηλό σκοτεινό και άγνωστης υφής, θάνατο.  Οι 

Συμπληγάδες σε αντίθετο  ρόλο από τον γνωστό, αποστασιοποιούνται 

του μύθου, τοποθετούνται σε ακινητοποίηση, αποβαίνουν είσοδος στον 

Άδη και η ηρωίδα πορεύεται ανάμεσά τους, σταθερά και γρήγορα, χωρίς 

μάλιστα να υπάρχει η ανάγκη της βιασύνης.  Στο τέλος της η ζωή -όσο 

περισσότερο μικραίνει ο χρόνος της-φαίνεται να τρέχει με ασύλληπτη 

ταχύτητα προς το κλείσιμο του κύκλου της.  Εκείνη που απουσιάζει 

ουσιαστικά είναι η  συντριβή, καθώς το τέλος είναι η σιωπή και όχι η 

κραυγή μιας οδύνης, που ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη164. 

Έχοντας φτάσει στο τέλος του απολογισμού της ζωής της, η Ελένη, 

έχει κουραστεί.  Ζητά από τον επισκέπτη της να φύγει: ‘Μπορείς να 

φύγεις τώρα’, λέει χωρίς πάθος. Έφτασε η στιγμή που περίμενε: την 

αποχώρησή του, ώστε να κοιμηθεί, να  ξεκουραστεί. Κατευθυνόμενος 

προς την εξώθυρα ο επισκέπτης, ακούει φωνές. Επιστρέφει βιαστικά, για 

να βρει την Ελένη καθιστή στο κρεβάτι της. Είναι όμως νεκρή.  Όταν οι 

αστυφύλακες έχουν τοποθετήσει τη σωρό της, εκείνος ορίζει: ‘Για το 

νεκροτομείο’.  Νιώθει ολομόναχος στην απέραντη σιωπή του κενού που 

δημιουργεί η απουσία της Ελένης.   Αναρωτιέται,  ‘Πού θα πήγαινε 

τώρα;’ και ταυτόχρονα διαπιστώνεται το λάθος της Ελένης:  στο γήρας 

της,  και παρά τις προβλέψεις της, είχε πετύχει να γεμίσει το κενό, ενός 

ακόμη ανθρώπου. 

 

 

 

 

 

                                                         

163 Γ. Ρίτσος, Ελένη, ο. π., σ. 27. 
164 Παρόμοια όπως υποστηρίζει η θεωρία του Βούδα.   
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Η Επιστροφή της Ιφιγένειας  του Γιάννη Ρίτσου: Ετούτο το 

δημιούργημα, του Γ. Ρίτσου, είναι το δωδέκατο στη σειρά των 

Μυθολογικών Ποιημάτων του, της Τέταρτης Διάστασης. Στο τέλος του 

ποιήματος κατατίθεται ο τόπος και ο χρόνος της γραφής του, με τη σειρά 

που γράφτηκαν: Σάμος, Αθήνα, Σάμος, Νοέμβριος 1971-Αύγουστος 1972.  

Στον αρχέτυπο μύθο, ο Αγαμέμνων λέγοντας  ψέματα στη γυναίκα 

του Κλυταιμνήστρα,  ότι πρόκειται δήθεν να αρραβωνιάσει τη θυγατέρα 

τους Ιφιγένεια με τον περιζήτητο ‘‘γαμπρό’’, τον  ημίθεο ήρωα, Αχιλλέα, 

της ζητά να συνοδέψει τη θυγατέρα τους στην Αργολίδα. Εδώ βρίσκεται 

για καιρό αραγμένος ο στόλος των Ελλήνων, περιμένοντας μάταια να 

πνεύσει  ούριος άνεμος ώστε να μπορέσει να αποπλεύσει από την 

Αργολίδα με κατεύθυνση την Τροία.  Αποστολή του ελληνικού στόλου 

είναι η τιμωρία των Τρώων για την  απαγωγή της Ελένης, συζύγου του 

Μενελάου - αδερφού του Αγαμέμνονα-  από τον Πάρη,  και η επιστροφή 

της στη Σπάρτη165.  

Στην Αργολίδα η Κλυταιμνήστρα διαπιστώνει το ψέμα του 

Αγαμέμνονα, για την άφιξή τους, αυτής και της Ιφιγένειας, στην 

Αργολίδα, αλλά αδύναμη ενώπιον μια τέτοιας απόφασης να θυσιαστεί η 

θυγατέρα της, προς τιμήν της Άρτεμης, οργίζεται και μισεί τον ψεύτη 

Αγαμέμνονα.  Η Ιφιγένεια οδηγείται στο βωμό, ως εξιλαστήριο θύμα, 

ώστε η θεά Άρτεμις166, η οποία εχθρευόταν τον οίκο των Ατρειδών, να   

εξευμενιστεί και να επιτρέψει στους ούριους ανέμους να πνεύσουν 

επιτέλους, ώστε  να καταστεί δυνατός ο απόπλους του ελληνικού στόλου  

από την Αυλίδα, με κατεύθυνση την Τροία.   

                                                         

165Να προσθέσουμε εδώ παρενθετικά, ύστερα από την επιστροφή της Ελένης πίσω στην Ελλάδα, 

ενόψει του κινδύνου που διέτρεχε από τον Ορέστη, έχουμε μία νέα απαγωγή της από το θεό 

Απόλλωνα αυτή τη φορά,  με διαταγή του Βασιλιά των Δώδεκα θεών, Δία, και μεταφορά της 

στον Όλυμπο, όπου έζησε ως αθάνατη.  Ύστερα από ετούτα τα γεγονότα, ο  Μενέλαος,  έλαβε 

εντολή, επίσης από το θεό Απόλλωνα, να πάρει άλλη γυναίκα και να γυρίσει στη Σπάρτη για να 

βασιλέψει, Robert Graves, Greek Myths, Published 1985  by Book Club Associates by 

arrangement with Cassel Ltd., printed in Belgium, p.156. 
166 Robert Graves, Greek Myths, ibid, p. 149.  
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Σύμφωνα με τον ίδιο αρχέτυπο μύθο, η  ιστορία συνεχίζεται και η 

Ιφιγένεια δε χάνεται. Η θεά Άρτεμις,  θεά του κυνηγιού, αρπάζει τη νέα 

από το βωμό και στη θέση της αφήνει ως εξιλαστήριο θύμα, ένα ελάφι.   

Στη συνέχεια η Άρτεμις φέρνει την Ιφιγένεια στη Χερσόνησο των 

Ταύρων, στο βασίλειο του Θόοντα, για να την υπηρετήσει στον εκεί ναό 

της, ως ιέρειά της.  Εκεί τη βρίσκει αργότερα ο Ορέστης, την 

απελευθερώνει με τον φίλο του Πυλάδη, και οι τρεις μαζί πλέον, 

επιστρέφουν στην Ελλάδα.  

Ο Ρίτσος στο δικό του πλέον μύθο, παρουσιάζει τον Ορέστη και 

την Ιφιγένεια, να κάθονται  ‘‘σχεδόν αντικρυστά’’, σε ένα μεγάλο 

δωμάτιο, στο πατρικό  τους σπίτι.   Είναι άνοιξη, η εποχή της 

αναγέννησης της φύσης, στην Ελλάδα, μία καθόλα θαυμάσια και 

αισιόδοξη  εποχή, για την ελληνική κοινωνία εν γένει.  Παρόν επίσης,  σε 

ένα κάθισμα, βρίσκεται ένα καψαλισμένο κούτσουρο. Μοιάζει με 

γυναικείο κορμό, με ακρωτηριασμένα τα πάνω και κάτω άκρα του.  

Πρόκειται για το ξόανο της Θεάς Άρτεμης που το πήραν από το ναό  της, 

στους Ταύρους.  Η ηρωίδα του μύθου, Ιφιγένεια αρχίζει ένα μακρύ 

μονόλογο, παρόμοια όπως και στα προηγούμενα ποιήματα της Τέταρτης 

Διάστασης  που εξετάστηκαν σε ετούτο το πόνημα. Λέει λοιπόν: ‘‘Πάνε 

τρεις μέρες κιόλας που βρισκόμαστε στον τόπο μας.  Έληξε το ταξίδι’ 

έληξε η περιπέτεια. Λοιπόν;  Αυτό είταν;  Αυτά είταν;’’ Στα λόγια της είναι 

αισθητή η απογοήτευση.  Μολονότι η επιστροφή δεν υπήρξε άγνωστο 

αντικείμενο, ταυτόχρονα τα πράγματα που αντιμετωπίζουν είναι ‘‘άλλα’’, 

διαφορετικά.  Ήταν προγεγραμμένο, μοιραίο, να χωρίσουν τότε –άλλοτε-  

και να ξαναβρεθούν.  Τώρα αποδεσμεύονται μεν από όλα τα αξιόλογα 

γεγονότα του παρελθόντος, εγκλωβισμένοι ωστόσο ‘‘μέσα στη νέα 

σκλαβιά’’167 ετούτη του παρόντος.  Το περιζήτητο θέμα της ελευθερίας 

επανέρχεται υπό νέα μορφή: αυτή του συσχετισμού της με την 

υποχρέωση, τη δέσμευση, την υποταγή, και ίσως και την απαγόρευση.  

Όμως δε νοείται ελευθερία χωρίς περιορισμούς και καθήκοντα, για εμάς 

τους θνητούς, καθώς πράττοντας τα αντίθετα, περνάμε στην ασυδοσία, 

και αποβαίνουμε δεσμώτες ενός άλλου, δύσμοιρου καθεστώτος.   

                                                         

167 Γ. Ρίτσος, Η Επιστροφή της Ιφιγένειας, έκτη έκδοση, Κέδρος, σ. 8. 
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Τώρα λοιπόν επιφανειοποιείται  μία άλλου είδους σκλαβιά -

μεταφορική πλέον-, που αφορά κυρίως ένα κόσμο διαφορετικό από 

εκείνον του διανοούμενου: πρόκειται για μία ωμή αλήθεια, που 

απαρτίζεται από τη σκλαβιά της ένδειας, της φτώχειας και της πείνας, 

και που αφορά, ποιον άλλον, αν όχι τον καθημερινό, τον γνωστό, τον 

συνηθισμένο απλό εργάτη, και που οφείλεται στη στέρηση των αλεύρων 

και του άρτου σε περιόδους δυστυχίας, στον ελλαδικό χώρο;  Αφορά μία 

μακρά περίοδο οδύνης, που αποτελείται από σειρά μικρότερων, και 

πάντα επώδυνων εποχών, με ελάχιστα και προσωρινά διαλείμματα λες 

και για να πάρει δύναμη ο Έλλην-Άνθρωπος, ώστε να δυνηθεί να 

αντιμετωπίσεις την επόμενη δυστυχία του!  Η μοίρα των Ελλήνων έχει 

χαραχτεί με φλόγινα γράμματα πάθους και πόθου για την 

κομματιασμένη Ελευθερία τους...  Το παράδειγμα είναι δραματικό, και 

δίνεται παραστατικά με τα τσουβάλια και το αλεύρι: ‘‘μουσκεύει τ’ 

αλεύρι; Γρομπιάζει, δε γίνεται ψωμί ούτε πίττες’’168.  Η πείνα, οι 

κακουχίες και η ταλαιπωρία είναι εμπειρίες του ιδίου του ποιητή, 

επομένως οι πληροφορίες και το συναίσθημα προέρχονται από ‘‘πρώτο 

χέρι’’. 

Το πιάνο, ως στοιχείο απομυθοποίησης του πρωταρχικού μύθου, 

θεωρείται  άχρηστο κάποια στιγμή, καθώς ανήκει στο ένδοξο μάλλον 

παρελθόν και επομένως κουβαλά αναμνήσεις νεκρών. ‘‘Οι πεθαμένοι 

παντού και πάντοτε είναι περισσότεροι απ’ τους ζωντανούς’’169, λέει 

απολογητικά η Ιφιγένεια και χωρίς να λέει κάτι ασυνήθιστο ή άγνωστο, 

υπογραμμίζει εκ νέου τη μοίρα του ανθρώπου:  όλοι μα όλοι πεθαίνουν 

και επομένως οι αριθμοί των νεκρών είναι κατά κανόνα υπέρογκοι μέσω 

των αιώνων και σε σχέση με τον αριθμό των ζωντανών της εκάστοτε 

χρονικής περιόδου, αλλά και εν συνόλω.  Ύστερα από τον άπιαστο ήχο 

του πιάνου κάποιας καλής εποχής, η Ιφιγένεια επικεντρώνεται στο σκοινί 

της καμπάνας και αυτή την καμπάνα, πρόθυμο όργανο στα χέρια του 

ανθρώπου: χρησιμοποιείται για να σημάνει, να σημειώσει, να 

υπογραμμίσει διαφορετικά πράγματα με τις διαφορετικές της εκφράσεις, 

                                                         

168 Γ. Ρίτσος, Η Επιστροφή της Ιφιγένειας, ο.π., σ. 8.  
169 Αυτόθι, σ. 8. 
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όπως τη γνώση της ‘‘μόνιμης και νόμιμης απώλειας’’, ή επίσης της ‘‘μη 

απώλειας’’, αλλά μίας επανόδου, όποια κι αν είναι αυτή, ένδοξη ή άδοξη, 

επιθυμητή ή ανεπιθύμητη. Αυτός είναι ο νόμος της επιστροφής, και 

αφορά και τη δική της, και είναι πιο βαθύς, γιατί έχει προηγηθεί και έτσι 

έχει δημιουργηθεί το χάσμα της απουσίας170 της.  

Και οι νεκροί; Από τους νεκρούς, οι απλοί άνθρωποι, είναι 

μακάριοι τελικά, εντός της ανωνυμίας τους: ‘‘Οι πιότεροι υπηρέτες 

πεθάνανε  κι αυτοί μες την ωραία ανωνυμία’’.   Η Ιφιγένεια έχει επίγνωση 

της θέσης της και του κόστους αυτής.  Αν δεν ήταν βασιλοπούλα, η 

Άρτεμις δεν θα επεδίωκε να αιτήσει  τη θυσία της, για να την αποκτήσει 

κατόπιν ως Ιέρεια.  Και οι υπηρέτες τους κάνουν τη δουλειά τους όταν 

τους υποκλίνονται, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τους υπολογίζουν 

κιόλας, περισσότερο από τον εαυτό τους, τελικά:  ‘‘υποκλίνονται 

αόριστα... σε αόρατους μεγαλόσωμους ίσκιους... σε κάτι που δεν είμαστε 

εμείς... που δεν είναι το παρελθόν μας καν’’, συμπληρώνει περνώντας 

στην περιφέρεια της φιλοσοφίας. Μέσα από τα προσωπεία  κλασσικών 

μυθικών προσώπων, έντονος διοχετεύεται  ο πεσιμισμός του ποιητή στον 

αναγνώστη.  Οι ιστορίες τους  προωθούν τον σκεπτικισμό, ωθούν στην 

ανάλυσή τους, στην ανάσυρση γεγονότων της εποχής του ποιητή, στην 

αρχή, πριν, τώρα, μετά, στο τέλος. Τα λόγια της Ιφιγένειας είναι απόηχοι 

των φράσεων της Ελένης, στο ομώνυμο ποίημα του Γ. Ρίτσου: ‘‘Έχουν 

ξεμακρήνει τα πράγματα (ή μήπως εμείς;)’’ αναρωτιέται η ηρωΐδα171.  

Θεωρεί ότι τα γεγονότα, ή οι μεταξύ τους αποστάσεις: ‘‘παρεμβαίνουν 

ανάμεσα στο χέρι και στο άγγιγμα, ανάμεσα / στο μάτι και σε κείνο που 

βλέπει το μάτι...’’172  Ο μονόλογός της θυμίζει παραισθήσεις ιέρειας- 

μάντισσας, καθισμένης σε τρίποδο, καθώς μασά φύλλα δάφνης και 

αναπνέει  αναδυόμενους θείους  καπνούς σε κάποιο μαντείο… στο ναό 

της Άρτεμης, στους Ταύρους!  Ωστόσο δεν έχει τη δύναμη ώστε μέσα από 

τη ζαλάδα των πέπλων της μνήμης των παθών της ή της δόξας της,  να 

δύναται να ερμηνεύει, παρά μόνο να ρωτά!  Αναφέρει διαφορετικές 

                                                         

170 Γ. Ρίτσος, Η Επιστροφή της Ιφιγένειας, ο.π., σ. 11. 
171 Αυτόθι, σ. 10.  
172 Αυτόθι, σ. 10. 
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αναμνήσεις, μέσα από τις οποίες καταλήγει σε διάφορα συμπεράσματα, 

όπως: ‘‘τη μυστική ευφροσύνη του αμοιβαίου σεβασμού’’, την ‘‘Ήρεμη 

γνώση ακέραιας της άγνοιας’’,  ‘‘-μια σιωπηλή ευγνωμοσύνη’’,  ‘‘μια 

γενική ανημπόρια’’.   Μέσα από την παθητική και αδύνατη στάση της,  

αναρωτιέται για την οργή ‘‘με τον εαυτό μας’’ -καθώς λέει-,  που δε θέλει  

να παραδεχτεί το ακατανόητο173.  Είναι όντως δύσκολο να στρέφεται 

ένας ενάντια στον απέναντί του, όταν βρισκόμενος σε  αδιέξοδο ο ίδιος, 

δεν γνωρίζει τι οφείλει να κάνει για τον εαυτό του. Αγανακτεί λοιπόν γι’ 

αυτό και για την αδυναμία του να ενεργήσει όπως αιτούν οι περιστάσεις 

και άσχετα από τις συνέπειες.  Η Ιφιγένεια προχωρά σε μία σύγκριση των 

ανθρώπων με τα δέντρα, παραμένοντας στο ίδιο θέμα:   ‘‘Ίσως τα δέντρα 

να νιώθουν καλύτερα’ /Αυτά δε ρωτούν για τα φύλλα τους, για τ’ άνθη 

τους, / Γι αυτό καρποφορούν’’174.  Η φύση παρουσιάζεται απλή,  αντίθετη 

προς το δαιδαλώδες της ανθρώπινης φύσης. Απλά φαίνονται όλα, όσα 

είναι άσχετα με τον άνθρωπο: το πώς αισθάνεται το ζώο που το βασανίζει 

κάποιος ή πώς μπορεί να αισθάνεται ένα φυτό όταν το αφήνουν να 

πεθάνει απεριποίητο και χωρίς νερό, το δηλητηριάζουν ή το καίνε.  Τα 

φυτά δεν μπορούν να κινηθούν για να γλυτώσουν από τον  όποιο 

καταστροφικό κίνδυνο, ούτε μπορούν να επικοινωνήσουν δια λόγου.  

Ωστόσο τα άνθη τους τέρπουν και οι καρποί τους ωφελούν το ζωικό 

βασίλειο.  Δεν είναι αυτά σύμβολα ευτυχούς καρποφορίας, νιότης και 

σφρίγους; 

Στο θυσιαστήριο της Αυλίδας η Ιφιγένεια είχε νιώσει 

μεταμφιεσμένη, καθώς είχε δεμένα τα μάτια με μαντήλι, έτοιμη για τη 

στιγμή της θυσίας.  Ένιωσε παράξενα, κάτι μεταξύ αγγέλου, ελαφιού ή 

πεταλούδας, έτσι όπως ήταν έρμαιο στα χέρια των θυτών της.  Οι 

άνθρωποι που ξεχωρίζουν για κάτι,  είναι ίσως ευκολότερο, να αποβούν 

θύματα άλλων.  Οι ρόλοι αυτής και του Ορέστη, ήταν καθαρά 

                                                         

173 Κάτι ανάλογο υπάρχει και στη Χρυσόθεμη (Γ. Ρίτσος,  Χρυσόθεμις, Δωδέκατη έκδοση, 

Κέδρος, ο.π., σ. 30), όπου η ηρωΐδα αναφέρεται στο παραλόγιασμα της αδερφής της: ‘‘δεν 

ανεχόταν το ανεξήγητο –κι ίσως γι αυτό παραλόϊσε’’. 
174 Σ. 11, Θυμίζει τη φράση του Χριστού στο Κατά Λουκάν, Κεφ. ΙΒ’, 27: ‘κατανοήσατε τα 

κρίνα πώς αυξάνει’ ου κοπιά ουδέ νήθει’, Η Αγία Γραφή, Αδελφότης Θεολόγων: ’’Η Ζωή’’, 

1983, Αθήναι, Έκδοσις Ενάτη, Κατά Λουκάν, Κεφ. ΙΒ’, στίχος: 27,  σ. 924. 
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προγεγραμμένοι: αυτής για να πετά –όταν την απήγαγε η Άρτεμις-   και 

του Ορέστη για να τρέχει, καθώς η Θεά του είχε επιβάλλει την ανάληψη 

του φόνου της Κλυταιμνήστρας:  ‘‘τα μάτια μας, Θε μου, /  Που μας τα 

είχαν κιόλας σφαλιγμένα.  Και πια δε μας έμενε / παρά να κοιτάμε προς 

τα μέσα, όλο και πιο προς τα μέσα’’175.  Σε τέτοιες στιγμές ο άνθρωπος 

ανατρέχει πάντα στο χτες. Υπάρχει η απόγνωση, αυτή που ακολουθεί τη 

χειραγώγησή του  από δυνάμεις υπέρτερες των δικών του.  Ποιος μπορεί 

να τα βάλει με τη μοίρα ή με τους Θεούς!  Πρόκειται για θέμα 

ανισότητας:  η υπεροχή του δυνατότερου με ό,τι αυτή συνεπάγεται.  

Η Ιφιγένεια ομολογεί ότι η προσωπίδα που της είχε φτιάξει η 

μητέρα της για τις Αποκριές, της είχε δώσει κάποιο ποσοστό ελευθερίας: 

‘‘αισθανόμουν μια μακρινή σοβαρή ελευθερία’’, λέει.  Ήταν μικρή και 

αγνή.  Από εκείνη την εποχή  ως τη θυσία της Αυλίδας και την αμφίεσή 

της για να σφαγιαστεί, και ως την ημέρα της επιστροφής της στις 

Μυκήνες, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που το κάλυψαν ‘‘άλλα ελάφια, 

άλλες πράξεις, πόλεμοι, μύθοι’‘, και δεν ήταν εύκολη μια νέα αμφίεση 

στην ίδια πρωτινή μάσκα, την προσωπίδα που της είχε φτιάξει η μητέρα 

της  και που την είχε ξαναβρεί ‘‘χτες το απόγευμα’’, όπως λέει στον 

Ορέστη.  Είχαν όλα αυτά ξεπεραστεί, ανήκαν σε άλλη μακρινή εποχή, 

έστω και αν εκείνη η πρωτινή μάσκα, παρέμενε η ίδια   

Η Ιφιγένεια μας θυμίζει τα λόγια της Ελένης -στο ομώνυμο ποίημα 

του Γ. Ρίτσου- στο θέμα της μνήμης και της αλλαγής του ανθρώπου στο 

πέρασμα του χρόνου. Αναφέρεται στις πράξεις του ανθρώπου που 

μεταμφιέζεται,  στη μάσκα που προφυλάσσει το πρόσωπο ενός, 

προφυλάσσοντας ταυτόχρονα και την ανωνυμία του, και που με τον 

τρόπο αυτό της κάλυψης, μπορεί να αποβεί εγχειρίδιο πράξεων, ξένων 

πιθανόν, προς την προσωπικότητά του, ή τον πραγματικό χαρακτήρα 

του.  Η Ιφιγένεια καταθέτει ότι η μάσκα που φόρεσε -του ελαφιού- δεν 

την επηρέαζε τη στιγμή που βρισκόταν στο βωμό της θυσίας:  ‘‘Δεν 

είμουν πια εγώ / Είμουνα ο άλλος;  Και κάτω απ’ τον άλλον ή μέσα στον 

άλλον /  Είμουν ακέραια εγώ, μόνον εγώ’’176, λέει.  Φορώντας ωστόσο 
                                                         

175 Γ. Ρίτσος, Η Επιστροφή της Ιφιγένειας, ο.π., σ. 14. 
176 Αυτόθι, σ. 15. 
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αυτή τη μάσκα του βωβού ελαφιού, ως θύμα πλέον, είχε μία ιδιαίτερη 

αίσθηση της λέξης: ‘‘πηγή’’. Υπό την επήρεια της μεταμφίεσής της, με 

επίγνωση της αίσθησης της εξάρτησης των άλλων από εκείνη, και καθώς 

δεν υπήρχε τρόπος να απαλλαγεί από εκείνο τον ρόλο, υπαγόρεψε: 

‘Τελειώνετε’’. Ύστερα με τις λέξεις:  ‘‘Δεν πειράζει /μια κ είναι για τη 

χώρα μου’ μια κ είναι / να  ξεκινήσουν τα καράβια μας, δεν πειράζει για 

μένα’’177. Είχε εγκαταλειφθεί σε εκείνο που εξ αρχής είχε θεωρήσει 

μοιραίο. 

Η θυσία που προκαλούσε δέος στους άλλους, όλως ανέλπιδα της 

επέτρεψε ένα είδος ελευθερίας παράλληλα με  το μέτρο του περιορισμού.  

Η ολοκληρωτική ελευθερία αναβλύζει μέσα από ένα σύνολο κανόνων και 

μέτρων τελικά178. Είναι περισσότερο θέμα διανόησης, παρά εφικτή, ως 

προς την πραγματική διάστασή της, της  έννοιας.   Η ζωή κυλούσε ούτως 

ή άλλως τώρα πια, άσχετη με τις όποιες θυσίες του παρελθόντος, και η 

Ιφιγένεια υπογραμμίζει την απορρόφηση του ανθρώπου σε αυτήν (τη 

ζωή), ως να μη ισχύει για την παρουσία του το αναπότρεπτο, δηλαδή ο 

θάνατος.  Έτσι όταν του συμβαίνει κάτι απρόοπτο, ξαφνικό ή 

απροσδόκητο, επανέρχεται στη συνειδητοποίηση της ύπαρξής του, 

εκείνης της συγκεκριμένη στιγμής.  Αναλογίζεται τι θα μπορούσε να 

συμβεί στη μνήμη κάποιων τότε, την επόμενη ή την μεθεπόμενη στιγμή, ή 

και για πάντα, αν είχε πράγματι θυσιαστεί.  Πώς θα έβλεπαν οι άλλοι τη 

θυσία της;  ‘‘ένα τεράστιο θόρυβο... να θυμηθούν / πως εκεί είταν το 

άγαλμα μιας ζωντανής που τη σκότωσαν νέα /  που έχει γίνει κομματάκια 

και στη θέση του / ... τώρα πανομοιότυπος αέρας’’179, λέει με 

περισυλλογή.  Απολύτως τίποτα δεν είναι στατικό, μας υπενθυμίζει ο Ανρί  

Μπερξόν στο κείμενό του: Creative Evolution.  Κάθε στιγμή είναι αυτή 

καθαυτή και αντικαθίσταται από την επόμενη, την άλλη, τη νέα, και όλα 

μπορεί να συνεχίζονται για πάντα και να αλλάζουν πάντα με τον ίδιο 

τρόπο:  με την εξέλιξη αυτής της μιας  στιγμής μέσα στον κυλιόμενο 

χρόνο.     

                                                         

177 Γ. Ρίτσος, Η Επιστροφή της Ιφιγένειας, ο.π., σ. 21. 
178 Αυτόθι, σ. 16. 
179 Αυτόθι, σ. 17. 
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Όλα αυτά  οδηγούν στην ερώτηση, αν οι άνθρωποι πάσχουν από 

παράνοια, καθώς ‘‘ετοιμάζουν αψίδες εκεί που δεν υπάρχει τίποτα’’, 

παραπονιέται  η Ιφιγένεια.  Θεωρεί ότι δεν αναγνωρίζουν την ουσία, 

ακόμα κι όταν βρίσκεται μπροστά τους180.  Απλοί όμως ως προς τη φύση 

τους, προσδοκούν, και δεν είναι εύκολη η ‘‘στάση της απάθειας’’181 

απέναντί τους.  Αν και μπορούν να παρουσιάζονται ως απαθείς, 

δυσκολεύονται ωστόσο να κρύψουν την κίνηση της κάποιας 

‘‘ανεξάντλητης μυστικής αδημονίας’’, ενόψει αυτής της προσδοκίας τους.  

Η σκέψη ότι ‘‘Σήμερα οπωσδήποτε’’ κάτι πρόκειται ν’ αλλάξει, ότι 

πιθανόν ένα νέο θα φτάσει, φουντώνει την ελπίδα στον φαινομενικά 

απαθή άνθρωπο, που τελικά κι αυτή, απομένει σαν ‘‘επίβουλη μυρωδιά’’, 

ίσως, κάτι σαν ‘‘μια τσάντα της μητέρας’’ ή εκείνης του ταχυδρόμου182, 

που ως άγγελος-αγγελιοφόρος μαντάτων, του μηνύει ότι είναι αθάνατος 

–φυσικά και μπορεί να είναι ως άνθρωπος του πνεύματος, όπως ο Ελύτης 

ή ο Σεφέρης και ο συγγραφέας του ποιήματος, Γ. Ρίτσος-, καθιστώντας  

ίσως, αυτή την αγχώδη αναμονή περισσότερο υποφερτή,  κι αυτή ακόμα 

την τόσο σύντομη διάρκεια μεταξύ αυτών των δύο σημαντικών 

γεγονότων του κύκλου της ζωής: γέννησης, θανάτου: ‘‘.... διαλύει το 

χρόνο / αφήνοντας ορατή τη συνέχεια μέσα σε μια διαύγεια που σου 

επιτρέπει / να βλέπεις πάλι σ’ έναν ήσυχο βυθό, αμέτρητα χρώματα / από 

πέτρες, υδάτινα δάση και το χαμένο κλειδί κασετίνας’’183  Αθάνατος ο 

ευλογημένος Νους!  Ο άνθρωπος συνθηκολογεί με το θάνατο, 

παρασυρόμενος από την αισιόδοξη ιδέα ότι ίσως και να είναι αυτός 

τελικά η είσοδος στην πολυπόθητη αιωνιότητα.  Αθάνατος, έστω και ως 

άυλη παρουσία!  Η Ιφιγένεια, είναι σκεπτική σε σχέση με το 

συγκεκριμένο θέμα.  Ορμώμενη από την απουσία του Πυλάδη, 

σκέφτεται, μονολογεί, για τις προσπάθειες των ανθρώπων, ότι ίσως όλες 

έχουν παρόμοιο τέλος.  Παρουσιάζεται αβέβαια όταν ερωτά προς τι  όλες 

αυτές οι επίπονες όντως προσπάθειες, ‘‘γι’ αυτή την ερήμωση’, για τη 

μετρημένη ζωή; Κι αν είναι έτσι ‘τι σημασία έχουν, λοιπόν, η επιτυχία ή η 

                                                         

180 Γ. Ρίτσος, Η Επιστροφή της Ιφιγένειας, ο.π., σ. 18. 
181 Αυτόθι, σ. 18. 
182 Αυτόθι, σ. 19. 
183 Αυτόθι, σ. 19. 
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αποτυχία;’’ 184Σε ετούτη την αναδρομή της μνήμης και στη διαπίστωση 

κάποιων πραγμάτων με οδηγό την ωρίμανση και την εμπειρία, της 

Ιφιγένειας, η αναφορά στις παιδικές φωτογραφίες,  αφυπνίζουν τον 

αναγνώστη. Η φωτογραφία είναι μία στιγμιαία αποτύπωση της ζωής. Η 

αποτύπωση μιας μόνο στιγμής, άσχετης με τις προηγούμενες -και του 

παρελθόντος- ή με τις επόμενες –και του μέλλοντος άμεσου και έμμεσου 

τελικά.  Πρόκειται για μία φωτογραφία του Ορέστη σε μικρή ηλικία: 

βυζαίνει το δάχτυλό του. ‘‘σα να θέλεις να τραφείς μόνος απ’ τον ίδιο τον 

εαυτό σου...’’ 185 στοχάζεται   η Ιφιγένεια -και μέσω αυτής, ο ποιητής μας,  

υπογραμμίζοντας την μοναχικότητα του ανθρώπου: ουσιαστικά είναι 

μόνος από τη στιγμή που γεννιέται, πέρα από το γεγονός ότι τον ενώνει 

με τους συνανθρώπους του, κοινή μοίρα.   

Η Ιφιγένεια δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το γεγονός  ότι η 

μητέρα της έτρεφε τόσο μεγάλη αγάπη προς τα παιδιά της,  σε βαθμό 

ώστε να είναι δέσμιά της. Δεν της συγχωρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε 

αυτάρκης186.  Εξάλλου αυτή η αγάπη της, δημιουργούσε  ζήλεια ανάμεσα 

στα παιδιά της: των τριών θυγατέρων της: της Ηλέκτρας, της 

Χρυσόθεμης και του εαυτού της, εναντίον του γιου της  Ορέστη, έστω και 

εν αγνοία της.   Αναμφίβολα πρόκειται για ανθρώπινη ανεπάρκεια, 

ανωριμότητα, εγωιστική και  μονοπωλιακή τάση, που όμως παρατηρείται 

συχνά,  καθώς είναι ένα συνηθισμένο, τραγικό ωστόσο, φαινόμενο.  

Άλλωστε η αγάπη και το μίσος αποτελούν τις δύο όψεις του ενός 

νομίσματος.  Παρά ταύτα, μέσα από όλο αυτό, το καθόλα απαισιόδοξο 

σκεπτικό, αναπηδά κάποια αισιοδοξία: υπάρχει τελικά ένα φως-

κατακλείδα,  για εκείνους που έχουν κατορθώσει να επιζήσουν μιας ζωής 

δοκιμασμένης.  Και αφού με στωικότητα αναγνωρίσουν και 

συνθηκολογήσουν  με τα καμώματά της, ίσως να μπορούν να 

παρηγορήσουν και να παρηγορηθούν, παρόμοια όπως η Ιφιγένεια και ο 

Ορέστης, έστω κι αν οι δρόμοι τους χωρίσουν. Πρόκειται για  μία ακόμη 

ανθρώπινη συγκυρία.  

                                                         

184 Γ. Ρίτσος, Η Επιστροφή της Ιφιγένειας, ο.π., σ.  20. 
185 Αυτόθι, σ. 20. 
186 Αυτόθι, σσ. 21-22. 
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Η ηρωίδα προχωρεί έχοντας καταθέσει   εκείνα που όφειλε. 

Παίρνει μαζί της το ξόανο της θεάς, τη μάσκα του ελαφιού που είχε 

φτιάξει η μητέρα της όταν ήταν παιδούλα,  και επιπλέον τα τρία άδεια 

κλουβιά  από τα παπαγαλάκια της Κλυταιμνήστρας, κατάλοιπο της 

παρελθούσης ουσιαστικής  παρουσίας της, και απόδειξη του δεσμού της 

μ’ εκείνη.  Η Ιφιγένεια ήταν δεμένη με τη μητέρα της  -άρρηκτα ίσως- και 

απόδειξη αποτελεί και το γεγονός ότι θησαυρίζει χειροτεχνήματα ή  

αγαπημένα αντικείμενά της.  Δε θα ήταν ίσως υπερβολή να υποθέσουμε 

ότι τα τρία άδεια κλουβιά της μητέρας της, συμβολίζουν τη σκιά της και 

την αγάπης της, στοιχεία ουσιαστικά, από τα οποία απελευθερώθηκαν 

τελικά οι τρεις αδερφές (παπαγαλάκια): η Ηλέκτρα, η Χρυσόθεμις και η 

Ιφιγένεια.  Ο Ορέστης παραμένει μόνος του, ως ο μητροκτόνος του 

μύθου. 
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Επίλογος 
Η άποψη ότι ο Ρίτσος χρησιμοποιεί ευφυώς την ελληνική μυθολογία για 
να καταθέσει τον λαβύρινθο των συλλογισμών του στην Τέταρτη 
Διάσταση αποτελεί ίσως μία συγκρατημένη έκφραση θαυμασμού. 
Αναμφίβολα οι τρόποι και η μεθοδολογία της παρουσίασής τους 
πρωτοτυπούν, και αυτό αποτελεί ένδειξη χαρισματικού δημιουργού.  

Η ποίηση του Ρίτσου εμποτισμένη από το οικογενειακό (ασθένεια, 

θάνατος, οικονομική ανεπάρκεια) και προσωπικό του δράμα 

(φυματίωση, ιδεολογικές απόψεις, πολιτική καταδίωξη) αγγίζουν και 

ευαισθητοποιούν τον αναγνώστη που μοιράζεται τα πάθη του, συμπαθεί 

μαζί του. Ο μελετητής επιχειρεί να αναγνωρίσει και να ξεχωρίσει τον 

δημιουργό που η αποφασιστικότητά του να επιζήσει και να δημιουργήσει 

για να μιλήσει με τους στίχους του για τα αδικήματα που θεωρεί ότι 

διαπράχτηκαν εναντίον του και ενάντια στους ομοϊδεάτες του, είναι ίσως 

παροιμιώδη.  Ο Γ. Ρίτσος παρουσιάζεται ως ανυποχώρητος αγωνιστής 

αποφασιστικότητας και θέλησης, όταν κατανοείται ο πολύπλευρος 

προσωπικός του πόλεμος: εναντίον της αρρώστιάς του και της 

καταδίωξής του ως πολίτη με αριστερά φρονήματα. Το 1954 παντρεύεται 

και αποκτά μία θυγατέρα.  Ζει λοιπόν ως το 1992, νικώντας το 

πεπρωμένο, και τις αντιξοότητες που ορθώθηκαν μπροστά του από τη 

φύση, το Θεό και τον άνθρωπο.  

Στα ποιήματά του διαπιστώνεται ‘‘η παρακμή μιας εποχής’’, μιας 

οικογένειας. Τοποθετεί  την Ηλέκτρα στη θέση της αδερφής του Λούλας, 

τον μικρό Ορέστη στη θέση του, τον ναύτη στη θέση του αδερφού του 

Μίλη.  Στον Φιλοκτήτη και στον Ορέστη διακρίνεται η προσπάθεια του 

ποιητή να εξισορροπηθεί εντός των πολιτικών αντιξοοτήτων και των 

προσωπικών του προβλημάτων.  

Κάποια στιγμή τα κομμάτια της υπόθεσης του εκάστοτε ποιήματος 

παρουσιάζονται να μπαίνουν στη θέση τους, ολοκληρώνοντας την εικόνα 

του σκεπτικού του ποιητή και προβάλλοντας τα μηνύματά του. Ο ποιητής 

που γράφει  για τον ποιητή, με την ελπίδα της ανάγνωσής του στο 

μέλλον, δεν παύει να αγγίζει τους μυημένους και μη, στα ίδια ιδανικά ή 

εκείνους που υπέστησαν τα παρόμοια  σε μία πραγματικότητα την 

ελληνική, τη δοκιμασμένη από μύρια δεινά, και να τους  ωθεί στην 

πνευματική ταύτισή τους, μαζί του.  
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 Ολοκληρώνοντας οφείλεται να τονιστεί η ικανοποίηση που 

εισπράττεται μέσα από την μελέτη της ποίησης του Γ. Ρίτσου, Η Τέταρτη 

Διάσταση.  Ο νους και η ψυχή συνεργάζονται με αβίαστη διάθεση για το 

ξεκλείδωμα, τη  σύλληψη και την ερμηνεία πίστεων και μυστικών του 

ποιητή, έτσι όπως απλώνονται  σε μία  καταπληκτική διττή διάσταση του 

αρχαίου ελληνικού μύθου και το σύγχρονο του ποιητή.   Η ολοκλήρωση 

του απαιτητικού λογοτεχνικού πάζλ, αποβαίνει είδος  βραβείου για τον 

αναγνώστη.   Ο Ρίτσος πρόσφερε πολλά στην ελληνική  λογοτεχνία και 

δικαίως θεωρείται κεφαλάρι της, παρόμοια όπως ο Ελύτης ή ο Σεφέρης 

και άσχετα με το πολιτικό στρατόπεδο στο οποίο ανήκει καθείς από 

αυτούς. Τον ερευνητή τον ενδιαφέρει το προϊόν της διανόησης του 

ποιητή και όχι η πολιτική του χροιά. Είναι βέβαιο ότι πέρα από τη 

στράτευσή του στην αριστερή παράταξη, ήταν στρατευμένος ολόψυχα 

στην διανόηση και αυτό είναι το ζητούμενο  ενός ειλικρινούς αναλυτή της 

λογοτεχνικής του παραγωγής. Η πτώση της οικογενείας του, οι ασθένειες 

και   οι εξ αυτών φοβίες του  εξελίχθησαν σε προσωπική τραγωδία, η 

οποία τον ακολούθησε  έμμονα στη ζωή, αφότου  ήταν παιδί, και μέχρι 

την τελική απελευθέρωσή του από τα δεινά της αντίστασής του στο 

σύστημα. Οφείλει να τονιστεί ότι οι διανοούμενοι που  πλουτίζουν τον  

πνευματικό  πλούτο ενός τόπου, δεν είναι βιώνουν απαραίτητα μία 

ανάλογη, με του Ρίτσου, πορεία στη ζωή ακόμη και όταν ακολουθούν 

παρόμοια πολιτική ιδεολογία. Στις ημέρες μας πολλά έχουν  αλλάξει και 

οι γραμμές ανάμεσα στις πολιτικές παρατάξεις δεν είναι ούτε αλώβητες 

μήτε  στεγανές.  Τα πάντα είναι ρευστά και εξαρτώνται από τις 

καταστάσεις που τα διέπουν. 

Σύντομο βιογραφικό του Γ. Ρίτσου : Ο Γ. Ρίτσος γεννήθηκε στη 

Μονεμβασιά την 1η Μαΐου 1909 και πέθανε στην Αθήνα 11 Νοεμβρίου 

1990.  Το 1954 παντρεύεται τη Φαλίτσα Γεωργιάδου από τη Σάμο και 

αποκτούν μία θυγατέρα την Έρη το 1955, Παπαντωνάκης Γεώργιος, 

www.rhodes.aegean.gr. Δημοσίευσε πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές 

και συνθέσεις, εννέα μυθιστορήματα, τέσσερα θεατρικά έργα και 

μελέτες. Τιμήθηκε με τα ακόλουθα:  1. Πρώτο Κρατικό Βραβείο ποίησης 

"Η Σονάτα του σεληνόφωτος" (1956), 2. Μέγα διεθνές βραβείο ποίησης 

(Βέλγιο, 1972), 3. Διεθνές βραβείο "Γκεόργκι Δημητρώφ" (Βουλγαρία, 

http://www.rhodes.aegean.gr/
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1975), 4. Mέγα βραβείο ποίησης "Αλφρέ ντε Βινύ" (Γαλλία, 1975), 5. 

Διεθνές βραβείο "Αίτνα-Ταορμίνα" (Ιταλία, 1976), 6."Βραβείο Ειρήνης 

του Λένιν" (ΕΣΣΔ, 1977), 7. Διεθνές βραβείο "Μποντέλο" (1978). Πολλές 

μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύματα συμπληρώνουν 

το έργο του, Βικιπαιδεία. Το 1967 με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 

συλλαμβάνεται και εξορίζεται στη Γιάρο και από εκεί στη Λέρο. Το έτος 

2009  ανακηρύχθηκε  «έτος Γιάννη Ρίτσου» καθώς συμπληρώθηκαν 100 

χρόνια από τη γέννησή του, (πηγή, Παναγιώτης Βήχος [Ο Παναγιώτης 

Βήχος, που απεβίωσε πρόσφατα (2013), ήταν μουσικοσυνθέτης και 

διαχειριστής της ιστοσελίδας http://politiko-kafeneio.gr]) . 
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Α’.3.Τούλα Δεμερτζή 

Η ποιήτρια από την Ηγουμενίτσα 

Κριτικό σημείωμα, Σύδνεϋ, 2003 

Η ποιήτρια Τούλα Δεμερτζή (Σπυριδούλα Δ. Δεμερτζή), γόνος 

προσφύγων από την Μ. Ασία, γεννήθηκε στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας 

όπου έκανε τη Στοιχειώδη και τη Γυμνασιακή της εκπαίδευση. Ως 

υπάλληλος στη Νομαρχία Θεσπρωτίας, είχε την ευκαιρία να έρθει σε 

επαφή με τα προβλήματα των συμπολιτών της στην μικρή τους πόλη και 

στην ευρύτερη κοινωνία του νομού Θεσπρωτίας, να τα κατανοήσει και να 

συνειδητοποιήσει την ανάγκη για την επίλυσή τους. Η ποίησή της -έχει 

ήδη κυκλοφορήσει σε τέσσερα τομίδια-, ευαίσθητη και κατειλημμένη από 

αυτή την αγωνία, αποβλέπει ακριβώς σε ετούτο: την κατανόηση και τη 

συνειδητοποίηση εκείνων που η επίλυσή τους θα επιφέρει μία ισορροπία 

στις κοινωνικές τάξεις του τόπου.   

Η μέριμνα της ποιήτριας δεν περιορίζεται στα του αμέσου 

περιβάλλοντός της, αλλά επεκτείνεται στην παγκόσμια κοινωνία όπου η 

μάστιγα της κοινωνικής ανισότητας δημιουργεί άδικες και απάνθρωπες 

καταστάσεις. Για να ζει τελικά ο κάτοικος του Πλανήτη μας σαν 

άνθρωπος, είναι άραγε αρκετό το γεγονός ότι θα πρέπει να 

συμπεριφέρεται σαν εξαρτημένος από τη φύση, που του παρέχει τα 

αγαθά που χρειάζεται για την επιβίωσή του, και επομένως να τη σέβεται 

να την αγαπάει και να την φροντίζει; Η Τ. Δεμερτζή εξετάζει και 

ενασχολείται με το θέμα της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, με την 

ανάλογη μέριμνα και προσοχή. 

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί στο έργο της η ποιήτρια, είναι η απλή 

ομιλούμενη, κάποτε όμως δε διστάζει να χρησιμοποιεί και λέξεις 

δύσβατες για τον αναγνώστη.  

Σε πολλά από τα ποιήματα της η Τ. Δεμερτζή χρησιμοποιεί την 

ομοιοκαταληξία, όπως στο ποίημα «Μαδημένο νούφαρο» από την 

πρώτη συλλογή της Αναμετρώντας τη Ζωή:         
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 Πάνω στης λίμνης 

 τον αφρό, τον χιλιοειπωμένο, 

 το νούφαρο εχόρευε, 

 κατάλευκα ντυμένο. 

 

Σε άλλα ποιήματα παρατηρείται ο ρευστός ελεύθερος στίχος, όπως 

στο ποίημα  «Ανάδυση» από την Τρίτη συλλογή Σιωπηλοί Αντίλαλοι:  

 

Κέρδισες 

των αξιών την κορωνίδα 

μ’ ένα ζάρι 

προσφέροντας τη νιότη σου 

δώρο στο σκοπό. 

 

Για το αφηγηματικό του ύφος διακρίνεται ανάμεσα σε άλλα με 

παρόμοια μορφή, το ποίημα: «Στα νύχια του παραλόγου», από την 

τελευταία συλλογή  της Τ.Δεμερτζή Στ’ ανέμου το Αραξοβόλι:  

 

Ανύποπτος ο λογισμός  

στου παραλόγου ακροβατεί 

τα ξυραφένια νύχια  

και πυρπολεί τη νόηση   

για  εκμηδένιση της ύπαρξης. 

 

Η συλλογή Ανάπλους 

Η παρούσα συλλογή, που επιγράφεται Ανάπλους 

συμπεριλαμβάνει τις τέσσερεις μέχρι σήμερα ποιητικές συλλογές της 

Τ.Δεμερτζή, που έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό χρόνο με ξεχωριστό τίτλο 

ως ακολούθως: 

 

            1. Αναμετρώντας τη Ζωή, 1993 

2. Τα Τραγούδια μου, 1993 
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3. Σιωπηλοί Αντίλαλοι, 1994 

4. Στ’ Ανέμου το Αραξοβόλι, 1998 

 

Η συλλογή φέρει διορθωμές που έγιναν εν γνώσει της ποιήτριας 

και με απώτερο σκοπό να διακρίνεται η ομοιοκαταληξία των στίχων, ή η 

ροή  του λόγου όπου εμποδίζεται, και που πολλές φορές μάλιστα 

σημειώνεται και οπτικά. Κάποια κόματα ή κάποιες τελείες παραλείπονται 

ή προστίθενται όπου αιτείται.   

 

Η πρώτη συλλογή της Τ. Δεμερτζή: Αναμετρώντας τη Ζωή, 

περιέχει ποίηση που αφορά όλους τους τομείς της καθημερινότητας, με 

μια μικρή γεύση φιλοσοφικού στοχασμού που απευθύνεται στον 

άνθρωπο για τον συνάνθρωπο, όπως παρατηρείται στο ποίημά της «Φως 

και Μυστήριο»:  

 

Το φως είναι το φιλτράρισμα της σκέψης 

όταν την ακροβατεί σαν μαριονέτα η νύχτα, 

είναι ο προμαχώνας ενάντια στο μυστήριο 

ο φύλακας και το κλειδί της δικαιοσύνης 

 

άδει η ποιήτρια. Στο ποίημα «Ανησυχίες» αγωνιά για το μέλλον του 

ανθρώπου με την πάροδο του χρόνου: «Στο χάος, στον αφανισμό, σε νέα 

εποχή; / ή θα γυρίσουμε ξανά, πάλι από την αρχή;» ρωτάει χαράζοντας 

τα ίχνη της δικής της υπαρξιακής αγωνίας, του δικού της υπαρξιακού 

συλλογισμού. Και εδώ θα παραθέσουμε και το ποίημα «Υπερπέραν» 

από την τελευταία της συλλογή Στ’ Ανέμου το Αραξοβόλι, όπου 

ευδαίμων αισθάνεται ότι έχει συνάψει ειρήνη μεταξύ του εαυτού της και 

της ουσίας:  

 

 Συνείρει παραστάσεις 

 νοερά, με φόντο τη θωριά 

 του υπερπέραν, 
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 για ν’ αρμενίσει με 

 της πίστης τα φτερά 

 σ’ απέριττη ζωή, 

 αθάνατη κι ωραία. 

 

Στην τελευταία της συλλογή, εκθειάζει τις απόψεις της για τα 

ουσιώδη: την «αλήθεια», την «ανίκητη ελπίδα», την «πίστη», την 

«κακία», το «κάλλος», στοιχεία από τα οποία δεσμεύεται στην 

διανοητική ανωφερή πορεία της η ποιήτρια, για να ολοκληρώσει την 

ανάγκη της για αυτοσυγκέντρωση, με στόχο πάντα την πνευματική 

δημιουργικότητα με το «Ύμνος στη σιγαλιά»:  

 

Από της πόλης τη βοή 

να ηρεμήσω λίγο 

ν’ αποτινάξω τον κλοιό 

π’ ασφυκτιώ και φθίνω 

 

Η ποιήτρια επαινεί τη «σιωπή» και στο ομώνυμο ποίημα, στην 

τρίτη συλλογή της όπως παραπάνω, ως ανθρώπινο προτέρημα πλέον, 

κυρίως από την άποψη της προσφοράς της, στη θέση της όποιας 

αδεξιότητας ή άλλης φραστικής δυσκολίας, ανοησίας ή υπερβολής εκ 

μέρους του ομιλητή.  

Με το προηγούμενο ποίημα περνάμε σε μία άλλη πτυχή της 

εργασίας της Τ. Δεμερτζή: εκείνη που αφορά το ενδιαφέρον της για το 

άτομο. Η ποιήτρια προβληματίζεται με τον συνάνθρωπο στο ποίημα 

«Περιθωριακός» από την πρώτη συλλογή της  και απεικονίζει την υπό 

διαφορετική διάκριση, κοινωνική μονάδα του υπαρξιστή, που ελπίζει για 

την ανεύρεση της αλήθειας μέσα από το δικό του δρόμο:  

 

Από τα δίχτυα της σιωπής ψάχνεις να κρατηθείς, 

τ’ απλώνεις  με το βλέμμα σου ως γέφυρα στ’ αστέρια, 

βημάτισε στο δρόμο της αν θες να λυτρωθείς, 

βάλε κρασί στην κούπα σου, να φτάσεις στα αιθέρια. 
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Επίσης στην πρώτη συλλογή της η ποιήτρια ρίχνει τον προβολέα 

στα κοινωνικά θέματα,  όπως είναι η προδοσία και ο «προδομένος» στο 

ομώνυμο ποίημα,  καθώς και ο «τρελός» στο επίσης ομώνυμο ποίημα, ως 

προϊόν της ορφάνιας, που ξεφεύγει από τα δίχτυα της ασθένειάς του, με 

τη δική του και μόνο δύναμη. Στην τελευταία της ποιητική συλλογή στο 

ποίημα «Εκμανής», η απελπισμένη μάνα καταριέται το λογικό του 

παιδιού της, για το έγκλημά του και όχι το παιδί της καθαυτό.  

Ξεχωρίζει το ποίημα της δημιουργού «Ο έγχρωμος», από την 

πρώτη συλλογή, καθώς με αυτό φέρνει στο προσκήνιο την αγωνία της για 

τις φυλετικές διακρίσεις:  

 

Στα μέτρα τους η ράτσα σου αν θες δεν ταιριάζει, 

είσαι ο μαύρος, ο παρείσακτος, δίχως ταυτότητα. 

 

Είναι η στιγμή που η ποιήτρια ως διανοούμενη σκέφτεται ότι όλοι οι 

άνθρωποι είναι ενός Θεού παιδιά.  Στο ποίημα «Κραυγή», από τη 

συλλογή της Σιωπηλοί Αντίλαλοι, υπογραμμίζει την ανισότητα ως 

κοινωνικό αδίκημα:  

  

 Ζούγκλα η άπονη ζωή 

 κι εμείς από συνθήκη υπηρέτες. 

 

Στο ποίημα «Επαίτης», η ποιήτρια μέμφεται το κοινωνικό 

σύστημα που αδυνατεί άσχετα με το αιτιατό, να τοποθετήσει τον 

άνθρωπο που έχει ανάγκη, σε μία καλύτερη μοίρα.  Κραυγάζει μέσα από 

το φάσμα της απογοήτευσής της για τον συνάνθρωπο:  

 

Κανένας κοινωνικός οίκτος 

δεν περιθάλπει την πονεμένη του ψυχή. 

Καμιά γωνιά 

δε φιλοξενεί την ύπαρξή του. 
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Το ποίημα «Μαδημένο Νούφαρο», από την πρώτη ποιητική 

συλλογή της Τ. Δεμερτζή, πέρα από τη φυσική του υπόσταση, παίρνει και 

κάποια αλληγορική διάσταση, ενώ στο «Κρυφό Παράπονο», 

προσωποποιείται το βουνό όταν αυτό παραπονιέται στον εγωκεντρικό, 

στον απερίσκεπτο άνθρωπο:  

 

Γιατί σοφέ μου άνθρωπε, 

αφανισμό μου φέρνεις 

και τόσο ασυνείδητα, 

με τις φωτιές με δέρνεις; 

 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο ποίημα έρχεται το «Ώρα 

Μηδέν», από τη συλλογή, Σιωπηλοί Αντίλαλοι , όπου η ποιήτρια 

αντιδράει ενάντια στη φύση για τα δικά της αλλοπρόσαλλα ξεσπάσματα, 

που πονούν τον άνθρωπο, όπως συμβαίνει και με τα πλήγματα του 

εγκέλαδου. 

Το ενδιαφέρον της ποιήτριας για τη φύση γίνεται πιο 

συγκεκριμένο στην πρώτη ποιητική συλλογή της με το ποίημα  

«Μακρυγιάλι» και παρόμοια με το ποίημά της «Δρέπανο» στην 

τελευταία ποιητική συλλογή της. Τα δύο αυτά ποιήματα αφορούν δύο 

παραθαλάσσιες τοποθεσίες στην ιδιαίτερη πατρίδα της Ηγουμενίτσα, της 

οποίας τελικά πλέκει το εγκώμιο, αποτυπώνοντας έτσι την αφοσίωσή της 

και την αγάπη της στον τόπο όπου γεννήθηκε και ζει. Για την ιδιαίτερη 

πατρίδα της μιλάει η Τ. Δεμερτζή, και στην τελευταία ποιητική της 

συλλογή Στ’ Ανέμου το Αραξοβόλι, και στο ποίημα «Μικρή μου 

Πολιτεία». Ορμώμενη μάλιστα από τα προσωπικά της συναισθήματα 

για την πατρίδα της, κατανοεί και συμμερίζεται τον πόνο του ξενιτεμένου 

που η αντιξοότητα των συνθηκών της καθημερινότητας τον αναγκάζουν 

να εγκαταλείψει τον τόπο του:  

μα τίποτε δε νοσταλγείς 

μεσ’ τη ζωή ετούτη 

όσο το όμορφο χωριό 

τον τόπο τον δικό σου, 
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Τον μεμψιμοιρεί, καθώς η ίδια έχει γευτεί τα φοβερά 

αποτελέσματα  του ξεριζωμού των ξενιτεμένων από πρώτο χέρι, όπως τον 

παρουσιάζει στο ποίημά της: «Ξερριζωμένη προσφυγιά» στη συλλογή 

της Σιωπηλοί Αντίλαλοι. Εξακολουθεί άλλωστε να έχει συγγενείς σε 

ξένη γη, και επιπλέον την ευκαιρία να πληροφορείται εξ επαφής από τους 

ίδιους τους ξενιτεμένους που σε καθημερινή πλέον κλίμακα κατακλύζουν 

την παραλία της Ηγουμενίτσας με την άφιξή τους.  

Στο ποίημα «Ναυάγιο» από τη συλλογή της  Αναμετρώντας τη 

Ζωή, σημειώνεται η ανησυχία της ποιήτριας για τον ναυαγό, καθώς δεν 

είναι πάντα έγκαιρη η προς αυτόν βοήθεια από τους ιθύνοντες, οπότε και 

συνάγεται το τραγικό επακόλουθο αυτής της κατάστασης 

ανευθυνότητας: «Επιζώντες: ουδείς»     

Με το ποίημα  «Ανασφάλεια», στη συλλογή: Σιωπηλοί 

Αντίλαλοι, η ποιήτρια εισέρχεται στη σφαίρα της ψυχολογίας και αγγίζει 

καταστάσεις που πολύ πιθανόν αντιμετωπίζει η νεολαία.  

Προβληματίζεται κυρίως με την έλλειψη της αφεαυτού εμπιστοσύνης του 

ανθρώπου, ως δυνατού παράγοντα αδυναμίας:  

 

Άγχος της νιότης, πλήγμα βαρύ, 

ελπίδα άδοξη στης φλόγας τη σιωπή 

 

Στην ίδια συλλογή και στο ποίημα «Ανάδυση» θίγοντας την 

αντίθετη όχθη της ανασφάλειας,  υπογραμμίζει τα αγαθά της τόλμης.  

Και έρχεται στο «στίγμα» στο ομώνυμο ποίημα, από την τρίτη συλλογή, 

τραγικό φαινόμενο που αμαυρώνει το άτομο, την οικογένεια ή και μία 

ολόκληρη κοινωνία, και που εξαρτάται από απειράριθμες αιτίες ή λόγους. 

Δίπλα στο θέμα αυτό τοποθετείται το ποίημα «Μωρό του 

Βρεφοκομείου» από την πρώτη ποιητική συλλογή της Τ. Δεμερτζή, 

εκπροσωπευτικό του στίγματος, καθώς η κοινωνία και η πολιτεία, 

αποδεδειγμένα πλέον, είναι ανίκανες να προλάβουν τα γεγονότα με την 

ενημέρωση ή με την εκπαίδευση, και σε τελική φάση  να επιλύσει το 

πρόβλημα των εγκαταλελειμένων παιδιών, που αν και δεν έρχονται στον 
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κόσμο με δική τους εκλογή, τιμωρούνται ως τα πιο ενοχοποιητικά 

στοιχεία της σχέσης  των φύλων από τους ίδιους κάποτε ενόχους:  

 

Τέντωνε τα χεράκια του σαν σε ικεσία, 

και με λατρεία έμπαινε σε όποια αγκαλιά, 

ζητούσε ικετευτικά να δώσουν σημασία 

κι αγάπη που στερήθηκε με άπειρα φιλιά. 

 

Η ποιήτρια δίνει μία αισιόδοξη και ευχάριστη νότα  με τη διάθεσή της 

προς το πρώτο μωρό της οικογενείας στο ποίημα «Γλυκιά καραμέλα» 

από τη συλλογή Σιωπηλοί αντίλαλοι. Κατακλύζεται από αγαλλίαση και 

ευγνωμοσύνη για την άφιξη της νέας ύπαρξης, και για το δώρο της φύσης 

μέσω αυτής που είναι η δυνατότητα εξασφάλισης της συνέχισης της ζωής. 

Προσφωνεί λοιπόν ευτυχισμένη:  

 

Ήρθες γλυκιά μας καραμέλα, 

με τ’ όνομα γραμμένο στην καρτέλα. 

 

Η ποιήτρια αναμφίβολα ενδιαφέρεται και για την παιδεία του 

τόπου,  με το ομώνυμο ποίημά της στην τρίτη συλλογή της,  και για το 

παιδομάζωμα που αν και ως θέμα διαφέρει από την παιδεία, αφορά τα 

παιδιά μιας ζοφερής περιόδου (της τουρκικής κατοχής) για την Ελλάδα 

και τα Βαλκάνια κατ’ επέκταση.   

Στην τελευταία της ποιητική συλλογή η Δεμερτζή, ερχόμενη σε 

νεότερα ιστορικά γεγονότα που έχουν πονέσει την Ελλάδα και την Κύπρο 

αφιερώνει τα ποιήματά της: «Οι μαύροι λύκοι του βορρά» 

«Αθάνατοι» και «Τα Ίμια» στον αγώνα του ανθρώπου για την 

ακεραιότητα της ελευθερίας του.  

Τελικά στη συλλογή της Τα Τραγούδια μου, όπως διαφαίνεται 

και από τον τίτλο της, εμπεριέχονται λυρικοί στίχοι προς μελοποίηση. 

Τονίζονται κυρίως οι όποιες σχέσεις των φύλων, μέσα από μία αρκετά 

έντονη ερωτική ατμόσφαιρα.   
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Ανακεφαλαιώνοντας θα ήθελα να τονίσω ξανά τη σφαιρικότητα 

των ενδιαφερόντων της ποιήτριας, και την ικανότητά της να διαβιβάζει 

μέσα από τους στίχους της τα δικά της συναισθήματα στους αναγνώστες 

της και να τους αγγίζει. 

Σταματώ εδώ ευχόμενη στην ποιήτρια Τούλα Δεμερτζή να 

προοδεύει και να εξακολουθεί να προσφέρει σπονδές στη Μούσα,  εντός 

και εκτός  του χώρου της. Έχοντας κάνει αυτή τη μικρή κριτική αναδρομή  

στην ποίηση της, αληθινά πιστεύω ότι και εσείς ως αναγνώστες ή 

μελετητές θα απολαύσετε εξίσου το ποιητικό ταξίδι, όπως αυτό 

διαγράφεται μέσα από τον Ανάπλου.  
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Β’.1. Πεζογράφημα 

Οι οπτικές-κινηματογραφικές τεχνικές του Σαμαράκη  

στο μυθιστόρημά του:  Το λάθος187 

Σύδνεϋ 1996 

Το Λάθος ανήκει στην ομάδα των έργων, τα οποία 

χαρακτηρίζονται αστυνομικά αλλά έχει και μερίδα στα  κατασκοπευτικά. 

Είναι γεγονός ότι ο συγγραφέας του, Αντώνης Σαμαράκης, πρωτοτυπεί 

αποφεύγοντας το σχετικά κατεστημένο. Πετυχαίνει να διεγείρει στην 

διανόηση του αναγνώστη την ικανότητα αναπαραγωγής πολύπλοκων 

κάποτε, εικόνων του έργου με καταπληκτική άνεση παρά τη λαβυρινθική 

του διάθεση. Το κατορθώνει με αλλεπάλληλες ανακλήσεις στο παρελθόν 

που θυμίζει κινηματογραφική τεχνική. Οι περιγραφές σχηματίζουν 

αλλεπάλληλες και ολοζώντανες εικόνες, που συνδέονται, ως προς τη 

λεπτομέρεια, με την καθημερινότητα του ανθρώπινου βίου.  Ο 

Σαμαράκης προετοιμάζει τον ανύποπτο αναγνώστη του να κατανοήσει τη 

σκηνή της σύλληψης του ύποπτου χαρακτήρα, στο ικαφέ Σπορ’, για 

παράδειγμα.  

Είναι αξιοσημείωτη η απλότητα με την οποία ο Σαμαράκης 

προβάλλει ασήμαντες αλλά πετυχημένες λεπτομέρειες για την 

αναπαραγωγή, όπως π.χ. η τουαλέτα δίπλα στον ύποπτο, οι δύο άγνωστοι 

που τον πατούν, ή οι δύο  έμποροι με τα λαδωμένα μπλοκ κ.τ.λ. ‘το 

σημάδι του ύποπτου κάτω από το αυτί’ 188 ή η επεξήγηση που δίνεται έτσι 

απλά με μία λέξη που έχει δυνατό νόημα: ‘Στρεπτόκοκκος’. Και επίσης: 

‘Χαλάρωσε τη γραβάτα του... Είπε ύστερα να δέσει το δεξί κορδόνι.... σα 

νεροσκούληκο’ 189 ή ακόμα: ‘τα δυο αγγελάκια..... αντιπαθέστατα’ 190, 

γράφει και πείθει τον αναγνώστη του για την ύπαρξη του ‘Καφέ Σπορ’ 

και του περιβάλλοντός του.  

                                                         

187 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, 44η έκδοση, Εκδόσεις, Γ.Κ. Ελευθερουδάκης, Α.Ε.   
188 Αυτόθι, σ. 14. 
189 Αυτόθι, σ. 18. 
190 Αυτόθι, σ. 19. 
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Όλα αυτά τα στοιχεία, βοηθούν με ευφυή τρόπο στην εύκολη 

ερμηνεία και στο μετασχηματισμό τους σε εικόνες που δημιουργούν την 

αίσθηση της πραγματικότητας. Μέσα από την ανάλυση των  

λεπτομερειών του μυθιστορήματος Λάθος διαπιστώνει τελικά ο 

αναγνώστης τον σημαντικό ρόλο και την αποτελεσματικότητα των 

οπτικών και κινηματογραφικών τεχνικών που μεταχειρίζεται ο 

Σαμαράκης για την εξέλιξη της πλοκής. Μυημένος στον γραπτό λόγο, 

πετυχαίνει τον σκοπό του.  

Από τις πρώτες κιόλας σελίδες του μυθιστορήματος 

εντυπωσιάζουν οι εικόνες που αναδιπλώνονται και η σειρά διαδοχής 

τους. ‘Οι μικροί χαμηλοί λόφοι... που ξεχύνουν μεθυστικές ευωδιές...’ 191. 

Και στη συνέχεια: ‘Η φύση μας ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά της... 

διάφορα άλλα κατοικίδια’.  Αν το κείμενο μας δινόταν με εικόνες θα 

είχαμε ένα πλούσια εικονογραφημένο βιβλίο, αστυνομικού, 

κατασκοπικού και διπλωματικού περιεχομένου. 

Ο Σαμαράκης ωστόσο δεν περιορίζεται στην απλή περιγραφή, 

ώστε  το ερέθισμα να προέλθει από τη σύλληψη των εικόνων που 

επιλέγει. Δίνει την ευκαιρία στους χαρακτήρες του έργου να 

αυτοπαρουσιαστούν.  Μ’ αυτόν τον τρόπο τους δένει με το περιβάλλον, το 

οποίο εμψυχώνεται και παύει να είναι ένα νεκρό τοπίο ή ένας ανόργανος 

χώρος.  Παίρνει διαφορετικές διαστάσεις με τις ενέργειες και τη 

συμμετοχή των χαρακτήρων του, και σε εξάρτηση με αυτό. Και όταν η 

σχέση των ηρώων του αποβαίνει πολύπλοκη, οι επεξηγήσεις που 

ακολουθούν σε πρώτο ή τρίτο πρόσωπο, τη διευθετούν.  

Ο συγγραφέας με δεξιοτεχνία εισάγει τον αναγνώστη στην πλοκή 

του θέματός του, τον καθιστά μέτοχό της και  απορροφά το ενδιαφέρον 

του με την τεχνική  των  εναλλασσομένων περιστατικών. Τα ασήμαντα 

επεισόδια δημιουργούν μία ένταση που στην πορεία ενισχύεται, 

εξελίσσεται σε ένα crescendo.  Φαινομενικά ασήμαντα τα επεισόδια 

αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εικόνας, αποτελούν τα επί μέρους 

                                                         

191 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο.π., σ. 10. 
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κομμάτια ενός μεγάλου puzzle, που περιμένουν με τη σειρά τους, να 

μπουν στη καθορισμένη θέση τους.  

Το χαρακτηριστικό μπλοκάρισμα στη διασταύρωση έχει τη θέση 

του: τονίζει το άγχος της αργοπορίας τριών από τους χαρακτήρες του 

μάνατζερ, του ανακριτή του κρατούμενου, μόνο και μόνο για να 

χαρακτηριστεί αργότερα ως ‘κόλπο’.  Η ανάλυση των χαρακτήρων 

επιβάλλεται ως απαραίτητο επακόλουθο στην  όλη διαδικασία της 

πορείας προς τον στόχο του συγγραφέα. Το μάζεμα αγριολουλουδιών 192 

από τον ανακριτή, δημιουργεί μία νέα εικόνα, μία άλλη οπτική γωνία του 

χαρακτήρα του ανθρώπου με το συγκεκριμένο αξίωμα δίπλα στην 

κατεστημένη: πρόκειται αλήθεια για  ασυνήθιστο του χαρακτήρα, μία 

παραφωνία, εκείνου που προσδοκάται για τον άντρα του καθήκοντος; 

Είναι ένας άντρας ρομαντικός, ευαίσθητος που αρέσκεται στα αγαθά της  

φύσης;  

Επίσης η περιγραφή του μάνατζερ (‘καμουφλαρισμένη 

ειρωνεία’193), αντιτίθεται στις αντίστοιχες για τον ανακριτή και για τον 

κρατούμενο. Ο συγγραφέας προετοιμάζει το έδαφος, για την εξέλιξη της 

σχέσης ανάμεσα στον ανακριτή και στον κρατούμενο:  ‘ενθουσιάστηκε, 

λες....../ -Είμαι για νά’ μαι...... ανάλογο ύφος 194.  

Είναι η ώρα της αποκάλυψης του ανθρώπου πίσω από το καθήκον, 

του οποίου το λειτούργημα απαιτεί αυτοκυριαρχία και ψυχρότητα.  Ο 

κρατούμενος συγκινείται από τη χειρονομία του δεσμώτη του,  ο 

μυημένος όμως σε όλα και γιαόλα ανακριτής, δεν είναι καθόλου βέβαιος 

για τη συμπεριφορά του κρατουμένου: ‘Αν τυχόν και κάνει μια κίνηση 

ύποπτη.... έχω το περίστροφο’ 195. Η πείρα του, του υποδεικνύει διαρκή 

επαγρύπνηση και παρακολούθηση. 

                                                         

192 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, σ. 16. 
193 Αυτόθι, σ. 16. 
194 Αυτόθι, σ. 16. 
195 Αυτόθι, σ. 17. 
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Η στρατηγική της εφαρμογής της θεωρίας του puzzle ενισχύεται 

από τα flashback196.  Διαπιστώνεται ότι τα δεύτερα στη σειρά, 

προηγούνται.  Π.χ. το κεφάλαιο στη σελ. 18, προηγείται στην ουσία του 

κεφαλαίου, στη σελ. 9. Αυτή η τεχνική συνεχίζεται ως τα τελευταία 

κεφάλαια197. Στο σημείο αυτό ο κρατούμενος έχοντας παρακολουθήσει τη 

συμπεριφορά του ανακριτή, υποψιάζεται τα σχέδιά του.  Από εδώ και 

μπρος συνάπτεται μία νέα σχέση, μία διάθεση αποκάλυψης, καλυμμένης 

ωστόσο από είδος υποκρισίας, είδος ηθοποιίας, εκ μέρους όλων των 

χαρακτήρων του έργου. Η περιπέτεια αποδεικνύεται ανωφελής. Ο 

ανθρωπισμός υπερισχύει για κάποιον λόγο και προωθεί στην δημιουργία 

ενός δεσμού ανάμεσα στους δύο αυτούς αντίθετους στα πλείστα πιθανόν, 

ανθρώπους, που η τύχη τους είχε φέρει πολύ κοντά, κάτω από 

απαράδεκτες συνθήκες.  Μία  εύθραυστη σχέση αλληλεγγύης και 

εκτίμησης  γεννιέται ανάμεσά τους, ανθρώπου προς άνθρωπο, της 

εξουσίας και του κυνηγημένου του δυνατού εκ των πραγμάτων και του 

αδυνάτου, του δικαίου και του αδίκου.  

Καθηλώνει η πρωτοτυπία του, τα μηνύματά του προβληματίζουν 

και δημιουργούν ερωτηματικά για την εξέλιξη της υπόθεσης και το τέλος 

της.  Η αφήγηση στο πρώτο και τρίτο πρόσωπο  παρέχει μία αίσθηση 

οραματισμού, που  ενισχύεται με τη συνεχή προβολή εικόνων παρόμοια 

όπως συμβαίνει με τις οπτικές σκηνές στον κινηματογράφο198. 

‘Διασταύρωσις εν όψει..... κι έπρεπε νάχει τα μάτια του δεκατέσσερα’199.  

Η τεχνική  του Σαμαράκη της αφήγησης στο πρώτο ή στο τρίτο 

πρόσωπο δημιουργεί ή αναιρεί τις εντυπώσεις της αμεσότητας200. Αυτή η 

                                                         

196Then comes a flashback; piecemeal through a monage of visual and affective thought –the 

interior monologue.... becomes a peacock’. E. Jahiel ibid, p. 21. 
197 σ. 207. 
198 ‘These techniques are given much wider scope in ‘The Flaw’ which is entirely ....  that he is 

dreaming.  There are episodes worthy of Fellini.... visually.  The chessboard pattern in ‘The 

Flaw’ ...  rushes to his death’, Edwin Jahiel, The cinematic World of Antonis Samarakis, p.21.  
199 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π., σ. 14. 
200 Η ανάμειξη του τρίτου που αναλαβαίνει να εξηγήσει τη συνέχεια του μυθιστορήματος, 

απομακρύνει από την αρχική αμεσότητα του αφηγητή στο πρώτο πρόσωπο. 
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παλινδρόμηση σχετίζεται πάντα με την αφήγηση και την αναφορά σε 

παρελθόντα γεγονότα ή flashback. 

Πείθει λοιπόν  τον αναγνώστη του για την ύπαρξη του ‘Καφέ Σπορ’ 

και του περιβάλλοντός του. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο αναγνώστης δεν 

υποψιάζεται, ότι ο χαρακτήρας με το ‘λυμένο κορδόνι’ σκέφτεται τη 

γυναίκα που θα τον περιμένει στις 7 στο ταχυδρομείο, και ότι η θέση της 

προσδιορίζεται με πειστικότητα: ‘μπροστά στα ‘Συστημένα - Εξωτερικού’.   

Ο αναγνώστης ανελλιπώς βρίσκεται παρών στο άμεσο περιβάλλον 

των χαρακτήρων του Σαμαράκη: η τουαλέτα είναι παρούσα δίπλα στον 

θαμώνα, τον μέχρι τώρα άγνωστο, που όμως ζωγραφίζει τους δύο 

κύκλους... Αν και η συμπεριφορά του είναι η συνήθης ο συγγραφέας 

εμφυτεύει στον αναγνώστη του την υποψία που δεν υπήρχε πριν201: ‘Αν 

το γκαρσόνι... αδύνατον να μαντέψει... τι παριστάνουν οι δυο αυτοί 

μικροί κύκλοι’202. Αξιοσημείωτη λοιπόν εδώ, και η χρήση 

σχεδιαγραμμάτων.  Δύο ομοιόμορφα σχέδια203 αποτέλεσμα μία τεχνικής 

εντυπώσεων -visual affects204- για την ενίσχυση της μνήμης σε σχέση με 

τα επεισόδια του έργου και  τη σημασία τους.  

Ο Σαμαράκης επιδιώκοντας να μπερδέψει και πάλι τον αναγνώστη  

του205, ζωντανεύει τον έντονο ερωτικό διάλογο του αγνώστου και της 

φίλης του206, όταν ο τύπος του καφενείου θυμάται τις ερωτικές σκηνές με 

τη γυναίκα του ραντεβού του.    

Και ξαφνικά ο χαρακτήρας υπό παρακολούθηση δαγκώνει το 

τσιγαρόχαρτο στο σημείο όπου είχε σκιτσάρει τον μικρότερο από τους 

δύο κύκλους.  Έχει άραγε κάποια άλλη σημασία πέρα από το γεγονός ότι 

πιθανόν οι κύκλοι να σχετίζονταν με την μνήμη του στήθους της φίλης 

του; ‘Τον είχε ωθήσει μια δύναμη... στο δωμάτιό του. Εκεί που 

                                                         

201 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο.π., σ.18. 
202 Αυτόθι, σ. 21. 
203 Αυτόθι, σσ. 18 και 47. 
204 Study guide, p. 8. 
205 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο.π., σ. 21. 
206 Αυτόθι, σ. 22. 
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παλεύανε.... της δαγκώνει το στήθος.   Το μικρότερο.  Το δεξί’ 207. Ο 

συγγραφέας θέτει ένα τέλος στην υποψία στην οποία έχει συνηθίσει τον 

αναγνώστη του να υιοθετεί και αποκαλύπτει την αλήθεια: ‘Πού να 

μαντέψει ένας τρίτος πως οι δυο αυτοί κύκλοι είναι το στήθος της’ 208. 

