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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Πρέπει να σηµειωθεί από την αρχή ότι ο ουσιαστικότερος λόγος που µε ώθησε να 
ασχοληθώ επιστηµονικά µε το έργο του Γιάννη Ρίτσου, ήταν η αγάπη µου για τον ποιητικό λόγο 
του ήδη από τα φοιτητικά µου χρόνια, καθώς και η έκπληξή µου από τον όγκο και την 
πολυµορφία του έργου του, αφού ο ίδιος, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις του, αλλά και από 
διάφορα σηµεία των ποιηµάτων και των πεζογραφηµάτων του, προσπαθούσε να απογράψει όλα 
τα αισθητά, ως στιγµιότυπα της απεραντοσύνης της ζωής. Η προσπάθεια του ποιητή για βίωση 
και αισθητοποίηση της απεραντοσύνης ερµηνεύει την πολυγραφία του, σε συνδυασµό µε την 
ποικιλία και πολυπλοκότητα της ποιητικής του, αποτελώντας τον κεντρικό άξονα µιας ποίησης 
ουσιαστικά αισιόδοξης, πέρα από τις όποιες παλινδροµήσεις. Με αυτήν την αισιοδοξία ο ποιητής 
δένει και την αισιόδοξη, σε θεωρητικό επίπεδο, µαρξιστική του ιδεολογία. ∆ηλαδή, η µαρξιστική 
ιδεολογία του Ρίτσου αποτελεί στοιχείο ενός γενικότερου κοσµοθεωρητικού εποικοδοµήµατος 
που σφραγίζει το ποιητικό του σύµπαν και µε αυτή της τη λειτουργικότητα αντιµετωπίζεται στην 
εργασία µας. Πλουτίζει τα επιµέρους στοιχεία αυτού του εποικοδοµήµατος και πλουτίζεται απ' 
αυτό, µε αποτέλεσµα να υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια µιας συγκεκριµένης κοινωνικοπολιτικής 
ιδεολογίας. 

Με γνώµονα εποµένως τις εκτιµήσεις µου αυτές από τη µελέτη ολόκληρου του ποιητικού 
και πεζογραφικού έργου του Ρίτσου που έχει εκδοθεί µέχρι στιγµής, ήθελα να βρω ένα θέµα, η 
διερεύνηση του οποίου θα µπορούσε να τις τεκµηριώσει αξιόπιστα, αναδεικνύοντας στο µέτρο 
του δυνατού την "επαναστατική πολυµορφία" (ας µου επιτραπεί ο νεολογισµός) της κοσµοθεωρίας 
του Γιάννη Ρίτσου που φανερώνει και το βαθύ ανθρωπισµό του. Ένα τέτοιο θέµα είναι η 
διερεύνηση της λειτουργικότητας του παιδικού βιώµατος στο έργο του, διότι η ένταση των 
παιδικών βιωµάτων που έζησε ο ποιητής, όπως προκύπτει από τις βιογραφίες του, είναι αδύνατο 
να µην επηρέασε τη διαµόρφωση πολλών πτυχών της κοσµοθεωρίας του, ακόµα και την ίδια την 
πολιτική του στάση. Εστιάζοντας λοιπόν το ενδιαφέρον µου στο παιδικό βίωµα του ποιητή, 
προβαίνω παράλληλα σε µια θεώρηση σηµαντικών πτυχών της κοσµοθεωρίας του, προσπαθώντας 
να διαλύσω, στο µέτρο του δυνατού, και τις προκαταλήψεις που έχουν συνδεθεί µε την πολιτική 
του τοποθέτηση. Γνωρίζω φυσικά ότι ο ποιητής δε µε έχει ανάγκη. Ο χρόνος και οι ευαίσθητοι 
αποδέκτες της λογοτεχνίας σε κάθε εποχή είναι αυτοί, απ' τους οποίους θα εξαρτηθεί η τύχη του 
έργου του. Καµιά µελέτη δε µπορεί να προσδώσει αξία σε έναν ποιητή, ή να του αφαιρέσει αυτήν 
που έχει. Άλλωστε ο Ρίτσος, σε διάφορα σηµεία του έργου του, σαρκάζει τους σχολαστικούς 
µελετητές και κριτικούς της λογοτεχνίας. Προσπάθησα λοιπόν από αγάπη και σεβασµό προς τον 
ποιητή να αποφύγω το σκόπελο του σχολαστικισµού. Ο αναγνώστης θα κρίνει κατά πόσο πέτυχα 
στην προσπάθειά µου. Την εργασία µου τη βλέπω ως εξόφληση ενός χρέους προς το µεγάλο 
αυτόν ποιητή για τις συγκινήσεις που µου έχει δώσει σε κάποιες δικές µου ώρες θεληµατικής 
µόνωσης, όταν χανόµουνα στις σελίδες του. Η σχέση µου µε την ποίησή του ήταν πάντα 
βιωµατική, όπως ο ίδιος ήθελε από τους αναγνώστες του, διότι πίστευε ότι και η βαθύτερη ουσία 
της ποίησης είναι βιωµατική. Αυτή η βιωµατικότητα της λογοτεχνικής παραγωγής του Ρίτσου 
ξεκινάει από τα πρώτα πρώτα βιώµατα του ανθρώπου στην ηλικιακή φάση της µέγιστης 
δεκτικότητας: Την παιδική ηλικία. 

Κλείνοντας αυτόν το µικρό πρόλογο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που 
διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εκπόνηση αυτής της διδακτορικής διατριβής. Εκφράζω 
λοιπόν τις ευχαριστίες µου στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, το οποίο µε δέχτηκε ως υποψήφιο διδάκτορα. Με ιδιαίτερη θέρµη ευχαριστώ τον 
επιβλέποντα Καθηγητή ∆ηµήτρη Κουκουλοµµάτη, ο οποίος µε βοήθησε στη διαµόρφωση του 
θέµατος, έδειξε αδιάλειπτο ενδιαφέρον σε ολόκληρη την κοπιαστική πορεία προς την 
ολοκλήρωση του εγχειρήµατός µου, πραγµατοποιώντας καίριες  παρατηρήσεις στις συχνές 
συναντήσεις που είχαµε, παρατηρήσεις  που µε προφύλαξαν από τον πάντα ελλοχεύοντα 
αποπροσανατολισµό του µελετητή, όταν διερευνά ένα τεράστιο σε έκταση έργο, όπως αυτό του 
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Γιάννη Ρίτσου. Θερµές ευχαριστίες εκφράζω επίσης και στα δύο άλλα µέλη της Συµβουλευτικής 
Επιτροπής: Στον Καθηγητή Μιχάλη Βάµβουκα, για την καθοριστική του συµβολή στο θεωρητικό 
µου εξοπλισµό µε τις ειδικές εκείνες παιδαγωγικές και ψυχολογικές γνώσεις που απαιτούσε η 
εκπόνηση µιας σχετικής µε το βίωµα διδακτορικής διατριβής, για τις οξυδερκείς του 
παρατηρήσεις στην πρακτική εφαρµογή αυτών των γνώσεων, καθώς και για την παρακολούθηση 
ολόκληρης της πορείας της εργασίας, επίσης ú τέλος, στον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο 
Παπαδογιαννάκη, ο οποίος µε κατηύθυνε σε ορισµένες πτυχές της ζωής και του έργου του Ρίτσου, 
που αρχικά δεν είχαν πέσει στην αντίληψή µου. 

Θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι το κίνητρο για την εκπόνηση αυτής της εργασίας ήταν 
µια έκφανση της αγάπης, η αγάπη προς την ποίηση. Την αφιερώνω λοιπόν σε όλους αυτούς που 
αγαπώ βαθιά, γιατί η αγάπη είναι ίσως η υψηλότερη µορφή ποίησης.        

 
 

Απρίλιος 2001  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο Γιάννης Ρίτσος, ποιητής µε σαφή πολιτική τοποθέτηση και δραστηριοποίηση στον 
αριστερό χώρο, η οποία σφράγισε ανεξάλειπτα τη ζωή και το έργο του, είναι γνωστός στο ευρύ 
κοινό κυρίως µε αυτό το χαρακτηριστικό του. Καθοριστική σ' αυτό ήταν φυσικά η ταραγµένη 
πολιτικά περίοδος µετά τον εµφύλιο πόλεµο και µέχρι την πτώση της τελευταίας δικτατορίας το 
1974, µε συνεχείς διώξεις εναντίον του ποιητή και των οµοϊδεατών του, οι οποίοι είδαν στο 
πρόσωπο του τον τραγουδιστή του καηµού τους και τον οραµατιστή της επανάστασης. Έτσι ο 
Ρίτσος ταυτίστηκε στη συνείδησή τους µε τα ποιήµατα εκείνα που είχαν άµεση και σαφή 
ανταπόκριση σε συγκεκριµένα πολιτικά γεγονότα, τα οποία είτε έθεταν σε περιπέτειες την πορεία 
προς το σοσιαλιστικό όραµα, είτε άνοιγαν κάποιες αισιόδοξες προοπτικές. Με αυτή την οπτική 
γωνία πραγµατοποιήθηκαν και οι πρώτες µελοποιήσεις συγκεκριµένων έργων του ποιητή,1 και 
έτσι τελικά καθιερώθηκε ως "Ρίτσος της Ρωµιοσύνης" ή "Ρίτσος της ΚΝΕ".2   
 Ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο αναδείκνυε το Ρίτσο σε εξ ορισµού µεγάλο 
ποιητή στον ιδεολογικοπολιτικό του χώρο, δηµιούργησε στο µη αριστερό κοινό αντανακλαστικά 
επιφύλαξης, ως επί το πλείστον, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις έφτασαν µέχρι την αβασάνιστη 
άρνηση, ιδιαίτερα µετά τις ριζικές κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στις χώρες του "υπαρκτού 
σοσιαλισµού", που εξέθεσαν µεγάλο µέρος της ελληνικής Αριστεράς.3 Και οι δύο αυτές τάσεις, 
ξεκινώντας από εντελώς αντίθετες ιδεολογικές αφετηρίες, εστιάζονται σε ένα µόνο µέρος της 
ποίησης του Γιάννη Ρίτσου, για να επικροτήσουν ή να απορρίψουν όµως το σύνολο του έργου 
και, από την άποψη αυτή, έχουν κάνει πολύ κακό στην πρόσληψη του έργου από τους αναγνώστες 
εκείνους, που η ιδεολογική τους τοποθέτηση σε κάποιο από τα σηµεία του πολιτικού φάσµατος 
συνοδεύεται από δηµοκρατικότητα, δεκτικότητα και, όσο είναι δυνατόν, απουσία εγκωµιαστικών 
η απορριπτικών ιδεολογικών αγκυλώσεων. 
 Γι' αυτούς τους λόγους προβάλλουν ως αναγκαίες οι µελέτες εκείνες που θα 
επανατοποθετήσουν το έργο του Ρίτσου στις πραγµατικές ποιητικές του διαστάσεις, 
απευθυνόµενες τόσο στους νηφάλια δεκτικούς αναγνώστες, όσο και στους a priori θετικά ή 
αρνητικά διακείµενους, στοχεύοντας σ' έναν επαναπροσδιορισµό των θέσεών τους, που σε 
τελευταία ανάλυση θα βοηθήσει την ποίηση και την ελεύθερη έκφραση στο σύνολό της. Το κύριο 
χαρακτηριστικό µιας µελέτης µε αυτό το στόχο όσο αφορά το έργο του Ρίτσου, πρέπει να είναι 
σαφώς η προσπάθεια ανάδειξης των πλευρών εκείνων που είναι ελάχιστα ή καθόλου γνωστές, 
και, σε συνδυασµό φυσικά  µε τον πασίγνωστο κοινωνικό / πολιτικό χαρακτήρα του, συνθέτουν 
την πολυεδρικότητα της ποιητικής του. Στο πλαίσιο αυτό επιλέχτηκε και το θέµα αυτής της 
διδακτορικής διατριβής, δηλαδή η εξέταση του παιδικού βιώµατος στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, 
λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι, πέρα από σποραδικές αναφορές σε διάφορες µελέτες 
κατά καιρούς, δεν έχει πραγµατοποιηθεί ολοκληρωµένη µελέτη πάνω σ' αυτό το σηµαντικό θέµα. 
 Το παιδικό βίωµα, όπως θα δούµε στη συνέχεια, είναι µια σταθερά µε µεγάλη ισχύ στην 
ανθρώπινη γενικά, αλλά και στην καλλιτεχνική προσωπικότητα ειδικότερα και όσο αφορά το 
                                                           
1 Χαρακτηριστικά αναφέρω τον Επιτάφιο, τη Ρωµιοσύνη, το Καπνισµένο τσουκάλι, που είναι και τα ευρύτερα γνωστά, 
τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ακούγονταν σε πολιτικές συγκεντρώσεις και λαϊκούς αγώνες. Άλλες µελοποιήσεις, 
όπως, για παράδειγµα, της Εαρινής Συµφωνίας, ή απαγγελίες του ίδιου του ποιητή µε µουσική υπόκρουση, όπως της 
Σονάτας του Σεληνόφωτος, ποιηµάτων από τις συλλογές Μαρτυρίες, ή του Αποχαιρετισµού, δεν είναι ευρέως γνωστές, 
ακριβώς επειδή έχουν περισσότερο κρυπτογραφηµένες ιδεολογικές αναφορές. Για τη δισκογραφία του Γ. Ρίτσου, βλ. 
Αικατερίνης Μακρυνικόλα, Βιβλιογραφία Γιάννη Ρίτσου 1924-1982, "Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού 
και Γενικής Παιδείας, Ιδρυτής Σχολή Μωραΐτη", Αθήνα 1993, σσ. 641-653. Επίσης, Γιώργου Βελουδή, Γιάννης 
Ρίτσος, Προβλήµατα µελέτης του έργου του, "Κέδρος", Αθήνα 1982, σσ. 64-73, όπου και γίνεται λόγος για το ιδιαίτερο 
ποιητικό ή και ιδεολογικό βάρος παρεµβάσεων του ποιητή ή των συνθετών στο κείµενο του δίσκου.  
2 Μαίρη Παπαγιαννίδου, "Ο αυτοδίδακτος σοφός", εφ. Το Βήµα, 2/11/1997, σ. 26. 
3 Βλ. χαρακτηριστικά το λιβελογράφηµα του Π.Μ. Σωτήρχου, "Η πικρή αλήθεια για τον Γιάννη Ρίτσο" και την 
περισσότερο νηφάλια, αλλά έντονα απορριπτική για τη λεγόµενη "επικαιρική" ποίηση µελέτη του Π.Β. Πάσχου "Η 
κοινή ταυτότητα των δακρύων", στο αφιέρωµα της Νέας Εστίας, τόµος 130, Χριστούγεννα 1991, σσ. 99-102 και 135-
140 αντίστοιχα. 
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Ρίτσο, εξελίσσεται από απλή εµπειρία σε υπαρξιακό σύµβολο και κοσµοθεωρητικό στοιχείο που 
διαποτίζει ολόκληρο το έργο του, ακόµα και τα ποιήµατα εκείνα που είναι περισσότερο 
συγκυριακές ανταποκρίσεις στα γεγονότα. 
 Αυτό σηµαίνει ότι η µέθοδος έρευνας δεν είναι βιογραφική. ∆ηλαδή δε µας απασχολεί 
απλώς η επισήµανση µέσα στο έργο των αυτοβιογραφικών στοιχείων του ποιητή που 
αναφέρονται στην παιδική του ηλικία και η καταγραφή τους, διότι τότε η µελέτη θα εξελισσόταν 
απλώς σε µια βιογραφία του Ρίτσου. Μας ενδιαφέρουν τα παιδικά βιώµατα ως εξωκειµενικά 
στοιχεία, τα οποία έχουν τους αντίστοιχους δείκτες τους µέσα στο κείµενο, δηλαδή συγκεκριµένες 
απηχήσεις, που εξελίσσονται σε λειτουργικά στοιχεία του γενικότερου νοηµατικού περιεχοµένου 
συγκεκριµένων έργων.4 ∆ηλαδή, ουσιαστικά αναφερόµαστε σ' ένα συνδυασµό εξωκειµενικής και 
ενδοκειµενικής προσέγγισης, σε µια κριτική � ερµηνευτική µέθοδο, η οποία λαµβάνει σοβαρά 
υπόψη τα δικαιώµατα του κειµένου, όπως όµως αυτά διαµορφώνονται αφοµοιώνοντας ως 
εξωκειµενικά στοιχεία κάποια βιώµατα του λογοτέχνη, συγκεκριµένα εδώ, τα παιδικά. 
 Εποµένως, στην έρευνά µας δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί µια αποκλειστικά 
συγκεκριµένη τάση ή σχολή της λογοτεχνικής κριτικής (Νέα κριτική, κοινωνιολογική κριτική, 
ψυχαναλυτική κριτική, φορµαλιστική, σηµειολογική, κ.ά), αλλά προβάλλει ως αναγκαία η 
σύµπραξη κάποιων στοιχείων από διάφορες λογοτεχνικές θεωρίες, τα οποία θα φωτίσουν τα υπό 
µελέτη σηµεία του έργου από διαφορετικές σκοπιές, αναγκαίες ανά περίπτωση. Η ερµηνευτική 
µας µέθοδος, εποµένως, χαρακτηρίζεται από µία ευρύτητα, ένα συγκρητισµό, θα λέγαµε, µε 
σκοπό να αποφευχθεί, στα µέτρα του δυνατού, η οποιαδήποτε µορφή µονόπλευρής προσέγγισης.5   
 Στο πλαίσιο αυτής της ερµηνευτικής µεθόδου, η εργασία µας έχει δοµηθεί σε τρία µέρη: 
 Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου µέρους εξετάζεται αρχικά η λειτουργία του βιώµατος 
γενικότερα και του παιδικού βιώµατος, το οποίο σαφώς αποτελεί µέρος του πρώτου µε κάποια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ως προς τη διαµόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Πρόκειται 
δηλαδή εδώ για µια καθαρά εξωκειµενική θεώρηση του βιώµατος. Στη συνέχεια περιγράφεται η 
µετατροπή της εξωκειµενικής λειτουργίας του βιώµατος σε ενδοκειµενική, µε την ένταξή του 
µέσα στο λογοτεχνικό κείµενο. Εξετάζονται, µε βάση τα πορίσµατα και της ψυχαναλυτικής 
λογοτεχνικής ερµηνείας, αλλά και συγκεκριµένων θεωρητικών της λογοτεχνίας, οι ιδιαίτεροι 
εκείνοι λόγοι που ωθούν το λογοτέχνη και τον καλλιτέχνη γενικότερα να εντάξει τα προσωπικά 
του βιώµατα ως λειτουργικό στοιχείο του έργου του. Βαρύνουσα σηµασία εδώ έχουν φυσικά οι 
γνώµες συγκεκριµένων λογοτεχνών και γενικά ανθρώπων της τέχνης, οι οποίες επιστρατεύονται 
και σε άλλα σηµεία της µελέτης, διότι πιστεύουµε ότι µόνο αυτοί ως δηµιουργοί µπορούν να 
βιώσουν τη γέννηση της τέχνης και να διατυπώσουν έστω και µε κρυπτογραφικό τρόπο, είναι η 
αλήθεια, τη µυστική της διαδικασία, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις διαφεύγει ακόµα και από 
τους  πιο καταξιωµένους θεωρητικούς, οι οποίοι όµως δεν είναι παράλληλα και λογοτέχνες. Το 
επόµενο βήµα είναι να αναφανούν οι τρόποι εκείνοι, µε τους οποίους το εξωκειµενικό στοιχείο 
(βίωµα-παιδικό βίωµα) µετατρέπεται σε ενδοκειµενικό. Ενδεικτικά, µπορούµε να σηµειώσουµε 
την αµεσότητα, δηλαδή την ένταξη του βιώµατος στο κείµενο χωρίς µεταµορφώσεις και 
καλύψεις, ή την ποιητική µετάπλαση, που µπορεί να φτάσει µέχρι τη συµβολοποίηση. Άµεση 
συνέπεια όλων αυτών είναι φυσικά να επηρεάζεται η λογοτεχνική πρόσληψη και η ερµηνεία του 
έργου από τον αναγνώστη, ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να προβεί σε αυτό που έχει 

                                                           
4 Kahrmann Cordule κ.ά., Erzähltextanalize, Athenäum, Königstein/TS2 1991, σσ. 43-55. Σ' αυτό το θεωρητικό 
µοντέλο φαίνεται να καταλήγει σχολιάζοντας τις κυρίαρχες λογοτεχνικές � ερµηνευτικές θεωρίες, ο Γιώργος 
Βελουδής, Γραµµατολογία � θεωρία λογοτεχνίας, "∆ωδώνη", Αθήνα 1994, σσ. 235-275. 
5 Για τη σύγχρονη κριτική της λογοτεχνίας, βλ. K.M. Newton, Interpreting the text, A critical introduction to the 
theory and practice of literary interpretation, Harvester Wheatsheef 1991, σσ. 1-39. Επίσης, Γιώργη Αριστηνού, 
"Προβλήµατα νεοελληνικής κριτικής, 1960-1980", Πρακτικά ∆εύτερου Συµποσίου Ποίησης, Πανεπιστήµιο Πατρών, 
2-4 Ιουλίου 1982, "Γνώση" , Αθήνα 1983, σ. 318. 
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ονοµαστεί βιωµατική προσέγγιση,6 δηλαδή σύνδεση δικών του βιωµάτων µε τα βιώµατα του 
λογοτέχνη, ως πρώτο σκαλί για διείσδυση στα µυστικά του κειµένου. Η πολύπλευρη αυτή 
λειτουργία του βιώµατος εστιασµένη στην παιδική ηλικία, µια αναπτυξιακή βαθµίδα µε πολλές 
ιδιαιτερότητες, αναδεικνύει µια ιδιαίτερα σηµαντική πτυχή του παιδικού βιώµατος: Τη µετατροπή 
του σε κοσµοθεωρητικό στοιχείο, την εξέλιξή του δηλαδή σε µια στάση ζωής κατά την 
ενηλικίωση, την οποία έχουµε ονοµάσει παιδική θεώρηση του κόσµου, ή παιδικότητα, µε 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που συναντώνται στην προσωπικότητα του ενήλικου και 
απηχούνται στα έργα του λογοτέχνη. Με την ανάλυση αυτής της λειτουργίας του παιδικού 
βιώµατος κλείνει η θεωρητική προσέγγιση του όρου. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην παιδική ηλικία του Γιάννη Ρίτσου και στα 
συγκεκριµένα εκείνα παιδικά του βιώµατα, τα οποία αργότερα εντάχθηκαν στο έργο του ως 
ενδοκειµενικά στοιχεία. Κρίνεται απαραίτητο αυτό το κατά κάποιο τρόπο βιογραφικό σηµείωµα, 
για να διαπιστωθεί η απόκλιση από το συγκεκριµένο και ξεκάθαρο παιδικό βίωµα, µέχρι την 
ενδοκειµενική του λειτουργικότητα. Ευτυχώς, έχουν εκδοθεί δύο αρκετά αξιόπιστα βιβλία 
σχετικά µε τη βιογραφία του Ρίτσου, τόσο κατά την παιδική του ηλικία, όσο και κατά την 
µετέπειτα ζωή του,7 ώστε να είναι δυνατό στο µελετητή να γνωρίσει τα παιδικά βιώµατα του 
ποιητή αρχικά ως ακατέργαστα εξωκειµενικά στοιχεία. 
 Το τρίτο κεφάλαιο εµπεριέχει την παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και την 
εξέλιξη της ποιητικής θεωρίας του Γιάννη Ρίτσου, ακριβώς διότι η ενδοκειµενική ένταξη των 
παιδικών του βιωµάτων δεν µπορεί παρά να προσαρµόζεται στο εκάστοτε στοιχείο και στάδιο της 
ποιητικής του αντίληψης. Θα δούµε, π.χ., ότι σε ποιήµατα του µε παραδοσιακά χαρακτηριστικά 
(οµοιοκαταληξίες, µέτρο, κ.λπ.), το παιδικό βίωµα και το βίωµα γενικότερα παρουσιάζεται πολύ 
πιο ακατέργαστο απ' ό,τι σε ποιήµατα µε νεωτερικά στοιχεία. Είναι αναγκαίο εποµένως να γίνει 
αναφορά στις µορφές τις οποίες λαµβάνει το σηµαίνον στην ποίηση του Ρίτσου, ώστε να χωρέσει 
το σηµαινόµενο. Η ποιητική όµως ενός λογοτέχνη δεν αφορά µόνο τη µορφοδότηση, αλλά και 
κάποιες νοηµατικές σταθερές που αναδεικνύουν την κοσµοθεωρία του. Συγκεκριµένα, στο Ρίτσο 
είναι γνωστή η κοινωνική / πολιτική διάσταση της ποίησής του, υπάρχει όµως και µια λιγότερο 
γνωστή, η υπαρξιακή/ υπερβατική, που σε αρκετές περιπτώσεις διαπλέκεται µε την πρώτη ως 
συµπλήρωµα και διεύρυνσή της, αλλά και ως συγκρουσιακό στοιχείο, µε συνέπεια την έντονη  
παλινδρόµηση ανάµεσα σ' αυτές τις διαστάσεις, τη λεγόµενη ταλάντευση. Μια άλλη νοηµατική 
σταθερά στην ποίηση του Ρίτσου είναι η αποθέωση της καθηµερινότητας, του ευτελούς και 
ασήµαντου στη µη ποιητική συνείδηση, που όµως στη λογοτεχνική του ένταξη ανάγεται σε 
συµπαντικό στοιχείο, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Στο σηµείο αυτό κλείνει το πρώτο µέρος, που 
αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης. 
 Στο δεύτερο µέρος αναλύεται η ενδοκειµενικότητα του παιδικού βιώµατος, σε συνδυασµό 
µε τις παραπάνω νοηµατικές σταθερές, καθώς και η αναγωγή του στο κοσµοθεωρητικό στοιχείο 
της παιδικότητας στο έργο του. Πολύτιµες στο σηµείο αυτό είναι και οι απόψεις του ίδιου του 
Ρίτσου για την ποίηση, όπως αυτός τις έχει διατυπώσει είτε άµεσα σε διάφορα θεωρητικά του 
κείµενα,8 είτε έµµεσα σε πάµπολλα σηµεία του καθαυτό λογοτεχνικού του έργου.  

                                                           
6 Βλ. χαρακτηριστικά το βιβλίο του ∆ηµήτρη Κουκουλοµµάτη, Βιωµατική προσέγγιση των Νέων Ελληνικών, 
"Εκδοτική Εστία", Αθήνα 1990, όπου ύστερα από τη θεωρητική τεκµηρίωση, γίνεται εφαρµογή του είδους αυτού της 
πρόσληψης σε συγκεκριµένα λογοτεχνήµατα. 
7 Λούλας Ρίτσου-Γλέζου, Τα παιδικά χρόνια του αδερφού µου Γιάννη Ρίτσου, (καταγραφή της αφήγησης και επιµέλεια 
Μιχάλης ∆ηµητρίου), "Κέδρος", Αθήνα 1981, ιδιαίτερα οι σελίδες 7-73 και Αγγελικής Κώττη, Γιάννης Ρίτσος, Ένα 
σχεδίασµα βιογραφίας, "Ελληνικά Γράµµατα", Αθήνα 1996, ιδιαίτερα οι σελίδες 9-45. Το πρώτο βιβλίο αντλεί την 
αξιοπιστία του από το γεγονός ότι η Λούλα Ρίτσου ήταν η αγαπηµένη αδελφή του ποιητή, µε την οποία µοιράστηκε 
τα παιδικά χρόνια και τις µετέπειτα δυσκολίες, ενώ το δεύτερο από την επισταµένη φιλολογική και δηµοσιογραφική 
έρευνα της συγγραφέως του. 
8 Όπως στα Μελετήµατα, "Κέδρος", Αθήνα, x.x.ε., όπου εκφράζει απόψεις για άλλους ποιητές, από τις οποίες 
φαίνονται στοιχεία της ποιητικής του ή αναφέρεται σε δικές του ποιητικές συλλογές. Επίσης, "Γιάννης Ρίτσος: Ένα 
γράµµα για την ποίηση του", ό.π. (σηµ. 3), σσ. 94-97, και αλλού.  
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 Το δεύτερο µέρος είναι δοµηµένο σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η 
αναγωγή του παιδικού βιώµατος σε ποιητική απαρχή, δηλαδή η επίδρασή του στη διαµόρφωση 
συγκεκριµένων στοιχείων της ποιητικής και της κοσµοθεωρίας του Ρίτσου. Στο δεύτερο κεφάλαιο 
αναλύεται η εσωτερική δυναµική των παιδικών βιωµάτων, που κατανοείται από τον ποιητή όταν 
γίνεται ενήλικος και η σύνδεσή τους µε θεµελιώδεις νοηµατικές σταθερές στο έργο του Ρίτσου. 
Περιγράφεται ακόµα ο µηχανισµός ενεργοποίησής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι 
τρόποι / τεχνικές που χρησιµοποιεί ο ποιητής για να µετατρέψει το παιδικό βίωµα από 
εξωκειµενικό στοιχείο σε ενδοκειµενικό, εντάσσοντάς το ως λειτουργικό στοιχείο στο ευρύτερο 
νοηµατικό περιβάλλον καθενός έργου. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα στοιχεία 
εκείνα που συνθέτουν, ως κοσµοθεωρητικό στοιχείο, την παιδικότητα του ενηλίκου / ποιητή και 
που έχουν βέβαια τη ρίζα τους στα παιδικά του βιώµατα. Στα τέσσερα αυτά κεφάλαια τα 
πορίσµατα της έρευνας τεκµηριώνονται µε παιδικά βιώµατα του ποιητή που ανήκουν σε όλες τις 
κατηγορίες,9 οι οποίες αναφέρθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου µέρους της διατριβής.     
 Στο τρίτο µέρος της εργασίας θα εξεταστούν ξεχωριστά ορισµένα από τα συγκεκριµένα 
παιδικά βιώµατα του Γιάννη Ρίτσου (που περιγράφτηκαν στο βιογραφικό σηµείωµα για τον 
ποιητή) µέσα απ' το πρίσµα των στοιχείων ποιητικής που αναλύονται τόσο στο πρώτο, όσο και 
στο δεύτερο µέρος. 
 Τα βιώµατα αυτά είναι πρώτα πρώτα τα σχετικά µε το άµεσο οικογενειακό περιβάλλον 
που έχει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Αναλύονται σε 
τρία κεφάλαια: Το πρώτο αναφέρεται στη µητέρα, το δεύτερο στον πατέρα και το τρίτο στα τρία 
αδέλφια10 του ποιητή. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο σχολικό βίωµα, το οποίο επηρεάζει 
επίσης σε σηµαντικό βαθµό τη διαµόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, αφού το σχολείο 
αποτελεί το δεύτερο στάδιο της κοινωνικοποίησης του ατόµου. Τα σχολικά βιώµατα του Ρίτσου 
έλαβαν χώρα στο περιβάλλον της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Μονεµβασιάς και στο Γύθειο, 
όπου ο ποιητής έζησε τα γυµνασιακά του χρόνια και το εγκατέλειψε το καλοκαίρι του 1925, σε 
ηλικία 16 χρόνων.11 Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται στο θρησκευτικό βίωµα, το οποίο σχετίζεται 
µε τις υπαρξιακές αναζητήσεις του ανθρώπου. Στη Μονεµβασιά, ο Γιάννης Ρίτσος ήρθε σε 
πρώτη επαφή µε τη θρησκεία, στη µορφή του ορθόδοξου τυπικού, όπως το διδάχτηκε από τον 
πατέρα του. Η στάση της µητέρας του ήταν µάλλον αδιάφορη.12 Το στοιχείο αυτό αργότερα θα 
διευρυνθεί, θα ενταχθεί στο έργο ως στοιχείο απλώς της παράδοσης, αλλά και µε τη µεταφυσική 
του διάσταση, θα συγκρουστεί ή και θα συνυπάρξει µε την πολιτική ιδεολογία, στα πλαίσια της 
ταλάντευσης και των αµφισηµιών του ποιητή. ∆ιαποτίζει ολόκληρο το έργο του Ρίτσου, 
ενισχύοντας την υπερβατική � υπαρξιακή διάστασή του κυρίως και φυσικά σε αρκετές 
περιπτώσεις συµβολοποιείται, όπως, για παράδειγµα, η µορφή της Παναγίας που θα δούµε. 
 Η µελέτη θα κλείσει µε την εξαγωγή των συµπερασµάτων της έρευνας, τα οποία 
συνοψίζουν την καθοριστική λειτουργία αυτής της ελάχιστα γνωστής πτυχής του έργου του 
Γιάννη Ρίτσου, του παιδικού βιώµατος. 
 Οι παραποµπές στα ποιήµατα στηρίζονται στην οριστική µορφή µε την οποία αυτά 
δηµοσιεύτηκαν στους τόµους της συγκεντρωτικής έκδοσης του "Κέδρου", χωρίς να ληφθούν 
υπόψη οι προηγούµενες αυτοτελείς εκδόσεις, διότι η τελική µορφή θεωρείται και οριστική 
ποιητική βούληση του δηµιουργού.13 Οι αυτοτελείς εκδόσεις ακολουθήθηκαν στις συλλογές 

                                                           
9 Ενδεικτικά αναφέρω το πιάνο, από τα αντικείµενα του σπιτιού, στο οποίο γίνεται εκτεταµένη αναφορά. 
10 Ξεχωριστός είναι ο ρόλος της Λούλας (Βλ. παραπάνω, σηµ. 7). 
11 Αγγελική Κώττη, ό.π. (σηµ.7), σελ. 47. 
12 Λούλα Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 7), σ. 25. 
13 Γιάννης Ρίτσος, Ποιήµατα, "Κέδρος", τόµος Α'-ΙΓ'. Η πρώτη έκδοση του α' τόµου έγινε το 1961 και η πρώτη του 
ΙΓ' το 1999. Φυσικά ένα µεγάλο µέρος της ποιητικής παραγωγής παραµένει ανέκδοτο. Για το θέµα των διορθώσεων, 
Μαρίας Αστηθά-Βρυζίδη, Οι διορθώσεις του Γιάννη Ρίτσου στις συλλογές της δεκαετίας 1934-1943, διδακτορική 
διατριβή, Θεσσαλονίκη 1988.  
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εκείνες που δεν έχουν ενταχθεί ακόµα στους συγκεντρωτικούς τόµους.14 Για το πεζογραφικό έργο 
στηριχτήκαµε επίσης στην εννιάτοµη έκδοση του ίδιου εκδοτικού οίκου.15 Πρέπει να σηµειωθεί 
ότι η έρευνά µας δεν επεκτάθηκε συστηµατικά και στο θεατρικό έργο του ποιητή,16, διότι παρόλο 
που και εκεί απαντώνται µοτίβα του υπόλοιπου έργου του, πρόκειται για λογοτεχνικό είδος µε 
εντελώς διαφορετικές αρχές και τεχνικές από εκείνες της ποίησης και της πεζογραφίας, οι οποίες 
απαιτούν και ειδική θεατρολογική προσέγγιση, πράγµα που θα ξέφευγε από τα όρια αυτής της 
µελέτης. Όπου γίνονται κάποιες αναφορές στο θεατρικό έργο, αυτές έχουν απλώς ενισχυτικό 
χαρακτήρα για τις απόψεις που προκύπτουν από το υπόλοιπο έργο. Συστηµατικά ερευνήθηκαν 
επίσης, οι επιστολές που ο Γιάννης Ρίτσος έστελνε σε µία εφηµερίδα των Χανίων, όταν 
νοσηλευόταν στο σανατόριο "Άγιος Ιωάννης",17 καθώς και οι επιστολές προς την αδελφή του 
Λούλα από τους διάφορους τόπους των εξοριών του.18 Αυτό κρίθηκε σκόπιµο αρχικά από την 
αµεσότητα της έκφρασης παιδικών βιωµάτων, τα οποία µεταπλάθονται στην ποίηση, αλλά και 
από το γεγονός ότι οι επιστολές γράφτηκαν και στις δύο περιπτώσεις κάτω από οριακές συνθήκες 
για τον ποιητή, µε αποτέλεσµα το ειδυλλιακό παρελθόν να λειτουργεί ως απόδραση από αυτές και 
κατάφαση στη ζωή. 
 Στα κείµενα του Ρίτσου ακολουθήθηκε αυστηρά η ορθογραφία που ο ίδιος επέλεγε στη 
συγκεκριµένη έκδοση. Σε ό,τι έχει εκδοθεί µετά το θάνατό του, οι εκδότες ακολούθησαν την 
ορθογραφία των τόµων Θ' και Ι' που είχαν κυκλοφορήσει µε την εποπτεία του ποιητή.19 Αυτή την 
ορθογραφία υιοθετούµε επίσης. Στο πλαίσιο αυτής της πιστότητας και του σεβασµού προς την 
ορθογραφική άποψη του ποιητή, είχαµε την πρόθεση να ακολουθήσουµε και εµείς στα 
παραθέµατά του το πολυτονικό σύστηµα. Τεχνικές δυσκολίες όµως κατά την εκτύπωση δεν 
επέτρεψαν την υλοποίηση αυτής της επιθυµίας µας.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Οι συλλογές αυτές είναι: Ανταποκρίσεις, Μονόχορδα, Ιταλικό τρίπτυχο, 3x111 Τρίστιχα, καθώς και ο τόµος Αργά, 
πολύ αργά µέσα στη νύχτα, όλα των εκδόσεων "Κέδρος". Από τη "Σύγχρονη Εποχή", Τα συντροφικά τραγούδια, Αθήνα 
3 1988.   
15 Γιάννης Ρίτσος, Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων, "Κέδρος", 1-9. 
16 Τα θεατρικά του Γιάννη Ρίτσου είναι τα: Μια γυναίκα πλάι στη θάλασσα, Πέρα από τον ίσκιο των κυπαρισσιών, Τα 
ραβδιά των τυφλών, Ο λόφος µε το συντριβάνι, α' συγκεντρωτική έκδοση, "Θέατρο", Αθήνα 1990. 
17 Απ' το ηµερολόγιον ενός φθισικού, Παρατηρητής, Χανιά, 4/1/1931-5/9/1931. Συµπεριλαµβάνεται στη µελέτη της 
Μαρίας Αστηθά Βρυζίδη, ό.π. (σηµ. 13). σσ. 346-384. 
18 Εκδόθηκαν µε την επιµέλεια της ανιψιάς του ποιητή ∆έσποινας Γλέζου στον τόµο Γιάννης Ρίτσος: Γλυκειά µου 
Λούλα, "Νέα Σύνορα", Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1997. 
19 Βλ. το σηµείωµα της Αικατερίνης Μακρυνικόλα, στο ΙΒ' τόµο, σ. 463.  



 
 

12

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟ  
ΒΙΩΜΑ � ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Βίωµα και παιδικό βίωµα � Θεωρητική προσέγγιση 
 



 
 

14

1α. Βίωµα και ανθρώπινη προσωπικότητα � Η ιδιαιτερότητα του παιδικού βιώµατος 
 
 Με τον όρο "βίωµα" µπορεί να ονοµαστεί κάθε συνειδητή πραγµατικότητα, δηλαδή όλα 
εκείνα τα ειδικά συνειδητά γεγονότα, κατά το οποία ο άνθρωπος συγκινείται εσωτερικά και βαθιά 
κατά ολοκληρωτικό τρόπο από την έννοια και την αξία ενός αντικειµένου.20 ∆ηλαδή το βίωµα 
µπορεί να ξεκινάει από µια συγκεκριµένη εµπειρία, δεν ταυτίζεται όµως µ' αυτήν. Αποτελεί 
ουσιαστικά τον αντίκτυπο που αυτή έχει στην ανθρώπινη ψυχή, επιδρώντας πολλές φορές 
αποφασιστικά στη διαµόρφωσή της. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος ζει καθηµερινά 
πολλές εµπειρίες, κάποιες όµως από αυτές εντυπώνονται στη συνείδηση του για χρόνια και τον 
επηρεάζουν. Με απλούστερα λόγια, βίωµα θα µπορούσε να θεωρηθεί ο τρόπος µε τον οποίο ο 
άνθρωπος ζει µέσα του το καθετί.21  
 Και αυτό το καθετί, η εµπειρία δηλαδή, µπορεί να ονοµαστεί αντικείµενο, ενώ ο άνθρωπος 
που το ζει υποκείµενο. Το κατά πόσον µπορεί η εµπειρία να ονοµαστεί βίωµα, εξαρτάται και από 
τους δύο αυτούς παράγοντες. Ως αντικείµενα µπορούν να οριστούν οι εµπειρίες από τον 
εξωτερικό κόσµο, απτές και χειροπιαστές, συγκεκριµένες, οι οποίες όµως πρέπει να συγκινήσουν 
βαθιά το υποκείµενο. Και η συγκίνηση αυτή εξαρτάται τόσο από τη φύση τους, αν δηλαδή 
αποκαλύπτουν ένα χαρακτηριστικό ζωής, αν αποτελούν µια "έλξη ζωής" κατά το θεωρητικό του 
βιώµατος Dilthey,22 όσο και απ' τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υποκειµένου που καθορίζουν 
βέβαια τις προσληπτικές του ικανότητες. Μάλιστα, οι ιδιαιτερότητες αυτές της προσωπικότητας 
του υποκειµένου µπορούν να καθορίσουν και το ποσοστό της αλήθειας που εµπεριέχει το 
αντικείµενο, ή να καθορίσουν ως αντικείµενο, ως εµπειρία, κάτι µη συγκεκριµένο, µη 
προσβάσιµο απ' το κοινωνικό σύνολο, όπως, για παράδειγµα, µια αυστηρά προσωπική νοητική 
σύλληψη, η οποία αφορά µόνο αυτόν που την πραγµατοποίησε, δεν είναι αρθρωµένη ως απτή 
πραγµατικότητα του κοινωνικού περιβάλλοντος, ωστόσο εντυπώνεται τόσο βαθιά στη συνείδηση 
του υποκειµένου, ώστε αποτελεί βίωµα. Μπορούµε, εποµένως, να διακρίνουµε την 
πραγµατικότητα από τη µια πλευρά και τη βιωµατική πραγµατικότητα, από την άλλη. 
 Σύµφωνα πάλι µε τον Dilthey, η βιωµατική πραγµατικότητα πέρα από την αυτοσυνειδησία 
της, δηλαδή την απόλυτη γνώση του υποκειµένου γι' αυτό που αισθάνεται και ζει, συνεπάγεται 
και τη συνείδηση του έξω κόσµου, µε αποτέλεσµα η συνείδηση του εγώ και η συνείδηση του 
πράγµατος να αποτελούν ενιαία σχέση. Η γνώση του έξω κόσµου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το 
βίωµα της αντίστασης, δηλαδή ο άνθρωπος ζει την αντίσταση που του ασκεί ο έξω κόσµος και 
έτσι αντιλαµβάνεται την ύπαρξη του εξωτερικού κόσµου. Η κατανόηση των εξωτερικών 
βιωµάτων γίνεται αργότερα προϋπόθεση για την κατανόηση των εκφράσεων της ζωής των άλλων 
ανθρώπων, η οποία αποτελεί µια µεταγενέστερη βιωµατική διείσδυση στη ζωή τους, µε 
αποτέλεσµα να εξελίσσεται σε θεµελιακή µορφή της ιστορικής γνώσης.23 Εποµένως, σύµφωνα µε 
τη θεωρία αυτή τα προσωπικά βιώµατα απαρτίζουν ένα µικρόκοσµο, ο οποίος αποτελεί 
µικρογραφία του µακρόκοσµου και γι' αυτό ανάγονται σε πηγή κατανόησης της ζωής. 
 Η συνειδητότητα όµως αυτή του βιώµατος πρέπει να παρατηρηθεί ότι δεν είναι πάντοτε 
δεδοµένη. Συγκεκριµένα, µπορεί ο άνθρωπος κάποτε να έζησε µε απόλυτα συνειδητό τρόπο και 
βαθιά συγκίνηση εµπειρίες, οι οποίες έτσι κατέστησαν βιώµατα, αργότερα όµως κάτω από την 
επίδραση διαφόρων παραγόντων, ατοµικών και κοινωνικών, οι καταστάσεις αυτές να πέρασαν 
στο ασυνείδητο. Από την άλλη πλευρά, κάποιες οδυνηρές εµπειρίες που προκάλεσαν έντονα 
αρνητικές συγκινήσεις, εποµένως από αυτήν την άποψη, αποτέλεσαν αρχικά ισχυρά βιώµατα, 

                                                           
20 Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Herder "Ελληνικά Γράµµατα", α' έκδοση 1967, (πολλές επανεκδόσεις), λ. 
"βίωµα". 
21 Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος, Τα Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύµατα, Α', Αθήνα 1966, σ. 146. 
22 Wilchem Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung, Leipzig, 1924, σσ. 197-198, όπου και το συνδέει µε τη 
λογοτεχνική δηµιουργία, πράγµα στο οποίο θα επανέλθουµε. Για µια συνοπτική παρουσίαση της φιλοσοφική θεωρίας 
του Dilthey, βλ. Γ. Α. Μποζώνης, Σύγχρονες Φιλοσοφικές Θεωρίες, Αθήνα 1983, σσ. 15-18. 
23 Βλ. παραπάνω, σηµ. 2, σσ. 147-148. 
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µπορεί επίσης να έχουν απωθηθεί στο ασυνείδητο, από µια ανάγκη του υποκειµένου να 
ανακουφιστεί. Κάτω όµως από την επίδραση µεταγενέστερων εµπειριών µπορούν να αναδυθούν 
από το ασυνείδητο και να επαναβιωθούν σε µια διαφορετική διάσταση, δηλαδή να καταστούν εκ 
νέου βιώµατα, συντελώντας στην αυτογνωσία. Είναι γνωστός ο ρόλος της ψυχανάλυσης εδώ, ο 
οποίος έχει επισηµάνει όλες αυτές τις λειτουργίες. Πέρα από αυτήν, την προσωπική πλευρά του 
ασυνείδητου, υπάρχει και το συλλογικό ασυνείδητο, δηλαδή οι κληρονοµικές προδιαθέσεις, οι 
αρχέτυπες και έµφυτες θρησκευτικές και πνευµατικές αρχές κ.λπ., τα οποία κάτω από 
συγκεκριµένες εµπειρίες µπορούν να ανέλθουν στο συνειδητό και να αποτελέσουν πηγές 
γνώσης.24 
 Η τελευταία αυτή παρατήρηση σχετικά µε το ασυνείδητο, έγινε για να δειχθεί ότι η 
συνειδητότητα της βίωσης και κατ' επέκταση ο βαθµός και η φύση της βίωσης µπορούν να 
εξαρτώνται πολλές φορές από διάφορους παράγοντες, που καθορίζουν και τις προσληπτικές 
ικανότητες του υποκειµένου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ιδιαίτερη µορφή βιώµατος που 
εξετάζουµε εδώ, δηλαδή για το παιδικό βίωµα. Και αυτό, γιατί σ' αυτή την περίπτωση το 
υποκείµενο, το παιδί, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε εξέλιξη, τα οποία σαφώς 
επηρεάζουν τη συνειδητοποίηση της εµπειρίας. ∆ιαφορετική ψυχοκοινωνική και νοητική 
ανάπτυξη έχει το βρέφος, διαφορετική το παιδί της προσχολικής, ή της σχολικής ηλικίας, της 
προεφηβικής ή της εφηβικής.25 Η λειτουργία των βιωµάτων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της 
υπό διαµόρφωση συνείδησης. Γι' αυτό, όσο αφορά το παιδικό βίωµα, τουλάχιστον µέχρι την 
προεφηβική ηλικία, οπότε αρχίζει σιγά σιγά και η διαδικασία ολοκλήρωσης της νοητικής και 
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, δε θα πρέπει να το συνδέουµε υποχρεωτικά µε το συνειδητό, αφού 
δεν έχουν δοθεί από τη φύση τα εφόδια εκείνα που καθορίζουν τη συνειδητότητα σε έναν 
ενήλικο. Εποµένως, το παιδικό βίωµα µπορεί να ξεκινάει επίσης, όπως και το βίωµα γενικά, από 
µια εµπειρία, η οποία προκαλεί έντονη συγκίνηση, σαφώς επηρεάζει τον ψυχισµό, οι δυνατότητες 
όµως να εξελιχθεί σε γνώση για το υποκείµενο τη στιγµή που προσλαµβάνεται, είναι 
περιορισµένες και συνδέονται µε την αναπτυξιακή βαθµίδα του παιδιού. Έτσι, ένας µεγάλος 
αριθµός παιδικών βιωµάτων, µπορεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστηµα µετά την καταγραφή 
του, στο ασυνείδητο και να αναβιώσει σε µεγαλύτερες ηλικίες κάτω από την επίδραση ορισµένων 
παραγόντων, όπως θα δούµε παρακάτω.  
 
 Με τις απωθήσεις στο ασυνείδητο έχει ασχοληθεί η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud, η 
οποία υποστηρίζει ότι εκεί απωθούνται όσες από τις επιθυµίες τις σχετικές µε την ικανοποίηση 
της ερωτικής ορµής, της libido, δεν ικανοποιούνται επαρκώς κατά τα στάδια της 
ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια θεωρία, το ουσιαστικότερο µέρος της 
ανθρώπινης προσωπικότητας έχει διαµορφωθεί κατά το έκτο έτος της ηλικίας.26 Από όλα αυτά 
συµπεραίνουµε ότι στα πλαίσια της ικανοποίησης ή µη της libido, το παιδί περνάει από έντονες 
συναισθηµατικά και ψυχολογικά καταστάσεις, που καταγράφονται µέσα του, άσχετα αν εκείνη τη 
στιγµή δεν έχει τη δυνατότητα να τις αναλύσει και να τις κατανοήσει. Οι καταστάσεις αυτές 
µετουσιώνονται σε βιώµατα που είτε διατηρούνται στο συνειδητό, είτε απωθούνται στο 
ασυνείδητο για τους λόγους που περιγράψαµε. Η βίωση της πραγµατικότητας εδώ λοιπόν, 
σχετίζεται µε το ερωτικό στοιχείο κυρίως. 
 Η ατοµική ψυχολογία του Adler συνδέει τη βίωση της πραγµατικότητας εκ µέρους του 
ανθρώπου µε την ανάγκη για κοινωνική αναγνώριση. Προκειµένου για το παιδί, η ανάγκη αυτή 
                                                           
24 Ό.π. σηµ. 1,λ. "ασυνείδητον", επίσης Σωκράτη Γκίκα, , Φιλοσοφικό λεξικό, "Φελέκη", Αθήνα 1982, σσ. 53-54, 
όπου παρουσιάζονται συνοπτικά οι σχετικές µε το ασυνείδητο ψυχαναλυτικές θεωρίες  και C. G. Jung, Το πνεύµα 
στον άνθρωπο, την τέχνη και την λογοτεχνία, µτφ. Γιώργος Μπαρουξής, "Ιάµβλιχος", Αθήνα, χ.χ.έ. σσ. 74-75, όπου 
περιγράφεται το συλλογικό ασυνείδητο και η σχέση του µε την τέχνη, στην οποία φυσικά θα επανέλθουµε. 
25 Αναλυτικά για τα στάδια ψυχοκοινωνικής και νοητικής ανάπτυξης, βλ. Ι. Ν. Παρασκευόπουλου, Εξελικτική 
Ψυχολογία, Αθήνα x.x. έ., τ. 1, σσ. 149-187, 195-215, τ. 2, σσ. 31-77, 87-112, τ. 3, σσ. 39-92, 101-124, 131-164, 171-
189, τ. 4, σσ. 87-134, 145-172. 
26 Ό.π. (σηµ. 6), τ. 1, σσ. 50-52. Βλ. επίσης, Σπ.. Καλλιάφα,  Τα πέντε πρώτα παιδικά έτη, Αθήνα 1968. 
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συνδέεται µε συγκεκριµένους σκοπούς που αυτό επιδιώκει και καθορίζει έναν ορισµένο τρόπο 
ζωής. Αυτός ο ορισµένος τρόπος ζωής που διαµορφώνεται κατά την παιδική ηλικία, δύσκολα 
αλλάζει αργότερα. Επιπλέον, αποτυχία ικανοποίησης της ορµής για κοινωνική αναγνώριση οδηγεί 
σε συµπλέγµατα κατωτερότητας.27 Όλα αυτά σηµαίνουν φυσικά ότι το παιδί ζει µε ιδιαίτερη 
ένταση τις εµπειρίες που σχετίζονται µε αυτό το είδος της ικανοποίησης, οι οποίες επίσης 
καθίστανται βιώµατα, έστω και αν δεν συνειδητοποιούνται. Όσο για το σύµπλεγµα 
κατωτερότητας, συνδέεται µε τις απωθηµένες στο ασυνείδητο ανικανοποίητες επιθυµίες. Στο 
σηµείο αυτό της απώθησης µπορούµε να πούµε ότι η ατοµική ψυχολογία συναντάται µε την 
κλασσική ψυχαναλυτική θεωρία. Συναντώνται επίσης και στη διαπίστωση ότι δύσκολα αλλάζει 
αργότερα η διαµόρφωση της προσωπικότητας και του τρόπου ζωής κατά την παιδική ηλικία.  
 Συνδυασµό των δύο παραπάνω θεωριών αποτελεί η βιοκοινωνική θεωρία του Erikson, ο 
οποίος θεώρησε ότι η προσωπικότητα δε διαµορφώνεται τελεσίδικα κατά την παιδική ηλικία, 
αλλά εξελίσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, µέσω οκτώ αναπτυξιακών κρίσεων, των οποίων 
η επίλυση κρίνεται κάθε φορά από το είδος της αλληλεπίδρασης του Εγώ µε τον κοινωνικό 
περίγυρο. Οι πρώτες τέσσερις απ' αυτές αφορούν τη βρεφική και την παιδική ηλικία µέχρι το 
ενδέκατο έτος, εστιάζοντας την αλληλεπίδραση του Εγώ µε τον κοινωνικό περίγυρο στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε αναπτυξιακής βαθµίδας.  
 Συγκεκριµένα, κατά τη βρεφική ηλικία, το άτοµο ευρισκόµενο σε πλήρη εξάρτηση από τα 
πρόσωπα του άµεσου περιβάλλοντός του, αναπτύσσει συναισθήµατα εµπιστοσύνης, ασφάλειας, 
αισιοδοξίας, όταν νιώθει ότι οι ανάγκες του ικανοποιούνται µέσω της αγάπης και της στοργής των 
γονιών του, ενώ σε αντίθετη περίπτωση νιώθει δυσπιστία, καχυποψία και ανασφάλεια. Πρόκειται 
εδώ για την αναπτυξιακή κρίση της εµπιστοσύνης-δυσπιστίας. 
 Η χρονική περίοδος από το δεύτερο ως το τρίτο έτος της ηλικίας περίπου, χαρακτηρίζεται 
από την αναπτυξιακή κρίση της αυτονοµίας-αµφιβολίας. Το παιδί αρχίζοντας να αποκτά την 
ικανότητα για συντονισµένη σωµατική άσκηση, καθώς και τα πρώτα δείγµατα διανοητικής 
λειτουργίας, παρουσιάζει την τάση να αυτενεργεί, η οποία το οδηγεί σε µια αίσθηση αυτονοµίας, 
αν οι γονείς του επιτρέπουν να ικανοποιεί αυτήν την ανάγκη. Αλλιώς, σε περίπτωση 
υπερπροστατευτικής  
 
 
συµπεριφοράς εκ µέρους των γονέων και απόρριψης των πρωτοβουλιών του παιδιού, 
δηµιουργούνται τα συναισθήµατα της ντροπής και της αµφιβολίας. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο 
πρωτοβουλίες αυτές του παιδιού βρίσκονται σε εµβρυϊκό ακόµα στάδιο, ως αντιδράσεις άµεσες 
σε ερεθίσµατα του περιβάλλοντος. 
 Η τρίτη αναπτυξιακή κρίση ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια και διεύρυνση της δεύτερης, 
από την άποψη ότι τώρα, δηλαδή κατά την περίοδο από το τρίτο ως το έκτο έτος, το παιδί, 
περισσότερο ανεπτυγµένο νοητικά, δεν αντιδρά απλώς άµεσα και παρορµητικά σε ερεθίσµατα του 
περιβάλλοντος, αλλά η πρωτοβουλία είναι ενεργητική, δηλαδή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο 
συνειδητή επιλογή. Στην περίπτωση αυτή, αν οι γονείς το ενθαρρύνουν, θα αναπτύξει το 
συναίσθηµα της πρωτοβουλίας σε µεγαλύτερες ηλικίες, διαφορετικά θα ταλαιπωρηθεί από το 
συναίσθηµα της ενοχής. Το στάδιο αυτό είναι της πρωτοβουλίας-ενοχής. 
 Η τέταρτη κρίση είναι η φιλοπονία-κατωτερότητα. Εντοπίζεται στην πρώτη σχολική 
ηλικία, δηλαδή από το έκτο έως το ενδέκατο έτος περίπου, οπότε το παιδί µε ακόµα µεγαλύτερη 
νοητική ανάπτυξη, επιδιώκει τώρα να αποκτήσει σχολικές γνώσεις και ποικίλες δεξιότητες, καθώς 
και να συνεργαστεί µε τους συνοµήλικούς του. Οι επιδοκιµασίες των γονιών στις νέες αυτές 
παιδικές πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν το παιδί στην ανάπτυξη του συναισθήµατος της φιλοπονίας, 
ενώ οι αποδοκιµασίες θα του δηµιουργήσουν το συναίσθηµα κατωτερότητας. 

                                                           
27 Ό.π. (σηµ. 6), σ. 53. 
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 Στη συνέχεια ο Erikson αναφέρεται στην εφηβική ηλικία, µε κύριο χαρακτηριστικό της 
νόησης την αφηρηµένη σκέψη, άρα ουσιαστικά και την αρχή της συνειδητοποίησης του 
βιώµατος, όπως ορίστηκε στην αρχή, και συνεχίζει µε τις υπόλοιπες αναπτυξιακές κρίσεις των 
ενηλίκων.28                          
 Οι τρεις παραπάνω αναπτυξιακές θεωρίες, επιβεβαιώνουν την άποψη που υποστηρίχθηκε 
σχετικά µε την ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας. Όλα αυτά τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, 
που συνδέονται άµεσα µε την ανάπτυξη της νόησης, σαφώς παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 
διαµόρφωση των παιδικών βιωµάτων, τα οποία φαίνεται να διαµορφώνονται µέσω ισχυρών 
συγκινήσεων, σχετικών µε τα χαρακτηριστικά, χωρίς όµως να µπορούν να επιτελέσουν τις 
γνωστικές λειτουργίες που επιτελούν στην ενηλικίωση. Και σ' αυτό ακριβώς το σηµείο βρίσκεται 
η διαφορά ανάµεσα στο βίωµα γενικά και στο παιδικό βίωµα ειδικότερα. 
 Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση της προσωπικότητας του παιδιού µε βάση τις 
συγκεκριµένες αναπτυξιακές θεωρίες, φανερώνει την τάση του να βρίσκεται σε συνεχή 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του, καθώς και τη µεγάλη του δεκτικότητα. Αυτό, σε 
συνδυασµό µε τον εύπλαστο χαρακτήρα του, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη,29 καθώς και µε την 
εµβρυϊκή κατάσταση των εµπειριών του, που αναδεικνύουν τη παρθενικότητα της συνείδησης 
του, φανερώνει τον καθοριστικό ρόλο των παιδικών βιωµάτων στη µετέπειτα διαµόρφωση της 
προσωπικότητας.30   
 
 
 
 
 
 
1β. Η λειτουργικότητα του βιώµατος και του παιδικού βιώµατος στη λογοτεχνική δηµιουργία. 
 Αναφέρθηκε πριν ότι σύµφωνα µε το Dilthey, το βίωµα αποκαλύπτει ένα χαρακτηριστικό 
της ζωής31 και µε αυτή του την ιδιότητα λειτουργεί στην ανθρώπινη συνείδηση ως αφετηρία 
γνώσης του κόσµου. Έτσι, µπορεί να λειτουργεί και ως αφετηρία της ποιητικής δηµιουργίας, 
εφόσον είναι πείρα ζωής, είτε ως προσωπικό βίωµα, είτε ως εννόηση (verstehen) άλλων 
ανθρώπων, συγχρόνων ή προγενεστέρων, καθώς και των περιστατικών όπου οι άνθρωποι αυτοί 
συνενέργησαν. ∆ηλαδή, κάθε µια από τις αναρίθµητες καταστάσεις ζωής που από µέσα τους 
περνάει ο ποιητής µπορεί ψυχολογικά να ονοµαστεί βίωµα. Βαθύτερη σχέση µε την ποίηση του 
αποκτούν από τις στιγµές της ύπαρξής του µόνο εκείνες που αποκαλύπτουν ένα χαρακτηριστικό 
της ζωής.32 Εποµένως, εδώ µιλάµε πάλι για ένα αντικείµενο-εµπειρία, απτό ή µη απτό, όπως το 

                                                           
28 Για την βιοκοινωνική θεωρία του Erikson, ό.π. (σηµ. 6), σσ. 54-56. 
29 Ό.π., (σηµ.6), τ. 2, σ. 144. 
30 Χαρακτηριστικά, Θόδωρος Αγγελόπουλος, "Συνέντευξη στον Θανάση Λάλα", Το Βήµα της Κυριακής, 25/8/1998: 
"�το πιο καθοριστικό για όλους νοµίζω ότι είναι η παιδική ηλικία. Καθοριστική είναι και η εφηβεία µας�Είναι 
σφουγγάρι το παιδί, είναι ανοικτό βιβλίο. Όλα τα πράγµατα γράφουν µέσα του και γράφουν µε έναν τρόπο 
τροµαχτικό. Το βιβλίο αυτό δεν έχει τίποτα άλλο γραµµένο µέσα, οπότε όλα αυτά γράφονται σε ένα παρθένο έδαφος, 
σε µια tabula rasa, σε µια παρθένα συνείδηση, η οποία είναι ανοικτή και σαν σφουγγάρι µαζεύει, µαζεύει, ώσπου όλα 
αυτά µεταµορφώνονται σε ένα υλικό που λειτουργεί µέσα σου και καθορίζει τα έξω σου, τη συµπεριφορά σου, τις 
επιλογές σου�" (παρακάτω ο σκηνοθέτης µιλά για το πέρασµα αυτών των βιωµάτων στην τέχνη, θέµα µε το οποίο 
θα συνεχίσουµε). Βλ. επίσης, Λευτέρης Ξανθόπουλος, "Τα παιδικά µας χρόνια είναι η µόνη αλήθεια" (Συνέντευξη 
στο Μάκη ∆εληπέτρο σχετικά µε το βιβλίο του Άγγελοι των πρώτων ηµερών, "Νέα σύνορα" � Α.Α. Λιβάνη), 
Απογευµατινή, 15/7/2000: " Τα παιδικά µου χρόνια είναι η µόνη αλήθεια, είναι ίσως (έτσι τα ένιωθα) η µοναδική µου 
πατρίδα! Αυτά διαµορφώνουν τον κάθε άνθρωπο, όλες οι καταβολές µας εκεί βρίσκονται, είτε χαρούµενα είτε 
δύσκολα, είτε σκοτεινά, αυτά µας ορίζουν."  
31 Βλ. παραπάνω σ. 9, σηµ. 3.  
32 Wilchem Dilthey, ό.π. (σηµ. 3), σσ. 197-198. Επίσης, Γεώργιος Σπανός, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, τ. Α' ,  Η 
∆ιδασκαλία του Ποιήµατος, Αθήνα 1996, σ. 22, και Ε. Π. Παπανούτσος, Αισθητική, "Ίκαρος", Αθήνα 1976, σσ. 100-
101. Για την προσφορά του Dilthey και του Schleiermacher στο έργο της ερµηνευτικής, βλ. Paul Riceour, ∆οκίµια 
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περιγράψαµε στη γενικότερη θεωρητική προσέγγιση του βιώµατος, που καταγράφεται σαν βίωµα 
στη συνείδηση του υποκειµένου-ποιητή. Βέβαια, τα βιώµατα δεν παράγουν λογοτεχνία σε όλους 
τους ανθρώπους. Αυτό συµβαίνει, διότι στον καλλιτέχνη, το συγγραφέα ή ποιητή το βίωµα είναι 
πιο γενικό και πιο βαθύ από ό,τι στο µέσο άνθρωπο, λόγω προφανώς της ιδιαίτερης ευαισθησίας 
του καλλιτέχνη,33 αλλά βέβαια και της ικανότητας του να περάσει το βίωµα στην έκφραση, ώστε 
αυτό να αναπαρασταθεί σε όλη του την πληρότητα. Μέσω της έκφρασης µπορεί µερικές φορές να 
αναφανούν πτυχές του βιώµατος, ψυχικές συνάφειες, που η απλή ψυχολογική αυτοπαρατηρησία 
δεν µπορεί να αποκαλύψει. Από αυτήν την άποψη, ο Dilthey υποστηρίζει ότι η έκφραση περιέχει 
τελικά  
µεγαλύτερη ποσότητα βιώµατος από εκείνη που φέρνει στο φως η ψυχολογική 
αυτοπαρατηρησία.34. 
 Για να µπορέσει όµως η έκφραση να λειτουργήσει µ' αυτόν τον τρόπο και το έργο να είναι 
τελικά λογοτέχνηµα, είναι απαραίτητο το βίωµα να λειτουργήσει αισθητικά στην ψυχή του 
καλλιτέχνη, να µετουσιωθεί δηλαδή σε αισθητική εµπειρία. Έτσι θα εκφραστεί µε τέτοιον τρόπο, 
ώστε θα κάνει και την ψυχή του δέκτη να λειτουργήσει αισθητικά, προσλαµβάνοντας µε τον 
τρόπο αυτό το καλλιτεχνικό έργο και επικοινωνώντας έτσι µε το δηµιουργό του. Η ειλικρίνεια και 
το βάθος του βιώµατος δεν επαρκούν αυτά καθ' εαυτά για να παραγάγουν τέχνη. Για παράδειγµα, 
κανείς δε µπορεί να αµφισβητήσει τη γνησιότητα των βιωµάτων του Ρήγα στο Θούριο του, η 
λογοτεχνική του αξία όµως είναι αµφίβολη.35 Αντιθέτως, είναι γνωστό από την 
αποσπασµατικότητα του έργου του Σολωµού, το πόσο ο ποιητής αυτός βασανίστηκε, για να 
µετουσιώσει µέσω της µορφής σε αισθητικές εµπειρίες τα βιώµατά του. 
 Είναι απαραίτητο όµως εδώ να γίνει και µια διευκρίνιση. Το βίωµα του λογοτέχνη κατέχει 
βέβαια έναν ουσιαστικό ρόλο στη γένεση του λογοτεχνικού έργου, όµως δεν θα πρέπει να 
αποτελεί και τη µοναδική οδό πρόσβασης στο λογοτεχνικό έργο, διότι τότε υπάρχει κίνδυνος να 
αποδεσµευτεί το έργο από τους ιστορικούς και υλικούς όρους της ύπαρξής του,36 και έτσι η 
προσέγγιση να είναι µονόπλευρη. Είναι ορθότερο να εξετάζεται η αλληλεπίδραση ανάµεσα στο 
βίωµα και στους όρους αυτούς, από τους οποίους πολλές φορές ξεκινάει και τους οποίους µπορεί 
ακόµα και να επηρεάσει, µέσω της ένταξής του στο λογοτεχνικό έργο και της πρόσληψής του από 
το κοινό, το οποίο ζει µέσα σ' αυτές τις υλικές-ιστορικές συνθήκες. 
 Οι λειτουργίες αυτές του βιώµατος στη λογοτεχνία, ισχύουν φυσικά και στην περίπτωση 
του παιδικού βιώµατος, προσαρµοζόµενες βέβαια στα ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά. Και πρώτα 
πρώτα είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοούµε µε τον όρο "παιδικό βίωµα". Ο όρος 
αυτός έχει δύο διαστάσεις, όπως και ο γενικότερος όρος "βίωµα". Συγκεκριµένα, το παιδικό 

                                                                                                                                                                                              
Ερµηνευτικής,  µτφ. Αλέκα Μουρίκη, Μ.Ι.Α.Τ., Αθήνα 1990, σσ. 159-170. Χρήσιµη και η συλλογή 
αντιπροσωπευτικών κειµένων του Dilthey, H. P. Rickman, Wilchem Dilthey, Selected Writings, Cambridge 1979, 
ιδιαίτερα οι σσ. 184-186, 210-121, 214-216.   
33 Fernand Hallyn, "Λογοτεχνία και Ιστορία των Ιδεών", στο Maurice Delcroix-Fernand Hallyn, Εισαγωγή στις 
σπουδές της λογοτεχνίας-Μέθοδοι του Κειµένου, µτφ. Ι. Ν. Βασιλαράκης, "Gutenberg" 1997, σ. 290. Αυτή την 
ευαισθησία ο Νικηφόρος Βρεττάκος την εννοεί ως µοίρα που δηµιουργεί ψυχική ένταση µε αποτέλεσµα την ποίηση, 
για να ελαφρώσει η ψυχή από το εσωτερικό βάρος. Στο βιβλίο του, Οδύνη, Αυτοβιογραφικό Χρονικό,  Πρόλογος 
Κώστας Βρεττάκος, "Πόλις", Αθήνα 1995, σ. 130, σηµειώνει: "Υπάρχει µέσα µας µια µοίρα που µας πιέζει προς τη 
µια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτή τη µοίρα δεν µπορείς να την αγνοήσεις ή να την υποτάξεις. Είναι η φωτιά που 
κρυφοκαίει µέσα σου και πρόκειται τελικά να σε κάψει, ή είναι κάτι άλλο πολύ ασήµαντο, στατικό, που περιορίζει 
την τροχιά της ζωής σου µέσα στα σύνορα του ζωϊκού βασιλείου και της ανθρώπινης ρουτίνας. Αυτό που µου έµενε 
ήταν να έγραφα κάτι για να αυταπατηθώ και να λυτρωθώ. Έπρεπε να ελαφρώσω την πίεση που µου ασκούσε µέσα 
µου αυτή η µοίρα". Αξιοσηµείωτη είναι εδώ η έννοια της "αυταπάτησης" που υπονοεί µάλλον τις περιορισµένες 
κάποιες φορές δυνατότητες της ποίησης να χωρέσει την ψυχική ένταση. 
34 Γεώργιος Σπανός, ό.π. (σηµ. 13), σ. 23. 
35 Για το θέµα αυτό, Ε. Π. Παπανούτσος, ό.π. (σηµ. 13), σσ. 106-107, όπου και άλλα παραδείγµατα λογοτεχνών. 
36 Αυτή την άποψη υποστηρίζει ο Γ. Βελουδής, Γραµµατολογία-Θεωρία της Λογοτεχνίας, "∆ωδώνη", Αθήνα 1994, σσ. 
48 και 101-107, χαρακτηρίζοντας τη θεωρία του Dilthey πνευµατοκεντρική και στροφή στον υποκειµενισµό-
ψυχολογισµό. 
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βίωµα µπορεί να ξεκινά από µια προσωπική εµπειρία, η οποία βιώθηκε από το συγγραφέα ως δική 
του, είτε στα παιδικά του χρόνια, είτε στην ενηλικίωση του, µε το κοµµάτι εκείνο της ψυχής, όπου 
έχει διατηρηθεί η παιδικότητα. Το θέµα της παιδικότητας θα το αναπτύξουµε εκτενώς παρακάτω. 
Αυτό που έχει σηµασία εδώ, είναι ότι µε τον όρο "παιδικό βίωµα" δεν εννοούµε αυστηρά τα 
αυτοβιογραφικά στοιχεία της παιδικής ηλικίας, αλλά και τη µετουσίωση, οικειοποίηση άλλων 
βιωµάτων, που µαζί µε τα πρώτα συνθέτουν τον παιδικό κόσµο.37 Σε κάποιες περιπτώσεις 
µάλιστα ο παιδικός ψυχισµός, όπως διαπλάθεται από συγκεκριµένα βιώµατα, µπορεί να 
δηµιουργήσει βιώµατα που να παρουσιάζονται µέσα από το λογοτεχνικό έργο µε τέτοια 
αληθοφάνεια, ώστε να είναι δύσκολο να διακριθεί το γνήσιο βίωµα από το δηµιουργηµένο βίωµα. 
Μια τέτοια περίπτωση είναι εκείνη του Παπαδιαµάντη, όπως έχει επισηµάνει ο Οδυσσέας Ελύτης 
σε µελέτη του γι' αυτόν.38   
 Ο παιδικός ψυχισµός επίσης µπορεί να µεταπλάσει σε γνήσια παιδικά βιώµατα 
πληροφορίες που συλλέχθηκαν από διηγήσεις άλλων, στις περισσότερες περιπτώσεις από ανάγκη 
να βιωθούν καταστάσεις που το υποκείµενο στερήθηκε. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του 
Παλαµά, ο οποίος έµεινε ορφανός σε πολύ µικρή ηλικία, στερήθηκε τη γονεϊκή στοργή και 
πέρασε µέσα από την ποίησή του ως δικά του βιώµατα, πληροφορίες που είχε ακούσει από τον 
αδελφό του.39 Σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις είναι τόσο βαθιά η βίωση της πληροφορίας, ώστε 
όταν θέλει κανείς να θυµηθεί τι έζησε στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας, συχνά του 
συµβαίνει να συγχέει αυτά που άκουσε από άλλους µε αυτά που πραγµατικά κατέχει από δική του 
εµπειρία.40 Αυτό το ζήτηµα µας απασχολεί και στην περίπτωση του Γιάννη Ρίτσου, σε αρκετά 
σηµεία του έργου του. Εδώ ενδεικτικά αναφέρουµε, ότι, ενώ δεν είχε γνωρίσει παππού, γιατί 
αυτός δολοφονήθηκε, όταν ο ποιητής βρισκόταν στην ηλικία του ενός έτους περίπου,41 ο 
παππούς, ενταγµένος βέβαια στο γενικότερο νοηµατικό πλέγµα των κειµένων, απαντά σε πολλά 
σηµεία, ιδιαίτερα στη συλλογή ∆οκιµασία. 42   

                                                           
37 Χαρακτηριστικά Ι. ∆. Ιωαννίδης, "Βίωµα και παιδικό βιβλίο", περ. ∆ιαδροµές, 12, 1988, σ. 273 (όπου βίωµα, εννοεί 
φυσικά το παιδικό βίωµα, προκειµένου για παιδικά βιβλία): "Όταν λέω "βίωµα" εννοώ αρχικά την εµπειρία που 
αποκτά ο συγγραφέας βιώνοντας µια δική του, αλλά ακόµα και µια ξένη, σαν δική του εµπειρία. Το ξένο δηλαδή 
βίωµα, κατά κάποιο τρόπο µετουσιώνεται και γίνεται δικό του�" 
38 Οδυσσέας Ελύτης, " Η µαγεία του Παπαδιαµάντη", Εν λευκώ, "Ίκαρος", Αθήνα 1975, σ. 74: " Εδώ καταντά να 
είναι η µόνη αναλογία ανάµεσα στον ιδιότυπο ψυχισµό του διηγηµατογράφου και ανάµεσα στην πατρίδα του, που , 
όπως στην περίπτωση της κότας και του αυγού, δεν ξέρεις αν είναι η Σκιάθος που γέννησε τον Παπαδιαµάντη, ή ο 
Παπαδιαµάντης τη Σκιάθο. Θέλω να πω αν ήταν ένα φυσικό περιβάλλον που τον προετοίµασε να δεχτεί το 
συγκεκριµένο έµψυχο υλικό του, ή εάν εκείνος το έπλασε σαν προέκταση της αγνότητας που του είχε προσδώσει µια 
διαβίωση προεφηβική στο συγκεκριµένο περιβάλλον".  
39 Κωστής Παλαµάς, "Τα Πρώτα Χρόνια", Τα χρόνια µου και χαρτιά µου, Άπαντα, τ. 4, "Γκοβόστης", Αθήνα, x.x. έ., 
σ. 307: " Και µήτε καταδέχοµαι από ξένων γνώµες αξέταστα να τα περιµαζέψω για σεβαστότερα της ζωής µου. 
Μονάχα από τον αδελφό µου ακούγοντας κάποτε για τα γράµµατα που κρατούσε του πατέρα µας, τα γράµµατα που 
έστελνε στην αρραβωνιαστικιά του, στη µητέρα µας, έκαµα το άκουσµα δύο από τα ποιήµατα των πρώτων "Ιάµβων 
και Αναπαίστων"". Αξιοσηµείωτη είναι εδώ η ιεράρχηση των πληροφοριών και η εξάρτηση της γνησιότητας τους 
από τον φορέα τους.   
40 Το επισηµαίνει και ο Γκαίτε στο αυτοβιογραφικό του έργο Ποίηση και Αλήθεια. Το παραθέτει ο Freud στο άρθρο 
του "Μια παιδική ανάµνηση από το Ποίηση και Αλήθεια", Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία, µτφ. Λευτέρης Αναγνώστου, 
"Επίκουρος", Αθήνα 1994, σ. 233. Την ανάλυση της προσωπικότητας του συγγραφέα από τον Freud µε βάση το 
συγκεκριµένο αυτοβιογραφικό έργο, επισηµαίνει ο Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 17), σ. 316. 
41 Λούλα Ρίτσου � Γλέζου, Τα παιδικά χρόνια του Αδελφού µου Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα 1981, σ. 8 και 
Αγγελική Κώττη, Γιάννης Ρίτσος, Ένα Σχεδίασµα Βιογραφίας, "Ελληνικά Γράµµατα", Αθήνα 1996, σ. 25. Πρόκειται 
για τον ∆ηµήτριο Ρίτσο, πατέρα του πατέρα του ποιητή. Για τον πατέρα της µητέρας του, Ιωάννη Βουζουναρά, δε 
γίνεται πουθενά λόγος στις βιογραφίες του ποιητή. Πιθανότατα τον είχε γνωρίσει ελάχιστα, λόγω της απόστασης � 
ζούσε στο Γύθειο � και έτσι δεν αποτέλεσε ισχυρό βίωµα. Άλλωστε ο παππούς, τοποθετείται στο φυσικό περιβάλλον 
της Μονεβασιάς, εποµένως µάλλον για τον δολοφονηµένο παππού πρόκειται. 
42 Ενδεικτικά, Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, ∆οκιµασία, Π.Α', σσ. 341-358, και Ο λύχνος των φτωχών και 
ταπεινών, ό.π. σσ. 309-324. Για την παρουσία του παππού στο δεύτερο ποίηµα, βλ. ∆.Ι. Κουκουλοµµάτης, Λογοτεχνία 
και Παιδαγωγική, "Βιβλιογονία", Αθήνα 1993, σσ. 13-14. 
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 Το ερώτηµα που ανακύπτει είναι: Γιατί η παρουσία του παιδικού βιώµατος, όπως το 
ορίσαµε, είναι τόσο συχνή στη λογοτεχνία. Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι ο παιδικός 
ψυχισµός είναι τελείως διαφορετικός από εκείνον του ενήλικου,43 πράγµα που τον εξιδανικεύει 
στη φάση της ενηλικίωσης. Η ολοκληρωµένη συνειδητοποίηση της πραγµατικότητας από τον 
ενήλικο αναδεικνύει την παιδική ηλικία σε ένα χαµένο παράδεισο. Φυσικά το παιδί ποτέ δεν είχε 
βιώσει τη δική του πραγµατικότητα σε αυτήν τη διάσταση. Η αναδροµική αυτή αίσθηση µιας  
 
χαµένης ευτυχίας οδηγεί σε εξιδανίκευση, ωραιοποίηση της παιδικής ηλικίας, µε αποτέλεσµα 
αυτή στα µάτια του ενήλικου να φαντάζει ως ο ιδεατός χώρος, όπου κάθε επιθυµία 
εκπληρωνόταν, άσχετα αν αυτό δε συνέβαινε στην πραγµατικότητα.44 Έτσι, µια αφορµή του 
παρόντος, η οποία µπορεί να προκαλέσει µια µεγάλη επιθυµία, µπορεί να οδηγήσει στην 
ανάµνηση ενός παλαιότερου, παιδικού συνήθως βιώµατος, αφού αυτό στα πλαίσια του 
αναδροµικού παραδείσου ταυτίζεται µε την εκπλήρωση της επιθυµίας, προκαλώντας µια 
φαντασίωση, ένα ονειροπόληµα, µέσω του οποίου εκπληρώνεται η επιθυµία τελικά. Εποµένως, η 
επιθυµία ξεκινάει από το παρόν, απλώνεται µέχρι το παρελθόν και τελικά επεκτείνεται στο 
µέλλον, µέσω της φαντασίωσης. Η φαντασίωση µεταπλάθεται αισθητικά γεννώντας το 
λογοτεχνικό έργο, µέσα στο οποίο µε συγκαλύψεις και τροποποιήσεις µετριάζεται αρκετά ο 
ατοµικός / εγωιστικός κατά τον Φρόϋντ, χαρακτήρας της φαντασίωσης, αφού η µορφή δελεάζει 
τον αναγνώστη, προσφέροντάς του αισθητικό κέρδος σε ηδονή.45 
 Εποµένως, µια από τις σηµαντικές λειτουργίες του παιδικού βιώµατος στη λογοτεχνία 
είναι η σύνδεσή του µε την εκπλήρωση της επιθυµίας στο πλαίσιο µίας εκ των υστέρων 
ωραιοποίησης. Από την άλλη πλευρά όµως, η µεγάλη δεκτικότητα της παιδικής ψυχής, όπως έχει 
επισηµανθεί,46 συσσωρεύει ένα πλήθος τέτοιων βιωµάτων, τα οποία µπορούν αργότερα να 
λειτουργήσουν λογοτεχνικά στα πλαίσια αυτής της ωραιοποίησης. Η παρθενικότητα δηλαδή της 
παιδικής ψυχής εναποθηκεύει το υλικό για το µετέπειτα δυνάµει ποιητή. Ο Νίκος Καζαντζάκης, 
στο έργο του Αναφορά στον Γκρέκο, το οποίο κατά κάποιο τρόπο αποτελεί και την αυτοβιογραφία 
του, κάνει λόγο για την αδηφαγία ως προς την εµπειρία και τον εύπλαστο χαρακτήρα της παιδικής 
ψυχής, η οποία αφοµοιώνει το γύρω της περιβάλλον ακατέργαστο, λόγω της απλότητας της, µε 
αποτέλεσµα το βίωµα να είναι ανεξάλειπτο και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί αργότερα ως 
κριτήριο για τη φύση της ψυχής του ενήλικου. Φυσικά το παιδί προσαρµόζει τον κόσµο στο 
µέγεθος της παιδικότητας του.47 Η αδηφάγος αυτή παιδική λαιµαργία έχει θεωρηθεί ως ο 
προθάλαµος της µετέπειτα υπαρξιακής λαιµαργίας, της προσπάθειας δηλαδή για απάντηση στα 
αιώνια ερωτήµατα του ανθρώπου και στο σηµείο αυτό µπορούµε να πούµε ότι συναντώνται η 
ψυχανάλυση  
 
 
                                                           
43 Βλ. εδώ, σσ. 10-12, σηµ. 11. 
44 Νάσος Βαγενάς, "Χρονολόγιο", Η Εσθήτα της Θεάς, "στιγµή", Αθήνα 1988, σσ. 151-153. 
45 Σίγκµουντ Φροϋντ, "Ο Ποιητής και η Φαντασία", ό.π. (σηµ. 21), σσ. 156-157, 163-164. Επίσης, για µια σχηµατική 
απεικόνιση της θεωρίας του Φροϋντ για τη λογοτεχνική δηµιουργία, Jean-Louis Baudry, "Ο Φροϋντ και η 
λογοτεχνική δηµιουργία", Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση, επιµ. Βασίλης Καλλιπολίτης, "Εξάντας", Αθήνα 1990, σ. 87. 
Βλ. επίσης Θανάσης Τζούλης, Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία, "Οδυσσέας", Αθήνα 1993, σσ. 23-55, 217-226, 327-346. 
46 Βλ. εδώ, σηµ. 11. 
47 Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, εκδ. Ελένης Καζαντζάκη, Αθήνα 1982, σσ. 43 και 45: " ό,τι έπεσε στο 
παιδικό µυαλό µου τυπώθηκε µέσα µου τόσο βαθιά και µε τόση το δέχτηκα απληστία, που δεν χορταίνω, και τώρα 
στα γεράµατα να το ξαναφέρνω στο νου µου, και να το ξαναζώ�Στορώ µε λεπτοµέρειες την παιδική µου ηλικία, όχι 
γιατί είναι µεγάλη η γοητεία από τις πρώτες θύµησες, παρά γιατί στην ηλικία αυτή, όπως και στα ονείρατα, ένα 
ασήµαντο φαινοµενικά περιστατικό ξεσκεπάζει, όσο καµία αργότερα ψυχολογική ανάλυση, χωρίς φτιασίδια, το 
αληθινό πρόσωπο της ψυχής. Κι επειδή τα εκφραστικά µέσα στην παιδική ηλικία ή στ' όνειρο είναι πολύ απλά, γι' 
αυτό και το πιο πολύπλοκο εσωτερικό πλούτος απαλάσσεται από όλα τα περιττά και αποµένει µονάχα η ουσία. 
Μαλακό το µυαλό του παιδιού, τρυφερή η σάρκα του�όλα πέφτουν πάνω του, ζύµη αφράτη είναι και το ζυµώνουν. 
Το παιδί ρουφάει τον κόσµο µε απληστία, τον δέχεται στο σπλάχνο του, τον αφοµοιώνει και τον κάνει παιδί."  
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µε την ποίηση.48 Και µ' αυτό το ερώτηµα σχετίζεται επίσης η εκπλήρωση της επιθυµίας. 
 Σε κάποιες συνθήκες και συµπεριφορές της παιδικής ηλικίας, οι οποίες σχετίζονται µε 
συγκεκριµένα βιώµατα, µπορεί να δει κανείς µια πρώτη εµβρυϊκή εκδήλωση της µετέπειτα 
λειτουργίας του παιδικού βιώµατος στη λογοτεχνία. Το παιχνίδι, για παράδειγµα, έχει θεωρηθεί 
ως η πρώτη κατεργασία των φαντασιώσεων για το παιδί, στο οποίο η πραγµατικότητα 
αντιστέκεται, κάνοντας το να προσαρµόσει τη φαντασία του έτσι, ώστε να ξεφύγει από την 
καθηµερινή ρουτίνα. Η λειτουργία της φαντασίας στην ποίηση, ως εκπλήρωση της επιθυµίας, δε 
διαφέρει ιδιαίτερα ως προς την ουσία. Από την άποψη αυτή, το παιχνίδι µπορεί να θεωρηθεί ως η 
πρώτη θεαµατική εκδήλωση του ποιητή που ενυπάρχει µέσα µας, έστω και αν αυτός ο ποιητής τις 
περισσότερες φορές δεν επιβιώνει της παιδικής µας ηλικίας.49 Στις περιπτώσεις όµως που 
επιβιώνει, όπως θα δούµε στον Ρίτσο, αναφαίνεται σε όλο της το µεγαλείο η εν σπερµάτι 
ποιητικότητα. 
 Οι ποιητικές αυτές εγγραφές συγκεκριµένων βιωµάτων είναι συνήθως ασυνείδητες, διότι 
πραγµατοποιούνται στο παιδί µέσω της συγκίνησής του κυρίως και πολύ λιγότερο µέσω της 
νόησης. Η λειτουργικότητά τους ως υλικού ενταγµένου στο γενικότερο ποιητικό κορµό, 
συνειδητοποιείται πολύ αργότερα από τους φορείς του, όταν αυτοί ως ενήλικοι πια και αφού 
έχουν δηµιουργήσει λογοτεχνία ήδη, στοχάζονται πάνω στις παραµέτρους και τα µυστικά της 
λογοτεχνικής δηµιουργίας. Και τότε µιλούν πλέον καθαρά για την ασυνείδητη ποιητική 
παρακαταθήκη συγκεκριµένων παιδικών βιωµάτων, όπως ο Παλαµάς, όταν χαρακτηρίζει την 
πρώτη του γνωριµία µε το φεγγάρι ως πρώτη επίσκεψη της ποίησης, που βέβαια τότε δεν ήταν 
ικανός να την καταλάβει,50 ή ο Ελύτης που κατά την εφηβεία του, όταν είχε αρχίσει πλέον να 
συνειδητοποιεί την ποιητική του φύση, έψαχνε να βρει την κατάλληλη έκφραση για όσα είχε 
εναποθηκεύσει σε παιδική ηλικία, ζώντας µέσα στη φύση και προσλαµβάνοντας τα ερωτικά της 
µηνύµατα.51 Αποφασιστικής σηµασίας για έναν ποιητή θεωρεί την παιδική ηλικία και ο Γιώργος 
Σεφέρης, διότι αυτή διαµορφώνει κατά ένα µέρος το υποσυνείδητο52 του ποιητή, απ' όπου 
αντλείται ένα  
 
µεγάλο µέρος ποιητικών εικόνων. Αυτές ο ποιητής τις συνδέει µε την υποσυνείδητη µνήµη, από 
την άποψη ότι κατά τη διάρκεια της ποιητικής δηµιουργίας αναδύονται αυθόρµητα, χωρίς να 

                                                           
48 Μάριος Μαρκίδης, "Σχέδιο για µία Απολογία", Ψυχανάλυση, Άνοιξη 1998, σσ. 86-90. Η άποψη αυτή του 
συγκεκριµένου ψυχαναλυτή που είναι και ποιητής δείχνει, ότι η ψυχαναλυτική προσέγγιση της λογοτεχνίας έχει 
αρκετά ποσοστά αξιοπιστίας. 
49 Francois Pire, "Ψυχανάλυση και Ψυχοκριτική", ό.π. (σηµ. 14), σ. 319. 
50 Κωστής Παλαµάς, ό.π. (σηµ. 20), σ. 301: " Η ποίηση µου 'κανε από τότε την πρώτη της επίσκεψη, αφανέρωτη 
ακόµα και χωρίς όνοµα. Ίσα ίσα για να µε προετοιµάσει να τη δεχτώ, ύστερα από λιγάκι στην ώρα την επαγγελµένη, 
µε τ' όνοµά της και µε τη δόξα της. Η πρώτη µου γνωριµία µε το φεγγάρι. Μου µίλησε από τότε βαθύτερα, µα ποτέ 
δεν µε χάϊδεψε, σαν τότε µε τέτοια µητρική απαλοσύνη. Ά! Έπρεπε να περάσουν έτσι χρόνια και καιροί για να 
φυτρώσει τώρα, µέσα στα κακόβαλτα λόγια µου αυτό το από συγκίνηση τραγούδι που έσπειρε στην παιδική µου την 
καρδιά το λαµπρό το τραγούδι που έκλεισα από τότε µέσα µου σαν ασυνείδητα και σαν ανίκανος να καταλάβω τι 
θησαύριζα�" 
51 Οδυσσέας Ελύτης, "Το χρονικό µιας δεκαετίας", Ανοιχτά χαρτιά, "Ίκαρος", Αθήνα 1996, σ. 335: " Με το µυαλό 
των δεκαέξι χρόνων, όπως µπορώ να προσδιορίσω σήµερα, γύρευα κάτι πιο δύσκολο από την απελπισία στην 
έκφραση, που , συνοπτικά, την είχα περάσει µέσα σε λίγους µήνες, όπως περνάει κανένας την ιλαρά. Και γύρευα 
επιπλέον το ατοµικό µου και απολύτως προσωπικό ανάλογον στην έκφραση εκείνου που είχα, παιδάκι µικρό, σε ώρες 
εξάρσεων και µονώσεων εναποθηκεύσει, τριγυρίζοντας ξυπόλυτος τις παραλίες ενός νησιού: τη στιλπνότητα, την 
µαρµαρυγή, το σκίρτηµα του νεανικού οργανισµού, το θάµβος του γυµνού σώµατος". 
52 Ο Σεφέρης µιλάει για το υποσυνείδητο και όχι για ασυνείδητο. Γενικά, η διάκριση ανάµεσα σ' αυτές τις δύο έννοιες 
είναι πολύ λεπτή. Ως υποσυνείδητο έχει θεωρηθεί το µεταξύ συνείδησης και ασυνειδήτου, κάτι δηλαδή που δεν είναι 
ούτε απόλυτα ασυνείδητο, ούτε όµως και κάτι συνειδητό [βλ. εδώ, (σηµ. 1), λ. "ασυνείδητον" και Σωκράτη Γκίκα, 
ό.π. (σηµ. 5), σ. 325]. Πολλές φορές οι έννοιες στο λόγο χρησιµοποιούνται ως ταυτόσηµες. 
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µπορεί να προσδιοριστεί η προέλευσή τους, και σε συνδυασµό µε την συνειδητή µνήµη, οδηγούν 
στην ποίηση.53 
 Συνοψίζοντας όλα αυτά, διαπιστώνουµε ότι µέσω της έντονης συγκίνησης, κάποια παιδικά 
βιώµατα καταγράφονται σε µια ασυνείδητη ή υποσυνείδητη µνήµη, για να αποτελέσουν ποιητικό 
υλικό, φυσικά στα άτοµα εκείνα που έχουν έµφυτη την ποιητική τάση. Για κάποιο διάστηµα 
µένουν απενεργοποιηµένα και αργότερα αναδύονται και ενσωµατώνονται στο λογοτεχνικό έργο. 
Για να κατανοήσουµε τη διεργασία που ακολουθεί η ενεργοποίησή τους, απαραίτητο είναι να 
δούµε πρώτα τις φάσεις που ακολουθεί η µνηµονική πράξη στα πλαίσια της συνειδητής µνήµης, η 
οποία είναι περισσότερο ελεγχόµενη και ύστερα να προσαρµόσουµε τα δεδοµένα στην περίπτωση 
της ασύνειδης µνήµης. 
 Στη συνειδητή µνήµη λοιπόν, η µνηµονική διαδικασία διέρχεται από τρεις φάσεις: πρώτα 
πρώτα υπάρχει µια φάση πρόσληψης, της οποίας η διάρκεια προσδιορίζεται από το είδος του 
ερεθίσµατος, δηλαδή το βαθµό πολυπλοκότητάς του, τις µνηµονικές δυνατότητες του 
υποκειµένου και τους στόχους που αυτό έχει θέσει. Για παράδειγµα, σε µια κατάσταση λεκτικής 
αλληλεπίδρασης, µια συνοµιλία δηλαδή, η διάρκεια της φάσης πρόσληψης αντιστοιχεί σε εκείνη 
της παροχής της πληροφορίας από µέρους του συνοµιλητή φυσικά. Αντιθέτως, σε µια κατάσταση, 
κατά την οποία το υποκείµενο πρέπει να αποµνηµονεύσει µ' έναν ακριβή λεκτικό τρόπο, όπως για 
παράδειγµα συµβαίνει στην εκµάθηση ενός ποιήµατος, η διάρκεια της φάσης πρόσληψης είναι 
µεγαλύτερη, λόγω των απαραίτητων επαναλήψεων που απαιτεί η επίτευξη του συγκεκριµένου 
στόχου. Η δεύτερη φάση είναι εκείνη της συγκράτησης ή αποθήκευσης, της οποίας η διάρκεια, 
όταν δεν υφίσταται κάποιο πρόβληµα στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, είναι κυµαινόµενη. Η ισχύς 
των µνηµονικών ιχνών, δηλαδή των καταγραφών στη συνείδηση, που δηµιουργούνται κατά τη 
φάση της εκµάθησης και η συχνότητα των µετέπειτα επανεργοποιήσεων αυτών των ιχνών, 
αποτελούν δύο κρίσιµους παράγοντες που καθορίζουν τη διάρκεια της συγκράτησης. Στην τρίτη 
φάση έχουµε την ενεργοποίηση των µνηµονικών ιχνών αυτών, τα οποία ύστερα από µια 
κατάσταση ανάπαυλας περνούν σε µία κατάσταση λειτουργίας. Τότε, η ύπαρξή τους µπορεί να 
ανιχνευθεί σε εµφανείς συµπεριφορές, όπως γραπτή ή προφορική ανάκληση, αναγνώριση, 
απάντηση σε ερώτηση κ.λπ..54 
 Προκειµένου για την ασύνειδη µνήµη τα στάδια αυτά µπορούν να προσαρµοστούν ως 
εξής: Στη φάση της πρόσληψης δεν απαιτείται καµιά συστηµατική εσκεµµένη προσπάθεια. 
Αφετηρία πρόσληψης για την εµπειρία είναι η έντονη συγκίνηση, µε αποτέλεσµα η εµπειρία να 
µετουσιώνεται στο παιδί σε βίωµα.  
Είναι προφανές επίσης ότι ο βαθµός πολυπλοκότητας του ερεθίσµατος σ' αυτήν την περίπτωση 
δεν έχει να κάνει µε τη νόηση, αλλά µε το βαθµό συγκίνησης, που µπορεί να προκαλέσει. Για τον 
ίδιο λόγο, ελάχιστο ρόλο µπορούν να παίξουν και οι µνηµονικές ικανότητες, αφού η πρόσληψη 
είναι αυθόρµητη, ανεξέλεγκτη, µη συνειδητή. Η συγκράτηση εξαρτάται και εδώ από την ισχύ των 
µνηµονικών ιχνών, η οποία όµως τώρα καθορίζεται από τη συγκινησιακή ένταση του βιώµατος.  
Όσο δηλαδή εντονότερη ήταν η συγκίνηση κατά τη δηµιουργία του βιώµατος, τόσο µεγαλύτερη 
διάρκεια θα έχει και η καταγραφή του. Εκείνο που πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα, είναι η 

                                                           
53 Νάσος Βαγενάς,  Ο ποιητής και ο χορευτής, "Κέδρος", Αθήνα, 7η έκδ. x.x.ε., σ. 35, σηµ. 76: Στη σελίδα γίνεται 
αναφορά στις απόψεις του Σεφέρη για την προέλευση της ποίησης απ' το υποσυνείδητο, ενώ στη σηµείωση 
παρατίθεται ένα µέρος από τη συνέντευξη του ποιητή στον Εντµουντ Κήλυ, στο Βήµα της 18ης Απριλίου 1971. Λέει 
ο Σεφέρης: " Το παράξενο µε τις εικόνες είναι ότι κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος είναι υποσυνείδητες και κάποτε 
εµφανίζονται σ' ένα ποίηµα χωρίς πάντα να ξέρεις από πού αναδύθηκαν. Είµαι βέβαιος πως είναι ριζωµένες στην 
υποσυνείδητη ζωή του ποιητή, συχνά στα παιδικά του χρόνια, και γι' αυτό θαρρώ πως είναι αποφασιστικής σηµασίας 
για έναν ποιητή η παιδική ηλικία που έχει ζήσει. Νοµίζω ότι υπάρχουν και λειτουργούν δύο διαφορετικά πράγµατα: 
συνειδητή και υποσυνείδητη µνήµη. Νοµίζω ότι ο τρόπος της ποιήσεως είναι να αντλεί από το υποσυνείδητο." 
54 Για τις τρεις φάσεις της µνηµονικής πράξης, βλ. Christiane Kekenbosch,  Μνήµη και Γλώσσα, µτφ. ∆. 
Παπαδόπουλος, Εκδόσεις "Σαββάλα", Αθήνα 1996, σσ. 9-10. Βέβαια η µνήµη εδώ δεν προσδιορίζεται ως συνειδητή, 
αλλά οι συνειδητές ενέργειες στις οποίες στηρίζεται, όπως συνοµιλία, εκµάθηση ποιήµατος κ.λπ., φανερώνουν ότι γι΄ 
αυτήν την πλευρά της µνήµης πρόκειται. 
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επανενεργοποίηση του µνηµονικού ίχνους, που επίσης καθορίζει τη διάρκεια της συγκράτησης, 
και που καθεαυτή, αποτελεί το τρίτο στάδιο. ∆ηλαδή, όπως οι καταγραφές της συνειδητής µνήµης 
µπορούν να επανενεργοποιούνται από εξωτερικούς παράγοντες και έτσι να µην σβήνουν ποτέ, το 
ίδιο µπορεί να γίνει και για τις καταγραφές της ασύνειδης µνήµης, στην προκειµένη περίπτωση 
για τα παιδικά βιώµατα που εναποθηκεύτηκαν µέσω της συγκίνησης. 
 Σ' αυτό το πλαίσιο των εξωτερικών παραγόντων που ενεργοποιούν αυτές τις καταγραφές, 
θα πρέπει να εννοήσουµε την αφορµή του παρόντος, η οποία δηµιουργεί ισχυρή επιθυµία και 
προκαλεί την καταφυγή στο παρελθόν της παιδικής ηλικίας, ως εξιδανικευµένης περιόδου, 
σύµφωνα µε το Φροϋντ, όπου ικανοποιούνται όλες οι επιθυµίες, τροφοδοτώντας τη φαντασία και 
την τέχνη.55 Η απώθηση στο ασυνείδητο οφείλεται είτε στην απουσία νοητικής διεργασίας κατά 
τη φάση της πρόσληψης, είτε βέβαια στον τραυµατικό χαρακτήρα του παιδικού βιώµατος, του 
οποίου η διατήρηση στο συνειδητό θα ήταν ανυπόφορη. Φυσικά, στην περίπτωση του 
τραυµατικού βιώµατος που δεν εξιδανικεύτηκε εκ των υστέρων, δεν µπορεί να εφαρµοστεί η 
φροϋδική θεωρία της ονειροπόλησης-φαντασίωσης. Εποµένως, για όλες τις περιπτώσεις παιδικών 
βιωµάτων, πρέπει να λαµβάνεται υπ' όψη αφ' ενός η συγκινησιακή ένταση στη φάση της 
πρόσληψης που προσδιορίζει και τη σπουδαιότητά τους εκείνη τη στιγµή και αφετέρου η 
συγκινησιακή ένταση και σπουδαιότητα µεταγενέστερων βιωµάτων, που λόγω της πιθανής, 
πολύπλευρης συνάφειας τους µε τα παλαιότερα, τα αναδεικνύουν αργότερα σε σηµαντικά,56 µε 
αποτέλεσµα να αναβιώνουν περνώντας στην τέχνη. Και φυσικά στην τέχνη, µέσω της έκφρασης 
και της µορφής γενικότερα, επιδιώκεται η ενσάρκωση αυτής της συγκίνησης.57 Σε αρκετές 
περιπτώσεις επίσης, δεν αναβιώνει το βίωµα καθ' εαυτό, αλλά κάποιες διάδοχες καταστάσεις του, 
κάποιες συνέπειες που προκαλεί υπό την επιρροή εξωτερικών αιτιών, τις οποίες καταστάσεις 
µπορούµε να τις εννοήσουµε ως µεταµορφώσεις του,58 προφανώς µη ελεγχόµενες. 
 Γι' αυτό ακριβώς, το παιδικό βίωµα, όπως επανενεργοποιείται από το χώρο της ασύνειδης 
µνήµης και συµπλέκεται µε το παρόν, εντασσόµενο στο νοηµατικό πλέγµα  
του έργου, τροφοδοτώντας φυσικά µαζί και µε άλλους παράγοντες την ποιητική φαντασία, είναι 
σε αρκετές περιπτώσεις κρυπτογραφηµένο και δύσκολα εξιχνιάσιµο. Και όπως έχει παρατηρηθεί, 
είναι τόσο µυστηριώδης αυτή η διεργασία, ώστε και η λέξη "φαντασία" µόνο κατά προσέγγιση 
εκφράζει τη διαδικασία δηµιουργίας των ποιητικών εικόνων.59  
 Το βίωµα λοιπόν του παρόντος µπορεί να ανακαλέσει ένα συγκεκριµένο παιδικό βίωµα 
και να το ενσωµατώσει στο λογοτεχνικό έργο. Μπορεί όµως, σε µερικές περιπτώσεις, µέσω του 
συνειρµού να ανασυνθέσει ένα µεγάλο µέρος, ή και ολόκληρο το παρελθόν. Σε µια τέτοια 
ανασύνθεση αναφέρεται και ο Μαρσέλ Προύστ στο έργο του Αναζητώντας τον χαµένο χρόνο, 
όπου το βίωµα του παρόντος ταυτίζεται µε µια αίσθηση της στιγµής. Συγκεκριµένα, ο συγγραφέας 
µέσα από τη γεύση ενός συγκεκριµένου γλυκού, µιας µικρής Μαντλέν, θυµήθηκε τις συνθήκες 

                                                           
55 Βλ. εδώ, σ. 16, σηµ. 26. 
56 Για την επίδραση των µεταγενέστερων βιωµάτων στη σηµασία των προγενέστερων, Σίγκµουντ Φρόϋντ, ό.π. (σηµ. 
21), σσ. 234-235. 
57 Γιώργος Σπανός-Κούλα Κουλουµπή-Παπαπετροπούλου, Κείµενα της Νεώτερης Λογοτεχνίας µας (και απόψεις για 
την ποίηση), Αθήνα 1987, σ. 17, όπου παραθέτουν απόψεις του Remy De Gourmont: "Αν µε την οπτική µνήµη ο 
συγγραφέας κινητοποιήσει και τη συγκινησιακή, αν έχει τη δύναµη ανακαλώντας ένα υλικό θέαµα, να ξαναβρεθεί 
ακριβώς στη συγκινησιακή κατάσταση που του δηµιούργησε αυτό το θέαµα, τότε κατέχει, ακόµα και όταν είναι 
αµόρφωτος, ολόκληρη τη συγγραφική τέχνη". Στα πλαίσια του υλικού θεάµατος µπορούµε να δούµε το βίωµα και, 
στην προκειµένη περίπτωση, το παιδικό βίωµα. Η κάπως αφοριστική διατύπωση εδώ φανερώνει τη σηµασία της 
συγκινησιακής συνάφειας παρελθόντος � παρόντος.    
58 Σίγκµουντ Φρόϋντ, "Η φαντασίωση και τα όνειρα στην Gradiva του Βίλµχεµ Γένσεν". ό.π. (σηµ. 21), σ. 59. 
59 Χαρακτηριστική είναι η "ποιητική" διατύπωση αυτής της διεργασίας από τον Νάσο Βαγενά, Ο Λαβύρινθος της 
σιωπής, "Κέδρος", Αθήνα 1982: " Αυτό που κυκλοφορεί αθόρυβα στους σκοτεινούς διαδρόµους της µνήµης 
ανακατεύεται αναπόφευκτα µε το πλήθος των επιθυµιών που συνωστίζονται απεγνωσµένα στις εξόδους των µατιών. 
Έτσι ώστε µε την παραµικρότερη κίνηση των βλεφάρων να προβάλλονται στα υγρά τοιχώµατα της ψυχής εκείνες οι 
ακανόνιστες έγχρωµες εικόνες, τις οποίες από έλλειψη άλλου καταλληλότερου όρου τις ονοµάζουµε προϊόντα της 
φαντασίας µας". 
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κάτω από τις οποίες το έτρωγε στην παιδική του ηλικία και από εκεί, συνειρµικά, µπόρεσε να 
ανασυνθέσει ολόκληρο το παιδικό παρελθόν του. Γενικά θεωρεί τις αισθήσεις ως τα 
σηµαντικότερα µέσα, από τα οποία µπορεί να ξεκινήσει η ανασύνθεση του παρελθόντος, διότι 
αυτές ουσιαστικά αποτελούν επιβιώσεις των αισθήσεων του παρελθόντος, που παραµένουν 
ζωντανές ακόµα και όταν τα αντικείµενα που τις γέννησαν έχουν χαθεί. Για το λόγο αυτό ο 
Προύστ αποθεώνει αισθήσεις, όπως η γεύση, ή η όσφρηση, για το ρόλο τους στην αφύπνιση της 
ασύνειδης µνήµης, παραλληλίζοντας τες µε τις ψυχές που επιβιώνουν πέρα από το νεκρό σώµα, 
ενώ από την άλλη, θεωρεί τη νόηση και τη συνειδητή µνήµη ανίκανες να ανασυνθέσουν το 
παρελθόν. Και αυτό, διότι δε µπορούν να ανασυνθέσουν την αίσθηση µε την οποία βιωνόταν το 
παρελθόν, τον αντίκτυπο που είχε αυτό το παρελθόν στην ανθρώπινη ψυχή.60 Η ανασύνθεση της 
αίσθησης αναβιώνει και τη συγκίνηση, ή τις συγκινήσεις, µε τις οποίες είχαν βιωθεί συγκεκριµένα 
στοιχεία του παρελθόντος, µε αποτέλεσµα από αυτές να καθοδηγείται τελικά η ονειροπόληση και 
ο συνειρµός. Η συγκίνηση τροφοδοτείται από τη νοσταλγία για ό,τι ως απτό αντικείµενο έχει 
πλέον χαθεί, ακόµα  
 
κι αν το αντικείµενο του παρόντος που προκάλεσε την ανάλογη αίσθηση-συγκίνηση, φαντάζει 
αρκετά υποδεέστερο απ' το αντίστοιχο του παρελθόντος και έχει ως µοναδικό κοινό σηµείο µ' 
αυτό, µόνο το θέµα. Η κοινότητα αυτή του θέµατος, είναι ικανή πολλές φορές να κινητοποιήσει 
το συνειρµό.61   
 Ο τίτλος του συγκεκριµένου έργου του Προύστ, θέτει και άλλο ένα ζήτηµα: Την αναβίωση 
του παρελθόντος γενικότερα και τη διατήρηση του παιδικού βιώµατος ειδικότερα ως µέσων 
αντίστασης στη φθορά του προσµετρώµενου / συµβατικού χρόνου. Η συγκεκριµένη αυτή 
λειτουργία του παιδικού βιώµατος προκύπτει από τη σύνδεσή του µε το ονειροπόληµα και τη 
φαντασία, που ξεκινούν απ' το παρόν, όπως είδαµε, επεκτείνονται στο παρελθόν και αναφέρονται 
τελικά στο µέλλον, σχετιζόµενα µε την ικανοποίηση των επιθυµιών. Αυτό σηµαίνει αρχικά µια 
ενιαία θεώρηση των τριών χρονικών βαθµίδων, ουσιαστικά µια ταύτισή τους, µε αποτέλεσµα την 
ακύρωση της αίσθησης της φθοράς, αφού το παρελθόν δε θεωρείται πλέον κάτι στατικό, όπου 
έχουν εναποθηκευτεί καταστάσεις νεκρές για το παρόν, αλλά αντίθετα οικοδοµεί το µέλλον. Έτσι, 
η διάσταση ανάµεσα στο περασµένο από τη µια και στο τωρινό / µελλοντικό από την άλλη, η 
οποία σηµατοδοτεί στην ανθρώπινη συνείδηση τη φθορά, εξουδετερώνεται. Το θέµα της 

                                                           
60 Μαρσέλ Προύστ,  Αναζητώντας τον χαµένο χρόνο, Ι,  Από τη µεριά του Σουάν, "Ηριδανός", Αθήνα x.x.έ., σσ. 61-65: 
" Αλλά καθώς ό,τι θυµόµουν θα µου το πρόσφερε µόνο η συνειδητή µνήµη, ή η µνήµη που την καθοδηγεί η νόηση, 
και καθώς οι πληροφορίες που µας δίνει για το παρελθόν δεν περισώζουν τίποτ' απ' αυτό, δε θα είχα ποτέ την διάθεση 
να σκεφτώ το υπόλοιπο αυτό τµήµα του Κοµπραί. Όλο αυτό ήταν στην πραγµατικότητα νεκρό για µένα�Έτσι 
συµβαίνει και µε το παρελθόν µας. Χαµένος κόπος να γυρεύουµε να το ανακαλέσουµε, όλες οι προσπάθειες της 
νόησής µας είναι άσκοπες. Είναι κρυµµένο έξω από την περιοχή της, δεν το φτάνει, µέσα σε κάποιο υλικό 
αντικείµενο (στην αίσθηση που θα µας έδινε το υλικό αυτό αντικείµενο) που δεν υποπτευόµαστε�θα φτάσει άραγε 
ως την επιφάνεια της καθαρής µου συνείδησης αυτή η ανάµνηση, η στιγµή από τα παλιά, που η έλξη µιας στιγµής 
απαράλλακτης ήρθε από µακρυά να προκαλέσει, να συγκινήσει, να ξεσηκώσει στα κατάβαθά µου;�Και ξαφνικά 
παρουσιάστηκε η ανάµνηση. Αυτή η γεύση ήταν η γεύση του µικρού κοµµατιού µαντλέν που την Κυριακή το πρωί 
στο Κοµπραί (την ηµέρα εκείνη δεν έβγαινα πριν απ' την ώρα της λειτουργίας) µου πρόσφερε η θεία µου η Λεονί, 
όταν πήγαινα να της πω καληµέρα στο δωµάτιο της, αφού πρώτα το βούταγε στο τσάϊ ή στο φλαµούρι της�Όταν 
όµως από ένα µακρυνό παρελθόν τίποτα δεν επιζεί, αφού πεθάνουν οι άνθρωποι, αφού καταστραφούν τα άψυχα, 
µόνες, πιο φθαρτές, αλλά πιο µακρόβιες, πιο άϋλες, πιο επίµονες, πιο πιστές, η όσφρηση και η γεύση ζουν για καιρό 
ακόµα, σαν τις ψυχές, για να θυµούνται, να περιµένουν, να ελπίζουν, πάνω σ' όλα αυτά τα ερείπια, να βαστούν χωρίς 
να λυγίζουν, πάνω στην µικρή, σχεδόν άϋλη σταγόνα τους, το τεράστιο οικοδόµηµα της ανάµνησης." 
61 Ό.π. (σηµ. 41), σσ. 203-204, όπου εύστοχα η στιγµιαία αίσθηση του παρόντος, ακριβώς επειδή µπορεί να δένεται 
µε ένα αντικείµενο κατά πολύ ευτελέστερο από το αντίστοιχο του παρελθόντος, όµως παρ' όλα αυτά να προκαλεί 
συγκίνηση και νοσταλγία, µε αποτέλεσµα να ανασυνθέτει το παρελθόν, παραλληλίζεται µε ευτελή καλλιτεχνήµατα, 
που όµως ανασυνθέτουν στα µάτια µας µεγάλα έργα τέχνης διότι έχουν µ' αυτά τα ίδια θέµατα, τα οποία είχαν 
προκαλέσει µεγάλη συγκίνηση, όταν τα είχαµε αντικρύσει παλαιότερα στα µεγάλα αυτά έργα. 
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υπέρβασης του φθοροποιού χρόνου έχει απασχολήσει πολλούς λογοτέχνες,62 και το Ρίτσο, όπως 
θα δούµε, ο οποίος το έχει συνδυάσει κοντά στα άλλα και µε τη λειτουργία του παιδικού 
βιώµατος. Ο Οδυσσέας Ελύτης έχει υποστηρίξει ότι οι θεσµοθετήσεις και οι συµβάσεις του 
παρόντος ουσιαστικά απηχούν τη φθορά του ανθρώπου, προφανώς, επειδή αυτές αισθητοποιούν 
την προσµέτρηση του χρόνου, ενώ αντίθετα η ποίηση στη θέση του "τρέχοντος" ανθρώπινου 
σώµατος, εκείνου που βιολογικά φθείρεται δηλαδή, τοποθετεί ένα "νοητό σώµα" ως αντίσταση 
στα γηρατειά.63 Αυτό απηχεί άποψη που ο ίδιος είχε διατυπώσει σε άλλο σηµείο, ότι δηλαδή η 
ποίηση µέσω της φαντασίας αξιοποιεί το παρελθόν και στρέφεται στο µέλλον.64 Ως συµβιβασµό 
των χρονικών βαθµίδων θα πρέπει να εννοήσουµε την έννοια του "νοητού σώµατος". Το παρελθόν 
ωστόσο και ειδικότερα η παιδική ηλικία, εξιδανικεύεται και αιµατοδοτεί τη φαντασία και για έναν 
άλλο λόγο: ότι η αίσθηση του χρόνου, τουλάχιστον ως φθοροποιού δύναµης, όπως 
αντιµετωπίζεται κατά την ενηλικίωση, δεν υπάρχει στα παιδιά, µε αποτέλεσµα ο ενήλικος που 
βρίσκεται έξω από τον αναδροµικό παράδεισο της παιδικής ηλικίας, όταν ανακαλεί βιώµατα της 
παιδικής ηλικίας, να θεωρεί ότι για πρώτη φορά βλέπει πράγµατα, τα οποία φυσικά έχει ξαναδεί.65 
Έτσι, το παιδικό βίωµα αποτελεί καταφυγή για τον ενήλικο-λογοτέχνη, όταν αυτός νιώθει ότι 
πιέζεται από το βάρος του χρόνου.66 Αλλά το ζήτηµα αυτό θα το αναπτύξουµε εκτενέστερα 
παρακάτω, ως συστατικό στοιχείο της παιδικότητας του ενήλικου-λογοτέχνη. 
 
 
 
1γ. Η ένταξη του παιδικού βιώµατος στο νοηµατικό πλέγµα του έργου-Μορφοδότηση 
 
 Ύστερα από την ανάλυση της λειτουργικότητας του βιώµατος και του παιδικού βιώµατος 
στη λογοτεχνία, δηλαδή των χαρακτηριστικών του εκείνων που το συνδέουν µε την έµπνευση / 
φαντασία, καθώς και την περιγραφή του µηχανισµού ανάκλησής του, είναι αναγκαίο να εξεταστεί 
το πώς εντάσσεται αυτό µέσα στον κύριο κορµό του λογοτεχνικού έργου, συνδεδεµένο µε το 
ευρύτερο νοηµατικό περιεχόµενο. ∆ιότι, αν εξαιρεθούν τα κείµενα εκείνα που έχουν ως σκοπό 
αποκλειστικά τη βιογράφηση ή την αυτοβιογράφηση, σε κάθε άλλη περίπτωση, ακόµα και αν το 
βίωµα παρουσιάζεται ακατέργαστο, δηλαδή αναπαριστανόµενο σχεδόν φωτογραφικά, πάντα 
εντάσσεται σ' ένα συγκεκριµένο νοηµατικό πλαίσιο. Για παράδειγµα, ενώ το ποίηµα του Ρίτσου 
"Στον πατέρα µου" της συλλογής Τρακτέρ χαρακτηρίζεται για την αυτοβιογραφική του 
πιστότητα,67 εντούτοις τα τραυµατικά βιώµατα τα σχετικά µε το οικογενειακό περιβάλλον του 
                                                           
62 Για το ζήτηµα του χρόνου στη λογοτεχνία, βλ. ∆. Κουκουλοµµάτης, Χρόνος και καιρός στη Λογοτεχνία, "Έλλην", 
Αθήνα 1997. 
63 Οδυσσέας Ελύτης, "Πρόσω Ήρεµα", ό.π. (σηµ. 19), σ. 414: " Συντεταγµένοι διοπτροφόροι θεσµοθετούν στο όνοµα 
της ρυτίδας και των ψηφιακών αριθµών, οι άθλιοι, τη στιγµή που εσύ κοιτάς, πώς να υποκαταστήσεις, γράφοντας, το 
νοητό σου σώµα στο "τρέχον σώµα", ώστε να αποφύγεις τα γηρατειά". Χαρακτηριστικός ο χλευασµός του ποιητή 
προς τους ποικίλους θεσµοθέτες και η παραστατική έκφραση της φθοράς µε την φράση "στο όνοµα της ρυτίδας".  
64 Οδυσσέας Ελύτης, "Τα Κορίτσια", ό.π. (σηµ. 32) ,σ. 168: "�δεν µιλούσανε όλοι τους πιστεύω, παρά για τη 
λειτουργία εκείνη, που ξέρει να αξιοποιεί τη µνήµη και να στρέφεται στο µέλλον". Η λειτουργία αυτή προφανώς είναι 
η φαντασία. 
65 Νάσος Βαγενάς, ό.π. (σηµ. 25): "Έξω από τον παράδεισο τα πράγµατα που βλέπουµε για πρώτη φορά, τα έχουµε 
ήδη ξαναδεί. Αν νιώθουµε ότι τα βλέπουµε για πρώτη φορά, είναι γιατί την πρώτη φορά δεν υπήρχε ο χρόνος. Η 
µνήµη υπάρχει όπου υπάρχει ο χρόνος. Η παιδική ηλικία δεν έχει µνήµη�Σε τελευταία ανάλυση το µόνο θέµα της 
ποίησης είναι ο χρόνος". Εδώ ο χρόνος προβάλλεται ως δηµιουργός της µνήµης, προφανώς για να τον υπερβεί και η 
µνήµη αυτή περνάει µέσα στην ποίηση, η οποία µάχεται τον χρόνο. 
66 Κωστής Παλαµάς, όπου και στη σηµείωση 31: "Για τούτο και από τότε κάθε φορά που γιοµίζει το στίχο µου το 
φεγγάρι, σα να ξαλαφρώνοµαι είµαι από το φόρτωµα του καιρού, παίρνω τη χορευτική αλαφροσύνη του παιδιού". 
67 Π.Α΄, σσ. 21-22. Μόνο σε ένα σηµείο µπορεί να αµφισβητηθεί η αυτοβιογραφική του πιστότητα: Στην έκτη 
στροφή αναφέρεται ότι ο αδελφός του ποιητή Μίµης πέθανε στο Νταβός, ενώ οι βιογραφίες του Ρίτσου υποστηρίζουν 
ότι ο Μίµης νοσηλεύτηκε µεν φυµατικός στο Νταβός, πέθανε όµως αργότερα στην Αθήνα. Για το θέµα βλ. εδώ, σηµ. 
22, στις δύο βιογραφίες του Ρίτσου, σσ. 41-52, και 37 αντίστοιχα. Με µεγάλη επιφύλαξη, θα µπορούσε ίσως να 
συνδεθεί η εκδοχή που ακολουθεί εδώ ο ποιητής µε προσπάθεια να ταιριάσει τη ρίµα και την οµοιοκαταληξία: "Κι ο 
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ποιητή, συνδέονται µε την απελπισία και τη διάθεση αυτοσαρκασµού της στιγµής, κατά την οποία 
ο Ρίτσος νοσηλευόταν φυµατικός στη "Σωτηρία", όπως λέει στην τελευταία στροφή. Άρα τα 
συγκεκριµένα παιδικά βιώµατα, παρά τον ακατέργαστο χαρακτήρα τους, εντάσσονται σε ένα 
ευρύτερο νοηµατικό πλαίσιο. 
 Η προσπάθεια αυτή νοηµατικής ενσωµάτωσης καθορίζει και το χειρισµό των βιωµάτων 
του παρελθόντος από τους λογοτέχνες. Σύµφωνα µε το Richards, ο ποιητής έχει την ικανότητα να 
συντάσσει σ' ένα ανώτερο επίπεδο τις εµπειρίες του.68 Με τον όρο "εµπειρίες" εµείς θα 
συνδέσουµε τον όρο "βιώµατα", καθώς και την ιδιαίτερη έκφανσή τους, τα παιδικά βιώµατα. Και 
όταν λέµε "σύνταξη των εµπειριών σε ένα ανώτερο επίπεδο", δε µπορεί παρά να εννοούµε την 
ένταξή τους µέσα στο νοηµατικό κορµό του ποιήµατος, άρα την ποιητική τους µετάπλαση, 
πράγµα που απαλλάσσει τον ποιητή από τον φόβο του να αναµετρηθεί µε τις παρορµήσεις του, 
αφού είναι ικανός να τις αρθρώσει σε έργο τέχνης και να απαλλαγεί από τη συναισθηµατική 
φόρτιση, εξωτερικεύοντάς τες σε αισθητικό αποτέλεσµα, που µπορεί να εκτιµηθεί από τον 
εκάστοτε δέκτη του. Αντίθετα, σε σχέση µε τον ποιητή, οι άλλοι άνθρωποι καταπιέζουν τις 
περισσότερες από τις παρορµήσεις τους, γιατί είναι ανίκανοι να τις αντιµετωπίσουν χωρίς 
σύγχυση.69 Και αυτό συµβαίνει, διότι δε µπορούν να τις συντάξουν σε ένα ανώτερο επίπεδο, να 
τις µετουσιώσουν σε τέχνη, νιώθοντας αυτήν την ικανοποίηση που προσφέρει η δηµιουργία, κάτι 
ανάλογο δηλαδή µε τον τοκετό. Από την άποψη αυτή, η ποίηση, ακόµα και αν εµπεριέχει τα 
τραυµατικότερα βιώµατα, αποτελεί, όπως και Ρίτσος έχει υποστηρίξει σε συνέντευξή του, µια 
κατάφαση στη ζωή.70 Το ποίηµα εποµένως, µε ενσωµατωµένα στο νοηµατικό του περιεχόµενο τα 
βιώµατα και τις εµπειρίες του ποιητή, αποτελεί πλέον αυτό καθεαυτό µια αισθητική εµπειρία, η 
οποία δε διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη εµπειρία. Έτσι, ο Richards θέτει ως κριτήριο αξίας της 
ποίησης την επίδραση που ασκεί στον αναγνώστη, εναρµονίζοντας τις διαφορετικές ψυχικές 
διαθέσεις, δηλαδή τη διάθεση του ποιητή από τη µία και τη διάθεση του αναγνώστη από την 
άλλη. Με την ψυχολογική αυτή θεώρηση µετακινείται η καλλιτεχνική ευαισθησία από το βίωµα 
του συγγραφέα, και του αναγνώστη στη νοηµατική δοµή του κειµένου, στο ιδιαίτερο νόηµα που 
ενυπάρχει µέσα στο ποίηµα και στην ποιότητα της συγκίνησης που προκαλεί στον αναγνώστη.71 
∆ηλαδή η αφετηρία για την κατάδυση στο εσωτερικό βάθος του ποιήµατος είναι η αισθητική 
συγκίνηση που προκαλεί στον αναγνώστη, ώστε αυτός να µην αγκυλωθεί στο βίωµα του 
συγγραφέα ή µόνο σ' ένα δικό του βίωµα που θα µπορούσε να του ανακαλέσει το ποίηµα, χωρίς 
να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση του ποιήµατος. Η άποψη αυτή δεν αποκλείει τη 
βιωµατική προσέγγιση, την οποία απλώς θίξαµε στην εισαγωγή της εργασίας µας,72 αλλά 
                                                                                                                                                                                              
ωραίος σου ο γιός, φως κι αρετή που πίστευες � καηµός βουβός�Στα εικοσιδυό του εκίνησε κ' έσβησε πέρα στο 
Νταβός�" 
68 Γ. Σπανός � Κ. Κουλουµπή � Παπαπετροπούλου, ό.π. (σηµ. 38), σ. 23. 
69 Ν. Βαγενάς, ό.π. (σηµ. 34), σ. 42: "Με την επαφή του µε το ποίηµα ο άνθρωπος, παύει να είναι προσανατολισµένος 
προς µια µόνο κατεύθυνση, εκείνη της δεκτικότητας και γίνεται ικανός να δει τα πράγµατα µε ένα καινούργιο 
βλέµµα. Σε σχέση µε τον ποιητή οι άλλοι άνθρωποι καταπιέζουν τα εννέα δέκατα των παρορµήσεών τους, γιατί είναι 
ανίκανοι να τις αντιµετωπίσουν χωρίς σύγχυση. Θα έλεγε κανείς πως και µόνο στην ιδέα τους κλείνουν τα µάτια, 
γιατί διαφορετικά αυτό που θα έβλεπαν θα τους τάραζε. Μόνο ο ποιητής, µε τη δύναµη του να συντάσσει σ' ένα 
ανώτερο επίπεδο τις εµπειρίες του είναι απαλλαγµένος από αυτόν τον φόβο". Όπου, ως καινούργιο βλέµµα που 
αποκτά ο άνθρωπος ερχόµενος σε επαφή µε το ποίηµα, µπορούµε να εννοήσουµε την ευρύτερη θεώρηση της ζωής, τη 
µετακίνηση από το συγκεκριµένο / καθηµερινό, στο ευρύτερο πλαίσιο της ζωής στο οποίο εντάσσεται, όπως ακριβώς 
οι εµπειρίες του ποιητή διευρύνονται σε αισθητική εµπειρία, εντασσόµενες στο πλέγµα νοηµατικών σχέσεων του 
ποιήµατος. Για Richards, βλ. επίσης, J. A. Richards, Principles of Literary Criticism,  London 1970, (1η έκδοση 
1924), σσ. 191-192.  
70 "Σε β' πρόσωπο", µια συνοµιλία του Γιάννη Ρίτσου µε τον Αντώνη Φωστιέρη και τον Θανάση Νιάρχο, η λέξη, 8, 
Οκτώβρης 1981, σ. 644. Λέει ο Ρίτσος:"�ο ποιητής πιστεύει πάντα στην αξία της ζωής, γιατί αν πραγµατικά τη 
θεωρούσε µάταιη, δε θα είχε λόγο να γράφει. Ακόµα και η άρνηση της ζωής, όταν γίνεται τέχνη, µετασχηµατίζεται σε 
κατάφασή της. Αυτός είναι και ο λόγος που ακόµα και η επαφή µας µε έργα παρακµής µας δηµιουργεί αίσθηµα 
ευφορίας". 
71 Γ. Σπανός, ό.π. (σηµ. 13), σ. 154. 
72 Βλ. εδώ, σ. 3, σηµ. 6. 
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φανερώνει τον περιοριστικό της χαρακτήρα, αν ο αναγνώστης µείνει µόνο σ' αυτή και δε δει το 
ποίηµα ως γενικότερη αισθητική εµπειρία, ώστε να εισδύσει στα µυστικά του, ως κειµένου πλέον. 
 Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι, όταν µέσα σ' ένα λογοτεχνικό έργο επισηµαίνονται 
στοιχεία που µπορούν µε µεγάλη βεβαιότητα να αναγνωρισθούν ως αυτοβιογραφικά, τα στοιχεία 
αυτά ανατακτοποιούνται και µεταµορφώνται µέσα σ' αυτό, έτσι ώστε να χάνουν το αυστηρά 
προσωπικό τους νόηµα και να µετατρέπονται σε οργανικά µέρη του έργου. Επίσης, κάποια 
βιώµατα που µπορούν να θεωρηθούν ως αυτοβιογραφικά στοιχεία, σε πολλές περιπτώσεις 
αποτελούν το όνειρο του λογοτέχνη, τη ζωή που θα ήθελε να ζήσει, τον "ανθεαυτό του", ο οποίος  
αντιπαρατίθεται προς τον πραγµατικό εαυτό του.73 Για τους λόγους αυτούς η έµφαση πρέπει να 
δίνεται κυρίως στη µετουσίωση των βιωµάτων και όχι στα βιώµατα αποκλειστικά.  
 Η ποιητική µετάπλαση των βιωµάτων γενικότερα και των παιδικών βιωµάτων ειδικότερα 
ακολουθεί συγκεκριµένες διεργασίες που τα αναδεικνύουν σε λειτουργικά στοιχεία της 
λογοτεχνικής δηµιουργίας. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργικότητας έχει υποστηριχτεί ότι µια 
παιδική λογοτεχνία, µε την κυριολεκτική σηµασία του όρου, θα έπρεπε να αποτυπώνει το 
ενορµητικό και συγκρουσιακό υπόστρωµα της ψυχής του παιδιού, που ακολουθεί τον ενήλικο σε 
όλες τις φάσεις της ζωής του. Και το υπόστρωµα αυτό, σαφώς ξεκινάει από συγκεκριµένα 
βιώµατα. Φυσικά όλ' αυτά µπορούν να ενσωµατωθούν γενικά στη λογοτεχνία και όχι µόνο σε 
λογοτεχνία που µπορεί να διαβαστεί από παιδιά. Εκείνο που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία όµως, 
είναι ότι αυτό το υπόστρωµα θα πρέπει να αποτυπωθεί στο λογοτεχνικό έργο µέσα από 
µετουσιώσεις, µεταφορές και συµπυκνώσεις,74 δηλαδή µέσα από µορφικές και δοµικές διεργασίες 
που θα αφαιρέσουν τον προσωπικό του χαρακτήρα και θα το εντάξουν στα νοήµατα του έργου. 
Χρειάζεται εποµένως επεξεργασία της µορφοδότησης από το λογοτέχνη. 
 Το πώς πραγµατοποιούνται αυτές οι διεργασίες µπορούν να µας πουν οι ίδιοι οι 
λογοτέχνες. Ο Ελύτης,75 για να αρθρώσει την ποίηση, ως κατάφαση της ζωής, σε χαµόγελο, λέει 
ότι χρειάστηκε να αναχωνέψει µέσα του όλα εκείνα τα τραυµατικά παιδικά του βιώµατα και να τα 
µετατρέψει σε αισιοδοξία που θα πήγαζε από την ερωτική του επαφή µε τα στοιχεία της φύσης, τα 
οποία απηχούν τον οργασµό της ζωής. Αυτό θα πρέπει να εννοεί, όταν µιλάει για αγωγή του 
αγέρωχου βουνού, συνήθειες της ανατολής και του ηλιοβασιλέµατος. Και σ' αυτήν την 
αναχώνευση, σ' αυτή την ποιητική µετάπλαση του τραυµατικού υποστρώµατος της ψυχής του, 
τον βοήθησε ένα άλλο παιδικό χαρακτηριστικό: η παιδική αδηφαγία για γνωριµία του κόσµου, 
που στον ποιητή αυτόν ξεκίνησε ως επικοινωνία µε τη φύση. Στην προκειµένη λοιπόν περίπτωση 
έχουµε ποιητική µετάπλαση του παιδικού βιώµατος, εκ των υστέρων επεξεργασία (αναχώνευση) 
του παιδικού βιώµατος στα πλαίσια µιας ποιητικότητας που είχε εκφραστεί επίσης µε 
συγκεκριµένα βιώµατα της παιδικής ηλικίας, όπως ακριβώς γίνεται στην περίπτωση του 
παιχνιδιού. Αλλού, θα µιλήσει για αυθόρµητη διόρθωση των αναµνήσεων όπως άθελά του 

                                                           
73 Rene Wellek-Austin Warren, Θεωρία της Λογοτεχνίας, µτφ. Στ. ∆εληγιώργη, "∆ίφρος", Αθήνα, 5η έκδοση, x.x. έ., 
σ. 97. 
74 Αυτή είναι η άποψη του Θανάση Τζούλη στο άρθρο του "Επαναπροσδιορισµός του Όρου: "Παιδική Λογοτεχνία", 
Ψυχαναλυτική εκδοχή", στο Άντας Κατσίκη-Γκιβάλου (επιµ). Παιδική Λογοτεχνία, τ. Β΄, Καστανιώτης, Αθήνα 1994, 
σσ. 186, 191, όπου προβαίνει σε εκτενή ανάλυση της φροϋδικής άποψης, αναφερόµενος κυρίως στα ψυχοερωτικά 
συµπλέγµατα. Για το θέµα παραπέµπει επίσης στα βιβλία: Ε.Π. Παπανούτσος, Φιλοσοφία και Παιδεία, "Ίκαρος", 2η 
έκδοση, x.x.έ., σσ. 114 και Πίτερ Φούλερ, Τέχνη και Ψυχανάλυση, µτφ. Ηρώς Κανακάκη, "Νεφέλη", Αθήνα 1988, σ. 
245. Βλ. επίσης, Θανάση Τζούλη, ό.π. (σηµ. 26), σσ. 354 και 359. 
75 Οδυσσέας Ελύτης, "Πρώτα � Πρώτα η Ποίηση", ό.π. (σηµ. 32), σσ. 14, 17: "∆ε γινόταν αλλιώς, αδύνατον. Έπρεπε 
κάποιος να βρεθεί. Βάλθηκα να γυµνάζοµαι πάνω σε ένα χαµόγελο, δύσκολο πράγµα, µου πόνεσαν τα χείλη. 
Χρειάστηκε ν' αναχωνέψω µέσα µου χρόνους πολλούς, γεµάτους παιδικές αρρώστιες, πένθη της οικογένειας, 
νευρώσεις, να καταφέρω να τους δώσω την αγωγή του αγέρωχου βουνού, τις συνήθειες της ανατολής και του 
ηλιοβασιλέµατος�Θέαινες του πελάγου το θυµάστε; Ήταν ένα παιδί, παιδάκι, "µην κλαίς" του έλεγαν, "µην κλαίς". 
Τότες που γύρισε και άνοιξε τα µάτια. Κι άρχισε µες τα δάκρυα να χαράζεται απαρχής αληθινός καινούργιος ήλιος 
µέγας� Έτσι συµβαίνει κάποτε, πάνω σε ένα µεράκι του, να ανακαλύπτει ο άνθρωπος µιαν άλλη εκδοχή για τα αίτια 
και τα αιτιατά του κόσµου. Κι αν τύχει ο άνθρωπος αυτός να 'ναι, που λένε, "στον ελάχιστο βαθµό ποιητικός"; Ω, ναι, 
προπάντων τότε!". 
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διορθώνει κανείς τα όνειρά του την ώρα που τα αφηγείται,76 δηλαδή για τις µετέπειτα 
προεκτάσεις των βιωµάτων, που αλλοιώνουν την αρχική πρόσληψή τους και µε τον τρόπο αυτό 
µεταπλάθονται ποιητικά. 
 Ο Παλαµάς συνδέει την ποιητική µετάπλαση των βιωµάτων µε την τεχνική της 
αποσιώπησης, δηλαδή της συµπυκνωµένης υπονόησης των αποτελεσµάτων που έχουν τα 
περιστατικά-βιώµατα, και όχι µε την πιστή έκφραση των περιστατικών σε κάθε τους λεπτοµέρεια. 
Μάλιστα, σ' αυτή την εκδοχή η ποίηση παραλληλίζεται µε τη χριστιανική εξοµολόγηση της 
αµαρτίας,77 από την άποψη ότι στο χριστιανισµό ενδιαφέρουν οι συνέπειες των πράξεων στην 
ανθρώπινη ψυχή. Είναι τρεις οι έννοιες που θίγονται εδώ: Η πρώτη είναι το αποτέλεσµα, δηλαδή 
ο αντίχτυπος που έχει το βίωµα στην ανθρώπινη / ποιητική ψυχή. Η δεύτερη είναι η υπονόηση του 
αποτελέσµατος, του αντίχτυπου αυτού, που σηµαίνει την κρυπτική καταγραφή, ώστε να 
αφήνονται περιθώρια στον αναγνώστη για νοηµατικές προεκτάσεις-συνειρµούς. Και η τρίτη, η 
συµπύκνωση, ως προσδιορισµός της δεύτερης, εννοεί τη συνύπαρξη πολλών πιθανόν νοηµάτων 
πίσω από το αµεσότερα αισθητό. Η συνεκφορά των τριών αυτών εννοιών σηµασιοδοτεί την 
πολύσηµη ενδοκειµενική καταγραφή του βιώµατος και αυτό ακριβώς σηµαίνει και τεχνική της 
αποσιώπησης: Ότι δηλαδή, αντικειµενικό νόηµα δεν υπάρχει, κάποια πλευρά του νοήµατος πάντα 
διαφεύγει, αυτό όµως είναι και η ελευθερία της ποίησης. Στο Ρίτσο, η τεχνική αυτή της 
αποσιώπησης είναι αρκετά συχνή. 
 Όλες αυτές οι διεργασίες πραγµατοποιούνται µέσω της γλώσσας. Ο Henry Bremond 
υποστηρίζει ότι η ποίηση προϋποθέτει µια ευαίσθητη και υποµονετική τεχνική, η οποία θα 
κατορθώσει να αιχµαλωτίσει τα µουσικά αποθέµατα της γλώσσας και µε χάρη να τα 
ενορχηστρώσει.78 Και όταν λέει µουσικά αποθέµατα δεν µπορεί παρά να αναφέρεται σε κάποιους 
ιδιαίτερους γλωσσικούς συνδυασµούς, απρόσιτους στην καθηµερινή χρήση της γλώσσας, σε 
κάποιες επιλογές από το συµβατικό γλωσσικό κώδικα, συνδυασµένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
αποτελούν αποκλίσεις απ' αυτόν, διευρύνοντας έτσι τα όρια του σηµαίνοντος,79 ώστε να µπορεί 
να εκφράσει αυτό που ονοµάζεται ποιητικότητα: Ουσιαστικά µια διεύρυνση της πραγµατικότητας 
µέσα στα πλαίσια της ποιητικής ευαισθησίας, η οποία αναπαράγει τον κόσµο πέρα από τα σαφή 
όρια που θέτει η καθηµερινή χρήση της λογικής, µε αποτέλεσµα την αισθητική εµπειρία. Έτσι 
αισθητοποιείται το µη απτό, όπως ακριβώς συµβαίνει στη µουσική, µε έναν επικοινωνιακό 
κώδικα µη χρησιµοποιούµενο στην καθηµερινότητα. Και αυτό το µη απτό, δεν είναι τίποτε άλλο 
από την ψυχική εκείνη κατάσταση που ωθεί τον ποιητή στην ποιητική έκφραση, που "τον κάνει 
ποιητή", όπως λέει ο Bremond, δηλαδή τη συγκεχυµένη εκείνη εµπειρία, τη συµπαγή, την 
απρόσιτη σε κάθε συνείδηση ξεχωριστά.80 Έτσι, η ψυχική αυτή κατάσταση του ποιητή γίνεται  
προσιτή στα πλαίσια του δυνατού. Εκκινώντας από την άποψη του Bremond για συγκεχυµένη 
εµπειρία του ποιητή, συµπαγή και απρόσιτη, µπορούµε να πούµε ότι αυτή αποτελεί τελικά 
ολόκληρο το νοηµατικό πλέγµα του ποιήµατος, µέσα στο οποίο ενσωµατώνονται και τα βιώµατα 
στις διάφορες εκφάνσεις τους και συνεπώς και τα παιδικά. Από την ιδιοµορφία αυτή της 
ποιητικής γλώσσας, όπως και της µουσικής που αισθητοποιεί το µη απτό µε ήχους, ή της 
ζωγραφικής που καταφεύγει πολλές φορές σε "παράξενους" συνδυασµούς χρωµάτων, ή ανατροπή 

                                                           
76 Ό.π. (σηµ. 32), σ. 33: "∆εν ξέρω αν αυτή τη στιγµή διορθώνω τις αναµνήσεις µου µε τον τρόπο που διορθώνουµε, 
άθελά µας, τα όνειρα, όταν πάµε να τα αφηγηθούµε". 
77 Κωστής Παλαµάς, Η ποιητική µου, Άπαντα, τ. Ι. "Μπίρης", Αθήνα, x.x.έ, σ. 513: "Και µε όλη την δραµατικώτερα 
κάπως συγκροτηµένη αναπαράσταση και το ρύθµισµά του το εικονογραφικότερο και µε όλο του το ποσό της σιωπής 
το απαραίτητο σε κάποια έργα τέχνης που γίνονται όχι από τη µε όλες τις λεπτοµέρειες έκφραση περιστατικών, αλλ' 
από τη συµπυκνωµένην υπονόηση των αποτελεσµάτων των περιστατικών αυτών ( γιατί τούτο είναι κυρίως η ποίηση), 
το ποίηµα τούτο δείχνεται σα µια χριστιανική εξοµολόγηση αµαρτίας".   
78 Henry Bremond, "Η καθαρή ποίηση", µτφ. Αγορή Γκρέκου, Περίπλους, 23, Φθινόπωρο '89, σ. 123.  
79 Για τις επιλογές / αποκλίσεις, οι οποίες συνθέτουν τη λεγόµενη "ποιητική γραµµατική", το προσωπικό ύφος του 
συγγραφέα που αισθητοποιεί έτσι τα νοήµατά του, βλ. Γεώργιος Μπαµπινιώτης, Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, Αθήνα 
2 1991, σσ. 107-117.  
80 Ό.π. (σηµ. 59), σ. 125. 
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των γεωµετρικών δοµών, εξωτερικεύεται το ποιητικό σηµαινόµενο. Και εφόσον το ποιητικό αυτό 
σηµαινόµενο βιώνεται βαθιά στην ψυχή του ποιητή (όχι µόνο τα συγκεκριµένα βιώµατα, τα οποία 
πιθανόν εµπεριέχει, αλλά η ποιητική έµπνευση στο σύνολό της), και προσαρµόζει την έκφραση 
στην ανάγκη µορφοδότησής του, τότε µπορούµε να πούµε ότι και η γλώσσα βιώνεται από τον 
ποιητή µε έναν εντελώς προσωπικό τρόπο, πράγµα που φαίνεται και από τις επιλογές / 
αποκλίσεις. Η προσωπική αυτή βίωση της γλώσσας απ' τον ποιητή, που είναι συγκινησιακά 
φορτισµένη, ονοµάζεται "βιωµατική / συγκινησιακή" χρήση της γλώσσας.81  
 Η µορφοδότηση είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί έντονα τους λογοτέχνες. Το 
αποσπασµατικό έργο του Σολωµού αποτελεί συνέπεια της δυσκολίας του ποιητή να προβεί µέσω 
του γλωσσικού κώδικα σε αισθητική / ποιητική µετάπλαση του βιώµατος. Ο Παλαµάς αναφέρει 
ότι δε συµπεριέλαβε σε συγκεκριµένη ποιητική συλλογή κάποιο ποίηµα, επειδή αυτό, παρ' όλη 
την ένταση ενός συγκεκριµένου παιδικού βιώµατος απ' το οποίο ξεκίνησε, την αφύπνιση δηλαδή 
του ερωτικού ενστίκτου στο πρόσωπο ενός µικρού κοριτσιού, της Φωτεινής, δεν µπόρεσε να 
εκφράσει αυτή την ένταση και την πολυσηµία της. ∆ηλαδή, η ποιητική µετάπλαση, η ένταξη στον 
ευρύτερο κορµό του ποιήµατος, ώστε να παρασταθεί η ιδέα του ποιητή, ο εσωτερικός του κόσµος 
τη στιγµή που το έγραφε, ήταν ανεπαρκής.82 Η ανάγκη αυτή οδηγεί πολλές φορές τους ποιητές σε 
αλλεπάλληλες διορθώσεις των γραπτών τους, µέχρι να αναπαυτούν σε κάποια συγκεκριµένη 
γλωσσική δοµή. Στους ποιητές αυτούς συµπεριλαµβάνεται και ο Γιάννης Ρίτσος, ο οποίος από τα 
πρωτόλεια του ακόµα προέβαινε σε συνεχείς επεξεργασίες του έργου του,83 για να µην 
εγκαταλείψει αυτή του την τακτική ούτε στα τελευταία του ποιήµατα που έγραφε πριν το θάνατό 
του.84  
 Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στην επιµέλεια της µορφής που στοχεύει στην ποιητική 
µετάπλαση του βιώµατος, δηλαδή στη σχέση: ερέθισµα / βίωµα → ποιητική µετάπλαση / µορφή. 
Ωστόσο, µπορεί να συµβεί και το αντίθετο, δηλαδή κάποια  
σηµαίνοντα, κάποιες συγκεκριµένες γλωσσικές δοµές να δηµιουργήσουν ερεθίσµατα και να 
επανενεργοποιήσουν κάποια βιώµατα που έχουν απανεργοποιηθεί, περασµένα πολλές φορές στο 
ασυνείδητο. Η ποιήτρια Κική ∆ηµουλά υποστηρίζει πως δε γνωρίζει πάντοτε ποια από τις δύο 
πορείες της αµφίδροµης αυτής σχέσης ανάµεσα σε µορφή και περιεχόµενο ακολουθείται, αλλά σε 
κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην ώριµη φάση του ποιητή, ακολουθείται περισσότερο η 
δεύτερη πορεία. Λόγω της βαθµιαίας υποχώρησης της συγκινησιακής φόρτισης, η γλώσσα, 
"δολίως παρατηρητική", όπως λέει η ποιήτρια, δηµιουργεί σιγά σιγά έναν δικό της ψυχισµό, 
ευρηµατικό τόσο, ώστε να ανεβάζει τη στάθµη των ερεθισµάτων που εντυπωσιακά χαµηλώνει µε 
το πέρασµα του χρόνου, και να επανενεργοποιεί "τα αποτιτανώµενα", δηλαδή τα 
απενεργοποιηµένα βιώµατα. Μάλιστα, η γλώσσα αυτή θεωρείται προσωπική και ποιητική, αν όλα 
αυτά τα πετυχαίνει "δι' ιδίων πόρων", δηλαδή αυθόρµητα, από τη δυναµική που προφανώς έχει 
για την εκάστοτε ποιητική συνείδηση, χωρίς µεγάλους δανεισµούς από τον εγκέφαλο.85 Το θέµα 

                                                           
81 Αναλυτικά για τον όρο, ό.π. (σηµ. 60), σσ. 121-122. 
82 Κωστής Παλαµάς, ό.π. (σηµ. 20), σ. 298: "Μα το τραγούδι της Φωτεινής, γραµµένο πριν από το τύπωµα της 
"Ασάλευτης Ζωής" δεν εµπήκε στη σειρά των ποιηµάτων του τόµου εκείνου, στη σειρά των Σονέττων. Γιατί πάντα 
µου φάνηκεν ασθενικό και άτυχο και ανίκανο να παραστήσει, καθώς εγώ το επιθυµούσα την ιδέα µου". 
83 Λούλα Γλέζου-Ρίτσου, ό.π. (σηµ. 22), σ. 84. Επίσης για το θέµα των διορθώσεων, βλ. Μαρία Αστηθά-Βρυζίδη, Οι 
διορθώσεις του Γιάννη Ρίτσου στις συλλογές της δεκαετίας 1934-1943, διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη 1988. 
84 Βλ . χαρακτηριστικά το σχόλιο της Χρύσας Προκοπάκη στον τόµο Αργά, πολύ αργά µέσα στην νύχτα, "Κέδρος", 
1991, σ. 231, σχετικά µε τις αλλεπάλληλες επεξεργασίες, καθώς και την παράθεση δύο παραλλαγών απ' τα 
χειρόγραφα του ποιήµατος "Το τελευταίο καλοκαίρι", στις σσ. 234-235. Επίσης, τη σηµείωση στον πρώτο τόµο της 
σειράς. Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων, (στο εξής Ε.Α.Α.), σσ. 131, σχετικά µε τις επεξεργασίες κειµένων του τόµου. 
(∆ε γνωρίζουµε αν ο συντάκτης της είναι ο ίδιος ο ποιητής, µια και δεν την υπογράφει. Ο ποιητής υπογράφει της 
σηµειώσεις των τόµων 7, 8, και 9, µάλιστα στον τελευταίο µιλά σε πρώτο πρόσωπο. Ωστόσο, από την αντιπαραβολή 
του ύφους ανάµεσα στις σηµειώσεις των τριών τελευταίων τόµων και όλων των υπολοίπων, το πιθανότερο είναι και 
αυτές να τις έχει γράψει ο Ρίτσος).  
85 Κική ∆ηµουλά, "Το ωραίο ζητούµενο", συνέντευξη στην Μαίρη Παπαγιαννίδου, Το Βήµα, 29/11/1998. 



 
 

30

της γένεσης ερεθισµάτων και της ανάκλησης παραστάσεων και βιωµάτων από ένα σηµαίνον είναι 
συχνό και στο Ρίτσο, όπως θα δούµε στη συνέχεια. 
 Μπορούµε, λοιπόν, να µιλήσουµε εδώ για µια ασύνειδη χρήση της γλώσσας. Από αυτήν 
την άποψη βρισκόµαστε κοντά στη θεωρία του Lacan, ο οποίος υποστηρίζει ότι το ασυνείδητο 
είναι δοµηµένο σα γλώσσα, µε την έννοια ότι αποτελείται λιγότερο από σηµεία, δηλαδή σταθερά 
νοήµατα και περισσότερο από σηµαίνοντα, και κάθε σηµαίνον µπορεί να αποδοθεί σε 
περισσότερα του ενός σηµαινόµενα. Για παράδειγµα, αν δούµε στο όνειρό µας ένα άλογο (το 
οποίο αποτελεί ένα σηµαίνον), το τι σηµαίνει το άλογο δεν είναι άµεσα φανερό. Ενδέχεται να έχει 
πολλές αντιφατικές σηµασίες, ή να είναι µόνο ένα από µια ολόκληρη σειρά σηµαινόντων, µε 
εξίσου πολλαπλές σηµασίες. Άρα, σύµφωνα πάντα µε τον Lacan, το ασυνείδητο είναι µια συνεχής 
κίνηση και δράση σηµαινόντων, που τα σηµαινόµενα τους είναι συχνά απρόσιτα σε µας, επειδή 
είναι απωθηµένα. Για το λόγο αυτό ο Lacan, χαρακτηρίζει το ασυνείδητο "γλίστρηµα του 
σηµαινόµενου κάτω από το σηµαίνον", συνεχή εξασθένηση και εξάτµιση του νοήµατος, µε 
αποτέλεσµα η ερµηνεία κειµένων όπου η γλώσσα λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο, να είναι 
πάντοτε ελλιπής,86 προφανώς επειδή αδυνατεί να εξιχνιάσει αυτά τα απωθηµένα. Φυσικά, η 
εξασθένηση και η εξάτµιση του νοήµατος, αφορά το συµβατικό νόηµα του σηµαίνοντος, όχι το 
βαθύτερο. Έτσι, το άλογο του ονείρου, που ως σηµαίνον δύναται να αποδοθεί σε περισσότερα 
σηµαινόµενα, µπορεί να παραλληλιστεί µε τη λέξη, ή τη συγκεκριµένη γλωσσική δοµή της 
ποίησης, που πέρα από το προσιτό / συµβατικό σηµαινόµενο που εµπεριέχει, µπορεί ασυνείδητα 
να ανακαλέσει συγκεκριµένα απενεργοποιηµένα βιώµατα, δηλαδή, ουσιαστικά, απωθηµένα 
σηµαινόµενα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι και σ' αυτή τη λειτουργία της ανάκλησης µέσω της 
γλώσσας και πάλι τα βιώµατα θα παρουσιαστούν αισθητικά µεταπλασµένα. 
 Η αισθητική αυτή µετάπλαση των προσωπικών βιωµάτων, οδηγεί στην εξασθένηση του 
καθαρά προσωπικού χαρακτήρα τους µέσα στο ποίηµα, µε  
αποτέλεσµα την αντικειµενοποίηση τους, δηλαδή την ενσωµάτωσή τους στη γενικότερη 
ευαισθησία της εποχής τους,87 έτσι ώστε ο µικρόκοσµος του λογοτέχνη, να αποτελεί ουσιαστικά 
µια µικρογραφία και έκφραση του µακρόκοσµου του κοινωνικού συνόλου. Στην περίπτωση αυτή, 
δεν είναι πάντοτε εύκολο να επισηµανθούν τα αυτοβιογραφικά στοιχεία στην απόλυτη 
καθαρότητά τους,88 όµως αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία. ∆ιότι η ποίηση είναι και προσωπική 
εξοµολόγηση, δεν είναι όµως µόνο προσωπική εξοµολόγηση: αποβλέπει στη συνάντηση του 
ποιητή και του αναγνώστη στο πλαίσιο της αισθητικής εµπειρίας. Ο Γιώργος Σεφέρης, 
υποστηρίζει ότι η αντικειµενικότητα της τέχνης, αφορά βέβαια την ένταξη του προσωπικού στο 
νοηµατικό πλαίσιο του ποιήµατος, µε απώτερο στόχο όµως να δοθούν όλα τα στοιχεία στον 
αναγνώστη, ώστε να δοκιµάσει την ίδια εµπειρία που δοκίµασε και ο ποιητής. Αυτή η συνάντηση 
ποιητή και αναγνώστη, µέσω της αισθητικής εµπειρίας, αποτελεί την αντικειµενικότητα, η οποία 
µάλιστα είναι τόσο πλατύτερη, όσο το ακροατήριο έχει περισσότερα κοινά συναισθηµατικά 
δεδοµένα µε τον ποιητή. Άρα η αντικειµενοποίηση δεν εξαρτάται µόνο από την ικανότητα του 

                                                           
86 Τέρι Ήγκλετον, Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας, Εισαγωγή, θεώρηση µετάφρασης, ∆ηµήτρης Τζιόβας, 
"Οδυσσέας" Αθήνα 1989, σσ. 249-250. Για την υπεροχή του σηµαίνοντος, επίσης Joël Dor, "Η αξία του γλωσσικού 
σηµείου και η βελονιά του παπλωµατά του Lacan, "Εισαγωγή στην ανάγνωση του Lacan,τ. 1. Το ασυνείδητο δοµηµένο 
σαν γλώσσα, µτφ. Ιφιγένεια Μποτουροπούλου, "Πλέθρον", Αθήνα, x.x.έ., σσ.53-95. Επίσης γενικότερα για τη 
λογοτεχνική θεωρία του Jacques Lacan, βλ. Michaux Ginette, "Εισαγωγή στο λακανικό προσανατολισµό", ό.π. (σηµ. 
14), σσ. 328-341.    
87 Οδυσσέας Ελύτης, ό.π. (σηµ. 32), σσ. 402-403: "Αλλά δεν χωράει συζήτηση ότι µονάχα για τους minores η τέχνη 
περιορίζεται στην παρατήρηση και στην εξοµολόγηση. Για κάθε βήµα πιο πέρα τον πρώτο λόγο έχει µια δύναµη που 
ξέρει να οικειοποιείται την ευαισθησία της εποχής και να ενσωµατώνει στην έκφραση της, οδηγηµένα σε 
αντικειµενική κατάσταση κι εκείνα, τα προσωπικά βιώµατα".  
88 Κωστής Παλαµάς, ό.π. (σηµ. 58), σ. 496: "Εννοείται πως εκεί που τραβούν τον δρόµο τους (ενν. τα προσωπικά 
περιστατικά), ξετυλίγονται, αναπτύσσονται, µεταµορφώνονται, που µπορεί να είναι στο τέλος δυσαναγνώριστο το 
από το πρώτο τους ξεκίνηµα σηµάδι. Συχνά τα υποκείµενα αντικειµενίζονται, κι όµως η βρυσοµάννα τους ειµ' εγώ". 
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ποιητή να µεταπλάθει, αλλά και από τον αστάθµητο παράγοντα του ακροατηρίου.89 Ωστόσο, τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο τον κατέχει η ικανότητα της ποιητικής µετάπλασης. Ο Σεφέρης προβαίνει 
σε ένα σαφή διαχωρισµό ανάµεσα στην προσωπική ειλικρίνεια, δηλαδή στη γνησιότητα της 
εξοµολόγησης βιωµάτων από τη µία, και στην καλλιτεχνική ειλικρίνεια από την άλλη. Θεωρεί ότι 
η καλλιτεχνική ειλικρίνεια είναι κάτι πολύ περισσότερο από την αυθεντικότητα της προσωπικής 
συγκίνησης και αφορά όχι στην εξαφάνιση της προσωπικότητας του ποιητή, αλλά στην 
αποκάθαρσή της από ιδιωτικούς συναισθηµατισµούς και στοιχεία ιδιοσυγκρασιακά. Και η 
αποκάθαρση αυτή γίνεται ως ένα βαθµό και µε τη διήθηση αυτών των στοιχείων από τις 
αποστακτικές ικανότητες της γλώσσας και µε τη διοχέτευσή τους σε ένα από τα σηµαντικότερα 
στοιχεία της καλλιτεχνικής έκφρασης, το ύφος.90 Το ύφος λοιπόν, η ποιητική γλώσσα, η 
µορφοδότηση, η οποία πραγµατοποιείται µέσα απ' τις ιδιαίτερες διεργασίες, αλλά και αγωνίες της 
ποιητικής συνείδησης, που περιγράψαµε, προβαίνει στην επεξεργασία του προσωπικού βιώµατος, 
ανάγοντάς το στο γενικό. 
 Και η αναγωγή αυτή στο γενικό είναι εφικτή, τη στιγµή που η ατοµική εµπειρία, το 
προσωπικό βίωµα είναι µοναδικό µέχρι ένα σηµείο µόνο.91 ∆ηλαδή, είναι µοναδικό σε σχέση µε 
τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας του καλλιτέχνη, τις συγκεκριµένες συνθήκες κάτω από τις 
οποίες δηµιουργήθηκε κ.λπ. ∆εν είναι όµως µοναδικό ως προς το είδος του. Για παράδειγµα, το 
ερωτικό βίωµα λειτουργεί διαφορετικά σε κάθε προσωπικότητα και σε αυτό έγκειται και η 
µοναδικότητα του. Μπορεί όµως να δηµιουργηθεί σε όλους τους ανθρώπους και αυτό αποτελεί 
τον κοινό χαρακτήρα του. Το ζητούµενο για την τέχνη είναι το πώς τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά της βίωσης εκ µέρους του καλλιτέχνη θα µπορέσουν µέσω του ύφους, της 
έκφρασης, της µορφής, να συγκινήσουν το δέκτη, ο οποίος µπορεί να βιώνει τον έρωτα µε βάση 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικής του ιδιοσυγκρασίας. Αν ο καλλιτέχνης καταφέρει να 
τον συγκινήσει, αυτό σηµαίνει ότι η διαφορετική πλευρά των ιδιοσυγκρασιακών 
χαρακτηριστικών του ατόνησε µέσα στην έκφραση, ότι το προσωπικό διεύρυνε τα όρια του µέσα 
στο σηµαίνον, ώστε να µπορεί να χωρέσει το εκάστοτε προσωπικό, συνεπώς το γενικό. Όλα αυτά 
φανερώνουν ότι η προσωπική ειλικρίνεια, προϋπόθεση φυσικά της τέχνης, ενσωµατώνεται στην 
καλλιτεχνική ειλικρίνεια, "χωνεύεται" µέσα σ' αυτή. Την καλλιτεχνική ειλικρίνεια µπορούµε να 
την ταυτίσουµε µε αυτό που ο Οδυσσέας Ελύτης έχει ονοµάσει "ποιητικό εγώ", δηλαδή την 
ιδιαίτερη εκείνη έκφραση του ποιητή, την ξεχωριστή από το µέσο όρο, µε την οποία αυτός 
αντιλαµβάνεται τον κόσµο. Αυτό το "ποιητικό εγώ" ο Ελύτης το θεωρεί σχεδόν αποκοµµένο από 
την υπόλοιπη προσωπικότητά του (στη συµβατική της διάσταση προφανώς), και εποµένως τα 
βιογραφικά περιστατικά τα αξιοποιεί στην ποίηση µόνο στο µέτρο που µπορούν να επαληθεύουν 
την καθαρότητα που παίρνει ο κόσµος µέσα στο ποιητικό εγώ,92 δηλαδή µόνο στο βαθµό που 

                                                           
89 Γιώργος Σεφέρης, "Μονόλογος πάνω στην ποίηση", ∆οκιµές Α' , "Ίκαρος", Αθήνα, Ιούνιος5 1984, σσ. 143-144, 
146. Επίσης, Κωστής Παλαµάς, ό.π. (σηµ. 58), σ. 562: "Τα ιδιαίτερα περιστατικά το ποιητή, παίρνουν ανθρώπινα και 
εκείνα, στο στίχο του την καλλιτεχνική εδραιότητα του καθολικού". 
90 Νάσος Βαγενάς, ό.π. (σηµ. 34), σσ. 36-37, όπου και παραποµπές, Μέρες του 1945-1950, "Ίκαρος", Αθήνα 1977, σσ. 
168-169, ∆οκιµές, ό.π. (σηµ. 70), σσ. 423, 433, 518 και Κύπρος Χρυσάνθης, "Μια συνέντευξη µε τον ποιητή Γιώργο 
Σεφέρη", Κυπριακά Γράµµατα, 19 (1954), σσ. 38-39. Γενικά για το ύφος, βλ. Χριστόφορου Χαραλαµπάκη: 
Νεοελληνικός Λόγος, "Νεφέλη", Αθήνα 1992, σσ. 27-77. 
91 Θόδωρος Αγγελόπουλος, ό.π. (σηµ. 11): "Η κάθε εµπειρία έχει µια µοναδικότητα ως ένα βαθµό. Από ένα σηµείο 
και πέρα η δική σου εµπειρία συναντάται µε µια µοναδική εµπειρία του άλλου απέναντι σου. Αυτό το κοινό σηµείο, 
το σηµείο ταύτισης των εµπειριών του καλλιτέχνη και των υπολοίπων ανθρώπων, είναι το ζητούµενο στην τέχνη. Το 
ζήτηµα για τον καλλιτέχνη είναι να στηριχθεί στην προσωπική του εµπειρία και να καταφέρει κάνοντάς την έργο να 
την βιώσουν χιλιάδες άλλοι". Ο διαφορετικός επικοινωνιακός κώδικας της κινηµατογραφικής τέχνης, για την οποία 
µιλάει εδώ ο σκηνοθέτης, δεν αναιρεί την εφαρµογή των απόψεών του και στο χώρο της ποιητικής έκφρασης. 
92 Οδυσσέας Ελύτης, "Πρώτα � Πρώτα η Ποίηση", ό.π. (σηµ. 32), σ. 40: "Κι όσο για τα βιογραφικά περιστατικά (τις 
αφορµές που µας κάνουν κάθε φορά να υλοποιούµε τον εαυτό µας και να φωτίζουµε καλύτερα τις πλευρές του), τα 
σέβοµαι βέβαια, και υπακούω σ' αυτά, όµως µονάχα στο µέτρο που µπορούν να επαληθεύουν � κάποτε και µε τον πιο 
απροσδόκητο τρόπο � την καθαρότητα που τείνει ασταµάτητα να παίρνει µέσα στο σχεδόν αποσπασµένο από µένα 
Εγώ µου, ο κόσµος". Επίσης για την αφαίρεση του πρόσκαιρου απ' το βίωµα, "Πρόσω Ήρεµα", ό.π. (σηµ. 19), σ. 411.   
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αποτελούν εκφάνσεις του γενικού. Αυτή είναι η ιδιαίτερη φύση της καλλιτεχνικής ειλικρίνειας 
που υποδεικνύει και τη συγκεκριµένη µορφή. Μπορούµε εποµένως να µιλήσουµε για µια 
ιδιόµορφη διαλεκτική σχέση ανάµεσα στο ποιητικό εγώ από τη µία και την κοινότητα από την 
άλλη, αφού η ποίηση είναι µορφοποίηση ενδοψυχικών διεργασιών του ποιητή, που γεννιούνται 
από την ευαίσθητη συνάντηση µε τον κόσµο, δηλαδή το βίωµα, ανυψώνονται µέσω της γλωσσικής 
τους πραγµάτωσης από την ατοµική περίπτωση στο γενικό και συµβολικό και στη συνέχεια 
προσφέρονται στον προσλαµβάνοντα µέσω µίας εναισθανόµενης συγκίνησης,93 δηλαδή της 
συγκίνησης εκείνης που πηγάζει από την αισθητική εµπειρία. Άρα η γλωσσική πραγµάτωση, η 
µορφοδότηση, ολοκληρώνει τη διαλεκτική αυτή σχέση ως προς το δεύτερο στάδιο της, την 
επίδραση δηλαδή του ποιητικού µορφώµατος στον αναγνώστη-κοινωνικό σύνολο, µε πρώτο τη 
βιωµατική συνάντηση του ποιητή µε τον κόσµο, που ενεργοποιεί και το ποιητικό εγώ. Από την 
άποψη αυτή της διαλεκτικής σχέσης ανάµεσα στον ποιητή και τον κόσµο, της αναγωγής του 
προσωπικού στο γενικό µέσω  
 
 
της λυρικής έκφρασης, ο Theodor Adorno έχει υποστηρίξει πως ακόµα και το αίτηµα για 
"παρθενική" λέξη, δηλαδή για έκφραση απαλλαγµένη από την υλική βαρύτητα, που αποτέλεσε το 
χαρακτηριστικό της λεγόµενης "καθαρής ποίησης", έχει επίσης κοινωνική διάσταση, διότι ο 
λυρισµός δεν είναι τίποτα άλλο από ενσάρκωση του ονείρου, εξορκισµός µιας ζοφερής 
πραγµατικότητας. Και φυσικά, αυτής της µορφής η κοινωνική διάσταση δε συνδέεται µόνο µε το 
συγκεκριµένο κοινωνικό στίγµα, την κοινωνική τοποθέτηση του ποιητή ή του έργου.94 Είναι 
αυτονόητη βέβαια η ιδιαίτερη βαρύτητα των διαπιστώσεων αυτών για ποιητές όπως ο Ρίτσος, που 
λόγω συγκεκριµένης πολιτικής τοποθέτησης, η κοινωνική διάσταση της ποίησης τους είναι και 
ιδεολογικά τεκµηριωµένη. Θα δούµε ότι η αναγωγή των προσωπικών βιωµάτων του Ρίτσου, 
εποµένως και των παιδικών, στο γενικό, πραγµατοποιείται σε ολόκληρο το σύνολο της 
λογοτεχνικής του παραγωγής. 
 
 
1δ. Βίωµα / παιδικό βίωµα και λογοτεχνική πρόσληψη-ερµηνεία   
 
  Η λειτουργικότητα του βιώµατος στη λογοτεχνία καθώς και η ενδοκειµενική του 
καταγραφή, όπως περιγράφτηκαν στις δύο προηγούµενες παραγράφους, επηρεάζουν καθοριστικά 
τη λογοτεχνική πρόσληψη και υποδεικνύουν συγκεκριµένη κατεύθυνση στη λογοτεχνική 
ερµηνεία. 
 Η ενσωµάτωση του βιώµατος στο λογοτεχνικό έργο είδαµε ότι ακολουθεί συγκεκριµένες 
ανά περίπτωση γλωσσικές / µορφικές διεργασίες, όπως µετουσιώσεις, µεταφορές, συµπυκνώσεις, 
αποσιωπήσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται µε συγκεκριµένες επιλογές από το συµβατικό 
γλωσσικό κώδικα και ασυνήθιστους γλωσσικούς συνδυασµούς, τις αποκλίσεις. Όλες αυτές οι 
διεργασίες που σηµασιοδοτούν τη βιωµατική / συγκινησιακή χρήση της γλώσσας, εντάσσουν το 
βίωµα στα γενικότερα πλαίσια της αισθητικής εµπειρίας και µέσω της επικοινωνίας µε τον 
αναγνώστη / δέκτη, το ανάγουν στο γενικό. 
 Στο παιδικό βίωµα ειδικότερα, η βιωµατική / συγκινησιακή αυτή χρήση της γλώσσας, 
µπορεί να ακολουθήσει αυτές τις γενικότερες κατευθύνσεις µορφοδότησης του βιώµατος. 
Υπάρχει όµως περίπτωση να προσαρµοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδικού ψυχισµού 

                                                           
93 Ο περιεκτικός αυτός ορισµός της ποίησης ανήκει στο Gero Von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, "Kröner", 
Stuttgart 7 1989, σ. 540 (λ. Lyrik). Ο επιθετικός προσδιορισµός "λυρική" ποίηση, έχει σκοπό να προσδιορίσει τη φύση 
της ποίησης κατά τον εικοστό αιώνα, διαχωρίζοντάς την από την επική και τη δραµατική ποίηση. Παρατίθεται από 
τον Γ. Βελουδή, ό.π. (σηµ. 17), σ. 106.  
94 Theodor Adorno, "Rede :über Lyrik und Gesellschaft", Noten zur Literatur, I, "Suhrkamp", Frankfurt 1958, σσ.77-
78. Παρατίθεται µε σχόλια από τον Γ. Βελουδή, ό.π. (σηµ. 17), σσ. 125-126. 
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του συγγραφέα, ο οποίος πολλές φορές αναβιώνει τη στιγµή ακριβώς που γράφεται το 
λογοτεχνικό έργο. Έτσι το ύφος είναι δυνατό να έχει χαρακτηριστικά που θυµίζουν αντίστοιχα 
γνωρίσµατα της γλωσσικής ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία, η οποία φυσικά ακολουθεί τις 
αναπτυξιακές κρίσεις µε βάση την εξέλιξη της νόησης.95 Το ύφος αυτό µπορεί να ονοµαστεί 
παιδικότροπο ύφος. 
 Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η ονοµατοποιία, δηλαδή η κατασκευή ηχοποίητων, 
ή ηχοµιµητικών λέξεων.96 Αυτές αναπαριστούν εικόνες ή δραστηριότητες της καθηµερινότητας, 
όπως, για παράδειγµα, ήχους µηχανηµάτων, οι οποίοι ανακαλούν εκείνη τη στιγµή την εικόνα του 
µηχανήµατος  που λειτουργεί µε τους χειρισµούς συγκεκριµένου ατόµου και µε συγκεκριµένο 
σκοπό. Η χρήση ηχοποίητων λέξεων φυσικά απαντάει και στη συµβατική χρήση της γλώσσας εκ 
µέρους των ενηλίκων, είναι συχνότερη όµως στα παιδιά, ακριβώς επειδή αυτά λόγω της µη 
πλήρους ακόµα νοητικής τους ανάπτυξης, δεν µπορούν πάντα να παραστήσουν τις έννοιες µε το 
ακριβές τους σηµαίνον. Με τις ηχοµιµητικές λέξεις περιγράφουν την έννοια, δεν την ορίζουν 
επακριβώς, αντανακλώντας και συγκεκριµένα συναισθήµατα, µε τα οποία την προσλαµβάνουν. 
Συγκινησιακή καθαρά είναι και η κατάχρηση των επιφωνηµάτων ή ο επιτονισµός, που στα 
κείµενα εκφράζεται ως εµφατική επανάληψη ενός φωνήεντος που επιµηκύνει τη συλλαβή, 
επανάληψη ολόκληρης συλλαβής, ή τύπωµα των λέξεων µε κενό διάστηµα ανάµεσα στις 
συλλαβές τους,97 που αισθητοποιεί την κοµµένη προφορά λέξεων από τα παιδιά, όταν τις έχουν 
φορτίσει συγκινησιακά. 
 Άλλο χαρακτηριστικό της παιδικής γλώσσας που ενσωµατώνεται στο παιδικότροπο ύφος 
ως έκφραση τρυφερότητας ή στοργής, είναι ο υποκορισµός, δηλαδή η σµίκρυνση της πρωτότυπης 
λέξης µέσα από συγκεκριµένα µορφήµατα, όπως "-άκι", "-ίτσα", "-ούλα" κ.λπ. Μπορεί ο 
υποκορισµός να ανταποκρίνεται σε µία φυσική περιγραφή, µπορεί δηλαδή όντως αυτό που 
σηµασιοδοτεί το µόρφηµα να είναι µικρό σε µέγεθος, αλλά υπάρχει και η περίπτωση να 
επεκτείνεται σε νεολογισµούς ως εκφράσεις τρυφερότητας και αγάπης.98 
 Στα πλαίσια της τρυφερότητας, η οποία ξεκινάει από την παιδική αθωότητα, µε την έννοια 
της µη εσωτερίκευσης ακόµα στην παιδική ψυχή απαγορεύσεων σχετικά µε τον παιδικό 
ερωτισµό, θα πρέπει να θεωρηθεί και η χρήση λέξεων σχετικών µε την ούρηση και την αφόδευση. 
Η ψυχοσεξουαλική φόρτιση των λειτουργιών αυτών σύµφωνα µε το Φροϋντ, ειδικά κατά το 
πρωκτικό στάδιο,99 πρέπει να ευθύνεται για την ιδιαίτερη ηδονή που νιώθουν τα παιδιά να 
χρησιµοποιούν στις καθηµερινές τους συναναστροφές σχετικές λέξεις. Επιπλέον, η αθωότητα, το 
ηθικά αδιάφορο αυτών των λειτουργιών στην παιδική ψυχή, εκφράζεται και µε τη δηµόσια, σε 
αρκετές περιπτώσεις, ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Οι συγκεκριµένες λέξεις και εκφράσεις 
αρθρώνονται στη λογοτεχνία, σ' αυτό που από τους γλωσσολόγους έχει ονοµαστεί "σκατολογία / 
κοπρολογία",100 και αποτελούν θεµελιώδες χαρακτηριστικό του παιδικότροπου ύφους.  
 Στον παιδικό προφορικό λόγο εντοπίζεται και το φαινόµενο των παιδικών νεολογισµών, 
δηλαδή η κατασκευή λέξεων µε ιδιαίτερη σηµασιολογική / συναισθηµατική φόρτιση, των οποίων 
η χρήση δεν απαντά στο συµβατικό γλωσσικό κώδικα. Μερικές φορές µάλιστα οι φθογγικοί 
συνδυασµοί παράγουν λέξεις τόσο παράδοξες, ώστε µπορεί να υποστηριχθεί ότι τα παιδιά 

                                                           
95 Βλ. εδώ, παράγραφο 1.α., σηµ. 6, τ.1, σσ. 54-56. 
96 Χριστόφορος Χαραλαµπάκης, "Παρατηρήσεις στη γλώσσα του παιδικού  βιβλίου", ό.π. (σηµ. 55), τ. Α', σσ. 58-61. 
97 Ό.π. (σηµ. 77). 
98 Ό.π. (σηµ. 77), σ. 62. 
99 Βλ. εδώ, παράγραφο 1. α., σηµ. 6, τ.1, σσ. 50-52. 
100 Ό.π. (σηµ. 77), σ. 64-65. Φυσικά οι όροι επεκτείνονται και στην ούρηση. Επίσης παρατίθενται απόψεις µελετητών, 
που εκφράζουν επιφυλάξεις για τη χρήση των λέξεων αυτών, επιφυλάξεις που εκκινούν φυσικά από την ηθική των 
ενηλίκων. Πιστεύω ότι το ηθικό ή το µη ηθικό αυτών των λέξεων ή εκφράσεων καθορίζεται από το βαθµό 
παιδικότητας του συγγραφέα, τη στιγµή που τις ενσωµατώνει στο έργο του. ∆ιότι χωρίς την παιδικότητα τους, 
στερούνται το βιωµατικό τους περιεχόµενο και εποµένως η χρήση τους χαρακτηρίζεται από καλλιτεχνική 
ανειλικρίνεια, µε όλες τις προεκτάσεις της στην περίπτωση αυτή.  
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ουσιαστικά αποτελούν πρόδροµους του λογοτεχνικού κινήµατος του λεττρισµού,101 όπου ο 
λογοτέχνης, µε υλικό τους φθόγγους δηµιουργεί δικές του λέξεις, στηριγµένες σε αυθαίρετους 
φθογγικούς συνδυασµούς, οι οποίες είναι ταυτόχρονα άσηµες και πολύσηµες. Άσηµες, γιατί δεν 
είναι φορείς µιας συγκεκριµένης συµβατικά αναγνωρισµένης σηµασίας και πολύσηµες, διότι ο 
αναγνώστης µπορεί να τις συνδέσει συνειρµικά (µε βάση τις εµπειρίες του από συνάψεις µορφής-
σηµασίας που ισχύουν στη γλώσσα της κοινότητας), µε πλήθος σηµασιών και έτσι να δώσει δικό 
του περιεχόµενο στο ποίηµα.102 Για το λόγο αυτό ένα λογοτέχνηµα µε λεττριστικές απηχήσεις 
είναι πιο προσιτό σε ένα παιδί, που χρησιµοποιεί νεολογισµούς στον προφορικό του λόγο, παρά 
σε έναν ενήλικο, που στην καθηµερινή του συναναστροφή έχει εθιστεί στη συµβατική χρήση της 
γλώσσας. Στους παιδικούς νεολογισµούς εντάσσεται και η ιδιότυπη προφορά ορισµένων λέξεων 
από τα παιδιά, η οποία αποτυπώνεται επίσης µε συνδυασµούς φθόγγων στο γραπτό λόγο. Όλα 
αυτά τα χαρακτηριστικά του παιδικότροπου ύφους θα τα διαπιστώσουµε και στο έργο του Γιάννη 
Ρίτσου ιδιαίτερα στα ποιήµατα του εκείνα που έχουν χαρακτηριστεί "παιδικά",103 - άσχετα αν 
αρχικά δεν απευθύνονταν σε παιδιά - λόγω ακριβώς αυτού του ύφους, αλλά και διάσπαρτα σε 
ολόκληρο το ποιητικό και πεζογραφικό του έργο και µάλιστα σε κείµενα µε έντονο επικαιρικό 
χαρακτήρα, όπου κάτι τέτοιο δεν είναι γενικά πολύ συνηθισµένο. Πέρα όµως από τα 
συγκεκριµένα γλωσσικά χαρακτηριστικά, το παιδικότροπο ύφος χαρακτηρίζεται και από πλούσια 
εικονοπλασία. Οι εικόνες αισθητοποιούνται ή ανακαλούνται βέβαια από τη συγκεκριµένη 
δυναµική της γλώσσας, όµως και αυτές καθεαυτές είναι πλούσιες και χαρακτηρίζονται από 
δράση, δηλαδή κίνησή τους στα µάτια του παιδιού. Όπως έχουν παρατηρήσει συγκεκριµένοι 
λογοτέχνες, των οποίων τα έργα τους έχουν θεωρηθεί κατάλληλα για παιδιά, το παιδί σκέπτεται 
µε εικόνες. Άρα και η λογοτεχνία που αποτυπώνει τα παιδικά βιώµατα και την παιδική ψυχή, δε 
µπορεί παρά να είναι ιδιαίτερα εικονοπλαστική. Από την άλλη, το παιδί έχει µια έµφυτη αίσθηση 
του ρυθµού και της µουσικότητας, εποµένως το παιδικότροπο ύφος δεν µπορεί παρά να 
περιλαµβάνει και αυτά τα χαρακτηριστικά.104 Προϋπόθεση βέβαια είναι το παιδικότροπο αυτό 
ύφος να προκύπτει ως αυθόρµητη καταγραφή του παιδικού ψυχισµού και να µην είναι 
αποτέλεσµα εφαρµογής κάποιων κανόνων,105 µε σκοπό η λογοτεχνία να είναι κατάλληλη για 
παιδιά. ∆ιότι τότε απουσιάζει η γνησιότητα και το ύφος εκφυλίζεται σε γλωσσική ελαφρότητα.   
 Και η γνησιότητα αυτή σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί να συνδεθεί µε ένα συγκεκριµένο 
περιστατικό / βίωµα του συγγραφέα στη φάση της ωριµότητας του. Χαρακτηριστικός είναι ο 
παλιµπαιδισµός του ποιητή Χάινριχ Χάινε που µέσα από την ερωτική σχέση µε µία γυναίκα, η 
οποία είχε (ή προσποιόταν πως είχε) τα παιδικά χαρακτηριστικά της αφέλειας, της αθωότητας, 
του ακατέργαστου χαρακτήρα, αυτός στο κατώφλι του θανάτου του γίνεται παιδί ως ύστατη 
προσπάθεια ζωής, θυµάται τα παιδικά παιχνίδια µε τη µητέρα του, ταυτιζόµενος µ' αυτήν και 
βλέποντας τη γυναίκα του σαν το παιδί που ο ίδιος ήταν. Η παιδικότητα αυτή επηρεάζει φυσικά 
το έργο του δίνοντάς του έναν παιδικότροπο, παιγνιώδη χαρακτήρα τόσο στο ύφος, όσο και στο 
περιεχόµενο.106 Αναφέραµε το συγκεκριµένο παράδειγµα για να δείξουµε ότι η  
                                                           
101 Ό.π. (σηµ. 77), σ. 71. 
102 Για το κίνηµα του λεττρισµού, Γ. Μπαµπινιώτης, ό.π. (σηµ. 60), σσ. 117-121. 
103 "Παιδικά" έχουν χαρακτηριστεί τα εξής έργα του Ρίτσου: Ο λύχνος των φτωχών και ταπεινών, Μια πυγολαµπίδα 
φωτίζει τη νύχτα, Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, όλα της συλλογής ∆οκιµασία, ΠΑ' , σσ. 309-324, 325-340, 341-
358 αντίστοιχα, Πρωινό άστρο, ΠΒ΄, σσ. 305-336, "Αναφυλλητό", Υδρία, ΠΒ', σσ. 339-408, Παιχνίδια του ουρανού 
και του νερού, Παράρτηµα, ΠΓ' , σσ. 504-518, καθώς και ένας µεγάλος αριθµός ποιηµάτων από τη συλλογή Μικρό 
αφιέρωµα, Π∆' , σσ. 133-203.  
104 Για το θέµα βλ. τις απόψεις της Γαλάτειας Γρηγοριάδου � Σουρέλη, η οποία στηρίζεται και στα πορίσµατα των 
ερευνών του Ρώσου ποιητή, πεζογράφου, κριτικού και παιδαγωγού Καρνέζι Τσουκόφσκι. Παρατίθενται από το ∆. 
Κουκουλοµµάτη, ό.π. (σηµ. 23), σσ. 35-36. 
105 Ο Καρνέζι Τσουκόφσκι (όπου και στην προηγούµενη σηµείωση) έχει διατυπώσει τέτοιου είδους κανόνες. Αυτοί 
πρέπει να θεωρηθούν απλώς ως προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένα έργο "παιδικό" εκ των υστέρων και να µη 
γίνεται εσκεµµένη χρήση τους, όταν απουσιάζει το παιδικό βίωµα από το συγγραφέα. 
106 Βλ. Theodor Reik, "The child in the man", The secret self, Psychoanalytic experiences in life and literature, New 
York 1953, σσ. 130-150. 
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ανάκληση και η ενδοκειµενική καταγραφή του παιδικού βιώµατος, είναι µερικές φορές τόσο 
πολύπλοκη στον αυθορµητισµό της, ώστε ακυρώνει την εκούσια χρήση οποιουδήποτε κανόνα, 
τουλάχιστον ως αναποτελεσµατική. 
 Συνοψίζοντας λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι η βιωµατική / συγκινησιακή χρήση της 
γλώσσας ως παιδικότροπο ύφος στην ενδοκειµενική καταγραφή των παιδικών βιωµάτων, 
παράγει, αυθόρµητα, έργα που µπορούν να προσληφθούν από παιδιά.107 Και αυτό θα µπορούσε να 
αποτελέσει και έναν ορισµό της Παιδικής Λογοτεχνίας. Στην ιδιαίτερη αυτή περίπτωση 
λογοτεχνικής πρόσληψης, το ατοµικό / προσωπικό βίωµα του λογοτέχνη ανάγεται στο γενικό, 
δηλαδή στα βιώµατα των παιδιών που θα διαβάσουν το έργο. Και βέβαια αυτό αποτελεί την 
αφετηρία για τη προσέγγιση ολόκληρου του νοηµατικού πλέγµατος που εµπεριέχει το 
λογοτέχνηµα. Εννοείται φυσικά πως τέτοια έργα είναι κατάλληλα και για ενήλικες, αν τη στιγµή 
της επαφής µαζί τους αναβιώσει η παιδική πλευρά της προσωπικότητάς τους. 
 Στην περίπτωση τώρα εκείνη που η ενδοκειµενική καταγραφή του παιδικού βιώµατος δεν 
πραγµατοποιηθεί µε παιδικότροπο ύφος, και η βιωµατική / συγκινησιακή χρήση της γλώσσας 
ακολουθήσει τις γενικότερες κατευθύνσεις µορφοδότησης του βιώµατος, τότε η πρόσληψη εκ 
µέρους πλέον των ενηλίκων θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της διαλεκτικής σχέσης ανάµεσα 
στο "ποιητικό εγώ" και την κοινότητα, όπως περιγράφτηκε στην παράγραφο 1γ. 
 Αυτή ακριβώς η διαλεκτική σχέση οριοθετεί και τη λογοτεχνική ερµηνεία. Όταν µε την 
ενδοκειµενική καταγραφή δηλαδή, το ατοµικό / προσωπικό ανάγεται στο γενικό, είναι αναγκαίο η 
λογοτεχνική ερµηνεία να κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις: Όπως είδαµε το βίωµα ή το παιδικό 
βίωµα, µπορεί να αποτελέσει κατά ένα µέρος το υλικό ή το υπόστρωµα του λογοτεχνικού έργου 
και να ερµηνεύσει µαζί µε την προσωπικότητα και την προσωπική ποιητική του συγγραφέα. Άρα 
η πρώτη κατεύθυνση είναι να σκιαγραφηθούν αυτές οι δύο παράµετροι. Αυτό µπορεί να γίνει 
ιδιαίτερα εύκολα σε λογοτεχνικά έργα µε αυτοβιογραφικό χαρακτήρα τόσο έντονο, ώστε να 
θεωρείται ότι ανήκουν σε ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος, εκείνο της λογοτεχνικής 
(µυθιστορηµατικής ή ποιητικής, ανάλογα) αυτοβιογραφίας.108 Στα πλαίσια αυτά οι 
αυτοβιογραφούµενοι επιχειρούν µια ερµηνευτικά σηµαντική ανάπλαση και ανάλυση των 
προσωπικών βιωµάτων και αναµνήσεών τους, 109 προσδίδοντάς τους την αξία ενός κεντρικού 
επικειµένου, σε σχέση µε το υπόλοιπο λογοτεχνικό έργο τους, το οποίο ουσιαστικά το 
υποδεικνύουν ως ένα από τα κλειδιά για τη λογοτεχνική ερµηνεία.110 Και µάλιστα, οι εκφραστικές 
δυνατότητες και γενικά οι πολύπλοκες διεργασίες της ποιητικής αυτοβιογραφίας ειδικότερα 
δίνουν απεριόριστες δυνατότητες στον ποιητή111 να διερευνήσει εκ των υστέρων τα βιώµατά του 
και να παρασύρει και τον αναγνώστη σ' αυτό στα πλαίσια στης κοινής αισθητικής εµπειρίας. Σ' 
αυτήν την κατηγορία µπορούµε µε κάποιες επιφυλάξεις ίσως, να  
εντάξουµε την Αυτοβιογραφία του Βρεττάκου112 ή το Τερατώδες Αριστούργηµα113 και το 
µεγαλύτερο µέρος του πεζογραφικού έργου του Ρίτσου, στα οποία θα κάνουµε και συγκεκριµένες 

                                                           
107Την άποψη αυτή έχει εκτενώς αναπτύξει ο ∆. Κουκουλοµµάτης, ό.π. (σηµ. 23), σ. 9, στο άρθρο του "Βίωµα και 
δηµιουργία στην παραδοσιακή και παιδική λογοτεχνία", ό.π. (σηµ. 55), σσ. 175-182 και σ' ολόκληρο το βιβλίο του 
Βιωµατική προσέγγιση των Νέων Ελληνικών, "Εκδοτική Εστία", Αθήνα 1990, όπου ύστερα από το θεωρητικό µέρος 
ακολουθεί η εξέταση συγκεκριµένων κειµένων.  
108 Για την αυτοβιογραφία ως λογοτεχνικό είδος βλ. James Olney "Autobiography and the cultural moment. A 
thematic, historical and bibliographical introduction", στο συλλογικό τόµο που εξέδωσε ο ίδιος, Autobiography: 
Essays theoretical and critical, "Princeton University Press", 1980, σσ. 3-27 και Γρηγόρη Πασχαλίδη,  Η ποιητική της 
αυτοβιογραφίας, "Σµίλη", Αθήνα 1993. 
109 Γρηγόρης Πασχαλίδης, ό.π. (σηµ. 89), σ. 64. 
110 Ό.π., σ. 66. 
111 Ό.π., σ. 67. 
112 Νικηφόρος Βρεττάκος, Αυτοβιογραφία, Ποιήµατα, τ. Α' , "Τρία φύλλα", Αθήνα 1984, σσ. 367-374.  
113 Γίγνεσθαι, σσ. 657-402: κάτω από τον τίτλο Τερατώδες Αριστούργηµα, υπάρχει ο χαρακτηρισµός του έργου από 
τον ίδιο το Ρίτσο: "Αποµνηµονεύµατα ενός ήσυχου ανθρώπου που δεν ήξερε τίποτα". Τα λόγια αυτά του ποιητή µε το 
παιγνιώδες ύφος τους κατευθύνουν τον αναγνώστη προς την εξέταση του προσωπικού βιώµατος, ερεθίζοντας την 
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αναφορές. Τέτοια έργα άµεσα υποδεικνύουν τη διερεύνηση του βιώµατος ως συστατικού 
στοιχείου της προσωπικής ποιητικής του φορέα τους και η ενδοκειµενική καταγραφή διακρίνεται 
από µικρότερο ποσοστό αισθητικής µετάπλασης, απ' όσο συµβαίνει σε άλλα λογοτεχνικά έργα. 
Φυσικά, εφόσον αισθητική µετάπλαση πραγµατοποιείται και εδώ, πάλι το ποίηµα επιτυγχάνει την 
αναγωγή του προσωπικού στο γενικό, πάλι υπάρχει η διαλεκτική σχέση ανάµεσα στο "ποιητικό 
εγώ" και στην κοινότητα. Απλώς, το "ποιητικό εγώ" εδώ "φωνάζει" περισσότερο προς αυτή την 
κατεύθυνση, τη διερεύνηση δηλαδή του προσωπικού. ∆ιευκρινίζουµε, ότι η διερεύνηση του 
προσωπικού πραγµατοποιείται για να σκιαγραφηθεί το βιωµατικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο 
συνελήφθη και εκπονήθηκε η προσωπική ποιητική του λογοτέχνη.114 Άρα και σε αυτήν ακόµα την 
περίπτωση της έντονης και άµεσης αυτοαναφορικότητας, το βίωµα ή το παιδικό βίωµα, µπορούν 
να ερµηνεύσουν µόνο κάποιες πλευρές του λογοτέχνη, την προσωπικότητα ή την ποιητική του. 
∆εν µπορούν όµως να εξηγήσουν την ίδια τη γένεση της λογοτεχνικής δηµιουργίας, η οποία 
παραµένει ένα µυστήριο115, ούτε φυσικά να την ερµηνεύσουν στο σύνολό της. 
 Κατανοούµε εποµένως από όλα αυτά πόσο περιορισµένο χαρακτήρα έχει αυτή η 
ερµηνευτική κατεύθυνση, ειδικά στα έργα εκείνα, όπου η ενδοκειµενική καταγραφή του βιώµατος 
είναι περισσότερο κρυπτική. Και η κρυπτικότητα αυτή, όπως έχει υποστηρίξει ο Παλαµάς, 
αποτελεί χαρακτηρισµό της ποιητικής ειλικρίνειας.116 Άρα ως περισσότερο αξιόπιστη 
παρουσιάζεται η κατεύθυνση λογοτεχνικής ερµηνείας που εξετάζει τις αισθητικές µεταπλάσεις 
του προσωπικού βιώµατος, σε συνδυασµό µε ολόκληρο το περιεχόµενο του έργου, µε αποτέλεσµα 
την αποφυγή της µονόπλευρης προσέγγισης. Άλλωστε και οι ίδιοι οι λογοτέχνες υποδεικνύουν 
αυτόν τον τύπο ερµηνείας. 
 Ο T.S. Eliot υποστηρίζει ότι η βιογραφία δεν πρέπει να ταυτίζεται µε την κριτική, διότι η 
βιογραφία µπορεί να είναι χρήσιµη µεν, παρέχοντας εξήγηση που θα ανοίξει δρόµο για 
µεγαλύτερη κατανόηση, αλλά υπάρχει περίπτωση από την άλλη, κατευθύνοντας την προσοχή µας 
στον ποιητή, να µας οδηγήσει µακριά από την  
 
ποίηση. Γι' αυτό δεν πρέπει να συγχέουµε τις γνώσεις ή τις πραγµατικές πληροφορίες που έχουµε 
για έναν ποιητή, δηλαδή για την εποχή του, για τις κοινωνικές συνθήκες όπου έζησε, για τις ιδέες 
που επικρατούσαν τότε και που κρύβονται στο έργο του, για την κατάσταση της γλώσσας κατά 
την εποχή εκείνη, µε την κατανόηση της ποίησής του. Μπορεί να είναι η γνώση αυτή µια 
απαραίτητη προετοιµασία για την κατανόηση της ποίησης, αλλά ως προς την αξιολόγηση της 
ποίησης µπορεί να µας οδηγήσει µόνο ίσαµε την πόρτα: για να µπούµε πρέπει να βρούµε µόνοι 
µας τον τρόπο. Πιθανότατα ο Eliot όταν µιλά για αξιολόγηση της ποίησης και για τη βιογραφία 
που µπορεί να µας οδηγήσει µόνο µέχρι την πόρτα, εννοεί την ποιητική επικοινωνία και την 
κατανόηση των ποιητικών διεργασιών. Παρακάτω θα εξηγήσει πώς ακριβώς εννοεί την ποιητική 
προσέγγιση, χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα την πρόσληψη µιας ωδής της Σαπφούς. Λέει ότι 
σηµασία δεν έχει να µεταφερθεί ο αναγνώστης µέσω της φαντασίας στην εποχή της, αλλά να 
µπορέσει να βιώσει την εµπειρία, δηλαδή να νιώσει ανάλογα µε την ποιήτρια. Και αυτό µπορεί να 
                                                                                                                                                                                              
περιέργειά του, µια και προβάλλεται εδώ µια εικόνα της προσωπικότητας του ποιητή αντίθετη από τις εντυπώσεις του 
κοινού. 
114 Γρηγόρης Πασχαλίδης, ό.π. (σηµ. 89), σ. 259. 
115 Παντελής Πρεβελάκης,  ∆είκτες Πορείας, "Εστία", Αθήνα 1985, σ. 15: "Η διαδικασία της ποιητικής δηµιουργίας 
παραµένει, κατά µείζοντα λόγο, µυστηριώδης. Οι αφορµές της βρίσκονται κάτω από µία καταπακτή. Νοµίζουµε ότι 
δηµιουργούµε υπό το φως της συνείδησης και διαπιστώνουµε εκ των υστέρων πως ενεργούµε υπό τις απαγορεύσεις 
λησµονηµένων βιωµάτων αποστερήσεων και τραυµάτων". Είναι προφανές ότι ο Πρεβελάκης όταν λέει "υπό τις 
απαγορεύσεις λησµονηµένων βιωµάτων, αποστερήσεων και τραυµάτων", εννοεί το βιωµατικό πλαίσιο, το 
περιβάλλον της δηµιουργίας, το εξωκειµενικό. Αυτό άλλωστε, συντακτικώς, εδώ σηµαίνει και η πρόθεση "υπό": 
κάτω από. Η διαδικασία λογοτεχνικής παραγωγής όµως παραµένει µυστηριώδης.  
116 Κωστής Παλαµάς, ό.π. (σηµ. 20), σ. 298. "Η ποίηση µου, ιστορία της ζωής που έζησα και µαζί της ζωής που θα 
ήθελα να ζήσωú δεν ξέρω και αν αξίζει τον ουρανό της Τέχνηςú ξέρω πως θα εύρη θέση µέσα στις πρώτες εκεί σε 
κάποιο κόσµο που θα βασιλεύουν ειλικρίνεια και αλήθεια. (Πάντα όµως της Τέχνης ειλικρίνεια και του ποιητή 
αλήθεια. Γιατί συχνά ο τεχνίτης και κρύβεται, παρά που δείχνεται�). 
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συµβεί, διότι η εµπειρία είναι κοινή για όλα τα πλάσµατα σε όλες τις εποχές και τις γλώσσες, στα 
πλάσµατα βέβαια εκείνα που µπορούν να απολαύσουν την ποίηση. Γιατί σηµασία έχει ο 
σπινθήρας που µπορεί να υπερπηδήσει εκείνα τα 2.500 χρόνια που παρεµβάλλονται.117 Εποµένως 
ο Eliot µιλά για τη διαχρονικότητα της εµπειρίας, τη διαχρονικότητα της συγκίνησης, άρα για 
ερµηνεία που λαµβάνει σοβαρά υπόψη την αναγωγή του ατοµικού στο γενικό. 
 Ανάλογες είναι και θέσεις του Ελύτη: ο ποιητής παρόλο που κατανοεί τη µεγάλη σηµασία 
που παίζουν από κοινού στη διαµόρφωση του καλλιτεχνικού έργου οι κοινωνικοί, ιστορικοί, 
αισθητικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, µε τους οποίους αλληλεπιδρά ο δηµιουργός (άρα, 
προσθέτουµε εµείς, και τα σχετικά βιώµατά του), εντούτοις άµεσα υποδεικνύει να µην 
ακολουθηθεί µια ειδικευµένη ως το απόλυτο κριτική του έργου, σχετική µε κάποιον από τους 
παράγοντες, εκτός, λέει, αν ο αναγνώστης είναι ιστορικός, ψυχαναλυτής ή κοινωνιολόγος.118 
Αυτό σηµαίνει ότι απορρίπτεται και η βιογραφική κριτική, η οποία συνδέει ολόκληρο το 
περιεχόµενο του έργου µε το βίωµα, ή προσπαθεί να εξιχνιάσει τα βιώµατα του λογοτέχνη. Ο 
Ελύτης αντιλαµβάνεται βέβαια το ρόλο κυρίως των παιδικών βιωµάτων στην τέχνη, εφόσον 
αλλού υποστηρίζει ότι η παιδική φαντασία εναποθέτει το υλικό της, "τα ωάρια της", όπως λέει 
χαρακτηριστικά, στο Άµοιαστο, σ' έναν ελάχιστο χώρο δηλαδή στα κατάβαθα της ψυχής, που 
αποτελεί και την ιδιωτική έκδοση της αλήθειας. Έτσι διαµορφώνεται ο προσωπικός µύθος, ο 
οποίος όµως από τη στιγµή που περνάει στην έκφραση, στην τέχνη, ανάγεται στο γενικό. Γίνεται 
δηλαδή κατανοητό από εκείνον που την προσλαµβάνει, ότι αυτό που συµβαίνει στην κλίµακα του 
ανθρώπου επαναλαµβάνεται και στην κλίµακα της οµάδας, όπου ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται 
ενταγµένος, σα µόνιµος φορέας των παραδόσεών της.119 
 
 Στο σηµείο αυτό παρουσιάζεται µια άλλη παράµετρος της αναγωγής του ατοµικού στο 
γενικό, που πρέπει να λαµβάνεται επίσης υπόψη στη λογοτεχνική ερµηνεία. Είναι το συλλογικό 
ασυνείδητο, όπως το έχει ονοµάσει ο Jung, δηλαδή η αποκλεισµένη ανάµνηση του φυλετικού 
παρελθόντος, οι κληρονοµικές προδιαθέσεις, οι αρχέτυπες και έµφυτες θρησκευτικές και 
πνευµατικές αρχές, το οποίο κρύβεται κάτω από το ατοµικό ασυνείδητο, δηλαδή το αποκλεισµένο 
κατάλοιπο της νηπιακής και παιδικής ηλικίας. Άρα το ατοµικό ασυνείδητο σαφώς διαµορφώνεται 
κάτω και από την επίδραση αυτού του συλλογικού ασυνείδητου, που είναι κοινό σε όλους τους 
ανθρώπους. Αυτή η συµµετοχή όλων στο συλλογικό ασυνείδητο θέτει τις βάσεις της επικοινωνίας 
µεταξύ των ανθρώπων. Εφόσον και ο καλλιτέχνης, σύµφωνα µε τον Jung, έχει βουτήξει βαθιά στο 
συλλογικό ασυνείδητο, αυτό αναπαράγει στην τέχνη του και, µέσω της µυστικής συµµετοχής και 
των άλλων ανθρώπων σ' αυτό, επέρχεται η επικοινωνία µέσω της τέχνης. Έτσι, εφόσον δεν 
ενδιαφέρει πια η ευτυχία και η δυστυχία του ατόµου, αλλά η ζωή σε συλλογικό επίπεδο, κάθε 
µεγάλο έργο της τέχνης είναι αντικειµενικό και απρόσωπο και ταυτόχρονα βαθιά συγκινητικό.120 
Μαζί λοιπόν µε το ατοµικό ασυνείδητο που εξηγεί κάποιες πλευρές του έργου, λειτουργεί και το 
ισχυρό συλλογικό ασυνείδητο. Άρα και στα δύο πρέπει να στηρίζεται η λογοτεχνική ερµηνεία. 