Το γεγονός ότι ο συγγραφέας περνάει αναπάντεχα σε 

απροσδόκητα ασήμαντες λεπτομέρειες οι οποίες οδηγούν στην ουσία των 

πραγμάτων τελικά προσθέτει στην τεχνοτροπία του των εκπλήξεων. Στο 

πρώτο κεφ.209 ο Σαμαράκης μας δίνει ένα στοιχείο υπό κράτηση: το 

σημάδι κάτω από το δεξί αυτί του υπόπτου.  Πρόκειται για τον 

κρατούμενο.  Στην πορεία συστήνει στον αναγνώστη του και τρεις 

νεαρούς210 που συζητούν για το φιλμ: ‘Ομορφιά της Νύχτας’ , σα να 

πρόκειται για πραγματική παραγωγή που προβαλλόταν στις αίθουσε του 

κινηματογράφου. ‘Διχασμένος ο τύπος, διχασμένη η κοινή γνώμη.... 

πολύς θόρυβος..... –υπερτολμηρό - θεμα’ λένε θυμίζοντας κριτική 

εφημερίδος. 

Η κατασκοπία είναι μέρος της καθημερινότητας είτε σε ελάχιστη 

κλίμακα όταν πρόκειται για παρακολούθηση χωρίς επακόλουθα, είτε αν 

πρόκειται  για undercover work με συνέπειες.  Εδώ λέμε ότι πρόκειται για 

την πρώτη περίπτωση  αν και θα μπορούσε να είναι και η δεύτερη, καθώς 

ο τύπος του Καφέ Σπορ  αναφερόμενος στους δύο μεσήλικες που 

προσέχει, λέει: ‘Είχανε και κάτι μπλοκ.... Μια στιγμή μου φάνηκε και πως 

μυρίζανε  μαγειρικό λίπος211.  Η περιγραφή οσμών απαντά και σε άλλους 

Έλληνες συγγραφείς212 και υπάγεται στην ανάγκη περιγραφής του για το 

δόσιμο της ακριβούς εικόνας αλλά και για τη διέγερση κάποτε και της  

αίσθησης της γεύσης μέσω της αίσθησης οσμής.   

Η λεπτομερειακή αφήγηση κλιμακώνεται με την παροχή 

σπουδαίας πληροφορίας: αφορά τη σύλληψη του αγνώστου του Καφέ 
                                                         

207Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π.,  σ. 23. 
208 Αυτόθι, σ. 25. 
209 Αυτόθι, σ. 14. 
210 Αυτόθι, σ. 23. 
211 Αυτόθι, σ. 24. 
212 Όπως στον Καζαντζάκη και αλλού. 



96 

 

Σπορ από τον πράκτορα της ειδικής Υπηρεσίας 213.  Το ‘δεύτερο κρούσμα’ 

όπως χαρακτηριστικά γράφει ο συγγραφέας 214,  υποκινεί την υποψία του 

αναγνώστη-θεατή.  

Η αναφορά του ανακριτή για την ‘Υπόθεση ‘Χαρτί Τουαλέττας’, αν 

και φαίνεται να γελοιοποιεί τη σοβαρότητα των καθηκόντων του 

ανακριτή, τον ρόλο του και την προσφορά του ‘Καθεστώτος’215, 

ταυτόχρονα αποκαλύπτει την ανάγκη καταγραφής παρατηρήσεων ή 

σκέψεων, σε οποιοδήποτε υλικό, στη δοθείσα στιγμή.  Ο Σαμαράκης 

τονίζει τις διαφορετικές συνθήκες που συναντά ο άνθρωπος του 

καθήκοντος, χωρίς αυτό να μειώνει το μυστήριο και τον θρύλο των 

καθηκόντων του.  Παρόμοια πράττει αργότερα και σε σχέση με τη 

σοβαρότητα του ρόλου του ‘Μάνατζερ’.    

Το μήνυμα216 για το ‘Καθεστώς’ είναι αποκαλυπτικό. Πρόκειται 

περί Καθεστώτος καταπίεσης της ελευθερίας του ατόμου. Υπάρχει 

κάποια αοριστία ως προς το είδος της απολυταρχίας. ‘Οι ύποπτοι 

ομολογήσανε την ενοχή τους’ 217 αυτή η πληροφορία αποκαλύπτει  ότι 

ύποπτοι είναι όλοι εκείνοι που δεν υποστηρίζουν το ‘Καθεστώς’.  Ίσως το 

οποιο καθεστώς τελικά εκείνο προς το οποίο ο συγγραφέας εναντιώνεται. 

Οι δύο υπεύθυνοι του καθεστώτος: ο ανακριτής και ο μάνατζερ 

έχουν τη σπουδαία αποστολή της μεταφοράς του υπόπτου -κρατουμένου 

πλέον- από το σημείο Α’ στο σημείο Β’.  Ο ανακριτής αναλογίζεται το 

πτυχίο του218, τον πόνο στο στομάχι του και πότε άρχισε, τους λόγους του 

άγχους του το οποίο δεν ομολογεί, και πού είναι ‘οι ανακρίσεις η μία 

πάνω στην άλλη’, η ‘ολονυχτία’, ‘οι αναρίθμητοι καφέδες και τα απανωτά 

                                                         

213 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π.,  σ. 26. 
214 Αυτόθι, σ. 26. 
215 ‘Η ειδική υπηρεσία για την προάσπιση του Καθεστώτος Δικαιοδοσίας αποκλειστικά δική 

της’ (Αυτόθι, σ. 32). 
216 Α.Σαχίνης, Μεσοπολεμικοί και Μεταπολεμικοί Πεζογράφοι, 2η έκδοση, Εκδ. Κωνσταντινίδη, 

Θεσσαλονίκη, 1979, σελ. 122. 
217 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π., σ. 32. 
218 Αυτόθι, σ. 31. 
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τσιγάρα’ 219. Οι παραπάνω λόγοι αρκούν να γίνει κατανοητή η πίεση του 

Καθεστώτος όχι μόνο εναντίον των εχθρών του αλλά και εναντίον των 

υπηρετούντων αυτόν.  

Τελικά ο ύποπτος αυτοκτονεί με υδροκυάνιο για να αποφύγει την 

τιμωρία του Καθεστώτος. Η δήλωση του ανακριτή: ‘Μας ξέφυγε με το 

μαλακό’  μπορεί να εκληφθεί ποικιλοτρόπως: ότι ο ανακριτής εκφράζεται 

από τη θέση του ή ότι είναι αδιάφορος για την τραγική αυτοχειρία του 

υπόπτου από το φόβο της τιμωρίας. 

Με έναυσμα το παρόν ο Σαμαράκης πάει πίσω στο παρελθόν 

εφαρμόζοντας την τακτική των Flash back. Με την αυτοκτονία του ενός 

από τους δύο υπόπτους του Καφέ Σπορ, η προσοχή του αναγνώστη 

συγκεντρώνεται στους: ανακριτή, μάνατζερ και τον κρατούμενο πρώην 

ύποπτο του Καφέ Σπορ.  

Ο συγγραφέας μας λέει τώρα κάτι ενδιαφέρον, κάποιες 

λεπτομέρειες που αφορούν το παρελθόν του μάνατζερ: Ο μάνατζερ220 

ήταν   θιασάρχης –επιστατούσε το ‘Μεγάλη Ρεβύ Ψύλλων- πριν γίνει 

πράκτωρ της Ειδικής Υπηρεσίας221. Ομολογεί όμως ότι ήταν μόνο 

‘Μάνατζερ σε αγώνες κατς’ 222, γεγονός που τον καθιστά πιο κατάλληλο 

για τον ρόλο του στην Ειδική Υπηρεσία του Καθεστώτος.  

Καθώς η υπόθεση εκτυλίσσεται παρόμοια και η σχέση των τριών 

συνταξιδιωτών: του ανακριτή, του μάνατζερ και του κρατουμένου. Είναι 

μία σχέση πολιτισμένη, και εκφράζεται μέσα από τη συζήτηση η οποία 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο κρατούμενος θεωρεί ότι είναι 

αθώος και σαν τέτοιος συμπεριφέρεται.  

 

                                                         

219 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π., σ. 33. 
220 Αυτόθι, σ. 36. 
221 Αυτόθι, σ. 37. 
222 Αυτόθι, σ. 38. 
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Σε ένα νέο κεφάλαιο223αρχίζει η κατάστρωση σχεδίου   ώστε με 

μεθοδικότητα να αποσπάσουν την ομολογία του υπόπτου ούτως ώστε να 

δικαιωθούν οι υποψίες των υπηρετούντων της Ειδική υπηρεσία: ‘οι 

αναρχικές εκθέσεις δακτυλογραφούνται εις τετραπλούν... Το καθαρό..... 

στον ανακριτή...’224. Καθώς ο ανακριτής αναφέρεται στην λειτουργία της 

Ειδικής Υπηρεσίας, αποδεικνύεται η έλλειψη εμπιστοσύνης: ‘άκρως 

ευαίσθητο –η μόνη ευαισθησία... στην Ειδική Υπηρεσία’225. 

Το πιστεύω ενός πράκτορα της Ειδικής Υπηρεσίας δίνεται με 

άνετη πειστικότητα: ‘είναι να διψάει... όσα συμβαίνουν έξω... αλλά να μη 

ενδιαφέρεται ποσώς για ό,τι συμβαίνει μέσα στην Ειδική Υπηρεσία’226. 

Αυτό αποδεικνύει αναμφίβολα μία Πυραμίδα όπου οι κατώτεροι δεν 

γνωρίζουν τα των καθημένων στις υψηλές βαθμίδες.  

Και ποια είναι επιτέλους η γνώμη του καθεστώτος για τους 

πολίτες;   Επεξηγεί: ‘για το Καθεστώς ‘φιλήσυχος πολίτης’ δεν σημαίνει 

τίποτα... Για να είσαι εχθρός του Καθεστώτος... Φτάνει να μην είσαι με το 

καθεστώς... για το καθεστώς ισχύει ο νόμος: ‘ο μη ων μετ’ εμού κατ’ εμού 

εστί’’ 227. 

Ο ανακριτής σκέφτεται καθώς θυμάται τις φράσεις του 

προϊσταμένου του:  ‘Ο μη ων.... εστί’ Το Καθεστώς είναι η διαχωριστική 

γραμμή που τέμνει εμάς και τους άλλους... Όποιος είναι με το 

Καθεστώς... Ανάμεσα στις δυο όχθες, η άβυσσος’. Βασανίζεται με τη 

φιλοσοφία του καθεστώτος.  Υπάρχει ένα δίλημμα στο  νου του 

κουρασμένου ανακριτή.  Το μυστικό, το κλειδί της επιτυχίας... είναι η 

απλούστευση. Όσο  λιγότερο λειτουργεί η σκέψη σας –τόσο και πιο πολύ 

είσας τε ευτυχείς και αποδοτικοί για το Καθεστώς.  Ο υπ’ αριθμόν 1 

                                                         

223 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π., σ. 39. 
224 Αυτόθι, σ. 41. 
225 Αυτόθι, σ. 42. 
226 Αυτόθι, σ. 43. 
227 Αυτόθι, σ. 52. 
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κίνδυνος είναι το να σκέφτεστε... με το Καθεστώς –όχι με το Καθεστώς’ 
228. 

Η συνέχεια αποδεικνύει την πιθανή υποψία του αναγνώστη: Αυτή 

η σκέψη ήταν που πρόδωσε την προσπάθεια του ανακριτή να υπηρετήσει 

πιστά το Καθεστώς.  Ο απελευθερωμένος πλέον νους του ενέδωσε στον 

ανθρωπισμό που καταπιεζόταν από το καθήκον στους κανόνες του 

Καθεστώτος και που βγήκε στην επιφάνεια για να καλύψει τον 

προηγούμενο σκεπτικισμό του μέσα από την επικοινωνία του με τον 

κρατούμενό τους229. 

Η ονομασία της οδού που κατοικούσε ο κρατούμενος ‘Οδός Νίκης 120α’ 
230, ο τίτλος ‘Υπάλληλος Γραφείου Ταξιδίων και Γενικού τουρισμού 

‘Ερμής’’, οι ονομασίες: ‘Ειλικρίνεια’231, ‘λεωφόρος Παλαιών Πολεμιστών’’ 

‘Πλατεία Δημοτικού θεάτρου’232, ‘Λεωφόρος Θριάμβου’, ‘Πλατεία 

Πανεπιστημίου’, δένουν τον αναγνώστη με το κείμενο, κάνοντάς το 

περισσότερο αληθινό, και ταυτόχρονα καλλιεργούν μία πεποίθηση 

ανεξαρτητοποίησης από τους μυθικούς ζυγούς αγανάκτησης για το 

‘Καθεστώς’ και την παράλογη δύναμή του.  

Ωστόσο δεν έχει ακόμη κορυφωθεί το δράμα.  Το περίφημο σχέδιο 

που έχει ήδη μπει σε εφαρμογή ενωρίτερα233, με σκοπό την ομολογία του 

κρατουμένου, εξελίσσεται. Ο διάλογος για δήθεν ‘χαλασμένο’ αυτοκίνητο, 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το μοίρασμα των ευθυνών234 , με 

το τυχερό ‘Μονά ή ζυγά’ , ανάμεσα στον ανακριτή και στον μάνατζερ, 

πείθουν.  

Στις παρακάτω σελίδες235, το σχέδιο αναφέρεται, επεξηγείται και 

χαρακτηρίζεται ως το τέλειο Σχέδιο’.   Η έμφαση, η πίστη και η εξύμνηση 
                                                         

228 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π., σ. 59.  
229 Αυτόθι, σσ. 227-230.  
230 Αυτόθι, σ. 50. 
231 Αυτόθι, σ. 98.  
232 Αυτόθι, σ. 101. 
233 Αυτόθι, σ. 63. 
234 Αυτόθι, σσ.72-75.  
235 Αυτόθι, σσ. 115-123. 
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του ‘Σχεδίου’, είναι μία αποτελεσματική τεχνική του Σαμαράκη για να 

γίνει περισσότερο αισθητή η αποτυχία του  τελικά καθώς ‘το Σχέδιο’ 

στηρίζεται σε τεχνικά ανορθόδοξα πιστεύω και όχι στην ανθρώπινη φύση 

που εγκλείει και συναισθήματα.   

Περιγράφεται επίσης το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου 

φιλοξενούνται  οι τρεις άντρες μαζί για ευνόητους λόγους236.  

Περιγράφεται η των 25 εκατοστών ‘μαρκίζα’ του παραθύρου, μόνο που 

το δωμάτιο βρισκόταν στον έβδομο όροφο του κτιρίου237.    

 

Στην πορεία οι πρωταγωνιστές είναι μόνο δύο: ο ανακριτής και ο 

κρατούμενος, Η σχέση βρίσκεται σε μία νέα φάση εδώ: του κυνηγού και 

του κυνηγημένου. Πρόσωπο με πρόσωπο οι δύο άντρες αντιμετωπίζουν 

μία νέα κατάσταση αυτή που θα συντελέσει στην πραγματοποίηση του 

‘Λάθους’.  Το σκάκι αποβαίνει το σύμβολο των κινήσεων των δύο αντρών 

ένα παιχνίδι αυτοσυγκέντρωσης και διανόησης τελικά.  Εδώ γεννιέται η 

εκτίμηση της ικανότητας των αντιπάλων και ο αλληλοσεβασμός238  () των 

ανθρώπων που δοκιμάζουν την τύχη τους στη σκακιέρα.  Η καμαριέρα 

είναι το μέτρο της ανθρώπινης πλευράς των δύο αντρών239. 

Η βόλτα ανανεώνει τη διάθεση και σπάει τη μονοτονία ενώ η 

λεπτομέρεια με τον κουρέα αποκαλύπτει την εντύπωση της σχέσης  των 

δύο του κρατούμενου και του ανακριτή: ‘-Ποιος από τους κυρίους θα 

περάσει πρώτος; Εσείς ή ο φίλος σας;’ Η όλη διαδικασία είναι αρκετά 

διασκεδαστική καθώς ο Σαμαράκης γελοιοποιεί τον άνθρωπο του 

καθήκοντος αφού με τον κρατούμενό του επισκέπτονται ένα κουρέα.  Το 

τελευταίο που θα έκανε ένα δεσμώτης στον δέσμιό του.  

Το επικίνδυνο παιχνίδι του ανακριτή που επιτρέπει στον 

κρατούμενό του κινήσεις πραγματικά αφελείς από μια σκοπιά, από την 

                                                         

236Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π., σσ. 76-77.  
237 Αυτόθι, σσ. 220-230. 
238 Αυτόθι, σσ. 80-84. 
239 Αυτόθι, σσ. 84-85.  
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άλλη δείχνουν την πεποίθησή του είτε στην ικανότητά του, είτε στην 

νομοταγή φύση του ύποπτου... Αν βέβαια είναι νομοταγής ο ύποπτος δε 

θα μπορούσε να βρίσκεται εκεί μπορεί όμως και να πρόκειται για ένα 

άλλο λάθος του συστήματος.  

Ο συγγραφέας δηλώνει240 κάτι σημαντικό: ‘σιγά,σιγά.... μια μικρή 

εγκαρδιότητα... γινότανε συνεχώς... πιο εύπλαστη πιο οικεία. Βασική 

ώθηση σ’ αυτήν την εγκαρδιότητα... θέμα που πάντα το συζητάνε δυο 

άντρες που βγαίνουν βόλτα στη πόλη: γυναίκες’.    

Νέο αντικείμενο επαφής πέρα από το σκάκι... οι γυναίκες.  

Μεθοδικά ο Σαμαράκης μας αποκαλύπτει την ουσία του ‘Λάθους’. 

Η σχέση του κυνηγού με τον κυνηγημένο, η συμπάθεια, η εγκαρδιότητα 

που σε ανύποπτο χρόνο αναπτύσσονται ανάμεσά τους, αποβαίνουν τα 

κλειδιά της αλληλεγγύης. Είναι η αξία των ανθρωπίνων σχέσεων που 

ακριβοπληρώνεται, παρόμοια και εδώ, κοστίζει και στους δύο ανθρώπους 

γιατί τελικά είναι άνθρωποι και ο ανθρωπισμός δεν έχει θέση σε ένα 

τέτοιο ψυχρό παιχνίδι όπου ο δυνατός εδώ το καθεστώς πρέπει να 

νικήσει άσχετα με τα δίκαια.   

 

Η πορεία στην οποία μας άσκησε μέχρι στιγμής ο Σαμαράκης 

παραμένει ενδιαφέρουσα στην τυπική της λεπτομέρεια ασχέτως αν 

προσθέτει νέα στοιχεία που συντείνουν στο αποτέλεσμα που επιδιώκει. 

Στις επόμενες σελίδες241, εμφανίζεται το τρίτο πρόσωπο της Ειδικής 

Υπηρεσίας  ως αρωγός στην επιτυχίας της αποστολής του ανακριτή και 

του μάνατζερ.  Σηματοδοτείται διαρκώς αυτό που αποδεικνύεται τελικά 

το επίκεντρο: οι σχέσεις του ανακριτή με τον κρατούμενο. Ο τελευταίος 

σκέπτεται  την όλη ιστορία από την αρχή της ως εκείνη τη στιγμή242: ‘Το 

λιγότερο που είχε να περιμένει στο Κεντρικό ήτανε ο θάνατος’. Η 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κρατούμενος είναι πολύ τραγική.  

                                                         

240 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π., σ. 102.  
241 Αυτόθι, σσ. 104-110. 
242 Αυτόθι, σσ. 126-147. 
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Θίγεται το θέμα του θανάτου του και από εδώ απορρέει το σημαντικό: το 

θάρρος του και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την τραγικότητα της 

θέσης του: ‘Θα έπαιζε θέατρο... ως τη στιγμή που θα έκανε την 

απόπειρα’. 

Ο ανακριτής τα παίζει όλα ‘κορώνα γράμματα’  χάριν της 

αληθοφάνειας του ‘τέλειου σχεδίου’.  Λέει χαρακτηριστικά πώς θα 

ονόμαζε τη σκηνή με τις δύο γυναίκες που κάνουν παρέα ο κρατούμενός 

του και ο ίδιος ‘Παιγνίδια  στην ακρογιαλιά’.  

Οι σχέσεις των δύο αντρών της εξουσίας και του κρατουμένου του, 

παίρνουν τελικά εξωπραγματικές διαστάσεις.  Σαν δυο παλιοί φίλοι 

βγαίνουν περίπατο, πάνε με δύο νέες κοπέλες για μπάνιο, 

συμπεριφέρονται σαν ξέγνοιαστοι νέοι, επισκέπτονται  το ‘Σπίτι του 

Μυστηρίου’243, όπου δοκιμάζεται το ανθρώπινο συναίσθημα του φόβου 

και η ανάγκη να μοιραστεί, για να μικρύνει, με ένα συνάνθρωπο, τον 

όποιον συνάνθρωπο ‘Τα χέρια μας.... κατασκότεινο δάσος παιδιά’.  

 

Ο Σαμαράκης δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το τελευταίο χαρτί του. 

Ο κρατούμενος σκέφτεται τον εαυτό του, τους δεσμώτες του και την 

πιθανή παγίδα τους244.  Μας λέει καθαρά να ξεχάσουμε τις υποθέσεις 

περί συνταυτίσεως του ανακριτή με τον κρατούμενό του και επομένως 

δεν υφίσταται χαλάρωση  ή και απόλυση αυτού κάποια στιγμή.  Ο 

ανακριτής σκέφτεται το περίφημο ‘Σχέδιο’, και το λύγισμα του 

κρατουμένου του.  Είναι ολοφάνερο ότι ο καθένας από τους δύο άντρες 

σκέφτεται τον εαυτό του και δρα με αυτή την προϋπόθεση. Παίζουν 

λοιπόν στην τύχη και ελπίζουν να κερδίσουν, ο καθένας για τον εαυτό 

του. Ο ανακριτής περιμένει το λύγισμα του κρατουμένου του, λες και από 

φιλότιμο, για τη διάσωση του κύρους του στην ‘Ειδική Υπηρεσία’. 

Αναρωτιέται ωστόσο για την τελειότητα του ‘Σχεδίου’. Ο κρατούμενος με 

την συμπεριφορά του πλησιάζει να τον πείσει για την αθωότητά του και 

περιμένει.  
                                                         

243Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π.,  σσ. 181-183. 
244 Αυτόθι, σσ. 188-198. 
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Και ο κρατούμενός του; Η ψυχολογία του θυμίζει θερμόμετρο 

(σελ. 200).  Αναρωτιέται όμως γιατί δεν έδρασε όπως ονειρευόταν: ‘να 

ξεφύγει’. Παρά το γεγονός ότι  ο Σαμαράκης θέλει να πείσει για τις  

διαφορετικές σκοπιμότητες  των δύο αντρών, ξαφνικά φορτίζει τον 

αναγνώστη με ένα νέο δίλημμα: το ερωτηματικό του κρατουμένου μας 

παρουσιάζει μία διαφορετική πιθανότητα πια. Υπάρχει λοιπόν κάτι που 

οφείλεται στην εξοικείωσή του με τον ανακριτή και τον εμποδίζει να 

διασώσει τον εαυτό του;     

Υπάρχει ένα ολοφάνερο συμπέρασμα: και οι δύο άντρες είναι 

θύματα του ΄Καθεστώτος’. Αν και σε διαφορετικά στρατόπεδα είναι δύο 

θύματα που κουβαλάν το άγχος που προκύπτει από την πίεση που ασκεί 

το ‘Καθεστώς’. Ο θάνατος έρχεται να επισφραγίσει την πορεία των δύο 

ανθρώπων πουιμπλέχτηκαν στα γρανάζια της τύχης που επέβαλε το 

‘Καθεστώς’. Υπάρχει ο μάνατζερ που από ένα άσχετο επαγγελματικό 

παρελθόν αποκαλύπτεται ζηλωτής των καθηκόντων του, φιλόδοξος ως 

προς την αναγνώριση και την εκ τούτου αναρρίχηση εντός της ‘Ειδικής 

Υπηρεσίας’: Εκτελεί  με ψυχρότητα τον αδύναμο ανακριτή. 

Ο κρατούμενος πάνω στην υγρή μαρκίζα του παραθύρου ακούει 

τον  ανακριτή να προσπαθεί να τον απομακρύνει από  εκεί, για να 

διαφύγει τον θάνατο.   με την αναπάντεχη λύση: ‘τίγρι’245.  Επρόκειτο για 

τη λέξη στο τέσσερα (4) κάθετος.  Ο ανακριτής με όλες τις 

αμφιταλαντεύσεις του που δεν έχουν σχέση παρά μόνο με το άτομό του,  

είναι άνθρωπος τελικά: ‘Φύγε’ λέει στον κρατούμενό του και συνεχίζει: 

‘ένα λάθος κυκλοφορεί παράνομα σε ό,τι θεωρούσαμε σίγουρο και 

απαρασάλευτο, ένα λάθος είναι κάπου εδώ γύρω μας, μέσα μας ένα 

λάθος’. 

Η αυλαία σύρεται όταν ο κρατούμενος γλιστρά από την υγρή  

μαρκίζα του παραθύρου του ξενοδοχείου και βρίσκεται στο δάπεδο, το 

οποίο και περιγράφεται. 

 
                                                         

245 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π., σ. 226. 
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Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η απλή καθημερινή και ως 

τέτοια επιτρέπει την άνετη και  ευχάριστη παρακολούθηση κάθε 

στιγμής246.  

 

Οι κριτικές για το ‘Λάθος’ ήταν ενθαρρυντικές. Ο Jean Bueges το 

χαρακτηρίζει ‘είναι εξαιρετικής ιδιοφυΐας ‘Το Λάθος’ αμείλικτο. Γεμάτο 

εκπλήξεις’, Les Etoile de ‘Paris – Match’. 

Η Agatha Christie γράφει: ‘Ολοένα και  λιγότεροι είναι οι 

συγγραφείς που έχουν γνήσια πρωτοτυπία και δύναμη φαντασίας.  Το 

λάθος το χάρηκα’. 

 Arthur Miller γράφει: ‘εύχομαι .... να διαβάσουν το Λάθος όσοι 

καπηλεύονται τη δημοκρατία...’ 

‘Then comes back a flash back... becomes a peacock’ Edwin 

Jahiel247 και επίσης:   

‘There are episodes worthy of Fellini (The Seashore) or Orson 

Walles ‘The  Funa Fair and of Hitchcock...’ 

 

Ο Σαμαράκης κατόρθωσε και απέσπασε καλές κριτικές γιατί απλά 

το θέμα του είναι αιώνια επίκαιρο. Μεταξύ των ενόχων, των 

κατηγορουμένων, και των εξουσιών υπάρχει ένα χαρακτηριστικά 

αγεφύρωτο χάσμα. Η ιστορία του αφορά μία φανταστική πολιτική 

κατάσταση ένα θρίλερ χωρίς περιορισμούς χώρου, χώρας, έθνους, 

ανθρώπων.  Με μέσον οπτικές και κινηματογραφικές τεχνικές, πέτυχε 

στο σκοπό του: να μεταδώσει την ανθρώπινη ανάγκη μέσα σε ένα κρύο 

Καθεστώς. 

                                                         

246 ‘Στο κείμενο έχουν καταλάβει ... και άλλα πολλά’,  Μ.Γ. Μερακλής, Λογοτεχνική Κριτική Ι, 

Μελέτη 9, εκδόσεις Κωνσταντινίδη, Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 239.  
247 Αντώνης Σαμαράκης, Το Λάθος, ο. π., σ. 21. 
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Β’. 2. Ο ρόλος και η σημαντικότητα του συμβολισμού στο 
μυθιστόρημα, του Άγγελου Τερζάκη, Η Μενεξεδένια Πολιτεία 
 

Εισαγωγή 
Στο μυθιστόρημα του Τερζάκη, Η Μενεξεδένια Πολιτεία248 η αγαπημένη 
πολιτεία της Αθήνας παίρνει τις διαστάσεις δυνατού συμβολισμού, 
παρόμοια και οι κάτοικοί της ως άτομα, εντός και εκτός της 
οικογενειακής μικρο-κοινωνίας, όπως ετούτη διαμορφώνεται στα 
πλαίσια της κοσμοπολίτικης πολιτείας. 
Η ιστορία του δένει τη ζωή των μικροαστών ηρώων του με την πολιτεία η 

οποία παρά το γεγονός ότι οφείλει την ύπαρξή της στους αριθμούς των 

κατοίκων της, παίρνει διαστάσεις εξωπραγματικής δύναμης  και 

επηρεάζει την τύχη τους.  Κατά συνέπεια  η ζωή των μικροαστών ηρώων 

της ιστορίας εξελίσσεται σε πομπό σημαντικών μηνυμάτων του 

συγγραφέα σε σχέση πάντα με την ιδιόρρυθμη και πολυαγαπημένη 

‘κυρία’, την Αθήνα.   

Η διασύνδεση της πολιτείας θρύλος με το ζωντανό υλικό της, τους 

κατοίκους της, the union of  the image  with the reality which it 

represents, σκιαγραφείται έντονα. Πρόκειται περί δυνατού, υπέροχου και 

μαγικού τρόπον τινά συμπλέγματος, όπου  οι συντελεστές του 

αλληλοεξαρτώνται απόλυτα.  

Η Αθήνα ή η  ‘Μενεξεδένια πολιτεία’ σύμφωνα με τον Τερζάκη στο 

συνώνυμο έργο του αποβαίνει  είδος  ενεργού στοιχειού το οποίο επιδρά  

στον κάτοικό της και επηρεάζει την τύχη του σε βαθμό ώστε ετούτος 

ανάλογα με τις προσωπικές του εμπειρίες  ή την καταριέται ή την 

ευλογεί.  

Πέρα από τη σχέση αγάπης - μίσους της πόλης της Αθήνας και των  

κατοίκων της, εξέχει στην ιστορία του Τερζάκη και το στοιχείο της 

αναγκαιότητας των σχέσεων μεταξύ των ηρώων του,  και άσχετα με την 

έκβαση αυτών μέσα στο πλαίσιο του αδηφάγου χρόνου, που αν και 

                                                         

248 Άγγελου Τερζάκη, Η Μενεξεδένια Πολιτεία, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Ι.Δ. Κολλάρος, & 

Σια Α.Ε.,  Δεκάτη Τέταρτη Έκδοση, Ιούνιος 1990, Αθήνα. 
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συνίσταται από τους μήνες, τις εβδομάδες ή τις ημέρες κτλ., δίπλα στην 

ποικιλία των εποχών του που αναμφίβολα επηρεάζουν, κυλά με 

αστρονομική ταχύτητα, αν και μη αντιληπτή, από τα όντα της γης τα 

απορροφημένα στον μόχθο και στην αναπαραγωγή τους.     

Η Αθήνα του Τερζάκη: Η Αθήνα που πραγματεύεται στην ιστορία του 

ο Τερζάκης,  είναι η πολιτεία στο πρώτο ήμισυ του 20ου αι. όπου άρχοντες 

και μη, επιχερηματίες ή επαγγελματίες, διανοούμενοι και άνθρωποι  της 

καθημερινότητας του τόπου, απλοί άνθρωποι, πρωτευουσιάνοι ή 

επαρχιώτες, διασταυρώνουν τις τύχες τους στην διατριβή τους με το 

μεγάλο ζήτημα της ζωής.   

Ο νέος άνθρωπος, στην Αθήνα της εποχής (Μαλβής, Μαρούκης) από τα 

πρώτα ήδη στάδια της ενηλικίωσής του, περνά σε μία σκληρή περίοδο. 

Αφού έχει ολοκληρώσει τη μέση εκπαίδευση  ύστερα προσπαθεί να 

περάσει στην τριτοβάθμια. Αφού το κατορθώσει ετούτο (και εδώ υπάρχει 

το ‘καταραμένο μέσο’ που κόβει άξιους φοιτητές και επιτρέπει την 

εισαγωγή στους καλούμενους, και μάλλον ρομαντικά,  ‘αιώνιους 

φοιτητές’ να βοσκούνε ελεύθερα στα προαύλια των Ανωτάτων Σχολών, 

στις πλατείες και στα καφενεδάκια…),  στη συνέχεια με οικονομικές 

δυσκολίες, στερήσεις και θυσίες κατορθώνει να ολοκληρώσει τις σπουδές 

του, εισέρχεται σε μία άλλη, εξίσου δύσκολη φάση, εκείνη του αγώνα για 

την εύρεση εργασίας, για την εξασφάλιση στη συνέχεια, του ημερήσιου 

άρτου και την πληρωμή των λογαριασμών.  Η εύρεση εργασίας είναι ένας 

οδυνηρός Γολγοθάς στην Αθήνα και ακόμη χειρότερα σε άλλες μεγάλες 

πόλεις της Ελλάδας της εποχής, για πολλούς νέους όταν δεν υπάρχουν 

γνωριμίες  ή υποστηρικτές.  

Η ιστορία: Στην ιστορία ετούτη ο συγγραφέας αποκαλύπτει αφενός την 

αγάπη του και τον θαυμασμό του για την όμορφη Αθήνα και αφετέρου 

την απογοήτευσή του και την έχθρα του γι’ αυτήν, και επιπλέον τη 

συμπάθεια και την κατανόησή του για τον μεσαίο άνθρωπο της 

Αθηναϊκής κοινωνίας, τον μικροαστό ή τον επαρχιώτη που η ελπίδα του 

για την αλλαγή της τύχης του και ίσως και την ποθητή του επιτυχία, τους 

μικροχαρές του ή και τις λύπες του σε ένα περιβάλλον αδιάφορο και 

μάλλον απορροφημένο στα δικά του αιτήματα και ανάγκες. 
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Η γραφική Αθήνα της εποχής χαρακτηρίζεται για ένα είδος ρομαντισμού 

όπως ετούτος διαμορφώνεται στα γραφικά της καφενεδάκια ή στις 

μικρές της πλατείες, όπου καταφεύγουν οι μικροαστοί, οι μεσαίοι 

επιχειρηματίες, οι διανοούμενοι ή οι ποικίλοι καλλιτέχνες. Ο Τερζάκης, 

με αποκαλυπτικό αισθηματισμό μεταφέρει το γλυκύ περιβάλλον ενός 

απογεύματος στη  φημισμένη,  την χιλιοτραγουδισμένη Πλάκα, και με 

την περιγραφική διατύπωσή του, συντείνει στη μαγεία της:  

«Το απόγευμα είτανε γλυκό.  Λοξός ο ήλιος, χρωμάτιζε έξω το δρόμο με 

ζωηρή πορτοκαλιά φεγγοβολή κι η μικρή πλακιώτικη πλατεία σα να 

γιόρταζε  στο φως. Μια μακρινή, ζεστή ανάσα περνούσε στον αέρα 

απαλά… Η άνοιξη, ίσως έρχεται η άνοιξη…»249 

Η Αθηναϊκή οικογένεια είναι επιφορτισμένη με ποικίλα προβλήματα. Οι 

άντρες που παρουσιάζει ο Τερζάκης είναι αδύνατοι χαρακτήρες 

(Μαλβής), μοιρολάτρες (Ορέστης), ή Θρασείς  (Χεντρίτης).  Οι γυναίκες 

βρίσκονται σε μια παράλληλη σχεδόν τροχιά, με εκείνη των ανδρών. Η 

Σοφία (στωικός τύπος), η Όλγα (τυχοδιώκτρια), η Ποντικενά (νεανίζουσα 

και άπιστη σύζυγος), κτλ. Ο Μαλβής είναι διαζευγμένος και τα θύματα 

του διαζυγίου του είναι ο ίδιος ο Μαλβής και τα δύο παιδιά του, ο 

Ορέστης και η Σοφία.   

Ο Μαλβής είχε σπουδάσει με πολλές δυσκολίες και παρόμοια και ο Γ. 

Μαρούκης. Ο Μαρούκης είχε μεν σπουδάσει Νομικά και ήταν πλέον ένας 

νέος δικηγόρος ήταν άνεργος και επομένως με άφθονο χρόνο στη 

διάθεσή του και επομένως διέθετε αρκετόν από αυτόν και για την 

εξωτερική εμφάνισή του. Το άλυτο πρόβλημα της εύρεσης εργασίας είχε 

γίνει σχεδόν αποδεκτό από τον Μαρούκη όχι όμως από τη μητέρα του. 

Η Αθήνα, το πολιτιστικό της περιβάλλον και οι ομορφιές της στην Πλάκα 

και αλλού αποκαρδιώνου, τους νέους από την επαρχία όπως τον  

Μαρούκη, που αν και δικηγόρος, παραδέρνει άνεργος. Σκοτώνει 

κυριολεκτικά τον πολύτιμο χρόνο του με την αδράνεια στην οποία έχει 

                                                         

249 Α, Τερζάκης, Η Μενεξεδένια Πολιτεία, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, ΙΔ. Κολλάρος & Σία, Α.Ε., 

Έκδοση Δεκάτη Τετάρτη, σ.10. 
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φυλακιστεί.   Κάπου – κάπου πάει στο καφενεδάκι ένα φτωχό  στέκι. Εκεί 

διαβάζει την εφημερίδα Η Βραδυνή, η οποία γίνεται ανάρπαστη  από 

τους θαμώνες του. Παραχωρείται με το «τέταρτο»,   γεγονός που 

υπογραμμίζει  την οικονομική απορία των θαμώνων του. 

Σε ετούτη την γοητευτική πολιτεία της Αθήνας, ετούτη την χρονική 

στιγμή σύμφωνα με τον Τερζάκη, ο νεαρός δικηγόρος Γ. Μαρούκης, 

γνωρίζει τα  ίδια όπως άλλοτε, πολύ ενωρίτερα το 1892, είχε 

αντιμετωπίσει ένας άλλος νεαρός από την επαρχία, ο Μ. Μαλβής. Είχε 

φτάσει στην ‘όμορφη Αθήνα’ από την επαρχία γεμάτος όνειρα να 

κατακτήσει ως νικητής  την πόλη του Φωτός. Και ετούτο παρόμοια όπως 

Ο Μαρούκης είχε έρθει για να σπουδάσει Νομικά. Δεν χρειάστηκε όμως 

πολύ καιρό για να αντιληφθεί ότι στην γεμάτη υποσχέσεις, Ελληνική 

πρωτεύουσα  ενσαρκώνονταν μόνον ολίγων ανθρώπων τα όνειρα. Αλλά 

ακόμα και σε ετούτη την περίπτωση, δε θα μπορούσε κανείς να 

καταδικάσει την υπέροχη κατά τα άλλα, ‘Μενεξεδένια πολιτεία’, την 

Αθήνα,  για την τύχη των κατοίκων της.   

Η ελπίδα που σκορπά με τα υπέροχα μενεξεδένια δειλινά της είναι μία 

σανίδα που θα πρέπει ο ικανός να τη ν αρπάξει  την κατάλληλη στιγμή 

της ζωής του και να την κάνει γέφυρα και να περάσει στην απέναντι 

‘όχθη’ της,  της επιτυχίας. Οι συνεσταλμένοι, οι δειλοί, οι αναποφάσιστοι 

δεν κρατούν τα τυχερά χαρτιά της τράπουλας. Αντίθετα οι τολμηροί, οι 

αποφασιστικοί ή οι ριψοκίνδυνοι συχνά περνούν την πόρτα της επιτυχίας 

ευκολότερα. Το θράσος και η φιλοδοξία με τις κατάλληλες γνωριμίες 

είναι κάποτε νικητήρια. Οπωσδήποτε σε ετούτη την περίπτωση οι 

κατάλληλες γνωριμίες, βοηθούνε.  Και είναι βέβαιο ότι το χρήμα ανοίγει 

πολλές πόρτες!   Πρόκειται για την αριστοκρατία του χρήματος, που 

ανοίγει τις πόρτες στους άξεστους,  συχνά για να εκτοπισθεί ένας άξιος 

νέος ή ένας καλός πολίτης. 

Και ενώ κυλά η ζωή στην μεγαλόσχημη, αχανή και ολοζώντανη ετούτη 

πολιτεία  –σε σύγκριση με τα μικρά αστικά κέντρα της επαρχίας-  οι 

κάτοικοί της,  διανύουν τις ευτυχισμένες ή τις  δυστυχισμένες ημέρες 

τους, τις πλημμυρισμένες  με αίσθημα και ρωμαντισμό,  δράμα θλίψη ή 

απάτη…  
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Η ιστορία του Τερζάκη ανήκει στην περίοδο του ρεαλισμού της 

λογοτεχνίας στην Ελλάδα, καθώς οι απλοί άνθρωποί της έχουν τη 

φιλοδοξία να αγαπούν  να κερδίζουν τον επιούσιο  και να μπορούν να 

ζήσουν στην ολοζώντανη πολιτεία της Αθήνας, άσχετα με τα πολλαπλά 

πρόσωπά της, είτε αυτά είναι σκληρά, είτε είναι θετικά.  

«Ο ήλιος τώρα έγερνε… και γύρω στην μικρή πλατεία με τα δέντρα 

ζωήρευε η κίνηση του περαστικού κόσμου. Ήτανε σαββατόβραδο. Μια 

αόρατη γλυκερή μυρωδιά από λιβάνι ήρθε κλώθοντας στον αέρα… Γύρω 

στους παρακλαδωτούς δρομάκους άρχισε να βουΐζει συγκρατητά η 

βραδυνή έξαψη της συνοικίας…»250 

Το Σαββατόβραδο είναι ανέκαθεν ημέρα κατά την οποία ο Έλληνας όλων 

των τάξεων της εποχής, μπορεί να ξεφεύγει από την καθημερινότητα 

σπάζοντας την ρουτίνα της. Έχοντας μπροστά του την Κυριακή την 

ημέρα της ‘ανάπαυλας’, θα μπορέσει ξέγνοιαστα να πάει έναν περίπατο, 

θα κάνει ίσως κάποια φιλική επίσκεψη, θα πάει πιθανόν στον 

κινηματογράφο ή στο θέατρο, θα καταφύγει σε ένα κέντρο για να 

διασκεδάσει. Για τον Έλληνα και καλό χριστιανό, Σάββατο, αργά το 

απόγευμα, σημαίνει   πιθανόν τη λειτουργία του Εσπερινού.  Η χριστιανή 

νοικοκυρά θα ετοιμάσει κάτι το ιδιαίτερο από Σάββατο, ώστε να μη χάσει 

το επόμενο πρωί την κυριακάτικη ακολουθία. Είναι και ετούτη είδος 

αμειβής για τον μόχθο της εβδομάδας, ένα καλό διάλειμα της ρουτίνας, 

για εκείνον που πιστεύει. 

Στην διττή  ατμόσφαιρα της Ανοιξιάτικης – Σαββατιάτικης 

Αθήνας,διασταυρώνονται για πρώτη φορά οι δρόμοι των δύο 

πρωταγωνιστών ετούτης της ιστορίας, του νεαρού δικηγόρου Γιάννη 

Μαρούκη και του ηλικιωμένου συναδέλφου του, Μ. Μαλβή.  Η 

συνάντησή τους που υπήρξε εντελώς τυχαία,  στην πορεία παρουσιάζεται 

περισσότερο μοιραία, καθώς ετούτοι οι δύο άγνωστοι, από κάποια 

ιδιάζουσα συγκυρία, αργότερα δένονται  αναπόσπαστα. 

                                                         

250 Α. Τερζάκης, Η Μενεξεδένια Πολιτεία, ο. π., σ. 12.  
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Οι ηλιόσποροι που προσφέρονται από τον Μαλβή στον νεαρό Μαρούκη 

αποκαλύπτουν την αλήθεια των καιρών: υπάρχει αρκετός χρόνος για 

σπατάλη εκ μέρους του παλαίμαχου δικηγόρου Μαλβή και αναμφίβολα 

απορία χρημάτων. Η συζήτηση που ευδοκιμεί εντός καφενείου, ανάμεσά 

τους, εύλογα, περιστρέφεται  γύρω από τη διεθνή κατάσταση που την 

ρυθμίζουν οι (αείποτε) υπερδυνάμεις της εποχής (όπως συνήθως), και 

την εξαρτημένη από ετούτες τις δυνάμεις τύχη των μικρών χωρών που 

ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και η Ελλάδα (παρόμοια όπως και 

σήμερα).  Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χαρακτηρισμός της Ιαπωνίας ως 

ικανής να εξισορροπήσει τις ανισότητες της Ευρώπης  και τελικά «ο 

κίτρινος κίνδυνος είναι κίνδυνος επικρεμάμενος επί της κεφαλής της 

Ευρώπης. Δαμόκλειος σπάθη!»251 κατά την άποψη του  Μαλβή.  Ο 

Μαλβής συνεχίζει, περνώντας τώρα στις ΗΠΑ, τον αντίπαλο της 

ηγεμονίδος Ιαπωνίας. Το καφενείο εξυπηρετεί την επικοινωνία της 

διεθνούς πολιτικής επικαιρότητας και οπωσδήποτε την κριτική άποψη 

του αγορεύοντος Μαλβή, όπως συμβαίνει ανέκαθεν στην Ελληνική 

πραγματικότητα.  Το καφενείο  εξυπηρέτησε τους Έλληνες της όποιας 

ηλικίας, ως χώρος όπου ευδοκιμούν αυτού του είδους οι συζητήσεις, 

δίπλα στις φιλοσοφικές, φιλολογικές και πολλές άλλες, και ετούτο είναι 

το μόνο βέβαιο!..   

Ο Γ. Μαρούκης που έχει κυριολεκτικά βομβαρδιστεί από τον μονόλογο 

του ηλικιωμένου και ουσιαστικά αγνώστου συνομιλητή του, Μαλβή, 

αισθάνεται τελικά και για πρώτη φορά σε όλο ετούτο το διάστημα της 

επικοινωνίας τους, κάποια συμπάθεια γι’ αυτόν, όταν αρχίζει να εξετάζει 

το πρόσωπό του:  

«Τα μάτια που τον κοίταζαν… ήταν μεγάλα κι αγαθά… τ’ άταχτα ψαρά 

φρύδια… τους έδιναν μιαν έκφραση  απλοϊκής απορίας.»252  

Με την άφιξη της νύχτας η ατμόσφαιρα του καφενείου πνίγεται στον 

καπνό των καπνιστών θαμώνων του, που παίζουν ‘πρέφα’. Είναι η 

περίοδος που η Αθήνα αρχίζει να μεγαλώνει με το χτίσιμο 

                                                         

251 Α. Τερζάκης, Η Μενεξεδένια Πολιτεία, ο. π., σ.15. 
252 Αυτόθι, σσ. 16-17. 
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πολυκατοικιών, για την υποδοχή όλο και περισσοτέρων κατοίκων 

προερχομένων από την επαρχία. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 

Αθήνα ως πολιτεία που προχωρά με γοργό βήμα προς τη νέα εποχή, είναι 

ότι οι υποδομές για ετούτη την εξέλιξη είναι φτωχές αν όχι ανύπαρκτες. 

«Κι όμως, ο λαός αυτός υπήρξε κάποτε καλλιτεχνικός…»253, θα πει με 

απογοήτευση ο συγγραφέας δια στόματος Μαλβή. Ο ηλικιωμένος 

δικηγόρος αιφνιδιάζει τον Μαρούκη με την απαγγελία πέντε όμορφων 

στίχων, που αποτείνονται στην ρομαντική φύση του Μαρούκη. «-Νέε 

μου, αγαπάς την ποίηση;» τον ρωτά, και ο Μαρούκης κατειλημμένος από 

έκπληξη για όλα όσα συμβαίνουν σκέφτεται τους δικούς του ‘άμοιρους 

στίχους’, χωρίς να αποτολμά να τους απαγγείλει.  

Οι δύο άντρες ο ενθουσιώδης ηλικιωμένος δικηγόρος Μαλβής και ο 

επιφυλακτικός νέος δικηγόρος Μαρούκης, ή άλλως, ο ομιλητής και ο 

ακροατής,  βαδίζοντας καταλήγουν στο δρόμο όπου βρίσκεται η κατοικία 

του πρώτου, και όπου για πρώτη φορά ο Μαρούκης μαθαίνει το όνομα 

και το επάγγελμά του. Ο Μαλβής ομολογεί ότι ήρθε στην Αθήνα νεότατος 

και ότι έζησε αφότου  αφίχθηκε στην Πλάκα. «Παρακολούθησα λοιπόν 

από εδώ τη γένεση της κοσμοπόλεως… Το άστυ το ιοστέφανον. Χμ!»254 

Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης και πάλι.  Είναι το 

αγαπημένο αντικείμενο της συζήτησης τουλάχιστον εκείνες τις πρώτες 

ώρες της γνωριμίας των δύο εκείνου και του Μαρούκη. «Πώς μεγάλωσε 

απροσδόκητα, πώς τράνεψε! Σαν υπερφυσικό παιδί!» θα πει προφανώς 

επηρεασμένος, και μάλλον θετικά, από τις αλλαγές που υφίσταται η 

όμορφη πολιτεία τους. «Φωτίζεται  γύρω, σε πολύ μεγάλη ακτίνα, από μία 

πύρινη ανταύγεια!..»255 συνεχίζει εκφράζοντας τον προσωπικό του 

θαυμασμό για την γρήγορα εξελισσόμενη και ως προς τον πληθυσμό 

πολιτεία. Αφήνοντας πίσω ωστόσο τα παινέματα για την Αθήνα, 

προχωρεί σε μία διαφορετική σκέψη, που τον επηρεάζει αρνητικά και τον 

λυπεί: «… στους καινούργιους τόπους οι άνθρωποι γερνούνε 

γρηγορότερα… Τίποτα δε σε περιμένει και τίποτα δε σ’ απομένει…» 

                                                         

253 Α. Τερζάκης, Η Μενεξεδένια Πολιτεία, ο. π., σ. 17. 
254 Αυτόθι,  σ. 18. 
255 Αυτόθι,  σ. 20. 
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μονολογεί.  Δύο αντίθετα ρεύματα παλαίουν μέσα του, εκείνο της 

αδιαμφισβήτητης αγάπης του για την αιώνια πόλη της Αθήνας και το 

άλλο της πικρής εμπειρίας που φώλιασε μέσα του από τα χρόνια της 

άφιξής του από την επαρχία.  Όπως και στο θεατρικό Το φάντασμα του 

κυρίου Ραμόν Νοβάρο, το ξερίζωμα και η μεταφύτευση ενός  σε ένα χώρο 

όπου δεν ανήκει ουσιαστικά, δημιουργούν ανεξίτηλες  ρωγμές στην ψυχή 

ενός.   Μόνιμα ξένος έστω και αν οι γύρω δεν τον βλέπουν έτσι.  

Στο προσκήνιο που μαρτυρείται μέχρι στιγμής, εμφανίζεται ξαφνικά, για 

λίγο μόνο, ένα νέο πρόσωπο, το οποίο ο Μαλβής παρουσιάζει  με «καμάρι 

και ταραχή» ως γιο του. Πρόκειται για τον Ορέστη Μαλβή, που 

αποδεικνύεται ότι με την άσχημη συμπεριφορά του, μοιραία, συμβάλλει 

στην κατάπτωση της υγείας του ηλικιωμένου πατέρα του, όπως 

ενωρίτερα είχε κάνει με τη μητέρα του,  την Όλγα Βέλμερη. Είναι ορατή 

η απόσταση που χάσκει ανάμεσα στον ανάγωγο Ορέστη και στον πατέρα 

του, τον προσεκτικό, ηλικιωμένο δικηγόρο, Μαλβή.  

Σε ετούτο το σημείο, παρενθετικά έστω δίνεται μία σύντομη περιγραφή 

της κατοικίας Μαλβή, που είναι μεσαίου αστικού τύπου, με ισόγειο το 

οποίο ενοικιάζεται, έναν όροφο όπου ζούνε οι ιδιοκτήτες, και με 

εξωτερικές σκάλες φορτωμένες με γλάστρες, και αποτελεί συνηθισμένο 

τύπο σύνθετης κατοικίας στην Αθήνα της εποχής, στην οποία τοποθετεί 

χρονολογικά την ιστορία του ο Α. Τερζάκης256.    

Ο Μαλβής έχει ένα ακόμη απόγονο τη θυγατέρα του Σοφία, μία νέα 

τυπική, καλή ως προς το ήθος και καλή νοικοκυρά. Έχει σημασία το 

γεγονός, ότι η Σοφία από μικρή ανέλαβε τα καθήκοντα της 

οικοδέσποινας  στην οικία Μαλβή, καθόσον δεν υπήρχε άλλη γυναίκα 

στην οικογένειά τους, δηλαδή η μητέρα της. Η νέα είναι δεμένη με τον 

πατέρα της και σε καμμία περίπτωση με τον Ορέστη, τον αδελφό της. Η 

απόσταση των δύο νέων της οικογένειας Μαλβή χωρίζονται από βαθιές 

και σκληρές διαφορές που πονούν.  Ο Ορέστης κρατά μία αμείλικτη 

στάση, έναντι της φαινομενικά αδιάφορης απέναντί του, Σοφίας.  

                                                         

256 Α.Τερζάκης, Η Μενεξεδένια Πολιτεία, ο. π. , σ. 22. 
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Η οικογένεια του Μ. Μαλβή έχει προβλήματα που ξεκινούν από την 

εποχή που τον εγκατέλειψε η κατά πολύ νεώτερή του σύζυγος, Όλγα, 

αφήνοντά του τα δύο μικρά παιδιά τους τον Ορέστη και τη Σοφία. Οι 

φιλοδοξίες του Ορέστη Μαλβή είναι εκείνες ενός νέου των είκοσι-δύο 

χρόνων που τελειώνει τη Νομική Σχολή.  Φανερά υπεροπτικός θεωρεί τη 

Σοφία μικροαστή  και τον πατέρα του αποτυχημένο  σε όλους τους τομείς. 

Τρέφει επιπλέον άσβεστο μίσος εναντίον του πατέρα του, που πηγάζει 

από την πεποίθησή του, ότι ετούτος είναι ο υπαίτιος για τη φυγή της νέας 

τότε και όμορφης μητέρας του, Όλγας. Η περιγραφή των ιδεών και των 

πεποιθήσεων του Ορέστη Μαλβή  αντικατοπτρίζουν προφανώς εκείνες 

που επικρατούσαν στην Αθήνα της νεότητας του Τερζάκη:  

«Από την πνευματική εποχή, την ομορφιά, την αρετή, είτανε κάτι που τον 

σκλάβωνε ακόμα περισσότερο…. Κι αυτό το ακαθόριστο, το διάχυτα 

ευγενικό και μαζί θρασύ, τόλεγε ‘αέρα του κόσμου’»257.  

Αναμφίβολα η αλαζονεία του Ορέστη, του νέου που δε χωρά στα όρια της 

οικογένειας,  δεν είναι ένα επιφανειακό πρόβλημα που εξαρτάται από το 

νεαρό της ηλικίας του. Πολλοί είναι οι νέοι που όταν δεν αποδέχονται 

κάποια κατάσταση, ώστε να συμμαχήσουν μαζί της, επαναστατούν. 

Ετούτο, ως φαινόμενο, δεν αποτελεί κάτι περαστικό το οποίο ξεπερνιέται 

εύκολα. Εφόσον λοιπόν δεν παρέρχεται με την πάροδο των χρόνων, 

λογικά δεν έχει σχέση με την  ηλικία. Τελικά η αλαζονεία που οδηγεί σε 

αρνητικά αποτελέσματα, αποτελεί πρόβλημα που αφορά πολλούς νέους, 

άσχετα με τις  εποχές. 

Ο Μ. Μαλβής ζει αποκλεισμένος στον διπλό πόνο του, και από 

αξιοπρέπεια μάλλον, δεν το ομολογεί πουθενά και σε κανέναν. Η 

ευαίσθητη ωστόσο Σοφία,  που έχει μεγαλώσει και ωριμάσει πρόωρα 

μαρτυρώντας τον Γολγοθά του Μαλβή, γνωρίζει καλά  τι σημαίνει για τον 

πατέρα της να μεγαλώσει δύο παιδιά ολομόναχος.  Αγαπά και σέβεται 

τον πατέρα της και  αντιλαμβάνεται πολύ καλά το δράμα του. Η γλυκιά 

και περήφανη φύση του Μαλβή κουρελιάζεται μπροστά στην 

περιφρόνηση του μοναχογιού του. Τον βλέπει που όλο και 
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απομακρύνεται από κοντά του. Ο Ορέστης έχει άλλες ιδέες.  Σιχαίνεται 

τη μεσαία αστική τάξη στην οποία ανήκει ο Μαλβής και η αγράμματη, η 

αμόρφωτη αδερφή του, Σοφία258. Η Αθήνα που εξελίσσεται ήδη σε 

μεγαλούπολη, κρύβει πολλά μυστικά. Ίσως ο τρόπος ζωής σε ετούτη την 

πολιτεία είναι βάλσαμο για την παιδεμένη, ανήσυχη και φιλόδοξη ψυχή 

του Ορέστη.  

«Είναι μια ξάστερη νύχτα… τ’ άστρα … τα σβήνει με τα φώτα της η 

πολιτεία… μια άχνη κιτρινωπή… ζώνει το στερέωμα  σφιχτά… στο κέντρο, 

σα να πηδάει ψηλότερα και πάει να διαλύσει το μυστήριο του ουρανού. Κι 

είναι ο σάλαγος  μιας μακρινής και ακόλαστης ειδωλολατρικής  γιορτής, 

Βακχικός θρίαμβος αφιερωμένος σ’ ακόρεστη θεότητα» 259.  

Ο Ορέστης είχε από μόνος του αποφασίσει την καταδίκη του πατέρα του, 

ως ενόχου για τη φυγή της μητέρας του Όλγας. Η ορφάνια του αφενός 

και το λάθος της στρυφνής γεροντοκόρης θείας του (αδελφής του πατέρα 

του) από την άλλη, να αφανίσει κάθε ίχνος της μητέρας του από το 

σπιτικό τους, άνοιξαν βαθύτατη ρωγμή ανάμεσα σε αυτόν και στον 

πατέρα του. Στην κρίσιμη ηλικία των τεσσάρων του χρόνων ο Ορέστης 

ένιωσε την απουσία της μητέρας του πιθανόν περισσότερο από κάθε 

άλλον μέσα στην οικογένεια Μαλβή.  Ο πατέρας του δεν του μίλησε ποτέ 

για την μητέρα του, είτε από αδυναμία απέναντί του,  είτε γιατί δεν ήθελε 

να ανοίξει ένα κεφάλαιο που είχε κλείσει οριστικά γι’ αυτόν και που τον 

πλήγωνε. Η κατάσταση ετούτη δεν ήταν δυνατόν να απαλύνει τον πόνο 

της απουσίας της μητέρας από τον Ορέστη. Απεναντίας  μεγάλωνε και 

φούντωνε για να εξελιχθεί σταθερά σε μίσος για τον πατέρα του, που 

θεωρεί αδύνατο και ανίκανο να κρατήσει κοντά του τη νέα,  όμορφη και 

αρχοντική γυναίκα, που ήταν η μητέρα του, Όλγα. 

Η περιγραφή της θείας του Ορέστη, αδελφής του Μαλβή, αποκαλύπτει 

μία μνησίκακη γεροντοκόρη, που χαίρεται με την δυστυχία του αδελφού 

της, καθώς τον θεωρεί υπεύθυνο που έμεινε ανύπαντρη γιατί  είχε 

παντρευτεί πρώτος, εκείνος. Παρούσα στο καθημερινό μαρτύριο της 

                                                         

258 Α. Τερζάκης, Η Μενεξεδένια Πολιτεία, ο. π. , σ. 27. 
259 Αυτόθι, σ. 28. 
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οικογενείας Μαλβή, αντλεί την εκδίκησή της με την παρουσία της μέσα 

σε εκείνο το ρημαγμένο σπιτικό παριστάνοντας ταυτόχρονα την ηρωίδα. 

Ο Μαλβής είχε έρθει στην Αθήνα σε ηλικία μόλις δεκαοκτώ ετών. Η 

Αθήνα, η πόλη του φωτός,  του είχε δώσει την αίσθηση ότι είχε έρθει από 

άλλον πλανήτη. Πρόκειται για την ιστορική Αθήνα του 1892., τότε που 

«…ο Καλλίνσκης πήγε στον Ντελιγιάννη, σταλμένος από το Παλάτι και 

του είπε να παραιτηθεί.» Πριν ακόμα πατήσει καλά το πόδι του στην 

Αθήνα ο Μαλβής βρίσκεται ενώπιον μίας οξείας πολιτικής κατάστασης, 

όπου οι πολιτικές παρατάξεις διακρίνονται και οι εφημερίδες τάσσονται 

με διάφορες πλευρές: Το Άστυ, ή Η Πρωΐα260, υποστηρίζουν τον 

Ντεληγιάννη. Ο Αμαξάς που τον μεταφέρει στον προορισμό του τον 

ενημερώνει για την κλήση του Τρικούπη να σχηματίσει Κυβέρνηση. 

Ενόσω βρίσκεται στο αμάξι που τον μεταφέρει βλέπει ένα μπουλούκι 

διαμαρτυρόμενων διαδηλωτών, που αρχηγός τους είναι ο 

‘Τσελεπίτσαρης’ σύμφωνα με τον αμαξά. Στη συνέχεια περνούν από το 

‘Πανεπιστήμιο’. 

Ο Τερζάκης δε χάνει την ευκαιρία να μιλήσει για τα θαύματα της Αθήνας 

του 1892. Είναι το κέντρο του Ελληνισμού, όπου κατέληγαν όλοι εκείνοι 

οι οποίοι φιλοδοξούσαν να κατακτήσουν τον ‘Κόσμο’.  Για τον νεαρό 

ήρωά του, Μαλβή, η Αθήνα υπήρξε το βεληνεκές της φιλοδοξίας του. Όλα 

όσα είχε ακούσει υποδαύλιζαν στην φαντασία του την έκστασή του και 

την επιθυμία του. Τι άλλο θα μπορούσε να επιθυμήσει σαν νέος με 

προοπτικές, αν όχι την επιτυχία, τη δόξα και τον πλούτο! Αυτό που 

απέμενε να κάνει ήταν το ακόλουθο: «…παίρνεις τη βαθειάν ανάσα σου 

μπροστά στον ίλιγγο. Έπειτα ορμάς…»261 Τόσα του είχανε πει τα βιβλία 

και τόσα άλλα είχε ακούσει. Αρκεί να εργαζόταν, ν’ αγωνιζόταν με πάθος 

και η επιτυχία θα ερχόταν και γι’ αυτόν στην μαγική πόλη της Αθήνας.  

Ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν ούτε τόσο απλά και εύκολα, όπως τα 

επιθυμεί η καρδιά ούτε όπως τα όνειρα το ελπίζουν ή οι πεποιθήσεις 

πιστεύουν. Η Αθήνα δεν ήταν η ονειρεμένη φιλόξενη πολιτεία για τον 

φοιτητή από την επαρχία, που είχε ορφανέψει και είχε δύο αδελφές. 
                                                         

260 Α.Τερζάκης, Η Μενεξεδένια Πολιτεία, ο. π. , σ. 34. 
261 Αυτόθι, σ. 35. 
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Άλλωστε όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο αρχίζει 

ένας νέος αγώνας για τον νεαρό απόφοιτο. Τα πράγματα στην 

πρωτεύουσα δεν είναι εύκολα. Οι εποχές είναι κρίσιμες. Κυβερνητική 

Κρίσι το 1892, Χρεωκοπία επί Τρικούπη το 1893, και ύστερα ο μάταιος 

πόλεμος του 1897.    Μέσα σε ετούτη τη χαώδη κατάσταση ο Μαλβής 

προσπαθεί α ορθοποδήσει. Θα έλεγε κανείς ότι τελικά υπήρξε πολύ 

τυχερός καθώς κληρονομά το γραφείο του γέροντα συναδέλφου του. 

Όμως όχι. Εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς δεν 

διαθέτει την ενεργητικότητα, δεν έχει την τύχη μαζί του ούτε τις 

κατάλληλες γνωριμίες για να πετύχει. Ούτε έχει χρήμα να βγει εκτός 

Ελλάδας για μετεκπαίδευση στον κλάδο του,  όπως έκαναν πολλοί 

συνάδελφοί του. Κάποιοι βέβαια το κατόρθωναν με μία τρανταχτή 

προίκα. 

Τον Αύγουστο του 1911 συναντά την μέλλουσα τότε, σύζυγό του, Όλγα 

Βέλμερη. Στα τριανταεπτά του χρόνια δεν είχε κατορθώσει να επιτύχει 

στον κλάδο του και δεν είχε αποκτήσει τη δική του οικογένεια. Ο 

αγνώστου προέλευσης, Βέλμερης, ήταν ένας μικροαπατεώνας από το 

εξωτερικό.  Όταν συναντά τον άπειρο μικρο-δικηγόρο Μαλβή, με 

επιτήδειο τρόπο δηλώνει ότι γνωρίζει τη θέση του, και τον εμπλέκει σε 

μία ύποπτη υπόθεση η οποία αποδεικνύεται αβάσιμη και ανεπιτυχής. Ο 

Μαλβής που εξακολουθεί να είναι αφελής γοητεύεται από τις 

μεγαλόπνοες ιστορίες του Βέλμερη και αφήνεται να παρασυρθεί σε μία 

πλεκτάνη που καταλήγει στον προσχεδιασμένο από τον Βέλμερη γάμο 

του, με την κατά πολύ νεώτερη  του Μαλβή, θυγατέρα του Όλγα. Η Όλγα 

που ‘αγαπούσε τη δόξα’262, θάμπωσε κυριολεκτικά τον Μαλβή. Η νεαρή 

γυναίκα ασκούσε μία δύναμη απάνω του, που τον τάραζε.  Τον τύφλωνε η 

γοητεία της. Τα μεγάλα ονόματα, τα σπουδαία σόγια ήταν καινούργια 

πράγματα για τον ασήμαντο Μαλβή. Είχε συναρπαστεί από ετούτον τον 

γάμο,  και ίσως και υποσυνείδητα  ήλπιζε πολλά. Και ο συγγραφέας εκ 

πείρας παραθέτει την περαιτέρω σημαντική δήλωση:   
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«Η πείρα των άλλων μας ωφελεί ενόσω είμαστε αμέτοχοι, δηλαδή ενόσω 

δεν την χρειαζόμαστε· όταν σημάνει και για μας ο συναγερμός, η 

ανακάλυψη του κόσμου θ’ αρχίσει από ξαναρχής…»263 

Η ζωή και κυρίως η ζωή του με την Όλγα Βέλμερη υπήρξε αποκαλυπτικά 

σκληρή. Η κερδοσκοπική νέα γυναίκα, δεν έτρεφε ούτε υποψία  αγάπης 

για τον Μαλβή, που είχε γνωρίσει και ζήσει το αίσθημα, στα βιβλία που 

είχε διαβάσει. Ούτε καν συμπάθεια που μπήκε στη διαδικασία του γάμου 

παρασυρόμενος από τον Βέλμερη και προφανώς εν γνώσει της. Η Όλγα 

τον έσπρωξε ώστε να μισήσει τον εαυτό του για την ανικανότητά του να 

κατακτήσει ετούτη την εξαίσια κατά τη γνώμη του γυναίκα, που είχε μεν 

γίνει δική του όχι όμως και αισθηματικά. Η διαφορά των 19 χρόνων 

ανάμεσά τους ήταν πιθανόν ένα επίσης σοβαρός παράγοντας για την 

απόσταση ανάμεσά τους. Ο χρόνος που πέρναγε αποκάλυπτε αφενός την 

έλλειψη μόρφωσης στην Όλγα και αφετέρου την απάτη της πρόφασης, 

ότι ανήκε δήθεν σε υψηλή κοινωνικά οικογένεια.  Ο απατεώνας πατέρας 

της αφού είχε εξανεμίσει την περιουσία την μητρική  περιουσία, και με 

την πλεκτάνη τουκατόρθωσε να αποκαταστήσει τη θυγατέρα του με τον 

ασήμαντο δικηγόρο Μαλβή.  

Η αδυναμία του Μαλβή να επιβληθεί στο ατίθασο πλάσμα που ήταν η 

Όλγα, αποκαλύφθηκε όταν της επέτρεψε να κυκλοφορεί με τον 

‘εξάδερφο’ από την Αίγυπτο, ενώ αυτός παρακολουθούσε σαν άσχετος 

παρατηρητής, την κατά τα άλλα, σικ περιπέτειά της, σύμφωνα με την 

κοσμική μόδα της εποχής στην Αθήνα.Είχε πιστέψει πως αν δεν της 

επέτρεπε τις εξόδους της,  θα την έχανε.  Τελικά ο ανάρμοστος ετούτος 

γάμος τερματίστηκε όταν η Όλγα Βέλμερη ύστερα από έξι χρόνια 

συζυγικής ζωής, εξαφανίζεται από τη ζωή του, αφήνοντάς σου τα δύο 

νήπια παιδιά τους, τον Ορέστη  και τη Σοφία.  Ο ανεπανόρθωτα 

ρομαντικός επαρχιώτης Μαλβής πληγώνεται ανεπανόρθωτα. Ο μικρός 

Ορέστης είναι η ενσάρκωση της Όλγας και η Σοφία μοιάζει του Μαλβή. 

Στις στιγμές της μοναξιάς του ο άνδρας Μαλβής, θυμάται το θλιβερό 

παρελθόν, το δικό του δράμα και το δράμα των παιδιών του, τη σκληρή 
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συμπεριφορά του Ορέστη, και την εξέλιξη προς το χειρότερο της άλλοτε 

διακριτικής πολιτείας της Αθήνας. Ανακαλύπτει ξαφνικά ότι ετούτη η 

πόλη τον φοβίζει τώρα πια. Τον τρομάζουν τα συναισθήματά του, τα 

παιδιά του τον πονούνε και η μνήμη στης σκληρής Όλγας Βέλμερη, τον 

καίει.  

«Κυττάζει απορώντας, φοβισμένος κι αφουγκράζεται την απέραντη 

βουή.  Σαν να γρυλλίζει σε γλώσσα ξένη επικλήσεις, αξεδιάλυτες, 

συμβολικές κι αυτός δεν ξέρει αν είναι ξόρκια ευτυχίας ή θανάτου. 

Τρομάζει…»264  

περιγράφει ο Τερζάκης τα συναισθήματα του τραγικού Μαλβή με αδρές 

εκφράσεις. Όπως ο Ορέστης ο Μαλβής διαπιστώνει ότι η πλανεύτρα 

Αθήνα, κρύβει χαρές ή λύπες, σε φτιάχνει ή σε τσακίζει.  Για πρώτη φορά 

θεωρεί την μαγεύτρα πολιτεία, υπεύθυνη για τη φυγή της Όλγας. «-Αυτή 

μου την πήρε…» αναλογίζεται ο αδύνατος άνδρας Μαλβής. Το ερώτημα 

που αίρεται εδώ είναι, αν η στάση του Μαλβή ενάντια στους άλλους ή σε 

όλα όσα τον περιτριγυρίζουν, είναι απόλυτα σωστή.  Καταλογίζει ευθύνες 

στην Όλγα, αλλά ο ίδιος δεν έκανε προφανώς τις κατάλληλες κινήσεις 

πριν, και φυσικά και μετά από το γάμο του. Πώς ένας γάμος μπορεί να 

είναι σωστός, όταν απουσιάζουν οι σωστές υποδομές για την επιτυχία 

του: η σωστή γνωριμία, η γνώση του βίου των ατόμων, το σοβαρό και 

υπεύθυνο συναίσθημα, η θέληση της επιτυχίας του και οι οικονομικές 

παράμετροι, ως βάση εφαλτήριο  για την ομαλή εξέλιξή του σε βάθος 

χρόνου. Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Μαλβής δέχτηκε ετούτο τον γάμο 

δεν είχαν καμία σχέση με τα βασικά τουλάχιστον κριτήρια. Υπήρξε 

εγκληματικά αφελής, ευκολόπιστος με τον άγνωστο άνδρα Βέλμερη, 

άπειρος με τις γυναίκες,  αφού παρέβλεπε τον κυνισμό της Όλγας, και 

καθώς ήταν αδαής και άσχετος έκλεινε μάτια και αυτιά στις ιστορίες του 

πατέρα και της θυγατέρας Βέλμερη. Επιπλέον πρόδωσε την ίδια την 

επιστήμη του τελικά αφού ως νομικός δεν φρόντισε καν να εξακριβώσει 

ονόματα και γεγονότα σε όλη ετούτη την θλιβερή ιστορία.  Τέλος ούτε ο 

όποιος ορθολογισμός θα μπορούσε να συμβιβαστεί με την διαφορά 
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ηλικίας ανάμεσά τους. Ο νοικοκύρης που ξέρει να διαχειρίζεται το 

σπιτικό του,  δεν θα επέτρεπε στην σύζυγό του η οποία ήταν επιπόλαια, 

συν τοις άλλοις και λόγω ηλικίας, να βγαίνει έξω με έναν ξένο άντρα 

ασχέτου τίτλου. Ο επιπόλαιος Μαλβής επέτρεψε να  χτιστεί μία 

οικογένεια πάνω σε κινήσεις ή αποφάσεις, που στόχο είχαν μόνο πώς να 

κρατήσει τη γυναίκα του κοντά του. Ουσιαστικά δεν σκέφτηκε ούτε αυτά 

τα παιδιά του. Η ανάγκη που παραλογίζει, είναι μόνο κακός σύντροφος! 

Ο Ορέστης ίσως δεν του συγχώρεσε ποτέ την ευαισθησία, την αδυναμία 

του να φερθεί σαν άντρας όταν και όπου χρειαζόταν και εναντίον των 

συμφορών που χτύπησαν την μικρή του οικογένεια.   

Η κοινωνική πλευρά του Μαλβή, είναι περιορισμένη.  Ως μη επιτυχής 

δικηγόρος περιορίστηκε σε απλά άτομα που τον αποδέχονταν γι’ αυτό 

που ήταν. Η παρέα του Μαλβή συγκεντρώνεται κάθε Πέμπτη απόγευμα 

στο σπίτι του. Πρόκειται για το ζεύγος Μαντουλά που είναι ο γαμπρός 

του και η χαιρέκακη αδερφή του Ευτέρπη, οι απέναντί τους δύο γριές με 

την αναιμική κοπέλα και το ζεύγος Ποντικενά. Η Σοφία Μαλβή, που είναι 

μία τέλεια νοικοκυρά,  ετοιμάζει γι’ αυτή την ημέρα, εύγεστες εκπλήξεις. 

Οι συγκαθήμενοι  παίζουν ακόμη χαρτιά. Ο συγγραφέας περιγράφει 

αυτούς τους απλούς ανθρώπους τονίζοντας χαρακτηριστικά και εν 

συντομία τα προτερήματα ή τα ελαττώματά τους. Η Ευτέρπη μία από τις 

δύο αδελφές του Μαλβή, είναι ένας χαιρέκακος άνθρωπος. Δεν έχει να 

πει πολλά για τον αδελφό της και ακόμη λιγότερα  και για τα παιδιά του, 

τα οποία χαρακτηρίζει ως «κακοαναθρεμμένα». Ο Ποντικενάς, ένας 

απλός και ενεπιτήδειος άνθρωπος, τρέφει φιλικά αισθήματα για τον 

Μαλβή και την θυγατέρα του, Σοφία. Η σύζυγός του περιγράφεται ως 

τύπος ρηχός: «…νεάζοντας πάντα και μυρωμένη…»265, γράφει.  Με 

διάλογο και επεξηγήσεις ο συγγραφέας παρουσιάζει τις συμπάθειες ή τις 

αντιπάθειες της ομήγυρης στο τραπέζι του Μαλβή.  Ο οικοδεσπότης 

προσποιείται για το χρόνο που έχει στη διάθεσή του.  Προσπαθεί να 

δώσει την εντύπωση ότι είναι απορροφημένος  από την  ενασχόλησή του 
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με τις νομικές υποθέσεις που έχει αναλάβει ώστε να μην  αντιλαμβάνεται 

ακόμη και αυτή την άφιξή τους266.   

Ο Μαντουλάς σε ετούτη την επίσκεψή του, ζητά από τον Μαλβή να 

προσλάβει στο γραφείο του το γιο εκλιπόντος φίλου του. Ο τρόπος με τον 

οποίο το θέτει και τα υπονοούμενα ως προς τις ικανότητές του, του 

δικηγόρου, δεν είναι κολακευτικές, γεγονός που επιτρέπει τον 

χαρακτηρισμό του ως αδιάκριτου, αυθάδη και συχνά ειρωνικού τύπου.  

Είναι φανερό ότι ο Μαντουλάς δεν τρέφει τον ελάχιστο σεβασμό προς 

τον οικοδεσπότη Μαλβή και παρά το γεγονός ότι κάθεται στο τραπέζι του 

για να φάει και να πιει.  

Ο νεαρός δικηγόρος βρίσκεται σε αδιέξοδο όταν η θέση που είχε στο 

Δημαρχείο χάνεται με την αλλαγή του κόμματος. «Πάω κι εγώ, πάω κι 

εγώ…»267 μονολογεί και τα λόγια του αποκαλύπτουν τον φόβο και τον 

πανικό της ανεργίας την οποία πρόκειται να αντιμετωπίσει. Ο 

τριαντάχρονος εγείρει την αγανάκτηση της χήρας μητέρας του με την 

μοιρολατρία του.  Ο Μαρούκης όμως είναι ένα από τα χιλιάδες άτομα - 

θύματα του ελληνικού κοινωνικού κατεστημένου. Είναι αποκαρδιωτικό 

και ταυτόχρονα απαράδεκτο, ένας νέος κάτοχος του  διπλώματος της  

Νομικής,  που κατέχεται επιπλέον από έμφυτο ζήλο να επιτύχει και να 

σταδιοδρομήσει στην επιστήμη του,  να εξαρτάται από κοινωνικούς ή 

πολιτικούς παράγοντες, για την διατήρησή του με εργασία ταπεινών 

συνθηκών. Ο Γ.Μαρούκης είναι γενικότερα άτυχος καθώς και η 

συναισθηματική του ζωή δεν είναι καλύτερη από την επαγγελματική του.  

Υπάρχει βέβαια μία ξανθή νέα, με γαλανά μάτια που έχει τραβήξει την 

προσοχή του και μάλλον έχει κλέψει το ενδιαφέρον του εφόσον η σκέψη 

της τον απασχολεί επίμονα.  

Είναι η περίοδος που μνημονεύονται και δοξάζονται τα Πάθη του 

Χριστού, η Μεγάλη Εβδομάδα, για τον Μαρούκη ωστόσο, δε σημαίνει 

κάτι το ιδιαίτερο ή το σημαντικό. Δε ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε 

ετούτες τις γιορτές. Πώς όμως να τις αποφύγει; Στο σπίτι του η  μητέρα 
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του  κάνει ετοιμασίες και στο δρόμο παντού «στον αέρα και στο αίμα 

του… Βγαίνει και τριγυρίζει, θαμμένος, άνεργο…»268. Η Αθήνα της Μ. 

Εβδομάδας επιδεινώνει  το μαρτύριό του καθώς  δεν τρέφει ελπίδες για 

τη δική του, μελλοντική ανάσταση: την προκοπή του στην Αθήνα. 

Τα βήματά του τον φέρνουν στη γειτονιά της ελπίδας, στο καφενεδάκι. 

Αισθάνεται ντροπιασμένος. Η Ακρόπολη, το ανεπανάληπτο μνημείο της 

βαριάς  ελληνικής κληρονομιάς, που ορίζει από ψηλά τα καλά ή τα 

άσχημα, τη φτώχεια  η τα πλούτη της Αθήνας, δεσπόζει επ’ αυτής.  «Στο 

πλευρό της Ακρόπολης μες από δύστυχα σπιτάκια, πολύπλοκα, 

πολύχρωμα και να μορφάζουν τον ταπεινά μορφασμό της φτώχιας»269  Κι 

όμως ετούτα τα σπιτάκια συναρπάζουν τον ρομαντικό περιηγητή, καθώς 

δεν γνωρίζει τι κρύβουν. Κοιτάζει την Αθήνα «απλωμένη ανάερα, 

απέραντη και άσπρη, μέσα σε χνώτο χρυσαφί να τεντώνεται με χάρη  

νωχελική, νεαρής εταίρας.»270 

Την αγαπά την Αθήνα, τη θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού του. 

«… η Αθήνα …  Δεν ξεχνιέται καρδούλα μου, δεν ξεχνιέται…» θα θυμηθεί 

τη μαντιλοδεμένη γριούλα στο τραίνο να λέει κοιτάζοντας την πόλη που 

άφηνε πίσω της. Στη σκέψη ότι κάποτε πιθανόν, λόγω των 

επαγγελματικών του υποχρεώσεων, θα πρέπει να αφήσει ετούτη την 

πόλη, αισθάνεται ότι «… η ορφάνια θ’ ανέβει στην ψυχή του και θα την 

πνίξει. Κάτι θα ραΐσει τότε μέσα του κι έπειτα θα είναι αθεράπευτο σ’ όλη 

τη ζωή του». Είναι δυνατόν ένας να θυσιάσει τα όνειρά του για να μην 

αποχωριστεί αυτή την πολιτεία; Πολλοί έχουν εκφραστεί παρόμοια παρά 

το γεγονός ότι είναι φτιαγμένη από τους ανθρώπους της, το μείγμα των 

κατοίκων της που αποτελείται από πρωτευουσιάνους και επαρχιώτες. 

Μεγάλη Παρασκευή, Ημέρα των Επιταφίων και ο Μαρούκης αγανακτεί 

με τη στάση των συνεορταζόντων. Η θλιβερή ημέρα για τους θρήσκους, 

για τους άλλους  είναι ημέρα που θα βγούν, θα τους δουν και δούνε, θα 

ξεσκάσουν ξεφεύγοντας από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα της,  θα 

κάνουν κάτι διαφορετικό.  Τέτοιος είναι ο ρυθμός της ζωής.  Γεμάτος 
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αντιθέσεις μέσα στη ρουτίνα του. «Το να ζητάς σκοπό, αυτό είναι η 

ανοησία»271 σκέφτεται ο νέος και το μυαλό του ταξιδεύει στην ολομόναχη 

μητέρα του και αισθάνεται τύψεις. Μέσα στην ανεμοδούρα των σκέψεών 

του, παρουσιάζεται μπροστά του, ολοζώντανο, το ξανθό κορίτσι.  Μάταια 

όμως προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή της.  

Είναι κατανοητή η έκπληξη του Μαρούκη όταν πηγαίνοντας στο γραφείο 

του Μαλβή διαπιστώνει ότι το ξανθό κορίτσι που έχει κατακτήσει τη 

σκέψη του, είναι θυγατέρα του γηραιού δικηγόρου, Μαλβή. Αισθάνεται 

ότι έκανε λάθος στις σκέψεις του. Τη βρίσκει «…πολύ μικρή γι΄αυτόν.  

Ασήμαντη».  Παραμερίζοντας τις σκέψεις του προσαρμόζεται στο 

γραφείο του Μαλβή, προωθεί τις υποθέσεις που μάταια θα έλεγε κανείς, 

περίμεναν να αφυπνιστούν στα χέρια του Μαλβή.   Ο νεαρός δικηγόρος 

εισχωρεί στη ζωή του Μαλβή ως βοηθός του, κατά τον Μαλβή όμως 

θεωρείται μέλος «του σπιτιού».  

Η Αγγελική, που εμφανίζεται στο προσκήνιο ως φίλη της Σοφίας,  είναι 

μία δυστυχισμένη νέα, που προσπαθεί να κάνει τη ζωή της ανεκτική,  με 

μικροχαρές.  Η προστατευτική της συμπεριφορά έναντι  της Σοφίας, 

αποκαλύπτει ότι την αγαπά. Ο Μαρούκης από την άλλη πλευρά,  δεν 

καλοβλέπει τη σχέση των δύο νέων γυναικών, επειδή θεωρεί την 

Αγγελική παραστρατημένη. «Πού ξέρεις;… Αθήνα τη λέν’ αυτή…  Ξέρεις 

τι γίνεται;… »272 Ο Μαρούκης γνωρίζει τι θέλει, έχει καθαρή αντίληψη 

για ορισμένα θέματα και κάποια από τα πιστεύω του έρχονται σε 

σύγκρουση με το ποιόν, μέρους της κοινωνίας της μεγαλούπολης.  

Ο χρόνος που περνά στο γραφείο του Μαλβή είναι χρόνος κατανόησης 

μίας ακόμη πλευράς της αθηναϊκής κοινωνίας: «πελάτες 

κακοπληρωτήδες, δικαστές μεροληπτικοί, συνάδελφοι δολεροί κι 

αναξιόπιστοι.»273  Ετούτο το είδος της κοινωνίας τον αποκαρδιώνει. Είναι 

αδύναμος και έχει ανάγκη από δουλειά. Στο γραφείο του Μαλβή δε 

λύνεται το πρόβλημά του. Η πολύμορφη Αθήνα παρουσιάζεται ευνοϊκή 

                                                         

271 Α. Τερζάκης, Η Μενεξεδένια Πολιτεία, ο. π., σ. 75. 
272 Αυτόθι, σ. 97. 
273 Αυτόθι, σ. 101. 



124 

 

προς τους δυνατούς! Το γραφείο του Μαλβή βουλιάζει. Η απαιτητική ζωή 

της Αθήνας εμποδίζει τους βιοπαλαιστές να αναπνεύσουν. Η οικογένεια 

δυσκολεύεται ως προς τη συντήρησή της. Μέρος των κατοίκων της 

Αθήνας δεν δείχνουν κατανόηση ή καλοσύνη. Ο Μαρούκης αφυπνίζεται 

αργά και σταθερά μέσα σε ετούτο το κοινωνικό περιβάλλον. Ακόμα και ο 

αντιπαθητικό Χεντρίτης, φίλος του Ορέστη μαλβή αφυπνίζει το 

κοιμισμένο για τη Σοφία συναίσθημα του για τη Σοφία.  Η νέα που 

αντιμετωπίζει τον Χεντρίτη, καταφεύγει στον Γιάννη Μαρούκη και του 

εμπιστεύεται τους φόβους της.  Εκείνος αντιλαμβάνεται ότι αν χαθεί ο 

αγαπημένος πατέρας της θα μείνει ολομόναχη και απροστάτευτη. «… Μη 

φοβάσαι… μη φοβάσαι…»274 θα της πει προσπαθώντας να την 

παρηγορήσει.  Προφανώς την ανησυχεί ο αδελφός της Ορέστης που είναι 

εγωκεντρικός ψυχρός, σκληρός ανεύθυνος και χαμηλού ηθικού επιπέδου.   

Ο Ορέστης Μαλβής, επιτρέπει στον Χεντρίτη να φερθεί απαίσια στη 

Σοφία μέσα στο σπίτι τους  και επιπλέον περιαυτολογεί για το επεισόδιο 

μεταξύ της Ποντικενά και του εαυτού του.   Όταν σε ένα μπαρ ο νέος 

Μαλβής συναντά μία μελαχρινή κυρία με γαλανά μάτια, ο άσπονδος 

φίλος του, Χεντρίτης, τον παροτρύνει να επιδιώξει τη γνωριμία του  μαζί 

της και ενώ η συζήτησή τους περιστρέφεται γύρω από τους γονείς του.  

Το συμβολικό τραγούδι από τον Χεντρίτη, αναφέρεται όπως του είχε  πει 

ο Μαντουλάς για την πρώτη νύχτα του γάμου των γονέων του: «Μου 

παρήγγειλε τ’ αηδόνι / να του πλέξω μια φωλιά»275. Ο Χεντρίτης 

εξακολουθεί να υποδαυλίζει τα συναισθήματα του Ορέστη Μαλβή 

τονίζοντας πόσο πολύ του μοιάζει η κυρία στο μπαρ του Ορφανίδη, στο 

Σύνταγμα: «-Πώς σου μοιάζει!.. Πώς σου μοιάζει!..»276 τονίζει. 

Πέρα από τις αλληλοεπιδράσεις της  Αθήνας και των κατοίκων της, το 

αντίο στο ελληνικό καλοκαίρι, που ποσοστιαία τουλάχιστον 

παρουσιάζεται ως εποχή της ξεγνοιασιάς, είναι κάπως σκληρό.  Το 

φθινόπωρο που το ακολουθεί, ως εποχή που φέρνει κοντά στον χειμώνα 

με ότι αυτός εξυπακούεται, εγκλείει για όλους λίγο-πολύ το συναίσθημα 
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της θλίψης. Ο Τερζάκης περιγράφοντας το Φθινόπωρο στο σπίτι του 

Μαλβή συντείνει στην θλιβερή του ατμόσφαιρα. Με  σχετικές εικόνες και 

μεταφορές προετοιμάζει τον αναγνώστη του για τα μελλούμενα: 

«…μεγάλα σύννεφα, μπαμπακερά, …  πάνω  από την αυλίτσα, στο 

κομμάτι του γαλάζιου ουρανού που πρώτα γυάλιζε παστρικό σα 

σμάλτο»277. Συνεχίζοντας περιγράφει τη «διάφανη βροχούλα», τους 

τσίγκους που όπως λέει «σιγόψελναν…  ακολουθίες νυσταγμένες σ’ 

ερημοκλήσια του βουνού,  κι ο γύρω κόσμος στένευε στον μικρό τούτο 

χώρο… που τον τριγυρίζει τα’ ανάερο όνειρο του νερού.» Η ατμόσφαιρα 

συμφωνεί με την ψυχική διάθεση του Μαρούκη και η σιγανή βροχούλα 

του θυμίζει τον μάταιο αγώνα του για επιτυχία. «Το διάνεμα της βροχής 

στον αέρα, σύμβολο στυγνό και αδειανό από νόημα.»278  

Σειρά έχει ο πράσινος κόσμος και η μουσική στην αιώνια Αθήνα… 

Μοσχοβολά ο φρεσκοπλυμένος μενεξές και η λατέρνα στέλνει το 

τραγούδι της για να φέρει κοντά της τον αναγνώστη. Και όμως η διάθεση 

του Μαρούκη ξεθύμανε στο ‘φθινοπωρινό’ γραφείο του Μαλβή. Τις  

ημέρες της δράσης της πήρε μαζί του το καλοκαίρι. Οι υποθέσεις του 

Μαλβή κόπασαν και ήρθε πάλι η παρακμή. Το περιβάλλον είναι 

αποθαρρυντικό και ο Μαρούκης αισθάνεται ιδιαίτερη δυσφορία όταν οι 

σπάνιοι πελάτες ερωτούν για εκείνον και τη Σοφία: «είσαστε 

αρραβωνιασμένοι;»279  Αισθάνεται παγιδευμένος και χωρίς να το θέλει 

‘τα βάζει’ με τη Σοφία και με τη φύση που εμπλέκει τους νέους σε ετούτου 

του είδους τους συνεταιρισμούς, για την διαιώνιση του ανθρώπινου 

είδους! Από την άλλη πλευρά μία φράση της Αγγελικής τον κάνει να 

αισθάνεται ζήλεια για την περιπέτεια της Σοφίας με τον Χεντρίτη. Το 

αίσθημα που αναπτύσσεται ανάμεσά τους φαίνεται αναπόφευκτο και η 

ανταπόκριση τελικά είναι αμοιβαία.  

Παρά το γεγονός ότι είναι φανερά τα αμοιβαία συναισθήματά τους, ο 

Γιάννης Μαρούκης δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι η Σοφία μπήκε στη ζωή 

του, χωρίς καλά – καλά να το συνειδητοποιήσει.   Η απλότητα και η 
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φυσικότητα της νέας τον κάνουν να θεωρεί επικίνδυνη τη σχέση του μαζί 

της. Θυμώνει μαζί της δεν την νοιάζει καθόλου που τους είχε δει ο 

Ορέστης να φιλιούνται  και του αποκαλύπτει και το προξενιό του 

Ποντικενά. Η Σοφία γνωρίζοντας  για τα θέματα της προίκας, θεωρεί ότι 

ένα παρόμοιο προξενιό,  δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον δεν 

υπάρχει προίκα.  Οι αντιλήψεις των δύο νέων για το γάμο εκτυλίσσονται 

στη συνέχεια280.   

Ο νεαρός Ορέστης Μαλβής είναι μυστικός και χαιρέκακος έναντι του 

ηλικιωμένου  πατέρα του Μ. Μαλβή. Έμμεσα μαθαίνει για το πτυχίο του 

και εκείνος για να ολοκληρώσει την εκδίκησή του προσπαθεί να 

διαψεύσει κάθε ελπίδα μέσα του ανακοινώνοντάς του πως αποφάσισε να 

φύγει στο εξωτερικό.  Η εξεζητημένη Αθήνα απαιτεί από τους νέους 

διανοούμενούς της το λούστρο των σπουδών εκτός Ελλάδας. Η ερώτηση 

που γεννάται είναι: με τι χρήματα; Τότε έρχεται η μητέρα του η Όλγα στο 

προσκήνιο. Ετούτη θα τον βοηθήσει, εφόσον ο πατέρας του δεν είναι 

άξιος να το κάνει.  Ο κίνδυνος ενός νέου χωρισμού σχίζει την καρδιά του 

γέρου πατέρα του. Δεν τολμά να σκεφτεί τον αποχωρισμό του από τον 

αγαπημένο του  γιο,  που τον μεγάλωσε ολομόναχος. «Ούτε το μάνταλο, 

ούτε κι η αγκαλιά κρατάνε κοντά σου τους ανθρώπους… και το αίμα σου 

το ίδιο θα ζωντανέψει μια μέρα και θα ενσαρκωθεί μόνο και μόνο για να 

σ’ απαρνιέται.» τονίζει ο συγγραφέας, αναφερόμενος σε ένα από τα 

συνήθη σενάρια, που αφορούν την οικογενειακή  ζωή.  

Τα όνειρα του Μαλβή θρυμματίζονται. Η γιορτή που είχε επιθυμήσει και 

είχε προγραμματίσει για να  τιμήσει την επιτυχία του απόφοιτου της 

Νομικής Ορέστη, έληξε άδοξα εφόσον ο τιμώμενος γιος του ήταν απών. 

Δεν είναι καθόλου παράξενο ότι τελικά ο Μ. Μαλβής αρρωσταίνει.  Ο 

άσπονδος φίλος του Ορέστη, Χεντρίτης, τον πληγώνει τραγουδώντας το 

τραγούδι, το συνώνυμο με τον χωρισμό του από την Όλγα και τώρα και 

από τον Ορέστη: «Μου παρήγγειλε τ’ αηδόνι / να του πλέξω μια φωλιά… 

αγάπη μου…» 
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Είναι γεγονός τώρα πλέον ότι η οικογένεια του Μαλβή φυλλοροεί. Ο 

Ορέστης έχει φύγει αφήνοντας το σπιτικό του Μαλβή παντέρημο και τον 

ίδιο ασθενούντα. Παράλληλα και η οικογένεια Μαρούκη δοκιμάζεται από 

κρίσεις: η μητέρα του είναι άρρωστη. Οι δύο νέοι η Σοφία Μαλβή και ο Γ. 

Μαρούκης βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Δια στόματος Μαλβή ο 

Τερζάκης μηνύει: «Μη γίνεις πατέρας.  Θα σου τα πάρουνε τα παιδιά 

σου, ακούς; Θα σου τα πάρουνε!- Οι μητέρες είναι γυναίκες… Γυναίκες!.. 

Ξέρεις αυτό τι θα πει;… Το ερπετό… άκουσε… το θηλυκό το ερπετό, μόλις 

γονιμοποιηθεί, κατασπαράζει το αρσενικό του…»281   

Ο συγγραφέας δεν πιστεύει στο γάμο και στη γυναίκα. Ο  αντιήρωάς του 

Μαλβής, πνιγμένος στο άγχος της απώλειας του διαδόχου του, ξεχνά και 

αυτήν «τη Σοφίκα του». Όταν είχε χάσει την Όλγα πίστευε ότι έφταιγε η 

πολιτεία της Αθήνας. Τελικά αντιλαμβάνεται ότι ο Ορέστης χάθηκε 

παρόμοια όπως η Όλγα… Δε θα τον ένοιαζε να έπεφτε στα πόδια της 

Όλγας για χάρη του Ορέστη. Όμως εκείνος έφυγε όμοια όπως και εκείνη. 

Και όπως άλλοτε με την Όλγα έτσι και με τον Ορέστη, απομένει πάντα 

αναλλοίωτο το άλλο, το μεγάλο σύμβολο θήλυ, η Αθήνα.  

Πολλά είναι τελικά τα δεινά που οφείλονται στο θηλυκό γένος. Η μητέρα 

του Γ. Μαρούκη, ποτίζει  το γιο της, με αμφιβολίες σε σχέση με τις άλλες 

γυναίκες, ενώ είναι γυναίκα η ίδια.  Η Σοφία δεν καταλαβαίνει την 

αδυναμία του Μαρούκη, να επηρεάζεται από την κριτική της μητέρας του 

για τις άλλες γυναίκες. Ωστόσο η Σοφία τον εκπλήσσει τελικά και τον 

φέρνει κοντά της καθώς παράλληλα με τα άλλα ταλέντα της, της 

μαγείρισσας και της νοικοκυράς στο σπιτικό του Μαλβή, παίζει κιθάρα 

και τραγουδά. 

Η μητέρα του τον αφήνει τελικά και πάει να ζήσει με την κόρη της και 

τον γαμπρό της. Ο Μαρούκης που αισθάνεται μόνος χωρίς την παρουσία 

της, ψέγει τη Σοφία ως υπαίτιο για την απομάκρυνσή της. Την αγαπά 

όμως και η μοναξιά του ενεργεί σαν υπομόχλιο της καταφυγής του στην 

συντροφιά της, έστω και αν  αντιδρά στην ολοκληρωτική δέσμευσή του 

με τη νέα. Την ημέρα που η μητέρα του μεταφέρεται στον Πειραιά για να 
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ζήσει με τη θυγατέρα της, ο Μαρούκης που έχει ραντεβού με τη Σοφία, 

πηγαίνει να τη δει, έστω  καθυστερημένα, της ζητά συγγνώμη που δεν 

κράτησε το ραντεβού του μαζί της, και της ζητά να βγούνε έξω οι δυο 

τους.  

Καλοκαιριάζει. Η Αθήνα πάντα παίρνει τη θέση της στην ιστορία ετούτων 

των ανθρώπων, με την υπόσταση  της θηλυκής παρουσίας, που δεν 

μπορεί να παραμεριστεί. Οι δύο νέοι χρησιμοποιώντας την αστική 

συγκοινωνία, πηγαίνουν εκδρομή στο Δαφνί. Το σκηνικό αυτής της 

διαδρομής επιδρά ευεργετικά στους δύο προβληματισμένους νέους. Αλλά 

όπως συμβαίνει περισσότερο από συχνά, ο Μαρούκης ολοκληρώνει τη 

σχέση του με την Σοφία. Η Σοφία που τον αγαπά και του προσφέρεται 

χωρίς όρους, δεν θέλει να πιέσει τον νέο άντρα, αποδίδοντάς του 

ευθύνες. Παρά το γεγονός ότι ο Μαρούκης προχώρησε από μόνος του σε 

ετούτη την κίνηση, αισθάνεται συγχυσμένος και πιστεύει ότι η Σοφία τον 

παρέσυρε μιλώντάς του για τις κινήσεις του Χεντρίτη. Όμως υπάρχει και 

η σκέψη, ότι ίσως ήταν η αγάπη και το πάθος του για τη Σοφία, που 

καθώς τα συγκρατούσε για μεγάλο διάστημα μέσα του, τον έσπρωξαν να 

την κάνει δικήτου. Ο Μαρούκης ύστερα από ετούτο το σημαντικό 

γεγονός στην πολιτεία της Αθήνας «δεύτερη πατρίδα και πρώτη 

ερωμένη»282 γυρνώντας από το Δαφνί, νοσταλγεί τις ημέρες που ήταν 

ελεύθερος ‘περιπατητής’, και ονειροπαρμένος, τον «αιώνια 

αναποφάσιστο μέσα στα φτωχικά σοκάκια της πολιτείας τούτης» νέο283.   

Στην επιστροφή τους από το Δαφνί στη μεγάλη πολιτεία, εκείνη, η Αθήνα 

είναι απλωμένη μπροστά στα πόδια τους. Όπως είχε συμβεί με τον 

μαλβή, η Αθήνα κλέβει την προσοχή του Μαρούκη. Την παρομοιάζει 

«…με εφηβική ύπαρξη που ξαφνικά κι αναπάντεχα  ξεπέταξε την 

κρυμμένη άνθισή της». Η Αθήνα καθρεφτίζεται στα μάτια της νέας δίπλα 

του και αισθάνεται σαν μάρτυρας. Κατά βάθος ωστόσο διαισθάνεται πώς 

η συμπεριφορά του πλήγωσε τη νέα γυναίκα. Παίρνει το χέρι της καθώς 

λέει σιγανά: «Η μενεξεδένια πολιτεία».  
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Η άνοιξη βρίσκεται στην αποκορύφωσή της. Ο γέρο-Μαλβής είναι πολύ 

άρρωστος. Ο Μαρούκης θέλει να ζητήσει επίσημα τη Σοφία σε γάμο, από 

εκείνον. Η Σοφία θεωρεί ότι θέλει να το κάνει από υποχρέωση απέναντί 

της και απέναντι του πατέρα της.  Ο Μαρούκης όμως πείθεται τελικά ότι 

προσωπικά δεν είναι θύμα κανενός. Είναι βέβαιος ότι η Σοφία τον αγαπά 

και εκείνος αυτήν. Θεωρεί ότι είναι κύριος της κατάστασης. Κανείς δεν 

του επιβάλλει να κάνει οτιδήποτε.  Η συμπεριφορά της Σοφίας τον έχει 

πείσει για όλα αυτά. Θυμάται το Δαφνί και το αποφασιστικο γύρισμα της 

ζωής του το οποίο είναι πλέον έτοιμος να το αποδεχτεί μέσα σε ετούτη 

την τεράστια μυρμηγκοφωλιά284 που είναι η Αθήνα.  Αισθάνεται ότι η 

πολιτεία ετούτη επιδρά στη ζωή των κατοίκων της ως μία υπερφυσική 

ύπαρξη.  Ο ίδιος αποτελεί μέρος ετούτης της πολιτείας  καθώς σε ετούτη 

εδώ, χύνει τον ιδρώτα των κόπων του, μετρά την αγωνία του και 

κομπιάζει το δάκρυ του. Μοιραία όλοι είναι αδέρφια υπό τη σκιά της 

«μενεξεδένιας πολιτείας» ουσιαστικά όμως έρημοι στην «πολυδαίδαλη 

μυρμηγκοφωλιά»285, όπως ονομάζει την Αθήνα.  

Ο Μαλβής πεθαίνει. Ζητά μία ύστατη χάρη από τον Ποντικενά, να 

κηδεμονέψει το κοριτσάκι του τη Σοφία. Ο άνθρωπος υπόσχεται  να την 

πάρει κοντά του και να την αποκαταστήσει. Ετούτες τις ύστατες στιγμές 

του Μαλβή, παρουσιάζεται η Όλγα για να πάρει μαζί της τη Σοφία. 

Δυστυχώς για εκείνη και τους ανθρώπους που προσπαθούσε να 

επηρεάσει ήταν ένα εγωκεντρικός χαρακτήρας με καταστροφικές 

διαθέσεις έναντι όλων Ακόμα και τον Ορέστη τον έκανε να φύγει κάπου 

στην Αφρική άγνωστο πού. Η Σοφία που έχει δυνατούς δεσμούς με τον 

πατέρα της την διώχνει. Ουσιαστικά η Όλγα είναι θύμα του εαυτού της 

και μόνο.  

Ο Μαλβής πεθαίνει ενώ ακούγεται το τραγούδι του κακεντρεχή 

Χεντρίτη: «Πέρα στον ουρανό, ρόδιζε σα φανταστική αυγή η αντιφεγγιά 

της πολιτείας / της πολιτείας που του τα είχε πάρει όλα…»286 
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Η αλήθεια ήταν ότι ο γέρο  Μαλβής είχε και καλή τύχη μαζί του, εφόσον 

η θυγατέρα του Σοφία, του συμπαραστάθηκε πάντα ως το τέλος. Είχε 

κάποιους φίλους σαν τον Ποντικενά, τον Γ. Μαντούκη τον νεαρό 

δικηγόρο του, που τον είχε εκτιμήσει και δεν ήθελε να τον πληγώσει. Ο 

Μαλβής αντιλήφθηκε την ένωση των δύο νέων καθώς στέκονταν ο ένας 

δίπλα στον άλλον μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο της κάμαράς του. 

Ήταν μία ήσυχη καλοκαιρινή νύχτα. Οι δύο νέοι δέθηκαν οριστικά 

μπροστά στο νεκρό του Μ. Μαλβή.  Έδεσαν τις τύχες τους οριστικά και η 

Αθήνα πάντα εκεί για να τους δεχτεί νέο αίμα στις φλέβες της.  

Επίλογος  

Παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη πολιτεία η Αθήνα αγαπιέται και μισείται 

ανάλογα με τις συνθήκες που εναλλάσσονται στην πορεία της ζωής. 

Μπολιασμένη με το αίμα των λίγων Αθηναίων και των πολλών 

επαρχιωτών έχει το δικό της πολιτισμό και τη δική της ξεχωριστή φωνή 

στον Πανελλήνιο κοινωνικό στίβο.  

«Το γέννημα τούτο του πλήθους απαρνήθηκε τη φύτρα του και τώρα, 

θεριεμένο σε τέρας συμβολικό, κυβερνάει την ανθρωπομάζα.  Το 

δουλεύουν οι άνθρωποι νυχτοήμερα, το ποτίζουν με τον ιδρώτα τους, του 

προσφέρουν τροφή με την καρδιά τους. Φευγαλέα μυστικά , το χνώτο 

που γλυστράει στο αίμα τους και το δαιμονίζει. Κυβερνάει η πολιτεία τους 

ανθρώπους σα θεότητα απόκρυφη , δυναστική, με το αόρατο γνέψιμο της 

Μοίρας.»287  γράφει ο Τερζάκης στο μυθιστόρημά του αυτό.  

Η Αθήνα γέννημα ετούτου του πολύχρωμου πλήθους, παρακινεί τον 

Τερζάκη να παρουσιάσει  τη συγκεκριμένη ιστορία όπου πραγματεύεται 

την εξέλιξη μίας υποθετικής οικογένειας, ετούτης του  Μ. Μαλβή, εντός 

του αθηναϊκού περιβάλλοντος. Η αποτυχία των σχέσεων των μελών της 

οικογένειας Μαλβή288, σε περισσότερους, από έναν, τομείς, είναι 

ολοφάνερη. O Α. Τερζάκης, παίρνει τα κοινωνικά προβλήματα της 

                                                         

287 Ά. Τερζάκης, Η Μενεξεδένια Πολιτεία, ο. π., σ. 189. 
288 Nick Mchalias, Angelos Terzakis, resource book (UNE), 1995. 
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εποχής του και ειδικότερα αυτά που δημιουργούνται στο οικογενειακό289 

περιβάλλον και που απασχολούν και άλλους μυθιστοριογράφους της 

εποχής290.   Η ιστορία είναι καθόλα ρεαλιστική και θα μπορούσε να είχε 

συμβεί.  Όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς για την Αθήνα θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν για μία άλλη μεγαλούπολη, καθώς τα 

χαρακτηριστικά των μεγαλουπόλεων είναι μάλλον κοινά με μία 

ποσοστιαία πιθανόν διαφορά προς το καλύτερο ή προς το αντίθετό του.   
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289 Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Νέα έκδοση, ΙΚΑΡΟΣ, 1964.      
290 M. Vitti, Η Γενιά του Τριάντα: Ιδεολογία και Μορφή, Δεύτερη Ανατύπωση, Εκδόσεις Ερμής, 
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Γ’. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

 

Συγκριτική μελέτη των έργων: 1.  Ναυάγια, του Ανδρέα 

Καρκαβίτσα, 2. Το Μάτι του Θεού, της Λιλίκας Νάκου,  

3. Ο Μπιντές, του Μάριου Χάκκα 

Πιπίνα  Δ. Έλλη (Elles) 

Μελέτες, Τόμος 3 

Εισαγωγή 

Οι συγγραφείς Ανδρέας Καρκαβίτσας, Λιλίκα Νάκου, Μάριος Χάκκας  

και τα  μικρά τους  αριστουργήματα, αντιστοίχως: Ναυάγια, Το μάτι του 

Θεού, Ο μπιντές, ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και  γενιές και το θέμα 

το οποίο πραγματεύονται αντικατοπτρίζει την αμεσότητα του 

περιβάλλοντός τους. Κέντρο του ενδιαφέροντος και των τριών 

συγγραφέων είναι ο Έλλην-άνθρωπος, τα συναισθήματά του, οι ανάγκες 

του, οι αντιδράσεις του και οι απόψεις του, όπως εκφράζονται εντός των 

διαφορετικών, χρονικά, ιστορικά και κοινωνικά, πλαισίων, όπου ζει και 

ενεργεί ο συγγραφέας τους. Ενδιαφέρει λοιπόν τον μελετητή, ο τρόπος 

σύνθεσης των έργων, τουτέστιν η εκλογή του θέματος, η μορφολογική, 

γλωσσική και καλαισθητική έκφραση στην διατύπωση του κειμένου και 

πώς όλα ετούτα τα στοιχεία δένονται μεταξύ τους και αναδεικνύουν μέσα 

από το θέμα το οποίο πραγματεύεται ο συγγραφέας τους, τα μηνύματα 

που ετούτος ενδιαφέρεται να περάσει.  

 

1.Ανδρέας Καρκαβίτσας291, θέμα, είδος, περίοδος συγγραφής, 

στόχοι: Ως ιατρός στην Ελληνική Εταιρεία Ατμόπλοιων ο Α. 

Καρκαβίτσας έρχεται σε άμεση επαφή με τους ποικίλους 

προβληματισμούς, τους καημούς και τις χαρές των υπηρετούντων στα 

εμπορικά πλοία, που τα μέλη του κυριολεκτικά ζούνε και εργάζονται σ’ 

αυτά. Ο Α. Καρκαβίτσας  άνθρωπος με παρατηρητικότητα και 
                                                         

291 Ο Α. Καρκαβίτσας χρονολογικά είναι ο παλαιότερος από τους: Λιλίκα Νάκου και Μάριο 

Χάκκα. Γεννημένος στα Λεχαινά της Ηλείας το 1866, έρχεται στην Αθήνα όπου σπουδάζει 

ιατρική και ταυτόχρονα εργάζεται στην εφημερίδα Κορομηλά. Μετά την στρατιωτική του 

θητεία,  διορίζεται γιατρός στην ‘Ελληνική Εταιρεία Ατμοπλοίων’. Εργάζεται σε εμπορικό πλοίο 

και από το 1896 κατατάσσεται στο στρατό, ως μόνιμος ανθυπίατρος. Πεθαίνει στο Μαρούσι 

στην Αθήνα από καρκίνο του λάρυγγα, το 1922.  
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ευαισθησία συμμερίζεται τα συναισθήματα ετούτων των ανθρώπων, 

αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους και θεωρεί ότι έχει  υποχρέωση να 

καταγράψει τις εντυπώσεις που αποκομίζει ζώντας δίπλα τους,  

χρησιμοποιώντας το ευδόκιμο μέσον επικοινωνίας της εποχής του, τη 

λογοτεχνία. Όταν εργάζεται ως γιατρός στο στρατό, ταξιδεύει στις 

γεωργικές περιοχές της Ελλάδας  και έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει 

και να αξιολογήσει τα ήθη και τα έθιμα των συμπατριωτών του, της 

υπαίθρου292. Ως στρατιωτικός γιατρός στις γραμμές των μαχόμενων 

στρατιωτών στους Βαλκανικούς πολέμους, είναι αυτόπτης μάρτυρας  του 

πολέμου και των συνεπειών του293.  Και όπως συμπαραστάθηκε τον 

κόσμο του ναυτικού, με τη λογοτεχνική του δημιουργικότητα, παρόμοια 

ανταποκρίνεται στην υπαρκτή ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας, των 

πόλεων κυρίως, για  πληροφόρηση, και το κάνει χρησιμοποιώντας τις 

προσωπικές του εμπειρίες, σε σχέση με την διαβίωση και επιβίωση στην 

ελληνική ύπαιθρο.  Δραματοποιώντας τη ζωή του κόσμου του ναυτικού, 

τον οποίο αποκαλεί ναυτόκοσμο,  και εκείνη των κατοίκων της υπαίθρου,  

ο Α. Καρκαβίτσας  εξελίσσεται σε ηθογράφο και θεωρείται ένας από τους 

πρωτοπόρους της ελληνικής ηθογραφίας.  

Ο Καρκαβίτσας έζησε σε μία πολύ σημαντική εποχή για τα ελληνικά 

γράμματα, καθώς ετούτη χαρακτηρίζεται για την στροφή των Ελλήνων 

λογοτεχνών στον πεζό, ρεαλιστικό λόγο, παρόμοια όπως συνέβη με τον 

Κώστα Χατζόπουλο294 (Ο πύργος του Ακροποτάμου, Αθήνα 1987), τον 

Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη295 (Η φόνισσα, 1903), τον Γ. Βιζυηνό 

(περισσότερο νατουραλιστής, γράφει ποιήματα, διηγήματα για μεγάλους 

                                                         

292 Η Λυγερή, 1896, Ο Ζητιάνος, 1897,  
293 Διηγήματα για τα παλληκάρια μας, 1922.   
294 Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (1868-1920), είναι από το Αγρίνιο, και είναι πρωτοπόρος του 

δημοτικισμού και του σοσιαλισμού, Τεγόπουλος – Φυτράκης, Ελληνικό Λεξικό, Γ΄ έκδοση, 

Αθήνα, 1990, σ. 946. 
295 Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (851-1911) είναι πεζογράφος από τη Σκιάθο, από τους 

σημαντικότερους,  Τεγόπουλος – Φυτράκης, αυτόθι, σ. 923 (Η φόνισσα, δημοσιεύθηκε πρώτη 

φορά, σε συνέχειες από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 1903, στο περιοδικό «Παναθήναια», με 

υπότιτλο: «κοινωνικόν μυθιστόρημα»). Ο Ιωάννης Κονδυλάκης (1862-1920), είναι πεζογράφος, 

χρονογράφος και δημοσιογράφος από την Κρήτη, Αυτόθι, σ. 897. Ο Πατούχας (1892), είναι 

κρητική ηθογραφία (της κρητικής επανάστασης) με αξιόλογη συμβολή στην ελληνική 

λογοτεχνία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1903
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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(Το αμάρτημα της μητρός μου 1883, Το μόνο της ζωής του ταξίδιον 1884, 

Ο Μοσκώβ-Σελήμ 1886), και για παιδιά, άρθρα και Μελέτες) τον Ιωάννη 

Κονδυλάκη296 (Ο Πατούχας, 1892) και άλλους.  Η ηθογραφία 

υιοθετήθηκε επισήμως στην Ελλάδα το 1880, αν και αρχίζει ενωρίτερα με 

την προσφορά μικρών ιστοριών και διηγημάτων, από συγγραφείς 

παρόμοια όπως οι αναφερόμενοι παραπάνω. Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας 

προτίμησε το συγκεκριμένο είδος, διαβάζοντας τα έργα του Εμίλ Ζολά 

και των Ρώσων συγγραφέων  από μεταφράσεις στην ελληνική, επομένως 

χωρίς να έλθει σε άμεση επαφή με τους λογοτέχνες της Ευρώπης ή της 

Ρωσίας, από όπου κατέφθασε η τάση του ρεαλισμού στην Ελλάδα. 

Εύλογα λοιπόν η  δουλειά του Καρκαβίτσα έχει  διαφορετική υφή από 

την αντίστοιχη της Λ. Νάκου και του Μ. Χάκκα. 

Χρήση αυστηρής δημοτικής γλώσσας και κοινωνικός ρεαλισμός: 

Ο Καρκαβίτσας χειρίζεται με εξαιρετική επιτυχία, την απλή και 

ταυτόχρονα αυστηρή δημοτική γλώσσα.  Το ταλέντο του ως προς τον 

χειρισμό  της είναι  ξεχωριστό, καθώς παρά  τη σοβαρότητα και την 

αυστηρότητα του ύφους του, αγγίζει τον αναγνώστη του, απορροφά την 

προσοχή και την συγκέντρωσή του, με τον ρεαλισμό του, τις  διαυγείς 

εικόνες, ή τις  απλές χαρακτηριστικές φράσεις και τον προωθεί να 

συμμετέχει στην ιστορία του.  Το διήγημά του Ναυάγια ανήκει στη 

συλλογή του Λόγια της Πλώρης, συλλογή που αγαπήθηκε από το 

ελληνικό αναγνωστικό κοινό για πολλές δεκαετίες. Απώτερος σκοπός του 

είναι να  γνωστοποιήσει στους αναγνώστες του, στοιχεία της σκληρής, 

γεμάτης αγωνίας και λαχτάρες, ζωής των ναυτικών και των αγαπημένων 

προσώπων τους, με καθαρές  και ρεαλιστικές εικόνες.  

Στο διήγημα του Α. Καρκαβίτσα, ξεχωρίζει  η περιγραφή της αγωνίας του 

θαλασσόλυκου Ξυρίχη297, για τους ανθρώπους του και για την τύχη τους. 

                                                         

 
297 «Μόλις αράξαμε στη Στένη, ο καπετάν Ξυρίχης, πήρε τη βάρκα κ΄ έτρεξε στο τηλεγραφείο... 

Όταν έφθασε, ξέχασε μια στιγμή τον πόνο του εμπρός στον πόνο των αλλονών. Κάτω στην 

αυλή, απάνω στις σαρακωμένες σκάλες και παραπάνω στ΄ασάρωτα πατώματα κόσμος σαν 

αυτόν ανήσυχος· γυναίκες, άντρες παιδιά πρόσμεναν να μάθουν από το σύρμα την τύχη των 

δικών τους. Και εκείνο σώριαζε μεν την ταρναστή φωνή του ακατάπαυτα θλίψη. Ωνόμαζε 

πνιγμούς, μετρούσε θανάτους, έλεγε ναυάγια περιουσίας, χαμούς, συνέπαιρνε χαρές κ΄ελπίδες 

http://el.wikipedia.org/wiki/1886
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Ο Καπετάν Ξυρίχης, που έχει προφανώς κάποια  οικονομική άνεση, 

«φιλεύει ανοιχτόκαρδος πέντε πούρα τον υπάλληλο». Με την περιγραφή 

του καπετάνιου Ξυρίχη που τρέφει δυνατή αγάπη για τα αδέλφια του, 

πικραίνεται και πονά στον θάνατό τους, θυμώνει και αγριεύει κατά της 

θάλασσας, αλλά τα παραμερίζει όλα, μπροστά στο καθήκον του, ο Α. 

Καρκαβίτσας υπογραμμίζει τον δυνατό και ταυτόχρονα συμπαθητικό 

χαρακτήρα του καπετάνιου ή όλων των καπεταναίων, τελικά. Ο 

ευαίσθητος Ξυρίχης, αφού ενταφιάζει τα αδέλφια του, παρά το γεγονός 

ότι έχει κίνητρα να μισεί τη θάλασσα, επιστρέφει σε αυτή ως να είναι 

καθαυτή, η μοίρα  του. 

Ο Α. Καρκαβίτσας εμπλουτίζει τη διήγησή του με τη χρήση της ορολογίας 

του ναυτικού, όπως «μπάρκο», «σκαφίδι», πληροφορεί σχετικά με την 

κατασκευή των εμπορικών πλοίων και τις  περιοχές  όπου ταξιδεύουν, 

ονοματίζοντάς τες.  Τα δρομολόγια κατά πλειοψηφία αφορούν τον 

Πόντο, τη Μαύρη θάλασσα και τις ελληνικές θάλασσες (Μεσόγειο).  

Αναφέρεται στην τεχνολογία των εμπορικών πλοίων, πληροφορεί για τα 

μέσα επικοινωνίας του κόσμου των ναυτών με τον κόσμο της στεριάς, 

κυρίως με τους συγγενείς τους, ή με τα άλλα σκάφη, με τον ασύρματο, 

που εν συντομία αποκαλείται «σύρμα». Λέει χαρακτηριστικά γι’ αυτόν: 

«… και κείνο σώριαζε με την ταρναριστή φωνή του ακατάπαυστα 

θλίψη!..» Ταυτόχρονα τους πληροφορεί την κατασκευή των εμπορικών 

πλοίων της εποχής του, κυρίως τους ασύρματους που διαθέτουν, και 

επιπλέον για την συναλλαγματική νομισματική μονάδα της εποχής.  

Επιπλέον χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, όπως, «Σαν δρόλοπας», «φωνή σα 

χάδι», «η ακρογιαλιά μοιάζει με νεκροταφείο», «σαν δοντροχτύπημα 

κρυωμένου» ή με μεταφορές: «φωτιά κυλούσε το δάκρυ» ή «φεύγουν τα 

                                                                                                                                                       

σαν δρόλαπας. Και κάθε λίγο απάνω στα πατώματα, στις σκάλες κάτω και παρακάτω στην αυλή 

θρήνοι ακούονταν, κορμιά έπεφταν λιπόθυμα, φωτιά κυλούσε το δάκρυ…» Και επίσης, από το 

ίδιο διήγημα: «- Για τον «Αρχάγγελο»... το μπάρκο... μην ακούσατε τίποτα; /- Τίποτα· του 

απαντά ξερά ο τηλεγραφητής. /- Τίποτα! πώς είναι δυνατόν; ξαναρωτάει. «Αρχάγγελο» το λεν 

έχει φιγούρα δέλφινα... έχει στο μεσανό κατάρτι κόφα. Σπετσιώτικο χτίσιμο. Πρόφθασε να 

ορθοπλωρίσει και κείνος ή έπεσε απάνω στους βράχους; Κι΄αν τσακίστηκε το μπάρκο, σώθηκαν 

τουλάχιστον τ΄αδέλφια του; Όλο τέτοια συλλογίζεται κ΄έχει συγνεφωμένο το μέτωπο, τρέμουλο 

έχει στην καρδιά». Ναυάγια, από τα Λόγια της Πλώρης, Θαλασσινά Διηγήματα, 1899». 
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σανίδια από τα πόδια του» και ξανά «κάθε βράχος και νεκροκρέβατο», 

«συγνεφωμένο μέτωπο», οξύνει την τραγικότητα της αφήγησης. Με 

όρους όπως «μετζίτι» (τουρκικό νόμισμα) πληροφορεί για τη μονάδα 

νομισματικής συνδιαλλαγής στην εποχή του.  Οι εικόνες του είναι 

ολοζώντανες και τα επίθετα που χρησιμοποιεί, απαλά, ή απλώς 

περιγράφουν ή διακοσμούν τη μικρή ιστορία: «ζαφειρένιο ουρανό», «η 

γη ανθοσπαρμένη», «σαρακωμένη σκάλα», «συγνεφωμένο μέτωπο».  Με 

τις λέξεις: «σωτρόπια», «καρίνες», «άρμενα», «ποδόσταμα», 

«σταύρωσες», ονομάζει τα διάφορα μέρη του σκάφους, γνωστοποιώντάς 

τα στον αναγνώστη του.  

2. Λιλίκα Νάκου298, είδος,  εποχή,  τόπος, στόχοι,  γλώσσα, 

ρεαλισμός: Μεταγενέστερη του Α. Καρκαβίτσα, γεννήθηκε στην Αθήνα 

                                                         

298 Η Λιλίκα (Ιουλία) Νάκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1904, όπου και πέθανε, το 1989. Ήταν 

κόρη του δικηγόρου και σοσιαλιστή υπουργού επί κυβερνήσεων Βενιζέλου, Λουκά Νάκου και 

της Ελένης Παπαδοπούλου (αδελφής της λογοτέχνιδας Αρσινόης Παπαδοπούλου).  Μετά από 

τον  χωρισμό των γονιών της η Λ. Νάκου, εγκαταστάθηκε με τη μητέρα της στη Γενεύη, όπου 

τελείωσε το γυμνάσιο, σπούδασε πιάνο και φοίτησε στη Φιλοσοφική σχολή του  Πανεπιστημίου 

της Γενεύης. Σπούδασε γαλλική λογοτεχνία στη Σορβόννη (Παρίσι), και εργάστηκε σε 

γαλλικούς εκδοτικούς οίκους. Στη Γαλλία ήρθε σε επαφή με σοσιαλιστικούς κύκλους και 

γνωρίστηκε με τους Romain Rolland και Miguel de Unamuno. Επέστρεψε στην Ελλάδα στις 

αρχές της δεκαετίας του 1930.  Από το 1934 εργάστηκε ως δασκάλα Ωδικής αρχικά στο 

Ρέθυμνο, και στη συνέχεια στα Πατήσια. Δύο χρόνια αργότερα συγκεντρώθηκε στη 

δημοσιογραφία. Έγραψε στις εφημερίδες Ακρόπολις, Έθνος, στα περιοδικά Νέα Εστία, 

Νεοελληνικά Γράμματα, Φιλολογική Πρωτοχρονιά, Ο κύκλος κτλ. Στη διάρκεια της γερμανικής 

κατοχής πέρασε δύσκολα χρόνια και έχασε τη μητέρα της από την πείνα. Η ίδια σώθηκε (από 

λιμοκτονία) από τον Ερυθρό Σταυρό. Σ' αυτό το διάστημα βοήθησε τους διωκόμενους 

κομμουνιστές και εργάστηκε εθελοντικά στο Νοσοκομείο Παίδων, της Ριζαρείου. Μετά την 

απελευθέρωση της Ελλάδας, ταξίδεψε στο εξωτερικό και έμεινε εκεί αρκετά χρόνια. Την 

δεκαετία του '60 της παρουσιάστηκαν προβλήματα υγείας, που την συνόδευσαν ως το τέλος της 

ζωής της. Την προσωπική της βιβλιοθήκη τη δώρισε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς. Στα 

γράμματα εμφανίστηκε με δημοσιεύσεις διηγημάτων και νουβέλας σε στα περιοδικά Monde, 

Clarte, Nouvelles Litteraires (στο Παρίσι). Το 1932 εξέδωσε στην Ελλάδα την συλλογή 

διηγημάτων Η Ξεπάρθενη, γνωρίστηκε με το Νίκο Καζαντζάκη και με τους λογοτέχνες της 

Δεξαμενής (Βάρναλη, Θεοτόκη, Καμπύση, κ.ά.).  Τα έργα της βασίστηκαν στα προσωπικά της 

βιώματα και δέχτηκε έντονες επιρροές από το φεμινιστικό κίνημα γραφής. Τα μυθιστορήματά 

της η Κυρία Ντορεμί (Δίφρος, Αθήνα 1955) και Για μια καινούργια ζωή (Μαυρογιώργης, Αθήνα 

1960), τα διασκεύασε τηλεοπτικά ο συγγραφέας Γιάννης Κανδήλας και προβλήθηκαν στη 

δεκαετία του '80 από τη κρατική τηλεόραση.                                                                                                                                                                                                                                       

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1904
http://el.wikipedia.org/wiki/1989
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%82_%CE%9D%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%B7_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%81%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1934
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%9B%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1932
http://el.wikipedia.org/wiki/1955
http://el.wikipedia.org/wiki/1960
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%82
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το 1904, στο χάραμα του εικοστού αιώνα. Στην εποχή της έχουν αλλάξει 

οι συνθήκες της ζωής και οι νοοτροπίες των ανθρώπων.  Αν και έχουν 

περάσει πάνω από ογδόντα χρόνια από την επανάσταση του 1821, ακόμη 

υπάρχουν ελληνικές  περιοχές υπό την τουρκική κατοχή (Μακεδονία, 

Ήπειρος, Κρήτη ).  Και ενώ η Ελλάδα αγωνίζεται να απελευθερώσει από 

τον τουρκικό ζυγό  ετούτες τις ελληνικές περιοχές, ξεσπούν οι Βαλκανικοί 

πόλεμοι (1913-1914), λαβαίνει χώρα η καταστροφή του Πόντου (1914-

1917) και ακολουθεί η Μικρασιατική καταστροφή (1922).  Η Ελλάδα 

προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της ύστερα από τα αλλεπάλληλα 

απανωτά χτυπήματα, όταν κηρύσσεται ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος,  1940-

1941.  Ακολουθεί ο εμφύλιος για να αποτελειώσει ότι μετά ακραιφνούς 

κόπου, είχε κρατηθεί όρθιο!    

Η Λ. Νάκου ζει στην κοσμοπολίτικη Αθήνα η οποία καλώς εχόντων των 

πραγμάτων ή μη, δέχεται τις επιδράσεις και τις νοοτροπίες της Ευρώπης 

στο λογοτεχνικό, επιστημονικό και εν γένει κοινωνικό της πλαίσιο. Αν και 

απομακρύνεται από την Ελλάδα και ζει στην Ευρώπη για μεγάλο 

διάστημα, την δύστυχη περίοδο της Γερμανικής κατοχής  της,  βρίσκεται 

στην πόλη του φωτός, την Αθήνα. Το δημιούργημά της, Το Μάτι του 

Θεού,  προέρχεται από τη συλλογή διηγημάτων Η Κόλαση των Παιδιών, 

που δημοσιεύτηκε στην Αίγυπτο το 1944.  

Η Λ. Νάκου χειρίζεται το θέμα του έργου της με επιδεξιότητα. Πρόκειται 

για ουσιαστικά και ανθρώπινα, λεπτό ζήτημα: αφορά τη ζωή των παιδιών 

στην Αθήνα κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής (Β’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος).  Η αφήγησή της σε πρώτο πρόσωπο, έχει ως επίκεντρο την 

πληροφόρηση για τον τρόπο επιβίωσης των παιδιών, ένα θέμα 

διαχρονικό εφόσον και επί των ημερών μας εξακολουθεί να συμβαίνει σε 

πολλές γωνιές του πλανήτη.  Απευθύνεται λοιπόν στους ενηλίκους του 

κόσμου, της εποχής της και η ειλικρινής έγνοια της επεκτείνεται και πέρα 

από ετούτη, την  συγκεκριμένη περίοδο στην Ευρώπη. Εκφράζει τον 

θαυμασμό της για τα παιδιά, για τον αγώνα τους να κρατηθούν στη ζωή, 

χωρίς να έχουν τα βασικά, ένα κρεβάτι, ένα κομμάτι ψωμί. Στις 
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καταθλιπτικές ετούτες περιόδους, τα παιδιά εκπλήσσουν, δίνουν 

μαθήματα αγωνιστικότητας και θάρρους στους ενηλίκους, αψηφώντας 

τους φόβους τους και κρύβοντας την ευαισθησία τους, πίσω από μία 

υποκριτική χυδαιότητα. 

Η αφήγηση της Λ. Νάκου, στο έργο, Το Μάτι του Θεού,   είναι απλή, 

προσιτή και διακρίνεται για τη  διαύγεια των σκέψεών της. Η γλώσσα 

που χρησιμοποιεί, διακρίνεται για τα  λυρικά στοιχεία της. Στις απλές 

περιγραφές της, χρησιμοποιεί ρήματα υφής: «μ’ αγαπάς»,  πειστικά 

κοσμητικά επίθετα της καθημερινότητας: «χαζός», «αλητόπαιδα», 

«σκελετωμένο», «βρώμικα», «μελανιασμένο», «μαβί», «κουρελήδες», 

παρομοιώσεις: «σαν μικρά ζούδια», «σαν μικρά αγρίμια»,  μεταφορές: 

«πάμε κοπάδι μαζί» ή τραγικές εικόνες όπως: «… κοιμόνταν συχνά μαζί 

με τα σκελετωμένα σκυλιά, που ψάχναν κι αυτά την τροφή τους μέσα στα 

σκουπίδια…»299  Με εικόνες και χαρακτηρισμούς, περιγράφει  την 

επαναστατική συμπεριφορά των παιδιών, την οποία κατανοεί, και από τη 

θέση της ευαίσθητης διανοούμενης, εξελίσσεται σε ψυχολόγο 

ερευνώντας και κατανοώντας το δράμα των παιδιών της Αθήνας, της 

συγκεκριμένης εποχής. Καταγράφει τα τραγικά γεγονότα που 

διαδραματίζονται στην καθημερινότητα των παιδιών και από τη σκοπιά 

της εν εξελίξει, εκ των πραγμάτων, ψυχολόγου, δικαιολογεί τη 

δυστυχισμένη κοινωνία της πόλης που αδυνατεί να βοηθήσει  τα παιδιά 

της ή που τα αγνοεί.  Επιχειρεί να επιστήσει την προσοχή του αναγνώστη 

προς ετούτα τα αβοήθητα νεαρά πλάσματα, που οι αντιξοότητες, της 

συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, τα καταδικάζουν να ζούνε μία 

υποτυπώδη μορφή ζωής. Λέει χαρακτηριστικά:  «…  ω, τι φοβερό πούναι 

το κρύο για τα πουλιά. Για τα παιδιά και όλα τα εγκαταλελειμμένα 

πλάσματα του θεού!»300 Αναφέρει τα μεταξύ των παιδιών, 

‘παρατσούκλια’: Χαζομάτης, Παρδαλός, Μαύρος, ως ένα παιγνίδι 

ανάμεσά τους, λες και δεν έχουν άλλα ονόματα αληθινά ή που τα έχουν 

διαγράψει ως περιττά.  Περιγράφει την αθλιότητά τους καταθέτοντας 

την έλλειψη  στέγης, ζέστης, ενδυμάτων, τροφής: «… είδα μαζεμένα τα 

                                                         

299 Λ. Νάκου, Το Μάτι του Θεού  (προέρχεται από τη συλλογή διηγημάτων Η Κόλαση των 

Παιδιών, που δημοσιεύτηκε στην Αίγυπτο το 1944), ο. π., σ. 20.  
300 Αυτόθι, σ. 20. 
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παιδιά πάνω στη γρίλλια του Ηλεκτρικού που έβγαζε ζεστασιά…»301 

γράφει, περιγράφοντας τον τρόπο αντιμετώπισης της αδυσώπητης 

παγωνιάς του ελληνικού χειμώνα. Στο ζωτικό θέμα  του φαγητού, δίνει 

ένα χαρακτηριστικό διάλογο ανάμεσα στα παιδιά, για να υπογραμμίσει 

την πείνα τους, που θυμίζει την αθλιότητα και τη φτώχεια του John St. 

John, στο αριστούργημα του Victor Hugo, Les Miserambles: «… Ρε μάπα 

γιατί δεν παραμόνεψες χθες τον φούρναρη την ώρα, που ανοίγει την 

πόρτα να χωθείς ανάμεσα από τα σκέλια του ν’ αρπάξεις λίγο ψωμί;»302    

Τονίζει την υπερβολικά αυστηρή συμπεριφορά των δασκάλων απέναντι 

στον  ‘Δεσπότη’, το πρόσωπο που ξεχωρίζει στην ομάδα των παιδιών, 

προφανώς εξαιτίας  ολικής  έλλειψης κατανόησης εκ μέρους των.  Ο 

μικρός (‘Δεσπότης’) διώχνεται από το σχολείο, γιατί παίρνει ένα τούβλο  

για να ζεστάνει τα πόδια  της άρρωστης μητέρας του.  Η χειρονομία  του 

παιδιού που δηλώνει αγάπη και φροντίδα προς τη μητέρα του, συγκινεί 

τη συγγραφέα.  Από τη φράση του ‘Δεσπότη’ όταν αναφέρεται στο 

θάνατο της μητέρας  του και ‘στους βομβαρδισμούς’, διαπιστώνεται η 

χρονολογική τοποθέτηση του γεγονότος στην ιστορία.  Επαναλαμβάνει 

τη φαινομενική περιφρόνηση των παιδιών προς το σχολείο: « …  Δεν μας 

είπες πώς πήγαινες και του λόγου σου στο σχολείο… Άκου στο 

σχολείο!..»303, που αποτελεί ένα από τα ζωτικά εφόδια για τα παιδιά.  

Μόνο που ετούτα μπορεί μεν να το επιθυμούν, αλλά το 

συμπεριλαμβάνουν στις ζωτικές ελλείψεις της καθημερινότητάς τους, που 

εφόσον δεν μπορούν να τις έχουν, προσποιούνται ότι τους είναι περιττές, 

δηλώνοντας φραστικά την περιφρόνησή τους, κυρίως  ενώπιον αδαών.  

Με τη χειρονομία του «Δεσπότη» τελικά για «το μάτι του Θεού», η Λ. 

Νάκου τονίζει την ευαισθησία του μικρού που σκέφτεται με συμπόνια τον 

παντοδύναμο Θεό και ξεχνώντας  τα δικά του βάσανα, προσπαθεί να τον 

βοηθήσει  να απαλλαγεί από  τα δικά του, ώστε να πάψει να κλαίει. 

Σκέψη, που συγκινεί βαθύτατα τον αναγνώστη, και που ενεργεί ως 

βάλσαμο στην τυραννία του παιδιού, που τελικά κοιμάται γαλήνιο μέσα 

                                                         

301 Λ. Νάκου, Το Μάτι του Θεού, ο.π., σ. 20. 
302 Αυτόθι, σ. 20. 
303 Αυτόθι, σ. 22. 
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στις λάσπες, πίσω από τις πόρτες, έστω κι αν κρυώνει, γεγονός 

ασύλληπτο, τελικά! 

3.Ο Μάριος Χάκκας304, τόπος χρόνος, πολιτικές πεποιθήσεις, 

απόψεις, γλώσσα, κοινωνικός ρεαλισμός: Ο Μ. Χάκκας ο οποίος 

αποδοκιμάζει τη σκληρή πάλη του ανθρώπου για τα περίσσια υλικά 

αγαθά και προτρέπει τον αναγνώστη του να φιλοσοφήσει την άποψή του, 

γεννήθηκε το 1931 στη Μακρακώμη Φθιώτιδας, και είναι γιος του 

Γεωργίου Χάκκα και της Σταυρούλας Καρατσαλή. Τέσσερα χρόνια μετά 

τη γέννησή του εγκαθίσταται με την οικογένειά του στην προσφυγική 

συνοικία της Καισαριανής των Αθηνών.  Προερχόμενος από εργατική 

τάξη, δίνει έμφαση στο ποσοστό της ελευθερίας και της ισότητας 

δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, ανάλογα με τα πολιτικά τους 

φρονήματα. Ο ίδιος έχει ήδη απομακρυνθεί από την αγωνία του Β’ 

Παγκόσμιου πολέμου, του εμφύλιου και μέρους της δικτατορίας του 

1967-1974 (πέθανε λίγο πριν καταλυθεί ετούτη). Δηλώνει το κατηγορώ 

του για την κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και η οποία 

εξελίσσεται σε ασφυκτική, κατά την περίοδο της δικτατορίας του 1967-

                                                         

304 Το 1951 παρά την επιτυχία του στις εξετάσεις στον ΟΤΕ, ο Μ. Χάκκας, δε διορίζεται 

εξαιτίας  των κοινωνικών φρονημάτων του. Το ίδιο έτος, έχει επαφές  με αριστερές οργανώσεις 

της Καισαριανής και του Βύρωνα, γνωρίζεται με τη Μαρίκα Κουζηνοπούλου και την 

παντρεύεται (1961). Το 1952, ως μέλος της ΕΔΑ, είναι ιδρυτικό μέλος  του πρώτου πολιτιστικού 

συλλόγου της Καισαριανής (Φ.Ε.Ν.) και γράφεται στο τμήμα πολιτικών επιστημών του 

Παντείου Πανεπιστημίου. Φοιτά μόνο δύο χρόνια. Το 1954 συλλαμβάνεται (νόμος 509), ως 

μέλος αριστερής οργάνωσης και καταδικάζεται σε τετράχρονη κάθειρξη (αρχικά στην 

Καλαμάτα και ύστερα στην Αίγινα. Στη φυλακή μελετά ξένες γλώσσες και στρέφεται στην 

ποίηση και στην διηγηματογραφία. Αποφυλακίζεται το 1958 και υπηρετεί τη στρατιωτική του 

θητεία, ως ‘μουλαράς’. Το 1966 η διένεξή του με την Αριστερά,  κορυφώνεται. Επί της  

Απριλιανής Δικτατορίας κρατείται στο Παγκράτι, για ένα μήνα. Το 1969 αρρωσταίνει με 

καρκίνο στα νεφρά, που κάνει μετάσταση στον πνεύμονα. Πεθαίνει στο Διαγνωστικό 

Νοσοκομείο Πειραιώς, σε ηλικία σαράντα ενός χρόνων. Με τη συλλογή ιστοριών Ο μπιντές, 

συντελείται μία στροφή του λογοτέχνη σε μία ωριμότερη γραφή ( που οφείλεται   στην 

αρρώστια του και στη ρήξη του με το κομμουνιστικό κόμμα), που χαρακτηρίζεται για τις 

επιρροές του τραγικού υπερρεαλισμού και αποκαλύπτει την αγωνία του συγγραφέα ενώπιον του 

θανάτου, την απογοήτευσή του για την ματαιότητα της ζωής και της ιδεολογίας, στη σύγχρονη 

κοινωνία. Ο Χάκκας ασχολήθηκε και με την ρεαλιστική αφαιρετική ποίηση (εμφανίστηκε με την 

ποιητική συλλογή: Όμορφο καλοκαίρι),  και με το θέατρο. Το 1970 ο Θίασος Βήματα του 

Θανάση Παπαγεωργίου, ανέβασε το μονόπρακτο έργο του Ενοχή, στο θέατρο Φλόριντα. 

Έγραψε επίσης Το Κοινόβιο (τελευταίο θεατρικό του) και άλλα τρία μονόπρακτα που δεν 

πρόλαβε να τα δει τυπωμένα (Πηγή: Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών, Ε.ΚΕ.ΒΙ). 
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1974. Μελετά την μορφή πίεσης που ασκείται στον Έλληνα-άνθρωπο της 

εποχής του υπό τις επικρατούσες συνθήκες. Καταθέτει την άποψή του για 

τον συναγωνισμό των συμπατριωτών του ως προς τον εκμοντερνισμό και 

την ανάγκη της υλικής βελτίωσής του,  με κάθε θυσία.  

Ο Μ. Χάκκας, με απλή δημοτική γράφει και θαρρείς και  αφηγείται στον 

απέναντί του. Πρόκειται τελικά για έναν αφηγητή, που αναφερόμενος 

στο παρελθόν και στη νεανική του ηλικία, νοσταλγεί την χωρίς ευθύνες, 

υποχρεώσεις ή σκληρή εργασία, εργένικη ζωή του.  Εμπαίζει τον αγώνα 

του, όλα τα χρόνια της συζυγικής του ζωής, που είχε ως αμοιβή, ένα σπίτι 

και προπάντων μία τουαλέτα, με ένα ‘μπιντέ’. Στην πρώτη ήδη 

παράγραφο δίνει μία απλή εικόνα για να προχωρήσει βαθύτερα στο θέμα 

του: «… μπιντές, παραμπιντέα, όλα απαστράπτοντα… σκάψανε μέσα 

βαθιά μας τερμίτες, όπως το σαράκι το ξύλο, και τώρα νιώθαμε 

κούφιοι…»305 

Ο Μπιντές, από την συνώνυμη  συλλογή του, ιστοριών, είναι ειρωνική-

σατιρική αφήγηση που πραγματεύεται τη νοοτροπία του νεοέλληνα όπως 

τη συλλαμβάνει ο συγγραφέας του. Ο νεοέλληνας της εποχής του Χάκκα 

αποβλέπει στην πρόοδο και στην καλή ζωή. Ωστόσο ένας άπορος 

Έλληνας πολίτης,  που δεν βρήκε ‘μαγιά’, μία κληρονομιά, αναγκάζεται 

να παλέψει  σκληρά, να κάνει οικονομία, να θέλει, να έχει πείσμα και 

φιλοδοξίες ώστε να προοδεύσει και να φτάσει σε κάποιο επίπεδο άνεσης. 

Για να παραστήσει ακόμη πιο εντυπωσιακή την επίμονη τάση του 

Νεοέλληνα για μοντερνισμό, καταπιάνεται με το θέμα του πολύ 

λειτουργικού μέρους του σπιτιού ύστερα από την κουζίνα, την τουαλέτα. 

«… είχαμε φαγωθεί μέσα μας χωρίς να το πάρομε είδηση…»306 γράφει ο 

συγγραφέας αναφερόμενος στην πρόοδο του αφηγητή και της συζύγου 

του, που περιγράφεται ως αργή και σταδιακή, σε σχέση με την 

τακτοποίηση του σπιτιού τους. Όταν τελικά το όνειρο της συζύγου του 

αφηγητή, πραγματοποιείται και η πολυτελής τουαλέτα συμπληρώνει το 

σπιτικό τους, εκείνος αισθάνεται ότι γίνεται ο περίγελως του μπιντέ, κάθε 

φορά που την επισκέπτεται.  Το αίσθημα της αμοιβής του για τους 

                                                         

305 Μ. Χάκκας, Ο Μπιντές, ο. π., σ. 27. 
306 Αυτόθι, ο. π., σ. 27.  
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κόπους του, η απόκτηση ενός μπιντέ, γελοιοποιεί τον αγώνα του για την 

πρόοδό τους. 

Αυτό που ενοχλεί τον αφηγητή - σύζυγο, είναι η ματαιότητα της σκληρής 

εργασίας του νεοέλληνα, εφόσον ετούτη αποβλέπει μόνο στην μάταιη 

πολυτέλεια που επιβάλλεται από τον υποκριτικό μοντερνισμό της 

κοινωνίας τους. Τελικά ενισχύει την άποψή του με τη φαντασία του, κατά 

την οποία, ολάκερη η λεκάνη της Αττικής είναι  ένας μπιντές, όπου όλοι 

οι κάτοικοί της πλένονται. Κάποια στιγμή προσωποποιείται και ο μπιντές 

για να ενισχύσει απανωτά την άποψη της ματαιότητας, της άσχετης προς 

τα ελληνικά δεδομένα, χλιδής: «… είδες πώς σε κατάντησα; Θυμάσαι 

όταν πρωτόρθες από το χωριό  τι λεβέντης που ήσουνα;  Πώς έμπλεξες, 

κακομοίρη μου έτσι μια ζωή – ένα σπίτι; Εγώ είμαι το βραβείο μετά από 

είκοσι χρόνια δουλειά; Είδες πού σε έφερα;»307 το άψυχο αντικείμενο 

μεμψιμοιρεί τον αφηγητή της ιστορίας.  Επιπλέον ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί παρομοιώσεις δια στόματος αφηγητή, για να ενισχύσει την 

τραγικότητα του θέματος, «… όπως το σαράκι το ξύλο… Σαν το 

μερμήγκι… στιμμένο  λεμόνι… σταφιδιασμένο πρόσωπο…» Με τη χρήση 

της μεταφοράς δραματοποιεί τη θέση του αφηγητή «… με είχανε βάλει 

στο ζυγό είκοσι ολόκληρα χρόνια με τη θέλησή μου308…» Καταγράφεται 

η πικρή ειρωνεία του αφηγητή, με την μεταφορά για τα καζανάκια  της 

τουαλέτας  : «… χιλιάδες καζάνια και χύνοντας καταρράκτες νερού, 

χαιρετούσαν την πρόοδό μας…» 309 

 

Συμπεράσματα  
Ο αναγνώστης αυτών των μικρών αριστουργημάτων, εύλογα 
συμπεραίνει τα αίτια για τα οποία ο κάθε ένας από ετούτους τους τρεις 
συγγραφείς ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το προτιμητέο από εκείνον, θέμα, 
και που είναι εντελώς διαφορετικό από τα άλλα. Ο κάθε άνθρωπος,  είναι 
σε μεγάλο μάλλον ποσοστό, προϊόν του άμεσου οικογενειακού 
περιβάλλοντος και ακολούθως του έμμεσου κοινωνικού, πολιτικού, και 

                                                         

307 Μ. Χάκκας, Ο Μπιντές, ο. π., σ. 29. 
308 Αυτόθι, σ. 29. 
309 Αυτόθι, σ. 30.  
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οικονομικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου ζει.  Κατανοείται επομένως  
ότι η έντονη επίδραση του περιβάλλοντος στους όποιους διανοούμενους-
συγγραφείς, και η ανάγκη ετούτων να επικοινωνήσουν τις εμπειρίες τους 
στο αναγνωστικό κοινό, με στόχο την ενημέρωση και την αποδοχή των 
μηνυμάτων τους μέσω των θεμάτων που πραγματεύονται, προωθεί την 
συγγραφική δημιουργικότητα.  Η χρονική λοιπόν περίοδος με ό,τι ετούτη 
συνεπάγεται ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά, οριοθετεί πολλούς 
παράγοντες που δημιουργούν την ατμόσφαιρα για την εκλογή των 
θεμάτων από τους διανοούμενους συγγραφείς, και αποκαλύπτει στους 
μεταγενέστερους -σε πολλές περιπτώσεις- την εικόνα της κοινωνίας 
(ελληνικής πάντα), της εποχής τους και αναπλάθουν την πραγματικότητα 
του παρελθόντος σε ρεαλιστικό μάλλον ποσοστό.   
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Δ’. ΘΕΑΤΡΟ 

Δ’. 1. Κατά πόσο η εικόνα της Κοινωνίας του Θεάτρου Σκιών στα 

κωμικά έργα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της 

ελληνικής κοινωνίας  

Πρόλογος 

Στην παρούσα  εργασία  χρησιμοποιήθηκαν οι Δώδεκα Κωμωδίες που 

περιέχονται στο βιβλίο που φέρει τον τίτλο Δώδεκα Κωμωδίες και το 

Χρονικό του θεάτρου, με επιμέλεια του Μπάμπη Γραμμένου. Το Ιστορικό  

το επιμελείται ο Δ. Σιατόπουλος.  Επειδή οι τίτλοι των κωμωδιών είναι 

μεγάλοι και σε ετούτο το πόνημα απαντούν συχνές αναφορές σε αυτές, 

αντί των τίτλων των έργων, θα χρησιμοποιούνται αριθμοί, όπως αυτοί 

ακολουθούν κάτωθι: 

1. Θ. Μίμαρος, Ο Σιόρ Διονύσιος Τενόρος και ο Καραγκιόζης 

Πριμαντόνα (σελ. 21) 

2. Μ. Ξάνθος, Ο Καραγκιόζης και η Ορφανή της Χίου (σελ. 47) 

3. Δ. Γιαννούλης, Ο Καραγκιόζης και ο Γέρω Δράκος ο Σουλιώτης (σελ. 

67) 

4. Γ. Κόντος, Ο Καραγκιόζης και οι τρεις Γαμπροί (σελ. 81) 

5. Γ. Περόπουλος,Ο Καραγκιόζης Διαρρήκτης (σελ. 105) 

6. Ι. Μουστάκας, Ο Καργκιόζης δια της βίας γιατρός (σελ.125) 

7. Ι. Μουστάκας, Ο Καραγκιόζης και ο Καπετάν Γκρης (σελ. 151) 

8. Ι. Μουστάκας, Ο Καραγκιόζης εφευρέτης (σελ. 179) 

9. Ι. Μουστάκας, Ο Καραγκιόζης τα Επτά Θηρία και ο Μέγας 

Αλέξανδρος (σελ. 203) 

10. Ι. Μουστάκας, Ο Καραγκιόζης και τα τρία Αινίγματα (σελ. 227) 

11. Ι. Μουστάκας, Ο Καραγκιόζης Φούρναρης (σελ. 251) 
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12. Ι. Μουστάκας, Ο Καραγκιόζης ο Αλή Πασάς και η Κυρά Φροσύνη 

(σελ. 281) 

 Ετούτη η μελέτη χαρακτηρίζεται για την προσπάθεια 

προσέγγισης του θέματος, όπως ετούτο παρουσιάζεται στον τίτλο της, και 

το οποίο (θέμα), είναι τόσο πολύπλοκο, όσο και το κοινωνικό σχήμα που 

προβάλλουν το Θέατρο Σκιών και ο ελληνικός χώρος, κυρίως κατά τις 

πρώτες δεκαετίες του 20ου  αι. 

 Πρέπει να σημειωθεί, ότι η ορθογραφία των παραδειγμάτων στο 

παρόν κείμενο, είναι εκείνη των θεατρικών έργων, που περιέχονται στη 

συλλογή  του βιβλίου που επιμελήθηκε ο Μ. Γραμμένος, από όπου και 

μελετήθηκαν. 

Το ιστορικό του Θεάτρου Σκιών και που απαντά αυτό: Το θέατρο 

υπήρξε μία από τις γνησιότερες πηγές πολιτισμού. Μέσω ετούτου ο 

άνθρωπος απομυθοποίησε τη ζωή.  Το θέατρο όπως και άλλες εκφράσεις 

κοινωνικού περιεχομένου, έδωσε βαρύτητα στην τέχνη, μεταφέροντάς 

την από το προσωπικό χώρο, στον γενικό, στον απροσδιόριστο και 

υπερβατό αισθηματικό χώρο. Το θέατρο παρουσίασε ποικίλες μορφές 

αφότου δημιουργήθηκε,  επομένως  σε βάθος χρόνου.  Είναι πολλά τα 

είδη της "σκηνικής τέχνης"(1), από την Ρωμαϊκή Παντομίμα και το 

Κινέζικο θέατρο Σκιών, μέχρι τον κινηματογράφο. 

 Το Θέατρο Σκιών είναι ένα είδος λαϊκού θεάτρου, είναι ο 

παιζόμενος λόγος, στον οποίο ανήκει και ο Καραγκιόζης "που έτερψε και 

συγκίνησε πολλές γενιές"(2).  Το Θέατρο Σκιών, απαντά αρχικά στις 

χώρες της Άπω Ανατολής, όπως στην Ινδία, στην Ιάβα και στην Κίνα(3).  