                                                           
117Οι απόψεις αυτές του T. S. Eliot, από το µελέτηµά του Τα όρια της κριτικής. Παρατίθενται από το Γ. Σπανό, ό.π. 
(σηµ. 13), σσ. 176-178.  
118 Οδυσσέας Ελύτης, "Τα σύγχρονα ποιητικά και καλλιτεχνικά προβλήµατα", ό.π. (σηµ. 32), σ. 494. "Παρ' όλα αυτά, 
παρόλο δηλαδή ότι αναγνωρίζω τη σηµασία των παραγόντων αυτών, παίρνω το θάρρος να σας συστήσω να µην 
παραπλανηθείτε και ακολουθήσετε µιαν ειδικευµένη ως το απόλυτο κριτική του έργου που σας απασχολεί, εξόν 
βέβαια και αν είσαστε ιστορικός, ψυχαναλυτής ή κοινωνιολόγος". Βλ. επίσης, για τον επικουρικό ρόλο του 
αυτοβιογραφικού στοιχείου στο µουσικό έργο, "Ευχαριστώ Wolfgang Amadeus", ό.π. (σηµ. 19), σ. 250. 
119 Οδυσσέας Ελύτης, "Γιάννης Τσαρούχης", ό.π. (σηµ. 32), σ. 567: Εδώ βέβαια γίνεται λόγος για την µετάπλαση του 
ατοµικού βιώµατος στο ζωγραφικό έργο. Αναλογικά οι απόψεις αυτές ισχύουν και για την ποίηση, αφού σε όλες τις 
εκφράσεις της τέχνης υπάρχει η διπολικότητα: περιεχόµενο-µορφή.  
120 Για το συλλογικό ασυνείδητο, βλ. C.G. Jung, ό.π. (σηµ. 5), σσ. 74-75, Wellek R. � Warren A., ό.π. (σηµ. 54), σσ. 
104-105. Επίσης για το ρόλο της ατοµικής ψυχολογίας και του συλλογικού ασυνείδητου, Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 17), 
σσ. 320-329, και C.G. Jung, ό.π., σσ. 45-46. 
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 Τις δύο αυτές πλευρές του ασυνείδητου στην τέχνη, χρησιµοποιώντας όµως τον όρο 
"υποσυνείδητο", όπως έχουµε δει,121 διακρίνει και ο Γιώργος Σεφέρης, θεωρώντας το ποίηµα 
τόσο καθολικότερο, όσο πιο βυθισµένες στο συλλογικό ασυνείδητο είναι οι ρίζες του.122 Επίσης 
θεωρεί ότι αυτή η βύθιση στο συλλογικό ασυνείδητο αντανακλάται στη γλώσσα και το στίχο, που 
έτσι ξεπερνούν την εξωτερική µηχανική της γλωσσολογίας ή της στιχουργίας, αποτελώντας πλέον 
µια φραστική και ρυθµική λειτουργία που στην καλύτερη περίπτωση, πηγαίνει πολύ µακρύτερα 
από το εγώ του ατόµου, συνειδητό ή υποσυνείδητο, ως το βαρύ και τελετουργικό εγώ της οµάδας. 
Και αυτή τη λειτουργία της γλώσσας ο Σεφέρης την ονοµάζει "ποιητικό ρήµα".123 Ερµηνεύοντας 
τις απόψεις του αυτές µπορούµε να µιλήσουµε για εξωτερίκευση το συλλογικού ασυνείδητου 
στην ποιητική έκφραση, για µια έκφραση δηλαδή τέτοια, µέσα στην οποία ο καθένας θα 
µπορούσε να βιώσει, συνειδητοποιώντας την πλέον, τη δική του µυστική συµµετοχή σ' αυτό το 
συλλογικό ασυνείδητο και, κατ' επέκταση, στην κοινή ζωή. Από την άποψη αυτή, η ποιητική 
γλώσσα και η γλώσσα της τέχνης γενικότερα µπορεί να θεωρηθεί κοινή. 
 Εξαιτίας όλων αυτών των πολύπλευρων λειτουργιών της ένταξης του βιώµατος στην 
λογοτεχνία, και συνακόλουθα της µορφοδότησης, καθώς και του µυστηριώδους χαρακτήρα της 
έµπνευσης, έχει ασκηθεί κριτική στην άποψη του Freud ότι η αισθητική µετάπλαση µετριάζει τον 
ατοµικό χαρακτήρα της φαντασίωσης, αφού η µορφή δελεάζει τον αναγνώστη προσφέροντάς του 
αισθητικό κέρδος σε ηδονή. Ο Freud, µη λαµβάνοντας υπόψη τις άλλες λειτουργίες της έκφρασης, 
υποβαθµίζει, όπως έχει εύστοχα επισηµανθεί, το σηµαίνον στο ρόλο του δολώµατος.124 Ωστόσο, 
πρέπει να διευκρινίσουµε ότι, αν η λογοτεχνική θεωρία του Freud δεν ερµηνεύει τη λογοτεχνική 
δηµιουργία στο σύνολό της, ερµηνεύει µια  
σηµαντική παράµετρο: το γιατί ένα λογοτεχνικό κείµενο περιλαµβάνει βιώµατα του παρελθόντος 
και, σε µεγάλο βαθµό, παιδικά βιώµατα. Πρόκειται για ψυχαναλυτική αιτιολόγηση, η οποία µαζί 
µε όλες τις άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, στο 
βαθµό που επηρεάζει τον ψυχισµό του λογοτέχνη. Οπωσδήποτε δεν προσεγγίζει επαρκώς την 
ενδοκειµενική καταγραφή του βιώµατος.      
 Από την άλλη πλευρά, όπως είπαµε, η ενδοκειµενική αυτή καταγραφή πραγµατοποιείται 
µέσω της ποιητικής γλώσσας, µε τις µεταφορές, τις συµπυκνώσεις, τις αποσιωποιήσεις, 
γενικότερα τις επιλογές και αποκλίσεις που αισθητοποιούν ολόκληρο το νοηµατικό περιεχόµενο 
του ποιήµατος. Η ποιητική αυτή γλώσσα καθιστά δύσκολα εξιχνιάσιµα όχι µόνο τα βιώµατα, 
αλλά και τις αρχικές προθέσεις του συγγραφέα. Γι' αυτό, σύµφωνα µε τον Umberto Eco, η 
ερµηνεία πρέπει να συνδέεται µε την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της γλώσσας, µε την 
προσπάθεια δηλαδή ο αναγνώστης να "κινηθεί ερµηνευτικά µε τον τρόπο που ο συγγραφέας 
κινήθηκε γενετικά".125 Φυσικά, αυτό είναι κάτι δύσκολο. Ωστόσο ο Eco θέτει µε τις απόψεις αυτές 
το ζήτηµα των δικαιωµάτων του κειµένου, ότι δηλαδή η ποιητική γλώσσα αφ' εαυτής έχει µια 
δυναµική που µπορεί να επιβάλλει κάποιες ερµηνείες πέρα από την πρόθεση του συγγραφέα, η 
οποία είναι ανεξιχνίαστη. Έτσι θα πραγµατοποιηθεί η ισορροπία ανάµεσα στην πρόθεση του 
αναγνώστη και στην πρόθεση του κειµένου, ώστε να αποφεύγονται οι αυθαίρετες ερµηνείες. Ο 
Eco εποµένως µετατοπίζει το κέντρο της ερµηνείας από το συγγραφέα στο κείµενο. Οι απόψεις 
του είναι ιδιαίτερα χρήσιµες σε µια µελέτη που πραγµατοποιείται από συγκεκριµένη οπτική 
γωνία, όπως η προσπάθεια εξιχνίασης της ενδοκειµενικής καταγραφής των βιωµάτων. ∆ιότι 
προφυλάσσει από µια µονόπλευρη εστίαση στην προσωπική ζωή του ποιητή, που οπωσδήποτε 
αδικεί το ποιητικό αποτέλεσµα. 
                                                           
121 Βλ. εδώ, σηµ. 33. 
122 Νάσος Βαγενάς, ό.π. (σηµ. 36), σ. 39. Επίσης Γ. Σεφέρης, ό.π. (σηµ. 70), σ. 48. 
123 Γ. Σεφέρης, ό.π., σ. 289.  
124 Jean-Louis Baudry, ό.π. (σηµ. 26), σ. 83 και Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 17), σσ. 333-334. 
125 Νάσος Βαγενάς , "Ο Umberto Eco και το πρόβληµα της ερµηνείας", Το Βήµα, 27/2/1994. Για µια συνοπτική 
παρουσίαση των απόψεων του Eco, The open Work, Cambridge "M. A." 1989 (ιταλικά Opera aperta 1962) και  Τα 
όρια της ερµηνείας, µτφ. Μαριάννα Κονδύλη, "Γνώση", Αθήνα 1993, στο οποίο αναλύονται οι απόψεις για 
συνδυασµό πρόθεσης του αναγνώστη και πρόθεσης του κειµένου. 
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1.ε. Η "παιδική" θεώρηση του κόσµου: Το παιδικό βίωµα ως αφετηρία της παιδικότητας του 
ενηλίκου / λογοτέχνη. 
 
 Κλείνοντας την ανάπτυξη της λειτουργικότητας του παιδικού βιώµατος στη λογοτεχνία, 
επισηµάναµε ότι αυτό πυροδοτεί την ποιητική φαντασία και για το λόγο αυτό η ανάκλησή του 
αποτελεί αντίσταση στο χρόνο. Αυτό συµβαίνει, διότι η αίσθηση του χρόνου ως φθοροποιού 
δύναµης, όπως βιώνεται δηλαδή ο χρόνος στην ενηλικίωση, δεν υπάρχει στα παιδιά, µε 
αποτέλεσµα ο ενήλικος, εξιδανικεύοντας την παιδική ηλικία να νιώθει, κατά την ανάκληση των 
παιδικών βιωµάτων, ότι για πρώτη φορά βλέπει πράγµατα, τα οποία φυσικά έχει ξαναδεί. Έτσι ο 
ενήλικος-λογοτέχνης καταφεύγει στο παιδικό βίωµα, όταν νιώθει ότι πιέζεται από το βάρος του 
χρόνου.126 Αυτό σηµαίνει όµως ότι το παιδικό βίωµα µε αυτή του τη συγκεκριµένη λειτουργία, 
εξελίσσεται σιγά σιγά από συγκεκριµένη εµπειρία που καταγράφτηκε στον ανθρώπινο ψυχισµό, 
σε κοσµοθεωρητικό στοιχείο. ∆ηλαδή οδηγεί κατά την ενηλικίωση, στη σύνθεση µιας 
συγκεκριµένης οπτικής, µέσα από την οποία ο ενήλικος αντιλαµβάνεται τον κόσµο. Την οπτική 
αυτή µπορούµε να την ονοµάσουµε παιδική θεώρηση του κόσµου ή παιδικότητα. Η διαφορά της 
από την αντίστοιχη οπτική στη φάση της παιδικής ηλικίας, είναι ότι ο ενήλικος είναι σε θέση να 
αντιληφθεί, να συνειδητοποιήσει την απεριόριστη δύναµη που του παρέχει. Κι έτσι συνειδητά 
πολλές φορές, να προσπαθεί να τη συνθέσει, για να µπορέσει ως ενήλικος να βλέπει τον κόσµο µε 
τα µάτια του παιδιού. Η οπτική αυτή είναι ιδιαίτερα εµφανής σε λογοτέχνες που έζησαν ιδιαίτερα 
έντονα παιδικά βιώµατα, όπως ο Ρίτσος, όπου η παιδικότητα αποτελεί, όπως θα δούµε, µια από τις 
κύριες νοηµατικές σταθερές της ποίησής του. 
 Ένα από τα χαρακτηριστικά λοιπόν αυτής της παιδικότητας είναι η αντίσταση στο χρόνο. 
Αντίσταση στο χρόνο, συνεπάγεται φυσικά και αντίσταση στο βιολογικό θάνατο, που ο ερχοµός 
του έχει συνδεθεί µε τη φθοροποιό δύναµη του χρόνου. Έρχεται λοιπόν η παιδικότητα να 
ακυρώσει το θάνατο. Ο Ελύτης ενσαρκώνει αυτή την παιδικότητα στην ανάκληση της 
αρχετυπικής παιδικής φιγούρας του Παναή, του σκανταλιάρικου παιδιού που ρουφάει τη φύση 
και την κάθε στιγµή, ακινητοποιώντας στη βαθιά βίωσή της το χρόνο, µε αποτέλεσµα να δίνει στο 
βραχύ και αδιάφορο για πολλούς χρονικό διάστηµα την αίσθηση του µοναδικού και εποµένως του 
αιώνιου. Χαρακτηριστική είναι και η εσκεµµένη παρετυµολογία του ονόµατος από τον ποιητή 
(Παναής παν+αεί),127 που σηµαίνει ότι αυτής της µορφής η βίωση είναι τα πάντα, είναι η βίωση 
της ζωής στο σύνολό της, η εγκόλπωση του σύµπαντος και θα υπάρχει αιώνια. Επίσης, η φιγούρα 
είναι αρχετυπική, διότι συνδέεται µε παιδικά βιώµατα-λίγο πολύ κοινά σε όλους του ανθρώπους 
όλων των εποχών. ∆εν είναι όµως τόσο τα παιδικά βιώµατα που ανακαλούνται εδώ, όσο ο τρόπος 
βίωσης. Αυτός είναι που ορθώνεται σε κοσµοθεωρητικό στοιχείο καθορίζοντας την παιδικότητα 
του ενήλικου-λογοτέχνη. Ο Ελύτης το λέει καθαρά, ότι αυτό που ζητάει από τον Παναή δεν είναι 
το παιδικό βίωµα της (ερωτικής) σκανταλιάς, αλλά η πρωτοανακάλυψη του κόσµου, η κρυφή 
δηλαδή αυτή δύναµη της βίωσης, που συνειδητοποιείται εκ των υστέρων κατά την ενηλικίωση, σε 
οριακές συνθήκες αδιεξόδου, γεµάτες από την αίσθηση του θανάτου. Τότε αυτή η παιδικότητα 
έρχεται να υποδείξει το αθάνατο µέρος του ανθρώπου, εκείνο δηλαδή το κοµµάτι της ψυχής του, 
το οποίο κάποτε, ασυνείδητα, εναποθήκευσε και διατήρησε τις αιώνιες αλήθειες της ζωής. Έτσι ο 
άνθρωπος εξακολουθεί να επιδιώκει την ανακάλυψη της ζωής καταφάσκοντας σε αυτήν, µε 
                                                           
126 Βλ. εδώ, παράγραφο 1β, σηµ. 46, 47. 
127 Οδυσσέας Ελύτης, "Τα κορίτσια", ό.π. (σηµ. 32), σ. 183: "Στα µέρη τα δικά µας ο Κάλιµπαν ονοµάζεται Παναής, 
πάει να πει, Παναγιώτης , και, µε το χαϊδευτικό του Παναγής ή Παναής � του "παν" και του "αει" όνοµα και πράγµα. 
Το κεφάλι του είναι κουρεµένο, οι µατάρες του κατάπληκτες, το δεξί του γόνατο στα αίµατα. ∆εν είναι ορατός παρά 
µονάχα τα καλοκαίριαú σα να µην ήταν τρόπος να κινηθεί, αν δεν ανάδιναν τη µυρωδιά τους οι σκιές ή αν δεν έπαιρνε 
ορισµένους τόνους µπλε η θάλασσα. Και µόνο να σταµατούσαν για µια στιγµή τα τζιτζίκια, είναι σίγουρο, θα τον 
χάναµε από τα µάτια µας. Τόσο πολύ τον τρέφει αυτό που για µας είναι ό,τι η Τρίτη για την Τετάρτη, ένα κοµµάτι 
χρόνου που έπεσε, διόλου υπολογίσιµο για το µέλλον µας".  
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αποτέλεσµα να ακυρώνει τελικά το θάνατο, ο οποίος φαίνεται να αφανίζεται στην απεραντοσύνη 
του µέλλοντος128 που θα βιώνεται µέσα από τη συνεχή ερωτική ανακάλυψη της ζωής. Αλλού ο 
Ελύτης, αυτή την ιδιαίτερη βίωση των πραγµάτων θα την ονοµάσει "άλω", δηλαδή φωτοστέφανο 
και θα πει ότι µέσω της τέχνης εκείνο που πάντα επιδιώκεται, είναι ακριβώς να διατηρηθεί αυτή η 
παιδικότητα, αυτός ο τρόπος ιδιαίτερου φωτισµού των περιστατικών, και όχι τα περιστατικά αυτά 
καθαυτά που από µόνα τους κατά κανόνα είναι ασήµαντα. Μέσω της παιδικότητας, που κύριό της 
χαρακτηριστικό είναι η αθωότητα, τα ασήµαντα µπορούν να µεταβληθούν σε θησαυρούς,129 
δηλαδή σε πλευρές της ζωής που αποκαλύπτεται.  
 Άρα, µέσω αυτής της συνειδητοποιηµένης παιδικότητας µεταπλάθεται στην ψυχή του 
ενήλικου / λογοτέχνη ο υπαρκτός κόσµος, το παρόν. Και εφόσον το κύριο χαρακτηριστικό της 
νέας αυτής οπτικής γωνίας είναι η αθωότητα, µπορούµε να πούµε ότι πραγµατοποιείται µια 
αναπαρθένευση του κόσµου, δηλαδή ουσιαστικά η απαλλαγή του παρόντος από κάθε τι 
τραυµατικό και κατασταλτικό της ανθρώπινης αισιοδοξίας. Όχι γιατί αυτό δεν υπάρχει, αλλά διότι 
δεν µπορεί πλέον να επηρεάσει αρνητικά τον ανθρώπινο ψυχισµό. Ο Καζαντζάκης λέει ότι, αν δεν 
µπορεί να αλλάξει κάποιος την πραγµατικότητα, µπορεί να αλλάξει το µάτι, δηλαδή την οπτική, 
µέσα από την οποία βλέπει την πραγµατικότητα, Και το µάτι αυτό δεν είναι άλλο από το µάτι 
εκείνο του παιδιού. Ακριβώς επειδή το παιδί δε βαρύνεται από τραυµατικές εµπειρίες του 
παρελθόντος, ουσιαστικά δηµιουργεί για πρώτη φορά µέσα του τον κόσµο, µε βάση την 
αθωότητα και την αδηφαγία του στο να γνωρίζει. Ο Καζαντζάκης φαντάζεται τον κόσµο αυτό ως 
χάος, που το παιδί το βάζει σε τάξη, ανακαλύπτοντας τις µυστικές πτυχές του και, από την άποψη 
αυτή, η παιδική µατιά παραλληλίζεται µε το µάτι του Θεού που δηµιουργεί τον κόσµο. Αυτή η 
"εκ του µηδενός" δηµιουργία αποτελεί την παρθενικότητα του κόσµου, αφού αυτός 
παρουσιάζεται στη γέννησή του, χωρίς ακόµα να έχει µολυνθεί. Έτσι ο συγγραφέας, όταν θέλει 
γράφοντας να µιλήσει για τη θάλασσα, για τη γυναίκα, για το Θεό, αφουγκράζεται τι λέει το παιδί 
µέσα του, και µόνο τότε µπορεί να πλησιάσει αυτές τις δυνάµεις. Η παιδικότητα αυτή της 
ενηλικίωσης, τον κάνει να βλέπει, όπως λέει, µε µάτια παρθένα, για πρώτη φορά τον κόσµο και 
δεν αφήνει το µυαλό του να φθαρεί, να µαραθεί και να στερέψει.130. Άρα όταν ένας λογοτέχνης 
χάνει την παιδικότητα, τον εγκαταλείπει ουσιαστικά και η έµπνευση. Αυτήν ακριβώς την 
αναπαρθένευση εννοεί ο Νικηφόρος Βρεττάκος, όταν στον ποίηµά του Αυτοβιογραφία131 
υποβάλλει την ιδέα ότι η ποίηση δεν είναι τίποτε άλλο από την προσπάθεια να ειπωθεί το σύµπαν 

                                                           
128 Ό.π., (σηµ. 108), σ. 185: "Παναή, Παναή, σε ανακαλώ στην ενέργεια, κι ας γίνοµαι ύποπτος στους 
χωροφύλακες�Εσύ δεν έκανες τάχα ότι µε κυνηγάς, για να περάσουµε κάτω από τα πόδια της ξαδέρφης µου, την 
ώρα που σιδέρωνε ξεµπράτσωτη, µε το µαλλί βρεµµένο και το κοντό τριανταφυλλί της µεσοφόρι; Όχι, δεν είναι αυτό 
που νοµίζεις, δεν είναι αυτό που ζητώ από σέναú είναι η πρωτοανακάλυψη του κόσµου. ∆ώσε να µη χάσω ποτέ το 
αίσθηµα του Κολόµβου. Υπάρχουνε τόσα µικροπράγµατα που το γύρο τους κανένας δεν αξιώθηκε ακόµα να κάνει. 
Γι' αυτό σε πίστευαú γι' αυτό σ' αγαπούσαú σε καλόπιανα. Ποιος ξέρει, κάτι µου έλεγε πως ίσως µια µέρα θα έχω την 
ανάγκη σου, µετά από είκοσι, από τριάντα χρόνια, όταν θα έχουν όλες οι εξώπορτες κλείσει και φύγει όλες οι µικρές 
∆έσποινες µε το διάφανο νυχτικό και τα πελώρια µάτια. Αχ, πώς ήξερες τις νύχτες να µου ανάβεις τα φώτα ίσα-ίσα τη 
στιγµή που θα περνούσαν από το παράθυρο µε το χέρι ψηλά και την άστατη σκιά στον τοίχο. Έλα, πες µου, τώρα που 
ξέρεις, θέλεις ακόµα µια φορά να το επαναλάβουµε; Σ' αυτή τη φρικτή και ξεπαγιασµένη πολιτεία θέλεις άλλη µια 
φορά µε τον ίδιο τρόπο να δείξουµε στους ανθρώπους το αθάνατο µέρος τους; Κοίτα, κοίτα: Οι νεκροί � δεν τους 
φοβάµαι, Οι νεκροί � δεν τους λυπάµαι: Death shall have no dominion. Είναι "εντός του µέλλοντός µας". Είµεθα όλοι 
εντός του µέλλοντός µας!" Εµπρός! Μουσική! Άλογα! Φώτα!".    
129 Οδυσσέας Ελύτης, ό.π. (σηµ. 19), σ. 70: "Και στην επαναστροφή του µικρού ιδιωτικού κόσµου αναπτύσσει (ο 
άνθρωπος) όλη του την παραστατική δύναµη, ώστε να διατηρήσει την άλω γύρω από τις σεπτές εικόνες που δεν είναι 
� δε θέλει να είναι � σκέτες αναµνήσεις. Αυτή την άλω που δίνει στα πράγµατα η παιδική ηλικία είναι που κυνηγάµε 
κατά βάθος κι εµείς σε όλη µας τη ζωήú ποτέ τα περιστατικά της, που κατά κανόνα είναι ασήµαντα. Πρόκειται για την 
ικανότητα να µεταβάλλεις τα ελάχιστα σε θησαυρούς, χάρη στον τρόπο που τα χειρίζεσαι, και που το µεγάλο της 
αντίκρισµα είναι η αθωότητα".   
130 Νίκος Καζαντζάκης, ό.π. (σηµ. 28), σσ. 46-50. 
131 Νικηφόρος Βρεττάκος, ό.π. (σηµ. 93). 
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στην παιδική, άδολη και γνήσια αίσθηση, πέρα από τις δυνάµεις του κακού. Και αυτή ακριβώς η 
αίσθηση αποκαλύπτει την τάξη του κόσµου.132 Γι' αυτό ίσως, ο ίδιος ο  
ποιητής, καταγγέλλοντας το ναζισµό που προέκυψε ως τερατογένεση από τη διαστρέβλωση του 
νιτσεϊκού υπερανθρώπου, θεωρεί την παιδική καρδιά ως µόνο χώρο, όπου θα µπορούσε να 
τοποθετήσει τον υπεράνθρωπο,133 ως µόνο χώρο δηλαδή, απ' όπου θα µπορέσουν να ξεπηδήσουν 
οι πιο ευγενείς δυνάµεις του ανθρώπου. 
 Επισηµαίνουµε και πάλι ότι η παιδική αυτή θεώρηση του κόσµου εκ µέρους των ενηλίκων 
γίνεται πάντοτε εκ των υστέρων. Και η διαφορά της από την αντίστοιχη των παιδιών, είναι ότι 
τώρα τα επανενεργοποιηµένα παιδικά βιώµατα είναι απαλλαγµένα από τα στενά χωροχρονικά 
πλαίσια της παιδικής ηλικίας και από τις απαγορεύσεις των ενηλίκων εκείνης της εποχής. Έτσι 
επιβιώνει αλώβητη η εσωτερική τους δύναµη, η οποία φυσικά διευρύνεται και πλουτίζεται στην 
αλληλεπίδρασή της µε το περιβάλλον του ενηλίκου, λειτουργώντας, όπως λέει ο Μαρσελ 
Προύστ,134 ως ψυχικό κοίτασµα, χωρίς να ενδιαφέρει πια η συγκεκριµένη εµπειρία, απ' όπου 
ξεκίνησε το βίωµα. Αυτό είναι το κεντρικό γνώρισµα της παιδικότητας του ενήλικου και κατά το 
Γιάννη Ρίτσο, που µαζί µε διάφορα άλλα συνθέτει το χαρακτήρα της παιδικής θεώρησης του 
κόσµου στο έργο του. Παραθέτουµε ένα χωρίο, όπου επιγραµµατικά διατυπώνονται τα 
διαφοροποιητικά στοιχεία ανάµεσα στην παιδικότητα του παιδιού και την παιδικότητα του 
ενηλίκου. 
  Και τα / παιδιά που υπήρξαµε, έλεγε, 
  τα υπάρχουµε, απαλλαγµένα κιόλας απ' τη στενότητα των πρώτων µας 
  χρόνων 
  απ' την οξύτητα της στενότητας, απ' την ανυποµονησία της αύξησης 
  απ' των µεγάλων την παρεξήγηση.135 
 Η στενότητα των πρώτων χρόνων, για την οποία κάνει λόγο εδώ ο ποιητής, πρέπει να 
είναι, πέρα από τα συγκεκριµένα χωροχρονικά πλαίσια της παιδικής ηλικίας, και η αδυναµία του 
περιορισµένου πνευµατικού ορίζοντα του παιδιού να συλλάβει την εσωτερική δύναµη της βίωσης. 
Αυτή η αδυναµία χαρακτηρίζεται εκ των υστέρων ιδιαίτερα οξεία. Η ανυποµονησία της αύξησης, 
δεν είναι τίποτε άλλο από την ανυποµονησία που έχει κάθε παιδί να ενηλικιωθεί, µε αποτέλεσµα 
να µην µπορεί να απολαύσει την παιδικότητά του. Και ένας από τους σηµαντικότερους λόγους 
αυτής της ανυποµονησίας είναι και η παρεξήγηση των µεγάλων, η έλλειψη κατανόησης της 
παιδικής ψυχής. Η απαλλαγή από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, 
σηµασιοδοτεί αυτήν την "αναβαθµισµένη" παιδικότητα της ενηλικίωσης, όπου το παιδικό βίωµα 
µετουσιώνεται στο κοσµοθεωρητικό στοιχείο της αναπαρθένευσης του κόσµου, ως συνειδητή 
επανάκτηση της χαµένης αθωότητας. 
 
 
   
  
               

                                                           
132 Νικηφόρος Βρεττάκος, ό.π. (σηµ. 93), τ. Β', σ. 31, "Ο κόσµος και η ποίηση": "Απλά πράγµατα όλα. Η τάξη τους / 
είναι φροντισµένη από το χέρι σου. Μια δέσµη από χρώ- / µατα / στο βάζο του χρόνου. / άλλωστε, τι / θαρρείς πως 
στο βάθος είναι η ποίηση; Είναι η γύρη / των πραγµάτων του σύµπαντος. Η γύρη σε πράξεις, / η γύρη σε οδύνη, σε 
φως, σε χαρά, σε αλλαγές, / σε πορεία, σε κίνηση. / Η ζωή κ' η ψυχή / σε ένα αιώνιο καθρέφτισµα µέσα στο χρόνο. / 
Τι νοµίζεις λοιπόνú κατά βάθος η ποίηση / είναι µι' ανθρώπινη καρδιά φορτωµένη / όλο τον κόσµο".  
133 Νικηφόρος Βρεττάκος, ό.π. (σηµ. 14), σσ. 179-180. 
134 Μαρσέλ Προυστ, ό.π. (σηµ. 41), σ. 225: "Κάποτε αυτό το κοµµάτι ενός τοπίου, που έφθασε έτσι ως σήµερα, 
ξεκόβεται τόσο αποµονωµένο απ' όλα, ώστε επιπλέει αβέβαιο στη σκέψη µου σαν µια ολάνθιστη ∆ήλος, χωρίς να 
µπορώ να πω από ποια χώρα, από ποια εποχή � ίσως κι απλούστατα από ποιο όνειρο � έρχεται. Αλλά κυρίως σαν 
βαθιά κοιτάσµατα του ψυχικού µου εδάφους, σαν στέρεα χώµατα που πάνω τους στηρίζοµαι ακόµα, θα πρέπει να 
σκέφτοµαι τη µεριά της Μεζεγκλίζ και τη µεριά του Γκερµάντ".  
135 Όταν έρχεται ο ξένος, Τέταρτη ∆ιάσταση, σ. 321. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Τα παιδικά βιώµατα του Γιάννη Ρίτσου. 
 

Ύστερα από τη γενικότερη θεωρητική προσέγγιση του όρου βίωµα / παιδικό βίωµα, µε 
έµφαση στην ενδοκειµενική καταγραφή του και τα παρεπόµενά της, θα περάσουµε στην 
επισήµανση συγκεκριµένων βιωµάτων της παιδικής ηλικίας του Γιάννη Ρίτσου, τα οποία θα 
δούµε ως ακατέργαστα εξωκειµενικά στοιχεία αρχικά. Στα επόµενα κεφάλαια θα ασχοληθούµε µε 
την ενδοκειµενικότητά τους. Τα σηµαντικότερα παιδικά βιώµατα του ποιητή, εντοπίζονται, όπως 
αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, στο οικογενειακό περιβάλλον, στο πατρικό σπίτι, στη σχέση του 
µε το σχολείο, καθώς και στην επίδραση του άσκησε πάνω του το φυσικό, κοινωνικό και ιστορικό 
περιβάλλον της ιδιαίτερης πατρίδας του. Με το κοινωνικό περιβάλλον επίσης, καθώς και µε 
συγκεκριµένα πρόσωπα της οικογένειάς του σχετίζονται και συγκεκριµένα βιώµατα, τα οποία 
επηρέασαν και τη σχέση του ποιητή µε τη θρησκεία � µεταφυσική, καθώς και την πολιτική του 
τοποθέτηση. 
 
2α. Οικογενειακό περιβάλλον. 
 
 
 Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεµβασιά της Λακωνίας την 1η (14η µε το νέο 
ηµερολόγιο) Μαΐου του 1909. Πατέρας του ήταν ο Ελευθέριος Ρίτσος, πλούσιος γαιοκτήµονας 
της περιοχής και η µητέρα του η Ελευθερία Βουζουναρά, κόρη πλούσιων εµπόρων από το Γύθειο, 
πόλη του ίδιου νοµού. Τα δύο αυτά πρόσωπα, το καθένα από την πλευρά του, επηρέασαν 
σηµαντικά τη διαµόρφωση του ψυχισµού του ποιητή. 
 Θα αρχίσουµε από τη µητέρα, γιατί ο δικός της ρόλος ήταν ιδιαίτερα καθοριστικός. Ο 
µικρός Γιάννης, ήταν το τελευταίο από τα τέσσερα µεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας και έτσι η 
µητέρα του είχε ιδιαίτερη αδυναµία. Αν λάβουµε µάλιστα υπόψη τη µάλλον ερωτική 
προσκόλληση που έχει το αγόρι στη µητέρα περίπου µέχρι το έβδοµο έτος της ζωής του, το 
λεγόµενο οιδιπόδειο σύµπλεγµα κατά τον Freud136, καταλαβαίνουµε ότι η έντονη επίδρασή της 
ήταν a priori δεδοµένη. Ωστόσο, ενισχύθηκε ακόµα περισσότερο από κάποιους άλλους 
παράγοντες: Η µητέρα είχε µια έµφυτη ευαισθησία και ήταν πνευµατικά και αισθητικά 
καλλιεργηµένη. Είχε παντρευτεί τον Ελευθέριο Ρίτσο σε ηλικία δώδεκα ή δεκατριών χρονών, µε 
τη συµφωνία όµως να τελειώσει το γυµνάσιο πριν πάει να ζήσει µόνιµα µαζί του.137 Αυτό δείχνει 
την αγάπη της προς τις πνευµατικές ενασχολήσεις, σε µια εποχή που οι γυναίκες συνήθως δεν 
πήγαιναν στο γυµνάσιο � πολλές δεν τελείωναν ούτε το δηµοτικό � λόγω της έντονα 
ανδροκρατικής κοινωνικής αντίληψης και δοµής. Επιπλέον ήξερε αρκετά γαλλικά, ξένη γλώσσα 
της άρχουσας τάξης, αλλά και της πνευµατικής αριστοκρατίας της εποχής και το σπίτι ήταν ένα 
από τα ελάχιστα στη Μονεµβασιά που είχαν πιάνο και µαντολίνο. Επίσης πλούτιζε τη µόρφωση 
της διαβάζοντας λογοτεχνικά βιβλία της εποχής ελληνικά και ξένα.138     
 Ήταν φυσικό ένας άνθρωπος µε τέτοιες αναζητήσεις να θέλει να µυήσει και τα παιδιά του 
σ' αυτές. Το πιο δεκτικό απ' αυτά ήταν ο µικρός Γιάννης, ο οποίος ήδη από πολύ νωρίς είχε 
εκδηλώσει ευαισθησίες, ανησυχίες και µια αδηφαγία για εξερεύνηση της φύσης και των πάντων 
γύρω του.139 Έτσι, ο µετέπειτα ποιητής δέχεται από τη µητέρα του τον πρώτο σπόρο της 
αισθητικής καλλιέργειας. Ο σπόρος αυτός ήταν µηνύµατα από λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής, 
καθώς και µουσική παιδεία µια και η µητέρα δεν έπαιζε απλώς πιάνο στα παιδιά της, αλλά 
αργότερα προσέλαβε στο σπίτι ειδικό δάσκαλο µουσικής. Επίσης είχε προσλάβει δασκάλες για τη 
διδασκαλία ξένων γλωσσών. Στην παιδική ηλικία του Ρίτσου λοιπόν, και ιδιαίτερα στη σχέση µε 
τη µητέρα του, πρέπει να αναζητηθούν οι συνθήκες που διευκόλυναν την πολύπλευρη αισθητική 
                                                           
136 Ι. Ν. Παρασκευόπουλος, Εξελικτική ψυχολογία, Αθήνα, x.x.έ., τ. 1, σ. 51. 
137 Αγγελική Κώττη, Γιάννης Ρίτσος, Ένα σχεδίασµα βιογραφίας, "Ελληνικά Γράµµατα", Αθήνα 1996, σ. 19. 
138 Λούλα Ρίτσου-Γλέζου, Τα παιδικά χρόνια του αδελφού µου Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα 1981, σ. 15. 
139 Λούλα Ρίτσου-Γλεζου, ό.π. (σηµ. 3), σ. 28. 
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καλλιέργειά του. Γιατί ακόµα και το ταλέντο του στη ζωγραφική εκεί πρωτοκαλλιεργήθηκε, µε τη 
ζωγραφική προσώπων και διαφόρων θεµάτων από τη φύση της Μονεµβασιάς, κάτω από τη 
συνεχή ενθάρρυνση και καθοδήγηση της µητέρας του.140 Η µεγαλύτερή της όµως προσφορά ήταν 
η πίστη της στην ποιητική φλέβα του Γιάννη. Τον παρότρυνε συνεχώς να γράφει, ασχολιόταν 
πολύ ώρα µαζί του µε τη διόρθωση των ποιηµάτων και ήταν εκείνη που του κρατούσε το χέρι για 
να γράψει ένα ποίηµα που στάλθηκε και δηµοσιεύτηκε στη ∆ιάπλαση των παίδων. Ο ποιητής 
βρισκόταν τότε στην ηλικία περίπου των εννέα χρόνων, όπως σηµειώνει ο ίδιος,141 και η µητέρα 
ως ανταµοιβή για την επιτυχία της δηµοσίευσης τον έγραψε συνδροµητή στο περιοδικό. Είχε 
πιστέψει στο ταλέντο του και θεωρούσε ότι κάποτε θα γίνει αντάξιος του Παλαµά, που ήταν ο 
µεγάλος ποιητής της εποχής εκείνης142 (ο Καβάφης ήταν γνωστός τότε περισσότερο σε κάποιους 
κύκλους µυηµένων). Γι' αυτό και λίγο πριν ξεκινήσει από τη Μονεµβασιά για να πάει να πεθάνει 
από φυµατίωση στο σανατόριο του Πηλίου, προέτρεψε την κόρη της και αγαπηµένη αδελφή του 
Γιάννη, Λούλα, να τον προσέχει σα δεύτερη µάνα του, λέγοντάς της ότι θα γίνει κάποτε µεγάλος 
ποιητής και θα δοξάσει την πατρίδα.143  
 Από τη µητέρα επίσης ήρθε ο µικρός Γιάννης σε πρώτη επαφή µε τις αριστερές ιδέες. Η 
Λούλα Ρίτσου υποστηρίζει ότι η µητέρα πλούτιζε τη βιβλιοθήκη µε αριστερής ιδεολογίας βιβλία 
της εποχής και επειδή ήταν αδύνατο να συζητήσει τις µάλλον αριστερές ιδέες της µε το σύζυγό 
της που ήταν φιλοβασιλικός, όπως και ολόκληρο το σόι των Ρίτσων, έβρισκε πρόθυµο ακροατή 
και συνοµιλητή το Γιάννη. Έτσι αυτός, πιθανότατα από τη µητέρα του να δέχτηκε "εν σπέρµατι" 
τις αριστερές ιδέες.144 Επίσης ο ίδιος ο ποιητής έχει εξιστορήσει πως, όταν  έγινε γνωστή η 
Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία, ο γαιοκτήµονας πατέρας του αντιµετώπισε το 
γεγονός µάλλον αδιάφορα, ενώ η µητέρα του τριγυρνούσε στο σπίτι φορώντας µια κόκκινη 
εσάρπα και λέγοντας "Είµαι µπολσεβίκα, είµαι µπολσεβίκα".145 Ο σπόρος αυτός βλάστησε 
αργότερα, όταν ο ποιητής, στις οριακές συνθήκες της φυµατίωσης και της φτώχειας που τον 
τοποθέτησε ταξικά στο προλεταριάτο, ήρθε σε επαφή µε αριστερά πνεύµατα της εποχής στα 
διάφορα σανατόρια, όπου νοσηλεύτηκε.146 Έτσι το παιδικό βίωµα ενεργοποιήθηκε και 
λειτούργησε µέσα στις συνθήκες του παρόντος. 
 Η παθολογική αγάπη της µητέρας προς τον ποιητή,147 η καλλιέργεια της φιλοκαλίας, 
καθώς και της κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως η µητέρα την εκδήλωνε τόσο µε τις ιδέες της, όσο 
και µε την έµπρακτη βοήθειά της προς τους κάθε λογής πάσχοντες της µικρής κοινωνίας της, την 
ανήγαγαν σχεδόν σε µούσα του.148 Από την άλλη πλευρά, ο µοναχικός θάνατός της από 
φυµατίωση σε σανατόριο του Πηλίου τραυµάτισε ανεπανόρθωτα το Γιάννη, ο οποίος τότε 
βρισκόταν στην ευαίσθητη ηλικία των δώδεκα χρόνων.149 Έτσι η µορφή της µητέρας θα 
διαποτίσει ολόκληρο το ποιητικό έργο, ενσωµατωµένη ποικιλότροπα στο εκάστοτε νοηµατικό 
περιεχόµενο. 
 Στον αντίποδα της σχέσης του µε τη µητέρα βρισκόταν η σχέση του ποιητή µε τον πατέρα 
του. ∆ιότι ο Ελευθέριος Ρίτσος ήταν εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας από τη γυναίκα του. 
                                                           
140 Ό.π. (σηµ. 2), σ. 28. 
141 Το σηµειώνει στη σειρά δίσκων "Ο Ρίτσος διαβάζει Ρίτσο". Βλ. και Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 2), σ. 28, σηµ. 11. 
142 Λούλα Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σ. 30. 
143 Ό.π., σ. 49. 
144 Ό.π., σ. 25. 
145 Συνέντευξη του ποιητή στη ρωσική εφηµερίδα Κοµσοµόλσκαγια Πράβντα, καλοκαίρι 1989. Παρατίθεται από την 
Α. Κώττη, ό.π. (σηµ.2), σ. 27. 
146 Η Λούλα Ρίτσου λέει µεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στην εφηµερίδα Το Βήµα, 26/1/1978, ότι στα τρία 
σανατόρια που νοσηλεύτηκε ο ποιητής "διάβασε πολύ και εγλολπώθηκε τις κοµµουνιστικές ιδέες, έχοντας την 
προδιάθεση από τους καιρούς των παιδικών του χρόνων, µε τη διδασκαλία της µητέρας µας". Για την πολιτική 
συνειδητοποίηση του Ρίτσου στα σανατόρια, Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σσ. 109, 110 , 111, 117, 118. 
147 Λούλα Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σσ. 26-27, 28, 29. 
148 Π. ∆. Μαστροδηµήτρης, "Εγκώµιο στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο", Νεοελληνικά, Μελέτες και άρθρα, τ. Γ', "Γνώση" 
Αθήνα 1992, σ. 149.  
149 Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 2), σ. 40. 
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Ήξερε λιγοστά γράµµατα (είχε τελειώσει µόνο το δηµοτικό) και δεν είχε καµία ιδιαίτερη κλίση σε 
καλλιτεχνίες. Ήταν απλώς ανοιχτοχέρης, γλεντζές και καλός στο χορό. ∆εν µπορούσε να 
κατανοήσει τις ευαισθησίες της γυναίκας του και είχε δύο µεγάλα πάθη. Το ένα ήταν η 
χαρτοπαιξία, που σταδιακά διαδραµάτισε και αυτό σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική καταστροφή 
της οικογένειας και το άλλο οι εξωσυζυγικές σχέσεις, που τραυµάτιζαν ψυχικά τη γυναίκα του.150 
Όµως η ίδια από αξιοπρέπεια, δεν παραπονιόταν ποτέ και έβρισκε διέξοδο σε κάποια ταξίδια στη 
γενέτειρά της,151 όταν ο άντρας της κατά καιρούς, απουσίαζε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα από 
το σπίτι, για δουλειές, για κυνήγι ή και για προεκλογικό αγώνα, είτε υπέρ του πολιτευόµενου 
αδερφού του Θεόδωρου, είτε υπέρ του βασιλιά, στα διάφορα δηµοψηφίσµατα για το πολιτειακό 
καθεστώς152 κατά τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα. 
 Ήταν φυσικό εποµένως ένας άνθρωπος µε τέτοιο χαρακτήρα να µην µπορεί να καταλάβει 
τις ευαισθησίες του γιου του Γιάννη, που στην καλλιέργεια και διεύρυνσή τους είχε συµβάλει 
αρκετά η γυναίκα του. Ο πατέρας έδερνε το µικρό Γιάννη, όταν αυτός λόγω της ζωηράδας του και 
της επιθυµίας του να βγει από το σπίτι το µεσηµέρι για να παίξει, έκανε φασαρία, ή γενικά 
διάφορες σκανταλιές.153 Και µάλιστα τον ανάγκαζε να πνίγει το κλάµα του, µε αποτέλεσµα να τον 
πιάνει κάτι σα λυγµός.154 Αδιαφορούσε εντελώς για την αισθητική καλλιέργεια του γιου του, 
βλέποντας µε αδιαφορία, αν όχι εχθρικά, την ενασχόληση του από µικρή ηλικία, µε την ποίηση, 
τη ζωγραφική ή τη µουσική. Γι' αυτόν η όποια καλλιέργεια έπρεπε να περνάει µέσα από 
συγκεκριµένους, κοινώς αποδεκτούς θεσµούς, όπως το σχολείο. Έτσι το µόνο που τον ενδιέφερε 
ήταν να είναι ο Γιάννης καλός µαθητής.155 Όλα αυτά φυσικά ήταν απόρροια της βαθύτητα 
συντηρητικής και υποκριτικής νοοτροπίας του, η οποία του υπαγόρευε πίστη στους θεσµούς από 
τη µια και κρυφή παραβίαση τους από την άλλη: Ο Ελευθέριος Ρίτσος έδειχνε ως προς το τυπικό 
µέρος πιστός χριστιανός, µε τάµα στην Παναγία να είναι ισόβιος επίτροπος στην εκκλησία της και 
διατηρώντας στενές σχέσεις µε µητροπολίτες της περιοχής, αλλά από την άλλη παραβίαζε 
συστηµατικά  
 
 
µια θεµελιώδη αρχή του χριστιανισµού, τη συζυγική πίστη.156 Άρα και ως οικογενειάρχης ήταν 
τυπικά µόνο επαρκής, αφού είχε µεν αρχικά εξασφαλισµένη την οικογένεια του οικονοµικά,157 
αλλά ουσιαστικά υπέσκαπτε τα θεµέλιά της. Ένας άνθρωπος λοιπόν µε τέτοια τυπολατρική 
νοοτροπία, ήταν φυσικό να πιέζει το παιδί του για επιδόσεις στο σχολείο, µη µπορώντας να 
εκτιµήσει άλλες, πολύ πιο σηµαντικές ικανότητές του. Άλλο σηµαντικό ελάττωµα του πατέρα 
ήταν η αλαζονεία του, εκπορευόµενη από την αριστοκρατικότητα της καταγωγής του και του 
πλούτου του.158  
 Όλα τα βιώµατα σχετικά µε την έλλειψη κατανόησης από τον πατέρα του περνούν στην 
ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, στα πρώτα ποιήµατα πιο ακατέργαστα, αργότερα µεταπλασµένα. Ο 
πατέρας µερικές φορές συµβολοποιείται ως φορέας κάποιας καταδικαστέας νοοτροπίας. Αν σ' 
αυτά προστεθεί η µεγάλη του ευθύνη στην οικονοµική καταστροφή της οικογένειας, λόγω του 
χαρτοπαικτικού πάθους και της υπεροπτικής του στάσης απέναντι στην ιδέα να εργαστεί όταν οι 
δυσκολίες διογκώθηκαν,159οι συνακόλουθες εκρήξεις του θυµού του και η σταδιακή του 

                                                           
150 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σσ. 12-14. 
151 Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 2), σ. 19. 
152 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σ. 12. 
153 Ό.π., σ. 13. 
154 Ό.π., σ. 29. 
155 Ό.π., σσ. 30-32. 
156 Βλ. εδώ, σηµ. 15. 
157 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σ. 13, "Φρόντιζε να µη µας λείπει τίποτα. Μάλιστα, ήταν φορές που λες και 
µάντευε κάτι που θέλαµε και µας το 'φερνε". 
158 Α. Κώττη, ό.π. (σηµ.2), σ. 38. 
159 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σ. 43. 
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κατάθλιψη που αργότερα οδήγησε στην τρέλα,160 κατανοούµε το πόσο το πρόσωπο αυτό 
σφράγισε την προσωπικότητα του ποιητή. Θα τον δούµε σε µεγάλη ηλικία, στο πεζογραφικό του 
έργο να αποκαθιστά ηθικά για πρώτη φορά τον πατέρα του, προβάλλοντας τον εξαγνισµό του 
µέσα στη φρενοβλάβεια.161 
 Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή του ποιητή και η αδερφή του Λούλα. Ήταν 
µόλις ένα χρόνο µεγαλύτερη από αυτόν, ευαίσθητη και η ίδια ως χαρακτήρας, αν και χωρίς 
ανάλογη καλλιτεχνική έφεση.162 Τα δυο αυτά στοιχεία οδήγησαν, σε συνδυασµό και µε την 
παρότρυνση της µητέρας, σε µια ιδιαίτερα στενή σχέση τα δύο αδέρφια, µια σχέση που 
διατηρήθηκε για όλη τους τη ζωή. Τα δύο παιδιά κοιµόντουσαν µαζί, έπαιζαν µαζί και µαζί 
πρωτοπέρασαν το κατώφλι του σχολείου. Αυτό το τελευταίο έγινε µε πρωτοβουλία της µητέρας, η 
οποία καθυστέρησε την εγγραφή της Λούλας κατά ένα χρόνο, ώστε να προστατεύει µε την 
παρουσία της το Γιάννη, όταν αυτός, µικρός και ευαίσθητος, θα πήγαινε για πρώτη φορά στο 
σχολείο. Και έτσι έγινε. Η Λούλα συµπαραστεκόταν στον αδερφό της στις τιµωρίες του σχολείου, 
αλλά και τον κάλυπτε στο σπίτι, όταν έκανε αταξίες, για να µην τον δέρνει ο πατέρας.163 Γενικά 
τα δύο αδέρφια βρίσκονταν σε συνεχή στενή επαφή και επικοινωνία. Όταν άρχισαν οι συµφορές 
του σπιτιού, η Λούλα µε αυταπάρνηση περιποιόταν τη φυµατική µητέρα της και τον άρρωστο από 
την ίδια αρρώστια αδερφό της, το Μίµη, κρατώντας µε διάφορους τρόπους το µικρό Γιάννη 
µακριά τους, για να µην αρρωστήσει και αυτός.164 
 Αυτή της η έντονα προστατευτική διάθεση απέναντι στο Γιάννη, οφειλόταν, πέρα από την 
αδυναµία που του είχε από µικρή και την αυταπάρνησή της, και σε κάτι άλλο: στην εντολή που 
της άφησε η µητέρα της λίγο πριν αναχωρήσει για το σανατόριο του Πηλίου, να ρίξει όλη της την 
προσοχή στο Γιάννη, διότι αυτός θα  
γινόταν µεγάλος ποιητής και θα δόξαζε την πατρίδα.165 Αυτή την προσοχή την έδειξε µε το 
παραπάνω η Λούλα. Παρηγόρησε τον αδερφό της στους θανάτους του Μίµη και της µητέρας, 
χωρίς ποτέ να κλάψει µπροστά του για να µην τον στενοχωρήσει, παρ' όλη τη δική της συντριβή, 
και του συµπαραστάθηκε στις δυσκολίες που αυτός συνάντησε και στο γυµνάσιο, λόγω της 
σύγκρουσης της προσωπικότητάς του µε την εκπαιδευτική νοοτροπία της εποχής.166 Η βοήθεια 
αυτή συνεχίστηκε και αργότερα, όταν πήγαν για σπουδές στην Αθήνα και ο Γιάννης αρρώστησε 
από φυµατίωση. Η Λούλα παράλληλα µε τις σπουδές της στη Φιλοσοφική, εργαζόταν για να 
εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήµατα για τη διαβίωση, τα φάρµακα και την ποιοτική διατροφή που 
χρειαζόταν η αρρώστια του αδερφού της, ο οποίος λόγω ευαισθησιών και αντιλήψεων αρνήθηκε 
να κάνει συστηµατικές, επίσηµες σπουδές, ενώ εξαιτίας της κλονισµένης του υγείας 
υποαπασχολείτο σε ελάχιστα προσοδοφόρες εργασίες.167 Μπορούµε λοιπόν να υποστηρίξουµε ότι 
η Λούλα παρέτεινε τα παιδικά χρόνια κατά τη διάρκεια της εφηβικής και µετεφηβικής ηλικίας, ως 
την ενηλικίωση, εξακολουθώντας, τηρούµενων των αναλογιών βέβαια, να παίζει τον ίδιο ρόλο 
που είχε αναλάβει από µικρή: εκείνον της δεύτερης µάνας. 
 Κατά ένα µέρος αυτή της η επιλογή την οδήγησε σ' ένα γάµο συµφέροντος µε έλληνα 
µετανάστη στις Η.Π.Α., το ∆ηµήτρη Σταυρόπουλο, ώστε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήµατα 
για να βοηθά οικονοµικά των αδερφό της και για να πληρώνει τα χρέη της.168 Η ψυχολογική 
ένταση όµως που της δηµιούργησε ο εσωτερικός της διχασµός, οδήγησε τελικά στη διάλυση 
αυτού του γάµου και σε ψυχασθένεια της Λούλας το 1937.169 Η µέχρις αυτοθυσίας προσφορά της 
                                                           
160 Ό.π. σ. 53 και Α. Κώττη, ό.π. (σηµ.2), σσ. 65-66. 
161 Σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο, Ε.Α.Α. 7, σσ. 52-68. 
162 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σσ. 23, 28. 
163 Ό.π., σσ. 29, 32. 
164 Ό.π., σσ. 47-50. 
165 Βλ. εδώ, σ. 43. σηµ. 8. 
166 Ό.π. (σηµ. 3), σσ. 53, 57, 59, 60, 62-68. 
167 Ό.π., σσ. 77-120. 
168 Ό.π., σσ. 121-133. 
169 Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 2), σσ. 79-80. 
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Λούλας θα σφραγίσει την προσωπικότητα του ποιητή και τα σχετικά βιώµατα θα ενσωµατωθούν 
στον κορµό της ποίησής του. 
 Τα άλλα δύο του µεγάλα αδέρφια, η Νίνα και Μίµης, τον επηρέασαν σηµαντικά, άλλα 
λιγότερο άµεσα. Αυτό συνέβη, διότι είχαν µε τον ποιητή δέκα χρόνια διαφορά ηλικίας, και έφυγαν 
από τη Μονεµβασιά, όταν ο ίδιος ήταν πολύ µικρός.170 Έτσι δε βρέθηκε ποτέ σε στενή επαφή µαζί 
τους. Τραυµατίστηκε όµως ο ψυχισµός του από την κακή τύχη που είχαν και τα δύο: 
 Η Νίνα πραγµατοποίησε ένα γάµο που ξεκίνησε από έρωτα, ερχόµενη σε αντίθεση µε τους 
δικούς της, κατέληξε όµως ατυχής και αταίριαστος. Ο άντρας της, αξιωµατικός της 
Χωροφυλακής, Χρίστος Κοκκώνης, µε τον οποίο γνωρίστηκε όταν υπηρετούσε στη Μονεµβασιά 
στο αστυνοµικό τµήµα απέναντι από το σπίτι τους, στη συνέχεια τη ζήλευε παθολογικά για την 
οµορφιά της και της επέρριπτε συνεχώς ευθύνες για το γεγονός ότι δεν απέκτησαν παιδιά. Έζησαν 
στην Αθήνα, όπου ο άντρας της προσπάθησε να ανέλθει κοινωνικά σπουδάζοντας στη Νοµική και 
ασκώντας στη συνέχεια το επάγγελµα του δικηγόρου. Η βάναυση συµπεριφορά του την είχε 
φτάσει πολλές φορές κοντά στο διαζύγιο, χωρίς ωστόσο να το τολµήσει. Ο Γιάννης έζησε και τη 
γνωριµία της µε τον Κοκκώνη και το γάµο της, που έγινε το 1918,171 σε µια ηλικία � περίπου 
εννιά χρονών � όπου το παιδί καταγράφει τα βιώµατα. Επίσης , δύο χρόνια περίπου αργότερα, 
γύρω στο 1920, η Νίνα επιστρέφει στη Μονεµβασιά, αποφασισµένη να χωρίσει, αλλά τελικά 
ξαναγυρίζει στην Αθήνα,  
τροµοκρατηµένη από τη φυµατίωση της µητέρας και του Μίµη και απελπισµένη από την 
οικονοµική καταστροφή της οικογένειάς της.172 Άρα κάποιος απόηχος της πίκρας της αδερφής 
του και των παλινδροµήσεών της έφτασε στην ψυχή του Γιάννη. Όταν κατά τη µετεφηβική του 
ηλικία θα πάει στην Αθήνα, θα αντιµετωπίσει και ο ίδιος την αδιαφορία του γαµπρού του στην 
αρρώστια του και την καταπίεση που ασκούσε στη Νίνα, η οποία µόνο κρυφά επισκεπτόταν τον 
ποιητή.173 Η θλίψη που προκάλεσαν όλα αυτά τα βιώµατα στην ψυχή του, θα επηρεάσει ένα 
µέρος της ποίησης του. Θα µιλήσει επίσης για την οµορφιά της αδερφής του και, ιδιαίτερα στα 
πεζά του, για το γαµπρό του. 
 Ο Μίµης έφυγε επίσης από την Μονεµβασιά, όταν ο ποιητής ήταν µικρός, τελείωσε το 
γυµνάσιο στο Γύθειο και συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων στον Πειραιά. 
Τα συναισθήµατα που έτρεφε ο Γιάννης προς αυτόν ήταν η αγάπη και ο θαυµασµός προς το 
µεγαλύτερο αδερφό, ο οποίος θα ασκούσε το επάγγελµα του αξιωµατικού, επάγγελµα πολύ 
λαµπερό στα µάτια των παιδιών. Έτσι, παρ' όλο που δεν υπήρχε η στενή επικοινωνία ανάµεσά 
τους, ο Μίµης πρέπει να ήταν για το µικρό Γιάννη η προσωποποίηση της δύναµης και της δόξας. 
Κάπως έτσι περιγράφει τη σχέση τους η Λούλα στο βιβλίο της, όταν λέει ότι ο Γιάννης έπαιρνε το 
καπέλο, το µικρό σπαθί του Μίµη και τον χαιρετούσε στρατιωτικά, επισηµαίνοντας ότι ο Γιάννης 
στην ηλικία που βρισκόταν δεν µπορούσε να έχει καµία βαθύτερη επικοινωνία µε τον αδερφό 
του.174 Μόλις λοιπόν αυτή η δύναµη άρχισε να υποσκάπτεται από τη φυµατίωση, µε αποτέλεσµα 
την κατάρρευση και το θάνατο, το βίωµα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα τραυµατικό για το Γιάννη. 
Όταν ο Μίµης επέστρεψε στο πατρικό σπίτι ετοιµοθάνατος, ο Γιάννης ήταν εκεί, και µέχρι να τον 
στείλει η αδερφή του στο εξοχικό τους σπίτι στην περιοχή Βελιές, είχε δει από κοντά τις 
αιµοπτύσεις, τον πυρετό και είχε προλάβει ήδη να τραυµατιστεί ψυχικά. Αλλά και όταν κάποτε, 
σε κάποια πρόσκαιρή αναλαµπή της υγείας του Μίµη, αυτός επισκέφτηκε τις Βελιές µαζί µε τη 
Λούλα, αυτή προσπαθούσε να κρατήσει το Γιάννη µακριά από το µεγάλο του αδερφό που τόσο 

                                                           
170 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π (σηµ. 3), σ. 18. 
171 Ό.π., σσ. 17-18. 
172 Ό.π., σσ. 42, 47. 
173 Ό.π., σ. 87, 100, 103 και Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 2), σ. 50. 
174 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σ. 19 "Ο Γιαννούλης µας, πιο µικρός ακόµα (εννοείται από τη Λούλα) είχε 
µεγάλο θαυµασµό για τον αδερφό του που πήγαινε για αξιωµατικός στα πολεµικά µας καράβια και ήταν το καµάρι 
όλων των Ρίτσων. Του έπαιρνε το καπέλο, το µικρό σπαθί και τον χαιρετούσε στρατιωτικά-τι περισσότερο να κάνει 
µε το Μίµη µας". 
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θαύµαζε, για να µην κολλήσει.175 Έτσι το χτύπηµα, όταν αυτός έµαθε για το θάνατό του Μίµη σε 
κλινική της Αθήνας όπου είχε µεταβεί µε την ελπίδα ότι η σχολή του, µε τη µεσολάβηση του 
συµµαθητή και φίλου του πρίγκιπα Παύλου, θα τον έστελνε για θεραπεία στην Ελβετία, ήταν 
µεγάλο. Ο ποιητής έκλαιγε σπαρακτικά, όπως λέει η Λούλα και η ίδια µετά τη λιποθυµία της από 
το άκουσµα της είδησης, προσπάθησε να τον παρηγορήσει, ανεβάζοντάς τον σ' ένα ποδήλατο και 
κάνοντάς τον βόλτες στη βεράντα του σπιτιού.176 Το συγκεκριµένο τραυµατικό βίωµα θα το 
συναντήσουµε, συνήθως µεταπλασµένο, σε πολλά σηµεία του έργου του. 
 Βιώµατα έχει ο Γιάννης Ρίτσος και από τους άλλους συγγενείς του, κυρίως θείους του. Τα 
βιώµατα αυτά δεν επηρέασαν βέβαια τόσο πολύ τη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του, όσο 
εκείνα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντας, ωστόσο καταγράφτηκαν στην ευαίσθητη ψυχή 
του. Από τους θείους ξεχωρίζει ο θείος Λεωνίδας, αδερφός της µητέρας του ποιητή, που έζησε 
στο Λονδίνο έχοντας  
δηµιουργήσει µεγάλη περιουσία µε το εµπόριο.177 Μη έχοντας παιδιά, αγαπούσε πολύ τα ανίψια 
του. Ο Γιάννης δεν τον γνώρισε ως παιδί από κοντά, αλλά ήδη από µικρή ηλικία δέχτηκε τις 
ευεργεσίες του: όταν κάποτε χρειάστηκε λαδοµπογιές, για να ζωγραφίζει, πέρασε κρυφά µέσα σ' 
ένα γράµµα της µητέρας ένα µικρό µήνυµα, σύµφωνα µε τη συµβουλή της Λούλας. Και αµέσως ο 
θείος του έστειλε τις λαδοµπογιές.178 Αυτό πρέπει να αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό βίωµα, 
διότι το συγκεκριµένο συγγενικό πρόσωπο, χωρίς να το καταλάβει, διευκόλυνε εν µέρει στο να 
εκφραστεί η σηµαντικότερη πτυχή της προσωπικότητας του ανιψιού του: Η καλλιτεχνική. Χωρίς 
λοιπόν ο ποιητής στα παιδικά του χρόνια να έχει γνωρίσει αυτό το πρόσωπο, το συνέδεσε µε ένα 
ιδιαίτερα θετικό βίωµα. Ο άνθρωπος αυτός επίσης στήριζε οικονοµικά την οικογένεια του ποιητή 
στις αρρώστιες του Μίµη και της µητέρας, και τα ανίψια του, το Γιάννη και Λούλα, όταν πήγαν 
να ζήσουν στην Αθήνα. Πεθαίνοντας, τους κληροδότησε ένα µεγάλο µέρος της περιουσίας του.179 
Με τα δύο αδέρφια πρωτογνωρίστηκε ο θείος Λεωνίδας στο Γύθειο, µόλις αυτά είχαν τελειώσει 
το γυµνάσιο. Εκεί, υποσχέθηκε και την περαιτέρω βοήθεια. Άρα, τα βιώµατα που είχε ο Γιάννης 
από αυτό το πρόσωπο ήταν σε γενικές γραµµές θετικά. Το  µόνο µελανό σηµείο ήταν η έλλειψη 
κατανόησης των καλλιτεχνικών του ανησυχιών, όταν ο Γιάννης του τις εξέφρασε άµεσα.180 Ο 
ίδιος άνθρωπος, που χωρίς να το καταλάβει, συνδέθηκε στην παιδική ηλικία του ποιητή µε τις 
αναζητήσεις αυτές, στην προσωπική επαφή µαζί του φάνηκε να τις διαψεύδει. Αυτό αποτέλεσε 
σίγουρα ένα τραυµατικό βίωµα, αν κρίνουµε από τη στηλίτευση, σε κάποια σηµεία του έργου, της 
έντονα πρακτικής και µονοσήµαντης κοσµοθεωρίας αυτού του ανθρώπου. 
 Από τους θείους του ο Γιάννης Ρίτσος έχει και ένα ιδιαίτερα τραυµατικό βίωµα, την 
αυτοκτονία της θείας του Άννας Ζιάκκα, συζύγου του θείου του Γρηγόρη, του αδερφού του 
πατέρα του. Η γυναίκα πήδησε από το παράθυρο του σπιτιού και έπεσε πάνω σε κάτι βράχια που 
βρίσκονταν από κάτω, µόλις συνέλαβε το σύζυγό της σε ερωτική επαφή µε την υπηρέτριά τους 
επάνω στο συζυγικό κρεβάτι.181 Θα αναλύσουµε, το πώς το επεισόδιο αυτό περνά, µε τις 
απαραίτητες ποιητικές µεταπλάσεις στο πεζογραφικό κυρίως έργο του ποιητή, εντασσόµενο στο 
ευρύτερο νοηµατικό περιβάλλον. 
 Πολύ κοντά σε δύο θείους του, αδέρφια της µητέρας του, βρέθηκε ο ποιητής κατά τον 
πρώτο χρόνο των γυµνασιακών σπουδών του στο Γύθειο, το Νίκο και την Όλγα Βουζουναρά. 
Αυτοί δεν είχαν παντρευτεί και φιλοξενούσαν το Γιάννη και τη Λούλα στο σπίτι τους. Όπως 
διηγείται η Λούλα στο βιβλίο της, οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολύ καλοί και ευγενικοί, αλλά είχαν 
και διάφορες ιδιοτροπίες, οι οποίες ερµηνεύονταν από την ανάµνηση της παλιάς εύπορης 
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176 Ό.π., σ. 53. 
177 Ό.π., σ. 14. 
178 Ό.π., σ. 35.  
179 Ό.π., σσ. 41, 48, 71. 
180 Ό.π., σ. 72. 
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καταγωγής. ∆ιότι την εποχή που φιλοξενούσαν τα δύο αδέρφια, είχαν και αυτοί ξεπέσει 
οικονοµικά και κοινωνικά. Η θεία Όλγα στα µέσα του πρώτου χρόνου κουράστηκε από τη 
συγκατοίκηση και πήγε να ζήσει στην Αθήνα σε µια αδερφή της, που δε συµπαθούσε ιδιαίτερα τα 
δύο παιδιά και πιθανόν να την επηρέαζε, ενώ ο θείος Νίκος εξακολουθούσε να τα περιποιείται 
µέχρι το θάνατό του, λίγο αργότερα, από  
φυµατίωση.182 Στο έργο του ποιητή επιβιώνει κυρίως η θεία Όλγα, που πιθανόν επειδή ήταν 
ανύπαντρη και ανέραστη, µεταπλάθεται σε σύµβολο του στερηµένου από τις χαρές της ζωής 
ανθρώπου. 
 Στο έργο του Γιάννη Ρίτσου συναντάµε και τα πρόσωπα του παππού και της γιαγιάς. Ο 
ποιητής πρέπει να αναφέρεται κυρίως στους γονείς του πατέρα του, εφόσον εντάσσει τα πρόσωπά 
τους στο φυσικό περιβάλλον της Μονεµβασιάς και επιπλέον τους γονείς της µητέρας του πρέπει 
ναι τους γνώρισε λίγο σε κάποια ταξίδια στο Γύθειο, χωρίς όµως να µπορέσει να τους πλησιάσει 
ιδιαίτερα. Το πρόβληµα είναι, ότι ο ∆ηµήτρης Ρίτσος, ο πατέρας του πατέρα του ποιητή, 
δολοφονήθηκε το 1910,183 όταν ο ποιητής ήταν µόλις ενός χρόνου. Αποκλείεται λοιπόν τα 
βιώµατα τα σχετικά µε τον παππού να είναι προϊόντα δικής του εποπτικής εµπειρίας. Μάλλον 
είναι βιώµατα δηµιουργηµένα από τις πληροφορίες των άλλων, σε συνδυασµό µε την ανάγκη να 
γνωρίσει παππού. Η ανάγκη αυτή σκιαγραφείται παραστατικά από τη Λούλα Ρίτσου: "Εµείς δε 
γνωρίσαµε καθόλου τον παππού µας. Νιώθαµε όµως να µας λείπει πολύ, σα βλέπαµε τη γιαγιά µόνη 
και λυπηµένη. Στην αρχή µας έλεγαν ότι έχει φύγει ταξίδι, µα θα γυρίσει. Ρωτούσαµε µε το Γιάννη 
από ποιο δρόµο. "Από 'κείνο θα έλθει" και µας έδειχναν, ανάµεσα στις ελιές και τα αµπέλια, κάποιο 
µονοπάτι. Θυµάµαι, σαν σε όνειρο, δε νοµίζω να 'ναι φαντασία µου, πως πολλές φορές όταν 
παίζαµε στις Βελιές, ακούγαµε µια µακρινή φωνή και σταµατούσαµε σαν συνεννοηµένοι. 
Αισθανόµαστε, πως, να, όπου να ' ναι θ' ανηφορίσει ο παππούς, θα ξεπεταχτεί µέσα από τα δέντρα 
και θα έρθει κοντά µας. Όταν µεγαλώσαµε κάπως, µας εξήγησαν και σταµατήσαµε να τον 
περιµένουµε".184 Η ανάγκη αυτή, που σηµάδεψε τα παιδικά χρόνια µεταπλάστηκε κατά την 
ενηλικίωση κάτω από την επίδραση βιωµάτων του παρόντος και έδωσε µια µορφή του παππού 
εξιδανικευµένη, µε ποικίλες νοηµατικές προεκτάσεις. Μια εικόνα, η οποία δεν συµπεριέλαβε τα 
πραγµατικά χαρακτηριστικά του παππού, όπως την τσιγκουνιά και τη σκληρότητα.185 Τη γιαγιά 
του, που πέθανε το 1920, δηλαδή όταν ο ποιητής ήταν ένδεκα ετών, τη γνώρισε ως γυναίκα 
εργατική, ευσπλαχνική, φιλόξενη και βαθιά θρησκευόµενη. Ακόµα η γιαγιά � τ' όνοµα της Άννα 
Γιαννούκου � σεβόταν και διασφάλιζε την αξιοπρέπεια των ασθενέστερων οικονοµικά, 
προστατεύοντας τις εργάτριες κατά το ελαιοµάζεµα από την εκβιαστική, µέχρι ένα σηµείο, 
ερωτική πολιορκία των γιων της. Αυτά τα χαρακτηριστικά της οπωσδήποτε θα επηρεάσουν την 
ευαίσθητη ψυχή του µικρού Γιάννη.186 Από τη γιαγιά του επίσης θα ακούσει και τα πρώτα 
παραµύθια που θα θρέψουν τη φαντασία του.187 Ο απόηχος όλων αυτών των θετικών βιωµάτων 
εντοπίζεται στο έργο του ποιητή. 
 
 
2β. Το σπίτι 
 
 Το σπίτι ως πρώτο περιβάλλον όπου καταγράφτηκε ένα σηµαντικό µέρος από όλα αυτά τα 
βιώµατα, έχει επίσης επηρεάσει τον ποιητή. Στην παιδική του ηλικία έζησε σε δύο σπίτια. Το 
πρώτο από αυτά βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας και έχει 
την ονοµασία Κελιά, από τα κελιά στο ισόγειό του για τους προσκυνητές και τους απόκληρους. 

                                                           
182 Ό.π., σσ. 56-59. Για την αδερφή της Όλγας στην Αθήνα, επίσης θεία των παιδιών, Πίτσα Νικολοπούλου, βλ. σ. 80. 
183 Ό.π., σ. 8. 
184 Ό.π., σ. 9. 
185 Όπου στην προηγούµενη σηµείωση. 
186 Ό.π., σσ. 9-10. 
187 Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 2), σ. 25. 
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Το σπίτι αυτό ανήκε στην εκκλησία, επειδή το είχε δωρίσει σαν τάµα κάποιος συγγενής των 
Ρίτσων. Είχε παραχωρηθεί στον Ελευθέριο Ρίτσο, ο οποίος ήταν επίτροπος στο εκκλησιαστικό 
συµβούλιο. Αυτή την ονοµασία έχει διατηρήσει το σπίτι και σήµερα που ο Ελληνικός Οργανισµός 
Τουρισµού το έχει µετατρέψει σε ξενώνα. Από το σπίτι αυτό ο Γιάννης Ρίτσος δεν πρέπει να 
συγκράτησε ιδιαίτερα κάποιες εικόνες, αφού όταν βρισκόταν ακόµα σε πολύ µικρή ηλικία, δύο ή 
τριών χρόνων, µετακόµισαν σε ένα άλλο σπίτι που αγόρασε ο πατέρας του.188 Είναι το σπίτι που 
σήµερα βρίσκεται στα τείχη της Μονεµβασιάς, πάνω από την πύλη της. Στο σπίτι αυτό ο ποιητής 
έζησε µέχρι το 1921 περίπου. Ήταν ένα αρχοντικό σπίτι, διώροφο, µε πολλά δωµάτια, µεγάλο 
µπαλκόνι, κήπο, στέρνα και στάβλους, για τα άλογα. Είχε επίσης βαριά επίπλωση, όπως 
βελούδινες βαριές κουρτίνες, ανθοστήλες, πίνακες, κηροπήγια, που µεταφέρθηκαν σ' αυτό από το 
προηγούµενο σπίτι. Επίσης είχε το πιάνο της µητέρας, καθώς και µεγάλους καθρέφτες. Όλα αυτά 
τα έπιπλα, µε το δέος που προκαλούσαν στην παιδική ψυχή, µετατράπηκαν σχεδόν σε εφιαλτικές 
εικόνες αργότερα, όταν άρχισαν οι συµφορές της οικογένειας.189 Κάποια από αυτά, όπως ο 
καθρέφτης και το συνδεδεµένο µε τη µητέρα πιάνο, απαντούν τόσο συχνά και µε τόσους 
συµβολισµούς, ώστε να µπορούν να θεωρηθούν µοτίβα. 
 Αλλά και γενικότερα η εικόνα του ταλαιπωρηµένου, ερηµωµένου, σχεδόν στοιχειωµένου 
σπιτιού µε τα φθαρµένα έπιπλα και αντικείµενα, επανέρχεται συνεχώς στην ποίηση του Ρίτσου, 
τόσο, ώστε να µπορεί να γίνει λόγος για µια µυστική συµµετοχή των πραγµάτων στην απελπισία. 
∆εν λείπουν όµως και οι περιπτώσεις εκείνες όπου έχουµε και αισιόδοξες αναφορές στο σπίτι. 
 
 
2γ. Το σχολικό βίωµα. 
 
 Ο Γιάννης Ρίτσος πρωτοπήγε στο σχολείο την 1η Σεπτεµβρίου του 1913, µαζί µε την 
αδερφή του Λούλα. Το δηµοτικό σχολείο, αλλά και γενικά το εκπαιδευτικό σύστηµα της εποχής, 
πολύ λίγη σχέση είχε µε την ουσιαστική µόρφωση. Τυπολατρικό, µηχανιστικό και στεγνό, ήταν, 
µαζί µε τη συνακόλουθη αυστηρότητά του ό,τι πιο κατάλληλο για να κινήσει την αποστροφή και 
αντιπάθεια ενός ευαίσθητου παιδιού, όπως ο Γιάννης Ρίτσος. Ο δάσκαλος, θείος των παιδιών εξ 
αγχιστείας, ήταν τεµπέλης και ασκούσε συνεχώς τα παιδιά στην αντιγραφή και την ορθογραφία, 
για να µπορεί ο ίδιος να διαβάζει ανενόχλητος την εφηµερίδα του. 
 Ο µικρός Γιάννης στάθηκε από την αρχή απείθαρχος σε όλα αυτά. Έσκιζε την εφηµερίδα 
του δασκάλου, περιφρονούσε την αντιγραφή, ζωγράφιζε βαρκούλες, εικόνες της φύσης και 
πρόσωπα στα τετράδιά του, έκανε γκριµάτσες την ώρα του µαθήµατος και ενοχλούσε τους 
συµµαθητές του. Φυσικά, ο δάσκαλός του τον τιµωρούσε, συνήθως κλείνοντάς τον σ' ένα 
σκοτεινό δωµάτιο, που άλλοτε χρησίµευε ως ιερό της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, 
στην οποία στεγαζόταν το σχολείο. Παρ' όλο το φόβο που του προξενούσε η τιµωρία, ο ποιητής 
εξακολουθούσε την απείθαρχη συµπεριφορά.190 Αυτό, το ερµήνευσε αργότερα παρουσιάζοντας το 
σχολείο ως πρώτη έκφραση της εξουσιαστικής καταπίεσης και την τιµωρία ως ένδειξη ότι ο ίδιος 
αποτελούσε κάτι ιδιαίτερο, έκανε µια επιλογή που τον διαφοροποιούσε από τους άλλους, για την 

                                                           
188 Ό.π., σ. 22. 
189Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σ. 22. Ειδικά για την εφιαλτική εικόνα του σπιτιού, βλ. σ. 91, όταν πέντε χρόνια 
µετά τους θανάτους της µητέρας και του Μίµη, ο Γιάννης και η Λούλα αποφάσισαν να µπούνε πρώτη φορά στο σπίτι: 
"∆εν ξέρω πως µας ήλθε εκεί που καθόµαστε στο χαγιάτι και αποφασίσαµε να µπούµε µέσα στο σπίτι. Είχαµε, 
θυµάµαι, κι οι δύο µια ταραχή�Ανεβήκαµε τη σκάλα, που στρίγκλιζε και βρεθήκαµε στα δωµάτια. Ήταν όλα όπως 
τα είχαµε αφήσει πριν πέντε τόσα χρόνια. Τα έπιπλα και οι πολυθρόνες σκεπασµένα µε άσπρα σεντόνια σαν σάβανα. 
Το ίδιο στα κάδρα και στο πιάνο. Άδειες οι ανθοστήλες, θολοί οι καθρέφτες και τα τζάµια. Το φως να περνάει µικρές 
ακτίνες από τα παράθυρα και να φωτίζει παντού τη σκόνη. Μια µυρουδιά κλεισούρας στα ρουθούνια µας. Κοιτάζαµε 
αµίλητοι τα παιδικά µας βιβλία, τα συρτάρια µε τα ρούχα και τα τραπεζοµάντηλα, τις κορδέλες και τις οικογενειακές 
φωτογραφίες. Είδα τα στρώµατα πάνω στα νεκροκρέβατα και συγκινήθηκα. "Εγώ φεύγω" είπε απότοµα ο Γιάννης 
και τον ακολούθησα".  
190 Ό.π., σ. 32. 



 
 

51

οποία όµως επιλογή πλήρωνε. Ξεπερνώντας τις συνέπειες της τιµωρίας και εµµένοντας στην 
έκφραση της ιδιαιτερότητάς του, αποδέχτηκε από πολύ νωρίς τον εαυτό του, µε αποτέλεσµα, 
όπως υποστήριζε, να µη θέσει ποτέ κανένα περιορισµό, ούτε στη ζωή του, ούτε στην ποιητική του 
τέχνη. Λέει λοιπόν για εκείνες τις πρώτες τιµωρίες: "Κι έτσι εγώ από τη µία ψευτοµουρµούριζα 
κανένα τραγουδάκι που µ' άρεσε, από την άλλη µεριά ζωγράφιζα και κάποτε τραβούσα την 
εφηµερίδα του δασκάλου µου και δεν τον άφηνα να διαβάσει. Βέβαια, τα πλήρωνα όλα αυτά τα 
πράγµατα, αλλά τα πάντα πληρώνει κανένας στη ζωή και πληρώνοντας µε κάποιες τιµωρίες κερδίζει 
πάρα πολλά πράγµατα. Νοµίζω, ότι ένας άνθρωπος που δεν τιµωρήθηκε ποτέ στη ζωή του , δεν 
ξέρει τι θα πει παραβίαση µιας απαγόρευσης. Και επειδή η ζωή είναι γεµάτη απαγορεύσεις, έµαθα 
να δουλεύω την ποίηση ξεπερνώντας όλες αυτές τις απαγορεύσεις. Γι' αυτό η τέχνη µου, όπως 
πολλοί το οµολόγησαν, δεν άκουσε ποτέ κανέναν "µη". Έτσι λοιπόν από µικρό παιδί έµαθα να 
χαίροµαι ότι κάποτε µε βάζαν στη γωνιά. Για να 'µαι λοιπόν στη γωνιά θα πει ότι κάτι ιδιαίτερο 
συνέβαινε µε µένανε. Κι έτσι, κάπως µνησικακώντας στην αρχή, έβαλα όλους εκείνους που µε 
τιµωρούσαν και γω µε τη σειρά µου στη γωνιά. Με τιµώρησαν κι άλλοι πολλοί ύστερα, πολύ 
µεγάλοι, αλλά εγώ µε την πίστη µου τους έβαλα πάλι στη γωνιά κι από όλα αυτά τα πράγµατα 
κέρδισα αυτή τη χαρά, να τις ξεπερνάω [τις τιµωρίες] και µάλιστα από αυτές να ζω, να αντλώ 
δυνάµεις αντίστασης προς κάθε άδικη απαγόρευση κι εποµένως προς κάθε αδικία. Εδώ λοιπόν [στο 
σχολειο] µαθήτευσα όχι µονάχα στο αλφάβητο, όχι µονάχα στη ζωγραφική και στη µουσική και στην 
ποίηση, αλλά πήρα τα πρώτα ουσιαστικά µαθήµατα για το πώς θα έπρεπε καθένας να αντιµετωπίζει 
τη ζωή".191    
 Βλέπουµε λοιπόν ότι η δύναµη ενός συγκεκριµένου βιώµατος, του σχολικού, 
συνειδητοποιήθηκε σε όλες της τις διαστάσεις κάτω από την επίδραση της ενήλικης φάσης. Το 
βίωµα πάντως αυτό διατρέχει ολόκληρο το έργο του Ρίτσου, συνήθως µεταπλασµένο σε σύµβολο 
αυτής της πάλης ανάµεσα στο ελεύθερο πνεύµα από τη µια και την αποστεωµένη σκέψη της 
εκάστοτε µορφής εξουσίας από την άλλη.  
 Ανάλογα είναι και τα βιώµατα στο γυµνάσιο του Γυθείου. Οι καθηγητές, καθαρευουσιάνοι 
στην πλειοψηφία τους, έκαναν συχνά παρατηρήσεις στο δηµοτικιστή µαθητή τους, αγνοούσαν τις 
εξαιρετικές επιδόσεις του στο µάθηµα των Νέων Ελληνικών, καθώς και τις θαυµάσιες αλλά 
γραµµένες στη δηµοτική εκθέσεις του.192 Όλα αυτά θα ενταχθούν µέσα στην ποίηση, 
συνδεδεµένα µε γενικότερες καταστάσεις καταπίεσης. Κάποτε µάλιστα ο ποιητής θα κατονοµάσει 
άµεσα κάποιους καθηγητές που ταυτίστηκαν µε τη φιλοσοφία αυτού του εκπαιδευτικού 
συστήµατος,  
όπως τον καθαρευουσιάνο και αυστηρό γυµνασιάρχη Κωνσταντίνο Ξανθάκο. Ο µόνος καθηγητής 
που ενθάρρυνε τις πνευµατικές αναζητήσεις και τις ανησυχίες του Γιάννη, ήταν ο καθηγητής των 
γαλλικών Πέτρος Παπαδάκης. Ο Γιάννης, από εκτίµηση προς τον καθηγητή αυτόν έγινε, όπως 
λέει η Λούλα, από τους καλύτερους µαθητές στα γαλλικά,193 πράγµα που επιβεβαιώνει για µια 
ακόµα φορά τον καθοριστικό ρόλο που παίζει στην εκπαιδευτική διαδικασία η αρχή της 
αµοιβαίας αποδοχής και επικοινωνίας µεταξύ δασκάλου και µαθητή.    
 
 
2δ. Η ιδιαίτερη πατρίδα 
 
                                                           
191 Αφήγηση του ποιητή στην ταινία Γιάννης Ρίτσος, του Γιώργου Σγουράκη (σκηνοθεσία Κώστα Αριστόπουλου). 
Παρατίθεται από την Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 2), σσ. 26-27.  
192 Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 3), σ. 42. Ο ίδιος ο Ρίτσος έχει µιλήσει για τη µέχρι φανατισµού προσήλωσή του, ως µαθητή, 
στη δηµοτική γλώσσα, σε συζήτηση µε την Έλλη Παιονίδου. ∆ηµοσιεύτηκε στο αφιέρωµα για τον ποιητή, του 
περιοδικού Έρευνα, 81-83, Οκτώβριος � ∆εκέµβριος 1997, σ. 27. "�πώς θυµάµαι εκείνα τα χρόνια�Είχα 
πρωτογράψει στη δηµοτική γλώσσα ένα λόγο και ο τότε γυµνασιάρχης είχε γίνει θηρίο. Ήµασταν τόσο επηρεασµένοι 
από τον Ψυχάρη, µέχρι φανατισµού. Αφού αλλοιώναµε ακόµα και τις λέξεις, κάτι τρελά πράγµατα, για να µη 
θυµίζουν σε τίποτα την καθαρεύουσα". 
193 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σσ. 64-65. 
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 Τα ιδιαίτερα έντονα παιδικά βιώµατα του Γιάννη Ρίτσου, καταγράφτηκαν σε ένα ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, τη Μονεµβασιά, που εξαιτίας της πλούσιας ιστορίας του, εκφρασµένης 
στη µορφή της βυζαντινής καστροπολιτείας και της επιβλητικής φύσης του, επηρέασε έντονα τον 
ποιητή, όπως θα επηρέαζε κάθε άνθρωπο µε ανάλογη δεκτικότητα. Ο ίδιος ο ποιητής έχει µιλήσει 
για τις διαστάσεις και τους συµβολισµούς που πήρε µέσα του το περιβάλλον αυτό, εντάσσοντας σ' 
αυτό και το σπίτι του ως οργανικό µέρος του: "Από ετούτο εδώ το σηµείο ξεκίνησε ένα παιδί. Ένα 
παιδί που αγάπησε αυτό το βράχο, που αγάπησε την απεραντοσύνη της θάλασσας, ένα παιδί που 
αγάπησε την ποίηση. Ετούτος ο βράχος, που είναι σαν µια γροθιά πείσµατος, σταθερότητας και 
ρωµέικης υπερηφάνειας, αντιπαλεύει µε την ακινησία και τη σταθερότητα του, την αιώνια κίνηση 
της θάλασσας. Αυτή η Μονεµβασιά, αυτός ο βράχος ήταν για µένα το πέτρινο καράβι που µε 
ταξίδεψε σ' όλο τον κόσµο. Ετούτο εδώ το ακίνητο πλοίο, τούτο δα το σπίτι, όπου χάραξα τους 
πρώτους µου στίχους και τις πρώτες µου ζωγραφιές, όπου τραγούδησα δηµοτικά τραγούδια 
αγναντεύοντας τη θάλασσα κι απαντούσαν από άλλα µπαλκόνια κοριτσόπουλα και αγόρια της 
ηλικίας µου".194 Είναι σαφής εδώ η συµβολοποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών της 
Μονεµβασιάς, τα οποία συνδέονται µε την ελληνική παράδοση, αλλά και µε στοιχεία της 
προσωπικότητάς του ποιητή, όπως η σταθερότητα και το πείσµα του στις δυσκολίες από τη µία 
πλευρά και η αίσθηση της απεραντοσύνης από την άλλη, η οποία είναι και η βαθύτερη ουσία της 
ποίησης. Ουσιαστικά λέει εδώ ο ποιητής, ότι µέσα από τις απηχήσεις των συγκεκριµένων 
στοιχείων στην ψυχή του, ξεκίνησε η ποίηση, ως αναγκαία συνέπεια τους. Άρα και ο ίδιος ο 
ποιητής αποτελεί οργανικό µέρος και συνέχεια αυτού του περιβάλλοντος. Και όταν παροµοιάζει 
το βράχο της Μονεµβασιάς µε το πέτρινο καράβι που τον ταξίδεψε σε όλο τον κόσµο, ουσιαστικά 
ανάγει το µικρόκοσµό του σε µακρόκοσµο, είτε θεωρώντας τις αντιθέσεις του ως µικρογραφία 
των αντιθέσεων του κόσµου, είτε αναφερόµενος στα εφόδια που του προσέφερε για να γνωρίσει 
τον κόσµο. 
 Μιλώντας για τα δηµοτικά τραγούδια που τραγουδούσε ο ποιητής, περνά σ' ένα πιο 
συγκεκριµένο κεφάλαιο: την επίδραση που άσκησαν στη διαµόρφωση της ποιητικής του οι 
παραδόσεις της ιδιαίτερης πατρίδας του. Πέρα από τη λόγια παιδεία, που του δόθηκε, όπως 
είδαµε, από τη µητέρα του, ο Ρίτσος ερχόταν σε επαφή και µε το λαϊκό πολιτισµό, πηγαίνοντας το 
καλοκαίρι σε διάφορα πανηγύρια, όπου ακούγονταν δηµοτικά τραγούδια, αυτοσχέδιοι στίχοι, 
ευχές και κατάρες, χορεύονταν επίσης λαϊκοί χοροί κάτω από τις νότες των παραδοσιακών 
οργάνων.195 Έτσι θα δούµε στην ποίηση του να συνυπάρχει αρµονικά το λαϊκό µε το λόγιο. Από 
το περιβάλλον της ιδιαίτερης πατρίδας του καταγράφηκε µέσα του ακόµη βαθύτερα και ένα άλλο 
στοιχείο, µε το οποίο τον είχε φέρει σε επαφή η γιαγιά του: το παραµύθι. Ο µικρός Γιάννης 
άκουσε πολλά παραµύθια και ιστορίες από ένα λαϊκό άνθρωπο, το ∆ηµήτριο Στάπα ή Παναρίτη, 
που η οικογένεια του είχε προσλάβει ως σωµατοφύλακα στον ίδιο και τη Λούλα, γιατί την εποχή 
εκείνη ήταν πολύ συχνές οι απαγωγές των παιδιών για λύτρα.196 Η επαφή του µε το λαϊκό 
στοιχείο ολοκληρώθηκε κατά τα γυµνασιακά του χρόνια στο Γύθειο, όταν, ξενυχτώντας συχνά 
στα µανιάτικά σπίτια που είχαν κηδεία, κατέγραψε µέσα του το αυτοσχεδιαστικό µοιρολόι των 
γυναικών. Ο απόηχος του µοιρολογιού υπάρχει σε πολλά σηµεία του έργου του, κυρίως στον 
Επιτάφιο.197  
 Στα πλαίσια των παραδοσιακών στοιχείων που επηρέασαν τον ποιητή στο περιβάλλον της 
ιδιαίτερης πατρίδας του, πρέπει να δούµε και την πρώτη του επαφή µε τη θρησκεία στη µορφή 
του ορθόδοξου τυπικού. Όπως ήδη επισηµάνθηκε στην Εισαγωγή, ο πατέρας είχε ασχοληθεί 
περισσότερο µε τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών, η οποία βέβαια ήταν µάλλον τυπολατρική, 

                                                           
194 Αντιφώνηση του ποιητή στην τελετή εντοιχισµού αναµνηστικής πλάκας στο πατρικό του σπίτι, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων που οργάνωσε ο Μονεµβασιώτικος σύλλογος στη γενέτειρα για τα 75χρονά του (23 Ιουνίου 1984). 
Παρατίθεται από τη Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 2), σ. 22. 
195 Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 2), σ. 25 και Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σ. 34. 
196 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σσ. 8-9. 
197 Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 2), σ. 44. 
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αν κρίνουµε από τη δική του σχέση µε τη θρησκεία, που στηριζόταν στους τύπους και όχι στην 
ουσία. Έτσι, ο µικρός Γιάννης ήρθε σε επαφή µε το ορθόδοξο τελετουργικό στις εκκλησίες της 
γενέτειράς του αρχικά και στους υποχρεωτικούς εκκλησιασµούς των γυµνασιακών χρόνων στο 
Γύθειο, αργότερα. Ωστόσο, από τότε ακόµα, η σχέση του Ρίτσου µε το µεταφυσικό στοιχείο ήταν 
ελεύθερη και λόγω της έµφυτης ευαισθησίας του, καθώς και της τάσης του για αµφισβήτηση, 
αλλά και λόγω της επίδρασης από τη µητέρα του, η οποία βρισκόταν µακριά από τη θρησκεία, 
τουλάχιστον ως προς το τυπικό µέρος, άσχετα αν σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαζόταν να τηρεί 
τα προσχήµατα.198 Η συνύπαρξη όλων αυτών των στοιχείων, σε συνδυασµό µε την επίδραση και 
της κοµµουνιστικής ιδεολογίας αργότερα, διαµόρφωσε τη µεταφυσική ταλάντευση του ποιητή, 
διάσπαρτη στο έργο του. Ο Γιάννης Ρίτσος σε συνέντευξή του έχει µιλήσει για τη συγκεκριµένη 
επίδραση της θρησκευτικής αγωγής των παιδικών του χρόνων, για τη λειτουργία των 
τραυµατικών παιδικών βιωµάτων ως συνδετικού κρίκου µε το πάθος του Ιησού, καθώς και για την 
ιδιότυπη σχέση του µε τη µεταφυσική: "Η οικογένειά µου και κυρίως ο πατέρας µου είχε 
θρησκευτικές αρχές, τις οποίες πέρασε στα παιδιά τουú η µητέρα µας ποτέ δεν αναµείχθηκε και ποτέ 
δεν πήρε θέση υπέρ ή κατά του Θεού ή της θρησκείας γενικότερα. Όταν ξέσπασε η οικογενειακή 
θύελλα: πτώχευση, αρρώστιες, θάνατοι, βρέθηκα τελείως απροετοίµαστος και ανέτοιµος να 
αντιµετωπίσω τέτοιας έκτασης και τόσης σοβαρότητας δυσχέρειες. Σ' αυτές τις πραγµατικά τραγικές 
ώρες ανέβαινε στο είναι µου, είχε µια παρουσία ο Ιησούς που τον έβλεπα ως σύµβολο του πάθουςú 
οι πολιτικές επιλογές δεν επηρέασαν αυτές τις αρχές. Τη συνύπαρξή τους την ένιωθα σαν κάτι το 
απόλυτα φυσιολογικό. Με το πέρασµα του χρόνου η θρησκεία ως τελετουργική πράξη έπαιρνε το 
χρώµα της παράδοσης. Ποτέ δε σκέφτηκα να συµµετάσχω στη ζωή της εκκλησίας βιωµατικά. Το 
παράξενο µε µένα ήταν ότι, ενώ τα Μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα η Εξοµολόγηση και η 
Ευχαριστία ποτέ δε µε απασχόλησαν, σε κάποιες στιγµές, δικές µου στιγµές, τότε που δηµιουργούσα, 
ξαφνικά ερχόταν απρόσκλητα ο Ιησούς, ο Θεός, έξω από τις επιλογές µου κι έπαιρνε τη θέση του 
στη δηµιουργίαú ύστερα έφευγε. Για παράδειγµα, όταν συνέθετα την "Εαρινή Συµφωνία" σε κάποια 
στιγµή ένιωσα την ανάγκη να απευθυνθώ σε Κείνον και έγραψα το: "Γονατισµένος προσεύχοµαι / 
Θεέ µου, Θεέ µου / η αγάπη µου 'χε λείψει / για να  
 
χαρώ και να νοήσω / το µεγαλείο σου". Ίσως να φαίνεται παράξενοú είναι όµως αλήθεια. Ποτέ δεν 
προβληµατίστηκα για το επέκεινα. Η επαφή µου µε το θείο ήταν υπόθεση της στιγµής, 
απρογραµµάτιστη. Με συγκινούσε και µε συγκινεί το πάθος. Η Μ. Εβδοµάδα και ιδιαίτερα η Μ. 
Παρασκευή και η Ανάσταση µου θυµίζουν πολλά. Αυτές τις µέρες, είτε στη Μονεµβασιά βρίσκοµαι 
είτε στη Σάµο, ξαναγυρίζω στα παιδικά νοσταλγικά χρόνια, στα χρόνια εκείνα που δεν είχαν αρχίσει 
τα παθήµατα της οικογένειας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα µε το θείο. Η οποιαδήποτε επαφή µαζί 
του ήταν φωνή της στιγµής, χωρίς συνέχεια και µε συνέπεια την παρουσία του στις δηµιουργίες 
µου".199 Με γνώµονα τις πληροφορίες αυτές του ποιητή είναι απαραίτητο να εξεταστεί το 
θρησκευτικό στοιχείο στο έργο του, λαµβάνοντας όµως υπόψη την παράµετρο της ποιητικής 
µετάπλασης και νοηµατικής ένταξης.                                                
 Από την ιδιαίτερη πατρίδα ξεκινάει και η πρώτη επαφή µε τη φύση. Ο ποιητής κυνηγάει 
έντοµα, παρατηρεί τα πουλιά στις φωλιές τους, κολυµπάει, συλλέγει όστρακα και βότσαλα, τρέχει 
στο δάσος, ξαπλώνει στο χορτάρι, γοητεύεται από τα πυρακτωµένα µεσηµέρια και τα 
ηλιοβασιλέµατα, ακούει το βογγητό της θάλασσας στην κάµαρά του κ.λπ. Όλα αυτά 
πραγµατοποιούνται στη Μονεµβασιά, στα γειτονικά χωριά Τάλαντα, Αη-∆ηµήτρης, καθώς και 
στο χωριό Βελιές και στην περιοχή Χατζάλαγα, όπου βρίσκονταν τα πατρογονικά χτήµατα.200 Η 
επαφή µε τη φύση συνεχίστηκε και αργότερα, κατά τα γυµνασιακά χρόνια στο Γύθειο, όταν ο 

                                                           
198 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σσ. 25, 26, 65. 
199 Συνέντευξη του ποιητή στο ∆ηµήτρη Κουκουλοµµάτη, όπως την παραθέτει ο τελευταίος στο βιβλίο του Το θείο 
στη Νεοελληνική Φιλολογία, "Έλλην", Αθήνα 1992, σσ. 216-217. 
200 Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 2), σ. 24 και Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 3), σσ. 28, 33, 34. 
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ποιητής έµενε µε την αδερφή του στο νησάκι Κρανάη.201 Σε συνδυασµό µε όλα αυτά, ο ποιητής 
νιώθει και τους πρώτους κραδασµούς του ερωτικού στοιχείου ήδη από την παιδική ηλικία, για να 
συνεχίσει να τον συνεπαίρνει και στην εφηβική ηλικία, συγκρουόµενο φυσικά µε τις 
απαγορεύσεις τις ελληνικής επαρχίας202 και να αποτελέσει τελικά µαζί µε τις απηχήσεις του 
φυσικού περιβάλλοντος, ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της ποίησής του. 

 
 

                                                           
201 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π., σ. 61. 
202 Ό.π., σσ. 60, 75. Η Λούλα Ρίτσου κάνει λόγο απλώς για κάποιες κανταδούλες και συγκρατηµένη ερωτική διάθεση. 
Πιο συγκεκριµένες ερωτικές εµπειρίες βλέπουµε διάσπαρτες στα πεζογραφήµατα της σειράς Εικονοστάσιο ανωνύµων 
αγίων, όπου όµως δεν µπορούµε να ξέρουµε σε ποιο βαθµό έχουν µεταπλαστεί κατά την ενδοκειµενική καταγραφή 
τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κύρια σηµεία της  ποιητικής του Γιάννη Ρίτσου. 
 
3α. Η συνύπαρξη παραδοσιακών και νεωτερικών στοιχείων. 

Μια επιπόλαιη εξέταση των δύο πρώτων δηµοσιευµένων ποιητικών συλλογών του Γιάννη 
Ρίτσου, των Τρακτέρ και των Πυραµίδων, θα µπορούσε να τον κατατάξει κατά το ξεκίνηµά του 
στους παραδοσιακούς ποιητές, αφού τα συγκεκριµένα ποιήµατα ακολουθούν στη µορφή 
παραδοσιακές φόρµες, όπως οµοιοκαταληξίες, παραδοσιακά µέτρα και ρίµες, κλασσικό χωρισµό 
των στροφών κ.λπ. Μια προσεκτικότερη µελέτη όµως, δείχνει ότι ήδη από τις συλλογές αυτές ο 
Ρίτσος ανανεώνει την παράδοση, χρησιµοποιώντας τα παραδοσιακά στοιχεία µε προσωπικό, 
ιδιότυπο τρόπο203. Η ιδιοτυπία αυτή καθορίζεται κυρίως από το περιεχόµενο, το σηµαινόµενο, 
που εξωτερικεύεται µε τα συγκεκριµένα εκφραστικά σχήµατα, ένα σηµαινόµενο έντονα 
σφραγισµένο και από την πρόσφατα διαµορφωµένη οραµατική πίστη στα κοµµουνιστικά ιδεώδη: 
Ο Ρίτσος µέσα από τις παραδοσιακές φόρµες έρχεται να αµφισβητήσει τον κόσµο που 
εκφραζόταν µέχρι στιγµής µ' αυτές, πράγµα που χωρίς εξωτερικά να τις επηρεάζει ιδιαίτερα, 
αλλοίωσε κάποια στοιχεία της προηγούµενης δυναµικής τους. 
 Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη του ποιήµατος "Σοννέτο" των Πυραµίδων204. Εδώ 
ο Ρίτσος αµφισβητεί τη δυνατότητα της κοµψής αυτής ποιητικής φόρµας να εκφράσει την 
κινητικότητα και επαναστατικότητα της νέας εποχής που ανατέλλει. Όµως η αµφισβήτηση της 
τεχνικής του σονέτου εκφράζεται µε ένα άρτιο σονέτο. Η οξύµωρη αυτή στάση προς ένα 
παλαιότερο ποιητικό σχήµα, θυµίζει την αντίστοιχη του Καρυωτάκη, όταν αυτός χρησιµοποιούσε 
τα σχήµατα των ωδών του Κάλβου για να ακυρώσει τη δυναµική τους, καθώς και τις αξίες που 
εξέφραζαν, θεωρώντας τες επίσης ανίκανες να ανταποκριθούν στη σύγχρονη πραγµατικότητα. Με 
τη διαφορά όµως ότι, ενώ για το Ρίτσο η σύγχρονη πραγµατικότητα θα δώσει τη θέση της στην 
αισιόδοξη κοµµουνιστική προοπτική, ο Καρυωτάκης βουλιάζει στη ζοφερή ατµόσφαιρα µετά τη 
µικρασιατική καταστροφή, που µαζί µε άλλα προβλήµατα είχε διαµορφώσει το µεσοπολεµικό 
κλίµα της παρακµής205. Άρα το κοινό σηµείο ανάµεσα στους δύο ποιητές είναι η σύγκρουση 
µεταξύ της ιδεολογικής δυναµικής των παλιών δοµών από τη µία και της σύγχρονης κοινωνικής 
πραγµατικότητας από την άλλη. Ειδοποιός διαφορά είναι η υποκειµενική πρόσληψη της 
πραγµατικότητας αυτής από µέρους τους, ανάλογα µε τις κοσµοθεωρίες τους. 
 Εξετάζοντας το «Σοννέτο» του Ρίτσου βλέπουµε να αµφισβητούνται συγκεκριµένα 
στοιχεία της παραδοσιακής ποίησης, για να δώσουν τη θέση τους σε νεωτερικά, ενσωµατώνοντάς 
τα όµως στα παραδοσιακά για την ώρα µορφικά σχήµατα. 
                                                           
203 Για την ποιητική της «ανανεωµένης παράδοσης», βλ. χαρακτηριστικά την ανθολογία-γραµµατολογία του Κώστα 
Στεργιόπουλου, Η ελληνική ποίηση- η ανανεωµένη παράδοση, «Σοκόλης», Αθήνα 1990, όπου ανθολογούνται και 
σχολιάζονται ποιήµατα µίας πλειάδας ποιητών που σφράγισαν µε την προσωπική τους συµβολή τα παραδοσιακά 
σχήµατα. Η συµβολή αυτή συνδεόταν µε συγκεκριµένες νοοτροπίες και στάσεις ζωής, όπως, για παράδειγµα, το 
σπάσιµο του ορθόδοξου παραδοσιακού στίχου από τον απαισιόδοξο και σαρκαστικό Καρυωτάκη. Στην ανθολογία 
αυτή όµως δεν συµπεριλαµβάνεται ο Ρίτσος της πρώτης περιόδου. Αυτό πιθανότατα συµβαίνει, διότι ο Ρίτσος 
σύντοµα προσχώρησε στη σύγχρονη ποίηση, ενώ για τους ποιητές αυτούς ο ανανεωµένος παραδοσιακός στίχος 
αποτέλεσε την κύρια τεχνοτροπία σε ολόκληρη την ποιητική τους παραγωγή.   
204 «Σοννέτο», Πυραµίδες, Π.Α' , σελ. 72. 
205 Βλ. το ποίηµα «Εις Ανδρέαν Κάλβον», Σάτιρες , Τα Ποιήµατα, επιµ. Γ.Π. Σαββίδη, "Νεφέλη", σσ. 158-160 
Χαρακτηριστικές οι στροφές: Ω µεγάλε Ζακύνθιε,/ των ωδών σου τα µέτρα,/ υψηλά, σοβαρά/ τους αγώνες 
εκάλυπτον/ εκτεταµένους. (αναφορά στην καταλληλότητα των ωδών να εκφράσουν την παλιά εποχή)� Αλλά το 
θείον έναυσµα/ η φωνή σου δεν είναι/ τώρα πλέον. Μας έρχεται/ µακρινός και παράταιρος/ ήχος τυµπάνου. (εδώ, η 
ακαταλληλότητα του συγκεκριµένου ποιητικού σχήµατος να εκφράσει το σύγχρονο)� Ίππους δεν επιβαίνουσι/ αµή 
την εξουσίαν/ και του λαού τον τράχηλον,/ ιδού, µάχονται οι ήρωες/ µέσα εις τα ντάνσιγκ� Τις δάφνες του 
Σαγγάριου/ η Ελευθερία φορέσασα,/ γοργά από µίαν χείρα/ σ' άλλην περνά και σύρεται,/ δούλη στρατώνος. (στις δύο 
αυτές στροφές περιγράφεται το παρακµιακό µεσοπολεµικό κλίµα και η κατάρρευση της εθνικής υπερηφάνειας µε τη 
µικρασιατική καταστροφή, ύστερα από την ψευδαίσθηση νικών, όπως η προέλαση µέχρι το Σαγγάριο). Για τη 
σκωπτική χρήση των ποιητικών σχηµάτων του Κάλβου από τον Καρυωτάκη, βλ. ∆ηµήτρη Κουκουλοµµάτη, Οι 
µεγάλοι της νεοελληνικής ποίησης, «Εκδοτική Εστία», Αθήνα 1989, σσ. 89-90. 
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     Σοννέτο 
Σοννέτο, εσύ, διαµάντι αστραφτερό, 
των τεχνιτών εβράβευσες τη σµίλη⋅ 
µιας διάθεσης το κάτασπρο φτερό 
στα πρίσµατά σου λάµπει, ως χαµοµήλι. 
 
Το χείλι σου δε µου είταν να χαρώ, 
που στην αγρύπνια των ποιητών εµίλει 
µ' ένα ξανθό χαµόγελο ιλαρό,  
γιατί γυρνούν µ' οργή του χρόνου οι µύλοι. 
 
Ω, τώρα είναι πλατειά για να χυθεί 
στα µέτρα σου των κόσµων η αγωνία 
που παραπαίουν στης πάλης τη µανία. 
 
Χαλκός λυωµένος πέφτει στο βαθύ  
φαράγγι του έπους κι εµπρησµός ανθεί  
η φλύαρη των αρνήσεων αρµονία. 
 
 Στην πρώτη στροφή του ποιήµατος ο Ρίτσος αναφέρεται στην παλιά δόξα αυτού του 
κοµψού ποιητικού είδους, αποκαλώντας το «διαµάντι αστραφτερό» που «βράβευσε τη σµίλη των 
τεχνιτών». Ωστόσο, από τη στροφή αυτή ακόµα, διακρίνουµε µια ειρωνεία. Το «κάτασπρο φτερό» 
της διάθεσης, δηλαδή η παλιά αισιοδοξία παροµοιάζεται µε το «χαµοµήλι», που µπορεί να 
σηµαίνει την οµορφιά του συγκεκριµένου λουλουδιού κατά την άνοιξη, αλλά και την αρρώστια, 
οπότε πίνει κανείς χαµοµήλι. Η δεύτερη ερµηνεία είναι πιθανή, αν προσεχτεί η οµοιοκαταληξία 
«σµίλη-χαµοµήλι», όπου η ηχητική ταύτιση των καταλήξεων ανάµεσα στη λόγια και στοµφώδη 
λέξη «σµίλη» και στην ταπεινή και λαϊκή «χαµοµήλι», µπορεί να προκαλέσει ακόµα και γέλιο. 
Άρα η αρθρωµένη σε ανάλογη ποιητική κοµψότητα αισιοδοξία της παλιάς, παραδοσιακής 
ποίησης ήταν κούφια. Έτσι, θα αντικατασταθεί από την καινούργια αισιοδοξία µε συγκεκριµένες 
καταγραφές στην έκφραση. Αυτή η αισιοδοξία δεν είναι άλλη από την «οργή» µε την οποία 
«γυρνούν του χρόνου οι µύλοι», όπως λέει στη δεύτερη στροφή, δηλαδή το ιστορικό κάλεσµα. Οι 
δύο πρώτες στροφές εποµένως σηµαίνουν ότι η ωραιολογία και η ανώδυνη θεµατική, 
εκφρασµένες µε µια κενή καλλιέπεια, δεν έχουν καµία θέση στη νέα ποίηση που έρχεται να 
εκφράσει την ιστορική έκρηξη. ∆ιατηρούνται λοιπόν εξωτερικά πολλά στοιχεία της παράδοσης, 
όπως το µέτρο ή η ρίµα, απορρίπτεται όµως ο εξωραϊσµός της έκφρασης, δηλαδή τα 
χαρακτηριστικά της λεγόµενης «καθαρής ποίησης»206.Βέβαια και το ίδιο το ποιητικό είδος του 
σονέτου δεν θα το ξαναχρησιµοποιήσει ο Ρίτσος, αφού το θεωρούσε φορέα ξεπερασµένης 
νοοτροπίας. Έτσι, στην τρίτη στροφή γίνεται πιο άµεσα λόγος για τη στενότητα του σονέτου, που 
δεν µπορεί να χωρέσει τις νέες αγωνίες του κόσµου. Στην τελευταία στροφή παρουσιάζονται οι 
απηχήσεις που έχουν στην ποιητική έκφραση οι νέες ιστορικές αναγκαιότητες: Ο Ρίτσος µιλάει 
για «χαλκό λυωµένο που πέφτει στο βαθύ φαράγγι του έπους» και για τη «φλύαρη των αρνήσεων 
αρµονία» που «ανθεί» ως «εµπρησµός» Ο «λυωµένος χαλκός» πρέπει να είναι ο σκληρός 
«αντιποιητικός» λόγος που εκφράζει την επαναστατικότητα και θα καθορίσει τον επικό 
χαρακτήρα της ποίησης. Όσο για τη «φλύαρη των αρνήσεων αρµονία», αυτή µάλλον σηµασιοδοτεί 
τον πληθωρικό χαρακτήρα της ανατρεπτικής ποίησης, που καίει σαν φωτιά τον παλιό κόσµο και 
αντλεί την αρµονία µέσα από την άρνηση του παλιού. 
                                                           
206 Για το θέµα, βλ. Χρύσας Προκοπάκη, "Η πορεία προς τη Γκραγκάντα ή οι περιπέτειες του οράµατος",  Αφιέρωµα 
στο Γιάννη Ρίτσο, «Κέδρος», Αθήνα 1981, σσ. 282-283. 
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 Άρα το καινούργιο στην έκφραση είναι ο σκληρός λόγος, ο σκληρός ήχος, η ποιητική 
αξιοποίηση των µετάλλων, των µηχανών, των εργαλείων που συµβολοποιούν τη δύναµη του 
προλεταριάτου. Άλλωστε και ο τίτλος της ποιητικής συλλογής Τρακτέρ, µ' αυτό πρέπει να 
συνδεθεί. Σε άλλο ποίηµα ο Ρίτσος θα µιλήσει ακόµα πιο καθαρά γι' αυτού του είδους την 
«αντιποιητικότητα», η οποία ανακαλεί µέχρι ένα σηµείο τη ρωσική ποίηση της δεκαετίας του 
�20207 και είναι στον ελλαδικό χώρο άγνωστη µέχρι στιγµής: «Το µέγα ποίηµα των καιρών ήρθε η 
ώρα να το πεις, Ποιητή,/ µε της ειρήνης το ρυθµό και των σφυριών τη ρίµα»208. 
 Η «ρίµα των σφυριών» δεν είναι τίποτε άλλο από τον κοφτό και βίαιο λόγο, από την 
επαναστατική «αντιποιητικότητα», την εξουδετέρωση της ωραιολογίας. Βέβαια ο λόγος δεν είναι 
απαλλαγµένος από το στόµφο, µόνο που ο στόµφος αυτός έχει µια διαφορετική δυναµική από 
εκείνον της παλιάς ποίησης, αφού έρχεται να εκφράσει τη «µεγάλη ώρα»209. 
 Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, συνοδευόµενα και από ένα σαρκασµό ή αυτοσαρκασµό, ο 
οποίος όµως γυρεύει να ανατρέψει το απαισιόδοξο συµπέρασµα του Καρυωτάκη, καταφάσκοντας 
τελικά στη ζωή, γεννούν µια ποίηση, από την οποία δεν λείπουν οι αµφισηµίες και οι 
αντιφάσεις210.  Έτσι, ενώ σε γενικές γραµµές υπάρχει αµεσότητα και τα βιώµατα παρουσιάζονται 
συνήθως ακατέργαστα,211 συνυπάρχουν πολύπλοκες νοηµατικές φορτίσεις και τολµηρές 
γλωσσικές δοµές, µη αναµενόµενες σε ποίηση που δεν έχει σπάσει εντελώς τις παραδοσιακές 
φόρµες212. 
 Η ιδιότυπη αυτή αξιοποίηση της παράδοσης θα προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την 
αστική κριτική, όπου άλλωστε ήταν και αναµενόµενο λόγω του ιδεολογικού στίγµατος των 
ποιηµάτων, όσο και από την αριστερή κριτική.  
 Κύριος εκπρόσωπος της αστικής κριτικής κατά την εποχή του µεσοπολέµου, ο Αντρέας 
Καραντώνης φαινοµενικά εστιάζει την κριτική του στην καρυωτακική διάσταση των ποιηµάτων, 
θεωρώντας αυτό το χαρακτηριστικό ως στοιχείο παρακµής, αλλά στην πραγµατικότητα βάλλει 
εναντίον της ιδεολογίας του Ρίτσου, η οποία καθορίζει το ύφος. Για το συγκεκριµένο κριτικό, τα 
επαναστατικά όνειρα δεν έχουν καµιά σηµασία, όταν σ' αυτά έχει οδηγήσει η απόλυτη οδύνη που 
τα έχει αναγάγει σε λύτρωση και όχι η ψυχική ζωτικότητα και η υπεύθυνη πολιτική επιλογή213. 
Άρα η ανευθυνότητα κατά την πολιτική επιλογή, συνεπάγεται και ανευθυνότητα της ποιητικής 
εκείνης, που φέρει τη σφραγίδα της214. Έτσι ο Καραντώνης, επιδιώκοντας να εξουδετερώσει το 

                                                           
207Ό.π. (σηµ. 4), σ. 283.  
208 "ΕΣΣ∆", Τρακτέρ, Π.Α', σ. 53. 
209 Όπου και στη σηµείωση 5. 
210 Ό.π. (σηµ. 4), σ. 284. 
211 Βλ. εδώ, παρ. 1γ, σηµ. 48, για το ποίηµα "Στον πατέρα µου". 
212 Βλ. χαρακτηριστικά «η πίεση µ' εκπωµάτισε  στον αέρα/ -σάπιο φελλό- κι αιωρούµαι στο κενό⋅»(Π.Α', σ.29), 
«Κάπνισα τ' αποτσίγαρα των χρόνων/ και η νικοτίνη απόµεινε πικρή» (Π.Α', σ.30), «µπόλιαζε η πείνα τα παιδιά µε 
δισταγµό και µε σιωπή» (Π.Α',σ. 51). Τα δύο τελευταία χωρία έχουν καταχωρηθεί από τον Γ. Μπαµπινιώτη ως 
παραδείγµατα σηµασιολογικής διεύρυνσης του ποιητικού λόγου στο βιβλίο του Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, Αθήνα 
21991, σ. 180. Αν τα δει κανείς ανεξάρτητα από το σηµασιοσυντακτικό τους περιβάλλον, µπορεί να τα θεωρήσει 
δείγµατα µοντέρνας ποίησης.  
213 Αντρέας Καραντώνης, «Γιάννη Ρίτσου: Τρακτέρ- Ποιήµατα 1934», Τα Νέα Γράµµατα, Α' τ. 7-8, Ιούλιος- 
Αύγουστος 1935, σσ. 439-441: « Έκοψε οριστικά κάθε σχέση µε τη φύση, µε τον κόσµο και µε τους τρόπους της 
αληθινής ποίησης, µε την ιδέα και την ελεύθερη αντίληψη της ζωής, κλείστηκε στη σκοτεινή φυλακή µιας απόλυτης 
οδύνης, κι εκεί µέσα, κρατώντας σφυριά και δρεπάνια, κατεργάζεται πεισµατικά τα επαναστατικά του όνειρα- που µε 
τέτοιες προϋποθέσεις δεν έχουν καµιά σηµασία- 'όταν δεν κουβεντιάζει στην προσποιητή και ψευτοαλαζονική 
γλώσσα του Καρυωτακισµού� Ο κ. Ρίτσος δεν µεταβαίνει στον κοµµουνισµό από πληθωρισµό εσωτερικής 
ζωτικότητας, αλλά παρακινηµένος από την απελπισία των παραλυτικών που καταφεύγουνε στις θαυµατουργές 
εικόνες�» 
214 Ό.π. (σηµ. 11): «� Η ψυχική αυτή αποµόνωση του κ. Ρίτσου, που δεν την εκφράζει από ζωτική αντίδραση 
κανένας αυθόρµητος ενθουσιασµός, παρέλυσε τις καλλιτεχνικές του δυνάµεις, ξέρανε το δέντρο της καρδιάς του, κι 
έτσι στα επαναστατικά του ποιήµατα δεν ακούς το µεγαλόπρεπο και θριαµβευτικό τραγούδι ή την προφητική κατάρα 
του «ξεθεµελιωτή», µα το βραχνό παραµιλητό ενός αδύναµου φανατικού που παραδοµένος σε µια ηθική εξάντληση 
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Ρίτσο ως ποιητή, προσπαθεί επίσης ν' αποφύγει την κατηγορία για ιδεολογική προκατάληψη215, 
εφόσον δεν απορρίπτει τη κοµµουνιστική ιδεολογία αυτήν καθεαυτή, αλλά τη δήθεν ανεύθυνη 
στάση του Ρίτσου απέναντί της. Είναι βέβαια προφανές ότι εξαφανίζοντας το Ρίτσο ως ποιητή, θα 
χτυπούσε στο πρόσωπό του και τον κοµµουνισµό, που είχε αρχίσει ήδη να κερδίζει έδαφος στο 
λογοτεχνικό χώρο. 
 Οι αντιδράσεις από τον αριστερό χώρο  σχετίζονται µε το βαθµό µαρξιστικότητας και 
επαναστατικότητας των ποιηµάτων. Η Αλεξάνδρα Αλαφούζου θα µιλήσει για προσπάθεια του 
Ρίτσου να απαρνηθεί στην ποίησή του το παρακµιακό παρελθόν του, το παλιό «εγώ» του 
ιντιβιντουαλιστή, ιδεαλιστή, πεσσιµιστή και σε µεγάλο βαθµό «εστέτ του σαλονιού», όµως σε 
κάποιες περιπτώσεις το παρελθόν αυτό επιβιώνει στους στίχους του, πράγµα απαράδεκτο για 
επαναστατική ποίηση. Και φυσικά κάτι τέτοιο οδηγεί σε περιττή νοηµατική φόρτιση της 
γλώσσας, συσκότιση και ερµητισµό, που κάνουν την ποίηση απρόσιτη στις πλατιές µάζες του 
λαού, εποµένως αλλοιώνουν τον προλεταριακό χαρακτήρα της, αφού σύµφωνα µε το Λένιν η 
γνήσια επαναστατική ποίηση πρέπει να καθοδηγεί τις εργατικές µάζες στον προλεταριακό 
αγώνα216. Χωρίς να παραγνωρίζει την γνήσια επαναστατική διάθεση του ποιητή, ο Νίκος 
Καρβούνης θα µιλήσει επίσης για ακατανόητη από τη µάζα έκφραση, για ποιητικό εγωκεντρισµό 
που οδηγεί στη γλωσσική εκζήτηση και στη χαλάρωση των λογικών λεκτικών συνδυασµών217. 
∆ηλαδή οι βολές της αριστερής κριτικής δεν κατευθύνονται τόσο στην επιλογή των θεµάτων από 
το Ρίτσο218, όσο στα στοιχεία εκείνα της ποιητικής του που προµηνύουν τη στροφή του προς τη 
σύγχρονη ποίηση λίγο αργότερα. Αυτά τα ίδια στοιχεία, που ο Καραντώνης τα κατηγόρησε, από 
µια άλλη οπτική γωνία, για να χτυπήσει την κατά τη γνώµη του έντονη επαναστατικότητα. Γενικά 
αυτή τη χρονική περίοδο της δεκαετίας του '30 ο Ρίτσος διαµορφώνει την ποιητική του219,κάτω 
από την πίεση εξωτερικών παραγόντων της σύγχρονης πραγµατικότητας, αλλά και σχετικά 
πρόσφατων τραυµατικών οικογενειακών βιωµάτων του, µε αποτέλεσµα η ποίηση να προβάλλει 
κάποιες φορές ως αυταξία, ως προσωπικό φάρµακο και αντίδοτο προς τη θλίψη. Αυτό ερµηνεύει 

                                                                                                                                                                                              
αναµασά ριµάροντας τα νεκρά συναισθήµατα και την αποστεωµένη επαναστατική φρασεολογία που του διδάξανε οι 
«µπροσούρες».  
215 Mario Vitti, Η γενιά του Τριάντα, «Ερµής», Αθήνα 1989, σ. 178.  
216 Α. Αλαφούζου, «Τρακτέρ του Ρίτσου», Νέοι Πρωτοπόροι, Γ', τ. 10, Οκτώβρης 1934, σσ. 434-435: «� Όχι µονάχα 
σταθερά απαρνήθηκε το ιδεολογικό του παρελθόν, αλλά επανειληµµένα δοκίµασε να κάψει το  πρωτινό «εγώ» του 
στη φωτιά της αυτοκριτικής και σαρκασµού. Μα είναι εφτάψυχο αυτό το παλιό "εγώ" του, το εγώ του 
ιντιβιντουαλιστή, ιδεαλιστή, πεσσιµιστή και κάµποσο εστέτ του σαλονιού� Η σκοτεινή, η µπερδεµένη γλώσσα, το 
περιττό νοητικό φόρτωµα της φράσης, όπου κάθε έννοια έχει δύο και τρεις νοητικές προσθήκες, κάνει την ποίηση του 
Ρίτσου απρόσιτη στις πλατιές µάζες των αναγνωστών� Σαν επαναστάτης ο Ρίτσος θα παραδεχτεί την άποψή µας 
πως εκείνη µονάχα η ποίηση είναι προλεταριακή επαναστατική, που προορίζεται για τις πλατιές µάζες και που 
παίρνει µέρος στον προλεταριακό αγώνα. Πρέπει να θυµόµαστε τα φωτεινά λόγια του Λένιν για την τέχνη: η τέχνη 
ανήκει στο λαό. Η τέχνη πρέπει να ριζώνεται βαθιά στις εργατικές µάζες, πρέπει να είναι νοητή γι' αυτές, και να 
αγαπιέται από αυτές. Το καθήκον του Ρίτσου σαν ποιητή, σαν επαναστάτη είναι να σκεφτεί επίµονα και σοβαρά 
πάνω σ' αυτές τις θέσεις του Λένιν»    
217 Νίκος Καρβούνης, ό.π. (σηµ. 14), τ. 1, Γενάρης 1936 (πρώτο τεύχος, γιατί είχε διακοπεί επί τρίµηνο η κυκλοφορία 
του συγκεκριµένου περιοδικού), σσ. 32-33: «� επαναστατικότητα δεν είναι το να µιλά κανείς για τους αγώνες των 
εργαζοµένων, το να ξεσπά, εδώ κι εκεί σε επαναστατηµένες ανακραυγές� Όλα αυτά είναι φόρµα, είναι  εξωτερικό 
περιτύλιγµα, είναι επιπόλαιος επαναστατικός χρωµατισµός� Αλλά δεν είναι µονάχα η έκφραση του Ρίτσου που 
µένει ακατανόητη από τη µάζα. Είναι προπάντων η διάθεσή του, ο ποιητικός εγωκεντρισµός του. Αυτός τον σπρώχνει 
στην περίτεχνη εκζήτηση, στη γλωσσική ιδιορρυθµία, στην ανάγκη των εικόνων, στην ασυµµετρία, στο κυνηγητό 
σπάνιων λέξεων, επιθέτων εντυπωσιακών, παράτολµων από άποψη λογική, εκφράσεων�».       
218 Μόνο ο Νίκος Βιτώλης στο Ριζοσπάστη (19/8/1934) µιλάει για την ανάγκη να «καταπιαστεί ο ποιητής και µε 
θέµατα που αφορούν πιο συγκεκριµένα τον αγώνα του ελληνικού προλεταριάτου», χωρίς να έχει καµία ένσταση για 
την ποιητική του.   
219 Για την ποιητική του Ρίτσου εκείνη την περίοδο και τις κριτικές που πυροδότησε , βλ. Μ. Vitti, ό.π. (σηµ. 13), σσ. 
176-183 και Αγγελικής Κώττη, Γιάννης Ρίτσος, Ένα σχεδίασµα βιογραφίας, «Ελληνικά Γράµµατα», Αθήνα 1996, σσ. 
67-71. 
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ως ένα σηµείο τις παλινδροµήσεις και τις σαρκαστικές υπερβολές στην έκφραση. Υπερβολές που 
η βιαιότητά τους µαρτυρεί και βαρναλικές απηχήσεις220 και φτάνει τελικά µέσω της ειρωνικής  
 
 
 
υπερεξάντλησης σε διακωµώδηση και υπονόµευση του πεπαλαιωµένου εκφραστικού µέσου, της 
ρίµας221. 
 Ο σκεπτικισµός της αριστερής κριτικής απέναντι στις ιδιοτυπίες της επαναστατικής 
ποίησης του Ρίτσου συνδέεται µε την επικράτηση κατά τη δεύτερη δεκαετία του µεσοπολέµου- 
µια και στην πρώτη η τέχνη είχε µια σχετική αυτονοµία- ενός συγκεκριµένου αισθητικού 
δόγµατος: του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, που σύµφωνα µε την επίσηµη γραµµή του ΚΚΕ θα 
έπρεπε να ακολουθήσουν όλοι οι αριστεροί λογοτέχνες222. Το δόγµα αυτό διατυπώθηκε από τον 
Αντρέι Ζντάνωφ, γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΣΕ και στενό συνεργάτη του 
Στάλιν, κατά το συνέδριο των σοβιετικών συγγραφέων στη Μόσχα, από τις 17 Αυγούστου ως την 
1η Σεπτεµβρίου 1934. Κατά το Ζντάνωφ, για να είναι οι λογοτέχνες µηχανικοί των ανθρώπινων 
ψυχών, όπως τους θεωρούσε ο Στάλιν, πρέπει να γνωρίζουν καλά τη ζωή και να την απεικονίζουν 
στα λογοτεχνικά έργα όχι σαν αντικειµενική πραγµατικότητα µόνο, αλλά στην επαναστατική της 
εξέλιξη. Αυτή η απεικόνιση πρέπει να στοχεύει στην ιδεολογική αναµόρφωση και 
διαπαιδαγώγηση του λαού στο πνεύµα του σοσιαλισµού. Άρα τα όποια προβλήµατα της 
αντικειµενικής πραγµατικότητας  θα πρέπει να προβάλλονται στο λογοτεχνικό έργο µόνο ως 
αφετηρίες  της σοσιαλιστικής προοπτικής223. Μια τέτοιας µορφής σχηµατοποίηση της 
λογοτεχνικής λειτουργίας είναι φυσικό να αντιµετωπίζει µε επιφυλάξεις, ακόµα και µε 
καταδικαστική διάθεση, ιδιοτυπίες και καινοτοµίες λογοτεχνικών έργων, όπως οι συγκεκριµένες 
του Ρίτσου, θεωρώντας τες ως εκφράσεις µιας παρακµιακής και όχι επαναστατικής αντίληψης της 
πραγµατικότητας. 
 Το αισθητικό δόγµα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού υιοθετήθηκε από τις ηγεσίες των 
κοµµουνιστικών κοµµάτων, µε αποτέλεσµα να ταλανίσει τους αριστερούς δηµιουργούς για 
πολλές δεκαετίες224. Ο Γιάννης Ρίτσος, από τα πρώτα του αυτά ποιήµατα παρουσιάζει την 
                                                           
220 Χαρακτηριστικό το µοτίβο της χοντρής κοιλιάς των καπιταλιστών: « Γράµµατα απ� το µέτωπο», Πυραµίδες, Π.Α', 
σ. 157: «Μας ρίχνουν στη φωτιά κ' υπολογίζουν/ παράσηµα τη ζωή µας και γιοµίζουν/ µε το αίµα την κοιλιά τους τη 
χοντρή», «∆έσµευση», ό.π., σ. 83: «κ' έφυγες µ' έναν που είχε θεό: τη στρογγυλή γαστέρα» (αναγωγή σε 
καπιταλιστικό σύµβολο του πρώτου συζύγου της αδερφής του Λούλας, µετανάστη στις ΗΠΑ, ∆ηµήτρη 
Σταυρόπουλου, βλ. εδώ, σ. 51). Σχετικό το ποίηµα «Πρωτοχρονιάτικο» του Κώστα Βάρναλη (Παρατίθεται από τον 
Κ. Στεργιόπουλο, ό.π [σηµ. 1], σσ. 137-138: Σαράντα σβέρκοι βωδινοί µε λαδωµένες µπούκλες,/ σκεµπέδες 
σταυροθόλωτοι και βρώµιες ποδαρούκλες,/ �» (όπου «σκεµπέδες σταυροθόλωτοι» σηµαίνει χοντρές κοιλιές 
διογκωµένες σαν τρούλοι εκκλησιών). Βέβαια το µοτίβο της χοντρής καπιταλιστικής κοιλιάς συνδέεται και µε την 
πολιτική φρασεολογία του ΚΚΕ την εποχή εκείνη, τη «δηµοκρατία των κοιλαράδων», Επίσηµα κείµενα του ΚΚΕ, 
«Πολιτικές και λογοτεχνικές εκδόσεις», τοµ. Γ', Βουκουρέστι 1966, σελ. 504. Την επισήµανση πραγµατοποιεί ο 
Γιώργος Βελουδής, Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα, 1984, σσ. 80-81.  
221 Γιώργος Βελούδης, ό.π. (σηµ. 18),σ. 20. 
222 Χριστίνα Ντουνιά, Λογοτεχνία και Πολιτική, Τα περιοδικά της Αριστεράς στο µεσοπόλεµο, «Καστανιώτης», Αθήνα 
1996, σ. 491. 
223 Ό.π. (σηµ. 20), σ. 344. (Πρόκειται για παράθεµα από το κείµενο του Α. Ζντάνωφ « Η σοβιετική λογοτεχνία είναι η 
πιο πλούσια σε ιδεολογία, η πιο προοδεµένη λογοτεχνία στον κόσµο!», δηµοσιευµένο στην έκτακτη έκδοση των 
Νέων Πρωτοπόρων, το Σεπτέµβριο του 1934, σ. 400): « Για να είστε µηχανικοί των ανθρώπινων ψυχών, πρέπει 
πρώτα να ξέρετε τη ζωή για να µπορείτε αληθινά να την απεικονίζετε στα καλλιτεχνικά έργα, να τη ζωγραφίζετε όχι 
σχολαστικά, νεκρά, σαν αντικειµενική πραγµατικότητα µόνο, µα να µπορείτε να ζωγραφίζετε την πραγµατικότητα 
στην επαναστατική της εξέλιξη. Παράλληλα η πραγµατικότητα και το ιστορικό συγκεκριµένο που δίνει η 
καλλιτεχνική απεικόνιση, πρέπει να συνδυάζονται µε το καθήκον της ιδεολογικής αναµόρφωσης και 
διαπαιδαγώγησης των εργαζοµένων στο πνεύµα του σοσιαλισµού. Μια τέτοια µέθοδο της λογοτεχνίας και της 
λογοτεχνικής κριτικής είναι εκείνο που λέµε µέθοδο του σοσιαλιστικού ρεαλισµού». Για το σοσιαλιστικό ρεαλισµό, 
βλ. επίσης Dave Laing, The Marxist Theory of Art, �Harvester�, Sussex 1978 και Παύλος Χριστοδουλίδης, «Στοιχεία 
Μαρξιστικής Αισθητικής», Εισαγωγή στην Αισθητική και τη Θεωρία της Τέχνης, Αθήνα 1983, σσ. 267-298. 
224 Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 17), σ. 203. 
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ελευθερία ύφους που προκαλεί τη δυσαρέσκεια της κοµµατικής ορθοδοξίας. Ωστόσο δε θα προβεί 
ακόµα σε απερίφραστη καταδίκη των κοµµατικών παρεµβάσεων στην τέχνη. ∆ιατηρώντας 
φυσικά την αισθητική του αυτονοµία, ο ποιητής θα εκφράσει καθαρά τη διαφωνία του προς τις 
«άνωθεν οδηγίες» µετά το 1956, οπότε πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο του ΚΚΣΕ που 
καταδικάζει το σταλινισµό, θέτοντας σε αµφισβήτηση  πολλές από τις επιλογές του ως προς την 
υλοποίηση του οράµατος. Μια από αυτές ήταν και ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός, ο οποίος αρχίζει να 
χαλαρώνει. Έτσι  
 
ο Ρίτσος στο δοκίµιό του για το Μαγιακόβσκη (1963), το ρώσο/κοµµουνιστή ποιητή που είχε 
κατηγορηθεί ως σκοτεινός, δυσνόητος, µη λαϊκός και παρακµιακός, θα αρθρώσει καθαρά πλέον 
το θεωρητικό του λόγο ενάντια στις «άνωθεν» σχηµατοποιήσεις της τέχνης225. Και οι απόψεις του 
αυτές, όπως έχει παρατηρηθεί226, λόγω της προσωπικής σκοπιάς τους, υποβάλλουν τη  παράλληλη 
αναφορά τους στο ποιητικό έργο και τον ποιητικό χαρακτήρα του ίδιου του Ρίτσου.  
 Έναν ποιητικό χαρακτήρα που έχει αρχίσει να διαµορφώνεται από τις δύο πρώτες 
δηµοσιευµένες ποιητικές συλλογές µε χαρακτηριστικά εκ των υστέρων θεωρητικά διατυπωµένα 
στο συγκεκριµένο δοκίµιο και στα άλλα µελετήµατα του ποιητή: Ο Ρίτσος π.χ. υπερασπίζεται το 
φουτουρισµό του Μαγιακόβσκη, θεωρώντας ότι κάτω από την εξύµνηση των µηχανών και των 
εργοστασίων διαφαίνεται η αγωνία του για την ανάγκη της χρησιµοποίησης αυτών των µέσων 
προς όφελος του ανθρώπου, στα πλαίσια της ρύθµισης των σχέσεων παραγωγής και εργασίας227. 
Άρα ο φουτουρισµός δεν εκτιµάται απλώς ως διακοσµητικό στοιχείο ενός έργου τέχνης, ως 
αισθητική επιλογή, αλλά µετουσιώνεται επαναστατικά. Εποµένως, την ποιητική αξιοποίηση των 
µηχανών στις πρώτες ποιητικές συλλογές του Ρίτσου πρέπει να τη θεωρήσουµε ως φουτουριστικό 
στοιχείο που δένεται µε τα παραδοσιακά µορφικά σχήµατα και τίθεται στην υπηρεσία της 
επανάστασης. Και µάλιστα σε µια εποχή που δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα ότι ο 
Ρίτσος είχε έρθει σε επαφή µε τον Μαγιακόβσκη, και γενικά µε τη ρωσική ποίηση, ή µε το 
φουτουρισµό ως αισθητικό ρεύµα. Οι φουτουριστικές τάσεις του πρώιµου ποιητικού του έργου 
αποτελούν απλώς ένα ποιητικό παράλληλο, που προέκυψε αβίαστα από την επαναστατική 
αναγκαιότητα και τις αισθητικές ανησυχίες του ίδιου του ποιητή . Και φυσικά αποτελεί ένα 
στοιχείο της µοντέρνας ποίησης. 
 Αυτής της µορφής η συνύπαρξη παραδοσιακών και νεωτερικών στοιχείων συνεχίζεται 
µέχρι το 1935, οπότε ο Ρίτσος γράφει το ποίηµα Ο Ξένος, σε ελεύθερο στίχο, µε χαµηλό και 
υπαινικτικό τόνο µακριά από το σαρκαστικό και εκρηκτικό χαρακτήρα των δύο πρώτων 
συλλογών. ∆εν το δηµοσιεύει όµως αµέσως, αλλά το 1943, µαζί µε τα άλλα ποιήµατα της 
συλλογής ∆οκιµασία. Η καθυστέρηση αυτή ερµηνεύεται από την  
 

                                                           
225 Γιάννης Ρίτσος,  «Περί Μαγιακόβσκη», Μελετήµατα, «Κέδρος», 2η έκδοση, χ.χ.έ., σ. 31: «Χωρίς αµφιβολία οι 
κοντόθωροι κριτικοί, οι έστω και καλοπροαίρετοι, που δε διδάχτηκαν διόλου απ' τις ζηµιές που επέφερε στην τέχνη ο 
δογµατισµός, η τυποποιηµένη θετικολατρεία, ο εµφατικός ψευτοηρωισµός, θα κατηγορήσουν και τη σύγχρονη 
ποίηση, όπως άλλοτε το Μαγιακόβσκη, για «σκοτεινή», «δυσνόητη», «µη λαϊκή», «παρακµιακή» κ.τ.λ. Όµως και 
αυτή µε τη σειρά της θα µείνει σαν η πιο ευγενική και η πιο διαυγής εικόνα της αγωνίας και του αγώνα του 
ανθρώπου, για µεγαλύτερη ανθρωπιά και ουσιαστικότερη ελευθερία».  
226 Γιώργος Βελουδής, Γιάννης Ρίτσος- Προβλήµατα µελέτης του έργου του, «Κέδρος», Αθήνα 1982, σσ. 106 και 118. 
Στο εξής, επαινετικές κρίσεις για άλλους ποιητές θα θεωρούνται ως ενδεικτικές στοιχείων της ποιητικής του Ρίτσου. 
227 Ό.π. ( σηµ. 23), σ. 15: «Ο εγκωµιαστικός τόνος άλλων φουτουριστών προς τη µεγαλειώδη θέα των χαλύβδινων, 
πολύπλοκων, παραλληλόγραµµων και ρυθµικά τεθλασµένων βιοµηχανικών τοπίων και η θριαµβευτική τους έπαρση, 
φαίνεται σήµερα σαν επαρχιακή αφέλεια και αβασάνιστη ευπιστία. Στον Μαγιακόβσκη όµως πολύ σπάνια, κι όχι σ' 
αυτόν το βαθµό. Και αυτό, γιατί κάτω από τα γιγαντιαία, πανύψηλα ορθογώνια των µηχανών, διαφαίνεται η 
συστροφή της αγωνίας του για το παρόν και η ανάγκη χρησιµοποίησης αυτών των «µέσων»- καθόλου πια 
διακοσµητικών- για ένα καλύτερο µέλλον του ανθρώπου, για µία δικαιότερη ρύθµιση των σχέσεων παραγωγής και 
εργασίας, άρα ολόκληρου του κοινωνικού βίου, για απαλλαγή του ατόµου, στο βαθµό του δυνατού, απ' το 
συναίσθηµα της µόνωσης και από την τυραννία του οµολόγου της εγωισµού, τόσο πιο ανήµπορου όσο πιο µεγάλου. 
Αυτή η µέριµνα του Μαγιακόβσκη για τον άνθρωπο, είναι που εξανθρωπίζει τα βροντερά τοπία της ποίησής του».   
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πιθανότητα να µην είχε ακόµα κατασταλάξει οριστικά ο Ρίτσος στα νέα ποιητικά σχήµατα. Η 
δηµοσίευση άλλωστε µέσα στο 1935 των ποιηµάτων Το σάλπισµα και Μνηµόσυνο, όπου 
συνυπάρχουν ο ελεύθερος στίχος, αλλά και κάποιες έντονου ύφους ρίµες, πολύ κοντά στον 
παραδοσιακό στίχο, καθώς και του ποιήµατος Στο σ. Γκόργκι το 1936 µε ανάλογη µορφή, 
φανερώνει την αισθητική ταλάντευση του ποιητή228. 
  Το 1936 πραγµατοποιείται µια ακόµα δηµιουργική αξιοποίηση της παράδοσης από το 
Ρίτσο: ∆ηµοσιεύεται ο Επιτάφιος σε ιαµβικά δεκαπεντασύλλαβα οµοιοκατάληκτα δίστιχα, 
δηλαδή στροφές του δηµοτικού τραγουδιού. Το ιδιαίτερο είδος του δηµοτικού τραγουδιού, απ' 
όπου κυρίως άντλησε υλικό το συγκεκριµένο ποίηµα, είναι το µοιρολόι. Αυτό ερµηνεύεται 
φυσικά από το θέµα του ποιήµατος: Ο θρήνος µιας µάνας για το νεκρό γιο της, ο οποίος 
δολοφονήθηκε από την αστυνοµία κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης των καπνεργατών στη 
Θεσσαλονίκη το Μάιο του 1936. Άλλωστε µε τον τίτλο Μοιρολόι δηµοσιεύεται ένα µέρος του 
ποιήµατος στο Ριζοσπάστη της 12ης Μαΐου 1936229, ενώ σε δύο σηµεία του ο ίδιος ο ποιητής µε 
το στόµα της χαροκαµένης µάνας, το χαρακτηρίζει «µοιρολόι»: 
  Πότε τις χαρές σου, µια-µια, τις παίζω κοµπολόι,  
  πότε ξανά, λυγµό-λυγµό, τις δένω µοιρολόι (VIIΙ, 8β) 
  Και κάθεται και µύρεται στη µατωµένη ρούγα (ΧΙΙ, 3α)    
[µύροµαι: θρηνολογώ]. Επίσης στον πεζό «πρόλογο» του ποιήµατος ο Ρίτσος λέει ότι η µάνα 
µοιρολογάει το σκοτωµένο παιδί της230. Πέρα από αυτά, στο ποίηµα ανιχνεύονται συγκεκριµένα 
µοτίβα του µοιρολογιού, όπως εκείνο της µάνας που αποµένει µονάχη σαν την καλαµιά στον 
κάµπο, του γιου που ήταν το στήριγµά της, της ταύτισης του γιου µε το φως, της σύνδεσης του 
θανάτου µε το ηλιοβασίλεµα και άλλα231. Ο ίδιος ο Ρίτσος πολλά χρόνια αργότερα, αναφερόµενος 
κυρίως στα µετρικά σχήµατα του Επιταφίου, δήλωσε: «Έγραψα τον Επιτάφιο σε µια εποχή όπου 
τα ρεύµατα σ' όλο τον κόσµο δηµιουργούσαν  
 
εκτροπές από τις παραδόσεις, σα µια κατοχύρωση της εθνικής και φυλετικής ταυτότητας, σε καθαρά 
δηµοτικά µέτρα. Σε µένα οι αισθήσεις µου, οι βάσεις µου οι ακουστικές προέρχονται από το λαό. 
Αυτά µου βγήκαν από µέσα µου˙ τα τραγούδησα, τα χόρεψα, τα άκουσα από παιδί»232. Από τη 

                                                           
228 Εκτενέστερα για την τεχνική αυτών των ποιηµάτων , βλ. Χ. Προκοπάκη, ό.π. (σηµ. 4), σσ. 287-291. Στο θέµα της 
στροφής του Ρίτσου προς τον ελεύθερο στίχο αναφέρεται και ο Μ. Vitti, ό.π. (σηµ. 13), σ. 187. Το ποίηµα Το 
σάλπισµα δεν έχει συµπεριληφθεί στις εκδόσεις των ποιηµάτων του Ρίτσου. Αποσπάσµατά του παρατίθενται από τη 
Χ. Προκοπάκη, ό.π. Το Μνηµόσυνο καθώς και Στο σ. Γκόρκι έχουν περιληφθεί στα Συντροφικά τραγούδια, «Σύγχρονη 
Εποχή», Αθήνα 1988, σσ. 35-40.  
229 Βλ. Αικατερίνης Μακρυνικόλα, Βιβλιογραφία Γιάννη Ρίτσου 1924-1989, «Εταιρία σπουδών νεοελληνικού 
πολιτισµού και γενικής παιδείας. Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη», Αθήνα 1993, Β 89, σ. 255. 
230 Την επισήµανση του έµµεσου χαρακτηρισµού από τον ποιητή πραγµατοποιεί ο Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ.18),σ.91°. 
Για τον «πρόλογο», Π.Α' σ. 163. 
231΄Ο.π. ( σηµ. 18), σσ. 92-95: « Πώς δε θωρείς που δέρνουµαι και τρέµω σαν καλάµι;» (Επιτάφιος, Ι, 5β),  
«που απόµεινα ξερό δεντρί σε χιονισµένο κάµπο» (Επιτάφιος, ΙΙ, 6β): «Κ' έµεινα µαύρη µοναχή, σαν καλαµιά στον 
κάµπο» (Ιωάννου, αρ. 196), «βρέθηκε η µάνα µοναχή, σαν καλαµιά στον κάµπο» (Πολίτης, αρ. 92)�«Κορώνα µου, 
αντιστύλι µου, χαρά των γερατειώ µου» (Επιτάφιος, ΙΙ, 1α): «Γι' άκουσε, κορωνίτσα µου» (Λαογρ. 19, 1960, σ. 385), 
«Ήσουνε στο σπιτάκι σου στύλος µαλαµατένιος» (Πετρόπουλος, Β', σ. 232, αρ. 37)�«Και τώρα εσβήστης κ' έσβησε 
το φέγγος κ΄η φωτιά µας» (Επιτάφιος, VΙ, 8β): «Είχα ˙να φως που µου φέγγε απ' το πουρνό ως το βράδυ,/ τώρα το 
έχασα κι' αυτό κ' έµεινα στο σκοτάδι» (Λύντεκε, αρ. 168)�«Βασίλεψες, αστέρι µου, βασίλεψε όλη η πλάση/ κι' ο 
ήλιος κουβάρι ολόµαυρο, το φέγγος του έχει µάσει» (Επιτάφιος, ΧVΙΙ, 1α-β): «Ήλιε µου, πώς εβιάστηκες να πας να 
βασιλέψεις» (Πολίτης, σ. 211, αρ.194), «Σαν ήλιος εβασίλευσε και σαν φεγγάρι  χάθη» (Πετρόπουλος, Β', σ. 247, αρ. 
74), «Ο ήλιος εβασίλεψε και το φεγγάρι χάθη» (Ιωάννου, σ.301, αρ. 199), «Σαν ήλιος εβασίλεψες και σαν φεγγάρι 
χάθης» (Λαογρ. 19, 1960, σ. 385). Ο Γ. Βελουδής έχει επισηµάνει συνολικά δεκατέσσερα µοτίβα του δηµοτικού 
τραγουδιού στον Επιτάφιο, από τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία ανήκει στο µοιρολόι. 
232 Συνέντευξη του Ρίτσου στο περιοδικό του Αιγίου Φιλολογική φωνή, τεύχος Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 1978, σ. 85. 
Παρατίθεται από το ∆. Κουκουλοµµάτη, ό.π. (σηµ. 3), σ. 212. Αναφορά κάνει και ο Κάρολος Μητσάκης, «Ο 
δεκαπεντασύλλαβος του Γιάννη Ρίτσου», Ελίτροχος, 4-5, Χειµώνας '94-'95, σ. 221. Βλ. επίσης, Αγγελικής Κώττη, «Η 
λαϊκότητα των ασµάτων του Επιταφίου», Ριζοσπάστης, 11/5/1986.   
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δήλωση αυτή του ποιητή µπορούν να εξαχθούν συγκεκριµένα συµπεράσµατα που αφορούν όχι 
µόνο τα µετρικά σχήµατα, αλλά γενικότερα την αξιοποίηση της λαϊκής παράδοσης σε πολλά 
σηµεία της λογοτεχνικής του παραγωγής: η στροφή στη λαϊκή παράδοση αποσκοπεί στην 
κατοχύρωση της εθνικής και φυλετικής ταυτότητας, που θα µπορούσε να αλλοιωθεί από τα 
ξενόφερτα λογοτεχνικά ρεύµατα της εποχής. Αυτή την άποψη είχε κατά την περίοδο συγγραφής 
του ποιήµατος η πλειοψηφία της αριστερής διανόησης233, και εποµένως κατά ένα µέρος πρέπει 
έτσι να θεωρηθεί και η τεχνική του Ρίτσου σε συγκεκριµένα ποιήµατα. Ο ίδιος άλλωστε σε άλλη 
περίπτωση, µίλησε για την «ανάγκη αντίστασης προς τα ιµπεριαλιστικά πολιτιστικά ρεύµατα, µε την 
τόνωση και τη στήριξη των λογοτεχνιών των διάφορων χωρών επάνω στις εθνικές, λαϊκές τους 
παραδόσεις�», διότι «αυτός ακριβώς ο αγώνας είναι εκείνος που διαφυλάσσει την ιθαγένεια και 
την ταυτότητα της κάθε χώρας»234. Άρα η παράδοση τίθεται στην υπηρεσία της επανάστασης. 
Αυτή είναι µια σηµαντική διάσταση της ποιητικής της αξιοποίησης, εναρµονισµένη µε την 
πολιτική ιδεολογία του Ρίτσου. ∆εν είναι όµως η µόνη: Στην πρώτη από τις δύο του αυτές 
δηλώσεις ο ποιητής αναφέρεται στη βιωµατική διάσταση των λαϊκών στοιχείων της ποίησής του, 
µε τα οποία ήρθε σε επαφή από την παιδική και εφηβική του ηλικία στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του235. Οι όποιες λοιπόν απηχήσεις της λαϊκής παράδοσης γενικά στο έργο του Ρίτσου πρέπει να 
εξετάζονται από την κοινωνικοπολιτική, αλλά και από τη βιωµατική τους διάσταση ταυτόχρονα. 
∆ιότι χωρίς την τελευταία, τα λαϊκά στοιχεία θα ήταν απλώς προϊόντα εγκεφαλικής διεργασίας 
και θα εκφυλίζονταν σ' ένα φολκλορισµό, ανίκανο να κινητοποιήσει το συλλογικό ασυνείδητο236, 
όπου αυτά είχαν εναποτεθεί πριν από τη λογοτεχνική αξιοποίησή τους. Η συνακόλουθη 
αδιαφορία του λαού θα ακύρωνε και την κοινωνικοπολιτική διάσταση των λαϊκών παραδοσιακών 
στοιχείων. 
 Η ειδική αυτή εξάρτηση από το δηµοτικό τραγούδι δεν αποκλείει την ενεργοποίηση και 
άλλων λογοτεχνικών ερεθισµάτων του Ρίτσου κατά τη στιγµή της σύλληψης και της δηµιουργίας 
του Επιταφίου. Και αυτό, γιατί συγκεκριµένα µοτίβα του δηµοτικού τραγουδιού και ιδιαίτερα του 
µοιρολογιού, συναντάµε επίσης σε λογοτεχνικά έργα, το περιεχόµενο των οποίων ή είναι καθαρά 
θρηνητικό, ή ο θρήνος περιορίζεται σε συγκεκριµένα τµήµατά τους. 
 Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται ο ανώνυµα παραδοµένος ορθόδοξος Επιτάφιος Θρήνος 
που ψάλλεται στις εκκλησίες τη Μ. Παρασκευή237. Ο τίτλος άλλωστε του ποιήµατος του Ρίτσου 
παραπέµπει ευθέως στον τίτλο του συγκεκριµένου έργου. Οι κοινοί τόποι ανάµεσά τους είναι το 
µοτίβο της ανάστασης του αδικοσκοτωµένου, η οδύνη της µητρικής ψυχής που δίνεται µε την 
εικόνα του σπαραγµού των σπλάχνων, οι συγκεκριµένες αναφορές σε στοιχεία της οµορφιάς του 
νεκρού, η προφητεία της συντριβής των φονιάδων που στο Ρίτσο παρουσιάζεται ως κατάρα, η 
αναγωγή του θανάτου σε θυσία για το δίκαιο238, καθώς και ο παραλληλισµός του θανάτου της 

                                                           
233 Το αναφέρει ο Γ. Βελουδής, ό.π. ( σηµ. 18), σ. 112, παραθέτοντας και σχετική βιβλιογραφία για τη λογοτεχνία της 
αντίστασης, όπου αξιοποιείται µε τον τρόπο αυτό η λαϊκή παράδοση. 
234 ∆ηλώσεις του Ρίτσου στο Ριζοσπάστη, 21/1/1979. Παρατίθενται από τον Παντελή Πρεβελάκη, Ο ποιητής Γιάννης 
Ρίτσος, Συνολική θεώρηση του έργου του, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 3 1992, σ. 75.  
235 Για το θέµα, βλ. εδώ, παρ. 2δ, σσ. 52-53. 
236 Για την κινητοποίηση του συλλογικού ασυνειδήτου και την ταύτιση του ποιητή µε το λαό. βλ. Παντελής 
Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ. 32), σσ. 75-76: «Ο Ρίτσος έπραξε σοφά όταν έντυσε στον ιαµβικό δεκαπεντασύλλαβο το 
θρήνο της µάνας. ∆εν είναι µονάχα που ο στίχος αυτός παράγεται φυσιολογικά από την νεοελληνική γλώσσα, είναι 
που έχει κατέβει στο υποσυνείδητο του λαού ως ο φυσικός φορέας της ποίησης� Συνάδοντας- κατά κυριολεξία- µε 
το λαό, ο ποιητής δεν αποµακρύνθηκε από τον άξονα της κοινής ευαισθησίας». Ο Πρεβελάκης µιλώντας για το 
υποσυνείδητο του λαού εννοεί το συλλογικό ασυνείδητο. Για το όρο και για την ταύτιση υποσυνειδήτου-
ασυνειδήτου, βλ. εδώ, σσ. 36 και 17, σηµ. 33. 
237 Σχετική επισήµανση έχει γίνει και από το  Γ. Βελουδή, ό.π. (σηµ. 18), σελ. 96. 
238 Ο.π. (σηµ. 18), σσ. 97-98: «σπεύσον συν ανάστηθι, όπως ίδω καγώ σου την εκ νεκρών τριήµερον εξανάστασιν» 
(Επιτάφιος Θρήνος): «Ανάµεσά τους, γιόκα µου, θωρώ σε αναστηµένο» (Επιτάφιος, ΧΧ, 3α)�«νυν σπαράττοµαι τα 
σπλάχνα µητρικώς»(Ε.Θ.): «και δε µαντεύεις τις πληγές που τρωνε µου τα σπλάχνα» (Ε., Ι, 4β)--Όµµα το γλυκύ και 
τα χείλη σου πώς µύσω» (Ε.Θ.): «Μάτια γλαρά, που µέσα τους αντίφεγγαν τα µάκρη� Χείλι µου µοσκοµύριστο που 
ως λάλαγες άνθιζαν» (Ε. ΙΙΙ, 3α, 4α)�«Συναπολούνται πάντες οι σταυρωταί σου� ∆ιαφθοράς εις φρέαρ 
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οµορφιάς του νέου µε το βασίλεµα των ουρανίων σωµάτων. Μάλιστα, αυτό το τελευταίο, επειδή 
αποτελεί µοτίβο και του δηµοτικού τραγουδιού, πείθει για την παράλληλη ενεργοποίηση του 
Επιταφίου Θρήνου, αποκλείοντας την αµιγή εξάρτηση από το µοιρολόγι: 
  Ω γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατόν µου Τέκνον, που έδυ σου το κάλλος;(Επιτάφιος 
Θρήνος)239. 
  

- Ήλιε µου, πως εβιάστηκες να πας να βασιλέψεις 
- Σαν ήλιος εβασίλευσε και σαν φεγγάρι χάθη 
- Ο ήλιος εβασίλεψε και το φεγγάρι χάθη 
- Σαν ήλιος εβασίλεψες και σαν φεγγάρι χάθης (δηµ. τραγ.)240     

    
Βασίλεψες, αστέρι µου, βασίλεψε όλη η πλάση (Επιτάφιος, XVII, 1α). 

 Πρόκειται εποµένως εδώ για ένα συγκερασµό των λογοτεχνικών πηγών, ο οποίος καθιστά 
µάταιη την προσπάθεια να διαπιστωθεί ποια από τις πηγές στο συγκεκριµένο σηµείο είχε και τη 
µεγαλύτερη βαρύτητα. 
 Άλλωστε, ο συγκερασµός αυτός δε σταµατάει εδώ. Μοτίβα του δηµοτικού τραγουδιού που 
συναντάµε στο Ρίτσο, απαντούν επίσης σε έργα της κριτικής λογοτεχνίας, όπως η Ερωφίλη του 
Γεώργιου Χορτάτση241 και η Θυσία του Αβραάµ, του Βιτσένζου Κορνάρου242, κυρίως στα µέρη 
τους εκείνα όπου υπάρχει θρήνος. Χαρακτηριστικό µοτίβο που απαντά και στον Επιτάφιο, και στο 
δηµοτικό τραγούδι-µοιρολόγι, και στα δυο έργα του κριτικού θεάτρου είναι το µοτίβο του 
καλαµιού που συµβολοποιείται για να εκφράσει τον τρόµο ή την ερήµωση: 

- Το θάνατό του το σκληρό, να τρέµου σαν καλάµι (Ερωφίλη, Ε' 237) 
- Πώς να το δουν τα µάτια µου και η χέρα να το κάµει  

                 και να συντρέξει το κορµί που τρέµει σαν καλάµι; (Θυσία του Αβραάµ, 24-25) 
- Κ' έµεινα η µαύρη µοναχή, σαν καλαµιά στον κάµπο 
- Βρέθηκε η µάνα µοναχή σαν καλαµιά στον κάµπο (δηµ. τραγούδια)243 
- Πώς δε θωρείς που δέρνουµαι και τρέµω σαν καλάµι (Επιτάφιος, Ι, 5β) 
- που απόµεινα ξερό δεντρί σε χιονισµένο κάµπο (Επιτάφιος, ΙΙ, 6β). 

Το µοτίβο όµως του καλαµιού απαντά επίσης στον Παλαµά244, πράγµα που µε δεδοµένη την 
επαφή που είχε ο Ρίτσος µε το παλαµικό πνεύµα ήδη από την παιδική του ηλικία245, περιπλέκει 
ακόµα περισσότερο το ζήτηµα των λογοτεχνικών πηγών του Επιταφίου. Άλλο σηµείο επαφής 
ανάµεσα στον Επιτάφιο, την Αφιέρωση της Ερωφίλης246,και το δηµοτικό τραγούδι- µοιρολόγι, 

                                                                                                                                                                                              
συναπολούνται πάντες οι άνδρες των αιµάτων» (Ε.Θ.): «Ω, γιε µου, αυτοί που σ' έσφαξαν σφαγµένα να τα βρούνε/ τα 
τέκνα τους και τους γονιούς και στο αίµα να πνιγούνε (Ε.,ΧVI, 7α-β)�«αδικίαν εµίσησα και εβδελυξάµην, τον δε 
νόµον ηγάπησα (Ε.Θ.): «Τι έκανες γιε µου εσύ κακό; Για τους δικούς σου κόπους/ την πλερωµή σου ζήτησες απ' 
άδικους ανθρώπους» (Ε., ΧVΙ, 1α-β). Ο Γ. Βελουδής πληροφορεί ότι οι παραποµπές στον Επιτάφιο Θρήνο είναι από 
το Τριώδιον κατανυκτικόν� Έκδοσις έβδοµη� Βενετία� "Ο Φοίνιξ" 1897, σσ. 395, 401, 403, 406. 
239 Ό.π. (σηµ. 18), σ. 97. 
240 Βλ. εδώ, σηµ. 29. 
241 Οι παραποµπές στην Ερωφίλη ακολουθούν την έκδοση του Στυλιανού Αλεξίου και της Μάρθας Αποσκίτη, 
«Στιγµή», Αθήνα 1988. Τα λογοτεχνικά παράλληλα µε την Ερωφίλη επισηµαίνει και ο Θανάσης ∆. Ντόκος, «Τρία 
σηµεία επαφής στον Γιάννη Ρίτσο», ∆ιαβάζω, 205, 21-12-'88, σσ. 93-96, προβαίνοντας σε εκτενή ανάλυση. 
242 Οι παραποµπές στο: Η θυσία του Αβραάµ, Εισαγωγή Άγγελος Τερζάκης, φιλολογική επιµέλεια Ελένη 
Τσαντσάνογλου, «Έρµής», Αθήνα 1974. Κοινούς τόπους ανάµεσα στο έργο αυτό και στον Επιτάφιο, επισηµαίνει ο ∆. 
Κουκουλοµµάτης, Νεοελληνική Λογοτεχνία-Ποίηση (Σταθµοί-Εκπρόσωποι), «Παπαδήµας», Αθήνα 1988, σ. 36 και 
ό.π. (σηµ. 3), σ.211. 
243 βλ. εδώ, σηµ. 29. 
244 Στο ποίηµα «Η χώρα που δεν πεθαίνει», Βωµοί, στ. 3-4: «απόµεινα παντέρµος, η καλαµιά στον κάµπο/ Πού 
νάβγω; Παντού ο τάφος. Η στια σβηστή. Πού νάµπω;»Βλ. Θ. Ντόκος, ό.π. (σηµ. 39), σ. 94. 
245 Βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 17), σσ. 42, 49, 72, 80-83, 103, 202, 215. 
246 Αφιέρωση είναι το στιχούργηµα που προτάσσεται του έργου και που µ' αυτό ο ποιητής αφιερώνει την Ερωφίλη σε 
κάποιο άρχοντα. Βλ. και Θ. Ντόκος , ό.π. (σηµ. 39), σ. 95. 
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είναι το µοτίβο του καραβιού της ζωής που αρχικά αρµενίζει µε τιµονιέρη το αγαπηµένο 
πρόσωπο, αλλά ναυαγεί αµέσως µετά το θάνατό του. 

- κ' εις τούτον απ' εβάλθηκα το πέλαγος το πλήσο 
µ' έτσι µικρό κι ανήµπορο καράβι ν' αρµενίσω, 
γίνε οδηγός τση στράτας µου, να φύγω του χειµώνα 
τσ' ανεµικές, κι ως πεθυµώ ν' αράξω στο λιµνιώνα (Αφιέρωση, Ερωφίλη, στ. 57-60). 

- Παιδάκια µου ορφανέψατε απ' τον καλό πατέρα  
σαν το καράβι στο γιαλό που' ναι χωρίς τιµόνι (δηµ. τραγούδι)247  

- Κι ως στεκόσουν και κοίταζες το λιόγερµα ν' ανάβει, 
σαν τιµονιέρης φάνταζες κ' η κάµαρα καράβι 
Και µες στο χλιο και γαλανό το απόβραδο- έγια- λέσα- 
µε αρµένιζες στη σιγαλιά του γαλαξία µέσα.  
Και το καράβι βούλιαξε κ' έσπασε το τιµόνι 
και στο πελάγου το βυθό πλανιέµαι τώρα µόνη (Επιτάφιος, XV, 4α-6β) 

Πρέπει ωστόσο εδώ να επισηµανθεί και µια διαφορά ανάµεσα στην Αφιέρωση από τη µια πλευρά 
και το δηµοτικό τραγούδι και τον Επιτάφιο από την άλλη: Το πρόσωπο που παρακαλεί ο 
Χορτάτσης στην Αφιέρωση να γίνει οδηγός στη ζωή του, δεν είναι κάποιο αγαπηµένο πρόσωπο 
που πέθανε ή που πρόκειται να πεθάνει, αλλά άρχοντας της περιοχής. Εποµένως, το µοτίβο είναι 
κοινό ως προς τα σύµβολα (τιµονιέρης- καράβι),  
 
αλλά διαφέρει ως προς τη νοηµατοδότησή τους. Τέλος, στον Επιτάφιο, το δηµοτικό τραγούδι και 
τη Θυσία του Αβραάµ παράλληλα, απαντάει και το µοτίβο του παιδιού που αποτελεί στήριγµα για 
τους γονείς: 

- Ποιο θάρρος έχω, ποια δροσιά, στα γέρατα µου τα πίσω (Θυσία του Αβραάµ, στ. 384) 
- Ήσουνε στο σπιτάκι σου  στύλος µαλαµατένιος (δηµ. τραγούδι)248 
- Κορώνα µου, αντιστύλι µου, χαρά των γερατειώ µου (Επιτάφιος, ΙΙ, 1α) 
Άλλο στοιχείο της λαϊκής παράδοσης ενσωµατωµένο στον Επιτάφιο, είναι η γλώσσα που 

χαρακτηρίζεται από το λεξιλόγιο του δηµοτικού τραγουδιού, σε αντίθεση µε το µεγαλύτερο µέρος 
του έργου του Ρίτσου, τόσο στην πρώιµη, όσο και στην ώριµη φάση του. Λέξεις και φράσεις όπως 
στράτα (Ι,6α), βόλια (Ι V,7α), ξόµπλι (ΧΙΙ, 2α), ξόδι (ΧVΙΙΙ, 5α), γνέφια (Χ, 2α), γήλιου (Χ, 7β), 
µυριοζωγραφισµένο (ΧΧ, 3β), γαϊτανόφρυδο, κοντυλογραµµένο (ΙΙΙ, 2α), µοσκοµύριστο (ΙΙΙ, 4α), 
χρυσαφένιο χτένι (ΧΙ, 5β), το φρύδι χελιδόνι (ΧΙΙΙ, 1α), τ' αθάνατο νερό (ΧΙΧ, 1α) έρχονται 
κατευθείαν από το δηµοτικό τραγούδι. Ενώ η γλώσσα που κυρίως χρησιµοποιεί ο ποιητής είναι η 
κοινή, µε αποφυγή των σπάνιων διαλεκτικών τύπων249.  

Επιµείναµε στην περιγραφή των µορφικών χαρακτηριστικών και των µοτίβων του 
Επιταφίου για δύο λόγους: 

Πρώτον, γιατί  το ποίηµα αυτό αποτελεί µια νέα έκφραση της αισθητικής ταλάντευσης του 
ποιητή από το 1935 που γράφει τον Ξένο σε ελεύθερο στίχο µέχρι το 1937, που δηµοσιεύει το 
Τραγούδι της αδερφής µου, το οποίο όµως είχε αρχίσει να γράφεται από το 1936, επίσης σε 
ελεύθερο στίχο, σύµφωνα µε τη χρονολογική πληροφορία του ποιητή κάτω απ' τον τίτλο250. Νέα 
έκφραση της αισθητικής ταλάντευσης, ως προς το ότι επανέρχεται απότοµα στα παραδοσιακά 
µέτρα, αλλά τηρεί απέναντί τους εντελώς διαφορετική στάση: Ενώ στις πρώτες συλλογές η ρίµα 
χρησιµοποιείται παρωδιακά και σαρκαστικά, αρθρώνοντας ένα σκόπιµο αντιλυρισµό που τελικά 
την υπονοµεύει, στον Επιτάφιο ο δεκαπεντασύλλαβος και τα µοτίβα της λαϊκής παράδοσης  
αξιοποιούνται δηµιουργικά  µέχρι την πλήρη έκφραση των λυρικών-συγκινησιακών τους 
αποθεµάτων. Εποµένως, εδώ ο παραδοσιακός στίχος δικαιώνεται πλήρως αισθητικά. Έτσι, τίθεται 
                                                           
247 Βλ. Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 18), σ. 95. 
248 Βλ. εδώ σηµ. 29. 
249 Για το θέµα της γλώσσας του Επιταφίου, Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 90-91. 
250 Π.Α', σ. 183. Γενικά ο Ρίτσος πάντα χρονολογεί τη συγγραφή των έργων του , όχι τη δηµοσίευση. 
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και πάλι στην υπηρεσία της επανάστασης, όχι όµως αντηχώντας τους σκληρούς ήχους των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων, όπως στις πρώτες συλλογές, αλλά εκφράζοντας µε λυρισµό τον 
προσωπικό πόνο από την απώλεια του αγαπηµένου προσώπου µέσα στην επαναστατική 
διαδικασία, ο οποίος πόνος σταδιακά µετουσιώνεται σε επαναστατική συνειδητοποίηση και 
ένταξη251. Η σύνδεση της λαϊκής παράδοσης µε  

 
 

την επαναστατική διαδικασία µέσω της αισθητικής δικαίωσης των εκφραστικών της µέσων 
αποτελεί οπωσδήποτε µια καινοτοµία. 

Και η καινοτοµία αυτή είναι ο δεύτερος λόγος που µας υπαγόρευσε την εκτενή αναφορά 
στον Επιτάφιο⋅ διότι συνθέτει το πλαίσιο, µέσα στο οποίο αξιοποιείται ποιητικά η λαϊκή 
παράδοση σε άλλες µεταγενέστερες ποιητικές συνθέσεις, που είναι γραµµένες σε ελεύθερο στίχο. 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η Ρωµιοσύνη και η Κυρά των Αµπελιών γραµµένες και οι δύο 
στο χρονικό διάστηµα 1945-1947, τα Τρία Χορικά (1944-1947) και Το υστερόστροφο της δόξας 
(1945). Στα ποιήµατα αυτά ανάµεσα στην πληθώρα των ελεύθερων στίχων µπορούν να 
ανιχνευθούν ιαµβικοί δεκαπεντασύλλαβοι, είτε ατόφιοι252 είτε στα πλαίσια µακρύτερων, συνήθως 
δεκαεφτασύλλαβων στίχων όπου οι «περιττές» συλλαβές λειτουργούν απλώς ως προσθήκες253. 
Από την άλλη πλευρά η γλώσσα σ' αυτά τα ποιήµατα έχει λαϊκά στοιχεία, αντληµένα κυρίως από 
το δηµοτικό τραγούδι, όπως ακριβώς και ο Επιτάφιος, ενώ το περιεχόµενό τους συνδέεται άµεσα 
µε την επανάσταση, είτε ως θρήνος- µοιρολόι για το σκοτωµένο αγωνιστή, είτε ως οραµατισµός 
ενός λαµπρού µέλλοντος. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι το παραδοσιακό λαϊκό στοιχείο δένεται 
µορφικά µε στοιχεία της σύγχρονης ποίησης, όπως ο ελεύθερος µακρόσυρτος στίχος, για να 
καταλήξει ακόµα και σε σύνδεση µε σουρρεαλιστικές απογειώσεις 254, όπως συµβαίνει στη 
Ρωµιοσύνη και την Κυρά των Αµπελιών, µε αποτέλεσµα µια πραγµατικά ασυνήθιστη ποιητική 
πρωτοτυπία255. 
                                                           
251 Ενδεικτικά σηµειώνουµε κάποιους στίχους που δείχνουν τη σταδιακή αφύπνιση: «Ω γιε µου, αυτοί που σ' έσφαξαν 
σφαγµένα να τα βρούνε/ τα τέκνα τους και τους γονιούς τους και στο αίµα να πνιγούνε» (XVI, 7αβ), «Και στο αίµα 
τους τη φούστα µου κόκκινη να τη βάψω/ και να χορέψω. Αχ, γιόκα µου δεν πάει µου να σε κλάψω» (XVI, 8αβ), 
«Και να που ανασηκώθηκα⋅ το πόδι στέκει ακόµα⋅/ φως ιλαρό, λεβέντη µου, µ' ανέβασε απ' το χώµα»(XVII, 7αβ), 
«Τώρα οι σηµαίες σε ντύσανε. Παιδί µου, εσύ, κοιµήσου,/ και γω τραβάω στ' αδέρφια σου και παίρνω τη φωνή 
σου»(XVII, 8αβ). Επίσης, ολόκληρο το ΧΧ, που καταλήγει: «Γιε µου, στ' αδέρφια σου τραβώ και σµίγω την οργή 
µου,/ σου πήρα το ντουφέκι σου⋅ κοιµήσου εσύ πουλί µου»(ΧΧ, 9αβ)   
252 Ενδεικτικά, «Πώς έσβησες αγόρι µου και σβήστηκεν ο κόσµος/ πού πας πουλί πουλάκι µου και µ'άφηκες 
µονάχη�»,  «Σου 'χω πλυµένες, γιόκα µου, τις κάλτσες στην κασέλα» (Τρία Χορικά, Αγρύπνια, ΠΒ', σσ. 46-47, «από 
την έγνοια του φτωχού κι απ' τα πολλά τα χρόνια»,  «και τούτοι µες στα σίδερα και κείνοι µες στο χώµα» 
(Ρωµιοσύνη, ό.π., σσ. 62, 65),  «Κ' έτσι στητή και δυνατή καταµεσίς στον κόσµο�είναι η οµορφιά κ' η λεβεντιά κ' 
είσαι η Ελλάδα», «κ' έναν καθρέφτη γαλανό στο αλάτι σκαλισµένον» (Η Κυρά των Αµπελιών, ό.π., σσ. 76-77, και 
αλλού), «κι οι προβατίνες στάθηκαν στο πλάγι του κι ακούνε», «µάνα δε γλέπεις, δε γροικάς καµπάνες, να οι 
καµπάνες» (Το υστερόγραφο της δόξας, Τα Επικαιρικά, σ. 147)   
253 «µα που ψωµί και πού καρδιά να δεις, [να πεις] και να γροικήσεις», «Μας σφάξανε το σπλάχνο, γριες- που να τους 
σφάξει η σπάθα [του Θεού και το δικό µας το τραπεζοµάχαιρο]» (Τρία Χορικά, Αγρύπνια, Π.Β', σσ. 53-54], γεµίζουν 
[τώρα] τα κανόνια τους µόνο µε την καρδιά τους» (Ρωµιοσύνη, ό.π., σ. 60), «Γεια και χαρά σου, οµορφονιά, [που 
δένεις όλο το ντουνιά] µε τις χοντρές πλεξούδες [σου]» (Η Κυρά των Αµπελιών, ό.π., σ. 84), «[χρυσή γραφή και λέει:] 
αντάρτες βγήκαν στα βουνά [βγήκαν] οι αρµατολοί κ' οι κλέφτες» (Το υστερόγραφο της δόξας, Τα Επικαιρικά, σ. 149)   
254 Για το θέµα βλ. Χ. Προκοπάκη, ό.π. (σηµ. 4), σσ. 297-298, η οποία µάλιστα επισηµαίνει ως πρώτη εµφάνιση 
αυτής της τεχνοτροπίας το ποίηµα «Ο φρουρός της αυγής» που γράφτηκε το Σεπτέµβριο του 1943 και δηµοσιεύτηκε 
στο περιοδικό Λογοτεχνία, χρ.Α', φ. 1, Μάης 1945, σσ. 1-4. Αποσπάσµατά του συµπεριλαµβάνονται στον τόµο 
Συντροφικά τραγούδια, ό.π. (σηµ. 26), σσ. 45-49. 
255 Εκτενώς για το θέµα, Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 99-105, όπου επισηµαίνονται, σποραδικές όµως απηχήσεις 
του δεκαπεντασύλλαβου, αλλά και µοτίβων του δηµοτικού τραγουδιού και σε άλλα έργα του Ρίτσου. Ο µελετητής 
επίσης επισηµαίνει το σπάσιµο του δεκαπεντασύλλαβου σε δύο µικρότερους στίχους στον «Επιτάφιο Θρήνο» από Το 
υστερόγραφο της δόξας: 
  που τρωγε βόλια για ψωµί 
  µπαρούτι για προσφάγι 
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Η συνύπαρξη στο ίδιο ποίηµα παραδοσιακών µορφικών στοιχείων και µοτίβων µε 
στοιχεία από τις τεχνοτροπίες της σύγχρονης ποίησης, αποτελεί τη µια πλευρά της  

 
συνύπαρξης παραδοσιακού και σύγχρονου στην ποίηση του Ρίτσου. Η άλλη είναι ότι σε χρονικές 
περιόδους που φαίνεται ότι ο Ρίτσος είχε προσχωρήσει οριστικά στην τεχνοτροπία της σύγχρονης 
ποίησης, παρατηρούνται «παλινδροµήσεις» σε παραδοσιακά µετρικά σχήµατα. Από το 1936, 
οπότε γράφτηκε ο Επιτάφιος, µέχρι τη χρονική περίοδο 1944-1947 οπότε επανέκαµψαν σε 
ιδιότυπη µορφή τα παραδοσιακά µορφικά στοιχεία, δεν υπάρχει ούτε µια αντανάκλασή τους στα 
ποιήµατα που στο µεταξύ κυκλοφόρησαν: Το τραγούδι της αδελφής µου (1937), Εαρινή συµφωνία 
(1938), Το εµβατήριο του ωκεανού (1940), Παλιά µαζούρκα σε ρυθµό βροχής (1942)και η συλλογή 
∆οκιµασία (δηµοσιεύτηκε το 1943 και περιλαµβάνει ποιήµατα της χρονικής περιόδου 1935-
1943)256. 