Όσον όμως αφορά τις πηγές του θεατρικού ετούτου είδους, υπάρχουν 

διαφωνίες. Στην Ιάβα(4) το Θέατρο Σκιών ήρθε από την Ινδία και είναι 

κοινοβιακή παράσταση για τη μνήμη των νεκρών.  Από ετούτο το είδος 

του Θεάτρου στην Ιάβα, επηρεάστηκε το  Θέατρο Σκιών στην Νότιο-

Ανατολική  Ασία.  

  Τον 8ο αι. μ. Χ., απαντούν μαρτυρίες Θεάτρου Σκιών στην Κίνα, 

το οποίο γίνεται γνωστό στην Ευρώπη με τον τίτλο "Κινέζικες Σκιές"(5) 

(Ombres Chinoises).  To Θέατρο Σκιών στην Κίνα, λειτουργούσε σα 
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μέσον αναπαράστασης των νεκρών, ίσως από μίμηση προς το ομόλογο 

είδος στην Ιάβα από το οποίο επηρεάζεται(6).  Πρώτη γραπτή μνεία 

αυτού του είδους απαντά τον 11ο αι. μ. Χ. στη δυναστεία των Σουνγκ 

(980-1278).  Αργότερα τα θέματα των έργων του Θεάτρου Σκιών 

προέρχονται από τους θρύλους και το παραδοσιακό έπος, και αργότερα 

κυρίως από το Β' Παγκόσμιο πόλεμο.  Και ενώ στην πρώτη του μορφή 

ονομάζεται "Πανί του Θανάτου", με την μετατόπιση των ενδιαφερόντων 

καλείται "Πανί του Ονείρου", και οι ήρωές του προέρχονται από την 

ανώτερη τάξη.  Με τα καινούργια θέματα που υιοθετεί το Κινέζικο 

Θέατρο Σκιών, μετακινείται από το λατρευτικό επίπεδο και 

προσγειώνεται σε εκείνο των εγκοσμίων με επί μέρους καθημερινά 

θέματα.  

 Θέατρο Σκιών μαρτυρείται επίσης στη Μαλαισία και στην 

Περσία, από τα Θεατρικά είδη των οποίων -την "ταζίγια"(7) και τις 

μαριονέτες-, πιθανόν να προήλθε και ο Καραγκιόζης.  Το θέατρο Σκιών, 

"Χαγιάλ αλ τιλλ", του Ιράν, είναι γνωστό στον Αραβικό κόσμο.  Η 

Αίγυπτος φέρει αποδείξεις(8) ετούτου του Θεατρικού είδους, ενώ 

ενδείξεις υπάρχουν και στην Αλγερία -"Κarogousse"(9)-, στην Τυνησία 

και στο Μαρόκο.  Οι Τούρκοι-Οθωμανοί παίρνουν το Θέατρο Σκιών από 

την Αίγυπτο, όταν ο Σελήμ Α' (1512-1520), εισέρχεται νικητής στο Κάϊρο 

το 1516. 

Καταγωγή του Θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη: Η Αικατερίνη 

Μυστακίδου αναφέρει τη θεωρία του Sabri Esat Siyavusgil(10), σύμφωνα 

με την οποία, το θέατρο Σκιών στην Τουρκία ήρθε από τις Στέπες της 

Ασίας, μέσω των Μογγόλων και των Τούρκων, ενώ κατ' άλλους -μεταξύ 

των οποίων και ο Metin And-, υποστηρίζουν ότι το είδος αυτό προήλθε 

από την Ιάβα στην Τουρκία, μέσω των Αράβων.  Η Αικ. Μυστακίδου, 

συμπεραίνει στη μελέτη της, ότι μέσα από μνείες, φαίνεται πως το 

Θέατρο Σκιών ήταν γνωστό στους Οθωμανούς τον 16ο  αι., ενώ από τις 

πληροφορίες του Εvliya Chelebi, αποδεικνύεται  ότι αργότερα, τον 17ο  

αι., καθιερώνεται ως είδος διασκέδασης(11).   

 To όνομα Karagoz που ερμηνεύεται μαυρομάτης είχε δοθεί στον 

κεντρικό ήρωα του Θεάτρου Σκιών ήδη από τον 17ο αι., όπως μαρτυρείται 
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από τον Cornelio Magni και άλλους περιηγητές του 19ου αι. O Evliya 

Chelebi συγκρίνει τον Καραγκιόζη και τον Χατζή Αϊβάντ, με τους 

Αρλεκίνο και Πανταλόνε, αντίστοιχα της Commedia Dell' arte της 

Ιταλίας, είδος το οποίο μεσουράνησε ως τα μέσα του 16ου αι.,  δεδομένου 

ότι και στο θεατρικό αυτό είδος, ισχύει ο αυτοσχεδιασμός(12). Ο 

Σιατόπουλος αναφέρει ότι ο Τούρκικος Καραγκιόζης αποκτά μόνιμο 

θίασο τον 17ο  αι. ο οποίος (θίασος) αποτελείται από τον ίδιο, τη γυναίκα 

του σεραγιού Ζένε, τον Χατζηαβάτη, το Φράγκο, τον ντελάλη και άλλους.  

Ελληνική λαϊκή παράδοση στο θέατρο Σκιών: Η ελληνική λαϊκή 

τέχνη ανήκει σε μια πολιτιστική παράδοση που διαφέρει από εκείνη των 

υψηλών κοινωνικών στρωμάτων της χώρας(13), παρά το γεγονός ότι έχει 

σημεία επαφής μαζί της. Κατά τον Ψυχάρη(14) ετούτη η διαφορά  μεταξύ 

των Ελλήνων, αρχίζει από την εποχή του ρήτορα Δημοσθένη (είναι 

γνωστοί οι Φιλιππικοί του Δημοσθένη), τον οποίο στο βιβλίο του, Το 

Ταξίδι μου, αποκαλεί: "άλλο θεριό". 

  Οι ρίζες της ελληνικής λαϊκής τέχνης βρίσκονται στον κοινό 

λαϊκό πολιτισμό των λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου και της 

Ανατολικής Μεσογείου, που βρέθηκαν ενωμένοι υπό την Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία και στη συνέχεια υπό τον Οθωμανικό Ζυγό.  Διαφέρει 

λοιπόν από την κουλτούρα της Δυτικής Ευρώπης, την οποία αποφάσισε 

να υιοθετήσει το νεοελληνικό κράτος σε κάποια φάση της ιστορίας του.  

 Μεταξύ της ανεπίσημης λαϊκής κουλτούρας και της επίσημης των 

υψηλών κοινωνικών στρωμάτων, το χάσμα που υπήρχε ανέκαθεν 

φαίνεται να μονιμοποιείται.  Η εξέλιξη της μουσικής και των καλών 

τεχνών στη Δυτική Ευρώπη, ήταν ένα φαινόμενο απομακρυσμένο και 

ξένο προς τη λαϊκή μάζα της Ελλάδας.  Οι σπουδασμένοι στο εξωτερικό 

Έλληνες, επιστρέφοντας στην πατρίδα τους δεν μπορούσαν να 

επικοινωνήσουν με τον λαό(15).  Παράδειγμα αποτελεί και η προσπάθεια 

του ήρωα Μακρυγιάννη, ο οποίος αφού απότυχε να επικοινωνήσει με 

Ευρωπαίο ζωγράφο για την αποτύπωση εικόνων στα Απομνημονεύματά 

του, τελικά κατέφυγε στο λαϊκό Παναγιώτη Ζωγράφο και τα παιδιά του 

για την πραγματοποίησή τους. Σχετικά με ετούτο το σοβαρό ζήτημα  του 

χάσματος των τάξεων στην Ελλάδα, ο Γιαγιάνος(16)   αναφέρει τη φράση 
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του Μπρακ: "Υπάρχει η τέχνη του λαού και η τέχνη για το λαό: η δεύτερη 

εφευρέθηκε από τους διανοούμενους.  Δεν νομίζω πως ο Μπαχ και ο 

Μπετόβεν όταν εμπνέονταν από λαϊκά τραγούδια, είχαν στο νου τους να 

θεσπίσουν μιαν ιεραρχία".   

 Το Θέατρο Σκιών αγκάλιασε την ποικιλόμορφη μουσική 

παράδοση της Ανατολικής Μεσογείου -από τον Αμανέ, το Ρουμελιώτικο 

τραγούδι του Μπάρμπα Γιώργου, το Αρβανίτικο του Βεληγκέκα, την 

Κρητική μαντινάδα του Καπετάν Μανούσου και τη Ζακυνθινή καντάδα 

του Σιορ Διονύση. Μέχρι τις αρχές του 20ου αι. πολύγλωσσοι 

καραγκιοζοπαίχτες περιόδευαν στις Ελληνικές και Εβραϊκές συνοικίες  

της Πόλης.  Η Ευρωπαϊκή κουλτούρα άρχισε να διαδίδεται στα λαϊκά 

στρώματα με την αστικοποίηση που προκλήθηκε με την πολιτική του 

Χαρίλαου Τρικούπη και αργότερα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.  

Θεωρίες για την καταγωγή του θεάτρου Σκιών στην Ελλάδα: 

Σχετικά με την καταγωγή του ελληνικού Θεάτρου Σκιών οι μελετητές του 

προβάλλουν διάφορες θεωρίες.  Ο H. Reich υποστηρίζει ότι το ελληνικό 

είδος προήλθε από τον "μίμο" των Δωριέων στα Μέγαρα, τον 6ο  αι. π.Χ.  

"ως το Fabulae attelanae και η Ρωμαϊκή κωμωδία"(19), και ότι 

διατηρείται στο Βυζάντιο όπου τελικά οι Τούρκοι έρχονται σε επαφή με 

αυτό.  Ανάλογες θεωρίες προς αυτή του H. Reich, υποστηρίζουν και 

Έλληνες μελετητές, όπως ο Πέτρος Μαρκάκης, ο οποίος υποστηρίζει ότι 

ο Καραγκιόζης είναι ελληνικής καταγωγής και ότι προήλθε από το 

"Βυζαντινό Μίμο",  ή ο Κ. Μπίρης ο οποίος υποστηρίζει ότι πρόγονοι του 

ελληνικού Καραγκιόζη, είναι ο αρχαίος μίμος, τα Ελευσίνεια και τα 

Καβήρεια Μυστήρια (λατρεία γονιμότητας)(20).  Αντίθετα ο Δημαράς 

υποστηρίζει ότι "η άμεση προέλευση του Καραγκιόζη", είναι τουρκική. 

Επιβολή του Θεάτρου Σκιών - Ο ελληνικός Καραγκιόζης: Ο 

Σιατόπουλος(21) περιγράφει τον Καραγκιόζη της Τουρκοκρατίας στην 

Ελλάδα σαν ένα "μπουνταλά" αορίστου εθνικότητας, που άλλοτε μιλούσε 

ελληνικά και άλλοτε τούρκικα.  Έκανε διαρκώς "γκάφες" και τον 

"ξυλοφόρτωναν".  Βαθμιαία ωστόσο ο πρωταγωνιστής του Θεάτρου 

Σκιών, εξελίχτηκε και καθιερώθηκε σε ένα λαϊκό τύπο, γεμάτο σπιρτάδα, 

διαφορετικόν από το συνώνυμό του Τούρκικο. 
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 Στο δεύτερο ήμισυ του 19ου  αι.,  το Θέατρο Σκιών παίρνει μία 

ιδιάζουσα μορφή.  Αποφασιστικό ρόλο σε αυτό το φαινόμενο, έπαιξε το 

έργο "Η Βαβυλωνία" του Δημ.Βυζαντίου (ψευδώνυμο του Δημ. Κ. 

Χατζηασλάνη), που σατίριζε "τους τύπους και τους γλωσσικούς 

ιδιωματισμούς των Ελλήνων"(22).  Το έργο αγαπήθηκε από τους 

απελευθερωμένους πλέον Έλληνες, κυρίως επειδή το θέμα αφορούσε τις 

γλωσσικές διαφορές και την από εδώ, δύσκολη συνεννόηση των 

Ελλήνων, καθώς αυτοί προέρχονταν από διαφορετικά διαμερίσματα της 

χώρας και τα οποία για αιώνες ήταν απομονωμένα και δεν 

επικοινωνούσαν μεταξύ τους, εξ αιτίας της τουρκικής κατοχής. 

  Η Αικ. Μυστακίδου(23) στο βιβλίο της αναφέρει ότι ο 

Μπαρμπαγιάννης ο Βράχαλης, Καλαματιανός, αφήνει την 

Κωνσταντινούπολη το 1860 και έρχεται στον Πειραιά, όπου ιδρύει το 

πρώτο Θέατρο Σκιών, ενώ ο Σιατόπουλος υποστηρίζει ότι ο Μπράχαλης 

ήταν μεν ο πρώτος, αλλά έφερε τον Καραγκιόζη αρχικά στην Ήπειρο.  

Στη συνέχεια μέσω της Δυτικής Έλλάδας ήρθε στην Πάτρα, η οποία 

απέβη "τελικά η "Ακρόπολη" του ελληνικού Καραγκιόζη". Ο Σιατόπουλος 

αναφέρει επιπλέον ότι ο Μπράχαλης ανήκει στην πρώτη ή δεύτερη γενιά 

Καραγκιοζοπαιχτών και θεωρείται "ο γενάρχης της Τέχνης του 

Καραγκιόζη". Άλλος Καραγκιοζοπαίχτης, είναι ο Μίμαρος (ψευδώνυμο 

του Δημήτρη Σαρντούκη), που θεωρείται ο θεμελιωτής του Καραγκιόζη 

και υπήρξε μαθητής του Μπράχαλη. Αυτός μαζί με τον Ρούλια από το 

Καρπενήσι, που ήταν βοηθός του, και με το Μέμο από την Αιτωλία που 

ήταν μαθητής του, σχημάτισε την τριανδρία της εποχής και ο κάθε ένας 

από αυτούς χωριστά, δημιούργησε τη δική του Σχολή. Την τελευταία 

δεκαετία του 19ου αι., ετούτοι οι τρεις αυτοί Καραγκιοζοπαίχτες, ο 

Μίμαρος, ο Ρούλιας και ο Μέμος, αντικαθιστούν στο ελληνικό Θέατρο 

Σκιών τους ως τότε χαρακτήρες των έργων, που αντιπροσώπευαν τους 

διαφορετικούς λαούς, που συμπεριλαμβάνονταν στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, με Έλληνες.   

 Κέντρο του Θεάτρου Σκιών είναι η Αθήνα. Στεγάζεται μάλιστα σε 

θέατρα καλοκαιρινά,  τις καλούμενες "μάντρες", όπως πληροφορεί ο 

Σιατόπουλος(24).  Από την Αθήνα οι θίασοι του θεάτρου Σκιών εξορμούν 

προς την επαρχία τον Χειμώνα και δίνουν παραστάσεις σε "καφενεία 
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πόλεων και χωριών". Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου  αι. διακρίνεται ο 

Καραγκιοζοπαίχτης Αντώνης Μόλλας, "Ο Καραγκιοζοπαίχτης της 

Δεξαμενής", που κυριάρχησε για τριάντα χρόνια και το θέατρό του στη 

Λεωφόρο Αλεξάνδρας και "άφησε εποχή", έντυσε τον Καραγκιοζοπαίχτη 

με ευρωπαϊκά ρούχα, εισήγαγε ευρωπαϊκά στοιχεία στη σκηνή και 

αντικατέστησε τη "λαρυγγοφωνή" με άλλη σε "ρεαλιστικότερο τρόπο", 

πληροφορεί ο Γιαγιάννος(25). Ο Αντώνης Μόλλας μετέφερε στον 

"Μπερντέ" τα γεγονότα και τις τεχνολογικές εφευρέσεις της εποχής του, 

ωθώντας και προσαρμόζοντας τα έργα του Θεάτρου Σκιών στην 

επικαιρότητα.  Τους πρώτους  Καραγκιοζοπαίχτες ακολούθησαν νέοι και 

μεταξύ αυτών, για να αναφέρουμε μερικούς, ήταν οι: Αντώνης 

Αγιομαυρίτης, Μάρκος Ξάνθος, Χρήστος Χαρίδημος, Χάρης 

Πετρόπουλος, Λευτέρης Κλαρινόπουλος, Σωτήρης Σπαθάρης.  

 Ως το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο όλες σχεδόν οι ελληνικές πόλεις 

έχουν τον Καραγκιοζοπαίχτη τους.  Μετά τον Πόλεμο ωστόσο οι λαϊκές 

τέχνες παρακμάζουν.  Με την επιβολή του κινηματογράφου πλέον, το 

1930, ο Καραγκιόζης αρχίζει να εκτοπίζεται.  Οι Θεατρικοί όμιλοι 

άλλωστε που αυξάνονται συμβάλλουν στην παρέκκλιση του Θεάτρου 

Σκιών.  Ο ανταγωνισμός αυτών των ειδών της Τέχνης οδηγεί το Θέατρο 

Σκιών σε υπερβολές, ως προς την  απόδοση των παραστάσεων με 

μεγαλύτερο ρεαλισμό(26). 

Ποιος είναι ο Καραγκιόζης και πώς λειτουργεί: Την τελευταία 

δεκαετία του 19ου  αι.  σβήνει το Κωμειδύλλιο στην Πρωτεύουσα, 

παραχωρώντας έτσι τη θέση του στον Καραγκιόζη του Θεάτρου Σκιών, 

που μέσω του περιεχόμενου των έργων του, γίνεται μια αξιόλογη 

προσπάθεια προσέγγισης των τάξεων του λαού.  Ως τον Β' Παγκόσμιο  

Πόλεμο λοιπόν ο Καραγκιόζης γίνεται αναπόσπαστο μέρος της "Εθνικής 

Μυθολογίας".  

 Ο Καραγκιόζης είναι προϊόν της λαϊκής Τέχνης όπως και το 

Δημοτικό τραγούδι.  Υπάρχει και εδώ ο πρώτος δημιουργός, που 

ονομάζεται Πρωτομάστορας, ο προφορικός λόγος, ο αυτοσχεδιασμός, η 

πρόσθεση ή αφαίρεση λέξεων ή προτάσεων, το ζύμωμα και το πλάσιμο εκ 
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νέου της πρώτης ιστορίας, χωρίς όμως να αγγίζεται ο σκελετός της.  Σαν 

τέτοιο λοιπόν λαϊκό κατασκεύασμα, επιδρά στον Έλληνα της εποχής. 

 Αρχικά ο Καραγκιόζης είναι ο ραγιάς οικογενειάρχης που έχει 

τρία παιδιά και τη σύζυγό του Αγλαΐα.  "Δε φοβάται, δεν ελπίζει τίποτα, 

μόνο που πεινάει και συνεχώς γυρεύει φασουλάδα", λέει ο 

Σιατόπουλος(27), καταστάσεις βέβαια που επαναλαμβάνονται σαν 

καθιερωμένα μοτίβα της λαϊκής αυτής έκφρασης. Ο Καραγκιόζης 

συμφωνεί με το συνονόματό του Τούρκικο πρωταγωνιστή του Θεάτρου 

Σκιών "ως προς το κλέψιμο κυρίως για την επιβίωση, την αποδοχή της 

πράξης και τη γελοιοποίησή του", γράφει η Μυστακίδου(28) .  

 Ο Καραγκιόζης πλαισιώνεται με τέσσερεις βασικούς τύπους: τον 

Μπάρμπα Γιώργο, τον επαρχιώτη που κατάγεται από τη Ρούμελη, τον 

Μανούσο από την Κρήτη, το Σιορ Διονύση από τη Ζάκυνθο και τον 

Σταύρακα από τον Πειραιά, που αντιπροσωπεύει τον αστό,  όπως ο 

Χατζηαβάτης, αν και οι ρόλοι τους στα θεατρικά έργα είναι διαφορετικοί. 

 Ο Καραγκιόζης καθιερωμένος πλέον τίτλος για το Θέατρο Σκιών 

στην Ελλάδα, αποβαίνει η λαϊκή έκφραση της απελπισίας για το χάσμα 

που επικρατεί ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις της Ελλάδας και την 

αδυναμία τους να ενταχτούν σε ένα σύστημα, που μιμείται τη Δύση.  Η 

γλώσσα τα ήθη και τα έθιμα, οι αξίες, οι νόμοι, η πολιτική δομή που η 

χώρα υιοθέτησε στην εξελικτική της πορεία, ήταν ξένα στις λαϊκές τάξεις 

και δύσκολο να υιοθετηθούν από αυτές.  Στη σκηνή του Θεάτρου Σκιών, 

καθρεφτίζεται η ελληνική κοινωνία, με έναν τρόπο νηφάλιο, γεμάτο 

νοημοσύνη, εξυπνάδα, ευαισθησία και το σημαντικότερο, διακατέχεται 

από το κωμικό στοιχείο.  Οι εικόνες που σκιαγραφούνται στη σκηνή-πανί, 

με τη γελοιότητά τους, συμβάλλουν τα μέγιστα στην εντύπωση που 

ετούτο το θεατρικό είδος θέλει να δώσει στους θεατές, οι οποίοι είναι 

κάθε ηλικίας και των δύο φύλων, αντίθετα προς το συνώνυμο τουρκικό 

θεατρικό είδος, όπου οι θεατές είναι μόνο ενήλικοι άρρενες. 

 Τα έργα του Θεάτρου Σκιών, επιτρέπουν  στον Καραγκιόζη να 

αλλάζει μορφή ανάλογα με τον εκάστοτε ρόλο του, χωρίς όμως να 

αποβάλλει τα στερεότυπα ελαττώματά του, τη βωμολοχία, το κλέψιμο, τη 
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μονιμότητα της πείνας του, την κοροϊδευτική στάση του έναντι των 

άλλων, την τραγική αυτοειρωνεία του, την ασυνειδησία του ως πατέρας 

και σύζυγος έναντι της οικογενείας του(29), αλλά και ως μέλος της 

κοινωνίας στην οποία ζει, τη συζυγική  απιστία του, δεδομένου ότι 

συνεχώς σκαρώνει περιπέτειες και σχεδιάζει γάμους με τη Βεζυροπούλα. 

Αιτία όλων αυτών των χαρακτηρισμών του πρωταγωνιστή –όπως είναι 

γνωστό-, δεν είναι άλλη από την μονιμότητα των προβλημάτων του 

Καραγκιόζη. 

 Όπως ήταν φυσικό,  ο πρωταγωνιστής του Θεάτρου Σκιών, 

Καραγκιόζης, διατηρήθηκε επί μακρόν στην επαρχία, όπου η εξέλιξη 

παρουσιάζει βραδύτερο ρυθμό, συγκριτικά με την Πρωτεύουσα της 

χώρας, όπου παρατηρείται νόθευση του ιθαγενούς στοιχείου(30) από τις 

πρώτες δεκαετίες του 20ου αι.  Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι στα έργα 

του Θεάτρου Σκιών, δίπλα στους παραδοσιακούς τίτλους, Ο Καραγκιόζης 

Φούρναρης, Ο Καραγκιόζης Φαρμακοποιός, παρατηρούνται τίτλοι έργων 

ρομαντικού περιεχομένου, όπως, Η Άγνωστος, Οι Δύο Ορφανές, Οι Άθλιοι 

και άλλα. Σημειώνονται ακόμη κείμενα με πρόσφατο ιστορικό 

περιεχόμενο για την εποχή αυτή, όπως είναι: Γαλλο-Αυστριακός 

Πόλεμος, Στρατηγός Βελισάριος και άλλα, από τον Καραγκιοζοπαίχτη 

Βασίλαρο(31).  Κατανοείται ότι οι αλλαγές ετούτες στα σενάρια του 

Θεάτρου Σκιών, αποτελούν προσπάθεια  προσαρμογής του είδους στην 

βαθμιαία εξέλιξη των κοινωνικών οικονομικών και πολιτικών πραγμάτων 

στην Ελλάδα.  Θα πρέπει να τονιστεί ότι το Θέατρο Σκιών άσχετα με τις 

προσπάθειες αναπροσαρμογής στο γενικά εξελισσόμενο ελληνικό 

επίπεδο, διατηρεί  το veto της αυθαιρεσίας σε ότι αφορά την ανάμειξη 

των ιστορικών εποχών και προσώπων, με την ίδια ευκολία με την οποία 

χρησιμοποιεί την ανάμειξη των Ελληνοχριστιανικών αρχών δίπλα στο 

δικό του μικρόκοσμο της απάτης, με στόχο πάντα την κατεύθυνση της 

προσοχής των θεατών, στα εκάστοτε φλέγοντα, επίκαιρα, όποιας φύσης, 

προβλήματα.  

  Με το αιτιατό ετούτο δίπλα στα κλασσικά έργα του ηρωικού 

ιστορικού μυθιστορηματικού περιεχομένου όπου αντικατοπτρίζεται η 

εποχή της τουρκικής δουλείας στην Ελλάδα, όπως είναι, Ο Καπετάν 

Γκρης, Ο Ήρως Κατσαντώνης, Ο Αθανάσιος Διάκος, παρατηρούνται και 
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έργα στα οποία η ιστορική χρονολογική σειρά ανατρέπεται, όπως στα  

ακόλουθα: Ο Καραγκιόζης τα Επτά Θηρία και ο Μέγας Αλέξαντρος, Ο 

Καραγκιόζης και τα τρία αινίγματα, ή Οι Άθλιοι, όπου μάλιστα ο τόπος 

της ιστορίας δηλώνεται με αναφορά στον Πύργο του Άιφελ, μολονότι 

ετούτος ανεγέρθη μεταγενέστερα της εποχής του V. Hugo, συγγραφέα 

του έργου Οι Άθλιοι(32).  Ο Καραγκιοζοπαίχτης, ως ο άνθρωπος που 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού, διατηρεί ένα επίπεδο τέχνης, 

όχι κατώτερο εκείνου στο οποίο την παρέλαβε.  Στον μεσοπόλεμο λοιπόν 

(1918-1939), τονίζει ο Κιουρτσάκης(33), τα έργα του Καραγκιόζη 

κηρύσσουν ηθικολογικά μηνύματα. Το κύμα του εξευρωπαϊσμού και ο 

πουριτανισμός της αστικής τάξης, κυρίως μετά το 1880 (περίοδο 

ρομαντισμού), τείνουν στην εξάλειψη της χυδαιότητας των έργων 

ανατολίτικου τύπου, στο Θέατρο Σκιών(34).  Το αναγνωστικό κοινό της 

ελληνικής κοινωνίας αγαπά έργα όπως, Γενοβέφα, Γκόλφω, Η Άγνωστος, 

Η Κασσιανή, Οι δύο Ορφανές και άλλα (35).   

Τα μηνύματα του Θεάτρου Σκιών συσχετικά προς τις αντιλήψεις 

της Ελληνικής Κοινωνίας  - Χαρακτηριστικές ιδιότητες του 

Καραγκιόζη: Τα θέματα των έργων του Θεάτρου Σκιών, οι ιδιότητες 

του πρωταγωνιστή Καραγκιόζη και αυτές των χαρακτήρων που τον 

πλαισιώνουν,  αρχικά λειτουργούν με στόχο τη διασκέδαση των θεατών 

και κατά συνέπεια αποβλέπουν στο να αποσπούν το γέλιο.  Αντιστοιχούν 

ως προς τούτο, προς το συνώνυμο τουρκικό.  Τα έργα στην εξέλιξή τους 

αποβαίνουν ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας, αν και 

παραμορφωμένος κάποτε ή υπερβολικός, την αποδοκιμάζει  

διακωμωδώντας την, εκπέμπει μηνύματα απογοήτευσης, πικρίας άγχους 

και αδιεξόδου, για τα κατεστημένα της που εξωθούν τους μη 

ευνοούμενους πολίτες, τους λαϊκούς τύπους στο περιθώριο, στην 

ανυπαρξία και στην οδύνη, με αποτέλεσμα την αντικοινωνική 

συμπεριφορά.   

 Κάθε ιδιότητα του Καραγκιόζη, έχει την αιτία της τη ρίζα της  και 

τη θεραπεία της, αν ο Καραγκιόζης που αντιπροσωπεύει το σύνολο αυτό, 

έχει αυτά που ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται, εργασία, κατοικία, τροφή και 

υπόληψη ώστε να κινείται στην κοινωνία του ως ατόφιος άνθρωπος.  Ο 

Καραγκιόζης όμως για να πορεύεται στη ζωή, συστηματικά λέει φοβερά 
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ψέματα.   Γίνεται απατεώνας της στιγμής και της ευκαιρίας, κάθε στιγμή 

όμως και όταν του δοθεί αυτή η ευκαιρία.  Στο έργο 9 (σελ. 223) 

επιπόλαια τολμηρός και αδίστακτος όπως πάντα, αποφασίζει να πάρει τη 

θέση του Μ. Αλεξάνδρου, έχοντας πιστέψει ότι  αυτός μετά τη νίκη του 

κατά των επτά θηρίων, θα αποχωρήσει τελείως από τη ζωή του. Λέει 

λοιπόν:  "Μωρέ αφού έφυγε ο Αλέξανδρος καλά είναι να πάω εγώ να πω 

στο Βεζύρη πως σκότωσα τα θηρία και να πάρω τα λεφτά και την κόρη 

του..."  Η αντίθεση των χαρακτήρων του αντιήρωα Καραγκιόζη και του 

Μ. Αλεξάνδρου, τονίζεται από τη γενναιόδωρη συμπεριφορά του 

δεύτερου, όταν εκείνος, μιλώντας στον θυμωμένο Βεζίρη χαρακτηρίζει 

τον Καραγκιόζη σαν τύπο εξαιρετικό, που "του αρέσουν τα αστεία" (σελ. 

225),  ακόμη και όταν ο Καραγκιόζης αποκαλύπτεται πλέον ότι είναι ένας 

απατεώνας. 

 Αλλά και ο Σιορ Διονύσης τον θεωρεί απατεώνα, και στο έργο 8 

τον αποκαλεί "αγιογδύτη" (σελ. 195), βασιζόμενος στις προσωπικές του 

εμπειρίες "...που αυτούνος κοροϊδεύει το σύμπαν!..." καθώς λέει.  

Γνωρίζει ότι ο Καραγκιόζης δεν έχει ειδικότητες, επομένως άλλη μια 

φορά γίνεται απατεώνας, όταν εμφανίζεται σαν εφευρέτης στην ιστορία 

και δεν το πιστεύει: "Σώπα ψυχούλα μου γιατί θα με κάμης να πάω κόλπο 

ντετάριο που επιμένεις ότι ο Καραγκιόζης είναι εφευρέτης".  Αλλά και ο 

Χατζηαβάτης ο φημισμένος μεσολαβητής του Θεάτρου Σκιών, αγανακτεί 

με τον Καραγκιόζη στο ίδιο θεατρικό έργο (σελ. 188), ο οποίος επιμένει 

πως είναι εφευρέτης, και του εξηγεί για την ικανότητά του να 

χρησιμοποιεί το ραντάρ και μάλιστα για ποιο σκοπό: "Εγώ πώς 

ανακαλύβω τα κοτέτσια και ξαφρίζω τις κότες, με το Ραντάρ βρε 

μπούφο".    Ο Σταύρακας ο περίφημος "μάγκας" από τον Πειραιά, στο 

ίδιο έργο (σελ 196), μόλις που συγκρατεί την οργή του όταν ακούει τον 

"καμπούρη", όπως επονομάζει τον Καραγκιόζη, να μιλά για κάποια 

εφεύρεσή του, με την οποία "θα πετάη ο γάϊδαρος και θα περπατάει με 

δυο ποδάρια".  Εκφράζει την αγανάκτησή του για τα ψέματα και το 

Θράσος του Καραγκιόζη όταν λέει: "Έπειτα σου λέει φταίει  ο φονιάς".  

 Στο έργο 5 (σελ. 107-108), διαβάζουμε: "Ναι βρε άτιμε!.. ούλη 

νύχτα πάσχιζα... να δω κανένα καλό όνειρο κι απάνω που τα κατάφερα... 

ερχόσαστε σεις και με τις φωνές σας με ξυπνάτε!  Έχασα και τη 
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φασουλάδα, πάνε και τα καρβέλια...  Είναι λοιπόν αδικία αυτό;...  Είναι 

τίμια πράματα αυτά ρε μπέη  να αδικήτε έτσι ένα φτωχό άνθρωπο να του 

παίρνετε το ψωμί από το στόμα;  (Ψευτοκλαίει)...  Τι να κάνω τώρα 

φουκαράς άνθρωπος;".  Εδώ, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο 

Μπέης συγκρατεί την οργή του κατά του Καραγκιόζη, παρόλο ότι  ο 

τελευταίος απευθύνεται προς το άτομό του, με τέτοια θρασύτητα.  Αυτό 

επεξηγείται αμέσως με τον χαρακτηρισμό του Καραγκιόζη, εκ μέρους του 

Μπέη, ως τρελού. Κάτι ανάλογο συνέβαινε με τους γελωτοποιούς στη 

Δύση, την περίοδο της Αναγέννησης, ή με τους τρελούς που 

συγχωρούνταν για την όποια απρεπή συμπεριφορά τους, καθώς 

θεωρούνταν άγιοι.  Οι Οθωμανικές αρχές δεν πείραζαν τους τρελούς. Για 

τον ίδιο λόγο και ο Μπέης της συγκεκριμένης ιστορίας, δικαιολογεί τον 

Καραγκιόζη όταν καταθέτει: "Μα τον Αλλάχ τρελός είναι ο καϋμένος" 

(σελ. 107-109).  Αλλά ο Καραγκιόζης ξεπερνά τα όρια του Θράσους στο 

έργο 6, όταν αποκαλεί το Βεζύρη "Μεγάλο Κοπρήτη" (σελ. 146), 

αφήνοντας ωστόσο να φαίνεται η γενική ίσως αντιπάθεια των Ελλήνων 

προς τους Τούρκους άρχοντες, υπό την εξουσία των οποίων στέναζαν για 

αιώνες.  

 Ο Κιουρτσάκης(36) θεωρεί τον Καραγκιόζη Καρνάβαλο και την 

κουλτούρα που σκιαγραφείται στα έργα του, ανάλογη.  Χαρακτηρίζεται 

ως υπερβολικά χυδαίος, όμως στόχος του είναι να διασκεδάσει τους 

Θεατές μια και ο συνώνυμός του Τούρκικος, απέβλεπε μόνο σε αυτό το 

στοιχείο.  Το 1854 η ελληνοχριστιανική κοινωνία της Ελλάδας απορρίπτει 

αυτή την καρναβαλική χυδαιότητα στο Θέατρο Σκιών, μέσω της 

εφημερίδας "ΑΘΗΝΑ", οπότε αυτός καταφεύγει στον Πειραιά, όπου οι 

λαϊκές τάξεις ξέρουν ακόμα να τον συγχωρούν αλλά και να τον 

απολαμβάνουν.   Όταν πολύ αργότερα ο Καραγκιόζης συμπεριλαμβάνει 

στα έργα του και τα ρεμπέτικα τραγούδια, περιφρονείται ακόμη 

περισσότερο όπως κάθε τι άλλο λαϊκό. 

 Βέβαια ο Καραγκιόζης παρουσιάζει μια μοναδικότητα, είναι 

συλλογικός χαρακτήρας  και σαν τέτοιος αποβαίνει  "ο Βασιλιάς των 

μασκαράδων"(37), που γελά με όλους και τους κάνει όλους να γελούν με 

όλα.  Στο έργο 8 (σελ. 182), ο ανάγωγος Καραγκιόζης, ως συλλογικός 

χαρακτήρας και εκπροσωπώντας την  αντιπάθεια των Ελλήνων προς τους 
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πρώην κατακτητές Τούρκους, εξαπολύει εντελώς άφοβα και με μεγάλη 

δόση υπεροχής, τις όχι εγκωμιαστικές προσωνυμίες κατά το σύνηθες, 

απευθυνόμενος αυτή τη φορά στον Μπέη, που θα τον προσλάβει ως 

εφευρέτη και στον Χατζηαβάτη που μεσολαβεί όπως πάντα, στον Μπέη, 

για χατίρι του Καραγκιόζη: "Μα αφού είστε γαϊδουρομούλαρα και οι 

δυο... Σκασμός ζώα, κτήνη, ορίστε μας δεν μιλάω δεν μιλάω και πήρατε 

θάρρος και οι δυο".  Και πιο κάτω στο ίδιο έργο (σελ. 193), επιμένει σε 

παρόμοια προσωνυμία αποκαλώντας τους Τούρκους με την μη 

κολακευτική προσωνυμία: "γαϊδούρια".  Όταν μάλιστα ο Βεζίρης σε 

άψογα ελληνικά και κάθε άλλο παρά στη "μαλλιαρή", υποδέχεται τον 

Καραγκιόζη και λέει (σελ. 197):" Καλώς τον κύριο εφευρέτη.  Πες μου 

ανακάλυψες τίποτα ή όχι;" ο Καραγκιόζης απαντά με τη συνήθη χυδαία 

γλώσσα του: "Λοιπόν κύριοι.... σιωπή.... σκασμός, δώστε προσοχή και 

ανοίχτε τα στραβά σας..." 

 Και αφού, σύμφωνα με την ελληνική λαϊκή έκφραση: "Το μήλο 

κάτω από τη μηλιά θα πέσει", ο γιος του Καραγκιόζη Κολλητήρης, 

ακολουθεί τα "αχνάρια" του φημισμένου για τα τόσα διακριτικά 

χαρίσματα, πατέρα και δασκάλου του.  Στο έργο 6 (σελ. 127) δίνεται ένα 

καλό παράδειγμα της πολλαπλής συγγένειας των δύο χαρακτήρων στο 

Θέατρο Σκιών: 

Καραγκιόζης: Πάψε εσύ Κολλητήρη να μη σου πάρη 

ο διάολος τον πατέρα. 

Κολλητήρης: Να στο πάρη το πατέρα ρε κλέφτη 

Καρατζόζη. 

 

 Ανάμεσα στις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον Καραγκιόζη ως 

λαϊκή παρουσία στο Θέατρο Σκιών, συμπεριλαμβάνεται και η 

διαχρονικότητά του, που οφείλεται στην προσαρμογή του στις 

κοινωνικές-οικονομικές-πολιτικές αλλοιώσεις του ελληνικού χώρου, που 

αποτελούν φαινόμενο της αλλαγής των εποχών(38). Ο 

Καραγκιοζοπαίχτης που ενσαρκώνει τους ήρωες του 1821, δε διστάζει να 

γυρίσει αιώνες πίσω,    στην ελληνική κλασσική εποχή, να μεταφέρει και 

να βάλει τον Μέγα Αλέξανδρο που ως ο αθάνατος ήρωας που είναι, να 

παίζει στο πλάι του σύγχρονου λαϊκού Έλληνα  ήρωα, του Καραγκιόζη, 
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που εκπροσωπεί τον  λαό της ελληνικής χερσονήσου στις διάφορες 

εκφάνσεις της ζωής του.  Με τον τρόπο αυτό συνδέει τον Έλληνα με το 

παρελθόν του, με τις φάσεις της εξέλιξής του, από την κλασσική Ελλάδα 

ως τη νεώτερη, δίνοντας έμφαση σε ότι τον ταλαιπώρησε περισσότερο, 

τουτέστιν, στην Τουρκοκρατία και αργότερα στην περίοδο των 

Παγκοσμίων πολέμων του 20ου  αι., κυρίως όμως στην περίοδο της 

κατοχής και της πείνας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο(39). 

 Τα παραδείγματα είναι άφθονα στα θεατρικά έργα: 3,7,9,10,12, 

όπου ενσαρκώνονται οι αρματολοί και οι κλεφτες, ο "αιμοχαρής" Αλή 

Πασάς, η τραγική κυρά-Φροσύνη, ή ο σπουδαίος Έλληνας στρατηλάτης 

Μέγας Αλέξανδρος, δίπλα στους απλούς λαϊκούς τύπους και την 

καθημερινή, αγωνιώδη διαβίωσή τους.  Ο Καραγκιόζης παρουσιάζεται 

την μία μέρα, ως απλός "Φούρναρης", την άλλη ως ηρωικός  χαρακτήρας, 

συμμετέχοντας πειστικά στις δραστηριότητές τους.  Εύκολα εισδύει στην 

σύγχρονη τεχνολογία ή στις επιστήμες του 20ού αι. κουβαλώντας πάντα, 

σαν τον σαλίγκαρο, το αναπόσπαστο όστρακό του, δηλαδή τα 

"κουσούρια" του και κυρίως την άθλια πείνα του. 

 Στο έργο 5 (σελ. 123) τα χαρακτηριστικά λόγια του Καραγκιόζη: 

"Ωχ και δεν πρόφθασα να βάλω κανένα μαξιλάρι στην πλάτη", 

διατυπώνουν καθαρή μνεία της "Μωμοέρας" ή των "Μωμογέρων"(40), 

του Ποντιακού Λαϊκού Θεάτρου, ενώ αντίθετα στο έργο 9 (σελ. 208), 

μεγαλοπιάνεται, καθώς παρουσιάζεται να αναρωτιέται, βλέποντας τον Μ. 

Αλέξανδρο στην πανοπλία του: "... ποιος διάολος είναι πάλι αυτός;". 

Επίσης στο έργο 10 (σελ. 249), ο Μ. Αλέξανδρος ζωντανεύει τη μνήμη 

των γάμων του με την πριγκίπισσα Ρωξάνη της Περσίας, όταν λέει στη 

Βεζιροπούλα: "οπωσδήποτε θα γίνετε δική μου".  Το Θέατρο  Σκιών 

επιτρέπει στο Μ. Αλέξανδρο να διατηρήσει τη φήμη του μεγάλου 

στρατηλάτη του πρωτοπόρου ήρωα και διεθνιστή, να λύσει τα τρία 

αινίγματα της Βεζιροπούλας, με την ίδια ευκολία που έλυσε το "Γόρδιο 

Δεσμό".  Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η γνώση της τουρκικής 

γλώσσας από το Μ. Αλέξανδρο, αφού μπορεί και ερμηνεύει το όνομα: 

Καραγκιόζης (Karagoz), που σημαίνει Μαυρομάτης. Αυτό βέβαια δεν 

παραξενεύει πολύ, εφόσον ο μεγάλος Έλληνας κατακτητής έφτασε 

ανατολικά ως τον Ευφράτη ποταμό, πράγμα που επιτρέπει στους θεατές 



158 

 

του λαϊκού θεάτρου, να αποδεχτούν και την πιθανή γνώση κάποιων 

ανατολικών γλωσσών.   

 Εντελώς απροσδόκητα στο έργο 11 (σελ. 256), ακούμε τον λαϊκό 

ήρωα Καραγκιόζη να λέει: "Άμα θέλης άντε στο Χαλάνδρι να ρωτήσης 

τον κυρ-Ανδρέα τον Σάκαλη".  Κάνοντας μνεία του πρώτου ηλεκτρικού 

(Γερμανικού) φούρνου στην Αθήνα.  Στο ίδιο κείμενο επίσης, ο 

Χατζηαβάτης μιλώντας για τις ικανότητες του Καραγκιόζη και την 

εμπειρία του ως φούρναρη, λέει ότι έχει εργαστεί στα καλύτερα 

αρτοποιεία της Σμύρνης και της Κωνσταντινουπόλεως, μνημονεύοντας 

πιθανόν την κάποια σχέση του με τον τούρκικο Καραγκιόζη, αλλά ίσως 

ακόμη, θέλοντας να του αποδώσει κάποια κοσμοπολίτικη χροιά, 

δεδομένου ότι η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολη μέχρι το 1922, ήταν 

σημαντικά κοσμοπολίτικα κέντρα και με έντονο το ελληνικό στοιχείο. 

 Η ελληνική γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί ο Καραγκιόζης, είναι 

πλούσια σε λέξεις της "μαλλιαρής" και χαρακτηριστική για την 

βωμολοχία της.  Μοιάζει με μουσική κλίμακα παραφωνίας η οποία 

εξαρτάται από το πρόσωπο που παριστάνει, καθώς ως τύπος δεν είναι 

παρά ένας τέλειος καρνάβαλος.  Πότε λοιπόν επιχειρεί να μιμηθεί τους 

λογίους, άλλοτε πάλι αφήνεται στην ανεξέλεγκτη, χαμηλής ποιότητας 

συμπεριφορά του και εξαπολύει τις πολύ συνηθισμένες εκφράσεις, όπως: 

"σκασμός", "γάϊδαρε" και άλλες παρόμοιες, προκαλώντας το ξέσπασμα 

του γέλιου. Ετούτο το τελευταίο στοιχείο ενεργεί καταλυτικά επί των 

θεατών, τους ανακουφίζει από τα άγχη της καθημερινότητας, όταν 

θεώνται τα παρόμοια με τα δικά τους καθημερινά προβλήματα, να 

παριστάνονται στο πανί, εκφρασμένα με τον πιο κωμικό τρόπο από τους 

ήρωες του Θεάτρου Σκιών. Είναι φανερό ότι η διακωμώδηση των 

προβλημάτων τους, μειώνει τη ρεαλιστική τους τραγικότητα.  Παράλληλα 

το Θέατρο του Καραγκιόζη έχει την μαγική ικανότητα να εξαλείφει το 

αίσθημα της περιθωριοποίησης της λαϊκότητας στους θεατές του, το 

οποίο τους επιβάλλεται από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, στην 

καθημερινή πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. 

 Ο Καραγκιόζης, ο μασκοφορεμένος άθλιος των έργων του 

Θεάτρου Σκιών, ο υπέροχος ετούτος γελωτοποιός, ο "Καρνάβαλος" του 
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Κιουρτσάκη, αποκτά τη δικαιοδοσία να εκπροσωπήσει τις λαϊκές μάζες, ή 

τις λαϊκές ψυχές(38), με την πολυδιάστατη φύση του, καθώς η σκιά του 

γλιστρά με πολύ θόρυβο στο φανταστικό ή συμβολικό χώρο του Θεάτρου 

των Σκιών, επεμβαίνοντας με τόλμη, στον ρεαλισμό της εκάστοτε εποχής. 

Στο έργο 6 (σελ. 132), ο Σελήμ μιλώντας στη Βεζιροπούλα για τον 

Καραγκιόζη, τον χαρακτηρίζει με κολακευτικά και γεμάτα συμβολισμό 

λόγια: "το μεγαλύτερο πνεύμα της Ανατολής" λέει και επιπλέον ομολογεί 

ότι τον φοβάται. Στο ίδιο λοιπόν κείμενο (σελ. 134), τον αποκαλεί 

"Διαβολάνθρωπο", έκφραση που θυμίζει τη λέξη "τζίνι", που με τη σειρά 

του ερμηνεύεται, ως κακό πνεύμα και αποδεικνύει την εύλογη εξοικείωση 

των Ελλήνων με τις δοξασίες των Τούρκων(39).  Αλλά και ο Διονύσης 

χαρακτηρίζει τον Καραγκιόζη ως "... διαολεμένο", "…που  κόβει η 

μπουμπονοκεφάλα του σαν αλευρόμυλος" (στο έργο 7, σελ. 170). Κάτι 

ανάλογο παρατηρείται στο κείμενο του έργου 12 (σελ. 292), όπου ο Αλή 

Πασάς, ο περίφημος τύραννος της Ηπείρου, όταν μαθαίνει από τον 

έμπιστό του Βάγια, για την ικανότητα του ήρωα Γέρο Δράκου, να 

καταβάλει με τα οχτακόσια παλληκάρια του το δικό του στρατό, 

αποτελούμενο από δέκα χιλιάδες άντρες, λέει με θαυμασμό: "... δεν είναι 

άνθρωπο, είναι τζίνι σεϊτάνι".  “Man of all seasons”, ο Καραγκιόζης 

μεταμορφώνεται έτσι απλά και εύκολα από ήρωα σε ταπεινό χαρακτήρα 

ή και σε κλοτσοσκούφι τελικά.  

 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι επικρατεί κάποια σύγχυση 

ανάμεσα στις εποχές και τις κοινωνίες,   που παρουσιάζει στο πανί το 

ελληνικό Θέατρο Σκιών του Καραγκιόζη, με θετικό ωστόσο αποτέλεσμα, 

τη διαχρονικότητα που επικρατεί σε αυτό.  Ως εκ θαύματος, ο 

αγαπημένος το απλού Έλληνα, ο Καραγκιόζης, εξελίσσεται από τη μία 

στιγμή στην άλλη,  σε μυθώδη, ιστορικό, λαϊκό, γελοίο και άκρα αστείο 

ήρωα.  Το πάντρεμα του μακρινού αρχαίου ελληνικού παρελθόντος, του 

πρόσφατου ηρωικού και του νεώτερου με το παρόν της εθνικής 

ανοικοδόμησης με έναν τρόπο φυσικό  (και με την επίδραση του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού, τη βοήθεια της τεχνολογίας και των επιστημών), 

είναι μια τακτική που πολλοί νεώτεροι Έλληνες λογοτέχνες την 

ακολουθούν, όπως ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο Ρίτσος και άλλοι.  Δεν 

ακούγεται λοιπόν παράξενο όταν κανείς ακούει τον Χατζηαβάτη στο έργο 
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9 (σελ. 207) να διαλαλεί: "Ακούσατε αγάδες, μπέηδες, ντερβίσηδες, 

Έλληνες, Ρώσσοι, Πρώσσοι και Οθωμανοί...", γεγονός που φανερώνει την 

τοποθέτηση του Καραγκιοζοπαίχτη, που χρησιμοποιώντας ίσως κάποια 

σειρά προτεραιότητας ή διάκρισης  αποκαλύπτει τη σημασία που 

αποδίδει στην κάθε εθνικότητα. Ίσως ακόμη να πρόκειται για έναν 

ευφυή τρόπο εκ μέρους του, της παρουσίασης του μείγματος του 

πληθυσμού  στην Ελληνική Χερσόνησο κατά της διάρκεια της Τουρκικής 

κατοχής, αλλά και αργότερα.  Οι "μαχαλάδες" κατά τον Βεζίρη, στο έργο 

9 (σελ. 206), είναι Ελληνικοί και Οθωμανικοί.  Κατάλοιπα της Τουρκικής 

κατοχής δεν ήταν μόνο η ταπεινότητα που αισθανόταν ο Έλληνας για τη 

θέση του μέσα στη χώρα του, αλλά και το γλωσσικό του μπέρδεμα σε μία 

γλώσσα, που όχι μόνο παρουσιάζει διαλεκτική πολυμορφία, αλλά 

επιπλέον περιέχει πολλά ξένα στοιχεία -σήμερα ίσως περισσότερα από 

ποτέ, καθώς τα μαζικά μέσα ενημέρωσης φέρουν τον Έλληνα σε επαφή 

με τις ξένες γλώσσες και τις ξένες κουλτούρες. Στο έργο 11 (σελ. 252), ο 

Χατζηαβάτης, ο οποίος, όπως ήδη κατατέθηκε, στο Θέατρο Σκιών της 

εποχής, συμβολίζει τον κάπως μορφωμένο αστό της Ελληνικής 

Κοινωνίας, αποκαλείται από τον Ταχήρ: "ραγιάς"(40), ενώ εκείνος (ο 

Χατζηαβάτης) προσφωνεί: "Δόξα νάχη ο γεραμπής (=Θεός)" (σελ. 253).  

Αλλού πάλι (ο Χατζηαβάτης) προσφωνεί: "... δόξα το μεγαλοδύναμο 

Θεό".   

 Ο Καραγκιοζοπαίχτης αισθάνεται απόλυτα ελεύθερος να 

ανακατεύει τις ελληνικές και τούρκικες λέξεις, παρουσιάζοντας μία 

ειλικρινή εικόνα, της γλωσσικής πραγματικότητας στην Ελλάδα.  Όταν 

μάλιστα στο έργο 9 (σελ. 221) ο Καραγκιόζης λέει: "μην με μπερδεύης με 

ανώμαλα ρήματα", ίσως μεταφέρει το πρόβλημα της στιγμής, σε μία 

έκφραση που αφορά την γραμματική της καθαρεύουσας και τα περίφημα 

"ανώμαλα ρήματα" (όπως π.χ."Ο κατάλογος των ανωμάλων ρημάτων" 

του Αχιλλέα Τζαρτζάνου), που έδιναν πονοκέφαλο στους μαθητές της 

Μέσης Εκπαίδευσης, και ταυτόχρονα αποτελούσαν εφαλτήριο στο 

γλωσσικό διαμελισμό των κοινωνικών  τάξεων του Ελληνικού λαού, με τη 

διττή χρήση της ελληνικής  Δημοτικής-Καθαρεύουσας.  Όπως έχει 

αναφερθεί κατ’ επανάληψη σε ετούτο το πόνημα, τα πρόσωπα της 

κοινωνίας του Καραγκιόζη απεικονίζουν το λαό. Ο Καραγκιόζης είναι 
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ένας συλλογικός ήρωας, είτε πρόκειται περί ηρωικών έργων, ή ιστορικών 

ή και εκείνων που παρουσιάζουν την καθημερινότητα.  Ο Καραγκιόζης 

είναι "The Everyman" (Βασιλιάς Ληρ, Ι, Δ') του Σαίκσπηρ, όπως λέει και ο 

Κιουρτσάκης (41). 

 Από τα έργα του Θεάτρου Σκιών, απορρέει επιτακτικό το μήνυμα 

της αυτοσυντήρησης του ατόμου στην κοινωνία του.  Με κωμική ή γελοία 

αμφίεση η ανθρώπινη αθλιότητα παρελαύνει στο πανί.  Η Ελλάδα η 

άγονη, η ορεινή μεσογειακή χώρα, αδυνατεί να ευνοήσει όλους τους 

πολίτες της.  Η καταφυγή του άπορου Έλληνα σε δραστικές λύσεις, όπως 

η μετανάστευση, αποτελεί μία πραγματικότητα που έχει τη ρίζα της στην 

κλασσική Ελλάδα.  Η θάλασσα που περιβρέχει τη χώρα, παροτρύνει σε 

ετούτο το διέξοδο, υποσχόμενη με τη γοητεία της νέους ορίζοντες και 

μεγάλες ελπίδες για μία ανθρώπινη διαβίωση στο μέλλον. Οι άγνωστοι 

ορίζοντες που ανέκαθεν πλάνεψαν τους ανειδίκευτους Έλληνες με 

αβέβαια οράματα, αλλά και άλλους κατατρεγμένους από τη μοίρα τους ή 

από την πολιτεία, παραμένουν ανοιχτοί ακόμη και σήμερα. Ο Έλληνας 

έμαθε να αποδέχεται την ξένη γη σαν την πατρίδα του, όταν λέει: "όπου 

γης πατρίς", και  προσπαθεί να ντύσει την ξενιτιά του με το περίβλημα 

της αξιοπρέπειας, που του προσφέρει η επιτυχία του και που είναι το 

αποτέλεσμα σκληρής εργασίας.  Ακόμη και ο ανυπέρβλητος νεαρός 

Έλληνας κατακτητής της κλασσικής Ελλάδας, ο Μ. Αλέξανδρος, 

παρουσιάζεται στο Θέατρο Σκιών σαν ένα πολύ παλιός ξενιτεμένος.  Στο 

έργο 9 (σελ. 218-219) ο ήρωας τραγουδά το πολύ γνωστό στους Έλληνες 

ρεμπέτικο: "Φεύγω μητέρα μου γλυκειά / φεύγω και πάω στα ξένα".  Ο 

Καραγκιοζοπαίχτης ίσως θέλει να ανεβάσει στο ύψος του ήρωα, έναν 

άλλον, έστω ασήμαντο, ήρωα, έναν απλό ξενιτεμένο Έλληνα.  Το θέμα 

της ξενιτιάς, ως  ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στους ελληνικούς 

κοινωνικούς κύκλους, εύλογα κατέχει ξεχωριστή θέση στα ελληνικά 

γράμματα και στις τέχνες. 

 Αξιοσημείωτο επίσης στο Θέατρο Σκιών, είναι και το γεγονός ότι 

ο  Καραγκιόζης, ως ένας διαχρονικός πλέον ήρωας, είναι πρόθυμος να 

υιοθετήσει τη νέα τεχνολογία και την επιστήμη στο παλιό ελληνικό-

οθωμανικό κατεστημένο. Διαπιστώνεται ότι οι νεότεροι 

Καραγκιοζοπαίχτες, καθιερώνουν και σύγχρονα τεχνολογικά ή 
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επιστημονικά μέσα και επί πλέον τα συγχρονίζουν αντίθετα κάποτε και 

προς την πραγματικότητα, με την ίδια άνεση και ευκολία που 

χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά στοιχεία.  Υπάρχουν πολλά και 

εντυπωσιακά παραδείγματα, όπως  στο έργο 9 για παράδειγμα (σελ. 

206): "Σε λίγο εξέρχεται ο Χατζηαβάτης και κρατάει... χαρτί γραμμένο 

στη γραφομηχανή.  Είναι το φιρμάνι που του έδωσε ο Βεζύρης για να 

τελαλήση".  Στο ίδιο κείμενο (σελ. 207) ο Καραγκιόζης εύχεται 

θυμωμένος: "μπα που να σε πατήση το τραμ". Η γραφομηχανή και το 

τραμ δεν χρησιμοποιούνταν εκτεταμένα κατά την περίοδο της 

τουρκοκρατίας.  

 Το κατεξοχήν στοιχείο είναι το παράπονο του ‘κοσμάκη’ για τα 

αδικήματα που διαπράττονται εις βάρος του, κυρίως από τις ανώτερες 

κοινωνικές και ευκατάστατες τάξεις, αλλά και από την εξουσία. Ετούτο το 

παράπονο διατυπώνεται με κωμικό τρόπο, ώστε  διασκεδάζοντας να 

προκαλέσει το ξέσπασμα του γέλιου και ταυτόχρονα την φανερή 

αποδοκιμασία εναντίον του κατεστημένου.  Αυτό που επιδιώκει ο 

Καραγκιόζης και τελικά πετυχαίνει, είναι η καθαρτήρια πράξη.  Στο έργο 

4 (σελ. 99), ο Καραγκιόζης πρέπει να διαβάσει κατόπιν  συμφωνίας του 

με τον Αλή μπέη, το ευχολόγιο, το οποίο κάθε άλλο, παρά ευχολόγιο 

είναι.  Με απορία διαβάζει και λέει: "το βιβλίο του μπακάλη... διαβάζω τα 

βερεσέδια του μπακάλη". Αυτά που διαβάζει μπορούν πιθανόν, να 

συνδυαστούν με την ευχή του φτωχού να μη χρωστάει, κυρίως σε σχέση 

με το φαγητό του, ή ακόμη και το γεγονός, ότι στην Ελλάδα της 

μεταπολεμικής περιόδου, που τα χρήματα ήταν λιγοστά, ο κόσμος ψώνιζε 

χωρίς μετρητά, με πίστωση -"βερεσέ"- και κρατούσε το λογαριασμό των 

χρεών του, σε ένα μικρό βιβλιαράκι, το "δεφτέρι", που ήταν αντίστοιχο, 

διπλότυπο μάλλον, του βιβλίου των χρωστούμενων που βαστούσε ο 

μπακάλης.  Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η αντίληψη του λαού, για τους 

μπακάληδες γενικά, έτσι όπως την παρουσιάζει ο Καραγκιόζης. Στο έργο 

10 (σελ. 233), για παράδειγμα λέει ο Καραγκιόζης: "μπακάληδες που 

θησαυρίσατε με τη μαύρη αγορά, από κλεψιμέϊκα τρόφιμα και αγοράστε 

σπίτια, οικόπεδα... και γω ξεληγώθηκα στην πείνααα".  Κάτι ανάλογο λέει 

και στο έργο 11 (σελ. 255) μιλώντας στον Χατζηαβάτη, αυτή τη φορά 

όμως κατηγορεί τους φουρνάρηδες: 
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"Κι εμένα... είχαν ασπρίσει τα μάτια μου απ' την πείνα...  

Κι αυτοί οι γρουσούζηδες οι φουρναραίοι (42) πεθάνανε 

το φτωχό κοσμάκη απ' την πείνα.  Αχ μωρές 

γρουσούζηδες φουρναραίοι να μπόραγα να σας 

φουρνίσω εσάς τους ίδιους να σας ψήσω, τα 

γουρουνόπουλα.  Πεινάω Χατζατζάρη μου, 

πεινάωωωω!". 

 Το πρόβλημα της πείνας του Καραγκιόζη είναι αθεράπευτο, 

ακατάβλητο.  Στο έργο 10 (σελ. 248), εξηγεί στο Μ. Αλέξανδρο, γιατί ενώ 

έχει μάτια γαλανά, λέγεται Καραγκιόζης, (έχει ήδη αναφερθεί σε ετούτη 

την εργασία, ότι το όνομα στην τουρκική σημαίνει μαυρομάτης): " έχουν 

ασπρίσει από την πείνα", λέει με παράπονο και αγανάκτηση.  Παρόμοια 

και στο έργο 11 (σελ. 255).  Στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα επικρατούν 

αντίστοιχες εκφράσεις, που λέγονται από κάποιον που πεινά: "δε βλέπω 

μπροστά μου από την πείνα" ή "αλλοιθώρησα από την πείνα".  Η τρομερή 

φτώχεια σύμφωνα με τον Καραγκιόζη του Γ. Χαρίδημου, είναι 

"οικογενειακή αρρώστια", που εκφράζει κάποια ευρύτερη γενικολογία, 

ενώ ο Γιαγιάνος το αποκαλεί "εθνικό παλαϊκό γνώρισμα"(43).  Είναι 

ιστορικό γεγονός ότι ο ελληνικός λαός και κυρίως οι κάτοικοι των 

μεγάλων πόλεων, υπέφεραν από την πείνα κυρίως κατά την περίοδο του 

Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Είναι ιστορικό γεγονός ότι  στην πρωτεύουσα 

της Αθήνας, τα πράγματα υπήρξαν ακόμη χειρότερα, συγκριτικά με  τις 

υπόλοιπες πόλεις  της Ελλάδας. 

 Ο Καραγκιόζης ο συλλογικός ετούτος χαρακτήρας έχει φοβερά 

ελαττώματα ή "κουσούρια".  Είναι κατ' αρχήν, ένας ασυγχώρητος 

ατομιστής.  Μπροστά στην προσωπική του ανάγκη, που πρωτίστως είναι 

η πείνα, ο Καραγκιόζης παραβλέπει και παραμελεί και αυτήν την ίδια την 

οικογένειά του. Στο έργο 6 (σελ. 127) η σύζυγός του Αγλαΐα κλαίει, 

απαυδισμένη από το  να του κάνει διαρκώς υποδείξεις και να εκφράζει τα 

παράπονά της, για την παθητική ασυνειδησία του. Έχουν καθώς λέει να 

φάνε πέντε ημέρες: 

"Αχ αχαΐρευτε που σκλάβωσα τα νειάτα μου μ' εσένα, μ' 

έφαγες που να σε φάη το κρεββάτι, θα πάω νά μπω σε 
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ένα σπίτι υπηρέτρια να εργασθώ να χορτάσω ψωμάκι, 

ελεεινέ, γρουσούζη". 

 Στο ίδιο έργο (σελ. 128) ο Χατζηαβάτης, έχοντας ακούσει τα 

καθέκαστα, κατηγορεί με τη σειρά του τον Καραγκιόζη, με την 

δικαιοδοσία της φιλίας και της συχνής τους συνεργασίας, για την 

εξασφάλιση του επιούσιου της οικογενείας του:  

"Να με συγχωρής μα σαν φίλος έχω υποχρέωση να σου 

μιλήσω.  Ντροπή σου Καραγκιόζη μου να πεινά το σπίτι 

σου".  

Κι ενώ ο ίδιος για να χορτάσει από την πείνα του '41, όπως λέει στο έργο 

11 (σελ. 255), "πρέπει να μου στείλη η γουρούνα εφτά μαούνες ψωμιά για 

να συνέλθω" (χρησιμοποιεί τη λέξη "η γουρούνα" αντί "Ούνρα", με 

περιφρόνηση, υβριστικά). Για τα παιδιά και για τη γυναίκα του στο έργο 

6 (σελ. 127), λέει με αγανάκτηση, για τη δήθεν κατάχρηση που κάνουν: 

"ακούς για δεκαπέντε μέρες να φάνε μια κουραμάνα μιάμιση οκά!" Η 

σύγκριση της δικής του ανάγκης με εκείνη της οικογενείας του, είναι 

συντριπτική! 

 Παράλληλα με το πρόβλημα της πείνας και των κακουχιών που 

είχε να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός, κατά τη διάρκεια των πολέμων 

κυρίως, επιπλέον είχε να αντιμετωπίσει -σε μεταγενέστερους πλέον 

καιρούς- την αδιαφορία των διαφόρων υπηρεσιών, συγκεκριμένα των: 

Ούλεν (=υδάτων) και Πάουερ (=ηλεκτρισμού), προς τις ανάγκες των 

απλών ανθρώπων.  Αρωγός των αναγκών του λαού ο Καραγκιόζης, 

διατυπώνει ετούτα τα παράπονα, ψέγοντας με τον γνωστό τρόπο του, τις 

συγκεκριμένες υπηρεσίες. Λέει λοιπόν, στο έργο 9 (σελ. 216), 

αναφερόμενος σε ετούτες τις εταιρίες: "αλλά ποια εταιρία την Ούλεν ή 

την Πάουερ, γιατί αυτές θέλουν και οι δυο σκότωμα".   

  Κάποια στιγμή ο Καραγκιόζης αποβαίνει επικίνδυνα ατομιστής, 

εφαρμόζοντας το ελληνικό λαϊκό: "ο θάνατός σου η ζωή μου", όταν με 

μεγάλη ικανοποίηση συλλέγει τα υπάρχοντα των  μελλοντικών θυμάτων 

των επτά θηρίων.  Αδιαφορώντας που οι άνθρωποι βρίσκουν το τέλος 
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τους αντιμετωπίζοντας τα εφτά θηρία λέει ικανοποιημένος: "Μωρέ σαν 

καλό είναι τούτο το εμπόριο". 

 Ο Καραγκιόζης δεν υστερεί από κανένα ελάττωμα όπως 

αποδεικνύεται. Μεταξύ λοιπόν όλων των άλλων, κομπάζει και είναι 

εγωιστής.  Μέσα στη φτώχεια του και την αθλιότητά του καυχάται στον 

Γέρο Δράκο, όταν αυτός τον ερωτά αν μπορεί να ψήσει στη σούβλα (έργο 

3, σελ. 76): "Έχω ψήσει την πεθερά μου χωρίς σούβλα και δε θα ψήσω 

αρνί στη σούβλα;" Επιχειρεί να αποδείξει τον ανδρισμό του και την 

υπεροχή του, έναντι της επικρατούσης φήμης, ότι δηλαδή οι πεθερές 

"ψήνουν το ψάρι στα χείλη" των γαμπρών και των νυφάδων τους. Ως 

άντρας, αισθάνεται υπεροχή απέναντι  στην Αγλαΐα και επιπλέον 

καθορίζει τους λόγους, για τους οποίους η γυναίκα του είναι ζηλιάρα: 

"έχει και δίκηο, εννοείται γιατί είμαι και ώμορφος και με αγαπάνε όλα τα 

κορίτσια· είμαι γλυκοπύρρυνος!" (στο έργο 2 [σελ. 51]). Επίσης στο έργο 

1 (σελ. 25), ο Καραγκιόζης λέει στον Χατζηαβάτη κομπάζοντας: "Τέτοιος 

χάχας, που είσαι, μπορεί να μη με θαγμάζης", ενώ στο έργο 8 (σελ. 190-

191), επειδή ο ίδιος φαίνεται γελοίος με τα λερωμένα-βρεγμένα ρούχα 

του, φέρνεται εγωιστικά απέναντι στο Χατζηαβάτη προτείνοντας: "να 

πέσης από την Ακρόπολη". 

 Ο Καραγκιόζης φέρνεται βάναυσα στην Αγλαΐα όταν δε μπορεί 

να επιβληθεί στα αισθήματά του της  απελπισίας και του αδιεξόδου. 

Ατυχώς πρόκειται για ένα συνηθισμένο φαινόμενο μέσα στην 

οικογενειακή πραγματικότητα, και σε όλες τις κοινωνίες.  Στο έργο 8 

(σελ. 190-191), δέρνει τη σύζυγό του και όταν αυτή τολμά να 

διαμαρτυρηθεί, φωνάζει έξαλλος τονίζοντας επιπλέον την αιτία της 

τέτοιας συμπεριφοράς του: "Εγώ μωρή πειράζω τα πράγματά σου;" 

 Το μεγαλύτερο όμως "κουσούρι" του Καραγκιόζη είναι το 

κλέψιμο.  Πώς να τον δικαιολογήσει κανείς;  Είναι ο φτωχός ανειδίκευτος 

πολίτης, ο παραμερισμένος και ως εκ τούτου ταπεινωμένος, ο 

παραγνωρισμένος και στερημένος δικαιωμάτων στο κοινωνικό του 

περιβάλλον;  Τι εκλογές μπορεί να έχει ένας άνθρωπος της σειράς του, 

όταν πεθαίνει της πείνας (είτε πρόκειται περί υλικής ή  ηθικής  φύσης), 

και δεν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα σωτηρίας;  Όποιες όμως και να είναι 
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οι αιτίες,  ο Καραγκιόζης κατορθώνει και πάλι με τη μαεστρία που τον 

χαρακτηρίζει να μεταφράζει ακόμη και το κλέψιμο, ως τραγελαφική 

πράξη.  Ως καρνάβαλος καυχιέται μεταξύ άλλων  για το ταλέντο του,  του 

κλέφτη. Όταν λοιπόν ο Σταύρακας (έργο 5 [σελ. 109-111])  εξηγεί στον 

Καραγκιόζη τα σχετικά με την ιεραρχία των κλεφτών, αυτός παίρνει στα 

σοβαρά την ικανότητά του, του κλέφτη, και δίνοντας είδος προαγωγής 

στον εαυτό του (σελ. 123), αυτοαποκαλείται "διαρρήκτης".  Ο Διονύσης 

όμως τον ταπεινώνει, καθώς τον υποβιβάζει από διαρρήκτη σε "κλέφτη 

των κοτετσιών", "μικροκλέφτη" δηλαδή (έργο 8, σελ. 195).   

 Η έννοια της λέξης "κλέφτης" στο έργο 7 (σελ. 156), 

διαφοροποιείται.  Ο Κλέφτης Καραγκιόζης, έχει αδερφό τον ήρωα  

Κλέφτη, Καπετάν Γκρης (44), που πολεμά σε κλεφτοπόλεμο τους 

Τούρκους. Παρουσιάζεται η διττή  έννοια της λέξης: κλέφτης.  Στο έργο 

αυτό ο Καραγκιόζης δείχνει ηρωισμό ανάλογο προς εκείνον του αδερφού 

του, καπετάνιου Γκρης.  Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

καθώς παρουσιάζει πολλές αντιλήψεις, ηθικές αξίες και δοξασίες της 

εποχής, στην οποία γράφτηκε.  Ο Τούρκος Χατζής θίγει ένα πολύ 

σπουδαίο θέμα (σελ. 156), το γάμο του Χατζηαβάτη με την Ελένη.  Τον 

προειδοποιεί για την οικογένεια της Ελένης, και τη φήμη της: "Και όταν 

παντρευτής και πάρης την Ελένη... θα χάσης την θέσιν σου".  Και 

συνεχίζει: "... εφ' όσον ο γραμματέας του (δηλαδή ο Χατζηαβάτης) θάναι 

κουνιάδος ενός ληστού".  Και επίσης: "…σκέψου σε τι οικογένεια 

πρόκειται να μπης.  Ενώ μπορείς τώρα που θα γίνης ταμίας του Σεραγιού 

να πάρης μια κοπέλλα πολύ πλούσια... Όχι γδυτός εσύ γδυτή κι εκείνη". 

Από τον παραπάνω διάλογο του Χατζή με τον Χατζηαβάτη, φαίνεται ότι 

η ανώτερη κοινωνική τάξη υπαγορεύει, υποδεικνύει την ανάγκη της 

εκλογής μεταξύ αγάπης και καθήκοντος, ή συμφέροντος.  Όταν μάλιστα 

ο Χατζηαβάτης τολμά να πει: "Μα ντρέπομαι πώς να δώσω τον 

αρραβώνα πίσω, την αγαπώ" (σελ. 157), η απάντηση δίνεται 

υπολογισμένη προτείνοντας μια ψυχρή, σκληρή λύση: "... μην είσαι 

χαζός, εγώ θα σου δώσω γυναίκα πλούσια που θα σε ζηλεύουν όλοι".  

Δίπλα στην κουλτούρα των υπολογιστών αντιτίθεται εκείνη των φτωχών 

αλλά έντιμων ανθρώπων του λαού, που εδώ τον υποδύεται ο πολύτροπος 

Καραγκιόζης, απόδειξη της τάσης του Θεάτρου Σκιών τις πρώτες 
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δεκαετίες του 20ου αι. να παίξει ηθοπλαστικό ρόλο, στην ελληνική 

κοινωνία της εποχής. Στο έργο 7 (σελ. 159-161), ο Καραγκιόζης  

θυμωμένος με τη συμπεριφορά του Χατζηαβάτη προς την αδερφή του 

Ελένη, λέει:  

"Και δεν μου λες ρε Χατζατζάρη δυο χρόνια που 

μπαινοβγαίνεις μέσα στο σπίτι μας για γαμπρός, ο 

κόσμος τι θα πη; ... Δεν ξέρεις την ιστορία που λένε 

καλύτερα του κοριτσιού να βγη το μάτι παρά το όνομά 

του;" 

Ο προβληματισμός του ήθους στην ελληνική κουλτούρα, που το 

Θέατρο Σκιών  θέτει επί της τραπέζης,  εδώ είναι η σημασία της 

εντιμότητας του θήλεος στην οικογένεια και στον ευρύτερο κοινωνικό 

χώρο.  Η έλλειψη της προίκας της νέας σε μια κοινωνία σαν την ελληνική, 

όπου ο άντρας αδυνατεί να δημιουργήσει  οικογένεια χωρίς την 

οικονομική υποστήριξη από τη σύζυγό του, θεωρείται σαν ένα σοβαρό 

μειονέκτημα, που έχει ωστόσο σαν αντίκρισμά του την ηθικότητα της 

φτωχής νέας, καθώς το θέτει ο Καραγκιόζης αναφερόμενος στην 

ανάλογη ομάδα  νεανίδων: "Μπορεί να μην έχουν προίκα, είναι φτωχά, 

μα όμως είναι τίμια... "  Επιβάλλεται τελικά στον Χατζηαβάτη όχι απλά με 

τα επιχειρήματά του, αλλά και απειλώντάς τον (σελ. 160), γεγονός που 

κάνει τον Καραγκιόζη να ομολογήσει: "Και οι Άγιοι φοβέρα θέλουν".   

 Ένα άλλο σπουδαίο σημείο στην αξιολόγηση της ηθικής μιας νέας 

είναι η συμπεριφορά της.  Στο έργο 10 (σελ. 226), υποκείμενο της 

συζήτησης ανάμεσα στο Χατζηαβάτη  και στον Αχμέτ είναι η 

Βεζιροπούλα, την οποία ο τελευταίος αποκαλεί "παλιοσουσουράδα", που 

δεν έχει "ντιπ μυαλό" και "είναι για τα πανηγύρια".  Λέει ακόμα ότι "όλη 

μέρα τρέχει σαν αδέσποτη γάτα.  Τον ένα παντρεύεται, τον άλλον 

αρραβωνιάζεται... είναι σου λέω για δέσιμο".  Ο Χατζηαβάτης από το 

άλλο μέρος γενικολογεί αναφερόμενος στις γυναίκες της εποχής στις 

πολιτείες, φανερά ενοχλημένος: "Αμ όπως γίνανε τώρα τα κορίτσια άστα 

να πάνε στο διάβολο τα βρωμοθήλυκα... τρέχουν... γδυτές... "  Ο Αχμέτ 

προσθέτει:  "Ποια καλή κοπέλλα τα κάνει αυτά; ... Να κάθονται στα 

καφενεία, στους δρόμους... να καπνίζουν οι ελεεινές.  Να χαθούν..."   
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 Βλέπουμε τι πειράζει τους απλούς ανθρώπους στη συμπεριφορά 

των νέων γυναικών  και τι είναι μη αποδεκτό.  Ωστόσο ισχύει και η 

πεποίθηση ότι το φαινόμενο δεν είναι καθολικό, ότι όντως υπάρχουν νέες 

γυναίκες που η συμπεριφορά τους  είναι  άμεμπτη.  Ο Χατζηαβάτης 

λοιπόν εκφράζει αυτή την πεποίθηση (σελ. 228): "Αμ δεν είναι όλες 

αφέντη μου.  Έχει και καλά κορίτσια που τα βλέπεις και χαίρεσαι".  Και 

καλά κορίτσια σημαίνει, να "περπατούν στους δρόμους όμορφα, 

σεμνοντυμένα και ποτέ δεν γυρίζουν να δουν άνθρωπο". Η συζήτηση 

είναι αποκαλυπτική  καθόσον σχετίζεται με το πρώιμο γυναικείο κίνημα 

για τη χειραφέτησή του, υπό την επίδραση των ευρωπαϊκών αντιστοίχων 

ρευμάτων, γεγονός απαράδεκτο σε μία κοινωνία, αδύνατη ακόμη 

οικονομικά και πνευματικά, σαν την ελληνική.  Συγκριτικά η Αθήνα 

κατέχει τα σκήπτρα, ως η  πρωτεύουσα της ελληνικής επικράτειας, όπου 

οι συμπεριφορές των διανοούμενων και των ανωτέρων οικονομικά και 

κοινωνικά τάξεων, επηρεάζουν τις λαϊκές μάζες.   