Η επόµενη, ύστερα από τη χρονική περίοδο 1944-1947, επανενεργοποίηση παραδοσιακών 
µέτρων συµβαίνει γύρω στο 1960 και πιθανόν σχετίζεται µε τη µετάφραση εκ µέρους του Ρίτσου 
ρουµανικών δηµοτικών τραγουδιών, στα οποία µετέτρεψε τον τροχαίο σε ίαµβο, για να τα φέρει 
πιο κοντά στο αίσθηµα του ελληνικού ρυθµού, όπως σηµειώνει ο ίδιος. Ενώ, δυο χρόνια πιο πριν, 
στη Ρουµανία, όταν έγραψε τη "Σίρµπα" και το "Πέντε παραλλαγές στο θέµα µιας ντόινας", 
χρησιµοποίησε τον τροχαίο, που αντιστοιχούσε περισσότερο στη ρουµανική αίσθηση του 
ρυθµού257. Αυτή η ενασχόληση µε τον έµµετρο στίχο δε θα µπορούσε ν' αφήσει ανεπηρέαστο το 
Ρίτσο και στα δικά του ποιήµατα. Έτσι στο διάστηµα 1960-1965 γράφει τη συλλογή Μικρό 
αφιέρωµα, όπου παράλληλα µε τα σύντοµα ποιήµατα σε σύγχρονο στίχο, υπάρχουν και κάποια 
άλλα σε παραδοσιακά µέτρα, µε χαρακτηριστικότερο ένα από αυτά, όπου πραγµατοποιείται 
µίµηση του παιδικού δηµοτικού τραγουδιού σε τροχαϊκούς ζευγαρωτούς οχτασύλλαβους258. 
Eπίσης, στη συλλογή Παιχνίδια τ' ουρανού και του νερού (1960) κυριαρχεί ο ιαµβικός 
οχτασύλλαβος και άλλοι µικρότεροι στίχοι του δηµοτικού τραγουδιού, δηµιουργώντας, σε 
συνεργασία και µε τη γλώσσα, το παιδικότροπο ύφος των ποιηµάτων259. Σε άψογα ιαµβικά 
δεκαπεντασύλλαβα οµοιοκατάληκτα δίστιχα είναι γραµµένο το ποίηµα Ο Λαός, (1961)260, καθώς 
και η µικρής έκτασης συλλογή Ύµνος και θρήνος για την Κύπρο (1974)261, ενώ τα ∆εκαοχτώ 
λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας (1968-1973)262, είναι γραµµένα σε δεκαπεντασύλλαβα 
ανοµοικατάληκτα δίστιχα. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι παράλληλα µε τις συλλογές αυτές, αλλά και 
στα χρονικά διαστήµατα που παρεµβάλλονται ανάµεσά τους, υπάρχει µια πληθώρα συλλογών που  

 
                                                                                                                                                                                              
   

που εκέρνα το αίµα του κρασί 
  στα χείλια όλου του κόσµου 
    (Τα Επικαιρικά, σ. 157) 
Επισηµαίνω και την ταύτιση του τίτλου µε τον Επιτάφιο Θρήνο της Μ. Παρασκευής. 
256 Βλ. και Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 98-99. 
257 Ανθολογία ρουµάνικης ποίησης, «Κέδρος», Αθήνα 1961, σ. 8: «Όταν µετέφραζα ρουµάνικα δηµοτικά τραγούδια, 
µετέτρεψα τον τροχαίο τους σε ίαµβο, σχεδόν αθέλητα, για να τον φέρω πιο κοντά στο αίσθηµα του ελληνικού 
ρυθµού. Ενώ, αντίθετα, εγώ ο ίδιος, πάλι αθέλητα όταν,  στη Ρουµανία, έγραψα δύο ποιήµατα- τη «Σίρµπα» και το 
«Πέντε παραλλαγές σε µια ντόϊνα»- χρησιµοποίησα τον τροχαίο που αντιστοιχούσε στο δικό τους αίσθηµα ρυθµού». 
Επισηµαίνεται από τον Γ. Βελουδή, ό.π. (σηµ. 18), σ. 108. Τα δύο ποιήµατα ανήκουν στην Αρχιτεκτονική των 
δέντρων, Επικαιρικά, σσ. 327-329 και 311-315 αντίστοιχα. Το δεύτερο ποίηµα µε τον ελαφρώς παραλλαγµένο τίτλο 
«Πέντε παραλλαγές στο θέµα µιας ντόινας» 
258 Π.∆', σ. 165: «Πήρε το πλατύ µελτέµι/ Σαν ποτάµι η πλάση τρέµει./Κ' η Καστάνω, η αγελάδα,/ πέτρινη από 
ηµεράδα,/ µια στιγµή παίζει τα µάτια/ δίπλα στα χρυσά δεµάτια,/ τσίνορα ιερά, νοερά,/ κάτω τους µαύρα νερά,/ και 
µακριά, στο βάθος-βάθος/ (µη κι από δικό µου λάθος;)/ δύο βαρκούλες πικραµένες/ στ' ακρογιάλι τραβηγµένες». Βλ. 
και Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 18), σ. 108.  
259 Βλ. Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 18), σ. 109. 
260 Συντροφικά τραγούδια, σ.118. 
261 Π. ΙΑ', σσ. 373-377.  
262 Π. Ι', σσ. 155-160. 
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από κάθε άποψη ανήκουν στη σύγχρονη ποίηση και αποτελούν και τον κύριο όγκο στο έργο του 
Ρίτσου. Για παράδειγµα, τα σύντοµα, κρυπτογραφικά και σε ελεύθερο στίχο γραµµένα ποιήµατα 
των Μαρτυριών (σειρές Α', Β', Γ')263 καλύπτουν χρονικά το διάστηµα 1957-1967, δηλαδή εν µέρει 
συµπίπτουν χρονικά µε κάποιες από τις παραπάνω συλλογές. Το ίδιο συµβαίνει µε την Τέταρτη 
∆ιάσταση, που κάποια από τα ποιήµατά της γράφτηκαν στη διάρκεια της τελευταίας 
δικτατορίας264, συµπίπτοντας χρονικά µε τον Ύµνο και θρήνο για την Κύπρο ή µε τα ∆εκαοχτώ 
λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας. Ανάλογα ισχύουν για τις Επαναλήψεις (σειρές Α',Β',Γ') 
(1963-1969), τις Πέτρες (1968), το Κιγκλίδωµα (1968)265, τα Χάρτινα (Ι-ΙΙΙ) (1970-1974)266, κ.α., 
για να περιοριστούµε στις περισσότερο γνωστές συλλογές. Τέλος, στο ποίηµα Μονεµβασιώτισσες 
(1975) έχουµε σύντηξη λαϊκού/ παραδοσιακού µε το σύγχρονο σε µορφή ανάλογη της 
Ρωµιοσύνης και της Κυράς των Αµπελιών267.  

Η ιδιότυπη αυτή σχέση του Ρίτσου µε στοιχεία της παραδοσιακής ποίησης οδηγεί σε 
συγκεκριµένα συµπεράσµατα ως προς την τεχνοτροπία του: Ο ποιητής, ενώ αναµφισβήτητα 
ανήκει στη σύγχρονη ποίηση, έχει την τάση να µεταµορφώνεται και να ακολουθεί ταυτόχρονα 
διαφορετικές τεχνοτροπίες, εντελώς αντίθετες µεταξύ τους πολλές φορές, όταν για τους δικούς 
του λόγους το κρίνει σκόπιµο. Προκειµένου για το λαϊκό παραδοσιακό στίχο και τα παραδοσιακά 
µοτίβα, η επιβίωσή τους και σε έργα της υπερώριµης φάσης του, δείχνει τη βαθιά καταγραφή τους 
στην ποιητική του συνείδηση. 

Επιπλέον, αν εξεταστεί το νοηµατικό περιεχόµενο των έργων όπου απαντώνται τα 
στοιχεία αυτά, διαπιστώνεται ότι η αξιοποίηση της λαϊκής παράδοσης συνδέεται µε συγκεκριµένα 
νοήµατα: Για παράδειγµα, ο Επιτάφιος είναι µοιρολόγι και επαναστατικό σάλπισµα, το 
Υστερόγραφο της δόξας κάτι ανάλογο. Ο Ύµνος και θρήνος για την Κύπρο αποτελεί επίσης ένα 
µοιρολόγι για ένα οδυνηρό ιστορικό γεγονός. ∆ηλαδή, τα ποιήµατα αυτά διέπονται από µια 
επικαιρικότητα, µια άµεση ανταπόκριση σε συγκεκριµένα γεγονότα και τα παραδοσιακά µέτρα θα 
ήταν ό,τι πιο κατάλληλο για να εκφραστεί η ποιητική συνείδηση µε την απαιτούµενη αµεσότητα 
απέναντι στο λαό. Τα ∆εκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας εκφράζουν µε την αµεσότητά 
τους τη διονυσιακή αίσθηση της ελληνικής φύσης στην ψυχή του ποιητή, αποτελώντας µια µορφή 
αντίστασης στο ζοφερό κλίµα της δικτατορίας, της εξορίας και της σοβαρής ασθένειας, από την 
οποία έπασχε εκείνη την εποχή ο Ρίτσος268. Από την άλλη, συνθέσεις, όπως η Ρωµιοσύνη, η Κυρά 
των Αµπελιών και οι κατά πολύ µεταγενέστερες Μονεµβασιώτισσες, όπου το παραδοσιακό 
συντήκεται µε το νεωτερικό, αποτελούν οραµατικές δηµιουργίες, όπου το ηρωϊκό παρελθόν 
τίθεται στην υπηρεσία του παρόντος, δηλαδή στην υπηρεσία της επανάστασης. Με αυτή τη 
σύντηξη επιτυγχάνεται το επαναστατικό και ρωµαλέο ύφος, χωρίς όµως τον ανεπιθύµητο στόµφο. 
Γενικά, όπου ο Ρίτσος χρησιµοποιεί παραδοσιακά στοιχεία, τα δένει µε συγκεκριµένα νοήµατα. 

Αυτό ακριβώς συµβαίνει και στις ακόµα ωριµότερες συνθέσεις των Επινικίων (1977-
1983) οι οποίες ως προς την τεχνοτροπία αποτελούν µια µετεξέλιξη εκείνης που εγκαινιάστηκε µε 
τη συλλογή Γίγνεσθαι. ∆ηλαδή, σουρρεαλιστικές απηχήσεις και σεξουαλική παρρησία σε 
µεγαλύτερο όµως βαθµό, συνδεδεµένες µε ένα ακόµη εντονότερο οραµατικό στοιχείο. Και 

                                                           
263 Π.Θ', σσ. 189-308. 
264 Κυρίως τα ποιήµατα Αγαµέµνων (1966-1970), Η επιστροφή της Ιφιγένειας (1971-1972), Χρυσόθεµις (1967-1970), 
Ισµήνη (1966-1971), Αίας (1967-1969), Η Ελένη (1970). 
265 Π.Ι, σσ. 9-151. 
266 Π.ΙΑ', σσ. 171-315. 
267 Βλ. χαρακτηριστικά το στίχο «Αυτές που πλέκαν κλαίγοντας τις ναυτικές φανέλες [µε µακριές καλτσοβελόνες 
πέντε µέτρα], Μονεµβασιώτισσες, Γίγνεσθαι, σ. 291. Εδώ έχουµε παρουσία του δεκαπεντασύλλαβου στα πλαίσια ενός 
µεγαλύτερου στίχου. Επίσης σε ολόκληρο το ποίηµα µοτίβα της λαϊκής παράδοσης συνδέονται µε σουρεαλιστικές, 
απογειώσεις ενώ η γλώσσα έχει πολλά στοιχεία από τη γλώσσα του δηµοτικού τραγουδιού, διανθισµένα όµως και 
από µια σεξουαλική παρρησία. 
268 Για την αρρώστια και την επίδρασή της στην ποιητική παραγωγή, Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 17), σσ. 154-162.  
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ανάµεσά τους επιβιώσεις παραδοσιακών στίχων, κυρίως δεκαπεντασύλλαβων269, συνθέτοντας µια 
µορφική ποικιλία ικανή να εκφράσει το νοηµατικό πλέγµα των ποιηµάτων αυτών: Την ερωτική 
διάσταση της επανάστασης, η οποία εδώ αγκαλιάζει την ανθρώπινη ύπαρξη στο σύνολό της, 
περνώντας µέσα από τον κορεσµό της ερωτικής αδηφαγίας του ανθρώπινου σώµατος. Μιας 
αδηφαγίας, που συνδέεται µε τη διονυσιακή έκρηξη της φύσης. Τα ατίθασα αυτά νοήµατα δε θα 
µπορούσαν να εκφραστούν αλλιώς, παρά µόνο µέσα από µια µορφική αναρχία. 

Η συνύπαρξη παραδοσιακών και νεωτερικών στοιχείων στην ποίηση του Ρίτσου και οι 
συνεχείς του µεταµορφώσεις ως προς την τεχνοτροπία, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι δεν ανήκει 
σε κάποια λογοτεχνική σχολή, αλλά αξιοποιεί µε το δικό του τρόπο τα διάφορα µορφικά στοιχεία. 
Αυτό το βλέπουµε, πέρα από τη συγκεκριµένη αξιοποίηση της λαϊκής παράδοσης, στη θεωρητική 
τοποθέτηση του φουτουρισµού στην επαναστατική του βάση, ή στις αποστάσεις που πήρε ο 
ποιητής από το σουρρεαλισµό, παρόλο που υιοθετεί στοιχεία του στο έργο του. 

Οι απόψεις που έχει εκφράσει ο Ρίτσος για το σουρρεαλισµό σε συνέντευξή του, ενώ 
αναγνωρίζουν την αξία του ως λογοτεχνικού ρεύµατος που άνοιξε το δρόµο σε µεγάλα έργα και 
κατέρριψε πολλές προκαταλήψεις, εκφράζουν και δύο σηµαντικές επιφυλάξεις: η πρώτη είναι ότι 
ο σουρρεαλισµός  οδήγησε στα άκρα την αοριστία της έκφρασης, ώστε να εκφραστεί η αναγκαία 
στην ποίηση αοριστία της ουσίας, καταργώντας πλήρως τη λογική, που όµως για το Ρίτσο είναι 
απαραίτητη, αφού η ποίηση περιλαµβάνει όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης, συνεπώς 
και τη λογική. Η δεύτερη είναι ότι ο σουρρεαλισµός εξελίχθηκε σε σχολή, µε αποτέλεσµα να 
εµποδίζεται η συνεχής αυτοαναίρεση και εξέλιξη της αισθητικής, η οποία δεν µπορεί να υπόκειται 
σε κάποιους δεδοµένους κανόνες, διότι τότε χάνεται η µαγεία της ανακάλυψης τόσο για τον 
αναγνώστη, όσο και για τον ίδιο τον ποιητή270. Oι θέσεις αυτές θυµίζουν τις αποστάσεις που πήρε 
ο Ρίτσος και από το σοσιαλιστικό ρεαλισµό και τεκµηριώνουν την αισθητική του πολυµορφία. 

Εποµένως, στο έργο του Ρίτσου, µε αφετηρία την ιδιότυπη συνύπαρξη παραδοσιακών και 
νεωτερικών στοιχείων, πρέπει να αναζητηθεί ένας µορφικός συγκρητισµός, ο οποίος αξιοποιεί 
στοιχεία από την παράδοση, αλλά και τα σύγχρονα λογοτεχνικά ρεύµατα. Από την άλλη, στο 
συγκρητισµό αυτόν ενσωµατώνονται µορφικά και νοηµατικά στοιχεία που αποτελούν κυήµατα 
της δικής του ποιητικής ιδιοφυΐας, συνθέτοντας την ποιητική του ιδιοσυγκρασία. Αυτά τα 
στοιχεία είναι αναγκαίο να εξεταστούν ξεχωριστά. 

 
 

3β. Η κοινωνικοπολιτική και η υπαρξιακή διάσταση της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου: Η 
ταλάντευση και η πολυπλοκότητα της αλήθειας. 
  

Η κοινωνικοπολιτική διάσταση της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου είναι ευρύτατα γνωστή. 
Λιγότερο γνωστή είναι η υπαρξιακή της πλευρά, καθώς και η συνεχής παλινδρόµηση του ποιητή 
ανάµεσα σ' αυτές τις δύο διαστάσεις, µια παλινδρόµηση που διαπερνά ολόκληρο το έργο του και 
                                                           
269 Βλ. χαρακτηριστικά «Το πλατς, το πλουτς, στο καπηλειό σαυραύλια µε τους πέντε [κόκκινους γλόµπους]» 
Εντευκτήριο, Επινίκια, σ. 102, "γίνεται λύκος νηστικός µε αγκάθια στο µαλλί του» ό.π., σ. 106, «[Εξάλλου] αργά το 
βράδυ αθόρυβα ράγιζε το τσιµέντο» Ευδιόµετρο, ό.π., σ. 179 κ.α. 
270 «σε β' πρόσωπο» , Μια συνοµιλία του Γιάννη Ρίτσου µε τον Αντώνη Φωστιέρη και τον Θανάση Νιάρχο, η λέξη, 8, 
οχτώβρης '81, σσ. 645-646: «�Στην ποίηση η αοριστία εκφράζεται µε µέσα συγκεκριµένα και πρέπει κανείς να 
µπορέσει να πετύχει µιαν αοριστία στην έκφραση, προκειµένου να αναπαραγάγει την αοριστία της ουσίας� Αυτήν 
την τάση οδήγησε στα άκρα ο σουρρεαλισµός, που θέσπισε τη λογική του να µην είσαι ποτέ λογικός. Αυτό ίσως ήταν 
το λάθος του⋅ γιατί στην τέχνη χρειάζεται η λογική. Η τέχνη της ποίησης είναι καθολική και περιλαµβάνει ολόκληρο 
τον άνθρωπο: αισθήσεις, αισθήµατα και συναισθήµατα, πνεύµα και την ίδια τη λογική� Έτσι ο σουρρεαλισµός 
µολονότι άνοιξε το δρόµο για µεγάλα έργα και κατέρριψε πολλές προκαταλήψεις, άφησε πίσω του µια απωθητική 
στρατιά επιγόνων.  Έγινε σχολή, σύστηµα. Και η εφαρµογή ενός συστήµατος µπορεί να είναι σηµαντική σαν 
οικοδόµηση, σταµατάει όµως την έρευνα και την ανακάλυψη. Το ποίηµα ανακαλύπτεται κατά τη γραφή του και ο 
ποιητής είναι ο πρώτος έκπληκτος αναγνώστης του. Η αισθητική δεν νοµοθετείται ποτέ, αλλά αναιρείται συνέχεια. 
Βαδίζει από ανακάλυψη σε ανακάλυψη. Αυτή είναι και η µεγάλη διαφορά της από τη φιλοσοφία, που λειτουργεί σαν 
σύστηµα δοσµένων αληθειών και απαιτεί την υποταγή των νέων της ανακαλύψεων στο παγιωµένο σύστηµα». 
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αποτελεί τη λεγόµενη «ταλάντευση», όπως ο ίδιος ο ποιητής την έχει ονοµάσει µε το στόµα µιας 
από τις ηρωΐδες του: 
  Μην κοιτάς εµένα,  
  εµένα η θέση µου είναι το ταλάντευµα- ο εξαίσιος ίλιγγος271 

Η νοηµατική αυτή σταθερά, ενώ προϋπάρχει στο έργο του Ρίτσου, για πρώτη φορά 
ονοµατοδοτείται µε τη λέξη ταλάντευµα στη Σονάτα του Σεληνόφωτος, δηλαδή το 1956. Το 
συγκεκριµένο ποίηµα είναι το πρώτο χρονολογικά από µια σειρά ποιηµάτων που θα αποτελέσουν 
τον κύκλο της Τέταρτης ∆ιάστασης, µε τελευταίο τη Φαίδρα (1975). Με τη Σονάτα του 
Σεληνόφωτος  εγκαινιάζεται ένα νέο ποιητικό σχήµα, ο θεατρικός µονόλογος �εξοµολόγηση 
προς κάποιο βωβό πρόσωπο, ενώ στην αρχή και στο τέλος του υπάρχουν και σκηνικές οδηγίες� 
σχόλια του ποιητή, κάτι σαν πρόλογος και επίλογος-έξοδος αντίστοιχα. Το γεγονός ότι τη µορφή 
αυτή ακολουθούν όλα τα  ποιήµατα της Τέταρτης ∆ιάστασης, στα οποία παρατηρείται σε ιδιαίτερα 
έντονο βαθµό η αµφισηµία/ταλάντευση, επιβάλλει να ξεκινήσει η εξέταση αυτής της σταθεράς 
από τη συγκεκριµένη ποιητική συλλογή και ύστερα να επεκταθεί και σε άλλα έργα. Από την 
άλλη, ο ίδιος ο Ρίτσος είχε θεωρήσει την Τέταρτη ∆ιάσταση ως µία συλλογή, η οποία µαζί µε το 
Γίγνεσθαι και τις συλλογές των σύντοµων ποιηµάτων, αντιπροσωπεύει σε µεγάλο βαθµό τις 
ποιητικές του αναζητήσεις, συνοψίζοντας τα νοήµατα άλλων έργων.272 Η ταλάντευση έχει 
συγκεκριµένες εκφάνσεις στην Τέταρτη ∆ιάσταση, εκφρασµένες αρκετά ξεκάθαρα, που 
συναντώνται, µορφοδοτηµένες διαφορετικά όµως, στο υπόλοιπο έργο. Επιπλέον  µε το στοιχείο 
της ταλάντευσης και της συγκεκριµένης τεχνικής του Ρίτσου, µε την οποία εκφράζεται εδώ, 
συντήκεται και το αυτοβιογραφικό στοιχείο, συνεπώς και το παιδικό βίωµα, µεταπλασµένο 
ποιητικά. 

Η πρώτη από τις εκφάνσεις της ταλάντευσης είναι η σχετική µε το χρόνο: Μελετητές του 
Ρίτσου ξεκινώντας από το γεγονός ότι τέταρτη διάσταση στη θεωρία της σχετικότητας και στα 
µαθηµατικά είναι ο χρόνος, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι πίσω από τον τίτλο Τέταρτη 
∆ιάσταση κρύβεται ο χρόνος273. Προσπαθώντας στη συνέχεια να σκιαγραφήσουν τις διάφορες 
συνιστώσες του χρόνου, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση µέσα στη συγκεκριµένη 
ποιητική συλλογή, µιλούν για µια ταυτόχρονα συγχρονική και διαχρονική σύλληψη του κόσµου, 
η οποία αποτελεί και την τέταρτη διάστασή του αφορώντας τόσο το οριζόντιο επίπεδο της 
σηµερινής εποχής, όσο και την κάθετη µυθολογική- ιστορική τοµή274. Μια ελαφρώς 
παραλλάσσουσα άποψη, θεωρώντας ότι το ουσιαστικό «∆ιάσταση» µπορεί να αναφέρεται στο 
χρόνο και στο χώρο και αποκλείοντας τις τοπικές αναφορές από το συγκεκριµένο έργο του 
Ρίτσου, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο όρος «∆ιάσταση» ταυτίζεται µε το χρόνο, ενώ ο 
επιθετικός προσδιορισµός «Τέταρτη» αφορά την τέταρτη και τελευταία διάσταση της έννοιας του 
χρόνου. Συγκεκριµένα, η πρώτη διάσταση είναι ο αντικειµενικός, ο µετρήσιµος χρόνος, εποµένως 
ο ιστορικός, η δεύτερη, ο υποκειµενικός, ο οποίος αναφέρεται στη διάσταση που προσλαµβάνει 
για το κάθε υποκείµενο ο χρόνος, η τρίτη, η συνδυαστική σε σχέση µε το έργο και την 
προσωπικότητα του ατόµου και η τέταρτη -που αφορά και το Ρίτσο- εκείνη που µεταφέρει το 
χρόνο από το άχρονο, που είναι ο µύθος, στο έγχρονο που είναι η ιστορία275. 

Οι διαφορετικές αυτές συλλογιστικές βλέπουµε ότι καταλήγουν σ' ένα σηµείο: Πέρα από 
τις επιµέρους σηµασιολογικές αναλύσεις της συνεκφοράς «τέταρτη διάσταση», παρατηρείται µια 
                                                           
271 Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, Τέταρτη ∆ιάσταση, σ. 52. Η Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 17), σ. 129 επισηµαίνει την ύπαρξη 
της ταλάντευσης στο ποίηµα αυτό, θεωρώντας την ως ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της ποίησης του 
Ρίτσου. Συγκεκριµένες αναφορές σε ολόκληρη την Τέταρτη ∆ιάσταση πραγµατοποιεί η Χ. Προκοπάκη, ό.π. (σηµ. 4), 
σσ. 279, 280, 281, 309, 312, 320, 321.  
272 Ό.π. (σηµ. 68), σσ. 646-647: «Η δουλειά µου έχει περάσει από διάφορα στάδια και απλώς υπάρχουν ορισµένα 
βιβλία που θα µπορούσε κανείς να τα θεωρήσει σαν σύνοψη των υπολοίπων. Τέτοια αντιπροσωπευτικά βιβλία θεωρώ 
την Τέταρτη ∆ιάσταση, το Γίγνεσθαι και τις συλλογές των σύντοµων ποιηµάτων». 
273 Βλ. χαρακτηριστικά, Μ. Γ. Μερακλής, «Η Τέταρτη ∆ιάσταση του Γιάννη Ρίτσου», ό.π. (σηµ. 4), σ. 522. 
274 Βίκτορ Σοκολιουκ, «Ο µύθος στο έργο του Γιάννη Ρίτσου», ό.π. (σηµ. 4), σ. 394. 
275 ∆ηµήτρης Κουκουλοµµάτης, Χρόνος και Καιρός στη Λογοτεχνία, «Έλλην», Αθήνα 1997, σσ. 145-157. 
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σύγκλιση σχετικά µε τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση του συγχρονικού µε το διαχρονικό και, 
εποµένως, του προσµετρητού µε τον απροσµέτρητο χρόνο, της σχετικής, συµβατικής του µορφής 
που καθορίζεται από ώρες, ηµέρες, µήνες, χρόνια και της απόλυτης, που ταυτίζεται µε το 
απέραντο, το άχρονο. Και µέσα σ'αυτό το πλαίσιο πρέπει να ερµηνευτεί η Τέταρτη ∆ιάσταση του 
Ρίτσου. 

Στη συγκεκριµένη ποιητική συλλογή υπάρχουν πάµπολες αναφορές στο χρόνο, ο οποίος 
στη συµβατική του µορφή φαίνεται να χαρακτηρίζεται ως εχθρός, αρχής γενοµένης από τη 
Σονάτα του Σεληνόφωτος, που, αφού είναι το πρώτο χρονολογικά ποίηµα της συγκεκριµένης 
συλλογής, µπορεί να θεωρηθεί ως µια "πρόρρηση", ένα αρχικό στίγµα της µορφής που θα πάρει η 
πάλη του Ρίτσου µε το χρόνο στα επόµενα ποιήµατα: 

Άφησέ µε νάρθω µαζί σου 
λίγο πιο κάτου, ως τη µάντρα τουβλάδικου 
ως εκεί που στρίβει ο δρόµος και φαίνεται 
η πολιτεία τσιµεντένια και αέρινη, ασβεστωµένη µε φεγγαρόφωτο, 
τόσο αδιάφορη και άϋλη 
τόσο θετική σαν µεταφυσική 
που µπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις 
 
 
πως ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο χρόνος κι η φθορά του. 
Άφησέ µε νάρθω µαζί σου.276 

 Εδώ βλέπουµε ότι η δίψα της ηλικιωµένης Γυναίκας µε τα Μαύρα για τη στερνή και 
ουσιαστικά πρώτη άφεση στον έρωτα, συνδυασµένη µε τη ρεµβασιακή ενατένιση του 
σεληνόφωτος, που φαίνεται να συνδέεται µε την απεραντοσύνη, οδηγεί ουσιαστικά σε µιαν 
ακύρωση των συµβάντων του χώρου και του χρόνου παρ' όλη τη χειροπιαστή ύπαρξή τους. 
Παρατηρείται δηλαδή µια ταλάντευση ανάµεσα στο συµβατικό και το απέραντο: Η πολιτεία είναι 
«τσιµεντένια και αέρινη» σα να απελευθερώνεται από µέσα της η φυλακισµένη στην ύλη και στη 
σύµβαση ψυχή, αλλά είναι και «θετική σαν µεταφυσική», ένα οξύµωρο σχήµα, το οποίο µε την 
αντίφασή του φαίνεται να προβάλλει την αντίληψη ότι ο απόλυτος θετικισµός στη θεώρηση της 
ζωής, τελικά επιβεβαιώνει την ανεπάρκειά του να τη χωρέσει, οδηγώντας έτσι στη µεταφυσική. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα µαθηµατικά, που µέσα από ένα πλέγµα πολυδαίδαλης 
σκέψης, εκφρασµένης µε συνδυασµούς αριθµών, γραµµών και µαθηµατικών τύπων καταλήγουν 
κλιµακωτά στην έννοια του απείρου, το οποίο φυσικά δεν µπορούν να  δαµάσουν74α. 

Άρα, η απελευθέρωση απ' τη φθορά, από τη χωροχρονική σύµβαση, θα προέλθει από τη 
αρχική βίωση και συνειδητοποίησή της και στη συνέχεια από την υπέρβασή της, στην οποία 
µπορούν να οδηγήσουν ψυχικές δυνάµεις ακατάλυτες, όπως ο έρωτας, που στη θυελλώδη του 
µορφή σπάει κάθε σύµβαση, δίνοντας στον άνθρωπο την αίσθηση ότι «βγαίνει από το σώµα του», 
                                                           
276 Τέταρτη ∆ιάσταση, (στο εξής: Τ.∆.), σ. 45. 
74α Μπορούµε στο σηµείο αυτό να διακρίνουµε µια κρυπτογραφηµένη απήχηση της πυθαγόρειας φιλοσοφίας που 
προσπάθησε να καταγράψει µε αριθµούς το σύνολο της ζωής. Μπορεί η επιλογή του ποιητή εδώ να µην είναι 
συνειδητή. Πάντως, του ήταν γνωστή η πυθαγόρεια φιλοσοφία των αριθµών και η σχέση της µε τη µεταφυσική, αφού 
την ενσωµατώνει στο νοηµατικό κορµό του ποιήµατος Χρονικό, της Τ.∆. , επίσης, µιλώντας για τον ταµία του 
συλλόγου «Ο Πυθαγόρας», που αποτελεί µια ποιητική µετάπλαση του αρχαίου φιλοσόφου (σελ. 40): «� 
επιµένοντας/ να καταγράψει πάντα σε αριθµούς τους φθόγγους/ που αντιστοιχούν στα µήκη µιας δονούµενης χορδής 
ή (της ψυχής)/ και , βασισµένος, πιο ύστερα, στον άρτιο και τον περιττό, στον διαιρετό/ και τον αδιαίρετο,/ να στήσει 
αυτός, ο αντίδικός του θρύλου,/ αυτός ο αδικηµένος, χωριστός και εξόριστος,/ να στήσει ανάγλυφες, µε αριθµό και µε 
πράξη,/ τις υψηλές ιδέες της ∆ικαιοσύνης, της Ενότητας και της Ελευθερίας,/ να εξοφλήσει (κι ας το 'ξερε ο ίδιος:) τ' 
ανεξόφλητα». Η δυνατότητα καταγραφής των πάντων σε αριθµούς και εποµένως και της ∆ικαιοσύνης, της Ενότητας 
και της Ελευθερίας, που παραπέµπουν ευθέως στην πυθαγορική αρετή και δικαιοσύνη, είναι και εδώ αβέβαιη. [να 
εξοφλήσει (κι ας το 'ξερε ο ίδιος) τ' ανεξόφλητα]. Η αβεβαιότητα αυτή είναι ανάλογη µε εκείνην που εκφράζεται στη 
φράση: «τόσο θετική σα µεταφυσική», της Σονάτας του Σεληνόφωτος. Για τη σύνδεση του Χρονικού µε την 
πυθαγόρεια φιλοσοφία, βλ. Γιώργη Γιατροµανωλάκη, «Ιστορική επιφάνεια και βάθος», ό.π. (σηµ. 4), σσ. 214 κ.ε.  
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αδυνατώντας να χωρέσει την οµορφιά και, κατά συνέπεια, σβήνει κάθε ίχνος φθοράς, 
ξαναγεννιέται. 

Ο συµβατικός χρόνος πάντως παρουσιάζεται κυρίως ως φθοροποιός δύναµη277. Αλλού, η 
µαταιότητα της πάλης για κάποιους δήθεν υπέρτατους σκοπούς παρουσιάζεται µε τη µορφή του 
ανόητα σπαταληµένου χρόνου, αφού κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, της µονόπλευρης 
προσήλωσης σε κάποιο σαθρό τελικά ιδανικό, χάθηκε η οµορφιά της στιγµής, η µοναδικότητα και 
η αθανασία της λεπτοµέρειας, που θα µπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για µια πιο 
ουσιαστική ζωή, αλλά τελικά δεν την απετέλεσε278. 

Όµως, η αυτογνωσία και η βίωση κάθε στιγµής, µπορεί να εξουδετερώσει αυτή τη φθορά, 
οδηγώντας σε µια αιώνια νεότητα, αφού η συγκεκριµένη χρονική στιγµή που γέννησε µια 
συγκεκριµένη εµπειρία µπορεί να φεύγει, όµως ο αντίκτυπός της µέσα στην ψυχή παραµένει, 
εντυπώνεται κι έτσι η στιγµή είναι αθάνατη έξω από τα στενά χωροχρονικά όριά της: "Την είδες/ 
το απόγευµα στον κήπο; - τι όµορφη που είναι ακόµη-δε γέρασε διόλου,/ ίσως γιατί εποπτεύει 
το χρόνο και τον πράττει/ κάθε στιγµή,- θέλω να πω ανανεώνεται/ γνωρίζοντας την νεότητα που 
χάνει·- ίσως γι' αυτό την παίρνει πίσω"279. 

Αλλού η αιωνιότητα συνδέεται µε την αγνότητα της παιδικής ηλικίας:"�το αναθυ-/ µάµαι 
από τα παιδικά µου χρόνια- αυτό µου µένει ασκίαστο-/ υδάτινο φέγγος, λεπταίσθητο, ουδέτερο- µια 
αοριστία-/ το άχρονο, το αναµάρτητο�"280. Η σύνδεση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι το 
παιδικό βίωµα παίζει σηµαντικό ρόλο στην ποίηση του Ρίτσου και µέσα στις διάφορες πτυχές του 
είναι και η λειτουργία του ως δύναµης που ακυρώνει το χρόνο, διατηρώντας την παιδικότητα/ 
νεότητα µέχρι τη γεροντική ηλικία281. 

Στα πλαίσια της αναµέτρησης του ποιητή µε το συµβατικό χρόνο φαίνεται να εντάσσεται 
και η εκτεταµένη χρήση αναχρονισµών στα λεγόµενα "µυθολογικά" ποιήµατα, όπου ο Ρίτσος, ενώ 
σε γενικές γραµµές τοποθετεί το σκηνικό τους στην εποχή των αντίστοιχων µύθων, από την άλλη, 
εντελώς αιφνιδιαστικά, προβάλλει κάποια στοιχεία της σύγχρονης εποχής, όπως τουριστικά 
λεωφορεία, σταχτοδοχεία, τσιγάρα, πηλήκιο, Εσταυρωµένος, ψυγείο, κ.λπ.282, στοιχεία που δεν 
µπορεί να έχουν άλλο ρόλο, απ' το να παρουσιάσουν το χρόνο ως άχρονο, συνδέοντας το 
παρελθόν µε το παρόν, µέσω της σκάλας που αποτελούν τα µυθολογικά µοντέλα, καταλήγοντας 
στο συµπέρασµα ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται και άρα υπάρχει µια αιωνιότητα πέρα κι έξω από 
τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, µια υπέρβαση του δεσµευτικού χρόνου, η οποία σκιαγραφεί τον 
άτµητο χαρακτήρα του χρόνου ως έννοιας. Μιας έννοιας, που αν  
                                                           
277 Αγαµέµνων, Τ.∆. σ. 58: «Και βέβαια, τη δική µας κλίνη στην παραχωρώ. ∆ε θα το 'θελα διόλου/ να γίνω µάρτυρας 
αλλαγών του χρόνου πάνω στην ωραία µορφή σου,/ στους µηρούς και τα στήθη σου. Κανένα µίσος δεν έχω να 
θρέψω/ µε µια τέτοια παράσταση. Αντίθετα, µάλιστα, θα 'θελα να διατηρήσω ανέπαφο (για χάρη δική µου- όχι δική 
σου)/ το ερωτικό παράστηµα σου έξω από το χρόνο, σαν άγαλµα υπέροχο/ που κάπως συντηρεί και της δικής µου 
νεότητας το θάµβος και τη δόξα». 
278 Ό.π. (σηµ. 75), σ. 61: «Πώς αφήσαµε τις ώρες µας και χάθηκαν, πασχίζοντας ανόητα/ να εξασφαλίσουµε µια θέση 
στην αντίληψη των άλλων. Ούτε ένα/ δικό µας δευτερόλεπτο, µέσα σε τόσο µεγάλα καλοκαίρια, να δούµε/ τον ίσκιο 
ενός πουλιού πάνω στα στάχυα-µια µικρή τριήρης/ σε µια πάγχρυση θάλασσα- µπορεί µ' αυτήν ν' αρµενίζαµε/ για 
έπαθλα σιωπηλά, για κατακτήσεις πιο ένδοξες. ∆εν αρµενίσαµε». Στο σηµείο αυτό βλέπουµε µια «καρυωτακική» 
αντιµετώπιση του χαµένου χρόνου: «Είκοσι χρόνια παίζοντας/ αντί χαρτιά βιβλία,/ είκοσι χρόνια παίζοντας έχασα τη 
ζωή./ Φτωχός τώρα ξαπλώνοµαι/ µιαν εύκολη σοφία/ ν' ακούσω εδώ που πλάτανος/ γέρος µου τη θροεί». (Στροφές ,1, 
από τη συλλογή Νηπενθή, ό.π. [σηµ. 3], σ. 60). Βέβαια στον Καρυωτάκη η σοφία είναι εύκολη, δοσµένη από ένα γέρο 
πλάτανο και εποµένως γέρικη, στερνή επιβράβευση ίσως µιας χαµένης ζωής, ενώ στο Ρίτσο ο «ίσκιος ενός πουλιού 
πάνω στα στάχυα» είναι «µια µικρή τριήρης σε µια πάγχρυση θάλασσα», δηλαδή είναι η λάµψη της απεραντοσύνης, 
της αιωνιότητας, που θα µπορούσε να εξουδετερώσει τη φθοροποιό διάσταση του συµβατικού χρόνου.  
279 Ορέστης, Τ.∆., σ. 78. 
280 Ό.π. (σηµ. 77), σσ. 76-77. 
281 Η συγκεκριµένη λειτουργία του παιδικού βιώµατος- διάχυτη σ' όλο το έργο του Ρίτσου- εντοπίζεται περισσότερο 
στα πιο πρώιµα κείµενά του, όπως π.χ. στη ∆οκιµασία, επειδή κατά το χρόνο συγγραφής τους το παιδικό βίωµα ήταν 
πιο πρόσφατο, αλλά και στα τελευταία του (Επινίκια, Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων, Αργά, πολύ αργά µέσα στη 
νύχτα) ως ύστατη προσπάθεια του ποιητή να κρατηθεί στη ζωή, διατηρώντας την παιδικότητα.  
282 Ορέστης, Τ.∆., σ. 74, Αγαµέµνων, ό.π., σ. 59, Ορέστης, ό.π., σ. 89, Φαίδρα, ό.π., σσ. 295, 300, 302.  
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θεωρηθεί µέσα από τη συγκεκριµένη αυτή οπτική γωνία, απελευθερώνει τελικά τον άνθρωπο283. 
Από αυτό το πνεύµα του άτµητου χαρακτήρα του χρόνου, συνδεδεµένο όµως µε την 

παιδικότητα, φαίνεται να διαπνέεται η συµφιλίωση του Ρίτσου µε το χρόνο προς το τέλος του 
ποιήµατος Χειµερινή ∆ιαύγεια: «Ένα παιδί έκλαψε / η µάνα του έσκυψε πάνω του,/ κι αυτός που 
πάσχιζε να εναποθέσει στο χαρτί ένα προαιώνιο φορτίο/ κατάλαβε πάλι την αξήγητη χρησιµότητα 
του χρόνου/ κατάλαβε πως δε µπορεί να καταλάβει,/ κατάλαβε κείνο που λέµε διάρκεια- γιατί αυτός/ 
και µε όλα του τα χρόνια και την πείρα και τα τραύµατα τόσων πολέµων/ είτανε τώρα το παιδί του 
παιδιού του, κι ένιωσε πως πεινάει»284. Από το χωρίο αυτό γίνεται κατανοητό πως οι 
συγκεκριµένες, χρονικά καθορισµένες στο συµβατικό χρόνο εµπειρίες (η πείρα και τα τραύµατα 
τόσων πολέµων), µέσα από την αίσθηση της παιδικότητας που είναι γνώρισµα της ανθρώπινης 
ψυχής και γι' αυτό εκφράζεται αέναα- συνεπώς είναι άφθαρτο- αποτελούν τις εξόδους προς τη 
διάρκεια, γίνονται αφορµές για να γίνει αισθητή η µεγαλοσύνη της διάρκειας ως διεύρυνση του 
πεπερασµένου χαρακτήρα της στιγµής. Εποµένως η στιγµή αποτελεί µια µικρογραφία της 
διάρκειας285. Η συµφιλίωση αυτή στο τέλος του συγκεκριµένου µονόλογου έρχεται ως λύση του 
προβλήµατος του σχετικού µε την αναγκαιότητα ύπαρξης του προσµετρώµενου, προφανώς, 
χρόνου, όπως αυτό τέθηκε στην αρχή του: «Υπήρξαν; ∆εν υπήρξαν; Πότε; Πού; Γιατί;/ Και τι να 
τα κρατήσεις; Τι να τα κάνεις;/ Τι να τον κάνεις το χρόνο; Να διατηρήσεις τι;»286 ∆ηλαδή στο 
συγκεκριµένο ποίηµα φαίνεται καθαρά η χρονική αµφισηµία, η ταλάντευση ανάµεσα στις δύο 
εκφάνσεις του χρόνου, τον προσµετρώµενο-συµβατικό χρόνο και το χρόνο ως άχρονο, διάσταση 
που πηγάζει από τη συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας. 

Το κλάµα του παιδιού στη Χειµερινή ∆ιαύγεια µπορεί ακόµα να ερµηνευτεί και µέσα από 
µία διαφορετική οπτική, που οδηγεί επίσης στο συµβιβασµό ανάµεσα στις δύο εκφάνσεις του 
χρόνου: ως συνειδητοποίηση της καθηµερινής ανάγκης, που η ικανοποίησή της πραγµατοποιείται 
µέσα στο πλαίσιο του συµβατικού χρόνου. ∆ιότι η κατανόηση της «αξήγητης χρησιµότητας του 
χρόνου» συµβαίνει όταν ακούγεται το κλάµα του παιδιού, ένα κλάµα που δηλώνει πείνα ή πόνο 
ίσως και η µητέρα σπεύδει να το ανακουφίσει. Άλλωστε, ανάλογη είναι η ουσία της χρονικής 
αµφισηµίας και στον Οδηγό του Ασανσέρ (1958), ποίηµα που γράφτηκε ένα χρόνο µετά τη 
Χειµερινή ∆ιαύγεια και δεν ανήκει στον κύκλο της Τέταρτης ∆ιάστασης: Ο οδηγός του ασανσέρ 
αφού τρυπήσει µε το θαλαµίσκο του τη στέγη της πολυκατοικίας και µετεωριστεί στο 
διάστηµα287, δηλαδή στο  

 
 

απέραντο και άχρονο, επιστρέφει στην κανονική τροχιά του και στη γη, µόλις θυµηθεί τη γυναίκα 
του, τα παιδιά του και τις καθηµερινές ανάγκες:  

 � ο Οδηγός του Ασανσέρ 
 πάτησε το κουµπί του έβδοµου ορόφου, ν' ανέβει λίγο στην τα- 
  ράτσα ν' ανασάνει. 

                                                           
283 Αναλυτικά για το θέµα, Βίκτορ Σοκολιούκ, ό.π. (σηµ. 72), σσ. 391-402, Γ. Μαρκόπουλος, "Η Τέταρτη ∆ιάσταση 
του Γιάννη Ρίτσου και µερικές από τις συνασταµένες της", Ελίτροχος,ό.π. (σηµ. 30), σ.175-180. 
284 Χειµερινή ∆ιαύγεια, Τ.∆., σ. 28. 
285 Ο ∆. Κουκουλοµµάτης, ό.π. (σηµ. 73), σ. 156, εντάσσει το χωρίο αυτό στο γενικότερο νοηµατικό πλαίσιο της 
Τέταρτης ∆ιάστασης, που είναι η προσπάθεια κατανόησης του χρόνου. 
286 Ό.π. (σηµ. 82), σ. 23. 
287 Η Χ. Προκοπάκη, ό.π. (σηµ. 4), σ. 356, παραπέµποντας στο βιβλίο του Mircea Eliade, Mythes, rêves et mystères, 
"Gallimard", Paris 1978, σ. 79, υποψιάζεται παράλληλο µε βουδιστικά κείµενα, όπου οι archat πετούν διασχίζοντας 
τη στέγη του παλατιού ή των σπιτιών, πράγµα που στο µεταφυσικό επίπεδο σηµαίνει την κατάργηση ενός κόσµου 
καθορισµένου. Το µοτίβο του πετάγµατος µε αυτή τη σηµασία απαντά στη Σονάτα του Σεληνόφωτος: "κι έτσι 
σφιγµένος µες στους µυώνες του γαλάζιου αγέρα,/ µέσα στα ρωµαλέα νεύρα του ύψους,/ δεν έχει σηµασία αν φεύγεις 
ή αν γυρίζεις/ και ούτε έχει σηµασία που άσπρισαν τα µαλλιά µου� " (Τ.∆., σσ. 45-46). 
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   Το ασανσέρ 
δε σταµάτησε στο έβδοµο πάτωµα- 
όγδοο, δέκατο, εικοστό πάτωµα,- κανένας· 
το ασανσέρ πέρασε από τη στέγη, από την ταράτσα· ο Οδηγός 
αναγνώρισε τα κυπαρίσσια του νεκροταφείου, αναγνώρισε πίσω 
 από το στενόµακρο παράθυρό του 
τις ψηλές καµινάδες από τη φάµπρικα του τσιµεντάδικου 
ύστερα τίποτα από την πολιτεία 
ύστερα τ' άστρα 
ύστερα 
τ' ανεξιχνίαστα γεγονότα της σελήνης 
κι ο οδηγός 
ανεβαίνοντας κατακόρυφα 
όρθιος, περίτροµος, ακίνητος·- αν έγερνε λίγο  
ίσως να 'γερνε µαζί κι ο θαλαµίσκος βουτώντας στο διάστηµα· 
τότε 
θυµήθηκε τα παιδιά του, τη γυναίκα του 
και πρόσφερε ασυναίσθητα τη λέξη "ψωµί"· µονοµιάς 
το ασανσέρ µπήκε στη σωστή τροχιά του 
κατέβηκε µαλακά στο οικείο ισόγειο, 
ο οδηγός άνοιξε τη στενή πύλη  
βγήκε στο φιλικό του διάδροµο, λιγάκι παραξενεµένος 
που η ζωή είναι τόσο παράδοξη, τόσο απλή, τόσο απέραντη.288 
Από τη χρονική αµφισηµία, ο Ρίτσος επεκτείνεται στη γενικότερη αµφισηµία- ταλάντευση 

όπως την έχει διατυπώσει ως θέση του στο οξύµωρο σχήµα της Σονάτας του Σεληνόφωτος (εµένα 
η θέση µου είναι το ταλάντευµα- ο εξαίσιος ίλιγγος)289. Η συγκεκριµένη θέση του ποιητή οδηγεί 
στο συµπέρασµα ότι αξία για το Ρίτσο φαίνεται να έχει περισσότερο η σύγκρουση, µε όλες τις 
συναισθηµατικές- ψυχολογικές προεκτάσεις, που τον κάνουν εκτός από κοινωνικό και βαθύτατα 
υπαρξιακό ποιητή, παρά η αβασάνιστη κατάληξη σε µια θέση. Και είναι τόσο έντονη και συνεχής 
αυτή η ταλάντευση, ώστε να δυσκολεύεται ο αναγνώστης να καθορίσει προς ποια πλευρά γέρνει 
τελικά ο ποιητής. Ως προς το νοηµατικό περιεχόµενο των δυο αλληλοσυγκρουόµενων θέσεων, η 
µια φαίνεται να είναι συγκεκριµένη, συµβατική, κοινώς αποδεκτή και, από αυτή την άποψη, 
αφορά τις επιταγές των ανθρώπινων- κοινωνικών και ιστορικών αναγκών, όπως αυτές 
καθορίζονται από το συµβατικό χρόνο, ενώ η άλλη είναι αντισυµβατική, µη οριοθετηµένη και εν 
πολλοίς «αιρετική», άρα συνδέεται µε την απελευθέρωση που προσφέρει το άχρονο. Επίσης, η 
συγκεκριµένη, η κοινώς αποδεκτή θέση φαίνεται να επικρατεί στο τέλος, ύστερα όµως από µια 
σπαρακτική εξοµολόγηση- απολογισµό της αντίθετης "αιρετικής" θέσης, σαν ο ποιητής να θέλει 
να καθησυχάσει την άλλη πλευρά της συνείδησης του, που διαµαρτύρεται. 
 Η Σονάτα του Σεληνόφωτος αποτελεί µια από τις πιο χαρακτηριστικές µεταπλάσεις αυτής 
της αµφισηµίας. Γράφεται το 1956, έτος κατά το οποίο πραγµατοποιείται το 20ό συνέδριο του 
Κ.Κ.Σ.Ε., όπου ο Χρουτσώφ κατηγορεί δηµόσια τον Στάλιν ότι καλλιέργησε την προσωπολατρία 
και διέπραξε πλήθος εγκληµάτων. Το συνέδριο αυτό είχε ως αποτέλεσµα να αρχίσει η 
αποσταλινοποίηση και να τεθεί το ζήτηµα των σχέσεων του σοσιαλισµού µε τη δηµοκρατία290, 

                                                           
288 Ο Οδηγός του Ασανσέρ, Π.∆'., σσ. 262-263. 
289 Βλ. εδώ, σ. 80, σηµ. 69 
290 Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα από την εισήγηση του Χρουτσώφ στο συνέδριο: «Σ' αυτήν (ενν. τη 
βιογραφία του Στάλιν που δηµοσιεύτηκε το 1948) ο Στάλιν κολακεύεται και λιβανίζεται σαν είδωλο και θεωρείται 
σαν ένας αλάνθαστος σοφός, ο µεγαλύτερος από τους ηγέτες, ο µεγαλύτερος στρατηγός όλων των εποχών. 
Καταλήγουµε να µη βρίσκουµε πια λέξεις αρκετά δυνατές, για να υµνήσουµε τις αρετές του. Αρκούµαι να τονίσω ότι 
όλες αυτές οι υπερβολές είχαν γίνει δεκτές από τον ίδιο τον Στάλιν, ο οποίος είχε προσθέσει και άλλες µε το ίδιο του 
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ανοίγοντας αισιόδοξες προοπτικές ως προς την υλοποίηση του κοινωνικού οράµατος. Από την 
άλλη πλευρά, στην Ελλάδα, µε το Κ.Κ.Ε. εκτός νόµου, οι κοµµουνιστές έχουν ήδη πάρει από το 
1951 την πρωτοβουλία για την ίδρυση της Ε.∆.Α. (Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά), η οποία 
αποτελεί τη νόµιµη έκφραση του αριστερού κινήµατος και συσπειρώνει στους κόλπους της, εκτός 
από κοµµουνιστές, και αριστερούς µη κοµµουνιστικής προέλευσης. Με τις προοπτικές που 
ανοίγει το 20ό συνέδριο του Κ.Κ.Σ.Ε. για το όραµα και την αξιοποίηση τους291, η Ε.∆.Α. 
παρουσιάζεται ως ανερχόµενη δύναµη και το 1956 σχηµατίζει, µε εταίρο την Ένωση Κέντρου, το 
∆ηµοκρατικό Μέτωπο292, συµµαχία που κάνει σαφές στην κοινή γνώµη ότι η Αριστερά µπορεί να 
συνεννοηθεί µε άλλες πολιτικές δυνάµεις και να αποτελέσει αξιόπιστη λύση. Κατάληξη αυτής της 
ανοδικής πορείας είναι να κερδίσει η Ε.∆.Α. το 25% των ψήφων στις εκλογές του 1958 και να 
γίνει αξιωµατική αντιπολίτευση. 
 Στη Σονάτα του Σεληνόφωτος ασφαλώς υπάρχει αντανάκλαση αυτού του αισιόδοξου για 
την Αριστερά κλίµατος: Αν θεωρήσουµε ότι η Γυναίκα µε τα Μαύρα και η αίσθηση της φθοράς 
που αποπνέει, τοποθετηµένη µέσα στο ετοιµόρροπο αρχοντικό, συµβολίζει την αστική τάξη, ενώ 
ο βωβός Νέος την ανερχόµενη δύναµη του οράµατος, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η 
αισιοδοξία της ιστορικής συγκυρίας µεταπλάθεται στα ποιητικά αυτά σύµβολα293. Ωστόσο, η 
άποψη αυτή έχει περιορισµένη ισχύ. Και αυτό συµβαίνει , επειδή στο συγκεκριµένο πρόσωπο που 
ενσαρκώνει τη φθορά, ο ποιητής εµπιστεύεται ποιητικές αποκαλύψεις και υπαρξιακές αλήθειες µε 
τόσο έντονη σηµασιολογική φόρτιση, ώστε είναι δύσκολο να υποστηρίξουµε ότι τα φθαρµένα 
πρόσωπα των ποιητικών µονολόγων του σκιαγραφούνται στην παραµικρή τραγική τους 
λεπτοµέρεια, µόνο και µόνο για να κατεδαφιστούν294. Αντιπροσωπευτικό είναι το παρακάτω 
χωρίο: 
  Το ξέρω πως καθένας µονάχος πορεύεται στον έρωτα, 
  µονάχος στη δόξα και στο θάνατο. 
  Το ξέρω. Το δοκίµασα. ∆εν ωφελεί. 
  Άφησέ µε νάρθω µαζί σου.295  
Οι διαχρονικές υπαρξιακές αλήθειες που περικλείονται εδώ δε θα µπορούσαν ποτέ να εκφραστούν 
µε το στόµα ενός προσώπου που προορίζεται για καταδίκη και αφανισµό. Από την άλλη πλευρά, 
αυτή η Γυναίκα µε τα Μαύρα στο τέλος του ποιήµατος προσπαθεί, στηριγµένη στον εαυτό της και 
όχι στη βοήθεια του Νέου, να δώσει διέξοδο στο υπαρξιακό αδιέξοδο βγαίνοντας στην πολιτεία, η 
οποία χαρακτηριζόµενη από µια ρωµαλεότητα φαίνεται να ταυτίζεται µε το επαναστατικό όραµα. 
Έτσι, η Γυναίκα µε τα Μαύρα, δε θα ακούσει ούτε τα βήµατα του Νέου, δηλαδή δε θα στηρίζεται 
σε άλλες δυνάµεις, ούτε τα βήµατα του Θεού, δηλαδή θα ξεφύγει από τις παλιές τις αξίες, ούτε 
και τα δικά της βήµατα, δηλαδή θα αρνηθεί το χαρακτήρα της που την καθήλωσε σε µια 
στερηµένη ζωή. Ωστόσο, ο ποιητής δεν ξέρει αν η γυναίκα αυτή βγήκε τελικά από το σπίτι296, ενώ 
η στάση του Νέου είναι επίσης αµφίσηµη: Ο Νέος αρχικά φαίνεται να θριαµβεύει µε το ειρωνικό 
                                                                                                                                                                                              
το χέρι» (Παρατίθεται στο Β. Σκουλάτου- Ν. ∆ηµακοπούλου- Σ. Κόνδη, Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, εκδ. ΟΕ∆Β, 
Αθήνα 1997, σ. 335.) 
291 Λεωνίδας Κύρκος, Ποια Αριστερά; , "Οδυσσέας", Αθήνα 1987, σσ. 63-64. 
292 Μ. Ι. Μερακλής, ό.π. (σηµ. 71), σ. 520. 
293 Την άποψη αυτή φαίνεται να υιοθετεί ο Μ. Γ. Μερακλής, ό.π. (σηµ. 71), σσ. 520-521, όπου και αναφορά στη 
Σονάτα του Σεληνόφωτος και 531-538. Εκεί, αξιοποιώντας τις «εξόδους» των ποιηµάτων σε συσχετισµό µε την 
ιστορική συγκυρία, τις θεωρεί κυρίως αισιόδοξες. Ανάλογη είναι και η άποψη της Ελένης Χωρεάνθη «Η Σονάτα του 
Σεληνόφωτος: Μια ανάγνωση», Ελίτροχος, ό.π. (σηµ. 30), σσ. 269-280, η οποία ξεκινώντας από ένα ιστορικό 
γεγονός, απ' όπου αφορµήθηκε ο Μπετόβεν για να γράψει την οµώνυµη µουσική σύνθεση (εκτέλεση ενός νέου µια 
νύχτα µε πανσέληνο κατά τη διάρκεια του γαλλοπρωσικού πολέµου), υποστηρίζει ότι στο ποίηµα του Ρίτσου 
συγκρούεται το παλιό (Γυναίκα µε τα Μαύρα) µε το νέο (ο Νέος), που τελικά επικρατεί.    
294 Τεκµηρίωση αυτής της άποψης µε αναφορά στα συγκεκριµένα χωρία, τα οποία συσχετίζει και µε άλλα ποίηµατα 
της Τ.∆., πραγµατοποιεί η Χ. Προκοπάκη στο άρθρο της «Η αλεπού, ο πελαργός και ο µυθοπλάστης», Νέα Εστία, 
130, Χριστούγεννα 1991, σσ. 146-156. 
295 Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, Τ.∆., σ. 46. 
296 Ό.π. (σηµ. 93), σσ. 52-53. 
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του και συµπονετικό του χαµόγελο που εξελίσσεται σε ασυγκράτητο γέλιο, που «δε θ' ακουστεί 
καθόλου ανάρµοστο κάτω από το φεγγάρι». Όµως αµέσως ο ποιητής θα προσθέσει «Ίσως το µόνο 
ανάρµοστο νάναι ότι δεν είναι καθόλου ανάρµοστο»297. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να είναι 
ανάρµοστο το γέλιο του Νέου µπροστά στο σπαραγµό του κόσµου της Γυναίκας µε τα Μαύρα 
που καταρρέει; Ερώτηµα που τελικά αφήνεται χωρίς απάντηση.  
 Αυτή η ταλάντευση ανάµεσα στην κοινωνικοπολιτική και την υπαρξιακή διάσταση είναι 
εµφανής στα περισσότερα ποιήµατα της Τέταρτης ∆ιάστασης: Ο Ορέστης, στο οµώνυµο ποίηµα, 
σκοτώνει τη µητέρα του, ύστερα όµως από µια µαρτυρική εξύµνηση της ζωής και της νεότητάς 
της και φαίνεται αυτή η τελευταία πράξη να είναι υποταγή στην ιστορική σκοπιµότητα298, όµως 
αν η µαρξιστική αντίληψη που θέλει τους ανθρώπους ως ιστορικές οντότητες ήταν η µόνη 
διάσταση της ποίησης του Ρίτσου, οι παλινδροµήσεις αυτές δε θα είχαν λόγο ύπαρξης. Στην 
Ισµήνη, ενώ η ηρωίδα οικτίρει τη µοίρα της αδελφής της Αντιγόνης, φαίνεται τελικά να την 
ακολουθεί, αφού στον επίλογο � έξοδο του έργου, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόµενο της 
αυτοκτονίας της, ενώ έχει βαφτεί άσπρη, σα νεκρός, ένα γύψινο προσωπείο, όπως λέει ο ποιητής 
και έχει ντυθεί µε τα ρούχα της αδελφής της: «...Σηκώνεται. Πλησιάζει στον καθρέφτη. Βάφεται 
πάλι. Άσπρη σα γύψος, Τα µάτια πελώρια, κατάµαυρα. Ένα γύψινο προσωπείο. Αλλάζει. Φοράει ένα 
φόρεµα της αδελφής της, κλειστό, ριχτό, πτυχωτό, καστανόχρωµο. Βάζει µια ζώνη µε φαρδιά πόρπη. 
Ανοίγει το συρτάρι του κοµοδίνου. Κάτι παίρνει. Με τη ράχη γυρισµένη στο κηροπήγιο και στον 
καθρέφτη, πίνει µε µικρές διακεκοµµένες γουλιές το νερό, σαν να παίρνει ασπιρίνες. Ξαπλώνει στο 
κρεββάτι ντυµένη και µε τα σαντάλια της . Ακίνητη. Ήσυχη. Κλείνει τα µάτια. Χαµογελάει. 
Κοιµήθηκε; Απ� την πλαϊνή αίθουσα ακούγεται το ρολόι»299. Στη Φαίδρα η ταλάντευση φαίνεται να 
εκφράζεται καθαρά στον επίλογο από τις διασταυρωµένες πάνω στο σώµα της κρεµασµένης σκιές 
των αγαλµάτων της Αφροδίτης και της Άρτεµης, αφού πρώτα η Φαίδρα έχει κάνει µια 
σπαρακτική εξοµολόγηση στον Ιππόλυτο, η οποία δείχνει τη σύγκρουση των δυνάµεων που 
αντιπροσωπεύουν αυτές οι θεές στην ψυχή της. Αντίθετα ο Ιππόλυτος, προσκολληµένος στον ένα 
πόλο της ταλάντευσης, την Άρτεµη, δε φαίνεται να παλινδροµεί, αλλά ακούει γονατιστός και 
σιωπηλός την καταδίκη του300. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα χωρία, όπου σκιαγραφείται σε 
όλο της το µεγαλείο αυτή η ταλάντευση, βρίσκεται στον Ορέστη: 

∆υο έλξεις αντίρροπες µου φαίνεται ν� αντιστοιχούν στα δυό µας πόδια,  
 κι η µια έλξη αποµακρύνεται όλο πιο πολύ απ� την άλλη 
 φαρδαίνοντας το διασκελισµό µας ως τον διαµελισµό ú και το κεφάλι  
 είναι ένας κόµπος που κρατάει ακόµη το κοµµένο τούτο σώµα...301 
                                                           
297 Ό.π. (σηµ. 93), σ. 53. Ωστόσο, στη δισκογραφική έκδοση του ποιήµατος, ο ποιητής, κατά την απαγγελία, 
παραλείπει τη φράση «ίσως το µόνο ανάρµοστο νάναι ότι δεν είναι καθόλου ανάρµοστο»". Ο Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 
24), εξετάζοντας τις δισκογραφικές παραλλαγές των ποιηµάτων του Ρίτσου, υποψιάζεται στο συγκεκριµένο σηµείο 
«ευγλωττότερη επέµβαση του ποιητή στο αρχικό του κείµενο». ∆ηλαδή πιθανόν ο ποιητής τη στιγµή της απαγγελίας 
να προσπάθησε να άρει την ταλάντευση, κλίνοντας περισσότερο προς την επιταγή της ιστορικής αναγκαιότητας που 
φαίνεται να εκπροσωπεί ο Νέος. Αυτή η «χειρουργική» κατά κάποιο τρόπο επιλογή, συνδεδεµένη ίσως µε την 
αµεσότητα της απαγγελίας και το κοµµατικό καθήκον της ανταπόκρισης στο ιστορικό κάλεσµα, πείθει για την 
αµφίσηµη θεώρηση της ζωής από το Ρίτσο, αφού στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν αναπαύτηκε ούτε στην οριστική 
γραπτή µορφή του ποιήµατος.   
298 Ορέστης, Τ.∆., σσ. 88-89: «Κι όταν οι άλλοι θα θριαµβεύουν µε την πράξη µου, οι δυο µας/ θα κλαίµε πάνω από το 
λαµπρό, µατωµένο σπαθί, τ' άξιο της δόξας,/ θα κλαίµε αυτή την τέφρα, τον νεκρό αυτόν, που ένας άλλος/ πήρε τη 
θέση του, καλύπτοντας ακέριο το γδαρµένο πρόσωπό του/ µ' ένα χρυσό, χρηστό, σεβάσµιο προσωπείο/ �ανίδεη 
πίστη που µυστικά µεγαλουργεί, µερµήγκι το µερµήγκι, µέσα στο σκοτάδι./ Κι αυτήν διαλέγω ο άπιστος εγώ (δε µε 
διαλέγουν οι άλλοι)/ γνωρίζοντας όµως εγώ. ∆ιαλέγω/ τη γνώση και την πράξη του θανάτου που τη ζωή ανεβάζει/ � 
µα ίσως για τη συµπλήρωση ορισµένου χρόνου, για να µείνει ελεύθερος/ο χρόνος/ ίσως για κάποιο «ναί», που φέγγει 
αόριστο και αδιάβλητο πέρα από σέ-/ να κι από µένα,/ για να ανασάνει (αν γίνεται) τούτος ο τόπος. Κοίτα τι όµορφα 
που ξηµερώνει�» Η υποταγή στην ιστορική σκοπιµότητα φαίνεται εδώ να πραγµατοποιείται µέσα από πολύ πόνο 
και πολλές αµφιβολίες που κορυφώνονται στην παρενθετική φράση «αν γίνεται». 
299 Ισµήνη, Τ.∆. σ. 228. 
300 Φαίδρα, Τ.∆., σ. 315 
301 Ορέστης, Τ.∆., σ. 75. Επίσης βλ. τα σχετικά σχόλια της Χ. Προκοπάκη, ό.π. (σηµ.4), σσ 309 κ.ε. 
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Το κεφάλι προφανώς είναι η λογική που κάνει τις δύο αντίρροπες έλξεις να συνυπάρχουν. Ο 
Ρίτσος γενικά αναγνωρίζει τη λογική ως µια απ� τις σηµαντικότερες δυνάµεις της ανθρώπινης 
ύπαρξης που συνυπάρχει όµως µε όλες τις άλλες και µε τη µορφή αυτή περνά και στην ποίηση302. 
Στην περίπτωση της Τέταρτης ∆ιάστασης πρέπει, µε βάση τα δεδοµένα των ποιηµάτων, να 
ορίσουµε αυτή τη λογική, ως αίσθηση του επαναστατικού καθήκοντος µπροστά στην ιστορική 
αναγκαιότητα, σε όσο το δυνατόν όµως µεγαλύτερη εξισορρόπηση µε την υπαρξιακή αναζήτηση. 
 Η τελική κατάφαση σ� αυτό το επαναστατικό καθήκον είναι το συµπέρασµα όπου 
καταλήγει κανείς διαβάζοντας τους τελευταίους στίχους από το ποίηµα «Το χρέος των ποιητών», 
της συλλογής Άνθρωποι και τοπία: 
 
 
 
 
 
 
 Το νου σας, σύντροφοι ποιητές, µη και βουλιάξουµε µέσα στο τραγούδι 
 µας 
 µη και µας εύρει ανέτοιµους η µεγάλη ώρα 

- ένας ποιητής δίνει παρών στο πρώτο κάλεσµα της εποχής του. 
 

Αλλιώς θα µείνουν τα τραγούδια µας πάνω απ� τις σκάλες των αιώνων 
ταριχευµένα, ωραία και ανώφελα πουλιά..... 
........................... 
µε τα µάτια δυο µάταιες στρογγυλές απορίες κάτω απ� τα κόκκινα φρύδια τους 
 
Το νου σας, σύντροφοι ποιητές, - ένας ποιητής 
είναι ένας εργάτης στο πόστο του, ένας στρατιώτης στη βάρδια του, 
ένας υπεύθυνος αρχηγός µπροστά στις δηµοκρατικές στρατιές των  
στίχων του.303  

Στους στίχους αυτούς απορρίπτεται η ποιητική αυταρέσκεια η οποία σηµασιοδοτείται µε το 
βούλιαγµα του ποιητή µέσα στο τραγούδι του304 και µε την παροµοίωση των ποιηµάτων µε 
«ταριχευµένα, ωραία κι ανώφελα πουλιά» που µ� αυτή τη µορφή θα µείνουν στην ιστορία, χωρίς 
να ανταποκριθούν στο ιστορικό κάλεσµα. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, ο ποιητής 
παροτρύνεται σε επαγρύπνηση και στράτευση στην υπηρεσία του κοινωνικού οράµατος. Τίθεται  
εποµένως εδώ και το ζήτηµα της µορφοδότησης των ποιητικών νοηµάτων, η οποία πρέπει να 
διακρίνεται από αµεσότητα και απλότητα. Μια απλότητα που σε κάποιες περιπτώσεις 
νοµιµοποιείται να εκφράζει τόσο αυτονόητα νοήµατα, ώστε να αγγίζει σχεδόν τις παρυφές της 
συνθηµατολογίας, προκειµένου ο ποιητής να ταυτιστεί µε το λαό305. Μια συνθηµατολογία που ο 
ίδιος ο Ρίτσος στη συγκεντρωτική έκδοση των Συντροφικών τραγουδιών την υπερασπίζεται ως 
αυτονόητη κοινωνική πράξη, χωρίς όµως � και αυτό είναι που πρέπει να προσεχτεί � να τη 

                                                           
302 Βλ. σχετικά, § 3α, σηµ. 68 
303 Τα Επικαιρικά, σ. 361 
304 Το µοτίβο απαντά και στο Γιώργο Σεφέρη, µέσα βέβαια σε διαφορετικό ιδεολογικό-πολιτικό πλαίσιο, ως 
βούλιαγµα της ίδιας της τέχνης στη γλωσσική αυταρέσκεια: ... «το τραγούδι το φορτώσαµε µε τόσες µουσικές / που 
σιγά � σιγά βουλιάζει / και την τέχνη µας τη στολίσαµε τόσο πολύ που φαγώθηκε / από τα µαλάµατα το πρόσωπό 
της....» (Ένας γέροντας στην ακροποταµιά, Ηµερολόγιο καταστρώµατος Β΄, Ποιήµατα, «Ίκαρος» 17 1992, σ. 201) 
305 Χαρακτηριστικοί οι εξής στίχοι από το Καπνισµένο τσουκάλι (Μετακινήσεις, Π.Β΄, σ. 250): «Κι αύριο λέω θα 
γίνουµε ακόµα πιο απλοί / θα βρούµε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ� όλες τις / καρδιές, σ� όλα τα χείλη/ 
έτσι να λέµε πια τα σύκα : σύκα , και τη σκάφη : σκάφη/, κ� έτσι που να χαµογελάνε οι άλλοι και να λένε: «τέτοια 
ποιήµατα / σου φτιάχνουµε εκατό την ώρα». Αυτό θέλουµε και µεις. / Γιατί εµείς δεν τραγουδάµε για να ξεχωρίσουµε 
, αδελφέ µου , απ�/ τον κόσµο / εµείς τραγουδάµε για να σµίξουµε τον κόσµο». 
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δικαιώνει αισθητικά, εφόσον η αισθητική περνάει µέσα από πολύπλοκες διεργασίες και 
γλωσσικές ζυµώσεις, µε αποτέλεσµα να µην επαρκεί η συναισθηµατική κραυγή για να 
δηµιουργήσει το ποίηµα306. Εποµένως αποδοχή από τη µια των αυτονόητων στίχων και 
δηµοσίευσή τους, αλλά και τήρηση αποστάσεων από την άλλη. Μια στάση του ποιητή που 
αποτελεί ικανή έκφραση της ταλάντευσής του. 
 Γι� αυτό ακριβώς στο «Χρέος των ποιητών» η τελική κατάφαση στην κοινωνική 
στράτευση πραγµατοποιείται ύστερα από µια περιπλάνηση στις διάφορες εκφάνσεις της 
ανθρώπινης ύπαρξης, όπως αυτές µεταπλάθονται µέσα στην ποίηση, µε σκοπό να ενοποιηθούν 
κάτω από την οµπρέλα του κοινωνικού οράµατος. Πράγµα που σηµαίνει ότι απαιτείται µια πάλη 
γι� αυτού του είδους τη συµφιλίωση, µια συνεχής ακροβασία, ορατή ακόµα και στα περισσότερο 
«επικαιρικά» ή «στρατευµένα» ποιήµατα. Στο «χρέος των ποιητών» στίχοι χαρακτηριστικοί αυτής 
της ακροβασίας είναι: 
 
 
 Πολλά ποιήµατα είναι ποτάµια. 
 Άλλα είναι χαµολούλουδα σε βραδινό κάµπο. 
 Άλλα είναι σαν πέτρες που δεν χτίζουν τίποτα. 
 
 Πολλοί στίχοι είναι σα στρατιώτες έτοιµοι για τη µάχη. 
 Άλλοι σα λιποτάχτες κρυµµένοι πίσω απ� τ� ανθισµένα δέντρα. 
 Άλλοι σαν άγνωστοι στρατιώτες που δεν έχουν πρόσωπο. 
 
 Πολλά ποιήµατα φωνάζουν δυνατά χωρίς ν� ακούγονται. 
 Άλλα σωπαίνουνε µε σταυρωµένα χέρια. 
 Άλλα σταυρώνονται και µιλούν σταυρωµένα.  
  
 Πολλά ποιήµατα είναι σα δέντρα 
 άλλα σαν κυπαρίσσια σ� ένα λιόγερµα θλίψης 
 άλλα σα δέντρα οπωροφόρα σ� ένα κολχόζ. 
 
 Υπάρχουν στίχοι σα δαντέλες στο λαιµό των κοριτσιών 
 ή σα δαχτυλιδόπετρες µε µικρές µυστικές παραστάσεις 
 κι άλλοι που πλαταγίζουν ψηλά σα ρωµαλέες σηµαίες. 
 
 Πολλοί στίχοι είναι σαν αργυρές κλωστές 
 δεµένες στα καµπανάκια των άστρων �  
 αν τους τραβήξεις, µια ασηµένια κωδωνοκρουσία δονεί τον ορίζοντα 
 
 Πολλά ποιήµατα βουλιάζουν µες στην ίδια τους τη λάµψη, 
 περήφανα ποιήµατα δεν καταδέχονται τίποτα να πουν. 
 Ξέρω πολλά ποιήµατα που πνίγηκαν στο χρυσό πηγάδι της σελήνης.307 
 
                                                           
306 Μια σηµείωση, Συντροφικά τραγούδια, «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1988, σσ 220-221 «Η αισθητική περνάει από 
άλλες εξεργασίες, µετασχηµατισµούς, αφαιρέσεις, µεταµορφώσεις, ελλείψεις και µυστικές, αλχηµικές γλωσσικές 
ζυµώσεις. ∆εν της είναι αρκετό εφόδιο το αίσθηµα, η πηγαιότητα, η ειλικρίνεια, οι µεγάλες ιδέες, οι ηθικές αρχές, 
ούτε όλη η αλήθεια � αν είναι δυνατή..... Η αισθητική έχει τα δικά της µέτρα, τη δική της νοµοθεσία, που δεν 
«νοµοθετείται» ποτέ οριστικά.... Μα τούτη τη στιγµή, που γιορτάζονται τα σαραντάχρονα του ΕΑΜ, όλοι οι 
αισθητικοί µου ενδοιασµοί µού φαίνονται ευτελείς και µικρόλογοι και µε µια πλατιά εαµίτικη χειρονοµία, όπως τότε, 
παραµερίζονται. Και τούτοι οι στίχοι προτείνονται, όχι σαν αισθητικά επιτεύγµατα, αλλά σαν απλές κοινωνικές 
πράξεις µέσα στα πλαίσια των απελευθερωτικών αγώνων...»    
307 Ό.π. (σηµ. 101), σσ 359-360 
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Στις µεταφορικές εικόνες αυτών των στίχων οριοθετούνται οι νοηµατικές σταθερές της 
ποίησης του Ρίτσου, που αγκαλιάζουν την ανθρώπινη ύπαρξη και στην ατοµική, αλλά και στην 
κοινωνική της διάσταση. Υπάρχουν στίχοι που υπονοούν τη ρεµβασιακή ενατένιση του κόσµου 
και διακρίνονται από µια κρυπτικότητα, η οποία απελευθερώνει το συνειρµό, φτάνοντας  σχεδόν 
ως τη µεταφυσική (όπως π.χ. η έκτη στροφή , ή οι στίχοι που είναι «σα λιποτάχτες κρυµµένοι πίσω 
απ� τ� ανθισµένα δέντρα» ή «σαν άγνωστοι στρατιώτες που δεν έχουν πρόσωπο», της δεύτερης 
στροφής) και άλλοι που βροντοφωνάζουν την κοινωνική δήλωση, όπως εκείνοι «που πλαταγίζουν 
ψηλά σα ρωµαλέες σηµαίες» (πέµπτη στροφή) ή είναι «σα δέντρα οπωροφόρα σ� ένα κολχόζ» 
(τέταρτη στροφή). Μια λεπτοµερής προσέγγιση ολόκληρου του ποιήµατος στίχο � στίχο 
αποκαλύπτει µια συνεχή παλινδρόµηση, που καταφάσκει τελικά στην επαναστατική εγρήγορση, 
θέτοντας στην υπηρεσία της ολόκληρη τη ζωή308. 
 Γιατί για το Ρίτσο η ποίηση είναι απέραντη σαν τη ζωή και γι� αυτό δε µπορεί να χωριστεί 
αυστηρά σε κατηγορίες, αφού αποτελεί ένα διαρκές γίγνεσθαι. Αυτό ερµηνεύει και τις 
παλινδροµήσεις, οι οποίες δεν είναι τόσο αντιφάσεις, όσο διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτού του 
γίγνεσθαι. Για παράδειγµα, η σκλαβιά δεν είναι µόνο η πολιτική καταπίεση αλλά και η καταπίεση 
της επιθυµίας. Άρα ο πολιτικός χαρακτήρας της ποίησης είναι για το Ρίτσο, µια αντίσταση σ� 
αυτήν την ταυτισµένη µε τον κοινωνικό θάνατο, εποµένως και µε θάνατο γενικότερα , σκλαβιά, 
δηλαδή µια συνεχής κατάφαση στη ζωή. Έτσι η δική του πολιτική ποίηση σαφώς υπερβαίνει την 
κοµµατική συνθηµατολογία, στοχεύοντας προς το «αταξικό γαλάζιο» , δηλαδή µια ιδανική µορφή 
κοινωνίας, όπου η απουσία τάξεων και αντιθέσεων θα οδηγήσει στην ευτυχία. Είναι εµφανής εδώ 
η ερωτική κυριολεκτικά σχέση του Ρίτσου µε το κοµµουνιστικό όραµα που το διευρύνει 
υπαρξιακά, προχωρώντας το πολύ πιο  πέρα από τα όρια ενός συγκεκριµένου 
κοινωνικοοικονοµικού µοντέλου.309  

Το διαρκές, κατά το Γιάννη Ρίτσο, γίγνεσθαι της ζωής και της ποίησης έχει δώσει τον 
τίτλο σε µια από τις ώριµες ποιητικές συλλογές του, το Γίγνεσθαι. Στο Τερατώδες Αριστούργηµα, 
της συγκεκριµένης συλλογής , όπου διαπλέκονται άρρηκτα οι περιπέτειες του οράµατος, τα 
βιώµατα του ποιητή και ποιητική του πορεία, ώστε το ποίηµα να  

 
 

µπορεί να χαρακτηριστεί ποιητική αυτοβιογραφία310, ο ποιητής παρουσιάζει την κοινωνική πλευρά 
και την υπαρξιακή πλευρά ως αλληλοσυµπληρωνόµενες: 
 

                                                           
308 Το ποίηµα έχει θεωρηθεί ως χαρακτηριστικό των οικονοµικών αρχών της ποίησης του Ρίτσου από το ∆.Ν. 
Μαρωνίτη, «Η τιµή του χρυσού και η τιµή της πέτρας»,ό.π. (σηµ.4) σσ. 693-699, ο οποίος επιβεβαιώνει κάποιες από 
τις αρχές αυτές εφαρµόζοντάς τες σε συγκεκριµένα ποιήµατα. Προχωρεί σε περαιτέρω ανάλυση στο άρθρο του 
«Προβλήµατα ποιητικής οικονοµίας στο έργο του Γιάννη Ρίτσου», ό.π. (σηµ.68),σσ. 594-598.  
309 Βλ. εδώ, (σηµ.68), σσ. 644-645, τις απόψεις του Ρίτσου για την πολιτική ποίηση: «Είναι λάθος να χωρίζουµε την 
ποίηση σε κατηγορίες. Η ποίηση είναι απέραντη σαν τη ζωή, ένα διαρκές γίγνεσθαι. Στο χώρο της δεν υπάρχουν όρια, 
δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Σε µια οµιλία του ο Ελυάρ είχε πει ότι, ενώ παλιότερα πίστευε πως υπάρχουν λέξεις 
απαγορευµένες για την ποίηση , αργότερα πείστηκε πως δεν ίσχυε κάτι τέτοιο.... όταν λέµε θάνατο δεν εννοούµε µόνο 
τον φυσικό, αλλά και όλες τις µορφές κοινωνικού θανάτου. Η καταπίεση, η σκλαβιά, οι επιθυµίες που δεν 
εκπληρώνονται, όλα αυτά είναι µια καθηµερινή εκτέλεση, ένας θάνατος. Κι όσο υπάρχει ο θάνατος, θα υπάρχει και η 
αντίσταση στο θάνατο. Μια αναµέτρηση µ� αυτή τη µορφή του θανάτου είναι η πολιτική ποίηση (ή τουλάχιστον η 
δική µου πολιτική ποίηση), µια µάχη για να φτάσουµε στο «αταξικό γαλάζιο», όπως γράφω σ� ένα ποίηµά µου για 
τον Νερούντα». Παρακάτω ο Ρίτσος θα χαρακτηρίσει τα Συντροφικά τραγούδια ως ποιήµατα που διασώζουν σκηνές 
από τη µάχη µε το κοινωνικό θάνατο, καταλήγοντας στο ότι η ποίηση αποτελεί κατάφαση στη ζωή, ακόµα και αν 
είναι απαισιόδοξη, ή παρακµιακή. Για το τελευταίο βλ. εδώ, σ. 23, σηµ.51. 
310 Βλ. το χαρακτηρισµό του ποιήµατος από τον ίδιο τον ποιητή, κάτω από τον τίτλο: «Αποµνηµονεύµατα ενός 
ήσυχου ανθρώπου που δεν ήξερε τίποτα» (Γίγνεσθαι, σ. 359). Επίσης, εδώ σ. 34, σηµ.94, για την ανάγκη διερεύνησης 
του βιώµατος ως στοιχείου της προσωπικής ποιητικής του Ρίτσου. 
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 ...µε αδελφική φροντίδα διατύπωναν το παράπονο οι σύντροφοι  
 ότι τα νέα ποιήµατά µου διανθίζονται από κάποιες τάσεις µεταφυ- 
 σικής  

κ� εγώ απαντούσα µε πολύ µεταφυσικότερα ποιήµατα ενός πολύ βαθύτερου ρεαλισµού 
περίπου σαν εκείνου του Ζντάνωφ αλλά µαζί και µε τις καταδικασµένες γάτες της Αχµάτοβα 
θαρρώ είταν µαύρες κάθονταν πεινασµένες πίσω απ� τα τζάµια  
και κοιτούσαν τα παγωµένα νερά του Νιέβα ή του Μόσκβα δεν 
καλοθυµάµαι 
µε δυο µάτια πλατιά σαν δυο παγωµένους αιώνες311... 

 
Η αλληλοσυµπλήρωση αυτή δίνεται µε το οξύµωρο «κ� εγώ απαντούσα µε πολύ µεταφυσικότερα 
ποιήµατα ενός πολύ βαθύτερου ρεαλισµού», που σηµαίνει ότι η υπαρξιακή αναζήτηση ως 
µεταφυσική αποτελεί µια προέκταση της άµεσα αισθητής πραγµατικότητας και από την άποψη 
αυτή διευρύνει τα όρια της ανθρώπινης αλήθειας ú άρα είναι ένας βαθύτερος ρεαλισµός. Αµέσως 
µετά, ο Ρίτσος συνεχίζει την περιγραφή αυτού του βαθύτερου ρεαλισµού συµβολοποιώντας τον 
µε ένα ακόµα οξύµωρο: τη συνύπαρξη του ρεαλισµού του Ζντάνωφ µε τις «καταδικασµένες γάτες 
της Αχµάτοβα», µε το οποίο αισθητοποιούνται ποιητικά οι αποστάσεις από το σοσιαλιστικό 
ρεαλισµό, που ο ποιητής είχε αρχίσει να παίρνει πολλά χρόνια πριν312, ενώ η συνύπαρξη 
µεταφυσικής και ιστορικής πραγµατικότητας τίθεται ως προϋπόθεση για το βαθύτερο ρεαλισµό, 
που ανέφερε στον αµέσως προηγούµενο στίχο. Πίσω από το οξύµωρο αυτό, κρύβεται ένα 
συγκεκριµένο ιστορικό γεγονός: Ο Αντρέι Ζντάνωφ, ο θεωρητικός πατέρας του σοσιαλιστικού 
ρεαλισµού, στην προσπάθεια του να τον επιβάλει ως µοναδικό λογοτεχνικό ρεύµα δηµιουργίας, 
καταδίκασε και την κορυφαία ρωσίδα ποιήτρια Άννα Αχµάτοβα, επειδή ασχολήθηκε µε 
υπαρξιακά και οντολογικά θέµατα, εποµένως αποµακρύνθηκε από το λογοτεχνικό δόγµα. Ο 
Ρίτσος, είχε υπόψη του το συγκεκριµένο γεγονός, αφού στο αρχείο του υπάρχει ένα κείµενο του 
Ζντάνωφ µε κόκκινες µολυβιές σε πολλά σηµεία, και στο σηµείο όπου αναφέρεται στις γάτες της 
Αχµάτοβα313. 
 Η ταλάντευση εποµένως πραγµατοποιείται ανάµεσα σε δύο διαστάσεις της ανθρώπινης 
ύπαρξης που µπορεί να φαίνονται αντίθετες, µπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να 
αλληλοσυγκρούονται, όµως ποτέ δεν καταλήγουν στο να γίνονται εχθρικές. Αντίθετα, η µια 
επιβιώνει µέσα στην άλλη. Στα Μονόχορδα, τα οποία ο ίδιος ο Ρίτσος τα έχει χαρακτηρίσει ως 
κλειδιά της ποιητικής του θεωρίας314 , µιλάει για τη «Χαρά της µοναξιάς µετά το εκπληρωµένο 
χρέος»315, που σηµαίνει ότι για κάθε επαναστάτη υπάρχει µια χαρά, όταν αυτός ανταποκρίνεται 
στο ιστορικό κάλεσµα που διαπερνά τη µοναξιά του και την κάνει ευχάριστη, όµως δεν την 
εξαφανίζει, Γι� αυτό σε άλλο σηµείο θα αναφωνήσει «Σύντροφε ξαναλές, και ξαναρχίζεις»316, για 
να οδηγήσει αυτό το νέο ιστορικό κάλεσµα σε µια νέα εκπλήρωση χρέους που θα την 
ακολουθήσει µια ακόµα χαρά της µοναξιάς, ώστε τελικά ο ποιητής να πορεύεται αέναα σ� αυτούς 
τους δύο δρόµους. 
 Αλλά η µοναξιά δε συνοδεύεται πάντα από τη χαρά της εκπλήρωσης του χρέους. Σε 
κάποιες περιπτώσεις η κοινωνική στράτευση λειτουργεί περισσότερο ως µια στέγη που ενώνει 
τους ανθρώπους κάτω από την προστασία της, οδηγώντας τους σε µια εύκολη επικοινωνία και 
                                                           
311 Γίγνεσθαι, σσ. 372-373 
110 Βλ. εδώ, σσ. 61-62, σηµ. 20, 21,22, 23. 
 
313 Για την πληροφορία σχετικά µε το αρχείο του Ρίτσου, βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 17), σ. 203 
314 Μονόχορδα, σ. 74 «Να ξέρεις, - τούτα τα µονόχορδα είναι τα κλειδιά µου. Πάρ� τα». 
315 Ό.π., σ. 33. Η µοναξιά του επαναστάτη εδώ θυµίζει τη µοναξιά της Γυναίκας µε τα Μαύρα στη Σονάτα του 
Σεληνόφωτος (βλ. εδώ, σ.79,σηµ. 93), έστω και αν η δική της µοναξιά στον «έρωτα, στη δόξα και στο θάνατο» έρχεται 
ύστερα από την εκπλήρωση ενός άλλου χρέους, υπαγορευµένου απ� τις ξεπερασµένες της ιδέες. Το κοινό σηµείο 
είναι η θυσία της εκπλήρωσης και η µοναξιά που ακολουθεί.  
316 Μονόχοδρα, σ. 37  
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λήψη οµόφωνων αποφάσεων µέσα στην ασφάλεια της κοινής πολιτικής ιδεολογίας, αφήνοντας 
ακάλυπτο όµως τον άνθρωπο στις προσωπικές του στιγµές. ∆ιότι η επικοινωνία περιορίζεται στα 
όρια της κοµµατικής συντροφικότητας και η εξέλιξή της σε βαθιά ανθρώπινη επικοινωνία δεν 
είναι διόλου αυτονόητη. Αυτό φαίνεται σε κάποιους στίχους απ� την Ταφή του Οργκάθ:  
 
 Πριν βγούµε στην πεδιάδα, γυρίζει και του λέει: 
 «Πιστεύεις Φραντς πως αύριο θάναι - » 

- «Πιστεύω», λέει ο Φραντς χωρίς ν� ακούσει,  
γιατί τα λόγια πνίγονταν στον κρότο των πετάλων 
κ� είναι εύκολο να συµφωνήσεις µες στο θόρυβο 
ή κάτω απ� τις σηµαίες. Η δυσκολία αρχίζει  
σαν σταµατήσει η κίνηση και µείνεις µόνος  
χωρίς µάρτυρες και χωρίς προφυλάξεις317 
 

Η κοινωνική περιπέτεια στο σηµείο αυτό δε φαίνεται να ταυτίζεται µε την ατοµική περιπέτεια, 
άσχετα αν στο τέλος του ποιήµατος πραγµατοποιείται για µια ακόµη φορά η κατάφαση προς το 
κοινωνικό όραµα318. Οι δύο πλευρές της ταλάντευσης φαίνονται αρκετά αποµακρυσµένες και ο 
διχασµός του ποιητή ιδιαίτερα έντονος και ξένος µε την παραδοσιακή µαρξιστική αισιοδοξία. 
 Οι υπαγορευόµενες από το διχασµό αυτόν αισθητικές επιφυλάξεις του Ρίτσου προς τα 
επικαιρικά του ποιήµατα, βρίσκουν την ουσιαστικότερη θεωρητική τους τεκµηρίωση σε µιαν 
αποκαλυπτική επιστολή του προς τη Χρύσα Προκοπάκη (15/6/1972). Εδώ ο ποιητής επισηµαίνει 
µε έντονη αυτοκριτική διάθεση τις αδυναµίες αυτών των ποιηµάτων που θα µπορούσαν ακόµη 
και να τα καταστρέψουν: 
«... η ένταση του αισθήµατος που αλλοιώνει το λόγο, η στιγµιαία επιταγή που περιορίζει την όραση 
σ� ένα ορισµένο τµήµα του χρόνου σαν νάναι όλος ο χρόνος, ο µόνος χρόνος, χωρίς πριν και πιο 
πέρα, η ανάγκη να φωνάξεις για ν� ακουστείς να συµµετάσχεις, να συνδράµεις, να παρηγορήσεις, να 
παρηγορηθείς, να αρνηθείς µαζί, να πετύχεις µαζί, να πιστέψεις, να σε πιστέψουν, να πιστέψετε, κι 
όλα σε µιαν ειλικρινή υπερβολή που υπαγορεύει αναπότρεπτα το πάθος, όποιο πάθος, και που 
βρίσκεται σε αναλογία µ� αυτό (λέω η εκφραστική υπερβολή) , όλ� αυτά µπορούν να καταστρέψουν 
το ποίηµα (και ας το ξέρεις από πριν και ας προσπαθήσεις να φυλαχτείς), περιορίζουν τη 
«διάρκεια» του, το εντοπίζουν στενά σε πρόσωπα και γεγονότα κ� υποχρεώνουν το λόγο να 
κουτσαίνει ή να πηδάει και ας βρίσκεται σε σωστές αναλογίες µε την ένταση απ� όπου εκπορεύεται. 
Του λείπει η τρίτη αναλογία που δεν είναι πια ζήτηµα ειλικρίνειας συναισθηµατικής, αλλά ακρίβειας 
αισθητικής (και δεν ξέρω καλά τι πάει να πει τούτη «η τρίτη αναλογία της αισθητικής ακρίβειας» κι 
ούτε µπορώ να την εξηγήσω � ξέρω µόνο πως είναι). Και τέτοια ελαττώµατα έχουν και τα καλύτερα 
ποιήµατά µου αυτού του είδους, παρ� όλα τους τα γνήσια βιώµατα και την καθάρια ειλικρίνειά τους 
και την «ελεγχόµενη» (ακόµη και την ώρα της έξαρσης) τεχνική τους.....»319 Η συναισθηµατική 
υπερβολή εποµένως και η συνειδησιακή ανάγκη της κοινωνικής και κοµµατικής ανταπόκρισης, 
                                                           
317 Η Ταφή του Οργκάθ, Μετακινήσεις, Π.Β΄., σ. 184. Το συγκεκριµένο χωρίο σχολιάζεται από το ∆. Κουκουλοµµάτη, 
Το θείο στη Νεοελληνική Φιλολογία, «Έλλην», 1992, σ. 129 κ.ε. Επίσης εκτενή νοηµατική προσέγγιση του ποιήµατος 
πραγµατοποιεί η Τζίνα Καλογήρου, «Η Ταφή του Οργκάθ του Γιάννη Ρίτσου: από τον πίνακα στην τοιχογραφία», 
Εφηµερίδα Η Εποχή, 10/12/1990, σ. 17 
318 Ό.π. (σηµ.115), σ. 204: «...Βλέπουµε τα φανάρια, του πελώριους ίσκιους, τους εργάτες / γυµνούς ως τη µέση. Τι 
ρωµαλέα τα στήθεια τους! / Φωτίζονται οι προσόψεις των σπιτιών, τα κλεισµένα παράθυρα. / Τούτες οι λάµψεις 
απροσποίητες, χειρονοµούν, κραυγάζουν, Και / σκεφτόµαστε / πως όπου νάναι αυτός ο δρόµος να, θα λειτουργήσει / 
ηλεκτροφωτισµένος µε χιλιάδες γλόµπους και σηµαίες» 
319 Γιάννη Ρίτσου, «Ένα γράµµα του, για την ποίησή του», ό.π. (σηµ.92), σσ. 95-96 (Αναδηµοσιεύεται από το περ. Ο 
Πολίτης, 109, ∆εκέµβριος 1990, σσ. 52-53). Η «διπλή φύση» του ποιητή επισηµαίνεται από τη Χ. Προκοπάκη σε 
σχόλιο που συνοδεύει την επιστολή (ό.π., σσ. 97-98). Επίσης η Άντα Κατσίκη � Γκίβαλου, « Ο µύθος και η 
πραγµατικότητα στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου», Ελίτροχος,ό.π. (σηµ. 30), σ. 127, σχολιάζοντας την επιστολή, 
αναφέρεται στην προσπάθεια του Ρίτσου να υποτάξει όχι την τέχνη στην ιδεολογία, αλλά την ιδεολογία στην τέχνη, 
χωρίς να το καταφέρνει πάντοτε. 
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αφενός µπορούν να περιορίσουν την ποίηση σε στενά χωροχρονικά πλαίσια, κάτι που έρχεται σε 
αντίθεση µε τις αντιλήψεις του Ρίτσου για την απεραντοσύνη της ζωής και συνακόλουθα της 
ποίησης, και αφ� ετέρου να βλάψουν την αισθητική ακρίβεια, οδηγώντας σ� έναν ποιητικό λόγο 
που «κουτσαίνει ή πηδάει», δηλαδή σε έναν ακατέργαστο λόγο. Ο Ρίτσος δεν προχωρά σε ορισµό 
της αισθητικής ακρίβειας. Αυτή µπορούµε να τη θεωρήσουµε ως ποιητική µετάπλαση του 
βιώµατος τέτοια, ώστε αυτό να χάσει τον προσωπικό και συγκεκριµένο του χαρακτήρα, 
παίρνοντας πανανθρώπινη διάσταση µε την αναγωγή του στο γενικό320. ∆ηλαδή , να αποτελέσουν 
τα ποιήµατα αυτά αισθητικές εµπειρίες για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα και όχι µόνο για τους 
ιδεολογικά οµόδοξους που πιθανόν να έχουν ανάλογα βιώµατα. Ο ποιητής στη συνέχεια, 
αναφέρεται σε συγκεκριµένα ποιήµατά του, αποκαλύπτοντας ελαττώµατα που  δεν έχουν 
διαπιστωθεί από τους αναγνώστες. Όµως, παρ� όλες τις επιφυλάξεις του, παραδέχεται ότι η 
συνειδησιακή ανάγκη του να γράφει τέτοια ποιήµατα είναι ακατάλυτη και καταλήγει στον 
αφορισµό «φαύλος κύκλος»321 , χαρακτηριστικό για τον αγωνιώδη χαρακτήρα των 
παλινδροµήσεων του. 
 Το έργο του Γιάννη Ρίτσου λοιπόν πρέπει να προσεγγίζεται και µε γνώµονα αυτή τη 
διπολικότητα επικαιρικού και διαχρονικού, κοινωνικού και υπαρξιακού/υπερβατικού, χωρίς 
σχηµατοποιήσεις και µονοσήµαντες θεωρήσεις είτε προς τη µια , είτε προς την άλλη πλευρά 
αποκλειστικά322 . Οι δύο πλευρές συνθέτουν από κοινού το πανανθρώπινο, η πρώτη ως 
στιγµιότυπο της ζωής , και η δεύτερη ως συνολική θεώρηση, η οποία ξεκινάει από αυτό το 
στιγµιότυπο και τελικά το εµπεριέχει. Μιλώντας για τα ποιήµατα του Έρενµπουργκ, ο Ρίτσος θα 
πει ότι ξεπερνούν την ιστορική περιπέτεια και αγγίζουν την ανθρώπινη µοίρα, αναγόµενα έτσι στη 
σφαίρα του καθολικού323. Ο επαινετικός τόνος του οδηγεί στο να θεωρηθεί αυτή η εκτίµηση ως 
στοιχείο της προσωπικής ποιητικής του Ρίτσου. Το ίδιο µπορεί να ισχύσει και για τις απόψεις που 
διατύπωσε ο Ρίτσος σχετικά µε το έργο του Χικµέτ, υποστηρίζοντας τον πανανθρώπινο 
χαρακτήρα του πέρα από «πρόχειρους διαχωρισµούς του πνευµατικού πολιτισµού σε ανατολικό και 
δυτικό», που ταυτίζονται µε την τυπική διάκριση ανάµεσα σε προοδευτικό και παρακµιακό 
αντίστοιχα. Η υπέρβαση αυτής της κοντόθωρης πολιτιστικής διάκρισης εδώ, σηµαίνει πως για την 
ποίηση δεν υπάρχει τίποτε εξ ορισµού προοδευτικό ή παρακµιακό και ότι τελικά προοδευτικό 
είναι να αγκαλιάζει η τέχνη την ανθρώπινη ύπαρξη στο σύνολο της, τόσο σε προσωπικό, όσο και 
σε διεθνές, άρα πανανθρώπινο, επίπεδο324 . 
 Οι απόψεις αυτές του ποιητή έχουν ως αποτέλεσµα η συγκεκριµένη ταλάντευση ανάµεσα 
στο στιγµιαίο και στο διαρκές να εξελίσσεται σε µία γενικότερη αµφισηµία ως προς κάθε 
                                                           
320 Για το θέµα της αισθητικής µετάπλασης του βιώµατος, βλ. εδώ,§ 1γ. 
321 Γιάννη Ρίτσου, ό.π. (σηµ.117), σσ. 96-97 
322 Ακριβώς επειδή το έργο του Γιάννη Ρίτσου είναι τεράστιο σε έκταση, µπορεί ο καθένας, κατά το δοκούν, να 
αποµονώσει κάποια χωρία που θα στηρίζουν την όποια µονόπλευρη θεώρησή του. Μια αντιπροσωπευτική 
ανθολόγηση του ποιητικού έργου του Ρίτσου που αναδεικνύει και τις δυο διαστάσεις , έχει πραγµατοποιήσει ο Γ. 
Βελουδής, στο βιβλίο Γιάννη Ρίτσου, Επιτοµή, Ιστορική ανθολόγηση του ποιητικού του έργου, «Κέδρος», Αθήνα 1977. 
Βλ. επίσης την ανθολόγηση που πραγµατοποιούν οι Μ.Γ. Μερακλής και  Ε.Ν. Μόσχος στη Νέα Εστία , ό.π. (σηµ.92), 
σσ. 169-194. Βλ. επίσης, Χρύσας Προκοπάκη, Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα 2000, σσ. 9-29 και "Ήρθε 
η ώρα να ξαναδιαβάσουµε τον Ρίτσο",  Η Αυγή, 15/2/2001.  
323 Γιάννης Ρίτσος, «Η ποίηση του Έρενµπουργκ», ό.π. (σηµ.23), σ.65: « Μάλιστα παρουσιάζουν κάποια συγγένεια 
διάθεσης, τόνου και οπτικής µε την ποίηση του Ελυάρ, µα παραµένουν πιο λιτά και κάποτε πιο δραµατικά, 
ξεπερνώντας την ιστορική περιπέτεια και αγγίζοντας την ανθρώπινη µοίρα. Έτσι ανεβάζουν στην επιφάνεια κάποιους 
µακρινούς συσχετισµούς που παίρνουν τη σηµασία καίριων ψυχικών σταθµών και καθολικών σταθµών και 
καθολικών συµβόλων». 
324 Γιάννης Ρίτσος, «Παρατηρήσεις στο έργο του Ναζίµ Χικµέτ», ό.π. (σηµ 23), σσ. 45-46: « Ο Χικµέτ βίωνε εντός 
του την ενότητα της παγκόσµιας κουλτούρας και παρ� όλες τις ιδιαίτερες προτιµήσεις του, κοινωνικές, ιδεολογικές, 
δεν δεχόταν πρόχειρους διαχωρισµούς του πνευµατικού πολιτισµού σε «ανατολικό» και «δυτικό», σε τυπικά 
«προοδευτικό» και τυπικά «παρακµιακό», κ� έτεινε στην αποκατάσταση ενός ενιαίου ανθρωπιστικού πολιτισµού. Κ� 
η τέχνη του , παρ� όλα τα καθαρώς εθνικά της στοιχεία παραµένει, όπως κάθε αληθινή τέχνη, διεθνική � δηλαδή 
ανθρώπινη, ή όπως λέµε εµφαντικότερα: πανανθρώπινη. Και τα ξεκάθαρα «πολιτικά» του ποιήµατα, καθρεφτίζουν 
ανόθευτα το ανθρώπινο πρόσωπό του, το αίσθηµα του πολίτη του κόσµου, το γνήσιο προσωπικό του αίσθηµα»  
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έκφανση και πλευρά της ανθρώπινης ζωής, µε αποτέλεσµα τη σχετικοποίηση της αλήθειας. 
Τεκµηρίωση αυτής της σχετικοποίησης πραγµατοποιείται µε το ποίηµα «Το διαζευκτικόν «ή»», 
όπου ο Ρίτσος σχολιάζοντας τη νοηµατική δυναµική του συνδέσµου αυτού σε ένα χωρίο της 
Ιλιάδας325 , καταλήγει στο συµπέρασµα ότι απόλυτη ακριβολογία και άρα απόλυτη αλήθεια δεν 
υπάρχει, αφού τα πάντα χαρακτηρίζονται από µια πολλαπλότητα που οδηγεί στο µυστήριο της 
αοριστίας: 
 
 «Όταν το δόρυ του ∆ιοµήδη, οδηγηµένο απ� της θεάς το χέρι, 
 µπήχτηκε στα πλευρά τ� άγριου θεού, του κρανοφόρου, ο Άρης τότε 
 τέτοια βρυχήθηκε ιαχή που κατατρόµαξαν Αχαιοί και Τρώες, 
 γιατί �ταν (λέει ο Ποιητής) σάµπως ν� αλάλαξαν ε ν ν έ α  ή δ έ κ α   
 χιλιάδες πολεµόχαροι πολεµιστές µαζί.  
     Ω, αυτό το «ή» - 
  
 

έκφραση περιπαιχτικής και ευγενικής ταυτόχρονα ακριβολογίας, 
 αµφίθυµο χαµόγελο µιας αµετάδοτης και αµέτοχης σοφίας 
 που στρέφει σκωπτικά προς τον εαυτό της και τους άλλους 
 γνωρίζοντας καλά πως ακατόρθωτη είναι  
 η ακρίβεια, πως ακρίβεια δεν υπάρχει, (γι� αυτό κι ασυχώρετο 
 το ύφος το ποµπικό της βεβαιότητας, - ο θεός να µας φυλάει). 
 «Ή», διαζευκτικό, σεµνή συνέπεια στο µυστήριο της αοριστίας, 
 βαθιά ανταπόκριση στην πολλαπλότητα ουσιών και φαινοµένων, 
 µ� εσένανε βολεύουµε κι εµείς τις δυσκολίες του βίου και του ονείρου, 
 τις τόσες αποχρώσεις και εκδοχές του µαύρου έως το αόρατο άσπρο. 
 
Χαρακτηριστική είναι στο ποίηµα αυτό και η παρουσίαση του ειρωνικού χαρακτήρα της 
αµφισηµίας, που δίνεται µε το ειρωνικό ύφος ολόκληρου του ποιήµατος. Ο Ρίτσος σαρκάζει τη 
µονοδιάστατη αλήθεια που δίνεται µε στοµφώδες ύφος, «το ύφος το ποµπικό της βεβαιότητας», 
προσθέτοντας την ειρωνική φράση «ο θεός να µας φυλάει». Αν σκεφτούµε όµως τα επικαιρικά 
του ποιήµατα µε το στοµφώδες ύφος των ξεκαθαρισµένων απόψεών τους, καταλήγουµε στο 
συµπέρασµα ότι ο ποιητής αυτοσαρκάζεται. 
 Η αµφισηµία επίσης αποτελεί έκφραση ως «αµφίθυµο χαµόγελο, µιας αµετάδοτης κι 
αµέτοχης σοφίας» και σ� αυτό ακριβώς έγκειται ο σκωπτικός χαρακτήρας της. Πρόκειται 
ουσιαστικά για την προσπάθεια του ποιητή να χωρέσει µέσα στους στίχους του ολόκληρη τη ζωή, 
προσπάθεια που πολλές φορές καταλήγει σε µάταιη απόπειρα, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να 
µετάσχει στη σοφία της ζωής, στο µυστήριο της ζωής που έτσι παραµένει αµετάδοτο και στον 
αναγνώστη. Όµως αυτή η αδυναµία καταφάσκει τελικά στο µυστήριο της αοριστίας της ζωής που 
µετουσιώνεται σε αοριστία της τέχνης, η οποία απεικονίζει τελικά µέχρι ένα σηµείο την 
πολυπλοκότητα της ζωής. 
 Η συνειδητοποίηση της πολυπλοκότητας λειτουργεί µε την απεραντοσύνη της ως 
αντίσταση στην καθηµερινή δυσκολία και τις συνεχείς εναλλαγές και µεταπτώσεις από τη θλίψη 
ως την αισιοδοξία, «τις τόσες αποχρώσεις και εκδοχές του µαύρου έως το αόρατο άσπρο», όπως 
λέει ο ποιητής στους τελευταίους στίχους. Οι στίχοι αυτοί, σε συνδυασµό µε τη χρονική περίοδο 
που γράφτηκε το ποίηµα, φανερώνουν ότι ο Ρίτσος θέλησε να υπερβεί τον πόνο από τη βίωση 
µιας επώδυνης πραγµατικότητας. Το καλοκαίρι του 1969, οπότε και γράφεται το ποίηµα, η 
                                                           
325 Πρωτοδηµοσιεύθηκε στο βιβλίο Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωµα, σ. 91 και περιλήφθηκε αργότερα στις 
Επαναλήψεις Γ΄, Π.Ι΄, σ. 94. Το χωρίο της Ιλιάδας είναι από τη ραψωδία Ε΄, στ. 859-861, το οποίο παραθέτει ο 
ποιητής και αναφέρεται στον τραυµατισµό του θεού Άρη από το ∆ιοµήδη: «.... ο δ� έβραχε χάλκεος Άρης , / όσσον τ� 
εννεάχιλοι επίαχον ή δεκάχιλοι / ανέρες εν πολέµω...»  
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Ελλάδα έχει δικτατορία και ο ποιητής ύστερα από την εξορία της Λέρου βρίσκεται άρρωστος σε 
κατ� οίκον περιορισµό στο Καρλόβασι Σάµου326. Από την άλλη πλευρά, το Φεβρουάριο του 1968 
έχει πραγµατοποιηθεί η διάσπαση του ΚΚΕ που δηµιούργησε ένα ακόµα ρήγµα στην προοπτική 
του οράµατος. Αυτή η ζοφερή πραγµατικότητα � παλινδρόµηση στην απαισιοδοξία παλαιότερων 
εποχών για το κίνηµα και προσωπική περιπέτεια � που έκανε το Ρίτσο σε άλλη του συλλογή να 
αποφανθεί «Ζωή, - ένα τραύµα στην ανυπαρξία»327 φαίνεται να συνθέτει τις αποχρώσεις του 
µαύρου. Όσο για το άσπρο, τελικά αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόµενο της επικράτησής του, µέσα 
όµως από µία αβεβαιότητα, αφού είναι αόρατο. 
 Από την άλλη , η έκφραση της πολυπλοκότητας, πέρα από τις άµεσες αναφορές του 
Ρίτσου σ� αυτήν, πραγµατοποιείται και µε ένα συγκεκριµένο σηµαίνον: Πρόκειται για την τεχνική 
της πολυφωνίας που συνίσταται στην παρουσία πολλών προσώπων σε εκτεταµένες συνθέσεις, 
καθένα από τα οποία κατέχει και ένα µέρος της αλήθειας. Τα πρόσωπα αυτά µπορεί να είναι 
ανώνυµα πρόσωπα, όπως γίνεται σε µερικά από τα «Χορικά» του Ρίτσου, όπου παρουσιάζονται 
απλώς µε την ιδιότητά τους ή κάποιο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό τους, 328 ή να λειτουργούν µε 
συγκεκριµένα ονόµατα, όπως συµβαίνει στην εννεαλογία πεζογραφηµάτων Εικονοστάσιο 
ανωνύµων αγίων. Ειδικά στο τελευταίο, επινοηµένα πρόσωπα συνυπάρχουν µε υπαρκτά, 
συνδέονται µε συγκεκριµένες στάσεις ζωής, ενώ ο ποιητής, αν και φαίνεται να ανακαλύπτεται 
περισσότερο πίσω από κάποια, όπως π.χ. τον Ίωνα που είναι ο µόνος ποιητής της παρέας και το 
όνοµά του ηχητικά συνδέεται µε το Ιωάννης / Γιάννης, ωστόσο δεν ταυτίζεται απόλυτα µ� αυτό. 
Περνάει διαδοχικά από τον ένα ήρωα στον άλλον, βάζοντάς τους να µιλούν σε πρώτο πρόσωπο, 
έτσι ώστε να συντίθεται ένα πολυπρόσωπο εγώ. Εποµένως, όλα αυτά τα πρόσωπα λειτουργούν ως 
προσωπεία 329 ως �personae� , των διαφόρων αλληλοσυµπληρωνόµενων ή 
αλληλοσυγκρουόµενων πλευρών της προσωπικότητας του Ρίτσου, µε αποτέλεσµα ο ίδιος να 
αποτελεί µια συνισταµένη330 τους που µε την πολυπρισµατικότητά της αντανακλά την πολύσηµη 
πραγµατικότητα του «∆ιαζευτικού «ή»». Όπως ακριβώς στα ποιήµατα της Τέταρτης ∆ιάστασης 
γίνεται µια προσπάθεια σύνθεσης των δύο πόλων, στις πολυπρόσωπες συνθέσεις οι δύο πόλοι 
διασπώνται σε πολλούς επιµέρους, για να αποτελέσουν στο τέλος µια «πολυσυλλεκτική» σύνθεση 
που αποδίδει και τις πιο κρυφές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής στις ατοµικές της ανάγκες από τη 
µια και την κοινωνική δραστηριοποίηση από την άλλη.  

Μια τέτοια ερµηνεία άλλωστε των πολυπρόσωπων συνθέσεων υποβάλλει ο ίδιος ο 
ποιητής, αποκαλύπτοντας στο πεζογράφηµα  Ίσως να ΄ναι κι έτσι το τέχνασµα του προσωπείου: 
«...µα τι στο διάολο, µόνο ανακλαστικά θα ζω όλα τούτα µπαίνοντας νοερά στη θέση του Γώγου, του 
                                                           
326 Η Χ. Προκοπάκη, ό.π. (σηµ. 4), σ. 320, µιλάει για πιθανή σύνδεση της σχετικοποίησης της αλήθειας µε κάποιες 
συγκλονιστικές ανακατάξεις . Για την πολιορκία του Ρίτσου από την πολιτική πραγµατικότητα και την προσωπική 
περιπέτεια, βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 17), σσ. 151-162. 
327 «Επίλογος», Πέτρες, Π.Ι., σ. 119, µε ηµεροµηνία 27.VII.68. Πρωτοδηµοσιεύτηκε και αυτό στο Πέτρες, 
Επαναλήψεις, Κιγκλίδωµα., σ.39. 
328 Ενδεικτικά, Το χορικό των σφουγγαράδων, (Π.∆. σσ. 325-397), Τειρεσίας, ό.π., σσ. 401-462, όπου στον πεζό 
πρόλογο ο ποιητής πληροφορεί ότι οι οχτώ γέροντες αντιστοιχούν στις οχτώ µεταµορφώσεις του Τειρεσία, 
Εντευκτήριο, Επινίκια, σσ. 95-158, όπου όπως λέει ο τίτλος, πραγµατοποιείται µια συνάντηση προσώπων, τα οποία 
αντιστοιχούν σε στάσεις ζωής. Το ποίηµα, όπως αναφέρεται στον πεζό επίλογο, κλείνει µε τους ήχους της ∆ιεθνούς, 
πράγµα που σηµαίνει ότι η σύνθεση όλων αυτών των στάσεων καταφάσκει στην ευτυχία που περνά µέσα απ� την 
υλοποίηση του οράµατος.  
329 Εκτενή µελέτη σχετικά µε τη λειτουργία των προσωπείων κυρίως στα Επινίκια και στο Εικονοστάσιο ανωνύµων 
αγίων, πραγµατοποιεί η Τζίνα Καλογήρου, «Ο Ίων και οι άλλοι: Πρόσωπα και Προσωπεία του Γιάννη Ρίτσου, από τα 
Επινίκια στο Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων», Ελίτροχος, ό.π. (σηµ.30), σσ. 71-106.  
330 Για το συγγραφέα ως συνισταµένη αυτών των προσώπων έχει χρησιµοποιηθεί ο όρος «υπονοούµενος συγγραφέας». 
Πρόκειται για ολόκληρη την προσωπικότητα του συγγραφέα, όπως την αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης διαβάζοντας το 
έργο στο σύνολό του. Βλ. Γεωργία (= Τζίνα) Καλογήρου, Ζητήµατα ερµηνείας και διδακτικής στο έργο του Γιάννη 
Ρίτσου, διδ. διατριβή, Αθήνα 1993, σσ. 326 και 391 και Wayne C. Booth, �Neutrality and the Author�s second self�, 
The Rhetoric of fiction, � Penguin Books�, 2 1987, όπου εισάγεται ο όρος «υπονοούµενος συγγραφέας» . Βέβαια ο 
Booth αναφέρεται σε µυθιστορήµατα, αλλά ο όρος µπορεί να ισχύσει αναλογικά και στις πολυπρόσωπες ποιητικές 
συνθέσεις του Ρίτσου, πέρα από την πεζογραφία του. 
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Αλέκου, του Τέλη, του Πέτρου, του Βαγγέλη; ή µήπως είναι τα δικά µου και τα βάζω στα λόγια και 
στις πράξεις του ενός και του άλλου γιατί δε θα  

 
µπορούσα να τα οµολογήσω σα δικά µου; και µήπως όλα όλων δεν είναι δικά µου και όλα τα δικά 
µου δεν είναι όλων; µια πάστα είµαστε όλοι ú γι� αυτό σου �λεγα «ο κόσµος είναι ένας» µα που 
ξέρεις; άντε να ξεδιαλύνεις, να βρεις άκρη ú προσωπίδες, προσωπίδες, προσωπίδες, και πίσω απ� 
τις προσωπίδες το ίδιο µέγα θαύµα � ποιο θαύµα; νιώθω στο πρόσωπό  µου απαλή την προσωπίδα 
απ� το ροζ µωβ φέγγος του σύθαµπου»331 Και πέρα από την αποκάλυψη του τεχνάσµατος, η ρόδινη 
και αέρινη προσωπίδα του σύθαµπου δείχνει ότι η προσωπικότητα του Ίωνα που µιλάει εδώ, είναι 
χαρισµατική. ∆ηλαδή, ότι είναι χαρισµατική η ποιητική προσωπικότητα, αφού µπορεί να συνθέτει 
στον εαυτό της και να εκφράζει την πολυσηµία της ζωής.129α   
 Όµως το προσωπείο πέρα από τη σηµασιοδότηση της πολυπλοκότητας, φαίνεται να 
επιτελεί και µία άλλη λειτουργία, όπως προκύπτει από το συγκεκριµένο χωρίο: Την προβολή 
βιωµάτων του ίδιου του Ρίτσου σε ήρωές του, πράγµα που επιβάλλει να θεωρηθεί το προσωπείο 
ως ένας από τους τρόπους ποιητικής µετάπλασης του αυτοβιογραφικού στοιχείου και συνεπώς 
του παιδικού βιώµατος, σε συνδυασµό βέβαια µε ολόκληρο το νοηµατικό πλέγµα που εξυφαίνεται 
στις πολυπρόσωπες συνθέσεις. 
 
3γ. Η λειτουργία του µύθου σε ιστορική και αυτοβιογραφική διάσταση 
 
 Η ενεργός συµµετοχή του Ρίτσου στις περιπέτειες της Αριστεράς από τη µια πλευρά, σε 
συνδυασµό µε την ελεύθερη τοποθέτησή του απέναντι στην ιστορική συγκυρία και τις υπαρξιακές 
αναζητήσεις από την άλλη, όπως σηµασιοδοτείται στη διπολικότητα της Τέταρτης ∆ιάστασης, 
οπωσδήποτε επηρεάζει την αξιοποίηση του αρχαιοελληνικού µύθου, τόσο στη συλλογή αυτή332, 
όσο και στις συλλογές Μαρτυρίες και Επαναλήψεις333: Ο ποιητής φαίνεται να εξερευνά την 
ιστορία µέσω του µύθου, διότι ο µύθος δείχνει γενικά προσαρµοστικότητα µέσα στην ιστορία 
παίρνοντας διαφορετικές µορφές ανάλογα µε την εποχή και τα γεγονότα και από την άποψη αυτή 
θεωρείται διαχρονικός, διανθισµένος από ένα πλήθος αναχρονισµών, που σκοπό έχουν να 
υπογραµµίσουν τον άτµητο χαρακτήρα του χρόνου. Έτσι, ο µύθος µπορεί να γίνει ο 
οικονοµικότερος τρόπος για να µιλήσει ο Ρίτσος για την ελληνική εµπειρία στο σύνολό  
 
της, αλλά βέβαια και για την παγκόσµια και , κατ� επέκταση, την ανθρώπινη µοίρα και να 
προβληµατιστεί για τη στάση που πρέπει να έχει ο ποιητής απέναντι στη ιστορική 

                                                           
331 Ίσως να � ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 127. Τη σηµασία του χωρίου επισηµαίνει πρώτος ο Μ.Γ. Μερακλής, 
«Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων: µια πρώτη προσέγγιση», ∆ιαβάζω, ό.π. (σηµ.39), σ. 126. Βλ. επίσης, Τζίνα 
Καλογήρου, ό.π. (σηµ.127), σ. 88 και σηµ. 128,σσ. 358-359 
129α Την πολυσηµία της ζωής που καταγράφεται ως πολυφωνία στην ποίηση του Ρίτσου, επισηµαίνει και η Σόνια 
Ιλίνσκαγια, η οποία µάλιστα τη θεωρεί και ως τον ουσιαστικότερο λόγο για τις συνεχείς εναλλαγές στην τεχνική 
του.Βλ. Χαρακτηριστικά τα άρθρα της «Μερικές παρατηρήσεις στο περιθώριο της συλλογής Αργά, πολύ αργά µέσα 
στη νύχτα», Ελίτροχος, ό.π. (σηµ. 30), σσ. 59-63 και "«Μαρτυρίες» για τον Γιάννη Ρίτσο", Το Βήµα, 9/5/1999, σ.β9 
332 Οι τίτλοι δέκα ποιηµάτων παραπέµπουν ευθέως σε αρχαίους µύθους (Αγαµέµνων, Ορέστης, Η επιστροφή της 
Ιφιγένειας, Χρυσόθεµις, Περσεφόνη, Ισµήνη, Αίας , Φιλοκτήτης , Η Ελένη, Φαίδρα). ∆ύο, Το νεκρό σπίτι και το Κάτω 
απ� τον ίσκιο του βουνού, φαίνεται από διάφορα σηµεία τους να παραπέµπουν στον κύκλο των Ατρειδών, ενώ το 
Χρονικό περιέχει σπαράγµατα από το µύθο του Πυθαγόρα. 
333 Στις Μαρτυρίες, ιδιαίτερα συχνές αναφορές στο µύθο γίνονται στις σειρές Β΄και Γ΄ (ΠΘ΄, σσ. 233-332). Στις 
Επαναλήψεις και στις τρεις σειρές, όπου ο Ρίτσος αξιοποιεί, πέρα απ� το µύθο, και συγκεκριµένα ιστορικά γεγονότα 
από την αρχαία ιστορία (Π.Ι΄, σσ. 9-99). Για την ενεργό συµµετοχή του Ρίτσου στις περιπέτειες της Αριστεράς, βλ. Α. 
Κώττη, ό.π. (σηµ.17), σσ. 214-222, όπου το χρονολόγιο του ποιητή. Για τις λεπτοµέρειες αυτών των γεγονότων και 
τη σύνδεσή τους µε το έργο του ποιητή γίνονται αναλύσεις σε ολόκληρο το βιβλίο.   
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πραγµατικότητα, ερώτηµα που έχει απασχολήσει επίσης τους αρχαίους τραγικούς334, οι οποίοι 
αποτελούν µια από τις κύριες µυθολογικές πηγές. 
 ∆ηλαδή, έχουµε µια σύντηξη του ιστορικού µε το µυθολογικό στοιχείο, για την οποία έχει 
µιλήσει άµεσα ο ίδιος ο ποιητής, εστιάζοντας την κυρίως στη λειτουργία του µύθου ως 
προσωπείου στις δύσκολες ιστορικές συγκυρίες: «Καλό προσωπείο, σε δύσκολους καιρούς, ο 
µύθος»335  Αυτή η εξοµολόγηση του ποιητή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς την 
ταραγµένη ιστορική περίοδο συγγραφής αυτών των συλλογών336, που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
ο µύθος χρησιµοποιήθηκε εν µέρει και για να αποφύγει ο Ρίτσος τη λογοκρισία. Το ίδιο ισχύει και 
για την ποιητική αξιοποίηση γεγονότων της αρχαίας ιστορίας, που από τη µια λειτουργούν ως 
προσωπεία και από την άλλη τεκµηριώνουν την ιστορική ανακύκληση. Χαρακτηριστικό είναι το 
ποίηµα «Μετά την ήττα», όπου ο ποιητής ανακαλεί την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός 
Ποταµούς και τη δικτατορία των Τριάντα Τυράννων, για να περιγράψει τη ζοφερή κατάσταση της 
Ελλάδας κατά την τελευταία εφτάχρονη δικτατορία: 
 

Ύστερ� απ� την πανωλεθρία των Αθηναίων στους Αιγός Ποταµούς, και  
λίγο αργότερα 

 µετά την τελική µας ήττα, - πάνε πια οι ελεύθερες κουβέντες µας, πάει 
 κι η Περίκλεια αίγλη, 
 η άνθηση των Τεχνών, τα γυµναστήρια και τα Συµπόσια των σοφών  
 µας. Τώρα 
 βαριά σιωπή στην Αγορά και κατήφεια, κι η ασυδοσία των Τριάντα Τυράννων. 

Τα πάντα (και τα πιο δικά µας) γίνονται ερήµην µας, χωρίς καθόλου  
τη δυνατότητα µιας κάποιας προσφυγής, µιας υπεράσπισης ή απολο- 
γίας, 
µιας έστω τυπικής διαµαρτυρίας. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία  
µας ú 
κι η τιµή της πατρίδας στα σκουπίδια. Κι αν γινόταν ποτέ να µας επέτρεπαν 
να φέρουµε για µάρτυρα κάποιον παλιό µας φίλο, αυτός δε θα δεχόταν  
από φόβο 
µήπως και πάθει τα δικά µας � µε το δίκιο του ο άνθρωπος. Γι� αυτό 
καλά είναι εδώ, - µπορεί και ν� αποχτήσουµε µια νέα επαφή µε τη φύση 
κοιτώντας πίσω από το σύρµα ένα κοµµάτι θάλασσα, τις πέτρες, τα χορ- 
τάρια. 
ή κάποιο σύννεφο στο λιόγερµα, βαθύ, βιολετί, συγκινηµένο. Κι ίσως 
µια µέρα να βρεθεί ένας νέος Κίµωνας, µυστικά οδηγηµένος 
από τον ίδιο αϊτό, να σκάψει και να βρει τη σιδερένια αιχµή απ� το δόρυ 
µας 
 
σκουριασµένη, λιωµένη και αυτήν, και να την κουβαλήσει επίσηµα  
σε πένθιµη ή δοξαστική ποµπή, µε µουσική και στεφάνια στην Αθήνα.337 

 
Ο ποιητής, κατά την πάγια τακτική του, πληροφορεί ότι το ποίηµα γράφτηκε στον τόπο εξορίας 
του, τη Λέρο, στις 24/3/1968. Με τους αναχρονισµούς του (στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία 
µας...κοιτώντας πίσω απ� το σύρµα ένα κοµµάτι θάλασσα...) που συνδέουν το παλιό ιστορικό 

                                                           
334 Τις παραµέτρους αυτής της λειτουργίας του µύθου αναλύει ο Πήτερ Μπήαν, Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του 
Γιάννη Ρίτσου, µτφ. Γιάννης Κρητικός, «Κέδρος», Αθήνα 1980, σσ. 84-105.  
335 Μονόχορδα, σ. 15 
336 Πρόκειται για την περίοδο 1956 � 1975, αν βασιστούµε στις χρονολογικές ενδείξεις της συγγραφής τους, που 
τοποθετούνται στο τέλος των ποιηµάτων από τον ίδιο το Ρίτσο. 
337 Επαναλήψεις Β΄, Π.Ι.΄,σ. 41. Πρωτοδηµοσιεύτηκε στη συλλογή Πέτρες Επαναλήψεις Κιγκλιδώµα, σ. 49 



 
 

87

γεγονός µε το σύγχρονο και την αυτοβιογραφική πραγµατικότητα του ποιητή (απαγόρευση της 
ποίησης του, αναστάτωση του αρχείου του338 εξορία), πραγµατοποιεί µια διαχρονική σύλληψη 
της ιστορίας, η οποία δίνεται µέσα απ� την παραβολή339. Ανάλογα λειτουργεί ποιητικά η αρχαία 
ιστορία και ο µύθος στα περισσότερα ποιήµατα των Επαναλήψεων340 που αποτελούν στιγµιότυπα 
της ιστορικής επανάληψης, όπως και ο τίτλος της συλλογής φανερώνει, προστατεύοντας 
ταυτόχρονα ως προσωπείο τον ποιητή από τη λογοκρισία. 
 Ένας όµως κοινωνικός ποιητής σαν το Ρίτσο έχει να αντιµετωπίσει, πέρα από τη 
λογοκρισία, και την αυτολογοκρισία που πολλές φορές υπαγορεύεται από την τήρηση της 
κοµµατικής γραµµής. Έτσι, το ιστορικό ή το µυθολογικό παρελθόν µπορεί να λειτουργήσει ως 
προσωπείο που θα επιτρέψει στον ποιητή να µιλήσει κρυπτογραφικά, ανακαλύπτοντας και 
εκφράζοντας τη µυστική δυναµική των νοηµάτων του, απαλλαγµένος από την πίεση της 
κοµµατικής σκοπιµότητας. Και στη θέση της κοµµατικής σκοπιµότητας µπορεί να τοποθετηθεί 
οποιαδήποτε «έξωθεν» επιβαλλόµενη δεοντολογία. Ο ποιητής αναλύει τη συγκεκριµένη 
λειτουργία του προσωπείου µε το στόµα της ηρωίδας του Ιφιγένειας, βάζοντάς την να µιλάει για 
την προσωπίδα της ελαφίνας που φόρεσε στο καρναβάλι: 
  

Αυτή η καλή προσωπίδα µου αφαιρούσε σχεδόν την ευθύνη  
 της όποιας κίνησής µου. ∆εν είµουν πια εγώú 
 είµουνα ο άλλοςú και κάτω απ� τον άλλον, ή µέσα στον άλλον, 
 είµουν ακέρια εγώ, µόνον εγώ. Μπορούσα να κάνω 
 πηδήµατα που πριν ποτέ δε θ� αποφάσιζα. Χαιρόµουν 
 µια ευκινησία, µια χάρη, µια αυστηρή επιδεξιότητα. Οι δικές µου λέξεις, 
 περνώντας µες απ� τη στοά του ξένου σώµατος, παίρναν  
 µιαν άλλη τόλµη κι άλλη αντήχηση. Μιλώντας τη γλώσσα 
  

των ελαφιών (µια και τα ελάφια δε µιλούν) ανακάλυπτα απρόσµενα και  
πρόφερα 

 κατάπληκτες αλήθειες κ� ήχους βαθύτερους που δεν τους ήξερα, δεν 
 τους φανταζόµουν. Κ� είχα 
 µιαν αίσθηση ιδιαίτερη της λέξης «πηγή», κ� ίσως ακόµη  

µια κρυφή φιλαρέσκεια που πριν θα την έβρισκα ολότελα ανάρµοστη σε  
µένα341. 

Η ανακάλυψη και έκφραση της κρυφής δυναµικής των νοηµάτων συνδέεται µε την υιοθέτηση 
χαρακτηριστικών από τους ήρωες � προσωπεία, Ο ποιητής, όπως φαίνεται στο συγκεκριµένο 
χωρίο, ανακαλύπτεται συνεχώς πίσω απ� το προσωπείο, ωστόσο δεν είναι ύστερα απ� τη χρήση 
του ακριβώς ο ίδιος. Οι λέξεις του, λέει, «περνώντας µες απ� τη στοά του ξένου στόµατος, παίρναν 
µιαν ΄άλλη τόλµη κι άλλη αντήχηση», άρα οι ιδιότητες του ήρωα � προσωπείου διευκολύνουν µια 
παρρησία που τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ποιητή και η περιρρέουσα  ρεαλιστική 
                                                           
338 Το κάψιµο των βιβλίων και των χαρτιών, µπορεί και να ανακαλεί το κάψιµο του Επιταφίου µαζί µε άλλα βιβλία 
«ανατρεπτικού» περιεχοµένου από τα όργανα της δικτατορίας του Μεταξά στους Στύλους του Ολυµπίου ∆ιός τον 
Αύγουστο του 1936. Βλ. Α. Κώττη, ό.π (σηµ. 17), σ. 76. 
137Για την τεχνική της παραβολής , βλ. Χ. Προκοπάκη, ό.π. (σηµ. 4), σ. 329. 
138Υπάρχει µια πληθώρα ποιηµάτων της συλλογής (και στις τρεις σειρές), που οι τίτλοι τους παραπέµπουν ευθέως στη 
µυθολογία («Το χρυσόµαλλο δέρας», «Ο Τάλως», «Η πραγµατική δόξα του Βελλερεφόντη», « ∆ανάη», « Ο Ηρακλής 
κι εµείς», κ.λπ.) και συνδέονται κατά κανόνα µε τις τραυµατικές εµπειρίες της δικτατορίας. Στις Μαρτυρίες ο µύθος 
δε συνδέεται άµεσα µε κάποια ιστορικά γεγονότα, αλλά εκφράζει κρυπτογραφικά απόψεις του ποιητή. Βλ. 
χαρακτηριστικά το ποίηµα Μη ήρωας της δεύτερης σειράς (Π.Θ΄, σ. 276) που αποκαθιστά ηθικά και αξιολογεί 
ερωτικά τον αδικηµένο, σύµφωνα µε το Ρίτσο, σύντροφο του Οδυσσέα, Ελπήνορα, προσδίδοντάς του γνωρίσµατα 
που παραπέµπουν στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην ερωτική διάσταση της ζωής. Φυσικά και εδώ υπάρχει το 
στοιχείο της διαχρονικότητας. Για την ποιητική αξιοποίηση του Ελπήνορα από το Ρίτσο και άλλους ποιητές, βλ. Γ. Π. 
Σαββίδη, Οι µεταµορφώσεις του Ελπήνορα, «Νεφέλη», Αθήνα 1990. 
341 Η επιστροφή της Ιφιγένειας, Τ.∆. , σσ 123-124.  
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πραγµατικότητα εµποδίζουν. Εποµένως, ανάµεσα στο πρόσωπο του ποιητή και το προσωπείο 
υπάρχει µια αµφίδροµη σχέση: Ο ποιητής καλύπτεται πίσω από το προσωπείο το οποίο σε 
κάποιες περιπτώσεις επηρεάζει την προσωπικότητά του, ανοίγοντας του ευρείες προοπτικές 
έκφρασης και δράσης342 . Από την άλλη πλευρά, ο µύθος ως προσωπείο φαίνεται να εξυπηρετεί 
και την τεχνική της αποσιώπησης, δηλαδή της παράθεσης ρευστών νοηµάτων, µη 
ξεκαθαρισµένων και ολοκληρωµένων, που κινητοποιούν το συνειρµό του ποιητή και του 
αναγνώστη, οδηγώντας σε µια βαθύτερη αίσθηση της αλήθειας: «Μιλώντας τη γλώσσα των 
ελαφιών (µια και τα ελάφια δε µιλούν) ανακάλυπτα απρόσµενα και πρόφερα κατάπληκτες αλήθειες 
κι ήχους βαθύτερους που δεν του ήξερα, δεν του φανταζόµουν». Η τεχνική της αποσιώπησης 
προσδιορίζεται ακριβέστερα και εφαρµόζεται συστηµατικότερα στις συλλογές των µικρών σε 
έκταση ποιηµάτων του Ρίτσου343. 
 Η λειτουργία αυτή, του µύθου ως προσωπείου, αλλά και του προσωπείου γενικότερα, 
όπως την οριοθετεί ο ποιητής, έχει πολλές εµφανίσεις στο έργο του, περισσότερο ή λιγότερο 
κρυπτογραφηµένες. Σε κάποιες περιπτώσεις όµως, το ιστορικό ή το αυτοβιογραφικό γεγονός που 
δίνεται µε µυθική επικάλυψη, είναι ελάχιστα µεταπλασµένο, µε αποτέλεσµα και να αναγνωρίζεται 
εύκολα και να αποφεύγει ο Ρίτσος τη λογοκρισία ή αυτολογοκρισία µιλώντας µε το στόµα ενός 
τρίτου. Στην Τέταρτη ∆ιάσταση υπάρχουν οι χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις: 
 Συγκεκριµένα, στο Κάτω απ� τον ίσκιο του βουνού που φαίνεται να αποτελεί µια ερµηνεία 
του µυθολογικού προσώπου της Ηλέκτρας344, ο ποιητής βάζει την οµώνυµη ηρωίδα να 
αναφέρεται σε γεγονότα, πίσω απ� τα οποία διακρίνονται συγκεκριµένοι τραυµατισµοί του 
σοσιαλιστικού οράµατος: 
  

Πόσοι βασιλιάδες άλλαξαν από τότε; Πόσες επαναστάσεις έγιναν; 
 Είχαµε, λέει, και σύντοµες περιόδους µιας απίθανης οχλοκρατίας. 
 Και µια στιγµή γνήσιας δηµοκρατίας. ∆εν ξέρω. 
 θαρρώ πως κάποιον που τον εκτέλεσαν, τον ξέθαψαν µε τιµές 
 και τον στήσαν, σκελετό, πάνω στο θρόνο � είχαν στεριώσει 
 µε σύρµατα τα οστά του και τον είχαν ντύσει 
 µ� ένα µανδύα ολοπόρφυρο � είχαν ραντίσει µ� ανθόνερο την αίθουσα, 
 µιλούσαν απ� τους εξώστες, κανείς δεν καταλάβαινε. Έναν άλλον  
 τον κήδεψαν µ� αφάνταστες τιµές � ολόκληρο δάσος µεσίστιες σηµαίες, 
 δεν έµεινε πλατεία ή πάρκο χωρίς το άγαλµά του. Σε λίγο  
 κάποια µανία τους κυρίευσε όλους � µήτε καλοθυµάµαι �  
 χειρονοµούσαν, τρέχαν, φώναζαν, σπάζαν τους ανδριάντες του 

                                                           
342 Μια χαρακτηριστική περίπτωση, έχουµε στο Φιλοκτήτη, επίσης από την Τ.∆., όπου ο οµώνυµος ήρωας δε φορά 
τελικά το προσωπείο της δράσης, γιατί αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόµενο να το έχει αντιγράψει (ό.π., σσ 264-265: «Ο 
ήρεµος γενειοφόρος, πήρε το προσωπείο και το ακούµπησε χάµω. ∆εν το φόρεσε. το πρόσωπό του λίγο � λίγο 
µεταµορφώνεται. Γίνεται πιο νέο, πιο θετικό, πιο παρόν. Σα ν� αντιγράφει το προσωπείο»). Για την αµφίδροµη αυτή 
λειτουργία του προσωπείου, βλ. Χ. Προκοπάκη, ό.π. (σηµ. 4), σσ. 307 � 308. 
343 Βλ. παρακάτω, το σχετικό υποκεφάλαιο. 
344 Λέµε «φαίνεται», διότι τα πρόσωπα του µύθου των Ατρειδών δεν κατονοµάζονται στο ποίηµα αυτό. Ωστόσο δεν 
είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η εκκίνηση από το συγκεκριµένο µύθο, αφού γράφεται στις Μυκήνες το 1960, ενώ 
στον επίλογο αναφέρεται ότι το βουνό είναι το Τρητός (Τ.∆., σ. 157). Πρόσωπα είναι η µεγάλη ανύπαντρη κόρη και η 
Τροφός της, στην οποία η πρώτη κάνει ένα σπαρακτικό απολογισµό της ζωής της. Σ� αυτό τον απολογισµό 
αναγνωρίζονται από κάποια χαρακτηριστικά, οι κύριοι πρωταγωνιστές του µύθου των Ατρειδών: Ο Αγαµέµνονας , µε 
εφαρµοσµένη στο πρόσωπό του την προσωπίδα του θανάτου (ό.π. σ., 142), η Κλυταιµνήστρα και ο φόνος της απ� τον 
Ορέστη (ό.π., σ. 144), καθώς και η σφαγµένη κόρη, η Ιφιγένεια (.ο.π., σ. 141). Άρα , η κεντρική ηρωίδα του 
µονόλογου πρέπει να είναι η Ηλέκτρα και όχι η Χρυσόθεµη , όχι µόνο επειδή ο Ρίτσος ερµηνεύει την τελευταία στο 
οµώνυµο έργο του, αλλά για τον πρόσθετο λόγο ότι τα χαρακτηριστικά που προσδίδει στο εξοµολογούµενο πρόσωπο, 
αποτελούν µια ανεστραµµένη µορφή της Ηλέκτρας, όπως την έχουµε γνωρίσει στους αρχαίους ποιητές: Η αγέρωχη 
και αδυσώπητη ηρωίδα των τραγικών εδώ είναι µια µεγάλη ανύπαντρη κόρη, κάπου εβδοµήντα χρόνων (ό.π., σ. 137), 
κουρασµένη και παραιτηµένη ουσιαστικά από κάθε ανώτερο σκοπό. 
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 κ� είταν παράξενο να βλέπεις τους ανθρώπους να πολεµούν µε τ� αγάλµατα. 
 Άλλοι µετέφεραν τη νύχτα κοµµάτια απ� τα µάρµαρα, 
 τάφτιαχναν σκαµνιά ή χτίζαν το τζάκι τους. Βρήκαν  
 κ� έναν στρατιώτη πούχε κρύψει κάτω απ� το µαξιλάρι του  

το µαρµάρινο χέρι του έκπτωτου µε σφιγµένα δάχτυλα 
 σαν κάτι νάκρυβε, σαν κάτι να κρατούσε ακόµη απ� την παλιά εξουσία του 
 ή από µιαν άλλη  - την αιώνια εξουσία του θανάτου. Τι µπορείς να πιστέψεις 
 µέσα σε τόσες διηγήσεις; Μια άλλη αντίρροπη ανταρσία ξέσπασε ...... (....)345  
 
 Στα πλαίσια της αποσταλινοποίησης που δροµολόγησε το εικοστό συνέδριο του ΚΚΣΕ το 
1956, διακρίνουµε στο χωρίο αυτό την αποκαθήλωση του Στάλιν και το γκρέµισµα των 
ανδριάντων του, καθώς και την κωµικοτραγική µεταθανάτια περιπέτεια του Ούγγρου 
κοµµουνιστή ηγέτη Λάσλο Ράικ. Ο Λάσλο Ράικ, από τα παλαιότερα στελέχη του ουγγρικού 
κοµµουνιστικού κόµµατος, καθοδηγητής του εργατικού κινήµατος και της αντίστασης εναντίον 
του φασιστικού καθεστώτος του Χόρτυ, υπήρξε υπουργός των Εξωτερικών και των Εσωτερικών 
της Λ.∆ της Ουγγαρίας. Ωστόσο, καταδικάστηκε και εκτελέστηκε το 1949 ως πράκτορας του 
ιµπεριαλισµού. Στις 6 Οκτωβρίου του 1956 γίνεται κηδεία µε δηµόσια δαπάνη σ� αυτόν και τρεις 
συντρόφους του που έχουν επίσης αποκατασταθεί. Φυσικά το γεγονός παρουσιάζεται στο Ρίτσο 
ποιητικά µεταπλασµένο (συναρµολόγηση οστών, πορφυρός µανδύας, θρόνος), µε αποτέλεσµα έναν 
εµφανή σαρκασµό του ποιητή, εκφρασµένον όµως µε τα λόγια ενός µυθολογικού προσώπου. Όσο 
για την «αντίρροπη ανταρσία», αυτή πρέπει να είναι η ουγγρική εξέγερση µερικές µέρες µετά µε 
αφορµή την αποσταλινοποίηση, που αρχικά καταστέλλεται βίαια, για να οδηγήσει όµως αργότερα 
σε αξιόλογες µεταρρυθµίσεις346. 
 Τη λειτουργία αυτή του µύθου ως προσωπείου ο Ρίτσος την έχει ονοµάσει 
«αντικειµενοποίηση» στα πεζά του (όπου παραθέτει, όπως και στα Μονόχορδα, αρκετά από τα 
κλειδιά της ποιητικής του θεωρίας), αποκαλύπτοντας ότι µια σκηνή από την Ισµήνη του απηχεί 
ένα από τα βιώµατα της παιδικής του ηλικίας. Η σκηνή αφορά την εκδήλωση βουλιµικής 
συµπεριφοράς από την Αντιγόνη σε µια µεµονωµένη περίπτωση: 
 
 Ωστόσο, κάποιο µεσηµέρι του καλοκαιριού, που όλοι κοιµόνταν, 
 την ώρα που κατέβαινα ξυπόλυτη τη σκάλα, την είδα  

µπρος στο κελλάρι της τραπεζαρίας, µε µια γαβάθα πετιµέζι στην ποδιά της  
 να τρώει µεγάλες κουταλιές µουλιασµένο ψωµί. Γύρισα κ� έφυγα. 
 Ακούστηκαν µεµιάς τα τζιτζίκια που φώναζαν στον κήπο. ∆ε µε είδε347. 
 
Η ηρωίδα του Σοφοκλή που θυσιάζει τη ζωή της για χάρη του ηθικού νόµου, παρουσιάζεται στο 
Ρίτσο ως γυναίκα στεγνή και ανέραστη που «δεν ανεχόταν να σκύψει µπροστά στην ίδια της την 
επιθυµία», εκτός από τη συγκεκριµένη στιγµή της υποταγής στη λαιµαργία και τη στιγµή λίγο 
πριν οδηγηθεί στο θάνατο, όταν ακούστηκε το παράπονό της «άκλαφτος, άφιλος, ανυµέναιος»348. 
Ειδικά το «ανυµέναιος», που τη συγχωρεί στα µάτια της Ισµήνης, αφορά την ερωτική στέρηση. 
Άρα η σκηνή της λαιµαργίας µπορεί να σηµασιοδοτεί τη στιγµιαία άφεση στην ερωτική επιθυµία 
και να αποτελεί µια βολή εκ µέρους του ποιητή ενάντια στον ασκητισµό της επανάστασης, ο 
οποίος στα Επινίκια και στο Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων κυρίως ταυτίζεται µε το προσωπείο � 

                                                           
345 Τ.∆.,σ. 146 
346 Για τα ιστορικά γεγονότα βλ. Χ. Προκοπάκη, ό.π. (σηµ.4),σσ. 312-313 και σηµ. 22, η οποία αντλεί τις 
πληροφορίες της από Francoìs Fejto , Histoire de democraties populaires, t.2, Après Staline, �Seuil�, Paris 1969, σ. 
120. Επίσης , Π. Πρεβελάκη, ό.π. (σηµ.32), σσ. 365-366. 
347 Ισµήνη, Τ.∆., σ. 212 
348 Ό.π. σσ., 212-213 
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σύµβολο του µονολιθικού επαναστάτη Πέτρου 349 . Το παιδικό βίωµα του Ρίτσου, απ� το οποίο 
ξεκινάει ο συγκεκριµένος συµβολισµός της βουλιµικής συµπεριφοράς, είναι σχετικό µε τη 
στερηµένη ερωτικά και ανορεξική θεία του ποιητή, Όλγα, την οποία ο ίδιος όταν ήταν µικρός είχε 
καταλάβει σε ανάλογη σκηνή350.Στη θέση της θείας Όλγας τοποθετείται η Αντιγόνη. 
 Αρκετά εύγλωττα είναι τα σχόλια του ίδιου του ποιητή για την επιλογή του , στην οποία 
συγκεκριµενοποιείται και αναλύεται η λειτουργία της αντικειµενοποίησης των µηνυµάτων, στην 
προκειµένη περίπτωση µέσω του µύθου: «....εξάλλου εγώ δε λέω πως  
 
είναι της θείας Όλγας, τα λέει η Ισµήνη για την Αντιγόνη (κάτι τέτοιες πονηρίες είναι απαραίτητες 
στην ποίηση � είναι οι αποκαλούµενες «αντικειµενοποιήσεις» - έτσι το δικό σου το λέει ένας άλλος 
και απαλλάσσεσαι εσύ της ευθύνης και το λέει µάλιστα για κάποιον άλλον, χωρίς να θίγεται 
συγκεκριµένα κάποιος, κι η ελευθερία πια διευρύνεται απεριόριστα, µα ο νοών νοήτω) αφήνοντας 
χώρο για τις πιο απίθανες διαισθήσεις (που �ναι ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης του ποιήµατος) κι 
ανοίγοντας άπειρες πολυδιάστατες προοπτικές, βυθοµετρήσεις κι αποκαλύψεις. Εγώ δεν έχω πια να 
σας πω τίποτα για κείνη τη µεσηµεριάτικη πράξη της θείας Όλγας. Αφήνω την Ισµήνη να τα πει 
(πολύ καλύτερα από µένα) για την αδελφή της Αντιγόνη, και µάλιστα στις πιο φανταστικές (και γι� 
αυτό αυθεντικές) προεκτάσεις τους.......(.....)»351 . Στο χωρίο αυτό ο Ρίτσος αποκαλύπτει µε ακόµα 
µεγαλύτερη αµεσότητα τη λειτουργία της αντικειµενοποίησης µέσω του µύθου, που βέβαια 
αφορά και την αντικειµενοποίηση µέσω οποιουδήποτε προσωπείου: ∆ιατήρηση του 
αυτοβιογραφικού στοιχείου, αποφυγή της λογοκρισίας και αυτολογοκρισίας, αισθητική 
µετάπλαση του βιώµατος και ένταξή του στο νοηµατικό περιβάλλον του λογοτεχνικού έργου, 
ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητες νοηµατικές προεκτάσεις και να λειτουργήσει αυτό σε 
πανανθρώπινο επίπεδο, πέρα από το στενό αυτοβιογραφικό πλαίσιο. Αναγωγή λοιπόν του 
ατοµικού στο γενικό, που υπαγορεύει σύµφωνα µε τον ποιητή και συγκεκριµένο τρόπο 
προσέγγισης: Τη διαίσθηση, αφού κάθε αναγνώστης αφήνεται ελεύθερος να βιώσει σύµφωνα µε 
τις ατοµικές του ιδιαιτερότητες τα µηνύµατα του ποιητή. Αυτή την αµφίδροµη σχέση, δηλαδή την 
αναγωγή του ατοµικού στο γενικό, συνεπώς του υποκειµενικού στοιχείου σε αντικειµενικό και 
στη συνέχεια την υποκειµενική βίωσή του από κάθε αναγνώστη, ο ίδιος ο Ρίτσος την έχει 
διατυπώσει αποφθεγµατικά: «Κι όταν ακόµη ο σηµερινός ποιητής αισθάνεται την ανάγκη κάποτε να 
χρησιµοποιήσει το πρώτο πρόσωπο και τον ενεστώτα, τότε εξαφανίζεται µέσα σ� έναν τρίτο, ή 
«ντύνεται» έναν τρίτο, αντικειµενοποιώντας το υποκείµενο ή υποκειµενοποιώντας το 
αντικείµενο»352 . Για όλους αυτούς τους λόγους ο ποιητής θεωρεί το συγκεκριµένο τρόπο 
αντικειµενοποίησης ως «καλλιτεχνική πονηρία»353. 
 Όλες αυτές οι ποιητικές λειτουργίες δείχνουν ότι στο έργο του Ρίτσου υπάρχει µία στενή 
διαπλοκή ανάµεσα στο µυθολογικό , το ιστορικό και το αυτοβιογραφικό στοιχείο354. Και φυσικά 

                                                           
349 Για τον Πέτρο, βλ. Τζίνας Καλογήρου, ό.π. (σηµ.127), σσ. 89-96. O µονολιθικός αυτός χαρακτήρας δυο φορές 
αφήνεται στις επιθυµίες του : Όταν ονειρεύεται και όταν µαδάει το ψαθί της καρέκλας για να βοηθήσει τα χελιδόνια 
να χτίσουν τη φωλιά τους. (Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α. 2. σσ. 103-104 και 119 αντίστοιχα). 
350 «θέ µου , τι βλέπω; Μες την τραπεζαρία, µπροστά στο κελάρι, καθιστή στο πάτωµα η θεία Όλγα, µ� ένα βαθύ 
πιάτο στην ποδιά της , γεµάτο πετιµέζι και ψωµιά. Τρώει λαίµαργα µ� ένα κουτάλι της σούπας. ∆εν µπορώ να 
προχωρήσω προς την πόρτα. Θα µε δει. Θα δει πως την είδα. Όχι, όχι, όχι. Γυρίζω πίσω. Ανεβαίνω πάλι τη σκάλα 
όσο πιο αθόρυβα µπορώ.....Ορκίζοµαι µέσα µου να µην το µάθει ποτέ η θεία η Όλγα , να µην το πω σε κανέναν , ούτε 
στη µαµά» (Ο γέροντας µε του χαρταϊτούς, Ε.Α.Α..5, σ. 53). Τη βιωµατικότητα του χωρίου της Ισµήνης τονίζει η 
Μάρω ∆ούκα, «Μια διάλεξη για την πεζογραφία του Γιάννη Ρίτσου», Ελίτροχος, ό.π. (σηµ. 30),σσ 43-44 
351 Ο γέροντας µε τους χαρταϊτούς, ό.π., σ. 60 
352 Ό.π. (σηµ.23), σ. 29 
353 Γιάννη Ρίτσου, «Ένα γράµµα του για την ποίησή του», ό.π. (σηµ.92), σ. 95: «Αν γλύτωσα εγώ απ� αυτό τον 
κίνδυνο, είναι γιατί αρκετά νωρίς απόχτησα την «καλλιτεχνική πονηρία» να βάζω τους τρίτους να µιλάνε». Ο 
κίνδυνος στον οποίο αναφέρεται εδώ ο ποιητής , αφορά την πιθανή έπαρση που συνεπάγεται η αίσθηση ότι δρα ως 
εκπρόσωπος του λαού. Η λειτουργία του προσωπείου και σ� αυτήν την περίπτωση είναι ανάλογη. 
354 Αναφορά στα τρία αυτά στοιχεία πραγµατοποιεί η Άντα Κατσίκη � Γκίβαλου, ό.π. (σηµ.117) σ. 135. Επίσης, Γ. 
Βελουδής, «Αυτοβιογραφία, µύθος και ιστορία στο έργο του Γιάννη Ρίτσου», ό.π. (σηµ.18),σσ. 43-74 και « Ο µύθος 
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δίνουν το µέτρο της ποιητικής µετάπλασης του παιδικού βιώµατος, η ύπαρξη του οποίου µπορεί 
να διαπιστωθεί ακόµα και σε χωρία που εκ πρώτης όψεως φαίνονται εντελώς άσχετα µε αυτό. 
 
 
3δ. Η µυστική σχέση µε τα αντικείµενα και η τεχνική της αποσιώπησης 
 
 Ο Γιάννης Ρίτσος παράλληλα µε τις συλλογές των µεγάλων σε έκταση συνθέσεων έχει 
γράψει πολλές συλλογές ολιγόστιχων ποιηµάτων, θεωρώντας τες ως αντιπροσωπευτικές των 
ποιητικών του αναζητήσεων, κοντά στην Τέταρτη ∆ιάσταση και το Γίγνεσθαι355. Οι ποιητικές 
αυτές αναζητήσεις περιγράφονται από τον ίδιο τον ποιητή στα σχόλιά του για την πρώτη έκδοση 
των Μαρτυριών, τα οποία αναλογικά µπορούν να αφορούν όλες τις συλλογές των σύντοµων 
ποιηµάτων, αφού αυτές συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά των Μαρτυριών . 
 Λέει λοιπόν ο ποιητής ότι η ποιητική των Μαρτυριών είχε αρχίσει να διαµορφώνεται µέσα 
του από την παιδική του ηλικία και αποδίδει τη συγγραφή λακωνικών ποιηµάτων κατά ένα µέρος 
και στο γεγονός ότι από καταγωγή είναι Λάκων, υπογραµµίζοντας ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα 
λογοπαίγνιο356. Είναι πιθανό στο σηµείο αυτό να υπονοείται η ασυνείδητη επίδραση του 
περιβάλλοντος της ιδιαίτερης πατρίδας µε όλο το ιστορικό παρελθόν του και το βιωµατικό παρόν 
του, στη διαµόρφωση της προσωπικότητας και της ποιητικής του Ρίτσου, δηλαδή η κινητοποίηση 
του λεγόµενου «συλλογικού ασυνείδητου». 
 Πέρα όµως απ� αυτό , τα σύντοµα ποιήµατα έρχονται να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένους 
σκοπούς, όσο αφορά την ποιητική οικονοµία του Ρίτσου, οι οποίοι είναι απόλυτα συνειδητοί: 
 Συγκεκριµένα, ο ποιητής θέλει να επιβεβαιώσει τη δυνατότητα να εκφράζεται σε κρουστό 
και περιεκτικό λόγο, πυκνώνοντας την έκφραση, ώστε να αποφεύγει τον κίνδυνο του πλατυασµού 
που πάντοτε ελλοχεύει στα µεγάλα ποιήµατα. Είναι λοιπόν κατά ένα µέρος τα ποιήµατα αυτά 
ασκήσεις εκφραστικής ακρίβειας. ∆εν είναι τυχαίο ότι ο Ρίτσος έχει ονοµάσει «Ασκήσεις»357 µια 
παλαιότερη συλλογή µικρών ποιηµάτων, η οποία , όπως λέει ο ίδιος, αποτελεί µια προηγούµενη 
φάση στην εξέλιξη της λογοτεχνικής «φόρµας» που εκπροσωπούν οι Μαρτυρίες. Άλλωστε στο 
µελέτηµά του οµολογεί ότι τα µικρά ποιήµατα αποτελούν µια καθηµερινή άσκηση της 
τεχνικής358. Εποµένως κατά ένα µέρος τα µικρά ποιήµατα κατέχουν έναν επικουρικό ρόλο ως 
προς την καλλιέργεια της τεχνικής των µεγάλων ποιηµάτων. 
 Όµως πέρα απ� αυτό, τα συγκεκριµένα ποιήµατα αποτελούν και αυτόνοµες µονάδες µε τη 
δική τους δυναµική στο ποιητικό σύµπαν του Ρίτσου. Αυτό φαίνεται από το ότι ο ποιητής τα 
θεωρεί αστραπιαία ανταπόκριση σε καίρια και επείγοντα προβλήµατα της εποχής359. Φυσικά, 
αυτήν την «αστραπιαία ανταπόκριση» πρέπει να τη θεωρήσουµε εντελώς διαφορετική από εκείνη 
των «επικαιρικών» ποιηµάτων. Και αυτό, διότι τα µικρά σε έκταση ποιήµατα του Ρίτσου 
διαφέρουν αισθητά , τόσο ως προς το περιεχόµενο, όπου δε διαφαίνεται άµεσα κάποιο γεγονός 
της επικαιρότητας360 , όσο και ως προς το ύφος, το οποίο δεν είναι καθόλου επικό. Ο Ρίτσος 
πάντως εµµένει στη λειτουργία του µικρού ποιήµατος ως ανταπόκρισης και για το λόγο αυτό 
                                                                                                                                                                                              
στο Ρίτσο», ό.π. (σηµ. 92), σσ. 113-116, όπου υποστηρίζεται ότι η αποσπασµατική χρήση του µύθου σε συνδυασµό 
µε τους αναχρονισµούς εξυπηρετεί τη διαπλοκή των τριών αυτών στοιχείων. Ο ίδιος µελετητής θεωρεί αυτή την 
τεχνική ως µια γόνιµη αξιοποίηση της καβαφικής τεχνικής, µε τη διαφορά ότι ο Καβάφης διακρίνεται από µια 
«πιστότητα» στη χρήση των µύθων σε αντίθεση µε τους αναχρονισµούς του Ρίτσου (« Ο καβαφικός Ρίτσος», ό.π. 
,σηµ. 18, σσ.128-129). 
355 Ο.π. (σηµ.68), σσ.646-647 
356Γιάννης Ρίτσος, «Σαν εισαγωγή στις Μαρτυρίες», ό.π. (σηµ.23),σσ. 97-98  
357 Π.Γ΄ σσ. 313-476  
358 Ό.π. (σηµ. 154), σ.98 
359 Ό.π. (σηµ. 156)  
360 Εκτός από το ποίηµα «Καστανιά», Μαρτυρίες Β΄ (Π.Θ΄ ,σ. 283). Πρωτοδηµοσιεύτηκε στο µικρό τόµο Μαρτυρίες 
το 1965. Το ποίηµα ξεκινάει από το γεγονός µιας οµαδικής εκτέλεσης κατά την περίοδο του Εµφυλίου. Ωστόσο το 
ύφος δεν είναι επικό. Το ποίηµα έχει θεωρηθεί από τον Οζντεµίρ Ιντζέ ως υπόδειγµα αισθητικής µετάπλασης του 
επικαιρικού γεγονότος: «Ο προορισµός του ποιητή σήµερα και η « Καστανιά»», ό.π. (σηµ. 4), σσ. 452-457 
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τιτλοφορεί µία από τις συλλογές της ύστατης ωριµότητάς του Ανταποκρίσεις361. Ποιο περιεχόµενο 
θα µπορούσε λοιπόν να δοθεί στην έννοια της ανταπόκρισης, η οποία όµως δεν είναι επικαιρική; 
 Ο ποιητής δεν το διευκρινίζει. Ωστόσο η απάντηση µπορεί να αντληθεί από την περιγραφή 
ενός ακόµα στόχου των µικρών ποιηµάτων: «τη θέληση απόσπασης και καθήλωσης µιας στιγµής, 
που θα επέτρεπε µια «δια µικροσκοπίου» κατά βάθος εξέτασή της, και την ανακάλυψη όλων των 
στοιχείων του χρόνου, που πιθανόν να εξανεµίζονταν µέσα σ� ένα απεριόριστο πλάτος � δηλαδή µια 
«δια της διαιρέσεως» σύλληψη του αδιαίρετου, µια «δια της ακινητοποιήσεως» σύλληψη της αέναης 
κίνησης»362. ∆ηλαδή για το Ρίτσο η στιγµή αποτελεί µια µικρογραφία της διάρκειας, ένα κύτταρο 
ουσιαστικά του απέραντου που περικλείει όλα του τα χαρακτηριστικά σε σµίκρυνση. Εποµένως, η 
ανταπόκριση στα καίρια και επείγοντα προβλήµατα της εποχής, αφορά την καταγραφή τους σε 
κάθε τους στιγµιαία καθηµερινή έκφανση, που αποτελεί στιγµιότυπο του απέραντου363. Έτσι, τα 
µικρά σε έκταση ποιήµατα του Ρίτσου αποτελούν απόρροια της ενασχόλησής του µε το ζήτηµα 
του χρόνου, που εδώ τοποθετείται σε µια βάση παραλλαγµένη από εκείνη της Τέταρτης 
∆ιάστασης, αν και όχι εντελώς διαφορετική: Στην Τέταρτη ∆ιάσταση εξετάζεται το άχρονο σε 
συνδυασµό µε τον ιστορικό χρόνο και τα ιστορικά γεγονότα, ενώ εδώ εξετάζεται το άχρονο στη 
µικρογραφία της στιγµής. Το κοινό σηµείο είναι ο προσανατολισµός προς το άχρονο. 
 Μια τέτοιου είδους ποίηση συνεπάγεται εµµονή στην καταγραφή της λεπτοµέρειας που 
µπορεί να φτάσει µέχρι την καθηµερινή ευτέλεια. Αν η στιγµή είναι η µικρογραφία του άχρονου, 
η λεπτοµέρεια του περιβάλλοντος χώρου είναι στιγµιότυπο της απεραντοσύνης που συνδέεται µε 
το χώρο. Την ποίηση της λεπτοµέρειας σκιαγραφεί ο Ρίτσος στο ποίηµα «Ανταπόδοση», από τις 
Ανταποκρίσεις (σ.35) : 
 
 Πάλεψε µε τις λέξεις, µε το χρόνο, µε τα πράγµα- 
 τα. Έδωσε θέση 
 στην πεταλούδα, στο χαλίκι, στ� αλογάκι της Πα- 
 ναγίας 
 στους ολονύκτιους στεναγµούς των άστρων, στη 
 
 
 
 δροσοστάλα 
 που πέφτει απ� το ροδόφυλλο, στ� άρρωστο αηδόνι, 
 στις µεγάλες σηµαίες, 
 στο γαλάζιο, στο κόκκινο, στο κίτρινο. Πλού- 
 τισε τον κόσµο 
 µε µόχθο κι εγκαρτέρηση. Σκαλί σκαλί 
 ανέβηκε την πέτρινη τεράστια σκάλα. Τώρα, εκεί 
 πάνω 

                                                           
361 Γράφτηκε, όπως πληροφορεί ο ποιητής στο τέλος της συλλογής, το 1985 και εκδόθηκε αυτοτελώς από τον 
«Κέδρο». 
362 Ό.π. (σηµ. 156) 
363 Βλ. Ηλίας Κεφάλας, «Γιάννης Ρίτσος, Στη λύρα µε τη µια χορδή»,ό.π. (σηµ. 39), σ. 89: « Ο χρόνος, µε τη στιγµή 
ως ελάχιστό του µόριο, που ωστόσο πάλλεται από το ακαριαίο και παρωχηµένο έως το διηνεκές και συνεχόµενο, 
δίνει υπόσταση στην πρισµατική καταγραφή του χώρου απ� όλες τις έδρες του σε σχέση µε το παρόν, παρελθόν και 
µέλλον. Η απόκρυφη, όµως, οµορφιά, που το ποίηµα εξορύσσει από το ουδέτερο τοπίο, µεταβάλλει την αλήθεια των 
πραγµάτων προσδίδοντάς τα (sic) σκοπό και προορισµό και εγκαθιστώντας τα στο άχρονο ή το αιώνιο παρόν .Η 
στιγµή λειτουργεί µέσα από ποίηµα ως συλλέκτης βιωµάτων και ενεργεί σαν έµβολο του διαχρονικού γεγονότος που 
επηρεάζει τον οριοθετηµένο χώρο, υποκείµενον στη δυναµογένεια της εξέλιξης και διαφοροποίησης των ειπιθυµιών 
κάθε δηµιουργού � παρατηρητή». Επίσης, του ιδίου, « Τα µονόξυλα της σιωπής», Ελίτροχος, ό.π. (σηµ. 30), σσ 173-
174. Η εύστοχη «ποιητική» αυτή ανάλυση αφορά τη συλλογή του Ρίτσου Μονόχορδα, που αποτελούν και την πιο 
«ακραία» εκδοχή µικρού ποιήµατος (µονόστιχα). Ισχύουν όµως για όλα τα µικρά ποιήµατα.  
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 άλλα παράσηµα δεν έχει πια παρά τα βέλη στα γυµνά πλευρά του. 
 
Ο ποιητής αναφέρεται στην προσπάθειά του να χωρέσει στην ποίησή του τη ζωή σε κάθε της 
λεπτοµέρεια, ώστε να νικήσει το χρόνο βιώνοντας το άχρονο και εκφράζει στους τελευταίους 
στίχους µια πίκρα για όσους δεν κατανοούν τον καλοπροαίρετο χαρακτήρα αυτής της 
προσπάθειας364. 
 Η εµµονή στην καταγραφή της λεπτοµέρειας συνδέεται στο έργο του Ρίτσου µε την 
ποιητική αξιοποίηση των αντικειµένων, και µάλιστα εκείνων της ευτελούς καθηµερινότητας, γιατί 
θεωρούνται συσσωρευτές των καταστάσεων της ζωής, καθώς και των ανθρώπινων σχέσεων και 
βιωµάτων που σχετίζονται µε αυτά. Σε µια του συνέντευξη ο Γιάννης Ρίτσος µιλάει για τη συνεχή 
επαγρύπνηση του ποιητή, ώστε ν�ανακαλύψει τις περίπλοκες και θεµελιακές σχέσεις που 
χαρακτηρίζουν τη ζωή, τοποθετώντας στο πλαίσιο αυτό την αγάπη του για τα αντικείµενα. Και ως 
παράδειγµα φέρνει το τραπέζι, το οποίο το συνδέει µε µια πληθώρα συνειρµών, καθώς και 
ανθρώπινων σχέσεων και δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την καθηµερινή χρήση του: «Ας 
πάρουµε µια απλή λέξη: το τραπέζι. Ένα τραπέζι είναι µόνο ένα τραπέζι; Καταρχήν είναι το δέντρο, 
το δάσος απ� όπου προέρχεται αυτό το δέντρο, είναι το ανθισµένο ή το γυµνό δέντρο, είναι ο 
ξυλοκόπος, το τσεκούρι, είναι αυτοί που κουβαλάνε τα δέντρα, η ατµόσφαιρα του εργαστηρίου όπου 
φτιάνουν το τραπέζι, το ξυλουργός που δουλεύει το ξύλο, τα πριονίδια που πετάνε. Σαν πιο µακρινή 
σχέση είναι η βάρκα, τα κουπιά και θα µπορούσαµε ακόµα να βρούµε και µια σχέση µε τους 
Αργοναύτεςú έτσι δεν είναι; Ας κοιτάξουµε µόνο το σχήµα του τραπεζιού: τραπέζι στρογγυλό, 
τετράγωνο , παραλληλόγραµµο, µεγάλο, µικρό, τραπέζι κήπου, τραπέζι που πάνω του µια όµορφη 
γυναίκα ακουµπάει λουλούδια πριν να κοιµηθεί, τραπέζι που πάνω του ακουµπάµε τα χέρια µας, τα 
πιάτα µας, τα κρασοπότηρα και τα νεροπότηρα... Τραπέζια που πάνω τους γράφουµε την ποίησή 
µας. πόσες αναµνήσεις ευτυχίας, ενθουσιασµού, καβγάδων, αλκοόλ, συζητήσεων µε τους φίλους µας 
γύρω απ΄ αυτά τα τραπέζια. Οικογενειακές συµφορές, ήττες, πόλεµοι, δολοφονίες, ένοπλες 
επιθέσεις, οι φωνές κι οι σιωπές. Ένας άνθρωπος που κρατάει το κεφάλι στα χέρια του ένα βράδυ, 
µόνος, απέναντι στο σύµπαν και απέναντι στον κόσµο. Το βλέπετε, είναι µια απλή λέξη, το  
 
 
τραπέζι! Γι� αυτό λατρεύω τα πράγµατα, γι� αυτό ακριβώς χρησιµοποιώ πλέρια τα ονόµατά τους 
στην ποίηση µου»365. 
 Εφόσον λοιπόν τα αντικείµενα έχουν τόσο έντονη βιωµατική φόρτιση αποτελούν, πέρα 
από καταγραφές της πολυπλοκότητας της ζωής στη λεπτοµέρειά της, και σηµεία επαφής ανάµεσα 
στον ποιητή και τον αναγνώστη, εφόσον είναι σε κοινή χρήση. Αυτή την επαφή υπονοεί ο Ρίτσος 
όταν σ� ένα ποίηµά του, απευθυνόµενος στους αναγνώστες λέει ότι κρύβεται πίσω απ� τα απλά 
πράγµατα κι αν δεν τον βρουν θα βρουν τα πράγµατα, θα αγγίξουν εκείνα που άγγιξε το χέρι του, 
και θα σµίξουν τα χνάρια των χεριών τους, δηλαδή το βίωµα του ποιητή και το βίωµα του 
αναγνώστη θα συναντηθούν σ� ένα αντικείµενο. Και όσο για την λέξη, δηλαδή την ποιητική 
λειτουργία, αυτή αποτελεί µια συνεχή προσπάθεια γι� αυτήν τη συνάντηση366. Τη λειτουργία αυτή 

                                                           
364 Η Α. Κώττη, ό.π. (σηµ.17), σ. 184, συνδέει, βάσιµα πιστεύω, την πίκρα του ποιητή µε τις επικρίσεις που δέχτηκε 
από συντρόφους του για τη δηµοσίευση του αθυρόστοµου πεζογραφήµατος Ίσως να �ναι κι έτσι το 1985, έτος που 
γράφονται και οι Ανταποκρίσεις. Το πεζογράφηµα αυτό, όπως και ολόκληρη η σειρά Ε.Α.Α. αποτελούν µια 
«πεζολογική» ποίηση της λεπτοµέρειας µέσα από το φίλτρο ενός διονυσιακού ερωτισµού. 
 
 
 
365 Ο ζντεµίρ Ιντσέ, « Συνάντηση µε το Γιάννη Ρίτσο», ό.π. (σηµ. 39), σσ. 116-117 
366 «Το νόηµα της απλότητας», Παρενθέσεις, Π.Β΄., σ. 433: « Πίσω από απλά πράγµατα κρύβοµαι, για να µε βρείτεú / 
αν δε µε βρείτε, θα βρείτε τα πράγµατα, / θ� αγγίξετε εκείνα που άγγιξε το χέρι µου, /θα σµίξουν τα χνάρια των 
χεριών µας.... Η κάθε λέξη είναι µια έξοδος / για µια συνάντηση, πολλές φορές µαταιωµένη, / και τότε είναι µια λέξη 
αληθινή, σαν επιµένει στη συνάντηση». 
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των αντικειµένων τη διευκολύνει το γεγονός ότι ο µέσος άνθρωπος τηρεί ουδέτερη στάση ως προς 
αυτά. Όπως λέει ο ποιητής, ο άνθρωπος δεν έχει προκαταλήψεις, ιδιοτέλειες ή αντιθέσεις 
απέναντι σα αντικείµενα , ούτε βέβαια ανταγωνισµό και σεβασµό προς αυτά, µε αποτέλεσµα να 
αφήνεται αυθόρµητα µέσω της καθηµερινής του εµπειρίας να βιώσει µε τη βοήθεια του 
συνειρµού , ο οποίος κινητοποιείται από την ποιητική αξιοποίηση των αντικειµένων, την 
παρασηµαντική τους. Μια παρασηµαντική «συγκατανευτική και συγγνωστική»367, όπως λέει ο 
ποιητής, εννοώντας πιθανότατα την επικοινωνιακή τους δυναµική. 
 Ποια είναι όµως αυτά τα αντικείµενα; Συνήθως είναι τα σύνεργα του καθηµερινού βίου, 
του εργάτη και του υποβαθµισµένου µικροαστού, πράγµα που φυσικά συνδέεται και µε την 
πολιτική τοποθέτηση του Γιάννη Ρίτσου, δίνοντας µια ακόµη διάσταση της λαϊκότητάς του: Την 
ποιητική αξιοποίηση της καθηµερινής µιζέριας, του καθηµερινού µικρόκοσµου µε τον οποίο ο 
Ρίτσος ταυτίζεται368. Είναι αυτά τα ευτελή αντικείµενα που κρύβονται πίσω από τη συνεκφορά 
«φρέσκα φασολάκια» που ο Ρίτσος χρησιµοποιεί πολύ συχνά στα κείµενά του, αποδίδοντας 
συνεκδοχικά το περιεχόµενο µιας ποίησης που καταξιώνει την καθηµερινή ευτέλεια, ερχόµενη σε 
αντίθεση µε το στόµφο: «∆ε µου γουστάρουν οι παράτες, τα νταβαντούρια στις πλάζες, όπου 
ξοδεύτηκαν λέει, 800 κιλά µπριζόλες, ούτε τ� άλλα εκείνα νταβαντούρια σε τεράστια γήπεδα (....) Όχι 
, δε µου γουστάρουν καθόλου, µα καθόλου. Προτιµώ τα «φρέσκα φασολάκια»369. Αλλού , η 
καθηµερινή ευτέλεια σηµασιοδοτείται στα άχρηστα αυγόφλουδα που µια γυναίκα χώνει στην 
τσέπη της, ενώ στο διπλανό δωµάτιο κείτεται ένας νεκρός: 
  
 Στη µέσα κάµαρα ήταν ο νεκρός µε το κόνισµα. Η γυναίκα  

στεκόταν πάνω του. Κι οι δυο µε σταυρωµένα χέρια. ∆εν τον γνώριζε. 
Ξεσταύρωσε τα χέρια της. Η άλλη γυναίκα, στην κουζίνα, καθάριζε τα  
φασολάκια. Ο θόρυβος απ� το νερό που κόχλαζε  
χυνόταν στο δωµάτιο του νεκρού. Μπήκε ο µεγάλος γιός. Κοίταξε γύρω. 
Έβγαλε αργά το σκούφο του. Η πρώτη γυναίκα, όσο πιο αθόρυβα µπορούσε  
µάζεψε απ� το τραπέζι τα φλούδια του αυγού και τα �χωσε στην τσέπη της.370 
 

Στο ποίηµα υπάρχει και το µοτίβο µε τα φασολάκια. Ο Ρίτσος σχολιάζοντας το ποίηµα θα πει: 
«Αν έλειπαν αυτά τ� «άχρηστα» αυγόφλουδα κι αυτή η χειρονοµία της γυναίκας να τα κρύψει στην 
τσέπη της τι θα �ταν το ποίηµα; Τίποτα..... Γι� αυτό σας λέω δεν µπορώ πια να ξεχωρίσω το 
«χρήσιµο» απ� το «άχρηστο» και κάθουµαι και σας αραδιάζω ένα σωρό «άχρηστα» πράµατα (τόσο 
σηµαντικά για µένα), µα σας τα λέω χαµηλόφωνα για να µην τ� ακούσετε ή για να τ� ακούσετε 
προσεκτικότερα»371. Τα σχόλια του ποιητή εδώ είναι ιδιαίτερα σηµαντικά: Από τη µια αποθεώνει 
την ποιητική αξιοποίηση της καθηµερινής ευτέλειας και από την άλλη φανερώνει την τεχνική µε 
την οποία αυτή παρουσιάζεται, δηλαδή την τεχνική της κρυπτικότητας και αποσιώπησης. Η 
τεχνική αυτή αποσκοπεί στην προσεκτικότερη προσέγγιση του αναγνώστη που πρέπει να 
συνδεθεί µάλλον µε την κινητοποίηση του συνειρµού και τη συνάντηση µέσω των αντικειµένων. 
Πρόκειται για την παράθεση µη ολοκληρωµένων νοηµάτων που διευρύνουν απεριόριστα τις 

                                                           
367 Ό.π. (σηµ. 154),σ. 100: «Έτσι τα αθώα αντικείµενα καλούνται σαν απροκατάληπτοι, ανεξίθρησκοι, αµέτοχοι 
µεσολαβητές � γι� αυτό και πραγµατικοί µεσολαβητές (όσο και αν τελικά η παρουσία τους παραµένει αµφίβολα 
αποτελεσµατική, µα πάντως η παρασηµαντική τους: συγκατανευτική και συγγνωστική). Απέναντι των αντικειµένων 
δεν έχουµε ούτε εµείς προκαταλήψεις και ιδιοτέλειες και αντιθέσεις, ούτε καν ανταγωνισµό και σεβασµό (όπως 
έχουµε έναντι των ιδεών και των αισθηµάτων), γι� αυτό µπορούµε και να τα σεβαστούµε και να τα παραδεχτούµε και 
να τα εµπιστευθούµε».  
368 Στο θέµα έχει αναφερθεί εκτενώς ο ∆.Ν. Μαρωνίτης, σε δύο µελέτες του, ό.π. (σηµ. 106), σσ. 696 � 699 και 596-
598 αντίστοιχα. Παραθέτει επίσης και έναν µακρύ κατάλογο µε σύνεργα της καθηµερινότητας. 
369 Ο Αρίοστος αρνείται να γίνει άγιος, Ε.Α.Α , 9, σ.8. Για την επισήµανση της καθηµερινής ευτέλειας, βλ. Γ. 
Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 128), σ. 205. 
370 «Ο θάνατος στο Καρλόβασι», Ταναγραίες, Π.Θ΄, σ. 329 
371 Ο γέροντας µε τους χαρταϊτούς, Ε.Α.Α, 5, σ. 85 
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δυνατότητες του αναγνώστη να ταξιδέψει µε τη σκέψη του και το συναίσθηµά του. Αυτή την 
τεχνική ο Ρίτσος τη θεωρεί θεµελιώδες χαρακτηριστικό της µοντέρνας ποίησης372και την 
περιγράφει, ουσιαστικά εξυµνώντας την σε ένα µεγάλο αριθµό µικρών ποιηµάτων του. Απ� τα πιο 
χαρακτηριστικά είναι ένα ποίηµα της συλλογής Χάρτινα: 
 
 Το ποίηµα είναι 
 τ� αρνητικό της σιωπής. 
 Μια µέρα 
 µέσα στο οξύ των λέξεων εµφανίζεται 
 το πρόσωπό της. 
 Τα µάτια της διόλου κλαµµένα. 
 Τα τρία διαµάντια 
 ασάλευτα 
 απαστράπτοντα 
 καρφωµένα στο στήθος της.373 
 
Το ποίηµα λοιπόν είναι το αρνητικό της σιωπής. Το χαρακτηρισµό αυτόν πρέπει να τον 
ερµηνεύσουµε όχι ως άρνηση, προσπάθεια αποφυγής της σιωπής, αλλά ως ανεστραµµένη σιωπή, 
όπως ακριβώς συµβαίνει στα αρνητικά των φωτογραφιών µε τα ανεστραµµένα είδωλα. Η 
ανεστραµµένη σιωπή µπορεί να οριστεί ως σύνολο των αποτελεσµάτων της αποσιώπησης � 
κρυπτικότητας, δηλαδή των συνειρµών και διαπλεκόµενων νοηµάτων, προς τα οποία ανοίγει 
δρόµο η κρυπτικότητα. 
 Από την άλλη πλευρά αυτά τα τρία διαµάντια που είναι καρφωµένα στο στήθος της 
σιωπής µπορούµε, λαµβάνοντας υπόψη την υπαρξιακή διάσταση της ποίησης του Ρίτσου, να τα 
ερµηνεύσουµε ως σηµασιοδοτήσεις της γέννησης, του έρωτα και του θανάτου, δυνάµεων που ο 
ποιητής προσπαθεί να κατανοήσει σε ολόκληρο τον όγκο του έργου του. Ωστόσο, όπως δείχνουν 
οι συνεχείς παλινδροµήσεις και ταλαντεύσεις του ποιητή, απόλυτη εξήγηση δεν υπάρχει, 
εποµένως η τεχνική της αποσιώπησης µπορεί να αποτελεί έκφραση του άπιαστου374, των 
νοηµάτων εκείνων που µένουν έξω από την αντίληψη, που τα νιώθει κανείς, αλλά δε µπορεί να τα 
αρθρώσει σε λόγο375. Ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό για τη βίωση του ανεξήγητου είναι το ποίηµα 
«Αναγκαία εξήγηση» από τις Ασκήσεις:  
 
 Είναι ορισµένοι στίχοι � κάποτε ολόκληρα ποιήµατα �  
 που µήτε εγώ δεν ξέρω τι σηµαίνουν. Αυτό που δεν ξέρω  

ακόµη µε κρατάει. Κ� εσύ έχεις δίκιο να ρωτάς. Μη µε ρωτάς. 
∆εν ξέρω σου λέω. 

   ∆ύο παράλληλα φώτα 
 απ� το ίδιο κέντρο. Ο ήχος του νερού 
                                                           
372 Γιάννης Ρίτσος, «Η ποίηση του Ερενµπουργκ», ό.π. (σηµ. 23), σ.σ 64: « Γι� αυτό ακριβώς αποκαλέσαµε 
«µοντέρνα» την ποίηση του Ερενµπουργκ, γι� αυτή της την οικειότητα, την καθηµερινότητα, τις µικρές της 
χειρονοµίες, που συνεχίζονται απεριόριστα στη σιωπηλότητά τους, µεταβάλλοντας τον πιο κοινό χώρο σ� ένα 
φανταστικό τοπίο της σελήνης». 
373 Χάρτινα,ΙΙΙ, Π.ΙΑ΄, σ. 265. Επίσης στο δοκίµιό του για το Μαγιακόφσκι ο Ρίτσος λέει: «....θάθελα να πω, µ� όλο 
τον κίνδυνο της φιλολογικότητας αυτής της έκφρασης, πως «φτιάχνουν (ενν: οι ποιητές) τις φράσεις τους πάνω στο 
πρότυπο της σιωπής». (Ό.π.,[σηµ.23], σ. 29). Έχει επίσης τιτλοφορήσει µια από τις τελευταίες του συλλογές (που 
συµπεριλαµβάνεται στον τόµο Άργα, πολύ αργά µέσα στη νύχτα): Τα αρνητικά της σιωπής.  
374 Βλ. χαρακτηριστικά: Μονόχορδα, σ. 26: «Τ� άπιαστο ολόκληρο το δίνω. Κανείς δεν το παίρνει» (Εδώ εκφράζεται 
και φόβος επικοινωνίας), σ. 19: «Ίσως µόνο η σιωπή να λέει όλη την αλήθεια». 
375 Ό.π., σ.23: «Μες στο ανεξήγητο � έλεγε � η εξήγησή µου». Επίσης, ό.π. (σηµ. 154), σ. 101: «Κι αυτή ακριβώς η 
αποσιώπηση την καθιστά νοµίζω ιδιαίτερα αισθητή (ενν.: τη ριζική αίσθηση του ποιητή που παραλείπεται καθώς 
δύσκολα εκφράζεται), παρούσα, σχεδόν ορατή ως την αρχική και τελική της διάσταση του αόρατου, αόριστου κι 
απεριόριστου...». 
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 που πέφτει, το χειµώνα, απ� το ξεχειλισµένο λούκι 
 ή ο ήχος µιας σταγόνας καθώς πέφτει  
 από �να τριαντάφυλλο στον ποτισµένο κήπο 
 αργά αργά ένα ανοιξιάτικο απόβραδο  
 σαν το λυγµό ενός πουλιού. ∆εν ξέρω 
 τι σηµαίνει αυτός ο ήχοςú ωστόσο εγώ τον παραδέχοµαι. 
 Τ� άλλα που ξέρω στα εξηγώ. ∆εν το αµελώ. 
 Όµως κι αυτά προσθέτουν στη ζωή µας. Κοιτούσα, 
 όπως κοιµότανε, το γόνατο της να γωνιάζει το σεντόνι �  
 ∆εν είταν µόνο ο έρωτας. Αυτή η γωνία 
 είταν η κορυφογραµµή της τρυφερότητας, και το άρωµα 
 του σεντονιού, της πάστρας και της άνοιξης συµπλήρωναν 
 εκείνο το ανεξήγητο που ζήτησα, άσκοπα και πάλι, να στο εξηγήσω376 
 
 
 
 
Την τεχνική της αποσιώπησης τη συναντάµε σε πολλά σηµεία στο έργο του Ρίτσου, κυρίως όµως 
συνδέεται µε τη µυστική λειτουργία των αντικειµένων. 
 Η µεταλειτούργηση αυτή των αντικειµένων αποτελεί µια συγκεκριµένη τεχνική της 
ποιητικής του Ρίτσου. Σίγουρα όµως υπάρχει ένα υπόβαθρο που την ερµηνεύει και αυτό δεν είναι 
άλλο από έντονα βιώµατα του ποιητή που συνδέθηκαν µε συγκεκριµένα αντικείµενα. Στο σηµείο 
όπου σχολιάζει τα «άχρηστα αυγόφλουδα» του ποιήµατος «Ο θάνατος στο Καρλόβασι», είναι 
εµφανές ότι τα συνδέει µε τη φρέσκια µυζήθρα που άφησε ανέγγιχτη ο πεθερός του λίγο πριν 
πεθάνει ένα καλοκαιρινό µεσηµέρι επίσης στο Καρλόβασι, καθώς και µε τις ακατανόητες 
εκφράσεις αυτού του ανθρώπου ύστερα από τις απανωτές ηµιπληγίες του. Εκφράσεις, που ο 
Ρίτσος τις συνδέει µε την αθωότητα και µε το ανέκφραστο, άρα ανεξήγητο377. Είναι λοιπόν 
εµφανές ότι αυτά τα «άχρηστα αυγόφλουδα» αποτελούν µια αισθητική µετάπλαση και 
µεταλειτούργηση των βιωµάτων και συναισθηµάτων εκείνων που συνδέονται µε τη µυζήθρα και 
την ακατανόητη «γλώσσα» του παππού. Κι αν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι ο Ρίτσος έζησε 
ιδιαίτερα έντονα βιώµατα κατά την παιδική του ηλικία, κατανοούµε γιατί µε ιδιαίτερη επιµονή 
αξιοποιούνται ποιητικά και µεταλειτουργούν στο έργο του, αντικείµενα του παιδικού του 
περιβάλλοντος, όπως το πιάνο, ο καθρέφτης, οι κασέλες, τα ρακοπότηρα, τα φλιτζάνια, οι 
εταζέρες κ.λπ., που τα συναντάµε διάσπαρτα παντού, όχι µόνο στα µικρά ποιήµατα, να 
σηµασιοδοτούν εκφάνσεις της ζωής. Εκφάνσεις, που βέβαια αφορµώνται από µεταγενέστερα 
βιώµατα378. 
 

    
   
  

                                                           
376 Π.Γ΄, σ. 362 
377 Βλ. ολόκληρο το κεφάλαιο «Το χρήσιµο και το άχρηστο», ό.π. (σηµ.169), σσ. 78-86.  
378 Την αφόρµηση αυτή της ανάπλασης και µετάπλασης των παιδικών βιωµάτων που σχετίζονται µε συγκεκριµένα 
αντικείµενα περιγράφει ο Κωστής Παλαµάς, «Τα πρώτα χρόνια», Τα χρόνια µου και τα χαρτιά µου, Άπαντα, τ. 4. 
«Γκοβόστης», Αθήνα, χ.χ.έ, σ. 309: Α! θεέ µου! Πώς τώρα µου έρχονται στο νού, έτσι µεταµορφωµένες, έτσι 
ογκωµένες από νοήµατα µιας χινοπωριασµένης ζωής, έτσι σαν εικόνες δεν ξέρω τίνος ψυχοπαθιασµένου ζωγράφου, 
τα απλά και τα συνηθισµένα τ� αντικείµενα που τριγύριζαν τη ζωούλα µου;»  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η αναγωγή του παιδικού βιώµατος σε ποιητική απαρχή 
 

Κατά την περιγραφή των κύριων σηµείων της ποιητικής του Γιάννη Ρίτσου φάνηκε ότι το 
παιδικό βίωµα έχει ασκήσει επίδραση στη διαµόρφωση της, φυσικά σε συνδυασµό µε άλλους 
παράγοντες: Με παιδικά βιώµατα συνδέονται εν µέρει η ποιητική αξιοποίηση στοιχείων της 
λαϊκής παράδοσης ( ποιητικής και κοινωνικής ), η νοηµατική φόρτιση κάποιων προσωπείων ( 
µυθικών ή µη ), καθώς και η παρασηµαντική των αντικειµένων379. Με δεδοµένο ότι τα τρία αυτά 
στοιχεία απαντούν σε ολόκληρη τη λογοτεχνική παραγωγή του Ρίτσου, είναι φανερό πως το 
παιδικό βίωµα θα κατείχε σηµαντική θέση σ' αυτήν, ακόµη κι αν η λειτουργικότητα του 
περιοριζόταν µόνο στη µερική διαµόρφωση αυτών των πλευρών της ποιητικής του. 

Η δυναµική όµως του παιδικού βιώµατος δεν περιορίζεται µόνο σ΄ αυτό το πλαίσιο. 
Επηρεάζει το έργο του ποιητή τόσο πολύπλευρα, ώστε το παιδικό βίωµα να προβάλλει ως µια από 
τις ποιητικές απαρχές του Γιάννη Ρίτσου, όπως ο ίδιος αποκαλύπτει σε διάφορα σηµεία του έργου 
του, άλλοτε απερίφραστα και άλλοτε κρυπτογραφικά. 

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση απερίφραστης παραδοχής είναι η ενδοκειµενική 
αναφορά. Ο ποιητής στα έργα της ύστερης ωριµότητας του κυρίως κάνει αναφορές σε τίτλους και 
ποιητικά σύµβολα παλαιότερων έργων του, τα σχολιάζει, εντάσσοντας τα σε ένα διαφορετικό 
περιβάλλον και αποκαλύπτει την προέλευση τους, που σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται και µε 
συγκεκριµένα παιδικά βιώµατα, όπως συµβαίνει µε το ποίηµα Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη 
νύχτα380: 
"Όταν αποσώναµε το δείπνο, βγαίναµε όλοι στη µεγάλη ταράτσα (εκτός απ' τη µαµά και τον 
µπαµπά) να κοιµηθούµε στην αράδα στρωµατσάδα. Μοσκοβολούσε ο αέρας ρίγανη, στάχυ, ρετσίνι 
και πιο πολύ µούστο, γιατί στη µια γωνιά της ταράτσας λιάζαν τη µαύρη σταφίδα. Πόσο κοντά 
βρισκόµασταν στον ουρανό. Έτσι να 'κανες το χέρι σου έπιανες το φεγγαράκι. Κι ο Μίµης µας 
έδειχνε και µας ονόµαζε τ' άστρα � Ωρίων, Λύρα, Βερενίκη, Αρκτούρος, Αφροδίτη, Άρκτος η µικρή 
κι η µεγάλη, Κριός ω,ω,ω, Ωρίων, 'Ιων, µουσική, πηγή της µουσικής, χορός, ασάλευτος στρόβιλος, 
ω, θα κάνουν έρωτα τ' άστρα µεταξύ τους, ω, εκεί ετοιµαζότανε το ποίηµα "Μια πυγολαµπίδα 
φωτίζει τη νύχτα", πόσα άστρα, πόσα τριζόνια, πέφτω στο στρώµα κρατάω τα µάτια ανοιχτά, 
µετράω τ' άστρα, αµέτρητα, δεν έχουνε αρχή και τέλος τ' άστρα, δε έχει αρχή και τέλος ο κόσµος, 
έρωτας, µουσική, ποιήµατα, νυστάζω, κάνε θέ µου να µην υπάρχουν πόλεµοι, πώς νύσταξα, ειρήνη, 
ειρή - , ωραία, έρω - , έρωτας, Ωρι � ω, ω, Ωρίων, ω και τα βατράχια πέρα, ρα, ρα, ρα, τ' αστέρια 
πέρα στον αέρα"381. 
 Η σύνδεση του συγκεκριµένου ποιήµατος µε τα παιδικά βιώµατα του ύπνου στην ταράτσα 
δεν αισθητοποιείται µόνο µε την άµεση εξοµολόγηση του ποιητή, αλλά και µε εκφραστικά 
σχήµατα � λογοπαίγνια που τον ταυτίζουν µε τη φύση στην ερωτική της διάσταση: "ω, ω, ω, 
Ωρίων, Ίων, µουσική πηγή της µουσικής, χορός, ασάλευτος στρόβιλος". Η τριπλή επανάληψη του 
θαυµαστικού µορίου "ω" οδηγεί στο όνοµα του άστρου "Ωρίων", που αρχίζει από ω, εποµένως 
προβάλλεται ως γέννηµα του θαυµασµού και εµπεριέχει ηχητικά το όνοµα "Ίων", δηλαδή τον ίδιο 
τον ποιητή.382 Αµέσως παρακάτω το θαυµαστικό µόριο "ω" θα συνδεθεί µε την κατάληξη του 
ονόµατος "Ωρίων", άρα και µε το Ίωνα, έστω και αν ο ποιητής δεν πραγµατοποιεί άµεσα για 
δεύτερη φορά αυτή τη σύνδεση, η οποία αυθόρµητα πλέον δηµιουργείται στον αναγνώστη. 
Επίσης η παρήχηση του ρ σε συνδυασµό µε φωνήεντα και δίψηφα που προσοµοιάζουν ηχητικά, 
συνδέουν τον Ωρίωνα  - Ίωνα µε την ειρήνη, τον έρωτα και την οµορφιά (επίρρηµα "ωραία" που 
αρχίζει από ω). Ολόκληρος αυτός ο κόσµος της ευδαιµονίας ταυτίζεται µε την απεραντοσύνη, που 
                                                           
379 Βλ. εδώ, σσ. 63, 64, 89-90, 95-96, 99-103. 
380 Π.Α', σσ. 325-340 
381 'Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σσ. 72-73 
382 Για την ταύτιση Ίωνα και Ρίτσου, βλ. εδώ, σσ. 89-90 
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εκφράζεται στην τριπλή επανάληψη της τελευταίας συλλαβής από το επίρρηµα "πέρα" (ρα, ρα, 
ρα), ταυτόσηµη µε την τελευταία συλλαβή του ουσιαστικού "αέρα". Το τελευταίο αυτό 
λογοπαίγνιο παραπέµπει ευθέως στην ελεύθερη ανάσα του απέραντου.383 
 Είναι βέβαια προφανές πως, όταν ο Ρίτσος λέει "ω, εκεί ετοιµαζότανε το ποίηµα "µια 
πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα"" , αναγνωρίζει εκ των υστέρων τη λειτουργικότητα του παιδικού 
βιώµατος ως ποιητικής απαρχής. Αυτό σηµαίνει ότι κατά την παιδική του ηλικία εναποθήκευε 
µέσα του αυτά τα βιώµατα µε όλη την αδηφαγία της παιδικής ψυχής, χωρίς να συνειδητοποιεί την 
ισχύ τους, µια ισχύ που απέκτησαν αναδροµικά, στην ενήλικη φάση και κάτω από ορισµένες 
συνθήκες. Αυτή την ισχύ, δηλαδή τη δυναµική τους ως ποιητικής παρακαταθήκης384, ο ποιητής µε 
τη διάθεση αυτοανάλυσης και αυτογνωσίας που τον διακρίνει, είναι σε θέση να τη 
συνειδητοποιήσει και να την αποκαλύψει στο κοινό του. 
 Η αποκάλυψη αυτή δε γίνεται πάντα µε τόσο άµεσο τρόπο. Σε αρκετές περιπτώσεις ο 
Ρίτσος παραθέτει τίτλους ή χωρία παλαιότερων έργων του , εύκολα αναγνωρίσιµα, χωρίς όµως ο 
ίδιος να επισηµαίνει απερίφραστα την προέλευσή τους. Αντίθετα, τα εντάσσει στο νέο 
σηµασιοσυντακτικό περιβάλλον, σα να αποτελούν και αυτά σηµαίνοντα ανάµεσα σε τόσα άλλα, 
που από κοινού αισθητοποιούν το καινούργιο σηµαινόµενο. Για παράδειγµα, στο παρακάτω 
απόσπασµα από το 'Ισως να 'ναι και έτσι  ο Ρίτσος, ανάµεσα στις εικόνες και τις µνήµες της 
παιδικής ηλικίας που αποθεώνονται ως µικρογραφίες του απέραντου (µικρά µυστικά στα πρόθυρα 
του µεγάλου µυστηρίου),παραθέτει και "µια πυγολαµπίδα που φωτίζει τη νύχτα"385, παρουσιάζοντας 
την απλώς ως µια εικόνα απ' το παρελθόν, όχι ως τίτλο ποιήµατος. Φυσικά, τα πλάγια γράµµατα 
που επιλέγει ο ποιητής, καθώς και η ελάχιστη διαφοροποίηση από τον τίτλο του ποιήµατος (µόνο 
ο σύνδεσµος "που"), παραπέµπουν σ' αυτό, συνδέοντάς το µε τις παιδικές µνήµες. Η τεχνική αυτή 
έχει ένα συγκεκριµένο σκοπό: Να δείξει πως, αφού η µνήµη  µπορεί να ανακαλεί τα βιώµατα και 
τα πλάσµατα της ποιητικής φαντασίας µε την ίδια άνεση σε αδιατάρακτη ενότητα, ζωή και τέχνη 
ταυτίζονται.386 Τα ποιητικά έργα ξεκινώντας από συγκεκριµένα βιώµατα αποτελούν και αυτά 
ζωντανούς οργανισµούς, που όπως ακριβώς και τα βιώµατα, µπορούν οποιαδήποτε στιγµή να 
αναδυθούν και από κοινού να νοηµατοδοτηθούν εκ νέου σε ένα διαφορετικό , πολύπλοκο 
νοηµατικό περιβάλλον. Έτσι, οι ήρωες και τα σύµβολα των έργων του Ρίτσου "δεν είναι 
εξαϋλωµένες φιγούρες, ασύστατα ινδάλµατα που κατοικούν στην επικράτεια της δηµιουργικής 
φαντασίας, αλλά προσοικειώνονται τα χαρακτηριστικά της πραγµατικής ζωής, καταρρίπτοντας τις 
                                                           
383 Αξιοσηµείωτη είναι και η παρήχηση των σ,τ,ρ στη φράση "πόσα άστρα, πόσα τριζόνια, πέφτω στο στρώµα", που 
αισθητοποιεί τη σύνδεση ανάµεσα στα αστέρια, τα τριζόνια και τον ύπνο µέσω του κατευναστικού ήχου τρ τρ των 
τριζονιών τη νύχτα, ο οποίος λειτουργεί ως νανούρισµα. Γενικά, το Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων βρίθει από 
λογοπαίγνια που κινητοποιούν πολύπλοκους συνειρµούς, µε αποτέλεσµα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η µετάφρασή 
του σε ξένες γλώσσες. Για το ζήτηµα αυτό, βλ. Άµυ Μίµς, " Η περιπέτεια της αγγλικής µετάφρασης του 
Εικονοστασίου του Ρίτσου", Ελίτροχος, 4-5, Χειµώνας '94-'95, σσ. 211-218, όπου γίνεται λόγος και για τη δυσκολία 
µετάφρασης των ελευθερόστοµων εκφράσεων.  
384 Για την ασύνειδη εναποθήκευση των παιδικών βιωµάτων και τη µετέπειτα αναδροµική ισχύ τους, βλ. εδώ, σσ. 9-
22. 
385 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α. 4, σ. 14 :" πάνε οι αναπολήσεις της παιδικής ηλικίας, τα όνειρα, οι ασυντέλεστοι 
έρωτες, οι παραισθήσεις ανοιχτές στους πιο απίθανους ορίζοντες, τα µικρά µυστικά (ακόµη κι εκείνα τα άλµπουµ των 
κοριτσιών από χέρι σε χέρι, τα επαρχιακά δειλινά), µικρά µυστικά στα πρόθυρα του µεγάλου µυστηρίου, µικρά 
αστεία που ξεσπούσαν σε τρανταχτά γέλια στον κήπακο της συνοικίας µε το πηγάδι, το αγιόκληµα, το δεντρολίβανο, 
τ' αστέρια, τους γυµνοσάλιαγκους, το άσπρο ξαγρυπνισµένο κουνέλι που τέντωνε τα' αυτιά του σα γαϊδουράκι 
παραµυθιού, µια πυγολαµπίδα που φωτίζει τη νύχτα�" 
386 Ο Ρίτσος αλλού µιλάει µε αµεσότητα για την ταύτιση ζωής � τέχνης. Βλ. χαρακτηριστικά Μονόχορδα, σ. 36: 
"Όµως οι λέξεις βγαίνουν απ' τις πράξεις". Επίσης Νύξεις, Π.∆'. σ.223 " Πίσω απ' τα τζάµια καίγονταν το πρόσωπό 
του, τα βιβλία , οι /προσωπίδες/ κι αυτός κατέγραφε τα χρώµατά της πυρκαϊάς µε περισσή φροντίδα, / µε γράµµατα 
σχεδόν ξεσηκωµένα από µοναστικά χειρόγραφα του / Βυζαντίου". Στο πρόσωπο, τα βιβλία και τις προσωπίδες 
µπορούµε να διακρίνουµε την ποιητική ψυχή µε τα βιώµατα, τις γνώσεις και τα προσωπεία της, η οποία βρίσκεται σε 
ένα συνεχές µαρτύριο (πυρκαϊά) µέχρι την έκφραση. Η ποίηση είναι η καταγραφή αυτού του µαρτυρίου. Τα 
γράµµατα, τα "σχεδόν ξεσηκωµένα από µοναστικά χειρόγραφα του Βυζαντίου" παραπέµπουν στο νεοβυζαντινό 
γραφικό χαρακτήρα του ποιητή, αλλά και στον ασκητισµό του ποιητικού εργαστηρίου. 
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οντολογικές διακρίσεις ανάµεσα στην "τέχνη" και την "πραγµατικότητα"".387 Αυτό δίνει τη 
δυνατότητα στον ποιητή να µεταπηδά άνετα από τη µια ποιητική πραγµατικότητα στην άλλη 
αναµειγνύοντάς τες µε τα προσωπικά του βιώµατα έτσι, ώστε οι ποιητικές µνήµες να 
ενσωµατώνονται στις αυτοβιογραφικές.388 Οι αυτοβιογραφικές µνήµες αφορούν τόσο στα παιδικά 
βιώµατα, όσο και στα βιώµατα της ενήλικης φάσης. Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασµα από τη 
Φρυκτωρία: 
 Κι είναι ένα γάντι γυναικείο, µακρύ, µενεξελί, πεσµένο στη σκάλα 
 κι ακούγεται η Παλιά Μαζούρκα σε Ρυθµό Βροχής απ' την από- 
 γευµατινή ροµβία 
 και τ' άλλα τα βαθιά, τα ηρωϊκά µε τα πλακάτ και τους πολλούς σκοτωµένους 
 και αυτά µε τις φωτιές στους λόφους και µε τους κατάκοπους αγγελιαφόρους  
 κι οι επαίτες κάθονταν κάτω απ' τα υπόστεγα και φορούσαν καπέλο 
 και ένας τους κατασκεύαζε επιδέξια αγαλµάτια µε µουσκεµένες εφηµερίδες 
 κι ήταν µαζί κι οι λυπηµένοι χιονάνθρωποι µπροστά στο φθισιατρείο  
 κι οι τρελοί αναµαλλιάρηδες, απ' τις ταράτσες της Μακρόνησος, φω- 
 νάζανε: πουτάνες φασίστες389 
Ο τίτλος του ποιήµατος Παλιά Μαζούρκα σε Ρυθµό Βροχής εδώ µεταλειτουργεί ως συµβολισµός 
της υπαρξιακής ποίησης του Ρίτσου, ενώ το γυναικείο γάντι αποτελεί "τόπο" του οµώνυµου 
ποιήµατος και πιθανότατα συνδέεται µε τη µητέρα του ποιητή390. Η άποψη αυτή ενισχύεται από 
την εµφανή αναφορά αµέσως µετά στην κοινωνική του ποίηση, σ' εκείνα "τα βαθιά, τα ηρωικά, µε 
τα πλακάτ και τους πολλούς σκοτωµένους". Τα ποιήµατα "µε τις φωτιές στους λόφους και µε τους 
κατάκοπους αγγελιοφόρους" είναι η ίδια η Φρυκτωρία, της οποίας ο τίτλος απηχεί το µοτίβο της 
αγγελτήριας φωτιάς των λόφων, που ο Ρίτσος το έχει ήδη χρησιµοποιήσει στην Τέταρτη 
∆ιάσταση391.Ενώ οι "λυπηµένοι χιονάνθρωποι µπροστά στο φθισιατρείο" και "οι τρελοί 
αναµαλλιάρηδες" της Μακρονήσου που βρίζουν από τις ταράτσες τους δεσµώτες τους, 
παραπέµπουν σε δύο καίριες στιγµές της βιογραφίας του Ρίτσου: Στην οικογενειακή τραγωδία 
που συνδέθηκε και µε τη φυµατίωση � αρρώστια η οποία χτύπησε και τον ίδιο � και στη 
δοκιµασία της εξορίας392. 
 Ανάλογη είναι η τεχνική και σ' ένα απόσπασµα από το πεζογράφηµα Τι παράξενα 
πράµατα: "κι όταν γύρισα στο παλιό µας σπίτι, ύστερα από 50 τόσα χρόνια, βρήκα κάτω απ' το 
κρεβάτι (όπως κι η Ιφιγένεια, γυρίζοντας στις Μυκήνες µε τον Ορέστη και τον Πυλάδη, απ' το 
                                                           
387 Γεωργία (= Τζίνα) Καλογήρου, Ζητήµατα ερµηνείας και διδακτικής στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, διδ. διατριβή, 
Αθήνα 1993, σ. 284 και σηµ. 1. Η µελετήτρια χρησιµοποιεί τον όρο "αδελφά κείµενα" (sister text), για να περιγράψει 
αυτή την ιδιότυπη σχέση ανάµεσα σε προγενέστερα και µεταγενέστερα κείµενα. Για το συγκεκριµένο όρο 
παραπέµπει στο Ann Jefferson, "Autobiography as an intertext Barthes, Sarraute Robbe-Grillet", Intertextuality: 
theories and practices, edited by Michael Worton and Judith Still, Manchester Univ. Press., 1990, σσ 110-111.      
388 Βλ. Χρύσας Προκοπάκη, "Υστερόγραφο", στον τόµο Αργά, πολύ αργά µέσα  στη νύχτα, σ. 241: "Οι ενδοκειµενικές 
αναφορές έχουν ιδεολογικό βάρος και λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Όµως, όλ' αυτά φορτίζονται περισσότερο, όσο 
διαπιστώνει κανείς ότι τα δηµιουργήµατα της φαντασίας του το Ρίτσος τα έχει αιµοδοτήσει µε τέτοιον τρόπο, που τα 
αντιµετωπίζει πια σαν ζωντανά πλάσµαταú τα αναστρέφεται, µεταπηδώντας άνετα από τη µια πραγµατικότητα στην 
άλλη, έτσι που οι ποιητικές µνήµες ενσωµατώνονται στην αυτοβιογραφία". Η διαπίστωση αφορά ειδικά τις 
ενδοκειµενικές αναφορές των ποιηµάτων του συγκεκριµένου τόµου, όµως µπορεί να ισχύσει αναλογικά και για άλλα 
έργα του Ρίτσου, ιδιαίτερα για τα Επινίκια και το Ε.Α.Α. Την επισήµανση πραγµατοποιεί και η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. 
(σηµ. 9), σ.316 
389 Επινίκια, σσ. 82-83 
390 Παλιά Μαζούρκα σε Ρυθµό Βροχής, ΠΑ', σ. 301: " ο αγέρας χώνεται βαθιά µες στα φτερά των κύκνων / έτσι που 
χώνεται ένα λυπηµένο χέρι µες στο γάντι. / Γύρισε η / µητέρα". Το ποίηµα αποτελεί, όπως σηµειώνει ο ποιητής κάτω 
απ' τον τίτλο, "µακρινή εποχή της εφηβείας" και είναι αφιερωµένο στη µητέρα του (ό.π., σ.293) 
391 Το Νεκρό Σπίτι, Τ.∆., σ. 103: "από κορφή σε κορφή της φωτιάς τα σινιάλα ας ανάψουν οι βιγλάτορες", Κάτω απ' 
τον ίσκιο του βουνού, ό.π. σ. 138: " σαν σινιάλα φωτιάς άργυπνων, µυστικών φυλάκων / από λόφο σε λόφο". Η πηγή 
του µοτίβου είναι φυσικά ο αρχαίος ελληνικός µύθος και πιο συγκεκριµένα ο Αγαµέµνων του Αισχύλου, στ. 1-35. 
392 Βλ. και Τζίνας Καλογήρου, "Απόψεις του Γιάννη Ρίτσου για τη νεορροµαντική ποίηση", Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 
τευχ. 1., Γενάρης � Μάρτης 1992, σσ. 87-88. Παρατίθεται ό.π. (σηµ.9), σσ.285-286. 
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βασίλειο του Θόα, βρήκε κι αυτή κάτω απ' το κρεβάτι την παιδική της αποκριάτικη µάσκα � µια 
ελαφίνα που (παρ' ότι θηλυκιά) είχε δυο δεντράκια κέρατα), βρήκα κι εγώ την παλιά καλούµπα µε 
χίλιες δίπλες σπάγκο, µέσα στη σκόνη και στ' αραχνονήµατα, και κάτι µισοζώντανα ζουζουνάκια 
σαλεύανε µέσα τηςú"393 . Στο χωρίο αυτό συνδέονται δύο ποιητικά σύµβολα του Ρίτσου µεταξύ 
τους: Η προσωπίδα της ελαφίνας, που παραπέµπει στη χρήση του προσωπείου394 και οι σπάγκοι, 
των οποίων οι ποικίλοι συµβολισµοί αναλύονται στο οµώνυµο κεφάλαιο του συγκεκριµένου 
πεζογραφήµατος 395 και ξεκινούν από συγκεκριµένα παιδικά βιώµατα σχετιζόµενα µε το σπάγκο, 
όπως το πέταγµα του χαρταετού396, το ζώσιµο της εκκλησίας µε κερωµένο σπάγκο κ.λπ. Είναι 
σαφής εδώ η σύνδεση ανάµεσα στο παιδικό βίωµα και την ποιητική µνήµη: Ο ποιητής βρίσκοντας 
κάτω από το κρεβάτι ένα αντικείµενο της παιδικής του ηλικίας (την καλούµπα του χαρταετού), 
ανακαλεί όλα τα σχετικά µε το σπάγκο παιδικά βιώµατα, αλλά θυµάται και ένα χωρίο από την 
Επιστροφή της Ιφιγένειας, όπου η οµώνυµη ηρωίδα βρίσκει την προσωπίδα της εξίσου τυχαία: 
 Θυµάµαι πως πλησίαζαν τότε οι απόκριες. Η µητέρα 

σκέφτηκε να µε ντύσει ελάφι. Είχε ετοιµάσει κιόλας  
µια ωραία προσωπίδα µικρής ελαφίνας  
ίσως για να µου κρύψει εκείνα τα σπυριά 
��������������������� 

Αυτή την προσωπίδα, χτές το απόγευµα, τη βρήκα  
σ' ένα συρτάρι της µητέρας, τυλιγµένη µε µπαµπάκι 
µέσα σε ωραίο µεταξωτό χαρτί, δεµένη µε γαλάζιες ταινίες�.397 
 
Από την άλλη πλευρά, πέρα από τη σύνδεση ανάµεσα στην ποιητική µνήµη και στην 

αυτοβιογραφική µνήµη, θα µπορούσε να πιθανολογηθεί εδώ ότι η ανεύρεση της προσωπίδας από 
την Ιφιγένεια αποτελεί ποιητική µετάπλαση της ανεύρεσης της καλούµπας από τον ποιητή. Όµως 
ο χρονικός περιορισµός που θέτει ο Ρίτσος εξασθενεί αυτή την πιθανότητα. Από τις βιογραφίες 
του ξέρουµε ότι έφυγε από τη Μονεµβασιά το 1925 και επέστρεψε σ' αυτήν για λίγους µήνες το 
1926, µε σκοπό να αναρρώσει από την πρώτη κρίση της φυµατίωσης. Γνωρίζουµε επίσης ότι 
επισκέφτηκε τη Μονεµβασιά και το 1954.398 Αν ανακάλυψε την καλούµπα κατά την επιστροφή 
του "ύστερα από 50 τόσα χρόνια", σηµαίνει ότι αυτό έγινε τουλάχιστον το 1975. Το ποίηµα Η 
επιστροφή της Ιφιγένειας ολοκληρώθηκε το 1972,399 άρα ο Ρίτσος δηµιούργησε την συγκεκριµένη 
σκηνή µε την Ιφιγένεια προτού βιώσει κάτι ανάλογο ο ίδιος. Αυτό φαίνεται και από το ότι στο 
ποίηµα η Ιφιγένεια ανοίγει συρτάρι, ενώ στο πεζογράφηµα ανακαλύπτει την προσωπίδα κάτω απ' 
το κρεβάτι, όπως ακριβώς και ο ποιητής ανακαλύπτει την καλούµπα κάτω απ' το κρεβάτι. Στο 
σηµείο αυτό είναι πιθανή µια µεταγενέστερη παρέµβαση στη (συνδεδεµένη µε παιδικά βιώµατα) 
ποιητική µνήµη, ώστε αυτή να συνδεθεί εκ των υστέρων µε κάποιο βίωµα της ενήλικης φάσης. Η 
πιθανότητα παρέµβασης ενισχύεται και από το ότι οι συµβολισµοί της προσωπίδας δε φαίνεται να 
έχουν ιδιαίτερη σχέση µε τους συµβολισµούς της καλούµπας. 
 Η ανάδειξη του βιώµατος γενικά και του παιδικού βιώµατος ειδικότερα σε ποιητική 
απαρχή δε σταµατά βέβαια σ' αυτή την τεχνική. Αλλού ο Ρίτσος µε περισσότερο κρυπτογραφικό 
τρόπο διαπλέκει στοιχεία της παιδικής καθηµερινότητας µε µυθοπλαστικά εφευρήµατα, 
συνθέτοντας µια υπερρεαλιστική πραγµατικότητα, όπου είναι δυσχερής η διάκριση του 
                                                           
393 Ε.Α.Α. ,2, σσ. 122-123 
394 Βλ. εδώ, σσ. 89-93 
395 Ό.π. (σηµ. 15), σσ.121-127 
396 Βλ. Λούλας Ρίτσου � Γλέζου, Τα παιδικά χρόνια του αδελφού µου Γιάννη Ρίτσου, "Κεδρος" Αθήνα 1981, σ. 34. Ο 
χαρταϊτός µεταπλάθεται σε ποιητικό σύµβολο της παιδικότητας κατά τη γεροντική ηλικία σε πολλά σηµεία του 
πεζογραφήµατος Ο γέροντας µε τους χαρταϊτούς, (Ε.Α.Α. 5) 
397 Τ.∆. ,σσ.123-124 
398 Αγγελική Κώττη, Γιάννης Ρίτσος, Ένα σχεδίασµα βιογραφίας, "Ελληνικά Γράµµατα", Αθήνα 1996, σσ. 47-53. Βλ. 
επίσης Επτά ηµέρες, Καθηµερινή, 12/11/2000, σ. 22. 
399 Όπως πληροφορεί ο ποιητής στο τέλος του ποιήµατος (Τ.∆., σ.133) 
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πραγµατικού απ' το φανταστικό, αν κάποιος δε γνωρίζει ορισµένα στοιχεία της βιογραφίας του 
ποιητή. Αυτή η τεχνική ακολουθείται στους πρώτους στίχους από το ποίηµα Αγιασθήτω: 
 Βγάλαν τις τρεις έγκυες γυναίκες πνιγµένες 
 νύχτα µ' ένα βαθύ φεγγάρι και µια σπασµένη στάµνα 
 οι χωροφύλακες µέναν κρυµµένοι πίσω απ' τον καλαµιώνα 
 ο Σταθµάρχης φορούσε στραβά το κασκέτο του κι είχε ένα καθρεφτάκι  
 κρεµασµένο στο δέντρο 
 µύριζε το µουστάκι του αρµπαρόριζα και τα µαλλιά του πεύκο 
 γι' αυτό ένα κλεφτοφάναρο κυνηγούσε τους κυνηγούς µέσα στο δάσος 
 κι οι λαγοί διπλασιάζανε τ' αυτιά τους στις φωνές της κουκουβάγιας  
 αν είχα τότε δυο προβοσκίδες ελέφαντα θα πότιζα ολόκληρο τον κήπο 
 µε τα µαρούλια 
 θα φορούσα κρυφά ένα στεφάνι φεγγαρόφυλλα µ' ενδιάµεσους κόκκινους 
 κόµπους 
 θ' ανέπνεα τη νοτισµένη µυρωδιά της πέτρας διάστικτη από πούπουλα 
 περιστεριών και παιδικές µνήµες 
 γιατί οι γυµνασιόπαιδες του νησιού ταΐζανε τα περιστέρια µες στη 
 φούχτα τους ρύζι 
 κι ονειρεύοντανε να γίνουν θαλασσινοί ποιητές ή ζωγράφοι όχι 
 γλύπτες��.400 
     
         Εδώ, κάποιες εικόνες φαίνεται να αποτελούν ποιητικές µεταπλάσεις παιδικών βιωµάτων του 
Ρίτσου. Μία απ' αυτές είναι ο σταθµάρχης µε το στραβό κασκέτο. Βέβαια η Μονεµβασιά δεν είχε 
(ούτε έχει) σιδηροδροµική σύνδεση κι έτσι είναι αδύνατο ο µικρός Γιάννης να είχε δει 
σταθµάρχες.  
 
 
 
Είχε δει όµως δασοφύλακες και ταχυδρόµους 401, οι οποίοι επίσης φορούσαν κασκέτο και από τα 
βιώµατα αυτά είναι πιθανό να ξεκινάει το µοτίβο του στραβού κασκέτου που απαντά στο έργο του 
ως σύµβολο ανεµελιάς και λεβεντιάς 402. Αξιοσηµείωτο είναι και το ότι ο σταθµάρχης γράφεται 
µε κεφαλαίο Σ, πράγµα που δηλώνει έντονη σηµασιολογική φόρτιση403. Από παιδικό βίωµα 
ξεκινάει επίσης η εικόνα των γυµνασιοπαίδων που ταΐζουν τα περιστέρια µέσα στη φούχτα 
τους404, καθώς και η σύνδεση της παιδικής µνήµης µε τα πούπουλα των περιστεριών που µαζί της 

                                                           
400 Επινίκια, σ. 229 
401 Βλ. το έντονα αυτοβιογραφικό ποίηµα Όταν έρχεται ο Ξένος, Τ.∆. σσ. 324-325: " Ο δασοφύλακας κατηφόριζε µες 
στο φεγγαρόφωτο µε το δίκαννό του / Σα να'χε περασµένο στον ώµο του έναν µικρό πίδακα ασηµένιο νερό, κι / ο 
ταχυδρόµος έβαζε την πέτσινη τσάντα του για προσκέφαλο κάτω απ' τα δέντρα / κι αποκοιµιόταν στον κόρφο του 
κόσµου�." Τη βιωµατικότητα αυτών των εικόνων επισηµαίνει και ο Νικηφόρος Βρεττάκος, " Οι µνήµες της 
Μονοβασιάς στη ποίηση του Ρίτσου", Αφιέρωµα στον Γιάννη Ρίτσο, "Κέδρος", Αθήνα 1981, σ. 81. 
402 Βλ. χαρακτηριστικά, Πλανόδιοι µουσικοί, Γενική ∆οκιµή, Π.Γ' ,σσ 238-239: " Άιντε και ντε, - το τραίνο πήγαινε / 
Όρθιος ο µηχανοδηγός / µε το κασκέτο του στραβά, / καλό τιµόνι κουµαντάριζε / µες στην καπνιά, µες στη βραδιά, / 
µε µπλούζα λαδωµένη σα λυκοπροβιά - /ασίκης µηχανοδηγός / µε το µικρό µουστάκι του �.". Η προέλευση του 
συµβολισµού από το καπέλο των χωροφυλάκων πρέπει να αποκλειστεί, διότι οι τραυµατικές εµπειρίες της εξορίας 
τούς ανάγουν σε εφιαλτικά σύµβολα. Άλλωστε στο απόσπασµα απ' το Αγιασθήτω είναι κρυµµένοι πίσω απ' τον 
καλαµιώνα, εποµένως παρακολουθούν και παραµονεύουν. 
403 Γενικά, το τραίνο  και οι  σιδηροδροµικοί  υπάλληλοι απαντούν µε διάφορους συµβολισµούς στο σύνολο του 
έργου του Ρίτσου, αποτελώντας µοτίβα.    
404 Βλ. Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 104: " Και πως ν' αφήσω άγραφτα τα δυο δικά µου περιστέρια, που τα 'φερα 
µες στη βροχή απ' τη Μονοβάσια στο Γύθειο, και τα τάιζα ρύζι στη φούχτα µου, κι όταν γυρνούσα απ' το γυµνάσιο 
στο νησάκι Κρανάη�. µε περίµεναν στο χαγιάτι του κυρ Κοσµά του ψαρά, πηδούσαν το 'να στον ένα µου ώµο, το 
δεύτερο στον άλλο κι πηγαίναµε παρεΐτσα οι τρεις µας ως τον πύργο του Τζανετάκη όπου έµενα, λίγο πιο δω απ΄ το 
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στίζουν τη "νοτισµένη µυρωδιά της πέτρας", σηµαδεύουν δηλαδή τη µυστική επικοινωνία µε τη 
φύση και κατ' επέκταση κάθε έντονο βίωµα του παρελθόντος. Γιατί ο Ρίτσος από µικρό παιδί 
αγάπησε τα περιστέρια παίζοντας µαζί τους στο αγρόκτηµα του Χατζάλαγα405, µε αποτέλεσµα να 
τα αναγάγει σε µοτίβο µε ποικίλες σηµασίες στο έργο του 406. 
 Οι υπόλοιπες εικόνες του χωρίου είναι µυθοπλαστικές και διαπλέκονται µε τις 
αυτοβιογραφικές. Η συνειδητοποίηση της αναδροµικής ισχύος των παιδικών βιωµάτων ως 
ποιητικής απαρχής εκφράζεται µε την εικόνα των δύο προβοσκίδων ελέφαντα, ενός ζώου µε 
ισχυρή µνήµη. Ο ποιητής περιγράφει µια σειρά από κινήσεις που θα έκανε µέσα στο παιδικό 
περιβάλλον του, αν τις είχε. Πιθανόν, η µία προβοσκίδα χρησιµεύει για να ρουφήξει µε αδηφαγία 
τον περιβάλλοντα κόσµο που περιγράφει και η άλλη για να τον εκβάλει, αφού τον έχει 
επεξεργαστεί, µεταπλάσει, χωνέψει µέσα του, ως ποίηση που θα ποτίσει "ολόκληρο τον κήπο µε τα 
µαρούλια" , θα είναι δηλαδή µια πηγή ζωής. Ο ποιητής λοιπόν µη έχοντας τότε, δηλαδή στην 
παιδική ηλικία, αυτές τις δύο προβοσκίδες, φαίνεται να εννοεί την απουσία της ποιητικής 
ωριµότητας, εποµένως την απουσία αίσθησης της ποιητικής δυναµικής των παιδικών του 
βιωµάτων. Αν την είχε, "θα φορούσε κρυφά ένα στεφάνι φεγγαρόφυλλα µ' ενδιάµεσους κόκκινους 
κόµπους", δηλαδή θα ένιωθε την εσωτερική έκσταση των ποιητών και "θ' ανέπνεε τη νοτισµένη 
µυρωδιά της πέτρας διάστικτη από πούπουλα περιστεριών και παιδικές µνήµες", δηλαδή θα 
απολάµβανε συνειδητά την ποιητικότητα της παιδικότητάς του, αφού θα µετουσίωνε το 
διονυσιασµό της σε ποίηση εκτονώνοντάς τον, κάνοντας πραγµατικότητα το όνειρο του 
θαλασσινού ποιητή ή του ζωγράφου, όπως λέει στον τελευταίο στίχο, όπου αναφέρεται στις δύο 
έµφυτες κλίσεις της ποίησης και της ζωγραφικής, τις οποίες από την παιδική του ηλικία, µε τη 
βοήθεια της µητέρας του καλλιέργησε407. Το ότι ο Ρίτσος λέει µε έµφαση "όχι γλύπτες" φαίνεται 
να φανερώνει την απουσία ταλέντου στη γλυπτική, όχι απέχθεια προς τη γλυπτική. Γιατί ο 
ποιητής έτρεφε µεγάλη αγάπη προς τα αγάλµατα ως οµοιώµατα του ανθρώπινου σώµατος και από 
την άποψη αυτή, ως αντικείµενα που µπορούν να συσσωρεύσουν τα ανθρώπινα συναισθήµατα 
και τις ανθρώπινες επιθυµίες. Η στάση του αυτή άρχισε να διαµορφώνεται κατά την εφηβική του 
ηλικία µε αφορµή ένα βίωµα (τύλιγµα του σπασµένου ποδιού ενός φίλου του στο γύψο) σε 
συνδυασµό µε την ένταση του ερωτικού ενστίκτου408. 
                                                                                                                                                                                              
φάρο. Μα κάποιο παιδί, φαίνεται , όσο έλειπα, µου πετροβόλησε τα περιστέρια µου, χτύπησε το ένα στο µάτι και µου 
'µεινε το άµοιρο µονόφθαλµο γι' αυτό µίσησα πιότερο ακόµη την άλγεβρα, γιατί τι ανάγκη την είχαµε τη µαγκούφα 
την άλγεβρα τα περιστέρια µου κι εγώ; - εµείς ήµασταν ποιητάρηδες και πετούσαµε ως πάνου απ' το Φάρο, πάνου απ' 
τα σύννεφα". Για τη µεταφορά των περιστεριών από τη Μονεµβασιά στο Γύθειο ο ποιητής κάνει λόγο και στη σ. 98. 
Τη βιωµατικότητα της εικόνας επισηµαίνει και η Αγγελική Κώττη, ό.π. (σηµ. 20), σ. 43. Τα συµβάντα στο νησάκι 
Κρανάη φαίνεται να κινούνται ανάµεσα στην πραγµατικότητα και την ποιητική µετάπλαση των περιστεριών σε 
σύµβολα ανεµελιάς και ποιητικότητας . 
405 Λούλας Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 33 :" Στο χτήµα του Χατζάλαγα είχαµε περιστέρια, πάπιες που 
βουτούσαν στις στέρνες, κότες , γουρούνια και κουνελάκια. Μας άρεσε, εκεί, να παίζουµε µε τόσα ζώα και πουλιά" 
και σ. 39: " Εγώ µε τον Γιάννη παίζαµε µε τα περιστέρια και τα παπάκια, τσαλαβουτούσαµε στις στέρνες και τρέχαµε 
στο δάσος".  
406 Μια λεπτοµερής καταγραφή των χωρίων δεν έχει θέση σ' αυτό το σηµείο της µελέτης. Αξίζει όµως η επισήµανση 
δύο χωρίων που συνοψίζουν τη σηµασιολογικές φορτίσεις του περιστεριού. Το πρώτο ανήκει στο ποίηµα 
"Αποκατάσταση" από τον τόµο Αργά, πολύ αργά µέσα στη νύχτα, σσ. 113-114:" Τα περιστέρια , π.χ. / όχι συνθήµατα 
ποικίλων συνεδρίων, αλλά πουλιά / ωραία, ερωτικά, βαρυπερπάτητα, που όλο φιλιούνται/ στόµα µε στόµα στην αυλή 
και µου γεµίζουν τα πλακάκια / µε κουτσουλιές και πούπουλα (µ' αρέσουν έτσι)ú/ ή, το πολύ πολύ : µικροί 
ταχυδρόµοι που µεταφέρουν / πάνω απ' τις σφαίρες / τα γράµµατα φτωχών παιδιών προς το Θεό ζητώντας του / 
τετράδια και παπούτσια και λίγες καραµέλες". Έρωτας, ανεµελιά, παιδικότητα, ικανοποίηση της καθηµερινής 
ανάγκης των παιδιών, µ' αυτά συνδέει ο ποιητής το περιστέρι. Το δεύτερο χωρίο, που ουσιαστικά αποτελεί µια 
ανεπτυγµένη µορφή του πρώτου σε πεζό λόγο βρίσκεται στο Τι παράξενα πράγµατα, Ε.Α.Α., 2, σ. 90, όπου ο ποιητής, 
αφού προσδώσει στο περιστέρι ανάλογες ιδιότητες, καταλήγει: "� εγώ, παιδί 75 χρόνων, εδώ στον καναπέ µου, 
χαµογελάω πιο χαµογελαστά καθώς κοιτάω τα περιστέρια στην ταράτσα µου να φιλιούνται στόµα µε στόµα". Το 
περιστέρι συνδέεται µε τη διατήρηση της παιδικότητας στην υπερώριµη ηλικία. 
407 Βλ. εδώ, σσ.42-44. 
408 Το Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σ. 380: "� κι ο Βαγγέλης έπεσε απ' το ποδήλατο κ'  έσπασε το πόδι του / 
κι όταν του το 'βαλαν στο γύψο περπατούσε µε µια σοβαρή θλίψη που / τον έκανε πιο όµορφο ακόµη / τόσο που τα 
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 Ακριβώς, επειδή όλες αυτές οι εκφάνσεις της έµφυτης ποιητικότητας βρίσκονταν ακόµα 
σε εµβρυϊκό στάδιο, τα ποιήµατα "µερµήγκιαζαν στην Πάνου Ντάπια", όπως θα πει συνεχίζοντας 
στο ποίηµα Αγιασθήτω409, δίνοντας παραστατικά  
 
 
 
µε το µούδιασµα των δαχτύλων410 την ασυνείδητη κατά την παιδική ηλικία σταδιακή ανάπτυξη 
της ποιητικής παρακαταθήκης, που ξεκινούσε από συγκεκριµένα παιδικά βιώµατα και σιγά σιγά 
άρθρωνε τα πρωτόλεια, τα πρώτα ποιητικά σχεδιάσµατα, τα "νεαρά ποιήµατα µε κοντά παντελόνια 
και ναυτικούς γιακάδες"411. Αυτή η τελευταία  µεταφορά είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική για τη 
σύνδεση παιδικού βιώµατος και ποίησης, διότι η συγκεκριµένη ναυτική αµφίεση ήταν η 
αγαπηµένη του ποιητή στην παιδική του ηλικία412 και εδώ φαίνεται να σηµατοδοτεί τον εµβρυϊκό 
χαρακτήρα των ποιηµάτων αυτής της περιόδου. 
 Σε άλλο σηµείο του ίδιου ποιήµατος ο Ρίτσος θα αποκαλύψει ότι κάποια άλλα µοτίβα και 
νοηµατικές σταθερές της ποίησής του έχουν την αφετηρία τους στην παιδική του ηλικία: 
 �.εκεί διδάχτηκα τα µεγαλόστοµα ελεγεία φθινοπωρινών ηλιογερµάτων 
 το χαιτοφόρο τίναγµα του αγέρωχου λαιµού των πλατανιών των πε- 
 λεκάνων των αλόγων 
 και πια δε δίσταζα να πω τη λέξη λ α ό ς  τη λέξη σ ύ µ π α ν�413  
Το πρώτο, για το οποίο γίνεται λόγος εδώ είναι το ηλιοβασίλεµα, το λιόγερµα, όπως το ονοµάζει ο 
ποιητής σε αµέτρητα σηµεία του έργου του, το οποίο είχε πρωτοβιώσει στις εξοχές της ιδιαίτερης 
πατρίδας του414. Η φράση "τα µεγαλόστοµα ελεγεία φθινοπωρινών ηλιογερµάτων" υποδηλώνει τη 
συνειδητοποιηµένη εκ των υστέρων υποβλητικότητα του ηλιοβασιλέµατος που δένεται 
κατάλληλα µε το εκάστοτε νοηµατικό περιβάλλον. Το "χαιτοφόρο τίναγµα του αγέρωχου λαιµού 
των πλατανιών των πελεκάνων των αλόγων" δεν είναι άλλο από τον οργασµό της φύσης, που ο 
Ρίτσος είχε γνωρίσει από πολύ µικρή ηλικία415. Αυτές τις ποιητικές παρακαταθήκες θα τις 
συνδέσει µε την επανάσταση και το απέραντο ("και πια δε δίσταζα να πω τη λέξη λ α ό ς  τη λέξη 
                                                                                                                                                                                              
παιδιά το Σαββατόβραδο στο σεργιάνι της προκυµαίας / προσπαθούσαν να κουτσαίνουν ευδιάκριτα / και ξυρίζονταν 
κάθε µέρα για να µεγαλώσουν ποιο γρήγορα τα γέ-/νεια τους και να κουτσαίνουν λίγο πιο πολύ χωρίς να το δεί-
/χνουν / εκείνο τον καιρό ακριβώς αγαπήσαµε τα' αγάλµατα µε τα κοµµένα / πόδια ή χέρια ή το κεφάλι ή τις 
φτερούγες / και συλλογιόµασταν πώς καβαλλάνε τ' αγάλµατα ποδήλατο / κι αν ζεσταίνεται η σέλλα απ΄ τα σκέλια 
τους / κι αν κυµατίζουν απ΄ το τρέξιµο τα πέτρινα µαλλιά τους / κι αν ξέρουν τι σηµαίνει να φοράς τρύπια παπούτσια/ 
και αν ξέρουν τι σηµαίνει ένα κίτρινο πουκάµισο µε φιλντισένια κουµπάκια / και πως θάταν να κάναµε έρωτα µαζί 
τους κάτου απ' τις µυγδαλιές στο νησάκι Κρανάη �". Η συνειδητοποίηση γίνεται πάλι εκ των υστέρων. Επίσης, δε 
γνωρίζουµε αν ο Βαγγέλης είναι υπαρκτό πρόσωπο ή µυθοπλαστικό προσωπείο, αφού αποτελεί και µέλος της παρέας 
του Εικονοστασίου, εποµένως µπορεί να έχουµε εδώ κάποια µετάπλαση προσωπικού βιώµατος του ποιητή. Στο 
Εικονοστάσιο επίσης (2, σσ. 67 κ.ε.), ένας άλλος απ' την παρέα, ο Τέλης, πέφτει απ' το ποδήλατο , δε σπάει το πόδι 
του, αλλά σχηµατίζει στο µηρό µια λευκορόδινη ουλή που επίσης προσδίδει ερωτισµό. Η "παραλλαγή" αυτή ενισχύει 
την εκδοχή της µετάπλασης προσωπικού βιώµατος,. 
409 Επινίκια , σ. 225 
410 Το µούδιασµα οφείλεται στη συσσώρευση αίµατος σε κάποιο σηµείο του σώµατος. Ως, αίµα πρέπει να 
θεωρήσουµε εδώ την έµφυτη ποιητικότητα, η οποία συσσωρεύεται στην άκρη των δαχτύλων (που χρησιµοποιούνται 
στη γραφή), φτάνει δηλαδή ένα βήµα πριν την εκτόνωσή της σε υψηλή ποίηση και µένει εκεί, επειδή δεν έχει ακόµη 
ωριµάσει, µε αποτέλεσµα µια συνεχή ανησυχία. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο Ρίτσος ήδη από την πρώιµη ποίησή του 
αφουγκράζεται µε τα δάχτυλα την εκκόλαψη της ζωής : "Κάτσε λοιπόν στο κατώφλι της βραδιάς / Είσαι κ' εσύ που 
αγρυπνάς και χαίρεσαι / ν' ακούς εκεί στα δάχτυλά σου / άκρη � άκρη / το σφυγµό του χορταριού που µεγαλώνει" ( Ο 
λύχνος των φτωχών και ταπεινών, ∆οκιµασία, Π.Α.' σ. 310). Άρα η αίσθηση της εκκόλαψης της ζωής συνδέεται µε 
την εκκόλαψη της ποίησης.  
411 Ό.π. (σηµ.31) 
412 Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 26: " Το καλό του ντύσιµο ήταν τα ναυτικά και τα λουστρινένια µποτάκια" 
413 Επινίκια, σ. 234 
414 Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18) , σ.  33: " Κοντά µας ήταν ένα δάσος από πεύκα, όπου χανόµαστε µαζεύοντας 
ρετσίνι, κυνηγώντας σαύρες, τζιτζίκια, ζουζούνια και παρατηρώντας τα ηλιοβασιλέµατα". 
415 Ό.π. σ. 28 :" Ο Γιάννης αγαπούσε πολύ τη φύση και έδειχνε ευτυχισµένος όταν έτρεχε στα περιβόλια" 
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σ ύ µ π α ν " ) , δείχνοντας ότι για τον ίδιο το ερωτικό στοιχείο, που εδώ εµπεριέχεται στο 
διονυσιασµό της φύσης και στην υποβλητικότητά της, αποτελεί αυτονόητο δίδυµο µε την 
επανάσταση416 και οδηγεί στην κατανόηση ολόκληρου του µυστηρίου της ζωής. 
 Με τη συνειδητοποίηση της δυναµικής που περικλείει το παιδικό βίωµα σχετίζεται η 
διαπίστωση που πραγµατοποιεί ο Ρίτσος στο Τερατώδες Αριστούργηµα: 
 �.κι αν έπεφτε τότε καταγής το δέντρο της παιδικής µου ηλικίας θα  

µου ΄κοβε το δρόµο 
κ' η γερασµένη χορεύτρια θα χόρευε ακόµη ανάµεσα σε παλιωµένες  
καρέκλες µ' ένα σκουπόξυλο για καβαλιέρο417 

Οι στίχοι αυτοί σηµαίνουν ότι, αν εξαλειφόταν η παιδικότητα, η ποίηση θα έχανε τη ζωτικότητά 
της, δε θα µπορούσε να ανανεωθεί, θα αποστεωνόταν, όπως ακριβώς η παρακµιακή φιγούρα της 
γερασµένης χορεύτριας, που χορεύει "µ' ένα σκουπόξυλο για καβαλιέρο" "ανάµεσα σε παλιωµένες 
καρέκλες". ∆ηλαδή η ποίηση θα διαπνεόταν από ξεπερασµένα θέµατα και νοήµατα, εκφρασµένα 
µε µια πεπαλαιωµένη µορφή. Βέβαια, όταν λέµε "παιδικότητα" εννοούµε όχι µόνο τους 
περιορισµένους ορίζοντες της παιδικής ηλικίας, αλλά εκείνη τη ζωτικότητα του παιδιού και τη 
διάθεσή του να γνωρίσει τον κόσµο, που συνδυάζεται µε την ωριµότητα και τη συνακόλουθη 
πνευµατική καλλιέργεια418. Μ' αυτήν την παιδικότητα, που δε χάθηκε, µπολιάζεται και ο 
επαναστατικός χαρακτήρας της ποίησης του Ρίτσου, όπως φαίνεται από τους στίχους που 
ακολουθούν αµέσως µετά απ' αυτήν τη διαπίστωση: 
 �.ωστόσο η ποίηση από τότε ετοιµαζόταν µεγαλοπρεπής σχεδόν  

µε ρούχα εργατικά τραγιάσκα προκηρύξεις προαστίων 
µε τα πριονιστήρια µε τις απεργίες των οικοδόµων µε τις οµιλίες  
των τσαγκαράδων 
µε τις αξίνες και τα δρεπάνια του Κιλελέρ δίπλα στις πικροδάφνες419�. 

Ο σύνδεσµος "ωστόσο" τονίζει την αντίθεση ανάµεσα στα υποτιθέµενα δεινά που θα έφερνε στην 
ποίηση η απώλεια της παιδικότητας, από τη µια και στην επαναστατικότητα, από την άλληú όµως, 
η επαναστατική ποίηση γεννήθηκε τελικά, επειδή η παιδικότητα διασώθηκε. 
 Η λειτουργικότητα του παιδικού βιώµατος ως ποιητικής απαρχής είναι αναµενόµενη σε 
έναν ποιητή σαν το Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος έζησε ιδιαίτερα έντονα παιδικά βιώµατα. Ανάλογη 
ένταση είχαν όµως και τα βιώµατα που έζησε ως ενήλικος, όπως ασθένειες, φυλακές, εξορίες, 
αλλά και µεγάλες χαρές420. Έτσι στο έργο του υπάρχει έντονο το αυτοβιογραφικό στοιχείο που 
µεταπλάθεται ποικιλοτρόπως και ο ίδιος σε αρκετά σηµεία αποκαλύπτει άµεσα τη δυναµική του 
βιώµατος γενικά στη σύνθεση της ποιητικής του. Οι απόψεις του αυτές αναλογικά ισχύουν και για 
το παιδικό βίωµα. 

                                                           
416 Ο Ρίτσος βιώνει ερωτικά και την ίδια την ιδέα της επανάστασης , βλ. εδώ, σ. 83, σηµ. 107. 
417 Γίγνεσθαι, σ. 369 
418 Ο Παντελής Πρεβελάκης στο βιβλίο του Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, Συνολική θεώρηση του έργου του, " 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας", Αθήνα 1992, σ. 588, σχολιάζοντας το συγκεκριµένο χωρίο υποστηρίζει ότι "ο ποιητής 
δεν µετανιώνει που παράτησε τον ειδυλλιακό κόσµο της πρώτης εµπειρίας του" και ότι " η γερασµένη χορεύτρια είναι 
η παλιά ανεύθυνη ποίηση, που ο Ρίτσος την ανανέωσε, κατά τη γνώµη του, µεταβάλλοντάς την σε κοινωνική". Ο 
µελετητής φαίνεται µε τη πτώση του δέντρου της παιδικής ηλικίας που φράζει το δρόµο του ποιητή, να εννοεί 
καθήλωση στην παιδική ηλικία που θα οδηγούσε σε αδυναµία ποιητικής ανανέωσης, σε ποίηση πεπαλαιωµένη, 
"γερασµένη χορεύτρια". Η αποµάκρυνση από τον ειδυλλιακό αυτό κόσµο οδηγεί στην ποιητική ανανέωση. ∆ε 
διακρίνει όµως την ανανεωτική δύναµη της παιδικότητας κατά την ενηλικίωση. Επίσης, ταυτίζει την  κοινωνική 
ποίηση µε την ανανέωση, κάτι που δεν ισχύει απόλυτα. Κοινωνικά ήταν και τα έµµετρα ποιήµατα των Τρακτέρ και 
των Πυραµίδων, αυτός τους ο κοινωνισµός σαφώς υπονόµευσε τον παραδοσιακό στίχο, αλλά υπήρξαν και πολλές 
άλλες νοηµατικές σταθερές και επιδράσεις, που κατέστησαν το Ρίτσο σύγχρονο ποιητή (βλ. εδώ, Μέρος Α', κεφ. 
Τρίτο). Αν η ανανέωση ταυτιζόταν µε τον κοινωνικό χαρακτήρα αποκλειστικά, ο Ρίτσος θα συνέχιζε να γράφει στον 
ανανεωµένο παραδοσιακό στίχο των πρώτων συλλογών. 
419 Ό.π., (σηµ. 39) 
420 Βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 20), σσ. 47-189 κυρίως. 
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 Όταν λοιπόν ο Ρίτσος λέει "θυµάµαι άρα έχω"421 , εννοεί ότι το βίωµα που ανακαλείται � 
εδώ µε τη βοήθεια της µνήµης � από κάποια αφορµή του παρόντος, αποτελεί το κύριο υλικό της 
ποίησής του, την ίδια της την ουσία. Η αποφθεγµατική αυτή διατύπωση, που παρεµβάλλεται 
ανάµεσα σε συγκεκριµένες αναµνήσεις, όπως "το άσπρο πουκάµισο" ή " το µαύρο παντελόνι του 
ζεϊµπέκη" δηλώνει και µία αίσθηση ασφάλειας: Ανασυνθέτοντας το παρελθόν ο ποιητής, κατανοεί 
το παρόν ως προέκτασή του, ως αδιατάρακτη συνέχειά του. Έτσι, στην ποιητική συνείδηση οι δυο 
αυτές χρονικές βαθµίδες ταυτίζονται, µε αποτέλεσµα την αντίσταση στη φθορά του χρόνου. Από 
την άλλη πλευρά, η ποίηση, έχοντας ήδη ενσωµατώσει το παρόν ως αφόρµηση και το παρελθόν 
ως ανάµνηση, επεκτείνεται µέσω της φαντασίωσης στο µέλλον, µε αποτέλεσµα την αντίληψη του 
χρόνου ως δύναµης µε άτµητο χαρακτήρα422. Ο άτµητος αυτός χαρακτήρας σηµαίνει και 
κατάργηση του χρόνου στην προσµετρώµενη εκδοχή του, τη συνδεδεµένη µε τη φθορά και την 
παρακµή. Για το λόγο αυτό, η ανάµνηση είναι η µόνη δύναµη που µένει αλώβητη µέσα σε µια 
κατάσταση γενικευµένης παρακµής και γεννά το ποίηµα, το οποίο ως ενσάρκωση του άφθαρτου 
χαρακτήρα της ανάµνησης αποτελεί µια αναγέννηση: 
 Έρχονται µέρες µε σύννεφα, σύρµατα, βρεγµένα τζάµια, σπασµένα 
 λεωφορείαú 
 πέφτουν στα πεζοδρόµια κίτρινα φύλλαú η ανάµνηση µένει όρθιαú 
 το ποίηµα, είπα, είναι η όρθια ανάµνησηú 
 το ποίηµα είναι αναγέννηση, όχι ανάσταση423  
Η φθορά εκφράζεται µε τις µελαγχολικές εικόνες των δύο πρώτων στίχων, ενώ η αναγέννηση 
νοείται ως αντίσταση στη φθορά αυτή µέσω της ανασύστασης ενός εξιδανικευµένου 
παρελθόντος. Όµως η αναγέννηση αυτή δε φτάνει µέχρι την ανάσταση. Ο Ρίτσος διαχωρίζει 
έντονα αυτές τις δύο έννοιες µέσω της αντίθεσης "το ποίηµα είναι αναγέννηση, όχι ανάσταση", 
υπονοώντας ότι ελπίδες έχει το φθαρµένο µεν, αλλά ζωντανό. Εκείνο που έχει ήδη πεθάνει δεν 
έχει περιθώρια ανάκαµψης. Ο άνθρωπος µπορεί να αντισταθεί στο θάνατο αναγεννώµενος, 
δηλαδή ανανεωνόµενος διαρκώς (κάτι που ο Ρίτσος το αισθητοποιεί στην ποίησή του µε τις 
διαδοχικές αλλαγές της τεχνοτροπίας του), δε µπορεί όµως να τον νικήσει. Έτσι, αυτός που 
φυτοζωεί, έχοντας ήδη πάρει το δρόµο προς το θάνατο, θα πεθάνει τελικά, παρ' όλες τις ύστατες 
προσπάθειες που καταβάλλει µέσα στη σήψη του για να το αποφύγει. Για παράδειγµα, όσοι από 
τους ήρωες της Τέταρτης ∆ιάστασης είναι έτοιµοι να καταρρεύσουν, µε την πνευµατική διαύγεια 
που συχνά εξασφαλίζουν οι οριακές στιγµές προβαίνουν σε µια επανεκτίµηση της ζωής τους και 
συνειδητοποίηση της µαταιότητας, κινήσεις που µέσα την αυτογνωσία τους, παρουσιάζονται ως 
αισιόδοξες και ανανεωτικές, αλλά δεν καταφέρνουν να εξορκίσουν τον αναπόφευκτο θάνατο424. 
 Μπορούµε στο σηµείο αυτό να διακρίνουµε µια ακόµα έκφανση της διπολικότητας, της 
ταλάντευσης στο έργο του Ρίτσου, που εδώ αφορά στην αναγέννηση ως προσπάθεια ζωής από τη 
µία και στο αναπόφευκτο του θανάτου από την άλλη. Η στάση του αυτή απέναντι στο θάνατο, 
που τον έχει αναγάγει σε πρωταρχικό στοιχείο στη συµβολογία του, σχετίζεται µε τα τραυµατικά 
βιώµατα της παιδικής του ηλικίας425 : Το θάνατο της µητέρας του και του αδελφού του Μίµη από 
φυµατίωση. Στη συνέχεια, εξ αιτίας των άλλων περιπετειών που έζησε ο Ρίτσος ως ενήλικος, αυτή 
η πρώτη πείρα θανάτου εξελίχθηκε σε "εµµονή"426, λόγω των συνεχών επανεργοποιήσεών της 
από τη συνάφεια µεταγενέστερων βιωµάτων, µε αποτέλεσµα να έχουµε µια ακόµη περίπτωση που 
αναδεικνύει το παιδικό βίωµα ως ποιητική του απαρχή. Η παρουσία του θανάτου ως µοτίβου στο 
                                                           
421 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α. 4, σ. 100: "�. ∆ε θα κοιµηθώ, κι ο καπνός του τσιγάρου στο χάραµα κι η άχνα του 
γαλοκαφέ, όνειρο, θα γράψω , να το άσπρο πουκάµισο, το µαύρο παντελόνι του ζεϊµπέκη, θ υ µ ά µ α ι  ά ρ α  
έ χ ω�" Η αποφθεγµατικότητα τονίζεται από τα αραιά γράµµατα που επιλέγει ο ποιητής.  
422 Για τη συγκεκριµένη λειτουργία της ποίησης, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 1 β 
423 Φρυκτωρία, Επινίκια, σ. 59 
424 Οι ήρωες αυτοί είναι ο Αγαµέµνων , η Χρυσόθεµις, η Ισµήνη, ο Αίας, η Ελένη και η Φαίδρα, από τα οµώνυµα 
ποιήµατα, καθώς και η Ηλέκτρα απ' το ποίηµα Κάτω απ' τον ίσκιο του βουνού.  
425 Βλ. Κρεσέντσιο Σαντζίλιο, Μύθος και ποίηση στον Ρίτσο, µτφ. Θ. Ιωαννίδης "Κέδρος" 1978, σ. 108 
426 Βλ. Ν. Μουζάκας, "Ο θάνατος στην ποίηση του Ρίτσου", Αιολικά Γράµµατα, τ. 32-33, Μάρτης-Ιούνης 1976 σ. 230. 
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έργο του µε όλες τις παλινδροµήσεις του ποιητή σχετίζεται και µε την απόφαση που ο ίδιος είχε 
πάρει ήδη από την εφηβική του ηλικία να τον παλέψει: "� όταν πήγαινα απ' το νησάκι Κρανάη 
στο Γυµνάσιο του Γυθείου και περνούσαµε υποχρεωτικά µπροστά απ' τα Σφαγεία, έσφιγγα το χέρι 
της Λούλας και τρέχαµε κι οι δυο σαν κυνηγηµένοι για να µην ακούµε τα βελάσµατα των αρνιών και 
µουγκανίσµατα των βοδιών. Κι είχε µια τόσο όµορφη πρόσοψη το κτίριο των Σφαγείων, 
νεοκλασσική µε στοές, µε γύψινα στολίδια, µε την κεντρική πύλη καµπυλωτή, πλατιά, νόµιζες, τις 
Κυριακές και τις Σκόλες, πως είναι καµιά εκκλησιά ή κανένα µουσείο. Μόνο εκείνο το κόκκινο 
αυλάκι απ' όπου κυλούσε το αίµα, διέσχιζε το δρόµο και χυνόταν στη θάλασσα και πιότερο από 
είκοσι µέτρα κοκκίνιζε η ακρογιαλιά, ω, να µην το δεις ούτε στον ύπνο σου. Μα θύµωνα κιόλας µε 
τον εαυτό µου. Τι θηλυκές ευαισθησίες είναι τούτες; - του 'λεγα. Έτσι θα πας στρατιώτης; Κι άρχισα 
να περπατάω αργά µπροστά στα Σφαγεία, να χαζεύω την όµορφη πρόσοψη, να κοιτάω τολµηρά το 
κόκκινο αυλάκι, να προσπαθώ να επισηµάνω (σφίγγοντας βέβαια τα δόντια µου) σε τι κλίµακα 
µινόρε ή µατζόρε ανήκουν οι κραυγές των ζώων. Ένα απόγευµα µάλιστα µπήκα στα Σφαγεία να δω 
τα ζώα να τα σφάζουν�.. ∆έκα φορές έκανα να φύγω κι έµεινα. Νικητής�.. Βγήκα θριαµβευτικά 
απ' τα Σφαγεία και τράβηξα µε αργό σοβαρό βήµα για το νησάκι Κρανάη. 'Ηταν η πρώτη µάχη µε 
τον εαυτό µου και µε το θάνατο. Κι η πρώτη νίκη. Αριστερά , στο πουκάµισό µου, στη θέση της 
καρδιάς , ένας φαρδύς λεκές αίµα. Το παράσηµό µου. ∆εν ήθελα πια να εξοικειωθώ ή να 
συµφιλιωθώ µε το θάνατο. Να τον παλέψω ήθελα� Πόσα χρόνια κράτησε τούτη η µάχη. Και 
συνεχίζεται ακόµη  �."427. Το χωρίο αυτό υποδεικνύει το νοηµατικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 
πρέπει να εξετάζεται ένα από τα βασικότερα µοτίβα στο έργο του Ρίτσου, ο θάνατος. Πρόκειται 
για την προσπάθεια υπέρβασής του, άσχετα απ' την τελική νίκη του, προσπάθεια µε αποτέλεσµα 
µια αξιοπρεπή στάση απέναντι σ' αυτόν, η οποία µπορεί µέσω της ποίησης ακόµη και να 
αντιστρέψει τη λύπη σε χαρά428, να αντιστρέψει "µε κάποιαν ευκολία το θάνατο, αλλά και µε 
καχυποψία συνάµα"429, όπως λεει ο ποιητής παρουσιάζοντας επιγραµµατικά την αµφιθυµία του 
που σφράγισε σ' ένα µεγάλο βαθµό την ποιητική του. 
 Με επιγραµµατικό και απερίφραστο τρόπο παρουσιάζει ο Ρίτσος την καθοριστική 
επίδραση που άσκησε το παιδικό βίωµα στη διαµόρφωση µοτίβων και νοηµατικών σταθερών 
στην ποίησή του, αλλά και στη γένεση ολόκληρων ποιηµάτων, µιλώντας, στο Τερατώδες 
Αριστούργηµα, για τα πρόσωπα του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος:  

�.. η µάνα µού κρατούσε στα χλωµά της χέρια ένα µπουκέτο µενεξέδες και προσευχόταν 
στα ποιήµατα που επρόκειτο να γράψω 
ο πατέρας µού χάρισε το θυµωµένο κόκκινο άλογο που κάλπαζε  
χλιµιντρώντας στα στάχυα 
ύστερα η Νίνα στη γωνία Κεραµικού και Σαλαµίνος Περσεφόνη 
µου κ' η Ωραία Ελένη στα στερνά της 
ο Μίµης µου άφησε µια ναυτική κορδέλα και το Βέγα στη βελιώ- 

                                                           
427 Ο γέροντας µε του χαρταϊτούς , Ε.Α.Α.,  5 σσ. 67-69. Την επισήµανση του χωρίου ως ενδεικτικού της απόφασης του 
Ρίτσου να παλέψει το θάνατο, πραγµατοποιεί και η Α. Κώττη, ό.π. ( σηµ. 2 )σσ. 44-45. Το κόκκινο αυλάκι των 
Σφαγείων ως σύµβολο θανάτου συνδέεται µε ανάλογου νοήµατος εικόνες στο Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σ. 
380: "�.. µετά είταν οι νεκροθάλαµοι τα νεκροτοµεία τα σκαλιά των ψυχι-/ατρείων / µε τα µατωµένα ρούχα στη 
γωνιά του µαρµάρινου πατώµατος/ τ' αρχαϊκά Σφαγεία του Γυθείου κ' οι γυµνασιόπαιδες πηδώντας το / κόκκινο 
αυλάκι που χυνόταν στη θάλασσα�". Οι νεκροθάλαµοι και τα νεκροτοµεία παραπέµπουν σε βιώµατα του Ρίτσου στα 
διάφορα σανατόρια όπου νοσηλεύτηκε (βλ. και Ε.Α.Α. 5, σσ-69-70), ενώ τα σκαλιά των ψυχιατρείων στην ψυχική 
ασθένεια της αδελφής του Λούλας και του πατέρα του. Έτσι, τα βιώµατα αυτά, δένονται µε το κόκκινο αυλάκι των 
σφαγείων που το πηδούν οι γυµνασιόπαιδες, δηλαδή προσπαθούν να υπερβούν το θάνατο. Πίσω απ' τους 
γυµνασιόπαιδες διακρίνεται φυσικά ο ποιητής.  
428 Βλ. χαρακτηριστικά, Η ραψωδία του γυµνού φωτός, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 409 :"Ω ποίηση που µεθάς την περήφανη 
ορφάνεια / φέρνοντας πίσω τα καράβια σηµαιοστολισµένα για την άλλη / τελετή / τους έρωτες που δεν είχαν έρθει 
στο πρώτο φεγγάρι / το ψωµί και το κρασί του ήρεµου δείπνου/ πλάι στ' ακρογιάλι µε τα νέα καράβια στα πανιά". Η 
ορφάνια του ποιητή είναι περήφανη, δηλαδή διέπεται από µια αξιοπρέπεια και µεθάει από µια ποίηση γεµάτη 
αισιοδοξία, οραµατιζόµενη ένα µέλλον ειδυλλιακό, όπου θα κυριαρχούν ο έρωτας και η ηρεµία της αυτάρκειας. 
429 Το Τερατώδες Αριστούργηµα , Γίγνεσθαι, σ. 382. 
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τικη βρύση µε τους κυνηγούς και τις λεύκες 
η Λούλα µου 'δωσε ολόκληρο το Τραγούδι της Αδελφής µου 
η θεία Ουρανία κοιτούσε για λογαριασµό µου το µικρό νωπό φεγ- 
γάρι στην επάνω γωνιά του φεγγίτη 
σαν ωχρό ραντισµένο µαντιλάκι που 'θελε να το σιδερώσει πριν  
στεγνώσει 
κ' ύστερα µ' ένα γενικό συχωροχάρτι ν' απονείµει χάρη σ' όλους  
τους βαρυποινίτες430 �.. 
Στους δύο πρώτους στίχους διακρίνεται εύκολα η επίδραση της µητέρας του στην 

καλλιέργεια της ποιητικής του φύσης431. Η προσφορά του πατέρα του δίνεται στους αµέσως 
επόµενους στίχους µ' έναν παράδοξο συµβολισµό: "το θυµωµένο κόκκινο άλογο που κάλπαζε 
χλιµιντρώντας στα στάχυα". Στο συµβολισµό αυτό δεν πρέπει να κρύβεται ο γνωστός από τις 
βιογραφίες του Ρίτσου, αλλά και από τις ξεκάθαρες αναφορές του σε διάφορα σηµεία του έργου 
του, δύστροπος και οξύθυµος χαρακτήρας του πατέρα του432. ∆ε θα ήταν λογικό ο ποιητής να 
θεωρήσει ως προσφορά προς τον εαυτό του έναν τέτοιο χαρακτήρα, τον οποίο στις αναφορές 
αυτές έχει ψέξει. Άρα κάποιο άλλο χαρακτηριστικό του πατέρα κρύβεται κάτω από το 
συγκεκριµένο συµβολισµό: Λαµβάνοντας υπ' όψη ότι το άλογο στο έργο του Ρίτσου λειτουργεί 
ως σύµβολο ενός διονυσιακού ερωτισµού433 και ότι ο πατέρας του είχε µια σεξουαλική αδηφαγία 
που τον οδηγούσε και σε εξωσυζυγικές σχέσεις 434, συµπεραίνουµε ότι ο ποιητής κληρονόµησε 
από τον πατέρα του αυτόν τον ερωτισµό, µετουσιώνοντάς τον βέβαια, µε βάση τις ευαισθησίες 
της δικής του προσωπικότητας, σε έντονα αισθησιακή θεώρηση και προσέγγιση των ανθρώπων 
και του κόσµου. Θεώρηση, η οποία ξεκινάει από την αχαλίνωτη σεξουαλικότητα του ανθρώπινου 
σώµατος (όπως φαίνεται τόσο από συγκεκριµένα χωρία διάσπαρτα στο έργο του ποιητή 435 , όσο 
και από τα ζωγραφικά του έργα σε πέτρες και σε πακέτα τσιγάρων436), για να καταλήξει στην 
αισθησιακή απογραφή όλων των αισθητών. Εποµένως ο Ρίτσος ανάγει σε παιδικό του βίωµα την 
προέλευση µιας νοηµατικής σταθεράς του έργου του (ερωτικό στοιχείο), ενώ ένα απ' τα µοτίβα µε 
τα οποία αυτή εκφράζεται (το άλογο), προέρχεται επίσης από τις εµπειρίες της παιδικής του 
ηλικίας προφανώς στο φυσικό περιβάλλον της ιδιαίτερης πατρίδας437. Επιπλέον, το άλογο είναι 
κόκκινο, χρώµα που πρέπει να συνδεθεί µε το ερύθηµα της ερωτικής διέγερσης438, αλλά και µε 

                                                           
430 Όπ. , σ. 368 
431 Βλ. εδώ, σσ.42 - 44 
432 Για τη δυστροπία του πατέρα του βλ. εδώ, σσ. 44-45. Επίσης τα ποιήµατα "Στον πατέρα µου", Τρακτέρ, Π.Α', σ. 
22 "ξέφτησε το αλαζονικόν ύφος απ' τη µορφή σου", "Εξήγηση", Πυραµίδες, Π. Α' σ. 103 "και στο κατώφλι πρόβαινε 
σα χάρος, σα λοιµός / ψηλός, ωραίος κι / αλαζών / ο δύστροπος πατέρας�.. Όταν βροντούσε στην αυλή, στους 
δούλους, προσταγές / πίσω τα βελουδένια στορ σα γάτα µαζευόµουν�" κ.α. 
433 Κυρίως παρουσιάζονται άλογα σε στύση ή σε ερωτική συνεύρεση. Βλ. Σάρκικος λόγος, Τα ερωτικά, σ. 114: 
"Αργόπρεπα άλογα (όχι λυπηµένα) σεργιανάνε στα ρηχά της θάλασσας: / Το ένα, σε στύση / αγγίζει µόλις το νερό µε 
το µαύρο του πέος", Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α.", 4, σ.72: "� και τ' άλογα βγάζαν κείνα τα µακριά µαύρα µασούρια 
τους που σάλευαν�.ο Κωσταντής µε σκούνταγε στον αγκώνα, µου 'δειχνε µε τη µατιά του τα' άλογα και µου 'λεγε 
σιγανά "ναν τις είχαµε κι εµείς τόσο µεγάλες, κάλλιο κι από βασιλιάδες θα 'µασταν"�." Επίσης χαρακτηριστική είναι 
και η σκηνή του ζευγαρώµατος των αλόγων που προκαλεί την ερωτική διέγερση του συγκεντρωµένου πλήθους στο 
Σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο, Ε.Α.Α., 7,σσ. 26-29. 
434 Βλ. εδώ, σσ. 44-45. Επίσης, "Εξήγηση", Πυραµίδες Π.Α', σ. 103 "την ξένη σάρκα αγόραζε κι ανάδινε γιορτή". 
435 Βλ. κυρίως Τα ερωτικά , τα Επινίκια και το Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων, όπου και οι πιο αισθησιακές 
περιγραφές. Ο ερωτισµός όµως είναι διάχυτος � µε πιο κρυπτογραφικό τρόπο βέβαια � σε ολόκληρο το έργο. 
436 Βλ. τις φωτογραφικές ανατυπώσεις που δηµοσιεύει η Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 26), σσ. 224-225, καθώς και τα 
εξώφυλλα των πεζογραφηµάτων του Εικονοστασίου. 
437 Βλ. Αγιασθήτω, Επινίκια, σ. 234: "εκεί διδάχτηκα�. το χαιτοφόρο τίναγµα του αγέρωχου λαιµού των πλατανιών 
των πελεκάνων των αλόγων". Το "εκεί" είναι η ιδιαίτερη πατρίδα, ενώ ο "χαιτοφόρος λαιµός" των αλόγων που 
προσδίδεται αξεχώριστα και στα πλατάνια και στους πελεκάνους, φανερώνει ότι το άλογο αποτελεί µία έκφανση του 
γενικότερου ερωτισµού της φύσης.   
438 Για το ερύθηµα της ερωτικής διέγερσης, βλ. χαρακτηριστικά, Φαίδρα, Τ.∆., σ. 301, τα λόγια της οµώνυµης 
ηρωίδας προς το βωβό πρόσωπο- Ιππόλυτο :"�. Το / βλεπα το αίµα / να τρέχει κάτω απ ' το λευκό σου δέρµα, ν' 
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την κοµµουνιστική επανάσταση, αφού ο ποιητής εδώ (όχι φυσικά ο πατέρας του που ήταν 
φιλοβασιλικός439) φαίνεται για µια ακόµη φορά να την εννοεί σε αρραγή ενότητα µε το ερωτικό 
στοιχείο. Η σύνδεση του πατέρα µε το άλογο ως φαλλικό σύµβολο είναι γνωστή στην 
ψυχαναλυτική θεωρία του Φρόυντ, ο οποίος την ερµηνεύει στο πλαίσιο των συνειρµών που 
προκαλεί στο αγόρι το οιδιπόδειο σύµπλεγµα440 . 
 Αµέσως µετά ο ποιητής συνδέει την αδελφή του Νίνα µε δύο ηρωίδες του, την Περσεφόνη 
και την "Ωραία Ελένη στα στερνά της" παραπέµποντας µε άµεση ενδοκειµενική αναφορά στα 
ποιήµατα της Τέταρτης ∆ιάστασης, Περσεφόνη και Η Ελένη. Η σύνδεση αυτή ερµηνεύεται, αν 
συσχετιστούν κάποια χαρακτηριστικά της Νίνας και της ζωής της µε τα αντίστοιχα των δύο 
αυτών ηρωίδων, όπως τα γνωρίζουµε από τους µύθους, αλλά και από τις ποιητικές µεταπλάσεις 
που πραγµατοποίησε ο Ρίτσος: Η Νίνα λοιπόν των παιδικών χρόνων του ποιητή, µεγαλύτερή του 
στην ηλικία κατά έντεκα χρόνια, ήταν µια πανέµορφη κοπέλα, όπως γνωρίζουµε από τα 
βιογραφικά του441, αλλά και από την περιγραφή που ο ίδιος πραγµατοποιεί στο Ίσως να 'ναι κι 
έτσι: "�µα πιο πολύ απ' όλα µιλάγανε (οι άλλοι σε µένα) για τη µεγάλη αδελφή µου τη Νίνα (µε 
περνούσε έντεκα χρόνια) που ήταν όµορφη σαν άγγελος, κι όταν λουζόταν και έβγαινε στην αυλή να 
στεγνώσουν στον ήλιο τα χρυσά σκάλες σκάλες µαλλιά της, πυκνά και µακριά ως κάτω απ' τη µέση 
της, και λαµποκόπαγε ολόγυρα ο τόπος�. και στρέφαν όλοι για να δουν από πού βγαίνει αυτό το 
φως και ξέρανε πως είναι η Νίνα ή στο µπαλκόνι ή στην αυλή µαςú κι όλα τ' αδέρφια και 
πρωτοξαδέρφια του πατέρα µου, παντρεµένοι ή ανύπαντροι, ήταν ερωτευµένοι µε τη Νίνα�. µα και 
τα πιτσιρίκια του δηµοτικού και τα παιδόπουλα του σχολαρχείου κι αυτά ερωτευµένα�."442. Η 
οµορφιά όµως αυτή αργότερα µαράθηκε µέσα σ' έναν ατυχή γάµο: Η Νίνα ερωτεύτηκε τον 
αξιωµατικό της χωροφυλακής Χρίστο Κοκκώνη, "κλέφτηκε" µαζί του και τον παντρεύτηκε, όµως 
αυτός αργότερα τη ζήλευε παθολογικά για την οµορφιά της, της φερόταν βάναυσα και την 
κατηγορούσε συνέχεια για το γεγονός ότι δεν απέκτησαν ποτέ παιδιά. Η αναφορά της διεύθυνσης 
του σπιτιού, όπου έµενε η Νίνα, η "γωνία Κεραµικού και Σαλαµίνος" έχει ειδικό ενδιαφέρον: Εκεί 
έζησε τα πρώτα χρόνια του γάµου της κοντά στην πεθερά της και αντιµετώπισε και τις 
περισσότερες δυσκολίες443. Μια συνοπτική καταγραφή όλων αυτών πραγµατοποιεί ο Ρίτσος από 
πολύ νωρίς, στο ποίηµα "Σαν πατέρα µου" των Τρακτέρ  
 Η πρωτοθυγατέρα σου, θάµπος του αγέρα και της γης, 
 που τα µαλλιά της τα χρυσά, όπως έλυνε, ως το γόνα 

                                                                                                                                                                                              
ανεβαίνει απ' τα πόδια σου / στο στήθος,/ να σκοντάφτει στα γόνατα, να τρέχει ανάστροφα προς την κοιλιά και / τους 
µηρούς σου, / στα µπράτσα, στο χαράκι του λαιµού, να ογκώνει και να πορφυρώνει / τις θηλές  και τα χείλη σου � σα 
νάταν όλο το κορµί σου σε στύσηú�"   
439 Βλ. εδώ, σ. 44. 
440 Ο Φρόυντ, στο βιβλίο του Ο µικρός Χανς, µτφ. Κατερίνα Λιάπτση, "Επίκουρος", Αθήνα, 1998 προσπαθεί να 
αναλύσει τους εφιάλτες του οµώνυµου πεντάχρονου αγοριού σχετικά µε τα άλογα. Οι κυριότεροι είναι ότι το άλογο 
µπορεί να δαγκώσει το µικρό αγόρι, ή ότι το άλογο µπορεί να πέσει. Η ερµηνεία που δίνεται είναι η εξής: " Πίσω από 
το αρχικό άγχος ότι θα τον δαγκώσει ένα άλογο, αποκαλύφθηκε το βαθύτερο άγχος ότι τα άλογα θα πέσουν. Και τα 
δύο µαζί, το άλογο που δαγκώνει και το άλογο που πέφτει είναι ο πατέρας που θα τον τιµωρήσει, επειδή µέσα του 
επιθυµεί να πάθει ο πατέρας κακό". Η επιθυµία αυτή του µικρού είναι ασυνείδητη, επειδή ασυνείδητα πάλι θέλει να 
πάρει τη θέση του πατέρα ως εραστής της µητέρας ( τα συµπεράσµατα αυτά της έρευνας που διεξάγει ο Φρόυντ σε 
ολόκληρο το βιβλίο, βρίσκονται στις σσ. 121-124). Στο Ρίτσο δε φαίνονται  - τουλάχιστον στο συγκεκριµένο χωρίο � 
κάποιοι εφιάλτες. Το κοινό σηµείο µε το Φρόυντ είναι ο φαλλικός � άρα πατρικός � συµβολισµός του αλόγου.     
441 Βλ. εδώ, σ. 46 Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 17-18, Α. Κώττη, ό.π. (σηµ.20), σ. 35. 
442 Ε.Α.Α., 4 σ. 57. 
443 Βλ. εδώ, σ. 46, Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ18) σσ. 17-18, 39, Α. Κώττη, ό.π. (σηµ 20), σ.35. Χαρακτηριστική 
για τη βαναυσότητα του χαρακτήρα του ήταν η συµπεριφορά του Χρίστου Κοκκώνη µε αφορµή τον πατέρα του 
ποιητή, όταν ανήµπορο πια η Νίνα τον είχε φέρει στο σπίτι τους, στην Αθήνα : " Ο Χρίστος�.. είχε αρχίσει να 
γκρινιάζει την αδελφή µου:" Τι τον κουβάλησες το γέρο δω µέσα; µου γυρίζουν τ' άντερα να τον βλέπω το 
χαραµοφάηú σα βρυκόλακας είναι". Η αδελφή µου έφερνε ικετευτικά το δάχτυλό της στα χείλη της µην ακούσει ο 
πατέρας. Ο Χρίστος όµως το χαβά του: "Ν' ακούσειú κι αν του 'µεινε µια στάλα φιλότιµο να µας αδειάσει τη 
γωνιά�." (Σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο, Ε.Α.Α, 7,σ. 61)   



 
 

110

 χύνονταν δυο ποτάµια φως κ' έτρεµαν γύρω άνθη σιγής, 
 σε χέρια βάναυσα έπεσε, σκυφτή σ' άγονο αγώνα444 

                                                           
444 Π.Α', σ. 21 
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Τα χαρακτηριστικά αυτά της Νίνας και της ζωής της συντήκονται από το Ρίτσο µε τα 
χαρακτηριστικά των δύο ηρωίδων του: η Περσεφόνη στο οµώνυµο ποίηµα έχει απαχθεί από τον 
Πλούτωνα � Άδη, όπως ακριβώς και η µυθική Περσεφόνη (µε τις απαραίτητες µεταπλάσεις 
βέβαια) και "έχει γυρίσει, όπως κάθε καλοκαίρι απ' την ξένη σκοτεινή χώρα, στο µεγάλο, εξοχικό, 
πατρικό της σπίτι"445. Πίσω από την απαγωγή αυτή κρύβεται η αρπαγή- "κλέψιµο" της Νίνας από 
το Χρίστο Κοκκώνη, ο οποίος σταδιακά µε τη συµπεριφορά του εξελίχτηκε σε απεχθές πρόσωπο, 
µια µορφή Πλούτωνα � Άδη δηλαδή446. Στην ποιητική µετάπλαση της Περσεφόνης από το Ρίτσο, 
η ηρωίδα είναι ερωτευµένη µε τον "απαγωγέα" της447, όπως ακριβώς και η αδελφή του Νίνα. 
Αλλά και στην ποιητική µετάπλαση της Ελένης στο οµώνυµο ποίηµα η ηρωίδα παρουσιάζει µια 
εικόνα αποκρουστικής φθοράς της οµορφιάς της, συνδεδεµένη µε µια αµφίθυµη στάση απέναντι 
στη µαταιότητα των αγώνων448, εικόνα που φαίνεται να ξεκινά από τη µαραµένη οµορφιά της 
αδελφής του. Άλλωστε, το ποίηµα Η Ελένη γράφεται στο Καρλόβασι Σάµου από το Μάιο ως τον 
Αύγουστο του 1970, όταν ο ποιητής βρισκόταν εκεί σε κατ' οίκον περιορισµό από την τελευταία 
δικτατορία και ενώ η αδελφή του Νίνα είχε πεθάνει το Φεβρουάριο του ίδιου έτους. Ο θάνατος 
αυτός που ήρθε ως τελική κατάληξη αυτής της σταδιακής φθοράς, σε συνδυασµό µε τη ζοφερή 
πολιτική πραγµατικότητα και την ατοµική περιπέτεια, πιθανότατα επηρέασαν τη σύνθεση της 
µορφής της κεντρικής ηρωίδας του ποιήµατος, το οποίο στην πρώτη του αυτοτελή έκδοση το 
Μάρτιο του 1972 φέρει την αφιέρωση "Στη µνήµη της Νίνας της αδελφής µου". Επίσης, το 
οριστικό άρθρο "Η" µπροστά από το όνοµα "Ελένη" στον τίτλο του ποιήµατος µαρτυρά µια 
µεγαλύτερη "οικειότητα" του ποιητή µε την ηρωίδα του, αφού σε όσα από τα µυθολογικά 
ποιήµατα της Τέταρτης ∆ιάστασης ο τίτλος αποτελείται από ένα κύριο όνοµα, απουσιάζει το 
οριστικό άρθρο (π.χ. Αγαµέµνων, Αίας, Ορέστης, Φιλοκτήτης, κ.λπ.)449. Το οριστικό άρθρο 
κρατάει ο ποιητής και στη σύνδεση που πραγµατοποιεί στο Τερατώδες Αριστούργηµα ανάµεσα 
στη Νίνα και την Ελένη. Λέει "η Ωραία Ελένη στα στερνά της" και όχι "Ωραία Ελένη στα στερνά 
της", όπως αµέσως πριν είχε πει "Περσεφόνη µου", χωρίς οριστικό άρθρο. 
 Ύστερα από τη Νίνα ο Ρίτσος περιγράφει την προσφορά του αδελφού του Μίµη, χωρίς να 
αναφέρεται σε συγκεκριµένο ποίηµα, αν και είναι γνωστό πως το ποίηµα Ο µικρός αδελφός των 
γλάρων της συλλογής ∆οκιµασία ξεκινάει από την αγάπη και το θαυµασµό του ποιητή προς τον 

                                                           
445 Περσεφόνη, Τ.∆. σ. 191 
446 Βλ. και Παντελή Πρεβελάκη, ό.π. (σηµ.40) σ. 587 
447 Βλ. χαρακτηριστικά, Περσεφόνη, Τ.∆. , σσ. 192-193 "�.θυµάµαι τις πλάτες του / µελαχροινές, φαρδειές, δυνατές, 
σα χλοϊσµένο λιβάδι�.Αµέσως αναγνώρισα το σώµα του. Ένα παντελόνι / το άφησαν αρκετές ηµέρες στην 
κρεµάστρα του διαδρόµου. Το κοιτούσα / ώρες ολόκληρες, τ' άγγιζα µε τα χέρια µουú σκεφτόµουν να το κλέψω, / να 
το κρύψω κάτω απ' το στρώµα µου, να το φορέσω. Φοβόµουν. Μια / µέρα, / έβαλα µια καρέκλαú ανέβηκαú έχωσα το 
πρόσωπό µου και το οσµιζόµουν�"   
448 Για τη σωµατική φθορά, βλ. Η Ελένη , Τ. ∆. , σ. 269 :"Κ' εκείνη; Όχι , όχι � δεν είναι δυνατόν. Γριά � γριά � εκατό, 
διακόσω χρονώ", ό.π. σ. 276:" Μεγάλες κρεατοελιές φυτρώσανε στο πρόσωπό µου. Χοντρές τρίχες / µου ζώσανε το 
στόµα � τις πιάνω", κ.α. Για την αµφίθυµη στάση απέναντι στη µαταιότητα των αγώνων, βλ. ό.π. σ.281. "Α, ναι πόσες 
ανόητες µάχες, ηρωισµοί, φιλοδοξίες, υπεροψίες, / θυσίες και ήττες και ήττες, κι άλλες µάχες, για πράγµατα που 
κιόλας / είταν από άλλους αποφασισµένα, όταν λείπαµε εµείς. Και οι άνθρωποι, / αθώοι, / να χώνουν τις φουρκέτες 
των µαλλιών µες στα µάτια τους, να χτυπούν / το κεφάλι / στον πανύψηλο τοίχο, γνωρίζοντας βέβαια πως ο τοίχος 
δεν πέφτει / ούτε ραγίζει καν, να δουν τουλάχιστον µες από µια χαραµάδα / λίγο γαλάζιο, ασκίαστο απ' το χρόνο και 
τη σκιά τους. Ωστόσο � ποιος / ξέρει  - ίσως εκεί που κάποιος αντιστέκεται χωρίς ελπίδα , ίσως εκεί να αρχίζει η 
ανθρώπινη ιστορία, που λέµε, κ' η οµορφιά του ανθρώπου. Βλ. επίσης Τατιάνας Γκρίτση � Μιλλιέξ, "Η Ελένη του 
Γιάννη Ρίτσου", ό.π. (σηµ.23), σσ. 547-555 και Π . Πρεβελάκη, ό.π. (σηµ. 40), σσ. 430-439.  
449 Τους συσχετισµούς µε τα βιώµατα του Ρίτσου κατά την περίοδο συγγραφής του ποιήµατος πραγµατοποιεί ο 
Γιώργης Γιατροµανωλάκης στο άρθρο του "Γιάννη Ρίτσου: Η Ελένη. Ένα πολιτικό ποίηµα; ", Ο Πολίτης, τεύχος 47, 
23/1/1998, σ. 33. Ο ίδιος επισηµαίνει ότι η αφιέρωση απαλείφεται κατά την ένταξη του ποιήµατος στον τόµο της 
Τέταρτης ∆ιάστασης, για να το αποδεσµεύσει, ο Ρίτσος από τα οικογενειακά του και να του επιτρέψει να λειτουργήσει 
ανεξάρτητα και ισοδύναµα µε τα άλλα ποιήµατα της συλλογής. Αναφέρεται επίσης στη λειτουργικότητα του 
οριστικού άρθρου. Για το οριστικό άρθρο βλ. επίσης Χρύσας Προκοπάκη, " Η πορεία προς τη Γκραγκάντα ή οι 
περιπέτειες του οράµατος", ό.π. (σηµ.23) , σ. 366 σηµ. 1.  
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αδελφό του σε συνδυασµό µε το τραυµατικό παιδικό βίωµα του πρόωρου θανάτου του450. Ο 
Ρίτσος προτιµά να αναφερθεί αόριστα σε "µια ναυτική κορδέλα και το Βέγα στη βελιώτικη βρύση 
µε τους κυνηγούς και τις λεύκες". Τα στοιχεία αυτά συνδέονται άµεσα µε την προσωπικότητα και 
τη βιογραφία του Μίµη: Η "ναυτική κορδέλα" παραπέµπει στη ναυτική ιδιότητα του Μίµη, ο 
Βέγας στην αγάπη του για τα αστέρια, που τα ονοµάτιζε στα µικρότερα αδέλφια του451, ενώ "η 
βελιώτικη βρύση µε τους κυνηγούς και τις λεύκες" στην αγάπη του για το κυνήγι452. Αν θεωρηθούν 
ως συµβολοποιήσεις συγκεκριµένων µοτίβων και νοηµατικών σταθερών στο έργο του Ρίτσου, 
αποκτούν περιεχόµενο ως ποιητικές παρακαταθήκες από τον κόσµο της παιδικής ηλικίας. 
Συγκεκριµένα, πίσω από τη ναυτική κορδέλα διακρίνεται η αγάπη του ποιητή προς τη θάλασσα, 
που έδωσε  
 
ποιήµατα όπως Το εµβατήριο του ωκεανού453, γεµάτα από θαλασσινές εικόνες µε ποικίλες 
σηµασιολογικές φορτίσεις, αλλά ανήγαγε το συγκεκριµένο στοιχείο της φύσης και σε µοτίβο που 
διατρέχει το µεγαλύτερο µέρος του έργου του. Ο Βέγας συµβολίζει τη σηµαντική θέση που 
κατέχουν τα αστέρια και γενικά οι πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος στην ποίηση του 
Ρίτσου ως στοιχεία υποβολής, συνδεδεµένα µε την εκάστοτε ψυχολογική διάθεση του ποιητή και 
των ηρώων του454. Όσο για τη βελιώτικη βρύση, αυτή δεν πρέπει να συνδεθεί µε κάποια 
υποτιθέµενη αγάπη του ποιητή προς το κυνήγι. Όπως φαίνεται, κυρίως από το πεζογραφικό του 
έργο, αντιπαθούσε το κυνήγι, ενώ έτρεφε µεγάλη αγάπη προς τα πουλιά που τα συνέδεε µε 
διάφορα συναισθήµατα και πολύπλοκους συνειρµούς455. Η βελιώτικη βρύση έχει άλλο 
συναισθηµατικό βάρος για το Ρίτσο: Εκεί, σε µικρή ηλικία άκουσε τον ταχυδρόµο να αναγγέλλει 
ενώπιον όλων το θάνατο του Μίµη και έκλαψε σπαρακτικά456. Άρα, το ότι ο Μίµης άφησε τη 
ναυτική κορδέλα και το Βέγα στη βελιώτικη βρύση και όχι κάπου αλλού, για τον ποιητή σηµαίνει 
µια τοπιογραφία θανάτου, κάτι ανάλογο µε το σηµείο, όπου ο νεκρός, πεθαίνοντας, εγκαταλείπει 

                                                           
450 Για τον πρόωρο θάνατο του Μίµη βλ. εδώ, σ. 47 Ο ίδιος ο ποιητής κάτω από τον τίτλο του ποιήµατος βάζει την 
αφιέρωση " Του χαµένου µου αδελφού ΜΙΜΗ" (∆οκιµασία, Π.Α.' σ. 383). Η Λούλα Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ.18), σ. 
18, επισηµαίνει τη σύνδεση: "΄Ένα χρόνο µικρότερος από τη Νίνα ήταν ο Μίµης µας, ο µικρός αδελφός των γλάρων, 
όπως τον τραγούδησε ο Γιάννης". 
451Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α, σ. 73:"� Κι ο Μίµης µας έδειχνε και µας ονόµαζε τ' άστρα � Ωρίων, Λύρα, Βερενίκη, 
Αρκτούρος, Αφροδίτη, Άρκτος η µικρή κι η µεγάλη; Κριός�." 
452 Ό.π., σ. 72:"� και τ' άλλα πολύχρωµα πούπουλα των µελισσουργών που 'φερνε ο Μίµης, µεγάλος µου αδελφός, 
απ' το κυνήγι του στις Βελιές, στις πανύψηλες λεύκες�." 
453 Π.Α', σσ 259-290. Αυτό και Ο µικρός αδελφός των γλάρων είναι κατ' εξοχήν "θαλασσινά" ποιήµατα ως προς την 
πλειοψηφία των εικόνων. Επίσης στα Επινίκια :σ. 223 λέει ότι οι γυµνασιόπαιδες (δηλαδή ο ίδιος "ονειρευόντανε να 
γίνουν θαλασσινοί ποιητές�" 
454 Βλ. Μ. Γ. Μερακλή, " Η Τέταρτη ∆ιάσταση του Γιάννη Ρίτσου", ό.π. (σηµ.29) , σσ 542-50 "Τέλος θα 'θελα να 
σηµειώσω, ότι ένα από τα πράγµατα που λατρεύει ο Ρίτσος, είναι το φως. Ίσως δεν είναι υπερβολή να πούµε, ότι δεν 
υπάρχει εποχή, ή και ώρα της µέρας και της νύχτας, που να µη δίνεται ο φωτισµός τους, ο χρωµατισµός τους. 
Παρατηρώ πάντως, ότι στην Τέταρτη ∆ιάσταση όπου το πρόβληµα είναι η φθορά του χρόνου κι ο 
θάνατος�.στατιστικά υπερέχουν οι αναφορές στο φεγγάρι και τ' αστέρια της νύχτας � όχι στον ήλιο". Ο ήλιος ως 
πυρακτωµένο ελληνικό µεσηµέρι συνδέεται µε το έρωτα και την αισιοδοξία. Ως αυγή ή ηλιοβασίλεµα κυρίως µε έναν 
ρεµβασιακό στοχασµό. 
455 Ό.π (σηµ. 73), σσ. 79-80: "� και πολλές φορές τα σκοτωµένα πουλιά πέφταν στο ποτάµι κι έµπαινε ο Μίµης στο 
νερό µε τα ναυτικά του παντελόνια � µόνο τα παπούτσια του έβγαζε � και τά 'παιρνε κι ήταν βρεγµένα τα φτερά τους 
και τα µικρά τους µάτια πολύ λυπηµένα � το 'να τους βλέφαρο κάποτε µισόκλειστο σα να 'βλεπαν κάτι άλλο � κι 
όπως έσταζε το νερό απ' το µουτράκι τους νόµιζες πως έκλαιγαν ή πως είχαν κλάψει, και παραξενευόµουνα πως ο 
όµορφος, πάντα γελαστός Μίµης µπορεί να κάνει "τέτοια εγκλήµατα" κι απ' τη µια τον αγάπαγα και τον καµάρωνα � 
είχε πάρει Α' Βραβείο στη σκοποβολή - , κι απ' την άλλη του θύµωνα�" Βλ. επίσης τα κεφ. Τα πουλιά και Η συνέχεια 
των πουλιών στο Τι παράξενα πράµατα ,Ε.Α.Α,2σσ. 85-99 
456 Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ.18), σ. 53 "� φτάνει στις Βελιές ο ταχυδρόµος ο Σπύρος. Σταµατάει στη βρύση του 
χωριού, εκεί που λουλάκιαζαν τα ρούχα οι γυναίκες. Αρχινά να φωνάζει ο καλός άνθρωπος κάνοντας τον τελάλη: " 
Ακούστε βρε!� ∆ε µοιράζω σήµερα γράµµατα. Ελάτε να τα πάρετε µόνοι σας! Πάει βρε! Πέθανε ο Μίµης ο Ρίτσος ο 
Σηµαιοφόρος!" Εγώ µόλις τ' άκουσα λιποθύµησα. ∆εν θυµάµαι τίποτ' άλλο. Όταν συνήλθα είδα το Γιάννη µας να 
κλαίει σε µια άκρη σπαρακτικά".  
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τα αγαπηµένα του αντικείµενα ως αφετηρίες θλίψης, αλλά και ως παρακαταθήκες προς τους 
οικείους του για τη συνέχιση της ζωής. Αυτό το τελευταίο εξηγεί τη σύνδεση της βρύσης του 
χωριού στο έργο του Ρίτσου κυρίως µε βιώµατα ενός εξιδανικευµένου παιδικού παρελθόντος, που 
καταφάσκουν στη ζωή457. 
 Στον επόµενο στίχο ο Ρίτσος επισηµαίνει άµεσα ότι το ποίηµα Το Τραγούδι της Αδελφής 
µου ξεκίνησε από την αδελφή του τη Λούλα. Έτσι τα βιώµατα που είχε ο ποιητής από τη σχέση 
του µε την αδελφή του, τόσο κατά την παιδική ηλικία, όσο και µεταγενέστερα, αναδεικνύονται σε 
ποιητικές απαρχές. Το ποίηµα458 γράφτηκε το 1937, όταν η Λούλα κάτω από το βάρος των 
συµφορών της οικογένειας και του πρώτου  αποτυχηµένου της γάµου κατέρρευσε ψυχολογικά και 
µεταφέρθηκε στο δηµόσιο ψυχιατρείο459. Αποτελεί µια αναπόληση και ποιητική µετάπλαση των 
βιωµάτων σχετικά µε την υλική προσφορά και την ηθική συµπαράσταση της Λούλας προς τον 
ποιητή και τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος460 , σε συνδυασµό µε υπαρξιακές και 
µεταφυσικές προεκτάσεις , καθώς και πίστη στην προοπτική της κοινωνικής επανάστασης, σε µια 
προσπάθεια του Ρίτσου να µετατρέψει την απέραντη θλίψη του σε αισιοδοξία461. 
 Στο σηµείο αυτό ο Ρίτσος ολοκληρώνει την αναφορά του στην προσφορά των προσώπων 
του άµεσου οικογενειακού του περιβάλλοντος ως προς τη διαµόρφωση της ποιητικής του 
ιδιοσυγκρασίας. Όµως αµέσως µετά κάνει λόγο για κάποια "θεία Ουρανία" που "κοιτούσε για 
λογαριασµό του το µικρό νωπό φεγ-/γάρι στην επάνω γωνία του φεγγίτη / σαν ωχρό ραντισµένο 
µαντιλάκι που 'θελε  να το σιδερώσει πριν στε-/γνώσει / κ' ύστερα µ' ένα γενικό συχωροχάρτι ν' 
απονείµει χάρη σ' όλους τους βαρυποινίτες". Η τοποθέτηση της θείας Ουρανίας αµέσως µετά τους 
γονείς και τ' αδέλφια του, δείχνει ότι ο ποιητής θεωρούσε την προσφορά της ισοδύναµη. Όµως η 
αποκρυπτογράφηση της προσφοράς είναι προβληµατική για την έρευνα. Γιατί από τις βιογραφίες 
του ποιητή δεν έχουµε καµµία πληροφορία για θεία µε το συγκεκριµένο όνοµα, που να επηρέασε 
αποφασιστικά τον ψυχισµό του. Μπορεί βέβαια ο προσδιορισµός "θεία" να µη δηλώνει τη 
συγγένεια, αλλά να είναι η τυπική προσαγόρευση προς τα σεβάσµια πρόσωπα στο κοινωνικό 
περιβάλλον της ελληνικής επαρχίας και η θεία Ουρανία να είναι για τον ποιητή ένα από αυτά τα 
πρόσωπα. Εκτενέστερη περιγραφή της πραγµατοποιείται στο 'Ισως να 'ναι κι έτσι όπου 
                                                           
457 Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα, ∆οκιµασία, Π.Α', σ.325 :"Θυµάµαι τη βρυσούλα του χωριού γιοµάτη 
πολυτρίχια, όταν δο - / κίµαζα στις µικρές τρύπες του καλαµιού να σφυρίζω το πρώ - / το σιγαλό τραγούδι της 
µεγάλης καλοκαιριάτικης νύχτας", σ. 326: " Στη βρύση πλέναν οι κοπέλες τα πλουµιστά τους µεσοφόρια γιο-/ µάτα 
πράσινα πουλιά και κόκκινα λουλούδια". 
458 ΠΑ' , σσ 183-212 
459 Για τη Λούλα, βλ. εδώ, σσ 45-46.   
460 Άµεσες αναφορές σε όλα αυτά γίνονται στο ποίηµα "∆έσµευση" της συλλογής Πυραµίδες. Π. Α' , σ.83: " Εσύ απ' 
τα δέκα χρόνια σου, καχεκτική µικρή / της µάνας µας και του αδελφού κρατούσες τη λεκάνη / των αιµοπτύσεων κι 
όλη τους την πίκρα είχες γλυκάνει / κ' είναι κι οι δυο νεκροί�. Έκανες το αίµα σου άρωµα για τον τρελλό πατέρα / 
για µε το φθισικό". Το ποίηµα αποτελεί ένα "πρόπλασµα" για το Τραγούδι της Αδελφής µου, αλλά δε συµπεριλαµβάνει 
την παραφροσύνη, αφού γράφτηκε το 1935. Στο Τραγούδι της Αδελφής µου δεν περιλαµβάνονται απερίφραστες 
αναφορές των βιωµάτων, αλλά αυτά υποβάλλονται µέσω της ποιητικής µετάπλασης. Είναι επόµενο, αφού η  τεχνική 
του ποιήµατος προσεγγίζει τη σύγχρονη ποίηση, ενώ η "∆έσµευση" τον ανανεωµένο παραδοσιακό στίχο, όπου το 
βίωµα παρουσιάζεται περισσότερο ακατέργαστο. 
461 Χαρακτηριστικό είναι το τέλος των δύο ποιηµάτων:"�Ω λυπηµένη µου αδελφή, σ' αφήνω θλιβερά / αφού το χέρι 
µου έχτισα γεφύρι της αβύσσουú/ αν είναι νάθρεις, φτάσε µεúστον πόνο, στο κλουβί σου / δε δύνονται να διπλωθούν 
του νου µου τα φτερά" ("∆έσµευση", Πυραµίδες, Π.Α' σ. 87), " �.Κανένας κρίκος δε µου δένει / τα φτερά µου στη 
γη. / Το φως ακµάζει πιο ψηλά/ κι απ' την αγάπη σου, αδελφή µου, / κι απ' την αγάπη µου." (Το Τραγούδι της Αδελφής 
µου, Π.Α. σ. 212). Το µοτίβο των φτερών που απαντά και στα δυο χωρία πρέπει να το θεωρήσουµε ως την ποιητική 
πράξη, η οποία εξουδετερώνει τη θλίψη. Η θλίψη είναι το κλουβί στη µια περίπτωση και οι κρίκοι στην άλλη, που δε 
µπορούν να φυλακίσουν τα φτερά. Ο Π. Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ.40),σσ.78-79, θεωρεί τα τοποθετηµένα στην αρχή και 
στο τέλος του δεύτερου ποιήµατος εξάστιχα, ως προοίµιο και επιµύθιο αντίστοιχα, σύνοψη του γενικού σχεδιασµού 
του ποιήµατος που είναι ο ανταγωνισµός ανάµεσα στον ανθρώπινο πόνο από τη µια και την ποιητική πράξη από την 
άλλη, µε υπόκωφο κάθε φορά στεναγµό του ηττηµένου:" Στους τρικυµισµένους καθρέφτες / των λυγµών / θραύεται 
το ήρεµο πρόσωπο / της αιωνιότητας / κι όµως ακόµη ακούµε εντός µας / το φλοίσβιµα /της ηρεµίας", στο 
"προοίµιο", ενώ "Το ήρεµο πρόσωπο / της αιωνιότητας / θραύει τους τρικυµισµένους καθρέφτες / των λυγµών / κι 
όµως ακόµη ακούµε εντός µας / των λυγµών την τρικυµία" στο "επιµύθιο".   
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παρουσιάζεται ως µια ήπια και υποµονετική γυναίκα απέναντι στον άγριο σύζυγό της, τον 
"κάπταν Γιώργη", ένα γέρο µε τερατώδη µορφή που συνειρµικά ανακαλεί χωρία από την 
Αποκάλυψη του Ιωάννη, συνδεδεµένα σε ενιαίο σύνολο µε την αφήγηση του Ρίτσου: "� όµως η 
θεία Ουρανία είχε ακόµα και το σύζυγο της, τον κάπταν Γιώργη (εµείς, µεταξύ µας, τον λέγαµε θείο 
Ουράνιο) � παλιός ναυτικός, σπουδαίος θαλασσόλυκος, παράλυτος τώρα απ' τη µέση και κάτω, 
πάντα ξαπλωµένος στο µεγάλο σιδερένιο κρεβάτι�. Άγριος, βλάστηµος (τι Σταυρούς, Παναγίες, 
Καντήλια ξεστόµιζε), η µαγκούρα του πάντοτε δίπλα του, κι όταν ήθελε τίποτα, νερό, φαΐ, 
κατούρηµα, χτύπαγε τη µαγκούρα του µε δύναµη στα κάγκελα του κρεβατιού, κλάγγιζε ολόκληρο το 
σπίτι, έτρεχε η θεία Ουρανία, όπου κι αν βρισκόταν, στην κουζίνα, στο πλυσταριό, στην αυλή, στην 
αγορά, "τι 'ναι Γιώργη µου; τι θες; σιγά, Γιώργη µου , ακούει η γειτονιά " "να χέσω και σένανε και 
τη γειτονιά σου"� έξω απ' την κουβέρτα και οι πατούσες, κάτι πελώριες πατούσες σαν του 
οργισµένου Θεού όταν έδιωξε µε τις κλωτσιές στην Κόλαση τον Αποστάτη Άγγελο, και πιο 
οργισµένος απ' το Θεό σαν πρόβαινε στην πόρτα ο δεκαπεντάχρονος γιος του ο Μένιος, αληταράς, 
ψευτοκλεφτάκος, µόρτης, µούτσος, στραγαλάς, ψαράς, βαρκάρης�. Κι ο γέρος να του πετάει 
κατακέφαλα τη µαγκούρα του, να τινάζεται η γενειάδα του χίλιες όχεδνες, άγριες σκηνές, 
παράφορες, παράφρονες, σπάζαν τα τζάµια, πέφταν τα ποτήρια απ' το τραπέζι, λάµψεις από αόρατα 
σπαθιά διασταυρώνονταν, έτρεµε η αγία πιατοθήκη, η σκάφη, το φαράσι, η σκούπα, Κύριε ελέησον, 
κι απορηµένο το άπραγον Αρνίον, ιστάµενον ως εσφαγµένον, αλλά και τα εφτά άστρα, οι εφτά 
λυχνίες, οι εφτά σφραγίδες, οι είκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι, κι εκείνα τα τέσσερα ζώα γέµοντα 
οφθαλµών, κι εκείνος ο 'Αγγελος µε δρεπάνι που τρυγούσε το αµπέλι κι έριχνε τα σταφύλια στον 
µεγάλο ληνό του θυµού του Θεού, 
   και επατήθη 
  ο ληνός έξω της πόλεως και εξήλθεν αίµα 
  εκ του ληνού έως των χαλινών των ίππων 
  εις διάστηµα χιλίων εξακοσίων σταδίων - �462    
Όλοι αυτοί οι συνειρµοί δείχνουν ότι η διερεύνηση αυτής της µορφής που ταλαντεύεται ανάµεσα 
στην πραγµατικότητα και τη µυθοπλασία, δεν πρέπει να συνδεθεί µε τη βιογραφική πιστότητα � 
αφού ελλείπουν οι ασφαλείς "πηγές" � αλλά κυρίως µε την παρασηµαντική των χαρακτηριστικών 
της στο περιβάλλον, όπου παρουσιάζεται να ζει. Πρώτα πρώτα το όνοµά της: Το δανείζει στο 
σύζυγό της ως παρωνύµιο ( ο αφηγητής τον ονοµάζει "θείο Ουράνιο") και στη συνέχεια ο 
σύζυγος, ο τερατώδης κάπταν Γιώργης συνδέεται µε εικόνες της Αποκαλύψεως , εποµένως µε το 
υπερβατικό. Άρα, έµµεσα και η ίδια συνδέεται µε το υπερβατικό, εφόσον το όνοµά της θεωρείται 
κατάλληλο για να γεννήσει το παρωνύµιο ενός προσώπου συνδεδεµένου µε το υπερβατικό. 
Παρακάτω η σύνδεση της θείας Ουρανίας µε το υπερβατικό είναι περισσότερο άµεση "� και 
πρόβαλε κατάχλωµη η θεία Ουρανία κρατώντας ένα άσπρο πουκάµισο που 'πλενε στο πλυσταριό κι 
έσταζε χοντρές στάλες στο πάτωµα σα να 'κλαιγε, µα την πίστη µου, το πουκάµισο, κι έφερε η θεία 
Ουρανία στο γέροντα τη µαγκούρα του κι είδε στον τοίχο που κατέβαινε ήσυχο ήσυχο ένα µικρό 
σαµιαµίδι και µονοµιάς τα µάτια της µίκρυναν, µίκρυναν, προσηλώθηκαν στο π ι ο  π έ ρ α  κι η 
χρυσή χρυσόµυγα είχε φύγει απ' τα µαλλιά της κι ίσως  να 'χε πετάξει κ α τ ά  κ ε ι , και είπε µέσα της 
η θεία Ουρανία για το σαµιαµίδι " κάποιο καλό µήνυµα φέρνει" και έκανε το σταυρό της µπροστά σ' 
αυτό το θαύµα που σου έλεγα�."463 Όσο γι' αυτό το "π ι ο  π έ ρ α " και το "κ α τ ά  κ ε ι " ο ποιητής, 
συνεχίζοντας, µας προτρέπει να το δούµε ως συνειδητοποίηση του αγνώστου και του 
ακατόρθωτου που προέρχεται από τη βίωση µιας πολυεδρικής και πολύπλοκης αλήθειας, όπως 
αυτή αρθρώνεται από την παρασηµαντική των στιγµιοτύπων της ζωής. Αλήθεια, που ταυτίζει τη 
γνώση του "όλα" µε τη γνώση του "τίποτα" παρουσιάζοντάς τα ως δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος 

                                                           
462 Ίσως να ' ναι κι έτσι,Ε.Α.Α.,4, σσ.134 � 136. Το χωρίο της Αποκάλυψης είναι Κεφ. .Ι∆', εδάφιον 20. Την παράθεση 
του συγκεκριµένου χωρίου σχολιάζει ο ∆. Κουκουλοµµάτης, ο οποίος επισηµαίνει βαθιά γνώση από το Ρίτσο των 
κειµένων του χριστιανισµού (Το θείο στη Νεοελληνική Φιλολογία , "Έλλην" 1992,σσ.145-146) 
463 Ίσως να ' ναι κι έτσι, ό.π.. (σηµ. 84), σ. 137.Η αραιογράµµατη γραφή στα "π ι ο  π έ ρ α " και " κ α τ ά  κ ε ι " ανήκει 
στον ποιητή.  
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µέσα στην απολυτότητά τους και τη συνακόλουθη αδυναµία της σύλληψής τους464. Και η θεία 
Ουρανία φαίνεται να είναι ένα απ' τα πολύσηµα αυτά στιγµιότυπα. Εποµένως την ήπια και 
υποµονετική συµπεριφορά της προς τον κάπταν Γιώργη ή "θείο Ουράνιο" πρέπει να την 
θεωρήσουµε ως συµβολοποίηση της ποιητικής απορίας και έκστασης µπροστά στο απέραντο, 
όπως το εννοεί ο Ρίτσος. Η ποιητική αυτή απορία και έκσταση µπροστά στο απέραντο συνθέτουν 
ένα ακόµα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της ποίησής του την "επιείκεια" για την οποία ο ίδιος έχει 
µιλήσει στα Μελετήµατά του συνδέοντάς την µε τον εξευτελισµό και την κωµικοποίηση των 
καθηµερινών εφιαλτών: "Με το πέρασµα του χρόνου διακρίνω όλο και καθαρότερα πως η δουλειά 
µου, στην εξέλιξή της και στην άσκησή της, τείνει να καταλήξει (όχι εµπρόθετα και 
προγραµµατισµένα) σε µια κωµικοποίηση, σ' έναν εξευτελισµό και εκµετάλλευση του κάθε 
νυχτερινού και ηµερινού εφιάλτη και γενικότερα του θανάτου� η αβάσταχτη "σπανιότητα" του 
ατοµικού, διαλύεται πραϋντικά µέσα στην  αθωωτική καθολικότητα που στεγάζει συντροφικά τους 
πάντες και τα πάντα. Η ασυνεννοησία και ακατανοησία κατακαθίζει σε µιαν επιείκεια και 
συχώρεση, αν όχι σε µια παραδοχή και συνεννόηση, που κάνει θεµιτό τον φιλικό "αστεϊσµό" ακόµη 
και τον σαρκασµό � κάτι σαν µια εκτεταµένη, πέρα απ' τις διαφορές και τις αµοιβαίες µορφές 
ευγενική αδελφοσύνη (Είναι σαν να µιλάµε για µιαν ηθική της αισθητικής465" . Η επιείκεια λοιπόν 
παρουσιάζεται ως απόρροια µιας αθωωτικής καθολικότητας που αποφορτίζει το συγκεκριµένο 
από τα στενά του όρια, την αβάσταχτη "σπανιότητα" ανακαλύπτοντας µια ευγενική αδελφοσύνη µε 
όλα τα άλλα αποδεσµευµένα απ' τα στενά τους όρια "συγκεκριµένα", µια αδελφοσύνη "πέρα από 
διαφορές και αµοιβαίες µοµφές". Και η επιείκεια466 αυτή πραγµατώνεται µέσω της τέχνης, 
διαµορφώνοντας µια νέα ηθική, την "ηθική της αισθητικής", όπως λέει ο ποιητής. 
 Η επιείκεια λοιπόν µε αυτά τα χαρακτηριστικά ως θεµελιώδης νοηµατική σταθερά στο 
έργο του Ρίτσου µπορεί να αποτελέσει ένα ερµηνευτικό κλειδί για τη µυστηριώδη µορφή της 
θείας Ουρανίας στο Τερατώδες Αριστούργηµα. Το όνοµα "Ουρανία", είτε ανήκει σε πραγµατικό 
πρόσωπο της παιδικής ηλικίας του ποιητή µε χαρακτηριστικά που του επέτρεψαν να 
πραγµατοποιήσει τις αισθητικές του µεταπλάσεις, είτε σε µυθοπλαστικό προσωπείο, µετατρέπεται 
σε "οµιλούν όνοµα" � συµβολοποίηση του ουρανού � απέραντου. Κοιτάζει "για λογαριασµό" του 
ποιητή " το µικρό νωπό φεγγάρι στην επάνω γωνιά του φεγγίτη", δηλαδή µια µικρογραφία του 
απέραντου, "σαν ωχρό ραντισµένο µαντηλάκι που 'θελε να το σιδερώσει πριν στεγνώσει". Η 
τελευταία αυτή παροµοίωση θυµίζει εκείνη µε το νοτισµένο πουκάµισο που είναι "σα να κλαίει" 
καθώς στάζει " χοντρές στάλες στο πάτωµα"467 και παραπέµπει στη µυστική συµµετοχή των 
αντικειµένων στη ζωή, την παρασηµαντική των αντικειµένων. Επίσης, η θεία Ουρανία θέλει "µ' 
ένα γενικό συχωροχάρτι ν' απονείµει χάρη σ' όλους τους βαρυποινίτες", δηλαδή µέσα απ' τη βίωση 
του απέραντου να διακηρύξει τη συγκατάβαση και την κατανόηση, την επιείκεια απέναντι σε κάθε 

                                                           
464 Ό.π.,σ .138 � 139 :"�µεταβολές, ανταλλαγές, µεταµορφώσεις � θαύµατα � ναι, λοιπόν, θαύµατα σου λέω, τα 
βλέπεις µε τα ίδια σου τα µάτια, χώρια πια και τα αόρατα θαύµατα που και κείνα τα βλέπεις και στέκεις σα χαζός 
στην εξώθυρα του αγνώστου κοιτάζοντας έκθαµβος το πολυεδρικό, διαυγές, απερίγραπτο άγνωστο κι ύστερα 
χαµηλώνεις τα βλέφαρα µε γλυκιά βαθιά ταπεινοφροσύνη µουρµουρίζοντας (όχι µε την υποκριτική και υπεροπτική 
επίδειξη µετριοφροσύνης, αλλά µε την ειλικρινή οµολογία του εξαίσιου ακατόρθωτου) "εν οίδα ότι ουδέν οίδα", κι 
αυτό το άγνωστο που σε περιβάλλει και που περιέχεις, σπίθες σπίθες, σιωπηλές εκρήξεις, αστραπιαίες λάµψεις, 
πλαταίνει τα όρια σου ως την έσχατη κι άτρωτη απάθεια κι ευαισθησία, ως την ευδαιµονία του ό λ α  και του 
τ ί π ο τ α , κάτι σαν πρόγευση ή και κατάκτηση αθανασίας, µια ταυτόχρονη σµίκρυνση και µεγέθυνση�" Βλ. και 
εδώ, § 3β σσ. 86-90 κυρίως και  § 3δ. 
465 Γιάννης Ρίτσος, " Ο τοίχος µέσα στον καθρέφτη και Θυρωρείο", Μελετήµατα, σσ. 105-106 
466 Η επιείκεια ως νοηµατική σταθερά συνδέεται και µε την αµφίσηµη στάση του ποιητή απέναντι στους 
παρηκµασµένους ήρωες της Τέταρτης ∆ιάστασης. Την περιγράφει ο Μ.Γ. Μερακλής, ό.π. (σηµ. 23), σ. 533, χωρίς να 
την κατονοµάζει:" ο Ρίτσος εδώ δεν ξεπερνάει οριστικά το υπαρξιακό και συνειδησιακό πρόβληµα των αντιπάλων: 
δεν τους ρίχνει κάτω για να περάσει από πάνω τους, προτιµάει να τους αποδώσει τα δίκια τους, περνώντας τους από 
ένα "λουτρό παλιγγενεσίας", δηλαδή αυτογνωσίας, καθώς εµφανίζονται µετανιωµένοι στο βάθος, απελπισµένοι απ' το 
γεγονός ότι άφησαν τη ζωή τους να χαθεί στο µάταιο κυνήγι της ατοµικής δόξας. Ο ποιητής δεν θα ήθελε να 
εξοντώνεται, ως εχθρός, κανένας". Βλ. και εδώ, Μέρος Α' § 3β σσ. 78-90 κυρίως.  
467 Όπου και στη σηµ. 85  
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τι που µε µια πρώτη εκτίµηση φαντάζει καταδικαστέο. Εποµένως, ο Ρίτσος για µια ακόµη φορά 
ανάγει εκ των υστέρων σε παιδικά βιώµατα την αφετηρία στοιχείων της ποιητικής του. Στην 
περίπτωση µάλιστα που η µορφή της θείας Ουρανίας έχει µυθοπλαστικά στοιχεία ή αποτελεί εξ 
ολοκλήρου προϊόν µυθοπλασίας, µπορούµε τη συνύπαρξή της µε τα πρόσωπα του άµεσου 
οικογενειακού περιβάλλοντος του ποιητή να τη δούµε ως µια τεχνική σκόπιµης σύγχυσης της 
αυτοβιογραφικής πραγµατικότητας µε τη µυθοπλαστική πραγµατικότητα, όπως ακριβώς 
αναµιγνύει τις αυτοβιογραφικές µνήµες µε τις ποιητικές, δηλώνοντας  µε τον τρόπο αυτόν την 
ταύτιση ζωής και τέχνης468. 
 Ο Ρίτσος λοιπόν άλλοτε απερίφραστα και άλλοτε κρυπτογραφικά αποκαλύπτει ότι 
συγκεκριµένα βιώµατα της παιδικής του ηλικίας έχουν επηρεάσει την ποιητική του, είτε 
διαµορφώνοντας συγκεκριµένα µοτίβα και νοηµατικές σταθερές είτε γεννώντας ολόκληρα 
ποιήµατα, µε τις αναγκαίες µεταπλάσεις φυσικά. Και εφόσον λειτουργούν ως ποιητικές απαρχές 
δε µπορεί παρά να επανενεργοποιούνται συχνά µέσα στο έργο κάτω από ορισµένες συνθήκες 
αναδεικνύοντας µια πολύπλευρη δυναµική τους ευρύτερη από εκείνη της απλής ποιητικής 
παρακαταθήκης. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
468 Για τη ανάµειξη αυτοβιογραφικής και ποιητικής µνήµης βλ. εδώ σσ. 107-110. Για τη σκόπιµη σύγχυση 
αυτοβιογραφικής και µυθοπλαστικής πραγµατικότητας βλ. εδώ, Μέρος Β΄, Κεφάλαιο τρίτο σχετικά µε την 
ενδοκειµενική καταγραφή του παιδικού βιώµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Η επανενεργοποίηση του παιδικού βιώµατος και η πολύπλευρη 
δυναµική του. 
 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου είναι η προσπάθεια να 
ενσωµατώσει στη λογοτεχνική του παραγωγή τις αντιφάσεις και την πολυπλοκότητα της 
ανθρώπινης ζωής469, πράγµα που συνεπάγεται µια έντονα βιωµατική ποίηση, µε ολόκληρο το 
πλέγµα των λειτουργιών που χαρακτηρίζουν τη σχέση βιώµατος και λογοτεχνικής παραγωγής470. 
Ο Ρίτσος, σε αρκετά σηµεία του έργου του µιλάει για τη συγκεκριµένη σχέση, εκφράζοντάς την 
είτε ποιητικά, είτε µε σαφή θεωρητική διατύπωση. Οι απόψεις του για τη βιωµατικότητα της 
τέχνης του έχουν ειδικό βάρος, γιατί στο πλαίσιό της λειτουργεί φυσικά, ως έκφανσή της, το 
παιδικό βίωµα µε όλες του τις ιδιαιτερότητες471. Επιπλέον, υποδεικνύουν και τα όρια, µέσα στα 
οποία πρέπει, κατά τον ποιητή, να κινείται η πρόσληψη του έργου του και η κριτική του. Οι 
αντιλήψεις αυτές του Ρίτσου, διάσπαρτες σε ολόκληρο το έργο του, διατυπώνονται 
αποσταγµατικά, αλλά και µε έντονη συναισθηµατική φόρτιση, σε ένα από τα ποιήµατα των 
τελευταίων χρόνων της ζωής του, το οποίο µπορεί για το λόγο αυτό να εκληφθεί ως απολογισµός 
ολόκληρης της βιολογικής και της ποιητικής του πορείας. Πρόκειται για το ποίηµα 
"Αποκατάσταση"472: 
  ∆εν αγαπούσε διόλου τα πουλιά, τα λουλούδια τα  
  δέντρα 
  που γίναν σύµβολα ιδεών, χρησιµοποιούµενα εξίσου 
  από εντελώς αντίθετες παρατάξεις. Αυτός προσ- 
  παθούσε 
  να τα επαναφέρει στη φυσική τους υπόσταση. Τα πε- 
  ριστέρια , π.χ., 
  όχι συνθήµατα ποικίλων συνεδρίων, αλλά πουλιά 
  ωραία, ερωτικά, βαρυπερπάτητα, που όλο φιλιούνται 
  στόµα µε στόµα στην αυλή και µου γεµίζουν τα πλακάκια 
  µε κουτσουλιές και πούπουλα (µ' αρέσουν έτσι)ú 
  ή, το πολύ πολύ: µικροί ταχυδρόµοι που µεταφέρουν 
  πάνω απ' τις σφαίρες 
  τα γράµµατα φτωχών παιδιών προς το Θεό ζητών- 
  τας του 
  τετράδια και παπούτσια και λίγες καραµέλες. Τα  
  κρίνα 
  όχι εµβλήµατα αγνότητας µα φυτά µυροβόλα 
  όλο αισθησιασµό, µε ολάνοιχτα τα πέταλά τους 
  να δείχνουν τεντωµένους τους χρυσόσπορους στήµο- 
  νες. Κι η ελιά 
  όχι έπαθλο νίκης ή ειρήνης, αλλά µάνα καρποφόρα  
  που δίνει το λαδάκι για το πιάτο µας και για το λύχνο 
  για του µωρού το σύγκαµα και για το λαβωµένο  
  γόνατο 
  του ανήσυχου ανυπάκοου παιδιού, κι ακόµη 
  για το φτωχό καντηλάκι της Παναγίας. Κι εγώ �  
  είπε �  
                                                           
469 Βλ. εδώ, σχετικά µε τα κύρια σηµεία της ποιητικής του Γιάννη Ρίτσου, Μέρος Α΄, κυρίως § 3β και § 3δ.  
470 Βλ. εδώ, Μέρος Α΄, § 1β και § 1γ κυρίως. 
471 Βλ. εδώ, Μέρος Α΄, § 1α και § 1β. 
472 Στο µεταθανάτιο τόµο Αργά, πολύ αργά µέσα στη νύχτα, "Κέδρος", Αθήνα 1991,σσ.113-115. 
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  καθόλου µύθος, ήρωας, ή θεός, µα απλός εργάτης  
όπως κι εσύ κι εσύ και ο άλλος � προλετάριος  
της τέχνης 
ερωτευµένος πάντα µε τα δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα 
και τους ανθρώπους, 
ερωτευµένος προπάντων µε το κάλλος των καθάριων  
στοχασµών 
και µε το κάλλος των νεανικών σωµάτων � ένας εργάτης 
που γράφει, γράφει ακατάπαυστα για όλους και για  
όλα  
και τ' όνοµά του σύντοµο και ευκολοπρόφερτο:  
Γιάννης Ρίτσος.  

Η λέξη "Αποκατάσταση", που χρησιµοποιείται ως τίτλος του ποιήµατος, έχει ιδιαίτερα 
βεβαρηµένη πολιτική σηµασία473 για τους µυηµένους στο κοµµουνιστικό όραµα: Παραπέµπει 
στην ηθική και υλική αποκατάσταση όσων µελών έπεφταν άδικα στη δυσµένεια της εκάστοτε 
ηγετικής οµάδας των κοµµουνιστικών κοµµάτων και υφίσταντο τις τραγικές συνέπειες. Το ότι ο 
Ρίτσος χρησιµοποιεί αυτόν το όρο ως τίτλο του ποιήµατος πρέπει να ερµηνευτεί πρώτα ως 
ειρωνεία προς τη συγκεκριµένη πρακτική των κοµµουνιστικών κοµµάτων474 και έπειτα ως 
ειρωνεία προς τον εαυτό του, γιατί και ο ίδιος στα ποιήµατα µε περισσότερο επικαιρικό 
χαρακτήρα χρησιµοποιούσε ζώα, πουλιά και δέντρα ως "σύµβολα ιδεών" ή "συνθήµατα ποικίλων 
συνεδρίων"475, αυτά ακριβώς που εδώ έρχεται να "αποκαταστήσει". Γνωρίζουµε βέβαια πως η 
συγκεκριµένη χρήση αποτελεί τη µία πλευρά της γνωστής του ταλάντευσης. ∆ιότι σε ένα µεγάλο 
µέρος της ποίησής του αυτές οι οντότητες χαρακτηρίζονται από µια πολυσηµία, που πηγάζει 
ακριβώς από τη φυσική τους υπόσταση. Αυτή τη δεύτερη πλευρά της ταλάντευσής του έρχεται 
για µια ακόµη φορά να τεκµηριώσει, ως υποθήκη πλέον προς τον αναγνώστη για την πρόσληψη 
του έργου του. 
 Ο κόσµος λοιπόν βιώνεται µε βάση τα στοιχεία της φυσικής του υπόστασης. Όχι βέβαια 
στην αντικειµενική του διάσταση, αλλά µέσα απ' το πρίσµα ενός ερωτικού ερεθισµού που 
προκαλούν τα συγκεκριµένα στοιχεία στην ποιητική συνείδηση. Περιγράφεται εποµένως εδώ µια 
αισθησιακή βίωση της ζωής476, η οποία µετουσιώνεται σε ποίηση. Αυτό το νόηµα φαίνεται να 
έχουν οι πολλές ερωτικές αναφορές του ποιήµατος "Αποκατάσταση": Τα περιστέρια είναι " 
πουλιά ωραία, ερωτικά, βαρυπερπάτητα, που όλο φιλιούνται στόµα µε στόµα στην αυλή" και τα 
κρίνα "όχι εµβλήµατα αγνότητας µα φυτά µυροβόλα / όλο αισθησιασµό, µε ολάνοιχτα τα πέταλά 
τους / να δείχνουν τεντωµένους τους χρυσόσπορους στήµονες", εικόνα που φαίνεται να υπονοεί τη 
στύση. Ενώ ο ίδιος ο ποιητής είναι "ερωτευµένος πάντα µε τα δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα και τους 
                                                           
473 Το επισηµαίνει ο Γιώργης Γιατροµανωλάκης, ό.π. (σηµ.71), σ.32, ο οποίος αξιοποιεί τα µηνύµατα του ποιήµατος 
στην ερµηνεία της Ελένης από την Τ.∆.  
474 Από την περίοδο συγγραφής της Τέταρτης ∆ιάστασης ο Ρίτσος έχει σκώψει αυτή την κωµικοτραγική πορεία από τη 
δυσµένεια στην αποκατάσταση και αντίστροφα. Βλ. χαρακτηριστικά στο ποίηµα Κάτω απ΄ τον ίσκιο του βουνού, Τ.∆., 
σ. 146, όπου ο ποιητής αναφέρεται πίσω απ' το προσωπείο του µύθου στην αποκαθήλωση του Στάλιν και στην 
κωµικοτραγική µεταθανάτια "αποκατάσταση" του Ούγγρου κοµµουνιστή ηγέτη Λάσλο Ράικ. Επίσης, τη σχετική 
ανάλυση του χωρίου, εδώ, Μέρος Α', § 3γ, σσ. 94-95. 
475 Βλ. χαρακτηριστικά, Ρωµιοσύνη, Αγρύπνια, Π.Β.' σ. 60: "µια µεγάλη σηµαία, µια µεγάλη φωτιά κατακόκκινη / και 
κάθε αυτή χιλιάδες περιστέρια φεύγουν απ' τα χέρια του / για τις τέσσερις πόρτες του ορίζοντα", Τα παιδιά της ΚΝΕ, 
Συντροφικά τραγούδια, σ. 169: "Ετούτα τα παιδιά τραβούν από πολύ µακριά�.από κει που µια καρδιά περιστεριού 
χτυπάει σε κάθε παλάµη�" Το περιστέρι εδώ είναι κυρίως ιδεολογικό σύµβολο. Επίσης, Το αγόρι και η πόρτα, ό.π., 
σ. 160: "Άσπρα άλογα, κόκκινα άλογα / και µαύρα, πιο µαύρα / - καλπασµός, - η ιστορία / Να προφτάσουµε". Το 
άλογο εδώ συµβολίζει το ιστορικό κάλεσµα. Εντελώς διαφορετικός συµβολισµός από εκείνον της ερωτικής 
επαναστατικότητας άλλων ποιηµάτων (βλ. εδώ Μέρος Β', κεφ. Πρώτο, σσ. 117-118). Και στις δυο βέβαια 
περιπτώσεις έχουµε κατάφαση προς την επανάσταση, όµως στην πρώτη αυτή περνάει µέσα απ' τη θυσία, ενώ στη 
δεύτερη από την ερωτική απελευθέρωση.   
476 Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο πρώτο, σσ.117-118.  
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ανθρώπους", ερωτευµένος δηλαδή µε τη ζωή και ερωτευµένος µε "το κάλλος των καθάριων 
στοχασµών", κάτι δηλαδή σαν ιδεαλιστής ή εστέτ477 και "µε το κάλλος των νεανικών σωµάτων", 
εικόνα που φέρνει στο νου τους αισθησιακούς εφήβους του Καβάφη478, οι οποίοι όµως εδώ 
σηµασιοδοτούνται διαφορετικά: Ο ερωτισµός ξεκινάει βέβαια απ' το σώµα, επεκτείνεται όµως 
στο πνεύµα και αγκαλιάζει ολόκληρη τη ζωή. Έτσι ο ποιητής µπορεί να βιώσει τη δυναµική του 
σύµπαντος, καθώς και το γεγονός ότι και ο ίδιος ως ανθρώπινη οντότητα είναι µέρος αυτού του 
σύµπαντος. Σύµφωνα µε το Ρίτσο, η βίωση αυτή είναι εντονότερη, όσο προχωρά η ηλικία, διότι 
τότε ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τον κόσµο µέσα απ' το πρίσµα της εµπειρίας του παρελθόντος: 
"�.Όταν ένας άνθρωπος µεγαλώνει αρχίζει να καταλαβαίνει καλύτερα το κορµί του, καθώς και ότι 
αποτελεί µια ενότητα µε τη γη και το σύµπαν. Έτσι, µέσα σ' αυτήν την ολότητα δεν υπάρχει θέµα που 
να µην µπορεί να το διαπραγµατευτεί η ποίηση. Η σεξουαλικότητα είναι αξεχώριστη από τον 
άνθρωπο και κατά συνέπεια από την ποίηση. Το ανθρώπινο κορµί όµως, είναι ένα σύµπαν µε τέτοιο 
βάθος, που δεν µπορούµε να το ανακαλύψουµε, παρά µόνο καθώς µεγαλώνουµε. Τότες µετράνε όλα, 
οι πόροι του δέρµατος, µια µοναδική κοκκινόξανθη τρίχα ή µια άρρωστη καρδιά. Ο άνθρωπος δεν 
κοιτάζει πια µε τα µάτια της καθηµερινότητας, αλλά µε τα µάτια ολόκληρης της εµπειρίας του 
παρελθόντος"479. Πιστεύει δηλαδή σε µια βιωµατική γνώση του κόσµου µέσω των αισθήσεων και 
για το λόγο αυτό θεωρεί ότι η τέχνη είναι άρρηκτα δεµένη µε το σώµα480. Αυτό σηµαίνει ότι η 
γνώση χάνει το γενικευµένο θεωρητικό χαρακτήρα της και αποκτά εµπειρικό χαρακτήρα, 
προσωπική και συγκινητική διάσταση. Έτσι, περνά στην περιοχή του βιώµατος και εποµένως 
είναι διαθέσιµη για αισθητική µετατροπή, δηλαδή ενσωµατώνεται οργανικά και φυσικά στο 
καλλιτεχνικό έργο481. 
 Η συγκεκριµένη αισθησιακή βίωση του κόσµου αιτιολογεί ένα θεµελιώδες 
χαρακτηριστικό στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, την πολυγραφία, αφού οδηγεί σε προσπάθεια 
απογραφής όλων των αισθητών. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η συνεχής εργασία � και λέγοντας 
εργασία εννοεί την ποιητική παραγωγή � οδηγεί στην αυτογνωσία, διότι ο ποιητής ανακαλύπτει 
τον εαυτό του µέσα από την ποιητική έκφραση. Αυτή την ανακάλυψη πρέπει να την συνδέσουµε 
µε τις δυνατότητες κατάδυσης στο υποσυνείδητο, τις οποίες παρέχει η τέχνη και οι οποίες 
βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση κατά τη συνηθισµένη, συµβατική βίωση της 
καθηµερινότητας. Και εφόσον, σύµφωνα µε το Ρίτσο, ο άνθρωπος βρίσκεται σε πλήρη ενότητα µε 
τη γη και το σύµπαν, ανακαλύπτοντας µέσω της ποιητικής παραγωγής τον εαυτό του, 

                                                           
477 Βλ. Γ. Γιατροµανωλάκης, ό.π. (σηµ. 71), σ. 33. Θα ήταν ανόητο βέβαια να υποστηριχτεί ότι ένας µαρξιστής 
ποιητής σαν το Ρίτσο έχει µόνο αυτό το γνώρισµα. Θα το δεχτούµε ως ένα σηµείο, µέσα στο πλαίσιο των 
παλινδροµήσεων του.  
478 Ο καβαφισµός του Ρίτσου έγινε ευρύτερα γνωστός το 1963, όταν δηµοσίευσε τη συλλογή 12 Ποιήµατα για τον 
Καβάφη, Π.Θ., σσ.179-186, όπου µέσα από την ανασκαφή της καβαφικής γραφής, εξετάζει τη δική του γραφή. Για το 
θέµα βλ. Μάσιµο Πέρι, "Καβάφης � Ρίτσος", και Γιώργος Βελουδής, "Ο καβαφικός Ρίτσος", ό.π. (σηµ.23), σσ.258-
275 και 173-194 αντίστοιχα. Με καβαφική έκφραση µιλάει για το κάλλος των νεανικών σωµάτων ο ποιητής στη 
Σονάτα του σεληνόφωτος, Τ.∆., σ. 48:"�πυρποληµένη απ' τα αδηφάγα µάτια των αντρών κι απ' τη δισταχτικήν / 
έκσταση των εφήβων / πολιορκηµένη από εξαίσια, ηλιοκαµένα σώµατα, / άλκιµα µέλη γυµνασµένα στο κολύµπι, στο 
κουπί, στο στίβο, στο ποδόσφαιρο (που έκανα πως δεν τάβλεπα) / µέτωπα, χείλη και λαιµοί, γόνατα δάχτυλα και 
µάτια / , στέρνα και µπράτσα και µηροί (κι αλήθεια δεν τάβλεπα)�" 
479 Οζντεµίρ Ιντσέ, "Συνάντηση µε τον Γιάννη Ρίτσο", ∆ιαβάζω, 205, 21-12-88, σ.114. 
480 "σε β' πρόσωπο", Μια συνοµιλία του Γιάννη Ρίτσου µε τον Αντώνη Φωστιέρη και τον Θανάση Νιάρχο, η λέξη, 8, 
Οχτώβρης '81, σ.646: "Η γνώση είναι πάντα βιωµατική, γι' αυτό και η τέχνη είναι άρρηκτα δεµένη µε το σώµα. Αυτό 
ήταν και το ιδεώδες του αρχαιοελληνικού πολιτισµού: σώµα και πνεύµα σε ενότητα. Ενώ ο χριστιανισµός τα χώρισε 
και πέταξε το σώµα απ' τη µέση και κάτω". Ανάλογη θέση για το χριστιανισµό εκφράζεται και στην Ισµήνη, Τ.∆., 
σ.210: "Ω, η αδελφή µου ρύθµιζε τα πάντα µ' ένα π ρ έ π ε ι  ή  δ ε ν  π ρ έ π ε ι , / λες κ' είταν πρόδροµος εκείνης 
της µελλοντικής θρησκείας / που χώρισε τον κόσµο στα δυο (στον εδώ και στον πέρα), που χώρισε / το ανθρώπινο 
σώµα στα δυο, πετώντας το απ' τη µέση και κάτω". Ο Ρίτσος εδώ κατηγορεί ένα συγκεκριµένο σηµείο της ηθικής 
διδασκαλίας του χριστιανισµού ως εµπόδιο στη βιωµατική γνώση του κόσµου. Όµως η στάση του απέναντι στο 
χριστιανισµό χαρακτηρίζεται από πολλές αντιφάσεις, όπως θα δούµε στο σχετικό µε τη µεταφυσική κεφάλαιο. 
 
481 Πάνος Θασίτης, "Επαληθεύσεις της διαλεχτικής αρχής στο έργο του Γιάννη Ρίτσου", ό.π. (σηµ.23), σ.231.  
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ανακαλύπτει και τον κόσµο και έτσι αντικειµενοποιείται, δηλαδή συνειδητοποιεί αυτή την 
ενότητα θεωρώντας τον εαυτό του ουσιαστικά ως µια µικρογραφία αυτού του κόσµου. Από την 
άλλη πλευρά, στο πλαίσιο αυτής της αυτογνωσίας επιτυγχάνεται και η ανακάλυψη της 
προσωπικής αισθητικής, δηλαδή του πλέγµατος των σηµαινόντων που θα αισθητοποιήσουν µε 
επιτυχία � όπως την εννοεί ο ίδιος ο ποιητής- αυτή τη σχέση του µε τον κόσµο482. 
 Η πολυγραφία, στο ιδεολογικό πλαίσιο που την τοποθετεί ο Ρίτσος, συνεπάγεται τον 
αυτοχαρακτηρισµό "απλός εργάτης" και "προλετάριος της τέχνης", ο οποίος βέβαια εκφράζει και 
την ταύτιση τέχνης και επανάστασης, στο βαθµό που η τέχνη καταγράφει τη ζωή µεταπλάθοντας 
την καθηµερινή συµβατικότητα σε αισιόδοξη κατάφαση. Αυτή η κατάφαση αποτελεί και την 
εφαρµογή του µαρξισµού στη λογοτεχνική πράξη, παράγοντας µια πολιτική ποίηση483, η οποία 
ξεφεύγει σαφώς από τα ασφυκτικά όρια της λεγόµενης "στρατευµένης τέχνης". Έτσι ο Ρίτσος 
θεωρεί τίτλο τιµής να χαρακτηρίζεται ως "ο πρώτος χειρώνακτας ποιητής", γιατί πιστεύει ότι η 
µεγάλη ποσότητα των ποιηµάτων δηµιουργεί συγκριτικές κλίµακες, οι οποίες µε τη σειρά τους 
οδηγούν στην ανύψωση της ποιότητας484. Ο χαρακτηρισµός "χειρώνακτας" συνδέεται επίσης µε 
την προσπάθεια που καταβάλλει ο ποιητής να συµπεριλάβει την απεραντοσύνη του κόσµου στο 
έργο του και να την κάνει να λειτουργήσει ποιητικά: "�.δεν προφταίνω τι να πρωτοπώ � ένα 
σωρό πράµατα, τοπία, άνθρωποι, σύννεφα συνωστίζονται γύρω στο χαρτί µου, άλλα παρακλητικά 
άλλα επιτακτικά, και µου ζητάνε να τους δώσω χώρο, ν' ανασάνουν (βάλε µε και µένα µπάρµπα), 
ως κι η κουτσή καρέκλα της θεια � Σταθούλας (όχι  η κουτσή Μαριώ) να την τοποθετήσω, λέει, στο 
κέντρο, σε περίβλεπτη θέση, γιατί 'ναι, λέει, ο παλιός θρόνος του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου 
(µην είναι πράγµατι; κι είναι) πού να σε βάλω, βρε αθεόφοβη; σε ποιο κέντρο; και πού 'ναι το 
κέντρο; εδώ δε χωράει πια ούτε καρφίτσα, θα σκάσω, όµορφα, άσκηµα πράµατα, χαριτωµένα, 
παιδιάστικα, αθώα, καβγατζίδικα, παµπόνηρα�- όλα, να δουν το πρόσωπό τους στα πλαγιασµένα 
χαρτιά µου�"485. Η προσπάθεια αυτή έχει να κάνει µε την ποιητική µετάπλαση του βιώµατος, η 
οποία αισθητοποιείται µε τη µεταµόρφωση της κουτσής καρέκλας της θεία Σταθούλας στον παλιό 
θρόνο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ενώ ο ίδιος ο ποιητής αγωνιά για τη θέση που θα 
καταλάβει µέσα στην ποίηση η συγκεκριµένη εικόνα. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι 
στο ποιητικό σύµπαν που περιγράφεται εδώ, σηµαντική θέση ανάµεσα στα βιώµατα 
καταλαµβάνει το παιδικό βίωµα, το οποίο ίσως υπονοείται πίσω απ' το πρόσωπο της θείας 
Σταθούλας, όµως υποδηλώνεται φανερά στους χαρακτηρισµούς "παιδιάστικα" και "αθώα". Οι 

                                                           
482 Ό.π. (σηµ. 101), σ. 113: "Πρέπει να δουλεύουµε αδιάκοπα, δε µπορούµε να ανακαλύπτουµε παρά δουλεύοντας 
µόνο, κι ανακαλύπτοντας τον εαυτό µας, ανακαλύπτουµε το σύµπαν" Επίσης, η λέξη, ό.π. (σηµ. 102), σ. 646: "Μόνο 
δουλεύοντας µαθαίνουµε πώς πρέπει να δουλεύουµε. Η τεχνική και η τέχνη της ποίησης πηγάζουν απ' την εργασία. Η 
εργασία δεν µας δίνει µονάχα τον τρόπο του πώς πρέπει να δουλεύουµε, αλλά και µας ανακαλύπτει, δηλαδή 
ανακαλυπτόµαστε δι' αυτής. Και ανακαλύπτοντας τον εαυτό µας ανακαλύπτουµε τον κόσµο. Η αυτογνωσία είναι η 
µεγαλύτερη γνώση του ανθρώπου και αυτή ακριβώς είναι κείνη που αντικειµενοποιεί το άτοµο". Επίσης, Μονόχορδα 
145 "∆ουλεύοντας µαθαίνεις τη σωστή δουλειά και την τέχνη". 
483 Βλ. εδώ, σ. 83, σηµ. 107. 
484 Βλ., η λέξη, ό.π. (σηµ. 102), σ. 647, όπου ο Ρίτσος αξιολογεί την πληθώρα της ποιητικής παραγωγής γενικά, για να 
αναφερθεί µετά στην ποσότητα της δικής του ποιητικής παραγωγής: "∆εν κρίνω την πληθώρα, αλλά τη µορφή της 
ποιητικής παραγωγής που έχουµε στις µέρες µας. Με συγκινεί αυτή η αφθονία. Μόνο η µεγάλη ποσότητα δηµιουργεί 
συγκριτικές κλίµακες και αυτές µε τη σειρά τους οδηγούν σε ανύψωση της ποιότητας. Βέβαια ένα µεγάλο ποσοστό 
από τα βιβλία που βγαίνουνε αντιπροσωπεύει προσπάθειες ανολοκλήρωτες ή, κάποτε, και ανεύθυνες. Παρ' όλ' αυτά 
ακόµα κι εκεί χαίρεσαι το παιχνίδι µε τις λέξεις, τη ζύµωση που γίνεται µε το γλωσσικό όργανο. Το κέρας της 
Αµαλθείας πάντα βγάζει κάτι καλό. Ας µην ξεχνάµε ότι στην αρχαιότητα οι µεγαλύτεροι ποιητές ήταν πολύγραφοι: Ο 
Αισχύλος είχε γράψει 94 τραγωδίεςú ο Σοφοκλής 126ú ο Ευριπίδης πάνω από 300. Όσο για µένα και για το µεγάλο 
αριθµό βιβλίων που έχω γράψει, το θεωρώ τίτλο τιµής να λογαριάζοµαι σαν ο πρώτος χειρώνακτας ποιητής". Επίσης, 
Μονόχορδα, 98: "Πάντα του ανθρακωρύχου η λάµπα πλάι στα χαρτιά µου", (η ποίηση ως συνεχής εκσκαφή � 
ανακάλυψη), 290 "Αργά το βράδυ ακούµπησα το µυστρί του οικοδόµου στα χαρτιά µου" (η ποίηση ως οικοδόµηση 
ενός νέου κόσµου).   
 
485 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α. (4), σσ. 82-83. 
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όροι αυτοί µπορούν να αναφέρονται είτε σε βιώµατα της παιδικής ηλικίας του ποιητή, είτε στην 
"παιδική θεώρηση του κόσµου"486 απ' τον ενήλικο πλέον ποιητή. 
 Αυτού του είδους η λειτουργία του βιώµατος γενικότερα και του παιδικού βιώµατος 
ειδικότερα στο έργο του Ρίτσου υποδεικνύει πρόσληψη και µελέτη του στηριγµένη κυρίως στο 
συναίσθηµα. Ο ποιητής µιλώντας περιπαικτικά για το µονόπλευρο χαρακτήρα των διαφόρων 
λογοτεχνικών θεωριών, απαιτεί την προσέγγιση της λογοτεχνίας "µε την αφή", δηλαδή τις 
αισθήσεις και τη "ζεστή καρδιά", δηλαδή το συναίσθηµα: "Και συ ρε Αλίκη��τέλειωσε επιτέλους 
τη διατριβή σου στα αγγλικά "Ο Ρίτσος και τα πουλιά της ποίησής του" (κι όχι στρουκτουραλίστικα 
ή ψυχαναλυτικά µε λίµπιντες, µε οιδιπόδεια πλέγµατα, συµπλέγµατα, συρµατοπλέγµατα, µα µε τη 
ζεστή σου αφή και ζεστή καρδιά σου, που ξέρει πιότερα απ' το Φρόυντ, τον Άντλερ και το 
Γιουνγκ)��"487. 
 Αυτού του είδους η πρόσληψη που υποδεικνύει ο ποιητής, ερµηνεύει µέχρι ένα σηµείο τις 
επιφυλάξεις του για τους κριτικούς της λογοτεχνίας, επιφυλάξεις που πολλές φορές φτάνουν µέχρι 
το σαρκασµό488. Και αυτό, γιατί η κριτική που στηρίζεται µόνο σε συγκεκριµένα θεωρητικά 
σχήµατα, αφήνει πάντα ένα µέρος του νοήµατος απέξω και το µέρος αυτό µπορεί να είναι το 
σηµαντικότερο. Πρόκειται για το άπιαστο, για τα νοήµατα εκείνα που βιώνονται βαθιά, αλλά δε 
µπορούν να αρθρωθούν σε λόγο, εφόσον µένουν έξω από την αντίληψη και ο ποιητής προσπαθεί 
να αισθητοποιήσει την παρουσία τους µε την τεχνική της αποσιώπησης489. Εποµένως η 
µηχανιστική κριτική δε µπορεί να κατανοήσει το πλάτος και το βάθος του βιώµατος, ούτε και τη 
µυστική του λειτουργία στον ποιητικό κορµό. Αυτό είναι φυσικό, τη στιγµή που ακόµα και ο ίδιος 
ο ποιητής βιώνει, αλλά δε µπορεί να ερµηνεύσει τη συγκεκριµένη λειτουργία. Αρκετά εύγλωττο 
για όλα αυτά είναι το ποίηµα "Η Φηµονόη" από τις Επαναλήψεις Γ': 
 Κείνα που δεν καταλαβαίνανε, κείνα ακριβώς τους µαγεύανε, ιδίως  
 αν δεν τους αφορούσανε προσωπικά, - κείνα τα γενικά, τα αφηρηµένα 
 που αφαιρούσαν κι αυτούς απ' τις πολλές δυσκολίες � κείνα που κρύβαν 
 κι επισηµαίναν κάποια περιοχή δική τους (άτρωτη όσο κι άγνωστη), 
  κάποια 
 περιοχή ησυχίας κι ελευθερίας. 
    Η Φηµονόη, η µάντισσα (λέγαν) 
 κατανοούσε τις φωνές των πουλιών, των νερών και των φύλλων, κι αφού  
 έπινε τρεις γουλιές απ' την πηγή της Κασσοτίδας, κι αφού θρονιαζόταν 
 στον ψηλό τρίποδα, τις εξηγούσε (µε άναρθρες κραυγές κι εκείνη) 
 κρατώντας ένα φύλλο δάφνης στο στόµα της. 
    Γύρω της, οι προφήτες 
 κατάγραφαν βιαστικά τις φωνές της. Μετά, οι εξηγητές εξηγούσαν 
 µε πλήρη σαφήνεια και συνέπεια τις εξηγήσεις της. 
    Όταν, µια µέρα, 
 της έδειξαν γραπτή την ερµηνεία των λόγων της, η Φηµονόη 
 δεν κατάλαβε τίποτα. "Ποιος τα 'πε αυτά;" ρώτησε απορηµένη. 
 Κι όταν: "Εσύ", της είπαν, τότε εκείνη, διφορούµενα χαµογελώντας, 
 πρόσθεσε: "Ναι, µα εγώ εννοούσα κάτι ακόµη". 
                                                           
486 Βλ. εδώ, Μέρος Α', §1ε. 
487 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α. (2), σ. 95. 
488 Βλ. χαρακτηριστικά Ο Αρίοστος ο Προσεχτικός αφηγείται στιγµές του βίου και του ύπνου του, Ε.Α.Α. (1), σσ. 73-75, 
όπου ο αφηγητής παρουσιάζει τον κριτικό ως συµπλεγµατική προσωπικότητα µε αποκρουστική εµφάνιση και γράφει 
ένα πρόχειρο ποίηµα προσθέτοντας στο τέλος "δύο σαχλολυρικούς στίχους από 'να παλιό του ποίηµα διαγραµµένο", 
όπως λέει, για να δοκιµάσει τον κριτικό. Επίσης, Ο Αρίοστος αρνείται να γίνει άγιος, Ε.Α.Α. (9), σσ. 44-45, όπου η 
µετάλλαξη της βρισιάς προς τον κριτικό σε ευγενική έκφραση, αποτελεί µια ακόµα αισθητοποίηση της ριτσικής 
επιείκειας.    
489 Βλ. εδώ,  Μέρος Α',§ 3δ. 
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    Αυτό το "κάτι ακόµη", 
 πενήντα τόσα χρόνια (ή κι αιώνες) δεν το ανακαλύψανε οι εξηγητές µας, 
 κι ίσως για τούτο οι ποιητές συνεχίζουν ακόµη να γράφουν  
 µε την κρυφή υποψία πως ούτε η Φηµονόη δεν ξέρει αυτό το "κάτι"490.   
Πίσω από το "κάτι ακόµη" διακρίνεται το άπιαστο της ποίησης και η τεχνική της αποσιώπησης, 
πίσω από τη Φηµονόη, που είναι πιθανόν να µην ξέρει το "κάτι ακόµη", διακρίνονται οι ποιητές 
(το ότι ο Ρίτσος τους διαχωρίζει µεν απ' αυτήν , αλλά τους παρουσιάζει να λειτουργούν µε τον 
ίδιο τρόπο, έχοντας να πουν ένα "κάτι ακόµη", ενώ µε την αντωνυµία "µας" τοποθετεί τον εαυτό 
του στους ανθρώπους που χρειάζονται εξήγηση, δηλαδή στους ποιητές, δείχνει πως η Φηµονόη 
λειτουργεί καθαρά ως προσωπείο) και πίσω από τους εξηγητές των χρησµών της Φηµονόης, οι 
εξηγητές της ποίησης, δηλαδή οι κριτικοί της λογοτεχνίας. Οι οποίοι, στους πρώτους στίχους του 
ποιήµατος εντυπωσιάζονται από εκείνα που δεν κατανοούν, ιδίως αν δεν τους αφορούν 
προσωπικά, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν έχουν συναισθηµατική, βιωµατική συµµετοχή στο 
ποίηµα. 
 Σε ένα του δοκίµιο για το έργο του Ναζίµ Χικµέτ, ο Ρίτσος θεωρεί ότι κάθε αληθινή 
ποίηση είναι ποίηση βιωµατική και ότι για την πλήρη της κατανόηση και καταξίωση, αισθητική 
και ηθική, η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι η βιωµατική, η οποία περνάει µέσα από δυο δρόµους: 
Πρώτα πρώτα από αναλογία βιωµάτων του αναγνώστη και του µελετητή προς εκείνα του ποιητή 
και όταν η αναλογία αυτή δεν υπάρχει, από µη συνειδητοποιηµένες αναλογίες, που "από φύση", 
"βιολογικά" και "καταγωγικά" υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες υπάρξεις χωρίς να έχουν ακόµα 
δοκιµαστεί, αλλά αποτελούν αόριστες δυνατότητες µελλοντικών βιωµάτων. Είναι προφανές εδώ 
ότι αυτές οι µη συνειδητοποιηµένες αναλογίες αποτελούν µέρος του συλλογικού ασυνείδητου, το 
οποίο ενεργοποιείται κατά την πρόσληψη της τέχνης γενικά. Έτσι τίθεται σε κίνηση ο 
δηµιουργικός µηχανισµός του δέκτη µε αποτέλεσµα αυτός, διυλίζοντας αυθόρµητα µέσα στις 
συνειδητές ή ασυνείδητες αναλογίες των βιωµάτων του τα µηνύµατα του καλλιτεχνικού έργου, να 
τα διευρύνει δηµιουργώντας ακόµη και δικά του, τα οποία αφορµώνται από εκείνα που έχει 
προσλάβει491. Μια χαρακτηριστική περίπτωση κινητοποίησης του δηµιουργικού µηχανισµού του 
δέκτη από συνειδητοποιηµένη αναλογία βιωµάτων αποτελεί η µαρτυρία της Μάρως ∆ούκα 
σχετικά µε την πρόσληψη του χορικού ποιήµατος του Ρίτσου Οι γερόντισσες και η 
θάλασσα:"�ποίηµα ζωντανό που µπορώ να το αγγίξω, να το µυρίσω, ν' ακουµπήσω πάνω του και 
ν' αναπολήσω � αν καταγίνοµαι, λοιπόν, µ' αυτό το χορικό είναι γιατί πέρασα τα δεκαοχτώ πρώτα 
καλοκαίρια της ζωής µου σ' ένα χωριό του λιβυκού πελάγους, καλοκαίρια που µου αποκαλύφτηκαν 
στη ∆εύτερη Παρουσία τους πλάι στις "Γερόντισσες και τη θάλασσα", και ξανάβρα την κοπανισµένη 
αργιλόπετρα στη µύτη µου, τη λεκιασµένη απ' το χοντρόρωγο σταφύλι ποδιά της γιαγιάς µου, το 
µούστο και τους µπουµπούρους, τη λαχτάρα ντάλα ο ήλιος ξυπόλητη στα λιόφυτα µε τους τζιτζίκους, 
τα ρόδια, τα χαρούπια, τα βατόµουρα και τις χρυσόµυγες. Μα το θαυµατουργό και το ανεξίτηλο ότι 
ξανάβρα τη γιαγιά µου αναστηµένη από το ιαµατικό παραµιλητό του ποιήµατος, ήβρα και την ουσία 
των παραµυθιών που µ' ανιστορά, το µυστικό να δραπετεύεις στα χλοερά σου όνειρα και πώς 
                                                           
490 Π.Ι'., σ. 87. 
491 Γιάννης Ρίτσος, Παρατηρήσεις στο έργο του Ναζίµ Χίκµέτ, ό.π. (σηµ. 87), σσ. 46-47: "�Γιατί η ποίηση του 
Χικµέτ (όπως άλλωστε και κάθε αληθινή ποίηση νοµίζω) είναι ποίηση βιωµατική, ποίηση πράξεων και πρακτική, που 
αξιώνει για την πλήρη της κατανόηση και καταξίωση, αισθητική και ηθική, µια αναλογία βιωµάτων απ' τους 
αναγνώστες και τους µελετητές της. Θα µπορούσε να µου αντιτάξει κάποιος αυτό που κάποτε είχα πει ο ίδιος: πως "η 
ποίηση δεν θέτει όρους αποδοχής της αλλά τους δηµιουργεί αυτούς τους όρους" µε τη δηµιουργική της δύναµη και 
την παραστατικότητά της, που θέτει σε κίνηση το δηµιουργικό µηχανισµό των άλλων. Μα κι αυτό, νοµίζω, 
στηρίζεται σε κάποιες µακρινές, αόρατες ακόµη και µη συνειδητοποιηµένες αναλογίες � στις βασικές εκείνες 
αναλογίες που "από φύση", "βιολογικά", "καταγωγικά", υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες υπάρξεις, έστω 
αδοκίµαστες ακόµη, έστω ασύνειδες, έστω σαν αόριστες δυνατότητες µελλοντικών βιωµάτων, µη επαληθευµένων 
ακόµη ούτε απ' την πράξη ούτε καν απ' την αντίληψη". Βλ. επίσης, Γιάννης Ρίτσος Γλυκειά µου Λούλα, επιµ. 
∆έσποινα Γλέζου, "Νέα Σύνορα" � Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1997, σσ. 192-193: "�λίγη µουσική � χρειάζεται � πόσο την 
αποζητώ � πολλά µου λέει µε την αφηρηµένη της γλώσσα � όχι δικά της µα δικά µου�". Επίσης, το βιβλίο του 
∆ηµήτρη Κουκουλοµµάτη, Βιωµατική προσέγγιση των Νέων Ελληνικών, "Εκδοτική Εστία", Αθήνα 1990.  
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µαθαίνεις την ψυχή να σε καθοδηγάει µε τους "πλοκάµους της υποµονής"492. Στο ποίηµα 
προβάλλεται η µορφή της βασανισµένης γερόντισσας � γιαγιάς, που έχοντας περάσει όλα τα 
ηλικιακά στάδια της µονεµβασιώτισσας γυναίκας, τα οποία συνεπάγονται και ανάλογους 
κοινωνικούς ρόλους493, αποθεώνεται σε σύµβολο σοφίας και ενσάρκωσης του νοήµατος της ζωής, 
ενός νοήµατος ταυτισµένου µε τη γέννηση και αναγέννηση µέσα από την αισθησιακή βίωση: 
ΕΚΤΗ:  Κι ήταν σα να κρατάγαµε τότες τον άντρα µας µέσα µας 
ΕΒ∆ΟΜΗ: γδυµνό κι αντρόπιαστο, δίχως βλαστήµιες και δελφίνια και κα- 
  τάρτια, 
ΠΡΩΤΗ: ολόγδυµνο, δίχως τις τρίχες τις σκληρές που του κρύβαν τον κόρφο 

 τουú 
ΠΕΜΠΤΗ: και µεις αντρόπιαστες τον κανακεύαµε µέσα µας, 
ΠΡΩΤΗ: και τον ταΐζαµε µε τη µπουκιά που βάναµε στο στόµα µας � κα �  
  λές ώρες περάσαµεú 
ΤΕΤΑΡΤΗ: όµορφες ώρες � όµορφες ήµασταν 
  έτσι ξεχτένιστες, δίχως και να 'ναι χρεία να κοιταχτούµε στον κα- 
  θρέφτη 
ΕΒ∆ΟΜΗ: έτσι µε το σάλιο του αντρού µας κάτου απ' τη γλώσσα µας, 
∆ΕΥΤΕΡΗ: και µε τις γρατζουνιές από τα γένια του στο µάγουλό µας �  
ΤΡΙΤΗ: Αγγίζαµε τις γρατζουνιές, την ώρα που µε τ' άλλο µας χέρι  
  κρατάγαµε την κουτάλα κι ανακατεύαµε το φαΐ �  
∆ΕΥΤΕΡΗ: κάτι λιανές, αθώρητες γρατζουνιές στο µάγουλό µας,  
  αθώρητες, και πέρναγαν στα τρίσβαθα και γράµµωναν γλυκιές µα- 
  χαιριές την ψυχή µας 
  σαν κείνα τα χαράκια του άµµου κάτου απ' τ' αυγινό νερό, ύστερα  
  απ' τη νυχτερινή φουρτούνα494 
Η σύνθεση είναι πολυπρόσωπη, πράγµα που δείχνει την πολυπλοκότητα της αλήθειας στο έργο 
του Ρίτσου. Όσον αφορά στο συγκεκριµένο χορικό, η αλήθεια σκιαγραφείται µε εικόνες και 
περιγραφές παρόµοιες µε εκείνες του ποιήµατος Μονεµβασιώτισσες,  - όπως π.χ. η αψιθυµία του 
άνδρα και ο διονυσιακός του ερωτισµός από τη µια και η γυναίκα ως στοργική µητέρα, γιαγιά και 
ερωµένη από την άλλη µε πολύσηµες προεκτάσεις � πράγµα που σηµαίνει ότι και στο χορικό Οι 
γερόντισσες και η θάλασσα ο Ρίτσος ενσωµατώνει και µεταπλάθει παιδικά του βιώµατα, όπως και 
στις Μονεµβασιώτισσες, όπου ο τίτλος το καθιστά αυτονόητο495. Έτσι, στο χορικό, θα δούµε 
στίχους που παραπέµπουν στα συνεχή ταξίδια του πατέρα και στις βεγγέρες της µητέρας, ή 
αγαπηµένα αντικείµενα του σπιτιού, όπως τα ποτήρια που ντιντινίζουν µέσα στον παλιό µπουφέ, 
τα ασηµένια κουταλάκια, ή τα βάζα µε τα αγαπηµένα γλυκά κουταλιού της παιδικής ηλικίας του 
ποιητή καθώς και την εικόνα του εγκαταλελειµµένου σπιτιού496. Έχουµε λοιπόν να κάνουµε µε 
                                                           
492 Μάρω ∆ούκα, "Οι γερόντισσες κ' η θάλασσα, Μια τελετουργία της καθηµερινότητας", Αφιέρωµα στον Γιάννη 
Ρίτσο, ό.π. (σηµ.23), σ. 427   
493 Οι γερόντισσες κ' η θάλασσα, Π.Θ' σ. 21: "ΠΡΩΤΗ: Και µήτε ξέρουµε πια τ' όνοµά µας � κάποτες είχαµε ένα 
όνοµα, / ∆ΕΥΤΕΡΗ: ύστερις τ' αλλάξαµε µε τ' όνοµα του κύρη µας, / ΤΡΙΤΗ: ύστερις τ' αλλάξαµε µε τ' όνοµα 
"µάνα", / ΤΕΤΑΡΤΗ: ύστερις τίποτις � κανένας δε µας φώναξε / ν' ακούσουµε, να πιστέψουµε, να είµαστε". 
Πρόκειται εδώ για τη γυναίκα που χάνει την ταυτότητά της µέσα στους κοινωνικούς της ρόλους, για να αναχθεί όµως 
µέχρι το τέλος του ποιήµατος σε αρχετυπικό σύµβολο.  
 
494 Ό.π., σσ. 16-17 
495 Βλ.  Μονεµβασιώτισσες, Γίγνεσθαι, ιδιαίτερα τις σσ. 296 και 300. Αντιστοιχίες µε το  Οι γερόντισσες και η 
θάλασσα υπάρχουν σε ολόκληρο το ποίήµα. Ο Π. Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ. 40) σσ. 252 και 562, θεωρεί ότι ο Ρίτσος 
στα δύο αυτά ποιήµατα αναπολεί τον κόσµο που τον διέπλασε.  
496 Οι γερόντισσες και η θάλασσα, Π.Θ', σ.44 "�λείπαν όλοι απ' το σπίτι�άλλος για ταξίδι ή βεγγέρα�", σ. 45 
"ΤΕΤΑΡΤΗ: και τα ποτήρια θα ντιντίνιζαν µες στον παλιό µπουφέ σάµπως / ναν τα 'κρουσε το δάχτυλο της 
πεθαµένης / ∆ΕΥΤΕΡΗ: και τα' ασηµένια κουταλάκια θα πηγαινοέρχονταν σαν τα κρόσσια / στ' άµφια του ιερέα / 
ΤΡΙΤΗ: µεγάλο βάζο µε το στρογγυλό νεραντζάκι θ' άφηνε µια βα- / θιάν ανάσα σαν πηγάδι / ∆ΕΥΤΕΡΗ: και µες 



 
 

124

ένα ποίηµα που ξεκινάει από παιδικά βιώµατα του ποιητή � ποµπού και δένεται µε τα ανάλογα 
βιώµατα του αναγνώστη � δέκτη για να πραγµατοποιηθεί το πρώτο στάδιο της πρόσληψης. 
 Από την άλλη πλευρά, το ποίηµα φέρει την αφιέρωση "Στην ιερή µνήµη της µητέρας µου 
Ελευθερίας Ελευθερίου Ρίτσου". Αυτό σηµαίνει ότι ο Ρίτσος ταυτίζει την καταπιεσµένη 
µονεµβασιώτισσα, που όµως τελικά κατέχει το µυστικό της ζωής, µε τη µητέρα του, συνδέοντας 
την µε την έννοια της ελευθερίας, η οποία τονίζεται µε την παρήχηση "Ελευθερίας Ελευθερίου". Η 
συγκεκριµένη ταύτιση, πέρα απ' την ενίσχυση της άποψης ότι το ποίηµα ξεκινά από παιδικά 
βιώµατα, δείχνει και κάτι άλλο: Ότι ο Ρίτσος, αναδροµικά, εξιδανικεύει τα βιώµατα του, διότι η 
µητέρα του δεν ήταν ελεύθερη, αλλά καταπίεζε τις ευαισθησίες της σε έναν αταίριαστο γάµο118α 
Ο ποιητής ξεκινώντας απ' αυτές, εξιδανικεύει τη µητέρα του σα µάρτυρα εξαγνισµένο απ' τα 
βάσανά του και κάνει ένα λογοπαίγνιο µε το όνοµά της (Ελευθερία) � το οποίο καθίσταται έτσι 
"οµιλούν" � και τη γενική του ονόµατος του πατέρα του (Ελευθερίου), η οποία ενώ θα έπρεπε ως 
γενική κτητική να υποδηλώνει την καταπίεση, µε την παρήχηση "αδειάζει" τελικά από αυτή της 
τη σηµασία και ενισχύει την έννοια της ελευθερίας.   
 Η εξιδανίκευση των βιωµάτων του παρελθόντος διαπερνά ολόκληρο το έργο του Ρίτσου 
και τεκµηριώνεται θεωρητικά: "Με το πέρασµα του χρόνου τα πράγµατα µαλακώνουν, γλυκαίνουν. 
Καταστροφές, δράµατα, θάνατοι, σεισµοί, πόλεµοι, βασανιστήρια, αρρώστιες. Και δεν είναι που τα 
ξεχνάς. Όχι. Απεναντίας είναι που τα θυµάσαι, τ' αναπολείς, τα φέρνεις πίσω ευγενισµένα, 
γενικευµένα, αχνισµένα απ' την ανάσα του αιώνιου, σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο, όπως τα ερείπια 
αρχαίων ναών, τ' ακρωτηριασµένα αγάλµατα, τα πήλινα κτερίσµατα κι αναθήµατα ή τα γδαρµένα 
ψηφιδωτά. Είναι προπάντων που τα ε ί δ ε ς  και τα ε ί π ε ς . Τα είδες όχι πια σ' έναν χώρο ατοµικό, 
σ' ένα δωµάτιο µ' ένα ξέστρωτο κρεβάτι κι έναν ραγισµένο καθρέφτη, αλλά σ' έναν χώρο ασύνορο, 
µέσα σ' έναν καθολικό ν ό µ ο  µακρινής επαναλαµβανόµενης ιστορίας, του αέναου µύθου. Και τα 
είπες όχι σαν ένα προσωπικό σου επεισόδιο (το πιο προσωπικό), αλλά σαν γεγονός ενός άλλου, ενός 
τρίτου, και όλων µας. Ένα χαµόγελο επιστέγασµα. Και ξαναλές κείνους τους στίχους: 
 Ένας άνθρωπος µόνος χαµογελάει µες στο σκοτάδι, 
 ίσως γιατί µπορεί να διακρίνει µέσα στο σκοτάδι, 
 ίσως γιατί µπορεί να διακρίνει το σκοτάδι497 
Αυτό το πέρασµα του χρόνου που γλυκαίνει τα πράγµατα, δεν πρέπει να θεωρηθεί απλώς ως 
αποµάκρυνση από τις δυσάρεστες πλευρές που οδηγεί στη λήθη τους, µε αποτέλεσµα την 
εξιδανίκευση των δυσάρεστων βιωµάτων. Ο ποιητής επισηµαίνει ότι η µνήµη τους παραµένει 
ζωντανή, αλλά αυτά εντάσσονται στο γενικό, αποτελούν ένα στιγµιότυπο της ζωής, µια 
µικρογραφία του γενικού, βγαίνοντας έξω από τα στενά όρια των ατοµικών συνθηκών ή 
ιστορικών συγκυριών που τα γέννησαν. Έτσι αποτελούν εκφάνσεις της επαναλαµβανόµενης 
ιστορίας και συνεπώς της µοίρας του ανθρώπου, ενσωµατωµένα σε έναν καθολικό νόµο, όπως 
αυτός συµβολοποιείται στο µύθο, τον οποίο ο Ρίτσος χαρακτηρίζει "αέναο" παραπέµποντας έτσι 
και στην ποιητική αξιοποίηση των µύθων στα µυθολογικά του έργα. Με τον τρόπο αυτό τα 
βιώµατα του παρελθόντος νοούνται όπως ακριβώς και τα µνηµεία, "τ' ακρωτηριασµένα αγάλµατα, 
τα πήλινα κτερίσµατα κι αναθήµατα ή τα γδαρµένα ψηφιδωτά", "ευγενισµένα", "γενικευµένα", 
"αχνισµένα απ' την ανάσα του αιώνιου", δηλαδή απελευθερωµένα από τα στενά πλαίσια του 
συµβατικού χρόνου και εποµένως µικρογραφίες της αιωνιότητας. Και είναι η συνειδητοποίηση 
αυτή της αιωνιότητας, που εξωραΐζει το παρελθόν, "σφραγιζοντάς το µ' ένα χαµόγελο", µε µια 
αισιοδοξία � κατάφαση προς τη ζωή, διότι ο χρόνος εξουδετερώνεται ως φθοροποιός δύναµη και 
νοείται ως έννοια µε άτµητο χαρακτήρα, που σηµαίνει και αντίσταση στη θλίψη ενός επικείµενου 

                                                                                                                                                                                              
στις τρύπες των πράσινων νεραντζιών θα 'τριζε η ζάχα- / ρη η κρουσταλλιασµένη / έτσι που τρίζει πότε τότε µόνος ο 
σουβάς στις παλιές, µουχλιασµένες κάµαρες. Επίσης, εδώ, Μέρος Α', § 2α , 2β και Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18) 
σσ. 12,15,44,91. 
118α Βλ. εδώ, Μέρος Α' §2α, 2β. 
497 Σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο, Ε.Α.Α. (7), σσ. 80-81:  Το ποίηµα στο οποίο παραπέµπει είναι από τη συλλογή 
Νύξεις,  (Π.∆.', σ. 209). 
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βιολογικού θανάτου. Επίσης, η φράση "τα είδες και τα είπες" σηµαίνει ότι αυτού του είδους η 
ανασκαφή του παρελθόντος που ανάγει το ιστορικό και συγκεκριµένο στην αχρονία του µύθου, 
πραγµατοποιείται φυσικά µέσω της ποίησης, παρουσιάζοντας για µια ακόµη φορά αυτό το 
θεµελιώδες χαρακτηριστικό της ποιητικής του Ρίτσου. Από την άλλη πλευρά, η ενδοκειµενική 
αναφορά στο ποίηµα των Νύξεων, απηχεί την άποψη του Ρίτσου ότι η ποίηση αποτελεί πάντοτε 
κατάφαση στη ζωή498. Έτσι, "ο θόρυβος λιγοστεύει περνώντας απ' τη µνήµη"499, διότι η µνήµη 
µετατρέπεται από απλή νοητική λειτουργία σε ποιητική λειτουργία που εντάσσει το δυσάρεστο 
βίωµα στο άχρονο. Βέβαια η συγκεκριµένη δυναµική της ποιητικής πράξης δεν αφορά µόνο τα 
δυσάρεστα βιώµατα που εξιδανικεύονται: Συµπεριλαµβάνει το σύνολο των βιωµάτων του ποιητή 
που αποµακρύνονται από τα στενά χωροχρονικά πλαίσιά τους µέσω της "διάρκειας των λέξεων", 
δηλαδή της πολυσηµίας του ποιητικού λόγου, µε αποτέλεσµα ο ποιητής "να βγαίνει έξω απ' το 
χρόνο, απ' την πύλη του ποιήµατος", όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει αλλού500, πράγµα που 
σηµαίνει ότι και τα ευχάριστα βιώµατα εξιδανικεύονται, εντασσόµενα επίσης στο άχρονο. 
 Στο έντονα αυτοβιογραφικό ποίηµα Όταν έρχεται ο Ξένος, από την Τέταρτη ∆ιάσταση501 , ο 
Ρίτσος περιγράφει το µηχανισµό εξιδανίκευσης των παιδικών του βιωµάτων, µιας εξιδανίκευσης 
που περιλαµβάνει βέβαια το πέρασµα στο άχρονο, αλλά έχει και πολλές άλλες παραµέτρους: 
 Είταν µια ριγηλή, µικρή βουή µέσα στο κάθε δευτερόλεπτο            
 σαν το φτερό µιας µέλισσας δίπλα στο µάγουλο ενός λουλουδιού, 
 κι οι µέλισσες είταν πολλές στον κήπο 
 κι εµείς τόσο κοντά στα πράγµατα που µέναµε απόµακροι�� 
 Ύστερα πλάτυνε ο χρόνος κ' η βουή κ' η γνώση  
 σε µιαν επιστροφή απ' το µακριά, εδώ στον ενωµένο χρόνο, 
 όπου κάθε νύχτα τα βατράχια υπάρχουν µες στον κάµπο 
 κι ο κάµπος µέσα στα βατράχιαú�� 
 κ' έπρεπε να µεσολαβήσει διαλλαχτική η σιωπή κι ο χρόνος 
 ώσπου να ξαναβρούν την φυσικότητά τους οι φωνές των βατράχων κι ο  
 αντίλαλός τους, 
 τα χαµένα καλοκαίρια, οι απέραντες νύχτες, 
 οι µέλισσες και τ' άστρα µες στον άπειρο κάµπο, 
 ο κάµπος κ' η σιωπή κι ο χρόνος502 
Στους πρώτους στίχους φαίνεται πως η εγγύτητα προς τα βιώµατα, καθώς και η ανωριµότητα της 
παιδικής ηλικίας που δεν επέτρεπε έξοδο από το χωροχρονικό πλαίσιο, οδηγούσε σε µια 
επιφανειακή βίωση. Αυτό το νόηµα φαίνεται να έχει ο στίχος "και µεις τόσο κοντά στα πράγµατα 
που µέναµε απόµακροι". Ύστερα όµως, δηλαδή µε τη µεσολάβηση της χρονικής απόστασης και 
την ηλικιακή και πνευµατική ωριµότητα, "πλάτυνε ο χρόνος κ' η βουή κ' η γνώση", δηλαδή τα 

                                                           
498 Για τη στάση του Ρίτσου απέναντι στο ιστορικό παρελθόν, στη µοίρα του ανθρώπου και στην ποίηση ως 
κατάφαση προς τη ζωή, βλ. εδώ, Μέρος Α', §§ 3β και 3γ. Επίσης, Γεωργία Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9), σ. 200: "∆εν 
είναι µόνο η οξειδωτική επίδραση του χρόνου, που χαρίζει στα γεγονότα την πατίνα µιας πολύτιµης παλαιότητας, 
ούτε η κατευναστική δύναµη της αναπόλησης, που ανασυστήνει τα γεγονότα µέσα σε µια µελιχρή ηρεµία, αίροντάς 
τα ως την αιωνιότητα. Τα φυλαγµένα στη µνήµη κοµµάτια της ζωής έχουν χάσει την αρχική τους σκληρότητα, γι' 
αυτό είναι σφραγισµένα µε τη γλυκύτητα του χαµόγελου. Σηµαντικότερη από την προσωπική αναπόληση είναι η 
συνοµιλία της ποίησης µε την παλαιϊκή ύλη των γεγονότων. Όπως είναι γνωστό, κυρίως µέσα από τη θεωρία και την 
ποιητική του Eliot και του Σεφέρη, η ποίηση ανάγει το ιστορικό παρόν στην καθολικότητα και την αχρονία του 
"αέναου µύθου", στην κυκλικότητα της µυθικής επανάληψης". 
499 Το παίξιµο της ζυγαριάς, Μετακινήσεις, Π.Β', σ. 208: "Ο θόρυβος λιγοστεύει περνώντας απ' τη µνήµη, / το τρίξιµο 
των καταρτιών, το καράβι που γέρνει στο πλευρό του / το µεγάλο κύµα που σαρώνει βαλίτσες και ναύτες". Οι εικόνες 
µε τις οποίες αισθητοποιείται ο θόρυβος είναι εικόνες ναυαγίου που παραπέµπουν σε δυσάρεστα βιώµατα: Το ποίηµα 
έχει ηµεροµηνία γραφής  Γενάρης 1943   
500 Νύξεις, Π∆', σ. 207: "Το δέντρο, το άγαλµα, ο κήπος, η γερόντισσα - / να συλλογιέσαι τη διάρκεια των λέξεων, να 
βγαίνεις / έξω απ' το χρόνο, απ' την πύλη του ποιήµατος". 
501 Βλ. εδώ, Μέρος Α', σηµ. 23 
502 Τ.∆.,σσ. 325-326. 
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στενά όρια του παιδικού βιώµατος διευρύνθηκαν και αυτό κατέληξε "σε µιαν επιστροφή απ' το 
µακριά, εδώ στον ενωµένο χρόνο", εποµένως συνειδητοποιήθηκε ότι το παιδικό βίωµα αποτελεί 
µικρογραφία του απέραντου, του άχρονου, της απόλυτης ενότητας των στοιχείων του σύµπαντος. 
Αυτή ακριβώς η βίωση της απεραντοσύνης που ξεκινάει από τη διεύρυνση συγκεκριµένων 
παιδικών βιωµάτων σχετικών µε το φυσικό περιβάλλον κυρίως, φαίνεται να είναι η φυσικότητα, 
στην οποία αποκαθίστανται προς το τέλος, τόσο τα βιώµατα αυτά, όσο και ο άπειρος ο κάµπος µε 
τ' άστρα � συµβολοποίηση του απείρου � η σιωπή ως δέος µπροστά στο άπειρο και φυσικά ο � 
αδιαίρετος � χρόνος. Όµως για να φτάσουν η σιωπή και ο χρόνος σ' αυτήν τους τη διάσταση, 
µεσολάβησε η "διαλλαχτική σιωπή" δηλαδή µια περίοδος νάρκης του παιδικού βιώµατος στο 
ασυνείδητο, κατά την οποία ο ποιητής ήταν διαλλακτικός, δηλαδή δεκτικός σε εµπειρίες που τον 
ωρίµαζαν, καθώς και "ο χρόνος" ως περίοδος σταδιακής αποµάκρυνσης από την παιδική ηλικία, 
όπως για δεύτερη φορά επισηµαίνει ο Ρίτσος. Στο πλαίσιο αυτής της διεύρυνσης του 
συγκεκριµένου πρέπει να δούµε στίχους όπως "Τα φραγκόσυκα / δεν έχουν µόνο σχήµα και γεύση � 
συγκεντρώνουν / έναν κόσµο σπόρους και νοήµατα µέσα στην πράσινη τριχωτή γροθιά / τους " ή 
"όλα πορεύονται κάπως κυκλικά, επιστρέφουν / σ' ένα πιο πάνω επίπεδο, τα ξανασυναντούµε"503. 
Φυσικά η παρουσία της µνήµης είναι καταλυτική. Η µνήµη αποτελεί το πρώτο σκαλί για την 
ενεργοποίηση της συγκεκριµένης δυναµικής των παιδικών βιωµάτων: "Αρκεί να σπάσουµε την 
πολιορκία της στιγµής��Αρκεί να θυµηθούµε", "Σαν θυµηθούµε, είπε, ποτέ δεν έχει περάσει η ώρα 
αυτού που θυµόµαστε"504 , λέει ο ποιητής, υποστηρίζοντας ότι η ανάκληση του παρελθόντος 
οδηγεί στην απελευθέρωση από την πολιορκία ενός ασφυκτικού παρόντος και καταργεί το χρόνο 
στην προσµετρώµενη εκδοχή του, εφόσον η επαναβίωση µεταθέτει στο παρόν το χρονικό σηµείο 
του παρελθόντος. Όλες αυτές οι συνειδητοποιηµένες στην ενήλικη φάση λειτουργίες των 
παιδικών βιωµάτων συνθέτουν την παιδικότητα του ενήλίκου � ποιητή, που, απαλλαγµένη από 
τους ποικίλους περιορισµούς της παιδικής ηλικίας, ανασυνθέτει τον περιβάλλοντα κόσµο: 
    �.και τα  

παιδιά που υπήρξαµε, έλεγε, 
τα υπάρχουµε, απαλλαγµένα κιόλας απ' τη στενότητα των πρώτων µας 
χρόνων 
απ' την οξύτητα της στενότητας, απ' την ανυποµονησία της αύξησης, 
απ' των µεγάλων την παρεξήγηση505. 