 Τα κοινωνικά μειονεκτήματα της "μπαμπεσιάς" ή της 

προδοσίας, της "δουλικότητας", των "μέσων", κτλ:  Τα φοβερά 

συχνά,  κοινωνικά μειονεκτήματα της "μπαμπεσιάς" ή της προδοσίας, της 

"δουλικότητας", των "μέσων" για την οποιαδήποτε αναρρίχηση, αλλά και 

το "φιλότιμο", εικονίζονται έντονα στα έργα του Θεάτρου Σκιών.  Για 

παράδειγμα, ο Αλή πασάς, ο γνωστός στην ελληνική ιστορία για τη 

δολιότητά του, με απάτη στέλνει το γιο του Μουχτάρ στον πόλεμο ( έργο 

12, σελ. 295), "για να πάρη τη γυναίκα (κυρά Φροσύνη).  Φτου, φτου δεν 

ντρέπεστε αισχροί", αγανακτεί ο Χατζηαβάτης, ενώ προηγουμένως 

προσπαθεί να αποτρέψει τον προδότη Βάγια από τις ελεεινές ενέργειές 

του (σελ. 290), επιχειρώντας να ενεργοποιήσει το "φιλότιμό" του: "... 

άλλαξες... έγινες Οθωμανός.  Μην ξεχνάς όμως πως ήσουν Έλληνας... "  

Κάποια άλλη στιγμή στο έργο 11 (σελ. 252), και πάλι ο Χατζηαβάτης, 

δείχνει δουλικότητα έναντι του Ταχήρ, που τον αποκαλεί "ραγιά", εφόσον 

αυτός ελληνοποιείται στο Θέατρο των Σκιών – Καραγκιόζη, με το 

πέρασμα του χρόνου. Είναι πάντα ο αστός ο οποίος διακωμωδείται και 

μαζί του και η ανώτερη κοινωνική τάξη (45).  Ο Χατζηαβάτης εύχεται 

στον Ταχήρ να του δίνει ο Παντοδύναμος χρόνια και καθώς λέει: 

"…πέτρα να μη βρεθή μπροστά σας". Πρόκειται για επανάληψη της 
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μνείας της καταπίεσης των Ελλήνων από τους Τούρκους και  την εκ 

φόβου, δουλικότητα κάποιων από αυτούς.    

 Οι άλλοι χαρακτήρες του θεάτρου Σκιών: Ο Μπάρμπα 

Γιώργος: Αλλά ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά και σε κάποιους άλλους 

χαρακτήρες-τύπους στο Θέατρο Σκιών που παίζουν δίπλα στον κεντρικό 

ήρωά του, τον Καραγκιόζη, αρχίζοντας από τον θρυλικό Ρουμελιώτη 

Μπάρμπα Γιώργο.  Ετούτος ο χαρακτήρας αντιπροσωπεύει το βουνίσιο 

Έλληνα άνθρωπο από τη Ρούμελη, τον Βλάχο, τον άξεστο, τον αμόρφωτο, 

τον άφοβο, το χοντροκομμένο άνδρα του χωριού, που λέει "τα σύκα, σύκα 

και τη σκάφη, σκάφη".  Με το χοντρό του χιούμορ, με τη ρουμελιώτικη 

προφορά του, και φορώντας την περίφημη ελληνική φουστανέλα, 

ξυλοφορτώνει τους πάντες, Έλληνες ή Τούρκους, είναι ακατάβλητος, 

καλοφαγάς και γλεντζές, που αγαπάει επιπλέον τις γυναίκες.  Επίσης τα 

όργανα που αγαπά ο Μπάρμπα Γιώργος, είναι η πίπιζα και το νταούλι,  

όμοια με εκείνα που αγαπούν στη Ρούμελη. 

 Ο Μπάρμπα Γιώργος, Θεωρεί τον εαυτό του έξυπνο και δυνατό, 

δε διστάζει να τα βάλει με οποιονδήποτε και δεν εξαιρείται μήτε ο 

απατεώνας ανιψιός του ο  Καραγκιόζης, ο οποίος όμως, σχεδόν κατά 

κανόνα, μπορεί και τον ξεγελά.  Δεν είναι λοιπόν παράξενο το γεγονός ότι 

ως θύμα του απατεώνα Καραγκιόζη, απάνω στο θυμό του τον αποκαλεί, 

με όχι και τόσο κολακευτικά επίθετα, όπως, "κλεφτουριάρικο", 

"θεοκερατά" και άλλα συναφή.  Η "αβρότητα" του Μπάρμπα Γιώργη 

αγγίζει την υπερβολή, όταν απευθυνόμενος στη Βεζιροπούλα, την ερωτά 

με δόση  χυδαιότητας: "Τι χαμπάρια μωρήηη" (έργο 10, σελ. 241).  Η 

βάρβαρη η "ακαταλαβίστικη" για τους αστούς γλώσσα του μπάρμπα 

Γιώργη, προκαλεί ακόμη και την αντίδραση του Καραγκιόζη, που όταν 

τον ακούει να μιλά με απρεπή τρόπο προς τη Βεζιροπούλα, λέει ειρωνικά: 

"Αρχίσανε τα γαλλικά".  Αλλά όπως ήδη αναφέρθηκε ο Μπάρμπα 

Γιώργος είναι άφοβος και κατά συνέπεια και απέναντι στο Βεληγκέκα, 

στο έργο 5 (σελ. 123), και αδίστακτα τον αποκαλεί: "αρβανιτόβλαχε 

παστελά". Δεν εξαιρείται ο Βεζίρης (έργο 8, σελ. 201), στον οποίο 

διαμαρτύρεται για την απατεωνιά του και με οργή του λέει: "Ορέ εμένα 

κρεν' ς έτσι ρε τρανέ χαζοπροβατίνα (επιπλέον τον γελοιοποιεί 
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αποκαλώντάς τον ζώο, γένους θηλυκού) που σας κοροϊδεύει ο κλέφταρος 

και σαν χαζός τον πιστεύεις".    

Ο Σιορ Διονύσης: Ένας άλλος τύπος του θεάτρου Σκιών, ο Σιορ 

Διονύσης, με τη μουσικότητα του Ζακυνθινού ιδιώματός του310 στο 

Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζη, συντελεί στο γλωσσικό ανακάτωμα, 

χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας, που οφείλεται στην απομόνωση 

των διαμερισμάτων της Ελληνικής χερσονήσου, κυρίως όταν ετούτη 

βρισκόταν υπό την τουρκική κατοχή.  Ο Σιορ Διονύσης, χαρακτηρίζεται 

για τα λεπτά του αισθήματα και τον ρομαντισμό του, την αγάπη του στο 

τραγούδι και στη μουσική (παίζει την κιθάρα),  αλλά και για την 

"κατεργαριά" του.  Ο Χατζηαβάτης στο έργο 8 (σελ. 195), τον αποκαλεί 

"ζηλιάρη" και "παληοζακυνθινό"311. Η διαφορά της διαλέκτου 

βολιδοσκοπείται και από τον Καραγκιόζη, ο οποίος στο έργο 9 (σελ. 216), 

ορμώμενος από τη λέξη "μορόπουλα" (= κολοκύθια) που αναφέρει ο Σιορ 

Διονύσης,   λέει με αρκετή ειρωνεία, καθώς δεν καταλαβαίνει πολλές από 

τις λέξεις του Ζακυνθινού συνομιλητή του: "Μωρέ μπράβο έχετε δικό σας 

λεξιλόγιο".  

 Σταύρακας, ο Πειραιώτης "μάγκας": Στην ακολουθία του 

"Αρχικαρνάβαλου" Καραγκιόζη, συμπεριλαμβάνεται και ο γνωστός 

λαϊκός τύπος, ο Πειραιώτης "μάγκας", που κατάγεται από τη Σύρα, 

τραγουδάει ρεμπέτικα (έργο 9, σελ. 266) και απειλεί, χωρίς ωστόσο να 

πραγματοποιεί τις απειλές του. Στο έργο 1 (σελ. 45) η Βεζιροπούλα 

αναρωτιέται όταν ακούει το Σταύρακα, τι γλώσσα ομιλεί.  Ο Καραγκιόζης 

της εξηγεί καλοπροαίρετα ότι "του τα στείλανε μ' ένα δέμα από την 

Αμερική", υπογραμμίζοντας έτσι την αμερικανική επίδραση επί των 

Ελλήνων, ιδιαίτερα στην μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, περίοδο, τότε 

                                                         

310 (που το χαρακτηρίζουν αλλοιωμένες λατινικές λέξεις, κατάλοιπο της αλλοτινής ενετικής 

κατοχής στα Επτάνησα).  

311 Ετούτο δεν είναι ολωσδιόλου ασυνήθιστο, καθώς οι Έλληνες παρόμοια με άλλες 

εθνικότητες, δεν αποφεύγουν τις διακρίσεις από τους απέναντί τους -επίσης Έλληνες- σε σχέση 

με τον τόπο της καταγωγής τους. Σε ιστορικές περιόδους του παρελθόντος, αυτού του είδους οι 

διαφορές -κοντά σε άλλες, πολύ σοβαρότερες-  συνετέλεσε στη γέννηση της  ολέθριας 

διχόνοιας.   
 



171 

 

που η Αμερική βοηθούσε τις δεινοπαθούσες ευρωπαϊκές χώρες, με τα 

απαραίτητα, τρόφιμα, φάρμακα και ρουχισμό. Μαζί με τα ευεργετικά 

αμερικάνικα προϊόντα για την ανακούφιση των πολεμόπληκτων 

Ευρωπαίων,  εισέβαλαν στον Ελλαδικό χώρο και κάποιες κακές αν όχι 

επιβλαβείς, αμερικάνικες έξεις, όπως τουλάχιστο διαπιστώθηκε στο 

πέρασμα του χρόνου.    

 Ο Σταύρακας, ρεαλιστής με τον δικό του τρόπο, ονειρεύεται τη 

"γκόμινα" (έργο 9, σελ. 212) και την προίκα, για να πραγματοποιήσει το 

όνειρό του,  να ανοίξει δηλαδή μία επιχείρηση  -παντοτινό όνειρο του 

ανειδίκευτου Έλληνα- για να λύσει το οικονομικό του πρόβλημα.  Ο 

Καραγκιόζης (έργο 10, σελ. 243) του συστήνει "μαξιλάρι για την πλάτη 

του",  προειδοποιώντάς τον για οδυνηρές εμπειρίες (ξυλοφόρτωμα) 

καθώς τραγουδά, τι άλλο, από ένα  ρεμπέτικο;   

 Ο Ομορφονιός: Ο Ομορφονιός αντιπροσωπεύει τους 

αδύνατους ή τους ψευτογόηδες που προέρχονται από τα μεταπολεμικά, 

εξευρωπαϊσμένα μικροαστικά στρώματα. Προφανώς δεν έχει επίγνωση 

της εμφάνισής του, αγαπά το τραγούδι και ονειρεύεται μεγαλεία  κοντά 

στη Βεζιροπούλα (έργο 9, σελ.212), με την οποία διαλαλεί ότι είναι 

ερωτευμένος.  Στο έργο 11 (σελ. 269), θίγει το φλέγον θέμα της μαύρης 

αγοράς με τους φούρνους-φουρνάρηδες, που έπληξε την Αθήνα κυρίως 

στο διάστημα της διπλής κατοχής στην Ελλάδα από τους Γερμανούς και 

τους Ιταλούς: "... δώσε μου ουήτ ένα καρβέλι τώρα που πεινάω και θα 

σου το πληρώσω όσο θέλεις έστω και μαύρη αγορά". 

 Ο Αβραμίκος: Ο Αβραμίκος εκπροσωπεί τους Έλληνες 

Εβραίους, που ζούνε κυρίως στη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, όπως 

αναφέρεται στο έργο 9, (σελ. 214-216) και αποτελούν σημαντικό κομμάτι 

του ελληνικού πληθυσμού της.  Ο  Αβραμίκος αναφέρεται στους 

συγγενείς του αραδιάζοντας βιβλικά ονόματα και στις πόλεις "Ατήνα 

Σαλόνικα", όπου διατηρούν μεγάλα καταστήματα μεταξωτών ως έμποροι 

υφασμάτων.  Δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ αυτού και του Καραγκιόζη, 

επειδή μιλά παράξενα και επιπλέον χρησιμοποιεί και τούρκικες λέξεις 

(σελ. 267-268).  Η παρεξήγηση που δημιουργείται με τη λέξη "μάγια" (= 

μαγιά, εδώ), φανερώνει το αίσθημα της αντιπάθειας του Καραγκιόζη 
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προς τον Εβραίο, στον οποίο απονέμει τίτλους όπως: "τσιφούτη" (σελ. 

216) ή "γρουσούζη" (σελ. 214). Πιθανόν αντικατοπτρίζεται  σε γενικές 

γραμμές η αντιπάθεια  κάποιων Ελλήνων  κατά των Εβραίων, καθώς οι 

τελευταίοι θεωρήθηκαν κατά καιρούς, αίτιοι συμφορών (από προδοσία), 

και που ο Καραγκιόζης υπογραμμίζει, αντικατοπτρίζοντας ίσως την 

πραγματικότητα ως ένα σημείο.  

 Ο Πασάς, ο Βεζίρης, ο Μουχτάρ: Ετούτοι, καθώς και άλλοι 

περισσότερο ή λιγότερο σημαντικοί χαρακτήρες στον ρόλο του αφέντη, 

στα έργα του ελληνικού Θεάτρου Σκιών-Καραγκιόζη, συνήθως 

παρουσιάζονται μεγαλόψυχοι.  Υπάρχουν βέβαια οι εξαιρέσεις και τα 

ανάλογα αισθήματα, όπως στο έργο 7 (σελ. 163), όπου η μητέρα της 

Ελένης λέει: "Αμ για καλό θα μας θέλει παιδί μου ο παλιότουρκος;" Και 

φυσικά η αντίληψη ότι οι Χριστιανοί πρέπει να παντρεύονται μόνο 

μεταξύ τους και πως γενικά ο καθένας πρέπει να παντρεύεται τη δική του 

"φάρα", είναι μια ιδεολογική θέση που υπογραμμίζεται στο ίδιο έργο 

(σελ. 164), όταν η Ελένη λέει στο Βεζύρη: "... είμαι παντρεμένη ... είσαι 

Τούρκος κι εγώ Ελληνοπούλα... να βρης άλλη από την πίστη σας..." Η 

προσκόλληση στις Ελληνοχριστιανικές παραδόσεις υποστηρίζεται ως 

απαράβατος νόμος.   

 Ο Βεζίρης ενίοτε διακρίνεται για την μπαμπεσιά του, όπως στο 

έργο 7 (σελ. 174-175), άλλοτε πάλι, εκμεταλλεύσιμη ύλη, όπως στο έργο 11 

(σελ. 274), που αποβαίνει "ο μπάρμπας από την Κορώνη", δηλαδή το 

μέσον με το οποίο ο Καραγκιόζης εξαπατά τον Σελήμ.  Ετούτο 

ανταποκρίνεται στην ρεαλιστική ελληνική επικαιρότητα, όπου τα "μέσα", 

τα "ρουσφέτια", οι "κλίκες" και τα "κυκλώματα" είναι μάστιγες, που 

δέρνουν τη χώρα αέναα, αδικώντας τους έντιμους πολίτες  του ελληνικού 

λαού.   

 Ο Μουχτάρ, γιος του δόλιου Αλή πασά, στο έργο 12 (σελ. 283), 

παρουσιάζεται ως Χριστιανόφιλος, αντίθετα με τον πατέρα του, για τον 

οποίο ο Χατζηαβάτης  λέει, πως "…για ψύλλου πήδημα σκοτώνει 

άνθρωπο". Ο Μουχτάρ κατηγορεί τον Βάγια ως προδότη που 

αλλαξοπίστησε και έγινε Τούρκος. Θεωρεί μάλιστα ότι αύριο, για το 

συμφέρον του, θα προδώσει και αυτόν τον ίδιο και ας εργάζεται σαν 
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έμπιστός του.  "Τι περιμένεις, καλό;" ρωτά και δείχνει τις αντιλήψεις των 

Ελλήνων στο θέμα της προδοσίας, και τις αξίες τους, έστω και αν 

διατυπώνονται δια στόματος Τούρκου. 

 Με το όνομα του Μουχτάρ που ήταν παντρεμένος συνδέθηκε 

ιστορικά και το όνομα της κυρά Φροσύνης (έργο 12), που ήταν 

παντρεμένη με Γιαννιώτη έμπορα και μητέρα δύο παιδιών.  Η προδομένη 

σύζυγος του Μουχτάρ,  έπεισε τον πεθερό της Αλή πασά να προβεί σε 

κυρώσεις κατά της άπιστης συζύγου, ερωμένης του Μουχτάρ, κυρά 

Φροσύνης.  Κάποια νύχτα λοιπόν, ο Αλή πασάς αυτοπροσώπως συνέλαβε 

την κυρά Φροσύνη με την κατηγορία της μοιχείας και μαζί με άλλες 

δεκαεφτά νέες γυναίκες τις οποίες κατηγόρησε ως αμφιβόλου ηθικής, την 

έπνιξε στη λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων.  Με την πράξη του αυτή ο 

Αλή πασάς, επικύρωσε τη φήμη του σα "θεριού", και τη μνεία της κυρά 

Φροσύνης ως ηρωίδας, στα μάτια των Ελλήνων. Στη σελ. 305, 

μνημονεύεται το τραγούδι που έπλασε η ελληνική λαϊκή μούσα: "χίλια 

καντάρια ζάχαρη να ρίξετε στη λίμνη...."  Ο Αλή πασάς με τις μεγάλες 

φιλοδοξίες του για επικράτηση σε όλο και μεγαλύτερα εδάφη της 

ελληνικής χερσονήσου, προκάλεσε τις ανησυχίες του Σουλτάνου, ο οποίος 

έστειλε στρατιώτες στα Γιάννινα και τον εκτέλεσαν στο καταφύγιό του 

στο νησάκι της Παμβώτιδας, που επί των ημερών μας είναι Μουσείο.  

Στον Θέατρο Σκιών-Καραγκιόζη το τέλος του Αλή πασά επιτελείται με 

τον αποκεφαλισμό του, από τον Σουλιώτη Γέρο Δράκο (σελ. 306).     

 Οι γυναίκες στις δώδεκα ιστορίες του Θεάτρου Σκιών-

Καραγκιόζη, που εξετάζονται σε ετούτο το μελέτημα: Οι γυναίκες 

στις εδώ ιστορίες (όπως στον υπότιτλο), παίζουν αξιόλογο ρόλο. Η 

παρουσία τους αποτελεί συνήθως αιτιατό ηρωικών πράξεων, που 

σχετίζονται με το αίσθημα της αγάπης, με την αξιολόγηση της 

οικογενειακής και προσωπικής τιμής, αλλά που κάποτε αποβαίνουν το 

μήλο της έριδος. Βαθμηδόν στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. η ελληνική 

κοινωνία έχει αποδεχτεί κάποιον ευρύτερο ρόλο για τη γυναίκα, 

παράλληλα με εκείνον της συζύγου ή της μητέρας.  Η γυναίκα στον 

Καραγκιόζη εξακολουθεί να παίζει το ρόλο της ερωμένης, της 

αγαπημένης, της συζύγου ή της μητέρας.  Αυτοί οι ρόλοι 

αντιπροσωπεύονται εδώ από την Κυρά Φροσύνη, τη Βεζιροπούλα, 
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την Ελένη, την Αγλαΐα. Η Βεζυροπούλα είναι βέβαια η αρχοντοπούλα, 

και στο πρόσωπό της, φαίνεται κάποτε να διακωμωδούνται οι 

δεσποινίδες των ανωτέρων τάξεων της ελληνικής κοινωνίας.  Γι αυτό το 

Θέατρο Σκιών, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των λαϊκών μαζών, κάποτε την 

παρουσιάζει καπριτσιόζα και ίσως σωστά ως ένα σημείο.  Στο έργο 11 

(σελ. 228), ο Αχμέτ την κατηγορεί και λέει ότι είναι "για τα πανηγύρια", 

εννοώντας ότι η διαγωγή της  είναι επιλήψιμη.  Ζωντανεύει έτσι τη μνήμη 

της Ζene του Τούρκικου Καραγκιόζη, την ανήθικη γυναίκα που 

κυκλοφορεί αδιάντροπα μη φορώντας φερετζέ και μισοντυμένη για να 

προκαλεί τους άντρες.  Ο Έλληνας εξακολουθεί να θέλει τη γυναίκα κατά 

το πρότυπο των γιαγιάδων της μιας πουριτανικής περιόδου, όπου ο ρόλος 

της περιορίζονταν στους τέσσερεις τοίχους της κατοικίας της.  Η γυναίκα 

είναι πάντα υπό την κυριότητα ενός άντρα: αρχικά του πατέρα της, 

αργότερα του άντρα της και στην έλλειψη αυτού, ίσως του γιου της.  Η 

στάση του παρουσιάζεται επιφυλακτική έναντι των ευρωπαϊκών 

νεωτερισμών, που έρχονται σε ρεύματα από τη Δύση μέσω των 

διανοουμένων αρχικά, του τύπου και των μαζικών μέσων ενημέρωσης 

αργότερα.  Παράλληλα ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε την Ελλάδα πολύ 

κοντά στην εξελιγμένη Αμερική, και στη συνέχεια τα μεγάλα κύματα 

μετανάστευσης συμπλήρωσαν την πραγματιστική επαφή του λαού με τις 

εξελιγμένες χώρες.  Στο θέμα της μετανάστευσης επιμένει ο Καραγκιόζης 

με το σοφό λαϊκό ρητό: "Βρε αφού διψάει η αυλή σου για νερό γιατί το 

χύνεις απόξω;" (έργο 4, σελ. 85).  Δε συμβιβάζεται με τη λύση της 

ξενιτειάς για την αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης, έξω από την Ελλάδα.  

Ρεαλιστικά, η ρημαγμένη από τους πολέμους και τελευταία τον εμφύλιο 

σπαραγμό δεν επέτρεπε πολλές λύσεις στους φτωχούς ανειδίκευτους των 

λαϊκών τάξεων και κυρίως στην επαρχία, παρά την πολύ οικεία όπως 

επανειλημμένα ειπώθηκε: περιπλάνηση του "Οδυσσέα". 

 Επίλογος: Επιλέγοντας, είναι ίσως έκδηλο, ότι ο Καραγκιόζης 

διακωμωδεί όλα όσα ο λαός ζει καθημερινά, δίνοντάς του κουράγιο να δει 

τη ζωή του από μιαν άλλη πιο θετική ίσως έποψη, εφόσον πρόκειται για 

καταστάσεις γενικά εκτεταμένες στις λαϊκές μάζες.   

 Σκιαγραφώντας με αντιπροσωπευτικούς χαρακτήρες τις λαϊκές 

μάζες, αλλά κάτι αστικές τάξεις, ο ελληνικός Καραγκιόζης, αποβαίνει 



175 

 

σπουδαίος φορέας της πλούσιας ελληνικής παράδοσης ενός χρονικού 

διαστήματος που αρχίζει από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι., και 

φτάνει ως το ήμισυ του 20ου  αι. 

 Ο Καραγκιόζης ο συλλογικός ήρωας του ελληνικού Θεάτρου 

Σκιών επιτρέπει στους νεότερους αναγνώστες ή θεατές να κατανοήσουν 

το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό υπόβαθρο της περιόδου αυτής.  

Θέματα όπως η γέννηση ή ο θάνατος και τα μεταξύ αυτών σπουδαία 

γεγονότα της ζωής του λαού: η εκπαίδευση, η γλώσσα, η εργασία, ο 

έρωτας, ο γάμος, ή τα φαινόμενα της καθημερινής ζωής: των διακρίσεων, 

ο ηρωισμός, η τιμωρία, η αμοιβή, η ιστορία, η εφεύρεση, η υιοθέτηση 

νέας τεχνολογίας και άλλα, ένας μικρόκοσμος παρελαύνει στο "μπερντέ", 

ευαισθητοποιώντας το λαό, για πολλές γενεές. 

 Ο Χριστιανισμός και οι δημοκρατικές επιδιώξεις διαμόρφωσαν 

τον Έλληνα Καραγκιόζη σε έναν ήπιο, έξυπνο, αστείο, αθυρόστομο  και 

ετοιμόλογο χαρακτήρα, ένα σύμβολο που διασκεδάζοντας τον λαό, 

συγχρόνως τον παρηγόρησε  για τις ατυχίες του. 

 Οι καραγκιοζοπαίχτες, παιδιά του λαού, ταίριαξαν τα έργα στο 

δικό τους λαϊκό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του.  Η άξεστη, η αγενής 

κάποτε σε σημείο αισχρότητας γλώσσα του ταυτίστηκε κάπου με το 

καρναβάλι.  Ωστόσο στο μεσοπόλεμο οι καραγκιοζοπαίχτες έπαψαν να 

είναι απλά φορείς του κωμικού στοιχείου, όπως στα μέσα του 19ου αι., 

και μεταμορφώθηκαν βαθμηδόν σε κήρυκες ηθικολογικών μηνυμάτων, 

ένα είδος λαογράφων που κατέγραψαν στο δικό τους στυλ, τις δοξασίες 

τις αντιλήψεις και της αξίες του ελληνικού λαού, όσο βέβαια το επέτρεπε 

και τους το υποδείκνυε η λαϊκή τους σοφία και ικανότητα.  

 Το Θέατρο Σκιών, όπου ο αφιλότιμος, ο αντικοινωνικός, ο 

περιθωριακός, ο ξερριζωμένος ανώνυμος στο άστυ, Καραγκιόζης, 

εκμεταλλευόμενος την ανωνυμία του, σε μια κοινωνία σκληρή, και 

έχοντας την προστασία του μπάρμπα Γιώργου ή κάποιου άλλου ήρωα ή 

κλέφτη, αποβαίνει ο γιατρός, ο ψυχίατρος μάλλον, το φάρμακο κατά της 

κατάθλιψης (46).  Σήμερα το Θέατρο Σκιών όπου ο Καραγκιόζης είναι 

ένα παραδοσιακό καλαμπούρι, θεωρείται αναχρονιστικό. 
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Δ’. 2. «Mωμογέραν» ή «Μωμοέραν» ή «Μωμογέρια312»,  

Προθεατρικό αυτόνομο Ποντιακού Θεάτρου 

 

Εισαγωγή  

Η εργασία ετούτη αποτελεί μία σύντομη εισαγωγή στο πολύσημο λαϊκό 

θεατρικό είδος, «Μωμογέρα» ή «Μωμοέραν», ανάμεσα σε πολλά 

άλλα που αφορούν τον πολιτισμό των Ελλήνων που κατάγονται από τη 

μαρτυρική γενέθλια γη της Μ. Ασίας-Πόντου, και τελικά όχι μονάχα 

αυτούς, αλλά όλον τον απανταχού Ελληνισμό, θα αποτελέσει μία 

σύσταση για εκείνους οι οποίοι δεν το γνωρίζουν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Τα «Μωμογέρα» ή «Μωμοέραν», είναι παράγωγα, των λέξεων: 

«μώμος»313 και «γέρος»,  ήταν πρωτόγονο θέατρο και συγχρόνως 

καρναβάλι, αυτό που καλούμε διαφορετικά, Λαϊκό Θέατρο.  Ο Δ. Κ. 

Σταυριώτης314 χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο είδος κωμωδία και εξηγεί 

περαιτέρω για την αφετηρία  ετούτου του συμπεράσματος: «οι 

καταγόμενοι από την επαρχία Χαλδίας ενθυμούνται ακόμη... την 
                                                         

312 Παράβαλε υποσημείωση αριθμός 10. 
313 Μώμος σημαίνει και ηλίθιος. Σύμφωνα με το Λεξικό Σουΐδα:  «Μωμά· ψέγεις, ανιχνεύεις, 

από του μωμώ. και μωμάται, ψέγει. και μωμητά, ψεκτά». Επιπλέον:  «Μώμαρ· ο μώμος. ή 

μώμαρ, ο μωρός, και η μάχη.» και ακόμη: «Μώμος· σκώπτης. τα δε προς αρετήν εύ ησκημένος, 

ώστε μηδ΄ αν τον Μώμον αυτόν επιμωμήσασθαι μηδ’ αυ τον φθόνον μισήσαι. τοσαύτη πραότης 

ενήν τω ανδρί και τοιαύτη δικαιοσύνη.» Λεξικό Σουΐδα, 10ος αι. μ. Χ, Εισαγωγή: Βασίλης 

Κατσαρός, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Α.Π.Θ. Θύραθεν Εκδόσεις , σ. 779.  

Διαφορετικές ερμηνείες της λέξης σε άλλες καταθέσεις: α’ ως ουσιαστικό: «Ο μώμος = ψόγος, 

μέμψις (μώμον ανάψαι, προσάψαι όνειδός τινι- Οδ. Β86) », β’ «προσωποποίηση: Μώμος, ο 

Θεός του ψόγου, της μομφής και κατακρίσεως, πρώτον παρ’ Ησίοδο.Θ.214, ένθα παρίσταται ως 

νιος της Νυκτός, πρβ. Πλάτωνος Πολιτεία 487Α, Βαβρ.59 Λουκιανός Περί Ορχήσεως (Ίδε  μύω 

εντός)»Henry & Liddell-Robert Scott, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, Εκδόσεις Ιωάννης 

Σιδέρης, Αθήναι Μετάφρασης εκ της Αγγλικής εις την Ελληνικήν υπό Ξενοφώντος Π. Μόσχου, 

Καθηγητού, Τόμος Γ’, σ.  205.   Από τη λέξη ‘μώμος’ προέρχονται οι λέξεις  μίμος, μίμησις κτλ.  
314 «Μωμο’ έρος επί των ημερών μας εσήμαινε κυρίως πρόσωπον μεταμφιεσμένο και με 

προσωπίδα το οποίον ελάμβανε μέρος εις τας κωμικάς παραστάσεις τας διδομένας από 1 μέχρι 6 

Ιανουαρίου, δηλαδή από του νέου έτους μέχρι των Θεοφανείων» (Δ. Κ. Παπαδόπουλος-

Σταυριώτης, Τα Μωμο’ έρια – Ποντιακός Καρνάβαλος), Οι «Μωμογέροι» Ελληνικό Σωματείο 

Διάσωσης και Διάδοσης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, Neoweb.gr .  
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σατυρικήν κωμωδίαν των «Μωμοέρων315».  Οι «Μωμόγεροι», εξ ου και ο 

τίτλος του θεατρικού είδους, ή άλλως: Τιτιντζίδες ή Καπνάντ στη 

Ματσούκα, Χούσποι στο Καρς, Πορδαλάντ στη Σεβάστεια, καθώς και 

άλλες ονομασίες, είναι σύνθεση των λέξεων: «μώμος» «και γέρος»316, και 

είναι οι ‘κορυφαίοι’, του θεατρικού αυτού είδους.  

Απόψεις, σχετικά με το συγκεκριμένο είδος της κωμωδίας: Ο Δ. 

Η. Οικονομίδης317 θεωρεί «τα Μωμογέρα ως λείψανο αρχαίου εθίμου ή 

αγροτικήν εορτήν   συμβολίζουσα την νάρκην της φύσεως κατά τον 

χειμώνα και την αναβίωσιν αυτής κατά την άνοιξιν» ή «υποτυπώδη 

παράστασιν» η οποία σκοπό είχε την αποτροπή κακών. Ετούτο το είδος 

έχει σχέση με τη λατρεία του Διονύσου,  και επίσης αντικατοπτρίζεται και 

η δραματική Τέχνη του Αρίωνα του Μηθυμναίου (διθύραμβος), του 

Θιάσου (ιερατείου διονυσιακής λατρείας) και επίσης του Θέσπη στοιχεία 

που τελειοποιήθηκαν από τους τραγωδούς Αισχύλο Σοφοκλή και 

Ευριπίδη και οπωσδήποτε και από τον Αριστοφάνη.  Ως είδος του 

ελληνικού κλασσικού πολιτισμού εύλογα μεταφέρθηκε στις ελληνικές 

παροικίες της Μικράς Ασίας και αλλού, όπου υπήρχαν Έλληνες.  Επέζησε 

σε όλη την ελληνική επικράτεια μέσω των αιώνων ακόμη και στη 

διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής και εξακολούθησε και στην περίοδο των 

Βυζαντινών χρόνων318, διαρκώς ανανεωμένος και διαφοροποιημένος, 

μέχρι την κατοχή της ελληνικής επικράτειας από τους Τούρκους. Έτσι 

στον Πόντο, την τελευταία Ελληνική Αυτοκρατορία του Βυζαντίου,  

διατηρούνται (στη διάρκεια του Βυζαντίου) πολλά έθιμα σχετικά με 

                                                         

315 Μωμο’ έρος σήμαινε πρόσωπο μεταμφιεσμένο που συμμετείχε στις κωμικές παραστάσεις 

που ελάμβαναν χώρα μεταξύ 1ης και 6ης Ιανουαρίου και μέχρι τα ‘Θεοφάνεια’.  
316 τρελόγερος, αξιογέλαστος, άξιος υπαινιγμού, εκ του οποίου απορρέουν οι φράσεις: «ατός ντο 

μωμογέρος εν;» ή ακόμη: «εγένεντον αμον μωμόγερος». 
317 Γράφει στο:  Αβέρωφ, Διαδικτυακό Θωρηκτό. 
318 Ο  Hans-Georg Beck στη σπουδαία μελέτη του Η  Βυζαντινή  Χιλιετία, γράφει ότι η 

ελληνιστική εποχή  προηγείται του Βυζαντίου, ότι συνεχίστηκε με την «ύστερη ελληνορωμαϊκή  

αρχαιότητα  των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων και ακόμη ότι  το Βυζάντιο είναι η σχεδόν 

άρρηκτη συνέχεια αυτού του κόσμου.  Ότι  χωρίς το έστω και ‘παρακμιακό Βυζάντιο’ « …η  

ιταλική Αναγέννηση  θα είχε σταματήσει στα μισά του δρόμου.»  Hans-Georg Beck, Η 

Βυζαντινή Χιλιετία, μετάφραση ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ, Γ΄ έκδοση, Μορφωτικό ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, ΑΘΗΝΑ 2000, σ. 18.  
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ετούτο το θεατρικό είδος και πολλά από στοιχεία του εξελίσσονται 

ανάλογα, ακόμη και στην περίοδο της τουρκικής κατοχής.  Ύστερα από 

την καταστροφή και τον διωγμό όλων των Ελλήνων από τη Μ. Ασία και 

τον Πόντο, οι Έλληνες του Πόντου μεταφέρουν πίσω στην μητέρα 

Ελλάδα τα παραδοσιακά ετούτα στοιχεία και εξακολουθούν να το 

καλλιεργούν.  

 Ο προθεατρικός χαρακτήρας των Μωμογέρων αποδεικνύεται 

από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες σε αυτά αυτοσχεδίαζαν, φαινόμενο 

ανάλογο προς εκείνο που αναφέρει ο Αριστοτέλης για την τραγωδία319: 

«…γενομένης δ’ ουν της τραγωδίας απ’ αρχής αυτοσχεδιαστικής...» Ο 

συγγραφέας Αγ. Φωστηρόπουλος320 λέει ότι τα καρναβάλια στον Πόντο 

εκαλούντο «Μωμοέρα», και ότι η ονομασία ετούτη προέρχεται από το 

αρχαϊκό «μώμος» (προσωποποίησις του σκώμματος).  Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι στον Πόντο τα καρναβάλια άρχιζαν την 

Πρωτοχρονιά και γιορτάζονταν περιοδικά ως και τις Αποκριές.   

 Στην Τραπεζούντα και τα περίχωρά της τα Μωμογέρα έπαιρναν 

εθνική μορφή, και απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ο επικεφαλής 

της κάθε ομάδας ήταν ένας φουστανελοφόρος με σπαθί. Οι επτά ενορίες 

της κατάρτιζαν η κάθε μία χωριστά την ομάδα της και τα βράδυα, στη 

διάρκεια  της περιόδου από την Πρωτοχρονιά ως τις Αποκριές, στις 

ενορίες και στους δρόμους της Πολιτείας επικρατούσε ο ελληνικός 

χαρακτήρας. Οι κάτοικοι της υπαίθρου ανέμεναν με ανυπομονησία τα 

Μωμογέρα ή Μωμοέρα, που οργανώνονταν κυρίως από τους νέους, που 

με αυτόν τον τρόπο διατηρούσαν την αρχαία ελληνική παράδοση. 

Το περιεχόμενο της κωμωδίας: Σχετικά με το περιεχόμενο της 

κωμωδίας ο Δ. Κ. Σταυριώτης - Παπαδόπουλος λέει  ότι αναγόταν  στην 

εποχή της «μαύρης τυραννίας» των Τούρκων τιμαριούχων 

(ντερεμπέηδων) και καυτηρίαζε την ανηθικότητα, τη σκληρή 

                                                         

319 Αριστοτέλης,, Περί Ποιητικής:  Aristote,  Poetique, Texte Etabli Et Traduit  par J. Hardy, 

Prefet de l’ Athenee royal  de Charleroi, Quatrieme edition, Paris Societe D’Edition, ‘Les Belles 

Lettres’, 95 Boulevard Raspail, 1965, 1450a, 10, 15, 16-19. 
320 Αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές στην υποσημείωση 3. 
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συμπεριφορά αυτών και γελοιοποιούσε τον τρόπο απονομής της 

δικαιοσύνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Τούρκοι μολονότι 

παρακολουθούσαν από κοινού με τους Έλληνες τα Μωμογέρα, δεν 

συμμετείχαν ενεργά στις παραστάσεις αυτών.  

Οι χαρακτήρες που συμπεριλαμβάνονται στον θίασο των 

Μωμογέρων: Οι συμμετέχοντες στο θεατρικό ετούτο είδος ήταν 

άρρενες, παρόμοια όπως και στο αρχαία ελληνική τραγωδία ή κωμωδία.  

Η διάκριση των φύλων έγκειτο στην ενδυμασία και στην αλλοίωση των 

φωνών.  Οι χαρακτήρες που παρουσιάζονταν ήταν κυρίως οι ακόλουθοι:  

 

«ο Κιζίρης» ο κήρυκας του χωριού, ο κύριος χαρακτήρας ο 

«Μωμογέρος», ο οποίος ντυμένος με ακατέργαστο δέρμα τράγου έφερε 

στην πλάτη του μαξιλάρι για να προφυλάγεται από τις ξυλιές που 

δεχόταν.  Φορούσε κωνοειδές κάλυμμα στην κεφαλή -παρόμοιο με εκείνο 

του μυθικού Οδυσσέα- σε διάφορες παραστάσεις, και στην άκρη του 

έφερε ένα κουδουνάκι. Στη μέση του κρεμούσε: κουδούνια, κουτάλια 

πιθανόν για να φοβερίζει με τον μεικτό θόρυβο που έκαναν τα κακοποιά 

‘στοιχειά’, και επιπλέον λάχανα ή σκόρδα, για να προφυλάγεται πιθανόν 

από ‘το κακό μάτι’, σύμφωνα με την ελληνική κοινή λαϊκή αντίληψη. 

 

«ο Άρκον», ο άρχων 

«ο Αλογάς ή Ντερέμπεης», ήταν ντυμένος με την τοπική ενδυμασία  

«ο Κορ-Σεϊτάν», που σημαίνει Τυφλός Διάβολος, ήταν ντυμένος στα 

ολόμαυρα και κρατούσε 2 βέργες.  

«ο Μικρό Διάβολον», ήταν ντυμένος στα μαύρα.  

«ο Γέρον» και «η Γραία»  δηλαδή ο γέρος και γριά. 

«ο Κατής» ή «ο Καδής» που σημαίνει δικαστής, ήταν ντυμένος στα 

λευκά, φορούσε μεγάλο σαρίκι στην κεφαλή του, έφερε ‘ευσεβή κοιλίαν’, 

την οποία αποκτούσε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ένα μαξιλάρι ή κάτι 

ανάλογο και  κρατούσε κομπολόι φτιαγμένο από  πατάτες κ.τ.λ. ή «ο 

Βασιλέας». 
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«ο Δίκωλον», αδερφός του «Κιζίρη», ήταν φτωχοντυμένος και έφερε 

στην πλάτη  του το νεκρόν του αδερφού του, δολοφονημένου από τον 

Ντερέμπεη. 

«ο Ζαπτιές» που σημαίνει χωροφύλακας, ήταν ντυμένος ανάλογα και 

οπλοφορούσε, ή  «ο Υπασπιστής». 

«η Νύφε» του «Κιζίρη», ήταν  ένας νεαρός άντρας ντυμένος νύφη.  

«ο Δατρόν» δηλαδή ο γιατρός, φορούσε γυαλιά όχι απλά για να βλέπει 

αλλά και για να φαίνεται μορφωμένος. Φορούσε επίσης ψηλό καπέλο  και 

κρατούσε μία «σάκκα» με φάρμακα. 

«ο Λυράρης» ή «Κεμεντζετζής», φορούσε «ζίπκα»  δηλαδή βράκα 

και κρατούσε τη λύρα του το γνωστή ποντιακό μουσικό όργανο. 

Η υπόθεση της κωμωδίας: Ο Φωστηρόπουλος μας δίνει την πιο 

συνηθισμένη υπόθεση των «Μωμογέρων» που είχε ως ακολούθως:  Στην 

αρχή της παράστασης  ο επικεφαλής της ομάδας χόρευε τον δραματικό 

Ποντιακό χορό, πυρρίχιο -την περίφημη σέρα- με τη συνοδεία της λύρας 

και κρατώντας  στο χέρι του γυμνό ξίφος.  Ακολουθούσε ο χορός -

ευρωπαϊκός χορός-   του «Βασιλέα» με τη «Νύφεν» και παρουσιαζόταν ο 

«Άρκον» -ο άρχων- με το συνήθη χορό του. Ακολουθούσε κωμικός 

διάλογος μεταξύ του «Γέροντος» και της «Γραίας», ο οποίος τελείωνε με 

καυγά και λιποθυμίες του γέρου.  Η «Γραία»  έκλαιγε τον «Γέροντα» με 

κωμικοτραγικά μοιρολόγια, τα οποία εμπεριείχαν, αυτοσχέδια, από τους 

λαϊκούς ηθοποιούς, σάτιρα. Καλείτο τέλος ο «Δατρόν», ο οποίος 

θεράπευε το «Γέρον». 

 Ο διάλογος ανάμεσα στο «Δατρόν» και τη «Γραίαν» διεξαγόταν 

στην κοινή ομιλούμενη από τον πρώτο και στο Ποντιακό ιδίωμα από «τη 

Γραίαν».  Η διαφορά τους ως προς το λεκτικό επίπεδο της γλώσσας 

μπέρδευε τη συζήτηση και προκαλούσε ευθυμία στο σύνολο του 

ακροατηρίου. Η διαφορά ανάμεσά τους παρουσιαζόταν και εκδικαζόταν  

ενώπιον του «βασιλέα», ο οποίος την επέλυε τελικά με κωμικούς 

διαλόγους και επεισόδια. Στο διάστημα της διαδικασίας αυτής ένας 
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θεατής απήγαγε «τη Νύφεν»321, ενώ έτρεχε για τη διάσωσή της ο 

«Υπασπιστής».  Με τη βοήθεια του «Διαβόλου», ανακάλυπταν «τη 

Νύφεν», και ο ένοχος δράστης-θεατής, υποχρεωνόταν να πληρώσει 

πρόστιμο.  Η παράσταση ολοκληρωνόταν με ποντιακούς χορούς.   

 Η παραπάνω σύντομη περιγραφή, είναι ένα σχήμα το οποίο 

επιδεχόταν παραλλαγές, δηλαδή υποθέσεις με διαφορετικό θέμα. Ο Δ. 

Αθανασιάδης, ο οποίος παίζει και τη λύρα, αναφέρει μία παραλλαγή 

όπου παρουσιάζεται να συμμετέχει ο Διγενής Ακρίτας παρόμοια όπως 

συμβαίνει και το «Θέατρο Σκιών» Ο Καραγκιόζης. Γενικά το 

«Μωμογέρα» συγγενεύει ως προς τη δομή του με την αρχαία ελληνική 

τραγωδία – κωμωδία πέρα από τον αυτοσχεδιασμό, κυρίως ως προς το 

γεγονός ότι οι παράγοντές του ήταν άρρενες και η διαφοροποίηση του 

φύλου έγκειτο στην αμφίεση. Πλησιάζει το Θέατρο Σκιών  Ο 

Καραγκιόζης, τουλάχιστον θεματικά και ως προς την τάση του, να 

προσφέρει στιγμές αναψυχής και γέλιου κυρίως ως θέαμα διασκέδασης.   

 Στον Πόντο, εκτός από τα «Μωμογέρα ή Μωμοέρα» διακρίνεται 

και άλλο λαϊκό θέατρο, στον Δυτικό Πόντο, οι «Καραχοτζάδες», με 

θίασο, που επισκέπτονταν τα ελληνικά σπίτια τα «Καλαντόφωτα». 

Σήμερα οι σύλλογοι των Ποντίων στην Ελλάδα, αποκαλούν ετούτη τη 

λαϊκή θεατρική μορφή «Μωμογέρια322» και ως τέτοια την παρουσιάζουν 

                                                         

321Η διαδικασία θυμίζει το θεατρικό του Πιραντέλλο: Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε, Λουίτζι 

Πιραντέλλο, Απόψε αυτοσχεδιάζουμε, Πρόλογος Μετάφραση Δημήτρης Μυράτ, Σημείωμα 

Μάριος Πλωρίτης, Εκδόσεις ‘Δωδώνη’, από τη Σειρά Παγκόσμιο Θέατρο, Αριθ. 60) αλλά και το 

θεατρικό του Ν. Καζαντζάκη Ο Οθέλλος Ξαναγυρίζει (περιοδικό Νέα Εστία, 1962, τεύχος 848),  

το οποίο εμπεριέχει στοιχεία, παραπλήσια προς εκείνα  του θεατρικού έργου  του Πιραντέλλο.  
322«Σταθμό στις δραστηριότητες του Συλλόγου αποτέλεσε η αναπαράσταση του Λαϊκού 

Παραδοσιακού Θεάτρου "Τα μωμογέρια", όπως το παρουσίαζαν οι κάτοικοι των περιοχών 

Ματσούκας - Τραπεζούντας. Η πρώτη αναβίωση αυτού το εθίμου το ποντιακού ελληνισμού 

έγινε την πρωτοχρονιά του 1984, κατά την οποία οι "Μωμόγεροι", αφού διάνυσαν μία απόσταση 

1000 μέτρων στο κέντρο της Χρυσούπολης, κατέληξαν στο προαύλιο του Λυκείου (σημερινού 

Β' Δημοτικού Σχολείου), όπου σε ειδική εξέδρα παρουσίασαν το όλο πρόγραμμά τους», το 

κείμενο υπό τον τίτλο: «Αναπαράσταση του εθίμου «Οι Μωμογέροι», Οι ρόλοι όπως 

αποδίδονται σήμερα: στα Μωμογέρια: Αρχιμωμόγερος, γέρων, διάβολον, γαμπρόν, νύφε, άρκον, 

αρκουδάς, γιατρόν, χαμάλτς, δισακάς. Όργανα: λύρα, τουλούμ, νταούλι. Από τις πληροφορίες 
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σε πολλές κωμοπόλεις ή πόλεις της Ελλάδας, όπως στην Μεταμόρφωση, 

στην Κομοτηνή, στην Αθήνα, στον Πειραιά κτλ.  

Στη σύντομη ετούτη μελέτη ακολουθούν δύο διαφημίσεις από το 

διαδίκτυο (www.prosfygas.gr) και αφορούν την ενασχόληση Ελλήνων-

Ποντίων με το παραδοσιακό Θέατρο:  

1. «‘Οι Μωμογέροι Ξαναχτυπούν’, 

Ποντιακός κ’ Μικρασιατικός Σύλλογος Καρυοχωριού 

‘ο πρόσφυγας’»   

«Αναβιώνουμε το δρώμενο των Μωμόγερων στο Καρυοχώρι κ’ την γύρω 

περιοχή, συνεχίζοντας την παράδοση των προγόνων μας από τη δεκαετία 

του ‘30»   

www.prosfygas.gr  

 

Διαφήμιση αποτελούν και τα περαιτέρω και σε σχέση με το ίδιο θεατρικό 

είδος:  

2. «Ποντιακό Θέατρο 

Θεατρική ομάδα  ένωσης ποντιακής Νεολαίας Αττικής Ε.Π.Ο.Ν.Α. 

‘Τη νύφες το κλέψιμον’ 

Σενάριο-Σκηνοθεσία Γιάννης Κοσμίδης»  

www.pontosworld.com 

Το θεατρικό στη διαφήμιση 2, παρουσιάστηκε την Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 

2012. 

 

                                                                                                                                                       

όπως παρέχονται  από το: Σύλλογος Ποντίων  Λαϊκό Παραδοσιακό Θέατρο, ‘Μωμογέρια’ 

Σύλλογος Ποντίων Νέστου», www.pontioinestou.gr.  

 

http://www.pontos/
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Βιβλιογραφία-Βοηθήματα 
 
Δ. Αθανασιάδης-pontiaka-YouTube 

Aristote,  Poetique  (Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής), Texte Etabli Et 

Traduit  par J. Hardy, Prefet de l’ Athenee royal  de Charleroi, Quatrieme 

edition, Paris Societe D’Edition, ‘Les Belles Lettres’, 95 Boulevard 

Raspail, 1965.  

Γιαγιάνος Απ., Γιαγιάνος Αρ., Διγκλής Ι., Ο Κόσμος του 

Καραγκιόζη, Γενική Εισαγωγή, εισαγωγές στα κεφάλαια: Θ. 

Χατζηπανταζής, 1ος τόμος, Αθήνα, 1976-'77, Εκδόσεις Ερμής, σελ. 12-13. 

Νίκος Καζαντζάκης, Ο Οθέλλος Ξαναγυρίζει, περιοδικό Νέα Εστία, 

1962, τεύχος 848. 

Λουίτζι Πιραντέλλο, Απόψε αυτοσχεδιάζουμε, Πρόλογος Μετάφραση 

Δημήτρης Μυράτ, Σημείωμα Μάριος Πλωρίτης, Εκδόσεις ‘Δωδώνη’, από 

τη Σειρά Παγκόσμιο Θέατρο, Αριθ. 60. 

Μαλλιάρης, Ο Πόντος, Ιστορία-Λαογραφία και Πολιτισμός, κεφάλαιο: 

Το Ποντιακό Θέατρο «Οι Μωμόγεροι», Τόμος Β’, Μαλλιάρης - Παιδεία, 

Αθήνα 1991, σσ. 612-615.   

Σύλλογος Ποντίων, Λαϊκό Παραδοσιακό Θέατρο, «Μωμογέρια», 

Σύλλογος Ποντίων Νέστου, www.pontioinestou.gr. 

www.pontosworld.com 

www.prosfygas.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pontioinestou.gr/
http://www.pontosworld.com/
http://www.prosfygas.gr/
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Δ’.3. «Ο Οθέλλος Ξαναγυρίζει» του  Νίκου Καζαντζάκη 

Μία Πολυδιάστατη  Υπόθεση 

(Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, Κυριακή 

8 Αυγούστου, ώρα 6-8.30μ.μ., στην αίθουσα, Old Geology Lecture Theatre(A11), Old 

Geology Building The University of Sydney, yr. 1999) 

Εισαγωγή 
Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει  του Ν. Καζαντζάκη, είναι θεατρικό έργο, 

γραμμένο σε πεζό λόγο και η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η απλή 

δημοτική.  Χαρακτηριστικό στοιχείο ως προς τη δομή του έργου, είναι ότι 

συμπεριλαμβάνει τρεις πράξεις.  

Εισαγωγικό σημείωμα στο τεύχος 848, έτος 1962, πληροφορεί ότι 

το θεατρικό ετούτο, παραχωρήθηκε από τη δεύτερη σύζυγο του Ν. 

Καζαντζάκη, Ελένη, στο περιοδικό Νέα Εστία και προφανώς ως εκείνο 

τον χρόνο, ήταν  ανέκδοτο.   

Ο Παντελής Πρεβελάκης σημειώνει ότι το έργο γράφτηκε στην 

περίοδο 1936-1937 και το χαρακτηρίζει: “Comedie Πιραντελλικής 

νοοτροπίας”323. Την ίδια περίοδο, ο Καζαντζάκης μεταφράζει για το 

Βασιλικό θέατρο, το έργο του Πιραντέλλο324 Απόψε αυτοσχεδιάζουμε, το 

Φάουστ325 του Γκαίτε και πολύ πιθανόν, τον Οθέλλο του Σαίκσπηρ, 

                                                         

323Π. Πρεβελάκης: Ο ποιητής και το ποίημα της Οδύσσειας, Αθήνα 1958, Βιβλιοπωλείο της 

Εστίας, σ. 334. 
324 Pirandello Luitzi, 1867-1936, βραβευμένος με το Νόμπελ του 1934. Το 1936 το Βασιλικό 

θέατρο είχε αναθέσει στον Καζαντζάκη τη μετάφραση του έργου: του Πιραντέλλο: Απόψε 

αυτοσχεδιάζουμε, Ε.Καζαντζάκη, Ν.Καζαντζάκης, Ο Ασυμβίβαστος,  Εκδ. Ε.Καζαντζάκη, Αθήνα 

1983, σ. 401. 
325 Johann Wolfgang Von Goethe, Faust, Translated by George Madison Priest, Publisher 

William Benyon, The Great Books The University of Chicago, 24th Printing, 1982. Ο 

Καζαντζάκης γράφει στην Ελένη Σαμίου -από την Αίγινα τον Ιούνιο του 1936- για τη 

μετάφρασή του, του Φάουστ.  Την είχε κάνει κατά παραγγελία του Βασιλικού θεάτρου και τη 

δημοσίευσε η εφημερίδα, Καθημερινή.  Ο Καζαντζάκης είχε χρησιμοποιήσει ως βάση της 

δουλειάς του τη μετάφραση του Φάουστ από τον Χατζόπουλο, Ε. Καζαντζάκη, ο Ασυμβίβαστος,  

ο. π., σσ. 403-404. 
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σύμφωνα με την άποψη του Πρεβελάκη326. Η επίδραση των έργων 

αυτών, στο θεατρικό του Καζαντζάκη Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, είναι 

διαφανής.  

 

Επιδράσεις  

Οι μορφές της αέναης πάλης των φύλων, υπήρξαν ουσιώδης πηγή 

έμπνευσης στη λογοτεχνία όλων των εποχών.  Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το 

πάθος της θανάσιμης ζήλειας.  Στα ελληνικά γράμματα, από τα Ομηρικά 

έπη ως τους κλασσικούς δραματουργούς  και ως το Βυζαντινό έπος του 

Διγενή Ακρίτα, η πραγματικότητα και τα παραδείγματα της 

αντιπαράθεσης των φύλων έχουν εμπνεύσει στους λογοτέχνες τους 

ιστορίες327 έρωτα και πάθους που έληξαν με τον αφανισμό του ενός ή και 

των δύο ηρώων, κάποτε μάλιστα και των δικών τους. 

 

Από τα μέσα του 19ου αι. και εξής, αξιόλογοι Ευρωπαίοι 

συγγραφείς, μεταξύ των οποίων και οι Νορβηγοί Δραματουργοί Ίψεν328 

και Στρίντμπεργκ329, επηρέασαν τη διεθνή λογοτεχνία με  θεατρικά έργα, 

των οποίων επίκεντρο υπήρξε όχι απλά η πάλη των φύλων και οι 

συνέπειές της, αλλά και οι συνέπειες της επιβολής  της μητριαρχικής 

τάξης των πραγμάτων.  Στα θεατρικά έργα του Καζαντζάκη καθώς  και σε 

πεζά του, απαντούν παρόμοια στοιχεία που υποδηλώνουν τις επιδράσεις 

που δέχτηκε από το άμεσο ή έμμεσο περιβάλλον του και οπωσδήποτε 

μέσω της παιδείας του αλλά κυρίως με την επαφή και μελέτη των έργων 

Ελλήνων και Ευρωπαίων φιλοσόφων ή λογοτεχνών. Ο πολύνοος Ν. 

Καζαντζάκης που προερχόταν από κοινωνικό περιβάλλον με δυνατό 

Ελληνικό και δη Κρητικό πατριαρχικό υπόβαθρο, τάχτηκε υπέρ της 

πατριαρχικής τάξης των πραγμάτων.  

                                                         

326Π. Πρεβελάκης: Τετρακόσια Γράμματα, του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη, Εκδόσεις Ε. 

Καζαντζάκη, Αθήνα 1984, σ. 385. 
327 Κίρκη-Οδυσσέας, Πηνελόπη-Οδυσσέας, Ιάσονας-Μήδεια, Κλυταιμνήστρα-Αγαμέμνων, η 

Αμαζόνα Μαξιμώ  (ή Μαξιμού)-Διγενής Ακρίτας, αντίστοιχα των περιόδων, είναι ελάχιστα από 

τα παραδείγματα. 
328 Ibsen, 1828-1906. με έργα όπως: Ρόσμερσχολμ, Hedda Gabler, Βρυκόλακες, 1881. 
329 Strindberg, 1849-1912 με έργα όπως, Ο πατέρας (The Father), Julia, Η σονάτα των 

φαντασμάτων (Spoksonaten), Ονειρόδραμα (Ett dromspel). 
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Ο Καζαντζάκης έχει προσωπική πείρα της αντιπαλότητας ανάμεσα 

στον άντρα και στη γυναίκα. Τη Γαλάτεια, την πρώτη σύζυγό του -

εξέχουσα φυσιογνωμία μεταξύ των διανοουμένων της Ελλάδας, της 

εποχής- ως προς το μεγαλύτερο μέρος της συζυγικής ζωής τους, την 

αντιμετώπισε εκ του μακρόθεν. Όσον αφορά τη σχέση τους, τα πιστεύω 

της Γαλάτειας προσέκρουσαν  στα εκ διαμέτρου αντίθετα, πιστεύω, του 

Καζαντζάκη. Ουσιαστικά ο ποιητής δεν ενδιαφερόταν, ούτε πίστευε στον 

γάμο ή στην ισότητα των φύλων και πολύ περισσότερο  στο δάμασμα του 

άντρα από τη γυναίκα, και ως προς ετούτο, δεν ήταν ο μόνος Έλληνας ή 

Ευρωπαίος συγγραφέας ή διανοούμενος που έτρεφε αυτού του είδους τις 

πεποιθήσεις330. 

Ο Καζαντζάκης που ζει μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Ευρώπη, 

μακριά από τη Γαλάτεια, στο θεατρικό του, Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, 

υποστηρίζει και δικαιώνει ως ένα σημείο τον αγώνα της Μαρίκας -

καλλιτέχνιδας του θεάτρου-  για την επαγγελματική ανεξαρτησία της και 

κατά συνέπεια και την προσωπική της.  Σε ετούτο το θεατρικό του όπως 

και στο Ξημερώνει, ο Καζαντζάκης αποδέχεται και υποστηρίζει το κίνημα 

της προσπάθειας των Ελληνίδων της εποχής του, για τη χειραφέτησή 

τους. 

Ήδη από τον τίτλο του έργου διαφαίνεται ότι ο ποιητής μας 

δανείζεται για το θέμα του,  κάποια  βασικά στοιχεία  από τη γνωστή 

τραγωδία του Σαίκσπηρ, Ο Οθέλλος, ο Μουρίτης της Βενετίας331. Μία 

προσεκτική όμως ανάγνωση του θεατρικού του, μαρτυρά επιπλέον, τη 

διπλή επίδραση σε ετούτο, του Ιταλού θεατρικογράφου Πιραντέλλο, 

                                                         

330 Στη νεώτερη Ελλάδα εκτός από τον Καζαντζάκη, ο Παλαμάς, παρουσιάζει έντονη την πάλη 

των φύλων, στο δράμα του η Τρισεύγενη. Οι ήρωές του: Τρισεύγενη και Πέτρος Φλώρης, στην 

προσπάθειά τους να επιβληθούν ο ένας στον άλλο, παραμερίζουν το αίσθημα της αγάπης.  Η 

ιστορία τελειώνει τραγικά με τον αφανισμό της Τρισεύγενης και την απομόνωση του Πέτρου. 
331 (Οι Μουρίτες είναι φυλή του Μαρόκου και των γεωγραφικά επικοινωνούντων περιοχών με 

αυτό, στη Ν. Αφρική). Η καταγωγή ωστόσο του θέματος του θεατρικού του Σαίκσπηρ, θα 

πρέπει να   αναζητηθεί  στο έργο του Geraldi Cinthio: The Moor of Venice, του οποίου οι 

γνωστοί  Hecatommithi, υπήρχαν στα Ιταλικά αλλά και σε Γαλλική μετάφραση. 
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μέσω των έργων του: 1. Απόψε αυτοσχεδιάζουμε332 και 2. Έξη πρόσωπα 

ζητούν συγγραφέα333.  

Το θεατρικό έργο του Πιραντέλλο, Απόψε αυτοσχεδιάζουμε, είναι 

μία  ιστορία ζήλειας334, “της πιο τρομερής ζήλειας που υπάρχει, της 

ζήλειας για το Παρελθόν”, που αφού κυριεύει τον άντρα τον κάνει να 

μαίνεται στη σκέψη ότι η γυναίκα που αγαπά είναι δυνατόν να σκέφτεται 

την εποχή της νεότητάς της. Ο Καζαντζάκης με χαρακτηριστική 

δεξιοτεχνία εφαρμόζει την τεχνική των δύο έργων του Σικελού 

συγγραφέα, στο θεατρικό του, Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει. Παρόμοια όπως 

στο έργο του Πιραντέλλο, στο θεατρικό του Καζαντζάκη θέμα είναι η 

θανάσιμη ζήλεια του νιόπαντρου ηθοποιού, ο οποίος θεωρεί την 

επαγγελματική συμπεριφορά της γυναίκας του -επίσης ηθοποιού-,  

σοβαρά ύποπτη, ώστε να φτάσει στο σημείο να την σκοτώσει.  

Ο  τίτλος του θεατρικού ενδυναμώνει και περιβάλλει το θεατρικό 

του Ν. Καζαντζάκη, με ένα ποσοστό αίγλης, αυτής που προέρχεται μέσω 

του δανείου, από τον πρότυπο τίτλο του έργου του Σαίκσπηρ.  Σε ετούτο 

αίρεται το φαινόμενο της ζήλειας και δη  η παρουσίαση της θανάσιμης 

ζήλειας, ως διαχρονικού φαινομένου και ως τέτοιο ενισχύεται από 

διάφορα άλλα παραδείγματα ζηλοτυπίας, όπως η ζήλεια της 

Κλυταιμνήστρας προς τον Αγαμέμνονα (της γυναίκας προς τον  άντρα) 

στην Ορεστειάδα του Αισχύλου, η ζήλεια του σαικσπηρικού Οθέλλου 

προς την Δεισδαιμόνα (του άντρα προς την γυναίκα), ή ακόμη το 

παράδειγμα του Φάουστ του Γκαίτε, ο οποίος πουλά την ψυχή του στον 

Μεφιστοφελή, ως παθιασμένος ζηλωτής της δύναμης και της σοφίας.  

Η υπόθεση του θεατρικού έργου του Ν. Καζαντζάκη,  Ο Οθέλλος 

ξαναγυρίζει: Ο «κύβος ερρίφθη», ο Διευθυντής διαλέγει ποιο θέμα θα 

                                                         

332 Questa sera sirecita a sogetto (1929). 
333 Sei personaggi in cerca d’ autore (1921). 
334 Λουίτζι Πιραντέλλο, Απόψε αυτοσχεδιάζουμε (Questa sera sirecita a sogetto), Πρόλογος-

Μετάφραση: Δημήτρης Μυράτ, Σημείωμα: Μάριος Πλωρίτης,  “Δωδώνη”, Σειρά Παγκόσμιο 

Θέατρο: Αριθ. 60, σ. 13 και σ. 27.  



191 

 

υιοθετήσει το έργο που θα ανεβάσει το θεατρικό σχήμα του οποίου 

ηγείται· το θέμα του αφορά τη ‘συζυγική ζήλεια’.  

Ο Διευθυντής που κινείται πλέον προς ετούτη την κατεύθυνση, 

ψάχνει ανάμεσα στους θρυλικούς εκπροσώπους του πάθους της ζήλειας, 

εξετάζοντας τους γνωστούς ήρωες ή μάλλον αντιήρωες της λογοτεχνίας. 

Ανάμεσα στους δυστυχείς εκπροσώπους του φοβερού πάθους,  τους 

χαρακτήρες-φαντάσματα  που παρελαύνουν μπροστά του,  εκλέγει τον 

Οθέλλο, τον Μουρίτη ήρωα του Σαίκσπηρ. Ετούτος θα αποβεί το μοντέλο 

του στη διαδικασία της νέας πλέον θεατρικής δημιουργίας ή άλλως, στο 

πλάσιμο  ενός νέου θεατρικού έργου. Το ρήμα: «ξαναγυρίζει» στον  τίτλο 

του θεατρικού, αποκαλύπτει εν μέρει τη διάθεση του συγγραφέα να 

χρησιμοποιήσει ως πρότυπό του για τη δημιουργία ενός άλλου νέου 

έργου, έναν παλιό και πολύ διάσημο εκπρόσωπο της συζυγικής ζήλειας, 

και επίσης τη διαχρονικότητα της ζήλειας, ως πάθους.   

Στην πορεία της μελέτης του συγκεκριμένου θεατρικού 

δημιουργήματος, διαπιστώνεται ότι το θέμα που πραγματεύεται ο 

συγγραφέας, αφορά τη συμβολική «επιστροφή του Οθέλλο», καθώς ο 

χαρακτήρας και ο ψυχισμός του ήρωα του Σαίξσπηρ, υπό το «δέρμα ενός 

άλλου άντρα, σαν ρόλος πλέον»,  εντοπίζονται και εξακριβώνονται και ως 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ηθοποιού Αλέκου, ενός 

σύγχρονου άντρα, που εκ των συγκυριών ταυτίζεται με τον ρόλο του, του 

Οθέλλο.  

Ο διάλογος του θεατρικού έργου ξεχειλίζει από αστείες εκφράσεις, 

που  σκοπό  έχουν, να  προκαλέσουν γέλιο στο κοινό. Τονίζεται έτσι το 

κωμικό ή σατιρικό στοιχείο  του έργου, το οποίο αν και αντιτίθεται στη 

σοβαρότητα  του θέματος, συν-υφίσταται ως το παράλογο στοιχείο του 

έργου. Η κωμικο-τραγωδία –όπως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί- Ο 

Οθέλλος ξαναγυρίζει, τελειώνει απρόβλεπτα.   

Το ξεκίνημα του στησίματος του θεατρικού έργου: Με την έναρξη 

του θεατρικού έργου οι ηθοποιοί παρουσιάζονται ενώπιον του κοινού, ως 

απροετοίμαστοι, σε σχέση με εκείνα που πρόκειται ν’ ακολουθήσουν. 

Παρέχεται έτσι η εντύπωση εδώ, ότι πρόκειται για πείραμα με γνώμονα 
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την παιδεία σε σχέση με το Θέατρο. Πρόκειται δηλαδή για τη γνώση του 

Θεάτρου ως λειτούργημα και ως επιχείρηση, για την εμπειρία, το 

ένστικτο και  το ταλέντο του Διευθυντή-σκηνοθέτη, ως προς την εκλογή 

του έργου που θα ανεβαστεί, και επιπλέον η ικανότητα και το ταλέντο 

των ηθοποιών, που από κοινού με την καθοδήγηση του Διευθυντή 

σκηνοθέτη, μετουσιώνουν σε πραγματικότητα ό,τι κατατίθεται στο 

κείμενο.  

 Ο Διευθυντής-σκηνοθέτης, δηλώνει την έναρξη της πρώτης 

πράξης του θεατρικού. Οι ηθοποιοί: ο Αλέκος, “ο άξεστος επαρχιώτης” 

που ως φάντασμα του Οθέλλο, ονειρεύεται την “ήσυχη αστική ζωή”335, η 

σύζυγός του Μαρίκα,  που δείχνει ενθουσιασμό για τους “αραπάδες”336 

και ο Μήτσος το πειραχτήρι, που παρακολουθώντας τη βάσανο του 

Αλέκου-Οθέλλο, εύχεται όλες οι  περίφημες τραγωδίες να είχαν αίσιο 

τέλος337, οι τρεις αυτοί ηθοποιοί, ορίζουν το βασικό τρίγωνο της δράσης-

αντίδρασης.  Ο Διευθυντής-σκηνοθέτης αν και θεωρείται ότι λειτουργεί 

σε άλλο επίπεδο εκτός σκηνής, εμπλέκεται σε ετούτο το τρίγωνο των 

ηθοποιών του, καθώς όλοι τους συνεργάζονται από κοινού, για το 

ανέβασμα του θεατρικού έργου, τουτέστιν αφενός την επιτυχία του ως 

θέμα και θέαμα και αφετέρου ως εμπόρευμα.   

Το έναυσμα για την εκλογή της υπόθεσης του έργου: Έναυσμα 

επομένως για την εκλογή της υπόθεσης του έργου, από τον Διευθυντή-

σκηνοθέτη,  αποτελεί η συμπεριφορά ζήλειας του νιόπαντρου ηθοποιού 

Αλέκου, ο οποίος παρουσιάζεται να θίγεται από την επαγγελματική 

συμπεριφορά της γυναίκας του Μαρίκας, συναδέλφου-ηθοποιού, του 

αυτού θεατρικού ομίλου. Πώς ξεκινά; Η ολοφάνερη ζήλεια του, 

παρακινεί  τον συνάδελφό τους Μήτσο, να  τον αποκαλέσει “Οθέλλο”338, 

παρομοιάζοντάς τον με τον συνώνυμο σαιξπηρικό ήρωα.  Το επεισόδιο 

                                                         

335 Ν. Καζαντζάκης, Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο. π.,  σ. 1525. 
336 Αυτόθι, σ. 1523, Ο Καζαντζάκης κάνει μνεία εδώ (σσ. 1523-1524) του επεισοδίου που 

περιγράφει στο θεατρικό του Ιουλιανός ο Παραβάτης (σ. 301), όπου αντί για τους “αραπάδες”, 

όπως εδώ, οι στρατιώτες του Ιουλιανού καίνε τα πλοία σύμφωνα με τη διαταγή του. 
337 Αυτόθι, σσ. 1555-1556. 
338 Ν. Καζαντζάκης,  Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο. π.,  σ. 1525. 
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και το παρανόμι “Οθέλλος”, συντελούν στην έμπνευση του Διευθυντή-

σκηνοθέτη, το διττό στοιχείο που τον ωθεί να εκλέξει ως θέμα του έργου 

που θα ανεβάσουν, τη  συζυγική ζήλεια και ειδικά εκείνη του τραγικού 

Οθέλλο. 

Τα στάδια της δύσκολης και επίπονης διαδικασίας της επιλογής 

όλων των συνισταμένων, με στόχο την επιτυχία του θεατρικού 

πειράματος: Το πρώτο μέρος της παράστασης χρησιμοποιείται ως 

προπαρασκευή εισαγωγής στο κύριο θέμα. Είναι δύσκολη και επίπονη η 

διαδικασία της εκλογής του κατάλληλου υλικού-έργου για την 

συγκεκριμένη ομάδα των ηθοποιών που διαθέτει ο θίασός του. Όταν 

τελικά ο Διευθυντής–σκηνοθέτης αποφασίζει ως θέμα για το νέο έργο 

του, τη συζυγική ζήλεια339, οφείλει στη συνέχεια να βρεί την κατάλληλη 

ιστορία, κ.ο.κ.  

 Διαπιστώνεται ότι η όλη διαδικασία απαιτεί την συγκέντρωση και 

την αποφασιστικότητα του Διευθυντή-σκηνοθέτη, ως απάντηση στο 

δίλλημά του. Στη σκέψη του αναδύονται και περιδιαβάζουν κάποιοι 

ήρωες340, των οποίων τα φαντάσματα παρουσιάζονται και εμπλέκονται 

μαζί του σε συζήτηση, μία διαδικασία που  τον βοηθά στην τελική του 

απόφαση ως προς την επιλογή του θέματος του θεατρικού.  Καθώς 

επιλέγεται ως θέμα η συζυγική ζήλεια, και δη του συζύγου προς τη σύζυγό 

του, ακολουθεί  η εκλογή ηθοποιού με προσωπικότητα αντίστοιχη προς 

εκείνη, του ζηλιάρη συζύγου.  Όταν τελικά επιλέξει την ιστορία του, 

υποβάλλεται περαιτέρω στην διαδικασία της εκλογής των καταλλήλων 

ηθοποιών, για την επιτυχή  ενσάρκωση των μυθικών ηρώων της ιστορίας 

του. Το χωρίο του έργου που περιγράφει την παραπάνω διαδικασία, 

αποκαλύπτει την επίδραση που δέχτηκε ο Καζαντζάκης από το θεατρικό 

έργο του Πιραντέλλο: Έξη πρόσωπα ζητούν συγγραφέα.  

                                                         

339 Ν. Καζαντζάκης,  Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο. π.,  σ. 1535. 
340 Όπως στο έργο του Πιραντέλλο, Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, και εδώ, παρουσιάζονται τα 

φαντάσματα ξεχασμένων τραγικών ηρώων, και ζητούν από το Διευθυντή να τα ζωντανέψει στη 

σκηνή. 
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Η επιτυχής εκλογή του χαρακτήρα, έτσι ώστε  να ταιριάζει με την 

προσωπικότητα του πρωταγωνιστή ή της πρωταγωνίστριας του 

θιάσου: Πρώτο παρουσιάζεται το φάντασμα της Κλυταιμνήστρας, 

ηρωίδας της Αισχυλικής τραγωδίας: Ορεστειάς. Ο Διευθυντής εμπλέκεται 

σε ένα διάλογο μαζί της που αποκαλύπτει την πορεία των σκέψεών του: η 

πρωταγωνίστρια του θεάτρου Μαρίκα, δεν είναι ζηλόφθονη σαν την 

Κλυταιμνήστρα, που κατ’ ουσία είναι ένας θηλυκός Οθέλλος και 

επομένως δε μπορεί να την αναστήσει στη σκηνή, ως ηθοποιός.   Αυτό το 

γεγονός έχει και περεταίρω συνέπειες. Καθώς στην Ορεστειάδα, μία  

βασίλισσα, η ζηλόφθονη Κλυταιμνήστρα εκδικείται τον Αγαμέμνονα και 

καθώς  στο θίασό τους δεν υπάρχει χαρακτήρας-ηθοποιός, αντίστοιχος 

προς τον χαρακτήρα της, η Κλυταιμνήστρα όχι μόνο δεν συγκινεί και δεν 

ενδιαφέρει τον Διευθυντή, αλλά τον πείθει τελικά ότι εκ των πραγμάτων, 

η Κλυταιμνήστρα, ως ηρωίδα Αισχυλικής Τραγωδίας, είναι καιρός να 

αναπαυθεί.  Μέσω αυτής της θέσης του Διευθυντή-σκηνοθέτη, ο 

Καζαντζάκης εκφράζει την πίστη του και αποκαλύπτει την  τάση του,  να 

μετακινηθεί από τις  ελληνικές θέσεις σχετικά με το παραδοσιακό θέατρο 

και τον κλασικισμό, σε ετούτο και να στραφεί προς το Ευρωπαϊκό δράμα.  

Ο Διευθυντής-σκηνοθέτης παρεμβάλλει την αδυναμία της 

Κλυταιμνήστρας να του επιβληθεί ως φάντασμα, με την αντίστοιχη, ενός 

άλλου δυστυχισμένου φαντάσματος, The Canterville Ghost341.  Σειρά έχει 

το φάντασμα του τραγικού γέρου-φιλόσοφου Φάουστ, ζηλωτή της 

δύναμης και της σοφίας, που και ετούτο, απορρίπτεται από τον 

Διευθυντή-σκηνοθέτη342, παρόμοια όπως συνέβη, με το φάντασμα της 

Κλυταιμνήστρας343.  