Αυτή η ανασύνθεση στηρίζεται σε συγκεκριµένες δυνάµεις: Φυσικά στη µνήµη, στη σκέψη, στο 
όνειρο (πίσω απ' το οποίο κρύβεται η φαντασία και η ποίηση), και στην υποµονή της ανθρώπινης 
πράξης, που φαίνεται να προκύπτει ως αποτέλεσµα από τη λειτουργικότητα των προηγούµενων 
δυνάµεων που κάνουν τον άνθρωπο να αντιµετωπίζει µε υποµονή το παρόν του και να αγωνίζεται. 
Έτσι ο περιβάλλων κόσµος ανασυντίθεται σε έναν παράδεισο, όπου τα πάντα βρίσκονται σε 
ερωτική ένωση και αρµονία: ο άντρας και γυναίκα, η σιωπή και η φωνή (δηλαδή οι αντιθέσεις 
που συνθέτουν το όλον) και τέλος η ζωή και η ποίηση. Έτσι ο Ρίτσος προβάλλει και πάλι την 
αισθησιακή βίωση του κόσµου που εκφράζεται µε την ποίηση: 
 Κ' είναι σαν µια έξοδος απ' το χρόνο, σαν καθήλωση του χρόνου , σαν  
 κατάργησή του 
 απ' την ταχύτητα της σκέψης και της µνήµης και του ονείρου 
 κι απ' την υποµονή της ανθρώπινης πράξης. 
    Είναι η ένωση, είπε, 
 του άντρα και της γυναίκας, της σιωπής και της φωνής, της ζωής και 

                                                           
503 Ό.π. σ. 323. 
504 Ό.π., σσ. 322-323. Βλ. και Όχι µονάχα για σένα, Ε.Α.Α.,σ. 6-8: "Κι όταν λέµε "θυµάµαι αυτό που θυµόµαστε δεν 
έχει χαθεί". καθώς και τα σχόλια του Μ.Γ. Μερακλή, "Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων. Μια πρώτη προσέγγιση", ό.π. 
(σηµ.101),σσ 122-124.   
505 Τ.∆., σ.321. Βλ. επίσης, εδώ, Μέρος Α', § 1ε, σ. 40 και Γεώργιος Παπαντωνάκης, Εισαγωγή στην παιδική ποίηση 
του Γιάννη Ρίτσου, "Οδυσσέας", Αθήνα 1996, σ. 40. 
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 της ποίησης��506  
Την αισθησιακή βίωση του κόσµου, η οποία οδηγεί στη συνειδητοποίηση της αρµονίας όλων των 
εκφάνσεων του σύµπαντος, ο ποιητής την ανάγει στα παιδικά του βιώµατα, τόσο µε την έννοια 
του ιδιαίτερου τρόπου µε τον οποίο βίωνε τον κόσµο του κατά την παιδική ηλικία, όσο και µε την 
έννοια της ανάµνησης, η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη πράξη και θέληση: 
 Ίσως έτσι να µάθαµε και µεις αργότερα, απ' τα παιδιά που υπήρξαµε, 
 απ' τις γυναίκες, απ' τις µέλισσες, απ' τ' άστρα, 
 απ' την ανάµνηση, απ' την πράξη, απ' τη θέληση, 
 την τάξη και την οικονοµία της φύσης, του σπιτιού, του γραφείου, του 
 σώµατός µας.  
Όπως είναι αναµενόµενο, η τάξη και η οικονοµία του σώµατος προβάλλεται στο τέλος ως 
επιστέγασµα όλων των άλλων, αφού µε το σώµα πραγµατοποιείται η αισθησιακή βίωση. Η βίωση 
αυτή ουσιαστικά καταργεί το θάνατο, ο οποίος θεωρείται ως ένα βιολογικό φαινόµενο µε 
περιορισµένη ισχύ που δεν µπορεί να σταµατήσει τη ζωή, αφού γίνεται αισθητή η συνεχής 
ανακύκλωση της ζωής, µε αποτέλεσµα την αιώνια νεότητα µέσα στην αιωνιότητα και 
απεραντοσύνη του σύµπαντος και του χρόνου: 
 Όλα δικά µας, - είπε ο Ξένος � Όλα του κόσµου τούτου �  
 και τους νεκρούς µας τους κουβαλάµε µέσα µας 
 χωρίς ο χώρος να στενεύει, χωρίς να βαραίνουµε �  
 συνεχίζουµε τη ζωή τους απ' τις βαθειές στοές και τις έρηµες ρίζες, 
 τη δική τους ζωή, τη δική µας ακέρια µες στον ήλιο.�� 
 Σας έλεγα, λοιπόν, πως δεν υπάρχει ο θάνατος, - τέλειωσε ο Ξένος 
 ήµερα, απλά, τόσο που εµείς χαµογελάσαµε χωρίς δισταγµόú 
 δε φοβηθήκαµε τους σκεπασµένους καθρέφτες�� 
      Σηκωθήκαµε, 
 ξεσκεπάσαµε τους καθρέφτες, κοιταχτήκαµε,  
 κ' είµασταν νέοι πριν από χιλιάδες χρόνια, νέοι 
 ύστερ' από χιλιάδες χρόνια, γιατί ο χρόνος κι ο ήλιος 
 έχουν την ίδια ηλικία � την ηλικία µαςú 
 κι αυτό το φως δεν ήτανε καθόλου αντικατοπτρισµός 
 µα το δικό µας φως φιλτραρισµένο µέσα απ' όλους τους θανάτους507 
Οι δύο τελευταίοι στίχοι έχουν ειδικό βάρος για το Ρίτσο που στην παιδική του ηλικία είχε ζήσει 
τα τραυµατικά βιώµατα θανάτων αγαπηµένων του προσώπων508. Η αισθησιακή βίωση της 
απεραντοσύνης που ξεκίνησε επίσης από την παιδική ηλικία, λειτούργησε ως αντιστάθµισµα 
στους θανάτους και οδήγησε στην κατάκτηση του φωτός, της αισιοδοξίας. Γιατί ο κίνδυνος για 
την εξαφάνιση της ζωής, την ανεβάζει στη συνείδηση και τη δείχνει σε όλη της την αξία, σε όλη 
της τη λάµψη, δηµιουργώντας, - σαν αντίσωµα στην ασθένεια, - την αισθησιακή βίωση της 
ζωής509. Η αντίδραση αυτή είναι ενστικτώδης και, αφού ξεκινά από τα αισθησιακά παιδικά 
                                                           
506 Τ.∆., σ.331. 
507 Ό.π., σσ. 333-334.  
508 Βλ. εδώ,  Μέρος Α',§2α. 
509 Ο Οδυσσέας Ελύτης περιγράφει χαρακτηριστικά το συγκεκριµένο µηχανισµό αυτοάµυνας που κατευθύνει την 
καλλιτεχνική δηµιουργία: " Το χρονικό µιας δεκαετίας", Ανοιχτά χαρτιά, "Ίκαρος", Αθήνα 1996, σσ. 406-407: "Ας 
συλλογιστούµε για µια στιγµή το µηχανισµό του κινδύνου. Τους ξένους, τους θεατές, αυτούς που τον βλέπουν απέξω, 
τους γεµίζει απόγνωση. Αλλά τους άλλους που τον ζουν, που τον υφίστανται, ποτέ. Ποτέ ένας ετοιµοθάνατος δε 
συλλογίζεται (όπως κάνουν οι συγγενείς γύρω από το προσκέφαλό του) τη µαταιότητα της ζωής, απεναντίας, ο νους 
του είναι στην ατίµητη, την ανεπανάληπτη γεύση της, που ίσως τη χάσει για πάντα. Και βέβαια, ο κολυµπητής του 
µεσηµεριού δεν είναι αυτός που αποζητά τόσο τον ήλιο, όσο τον αποζητάει ο φυλακισµένος µέσα στο σκοτεινό κελί 
του. Έτσι, ο κίνδυνος την ίδια στιγµή που απειλεί να εξαφανίσει κάτι, το ανεβάζει στη συνείδηση και το δείχνει σ' 
όλη του την αξία, σ' όλη του τη λάµψη. Στα χρόνια του Μπούχενβαλδ και του 'Αουσβιτς, ο Matisse ζωγράφισε τα πιο 
χυµώδη και τα πιο ωµά, τα πιο γοητευτικά λουλούδια ή φρούτα που έγιναν ποτέ, λες και το θαύµα της ζωής, αυτό 
καθαυτό βρήκε τον τρόπο να συσπειρωθεί µέσα τους για πάνταú γι' αυτό µιλάνε ακόµη και σήµερα καλύτερα από την 
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βιώµατα, µπορούµε να πούµε ότι το ένστικτο τα χαρακτηρίζει και ακόµη περισσότερο, ότι ο 
Ξένος του ποιήµατος είναι η φωνή του ενστίκτου510 που ενώ στην αρχή είναι ανοίκεια διότι 
κυριαρχεί η θλίψη των θανάτων511, σιγά σιγά, µε τη συνειδητοποίηση της µυστικής δύναµης του 
παιδικού βιώµατος γίνεται όλο και πιο οικεία, για να κατακτηθεί πλήρως προς το τέλος του 
ποιήµατος και ο ποιητής να αναφωνήσει πανηγυρικά "Κι αυτός ο Ξένος ήταν ο πιο δικός 
µας"512.Έτσι µε τα αντισώµατα αυτά ως αναπόσπαστα στοιχεία της ουσίας τους, τα ποιήµατα 
είναι "µάχη ατέλειωτη µε το θάνατο", όπως λέει ο Ρίτσος αποκαλύπτοντας και πάλι ένα κύριο 
στοιχείο της ποιητικής του, το µοτίβο του θανάτου µέσα από µια συνεχή προσπάθεια 
υπέρβασης513.  
 Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ο ποιητής ανακαλύπτει κατά την ωριµότητά του ότι ο 
ιδιαίτερος τρόπος βίωσης του θανάτου κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά τον εξουδετέρωνε, 
εξιδανικεύοντας µε τον τρόπο αυτό συγκεκριµένα τραυµατικά βιώµατα θανάτου αγαπηµένων 
προσώπων: "�και µπήκε στο δωµάτιο η Φροϊλάιν, πιο ξανθή, πιο όµορφη από πάντα, κι είπε "τεία 
Άννα πέτανε", κι εµείς τα παιδιά δεν ξέραµε τι να κάνουµε, και θα 'πρεπε να κλάψουµε, µα δεν 
ξέραµε να κλάψουµε έτσι, µονάχα όταν µας έδερναν ξέραµε να κλαίµε, κι είχαµε έναν αλλιώτικό 
φόβο, όχι σαν τη βέργα του δάσκαλου ή το θυµωµένο µάτι του µπαµπά, πολύ αλλιώτικο κι άγνωστο, 
κι έπιασα το χέρι της Φροϊλάιν Λουίζα κι ήταν µαλακό και ζεστό σαν να µην είχε πεθάνει η θεία 
Άννα και µύριζε γιασεµί��"514. Κατ' αρχήν η θλίψη παρουσιάζεται να µην υπακούει στον κανόνα 
που θέλει το θρήνο να ακολουθεί ένα θάνατο. Ο Ρίτσος λέει "εµείς δεν ξέραµε να κλάψουµε έτσι" 
και συνδέει τους θρήνους της παιδικής του ηλικίας αποκλειστικά µε τον ξυλοδαρµό απ' το 
δάσκαλο ή τον πατέρα του, δηλαδή µε συγκεκριµένα δυσάρεστα βιώµατα της καθηµερινότητάς 
του515, που δεν έχουν όµως κάποια ιδιαίτερη υπαρξιακή προέκταση. Αυτή φαίνεται να την έχει ο 
θάνατος και γι' αυτό ο ποιητής ένιωθε "έναν αλλιώτικο φόβο, όχι σαν τη βέργα του δασκάλου ή το 
θυµωµένο µάτι του µπαµπά, πολύ αλλιώτικο και άγνωστο", ακριβώς, διότι ο φόβος συνδέεται µε το 
άγνωστο που ανοίγεται πίσω απ' το θάνατο. Όµως, ακόµα κι αυτός ο υπαρξιακός φόβος 
εξουδετερώνεται, όταν ο µικρός Γιάννης αγγίξει το χέρι της ξανθιάς και "πιο όµορφης από πάντα" 
Φροϊλάιν Λουίζας, το οποίο "ήταν πολύ µαλακό και ζεστό σαν να µην είχε πεθάνει η θεία Άννα και 
µύριζε γιασεµί", δηλαδή παρουσιάζονται πάλι η αισθησιακή βίωση και το ερωτικό στοιχείο ως 
αντισώµατα προς το θάνατο µε τη γένεσή τους τοποθετηµένη στην παιδική ηλικία. Ο Ρίτσος 
συµβολίζει τη µετουσίωσή τους σε ποίηση µε τον όρο "αθάνατο νερό"516 (αντληµένον από ένα 

                                                                                                                                                                                              
πιο µακάβρια πτωµατογραφία της εποχής. Γιατί ο δηµιουργός τους�. προτίµησε να υπακούσει όχι στα φαινόµενα, 
αλλά στην αντίδραση που προκαλούν αυτά µες στη συνείδηση του. Μια ολόκληρη φιλολογία έκανε το λάθος στα 
χρόνια µας να παραβγεί µε τα γεγονότα και να πλειοδοτήσει στη φρίκη, εκεί που θα 'πρεπε να την αντισταθµίσει.  
510 Βλ. Κώστας Τοπούζης, Γιάννης Ρίτσος, Πρώτες σηµειώσεις στο έργο του, "Κέδρος", Αθήνα 1979, σ. 83. 
511 Τ.∆., σ. 319: " Την ώρα που µέναµε κλεισµένοι στη µεγάλη κάµαρα µε τους σκεπασµένους καθρέφτες,  / ήρθε 
Εκείνος, ακάλεστος, ξένος � τι ζητούσε; / Εµείς δε θέλαµε να δούµε, ν' ακούσουµε, να τον αναγνωρίσουµε�.ξένος, 
ακάλεστος, αµέτοχος στη λύπη µας�". 
512 Ό.π. σ. 334. 
513  Ο γέροντας µε τους χαρταïτούς, Ε.Α.Α ,5,σ 70. Βλ. επίσης εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο πρώτο, σ. 116 
514  Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α, 4, σ.120. Ο ποιητής στις σσ. 115-122 αναφέρεται στην αυτοκτονία της θείας του 
Άννας Ζιάκκα (βλ. εδώ, §2α, σ. 48), προβαίνοντας σε ποιητικές µεταπλάσεις. Η Φροϊλάιν Λουΐζα είναι η καθηγήτρια 
γερµανικών (ό.π., σ. 117) του µικρού Γιάννη, ο οποίος είχε ιδιαίτερη έφεση στην εκµάθηση ξένων γλωσσών (Λ. 
Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. [σηµ.18], σ. 35.)  
515 Η συγκεκριµένη στάση απέναντι στο θάνατο δεν απηχεί υποχρεωτικά τη ρεαλιστική πραγµατικότητα της παιδικής 
ηλικίας. Ο µικρός Γιάννης είχε κλάψει σπαρακτικά για το θάνατο του αδελφού του Μίµη και της µητέρας του, όπως 
αποκαλύπτει η Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ 18), σσ. 53,57. Άρα η στάση που προβάλλεται µε τη φράση "εµείς δεν 
ξέραµε να κλάψουµε έτσι", µάλλον αποτελεί εξιδανίκευση της θλίψης για το θάνατο της θείας Άννας, µιας θλίψης 
που µπορεί να ήταν ασθενέστερη, διότι η θεία δεν ανήκε στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπως η µητέρα και ο 
αδελφός. 
516  Λιγοστεύουν οι ερωτήσεις, Ε.Α.Α, 8, σ. 8: "�. αυτά που άλλοτε, στα παιδικά σου χρόνια, στη Μονοβάσια ή στις 
Βελιές, είχαν ανάψει µέσα σου χιλιάδες φωτιές και στίχους κι όνειρα και φιλοδοξίες να βρεις το "αθάνατο νερό" για 
τη µητέρα και για σένα, για τη Λούλα, τη Νίνα, το Μίµη, τη θεία Όλγα, τη θεία Ευγενία και το σκυλί µας τον 
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άλλο στοιχείο παιδικότητας, τον κόσµο των παραµυθιών), για να πει πως ό,τι αγάπησε στα 
παιδικά του χρόνια κι έχει βιολογικά χαθεί, θα ζει αιώνια µέσα στην ποιητική διάσταση του 
κόσµου. Η βίωση της αθανασίας οδηγεί σε µία αίσθηση πληρότητας κατά τη γεροντική ηλικία, 
όπου παρά τον επικείµενο βιολογικό θάνατο, κυριαρχεί η γαλήνη στην ψυχή του ποιητή: 
         Τώρα, 
 στα γαληνά γεράµατά µου, ασχολούµαι µ' εντελώς δικές µου χηµικές 
 ουσίες, βέβαιος όντας 
 ότι θ' ανακαλύψω αυτό που λένε αθάνατο νερό για θνητούς και αθανάτους.517 
Πίσω από τις προβαλλόµενες ως αποκλειστική ιδιοκτησία του ποιητή "χηµικές ουσίες" µπορούµε 
να δούµε τις εσωτερικές διεργασίες που πραγµατοποιεί στην ποιητική συνείδηση η βιωµατική 
καταγραφή της πραγµατικότητας, όπως απεικονίζεται µε εικόνες και σύµβολα της ιστορίας και 
της τοπιογραφίας απ' τη γενέτειρα του Ρίτσου. Η ενασχόληση µε τις χηµικές ουσίες ,δηλαδή η 
ποιητική πράξη, θα οδηγήσει µε σιγουριά στην ανακάλυψη του "αθάνατου νερού", στην 
αθανάτιση των αισθητών που διυλίστηκαν στην ποίηση. Η αθανασία αφορά αυτονόητα τις 
φθαρτές υπάρξεις, τους θνητούς. Όµως ο Ρίτσος συµπεριλαµβάνει και τις άφθαρτες, τους 
αθανάτους. Η παραδοξότητα αυτή πιθανότατα δηλώνει πως η αθανασία έχει αξία µόνο αν 
µετουσιωθεί σε ποιητική πράξη, ώστε οι αθάνατοι να ενωθούν σε έναν αρµονικό κόσµο µε τους 
θνητούς που έχουν ήδη αθανατιστεί µέσα στην ποίηση. Στους αθάνατους µπορούν να δοθούν και 
µεταφυσικές προεκτάσεις. 
 Βέβαια η πίστη του Ρίτσου προς το αιώνιο σε κάποιες περιπτώσεις ατονεί και 
αµφισβητείται, όπως συµβαίνει µε διάφορες από τις αξίες του στο πλαίσιο της γνωστής  
ταλάντευσής του. Αλλά ακόµα και σε έσχατη απελπισία δεν εξανεµίζεται εντελώς. 
Χαρακτηριστικά είναι τα ποιήµατα του µεταθανάτιου τόµου Αργά, πολύ αργά µέσα στη νύχτα, τα 
οποία φέρουν έντονη τη σφραγίδα της απελπισίας από τους εκκωφαντικούς πλέον τριγµούς της 
υπαρκτής εκδοχής του οράµατος και από τον επικείµενο βιολογικό θάνατο. Αντιπροσωπευτικό 
είναι το ποίηµα "Αποτυχία": 
 Παλιές εφηµερίδες πεταµένες στην αυλή. Τα ίδια και 
 τα ίδια. 
 Καταχρήσεις, εγκλήµατα, πόλεµοι. Τι να διαβά- 
 σεις; 
 Πέφτει το σκουριασµένο βράδυ. Κίτρινα φώτα. 
 Κι αυτοί, που 'χαν πιστέψει κάποτε στο αιώνιο, 
 γέρασαν 
 Από το διπλανό δωµάτιο έρχεται ο ατµός της σιω- 
 πής. Τα σαλιγκάρια 
 ανηφορίζουν στον τοίχο. Κατσαρίδες χαρχαλεύουν 
 µες στα τετράγωνα σιδερένια κουτιά από µπισκότα. 
 Ακούγεται ο βόµβος του κενού. Κι ένα µεγάλο δύσ- 

µορφο χέρι 
σφαλάει το ευγενικό θλιµµένο στόµα Εκείνου 
που ακόµη µια φορά δοκίµαζε να πει: λ ο υ λ ο ύ δ ι 518       

Το ποίηµα αρχίζει µε εικόνες φθοράς. Αυτοί, "που 'χαν πιστέψει κάποτε στο αιώνιο" � άραγε δεν 
πιστεύουν πια;- δηλαδή ο ποιητής, έχουν γεράσει. Τα γεράµατα εδώ δεν παρουσιάζονται διόλου 

                                                                                                                                                                                              
Αζόρ�", Ίσως, να 'ναι κι έτσι Ε.Α.Α., 4, σ.60: " �..κι έλεγα να βρω το "αθάνατο νερό" πρώτα απ' όλα για τη µαµά 
και για όλους, ναι, και για µένα�." 
517 "Προσωπογραφία", Μονοβασιά, Π.ΙΒ', σ. 448. Ο ποιητής φαίνεται σε ολόκληρο το ποίηµα να ενσωµατώνει την 
τοπογραφία και την ιστορία της Μονεµβασιάς στην ύπαρξή του µεταπλάθοντάς την σε διάφορα σύµβολα. 
518 Τα αρνητικά της σιωπής, Αργά, πολύ αργά µέσα στη νύχτα, σ. 20. Η Χρύσα Προκοπάκη, στο "Υστερόγραφο", σσ. 
242-246 του ίδιου τόµου επισηµαίνει την ύπαρξη των αµφισβητήσεων σε ολόκληρο το έργο του Ρίτσου. Είναι λοιπόν 
φυσικό, λόγω αντικειµενικών συνθηκών, να παρουσιάζονται πιο έντονες στα ποιήµατα του συγκεκριµένου τόµου.  
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"γαληνά", αλλά συνδέονται µε τον "ατµό της σιωπής", δηλαδή την ανάσα του θανάτου που 
πλησιάζει και την εικόνα της ερήµωσης του σπιτιού µε τα σαλιγκάρια να "ανηφορίζουν στον 
τοίχο" και τις "κατσαρίδες να χαρχαλεύουν µες στα τετράγωνα σιδερένια κουτιά από µπισκότα". Το 
κενό κάνει αισθητή την παρουσία του βουίζοντας. Το "µεγάλο δύσµορφο χέρι" είναι ο θάνατος, 
ενώ "το ευγενικό θλιµµένο στόµα Εκείνου", που σφαλίζεται, είναι το στόµα του ποιητή που θα 
φιµωθεί από το θάνατο. Όµως το "Εκείνου" γράφεται µε κεφαλαίο Ε, που σηµαίνει ζωντανή πίστη 
ακόµη στην υψηλή αποστολή των ποιητών (το Εκείνος µε Ε εννοεί το Χριστό στα χριστιανικά 
κείµενα), ενώ το στόµα που φιµώνεται " ακόµη µια φορά δοκίµαζε να πει λ ο υ λ ο ύ δ ι " ,  δηλαδή 
προσπαθούσε να αρθρώσει την αισιοδοξία και την κατάφαση στη ζωή. Το ρήµα "δοκίµαζε" 
σηµαίνει ότι δε δοκιµάζει πια, δηλαδή απέτυχε. Όµως η ερµηνεία αυτή, σύµφωνη και µε τον τίτλο 
του ποιήµατος, δεν πρέπει να είναι η µοναδική. Η λέξη "λουλούδι" είναι η τελευταία του 
ποιήµατος και επιπλέον γράφεται µε αραιά γράµµατα για να τονιστεί. Έτσι, ακόµα και µέσα από 
το θάνατό της, η έννοια της αισιοδοξίας και της κατάφασης προς τη ζωή παραµένει, ως απόηχος 
έστω, ζωντανή στη συνείδηση του αναγνώστη. Άρα ως απόηχος παραµένει και στον ίδιο τον 
ποιητή στην περίοδο του έσχατου γήρατος και του ασφυκτικού παρόντος. 
 Το τελευταίο σηµαίνει ότι ακόµα και στις πιο ζοφερές στιγµές ο Ρίτσος αντισταθµίζει την 
απελπισία µε την κατάφαση στη ζωή. Και εφόσον αυτή η κατάφαση ταυτίζεται σε ένα µεγάλο 
µέρος της µε την αισθησιακή βίωση του κόσµου που έχει την αρχή της στην παιδική ηλικία, είναι 
επόµενο ο ποιητής να ανακαλεί παιδικά βιώµατα, όταν πιέζεται απ' το παρόν: "Λοιπόν, πολύ τον 
συµπαθούσα τον Αλέκοú σε πολλά µοιάζαµε. Και σ' ένα τέτοιο κοντινό, ζεστό, παιδικό παρελθόν 
ξαναγυρίζαµε, σαν µας παράσφιγγε το παρόνú". Το παιδικό αυτό παρελθόν που ανακαλείται και 
ανασυντίθεται, συνήθως βρίθει από αισθησιακά βιώµατα: "�τότε οι γυναίκες στα µπάνια δε 
φορούσαν µαγιώ αλλά µακριές λευκές νυχτικιές µε κεντήµατα και δαντελένιους φραµπαλάδες � τι 
όµορφα που κολλούσαν τα σεντόνια στα µουσκεµένα κορµιά τους, σαν αγάλµατα και πιο 
όµορφα��οι άλλες, που υπάρχουν πράγµατι στο µεσηµεριάτικο λιοπύρι, κι είναι ολόγυµνες και 
ταυτόχρονα ντυµένες µε πούλιες, κι ανάµεσα στις πούλιες στραφτοκοπάει σαν τούρκικο φλουρί του 
βυζιού τους η ρώγα"519. Φυσικά είναι σίγουρο ότι ο διονυσιακός ερωτισµός των εικόνων αυτών 
του παιδικού παρελθόντος είναι σε ένα µεγάλο µέρος προϊόν ποιητικής εξιδανίκευσης, µε την 
έννοια ότι η εσωτερική τους δυναµική κατανοείται και εκφράζεται ποιητικά κατά την ώριµη 
ηλικία. Ωστόσο η εξιδανίκευση γίνεται πάντα πάνω σε κάτι υπαρκτό. Το ότι το ερωτικό στοιχείο 
ήταν υπαρκτό στα παιδικά βιώµατα του Ρίτσου, για να εξιδανικευτεί αργότερα στον ποιητικό 
λόγο, φαίνεται από κείµενα λιγότερο ποιητικά, όπου η κατεργασία του βιώµατος γίνεται σε 
µικρότερο βαθµό η καθόλου. Χαρακτηριστική είναι µια επιστολή από το "Ηµερολόγιον ενός 
φθισικού": "Όταν βραδυάζει κι οι ερηµικές µας κάµαρες πληµµυρίζουν σκιές, έρχονται αχνές οι 
νοσταλγίες να χαϊδέψουν το βαρύ µέτωπό µας. Παληές χαρούµενες µέρες, όνειρα νεανικά που δεν 
γνώριζαν την αµφιβολία της πείρας, πόθοι που δεν έφτασαν στην κενότητα του τέλους των, έρωτες 
που δικαιολογούσαν την ύπαρξή µας κινούν από το χάος της λήθης µε το λήκυθο των δακρύων στα 
χέρια��Τόσα και τόσα γλυκά κι αγαπηµένα, αγιασµένα απ' το άρωµα της στοργής και σκεπασµένα 
µε τον καϋµό του ανέκκλητου��Και µιλούµε ώρες για ένα σωρό τόσο ασήµαντες µα και τόσο 
γλυκές λεπτοµέρειες της ζωής που δε µας ανήκει πια. Και τότε στο πείσµα της Μοίρας αρχίζουµε να 
τραγουδούµε εύθυµους σκοπούς, παληούς σκοπούς που τραγουδούσαµε τότε που τα χείλη µας δεν 
είχαν δεχτεί την νικοτίνη των στεναγµών"520. Το ερωτικό στοιχείο εντοπίζεται στους πόθους "που 
                                                           
519 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α.  2, σσ. 58-59. Ο Αλέκος αποτελεί ένα προσωπείο του Ρίτσου που συνδέεται µε την 
αισθησιακή θεώρηση της ζωής. Εποµένως πολλά απ' όσα στην εννεαλογία Ε.Α.Α. προβάλλονται στον Αλέκο 
µπορούµε να τα θεωρήσουµε ως βιώµατα του ίδιου του Ρίτσου. Για το θέµα βλ. εδώ, Μέρος Α', §3β, σσ. και 
σηµειώσεις 126 � 129α.  
520 Απ' το ηµερολόγιον ενός φθισικού, Παρατηρητής, Χανιά, 4/1/1931. Περιλαµβάνεται στη διατριβή της Μαρίας 
Αστηθά � Βρυζίδη, Οι διορθώσεις του Γιάννη Ρίτσου στις συλλογές της δεκαετίας 1934 � 1943, Θεσσαλονίκη 1988, 
σσ. 352-352. Ολόκληρο το Ηµερολόγιο και σχόλια στις σσ. 346-384. Πρόκειται για επιστολές που ο ποιητής έστελνε 
στην εφηµερίδα Παρατηρητής των Χανίων, όταν νοσηλευόταν στο σανατόριο "Άγιος Ιωάννης". Βλ. και Α. Κώττη, 
ό.π. (σηµ. 20), σσ. 61-63. 
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δεν έφτασαν στην κενότητα του τέλους των", δηλαδή στους ζωντανούς πόθους πριν ξεσπάσει η 
αρρώστια και στους "έρωτες που δικαιολογούσαν την ύπαρξή µας", που σηµαίνει ότι ο έρωτας 
αναδεικνύεται σε πεµπτουσία της ζωής. Βέβαια όλα αυτά ανακαλούνται εδώ µε µία απαισιόδοξη 
διάθεση ως ένα παρελθόν που ο άρρωστος ποιητής πιστεύει ότι το έχασε οριστικά, είναι όµως 
σηµαδεµένο από τη δυναµική του έρωτα. Και προς το τέλος του αποσπάσµατος ο ποιητής 
παρουσιάζεται να τραγουδά σε πείσµα της Μοίρας, δηλαδή αντιδρώντας στο ασφυκτικό παρόν, 
"εύθυµους, παληούς σκοπούς" εκείνης της ειδυλλιακής περιόδου, "τότε που τα χείλη µας δεν είχαν 
δεχτεί την νικοτίνη των στεναγµών", που δεν είχαν βιωθεί οι τραυµατικές εµπειρίες. Το ερωτικό 
λοιπόν στοιχείο, µε την ευρεία έννοια της αισθησιακής βίωσης του κόσµου, εµπεριέχεται στην 
ανάκληση των παιδικών βιωµάτων του Ρίτσου ως αντιστάθµισµα στην πολιορκία του παρόντος, 
περισσότερο ή λιγότερο εξιδανικευµένο και µεταπλασµένο. 
 Στην επιστολή όµως υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του παιδικού 
βιώµατος και της ανάκλησής του: ότι παροµοιάζεται µε σκιά. Λέει ο Ρίτσος: "Όταν βραδυάζει κι 
οι ερηµικές µας κάµαρες πληµµυρίζουν σκιές, έρχονται αχνές οι νοσταλγίες να χαϊδέψουν το βαρύ 
µέτωπό µας". Η πρώτη εντύπωση που σχηµατίζει ο αναγνώστης από την έννοια της σκιάς είναι ότι 
υπονοεί τις αναµνήσεις του παρελθόντος που έχουν στοιχειώσει και παρουσιάζονται µε την αχλύ 
της χρονικής απόστασης ως "αχνές νοσταλγίες". Όµως το πέρασµα της σκιάς ως έννοιας στον 
ποιητικό λόγο δείχνει ότι το νόηµά της είναι πολύ ευρύτερο από εκείνο της στοιχειωµένης 
ανάµνησης: 
 ΠΑΙ∆Ι µελαχροινό µε τα γαλάζια µάτια 
 µε τα πυκνά µαλλιά που τα χτένισε η θάλασσα 
 παιδί µε το ανεύθυνο βάδισµα που ποτέ δε ρωτούσε τη γη 
 περήφανο παιδί που αρνιόσουνα την εκκλησία της Κυριακής 
 που έφτιαχνες χαρταετούς και πλοία µε τα τετράδια της αριθµητικής 
 θυµάσαι το γέρο καπετάνιο 
 που ξέχασε το λιµάνι κοιτάζοντας τ' αστέρια 
 για να κερδίσει τη νιότη τραγουδώντας τη θάλασσα; 
 Έτσι την ώρα που µα άφηνε 
 το τελευταίο χαµόγελο της νύχτας 
 και δεν είχαµε άλλο πλοίο να µπαρκάρουµε 
 κ' είταν οι προκυµαίες χωρίς φανάρια κ' επιβάτες 
 απαντήσαµε τον ίσκιο µας ω παιδί της θάλασσας 
 απαντήσαµε σένα µ' ένα φεγγάρι ανοιξιάτικο στα χέρια 
 να βηµατίζεις µονάχο στ' ακρογιάλι ανάµεσα στα βράχια  

όπου ρεµβάζουν γαλήνια τα καβούρια κ' οι φώκιες. 
Το απόσπασµα είναι απ' το ποίηµα Το εµβατήριο του ωκεανού που αναδεικνύει το θαλασσινό 
ταξίδι και την περιπέτεια ως σύµβολο απελευθέρωσης από το πιεστικό παρόν. Σ' αυτή την 
απελευθέρωση σηµαντικό ρόλο κατέχει η προσπάθεια υπέρβασης του συµβατικού χρόνου µε την 
επαναφορά και στον ειδυλλιακό κόσµο της παιδικής ηλικίας521. Το πιεστικό παρόν αφορά τόσο τα 
ιστορικά ταραγµένα έτη συγγραφής του ποιήµατος (1939 � 1940), όσο και τις περιπέτειες της 
οικονοµικής καταστροφής της οικογένειας, των θανάτων και της αρρώστιας που είναι ακόµη 
νωπές στη µνήµη του ποιητή522. Ο απόηχος αυτού του παρόντος αισθητοποιείται στις ζοφερές 
εικόνες εγκατάλειψης που περιλαµβάνονται στους στίχους: "Έτσι την ώρα που µας 
άφηνε��επιβάτες". Η αντίδραση του ποιητή βρίσκεται στους αµέσως επόµενους στίχους: 
"απαντήσαµε τον ίσκιο µας ω παιδί της θάλασσας" και στη συνέχεια "απαντήσαµε σένα" πράγµα 
που σηµαίνει ότι ο ίσκιος, η σκιά του ποιητή ταυτίζεται µ' αυτό το παιδί της θάλασσας. Και αυτό 
το παιδί της θάλασσας δεν είναι άλλο από τα παιδικά βιώµατα της ιδιαίτερης πατρίδας που 
                                                           
521 Το εµβατήριο του ωκεανού, ΠΑ', σ. 279. Για σχολιασµό του ποιήµατος βλ. Π. Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ.40), σσ. 103-
107. 
522 Βλ. εδώ, Μέρος Α',§ 2α. 
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διέπλασαν το "θαλασσινό" χαρακτήρα της ανυποταξίας και της τάσης για απελευθέρωση. Άρα το 
παιδικό βίωµα εδώ είναι η σκιά του ποιητή κατά την ενηλικίωση, ουσιαστικά δηλαδή το alter ego 
του. Το ότι το "το παιδί της θάλασσας" ταυτίζεται µε το Ρίτσο � παιδί φαίνεται απ' το ότι πριν 
καταλήξει στη συγκεκριµένη κλητική προσφώνηση απευθύνεται σε ένα ΠΑΙ∆Ι (η γραφή µε 
κεφαλαία δείχνει και τη σηµασιολογική του φόρτιση) το οποίο περιγράφεται µε εικόνες, όπου 
παρ' όλη την ποιητική µετάπλαση διακρίνονται αφ' ενός χαρακτηριστικά και βιώµατα της 
παιδικής ηλικίας του ποιητή και αφ' ετέρου τονίζεται η διάπλασή του απ' το θαλασσινό στοιχείο: 
Έτσι, έχει γαλάζια µάτια (σύνδεση µε τη θάλασσα ενός φυσικού χαρακτηριστικού, του χρώµατος 
των µατιών) και πυκνά µαλλιά "που τα χτένισε η θάλασσα". Επίσης, ο γέρος καπετάνιος που το 
παιδί ερωτάται αν τον θυµάται, ο οποίος ήθελε να κερδίσει τη νεότητά του τραγουδώντας τη 
θάλασσα, πρέπει να είναι η εικόνα του φορτωµένου εµπειρίες ποιητή, που νικά τη φθοροποιό 
δύναµη του χρόνου γράφοντας µια ποίηση εµπνευσµένη από τον απελευθερωτικό χαρακτήρα της 
θάλασσας. Τη σύνδεση του παιδιού µε τη θάλασσα µαρτυρά και το µελαχροινό του σώµα, το 
ψηµένο από το θαλασσινό ήλιο. Εδώ έχουµε βέβαια µια ποιητική µετάπλαση, αφού ο Ρίτσος ήταν 
από την παιδική του ηλικία ξανθός, µε λευκό δέρµα523. Από την άλλη πλευρά, ως προς τα 
χαρακτηριστικά και τα βιώµατα της παιδικής ηλικίας, πίσω απ' το "ανεύθυνο βάδισµα που ποτέ δε 
ρωτούσε τη γη" διακρίνεται η παιδική ανεµελιά, πίσω απ' την άρνηση της κυριακάτικής 
λειτουργίας, η µεταφυσική ανυποταξία του µικρού Γιάννη που δεν πειθαρχούσε στο θρησκευτικό 
τυπικό524, ενώ πίσω απ' την κατασκευή χαρταετών και πλοίων µε τα τετράδια της αριθµητικής, το 
παιχνίδι µε τους χαρταετούς και η αντίδραση προς τη σχολική συµβατικότητα525. Σε όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά και τα βιώµατα που συνθέτουν ένα "παιδιόθεν" αντισυµβατικό χαρακτήρα, θα 
στηριχτεί µε τη σειρά της η σύνθεση της ποιητικής συνείδησης στο πρόσωπο του "παιδιού της 
θάλασσας" που κρατά το "ανοιξιάτικό φεγγάρι στα χέρια", δηλαδή την αισιοδοξία και βηµατίζει 
µονάχο σε ένα γαλήνιο θαλασσινό τοπίο, για να αφουγκραστεί µε το ποιητικό του αυτί τους ήχους 
της ζωής. Όµως, η ανάκληση του αναδροµικού παραδείσου της παιδικής ηλικίας δεν είναι 
πάντοτε εύκολη, αλλά δυσχεραίνεται, όταν ο Ρίτσος ζει ένα παρόν µε εµπειρίες που του φέρνουν 
στο νου τραυµατικά βιώµατα της παιδικής ηλικίας. Έτσι, είναι δύσκολο να αποµονώσει απ' το 
παρελθόν τα ευχάριστα βιώµατα και µε την εξιδανίκευση αυτή να αντιµετωπίσει το παρόν του. Η 
δυσκολία αυτή, για παράδειγµα, παρατηρείται περισσότερο σε ποιήµατα της κατοχικής περιόδου, 
κατά την οποία ο ποιητής βρίσκεται κατάκοιτος από τη φυµατίωση και την πείνα στο σπίτι του 
φίλου του Τάσου Φιλιακού526. Η φυµατίωση του ποιητή φέρνει στο νου τη φυµατίωση των 
αγαπηµένων προσώπων του οικογενειακού περιβάλλοντος κι έτσι ο δρόµος ως "τις φωνές της 
θύµησης" εκείνες, δηλαδή τα ευχάριστα παιδικά βιώµατα, που θα κάνουν το παρόν "να φέξει" 
επαναφέροντας την ελπίδα, "είναι µακρύς": 

Μυρίζει σλοάνς και κάµφορα το βράδυ. 
Πώς άργησες. Κι αυτή η βροχή. Θα βήχουν οι ακακίες. 
Πρέπει κάτι να γράψεις. Λίγα λόγια. Τι; Κάτι να φέξει. 
Να ξεσκονίσουµε το φως της λάµπας µε την ίδια βούρτσα 
που ξεσκονίζαµε τη θαλασσιά ζακέτα σου 
κείνα τα βράδια που κυλιόσουνα στο καυτό χώµα. 
Ω, είναι µακρύς ο δρόµος ως τις φωνές της θύµησης527 

                                                           
523Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 26 "Ο Γιάννης µας ήταν πάντοτε ένα πολύ όµορφο αγοράκι, λεπτό, µε λευκό 
δέρµα, υγρά µάτια και ξανθά µαλλάκια". 
524 Ό.π., σ. 25: " ∆εν πολυνοιαζόταν (η µητέρα) να πηγαίνουµε τακτικά στην εκκλησία� κι έτσι εµείς, πιο πολύ ο 
Γιάννης, πηγαίναµε όταν ήταν υποχρεωτικά µε το σχολείο", σ. 65: "Εγώ συνέχιζα να είµαι θρησκευόµενη και πήγαινα 
συχνά στην εκκλησία. Ο Γιάννης µόνο όταν ήταν υποχρεωτικά για όλους τους µαθητές ορισµένες Κυριακές" 
525 Για την απειθαρχία στη σχολική πραγµατικότητα βλ. εδώ, Μέρος Α', 2γ και το σχετικό κεφάλαιο του Γ' Μέρους. 
Για το χαρταϊτό ό.π. (σηµ.145), σ.34. 
526 Α. Κώττη, ό.π. (σηµ.20), σσ. 92-93. 
527 Πίσω απ' το τελευταίο σύνορο, ∆οκιµασία, ΠΑ' , σ. 446. 
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Η σλοάνς και η κάµφορα παραπέµπουν στην κυριολεκτική εικόνα της φυµατίωσης528, ενώ ο 
βήχας των ακακιών σε σηµασιολογική διεύρυνση της σωµατικής ασθένειας προς την ιστορική και 
κοινωνική ασθένεια της εποχής. Ο ποιητής αυτό που πρέπει να γράψει για "να φέξει" προσπαθεί 
να το συνδέσει και πάλι µε παιδικά βιώµατα διαπνεόµενα από την αισθησιακή βίωση του κόσµου. 
Είναι χαρακτηριστική η έκφραση της βούλησης µε την υποτακτική "Να ξεσκονίσουµε" και όχι µε 
οριστική. Η σκονισµένη λάµπα του παρόντος είναι τα ασθενικό φως της αρρωστοκάµαρας. Ο 
Ρίτσος ξεκινάει από µία κυριολεκτική εικόνα µιζέριας του παρόντος (το ξεσκόνισµα της λάµπας) 
και φτάνει σε µια ειδυλλιακή εικόνα του παιδικού παρελθόντος � εν µέρει πραγµατική εν µέρει 
µεταπλασµένη529- το ξεσκόνισµα της θαλασσιάς ζακέτας ύστερα απ' το κύλισµα στο ζεστό χώµα. 
Το ξεσκόνισµα της λάµπας, άρα της θλίψης του παρόντος, θα γίνει µε την ίδια βούρτσα που 
ξεσκονιζόταν και η θαλασσιά ζακέτα, άρα η θλίψη του παρόντος θα διαλυθεί από την ίδια παιδική 
αίσθηση µε την οποία βιωνόταν ο κόσµος στην παιδική ηλικία. Αυτή πρέπει να είναι στην 
προκειµένη περίπτωση η σηµασία τη "ίδιας βούρτσας". ∆ιότι στο παιδικό παρελθόν η βούρτσα 
άγγιζε πάνω στη θαλασσιά ζακέτα τα αποµεινάρια του κυλίσµατος στο καυτό χώµα, δηλαδή τον 
απόηχο µιας ερωτικής ένωσης µε τη φύση, αφού το καυτό χώµα µπορεί να νοηθεί και λόγω 
φθογγολογικής εγγύτητας (διαφορά στο φώνηµα χ � σ) ως καυτό σώµα. Επιπλέον η ζακέτα είναι 
θαλασσιά, εποµένως έχουµε και πάλι σύνδεση της παιδικής ηλικίας µε τον απελευθερωτικό 
χαρακτήρα της θάλασσας. Βέβαια το κατά πόσον οι συγκεκριµένες "φωνές της θύµησης" 
κατορθώνουν να περάσουν στην ποίηση και να διασπάσουν τη θλίψη του παρόντος, ώστε "να 
φέξει", αφήνεται σε αβεβαιότητα, εφόσον ύστερα από την αναδροµή στο παρελθόν προβάλλεται 
ως µελαγχολικό συµπέρασµα ο στίχος "Ω, είναι µακρύς ο δρόµος ως τις φωνές της θύµησης". 
Είναι όµως ορατός ο απόηχος τους ακόµα και µέσα στην αβεβαιότητα, συνεπώς έχουµε και πάλι 
ταλαντευόµενη στάση του ποιητή. 
 Ο εξωραϊσµός του παρελθόντος ως µέσο αντίστασης στο παρόν530 ύστερα από 
παλινδροµήσεις και διαφορετικές εκφράσεις στο υπόλοιπο έργο του Ρίτσου, φτάνει στην πιο 
ακραία του εκδοχή µε το παιγνιώδες και ελευθερόστοµο ύφος των πεζογραφηµάτων της σειράς 
Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων, ενώ έχουν προηγηθεί οι ποιητικές συλλογές του Γίγνεσθαι και 
των Επινικίων, όπου το παιδικό παρελθόν ενσωµατώνεται µεταξύ άλλων νοηµατικών σταθερών 
σε έναν ποιητικό λόγο που αγγίζει τη γλώσσα του παραλόγου531 . Αν παρατηρήσει κανείς τις 
χρονολογίες συγγραφής των έργων αυτών , θα δει ότι αναφέρονται σε δύσκολες περιόδους για τον 
ποιητή. Έτσι, το Γίγνεσθαι γράφεται στο µεγαλύτερο µέρος του κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
δικτατορίας532, τα Επινίκια  σε υπερώριµη ηλικία - ο Ρίτσος έχει επισηµάνει τις επιδράσεις της 
ηλικιακής ωρίµανσης στην ποιητική λειτουργία - 533, ενώ το Εικονοστάσιο ουσιαστικά στη 
γεροντική ηλικία µε το βιολογικό θάνατο κοντά και τον κίνδυνο κατάρρευσης του υπαρκτού 
σοσιαλισµού ορατό534. Μπορούµε λοιπόν να υποψιαστούµε ότι ο εξωραϊσµός των παιδικών 

                                                           
528 Η σλοάνς και η κάµφορα ήταν τα κύρια µέσα αντιµετώπισης της φυµατίωσης εκείνη την εποχή, το συνηθέστερο 
χωρίς αποτέλεσµα. Βλ. Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ.18), σ. 47. 
529 Η πραγµατική πλευρά είναι το κύλισµα του µικρού Γιάννη στο έδαφος. Βλ. Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 
34. Το ότι το κύλισµα αυτό γινόταν το βράδυ, καθώς και η θαλασσιά ζακέτα, πρέπει να είναι προϊόντα µετάπλασης. 
530 Βλ. τα σχόλια της Τζίνας Καλογήρου για τα ποιήµατα Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα  και  Όνειρο 
καλοκαιρινού µεσηµεριού, στη µελέτη της "Η "παιδική" ποίηση του Γιάννη Ρίτσου", Παιδική Λογοτεχνία , (επιµ. Α, 
Κατσίκη � Γκίβαλου), τ.Α', "Καστανιώτης", Αθήνα 1993, σ. 234 . Επίσης την αναδηµοσίευση της µελέτης στο βιβλίο 
της: Τέρψεις και ηµέρες ανάγνωσης, "εκδόσεις σχολής ΙΜΠ, Αθήνα 1999, σ. 159. 
531 Η Τζίνα Καλογήρου συνδέει το συγκεκριµένο ποιητικό λόγο µε την ειρωνεία. Βλ. το κεφ. Όψεις της ειρωνείας, 
στη διδακτορική της διατριβή, ό.π. (σηµ. 9), σσ. 46-70, όπου και συγκεκριµένες παραποµπές. Περισσότερα για τη 
γλώσσα και το ύφος στα επόµενα κεφάλαια της εργασίας µας. 
532 Τα ποιήµατα Το δίχτυ, Κωδωνοστάσιο, Γκραγκάντα, Βολιδοκόπος, Ηµερολόγιο µιας βδοµάδας, Η Πύλη και εν µέρει 
ο Τροχονόµος και ο Τοιχοκολλητής.  
533 Την περίοδο 1977 � 1983. Για τις επιδράσεις της στην ποιητική λειτουργία βλ. εδώ, Μέρος Β', σ. 129 και σηµ. 101. 
534 Με εξαίρεση τον πρώτο τόµο που γράφτηκε το 1942, αλλά πρωτοδηµοσιεύτηκε µε αλλαγές το 1983, όλοι οι άλλοι 
γράφτηκαν στο χρονικό διάστηµα 1983 - 1985. Χαρακτηριστική είναι η επισήµανση της Άµυς Μίµς, "Το 
Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων του Γιάννη Ρίτσου: Άγνωστες πλευρές του ποιητή", Θέµατα Λογοτεχνίας 10 , 
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βιωµάτων µέσα απ' το παράλογο, ή το παιγνιώδες και ελευθερόστοµο ύφος, αποτελεί µια ακόµα 
έκφανση της "κωµικοποίησης" του "εξευτελισµού και της εκµετάλλευσης κάθε νυχτερινού και 
ηµερινού εφιάλτη και γενικότερα του θανάτου", όπως την έχει περιγράψει ο Ρίτσος ως στοιχείο της 
ποιητικής του από πολύ παλιότερα, εξαφανίζοντας τον πόνο από το ατοµικό βίωµα και το 
ιστορικά περιχαρακωµένο στα στενά χωροχρονικά του όρια γεγονός, µε την αναγωγή τους σε 
στιγµιότυπα της καθολικής ανθρώπινης µοίρας µέσω µιας ηθικής της αισθητικής535. Είναι όµως 
φανερό ότι η "κωµικοποίηση" στο Εικονοστάσιο ακολουθεί κάπως διαφορετικό δρόµο: Εδώ 
εξωραΐζονται µέσα από την ποιητική του παραλόγου, το παιγνιώδες ή ελευθερόστοµο ύφος τα 
παιδικά βιώµατα του ποιητή πρώτα από τους δικούς τους εφιάλτες, για να ενταχθούν αυτά στο 
γενικό µέσω της θεώρησης τους ως αφετηρίες αισθησιακής βίωσης της ζωής και σ' αυτή τους την 
ευδαιµονική δύναµη να συµπαρασύρουν τους εφιάλτες της κατάρρευσης του οράµατος και της 
απειλής του θανάτου. 
 Ο εξωραϊσµός του παιδικού παρελθόντος δε χάνεται ποτέ, ούτε καν µέσα στη µελαγχολική 
ενατένιση του ως οριστικά χαµένου παραδείσου στα ποιήµατα των τελευταίων χρόνων της ζωής 
του Ρίτσου, όπως φαίνεται στο ποίηµα "Υπαινιγµοί": 
 Στο διάδροµο µε τ' άσπρα και µαύρα πλακάκια 

παρατηµένο ένα καλάθι µήλα. Το παράθυρο 
έβλεπε προς τη θάλασσα. Πέντε ψαράδες κουβα- 
λούσαν 
έναν τεράστιον σφαγµένον καρχαρία. Το αίµα 
έσταζε στον καρόδροµο. Όταν µπήκα στην τραπε- 
ζαρία 
είδα στη ραπτοµηχανή ακουµπισµένο 
ένα µάτσο καρότα. Ω, παιδικά λησµονηµένα χρό- 
ναι, 
ανύποπτα χρόνια, υπνωτισµένα απ' τη λιακάδα 
ανάµεσα σε δυο άγνωστα θαύµατα. Το µεγάλο βι- 
ήταν κλειστό στην ψάθινη καρέκλα του κήπου536.  

Η τοπογραφία του ποιήµατος αναφέρεται στη Μονεµβασιά. Τα άσπρα και τα µαύρα πλακάκια 
έντυναν το δάπεδο στο πατρογονικό σπίτι του Ρίτσου537, που τα παράθυρά του έβλεπαν προς τη 
θάλασσα538, ενώ η εικόνα του τεράστιου σφαγµένου καρχαρία συνδέεται βέβαια µε την ψαράδικη 
ζωή κατοίκων της Μονεµβασιάς, αλλά µπορεί να κινείται ανάµεσα στην πραγµατικότητα και τη 
µυθοπλασία, όπως και το µάτσο µε τα καρότα που είναι ακουµπισµένο στη ραπτοµηχανή, ή το 
παρατηµένο πάνω στα πλακάκια καλάθι µε τα µήλα, µια και δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες 
σε άλλα κείµενα για τη βιωµατικότητά τους. Αυτές οι εικόνες πάντως, πραγµατικές ή 
µυθοπλαστικές, προβάλλονται ως στιγµιότυπα του παιδικού παρελθόντος του ποιητή, τα οποία 
πρέπει να είναι οι "Υπαινιγµοί" του τίτλου. Οι συγκεκριµένοι "υπαινιγµοί" οδηγούν στην 
επίκληση των παιδικών χρόνων από το Ρίτσο. Πάντως, φαίνεται να είναι αµφίσηµοι: στα 
                                                                                                                                                                                              
Νοέµβριος '98 � Φεβρουάριος '99, σ. 88: "Έξω από τα συµβατικά πλαίσια οποιασδήποτε ακαδηµαϊκής προσέγγισης 
στο έργο, αν ρωτήσει κανείς το εξής: Στο Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων γιατί ξαναγυρίζει ο Ρίτσος ξανά και ξανά µε 
τόση λαχτάρα στην παιδική ηλικία; Ίσως η πιο ουσιαστική απάντηση θα 'ταν κάπως έτσι: Επειδή κοντά στο τέλος της 
ζωής του τον αποκαρδιώνει η ανυπόφορη απειλή για το γκρέµισµα του υπαρκτού κόσµου του και δεν αντέχει να 
παρακολουθεί  - παθητικά πια και σαν σκιά του παλιού εαυτού του- τούτη την ολέθρια διαδικασία. Κυρίως γι' αυτό 
πιστεύω ότι ο ποιητής του Εικονοστασίου βρίσκει παρηγοριά στις παιδικές του µνήµες και σαν "παιδί 75 χρόνων", 
όπως αποκαλεί τον εαυτό του στο 2ο τόµο (σ. 90) καταφέρνει να χαµογελάει "πιο χαµογελαστά" µε τα "καµώµατα" 
και την ανεπανάληπτη ευδαιµονία (πέραν από οποιεσδήποτε οδυνηρές εµπειρίες) της παιδικής του ηλικίας.     
535 Γιάννης Ρίτσος, "Ο τοίχος µέσα στον καθρέφτη  και θυρωρείο", Μελετήµατα, "Κέδρος", Αθήνα 1980, σσ.105 � 106. 
Βλ. επίσης, εδώ σσ.124-125. 
536 Τα αρνητικά της σιωπής, Αργά πολύ αργά µέσα στη νύχτα, σ. 17 
537  Με το σκούντηµα του αγκώνα, Ε.Α.Α., 3, σ. 40 "� και βέβαια που το σκάκι απ' το µέσα µέρος έχει µαύρα και 
άσπρα κανονικά τετράγωνα, όπως τα πλακάκια της κουζίνας στο πατρογονικό µας σπίτι�." 
538 Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 22 και 24. Επίσης εδώ, Μέρος Α', §2β. 
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πλακάκια εναλλάσσονται το άσπρο µε το µαύρο, η ελπίδα και η θλίψη, η ζωή και ο θάνατοςú ο 
σφαγµένος καρχαρίας µπορεί να συµβολίζει τον αφανισµό του κακού, αλλά µπορεί να συµβολίζει 
και την ιδέα του θανάτου που διαποτίζει τη ζωή όπως το αίµα που στάζει στο καρόδροµοú ενώ το 
καλάθι µε τα µήλα και το µάτσο µε καρότα είναι βέβαια εικόνες ζωής ως καρποί, όµως 
εγκαταλείπονται σε κάποιους χώρους χωρίς την ανθρώπινη παρουσία. Ούτε στα άσπρα και µαύρα 
πλακάκια υπάρχει κανείς, ούτε στη ραπτοµηχανή ράβει κανείς. Μήπως λοιπόν µετατρέπονται 
τελικά σε αντικείµενα εντασσόµενα σε µια "νεκρή φύση" που παραπέµπει στην εικόνα ερήµωσης 
του πατρογονικού σπιτιού; Ερώτηµα, που αφήνεται αναπάντητο. Ωστόσο, µολονότι η επίκληση 
του παιδικού παρελθόντος ξεκινάει απ' αυτούς τους αµφίσηµους υπαινιγµούς του, απηχεί µια 
εξωραϊσµένη εικόνα του: Τα "παιδικά λησµονηµένα χρόνια" νοσταλγούνται ως "ανύποπτα 
χρόνια", δηλαδή ως χρόνια της ανεµελιάς, και της ανυποψίας της για τον κυκεώνα της ενήλικης 
ζωής που θα ακολουθούσε. Στη συνέχεια, τα "ανύποπτα χρόνια" χαρακτηρίζονται "υπνωτισµένα 
απ' τη λιακάδα", πράγµα που σηµαίνει ότι η ανυποψία συνδέεται µε τον υπνωτισµό του ηλίου, ενώ 
τοποθετούνται και "ανάµεσα σε δυο άγνωστα θαύµατα". Πρόκειται εδώ για ένα τρίπτυχο 
γνωρισµάτων που πλαισιώνουν τα παιδικά χρόνια: Ο υπνωτισµός της λιακάδας είναι το ένα και τα 
δύο άγνωστα θαύµατα είναι τα άλλα δύο. Το ενδεχόµενο ο υπνωτισµός να µετατραπεί σε 
εγρήγορση και τα άγνωστα θαύµατα να µεταµορφωθούν σε απτές αισθητές δυνάµεις, 
παρουσιάζεται αµέσως µετά µε "το µεγάλο βιβλίο" που "ήταν κλειστό στην ψάθινη καρέκλα του 
κήπου", υπονοώντας ότι κάποτε θ' ανοίξει. Κι ως "µεγάλο βιβλίο" µπορούµε να χαρακτηρίσουµε 
τη ζωή, που µέσα από τη βίωσή της θα "σαρκωθούν" αυτά τα "εν σπέρµατι" χαρακτηριστικά. 
Είναι εύκολο έτσι να υποψιαστούµε ότι πίσω από το νεφελώδες αυτό τρίπτυχο κρύβεται το 
τρίπτυχο των θεµελιωδών δυνάµεων της ζωής κατά το Ρίτσο, όπως το ορίζει σε δύο παραλλαγές 
στην ίδια ποιητική συλλογή: "έρωτας, ποίηση, φως"539 και "έρωτας, επανάσταση, ποίηση"540. Η 
παρουσία του έρωτα και της ποίησης και στα δυο, ουσιαστικά ταυτίζει µεταξύ τους ως άρρηκτα 
συνδεδεµένα την επανάσταση µε το φως, σε µια σχέση αµφίδροµη. Η επανάσταση οδηγεί στο 
φως, δηλαδή στην έµπρακτη υλοποίηση της ελπίδας, αλλά για να γεννηθεί η επανάσταση, πρέπει 
να υπάρχει ήδη η ελπίδα. Άρα η επανάσταση και το φως αποτελούν τις δύο όψεις ενός στοιχείου. 
Αυτό λοιπόν το "επαναστατικό φως" είναι η εγρήγορση που θα διαδεχτεί τον υπνωτισµό της 
λιακάδας. Ο ήλιος ανάγεται σε σύµβολο, που ενώ αρχικά υπνωτίζει ως φυσική δύναµη και ως 
ενσαρκωτής της απεραντοσύνης (ο Ρίτσος "παίζει" ανάµεσα στην κυριολεκτική σηµασία της 
ηλιακής χαύνωσης και στη µεταφορική, της έκστασης µπροστά στην απεραντοσύνη) ύστερα η 
απεραντοσύνη ταυτίζεται µε τις ανεξέλεγκτες δυνάµεις που απελευθερώνει η επανάσταση. Με τον 
τρόπο αυτό το σύµπαν παρουσιάζεται να καταφάσκει στην επανάσταση. Φυσικά, η 
επαναστατικότητα δε βιώνεται µόνο ως κοινωνική πράξη, αλλά και αισθησιακά, ως έρωτας και 
στη συνέχεια οι δυνάµεις αυτές εκφράζονται µε την ποίηση541. Εποµένως, τα δύο "άγνωστα 
θαύµατα" των "Υπαινιγµών" είναι ο έρωτας και η ποίηση, που δεν έχουν απλώς κατανοηθεί 
ακόµα από την παιδική ανεµελιά. Ο εξωραϊσµός λοιπόν της παιδικής ηλικίας εδώ συνίσταται στο 
ότι ο Ρίτσος της αποδίδει "εν σπέρµατι" τις τρεις κύριες δυνάµεις της κοσµοθεωρίας του. 
 Η απόδοση αυτής την "εν σπέρµατι" δυναµικής στα παιδικά βιώµατα χαρακτηρίζεται από 
τη συνύπαρξη δύο στοιχείων: Της παιδικής άγνοιας και της αίσθησης της απλότητας των 
πραγµάτων από τη µια, αλλά από την άλλη και της υποψίας ότι πίσω απ' αυτήν την απλότητα 

                                                           
539 "Αυτό µονάχα", ό.π. (σηµ.158), σ. 29: "Επίµονος άνθρωπος. Στο πείσµα του χρόνου ισχυρίζεται: "έρωτας, ποίηση, 
φως". Οι τρεις δυνάµεις εδώ λειτουργούν ενάντια στη φθορά του χρόνου. 
540 "Στο νοσοκοµείο", ό.π. σ. 23: "Την πρώτη και την τελευταία σου λέξη / την είπαν ο έρωτας και η επανάσταση. / 
Όλη σου τη σιωπή την είπε η ποίηση" Στον τελευταίο στίχο διακρίνουµε τις σχετικές µε την τεχνική της 
αποσιώπησης απόψεις (βλ. εδώ , Μέρος Α', §3δ.) 
541 Για τη σχέση έρωτα, επανάστασης και ποίησης, βλ. εδώ, Μέρος Α', σ. 83, σηµ. 107 και Μέρος Β', σ. 129 σηµ. 101, 
102. 
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κρύβεται ένα µυστήριο542, ένα πολυσύνθετο άγνωστο και απέραντο, µε το οποίο η παιδική ψυχή 
θα ήθελε να ενωθεί "σα να µην ήταν καθόλου", δηλαδή σε µια συµπαντική ένωση που θα 
αφαιρούσε τα στενά όρια της ατοµικότητας543. Τα δύο αυτά στοιχεία εκφράζονται επιγραµµατικά 
από πολύ νωρίς στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. 
 Θυµάµαι τη βρυσούλα του χωριού γιοµάτη πολυτρίχια, όταν δο- 
 κίµαζα στις µικρές τρύπες του καλαµιού να σφυρίξω το πρώ- 
 το σιγαλό τραγούδι της µεγάλης καλοκαιρινής νύχτας544  
Η βρυσούλα του χωριού µε τα πολυτρίχια, καθώς και το σφύριγµα στις µικρές τρύπες του 
καλαµιού είναι τα συγκεκριµένα παιδικά βιώµατα, ενώ το "πρώτο σιγαλό τραγούδι της µεγάλης 
καλοκαιριάτικης νύχτας" αποτελεί το πρώτο δειλό βήµα για την ανακάλυψη των µεγάλων 
µυστηρίων της ζωής. Αξιοσηµείωτη είναι η αντίθεση ανάµεσα στις "µικρές τρύπες του καλαµιού", 
άρα στον πεπερασµένο χαρακτήρα του παιδικού βιώµατος όσο αφορά τις συνθήκες που το 
γέννησαν και στη "µεγάλη καλοκαιριάτικη νύχτα", δηλαδή στο µεγάλο µυστήριο της ζωής που 
επιδιώχθηκε να χωρέσει στην πρώτη διστακτική προσπάθεια ενός παιδιού. Με την πολύπλευρη 
αυτή δυναµική ενσωµατωµένη µέσα του είναι φυσικό το παιδικό βίωµα να θεωρείται απ' τον 
ποιητή ως "φυλαχτό"166α που θα τον προστατέψει από τις δυσκολίες του παρόντος.  
 Από την άλλη πλευρά, εφόσον στο παιδικό βίωµα ενσωµατώνεται η αίσθηση της 
απεραντοσύνης της ζωής, είναι φυσικό αυτό να αναδεικνύεται ως κύριο στοιχείο στη διαµόρφωση 
της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο Ρίτσος επισηµαίνει αυτήν την πλευρά του παιδικού βιώµατος 
παραλληλίζοντάς την µε την ανάλογη δυνατότητα που έχουν τα όνειρα: "� και παρ' όλο το 
στιγµιαίο και αστραπιαίο του ονείρου, έχει µια τεράστια περιεκτικότητα πανάρχαιου και µελλοντικού 
χρόνου πριν απ' τη γέννηση και µετά το θάνατοú και  ίσως αυτό  το αρχέγονο, αιώνιο, παγανιστικό, 
ελεύθερο, ηδονοκρατικό και ανενδοίαστο του ονείρου, η αυθαιρεσία του και η γυµνότητά του είναι 
που µας αποθεώνει µες στον ύπνο µας και θέλουµε να το κρατήσουµε και να τα πούµε 
βεβαιώνοντας την αιωνιότητά µας και την ελευθερία µας πάνω από κάθε φυσικό και ηθικό εµπόδιο, 
πέρα από κάθε ενοχή αµαρτίας και φόβο τιµωρίας αφού στα όνειρά µας δεν έχουµε αυτόπτες 
µάρτυρες ή δαχτυλικά αποτυπώµατα, γιατί καθένας είναι µόνος µέσα στο ονειρό του και δεν το 
βλέπει ποτέ µαζί µ' έναν άλλον, κι όλοι το 'χουν παραδεχτεί πως τ' όνειρο προτρέχει της 
πραγµατικότητας κι ίσως µάλιστα να τη διαµορφώνει κατά κάποιο τρόπο και να διαµορφώνει και το 
δικό µας χαρακτήρα ή τουλάχιστον τη συµπεριφορά µας. Και σ' αυτό ακριβώς µοιάζουν τα όνειρα 
µε τις µνήµες της παιδικής µας ηλικίας, βαθιά φυλαγµένες µέσα µας, άπλαστες πάντα, πλάθοντάς 
µας, κι όχι µνήµες αλλά η ίδια η παιδική µας ηλικία, µακρινή, απόκοσµη, ξένη κι η µόνη δική µας, 
έγχρωµη αυτή, µε χρώµατα αχνά ή δυνατά��545" Το όνειρο λοιπόν αποθεώνεται, διότι 
ενσωµατώνει τον πανάρχαιο και το µελλοντικό χρόνο και εποµένως οδηγεί σε µια υπέρβαση του 
παρόντος, διότι το παρόν του ονείρου δεν έχει καµία σχέση µε το παρόν της πραγµατικότητας. Ο 
Ρίτσος, όπως φάνηκε από την ανάλυση στίχων του ποιήµατος "Όταν έρχεται ο Ξένος", και άλλων, 
θεωρεί την ανάκληση του παιδικού βιώµατος µε τη βοήθεια της µνήµης µέσα από συγκεκριµένες 
διεργασίες, ως ένα µέσον υπέρβασης του χρόνου. Και µπορεί, όπως έχει παρατηρηθεί, από την 
άποψη του χρόνου το όνειρο να είναι "κάτι ουσιαστικότερο ή αλλιώς, πτητικότερο και 

                                                           
542 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 47: "�. Μνήµες και µνήµες, να λές και να µη σώνονται, γιατί τότε ο κάθε ήχος 
συνεχιζόταν κάπου αλλού, πιο βαθιά και πιο ψηλά, στα πρόθυρα ενός µυστηρίου, κι όλα δείχναν απλά, αραιά κι 
ευανάγνωστα µα πιο µυστηριώδη�. " 
543 Ό.π., σσ. 54-55: " Α, η πονεµένη, η γλυκιά παιδιάστικη άγνοια πολιορκηµένη απ' άγνωστο, σε οικία ανταπόκριση 
µε το µέσα µας άγνωστο, θαµπωµένη από τις µυριάδες εκείνα τα σπιθίσµατα που δεν πυκνώνουν και δε σµίγουν σ' 
έναν ήλιο (να γίνουµε εµείς ο ήλιος) ούτε διαχέονται ως πέρα πέρα σαν το φως του ήλιου που να φαίνονται όλα ως 
πίσω απ' τα βουνά, πίσω απ' την αχνογραµµένη στον ορίζοντα Κρήτη, στα διάφανα δειλινά, τόσο απλωµένα σα 
χαµένα, και να φαινόµαστε κι εµείς από παντού, σα να µην ήµασταν καθόλου�"   
544 Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα, ∆οκιµασία Π.Α' , σ. 325. 
166α Το τραγούδι της αδελφής µου, Π.Α', σ. 211: "Έχω κρεµάσει στο στήθος µου / το φυλαχτό που µούραψες / ένα 
βράδυ ανοιξιάτικο � θυµάσαι; - / σαν είµαστε πολύ µικρά παιδιά".  
545 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σσ. 66-67. 
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συντελεστικότερο από την παιδική ηλικία546", µε την έννοια ότι η χρονική ελευθερία υπάρχει "αφ' 
εαυτής" και δε χρειάζονται συγκεκριµένες διεργασίες, όµως το γεγονός ότι τόσο το όνειρο, όσο 
και το παιδικό βίωµα συνδέονται µε την υπέρβαση του χρόνου, αποτελεί ένα κοινό τους 
σηµείο547. Το όνειρο επίσης διευκολύνει την εκπλήρωση οποιασδήποτε επιθυµίας χωρίς ντροπή 
και ενοχές, µε αποτέλεσµα να οδηγεί το υποκείµενο στην αίσθηση της πληρότητας και σε 
απόλυτη ισορροπία κατά την καθηµερινότητα548. Σ' αυτό το σηµείο πρέπει να εντοπίσουµε την 
επίδραση που ασκεί το όνειρο στη διαµόρφωση του χαρακτήρα και της συµπεριφοράς. Και "σ' 
αυτό ακριβώς", λέει ο Ρίτσος, "µοιάζουν τα όνειρα µε τις µνήµες της παιδικής µας ηλικίας". 
∆ηλαδή, η παιδική ηλικία αναδεικνύεται ως ο εξιδανικευµένος χώρος όπου εκπληρωνόταν κάθε 
επιθυµία, όπως και στο όνειρο, µε αποτέλεσµα το υποκείµενο να πληµµυρίζει µε "ζωντανές 
εικόνες" και "αναστηµένες αυθεντικές συγκινήσεις"549, οι οποίες φυσικά συνδέονται µε την � 
αναδροµικά συνειδητοποιηµένη � εκπλήρωση της επιθυµίας. Εποµένως και η ανάκληση του 
παιδικού βιώµατος οδηγεί σε µιαν αίσθηση πληρότητας, µε αποτέλεσµα επίσης µια 
εξισορρόπηση, η οποία επηρεάζει τη διαµόρφωση του χαρακτήρα και της συµπεριφοράς. 
Προκειµένου βέβαια για την ποίηση, η συνδεδεµένη µε την παιδική ηλικία εκπλήρωση της 
επιθυµίας, φτάνει σε πλήρη ολοκλήρωση µέσω του ποιητικού λόγου, µεταλειτουργώντας στο 
γενικότερο νοηµατικό πλέγµα του έργου550. 
 Εφόσον ο κόσµος του ονείρου απελευθερώνεται ασύνειδα, για να ικανοποιήσει µια επίσης 
απωθηµένη στο ασυνείδητο επιθυµία και η ανάκληση των θαµµένων στο ασυνείδητο παιδικών 
βιωµάτων συνδέεται µε την ικανοποίηση µιας ανεκπλήρωτης επιθυµίας � που επίσης πιέζει το 
υποκείµενο και θα µπορούσε να απωθηθεί στο ασυνείδητο - , είναι φυσικό στην ανασύστασή τους 
να παίζει σηµαντικό ρόλο η ενεργοποίηση της ασύνειδης µνήµης, µε τη βοήθεια κάποιων 
αισθησιακών ερεθισµάτων του παρόντος που θα φέρουν αυτοµάτως στο συνειδητό κάποια 
θαµµένα τµήµατα του παρελθόντος σε µια θαυµαστή ακεραιότητα. ∆ηλαδή έχουµε µια λειτουργία 
ανάλογη µ' εκείνη στο έργο του Proust, η οποία µπορεί να φτάσει µέχρι την ανασύνθεση 
ολόκληρου του συστήµατος αξιών της παιδικής ηλικίας, αφού µε αφορµή ένα συγκεκριµένο 
αισθησιακό ερέθισµα µπορεί να κινητοποιηθεί ένας ολόκληρος µηχανισµός συνειρµών. Την 
ανασύνθεση αυτού του συστήµατος αξιών φαίνεται να εννοεί ο Ρίτσος όταν λέει".. κι όχι µνήµες, 
αλλά η ίδια η παιδική µας ηλικία, µακρινή, απόκοσµη, ξένη κι η µόνη δική µας�", δηλαδή όχι µόνο 
µεµονωµένα βιώµατα, αλλά ολόκληρος ο παιδικός κόσµος που ενώ αρχικά είναι µακρινός, 
απόκοσµος και ξένος λόγω της απώθησής του στο ασυνείδητο, επανακατακτάται µε τη συνδροµή 
της ασύνειδης µνήµης. Το αισθησιακό ερέθισµα αναβιώνει επίσης και τη συγκίνηση ή τις 
συγκινήσεις που είχε προκαλέσει η βίωση των συγκεκριµένων στοιχείων του παρελθόντος. Για το 
λόγο αυτό στο Ρίτσο, όπως ακριβώς και στον Proust, τονίζεται ιδιαίτερα η λειτουργία αισθήσεων 
όπως η γεύση ή η όσφρηση551: 

                                                           
546 Μ. Γ. Μερακλής, ό.π. (σηµ. 126), σ. 123. Για το όνειρο ως µέσο υπέρβασης του χρόνου βλ. και Με το σκούντηµα 
του αγκώνα, Ε.Α.Α. , 3, σ. 125. "Μήπως και το όνειρο δεν είναι ένα µεγάλο ταξίδι µέσα στο πριν, στο τώρα, στο µετά, 
µες στο δικό µας άγνωστο και στ' άγνωστο του κόσµου, µες στο αιώνιο; Φτάνει να βρεις την ώρα και τον τρόπο να  
το πεις και να το πράξεις, κι είναι έτσι σαν να πετυχαίνεις τα ακατόρθωτο".   
547 Χαρακτηριστικό είναι ένα χωρίο από το Όχι µονάχα για σένα, Ε.Α.Α., 6, σ.27, όπου τα όνειρα, οι αναπολήσεις των 
βιωµάτων και οι λέξεις, δηλαδή η ποίηση δένονται αξεδιάλυτα στην ποιητική συνείδηση καταργώντας το χρόνο: 
"Μπλεγµένος ατέλειωτα µε λέξεις, µε όνειρα, µε πράγµατα κι αναπολήσεις δεν ξέρεις πότε αρχίζει, πότε τελειώνει η 
µέρα, η νύχτα, ο χρόνος, σα να 'σαι έξω από το χρόνο, µέσα σ' όλη τη διάρκεια" 
548 Ό.π. Ε.Α.Α., 3, σ. 130: " Και µήπως τα όνειρά µας δεν είναι η δικιά µας τρέλα που τη ζούµε στον ύπνο µας για να 
µπορούµε τη µέρα να µην είµαστε τρελοί, να τη θυµόµαστε και να 'µαστε συγκρατηµένοι, κι αποφεύγοντας τις 
υπερβολές της (που τις ζήσαµε ωστόσο στο ακέραιο) να κάνουµε µε µέτρο σωστά τη δουλειά µας;".  
549 Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9), σ. 270 
550 Βλ. εδώ, Μέρος Α', §1β. Για τη σύνδεση ονείρου και παιδικού βιώµατος και τη σχέση τους µε το έργο τέχνης, βλ. 
Θανάση Τζούλη, "Τα όνειρα οδηγούν το χέρι στη γραφή", Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία,  "Οδυσσέας" 1996, σσ. 217-
226. 
551 Για την ενεργοποίηση της ασύνειδης µνήµης στο έργο του Proust, Αναζητώντας το χαµένο χρόνο, Ι, Από τη µεριά 
του Σουάν,  βλ. εδώ, σσ. 20-21. Η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9),σ.271 παραπέµπει στη µελέτη του Samuel Bekett, 



 
 

138

 Ετοίµασέ µου ένα ζεστό λουτρό, πολύ ζεστόú - το ετοίµασες κιόλαςú 
 Με φύλλα σκίνου και µυρτιάςú, θυµάµαι τ' άρωµά τους, 
 αψύ, τονωτικό � µια εγκατάλειψηú σα να οσµίζεσαι πάλι  
 την παιδική ηλικία µε δέντρα µε ποτάµια µε τζιτζίκια. 
Στο χωρίο αυτό από τον Αγαµέµνονα552  ο οµώνυµος, παραιτηµένος από τη ζωή πολεµιστής, - 
πιθανότατα ως προσωπείο του Ρίτσου που ενσαρκώνει ένα µέρος από την πολυπλοκότητα της 
αλήθειας, εκείνο της υπαρξιακής µαταιότητας553- ανασυνθέτει το παιδικό παρελθόν του µέσω 
µιας γνώριµης µυρωδιάς: Των φύλλων του σκίνου και της µυρτιάς στο λουτρό. Το άρωµά τους 
είναι "αψύ" και "τονωτικό", ενώ λειτουργεί σαν "εγκατάλειψη", υπονοώντας τη χαλάρωση του 
σώµατος από τον κόπο και το άγχος, την "εγκατάλειψη", αυτών των δυσάρεστων καταστάσεων, 
όταν ο ήρωας µικρός χρησιµοποιούσε στο λουτρό του αυτά τα δυο αρωµατικά βότανα. Στο χωρίο 
του Αγαµέµνονα, όπως είναί φυσικό, η σηµασία αυτή διευρύνεται σε απελευθέρωση από την 
ψυχολογική φόρτιση που συνεπάγεται η αίσθηση της µαταιότητας. Και ίσως να λανθάνει στη 
λέξη "εγκατάλειψη" µια απροσδιόριστη διαίσθηση του επικείµενου θανάτου, αφού ο ήρωας τελικά 
µέσα σ' αυτό το "αψύ" και "τονωτικό" λουτρό, θα βρει το θάνατο, πράγµα που προσδίδει ιδιαίτερη 
τραγικότητα σ' αυτά τα δύο επίθετα, αφαιρώντας τους ουσιαστικά τη σηµασία τους. Πέρα πάντως 
από τις οποιεσδήποτε προεκτάσεις της έννοιας "εγκατάλειψη" εκείνο που έχει σηµασία εδώ είναι 
ότι η συγκεκριµένη οσµή των αρωµατικών φυτών αναβιώνει την αντίστοιχη της παιδικής ηλικίας 
και µαζί της ολόκληρο το φυσικό περιβάλλον της παιδικής ηλικίας που περιλάµβανε το σκίνο και 
τη µυρτιά, µαζί µε δέντρα, µε ποτάµια, µε τζιτζίκια. Στο σηµείο αυτό είναι εύκολο να διακρίνουµε 
την αγάπη του µικρού Γιάννη για τη φύση της ιδιαίτερης πατρίδας του554. 
 Όµως οι αισθήσεις του παρόντος δεν ανακαλούν πάντα στο Ρίτσο ανάλογα αισθησιακά 
ερεθίσµατα του παρελθόντος µε συνακόλουθες θετικές συγκινήσεις. Όταν το παρόν είναι 
ασφυκτικό, µερικές φορές η ασύνειδη µνήµη επανενεργοποιεί δυσάρεστα αισθησιακά 
ερεθίσµατα. Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασµα από το Ίσως να 'ναι κι έτσι: "Κι ο Αλέκος πάλι; 
Πέρσι παντρεύτηκε τη Μαρίνα. Τι πένθιµος γάµος. Είχαµε µαζευτεί όλη η παρέα, πήγαµε τα δώρα 
µας (εγώ ένα από κείνα τα αδέξια ζωγραφικά µου έργα � ένα γυµνό κορίτσι στην ακρογιαλιά 
καθισµένο σε µια καρέκλα επαρχιακού καφενείου � και το 'βρισκα αταίριαστο στο γάµο του, σχεδόν 
άπρεπο) και δεν ξέραµε πώς να σταθούµε, πού να βάλουµε τα χέρια µας και µύριζε η θαµπή 
εκκλησία µελισσοκέρι και λιβάνι ανάκατο µε λεϊµονάνθι σ' όλη τη γαµήλια λειτουργία που αργούσε 
πάρα πολύ, κι ήµαστε κουρασµένοι απ' την ορθοστασία κι οι µυρωδιές ήταν πολύ θλιµµένες σα να 
χωρίζαµε για πάντα απ' τον Αλέκο κι απ' τη Μαρίνα, µα ίσως να 'φταιγε και το ρύζι που κρατούσαµε 
στις φούχτες µας να τους το ρίξουµε στα κεφάλια µόλις θα 'ρχιζε ο χορός του Ησαΐα, γιατί το ρύζι 
µας θύµιζε παιδικές αρρώστιες µε κοιλόπονο και µας ταΐζανε τρεις µέρες στη σειρά ρύζι λαπά, ενώ 
απ' την κουζίνα µας έφταναν κάτι µυρωδιές από κεφτέδες και τηγανιτές πατάτες κι έξω απ' τα 
παράθυρα παίζαν τ' άλλα παιδιά µες στη λιακάδα�". Το ασφυκτικό παρόν εδώ είναι ο γάµος του 
Αλέκου που συµβαίνει µέσα σε µια θλιβερή ατµόσφαιρα, σα να συµµερίζεται η ατµόσφαιρα τη 
                                                                                                                                                                                              
Για τον Μαρσέλ Προυστ, µτφ, Κατερίνα Αγγελάκη � Ρουκ, χ,χ, έ., σσ. 24-31, όπου υπάρχει ένας χρήσιµος κατάλογος 
των περιπτώσεων ενεργοποίησης της "ασύνειδης µνήµης" στο Αναζητώντας το χαµένο χρόνο. Την ανασύσταση του 
παιδικού συστήµατος αξιών στη εννεαλογία του Εικονοστασίου του Ρίτσου επισηµαίνει ο Μ.Γ. Μερακλής, ό.π. 
(σηµ.126), σ.122. 
552 Αγαµέµνων, Τ.∆., σ. 58. 
553 Για την πολυπλοκότητα της αλήθειας και τα προσωπεία ως ενσαρκώσεις της βλ. Μέρος Α', § 3β. Για την προβολή 
αυτοβιογραφικών στοιχείων στους µυθολογικούς ήρωες βλ. Μέρος Α',  § 3γ. Την επισήµανση του Αγαµέµνονα ως 
συµβόλου υπαρξιακής µαταιότητας πραγµατοποιεί ο Αριστόξενος Σκιαδάς, "Ο Αγαµέµνων του Γιάννη Ρίτσου", 
Αφιέρωµα στον Γιάννη Ρίτσο, ό.π. (σηµ. 23), σ. 632, αφού προηγουµένως πραγµατοποιήσει µια σύγκριση µε τον 
Αγαµέµνονα  του Αισχύλου και κάνει αναφορές σε άλλα αρχαιοελληνικά κείµενα: " Ο Αγαµέµνων δεν είναι πια η 
µυθική µορφή του έπους, αλλά ο κουρασµένος και δοκιµασµένος άνθρωπος του καιρού µας, που συχνά βρίσκεται 
ενώπιον του θανάτου, χωρίς να το συνειδητοποιεί ή µε µόνη τη διάχυτη αίσθηση της φθοράς, της αποτυχίας και του 
επικείµενου µέλλοντος, που ο ίδιος δεν µπορεί να καθορίσει. Είναι ο "εφήµερος" άνθρωπος όπως τον καθόρισε η 
τραγική αίσθηση του πρώιµου αρχαϊκού λυρισµού των Ελλήνων". 
554 Βλ. Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 28,33.  
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θλίψη του αφηγητή � Ίωνα και των άλλων φίλων. Με δεδοµένο ότι ο Αλέκος αντιπροσωπεύει σε 
ολόκληρη την εννεαλογία του Εικονοστασίου την αισθησιακή βίωση της ζωής µέσα από έναν 
αχαλίνωτο ερωτισµό555, είναι εύκολο να καταλάβουµε ότι η θλίψη κατά το γάµο του συνδέεται µε 
την αντίληψη ότι ο γάµος σκοτώνει τον έρωτα αλλά και την ανεµελιά της εργένικης ζωής. Έτσι οι 
µυρωδιές της εκκλησίας είναι θλιµµένες, διότι υπάρχει η υποψία ότι η παρέα θα χώριζε για πάντα 
απ' τον Αλέκο. Αυτές οι θλιµµένες, µυρωδιές τώρα, το "µελισσοκέρι" και το "λιβάνι ανάκατο µε 
λεϊµονάνθι" (όσφρηση) και περισσότερο το ρύζι που κρατούσαν στις φούχτες (αφή) ανακαλούν 
τις παιδικές αρρώστιες µε τον κοιλόπονο, όπου το παιδί ήταν υποχρεωµένο να τρώει για τρεις 
ηµέρες στη σειρά το αηδιαστικό ρύζι λαπά. Ο αφηγητής εδώ, από την αφή του ρυζιού µεταβαίνει 
στη δυσάρεστη γεύση του ρυζιού κάτω από ορισµένες συνθήκες, συνδέοντάς τη µε τη δυσάρεστη 
ατµόσφαιρα του παρόντος. Από την άλλη, προσπαθεί ναι ερµηνεύσει τη θλίψη του παρόντος και 
µέσω ενός παιδικού βιώµατος: Γι' αυτό πριν αρχίσει να περιγράφει το παιδικό βίωµα µε το ρύζι, 
προτάσσει µια πρόταση υποθετικής αιτιολογίας για τη θλίψη του παρόντος ("µα ίσως να 'φταιγε 
και το ρύζι�") και αµέσως µετά λέγει µε αιτιολογική πρόταση το γιατί έφταιγε το ρύζι, 
περιγράφοντας το βίωµα. Από την άλλη πλευρά, οι µυρωδιές της εκκλησίας έρχονται σε αντίθεση 
µε τις ευχάριστες "µυρωδιές από κεφτέδες και τηγανιτές πατάτες" που φτάνουν στο δωµάτιο του 
άρρωστου παιδιού απ' την κουζίνα. Όµως στο πλαίσιο της στέρησης που βιώνει το παιδί, οι 
µυρωδιές αυτές γίνονται δυσάρεστες, αφού απαγορεύεται να απολαύσει και τις αντίστοιχες 
γεύσεις. Έτσι, αποτελούν πλέον µυρωδιές ανελευθερίας, όπως ακριβώς και οι µυρωδιές της 
εκκλησίας, εποµένως υπάρχει µια αντιστοιχία της οσµής του παρόντος µ' εκείνην του 
παρελθόντος. Η εικόνα της ανελευθερίας του άρρωστου παιδιού συµπληρώνεται από την αντίθετη 
εικόνα των άλλων παιδιών που παίζουν ανέµελα στη λιακάδα. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα το 
ασφυκτικό παρόν συντίθεται από γεγονότα στις διαπροσωπικές σχέσεις, µε κοσµοθεωρητικές 
προεκτάσεις. Ανάλογη είναι η επανενεργοποίηση δυσάρεστων βιωµάτων του παρελθόντος απ' την 
ασύνειδη µνήµη και όταν το ασφυκτικό παρόν συντίθεται από τις δυσµενείς ιστορικές και 
κοινωνικές συνθήκες, όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, στη Βάρδια του αποσπερίτη, που 
γράφτηκε στα χρόνια της Κατοχής: 
 Οι ώρες του δειλινού είναι µετρηµένες µε κείνο το παλιό ρολόϊ 
 που τόχαµε κλείσει βιαστικά στην κασέλα της πεθαµένης  
 ανάµεσα στα µάλλινα αποφόρια�� 
      Πολύ 
 µας φόβιζαν σαν είµαστε παιδιά 
 οι λαµπάδες κ' οι µωβ κορδέλες µε τα χρυσά γράµµατα 
 γι' αυτό είµαστε λυπηµένοι κάθε που βράδιαζε 
 γιατί τα δειλινά πάνου απ' το µπαλκόνι του σπιτιού µας, στο νησί, 
 είταν σα µωβ κορδέλες556. 
Ο ποιητής εδώ συνδέει τις αποχρώσεις του ουρανού στην κατοχική Αθήνα κατά το δειλινό µε τα 
πένθιµα δειλινά των παιδικών του χρόνων στη Μονεµβασιά, των οποίων τα χρώµατα 
παροµοιάζονται µε τις µωβ κορδέλες των κηδειών. Το δειλινό της Αθήνας είναι πένθιµο λόγω της 
κατοχικής ατµόσφαιράς και σηµαδεύεται από θλίψη και φόβο. Αυτή η θλίψη και ο φόβος 
συνδέονται µε τους θανάτους κατά την κατοχική περίοδο, αφού οι ώρες του δειλινού µετρώνται µ' 
ένα παλιό ρολόϊ που κρύβεται στην κασέλα της πεθαµένης. Η ασύνειδη µνήµη θα ενεργοποιηθεί 
και ο ποιητής µέσα από µια δυσάρεστη αίσθηση του παρόντος (η ενατένιση των  πένθιµων  
δειλινών) θα ανακαλέσει πένθιµα βιώµατα του παιδικού του παρελθόντος, που γεννήθηκαν 
φυσικά σε διαφορετικές συνθήκες, αλλά προκάλεσαν ανάλογες συγκινήσεις. 

                                                           
555  Το απόσπασµα απ' το Ε.Α.Α.,4, σσ. 19-20. Για τον Αλέκο, βλ. Τζίνα Καλογήρου, "Ο Ίων και οι άλλοι: Πρόσωπα 
και Προσωπεία του Γιάννη Ρίτσου", Ελίτροχος, ό.π. (σηµ. 5), σσ. 96-97. 
556 Η βάρδια του αποσπερίτη, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 37. Όπως πληροφορεί ο ποιητής το ποίηµα γράφτηκε στο διάστηµα 
1941-1942. 
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 Όλα αυτά δείχνουν ότι η εξιδανίκευση του παιδικού παρελθόντος στο Ρίτσο έχει κάποια 
όρια και διαβαθµίσεις που καθορίζονται απ' την κατεύθυνση, προς την οποία θα λειτουργήσει 
κάθε φορά η διάθεση της στιγµής. Απ' το αν δηλαδή θα ανακαλέσει ευχάριστο ή δυσάρεστο 
παιδικό βίωµα. Πάντως, και στις δυο περιπτώσεις, το παιδικό βίωµα µε την ανάκλησή του και την 
ένταξή του στο νοηµατικό πλέγµα του λογοτεχνικού έργου βγαίνει απ' τα χωροχρονικά του όρια 
και εντάσσεται στο γενικό ως στιγµιότυπο του "αέναου µύθου", όπως τον έχει ορίσει ο Ρίτσος. Σ' 
αυτό λοιπόν το πλαίσιο κυρίως πρέπει να θεωρούµε την εξιδανίκευση. 
 Τη συγκεκριµένη θεώρηση του βιώµατος γενικά � συνεπώς και παιδικού βιώµατος � ο 
Ρίτσος την έχει αναγάγει σε στοιχείο αυτογνωσίας557. Αυτό σηµαίνει ότι το αυτοβιογραφικό 
στοιχείο στο έργο του µετατρέπεται σε µέσον για συνεχή αυτοθεώρηση του ποιητικού εγώ µε 
συνειδητοποιήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ποιητικής πορείας: "Μονάχα η θύµηση 
κοιτάει κατά µέσα, βαθύτερα βλέπει", λέει ο ποιητής, εννοώντας ότι το βίωµα του παρελθόντος 
µπορεί να αναδειχθεί ως το ασφαλέστερο µέσον για ενδοσκόπηση του εαυτού µας558. Βέβαια αυτή 
η πορεία είναι µερικές φορές επίπονη, διότι δεν είναι πάντα εύκολη η ποιητική µεταλειτούργηση 
που θα εντάξει το βίωµα στο γενικό:�(γιατί ποτέ δεν είχα µάθει ως το τέλος πώς είµαι, και 
συνήθως οι φωτογραφίες µου έβγαιναν θαµπόλευκες � ίσως επειδή τα φιλµς ήταν χαλασµένα κι 
ίσως από κείνο το άσπρο µου φως)� Εδώ τίθεται το µεγάλο θέµα της ποιητικής µετάπλασης, της 
δηµιουργίας δηλαδή ενός σηµαίνοντος που θα µπορέσει να αναδείξει την πολυσηµία του 
σηµαινόµενου. Την αδυναµία του σηµαίνοντος πρέπει να την εντοπίσουµε στα "χαλασµένα 
φιλµς", ενώ την πολυσηµία του σηµαινόµενου � δηλαδή του βιώµατος � στο "άσπρο φως", το 
οποίο εξαιτίας της δυναµικής του φαίνεται να "χαλάει τα φιλµς", µη µπορώντας να "χωρέσει" στην 
προκειµένη περίπτωση στα στενά όρια του σηµαίνοντος559. 
 Πέρα βέβαια από την αυτογνωσία αυτή, που αποτελεί και ένα µέσον θεραπείας του ποιητή 
από τις τραυµατικές του εµπειρίες560 µε σκοπό την προσωπική του αισιοδοξία, η ποιητική 
µετάπλαση του ατοµικού, µε όλα τα στοιχεία της, έχει σκοπό τη µετάδοση της αισιοδοξίας στον 
κόσµο, όπως ο Ρίτσος το λέει καθαρά (χωρίς τις κρυπτογραφήσεις του ποιητικού λόγου) στις 
επιστολές προς την αδελφή του από τους τόπους εξορίας561. Και αυτό συµβαίνει, όσο κι αν η 
ποιητική µετάπλαση του ατοµικού παραµένει µυστηριώδης, όπως υποστηρίζει ο ποιητής, 
υποδεικνύοντας τα όρια σε οποιαδήποτε προσπάθεια ανάλυσης του ποιητικού εργαστηρίου του: 
"�ποτέ δεν ξέρεις πόσα πράµατα, εικόνες, µνήµες, ευωδιές φτιάχνουν ένα στίχο, ένα ποίηµα"562 . 
Όρια που οφείλουµε να σεβαστούµε κατά την προσέγγιση των ποιητικών µεταπλάσεων, 
γνωρίζοντας ότι κατά ένα µέρος τουλάχιστον η ερµηνεία θα είναι σχετική.   
   

 

                                                           
557 Βλ. εδώ, Μέρος Β', σηµ. 104. 
558 Εντευκτήριο, Επινίκια, σ. 122. Για τη µετατροπή του αυτοβιογραφικού στοιχείου σε µέσο αυτογνωσίας, βλ. Τζίνα 
Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σσ. 414-415.  
559 Λιγοστεύουν οι ερωτήσεις, Ε.Α.Α. ,8, σ.11. Ανάλογα θέτει το πρόβληµα και ο ∆ηµήτρης Χατζής, στο διήγηµα 
"Σαµπεθάϊ Καµπίλης", όπου περιγράφει τα προσωπικά του βιώµατα από την επαφή του µε τον επικεφαλής της 
ισραηλιτικής κοινότητας των Ιωαννίνων, µε φόντο τη ζωή της κοινότητας, θέλοντας να διαπιστώσει ποια ήταν η 
επίδραση του ανθρώπου αυτού στο χαρακτήρα του. Το αν κατάφερε να φτάσει σ' αυτήν την αυτογνωσία µέσω της 
λογοτεχνίας, αφήνεται ανοιχτό: "Τ' άλλα που γίναν ύστερα θα 'πρεπε να 'ναι ο επίλογος του χρονικού µιας 
ισραηλιτικής κοινότητας στην Ελλάδα. Ποτές δεν ήταν ο σκοπός µου να το γράψω εγώ ένα τέτοιο χρονικό � και δεν 
νοµίζω πως είναι δουλειά µου. Εγώ για τον Καµπιλή τον δικό µου ήθελα να πω, που γέρασα κι ακόµα δεν τα 
κατάφερα να το ξέρω τι αγάπησα και τι µίσησα απ' την πίστη του. Τα είπα � όπως µπορούσα" (Το τέλος της µικρής 
µας πόλης, "Ζώδιο", Αθήνα 1989, σ. 84) 
560 Μαρία Αστηθά � Βρυζίδη, ό.π. (σηµ. 142), σ. 220. 
561 Γιάννης Ρίτσος, Γλυκειά µου Λούλα, ό.π.(σηµ. 113), σ. 90: " Σε σκέφτοµαι αδελφούλα, και γράφω στίχους, να 
διαλύσω µε την ποίηση και µε την αγάπη σου τη λύπη του κόσµου", "�.κ' είναι το πουλί του στίχου που πίνει το φως 
σου και κελαϊδάει φως". 
562  Με το σκούντηµα του αγκώνα , Ε.Α.Α. , 3, σ. 82 Βλ. επίσης την ανάλογη άποψη του Παντελή Πρεβελάκη, εδώ 
Μέρος Α', § 1δ, σηµ. 96. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οι ποιητικές µεταπλάσεις του παιδικού βιώµατος 
 
 Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ποιητικού σύµπαντος του Ρίτσου είναι ότι από 
πολύ νωρίς πήρε τις αποστάσεις του από το δόγµα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού και χωρίς να το 
απορρίψει πλήρως, κράτησε την αυτονόητη για τον αριστερό λογοτέχνη κοινωνικοπολιτική 
λειτουργία της τέχνης, προσπαθώντας όµως να υποτάξει στην τέχνη την πολιτική του ιδεολογία 
και µπολιάζοντας την µε την πίστη στην πολυεδρικότητα της ζωής. Η συγκεκριµένη ποιητική 
αντίληψη τροφοδότησε τις αντιφάσεις του ποιητή, τη λεγόµενη "ταλάντευση" και αρθρώθηκε σε 
ποικίλες ποιητικές µεταπλάσεις µέσα στο έργο. Αυτές οριοθετούν εκείνο που ο Ρίτσος ονόµαζε "η 
τρίτη αναλογία της αισθητικής ακρίβειας", από την οποία τελικά αξιολογείται το λογοτεχνικό έργο, 
δηλαδή απ' το κατά πόσον η µορφή, το "σηµαίνον" µπορεί να αισθητοποιήσει το "σηµαινόµενο", 
το περιεχόµενο563. Η αναλογία αυτή είναι πολύ λεπτή και καθοριστική για την παραγωγή γνήσιας 
ποίησης: "Από µια λέξη / κρέµεται πάντοτε / το ποίηµα", λέει ο Ρίτσος, εννοώντας ότι η επιτυχής 
λειτουργία του σηµαίνοντος εξαρτάται από µία σηµασιολογική λεπτοµέρεια, που στην 
καθηµερινή της χρήση µπορεί να µην έχει κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα, αλλά µέσα στο νοηµατικό 
περιβάλλον του ποιήµατος λειτουργεί ως "κινούν αίτιον", αλλά και αιτιατό µιας πολύπλοκης 
νοηµατικής ύφανσης564. 
 ∆εν είναι πάντα εύκολο για τον ποιητή να πετύχει τη συγκεκριµένη αισθητική ακρίβεια. 
Γι' αυτό πολλές φορές έχει την εντύπωση ότι η µορφή αφαιρεί ένα µέρος της ευρύτητας του 
περιεχοµένου: "Πράγµατα απέριττα / ελεύθερα / τώρα στένεψαν / για να χωρέσουνε / µες στ' όνοµά 
τους", σηµειώνει565, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν είναι πάντα η µορφή που διευρύνεται για να 
χωρέσει το νόηµα, αλλά και το νόηµα συρρικνώνεται για να χωρέσει στη µορφή. Έτσι το νόηµα 
"στενεύει", χάνει ένα µέρος της δυναµικής του για να χωρέσει στο "όνοµά του", µε αποτέλεσµα να 
ασφυκτιά τελικά µέσα στο σηµαίνον και να προδίδεται απ' αυτό. Τα "απέριττα" και "ελεύθερα" 
πράγµατα, δηλαδή η απλότητα της ζωής, που µια βιωµατική της αίσθηση αναδεικνύει την 
ταυτόσηµη µε την ελευθερία πολυεδρικότητα της, δε µπορεί να εκφραστεί µε τις λέξεις, "γιατ' είν' 
απ' του κόσµου / τον πλούτο πιο λίγες. Πιο λίγες απ' τα / γεγονότα της άνοιξης", όπως έχει 
σηµειώσει ένας άλλος ποιητής, ο Νικηφόρος Βρεττάκος187α σχετικά µε το πρόβληµα της 
ποιητικής µετάπλασης. Ο Ρίτσος δεν εκφράζει πάντα µε τόση αµεσότητα τις επιφυλάξεις του. 
Κάποτε, χρησιµοποιώντας ένα συγκεκριµένο ποιητικό σύµβολο, αυτοσχολιάζεται, συνδέοντας 
την αναποτελεσµατικότητα του µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ο ίδιος του έχει προσάψει: 
 
                                                           
563 Γιάννη Ρίτσου, "Ένα γράµµα του για την ποίησή του", εδώ, Μέρος Α',  σ. 86, όπου η επιστολή σχολιάζεται. 
Επίσης, ολόκληρη η § 3β και σσ. 61-62, σηµ. 21,22,23,25. Η ποιητική αντίληψη του Ρίτσου βρίσκεται κοντά στη 
θεωρία του Roman Jacobson, ο οποίος θεωρεί την τέχνη ως µέρος του κοινωνικού οικοδοµήµατος, πιστεύοντας 
ταυτόχρονα στην αυτονοµία της αισθητικής λειτουργίας: "Ούτε ο Τινιανόφ, ούτε ο Μουκαρόφσκι, ούτε ο Σκλόφσκι, 
ούτε εγώ, διακηρύξαµε ποτέ ότι η τέχνη είναι αυτάρκης. Αντίθετα, δείξαµε ότι η τέχνη είναι µέρος του κοινωνικού 
οικοδοµήµατος, ένα συστατικό σε συνάρτηση µε άλλα, ένα µεταβλητό συστατικό, εφόσον η σφαίρα της τέχνης και η 
σχέση της µε τους άλλους τοµείς της κοινωνικής δοµής αλλάζουν διαλεκτικά συνεχώς. Αυτό που υπογραµµίζουµε 
δεν είναι η αποµόνωση της τέχνης, αλλά η αυτονοµία της αισθητικής λειτουργίας". (Τόνυ Μπένετ, Φορµαλισµός και 
Μαρξισµός, µτφ. Σπ. Τσακνιάς, "Νεφέλη", Αθήνα 1983, σ. 43).   
564 Πρόκειται για το ποίηµα 209 της συλλογής Λαχνοί, Π.ΙΓ΄, σ.337. Για την ιδιαίτερη αυτή λειτουργία της λέξης στον 
ποιητικό λόγο διαφωτιστική είναι ή άποψη του Λευτέρη Ξανθόπουλου, "Τα παιδικα µας χρόνια είναι η µόνη 
αλήθεια", (Συνέντευξη στο Μάκη ∆εληπέτρο σχετικά µε το βιβλίο του Άγγελος των πρώτων ηµερών,"Νέα Σύνορα" � 
Α.Α. Λιβάνη), Απογευµατινή, 15 � 7 � 2000, σ.44: "�Κατά τη γνώµη µου, µέσα στις εικόνες µου κρύβονται σύµβολα 
και γι' αυτό, το βιβλίο είναι το βιβλίο ενός ποιητή και η γλώσσα του είναι γλώσσα ποιητική, ως γλώσσα απόλυτης 
ακρίβειας, αφού τονίζω το βάρος των λέξεων, τον εσωτερικό ρυθµό, ώστε να ανιχνεύω ένα απίστευτο παιχνίδι µε τα 
νοήµατα�" Επειδή το βιβλίο αναφέρεται στα παιδικά βιώµατα του συγγραφέα, η άποψή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 
σχετικά µε την ποιητική τους µετάπλαση.  
565Βλ. το ποίηµα 177 της συλλογής Λαχνοί, Π.ΙΓ΄, σελ. 326.  
187α Νικηφόρος Βρεττάκος, "Η γλώσσα και το προσκλητήριο", Το βάθος του κόσµου, Ποιήµατα, τ. Β΄ "Τρία φύλλα", 
Αθήνα 1984, σ. 34. Ανάλογος προβληµατισµός εκφράζεται και στα ποιήµατα "Η αναζήτηση της τελειότητας", ό.π., σ. 
35 και "Η ανησυχία της υπόγειας βοής", ό.π. σ. 36.  
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 Έφυγε το φεγγάρι πίσω απ' το βουνό. Τροµάξαµε 
 απ' τη σιωπή που επακολούθησε. Τότε 
 µες στην ακινησία προχώρησε η ποίηση, τόσο φτωχή κι αυτονόητη, κι ακούµπησε στο χώµα 

ένα µικρό, καπνισµένο φανάρι566. 
 
 Εδώ τη δύση του φεγγαριού ακολουθεί ένα δέος που ο ποιητής θέλει να µετουσιώσει σε 
ποίηση. Όµως η ποίηση αυτή είναι "φτωχή κι αυτονόητη", χωρίς δυνατότητες νοηµατικών 
διευρύνσεων για τον αναγνώστη και καταφέρνει µόνο να ακουµπήσει στο χώµα "ένα µικρό 
καπνισµένο φανάρι" το οποίο εδώ φαίνεται να προβάλλεται ως ατυχής ποιητική µετάπλαση της 
δύσης του φεγγαριού. Τις όποιες αδυναµίες της ποιητικής µετάπλασης ο Ρίτσος τις συνδέει µε το 
πεπερασµένο της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία µέσα στην ατοµική της θνητότητα αδυνατεί να 
εκφράσει το απέραντο. Αυτό συµβαίνει, διότι της λείπουν οι ποσοτικές αναλογίες του µετρητού 
χρόνου567, δηλαδή είναι ο µετρητός χρόνος που σηµασιοδοτεί το πεπερασµένο της ανθρώπινης 
ύπαρξης, και δυσκολεύει τη βίωση και έκφραση της απεραντοσύνης. Γι' αυτό ακριβώς, 
θεµελιώδες στοιχείο της ποιητικής του Ρίτσου είναι η πάλη µε το µετρητό χρόνο και η 
προσπάθεια κατάφασης στην αιωνιότητα, ώστε ο άνθρωπος να µπορέσει να βιώσει και να 
εκφράσει το απέραντο, κατακτώντας πέρα απ' τη βιολογική θνητότητα µια µορφή αθανασίας. 
Αυτή τη µορφή αθανασίας που λειτουργεί ως αντίδοτο στη φθορά του ανθρώπινου σώµατος, 
πρέπει να εννοεί ο ποιητής στην παράκληση: "Ποίηµα, το σώµα µου µην τ' αφήσεις στους 
λύκους"568. Η λειτουργία της ποίησης ως αντίδοτου πλαισιώνεται και από άλλους 
χαρακτηρισµούς, που αποτελούν παραλλαγές της ίδιας λειτουργίας. 
 
  Η ποίηση άλλοθι 
  η ποίηση αντίδοτο 
  η ποίηση  - είπε �  
  αποτυχία ζωής 
  η ποίηση 
  ωραία διαφανής προσωπίδα 
  ώ ποίηση � είπε �  
  µονάκριβη αλήθεια �  
  το 'πε δυνατά 
  το ακούσαµε όλοι569. 
 
Η ποίηση λοιπόν είναι "άλλοθι", µε την έννοια ότι µεταφέρει κάπου αλλού, σ' αυτό το επίπεδο της 
διυλισµένης και διευρυµένης από το ποιητικό φίλτρο πραγµατικότητας, αποτελώντας µία δύναµη 
αντοχής στην "αποτυχία ζωής". Ως "αποτυχία ζωής" πρέπει να θεωρήσουµε τα τραυµατικά 
βιώµατα που για να ξεπεραστούν, αποτελεί προϋπόθεση αυτό το "άλλοθι", αυτή η βίωση του 
απέραντου µέσω της ποίησης, ώστε να εξαφανιστεί µέσα στην αιωνιότητα η πεπερασµένη 
αποτυχία. Έτσι, η ποίηση λειτουργεί ως "ωραία διαφανής προσωπίδα", που από τη µια πλευρά 
συνταυτίζει µε την ποιητική µετάπλαση τα απόλυτα προσωπικά στοιχεία από το βίωµα του 
ποιητή, ενώ από την άλλη πάλι µε την ποιητική µετάπλαση οδηγεί σε µύηση του αναγνώστη στις 
µυστικές λειτουργίες της ποιητικής συνείδησης και κατά συνέπεια στην αίσθηση του απέραντου 
που ενσωµατώνεται στην ποίηση. Αυτή η βίωση του απέραντου είναι η "διαφάνεια"570, η ανέφελη 
                                                           
566 Νύξεις, Π.∆΄,σ. 219.  
567 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2., σ. 169: "Μα το απέραντο πώς να το πούµε ολόκληρο µες στη θνητότητά µας; µες 
στην ατοµική µας θνητότητα; Λείπουν οι απαραίτητες αναλογίες � όχι του βάθους αλλά του µήκουςú όχι ποιοτικές, 
αλλά ποσοτικές, - δηλαδή του µετρητού χρόνου". 
568 Μονόχορδα, 292. 
569 Καθώς νυχτώνει,Π.ΙΓ΄, σσ.240 - 241 
570 Βλ. παράλληλα για την έννοια της "διαφάνειας", το ποίηµα "Σχεδόν ταχυδακτυλουργός", από τις Μαρτυρίες Α΄, 
Π.Θ΄. σ. 199: "Από µακριά χαµηλώνει τα λάµπα, µετακινεί τις καρέκλες / χωρίς να τις εγγίσει. Κουράζεται. Βγάζει το 
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θέασή του, για την οποία όµως το πρώτο σκαλί αποτελεί η "προσωπίδα", δηλαδή η ποιητική 
µετάπλαση. Με τη συγκεκριµένη δυναµική επεξεργασίας της πραγµατικότητας, η ποίηση 
αναδεικνύεται πανηγυρικά στο τέλος του ποιήµατος ως "µονάκριβη αλήθεια" που γνωστοποιείται 
σε όλους. 
 Είναι εποµένως προφανές ότι η ποιητική µετάπλαση δεν αποσκοπεί να µετατρέψει, όπως η 
πληροφοριακή πρόζα, το παράδοξο σε οικείο και αυτονόητο, αλλά το καθηµερινό αυτονόητο και 
οικείο σε παράδοξο, τοποθετώντας το µέσα σ' ένα απροσδόκητο πλαίσιο, σε ένα καινούργιο φως. 
Η τοποθέτηση αυτή γίνεται µε την εντατικοποίηση του αισθητικού αποτελέσµατος571, δηλαδή µε 
τη χρήση του γλωσσικού κώδικα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να νιώσει έντονη 
αισθητική συγκίνηση και µε αφετηρία την αισθητική βίωση, να εισαχθεί σιγά σιγά σ' αυτόν το νέο 
κόσµο των νοηµάτων. Το συγκεκριµένο γνώρισµα της ποιητικής µετάπλασης έχει ονοµαστεί από 
το ρωσικό φορµαλισµό "ανοικείωση", όρος που ετυµολογικά και σηµασιολογικά είναι το αντίθετο 
της εξοικείωσης, δηλαδή η µετατροπή του "οικείου" σε "ανοίκειο", σε ξένο572, µε την τοποθέτηση 
σε ένα ευρύ  
 
 
νοηµατικό πλέγµα. Φυσικά, η σταδιακή είσοδος του αναγνώστη στο πλέγµα αυτό, µετατρέπει την 
αρχική "ανοικείωση" σε µία νέου τύπου "εξοικείωση" µέσω της αισθητικής, πράγµα που σηµαίνει 
ότι έχει επιτευχθεί η λογοτεχνική πρόσληψη. Παρά το γεγονός ότι η µετεπαναστατική µαρξιστική 
κριτική στη Σοβιετική Ένωση τήρησε από επιφυλακτική ως απορριπτική στάση απέναντι στη 
φορµαλιστική θεωρία, διερµηνεύοντας την εµµονή της στην εξέταση των µορφικών επινοήσεων 
ως αδιαφορία για την πολιτική διάσταση της τέχνης573, ο Ρίτσος, ως µαρξιστής που από τις 
πρώτες του συλλογές νόθευσε µε τις προσωπικές του επιλογές το δόγµα του σοσιαλιστικού 
ρεαλισµού, κινήθηκε στη µέση οδό: Αποθέωσε µεν το ρόλο της αισθητικής µετάπλασης, 
χρησιµοποιώντας κλασσικές τεχνικές ανοικείωσης, όπως, π.χ. η αποσιώπηση, η κρυπτικότητα, το 
προσωπείο, η νοηµατική φόρτιση των αντικειµένων κ.ά., αλλά η ποίησή του παρέµεινε σταθερά 
κοινωνική, προσανατολισµένη στην επαναστατική κατάφαση, η οποία είχε αυτονόητα την 
κοινωνικοπολιτική, αλλά και την έντονα υπαρξιακή της πλευρά574. Αυτό συνεπάγεται ότι τα 
ενσωµατωµένα στο έργο του Ρίτσου προσωπικά του βιώµατα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο 
µιας ανοικείωσης που καθορίζεται από όλους αυτούς τους παράγοντες. Πράγµα που ισχύει 

                                                                                                                                                                                              
καπέλο του κι αερίζεται. / Ύστερα, µε µια κίνηση συρτή, βγάζει τρία τραπουλόχαρτα / δίπλα απ' τ' αυτί του. ∆ιαλύει 
ένα πράσινο, παυσίπονο αστέρι / σ' ένα ποτήρι νερό, αναδεύοντάς το µ' ένα ασηµένιο κουταλάκι. / Πίνει το νερό και 
το κουτάλι. Γίνεται διάφανος. / Φαίνεται µες στο στήθος του να πλέει ένα χρυσόψαρο. / Ύστερα γέρνει κατάκοπος 
στον καναπέ και κλείνει τα µάτια του. / "Έχω ένα πουλί µες το κεφάλι µου", λέει. "∆ε µπορώ να το βγάλω". Οι σκιές 
δυο µεγάλων φτερών γεµίζουν το δωµάτιο". Το "πράσινο" (πράσινο είναι το χρώµα της ελπίδας) "παυσίπονο αστέρι" 
είναι ο κατευναστικός ρόλος της βίωσης του απέραντου που πραγµατοποιείται µέσω της ποίησης (η πόση του 
διαλυµένου στο νερό αστεριού µαζί µε το ασηµένιο κουτάλι), µε αποτέλεσµα τη διαφάνεια του ποιητή � 
ταχυδαχτυλουργού και τη θέαση του ελπιδοφόρου χρυσόψαρου. Όµως ο ταχυδαχτυλουργός είναι "σχεδόν", 
κουράζεται και παραπονιέται ότι δε µπορεί να βγάλει το πουλί απ' το κεφάλι του, ενώ το δωµάτιο σκοτεινιάζει από τις 
σκιές δυο µεγάλων φτερών. Εδώ πιθανότατα υπονοείται ο φόβος για την αδυναµία πολλές φορές της ποιητικής 
µετάπλασης να εκφράσει τη σύλληψη του απέραντου (πουλί) µε συνέπεια µια αίσθηση θανάτου (οι σκιές των 
φτερών). 
571 Victor Erlich, Russian Formalism, History � Doctrine, "Yale University Press" New Haven and London, third 
edition 1981,σ. 176 (Βλ. Tony Bennet, ό.π. [σηµ. 185], σ.63): "Αν στην πληροφοριακή πρόζα µια µεταφορά έχει σαν 
στόχο να φέρει το θέµα πλησιέστερα στο κοινό ή να το κάνει πιο κατανοητό, στην "ποίηση" λειτουργεί σαν µέσο 
εντατικοποίησης του επιδιωκόµενου αισθητικού αποτελέσµατος. Αντί να µεταφράζει το µη οικείο σε όρους οικείους, 
η ποιητική εικόνα "κάνει παράδοξο" το συνηθισµένο, παρουσιάζοντάς το µέσα σε ένα καινούριο φως, τοποθετώντας 
το µέσα σε ένα απροσδόκητο πλαίσιο".  
572 Tony Bennet, ό.π. (σηµ. 185), σσ. 14-15: "Η έκφραση (.sc. "defamiliarize") είναι φτιαχτή και στα αγγλικά, όπως 
και στα γαλλικά. Σηµαίνει πως η λογοτεχνία κάνει να φαίνεται παράδοξο κάτι που είχαµε συνηθίσει να θεωρούµε 
οικείο. Είναι, µε άλλα λόγια, το αντίστροφο της εξοικείωσης".   
573 Tony Bennet, ό.π. (σηµ. 185), σσ. 34-38. 
574 Βλ. τα κύρια σηµεία της ποιητικής του Γιάννη Ρίτσου στο τρίτο κεφάλαιο του Μέρους Α'. 
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φυσικά ακόµη περισσότερο για τα παιδικά του βιώµατα, αφού θεωρούνται ως στοιχείο µε 
πολύπλευρη δυναµική και αφετηρία γνωριµίας µε την πολυεδρικότητα της ζωής: Ο ποιητής σε 
ένα ποίηµα της ύστατης ωριµότητάς του αποκαλύπτει ότι κρύβει την παιδικότητά του πίσω από 
τον ποιητικό λόγο και ότι η συγκεκριµένη απόκρυψη του δηµιουργεί µία αίσθηση ασφάλειας: 
 Κρύβοµαι πίσω απ' τα λόγια µου. Απαγκιάζω. 
          Κανένας δε γνωρίζει τούτο το παιδί που ακόµη στο δεξί του µανίκι 
 έχει µια άγκυρα κεντηµένη απ' τη µάνα του. Τα βράδια 
 κάθοµαι στο παράθυρο και κοιτάζω τα φώτα της πόλης575. 
Η αίσθηση ασφάλειας, το "απάγκιασµα", ασφαλώς συνδέεται µε την αντικειµενοποίηση που 
επιτυγχάνει ο ποιητικός λόγος µε τα διάφορα τεχνάσµατά του576, ενώ η κεντηµένη άγκυρα είναι 
στοιχείο της παιδικής πραγµατικότητας του ποιητή577 και ανάγεται εδώ σε σύµβολο παιδικότητας. 
Από την άλλη πλευρά, τα ποιητικά τεχνάσµατα, που οδηγούν στην αντικειµενοποίηση 
αναδεικνύοντας την αναδροµικά συνειδητοποιηµένη δυναµική του παιδικού βιώµατος, ασφαλώς 
καθορίζονται από την εξέλιξη της ποιητικής του Γιάννη Ρίτσου. Αυτό σηµαίνει πως όσο ο ποιητής 
προχωράει στην υιοθέτηση των απαιτητικών ως προς την πρόσληψη στοιχείων της σύγχρονης 
ποίησης, τόσο και ο βαθµός ανοικείωσης στην ποιητική µετάπλαση είναι µεγαλύτερος. ∆ηλαδή η 
ποιητική ενσωµάτωση του αυτοβιογραφικού στοιχείου γενικότερα και του παιδικού βιώµατος 
ειδικότερα παρουσιάζει µια εξέλιξη ανάλογη µε την εξέλιξη της ποιητικής του Ρίτσου και τη 
βαθµιαία του κοσµοθεωρητική ωρίµανση: 
 
 
 Στα ποιήµατα των δύο πρώτων δηµοσιευµένων συλλογών, των Τρακτέρ και των 
Πυραµίδων, όπου κύρια τεχνική είναι ο ανανεωµένος παραδοσιακός στίχος, µε χαρακτηριστικά 
που υπαγορεύονται τόσο από τα ψυχικά τραύµατα της πρόσφατης οικογενειακής τραγωδίας και 
της ατοµικής αρρώστιας όσο και από τις καινοτοµίες που συνεπάγεται η πολιτική 
συνειδητοποίηση του νεαρού ποιητή578, το αυτοβιογραφικό στοιχείο θα ενταχθεί στο ποίηµα µε 
βάση τη συγκεκριµένη ποιητική. Τα πρόσφατα ψυχικά τραύµατα υπαγορεύουν µια αµεσότητα και 
πιστότητα, σε συνδυασµό µε µια αυτοσαρκαστική διάθεση, που λειτουργεί αυτολυτρωτικά579. 
Άρα το βίωµα ήδη τίθεται σε ένα νοηµατικό πλέγµα � εκείνο της αυτολύτρωσης µέσω του 
σαρκασµού � και είναι επόµενο να υποστεί µια, έστω και σε εµβρυϊκό επίπεδο, µετάπλαση. Από 
την άλλη πλευρά, η µετάπλαση επηρεάζεται και από την προσπάθεια κατάφασης στην κοινωνική 
επανάσταση. Έτσι, στο ποίηµα "Στον πατέρα µου", των Τρακτέρ, ενώ µέσα από την 
αυτοβιογραφική πιστότητα διακρίνουµε την παλιά ζωή της αρχοντικής οικογένειας πριν την 
καταστροφή580 και το σύνολο των απανωτών συµφορών581, έχουµε κάποιες µεταπλάσεις που 

                                                           
575 Εντευκτήριο, Επινίκια, σσ. 116-117. Το ποίηµα είναι πολυπρόσωπη σύνθεση. Τα συγκεκριµένα λόγια τα λέει ο Α΄ 
Γραφιάς, που µαζί µε το Β΄ Γραφιά και το Γ΄ Γραφιά αποκαλύπτουν σε ολόκληρο το ποίηµα σηµεία της ποιητικής 
θεωρίας του Ρίτσου, αποτελώντας έτσι προσωπεία της ποιητικής συνείδησης. 
576 Για την αντικειµενοποίηση, βλ. εδώ, Μέρος Α',§ 3γ, σσ 95-96 και σηµ 151, όπου ο ποιητής µιλάει κυρίως για 
αντικειµενοποίηση µέσω του µύθου. Όµως οι απόψεις αυτές µπορούν να επεκταθούν σε οποιοδήποτε τέχνασµα του 
ποιητικού λόγου. 
577 Λούλα Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 26: " Η µητέρα του είχε κεντήσει στη σχολική ποδιά µια άγκυρα�" 
578 Για τις καινοτοµίες, βλ. εδώ, Μέρος Α', §3α. 
579 Βλ. Γιώργος Βελούδης, Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα 1984, σσ. 46-50 και Τζίνα 
Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9), σ. 409. Για την αυτολυτρωτική λειτουργικότητα, βλ. χαρακτηριστικά, "Ορµητήριο", Π.Α΄, 
σ. 18. "Έτσι η ζωή µου στράγγιξε και χάρη και χαρά / και καταφύγιο µούµεινε η τέχνη κι ορµητήριοú / σε κρύο 
χελώνας καύκαλο τραβιέµαι θλιβερά / ν' αντισταθώ περήφανος στου πόνου το µαρτύριο". Επίσης, " Αφοπλισµός", 
ό.π. σ. 19: Από τον ήλιο ξέφυγα και κρύφτηκα σκυφτός / γυρεύοντας ασφάλεια µες στων Μουσών τον οίκον - / όλοι 
µου φταίξαν γύρω µου, µαζί κι αυτός κι αυτός / και την αρά µου σφεντονώ επί δικαίων και αδίκων". 
580 Π.Α΄, σ. 21: "�αβρές του Μότσαρτ µελωδίες που παίζαν κάποτε οι κυρές / αρχόντισσες ιδιότροπες σε πληκτικές 
βεγγέρες". Για τις βεγγέρες, βλ. Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ.18), σ. 12 � Π.Α΄, σ.22: " θαρρώ σε βλέπω�µετάξι� 
Πάνε τ' αµάξια, τ' άλογα, τα κυνηγετικά σκυλιά". Εδώ γίνεται λόγος για τη συνήθεια του πατέρα να βοηθά τη µητέρα 
να κατεβεί απ' την άµαξα και για τη συνήθεια του κυνηγιού (Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. σσ. 34,13).  
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δίνουν µια ιδιαίτερη νοηµατική βαρύτητα: Στην 5η στροφή, που αναφέρεται στην εργασία της 
αδελφής του Λούλας ως ταµία σε ένα κατάστηµα τροφίµων στην Αθήνα, ο ποιητής λέει πως "σ' 
ένα ταµείο βουβή, µε νυχτωµένη την ψυχή, µετράει ξένα νοµίσµατα, κι αυτή κρατάει την πείνα", 
παρουσιάζοντας µια καταθλιπτική εικόνα τής εργασίας, ενώ η ίδια στο βιβλίο της αφήνει να 
εννοηθεί πως η εργασία τής ήταν µάλλον ευχάριστη και όχι µόνο δεν ήταν βουβή, αλλά αντίθετα 
ιδιαίτερα εξωστρεφής και οµιλητικός άνθρωπος582. Αυτό δηµιουργεί την υποψία ότι ο Ρίτσος εδώ, 
αφορµώµενος από το γεγονός ότι η Λούλα είχε βιώσει µαζί του τις ίδιες συµφορές και ασφαλώς 
είχε τραυµατιστεί ψυχικά, είχε "νυχτωµένη ψυχή"583, επεκτείνει την κατάθλιψη και στον 
εργασιακό χώρο. Ο χαρακτηρισµός "βουβή" µπορεί να συνδέεται µε τη στωικότητα που επέδειξε 
η Λούλα στην αντιµετώπιση των οικογενειακών συµφορών, όπως την περιγράφει ο ποιητής στο 
ποίηµα "∆έσµευση" των Πυραµίδων584. Από την άλλη πλευρά, η καταµέτρηση των ξένων 
νοµισµάτων που περνούν απ' τα χέρια της στο ταµείο, ενώ εκείνη δε µπορεί να κρατήσει τίποτε 
για να κορέσει την πείνα της, απηχεί βέβαια µια υπαρκτή πραγµατικότητα της ανέχειας των δύο 
αδελφών στην Αθήνα585 ,  
 
αλλά κρύβει και ιδεολογική αιχµή: Τα "ξένα νοµίσµατα" ανακαλούν τον αλλοτριωτικό χαρακτήρα 
της εργασίας στην καπιταλιστική κοινωνία σύµφωνα µε τη µαρξιστική αντίληψη, ερµηνεία που 
δεν είναι αυθαίρετη, αν αναλογιστούµε ότι στα Τρακτέρ αντανακλάται η ένταση της πρόσφατης 
πολιτικής συνειδητοποίησης586. Άλλωστε και στη "∆έσµευση" των Πυραµίδων η θυσία της 
Λούλας για τον αδελφό της Γιάννη χαρακτηρίζεται και από την παρουσίασή της ως θύµατος της 
καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, µε την αναγωγή του πρώτου συζύγου της σε καπιταλιστικό 
σύµβολο587. Η ποιητική µετάπλαση εδώ αφορά εµπλουτισµό της ρεαλιστικής πλευράς του 
βιώµατος µε διάφορα νοήµατα. Μια άλλου είδους ποιητική µετάπλαση πραγµατοποιείται στην 6η 
στροφή του ποιήµατος "Στον πατέρα µου" αδιόρατη σε όποιον δε γνωρίζει τα βιογραφικά του 
Ρίτσου λεπτοµερώς: 
 Κι ο ωραίος σου γιος, φως κι αρετή, που πίστευες � καηµός βουβός �  
 πως θάσπαγε, µονάχα αυτός, του ίσκιου την αλυσσίδα, 
 στα εικοσιδυό του εκίνησε κ' έσβησε πέρα, στο Νταβός 
 πριν βάλει το µακρύ σπαθί και τη χρυσή επωµίδα588    
Η στροφή αναφέρεται στο θάνατο του Μίµη από φυµατίωση µε απόλυτη χρονολογική 
πιστότητα589 - ο Μίµης πραγµατικά πέθανε στα εικοσιδύο του χρόνια τον Αύγουστο του 1921 � 
αλλά είναι ανακριβής ως προς τον τόπο θανάτου: Ο Μίµης νοσηλεύτηκε στο Νταβός, αλλά, όπως 
γνωρίζουµε από τις βιογραφίες του Ρίτσου, πέθανε σε µια κλινική της Αθήνας αναµένοντας µια 
νέα µετάβαση στο Νταβός590. Η πιθανότητα ο ποιητής να µη θυµόταν καλά δεν ευσταθεί, διότι 
είχε µεσολαβήσει µόνο µια δεκαετία περίπου ανάµεσα στην ηµεροµηνία θανάτου του Μίµη και 
στη σύνθεση της συγκεκριµένης ποιητικής συλλογής. Υποψιαζόµαστε λοιπόν εδώ ότι ο ποιητής 
                                                                                                                                                                                              
581 Π.Α.΄, σ. 21, στροφές 4,5,6,7. Γίνεται λόγος για τον άτυχο γάµο της Νίνας, την εργασία της Λούλας στην Αθήνα, 
το θάνατο του Μίµη και της µητέρας � Π.Α΄ , σ. 22, στροφές 8,10,11,12,13: Αναφορά στη σταδιακή παρακµή, την 
κατάθλιψη και την τρέλα του πατέρα (Βλ. εδώ, Μέρος Α',§ 2α). 
582 Για το στίχο, Π.Α.΄, σ. 21. Για τη µαρτυρία της Λούλας, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 81-82. 
583 Η σύνδεση της φράσης "µε νυχτωµένη την ψυχή" µε την ψυχασθένεια της Λούλας πρέπει να αποκλειστεί, διότι τα 
Τρακτέρ γράφτηκαν στο διάστηµα 1930-1934, ενώ η Λούλα αρρώστησε το 1937 (Εδώ, §2α, σσ. 45-46). 
584 Π.Α΄, σσ. 82-84 κυρίως. Εδώ, §2α, σσ. 45-46 
585 Εδώ, §2α, σσ. 45-46 και Αγγελική Κώττη, ό.π. (σηµ. 20), σ. 49. 
586 Βλ. τα ποιήµατα "Στο Μαρξ" (Π.Α΄, σσ. 48-50), "ΕΣΣ∆" (Π.Α΄, σσ. 51-53), "Γερµανία" (Π.Α΄,σσ. 54-58), κ.ά.  
587 Π.Α΄, σ. 83: "Εκρέµασες τα κρίνα σου σε αυχένα δουλικό / κ' έφυγες µ' έναν πούχε θεό: τη στρογγυλή γαστέραú". 
Η "στρογγυλή γαστέρα" είναι η χοντρή καπιταλιστική κοιλιά που συνδέεται µε την πολιτική φρασεολογία του ΚΚΕ 
εκείνη την περίοδο (βλ. εδώ, Μέρος Α', §3α, σηµ. 18).  
588 Π.Α΄, σ. 21. 
589 Το επισηµαίνει και ο Γιώργος Βελουδής, Γιάννης Ρίτσος, Προβλήµατα µελέτης του έργου του, "Κέδρος" 1982, σ. 
140, σηµ. 73. 
590 Λούλα Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 18 και 32, Αγγελική Κώττη, ό.π. (σηµ. 20), σ. 37. 
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µεταπλάθει τη ρεαλιστική πραγµατικότητα του βιώµατος ως προς τον τόπο, για να ταιριάσει την 
πλεκτή οµοιοκαταληξία "βουβός � Νταβός", στο πλαίσιο της παραδοσιακής ρίµας591, 
δηµιουργώντας όµως έτσι ένα νέο νόηµα: Η ηχητική εγγύτητα ανάµεσα στο επίθετο "βουβός" και 
στο όνοµα της ελβετικής πόλης, παράγει ισχυρή αντίθεση ανάµεσα στο "βουβό καηµό" δηλαδή 
ανάµεσα στον πόθο του πατέρα να ανακόψει η επαγγελµατική επιτυχία του Μίµη την πορεία της 
οικογένειας προς την καταστροφή ("πως θάσπαγε, µονάχα αυτός, του ίσκιου την αλυσσίδα") και 
στο θάνατο του Μίµη που εξανέµισε αυτή την ελπίδα. Έτσι, το όνοµα της ελβετικής πόλης 
µετατρέπεται σε σύµβολο θανάτου592. Η υποτυπώδης αυτή αποµάκρυνση από τη ρεαλιστική 
πραγµατικότητα του παιδικού βιώµατος, φανερώνει µια πρώιµη τάση ποιητικής µετάπλασης του 
προσωπικού βιώµατος µε σκοπό την διεύρυνσή του σε σχέση µε τα νοήµατα του ποιήµατος. 
 Η πρώιµη αυτή τάση µπορεί να χρονολογηθεί µε ασφάλεια στο διάστηµα 1930-1932, 
οπότε ο Ρίτσος γράφει το συνθετικό ποίηµα Πόλεµος των Πυραµίδων, το  
 
µόνο από τις δύο πρώτες συλλογές, για το οποίο δίνεται συγκεκριµένη χρονολογική πληροφορία 
απ' τον ποιητή. (Για όλα τα άλλα υπάρχει απλώς το χρονικό διάστηµα συγγραφής των δύο 
συλλογών: 1930-1935). Στην πρώτη ενότητα του ποιήµατος, τα "Γράµµατα για το µέτωπο" 
ανακαλύπτουµε στο πρόσωπο του εξαθλιωµένου πατέρα ενός στρατιώτη � ανάµεσα σε άλλα � και 
δυο απ' τα παρακµιακά χαρακτηριστικά του πατέρα του ποιητή, τη µέθη και τη βλαστήµια, που τα 
αναφέρει ο Ρίτσος στο ποίηµα "Εξήγηση", επίσης των Πυραµίδων µαζί µε τη χαρτοπαιξία και τις 
πληρωµένες εξωσυζυγικές σχέσεις. Η σύγκριση των δύο αποσπασµάτων είναι διαφωτιστική: 
 α) "Εξήγηση" 
 Τις µέρες του στα καπηλειά, τα βράδια στο χαρτί 
 βρωµούσε πάντοτε κρασί και ξέρναγε βλαστήµια, 
 την ξένη σάρκα αγόραζε κι ανάδινε γιορτή 
 κι ό,τι το χέρι του άγγιζε ξεφύλλιζε συντρίµµια 593. 
 
 β) "Γράµµατα για το µέτωπο" 
 Κι ο άντρας µου � θεός σχωρέσ' το µακαρίτη 
 µ' απόδιωχνε και µε ξυλοκοπούσε, 
 µούπαιρνε τα λεφτά, κι όξω απ' το σπίτι, 
 µια-δυο, στο καπηλειό του Παναγή, 
 τότσουζε ολονυχτίς και τραγουδούσε 
 κ' ερχόταν βλαστηµώντας την αυγή 
 
 Τι να σου κάνει ο δόλιος; Είχε χάσει  
 το χέρι του στη φάµπρικα, από τότες 

- πες να ξεσκάσει, πες για να ξεχάσει-  
τόρριξε στο πιοτό, µα έναν καιρό 
φορούσε λουστρινένιες, γιε µου, µπότες 
κι άλλος δεν τον ξεπέρναε στο χορό 594    

Τα εµφανώς κοινά στοιχεία ανάµεσα στους δυο πατεράδες είναι η µέθη και η βλαστήµια595. Η 
χαρτοπαιξία και οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Ελευθερίου Ρίτσου δεν θα ταίριαζαν στον 
εξαθλιωµένο προλετάριο του δεύτερου αποσπάσµατος, ο οποίος έµεινε ανάπηρος στο χώρο 
                                                           
591 Βλ. εδώ, Μέρος Α', §1γ, σηµ. 48.  
592 Η πιθανότητα της συµβολοποίησης µέσα από την οµοιοκαταληξία ενισχύεται και από την άλλη πλεκτή 
οµοιοκαταληξία της στροφής "αλυσσίδα � επωµίδα", όπου η "χρυσή επωµίδα" � σύµβολο του επαγγελµατικά 
επιτυχηµένου Μίµη � θα µπορούσε να σπάσει "του ίσκιου την αλυσσίδα". 
593 Π.Α΄, σ. 103. 
594 Π.Α΄, σ. 145.  
595 Η µέθη, η χαρτοπαιξία και η εριστική συµπεριφορά του πατέρα ως συνέπειες του οικονοµικού ξεπεσµού, 
περιγράφονται από τη Λ. Ρίτσου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 42. 
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εργασίας. Από την άλλη, ο ξυλοδαρµός της γυναίκας του µπορεί να αποτελεί ποιητική µετάπλαση 
της γενικά αυταρχικής συµπεριφοράς του Ελευθερίου Ρίτσου προς τη γυναίκα του, γιατί δεν 
έχουµε στις βιογραφίες του ποιητή αναφορές σε ξυλοδαρµούς596. Ένα λιγότερο εµφανές κοινό 
στοιχείο είναι το πρότερο ένδοξο παρελθόν του πατέρα στο δεύτερο απόσπασµα, ο οποίος 
"φορούσε λουστρινένιες µπότες / κι άλλος δεν το ξεπέρναε στο χορό", παρελθόν που παραπέµπει 
ευθέως στις παλιές ένδοξες µέρες και τις χορευτικές ικανότητες του Ελευθέριου Ρίτσου597. 
 Στα "Γράµµατα για το µέτωπο" η καταφυγή στο ποτό συνδέεται µε την εκτόνωση από την 
ψυχολογική πίεση της κοινωνικής εξαθλίωσης και µε τη λήθη της δυστυχίας. Το χαρακτηριστικό 
αυτό ενός απόκληρου της ζωής που µπορεί να θεωρηθεί και βαρναλική επίδραση598, φανερώνει 
ότι ο Ρίτσος από πολύ νωρίς κι ενώ τηρεί γενικά στις πρώτες συλλογές αυτοβιογραφική 
πιστότητα, εµπλουτίζει τα παιδικά του βιώµατα και µε άλλες αλήθειες: Τα παρακµιακά 
χαρακτηριστικά του πατέρα του µεταπλάθονται σε γνωρίσµατα των εξαθλιωµένων προλετάριων 
της εποχής, εποµένως έχουµε µια διεύρυνση του προσωπικού βιώµατος και µια πρώιµη τάση 
συµβολοποίησης. Από αυτή την άποψη, το πρόσωπο του πατέρα του στρατιώτη φανερώνει και 
µια εµβρυϊκή χρήση του προσωπείου. 
 Όπως είναι αναµενόµενο, η συµβολοποίηση διευρύνεται και συστηµατοποιείται ύστερα 
από την υιοθέτηση του ελεύθερου στίχου που σηµαίνει στροφή προς τις τεχνικές της σύγχρονης 
ποίησης. Το παιδικό βίωµα συνδέεται µε ένα πληθος νοηµάτων και, ενώ είναι γενικά ανιχνεύσιµο, 
µεταλειτουργεί πλέον σε ένα άλλο επίπεδο στο νοηµατικό κορµό του εκάστοτε ποιήµατος, µε 
αποτέλεσµα η ρεαλιστική του πραγµατικότητα να εµπλουτίζεται µε νέα στοιχεία. Έτσι, στα 
ποιήµατα της συλλογής ∆οκιµασία, στο Τραγούδι της αδελφής µου, την Εαρινή συµφωνία, το 
Εµβατήριο του Ωκεανού, την Παλιά µαζούρκα σε ρυθµό βροχής, το παιδικό βίωµα � όπως και το 
αυτοβιογραφικό στοιχείο γενικότερα - θα υποστεί µια πολλαπλή µετάλλαξη, διαφεύγοντας από 
την ακρίβεια του συγκεκριµένου και προσεγγίζοντας το εξωπραγµατικό, µέσα σ' έναν κόσµο όπου 
επικρατεί η αδιατάρακτη σχέση ανθρώπου και φύσης. Και ο κόσµος αυτός δεν είναι άλλος από 
τον εξιδανικευµένο, εδεµικό κόσµο της παιδικής ηλικίας599. Η µετάλλαξη του παιδικού βιώµατος 
ξεκινώντας από τη συγκεκριµένη εκδοχή στην πρώιµη περίοδο του ελεύθερου στίχου, θα πάρει 
πολλές µορφές κατά την ποιητική πορεία του Ρίτσου, µερικές από τις οποίες θα ξεχωρίσουν ως 
συγκεκριµένες τεχνικές λόγω της συστηµατικής παρουσίας τους σε ορισµένα έργα, όπως π.χ. η 
σύντηξη του αυτοβιογραφικού µε το ιστορικό και το µυθολογικό στοιχείο στην Τέταρτη 
∆ιάσταση600, ή η αυτοπαρατηρησία στο Τερατώδες Αριστούργηµα, στα Επινίκια και στο 
Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων. Πέρα βέβαια απ' αυτές τις εύκολα ανιχνεύσιµες τεχνικές, υπάρχει 
µια πληθώρα ποιητικών µεταπλάσεων που δεν είναι εύκολο να ταξινοµηθούν, πράγµα που εν 

                                                           
596 Λούλα Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 13: "∆εν ήταν ποτέ τρυφερός µαζί της, όσο κι αν υπερηφανευόταν για 
τη γυναίκα που είχε και µάλιστα όταν την παίνευαν. ∆εν θυµάµαι να την είχε προσβάλει ποτέ ή να τσακώθηκαν 
µπροστά µας. Όσο κι αν εκείνος ήθελε να περνά πάντοτε το δικό του. Ίσως γιατί η µητέρα µας υποχωρούσε". Όµως 
στην "Εξήγηση", Π.Α΄, σ.103, γίνεται λόγος για τις "κραυγές της µάνας" µπροστά στην αυταρχική συµπεριφορά: 
"Όταν βροντούσε στην αυλή, στους δούλους προσταγές, / πίσω απ' τα βελουδένια στορ σα γάτα µαζευόµουν, / στ' 
άλλο δωµάτιο ακούγοντας της µάνας τις κραυγές, / κι ώρες το πέλαο βλέποντας έκλαια κι ονειρευόµουν"  
597 Λούλα Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 12-13, όπου γίνεται λόγος για το αρχοντικό ντύσιµο και το χορό. Βλ. 
και εδώ, σ. 44. Το παλιό ένδοξο παρελθόν περιγράφεται και στο ποίηµα "Στον πατέρα µου" των Τρακτέρ, Π.Α΄, σ. 22. 
598 Στο ποίηµα του Βάρναλη "Οι µοιραίοι" η οινοποσία λειτουργεί ως µέσον λήθης, αλλά συδνέεται και µε τη 
µοιρολατρική καθήλωση στην εξαθλίωση: "Μες στην υπόγεια την ταβέρνα,  / µες σε καπνούς και σε βρισιές / 
(απάνου στρίγγλιζε η λατέρνα),/ όλη η παρέα πίναµε εψές, / εψές σαν όλα τα βραδάκια, / να πάνε κάτου τα φαρµάκια 
/ �Έτσι, στη σκοτεινή ταβέρνα / πίνουµε πάντα µας σκυφτοίú/ σαν τα σκουλήκια κάθε φτέρνα, / όπου µας εύρει, µας 
πατεί: / δειλοί, µοιραίοι κι άβουλοι αντάµα προσµένουµε ίσως, κάποιο θάµα". (Το ποίηµα στο βιβλίο του Κώστα 
Στεργιόπουλου, Η ελληνική ποίηση � Η ανανεωµένη παράδοση, "Σοκόλης", Αθήνα 1990, σ. 129). Για άλλες 
βαρναλικές επιδράσεις βλ. εδώ, Μέρος Α', §3α , σ. 60, σηµ. 18. 
599 Τζίνα Καλογήρου ,ό.π. (σηµ. 9), σσ. 15,409 και Γιώργος Βελουδής, ό.π. (σηµ. 201),σσ. 47-48, ο οποίος µιλάει για 
έντονη συνειδησιακή επεξεργασία των αυτοβιογραφικών στοιχείων που είναι συνάρτηση της εσωτερικής και 
εξωτερικής, ψυχολογικής και κοσµοθεωρητικής ωρίµανσης του φορέα τους. 
600 Βλ. εδώ, Μέρος Α', §3γ. 
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µέρει σχετίζεται µε τη συνεχή ανανέωση του ποιητικού λόγου του Ρίτσου και µε τη συγχρονική 
παρουσία διαφορετικών µορφικών στοιχείων σε κάθε ποιητική περίοδο601. Με γνώµονα αυτά τα 
χαρακτηριστικά του έργου του Ρίτσου πρέπει να προχωρήσουµε στην εξέταση των ποιητικών 
µεταπλάσεων του παιδικού βιώµατος, επιλέγοντας τις πιο χαρακτηριστικές, αφού ειδικά στα 
ποιήµατα της πρώτης περιόδου του ελεύθερου στίχου (από το 1935 ως το 1943 που τελειώνει η 
∆οκιµασία), η παρουσία αυτοβιογραφικών στοιχείων της παιδικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα συχνή 
λόγω της χρονικής εγγύτητας και της ζωντανής ακόµη ψυχολογικής φόρτισης, η οποία γίνεται 
εντονότερη µέσα στις δυσµενείς ιστορικές συγκυρίες και προσωπικές περιπέτειες του ποιητή κατά 
τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο602. Οι συνθήκες αυτές συγγραφής των ποιηµάτων οπωσδήποτε 
επηρεάζουν τη συµβολοποίηση του παιδικού βιώµατος. 
 Όταν λοιπόν ο Ρίτσος τιτλοφορεί ένα ποίηµα της ∆οκιµασίας ως Όνειρο καλοκαιρινού 
µεσηµεριού, πιθανότατα έχει κατά νου το Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σαίξπηρ που 
µεταφράστηκε στα ελληνικά από το Βασίλη Ρώτα το 1927603. Όµως η "παράφραση" του τίτλου 
ξεκινάει από ένα παιδικό βίωµα του ποιητή: Τον ανήσυχο µεσηµεριανό ύπνο, ο οποίος είχε αυτό 
το χαρακτηριστικό, διότι του επιβαλλόταν από τους γονείς του604, ενώ ο ίδιος τα µεσηµέρια ήθελε 
να βγαίνει έξω και να παίζει σε µια αδιατάρακτη ένωση µε την οµορφιά της φύσης605. Ο 
καταπιεσµένος αυτός πόθος του µικρού Γιάννη, επηρεάζει τη συµβολοποίηση του καλοκαιρινού 
µεσηµεριού στους στίχους του συγκεκριµένου ποιήµατος, αφού γράφεται στο σανατόριο της 
Πάρνηθας το 1938 (όπως πληροφορεί ο ποιητής στο τέλος) µέσα στη µεταξική δικτατορία, 
δηλαδή σε συνθήκες που, τηρουµένων φυσικά των αναλογιών, παγιδεύουν τον πόθο του ενήλικου 
πλέον ποιητή για ζωή και για ένα αισιόδοξο µέλλον στο πλαίσιο της επανάστασης. Έτσι η 
περιγραφή του µεσηµβρινού ονείρου χαρακτηρίζεται από εικόνες της φύσης διαποτισµένες από 
έναν αισθησιασµό, που λειτουργούν ως αντίσταση στην πολιορκία της στιγµής, µε αποτέλεσµα το 
παιδικό βίωµα του ταραχώδους µεσηµβρινού ύπνου αφού εξιδανικευθεί, να µεταλειτουργεί πλέον 
ως σύµβολο: 
 ΜΟΛΙΣ κοιµόµαστε, ξυπνούσε το µαγεµένο δάσος του µεσηµεριού 
 Η σκιά µας έρριχνε τ' ανάλαφρο σεντόνι της, µα µέσα από τις  

τρύπες της σκιας έχωνε ο ήλιος τα χρυσά του δάχτυλα που  
αχνίζαν απ' τη ζέστα και µας χάϊδευε τα στήθεια και τα  
σκέλια. 
 
Το γυάλινο πρόσωπο του νερού γελούσε κάπου απόµακρα και ράν- 
τιζε τις ροδοδάφνες µε µικρά διαµάντια. 

                                                           
601 Για το θέµα αυτό βλ. Μέρος Α', §3α, σχετικά µε τη συνύπαρξη παραδοσιακών και νεωτερικών στοιχείων.  
602 Στο διάστηµα αυτό ύστερα από µια ταραγµένη πολιτικά περίοδο επιβάλλεται η δικτατορία του Μεταξά και 
αργότερα η γερµανοϊταλική κατοχή. Σε προσωπικό επίπεδο σηµειώνονται η ψυχασθένεια της αδελφής του ποιητή 
Λούλας, αλλεπάλληλες κρίσεις της φυµατίωσης, καθώς και κίνδυνος θανάτου από την αρρώστια και την πείνα (Βλ. 
Αγγελική Κώττη, ό.π. [σηµ.20], σσ. 74-95). 
603 Βλ. Τζίνα Καλογήρου, Τέρψεις και ηµέρες ανάγνωσης, "Εκδόσεις της σχολής ΙΜΠ", Αθήνα 1999, σ. 164, η οποία 
επισηµαίνει ότι η αφιέρωση προστέθηκε εκ των υστέρων στη συγκεντρωτική έκδοση των Ποιηµάτων Α΄ (1961). Ο 
Γιώργος Βελουδής, ό.π. (σηµ. 211), σ. 56 ερµηνεύει την εκ την υστέρων αφιέρωση ως όψιµη συνειδητοποίηση της 
οφειλής του Ρίτσου σε έναν απ' τους δασκάλους του. 
604 Λούλα Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 13: "Όταν έπεφτε για ύπνο (sc. ο πατέρας) τα µεσηµέρια, έπρεπε να 
κάνουµε ησυχία. Τα καλοκαίρια εµείς ιδρωκοπούσαµε, δεν κλείναµε µάτι. Πόσο ξύλο είχε φάει ο Γιάννης για κείνες 
τις αταξίες του", σ. 28: "Στο κρεβάτι του (sc. ο Γιάννης) γύριζε σαν σβούρα. ∆εν ησύχαζε στιγµή. "Ψείρες έχεις που 
κάνεις έτσι;" τον απόπαιρνε ο πατέρας."  
605 Ίσως να ' ναι κι έτσι, Ε.Α.Α.,4, σ.51: "�η µαµά είπε σαν οργισµένη "από δω και πέρα δεν έχει έξοδο τα 
µεσηµέριαú θα σε κλειδώνω στην κάµαρά σου να κοιµάσαι". Ποτέ µου δεν ένιωσα τόσο λυπηµένος, να µη βγαίνω τα 
µεσηµέρια, να βουίζει έξω η λιακάδα, κι εσύ να κοιµάσαι και να ξυπνάς αργά το σούρουπο, να 'χει πάει χαµένη µια 
µέρα, χωρίς να παίξεις στις ντάπιες, και να 'χουν ανάψει οι λάµπες στο σπίτι όταν θα κατεβαίνεις τη σκάλα, κι απ' το 
παράθυρο της τραπεζαρίας να βλέπεις ένα ελάχιστο σύννεφο βιολετί να σ' αποχαιρετάει µε λίγο φως ως την άλλη 
µέρα".  
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Γυµνές γυναίκες πέρναγαν κάτου απ' τα δέντρα, ήρεµες και πα- 
ράξενες σα νάχαν πιει το αµίλητο νερό. 
Πίσω τους τρέχανε νιογέννητα ελαφάκια στεφανωµένα µε τριφύλλι. 
Άλλες κρατούσανε ψηλά σταµνιά στον ώµο. 
Άλλες χορεύανε συρτό χορό κάτου απ' τις δυο µεγάλες λεύκες. 
 Τ' άσπρά κορµιά τους φέγγριζαν στους ίσκιους, πλασµένα µε  
νερό και φως κι αέρα. 
Θέλαµε να ξυπνήσουµε, µα πάνου στην καρδιά µας γονάτιζε το  
καλοκαίρι. 
Τα ελάφια ερχόταν και µας γλείφαν το λαιµό κ' ύστερα ώρα  
πολλή µε τις µικρές τους γλώσσες µας φτιάχναν µπούκλες τα 
µαλλιά. 
Εκείνες δεν τραγούδαγαν. 
Χορεύανε πιασµένες απ' το χέρι σαν τις µεγάλες αδερφές της 
σιωπής. 
Όταν ξυπνούσαµε είµαστε θλιµµένοι. 
Εκείνες είχαν φύγει αµίλητες έτσι όπως ήρθαν 606. 

Η διάλυση των ερωτικών εικόνων µε το ξύπνηµα ακολουθείται από θλίψη, όπως συµβαίνει γενικά 
µε τα ερωτικά όνειρα των εφήβων. Όµως ο ποιητής κατορθώνει να παρατείνει την ονειρική 
ατµόσφαιρα και ύστερα απ' το ξύπνηµα, φιλτράροντας τις πτυχές της ζωής µέσα από ένα γαλαξία 
εικόνων διονυσιακής ταύτισης µε τη φύση, η οποία θα οδηγήσει στο τέλος του ποιήµατος σε 
συνειδητοποίηση της απόλυτης ταύτισης της ψυχής µε το Θεό607 και εποµένως σε µία στέρεη 
κατάφαση προς τη ζωή. Βλέπουµε εποµένως εδώ το πόσο ένα κοινότατο παιδικό βίωµα ( 
ελάχιστα παιδιά επιθυµούν το µεσηµβρινό ύπνο) µπορεί στην ποιητική συνείδηση να 
λειτουργήσει ως αφετηρία σύλληψης υψηλών νοηµάτων. Από την άλλη πλευρά, το πυρακτωµένο 
καλοκαιρινό µεσηµέρι που ο Ρίτσος το έζησε στη ζεστή πέτρα και την εκτυφλωτική από την 
αντανάκλαση του φωτός θάλασσα της ιδιαίτερης πατρίδας του, θα αποτελέσει µοτίβο στο έργο 
του συνδεδεµένο µε την αισθησιακή βίωση της ζωής608. Όχι πάντοτε όµως. Όταν, σε κάποιες 
περιπτώσεις, το παρόν του τον πληγώνει µε ιδιαίτερη σκληρότητα, ο µεσηµεριάτικος ύπνος της 
παιδικής ηλικίας θα διατηρήσει τον εφιαλτικό χαρακτήρα του που θα συνδεθεί µε τον εφιάλτη της 
στιγµής, ενώ το φως θα αναδειχτεί σε µια ανελέητη δύναµη αυτοκαταστροφικής 
συνειδητοποίησης.  
 
 
 

                                                           
606 ∆οκιµασία, Π.Α΄, σσ. 350-351. 
607 Ό.π., σσ.357-358: "Άλλοτε διαβάζαµε τα µαθήµατά µας, κάναµε την προσευχή µας / και λέγαµε πως δυο και δυο 
κάνουν τέσσερα. / Τώρα δυο λουλούδια και δυο ακτίνες δεν κάνουν τέσσερα � κά- / νουν την ψυχή µας. / Κ' ένα 
τριαντάφυλλο και µια πεταλούδα δεν κάνουν δυο � κά - / νουν ένα Θεό. / Κ' ένας Θεός κάνει όλα. / Λοιπόν, η ψυχή 
µας µαζί µε την ψυχή του θεού πόσα κάνει; / Ο δάσκαλος δεν ξέρει. / Εµείς το ξέρουµε πως κάνει: ένα. Το διαβάσαµε 
σήµερα στο ανοιχτό βιβλίο του ήλιου, σήµερα που / ξεχάσαµε όλα τα βιβλία". Στο χωρίο εµπεριέχονται µεταφυσικές 
θέσεις και αντιλήψεις για τη µετάδοση της γνώσης απ' την επίσηµη εκπαίδευση. Τα θέµατα αυτά αναλύονται στο 
Μέρος Γ'. 
608 Ανάλογος είναι ο ρόλος του µεσηµεριού και στο ποίηµα Μεσηµβρινά παράθυρα, επίσης της ∆οκιµασίας, Π.Α΄, σ. 
429: "ΜΑΛΑΚΩΝΕΣ τα παξιµάδια στη βρυσούλα του χωριού µε τα / πλατάνια / µες στη δροσιά το ξαπλωµένο 
µεσηµέρι ανάσκελα / τα γυµνά πόδια λιοψηµένα το γυµνό του στήθος / όταν έθρεφες το φως µε τις ευχές του κάµπου 
/ µεγαλώνοντας την καρδιά σου σ' όλο της τον ύπνο / που ευλογούσε το ψωµί και το κρασί / µ' ένα δάχτυλο υγείας 
υψωµένο ανάµεσα στις ώρες".  
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Αυτή η µεταλειτούργηση παρατηρείται σε ορισµένους στίχους της Ανυπόταχτης πολιτείας που 
διαποτίζονται από την απογοήτευση του ποιητή, καθώς αντικρίζει τη µετεµφυλιακή Αθήνα µετά 
την επιστροφή του από την εξορία του Άη � Στράτη τον Αύγουστο του 1952609: 
 Ποιος θα΄ρθει να κατοικήσει αυτό το τεράστιο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
 του κενού 
 στο γυάλινο αυτό καλοκαίρι που δείχνει ως µέσα τα σπλάχνα του 
 και τα βήµατα δεν ηχούν από έλλειψη αγέρα (�..) 
 κι ο φόβος ντάλα µεσηµέρι νυχοπατώντας κολλητά στους τοίχους 
 κ' η σήψη κατακαθισµένη στα τάβλια των καφενείων 
 κ' η σκιά του προδότη κρεµασµένη στο στύλο της πλατείας; 
 Το φως είναι µια µοναδική απόφαση αυτοκτονίας. 
 Κι ωστόσο λέγαµε πως το µέλλον δεν είναι ο εφιάλτης µεσηµεριά- 
 τικου ύπνου 
 όταν το φως πιέζει µε το γονατό του την κοιλιά και το στήθος  
 σου � όχι, όχι �  
 σε µιαν ασφυκτική κάµαρα µε κλεισµένα παντζούρια 
 και µε τα µόρια της σκόνης µαρµαρωµένα στη σκάλα των αχτί- 
 νων � όχι �  
 όταν όλοι οι νεκροί έχουν πονοκέφαλο απ' τη ζέστη � όχι 610. 
 Αξιοπρόσεκτο είναι ότι η συγκεκριµένη µεταλειτούργηση του παιδικού βιώµατος εδώ 
δίνεται µε εκφραστικά µέσα ανάλογα µε εκείνα της ∆οκιµασίας, εµπλουτισµένα όµως µε ένα 
εντελώς αντίθετο σηµαινόµενο: Ενώ στο Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού το καλοκαίρι "γονατίζει 
πάνω στο στήθος" του ποιητή καθηλώνοντάς τον ευχάριστα στον αισθησιακό κόσµο του ονείρου, 
στην Ανυπόταχτη πολιτεία, το φως ως ανελέητη συνειδητοποίηση, "µοναδική απόφαση 
αυτοκτονίας" , "πιέζει µε το γόνατό του την κοιλιά και το στήθος" παράγοντας εφιάλτες, αν και ο 
ποιητής µε το "δεν" και τα αλλεπάλληλα "όχι" του στο τέλος των στίχων προσπαθεί να τους 
εξορκίσει. Εποµένως, οι ψυχολογικές µεταπτώσεις του Ρίτσου αναδεικνύουν όχι µόνο τις 
αντιφατικές αλλοιώσεις της ρεαλιστικής πραγµατικότητας των παιδικών βιωµάτων του ως µια 
ακόµη έκφανση της ταλάντευσης, αλλά εντάσσουν στο πλαίσιό της και τις αντιφατικές 
σηµασιολογικές φορτίσεις του ίδιου σηµαίνοντος. 
 Από την άλλη πλευρά, η διαφορετική λειτουργία του άπλετου µεσηµβρινού φωτός στις 
δυο αυτές περιπτώσεις δείχνει ότι η µετάπλαση του παιδικού βιώµατος µπορεί να στηρίζεται σε 
µια πλευρά του η οποία µεταλειτουργεί σε άλλο επίπεδο ανά περίπτωση. Η συγκεκριµένη 
µεταλειτούργηση σε διαφορετικά επίπεδα δίνει και το µέτρο εξέλιξης ως προς την ενδοκειµενική 
ένταξη του παιδικού βιώµατος στο έργο του Ρίτσου: Για παράδειγµα, ενώ το χαρτοπαικτικό πάθος 
του πατέρα του ως αιτία για την οικονοµική καταστροφή της οικογένειας δηλώνεται συνεκδοχικά 
µε το φύλλο της τράπουλας "φάντης" ήδη από τις Πυραµίδες ("άνοιξε ο φάντης εύκολα τη θύρα 
στην πενία") 611, στη ∆οκιµασία ο "φάντης σπαθί" σε συνεκδοχική δήλωση των χαρτοπαικτικών 
οργίων του πατέρα και πάλι, θα συναντήσει µέσα από έναν λογοπαικτικό συνειρµό το σπαθί του 
πρόωρα χαµένου αδελφού Μίµη: 
 Φάντης σπαθί � ω, αλήθεια το σπαθί 
 που έµεινε κρεµασµένο στην κρεµάστρα του διαδρόµου 
  

πόσο καιρό θα µείνει εκεί σαν ωροδείχτης του χαµένου χρόνου 

                                                           
609 Τη µορφή που είχε πάρει η πόλη, καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης σ' αυτήν εκείνη την περίοδο περιγράφει η Α. 
Κώττη, ό.π. (σηµ. 20), σσ. 123 κ.ε., συσχετίζοντάς τες µε το ποίηµα.  
610 Ανυπόταχτη πολιτεία, Π.Β΄,σσ.275-276. 
611 "Εξήγηση", Πυραµίδες, Π.Α΄, σ. 104. 
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 µες στη σκόνη;- 612   
Ενώ, στην Τέταρτη ∆ιάσταση το χαρτοπαικτικό πάθος του πατέρα θα δηλωθεί περισσότερο 
υπαινικτικά µε τους φρουρούς που παίζουν ζάρια "σα νάπαιζαν τη δική µας τύχη", όπου 
αναπόφεκτος συνειρµός "φρουρός � πατέρας" αποκαλύπτει από ψυχολογική σκοπιά τη στέρηση 
της πατρικής προστασίας, ενώ συνδέει τον οίκο των Ρίτσων µε τον οίκο των Ατρειδών και βέβαια 
µε τις ιστορικές συνδηλώσεις των µύθων στη συγκεκριµένη ποιητική συλλογή613. Βλέπουµε 
λοιπόν εδώ πώς ένα στοιχείο της προσωπικότητας του πατέρα φωτίζεται διαφορετικά, ανάλογα µε 
το νοηµατικό περιβάλλον των ποιηµάτων. Ανάλογη είναι η µεταλειτούργηση πολλών παιδικών 
βιωµάτων του Γιάννη Ρίτσου στην Τέταρτη ∆ιάσταση σε συνδυασµό µε τον µύθο και την 
ιστορία614 , που προαναγγέλλει µια ακόµη µεγαλύτερη και πιο παραδοξολογική διεύρυνση στις 
επόµενες ποιητικές συλλογές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πιάνου της µητέρας, που 
αρχίζει σταδιακά µετά το θάνατό της να µετατρέπεται σε υπαρξιακό σύµβολο, για να διευρυνθεί 
αργότερα ακόµη περισσότερο σηµασιολογικά: 
 α) ∆οκιµασία: Μέσα στην αίθουσα που κοιτάει προς τη θάλασσα 
    θα βρεις το σκεβρωµένο πιάνο 
    κι ανοιχτές τις κίτρινες σελίδες 
    εκείνης της παλιάς µαζούρκας 
    που τη χόρευε η Νίνα µ' έναν άγγελο� 615  
 
    Α, τώρα, τώρα η καταχνιά σκεπάζει τους αγρούς 
    σα να σκεπάζουν ένα πιάνο µε άσπρο ντύµα 
    εκείνο το ίδιο πιάνο όταν µας άφησε η µητέρα 
    κ' η γάτα κουλουριάστηκε στον καναπέ 
    κοιτώντας το χαλί µε τα ξεθωριασµένα χρώµατα 616. 
Στο πρώτο απόσπασµα το "σκεβρωµένο πιάνο" εντάσσεται στο περιβάλλον της γενικής 
εγκατάλειψης του σπιτιού, ενώ η φθορά του λόγω αχρησίας ανακαλεί την πεθαµένη µητέρα του 
ποιητή, που κάποτε έπαιζε στο πιάνο αυτό την παλιά µαζούρκα  
 
 
 
 
στο ρυθµό της οποίας χόρευε η αδελφή του ποιητή Νίνα617. Στο δεύτερο απόσπασµα ο 
υπαρξιακός συµβολισµός του πιάνου είναι περισσότερο εµφανής: Ο ποιητής συνδέει την 

                                                           
612 Άνεµοι στα δειλινά προάστια, ∆οκιµασία, Π.Α΄.σ. 435. Για το συνειρµό βλ. και Γιώργος Βελουδής, ό.π. (σηµ. 201), 
σσ. 48-49. 
613 Η επιστροφή της Ιφιγένειας, Τ.∆.,σ. 118: "�ενώ ταυτόχρονα / άκουγα κ' έξω, πάνω στα τείχη, τους φρουρούς να 
παίζουν ζάρια � κάτι κοκκάλινους ήχους σα νάπαιζαν τη δική µας την τύχη". Βλ. και Γιώργος Βελουδής, ό.π. (σηµ. 
201), σσ. 49-50, Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9), σ. 409. 
614 Βλ. χαρακτηριστικά, Το νεκρό σπίτι, Τ.∆., .σ. 105: "�στ' άδεια πέδιλα του µεγάλου αδελφού που λείπει χρόνια στά 
καράβια, / ναυτικός�" (Μίµης), "�στα τετράδια ιχνογραφίας του µικρού αδελφού που πάψε να µας γράφει / πια απ' 
το σανατόριο�"(Γιάννης), "�στην ιµατιοθήκη της δύστυχης µητέρας�" (∆ολοφονηµένη Κλυταιµνήστρα � 
πεθαµένη µητέρα του ποιητή), σ. 111: "Κ' εγώ τι προσπαθούσα να ξεδιαλύνω απ' τα λόγια µιας τρελλής;" (Η τρελή 
Ηλέκτρα, - η ψυχοπάθεια της Λούλας)  Η επιστροφή της Ιφιγένειας, Τ.∆., σ. 116: "Το πιάνο, στην αίθουσα των 
κιόνων, - τι µικρό που µου φάνηκε την πρώτη µέρα" (Το πιάνο της µητέρας και το ποιητικά µεταπλασµένο σε 
αίθουσα κιόνων σαλόνι του σπιτιού), σσ. 122,123,124,127,129,130: ο καθρέφτης ως υπαρξιακό σύµβολο, σ. 131: "το 
ξύλινο αλογάκι σου / το βρήκα χτές�και, παράξενο, / ο νους µου πήγε σ' εκείνο της Τροίας" (Σύνδεση του παιδικού 
παιχνιδιού µε το ∆ούρειο Ίππο της Τροίας και τους ιστορικούς του συµβολισµούς κ.λπ. Βλ. και Γιώργος Βελουδής, 
ό.π. (σηµ.201), σσ. 49-50. 
615 Ο µικρός αδελφός των γλάρων, ∆οκιµασία, Π.Α΄, σ. 393. 
616 Άνεµοι στα δειλινά προάστια, ∆οκιµασία, Π.Α΄,σ. 434. 
617 Λούλα Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 27. Ο άγγελος, µε τον οποίο ο ποιητής φαντάζεται να χορεύει η Νίνα, 
αποτελεί ποιητική µετάπλαση της οµορφιάς της, όπως φαίνεται στους αµέσως επόµενους στίχους: "τότε που βλέπαµε 
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καταθλιπτική καταχνιά των αγρών µε το άσπρο ύφασµα που σκέπασε το πιάνο της µητέρας µετά 
το θάνατό της, ένα ύφασµα που µπορεί να συνδεθεί µε το σάβανο των νεκρών618, ενώ η εικόνα 
της γάτας που κουλουριάζεται στον καναπέ και κοιτάζει "το χαλί µε τα ξεθωριασµένα χρώµατα" 
αποτελεί συµβολοποίηση της συµµετοχής των ζώων και των αντικειµένων στη θλίψη του 
θανάτου. 
β) Τέταρτη ∆ιάσταση: Τα πράγµατα 
 φαίνονται κάποτε τόσο άλλα και ταυτόχρονα τόσο ίδια . Το πιάνο, 
στην αίθουσα των κιόνων, - τι µικρό που µου φάνηκε την πρώτη µέρα   

 Τώρα  
 µεγαλώνει τη νύχτα, τρίζουν οι αρθρώσεις του, σωπαίνει, γίνεται 
 ένας ολόκληρος κόσµος σκεπασµένος µ' ένα τεράστιο αδιάβροχο 
 σκληρό, µαυρισµένο, - δεν εφαρµόζει στα πράγµατα που σκεπάζει 
 όµοιο µ' αυτό που κουκουλώνουν κάτω στο λιµάνι τα τσουβάλια το αλεύρι   
     µόλις κάνει ν' αρχίσει η βροχή. Τα τσουβάλια  
 έτσι κρυµµένα πληθαίνουν, πληθαίνουν αφαιρώντας 
 κάτι από µας, κάνοντάς µας να νιώθουµε 
 ολότελα απροφύλακτοι να νιώθουµε ακόµη 
 το γενικό απροφύλακτο � γιατί κι αυτό τ' αδιάβροχο 
 είναι γεµάτο τρύπεςú τρέχουν τα νεράú µουσκεύει τ' αλεύρι, γροµπιάζει, 
 δε γίνεται ούτε ψωµί ούτε πίττες. 
     Έτσι το πιάνο 
 ανώφελο, βαρύ, επιβλητικό µέσα στη µουγγαµάρα του, 
 θυµίζοντάς µας εκδικητικά πως σωπαίνει, 
 έτσι µε τις βαθειές του σκεπασµένες φωνές, είναι ένα µαύρο κασόνι 
 γεµάτο κόκκαλα, κουµπιά, σκεβρωµένα παπούτσια 
 και πλήθος παράταιρα σκουλαρίκια 619      
Εδώ πρώτα � πρώτα γίνεται ποιητική µετάπλαση του µεγάλου σαλονιού του πατρογονικού 
σπιτιού του Ρίτσου σε "αίθουσα κιόνων" 620 η οποία συνδέει � µαζί µε άλλες φυσικά � την 
αυτοβιογραφική πραγµατικότητα του ποιητή µε το µύθο των Ατρειδών. Στην αίθουσα αυτή 
τοποθετείται τώρα το πιάνο, του οποίου η σιωπή, "η µουγγαµάρα", φέρνει βέβαια στο νου του 
αναγνώστη το θάνατο της µητέρας του ποιητή, όµως αυτό δεν υποδηλώνεται καθαρά στον 
ποιητικό λόγο, όπως συµβαίνει στη ∆οκιµασία. Αντίθετα, µέσα από µια πολυπλοκότητα εικόνων 
παρακµής και σήψης το πιάνο συνδέεται µε το "γενικό απροφύλακτο" και γίνεται έτσι σύµβολο 
της αδυναµίας του ανθρώπου να προστατέψει τον εαυτό του από οποιαδήποτε δύναµη φθοράς. Γι' 
αυτό χαρακτηρίζεται "βαρύ", και "ανώφελο", ενώ µετατρέπεται σε κασόνι που περιέχει µια 
πληθώρα από αντικείµενα θανάτου όπως "κόκκαλα, κουµπιά, σκεβρωµένα παπούτσια και πλήθος 
παράταιρα σκουλαρίκια". Με τη µετάπλαση αυτή  
 
 
ο τραυµατικός χαρακτήρας του παιδικού βιώµατος απεκδύεται το προσωπικό στοιχείο και 
εντάσσεται στο γενικό. 
γ) Γίγνεσθαι: 
 1)�κι αρχίζανε οι συγγενικές διαδηλώσεις στην οδό Λυκούργου 
        κατάφατσα στο Ωδείο Αθηνών όπου οι µαζούρκες του Σοπέν 

                                                                                                                                                                                              
ν' αστράφτει / µέσα στον ίσκιο του καθρέφτη η οµορφιά της / σαν ένα σύννεφο χρυσό στη βραδιασµένη θάλασσα". 
Έχουµε λοιπόν και πάλι συµβολοποίηση βιώµατος. 
618 Λούλα Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ.18), σ. 91: " Τα έπιπλα και οι πολυθρόνες σκεπασµένα µε άσπρα σεντόνια σαν 
σάβανα. Το ίδιο στα κάδρα και στο πιάνο". 
619 Η επιστροφή της Ιφιγένειας, Τ.∆.,σ. 116. 
620 Γιώργος Βελουδής, ό.π. (σηµ. 201), σ.49. 
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               έβγαιναν απ' το πιάνο τρέχαν στα παράθυρα κ' ύψώνανε τα 
               δυο τους δάχτυλα σε σήµα νίκης� 
 2)�κ' εγώ επέµενα στο αναπότρεπτο της ένωσης των προοδευτικών 
        δυνάµεων 
 κι απόνα πράσινο αστέρι µ' έπιανε λόξυγκας στη µέση του δείπνου  
 και πίστευα µοιρολατρικά στην ιστορική εξέλιξη 
 κι ο Πέτρος έµενε αµετακίνητος στην αρχή της δικτατορίας του 
 προλεταριάτου 
 κι ο Ανέστης έλεγε δεν είναι σωστό να ρίχνουµε όλες µας τις  
 κακοδαιµονίες στο Πεντάγωνο και στη C.I.A. 
 ούτε ο ένας στον άλλον 
 αλλά όλοι σε όλους και προπάντων στον εαυτό µας 
 και στο κάθε δάχτυλο πάνω στο κάθε πλήκτρο του τεράστιου 
 υπαίθριου πιάνου� 
 3)�κ' η Ζελίντα γινόταν πολύ όµορφη παίζοντας πιάνο 
  και κάτω απ' τις νότες ακούγονταν τα µικρά µωβ βότσαλα που 
  µόλις τα χτυπούσε το ελαφρότατο κύµα µιας µαγιάτικης 
  εσπέρας 621 
Στο πρώτο απόσπασµα οι "µαζούρκες του Σοπέν" αποτελούν έναν απόηχο της µαζούρκας που 
έπαιζε η µητέρα του ποιητή στο πιάνο. Τώρα όµως ακούγονται από το Ωδείο Αθηνών και 
ταυτίζονται µε την επανάσταση, αφού προσωποποιηµένες βγαίνουν απ' το πιάνο και υψώνουν "τα 
δυό τους δάχτυλα σε σήµα νίκης" στις "συγγενικές διαδηλώσεις στην οδό Λυκούργου" που δεν είναι 
άλλες από τις διαδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Οµόνοιας, στις οποίες συµµετείχαν και 
κοµµουνιστές κατά την ταραγµένη δεκαετία του '20622. Η µεταλειτούργηση του παιδικού 
βιώµατος στο επίπεδο της επαναστατικής διαδικασίας µε ταυτόχρονη αποµάκρυνση από τα 
στοιχεία αναγνώρισης του (ο ποιητής µιλάει για το πιάνο του Ωδείου Αθηνών) είναι προφανής. 
Όµως η σύνδεση της µαζούρκας µε την επανάσταση δεν αποτελεί µια µετάπλαση στηριγµένη 
αποκλειστικά στις ποιητικές επιλογές του Ρίτσου, αλλά ξεκινά από µια επιµέρους πτυχή του 
παιδικού του βιώµατος: Η µητέρα του ποιητή είχε αριστερές τάσεις και είχε εκφράσει µε 
εντυπωσιακό τρόπο τον ενθουσιασµό της για την Οκτωβριανή επανάσταση623. Έτσι, παρ' όλη την 
αποµάκρυνση από το προσωπικό στοιχείο, αυτό κατορθώνει να υποφώσκει στην αρκετά 
προωθηµένη ποιητική µετάπλαση. Στο δεύτερο απόσπασµα το πιάνο ανάγεται σε σύµβολο της 
σύνθεσης όλων των πλευρών της επανάστασης και της συστράτευσης όλων των δυνάµεων που, 
κάθε µια απ' τη σκοπιά της, οδηγούν προς αυτή. Αυτό το νόηµα φαίνεται να έχει η άποψη ότι η 
ευθύνη αφορά το "κάθε δάχτυλο πάνω στο κάθε πλήκτρο του τεράστιου υπαίθριου πιάνου", ώστε να 
µπορέσει να ακουστεί στον κόσµο η µουσική της επανάστασης. Εποµένως και πάλι 
πραγµατοποιείται αναγωγή του πιάνου σε επαναστατικό σύµβολο, µε µια όµως ακόµη  
 
 
περισσότερο αποµακρυσµένη από τα προσωπικά στοιχεία του παιδικού βιώµατος µετάπλαση. 
Πρώτον, διότι απουσιάζει κάποια λέξη � κλειδί που να παραπέµπει στη µητέρα του ποιητή, όπως 
οι µαζούρκες στο προηγούµενο απόσπασµα. ∆εύτερον, διότι εδώ η µετάπλαση πραγµατοποιείται 
στο πλαίσιο µιας αυτοειρωνικής, αλλά και ειρωνικής εν γένει αποστασιοποίησης. Η 
αποστασιοποίηση αυτή πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο µε τη χρήση των προσωπείων. Ο 
Ανέστης, που διατυπώνει τη συγκεκριµένη πρόταση για την επανάσταση, ακόµη κι αν δεχτούµε 
ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο, λειτουργεί ως προσωπείο (Ανέστης→ Ανάσταση →Επανάσταση) 
όπως ακριβώς και ο Πέτρος που ενσαρκώνει το µονολιθικό επαναστάτη στα Επινίκια και στο 
                                                           
621 Τα τρία αποσπάσµατα από το Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σσ. 365,376 και 380 αντίστοιχα. 
622 Βλ. Λούλα Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 94-95. 
623 Βλ. έδώ, Μέρος Α',σ. 43. 
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Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων 624, ενώ εδώ τον βλέπουµε επίσης να µένει αµετακίνητος "στην 
αρχή της δικτατορίας του προλεταριάτου". Η τεχνική αυτή του Ρίτσου να παρουσιάζει τις 
παλινδροµήσεις του σχετικά µε την ιδέα της επανάστασης ως απόψεις τρίτων, "χωνεύοντας" µέσα 
τους τα προσωπικά του βιώµατα αποτελεί λογοτεχνική ειρωνεία. Η οποία γίνεται ακόµη 
εντονότερη και εξελίσσεται σε αυτοειρωνεία µε τη χρήση του "εγώ" στην αρχή του 
αποσπάσµατος, για να παρουσιάσει δήθεν ως µόνες δικές του απόψεις το "αναπότρεπτο της 
ένωσης των προοδευτικών δυνάµεων"  και τη µοιρολατρική πίστη στην "ιστορική εξέλιξη". Το 
επίρρηµα "µοιρολατρικά" εξασθενεί φυσικά τη δυναµική της πίστης στην ιστορική εξέλιξη 
αποτελώντας µε τη σειρά του αυτοειρωνεία. Η εντονότερη όµως αυτοειρωνεία του Ρίτσου στο 
σηµείο αυτό είναι ο στίχος του "κι απόνα πράσινο αστέρι µ' έπιανε λόξυγκας στη µέση του 
δείπνου", η οποία ανακαλεί το "πράσινο παυσίπονο αστέρι" των Μαρτυριών Α' που συµβολίζει τη 
γαλήνη από τη βίωση του απέραντου625, δηλαδή µια θεµελιώδη νοηµατική σταθερά στο έργο του 
Ρίτσου. Ο κωµικός "λόξυγκας", αντί για τη γαλήνη και τη διαφάνεια των Μαρτυριών, αποτελεί µια 
αυτοειρωνική αποστασιοποίηση του ποιητή. Αυτό σηµαίνει ότι στην προσέγγιση της µετάπλασης 
των παιδικών βιωµάτων τόσο στο Τερατώδες Αριστούργηµα από το Γίγνεσθαι, όσο και στα 
Επινίκια και το Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων που εν µέρει συνεχίζουν την τεχνική του626, πρέπει 
να λαµβάνεται υπ' όψη η ειρωνική αποστασιοποίηση627. Βέβαια η ειρωνική αποστασιοποίηση 
προϋπάρχει στο έργο του Ρίτσου ήδη σε εµβρυϊκό επίπεδο από την εποχή του παραδοσιακού 
στίχου, όταν µε τις εκφραστικές του υπερβολές διακωµωδεί τη ρίµα628, για να συνεχιστεί µε την 
αµφίσηµη στάση του στην Τέταρτη ∆ιάσταση και την τάση κωµικοποίησης στις συλλογές των 
µικρών ποιηµάτων629 και γι' αυτό σε αρκετές περιπτώσεις επηρεάζει τη µετάπλαση των βιωµάτων 
του. Όµως στο Γίγνεσθαι, στα Επινίκια και στο Εικονοστάσιο τελειοποιείται µέσα από έναν 
πλούτο εκφραστικών µέσων, αποτελώντας µία αυτοθεώρηση των κυριότερων σταθµών της ζωής 
και της τέχνης του ποιητή. Σ' αυτό το πλαίσιο της αυτοθεώρησης πρέπει να εξετάσουµε και τη 
λειτουργικότητα του πιάνου στο τρίτο απόσπασµα: Εδώ γίνεται λόγος για το πιάνο της Ζελίντας, 
κόρης του µουσικοδιδάσκαλου Τζιοκόντο Μορέττι στο Γύθειο, για την οποία ο ποιητής ως 

                                                           
624 Βλ. χαρακτηριστικά, Φρυκτωρία, Επινίκια,σ. 81: "Αυτός ο Πέτρος, παιδί µου, σωστή πέτρα, τίποτα δεν 
καταλαβαίνει /απ' το βαθύ σύρριζο λιώσιµο ενός πράγµατος µες στο άλλο". Εδώ, η ετυµολογία του ονόµατος του 
Πέτρου συνδέεται µε την µονολιθική ιδεολογία του. Είναι πιθανή η µετάπλαση της ευαγγελικής περικοπής, όπου το 
όνοµα του µαθητή του Χριστού, Πέτρου συνδέεται ετυµολογικά µε την ακλόνητη πίστη: "και 'γω δε λέγω ότι συ ει 
Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδοµήσω µου την εκκλησίαν�." (Ματθ΄. ιστ΄, 18). Για τα προσωπεία βλ. εδώ σσ 
89-93. Ειδικά για τον Πέτρο, σ. 95 και Τζίνας Καλογήρου, "Ο Ίων και οι άλλοι: Πρόσωπα και Προσωπεία του Γιάννη 
Ρίτσου, από τα Επινίκια στο Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων", Ελίτροχος ό.π. (σηµ. 5), σσ. 89-96. 
625 Βλ. εδώ, σηµ. 192, την ανάλυση του ποιήµατος "Σχεδόν ταχυδακτυλουργός", από τις Μαρτυρίες Β'. 
626 Βλ. Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9), σ. 410: " Το Τερατώδες Αριστούργηµα, πάντως, µπορεί να θεωρηθεί και 
προανάκρουσµα των Επινικίων και του Εικονοστασίου, αφού πυροδοτεί το εγχείρηµα, µέσα σε αυτές τις συνθέσεις, 
της ενασχόλησης µε το εγώ, της εσωτερικής αυτοανίχνευσης, αλλά και της αναφοράς στα γεγονότα του βίου". 
627 Για την ειρωνική αποστασιοποίηση στα έργα αυτά, βλ. Τζίνας Καλογήρου, ό.π., σσ. 46-57, σχετικά µε τις Όψεις 
της ειρωνείας. Γενικά για τη λογοτεχνική ειρωνεία βλ. Γιώργος Βελουδής, "Η ειρωνεία ως λογοτεχνικός τρόπος", 
Προτάσεις, Κέδρος 1981, σσ. 68-82. Εφαρµογή στο έργο του Ρίτσου έχουν κυρίως δυο σηµεία: "Η αυτοπαρουσίαση κ' 
η αυτοαναφορά του συγγραφέα σε τρίτο πρόσωπο µέσα στο ίδιο του το έργο είναι η πιο παλιά κι η πιο κοινή µορφή 
ειρωνικής αποστασιοποίησης�" (σ. 76). � Ο Ρίτσος πολλές φορές εκφράζεται σε τρίτο πρόσωπο µε την παρενθετική 
φράση "είπε". Και, προκειµένου για τα προσωπεία: "Είναι φανερό ότι η απόσταση που παίρνει ο συγγραφέας απ' το 
έργο του, ακόµα και µε τη βοήθεια µιας "µάσκας", δεν τον κρύβει απ' το θεατή � αναγνώστη,� αλλ' αντίθετα τον 
κάνει, θα 'λεγα, απτό. Είναι επίσης φανερό ότι η αποστασιοποίηση αυτή είναι µια άλλη όψη της αυτοκυριαρχίας, της 
νηφαλιότητας και της αφ' υψηλού θεώρησης των δρωµένων απ' τη µια µεριά � ιδιότητες που αποδίδονται 
δικαιολογηµένα στον είρωνα συγγραφέα � της προσποίησης απ' την άλλη µεριά, που αποτελεί, όπως είδαµε, ένα 
βασικό χαρακτηριστικό της ειρωνικής στάσης εν γένει". (σ.78). Για το Τερατώδες Αριστούργηµα, βλ. Γ. Βελουδής, 
ό.π. (σηµ. 201), σ. 50. 
628 Βλ. εδώ, Μέρος Α',  §3α, σσ. 60-61.Επίσης, Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 201), σ. 20 και ό.π. (σηµ. 249), σσ. 24-25. 
629 Για την τάση κωµικοποίησης βλ. εδώ, σσ. 124-125 και Γιάννης Ρίτσος, "Ο τοίχος µέσα στον καθρέφτη  και 
θυρωρείο", Μελετήµατα, "Κέδρος", χ.χε.,σσ. 105-106. 
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έφηβος είχε νιώσει ερωτικό σκίρτηµα630. Το ερωτικό στοιχείο είναι εµφανές στο απόσπασµα, 
αφού η Ζελίντα "γινόταν πολύ όµορφη παίζοντας πιάνο", ενώ η µουσική της συνδέεται µε το 
απαλό χτύπηµα του κύµατος το µαγιάτικο βράδυ. Ο ποιητής, στο πλαίσιο της αυτοθεώρησής του 
µιλάει για έναν εφηβικό του έρωτα. Όµως την εικόνα της γυναίκας που γίνεται πιο όµορφη 
παίζοντας πιάνο την είχε πρωτοαντικρίσει στο πρόσωπο της µητέρας του. Με δεδοµένη την 
ερωτική προσκόλληση του µικρού αγοριού στη µητέρα του631 είναι δύσκολο να δούµε την εικόνα 
της Ζελίντας που παίζει πιάνο, αποκοµµένη από την αντίστοιχη εικόνα της µητέρας του ποιητή, η 
οποία βέβαια εδώ είναι ακόµη περισσότερο αδιόρατη. 
    Ανάλογες τάσεις εξέλιξης παρουσιάζουν σε γενικές γραµµές τα περισσότερα από τα 
παιδικά βιώµατα του Ρίτσου: Στην Εαρινή συµφωνία υπάρχει η γαλήνια εικόνα του 
"∆ωδεκαετούς" (το κεφαλαίο "∆" δείχνει ότι αναφέρεται στο Χριστό) "πούχε µια µάνα τρυφερή / 
που τον περίµενε τα βράδια στο κατώφλι / έναν πατέρα ειρηνικό που ευώδιαζε χωράφι / πούχε στα 
µάτια του το µήνυµα / της επερχόµενης Μαγδαληνής"632. Η ειδυλλιακή ζωή της οικογένειας 
φαίνεται να διακόπτεται σύντοµα από το "µήνυµα της επερχόµενης Μαγδαληνής", το οποίο, πέρα 
από τις θεολογικές � µεταφυσικές προεκτάσεις του, φαίνεται να ταυτίζεται µε την ψυχική 
ανατάραξη που θα οδηγήσει στο πέρασµα του Ιησού από την παιδικότητα στη ωριµότητα633. Ο 
Ρίτσος αξιοποιεί εδώ ποιητικά την είσοδο του Ιησού στο ναό για τον εορτασµό του Πάσχα στα 
δώδεκά του χρόνια, ηλικία που σύµφωνα µε την ιουδαϊκή αντίληψη φαίνεται να σήµαινε αρχή της 
ωρίµανσης634και εποµένως ικανότητα βιωµατικής συµµετοχής στα θρησκευτικά τεκταινόµενα. 
Όµως από τη συγκεκριµένη ποιητική αξιοποίηση δε λείπει το αυτοβιογραφικό στοιχείο. Ο Ρίτσος 
στα δώδεκά του χρόνια έζησε το θάνατο του αδελφού του Μίµη και της µητέρας του και 
οπωσδήποτε τα τραυµατικά αυτά βιώµατα λειτούργησαν ως µία άλλου είδους "επερχόµενη 
Μαγδαληνή" που τον εξώθησε βίαια προς την ωριµότητα. Πίσω λοιπόν από το δωδεκαετή Χριστό 
κρύβεται ο δωδεκαετής, τραυµατισµένος ψυχικά Ρίτσος635. Το τραυµατικό λοιπόν παιδικό βίωµα 
ανάγεται σε σύµβολο και µεταλειτουργεί σε µεταφυσικό επίπεδο στην Εαρινή συµφωνία. Ο 
"∆ωδεκαετής" επανέρχεται µε διαφορετική µεταλειτούργηση και στα ποιήµατα της 
αυτοθεώρησης, πράγµα που τον ανάγει σε µοτίβο: Στο Τερατώδες Αριστούργηµα ο Ρίτσος 
µεταπλάθοντας ποιητικά το κρέµασµα του κεφαλιού του Άρη Βελουχιώτη στο φανοστάτη των 
Τρικάλων χρησιµοποιεί ελαφρά παραλλαγµένους του στίχους για την "Άγια Κάρα" από το 

                                                           
630 Για τον Μορέττι, βλ. Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 69. Για την Ζελίντα, βλ. Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α, 4, 
σ. 142: "�κι αυτό το "θα σου δείχνω κι εγώ" της Ζελίντας παρ' ολίγο να πείσει το Χάρη να πάει στο 
Μουσικοδιδασκαλείο του Τζιοκόντο Μορέτι, του πατέρα της Ζελίντας�", σ. 151: "� τη "Σερενάτα" του Σούµπερτ ή 
τα "Reproches d' amour" που τα 'παιζε κι η Ζελίντα στο πιάνο τις Κυριακές τ' απογεύµατα και µαζευόµαστε κάτου απ' 
το µπαλκόνι της τάχα για να χαζέψουµε τις φωτογραφίες των νεονύµφων στη βιτρίνα του φωτογραφείου που 
βρισκόταν δίπλα ακριβώς απ' το "Μουσικοδιδασκαλείο", δηλαδή το σπίτι της Ζελίντας, κι ακούγαµε µε το στόµα 
ανοιχτό και λέγαµε ποτέ να µην τελειώσει ή να τελειώσει γρήγορα και να βγει η Ζελίντα στο µπαλκόνι�" 
631 Αποκαλυπτικό για την ερωτική προσκόλληση του µικρού Γιάννη στη µητέρα του είναι ένα απόσπασµα από το Τι 
παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σσ. 50-51: "�"�Κι εσείς, µαµά, είσαστε πιο όµορφη χωρίς καπέλο". Κι η µαµά 
χαµογέλασε έτσι σαν την Παναγία και γύρω στα χρυσά µαλλιά της, όπως καθόµαστε στην αυλή που έφεγγε απ' τη 
θάλασσα, έλαµπε το ανοιξιάτικο λιόγερµα. Κι ήθελα να πω "έχετε και σεις, µαµά, φωτοστέφανο"". 
632 Π.Α΄, σ. 221. 
633 Ο ∆ηµήτρης Κουκολοµµάτης, ό.π. (σηµ.84), σ. 140, εξάγει τη σηµασία της ψυχικής ανατάραξης από τον όρο 
"επερχόµενη" βάσιµα, αφού το ρ. "επέρχοµαι" στη Ν.Ε. έχει ως κύρια σηµασία: "συµβαίνω ξαφνικά, εµφανίζοµαι 
απρόοπτα ή αιφνίδια" (βλ. Γ. Μπαµπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1998, λ. "επέρχοµαι"). Στη 
συνέχεια ο ∆. Κουκουλοµµάτης αναφέρεται στις θεολογικές προεκτάσεις του χωρίου, σε συνδυασµό µε το νοηµατικό 
περιβάλλον του ποιήµατος.  
634 Βλ. Λουκ. β΄, 41-42: "Και επορεύοντο οι γονείς αυτού κατ' έτος εις Ιερουσαλήµ τη εορτή του πάσχα και ότε 
εγένετο ετών δώδεκα, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυµα κατά το έτος της εορτής�" 
635 Ο Μίµης πέθανε τον Αύγουστο του 1921 και η µητέρα το Νοέµβριο. Βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 20), σσ. 37 και 40, 
όπου επίσης γίνεται λόγος για την απότοµη ωρίµανση του ποιητή από τους θανάτους. Ο Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 201), 
σ. 48 λέει ότι η αναφορά του "∆ωδεκαετούς Χριστού" ανακαλεί το τραύµα του δωδεκαετούς Ρίτσου. 
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Υστερόγραφο της δόξας636, πλαισιώνοντάς τους όµως µε µια παραδοξολογική, σχεδόν 
υπερρεαλιστική εικόνα κάποιων "∆ωδεκαετών": "� κ' είταν ακόµα η Άγια Κάρα καρφωµένη στο 
φανάρι της πλατείας / των Τρικκάλων / κ' οι καννίβαλοι χορεύαν ολόγυρα µε πόδια τραγίσια και µε 
σφα - / γµένους ∆ωδεκαετείς µες στα βρακιά τους�"637. Ο θάνατος του Βελουχιώτη και ο 
εξευτελισµός του πτώµατός του είναι για το Ρίτσο, παρ' όλη την αποκήρυξή του το 1945 από τον 
γ.γ. του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη, η συντριβή ενός ήρωα που ενσάρκωνε την ευγενέστερη εκδοχή 
του οράµατος. Αυτό φαίνεται στην αγιοποίηση που του γίνεται σε διάφορα σηµεία στο 
Υστερόγραφο της δόξας, η οποία φτάνει µέχρι τη χριστοποίηση638. Η αγιοποίηση / χριστοποίηση 
αυτή παραµένει και στο Τερατώδες Αριστούργηµα µε τη φράση "Άγια Κάρα", (τα αρχικά 
γράµµατα, -σηµειωτέον- είναι κεφαλαία). Έτσι είναι πολύ πιθανό οι "σφαγµένοι ∆ωδεκαετείς", ως 
ενσαρκώσεις τόσο του δωδεκαετούς Χριστού, (που η ωρίµανσή του προοιωνίζει την επικείµενη 
θυσία) όσο και του δωδεκαετούς, τραυµατισµένου ψυχικά Ρίτσου (που η ωρίµανσή του 
ακολουθήθηκε από αρρώστιες και διώξεις), να συµβολίζουν την αίσθηση θανάτου του οράµατος 
µπροστά στη χριστοποιηµένη "Άγια Κάρα" του νεκρού αγωνιστή. ∆ηλαδή οι "σφαγµένοι 
∆ωδεκαετείς", είναι ένα σύµβολο αντληµένο από τραυµατικά βιώµατα του ποιητή που 
µεταλειτουργεί, όπως και η "Άγια Κάρα", στο πλαίσιο χριστοποίησης της επανάστασης. Από την 
άλλη πλευρά, αυτοί οι "οι σφαγµένοι ∆ωδεκαετείς" βρίσκονται µέσα στα βρακιά των κανίβαλων 
που σα σάτυροι µε τραγίσια πόδια βακχεύονται  
 
 
 
µπροστά στο φανοστάτη. Η εικόνα ανακαλεί σαφώς τη θριαµβευτική οχλαγωγία του πλήθους 
κατά τη σταύρωση του Χριστού, ενώ τα βακχικά χαρακτηριστικά σε συνδυασµό µε την 
τοποθέτηση των "σφαγµένων ∆ωδεκαετών" στο χώρο των γεννητικών οργάνων (µές στα βρακιά) 
των κανίβαλων φανερώνουν τη σαδιστική λαγνεία των εχθρών του οράµατος, όταν συντρίβουν 
τους ήρωές του. Η διεύρυνση του αυτοβιογραφικού στοιχείου µε την προσθήκη όλων αυτών των 
νοηµάτων είναι πραγµατικά εντυπωσιακή και το κάνει να περνά απαρατήρητο σε όποιον δε 
γνωρίζει την ιδιαίτερη βαρύτητα που είχε για τον ποιητή η ηλικία των δώδεκα χρόνων. Αργότερα, 
στο Ευδιόµετρο από τη συλλογή Επινίκια, ο Ρίτσος θα χρησιµοποιήσει και πάλι το µοτίβο του 
∆ωδεκάχρονου σε ποιητική µεταλειτούργηση, αφήνοντας όµως αµετάπλαστα κάποια 
αυτοβιογραφικά στοιχεία, που αποκαλύπτουν την προέλευσή του: 
 ΜΟΥΣΚΕΥΑΝΕ και τα παιδιά κι άχνα δε βγάζαν 
 στα γόνατά τους κράταγαν δυο περιστέρια ένα σταχτί κι ένα άσπρο κι 
 αυτά µουσκεµένα 
 µπροστά στα µάτια τους περνούσαν δέντρα σκάλες έρηµες αυλές κα- 
 µένες στέγες 
 ένα άλογο τυφλό µια πεταλούδα θαλασσιά σ' ένα µεγάλο κίτρινο φύλλο 
 ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΧΤΙ φτάσανε στο Χάνι ανάµεσα Λεβέτσοβα Γύθειο και 
 Σπάρτη 
 άδεια τα δώδεκα σκουτέλια στο µακρύ σανιδένιο τραπέζι 
 στο χιλιολάδωτο κερόχαρτο έγραφε ο ∆ωδεκάχρονος λαγούς σπουργί- 
 τια κυπαρίσσια� 639     
                                                           
636 Το υστερόγραφο της δόξας, Επικαιρικά, σ. 157: "Ποια νάναι τούτη η άγια κάρα / δεµένη στο Τρικαλινό φανάρι� 
Ποια νάναι τούτη η άγια κάρα που εκεί ψηλά απ' το φανοστάτη�" 
637 Γίγνεσθαι, σ., 382. 
638 Η Α. Κώττη, ό.π. (σηµ.20), σ.107, επισηµαίνει ότι ο Ρίτσος θρηνεί και υµνεί τον Άρη Βελουχιώτη µε το 
Υστερόγραφο της δόξας, παρ' όλη την αποκήρυξη του. Τη χριστοποίηση του Άρη Βελουχιώτη στο συγκεκριµένο 
ποίηµα επισηµαίνει ο Γ. Βελουδής ό.π. (σηµ.201), σ. 97. Η χριστοποίηση δηλώνεται µε τη χρήση κεφαλαίου 
γράµµατος στις αντωνυµίες: "τ' αχνάρια Του", "ο σκούφος Του" (Επικαιρικά, σ. 145), "τ' όνοµά Σου", "τα µάτια Του" 
(ό.π. σ. 157) κ.ά. 
639 Επινίκια, σσ. 167-168. 
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Ολόκληρο το χωρίο αποτελεί ποιητική µετάπλαση του ταξιδιού από τη Μονεµβασιά στο Γύθειο 
και αντίστροφα, που έκανε ο ποιητής όταν ήταν µαθητής στο γυµνάσιο. Τα Λεβέτσοβα 
(παλαιότερη ονοµασία για τις σηµερινές Κροκεές) µε το Χάνι τους αποτελούσαν σταθµό για τους 
ταξιδιώτες της συγκεκριµένης διαδροµής. Η περιγραφή των παιδιών που ταξιδεύουν µε δυο 
περιστέρια στα γόνατά τους, καθώς και οι ρεαλιστικές εικόνες του ταξιδιού (δέντρα σκάλες έρηµες 
αυλές καµένες στέγες) που συντήκονται µε ποιητικές (ένα άλογο τυφλό µια πεταλούδα θαλασσιά σ' 
ένα µεγάλο κίτρινο φύλλο) αποτελούν ποιητική µετάπλαση των εικόνων του συγκεκριµένου 
ταξιδιού που ο Ρίτσος περιγράφει µε µικρότερο βαθµό µετάπλασης στα πεζογραφήµατά του. Εκεί, 
επίσης περιγράφονται εικόνες του ταξιδιού, από τη φύση και τα κτίσµατα, ενώ γίνεται λόγος για 
το "στενόµακρο σανιδένιο τραπέζι" όπου έτρωγαν από κοινού όλοι οι ταξιδιώτες και το οποίο στο 
Ευδιόµετρο φαίνεται να µεταπλάθεται σε σύµβολο κενότητας και ερήµωσης µε τα "άδεια δώδεκα 
σκουτέλια", ένα πολύσηµο ποιητικό σύµβολο που συνειρµικά � αντιθετικά ανακαλεί το Μυστικό 
∆είπνο, αλλά µπορεί και να συνδέεται µε την αίσθηση κενότητας που βίωνε ο ποιητής στα δώδεκά 
του χρόνια, όταν για πρώτη φορά έκανε το συγκεκριµένο ταξίδι640 . Όλα αυτά δείχνουν ότι ο 
"∆ωδεκάχρονος" που "έγραφε στο χιλιολάδωτο κερόχαρτο λαγούς σπουργίτια κυπαρίσσια" είναι ο 
δωδεκάχρονος ποιητής που προσπαθούσε να φιλτράρει στην ποιητική του συνείδηση τις εικόνες 
που προσλάµβανε641, για να αντισταθµίσει την αίσθηση του κενού και βέβαια ταυτίζεται µε τα 
παιδιά που περιγράφονται αρχικά. Βέβαια, η συγκεκριµένη περιγραφή του δωδεκάχρονου που 
γράφει, πρέπει να είναι περισσότερο ποιητική µετάπλαση της έµφυτης καλλιτεχνικής τάσης του 
µικρού Γιάννη και λιγότερο ρεαλιστική εικόνα. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα των Επινικίων 
έχουµε µια κλασική περίπτωση µετάπλασης του παιδικού βιώµατος σε στοιχείο αυτοθεώρησης 
κατά την έσχατη ωριµότητα, µε την παράλληλη παρουσίαση κάποιων στοιχείων (όπως η 
γεωγραφική τοποθέτηση) αυτοβιογραφικής πιστότητας, αλλά και την αποστασιοποίηση µε τη 
χρήση του γ' προσώπου. 
 Όλες αυτές οι µεταπλάσεις και οι ιδιαίτερες σηµασιολογικές φορτίσεις των παιδικών 
βιωµάτων αλλά και του αυτοβιογραφικού στοιχείου γενικότερα ακολουθούν µια εσωτερική 
διεργασία στην ποιητική συνείδηση, την οποία αποκαλύπτει ο ίδιος ο Ρίτσος, δίνοντάς µας ακόµα 
ένα από τα κλειδιά της δηµιουργίας του:" Έτσι είναι βρε παιδί µου. Τα γεγονότα, τα πράγµατα, τα 

                                                           
640 Όπως πληροφορεί η Λ. Ρίτσου, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 57-58, το πρώτο ταξίδι από το Γύθειο προς τη Μονεµβασιά 
πραγµατοποιήθηκε τα πρώτα Χριστούγεννα που έκαναν ως µαθητές Γυµνασίου, άρα ο ποιητής ήταν δώδεκα χρόνων. 
Όµως δεν έµειναν στο Χάνι, αλλά σε κάποιο θείο τους στη Λεβέτσοβα. Προφανώς, η εντύπωση που είχε κάνει το 
Χάνι στον ποιητή σε άλλα ταξίδια τον οδηγεί στο να το συνδέσει µε την κρίσιµη ηλικία των δώδεκα χρόνων, ενώ 
µπορεί να το γνώρισε λίγο αργότερα. Για την περιγραφή του ταξιδιού και του Χανιού βλ. Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 
4, σσ. 98-99: "�κι έπιανε το ψιλόβροχο στο κάρο, όταν γυρίζαµε µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων στο 
γυµνάσιο του Γυθείου, µερόνυχτα ταξίδι, απ' τη Μονοβάσια στου Μολάους, απ' τους Μολάους στα Λεβέτσοβα, 
νυχτώναµε, τυλιγµένοι σε µια κουβέρτα, µε δυο περιστέρια στα γόνατά µου µη βραχούν και κρυώσουν σήκωνα λίγο 
τη βρεγµένη κουβέρτα να δω κάνα δασάκι, τα χωράφια, κάνα µεσαιωνικό κάστρο µισογκρεµισµένο, τους µανιάτικους 
πύργους, τις φραγκοσυκιές και τ' αθάνατα, τα κυπαρίσσια στο κοιµητήρι ενός λοφίσκου, κουκουλωνόµουνα πάλι 
ώσπου να φτάσουµε στο Χάνι, κι είχαν ανάψει πια τους λύχνους και τις λάµπες πετρελαίου, έκανε ζέστη απ' την 
πολυκοσµία, τα χνώτα, τις φωτιές της κουζίνας, ανοίγαµε τους µπόγους µας, δειπνούσαµε όλοι στο στενόµακρο 
σανιδένιο τραπέζι�." Για τα περιστέρια βλ. εδώ, Μέρος Β', σ. 111, σηµ.26,27,28. 
641 Οι λαγοί, τα σπουργίτια και τα κυπαρίσσια (για τα κυπαρίσσια κάνει λόγο ο ποιητής και στο απόσπασµα απ' το 
Ίσως να 'ναι κι έτσι) έχουν βιωµατική φόρτιση και ποιητική µεταλειτούργηση. Ο Ρίτσος στο Τι παράξενα πράµατα, 
Ε.Α.Α., 2, σσ. 91-99 περιγράφει παιδικά του βιώµατα µε το τάισµα των σπουργιτιών στο πατρικό του σπίτι τις κρύες 
χειµωνιάτικες νύχτες, καθώς και την πολυσηµία τους στην ποιητική του συνείδηση, πολυσηµία που φτάνει µέχρι την 
αίσθηση της διάρκειας. Ο λαγός ζωγραφιζόταν από τον ποιητή στα χνωτισµένα τζάµια που τα χτυπούσαν µε τη µύτη 
τους τα σπουργίτια και "έµοιαζε και σα γάτα", (ό.π., σ. 97) � η γάτα που µπορεί να έτρωγε τα σπουργίτια, ίσως είναι 
µια ακόµη παλινδρόµηση του ποιητή - . Το τάισµα των σπουργιτιών συµβολοποιείται από πολύ νωρίς στην ποίηση 
του Ρίτσου και η αδυναµία πραγµατοποίησής του ταυτίζεται µε την αδυναµία προσφοράς (βλ. Το εµβατήριο του 
ωκεανού, Π.Α΄ ,σ. 274: " Με το φως της αστραπής / θα διαβάσουµε τη µοίρα / στην ανοιχτή παλάµη µας / και δε 
θάχουµε / µήτε µια λέξη να ταΐσουµε τη µοναξιά / µήτε δυο ψίχουλα ψωµί / να ταΐσουµε τα λίγα σπουργίτια / που 
πεθαίνουν στον έρηµο δρόµο"). Ενώ το κυπαρίσσι ανάγεται σε σύµβολο "της λεβεντιάς ή έστω του πένθους, µε 
κουρνιασµένες κουκουβάγιες�" (Ε.Α.Α., 2, σσ. 112-113). 
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ζεις, τα βλέπεις, τα δέχεσαι ή τ' απορρίπτεις, αντιδράς σ' αυτά µε αισθήµατα, ιδέες, εντυπώσεις, 
επιλογές, κρίσεις (και πάντα µε τη θέλησή σου σε εγρήγορση). Ύστερα διυλίζονται ση µνήµη και 
µπορείς κουτσά στραβά να τ' αναπολείς να τα χρησιµοποιείς ή και να τα µετασχηµατίζεις ανάλογα 
µε τις ανάγκες σου" 642. Στη διεργασία αυτή διακρίνονται στάδια: Αρχικά πραγµατοποιείται η 
βίωση των γεγονότων και η αντίδραση προς αυτά ως αποδοχή η απόρριψη µε ένα  πλέγµα 
συναισθηµατικών και νοητικών λειτουργιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ενεργοποίηση 
της θέλησης. Αυτό σηµαίνει ότι στο σύνολο των συγκεκριµένων λειτουργιών ως προς την αρχική 
πρόσληψη του βιώµατος καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει η δύναµη της επιθυµίας, που από την 
ικανοποίηση ή καταπίεσή της µέσω του βιώµατος θα καθοριστεί σε µεγάλο βαθµό ο τρόπος µε 
τον οποίο θα εγγραφεί στη συνείδηση, ώστε να περάσει αργότερα στο υποσυνείδητο. Ύστερα, 
όταν τα βιώµατα αυτά αναδύονται από το υποσυνείδητο στο συνειδητό εξαιτίας 
επανενεργοποίησής τους από κάποιο βίωµα του παρόντος "διυλίζονται στη µνήµη", µε την έννοια 
ότι η µνήµη µέσα απ' την πάροδο του χρόνου και την ποικίλη επίδραση νέων εµπειριών 
λειτουργεί αφαιρετικά ή και µετασχηµατιστικά, κρατώντας  
 
 
περισσότερο την αποκαλυπτόµενη µέσω της συνάφειας των νέων εµπειριών δυναµική του 
παλαιού βιώµατος και λιγότερο ίσως τις χωροχρονικές συνθήκες γένεσής του. Γι' αυτό ο ποιητής 
µιλά για αναπόληση "κουτσά στραβά" εννοώντας µ' αυτήν την ειρωνική έκφραση ότι η ανάκληση 
του παρελθόντος δε µπορεί να είναι ακριβής. Μ' αυτή τη µορφή τα βιώµατα του παρελθόντος 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο παρόν. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η σχετική 
"χαλαρότητα" ως προς τη ρεαλιστική πλευρά των βιωµάτων του παρελθόντος, είναι πια πολύ 
εύκολο "να τα µετασχηµατίζεις ανάλογα µε τις ανάγκες σου", δηλαδή ανάλογα µε την επιθυµία του 
παρόντος, όταν το βίωµα του παρελθόντος ενσωµατώνεται στο λογοτεχνικό έργο. Όπως µέχρι 
στιγµής έχει φανεί από την ανάλυση συγκεκριµένων χωρίων, οι τεχνικές της ποιητικής 
µετάπλασης, συνδέονται ακριβώς µε την επιθυµία του παρόντος: η αυτοβιογραφική πιστότητα 
των δύο πρώτων συλλογών µε την αυτολύτρωση, η συµβολοποίηση των πρώτων συλλογών του 
ελεύθερου στίχου µε την εξιδανίκευση και την κατάφαση στη ζωή, η σύντηξη του 
αυτοβιογραφικού µε το µυθικό και ιστορικό στην Τέταρτη ∆ιάσταση µε την προσπάθεια να 
ταυτιστεί η ατοµική µοίρα µε την πανανθρώπινη µοίρα, ενώ η αυτοβιογραφική πιστότητα, στο 
πλαίσιο όµως της ειρωνικής αποστασιοποίησης στο Γίγνεσθαι και στα Επινίκια, µε την επιθυµία 
της αυτοθεώρησης. Όλες αυτές οι επιθυµίες � ποιητικοί στόχοι διαχέονται στο ποιητικό σύµπαν 
του Ρίτσου, µαζί µε πολλές άλλες δυσκολότερα ανιχνεύσιµες και ταξινοµήσιµες και δηµιουργούν 
µια ποικιλία ποιητικών µετασχηµατισµών, όπου συνυπάρχουν η µνήµη, αλλά και η δηµιουργική 
επινόηση - φαντασία643. Η δηµιουργική επινόηση � φαντασία ξεκινά από τη συνειδητή µερικές 
φορές προσπάθεια ανακάλυψης κάποιων κρυφών πτυχών της δυναµικής του βιώµατος, ώστε σε 
συνδυασµό µε την µνήµη να παραγάγει το ποιητικό αποτέλεσµα: 
                                                           
642 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 64.  
643 Ανάλογες είναι οι απόψεις άλλων λογοτεχνών για το ζήτηµα του µετασχηµατισµού της ρεαλιστικής 
πραγµατικότητας του βιώµατος. Βλ. Οδυσσέας Ελύτης, Ανοιχτά χαρτιά, "Ίκαρος", Αθήνα 1996, σ. 33: "∆εν ξέρω αν 
αυτή τη στιγµή διορθώνω τις αναµνήσεις µου µε τον τρόπου που διορθώνουµε, άθελά µας, τα όνειρα, όταν πάµε να 
τα αφηγηθούµε" (Βλ. και εδώ, Μέρος Α', σ. 25). Επίσης, Λευτέρης Ξανθόπουλος, ό.π. (σηµ. 186): "�Ξεκίνησα όταν 
άρχισαν να αναβλύζουν , σαν µνήµες, στη βιολογική ηλικία που βρίσκοµαι βιώµατα ξεχασµένα που µε έφεραν πίσω 
στη σηµαντική σχέση που είχα µε τον πατέρα µου που ΄χασα νωρίς και µου έλειπε�Χωρίς να το επιδιώξω άρχισαν 
µέσα από τα ντουλαπάκια της µνήµης να αναδύονται τα παιδικά µου χρόνια. Άρχισα να τα καταγράφω, λοιπόν, µε 
µορφή σηµειώσεων, που όταν το υλικό άρχισε να αποκτά "σώµα", ξέφυγα από το βίωµα και προχώρησα, µε τον 
τρόπο που έχουν οι συγγραφείς, στη σύνθεση� Ο συγγραφέας οφείλει να επινοεί πέρα από το βιωµένο συναίσθηµα, 
έτσι ώστε να φθάσεις να γράφεις, να καταγράφεις, χωρίς να ξέρεις αν αυτό είναι µνήµη, είναι φαντασία, ή είναι αυτό 
που εγώ θα ήθελα να έχει συµβεί. Αν η µνήµη, η φαντασία, η επινόηση αρχίσουν να συµπλέκονται, µπορεί να 
αισθανθείς µια δυσφορία, όµως ξεπερνιέται αν σκεφθείς ότι "πραγµατικότητα" δεν υπάρχει, ο πιο "αληθινός" κόσµος 
είναι αυτός που γράφουµε εκείνη τη στιγµή, ο πιο "αληθινός" κόσµος είναι αυτός�.και όχι αυτός που βλέπουµε 
ανοίγοντας το παράθυρό µας�"    
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 Μικρό µαθητικό νησί 
 οι µυγδαλιές ο πύργος 
 τα σπερδούκλια 
 τ' αγόρια νύχτα 
 οι µυστικοί περίπατοι 
 χτύπησα την πόρτα 
 ο φαροφύλακας δε µου άνοιξε 
 όµως το πλοίο τα είδα 
 είχε αναµµένα µόνο 
 τα πέντε φώτα 
 τα άλλα 
  
 έπρεπε να τ' ανακαλύψω. 
Το "µικρό µαθητικό νησί" είναι το νησάκι Κρανάη στο Γύθειο, όπου ο ποιητής πέρασε µε 
διαλείµµατα περιόδους της µαθητικής ζωής διαµένοντας στον "πύργο", που σήµερα λειτουργεί ως 
εθνολογικό µουσείο. Οι "µυγδαλιές" και τα "σπερδούκλια" ανήκουν στη χλωρίδα του νησιού, ενώ 
ο "φαροφύλακας" αποτελεί επιβίωση της διαµονής του Ρίτσου για κάποιο χρονικό διάστηµα στο 
φάρο του νησιού, κοντά στην οικογένεια ενός φαροφύλακα. "Οι µυστικοί περίπατοι" δηλώνουν 
τους νυχτερινούς περιπάτους του ποιητή µαζί µε άλλους εφήβους στην Κρανάη, καθώς 
αφυπνιζόταν το ερωτικό ένστικτο644. ∆ιακρίνονται δηλαδή, εδώ καθαρά, συγκεκριµένα βιώµατα 
της εφηβικής ηλικίας µε κάποιες τάσεις µετάπλασης στις φράσεις "οι µυστικοί περίπατοι" και "ο 
φαροφύλακας δε µου άνοιξε". Η λειτουργία της αυτοβιογραφικής µνήµης είναι αρκετά έντονη. 
Όµως το πλοίο που ο ποιητής είδε να µπαίνει στο λιµάνι µε "αναµµένα µόνο τα πέντε φώτα" 
µπορεί να ξεκινάει από πραγµατικό βίωµα, αλλά η λεπτοµέρεια του φωτισµού φαίνεται 
φανταστική, ενώ "τα άλλα" που ο ποιητής "έπρεπε να ανακαλύψει" είναι οι κρυφές πτυχές που θα 
ενεργοποιήσουν τη δηµιουργική επινόηση � φαντασία. Στο έργο του Ρίτσου υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου η αυτοβιογραφική µνήµη και η δηµιουργική φαντασία "συλλειτουργούν" 
αξεδιάλυτα, όπως αποκαλύπτεται σε αυτοσχολιασµούς του: 
 Κ΄είτανε το πουκάµισό του ολάνοιχτο. ∆υο στίγµατα, 
 πιο σκοτεινά στο στήθος του σα δυο τελείες άκρη � άκρη σ΄όλο 
 τον ορίζοντα. 
 Χωρίς τελεία τ' όνειρό µας. Βάζαµε µόνο αποσιωπητικά. 
 Το συνηθίζαµε πολύ. Μας άρεσε. Ένα σωρό αποσιωπητικά. Τόσο  
 που σ΄ ένα εβδοµαδιαίο 
 περιοδικό που στέλναµε τους πρώτους στίχους µας µάς έγραψαν: 
 "Προσέχετε τη στίξη. Όχι τόσα αποσιωπητικά. 
 Αυτό είναι δείγµα των πρωτόπειρων". Κι αλήθεια 
 µη και δεν είµαστε πρωτόπειροι; Και µείναµε άπειροι σχεδόν. 
 Μα τι σχεδόν; που µείναµε (Άργησε η µητέρα) εντελώς άπειροι. 
 Γι' αυτό αγαπούσαµε και πάλι την αρχή. Όχι σαν τον παππού 
 µόνο το τέλος. 
 Μάθαµε τέλος πάντων στίξη. Κι ωστόσο είναι χιλιάδες πάλι απο- 
 σιωπητικά 
 τ' αστέρια κάθε βράδι. Τι να πούµε; Πού να βάλουµε µια παύλα; 
 Μετά την εκδροµή � στο γυρισµό � είχαµε πάντα πονοκέφαλο. 
                                                           
644 Το ποίηµα είναι από τη συλλογή Αργότερα, 7, Π.ΙΓ΄, σ. 139. Για τη διαµονή στον πύργο, βλ. Λ. Ρίτσου � Γλέζου, 
ό.π. (σηµ. 18), σσ. 56 και 61. Για τη διαµονή στο φάρο, ό.π., σ. 60. Ο Ρίτσος συµβολοποίησε αργότερα στην ποίησή 
του το φαροφύλακα και έγραψε ένα ποίηµα µε τίτλο Ο Φαροφύλακας (Π.∆΄, σσ. 267-280) το οποίο το συσχετίζει µε 
τα βιώµατά του στο φάρο (Ε.Α.Α.,4, σ. 109) ή το χρησιµοποιεί για να σχολιάσει το παρόν του (Ε.Α.Α., 4, σσ. 141-
158). Για τις µυγδαλιές, τα σπερδούκλια, και την ερωτική αναζήτηση στην Κρανάη, Ε.Α.Α., 4, σσ. 141-158.  
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Το απόσπασµα είναι από την Παλιά µαζούρκα σε ρυθµό βροχής645 . Το αυτοβιογραφικό στοιχείο 
αφορά στην υπόδειξη λογοτεχνικού περιοδικού προς τον ποιητή να µην κάνει κατάχρηση 
αποσιωπητικών, γιατί " αυτό είναι δείγµα των πρωτόπειρων". Το λογοτεχνικό περιοδικό είναι 
πιθανότατα η ∆ιάπλασις των Παίδων, όπου ο ποιητής έστελνε τα πρωτόλεια της παιδικής και 
µέρους της εφηβικής του  
 
ηλικίας646. Το συγκεκριµένο αυτοβιογραφικό στοιχείο µεταλειτουργεί ως σύµβολο, όπως 
συµβαίνει γενικά στα πρώτα ποιήµατα του ελεύθερου στίχου: Τα αποσιωπητικά είναι βέβαια 
χαρακτηριστικό της νεορροµαντικής παρακµιακής ποίησης του Μεσοπολέµου, από την οποία 
επηρεάστηκε ο Ρίτσος στα πρωτόλειά του, όπου η καταθλιπτική και ρεµβασική διάθεση 
εκφράζονται και µε µια πληθώρα αποσιωπητικών647. Από την άλλη πλευρά όµως, ο στενά 
φιλολογικός χαρακτήρας της παρότρυνσης εξασθενεί από τους σηµασιολογικούς συνειρµούς των 
αποσιωπητικών, τα οποία αφού αντιπαρατεθούν προς τις δυο τελείες που οριοθετούν τον ορίζοντα 
(αξιοσηµείωτη είναι και η σύνθεση των τελειών µε τις θηλές του στήθους ενός συµµαθητή που 
υποδηλώνει ένα ιδιότυπο καταπιεσµένο εφηβικό ερωτισµό648), φαντάζουν ως σύµβολα συνέχισης 
του ονείρου ("χωρίς τελεία τ΄ όνειρό µας. Βάζαµε µόνο αποσιωπητικά"). Στη συνέχεια ο ποιητής 
διευρύνει σηµασιολογικά την έννοια "απειρία". Από τη στενά φιλολογική σηµασία της ποιητικής 
απειρίας, φαίνεται να την µετατρέπει σε απειρία ζωής ("Κι αλήθεια µη και δεν είµαστε 
πρωτόπειροι; και µείναµε άπειροι σχεδόν. Μα τι σχεδόν; που µείναµε (Άργησε η µητέρα) εντελώς 
άπειροι"), µε την έννοια της δυσκολίας στη βίωση του απέραντου που εκφράζεται µε το όνειρο649. 
Αµέσως µετά ο Ρίτσος επανέρχεται στη συνδεδεµένη µε την αυτοβιογραφική µνήµη φιλολογική 
σηµασία των αποσιωπητικών (" Μάθαµε τέλος πάντων στίξη"), για να απογειωθεί όµως αµέσως 
σηµασιολογικά και πάλι στη σφαίρα του απέραντου ("Κι ωστόσο είναι χιλιάδες πάλι απο- / 
σιωπητικά /τ' αστέρια κάθε βράδυ. Τι να πούµε; Πού να βάλουµε µια παύλα;") που πασχίζει να το 
εκφράσει µε την ποίηση. Η συγκεκριµένη µεταλειτούργηση των αποσιωπητικών ως συµβόλου 
µιας ποίησης του απέραντου ανακαλεί, ανάµεσα σε όλες τις τεχνικές που ο Ρίτσος εφάρµοσε για 
να το εκφράσει, και την τεχνική της αποσιώπησης, η οποία φαίνεται ότι την εποχή εκείνη 
ζυµωνόταν ήδη στην ποιητική του συνείδηση650. Όσο για τον πονοκέφαλο "µετά την εκδροµή", 
έχει βέβαια κυριολεκτική σηµασία (ο πονοκέφαλος από το συγκρατηµένο ερωτισµό των 
εφηβικών εκδροµών), αλλά και µεταφορική, που αφορά στη δυσάρεστη αίσθηση από τη δυσκολία 
ποιητικής έκφρασης του απέραντου. Εποµένως,  
 
                                                           
645 Π.Α΄, σ. 298 
646 Ο Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 211), σ. 32, σηµ.67 και ό.π. (σηµ.201), σ. 148 εικάζει βάσιµα ότι το παράθεµα του 
Ρίτσου προέρχεται πραγµατικά από τις στήλες αλληλογραφίας της ∆ιαπλάσεως των Παίδων, παραθέτοντας 
περιπτώσεις ανάλογων προτροπών της διεύθυνσης του περιοδικού προς τους µικρούς συνεργάτες της να µη 
χρησιµοποιούν αποσιωπητικά και θαυµαστικά: ∆ιάπλασις των Παίδων, περ. Β΄, ετ. 43ον, τοµ. 98ος , αρ. 14, 6 
Μαρτίου 1921, σ. 111 και ετ. 47ον, τοµ. 32ος, αρ. 51, 21 Νοεµβρίου 1925, σ. 407.  
647 Για τη νεορροµαντική ποίηση του Μεσοπολέµου βλ. Κ. Στεργιόπουλος, Ό Τέλλος Άγρας και το πνεύµα της 
παρακµής, Β΄εκδ., "Βάκων", Αθήνα 1967, σσ. 10-22. Πρωτόλεια του Ρίτσου δηµοσιεύτηκαν και στο Λογοτεχνικό 
Περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας, όπου διευθυντής ήταν ο Ηρακλής Αποστολίδης. Τα ποιήµατα 
αυτά, γραµµένα στο νεορροµαντικό πνεύµα, βρίθουν επίσης από αποσιωπητικά. Μέρος τους αναδηµοσιεύεται από το 
Γ. Βαλέτα, Αιολικά Γράµµατα, 32-33, Μάρτης � Ιούνης 1967, σσ. 246-257. 
648 Για τον ιδιότυπο αυτό ερωτισµό της εφηβείας που �ελλείψει κοριτσιών- εκφραζόταν µε περιπαθείς χορούς από 
ζεύγη αγοριών στο νησάκι Κρανάη, του Γυθείου, βλ. Ίσως νά΄ναι κι έτσι, Ε.Α.Α.,4, σσ. 142-144. Στο πνεύµα αυτό 
πρέπει να θεωρήσουµε το γυµνό στήθος του συµµαθητή στην Παλιά Μαζούρκα σε ρυθµό βροχής. Περιγραφή του 
γίνεται αµέσως πριν τη σύνδεση του στήθους µε τις τελείες: "Ο πλαϊνός συµµαθητής µου ήταν όµορφος...Μα εγώ 
χάζευα να κοιτάω το στήθος του ν' ανεβοκατεβαίνει" (Π.Α., σσ. 227-298). 
649 Για τη σύνδεση του ονείρου µε το απέραντο, βλ. εδώ, σσ. 148-149. Η µητέρα στο συγκεκριµένο απόσπασµα είναι 
το σύµβολο της στοργής, απ' την οποία ο ποιητής θέλει να απαγκιστρωθεί για να ωριµάσει, ενώ ο παππούς ταυτίζεται 
µε το συντηρητισµό (Βλ. Π. Πρεβελάκης, ό.π. [σηµ.40], σ. 124). Από αυτή την άποψη συνδέονται σηµασιολογικά µε 
την προσκόληση στο παλιό που σηµατοδοτούν τα αποσιωπητικά στη φιλολογική τους εκδοχή. 
650 Για την τεχνική της αποσιώπησης, εδώ, Μέρος Α', §3δ. 
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στο συγκεκριµένο απόσπασµα όπου ο ποιητής αυτοσχολιάζεται, τόσο µε το παράθεµα της 
κριτικής του λογοτεχνικού περιοδικού, όσο και µε τη χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου, η 
αυτοβιογραφική µνήµη συλλειτουργεί µε τη δηµιουργική φαντασία / επινόηση, αφού ο ποιητής 
αποκαλύπτει τη σηµασιολογική διεύρυνση ενός συγκεκριµένου βιώµατος της εφηβείας του. Κι 
ενώ ο ποιητής πραγµατοποιεί µια ακόµα ανάλογη συµβολοποίηση των αποσιωπητικών651, κλείνει 
το ποίηµα µε µια απερίφραστη κατάφαση στην κοινωνική επανάσταση, µε την κάθοδο στην 
πολιτεία και τη συνειδητοποίηση των κοινωνικών προβληµάτων που αποκλείει τη χρήση των 
αποσιωπητικών, δηλαδή κατευθύνει την ποίηση αποκλειστικά προς τους κοινωνικούς αγώνες, 
χωρίς περιθώρια για τις υπαρξιακές διευρύνσεις των αποσιωπήσεων. Το συµβολοποιηµένο µε τα 
αποσιωπητικά απέραντο φαντάζει ως εµπόδιο προς την εκπλήρωση του επαναστατικού 
καθήκοντος652. Εδώ, πέρα από µια ακόµα συµβολοποίηση της αυτοβιογραφικής µνήµης έχουµε 
και µια πρώιµη εκδήλωση της ταλάντευσης ανάµεσα στην υπαρξιακή και την κοινωνικοπολιτική 
διάσταση της ποίησης του: 
 Αύριο θα κατεβούµε στην πολιτεία. Θα κοιτάξουµε τις πόρτες 
 πολύ προσεχτικά � γιατί οι πόρτες είναι τα µεγάλα εικονίσµατα  
 του δρόµου       
 σταχτιές οι πόρτες λιγάκι ξεβαµµένες � οι εικόνες της φτώχειας 
 της καλοσύνης ή της λύπης, του θυµού ή του φόβου. Μάθαµε πια 
 να διαβάζουµε 
 και να γράφουµε ακόµη µε λιγότερα αποσιωπητικά ή και καθόλου. 
 Μην πεις � είναι κάτι κι αυτό. Όχι άλλη αναβολή. Λοιπόν αύριο653. 
Η µεταλειτούργηση των αποσιωπητικών επανέρχεται στο ποίηµα Ο σχοινοβάτης και η σελήνη από 
τα Επινίκια, όπου η αυτοβιογραφική µνήµη φωτίζεται από περισσότερες λεπτοµέρειες, οι οποίες 
όµως συνδέονται άρρηκτα µε µια περισσότερο προωθηµένη δηµιουργική επινόηση / φαντασία, 
ενώ ο ποιητής στο πλαίσιο της αυτοθεώρησης / ειρωνείας αποκαλύπτει ότι αυτές οι 
σηµασιολογικές διευρύνσεις αποτελούν "καλύψεις", δηλαδή ποιητικές µεταπλάσεις: 
 Ο Αλέκος είχε βγει ν' αγοράσει τσιγάρα. Κοιτούσε,  
  
 
 τα περιοδικά κρεµασµένα στο περίπτερο του ανάπηρου. Ένα µαντα- 
 λάκι 
 ήταν πιασµένο ακριβώς στο γυµνό στήθος µιας γυναίκαςú -  
 πάντα ο αντίχειρας, ο δείχτης, ο µεσαίος προορίζονται 

                                                           
651 Π.Α΄, σ. 305: "ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ αποσιωπητικά τ' αστέρια. Φίλησέ µε. / Χιλιάδες στόµατα χρυσά λιγάκι λυπηµένα / 
πάνου στο στόµα σου". 
652 Βλ. Π. Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ. 40), σ. 125, ο οποίος συνδέει το τέλος του ποιήµατος µε τη στράτευση. Η Σόνια 
Ιλίνσκαγια στο βιβλίο της Η µοίρα µιας γενιάς, "Κέδρος", Αθήνα 1986, σ. 30, υποστηρίζει ότι η απάρνηση των 
αποσιωπητικών δηλώνει τη χειραφέτηση, από τις ακρότητες και τον ερµητισµό των ορθόδοξων µορφικών 
αναζητήσεων. Ο Βιτσέντσο Ρότολο συνδέει τα αποσιωπητικά µε τη λογοκρισία τη Κατοχής. Βλ. "Τα κυριότερα 
γνωρίσµατα της ελληνικής αντιστασιακής ποίησης", Πρακτικά Έκτου Συµποσίου Ποίησης � Νεοελληνική 
µεταπολεµική ποίηση (1945-1985), Πανεπιστήµιου Πατρών 4-6 Ιουλίου 1987, "Γνώση", Αθήνα 1987, σ. 258. Οι 
εκδοχές αυτές για τη σηµασία των αποσιωπητικών εντάσσονται στο πλαίσιο των προβληµάτων που θα αντιµετωπίσει 
η επαναστατική κατάφαση. 
653 Π.Α΄, σ. 306. Η κάθοδος στην πολιτεία εδώ φαντάζει ως προανάκρουσµα της καθόδου στην πολιτεία, µε την οποία 
ο ποιητής προσπαθεί να "γείρει" την ταλάντευση προς την πλευρά της εκπλήρωσης του επαναστατικού καθήκοντος 
στη Σονάτα του Σεληνόφωτος, Τ.∆.,σ. 52: "Ά, φεύγεις; Καληνύχτα. Όχι δε θάρθω. Καληνύχτα. / Εγώ θα βγω σε λίγο. 
Ευχαριστώ. Γιατί, επιτέλους, πρέπει / να βγω απ' αυτό το τσακισµένο σπίτι. / Πρέπει να δω λιγάκι πολιτεία, - όχι, όχι 
το φεγγάρι - / την πολιτεία µε τα ροζιασµένα χέρια της, την πολιτεία του µεροκάµατου, / την πολιτεία που ορκίζεται 
στο ψωµί και στη γροθιά της / την πολιτεία που όλους µας αντέχει στη ράχη της / µε τις µικρότητές µας, τις κακίες, 
τις έχτρες µας, / µε τις φιλοδοξίες, την άγνοιά µας και τα γερατειά µας, - / ν' ακούσω τα µεγάλα βήµατα της πολιτειάς, 
/ να µην ακούω πια τα βήµατά σου / µήτε τα βήµατα του θεού, µήτε και τα δικά µου βήµατα. Καληνύχτα" Βλ. και 
εδώ, Μέρος Α', §3β. 
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 για τη ρώγα του στήθους, - όπως και τα ξύλινα ή νάιλον µανταλά- 
 κιαú -  
 σ΄ έσχατη ανάγκη πιάνεις έναν µαρκαδόρο 
 και ζωγραφίζεις ρώγες στήθους ρόδινες ή κόκκινες αράδα αράδα 
 σαν αποσιωπητικά. 
  Κάτι τέτοιες καλύψεις 
 µας είχαν γίνει πια συνήθεια. ∆ιασκεδάζαµε 
 µε τις παρεξηγήσεις, παρανοήσεις και παρερµηνείες των τρίτων �  
 Ω, τι σειρές αποσιωπητικών, - το ίδιο στα παιδικά κι εφηβικά µας 
 χρόνια �  
 αµηχανίες κι αστέρια σε νύχτες θερινές πάνω απ' τη θάλασσα της  
 Μονοβάσιας 
 ή του Γυθείου � (ή µήπως ήταν από τότε τ΄ αστέρια ρώγες του στή- 
 θους;). Μετά την εκδροµή 
 είχαµε πάντα πονοκέφαλο. 
  Η Ελένη φορούσε  
 ένα µεγάλο ψάθινο καπέλο σαν ολόκληρη θηµωνιά από στάχυα, 
 κι ήταν πολλά πουλιά και νερά και µια κόκκινη βάρκαú 
 ο κωπηλάτης κοιτούσε τους πευκόφυτους λοφίσκους, 
 τα κορίτσια κοιτούσαν τον λιοκαµένο κωπηλάτη. 
 Όλα τα πράγµατα ξαναγυρίζουνú επιστρέφουν, όπως λέµε, στην πη- 
 γή τουςú 
 µια κόκκινη κηλίδα εδώ ή εκεί, - το κόκκινο πάντα στο κέντρο �  
 οι κόκκινες στέγες, τα κόκκινα σταφύλια, 
 κόκκινες πιπεριές, κόκκινα καΐκια, το στόµα σου πιο κόκκινο 
 µεγάλα φθινοπωρινά λιογέρµατα ολόχρυσα, κόκκινα κι εκείνα 654. 
Η ενεργοποίηση της αυτοβιογραφικής µνήµης γίνεται συνειρµικά. Ο ποιητής συνδέει το 
µανταλάκι που φαίνεται να πιάνει τη ρώγα µιας γυµνής γυναίκας στο εξώφυλλο ενός 
κρεµασµένου στο περίπτερο περιοδικού, µε το ερωτικό άγγιγµα της ρώγας του στήθους από τα 
τρία δάχτυλα, τον αντίχειρα, το δείχτη και το µεσαίο. Στη συνέχεια συνδέει τις ρώγες του στήθους 
µε τα αποσιωπητικά (και ζωγραφίζεις ρώγες στήθους ρόδινες ή κόκκινες αράδα αράδα σαν 
αποσιωπητικά), ενώ στην Παλιά µαζούρκα σε ρυθµό βροχής τις είχε συνδέσει µε τις τελείες 655. 
Αυτό σηµαίνει ότι ο καταπιεσµένος ερωτισµός της εφηβείας έχει πια στην έσχατη ωριµότητα 
µετουσιωθεί σε έναν αχαλίνωτο ερωτισµό, ταυτισµένο µε το απέραντο. Αµέσως µετά, ο ποιητής 
αποκαλύπτει ότι αυτές οι νοηµατικές συνδέσεις αποτελούν "καλύψεις που µας είχαν γίνει πια 
συνήθεια", δηλαδή µεταπλάσεις και κρυπτογραφήσεις της αυτοβιογραφικής µνήµης, που µπορούν 
να οδηγήσουν σε "παρεξηγήσεις, παρανοήσεις και παρερµηνείες των τρίτων", οι οποίες τον 
διασκεδάζουν. ∆ιακρίνεται στο σηµείο αυτό η γνωστή και από άλλα σηµεία του έργου του 
επιφυλακτικότητα του Ρίτσου απέναντι στους κριτικούς της λογοτεχνίας656. Ακολουθεί στη 
συνέχεια η σύνδεση των  
 
αποσιωπητικών µε την αµηχανία και τ΄ αστέρια (το απέραντο και πάλι) κατά τις εφηβικές 
καλοκαιρινές νύχτες στη Μονεµβασιά και στο Γύθειο, ενώ τ΄ αστέρια µε τη σειρά τους 
συνδέονται αναδροµικά µε τις ρώγες του στήθους ("ή µήπως ήταν από τότε τ΄ αστέρια ρώγες του 
στήθους;"). Έτσι τα αποσιωπητικά, τα αστέρια, οι ρώγες του στήθους αποτελούν ένα τρίπτυχο που 
σηµασιοδοτεί την ταύτιση του ερωτικού στοιχείου µε το απέραντο. Η βίωση αυτής της ταύτισης 
επισφραγίζεται και πάλι µε την ύπαρξη πονοκεφάλου "µετά την εκδροµή", ενώ ο σχετικός στίχος 
                                                           
654 Επινίκια, σσ. 203-204 
655 Π.Α΄, σ. 298 " ∆υο στίγµατα/ πιο σκοτεινά στο στήθος του σα δυο τελείες άκρη άκρη σ' όλο τον ορίζοντα". 
656 Βλ. εδώ, Μέρος Β' ,σ. 131. σηµ. 110 
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διαφέρει ελάχιστα από τον αντίστοιχο της Παλιάς µαζούρκας σε ρυθµό βροχής 657 και η 
σηµασιολογική του φόρτιση φαίνεται να είναι ανάλογη: Η ερωτική βίωση του απέραντου 
προκαλεί µια µέθη που δεν είναι εύκολο να µετουσιωθεί πάντα σε ποίηση. Ο ερωτισµός 
συνεχίζεται µε την εικόνα του ρωµαλέου, ηλιοκαµένου κωπηλάτη και αµέσως µετά ο ποιητής 
επισηµαίνει ότι "όλα τα πράγµατα ξαναγυρίζουνú επιστρέφουν, όπως λέµε, στην πηγή τους" 
ανάγοντας µε την αποστροφή αυτή την προέλευση της αισθησιακής βίωσης του κόσµου στις 
παιδικές και εφηβικές του αναζητήσεις. 
 Εποµένως η � αξεδιάλυτη πολλές φορές � συλλειτουργία αυτοβιογραφικής µνήµης και 
δηµιουργικής επινόησης � φαντασίας πρέπει να θεωρείται ως µια απ΄ τις ουσιαστικότερες πλευρές 
της ποιητικής µετάπλασης του παιδικού βιώµατος στο έργο του Ρίτσου. Από την άλλη πλευρά 
όµως, στο απόσπασµα των Επινικίων διακρίνεται και ένας συγκεκριµένος µηχανισµός 
επανενεργοποίησης της αυτοβιογραφικής µνήµης, ο οποίος επηρεάζει µέχρι ένα βαθµό και τη 
λειτουργικότητα της επινόησης � φαντασίας. Ο µηχανισµός αυτός είναι ο συνειρµός, όπως 
φαίνεται στην αφορµή (το µανταλάκι που συγκρατεί το περιοδικό, πέφτοντας πάνω στη ρώγα του 
στήθους της γυµνής γυναίκας του εξωφύλλου), η οποία ενεργοποιεί ένα πλήθος φαντασιώσεων, 
καταλήγοντας τελικά στην αυτοβιογραφική µνήµη. Η συνειρµική ανάκληση παρατηρείται ήδη 
από την εποχή της ∆οκιµασίας 658 και διαπερνά το έργο του Ρίτσου µέχρι την έσχατη ωριµότητά 
του, διευρύνοντας απεριόριστα τα στενά προσωπικά όρια του βιώµατος. Η αφορµή για την 
ενεργοποίηση του συνειρµού µπορεί να είναι ένα αντικείµενο � όπως το µανταλάκι στα Επινίκια � 
που κάτω από ορισµένες συνθήκες αποκτά ιδιαίτερη νοηµατική φόρτιση στην ποιητική 
συνείδηση, ή µια λέξη που µέσα από έναν ιδιαίτερο φωτισµό της στιγµής, όπως  συνηχήσεις, 
παρηχήσεις, ονοµατοποιίες και ηχητικές µεταφορές από τη µια, αλλά και προσωπικά βιώµατα από 
την άλλη, γίνεται πολυδιάστατη νοηµατικά, συµπεριλαµβάνοντας και αυτοβιογραφικές µνήµες. Ο 
Ρίτσος περιγράφει αυτό το µηχανισµό των συνειρµών µε συγκεκριµένα παραδείγµατα: "Ατέλειωτο 
πάρε δώσε έχω µε τις λέξεις. Άλλες µ΄ αρέσουν, άλλες µου ξινίζουν, άλλες µου βρωµάνε, άλλες µε 
συνεπαίρνουν, µου ανοίγουν δρόµους, ουρανούς, πελάγη, γίνονται πλοία, τραίνα, αµάξια..... 
ξεχασµένα βιώµατα και µνήµες εκστατικές πριν απ' τα βιώµατα. Εξαρτάται κι απ' το πότε, πού, πώς 
και από ποιους τις ακούµε. Ο τόνος της φωνής, η ώρα, ο σχηµατισµός των χειλιών, παίζουν κι αυτά 
το ρόλο τους στην αποδοχή ή την απόρριψη µιας λέξης. Τα λόγια δεν είναι άκαµπτα, είναι 
υπερβολικά ευλύγιστα δεν έχουν µόνο νοήµατα αλλά και αισθήµατα και ιστορία και µουσικές 
κλίµακες και εικόνες..... Εξάλλου η ονοµασία πολλών πραγµάτων τυχαίνει συχνότατα να µη 
συµφωνεί µε τα ίδια τα πράγµατα. Π.χ. αυτό το κόκκινο, σχεδόν αυτοφυές, άνθος, το πρώτο άγγελµα 
της άνοιξης ονοµάζεται π α π α ρ ο ύ ν α .  Απαράδεχτο. Οι πρώτες δύο συλλαβές π α π α  σου φέρνουν 
την εικόνα  
 
ενός παπά µε µαύρο ράσο και µαύρο καλυµµάφκι, που κάποιοι ανθρώποι του λαού το θεωρούν 
γρουσουζιά και πιάνουν κρυφά τ΄ αχαµνά τους για να εξουδετερώσουν το κακό, και τα 
κοριτσόπουλα, µόλις συναντήσουν ρασοφόρο, τρέχουν και χτυπούν η µια τον ώµο της άλλης 
λέγοντας "πάρ΄ τον" για να µεταθέσουν την κακοσηµαδιά. Εγώ, βέβαια, ποτέ δεν κάνω κάτι τέτοιο. 
Απεναντίας µου εµπνέει πάντα κάποιο σέβας η εµφάνισή τους, και µάλιστα, όταν ήµουν µικρός, 
µόλις έβλεπα ιερέα του ασπαζόµουν το χέρι και τον αποκαλούσα "πάτερ". Ωστόσο, ποτέ δεν 
µπορούσα να τον σκεφτώ σαν εκπρόσωπο ή εξάγγελο της άνοιξης. Όσο για την κατάληξη ρ ο ύ ν α  
µού ΄φερνε στο νου το θλιβερό πουλί κ ο υ ρ ο ύ ν α  ή µια λασπωµένη γ ο υ ρ ο ύ ν α  µ΄εκατό βυζιά. 
Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν να συνδυάσουµε αυτά τα σκοτεινά µε το κατάφωτο, δροσοπαγές 
έ α ρ ;"659. Οι συνηχήσεις, οι παρηχήσεις, οι ονοµατοποιίες αφορούν όσα λέει ο Ρίτσος για τον 

                                                           
657 Π.Α΄, σ. 298: " Μετά την εκδροµή � στο γυρισµό � είχαµε πάντα πονοκέφαλο". Η διαφορά συνίσταται στη φράση 
"στο γυρισµό" που στο ποίηµα Ο σχοινοβάτης και η σελήνη παραλείπεται.  
658 Βλ. εδώ, Μέρος Β', σσ.165-166, σηµ. 234 σχετικά µε το λογοπαικτικό συνειρµό που από το "φάντη σπαθί" των 
χαρτοπαικτικών οργίων του πατέρα του, απότοµα µεταβαίνει στο σπαθί του πρόωρα χαµένου αδερφού του, Μίµη. 
659 Όχι µονάχα για σένα, Ε.Α.Α., 6, σσ. 20-22. 
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"τόνο της φωνής", το "σχηµατισµό των χειλιών", τις "µουσικές κλίµακες", τις "εικόνες" κ.λπ. Ο 
ιδιαίτερος φωτισµός της στιγµής σχετίζεται µε την "ώρα", καθώς και µε το "πού, πώς και από 
ποιους τις ακούµε". Ο ποιητής µιλάει επίσης και για ανάκληση βιωµάτων µέσα από κάποιες 
λέξεις, αλλά και για "µνήµες εκστατικές πριν απ΄ τα βιώµατα", εννοώντας προφανώς τις 
αναµνήσεις από εµπειρίες του παρελθόντος που έγιναν βιώµατα κάτω από µια ισχυρή, 
"εκστατική" συγκίνηση660. Με βιώµατα επίσης σχετίζονται τα "αισθήµατα" και η "ιστορία" που 
κρύβονται µέσα στις λέξεις. Ύστερα από αυτή την ποιητική περιγραφή της δυναµικής των λέξεων 
ο Ρίτσος πραγµατοποιεί ηχητικές µεταφορές από τα "µέρη" "π α π α " και "ρ ο ύ ν α ", στα οποία 
χωρίζει τη λέξη "παπαρούνα". Είναι προφανές ότι οι µεταφορές αυτές, πραγµατοποιηµένες 
συνειρµικά, δεν έχουν καµιά σχέση µε την κοινώς αποδεκτή σηµασία της λέξης "παπαρούνα", 
σηµασία η οποία απορρίπτεται εξαρχής µε το χαρακτηρισµό "Απαράδεχτο". Η πρώτη από τις δυο 
ηχητικές µεταφορές, η συνειρµική ανάκληση του παπά από το "π α π α " συνδεέται, µαζί µε τις 
λαϊκές προλήψεις, και µε τον ασπασµό του χεριού του παπά απ΄ το µικρό Γιάννη, δηλαδή µε ένα 
παιδικό βίωµα του ποιητή. Εποµένως η ενεργοποίηση των συνειρµών από µια λέξη, οδηγεί στην 
ανάκληση ενός παιδικού βιώµατας. Από την άλλη πλευρά, το "θλιβερό πουλί κ ο υ ρ ο ύ ν α  ή η 
"λασπωµένη γ ο υ ρ ο ύ ν α  µ΄ εκατό βυζιά" που ανακαλούνται από το "ρ ο υ ν α ", µπορεί να 
ξεκινούν από παιδικά βιώµατα (ίσως από τη φύση της ιδιαίτερης πατρίδας661, αλλά το 
σηµαντικότερο είναι ότι συµβολοποιούνται. Η "κουρούνα" συνδέεται µε τη θλίψη, ενώ η 
"λασπωµένη γουρούνα" σκιαγραφείται µε υπερβολικά τονισµένα κάποια χαρακτηριστικά ("εκατό 
βυζιά") ως ενσάρκωση της ασχήµιας. Ο ποιητής καταλήγει στο συµπέρασµα ότι όλα αυτά "τα 
σκοτεινά" δεν είναι δυνατόν να συνδεθούν "µε το κατάφωτο, δροσοπαγές έαρ", αιτιολογώντας το 
χαρακτηρισµό "απαράδεχτο", που χρησιµοποίησε στην αρχή για τη σύνδεση της παπαρούνας µε 
την άνοιξη. ∆ηλαδή, ο συνειρµός, πέρα από τη λειτουργία του ως µηχανισµός ανάκλησης εικόνων 
και βιωµάτων, πυροδοτεί και µια ιδιότυπη συµβολοποίησή τους, εποµένως την ποιητική τους 
µετάπλαση. Άρα και στην περίπτωση αυτή συλλειτουργούν η αυτοβιογραφική µνήµη και η 
δηµιουργική επινόηση / φαντασία µέσα όµως από µια διαφορετική διεργασία. Η διαφορετικότητα 
της διεργασίας αυτής αφορά ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό: Ότι η λέξη σηµαίνει κάτι πολύ 
περισσότερο από αυτό που σηµατοδοτεί και λειτουργεί ως αφορµή για  
 
διαδροµές της συνείδησης σε χώρους απρόβλεπτους για τον αναγνώστη, χωρίς φυσικά τη 
φροντίδα της χρονικής αλληλουχίας ή της αιτιότητας662. Αυτές ακριβώς τις διαδροµές εννοεί ο 
Ρίτσος, όταν, πριν αναφερθεί στο παράδειγµα της "παπαρούνας", λέει "Εξάλλου η ονοµασία 
πολλών πραγµάτων τυχαίνει συχνότατα να µη συµφωνεί µε τα ίδια τα πράγµατα". Αυτό συµβαίνει, 
διότι η βιωµατική χρήση της λέξης, το περιβάλλον στο οποίο τοποθετείται, η ιδιαιτερότητα των 
στιγµών κατά τις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί, τη φορτίζουν µε περιεχόµενο πολύ ευρύτερο 
από το συµβατικό της. Έτσι, όπως λέει ο ποιητής στα Μελετήµατά του, η λέξη αποκτά µια 
"συνειρµική πυκνότητα", η οποία επιβάλλει και στον αναγνώστη ή ακροατή της ποίησης µια 
ανάλογη µ΄ εκείνη του ποιητή δηµιουργική λειτουργία, στηριγµένη φυσικά σ΄ αυτή τη 
"συνειρµική πυκνότητα" των λέξεων663. Με τον τρόπο αυτό η λέξη, αποµακρυνόµενη από τη 

                                                           
660 Για τη σχέση µνήµης, συγκίνησης και βιώµατος βλ. εδώ, Μέρος Α', § 1β. 
661 Ανάµεσα στα ζώα που εκτρέφονταν στο πατρογονικό κτήµα του Χατζάλαγα υπήρχαν και γουρούνια (Λ. Ρίτσου � 
Γλέζου, ό.π. [σηµ.18], σ. 33: " Στο κτήµα του Χατζάλαγα είχαµε περιστέρια, πάπιες που βουτούσαν στις στέρνες, 
κότες, γουρούνια και κουνελάκια"). Κουρούνες είναι απίθανο να µην είχε δει. 
662 Βλ. Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9), σσ. 429-432, όπου σχολιάζεται το συγκεκριµένο απόσπασµα από το Όχι 
µονάχα για σένα, µε την επισήµανση παράλληλων απόψεων για τη λειτουργία των λέξεων στην ποίηση από το έργο 
του J.P.Sartre, Τι είναι λογοτεχνία, µτφρ. Μαρία Αθανασίου, "Πλανήτης", Αθήνα χ.χ.ε, σσ. 19-20.  
663 "Σκέψεις για την ποίηση του Ελυάρ", ό.π. (σηµ.87), σ. 78 "Η λέξη µε την επανάληψη υποδηλώνει µια προτίµηση, 
θα µπορούσαµε, ίσως, να πούµε, µια κλίση, και λίγο � λίγο η ίδια λέξη βαθαίνει, διαποτίζεται όσο πάει µε 
περισσότερο αίσθηµα, περισσότερο στοχασµό, πυκνώνει, γίνεται το άθροισµα πολλών εντυπώσεων και συγκινήσεων 
απορροφώντας πάντα κάτι απ' τις γύρω της λέξεις, όπου ανάµεσά τους είναι τοποθετηµένη έτσι, που αυτή να µένει το 
κέντρο τους, που µε την ακτινοβολία της προσδιορίζει το στίχο και προσδιορίζεται µέσα σ' αυτόν. Σ' αυτή τη λέξη πια 
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συµβατική της σηµασία, παύει να είναι ένα γλωσσικό σηµείο µε σταθερό νόηµα και µετατρέπεται 
σε ένα σηµαίνον, πίσω απ' το οποίο µπορεί να κρύβεται µια πληθώρα σηµαινοµένων, ανάλογη µε 
τη "συνειρµική πυκνότητα". Έχουµε λοιπόν και στο Ρίτσο µια "υπεροχή του σηµαίνοντος", 
ανάλογη µ΄ εκείνην της θεωρίας του Lacan, όπου το σηµαίνον ανακαλεί, ανάµεσα σε όλα τα 
σηµαινόµενα / συνειρµούς, και "ξεχασµένα βιώµατα", όπως λέει ο ποιητής στο απόσπασµα από το 
Όχι µονάχα για σένα664. Η αραιογράµµατη γραφή τόσο ολόκληρης της λέξης "π α π α ρ ο ύ ν α ", 
όσο και των µερών, στα οποία τη χωρίζει, τονίζει τη δυνατότητα του σηµαίνοντος να ανακαλεί 
ξεχασµένους κόσµους και ταυτόχρονα να δηµιουργεί νέους έχοντας απεριόριστες µυθοπλαστικές 
δυνατότητες665. 
 Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της λέξης "γυαλόχαρτο" στο Ίσως να ΄ναι κι έτσι. 
Εδώ έχουµε µετάβαση από το αντικείµενο στη λέξη που το σηµατοδοτεί: Ο ποιητής / Ίων 
ανακαλύπτοντας µέσα στο συρτάρι του µερικά ξεχασµένα κοµµάτια γυαλόχαρτο αποφασίζει να 
αξιοποιήσει τις εννοιολογικές � µέσα στην ποιητική του συνείδηση � προεκτάσεις της λέξης 
"γυαλόχαρτο" σ΄ ένα ποίηµα: "Σήµερα ψάχνοντας σ' ένα συρτάρι για κάτι περσινές µου σηµειώσεις 
βρήκα µερικά κοµµάτια γυαλόχαρτο κι ούτε θυµόµουνα πότε και γιατί τα είχα αγοράσει και σε τι τα 
χρησιµοποίησα. Ωστόσο µου αρέσανε πολύ, και πιο πολύ µ΄ άρεσε η λέξη "γυαλόχαρτο", κι είπα να 
γράψω ένα ποίηµα γυαλοχαρτένιο µε τρίµµατα γυαλιού, µε σπιθοβολήµατα µεσηµεριάτικης  
 
 
θάλασσας της Μονοβάσιας ή µε φεγγαροτρέµουλα στη θάλασσα του Γυθείου, εκεί στο νησάκι 
Κρανάη µε τις µυγδαλιές, την κάππαρη, τα σπερδούκλια..."666. Η αφορµή για το συνειρµό δίνεται 
από την υλική σύσταση του αντικειµένου που εκφράζεται µε τη λέξη: Τα σπιθοβολήµατα των 
τριµµάτων του γυαλιού που βρίσκονται σ΄  ένα γυαλόχαρτο ανακαλούν τα σπιθοβολήµατα της 
θάλασσας του µεσηµεριού στη Μονεµβασιά ή τις αντανακλάσεις του φεγγαριού στο νησάκι 
Κρανάη των γυµνασιακών χρόνων και, καθώς τις ανασυσταίνει, χρησιµοποιεί τρεις φορές τη λέξη 
"γυαλόχαρτο" συνδεδεµένη µε το "τρίψιµο", το οποίο αποτελεί µια µεταφορά της ανησυχίας του 
εφηβικού σώµατος από τον καταπιεσµένο ερωτισµό667. Ενώ συνεχίζονται οι εφηβικές 
αναπολήσεις, παρελαύνει το σύµπαν των µυθολογικών προσώπων που ο Ρίτσος αξιοποιεί 
ποιητικά στην Τέταρτη ∆ιάσταση και στους κύκλους των µικρών µυθολογικών ποιηµάτων του668. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι συνειρµοί που και πάλι ενεργοποιούνται από ένα σηµαίνον, ανακαλούν 
βιώµατα της εφηβικής ηλικίας, τα οποία εντάσσονται στο νοηµατικό περιβάλλον του 
πεζογραφήµατος ως σύµβολα µιας διαµορφωνόµενης ευαισθησίας που οδήγησε αργότερα σε 
                                                                                                                                                                                              
υπάρχουν πολλά "τετελεσµένα" αισθητικά τοπία, πολλές "θέες". Έτσι αποχτάει µια τροµερή συνειρµική πυκνότητα, 
ζυµώνεται, µεταλλάζει, γίνεται µια λέξη � καρδιά. Έτσι προσδιορισµένη και ακεραιωµένη επιβάλλει στον αναγνώστη 
και στον ακροατή µια λειτουργία δηµιουργική (τον κάνει λίγο � πολύ δηµιουργό), συνεχίζεται µέσα του σ' έναν 
κύκλο εικόνων, παραστάσεων, συγκινήσεων, στοχασµών, γίνεται κλειδί που ξεκλειδώνει πολλές µνήµες". 
664 Η Κική ∆ηµουλά ονοµάζει τα ξεχασµένα βιώµατα "αποτιτανωµένα βιώµατα" που επανενεργοποιούνται από µια 
γλώσσα "δολίως παρατηρητική". (βλ. εδώ, σ. 27). Για το Lacan, βλ. εδώ, σ. 27 και σηµ. 67 σχετική βιβλιογραφία. Με 
το παραλληλισµό µας, δεν υποστηρίζουµε ότι ο Ρίτσος είχε υποχρεωτικά διαβάσει Lacan. Η αναλογία µπορεί να είναι 
συµπτωµατική. 
665 Στις απεριόριστες µυθοπλαστικές δυνατότητες των γλωσσικών σηµείων αναφέρεται η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. 
(σηµ. 9), σ. 76. 
666 Ε.Α.Α., 4, σ. 141.  
667 Ε.Α.Α., 4, σ. 141:"..... τόσο κοντά, ένα όλοι, κάτι ταγκό που σου τρίβαν µε γ υ α λ ό χ α ρ τ ο  τη µύτη και το 
πηγούνι....", σ. 144:".... κι ο Νίκος είχε πλούσιο λεξιλόγιο, κάτι λέξεις τουρκοµερίτικες ή χωριάτικες ή 
µαγκοαθηνέϊκες... και του πηγαίναν στο παχύ, φιλήδονο στόµα του και στ' άσπρα του µάτια, και µένα µου άρεσε η 
λέξη "µπαξές" όσο και το δικό µου "γυαλόχαρτο"", σ.145: ".....οι χοντρές πλεξούδες της κοιµισµένης (βέβαια) 
Βαγγελιώς, προπάντων το φεγγάρι που ήταν όµοιο µε στρογγυλό γυαλόχαρτο και τριβόταν κάπου µέσα σου και σε 
πονούσε από παλιά και δεν ήξερες πότε και γιατί το ΄χες αγοράσει...". Για την ερωτική διάθεση του ποιητή απέναντι 
στη Βαγγελιώ, βλ. ό.π., σσ. 111-112: "...και µια και είναι τόσο µεγάλο το χέρι µου µπορεί να.... υπερφαλαγγίσει τη 
θεία � Σµάρω και να χαϊδέψει τα δυνατά µαλλιά της Βαγγελιώς κι ύστερα να την τραβήξει απ' τις δυο κοτσίδες και να 
φέρει το πρόσωπό της ανάµεσα στα σκέλια µου...".   
668 Ό.π., σσ. 147-150.  
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συγκεκριµένες ποιητικές επιλογές, όπως αυτή της χρήσης των µυθολογικών προσωπείων. Αυτού 
του είδους η ένταξη είναι µια ακόµη περίπτωση συλλειτουργίας αυτοβιογραφικής µνήµης και 
δηµιουργικής επινόησης / φαντασίας, µε αφετηρία τη συνειρµική δυναµική του σηµαίνοντας, η 
οποία αισθητοποιείται µε την αραιογράµµατη γραφή της λέξης "γ υ α λ ό χ α ρ τ ο "669. Η συνειρµική 
δυναµική καταλήγει στο τέλος του αποσπάσµατος σε κατάφαση προς το απέραντο, πράγµα που 
σηµαίνει ότι αποτελεί µια έκφανσή του: ".... κι έτσι που σπιθοβολούσαν απ΄ το στεγνωµένο αλάτι 
τα χαλίκια του νησιού δεν ήξερες πια αν σεργιανάς στο νησάκι Κρανάη ή στο Γαλαξία"670. 
 Στο Τι παράξενα πράµατα ένα κοµµένο πόδι κότας, αφού τοποθετηθεί στο πλαίσιο της 
δυναµικής των ευτελών αντικειµένων στο έργο του Ρίτσου671, θα πυροδοτήσει αχαλίνωτους 
συνειρµούς που θα ανακαλέσουν βιώµατα της παιδικής ηλικίας στη Μονεµβασιά, ενταγµένα 
όµως σε ένα περιβάλλον που κινείται ανάµεσα  
 
στην πραγµατικότητα και τη µυθοπλασία: "... τότε στην εξοχή, µεσηµέρι, στον µεγάλο αµπελώνα (τι 
φως, και τζιτζίκια, ήταν και µια πέρδικα κι ένα µικρό ποτάµι πνιγµένο στις λυγαριές και στα βάτα), 
τότε λοιπόν το κοµµένο πόδι της κότας, τραβούσαµε απ' το πάνω µέρος, µετ' απ' το σκληρό πετσί, 
τραβούσαµε τα νεύρα (ή τους τένοντες, δεν ξέρω πώς τα λένε) και σάλευαν πολύ αστεία, ναι, τα 
δάχτυλα της κότας µε τα µακριά γαµψά νύχια � κάτι κινήσεις σα γεροντίστικα σταυροκοπήµατα � 
όχι, όχι, σαν κωµικές µιµήσεις γεροντίσιων σταυροκοπηµάτων, ή σα να διώχναν µια µύγα απ' το 
κούτελο µιας άρρωστης, παράλυτης γριάς 123µιση χρονών, ή σα να γαργαλούσαν πίσω απ' τ΄ αυτί 
του µεθυσµένου µπάρµπα � Λάµπη, και του  πήγαινε του µπάρµπα � Λάµπη να ΄ναι µεθυσµένος 
ντάλα µεσηµέρι, και του πήγαινε ιδιαίτερα και τ΄ όνοµά του µέσα σε κείνη τη µεθυσµένη λαµπρότητα 
του µεσηµεριού των παιδικών µας χρόνων, ενώ η ίδια η κότα, µες στο τσουκάλι της θείας 
Ευαγγελίας, παρέα µε τσιγαρισµένες µπάµιες και κρεµµύδια, µοσκοβολούσε απ' την πόρτα κι απ΄ τ΄ 
ανοιχτά παράθυρα, πέντε και δέκα µέτρα ως έξω στο ύπαιθρο που παίζαµε, κι οι άλλες κότες 
βοσκούσαν στα ξερόχορτα, καθόλου µα καθόλου λυπηµένες για την αδελφή τους ή τη µάνα τους που 
έλειπε, γιατί καµιά υποψία σφαγής ή χνώτο θανάτου δε χωρούσε στη δυνατή εκκωφαντική αντηλιά, 
και τα πούπουλα εκείνης της κότας ιριδίζανε κοκκινόχρυσα, µαυρόχρυσα, πρασινόχρυσα πάνω στα 
ψηλά κίτρινα γαϊδουράγκαθα που αυτά ξέραν καλά ότι πιο κάτου ήταν το µικρό ποτάµι όπου τα 
παιδιά µε χιλιογρατζουνισµένα γόνατα κι αγκώνες µάζευαν βατόµουρα και τα µασούλαγαν έτσι 
σκονισµένα και κοκκινοβάφονταν τα σαγόνια τους και τα µάγουλά τους, εκεί πλάι στο ποτάµι, όπου 
τα κάπως µεγαλύτερα αγόρια µαλακίζονταν κι έπεφτε τσαπ τσαπ το σπέρµα στο ποτάµι, κι είχε και 
βατράχια που κοάζανε πού και πού, πολύ σπάνια, γιατί κρατούσαν τη φωνή τους για το βράδυ"672. 
Το παιχνίδι µε το κοµµένο πόδι της κότας, το µικρό ποτάµι, το πυρακτωµένο µεσηµέρι, το 
µαγείρεµα της σφαγµένης κότας, το λέρωµα µε τα βατόµουρα, ο αυνανισµός των εφήβων και τα 
κοάσµατα των βατράχων είναι στοιχεία που παραπέµπουν στην παιδική πραγµατικότητα του 
ποιητή673. Όµως το διώξιµο της µύγας από "το κούτελο µιας άρρωστης παράλυτης γριάς 123µισι 
χρονών" ή το γαργάληµα του αυτιού του µεθυσµένου "µπάρµπα � Λάµπη", εικόνες που 
                                                           
669 Ό.π., σ. 141. Η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σ. 108, υποστηρίζει ότι η αραιογράµµατη γραφή της λέξης 
υπενθυµίζει στον αναγνώστη τον προβληµατισµό του ποιητή για τη χρησιµοποίησή της σ' ένα λογοτεχνικό κείµενο. 
670 Ό.π., σ. 150. 
671  Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α, 2, σ. 7. " Κάτι παράξενα πράµατα, χωρίς καθόλου νόηµα, εντελώς ασήµαντα, πες τα 
κουτά: κι όµως, να, δεν ξέρω πώς και γιατί, για µένα έχουν κάποια (όχι κάποια), έχουν µεγάλη, µοναδική σηµασία � 
ίσως απ' το γεγονός ότι όντας ασήµαντα (και παράξενα) δε µε υποχρεώνουν να ψάχνω να βρω έννοιες, ιδέες, 
σκοπούς, εξηγήσεις, δικαιολογίες, στρεψοδικίες, καθήκοντα, περιορισµούς, απαγορεύσεις. Απλώς τα χαζεύω. Και µε 
αναπαύουν. Σα να κοιµάµαι, κι αυτά γίνονται από µόνα τους, χωρίς τη δική µου επέµβαση, κι όταν ακόµη µε 
αφορούν, και µπερδεύονται στα πόδια µου, σκοινιά, κανόνια.... ένα κοµµένο πόδι κότας, που κουνάει αστεία τα 
δαχτυλά του....". Για την δυναµική των αντικειµένων, εδώ Μέρος Α',  §3δ. 
672 Ε.Α.Α., 2, σσ. 7-8. 
673 Πληροφορίες υπάρχουν για το λέρωµα µε τα βατόµουρα, το ποτάµι και το πυρακτωµένο µεσηµέρι (Λ. Ρίτσου � 
Γλέζου, ό.π., σηµ. 18, σσ. 28,33,13). Όσο για τα άλλα, όπως το µαγείρεµα της σφαγµένης κότας, το κόασµα των 
βατράχων και ο υπαίθριος αυνανισµός ασφαλώς δε βρίσκονται έξω απ' την πραγµατικότητα ενός παιδιού της 
ελληνικής επαρχίας κατά τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα. 
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δηµιουργούνται µε παραδοξολογικούς συνειρµούς από τις κινήσεις των δαχτύλων του κοµµένου 
ποδιού της κότας, ανήκουν στη µυθοπλασία. Για τη γριά, είναι εύκολο να διαπιστωθεί από την 
ηλικία της, αλλά και από την αοριστολογική αναφορά του ποιητή σ' αυτήν. Όσο για τον µπάρµπα 
� Λάµπη, το υποψιαζόµαστε από τη σύνδεση του ονόµατός του µε τη λάµψη και τη µεθυστική 
ατµόσφαιρα του µεσηµεριού, αλλά και από το ότι αποτελεί ένα από τα πρόσωπα του κρυπτικού 
και µεταφυσικού ποιήµατος Η ώρα των ποιµένων, όπου ο µπάρµπα Λάµπης συνδέεται µε τη 
διαφάνεια και µε τα τερατόµορφα "γέµοντα οφθαλµών" ζώα της Αποκαλύψεως674. Εποµένως, στο 
σηµείο αυτό υπάρχει και αυτοαναφορικότητα του ποιητή σε παλαιότερα έργα του. 
 Η λειτουργία αυτή της λέξης ως ενός συγκεκριµένου σηµαίνοντος που µπορεί να 
απελευθερώσει αχαλίνωτους συνειρµούς / σηµαινόµενα αισθητοποιείται µε συγκεκριµένη 
µορφοδότηση: Οι εικόνες που ακολουθούν το "κοµµένο πόδι κότας" διαδέχονται η µία την άλλη 
µε µια εκπληκτική ταχύτητα, σε ασύνδετο σχήµα, αποτελώντας έναν καταιγισµό, ενώ ο λόγος 
είναι εξαιρετικά µακροπερίοδος. Ο καταιγισµός αυτός δε µπορεί παρά να συνδεθεί και πάλι µε το 
απέραντο του Ρίτσου, το οποίο εδώ παρουσιάζεται ως ο πολυσχιδής χαρακτήρας του κόσµου, που, 
αφού αποτελείται από ανεξάντλητα στιγµιότυπα � µόρια, τροφοδοτεί τελικά έναν ανεξάντλητο 
λόγο. Ο ποιητής έχει παροµοιάσει τη συγκεκριµένη κίνηση του λόγου µε την κίνηση της 
κινηµατογραφικής κάµερας, που προσπαθεί να "απαθανατίσει" τον αισθητό κόσµο, 
καταγράφοντας µε ανάλογη ταχύτητα τα στιγµιότυπά του ως κινηµατογραφικές εικόνες: "...Μα 
όλα τούτα θα τα πεις πιο κάτω, µε τη σειρά τους, - ποια σειρά;- δεν υπάρχει προτεραιότητα, το πριν, 
το µετά, το εδώ, το εκεί, το πέρα, το εσύ, το εγώ, το αυτός, το εµείς, το εσείς, το εκείνοι, ανάκατα 
όλα, αλληλοσπρωχνόµενα να µπουκάρουν στο θέατρο ή να βρουν µια θέση στο τραίνο ή να 
πλησιάσουν το µεγάλο φακό του τηλεοπτικού συνεργείου, ν΄απαθανατιστούν..."675. Έτσι ο 
κινηµατογράφος αναδεικνύεται σε ποίηση της σύγχρονης εποχής: "καλά το ΄λεγες: το σινεµά: η 
ποίηση της εποχής µας, όχι η στατική φωτογραφία, όχι ο επίπεδος ζωγραφικός πίνακας...ο 
κινηµατογράφος, κίνηση των εικόνων, ακίνητος εσύ βλέπεις το ανθρώπινο πρόσωπο, το ανθρώπινο 
σώµα να γυρίζει, να δίνεται, µπρός, πίσω, απ΄το ΄να πλάι, απ΄τ΄άλλο, µαγεία, έρωτας, σ΄ όλες του τις 
εκφράσεις, τα µυστικά του, κινείται όπως ο λ ό γ ο ς , γι΄ αυτό σου λέω η ποίηση της εποχής 
µας�"676. Χαρακτηριστική είναι εδώ η αραιογράµµατη γραφή του ποιητή για τη λέξη "λ ό γ ο ς ". 
 Αυτής της µορφής η ενεργοποίηση συνειρµών συµπεριλαµβάνει πολλές φορές στίχους ή 
και ολόκληρα αποσπάσµατα από παλαιότερα έργα ως παραθέµατα. Στα παραθέµατα αυτά, 
ορισµένοι συµβολισµοί που στο παρελθόν λειτούργησαν µ΄ έναν συγκεκριµένο τρόπο, τώρα 
φωτίζονται περισσότερο, εντασσόµενοι στο συνειρµικό πλαίσιο της στιγµής, ενώ αποκαλύπτεται 
ότι η προέλευσή τους βρίσκεται σε παιδικά βιώµατα του ποιητή: Στο κεφάλαιο "Τα πουλιά", από 
το Τι παράξενα πράµατα παρατίθεται ο στίχος "µπούτια γερά σαν πέρδικες κλειστές στα 
παντελόνια" από τον Επιτάφιο, ο οποίος στο συγκεκριµένο ποίηµα αποδίδει τη σωµατική ρώµη 

                                                           
674  Η ώρα των ποιµένων,  Π.∆΄, σ. 286: " Κατά τις 3 το µεσηµέρι πρόβαινε για λίγο ο ήλιοςú / "η χρυσή ώρα των 
ποιµένων", έλεγε ο µπάρµπα Λάµπης", σ. 290 ".... Και οι αριθµοί βαδίζοντας µε τη δική / τους ανεξαρτησία / µες στο 
κενόú- εφτά άστρα, εφτά λυχνίες, / εφτά σφραγίδες, εικοσιτέσσερις πρεσβύτεροι, / κ' εκείνα τα τέσσερα ζώα γύρω στο 
θρόνο "γέµοντα οφθαλµών" / - έτσι είπε. / Κι ο µπάρµπα � Λάµπης: "αυτό µάλιστα", - τόπε µές απ' τα / δόντια τουú / 
κ' είδαµε κάτω απ' τη βρεγµένη πατατούκα του να λάµπουν / σ' όλο το σώµα του αµέτρητα µάτια, διατεταγµένα 
ωραία / (οργανωµένα πιθανόν απ' τον ιδιον), ενώ / πάσκιζε τάχατε ν' ανάψει το τσιγάρο του µε το τσακµάκι / 
σκορπώντας στην τραπεζαρία κάτι πονηρά, πεντάχτινα αστέρια". Ο Ρίτσος αξιοποιεί ποιητικά το συγκεκριµένο χωρίο 
της Αποκαλύψεως και στο Ίσως νά ' ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σσ. 134-136. (Βλ. και τα σχόλιά µας, εδώ, σσ. 123-125). 
Επίσης, Π.∆΄, σ. 291 "Ο µπάρµπα � Λάµπης / καθόλου δε φυλαγότανú - είταν ντυµένος µε τα µάτια του..."κ.λπ. Ο Π. 
Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ. 40), σσ. 318-322, αναδεικνύει την κρυπτικότητά του ποιήµατος, υποστηρίζοντας ότι παρ' όλη 
τη σκοτεινότητα των νοηµάτων του τελικά λειτουργεί σαν ποίηµα. 
675 Ίσως νά ΄ναι κι έτσι, Ε.Α.Α.,4, σσ. 7-8. 
676 Όχι µονάχα για σένα, Ε.Α.Α., 6, σσ. 66-67. Τις επισηµάνσεις για τη σχέση ανάµεσα στον ανεξάντλητο λόγο και τον 
κινηµατογράφο πραγµατοποιεί η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σ. 36, η οποία παραθέτει (στη σηµ. 11) και τα λόγια 
που ο Ρίτσος είχε πει σε συνέντευξή του στη Ντόρα Ηλιοπούλου � Ρογκάν για την εκποµπή "Τέχνη και Πολιτισµός": 
"η ποίηση αναπτύσσεται µε κινούµενες εικόνες, όπως στον κινηµατογράφο". 
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και την οµορφιά του νεκρού νέου677. Στο Τι παράξενα πράµατα όµως ξαναζωντανεύει στη µνήµη 
του ποιητή µε αφορµή την ονοµασία του πουλιού πέρδικα και ανακατεύεται µε τις αναµνήσεις της 
παιδικής ηλικίας του, που σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος συµβολισµός του πουλιού στον Επιτάφιο 
ανάγεται αναδροµικά, µέσα από ένα  
 
 
 
συνειρµικό πλέγµα στην παιδική ηλικία: "Λοιπόν πολύ αγαπούσα τα πουλιά�.λελέκια, χήνες, 
µαντικές, πέρδικες, (αυτήν που µου ΄χε φέρει δώρο στη γιορτή µου απ' τις Βελιές η κουµπάρα µας η 
Κωνσταντού, κι ήταν µια όµορφη στρουµπουλούλα πέρδικα, που µου θύµιζε κάτι στιχάκια: "µπούτια 
γερά σαν πέρδικες κλειστές στα παντελόνια" � πέθανε µέσα σ' ένα φαρδύ κοφίνιú και τι κλάµατα 
έκανε η µαµά κι εγώú και τη θάψαµε στην αυλή, πλάι στον τάφο του µικρού σκυλιού, του Αζόρ � τι 
κλάµατα και τότε)�"678. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί και η ειρωνική αυτοθεώρηση του ποιητή, ο 
οποίος λέει ότι η πέρδικα των παιδικών του χρόνων του "θύµιζε κάτι στιχάκια" και παραθέτει µετά 
το στίχο του Επιταφίου, ενώ είναι αυτονόητο ότι ούτε στην παιδική του ηλικία είχε γράψει ήδη το 
ποίηµα, ώστε να το θυµάται, ούτε φυσικά το µείζονος σηµασίας αυτό ποίηµα είναι "στιχάκια". 
Ανάλογη είναι η συνειρµική πλαισίωση του συµβολισµού "αρκούδα". Στο πεζογράφηµα Με το 
σκούντηµα του αγκώνα, ο ποιητής αφού θυµηθεί ότι τις πρώτες αρκούδες τις είδε στα παιδικά του 
χρόνια στη Μονεµβασιά και στο Γύθειο (εννοεί τις αρκούδες που έσερναν µαζί τους οι πλανόδιοι 
τσιγγάνοι)679, στη συνέχεια αναφέρεται σε ένα επεισόδιο µε µια αρκούδα κι έναν τσιγγάνο στη 
συνοικία Θυµαράκια της Αθήνας (όπου ο ποιητής για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα έµενε στο 
σπίτι των φίλων του, Τάσου και Μιράντας Φιλιακού)680, το οποίο το συνδέει αναδροµικά µε την 
αρκούδα της Σονάτας του Σεληνόφωτος: "Αρκούδες είδα πολλές και στα βιβλία, και στην Αθήνα, 
στη συνοικία Θυµαράκια, κάτι φτωχά απογεύµατα�και µαζεύοτανε όλη η µαρίδα και ρίχναν 
πενταροδεκάρες στο ντέφι του ατσίγγανου, κι οι νοικοκυρές κι οι εκατοχρονίτισσες γριές κοίταξαν 
απ' τα κατώφλια κι απ' τα χαµηλά παράθυρα των φτωχόσπιτων � "αχ, η άµοιρη", κάναν οι 
γερόντισσες, "δεν έχει τα κέφια της απόψεú βασανισµένο ζωντανό, πιο κι απ' τις αγελάδες του 
χωριού µας"�η αρκούδα πράγµατι δεν ήταν στα κέφια της, ο ατσίγγανος της τράβαγε τους κρίκους, 
σηκώνονταν τα χείλια της, φαίνονταν τ' άσπρα δόντια της, όχι απειλητικά αλλά λυπηµένα, σαν τα 
πλήκτρα ενός µικρού πιάνου ενός πεθαµένου κοριτσιού στην άλλη συνοικία, συµµαθήτριας της 
Λούλας, κι η αρκούδα ξάπλωσε καταγής ανάσκελα δείχνοντας τη φαρδιά χαλαρωµένη κοιλιά της, 
οπότε µια λεβεντόγρια ρουµελιώτισσα φώναξε στον ατσίγγανο που ΄δερνε την αρκούδα µ΄ ένα 
πέτσινο καµτσίκι "άσε το ζω, γρουσούζη, µη σου σπάσω την κεφαλή µε τούτη την κοτρόνα"�κι ο 
ατσίγγανος µε την αρκούδα φύγανε µόνοι σηκώνοντας ένα σύννεφο σκόνη στο σούρουπο, κι από 
τότε θαρρώ ετοιµαζότανε η "Σονάτα του σεληνόφωτος", επειδή πάνου απ' τη γειτονιά µας στεκότανε 
κιόλας µια µεγάλη πανσέληνος κάνοντας να σπιθίζουν τα γυαλιά πάνου στο σαµάρι της µάντρας του 

                                                           
677 Επιτάφιος, Π.Α΄, σ. 165: "Μπούτια γερά σαν πέρδικες κλειστές στα παντελόνια / που οι κόρες τα καµάρωναν στο 
δείλι απ ' τα µπαλκόνια". 
678 Ε.Α.Α.,2, σσ. 86-87. Το απόσπασµα σχολιάζεται και από τη Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σ. 162. Για την 
Κωνσταντού, καθώς και για το σκυλί και θάνατό του , βλ. Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 30, 43 και 49 
αντίστοιχα. Ως προς το σκυλί όµως δεν υπάρχει αυτοβιογραφική πιστότητα: Όπως σηµειώνει η Λ. Ρίτσου, το σκυλί 
λεγόταν Αµούρ και πέθανε µετά την αναχώρηση της µητέρας του ποιητή για το Πήλιο, συνεπώς δε µπορεί να το 
έθαψε ο ίδιος και η µητέρα του. Για την πέρδικα, δε µπορούµε να ξέρουµε, αφού δεν έχουµε άλλες µαρτυρίες. 
Πιθανόν να έχουµε µια εκ των υστέρων παρέµβαση του ποιητή στα βιώµατά του.   
679 Ε.Α.Α., 3, σ. 47: "Πολύ αγαπάω τις αρκούδες και τ' αρκουδάκια τα τόσο παιχνιδιάρικα παρ' όλη τη 
στρουµπουλάδα τους. Την πρώτη αρκούδα την είδα στα παιδικά µου χρόνια στη Μονοβασιά µ' έναν ξερακιανόν 
ατσίγγανο που χτύπαγε το ντέφι. Αργότερα, µιαν άλλη, στην προκυµαία του Γυθείου, δίπλα στον κήπο µε τις 
µοσχοϊτιές � κι ίσως ο ίδιος ατσίγγανος να 'ταν µαζί της, ξιπόλυτος, µε µαύρα κατσαρά µαλλιά κι ένα σκοινί 
τυλιγµένο στη µέση του". 
680 Βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 20), σσ. 107,120. 
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ξυλάδικου, όταν ακόµα δεν είχανε σβηστεί εντελώς τα κόκκινα γράµµατα "Λευτεριά η θάνατος"681. 
Στη συνέχεια ο ποιητής προχωρά στην παράθεση του σχετικού αποσπάσµατος της Σονάτας του  
 
 
Σεληνόφωτος, όπου παρουσιάζονται συµβολοποιηµένα και ενταγµένα στην προβληµατική της 
ταλάντευσης τα χαρακτηριστικά της αρκούδας που ο Ρίτσος περιγράφει στο πεζογράφηµά του: 
 Φορές � φορές, την ώρα που βραδιάζει, έχω την αίσθηση  
 πως έξω απ' τα παράθυρα περνάει ο αρκουδιάρης µε τη γριά βαρειά του  
        αρκούδα 
 µε το µαλλί της όλο αγκάθια και τριβόλια  
 σηκώνοντας σκόνη στο συνοικιακό δρόµο 
 ένα ερηµικό σύννεφο σκόνη που θυµιάζει το σούρουπο  
 και τα παιδιά έχουν γυρίσει σπίτια τους για το δείπνο και δεν τ' αφήνουν 
 πια να βγουν έξω 
 µ' όλο που πίσω απ' τους τοίχους µαντεύουν το περπάτηµα της γριάς 
 αρκούδας �  
 κ' η αρκούδα κουρασµένη πορεύεται µες στη σοφία της µοναξιάς της, 
 µην ξέροντας για πού και γιατί �  
 έχει βαρύνει, δεν µπορεί πια να χορεύει στα πισινά της πόδια 
 δεν µπορεί να φοράει τη δαντελένια σκουφίτσα της να διασκεδάζει τα παι- 
 διά, τους αργόσχολους, τους απαιτητικούς, 
 και το µόνο που θέλει είναι να πλαγιάσει στο χώµα 
 αφήνοντας να την πατάνε στην κοιλιά, παίζοντας έτσι το τελευταίο  
 παιχνίδι της, 
 δείχνοντας την τροµερή της δύναµη για παραίτηση, 

 την ανυπακοή της στα συµφέροντα των άλλων, στους κρίκους των χειλιών της, στην 
ανάγκη των δοντιών της, 

 την ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή 
 µε τη σίγουρη συµµαχία του θανάτου � έστω κι ενός αργού θανάτου �  
 την τελική της ανυπακοή στο θάνατο µε τη συνέχεια και τη γνώση της  
 ζωής 
 που ανηφοράει µε γνώση και µε πράξη πάνω απ ' τη σκλαβιά της. 
 Μα ποιος µπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι; 
 Κι η αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται 
 υπακούοντας στο λουρί της, στους κρίκους της, στα δόντια της,  
 χαµογελώντας µε τα σκισµένα χείλη της στις πενταροδεκάρες που τις 
 ρίχνουνε τα ωραία κι ανυποψίαστα παιδιά 
 (ωραία ακριβώς γιατί είναι ανυποψίαστα) 
 και λέγοντας ευχαριστώ. Γιατί οι αρκούδες που γεράσανε 
 το µόνο που έµαθαν να λένε είναι: ευχαριστώ, ευχαριστώ682 
Τα χαρακτηριστικά της αρκούδας του πεζογραφήµατος, που περιλαµβάνονται και στη Σονάτα του 
Σεληνόφωτος είναι η σκλαβιά, το ξάπλωµα στη γη, ο βασανισµός απ ' το σκληρό αρκουδιάρη, το 
πλήθος των θεατών, τα παιδιά που πετούν πενταροδεκάρες στο ντέφι. Η διαφορά είναι ότι στο 
ποίηµα ο Ρίτσος συνδέει τα γνωρίσµατα αυτά µε πολύπλοκες νοηµατικές προεκτάσεις. Μια 
λεπτοµερής ανάλυσή τους θα ξέφευγε αρκετά από το θέµα µας που εδώ είναι η συνειρµική 
πλαισίωση του παιδικού βιώµατος. Περιοριζόµαστε απλώς να τονίσουµε την αµφίσηµη στάση της 
αρκούδας, που µέσα στην παραίτησή της απ' τη ζωή µε το ξάπλωµα στο έδαφος και το πάτηµα 

                                                           
681Ε.Α.Α., 3, σσ. 50-51.  
682 Τ.∆., σσ. 49-50. Παρατίθεται ό.π. (σηµ. 303), σσ. 51-52. 
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της κοιλιάς της κλείνει µια επαναστατική στάση: Την άρνηση µιας ανυπόφορης ζωής. Όµως η 
αµφισηµία αυτή αίρεται αµέσως µετά, όταν η αρκούδα σηκώνεται και  
 
συνεχίζει τη βασανιστική της πορεία λέγοντας µοιρολατρικά "ευχαριστώ" στις ελάχιστες χαρές 
που εδώ φαίνεται να εκπροσωπούν οι πενταροδεκάρες των παιδιών, τα οποία είναι "ωραία 
ακριβώς γιατί είναι ανυποψίαστα", όπως λέει ο ποιητής ταυτίζοντας την αθωότητα µε την 
παιδικότητα. Και οι ελάχιστες αυτές χαρές την κάνουν να ανέχεται την καταπιεσµένη ζωή της. 
Όσο για τον αρκουδιάρη που της έχει περάσει κρίκους στα χείλη, είναι ένα σύµβολο της 
καταπίεσης, ενώ η "ανάγκη των δοντιών" πρέπει να συνδεθεί µε τη βιοποριστική ανάγκη που 
παγιδεύει την ελεύθερη βούληση683.Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως εδώ είναι ότι ένα βίωµα � το 
επεισόδιο µε την αρκούδα στη συνοικία Θυµαράκια � µετατράπηκε σε πολύσηµο σύµβολο και η 
ανάκλησή του στο πεζογράφηµα Με το σκούντηµα του αγκώνα έγινε συνειρµικά και συνδέθηκε 
και µε την παιδική ηλικία, αφού ο ποιητής λέει ότι τις πρώτες αρκούδες µε τους ατσίγγανους τις 
είχε δει στη Μονεµβασιά και στο Γύθειο, υπονοώντας ότι από τότε είχε δηµιουργηθεί µέσα του 
ένα συναισθηµατικό / ψυχολογικό υπόβαθρο που αργότερα κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες θα 
οδηγούσε στη συµβολοποίηση. Άλλωστε και η σύνδεση των δοντιών της αρκούδας, που 
φαίνονται καθώς ο ατσίγγανος τραβάει τους κρίκους ανασηκώνοντας τα χείλη της, µε "τα πλήκτρα 
ενός µικρού πιάνου ενός πεθαµένου κοριτσιού στην άλλη συνοικία, συµµαθήτριας της Λούλας", 
αποτελεί µια σκόπιµη εκ των υστέρων σύνδεση του συµβόλου της αρκούδας µε την παιδική 
ηλικία: Ο ποιητής µιλώντας για τα βιώµατά του στην Αθήνα, πιθανόν να εµπλέκει σ' αυτά 
αξεδιάλυτα κάποιο τραυµατικό παιδικό βίωµα της Μονεµβασιάς. ∆ιότι στις δεκαετίες του ΄40 και 
του ΄50 κυρίως, οπότε έζησε στη συνοικία Θυµαράκια και εφόσον ήταν µόλις ένα χρόνο 
µικρότερος από τη Λούλα, δεν ήταν δυνατόν η συµµαθήτρια της Λούλας να είναι µικρό κορίτσι. 
Συνεχίζοντας στο πεζογράφηµα, υποδεικνύει ότι η αρκούδα της Σονάτας του Σεληνόφωτος είναι 
ένα δικό του προσωπείο παρουσιάζοντας και πάλι την πολυπλοκότητα της ποιητικής του 
συνείδησης: " τότες, µήπως ήµουνα εγώ η αρκούδα; µα ούτε κι εγώ θα 'φηνα ποτέ να µε πατάνε 
στην κοιλιάú ωστόσο ένιωθα κάποια συγγένεια µαζί της � ίσως γι' αυτό το "ευχαριστώ" της, γιατί κι 
εµένα από παιδί µ' άρεσε να λέω "ευχαριστώ", όλο "ευχαριστώ"�"684. Το "ευχαριστώ" της 
αρκούδας ο Ρίτσος το συνδέει αµέσως µετά µε τα "ευχαριστώ" που έλεγε ο ίδιος από παιδί και σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής του σε κάθε στιγµιότυπό της που του αποκάλυπτε την οµορφιά, ενώ 
εκφράζει την απαρέσκειά του απέναντι σ' αυτούς που αδυνατούν να νιώσουν ευγνωµοσύνη για 
την οµορφιά. Έτσι, µε αφορµή το "ευχαριστώ" της αρκούδας που συνδέεται µε τα "ευχαριστώ" 
του Ίωνα / ποιητή, θα παρελάσει ένα πλήθος συνειρµών σχετικών µε τα πρόσωπα του στενού 
οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως η µητέρα, η Νίνα, Η Λούλα και ο Μίµης για το µερίδιο 
οµορφιάς που εκπέµπουν685, ή του ευρύτερου, όπως ο θείος Λεωνίδας, ο οποίος ανακαλείται 
αντιθετικά, επειδή αδυνατούσε να κατανοήσει το µεγαλείο της ευχαριστίας686. Οι συνειρµοί θα 
συνεχιστούν µε τις ευχαριστίες για την οµορφιά του έρωτα στο πρόσωπο της πρώτης αγάπης του 

                                                           
683 Για τη γενικότερη αµφισηµία / ταλάντευση της Σονάτας του Σεληνόφωτος, που διευρύνεται σε µια πολυσηµία σε 
ολόκληρο σχεδόν το έργο του Ρίτσου, βλ. εδώ Μέρος Α, §3β. 
684 Με  το σκούντηµα του αγκώνα, Ε.Α.Α., 3, σσ. 54-55. 
685 Ό.π., σ. 54:"....όλο "ευχαριστώ.... και στη µητέρα για τη γλυκύτατη σιωπή της πάνω απ' τ' ωραίο εργόχειρό της, και 
στη Νίνα για το καινούργιο δαντελένιο φόρεµά της όταν χόρευε µόνη µαζούρκα µπροστά στον καθρέφτη του 
σαλονιού κι ανέµιζαν νεραϊδένια τα ξέπλεκα ξανθά µεταξωτά µαλλιά της, στη Λούλα για τις µακριές χριστιανικές 
µαύρες πλεξούδες της, στο Μίµη για κείνο το σπαθάκι του του ναυτικού δοκίµου....." 
686 Ό.π., σ. 54-55: "...κι αργότερα στα γκαρσόνια κάθε φορά που µου 'φερναν το ψωµί , το ποτήρι, ένα πιάτο, κάθε 
φορά ένα δυο "ευχαριστώ", τόσο που ο θείος Λεωνίδας.... µου 'πε "δεν ντρέπεσαι, Ίων, τι 'ναι αυτά; δεν επιτρέπεται 
ποτέ να λέµε ευχαριστώ στα γκαρσόνια ούτε ν' απευθυνόµαστε σ' αυτά όταν κάνουµε την παραγγελία του µενού µας" 
κι εγώ µούτρωσα και δεν έφαγα τίποτα, κι όταν ξανάφυγε για την Αγγλία δεν του ξανάγραψα πια παρ' ότι ήταν αυτός 
που µου 'χε στείλει την πρώτη πολυπόθητη κασετίνα µε τις λαδοµπογιές που ζωγράφισα πάνω σε ατλάζι τα πρώτα 
µου γκρενά και χρυσαφιά χρυσάνθεµα, κι από τότε, για να τον εκδικηθώ, έλεγα πιο πολλά και πιο σωστά 
"ευχαριστώ"...".Για το θείο Λεωνίδα βλ. εδώ Μέρος Α', σσ. 47-48. 
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ποιητή, της Ρουµπίνης687 και θα φτάσουν στην ιδιότυπη ευχαριστήρια φωνή της αρκούδας στο 
ποίηµα  Ο χορός της αρκούδας του Αττίλα Γιόζεφ, καθώς και στην αρκούδα του Αλεξέι Τολστόι 
που το βροντερό της βήµα µε το ξύλινο πόδι θα ενσωµατωθεί στη Γκραγκάντα688. Ο Ρίτσος 
παραθέτει το σχετικό χωρίο του ποιήµατος δείχνοντας ότι το σηµαίνον "αρκούδα" έχει µια 
ανεξάντλητη δυναµική που συνείρει βιώµατα και ποιήµατα σε αδιάσπαστη ενότητα: 
 Κι όταν ανέβηκα την ανεµόσκαλα ακουµπισµένη στον τοίχο 
 Ν' αλλάξω το καµένο λαµπιόνι στο υψηλότερο σηµείο 
 Ήξερα πως είµαι µόνος 
 Και πως είµαι µέσα στον κόσµο χωρίς διαιρέσεις 
 Στα πέλµατά µου φυσούσε ένας ήσυχος αέρας 
 Πριν ανέβω είχα βγάλει τα παπούτσια µου 
 και κάτω οι δυο γελωτοποιοί που τους είχα δανείσει τα χρωµατιστά 
 µου  ρούχα 
 και τις δυο χαρτονένιες µου µύτες που τις δένανε πίσω απ' τ' αυτιά  
 τους µε σπάγγους 
 φώναζαν επίτηδες: "θα πέσει, θα πέσειú δεν πατάει τη σκάλαú δεν 
 πατάει η σκάλα" 
 κι άναβαν σπίρτα µπροστά στα δόντια των λιονταριών 
 ενώ η µεγάλη αρκούδα µε το ξύλινο πόδι περπατούσε όλη νύχτα 
 γύρω στην τέντα689 
 Άλλωστε, αµέσως µετά, πιστός στην "κινηµατογραφική φύση" του ποιητικού λόγου, 
συνεχίζει µε έναν καταιγισµό συνειρµών που απλώνονται σε βιώµατα της  
 
 
 
 
 
 
ενήλικης φάσης, ή σε γεγονότα της διεθνούς πραγµατικότητας κατά την εποχή που γράφτηκε το 
πεζογράφηµα, όπως είναι π.χ. οι Ολυµπιακοί Αγώνες της Μόσχας690. 
 Αξιοσηµείωτη είναι και η τεχνική µε την οποία ο Ρίτσος παρουσιάζει τη συνειρµική 
δυναµική του σηµαίνοντος "αρκούδα": Σε α΄ πρόσωπο αφηγείται τα βιώµατα που ανακαλούνται 
από το σηµαίνον, συνδέοντας τα στη συνέχεια µε τα αποσπάσµατα της Σονάτας του Σεληνόφωτος 
                                                           
687 Ό.π., σ. 55: "...ακόµη κι όταν έκανα έρωτα, προπάντων τότε....έλεγα µε την καρδιά µου � ακριβώς µετά τον έρωτα 
� "ευχαριστώ", "ευχαριστώ", κι όχι µονάχα τώρα που µεγάλωσα κι ήξερα πια τη σηµασία, µα και τότε που 'µουνα 
δεκαεφτάρης έλεγα στη Ρουµπίνη "ευχαριστώ" µόλις τελειώναµε, και µια νύχτα µου λέει η Ρουµπίνη "γιατί µου λες 
ευχαριστώ; δική µου ευχαρίστηση είναι"ú και τότε εγώ της είπα, "ε, τώρα σου λέω δυο φορές ευχαριστώ", κι όπως 
ήµασταν πλαγιασµένοι ανάσκελα έγειρε η Ρουµπίνη το κεφάλι της µε τα χαλκόχρωµα ιδρωµένα µαλλιά της στο 
στήθος µου κι είπε "εγώ σ' ευχαριστώ, σ' ευχαριστώ πολύ πολύú τώρα καταλαβαίνω πόσο σ' ευχαριστώ", και λέγαµε 
όλη τη νύχτα ο ένας στον άλλον ευχαριστώ και ξανακάναµε έρωταú". Η Ρουµπίνη ήταν η κόρη µιας προϊσταµένης 
του νοσοκοµείου "Σωτηρία", όπου νοσηλευόταν ο ποιητής απο το 1927 ως το 1930. Πιθανόν του ενέπνευσε την 
Εαρινή Συµφωνία (βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 20), σ. 56 και Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 108. 
688 Ε.Α.Α., 3, σ. 56: "...εξάλλου η αρκούδα µέσα στη σιωπή της είχε µια δική της ευχαριστήρια φωνή "µπρούµα, 
µπρούµα, µπρούµατζα" (όπως πολύ σωστά λέει ο Αττίλα Γιόζεφ στο ποίηµά του "Ο χορός της αρκούδας"), ναι 
µπρούµα, µπρούµα, µπρούµατζά, που το λέω και γω µέσα µου ή κι έξω µου (παραλείποντας το "ευχαριστώ" µου) 
όταν τύχει να βρεθώ µε τίποτα θείους Λεωνίδηδες (εξαίρεση, βέβαια, ο Λεωνίδας των Τριακοσίων � µ' αυτόν 
ανταλλάσουµε µπόλικα, και µεγαλόφωνα µάλιστα, "ευχαριστώ"), κι ας µην ξεχνάµε πως ήταν κι άλλη αρκούδα του 
Αλεξέι Τολστόι, που τα βήµατά της, µπρούµα, µπρούµα, µπρούµατζά, (γιατί το 'να της πόδι ήταν ξύλινο) ακούγονταν 
βροντερά µέσα στη νύχτα της "Γκραγκάντα"..." 
689Γκραγκάντα, Γίγνεσθαι, σσ. 71-72. Παρατίθεται, Ε.Α.Α., 3, σσ. 56-57. Γενικά για την αρκούδα, βλ. Τζίνα 
Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σσ.179-174.  
690 Ε.Α.Α., 3, σ. 58: "...γι' αυτό άλλωστε κι ο Γώγος της είχε κάνει δώρο στη Κέρκυρα ένα µικρούτσικο αρκουδάκι, το 
εγγονάκι του Μίσα των Ολυµπιακών Αγώνων της Μόσχας. Βλ. επίσης σσ. 58-60. 
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και της Γκραγκάντας, παρέχοντας στον αναγνώστη ορισµένα ερµηνευτικά κλειδιά. Παρατηρείται 
δηλαδή µια αυτοαναφορικότητα, ένας αυτοσχολιασµός του ποιητή την ώρα που δηµιουργεί. Η 
αυτοαναφορικότητα αποτελεί στοιχείο µιας γενικότερης τεχνικής της µεταµοντέρνας λογοτεχνίας, 
η οποία αποδίδεται µε τον όρο "µεταµυθοπλασία"691 και αφορά κυρίως το µυθιστόρηµα που 
αποµακρύνεται έτσι από το πλαίσιο του παραδοσιακού. Σύµφωνα µε έναν ορισµό της έννοιας, 
""Μεταµυθοπλασία" είναι ένας όρος που αποδίδεται σε εκείνο το είδος της µυθιστορηµατικής 
γραφής, το οποίο συνειδητά και συστηµατικά επισύρει την προσοχή στον ίδιο τον εαυτό της ως 
λογοτεχνικό κατασκεύασµα (ως κάτι τεχνητό) µε σκοπό να προβληµατίσει για τη σχέση ανάµεσα στη 
µυθοπλασία και την πραγµατικότητα"692. Αυτό σηµαίνει ότι ο συγγραφέας επιδιώκει να µεταθέσει 
την προσοχή του αναγνώστη στη διαδικασία συγγραφής του κειµένου, στα τεχνάσµατα και στις 
επινοήσεις του. Μια τέτοια µετάθεση όµως υπενθυµίζει στον αναγνώστη ότι το κείµενο που έχει 
µπροστά του είναι τεχνητό κατασκεύασµα, υπονοµεύοντας τη ρεαλιστική ψευδαίσθηση που ο 
ίδιος διαµορφώνει συµµετέχοντας βιωµατικά στα τεκταινόµενα693. ∆ηλαδή µε την 
αυτοαναφορικότητα του συγγραφέα διαβρώνεται ο φαντασιακός χαρακτήρας του έργου, η 
µυθοπλαστική του διάσταση, γι' αυτό ακριβώς η συγκεκριµένη τεχνική ονοµάζεται "µετα-
µυθοπλασία".  
 Στο Ρίτσο τέτοιου είδους αυτοσχολιασµοί παρατηρούνται από πολύ νωρίς, και µάλιστα 
στον ποιητικό λόγο: Στο τέλος του ποιήµατος  Η τελευταία Π.Α. εκατονταετία, το οποίο γράφτηκε 
το 1942, ο ποιητής σηµειώνει: 
 Κ' η πινακίδα � ξύλινη τετράγωνη � αυτό όλο � όλο � είπε, τίποτ΄ 
 άλλο �  
           στη διασταύρωση εκεί: "Από δω προς τον ήλιο". Μεθαύριο 
 που θα περνάνε µες στον ήλιο µε σηµαίες κ' εργαλεία 
 µπορεί και κάποιος να σταθεί µια σύντοµη στιγµή και να ρω- 
  
 
 τήσει; 
 "Ποιος νάγραψε µε τόσο αδέξια γράµµατα τούτη την πινακίδα;" 
 και κάποιος άλλος ίσως να θυµάται και να πειú 
 "Ο Γιάννης Ρίτσος � ποιητής της τελευταίας προ Ανθρώπου 
 εκατονταετίας"694 
Τα "αδέξια γράµµατα" φαίνεται να συµβολίζουν εδώ το φόβο για την αδυναµία του ποιητικού 
λόγου να εκφράσει την επαναστατική οργή αυτών που "θα περνάνε µες στον ήλιο µε σηµαίες κ 
΄εργαλεία", δηλαδή του προλεταριάτου. Εποµένως, ο Ρίτσος πραγµατοποιεί έναν αυτοσχολιασµό 
σχετικά µε τη δυνατότητα να µεταπλαστεί ποιητικά η επανάσταση, στρέφοντας τον αναγνώστη σε 

                                                           
691 Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σ. 20. 
692 Patricia Waugh, Metafiction: The theory and practice of self conscious fiction, Methuen 1984. 
693 Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9). σ. 74: "Η αυτοαναφορικότητα αυτών των κειµένων (sc. των µεταµυθοπλαστικών), 
η ενασχόλησή τους µε τα τεχνάσµατά τους και τις επινοήσεις του συγγραφέα τους, υπενθυµίζουν στον αναγνώστη ότι 
το µυθιστόρηµα είναι τεχνητό δηµιούργηµα, συνεπώς καταστρέφουν την αδρανή συµµετοχή του στον αληθοφανή 
κόσµο του βιβλίου, καταδεικνύοντας πόσο εύθραυστη µπορεί να είναι η ευχάριστη ψευδαίσθηση του πραγµατικού. 
Εδώ ακριβώς έγκειται ο ενεργητικός ρόλος που επιφυλάσσει η µεταµυθοπλασία στον αναγνώστη της, ο οποίος 
καλείται να αναγνωρίσει ακριβώς, τη µυθοπλαστική κειµενική διάσταση των διαδραµατιζοµένων και όχι µόνο να τα 
πλάσει µε τη φαντασία του ή να συµµερισθεί τα πάθη των ηρώων". Στις σελίδες 73-91 η µελετήτρια παρουσιάζει την 
παράδοση του µεταµυθοπλαστικού µυθιστορήµατος σε παγκόσµια κλίµακα παρουσιάζοντας κάποια από τα 
αντιπροσωπευτικότερα έργα (σηµ. 3), ενώ παραθέτει και εκτενέστατη βιβλιογραφία (σηµ. 2). Ενδεικτικά 
συµειώνουµε τις εξής µελέτες: Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative. The metafictional paradox, Methuen 1985, A 
poetics of Postmodernism, History, Theory, Fiction, Routledge 1988, The Politics of Postmodernism, Routledge 1991, 
∆ηµήτρης Τζιόβας, "Ο µεταµοντερνισµός και η υπέρβαση της µυθοπλασίας", Μετά την αισθητική, "Γνώση", Αθήνα 
1987, σσ. 285-300, Μιχάλης Κοκκώνης, "Μεταµυθιστόρηµα και Μεταµοντερνισµός στην Αµερική του ΄60 και του 
΄70", ∆ιαβάζω, Αφιέρωµα στη Σύγχρονη Αµερικάνικη πεζογραφία, 237, 18/4/90, σσ.  32-54.  
694 Π.Α΄, σ.521. 
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µια αισθητική αποτίµηση της συγκεκριµένης ποιητικής µετάπλασης. Ενώ, παράλληλα υποδεικνύει 
τον εαυτό του ως "συγγραφέα" αυτών των "αδέξιων γραµµάτων", τοποθετώντας το 
ονοµατεπώνυµό του στον τελευταίο στίχο του ποιήµατος, τακτική που θα ακολουθήσει και σε ένα 
ποίηµα των τελευταίων χρόνων της ζωής του695. Έτσι, µετακινεί την προσοχή του αναγνώστη 
στην αποτελεσµατικότητα της ποιητικής λειτουργίας. Ανάλογη αυτοαναφορικότητα επιδεικνύει 
και στο Καπνισµένο τσουκάλι που γράφτηκε το 1949, υπερασπιζόµενος τη µορφική απλότητα που 
πρέπει να έχει η επαναστατική ποίηση: 
 Και να, αδελφέ µου, που µάθαµε να κουβεντιάζουµε 
 Ήσυχα � ήσυχα κι απλά. 
 Καταλαβαινόµαστε τώρα � δε χρειάζονται περισσότερα. 
 Κι αύριο λέω θα γίνουµε ακόµα πιο απλοί 
 θα βρούµε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις  
 καρδιές, σ' όλα τα χείλη 
 έτσι να λέµε πια τα σύκα: σύκα, και τη σκάφη: σκάφη, 
 κ' έτσι που να χαµογελάνε οι άλλοι και να λένε; "τέτοια ποιήµατα  
 σου φτιάχνουµε εκατό την ώρα". Αυτό θέλουµε και µεις. 
 Γιατί εµείς δεν τραγουδάµε για να ξεχωρίσουµε, αδελφέ µου, απ' 
 τον κόσµο 
 Εµείς τραγουδάµε για να σµίξουµε τον κόσµο696 
Η εστίαση στη φύση του ποιητικού λόγου κορυφώνεται µε τη φράση "τέτοια ποιήµατα σου 
φτιάχνουµε εκατό την ώρα", που ο Ρίτσος αποδίδει σε πιθανούς επικριτές του απλού και 
επικαιρικού λόγου ορισµένων ποιηµάτων, για να τον υπερασπιστεί αµέσως παρακάτω ως µέσον 
της απόλυτης ταύτισης του ποιητή µε την αγωνιζόµενη κοινωνία. Στην απλότητα της ποιητικής 
µορφής όταν δηµιουργείται κάτω από αντίξοες συνθήκες, αναφέρεται και πάλι 
αυτοσχολιαζόµενος στο ποίηµα "Ο Ηρακλής κι εµείς" των Επαναλήψεων Β΄, που γράφτηκε το 
1968: 
     �Κι αν 
 αδέξιοι 
 µια µέρα σας φανούν οι στίχοι µας, θυµηθείτε µονάχα πως γράφτηκαν 
 κάτω απ' τη µύτη των φρουρών, και µε τη λόγχη πάντα στο πλευρό 
 µας697. 
Έντονη αυτοαναφορικότητα παρατηρείται και στα Μονόχορδα (γράφτηκαν το 1979), όπου ο 
Ρίτσος µέσα από τον ποιητικό λόγο παρουσιάζει πολλά από τα γνωρίσµατα της τέχνης του, µε 
κορυφαίο το τελευταίο µονόστιχο. Εκεί ο ποιητής απευθύνεται µε αµεσότητα στον αναγνώστη 

                                                           
695 Πρόκειται για το ποίηµα "Αποκατάσταση" από τον τόµο Αργά, πολύ αργά µέσα στη νύχτα, σ. 115: "...ένας εργάτης 
/ που γράφει, γράφει ακατάπαυστα για όλους και για / όλα / και τ' όνοµά του σύντοµο κι ευκολοπρόφερτο: Γιάννης 
Ρίτσος". 
696 Μετακινήσεις, Π.Β΄, σ. 250. Για το θέµα της µορφικής απλότητας της επαναστατικής ποίησης όπως εκφράζεται 
στο συγκεκριµένο απόσπασµα, βλ. εδώ, σ. 81 και σηµ. 103. Γενικά για τον προβληµατισµό του Ρίτσου ως προς την 
αισθητική µετάπλαση σε συνδυασµό µε την κοινωνικοπολιτκή και την υπαρξιακή διάσταση της ποίησής του, βλέπε 
εδώ,  Μέρος Α',§ 3β.  
697 Π.Ι', σ. 46. Ο ποιητής απευθύνεται σε β' πληθυντικό πρόσωπο στους αναγνώστες απολογούµενος για την 
υποτιθέµενη αδεξιότητα της µορφής, στρέφοντας τους περισσότερο στην αισθητική αποτίµηση και λιγότερο στα 
νοήµατα. Χαρακτηριστική για την τάση του Ρίτσου να αυτοσχολιάζεται είναι η αναφορά του στις αισθητικές 
αδυναµίες του συγκεκριµένου ποιήµατος, στην επιστολή του προς τη Χρύσα Προκοπάκη: "Το "Ο Ηρακλής κ' εµείς" 
το θεωρώ το χειρότερο ποίηµα των "Επαναλήψεων" κ' ήξερα πως θ' άρεσε περισσότερο...Μα είναι κακό και σαν 
ποίηµα (πολύλογη και περιγραφική η αρχή του, φτηνό το τέλος του, δήθεν επιγραµµατικό) και στην ουσία του � έχει 
µια αντιπαθητική µαταιοδοξία "ενδεδυµένη" την µετριοφροσύνη". (Γιάννη Ρίτσου, "Ένα γράµµα του για την ποίησή 
του", Νέα Εστία, 130, σ. 96. Η επιστολή πρωτοδηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Ο Πολίτης, 109, ∆εκέµβριος 1990, σσ. 
52-53. Βλ. επίσης εδώ, σ. 86, σηµ.117. 
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προτρέποντάς τον να πορευτεί στην πρόσληψη του ποιητικού του έργου µε γνώµονα αυτά τα 
γνωρίσµατα, αυτά τα "κλειδιά" "Να ξέρεις, - τούτα τα Μονόχορδα είναι τα κλειδιά µου. Πάρ' τα"698. 
 Όλες αυτές οι περιπτώσεις αυτοαναφορικότητας αν και δεν είναι ούτε τόσο λεπτοµερείς 
όπως στο απόσπασµα από το πεζογράφηµα Με το σκούντηµα του αγκώνα, ούτε τόσο συχνές, 
καλύπτουν χρονικά την ποιητική παραγωγή του Ρίτσου από τις σχετικά πρώιµες συνθέσεις του 
ελεύθερου στίχου (Η τελευταία Π.Α. εκατονταετία) µέχρι τις συνθέσεις της προχωρηµένης 
ωριµότητάς του (Μονόχορδα). Αυτό σηµαίνει ότι πολύ πριν το  Τερατώδες Αριστούργηµα, τα  
Επινίκια  και το  Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων, όπου η αυτοαναφορικότητα ως υπονόµευση της 
µυθοπλασίας είναι πολύ συχνή, υπήρχε ένα υπόβαθρο έστω και σποραδικών µεταµυθοπλαστικών 
τάσεων που πήραν µεγάλες διαστάσεις στα τρία τελευταία έργα, όπου κυριαρχεί η 
αυτοπαρατηρησία µε µια προσπάθεια ειρωνικής αποστασιοποίησης699. Από την άλλη πλευρά η 
παρουσία µεταµυθοπλαστικών τάσεων (δηλαδή µιας τεχνικής του µεταµοντέρνου 
µυθιστορήµατος) και σε έργα που δεν είναι µυθιστορήµατα, δείχνει ότι αυτές δεν αποτελούν 
προϊόντα συνειδητής επιλογής, αλλά µόνο της ποιητικής ευφυΐας του Ρίτσου700 . 
 Εφόσον όµως οι µεταµυθοπλαστικές πρακτικές υπονοµεύουν τη µυθοπλαστική / 
φαντασιακή διάσταση του κειµένου ανακόπτοντας τη ρεαλιστική ψευδαίσθηση, τότε και το 
παιδικό βίωµα του Ρίτσου, όταν ανακαλείται µε την τεχνική αυτή είναι επόµενο να λειτουργεί σ' 
αυτή τη διάσταση. Και φυσικά, για να  
 
 
 
υπονοµεύσει τη µυθοπλαστική / φαντασιακή διάσταση του κειµένου, πρέπει το ίδιο να εισχωρήσει 
αυτούσιο, αµετάπλαστο µέσα στο γενικότερο νοηµατικό περιβάλλον. ∆ηλαδή, στην περίπτωση 
αυτή δεν έχουµε κανενός είδους κρυπτογράφηση του παιδικού βιώµατος701. Απλώς η αυτούσια 
παρουσία του µέσα στο µυθοπλαστικό περιβάλλον, απελευθερώνει αυτήν την υπονοµευτική 
δυναµική, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η λογοτεχνική του αξιοποίηση. Αυτό 
σηµαίνει ότι τα παιδικά βιώµατα που δένονται µε το σηµαίνον "αρκούδα" στο απόσπασµα από το 
πεζογράφηµα  Με το σκούντηµα του αγκώνα, υπονοµεύουν τη γενικότερη µυθοπλαστική του 
διάσταση, αφού η λογοτεχνία αποτελεί φιλτράρισµα της πραγµατικότητας στην ευαισθησία του 
λογοτέχνη και όχι δηµοσιογραφικού τύπου καταγραφή της. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να θεωρηθούν 
π.χ. η παρουσίαση της προσφοράς των προσώπων του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του 
Ρίτσου στο ποιητικό του σύµπαν, τα οποία κατονοµάζονται άµεσα στο Τερατώδες 

                                                           
698 Μονόστιχο 336 της συλλογής Μονόχορδα, σ. 74. 
699 Μέχρι στιγµής έχουµε σχολιάσει από διαφορετική άποψη αποσπάσµατα όπου εντοπίζεται αυτού του είδους η 
αυτοαναφορικότητα: Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σσ. 372-273 (εδώ, σ. 84), Ίσως να ' ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 
127 (εδώ, σ. 90),  Η επιστροφή της Ιφιγένειας, Τ. ∆., σσ. 123-124 (εδώ, σσ. 92-93), Ο γέροντας µε τους χαρταϊτούς, 
Ε.Α.Α., 5, σσ. 53, 60 (εδώ, σσ. 95-96), Ο γέροντας µε τους χαρταϊτούς, Ε.Α.Α., 5, σσ.83-85 (εδώ, σ.101), Ίσως να 'ναι 
κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σσ. 72-73, 14 (εδώ, σσ. 106-107), Φρυκτωρία, Επινίκια, σσ. 82-83 (εδώ, σ. 108), Τι παράξενα 
πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σσ. 122-123 (εδώ, σ. 109), Το Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σ. 380 (εδώ ,σ. 112, σηµ. 30), 
Αγιασθήτω, Επινίκια, σ. 234 (εδώ, σ. 113), Το Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σ. 369 (εδώ, σ. 114), Ίσως να 'ναι 
κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 100 (εδώ, σσ.114-115),  Ο γέροντας µε τους χαρταϊτούς, Ε.Α.Α., 5, σσ. 67-69 (εδώ, σ. 116, σηµ. 
49), Το Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σ. 368 (εδώ, σ. 117), Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α.,2. σ. 95 (εδώ, σ. 131), 
Σφραγισµένα µ΄ ένα χαµόγελο, Ε.Α.Α., 7, σσ. 80-81 (εδώ, σ. 135). Για το συνδυασµό της αυτοπαρατηρησίας µε την 
προσπάθεια ειρωνικής αποστασιοποίησης, βλ. εδώ, Μέρος Β', σηµ. 249. 
700 Βλ. και Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σ. 20: "Αξίζει να τονίσουµε ότι, κατά τη γνώµη µας, οι 
µεταµυθοπλαστικές τάσεις του Ρίτσου δεν είναι µια ενσυνείδητη και προγραµµατική εφαρµογή των αρχών της 
µεταµυθοπλασίας, αλλά µάλλον αποτέλεσµα της ευφυΐας του ποιητή, της διάθεσής του να πειραµατίζεται, της 
ενδιάθετης ειρωνείας του, της ικανότητάς του να αφοµοιώνει δηµιουργικά τις ποικίλες αναγνώσεις του από την 
ελληνική και την παγκόσµια λογοτεχνία". 
701 Βλ. και J. P. Sartre, Άγιος Ζενέ Κωµωδός και Μάρτυρας, µτφ. Λουκάς Θεοδωρακόπουλος, τοµ. α΄ "Έξαντας", 
Αθήνα 1990, σ. 29: "δίνω στο φανταστικό ένα κοµµάτι του πραγµατικού για να το διαβρώσει" Βλ. και Τζίνα 
Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9) , σ. 455. 
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Αριστούργηµα702, ή η στιγµιαία λαιµαργία της θείας Όλγας που συνδέεται µε τις εσωτερικές 
αδυναµίες της Αντιγόνης από την Ισµήνη της Τέταρτης ∆ιάστασης, όπως την περιγράφει ο Ρίτσος 
στο  Γέροντα µε τους χαρταϊτούς703, µιλώντας και για την τεχνική της αντικειµενοποίησης µέσω 
του προσωπείου και γενικά όλες οι αυτούσιες παρουσιάσεις των παιδικών του βιωµάτων. 
 Η εξέταση των ποιητικών µεταπλάσεων του παιδικού βιώµατος του Γιάννη Ρίτσου στο 
έργο του σε συνδυασµό µε συγκεκριµένα στοιχεία της ποιητικής του δείχνει ότι αυτές 
εναρµονίζονται φυσικά στην εξέλιξή της. Από την άλλη πλευρά όµως η εξέλιξη της 
ενδοκειµενικής ένταξης του παιδικού βιώµατος ακολουθεί µια ιδιότυπη κυκλική πορεία: Ξεκινά 
στις πρώτες συλλογές των έµµετρων ποιηµάτων µε αυτούσια παρουσία του παιδικού βιώµατος, 
που έχει αυτολυτρωτική λειτουργία, συνεχίζει µε συµβολοποίηση, κρυπτογράφηση και 
πολύπλοκη νοηµατική διεύρυνση µέχρι πριν τη συγγραφή του Τερατώδους Αριστουργήµατος, για 
να καταλήξει µε το ποίηµα αυτό και πάλι στην αυτούσια, αµετάπλαστη παρουσία του παιδικού 
βιώµατος, που θα είναι συχνότατη στα Επινίκια και στο Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων, µε 
διαφορετική λειτουργικότητα όµως: Τη διάβρωση της µυθοπλαστικής διάστασης. Ο κύκλος αυτός 
δείχνει ότι το παιδικό βίωµα έχει σφραγίσει την προσωπικότητα του ποιητή και, πέρα από 
τεχνικές και µεταπλάσεις, παρουσιάζεται µε ιδιαίτερη συχνότητα αυτούσιο σε δυο καίριες στιγµές 
της ζωής του: Στην τραυµατισµένη ψυχικά πρώτη νεότητά του και στην ύστατη, µερικά χρόνια 
πριν το θάνατο, ωριµότητα του704.  
 
  
  
  

                                                           
702 Γίγνεσθαι, σ. 368 (βλ. εδώ, σ. 117κ.ε) 
703 Ε.Α.Α., 5, σσ. 53 και 60 (βλ. εδώ, σσ. 95-96). Για τις νοηµατικές φορτίσεις του συγκεκριµένου παιδικού βιώµατος 
στην Ισµήνη, βλ. Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σ. 187. 
704 Περισσότερα για το θέµα αυτό αναφέρονται στο σχετικό µε την παιδικότητα κεφάλαιο, παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η σύνθεση της παιδικότητας στο έργο του Γιάννη Ρίτσου. 
 
 Εφόσον η "παιδική" θεώρηση του κόσµου ως ιδιαίτερη οπτική γωνία του λογοτέχνη 
ξεκινάει από την επανενεργοποίηση των παιδικών βιωµάτων και τα εξωραΐζει µέσα σ' ένα φως 
παιδικής αθωότητας, απαλλαγµένα όµως από τους περιορισµένους πνευµατικούς ορίζοντες, τα 
στενά χωροχρονικά πλαίσια και την καταπίεση από τους ενήλικες κατά την παιδική ηλικία, µε 
αποτέλεσµα την κατάργηση του χρόνου ως φθοροποιού δύναµης705, είναι φυσικό να συντίθεται 
στο έργο του Ρίτσου ακολουθώντας τη γενικότερη εξέλιξη των ποιητικών µεταπλάσεων του 
παιδικού βιώµατος. Έτσι, στις πρώτες δηµοσιευµένες συλλογές, όπου η χρονική εγγύτητα προς τις 
σκληρές συνθήκες πρόσληψης συγκεκριµένων βιωµάτων τα εντάσσει στον ποιητικό λόγο 
προσδίδοντας τους µια αυτοσαρκαστική λειτουργικότητα µε σκοπό την αυτολύτρωση706, είναι 
φυσική η απουσία αυτής της "αναβαθµισµένης παιδικότητας" του ενηλίκου. Απουσία τόσο 
απόλυτη, ώστε να φτάνει ακόµη και στην άρνηση ύπαρξης εκείνων των χαρακτηριστικών 
ανεµελιάς της παιδικής ηλικίας ως αναπτυξιακής βαθµίδας, που συνήθως διατηρούνται ακόµα και 
στις δυσµενέστερες συνθήκες. Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασµα από το ποίηµα "Εξήγηση", 
των Πυραµίδων: 
   Ώ, δε θυµάµαι νάµουνα κ' εγώ µικρός ποτέςú 
   σα γέρος παραλυτικός κρυβόµουν στα δωµάτια 
   διαβάζοντας βιβλία παλιά � πικρές των σκιών ακτές �  
   κι όλη η ζωή µου λίµναζε στα εκστατικά µου µάτια. 
 
   ∆εν έπαιξα µε τα παιδιά σάµπως παιδί κ' εγώ  
   δεν έρριξα στο γαλανό της θάλασσας ατλάζι   
   στιλπνά χαλίκια ανεγνοιασιάςú σπούδασα να σιγώ 
   και στο κρανίον µου άρχισεν η σκέψη να παφλάζει707 
 Η συγκεκριµένη άρνηση της παιδικότητας / νεότητας ανακαλεί αντίστοιχο µοτίβο του 
Καρυωτάκη, του οποίου η επίδραση στον τραυµατισµένο ψυχισµό της υπό διαµόρφωση ακόµα 
ποιητικής συνείδησης του νεαρού Ρίτσου ήταν αναµενόµενη708..Όµως, ο "παφλασµός της 
σκέψης", δηλαδή η πνευµατική ανησυχία που ενεργοποίησε τους µηχανισµούς αντίστασης 
απέναντι στη ζοφερή ατµόσφαιρα, οδήγησε σε µια βαθµιαία κοσµοθεωρητική ωρίµανση 
εκφραζόµενη µε συγκεκριµένες ποιητικές επιλογές: Τη στροφή προς τον ελεύθερο στίχο και την 
ταυτόχρονη συµβολοποίηση του παιδικού βιώµατος σε ένα πλαίσιο εξιδανίκευσης που εξελίχθηκε 
σε πολλαπλή µεταλειτούργησή του σε ολόκληρη τη λογοτεχνική παραγωγή του ποιητή709. Σ' αυτή 
                                                           
705 Για τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της παιδικότητας του λογοτέχνη βλ. εδώ, §1ε. Επίσης την επιγραµµατική 
περιγραφή της παιδικότητας από το Ρίτσο στο ποίηµα Όταν έρχεται ο ξένος, Τ.∆., σ. 321: "Και τα / παιδιά που 
υπήρξαµε, έλεγε / τα υπάρχουµε, απαλλαγµένα κιόλας απ' τη στενότητα των πρώτων µας / χρόνων / απ' την οξύτητα 
της στενότητας, απ' την ανυποµονησία της αύξησης / απ' των µεγάλων την παρεξήγηση" (Τ.∆., σ. 321). Βλ. επίσης 
εδώ, Μέρος Α', §1ε, σ. 40 και Μέρος Β' / κεφ. δεύτερο, σ. 137.  
706 Βλ. εδώ, σσ. 159-160 κυρίως. 
707 Π.Α' , σ. 102. 
708 Βλ. το απόσπασµα από άτιτλο ποίηµα του Καρυωτάκη της συλλογής Νηπενθή, Τα ποιήµατα, επιµ. Γ.Π. Σαββίδη, 
"Νεφέλη", Αθήνα 1992, σ.66: "Χαρά! Η χαρά! Στα νέα χαρά / παιδιά! Τραβούνε � ωραίοι / µαύροι ληστές � την κόρη 
ζωή / δεµένη ν' αγαπήσουν. / Μα το βιβλίο σου ολάνοιχτο / στα φύλλα του αύρα πνέει, / τρελέ, τρελέ, που εγέρασες / 
και νέος ποτέ δεν ήσουν". Σε απόσπασµα από το Ηµερολόγιον ενός φθισικού που ο Ρίτσος έγραψε στο σανατόριο του 
Αγίου Ιωάννου στα Χανιά της Κρήτης, οµολογεί απόλυτη ταύτιση µε τον ψυχισµό και την ποιητική αντίληψη του 
Καρυωτάκη: "Καρυωτάκη, κάθε στιγµή ακούω τους στίχους σου να βουΐζουν γύρω απ' τα' αυτιά µου, πάνου από 
κάθε θόρυβο και µέσα στη σιωπή. Ένιωσες βαθειά τη ζωή, ένοιωσες βαθειά την ψυχή, γιατί πόνεσες βαθειά. 
Αντιπροσώπευσες όσο άλλος κανείς την εποχή µας. Έκλεισες µες στα τραγούδια σου όλη τη µεταπολεµική ψυχική 
ανησυχία. Η αγωνία σου κι ο πόνος µάς δίνουν την πιο ειλικρινή συγκίνηση γιατί µας ερµηνεύουν πιστά�Είσαι ο 
φίλος της ψυχής µας. Είσαι η ψυχή µας η ίδια�" [Εφ. Παρατηρητής, 15/3/1931. Βλ. Μαρίας Αστηθά-Βρυζίδη, ό.π. 
(σηµ.142), σσ. 368-369]. Για την επίδραση του Καρυωτάκη στο Ρίτσο, βλ. Χριστίνας Ντουνιά, "Ο"καρυωτακισµός" 
του Γιάννη Ρίτσου" στο αφιέρωµα της εφ. Ελευθεροτυπία, 10/11/2000 και εδώ,  Μέρος Α', § 3α, σσ. 56-58.  
709 Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο. 
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τη µεταλειτούργηση έχουν την αφετηρία τους τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν την 
παιδική διύλιση της πραγµατικότητας από τον ενήλικο Ρίτσο. 
 Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η επανατοποθέτηση της κοινωνικής αποστολής σε 
µία βάση ευρύτερη από το οργισµένο γκρέµισµα του παλιού κόσµου. Η διεύρυνση αυτή είναι 
εµφανής στο ποίηµα Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα της συλλογής ∆οκιµασία. Εκεί ο αφηγητής 
� ποιητής απευθύνεται στη µικρή Ρηνούλα (που, όπως φανερώνει το όνοµά της, ενσαρκώνει τον 
εξιδανικευµένο, ειρηνικό κόσµο της παιδικής ηλικίας) για να εξιστορήσει την κοινή τους ζωή. 
Όµως, κατά τη διάρκεια της αφήγησης αναδύεται ο µύθος του µικρού Χριστού και στη συνέχεια 
προβάλλεται το σύµβολο του χριστιανικού µαρτυρίου. Όπως ο µικρός Χριστός εγκατέλειψε τη 
Ναζαρέτ του710, έτσι και ο αφηγητής θα εγκαταλείψει τον ειδυλλιακό κόσµο της παιδικής ηλικίας 
που σιγά � σιγά γκρεµίζεται και θα πάρει το δρόµο της µοναχικής περιπέτειας που θα οδηγήσει 
στη λύτρωση του εαυτού του και του κόσµου. Είναι εµφανής η ταύτιση του αφηγητή � ποιητή µε 
το χριστιανικό πρότυπο711, η οποία σηµατοδοτείται µε τη χρήση του α' ενικού προσώπου: 
   Η Ρηνούλα καθώς κατηφόριζε µου φώναξε: "θα σε σταυρώσουν". 
   Η φωνή της ακούστηκε ξένη 
   Κ' εγώ της φώναξα: "θ' αναστηθώ"712  
Η συνειδητοποίηση της αποστολής αποµακρύνει από τον εξιδανικευµένο κόσµο της παιδικής 
ηλικίας. Γι' αυτό ακριβώς η φωνή της Ρηνούλας ακούγεται "ξένη". Αλλά η αποµάκρυνση αυτή 
συνοδεύεται από την εγκαθίδρυση µιας νέας παιδικότητας, ταυτισµένης µε την ψυχική αγαλλίαση 
που επιτυγχάνει η συγκεκριµένη συνειδητοποίηση ως ανακάλυψη του νοήµατος της ζωής. Η νέα 
παιδικότητα εκφράζεται και πάλι µε ειδυλλιακές εικόνες αντληµένες απ' τον παλιό κόσµο της 
παιδικής ηλικίας, οι οποίες τώρα ζωογονούνται εµποτιζόµενες από τη δυναµική της νέας 
ανακάλυψης. Από την άλλη πλευρά, επειδή αφορούν κυρίως ένα παραδεισένιο φυσικό 
περιβάλλον, δείχνουν ότι η δυναµική της νέας ανακάλυψης περιλαµβάνει και συνειδητοποίηση 
της δυναµικής της φύσης, την οποία ο αφηγητής � ποιητής ενσωµατώνει στον εαυτό του ως βίωση 
της απεραντοσύνης της ζωής: 
   Γυµνός εγώ, γυµνός κι ο ήλιος Ο ένας φωτίζει και ζεσταίνει 
   τον άλλονε. Κ' οι δυο µαζί φωτίζουµε τα πλάσµατα του 
   κόσµου. 
   Κι όπως απόψε κλαίνε γύρω µου τα στάχυα, τα χαµοµήλια, τ' 
   αρνάκια, εγώ δεν κλαίω. 
   Λέω σιγανά: "Ρηνούλα, είναι όµορφο νάσαι χαρούµενος χωρίς να 
   ξέρεις, νάσαι λυπηµένος χωρίς να ξέρεις, µα πιο γλυκό και 
   πιο βαθύ κι απ' τη χαρά κι από τη λύπη είναι να ξέρεις". 
   Κι αν πέθανε η πυγολαµπίδα, Ρηνούλα, κοίταξε τον ήλιο κατά- 
   µατα ώσπου πια να µη βλέπεις. 
   Τότε θα µάθεις. 
   Τότε θα δεις ν' ανάβει ο ήλιος πάνου στη δροσιά χίλιες χιλιάδες 
   αστεράκια. 

                                                           
710 Π.Α', σ. 331: " Κάποιο δείλι, κοντά στο παράθυρο, η Ρηνούλα κ' εγώ, διαβά - / ζαµε το µεγάλο βιβλίο µε τις 
πολλές ζωγραφιές. / Θυµώσαµε όταν µάθαµε πως ο Χριστός ο δικός µας άφησε τη / µικρούλα Ναζαρέτ µε τα σκυφτά 
σπιτάκια, µε τα γαλάζια πα / ράθυρα, µε τα κόκκινα γεράνια, για να πάει στην περήφανη / Γερουσαλήµ που φορούσε 
υακίνθινα σανδάλια. / Εκεί, θαρρώ τον σταυρώσανε / Η Ρηνούλα είπε: " Καλά του κάνανε. Γιατί ν' αφήσει το ζεστό / 
χωριό του αφού είχε ένα πηγάδι κ' ένα περβόλι, αφού / έφτιαχνε τόσο όµορφα πουλιά µε κόκκινο χώµα;" / Εγώ δε 
µίλησα / Μακριά, στους έρηµους αγρούς, βέλαξε κάποιο αρνάκι. Κ' έκλαψα."  
711 Οι µεταφυσικές προεκτάσεις του χωρίου θα µας απασχολήσουν στο επόµενο µέρος της εργασίας . Σχετικά µε το 
ζήτηµα της κοινωνικής αποστολής βλ. Χρύσα Προκοπάκη, "Η πορεία προς τη Γκραγκάντα ή οι περιπέτειες του 
οράµατος". ό.π. (σηµ. 23), σσ. 291-293, Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ.225), σσ. 160-161, σηµ. 6 και τη µελέτη της "Η 
"παιδική" του Γιάννη Ρίτσου", Παιδική Λογοτεχνία, επιµ. Α. Κατσίκη � Γκίβαλου, τ. Α', "Καστανιώτης", Αθήνα 1993, 
σ. 236. 
712 Π.Α', σ. 336. 
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   Και το βράδι, πλάϊ στο φράχτη, θ΄ακουστεί το παλιό τραγούδι 
   του γρύλλου, σα γλυστράει από το πολυτρίχι σταλιά �  
   σταλιά η βρυσούλα της γαλήνης. 
   ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ο ήλιος ένα κόκκινο νεράντζι � όπως τότε. 
   Είναι το πρόσωπο του ίδιου του Θεού που γελάει χαρούµενα, κι 
   απ' το γέλιο του ωριµάζουν στους κήπους τα νεράντζια, τα  
   πουλιά και τα νερά. ��� 
   Ρηνούλα, βάλε το δάχτυλό σου στη φλούδα των δέντρων. 
   Εκεί θ' ακούσεις το σφυγµό µου. 
   Κοίταξε ψηλά τον ουρανό. 
   Εκεί θ' ακούσεις το τραγούδι µου. 
   ∆εν έφυγα. 
   Τα λουλούδια που πέθαναν µυρώσαν τον αέρα. 
   Τα λουλούδια δεν πέθαναν. 
   Μέσα στην ευωδιά τους και στο σπόρο τους υπάρχουν. 
   Έλα να πάµε στην ανάσταση των λουλουδιών, την ώρα που οι  
   άσπρες καµπάνες των κρίνων σηµαίνουν, των ώρα που οι µι- 
   κροί σταυροί των µίσχων µπουµπουκιάζουν σα χαµόγελα. 
   Θα φοράµε τη γαλάζια σκολιανή µας ποδιά και θα χαιρετάµε  
   στο δρόµο τους ανθρώπους, τα πουλιά και τα δέντρα, µ' ένα  
   καινούργιο χαµόγελο στα χτεσινά µας χείλη713. 
Οι εικόνες του παιδικού παρελθόντος που επαναζωογονούνται στο πλαίσιο της νέας παιδικότητας, 
είναι "το παλιό τραγούδι το γρύλλου" που θα ξανακουστεί, είναι τα "λουλούδια" που "δεν πέθαναν", 
αλλά υπάρχουν " µέσα στην ευωδιά και το σπόρο τους" και θα αναστηθούν από τη νέα γνώση, 
καθώς και τα "χτεσινά χείλη" που θα φορέσουν το "καινούργιο χαµόγελο". Ενώ η γνώση είναι κάτι 
"πιο γλυκό απ' τη χαρά κι από τη λύπη", διότι υπερβαίνει τα συναισθήµατα αυτά που η οµορφιά 
της έντασής τους είναι απατηλή, όταν στηρίζονται στην άγνοια. Αυτή η γνώση κάνει τον αφηγητή 
� ποιητή και τον ήλιο να συµµαχήσουν και να φωτίσουν "τα πλάσµατα του κόσµου", ενώ η 
προτροπή προς τη Ρηνούλα να "κοιτάξει τον ήλιο κατάµατα ώσπου πια να µη βλέπει" για να δει "ν' 
ανάβει ο ήλιος πάνω στη δροσιά χίλιες χιλιάδες αστεράκια" φανερώνει τη βίωση της 
απεραντοσύνης της φύσης ως απεραντοσύνης της ζωής. Επιπλέον ο ήλιος "δεν είναι ένα κόκκινο 
νεράντζι � όπως τότε", δηλαδή δεν έχει την ειδυλλιακή, χωρίς όµως ιδιαίτερες προεκτάσεις εικόνα 
της παιδικής ηλικίας, αλλά ταυτίζεται µε το "πρόσωπο του ίδιου του Θεού", εποµένως οδηγεί στη 
µεταφυσική υφή της απεραντοσύνης. Τέλος η παρότρυνση της Ρηνούλας από τον αφηγητή � 
ποιητή να "βάλει το δάχτυλο της στη φλούδα των δέντρων" για να "ακούσει το σφυγµό του" ή να 
"να κοιτάξει ψηλά στον ουρανό" για να "ακούσει το τραγούδι του" φανερώνει από τη µια την 
ενσωµάτωση της δυναµικής του φυσικού περιβάλλοντος µέσα του και από την άλλη την ανάδειξη 
του εαυτού του ως έκφανσης αυτού του περιβάλλοντος. Είναι σαφής λοιπόν η υπέρβαση των 
στενών χωροχρονικών πλαισίων της παιδικής ηλικίας που οδηγεί στην αναβαθµισµένη 
παιδικότητα του ενηλίκου � ποιητή. Η ιδιαίτερη αυτή οπτική γωνιά αποτελεί το "φίλτρο" της 
κοινωνικής πραγµατικότητας και ταυτίζεται έτσι µε την κοινωνική αποστολή. 
 Ανάλογα συντίθεται η παιδικότητα στο Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, χωρίς όµως να 
γίνεται φανερά λόγος για κοινωνική αποστολή. Ο  ποιητής ενεργοποιώντας τη µνήµη του από το 
πρώτο σκίρτηµα της άνοιξης, "το πρώτο πράσινο φύλλο", αναπολεί τις ειδυλλιακές εικόνες του 
παιδικού φυσικού περιβάλλοντος, το "ευχαριστώ" προς την οµορφιά που εξέφραζε άδολα, χωρίς 
γνώση της δυναµικής της φύσης και κρυφά, "κάθε φορά που δεν τον άκουγε κανείς" � υπονοώντας 
προφανώς την έλλειψη κατανόησης από τον κόσµο των ενηλίκων714 - , µιλάει στη συνέχεια για 
την απότοµη ενηλικίωση που οδήγησε στην απώλεια αυτής της άδολης, χωρίς κλυδωνισµούς, 
                                                           
713 Π.Α', σ. 338-339. 
714 Για το µοτίβο του "ευχαριστώ" απέναντι στην οµορφιά, βλ. εδώ, σσ. 187-188, σηµ. 308 και 309.  
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ευχαριστίας προς την οµορφιά και καταλήγει σε µια επιθυµία αποκατάστασής της: "Τώρα ζητάς 
να ξαναπείς µε τα ίδια χείλη  εκείνο το ίδιο "ευχα/-ριστώ" που τόσα χρόνια ζήταγες να το 
ξεχάσεις"715. Στο τέλος του ποιήµατος γίνεται εµφανές ότι η παιδικότητα αυτή επιτυγχάνεται από 
την ταύτιση της ψυχής του ποιητή µε τη φύση και το Θεό που έτσι αποτελούν αδιατάρακτη 
ενότητα: 
   Άλλοτε διαβάζαµε τα µαθήµατά µας, κάναµε την προσευχή µας 
   και λέγαµε πως δυο και δυο κάνουν τέσσερα. 
   Τώρα, δυο λουλούδια και δυο αχτίνες δεν κάνουν τέσσερα � κά �  
   νουν την ψυχή µας. 
   Κ' ένα τριαντάφυλλο και µια πεταλούδα δεν κάνουν δυο � κά �  
   νουν ένα Θεό. 
   Κ' ένας Θεός κάνει όλα. 
   Λοιπόν η ψυχή µας µε την ψυχή του Θεού πόσα κάνει; 
   Ο δάσκαλος δεν ξέρει. 
   Εµείς το ξέρουµε πως κάνει: ένα. 
   Το διαβάσαµε σήµερα στο ανοιχτό βιβλίο του ήλιου, σήµερα που 
   ξεχάσαµε όλα τα βιβλία.716. 
 Η αντιδιαστολή της αναβαθµισµένης αυτής παιδικότητας του ενήλικου ποιητή προς τους 
περιορισµένους πνευµατικούς ορίζοντες της παιδικής ηλικίας φαίνεται στους δύο πρώτους 
στίχους, όπου τόσο η µελέτη των µαθηµάτων όσο και η προσευχή (ως τυπική συνήθεια των 
µικρών παιδιών, αποτέλεσµα αγωγής) επιτυγχάνουν απλώς τη γνώση του απτού και αυτονόητου: 
Ότι δηλαδή "δυο και δυο κάνουν τέσσερα". 
 Οι περιορισµένοι ορίζοντες της παιδικής ηλικίας αφορούν φυσικά και τον τραυµατικό 
χαρακτήρα ορισµένων παιδικών βιωµάτων, τον οποίο ο ποιητής προσπαθεί να ξεπεράσει για να 
αντιµετωπίσει τη ζωή από την αισιόδοξη οπτική γωνία της νέας παιδικότητας. Έτσι, στο Μικρό 
αδελφό των γλάρων, ποίηµα εµπνευσµένο από τον πρόωρο θάνατο του µεγάλου αδελφού του 
ποιητή Μίµη717, ο Ρίτσος χρησιµοποιεί το ρήµα "καθαρίσαµε" εκφράζοντας παραστατικά την 
προσπάθεια κάθαρσης της ψυχής του από τα ζοφερά συναισθήµατα των τραυµατικών βιωµάτων, 

                                                           
715 Π.Α',  σσ.343-344: "ΣΑΝ την καρδιά µικρού χελιδονιού που τρέµει στην παλάµη της / αυγής γίνηκε η µνήµη σου 
µόλις βγήκε το πρώτο πράσινο / φύλλο / θυµάσαι που καθόσουν και κοιτούσες µέσα στα στρογγυλά µε - / γάλα µάτια 
των ήµερων βοδιών, τις µικρογραφίες των αγρο - / τικών εικόνων: τη σµαραγδένια λεκάνη του κάµπου, τη µι - / κρή 
εκκλησίτσα µε τα κυπαρίσσια, την άσπρη καµπύλη των / περιστεριών πάνου απ' το δάσος, τις θερίστρες µε τα δεµά - / 
τια των σταχυών και µε τα κίτρινα µαντήλια. / ∆εν ήξερες την αρχιτεκτονική των τριαντάφυλλων, µήτε τον τρόπο / 
που περπατάνε τα πουλιά στο αέρα./ Καληµέριζες τα τριαντάφυλλα και τα πουλιά, όπως καληµέριζες / και τα 
κορίτσια. / Άνοιγαν τότε µικρά παράθυρα και σκύβαν στα περβάζια οι µαρ - / γαρίτες να χαιρετήσουν την αυγή που 
πέρναγε στο δρόµο / χωρίς φορτίο σκιας και θύµησης. / Αργότερα έµαθες να χαιρετάς µονάχα τους ανθρώπους 
βγάζον - /τας το καπέλο, κ' έλεγες µόνο στα λουλούδια "ευχαριστώ" / κάθε φορά που δε σ' άκουγε κανένας / Ύστερα 
βιάστηκες πολύ να µεγαλώσεις, να φορέσεις µακριά παν - / ντελόνια, να µάθεις γράµµατα, για να πάψεις να λες 
"ευχαριστώ", να χτίσεις ένα τριαντάφυλλο όπου κοιµάται µια λυ - / πηµένη αχτίνα στην άδεια κάµαρα της ευωδιάς. / 
Τώρα ζητάς να ξαναπείς µε τα ίδια χείλη εκείνο το ίδιο "ευχα - / ριστώ" που τόσα χρόνια ζήταγες να το ξεχάσεις".    
716 Π.Α', σσ. 357-358. Η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9), σ. 695 υποστηρίζει ότι "στο Όνειρο καλοκαιρινού 
µεσηµεριού ο ποιητής εµβαπτίζεται στο κλίµα της παιδικότητας και στοιχειοθετεί έναν κόσµο τρυφερών 
συναισθηµάτων, αναβαθµισµένων αισθήσεων και ζωτικών εικόνων. Μέσα από το νεοτεριστικό τρόπο γραφής, την 
πλούσια εικονοποιΐα αλλά και το χαµηλόφωνο, υποβλητικό τόνο, η παιδική ηλικία προβάλλεται ως η χρυσή εποχή 
του αρχέγονου παραδείσου, ενώ τα χαρίσµατα της παιδικότητας ισοδυναµούν µε τη ζωτική υπερβολή, την 
απρόσκοπτη επικοινωνία µε τη φύση, το διονυσιακό ξεχείλισµα των παρορµήσεων". Είναι απαραίτητο να 
επισηµανθεί όµως ότι κεντρικός άξονας αυτής της παιδικότητας είναι το τρίπτυχο "φύση � ποιητής � Θεός" µε το 
οποίο κλείνει το ποίηµα. Τη µεταφυσική διάσταση του ποιήµατος επιτυγχάνει και ο Παντελής Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ. 
40), σ. 99. Περισσότερα γι' αυτήν στο σχετικό κεφάλαιο του Γ' µέρους. Βλ. επίσης εδώ. σ. 164, σηµ.229 για 
σχολιασµό του χωρίου από άλλη άποψη.  
717 Κάτω απ' τον τίτλο του ποιήµατος ο ποιητής σηµειώνει την αφιέρωση "Του χαµένου αδελφού µου ΜΙΜΗ" (Π.Α', 
σ. 383).  
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ώστε να διατηρηθεί µόνο η αισιόδοξη δυναµική της παιδικής ηλικίας και να αρθρωθεί σε ένα 
απέραντο χαµόγελο απέναντι στη ζωή: 
    Καθαρίσαµε τη θάλασσα απ' το αίµα µας 
   κ' είδαµε τη θάλασσα. 
   Καθαρίσαµε τον κήπο απ' τα χορτάρια 
   πούχαν φυτρώσει στον τάφο της µητέρας 
   και φυτέψαµε νέες τριανταφυλλιές �� 
    και ξέρουµε πως τίποτα δε χάθηκε 
   και τώρα ξέρουµε πως όσο κι αν ψάξουµε 
   δε θα βρούµε ποτέ µιαν άσπρη τρίχα 
   στα γαλάζια µαλλιά της αυγής. �� 
   Γι' αυτό χαµογελάµε σήµερα στον ήλιο 
   γι' αυτό χαµογελάµε σε όλα τα καράβια 718. 
 Η θάλασσα ως στοιχείο µε απελευθερωτικό χαρακτήρα στην ποίηση του Ρίτσου719 
"καθαρίζεται" εδώ από το αίµα του ποιητή, δηλαδή από τη θλίψη του, µε αποτέλεσµα αυτός να 
µπορεί να "δει τη θάλασσα" δηλαδή να βιώσει σε βάθος αυτόν ακριβώς το χαρακτήρα της, χωρίς 
τον παραµορφωτικό φακό της τραυµατικής εµπειρίας. Ενώ, ο "τάφος της µητέρας" καθαρίζεται 
από τα χορτάρια που συµβολίζουν τους καρπούς της φθοράς και στη θέση τους φυτεύονται "νέες 
τριανταφυλλιές". ∆ηλαδή από τη µητέρα ο ποιητής κρατά µόνο την παρακαταθήκη θετικών 
στοιχείων720 που του κληροδότησε και πάνω σ' αυτά οικοδοµεί µια καινούργια οπτική γωνία για 
τη ζωή, προσπαθώντας να αποβάλει τη συντριβή του για το θάνατό της. Έτσι "τίποτα δε χάθηκε", 
δηλαδή όλα τα ζωογόνα στοιχεία του παρελθόντος διατηρούν και στο ενήλικο παρόν την 
ακµαιότητά τους, ενώ " στα γαλάζια µαλλιά της αυγής" δεν υπάρχει ούτε "µια άσπρη τρίχα" δηλαδή 
κανένα ίχνος ψυχικής γήρανσης δεν µπορεί να σκιάσει την αισιόδοξη προοπτική. Γι' αυτό ο 
ποιητής χαµογελάει στην ανεξάντλητη πηγή ζωής, τον ήλιο και σε όλα τα καράβια που πιθανόν να 
συµβολίζουν τα ταξίδια εµπειριών και βιωµάτων, τα οποία ο άνθρωπος καλείται να 
πραγµατοποιήσει στη ζωή του. Ανάλογη στάση απέναντι στα βιώµατα του παιδικού παρελθόντος 
του τηρεί ο ποιητής και στο Θαλασσινό απόβροχο, επίσης της ∆οκιµασίας, όπου αντικρίζει "πίσω 
απ' τα σκουριασµένα κάγκελα του κήπου την καινούρια θάλασσα πλυµένη απ' τη βροχή" και έτσι δε 
φοβάται την εικόνα φθοράς του σπιτιού και του κήπου. Από την άλλη, η "καθαρµένη" αυτή 
θάλασσα "λιάζει τα προικιά της", καθώς και τη "σκέψη" του ποιητή, που αποτελούν τα "κόκκινα 
πανιά της ευτυχίας". Το "λιάσιµο" πρέπει να το δούµε ως αντανάκλαση του εκτυφλωτικού φωτός 
του ήλιου επάνω σε µια ήρεµη θάλασσα (εικόνα ακατανίκητης αισιοδοξίας)721 ενώ τα "προικιά 
της" δεν είναι τίποτε άλλο από τα εφόδια που δίνει η αναβαθµισµένη παιδικότητα στο νεαρό 

                                                           
718 Π.Α', σ. 398. 
719 Για τη σύνδεση του Μίµη µε τη θάλασσα, καθώς και για τον απελευθερωτικό χαρακτήρα του θαλασσινού 
στοιχείου, βλ. εδώ, σσ. 120-121 και 143 αντίστοιχα.  
720 Για τη θετική επίδραση της µητέρας βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2α. Για την αισιόδοξη οπτική γωνία της νέας 
παιδικότητας που χτίζεται µε τα εξιδανικευµένα "υλικά" του παιδικού παρελθόντος βλ. επίσης. Ο λύχνος των φτωχών 
και ταπεινών, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 315:" Τώρα σωπαίνεις κι αφουγκράζεσαι / πάνου στη στέγη σου / το µαλακό και 
βέβαιο περπάτηµα των άστρων / και στ' ανοιχτό παράθυρό σου στέκεται η βραδιά / σαν ένας εύθυµος άγγελος / σαν 
ένας άγγελος παιδιάστικός / µε πρόσωπο βαµµένο απ ' τα βατόµουρα". Ο ποιητής νιώθει συµφιλιωµένος µε τη 
σταθερότητα των φυσικών νόµων, η οποία έχει κατευναστική δυναµική ("µαλακό και βέβαιο περπάτηµα των 
άστρων"). Η παροµοίωση της βραδιάς συντίθεται από στοιχεία του παιδικού παρελθόντος µεταπλασµένα στο πλαίσιο 
της παιδικότητας του ενηλίκου: Ο άγγελος είναι "παιδιάστικος", που σηµαίνει ότι έχει χαθεί η θρησκευτική 
τυπικότητα, ενώ το βαµµένο απ ' τα βατόµουρα πρόσωπό του αποτελεί ποιητική µετάπλαση της συγκεκριµένης 
παιδικής σκανταλιάς του µικρού Γιάννη σε σύµβολο της νέας παιδικότητας, η οποία απολαµβάνει τη συµφιλίωση µε 
το φυσικό περιβάλλον. Για το λέρωµα µε τα βατόµουρα βλ. Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 28. 
721 Η Χρύσα Προκοπάκη, "Η πορεία προς τη Γκραγκάντα ή οι περιπέτειες του οράµατος", ό.π., (σηµ.23), σ. 293, 
υποστηρίζει ότι στη ∆οκιµασία απαντά το στοιχείο της φωτολατρείας που µε διαφορετικές επενδύσεις διατρέχει 
ολόκληρο το έργο του Ρίτσου. Βλ. επίσης εδώ, σ. 121, σηµ. 76, καθώς και τα σχετικά µε τη φύση στο επόµενο µέρος 
της εργασίας. 
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ποιητή για να αντιµετωπίσει τη ζωή, διαποτίζοντας τη σκέψη του και φουσκώνοντας "τα κόκκινα 
πανιά της ευτυχίας", δροµολογώντας δηλαδή µια ευτυχία στηριζόµενη στα στοιχεία του έρωτα και 
της επανάστασης που σηµαίνονται µε το κόκκινο χρώµα στην ποίηση του Ρίτσου722. Έτσι, πίσω 
από τα "στριµωγµένα σύννεφα" θα αναδυθεί ένα "ξανθό τσουλούφι φως", "ένα παιδιάστικο κεφάλι" 
(µεταλειτούργηση των ξανθών µαλλιών του µικρού Γιάννη ως εικόνα φωτός, άρα ταύτιση της 
νέας παιδικότητας µε το φως του ήλιου και της ζωής)723 που θα ανοίξει το παράθυρο στον αγέρα 
και θα "δει / σ' αυτό το µικροµάγαζο του λιµανιού / τους ναύτες που αγοράζουνε καπνό και 
χαρτοφάκελα", δηλαδή την απεραντοσύνη της ζωής όπως αυτή αρθρώνεται στις καθηµερινές, 
φαινοµενικά ασήµαντες, αλλά τελικά καταλυτικά πολύσηµες µικρολεπτοµέρειες της724.  
   ∆Ε ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΕΙ τώρα το χορταριασµένο σπίτι 
   τα ξύλινα σκαλιά µε το πεσµένο αγιόκληµα 
   µήτε ο κήπος πούχει µείνει ακλάδευτος 
   µήτε τα τρύπια δίχτυα της βραδιάς. 
   Πίσω απ' τα σκουριασµένα κάγκελα του κήπου 
   η καινούργια θάλασσα πλυµένη απ' τη βροχή 
   που λιάζει τα προικιά της και τη σκέψη µας 
   τα κόκκινα πανιά της ευτυχίας. 
   Πίσω απ' τα στριµωγµένα σύγνεφα 
   ένα ξανθό τσουλούφι φως 
   ένα παιδιάστικο κεφάλι 
   απ' το παράθυρο που ανοίγει στον αγέρα 
   σκύβει να δει 
   σ' αυτό το µικροµάγαζο του λιµανιού 
   τους ναύτες που αγοράζουνε καπνό και χαρτοφάκελα725. 
 Αυτή η αποµάκρυνση από τους περιορισµένους ορίζοντες της παιδικής ηλικίας, κατά την 
περίοδο υιοθέτησης των εκφραστικών µέσων της σύγχρονης ποίησης, η οποία χαρακτηρίζεται 
από συνειδητοποίηση της δυναµικής των παιδικών βιωµάτων απελευθερώνοντάς τα από τις 
ρεαλιστικές συνθήκες γένεσής τους, µε αποτέλεσµα η δυναµική αυτή να αποτελεί την 
παιδικότητα του ενηλίκου, διατηρείται σε ολόκληρο το έργο του Ρίτσου και έχει διάφορες 
εκφάνσεις. Μία απ' αυτές είναι η µεταµόρφωση των γηρατειών σε µια ιδιότυπη νεότητα που 
σφύζει από ζωή. Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασµα από το κεφάλαιο Τα πουλιά του 
πεζογραφήµατος Τι παράξενα πράµατα: "�ακόµη και περιστέρια, τ' άσπρα και τα γκρίζα και τα 
µπιρµπιλωτά, και κείνα τα ταχυδροµικά και µη, ιδίως τα ταχυδροµικά που κρατάνε στο ράµφος τους 
ένα παιδικό γράµµα να το πάνε στο θεό, ή ένα γράµµα του στρατιώτη που το περνούν τα περιστέρια 
ανέγγιχτο πάνου απ' τις φωτιές και τις σφαίρες ως τη µάνα του ή την καλή του, ή τ' άλλα περιστέρια 
µ' ένα κλωνί ελιάς στη µύτη τους, ή και κείνα τα µαδηµένα απ' τις τόσες και τόσες παγίδες που τα 
έσωσε ο Πικάσο και ξαναπουπουλιάσαν, ή τούτα δω τα τσαχπίνικα που 'ρχονται και µου 
κουτσουλάνε την ταράτσα και τα βλέπω απ' τη µεγάλη τζαµένια µπαλκονόπορτα και τους χαµογελάω 
όπως φιλιούνται στόµα µε στόµα, εγώ, παιδί 75 χρόνων, εδώ στον καναπέ µου, χαµογελάω πιο 
χαµογελαστά, καθώς κοιτάω τα περιστέρια στην ταράτσα µου να φιλιούνται στόµα µε στόµα" 726. Το 
µοτίβο των περιστεριών συνδεδεµένο εδώ µε την ικανοποίησή της καθηµερινής ανάγκης των 
παιδιών, ή των στρατιωτών, µε την ειρήνη, καθώς και µε τον έρωτα, ξεκινάει από παιδικά 
                                                           
722 Για τη λειτουργία του κόκκινου χρώµατος βλ. εδώ, σσ. 117-118. Για το ερωτικό στοιχείο ως αισθησιακή βίωση 
της ζωής, βλ. εδώ, σσ. 128-130. Για την ταύτιση έρωτα � επανάστασης, βλ. εδώ, σ. 147, όπου σχολιάζονται τα 
αποσπάσµατα: "την πρώτη και την τελευταία σου λέξη / την είπαν ο έρωτας και η επανάσταση" και "Επίµονος 
άνθρωπος. Στο πείσµα του χρόνου ισχυ - / ρίζεται: / έρωτας, ποίηση, φως", από τα ποιήµατα "Στο νοσοκοµείο" και 
"Αυτό µονάχα" αντίστοιχα (Τα αρνητικά της σιωπής, Αργά, πολύ αργά µέσα στη νύχτα, σσ. 23 και 29) 
723 Πρβλ. το "έρωτας, ποίηση, φως", ό.π. ,σηµ. 344. 
724 Για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό της ποίησης του Ρίτσου, εδώ, Μέρος Α',§ 3δ. 
725 Π.Α΄, σ. 417. 
726 Ε.Α.Α., 2, σ. 90. 
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βιώµατα του ποιητή στην ιδιαίτερη πατρίδα του 727. Οι νοηµατικές αυτές συνδέσεις δένονται µε 
ένα βίωµα της γεροντικής ηλικίας του � την ερωτοτροπία των περιστεριών στην ταράτσα του � 
που τον κάνει να "χαµογελάει πιο χαµογελαστά" ως "ένα παιδί 75 χρόνων". το τελευταίο οξύµωρο 
σχήµα µε τον ακριβή προσδιορισµό της ηλικίας 728 εκφράζει παραστατικά την παιδικότητα του 
υπερώριµου Ρίτσου, ενώ η παρήχηση της έννοιας του χαµόγελου στο ρήµα "χαµογελάω" και στο 
επίρρηµα "πιο χαµογελαστά" δείχνει ότι το χαµόγελο αυτό δεν είναι επιφανειακό, αλλά βιωµένο 
σε βάθος και συνδέεται κυρίως µε το ερωτικό στοιχείο ως δύναµη συνεχούς ανανέωσης, αφού 
διαγράφεται στα χείλη µε τη θέαση της ερωτικής περίπτυξης των περιστεριών που αναφέρεται 
δυο φορές και µάλιστα µε αυτή την εικόνα κλείνει το απόσπασµα. Πρόκειται εδώ για µια ακόµη 
αναφορά στην αισθησιακή βίωση του κόσµου, η οποία ξεκινάει από τον ερωτισµό του σώµατος 
για να επεκταθεί όµως και στο πνεύµα και τελικά σε ολόκληρο το σύµπαν, αφού ο ποιητής ως 
ανθρώπινη οντότητα αποτελεί µέρος του σύµπαντος. Η βίωση αυτή είναι εντονότερη σε 
προχωρηµένη ηλικία, αφού τότε ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τον κόσµο µέσα απ' το πρίσµα της 
εµπειρίας το παρελθόντος729. Έτσι τα γηρατειά αντιµετωπίζονται ως η ηλικία στην οποία έχει 
ενσωµατωθεί ολόκληρη η αισθησιακή εµπειρία της προηγούµενης ζωής µε αποτέλεσµα η 
αισθησιακή βίωση να πραγµατοποιείται τώρα σε µεγαλύτερο βάθος και για το λόγο αυτό τα 
γηρατειά να ανάγονται σε αιώνια νεότητα που προκαλεί τη βαθιά αισιοδοξία του επιρρήµατος 
"πιο χαµογελαστά". Και είναι βέβαια φυσικό η βίωση αυτή να προβάλλεται εντονότερα, ως άµυνα, 
όταν ο Ρίτσος γερνάει βιολογικά και απογοητεύεται από την επικείµενη κατάρρευση της 
υπαρκτής εκδοχής του οράµατός του. Από την άλλη, είναι διάσπαρτη σε ένα µεγάλο µέρος του 
έργου του χαρακτηρίζοντας την παιδικότητά του, η οποία αρχίζει να διαµορφώνεται µε τη στροφή 
του προς τον ελεύθερο στίχο. Μπορούµε εποµένως να µιλήσουµε για µια παιδικότητα του 
βιωµένου αισθησιακά χρόνου 730 που έχει προηγηθεί της ηλικιακής φάσης στην οποία βρίσκεται 
κάθε φορά ο ώριµος Ρίτσος, µε κορύφωση βέβαια τη φάση των γηρατειών. Στην Τέταρτη 
∆ιάσταση, έργο όπου εµφανώς τίθεται µαζί µε άλλα προβλήµατα και το πρόβληµα του χρόνου731, 
είναι αναµενόµενο να απαντά η συγκεκριµένη έκφανση της παιδικότητας / νεότητας. (Στο Ρίτσο 
οι έννοιες λειτουργούν σχεδόν ταυτόσηµα). Έτσι ο Ορέστης θα πει για την Κλυταιµνήστρα: "Την 
είδες / το απόγευµα στο κήπο; - τι όµορφη πούναι ακόµη � δε γέρασε διόλου, / ίσως γιατί εποπτεύει 
το χρόνο και τον πράττει / κάθε στιγµή, - θέλω να πω ανανεώνεται / γνωρίζοντας τη νεότητα που 
χάνειú - ίσως γι' αυτό την παίρνει πίσω". Η επίγνωση απώλειας της βιολογικής νεότητας οδηγεί 
στην "εποπτεία" και την "πράξη" του χρόνου, µε την έννοια της σε βάθος αισθησιακής βίωσης της 
                                                           
727 Βλ. και το παράλληλο απόσπασµα από το ποίηµα "Αποκατάσταση", Αργά, πολύ αργά µέσα στη νύχτα, σσ. 113-144: 
"Τα περιστέρια, π.χ. / όχι συνθήµατα ποικίλων συνεδρίων, αλλά πουλιά / ωραία, ερωτικά, βαρυπερπάτητα, που όλο 
φιλιούνται / στόµα µε στόµα στην αυλή και µου γεµίζουν τα πλακάκια/ µε κουτσουλιές και πούπουλα (µ' αρέσουν 
έτσι)ú / ή, το πολύ πολύ: µικροί ταχυδρόµοι που µεταφέρουν / πάνω απ' τις σφαίρες/ τα γράµµατα φτωχών παιδιών 
προς το Θεό ζητώντας του / τετράδια και παπούτσια και λίγες καραµέλες". Βλ. επίσης εδώ, σ. 111, σηµ. 26, 27,28.  
728 Η Άµυ Μιµς, ό.π. (σηµ. 156) σχολιάζοντας το συγκεκριµένο οξύµωρο, επισηµαίνει ότι ο Ρίτσος απογοητευµένος 
από την "ανυπόφορη απειλή για το γκρέµισµα του υπαρκτού κόσµου του" (εννοεί προφανώς τον υπαρκτό 
σοσιαλισµό) βρίσκει παρηγοριά στις παιδικές µνήµες, και καταφέρνει να χαµογελάει "πιο χαµογελαστά" µε τα 
"καµώµατα" και την ανεπανάληπτη ευδαιµονία (πέραν από οποιεσδήποτε οδυνηρές εµπειρίες) της παιδικής του 
ηλικίας. ∆ε διακρίνει όµως ότι αυτή η αντιµετώπιση της όποιας ζοφερής πραγµατικότητας αποτελεί µια ιδιαίτερη 
οπτική γωνία που αρχίζει να διαµορφώνεται ήδη από την περίοδο της ∆οκιµασίας. 
729 Βλ. τις επισηµάνσεις του Ρίτσου σε συνέντευξή του στον Οζντεµίρ Ιντσέ, ό.π. (σηµ 101)¨"�Όταν ένας άνθρωπος 
µεγαλώνει αρχίζει να καταλαβαίνει καλύτερα το κορµί του, καθώς και ότι αποτελεί µια ενότητα µε τη γη και το 
σύµπαν. Έτσι, µέσα σ' αυτήν την ολότητα δεν υπάρχει θέµα που να µη µπορεί να το διαπραγµατευτεί η ποίηση. Το 
ανθρώπινο κορµί όµως είναι ένα σύµπαν µε τέτοιο βάθος, που δεν µπορούµε να το ανακαλύψουµε, παρά µόνο καθώς 
µεγαλώνουµε. Τότε µετράνε όλα, οι πόροι του δέρµατος, µια µοναδική κοκκινόξανθη τρίχα ή µια άρρωστη καρδιά. Ο 
άνθρωπος δεν κοιτάζει πια µε τα µάτια της καθηµερινότητας, αλλά µε τα µάτια ολόκληρης της εµπειρίας του 
παρελθόντος". 
730 Η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σ. 419 σηµειώνει σχετικά: " Ο Ρίτσος, λοιπόν, αναµετρά το βιωµένο χρόνο, 
ξεκινώντας πάντοτε από τη γεύση της αιώνιας νεότητας, η οποία όµως περιέχει την πείρα του χρόνου και προκύπτει 
µέσα απ' την ενηλικίωση". 
731 Βλ. την ανάλυσή µας, εδώ σσ. 73-77. 
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στιγµής που καταγράφεται βαθιά στην ψυχή. Αµέσως παρακάτω ο Ορέστης θα αναφέρει 
ορισµένα παραδείγµατα αυτής της βίωσης, η  οποία φτάνει µέχρι την παραµικρότερη λεπτοµέρεια 
της ζωής: "Κ' η φωνή της µητέρας, πόσο σύγχρονη, καθηµερινή, σωστή - / µπορεί να προφέρει 
φυσικά τα πιο µεγάλα λόγια / ή και τα πιο µικρά, στην πιο µεγάλη σηµασία τους, όπως: / "µια 
πεταλούδα µπήκε απ' το παράθυρο", ή :"ο κόσµος είναι ανυπόφορα υπέροχος", /ή: "θα χρειαζόταν 
πιότερο λουλάκι στις λινές πετσέτες", / ή: "µου διαφεύγει µια νότα απ' αυτήν την ευωδιά της 
νύχτας"��"732. Η γερασµένη ηρωίδα Χρυσόθεµις του οµώνυµου ποιήµατος µιλάει για µια 
ταυτόχρονη ελαφρότητα και βαρύτητα της ηλικίας της. Η βαρύτητα αφορά τη βιολογική γήρανση, 
ενώ η ελαφρότητα, την παιδικότητα ως αισθησιακή βίωση ολόκληρου του παρελθόντος, που 
συνεχίζεται, αφού η συγκεκριµένη βίωση αποκλείει τον κορεσµό: "Πέρασαν πια τα χρόνια. 
Αλάφρωσα πολύ, παραβάρυνα. Χαίροµαι / αυτή την ελαφρότητα κι αυτό το βάρος. Ένα βαθύ 
χαµόγελο / µε ανασηκώνει απ' τις µασκάλεςú δεν πατώ στο χώµαú - ντρέποµαι / µη και µε δει κανείς 
να περπατώ στον κήπο σαν πουλί. Ντρέποµαι / γι' αυτή την παιδική µου ελαφρότητα. Αράζω εδώ 
στο παράθυρο / µε τις βροχές, µε τις λιακάδες, - δε χόρτασα ακόµη να βλέπω" 733  
 Στο συγκεκριµένο απόσπασµα όµως η ηρωίδα εκφράζει και µία αίσθηση ντροπής για την 
παιδικότητά της, η οποία εγείρει ερωτηµατικά σχετικά µε την αφετηρία της. Η απάντηση 
βρίσκεται σε ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της Τέταρτης ∆ιάστασης, αλλά και ολόκληρης της 
ποίησης του Ρίτσου, την ταλάντευση. Αν δεχτούµε ότι η Χρυσόθεµη αντιπροσωπεύει τη βίωση 
της ζωής στην ολότητά της που αντιπαρατίθεται στην κοσµοθεωρία της Ηλέκτρας, η οποία 
ενσαρκώνει τη µονόπλευρη και µε περιορισµένους ορίζοντες εκπλήρωση του καθήκοντος734, τότε 
µπορούµε να µιλήσουµε για µια στιγµιαία ταλάντευση της Χρυσόθεµης προς τον κόσµο της 
αδελφής της. ∆ηλαδή η ηρωίδα (και πίσω απ' αυτήν ο ποιητής) προβληµατίζεται µήπως η 
αισθησιακή βίωση της ζωής και συνεπώς η υπαρξιακή διάσταση που εδώ ταυτίζεται µε την 
παιδικότητα µπορεί να οδηγήσει σε παραµέληση του καθήκοντος, το οποίο για έναν κοµµουνιστή 
είναι το ιστορικό κάλεσµα735. Βέβαια ο προβληµατισµός δε συνεχίζεται, διότι το απόσπασµα 
κλείνει µε τη φράση "δε χόρτασα", που αποθεώνει την αισθησιακή βίωση, φράση η οποία 
επαναλαµβάνεται αµέσως παρακάτω ύστερα από µία οργιαστική περιγραφή της φύσης736. Είναι 
όµως αρκετός για να δείξει για µια ακόµη φορά τις παλινδροµήσεις του ποιητή, απόλυτα 
φυσιολογικές για την ταραγµένη ιστορική περίοδο, στην οποία γράφτηκε το ποίηµα, σε τόπους 
εξορίας, και κατ' οίκον περιορισµό σύµφωνα µε την πληροφορία τόπου και χρόνου στο τέλος 
(Γυάρος, Λέρος, Σάµος, Μάης 1967 � Ιούλιος 1970). Η αδυναµία ανταπόκρισης στο ιστορικό 
κάλεσµα ως αφετηρία ντροπής του ενήλικου για τη στηριγµένη στην αισθησιακή βίωση της ζωής 
παιδικότητά του, φαίνεται καθαρότερα σε ένα απόσπασµα από τον Αγαµέµνονα, όπου ο οµώνυµος 

                                                           
732 Ορέστης, Τ.∆., σ. 78. βλ. επίσης εδώ, σ. 75. Η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9), σ. 420 σηµειώνει σχετικά: " Στον 
Ορέστη�.η Κλυταιµνήστρα έχει κερδίσει την παντοτινή νεότητα, έχοντας επίγνωση του χρόνου που περνά, και γι' 
αυτό, απολαµβάνοντας το καθηµερινό και αποθεώνοντας το ασήµαντο. Η νεότητα, λοιπόν, ταυτίζεται µε µια 
συγκεκριµένη στάση απέναντι στη ζωή, που, ας µην ξεχνούµε, χαρακτηρίζει και την ποιητική ιδιοσυγκρασία". Η 
ποιητική ιδιοσυγκρασία του Ρίτσου αποθέωνε τη λεπτοµέρεια. Για το θέµα βλέπε και τη σχετική ανάλυσή µας, εδώ, 
Μέρος Α', § 3δ.  
733 Χρυσόθεµις, Τ.∆, σσ. 185-186. Βλ. και Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σ. 421. 
734 Χρυσόθεµις, Τ.∆, σ. 184: " Η αδελ -/ φή µου / δεν ανεχόταν το ανεξήγητο, - κ' ίσως γι' αυτό παραλόϊσε". Μέσα απ' 
την οπτική γωνία της Χρυσόθεµης οι περιορισµένοι ορίζοντες του συγκεκριµένου και εξηγήσιµου οδηγούν στον 
παραλογισµό, αφού παγιδεύουν τη γνώση και τη δηµιουργικότητα.  
735 Για την ταλάντευση ως θεµελιώδες στοιχείο της ποιητικής του Ρίτσου, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3β. 
736 Χρυσόθεµις, Τ.∆, σ. 186: " Τα πρωϊνά της άνοιξης σηκώνοµαι πολύ νωρίς, την ώρα / που όλα βαθιά µας και 
τριγύρω φέγγουν ήσυχα, µε την όµορφη θλίψη / την άσκοπη και αναίτια σαν την ίδια τη ζωή. Ο ελάχιστος βόµβος / 
απ' το φτερό µιας µέλισσας αφήνει ένα µεγάλον ίσκιο / σ' όλο το µήκος της διαφάνειας. Άλλοτε κάθοµαι κι ακούω τα 
τζιτζίκια,  / αυτούς τους νάνους τρελλούς τυµπανιστές, γύρω στις πολεµίστρες, / µέσα σ' εκείνα τα εκτυφλωτικά 
µεσηµέριαú - οι φωνές τους / δεν αφήνουν καθόλου κενάú χτίζουν τα ρήγµατα στα τείχη. Εκεί κάτω / αστράφτει η 
πεδιάδα των σταχυών σ' ένα λαχάνιασµα µαλαµατένιο. / Λοιπόν, δε χόρτασα". Την ίδια ώρα που η ζωή κάτω από το 
βάρος της βιολογικής γήρανσης χαρακτηρίζεται άσκοπη και αναίτια, πραγµατοποιείται ο ύµνος στην οµορφιά της 
ζωής που καταλήγει στο "δε χόρτασα". Άρα νικά η αισθησιακή βίωση που οδηγεί στην παιδικότητα των γηρατειών.   
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ήρωας κουρασµένος και απογοητευµένος από την αδυναµία του να εκπληρώσει το ιστορικό του 
καθήκον, αφήνεται στη θαλπωρή της παιδικότητας που του απελευθερώνει "ένα τελευταίο 
µαλαµατένιο φύλλο σ' ένα κατάµαυρο δέντρο", αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί και να την αποκρύψει: 
 Να µε, λοιπόν, που µήτε τούτη τη χαρά δε σούφερα � την πολυώνυµη, όπως λένε, δόξα  
 που ίσως και θα µπορούσε, αλλοίµονο, να εξαγοράσει 
 µε βροντερά και κίβδηλα νοµίσµατα, τα σιωπηλά µας γνήσια δέκα χρόνια  
 χιλιάδες φόνους, κρυφούς και φανερούς, χιλιάδες σφάλµατα και τάφους. 
 Μακριά από µένα τέτοιοι ηρωισµοίú - ένας άλλος, τώρα, 
 αθόρυβος και αόρατος µου νεύει. Κάποιο σούρουπο, 
 είδα ένα τελευταίο µαλαµατένιο φύλλο σ' ένα κατάµαυρο δέντρο  
 κ' είταν ο γυµνός ώµος ενός ήρεµου, ωραίου αθλητή που γέρνοντας, 
 εσήκωσε το βάρος όλων µας, να τ' αποθέσει µαλακά στο χώµα. Τότε 
 µια νέα πείνα, µια άλλη όρεξη µου γέµισε σάλιο το στόµα 
 κ' ένιωσα να κυλάει από τις άκρες των χειλιών µου  

γλυκύ και πραϋντικό το γάλα της ευγνωµοσύνης. Άθελά µου 
ανέβασα το χέρι µου ως εκεί να το σκουπίσω  
µην προδοθώ, µήπως και δουν τη νέα παιδικότητά µου, 
το νέο µου θηλασµό απ' την πρώτη ρώγα της δηµιουργίας. 
Έτσι θα καταλάβαιναν πόσο ισχυρός, πόσο ανήµπορος είµαι �  
προκλητικά και τα δυο. 737 

Ο Αγαµέµνονας αποποιείται τελικά τον ηρωισµό και τη δόξα που συνδέεται µε την ιστορική 
ανταπόκριση φοβούµενος ότι µόνο ψευδώς ("βροντερά και κίβδηλα νοµίσµατα") θα µπορούσε να 
αντισταθµίσει τον απέραντο ανθρώπινο πόνο που άφησε πίσω της η διεξαγωγή του αγώνα 
("χιλιάδες φόνους, κρυφούς και φανερούς, χιλιάδες σφάλµατα και τάφους"). Στο συγκεκριµένο 
σηµείο πιθανότατα ασκείται κριτική στα σφάλµατα και τα εγκλήµατα που έγιναν απ' όλες τις 
πλευρές στην προσπάθεια πραγµατοποίησης του οράµατος738. Έτσι, το "τελευταίο µαλαµατένιο 
φύλλο", δηλαδή η τελευταία παρουσία έστω και κουρασµένης � αφού µαλαµατένιο φύλλο είναι το 
κίτρινο, έτοιµο να πέσει φύλλο � ζωής σε ένα "κατάµαυρο", άρα καµένο, "δέντρο" φαντάζει ως ο 
"γυµνός ώµος ενός ήρεµου, ωραίου αθλητή" που σηκώνει το βάρος όλων των αγωνιστών (αυτή η 
ερµηνεία πρέπει να δοθεί στην αντωνυµία "µας") και το αποθέτει µαλακά στο χώµα. Άρα η 
αισθησιακή βίωση µιας λεπτοµέρειας ανακουφίζει την ψυχή από το βάρος τα αποτυχίας και της 
µαταιότητας. Η "νέα πείνα" που γεννιέται ταυτόχρονα και περιγράφεται παραστατικά µε το 
"σάλιο" που "γεµίζει το στόµα" οδηγεί στο "νέο θηλασµό απ' την πρώτη ρώγα της δηµιουργίας" 
δηλαδή σε µια αναθεώρηση της ζωής από την αρχή της, για να βιωθεί σε βάθος η δυναµική της 
δηµιουργίας, µια βίωση που γεννά για πρώτη φορά στον αγωνιστή την αίσθηση της ψυχικής 
πληρότητας και της ηρεµίας, "το γλυκό και πραϋντικό γάλα της ευγνωµοσύνης" που "κυλάει από τις 
άκρες των χειλιών". Το γάλα, ως υλικό του θηλασµού, συµβολίζει τις αισθησιακές εµπειρίες που 
επιπολάζουν, ώστε να επέρχεται υπερχείλιση. Η υπερχείλιση ταυτίζεται µε την πληρότητα που 
οδηγεί στην ευγνωµοσύνη. Όµως ο ήρωας σκουπίζει το γάλα που τρέχει απ' τα χείλη του, 
αποκρύπτει δηλαδή αυτή την αίσθηση της πληρότητας που ταυτίζεται µε τη "νέα παιδικότητα" του 
για να µην την δουν και καταλάβουν "πόσο ισχυρός, πόσο ανήµπορος" έγινε, "προκλητικά και τα 
δυο". Η δύναµη ταυτίζεται µε την ψυχική θωράκιση της νέας παιδικότητας, ενώ η αδυναµία µε 
την ανικανότητα κοινωνικής ανταπόκρισης και µε το φόβο ότι η νέα παιδικότητα θα αποµακρύνει 
από την επιτέλεση του κοινωνικού ρόλου. Έτσι, η νέα παιδικότητα του ήρωα είναι προκλητική για 
τους άλλους αγωνιστές, διότι ως δύναµη αφορά µόνο την υπαρξιακή πλευρά, µε αποτέλεσµα από 
κοινωνική άποψη να είναι αδυναµία. Οι πάσης φύσεως "άλλοι" είναι εκείνοι που προκαλούν την 
αίσθηση ενοχής, είτε πρόκειται για τους µονολιθικούς επαναστάτες, είτε γενικά για όσους δε 
                                                           
737 Αγαµέµνων, Τ.∆., σ. 63. 
738 Για το συγκεκριµένο θέµα βλ. εδώ, Μέρος Α',  § 3γ, όπου αναλύονται συγκεκριµένα χωρία µε πιο σαφείς ιστορικές 
αναφορές. 
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µπορούν να κατακτήσουν την παιδικότητα της αισθησιακής βίωσης, µε αποτέλεσµα να την 
παρεξηγούν ως έναν απλό παλιµπαιδισµό "αρτηριοσκληρυντικών γερόντων" 739, ή ακόµα, η άλλη 
πλευρά της συνείδησης του ποιητή, η πιστή στο επαναστατικό καθήκον που πολλές φορές τον 
ταλαιπωρεί µε ιδεολογικούς πειθαναγκασµούς. Σ' αυτό το πλαίσιο πρέπει να θεωρηθεί και ο 
στίχος ο σχετικός µε "την ένοχη αφή µιας κλεµµένης µαθητικής κιµωλίας" που ο Ρίτσος διατηρεί 
ανάµεσα σε άλλα εφόδια � σύµβολα του παρελθόντος στην ποιητική αυτοβιογραφία Το 
Τερατώδες Αριστούργηµα.361α 
 Πέρα πάντως από τις όποιες επιφυλάξεις, η στηριγµένη στην αισθησιακή βίωση 
παιδικότητα της ωριµότητας κυριαρχεί. Στο ποίηµα "Η Άνοιξη", το οποίο αποτελεί έναν θεατρικό 
µονόλογο στη µορφή των µονολόγων της Τέταρτης ∆ιάστασης χωρίς να εντάσσεται στη 
συγκεκριµένη συλλογή, η νεαρή κοπέλα που φαίνεται να προσωποποιεί την εποχή της άνοιξης, 
µιλώντας στην παρέα των βωβών κουρασµένων ενηλίκων, ουσιαστικά περιγράφει την πορεία που 
ακολουθείται για τη διαµόρφωση της παιδικότητας του ενηλίκου: 
  Όλα τα ξέρω. Εµείς οι νέοι υποφέρουµε πιότερο �  
  υποψιαζόµαστε το χωρισµό και το τέλος, 
  υποψιαζόµαστε την ανάγκη της ένωσης και της διάρκειας, 
  γνωρίζουµε πολλά µεµιάς: τον πόνο και το χάσµα της γνώσης  
  χωρίς να γνωρίζουµε  
  το µέγεθος και την αξία της γνώσης740.  
Οι νέοι υποφέρουν, διότι, καθώς ζουν τις ταχύτατα εναλλασσόµενες εµπειρίες µε έντονη 
συναισθηµατική φόρτιση, απλώς υποψιάζονται µέσα σ' αυτό το φρενήρη ρυθµό τη δυναµική 
οριακών καταστάσεων, όπως ο χωρισµός και το τέλος, ή την "ανάγκη της ένωσης και της 
διάρκειας", που θα οδηγήσουν στην υπέρβασή τους. Γνωρίζουν επίσης, και πάλι εξαιτίας του 
τρόπου µε τον οποίο βιώνουν τη ζωή, "τον πόνο και το χάσµα της γνώσης", δηλαδή τη γνώση ως 
αποτέλεσµα, πολλές φορές, οδυνηρής εµπειρίας, καθώς και τα αναπάντητα ερωτήµατα που έχουν 
αυτή τη µορφή, διότι οι νέοι "γνωρίζουν πολλά µεµιάς", µε αποτέλεσµα αυτά να ενσωµατώνονται 
στην ψυχή τους, χωρίς όµως να έχουν καταλαγιάσει και να έχει βιωθεί η κρυφή δυναµική τους. 
Χωρίς δηλαδή οι νέοι να έχουν γνωρίσει "το µέγεθος και την αξία της γνώσης". Και εφόσον αυτά 
δεν τα έχουν γνωρίσει οι νέοι, τα έχουν γνωρίσει οι ενήλικες, οι οποίοι µε τη βιολογική ηρεµία 
της ηλικίας τους κατόρθωσαν να διυλίσουν και να αξιολογήσουν τα συσσωρευµένα βιώµατα της 
νιότης ανακαλύπτοντας το "µέγεθος και την αξία της γνώσης" που εµπεριέχεται σ' αυτά. Έτσι η 
παιδικότητα / νεότητα αρχίζει να κτίζεται από τη νεανική ηλικία και εδραιώνεται στη φάση της 
ωριµότητας. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή στον επίλογο � έξοδο του ποιήµατος, όπου η νέα 
φοράει το εαρινό καπέλο της στην µητέρα της και οι δυο γυναίκες ταυτίζονται: "�"Σ' αρέσει, 
µητέρα, το καπέλο µου;" � είπε. Και χωρίς να περιµένει απάντηση το φόρεσε στο κεφάλι της 
µητέρας της. Η µητέρα χαµογέλασε. Είταν ίδια η κόρη της! Ποια είταν; Η µητέρα ή η κόρη; Μάλλον 
η ίδια, η µια κ' οι δυο � εκείνη που προβάριζε το εαρινό καπέλο της µπροστά στον καθρέφτη, 
λάµποντας όλη απ' τον ήλιο"741. Η ταύτιση αυτή συµβολίζει τη συγχώνευση ωριµότητας και 
νιότης, γήρατος και νιότης µέσα από την αισθησιακή βίωση της ζωής, που ξεκινάει ως φρενήρης 

                                                           
739 Βλ. Ίσως να 'ναι κι έτσι, ΕΑΑ., 4, σ. 153, όπου παρουσιάζονται µε ειρωνικό τρόπο (το καταλαβαίνει κανείς αν 
διαβάσει ολόκληρο το σχετικό κεφάλαιο) λόγια του κακεντρεχούς κριτικού Κυπαρίσση για την παιδικότητα του Ίωνα 
� ποιητή: " Γεια στο στόµα του κυρ Κυπαρίσση, "ο παλιµπαιδισµός είναι σύνηθες φαινόµενον των 
αρτηριοσκληρυντικών γερόντων"� .."Για την περιγραφή του Κυπαρίσση βλ. Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σσ. 
111-115. Επίσης, για τις επιφυλάξεις του Ρίτσου απέναντι στους κριτικούς της λογοτεχνίας, εδώ. σσ. 131-132 και 
σηµ. 110.  
361α Γίγνεσθαι, σ. 359. 
740 "Η Άνοιξη", Παράρτηµα, Π.Γ', σ. 482. Το ποίηµα, όπως και οι περισσότεροι από τους µονόλογους της Τέταρτης 
∆ιάστασης έχει εισαγωγή � σκηνική οδηγία και επίλογο � έξοδο σε πεζό λόγο. Στην εισαγωγή περιγράφεται η παρέα 
των βωβών κουρασµένων ενηλίκων, προς τους οποίους απευθύνεται η νέα σε ολόκληρο το µονόλογό της.    
741 Π.Γ', σ. 488. 