                                                         

341 Oscar Wilde, 1854-1900. The Complete Stories, Plays and Poems of Oscar Wilde, Michael 

O’Mara, Books Ltd, London 1990, pp. 201-202). 
342 Σύμφωνα με μεσαιωνικό μύθο, ο Φάουστ πούλησε την ψυχή του στον Μεφιστοφελή (ή 

Διάβολο) με αντάλλαγμα τα αγαθά: σοφία και δύναμη. Την ψυχή του που (στα μάτια του 

Διευθυντή μαϊμουδίζει), την  κουβαλά γύρω από τη μέση του σε μορφή  μαϊμούς. Όταν επιχειρεί 

να του την ξεπουλήσει, ο Διευθυντής  του συσταίνει το ζωολογικό κήπο, κατατάσσοντάς τον 

έτσι μεταξύ των ζώων, για την απεχθή πράξη του. (Johann Wolfgang Von Goethe, Faust, 

Translated by George Madison Priest, Publisher William Benyon, The Great Books The 
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Τελικά το φάντασμα του Οθέλλο κατορθώνει να πείσει τον 

Διευθυντή-σκηνοθέτη για την εκλογή της υπόθεσης, στην οποία 

πρωταγωνιστεί ως αντιήρωας, τελικά. Η υπόθεση Οθέλλος, επιβάλλεται 

στον Διευθυντή-σκηνοθέτη, ως μία τραγική ιστορία έρωτα, πάθους και 

ζήλειας. Θεωρεί ότι αξίζει ν’ ανεβεί στη σκηνή344, γιατί όπως υποστηρίζει 

το φάντασμα του Οθέλλο, πρέπει να κοινοποιηθεί το αίσιο τέλος  της 

ιστορίας του και όχι  εκείνο που δίδαξε ο Σαίκσπηρ345. Σαν παντοτινός  

άντρας ο Οθέλλος, ενδιαφέρεται για την εξωτερική εμφάνιση της 

γυναίκας στο πλάι του. Την περιγράφει: “μια ξανθή γυναίκα-

στρουμπουλή, αφράτη,… κ’ ένα κεντημένο μαντηλάκι…” Καθώς ο 

Οθέλλος του Σαίκσπηρ  μπαίνει σε μία νέα διάσταση, χάνει την αλλοτινή 

                                                                                                                                                       

University of Chicago, 24th Printing, 1982,II part,V, MIDNIGHT, GREAT OUTER COURT OF 

THE PALACE, BURIAL, MOUNTAIN GORGES). 

Ο Καζαντζάκης κάνοντας μια σύγκριση με θέμα την ουσία των φαινομένων και τα φαινόμενα, 

μεταξύ του Φάουστ, του Άμλετ, του Δον Κιχώτη  και του Οδυσσέα λέει: “Ο Φάουστ μάχεται να 

βρει πίσω από τα φαινόμενα την ουσία.  Ο Δον Κιχώτης περιφρονεί τα φαινόμενα και ζητάει την 

ουσία. Ο Άμλετ περιπλέκεται στα φαινόμενα και σπαράζει.  Ο Οδυσσέας χαίρεται τα φαινόμενα 

και χαιρόμενός τα δημιουργεί την ουσία” (Π. Πρεβελάκη: Ο ποιητής και το ποίημα της 

Οδύσσειας, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1958). Ο ποιητής θεωρεί τον Οδυσσέα έναν 

Ζορμπά και τον εαυτό του μέρος αυτής της διττότητας.  
343 Ετούτη η διαδικασία αποκαλύπτει την ικανότητα του Καζαντζάκη  ως προς την χρήση και 

συχνά την σωστή μάλλον εκμετάλλευση της γνώσης των   ξένων έργων, τα οποία μετάφρασε 

την περίοδο 1936-1937.  Το φάντασμα του Canterville ζητά τη βοήθεια της Virginia ενός μικρού 

κοριτσιού με ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια, να κλάψει και να πονέσει γι αυτό και τις αμαρτίες 

του. Γιατί σα φάντασμα  δεν έχει δάκρυα να κλάψει ή πίστη για να προσευχηθεί, ώστε να 

αναπαυθεί, να πεθάνει επιτέλους αληθινά (Oscar Wilde, 1854-1900 (The Complete Stories, 

Plays and Poems of Oscar Wilde, Michael O’Mara Books Ltd, London 1990, pp.201-202) .  

Κάτι παρόμοιο λένε και τα φαντάσματα στη Σονάτα των φαντασμάτων του Στρίντμπεργκ: 

“Μούμια: Μακάρι ο Θεός  να μας  άφηνε να πεθάνουμε! Ω, μόνο να μπορούσαμε να 

πεθάνουμε” (Αυγούστου Στρίντμπεργκ: Η Σονάτα των φαντασμάτων, μετάφραση: Κ. Δαμιανού, 

Παγκόσμιο θέατρο Εκδόσεις “Δωδώνη”, Αθήνα-Γιάννινα,1986, σ. 28). 
344 Ο Διευθυντής έχει μία μόνο εκλογή: να ανεβάσει ένα θεατρικό με το οποίο θα πλησιάζει το 

πρωτότυπο όσο μπορεί καλύτερα. Όπως άλλωστε λέει ο Πιραντέλλο: “Το μόνο που θα έπρεπε 

να γίνει θά ’ταν να μπορούσε  το έργο να παρασταθεί μόνο του, αφ’ εαυτού, δηλαδή χωρίς 

ηθοποιούς, αλλά με τα ίδια τα πρόσωπα, αν γινότανε κανένα θαύμα και παίρνανε σάρκα και 

οστά.  Τότε θά ‘ταν δυνατό να κριθεί το έργο άμεσα στο θέατρο.  Όμως, ένα τέτοιο θαύμα είναι 

αδύνατο.  Κανείς δεν το είδε ως τα τώρα” (Πιραντέλλο: Απόψε αυτοσχεδιάζουμε, σ. 24). 
345 Ν.Καζαντζάκης, Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο. π., σ. 1537. 
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γοητεία του. Ο Καζαντζάκης τον απλοποιεί, τον ισοπεδώνει στην πορεία 

του θεατρικού έργου του, καθώς παρουσιάζεται να είναι τόσο αληθινός 

όσο και η φανταστική ιστορία του.  Ο ποιητής θα μας αποκαλύψει στην 

πορεία ότι ο δικός του Οθέλλος σκιαγραφεί ένα άλλο πρόσωπο: εκείνο 

του άρτιου, του ιδανικού ηθοποιού.  

Ο Αλέκος στον πρωταγωνιστικό του ρόλο, του Οθέλλο: Ο Αλέκος, 

ο πρωταγωνιστής του θιάσου, εκ φύσεως ζηλιάρης και νιόπαντρος - 

γυναίκα του είναι η συνάδελφός του Μαρίκα- αναδύεται στο μυαλό του 

Διευθυντή-σκηνοθέτη ως το φαβορί, ο ιδανικός χαρακτήρας για την 

ενσάρκωση του Οθέλλο του Σαίξπηρ.  Με γνώμονα  τα περί ταύτισης του 

ηθοποιού με τον ρόλο του και τανάπαλιν, η σκέψη και στη συνέχεια η 

απόφαση του Διευθυντή-σκηνοθέτη, ενισχύουν την ορθότητα της κρίσης 

του, ότι δηλαδή ο χαρακτήρας του ζηλιάρη συζύγου στο ο Οθέλλος 

ξαναγυρίζει, βρίσκει έναν σύγχρονο εκπρόσωπό του στον “ζηλιάρη” 

ηθοποιό-σύζυγο, Αλέκο.  

Έχουμε ήδη πειστεί ότι η προτίμηση του Διευθυντή-σκηνοθέτη, 

για τον αντιήρωα που εκδικείται από ζήλεια, και των συνεργατών του, 

επιβάλλεται μάλλον από τους αληθινούς χαρακτήρες των ηθοποιών του 

θιάσου και όχι από το φύλο αυτών. Ο Καζαντζάκης αποκαλύπτει στον 

αναγνώστη του ότι ο δικός του Οθέλλος έχει μόνο ένα σημείο επαφής με 

τον σαικσπηρικό ομόλογό του: ‘τη συζυγική ζήλεια’.  Η μεταμόρφωση του 

Οθέλλο-φάντασμα σε Αλέκο, γίνεται   απροειδοποίητα, προκαλεί έκπληξη 

και εντυπωσιάζει η ανεπαίσθητη θα μπορούσε να πει κανείς, παρέμβαση 

της νέας τεχνοτροπίας. Περνάμε από το αλλοτινό φανταστικό, στον 

ρεαλισμό της σκηνής του θεάτρου. Το παιχνίδι των εναλλασσομένων 

χαρακτήρων στο -διττό για τον κάθε έναν χαρακτήρα ξεχωριστά- γνωστό 

Ιψενικό τρίγωνο: Οθέλλου-Αλέκου, Δεισδαιμόνας-Μαρίκας, Γιάγου-

Μήτσου, κρύβει πολλαπλές εκπλήξεις στην πορεία του έργου.  Ο 

Διευθυντής-σκηνοθέτης κρατά την ιδιότητά του ως το τέλος και μόνο σε 

σχέση με τον επαγγελματικό ρόλο του, αλλά το κρυφό γράμμα της 

φιλόδοξης ηθοποιού Μαρίκας –μολονότι φοβάται για τις αντιδράσεις του 

συζύγου της Αλέκου-, τον μετουσιώνει κάποτε, στον υποτυπώδη ρόλο του 

σαικσπηρικού Κάσσιου. 
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Το πολυδιάστατο του έργου: Ο Καζαντζάκης είναι εξαιρετικά 

κατατοπισμένος, σχετικά με το θεατρικό έργο σα λογοτεχνικό προϊόν 

αλλά και σαν εφαρμόσιμη θεατρική παραγωγή στον Ελλαδικό χώρο  και 

στην Ευρώπη346. Μεταξύ των αμέτρητων φίλων και συνεργατών του στην 

Ελλάδα347,  συμπεριλαμβάνονται άτομα που σχετίζονται με το Θέατρο 

άμεσα ή έμμεσα. Έχει μελετήσει θέατρο, γράφει Θέατρο, γνωρίζει 

πολλούς θεατρικούς παράγοντες. Υιοθετώντας λοιπόν μία συνισταμένη 

ιδιορρυθμιών στις τραγωδίες του επιτυγχάνει την αποτελεσματική 

μετάδοση των μηνυμάτων του. Είναι βέβαιος ότι μολονότι η 

επαναστατικότητά του επεκτείνεται και σε αυτό το είδους του 

λογοτεχνήματος, θα βρει την απήχηση που στοχεύει τελικά. 

Ο Καζαντζάκης με το Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει δίνει ένα έργο 

διαφορετικό, που ανήκει περισσότερο στα θεατρικά του της πρώιμης 

θεατρικής του παραγωγής, ως προς το είδος, τη μορφή, τα μηνύματα, την 

έκταση του κειμένου, την αφθονία των πηγών που χρησιμοποιεί, τις 

επιδράσεις που δέχεται από κλασσικούς και συγχρόνους δραματουργούς 

και τις οποίες άφοβα επιτρέπει να διαφανούν στο κείμενό του. Ο ποιητής, 

αν  και δαιδαλώδης, επιδιώκει ν’ απασχολήσει τη σκέψη του αναγνώστη 

του με απλά και διαυγή μηνύματα, που αφορούν πέρα από την υπόθεση, 

το θέατρο συνολικά σαν καλλιτεχνικό-κοινωνικό λειτούργημα 

ταυτόχρονα όμως και ως κερδοσκοπική επιχείρηση στο πλαίσιο της 

εποχής του.  

                                                         

346 Σημειωτέον ότι το πρώτο θεατρικό του Ξημερώνει, έχει γραφτεί το 1906 και ότι ο 

Πρωτομάστοράς του (1909), που διασκευάζεται από το Μανώλη Καλομοίρη σε οπερέτα, 

ανεβάζεται το 1916 από το “Μουσικό Θίασο” στο Δημοτικό Θέατρο, ως μουσική τραγωδία. 

Αργότερα το 1954,  στο Όσλο παίζεται διασκευασμένο το έργο του Χριστός, ενώ  στο National 

Theater στο Mannheim  της Γερμανίας, η τραγωδία: Σόδομα και Γόμορρα. Το 1957, 

παρουσιάζεται στις Κάννες  κινηματογραφημένο από το Γάλλο  σκηνοθέτη  Ζυλ Ντασσέν το 

έργο του: Christ recrucified. 
347 Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται: ο γνωστός διανοούμενος Ίων Δραγούμης (η διανόηση ήταν 

μία μεταξύ άλλων ιδιοτήτων του, ενώ ο σύνδεσμός του με τη Μαρίκα Κοτοπούλη είχε 

καταστρεπτικές συνέπειες γι αυτόν), ο Γιώργος Παπανδρέου και η σύζυγός του η” Μεγάλη 

Κυβέλη”, ο Αλέξης Μινωτής, ο  Αλέξης Σολωμός. 
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Ξεπερνώντας τη  βασική διάσταση της υπόθεσης του έργου, ο 

συγγραφέας επεκτείνεται, απροσδόκητα ίσως, προς άλλες διαστάσεις 

τεχνικής υφής, παρόμοια με τον Πιραντέλλο στο θεατρικό του: Απόψε 

αυτοσχεδιάζουμε. Συγκεκριμένα, επισημαίνονται οι ακόλουθες  

διαστάσεις: 

1. Το χρονικό πλαίσιο 
2. Το θεατρικό έργο, προϋποθέσεις για την εκλογή του  
3. Το Θέατρο καλλιτεχνικό-κοινωνικό λειτούργημα, επιχείρηση 
4. Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Διευθυντή-Σκηνοθέτη 
5. Ο ρόλος (συνείδηση – συναίσθημα - αποστασιοποίηση) τα 
καθήκοντα, η εμπειρία και το ταλέντο των ηθοποιών 
 

Η ανάλυση των παραπάνω διαστάσεων, αποκαλύπτει τα πιστεύω του 

ποιητή για την ασυνεννοησία, τη μυστικότητα και τη ζήλεια στη συζυγική 

ζωή και παράλληλα τα σημαντικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται  με το 

Θέατρο το οποίο με τη σειρά του, ως ζωντανό σύνολο, διέπεται από 

πολλούς, ιδιάζοντες κανόνες. 

 
Εξέταση των παραπάνω διαστάσεων 
 
1. Το χρονικό πλαίσιο, περιλαμβάνει:  

α’. έμμεσα: την κλασσική περίοδο (Αισχύλου: Ορεστειάς) και τη 

νεότερη, τη μετά τον 16ο αι.  εποχή (Σαίκσπηρ: Οθέλλος, ο Μουρίτης της 

Βενετίας, Goethe: Faust, Οscar Wilde: The Canterville Ghost)  

β’. άμεσα: την εποχή του ποιητή (Λουίτζι Πιραντέλλο: Απόψε 

αυτοσχεδιάζουμε και Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα) 

γ’. το μέλλον σε προφητικό πλαίσιο, σχετικά με τη θέση της 

γυναίκας στην κοινωνία348.  

                                                         

348 Νύξεις για τη μέλλουσα αναγνώριση της θέσης και της ικανότητας προσφοράς των γυναικών 

σε όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού-πολιτικού-οικονομικού βίου. 
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Σχετικά με το γ’ του «χρονικού πλαισίου»,  είναι γνωστό ότι στο 

ανδροκρατούμενο ελληνικό περιβάλλον της εποχής του ποιητή και υπό 

την ευρωπαϊκή επίδραση, η γυναίκα δοκιμάζεται στην προσπάθειά της να 

πετύχει την αναγνώριση της όποιας πνευματικής ή  επαγγελματικής της 

προσφοράς, μεταξύ άλλων περισσότερο παραδοσιακών ιδιοτήτων της. 

Αργά αλλά σταθερά, αγωνίζεται για την κατάκτηση των δικαιωμάτων 

της. Είναι η εποχή γυναικών περιωπής, όπως της Πηνελόπης Δέλτα349, 

της Κυβέλης Αδριανού350, της Μαρίκας Κοτοπούλη351, της Γαλάτειας 

Καζαντζάκη352, της Μέλπως Μερλιέ-Λογοθέτη353, της Λιλίκας ή Έλλης 

Αλεξίου354, της Λιλίκας Νάκου355, της Μέλπως Αξιώτη356, της Διδώς 

Σωτηρίου357, της Μαργαρίτας Λυμπεράκη358, της Εύας Βλάμη359, της 

Μελίνας Μερκούρη360, της Λιλής Ζωγράφου, και άλλων. Ως διανοούμενη 

και καλλιτέχνιδα η Ελληνίδα ηγείται κινήματος για τη χειραφέτησή της 

και μέσα στον δικό της κοινωνικό χώρο. Η επιτυχία της και η επιβολή της 

δεν εξαρτώνται μόνο από το κοινωνικό της status ή από τον πλούτο της, 

αλλά και από τη δημοσιότητά της, η οποία συχνά οφείλεται στην 

υποστήριξή της από κοινωνικούς κύκλους και σε σχέση με το ταλέντο της 

και τον επαγγελματισμό της.  

2. Το θεατρικό έργο, προϋποθέσεις για την εκλογή του361:  Ο 

ποιητής διαγράφει ένα πλαίσιο προϋποθέσεων για το προτιμητέο έργο: 

                                                         

349 1874-1941, συγγραφέας κυρίως ιστορικών μυθιστορημάτων για παιδιά. 
350 1888-1978, διακεκριμένη ηθοποιός και θιασάρχης από τη Σμύρνη. 
351 1887-1954, διακεκριμένη ηθοποιός από την Αθήνα. 
352 1881-1972, από το Ηράκλειο. 
353 1890-1976, μουσικολόγος και εθνογράφος από την Ξάνθη, σύζυγος του Πιερ-Οκτάβ Μερλιέ 

(Merlier)  νεοελληνιστή και φιλέλληνα. 
354 1894-1988, πεζογράφος απο το Ηράκλειο και αδερφή της Γαλάτειας Καζαντζάκη. 
355 1903-1989, πεζογράφος από την Αθήνα. 
356 Από τη Μύκονο, 1905-1973. 
357 1911, από το Αϊδίνη της Μ. Ασίας, μυθιστοριογράφος. 
358 1919, πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας από την Αθήνα. 
359 Από το Γαλαξίδι 1920-1976. 
360 1922, ηθοποιός και  πολιτικός από την Αθήνα. 
361 Ο Πιραντέλλο πιστεύει ότι το έργο “είναι καθηλωμένο σε μιαν αμετάβλητη μορφή” και ότι 

δεν μπορεί να υπάρξει ζωή μέσα σ’ αυτό. Αν ένα έργο τέχνης όπως το θεατρικό έργο, ζει, είναι 
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“Θέμα μοντέρνο, ζωντανό, της σύγχρονης ζωής μας… 

Αγωνίες, ελπίδες του καιρού μας… Μα όχι χοντροκοπιές, 

άξεστο πρώτο υλικό, όπως είναι στη ζωή… Να τις κάμω 

τέχνη, τέχνη… Να αυτό θέλω!” 362.  

Στον ηθοποιό Μήτσο που προτείνει για θέμα του έργου, τη ζωή 

όπως τη βλέπει από το παράθυρο του γραφείου, ο πεπειραμένος 

Διευθυντής-σκηνοθέτης, απαντά με στοχασμό για την μεταμόρφωση του 

ακατέργαστου υλικού στα χέρια του ποιητή και τονίζει το ρόλο του στην 

εκτίμηση των όψεων της ζωής και το “λαγάρισμα” αυτών, 

επιστρατεύοντας την πνευματική του επιδεξιότητα: 

“Ακόμα… Ακόμα… Άσε να περάσουν μερικές γενεές… να 

λαγαρήσει… να γίνει τέχνη… τέχνη… Τώρα είναι ακόμα 

ακατέργαστο υλικό - ζωή.  Δεν το βλέπεις;  Μούστος.   Άμα 

κατασταλάξει, Μήτσο, θα γίνει κρασί και θα το πιούμε 

!”363  

Ο Πιραντέλλο πιστεύει στη δύναμη του καλλιτεχνικού 

δημιουργήματος,  που αφού φτάσει σε κάποιο  ύψος, ξεφεύγει από τα 

χέρια του δημιουργού του και αποκτά την αυτονομία του. Κάτι ανάλογο 

διαπιστώνεται  και στο Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει. Αφού αρχίζει με μία 

κατεύθυνση Α από το Διευθυντή-σκηνοθέτη, στην εξέλιξή του λυτρώνεται 

και χαράζει τη δική του τροχιά. Ανεξαρτητοποιείται, αποβαίνει ένα νέο 

δημιούργημα υπό την επίδραση δυνατών συναισθημάτων, 

απροσδόκητων αντιδράσεων και πράξεων του Διευθυντή-σκηνοθέτη και 

των ηθοποιών που το ερμηνεύουν.  Ένα νέο έργο γεννιέται:  Ο Οθέλλος 

ξαναγυρίζει του Ν. Καζαντζάκη.   

3.  Το Θέατρο: καλλιτεχνικό–κοινωνικό  λειτούργημα – επιχείρηση:  

Σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει το Θέατρο μέσα στο ευρύτερο 

                                                                                                                                                       

γιατί ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί του το ενσαρκώνουν. Το έργο που βλέπει ο θεατής δεν είναι 

απλά το έργο του συγγραφέα αλλά το προϊόν της δικής τους τέχνης (ο. π., σσ. 24-25). 
362Ν. Καζαντζάκης, Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο. π., σ. 1535. 
363 Αυτόθι,  σσ. 1535-6. 
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καλλιτεχνικό φάσμα μιας κοινωνίας και πώς λειτουργεί σαν ανεξάρτητη 

συλλογική υπόσταση, διακρίνονται  κάποιοι ορισμοί:  

α’. Τι είναι Θέατρο  

β’. Ο σκοπός του Θεάτρου  

γ’. Η τέχνη στο Θέατρο.  

Θα εξετάσουμε τον καθένα από αυτούς τους ορισμούς χωριστά: 

α’. Τι είναι θέατρο: Ο Διευθυντής-σκηνοθέτης μας αποκαλύπτει την 

άποψη του ποιητή στη συζήτησή του με τον ηθοποιό Μήτσο: 

“Το θέατρο είναι παιχνίδι … είναι φαντασία… Παίζουμε… 

Παίζουμε  για να ξεσκάσουμε λίγο απ’ τις καθημερινές 

έγνιες… Για να τις ξεχάσουμε…  όχι για να τις 

κουβαλήσουμε εδώ μέσα!..”  

Και ακόμα:  

“Όποιος έρχεται στο θέατρο, σου λέω, αφήνει στο διάδρομο 

το καπέλο του, το μπαστούνι του και τις έγνιες.  Δυο-τρεις 

ώρες. Παίρνει εισητήρι, ταξιδεύει σε μια χώρα καλύτερη, 

που υπάρχει μονάχα στη φαντασία μας… Αλαφρώνει. Κι 

ύστερα παίρνει πάλι το καπέλο του, το μπαστούνι του και 

τις έγνιες του… Και ξαναγυρίζει λίγο παρηγορημένος στην 

καθημερινή ζωή…”  

Ο Μήτσος ο οποίος έχει ακούσει με προσοχή τον Διευθυντή- 

σκηνοθέτη συμπεραίνει και αξιολογεί με τη σειρά του το Θέατρο. Του 

αποδίδει ικανότητες ισχυρής επίδρασης σε τέτοιο βαθμό ώστε να το 

χαρακτηρίζει ως  “το όπιο του λαού!”364. Ο συγγραφέας μας επηρεάζει με 

την άποψή του ως ένα σημείο.  Εξαρτάται από την ευαισθησία του θεατή, 

από τον ψυχισμό του και από τις εμπειρίες του. Η μίμηση των 

ανθρωπίνων χαρακτήρων και πράξεων στα έργα που παρουσιάζει το 

Θέατρο κάποτε με θαυμαστό ομολογουμένως τρόπο, επηρεάζουν τον 
                                                         

364 Ν. Καζαντζάκης,  Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο.  π., σ. 1536. 
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θεατή, μάλλον καταφατικά. Μέσα από την θέαση μορφών της ζωής 

επηρεάζεται η αισθητικότητα του θεατή. Οι δοθείσες καταστάσεις 

ερμηνευμένες καταλλήλως από τους ηθοποιούς, συμφωνούν ή διαφωνούν 

με τη ζωή του θεατή. Επικρατεί η πίστη ότι δίπλα στη διασκέδαση 

διδάσκεται ή καθοδηγείται. 

β’. Ο σκοπός του Θεάτρου: Ο Διευθυντής τονίζει ποιος είναι ο 

βαθύτερος σκοπός του Θεάτρου. Το θέαμα στοχεύει στη απαλλοτρίωση 

του κοινού από την καθημερινότητα. Τονίζει με στόμφο την προσφορά 

του θεάτρου ως λειτούργημα πλέον και ως μέσον διακύμανσης των 

ενδόμυχων πτυχών της ανθρώπινης ψυχής, των  διαστάσεών  της που 

αναδύονται κάτω από απροσδιόριστες καταστάσεις: “Να δουν” οι θεατές 

και να κατανοήσουν “τι γκρεμός είναι η ψυχή του ανθρώπου και να 

τρομάξουν μια στιγμή…” 365. 

Η γραμμή που χωρίζει τον ορισμό α’. από τον β’. αποτελεί είδος 

αμυδρής απόχρωσης στον γενικό ορισμό του Θεάτρου. 

γ’.  Η τέχνη366 στο Θέατρο:   

“Όχι έτσι! Θα της σπάσεις το χέρι!  Μη σέρνεις 

αγριοφωνάρες! Να συγκρατιέσαι.  Η τέχνη δεν είναι 

βάρβαρο ασυνάρτητο ξέσπασμα… Πόσες φορές να σας το 

πω;  Είναι πειθαρχημένο πάθος”367. 

Ο Διευθυντής-σκηνοθέτης αναφερόμενος στην τέχνη μιλά για 

“πειθαρχημένο πάθος”. Ο πρωταγωνιστής του Αλέκος  ως Οθέλλος, είναι 

ακριβώς το αντίθετο.  Δεν έχει τη δύναμη της αυτοκυριαρχίας.  Δεν 

μπορεί να κρύψει το συναίσθημά του της ζήλειας έναντι της 

Δεισδαιμόνας-Μαρίκας, να χαλιναγωγήσει το πάθος που τον έχει 

κατακυριέψει υπό την επίδραση του ρόλου του.  Η βάναυση 

συμπεριφορά του έναντι της Δεισδαιμόνας-Μαρίκας προδίδει ότι έχει 

                                                         

365 Ν. Καζαντζάκης,  Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο. π.,  σ. 1555. 
366Ο Πιραντέλλο εκφράζει μια άποψη για την “εκδίκηση της τέχνης” προς τη “ζωή” (ο. π., σ. 

26).  
367 Ν. Καζαντζάκης,  Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο. π., σ. 1550. 
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χάσει τον έλεγχο του εαυτού του. Αυτό εξοργίζει τον Διευθυντή-

σκηνοθέτη μόλο που είχε πετύχει το επιδιωκόμενο: την ταύτιση του 

Αλέκου με τον τραγικό σαιξπηρικό Οθέλλο.  Με τη σειρά του λοιπόν 

παύει να συγκρατείται και φωνάζει  προσπαθώντας να επικοινωνήσει 

μαζί του τα καθήκοντά του, του ηθοποιού και τον σωστό τρόπο 

συνεργασίας των ηθοποιών πάνω στη σκηνή και άσχετα με τα προσωπικά 

τους συναισθήματα.   

Ο νιόπαντρος και ζηλιάρης Αλέκος ενδεδυμένος τον ρόλο του 

Οθέλλο, βρίσκει την ευκαιρεία απροκάλυπτα πλέον να δείξει  το πάθος 

της ζήλειας του. Ο Διευθυντής-σκηνοθέτης που προσπαθεί από το πόστο 

του να ισορροπήσει τις καταστάσεις που δημιουργούνται επί της σκηνής 

και να ωθήσει τους ηθοποιούς να αποστασιοποιηθούν από τον ρόλο τους, 

να αφαιρέσουν σαν ένα ρούχο την προσωπικότητά τους από το σώμα 

τους και να φορέσουν τον ρόλο τους σαν ένα άλλο-ξένο, απαιτεί τώρα την 

αυτοκυριαρχία του Αλέκου-ηθοποιού, για την τέχνη και για τίποτα 

περισσότερο, όταν υποδεικνύει:  

“Δεν είναι τέχνη αυτό, σου λέω!.. Λαγάρισε το πάθος, 

καθάρισε την καρδιά σου. Ανέβα απάνω από την 

καθημερινή ζωή, κάμε τέχνη!…………  Δεν είναι αυτό 

θέατρο…”  

Ως τώρα έχει βγει ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα: ότι η τέχνη 

που δημιουργείται στο θέατρο, είναι η συνισταμένη των προσπαθειών 

των ταλαντούχων, Διευθυντή-σκηνοθέτη και των ηθοποιών, καθώς  

δημιουργούν επί της σκηνής, καθοδηγούμενοι από πολύπλοκους κανόνες, 

τεχνικούς, αισθητικούς και ηθοπλαστικούς. 

4. Ο ρόλος και τα καθήκοντα  του Διευθυντή-σκηνοθέτη: Ο 

ποιητής οριοθετεί ένα αυστηρό πλαίσιο συμπεριφοράς και υποχρεώσεων 

για εκείνους που υπηρετούν το θέατρο. Από τη θέση του στην κορυφή 

στην πυραμίδα του οργανισμού, επωμίζεται επίπονες ευθύνες. Πλην της 

εκλογής του κατάλληλου έργου, σπουδαίο χρέος του είναι να απονέμει 

τους ρόλους με βάση την προσωπικότητα ενός εκάστου των  ηθοποιών 

του. Ο Διευθυντής-σκηνοθέτης  έχοντας υπόψη τους δύο Οθέλλο: το 
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πρότυπο, τον Οθέλλο του Σαίκσπηρ  και τον Αλέκο-Οθέλλο (κατά μίμηση 

του σαιξπηρικού), απευθύνεται στον δεύτερο συσταίνοντάς του, να “μην 

αγριεύει” όπως ο Μουρίτης στρατηγός, και δικαιολογείται με το 

διφορούμενο: “τα νεύρα μας έγιναν ντελικάτα τώρα, στρατηγέ μου”368. 

Αποβλέπει στο να υπογραμμίσει και να προειδοποιήσει για το 

αναμενόμενο άγχος όλων των παραγόντων κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους στη σκηνή, κυρίως όμως το άγχος του Οθέλλου «του», του 

Αλέκου, στο ρόλο του πρωταγωνιστή.  

Για τη σωστή παραγωγή του έργου, εξυπακούεται η στενή 

συνεργασία του με τους ηθοποιούς και η επιβολή πειθαρχίας. 

Φαινομενικά ασυγκίνητος και αδιάφορος για τα προσωπικά αισθήματα 

των ηθοποιών επάνω στο σανίδι της σκηνής, διδάσκει, παραινεί και 

κατευθύνει, ασκώντας διαρκή πίεση. Έχοντας υπόψη του τους 

συντελεστές της επιτυχίας, στην “ανάγκη”369, χρησιμοποιεί 

ανορθόδοξους ή επικίνδυνους τρόπους.  Υπεράνω όλων τίθεται η επιτυχία 

του θεατρκού έργου.  

 Η επιβεβαίωση του Οθέλλο προς τον Διευθυντή-σκηνοθέτη ότι θα 

γίνει “αρνάκι’’, αφού πρώτα κομματιάσει τον Γιάγο (Iago στον Σαίκσπηρ) 

για το κακό που του έκανε, μολονότι αστεία και ταυτόχρονα φλεγμονική, 

είναι το ζητούμενο. Αυτό που ακριβώς επιδιώκεται  στο έργο που 

δημιουργείται, δηλαδή η ανάδυση της τραγικότητας μέσα από τη σάτιρα. 

                                                         

368Ν. Καζαντζάκης, Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο.π.,  σ. 1538. 
369 Η λέξη “ανάγκη” χρησιμοποιείται εδώ ως ταυτόσημη εννοιολογικά   με τις λέξεις: 

υποχρέωση ή  επιτακτικό καθήκον. Απαντά συχνά στα κείμενα του Ν. Καζαντζάκη με 

διαφορετική σημασιολογία και διαφορετικές βαθμίδες έντασης. Επίσης στην Ασκητική απαντά 

συχνά με διαφορετική σημασιολογία: 1) με την έννοια των φυσικών αναγκών του ανθρώπου, και 

αναφέρω για παράδειγμα μερικά χωρία: “με αγώνα, σαλεύω ανάμεσα στα φαινόμενα που γεννώ, 

…… και τα ζεύω στις βαρειές πραχτικές μου ανάγκες.” (σ.12), “πραχτικές και νοητικές του 

ανάγκες.” (σ. 14),  “Αργαλειό της ανάγκης” (σ. 23), ”Κι η άλλη… φωνή, αποκρίνεται……: 

”……Είμαι όλη γάλα κι ανάγκη.” (σ.23), “δεν καταφρονάει την άγια,ταπεινή καθημερινή 

ανάγκη.” (σ. 66). Ή με τη έννοια: χρέος όπως: “…… η σωτηρία του Σύμπαντου είναι και δική 

μας σωτηρία κι η αλληλεγγύη με τους ανθρώπους δεν είναι πια τρυφερόκαρδη πολυτέλεια παρά 

βαθειά αυτοσυντήρηση κι ανάγκη. Ανάγκη, όπως σ’ ένα στρατό που μάχεται, η σωτηρία του 

παραστάτη σου.” (σ. 83). 
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Οι αντιδράσεις του Οθέλλο-Αλέκου ή τανάπαλιν, όχι μόνο δεν αγγίζουν 

τον διευθύνοντα την όλη παραγωγή, αλλά τον ικανοποιούν στο έπακρο, 

τελικά.   

Το σατιρικό στοιχείο του έργου ενισχύεται από αποκαλύψεις όπως 

αυτή της επιθυμίας του νέου πλέον Οθέλλο (Αλέκου) να εγκατασταθεί 

στην εξοχή με τη Δεισδαιμόνα, να ασχολείται με τον κήπο του και να 

κάνει μια ντουζίνα αρσενικά “αραπόπουλα”, δεν τον κολακεύει ως ήρωα 

της δικής του περιωπής. Τελικά οι αποκαλύψεις, πρώτα του ονείρου του, 

των σχεδίων του για το μέλλον του και ακόμη περισσότερο όταν ομολογεί 

την ελπίδα του πως με τη σύνταξη του στρατηγού, θα περνά: “Ζωή και 

κότα”370, εξαλείφουν και το τελευταίο ίχνος αίγλης του πρότυπου, του 

σαιξπηρικού Οθέλλο.  

Χαρακτηριστική καινοτομία στο Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, είναι το 

ενοχοποιητικά μυστικό γραμματάκι της επαγγελματικά φιλόδοξης 

Δεισδαιμόνας-Μαρίκας, προϊόν της εφευρετικότητας του Διευθυντή-

σκηνοθέτη, αντί για το μαντήλι της Δεισδαιμόνας στο έργο του Σαίκσπηρ. 

Ο Οθέλλος-Αλέκος  που το ανακαλύπτει θυμωμένος ρωτά το συνάδελφό 

του Γιάγο-Μήτσο αν και ετούτο το θεωρεί “παιχνίδι” του Διευθυντή-

σκηνοθέτη.  Εκείνος από οίκτο του αποκαλύπτει για το σχέδιο-στόχο του 

Διευθυντή: “να βγει από τα ίδια τα σπλάχνα” τους “το έργο του”.  

“Κατάλαβες τι σατανική εφεύρεση;” ρωτά τον Οθέλλο-Αλέκο, 

προσπαθώντας να τον βοηθήσει στην κατανόηση του ρόλου του371, στην 

κατανόηση των ενεργειών του Διευθυντή- σκηνοθέτη. 

Η αγωνία του Διευθυντή-σκηνοθέτη για την ποθητή επιτυχία του 

έργου, κορυφώνεται στην τρίτη πράξη και αποδεικνύει το δικό του βαρύ 

χρέος για την προσφορά του στη τέχνη του Θεάτρου.  Μιλά για την 

“ανάγκη”, το επιτακτικό χρέος του, του Διευθυντή, πού θα πρέπει να 

χαράξει τη χρυσή τομή ώστε να μη συγκρουστούν οι χαρακτήρες και τα 

συμφέροντα όλων των παραγόντων, κυρίως όμως το γενικό συμφέρον: 

εκείνο της επιτυχίας του θεατρικού έργου που ανεβάζουν. Λέει λοιπόν: 

                                                         

370 Ν. Καζαντζάκης, Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο.π., σ. 1539. 
371 Αυτόθι,  σ. 1563. 
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“Πώς θα πάρει άραγε φωτιά ο Οθέλλος χωρίς όμως να 

καεί…  Ίσια ίσια όσο μου χρειάζεται;…….. Βγαλμένα όχι από 

το αθάνατο κείμενο παρά από τη ζωντανή καρδιά του 

ανθρώπου… και πώς θα μπορέσω να συγκρατήσω και να 

οδηγήσω το πάθος του και να  το κάμω τέχνη; Βαρύ, 

επικίντυνο έργο… Δύσκολο, δύσκολο πολύ… Σα να θες να 

κάμεις αγάλματα372 μα όχι από πηλό ή πέτρα παρά από 

φλόγες… Αχ! η ψυχή του ανθρώπου!…… Κάποτε η καρδιά 

μου πιάνεται… Μου έρχεται να φωνάξω… ν’ ανοίξω τα 

μάτια της… να δουν… Μα κρατιέμαι… Όχι! όχι! Έτσι πρέπει 

να γίνει είναι ανάγκη!”373. 

Και εδώ όπως σε όλα τα θεατρικά του Καζαντζάκη μία γυναίκα, η 

ηθοποιός Μαρίκα-Δεισδαιμόνα, σπρώχνει τον ήρωα Οθέλλο-Αλέκο στην 

κορυφή, η οποία στην προκειμένη περίπτωση εκπροσωπείται από την 

τέλεια ερμηνεία ενός δύσκολου ρόλου, του Καζαντζακικού -αυτή τη 

φορά- ήρωα Οθέλλο -αντιήρωα στην ουσία-, ο οποίος δολοφονεί άδικα 

την αγαπημένη του Δεισδαιμόνα, υποκινούμενος από την αρρωστημένη 

ζήλεια του. 

5.  Ο ρόλος και τα καθήκοντα  των ηθοποιών: Στο Ο Οθέλλος 

ξαναγυρίζει, ο ποιητής υποδεικνύει ότι οι ηθοποιοί παρουσιάζονται επί 
                                                         

372 Ο Πιραντέλλο λέει κάτι σχετικό: “Η τέχνη εκδικείται, μπορούμε να πούμε, τη ζωή, γιατί η 

δημιουργία της είναι αληθινή δημιουργία, και γιατί είναι απολυτρωμένη από χρόνο, τυχαία 

συμβάντα, εμπόδια…. Αναλογίζομαι συχνά με τρόμο την αιωνιότητα ενός έργου τέχνης σαν μια 

άφθαστη θεϊκή μοναξιά, απ’ όπου ο ίδιος ο ποιητής, μόλις άφησε την πένα, μένει 

αποκλεισμένος, θνητός αυτός απ’ αυτή την αθανασία.  

Η ακινησία ενός αγάλματος είναι τρομαχτική. Είναι τρομαχτική αυτή η αιώνια μοναξιά έξω απ’ 

το χρόνο. Κάθε γλύπτης -δεν ξέρω αλλά υποθέτω πως έτσι θά ‘ναι-  μόλις τελειώσει ένα άγαλμα, 

πρέπει να ποθεί να ζωντανέψει, να κινηθεί να μιλήσει.  Να πάψει νά ’ναι άγαλμα, να γίνει 

ζωντανή ύπαρξη. Το θαύμα που ονειρεύτηκε ο Πιραντέλλο στα “Έξη πρόσωπα”, όταν 

φανταζότανε φανταστικά πλάσματα να παίρνουν σάρκα και οστά. Όμως αυτό το θαύμα δεν 

έγινε ποτέ, και η Γαλάτεια παραμένει άγαλμα. Μονάχα ένας τρόπος υπάρχει να πάρει ζωή ένα 

έργο τέχνης, πού ‘χει κιόλας τη φόρμα του αμετάβλητου.  Να του δώσουμε εμείς κίνηση, ζωή, 

αλλιώτικη κάθε φορά, μια στιγμιαία ζωή.  Εκείνην που ο καθένας μας είναι ικανός να δώσει.” 

(ο.π., σ. 26). 
373 Ν. Καζαντζάκης, Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο.π., σ. 1555. 
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της σκηνής χωρίς κάποια ιδιαίτερη αμφίεση: “με τα καθημερινά τους 

ρούχα, αμακιγιάριστοι.  Κάθε πρόσωπο μπορεί να πάρει το όνομα του 

ηθοποιού που το παίζει”.  

Τα “καθημερινά ρούχα” και η απουσία του μακιγιάζ, διέπουν την 

ανεπιτήδευτη παρουσίαση, την άνεση κινήσεων, την συνειδητοποίηση  

της προσωπικής απόδοσης  του δοθέντος ρόλου.  Ουσιαστικότερος όμως 

στόχος του Διευθυντή-σκηνοθέτη είναι να παροτρύνει τον ηθοποιό στην 

απόδοση του ρόλου του χωρίς τη μάσκα του μακιγιάζ, σα να θέλει να 

γυμνώσει παράλληλα την προσωπικότητά του τη στιγμή της  ταύτισής 

του με το ρόλο του: να παίξει έτσι συμμετέχοντας “ψυχή τε και σώματι”.  

Μ’ αυτόν το τρόπο ο ρόλος παύει να είναι επιδερμικός, αποβαίνει 

συναίσθημα συμβατικής ταυτοποίησης. Ο Διευθυντής-σκηνοθέτης 

πετυχαίνει την τέλεια ταυτοποίηση του χαρακτήρα του φανταστικού 

ήρωα, με τον χαρακτήρα του πρωταγωνιστή του, Αλέκου, ο οποίος με τη 

σειρά του -ως από φυσική ροπή- και ως να έχει δεχτεί με είδος ένεσης 

στο αίμα του, το μυστήριο της ταυτοποίησής του με τον φανταστικό ήρωα 

του σαικσπηρικού Οθέλλο, παγιδεύεται στο ρόλο του σαν υπνωτισμένος.  

Το εγχείρημα του Διευθυντή-σκηνοθέτη εκλαμβάνεται, ως άκρως 

επικίνδυνο για τον ευαίσθητο ηθοποιό. 

Αποδεικνύεται πως η ηθοποιία παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται 

να έχει δική της υπόσταση-διάσταση, στην πραγματικότητα  διατελεί υπό 

εξάρτηση. Ο επαγγελματίας ηθοποιός με τη συμμετοχή του στην υψηλή 

τέχνη του Θεάτρου, μεταλαβαίνει της δυνατότητας ν’ απολαύσει το 

ζητούμενο: να ενσαρκώσει αγαπημένους ρόλους, να μεθύσει από την 

επιτυχία του, να αισθανθεί ότι αποβαίνει το αγαπημένο είδωλο των 

θεατών, να ερωτευτεί και να τον ερωτευτούν θαυμαστές ή θαυμάστριες,  

στοιχεία τα οποία  συνδέονται με την όποια βαθμίδα δημοτικότητας και 

επιτυχίας, δίπλα στα όποια οικονομικά κέρδη τα οποία θα απολάβει.  

Υπάρχει όμως και άλλο πρόσωπο του ιδίου νομίσματος: το τίμημα 

της τέχνης όχι σπάνια αποβαίνει βαρύ, καθώς ο ηθοποιός ως άτομο 

ζωντανό, διακινείται μόνιμα ανάμεσα στην προσωπική του ζωή και σε 

εκείνη του Θεάτρου, στοιχεία, τα οποία  από κοινού σχηματίζουν μία 

συνισταμένη ανεξαρτήτων διαστάσεων που επιδρούν αλλήλοις. Εάν 

λοιπόν πρωταρχικό καθήκον του ηθοποιού είναι να δίνει τον εαυτό του 
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στο Θέατρο τότε η προσωπική του ζωή οφείλει να απαλλοτριώνεται από 

την επαγγελματική.  Στέκει όμως αυτό απόλυτα;  γιατί τότε θα γινόταν 

λόγος όχι απλά για διττή ζωή, αλλά για διττή προσωπικότητα, αφενός την 

αληθινή και αφετέρου εκείνη του ρόλου που υποδύεται.  

Ο Καζαντζάκης θέλει να πιστεύουμε ότι αυτό είναι και δεν είναι 

εφικτό. Η ηθοποιία, ανεξάρτητη, ως τέχνη, επηρεάζει και επηρεάζεται 

από την προσωπικότητα των ασκούντων αυτήν. Ως τέτοια συχνά 

προκαλεί ρήξη μεταξύ της ατομικής και της επαγγελματικής ζωής 

εκείνων οι οποίοι την ασκούν.  Πόσοι από τους ηθοποιούς έχουν τη 

δύναμη να αποστασιοποιούνται του εκάστοτε ρόλου τους, και να 

μπορούν να ζουν ανεπηρέαστοι την προσωπική τους ζωή374;  Το επόμενο 

ερώτημα είναι: ζητείται από τους ηθοποιούς να ηγούνται διττού βίου για 

όσο διάστημα υποδύονται έναν ρόλο; Η απάντηση είναι και ναι και όχι. 

Αυτό θα ήταν το ιδεώδες για την ακεραιότητα της προσωπικότητας του 

ηθοποιού, αλλά είναι γεγονός ότι ούτε αυτό ισχύει απόλυτα. 

Συμπέρασμα: Η αποστασιοποίηση του ηθοποιού από τον ρόλο του είναι 

ευχής  έργο, ένας άθλος ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις αποβαίνει 

ακατόρθωτος. Από το συμπέρασμα αυτό, το δεύτερο σκέλος, αφορά τον 

ηθοποιό Αλέκο, καθώς όταν υποδύεται το ρόλο του καζαντζακικού 

Οθέλλο αδυνατεί να αποστασιοποιηθεί από αυτόν. Δεν μπορεί ως 

προσωπικότητα, χαρακτήρας, ή ψυχή, να σταθεί απέναντι από τον ρόλο 

του και να τον αντιμετωπίσει σαν ανεξάρτητη, φανταστική υπόσταση, 

ξένη προς τον εαυτό του.  Του δίνεται με πάθος για την άψογη ερμηνεία 

του και ακούσια ή εκούσια ταυτίζεται απόλυτα μαζί του.  Κατά συνέπεια 

χαρακτηριστική είναι η δικαιολογημένη αντίδρασή του στην τρίτη πράξη, 

όπου κλιμακώνεται το πάθος της θανάσιμης ζήλειας του προς τη 

Δεισδαιμόνα-Μαρίκα. Έχοντας ανακτήσει την αυτοκυριαρχία του κάποια 

στιγμή –επιστρέφοντας δηλαδή στην προσωπική του πραγματικότητα τη  

                                                         

374 Παρατηρείται -σε καθημερινή βάση- η επίδραση των ρόλων  που υποδύονται οι ηθοποιοί 

στην προσωπικότητά τους και κυρίως σε ό,τι αφορά τις στενές σχέσεις τους με συνάδελφό τους 

επί της σκηνής. Πολλοί ηθοποιοί συνάπτουν σχέσεις με τους συναδέλφους τους και έρχονται σε 

ρήξη με το πρόσωπο που συντροφεύουν στην προσωπική τους ζωή, την εκτός σκηνής. Η 

συνεργασία επί της σκηνής και κυρίως στον κινηματογράφο συχνά επιδρά αρνητικά στις 

διαπροσωπικές σχέσεις του ηθοποιού  στην καθημερινή του πραγματικότητα.  
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δεδομένη στιγμή-, αντιδρά εναντίον του Θεάτρου όχι μόνον ως 

καλλιτεχνικού και οικονομικού οργανισμού,  αλλά κυρίως για την 

επίδραση που ασκεί στην προσωπικότητά του.  Κατηγορεί το Θέατρο ως 

ηθικό αυτουργό εκείνου που αισθάνεται και εκείνου που παρασύρεται να 

πράξει. Απευθύνεται προς τον διευθύνοντα  τον οργανισμό του Θεάτρου 

αλλά και το πλήθος, του οποίου η παρουσία αποτελεί σπουδαίο 

παράγοντα για την ύπαρξη και την επιβίωσή του: 

 “Στο  διάολο  η παλιοπαράγκα σου, οι εισπράξεις, το 

εμπόριο!  Κλείνει το κατάστημα, Κυρίες και Κύριοι!  

Ξεπουλήσαμε όλους τους πόνους, τα δάκρυα, τα σωθικά 

του ανθρώπου!  Ξεπουλήσαμε όλα τα παχιά λόγια, τις 

παρομοιώσεις, τις λιγούρες, τις προστυχιές, τους έρωτες… 

Καληνύχτα σας!  Το κοκόρι πια δε θέλει να παλέχει… Δεν 

μπορεί, αφέντες μου, δεν μπορεί… Να! Κοιτάχτε το!  

Απόμεινε χωρίς φτερά, χωρίς νύχια, χωρίς μάτια…  Και 

τρέχουν τα αίματα… Καληνύχτα σας αφεντικά… Δε θέλω 

να τη σκοτώσω… Δε θέλω…”375 

Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει επιτρέπει στον αναγνώστη να διακρίνει 

άνετα τη σύγκρουση  των διαφορετικών διαστάσεων  ανάμεσα στις 

οποίες διακινούμενος ο ηθοποιός, ταλανίζεται.  Τελικά όμως καθήκον και 

συμφέρον του είναι η όποια υποχώρηση, συμβατικότητα ή ποσοστό 

συμβολής που του υπαγορεύονται, για το συμφέρον του Θεάτρου όχι 

μόνο ως καλλιτεχνικού, κοινωνικού λειτουργήματος αλλά και ως 

επιχείρηση. 

6. Το Κοινό376: Το Κοινό αναντίρρητα αποτελεί, ζωτικότατο 

κύτταρο του Θεάτρου.  Χωρίς κοινό δεν υφίσταται Θέατρο. Τα παρόμοια 

άλλωστε ισχύουν για οποιαδήποτε εκδήλωση που αφορά την προσέλευση 

κοινού, θεατών-ακροατών. Αν δε γεμίσουν τα καθίσματα δε σημειώνεται 

                                                         

375 Ν. Καζαντζάκης, Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο. π., σ. 1560-61. 
376 Ο Πιραντέλλο λέει συσχετίζοντας την παράσταση με το κοινό: “Η παράσταση δεν είναι 

φώτα, δεν είναι σκηνικό, είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ, είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά 

μας, είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας, τέλος είναι η αγάπη σας για μας” ( ο. π., σ. 22). 
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αυτό που λέμε επιτυχής θεατρική παράσταση, επιτυχής ομιλία, επιτυχής 

παρουσίαση ενός βιβλίου, κτλ. κτλ.  

Ο Διευθυντής-σκηνοθέτης, ως συντονιστής του Θεάτρου,   

φροντίζει  για τη θετική αντίδραση του Κοινού. Η επιτυχία του Θεάτρου 

συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του τελικού προϊόντος και το μέτρο της 

επιτυχίας  του καθορίζεται από την κριτική του κοινού. Το χειροκρότημα 

είναι η αυθόρμητη έκφραση επιδοκιμασίας του ενθουσιώδους κοινού, 

αυτό που εκλαμβάνεται ως η απόλαυση του ηθοποιού, αυτό που τον 

ελκύει μέχρι το τέλος της ζωής του και τον ωθεί  να μην μπορεί ν’ 

αποχωριστεί τα ‘φώτα της ράμπας’, κάποτε και με το κόστος της σχέσης 

του με αγαπημένα πρόσωπα.  

Στο Ο Οθέλλος Ξαναγυρίζει, ο ποιητής τοποθετεί στο κοινό 

μερικούς “βαλτούς” θεατές, παρόμοια με τον Πιραντέλλο στο έργο του 

Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε.  Ρόλος τους είναι να υπογραμμίσουν την 

αδιόρατη γραμμή μεταξύ της αλήθειας και της φαντασίας377.  Το πείραμα 

σημειώνει επιτυχία.  Ο ευαισθητοποιημένος θεατής επηρεάζεται σε 

υψηλό βαθμό, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την τεχνική του 

εμπνευσμένου σκηνοθέτη, ως προς την επιτυχία του έργου.  

Ο Οθέλλος-Αλέκος όμως με την πειστικότητα της απόδοσης του 

ρόλου του, πετυχαίνει και αναστατώνει τους θεατές.  Έχουν πειστεί ότι ο 

Οθέλλος-Αλέκος, ο ζηλόφθονος σύζυγος, ο πρωταγωνιστής του δράματος, 

αληθινά σκοτώνει επί της σκηνής τη Δεισδαιμόνα-Μαρίκα. Άλλωστε ο 

Διευθυντής-σκηνοθέτης βοηθάει στην περαιτέρω εδραίωση της πρώτης 

εντύπωσης, καθώς συμβουλεύει να καλεστεί η αστυνομία.  Ο Γιάγος-

Μήτσος με τη σειρά του ενισχύει αυτή την πίστη, πλέον, αφού αντί να την 

αποκαλέσει Δεισδαιμόνα όταν την μεμψιμοιρεί, χρησιμοποιεί το 

πραγματικό της όνομα: “δύστυχη Μαρίκα”378. Είναι ‘φανερό’ ότι έχει 

συμβεί το αναπόφευκτο. Παύει λοιπόν η Μαρίκα να παριστάνει τη 

Δεισδαιμόνα. Έχει αφανιστεί ως Μαρίκα από το χέρι του συζύγου της, 

Αλέκου. Ο ρόλος τους τους παρέσυρε σ’ ένα αληθινά τραγικό τέλος, πέρα 

                                                         

377 Ν. Καζαντζάκης, Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο. π., σ. 1563. 
378 Αυτόθι,  σ. 1568. 
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από την παράσταση και την  υποκριτικότητα ως ηθοποιών!   Ο Οθέλλος-

Αλέκος γελά σαν τρελός.  Έχει αποδώσει το ρόλο του πιστά: σκότωσε τη 

Δεισδαιμόνα-Μαρίκα! Όλοι έχουν πεισθεί ότι ο Οθέλλος ή Αλέκος 

σκότωσε τη Δεισδαιμόνα ή Μαρίκα.  Από την πλατεία τρεις “βαλτοί” 

ρωτάν τι ακριβώς συμβαίνει. “Σκοτώστε τον το φονιά” φωνάζει 

κάποιος379.  Το θεατρικό έχει κριθεί: έχει διασφαλιστεί η επιτυχία του.   

Αν υπήρχε ένας δείκτης αλήθειας εκείνη τη στιγμή οι θεατές θα ανέβαζαν 

την βελόνα του, στο μέγιστο ποσοστό της. Ο Διευθυντής-σκηνοθέτης 

κρατάει το κλειδί του μυστικού, υποκλίνεται στο κοινό και συμβουλεύει 

ηρεμία.  Η αποκάλυψη έρχεται με χαριτωμένο τρόπο: η Δεισδαιμόνα 

σηκώνεται, ο Γιάγος πηδά στη σκηνή και ο Οθέλλος χαμογελά και 

υποκλίνεται στο κοινό.  Το τέλος που ανακουφίζει τους εν απορία θεατές, 

ενισχύει τη συγκεκριμένη άποψη για το δράμα, την πειστική εμψύχωση  

των ηρώων του και την επιτυχή σκηνοθεσία του. 

Επιτέλους το Καζαντζακικό πείραμα ολοκληρώνεται. Η έκπληξη 

που επιφυλάσσεται στο τέλος του έργου, είναι τελικά ο καρπός της 

σύλληψης του επιδέξιου Διευθυντή-σκηνοθέτη: να διδάξει ένα 

πρωτοποριακό, για τα ελληνικά δεδομένα θεατρικό έργο, μέσα από ένα 

πλαίσιο προϋποθέσεων για το Θέατρο ως λειτούργημα καλλιτεχνικό, 

κοινωνικό αλλά ταυτόχρονα και ως οικονομικό ίδρυμα.  

Ο Διευθυντής-σκηνοθέτης έχοντας επωμιστεί πλήρη την ευθύνη 

του επικίνδυνου πειράματος της ταύτισης των χαρακτήρων των 

ηθοποιών του θιάσου του με εκείνους των ρόλων του δράματος, πέτυχε 

στο να  πείσει τους θεατές τους. Ως διευθύνων απέδειξε υπευθυνότητα 

στην επιλογή: α’ των ηθοποιών του, β’ του θεατρικού έργου, γ’ στη 

συγκέντρωση της προσοχής του στην κατά βήμα απόδοση της  

υποκριτικής τέχνης των ηθοποιών του. Με το κατάλληλο έργο, με ένα 

ζωντανό παράδειγμα παρμένο μέσα από τη σύγχρονη εποχή, πέτυχε να 

υπογραμμίσει τις φοβερές συνέπειες του κτητικού εγωισμού, της 

έλλειψης διαλόγου, του αχαλιναγώγητου πάθους της ζήλειας,  διαχρονικά 

ανθρώπινα μειονεκτήματα αλλά συχνά και χαρακτηριστικά στις σχέσεις 

                                                         

379 Ν. Καζαντζάκης, Ο Οθέλλος ξαναγυρίζει, ο. π.,  σ. 1568. 
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μεταξύ δύο αγαπημένων, μεταξύ δύο συντρόφων, μεταξύ των δύο φύλων.  

Ακολουθώντας το ταλέντο του, την εμπειρία του και το ένστικτό του και 

εφαρμόζοντας τη δική του πρωτότυπη πορεία, έδωσε στο θεατρόφιλο 

κοινό “το άλλο” έργο, μία  πολυδιάστατη υπόθεση, έναν ανορθόδοξο 

Οθέλλο, όπου το ύστατο και επικίνδυνο ανθρώπινο πάθος της ζήλειας, 

μπορεί να συγκλονίσει, ακόμη και μεταμφιεσμένο σε είδος κωμωδίας.  

Αποδεικνύεται ότι οι συμμέτοχοι του οργανισμού ‘Θέατρο’  από κοινού με 

το Κοινό, μπορούν να παραλληλιστούν με  παλινδρομικά κύματα που 

αλληλοεξαρτώνται μέσα στο χώρο όπου συν-διδάσκονται το όποιο 

δράμα. 

Ο Καζαντζάκης μας έδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον δράμα. Μέσα από 

τη ρευστή πολυπλοκότητά του μας μύησε στο δίλημμα και στο άγχος των 

ταλαντούχων ηθοποιών, στην ψυχολογία του ευσυνείδητου -προς πάσα 

κατεύθυνση-σκηνοθέτη και όλων μαζί αυτών των παραγόντων-και 

πολλών άλλων που εργάζονται στα παρασκήνια- και οι  οποίοι συνιστούν 

τον οργανισμό ‘Θέατρο’. Μας μύησε  στον αγώνα τους για την επίτευξη 

του τέλειου αποτελέσματος με απώτερο στόχο τελικά, να κερδίσουν τις 

εντυπώσεις του θεατρόφιλου Κοινού που αποτελεί το θερμόμετρο της 

επιτυχίας του οργανισμού ‘Θέατρο’.  
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Δ’. 4. Καζαντζάκης – Ίψεν και το τρίγωνο των σχέσεων των 

φύλων 

Εισαγωγή 
Το τρίγωνο των σχέσεων των φύλων: Το τρίγωνο σχέσεων μεταξύ 

ανθρώπων διαφορετικού φύλου, ή το γνωστόν ως  Ιψενικό τρίγωνο, είναι 

ένα κοινό φαινόμενο στην κοινωνία που παρατηρήθηκε και έλαβε 

ανάλογης προσοχής από τους  διανοούμενους της εκάστοτε εποχής από 

αρχαιοτάτων χρόνων.  Αρκεί να αναφέρουμε εδώ την υπόθεση της 

Μήδειας και του Ιάσονα ή την υπόθεση της Κλυταιμνήστρας και του 

Αγαμέμνονα. Και στις δύο περιπτώσεις ένα τρίτο πρόσωπο ξεκινάει μία 

καινούργια κατάσταση ανεπιθύμητη για το ένα τουλάχιστο πρόσωπο.  Η 

Μήδεια αντιμετωπίζει την απομάκρυνσή της από τον Ιάσονα όταν 

αποφασίζει αυτός να παντρευτεί την Ελένη την κόρη του Κρέοντα.  Στην 

υπόθεση του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας το θύμα αρχικά είναι 

η Κλυταιμνήστρα που βρίσκει τον εαυτό της προδομένο από τον 

Αγαμέμνονα επανειλημμένα, κυρίως όμως όταν αυτός φέρνει στο σπίτι 

της την «βάρβαρη» Κασσάντρα.   

 

 Ανάμεσα στα δράματα του Σαίξπηρ ξεχωρίζει το δράμα Άμλετ, 

όπου ο βασιλιάς και πατέρας του Άμλετ, δολοφονείται από τον αδερφό 

του για να πάρει τη θέση του στο θρόνο και στην καρδιά της βασίλισσάς 

του. Αργότερα στον Τολστόϊ στην Αννα Καρέννινα η ανάγκη για 

ικανοποίηση πέρα από τη συζυγική ζωή, βρίσκει την ηρωίδα να προδίδει 

τα πάντα για τον έρωτα του Βρόνσκη εκτοπίζοντας παράλληλα την Κίττυ, 

που άπειρη και ανώριμη καθώς ήταν, υπήρξε πολύ εύκολη εκμηδένιση.  

Στη Νιέτοσκα του Ντοστογιέφσκι ο άντρας φαίνεται να περιπαίζει τη 

γυναίκα απατώντάς την, ενώ στον Παίχτη του, η Παυλίνα χρησιμοποιεί 

μία παράδοξη μέθοδο προσέγγισης-αποχής προς τον άντρα που αγαπάει, 

τον Αλεξέι, κάνοντάς τον να υποθέσει ότι είναι ερωτευμένη με τον 

Άστλευ.  Στο έργο του Μπελούκιν ο Βαρκάρης του Βόλγα, η 

αριστοκράτισσα Βέρα έρχεται να πάρει τη θέση της λαϊκής Βαρισούχας 

δίπλα στον βαρκάρη του Βόλγα Φεντώρ για πολύ διαφορετικούς λόγους 

από ότι στις προηγούμενες υποθέσεις. Και στον Στέφαν Τβάιχ σε δύο 

ιστορίες του Το συνταραχτικό μυστικό και στον Φόβο, η γυναίκα 

διασκεδάζει βάζοντας προσωρινά έστω στη ζωή της ένα άλλον άντρα.  



215 

 

Οι σχέσεις των φύλων εξακολουθούν να παρουσιάζουν παρόμοιες 

καταστάσεις ή διακυμάνσεις λιγότερο ή περισσότερο στην λογοτεχνία.  

Στον Καζαντζάκη παρόμοια σχέση εμφανίζεται στην τραγωδία Ιουλιανός 

ο Παραβάτης ανάμεσα στην Ελένη τη βασίλισσα και την αγαπημένη του 

βασιλιά τη Μαρίνα. Η Ελένη επιχειρεί αυτοχειρία ενώ η Μαρίνα και ο 

βασιλιάς αφανίζονται με δηλητηρίαση. Στον Χατζόπουλο η ψυχοκόρη 

Τάσω στο ομώνυμο μυθιστόρημα εκτοπίζεται από τη μνηστή του γιατρού, 

γεγονός αναπόφευκτο εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών λόγων. Η 

οικογένεια και το όνομα ή η κοινωνική τάξη και η οικονομική δύναμη, 

αποτελούν τα στοιχειώδη προσόντα για την επιτυχή σύζευξη.  Τα άλλα 

απλά συμπληρώνουν ένα αρχινημένο κεφάλαιο. Και στο Ξημερώνει τον 

ρόλο του παρείσακτου ανάμεσα στο ζεύγος έχει ο κουνιάδος της Λαλώς, 

που έρχεται να εκτοπίσει τον αδερφό του από τη θέση του, μέσα στο ίδιο 

το σπιτικό του. Στο περίφημο δράμα του Μάτεση Το φάντασμα του 

Ραμόν Ναβάρο, ο αντιήρωας σύζυγος πέφτει θύμα ομήγυρης γυναικών: 

της γυναίκας του και της υπηρέτρας τους  σε ένα παράδοξο περιβάλλον 

γυναικοκρατικό κατ’ αντίθεση με εκείνο του δικού του σπιτιού, όπου 

κυριαρχούσε ο άντρας.       

Συγκρίνοντας δύο μεγάλους Καζαντζάκη και Ίψεν, στο τρίγωνο 

σχέσεων: Η Ελένη στο θεατρικό Φασγά380, μοιάζει με τη Ρεβέκκα του 

Ίψεν στο Ρόσμερσχολμ381, καθώς εισχωρεί ανάμεσα στο αντρόγυνο και 

εκτοπίζει τη Μπεάτα, οδηγώντάς την στην αυτοκτονία. Έχει επίσης κοινά 

και με την Μαρίνα, την συντρόφισσα του Ιουλιανού, που μαζί, ωθούν την 

Ελένη σε απαγχονισμό. Η Ρεβέκκα του Ίψεν  είναι η δυνατότερη γυναίκα 

του τριγώνου, και το ξέρει: “Μου φαινόταν πως υπήρχαν δυο υπάρξεις 

εδώ, και έπρεπε να γίνει ανάμεσά τους εκλογή, Ρόσμερ. Ή η μια ή η 

άλλη” λέει, ενώ ο Κρολλ που την κατηγορεί για τη στάση της, την 

παρακινεί να πει με θυμό:  “Μα και υποθέτετε λοιπόν πως ενεργούσα με 

ψύχραιμη λογική!” Το ίδιο θα μπορούσε να πει και η Ελένη στο Φασγά, 

δικαιολογώντας τις πράξεις της έναντι της Μαρίας. Γεγονός παραμένει η 

ενσυνείδητα μυστική, από τους άλλους, προσπάθεια: “Ήθελα να φύγει 

                                                         

380 Νίκος Καζαντζάκης 1883-1957.  Γράφει το Φασγά το 1907. 
381 Ε.Ίψεν. Τα άσπρα άλογα, Ρόσμερσχολμ, Σειρά Παγκόσμιο θέατρο: Αριθ.114, Εκδόσεις 

Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα, 1993, 
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από τη μέση η Μπεάτα. Με έναν οποιοδήποτε τρόπο” ομολογεί382 η 

Ρεβέκκα, και επιδεικνύει με τα λόγια της την αποφασιστικότητα με την 

οποία ενήργησε, αλλά και το επιτυχές αποτέλεσμα. Παρόμοια με την 

Ελένη, που ως γραμματέας του Λώρη, άσκησε ήσυχα και μεθοδικά, 

επίδραση επάνω του, και η Ρεβέκκα χρησιμοποίησε τον Ρόσμερ ως  

υποχείριό της, όπως σημειώνει ο ίδιος μετά: “Ρόσμερ: Ποτέ δεν είχες 

πιστέψει σε μένα. Ποτέ δεν είχες πιστέψει πως θα ήμουν άξιος να φέρω 

σε νικηφόρο πέρας αυτή την υπόθεση. / Ρεβέκκα: Είχα πιστέψει ότι οι 

δυο μας εμείς μαζί, θα φτάναμε να το κατορθώσουμε. / Ρόσμερ: Δεν είναι 

αλήθεια. Είχες πιστέψει πως εσύ μονάχη θα κατόρθωνες κάτι μεγάλο στη 

ζωή. Πως εμένα μπορούσες να με μεταχειριστείς ως όργανο για το σκοπό 

σου.  Πως μπορούσα να σου είμαι χρήσιμος στα σχέδιά σου. Αυτό είχες 

πιστέψει.”383. Η Ρεβέκκα όμως κάνει κάτι που η Ελένη του Φασγά δεν 

τολμάει. Αποδέχεται ότι εισχώρησε ανάμεσα στο αντρόγυνο με έναν 

σκοπό: την ατομική της επιτυχία,  για τη δική της ευτυχία. Επιχείρησε 

ένα σχέδιο και επέτυχε όπως θαρραλέα ομολογεί: “Ρεβέκκα: Είναι 

πραγματικά η αλήθεια, πως κάποτε άπλωσα τα δίχτυα μου για να 

καταφέρω να εισχωρήσω μέσα εδώ στο Ρόσμερσχολμ. Γιατί ελογάριαζα 

πως εδώ μέσα χωρίς άλλο θα κατόρθωνα να κάμω την τύχη μου. Με 

τούτονε ή με κείνονε τον τρόπο, με έναν οποιοδήποτε τρόπο δηλαδή.” Η 

Ρεβέκκα τελικά είχε σταματήσει σε ένα σημείο: όταν δηλαδή που 

ερωτεύτηκε τον Ρόσμερ384. Ομολογεί μία πάλη ανάμεσα στην Μπεάτα 

και το άτομό της, που αποτελεί στοιχείο παράλληλο της διαμάχης της 

Ελένης με τη Μαρία στο Φασγά385.   Ο Ίψεν παρουσιάζει τη Ρεβέκκα 

δυνατότερη από το αντρόγυνο, σύμφωνα με  τον Ρόσμερ, και η Ρεβέκκα 

απαντάει: “Σε γνώριζα καλά ώστε να το ξέρω, -ήταν αδύνατο να φτάσω 

σε σένα, χωρίς πρώτα να γίνεις λεύτερος και στις σχέσεις και στο 

πνεύμα”386. Αργότερα η Ρεβέκκα λέει ότι ο Ρόσμερ ήρθε στον εαυτό του, 

μόνο αφού έφυγε η Μπεάτα, και με τη δική της παρουσία387. Διαφέρει 

                                                         

382 Ε.Ίψεν. Τα άσπρα άλογα, Ρόσμερσχολμ, ο. π., σ. 90. 
383 Αυτόθι, σ. 96. 
384 Αυτόθι, σ. 97. 
385 Αυτόθι, σ. 98. 
386 Αυτόθι, σ. 98. 
387 Αυτόθι, σ. 99. 
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τελικά η Ρεβέκκα, από την Ελένη του Φασγά, στο ότι ομολογεί, πως 

έχοντας αγαπήσει τελικά τον Ρόσμερ ήταν ευτυχισμένη στην απλή 

συνύπαρξη με εκείνον, χωρίς απαιτήσεις388. Ο Ρόσμερ επιδιώκει την 

απόδειξη της αγάπης της -σαν από εκδίκηση- όταν την ρωτάει αν είναι 

έτοιμη να ακολουθήσει το δρόμο της Μπεάτας, για χάρη του. Ο εγωισμός 

του ηττημένου, από τις συγκυρίες της ζωής, άντρα, έχει αγγίξει τα όρια 

του παροξυσμού389. Είναι εκείνος που την πιέζει τώρα ασφυκτικά 

κάνοντας σύγκριση των δύο γυναικών: “… Ένας ίλιγγος σε τραβάει κάτω, 

στο νεροσυρμό που βουίζει! Όχι. Κάνεις πίσω. Δεν το αποφασίζεις, όχι, -

εκείνο που αποφάσισε αυτή.”390  Ο Ρόσμερ αντίθετα από τον Λώρη, 

παρασύρει τη δεύτερη γυναίκα της ζωής του στο χαμό. Ζητάει αποδείξεις 

της αγάπης της. Τη συγκρίνει με τη νεκρή Μπεάτα και επιμένει ότι δε θα 

τολμούσε ό,τι είχε τολμήσει εκείνη:  “Ρόσμερ: Θα υπάρξει (ήττα).  Δεν 

είσαι καμωμένη εσύ για να τραβήξεις το δρόμο της Μπεάτας. / Ρεβέκκα: 

Δεν το πιστεύεις; / Ρόσμερ: Καθόλου. Δεν είσαι συ σαν τη Μπεάτα. Δεν  

βρίσκεσαι κάτω από την επίδραση να σε κυβερνάει μια παραζαλισμένη 

αντίληψη για τη ζωή.”391 Η Ρεβέκκα αντίθετα από την Ελένη είναι έτοιμη 

να θυσιαστεί για την αγάπη του και την εξιλέωσή της, αλλά και για να τον 

σώσει, καθώς και “ό,τι καλύτερο έχει”.  

Οι εγωισμοί των ηρώων του Ίψεν ισοπεδώνονται.  Η Μπεάτα έχει 

φύγει και η δική τους ζωή κρέμεται  στις τύψεις τους, για την απουσία 

της. Έχοντας παίξει ένα μακρό διαλογικό παιγνίδι όπου όλα 

αποκαλύπτονται με σοκαριστική διαύγεια και ταπεινότητα, οι δύο ήρωες 

του δράματος, έχουν βεβαιωθεί ότι η ζωή τους δεν είναι τελικά εκείνη 

που θα ήταν, αν όλα ετούτα δεν είχαν διαδραματιστεί. Βέβαιοι επιπλέον 

για τα συναισθήματά τους ακολουθούν το δρόμο της Μπεάτας: “Γιατί 

τώρα είμαστε ένα” καθώς λέει ο Ρόσμερ. “Τους πήρε η μακαρίτισσα η 

κυρά”, θα πει η Μαντάμ Έλσεθ392 όταν ανακαλυφθεί η διπλή αυτοχειρία. 

Στο Φασγά ο Λώρης είναι εκείνος που γνωρίζει την ταπείνωση και την 

                                                         

388 Ε.Ίψεν. Τα άσπρα άλογα, Ρόσμερσχολμ, ο. π., σ. 99. 
389 Αυτόθι, σ. 107. 
390 Αυτόθι, σ. 108. 
391 Αυτόθι, σ. 109. 
392 Αυτόθι, σσ.111-112. 
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ήττα. Οι γυναίκες παρουσιάζονται δυνατότερες βιολογικά, ενώ εκείνος, ο 

άνθρωπος του πνεύματος, δεν έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει το 

κατεστραμμένο όνειρό του.  

Ο  Ίψεν στο θεατρικό Τα άσπρα άλογα, παρουσιάζει τον Κρολλ, να 

αποδέχεται τις υποθετικές αδυναμίες της Ρεβέκκας, ως γυναίκας και την 

Ρεβέκκα να αντιδράει ανάλογα δείχνοντας έτσι μία αρκετά 

ισορροπημένη αξιολόγηση των φύλων: “Ω, μα οπωσδήποτε, δεν έχω 

καμιάν απαίτηση από σας, ως γυναίκα που είστε, να πάρετε καθορισμένη 

στάση στην πολιτική αυτή διαμάχη, -στον εμφύλιο αυτό σπαραγμό θα 

μπορούσα να πω αξιόλογα,- που λυμαίνεται τον τόπο”. Η Ρεβέκκα 

απαντά στην προκληση του Κρολλ: “Ναι, αλλά νομίζω, ότι και σεις 

αντεπιτεθήκατε αρκετά τσουχτερά.” αποδεικνύοντας έτσι, απροσδόκητα,  

ίσως, ότι όχι μόνο ήταν ενημερωμένη αλλά και τολμηρή, ώστε να εκφέρει 

αδίστακτα τη γνώμη της393.  

 

Ο Καζαντζάκης394, ο Ίψεν395 και το τρίγωνο των σχέσεων των 

φύλων αντίστοιχα στα θεατρικά: Φασγά-Σόμερσχολμ 

Το δράμα του Ίψεν Hedda Gabler (1890) παρουσιάζει ομοιότητες 

με το δράμα του Καζαντζάκη Φασγά, όπως έχει παρατηρηθεί και από τον 

Νικηφόρο Παπανδρέου  στο κείμενό του Ο Ίψεν στην Ελλάδα396, Κέδρος. 

Από αυτές ξεχωρίζει το κάψιμο του έργου του ήρωα από την σύζυγό του, 

το οποίο είχε γράψει με την  ερωμένη του.  Ωστόσο  δεν είναι το μόνο 

Ιψενικό δημιούργημα που παρουσιάζει κοινότητες με το Φασγά του 

Καζαντζάκη. Κοινότητες παρατηρούνται και ανάμεσα: στα έργα Φασγά   

και  Ρόσμερσχολμ του Ίψεν.   

                                                         

393 Ε.Ίψεν. Τα άσπρα άλογα, Ρόσμερσχολμ, ο.π.,  σ. 15. 
394 Νίκος Καζαντζάκης 1883-1957.  Γράφει το Φασγά το 1907. 
395 Ηένρικ Ίψεν (Henrik Johan Ibsen, 1828-1906, born in Skien, 20th of March 1828) Νορβηγός 

δραματουργός.  Γράφει το Ρόσμερσχολμ το 1886.  
396 Νικηφόρος Παπανδρέου, Ο Ίψεν στην Ελλάδα, Κέδρος. 
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Το κείμενο που ακολουθεί πραγματεύεται ομοιότητες και 

αναλογίες τριών θεατρικών έργων δύο διαφορετικών συγγραφέων των 

θεατρικών Φασγά του Ν.Καζαντζάκη και το θεατρικού Ρόσμερσχολμ του 

Ίψεν.  

Η υπόθεση στα δύο θεατρικά πραγματεύεται τη φιλοδοξία μιας 

γυναίκας, τις διαστάσεις αυτής της φιλοδοξίας, τη μεθοδικότητα και τη 

διαδικασία της πορείας της για την οργάνωση και την επιμέλεια  των  

τρόπων  με τους οποίους η γυναίκα επιδιώκει να χειριστεί τις  ευκαιρίες  

που της δίνονται, για να εξυφάνει σε ανύποπτο χρόνο το δίχτυ της στον 

ανύποπτο χώρο, όπου όμως επωάζεται η καταλληλότητα και το έδαφος 

είναι πρόσφορο, για μία τέτοιου είδους επικίνδυνη ακροβασία. 

Παρουσιάζεται να εισβάλλει σκοπίμως στο ήρεμο ως τότε οικογενειακό 

περιβάλλον. Αφού αποβλέπει σε προσωπικό όφελος, καταστρώνει το 

σχέδιο κατάληψης της θέσης της άλλης γυναίκας, της πρώτης, η οποία 

εκτοπίζεται με τον ένα ή άλλον τρόπο.  Η επιτυχία θεωρείται άρτια καθώς 

οι επιδράσεις αυτής της διαδικαστικής πορείας επιφέρει τα 

υπολογισμένα αποτελέσματα ή τις τελικές συνέπειες.  