 
 

186

συσσώρευση βιωµάτων της νεαρής ηλικίας και βαθαίνει στην ωριµότητα ως επίγνωση742. Όµως 
την επίγνωση αυτή δεν πρέπει να τη δούµε τόσο ως ένα σύνολο σαφών συµπερασµάτων µε 
καθορισµένο λογικό πλαίσιο, αλλά ως απόλαυση µιας πληρότητας που βιώνεται σε βάθος από την 
ώριµη ηλικία, χωρίς να εξηγείται, απογειώνοντας έτσι το φορέα της µέσω του ανεξήγητου στο 
απέραντο. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά ανάµεσα στο ανεξήγητο για τους περιορισµένους 
ορίζοντες της παιδικής ηλικίας και στο ανεξήγητο κατά την παιδική διύλιση της πραγµατικότητας 
από τον ενήλικο: Το παιδί ή ο νέος νιώθουν την ένταση του βιώµατος µέσα στα χωροχρονικά 
πλαίσιά του, χωρίς ακόµα να µπορούν να το βιώσουν ως στιγµιότυπο του απέραντου. Η 
παιδικότητα του ενηλίκου βιώνει αυτό το απέραντο ως αίσθηση πληρότητας, χωρίς να το εξηγεί 
λογικά, γιατί απλούστατα δε µπορεί να χωρέσει στη λογική. Αυτή η αµφισηµία φαίνεται να 
εµπεριέχεται µέσα στην "άγνοια", η οποία προβάλλεται στο ποίηµα "Αίσθηση παιδικότητας": 
  Τα γυµνά δέντρα, µουσκεµένα, σκοτεινά, 
  είχαν µια αναλογία µακρινή µε κάτι 
  ολότελα δικό του, που δεν ήξερε ακριβώς 
  τι ήταν, κι αν ήταν. Κι η άγνοια ετούτη 
  τον έφερνε ελαφρά στην παιδική ηλικία 
  µε τις σπασµένες καρέκλες στο κελάρι 
  µε το λίγο χνουδωτό κίτρινο των κυδωνιών 
  και µε µια µωβ κλεισµένη γυναικεία οµπρέλα 
  αφηµένη ανεξήγητα στη µέσα γωνία του διαδρόµου743 
   Το βίωµα του παρόντος, δηλαδή "τα γυµνά δέντρα, µουσκεµένα, σκοτεινά", αναµοχλεύουν στο 
υποκείµενο του ποιήµατος τη δυναµική κάποιου παλιού βιώµατος αναλογικά. Τη δυναµική και 
όχι το βίωµα καθεαυτό, διότι αναµοχλεύεται "κάτι ολότελα δικό του", που δεν έχει όµως σαφή 
εικόνα ("δεν ήξερε ακριβώς / τι ήταν, κι αν ήταν"). Άρα ο ποιητής, ο οποίος κρύβεται πιθανότατα 
πίσω από το υποκείµενο του ποιήµατος, απολαµβάνει πλήρως τη σε βάθος βίωση, αγνοώντας και 
µη ενδιαφερόµενος να µάθει τη ρεαλιστική πραγµατικότητα του βιώµατος. Η αµφισβήτηση 
ακόµα και της ύπαρξής του ("αν ήταν") δείχνει µε την ειρωνική υπερβολή της, ότι ενδιαφέρει 
αποκλειστικά η δύναµη της βίωσης. Αφού ο ποιητής περιγράψει αυτή την "άγνοια" της 
ενηλικίωσης, λέει ότι "τον έφερνε ελαφρά στην παιδική ηλικία" και παραθέτοντας εικόνες αυτής 
της περιόδου, µιλάει και για "µια µωβ κλεισµένη γυναικεία οµπρέλα / αφηµένη ανεξήγητα στη µέσα 
γωνία του διαδρόµου", ταυτίζοντας την "άγνοια" της παιδικής ηλικίας τώρα µε αυτή την 
ανεξήγητη άφεση της οµπρέλας στο συγκεκριµένο σηµείο. Είναι προφανής εδώ η περιορισµένη 
άγνοια της παιδικής ηλικίας που εστιάζεται στο "γιατί συνέβη" και η αναβαθµισµένη παιδική 
άγνοια της ενηλικίωσης που χαρακτηρίζεται από αδιαφορία για το τι και αν συνέβη, εστιάζοντας 
το ενδιαφέρον της τόσο στη δυναµική του βιώµατος του παρόντος, όσο και στην αναµοχλευµένη 
δυναµική του βιώµατος του παρελθόντος, σε µια ταύτιση τελικά παρελθόντος � παρόντος, που 
οδηγεί στη βίωση του απέραντου σταδιακά744, µέσα από τη διαφορετική υφή της άγνοιας σε κάθε 
ηλικία. Έχουµε δηλαδή και πάλι µία εξελικτική πορεία που οδηγεί στη συγχώνευση των ηλικιών. 
 Την έννοια της συγχώνευσης των ηλικιών πρέπει να δώσουµε και στη λειτουργία της 
µνήµης. Όταν ο ποιητής µιλά για "θύµηση της νιότης", αυτή δεν πρέπει να θεωρείται ως µια 
µουσειακού τύπου ανάµνηση παιδικών και νεανικών βιωµάτων, αλλά διατήρηση και διεύρυνση 

                                                           
742 Βλ. και την ανάλυση της Τζίνας Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σσ. 421-426. Είναι προφανές ότι και στο ποίηµα αυτό, 
όπως και σε όσους µονολόγους της Τέταρτης ∆ιάστασης έχουν βωβούς ακροατές, ο ήρωας που µονολογεί και ο βωβός 
ακροατής αποτελούν αλληλοσυµπληρωνόµενα µέσα στην αντίθεσή τους σκέλη της γνωστής ταλάντευσης του ποιητή, 
που έχει διάφορες εκφάνσεις. 
743 Μαρτυρίες Α' , Π.Θ', σ. 216.  
744 Το ανεξήγητο ως έκφραση του απέραντου απαντά ως θεµελιώδες χαρακτηριστικό των Μαρτυριών και στις τρεις 
σειρές (Α',Β,Γ') και συνδέεται µε την τεχνική της αποσιώπησης που ο Ρίτσος ακολουθεί και σε άλλα του ποιήµατα. 
Για το θέµα, βλ. εδώ, Μέρος Α',  3δ, όπου σχολιάζονται αποσπάσµατα από την εισαγωγή που ο ίδιος έχει γράψει για 
τις Μαρτυρίες, καθώς και σχετικά ποιήµατα από άλλες συλλογές.    
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της αισθησιακής βίωσης. Η συγκεκριµένη διάσταση της θύµησης είναι εµφανής σε ένα 
απόσπασµα από το Ευδιόµετρο που γράφεται σε υπερώριµη ηλικία: 
   ΟΤΑΝ Ο ΓΕΡΟΣ ξεχνάει πως ήταν νέος πεθαίνει ένα δέντρο είπε ο  
   Αλέκος 
   ακουµπάει και τους δύο του αγκώνες στο σιδερένιο τραπέζι και πετρώ- 
   νει γιατί το ξέρεις 
   η θύµηση της νιότης είναι η καλύτερη νιότη δεν τελειώνει 
   δυο κυδωνιές κερνούν τα κιτρινά τους πάνω απ' τη στέρνα 
   τα πρωινά της Πέµπτης οι Λαϊκές Αγορές στη συνοικία του Αϊ- 
   Νικόλα 
   αναλαµβάνουνε την ιστορία όλης της γης στις ευωδιές τους στις φω- 
   νές τους και στα χρώµατά τους 
   ύστερα περνάει ένα µικρό χειραµάξι µε πήλινες γλάστρες 
   και δίχως να γυρεύεις τίποτα τα επιχειρήµατα φτάνουν µοναχά τους745. 
Οι εικόνες θανάτου στους πρώτους στίχους, που συνδέονται µε την αδυναµία θύµησης της νιότης, 
αντικαθίστανται, ύστερα απ' το στίχο "η θύµηση της νιότης είναι η καλύτερη νιότη δεν τελειώνει", 
από εικόνες ζωής: Οι "δυο κυδωνιές" που "κερνούν τα κίτρινά τους πάνω απ' τη στέρνα" είναι µια 
εικόνα ερωτισµού της φύσης (πρόκειται ίσως για µεταφορά της γονιµοποίησης των λουλουδιών), 
ενώ ένα βίωµα του υπερώριµου παρόντος του ποιητή, " οι Λαϊκές Αγορές στη συνοικία του Άι � 
Νικόλα"746 που δίνεται µε χρονική ακρίβεια ("τα πρωινά της Πέµπτης") για να τονιστεί ο 
συγκεκριµένος και άρα πεπερασµένος χαρακτήρας του, ανάγεται σε ένα στιγµιότυπο του 
απέραντου, το οποίο βιώνεται αισθησιακά. ∆ιότι οι λαϊκές αγορές παρουσιάζονται να 
"αναλαµβάνουνε την ιστορία όλης της γης" και µάλιστα "στις ευωδιές τους στις φω- /νές τους και 
στα χρώµατά τους", δηλαδή στοιχεία που διεγείρουν τις αισθήσεις. Το "µικρό χειραµάξι µε πήλινες 
γλάστρες" φαντάζει ως µια εικόνα κατευναστικής απλότητας και το συµπέρασµα από όλα αυτά 
είναι ότι "δίχως να γυρεύεις τίποτα τα επιχειρήµατα φτάνουν µοναχά τους". Τα "επιχειρήµατα", που 
τεκµηριώνουν την αέναη συνέχιση της νιότης, αφορούν αυτή τη διευρυµένη αισθησιακή βίωση 
της ζωής, και "φτάνουν µοναχά τους" αφού η συγκεκριµένη βίωση φτάνει αβίαστα στο απόγειό 
της κατά την υπερώριµη ηλικία747. 
 Έχοντας διαµορφώσει αυτήν την παιδικότητα / νεότητα της ωριµότητας, η οποία 
εδραιώνεται και διευρύνεται περαιτέρω κατά την πορεία της ηλικίας, ο Ρίτσος, 
αυτοβιογραφούµενος ποιητικά στο Τερατώδες Αριστούργηµα, λέει: "γερνάω από µια νιότη 
απέραντη που δεν εννοεί να γεράσει"748. Η φράση αυτή στην οξύµωρη υφή της απηχεί µία βιωµένη 
διαλεκτική, εφόσον γεφυρώνει τις αντίθετες έννοιες νεότητα � γηρατειά µέσα από τη νεανική, 

                                                           
745 Ευδιόµετρο, Επινίκια, σ. 170. Όπως πληροφορεί ο ποιητής, γράφεται στο χρονικό διάστηµα 14/6/ ΄80 � 3/8/'81, 
δηλαδή όταν είχε περάσει την ηλικία των εβδοµήντα χρόνων. 
746 Πρόκειται για την περιοχή των Πατησίων κοντά στο σταθµό του ηλεκτρικού σιδηροδρόµου του Αγίου Νικολάου, 
όπου βρίσκονται τόσο η οδός Παπαναστασίου, όπου ο ποιητής έζησε µέχρι το τέλος που 1970 περίπου στο σπίτι των 
φίλων του Τάσου και Μιράντας Φιλιακού, όσο και η οδός Μ. Κόρακα, όπου εγκαταστάθηκε σε δικό του διαµέρισµα 
από το 1970 και µετά. (Βλ. Α. Κώττη, ό.π. [σηµ.20], σσ. 90 και 162). Ο Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ.211), σσ. 43-44 
επισηµαίνει ότι στο έργο του Ρίτσου υπάρχουν διάσπαρτοι τοπογραφικοί υπαινιγµοί του άµεσου γειτονικού 
περιβάλλοντός του, µεταξύ των οποίων και η σκάλα του ηλεκτρικού σταθµού του Αγίου Νικολάου, η οποία έχει 
µεταπλαστεί ποιητικά στην Γκραγκάντα, Γίγνεσθαι, σ. 73: Όταν η "µικρή γυναίκα" "κατέβηκε τη σκάλα του σταθµού, 
ανέβηκε την άλλη σκάλα" (υπονοείται η διπλή σκάλα του σταθµού) καθώς και στη Σονάτα του Σεληνόφωτος, Τ.∆.,. σ. 
47: " Θα σταθούµε λιγάκι στην κορφή της µαρµάρινης σκάλας του Άη � Νικόλα" και σσ. 52-53: " Όταν θα φτάσει 
ακριβώς στον Άη � Νικόλα, πριν κατέβει τη µαρµάρινη σκάλα�". Η διαφορά µε το Ευδιόµετρο είναι ότι στο ποίηµα 
αυτό δεν έχουµε ποιητική µετάπλαση, αλλά εµφανή τοπογραφική αναφορά, η οποία έχει την ποιητική λειτουργία που 
επισηµάναµε, ενώ διακρίνεται και µεταµυθοπλαστική τάση (Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφ. τρίτο, σσ. 189-192).  
747 Παρεµφερής είναι και η άποψη της Τζίνας Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9), σ. 418, η οποία υποστηρίζει ότι "η θύµηση 
της νιότης και η ανεξάντλητη τροφοδότηση των αισθήσεων οδηγούν στην ανανέωση της νιότης και σε µια 
µεταφορική της επαναβίωση".  
748 Γίγνεσθαι, σ. 370. 
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δηλαδή αισθησιακή, βίωση της ζωής κατά τα γηρατειά. Και ως έκφανση αυτής της βίωσης µπορεί 
να θεωρηθεί και η συνεχής ανανέωση της ποιητικής γραφής του Ρίτσου, εφόσον κάθε µορφής 
ανανέωση απαιτεί δεκτικότητα και αφοµοιωτική ικανότητα απέναντι στα ποικίλα ερεθίσµατα, που 
µε τον τρόπο αυτό λειτουργούν βιωµατικά749. Ο ποιητής ενσωµατώνει αυτή τη φράση µαζί µε την 
παρεµφερή "κάθε πρωί που ξυπνάω είµαι µιαν αιωνιότητα πιο νέος από χτές" � η οποία αποτελεί 
παραλλαγή ενός χωρίου από τη Ραψωδία του γυµνού φωτός, της ∆οκιµασίας � σε ένα απόσπασµα 
από το πεζογράφηµα Ο Αρίοστος αρνείται να γίνει άγιος, στο πλαίσιο βέβαια της 
µεταµυθοπλαστικής αυτοαναφορικότητας750 : "Φόρεσα µάλιστα, ξεπίτηδες κι εγώ την κόκκινη 
γραβάτα µου (αν και δε µ' αρέσει η επίδειξη επαναστατικότητας), βγήκα στο µπαλκονάκι µου, 
φώναξα στο µανάβη να µου φέρει πέντε κιλά πορτοκάλια, γιατί εγώ, κυρά µου, δεν πρόκειται να 
γεράσω, εγώ "γερνάω από µια νιότη απέραντη που δεν εννοεί να γεράσει", εγώ, κυρά µου, - και σ' 
το λέω να το βάλεις καλά στο τσερβέλο σου � "κάθε πρωί που ξυπνώ είµαι µιαν αιωνιότητα πιο νέος 
από χτές", κι αν δεν πιστεύεις κοίτα εδώ"751. Η θεµελιώδης αυτή κοσµοθεωρητική και συνάµα 
ποιητική αντίληψη του Ρίτσου έχει διατυπωθεί επιγραµµατικά και στα Μονόχορδα, που µπορούν 
να θεωρηθούν ως ένα εγχειρίδιο ποιητικής θεωρίας:  "Στα γηρατειά σου, το παιδί που είσουν, 
συνεχίζεις" 752. 
 Αυτή ακριβώς η παιδικότητα διακρίνεται πίσω από τη συµβολοποίηση, κατά την 
υπερώριµη ηλικία, του παιχνιδιού της παιδικής ηλικίας. Λαµβάνοντας υπ' όψη ότι το παιχνίδι έχει 
θεωρηθεί από τους ψυχολόγους ως η πρώτη κατεργασία των φαντασιώσεων για το παιδί, το οποίο 
προσαρµόζει τη φαντασία του έτσι, ώστε να ξεφύγει από µια πραγµατικότητα που του 
αντιστέκεται753, κατανοούµε ότι µια ώριµη ποιητική συνείδηση που έχει περάσει από αυτό το 
στάδιο της κατεργασίας κατά την παιδική ηλικία, θα µεταπλάσει το παιχνίδι και πάλι ως ένα µέσο 
κατεργασίας της πραγµατικότητας, η οποία κατεργασία έχει φυσικά επηρεαστεί από τα βιώµατα 
και την ποιητική "µατιά" µιας ολόκληρης ζωής. Η κατεργασία αυτή για το Ρίτσο είναι βέβαια η 
αισθησιακή βίωση της πραγµατικότητας, όπως την εννοεί ο ίδιος, µη δυνατή σε µια συνείδηση 
που δεν είναι ποιητική. Εποµένως, αυτή η αισθησιακή βίωση αποτελεί µια φαντασιακή µετατροπή 
της πραγµατικότητας, όχι ως αλλαγή της ρεαλιστικής της διάστασης, αλλά ως τρόπος µε τον 
οποίο βιώνονται κάποιες πλευρές της. Έτσι, το παιχνίδι, ξεκινώντας από συγκεκριµένα βιώµατα 
και αντικείµενα754 της παιδικής ηλικίας, θα λειτουργήσει σ' αυτό το πλαίσιο, συγχωνεύοντας και 
πάλι τις ηλικίες µέσα στην "υπερώριµη παιδικότητα". Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη του 

                                                           
749 Ο Γ.Π. Σαββίδης, "Η διπλή θητεία του Γιάννη Ρίτσου", Νέα Εστία, τ. 130, Χριστούγεννα 1991, σ. 16, σηµειώνει 
σχετικά: " Στον φαντεζίστικο απολογισµό του ποιητικού βίου που τιτλοφορείται Το Τερατώδες Αριστούργηµα, ο 
Ρίτσος µας εκληροδότησε έναν στίχο αξιοθύµητο για τη βιωµένη διαλεκτική του: " γέρασα από µιαν νιότη απέραντη 
που δεν εννοεί να γεράσει". Μέρος της αέναης νιότης αυτού του διδασκάλου της γραφής και του αισθάνεσθαι 
αποτελεί το γεγονός ότι ποτέ δεν έπαψε να διδάσκεται και να αφοµοιώνει � άρα, διαρκώς να ανανεώνεται�.".   
750 Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφ. τρίτο, σσ. 189-192. 
751 Ε.Α.Α., 9, σ. 36. Βλ. και Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9), σ. 419. Η φράση: "κάθε πρωί που ξυπνώ είµαι µιαν 
αιωνιότητα πιο νέος από χτές" είναι παραλλαγή των εξής στίχων από τη Ραψωδία του γυµνού φωτός, (Π.Α', σ. 412): " 
Ζυµώνουν οι µητέρες τη χαρά µας / ξεπλένουν την ψυχή µας µες στη βλάστηση / και κάθε πρωΐ που ανοίγεις το 
παράθυρο και βλέπεις / τον ουρανό να καθρεφτίζεται στη θάλασσα / είσαι µια αιωνιότητα πιο νέος από χτες. Είσαι 
τραγούδι / που ξαναζεί τη θάλασσα κι όλο τον ουρανό µες στην αγάπη". Είναι φανερή εδώ η αισθησιακή βίωση ως 
επικοινωνία µε τη φύση και η επαναβίωση του κόσµου µέσα απ' την ποίηση, µε γνώµονα την αγάπη. Επίσης για µια 
ακόµη φορά αποδεικνύεται ότι η αναβαθµισµένη παιδικότητα του ενηλίκου αρχίζει να κτίζεται από τις πρώτες 
συλλογές του ελεύθερου στίχου.     
752 Πρόκειται για το µονόστιχο 191 στη σ. 45. Για τα Μονόχορδα ως έκφραση ποιητικής θεωρίας, βλ. εδώ, σ. 84, σηµ. 
112. 
753 Βλ. Francois Pire, "Ψυχανάλυση και ψυχοκριτική", στο Maurice Delcroix � Fernand Hallyn, Εισαγωγή στις 
σπουδές της λογοτεχνίας  - Μέθοδοι το Κειµένου, µτφ. Ι. Ν. Βασιλαράκης, "Gutenberg", 1997, σ. 319. Βλ. επίσης, εδώ 
Μέρος Α', § 1β, σ. 17.  
754 Η νοηµατική φόρτιση των αντικειµένων του παιχνιδιού, ασφαλώς αποτελεί µία έκφανση και της παρασηµαντικής 
των αντικειµένων, εφόσον αυτά αποτελούν στιγµιότυπα της πραγµατικότητας, ενσωµατώνοντας τη ζωή. Βλ. εδώ, 
Μέρος Α', § 3δ. 
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χαρταϊτού, αγαπηµένου παιχνιδιού του Ρίτσου κατά την παιδική του ηλικία755: Ο ποιητής έχει 
τιτλοφορήσει ένα από τα πεζογραφήµατά του "Ο γέροντας µε τους χαρταϊτούς" προδιαθέτοντας µε 
το οξύµωρο του τίτλου τον αναγνώστη για την ιδιαίτερη λειτουργικότητα των χαρταϊτών που 
περιγράφεται αναλυτικά µέσα στο βιβλίο: "Τώρα κάθουµαι εδώ µε τις χρωµατιστές µου κόλλες, 
τους σπάγκους, τα ψαλίδια, την αλευρόκολλα, φτιάχνω τους χαρταϊτούς µου που δεν πρόκειται να 
πετάξουν, µα µου κρατάνε συντροφιά, µου θυµίζουν, µε παίρνουν σε άλλα ταξίδια, στα παλιά, στ' 
αυριανά, έξω απ' το χρόνο, κάπου ήσυχα, µαλακά, τρυφερά, έτσι να µπορείς να σκαλίσεις τα δόντια 
σου µ' ένα ξυλάκι, να τρίψεις τα δάχτυλα των ποδιών σου, να πεις τη λέξη "φως" χωρίς να φοβάσαι 
ότι λες ψέµατα. Γι' αυτό νιώθω βαθιά ευγνωµοσύνη για τους χαρταϊτούς µου που µου επιτρέπουν ν' 
αψηφάω την ηλικία µου, να 'µαι συνοµήλικός τους, να 'χω µιαν άγκυρα κεντηµένη στο µανίκι µου 
και να µπορώ να φτερνίζοµαι ή να χασµουριέµαι όποια ώρα, χωρίς να δίνω λόγο σε κανέναν"756. 
∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε αν η κατασκευή χαρταετών από τον Ίωνα  - αφηγητή απηχεί µια 
πραγµατικότητα του υπερώριµου ποιητή, ή αν είναι προϊόν µυθοπλασίας. Εκείνο που ενδιαφέρει 
είναι ότι ο χαρταϊτός ενεργοποιεί τη µνήµη και παίρνει τον ποιητή από το παρόν του " σε άλλα 
ταξίδια, στα παλιά, στ' αυριανά", συγχωνεύοντας τις χρονικές βαθµίδες στην αδιαίρετη αίσθηση 
του χρόνου, µε αποτέλεσµα να τον οδηγεί "έξω απ' το χρόνο" . Έχουµε λοιπόν εδώ την 
παιδικότητα και πάλι ως βίωση του άχρονου. Ο χαρταϊτός παρουσιάζεται στη συνέχεια να 
απελευθερώνει κάποιες απλές κινήσεις, όπως το σκάλισµα των δοντιών µ' ένα ξυλάκι και το 
τρίψιµο των δαχτύλων στα πόδια, οι οποίες οδηγούν στην αναφώνηση της λέξης "φως". Αυτό 
δείχνει ότι η αισιοδοξία και το απέραντο ξεκινούν από τη δυναµική της απλότητας, 
αναπόσπαστου µέρους της παιδικότητας που εκφράζει ο χαρταϊτός. Έτσι, ο ποιητής νιώθει "βαθιά 
ευγνωµοσύνη" για τους χαρταϊτούς του, αφού µέσα από την κατακτηµένη ζωτικότητά του "αψηφά 
την ηλικία του", νιώθει "συνοµήλικός τους" δηλαδή ταυτισµένος µε το απέραντο που 
ενσωµατώνουν, και µπορεί "να 'χει µιαν άγκυρα κεντηµένη στο µανίκι του" (άλλο σύµβολο 
παιδικότητας που ξεκινάει από το παιδικό βίωµα της κεντηµένης από τη µητέρα άγκυρας στη 
σχολική ποδιά του µικρού Γιάννη)757. Από την άλλη, καταχτά την ανεµελιά "να µπορεί να 
φτερνίζεται ή να χασµουριέται όποια ώρα, χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν", δηλαδή να ικανοποιεί 
τις αυτονόητες απλές ανάγκες του ανθρώπινου σώµατος χωρίς να κινδυνεύει να κατεβεί από το 
βάθρο του σοβαρού και σεβάσµιου για την ηλικία του και τη φήµη του ποιητή, που έχουν στήσει 
οι άλλοι γι' αυτόν758. Στη συνέχεια, ο ποιητής γίνεται ακόµα πιο συγκεκριµένος. Ζωγραφίζει 
επάνω στο χαρταϊτό αγαπηµένες εικόνες της παιδικής ηλικίας και καταλήγει λέγοντας ότι ο 
χαρταετός είναι η ασπίδα που τον προστατεύει από κάθε λογής φθορά και ασχήµια, εφόσον του 
εξασφαλίζει την παιδική αίσθηση των πραγµάτων, που ξεκινά και πάλι από συγκεκριµένα παιδικά 
                                                           
755 Βλ. Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σ. 34: " Ο Γιάννης µας πέταγε χαρταετό και του άρεσε να κυλιέται στα 
χαµοµήλια και στις παπαρούνες". 
756 Ε.Α.Α., 5, σσ. 34-35. 
757 Βλ. 190, Μονόχορδα, σ. 44: " Η άγκυρα, η κεντηµένη στο µανίκι σου, πέρασε στην καρδιά σου". Για το παιδικό 
βίωµα, Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ.18), σ. 26: "Η µητέρα του είχε κεντήσει στη σχολική ποδιά µια άγκυρα�". 
758 Η φήµη και δηµοσιότητα κάποιες φορές ενοχλούσαν τον ποιητή παγιδεύοντας την έκφραση της ανεµελιάς και ο 
Νίκολα Κροτσέτι σηµειώνει σχετικά: "Από τον Γιάννη εκείνων των ταξιδιών θυµάµαι το αίσθηµα της απόλυτης 
ελευθερίας, που ένιωθε καθώς περπατούσε χωρίς να µπορεί κανείς να τον αναγνωρίσειú, την αίσθηση της ανωνυµίας, 
της "αφάνσιας" όπως του άρεσε να λέει, που ερχόταν σε αντίθεση µε τη δηµοτικότητά του στον τόπο του, η οποία 
ήταν τότε στο απόγειό της. " Θέλω να µπορώ να ξύσω τη µύτη µου χωρίς να το σκέφτοµαι", έλεγε, "χωρίς κανένας να 
µε κοιτάζει ή να το θεωρεί άπρεπο"�". Αφορά τα ταξίδια του Ρίτσου στην Ιταλία. Βλ. σχετικά, Ν. Κροτσέτι, 
"Αναµνήσεις από την Ιταλία", Επτά ηµέρες, ό.π. (σηµ. 20) σ. 21. Εδώ η ανεµελιά κερδίζεται από την ανωνυµία που 
εξασφαλίζει το ταξίδι σε ξένη χώρα. Στο Γέροντα µε τους χαρταϊτούς η ανεµελιά κερδίζεται µε το νοητό ταξίδι στο 
άχρονο, που εξασφαλίζει η παιδικότητα. Όµως αµέσως µετά, στο πλαίσιο και πάλι της ταλάντευσης, ο Ρίτσος θα πει 
ότι αυτήν την παιδικότητα την απολαµβάνει κατ' ιδίαν, προσπαθώντας να την αποκρύψει από ανθρώπους που δε θα 
ήταν σε θέση να την κατανοήσουν: "Όλ' αυτά, βέβαια, στα κρυφά. Κι αν χτυπήσουν την πόρτα µου, αρπάζω τα 
χαρτιά µου κι όλα τα σύνεργα της χαρταϊτικής µου και δρόµο να τα σωριάσω µες στο λουτρό και πάλι να τα µαζέψω, 
γιατί αν ο επισκέπτης µου θέλει να κατουρήσει τι θα σκεφτεί βλέποντας εκεί µέσα αυτό το χαρτοµάνι; Τ' αρπάζω 
πάλι, τα πετάω στο κρεβάτι µου, ρίχνω κι από πάνω, για κάθε ενδεχόµενο, την όµορφη κόκκινη κουβέρτα µου�.". 
Για τις επιφυλάξεις αυτές, βλ. επίσης ό.π., σσ. 29,30,37,38.     
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βιώµατα:" Γυρίζω στους χαρταϊτούς µου, στα παιδιά µου. Τα κανακεύω. Ζωγραφίζω πάω τους 
πουλιά, ψάρια, λουλούδια, άλογα, ένα γαϊδουράκι φορτωµένο δυο κοφίνια πατάτες��Ούτε ο 
Ήφαιστος δεν έσιαξε τόσα πράµατα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Μα µήπως κι εσείς δεν είσαστε οι 
ασπίδες µου; Χάρτινες ασπίδες, θα πεις. Ναί, χάρτινες, αλλά γερές, αδιαπέραστες. Με προστατεύουν 
απ' τις επιθέσεις του χρόνου, απ' τη σκληρότητα, απ' την ασκήµια, απ' τους κάθε λογής 
Κυπαρίσσηδες και Βροντόσαυρους, µου κρατάνε πάντα τη θέση µου στο µεγάλο καναπέ, µες στο 
ιερό του Ελκοµένου, µαζί µε τον Αργύρη, το Σταυράκη, τον Κοκοβιό, µαζί µε τα διάτρητα χέρια του 
Εσταυρωµένου και τα µεγάλα µάτια της Παναγίας, τα πιο λυπηµένα όλου το κόσµου�"759. Οι 
ασπίδες είναι "χάρτινες", αλλά "γερές, αδιαπέραστες", οξύµωρο που µπορεί να σηµαίνει ότι η 
ανίσχυρη στα µάτια των πολλών παιδικότητα, είναι ισχυρό µέσο προστασίας για τον ποιητή, απ' 
τις "επιθέσεις του χρόνου" (ο οποίος προφανώς εννοείται στην προσµετρώµενη, συµβατική εκδοχή 
του), "απ' τη σκληρότητα, την ασχήµια, απ' τους κάθε λογής Κυπαρίσσηδες και Βροντόσαυρους", 
δηλαδή απ' τους κακεντρεχείς κριτικούς της λογοτεχνίας και γενικά απ' τους κοντόθωρους, µε 
πεπαλαιωµένες αντιλήψεις ανθρώπους760, ενώ η θέση που του εξασφαλίζεται στο "ιερό του 
Ελκόµενου" µε τους φίλους και τα γλυκά παιδικά βιώµατα761 είναι ακριβώς η διατήρηση της 
παιδικής αίσθησης της πραγµατικότητας. Μιας παιδικής αίσθησης, η οποία περιγράφεται αµέσως 
µετά, καθώς ο ποιητής καληνυχτίζει τους χαρταϊτούς του: "Καληνυχτούδια σας, µωρά µου, καλά 
όνειρα. Όποιος αγαπάει ένα πουλί, ένα άστρο, ένα παιδί, αυτός πάντα του βλέπει όµορφα όνειρα και 
ο κόσµος γίνεται όµορφος ως πέρα απ' τον ύπνο του, ως πίσω απ' τα κλεισµένα µάτια του, ως µέσα 
στο πιο άγνωστο χαµόγελό του. Μα να µην ξεχάσω να βουρτσίσω τα δόντια µου. Καληνύχτα"762. Ο 
θωπευτικός χαιρετισµός "Καληνυχτούδια" προς τους χαρταϊτούς αποκαλύπτει συναίσθηµα 
ευδαιµονικής ηρεµίας ύστερα από την περάτωση µιας "γεµάτης" µέρας, που κάνει τον ποιητή να 
νιώθει εσωτερική πληρότητα. Η πληρότητα αυτή στηρίζεται στην αγάπη προς ένα πουλί, ένα 
άστρο, ένα παιδί, προς τις εκφάνσεις της οµορφιάς της ζωής. Όποιος έχει τέτοια αίσθηση της 
ζωής, αυτός βλέπει πάντα όµορφα όνειρα, µε αποτέλεσµα ο κόσµος να "γίνεται όµορφος ως πέρα 
απ' τον ύπνο του, ως πίσω απ' τα κλεισµένα βλέφαρά του", δηλαδή κερδίζεται η βίωση της 
απεραντοσύνης της οµορφιάς που ξεκινάει βέβαια από το πεπερασµένο πλαίσιο της ατοµικής 
ύπαρξης και εκτείνεται απεριόριστα. Η απεριόριστη αυτή βίωση του κόσµου διαπερνά το "πιο 
άγνωστο χαµόγελο", το χαµόγελο της αυτάρκειας αυτού που την απολαµβάνει. Το χαµόγελο 
χαρακτηρίζεται "άγνωστο", πιθανότατα διότι η οµορφιά του κόσµου βιώνεται βαθιά, αλλά δε 
συνειδητοποιείται υποχρεωτικά σε λογική βάση, µε αποτέλεσµα την αυθόρµητα ευχάριστη 
διάθεση. Χαρακτηριστική είναι και η λεπτοµέρεια του βουρτσίσµατος των δοντιών λίγο πριν απ' 
τον ύπνο, η οποία, ενώ για τα µικρά παιδιά λειτουργεί στο επιβεβληµένο απ' τους ενήλικες 
πλαίσιο µιας πειθαρχηµένης συµπεριφοράς, εδώ, όπως είναι αναµενόµενο, µεταλειτουργεί: 
Πρόκειται για µια µικρολεπτοµέρεια που σηµατοδοτεί την αίσθηση της απόλυτης, κατακτηµένης 
τάξης του κόσµου ύστερα από τη βίωση της οµορφιάς, ερµηνεία πολύ πιθανή, αν ληφθεί υπ' όψη 
η µεγάλη σηµασία που έχουν στην ποιητική του Ρίτσου οι λεπτοµέρειες763. Άρα η επιβεβληµένη 
"τάξη" στη συµπεριφορά των παιδιών µεταπλάθεται σε κατακτηµένη τάξη του κόσµου. Το βιβλίο 
Ο γέροντας µε τους χαρταϊτούς κλείνει µε µια ακόµα αναφορά στην παιδική αίσθηση του κόσµου 

                                                           
759 Ό.π., σσ. 36-39. 
760 Για τον Κυπαρίσση ως κακεντρεχή κριτικό, βλ. παραπάνω, σηµ. 361. Από την άλλη, ο όρος "δεινόσαυρος" ή 
"βροντόσαυρος", στην Ελλάδα αισθητοποιεί οτιδήποτε κραυγαλέα ξεπερασµένο και κοντόφθαλµο, συνδεόµενο 
κυρίως µε τις παλαιοκοµµατικές αντιλήψεις στην πολιτική. 
761 Για τα βιώµατα αυτά που παραπέµπουν στην αισθησιακή βίωση του κόσµου, ο ποιητής µιλάει και στο Ίσως να 'ναι 
κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 56: "�ύστερα γυρίζαµε πάλι στο ιερό, προνοµιούχοι εµείς, παιδιά του δηµοτικού και του 
σχολαρχείου, καθόµασταν στο µεγάλο καναπέ (παράξενο, είχε έναν καναπέ το ιερό) και ψιλολέγαµε τα δικά µας (όχι 
για τα µαθήµατα) για κολύµπια, ψαρέµατα, καβουροµάνες, χταπόδια, πανιά, γλάρους, καρχαρίες, για τον Ιωνά στην 
κοιλιά του σκυλόψαρου που το λέγανε "κήτος", για τα πουλιά µας και τα αποκάτου απ' τα πουλιά µας, ψιθυριστά µη 
µας ακούνε κι οι άγιοι οι ζωγραφιστοί στους τοίχους�."  
762 Ε.Α.Α., 5, σ. 39. 
763 Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3δ. 
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που συµβολίζει το συγκεκριµένο παιχνίδι: "Ανάβω τσιγάρο (κάπως κουρασµένος από µια 
πληθωρική ευτυχία και βεβαιότητα), φυσώ τον καπνό, βλέπω τα γαλανά δαχτυλίδια να 
µετασχηµατίζονται µέσα σ' αυτή την απέραντη κ α θ α ρ ό τ η τ α , τινάζω τα µαλλιά µου πίσω και 
φωνάζω: π ο τ έ  δ ε  θ α  χ ο ρ τ ά σω  π ο τ έ  δ ε  θ α  χ ο ρ τ ά σω ,  π ο τ έ  δ ε  θ α  χ ο ρ τ ά σω . 
Μα επειδή άκουσα πως φώναξα δυνατά, ανεβαίνω στο σιδερένιο σκαµνί, παίρνω απ' το πατάρι του 
λουτρού τρεις χαρταϊτούς µου, τους κουβεντιάζω χαµηλόφωνα, τους κανακεύω σαν παιδιά µου, 
κοιτάζοντας τις ζωγραφιές που έχω φτιάξει πάνω τους, το πουλί, το ψάρι, το άλογο και το 
γαϊδουράκι φορτωµένο δυο κοφίνια πατάτες"764. Η αίσθηση πληρότητας είναι εµφανής και σ' αυτό 
το απόσπασµα: ηδονικό άναµµα τσιγάρου, αραιογραµµένη, για να τονιστεί, "απέραντη 
καθαρότητα" και ανέµελο τίναγµα των µαλλιών, που καταλήγουν στην τριπλή επανάληψη του 
αραιογράµµατου "ποτέ δε θα χορτάσω" ως οµολογία της αέναης αισθησιακής βίωσης του 
απέραντου. Επειδή όµως η οµολογία αυτή είναι κάπως κραυγαλέα ("επειδή άκουσα πως φώναξα 
δυνατά"), ο ποιητής καταφεύγει στη χαµηλόφωνη κουβέντα µε τους χαρταϊτούς του, τους οποίους 
"κανακεύει σαν παιδιά του " κοιτάζοντας επάνω τους τις αγαπηµένες ζωγραφιές της παιδικής του 
ηλικίας. Η  καταφυγή αυτή του ποιητή, µε δεδοµένο ότι οι χαρταϊτοί συµβολίζουν την παιδική 
αίσθηση της απεραντοσύνης, σηµαίνει πιθανότατα το εξής: Πως, επειδή το απέραντο βιώνεται 
µέσα από τα απλά, καθηµερινά πράγµατα, καλό θα είναι να αποφεύγει αυτές τις µεγαλόστοµες 
παραδοχές που µπορεί να εξασθενήσουν την κρυφή δυναµική της απλότητας. Αντί γι' αυτές, δεν 
έχει παρά να συνεχίζει να την ανακαλύπτει βιωµατικά, κουβεντιάζοντας χαµηλόφωνα µε τους 
"χαρταϊτούς" του, ή µε οποιοδήποτε άλλο στιγµιότυπο της ζωής.  
 Η αναγωγή του χαρταϊτού σε σύµβολο παιδικότητας, η οποία ταυτίζεται µε την 
αισθησιακή βίωση του απέραντου, οπωσδήποτε ξεκινάει από ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, 
το πέταγµα: Το µοτίβο του πετάγµατος αφορά την έξοδο από την επαναστατική επικαιρικότητα 
προς το απέραντο, τη διεύρυνση της επαναστατικής επικαιρικότητας προς το απέραντο, στο 
πλαίσιο της γνωστής ταλάντευσης του Ρίτσου765. Είναι εποµένως φυσικό ο χαρταϊτός να 
θεωρείται σ' αυτή τη διάσταση, δεδοµένου ότι ο ποιητής θεωρεί τους χαρταϊτούς "όρια του αέρα 
και του ύψους", που προσµετρώνται µε το τύλιγµα του σπάγκου, καθώς ο χαρταϊτός έλκεται προς 
τη γη: 
            Μήτε που πίστευαν πως θα επιζήσουν. Τώρα 
   βάζουν τα χέρια στις τσέπεςú ξεχάσαν το θάνατοú 
   µιλούν για "κερδισµένη ελευθερία". Κοιτάζουν 
   τους χαρταητούς των παιδιών � αυτά τα χάρτινα  
   πολύχρωµα όρια του αέρα και του ύψους 
   που τα µετρούν µετά, τυλίγοντας το σπάγγο766. 

                                                           
764 Ε.Α.Α., 5, σ. 93. 
765 Για το µοτίβο του πετάγµατος µε αυτή τη σηµασία, βλ. Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, Τ.∆., σσ. 45-46: Θα 
καθήσουµε λίγο στο πεζούλι, πάνω στο ύψωµα, / κι όπως θα µας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας / µπορεί να 
φανταστούµε κιόλας πως θα πετάξουµε, / γιατί, πολλές φορές, και τώρα ακόµη, ακούω το θόρυβο του φουστανιού / 
µου/ σαν το θόρυβο δυο δυνατών φτερών που ανοιγοκλείνουν, / κι όταν κλείνεσαι µέσα σ' αυτόν το ήχο του 
πετάγµατος / νιώθεις κρουστό το λαιµό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου, / κ' έτσι σφιγµένος µες στους µυώνες του 
γαλάζιου αγέρα, / µέσα στα ρωµαλέα νεύρα του ύψους, / δεν έχει σηµασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις / κι ούτε έχει 
σηµασία που ασπρίσαν τα µαλλιά µου�" Ο αέρας και το ύψος ως δυνάµεις, που καταργούν τα συµβατικά 
χωροχρονικά πλαίσια των κινήσεων ("δεν έχει σηµασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις") αφορµώνται από ένα βίωµα του 
παρόντος πολύ συγκεκριµένο: Τον ανοιξιάτικο αέρα, που η Γυναίκα µε τα Μαύρα φαντάζεται ότι θα φυσήξει την ίδια 
και το νέο επάνω στο πεζούλι του υψώµατος. Έχουµε λοιπόν διεύρυνση του συγκεκριµένου / επικαιρικού προς το 
απέραντο. Βλ. επίσης, εδώ, Μέρος Α', § 3β, σηµ. 85 και σσ. 76-77, όπου αναλύεται σχετικό απόσπασµα από το 
ποίηµα Ο οδηγός του ασανσέρ, Π.∆., σσ. 262-263.      
766 Νύξεις, Π.∆'. σ. 233. Για το σπάγκο ως µέσο µέτρησης του ύψους µιλάει αναλυτικότερα ο Ρίτσος στο Τι παράξενα 
πράµατα, Ε.Α.Α, 2, σ. 123, ανάµεσα στις ποικίλες νοηµατικές φορτίσεις του σηµαίνοντος "σπάγκος":  "�και την 
ξετύλιξα λίγο (sc. την καλούµπα), κι ο σπάγκος ήταν γερός, καθόλου σάπιοςú µπορούσες ν ' αµολήσεις τον πιο 
µεγάλο χαρταϊτό, πιο ψηλά απ' όλους τους άλλους, και να σουσουρίζει µεσούρανα η χάρτινη ουρά του και τα' αυτιά 
του, να λάµπουν στη λιακάδα τα χαρτοχρώµατά του � δόξα, δόξα εν υψίστοιςú - α, η καλούµπα µου, η πρώτη 
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Για να κατανοήσουµε την ιδιαίτερη απόχρωση που έχει το πέταγµα και το ύψος στο συγκεκριµένο 
απόσπασµα, είναι απαραίτητο να το συσχετίσουµε µε το χρονικό διάστηµα συγγραφής του 
τµήµατος των Νύξεων στις οποίες ανήκει, δηλαδή το διάστηµα Μάης � Οχτώβρης 1970767 σε κατ' 
οίκον περιορισµό στο Καρλόβασι Σάµου από τη δικτατορία, ενώ ο ποιητής έχει ήδη χειρουργηθεί 
µια φορά (ακολούθησε δεύτερη το Νοέµβριο του 1970) για καρκίνο και έχει στο µεταξύ 
καταστρέψει ένα µεγάλο µέρος ανέκδοτων ποιηµάτων του από φόβο ότι θα πεθάνει και δε θα 
µπορέσει να τα επεξεργαστεί  περαιτέρω768 . Εποµένως, οι τρεις πρώτοι στίχοι είναι πιθανό να 
αναφέρονται στην αρχική βεβαιότητα του θανάτου ("µήτε που πίστευαν πως θα επιζήσουν") από 
την αρρώστια και στη συνέχεια στην υπέρβαση αυτού του φόβου: "βάζουν τα χέρια στις τσέπεςú 
ξέχασαν το θάνατο" και "µιλούν για κερδισµένη ελευθερία", δηλαδή για εκείνη την αίσθηση 
απελευθέρωσης που συνεπάγεται η νίκη επάνω σ' έναν τόσο καταλυτικό φόβο. Άρα το πέταγµα 
και το ύψος ταυτίζονται εδώ µ' αυτήν την ελευθερία, συνδέοντας το απέραντο µε την κατάφαση 
στη ζωή. 
 Όµως η παιδικότητα στο Ρίτσο δεν αφορά µόνο στην προερχόµενη από παιδικά βιώµατα 
αισθησιακή βίωση της ζωής, που διευρύνεται κατά την ενηλικίωση καταλήγοντας τελικά στη 
βίωση το απέραντου: Η παιδικότητα του ενηλίκου ξεκινάει από την απέραντη ατοµική χαρά και 
τρυφερότητα που νιώθει για ένα αγαπηµένο παιδικό πρόσωπο, του οποίου την αθωότητα και 
ζωτικότητα αποθεώνει τόσο, ώστε να το θεωρεί µικρογραφία του απέραντου και ταυτιζόµενος 
µέσω της αγάπης µε το παιδί να κατακτά το απέραντο. Αυτό ακριβώς συµβαίνει στο Πρωϊνό 
άστρο, όπου ο ποιητής εκφράζει την απέραντη ευδαιµονία του από τη γέννηση της κόρης του 
Έρης. Αφού αισθητοποιήσει ο ποιητής την ενσωµάτωση του απέραντου στο παιδί µε το στίχο 
"ΠΩΣ µίκρυνες τον κόσµο κοριτσάκι", θα καταλήξει, µέσα από ένα πλέγµα νοηµατικών 
διευρύνσεων των συγκεκριµένων αντικειµένων καθηµερινής χρήσης του παιδιού καθώς και του 
παιδικού περιβάλλοντος, (διευρύνσεων που αφορούν εκφάνσεις του απέραντου), στη διαπίστωση 
"Μεγάλος πούναι ο κόσµος, / µεγάλος, τι µεγάλος � ":  
   ΠΩΣ µίκρυνες τον κόσµο, κοριτσάκι �  
   Ένα παιδάκι 
   τέσσερις τοίχοι 
   ένα κρεββάτι 
   ένα καροτσάκι 
   µια κουνουπιέρα 
   τούλινο καραβάκι �  
   τραβάω, τραβάω � πού πάω; 
   µες στο µεταξωτό αγεράκι 
   Πώς φάρδυνες τον κόσµο, κοριτσάκι �  
   Τέσσερις τοίχοι: 
   τέσσερα φεγγάρια 
   στις τέσσερις γωνιές του κόσµου, 
   ένα κρεββάτι: 
   ένα καράβι 
   σ' όλες τις θάλασσες. 
                                                                                                                                                                                              
περηφάνια µουú όσο πιότερος ο σπάγκος τόσο πιο ψηλά ο αϊτός σου, τόσο πιο ψηλά κι εσύ η πρώτη µου πτήση, ο 
σπάγκος το πρώτο µέτρο µου του ύψους, ο πρώτος µου άγγελος, ο δικός µου (όχι ζωγραφιστός), αληθινός, δικός µου, 
τα φτερά µου, και πετούσα, όλο πετούσα, όχι µόνο στον ύπνο µου, µα και τώρα στον ξύπνο µου�." Επίσης 3x111 
Τρίστιχα, Α', σ.13: " Μακρύς, µακρύς ο σπάγκος του. / Μήτε για σκοινί της πλύσης µήτε για κρεµάλα. / Ψηλά που 
πάει ο χαρταετός του.". Και στο τρίστιχο αυτό, επειδή ο σπάγκος είναι πολύ µακρύς, ο χαρταετός πάει ψηλά, άρα 
πάλι το ύψος µετριέται µε το σπάγκο. Η ιδιαίτερη αυτή νοηµατική φόρτιση του σπάγκου ερµηνεύει και τον 
αινιγµατικό δεύτερο στίχο. Ο σπάγκος είναι πολύ µακρύς, άρα ξεφεύγει από τα όρια της καθηµερινής χρήσης ("σκοινί 
της πλύσης"), οδηγεί στη βίωση του απέραντου και καταργεί µε τον τρόπο αυτό κάθε έννοια θανάτου ("κρεµάλα"). 
767 Π.∆', σ. 246. 
768 Βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 20), σσ. 154,156,159,162. 
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   Ένα παιδάκι: 
   χίλια παιδάκια, 
   όλου του κόσµου τα παιδάκια. 
   Ένα καροτσάκι  
   τέσσερις Απρίληδες το σέρνουν 
   στο στρατί � στρατί του γαλαξία, 
   τέσσερις Απρίληδες µε σέρνουν 
   µες στον ουρανό. 
   Μια κουνουπιέρα 
   τούλινο καραβάκι, 
   οι ανάσες των πουλιών, των αστεριών 
   παίρνουν το καραβάκι 
   καταµεσίς στον ουρανό 
   καταµεσίς στον ωκεανό 
   - πού πάµε, κοριτσάκι; 
   Μεγάλος πούναι ο κόσµος, 
   µεγάλος, τι µεγάλος � 769 
Αξιοσηµείωτη είναι και η τεχνική που ακολουθεί ο ποιητής στο συγκεκριµένο απόσπασµα. Αφού 
παραθέσει πρώτα αυτά που πρόκειται να διευρύνει770 και προειδοποιήσει για τη δυναµική τους, 
λέγοντας "τραβάω, τραβάω � που πάω; / µες στο µεταξωτό αγεράκι" διαπιστώνοντας ότι έχουν µια 
εγγενή ικανότητα διεύρυνσης ("Πώς φάρδυνες τον κόσµο, κοριτσάκι"), θα συνεχίσει, 
πραγµατοποιώντας τις νοηµατικές διευρύνσεις για το καθένα χωριστά: Οι "τέσσερις τοίχοι" θα 
γίνουν "τέσσερα φεγγάρια / στις τέσσερις γωνιές του κόσµου", το "κρεββάτι" θα γίνει "ένα καράβι / 
σ' όλες τις θάλασσες", ενώ το "παιδάκι", δηλαδή η κόρη του Ρίτσου, θα ενσωµατώσει " χίλια 
παιδάκια, / όλου του κόσµου τα παιδάκια". Το "καροτσάκι" θα συρθεί από "τέσσερις Απρίληδες" 
"στο στρατί � στρατί του γαλαξία", ενώ ο ποιητής θα βιώσει αυτό το σύρσιµο προς το απέραντο: 
"τέσσερις Απρίληδες µε σέρνουν / µες στον ουρανό" (Ταύτιση του ποιητή � πατέρα µε το παιδί). Η 
"κουνουπιέρα" γίνεται "τούλινο καραβάκι" και απογειώνεται στον ουρανό, ενώ ο ποιητής 
αναρωτιέται: "που πάµε κοριτσάκι;" (∆εύτερη ταύτιση µε το παιδί). Αµέσως µετά 
πραγµατοποιείται η αναφώνηση σχετικά µε τη µεγαλοσύνη του κόσµου. ∆ηλαδή διακρίνεται µια 
κλιµακωτή πορεία από το συγκεκριµένο / πεπερασµένο προς τη διεύρυνση / απέραντο. Η 
κλιµακωτή αυτή πορεία φαίνεται και στις διαπιστώσεις: "Πώς µίκρυνες τον κόσµο κοριτσάκι", 
"Πώς φάρδυνες τον κόσµο, κοριτσάκι � ", "Μεγάλος πούναι ο κόσµος, / µεγάλος τι µεγάλος �", 
όπου η µεσαία αποτελεί το µεσαίο, µεταβατικό στάδιο προς την τελευταία, ως αρχή της 
συνειδητοποίησης της ευρύτητας, που καταλήγει στην πλήρη συνειδητοποίηση. Ενώ η πρώτη και 
η τελευταία σχηµατίζουν διαλεκτικά / αντιθετικά το σχήµα του κύκλου, εφόσον εκφράζουν δύο 
αντίθετες έννοιες (µικρός � µεγάλος), οι οποίες όµως αλληλοσυµπληρώνονται και εµπεριέχονται η 
µία στην άλλη. Η κλιµακωτή πορεία δείχνει ότι η κατάκτηση της παιδικότητας του ενηλίκου µε 
κινητήρια δύναµη την αγάπη γίνεται σταδιακά, ενώ το σχήµα του κύκλου  µε τη διαλεκτικότητα / 
αντιθετικότητά του αισθητοποιεί τη µετάβαση από το ειδικό και συγκεκριµένο που εκπροσωπεί το 
παιδί, στο γενικό, δηλαδή στη µεγαλοσύνη του κόσµου, στο απέραντο. 
 Η µεγαλοσύνη αυτή έχει συγκεκριµένες εκφάνσεις στο Πρωινό άστρο: Η ατοµική χαρά 
από τη γέννηση του παιδιού και η συνακόλουθη παιδικότητα του πατέρα / ποιητή, συνδέεται µε 
τα θέµατα της έγνοιας για τα παιδιά όλου του κόσµου, της κοινωνικής δικαιοσύνης771, της 

                                                           
769 Πρωϊνό άστρο, Π.Β', σσ. 329-330. 
770 Π.Β', σ. 329: " Ένα παιδάκι / τέσσερις τοίχοι / ένα κρεββάτι / ένα καροτσάκι / µια κουνουπιέρα / τούλινο καραβάκι 
- �" Μια πρώτη διεύρυνση έχουµε εδώ µόνο για την κουνουπιέρα ("τούλινο καραβάκι"), η οποία όµως σταµατά 
προς στιγµήν για να συνεχιστεί µερικούς στίχους παρακάτω. 
771 Π.Β΄., σ. 313: "Γράψ' τους: "Καλέ θεούλη / εµείς είµαστε καλά. / Κάνε, καλέ θεούλη / νάχουν όλα τα παιδάκια / 
ένα ποταµάκι γάλα / µπόλικα αστεράκια / µπόλικα τραγούδια. / Κάνε καλέ θεούλη / νάναι όλοι καλά / έτσι που και 
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ειρήνης772, µε θέµατα δηλαδή που αφορούν την κοινωνική διάσταση της ποίησης του Ρίτσου από 
τη µια, ενώ από την άλλη καταλήγει σε ονειρικές καταστάσεις, όπως το φανταστικό ταξίδι κάτω 
από τη θάλασσα773 ή στη σύνθεση παραµυθένιων κόσµων, που χαρακτηρίζονται από την 
προσωποποίηση διάφορων αψύχων αντικειµένων, όπως η σκούπα774. Οι τελευταίες διευρύνσεις775 
αφορούν φυσικά την υπαρξιακή / υπερβατική διάσταση της ποίησής του, πράγµα που δείχνει για 
µια ακόµη φορά ότι οι δύο αυτές διαστάσεις αποτελούν θεµελιώδες στοιχείο της ποιητικής και της 
κοσµοθεωρίας του Ρίτσου. 
 Στο Πρωινό άστρο το αγαπηµένο παιδικό πρόσωπο που ενεργοποιεί την παιδικότητα του 
ενήλικου / ποιητή είναι υπαρκτό. Άλλες φορές ο ποιητής εφευρίσκει ένα παιδικό πρόσωπο, το 
οποίο λειτουργεί ως η φωνή της παιδικότητάς του που δίνει αισιοδοξία µέσα σε ζοφερές στιγµές, 
καθώς ενσωµατώνει τα εφόδια ενός βαθιά βιωµένου παιδικού παρελθόντος. Αυτό φαίνεται να 
συµβαίνει στο ποίηµα "∆ιακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος" της συλλογής Πριν και Μετά: 
 Μόνο ως εκεί συνταξιδέψαµε. Μετά ήταν η νύχτα. 
 ∆εν ξεχωρίζαµε καρέκλες, πρόσωπα, τραπέζια, χέρια. 
 Ίσως να µέναν ακόµη στον τοίχο οι µεγάλες αφίσες �  
 η κίτρινη γυναίκα, η άλλη γαλάζια, η άλλη µαύρη, 
 αυτή µε τη σηµαία, εκείνη µε τη λάµπα, η τρίτη µε τη ρόκα. 
 Τ' άλογα µουσκεµένα ακούγονταν κάτω στο στάβλο. 
 Έφτιαξαν την ασφάλεια. Ο εστιάτορας κρατούσε το µαχαίρι. 
 "Να 'ρθω;" ξανάπε το παιδί κρυµµένο πίσω απ' τον καθρέφτηú 
 κρατούσε ακόµη το ποτήρι στ' αριστερό του χέρι. Η φωνή του,  
 παράξενα µελωδική, µας είχε και πάλι µεταπείσει. Βέβαια, 
 εκείνος που δεν έχει παρελθόν δεν έχει ούτε και µέλλον776. 
Το ποίηµα είναι βέβαια αρκετά κρυπτικό και δεν είναι εύκολη η ερµηνεία των εικόνων του. Η 
ζοφερότητα πάντως κυριαρχεί µέχρι και το στίχο όπου "ο εστιάτορας κρατούσε το µαχαίρι". 
Έχουµε ένα κοινό ταξίδι που τελειώνει µέσα στη νύχτα, όχι γιατί σταµατάει, αλλά διότι οι εικόνες 
δεν είναι πια ορατές, δεν ξεχωρίζουν πια µέσα στο σκοτάδι "καρέκλες, πρόσωπα, τραπέζια, χέρια", 
ενώ απλώς πιθανολογείται η ύπαρξη στον τοίχο, των µεγάλων αφισών µε τις γυναίκες που 
καθεµιά τους έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε αναλογία µε τα διάφορα πρόσωπα στις 

                                                                                                                                                                                              
µεις να µη ντρεπόµαστε / για τη χαρά µας"., σ. 321: " Γιατί δεν είναι, κοριτσάκι, / να µάθεις µόνο / εκείνο που είσαι / 
εκείνο που έχεις γίνει, / είναι να γίνεις / ό,τι ζητάει / η ευτυχία του κόσµου, / είναι να φτιάχνεις, κοριτσάκι, / την 
ευτυχία του κόσµου. Άλλη χαρά / δεν είναι πιο µεγάλη / απ' τη χαρά που δίνεις. / Να το θυµάσαι κοριτσάκι". 
772 Π.Β', σσ. 315-316: "Στη Χιροσίµα, κοριτσάκι, / είταν κάτι παιδάκια, κοριτσάκι, / είταν κάτι µανούλες, κοριτσάκι, / 
- όχι, δε θέλω να σου πω � είταν κάτι παιδάκια, κοριτσάκι�. / Πρέπει να ξέρεις. / Την ώρα που γεννήθης, κοριτσάκι, 
/ ακούστηκε το πρώτο τζιτζικάκι / ύστερ' από δέκα χρόνια, / σκέψου, κοριτσάκι, / ύστερ' από δέκα χρόνια / στο 
Ναγκασάκι".  
773 Π.Β', σσ. 324-325: "Αθώα χρυσά ψαράκια / κοντά ψαράκια / χαζεύουν µπρος στην κουνουπιέρα σου / κ' ύστερα 
µεθυσµένα, µεθυσµένα / γράφουνε κύκλους κυνηγώντας την ουρά τους. / Ένα ψαλίδι φεγγαριού / κόβει θαλάσσια 
κρίνα/ κ' ένα αλητάκι σπάρος / φυσώντας � ξεφυσώντας / παίζει τη φυσαρµόνικα / έξω από τη µισόκλειστη / γρίλλια 
µιας αχηβάδας". Ο βυθός της θάλασσας έχει παρουσιαστεί από το Ρίτσο ως ο µυστηριακός χώρος που κρύβει 
θησαυρούς, ακόµα και σε συνθήκες ψυχολογικής ασφυξίας, όπως συµβαίνει µε την κεντρική ηρωίδα της Σονάτας του 
Σεληνόφωτος, Τ.∆', σ. 51: " Κι αλήθεια δεν είναι λίγες οι φορές που ανακαλύπτω εκεί, στο βάθος / του πνιγµού, / 
κοράλλια και µαργαριτάρια και θησαυρούς ναυαγισµένων πλοίων, / απρόοπτες συναντήσεις, και χτεσινά και 
σηµερινά και µελλούµενα, / κάποιο ξανάσασµα, κάποιο χαµόγελο αθανασίας, όπως λένε, / µιαν ευτυχία, µια µέθη, κ' 
ενθουσιασµόν ακόµη, / κοράλλια και µαργαριτάρια και ζαφείρια". Η αισιόδοξη υπαρξιακή διεύρυνση των θησαυρών 
της θάλασσας είναι εδώ εµφανής.  
774 Π.Β', σ. 307: " Και πίσω από την πόρτα µας / η κυρά , η νοικοκυρά / η γκαρδιακιά / η µεγάλη, η άγια σκούπα / µε 
τις δυο γερές γροθιές στη µέση / πάντα ξάγρυπνη, πάντα έτοιµη / δεν αφήνει / φύλλο κίτρινο να πέσει / απ' την 
άρρωστη σελήνη / µήτε σκιά να δρασκελήσει / το κατώφλι µας / µη σκοντάψει, µην πονέσει / µήτε στο µικρό � µικρό 
νυχάκι της / η ειρήνη". Εδώ έχουµε και σύνδεση µε την έννοια της ειρήνης.  
775 Βλ. και τα σχόλια του Κώστα Κουλουφάκου, " Ο προβληµατισµός στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου", Γιάννης 
Ρίτσος � Μελέτες για το έργο του, "∆ιογένης", Αθήνα 1975, σσ. 219-220. 
776 Π.ΙΓ'., σ. 110. 
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εκτεταµένες, πολυπρόσωπες συνθέσεις του Ρίτσου, όπου κάθε πρόσωπο αντιπροσωπεύει και µια 
διαφορετική στάση ζωής, ενώ όλες µαζί οι στάσεις συνθέτουν την πολυπλοκότητα της 
αλήθειας777. Μια ανάλογη αλήθεια πρέπει να συνθέτουν κι εδώ "η κίτρινη γυναίκα", η "γαλάζια", η 
"µαύρη", "αυτή µε τη σηµαία" "εκείνη µε τη λάµπα", "η τρίτη µε τη ρόκα". Εποµένως, η ζωή 
σκεπάζεται από το σκοτάδι της νύχτας. "Τα µουσκεµένα άλογα" που "ακούγονταν κάτω στο 
στάβλο" είναι ακόµα µια εικόνα ζωής778 που µαντεύεται αλλά δε βιώνεται. Η εικόνα επίσης του 
εστιάτορα που "κρατούσε το µαχαίρι", η οποία αναδεικνύεται µε την επανεµφάνιση του φωτός 
όταν "έφτιαξαν την ασφάλεια", είναι επίσης µια ζοφερή εικόνα. Η ζοφερότητα φαίνεται να 
διαλύεται µε την εµφάνιση του παιδιού, το οποίο είναι "κρυµµένο πίσω απ' τον καθρέφτη" 
(υπαρξιακό σύµβολο, µεταξύ άλλων, και αυτογνωσίας στο έργο του Ρίτσου779), σα να θέλει ο 
ποιητής κοιτάζοντας στον καθρέφτη να αντικρίσει τον εαυτό του στη µορφή του παιδιού. Το παιδί 
"κρατούσε ακόµη το ποτήρι στ' αριστερό του χέρι" (το ποτήρι που σβήνει τη δίψα µε το 
περιεχόµενο του και το αριστερό χέρι µε όλη τη νοηµατική φόρτιση που έχει στο Ρίτσο η λέξη 
"αριστερός", δε µπορεί να µην αποτελούν αισιόδοξη εικόνα), ενώ " η φωνή του, παράξενα 
µελωδική µας είχε και πάλι µεταπείσει" (στην προσωπική αντωνυµία "µας" διακρίνεται ο ποιητής). 
Η "µετάπειση" σηµαίνει κατάφαση στη ζωή, η οποία αντικαθιστά τη µέχρι στιγµής ζοφερότητα 
και εξασφαλίζει µια αισιόδοξη προοπτική για το µέλλον στηριγµένη στη βαθιά βίωση του 
παιδικού παρελθόντος. Μ' αυτήν την ερµηνεία συνδέεται νοηµατικά ο τελευταίος στίχος µε το 
νοηµατικό κορµό του υπόλοιπου ποιήµατος, από την άποψη ότι ένα φτωχό σε βιώµατα παιδικό 
παρελθόν δε µπορεί να θέσει τα πρώτα θεµέλια για την αισθησιακή βίωση της ζωής, που θα 
πλουτίζεται µε νέες εµπειρίες στο µέλλον ως αφετηρίες του απέραντου.     
 Αυτό το παιδικό παρελθόν στην Κυρά των Αµπελιών αποκτά µια πιο ειδική διάσταση που 
είναι σύµφυτη µε την "επική" φύση του ποιήµατος και την άµεση έκφραση της ιστορικότητάς του, 
αφού γράφεται στα ταραγµένα χρόνια 1945-1947. Η ειδική αυτή διάσταση είναι η σύντηξη του 
παιδικού παρελθόντος µε το ιστορικό παρελθόν σε µια αδιάσπαστη ενότητα που φτάνει µέχρι την 
ταύτιση: 
  Απάνου στους σουβάδες µένει ανέγγιχτος ο ίσκιος απ' τις γε- 

νειάδες των παππούδων µας 
ο ίσκιος απ' τις χατζάρες και τις καραµπίνες τους 
οι ίσκιοι απ' τα χέρια των παιδιών που φτιάχναν µε το φως του 
λύχνου 
πρόβατα, γαϊδουράκια και γοργόνες προτού πέσουνε στο στρώµα780. 

 Ο "ίσκιος" λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στις "γενειάδες των παππούδων" , "τις 
χατζάρες και τις καραµπίνες τους" από τη µια και "τα χέρια των παιδιών που φτιάχναν µε το φως 
του / λύχνου / πρόβατα, γαϊδουράκια και γοργόνες προτού πέσουνε στο στρώµα", από την άλλη, 
πράγµα που επιτυγχάνεται µε την τριπλή επανάληψη της λέξης. Οι ίσκιοι λειτουργούν ισάξια 
επάνου στους σουβάδες781, ενώ τα ασαφή τους περιγράµµατα µπορούν να οδηγήσουν σε ταύτιση 
µεταξύ τους και, εποµένως, σε ταύτιση των "αφετηριών" τους. Η σύντηξη / ταύτιση αυτή, 
εφοδιάζει το δύσκολο παρόν µε τη δυναµική ενός παρελθόντος διαποτισµένου από τη µια πλευρά 

                                                           
777 Για τις διαφορετικές στάσεις ζωής που συνθέτουν την πολυπλοκότητα της αλήθειας, βλ. εδώ, σ. 87.  
778 Για τους συµβολισµούς του αλόγου στο έργο του Ρίτσου, βλ. εδώ, σσ. 117-118. 
779 Οι συµβολισµοί του καθρέφτη ξεκινούν από τον καθρέφτη του πατρογονικού σπιτιού και εξελίσσονται σταδιακά. 
Βλ. Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ.211), σσ. 90-92. Το µοτίβο του καθρέφτη αναλύεται στο επόµενο µέρος της µελέτης µας, 
στο σχετικό µε τ' αδέλφια κεφάλαιο.   
780 Η Κυρά των αµπελιών, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 79. 
781 Βλ. Γεώργιος Σπανός, ∆ιδακτική Μεθοδολογία, Η διδασκαλία του ποιήµατος, Αθήνα 1996, σ. 222: "Μέσα σ' αυτό 
το πλήθος των ίσκιων προβάλλονται και τα δηµιουργήµατα των παιδικών χεριών". 
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µε το αγωνιστικό πνεύµα των προγόνων (χατζάρες, καραµπίνες) και από την άλλη µε την παιδική 
τρυφερότητα που αισθητοποιούν τα δηµιουργήµατα των παιδικών χεριών782. 
 Το αγωνιστικό πνεύµα συντήκεται µε την παιδικότητα του ενηλίκου και στον 
Αποχαιρετισµό, χωρίς αναφορές σε προγόνους, αλλά µε άλλου είδους σαφείς υπονοήσεις. Πρώτα 
� πρώτα , κινητήρια δύναµη για την ενεργοποίηση της αγωνιστικότητας είναι η αγάπη του 
βασανισµένου λαού προς τον αγωνιστή, η οποία καταλήγει στην ενεργοποίηση της παιδικότητας. 
Έτσι, αγωνιστικότητα και παιδικότητα ταυτίζονται στα λόγια του κεντρικού ήρωα του ποιήµατος, 
του αγωνιστή του κυπριακού αγώνα εναντίον της βρετανικής αποικιοκρατίας Γρηγόρη Αυξεντίου, 
ο οποίος λίγες στιγµές πριν την ανατίναξη της σπηλιάς του παρουσιάζεται να εξοµολογείται µε 
αυτογνωσία: 
  �- όταν µ' αγαπάτε �  
 τι θα µπορούσα να κάνω για σας! � όταν µ' αγαπάτε �  
 τι θα µπορούσα! � µόνο τώρα το καταλαβαίνω � (κ' ίσως είναι 
 αργάú 
 µόνο το θάνατό µου έχω να σας χαρίσω πια) λ.χ. θα µπορούσα 
 να τινάξω ένα τανκ µε µια γροθιά, 
 να πελεκήσω ένα άγαλµα σ' ένα βουνό, µονοµερίς � όταν µ' αγα �  
 πάτε �  
 ή να χτίσω σε µιαν ώρα ένα πανύψηλο σκολειό. ∆εν αστειεύουµαι. 
 ∆εν είναι ώρα, αδέρφια µου, για αστεία. Θάθελα νάµαι ωραίος 
 µέσα κι όξω 
 για ν' αξίζω την αγάπη σαςú ναι, (κι ας το πω και αυτό:) για να 
 µε σκέφτονται σαν άντρα τους 
 όλα τα ωραία κορίτσιαú για να µε σκέφτονται σα φίλο τους 
 όλοι οι ελληνικοί µας έφηβοι και παιδιά του κόσµου. ∆εν 
 προφταίνω 
 Να πρόφταινα, τουλάχιστο, να ξυριστώ, να ψαλιδίσω λιγάκι το 
 µουστάκι µου. Μα ίσως 
 και να πηγαίνει λίγο γένι στη νεανική µορφή µου. (Βλέπετε 
 πόσο παιδί µε κάνει η αγάπη σας; Μου ξαναδίνει τη δικιά µου 
 φωνή)�783  
Ο Ρίτσος έγραψε το συγκεκριµένο ποίηµα αµέσως µετά την πυρπόληση του Αυξεντίου από τους 
Άγγλους το Μάρτιο του 1957. Μάλιστα, προτάσσει ένα απόσπασµα εφηµερίδας της 5ης Μαρτίου 
1957 που αναφέρεται στο τραγικό γεγονός και στο τέλος του ποιήµατος σηµειώνει: "Μάρτης 
1957". Αυτό σηµαίνει ότι το ποίηµα ξεκινάει ως άµεση ανταπόκριση στο γεγονός και κάπως έτσι 
θα το προσέλαβαν οι αναγνώστες εκείνης της περιόδου. Θα µπορούσε όµως να υποψιαστεί κανείς 
ότι πίσω από τον Αυξεντίου κρύβεται ο ίδιος ο ποιητής, ο οποίος φαντάζεται την πιθανή 
εξοµολόγηση ενός αγωνιστή ψυχολογικά πολιορκηµένου, σε οριακές στιγµές λίγο πριν απ' το 
θάνατο. Τις υποψίες αυτές επιβεβαιώνει ο Ρίτσος πολλά χρόνια αργότερα, όταν στο Ίσως να 'ναι 
κι έτσι αποκαλύπτει ότι ο ίδιος έβαλε στο στόµα του Αυξεντίου τα δικά του συναισθήµατα και 
προβληµατισµούς για τις οριακές καταστάσεις που πέρασε εξόριστος στη Μακρόνησο: "Εκείνα τα 
δικά µου στη Μακρόνησο τα 'βαλα στον "Αποχαιρετισµό" στο στόµα του Αυξεντίου µες στη 
φλεγόµενη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά. Και µάλιστα, όταν γύρισε απ' την εξορία ο Κέτσης, τα είπε, 
χαρτί και καλαµάρι, στην Τατιάνα Μιλλιέξ, ως και για τον µεγάλο κάτασπρο γλάρο πάνω απ' το 
∆ιοικητήριο (που η σκιά του έπεσε µπροστά στα πόδια µου και πήρα κουράγιο) � όλα της τα 'πε, κι η 

                                                           
782 Ό.π. (σηµ. 403), σ. 224: " Τα αντικείµενα χατζάρες, καραµπίνες και οι ζωγραφιές πρόβατα, γαϊδουράκια και 
γοργόνες στη σχέση τους µε τους παππούδες και τα παιδιά υποβάλλουν αντίστοιχα το αγωνιστικό πνεύµα και την 
τρυφερότητα. 
783 Αποχαιρετισµός, Π.Γ',. σ. 165. 
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Τατιάνα έγραψε την περίφηµη "Μαρτυρία" της��"784. "Εκείνα τα δικά του" που λέει ο Ρίτσος, 
είναι η ταλάντευσή του για το αν θα υπέγραφε δήλωση µετανοίας ή όχι κάτω από την ασφυκτική 
ψυχολογική πίεση των επικείµενων βασανιστηρίων ή και του θανάτου σε περίπτωση άρνησης. 
Εποµένως, πέρα από τη συγκυριακή ανταπόκριση, ο Αυξεντίου λειτουργεί και ως προσωπείο του 
ποιητή, ο οποίος είχε βρεθεί επίσης σε οριακές καταστάσεις. Αυτό έχει σηµασία, για να 
κατανοήσουµε βαθύτερα τη φύση της αγάπης που οδηγεί στην αγωνιστικότητα και στην 
παιδικότητα. Ο Ρίτσος, στη "Μαρτυρία" λέει ότι τελικά δεν υπέγραψε, εποµένως προτίµησε το 
δρόµο της θυσίας, από απέραντη αγάπη για όλο τον κόσµο και για την Ελλάδα785. Ο Αυξεντίου 
θέλει µε τη θυσία να κερδίσει την αγάπη των παιδιών του κόσµου, τον έρωτα των κοριτσιών και 
τη φιλία των ελληνικών εφήβων, έστω και µετά θάνατον. Άρα, µε το προσωπείο του Αυξεντίου, ο 
Ρίτσος παίρνει την αγάπη που νιώθει και έτσι η σχέση αγωνιστή � λαού έχει εκείνη την 
αµοιβαιότητα, που οδηγεί τον αγωνιστή στην ψυχική πληρότητα και συνακόλουθα στην παιδική 
τρυφερότητα. Και µάλιστα, αυτή η τρυφερότητα του παιδιού είναι η απόλυτα "δική του φωνή", ο 
απόλυτα αληθινός εαυτός του, που µέσω της αγάπης έχει απελευθερωθεί από όλες τις αναστολές, 
ενισχύοντας από τη µια την αγωνιστικότητα και τροφοδοτώντας από την άλλη των 
εξοµολογητικότητα προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρεί απόλυτα δικούς του. Όσο για 
το συνδυασµό της παιδικότητας µε την ιστορική παράδοση, µολονότι εδώ δε δηλώνεται άµεσα, 
υποβάλλεται: Ο αγωνιστής επιθυµεί τη φιλία των "ελληνικών εφήβων", όχι απλώς των εφήβων, 
ενώ σε άλλα σηµεία του ποιήµατος θα µιλήσει πιο άµεσα για την περήφανη αντιµετώπιση του 
θανάτου του από τη µητέρα του, όπως αρµόζει σε µια "Ρωµιά" που τα λόγια της θυµίζουν το "ή 
ταν ή επί τας" της αρχαίας Σπαρτιάτισσας786, ενώ ο πατέρας του θα αναγνωρίσει το 
απανθρακωµένο πτώµα από "τις χοντρές ελληνικές κοκκάλες του" και "απ' το σταυρό της πατρίδας" 
που ο αγωνιστής "είχε φυλαχτάρι στις τρίχες του". Επιπλέον, το φεγγάρι φέγγει στο στήθος του 

                                                           
784 Ε.Α.Α., 4, σ. 165. 
785 Τατιάνα Γκρίτση � Μιλλιέξ, "Μια µαρτυρία από τον Μάνθο Κιέτση", ό.π. (σηµ. 101), σσ. 50-51: " Είχα πια πάρει 
την απόφασή µου. Θα ερχόµουνα κοντά σας, αδέλφια µου (sc. όσους είχαν κάνει δήλωση). Ξέρω τι στοιχίζει αυτή η 
υπογραφή. Εσείς όλοι�κι άρχισα ν' ανεβαίνω. Ήτανε µακρύς, κουραστικός ο ανήφορος, κι όσο πλησίαζα, τόσο 
ένιωθα και πιο κουρασµένος. Λίγα βήµατα έξω από την πόρτα τους σταµάτησα να ξεκουραστώ. Ήθελα να πάω 
αντρίκεια, να παρουσιαστώ µε το κεφάλι µου ψηλά� και σήκωσα το κεφάλι µου και είδα. Είδα τη θάλασσα ν' 
απλώνεται µαλακιά και καταγάλανη, είδα τους γλάρους να κυµατίζουνε�άκουσα µέσα µου τη ζωή ν' αναβλύζει, κι 
αγάπησα τόσο βαθιά, τόσο µοναδικά, τόσο απέραντα την Ελλάδα, που ένιωσα ξαφνικά πως µπορούσα να πεθάνω, 
αφού έζησα αυτή τη στιγµή, τα είχα ζήσει όλα. Από πάνω µου άκουγα το επίµονο φτερούγισµα ενός πουλιού, ήξερα 
πως ήτανε γεράκι, ήτανε ο θάνατός µου που φτερούγιζε και γύρισα να κοιτάξω. Ήτανε περιστέρι. Σηκώθηκα και 
έκανα τα τρία βήµατα που αποµένανε. Με περιµένανε όλοι, όλοι. ∆εν έλειπε κανείς, ούτε και η άδεια µου καρέκλα, 
ούτε η πένα που θα υπόγραφα. Όλοι και όλα ήταν εκεί. 

- ∆ε θα σας απασχολήσω πολύ κύριοι, είπα 
- Καθίστε 
- Όχι, ευχαριστώ. Ήρθα µόνο να σας πω ότι δεν θα υπογράψω. 
- Πώς; Μα το πρωί� 
- Έχετε δίκιο. Όµως, πριν µπω εδώ, σταµάτησα και κουβέντιασα µε τη συνείδησή µου. 
- Έκανες σε κανέναν κακό; τη ρώτησα. Μου είπε: Όχι. Αγαπάς όλο τον κόσµο; Μου απάντησε, ναι. Αγαπάς 

πολύ την Ελλάδα; Μου είπε: Απέραντα. Βλέπετε κύριοι αυτά τα πράγµατα οι άνθρωποι τα ζουν, δεν τα 
υπογράφουν�." (Η διαφορά µε το Ίσως να 'ναι κι έτσι, πέρα απ' το ότι η µαρτυρία του Ρίτσου εκεί είναι 
συµπτυγµένη, βρίσκεται στο πουλί που φτερουγίζει, το οποίο εκεί είναι γλάρος. Στη µαρτυρία του Κιέτση, που 
διασώζει τα λόγια του Ρίτσου, το πουλί είναι περιστέρι. Η διαφορά είναι αµελητέα, αφού τα δυο πουλιά µοιάζουν και 
εκφράζουν και τα δυο την αισιοδοξία. Πιθανή ερµηνεία της διαφοράς είναι ή ότι ο Κιέτσης δε µετέφερε στο 
συγκεκριµένο σηµείο επακριβώς τα λόγια του Ρίτσου, ή ο Ρίτσος στο Ίσως να' ναι κι έτσι, λόγω των ετών που 
παρεµβλήθηκαν δε θυµόταν καλά το πουλί). Ο Κιέτσης στη συνέχεια αφηγείται τον αγώνα που έκαναν οι 
"ανανήψαντες", όπως τους αποκαλούσαν, κοµµουνιστές για να γλιτώσουν το Ρίτσο από τα βασανιστήρια. Βλ. και Α. 
Κώττη, ό.π. (σηµ. 20), σσ. 113-114.   
786 Π.Γ΄, σσ. 263-269: " ΑΝΤΕ, γρια µάνα, µην αρχίσεις τώρα τις κλάψες. � Όχι; - / Έτσι σε θέλω. Ρωµιά. Σου 
παίρνω, λες τη ζωή σου; Σου αφήνω / την περηφάνεια σου. / ∆ε θα σε ϊδει ο εχτρός καµπουριασµένη. Το ξέρω θα 
πεις: / "Είµαι πέρφανη για το γιό µου � κάλλιο µια φούχτα τιµηµένη / στάχτη / παρά γονατισµένος ο λεβέντης µου". 
Έτσι. Γεια σου µάνα". Τα λόγια αυτά αρθρώνει τελικά η µάνα στον επίλογο - έξοδο του ποιήµατος (Π.Γ΄, σ. 272).  
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ολόδροσο "σα χρυσό κωσταντινάτο"787. Όλες αυτές οι αναφορές υπονοούν την ιστορική συνέχεια 
του ελληνισµού. Οι ελληνικοί έφηβοι, από το παρόν του αγωνιστή ασυναίσθητα ανακαλούν τους 
αρµονικούς αρχαιοελληνικούς εφήβους των αγαλµάτων, που σε συνδυασµό µε τη σπαρακτική 
περηφάνεια της µάνας αποτελούν την αρχαία ελληνική αντίληψη του κάλλους και του αγώνα, οι 
"χοντρές ελληνικές κοκκάλες" τη σωµατική ρώµη που φαντάζει διαχρονική, ενώ ο "σταυρός της 
πατρίδας" και το "χρυσό κωσταντινάτο" σηµατοδοτούν τη σύνδεση του ελληνισµού µε το 
Βυζάντιο και το χριστιανισµό. 
 Η παιδικότητα της ενηλικίωσης αποτελεί κινητήρια δύναµη της αγωνιστικότητας, καθώς 
διατηρεί αναλλοίωτη µέσα στο πλέγµα των βιωµάτων που σταδιακά οδήγησαν στην ωριµότητα, 
την αισιοδοξία της παιδικής ηλικίας, ακόµη κι αν πολλά από τα παιδικά βιώµατα ήταν 
τραυµατικά. Αυτό φαίνεται να συµβαίνει στο ποίηµα "θυµήµατα" της συλλογής Μονοβάσια, η 
οποία είναι εµπνευσµένη από την ιδιαίτερη πατρίδα του ποιητή: 
 Τα παιδικά σου χρόνια σε περίµεναν σε ξεχασµένες γωνίες, 
 σε κτίρια κατεδαφισµένα, σε βυζαντινές καµάρες, -  
 εκεί 'ταν το κουρείοú εκεί το τσαγκαράδικοú εκεί 
 θα πρέπει να 'ταν το ιχθυοπωλείο � µοιάζει το πέτρινο πεζούλι. Η γυναίκα  

µε τα πολύ µακριά µαλλιά � την είχε κλέψει ο ταχυδροµικός διανοµέαςú  
 ύστερα πέθανε. Έβρεχε. Τα τέσσερα παιδιά 
 είχαν κλειστεί στ' άλλο δωµάτιο. Κρατούσαν  

την παλιά θαλασσιά κασετίνα. ∆εν είχαµε περισσότερο χρόνο �  
απανωτά γεγονότα, πόλεµοι και πόλεµοι, ξενιτεµοί, βιβλία, 
οι µισοτελειωµένες µνήµες, οι έρωτες, το κλεισµένο πηγάδιú 
ο εφηµέριος παρέλειψε ονόµατα � ποιος τα θυµάται; Αργότερα 
το ίδιο παιδί, σε χρόνια δίσεχτα, να κουβαλάει νερό µ' ένα καλάθι 
κι ο παιδεµός της µεγάλης ερηµιάς στα λιοφρυγµένα καραούλια788.  

 Ο ποιητής κοιτάζοντας σε µεγάλη ηλικία (το ποίηµα γράφτηκε το 1975) την τοπιογραφία της 
Μονεµβασιάς, προσπαθεί ν' ανασυνθέσει τον περιβάλλοντα χώρο της παιδικής του ηλικίας στους 
τέσσερις πρώτους στίχους. Στη συνέχεια αναφέρεται σε ένα τραυµατικό βίωµα, το θάνατο της 
γυναίκας "µε τα πολύ µακριά µαλλιά", που "την είχε κλέψει ο ταχυδροµικός διανοµέας" και "ύστερα 
πέθανε", ενώ ταυτόχρονα "έβρεχε", εικόνα που επιτείνει τη θλίψη. Όµως τα τέσσερα παιδιά (ο 
ποιητής και τ' αδέρφια του προφανώς), κλεισµένα "στ' άλλο δωµάτιο" κρατούν "τη θαλασσιά 
κασετίνα", κίνηση η οποία αποτελεί προσπάθεια αισιοδοξίας, µε δεδοµένη την αγάπη του Ρίτσου 
προς τη θάλασσα, που την έχει αναγάγει σε µοτίβο στην ποίησή του789. Τα "απανωτά γεγονότα", 
οι "πόλεµοι και πόλεµοι", οι "ξενιτεµοί", τα "βιβλία", "οι µισοτελειωµένες µνήµες", "οι έρωτες", "το 
κλεισµένο πηγάδι" είναι το σύνολο των βιωµάτων, ευχάριστων ή δυσάρεστων, που σταδιακά 
οδήγησαν από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση και σε αναµενόµενη λήθη κάποιων προσώπων 
("ο εφηµέριος παρέλειψε ονόµατα � ποιος τα θυµάται;"). Όµως τελικά, "αργότερα το ίδιο παιδί, σε 
χρόνια δίσεχτα" παρουσιάζεται "να κουβαλάει νερό µ' ένα καλάθι", που σηµαίνει ότι η 
καταχτηµένη παιδικότητα της ενηλικίωσης µέσα στις διάφορες δυσχέρειες εµπνέει ένα δύσκολο 
αγώνα που αισθητοποιείται µε το κουβάληµα του νερού σε ένα καλάθι, το οποίο προφανώς έχει 

                                                           
787 Π.Γ΄, σ. 269: " Ο πατέρας / θα µε γνωρίσει στο νεκροτοµείο απ' τις χοντρές ελληνικές κοκκά - / λες µου, όµοιες µε 
τις δικές του, / κι απ' το σταυρό της πατρίδας πούχα φυλαχτάρι µες στις τρίχες του κόρφου µου", Π.Γ΄, σ. 271: "�κ' 
ένιωσα το φεγγάρι που µε χτύπησε κατάστηθα ολόδροσο, / σάµπως χρυσό κωνσταντινάτο το φεγγάρι κρεµασµένο µ' 
ένα σπάγ - / γο απ' το λαιµό µου, / να µου δροσίζει την καρδιά και λίγο � λίγο να ζεσταίνεται και ν' / αχνίζει στον 
κόρφο µου". Στον επίλογο � έξοδο (Π.Γ΄, σ. 272), ο πατέρας αναγνωρίζει το πτώµα του παιδιού του "απ΄ τις χοντρές 
ελληνικές κοκκάλες του" και "από κείνο το χρυσό κωνσταντινάτο που άχνιζε στον κόρφο του και στον κόρφο του 
κόσµου". Το ότι το κωνσταντινάτο "άχνιζε και στον κόρφο του κόσµου" δείχνει ότι ο αγώνας του ήρωα υπερβαίνει 
τελικά τα όρια της ελληνικής ιστορίας και αγκαλιάζει όλο τον κόσµο, αισθητοποιώντας για µια ακόµη φορά το 
απέραντο. 
788 Μονοβάσια, Π.ΙΒ΄, σ. 440. 
789 Για το θαλασσινό στοιχείο ως µοτίβο µε ποικίλες σηµασιολογικές φορτίσεις βλ. εδώ, σσ. 120-121. 
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κενά στο πλέγµα του, ενώ κάτω από τον ανελέητο ήλιο ("λιοφρυγµένα καραούλια") η αίσθηση της 
µοναξιάς του αγωνιστή είναι περισσότερο βασανιστική. Ωστόσο ο αγώνας συνεχίζεται: Η 
υποτακτική ενεστώτα "να κουβαλάει", σηµασιοδοτεί ακριβώς αυτή τη συνέχεια του αγώνα µε τη 
δύναµη της αναβαθµισµένης παιδικότητας του ενήλικου790. 
 Εφόσον ο κόσµος του ενήλικου γίνεται αντιληπτός µέσα απ' το φίλτρο µιας 
αναβαθµισµένης παιδικότητας µε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι προφανές ότι η 
ποιητική όραση ταυτίζεται µε την παιδικότητα αυτήν, η οποία δύσκολα γίνεται αποδεκτή από 
όσους δεν έχουν ανάλογες ευαισθησίες. Η Χρυσόθεµη, στο οµώνυµο ποίηµα της Τέταρτης 
∆ιάστασης, µιλά καθαρά γι' αυτήν την "άλλη της όραση", την "κρυφή χαρά της" που αποτελεί ένα 
"προνόµιό της" εννοώντας την ταυτισµένη µε την παιδική θεώρηση ποιητική θεώρηση. (Στα 
συγκεκριµένα συµπεράσµατα µπορούµε να καταλήξουµε λαµβάνοντας υπ' όψη ότι τα µυθικά 
πρόσωπα αποτελούν προσωπεία του Ρίτσου791). Λέει λοιπόν η Χρυσόθεµη: 
 Αργά το απόγευµα, χειµώνα � καλοκαίρι, στον κήπο, ή εδώ στο παρά- 
 θυρο, κάτω 
 απ' την επίδραση του αποσπερίτη, ανέβαζα τ' αριστερό µου χέρι 
 ν' αγγίξω τα χείλη µου, αργά, προσεχτικά, αφηρηµένα, γύρω � γύρω 
 σα νάταν να βοηθήσω στο σχηµατισµό µιας άγνωστης λέξης ή σα νάταν  
 να στείλω κάπου ένα φιλί αναβληµένο. 
     Κείνα τα χρόνια, 
 πολλές φορές, σεργιανώντας µονάχη στον κήπο, µούχε τύχει 
 νάρχεται αθόρυβα πίσω απ' τη ράχη µου η σελήνη, και ξάφνου 
 να µου σκεπάζει µε τις δυο παλάµες της τα µάτια. "Ποιος είµαι", ρω- 
 τούσε. 
 "∆εν ξέρω, δεν ξέρω", αποκρινόµουν για να µε ξαναρωτήσει. 
 Εκείνη δε ρωτούσε πια. Χαλάρωσε τα δάχτυλά της. Έστρεφα πίσω. 
 Οι δυο µας, πρόσωπο µε πρόσωπο. Το δροσερό µαγουλό της 
 πάνω στο µάγουλο µουú κι όλο το χαµόγελό της � της το άρπαζα κ' έ- 
 τρεχαú 
 µε κυνηγούσε ολόγυρα στο συντριβάνι. 
    Κάποια νύχτα 
 µ' έπιασε επ' αυτοφόρω η µητέρα: "Με ποιον κουβεντιάζεις;". 
 "Κυνηγούσα τη γάτα µη φάει τα χρυσόψαρα", αποκρίθηκα. "Ανόητη", 
 είπε η µητέραú "δεν εννοείς να µεγαλώσεις". Κείνη τη στιγµή, 
 όντως η γάτα τρίφτηκε στα πόδια µου. Ένα µεγάλο χρυσόψαρο 
 τινάχτηκε έξω από το συντριβάνι. Το άρπαξε η γάτα 
 και κρύφτηκε µες στις τριανταφυλλιές. Φώναξα. Την κυνήγησα �  
 (τρόµαξα µη µου φάει τόνα χέρι της σελήνης)ú κ' η µητέρα µε πίστεψε� 
 Εκείνο το "δεν εννοείς να µεγαλώσεις", είχε πάψει από καιρό να µε πι- 
 κραίνει- 
 τόνιωθα µάλιστα, έτσι κάπως σαν προνόµιό µου � η άλλη µου όραση, η  
 κρυφή χαρά µου.792 
Η επίδραση του αποσπερίτη, ο σχηµατισµός "µιας άγνωστης λέξης", η αποστολή του "αναβληµένου 
φιλιού" πρέπει να θεωρηθούν ως η σταδιακή σύνθεση της ποιητικής συνείδησης, εφόσον τα 
                                                           
790 Ο Ρίτσος έχει χαρακτηρίσει επιγραµµατικά την παιδικότητα ως ασπίδα που θωρακίζει από τη δυσκολία: 
"Θυµηθείτε τη χελιδονοφωλιά σα θα δυσκολευτείτε στη δουλειά σας" (Το ποτάµι κ' εµείς, Αγρύπνια, Π.Β΄, σ. 130). Η 
χελιδονοφωλιά συµβολίζει την παιδικότητα, αφού ο ποιητής µικρός αγαπούσε τα χελιδόνια και τα τάιζε στο περβάζι 
του παράθυρου της κρεβατοκάµαράς του, µαζί µε την αδελφή του Λούλα. (Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. [σηµ. 18], σ. 27: 
"Εµείς όµως ήµαστε ευτυχισµένοι µε το αδελφάκι µου. Είχαν έλθει τα χελιδόνια και τα ταΐζαµε από το πρεβάζι µας 
µε ψίχουλα").   
791Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3γ,  Η λειτουργία του µύθου σε ιστορική και αυτοβιογραφική διάσταση.  
792 Χρυσόθεµις, Τ.∆., σσ. 167,169. 
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αστέρια αποτελούν στο έργο του Ρίτσου σύµβολα µε ποικίλες σηµασίες: Με τη σταδιακή σύνθεση 
της ποιητικής συνείδησης πρέπει να συνδεθεί επίσης η βαθµιαία εξοικείωση µε τη σελήνη ("Κείνα 
τα χρόνια�πρόσωπο µε πρόσωπο"), αφού η ρεµβασιακή ενατένιση του σεληνόφωτος λειτουργεί 
ως νοηµατικός άξονας, γύρω από τον οποίο αρθρώνονται οι συνειρµικές απογειώσεις του 
µείζονος σηµασίας ποιήµατος Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, ενώ η σελήνη γενικά αποτελεί ένα 
πολύσηµο µοτίβο στην ποίηση του Ρίτσου793. Η µητέρα που δείχνει να µην κατανοεί τις 
αναζητήσεις της κόρης της, αποκαλώντας την "ανόητη" που "δεν εννοεί να µεγαλώσει" είναι 
βέβαια η Κλυταιµνήστρα, η οποία στο συγκεκριµένο σηµείο δεν µπορεί να αποτελεί ποιητική 
µετάπλαση της ευαισθητοποιηµένης ποιητικά µητέρας του Ρίτσου, όπως συµβαίνει στον 
Ορέστη794. (Το τελευταίο φανερώνει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες απ' όπου ατενίζει τα 
µυθολογικά πρόσωπα � προσωπεία ο ποιητής). Είναι επίσης χαρακτηριστική η διαφορετική 
διάσταση που παίρνει στη συνείδηση της Χρυσόθεµης και στην συνείδηση της µητέρας το 
περιστατικό µε τη γάτα και το χρυσόψαρο: Η µητέρα αντιδρά αρνητικά, όταν η Χρυσόθεµη της 
λέει πως "κυνηγούσε τη γάτα να µη φάει το χρυσόψαρο". Εκείνη ακριβώς της στιγµή ένα 
χρυσόψαρο "τινάχτηκε απ' το συντριβάνι" και η γάτα το άρπαξε. Η Χρυσόθεµη την κυνήγησε και 
έτσι "η µητέρα την πίστεψε". Όµως, το κυνήγηµα της γάτας, που η µητέρα το εκλαµβάνει στη 
ρεαλιστική / κυριολεκτική του διάσταση, έχει µεταφορική / ποιητική διάσταση, για τη 
Χρυσόθεµη, αφού αυτή κυνήγησε τη γάτα, διότι "τρόµαξε µην της φάει τόνα χέρι της σελήνης". Η 
ποιητική µετάπλαση του χρυσόψαρου σε "χέρι σελήνης" ξεκινά φυσικά από το χρυσαφί του 
χρώµα. Έχουµε εποµένως εδώ ένα ερέθισµα κοινό και στις δύο ηρωίδες, το οποίο 
προσλαµβάνεται διαφορετικά. Έτσι η Χρυσόθεµη θα πάψει να ενοχλείται από αιτιάσεις δήθεν 
ανωριµότητας της ("Εκείνο το "δεν εννοείς να µεγαλώσεις", είχε πάψει από καιρό να µε πι-
\κραίνει" και θα διατηρήσει την ποιητική όραση, την "άλλη όραση" ως "κρυφή χαρά", υπονοώντας 
ότι µόνο µε µια άλλη ποιητική συνείδηση µπορεί να µοιραστεί αυτή η χαρά795. Είναι η ίδια αυτή 
χαρά που νιώθει ο ποιητής όταν "λοξεύει το βλέµµα" "για να κρυφοκοιτάξει απ' το παράθυρο της 
πεταλούδας" µετατρέποντας την κοινή σε όλους εικόνα του ανοίγµατος των πολύχρωµων φτερών 
της πεταλούδας, σε ένα παράθυρο απ' όπου αντικρίζει τον κόσµο, υπονοώντας αυτή την 
ακατανόητη για πολλούς παιδική διύλιση που οδηγεί στη βίωση του απέραντου:          
 Στο πίσω µέρος του κήπου είταν η ξύλινη σκάλα. 
 Οι κόττες τσιµπούσαν το φρέσκο χορτάρι   
 σα νάσπαγαν κάτι θλιµµένες πράσινες ακτίνες. 
            Μια πεταλούδα ανέβηκε σ' ένα γυµνό κλαδί 

κι άνοιξε διάπλατα τα δυο παραθυρόφυλλά της 
                                                           
793 Βλ. τη σύνδεση των αστεριών και άλλων στοιχείων της φύσης µε το ποίηµα Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα που 
γίνεται στο Ίσως να 'ναι κι έτσιú, Ε.Α.Α., 4. σσ. 72-73 και σχολιάζεται εδώ, σσ. 106-107. Βλ. επίσης, εδώ, σ. 121, σηµ. 
76. Για τη σύνδεση της ρεµβασιακής ενατένισης του σεληνόφωτος µε την απεραντοσύνη, βλ. εδώ, σ. 74. Επίσης, την 
προσπάθεια ποιητικής µετάπλασης του φεγγαριού στο ποίηµα των Νύξεων, Π.∆΄, σ. 219 που σχολιάζεται εδώ, σ. 156, 
κ.α. 
794 Βλ. εδώ σ. 201 και σηµ. 354. Επίσης, εδώ, Μέρος Α', §2α. Η Κλυταιµνήστρα στο ποίηµα Χρυσόθεµις ενσαρκώνει 
πιθανόν τη σκόπιµα καταπιεσµένη ευαισθησία µέσα σε µια επαναστατηµένη συνείδηση, στοιχείο που παραπέµπει στη 
γνωστή ταλάντευση του ποιητή. Αυτό φαίνεται στο σηµείο εκείνο που "χαµογελά συνένοχα" σε µια ποιητικά 
ευαίσθητη κίνηση της Χρυσόθεµης (της βάζει στο χέρι µια πετσέτα � φτερό), για να αντιδράσει όµως βίαια αµέσως 
µετά: "Πολύ την αγάπησα / σ' αυτή τη στάση τη µητέρα � παρ' ότι και πάλι / αγέρωχη, επιθετική, επιβλητική, - µε την 
άσπρη πετσέτα ν' ανεµίζει / στόνα της χέρι � σα µονόφτερο πουλί, και δε µπορούσε να πετάξει. Στα / µεγάλα της 
µάτια /σπίθιζε µυστικά η επιθυµία να φύγει µες στην νύχτα, µέσα σ' όλη τη νύ-/χτα. Πήρα κι' εγώ µια πετσέτα και την 
έβαλα σα δεύτερο φτερό στ' άλλο / της χέρι. Εκείνη χαµογέλασε συνένοχαú κ' ύστερα, αµέσως: "Τρελλάθηκες, 
λοιπόν;", είπε οργισµένη". (Τ.∆., σσ. 168-169)  
795 Ο Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, "Για λίγο καλοκαίρι: Η Χρυσόθεµις  του Γιάννη Ρίτσου κι ένα γράµµα για µας", 
Γιάννης Ρίτσος, Μελέτες για το έργο του, "∆ιογένης", Αθήνα 1975, σσ. 121-122, σηµειώνει χαρακτηριστικά: "Επίσης 
εξυπακούεται η στενή ψυχική συγγένεια που παρουσιάζει η Παιδική µε την Ποιητική Όραση (περίπου τα ίδια 
πράγµατα βλέπονται και το ίδιο ανυστερόβουλα κι αυθόρµητα και ο Ποιητής δεν είναι παρά ένα µεγάλο παιδί)�", 
συνδέοντας τα σχόλια αυτά µε το συγκεκριµένο απόσπασµα από τη Χρυσόθεµη. Ο µελετητής γράφει µε κεφάλαιο το 
αρχικό γράµµα των λέξεων που συνδέονται σηµασιολογικά.    
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άσπρα, µε βούλλες κίτρινες και µια λουρίδα µαύρη. 
Ο κηπουρός άφησε χάµου την αξίνα του. Κοίταξε πέρα. 
Κι αυτός που γύριζε άεργος, έκλεισε το βιβλίο του, 
σηκώθηκε στις µύτες των ποδιών και λόξεψε το βλέµµα  
για να κρυφοκοιτάξει απ' το παράθυρο της πεταλούδας. 

Η συγκεκριµένη ερµηνεία υπαγορεύεται από τον τίτλο του ποιήµατος "Παιδική ώρα"796, ο οποίος 
αναδεικνύει ολόκληρο το πλέγµα των λεπτοµερών εικόνων της φυσικής οµορφιάς που 
περιγράφεται εδώ, ως τον περιβάλλοντα χώρο και χρόνο που µπορεί να ενεργοποιήσει την 
παιδικότητα, φτάνει να αφεθεί κάποιος να τη ζήσει. Στο ποίηµα υπάρχουν δύο ανθρώπινες 
παρουσίες, οι οποίες αντιλαµβάνονται αυτή την οµορφιά διαφορετικά: "Ο κηπουρός" που "άφησε 
χάµου την αξίνα του" και "Κοίταξε πέρα", φαίνεται να αισθητοποιεί το µέσο άνθρωπο της δουλειάς 
που µέσα από την εργασία του βιώνει µε απλότητα την οµορφιά και αποµένει να την κοιτάζει 
έκθαµβος χωρίς να προσπαθεί να διεισδύσει στην εσωτερική δυναµική της. Ο άλλος, ο "άεργος" 
που "κλείνει το βιβλίο του", αποµακρυνόµενος έτσι από τη συµβατική γνώση, και "σηκώνεται στις 
µύτες των ποδιών" έτοιµος να ακροβατήσει στις ποιητικές συλλήψεις του, αφού" λοξέψει το 
βλέµµα" προς ό,τι κρύβεται πίσω από τη ρεαλιστική πραγµατικότητα, κατορθώνοντας έτσι να 
"κρυφοκοιτάξει απ' το παράθυρο της πεταλούδας", είναι η αµιγώς ποιητική συνείδηση, που βιώνει 
τον κόσµο µέσα από την ενεργοποιηµένη παιδικότητα. Είναι σαφές ότι ο Ρίτσος καταφάσκει σ' 
αυτή την αντίληψη του κόσµου, χωρίς όµως να υποβαθµίζει τη στάση του κηπουρού. Και αυτός 
µέσα στην απλότητά του βιώνει την οµορφιά και οπωσδήποτε αυτή η βίωση είναι το πρώτο 
στάδιο για να προβεί κανείς σε πολυπλοκότερες συλλήψεις. Ο κηπουρός λειτουργεί περισσότερο 
ως "προλετάριος", ενώ ο άεργος αναζητητής ως "εστέτ". Και οι δύο αφήνονται να απολαύσουν την 
οµορφιά, ο πρώτος αφήνοντας κάτω την αξίνα του, ο άλλος κλείνοντας το βιβλίο του. Μπορεί 
µόνο ο δεύτερος να φτάνει στην κρυφή δυναµική της, αλλά ο ποιητής προτάσσει τον κηπουρό ως 
πρώτο στάδιο για να µας πει ότι οι δύο προσεγγίσεις αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος 
που συνθέτουν τη διπολική ποιητική και κοσµοθεωρητική του αντίληψη797, όπως αυτή 
διατυπώθηκε επιγραµµατικά µε τη φράση "προλετάριος της τέχνης"798. 
 Η ταύτιση της παιδικής µε την ποιητική όραση, σε ορισµένα ποιήµατα του Ρίτσου 
σηµασιοδοτείται µε ένα συγκεκριµένο ύφος που θυµίζει τη γλώσσα των παιδιών και ονοµάζεται 
"παιδικότροπο ύφος". Ο ποιητής το τεκµηριώνει θεωρητικά, ονοµάζοντάς το "παιδική 
συνοφρύωση στο µέτωπο της ποίησης" που προέρχεται από την "αύρα" συγκεκριµένων παιδικών 
βιωµάτων τα οποία ανακαλούνται από ένα βίωµα του παρόντος, όπως φαίνεται στο ποίηµα 
"Παιδική ανάµνηση":       
 Το µεσηµέρια του καλοκαιριού, που κοιµούνται οι µεγάλοι, 
 ένας κουβάς νερό πέφτει απ' τη σκάλα στα πλακάκια του διαδρόµου. 
 Και τότε, κάτω απ' το διάδροµο, στο ίδιο ακριβώς σηµείο 
 που χύθηκε ο κουβάς, ανοίγεται µια δροσερή αποθήκη 
 λησµονηµένη χρόνια ολόκληρα. Κει µέσα καταφεύγουν 
 πουλιά µε τα µικρά βιολιά τους, τα λινά πετσετάκια, 
 κολλαριστές πετσέτες µιας παλιάς θλιµµένης νοικοκυροσύνης, 
 δυο σπασµένες καρέκλες, ένα καλάθι σταφύλια, 
 ένα ζευγάρι κόκκινα σαντάλια, ένα ψηλό ποτήρι, 
 η κιµωλία, το σχολικό κουδούνι, κι ο µικρός ξυλουργός 
 που πριονίζει τη µεγάλη σκάλα του τζίτζικα. Σε λίγο 
 αρχίζει να φυσάει από κει µέσα µια λεπτότατη αύρα 
 ρυτιδώνοντας µια ελάχιστη θάλασσα και το µέτωπο της ποίησης 
                                                           
796 Περιλαµβάνεται στη συλλογή Μικρό αφιέρωµα, Π.∆', σ. 151.  
797 Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3β, σχετικά µε την κοινωνικοπολιτική και την υπαρξιακή διάσταση της ποίησης του Ρίτσου.  
798 Βλ. το ποίηµα "Αποκατάσταση", στον τόµο Αργά πολύ αργά µέσα στη νύχτα, σσ. 113-115 και την ανάλυσή µας, 
εδώ, σσ. 127-131. 
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 µ' αυτή την παραµεληµένη, αστεία, παιδική, συνοφρύωση799. 
Το βίωµα του παρόντος, που επανενεργοποιεί ένα πλέγµα βιωµάτων του παιδικού παρελθόντος 
είναι "ένας κουβάς νερό" που "πέφτει απ' τη σκάλα στα πλακάκια του διαδρόµου". Αυτό συµβαίνει 
"τα µεσηµέρια του καλοκαιριού, που κοιµούνται οι µεγάλοι", οι οποίοι δε µπορούν να βιώσουν την 
οµορφιά που την ίδια ώρα βιώνουν οι µικροί800. Το άδειασµα του κουβά ως στιγµιότυπο δροσερής 
οµορφιάς στην κυριολεκτική της εκδοχή µεταπλάθεται σε "δροσερή αποθήκη λησµονηµένη χρόνια 
ολόκληρα", δηλαδή στην ευδαιµονική παρακαταθήκη των παιδικών βιωµάτων που εξιδανικευµένα 
πληµµυρίζουν το παρόν ("Κει µέσα καταφεύγουν πουλιά �τζίτζικα") µε αποτέλεσµα η ευδαιµονία, 
η "αύρα" να ρυτιδώνει "µια ελάχιστη θάλασσα" (πιθανότατα εννοεί την ποσότητα του νερού που 
έχει αδειάσει απ' τον κουβά στο δάπεδο, δένοντας τη µεταφορά µε την κυριολεξία και εποµένως 
το παρόν µε το παιδικό παρελθόν) και "το µέτωπο της ποίησης / µ' αυτή την παραµεληµένη, αστεία, 
παιδική συνοφρύωση", δηλαδή µε τη συντεθειµένη από τα παιδικά βιώµατα παιδικότητα του 
ενηλίκου. Η "παιδική συνοφρύωση" δεν πρέπει να συνδεθεί µε τη θλίψη, αφού τα παιδικά βιώµατα 
που ανακαλούνται είναι σε γενικές γραµµές χαρούµενα801, αλλά περισσότερο µε το σµίξιµο των 
φρυδιών απ' τα παιδιά όταν αντικρίζουν πρωτόγνωρες εικόνες. Αυτή η αίσθηση απορίας για την 
ευδαιµονική ανακάλυψη του κόσµου αποτυπώνεται στην ποίηση ως "συνοφρύωση", δηλαδή µε 
συγκεκριµένα σηµαίνοντα που την αισθητοποιούν. Τα σηµαίνοντα αυτά αποτελούν το 
παιδικότροπο ύφος που σηµατοδοτεί  το φιλτράρισµα του κόσµου απ' τον ενήλικο µέσα απ' τα µάτια 
ενός παιδιού. 
 Το παιδικότροπο ύφος έχει χαρακτηριστικά που θυµίζουν αντίστοιχα γνωρίσµατα της 
γλωσσικής ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία, µε αποτέλεσµα το λογοτέχνηµα να 
προσλαµβάνεται εύκολα από τα παιδιά802. Μολονότι η παιδικότητα δεν αισθητοποιείται πάντα µε 
παιδικότροπο ύφος στο Ρίτσο, αλλά πολλές φορές υποβάλλεται, όπως είδαµε, συνδεδεµένη µε 
διάφορες νοηµατικές σταθερές, εντούτοις το παιδικότροπο ύφος χαρακτηρίζει ένα σηµαντικό 
µέρος της λογοτεχνικής του παραγωγής, όπως τα λεγόµενα "παιδικά" του ποιήµατα ("παιδικά" µε 
την έννοια ότι η παιδική τρυφερότητα του ενηλίκου επιπολάζει, µε άµεσο αποτέλεσµα στο 
ύφος)803, εκτεταµένα αποσπάσµατα από το πεζογραφικό του έργο κυρίως, αλλά και ορισµένα 
σηµεία του υπόλοιπου ποιητικού έργου του. Παιδικότροπο ύφος έχουν επίσης σε έντονο βαθµό οι 
επιστολές που ο Γιάννης Ρίτσος έστελνε από την εξορία στην αδελφή του Λούλα804. 
 Μερικά από τα χαρακτηριστικά του παιδικότροπου ύφους στο Ρίτσο είναι τα 
υποκοριστικά, η έντονη εικονοποιΐα που αφορά κυρίως εικόνες της φύσης, τα επιφωνήµατα και οι 
ερωτήσεις, καθώς και η ρυθµική / φωνολογική επανάληψη λέξεων ή φράσεων, όπως συµβαίνει σ' 
ένα ποίηµα απ' το Μικρό αφιέρωµα 
 Χορτάρι,  χορταράκι, µε το σύννεφο και το σπουργίτι. 
 Το µεσηµέρι οι τρυγητές κοιµήθηκαν στο ίσκιο της Αγια-Μαρίνας. 
 Έµειναν µόνα τα σταφύλια, τα καλάθια το ποτάµι. 
 Ένα τζιτζίκι κουβεντιάζει µε το µοσκαράκι. 
 Εγώ είµαι ένα µικρό παιδί και τα χρυσά κουµπιά µου κουδουνίζουν 
 κι αν είχα δυο γαλάζια πέδιλα θα παντρευόµουνα τη λεύκα 
 κι αν είχα ένα άσπρο γαϊδουράκι � αχού, ποιος θα µε κράταγε; 
                                                           
799 Μικρό αφιέρωµα, Π.∆΄, σ. 140. 
800 Για το µοτίβο του µεσηµεριού, βλ. εδώ, σ. 163 και σηµ. 226,227. 
801 Τα µόνα σηµεία όπου εκφράζεται κάποια θλίψη είναι τα "λινά πετσετάκια" και οι "κολλαριστές πετσέτες µιας 
παλιάς θλιµµένης νοικοκυροσύνης" που παραπέµπουν στην ερήµωση του άλλοτε πλούσιου και νοικοκυρεµένου 
πατρικού σπιτιού, καθώς και οι σπασµένες καρέκλες που συνδέονται επίσης µε την ερήµωση. Όµως και οι εικόνες 
αυτές εντάσσονται στο πλέγµα των υπόλοιπων χαρούµενων βιωµάτων, ενώ αποτελούν επίσης υλικό της δροσερής 
αποθήκης. Εποµένως η θλίψη ατονεί µέσα στη γενικότερη χαρά.  
802 Για το παιδικότροπο ύφος και τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του βλ. εδώ, σσ. 30-32.  
803 Για τα "παιδικά" ποιήµατα του Γιάννη Ρίτσου, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο, σηµ. 84. 
804 Περιλαµβάνονται στον τόµο Γλυκειά µου Λούλα, που έχει επιµεληθεί η ανεψιά του ποιητή ∆έσποινα Γλέζου 
(ό.π.,σηµ. 113). Στο εξής θα παραπέµπουµε: Γλυκειά µου Λούλα. 
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 ούτε το φίδι ούτε η χελώνα ούτε του κάβουρα η δαγκάνα 
 ούτε η παµπόνηρη σκιά της γάτας, νύχτα µε φεγγάρι, 
 ούτε κι ο διπλοπράσινος φακός της µπρος στον αχερώνα. 
Το ποίηµα αυτό, το οποίο απευθύνεται σε ένα αγαπηµένο παιδί, το Φωτούλη, γιο των φίλων του 
Ρίτσου Τάσου και Μιράντας Φιλιακού805, ενεργοποιεί την παιδικότητα του ποιητή, ο οποίος 
ταυτίζεται µε το παιδί και αισθητοποιεί αυτή του την ταύτιση µε συγκεκριµένα εκφραστικά µέσα. 
Επαναλαµβάνει τη λέξη "χορτάρι" (τη δεύτερη φορά ως υποκοριστικό "χορταράκι"), χρησιµοποιεί 
τα υποκοριστικά "µοσκαράκι" και "γαϊδουράκι" και το επιφώνηµα "αχού" ως έκφραση 
ευδαιµονίας από την επικοινωνία µε τη φύση, η οποία γκρεµίζει όλες τις συµβατικότητες, όπως 
φαίνεται µε την ερώτηση "ποιος θα µε κράταγε;". Επίσης, επαναλαµβάνεται η φράση "αν είχα", 
ενώ η εικονοποΐα του ποιήµατος είναι πλουσιότατη: Υπάρχει πληθώρα οπτικών εικόνων, καθώς 
και µία ακουστική, "τα χρυσά κουµπιά", που "κουδουνίζουν". Παρατηρούµε λοιπόν ότι σε ένα 
µικρής έκτασης ποίηµα απαντούν αρκετά από τα χαρακτηριστικά του παιδικότροπου ύφους. 
 Όπως είναι αναµενόµενο, στο εκτεταµένο ποίηµα Πρωινό άστρο, όπου η τρυφερότητα 
είναι εντονότερη, αφού η γέννηση του παιδιού ενεργοποιεί την παιδικότητα του πατέρα � ποιητή, 
απαντούν ακόµη περισσότερα γνωρίσµατα του παιδικότροπου ύφους. Έτσι, πέρα από την 
πληθώρα των υποκοριστικών � ο Ρίτσος το έχει χαρακτηρίσει "µικρή εγκυκλοπαίδεια 
υποκοριστικών" � και την πλουσιότατη και πάλι εικονοποιΐα, υπάρχουν οι ρυθµικές / φωνολογικές 
επαναλήψεις όχι µόνο λέξεων ολόκληρων ή φράσεων, αλλά συλλαβών µιας λέξης που µε τον 
τρόπο αυτό δηµιουργούν παρήχηση: 
 Κ' εγώ σου πλέκω 
 σου πλέ � σου πλέκω, κοριτσάκι, 
 µε λυγαριές, µε λυγαρίτσες 
 κοµµένες απ' τις πιο χρυσές αχτίνες 
 σου πλέ � σου πλέκω 
 ένα µικρό � µικρούλι καλαθάκι 
 να το περάσεις στο µικρό � µικρόν αγκώνα σου�806    
Υπάρχει επίσης πληθώρα ηχοµίµητων / ηχολαλικών στοιχείων: "Άκου / Βζ, βζ, βζ, βζ. Στάσου να 
σου πω. / Βζ, βζ, βζ, / κουνουπάκια � αστέρια / γύρω στα µαλλάκια σου / µέσα στην καρδιά µου"807, 
ενώ ο στίχος είναι ολιγοσύλλαβος και υπάρχει περιορισµένη χρήση της οµοιοκαταληξίας: 
 Νάτη η νύχτα που σιµώνει 
 χρυσοπράσινο παγώνι 
 γαλανόχρυσο παγώνι, 
                                                           
805 "Έξη τραγουδάκια του Φωτούλη", Ι, Μικρό αφιέρωµα, Π.∆΄, σ. 160. Ο ποιητής έχει αφιερώσει την ποιητική 
συλλογή στη "Φαλίτσα και την Έρη", όπως πληροφορεί στην αρχή της, δηλαδή στα δυο αγαπηµένα πρόσωπα της 
συζύγου και της κόρης του. Η τρυφερότητα λοιπόν είναι αναµενόµενη και επεκτείνεται όπως είναι φυσικό και στο 
Φωτούλη, το γιό του ζεύγους Φιλιακού, που τον είχε βαφτίσει η Φαλίτσα και ο Ρίτσος τον αγαπούσε πολύ. (Βλ. Α. 
Κώττη, ό.π. [σηµ. 20], σ. 160). Στο βιβλίο υπάρχει επίσης φωτογραφία του ποιητή µε το Φώτη Φιλιακό σε µεγάλη 
ηλικία. 
806 Π.Β΄, σ. 308. Βλ. επίσης σ. 322 "Και τα φυ � τα φύλλα / - σώπα για ν' ακούσεις - / µε τις πρα � τις πράσινες / τις 
µικρές πατούσες τους / στήσαν το χορό � χορό / πάνω στον αέρα / και µε τα χεράκια σου / δίνεις το ρυθµό / και στα 
φυ � στα φύλλα / και στ' αστέρια", σ. 393 "�µε παί � µε παίρνει ο ύπνος / βουβά � βουβά νερά/ βαθιά � χρυσά νερά / 
φοβά � φοβά � φοβάµαι / νύσταξα, κοριτσάκι, / νύσταξα από χαρά", σ. 314 "Έτσι παιδί που µ' έκανες παιδί µου�" ( 
Ο ποιητής � παιδί ταυτίζεται µε το παιδί του µε την επανάληψη της λέξης "παιδί"), σ. 328: " πόσο µικρός � µικρούλης 
έγινα�", κ.ά.  Βλ. επίσης τα σχετικά σχόλια του Γεωργίου Μπαµπινιώτη, Γλωσσολογία και λογοτεχνία, Αθήνα 19912 

, σσ. 131-132, όπου κάνει λόγο για δήλωση διαφόρων συναισθηµατικών καταστάσεων µε τα φωνολογικά αυτά 
ευρήµατα. Η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 225), σσ. 171-172 επισηµαίνει ότι η τριπλή επαναδίπλωση του επιθέτου 
"µακρύς" καθώς και η διάταξη των τριών λέξεων στη σελίδα αισθητοποιούν το µήκος του δρόµου" 
 "Είναι µακρύς 
  µακρύς 
   µακρύς ο δρόµος", (Π.Β, σ. 706)  
807 Το συγκεκριµένο ηχολαλικό στοιχείο παρεµβάλλεται ανάµεσα στους στίχους σε εκτεταµένα αποσπάσµατα του 
ποιήµατος (Π.Β, σσ. 323-327), ενώ σε κάποιο σηµείο γίνεται "βζιν βζιν".  
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 σέρνει τη µεγάλη ουρά της 
 πάνου στα καµπαναριά 
 τα πουλιά και τα παιδιά 
 τα σταυρώνει, τα χρυσώνει808   
Πέρα από την οµοιοκαταληξία ανάµεσα στους τρεις πρώτους στίχους (η οµοιοκαταληξία ανάµεσα 
στο δεύτερο και στον τρίτο επιτυγχάνεται µε την επανάληψη της λέξης "παγώνι"), ανάµεσα στον 
πέµπτο και το έκτο, καθώς και ανάµεσα στον τελευταίο και τους τρεις πρώτους, υπάρχουν και δυο 
εσωτερικές οµοιοκαταληξίες: "πουλιά � παιδιά", "σταυρώνει � χρυσώνει". Μόνο ο τέταρτος στίχος 
δεν οµοιοκαταληκτεί µε κανέναν.809    
 Ανάλογα εκφραστικά µέσα χρησιµοποιεί ο ποιητής και στο "Αναφυλλητό" µε τη διαφορά 
όµως ότι εδώ η παιδικότητα / τρυφερότητα του ενήλικου δε συνδέεται µε τη χαρά για τη γέννηση 
του αγαπηµένου παιδιού, αλλά µε την οδύνη για το θάνατο της µικρής Φωτεινούλας Φιλιακού 
(κόρης των αγαπηµένων φίλων του Ρίτσου). Τα "παιδικότροπα" εκφραστικά µέσα αισθητοποιούν 
το σπαραγµό για τον άδικο θάνατο της νεαρής ύπαρξης.810 Έτσι και στο "Αναφυλλητό" 
συναντάµε ρυθµικές  / φωνολογικές  επαναλήψεις, ηχολαλικά στοιχεία και επιφωνήµατα, 
οµοιοκαταληξίες και φυσικά, υποκοριστικά.811 Επίσης, στον κύκλο των παιδικών ποιηµάτων του 
Ρίτσου απαντούν και έµµετροι στίχοι (συνήθως ιαµβικός δεκαπεντασύλλαβος που σπάζει στα δυο, 
τροχαϊκός οκτασύλλαβος που εναλλάσσεται µε τον τροχαϊκό επτασύλλαβο ή ακόµα και τον 
τροχαϊκό τρισύλλαβο στίχο, µε αποτέλεσµα να προσδίδεται στο ποίηµα, κοντά στα άλλα στοιχεία 
του παιδικότροπου ύφους, ένας τόνος ανάλαφρος και παιγνιώδης: Στα Παιχνίδια τ' ουρανού και 
του νερού υπάρχουν αποσπάσµατα που ακολουθούν τέτοια µέτρα:  

- Κι αν µου πήραν το χωράφι 
κι αν µου πήρανε τ΄ αµπέλι 
έχω εγώ τ΄αστέρι µου, 
έχω και το τσιγάρο µου. 

- Καψερός εγώ, δεν έχω 
ουδ΄ αστέρι, ουδέ µαχαίρι 
ούτε και καπνόφυλλο. 

                                                           
808 Π.Β΄, σ. 323. 
809 Ανάλογη οµοιοκαταληξία έχουµε και το παρακάτω απόσπασµα: " Νερά κυλάν / φώτα περνάν / σου παίρνουν τη 
λαλιά και παν / όλα στα παίρνουν και στα φέρνουν / νερά � φτερά / φιλιά � πουλιά" (Π.Β΄, σ. 318). Η 
οµοιοκαταληξία στο Πρωινό άστρο δεν ακολουθεί τις καθιερωµένες φόρµες, αλλά αποτελεί ελεύθερη εφαρµογή τους. 
Γενικά για τα χαρακτηριστικά του παιδικότροπου ύφους στο Πρωινό άστρο, που αφορούν βέβαια και τα υπόλοιπα 
παιδικά ποιήµατα του Ρίτσου, βλ. Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ.9) σσ. 252-253, και ό.π. (σηµ. 225), σ. 171. 
810 Για το θάνατο της Φωτεινούλας Φιλιακού, που ο Ρίτσος την είχε βαφτίσει, βλ. Α΄. Κώττη, ό.π. (σηµ. 26), σ. 195. Η 
αδικία του θανάτου αισθητοποιείται µε την επανάληψη της λέξης "άδικο" που λογοπαικτικά συνδέεται µε το "άδειο", 
καθώς και µε την επανάληψη της λέξης "αδικία": "Μέσα στη ρίζα της ζωής / µες στο αίµα της το άδικο. Τι να κάνεις; 
/ Τ' άδικο τούτο: ο θάνατος ./ Κι άδικο όλη η ζωή�.Άδικο, άδικο, άδικο. / Άδειο, άδειο" (Π.Β΄, σ. 371), "Ένα παιδί 
πεθαίνει - / όλος ο κόσµος µια αδικία / όλος ο χρόνος µια αδικία / Άδικο η ζωή. (Π.Β΄, σ. 372). Βλ. επίσης Τζίνα 
Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σ. 656 και ό.π. (σηµ. 225), σσ. 173-174. 
811 Ρυθµική / φωνολογική επανάληψη: "Μιλάς ακόµα, Φωτεινούλα, / µιλάς, αστράκι, / µιλάς, αγάπη. / Λόγια κι 
αστέρια λόγια πουλάκια: / πάω, παπάω. / πάο, παπί, / παπάω, πάω. / Πού πας; Πού πάω; / Πάω είναι το πάρτο, / πάει 
είναι το πάει / - τι πάει; / παπάω το σ' αγαπάω / παπάο και τ' αεροπλάνο / -πάει. / Παπί είναι το παπί / - πάει.  / ∆ύο 
λόγια: όλα (ΠΒ΄, σ. 348), ηχολαλικά στοιχεία: "Καµπάνες, καµπάνες, / ντανγκ, ντανγκ�.Ντανγκ, ντανγκ όλη 
νύχτα�.Ντανγκ, ντανγκ, χαράζει. / Ντανγκ, ντανγκ, που σβήνει". (Π.Β΄, σ. 354-355), επιφωνήµατα: " Α / άγιο φως / 
Φωτεινούλα / µε το χαµόγελο σου / που άγιαζες την πλάση. / Άγιο Α!" (Π.Β΄, σ. 364)¨Χαρακτηριστικό είναι ότι το 
απόσπασµα αρχίζει µε το "Α" και κλείνει µε το "Α", πρώτο γράµµα του "άγιο" για να τονιστεί µε το σχήµα του 
κύκλου η σύνδεση της αγιότητας / παιδικότητας του κοριτσίστικου φωτός (λογοπαίγνιο και ανάµεσα στο "φως" � 
"Φωτεινούλα") µε το συγκεκριµένο επιφώνηµα έκπληξης. Κυκλικά λειτουργεί και το επιφώνηµα "αχ" παρακάτω: 
"Αχ, αχ, / καηµός, καηµέ µου, / πέτρες, πέτρες, χώµα - / µου κόπηκε η φωνή, / µου κόπηκαν τα νύχια / -πώς να 
σκάψω; Αχ" (Π.Β΄, σ. 397), οµοιοκαταληξία και υποκοριστικά: "Μόνο το τσιγάρο / το καλό τσιγάρο / που είταν σα 
φουγάρο / σ' ένα βαποράκι / φορτωµένο αστέρια / πούρχονταν τα βράδι / το γιαλό � γιαλό, / τώρα καραβάκι / πάει 
µονάχα πέρα / φορτωµένο πίκρα / πέρα, πέρα, πέρα,  / σ' άλλονε γιαλό. / Πάει. Στο καλό" (Π.Β΄, σ. 385).    
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- Πήδα στ' άλογο και δρόµο. 
Τα µελιτζανιά βουνά 
τα βαθιά 
έχουν έλατα τρανά 
για σπαθιά.812 

Τα ποιήµατα αυτής της µορφής είναι ιδιαίτερα αγαπητά στα παιδιά, διότι µέσα στην κατακτηµένη 
παιδικότητα / αφέλεια του ποιητή που ξεκινά από προσωπικά του βιώµατα και αισθητοποιείται µε 
το συγκεκριµένο παιγνιώδες ύφος, ανακαλύπτουν αβίαστα δικό τους ψυχισµό, µε αποτέλεσµα 
εξίσου αβίαστα να ενσωµατώνουν και τις διάφορες αλήθειες που εκφράζει ο ποιητής, όπως 
συµβαίνει π.χ. στο Πρωινό άστρο. Φυσικά, τα ποιήµατα διαβάζονται άνετα και από µεγάλους, µε 
αποτέλεσµα να γεφυρώνεται το χάσµα ανάµεσα σε ποίηση για παιδιά και ποίηση για ενήλικες.813  
 Στοιχεία του συγκεκριµένου ύφους απαντούν και αλλού στην ποίηση του Ρίτσου. 
Ιδιαίτερα πρέπει να σταθεί κανείς σε ποιήµατα µε εντονότατο επικαιρικό χαρακτήρα, όπου 
µολονότι η ιδεολογική φόρτιση της στιγµής δυσχεραίνει τις αισθητικές αναζητήσεις, ο ποιητής 
δεν ξεχνά την ποιητική και πολύπλευρη κοσµοθεωρητική του αντίληψη, µε αποτέλεσµα να 
συναντάµε κι εκεί εκφραστικούς τρόπους συνηθισµένους στην "παιδική" του ποίηση ή σε άλλα 
του ποιήµατα, όπου το ιδεολογικό στίγµα συντήκεται µε ένα ευρύτερο νοηµατικό πλέγµα που 
δίνει στο ποίηµα καθολικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικοί είναι ορισµένοι στίχοι από ποιήµατα της 
συλλογής Συντροφικά τραγούδια, για την αισθητική των οποίων ο ίδιος ο ποιητής έχει εκφράσει 
επιφυλάξεις:814 Στο ποίηµα Βαρσοβιάνκα, το οποίο αποτελεί απάντηση του ποιητή στην 
πρόσκληση να παρευρεθεί στο πέµπτο Φεστιβάλ Νεολαίας στη Βαρσοβία815, πραγµατοποιούνται 
ρυθµικές / φωνολογικές επαναλήψεις λέξεων και συλλαβών, για να δηλωθεί η απέραντη 
αισιοδοξία από τη συµµετοχή σε ένα φεστιβάλ κοµµουνιστικής νεολαίας σε χώρα του "υπαρκτού 
σοσιαλισµού" στη δεκαετία του '50, συµµετοχής που ταυτίζει τον ποιητή µε τη νεανική ψυχή 
αυτών που τον προσκάλεσαν, στην προοπτική της παγκόσµιας επανάστασης και ειρήνης. 
Αισιοδοξία, που θυµίζει την κατακτηµένη παιδικότητα του ενήλικου: 
 Είναι µεγά � µεγάλος ο καηµός µας  
 µα πιο µεγάλη είναι η ελπίδα µας 
 και πιο µεγάλη η απόφασή µας�� 
 Και µέσα στην καρδιά του λουλουδιού 
                                                           
812 Παιχνίδια τ' ουρανού και του νερού, Παράρτηµα, Π.Γ΄, σ. 509. Για τη λειτουργία των συγκεκριµένων µέτρων σ' 
αυτό το απόσπασµα µιλάει εκτενώς η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 225), σσ. 172-173. Φυσικά η σποραδική παρουσία 
παραδοσιακών έµµετρων στίχων σε συνδυασµό µε τους ελεύθερους σε ολόκληρη την έκταση του ποιητικού έργου 
του, λειτουργεί στο πλαίσιο της συνύπαρξης παραδοσιακών και νεωτερικών στοιχείων. Για το θέµα αυτό βλ. εδώ, 
§3α, όπου γίνονται αναφορές σε συγκεκριµένα έργα και αποσπάσµατα µεταξύ των οποίων και ένα ποίηµα από το 
Μικρό αφιέρωµα, σε ζευγαρωτούς οκτασύλλαβους: " Πήρε το πλατύ µελτέµι / Σαν ποτάµι η πλάση τρέµει / Κ' η 
Καστάνω, η αγελάδα,  / πέτρινη από ηµεράδα, / µια στιγµή παίζει τα µάτια / δίπλα στα χρυσά δεµάτια, / τσίνορα ιερά, 
νοερά, / κάτω τους µαύρα νερά, / και µακριά στο βάθος � βάθος / (µη κι από δικό µου λάθος;) / δυο βαρκούλες 
πικραµένες / στ' ακρογιάλι τραβηγµένες" (Π.∆΄, σ. 165). Βλ. εδώ, σ.69, σηµ. 56 και Γ. Βελουδής, ό.π. (σηµ. 201), σ. 
108.   
813 Τις απόψεις αυτές υποστηρίζει η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 225), σσ. 175-177, η οποία θεωρεί τα συγκεκριµένα 
ποιήµατα κατάλληλα για παιδιά του ∆ηµοτικού. Ο Π. Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ. 40), σ. 275, αναφερόµενος στα 
Παιχνίδια τ' ουρανού και του νερού, σηµειώνει χαρακτηριστικά: "Άξιζαν να τα αφιερώσει ο ποιητής "στο Φωτούλη 
και στην Έρη", γιατί µονάχα µια παιδική ψυχή µπορούσε να τα γεννήσει, κι άλλο τόσο να τ' αγαπήσει". Ενώ ο ∆. 
Κουκουλοµµάτης, αναφερόµενος γενικότερα στο παιδικό βίωµα ως πηγή έµπνευσης "παιδικών" ποιηµάτων στο έργο 
του Ρίτσου, επισηµαίνει: "Τα κείµενα, οι δηµιουργίες του Ρίτσου, λένε ότι συνθέτεται παιδική ποίηση, υπάρχει τέτοια 
ποίηση στο έργο κάθε ποιητή, αρκεί τα βιώµατα, τα κίνητρα του τελευταίου να προέρχονται από τα παιδικά χρόνια, 
να είναι παιδικές αναµνήσεις και όχι "ποίηση" της παραγγελίας, του µυαλού ή του συρµού" (Λογοτεχνία και 
Παιδαγωγική, "Βιβλιογονία", Αθήνα 1990, σ. 33).    
814 Βλ. τη σηµείωση του Ρίτσου στον τόµο Συντροφικά τραγούδια, σσ. 219-221. Επίσης για το ζήτηµα της αισθητικής 
δικαίωσης των επικαιρικών ποιηµάτων βλ. εδώ, σσ. 81-86. 
815 Ο Ρίτσος σηµειώνει κάτω απ' τον τίτλο του ποιήµατος, Συντροφικά τραγούδια, σ. 101: " Απάντηση στην 
πρόσκληση να παρευρεθώ στο V Φεστιβάλ Νεολαίας στη Βαρσοβία". 
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 τρείς νέ � τρεις νέοι � γειά σας αδέρφια µου �  
 ο κίτρινος, ο µαύρος, ο άσπρος 
 τρεις νέ � τρεις νέοι χαιρετώντας την ειρήνη��816 
Παιδικότητα του ενηλίκου αποπνέει επίσης το καθησυχαστικό ύφος του ποιητή προς τον Μάϊκλ 
και τον Ρόµπυ Ρόζεµπεργκ, γιους του Γιούλιους και της Έθελ Ρόζεµπεργκ που έπεσαν θύµατα του 
"Μακ � Καρθισµού" στις ΗΠΑ στη δεκαετία του '50 και εκτελέστηκαν.817 Ο Ρίτσος γράφει το 
ποίηµα Στον Μάϊκλ και στον Ρόµπυ Ρόζεµπεργκ, όπου νοερά προσπαθεί να απαλύνει τη θλίψη των 
παιδιών  προβάλλοντας την προσφορά των γονιών τους στην ανθρωπότητα, µε ένα ύφος 
χαµηλόφωνο και τρυφερό, σαν αυτό που κάνει τα φοβισµένα παιδιά γενικά να νιώθουν 
ασφάλεια:818 
 Σώπα τώρα, Μάικλ, σώπα, Ρόµπυ � 
 η µαµά κι ο µπαµπάς κάθησαν στην ηλεκτρική καρέκλα 
 ήσυχοι 
 µε το µακρινό τους χαµόγελο κοντά στους ανθρώπους 
 ήσυχοι 
 όπως κάθεται ένα καλό αντρόγυνο στις καρέκλες του µπροστά στο τρα- 
 πέζι του δείπνου 
 κόβοντας και µοιράζοντας το γλυκό σταρένιο ψωµί 
 σε σένα Ρόµπυ 
 σε σένα Μάικλ 
 σε µένα 
 σε όλους µας819  
 Η κατευναστική τρυφερότητα αισθητοποιείται µε την επανάληψη της προστακτικής "σώπα", µε 
την επανάληψη της λέξης "ήσυχοι" που προβάλλει και την ηρεµία των γονιών µπροστά στο 
θάνατο, αφού νιώθουν ότι έκαναν το καθήκον τους, καθώς και µε το κλιµακωτό σχήµα "σε σένα 
Ρόµπυ, σε σένα Μάικλ, σε µένα, σε όλους µας" που δείχνει τη σταδιακή µετάβαση της προσφοράς 
από το στενό κύκλο των αγαπηµένων προσώπων στο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, η εικόνα των 
γονιών που κάθονται ήρεµα στην ηλεκτρική καρέκλα παραλληλίζεται µε µία εικόνα 
οικογενειακής γαλήνης στο "τραπέζι του δείπνου", απ' όπου ξεκινάει η µεταφορική εικόνα του 
µοιράσµατος του ψωµιού � προσφοράς στην ανθρωπότητα. Βλέπουµε λοιπόν ότι στα ποιήµατα 
αυτής της µορφής η παιδικότητα του ενηλίκου µεταλειτουργεί, διαποτίζοντας µια πολύ πιο άµεση 
επαναστατικότητα. 
 Στις επιστολές του Ρίτσου προς την αδελφή του Λούλα από τους τόπους εξορίας 
συναντάµε αρκετά γνωρίσµατα παιδικότροπου ύφους, όπως τον υποκορισµό, τις επαναλήψεις και 
γενικά ένα λόγο γεµάτο "παιδική αφέλεια" και τρυφερότητα, πράγµα που δείχνει πως όταν ο 
ποιητής µέσα στις δύσκολες συνθήκες της εξορίας κουβεντιάζει µέσω των επιστολών µ' ένα 
                                                           
816 Βαρσοβιάνκα � Συντροφικά τραγούδια, σ. 105. 
817 Περίοδος του Μακ-Καρθισµού είναι η δεκαετία του '50 στις ΗΠΑ, όπου µε την εποπτεία του γερουσιαστή Μακ-
Κάρθι οργανώθηκε απηνής διωγµός κάθε ύποπτου για κοµµουνιστική δράση. Το ζεύγος Ρόζεµπεργκ, ύποπτοι, µετά 
από καταγγελία, για κατασκοπεία υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης, καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν χωρίς ποτέ να 
αποδειχθεί η ενοχή τους, το 1951. (Βλ. Β. Σκουλάτου � Ν. ∆ηµακοπούλου � Σ. Κόνδη, Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, 
"ΟΕ∆Β", Αθήνα χ.χ.έ, σ. 324). Ποίηµα για τους Ρόζεµπεργκ έχει γράψει και ο Τάσος Λειβαδίτης, "Τελευταίες 
ειδήσεις για τους Ρόζεµπεργκ", Ο άνθρωπος µε το ταµπούρλο, "Κέδρος", Αθήνα, χ.χ.έ, σσ. 29-30.   
818 Ο Ρίτσος κάτω απ' τον τίτλο του ποιήµατος παραθέτει απόσπασµα επιστολής των παιδιών προς τον Πρόεδρο της 
Αµερικής, όπου τον παρακαλούν να αφήσει ελεύθερους τους γονείς τους. Η παιδική αφέλεια του γράµµατος φαίνεται 
να επηρεάζει µέχρι ένα σηµείο την έµπνευση και το ύφος του Ρίτσου: "Αγαπητέ µου κ. Πρόεδρε, κάντε να γυρίσουν 
σπίτι η µαµά κι ο µπαµπάς, γιατί ο αδερφός µου Ρόµπυ, που 'ναι έξη χρονών, πολύ τους αποζητάει � δεν µπορεί να 
κάνει χωρίς τη µαµά και το µπαµπά, κι εγώ πολύ τους αποζητάω, αγαπητέ µου κ. Πρόεδρε" (Συντροφικά τραγούδια, 
σ. 68). Η διαπίστωση αυτή ισχύει φυσικά αν το γράµµα είναι γνήσιο και όχι ποιητικό εφεύρηµα. Αν είναι ποιητικό 
εφεύρηµα, έχουµε έναν ποιητή που προσπαθεί να µιλήσει µε την ψυχή του παιδιού που χάνει τους γονείς του και 
βέβαια µπορούµε να υποψιαστούµε επίδραση και από τα δικά του τραυµατικά παιδικά βιώµατα.  
819 Συντροφικά τραγούδια, σ. 69. 
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αγαπηµένο πρόσωπο που σηµάδεψε τη ζωή του από την παιδική ηλικία µέχρι και τη στιγµή που 
γράφει820, γίνεται ένα µεγάλο παιδί και εκφράζεται ανάλογα, χωρίς να απεκδύεται την ποιητική 
ιδιότητα ακόµα και σε διαφορετικής προθετικότητας κείµενα: "Λουλίτσα, Λουλίτσα µου � 
αδελφούλα µου � δυο σου γραµµατάκια µαζί πήρα χτες. Ω αδελφούλα, τι καλή που είσαι. Μ' έχεις 
κάνει σαν ένα µικρό παιδάκι που όλο το χαϊδεύουν και το φιλεύουν χαρές και παραµύθια κ' όνειρα � 
θυµάσαι � τον ουρανό µε τ' άστρα, τη θάλασσα µε τα ψάρια � τον κάµπο µε τα λούλουδα. Ναι 
µανούλα � όλα τούτα µου τα φέρνει η αγάπη σου στη φούχτα της κάθε στιγµή � κ' εγώ, παιδί, παίζω 
µε τα χρώµατα και µε τ' αστέρια � µε τα παιχνίδια και µε τα καλούδια που µου στέλνεις ακριβούλα 
µου � κ' είσαι ο καλός µου Άη-Βασίλης � που φέρνει, φέρνει και δεν τελειώνει � κι εγώ παίζω � ναι 
� σα µωρό � καθισµένος πάνω στη χαρά � παίζω µε τα λουλούδια και µε τ' αγαθά. Ω, αδελφούλα, 
αδελφούλα � τι όµορφα είναι όλα τούτα που µου χαρίζεις��".821 Βλέπουµε τα υποκοριστικά 
"Λουλίτσα" "αδελφούλα", "ακριβούλα" (τα δύο πρώτα επαναλαµβάνονται), ενώ το υποκοριστικό 
"µανούλα" δείχνει ότι η Λούλα κατάφερε να αποτελέσει στη ζωή του ποιητή τη δεύτερη µητέρα 
του, σύµφωνα µε την εντολή της Ελευθερίας Ρίτσου λίγο πριν πεθάνει.822 Επιπλέον ο ποιητής 
περιγράφει την ενεργοποίηση της παιδικότητάς του µέσα απ' τις προσφορές της Λούλας, 
ενεργοποίηση που χαρακτηρίζεται και από την αναβίωση παιδικών βιωµάτων ("µ' έχεις κάνει σαν 
ένα µικρό παιδάκι�µε τα λούλουδα", "κ' εγώ, παιδί�ακριβούλα µου", "κι εγώ παίζω � ναι � σα 
µωρό � καθισµένος πάνω στη χαρά - �"). 
 Στα πεζογραφήµατα της σειράς Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων παιδικότροπο ύφος έχουµε 
εκεί όπου ο αφηγητής Ίων ταυτίζεται µε τον Ίωνα της παιδικής ηλικίας και µιλάει σε α' πρόσωπο 
ως Ίων-παιδί. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το πέρασµα από τον Ίωνα-ενήλικο, που απλώς αναπολεί τα 
βιώµατα της παιδικής ηλικίας και ακολουθεί το ύφος ενός ενήλικου δίνοντας ποικίλες νοηµατικές 
προεκτάσεις στα παιδικά βιώµατα, στον Ίωνα-παιδί που εκφράζεται µε παιδική αφέλεια, δηλαδή 
παιδικότροπο ύφος, γίνεται αστραπιαία, σε ενιαία αφήγηση, χωρίς διαχωρισµούς. Αυτό σηµαίνει 
ότι ο ενήλικος Ίων δε σταµατάει κάποια στιγµή την αφήγησή του για να µεταφέρει αυτούσια τα 
λόγια του Ίωνα-παιδιού, αλλά µιλώντας από την αρχή σε α'  πρόσωπο, από ένα σηµείο και ύστερα 
αλλάζει το ύφος σε παιδικότροπο, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως πρωταγωνιστή των παιδικών 
βιωµάτων. ∆ηλαδή, ακολουθεί τη δραµατική µέθοδο αφήγησης σε α' πρόσωπο, αντίστοιχη µε την 
αριστοτελική "µίµηση"823, στην οποία συντήκονται οι δύο ηλικιακές του φάσεις, µε µόνο 

                                                           
820 Για τη Λούλα βλ. εδώ, § 2α. 
821 Γλυκειά µου Λούλα, σσ. 48-49 (επιστολή µε ηµεροµηνία 26 VIII.50 από τον Αη-Στράτη). 
822 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 18), σσ. 48-49: "Κοριτσάκι µου, παρ' το απόφαση κι εγώ κι ο Μίµης θα πεθάνουµε. 
Ρίξε όλη την προσοχή σου στον Γιάννη µας και κάποτε θα καµαρώσεις γι' αυτόν, που θα γίνει µεγάλος ποιητής και θα 
δοξάσει την πατρίδα. Σου αφήνω τον Γιάννη µας ιερή κληρονοµιά. Εσύ θα είσαι η µητέρα από εδώ και µπρός". Βλ. 
επίσης εδώ, σσ. 45-46 και Γλυκειά µου Λούλα, σ. 99 (επιστολή µε ηµεροµηνία 27. ΙΙ.51 από τον Άη-Στράτη, επίσης): 
"Α, µανούλα, µανούλα, ακούραστη και στοργικιά", κ.α. Ανάλογο ύφος υπάρχει στις περισσότερες επιστολές.  
823 Η Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 9), σ. 399 σηµειώνει σχετικά: "Υπενθυµίζω εδώ τους δύο γνωστούς 
αφηγηµατικούς τρόπους του "λέγοντας" (telling) και του "δείχνοντας" (showing). Στην πρώτη περίπτωση ο 
συγγραφέας αφηγείται τα λεγόµενα των ηρώων, αποδίδοντάς τα µε πλάγιο λόγο, στη δεύτερη περίπτωση τα δείχνει, 
επιλέγοντας µια "δραµατική" µέθοδο. Όταν τα λόγια του νεαρού Ίωνα "δείχνονται", τότε είναι βέβαια πάντοτε πιστά 
στο ύφος ενός παιδιού, είναι αθώα και αφελή. Η διαφοροποίηση των δύο αφηγηµατικών τρόπων αντιστοιχεί στην 
αριστοτελική διαφοροποίηση ανάµεσα σε διήγηση και µίµηση". Βέβαια στο απόσπασµα του Ίσως να'ναι κι έτσι 
έχουµε µίµηση / δραµατοποίηση και για τις δύο ηλικιακές φάσεις, µε την παιδική να ξεχωρίζει από το ύφος. Σχετική 
βιβλιογραφία, που παρατίθεται από την Καλογήρου, είναι : Wayne C. Booth, The  thetoric of fiction, "Penguin Books, 
19872 , Gerard Genette, Τα όρια της διήγησης, µτφρ. Ελ. Θεοδωροπούλου "Θεωρία και µέθοδος", "Καρδαµίτσα", 
Αθήνα 1987, σσ. 15-44. David Lodge "Showing and Telling", The Art of Fiction, Penguin 1992, σσ. 121-124. Βλ. 
επίσης, ∆ηµήτρη Τζιόβα, "Αφηγηµατολογία. Η Ποιητική του στρουκτουραλισµού", Μετά την αισθητική,"Γνώση", 
Αθήνα 1987, σσ. 41-73. Για τη διάκριση που πραγµατοποιεί ο Αριστοτέλης, βλ. Περί ποιητικής, "Oxford Classical 
Texts", 1448α : "και γαρ εν τοις αυτοίς και τα αυτά µιµείσθαι έστιν οτέ µεν απαγγέλονται, ή έτερον τι γιγνόµενον 
ώσπερ Όµηρος ποιεί ή ως τον αυτόν και µη µεταβάλλοντα, ή πάντας ως πράττοντας και ενεργούντας τους 
µιµουµένους". (Μπορεί κάποιος να µιµείται µε τα ίδια µέσα τα ίδια πράγµατα, άλλοτε διηγούµενος ή υποκρινόµενος 
κάποιο άλλο πρόσωπο, όπως κάνει ο Όµηρος, ή σα να είναι πάντοτε ο ίδιος χωρίς να µεταβάλλεται και άλλοτε 
µιµούµενοι[οι ποιητές ή οι ηθοποιοί] όλους στις πράξεις τους και στις ενέργειές τους). Ο Αριστοτέλης διακρίνει τη 
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διαφοροποιητικό στοιχείο το ύφος. Χαρακτηριστικό γι' αυτόν τον τρόπο "µίµησης" της παιδικής 
ηλικίας µέσω του παιδικότροπου ύφους είναι το κεφάλαιο "Η θεία η Άννα έφυγε" από το Ίσως να 
'ναι κι έτσι. Αρχικά µιλά ο ώριµος Ίων που αναπολεί τις αναµνήσεις της παιδικής ηλικίας, 
περνώντας τες από το φίλτρο της ωριµότητας που τις διευρύνει νοηµατικά συνδέοντας τες µε το 
απέραντο: "Μεγαλώνουµε, µεγαλώνουµε, γερνάµε. Κι όµως τα πράγµατα δε λιγοστεύουν. 
Απεναντίας πολλαπλασιάζονται. Πολλαπλασιάζονται τα νοήµατά τους, χάνουν τα νοήµατά τους, 
αδειάζουν, γεµίζουν, πληµµυρίζουν, σταµατούν µέσα στον άγνωστο όγκο τους, αυτοπροσηλώνονται, 
απορούν, θαυµάζονται, τρέµουν µαγεµένα απ' την άγνοιά τους, απ' τη δική τους υπονοητικότητα, απ' 
τη δική µας διαίσθηση κι από εκείνο το απέραντο που περιέχουν και που τα περιβάλλει, από κείνο το 
αναρίθµητο που θυµούνται και µας θυµίζουν. Κι έρχεται πάλι ο Αργύρης και µου γυρεύει να του 
δώσω τη Νίνα, και κάτου απ' το καλοραµµένο µακρύ παντελόνι του, εγώ βλέπω το κοντό παιδικό 
παντελονάκι του και το πρόωρο τρίχωµα των ποδιών του, και πίσω απ' τη ριγέ γκρί µπλε γραβάτα 
του βλέπω το γαλάζιο του αθλητικό φανελάκι κι έλεγα στη µητέρα: θέλω γαλάζια φανελάκια σαν του 
Αργύρη κι όχι άσπρα, και τότε οι κουρτίνες (αργόσχολες και κουσκουσούρες) γυρίζανε 
περιφρονητικά τις πλάτες τους (επειδή ήταν κι αυτές άσπρες). Όλα ξαναγυρίζουν".824 Βλέπουµε ότι 
οι νοηµατικές προεκτάσεις των παιδικών βιωµάτων, αρχίζουν να διασταυρώνονται µε 
συγκεκριµένα παιδικά βιώµατα (τα σχετικά µε τον Αργύρη και τη Νίνα). Λίγο παρακάτω ο 
ενήλικος αφηγητής Ίων θα θυµηθεί ένα έντονο παιδικό βίωµα, την αυτοκτονία της θείας του 
Άννας και θα περάσει αυτόµατα στο παιδικότροπο ύφος του Ίωνα-παιδιού, χωρίς να κάνει καµµία 
επισήµανση σχετικά µε την αλλαγή οπτικής γωνίας του αφηγητή: "Η θεία η Άννα έπεσε τότε απ' το 
τρίτο πάτωµα κάτω στα βράχια, κοµµατιάστηκε, τη µεταφέραν οι υπηρέτριες σε κουβέρτες, την 
ξαπλώσαν κατάχαµα στην τραπεζαρία � πού να την ανεβάσουν στο τρίτο πάτωµα;�� αφού 
µάλιστα φέραν απ' την κάτω εκκλησία ολόκληρη την εικόνα της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας, τη 
βάλαν όρθια σε µια καρέκλα, ανάψαν δυο λαµπάδες στα µεγάλα ασηµένια κηροπήγια, καίγαν 
θυµιατά, η µυρωδιά απ' το λιβάνι ήταν πιο δυνατή απ' το κοτόπουλο που βράζαν στην κουζίνα, κι 
ήταν σίγουρο πια πως η θεία Άννα θα κάτσει κοντά µας, παρ' ότι είχε ολάνοιχτα τα γαλανά της 
µάτια και κοίταζε χωρίς να βλέπει, µα ίσως να 'βλεπε µόνη της το αλλού, το πουθενά - και κατά που 
πέφτουν αυτά; θα της δείξει η Παναγία, αυτή ξέρει απ' όλα κι έχει χαµηλώσει γλυκά τα βλεφαρά της 
και κοιτάει λυπηµένα τη θεία Άννα που προσπαθούν να την ταΐσουν µε το κουταλάκι λίγο κοτόζουµο 
από 'να κύπελλο πάρα πολύ άσπρο (κι ίσως να φταίει αυτό το πολύ άσπρο) κι η θεία η Άννα δεν 
ανοίγει το στόµα της και το ζουµί τρέχει στο µάγουλό της και ποτίζει το δαντελένιο µαξιλάρι που 'ναι 
κι αυτό πολύ άσπρο, κι η µαµά όρθια, πλάι στην εικόνα της Παναγίας, κρατάει το µαντήλι της στα 
µάτια της σα να την πείραξε ο καπνός απ' τα θυµιατά, παρ' ότι ήταν µεσηµέριú όµως εµάς τα παιδιά 
µας διώξαν απ' την τζαµαρία του χολ, µας βγάλαν στην αυλή να παίξουµε λεει, και παίξαµε όµορφα 
το κουτσό, όταν πέρασε ο ιερέας µε τη θυµιατούρα και το σκεπασµένο δισκοπότηρο, κι είπε ο 
Σταυράκης "εδώ δεν πίνει το ζουµί της και θα πιει κρασί;"�".825 Η παιδική αφέλεια διακρίνεται 
στη λεπτοµερή περιγραφή της ετοιµοθάνατης θείας Άννας και του σκηνικού, στα µε αφέλεια 
διατυπωµένα υπαρξιακά ερωτήµατα, καθώς στην απάντηση σχετικά µε την παρέµβαση της 
Παναγίας που αποτελεί µια θεώρηση του θείου µε τα µάτια του παιδιού και κορυφώνεται στο 
αφελές ερώτηµα του Σταυράκη που αντιλαµβάνεται µόνο την υλική διάσταση του µυστηρίου της 
Θείας Ευχαριστίας. Το παιδικότροπο ύφος λοιπόν στο Εικονοστάσιο αισθητοποιεί την οπτική 
γωνία του παιδιού, η οποία συντηκόµενη µε την οπτική γωνία του ενηλίκου, αποτελεί την 
παιδικότητα του ενηλίκου-ποιητή.826  
                                                                                                                                                                                              
διαπλοκή διήγησης και δραµατοποίησης, όπως κάνει ο Όµηρος, την αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο (σα να είναι πάντοτε 
ο ίδιος χωρίς να µεταβάλλεται) και τη µίµηση όλων στις πράξεις και στις ενέργειες τους, δηλαδή τη θεατρική 
δραµατικότητα. Κοντά στην τρίτη κινείται ο Ρίτσος µε τη συγκεκριµένη του τεχνική.   
824 Ε.Α.Α., 4, σ. 115. 
825 Ε.Α.Α.,4, σσ. 117-118. Για την αυτοκτονία της θείας Άννας και την πρόσληψή της από το µικρό Γιάννη βλέπε εδώ, 
σ. 139 και σηµ. 136. 
826 Χαρακτηριστικές για τη σύντηξη της οπτικής γωνίας του παιδιού και της οπτικής γωνίας του ενηλίκου στην 
παιδικότητα του ενηλίκου είναι οι επισηµάνσεις του Ουµπέρτο Έκο για τον κεντρικό ήρωα του µυθιστορήµατος Το 
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 Όσο αφορά στα χαρακτηριστικά του παιδικότροπου ύφους των πεζογραφηµάτων, 
κυριαρχικό ρόλο έχουν οι ηχοµίµητες λέξεις και τα επιφωνήµατα. Οι περιπτώσεις είναι 
αναρίθµητες. Σηµειώνουµε κάποιες χαρακτηριστικές: "το φσουτ φσουτ της θάλασσας", 
"τσιρίγµατα, βίτσισµα κλώνων, µεγάλα έντοµα�κργου-γρουγκ, κβατρίιιι, τρούουου, κβάου, 
κβουρτάου, µπιρ, τράαα", "τους τροχούς του τραίνου, ντρούκου, ντούκου, ντρούκου, ντου", 
"κάτσαµε στην ακρογιαλιά, σπάζαµε τσακ, τσακ µε πέτρες τα µύγδαλα, ρίχναµε φλιτς φλιτς τα 
φλούδια στη θάλασσα, τρώγαµε τρικ τρικ τα µύγδαλα", "�πω πω, δάσος ζούγκλα, ταµ, ταµ, µπαµ, 
µπαµ, πριτς".827 Στο πλαίσιο της γλωσσικής αυτής ελευθεριότητας λειτουργούν και οι νεολογισµοί 
που ο Ρίτσος στο Γέροντα µε τους χαρταϊτούς τους βάζει στο στόµα ενός ηµιπληγικού και τους 
συσχετίζει µε τη γλώσσα των παιδιών, τη γλώσσα της αθωότητας, της άγνοιας, του αγνώστου και 
συνεπώς του απέραντου, που µόνο µια χαλαρωµένη συνείδηση (και τέτοια είναι η συνείδηση του 
ηµιπληγικού, λόγω της αρρώστιας του και του παιδιού, λόγω της απουσίας � ακόµα � των 
πολύπλοκων λογικών διεργασιών) µπορεί να αρθρώσει ως αισθητοποίηση αυτού του απέραντου 
που δε χωράει στις καθιερωµένες γλωσσικές δοµές. Έτσι, ο ποιητής τη χαρακτηρίζει ως µια 
γλώσσα "πριν απ' τη γλώσσα ή µετά τη γλώσσα", η οποία είναι "διεθνής" προφανώς επειδή είναι 
ηχητική/µουσική, χωρίς το φραγµό των συµβατικών σηµαινόντων: "Ήταν θλιβερό (και κάπως 
αστείο) να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο να 'χει ξεχάσει τις λέξεις, να µην µπορεί να ονοµατίσει τα 
πράγµατα! Ένα µεσηµέρι, ο µεγάλος κόκορας µπήκε µε αναίδεια στην τραπεζαρία κι άρχισε να 
τσιµπολογάει τα ψίχουλα που πέφταν απ' το τραπέζι. Ο κυρ Γιώργης άνοιξε φαρδιά πλατιά τα µάτια 
του, έδειξε µε το δάχτυλο του τον κόκορα κι είπε "κιουραπάκια". Το ψωµί το 'λέγε "µπαχάι", το τυρί 
"κιβίσι", - όχι πάνταú κάθε φορά µε άλλους ήχους φερµένους από κάπου αλλού. Ήταν µια γλώσσα 
πριν απ' τη γλώσσα ή µετά τη γλώσσα. Ίσως µια γλώσσα διεθνής � γλώσσα των παιδιών ή γλώσσα 
των µανάδων που παίζουν µε τα βρέφη τους � "τάχτιρλί και τάχτιρλί, λίρι λίρι κατουρεί"� Και να 
σκεφτείς πως ο κυρ Γιώργης είχε µια απέραντη µνήµη� Και τώρα "κουπαχίου, κουχίχα, λιούβα, 
κιουραπάκια, κιβίσι". Μια άλλη γλώσσα, αόριστη, παιδική, µυστική � γλώσσα άγνοιας, αθωότητας, 
που ίσως να 'ταν η έκφραση του αγνώστου". 828 Είναι εποµένως οι λέξεις αυτές του ηµιπληγικού 
ανάλογες µε τους παιδικούς νεολογισµούς στα κείµενα παιδικής λογοτεχνίας που έχουν ασηµία � 
µε την έννοια ότι γι' αυτόν που τις ακούει δε σηµαίνουν κάτι συγκεκριµένο � και πολυσηµία, 
αφού από την ηχητική τους µπορούν να προκύψουν πολύπλοκοι συνειρµοί. ∆ηλαδή, το 
παιδικότροπο ύφος σ' αυτές τις ακραίες περιπτώσεις λειτουργεί σε καθαρά λεττριστικό πλαίσιο. 
Από την άλλη πλευρά ο Ρίτσος χρησιµοποιεί και ευκολότερα ανιχνεύσιµους παιδικούς 
νεολογισµούς, στα "παιδικά" του ποιήµατα, όπως "φεγγαροκαρδιά"829, "νυχτοπεντοζάλης", 

                                                                                                                                                                                              
όνοµα του ρόδου: "�Ο Άντσο διηγείται στα ογδόντα του όσα είδε στα δεκαοκτώ. Ποιος µιλάει, ο δεκαοκτάχρονος 
Άντσο ή ο ογδοντάχρονος Άντσο; Και οι δύο είναι προφανές και σκόπιµο. Το παιχνίδι ήταν να διατηρώ συνεχώς στη 
σκηνή τον γέρο-Άντσο που κρίνει όλα όσα θυµάται να είχε δει και νιώσει ως νέος�Αυτό το διπλό παιχνίδι στην 
έκφραση µε γοήτευσε και µ' ενθουσίασε πάρα πολύ�" (Ουµπέρτο Έκο, Επιµύθιο στο όνοµα του ρόδου, µτφ. Έφη 
Καλαφατίδη, "Γνώση", Αθήνα 1985, σ. 34). Βλ. και Τζίνας Καλογήρου, .ό.π. (σηµ. 9), σσ. 353-355 και "Ο Ίων και οι 
άλλοι: Πρόσωπα και προσωπεία του Γιάννη Ρίτσου, από τα Επινίκια στο Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων", Ελίτροχος, 
ό.π. (σηµ. 5), σ. 83, σηµ. 15. Επίσης, Οδυσσέας Ελύτης, "Η τέχνη της ελαφράς ύλης", Εν λευκώ, "Ίκαρος", Αθήνα 
1995, σ. 222: "�Αλλά πότε είναι κανείς παιδί στη ζωή του; ∆ύο φορές µόνον. Όταν είναι πραγµατικά παιδί και όταν 
είναι τόσο µεγάλος που να µπορεί να ξανακατακτά, ένα προς ένα, όλα όσα τον έκαναν κάποτε παιδί". 
827 Ε.Α.Α., 2, σ. 12, Ε.Α.Α., 5, σ. 14, Ε.Α.Α, 6, σ. 17, Ε.Α.Α., 6, σ. 58, Ε.Α.Α., 2, σ. 169. Βλ. και Μ. Γ. Μερακλής, ό.π. 
(σηµ. 126), σ. 124, όπου γίνεται λόγος για πιθανή υποδήλωση προλεξικής ή µεταλεξικής εποχής µέσα από το 
"εξαιρετικά µεγάλο πλήθος ήχων που υπάρχουν στο Εικονοστάσιο, ως ονοµασίες � ή παρουσίες � των πραγµάτων, 
καθαρότερες και από τα ονόµατά τους". Επίσης, για το πρόβληµα που δηµιουργούν οι λέξεις αυτές στη µετάφραση 
των πεζογραφηµάτων σε ξένες γλώσσες, βλ. Άµυ Μίµς, ό.π. (σηµ. 5). 
828 Ο άνθρωπος αυτός ήταν πεθερός του Ρίτσου. Για τη σύνδεση αυτής της παράξενης γλώσσας µε το άγνωστο / 
απέραντο, σε συνδυασµό και µε τη µυστική λειτουργία των αντικειµένων, βλ. εδώ, σσ. 100-103. Για το απόσπασµα, 
Ε.Α.Α., 5, σσ. 82-83. 
829 Πρωϊνό άστρο, Π.Β΄, σ. 317.  
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"κυπαρισσοπέρφανε"830, "φυλλοκαµπανίσω"831 ,οι οποίοι επίσης αποτελούν χαρακτηριστικά του 
παιδικότροπου ύφους.832 
 Οι παραδοξολογικοί νεολογισµοί του ηµιπληγικού πάντως, που συνδέονται µε τη γλώσσα 
των παιδιών και έχουν "λεττριστική" υφή, µπορούν να λειτουργήσουν και στο πλαίσιο ενός άλλου 
χαρακτηριστικού της ποίησης του Ρίτσου: Της κωµικοποίησης των καθηµερινών εφιαλτών (µε 
δεδοµένο ότι η απώλεια της οµιλίας από απανωτές ηµιπληγίες είναι ένα τραγικό γεγονός) που ο 
ποιητής την έχει αναλύσει θεωρητικά και τεκµηριώσει στα Μελετήµατά του και την έχει 
εφαρµόσει µε συγκεκριµένες τεχνικές σε συλλογές µικρών ποιηµάτων.833 
 Οι παραδοξολογικοί νεολογισµοί του ηµιπληγικού συνδέονται επίσης µε το παιγνιώδες / 
παιδικότροπο τραγουδάκι των µανάδων "τάχτιρλί και τάχτιρλί, λίρι λίρι κατουρεί" που παραπέµπει 
στις αθυρόστοµες, τρυφερές και αστείες εκφράσεις των παιδιών σχετικά µε την ούρηση και την 
αφόδευση, τη "σκατολογία / κοπρολογία" όπως έχει ονοµαστεί σχηµατικά από τους 
γλωσσολόγους, ενώ αφορά και τις δυο λειτουργίες. Ο συγκεκριµένος τρόπος έκφρασης σχετίζεται 
µε την ψυχοσεξουαλική φόρτιση των λειτουργιών αυτών κατά την παιδική ηλικία, καθώς και µε 
την απουσία εσωτερίκευσης στην παιδική ψυχή απαγορεύσεων σχετικά µε τον παιδικό ερωτισµό, 
αφού το παιδί δε µπορεί να κατανοήσει την ηθική των µεγάλων. Έτσι, όταν διαφεύγει από την 
προσοχή τους, σε αρκετές περιπτώσεις λέει µε µεγάλη ευχαρίστηση αυτές τις λέξεις και 
φράσεις.834 Το στοιχείο αυτό απαντά συχνά στα πεζογραφήµατα του Ρίτσου, όπου ο ποιητής, σε 
µεγάλη πια ηλικία υιοθετεί τη γλώσσα του παιδιού για να περιγράψει µε παιγνιώδες ύφος τις 
λειτουργίες αυτές: "Αλλά κι ο Κωσταντής, το χωριατόπουλο, πέντε χρόνια πιο µεγάλος από µένα, 
που 'µπαινε σ' όλα τ' αµπέλια σα να 'ταν δικά του, κι έτρωγε έναν περίδροµο άπλυτα σταφύλια και 
βαφόταν κόκκινα τα µάγουλά του, τα σαγόνια του και τον έπιανε τσιρλιό και κατέβαζε τα βρακιά του 
όπου βρισκόταν ν' αλαφρώσει��".835 Η ελεύθερη ικανοποίηση των σωµατικών αναγκών στο 
ύπαιθρο προκύπτει ως αποτέλεσµα µιας γενικότερα ανυπόταχτης συµπεριφοράς, αφού ο 
Κωνσταντής έµπαινε "σ' όλα τ' αµπέλια σα να 'ταν δικά του κι έτρωγε έναν περίδροµο άπλυτα 
σταφύλια", η οποία συνδέεται µε την ερωτική αφύπνιση και την κρυφή ερωτική ικανοποίηση των 
εφήβων µε τα ανορθόδοξα πολλές φορές µέσα που επέβαλλε η συντηρητική ελληνική επαρχία 
των αρχών του αιώνα: "�κι ύστερα κολύµπαγε (sc.ο Κωσταντής) τσίτσιδος στο ποτάµι κι έβγαινε κι 
έκοβε βατόµουρα, πάλι τσίτσιδος � πόσα µου 'χε µάθει ο Κωσταντής, και το 'κανε , λέει, µε τις 
κατσίκες, κι είναι µια χαρά, λέει, κι αν θέλω, λέει, να φέρει τις δυο κατσίκες της µάνας του να 
κάνουµε κι οι δυοú κι εγώ πολύ θα το 'θελα, µα ντρεπόµουνα και του είπα "άσε, άλλοτε"�".836 
Εποµένως το σκατολογικό / κοπρολογικό στοιχείο φέρει έντονα τη σφραγίδα του ερωτισµού της 
παιδικής / εφηβικής ηλικίας. Ο ερωτισµός αυτός που εκδηλώνεται µε τον αυνανισµό, ατοµικό, 
                                                           
830 Παιχνίδια τ' ουρανού και του νερού, Παράρτηµα Π.Γ΄, σσ. 507,518. 
831 Μικρό αφιέρωµα, Π.∆΄, σ. 161. 
832 Για τους παιδικούς νεολογισµούς και για τη σχέση τους µε το λογοτεχνικό κίνηµα του λεττρισµού βλ. εδώ, Μέρος 
Α' , § 1δ, σσ. 31-32, όπου και παραποµπές σε σχετικές µελέτες. 
833 Βλ. Μελετήµατα, σσ. 103-106 και τα σχόλιά µας, εδώ, σσ. 124-125. Επίσης, Ο Αρίοστος αρνείται να γίνει άγιος, 
Ε.Α.Α., 9, σ. 58, όπου η διακωµώδηση των εφιαλτών συνδέεται µε τον ποιητικό εξωραϊσµό της πραγµατικότητας, για 
να είναι αυτή αρεστή στον ποιητή και στον αναγνώστη: " Και να θυµάµαι κάποιονε σοφό που ΄λεγε: µάθε να 
διακωµωδείς τους εφιάλτες για ν' αντέξεις τη ζωή. Θα µου πεις τώρα πως µεταµφιέζω και µακιγιάρω τον κόσµο για 
ν α  µ '  α ρ έ σ ε ι . Ναι έχεις δίκιο. Μα ξεχνάς πως αν καλλωπίζω τον κόσµο δεν είναι µονάχα για να µου αρέσει, 
αλλά και γ ι α  ν α  σ ο υ  α ρ έ σ ε ι . Αν δεν αρέσει και σε σένα, τότε είµαι µ ό ν ο ς ". Η αραιογράµµατη γραφή του 
ποιητή τονίζει τον εξωραϊσµό και την επικοινωνία ποιητή - αναγνώστη µέσω της κοινής µέθεξης σ' αυτήν την 
εξωραϊσµένη πραγµατικότητα. Ενώ το "µ ό ν ο ς " τονίζει την αίσθηση µοναξιάς του ποιητή, σε περίπτωση που δεν 
καταστεί δυνατή η συγκεκριµένη µέθεξη.  
834 Για τη σκατολογία / κοπρολογία βλ. εδώ, σ. 31, όπου και σχετικές παραποµπές. 
835 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 71. Στις σσ. 109-110: " Αλλά το µυξιάρικο η Ελενίτσα βρήκε τρόπο, µιαν ώρα 
που λείπαµε όλοι, κι άνοιξε το µπαούλο µε µια στραβωµένη φουρκέτα, έφαγε όλα τα µελοµακάρονα και την έπιασε 
τέτοιο τσιρλιό που κάθε τρεις και λίγο έτρεχε στα βράχια (γιατί δεν υπήρχε αποχωρητήριο), ξεπάγιασε, τρέχανε πιο 
πολύ οι µύξες της�" 
836 Ό.π., σ. 71. Ακολουθεί η σκηνή µε την περιγραφή του πέους των αλόγων ως συµβόλου αχαλίνωτου ερωτισµού 
(βλ. εδώ, σ. 117-118 και τις σχετικές παραποµπές για το θέµα αυτό). 
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οµαδικό, ή αµοιβαίο, µε την ονείρωξη, µε την προσπάθεια ανακάλυψης του σώµατος µέσα από 
ανολοκλήρωτες ετεροφυλοφιλικές ή οµοφυλοφιλικές ερωτικές συνυπάρξεις, στο πλαίσιο των 
κοινωνικών περιορισµών απέναντι σε µια ελεύθερη σεξουαλική ζωή και περιγράφεται είτε 
κρυπτογραφικά, όπως στη ∆οκιµασία, είτε αθυρόστοµα, όπως στο Γίγνεσθαι, στα Επινίκια και στο 
Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων837, έχει δύο ουσιαστικά χαρακτηριστικά: 
 Πρώτα πρώτα συνδέεται µε την ωρίµανση και την αποκάλυψη του µυστηρίου της ζωής, 
όπως συµβαίνει στο παρακάτω απόσπασµα από τη ∆οκιµασία: 
 Τα µεσηµέρια που κοιµόνταν οι µεγάλοι, τα παιδιά φεύγαν απ'  
 τα σπίτια, κυλιόντουσαν στα χόρτα, δαγκώνανε τα φύλλα 
 της αλυγαριάς κι αγκάλιαζαν τα δέντρα. 
 Όλο το δάσος µύριζε γυµνή γυναίκα. 
 Μεγάλες πεταλούδες µαρτυρούσανε τα µυστικά της άνοιξης κ' οι 
 σαύρες µε τα σµαραγδένια µάτια ολάνοιχτα κρυφάκουγαν 
 περίεργες πίσω απ' τις πέτρες. 
 Εµείς δε βλέπαµε το φράχτη. 
 Παρακαλέσαµε ύστερα τις κάργιες να µην πουν τίποτα της µάνας 
 µας για ό,τι γίνηκε πίσω απ' τα δέντρα που στάζαν ρετσίνι.838 
Το µυστήριο της ζωής που είναι ο έρωτας, βιώνεται µέσα σε µια οργιαστική επαφή µε τη φύση, η 
οποία αποτελεί τον περιβάλλοντα χώρο όπου γεννιούνται οι περισσότερες από τις παιδικές 
ερωτικές εµπειρίες.839 Έτσι ο έρωτας ενώνει τον άνθρωπο µε τη φύση. 
 Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η οργιαστική µη αποδεκτή από τις κοινωνικές 
συµβάσεις βίωση του ερωτικού στοιχείου κατά την παιδική ηλικία, µετατρέπεται σε στάση ζωής 
κατά την ενηλικίωση, στην οποία η αχαλίνωτη σεξουαλικότητα αναδεικνύεται σε εξαγνιστική 
δύναµη που φέρνει τον άνθρωπο σε µια κατάσταση παιδικής αθωότητας ανεπηρέαστης από τους 
ηθικούς περιορισµούς σχετικά µε το καλό και το κακό. Όταν ο Ρίτσος περιγράφει τις 
αποτυχηµένες προσπάθειες ερωτικής επαφής µε την παιδική του φίλη Μαρίτσα, σχολιάζει 
λέγοντας "και δεν καταλαβαίναµε, ούτε εγώ ούτε η Μαρίτσα, γιατί αυτό το πράµα το τόσο όµορφο 
το λένε "αµαρτία"�", ταυτίζοντας έτσι την ερωτική οµορφιά µε την πέρα από ηθικές διδασκαλίες 
παιδική αθωότητα.840 Η συγκεκριµένη ταύτιση γίνεται αναπόσπαστο στοιχείο της παιδικότητας 

                                                           
837 ΄Ονειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, ∆οκιµασία, Π.Α΄, σ. 35: " Κλείστηκε ο ήλιος µες στα ρόδια κ' έφαγαν τα παιδιά 
και / βάφτηκαν µε ήλιο τα χείλια, τα µάγουλα, τα χέρια τους. / Τώρα χιλιάδες ήλιοι περπατάνε κάτου απ' τα δέντρα. / 
Οι πετεινοί καθίσαν στα κεφάλια των κοριτσιών και φώναξαν για / µας την πρώτη ώρα. / Το φρέσκο ραβδί µας γίνηκε 
φλογέρα που τραγουδάει µονάχη της". (Το όλο νοηµατικό περιβάλλον φανερώνει το φαλλικό συµβολισµό το 
ραβδιού), Το Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σ. 187: "εκεί τα πέντε αγόρια µέτραγαν µε κληµατόβεργα ο ένας 
του άλλου / το φύλο" Εντευκτήριο, Επινίκια, σ. 111: "µετράν το φύλο τους, κρυφούς αγώνες ετοιµάζουν, / ποιος 
πιότερα θα φάει φραγκόσυκα, ποιανού µακρύτερα θα πάει το / σπέρµα", Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σ. 59: "µέσ' 
απ΄ τις ρηµαγµένες βυζαντινές καµάρες, εκεί όπου τα καυτά µεσηµέρια καταφεύγαν τα µεγαλύτερα αγόρια�.και 
µετρούσαν τα πουλιά τους και µαλακίζονταν", Σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο, Ε.Α.Α., 7, σσ. 15-40, όπου περιγράφεται 
ο εφηβικός αυνανισµός µπροστά στον καθρέφτη µε τη βοήθεια ενός γυαλιού λάµπας, το ερωτικό σµίξιµο των αλόγων 
και ο αµοιβαίος αυνανισµός, κατά τον οποίο αν ένας από τους δυο δεν ανταποκριθεί, σηµαίνει ταπείνωση για τον 
άλλον, Μονεµβασιώτισσες, Γίγνεσθαι, σ. 296 "κι απέ µε τα χαράµατα να µου λερώστε πάλι τ' άσπρα παστρικά / 
σεντόνια που σας άλλαξα ψες βράδι", Ίσως να' ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 49: "�αφού κι η Μαρίτσα, η µικρή κόρη της 
υπηρέτριάς µας της Χρυσάνθης�µου το 'πιανε, το µάλαζε και δεν ξεκόλλαγε από κει το χέρι της και προσπαθούσε 
να το βάλει στο δικό της πουλί, και µέναµε ώρες έτσι κολληµένοι, κι η Μαρίτσα µε ρώταγε "το 'βαλες" και της έλεγα 
"το 'βαλα", ώσπου βαριόµαστε και γυρίζαµε πλάτη κι αποκοιµιόµαστε µούσκεµα στον ιδρώτα�" . Για τις οµόφυλες 
συντροφιές, βλ. εδώ, σ. 176, σηµ. 270.      
838 Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, ∆οκιµασία, Π.Α', σσ. 342-343. Για τη σχέση του παιδικού ερωτισµού µε την 
ηλικιακή ωρίµανση µιλάει και ο Γ. Παπαντωνάκης, ό.π. (σηµ. 127), σ. 112. 
839 Οι ερωτικές εµπειρίες που περιγράφονται στη σηµ. 459 λαµβάνουν χώρα κυρίως ηλιόλουστα πυρακτωµένα 
µεσηµέρια, µε το φυσικό περιβάλλον σε πλήρη διέγερση. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα αν εξεταστεί το 
σηµασιοσυντακτικό περιβάλλον των συγκεκριµένων χωρίων.    
840 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 49. Ανάλογα βλέπει τον παιδικό ερωτισµό και ο Ανδρέας Εµπειρίκος στο 
µυθιστόρηµα Ο Μέγας Ανατολικός, τ.1, " Άγρα", Αθήνα 1990, σ. 42, όπου κάνει λόγο για το παράπονο ενός 
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του ενηλίκου, που το βλέπουµε στην αθυρόστοµη περιγραφή του αµοιβαίου αυνανισµού των 
φαντάρων στο Ίσως νά 'ναι κι έτσι: "Απλώνει πρώτος το χέρι του, του τη χουφτώνει. Ξεθαρρεύεται 
και ο άλλος. Του την πιάνει κι αυτός. ∆ε µιλάνε. ∆εν κοιτιούνται. Κοιτάει ο ένας του αλλουνού. 
Λαχανιάζουν. Θέλουν να φωνάξουν, δεν ξέρουν τιú κάτι δυνατά, πολύ δυνατάú να βουίξει το πάρκο, 
να µαζευτεί κόσµος, κι αυτοί ν' αναληφθούν απλησίαστοι, ασύλληπτοι, οι δυό τους µόνοι, µόνοι, 
µόνοι, ολόκληροι, αθάνατοι, ως τη µέγιστη στιγµή της έκρηξης, και πια δεν ξέρεις τι θα 
επακολουθήσει κι ούτε έχει σηµασία, γιατί η στιγµή είναι όλος ο χρόνος, έξω απ' το χρόνο, και το 
µόνο που θέλουν είναι να φωνάξουν όλη τη συγκεντρωµένη σιωπή και ν' ακουστούν πέρα, παντού, 
ούουου, ούουου, λόγια συναγµένα απ' τους δρόµους, απ' τις ταβέρνες, απ' τα µπορντέλα, τα πιο 
αισχρά, τα πιο άγια, ποτές δεν τ' αρθρώσανε, κι είναι πετρωµένα µέσα τους, βράχια�".841 Τα λόγια 
που θα αρθρωθούν τη στιγµή του οργασµού είναι "τα πιο αισχρά, τα πιο άγια" άρα καταργούνται 
τα ηθικά σύνορα µέσα στο διονυσιακό αισθησιασµό, ενώ ο οργασµός, η "µέγιστη στιγµή της 
έκρηξης" ταυτίζεται µε το άχρονο, το απέραντο και το σύµπαν, στο οποίο θα αναληφθούν οι δυο 
ερωτικοί συνοµιλητές. ∆εν ενδιαφέρει µόνο η φύση της ερωτικής πράξης που περιγράφεται εδώ 
(η οποία έρχεται κατευθείαν από τα παιδικά ερωτικά βιώµατα), όσο η οπτική γωνία απ' την οποία 
θεωρείται, που είναι η ενσωµατώνουσα το απέραντο αθωότητα / τρυφερότητα.842 
 Το κλίµα αυτής της εξαγνιστικής επίδρασης του έρωτα που κάνει τον ενήλικο παιδί, το 
βλέπουµε και σε ποιήµατα όπου το σωµατικό / σεξουαλικό στοιχείο είναι βέβαια παρόν, όµως 
εκφράζεται πιο χαµηλόφωνα, για να αναδειχθεί περισσότερο η κατάσταση της συναισθηµατικής 
πληρότητας και ηρεµίας, που έχει κατασταλάξει στην ψυχή µε τον κορεσµό της ερωτικής 
επιθυµίας: 
 Μεσηµεριάτικο λιοπύρι 
 οι πέτρες της Μονοβασιάς 
 τ' άσπρα βότσαλα 
 κι οι τροµερές φραγκοσυκιές 
 µ' ένα ύφος τόσο βρεφικό �  
 όταν γδυνόσουνα 843    
Ο παρατατικός "γδυνόσουνα" φανερώνει ότι εδώ γίνεται λόγος για µια ερωτική εµπειρία του 
παρελθόντος, η οποία έχει κατασταλάξει σε συναισθηµατική πλήρωση, ώστε να δίνει ένα 
"βρεφικό ύφος" στο σκληρό τοπίο της Μονεµβασιάς, όπου τοποθετείται το ερωτικό σµίξιµο και 
εποµένως µια "βρεφική διάθεση" σ' αυτούς που το απόλαυσαν. Με τον ίδιο τρόπο ο ερωτικός 
θηλασµός µετατρέπεται σε βρεφικό θηλασµό του γάλακτος, εποµένως σε σύνδεση µε τις πηγές 
της ζωής: 
                                                                                                                                                                                              
κοριτσιού που καταδικάζεται ο αυνανισµός του: "�η νεαρά νυµφοµανής ηγέρθη από την θέσιν της και ηκολούθησε 
τον πατέρα της, ασθµαίνουσα ακόµη από την έγκαυλον κατάστασίν της, καταφανώς παραπονεµένη και µε έκφρασιν 
απορίας εις το πρόσωπόν της, που µία πράξις τόσον χαριτωµένη και τόσον ευχάριστος κατεδικάζετο�." 
841 Ε.Α.Α., 4, σ. 10. 
842 Θεωρητικά τεκµηριώνεται αυτή η στάση ζωής από τον Ανδρέα Εµπειρίκο, ό.π. (σηµ. 462), σσ. 19-20: "και το 
άγχος σου αυτό, σε εµποδίζει, Σέργιε, να δης τον έρωτα στα µάτια, δηλαδή να δης την ζωή εν τη υπερόχω και 
συµπαγεί , άνευ Καλού ή Κακού ακεραιότητί της, όταν, εν θριάµβω µέσα από τους έρωτας και µέσα από τας µάχας, 
εν ηδονή και εν δυνάµει ολοκληρούµεθα". ∆εν υποστηρίζουµε βέβαια ότι ο Ρίτσος είχε διαβάσει αυτό το χωρίο, τη 
στιγµή που ο Μέγας Ανατολικός εκδόθηκε το 1990 (έτος θανάτου του Ρίτσου) ενώ το Ίσως να 'ναι κι έτσι γράφτηκε το 
1984. Απλώς οι απόψεις του ψυχαναλυτικά εξοπλισµένου Εµπειρίκου βοηθούν στην κατανόηση της συγκεκριµένης 
στάσης ζωής. Βλ. επίσης και τις απόψεις του Οδυσσέα Ελύτη για Μ. Ανατολικό, Εν λευκώ, ό.π. (σηµ. 448), σ. 141: 
"Ακόµη και στους πιο υψηλούς βαθµούς ακολασίας που δείχνει να φτάνει µε τον Μέγα Ανατολικό του παραµένει 
αθώος. Κατέχει, άγνωστο πώς, το µυστικό να διατηρεί, σ' όλη τη διάρκεια της ερωτολογίας του, µιαν αφέλεια σχεδόν 
παιδική, κάτι σαν έκπληξη του αγοριού που πρωτοανακαλύπτει το γυναικείο σώµα και τους µυστηριακούς του 
κόσµους�" σ. 157: " Η αγαθότητα του Εµπειρίκου έρχεται από � και τραβάει για � πολύ µακριά. ∆εν είναι η 
δεοντολογική των θρησκευοµένων ή η βλακώδης των αδυνάτων. Υποδηλώνει µια πίστη: ότι τα υλικά και οι 
προϋποθέσεις έχουν δοθεί στον άνθρωπο, που αν δεν τα εκµεταλλεύεται, είναι απλώς από δικό του λάθος, από την 
ανικανότητά του να υπερνικήσει τις µακραίωνες προλήψεις και τα χωρίς λόγο κατατυραννισµένα στο σκότος της 
ψυχής του συµπλέγµατα�". 
843 Γυµνό σώµα, Τα ερωτικά, σ. 101. 
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 Θηλάζεις τον αντίχειρά µου �  
 βρέφος, και τρέφεσαι, 
 και τρέφοµαι.844  
Αναλυτικά περιγράφει ο Ρίτσος την κατάκτηση της παιδικότητας µέσω του έρωτα, στην αρχή της 
Εαρινής συµφωνίας, όπου τα πάντα αντικρίζονται µέσα από ένα πρίσµα αθωότητας και 
ακεραιότητας / πληρότητας, µε αποτέλεσµα να εξουδετερώνεται η θλιβερή επίδραση των όποιων 
τραυµατικών βιωµάτων µέσα σε µια αίσθηση ότι ο ποιητής "δεν τα γνώρισε" ποτέ: 
 Θ' αφήσω 
 τη λευκή χιονισµένη κορυφή 
 που ζέσταινε µ' ένα γυµνό χαµόγελο 
 την απέραντη µόνωσή µου. 
 Θα τινάξω απ' τους ώµους µου 
 τη χρυσή τέφρα των άστρων 
 καθώς τα σπουργίτια 
 τινάζουν το χιόνι 
 απ' τα φτερά τους. 
 Έτσι σεµνός ανθρώπινος ακέριος 
 έτσι πασίχαρος κι αθώος 
 θα περάσω 
 κάτω απ' τις ανθισµένες ακακίες 
 των χαδιών σου 
 και θα ραµφίσω 
 το πάµφωτο τζάµι του έαρος. 
 Θάµαι το γλυκό παιδί 
 που χαµογελάει στα πράγµατα 
 και στον εαυτό του 
 χωρίς δισταγµό και προφύλαξη. 
 Σα να µη γνώρισα 
 τα χλωµά µέτωπα 
 των χειµωνιάτικων δειλινών 
 τις λάµπες των άδειων σπιτιών 
 και τους µοναχικούς διαβάτες 
 κάτω από τη σελήνη 
 του Αυγούστου. 
 Ένα παιδί.845  
Η πιθανότητα το ποίηµα να είναι µια ποιητική µετάπλαση και πολύπλευρη νοηµατική διεύρυνση 
µιας ερωτικής σχέσης του ποιητή το χρονικό διάστηµα νοσηλείας του στο σανατόριο 
"Σωτηρία",846 δείχνει για µια ακόµα φορά ότι η κατάκτηση της παιδικότητας του ενηλίκου µέσα 
από την εξαγνιστική δύναµη του έρωτα δεν αποτελεί θεωρητικό σχήµα, αλλά κοσµοθεωρία που 
διαµορφώθηκε από βαθιά εσωτερικευµένα ερωτικά βιώµατα.847  
 Γενικά, όλα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την παιδική θεώρηση του κόσµου από τον 
ενήλικα / ποιητή και διαπλέκονται άρρηκτα µεταξύ τους, ώστε να µην είναι εύκολος ο 
διαχωρισµός τους και η µεµονωµένη εξέταση καθενός χωριστά, είναι προφανές � µε δεδοµένη τη 
                                                           
844 Ό.π., σ. 90. 
845 Εαρινή συµφωνία, Π.Α΄, σ. 215. 
846 Για την πιθανή αυτοβιογραφική διάσταση του ποιήµατος, βλ. εδώ, σ. 188, σηµ. 309. 
847 Τα χαρακτηριστικά αυτά της παιδικότητας επισηµαίνει και ο Γ. Παπαντωνάκης, ό.π. (σηµ. 127), σ. 16-17, χωρίς 
όµως να αναφέρεται σ' αυτήν ως κοσµοθεωρία, ή να τα συσχετίζει µε βιώµατα του Ρίτσου: "Το παιδί έτσι 
αναδεικνύεται κέντρο του κόσµου και βασική παράµετρος στην ποίηση του Ρίτσου. Αντιµετωπίζει τα πράγµατα µε 
χαµόγελο, µε καλοσύνη, µε µια διαφορετική οπτική, µε αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, χωρίς τις αποξενωτικές και 
αλλοτριωτικές τάσεις που διακρίνουν τους ενήλικες".  
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γνώση στο µέγιστο δυνατό βαθµό της αυτοβιογραφικής πραγµατικότητας του Ρίτσου � ότι 
ξεκινούν από την αδηφάγο διάθεση µε την οποία ο ποιητής από την παιδική του ηλικία µέχρι το 
θάνατό του προσέγγιζε τη ζωή και διαµορφώνονται σταδιακά µέσω της ωρίµανσης και της 
χρονικής απόστασης από τα παιδικά βιώµατα που αφήνει να αναφανεί η εσωτερική δυναµική 
τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η µητέρα 
 
 Οι βιογραφικές πληροφορίες όσο αφορά την παιδική ηλικία του Γιάννη Ρίτσου, 
αναδεικνύουν τον πρωταρχικό ρόλο των σχετικών µε τη µητέρα του βιωµάτων στη διαµόρφωση 
της προσωπικότητάς του, της κοσµοθεωρίας του, αλλά και της ποιητικής του, λόγω της 
προσκόλλησής του στο αγαπηµένο αυτό πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος.848 Στην 
πολύπλευρη αυτή επίδραση οφείλεται η συχνή παρουσία της µητέρας στο έργο του, µε 
αποτέλεσµα αυτή να ανάγεται σε µοτίβο, που άλλοτε παρουσιάζεται µε τα αυτοβιογραφικά 
χαρακτηριστικά του αµετάπλαστα, ενώ άλλοτε διευρύνεται νοηµατικά και µεταπλάθεται ποιητικά, 
ανάλογα µε το νοηµατικό περιβάλλον και την ιδιαίτερη τεχνοτροπία καθενός έργου, όπως 
συµβαίνει γενικότερα µε τα παιδικά βιώµατα του Ρίτσου.849 
 Σε συνδυασµό πάντως µε το ιδιαίτερο νοηµατικό περιβάλλον ή την τεχνοτροπία του 
έργου, στο οποίο εντάσσονται τα σχετικά µε τη µητέρα βιώµατα, καθοριστικό ρόλο στην ποιητική 
τους λειτουργικότητα διαδραµατίζει το πλέγµα των συνθηκών συγγραφής κάθε έργου, οι οποίες 
διαµορφώνουν µέχρι ένα σηµείο την ψυχολογική / συναισθηµατική διάθεση της στιγµής. Η 
ψυχολογική / συναισθηµατική αυτή διάθεση, επηρεάζει µε τη σειρά της την ποιητική µετάπλαση 
των βιωµάτων, προσδίδοντάς τους ιδιαίτερα νοήµατα που εκπηγάζουν από τη σχέση 
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο παρόν του ενήλικου ποιητή και στο παιδικό του παρελθόν: 
∆ηλαδή, το ενήλικο παρόν ενεργοποιεί µια συγκεκριµένη δυναµική του παιδικού βιώµατος850 - 
άρα και του σχετικού µε τη µητέρα βιώµατος � που είχε αντίκτυπο στην ποιητική µετάπλαση, 
αλλά από την άλλη, η ενεργοποίηση αυτής της δυναµικής και η συνακόλουθη ποιητική 
µετάπλαση διαµορφώνουν τον τρόπο βίωσης του ενήλικου παρόντος. Εποµένως, µε γνώµονα όλα 
αυτά τα στοιχεία είναι αναγκαίο να εξεταστούν όλες οι πτυχές, που συνθέτουν την ποιητική 
λειτουργικότητα του µοτίβου "µητέρα" στο έργο του Ρίτσου. 
 