Στο Ρόσμερχολμ η Ρεβέκκα έρχεται από Βορρά, ως πρώην 

υιοθετημένη ενός γιατρού, και προσλαμβάνεται στο σπίτι του πάστορα 

Ρόσμερ και της γυναίκας του Μπεάτας, κατόπιν συστάσεων. Η πρώην 

ζωή της ως υιοθετημένης, αποτελεί πιθανόν αιτία της συμπεριφοράς της 

στην πορεία του δράματος. Η άλλη γυναίκα του δράματος, που εδώ 

αντιπροσωπεύεται από την νεκρή πλέον Μπεάτα, είναι η αντίπαλος, μία 

αδύνατη συνήθως παρουσία ανύποπτη και απασχολημένη με τα συνήθη -

στην περίπτωση του Φασγά, η Μαρία είναι απασχολημένη με την αγωγή 

των παιδιών της και το σπιτικό της.  

Στο Φασγά, ένα από τα κύρια πρόσωπα η Ελένη γραμματέας του 

Λώρη παρουσιάζει κοινά σημεία με τη Ρεβέκκα τη πρωταγωνίστρια του 

Ίψεν στο Ρόσμερσχολμ. Και αυτή παρόμοια με την Ελένη του Φασγά, 

εισχωρεί ανάμεσα στο αντρόγυνο Ρόσμερ και Μπεάτα, και εκτοπίζει την 

Μπεάτα οδηγώντάς την στην αυτοκτονία. Το φαινόμενο παρουσιάζεται 

και αλλού όπως στο θεατρικό του Καζαντζάκη Ιουλιανός ο Παραβάτης 

όπου η Μαρίνα, -συντρόφισσα του Ιουλιανού- και ο Ιουλιανός από κοινού 
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–λόγω της σχέσης τους-, ωθούν την Ελένη τη νόμιμη σύζυγο του 

αυτοκράτορα, σε αυτοχειρία με απαγχονισμό.  

Η Ρεβέκκα του Ίψεν, η δυνατότερη από τις δύο γυναίκες του 

τριγώνου, έχει επίγνωση της δύναμής της και το υπογραμμίζει: “Μου 

φαινόταν πως υπήρχαν δυο υπάρξεις εδώ, και έπρεπε να γίνει ανάμεσά 

τους εκλογή, Ρόσμερ. Ή η μια ή η άλλη” λέει, ενώ όταν κατηγορείται εκ 

των υστέρων από τον Κρόλλ για τη στάση της, παρακινείται να 

αντιδράσει με θυμό:  “Μα και υποθέτετε λοιπόν πως ενεργούσα με 

ψύχραιμη λογική!” Το ίδιο θα μπορούσε να πει και η Ελένη στο Φασγά, 

δικαιολογώντας τις πράξεις της έναντι της Μαρίας. Γεγονός παραμένει η 

ενσυνείδητα μυστική, από τους άλλους, προσπάθεια: “Ήθελα να φύγει 

από τη μέση η Μπεάτα. Με έναν οποιοδήποτε τρόπο” ομολογεί397 η 

Ρεβέκκα, και επιδεικνύει με τα λόγια της την αποφασιστικότητα με την 

οποία ενήργησε, καθώς και το επιτυχές αποτέλεσμα των πράξεών της.  

Παρόμοια με την Ελένη, που ως γραμματέας του Λώρη ασκεί 

ήσυχα και μεθοδικά, μία ακατανίκητη επίδραση επάνω του, και η 

Ρεβέκκα χρησιμοποιεί τον Ρόσμερ ως  υποχείριό της, όπως σημειώνει ο 

ίδιος μετά:  

“Ρόσμερ: Ποτέ δεν είχες πιστέψει σε μένα. Ποτέ δεν είχες 

πιστέψει πως θα ήμουν άξιος να φέρω σε νικηφόρο πέρας 

αυτή την υπόθεση. / Ρεβέκκα: Είχα πιστέψει ότι οι δυο μας 

εμείς μαζί, θα φτάναμε να το κατορθώσουμε./ Ρόσμερ: Δεν 

είναι αλήθεια. Είχες πιστέψει πως εσύ μονάχη θα 

κατόρθωνες κάτι μεγάλο στη ζωή. Πως εμένα μπορούσες να 

με μεταχειριστείς ως όργανο για το σκοπό σου.  Πως 

μπορούσα να σου είμαι χρήσιμος στα σχέδιά σου. Αυτό 

είχες πιστέψει.” (Ίψεν, ό. π., σ. 96). 

Η Ρεβέκκα κάνει τελικά ό,τι η Ελένη του Φασγά δεν τολμάει. 

Αποδέχεται ότι εισχώρησε ανάμεσα στο αντρόγυνο με έναν σκοπό: την 

ατομική της επιτυχία,  για τη δική της ευτυχία. Επιχείρησε ένα σχέδιο και 

                                                         

397 Ε. Ίψεν, Τα άσπρα άλογα, Ρόσμερσχολμ, ο. π., σ. 90. 
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πέτυχε όπως θαρραλέα ομολογεί: “Ρεβέκκα: Είναι πραγματικά η 

αλήθεια, πως κάποτε άπλωσα τα δίχτυα μου για να καταφέρω να 

εισχωρήσω μέσα εδώ στο Ρόσμερσχολμ. Γιατί ελογάριαζα πως εδώ μέσα 

χωρίς άλλο θα κατόρθωνα να κάμω την τύχη μου. Με τούτονε ή με 

κείνονε τον τρόπο, με έναν οποιοδήποτε τρόπο δηλαδή.” Η Ρεβέκκα 

τελικά είχε σταματήσει σε ένα σημείο: τότε, όταν δηλαδή ερωτεύτηκε τον 

Ρόσμερ398. Ομολογεί μία πάλη ανάμεσα στην Μπεάτα και το άτομό της, 

που αποτελεί στοιχείο παράλληλο της διαμάχης της Ελένης με τη Μαρία 

στο Φασγά399.   Ο Ίψεν παρουσιάζει τη Ρεβέκκα δυνατότερη από το 

αντρόγυνο Ρόσμερ-Μπεάτα, σύμφωνα με  τον Ρόσμερ, και η Ρεβέκκα 

απαντάει: “Σε γνώριζα καλά ώστε να το ξέρω, -ήταν αδύνατο να φτάσω 

σε σένα, χωρίς πρώτα να γίνεις λεύτερος και στις σχέσεις και στο 

πνεύμα”400. Αργότερα η Ρεβέκκα υποστηρίζει ότι ο Ρόσμερ ήρθε πίσω 

στον πραγματικό εαυτό του, μόνο αφού έφυγε από τη μέση η σύζυγός του 

Μπεάτα, και με τη δική της παρουσία401.  

Διαφέρει τελικά η Ρεβέκκα, από την Ελένη του Φασγά, και στο 

γεγονός ότι ομολογεί, πως έχοντας αγαπήσει τελικά τον Ρόσμερ ήταν 

ευτυχισμένη στην απλή συνύπαρξη με εκείνον, χωρίς απαιτήσεις402. Ο 

Ρόσμερ επιδιώκει την απόδειξη της αγάπης της -σαν από εκδίκηση- όταν 

την ρωτάει αν είναι έτοιμη να ακολουθήσει το δρόμο της Μπεάτας, για 

χάρη του. Ο εγωϊσμός του ηττημένου, από τις συγκυρίες της ζωής, άντρα, 

έχει αγγίξει τα όρια του παροξυσμού403. Είναι εκείνος που την πιέζει 

τώρα ασφυκτικά κάνοντας σύγκριση των δύο γυναικών: “… Ένας ίλιγγος 

σε τραβάει κάτω, στο νεροσυρμό που βουίζει! Όχι. Κάνεις πίσω. Δεν το 

αποφασίζεις, όχι, -εκείνο που αποφάσισε αυτή.”404  Ο Ρόσμερ αντίθετα 

από τον Λώρη, παρασύρει τη δεύτερη γυναίκα της ζωής του στο χαμό. 

Ζητάει τρανταχτές αποδείξεις της αγάπης της. Είναι σα να ερωτεύεται τη 

                                                         

398 Ε.Ίψεν, Τα άσπρα άλογα, Ρόσμερσχολμ, ο. π., σ. 97. 
399 Αυτόθι, σ. 98. 
400 Αυτόθι, σ. 98. 
401 Αυτόθι, σ. 99. 
402 Αυτόθι, σ. 99. 
403 Αυτόθι, σ. 107. 
404 Αυτόθι, σ. 108. 
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Μπεάτα για το θάρρος της να αυτοκτονήσει. Η αυτοχειρία της αποβαίνει 

το μέτρο σύγκρισης των δύο γυναικών, γεγονός που προκαλεί και 

ταυτόχρονα απειλεί τη Ρεβέκκα.  Η σύγκριση με τη νεκρή ξεπερνάει τα 

ανθρώπινα όρια.  Πώς να αντιπαλέψει το φάντασμα της γυναίκας που 

φαίνεται να επιστρέφει για να διεκδικήσει εκείνο που της ανήκε: τον 

Ρόσμερ. Είναι η αντεκδίκηση για εκείνα που είχε υποστεί, η εκδίκηση του 

νεκρού προς τον άνθρωπο που ανελέητα τον είχε  σπρώξει στο θάνατο. Ο 

Ρόσμερ προχωράει τώρα στη σύγκριση των δύο γυναικών: της Ρεβέκκας 

με την Μπεάτα. Το συμπέρασμα από εκείνη τη σύγκριση είναι απόλυτα 

σκληρό και τραγικό, καθώς επιμένει για τη Ρεβέκκα ότι δε θα τολμούσε 

ό,τι είχε τολμήσει η νεκρή Μπεάτα:  

“Ρόσμερ: Θα υπάρξει (ήττα).  Δεν είσαι καμωμένη εσύ για 

να τραβήξεις το δρόμο της Μπεάτας./ Ρεβέκκα: Δεν το 

πιστεύεις;/ Ρόσμερ: Καθόλου. Δεν είσαι συ σαν τη 

Μπεάτα. Δεν  βρίσκεσαι κάτω από την επίδραση να σε 

κυβερνάει μια παραζαλισμένη αντίληψη για τη ζωή.”405  

Η Ρεβέκκα αντίθετα από την Ελένη είναι έτοιμη να θυσιαστεί για 

την αγάπη του αλλά και για την εξιλέωσή της, και παράλληλα για να τον 

σώσει,  και παράλληλα “ό,τι καλύτερο έχει”.  

Οι εγωισμοί των ηρώων του Ίψεν ισοπεδώνονται.  Η Μπεάτα έχει 

φύγει και η δική τους ζωή κρέμεται  στις τύψεις τους, για την απουσία 

της. Έχοντας παίξει ένα μακρό διαλογικό παιγνίδι όπου όλα 

αποκαλύπτονται με σοκαριστική διαύγεια και ταπεινότητα, οι δύο ήρωες 

του δράματος, έχουν βεβαιωθεί ότι η ζωή τους δεν είναι τελικά εκείνη 

που θα ήταν, αν όλα ετούτα δεν είχαν διαδραματιστεί. Βέβαιοι επιπλέον 

για τα συναισθήματά τους ακολουθούν το δρόμο της Μπεάτας: “Γιατί 

τώρα είμαστε ένα” καθώς λέει ο Ρόσμερ. “Τους πήρε η μακαρίτισσα η 

κυρά”, θα πει η Μαντάμ Έλσεθ406 όταν ανακαλυφθεί η διπλή αυτοχειρία.  

                                                         

405 Ε.Ίψεν, Τα άσπρα άλογα, Ρόσμερσχολμ, ο. π., σ. 109. 
406 Αυτόθι, σσ. 111-112. 
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Στο Φασγά, αντίθετα από τη διαύγεια των σκέψεων και των 

κινήσεων των ηρώων του Ίψεν, η Ελένη συνεχίζει την πορεία της 

εγωϊστικά και με μία εννοούμενη περιφρόνηση προς τον άντρα, τον 

Λώρη, που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων στην πορεία της 

ζωής. Ο Λώρης ταπεινώνεται, γνωρίζει την ήττα. Οι γυναίκες της ζωής 

του παρουσιάζονται δυνατότερες βιολογικά, ενώ εκείνος, ο άνθρωπος του 

πνεύματος, δεν έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της 

ζωής του που σημειώνεται από το κατεστραμμένο όνειρό του.  

Ανάλυση του Ρόσμερσχολμ: Στο Ρόσμερσχολμ η Ρεβέκκα 

πετυχαίνει να επιβληθεί στο σπιτικό του Ρόσμερ και της Μπεάτας 

προσφέροντας τις υπηρεσίες της και στους δύο, κυρίως για να φροντίζει, 

να βοηθάει και να συντροφεύει την εύθραυστη Μπεάτα. Γνωρίζει όμως τι 

θέλει, και έτσι ξαφνικά βρίσκεται στη θέση που επεδίωκε χωρίς κανένας 

να το έχει συνειδητοποιήσει: έχει πετύχει τη στενότερη επαφή της με τον 

Ρόσμερ. Τους συνδέουν κοινές απόψεις και ενδιαφέροντα. Η σχέση τους 

δεν κρύβεται διότι είναι δήθεν φυσική συνέπεια των κοινών τους 

απόψεων και ενδιαφερόντων.  Η Μπεάτα που την έχει απορροφήσει η 

αγωνία της τεκνοποίησης, αφού μάταια επιχείρησε να κυοφορήσει τα 

παιδιά του Ρόσμερ, βρίσκεται τώρα στη θέση να αισθάνεται περιττή αν 

όχι εμπόδιο στην ευτυχία του Ρόσμερ.  Υπό τη δυνατή επίδραση της 

Ρεβέκκας είναι έτοιμη να προδώσει τον εαυτό της και το κάνει, 

πιστεύοντας κάποια στιγμή, ότι εκτελεί θυσία αγάπης για τον Ρόσμερ για 

τον οποίο πιστεύει ότι είναι ερωτευμένος με την Ρεβέκκα. Μέσα σε αυτό 

το μπέρδεμα των σχέσεων και των συναισθημάτων ωστόσο, η  ευαίσθητη 

Μπεάτα, δεν μπορεί να αγνοήσει την συμπεριφορά της Ρεβέκκας, όπως 

αποδεικνύεται μετά από τον θάνατό της.  Υποψιάζεται τη συμπεριφορά 

της με τον Ρόσμερ, χωρίς ωστόσο να θεωρεί τον άντρα της συνένοχό της 

Ρεβέκκας.  Είναι φανερό ότι ο Ρόσμερ στο στάδιο εκείνο δεν αισθάνεται 

για τη Ρεβέκκα τίποτε περισσότερο από το συντροφικό συναίσθημα, 

ανθρώπου που μοιράζεται την αγάπη για ένα κοινό ενδιαφέρον, εδώ για 

τα βιβλία.  Οι πνευματικές του ανησυχίες συναντούν στο πρόσωπο της 

Ρεβέκκας τον επικοινωνιακό άνθρωπο, τον ομόπνοο, εκείνον που 

στερήθηκε δίπλα στην Μπεάτα. Όμως μέσα σε αυτό το κλίμα η Μπεάτα 

επικοινωνεί τη γνώμη της στον αδερφό της.  Είναι φανερό ότι 
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υποψιάζεται προχωρημένη σχέση ανάμεσα στον άντρα της και στην 

Ρεβέκκα, μία υπερβολή τότε που οφείλεται στην αδύνατη και παρανοϊκή 

ως ένα σημείο φύση της. Αποφασίζει τελικά να φύγει από τη ζωή τους.  

Αυτοκτονεί πέφτοντας στο ρέμα κοντά στο αρχοντικό των Ρόσμερχολμ. 

Στην πορεία της υπόθεσης διαπιστώνεται η άγνοια του Ρόσμερ για τον 

σκοπό της Ρεβέκκας, και το σχέδιό της, όταν είχε εισχωρήσει κατόπιν 

συστάσεων στο σπιτικό τους, σαν από φυσικού να ξεφορτωθεί από το 

σπίτι εκείνο την οικοδέσποινα.  Ο Ρόσμερ που την αγαπάει στο μεταξύ, 

μετά από το θάνατο της κουραστικής από τα  προβλήματά της,  Μπεάτας, 

δυσκολεύεται να πιστέψει τα σχόλια του κουνιάδου του, που του 

αποκαλύπτει το γράμμα της Μπεάτας και το περιεχόμενό του. 

Μετά από την αυτοκτονία της Μπεάτας ο Ρόσμερ βρίσκει το 

σθένος να απομονωθεί, χάνοντας την επαφή του με τους παλιούς 

ακολούθους του, όταν ήταν πάστορας. Σημειώνεται η προσπάθεια της 

Ρεβέκκας να τον πείσει ότι προσχωρώντας στους προοδευτικούς θα 

μπορέσει να πετύχει να κάνει καλό στον ανταγωνισμό μεταξύ των 

συντηρητικών και των προοδευτικών.  Τελικά τάσσεται εναντίον του 

Κρολλ και υπέρ της εφημερίδας της οποίας ο ιδιοκτήτης Μώρτενσγκωρντ 

τον εκβιάζει να φερθεί σαν πάστορας και όχι όπως θα ήθελε σαν 

προοδευτικός αθεϊστής σαν την Ρεβέκκα, γιατί χρειάζεται αυτό ακριβώς 

το χριστιανικό του ήθος στην όλη υπόθεση.  Ο εκδότης τον εκβιάζει 

χρησιμοποιώντας τη γνώση της επιστολής της Μπεάτας.  Η Ρεβέκκα που 

επιχειρεί κάποια πράγματα αντιμετωπίζει την εχθρότητα του καθηγητή 

Κρολλ και του ιδιοκτήτη της εφημερίδας Μώρτενσγκωρντ.  Οι ενέργειές 

της θεωρούνται ανεπιθύμητες, και η προσωπικότητά της χωρίς την 

παρουσία του Ρόσμερ ασήμαντη. Αυτό από μόνο του εκμηδενίζει την 

όποια δική της πεποίθηση στο πλευρό του Ρόσμερ.  

Ο Μπρεντελ τύπος διανοούμενου που αυτοκαταστρέφεται με το 

αλκοόλ και τις κακές συναναστροφές, διατηρεί την ικανότητα της κρίσης 

και επίκρισης όπως όταν μιλάει για τον Μώρτενσγκωρντ:  “Ο Πέτερ 

Μώρτενσγκωρντ έχει την ικανότητα να ζει χωρίς ιδανικά.  Κι αυτό ξέρεις, 

-αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας και της νίκης.  Είναι το 

άθροισμα και το γινόμενο όλης της σοφίας του κόσμου”. Ο Ρόσμερ είχε 

τώρα την ευκαιρία να γνωρίσει αυτή την πλευρά του Μώρτενσγκωρντ.  
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Η αυτοτιμωρία της ευαίσθητης Μπεάτας, δεν είχε υποκινήσει την 

παραμικρή υπόνοια στον Ρόσμερ, μέχρι τη στιγμή που ο κουνιάδος του, ο 

καθηγητής σπέρνει μέσα του τις πρώτες υποψίες, οπότε αρχίζει να θέτει 

ερωτήματα, στα οποία κάποια στιγμή απαντάει η Μπεάτα, άφοβα πλέον, 

πιστεύοντας ότι έχει δικαιώματα δίπλα στον Ρόσμερ, κυρίως καθώς δεν 

προβάλλει το αίτημα της αναγνώρισής τους. Η Ρεβέκκα που είχε 

εισχωρήσει ανάμεσα στο ζεύγος είχε ακριβώς αυτό το σχέδιο στο μυαλό 

της: την εκτόπιση με τον ένα ή άλλον τρόπο της αδύνατης Μπεάτας. 

Αποκαλύπτει τη σταδιακή κατάληψη του χώρου στο Ρόσμερχόλμ, χωρίς 

να υποκινεί τις υποψίες κανενός εκτός βέβαια της Μπεάτας που 

περνούσε για ψυχασθενής.  Η Ρεβέκκα έτοιμη τώρα να αποχωρήσει από 

τον χώρο εκείνο, δε διστάζει καθόλου να ομολογήσει τα πάντα ενώπιον 

του Ρόσμερ και του Κρολλ.   

Ο Ρόσμερ που καταλαβαίνει επιτέλους τι είχε διαδραματιστεί, 

αντιλαμβάνεται επίσης τη δική του αγάπη, για την άλλοτε παρείσακτη 

ανάμεσα σε αυτόν και στην Μπεάτα, μέσα από ένα λογοπαίγνιο όπου 

αποκαλύπτονται οι αδυναμίες και τα πάθη των δύο, ως ξεχωριστών 

χαρακτήρων πλέον. Η Ρεβέκκα που επιχειρεί να πάρει στα χέρια της 

ακόμη και εκείνα που υποτίθεται ότι είναι ευθύνες του Ρόσμερ, από 

πεποίθηση στην επίδρασή της επάνω του και  την ανάγκη του για την 

παρουσία της, προκαλεί τις αντιδράσεις του.  Ο Ρόσμερ που ηδονίζεται 

στην ιδέα ότι η Μπεάτα θυσιάστηκε από αγάπη γι αυτόν, αναρωτιέται αν 

η Ρεβέκκα θα ήταν ποτέ ικανή να κάνει κάτι ανάλογα μεγαλόπρεπο, από 

αγάπη.  Η Ρεβέκκα είναι ψυχολογικά έτοιμη να ικανοποιήσει το αίτημά 

του, καθώς έχει εμβαπτισθεί στο αλτρουιστικό συναίσθημα που γεννάει 

και ενδυναμώνει η αγάπη. Αποκαλύπτει ότι άλλαξε υπό την επήρεια του 

Ρόσμερ, και επομένως είναι έτοιμη για όλα εκτός βέβαια από του να 

παραβεί το ροσμερικό ήθος το οποίο είχε διδαχτεί από τον ίδιο τον 

Ρόσμερ, ζώντας κοντά του, και να τον παντρευτεί όταν εκείνος της το 

ζητάει.   Και όμως γίνεται κι αυτό τελικά και ο Ρόσμερ, θεωρεί τελικά ότι 

οφείλει να την ακολουθήσει  στην απόφασή της, εφόσον έχουν συνδεθεί 

πλέον με τα δεσμά του μυστικού ανάμεσά τους γάμου, που όμως στην  

ουσία δεν πραγματώνεται.  Το ζεύγος ακολουθεί τα βήματα της Μπεάτας 

από μία ειρωνική πραγματικά διάθεση μεγαλομανίας ή απόδειξης 
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ικανότητας για υψηλές θυσίες στο βωμό της αγάπης τους, που όμως δεν 

είναι τίποτε περισσότερο από τη θυσία δύο ανθρώπων ανικανοποίητων 

ούτως ή άλλως, ενώπιον μιας ανύπαρκτης μελλοντικά ποιοτικής ζωής, μία 

λύση ή ένα διέξοδο που τη δίνει ένα φαινομενικά τραγικό τέλος.   

Ανάλυση του Φασγά: Στο Φασγά η Ελένη προσλαμβάνεται σα 

παιδαγωγός των δύο παιδιών του Λώρη και της Μαρίας. Αφήνεται να 

εννοηθεί ότι ο Λώρης και η Μαρία  είχαν μία ειρηνική αν όχι ευτυχισμένη 

οικογενειακή ζωή ως τη στιγμή που παρουσιάστηκε η Ελένη. Ίσως να μην 

υπήρχαν τα μεταγενέστερα προβλήματά τους σε σχέση με το 

θρησκευτικό ήθος ή με την επαγγελματική κατεύθυνση του Λώρη.  Η 

Μαρία που ήταν το αιτούμενο μοντέλο της αφοσιωμένης στους ρόλους 

της, της συζύγου και μητέρας, σύμφωνα με το ελληνοχριστιανικό 

κοινωνικό περιβάλλον, δεν φαίνεται να αποτελούσε παραφωνία στο 

σπιτικό τους. Το οικονομικό δε φαίνεται να απασχολεί τη μικρή 

οικογένεια, αφού μπορούν να πάρουν παιδαγωγό και μάλιστα να την 

φιλοξενούν στο δικό τους οικογενειακό χώρο. Όλα αυτά ανατρέπονται με 

την άφιξη της Ελένης που αρχικά στον ρόλο της, της παιδαγωγού αρχικά 

των παιδιών τους, εισβάλλει στον ιδιωτικό χώρο του Λώρη μόνον με μία 

άλλη  ιδιότητα, της γραμματέας του.  Ο Λώρης που συγγράφει, βρίσκει 

όπως ο Ρόσμερ και η Ρεβέκκα, ότι αυτός και η Ελένη έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα: πνευματικά.  Η Μαρία προσκολλημένη στα καθήκοντά 

της, δεν αντιλαμβάνεται την αλλοίωση των σχέσεων του Λώρη και της 

Ελένης, ως τη στιγμή που αντιμετωπίζει την συμπεριφορά και των δύο, 

ως εχθρών πλέον της οικογενειακής της εστίας.   Η παρείσακτη Ελένη σα 

μία άλλη Ρεβέκκα,  έχει κατορθώσει να κατακτήσει ολοκληρωτικά τον 

Λώρη, σε σημείο μάλιστα να τον απειλεί ότι αν δεν φύγουν μαζί, θα τον 

εγκαταλείψει.  Η κρίση που προκαλείται επιδέξια από την Ελένη την 

ημέρα της παραμονής της Ανάστασης, σχετίζεται με την ανάσταση του 

Λώρη -όπως τίθεται από την Ελένη- αφού είναι έτοιμος να απαρνηθεί τα 

αγαπημένα του πρόσωπα και να ξεκινήσει τη ζωή που του ταιριάζει 

ελύθερος από την οικογενειακή ρουτίνα με την Μαρία στην οποία το 

ταλέντο του είχε λιμνάσει. Η Ελένη, ως μία “λάμια” έχει μαγέψει τον 

Λώρη και τον τραβολογάει σε ένα δρόμο “αφαίμαξης”, που κορυφώνεται 

με την φθίση από την οποία τελικά καταβάλλεται. Μία πορεία 



227 

 

απομονωτική, απαιτητική και φορτισμένη με αγωνία και υπερβολικές 

προσδοκίες που δεν συντείνουν τελικά παρά στην εξουδετέρωση της 

πίστης του, ότι είναι ικανός να συνεχίσει. Η Μαρία αδέξια και επιπόλαια, 

με έλλειψη διορατικότητας έχει συντείνει στη απομάκρυνση του Λώρη, 

καθώς ζηλότυπα έχει κάψει ένα θεατρικό έργο του με το συμβολικό τίτλο 

Ιουλιανός, σχετικό με την άρνηση της Χριστιανικής πίστης του Λώρη και 

την απαλλοτρίωσή του από το ελληνοχριστιανικό περιβάλλον στο οποίο 

παραμένει προσκολλημένη η Μαρία.   

Δε λείπει και το υπερφυσικό στοιχείο όπως άλλωστε συμβαίνει και 

στο Φασγά.  Εδώ η δοξασία  για τα αερικά άσπρα άλογα  ότι δηλαδή 

εμφανίζονται όταν κάποιοςαπό το Χόμερσχολμ πεθαίνει 

αντιπαραβάλλεται με τις τύψεις του Λώρη που όπως τις είχε δει και στον 

ύπνο της η Μαρία, εμφανίζονται για να ειρωνευτούν τον Λώρη.  Το λευκό 

των αλόγων στο Ρόσμερσχλμ ταυτίζεται με τη λευκότητα του χιονισμένου 

-νεκρού τοπίου που υμνολογεί η Ελπίδα η θετή του κόρη.  Τα λουλούδια 

στοιχείο της εποχής του Καζαντζάκη, όπως και στον Πρόουστ παίζει το 

ρόλο του εδώ, καθώς η Ελπίδα υπογραμμίζει τη σημασία για την υγεία 

του Λώρη να επιστρέψει αυτός στην φύση.  
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Δ’. 5. Η χρήση της σάτιρας στο θεατρικό έργο του Παύλου 
Μάτεση: Το Φάντασμα του κ. Ραμόν Νοβάρο 

Σύδνεϋ  1996 

Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο θεατρικό του Π. Μάτεση παίχτηκε για πρώτη φορά στις 

29 Μαρτίου του 1973, στη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου407.  Σε 

ετούτο ο συγγραφέας καταπιάνεται με τη ζωή της μεσαίας τάξης του 

1970, στην μεγάλη πόλη. Ο Έλληνας πολίτης αυτής της περιόδου ακόμη 

φέρει νωπές τις αναμνήσεις των πολέμων408 στην ελληνική χερσόνησο.  

Το θεατρικό διακρίνεται για τις  απλές εκφράσεις  και εικόνες που 

στο διάλογο συνυφαίνονται με στοιχεία του κωμικού, του τραγικού και 

του παραλόγου.  Στην αρχή του κειμένου δεν παρατηρούνται εκπλήξεις ή 

ίχνη δραματικού στοιχείου. Το έργο παίζεται σε μία απλή σκηνή, της 

οποίας το ημικυκλικό σχήμα επιτρέπει τη διαρρύθμιση του χώρου σε έξι 

διαφορετικά μέρη409. Από αυτά ‘το Μαύρο Χάος’ και ‘ο Ουρανός’ 

αποτελούν τα υπερρεαλιστικά στοιχεία του έργου και επιτρέπουν στον 

θεατή να παρακολουθεί τη συσχέτιση του ήρωα Αντωνάκη με το 

Υπερπέραν, που εκπροσωπείται από τους νεκρούς γονείς του ή τους 

συγγενείς του εξ αγχιστείας, ή ακόμη και με κάποιες γνωριμίες του, όπως 

ο ναύτης ή ο λοχίας, ή ακόμη και ο κ. Ραμόν Νοβάρο, ο αγαπημένος του 

ηθοποιός του Θεάτρου.   

Ο Μάτεσις χρησιμοποιεί επιτυχώς τις αναμνήσεις του Αντωνάκη 

παρουσιάζοντας τα παράλληλα και τα πρόσωπα, στα οποία εκάστοτε 

αναφέρεται ο ήρωας κατά τη διάρκεια της εξιστόρησης της ζωής του, 

στον φίλο του. Υπογραμμίζει έντεχνα τις συνέπειες του ξεριζωμού στην 

εσωτερική μετανάστευση, από την επαρχία στις μεγαλουπόλεις, 

ωφέλιμες ή μη. Στο δράμα του Αντωνάκη  και των ομοίων του,  

καυτηριάζει το κατεστημένο της μεγαλούπολης και τη συμπεριφορά των 

κατοίκων της προς τους ‘παρείσακτους’ επαρχιώτες.  Το όνειρο του 

ανθρώπου που αποπειράται μία παρόμοια αλλαγή, τον ταξιδεύει ως εκεί 

                                                         

407 Παύλος Μάτεσις,  Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, Δεύτερη έκδοση, ΚΕΔΡΟΣ σ. 8. 
408 Post war drama, Modern Greek Department, Unit Booklet, UNE, 1964, p. 46.  
409 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 9. 
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μόνο, για να πεθάνει συχνά, με μίζερο τέλος. Οι ελπίδες του εσωτερικού 

μετανάστη, κυρίως του ανειδίκευτου, σπάνια καρποφορούν.  

Ο Μάτεσις αναφέρεται επίσης και στο σημαντικό κοινωνικό 

πρόβλημα της εποχής του, την ‘προίκα’410, καθώς και στην εκμετάλλευση 

της όποιας φτωχής νέας, όταν οι άποροι γονείς της την παραδίνουν σε 

κάποια εύπορη οικογένεια για φτηνή εργασία, με την ελπίδα ότι από τη 

θέση της, της ‘ψυχοκόρης’, θα προικιστεί και θα μπορέσει να 

αποκατασταθεί με το γάμο.  

Ο Μάτεσις είναι αδιάλλακτος ως προς τους χαρακτηρισμούς του. 

Σατιρίζει ή κατηγορεί τις καταστάσεις που επικρατούν και που κάποτε 

αγγίζουν τα περιθώρια της τρέλας και του παραλόγου. Οι χαρακτήρες 

παρουσιάζονται να ακροβατούν στις αιχμές της ζωής,  σαν να επρόκειτο 

για νούμερο σε τσίρκο της. Ο κίνδυνος της παραφροσύνης εγκυμονεί 

καθώς οι χαρακτήρες του ζουν στο περιθώριο της ζωής, στερημένοι από 

τις βασικές ικανοποιήσεις της.  Επικρατεί έντονο το φαινόμενο της 

αναδίπλωσης της σάτιρας   με το τραγικό στοιχείο,  σε σημείο να  

παρουσιάζονται  άρρηκτα δεμένα. Η πολύτροπη τεχνική του Μάτεση 

προβάλλει με δυναμισμό το αθέμιτο στοιχείο της απελπισίας, που 

δημιουργούν οι  αρνήσεις-αρνητικότητες της ζωής. Ο αναγνώστης ή ο 

θεατής, αποβαίνουν μάρτυρες εμπλοκής της πραγματικότητας με τη 

φαντασία, της συνδιάλεξης της ζωής με τον με τον θάνατο και μέσα από 

ετούτο το χαρακτηριστικό σύνολο των αντιθέσεων, και της αποκάλυψης 

τελικά του χαρακτήρα, του κατά διαπίστωση αντιήρωα, Αντωνάκη. 

Υπόθεση: Ο Αντωνάκης στα εξήντα του, παραδέρνει στο περιθώριο της 

ζωής, στερημένος, ταπεινωμένος, απογυμνωμένος από κάθε ίχνος 

αξιοπρέπειας ή και εγωισμού, είναι ουσιαστικά μία προσωπικότητα 

χαμένη στον κυκεώνα μίας χαοτικής στην κυριολεξία, πλεκτάνης. 

Παραδέχεται ότι από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τη στιγμή που συζητά 

με τον φίλο του, δεν έχει εκπληρωθεί καμία από τις επιθυμίες του. 

Πρόκειται για άτομο που τον έχει αλυσοδεθεί στην παράνοια και που 

                                                         

410 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 26. 
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ουσιαστικά  ετούτη, δεν είναι παρά η φριχτή πραγματικότητα της ζωής 

του.  

Ο Αντωνάκης χώρισε από τους γονείς του στα δεκαεφτά του 

χρόνια, όταν εκείνοι τον είχαν φέρει στην πρωτεύουσα για να σπουδάσει.  

Αντί αυτού όμως, στο σπίτι όπου εγκαταστάθηκε ως οικότροφος, 

ανώριμος καθώς ήταν,  επέτρεψε στον εαυτό του να μπλεχτεί με τη 

θυγατέρα των σπιτονοικοκύρηδων και τελικά να την παντρευτεί.  Ο 

γάμος του, που εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται εικονικός, και το 

υποχρεωτικό είδος  εργασίας στο εμπορικό του πεθερού του, υπήρξαν τα 

παράδοξα κέρδη, που αγωνιζόμενος, είχε επιτύχει να αποκομίσει, στην 

διάρκεια της άχαρης ζωής του.  

Από τις τέσσερις γυναίκες του Μάτεση μόνο η νεκρή μητέρα του 

συμπαθεί μαζί του. Οι υπόλοιπες, η πεθερά του, η γυναίκα του και η 

υπηρέτριά τους, σκιαγραφούνται από τον Αντωνάκη με μελανά χρώματα. 

Οι άντρες ως χαρακτήρες, παρουσιάζονται ως ηπιότεροι από τις 

γυναίκες. Αυτοί είναι ο πατέρας  του, ο πεθερός του, ο ναύτης, ο λοχίας 

του, ο κ. Ραμόν Νοβάρο, ο παπάς, ο γιατρός και ο Αρχάγγελος. Ο ναύτης 

που εξομολογείται στον Αντωνάκη: «‘Εγώ δεν εμεγάλωσα»411,  είναι 

νεκρός πλέον, ενόσω όμως ζούσε, υπήρξε προστατευτικός απέναντί του.  

Ο θάνατος της κακότροπης πεθεράς του Αντωνάκη, δεν βελτιώνει 

ούτε και απαλλάσσει τον σώγαμπρο ήρωα από το ημερήσιο δράμα του 

εντός της φαινομενικά μόνο, ‘οικογενειακής του εστίας’.  Σύμφωνα με τις 

καταθέσεις του, η σύζυγός του αδιαφορεί για την παρουσία του και 

ενδιαφέρεται μόνο  για το φαγητό412. Επίσης η σύζυγός του και η  

υπηρεσία τους Θεώνη, δημιουργούν ένα διπλό μέτωπο ‘μεγαιρών’, 

εναντίον του. Τον περιφρονούν, τον δέρνουν, τον απομονώνουν, τον 

ωθούν στο έσχατο στάδιο της ψυχικής ανισορροπίας και εκείνη στην 

αυτοχειρία του. Η πράξη του Αντωνάκη στοχεύει στην διέξοδο από τον 

απαράδεκτο εγκλωβισμό του, εντός του αποκαλούμενου οικογενειακού 

του περιβάλλοντος, και αποτελεί την επικύρωση της αθλιότητας, μιας 

                                                         

411 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 96. 
412 Αυτόθι, ο. π., σ. 40. 
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ανέλπιδης ζωής. Η βίαια απαλλαγή από την  βάναυση ζωή του, η 

ακαριαία προώθηση προς εκείνο που αποκαλείται πρόσβαση προς την 

ελευθερία, αποτελούν στοιχεία που συνθέτουν τον αυτοσεβασμό. Η 

τελική λύση αποτελεί  την μοναδική πράξη γενναιότητας εκ μέρους του 

Αντωνάκη. Ποιος όμως φταίει για την κατάσταση που δημιουργήθηκε και 

επικρατεί στο περιβάλλον του Αντωνάκη, καθώς και τις συνέπειες που 

τον οδηγούν στην απελπιστική λύση από τα δεινά του;  

Στο διάλογο που στήνεται ανάμεσα στον Αντωνάκη και τον 

συνομήλικο φίλο του και ύστερα από την κηδεία της πεθεράς του, ο 

ήρωας αποκαλύπτει με κωμικοτραγικό τρόπο την άθλια πραγματικότητα 

της ζωής του. Χωρίς να υποβαθμίζεται το έντονο δράμα και η 

τραγικότητα των μηνυμάτων, το στοιχείο της σάτιρας, μετριάζει  την 

όξυνση και του δίνει μία ήπια υφή δυστυχίας και ήττας.  Ο διάλογος 

ανάμεσα  στον γιατρό και στον παπά πραγματεύεται τη φυσιογνωμία της 

πεθεράς του Αντωνάκη413. Με φραστικές υπερβολές που προκαλούν 

αβίαστα το γέλιο, τονίζονται οι απόψεις του Αντωνάκη για την πεθερά 

του, που αντιπαθούσε. 

Ανάλυση: Η ζωή του Αντωνάκη είχε σταματήσει στα δεκαεφτά χρόνια 

του, τότε που είχε βρεθεί στο σπιτικό του πεθερού του, ως παρείσακτος 

μάλλον, για να αποβεί το εξιλαστήριο θύμα μιας οικογένειας, που δεν 

λειτουργούσε ομαλά. Αποβαίνει «ο αποδιοπομπαίος τράγος» της 

οικογένειας που τον ‘φιλοξενεί ως οικότροφο’.  Όλοι ξεσπούνε απάνω 

του, βγάζοντας το άχτι που τρέφουν μεταξύ τους, πολύ πριν ο Αντωνάκης 

‘σπρωχτεί’ από όλους -την οικογένειά του και τα πεθερικά του-, στον 

φαύλο κύκλο της αποκαλούμενης νέας οικογένειάς του. Ο εξηντάχρονος 

πλέον Αντωνάκης εγκλωβισμένος μόνιμα στο σώμα του αλλοτινού 

δεκαεφτάχρονου εαυτού του, είχε υποστεί όλων των ειδών τις 

συμπεριφορές μομφής και καταδυνάστευσης κυρίως από το γυναικείο 

σώμα του σπιτικού του, αρχίζοντας από την πεθερά του, προχωρώντας 

στη  γυναίκα του και τελειώνοντας με την υπηρεσία τους Θεώνη.  Η 

ανικανότητά του να διασπάσει  αυτόν τον κλοιό της εκμηδένισης της 

                                                         

413 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 20. 
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αξιοπρέπειας και του αντρικού του εγωισμού, που οι γυναίκες έχουν 

πλέξει γύρω του, είναι το λιγότερο, αξιολύπητη. Ο Αντωνάκης μέσα από 

το πάθος του, ζωγραφίζει  εικόνα του απομονωμένου, του απελπισμένου, 

του περιφρονημένου συζύγου, του άντρα που έρχεται σε αντίθεση με τον 

συνήθη κοινωνικό, περήφανο, αλύγιστο στην όποια πίεση, τον τύπο 

γλεντζέ, του Έλληνα. Το έργο του Μάτεση αποτελεί παρέμβαση που 

ξεπερνά τα σύνορα της πραγματικότητας στα είδη του ελληνικού  

θεάτρου,  καθώς παρουσιάζει τον Έλληνα άντρα, ως υποχείριο μέγαιρας 

πεθεράς ή ως θύμα κυνικής και αδιάφορης συζύγου, και επιπλέον ως 

αποδιοπομπαίο τράγο, εξαιτίας της άγνοιάς του για τον έρωτα που 

τρέφει υπηρέτρια προς τον ίδιο. Αφορά με δυο λόγια, τον Έλληνα άντρα, 

‘εξαίρεση’.  

Η σύζυγος του Αντωνάκη και η υπηρεσία τους Θεώνη, έχουν τους 

δικούς τους λόγους να τον περιφρονούν.  Η Θεώνη είναι ερωτευμένη μαζί 

του από τον καιρό που τον είχε γνωρίσει, όμως ο βουτηγμένος στα 

προβλήματά του Αντωνάκης, δεν το αντιλαμβάνεται  τελικά414. Ωστόσο, 

όπως ομολογεί και ο ίδιος, η Θεώνη του είχε κάνει κάποια εντύπωση. 

Όταν όμως πληροφορείται από την ίδια για το αίσθημά της απέναντί του, 

είναι πλέον πολύ αργά415.  Η Θεώνη  του εξηγεί για την απαίσια 

συμπεριφορά της απέναντί του416 με παράπονο: ‘Γιατί η χοντρή; 

Χαθήκαμε οι τίμιες; Όχι να μου πεις...’  Η σύζυγός του από το άλλο μέρος 

θεωρούσε τον ουσιαστικά διακοσμητικό σύζυγό της Αντωνάκη, ανίκανο, 

αφού δεν είχε αξιωθεί να της χαρίσει ένα παιδί, έστω και αν είχε 

επίγνωση της μη ολοκλήρωσης της σχέσης τους417. Τελικά τον 

υποπτεύεται ότι έχει σχέση με την υπηρέτριά τους τη Θεώνη, τον θεωρεί 

άπιστο και αποκαλεί  την τελευταία, ‘μουρντάρα’418. Κάποια στιγμή κάτω 

από αυτές τις συνθήκες, στις κατηγορίες της ‘γυναίκας’ του, τονίζοντας 

ξανά την πραγματικότητα των σχέσεών τους:  ο Αντωνάκης επαναστατεί 

κατά της γυναικοκρατίας μέσα στο σπίτι του και αντεπιτίθεται: ‘Και τι σε 

                                                         

414 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 34. 
415 Αυτόθι, σσ. 64-65. 
416 Αυτόθι, σ. 54. 
417 Αυτόθι, σσ. 51-54 και σ. 58. 
418 Αυτόθι, σσ. 84-87. 
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νοιάζει; Εσύ μια φορά κράτησες αυτό που ήθελες: την ωραιότητα της 

παρθενίας σου!’ 419 

Ο νεκρός πεθερός του Αντωνάκη αν και  δεν μνημονεύεται εκτεταμένα, 

παρουσιάζεται πιο  ήπιος ως  χαρακτήρας συγκριτικά με τις γυναίκες της 

σάτιρας. Ανασύρονται οι μνήμες διαξιφισμών του με τα μέλη της 

οικογενείας του, στο ασθενικό παρόν του Αντωνάκη. Αποκαλύπτονται οι 

αρρωστημένες σχέσεις του420 με τη γυναίκα του και την κόρη τους421 

πάνω στην φιλονικία τους. ‘Η κόρη σου’ φωνάζει η πεθερά του στον 

άντρα της  και  εκείνος μαζί της,  αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μία ακόμη 

πτυχή των λόγων της οικογενειακής τους δυστυχίας, στη βάση της: ‘όχι 

και κόρη μου!’ Η κακή ποιότητα των σχέσεών τους πλανάται επίμονα στο 

σπιτικό που άφησαν πίσω τους και επιπλέον έχει  περάσει μαζί τους στη 

διάσταση της  άλλης ζωής.  

Οι σχέσεις  του Αντωνάκη-σώγαμπρου με τον πεθερό του, αποκαλύπτουν 

μία ακόμη πτυχή της χαμένης ανεξαρτησίας του, όταν και σαν τέτοιος 

ομολογεί ότι και αυτές οι πολιτικές πεποιθήσεις του, απλά γιατί του είχαν 

επιβληθεί από τον πεθερό του. «Θα δηλώσεις βασιλόφρων νεαρέ!»422 τον 

είχε διατάξει ρητά. Ο Αντωνάκης παραδέχεται ότι εξ αρχής ότι υπήρξε 

ανίκανος να αντιδράσει σε οτιδήποτε του επιβαλλόταν από τα μέλη της 

οικογένειας, εντός της οποίας είχε εγκλωβιστεί. 

Τον Αντωνάκη που επέτρεψε στον εαυτό του να αποβεί έρμαιο μιας 

παράξενης και ολωσδιόλου άδοξης τύχης, οικτίρουν ο νεκρός πατέρας 

του και ο νεκρός λοχίας του. Σε απόσπασμα του έργου423 οι δηλώσεις του 

πατέρα του και του λοχία του για τον χαρακτήρα του ακούγονται από 

ήπιες ως μετριοπαθείς. Ο λοχίας του σκιαγραφεί την προσωπικότητα του 

Αντωνάκη καταθέτοντας τα ακόλουθα: «πειθαρχικός και υπάκουος. 

Εργατικός. Παρότι ασθενικής κράσεως. Δεν έχω παράπονο»424. Και ο 
                                                         

419 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π.,  σ.  87. 
420 Αυτόθι,  σ. 75. 
421 Αυτόθι, σ. 77. 
422 Αυτόθι, σ. 57. 
423 Αυτόθι, σσ. 67 και 69. 
424 Αυτόθι, σ. 68. 
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πατέρας του, του αποδίδει ιδιότητες που χαρακτηρίζουν συνήθως αγόρια 

νεαρής ηλικίας,  όπως ‘Σκανταλιάρικο’ ή αλλού, «σεβαστικό παιδί..... Μας 

θυμάται»425.  Στην πορεία ωστόσο, αυτοί οι ίδιοι, τον κατηγορούν και τον 

αποστομώνουν για τα πεπραγμένα του. Η ανεκτικότητά τους 

εξανεμίζεται εξαιτίας  των αδυναμιών που παρουσιάζει ο χαρακτήρας του 

Αντωνάκη.  Και δεν είναι μόνοι καθώς  και ο ίδιος ο Αντωνάκης, 

κυνηγημένος από τις τύψεις του, κατηγορεί τον εαυτό του, για πολλά 

γεγονότα στο παρελθόν, κυρίως όμως για την απουσία του στο θάνατο 

της μητέρας του.  Καθώς έχει ζήσει επί μακρόν κάτω από τις ίδιες 

πιεστικές δυνάμεις, αδυνατεί να διακρίνει πως υπήρξε θύμα των 

κοινωνικών και πολιτικών, συνθηκών της εποχής του, στη 

μεγαλούπολη426. Η μητέρα του, βυθισμένη στο πένθος της, εξαιτίας ενός 

γιου της που σκοτώθηκε στην Αλβανία, είχε αγνοήσει τον ηθικό θάνατο 

του νεώτερου γιου της, Αντωνάκη. Ξεκομμένος από την οικογένειά του, ο 

νεαρός Αντωνάκης, βλέποντας τα όνειρά του να βυθίζονται σε πελάγη 

δυστυχίας, μέσα σε ένα εχθρικό σπιτικό, σε μία ξένη, αδιάφορη για τον 

παρείσακτο επαρχιώτη, πολιτεία, εξελίσσεται βαθμηδόν, σε νοσταλγό 

μιας αλλοτινής πραγματικότητας. Στην πορεία, παραδέχεται ότι δεν 

κατόρθωσε να δαμάσει τις καταστάσεις που παίρνοντας μορφή 

παλιρροϊκού κύματος, τον καταποντίζουν ηθικά, ψυχικά και σωματικά. 

Διαπιστώνει ότι η θέση του, του σώγαμπρου, εντός  του νέου 

οικογενειακού του περιβάλλοντος, ακόμη και ύστερα από το θάνατο της 

πεθεράς του, δεν αλλάζει στο ελάχιστο.  Μέσα από τον σατιρικό διάλογο 

βγαίνει το συμπέρασμα, ότι η ζωή είναι κωμικοτραγικό φαινόμενο.  

Έντονη ειρωνεία υπογραμμίζει την διαπίστωση της δραματικότητας της 

θέσης του ήρωα. Πρόκειται για μία υποτυπώδη ύπαρξη, έναν αντιήρωα, 

ανάμεσα σε δύο γυναίκες πλέον: τη γυναίκα του και την υπηρεσία ‘της’. 

Αποδεικνύεται, ότι ο ίδιος δεν έχει τίποτα υπό την κυριότητά του, ούτε 

και αυτή την υπηρεσία του σπιτιού.  Η λύτρωση στην οποία είχε ελπίσει, 

ως επακόλουθο του θανάτου της πεθεράς του, υπήρξε μία ουτοπία. Εκ 

των πραγμάτων ωθείται σε επώδυνες λύσεις, όπως ο αλκοολισμός. Το 

                                                         

425 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο .π.,  σ. 69. 
426 Αυτόθι, σσ. 28-33. 
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αλκοόλ, ως μέτρο καταφυγής, εξυπηρετεί προσωρινά το άγχος του, χωρίς 

όμως να το λύνει427.  

Ο φίλος του Αντωνάκη, παρά το γεγονός ότι ακούει όλα τα γεγονότα που 

συνυφαίνουν τη ζωή του, αρνείται να ‘μπει στα παπούτσια του 

Αντωνάκη’, και τον αποπαίρνει: «Βρε χαμένε απομέθυσες... Σταμάτα!..» 

Ο Αντωνάκης απαντά με τρόπο που θα έλεγε κανείς, ότι χρησιμοποιεί το 

ποτό, όχι απλά για να σκοτιστεί το μυαλό του και να ξεχάσει, αλλά και για 

να λάβει θάρρος, να ξεσπαθώσει, και να συνεχίσει να μιλήσει και για τα 

υπόλοιπα, όλα όσα δεν είχε αποτολμήσει να καταθέσει μέχρι εκείνη τη 

στιγμή. «Και καλά έκανα... και μέθυσα... Θα τα πω όλα... ευκαιρία.  Πότε 

θα τα πω κι εγώ» αναρωτιέται.  Το ποτό τον απαλλάσσει από τα ταμπού, 

τον ωθεί να ανοίξει το στόμα του, να αδειάσει την καρδιά του από το 

βάρος της συσσωρευμένης οργής, από τον όγκο του ανθρώπινου θυμού 

του, ενάντια στην μακροχρόνια πίεση που δεχόταν και εξακολουθεί να 

δέχεται από το οικογενειακό του περιβάλλον, στην στέρηση της ατομικής 

του ελευθερίας και ενάντια στον απόλυτο φόβο να εκφράσει μία  γνώμη, 

μία άποψη ή να προχωρήσει σε μία  πράξη.   

Ο Αντωνάκης είναι εξαιρετικά συγχυσμένος εξαιτίας της παραβίασης 

όλων των δικαιωμάτων του, εντός του τρομοκρατικού περιβάλλοντος στο 

οποίο ζει.   Βαθμηδόν η ψυχολογική του κατάσταση επιδεινώνεται.  Στο 

στάδιο που βρίσκεται στη δοθείσα στιγμή, επικρατεί κάποια σύγχυση στο 

μυαλό του, καθότι παρουσιάζεται να μπερδεύει διαρκώς την πεθερά του, 

με τη γυναίκα του, αφενός γιατί δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις 

βασικές σχέσεις του με τις δύο γυναίκες, αφετέρου διότι και οι δύο είναι 

πραγματικές ‘μέγαιρες’.  Κατακυριεύεται από την επιθυμία της 

απαλλαγής του από τη γυναίκα του,  παρόμοια  όπως συνέβη με την 

πεθερά του, δηλαδή με τον θάνατό της428. Στην προκειμένη περίπτωση το 

ουίσκι που καταναλώνει δρα ως ορός αλήθειας.  Εκφράζει άφοβα την 

τρανή επιθυμία του που είναι ο αφανισμός της γυναίκας του.  

 

                                                         

427 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 50. 
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Η καταπίεση που ασκούσαν στον Αντωνάκη η πεθερά του και η γυναίκα 

του, τριπλασιαζόταν τελικά με την πίεση που ασκούσε επάνω του και η 

υπηρεσία της γυναίκας του.  Στην πραγματικότητα επρόκειτο περί 

τριπλής κατοχής, τριπλής καταπίεσης, τριπλού άγχους και δυστυχίας, 

αφού δεν μπορεί να απαλλαγεί από τη σκιά της νεκρής πεθεράς του. Η 

υπηρέτρια της γυναίκας του, Θεώνη, εξ ιδίας, έχει πάρει δικαιώματα 

εντός του αρρωστημένου περιβάλλοντος του σπιτικού που υπηρετεί, ώστε 

ο κύριός της ο Αντωνάκης, να μην τολμά να ζητήσει από την 

κλειδοκράτορα επιπλέον Θεώνη το κλειδί του ψυγείου, και να στερείται 

τα παγάκια για το ποτό του429. Μόνο ετούτη και η λαίμαργη σύζυγός του 

–που κατά τον Αντωνάκη δεν έχει άλλη απόλαυση από το φαγητό430-,  

έχουν πλήρη δικαιώματα απανταχού στο σπιτικό τους, φυσικά και στην 

κουζίνα.  

Ο Αντωνάκης που δικαιολογείται στον φίλο του για όλα όσα του 

συμβαίνουν, ομολογεί ότι δεν του αρέσει η γυναίκα του. Αποδέχεται 

ωστόσο ότι είναι συνυπεύθυνος για τη μορφή των σχέσεών τους, που 

όλως περιέργως την αποδίδει στην συμπεριφορά της πεθεράς του 

απέναντί του. Λέει: «οφείλω να ομολογήσω, με σιχάθηκε κι εκείνη... 

επειδή μ’ έδερνε η μάνα της». Στη συνέχεια ωστόσο επιχειρώντας να 

διορθώσει την εντύπωση που δημιουργεί η προηγούμενη κατάθεσή του, 

προσπαθεί να αίρει τον ξεπεσμένο ανδρισμό του στα μάτια του φίλου 

του, λέγοντας: «... οφείλω να ομολογήσω... μούρχεται να σηκώσω 

μπαϊράκι.  Άντρας είμαι γω!..» 

Στην περίπτωση της Θεώνης το ζωτικό αυτό θέμα της προίκας 

παραγκωνίζεται431, καθώς ο κόσμος όπου περιστρέφονται τα τρία άτομα 

της οικογένειας του πεθερού του Αντωνάκη, δεν αφήνει  περιθώρια 

χρόνου, προσοχής, γενναιοδωρίας ή ύλης, εκ μέρους των, προς άλλα, 

τρίτα πρόσωπα.  Έρμαιο λοιπόν παρόμοιας  μοίρας και η Θεώνη, ή 

μάλλον ένα επιπλέον θύμα των πεθερικών του Αντωνάκη, εκφράζεται 

δυσαρεστημένη και οργισμένη για το γεγονός αυτό: «Όχι... είχε πει ο 

                                                         

429 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 24. 
430 Αυτόθι, σ. 41. 
431 Αυτόθι, σ. 26. 
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γαμπρός σου πως δεν έχουτε κανονίσει προίκα... έχεις κανονίσει προίκα... 

Θα του δείξω εγώ... Θα σου δείξω εγώ!.. θα διαβάσω επιτίμιο στην 

εκκλησία! Θα σας πάω στα δικαστήρια! Πεθαμένους και ζωντανούς!»  Η 

Θεώνη που πιστεύει ακράδαντα ότι διαπράχτηκε ένα κοινωνικό έγκλημα 

εναντίον της, στρέφεται με τη σειρά της εναντίον του κατ’ όνομα μόνο, 

αφεντικού της, Αντωνάκη και του αποδίδει ευθύνες.  

Ο ακροατής και φίλος του Αντωνάκη, όλο και περισσότερο αγανακτεί με 

την αδυναμία του δεύτερου. Ένας νέος φόβος ταλανίζει τον πολύπαθο 

Αντωνάκη. Ανησυχεί για το περιεχόμενο της διαθήκης της πεθεράς του, 

μήπως αυτή εξάψει τη Θεώνη και τα βάλει μαζί του.  Είναι ολοφάνερο ότι 

η Θεώνη περιμένει από τη διαθήκη της πεθεράς του κάτι, αν και το 

πιθανότερο ήταν ότι τα μεγάλα αφεντικά της αδιαφορούσαν για τα 

θέματα που δεν τους αφορούσαν προσωπικά. Ο Αντωνάκης 

αντιπαραβάλει τώρα τον ορθολογισμό, υποψίας, αντρισμού432, έναντι του 

φυσικού φόβου που οφείλεται στις  γυναίκες του σπιτικού του: 

«Αυτηνής... να της δείξω πυγμή... θα της κόψω την καλημέρα», λέει για 

τη Θεώνη. Όμως αυτή η φράση του Αντωνάκη εξωθεί την αγανάκτηση 

του φίλου του πέρα από τα όρια της υπομονής: «Το ΙΚΑ να της κόψεις...» 

και συνεχίζει αγανακτισμένος: «Τι άντρας είσαι συ μωρέ;»433, τον 

παροτρύνει αγανακτισμένος. 

Η απάντηση του Αντωνάκη καθορίζει τελικά και ανεπιστρεπτί την 

πεποίθηση του συνομιλητή του, ότι ως άντρας είναι ανίκανος να σταθεί 

ενάντια σε όποια ενέργεια ή απόφαση της γυναίκας του ή της Θεώνης.  

Μοιάζει με  παρατηρητή  γεγονότων που εκτυλίσσονται ενώπιόν του, 

παράλληλα συμμετέχει σε αυτά  και τέλος προτρέπει το άτομό του να 

αποβεί ο πρωταγωνιστής: «Οφείλω να αντιμετωπίσω την ιδέα πως... 

τώρα πια... είμαι».  Είναι φανερό ότι θεωρεί το άτομό του άσχετο με τα 

όσα συμβαίνουν γύρω του.  Είναι είδος παράσιτου, μία ανεπιθύμητη 

παρουσία πάνω στην οποία ξεσπούνε οι δύο γυναίκες, καθώς ετούτος όχι 

μόνο δεν κατορθώνει να εκπληρώσει καμία από τις επιθυμίες τους, αλλά 

ούτε και προσπαθεί, λόγω της υπέρμετρης δειλίας του.  Η απόρριψη που 
                                                         

432 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο.π., σ. 25. 
433 Αυτόθι, σ. 27. 
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αισθανόταν ανέκαθεν, ενισχύθηκε από τη μακροχρόνιας καταπίεση, και 

από φοβία εξελίχθηκε σε παράνοια. Στο σπιτικό όπου ζει,  είναι ανίκανος 

να βελτιώσει τις σχέσεις του με τις δύο γυναίκες και φυσικά δεν τολμά να 

αναλάβει και τις όποιες ευθύνες: «Δηλαδή, όχι και ο άντρας του σπιτιού. 

Εγώ ένας απλός σώγαμπρος είμαι.  Με έχουν κατατάξει στα 

γυναικόπαιδα»434 εξομολογείται πεπεισμένος για την ανικανότητά του.  

Τοποθετεί το άτομό του χαμηλότερα και από το επίπεδο  της  υπηρεσίας 

τους καθώς  αναγνωρίζει τα δικαιώματά της, τους μισθούς, τα δώρα 

Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τα καθιερωμένα. Καταλήγοντας 

λέει: «Εγώ τους χρωστάω τα πάντα –λένε» 435. 

Ο  Αντωνάκης έχει κοινά με  τη Θεώνη.  Γιατί και αυτόν  τον 

‘ξεφορτώθηκαν’, κατά κάποιον τρόπο οι γονείς του, όταν τον έφεραν 

στην πρωτεύουσα και τον έβαλαν ως οικότροφο στο σπιτικό των 

μετέπειτα πεθερικών του.  Η κίνηση που συνδεόταν με τις σπουδές του,  

άλλαξε ρώτα και κατέληξε στον γάμο του με  την θυγατέρα των 

ιδιοκτητών.  Οι γονείς του436 είχαν δεχτεί ετούτο το γεγονός ως λύση, 

προβάλλοντας δικαιολογίες όπως εκείνη της μητέρας του: «πήρε 

πρωτευουσιάνα.  Από σπίτι». Ο πατέρας του περισσότερο ειλικρινής  

όταν δήλωνε: «...γλυτώνουμε και το νοίκι».  Καθησύχαζαν τη συνείδησή 

τους για την θυσία του ανήλικου γιού τους, με μία γαλοπούλα, προς την 

οικογένεια των συμπεθέρων τους, κάθε Λαμπρή αντί για τα 

Χριστούγεννα. Το γεγονός ετούτο δεν ήταν πανάκια στα προβλήματά του 

νεαρού Αντωνάκη.  Σαν παιδί περίμενε τις λύσεις σε όλα, από τους 

άλλους. Τελικά η  λύση για τις δύο οικογένειες437, η απαλλαγή ευθυνών 

για τους γονείς του  και η αποδοχή του γεγονότος από τους άλλους, 

μετέτρεψε τον άπειρο νεαρό επαρχιώτη σε διακοσμητικό σύζυγο και το 

στεφάνι του γάμου του σε είδος κολάρου, παρόμοιου με σκύλου: 

«...κατεβαίνει στο λαιμό τους σα λαιμαριά σκύλου», δηλώνει ο 

συγγραφέας. Το συμβολικό φράξιμο της σκηνής  όμοια με ρινγκ 

πυγμαχίας, από την μητέρα του και από την πεθερά του, συμβολίζει την 
                                                         

434 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 27. 
435 Αυτόθι,  σ. 28. 
436 Αυτόθι,  σ. 38. 
437 Αυτόθι,  σ. 37. 
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παγίδα στην οποία έπεσε, προφανώς άσχετα με τη θέλησή του, ο 

ανώριμος έφηβος.  Παρέμεινε  λοιπόν ανώριμος, συνεπεία των φόβων 

που δημιούργησε η διαρκής περιφρόνηση και ταπείνωση, από την 

ομήγυρη των ‘συγκατοίκων’ του, μέσα στο δήθεν σπιτικό του. Μύρια 

δεινά προκάλεσε και η αντιμετώπιση  της ανοχής της συζύγου του 

απέναντί του, εντός του κάδρου του  εικονικού γάμου τους. 

Είναι πλέον κατανοητό ότι το σύμπλεγμα κατωτερότητας του Αντωνάκη 

και οι συνέπειές του, έχουν τις ρίζες του στην πρώιμη αναχώρησή του 

από το ασφαλές οικογενειακό του περιβάλλον και την κατάληξή του σε 

μία νέα οικογένεια, σκληρών ανθρώπων.  Στο πέρασμα του χρόνου, 

ετούτοι επέμεναν να τον βλέπουν ως τον άλλοτε νεαρό επαρχιώτη, που 

περίμενε από αυτούς, τους πρωτευουσιάνους, να του πετάξουν ελάχιστα 

ψίχουλα για να επιζήσει, με αντάλλαγμα την πλήρη αφοσίωσή του, στο 

πρόσωπό τους. Έτσι είχαν εγκλωβίσει τον Αντωνάκη σε μία ‘σκυλίσια 

ζωή’! Όταν λοιπόν εξηγεί στον φίλο του τις συνθήκες υπό τις οποίες 

παντρεύτηκε438 εκείνος εκπλήσσεται: «Μπλόκο στημένο δηλαδή», λέει 

με έκπληξη και στη συνέχεια αναρωτιέται: «Και τους έκατσες έτσι; σαν 

την κότα;»  Με την απάντησή του  ο Αντωνάκης επικοινωνεί τη δική του 

ψυχολογική αντίδραση στο ατόπημα: «... να σου πω την αλήθεια... από 

μια μεριά ανακουφίστηκα»439, και προφανώς εννοεί την αβεβαιότητά 

του, ως οικότροφου, σε μία άγνωστη πολιτεία, σε ένα άγνωστο κοινωνικό 

περιβάλλον και τους ποικίλους φόβους του.  Ο φίλος του που δεν τον 

καταλαβαίνει, αντιδρά αγανακτισμένος από την παθητική στάση του 

Αντωνάκη, που δεν καταπιάνεται με κάποιο άλλο θέμα για συζήτηση, 

πέρα από εκείνα που τον καίνε.  Είναι φανερό ότι πρόκειται για 

εξομολόγηση ταλαιπωρημένου ανθρώπου, με ευχή την ανακούφιση.  

Μέσω αυτής της επικοινωνίας γνωστοποιεί αφενός τα αδικήματα των 

άλλων απέναντί του, και αφετέρου την αδυναμία του, που την 

συγκαλύπτει παράλληλα με κάποια δικαιολογία. Προφανώς πρόκειται 

για ρουτίνα, για μία συγκεκριμένη πορεία και σε σχέση πάντα με το ίδιο 

θέμα, που μόνιμα βασανίζει τον Αντωνάκη.  Όπως ήταν φυσικό, στην 

                                                         

438 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 35. 
439 Αυτόθι, σ. 36. 
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αρχή δεν είχε απαντήσεις στα προβλήματά του ο νεαρός Αντωνάκης.  

Στην πορεία ωστόσο, δεν κατόρθωσε να δαμάσει τις ανησυχίες του και να 

αντιπαλέψει τις σκληρές συγκυρίες, μιας τεταμένης συμβίωσης, ως 

σώγαμπρος. Άφησε τα όποια προβλήματα άλυτα και εκείνα  

συσσωρεύτηκαν.   

Η ηθικολογία αποβαίνει αντικείμενο για ειρωνικά σχόλια440. Η ιστορία 

της γνωριμίας του Αντωνάκη με τη γυναίκα του, υποκινεί υποψίες. Τρεις 

ολόκληρους μήνες δεν είχε αντικρύσει την θυγατέρα των νοικοκυραίων 

του. Ξαφνικά μία ημέρα εμφανίζεται ετούτη, ζητώντας βοήθεια από τον 

Αντωνάκη στα μαθηματικά της. Με τον γάμο τους εκείνη γλυτώνει από 

τον τίτλο της γεροντοκόρης, στίγμα για τη γυναίκα της εποχής, και 

ταυτόχρονα παίρνει στο λαιμό της τον ανίδεο νεαρό οικότροφο των 

γονιών της. Ο Αντωνάκης, που από κακή πλέον συνήθεια, παριστάνει 

διαρκώς το θύμα εκφράζεται παθητικά επί του γεγονότος: «Σου είπα, στα 

μαθηματικά ήμουνα σκράπας. Παρά να ντροπιαστώ, καλύτερα ο γάμος», 

ομολογεί με εμφανή την έλλειψη της ελάχιστης αξιοπρέπειας.  

Είναι βέβαιο ότι ο Αντωνάκης δεν προσπάθησε ποτέ να σταθεί στα πόδια 

του χωρίς το παράπονο, τη συμπάθεια των άλλων και την συμβουλή τους 

τελικά.  Ο φίλος του στην πορεία της κουβέντας τους, μπερδεύεται και 

δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.  Το κλωθογύρισμα των 

περιστατικών στη διάρκεια του έγγαμου βίου του Αντωνάκη, η διαρκής 

κάλυψη της ανικανότητάς του πίσω από ένα μεγάλο κατηγορητήριο προς 

άπαντες, αρχίζουν να τον μπερδεύουν κυριολεκτικά. Περισσότερο 

ερεθισμένος και κουρασμένος, παρά παραξενεμένος, αντιδρά στις 

καταθέσεις του Αντωνάκη: «...τη γυναίκα μου την έχω και με τρέμει»441, 

και συνεχίζει πιο έντονα: «Άμα δεν μπορείς να κουμαντάρεις την κυρά 

σου τι ήθελες και παντρευόσουνα;»  Ο φίλος του Αντωνάκη θέτει τα 

πράγματα στη σειρά τους, και όπως θα έπρεπε να είναι με τις αντιλήψεις 

της εποχής τους.  Δε νοείται η γυναίκα να διευθύνει την οικογένεια, παρά 

μόνο σε ότι αφορά τις συγκεκριμένες ασχολίες της σα σύζυγος και 

μητέρα.  Ο άντρας κρατά το τιμόνι των οικονομικών της οικογενείας του, 
                                                         

440 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 35. 
441 Αυτόθι, σ. 28. 
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φροντίζει να κρατά στο ακέραιο  την τιμή όλων των μελών της, με μια 

λέξη είναι ο κύρης της οικογενείας ο νοικοκύρης του σπιτιού.  «Άντε 

αποδώ. Μορφωμένος άνθρωπος και μου θες να μπεις και ταμίας στο 

Σύλλογο! Να συνδικαλιστής! Άκου ‘εκείνη με παντρεύτηκε!»  λέει 

απογοητευμένος από την αδυναμία του Αντωνάκη, να φερθεί κανονικά, 

σαν άντρας στο σπίτι του.  

Ο Αντωνάκης θυμάται που οι γονείς του, τον αποκαλούσαν ‘μικρό παιδί’. 

Ο Μάτεσις παρουσιάζει τον ήρωά του σαν ένα μεγάλο παιδί. Ένα παιδί 

που πάντα άλλοι όριζαν την τύχη του: Αρχικά οι γονείς του, ύστερα η 

πεθερά του, λιγότερο ίσως ο πεθερός του, η γυναίκα του και η Θεώνη η 

υπηρεσία του σπιτιού ‘του’.  Άβουλος σαν μικρό φοβισμένο  παιδί, 

εγκαταλελειμμένο στα χέρια αυτών των γυναικών τελικά, θα πει στον 

φίλο του, σαν να είχε βγάλει για πρώτη φορά ένα συμπέρασμα 

κοιτάζοντας πίσω τη ζωή του: «Κι έτσι ξέμεινα εδώ...»442, και 

συμπληρώνει: «Και θα μείνω εδώ.  Μέχρι νεωτέρας κηδείας». Δεν 

υπάρχει ηττοπάθεια στο τόνο της φωνής του, αφού είναι γεγονός ότι δεν 

αγωνίστηκε ποτέ του για τα δικαιώματά του, του άντρα ή του συζύγου, 

μέσα στο ίδιο το  σπίτι του.  Το μοναδικό του όνειρο, ο πόθος του να 

επισκεφτεί τη Βενετία443, έμεινε και αυτό ανεκπλήρωτο. 

Ο φίλος του Αντωνάκη, προφανώς διαφορετική προσωπικότητα από 

εκείνον,  δεν συμβιβάζεται με τις γελοίες λύσεις του και οργισμένος, τον 

ψέγει: «Να τρομάρα σου» και στη συνέχεια δηλώνει περιφρονητικά: 

«Πάντα ήσουνα  κορόϊδο». Ο Αντωνάκης δεν αντιδρά, απλά παραδέχεται 

τις αδυναμίες του, που τις ερμηνεύει με τρόπο απαράδεκτο και κάποτε 

όπως τον συμφέρει: «Ευγενής... ήμουνα πάντα! Όχι κορόϊδο...» και 

συμπληρώνει: «...δεν είμαστε και ο Ραμόν Νοβάρο» 444. Ο Αντωνάκης δεν 

διακρίνεται για την παιδεία του, για την εξυπνάδα του ή για τον 

δυναμισμό του, παρά για ένα σκεπτικό που εξελίσσεται σε παράνοια 

κάτω από τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζει. Αναγνωρίζοντας  τις 

                                                         

442 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 33. 
443 Αυτόθι, σ. 33. 
444 Ο Αντωνάκης αισθάνεται  καλλιεργημένος τρόπον τινά, κάθε φορά που αναφέρεται στο ξένο 

πρόσωπο, που αποκαλεί  Ραμόν Νοβάρο, σ. 37. 
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αδυναμίες του, ομολογεί ότι δεν είχε, ούτε και έχει, ιδιαίτερα τώρα πια, 

την ικανότητα να επανορθώσει οτιδήποτε έγινε ως εκείνη τη στιγμή 

στραβά.   

Ο φίλος του που αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα του 

Αντωνάκη, εστιάζεται πιθανόν στο παρελθόν του, πίσω εκεί στο άμεσο 

οικογενειακό περιβάλλον του, εκείνο των γονιών του, τον ρωτάει 

σκεπτικός: «οι δικοί σου;» 445 Ο Αντωνάκης που δεν είναι ο ήρωας του 

πολέμου στην Αλβανία, εξηγεί ότι όταν είχε κάνει παράπονα στους γονείς 

του: «...Σεβαστοί μου γονείς.  Εδώ με βαράνε», εκείνοι τον είχαν 

αποστομώσει. Η προσωπική τους γαλήνη είχε μετρήσει περισσότερο από 

τη σοβαρότητα του επαγγελματικού του  μέλλοντος ή ότι άλλο 

συνεπαγόταν η ζωή του ξενιτεμένου παιδιού τους. Έτσι η μητέρα του, του 

είχε συστήσει υπομονή, δίνοντάς του το απαισιόδοξο μήνυμα: «Μπόρα 

είναι η ζωή θα περάσει»446.  

Στη σάτιρα παρεμβάλλεται τώρα και η χαρακτηριστική διαδικασία της 

κατάταξης των νεκρών γονέων του Αντωνάκη447.  Τονίζεται η αντίληψη 

ότι δεν υπάρχει δόξα ή γαλήνη στον θάνατο.  Ο αρχάγγελος διώχνει τον 

πατέρα του στην κόλαση λέγοντας: «...διαταγές εκτελώ.  Υπάλληλος είμαι 

κι εγώ».  Η περίπτωση φέρνει στην επιφάνεια τις δοξασίες των αρχαίων 

Ελλήνων και την ανθρώπινη συμπεριφορά που χαρακτήριζε τους 

αθανάτους, στην περίφημη Θεογονία τους.  Όπως ο αρχάγγελος εδώ, οι 

Θεοί εκτελούσαν χρέη μεταξύ τους και προς τους ανθρώπους  και 

χαρακτηρίζονταν για πάθη αντίστοιχα με εκείνα των θνητών.  

Για ένα νέο άνθρωπο, που φανερά δεν είχε τη δύναμη και το θάρρος να 

αντιμετωπίσει τη χυδαιότητα των εγωκεντρικών πρωτευουσιάνων 

πεθερικών του, των οδηγούμενων από συμφέροντα εκμετάλλευσης, και 

στη συνέχεια τα παρόμοια από  την κόρη τους και γυναίκα του,  η 

παραίτηση των γονιών του ήταν καταπέλτης.  Το ξύλο δεν βγήκε από τον 

παράδεισο και όλοι το γνωρίζουν.  Είναι ένα βάρβαρο μέσον όταν 

                                                         

445 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 42. 
446 Αυτόθι, σσ. 42-43. 
447 Αυτόθι, σσ. 43-44. 
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χρησιμοποιείται για να λυγίσει το ηθικό ενός παιδιού, ακόμη και όταν 

είναι ένα μεγάλο παιδί δεκαεφτά χρονών, όπως στην περίπτωση του 

Αντωνάκη.  

Ο φίλος οικτίρει τον Αντωνάκη, παράλληλα όμως τον ενθαρρύνει  να 

αλλάξει, να γίνει αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να είναι, δηλαδή άντρας 

με όλες τις διαστάσεις της έννοιας: «...να δείξεις πυγμή», τον 

συμβουλεύει448. Συνεχίζει επιμένοντας στην άποψή του: «Τουλάχιστον 

στην υπηρέτρια». Ο Αντωνάκης χρειάζεται την υποστήριξη του φίλου 

του, που αποτελεί ίσως ακόμα και το υποκατάστατο  των γονέων του, που 

του είχαν φερθεί σκληρά, θαρρείς χωρίς αγάπη, ίσως για καλύτερα, γιατί 

η δική τους στέρηση ήταν μεγαλύτερη και τραγικότερη, από εκείνη του 

Αντωνάκη, και όπως εκείνος τους την παρουσίαζε. «Θα βοηθήσεις;» 

ρωτά τον φίλο του που τον συμβουλεύει449, καθώς πρόκειται για την 

κυριότερη ανάγκη του. Η απάντηση του φίλου του που είναι θετική «Στο 

πλευρό σου», δεν κατορθώνει την ανάδυση λιονταριού από την 

προσωπικότητα του κολλημένου, σε ετούτη την καθιερωμένη πλέον θέση 

του Αντωνάκη, έναντι της ζωής. Είναι αργά πλέον για  τον υπερώριμο 

Αντωνάκη να αλλάξει τον ρόλο του, του περιθωριοποιημένου ανθρώπου 

στο ψευτο-οικογενειακό του περιβάλλον. Ως άτομο, κατέχεται από έναν 

διαρκή τρόμο και πανικό. Ούτε έχει την ικανότητα να αναλάβει τις 

ευθύνες του, του αφεντικού, έναντι της υπηρέτριά τους της Θεώνης. 

Ανέχεται τα πάντα το ξύλο, τον εξευτελισμό, την περιφρόνηση, με μια 

απαράδεκτη στωικότητα που κάνει τον αναγνώστη - θεατή να 

επαναστατεί. Κουρασμένος ο Αντωνάκης από την κουβέντα που τελικά 

δεν φέρνει την αναμενόμενη ανακούφιση, λέει στον φίλο του με πικρία: 

«Ε, ... εσύ είσαι καλοζωϊσμένος...» 450  Άλλη μία φορά, τον συγκρίνει με το 

άτομό του και θεωρεί ότι ο φίλος του δεν είχε το δικό του κακό παρελθόν, 

τη δική του κακιά μοίρα, που είχαν σμιλέψει την προσωπικότητα που 

ήταν, τελικά.  Ο φίλος του, ωστόσο επιμένει στη συζήτηση. Ο Αντωνάκης 

τονίζει ότι η Θεώνη μοιάζει της πεθεράς του451 και έτσι δίνεται το 
                                                         

448 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π.,  σ. 46. 
449 Αυτόθι, σ. 47. 
450 Αυτόθι, σ. 22. 
451 Αυτόθι, σσ. 48-49. 
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έναυσμα αναφοράς στην ηθική της μακαρίτισσας, για την οποία λέει ότι 

ήταν «...ικανή να κάνει νόθο παιδί». Ο Αντωνάκης αναφέρεται σε αυτήν 

σα να ήταν ακόμα ζωντανή, και ο φίλος του τον διορθώνει με ειρωνεία: 

«Να κάνει τώρα... δύσκολο.  Κάποτε... προ Αχέροντος»452. 

Δικαιολογείται453 όταν ο φίλος του, του προτείνει τη φυγή ως διέξοδο 

στην καταπίεση που αισθάνεται εντός της εικονικής οικογένειάς του: «Ε, 

να... δεν ξέρω πώς βγάνουν διαβατήριο...» 454 Μοιρολατρικά 

παραδέχεται: «Θα πεθάνω και δε θάχω δει τη Βενετία» 455.  

Η Βενετία είναι το όνειρο της φυγής από τη φυλακή του, η 

απελευθέρωσή του από τον ζυγό της γυναίκας του, για την οποία 

αποκαλύπτει ότι κάποτε εύχεται να πεθάνει: «Παναγία μου να 

πεθάνει»456, αλλά και από την πληθωρική Θεώνη για την οποία 

αισθάνεται αληθινό φόβο457: «Εγώ μονάχα έγινα ρεζίλι των σκυλιών. Να 

φοβάσαι την ατομική ενέργεια, τον πληθωρισμό, τον πρόεδρο της 

Αμερικής... να φοβάσαι τη μέλλουσα ζωή είναι ... έχει και αξιοπρέπεια.  

Είσαι και μοντέρνος. Αλλά (κλαίει) να φοβάσαι τη Θεώνη!» λέει ο 

Αντωνάκης εκφοβισμένος από τη μέγαιρα υπηρέτριά τους, Θεώνη.  

Κάποτε ο φίλος του παρασύρεται από τον ίδιο και τον αποπαίρνει για τις 

αδυναμίες του, τον μαζοχισμό του, την ανανδρία του.  Η σάτιρα 

συνεχίζεται και προκύπτουν και άλλα θέματα που εξέχουν σε 

σοβαρότητα. Όπως για παράδειγμα, όταν  ο φίλος του, λέει με κάποια 

περιφρόνηση προς εκείνον, τελικά: «Ούτε γλώσσα ξέρεις»458. Όταν ο 

φίλος του πάνω στη συζήτηση για την μακαρίτισσα πλέον πεθερά του, 

τον ρωτά αν πιστεύει στα φαντάσματα459, ο Αντωνάκης για να κάνει τον 

                                                         

452Ο Μάτεσις δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει εδώ την έκφραση που σχετίζεται με τη μνεία της 

πολύ γνωστής δοξασίας των αρχαίων Ελλήνων για το ταξίδι τους στον Άδη μέσω του Αχέροντα 

ποταμού, στην Ήπειρο.  Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, σσ. 48-49. 
453 Αυτόθι,  σ. 56. 
454 Αυτόθι,  σ. 55. 
455 Αυτόθι,  σ. 56. 
456 Αυτόθι,  σ. 55. 
457 Αυτόθι,  σσ. 54-55. 
458 Αυτόθι,  σ. 58. 
459 Αυτόθι,  σ. 58. 
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σπουδαίο και κυρίως για να αποδείξει τη γενναιότητά του, λέει ότι 

επικοινώνησε με το είδωλό του, τον Ραμόν Νοβάρο, μέσω medium460, 

αδόξως όμως, καθώς εκείνος μιλούσε στην αγγλική γλώσσα την οποία ο 

ίδιος δεν μιλούσε και δεν καταλάβαινε. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και 

παρακάτω461. Το γεγονός ετούτο το αναφέρει τελικά ο Αντωνάκης και ως 

συμβουλή της μητέρας του, και τη θυμάται462.  Γεμάτος τύψεις γιατί δεν 

έχει ακολουθήσει τη συμβουλή της: οδύρεται: «Μανουλίτσα... 

‘Μανουλίτσα’...» και συνεχίζει: «Όχι. Έχω ξεχάσει πώς ήτανε η μάνα 

μου... Πέντε μούντζες θα μου δώσει... να μάθεις μια ξένη γλώσσα... 

Μητέρα!» Ο θρήνος του, η απελπισία του για τη μοναξιά του στη ζωή, 

στο σπιτικό του, στον κόσμο και οι τύψεις του, συνεχίζονται: «Ούτε το 

πρόσωπο της μάνας μου θυμάμαι... ούτε παράσημο έχω... παιδί δεν έχω... 

Τι να κάνω; Ας είχα μια συντροφιά... μακάρι και την πεθερά μου... 

Φουκαριάρα κι αυτή»463.   

Έχοντας υποστεί πλύση εγκεφάλου με την επίμονη μομφή όλων, θεωρεί 

πλέον τον εαυτό του ένοχο και υπαίτιο για την συμπεριφορά των άλλων 

εναντίον του. Παίρνοντας αυτή τη στάση, αισθάνεται περισσότερο 

άντρας, και μάλλον προστατευτικός. Κάποια στιγμή ο Αντωνάκης 

αποκαλύπτει ότι βρίσκει κουράγιο στην μοναξιά του  και ότι τότε 

αισθάνεται σαν ήρωας: «Σαν Ταμερλάνος... σα Μεγαλέξαντρος» όπως 

λέει464. Στην πορεία του στη ζωή χρειάζεται δικαιολογίες για τις πράξεις 

του, δεκανίκια και βοήθεια για να βεβαιωθεί για τη θέση του στο δικό του 

περιβάλλον παρά το χαμηλό επίπεδο υπόληψης στο οποίο βρίσκεται μέσα 

στο σπιτικό του.  Επωμίζεται λοιπόν όλων τα πταίσματα και τις 

κατηγορίες. Λυπάται μάλιστα τις τρεις ξένες γυναίκες της ζωής του: την 

πεθερά του, την γυναίκα του465 και την υπηρεσία τους.  Ξένες, γιατί έχει 

πλέον αποδειχθεί ότι ποτέ δεν έσκυψαν πάνω στις ευαισθησίες του ή τις 

πιθανές αδυναμίες του και να τον βοηθήσουν με κάποια ευαισθησία και 

                                                         

460 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π.,   σσ. 58-59. 
461 Αυτόθι, σ. 82. 
462 Αυτόθι, σ. 79. 
463 Αυτόθι, σ. 80. 
464 Αυτόθι, σ. 55. 
465 Αυτόθι, σ. 60. 
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κατανόηση να μεγαλώσει και να γίνει πραγματικός άντρας, ώστε όλοι 

μαζί  να διάγουν ομαλό βίο, εφόσον μάλιστα ζούσαν κάτω από την ίδια 

στέγη. Αισθάνεται ότι είναι ιππότης με βέβαια συμπεριφορά, απέναντι 

στη μέγαιρα σύζυγό του: «Και τι θες να κάνω-να τη δείρω κι εγώ! Εγώ 

είμαι ιππότης...» Παρασυρμένος από μία γελοία μεγαλοψυχία, 

συμπληρώνει: «Τη λυπάμαι κιόλας... τη φουκαριάρα... ένα ξύλο της 

απόμεινε...» και η σάτιρα κορυφώνεται: «Είπε και ο γιατρός να μη της 

αντιμιλάμε...» 466 

Ο φίλος του Αντωνάκη που είχε την υπομονή να ακούσει όλα εκείνα τα 

τραγελαφικά των σκέψεών του, της πραγματικότητας που βίωνε, αλλά  

και τα βίτσια των γυναικών του, κάποια στιγμή ενδίδει στην αγανάκτησή 

του και στη βαριεστιμάρα του 467: «Έφυγα! Α, να μου χαθείς 

τρεμουλιάρη, μ’ έσκιαξες», λέει με περιφρόνηση. Αλλά ο Αντωνάκης που 

φοβάται να μείνει μοναχός επιμένει: «Δεν έχεις να πας πουθενά! Θα με 

ξενυχτίσεις!»468. Στην απελπισία του φωνάζει τη Θεώνη αλλά κι αυτή τον 

αποπαίρνει. Όταν αυτός δικαιολογείται  και από κοντά και ο φίλος του, 

υποστηρίζουν από κοινού, ότι δεν την κάλεσαν ονοματικώς και πείθουν 

τη Θεώνη, ότι ήταν ίσως η πεθαμένη κυρά της: ‘Άγιε Τρύφωνα. Το 

λιβανιστήρι!’ λέει πανικόβλητη η Θεώνη469. Ό Φίλος του Αντωνάκη 

φεύγει αφήνοντάς τον τελικά στο έλεος της τρομακτικής μοναξιάς του, 

και στην απελπισία του αθεράπευτου φόβου του. 

Ήδη από τη σελίδα 66 της σάτιρας, ο αναγνώστης διαπιστώνει την 

συγχυσμένη προσωπικότητα του Αντωνάκη και την ψυχική του 

κατάπτωση. Η αγανάκτηση για  τον εαυτό του, τον έχει κουράσει: «Πόσα 

χρόνια θα φοβάμαι ακόμη; Κοντεύω. Μπόρα είναι η ζωή. Θα περάσει. 

Όπου νάναι. Ε μητέρα;» Τα λόγια του αποκαλύπτουν την ανάγκη του να 

ηρεμήσει, να γαληνέψει έστω και με την καταφυγή του στον Άδη. Είναι 

μάλλον επιτακτική η επιθυμία του να αποχωρήσει από εκείνο το 

περιβάλλον, μόνιμα. Η τραγικότητα της πραγματικότητας είναι οδυνηρή. 

                                                         

466 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σ. 60. 
467 Αυτόθι, σ. 59. 
468 Αυτόθι, σ. 61. 
469 Αυτόθι, σ. 62. 
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Είχε ζήσει μια ζωή κενή άκαρπη, χωρίς να έχει δημιουργήσει 

προϋποθέσεις κάποιας συνέχειας στο μέλλον. Το σπουδαιότερο ίσως 

αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας του απολογισμού μέσα από τον 

διάλογο, από τις αναδρομές στο παρελθόν, από τις συγκρίσεις, κρίσεις, 

επικρίσεις και από τις δηλώσεις,  είναι το γεγονός της αποδοχής του 

Αντωνάκη, της αδυναμίας και της μικροψυχίας του.  

Η μοναξιά έχει την ιδιότητα να μεγαλοποιεί πολλά, όπως τους χτύπους 

της καρδιάς, την αγωνία, το άγχος, έτσι και ο πολύ μοναχός Αντωνάκης 

επισημαίνει πόσο θορυβώδες είναι το ρολόι470. Δίνει λοιπόν κουράγιο 

στον εαυτό του μονολογώντας: «είμαι ο άντρας του σπιτιού». Αν και δε 

θέλει να πιει, δέχεται το ποτήρι με το κρασί που ο ναύτης φύλακάς του, 

του προσφέρει.  Αυτό κατευνάζει την αγωνία του και μειώνει τον φόβο 

του.  Είναι όμως ανίκανος να κοντρολάρει τον εαυτό του  και να αποβάλει 

το φυσικό του φόβο, έτσι ακόμη και ο πένθιμος χτύπος της καμπάνας τον 

φοβίζει471. Πανικοβάλλεται εκ νέου και προσπαθεί να βρει μια 

οποιαδήποτε συντροφιά. Καταλήγει λοιπόν στη Θεώνη και με μια 

δικαιολογία επιχειρεί να επικοινωνήσει μαζί της. Μάταια όμως, γιατί η 

Θεώνη τον υποψιάζεται. Ο Αντωνάκης υπερασπίζοντας τον εαυτό του, 

τολμά και λέει: «Να τηνε κάνεις κατάπλασμα την τιμή σου!.... Παρέα 

θέλω εγώ»472. Σε ένα μάλιστα παροξυσμό ανδρισμού, κατηγορά τα 

πεθερικά του και τους αποκαλεί ηθικολόγους473, ενώ παράλληλα 

προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι οι φόβοι του είναι ανόητοι 474. 

Αλλά δεν μπορεί παρά να επιμένει στο κατηγορητήριό του εναντίον της 

γυναίκας του475 και την επόμενη  στιγμή βουλιάζει εκ νέου στους φόβους 

του, που είναι γεγονός πλέον ότι αποτελεί μέρος της προσωπικότητάς 

του, και από παλιά. Αναζητά το παράσημό του σε ένδειξη τους ανδρισμού 

του - ηρωισμού του, αντάλλαγμα, για την εξαγορά του σεβασμού των 

                                                         

470 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π.,  σ. 68. 
471 Αυτόθι, σ. 71. 
472 Αυτόθι, σ. 72. 
473 Αυτόθι, σσ. 74-76. 
474 Αυτόθι, σσ. 76-77. 
475 Αυτόθι, σ. 78. 
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γυναικών που τον έχουν τιμωρήσει476 και ακόμη το σπαθί του πεθερού 

του,   με την ελπίδα πως θα θεωρηθεί άντρας, όπως εκείνος.  Τελικά 

τραγουδά τον Εθνικό Ύμνο και όλες οι φωνές, οι μορφές, οι συγγενείς ή 

οι γνωστοί του πλαισιώνουν αυτή την συμπεριφορά  του.  

Μία φωνή κηρύσσει: «Κοιμάται ο κόσμος!» και ο ναύτης παίρνει το 

ξυπνητήρι που σταματά477. Η κόπωση από τη συνεχή υπερδιέγερση που 

κατακυριεύει τον Αντωνάκη και που με τη σειρά της οφείλεται στις 

φοβίες του, τον καθιστούν παρανοϊκό. Έτσι κάποια στιγμή νομίζει ότι τη 

βελόνα που παίρνει ο ναύτης, την είχε τοποθετήσει η πεθερά του, για να 

τρυπήσει μέλος του. Ο ναύτης του προσφέρει ποτό για να τον 

κατευνάσει478 και επιχειρεί να τον εμποδίσει να πάει στο δωμάτιο της 

Θεώνης 479. Στον ευεργετικό του ρόλο ο ναύτης, βοηθά στο να μη 

φαίνεται το πρόσωπο της πεθεράς του στο κάδρο480 και τον προστατεύει 

από τα χειρότερα. Του δίνει μάλιστα την εγκυκλοπαίδεια ώστε να 

διαβάσει σχετικά για τα φαντάσματα. Ο Αντωνάκης ταυτίζεται με τον 

ναύτη481 όπως ήδη αναφέρθηκε.  

Οι ποιότητες της πεθεράς του Αντωνάκη που είναι χαρακτηριστικές και 

αιώνιες, δεν συντελούν ώστε να αλλάξει  την προσωπική της γνώμη για 

τον γαμπρό της, από τους ουρανούς, όπου βρίσκεται.  Από το Μαύρο 

Χάος482 τον αποκαλεί ‘Όρνιο Αντωνάκη’, και κατηγορεί τον άντρα της 

άχρηστο483. Ο πεθερός του τολμά και αντεπιτίθεται στην αιώνια 

κακότροπη γυναίκα του, όταν εκείνη λέει: «Η κόρη σου», με μία 

αποκαλυπτική δήλωση: «Όχι και κόρη μου!» 484 αφήνοντας να εννοηθεί 

ότι τον είχε απατήσει και ότι η ‘κόρη τους’ δεν ήταν τελικά δικό του παιδί.  

                                                         

476 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π.,  σ. 79. 
477 Αυτόθι,  σ. 69. 
478 Αυτόθι,  σ. 70. 
479 Αυτόθι, σ. 71. 
480 Αυτόθι,  σ. 74. 
481 Αυτόθι,  σ. 96. 
482 Αυτόθι,  σ. 77. 
483 Αυτόθι,  σ. 77.  
484 Αυτόθι,  σ. 77. 
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Αλλά τον Αντωνάκη δεν τον επιπλήττουν μόνο τα μέλη της οικογένειας 

όπου έχει εισχωρήσει ως σώγαμπρος αλλά  και ο πατέρας του, που 

καταφτάνει στο προσκήνιο από την άλλη ζωή: «Τίποτα.  Τίποτα δεν 

μπορείς να κάνεις εσύ.  Να μη σε ξαναδώ!»   Δεν υπάρχει κανείς πλέον 

πέρα από τον εαυτό του που να τον υπερασπίζεται και να μην τον 

κατηγορά.  Η γυναίκα του μάλιστα έχει επιπλέον κάτι νέο να του 

κατηγορήσει: τον βρίσκει δίπλα στο κρεβάτι της Θεώνης485. Επιτίθεται 

αποκαλώντας την υπηρεσία της «Παλιογύναικο! Μουρντάρα» 486. Ο 

Αντωνάκης δεν καταλαβαίνει για την όλη σκηνή και ρωτάει: «Και τι σε 

νοιάζει; Εσύ μια φορά κράτησες αυτό που ήθελες: την ωραιότητα της 

παρθενίας σου!» Για πρώτη φορά περνά στην αντεπίθεση εναντίον της 

γυναίκας του.  Τώρα αντιμετωπίζει και τις δύο γυναίκες μαζί, όπως 

ενωρίτερα είχε αντιμετωπίσει το φόβο του487, ποδοπατώντας δηλαδή τη 

μαύρη κορδέλα  πένθους  αφού πρώτα την είχε ξηλώσει από το μανίκι 

του. Είναι μία ειλικρινής στάση, μία απόδειξη του από χρόνια 

καταπιεσμένου αντρισμού του.  

Οι γυναίκες εκπλήσσονται από το πρωτοφανές ξέσπασμα του Αντωνάκη 

αλλά δεν αργούν να περάσουν στην αντεπίθεση σχηματίζοντας κοινό 

μέτωπο εναντίον του488. Ο Αντωνάκης έκπληκτος και ο ίδιος από την 

ασυνήθιστη συμπεριφορά του εναντίον των δύο γυναικών, ταπεινωμένος 

επιστρέφει στη γνωστή  στάση του489 για να δεχτεί την ακόμη 

μεγαλύτερη ταπείνωση εκ μέρους των δύο γυναικών. Αυτό το τελευταίο 

γεγονός ήταν το καταλυτικό στοιχείο που ώθησε τον Αντωνάκη στην 

μοιραία απόφασή του να τερματίσει αυτό που οι άλλοι ονομάζουν ζωή 490. 

Για τον Αντωνάκη η πορεία στη ζήση του υπήρξε ένα διαρκές μαρτύριο 

άσχετα με τους υπεύθυνους ή τους λόγους. Η αυτοχειρία ως η εκλεγείσα 

λύση στο αδιέξοδό του σηματοδοτεί το σχόλιο της μητέρας του άλλοτε: 

                                                         

485 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π., σσ. 83-96. 
486 Αυτόθι, σ. 84. 
487 Αυτόθι, σ. 78. 
488 Αυτόθι, σσ. 90-91. 
489 Αυτόθι, σ.  91. 
490 Αυτόθι, σσ. 92-94.  
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«Μπόρα ήταν η ζωή»491. Αυτό επαναλαμβάνει καθώς ξεκινά για τον 

Ουρανό. Τα συμβολικά λόγια που ανταλλάσσουν ο Αντωνάκης με τον 

ναύτη492, υπήρξαν η πραγματικότητα της ζωής των ηρώων. Ο Αντωνάκης 

είχε παραμείνει ένα παιδί κλεισμένο στο σώμα ενός εξηντάρη. Στον 

Ουρανό συναντά τη νεκρή μητέρα του που δεν τον αναγνωρίζει στην 

αρχή και προς το σκοπό αυτό της δείχνει την ταυτότητά του. Στην 

αγκαλιά της που την είχε στερηθεί νέος, ξαναβρίσκει σιγουριά και 

γαλήνη493.  

Επίλογος 
Ο Παύλος Μάτεσις χρησιμοποιώντας ενδιαφέρουσες τεχνικές, 
παρουσιάζει μέσα από συμβολισμούς και παραλογισμούς, μία κατάσταση 
που μπορεί να δημιουργηθεί κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές - 
οικονομικές συνθήκες. Το θρησκευτικό συναίσθημα δεν μετριάζει καμία 
από τις δραματικές καταστάσεις του θεατρικού, ούτε η κατανόηση 
μπορεί να παίξει κάποιον ρόλο εδώ. Ο ήρωας είναι κατατρεγμένος και 
ψυχολογικά καταπιεσμένος. Πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο που 
αρχικά, ως θύμα των οικονομικών της επαρχιώτικης οικογενείας του,   
εμπλέκεται παρά τη θέλησή του και χωρίς την παραμικρή υποψία, σε ένα 
κύκλο, ανθρώπων που δεν υπολογίζουν τίποτε περισσότερο  από το 
συμφέρον τους και οπωσδήποτε δεν τρέφουν συναισθήματα για τον 
συνάνθρωπο. Η στέρηση της οικογενειακής θαλπωρής και η 
απροσδόκητη αλλαγή από το ένα ήπιο μάλλον περιβάλλον στο άλλο, το 
απάνθρωπο και σκληρό, προκαλούν ανεπανόρθωτες ζημίες και κακό στο 
νεαρό επαρχιώτη που κομμένος από τις ρίζες του, απομονώνεται ψυχικά. 
Αν και όλη η ύπαρξή του επαναστατεί,  παρουσιάζεται να συμβιβάζεται 
τελικά με τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν  στο περιβάλλον του. Η 
αυτοχειρία του αποτελεί ένα άλλου είδους επανάσταση που μακάβρια και 
αθέμιτα και με το κόστος της μοναδικής ζωής του τελικά, του εξασφαλίζει 
την αιώνια ελευθερία του.  
 
Βιβλιογραφία 
Μάτεσις Παύλος, Το Φάντασμα του κ. Ραμόν Νοβάρο, 2η έκδοση, 
ΚΕΔΡΟΣ. 
 
                                                         

491 Παύλος Μάτεσις, Το Φάντασμα του Κ. Ραμόν Νοβάρο, ο. π.,  σ. 95. 
492 Αυτόθι,  σ. 96. 
493 Αυτόθι,  σ. 96. 
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Ε’. ΑΠΟΨΕΙΣ 

Ε’. 1. «Ο Τελευταίος Τίμιος»:  μία άποψη 

Πιπίνα Δ. Έλλη (Elles) 

«Το θεατρικό σημείωσε επιτυχία!..»  Οι θεατές το απέδειξαν με το 

αυθόρμητο γέλιο τους, με τα επιφωνήματά τους, με λόγια όπως: «είσαστε 

υπέροχοι!», και βέβαια τα χειροκροτήματά τους. Και πώς θα μπορούσε 

να συνέβαινε το αντίθετο, όταν σκηνοθετούν και παίζουν άνθρωποι 

δοσμένοι με μεράκι στο θέατρο κάποιοι μάλιστα από αυτούς, μια ζωή 

ολάκερη!.. 

Ενώ το αλλεπάλληλο γέλιο, χαλάρωνε, η υπόθεση πίσω από το 

κωμικό περίβλημά της απεκάλυπτε κάποιες  αιώνια τρανές αλήθειες για 

το κοινωνικό κατεστημένο, όπως την παντοδυναμία του πλούτου και την 

ικανότητά του να επιλύει κάποια από τα σοβαρότερα προβλήματα των 

θνητών... με μόνη εξαίρεση τον  Σάββα, τον «τελευταίο τίμιο» που 

αντιστέκεται στον πειρασμό των λύσεων με χρήματα που κρατάει μεν... 

αλλά... δεν του ανήκουν. 

Πρόκειται βέβαια για το γνωστό θεατρικό έργο των  Ν. Τσιφόρου 

και Π. Βασιλειάδη, «Ο τελευταίος Τίμιος» που η πρεμιέρα του δόθηκε, 

από το Θέατρο Κωμωδίας και σε σκηνοθεσία των Μ. Γαρυφαλλάκη και Γ. 

Μαυράκη, στο Τοm Mann Theatre, στις 31 Ιανουαρίου, τρέχοντος έτους.  

Στη θεατρική παραγωγή που ετοιμάστηκε σε χρόνο ρεκόρ (τρεις 

περίπου μήνες από την απονομή των ρόλων στους συμμετέχοντες 

ηθοποιούς) και που την περιμέναμε ανυπόμονα, συμμετέχουν οι γνωστοί 

ηθοποιοί του Θεάτρου Κωμωδίας με κάποιες νέες παρουσίες 

«εκπλήξεις», ανάμεσά τους.  

Ο βετεράνος ηθοποιός Π. Πρίντεζης στο ρόλο του διακριτικά 

καμουφλαρισμένου  απατεώνα Αριστείδη, είναι μία σύντομη αλλά 

εντυπωσιακή συμμετοχή στην σκηνή, όπως και η Κ. Γιουρόκαλο, που στο 

ρόλο της Λουλούς της μέλλουσας κυρίας του Αριστείδη, με τις 

επιτηδευμένες γλωσσικές της γκάφες ζωγραφίζει έντονα το πορτραίτο 

της  Λουλούς του θεατρικού κειμένου. Ο Γ. Σαμαρτζής στον ρόλο του 
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ευπειθούς  Πέτρου και ο Α. Δελιάκης στο ρόλο του Γιώργου που 

επεδιώκει το τερπνόν: -τη Νέλλη-, μετά του ωφελίμου: -της «προίκας»-, 

αναμφίβολα βρίσκονται εντός των πλαισίων που απαιτούν οι ρόλοι τους. 

Η Α. Φρήμαν υποδύεται τη ζεστή παρουσία της Άννας, που βρίσκεται σε 

συνεχές αδιέξοδο, διχασμένη καθώς είναι ανάμεσα στους ρόλους της: της 

συζύγου που αγαπάει τον άντρα της και της κόρης που λυπάται και θέλει 

να βοηθήσει τη μητέρα της και τα αδέρφια της Νέλλη και Πέτρο. 

Κουρασμένη όμως από τις άκαρπες προσπάθειές της, αφήνει τις όποιες 

λύσεις στους ιδίους. Το ρόλο της Νέλλης  ερμηνεύει η «bubbly» Μ. 

Ρωσσίδη, που όπως πάντα, με το φωτεινό της χαμόγελο, και με τον 

αυθορμητισμό της στο «Body Language»,  γεμίζει το «Σανίδι».  

Πρωταγωνιστής της κωμωδίας είναι ο Σ. Καρακουλτσίδης, 

προσωπικότητα περιωπής στο ελληνικό παροικιακό θέατρο του Σύδνεϋ, 

που όπως πάντα αποδίδει το ρόλο του, λες κι αυτός είναι κομμένος-

ραμμένος στα μέτρα του.  Εντυπωσιάζουν οι σχεδόν αυθόρμητες 

αντιδράσεις του και η αδιάλειπτη ετοιμότητά του στο διάλογο.  

Ολοζώντανη παρουσία, φέρνει κάποτε στη μνήμη τους Θ. Βέγγο ή 

Κ.Βουτσά του Ελληνικού Μητροπολιτικού θεάτρου. 

Η Κ. Μπέττι, που ως γνωστόν έχει διαγράψει μία πολύχρονη 

πορεία στο θέατρο, δεν θα μπορούσε παρά να αποδώσει πειστικά το 

ρόλο της αγχώδους μητέρας ή της απαιτητικής, εξαιτίας των συγκυριών 

που διέπουν τη ζωή της φτωχής οικογενείας της, πεθεράς. Η 

ταλαντούχος ηθοποιός μπαίνει ένθερμα στο πετσί των αμφιλεγόμενων 

ρόλων της και τους αποδίδει με ιδιαίτερη ευαισθησία.  

Ο Ν. Γρίβας που με το έργο αυτό κάνει το ντεμπούτο του στο 

θέατρο, εντυπωσιάζει στο ρόλο του ξενιτεμένου -στην Αυστραλία-, 

αδερφού, που ύστερα από τριάντα χρόνια επισκέπτεται την πατρίδα και 

σαν από μηχανής Θεός, βοηθάει τον αδερφό του Σάββα ποικιλοτρόπως... 

Να τονίσω επίσης  ότι η Τ. Γρίβα  στη σύντομη εμφάνισή της -παρόμοια 

όπως η Κ. Γιουρόκαλο ή ο Τ. Σκοτάδης-, υποδύεται την εκκεντρική 

εκατομμυριούχο Κα. Λουκίδου, ενώ η μικρή Μαρία Γρίβα συμπληρώνει 

απλά τη θεατρική οικογένεια του Σάββα και της Άννας, ή στην 

πραγματικότητα την εμφάνιση των γονιών της: Ν. και Τ. Γρίβα.  
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Στο ρόλο του Τριπολιτσιώτη Δημήτρη -μέλλοντος επιχειρηματία εν 

αποδημία-, ο Τ.Σκοτάδης θα μπορούσε να εξελιχτεί σε καλόν ηθοποιό 

του θεάτρου αν ακολουθήσει τα βήματα της αγαπημένης του -στην 

αληθινή ζωή- Μαίρυλιν Ρωσσίδη Θα ήθελα, κλείνοντας αυτό το 

σημείωμα, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις προσπάθειες των: Π. 

Πρίντεζη, Μ. Γαρυφαλλάκη και Γ. Μαυράκη (Σκηνοθετών), Ν.Γρίβα 

(Διεύθυνση Παραγωγής), Τ. Αναστασοπούλου (Σκηνικά, Μουσική, 

Φωτισμός) σ’ αυτή τη θεατρική  παραγωγή, και  για την εν γένει 

συγκέντρωσή τους στους στόχους του Θιάσου τους, μεταξύ των  οποίων 

συμπεριλαμβάνεται και ο προσηλυτισμός νέων ηθοποιών στο Ελληνικό 

θέατρο.  Να υπενθυμίσω ακόμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους για το 

παροικιακό Θέατρο, ότι το Τom Mann Theatre ως θεατρικός χώρος, 

εξακολουθεί να εξυπηρετεί με τη φιλοξενία του το άπορο Θέατρο 

Κωμωδίας, αν και με υψηλό οικονομικό κόστος. Η ευχή όλων των 

θεατρικών παραγόντων και των φίλων του θεάτρου, για έναν ανεξάρτητο 

και οικονομικό χώρο, όπου οι ανάγκες των λιγοστών παροικιακών 

θιάσων και των φίλων τους, να βρίσκουν ανταπόκριση,  εξακολουθεί να 

παραμένει όνειρο και σαν όνειρο, μόνο από κάποιες  φιλότιμες –και 

δυστυχώς ανύπαρκτες προσπάθειες, προς το παρόν τουλάχιστον-  μπορεί 

και ευχόμαστε να πραγματοποιηθεί...  
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Ε’. 2. Εφτά Πειρατές : πολυτάλεντοι οι νέοι και καταπληκτική  
η  απόδοση των ρόλων τους!  

Πιπίνα Δ. Έλλη (Elles) 

Πρόκειται για το θεατρικό Εφτά Πειρατές, που είχα την ικανοποίηση 

να απολαύσω την Τρίτη 17/4/2007 την 8η μ.μ. River Side Theatre, στην 

Παρραμάττα.  

 Τυχερή τελικά, γιατί ουσιαστικά δεν είχα άλλη ευκαιρία να το 

κάνω, εκτός εκείνης τη δοθείσα ημερομηνία. Το Εμπορικό της Κέντρο, η 

οδός με τα πολυεθνικά εστιατόρια και τα εξίσου γραφικά καφέ της 

ραγδαία εξελισσόμενης Παρραμάττας, γειτονεύουν με το όμορφο και 

φιλόξενο River Side Theatre, που για όσους δεν γνωρίζουν, φιλοξενεί 

Θέατρο, Μουσική, Όπερα και Μπαλέτο περιωπής, όμοια με την Πόλη του 

Σύδνεϋ.  

 Έλεγα λοιπόν ότι μαζί με πολλούς άλλους θεατές παρακολούθησα 

την παράσταση που γράφτηκε και διευθύνθηκε από τον γνωστό στο 

ελληνικό θεατρόφιλο κοινό του Σύδνεϋ -κυρίως από τις παραγωγές του 

στο γνωστό  Sidetrack theatre, στο Addison Rd.-, Don Mamouney, με 

πολύ διάθεση και κέφι καθώς το ιστορικό γεγονός ταυτίζεται με το 

θεατρικό με έναν τρόπο χαλαρό και ευχάριστο και μέσα από αυτή την 

πανδαισία αναδύεται η ιστορία, το γεγονός αυτούσιο, τα αίτια αυτού και  

οι συνέπειες.  

 Ο Don Mamouney, και οι Εφτά του ηταν υπέροχοι. Αγγλική η 

γλώσσα τους διακοσμημένη με κάποια ελληνικά αστεία ‘μαργαριτάρια’, 

τα γνωστά κοινά στην ομιλούμενη ελληνική. Δεν έτυχε να απολαύσω 

τόσο ταλέντο και τόση ικανότητα σε ένα και μόνο άτομο και αυτό 

ακριβώς χάρηκα στο θεατρικό Εφτά Πειρατές.  Δεν αναρωτιέμαι 

λοιπόν για τις επιτυχίες αυτών των νέων και την αναγνώρισή τους όπως 

καταγράφονται στο Πρόγραμμα, πριν και στο μέλλον.   

 Χαριτωμένοι και πειστικοί με ένα ύφος ακατανίκητο και 

παιχνιδιάρικο ο Alex Blias ως Dr. Satriano, συνήγορος υπεράσπισης των 

Εφτά Πειρατών, και οι: Jason Stojanofsky  ως Dr. Vella και Ben Adam 

ως Dr. Toreggianni, κατήγοροι αυτών, έδωσαν στο κοινό μια εμπειρία 
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διαφορετική, μέσα από την οποία αναδύθηκαν οι θέσεις των Ελλήνων 

κρατουμένων ως ‘Πειρατών’, των Μαλτέζων ως εμπόρων 

κατευθυνόμενων προς την υπό Τουρκική κατοχή εκείνη την ιστορική 

περίοδο, Αλεξάνδρεια,  και των Άγγλων ως αποικιοκρατών και 

συμμάχων... τίνων τελικά; Μάλλον του προσωπικού συμφέροντος... 

Αποικιοκράτες υπήρξαν οι Άγγλοι ανέκαθεν, δίπλα στους άλλους της 

Δύσης και ας μην ήταν ίσως του ιδίου μεγέθους και της «περιωπής» των 

πρώτων. Δε θα σταθούμε στις εξαιρέσεις του Λόρδου Μπάιρον... και 

άλλων λιγότερο γνωστών και δημοφιλών Φιλελλήνων τότε και σήμερα –

να ’ναι καλά οι ‘αρχαίοι ημών Πρόγονοι’ που σίγουρα εκτός του ότι δεν 

μπορούμε να ξεκολλήσουμε από πάνω τους ένεκα του ‘μεγαλείου τους’,  

δεν είμαστε σε θέση να τους ανταποδώσουμε τα ανάλογα ως ελληνική 

κοινωνία.  

 Όπως έλεγα λοιπόν ο εμπνευσμένος κ. Don Mamouney, μας 

έδωσε ένα εξαιρετικό προϊόν αναμφίβολα. Το θεατρικό παρουσίασε 23 

χαρακτήρες με μόνο οχτώ ηθοποιούς.   Έτσι εκτός από τους τρείς 

παραπάνω ηθοποιούς που εκτός από δικηγόροι υπήρξαν  αντίστοιχα 

τρεις από τους Έλληνες Πειρατές,  από τους υπόλοιπους οι:  Ben Wood, 

υποδύθηκε πέντε ρόλους, ο Chris Pickard έξι ρόλους και ο Russel Smith 

τέσσερις ρόλους.  

 Δίπλα στους νέους ηθοποιούς, ο επικεφαλής Αδάμ Χατζημανώλης 

στον ρόλο του Καπετάνιου, υπήρξε  πειστικός αρχηγός, με συναισθήματα 

υποστήριξης και καλλιέργειας του κουράγιου στους ανθρώπους του. Είχε 

πίστη ότι ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δ’ θα χαρίσει τη ζωή στους τρεις από 

αυτούς, καταδικασμένους σε θάνατο δι’ απαγχονισμού. 

 Ο θεατής βρίσκεται απέναντι στον ηθοποιό που καθώς αλλάζει με 

ταχύτητα στολές και ρόλους, συμβάλλει στην αστεία κάποτε εμφάνισή 

του, αφού κάποια ρούχα ή περούκες δεν στέκονται στη θέση τους. 

Χαριτωμένη η προσπάθεια του Russell Smith ως  Lt. Gonernor Ponsonby.   

 Ιδιαίτερα εντυπωσίασε ο πολυτάλαντος  Chris Pickard σε όλους 

τους ρόλους του αλλά θεώρησα πως τους ξεπέρασε, στο ρόλο του Άγγλου 

Βασιλιά: Γεωργίου Δ’! 



257 

 

 Ο  Don Mamouney, πέρα για πέρα αληθοφανής Δικαστής, στο 

δεύτερο μέρος του θεατρικού μετέφερε το κάλυμμα του δεξιού ματιού 

του, στο αριστερό, ‘εκ του πονηρού’ πιθανόν, θέλοντας  ίσως να 

υποτιμήσει τη σοβαρότητα του αγγλικού Δικαστηρίου και των 

εκπροσώπων του. Εκείνο που ακουγόταν κυριολεκτικά εκκωφαντικό 

ήταν το χτύπημα του δικαστικού σφυριού πάνω στην έδρα, σα να ήταν η 

μοναδική απόδειξη κυριότητας.    

 Συγχαρητήρια λοιπόν στους οχτώ... και σε όλο το συνεργείο 

τελικά, γιατί το θεατρικό διαδραματίστηκε πάνω σε ένα ξύλινο πλατό, με 

κάποια βασικά έπιπλα και κάποια καλοστημένα θεώρησα: πανιά... 

κάγκελα ώστε να θυμίζουν δύο διαφορετικά πλεούμενα... φωτισμένο 

ανάλογα και που κυριολεκτικά πλαισιώνονταν από ήχους του θαλασσίου 

περιβάλλοντος... γλαροπούλια...   και όπως είπα παραπάνω 

ενεργοποιήθηκε έτσι και αυτή η παρουσία των θεατών. 

 Εύχομαι το ίδιο συγκρότημα –team- να μας δώσει και άλλες 

παρόμοιες παραγωγές.  

Π.Δ. Έλλη, Sydney, 19/4/2007  (Το παραπάνω σχόλιο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 

του Σύδνεϋ, Ο Κόσμος). 
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Ε’. 3. Οι καταπληκτικές επιδόσεις του Θεάτρου Τέχνης 
Αυστραλίας στην περίφημη τραγωδία του Σοφοκλή: «Οιδίπους 
Τύραννος»494 

Πιπίνα Δ. Έλλη (Elles), Σύδνεϋ 19/11/2011 
 

Ο Αθηναίος τραγικός, Σοφοκλής: Ο μεγάλος τραγωδός της 

αρχαιοελληνικής Γραμματολογίας, Σοφοκλής, γεννήθηκε στον Κολωνό 

της Αττικής, το 495 π. Χ.  ‘Ηταν 27 ετών  όταν άρχισε την καριέρα του ως 

δραματουργός, και στα 62 χρόνια της ζωής του που ακολούθησαν, 

έγραψε δύο περίπου τραγωδίες το χρόνο. Έλαβε μέρος σε τριανταένα 

διαγωνισμούς τραγωδίας, είχε τουλάχιστον 18 νίκες και ποτέ του δεν 

ήρθε τρίτος! Από τις επτά τραγωδίες του Σοφοκλή, που σώθηκαν, το έργο 

του Άρης είναι  πιθανόν το νωρίτερο.  Η Αντιγόνη γράφτηκε το 443 ή 

441π.Χ., οι τραγωδίες του Τραχίνιοι, Οιδίπους Τύραννος  και Ηλέκτρα –

που ακολουθεί-, γράφτηκαν την περίοδο 435 – 410 π. Χ.  Η τραγωδία του 

Σοφοκλή, Φιλοκτήτης, γράφτηκε το 408 π. Χ. και η τραγωδία του 

Οιδίπους επί Κολωνώ, είναι το τελευταίο έργο του, σύμφωνα με τον 

Κικέρωνα στο έργο του: De Senectute.  Ο Αριστοφάνης στην κωμωδία του 

Βάτραχοι, μας πληροφορεί ότι ο Σοφοκλής, πέθανε το 406 π. Χ.,  στην 

Αθήνα.  Είναι γνωστό ότι ο μεγάλος τραγικός ποιητής παρέμεινε στην 

Αθήνα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, αντίθετα ο  Αισχύλος και ο 

Ευριπίδης πέθαναν εκτός Αθήνας.     

Η τραγωδία του Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος, και το ‘Θέατρο 

Τέχνης, Αυστραλίας’: Παρασκευή 18/11/2011 και ώρα περίπου 8.30 

βραδινή, στο μικρό στέγασμα του Θεάτρου Τέχνης Αυστραλίας στο 

Addison Rd. στο Sydney.  Είναι η στιγμή που το παρόν και μεγάλο 

πλήθος, θεατών έχει ετοιμαστεί για την παράσταση που πρόκειται να 

ακολουθήσει. Από τους θεατές πολλοί είναι εκείνοι που διδάχτηκαν σε 

κάποιο στάδιο της ζωής τους, είτε στην Ελλάδα, είτε εδώ, κάποια από τις 

τραγωδίες του Σοφοκλή.  Ίσως ακόμη κατέχουν το επιμελημένο 

πρόγραμμα που εξέδωσε το Θέατρο Τέχνης, που προσφέρεται αντί 
                                                         

494 Το παραπάνω  κείμενο, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα WWW.Anagnostis.info.com το 2011. 
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μικρής δωρεάς, και στο οποίο εμπεριέχεται σύνοψη της υπόθεσης της 

συγκεκριμένης  τραγωδίας, στην Αγγλική και στην Ελληνική, καθώς 

επίσης και η λίστα των ηθοποιών και κομπάρσων,  που συμμετέχουν σε 

αυτή.  

 Οι ηθοποιοί με τη συμμετοχή τους στην εξελικτική ιεροτελεστία 

της τραγωδίας, εισάγουν το θεατρόφιλο κοινό σε αυτή, για να το 

οδηγήσουν στη συνέχεια, στην ουσία  που συνίσταται από τα συστατικά 

της προσωπικότητας του άρχοντα-τύραννου των Θηβών: ποιος είναι, 

γιατί και από πού κατέφθασε στην πόλη των Θηβών, όπου και 

εγκαθιδρύθηκε για καλό ή για κακό...  

         Ο γνωστός ηθοποιός του Θεάτρου Τέχνης, Διονύσης Μεσσάρης, 

ως Οιδίπους Τύραννος, αποδεικνύει από την πρώτη κιόλας παράσταση –

πρόβα Generale-, ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους κορυφαίους 

του θεάτρου τραγωδίας στην Ελλάδα. Θα τολμήσω ένα βήμα παραπέρα 

και θα τον συγκρίνω με τους μεγάλους του Εθνικού Θεάτρου.  Μαθητής 

του αείμνηστου δασκάλου του θεάτρου, Χρυσόστομου Μαντουρίδη,  έχει 

κατορθώσει, παράλληλα με την οικογενειακή και επαγγελματική του ζωή, 

να αξιοποιήσει τις υποκριτικές εμπειρίες του  από τη νεαρή ηλικία του 

απόφοιτου γυμνασιόπαιδα και να εξελιχθεί  στον ώριμο καλλιτέχνη, που 

ξαναγνωρίσαμε χτες βράδυ στο θεατράκι του Addison Rd., που με τη 

σειρά του μεγάλωσε ξεπερνώντας τις διαστάσεις του, και φωτίστηκε 

ακόμη μια φορά από το πνεύμα του μεγάλου τραγωδού, Σοφοκλή.   

Ο Διονύσης Μεσσάρης πρόσφερε τον εαυτό του στο βωμό της 

Τέχνης αποδεικνύοντας τη συσστράτευσή του σε αυτή. Ξεπέρασε τον 

εαυτό του με μία δυναμικότητα στην προσπάθειά του να ταυτιστεί με την 

τραγική φυσιογνωμία του ήρωα, τον οποίο υποδύεται. Μπήκε στο ρούχο 

του, φόρεσε την οδύνη του και παρέσυρε το πλήθος των θεατών στην 

οδυνηρή πορεία ετούτης της διαδικασίας.     Κάπως έτσι, έγινε. Το 

στοίχημα της επιτυχίας, κερδίστηκε. Η τραγωδία πέτυχε  απόλυτα στους 

στόχους της: δίδαξε το κοινό που παρακολουθούσε με ευλάβεια, εκείνο 

που εξελισσόταν ενώπιόν του: τη διαδικασία της διδασκαλίας του κοινού, 

όπως επεδίωκε ο Σοφοκλής όταν το έγραφε και όπως το διευθέτησε για 

την τελική κάθαρση όλων των μιασμάτων: την  αυτοτιμωρία  των ενόχων, 
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χωρίς τη βεβαίωση ότι η ζωή θα συνεχιστεί άψογα σα να μην είχε συμβεί 

κάτι τρομακτικά τραγικό πριν... Η Αντιγόνη, αυτό που ακολουθεί μετά,  

είναι μία υπόθεση της συνέχειας της αποπληρωμής των ενοχών, των 

γονέων της.  Η αλληλοδιαδοχή και η αλληλουχία των όρων: Θύμα-Θύτης- 

Θύματα... είναι η έσχατη μήνις των Θεών!  

 Οι αρωγοί του πρωτοστατούντος χαρακτήρα της τραγωδίας, 

συνέβαλαν ακέραια στην αποστολή τους.  Έστησαν με τον φυσικότερο, 

δυνατό τρόπο το πλαίσιο εντός του οποίου κινήθηκαν με δυναμισμό και 

πάθος ο  πρωταγωνιστής της τραγωδίας Οιδίπους Τύραννος (Δ. 

Μεσσάρης), ο Μάντης Τειρεσίας (Φώτης Λαρεντζάκης), ο Κρέων (Άκης 

Καστελλορίου),  η Ιοκάστη (Μέλπω Παπαδούλου), ο Κορίνθιος Άγγελος 

(Γιώργος Καζούρης) και ο Θεράπων-Βοσκός (Βασίλης Σαραφίδης). 

Παράλληλα οι Κορυφαίοι- Χοροστατούντες (Έβελυν Τσαβάλα, Χρυσούλα 

Μεσσάρη, Μιμίκα Βαλαρή, Κώστας Ρόρρης και ο Σταύρος Οικονομίδης) 

εκφράζουν την τραγικότητα των περιστάσεων, που με τη σειρά τους 

προωθούν με έναν τρόπο αόρατης ολκής στη διευκρίνηση όλων των 

αποριών τους, ως Θηβαίων, αρχομένων από τον Τύραννο Οιδίποδα. 

Θέτουν τα πράγματα με μία διαδοχική σειρά, έτσι όπως τρέχουν, ως εκ 

του φυσικού, και συντρέχουν με τα ερωτήματα που απαιτούν τελικά 

απαντήσεις, και όλα αυτά ημιτελή ως ένα σημείο, να κλείσουν τον κύκλο 

τους με τα τρανά συμπεράσματα που οριοθετούν αυτό καθαυτό το 

αντικείμενο της τραγωδίας.  

 Τα δώδεκα παιδιά  της Θήβας ή των Θηβών, αποτελούν ένα 

ξεχωριστό θέμα στην όλη παράσταση.  Τα παιδιά που οφείλεται να 

συμμετέχουν στα πάθη των γονιών τους και στην ενημέρωση σχετικά με 

τα της πατρίδας τους,  είναι παρόντα όπως αρμόζει, ιδιαίτερα καθώς η 

τραγωδία εξελίσσεται και ξεκινά από τον Οιδίποδα Τύραννο και τα πάθη 

του, που ξεκινούν από ένα μοιραίο χρησμό, που μόνο κατάρα μπορούσε 

να γίνει και να καταδιώξει όλους όσους ανήκαν στη ίδια οικογένεια, και 

πέραν αυτής.  Στη σημερινή πραγματικότητα τα παιδιά αποτελούν όπως 

πάντα την ελπίδα του μέλλοντος, των αγωνιστών που θα μεταφέρουν τη 

σκυτάλη της ζωής στα δικά τους παιδιά, στον αιώνα.  Η συμμετοχή τους 

στην τραγωδία, αποτελεί, πέρα από μία εαρινή φρεσκάδα στον κυκεώνα 

των δυστυχών συγκυριών της τραγωδίας Οιδίπους Τύραννος, μία ελπίδα 
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για το πραγματικό μέλλον του θεάτρου στην Ελληνική παροικία του 

Σύδνεϋ.  Πρωταγωνιστής της προσπάθειας παραμένει ο Σταύρος 

Οικονομίδης ο φωτισμένος σκηνοθέτης του Θεάτρου Τέχνης  που με την 

Παιδική Σκηνή προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανή της φλόγα της Τέχνης,  

του Θεάτρου.   

 Η Μέλπω Παπαδοπούλου, παλαίμαχος ηθοποιός του Θεάτρου 

Τέχνης, ως Ιοκάστη είναι πιστή στο προσδοκώμενο από τον απαιτητικό 

ρόλο της. Όμως πέρα από την διαρκή προσφορά της, ως ηθοποιός, 

προσφέρει ποικιλοτρόπως διαθέτοντας τα πάντα χάριν  της θεατρικής 

της  οικογένειας. Δημιουργεί θεατρική μόδα με την κατασκευή 

κοστουμιών για το εκάστοτε θεατρικό έργο. Κοστούμια για το βασιλιά, τη 

βασίλισσα, τον μάντη, τον ιερέα, τους άρχοντες, τους κορυφαίους, το 

χορό, το βοσκό. τον Κορίνθιο άγγελο,  τα παιδιά... Όλα είναι πολύ καλά 

μελετημένα και κατασκευασμένα.  Φαντάζομαι τις εκατοντάδες 

κοστούμια, συσσωρευμένα στο πολύτιμο βεστιάριο του μικρού Θεάτρου 

του Addison Rd. ή και αλλού, σε ιδιωτικούς χώρους, και που αναμφίβολα 

αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά και χειροπιαστή μαρτυρία του 

παρελθόντος, προικιά για το πολιτιστικό μέλλον της Αυστραλίας.  Το 

Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας δημιουργεί ιστορία Πολιτισμού και Τέχνης 

και εμείς είμαστε μάρτυρες αυτής της ιστορικής στιγμής, κόκκοι σκόνης  

στο χρόνο που τρέχει.  

 Θεωρώ ότι ο θίασος του Θεάτρου Τέχνης ως οργανισμός εν 

εξελίξει, εμπλουτίζεται διαρκώς από νέο αίμα, ενώ κάποια πρόσωπα 

περνούν από τη μία συγκεκριμένη ενασχόληση, σε άλλη, γεγονός που 

ανανεώνει διαρκώς το σχήμα του, με  ενδιαφέροντα πρόσωπα.  

Παράδειγμα η Έβελυν Τσαβάλα. Πέρα από τη μόνιμη προσφορά της στο 

τεχνικό τμήμα του Θεάτρου Τέχνης, την προσφορά της στα παρασκήνια 

και στη διεύθυνση, διαπιστώνουμε και τα δειλά βήματά της στο καθαυτό 

σανίδι του θεάτρου. Σήμερα είναι η δεύτερη φορά που τη βλέπουμε να 

χοροστατεί, όμως με ένα νέο και έντονο πάθος.  Μία ηθοποιός γεννιέται 

και μεγαλώνει στο πρόσωπο της Ε. Τσαβάλα.  Σχετικά με την αρχαία 

τραγωδία ανέφερε κάτι που με συγκίνησε ιδιαίτερα και περισσότερο από 

τον τρόπο με τον οποίο μου εκμυστηρεύτηκε πως  αγαπά την αρχαία 

τραγωδία και ότι γι’ αυτή, κάνει ό,τι  είναι δυνατόν, ακόμα και όταν δεν 
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έχει χρόνο.   Κάτι ανάλογο είπε και για τον δεκαεννιάχρονο γιο της, Χάρη 

Τσαβάλας (αγγελιοφόρος). Οικογενειακό λοιπόν το ενδιαφέρον και 

αναρωτιέμαι πόσο καλή είναι η σχέση τη με το γιο της ώστε να του 

μεταδώσει την αγάπη της για την αρχαιοελληνική τραγωδία!  

 Και τώρα ο Ρόρρης, ο Κώστας Ρόρρης... Συγγραφέας, 

ταλαντούχος κατασκευαστής σκηνικών και ηθοποιός με τόλμη και 

θάρρος! Είναι  λοιπόν και ετούτος, όπως όλα σχεδόν τα μέλη στο θίασο 

του Θεάτρου Τέχνης, πολυπράγμων!  Επιπλέον, να πω εδώ, ότι υπήρξε 

επιτυχής η παρουσία του Αυστραλού  ιθαγενούς, που με επιδεξιότητα 

παρήγε τους κατάλληλους ήχους και σε αρμόζοντα τόνο, με το 

τζιντιριντού. Πρόκειται για μία καινοτομία που υιοθέτησε το Θέατρο 

Τέχνης και που φαίνεται ότι έχει μέλλον!  

 Επόμενα σε ετούτο το κείμενο είναι τα συγχαρητήρια προς 

άπαντες τους παράγοντες του Θεάτρου Τέχνης, για την καθ’ όλα άψογη 

παρουσίαση της συγκεκριμένης τραγωδίας του Σοφοκλή, και ακόμη 

περισσότερο, γιατί από την πρώτη κιόλας παράσταση πέτυχε, το 

ζητούμενο: καθήλωσε τους θεατές και τους δίδαξε πέρα από τη μήνιν των 

Θεών, τι σημαίνει κάθαρση και πώς πετυχαίνεται τελικά.  Ο Οιδίπους 

Τύραννος ως τραγωδία-διδασκαλία, αποτελεί   μία πραγματική 

προσφορά του Θεάτρου Τέχνης Αυστραλίας, στους Έλληνες του Σύδνεϋ.  

  

Υγ. Εχτές το βράδυ (18/11/2011), ύστερα από το τέλος  της παράστασης, 

της τραγωδίας Οιδίπους Τύραννος, το Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας, 

απένειμε  στο Διονύση Μεσσάρη το «Μαντουρίδειο βραβείο», για το 

2011.  
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Ε’.4. Οι γυναίκες στην τραγωδία Ιφιγένεια εν Αυλίδι, του 
Ευριπίδη, όπως παρουσιάζονται από το Θέατρο Τέχνης 
Αυστραλίας495 

Πιπίνα Δ. Έλλη (Elles) 
 

Το βράδυ της 5ης Απριλίου τρέχοντος (2012), παρακολουθήσαμε 

στο ‘Μαντουρίδειο  Θέατρο’, στο Marrickville NSW, την πρώτη 

παράσταση της τραγωδίας του Ευριπίδη η Ιφιγένεια στην Αυλίδα (ο 

τίτλος στη νεοελληνική), που σκηνοθέτησε με επιτυχία ο Σταύρος 

Οικονομίδης.  Η τραγωδία, συμπεριλαμβάνεται στις εκδηλώσεις του 

‘Ελληνικού Φεστιβάλ, του Σύδνεϋ’.  

Υπεύθυνη για τη διεύθυνση παραγωγής, ήταν η Ευανθία 

Τσαβαλά και τη γενική εποπτεία την είχε η Μέλπω Παπαδοπούλου, 

που επιπλέον είχε και την ευθύνη των κουστουμιών. Στα σκηνικά, εκτός 

από τον Κώστα Ρόρρη, εργάστηκαν και οι: Δημήτρης Σεραφείμ και 

Θανάσης Φωτιάδης. Ο  Στάθης Μεσσάρης ήταν υπεύθυνος για τον 

φωτισμό και τον ήχο της παραγωγής. Σημαντική  η δουλειά που έκανε η 

Μιμίκα Βαλαρή με τους  υπότιτλους και την προβολή τους. Τη φροντίδα 

του συνόλου των παιδιών που συμμετείχαν (13 στο αριθμό),  είχε η 

Κατερίνα Γαλανάκη, ενώ την υποδοχή και την εξυπηρέτηση 

προσκεκλημένων και μη, είχαν ο Διονύσης Μεσσάρης και οι κυρίες, Κόνη 

Νταβίσκα και Βασιλική Ρόρρη.   

Ως γνωστόν, η αρχαία ελληνική τραγωδία επανιδρύθηκε στη ζωή 

των Νέο – Ελλήνων και για να μείνει, μέσα από τα ερείπια της πολιτικής 

και κοινωνικής δομής της Ελλάδας, στη δεκαετία του 1950, μετά το τέλος  

του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και τον Εμφύλιο (έληξε το 1949), όπου και 

επανάκτησε τη θέση της, δυναμικά.  Τα αρχαία θέατρα (Επιδαύρου, 

Δωδώνης) ζωντάνεψαν και οι Έλληνες διδάχτηκαν πως οι άνθρωποι πέρα 

από τη  θρησκευτική τους ιδεολογία, διακρίνονται για τα ελαττώματα και 

                                                         

495 Το συγκεκριμένο  κείμενο, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα WWW.Anagnostis.info.com, το 

2012.   
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τα πάθη τους,  πως η θυσία για την τιμή  και την αξιοπρέπεια διατηρούν 

τις αξίες τους και πως πάνω από όλα ίστανται η Πατρίδα και η 

οικογένεια.  

Η υπόθεση αναδεικνύει τη δυναμική της γυναίκας στους ρόλους, 

που της αποδίδει ο τραγωδοποιός Ευριπίδης, στο συγκεκριμένο δράμα. 

Ο Αγαμέμνων (Γιάννης Νταβίσκας), αδερφός του Μενελάου (Ζήσης 

Κουστούλης) της Σπάρτης, γόνος του Ατρέως των Μυκηνών, ηγέτης της 

εκστρατείας των Ελλήνων εναντίον της Τροίας, οφείλει να βρει λύσεις για 

την στασιμότητα του στόλου στην Αυλίδα.  Στόχος της εκστρατείας των 

Ελλήνων είναι η αποπληρωμή για την προσβολή στο πρόσωπο του 

Μενελάου -και εκείθεν, όλων των Ελλήνων-, που προκάλεσε η απαγωγή  

της συζύγου του  Ελένης, αδελφής της Κλυταιμνήστρας, από τον πρίγκιπα 

και γιο του Πριάμου, της Τροίας,  Πάρη.   Τι πιο ειδεχθές και 

προσβλητικό από ετούτο το γεγονός; Το ερώτημα για το θράσος και την 

τόλμη του  ξένου πρίγκιπα να απαγάγει τη σύζυγο Έλληνα άρχοντα, δεν 

έχει άλλη απάντηση, από τον πόλεμο. Ωστόσο η αρχή του μίτου οδηγεί 

αλλού. Όλα ξεκίνησαν από την οργή της Έριδος επειδή δεν καλέστηκε 

στο γάμο της Θέτιδος και του Πηλέα. Οργισμένη για ετούτη την 

προσβολή η Έρις  άφησε ένα χρυσό μήλο –‘ως το μήλο της Έριδος’-, που 

έφερε την επιγραφή ‘τῇ καλλίστῃ’ και το άφησε να κυλήσει ανάμεσα 

στους  προσκεκλημένους θεούς. Τρεις από τις παρευρισκόμενες θεές, η 

Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη, ήθελαν η κάθε μια από αυτές να 

διεκδικήσουν το μήλο. Ο Δίας για να λύσει το πρόβλημα ανάμεσά τους  

όρισε στον  Ερμή, να τις φέρει ενώπιον του Πάρη ώστε να εκλέξει 

ετούτος, ποια θα πάρει το μήλο. Έτσι και έγινε. Οι τρεις θεές του έταξαν 

από κάτι η καθεμία του. Η Αθηνά του έταξε πνευματική σοφία, η Ήρα 

σωματική ρώμη, και η Αφροδίτη την ωραία Ελένη, την ομορφότερη 

γυναίκα του κόσμου. Ο Πάρης, που δεν γνώριζε  ότι η ωραία Ελένη ήταν 

γυναίκα του άρχοντα Μενελάου, έδωσε το μήλο στην Αφροδίτη. Έτσι 

ξεκίνησε και η οργάνωση της εκστρατείας των Ελλήνων εναντίον της 

Τροίας και ο Τρωικός Πόλεμος. Η τιμωρία της Έριδος ήταν αμείλικτη.  

Η σύγκριση του κάλλους λοιπόν τριών θεαινών θα οδηγήσει σε 

θανατηφόρο αποτέλεσμα: η ομορφότερη και η προσφορά ενός μήλου 

έστω και χρυσού, θα εμπεδώσει την απάντηση. Ποιον  διάλεξε ο Δίας; 
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Ένα νεαρό παλικάρι από το Ίλιον.  Η Αφροδίτη το έθεσε πολύ απλά. Αν 

απένεμε σε εκείνη το μήλο, αυτή θα τον βοηθούσε, να αποκτήσει την 

ομορφότερη αρχόντισσα του τόπου, και όλου του κόσμου, την Ελένη. Το 

αθώο μήλο αποκτά ακόμη μια φορά ειδικό ρόλο. Όπως και στην Παλαιά 

Διαθήκη, όπου παρουσιάζεται στο ρόλο του φρούτου της γνώσης, δια  

στόματος ερπετού και ότι αυτό συνεπάγεται. Ο Πάρις απήγαγε την ωραία 

Ελένη και δικαίως κατά τη γνώμη του. Η υπόσχεση της Αφροδίτης τον 

δικαιοδότησε να αρπάξει  το βραβείο που του ανήκε. Ποια όμως ήταν 

ετούτη η ωραία Ελένη;    Κανείς δεν του το εξήγησε. Έτσι εξαιτίας της 

ανεύθυνης συμπεριφοράς τεσσάρων   θεαινών και του βασιλιά Δία, ο 

τόπος αναστατώνεται, τα πλήθη ξεσηκώνονται και οι μνησίκακοι Θεοί 

απολαμβάνουν το παιχνίδι τους. Και βέβαια η ανύποπτη στον Πάρη, 

ύβρις είναι διπλή: προσβάλλεται ο άρχοντας της Σπάρτης, η οικογένεια 

των Ατρειδών και ολόκληρη η Ελλάδα! Γιατί αν ετούτο το έγκλημα  μείνει 

ατιμώρητο, τι θα μπορούσε να σταματήσει τους -έστω και αδαείς- 

θρασείς να προκαλούν οποιεσδήποτε προσβολές;  Και όμως, το μυστικό 

παιχνίδι του σκάκι των Θεών που τραυμάτιζε τους ανθρώπους-πιόνια, οι 

δύστυχοι θνητοί δεν το γνώριζαν.  Και η επώδυνη συνέχεια αποδεικνύει, 

πόσο σκληρή υπήρξε η πραγματικότητα των θνητών.  

Ξεκινά λοιπόν μία οργανωμένη προσπάθεια, μία εκστρατεία που 

συγκεντρώνει τους Έλληνες (στρατό - στόλο) στην Αυλίδα.  Όμως οι 

άνεμοι δεν πνέουν και η καθήλωση της δύναμης των Ελλήνων στην 

Αυλίδα, έχει ως αποτέλεσμα την καταφυγή του ηγέτη τους, Αγαμέμνονα, 

στον μάντη Κάλχα. Αποκαλύπτεται πόσο κοστίζει η εύνοια των θεών και 

δη της Αρτέμιδος.  Η τελευταία ζητά σε αντάλλαγμα για την προσφορά 

της, τη θυσία της πρωτοτόκου θυγατέρας του ηγέτη της εκστρατείας, της 

νεαρής Ιφιγένειας (Αθανασία Κώστα).  Η πορεία των εξελίξεων είναι 

τραγική. Η βάσανος του πατέρα που καλείται να εκτελέσει το σπλάχνο 

του, έστω και για έναν τέτοιο σκοπό, είναι μόνο αφόρητος.  Αναμφίβολα 

η Ιφιγένεια είναι το πιο αθώο πρόσωπο για να επωμιστεί μία τέτοια 

ευθύνη, έστω και για το καλό της μεγάλης εκστρατείας των Ελλήνων 

εναντίον της Τροίας, της οποίας ο πρίγκιπας προσέβαλε τους Έλληνες δια 

προσώπου Μενελάου. Η λογική υποχωρεί σε ετούτο το ανόσιο θέμα και ο 

Αγαμέμνων προσπαθεί να ανακαλέσει την άφιξη της Κλυταιμνήστρας 
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(Ευανθία [Έβελυν] Τσαβαλά)  και της Ιφιγένειας, όπως είχε ορίσει 

προηγούμενα.  Δε μπορεί ακόμα να αποδεχτεί ότι σαν αρχηγός των 

Ελλήνων, οφείλει να θυσιάσει το παιδί του, για την αίσια έκβαση των 

πραγμάτων. Ο ηλικιωμένος άγγελός του (Κώστας Ρόρρης) κατακρατείται 

από τον Μενέλαο και η είδηση δε φτάνει ποτέ στην Κλυταιμνήστρα. Η 

διαμάχη των δύο αρχόντων Αγαμέμνονα και Μενελάου επί του 

συγκεκριμένου θέματος, της ολιγοψυχίας του Αγαμέμνονα, αποδεικνύει 

τη στείρα σκέψη του προσβεβλημένου αδελφού του, Μενελάου. Είναι 

γεγονός ότι τέτοιες αδιέξοδοι απαιτούνε τις μεγαλύτερες θυσίες και αφού 

ο Αγαμέμνων είναι ο ηγέτης της  αποστολής,  το παιδί του αποτελεί την 

πολυτιμότερη προσφορά στα θεία.  

Νεαρός αγγελιαφόρος (Χάρης Τσαβαλάς), εξαγγέλλει την άφιξη 

της βασίλισσας του Αγαμέμνονα που συνοδεύει την θυγατέρα τους 

Ιφιγένεια. Μαζί τους είναι και ο μικρός μοναχογιός τους, Ορέστης 

(Αυγουστής Παπαδόπουλος). Πραγματικά τις επόμενες στιγμές 

καταφθάνει η βασίλισσα Κλυταιμνήστρα  με την Ιφιγένεια και τον 

Ορέστη. Αρχικά η διάθεση ανάμεσά τους, παρουσιάζεται ως ευχάριστη. 

Οι συμπεριφορές όλων και κυρίως του Αγαμέμνονα, προδίδουν την 

προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας, που όμως 

η φτωχή διάθεση, καταπιέζει εντατικά. Η έκβαση των πραγμάτων είναι 

πολύπλοκη. Η Κλυταιμνήστρα πιστεύει ότι η θυγατέρα τους Ιφιγένεια  θα 

γίνει ταίρι του αγαπημένου των Ελλήνων, Αχιλλέα (Άκης Καστελλορίου), 

γιο της Θέτιδος και του Πηλέα. Είναι σχετικά χαρούμενη γι’ αυτό που 

πιστεύει ότι θα ακολουθήσει. Επικρατεί ωστόσο μία ατμόσφαιρα 

δισταγμού και ανησυχίας. Η είδηση που φτάνει δια στόματος στον 

Αχιλλέα, δημιουργεί νέες, δραματικές καταστάσεις. Ο περίφημος νέος 

έχει προσβληθεί.  Πού ακούστηκε να παζαρεύουνε γάμο χωρίς τη γνώση 

του γαμπρού; Οι διαμαρτυρίες του κατακεραυνώνουν την Κλυταιμνήστρα 

και την Ιφιγένεια που αισθάνεται δύο φορές απατημένη: από τον πατέρα 

της και από το συναίσθημά της. Η Κλυταιμνήστρα πληγωμένη από τη 

συμπεριφορά του Αγαμέμνονα, ύστερα από ένα απελπιστικό διάλογο, 

που διευρύνει την απόσταση ανάμεσά τους, ζητά εξηγήσεις 

προβάλλοντας το παρελθόν τους, το γάμο τους και την οικογένειά τους.  

Η γυναίκα-βασίλισσα, έχει κάνει θυσίες για χάρη του. Θυγατέρα του 
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βασιλιά της Σπάρτης, Τυνδάρεως, τον παντρεύτηκε ύστερα από το 

θάνατο του πρώτου συζύγου της  Τάνταλου βασιλιά της Πίζας και του 

μωρού τους,  στον πόλεμο του Αγαμέμνονα εναντίον του. Ο Τυνδάρεω  

του επέτρεψε τελικά να κρατήσει την Κλυταιμνήστρα για γυναίκα του και 

μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά: την Ιφιγένεια, την Ηλέκτρα, τη 

Χρυσόθεμη και τον Ορέστη. Ο Αγαμέμνονας παραδέχεται  ότι αιτία της 

πρόσκλησής τους, ήταν η θυσία της θυγατέρας τους Ιφιγένειας, προς 

τιμήν της θεάς Άρτεμης, με αντάλλαγμα την πνοή ούριων ανέμων, για την 

επανεκκίνηση του στόλου των Ελλήνων και την έναρξη της αποστολής 

του.  Το παζάρεμα των Θεών και των ανθρώπων παραδεκτό και αίσιο, 

απαίσιο στην προκειμένη περίπτωση, θα ολοκληρωθεί με την εκπλήρωση 

της θέλησης της θεάς.   

Η δεύτερη εμφάνιση του Αχιλλέα με την πρόταση να 

προστατεύσει την τιμή του, την τιμή και τη ζωή της Ιφιγένειας, αυτή 

τη φορά απορρίπτεται από τη νέα, η οποία ύστερα από συλλογισμούς και 

υπολογισμούς, σε σχέση με τη θυσία της, παραδέχεται το δίκαιο του 

πατέρα της και από μία άλλη, ίσως ακόμη περισσότερο αισθηματική 

πλευρά. Η ιδέα της θυσίας, πέρα από την προοπτική της επιτυχίας του 

Ελληνικού στόλου, προκαλεί το συναίσθημά της, της Ελληνίδας, που 

θυσιάζεται με χαρά, προς τιμήν της θεάς Άρτεμης και του άρχοντα 

πατέρα της, για το καλό της πατρίδας τους.   Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή 

από του να δίνεσαι στον αγώνα για την τιμή και την νίκη της πατρίδας 

σου; Είναι ένα από τα ερωτήματα στο οποίο ενδίδει θετικά, καθώς 

επικρατεί το όραμα της γραφής του ονόματός της με χρυσά γράμματα, 

παντού και επιπλέον οι στέφανοι στο μνημείο της, θα ήταν τιμής 

αριστεία! Η μόνη γυναίκα που εναπομένει κλεισμένη, απομονωμένη στην 

απογοήτευσή της και στο μίσος της, για τον προδότη σύζυγό της, είναι η 

Κλυταιμνήστρα. Η Ευανθία Τσαβαλά είναι εξαιρετική στο ρόλο της ως 

Κλυταιμνήστρας. Την έχουμε χειροκροτήσει και ως κορυφαία στην 

τραγωδία του Σοφοκλή, Οιδίπους Τύραννος, που το ανέβασε πριν αρκετό 

καιρό το ‘Θέατρο Τέχνης’.  Οι εκφράσεις παραπόνων, απελπισίας και 

μομφής κατά του Αγαμέμνονα κατατίθενται με πειστικότητα εκ μέρους 

της. Οι θεατές επικρότησαν το ταλέντο της και αυτό αποδείχτηκε με το 
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χειροκρότημα που εισέπραξε, όταν παρουσιάστηκε στη σκηνή μετά το 

φινάλε της τραγωδίας.   

Η εκδίκηση θα πάρει επικίνδυνες διαστάσεις στο μυαλό της 

Κλυταιμνήστρας,  και στο μέλλον,  όπως υπαγορεύει η συνέχεια της 

ιστορίας σε άλλη τραγωδία (Ηλέκτρα), θα πραγματοποιηθεί με την 

εξόντωση του συζύγου, που την προδίδει σε διαφορετικές περιπτώσεις 

και τέλος με την προφήτισσα Κασσάνδρα, θυγατέρα του Πριάμου, 

πριγκίπισσα της Τροίας, που με θράσος  τη φέρνει πίσω στην πατρίδα 

του ως σύζυγό του, και με την οποία είχε αποκτήσει δίδυμους γιους, τον 

Τηλέδαμο και τον Πέλοπα.  Η ίδια η Κλυταιμνήστρα που έχει 

απομακρυνθεί από τον πολεμιστή σύζυγό της, από την εποχή που είχε 

λάβει  μέρος  η αναίμακτη θυσία της Ιφιγένειας στην Αυλίδα, έχει 

συνένοχο τον εραστή της, Αίγισθο ο οποίος είχε αφανίσει τον Ατρέα, 

πατέρα  του Αγαμέμνονα και του Μενελάου. Από την άλλη πλευρά, ο 

Ορέστης το μικρό πριγκιπόπουλο, θα συναντήσει σα μεγαλώσει, την 

αφανισθείσα αδερφή του Ιφιγένεια, που υπηρετεί ως ιέρεια  στο ιερό της 

Αρτέμιδος στους Ταύρους, και θα τη φέρει μαζί του στο Άργος όπου ζούνε 

και οι άλλες αδερφές του η Ηλέκτρα και η Χρυσόθεμις. Είναι έτοιμος να 

εκδικηθεί το θάνατο του Αγαμέμνονα-πατέρα του, φονεύοντας την 

πολυαγαπημένη του μητέρα Κλυταιμνήστρα και τον άντρα της Αίγισθο. 

Η ελληνική κλασσική τραγωδία έχει ως χαρακτηριστικό της την επίκληση 

της κάθαρσης που πετυχαίνεται με την τιμωρία των ενόχων από χείρας 

δικαίων, που ωστόσο δεν απαλλάσσονται από την ενοχή, όντες ένοχοι και 

οι ίδιοι τελικά!  

Πέρα όμως από το θέμα εν εξελίξει στην τραγωδία του Ευριπίδη 

τρεις επιπλέον γυναικείες παρουσίες απαρτίζουν τον ελάχιστο θα έλεγα 

χορό, στην θεατρική παραγωγή του Σ. Οικονομίδη.  Πρόκειται για την 

Κική Μπέττι κορυφαία μεν, αλλά που και που επεμβαίνουν στο ρόλο της 

η Χρυσούλα Μεσσάρη και η Δόμνα Γιαννάκη.  Οι τρεις γυναίκες είναι 

μόνιμες στη σκηνή καθώς παρουσιάζουν καταστάσεις, παρακολουθούν, 

εκφέρουν γνώμη για τα τρέχοντα,  μεμψιμοιρούν ή συμβουλεύουν.  Η Κ. 

Μπέττι έχει δυνατή, μπάσα φωνή, που ταιριάζει στο ρόλο της κορυφαίας, 

η Χ. Μεσσάρη  ενεργεί ως  ήσυχος πομπός και η νεώτερη Δ. Γιαννάκη, 

γοητεύει με τις κινήσεις της και το παράστημά της. Όλες είναι τυλιγμένες 
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σε λευκό αεράτο ύφασμα που απλώνεται πάνω στο σώμα τους, το 

ντυμένο με  φόρεμα, επίσης λευκό και με πλισέ φούστα. Γνωρίζουμε ήδη 

από το καλογραμμένο πρόγραμμα της τραγωδίας που παίζεται, ότι η 

επιμέλεια των κοστουμιών, ανήκει στη Μ. Παπαδοπούλου.   

Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερόταν εδώ η ‘Νεολαία του 

Άργους’, που εκπροσωπείτο από 13 παιδιά, αγόρια (επτά)  και κορίτσια 

(έξι), που αποτελούν την ελπίδα της συνέχισης του θεάτρου στην 

ελληνική παροικία του Σύδνεϋ. Τα παιδιά ανήκουν στην ‘Παιδική Σκηνή’ 

του ‘Θεάτρου Τέχνης Αυστραλίας’. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στον 

Σταύρο Οικονομίδη, στο θίασό του, σε όλους εκείνους -εντός και εκτός 

αυτού- που συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στην πραγματοποίηση ετούτης της 

αξιόλογης θεατρικής παράστασης και ευχόμαστε τη συνέχιση της 

προσπάθειας... 

Πιπίνα Δ. Έλλη (Elles).  

Σημείωση: Το παραπάνω  κείμενο, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα 

WWW.Anagnostis.info.com, το 2012.   
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