1α. Η µητέρα ως πηγή αισιοδοξίας και κατάφασης στη ζωή. 
 
 Από τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά που είχε η προσωπικότητα της Ελευθερίας Ρίτσου, 
ήταν η στοργή και η ευαισθησία, µε αποτέλεσµα η ψυχή του µικρού Γιάννη να εγγράψει ένα 
πλήθος από ευχάριστα βιώµατα. Όταν ήρθε η στιγµή τα βιώµατα  
αυτά να ενταχθούν στο ποιητικό και πεζογραφικό έργο, ο ποιητής τους προσέδωσε νοήµατα, που 
έχουν από τη µια τη βαθύτερη ρίζα τους στην ευδαιµονική αίσθηση της παιδικής ηλικίας, αλλά 
από την άλλη η ευδαιµονική αυτή αίσθηση συνδέεται ποικιλοτρόπως µε την "περιρρέουσα 
ατµόσφαιρα" του ενήλικου ποιητικού παρόντος. 
 Έτσι, όταν ο Ρίτσος στο ποίηµα Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα λέει "Ώρες καλές 
καθώς το χέρι της µητέρας πάνου στο µέτωπο κοι- / µισµένου παιδιού", χαρακτηρίζει τον εδεµικό 
κόσµο της παιδικής ηλικίας, που στο συγκεκριµένο σηµείο του ποιήµατος θέλει να τον 
                                                           
848 Για όλα αυτά τα βιώµατα, βλ. εδώ, Μέρος Α',§ 2α, σσ. 42-44. Επίσης, Μέρος Β΄, κεφάλαιο πρώτο, Η αναγωγή του 
παιδικού βιώµατος σε ποιητική απαρχή, όπου πραγµατοποιείται µια γενική θεώρηση της επίδρασης του παιδικού 
βιώµατος στην ποιητική του Ρίτσου. Ειδικά για την επίδραση της µητέρας στην αφύπνιση της ποιητικής συνείδησης 
του µικρού Γιάννη, βλ. Το Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σ. 368: "�η µάνα µου κρατούσε στα χλωµά της 
χέρια ένα µπουκέτο µενεξέδες / και προσευχόταν στα ποιήµατα που επρόκειτο να γράψω�", όπου ο ποιητής µιλά και 
για την επίδραση των άλλων µελών του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος (εδώ, σσ. 117-122). Για τον 
καθοριστικό ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, βλ. Ι.Ν. 
Παρασκευόπουλος, Εξελικτική ψυχολογία, τ.2., Αθήνα, χ.χ.έ, σ. 144: "η ιδιαίτερη µορφοποιός δύναµη της οικογένειας 
φαίνεται ότι εκπηγάζει από το γεγονός ότι το άτοµο παραµένει υπό την άµεση και αποκλειστική σχεδόν επίδραση της 
οικογένειας για µακρό διάστηµα � το ένα τέταρτο (1/4) περίπου της συνολικής διάρκειας της ζωής του � και µάλιστα 
στα πρώτα στάδια της ατοµικής ζωής, σε περίοδο δηλαδή, κατά την οποία ο ψυχικός µηχανισµός είναι εύπλαστος. 
Επιπλέον µέσα στην οικογένεια δηµιουργούνται ισχυροί συναισθηµατικοί δεσµοί, µε αποτέλεσµα ο αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ των µελών της να έχουν ένταση και διάρκεια".   
849 Βλ. εδώ, Μέρος Β΄, κεφάλαιο τρίτο, Οι ποιητικές µεταπλάσεις του παιδικού βιώµατος. 
850 Βλ. εδώ, Μέρος Β΄, κεφάλαιο δεύτερο, Η επανενεργοποίηση του παιδικού βιώµατος και η πολύπλευρη δυναµική του. 
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ανακαλέσει ως µια οδό διαφυγής από την κατάσταση πολιορκίας, στην οποία βρίσκεται κατά τη 
συγγραφή του ποιήµατος, αφού νοσηλεύεται στο σανατόριο της Πάρνηθας µέσα στη δικτατορία 
του Μεταξά.851 Εποµένως, το συγκεκριµένο βίωµα του κατευναστικού αγγίγµατος της µητέρας 
επάνω στο µέτωπο του κοιµισµένου παιδιού αποτελεί µια έκφανση του εξιδανικευµένου 
παρελθόντος της παιδικής ηλικίας, ενώ λειτουργεί ταυτόχρονα, µαζί µε ολόκληρο το παιδικό 
παρελθόν, ως µέσο αντίστασης στο ζοφερό παρόν. Ανάλογα µεταλειτουργεί και η ανάµνηση µιας 
χαριτωµένης κίνησης της µητέρας στο ποίηµα Το ποτάµι κ' εµείς, που ο ποιητής το έγραψε 
εξόριστος στον Άη � Στράτη: 
  Η αυγή ερχόταν ήσυχη µέσα στην αναστατωµένη κάµαρα  
  µέσα στους µπερδεµένους ίσκιους του τραπεζιού, του κρεββατιού 
  των ρούχων 
  άσπρη η αυγή και χλιαρή σα φρέσκο αυγό στην παλάµη τις µη- 
  τέρας852   
 Η καταθλιπτική ατµόσφαιρα της εξορίας που φαίνεται να αισθητοποιείται µε την εικόνα 
της "αναστατωµένης κάµαρας", όπου κυριαρχεί ένα πλέγµα ίσκιων από τα αντικείµενα 
καθηµερινής χρήσης (τραπέζι, κρεββάτι, ρούχα) � µε αποτέλεσµα τα τελευταία να µετατρέπονται 
σε εφιαλτικές εικόνες � διαλύεται από την καθησυχαστική άφιξη της αυτής ("Η αυγή ερχόταν 
ήσυχη�). Η ιδιότητα αυτή της αυγής συνδέεται µε το άσπρο χρώµα του αυγού και την αίσθηση 
χλιαρότητας που δίνει αυτό στην παλάµη της µητέρας, καθώς το κρατά: Το άσπρο χρώµα του 
αυγού πιθανώς συνδέεται µε τη διαύγεια που εξασφαλίζει το φως του ήλιου, ενώ η χλιαρότητα µε 
την ευχάριστη ζεστασιά που παράγει. Επιπλέον, αν το αυγό συνδεθεί µε την εκκόλαψη της ζωής � 
ενώ η µητέρα που το κρατάει είναι επίσης πηγή ζωής � είναι εύκολη η ταύτιση της αυγής µε τη 
γένεση της ζωής. Παράλληλα, η χλιαρότητα παραπέµπει στο "ζέσταµα" της ψυχής που έχει 
"παγώσει" από την αποµόνωση και τη θλίψη. Η επιλογή του αυγού ως συµβόλου δεν αποκλείεται 
να σχετίζεται και µε την ηχητική / παρετυµολογική σύνδεση ανάµεσα στις λέξεις "αυγή", "αυγό", 
όπως υποδηλώνει η συνύπαρξή τους στον τελευταίο στίχο του αποσπάσµάτος, στο πλαίσιο µιας 
παροµοίωσης. Παρατηρούµε λοιπόν εδώ πόσο πολύπλοκες νοηµατικές συνάψεις  
µπορεί να έχει στον ποιητικό λόγο µια απλή κίνηση της µητέρας που καταγράφτηκε στην ψυχή 
του ποιητή και µεταλειτούργησε αργότερα στο πλαίσιο κάποιων συγκεκριµένων συνθηκών. Από 
την άλλη πλευρά, η κίνηση της µητέρας αποτελεί µια λεπτοµέρεια της καθηµερινότητας και 
περιλαµβάνει ένα σχετικά ευτελές � στην καθηµερινή, όχι στην ποιητική του διάσταση � 
αντικείµενο, όπως το αυγό, πράγµα που σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη ποιητική µετάπλαση ενός 
σχετικού µε τη µητέρα βιώµατος γίνεται και µε γνώµονα την ποιητική της λεπτοµέρειας και την 
παρασηµαντική των αντικειµένων.853 Ανάλογα δένεται η εξιδανικευµένη µορφή της µητέρας µε 
την παρασηµαντική των αντικειµένων και όταν το παρόν χαρακτηρίζεται από µια διάχυτη 
αισιοδοξία ως αποτέλεσµα βίωσης ευχάριστων στιγµών: 
  Σβησµένες µες στο φως οι βάρκες 
                                                           
851 ∆οκιµασία, Π.Α΄, σ. 326. Στο τέλος του ποιήµατος ο ποιητής σηµειώνει "Πάρνηθα 1938", εποχή που µια υποτροπή 
της φυµατίωσης τον είχε στείλει στο εκεί σανατόριο (Αγγελική Κώττη, Γιάννης Ρίτσος, Ένα σχεδίασµα βιογραφίας, 
"Ελληνικά Γράµµατα", Αθήνα 1996, σ. 77, όπου αναφέρεται ότι ο ποιητής νοσηλευόταν από τις 14 Οκτωβρίου του 
1937 ως τις 12 Απριλίου του 1938 στο σανατόριο της Πάρνηθας). Η δικτατορία του Μεταξά είχε επιβληθεί την 4η 
Αυγούστου του 1936 και είχε ήδη κάψει στους στύλους του Ολυµπίου ∆ιός τα τελευταία αντίτυπα από τον Επιτάφιο, 
µαζί µε άλλα, εχθρικά προς το καθεστώς, βιβλία. (βλ. Α. Κώττη, ό.π., σ. 76). Τα γεγονότα αυτά συνθέτουν τη 
ζοφερότητα του ποιητικού παρόντος. Πρέπει ωστόσο να διευκρινίσουµε ότι στη συνέχεια του ποιήµατος ο ποιητής θα 
θελήσει να ξεφύγει από τους περιορισµένους ορίζοντες της παιδικής ηλικίας, διατηρώντας από το παιδικό παρελθόν 
την "παιδική αίσθηση των πραγµάτων", η οποία θα αποτελέσει την "παιδικότητα του ενηλίκου" (Βλ. εδώ, Μέρος Β΄, 
κεφάλαιο τέταρτο,  Η σύνθεση της παιδικότητας στο έργο του Γιάννη Ρίτσου).      
852 Αγρύπνια, Π.Β΄, σ. 146. Ο ποιητής σηµειώνει στο τέλος του ποιήµατος: "Άη-Στράτης 1951".  
853 Το ότι η συγκεκριµένη κίνηση / εικόνα της µητέρας εµπλουτίζεται από παρασηµαντική, αποδεικνύεται και από την 
καταγραφή της στο εγχειρίδιο ποιητικής του Ρίτσου, τα Μονόχορδα, σ. 18: "Λάµπει το αυγό στη φούχτα της µητέρας". 
Βλ. επίσης εδώ, Μέρος Α΄, § 3δ. Για τα Μονόχορδα ως εγχειρίδιο ποιητικής, υπενθυµίζουµε το απ. 336 στη σ. 74. "Να 
ξέρεις, - τούτα τα µονόχορδα είναι τα κλειδιά / µου. Πάρ' τα".    
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  Μια µε λουλούδια. Μια µε πορτοκάλια 
   Στην τρίτη η µάνα µου854 
Η εικόνα του πρώτου στίχου µε τις "σβησµένες µες στο φως βάρκες" πιθανότατα αισθητοποιεί την 
ευχάριστα θολή ατµόσφαιρά που προκύπτει από τον εκτυφλωτικό ήλιο, σε συνδυασµό µε την 
άπνοια και την υγρασία. Οι βάρκες είναι βέβαια "σβησµένες", αλλά µαντεύονται µέσα στην αχλύ 
τα περιγράµµατά τους. Έτσι ο ποιητής, κινούµενος ανάµεσα στην πραγµατικότητα (η ύπαρξη των 
βαρκών πίσω από την αχλύ) και τη φαντασία που ενεργοποιείται από την ασάφεια της εικόνας 
τους λόγω της αχλύος, βλέπει "τη µια µε λουλούδια", την άλλη "µε πορτοκάλια", ενώ " στην τρίτη" 
φαντάζεται "τη µάνα του". Στη διαδοχή αυτών των εικόνων µπορεί να διακριθεί µια κλιµάκωση, η 
οποία ξεκινά από την κυριολεκτική τους διάσταση, για να καταλήξει στη µεταφορική τους 
λειτουργία: Τα λουλούδια προηγούνται της καρποφορίας, που αισθητοποιείται µε τα πορτοκάλια. 
Απ' αυτή την άποψη, τα λουλούδια και τα πορτοκάλια µπορούν να θεωρηθούν ως δύο στάδια 
ανανέωσης της φύσης και, εποµένως, ως σύµβολα ζωής. Η µητέρα, που βρίσκεται στην τρίτη 
βάρκα, παρουσιάζεται ως η κορύφωση αυτής της πορείας προς τη ζωή, αφού γεννά τον άνθρωπο. 
Ο άνθρωπος βρίσκεται έτσι στο τέλος της πορείας της φύσης προς την ανανέωση και µε τον 
τρόπο αυτό ταυτίζεται µε τη φύση. Φυσικά, η µητέρα της τρίτης βάρκας αποτελεί ποιητική 
µετάπλαση της µητέρας του ποιητή (όπως φαίνεται από τη γενική κτητική "µου"), πράγµα που 
σηµαίνει ότι ο ίδιος ο ποιητής είναι ο άνθρωπος που ταυτίζεται µε την αναγεννησιακή πορεία της 
φύσης. 
 Από την ανάλυση των τριών αυτών χωρίων προκύπτει το συµπέρασµα ότι παρ' όλο που 
στα δύο πρώτα η στοργή της µητέρας συνδέεται µε µια προσπάθεια αισιοδοξίας ως αντίσταση 
προς το ζοφερό παρόν, ενώ στο τρίτο µε αισιόδοξες στιγµές του ποιητικού παρόντος, το κοινό 
σηµείο είναι ότι η µητέρα αντιµετωπίζεται ως πηγή κατάφασης προς τη ζωή. Επίσης, στα δύο 
πρώτα αποσπάσµατα προβάλλεται µε αµεσότητα το στοιχείο της µητρικής στοργής και 
ευαισθησίας, ενώ στο τρίτο υποβάλλεται η σύνδεση της µητέρας µε την ανανέωση της ζωής. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως η µητέρα συνδέεται θετικά ή αντιθετικά µε το παρόν του ενήλικου 
ποιητή. 
 Αυτό συµβαίνει σε γενικές γραµµές µε τα περισσότερα βιώµατα που ο Ρίτσος είχε από τη 
µητέρα του, φτάνοντας κάποιες φορές και σε δηµιουργία νέων βιωµάτων  
µέσω της φαντασίωσης, που έχουν την αφετηρία τους σε πραγµατικά βιώµατα και 
ενσωµατώνονται ως αληθοφανή µέσα στο ποίηµα, για να αισθητοποιήσουν πόθους και καηµούς 
του ποιητή: Στο ποίηµα Ο µικρός αδελφός των γλάρων � όπου ο Ρίτσος προσπαθεί να ξεπεράσει 
µέσω της τέχνης το θάνατο του αδελφού του Μίµη855 - σε µια επίκληση προς αυτόν ενσωµατώνει 
και µια φανταστική εικόνα της µητέρας, που αποτελεί ποιητική µετάπλαση της στοργής της προς 
το Μίµη: 
  Καλώς όρισες αδελφέ του ανέµου. 
  Αδειάσαµε το σπίτι για να σε δεχτούµε. 
  Η µητέρα µας άφησε από χρόνια. 
  ∆ε θ' ανάψει το τζάκι να ευωδιάσουν οι κάµαρες 
  καµένο πεύκο και στοργή. 
  Πριν φύγει µας είπε να φοράς το παλτό σου        
  τις νύχτες που θα βηµατίζεις  
  στο δρόµο της ακρογιαλιάς856  
Το δηµιουργηµένο βίωµα είναι η υποτιθέµενη προτροπή της µητέρας προς τα υπόλοιπα µέλη της 
οικογένειας, λίγο πριν πεθάνει, να ανακοινώσουν στο Μίµη την τελευταία της επιθυµία που ήταν 
να προσέχει αυτός τον εαυτό του (Άλλωστε και ολόκληρο το απόσπασµα στηρίζεται σε µία 
                                                           
854 3χ111 Τρίστιχα, Β΄, σ. 42. Η συγκεκριµένη ποιητική συλλογή αποτελείται από τρίστιχα ποιήµατα που 
καταγράφουν στιγµιότυπα της καθηµερινότητας. 
855 Για το Μίµη, βλ. εδώ, Μέρος Α΄, § 2α, σ. 47. 
856 ∆οκιµασία, Π.Α΄, σσ. 392-393. 
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φαντασίωση / οπτασία του Μίµη). Όπως γνωρίζουµε από τα βιογραφικά του Ρίτσου, η µητέρα 
πριν φύγει για το σανατόριο του Πηλίου είχε αντικρίσει για τελευταία φορά τον επίσης άρρωστο 
και ετοιµοθάνατο Μίµη.857 Άρα, αν υποτεθεί ότι πραγµατοποίησε αυτήν την προτροπή, το 
πιθανότερο είναι να απευθύνθηκε στον ίδιο το Μίµη κατά τη στιγµή του αποχωρισµού και όχι 
προς τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. Γνωρίζουµε επίσης ότι ήταν ιδιαίτερα στοργική απέναντί 
του και µάλιστα απέδιδε την αρρώστια του σε απροσεξίες του κατά τη στρατιωτική του 
εκπαίδευση στη  Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, αλλά και στην αναλγησία των κανονισµών της 
συγκεκριµένης σχολής.858 Από αυτό το πραγµατικό γεγονός που µπορεί να είχε πέσει στην 
αντίληψη του µικρού Γιάννη, είναι πιθανό να ξεκινάει το δηµιουργηµένο βίωµα του ποιήµατος. 
 Η τάση του ενήλικου Ρίτσου να συνδέει ως πηγή αισιοδοξίας την εξιδανικευµένη µητέρα 
του µε το παρόν του, παρουσιάζεται πολύ νωρίς. Σε ένα από τα πρωτόλεια πεζά του κείµενα που 
έστελνε υπό τη µορφή ηµερολογίου σε τοπική εφηµερίδα των Χανίων κατά το χρονικό διάστηµα 
4 Ιανουαρίου � 5 Σεπτεµβρίου 1931, όταν νοσηλευόταν στο σανατόριο Άγιος Ιωάννης,859 ο 
ποιητής στις οριακές συνθήκες τη αρρώστιας ανακαλεί βιώµατα σχετικά µε τη στοργή της 
µητέρας του, για να αντλήσει την απαραίτητη ψυχική δύναµη και αισιοδοξία που θα τον 
βοηθήσουν να αντέξει το παρόν του: "Μητέρα, µητέρα!� Όταν το µέτωπό µας φλογίζεται απ' τον 
πυρετό και το νεανικό κορµί µας σιγοτρώγεται απ' το κρυφό σαράκι της αρρώστειας θα  
σε καλέσουµε απεγνωσµένα να σκύψης πάνου µας τρυφερά, να µας χαϊδέψης ήρεµα τα µαλλιά και 
να σταλάξης τη γαλήνη στην ψυχή µας. Η αρρώστεια που µας µαραίνει µέρα µε την ηµέρα µας 
κάνει, σαν παράξενα χαϊδεµένα παιδιά που ζητούµε µε υστερική ευαισθησία µιαν αδιάκοπη 
εκδήλωση αγάπης. Τότε, µητέρα, η νοσταλγία σου γεµίζει την ψυχή µας κι ονειρευόµαστε ναρθής � 
όπως τα παληά χρόνια � µε το χαµόγελο της στοργής, µε τα ειρηνικά µάτια, µε την απέραντη 
καλωσύνη σου για ν' απαλύνης τους πόνους µας".860 Στο µη ποιητικό αυτό κείµενο είναι πιο 
εύκολο να ανιχνευτούν, αφού δεν υπάρχουν ποιητικές µεταπλάσεις, τόσο η ψυχολογική διάθεση 
του άρρωστου ποιητή, όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µητρικής στοργής που 
ανακαλούνται ως καταφύγιο: Η σωµατική καταπόνηση από την αρρώστια ενεργοποιεί µια 
παιδικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από ψυχολογική / συναισθηµατική ανασφάλεια, όπως 
ακριβώς συνέβαινε και στα παιδικά χρόνια ("Η αρρώστεια�� αδιάκοπη εκδήλωση αγάπης"). 
Ενώ, τα χαρακτηριστικά της στοργής είναι το "χαµόγελο", τα "ειρηνικά µάτια", η " απέραντη 
καλωσύνη" που "απαλύνει τους πόνους", καθώς και η τρυφερότητα, το ήρεµο χάιδεµα των 
µαλλιών και η ενστάλαξη γαλήνης στην παιδική ψυχή ("�θα σε καλέσουµε�στην ψυχή µας"). 
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της µητέρας και τα συνακόλουθα παιδικά βιώµατα φυσικά 
ανακαλούνται µε νοσταλγία, όπως λέει ο ποιητής, και παρέχουν στον αναγνώστη έναν κανόνα για 
την ανίχνευση της σχέσης ανάµεσα στα σχετικά µε τη µητέρα βιώµατα και στο εκάστοτε παρόν 
του ποιητή. 
 Έτσι, σε ποιήµατα όπου το ποιητικό παρόν σηµαδεύεται από προσωπικές συµφορές, που 
πυροδοτούν έντονες υπαρξιακές αναζητήσεις, όπως Το τραγούδι της αδελφής µου, η µητέρα µε τη 
στοργή και την ευαισθησία της ανακαλείται ως καταφύγιο εκφρασµένο µε ποιητικές µεταφορές 
                                                           
857 Βλ. Λούλα Ρίτσου-Γλέζου, Τα παιδικά χρόνια του αδελφού µου Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα 1981, σ. 49: 
"Αγκαλιάζονται για τελευταία φορά µε το Μίµη µας, πολύ συγκινηµένοι και οι δύο. Του χάιδεψε και τα σγουρά 
µαλλιά, που ήταν µέσα στον ιδρώτα". 
858 Ό.π. (σηµ. 10), σ. 47: "Εκείνη τον µάλωνε που κουράστηκε τόσο για τα µαθήµατα και την εκπαίδευση. "∆εν 
γινόταν αλλιώς" της απαντούσε ο Μίµης και η µανούλα αγανακτούσε µε τη σκληρότητα της Σχολής και του 
Ναυτικού".  
859 Τα κείµενα αυτά δηµοσιεύτηκαν το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στην εφηµερίδα Παρατηρητής των Χανίων, 
µε το γενικό τίτλο: Απ' το ηµερολόγιον ενός φθισικού. Περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι από τη διδακτορική 
διατριβή της Μαρίας Αστηθά � Βρυζίδη,  Οι διορθώσεις του Γιάννη Ρίτσου στις συλλογές της δεκαετίας 1934-1943, 
Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 352-384. Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δηµοσίευσή τους στην τοπική, κλειστή 
κοινωνία, βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 4), σσ. 61-63. 
860 Μαρία Αστηθά-Βρυζίδη, ό.π. (σηµ. 12), σ. 363. Το κείµενο φέρει ηµεροµηνία 25 Φεβρουαρίου 1931. Ακολουθώ 
αυστηρά την ορθογραφία του ποιητή που περιλαµβάνει και γραφές, οι οποίες σύµφωνα µε τους σύγχρονους 
ορθογραφικούς κανόνες θεωρούνται λανθασµένες.  
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και µεταπλάσεις.861 Ανάλογα παρουσιάζεται η µητέρα σε ποιήµατα όπως Το εµβατήριο του 
ωκεανού,862 η Παλιά µαζούρκα σε ρυθµό βροχής,863 ή τα ποιήµατα της συλλογής ∆οκιµασία,864 
όπου οι υπαρξιακές αναζητήσεις της διαµορφωνόµενης κοσµοθεωρίας του ποιητή διαπλέκονται 
µε τις δυσµενείς ιστορικές συνθήκες, συνθέτοντας ένα εκρηκτικό και δυσβάσταχτο παρόν. Το 
δυσβάχτατο αυτό παρόν αφορά, πέρα από τη δικτατορία του Μεταξά και την Κατοχή που 
ακολούθησε, τον ισπανικό εµφύλιο πόλεµο καθώς και τη γενικότερη εδραίωση του φασισµού 
στην Ευρώπη, που µεταθέτει την υλοποίηση του σοσιαλιστικού οράµατος πολύ µακριά.865 Κοντά 
σε όλα αυτά, ο ποιητής αντιµετωπίζει και τις κρίσεις της αρρώστιας του. Χαρακτηριστικό είναι 
ένα απόσπασµα από το ποίηµα Το παίξιµο της ζυγαριάς της συλλογής Μετακινήσεις που γράφεται 
το Γενάρη του 1943, µέσα στην Κατοχή, όταν οι άνθρωποι πέθαιναν στους δρόµους από την 
πείνα. 
  ∆εν ξέρουµε τι να πούµε, τι να κάνουµε. Θυµηθήκαµε 
  τα χέρια της µητέρας, έτσι απλά, να κόβουν στο γαλάζιο χαρτί 
  της πιατοθήκης 
  κάτι αδέξια λουλούδια, παιδικά και τυπικά, σε σχήµα καρτερίας 
  και συγνώµης 
  χαµογελώντας στη νοικοκυρίστικη ερηµιά του δειλινού. Α, µη- 
                                                           
861 Το τραγούδι της αδελφής µου, Π.Α΄, σσ. 201-202: "Η µητέρα παράστεκε /-λευκός άγγελος / στις λευκές νύχτες. / Α, 
η γλυκιά προστασία / που αγρυπνούσε στο πλευρό µας / ζεσταίνοντας / τα γυµνά πουλιά των ονείρων µας. / Άχνη από 
φέγγος µας τύλιγε / και φεύγαµε, αδελφούλα µου, / ανάµεσα ουρανού και θάλασσας". Το χωρίο αποτελεί ποιητική 
µετάπλαση της αίσθησης της µητρικής προστασίας των παιδιών κατά τη διάρκεια του ύπνου και της ονειροπόλησης. 
Μπορεί όµως η ονειροπόληση να αφορά και όνειρα των παιδιών σχετικά µε το µέλλον τους, αν ληφθεί υπόψη η 
ενίσχυση των ποιητικών τάσεων του Γιάννη από τη µητέρα. 
862 Το εµβατήριο του ωκεανού, Π.Α΄, σ. 277: "Μητέρα, µητέρα / που αρνηθήκαµε / την τρυφερή σοφία των δακρύων 
σου / πούναι το µακρόθυµο χέρι σου / µε την έκφραση της καρτερίας / πούναι το χέρι σου / ν' ακούσουµε την αυγή 
και τη θάλασσα / να ζεστάνουµε τη µοναξιά; / Μητέρα / ο ουρανός γκρεµίστηκε / στα δάκρυα των αθώων". Η άρνηση 
της "τρυφερής σοφίας των δακρύων" φαίνεται να υπονοεί την προσπάθεια αποδέσµευσης από τους περιορισµένους 
ορίζοντες του παιδικού παρελθόντος που αισθητοποιεί η µητέρα, ενώ η προσπάθεια επανασύνδεσης µε το 
"µακρόθυµο χέρι της" αφορά την εξιδανικευµένη εικόνα της, που οπωσδήποτε ξεκινά από την ευαισθησία της. Για το 
θέµα της αποδέσµευσης από τους περιορισµένους ορίζοντες της παιδικής ηλικίας και τη σύνθεση του 
κοσµοθεωρητικού στοιχείου της παιδικότητας, βλ. εδώ, Μέρος Β΄, τέταρτο κεφάλαιο. Όσο για τα δάκρυα των αθώων, 
αυτά µπορεί να αισθητοποιούν την υπαρξιακή αγωνία του ποιητή και τη θλίψη του για την ταραγµένη ιστορική 
περίοδο 1939-1940, όπου γράφεται το ποίηµα, ή την απελπισία των ανθρώπων που υποφέρουν στις συγκεκριµένες 
ιστορικές συγκυρίες. Ανάλογο είναι το κλίµα και παρακάτω, στο ίδιο ποίηµα (Π.Α΄, σ. 278): "Μητέρα δε µας µένει 
τίποτα. / Πού θ' απαγγιάσουµε; / Που θα κοιµηθούµε;"   
863 Παλιά µαζούρκα σε ρυθµό βροχής, Π.Α΄, σ. 294: "Μην αργήσεις, µητέρα, θα βρέξει. Κ' οι φωνές θα µείνουν 
µονάχες / σαν τ' άδεια ποτήρια του νερού στο βραδινό τραπέζι, / τα ψίχουλα και τ' άπλυτα πιάτα. ∆ε µπορώ. 
Κουράστηκα.", ό.π., σ. 301: "Γύρισε η / µητέρα./ Ω, να, σκουπίζει τώρα τα παπούτσια της στο διάδροµο / κι ο ήχος 
της οµπρέλας της που κλείνει. Πέρασε η βροχή. / Μοσκοβολάει όλο το σπίτι µουσκεµένη ρίγανη και ζεσταµένες / 
κουβέρτες. / Η βροχή θάχει σαπουνίσει όλα τα φύλλα ένα-ένα / όπως η µητέρα µας σαπούνιζε τα χέρια µας σαν 
είµαστε µικρά / παιδιά -/ τα φύλλα θα γυαλίζουν σαν τα µάτια των παιδιών. Πιότερο ακόµη". Το ποίηµα γράφτηκε το 
1942 µέσα στην Κατοχή, όταν ο Ρίτσος ήταν κατάκοιτος από τη φυµατίωση και την πείνα στο σπίτι του φίλου του 
Τάσου Φιλιακού (Βλ. Α. Κώττη, ό.π. [σηµ. 4.], σ. 215). Η µητέρα λοιπόν λειτουργεί ως καταφύγιο, αν και σε άλλα 
σηµεία του ποιήµατος η επίκληση της στοργής ταυτίζεται µε την προσκόλληση στους περιορισµένους ορίζοντες της 
παιδικής ηλικίας. (Βλ. εδώ, Μέρος Β΄, κεφάλαιο τρίτο, σηµ. 271).    
864 Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα, ∆οκιµασία, Π.Α΄, σ. 328: "Ψάχναµε πίσω απ' τους ώµους της µητέρας να 
βρούµε και να / πούµε τα µυστικά των αγγέλων / Μα οι µητέρες µας είχαν το νου τους στο µαγέρεµα και δε βλέ -/ 
παν τα µάτια µας". Το ποίηµα γράφεται το 1937 στο σανατόριο της Πάρνηθας. Στο συγκεκριµένο χωρίο είναι 
εµφανής η εξιδανίκευση της µητέρας, την οποία ο ποιητής προσπαθεί να ταυτίσει µε υπαρξιακές αναζητήσεις ("τα 
µυστικά των αγγέλων"), ενώ η ίδια παρουσιάζεται απορροφηµένη από τις καθηµερινές ασχολίες ("το µαγέρεµα"). Στο 
Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, που γράφεται επίσης στην Πάρνηθα, το 1938, η µητέρα ταυτίζεται µε τη χαρά: "Θέ 
µου, το µεθυσµένο φως θα σπάσει τα τζάµια, θα πληµµυρίσει / τις κάµαρες και δε θ' αφήσει µήτε έναν ίσκιο για να 
σκεπά- /σει η µάνα µου τα µάτια της".             
865 Για τις δυσµενείς αυτές ιστορικές συγκυρίες βλ. Χρύσα Προκοπάκη, "Η πορεία προς τη Γκραγκάντα ή οι 
περιπέτειες του οράµατος", Αφιέρωµα στον Γιάννη Ρίτσο, "Κέδρος", Αθήνα 1981, σ. 293. Η µελετήτρια αναφέρεται 
κυρίως στα τελευταία χρόνια πριν την Κατοχή. 
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  τέρα, 
  και βέβαια που θα 'ρθούµε να σε βρούµε. Εσύ άναψες κείνο το 
  το αστέρι 
  που κρέµεται αµίλητο µες στο κρύο, άκρη � άκρη στη σιωπή 
  σαν κίτρινο σακκουλάκι γεµάτο κόκκαλα χελιδονιών; Μητέρα, 
  να µας έχεις έτοιµο το τσάϊ µας µε σταρένιο ψωµί κ' ελιές θρού- 
  µπες 
  νάχεις φτιάξει στη µέση τη χωρίστρα σου 
  και να κρεµάσεις το χαµόγελό σου πάνου απ' το µέτωπό µας 
  σα µικρή ζυγαριά φαρµακείου 
  ζυγιάζοντας σκονάκια για το βήχα και τον πονοκέφαλο. Γιατί από- 
  µείναµε παιδιά, µητέρα 
  άρρωστα ακόµη από κείνη την παλιά ελονοσία. Κάνει κρύο. 
  Ξεθώριασαν οι µέρες. Οι άνθρωποι είναι θυµωµένοι. ∆εν ξέρουµε. 
   
 
 

Πεθαίνουν στους δρόµους. Κανένας δεν κλαίει������� 
  Όχι, µητέρα, µην προσµένεις άδικα. ∆εν ωφελεί τώρα κανένας 
  γυρισµός.866  
Ο ποιητής µέσα στη ζοφερότητα της στιγµής αναθυµάται απλές κινήσεις της µητέρας, όπως το 
κόψιµο των "αδέξιων λουλουδιών" που συνδέονται µε την απλοϊκότητα της παιδικής ηλικίας 
("παιδικά και τυπικά"), ενώ παράλληλα διευρύνονται νοηµατικά µε τις έννοιες "καρτερία" και 
"συγνώµη". Οι έννοιες αυτές φαίνεται να ξεκινούν από την υποµονή και την ηπιότητα της µητέρας 
του ποιητή,867 όµως παραπέµπουν και σε ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της ποιητικής του 
Ρίτσου, την επιείκεια,868 η οποία εδώ συµβολίζεται µε τη µητέρα. Γι' αυτό ο ποιητής 
παρουσιάζεται να επιθυµεί την αναβίωση αυτής της ατµόσφαιρας ψυχολογικής ηρεµίας, όταν 
λέει: "Α, µη-/τέρα και βέβαια που θάρθούµε να σε βρούµε". Όµως, καθώς προχωρά στην 
ανάµνηση, η αισιοδοξία φαίνεται εξασθενηµένη: Το "αστέρι" που πιθανόν έχει ανάψει η µητέρα 
"κρέµεται αµίλητο µέσα στο κρύο", δηλαδή υπάρχει µια µοναχική φλόγα αισιοδοξίας µέσα στη 
γενικότερη απαισιοδοξία, βρίσκεται "άκρη � άκρη στη σιωπή", µη δυνάµενο να αρθρώσει λόγια 
παρηγοριάς, ενώ από την άλλη παροµοιάζεται µε "κίτρινο σακκουλάκι γεµάτο κόκκαλα 
χελιδονιών", εικόνα στην οποία συνυπάρχει το φως του αστεριού ("κίτρινο"), αλλά και ο θάνατος 
("γεµάτο κόκκαλα χελιδονιών"). Παρ' όλα αυτά, ο ποιητής επιµένει να αντλήσει αισιοδοξία απ' τη 
µητέρα. Την προτρέπει νοερά να προβεί στις απλές � και πάλι � εκδηλώσεις της καθηµερινής 
φροντίδας, όπως η ετοιµασία του τσαγιού "µε σταρένιο ψωµίú κ' ελιές θρούµπες", ο καθηµερινός 
καλλωπισµός ("νάχεις φτιάξεις στη µέση τη χωρίστρα σου"), αλλά και η στοργή κατά την 
αρρώστια, όπως φαίνεται από την ποιητική µεταφορά, όπου το χαµόγελο πάνω από το µέτωπο του 
άρρωστου παιδιού παραλληλίζεται µε "µικρή ζυγαριά φαρµακείου", όπου ζυγίζονται "σκονάκια για 
το βήχα και τον πονοκέφαλο". Αιτιολογώντας αυτά του τα αιτήµατα, ο ποιητής θα πει: "Γιατί απο-
/µείναµε παιδιά, µητέρα, / άρρωστα ακόµη από κείνη την παλιά ελονοσία. Κάνει κρύο". 
Πληροφορίες για νόσηση του ποιητή, κατά την παιδική του ηλικία, από ελονοσία, ώστε η 
                                                           
866 Π.Β΄, σσ. 214-215.  
867 Λούλα Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 10), σ. 13, όπου γίνεται λόγος για τον υποχωρητικό χαρακτήρα της µητέρας 
µπροστά στον αυταρχισµό του πατέρα: "∆εν ήταν ποτέ τρυφερός µαζί της, όσο κι αν υπερηφανευόταν για τη γυναίκα 
που είχε και µάλιστα όταν την παίνευαν. ∆εν θυµάµαι να την είχε προσβάλει ποτέ ή να τσακώθηκαν µπροστά µας. 
Όσο κι αν εκείνος ήθελε να περνά πάντοτε το δικό του. Ίσως, γιατί η µητέρα µας υποχωρούσε". Βλ. επίσης σ. 15: 
"Πρόσχαρος άνθρωπος και γλυκοµίλητος η µανούλα µας, µελαγχολούσε πολλές φορές. Μα τα κρατούσε όλα µέσα 
της". 
868 Για την επιείκεια, βλ. εδώ, Μέρος Β΄, σσ. 124-125. Όσο αφορά την απλότητα, η οποία εκφράζεται µε το κόψιµο 
των "αδέξιων λουλουδιών", αυτή µπορεί να συνδεθεί και µε την παρασηµαντική των αντικειµένων.  
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συγκεκριµένη αρρώστια να µεταπλάθεται εδώ ποιητικά, δεν έχουµε. Πιθανότατα λοιπόν η "παλιά 
ελονοσία" αισθητοποιεί την ψυχολογική πίεση από τις δυσκολίες της παιδικής ηλικίας, η οποία 
πίεση απαλυνόταν από τη συµπαράσταση της µητέρας. Εποµένως, όταν ο Ρίτσος λέει ότι 
απόµεινε παιδί που είναι ακόµη άρρωστο "από κείνη την παλιά ελονοσία", µπορεί να εννοεί ότι ο 
ζόφος του παρόντος τον κάνει να νιώθει καθηλωµένος σε ανάλογες καταστάσεις ανασφάλειας µε 
εκείνες της παιδικής του ηλικίας. Και ζητά και πάλι τη συµπαράσταση της µητέρας. Άρα, "η 
παλιά ελονοσία" µεταλειτουργεί σε σχέση µε το παρόν και πραγµατοποιείται έτσι συγχώνευση 
παρελθόντος � παρόντος.869 Τελικά όµως, η κοπιαστική πορεία προς την  
άντληση αισιοδοξίας από τη µητέρα φαίνεται να µην ολοκληρώνεται: Αφού ο ποιητής αναφερθεί 
στα βάσανα των άλλων ανθρώπων που "πεθαίνουν στους δρόµους" ενώ "κανένας δεν κλαίει" διότι 
η απόλυτη πίκρα έχει στεγνώσει τα δάκρυα, θα καταλήξει: "όχι, µητέρα, µην προσµένεις άδικα. 
∆εν ωφελεί τώρα κανένας γυρισµός". ∆ηλαδή, η σκληρότητα των καταστάσεων που βιώνει το 
κοινωνικό σύνολο, δεν επιτρέπει ατοµικές καταφυγές στο παιδικό παρελθόν, αλλά επιβάλλει 
υπεύθυνη δράση. Γνωρίζοντας βέβαια τη λειτουργία της παιδικότητας στο έργο του Ρίτσου, 
κατανοούµε ότι ο ποιητής δε βλέπει τη µητέρα ως στοιχείο αυτάρεσκης προσκόλλησης στο 
παρελθόν, αλλά θέλει να κρατήσει ως εφόδιο τη δυναµική των σχετικών µε τη µητέρα του 
βιωµάτων.870 Και αυτό το νόηµα έχει η αναφορά σε βιώµατα του παιδικού παρελθόντος. Με τον 
τρόπο αυτό προβάλλεται έµµεσα µια αισιοδοξία, η οποία είναι προϊόν ωριµότητας που άρχισε 
διαµορφώνεται σταδιακά από την κρυφή δυναµική των παιδικών βιωµάτων. ∆εν πρέπει λοιπόν να 
ξεχνάµε ότι η άντληση αισιοδοξίας από τα σχετικά µε τη µητέρα βιώµατα και η σύνδεσή της µε το 
παρόν λειτουργεί στο πλαίσιο της παιδικότητας του ενηλίκου.871  
 Από τη µητέρα αντλεί ο Ρίτσος αισιοδοξία και κατά τις δύσκολες περιόδους της εξορίας 
του,872 οι οποίες επίσης δηµιουργούν ένα αίσθηµα ασφυξίας: 
  Κάθε ίσκιος έχει το σχήµα του θυµήσου 
  µα ο ίσκιος απ' το άφαντο χέρι της µητέρας 
  παίρνει το σχήµα κάθε φωνής που δε σου αντιστέκεται                  
  γίνεται το φλιτζάνι ο καφές, ένα κοµµάτι ψωµί, το θερµόµετρο 
  ακόµα κι η ξυριστική µηχανή πλάι στο κύπελλο µες στο µικρό καθρέφτη. 
Στο απόσπασµα αυτό από τα Ηµερολόγια εξορίας,873 αρχικά η ανάµνηση ταυτίζεται µε τη σκιά 
("κάθε ίσκιος έχει το σχήµα του θυµήσου"), αλλά στον αµέσως επόµενο στίχο η ανάµνηση 
συγκεκριµενοποιείται και αναφέρεται στο "άφαντο χέρι της µητέρας", από το οποίο ξεκινά πλέον η 
σκιά. Αυτού το είδους η σύνδεση παραπέµπει στην υπάρχουσα από την πρώιµη περίοδο της 
                                                           
869 Ο Ρίτσος σε άλλα σηµεία του έργου του έχει θίξει τα ζήτηµα της συγχώνευσης των ηλικιών µέσω της 
παιδικότητας του ενηλίκου. (Βλ. εδώ, Μέρος Β΄, κεφάλαιο τέταρτο, σσ. 204-205). Η συγχώνευση των ηλικιών 
ασφαλώς αποτελεί µία έκφανση της συγχώνευσης παρελθόντος � παρόντος.  
870 Η σύνθεση της παιδικότητας του ενηλίκου µέσα από τη δυναµική των παιδικών βιωµάτων αναλύεται εδώ σε 
ολόκληρο το τέταρτο κεφάλαιο του Β΄ Μέρους. 
871 Μέσα απ' αυτή την οπτική γωνία πρέπει να θεωρηθεί στο παρακάτω απόσπασµα η λεπτοµέρεια του αγγίγµατος 
από τα σάλι της µητέρας στο µάγουλό της, το οποίο συνδέεται µε τη γλυκύτητα του απογεύµατος: "Το απόγευµα 
είταν ήσυχο και / χνουδωτό, / ακουµπούσε στο µάγουλο σαν το µάλλινο σάλι της µητέρας / όταν τύλιγε σταυρωτά τα 
χέρια της στο περβάζι και κοίταζε την / άνοιξη / στη φωτισµένη σκόνη του δρόµου". ("Κλειδωµένα τοπία", 
Σφυρίγµατα τραίνων, Π.Γ΄, σ. 41). Το ποίηµα, στο οποίο ανήκει το απόσπασµα, γράφεται το 1946, στον Πόρο, σε 
περίοδο διακοπών, µε ορατή όµως την απειλή του Εµφυλίου (Βλ. Α. Κώττη, ό.π. [σηµ. 4], σ. 106). Άρα µέσα στην 
αίσθηση ηρεµίας της στιγµής µπορεί να υφέρπει και µια µελαγχολική διάθεση. Άλλωστε και ο ρεµβασµός της 
µητέρας µπορεί να θεωρηθεί αµφίσηµος, αφού αυτή κοιτάζει την άνοιξη στη "φωτισµένη σκόνη του δρόµου" 
("φωτισµένη": αισιοδοξία, "σκόνη": φθορά).   
872 Ο Ρίτσος εξορίστηκε την περίοδο 1948-1952 στο Κοντοπούλι της Λήµνου, στη Μακρόνησο και τον Άη-Στράτη, 
το διάστηµα από τέλος Απριλίου 1967 ως τέλη Οκτωβρίου 1968 στη Γυάρο και στο Παρθένι της Λέρου, ενώ από τα 
τέλη Οκτωβρίου 1968 ως το τέλος περίπου του 1970 ο ποιητής µε µικρές παύσεις λόγω ασθενείας βρίσκεται σε κατ' 
οίκον περιορισµό στο σπίτι της γυναίκας του στο Καρλόβασι Σάµου (βλ. Α. Κώττη, ό.π. [σηµ. 4], σσ. 217, 221-222).   
873 Ηµερολόγια Εξορίας, Ι, Τα Επικαιρικά, σ. 203. Ο ποιητής στις σσ. 241 και 258 πληροφορεί για τον τόπο και το 
χρόνο συγγραφής του, που είναι το χρονικό διάστηµα 1948-1950 στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στο Κοντοπούλι 
της Λήµνου και στη Μακρόνησο. 
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λογοτεχνικής παραγωγής του Ρίτσου ταύτιση της σκιάς µε το παιδικό βίωµα, µε την έννοια ότι 
αυτό λειτουργεί ως alter egο, σκιά του ενηλίκου.874 Έτσι και η µητέρα εδώ, ως "άφαντο χέρι" 
δηλαδή ως κρυφή δυναµική του βιώµατος που έχει ενεργοποιηθεί µέσα στις οριακές καταστάσεις 
του παρόντος, γίνεται φωνή συγκατάβασης και απόλυτης συµπαράστασης � όπως το "φλιτζάνι ο 
καφές", "ένα κοµµάτι ψωµί", "το θερµόµετρο", "η ξυριστική µηχανή", "το κύπελλο" ή "ο µικρός 
καθρέφτης" ο οποίος αντικατοπτρίζει τα δυο τελευταία � για να εντείνει την παρασηµαντική τους 
και µε όλες της αυτές τις ιδιότητες να αποτελέσει δύναµη αντίστασης στο παρόν. Έτσι, ο "ίσκιος 
της µητέρας", όπως και ο ίσκιος οποιουδήποτε βιώµατος έχει ιδιαίτερη δυναµική, αποτελεί "ίσκιο" 
του ενηλίκου ποιητή, εφόσον το βίωµα είναι ένα κοµµάτι του εαυτού του και µετατρέπεται έτσι 
σε "φύλακα � άγγελό του" από τους φόβους του παρόντος, όπως η µητέρα αποτελούσε το 
"φύλακα � άγγελο" από τους φόβους της παιδικής ηλικίας.875 Γι' αυτό ο Ρίτσος στα Μονόχορδά 
του επιγραµµατικά παρουσιάζει αυτή τη λειτουργία της µητέρας ως στοιχείο της ποιητικής του: 
"Στρατιώτες, αρβύλες, βλαστήµιες. Προσευχήσου, µητέρα".876 
 Στο πεζογραφικό έργο του ποιητή, διακρίνονται, παρ' όλη την εξιδανίκευση, τα στοιχεία 
εκείνα που προσέδωσαν στα σχετικά µε τη µητέρα βιώµατα τη συγκεκριµένη δυναµική: Η µητέρα 
είχε µια κατευναστική γλυκύτητα, µε αποτέλεσµα τα λόγια της να "εγγράφονται καταφατικά" µέσα 
στην ψυχή του ποιητή,877 ήταν βαθιά ευαίσθητη878 έδινε µε στοργή συµβουλές και τις κατάλληλες 
απαντήσεις στις βασανιστικές παιδικές απορίες879 συνθέτοντας τελικά µια αισιόδοξη στάση ζωής 
                                                           
874 Για το µοτίβο της σκιάς µ' αυτήν την έννοια βλ. "Απ' το ηµερολόγιον ενός φθισικού",  Παρατηρητής, Χανιά, 
4/1/1931 (Μ. Αστηθά-Βρυζίδη, ό.π. [σηµ. 12], σ. 352): "Όταν βραδυάζει κι οι ερηµικές µας κάµαρες πληµµυρίζουν 
σκιές, έρχονται αχνές οι νοσταλγίες να χαϊδέψουν το βαρύ µέτωπό µας�". Επίσης, Το εµβατήριο του ωκεανού, Π.Α΄, 
σ. 279: "Έτσι την ώρα που µας άφηνε / το τελευταίο χαµόγελο της νύχτας / και δεν είχαµε άλλο πλοίο να 
µπαρκάρουµε / κ' είταν οι προκυµαίες χωρίς φανάρια κ' επιβάτες απαντήσαµε τον ίσκιο µας ω παιδί της θάλασσας / 
απαντήσαµε σένα µ' ένα φεγγάρι ανοιξιάτικο στα χέρια�", καθώς και την ανάλυσή µας επάνω στο συσχετισµό 
αυτών των χωρίων ως προς το θέµα της σκιάς, εδώ Μέρος Β΄, σσ. 142-144.  
875 "Χρόνος", Πέτρινος χρόνος, Τα Επικαιρικά, σ. 289 (Ο Πέτρινος χρόνος γράφτηκε στη Μακρόνησο, το διάστηµα 
Αύγουστος � Σεπτέµβριος 1951): "Α, µητέρα, τι δύσκολες µέρες που περνάµε. / Πώς είναι ο ύπνος, µητέρα, µέσα σ' 
ένα σπίτι / όταν κάθουνται οι καρέκλες νοικοκυρεµένες γύρω στο τραπέζι / σοφές καρέκλες κι υποµονετικές σαν τις 
καλές γειτόνισσες, / όταν ο ίσκιος σου κάθεται στη µεσόπορτα / διώχνοντας το κακό και το φόβο της νύχτας / όπως 
έδιωχνες µε το χέρι σου ένα κουνούπι που σφύριζε / πάνου απ' το κοιµισµένο πρόσωπό µας".   
876 Μονόχορδα, απ. 313, σ. 69. Το στοιχείο ποιητικής είναι η "µητέρα � καταφύγιο". Αυτό το συµπέρασµα εξάγεται 
µε δεδοµένο ότι στα Μονόχορδα ο Ρίτσος παρουσιάζει µε επιγραµµατικό τρόπο διάφορα στοιχεία της ποιητικής του. 
877 Όχι µονάχα για σένα, Ε.Α.Α., 6, σσ. 20-21: "Τα λόγια δεν είναι άκαµπτα, είναι υπερβολικά ευλύγισταú δεν έχουν 
µόνον νοήµατα αλλά και αισθήµατα και ιστορία και µουσικές κλίµακες και εικόνες. Γι' αυτό τα λόγια της µητέρας, 
των φίλων, των συντρόφων, συνοδευµένα µε την έκφραση της πιο πλατιάς συµπάθειας, εγγράφονται µέσα µας 
καταφατικά". Τα "αισθήµατα", η "ιστορία", οι "µουσικές κλίµακες" και οι "εικόνες" φαίνεται να αφορούν την 
προσωπικότητα αυτών που εκφωνούν τα συγκεκριµένα λόγια, καθώς και τα βιώµατα που ο ποιητής έχει εγγράψει από 
τη συνύπαρξή του µε τα συγκεκριµένα πρόσωπα. Γι' αυτό, µαζί µε τη µητέρα, αναφέρει και άλλα αγαπηµένα 
πρόσωπα, όπως οι φίλοι και οι σύντροφοι. 
878 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α, 2, σ. 87: "�πέρδικες, (αυτήν που µου 'χε φέρει δώρο στη γιορτή µου απ' τις Βελιές η 
κουµπάρα µας η Κωνσταντού, κι ήταν µια όµορφη στρουµπουλούλα πέρδικα�πέθανε µέσα σ' ένα φαρδύ κοφίνιú και 
τι κλάµατα έκανε η µαµά κι εγώú και τη θάψαµε στην αυλή, πλάι στον τάφο του µικρού σκυλιού, του Αζόρ � τι 
κλάµατα και τότε)�". Στο απόσπασµα αυτό φαίνεται η ευαισθησία της µητέρας προς τα ζώα, που συνδέεται µε µια 
γενικότερη ευαισθησία, όπως φαίνεται στη σκηνή µε τη νυχτοπεταλούδα λίγο παρακάτω: "�ή κείνες οι λευκές 
νυχτοπεταλούδες που πεταρίζουν γύρω απ' τη λάµπα της τραπεζαρίας και πέφτουν οι φτωχούλες στο τραπέζι ή 
πολλές φορές και µέσα στα πιάτα του δείπνου, κι ο πατέρας θύµωσε και πέταξε την πετσέτα του µέσα στη σούπα και 
βγήκε στο διάδροµο και κάπνιζε πουφ πουφ κι έβριζε, κι η µαµά έκλαιγεú πήρε την πετσέτα προσεχτικά και την 
ακούµπησε στο δίσκο, και παρ' ότι έκλαιγε ακόµη αµίλητα έβγαλε µε το µικρό της δαχτυλάκι την πεταλούδα 
µουσκεµένη απ' τη σούπα, κι η αλατιέρα φαινόταν λυπηµένη, σα στριµωγµένη ανάµεσα σ' ένα κλάµα απ' τη µια και 
µια βλαστήµια απ' την άλλη �." (Ό.π., σσ. 88-89). Η βίαιη αντίδραση του πατέρα που φανερώνει ένα χαρακτήρα 
χωρίς ευαισθησίες, αντιδιαστέλλεται µε το κλάµα της µητέρας, για να φωτιστεί περισσότερο η ευαισθησία της 
µητέρας. Από την άλλη, τα αντικείµενα συµµετέχουν µε την παρασηµαντική τους σ' αυτή την πάλη ανάµεσα στις δυο 
στάσεις ζωής (η αλατιέρα�απ' την άλλη).  
879 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α, 4, σ.62: Όµως το άλλο δεν άντεξα και το 'πα στη µητέρα "µαµά, δεν Τον είδα", 
"ποιόν;", "το Χριστό, ντεú µια ώρα περίµενα στην αυλή", "θα νύσταζες" είπε η µαµάú "όχι, δε νύσταζα καθόλου, τα 
µάτια µου, να, τέντα, µόνο που πείναγα � λέτε µαµά να φταίει που πείναγα;", "όχι, του χρόνου θα Τον δεις σίγουρα", 
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που επηρέασε τη διαµόρφωση της κοσµοθεωρίας του Ρίτσου: "θυµάµαι το χαµόγελο της µητέρας, 
τα βράδια, κάτω απ' την κρεµαστή λάµπα της τραπεζαρίας, που µας διάβαζε το "Άνευ 
οικογενείας"�το χαµόγελό της το 'νιωσα πως έµεινε µαζί µε το φιλί της στο µέτωπό µου, κι ακόµη 
το νιώθω εκεί, µπορώ να το αγγίξω, να το πιάσω. Από τότε κιόλας είχα διαισθανθεί αόριστα πως η 
καλύτερη ανταπόδοση στη ζωή µας είναι ένα φιλικό χαµόγελο γεµάτο σιωπηλή κι αµοιβαία 
κατανόηση".880 Το "φιλικό χαµόγελο γεµάτο σιωπηλή και αµοιβαία κατανόηση", που ξεκινάει από 
"το χαµόγελο της µητέρας" και αποτελεί την "καλύτερη ανταπόδοση στη ζωή µας", µπορεί να 
συνδεθεί µε τη ριτσική "επιείκεια" και βέβαια µε την κατάφαση στη ζωή.881  
 Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του µοτίβου "µητέρα" δίνουν στη λέξη "µητέρα" ένα ειδικό 
βάρος: Η λέξη αυτή ως κατάφαση στη ζωή προφέρεται µαζί µε τις λέξεις "ψωµί" και "σύντροφος" 
(που εκφράζουν την επαναστατική διάσταση της κοσµοθεωρίας του Ρίτσου) και όλες µαζί 
"παίρνουν το ίδιο βάρος σε όλα τα χείλη" λειτουργώντας ως δύναµη ενότητας των βασανιζόµενων 
αγωνιστικών, καθώς αυτοί προσπαθούν να επαναπροσεγγίσουν τον κόσµο και τον εαυτό τους 
µέσα στις σκληρές συνθήκες της εξορίας.882. Γενικά, η λέξη "µητέρα" εντάσσεται µέσα στις 
"αντινοβολούσες" εκείνες λέξεις, οι οποίες µεταπλάθονται ποιητικά στο έργο του Ρίτσου, 
συνδεόµενες µε ένα πλέγµα εννοιών883 και είναι η µόνη λέξη που σύµφωνα µε τον ποιητή 
διατηρεί ζωντανή τη δύναµή της, όταν αυτός αρχίζει να καταβάλλεται από  
 
 
 
την ατµόσφαιρα του θανάτου που πλησιάζει, όπως φαίνεται στις τελευταίες του ποιητικές 
συλλογές: "Σβήνουν οι λέξεις µε τα χρόνια. / Η λέξη "µάνα" µένει / µε το κρυµµένο της χαµόγελο / 
και µε το µαύρο της µαντίλι", θα πει στη συλλογή ∆ευτερόλεπτα,884 µνηµονεύοντας και πάλι το 
"χαµόγελο" που ακόµα υπάρχει, αν και αλλοιωµένο από το πνεύµα του θανάτου ("κρυµµένο", ενώ 
η µητέρα φοράει "µαύρο µαντήλι"). Την ιδιαίτερη βαρύτητα της λέξης "µητέρα" ο ποιητής είχε 
αρχίσει να τη συνειδητοποιεί από πολύ νωρίς, νοσηλευόµενος στο σανατόριο της Κρήτης "Άγιος 
Ιωάννης": "Μητέρα, µητέρα! Τι γλυκό πούναι τ' όνοµά σου! Καµµιά µελωδία του Βέρδι ή του 
Ροσσίνι δε θα µπορέσει να ξεπεράσει σε γλυκύτητα την απλή αυτή λέξιν".885 Η ατµόσφαιρα θανάτου 
                                                                                                                                                                                              
"µα η Αργυρούλα Τον είδε και πέρσι και φέτος", "η Αργυρούλα λέει ψέµατα κι επειδή λέει ψέµατα δε θα Τον δει 
ποτέ"�." Το απόσπασµα αφορά τις απορίες του µικρού Γιάννη σχετικά µε τη µεταφυσική. Η Αργυρούλα ήταν 
υπαρκτό πρόσωπο, η "αλαφροΐσκιωτη" της Μονεµβασιάς που διέδιδε ότι συνοµιλούσε µε τους αγίους και κάποτε είχε 
δεχθεί ένα σκωπτικό σχόλιο της Ελευθερίας Ρίτσου (Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. [σηµ.10], σσ. 25-26).   
880 Σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο, Ε.Α.Α., 7, σσ. 81-83. 
881 Για την επιείκεια, βλ. εδώ, Μέρος Β΄, σσ. 124-125. Για την στενή επικοινωνία του ποιητή µε τη µητέρα του ως 
προς το χαµόγελο µε την έννοια της κατάφασης στη ζωή, βλ. Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σ. 119, όπου ο ποιητής, 
έχοντας αποκοιµηθεί κοιτάζοντας µία πράξη ζωής (το φίλο του τον Πέτρο να µαδάει το ψαθί µιας καρέκλας για να 
προσκοµίσει οικοδοµικό υλικό στα χελιδόνια), ξυπνάει µε την εξής διάθεση: "κι όταν ξύπνησα έπιασα µε τ' αριστερό 
µου χέρι πάνω στο στόµα µου, εκείνο το χαµόγελο, που το 'ξερε µόνο η µητέρα µου". Η ευδαιµονική διάθεση που 
δίνει στον ποιητή η συγκεκριµένη εικόνα του Πέτρου συνδέεται µε την αποκάλυψη της κρυφής ευαισθησίας αυτού 
του γενικά άκαµπτου επαναστάτη (Βλ. εδώ, Μέρος Α', σ. 95, σηµ. 147).   
882 "Λίγο-λίγο", Πέτρινος χρόνος, Τα Επικαιρικά, σ. 293: "Λίγο-λίγο µαθαίνουµε τον κόσµο και την καρδιά µας. / 
∆οκιµάζουµε µια λέξη που παίρνει το ίδιο βάρος σ' όλα τα χείλη, / όπως η λέξη µάνα, / όπως η λέξη ψωµί, / όπως η 
λέξη σύντροφος". 
883 Όχι µονάχα για σένα, Ε.Α.Α, 6, σσ. 23-24: "Κάποτε, µια λέξη αµεληµένη, κακοπαθηµένη, ή και ταπεινωµένη, 
περνάει από 'να ωραίο ποίηµα ή απ' τα καθάρια χείλη ενός ωραίου ανθρώπου και ξαφνικά αποχτάει µια µοναδική 
λαµπρότητα. Στη δεύτερη, Τρίτη, Πέµπτη επανάληψη γίνεται σήµα και γεννήτορας αισθήσεων και παραστάσεων. 
Την περιµένεις. Κι όταν ξανάρχεται τη βλέπεις ν' ακτινοβολεί όλο και περισσότερο, φωτίζοντας προηγούµενα και 
επόµενα. Φωτιά, πέτρα, γαλάζιο, καπνίζω, σπίτι, παράθυρο, διάδροµος, σκάλα, σπάγκος, ποτήρι, ουρανός, παπούτσι, 
λύχνος, βουνό, δέντρο, στόµα, δέρµα, υπερώον, φανοστάτης, νερό, καράβι, σύντροφος, γεια σου, µητέρα, 
ανθρακωρύχος, ταχυδρόµος, αµαξοστοιχία, νύχτα, σιωπή, φεύγω, κυπαρισσόµηλο, άστρο, επανάσταση, νεράντζι, 
ψωµί, σκάφη, µουσαφίρης, άγαλµα, τζάµι, κουβέντα, αγελάδα, κριθάρι, σαλπιγκτής, σηµαία, τριαντάφυλλο, 
λυκόφως. Πόσες και πόσες � αµέτρητες- και κάθε µια ένας ολόκληρος κόσµος, κι όλοι οι κόσµοι ένας". 
884 Αργά, πολύ αργά µέσα στη νύχτα, σ. 208. 
885 Απ' το ηµερολόγιον ενός φθισικού, βλ. Μαρίας Αστηθά-Βρυζίδη, ό.π. (σηµ. 12), σ. 363. 
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στο σανατόριο δείχνει ότι η νεανική συνειδητοποίηση της ιδιαίτερης βαρύτητας που έχει η λέξη 
"µητέρα", έγινε σε συνθήκες ανάλογα καταθλιπτικές µ' εκείνες που ο ποιητής υποβάλλει στο 
ποίηµα των ∆ευτερολέπτων. Μπορούµε εποµένως να πούµε ότι, πέρα από τις πολύπλοκες 
µεταπλάσεις της λέξης / έννοιας "µητέρα" στο έργο του Ρίτσου, αυτή ακολουθεί µια κυκλική 
πορεία. Ξεκινά ως καταφύγιο µπροστά στο θάνατο και καταλήγει σε καταφύγιο µπροστά στο 
θάνατο. Άλλωστε και στα σηµεία εκείνα του έργου, όπου δεν γίνεται λόγος για θάνατο, η 
κατάφαση στη ζωή, µε την οποία συνδέεται η µητέρα, ουσιαστικά αποτελεί αντίσταση στο 
θάνατο. 
 Η σύνδεση της µητέρας µε την κατάφαση προς τη ζωή περιλαµβάνει και τη σύνδεσή της 
µε το απέραντο, όπως συµβαίνει µε πολλά από τα παιδικά βιώµατα του Γιάννη Ρίτσου:886 "�µόνο 
ένα στάθηκε µια στιγµή, µόνο µια στιγµή στον ώµο της µητέρας, κι όπου φύγει � φύγει. Κι είπα τότε 
έτσι να ζωγραφίσω τη µητέρα µε το σπουργίτι στον ώµο της κάτω ακριβώς απ' το χαµόγελό της, µα 
µου είχαν σωθεί οι λαδοµπογιές���úµου 'χαν σωθεί λοιπόν, οι λαδοµπογιές, όλα τα χρώµατα, 
µόνο το άσπρο σωληνάριο έµενεú και πώς να 'φτιαχνα µόνο µε το άσπρο τη µαµά και το σπουργίτι; - 
∆ε θα φαινότανε καθόλου πάνου στον άσπρο µουσαµάú κι ίσως καλύτερα έτσιú πιο σωστάú αόρατα. 
Μήπως τα πιο όµορφα, που 'χουµε µέσα µας, φαίνονται; Μήπως αυτό που λέµε αθανασία ή 
αιωνιότητα ή αγάπη ή ποίηση, φαίνονται; Καλύτερα έτσι, άσπρο πάνω στο άσπρο".887 Στο 
απόσπασµα αυτό ο ποιητής αποµονώνει µία όµορφη στιγµή που είχε ζήσει µε τη µητέρα του (αν 
αυτή δεν είναι προϊόν µυθοπλασίας888), την οποία λέει ότι θα ζωγραφίσει µε άσπρο χρώµα πάνω 
σε άσπρο µουσαµά, κάνοντας την αόρατη και ανάγοντάς την µε τον τρόπο αυτό στην "αθανασία", 
την "αιωνιότητα", την "αγάπη" και τελικά την "ποίηση", η οποία παρουσιάζεται τελευταία, ως 
επιστέγασµα των προηγούµενων εννοιών, που φαίνεται έτσι να τις περιλαµβάνει. Στο τέλος του 
αποσπάσµατος υπάρχει η παρήχηση "άσπρο πάνω στο άσπρο", όπου η λευκότητα συµβολίζει τη 
συνδεδεµένη µε τη µητέρα απεραντοσύνη.889 
 Η εξιδανίκευση της µητέρας από το Ρίτσο παρουσιάζει και µία άλλη σηµαντική πτυχή: Ο 
ποιητής προσδίδει σε άλλες µητέρες � ηρωίδες του έργου του χαρακτηριστικά της δικής του 
µητέρας ή τις συνδέει µε βιώµατα σχετικά µ' αυτήν, καθιστώντας τες σύµβολα κατάφασης προς 
τη ζωή. Μια αντιπροσωπευτική περίπτωση έχουµε στο Πρωινό άστρο, όπου ο ποιητής 
περιγράφοντας σε διάφορα σηµεία εικόνες στοργικής συµπεριφοράς της µητέρας της Έρης (η 
οποία προφανώς είναι η γυναίκα του Φαλίτσα), πλουτίζει µε τόση τρυφερότητα το ύφος του, ώστε 
να αποκαλύπτεται η τρυφερότητα προς τη δική του µητέρα.890 Κορύφωση αυτής της σύνδεσης µε 
τη δική του µητέρα φαίνεται να αποτελεί το παρακάτω απόσπασµα:    
                                                           
886 Για τη σύνδεση παιδικού βιώµατος και απέραντου βλ. εδώ, κυρίως το δεύτερο και το τέταρτο κεφάλαιο του 
Μέρους Β'. 
887 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α.,2, σ. 98. 
888 Η Λ. Ρίτσου, ό.π. (σηµ. 10), σ. 27, κάνει λόγο για τάϊσµα χελιδονιών στο περβάζι του παράθυρου από την ίδια και 
τον αδελφό της και όχι για τάισµα σπουργιτιών, τα οποία µάλιστα έµπαιναν και µέσα στο σπίτι. Εποµένως, είναι 
πιθανόν ο Ρίτσος να µεταπλάθει ποιητικά αυτό το βίωµα, προσθέτοντας και τη σκηνή κατά την οποία το σπουργίτι 
κάθεται στον ώµο της µητέρας του, για να λειτουργήσει το συγκεκριµένο στιγµιότυπο στο πλαίσιο της εξιδανίκευσης. 
∆ε µπορεί όµως να αποκλειστεί και η πιθανότητα η σκηνή να είναι πραγµατική. 
889 Ανάλογος είναι ο συµβολισµός της σχετιζόµενης µε τη µητέρα λευκότητας και σ' ένα άλλο απόσπασµα από το Τι 
παράξενα πράµατα: "Κι η µητέρα�.µε ρώταγε τ' άλλο πρωί: "Ίων, τι έβλεπες στ' όνειρό σου και µου χαµογελούσες 
σαν αγγελούδι;" Κι εγώ δε θυµόµουνα (ή µήπως δεν ήθελα να το πω;) � µόνο χαµογελούσα, και της αγκάλιαζα τα 
πόδια και τη φιλούσα, τη φιλούσα, πάνω στ' ολόλευκο φόρεµά της κι ήταν ολόλευκος κι ολόζεστος ο κόσµος".  
890 Πρωϊνό άστρο, Π.Β', σ. 305: "Το πρόσωπο της µητερούλας φέγγει / πάνω απ' τους ρόδινους λοφίσκους του ύπνου 
σου", σ. 309: "Σιγά, µανούλα / σιγά / θα το ξυπνήσεις", σ. 327: "Εκείνη η σκιά η γαλανή / από νερό κι από γυαλί / 
πλάϊ στην κουνουπιέρα σου / θάναι η µητέρα σου", σ. 330: "Σε περιµένει η µητέρα / να θηλάσεις. / Εκείνα τα δυο 
ρόδινα βουνάκια / που βλέπαµε από πέρα / είταν η µητέρα". Βλ. και τα σχόλια του Γεωργίου Παπαντωνάκη, 
Εισαγωγή στην παιδική ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, "Οδυσσέας", Αθήνα 11996, σσ. 58-60, ο οποίος πραγµατοποιεί την 
επιτυχηµένη σύνδεση "ρόδινοι λοφίσκοι, ρόδινα βουνάκια � µαστοί της µητέρας". Επισηµαίνοντας ότι το ρόδινο 
χρώµα, "ως απόχρωση του ζωτικού κόκκινου, εκτός από την ωραιότητα και τη µαγεία που εγκλωβίζει µέσα του, 
συνδηλώνει και την πηγή ζωής για το βρέφος". Ο συγκεκριµένος µελετητής όµως δε διακρίνει την πιθανή επίδραση 
των παιδικών βιωµάτων του Ρίτσου στη διαµόρφωση όλων αυτών των εικόνων.  
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  ΚΛΑΙΣ, κοριτσάκι; 
  Λείπει η µητέρα; 
  Μην κλαις 
  Η µητέρα που λείπει 
  έχει βγει µια στιγµή στον ουρανό 
  να ποτίσει 
  τα λουλουδάκια των άστρων. 
  ∆υο µικρά αγγελούδια 
  τη συνάντησαν 
  στο πιο δροσερό 
  µονοπάτι του Παραδείσου. 
  Τη ρωτήσανε για σένα, κοριτσάκι, 
  βγάλαν δυο φτερά από τα φτερά τους 
  και στα στέλνουν 
  να τα βρέξεις στην καρδιά µας 
  και να γράψεις στο θεό.891  
Για όποιον γνωρίζει τα παιδικά βιώµατα του Ρίτσου, είναι εύκολο να φανταστεί ότι πίσω από το 
φυσιολογικό κλάµα του µικρού κοριτσιού λόγω απουσίας της µητέρας του, κρύβεται το δικό του 
κλάµα όταν πέθανε η µητέρα του. Η ερµηνεία αυτή ενισχύεται από το ότι η µητέρα "έχει βγει µια 
στιγµή στον ουρανό", ενώ "∆υο µικρά αγγελούδια / τη συνάντησαν / στο πιο δροσερό / µονοπάτι του 
Παραδείσου". Οι εικόνες αυτές παραπέµπουν πιθανότατα σε εξωραϊσµό του θανάτου της µητέρας 
του ποιητή και σε προσπάθεια υπέρβασής του. Γι' αυτό άλλωστε η µητέρα "έχει βγει στο ουρανό" 
µόνο για "µια στιγµή" (άρα θα επιστρέψει), ενώ η συνάντηση µε τα αγγελούδια στον Παράδεισο 
και µάλιστα "στο πιο δροσερό µονοπάτι" υπονοεί τον κρυφό πόθο για µια µεταθανάτια ευτυχία 
της, πράγµα που έχει και µεταφυσικές προεκτάσεις.892 Θα  
 
 
 
µπορούσε επίσης να υποστηριχτεί ότι ο ποιητής σχεδόν "ξεχνιέται" µιλώντας για τη µητέρα, αφού 
αφιερώνει στην απουσία της έντεκα µικρούς στίχους, για να επανέλθει στην κόρη του στο στίχο: 
"Τη ρωτήσανε για σένα κοριτσάκι�" και να τη συνδέσει µε την κοινωνική αποστολή.893  
 Με το ψυχολογικό υπόστρωµα των δικών του βιωµάτων που έχει οδηγήσει σε 
εξιδανίκευση της µητέρας του, ο Ρίτσος έχει αναγάγει σε σύµβολα κατάφασης στη ζωή τις 
µυθολογικές µητέρες που απαντούν στα ποιήµατα της Τέταρτης ∆ιάστασης. Η κατάφαση στη ζωή 
ταυτίζεται µε µια κατακτηµένη παιδικότητα / νεότητα της µητέρας που επιτυγχάνεται χάρη στην 
επίγνωση απώλειας της βιολογικής νεότητας, µε αποτέλεσµα την αισθησιακή βίωση της στιγµής 
ως άµυνα στη βιολογική φθορά. Η αισθησιακή αυτή βίωση ορίζεται ως "εποπτεία" και "πράξη" 
του χρόνου µε αποτέλεσµα την κατάργηση του, στην προσµετρώµενη εκδοχή του. Ο Ορέστης στο 
οµώνυµο ποίηµα λέει για την Κλυταιµνήστρα: 
   Την είδες 
  Το απόγευµα στο κήπο; - τι όµορφη πούναι ακόµη � δε γέρασε διόλου, 
  ίσως γιατί εποπτεύει το χρόνο και τον πράττει 
  κάθε στιγµή, - θέλω να πω ανανεώνεται  
  γνωρίζοντας τη νεότητα που χάνειú - ίσως γι' αυτό την παίρνει πίσω. 
  Κ' η φωνή της µητέρας, πόσο σύγχρονη, καθηµερινή, σωστή, -  
  µπορεί να προφέρει φυσικά τα πιο µεγάλα λόγια           
                                                           
891 Πρωϊνό άστρο, Π.Β', σσ. 312-313. 
892 Για τις µεταφυσικές απόψεις του Ρίτσου βλ. παρακάτω, στο σχετικό κεφάλαιο.  
893 Βλ. Πρωϊνό άστρο, Π.Β', σ. 313: "Γράψ' του �.Μεθαύριο θα σου πώ" και εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο, σ. 
214, σηµ. 393. 
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  ή και τα πιο µικρά, στην πιο µεγάλη σηµασία τους, όπως: 
  "µια πεταλούδα µπήκε απ' το παράθυρο", 
  ή: "ο κόσµος είναι ανυπόφορα υπέροχος", 
  ή: "θα χρειαζόταν πιότερο λουλάκι στις λινές πετσέτες", 
  ή: "µου διαφεύγει µια νότα απ' αυτήν την ευωδιά της νύχτας", και γε- 
  λάει, 
  ίσως για να προλάβει κάποιον που µπορούσε να γελάσει �  
  Αυτή η βαθειά της κατανόηση ή η τρυφερή επιείκεια 
  Για όλους και για όλα (σχεδόν µια περιφρόνηση)ú� 
Εποµένως, στο απόσπασµα αυτό η Κλυταιµνήστρα � µητέρα ανάγεται σε σύµβολο µιας από τις 
βασικότερες νοηµατικές σταθερές της ποίησης του Ρίτσου: Της κατακτηµένης, µέσα από την 
αισθησιακή βίωση της στιγµής, παιδικότητας / νεότητας του ενηλίκου.894 Πέρα όµως απ' αυτό το 
στοιχείο, στο απόσπασµα βλέπουµε να ταυτίζεται και πάλι µε τη µητέρα η επιείκεια.895 Το 
αυτοβιογραφικό υπόβαθρο του Ρίτσου διακρίνεται και στην εκτεταµένη περιγραφή της 
∆ηιδάµειας, µητέρας του Νεοπτόλεµου, στο Φιλοκτήτη, διότι αν δεν υπήρχε, δε θα ήταν δυνατό ο 
ποιητής να αφιερώσει ένα τόσο µεγάλο απόσπασµα σε ένα πρόσωπο σχεδόν άγνωστο στη 
µυθολογία.896 Εδώ όµως η κατάφαση στη ζωή δεν είναι τόσο ξεκάθαρη: Αντί για την αισθησιακή 
βίωση της ζωής, η ευαισθησία της µητέρας µεταπλάθεται σε µία διαφάνεια, η οποία φαίνεται να 
αφαιρεί από τα αντικείµενα, τα γεγονότα και τους ανθρώπους τις χωροχρονικές τους συµβάσεις, 
ανάγοντάς τα σε έναν µακρινό, άδηλο, εξιδανικευµένο κόσµο. Τόσο µακρινό, ώστε να είναι 
αµφίβολη η βίωσή του. Πιθανότατα, εδώ η στάση του ποιητή είναι αµφίσηµη: 
 Κ' η µητέρα, ένας ίσκιος κι αυτή, διάφανος ίσκιος,  
 ανάλαφρος και µακρινός � µια τρυφερότητα παρούσα 
 µέσα στη διαρκή απουσία της. 
 ������������������������ 
 Ένα άλλο βράδι � θυµάµαι � είχε βάλει τα χέρια της γύρω στη λυχνία 
 να προστατεύσει τη φλόγα απ' τον άνεµοú τα χέρια της 
 έγιναν διάφανα, τριανταφυλλένια, σα δυο µεγάλα ροδοπέταλα �  
 ένα περίεργο άνθος, κ ' η φλόγα της λυχνίας 

                                                           
894 Για το απόσπασµα, βλ. Ορέστης, Τ.∆., σ. 78. Για τη, µέσω της αισθησιακής βίωσης της στιγµής, κατακτηµένη 
παιδικότητα / νεότητα, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο σ. 201 και σηµ. 352, 353. Ανάλογα παρουσιάζεται η 
Κλυταιµνήστρα και στο Κάτω απ' τον ίσκιο του βουνού, όταν ανακτά τη νιότη της την ώρα ακριβώς που 
συνειδητοποιεί τα σηµάδια της βιολογικής φθοράς στο πρόσωπό της (Τ.∆., σ. 144): "Θ' άσπρισε τότε το νερό, πλατύ 
κι ουδέτερο σαν την αλήθεια, / και θάδε η µητέρα µες στ' άσπρο νερό, αδιάψευστο / το σκοτεινό πρόσωπό της, κ' είπε 
τότε / µε µια φρικτή φωνή σαν µέσα από πηγάδι: / "τόδες λοιπόν κ' εσύ πως γέρασα;" / και µονοµιάς έγινε πάλι απλή 
κι ωραία κι αγαπηµένη / όπως πριν από χρόνια, πριν απ' το δικό της φόνο / και πριν απ' τους µικρούς, ανεξιχνίαστους 
φόνους του χρόνου". Βλ. επίσης, Τάσος Λειβαδίτης, "Γιάννη Ρίτσου Ορέστης" � "Ίσως µονάχα το δικό µας αίµα να 
µας ξεδιψάει",στο συλλογικό τόµο Γιάννης Ρίτσος � Μελέτες για το έργο του, "∆ιογένης", Αθήνα 1975, σ. 237, όπου 
επισηµαίνεται ότι η µητέρα αποτελεί µικρογραφία της ίδιας της δηµιουργίας, ενώ παίρνει µια "τέταρτη διάσταση", ως 
σύµβολο του ανεξιχνίαστου της ανθρώπινης ψυχής. Η Τζίνα Καλογήρου, Ζητήµατα ερµηνείας και διδακτικής στο έργο 
του Γιάννη Ρίτσου, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1993, σ. 410, επισηµαίνει τη συνδήλωση της βιογραφίας στο µύθο, 
ενώ ο Μ.Γ. Μερακλής, "Η Τέταρτη ∆ιάσταση του Γιάννη Ρίτσου, Μια πρώτη προσέγγιση", ό.π (σηµ. 18), σ. 543, 
διαπιστώνει ότι η Κλυταιµνήστρα ανάγεται σε κορυφαίο, σοφό πρόσωπο.   
895 Για την επιείκεια βλ. παραπάνω, όπου και στη σηµ. 34. 
896 Βλ. Γιώργος Βελουδής, Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα 1984, σ. 57: "Ένα τελευταίο 
παράδειγµα θα δείξει πώς το µυθικό διαπλάσσεται ή µεταλλάσσεται κάτω από την πίεση του αυτοβιογραφικού: Στο 
"δραµατικό" του "µονόλογο" ο Νεοπτόλεµος του Φιλοκτήτη αφιερώνει εντυπωσιακά µεγάλα αποσπάσµατα στη 
µητέρα του, τη ∆ηιδάµεια (που εδώ παραµένει ανώνυµη) παρόλο που στη µυθολογία είναι σχεδόν άγνωστη. Η 
διόγκωση του ρόλου της µητέρας του Νεοπτόλεµου γίνεται κατανοητή, όταν συσχετιστεί µε το αυτοβιογραφικό � 
ψυχογραφικό υπόστρωµα του Ρίτσου, στου οποίου το έργο η µητέρα παίζει ρόλο επιβλητικά πρωταγωνιστικό". Το 
αυτοβιογραφικό υπόστρωµα επισηµαίνει και ο Παντελής Πρεβελάκης, Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, Συνολική θεώρηση 
του έργου του, "Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", Αθήνα 3 1992, σ. 356, λέγοντας ότι ο Ρίτσος "είχε την αιθέρια και 
τρυφερή µητέρα που χάθηκε πρόωρα".     
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 ένας απίθανος ύπερος. Τότε, είδα 
 τα κλειδιά της αφηµένα στην πέτρινη σκάλα, 
 πλάϊ στα σακκίδια και στα τόξα των κυνηγώνú - κατάλαβα: 
 αυτά τα χέρια τίποτα δε θα µπορούσαν πια να ξεκλειδώσουν, 
  τόσο µοναχικά, τόσο περίβλεπτα, κλειδωµένα για πάντα 
 µέσα στην ίδια τους διαφάνεια. Όταν µιλούσε 
 είταν σα να αποσιωπούσε το κυριότεροú και τα χείλη της πρόβαιναν µο- 
 λις 
 µες απ' τον ίσκιο που έρριχναν τα µακριά της µατόκλαδα. 
 Θυµάµαι ακόµη κάποιο µεσηµέρι: καθώς έπινε νερό κάτω απ' τα δέντρα, 
 πρόσεξα πάλι τα χέρια της � πιο διάφανα 
 απ' το ποτήρι που κρατούσεú η σκιά του ποτηριού της 
 έπεσε πάνω στο χορτάρι � ένας κύκλος φωτεινός, ανεπαίσθητοςú τότε  
 µια µέλισσα κάθησε στο κέντρο του κύκλου, µε τα φτερά της ελαφρά  
 φωτισµένα, 
 σαν πολιορκηµένη απ' το συναίσθηµα µιας ανεξήγητης ευτυχίας. 
 Είταν το τελευταίο καλοκαίρι, πριν κληθώ κ' εγώ µε τη σειρά µου. 
 Σου µίλησα πολύ για τη µητέρα, - ίσως να διέκρινα στα χέρια σου, 
 φίλε µου, 
 κάτι απ' το φέγγος των χεριών της. Ό,τι άγγιζε 
 γινόταν άξαφνα µακρινή µουσική � δεν αγγιζόταν, 
 
 µόνο ακουγόταν πια µήτε κι αυτό. ∆εν απόµεινε τίποτα �  
 λησµονηµένος ήχος, αίσθηση αόριστη � όχι γνώση.897  
Χαρακτηριστικά για την αµφισηµία είναι από τη µια πλευρά η αίσθηση ευτυχίας εκ µέρους της 
µέλισσας από τη βίωση της διαφάνειας που εκπέµπει η µητέρα (ο "φωτεινός, ανεπαίσθητος 
κύκλος" που σχηµατίζεται από τη σκιά του ποτηριού, καθώς το κρατάει µε τα "διάφανα χέρια" 
της) και από την άλλη πως ό,τι αγγίζει η µητέρα γίνεται "µακρινή µουσική", που "δεν αγγίζεται", 
σταδιακά παύει να ακούγεται, ώσπου στο τέλος αποµένει µονάχα µια "αόριστη αίσθηση" αυτού 
του "λησµονηµένου ήχου". Ανάλογα συνδέεται και η µητέρα του ανώνυµου άντρα � εκφωνητή του 
µονολόγου στο ποίηµα "Το χώµα κάτω απ' τη βροχή" της συλλογής Γενική δοκιµή µε µια 
διαφάνεια, η οποία αφαιρεί εµφανέστερα από τα αντικείµενα και τους ανθρώπους τις 
χωροχρονικές συµβάσεις τους, ενώ καταργεί τη βιολογική διάσταση της γέννησης και του 
θανάτου ως οριοθετήσεων της ζωής στο συµβατικό της χαρακτήρα, ανάγοντας τα πάντα σε µια 
αιωνιότητα, πέρα από την καλοσύνη και την ικανότητα, πέρα από τη δυστυχία και την ευτυχία, 
µια αιωνιότητα, η οποία δε "στίζεται" από κανένα σηµείο: 
 Η µητέρα είχε µακριά, λεπτά δάχτυλα φωτισµένα από µέσα, 
 έπιανε ένα � ένα τ' αντικείµενα 
 σα να ξεχώριζε τα πιο όµορφα λουλούδια για ένα παιδικό στε- 
 φάνι�� 
 Τα χέρια της µητέρας 
 αχνόφωτα, τόσο λευκά, χαµένα µες στην ίδια τους λευκότητα 
 και στο βαθύ στοχαστικό βυσσινί του απογεύµατος, 
 µέσα σ' αυτόν τον µυστικό ατµό που αναδίνουν κάποιες ώρες τα 
 έπιπλα, 
 οι σκιές απ' τις πολυθρόνες, τα λεπτά πόδια των τραπεζιών 
 που στηρίζονται µόνο στους λεπτούς, πλάγιους ίσκιους τους�� 
 κ' ύστερα περνάει µε το τραγούδι της και µε µικρούς χορευτικούς στροβίλους 

                                                           
897 Τ.∆., σσ. 251-254. Παραθέτουµε τα πιο αντιπροσωπευτικά για τη διαφάνεια αποσπάσµατα. 
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 µέσα στον καθρέφτη, 
 βαθιά � βαθιά, σ' ένα µακρύ γυάλινο διάδροµο. Όλο υδάτινες ανταύ- 
 γειες 
 µενεξεδένιες, ρόδινες, ξανθές και βαθυπράσινεςú - κι ούτε είναι χρόνος, 
 µονάχα ένα άρωµα από γιασεµιά που πέσαν απ' τον ώµο της µη- 
 τέρας πριν περάσει το γυάλινο κατώφλι, 
 µονάχα ο αντίλαλος απ' το τραγούδι της στα κρύσταλλα του πο- 
 λυέλαιου,  
 και το τραγούδι της, ελεύθερο, δε µας υποχρεώνει 
 νάµαστε τάχατε καλοί ή κακοί, δυστυχισµένοι ή ευτυχισµένοι, 
 γιατί κανένας ακόµη δε γεννήθηκε, ούτε κανείς έχει πεθάνει898 
Από την άποψη αυτή η µητέρα � ηρωίδα του συγκεκριµένου ποιήµατος προσεγγίζει αρκετά την 
Κλυταιµνήστρα. 
 Η εξιδανίκευση της µητέρας του ποιητή κορυφώνεται µε την αγιοποίηση της στο 
Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων. Στη γεροντική του ηλικία ο ποιητής, προσαρµόζοντας το ύφος 
του σ' εκείνο του παιδιού, επανενεργοποιεί τη σχεδόν  
 
ερωτική αγάπη που έτρεφε προς τη µητέρα του και συνδέει την οµορφιά και τη γλυκύτητα της µ' 
εκείνην της Παναγίας, στο πλαίσιο φυσικά της παιδικότητας του ενηλίκου:899 "Γι' 
αυτό��ρώτησα τη µαµά: "Μαµά, δε µου λέτε, ήταν τόσο φτωχή η Παναγία σαν την κυρά � 
Σταθούλα;". "Όχι φτωχή � είπε η µητέραú - ο σύζυγός της ήταν άξιος ξυλουργός κι έβγαζαν άνετα το 
ψωµί τους και τα ρούχα τους". " Μα τότε γιατί δε φορούσε µεγάλο καπέλο µε φτερά; Σ' όλες τις 
εικόνες η Παναγία είναι ξεσκούφωτη". Η µαµά γέλασε κι είπε: "∆εν ήταν τότε της µόδας τα 
καπέλα". "Καλύτερα - είπαú -  πιο καλά της πάει το φωτοστέφανο. Κι εσείς, µαµά, είσαστε πιο 
όµορφη χωρίς καπέλο". Κι η µαµά χαµόγελασε έτσι σαν την Παναγία και γύρω στα χρυσά µαλλιά 
της, όπως καθόµαστε στην αυλή που έφεγγε απ' τη θάλασσα, έλαµπε το ανοιξιάτικο λιόγερµα. Κι 
ήθελα να πω "έχετε κι εσείς, µαµά, φωτοστέφανο"�".900 Επίσης, η µητέρα βρίσκεται 
τοποθετηµένη, όπως λέει ο ποιητής, "στο εικονοστάσιο των ανωνύµων Αγίων" που ο ίδιος έχει 
φτιάξει, όπως λέει, ανάµεσα στις µορφές των αγωνιστών, των ανωνύµων, των αγαπηµένων 
προσώπων και προσωπείων,901 που έχουν αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής και του 
έργου του, είτε µέσα από την πραγµατικότητά τους, είτε µέσα από τη µυθοπλαστική τους 
διάσταση. Καθεµιά από τις µορφές αυτές έχει αγιοποιηθεί µέσα από συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά και συγκεκριµένη στάση ζωής, που αλληλεπιδρά µε το διαπροσωπικό και το 
κοινωνικό περιβάλλον: Οι αγωνιστές έχουν αγιάσει µε τις ηρωικές τους πράξεις, ενώ όλοι οι 
υπόλοιποι "οι ανώνυµοι, οι αφανείς, οι ταπεινόφρονες, οι σπιτίσιοι", έχουν αγιάσει "µε µικρές 
θυσίες σιωπής, εγκαρτέρησης ή και υποµονής, ή και µοναχικής εξαγρίωσης", όπως λέει ο ποιητής 
και µεταλειτουργούν "κατάντικρυ στη µαταιότητα", καθώς ο ίδιος ψάχνει "για µια κατάφαση" και 
για "ένα γνήσιο µεγάλο ευχαριστώ".902 Εποµένως, εδώ δηλώνεται καθαρά ότι η µητέρα µαζί µε 
                                                           
898 Π.Γ'., σσ. 196-197. Το ποίηµα προσεγγίζει την τεχνική της Τέταρτης ∆ιάστασης, γι' αυτό και συνεξετάζεται. 
Υπάρχει κι εδώ ένα πρόσωπο που µονολογεί (ο άντρας) και ένας βωβός ακροατής (η γυναίκα του). Απουσιάζει το 
µυθολογικό στοιχείο. Στην εικόνα της µητέρας αυτού του άντρα διακρίνεται το αυτοβιογραφικό υπόβαθρο της 
ευαίσθητης και αισθαντικής µητέρας του Ρίτσου, ενώ είναι σαφής και η προσπάθεια υπέρβασης του θανάτου της, 
αφού "ούτε κανείς έχει πεθάνει". 
899 Για τη συγκεκριµένη τεχνική, κατά την οποία ο ώριµος αφηγητής / Ίων προσαρµόζει το ύφος του σ' εκείνο του 
παιδιού, όταν µιλάει ως Ίων-παιδί, βλ. εδώ, Μέρος Β΄, κεφάλαιο τέταρτο, σσ. 229-230. 
900 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σσ. 50-51. 
901 Για τα προσωπεία, βλ. εδώ, Μέρος Α' § 3β, σσ. 89-90. 
902 Όχι µονάχα για σένα, Ε.Α.Α., 6, σσ. 131-132: "Και δεν είναι µονάχα οι Μάρτυρες που αγιάσαν µε τις ίδιες τους τις 
πράξεις � η Ηλέκτρα, ο Τατάκης, ο Μπελογιάννης, ο Πλουµπίδης, ο Λαµπράκης, ο Πέτρουλας, ο ∆ιοµήδης � αλλά 
και οι άλλοι, οι ανώνυµοι, οι αφανείς, οι ταπεινόφρονες, οι σπιτίσιοι, µε µικρές θυσίες σιωπής, εγκαρτέρησης ή και 
υποταγής, ή και µοναχικής εξαγρίωσης και µου είναι ανάγκη να τους εικονίσω, να τους τοποθετήσω στο 
εικονοστάσιο των ταπεινών ανωνύµων Αγίων µαζί µε τη µητέρα µου (η υπογράµµιση δική µας), τη θεία Όλγα, τη θεία 



 
 

231

όλες τις υπόλοιπες µορφές του Εικονοστασίου συνδέεται µε την κατάφαση στη ζωή, όπως 
συµβαίνει σε πολλά σηµεία του υπόλοιπου έργου. Η αγιοποίηση της µητέρας και η ταύτισή της µε 
την Παναγία στο Εικονοστάσιο έχει την αρχή της στα παιδικά χρόνια του ποιητή και 
συνειδητοποιείται επίσης στις οριακές συνθήκες της νοσηλείας του στο σανατόριο της Κρήτης 
"Άγιος Ιωάννης", όπου ο ποιητής λέει ότι η ταυτισµένη µε την Παναγία µητέρα του βρίσκεται στο 
κέντρο µιας "θρησκείας της αγάπης", η οποία θα µείνει αιώνια και αναλλοίωτη ως αξία µέσα στην 
παγκόσµια ιστορία, καταφάσκοντας έτσι στη ζωή και ανάγοντας πρώιµα το ατοµικό βίωµα στο 
γενικό.903 Άρα, συγκρίνοντας το Εικονοστάσιο µε τα πρώιµα πεζογραφήµατα του Ρίτσου 
διαπιστώνουµε ότι για µια ακόµη φορά κλείνει ο κύκλος που έχει την αρχή του στη λειτουργία της 
µητέρας ως καταφυγίου στο φόβο του θανάτου από την αρρώστια και το τέλος του στη λειτουργία 
της µητέρας επίσης ως καταφυγίου στο γεροντικό φόβο για τον αναµενόµενο, λόγω των φυσικών 
νόµων, θάνατο. 
 
1β. Ο θάνατος της µητέρας 
 
 Η αναγωγή της µητέρας σε σύµβολο κατάφασης προς τη ζωή πραγµατοποιείται από τον 
ποιητή παράλληλα µε την προσπάθεια να υπερβεί το ψυχικό τραύµα από τον πρόωρο θάνατό 
της.904 Η προσπάθεια αυτή λανθάνει στην εξιδανίκευση των µητέρων � ηρωίδων του έργου ως 
συµβόλων ζωής, αφού τα χαρακτηριστικά τους αποτελούν ποιητική µετάπλαση θεµελιωδών 
γνωρισµάτων της προσωπικότητας της Ελευθερίας Ρίτσου.905 Όταν ο ποιητής στην πρώιµη 
ποίησή του λέει "κράτησα εντός το φέρετρο της µάνας µου ανοιχτό"906, αισθητοποιεί µε τη 
µεταφορά του "ανοιχτού φέρετρου" τη λειτουργία του θανάτου της µητέρας του στον ψυχικό τον 
κόσµο ως ενός "ανοιχτού", άρα αξεπέραστου τραύµατος που επηρέασε καθοριστικά τη ζωή και το 
έργο του. 
 Γενικά, στα έργα της νεότητας του ποιητή, οι αναφορές στο θάνατο της µητέρας έχουν 
αυτολυτρωτικό χαρακτήρα,907 όπως συµβαίνει µε όλα τα τραυµατικά παιδικά βιώµατα, γι' αυτό 

                                                                                                                                                                                              
Ευγενία, τον Πέτρο, τη Μάρθα, τη Μαρία, το Λευτέρη, τον Τέλη, τον Αλέκο, τον κυρ Κώστα, το θείο Αναξαγόρα, 
τον Πανούση, την κυρά-Σµαράγδω, το Βαγγέλη, την Ανθούλα�..κι έχω κι άλλα εικονίσµατα πλήθος να κρεµάσω 
κατάντικρυ στη µαταιότητα��. Η ακοή µου, κάποτε απελπισµένη, ψάχνει στον αέρα, τη σιωπή, τους 
κανονιοβολισµούς, ψάχνει για µια κ α τ ά φ α σ η . Το στόµα µου ψάχνει για ένα γνήσιο µεγάλο ε υ χ α ρ ι σ τ ώ ". (Η 
αραιογράµµατη γραφή ανήκει στον ποιητή). Για το µοτίβο του "ευχαριστώ" στην οµορφιά, βλ. εδώ, Μέρος Β', 
κεφάλαιο τρίτο, σσ. 187-188, σηµ. 308 και 309. 
903 Απ' το ηµερολόγιον ενός φθισικού, βλ. Μαρίας Αστηθά-Βρυζίδη, ό.π. (σηµ. 12), σ. 364: "Όταν για πρώτη φορά � 
σαν είµαστε ανίδεα παιδιά � µας µίλησαν για µια πονετική Παναγία που αγαπά, ενθαρρύνει, πονεί κι ανακουφίζει, 
απρόσµενα µπρός στα µάτια µας πρόβαλε η εικόνα σου, ω µητέρα. Τη θέση της Παναγίας µες στη θρησκεία, πήρες 
εσύ µες στη ζωή. Είχατε την ίδια υψηλή αποστολή�.Έµεινες για µας πάντα η απέθαντη Παναγία µε τα στοργικά, 
τρυφερά µάτια, µε το πονετικό, καρτερικό χαµόγελο, το φέγγος της αγάπης στη µορφή και το θεϊκό φωτοστέφανο της 
καλωσύνης. Έτσι θα µένης πάντα στη µνήµη µας κι όταν ο αιώνας µας δεν θάναι παρά µια τρεµόσβυστη ανάµνηση 
στη σκέψη των άλλων και δυο σκονισµένες σελίδες στο βιβλίο της παγκόσµιας Ιστορίας. Η θρησκεία σου θα µένη 
αναλλοίωτη, ακέρηα, µοναδική κι αθάνατη µες την αλλαγή των καιρών και των τόπων. Είσαι η θρησκεία της 
αγάπης".   
904 Για τον πρόωρο θάνατο της µητέρας του ποιητή, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2α, σ. 44. 
905 Βλ. εδώ, στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, σσ. 250-253. 
906 "Εξήγηση", Πυραµίδες, Π.Α', σ. 105. 
907 Ο αυτολυτρωτικός χαρακτήρας διαφαίνεται στην έντονα απαισιόδοξη διάθεση που διακατέχει την αναφορά στο 
θάνατο της µητέρας σε ένα απόσπασµα από  Το ηµερολόγιον ενός φθισικού, αφού αµέσως µετά από τη συγκεκριµένη 
παράγραφο, η διάθεση του ποιητή αλλάζει σε αισιοδοξία. Η παράγραφος αυτή έχει ως εξής: " Κι όµως εσύ δεν 
θαρθής. Θα κοιµάσαι αναπαυµένη στην άπειρη γαλήνη των τάφων κι ούτε η απεγνωσµένη επίκλησί µας θα µπορέση 
να ξυπνήση τους παλµούς µιας συγκίνησης στα παγωµένα στήθη σου. Μητέρα, εσύ που µας χάρισες την αγάπη µε 
την αγάπη σου δεν θα µπορείς πια να µας αγαπάς. Κι ενώ όλοι γύρω µας θα µας ξεχνούν, θα µας ξεχάσης και συ 
άθελά σου. Η λήθη θα µένει κυρίαρχος πάνου απ' την πλάκα του τάφου σου και το σαρκαστικό γέλοιο της θ' απαντά 
στη φωνή του πόνου µας". Από την επόµενη παράγραφο "Μητέρα, µητέρα! Τι γλυκό πούναι τ' όνοµά σου�" µέχρι 
το τέλος του κειµένου πραγµατοποιείται ένας ύµνος προς τη µητέρα, που κάνει τον αναγνώστη να ξεχνά σχεδόν ότι 
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και ο βαθµός ποιητικής µετάπλασης είναι µικρός. Όσο ο ποιητής διαµορφώνει τα χαρακτηριστικά 
της σύγχρονης ποίησης, οι ποιητικές µεταπλάσεις που συνδέουν το συγκεκριµένο τραυµατικό 
βίωµα µε ποικίλα νοήµατα,908 φανερώνουν την τάση να εξουδετερωθεί ο τραυµατικός 
χαρακτήρας του και να µεταµορφωθεί σε αισιοδοξία. Μια από τις χαρακτηριστικότερες 
περιπτώσεις που αποδεικνύουν αυτή την εξέλιξη, είναι εκείνη του δαχτυλιδιού της µητέρας που η 
ίδια, ετοιµοθάνατη στο σανατόριο του Πηλίου, το είχε στείλει στη Μονεµβασιά ως  
 
 
ενθύµιο για το γιο της Μίµη που δεν ήξερε ότι στο µεταξύ είχε πεθάνει.909 Στο ποίηµα "Στον 
πατέρα µου" των Τρακτέρ ο Ρίτσος παρουσιάζει το βίωµα αυτό ακατέργαστο: 
  Κ' η άγια γυναίκα σου έσβησε µονάχη της στην ερηµιά, 
  σε σανατόριο µακρινό, κι όλο-όλο είχαν αφήσει 
  το µέγα πατρογονικό διαµάντι της κληρονοµιά 
  στο νεκρό γιό της, που κρυφό της τόχαµε κρατήσει910    
Η µοναδική παρέµβαση του ποιητή είναι η αγιοποίηση της µητέρας, χωρίς όµως να επιµένει σε 
ιδιαίτερες σηµασιολογικές προεκτάσεις.911 Όµως στη Βάρδια του αποσπερίτη, ποίηµα σε ελεύθερο 
στίχο, που γράφεται µέσα στην Κατοχή, ο ποιητής θα µιλήσει αόριστα για κάποιο δαχτυλίδι µε 
µια γαλάζια πέτρα που θα συνδεθεί µε το ζοφερό παρόν: 
  Πέρασε η µπόρα. Όλη η βροχή στρογγύλεψε σε µια µικρή 
  σταγόνα 
  όπως το ζεστό δαχτυλίδι στο δάχτυλό σου. Η πέτρα του γαλάζια. 
  Είναι πάντα µια µικρή λυπηµένη ιστορία κλεισµένη στον κύκλο  
  του δαχτυλιδιού 
  όπως είναι µια µικρή κοπέλα που κλαίει κλεισµένη στη µάντρα 
  του φθινοπώρου912  
Στο απόσπασµα αυτό δε γίνεται πουθενά λόγος για τη µητέρα. Σε όποιον γνωρίζει τα παιδικά 
βιώµατα του Ρίτσου, είναι εύκολο να διακρίνει πίσω από τη "µικρή λυπηµένη ιστορία" που είναι 
"κλεισµένη στον κύκλο του δαχτυλιδιού" τη θλιβερή ιστορία της µητέρας του ποιητή που φορούσε 
αυτό το δαχτυλίδι. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ο ποιητής ανάγει και πάλι το ατοµικό βίωµα 
στο γενικό, αφού του αφαιρεί τις αυτοβιογραφικές πληροφορίες και το εµπλουτίζει µε µια 
αοριστία, µεταµορφώνοντάς το σε "δυνάµει" πανανθρώπινο βίωµα: ∆ηλαδή κάθε άνθρωπος θα 
µπορούσε να διακρίνει µια µικρή λυπηµένη ιστορία µέσα σ' ένα δαχτυλίδι. Ανάλογα πρέπει να 
                                                                                                                                                                                              
το θάνατό της. (Βλ. Μ. Αστηθά-Βρυζίδη, ό.π. [σηµ. 12], σ. 363. Το κείµενο φέρει ηµεροµηνία "25 Φεβρουαρίου 
1931" και περιλαµβάνεται ολόκληρο στις σσ. 363-364).     
908 Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τρίτο, Οι ποιητικές µεταπλάσεις του παιδικού βιώµατος.  
909 Ο Μίµης πέθανε τον Αύγουστο του 1921 και η µητέρα το Νοέµβριο του ίδιου χρόνου (Βλ. εδώ Μέρος Α΄, § 2α, 
σσ. 44 και 47). Για την αποστολή του δαχτυλιδιού στη Μονεµβασιά, βλ. Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 10), σ. 53: 
"Μια µέρα έρχεται γράµµα από τη µανούλα κι ένα µικρό δέµα µαζί�..Μέσα εκεί είχε το δαχτυλίδι που της είχε 
χαρίσει ο πατέρας. Στο γράµµα της έγραφε να το δώσουµε στο Μίµη, αν ζει ακόµα για να το έχει ενθύµιο, "επειδή, 
µας έγραφε, εγώ δεν πάω καλά, θα πεθάνω". Πονέσαµε πολύ µ' εκείνο το γράψιµο, αλλά τι να κάνουµε. Ο πατέρας 
πήρε το δαχτυλίδι και το φορούσε ο ίδιος. Εγώ, συνέχιζα να στέλνω τα γράµµατα του Μίµη στη µητέρα, για να κάνει 
κουράγιο". Τα γράµµατα αυτά τα είχε γράψει ο Μίµης πριν πεθάνει, είχαν µεταγενέστερες ηµεροµηνίες και είχε 
αναθέσει στη Λούλα να τα στέλνει στη µητέρα αν η κατάστασή του επιδεινωνόταν και πέθαινε, ώστε αυτή να 
πιστεύει πως ο ίδιος ζει και να µην "πάει πίσω η δική της θεραπεία" (Στο ίδιο, σ. 51). 
910 Π.Α', σ. 21. Ο επιθετικός προσδιορισµός "πατρογονικό" που αναφέρεται στο "διαµάντι" του δαχτυλιδιού, πρέπει 
να συνδεθεί όχι µε τον πατέρα της Ελευθερίας Ρίτσου, αλλά µε τον πατέρα του ποιητή και σύζυγό της, αφού αυτός 
της το είχε κάνει δώρο κατά το γάµο τους. (Βλ. Λ. Ρίτσου-Γλέζου όπου και στην προηγούµενη σηµείωση, καθώς και 
σ. 16: "Στο γάµο τους, ο πατέρας της δώρισε ένα δαχτυλίδι χρυσό µε πέτρα διαµάντι, που δεν το αποχωριζόταν 
ποτέ").  
911 Βλ. για τη σηµασία της "αγιοποίησης", το προηγούµενο υποκεφάλαιο, σσ. 253-255. 
912 Η βάρδια του αποσπερίτη, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 21. Ο ποιητής σηµειώνει στο τέλος του ποιήµατος: "Αθήνα, 1941-
42". Για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, κατά την οποία ο Ρίτσος έγραψε και άλλα ποιήµατα όπου τα παιδικά του 
βιώµατα συνδέονται µε το παρόν, βλ. εδώ, Μέρος Γ',  σηµ. 16.  
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θεωρηθεί και η γενίκευση που εκφράζεται µε το επίρρηµα "πάντα". Το δαχτυλίδι συνδέεται επίσης 
µε τη θλίψη της φθινοπωρινής βροχής, αφού "Όλη η βροχή στρογγύλεψε σε µια µικρή / σταγόνα / 
όπως το ζεστό δαχτυλίδι στο δάχτυλό σου", καθώς και µε τη θλίψη της µικρής κοπέλλας, "που 
κλαίει κλεισµένη στη µάντρα / του φθινόπωρου". Οι δύο τελευταίες εικόνες αποτελούν στιγµιότυπα 
της γενικότερης  
 
 
θλίψης που την εκφράζουν από κοινού µε το δαχτυλίδι, το οποίο αναδεικνύεται επίσης σε ένα 
στιγµιότυπο θλίψης, µε έντονο βιωµατικό υπόβαθρο όµως. 
 Στο Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων, η ιστορία του δαχτυλιδιού της µητέρας παρουσιάζεται 
µε αυτοβιογραφική πιστότητα,913 όµως η πιστότητα αυτή λειτουργεί στο πλαίσιο της 
µεταµυθοπλαστικής τεχνικής των συγκεκριµένων πεζογραφηµάτων: Αφού ο ποιητής παραθέσει 
τις πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που το δαχτυλίδι βρέθηκε στα χέρια του πατέρα του, 
αναφέρεται στο νευρικό κλονισµό του πατέρα, όταν έµεινε µόνος του στη Μονεµβασιά, που τον 
έκανε να κλειδωθεί στο σπίτι, βλαστηµώντας τα βράδια από ένα ανοιχτό παράθυρο "τη θάλασσα, 
το φεγγάρι, τον κόσµο" και πετώντας από το ίδιο παράθυρο έξω τα τρόφιµα που του έριχναν οι 
Μονεµβασιώτες. Έπινε µόνο νερό που έβγαζε απ' τη στέρνα της τραπεζαρίας και, κάποια στιγµή, 
το δαχτυλίδι που το είχε στο τσεπάκι του γιλέκου του, έπεσε µέσα στη στέρνα, όπου το βρήκε η 
αδελφή του ποιητή Νίνα, όταν ειδοποιηµένη ήρθε στη Μονεµβασιά για να σώσει τον πατέρα 
της.914 Ο Ρίτσος εστιάζει τη µατιά του σε δυο σηµεία της αφήγησης: α) Στο ψίχουλο από ένα 
παξιµάδι που ο πατέρας του δεν το είχε δει για να το πετάξει έξω, µε το οποίο προσπαθούσε να 
χορτάσει την πείνα του, αποκρύπτοντας µε αξιοπρέπεια από τους Μονεµβασιώτες την ανάγκη 
του.915 β) Στη λάµψη από το δαχτυλίδι της µητέρας, όταν αυτό βρισκόταν στον πυθµένα της 
στέρνας.916 Τα δυο αυτά στιγµιότυπα µε το αυτοβιογραφικό υπόβαθρο αποτελούν κατάφαση στη 
ζωή, αφού το πρώτο συνδέεται µε τη διατήρηση της αξιοπρέπειας, ενώ το δεύτερο, µε τη λάµψη 
του δαχτυλιδιού στον πυθµένα της στέρνας, όπου βρέθηκε ύστερα από µεγάλη προσπάθεια, 
φαίνεται να λειτουργεί ως εστία αντίστασης απέναντι σε  
                                                           
913 Σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο, Ε.Α.Α., 7, σ. 52: "Η µητέρα µου πέθανε µόνη στο σανατόριο της Πορταριάς του 
Βόλου. Είχε αφήσει το διαµαντένιο δαχτυλίδι της µ' ένα σηµείωµα: "Αυτό το δαχτυλίδι να το πάρει ο µεγάλος µου 
γιος α ν  ζ ε ι ", (γιατί ο Μίµης ήταν κι αυτός φυµατικός σε νοσοκοµείο της Αθήνας)ú µα ο Μίµης είχε σβήσει τρεις 
µήνες πριν απ' τη µητέρα κι εµείς φροντίζαµε να της το κρύβουµε γράφοντας της γράµµατα απ' τη Μονοβάσια ή απ' 
τις Βελιές (η αδελφή µου η Λούλα είχε τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα µε το Μίµη). Έτσι το δαχτυλίδι πέρασε στην 
κατοχή του πατέρα, µα δεν το φορούσε ποτέ � ήταν πολύ µικρό για τα δάχτυλά τουú το 'χε όµως πάντα στο τσεπάκι 
του γιλέκου του σα φυλαχτό". Υπάρχουν δύο αποκλίσεις από την αφήγηση της Λ. Ρίτσου (βλ. εδώ, σηµ. 62): Τα 
γράµµατα παρουσιάζεται να τα γράφει η Λούλα που είχε τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα µε το Μίµη (η απόκλιση είναι 
αµελητέα), ενώ ο πατέρας δε φοράει το δαχτυλίδι που είναι "µικρό για τα δάχτυλά του". Η τελευταία απόκλιση 
µπορεί να είναι τυχαία, οφειλόµενη στην διαφορετική λειτουργία της µνήµης του ποιητή και της µνήµης της Λούλας, 
χωρίς να γνωρίζουµε ποιος βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια. Η εκδοχή του Ρίτσου στο Ε.Α.Α. παρουσιάζεται 
πάντως πιο πειστική, αφού είναι συνηθισµένο τα δάχτυλα ενός άντρα να µην χωρούν σ' ένα γυναικείο δαχτυλίδι. Η 
εκδοχή αυτή, από την άλλη, αιτιολογεί το γιατί το δαχτυλίδι έπεσε στη στέρνα, αποτελώντας έτσι τη βάση για την 
εξέλιξη της ιστορίας. Εποµένως, αν δεν είναι αληθινή, υπάρχει και η πιθανότητα να αποτελεί σκόπιµη µετάπλαση από 
τον ποιητή.  
914 Ε.Α.Α., 7, σσ. 52-55. 
915 Ό.π., σ. 57 (µιλάει ο πατέρας): "Μια µέρα (την τέταρτη) βρήκα ένα παξιµάδι που 'χε πέσει κάτω απ' τον καναπέ 
και δεν το 'χα δει να τους το πετάξω πίσω. Το µάζεψα, τα χέρια µου τρέµαν, το µύρισα, πήρα µια πέτρα και το 
κοπάνισα κοµµατάκι κοµµατάκι, έβαζα ένα ψίχουλο στο στόµα µου και το πιπιλούσα ώρες µη σωθεί, ύστερα τύλιξα 
τα θρύψαλα σε µια πετσέτα, σα να 'θελα να τα κρύψω απ' τον εαυτό µου, ντρεπόµουνα, µα κάθε τόσο άνοιγα την 
πετσέτα κι έβαζα ένα ψίχουλο στο στόµα µου, κι έπινα από πάνου νερό µήπως χορτάσω, κι έλεγα αν µου ρίξουν και 
σήµερα παξιµάδια θα κρατήσω τέσσερα πέντε και κάνα δύο µήλα, µα αν τα 'χουν µετρηµένα και καταλάβουν και 
ρεζιλευτώ µπροστά στα µάτια τους τώρα στα γεράµατά µου; Καλύτερα τρελός και µισηµένος, παρά παραδοµένος 
στην καταφρόνια τους".   
916 Ό.π. σ, 55: "Η Νίνα, σκυµµένη στο στόµιο της στέρνας, παρακολουθεί την έρευνα. Άξαφνα βλέπει µια µικρή 
λάµψη. Φωνάζει: "να, να, εκεί, µην κουνηθείς, µπάρµπα-Σπύρο, εκεί πλάι στο δεξί σου πόδι". Ο µπάρµπα-Σπύρος 
σκύβει και πιάνει το δαχτυλίδι µε το διαµάντι. Ναι, το δαχτυλίδι µες στη στέρνα". 



 
 

234

οποιαδήποτε δυσκολία. Αυτό φαίνεται καθαρά, όταν ο ποιητής κλείνοντας το σχετικό 
απόσπασµα, ο ρ ί ζ ε ι  � στο πλαίσιο ενός µεταµυθοπλαστικού αυτοσχολιασµού � 917 την ποιητική 
λειτουργία ως σύνθεση των δύο αυτών στιγµιοτύπων: "Από τότε αυτό το "µοναδικό παξιµάδι" και 
το δαχτυλίδι της µητέρας µε κυνηγάνε σ' όλη µου τη ζωή. Κάθε φορά που βλέπω την ανταύγεια του 
φεγγαριού σε µια στέρνα, σε µια λίµνη, στα ρείθρα του δρόµου, στο ποτάµι, στη θάλασσα, να λέω, το 
δαχτυλίδι της µητέρας. Κάθε πηγάδι έχει στα βάθη του ένα δαχτυλίδι. Κι η ποίηση θαρρώ φοράει 
στο µικρό της δάχτυλο ένα τέτοιο δαχτυλίδι που αστράφτει κάθε που σηκώνει το χέρι της φέρνοντας 
στο στόµα της ένα ψίχουλο από κείνο το παξιµάδι".918 Εδώ, το τραυµατικό βίωµα του θανάτου της 
µητέρας φαίνεται να έχει ξεπεραστεί εντελώς, ενώ το δαχτυλίδι της µητέρας ταυτίζεται πάντα µε 
την ανταύγεια του φωτός, αποτελώντας ένα θησαυρό που βρίσκεται στα βάθη "κάθε πηγαδιού". 
Άρα και η ποίηση που "φοράει στο µικρό της δάχτυλο ένα τέτοιο δαχτυλίδι" αποτελεί κατάφαση 
που εδώ ξεκινάει από την υπέρβαση του θανάτου της µητέρας. Επιπλέον, το δαχτυλίδι αστράφτει 
κάθε φορά που η ποίηση "σηκώνει το χέρι της φέρνοντας στο στόµα της ένα ψίχουλο από κείνο το 
παξιµάδι". ∆ηλαδή κάθε φορά που η ποίηση αθανατίζει τις πολύσηµες λεπτοµέρειες της ζωής, 
όπως αυτό το ταυτισµένο µε την αξιοπρέπεια ψίχουλο, αναδεικνύεται ολόκληρη η αισιόδοξη 
δυναµική της, που τρέφεται από αυτήν την αθανάτιση.919 Εποµένως εδώ ο ποιητής "αδειάζει" το 
βίωµα του θανάτου της µητέρας από τον τραυµατικό χαρακτήρα του καταφάσκοντας στη ζωή και 
στην ποίηση που προσπαθεί να την "χωρέσει". Είναι λοιπόν η ποίηση ένας τρόπος υπέρβασης του 
θανάτου της µητέρας, αφού αθανατίζει τα πάντα, εξουδετερώνοντας γενικότερα το θάνατο ως 
"αθάνατο νερό", όπως την έχει χαρακτηρίσει ο ποιητής σε διάφορα σηµεία του έργου του.920   
 Η ποίηση ως "αθάνατο νερό" απάλυνε τον πόνο του ποιητή βέβαια, όµως η συχνή 
ενασχόλησή του µε το θάνατο της µητέρας του δείχνει ότι ο απόηχός του ήταν παρών σε 
ολόκληρη τη ζωή του, ακόµα και όταν ο κυρίαρχος τόνος στα αποσπάσµατα είναι η αισιοδοξία. 
Αντιπροσωπευτικό είναι το παρακάτω απόσπασµα από το Ίσως να 'ναι κι έτσι, όπου ο αφηγητής / 
Ίων προσπαθεί να αισιοδοξήσει µετά την αυτοκτονία της θείας του Άννας921 και έχει ένα διάλογο 
µε τη µητέρα του σχετικά µε το αν είναι δυνατό να νικηθεί ο θάνατος: "Κι αυτή η κηλίδα στον 
τοίχο απλώνεται, πιάνει και τον άλλο τοίχο, θα µου µαυρίσει το δεξί χέρι, το χώνω στην τσέπη µου, 
κι οι αριθµοί είναι µαύροι, 0,2,4,6,8, πάλι 0, µαύρο κι ας είναι και στρογγυλό, µηδέν, µη, δεν, µη, 
µη, µη, δεν, δεν, δεν, µη � µη, µα � µά, µπαίνει η µαµά, "πάµε, Ίων είναι αργά", κι η φωνή της είναι 
ίδια, της µαµάςú βγαίνουµε χωρίς να κοιτάξουµε τίποταú παίρνουµε το δρόµο για το σπίτιú έχει 
άσπρα κι ένα µικρούτσικο φεγγάριú δεν είναι λοιπόν όλα µαύραú σφίγγω το χέρι της µαµάς µη µου 
φύγειú ακούω τα πατήµατά της στο καλντερίµιú περπατάµεú έχουµε ήχοú και φεγγάριú κι έχω µια 
γουλιά φεγγάρι στο λαιµόú κι ακούω τη θάλασσαú βλέπω τη θάλασσα, σπίθες, σπίθες, σπίθεςú κι 
αυτός ο κόµπος  
στο λαιµόú τον καταπίνωú "µαµά, γιατί δεν τον σκοτώνουνε το θάνατο;"ú "θα τον σκοτώσεις εσύ"ú 
"ναι, µαµά, θα τον σκοτώσω"ú "µα είσαι αδυνατούλης"ú "θα δυναµώσωú θα κάνω γυµναστικήú θα 
κάνω έλξεις στα δέντραú θα κάνω κάτι µπράτσα, να, θα γίνω πιο δυνατός απ' τον Αργύρη"ú τα µάτια 
της µαµάς είναι δακρυσµέναú "κι αν δεν τον σκοτώσω, θα βρω το αθάνατο νερό και θα 'ναι το 
ίδιο"ú "που θα το βρεις;"ú "δεν ξέρω πού, µα θα το βρω". Η µαµά βάζει το χέρι της στα µαλλιά µου. 
Ευλογία Θεού. Τι γλυκά που 'ναι. Το φεγγάρι λάµπει. Η θάλασσα λάµπει. Η µαµά κλαίει. Τι όµορφα. 
                                                           
917 Για την τεχνική της µεταµυθοπλασίας, βλ. εδώ, σσ. 189-192. 
918 Ε.Α.Α., 7, σ. 58. 
919 Στο σηµείο αυτό λειτουργεί και η παρασηµαντική των αντικειµένων, βλ. εδώ, Μέρος Α΄, § 3δ. 
920 Βλ. εδώ, Μέρος Β΄, κεφάλαιο δεύτερο, σ. 140, σηµ. 138. Τη µητέρα αφορούν τα αποσπάσµατα: Ίσως να 'ναι κι 
έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 60: "�κι έλεγα να βρω το "αθάνατο νερό" πρώτα απ' όλα για τη µαµά και για όλους, ναι και για 
µένα�., Λιγοστεύουν οι ερωτήσεις, Ε.Α.Α., 8, σ. 8: "�αυτά που άλλοτε, στα παιδικά σου χρόνια, στη Μονοβάσια ή 
στις Βελιές, είχαν ανάψει µέσα σου χιλιάδες φωτιές και στίχους κι όνειρα και φιλοδοξίες να βρεις το "αθάνατο νερό" 
για τη µητέρα και για σένα, για τη Λούλα, τη Νίνα, το Μίµη, τη θεία Όλγα, τη Θεία Ευγενία και το σκυλί µας τον 
Αζόρ�.". Εδώ ή ποίηση ως "αθάνατο νερό" λειτουργεί για τη µητέρα και για όλα τα αγαπηµένα πρόσωπα, ακόµα και 
για το σκυλί. 
921 Για το θάνατο της θείας Άννας, βλ. εδώ, Μέρος Β΄, κεφάλαιο δεύτερο, σσ. 139-140. 
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Κι αν δε βρω τ' αθάνατο νερό, έτσι, µια νύχτα, όπως η µαµά, θ' ακουµπήσω το χέρι µου απαλά στο 
κεφάλι του κόσµου και θα τον ευλογήσω, κι αµέσως θα σκύψω να δέσω τα κορδόνια µου µη µε 
δούνε πως κλαίω".922 Το απόσπασµα έχει βέβαια αφορµή το θάνατο της θείας Άννας, όµως 
λανθάνει η εκ των υστέρων προσπάθεια υπέρβασης του θανάτου της µητέρας από τον ποιητή, 
δεδοµένου ότι το γράφει σε υπερώριµη ηλικία. Αυτό φαίνεται από πολλά σηµεία. Πρώτα � πρώτα, 
µε µια σειρά από λογοπαίγνια το "µαύρο µηδέν" γίνεται "µη, δεν", "µη, µη, µη", "δεν, δεν, δεν" 
(άρα σταδιακή άρνηση του θανάτου), ενώ µ' ένα λογοπαικτικό συνειρµό το πρώτο µέρος της 
άρνησης "µη-µη" γίνεται "µα-µά" και ακριβώς εκείνη τη στιγµή "µπαίνει η µαµά". Η µαµά 
εποµένως εµφανίζεται ακριβώς τη στιγµή που η ηχητική του σχετικού µε την άρνηση του θανάτου 
σηµαίνοντος (µη-µη) ανακαλεί το σηµαίνον "µα-µά", ταυτιζόµενη έτσι µε την άρνηση του 
θανάτου. Από την άλλη, η φράση "κι η φωνή της είναι ίδια, της µαµάς" υποδηλώνει ότι ο διάλογος 
αυτός µπορεί να µην έγινε, αλλά να είναι µια επινόηση του ποιητή, ένα "δηµιουργηµένο βίωµα" 
που φανερώνει ότι η επιθυµία του να ξεπεράσει το θάνατο της µητέρας διατηρήθηκε ζωντανή 
µέχρι τα γεράµατά του. Στη συνέχεια µε παιδικότροπο ύφος ο Ίων λέει ότι θα προσπαθήσει να 
σκοτώσει το θάνατο, κι αν δε µπορέσει, θα βρει "το αθάνατο νερό και θα 'ναι το ίδιο". ∆εν 
γνωρίζει πού θα το βρει, αλλά πιστεύει πως θα τα καταφέρει. Φυσικά, το "αθάνατο νερό" είναι η 
ποίηση. Όµως αµέσως µετά εκφράζεται η αβεβαιότητα για το αν θα βρει το "αθάνατο νερό", που 
σηµαίνει και αβεβαιότητα κατανίκησης του θανάτου. Ωστόσο, αυτή η αβεβαιότητα µπορεί να 
γίνει ανεκτή, αν ο ποιητής "ακουµπήσει το χέρι του απαλά στο κεφάλι του κόσµου και τον 
ευλογήσει", όπως η µητέρα είχε ακουµπήσει κατευναστικά το χέρι της στο κεφάλι του. Η ερµηνεία 
που µπορεί να δοθεί σ' αυτό το σηµείο είναι ότι η απόλαυση της οµορφιάς της ζωής πληµµυρίζει 
τον άνθρωπο µε αισιοδοξία και ευγνωµοσύνη που έχει ως συνέπεια µια βαθιά συγκίνηση ("κι 
αµέσως θα σκύψω να δέσω τα κορδόνια µου µη µε δούνε πως κλαίω"), η οποία αποτελεί κατάφαση 
στη ζωή, έστω κι αν δε νικά τελικά το θάνατο. Έτσι, στη σκέψη του Ίωνα � και εποµένως του 
ποιητή � συνυπάρχουν και η καταλυτική δύναµη του θανάτου, αλλά και η προσπάθεια κατάφασης 
στη ζωή. Η τελευταία κυριαρχεί στο απόσπασµα, αλλά απλώς αντιπαλεύει, δεν κατορθώνει να 
νικήσει το θάνατο. Ανάλογα είναι τα συναισθήµατα και σε άλλα σηµεία του Εικονοστασίου, όπου 
η προσευχή του Ίωνα "να µη γεράσει και να µην πεθάνει ποτέ η µαµά"923 παρουσιάζεται στον 
αναγνώστη ως τραγική ειρωνεία, αφού η µητέρα πέθανε πριν προλάβει να γεράσει, ενώ η 
παράκλησή του προς το ίνδαλµα της νεκρής µητέρας να µην τον αφήσει να µεγαλώσει924 
φανερώνει δύο πράγµατα: Ότι ο ποιητής είχε σε όλη του τη ζωή ανάγκη να φαντάζεται τη µητέρα 
του ζωντανή και ότι την ταυτίζει µε τη διατήρηση της παιδικότητας στην ψυχή του. 
 Η παρουσία του θανάτου ακόµα και µέσα στα αισιόδοξα αυτά αποσπάσµατα φανερώνει 
ότι η δύναµη "θάνατος" υποβόσκει ακόµα και µέσα στην πιο ισχυρή κατάφαση προς τη ζωή, που 
σηµατοδοτείται άλλωστε και µε το παιγνιώδες ύφος του Εικονοστασίου. Αυτό σηµαίνει ότι σε 

                                                           
922 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σσ. 121-122. 
923 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σ. 71. 
924 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 114: "�.κι εγώ που βιαζόµουνα πολύ να µεγαλώσω, να µεγαλώσω πολύ, είπα 
στη µαµά (που δεν είχε πεθάνει στην Πορταριά του Βόλου, µα ήταν ακόµη στη Μονοβάσια στην ακροθαλασσιά του 
Κούρκουλα, µε ανοιχτή τη µωβ οµπρέλα της που έδινε στο πρόσωπό της µιαν ωχροµενεξελιά ανταύγεια και σου 
'ρχόταν να κλάψεις από αγάπη) της είπα "µη µ' αφήσεις, µαµά, να µεγαλώσω, κράτησέ µε µικρό Ιωνάκι, µε τη 
σκούφια που µου 'πλέξαν τα χέρια σου, µε τη µεγάλη φούντα στην κορφή, ναι, µαµά, µ' αυτή τη σκούφια και και µ' 
ένα φσούουου φσιτ της µπουνάτσας, αφού ο κόσµος µυρίζει µαλλιά και θάλασσα�". Το απόσπασµα αυτό βρίσκεται 
στο τέλος του κεφαλαίου Οικότροφος σε φαροφύλακα, όπου ο ποιητής αφηγείται τα σχετικά µε την παραµονή του στο 
σπίτι του φαροφύλακα, στο νησάκι Κρανάη του Γυθείου κατά το δεύτερο χρόνο των γυµνασιακών του σπουδών, 
δηλαδή το 1922-23. Η µητέρα του όµως είχε πεθάνει από το Νοέµβριο του 1921. Εποµένως η εικόνα της µητέρας 
στην παρένθεση αποτελεί απλώς ένα όραµα. Αν πάλι δεχτούµε ότι ο ποιητής µιλάει για τον πρώτο χρόνο των 
σπουδών του, δηλαδή το χρονικό διάστηµα από το Σεπτέµβριο του 1921 (χρονολογία µεταβάσης στο Γύθειο), οπότε 
έµενε στην Κρανάη στο σπίτι των θείων του και απλώς συγχωνεύει τις δύο χρονικές περιόδους, η εκδοχή του 
οράµατος παραµένει: ∆ιότι η µητέρα πέθανε στην Πορταριά του Βόλου το Νοέµβριο του 1921 κι αν υποτεθεί ότι το 
διάστηµα Σεπτεµβρίου � Νοεµβρίου ζούσε, οπωσδήποτε δεν ήταν "στην ακροθαλασσιά του Κούρκουλα", αλλά 
ετοιµοθάνατη στο σανατόριο του Πηλίου. Βλ. και Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ.10), σσ. 55-61. 
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ποιήµατα µε έντονη υπαρξιακή φόρτιση, η οποία διαπλέκεται πολλές φορές µε την ιστορική 
συγκυρία, η παρουσία του θανάτου της µητέρας είναι εντονότερη. Αυτό συµβαίνει, διότι η 
προσπάθεια κατάφασης προς τη ζωή περνάει εδώ από πολύπλοκους δρόµους και συνεχείς 
αµφιταλαντεύσεις που αναδεικνύουν την ισχυρή σύγκρουση ανάµεσα στη ζωή και το θάνατο 
µέσα από ένα υποβλητικό και όχι παιγνιώδες ύφος. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις ο θάνατος 
της µητέρας φαίνεται να πλεονάζει και να συνδέεται µε αντικείµενα, όπως τα "µπουκαλάκια µε τα 
φάρµακα" που παραπέµπουν στην αρρώστια της µητέρας, ή µε το σκεπασµένο µε άσπρο ντύµα 
πιάνο ύστερα απ' το θάνατό της, σε ποιήµατα της ∆οκιµασίας π.χ. που γράφτηκαν µέσα στην 
Κατοχή.925 Ενώ σε ποιήµατα, όπου το υπαρξιακό διαπλέκεται µε ευνοϊκές συγκυρίες, όπως 
συµβαίνει στο ποίηµα "Η άνοιξη", τα ίδια αντικείµενα εξακολουθούν βέβαια να αποτελούν 
σύµβολα θανάτου, αλλά και η κατάφαση στη ζωή παρουσιάζεται αρκετά ισχυρή: 
  Ξέρω καλά κ' εγώ τις σιωπηλές φωνές που νυστάζουν 
  µέσα στις κασετίνες της µητέρας, 
  µες στη µεγάλη, βελουδένια κοσµηµατοθήκη 
  ή πίσω απ' τα µπουκάλια µε τα ξεχασµένα φάρµακα 
  από παλιές αρρώστειες. Ξέρω ακόµη 
  τα ρούχα των νεκρών µες στις ντουλάπες, 
  όρθια ρούχα σε µια στάση άκαµπτου κενού µες στο σκοτάδι, 
  που ανασαίνουν ρυθµικά τη ναφθαλίνη, και στις τσέπες τους µένουν 
  τρίµµατα καπνού, ιατρικές συνταγές, παλιά εισιτήρια λεωφορείων 
  και το ωχρό, ανεπανάληπτο σχήµα των χεριών τους.926      
 
 
 
Οι "κασετίνες της µητέρας" µέσα "στη µεγάλη βελουδένια κοσµηµατοθήκη" "ή πίσω απ' τα 
µπουκάλια µε τα ξεχασµένα φάρµακα από παλιές αρρώστιες" εµπεριέχουν "φωνές που νυστάζουν", 
δηλαδή στο πλαίσιο της παρασηµαντικής των αντικειµένων συνδέονται µε τη ζωντανή ανάµνηση 
της νεκρής µητέρας που κάποτε τα είχε χρησιµοποιήσει.927 Άρα στους στίχους αυτούς 
συνυπάρχουν ο θάνατος (νεκρή µητέρα) και η ζωή (αντικείµενα που κρατούν ζωντανή την 

                                                           
925Βλ. αντίστοιχα, Πίσω απ' το τελευταίο σύνορο, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 446: "θα βγουν τ' αστέρια πάνου απ' το ταξίδι 
µουσκεµένα / βαλµένα στη σειρά µε τάξη να γυαλίζουνε τ' αστέρια / όπως τα µπουκαλάκια µε τα φάρµακα πάνου στο 
κοµοδίνο / µέσα σε τούτο το παλιό δωµάτιο της άρρωστης µητέρας". (∆εκέµβρης 1942) και Άνεµοι στα δειλινά 
προάστια, ό.π. σ. 434: "Α, τώρα, η καταχνιά σκεπάζει τους αγρούς / σα να σκεπάζουν ένα πιάνο µε άσπρο ντύµα / 
εκείνο το ίδιο πιάνο όταν µας άφησε η µητέρα�." (Οχτώβρης 1941). Για το σκεπασµένο µε άσπρο κάλυµµα πιάνο, 
βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2β, σηµ. 54.  
926 "Η άνοιξη", Παράρτηµα, Π.Γ', σ. 482. Οι ευνοϊκές ιστορικές συγκυρίες αφορούν την αποσταλινοποίση στη 
Σοβιετική Ένωση από το 1956 και µετά, καθώς και την εκλογική άνοδο της Ε.∆.Α. στην Ελλάδα ώστε να γίνει 
αξιωµατική αντιπολίτευση στις εκλογές του 1958, ένα χρόνο δηλαδή πριν γραφτεί το ποίηµα που, όπως σηµειώνει ο 
ποιητής στο τέλος, γράφτηκε τον Ιούνιο του 1959. Για τις ευνοϊκές ιστορικές συγκυρίες, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3β, σ. 
78. 
927 Όπως είναι φυσικό, η σύνδεση αντικειµένων µε την αρρώστια ή το θάνατο της µητέρας είναι αρκετά συχνή σε 
µικρής έκτασης ποιήµατα που αποµονώνουν στιγµιότυπα της ζωής (Βλ. εδώ, Μέρος Α΄§ 3δ). Χαρακτηριστικό είναι 
το ποίηµα "Χρέος", από τα Οχτώ οχτάστιχα για τον Μιρό, όπου µια κίνηση ζωής που πραγµατοποιεί η µητέρα κατά 
την αρρώστια της, εντάσσεται στη γενικότερη αισιοδοξία του ποιήµατος: "Μιρό, σου χρωστάω αυτά τα δύο ανόµοια 
� όµοια χρώµατα / στην πάνω αριστερή γωνία του αόρατου κίτρινου / όχι κίτρινο, / µάλλον αχνά πορτοκαλί � όπως 
είναι το αόρατο πάντα) / και το φτωχό βαζάκι της µουστάρδας, που σηκώθηκε η µητέρα,  / άρρωστη, µε 40 πυρετό, 
όταν έλειπαν όλοι, κι έβαλε µέσα / δυο ερηµικά λουλούδια, κι άξαφνα τα λουλούδια πολλαπλασιά- / στηκαν,  / 
ευωδίασε το σπίτι ολόκληρο ως έξω στον πολυάσχολο δρόµο, / γιατί 'ταν η λησµονηµένη εορτή των Ηρώων και των 
Μαρτύρων". (Π.ΙΑ΄, σ. 143). Βλ. επίσης "Μετακοµίσεις", Θυρωρείο, Π.Ι΄, σ. 357: "Οι µητέρες πεθαίναν νωρίς. Πώς 
µεγαλώσαµε έτσι / σε ξένα χέρια. Πρωινά του χειµώνα, µ' ένα κοµµάτι / βρεγµένο ψωµί και λίγη ζάχαρη�καθώς και 
το 21 από τα 3x111 Τρίστιχα, Α',, σ. 14: "Λυπηµένο σπίτι µε τις κουρτίνες του / Το πεθαµένο καναρίνι. Κι ο 
καθρέφτης / µε τη µωβ οµπρέλα της µητέρας". Στα δύο τελευταία αποσπάσµατα ο θάνατος της µητέρας συνδέεται µε 
µια γενικότερη απαισιοδοξία.   
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ανάµνηση της µητέρας). Στους επόµενους στίχους ο ποιητής θα µιλήσει για µια παρουσία των 
νεκρών που αισθητοποιείται από τα ρούχα των νεκρών "σε µια στάση άκαµπτου κενού µες στο 
σκοτάδι". Έτσι το κενό οριοθετείται και µορφοποιείται από τα ρούχα. Αυτές οι παράδοξες µορφές 
παρουσιάζονται να "ανασαίνουν ρυθµικά τη ναφθαλίνη", στις τσέπες τους υπάρχουν αντικείµενα 
από την παλιά ζωή των ανθρώπων που φορούσαν τα ρούχα, ενώ τονίζεται "και το ωχρό, 
ανεπανάληπτο σχήµα των χεριών τους". Όλες αυτές οι εικόνες αποτελούν µια συγκρατηµένη 
προσπάθεια κατάφασης προς τη ζωή, που θα γίνει ισχυρότερη στους στίχους που ακολουθούν 
αµέσως µετά απ' αυτό το απόσπασµα.928      
 Στην Τέταρτη ∆ιάσταση όµως, πέρα από τις µορφές της Κλυταιµνήστρας και της 
∆ηιδάµειας που τις είδαµε ως σύµβολα κατάφασης στη ζωή µε τις ρίζες τους στην εξιδανικευµένη 
µορφή της Ελευθερίας Ρίτσου,929 υπάρχει και η µορφή της Ιοκάστης που ενσαρκώνει µία 
καταλυτική, ασφυκτική παρουσία του θανάτου σε κάθε αντικείµενο και κάθε γωνία του σπιτιού. 
Ανάλογα λειτουργούν και όλοι οι νεκροί. Λέει η Ισµήνη στο οµώνυµο ποίηµα: 
    Οι νεκροί, ξέρετε, 
 Πιάνουνε πάντα πολύ τόποú - όσο µικροί κι ασήµαντοι 
 µεγαλώνουν µεµιάςú γεµίζουν ολόκληρο το σπίτιú δε βρίσκεις          
 µια γωνιά να σταθείς. Ακόµη κ' η µητέρα, 
 τόσο σεµνή, συγκροτηµένη πάντα της, αθόρυβη, 
 έχει αποχτήσει τώρα µια εξουσία απαραβίαστη 
 στ' ανθοδοχεία, στα σκεύη της µαγειρικής, στ' ασπρόρρουχα, 
 στα πιο κλειστά παραπετάσµατα, στις ώρες του απόβραδου, 
 όταν αρχίζει να βρέχει, και το µακρύ βελονάκι της 
 θαµποφέγγει προβαίνοντας απ' το παλιό κανίσκι της των εργοχείρων- 
  
 

αυτή 'ναι η θέση της µητέρας, το ύφος της µητέρας, 
 η στάση της, η σκέψη της � όλα είναι τώρα των νεκρών. 
 Κάποτε στέκοµαι µπροστά σ' έναν καθρέφτη 
 για να χτενίσω τα µαλλιά µου. Το κρύσταλλο ολόκληρο 
 είναι γεµάτο απ' το σώµα τους. Μονάχα κάτω απ' τη µασχάλη τους, 
 καθώς ανοίγουν τα τεράστια χέρια τους σε µια χειρονοµία απαγόρευσης, 
 πιάνω στιγµιαία ένα µικρό, στριµωγµένο κοµµάτι του προσώπου µου 
 ή τόνα µάτι µου σα νάµαι µονόφθαλµη. Πάνω στα σκαλοπάτια 
 έµειναν κάθε πρωί τα σκονισµένα χνάρια 
 απ' τα γυµνά, µεγεθυσµένα πέλµατά τους. Είταν δύσκολο 
 ν' ανέβω ή να κατέβω, µην πατήσω πάνω τους.930  
Η καταλυτική παρουσία των νεκρών πιθανότατα συνδέεται µε την απόλυτη θλίψη που συνοδεύει 
το θάνατό τους. Η ηρωίδα επιµένει ιδιαίτερα στην "απαραβίαστη εξουσία" της νεκρής µητέρας 
επάνω στον περιβάλλοντα χώρο και βέβαια πίσω απ' αυτό διακρίνουµε τη θλίψη του ποιητή για τη 
δική του µητέρα. Η εφιαλτική ατµόσφαιρα του θανάτου αντανακλάται στον καθρέφτη, του οποίου 
το κρύσταλλο καταλαµβάνεται ολόκληρο από τους νεκρούς, εκτός από ένα µικρό κοµµάτι που 
αφήνεται ακάλυπτο "καθώς ανοίγουν τα τεράστια χέρια τους σε µια χειρονοµία απαγόρευσης". Σ' 
αυτό το µικρό κοµµάτι η ηρωίδα "πιάνει στιγµιαία ένα µικρό, στριµωγµένο κοµµάτι του προσώπου 
της", κατορθώνοντας ν' αναγνωρίσει ελάχιστα τον εαυτό της ως ζωντανή ύπαρξη µέσα στο ζόφο 

                                                           
928  Π.Γ', σ. 482: "Όλα τα ξέρω. Εµείς οι νέοι υποφέρουµε πιότερο - / υποψιαζόµαστε το χωρισµό και το τέλος, / 
υποψιαζόµαστε την ανάγκη της ένωσης και της διάρκειας, / γνωρίζουµε πολλά µεµιάς: τον πόνο και το χάσµα της 
γνώσης / χωρίς να γνωρίζουµε / το µέγεθος και την αξία της γνώσης". Για σχολιασµό των αισιόδοξων µηνυµάτων του 
χωρίου, βλ. εδώ, Μερος Β΄, κεφάλαιο τέταρτο, σσ. 204-205. 
929 Βλ. εδώ, στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, σσ. 251-253. 
930 Ισµήνη, Τ.∆., σσ. 214-215. 
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του θανάτου. Ή αντικρίζει, στο ίδιο ακάλυπτο κοµµάτι, "τόνα µάτι της σα νάναι µονόφθαλµη", 
πράγµα που πιθανόν σηµαίνει ότι ο θάνατος έχει περιορίσει στο µισό τη δυνατότητα να 
αντιληφθεί κανείς τη ζωή. Εποµένως, στο απόσπασµα αυτό ο θάνατος της µητέρας αποτελεί 
απλώς µια έκφανση ενός γενικότερου, ισοπεδωτικού θανάτου, χωρίς προσπάθεια υπέρβασης. 
Ενός ισοπεδωτικού θανάτου που εναρµονίζεται όµως απόλυτα µε το γενικότερο κλίµα φθοράς 
που αποπνέει η ηρωίδα και το αρχοντικό της, όπως άλλωστε και τα περισσότερα από τα 
αρχοντικά στην Τέταρτη ∆ιάσταση.931 Εδώ λοιπόν έχουµε και πάλι αναγωγή του ατοµικού 
βιώµατος στο γενικό, όχι όµως για να εκφραστεί τόσο κατάφαση στη ζωή, όσο µια γενικότερη 
απαισιοδοξία. 
 Η παρουσία του θανάτου της µητέρας στα παραπάνω αποσπάσµατα που ανήκουν σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους ή έχουν διαφορετική τεχνοτροπία, δείχνουν ότι ο στίχος των 
Τρακτέρ "κράτησα εντός το φέρετρο της µάνας µου ανοιχτό" αποτέλεσε τελικά µια πρόρρηση για 
τη µετέπειτα λειτουργία του συγκεκριµένου τραυµατικού βιώµατος ως µοτίβου στο έργο του 
Ρίτσου. 
 
1γ. Μητέρα και αισθητική µύηση 
 
 Όπως γνωρίζουµε από τα βιογραφικά του Ρίτσου, η µητέρα ήταν εκείνη που τον µύησε 
στη λογοτεχνία και ιδιαίτερα στην ποίηση των δύο πρώτων δεκαετιών του εικοστού αιώνα, ενώ 
πρώτη αυτή πίστεψε στο ποιητικό του ταλέντο και τον βοήθησε να το εκφράσει. Από την άλλη 
πλευρά, του παρέσχε µουσική παιδεία και ενθάρρυνε  
τις ζωγραφικές του αναζητήσεις, ρίχνοντάς του κατά την παιδική του ηλικία το σπόρο µιας 
πολύπλευρης αισθητικής καλλιέργειας,932 η οποία έδωσε τους καρπούς της στο χώρο κυρίως της 
ποίησης, εκφράστηκε όµως, ως ένα βαθµό, και µέσα από τη µουσική και τη ζωγραφική. 
 Όταν λοιπόν Ρίτσος στο Τερατώδες Αριστούργηµα λέει: "�η µάνα µου κρατούσε στα 
χλωµά της χέρια ένα µπουκέτο µενεξέδες και / προσευχόταν στα ποιήµατα που επρόκειτο να 
γράψω�",933 εκφράζει παραστατικά αυτή την προσφορά της µητέρας του, καθώς το ρήµα 
"προσευχόταν" αισθητοποιεί το βαθύ πόθο της να εκφραστεί το έµφυτο ποιητικό ταλέντο της 
παιδικής ηλικίας ως ποιητική παραγωγή κατά την ενηλικίωση. Ο ποιητής από τη νεανική του 
ηλικία είδε την αισθητική αυτή παρακαταθήκη και την επιθυµία της µητέρας ως δύναµη που θα 
τον βοηθούσε στην κατάκτηση του ωραίου, ενώ η κατάκτηση αυτή θα λειτουργούσε ως εξόφληση 
ενός χρέους προς τη µητέρα του: θα ήταν η έµπρακτη έκφραση ευγνωµοσύνης για το γεγονός ότι 
αυτή τον µύησε στα µυστικά της καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Έτσι, η ικανοποίηση της µητέρας 
από τις καλλιτεχνικές κατακτήσεις του γιου, θα σηµάνει και ικανοποίηση του τελευταίου, αφού 
θα νιώσει ότι ξεπλήρωσε το χρέος του: "Μητέρα, πόσο τρανός είναι ο προορισµός σου. Εσύ είσαι η 
αρχή κάθε πολιτισµού. Εσύ φυτρώνεις µέσα µας το σπέρµα της αγάπης. Εσύ µας ανοίγεις τα µάτια 
στο φως του ωραίου. Εσύ µας χαρίζεις τα φτερά του νου. Η αγάπη σου µας δίνει το παράδειγµα της 
αγάπης. Για την αγάπη σου θα τραβήξουµε µπροστά και το χαµόγελο της ικανοποιήσεώς σου από 

                                                           
931 Για τη φθορά βλ. ό.π., σ. 207: "Νάρχεστε πότε � ποτέú αυτό µου δίνει ευχαρίστηση. Εδώ πέρα / ο χρόνος είναι 
αργόςú τίποτα πια δεν έρχεται ή δε φεύγει, / εκτός απ' τη συνηθισµένη αυτή φθορά στο ξύλο των επίπλων, / στα 
καδρόνια της στέγης, στα πατώµατα, στις σκάλες, / στους σοβάδες, στα σκεύη, στις κουρτίνες, στους ρεζέδες - / αργή 
φθορά, µια σιωπηλή σκουριά, προπάντων στα χέρια και στα πρό-/σωπα". Βλ. επίσης Μ.Γ. Μερακλής, "Η Τέταρτη 
∆ιάσταση του Γιάννη Ρίτσου", ό.π. (σηµ. 18), σσ. 524-526.  
932 Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2α, σσ. 42-44. Ο Γιώργος Βελουδής, Γιάννης Ρίτσος � Προβλήµατα µελέτης του έργου του, 
"Κέδρος", Αθήνα 1982, σ. 117, σηµειώνει: "Θετικά καθοριστικός υπήρξε, αντίθετα, ο ρόλος της µητέρας του: Αυτή 
τον µύησε στη λογοτεχνία κ' ιδιαίτερα στην ποίηση της εποχής του. Αν στα πρώτα αυτά λογοτεχνικά ερεθίσµατα κι 
αναγνώσµατα προστεθεί κ' η µαρτυρηµένη πρώιµη µουσική του παιδεία (αργότερα θα συναφθούν µ' αυτήν ζωηρά 
εικαστικά � ζωγραφικά ενδιαφέροντα), σχηµατίζεται αρκετά ευδιάκριτα το τρίπτυχο της πρώιµης διαµόρφωσής του � 
µιας διαµόρφωσης ουσιαστικά και µονοσήµαντα καλλιτεχνικής" η Μαρία Αστηθά � Βρυζίδη, ό.π. (σηµ. 12), σ. 349, 
υποστηρίζει ότι η µητέρα είναι το πρόσωπο που σφραγίζει την ποίηση και την προσωπικότητα του Γιάννη Ρίτσου.  
933 Γίγνεσθαι, σ. 368. Βλ. επίσης εδώ, Μέρος Β΄, κεφάλαιο πρώτο, σ. 117. 
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µας θάναι η µεγαλείτερη ικανοποίηση για µας. Η χαρά σου θάναι το πολυτιµώτερο στέµµα της 
επιτυχίας µας".934 Η αίσθηση της εξόφλησης του χρέους δεν είναι φυσικά επιβεβληµένη από 
εξωγενείς παράγοντες, αλλά διαποτίζεται από την επιθυµία του ποιητή να ανταποδώσει την αγάπη 
που του έδειξε η µητέρα του αποκαλύπτοντάς του τα µυστικά της τέχνης. Γι' αυτό δεν υπάρχει 
ψυχαναγκασµός, αλλά πεποίθηση για την επιτυχία που προκύπτει από την αίσθηση της 
κατάκτησης εκ µέρους του παιδιού � δυνάµει λογοτέχνη, η οποία κατάκτηση θα σηµάνει για τον 
ίδιο περαιτέρω στερέωση της σχέσης αγάπης µε τη µητέρα του. Έτσι η επιτυχία παρουσιάζεται σε 
µεγάλο βαθµό βέβαιη.935 
 Η µητέρα και ο µικρός Γιάννης είχαν µια µυστική, συνωµοτική επικοινωνία µε κέντρο την 
τέχνη, την οποία δε µπορούσαν να κατανοήσουν τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας που δεν είχαν 
ανάλογες ευαισθησίες. Με ποιητικό τρόπο παρουσιάζεται η  
επικοινωνία αυτή στο παρακάτω απόσπασµα, όπου ο περιβάλλων κόσµος και η τέχνη βρίσκονται 
σε µία σχέση "µυστικής ανταλλαγής": "Η µητέρα είχε ένα καλαµένιο πανέρι γεµάτο κουβαρίστρες, 
δαχτυλήθρες, βελόνες, κουµπιά, κρίκους, αγκράφες. Ήταν ένα σωστό περιβολάκι όπου περιδιάβαζαν 
τα όνειρα της µητέρας. Μια γαλάζια κλωστή άνοιγε ένα πορτάκι στον ουρανό. Επάνω σε µια 
πράσινη κλωστή περπάταγαν σα σκοινοβάτες φύλλα, παπαγαλάκια, µικρά παγόνια, ένα πουλί µε 
κόκκινη οµπρέλα, µια αναίτια απογευµατινή λύπη, ώσπου να φτάσουν µε αλλεπάλληλα µικρά 
πηδήµατα στο στρογγυλό τελάρο της µητέρας µε το τεζαρισµένο ατλάζι. Εγώ αφαιρούσα κάθε µέρα 
ένα κοµµάτι απ' τα δέντρα, απ' το φως, απ' τον αέρα και τα πρόσθετα στο κέντηµα της µητέρας. 
Ώσπου, σιγά σιγά, έγινε µια µυστική ανταλλαγή ανάµεσα στο σπίτι µας και στο ύπαιθρο απ' την 
πρασινάδα του και γέµισε καναπέδες, ντουλάπες, καθρέφτες και κουρτίνες. Ο πατέρας, φαίνεται, δεν 
πήρε είδηση απ' αυτή την αλλαγή, γιατί εξακολουθούσε να τινάζει τη στάχτη του τσιγάρου του µέσα 
σ' έναν κρίνο � δηλαδή στο ίδιο µέρος που ήταν άλλοτε το σταχτοδοχείο. Εγώ κι η µητέρα 
κοιταζόµαστε κρυφά και κουνούσαµε το κεφάλι µας χαµογελώντας".936 Το ότι το πανέρι της 
µητέρας µε τα σύνεργα της ραπτικής "ήταν ένα σωστό περιβολάκι όπου περιδιάβαζαν τα όνειρά" 
της δείχνει ότι έβλεπε το εργόχειρο σαν καλλιτεχνική δηµιουργία. Ο µικρός Γιάννης "αφαιρεί" 
κοµµάτια από τη φύση και τα "προσθέτει στο κέντηµα της µητέρας" το οποίο είναι καλλιτέχνηµα, 
και έτσι σιγά σιγά πραγµατοποιείται "η µυστική ανταλλαγή ανάµεσα στο σπίτι τους και στο 
ύπαιθρο". Η ανταλλαγή αυτή αισθητοποιεί µια θεµελιώδη άποψη του Ρίτσου σχετικά µε τη 
λειτουργία της λογοτεχνίας, η οποία αφορά στην ταύτιση ζωής και τέχνης.937 Το πρόσωπο του 
σπιτιού που αδυνατεί να κατανοήσει αυτή τη µυστική λειτουργία της καλλιτεχνικής λειτουργίας, 
είναι ο πατέρας, ο οποίος "εξακολουθούσε να τινάζει τη στάχτη του τσιγάρου του µέσα σ' έναν κρίνο 
� δηλαδή στο ίδιο µέρος που ήταν κάποτε το σταχτοδοχείο". Η κωµική αυτή εικόνα, µε την 
υπερβολή της φανερώνει την απόλυτη απουσία καλλιτεχνικών κλίσεων στον πατέρα του 
ποιητή.938 Με τη µητέρα του επίσης συνδέει ο ποιητής και ένα άλλο θεµελιώδες στοιχείο της 
ποιητικής του, την απλότητα, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από την παρασηµαντική των 
φαινοµενικά ευτελών αντικειµένων: "Ιδού τρόπος γραφής. Οι παντόφλες της Κυραγγέλως. Κι η 
µητέρα το 'λεγε πάντοτε: τα µεγαλύτερα πράµατα λέγονται µε τα µικρότερα λόγια".939 
                                                           
934 Απ' το ηµερολόγιον ενός φθισικού, Παρατηρητής 25/2/1931, βλ. Μαρία Αστηθά-Βρυζίδη, ό.π. (σηµ. 12), σσ. 363-
364. 
935 Στο θέµα αυτό αναφέρεται ο Φρόυντ, µιλώντας για την επίδραση που άσκησε στη λογοτεχνική δηµιουργία η 
σχέση που είχε ο Γκαίτε µε τη µητέρα του: "Αν υπήρξε κανείς αναµφισβήτητα το αγαπηµένο παιδί της µητέρας, 
διατηρεί σε όλη του τη ζωή εκείνη την αίσθηση της κατάκτησης, εκείνη την πεποίθηση για την επιτυχία, η οποία 
πράγµατι πολύ συχνά οδηγεί στην επιτυχία. Και µια παρατήρηση, όπως: "Η δύναµή µου έχει τις ρίζες της στη σχέση 
µου µε τη µητέρα", ο Γκαίτε θα µπορούσε µε το δίκιο του να την είχε προτάξει στη βιογραφία του" (Σίγκµουντ 
Φρόυντ. "Μια παιδική ανάµνηση από το Ποίηση και Αλήθεια", Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία,  µτφ. Λ. Αναγνώστου, 
"Επίκουρος", Αθήνα 1994 σ. 264). 
936 Ο Αρίοστος Ο Προσεχτικός αφηγείται στιγµές του βίου του και του ύπνου του, Ε.Α.Α., 1, σσ. 23-24.  
937 Βλ. εδώ, Μέρος Β΄, κεφάλαιο πρώτο, σ. 108. 
938 Βλ. εδώ, Μέρος Α΄,  2α, σ. 44. 
939 Όχι µονάχα για σένα, Ε.Α.Α., 6, σ. 90. Οι "παντόφλες της Κυραγγέλως" συνδέονται πιο πριν µε ένα περιστατικό 
της Κατοχής, άρα δένονται µε την ανθρώπινη δραστηριότητα και τα ανθρώπινα συναισθήµατα και ύστερα ο ποιητής 
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 Από την άλλη πλευρά, η πρώιµη µουσική παιδεία που ο Ρίτσος έλαβε από τη µητέρα του 
και τη διεύρυνε αργότερα ως µαθητής του Ιταλού µουσικοδιδάσκαλου Τζιοκόντο Μορέττι στο 
Γύθειο,940 επηρέασε την ποίησή του. Στους τίτλους πολλών έργων του χρησιµοποιεί µουσική 
ορολογία, ενώ κάποιες φορές παραθέτει και αποσπάσµατα από τις παρτιτούρες συγκεκριµένων 
µουσικών έργων.941 Άλλοτε πάλι τα µουσικά όργανα και η µουσική συµβολοποιούνται για να 
εκφράσουν συγκεκριµένα νοήµατα µέσα στο ποίηµα,942 ενώ η µουσική ορολογία λειτουργεί ως 
σηµαίνον επίσης µέσα στον ποιητικό λόγο.943 Στο έργο επίσης του Ρίτσου απαντούν συχνά µε 
διάφορες σηµασίες τα µουσικά όργανα που είχε µάθει να παίζει από µικρός, όπως η φυσαρµόνικα, 
το µαντολίνο και το πιάνο.944 
 Η ζωγραφική αποτελεί την ολοκλήρωση της αισθητικής παιδείας του Γιάννη Ρίτσου από 
τη µητέρα του. Η επίδραση της ζωγραφικής παιδείας στο καθεαυτό λογοτεχνικό έργο είναι 
εµφανής στην πληθώρα εικόνων που χρησιµοποιεί ως εκφραστικά µέσα, οι οποίες θα µπορούσαν 
να αποτελέσουν ζωγραφικούς πίνακες. Από τις χαρακτηριστικότερες είναι οι εικόνες που 
αναφέρονται στην οµορφιά της φύσης στα ποιήµατα της συλλογής ∆οκιµασία, οι εικόνες των 
λεγόµενων "παιδικών ποιηµάτων"945, οι εφιαλτικές εικόνες των αρχοντικών και των 
παρηκµασµένων προσώπων στην Τέταρτη ∆ιάσταση, οι ερωτικές περιγραφές των Επινικίων και 
του Εικονοστασίου ανωνύµων αγίων, καθώς και οι εικόνες � στιγµιότυπα των µικρών σε έκταση 
                                                                                                                                                                                              
καταλήγει στο συµπέρασµά του που το ταυτίζει µε την ανάλογη αντίληψη της µητέρας του: "�και κει που η 
Κυραγγέλω τα 'λεγε στην κυρά-Φρόσω, µπαµ, µπουµ, µπαµ, µπουµ, στη γειτονιά, κοιτάν απ' το παράθυρο, τρία 
παλικαράκια πέταξαν χειροβοµβίδα, κι ο Γερµανός δίχως το κράνος του στη γωνιά, µε τ' αυτόµατο, κρίι, κρίι, κρα, 
κρακú όπου φύγει φύγει ο κόσµος, κι η Κυραγγέλω µε την κυρά-Φρόσω από την πίσω πόρτα, ξιπόλητες, στην άλλη 
ρούγα, κύριελέησον, και λίγο λίγο κατακάθεται η βαβούρα, σε καµιά ώρα να την που πισωγυρνάει η Κυραγγέλω "και 
τι να δω, γιε µ'; µπρος στην καρέκλα οι δυο παντόφλες µου, σ τ η  θ έ σ η  τ ο υ ς ú τις κοιτάω, κάνω το σταυρό µου, 
τις φοράω και γυρνάω στο σπιτικό µας"�"  
940 Το Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σ. 380: "κι η ερασιτεχνική µπάντα του Τζιοκόντο Μορέττι πούπαιζε κάθε 
/ Κυριακή στην παραλιακή πλατεία βαλς του Στράους". Βλ. επίσης εδώ, Μέρος Β΄, κεφάλαιο τέταρτο, σ. 170, σηµ. 
252. 
941 Ενδεικτικοί για τη µουσική ορολογία είναι οι τίτλοι: Παλιά µαζούρκα σε ρυθµό βροχής, (Π.Α΄, σσ. 293-306,  Το 
εµβατήριο του ωκεανού, Π.Α', σσ. 259-290, Εαρινή συµφωνία, Π.Α'., σσ. 215-256,  Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, Τ. ∆., 
σσ. 45-53, Μικρή σουΐτα σε κόκκινο µείζον, Τα ερωτικά, σσ. 11-56. Ανάλογοι είναι και οι τίτλοι µικρών ποιηµάτων, 
όπως "Μετατροπία", Π.Γ', σ. 394 ("Μετατροπία" ονοµάζεται η αλλαγή του µουσικού τόνου), "Το βιολί", Π.Γ', σ. 402 
κ.α.. Παρτιτούρες παραθέτει ο Ρίτσος στο τέλος της Σονάτας του Σεληνόφωτος, όπου βλέπουµε απόσπασµα από τη 
Σονάτα υπό το Σεληνόφως του Μπετόβεν (Τ.∆., σ. 53) µε τη µουσική υπόκρουση της οποίας έχει απαγγείλει το 
ποίηµα και στο Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 131, όπου βλέπουµε απόσπασµα από το Σελέµπρ Αντάτζιο του 
Αλµπινόνι. 
942 Βλ. χαρακτηριστικά "Το βιολί", Ασκήσεις, Π.Γ', σ. 402, όπου το συγκεκριµένο όργανο µετατρέπεται σε υπαρξιακό 
σύµβολο: "Και τότε / το βιολί αδράχνει τον κόσµο, σηκώνει τον κόσµο, / κι ο κόσµος πάνω στις χορδές του 
ταλαντεύεται σα σχοινοβάτης / ωραίος και ριψοκίνδυνος επάνω απ' το ίδιο το άγνωστό του". Υπαρξιακά λειτουργεί η 
µουσική και στο ποίηµα "Μουσική αναπλήρωση" από τις Ανταποκρίσεις, σ. 76 αφού η µουσική καλύπτει τα χάσµατα 
του χρόνου: "Μεθαύριο / στις άδειες αίθουσες θα ηχήσει η εγερτήρια κορ- / νέτα / ανάµεσα στα σιδερένια αναλόγια 
των απόντωνú / η µουσική ρωµαλέα θα γεµίσει τα χάσµατα του / χρόνου / κι ο κορνετίστας (να το ξέρετε � είπε) δε θα 
'ναι / άλλος από µένα".   
943 "Η Πράγα", Μοναχικά σχέδια, Π.Θ', σ. 109: "Η Πράγα ανασαίνει µε βαθιές εισπνοές σε ρυθµό τριών τετάρτων", 
Ευδιόµετρο, Επινίκια, σ. 172: "και το ρυάκι περνούσε απ' τις χορδές αλλάζοντας µε χάρη / το νιρ και φιρ του σε ¾ κτι 
ντι νιν κντίν και δύο παύσεις τετάρτου", Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, Τ.∆'., σ. 47: "Μια απλή ιδιοτροπία τα µαντίλια. / 
Τώρα τα διπλώνω στα τέσσερα, στα οχτώ, στα δεκάξη / ν' απασχολώ τα δάχτυλά µου. Και τώρα θυµήθηκα / πως έτσι 
µετρούσα τη µουσική σαν πήγαινα στο Ωδείο / µε µπλέ ποδιά κι άσπρο γιακά, µε δυο ξανθές πλεξούδες / - 8, 
16,32,64 - �κι οι δικοί µου στήριζαν / µεγάλες ελπίδες στο µουσικό µου τάλαντο".    
944 Για τη φυσαρµόνικα βλ. Λ. Ρίτσου � Γλέζου, ό.π. (σηµ. 10), σ. 34. Για το πιάνο και το µαντολίνο, εδώ, Μέρος Α΄, 
§ 2α, σ. 42. Ως προς τα σχετικά χωρία από το έργο του Ρίτσου, βλ. ενδεικτικά: "Στο Νικηφόρο Βρεττάκο", 
Συντροφικά τραγούδια, σ. 142: "Όµως εσύ Νικηφόρε δε λείπεις. / Παιδιά µε φυσαρµόνικες της τσέπης / σε 
τραγουδάνε τ' ανοιξιάτικα βράδια", Πρωινό άστρο, Π.Β', σ. 311: "Πίσω απόνα θάµνο αστέρια / δύο τζιτζίκια παίζουν 
/ τα µαντολίνα τους", Το ποτάµι κ' εµείς, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 143: "Τα τζιτζίκια ξεκούρντισαν τα µαντολίνα τους. 
Κοιµήθηκαν", Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σ. 49: "κι η µητέρα είπε: "Ίων δε µας παίζεις κάτι στο πιάνο;"ú "ναι, 
ναι, ωραία, είπε κι η θεία". 
945 Για τα "παιδικά ποιήµατα", βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο, σσ. 223-226. 
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ποιηµάτων, οι οποίες συνδέονται µε την ποίηση της λεπτοµέρειας.946 Γενικά πάντως, εικόνες 
υπάρχουν σε ολόκληρο το µέχρι στιγµής δηµοσιευµένο έργο του Ρίτσου και τον αναδεικνύουν σε 
εικαστικό ποιητή. ∆ιασώζει επίσης µέσα στην ποίησή του το βίωµα της παιδικής ζωγραφικής, 
αφού παρουσιάζει σε α' πρόσωπο την εικόνα του να ζωγραφίζει εικόνες από τη φύση,947 ενώ 
αφιερώνει µια ποιητική συλλογή που αποτελείται από µικρά ποιήµατα µε εικόνες - στιγµιότυπα 
στο σουρρεαλιστή ζωγράφο Μιρό.948 Επίσης ο Ρίτσος δηµιούργησε και ζωγραφικά έργα, πάνω σε 
διάφορα υλικά, όπως πέτρες, κόκκαλα, πακέτα τσιγάρων, κεραµικά κ.λπ.949 
 Όµως η αισθητική καλλιέργεια της µητέρας, στην οποία µύησε το µικρό Γιάννη, 
λειτουργούσε, πέρα από την προσωπική ευαισθησία, και στο πλαίσιο µιας αριστοκρατικής 
συµπεριφοράς που οι περισσότερες γυναίκες της άρχουσας τάξης την εποχή εκείνη ήθελαν να 
επιδεικνύουν. Όπως ήταν φυσικό λοιπόν, προσπάθησε να µυήσει και το Γιάννη σ' αυτήν τη 
συµπεριφορά, που πίστευε πως είναι εκδήλωση ψυχικής ευγένειας.950 Ο ποιητής σε µεγάλη ηλικία 
διακωµωδεί τα στοιχεία εξωτερικής εµφάνισης και συµπεριφοράς που χαρακτηρίζουν µια 
αριστοκρατική προσωπικότητα, όπως φαίνεται σε ένα περιστατικό ανάµεσα στον ίδιο, τη µητέρα 
του και κάποια θεία του Αλεξάνδρα, για την οποία δεν έχουµε περισσότερες πληροφορίες: "Α, η 
θεία η Αλεξάνδρα, τι όµορφη που ήταν, ψηλή, θεωρητική � τι γαλλικά, τι γερµανικά, τι πιάνο, µα 
πάνω απ' όλα τι τεράστια καπέλα � ολόκληρο πτηνοτροφείο, παγόνια, φασιανοί, στρουθοκάµηλες � 
µόνο τα φτερά τους, χωρίς τα κεφάλια τους και τα πόδια τους. Όταν ερχόταν κάνα απόγευµα σπίτι, 
επίσκεψη στη µητέρα, ολόκληρη η σάλα γέµιζε απ' το καπέλο της θείας Αλεξάνδρας, και µάλιστα ένα 
στρουθοκαµηλόφτερο έβγαινε απ' την µπαλκονόπορτα µόνο του, σχεδόν σαν άσχετο απ' το καπέλο 
της θείας Αλεξάνδρας��Λοιπόν, ένα απόγευµα, η θεία Αλεξάνδρα, που είχε στείλει από νωρίς µιαν 
υπηρέτριά της να ρωτήσει τη µητέρα "αν η Κυρία θα βρίσκεται στο σπίτι για να την επισκεφτεί η 
Κυρία της" κι η µητέρα είχε πει "µετά χαράςú θα την περιµένω", ένα απόγευµα λοιπόν ανοιξιάτικο 
κατέφθασε πάλι η θεία Αλεξάνδρα, ίσως µε το πιο µεγάλο καπέλο τηςú κάτσαν στο σαλόνι, έφερε η 
υπηρέτρια το δίσκο µε το γλυκό του κουταλιού (µελιτζανάκι γεµιστό µε ψίχα µύγδαλο), τα ωραία 
ποτήρια, τ' ασηµένια κουταλάκιαú φάγαν το γλυκό τους αργά αργά, µε κλειστό στόµα µαζεµένο (τότε 
ήταν της µόδας τα πολύ µικρά στόµατα κι όλες οι γυναίκες σούφρωναν τα χείλη έτσι σα να 'ταν να 
σφυρίξουν και δεν ξέραν να σφυρίξουν)ú τα κουταλάκια τώρα µέσα στα ποτήρια µε το νερόú�κι η 
µητέρα είπε "Ίων, δε µας παίζεις κάτι στο πιάνο;"ú "ναι, ναι, ωραία", είπε κι η θείαú κι άνοιξα το 
πιάνο κι άρχισα να παίζω τους "Ξενύχτηδες"�.Μα ΄παιζα πολύ σιγανά για ν' ακούω κιόλας τι 
λέγαν. Οπότε ακούστηκε η στεντόρεια πορδή της θείας Αλεξάνδραςú κι η µαµά φώναξε: "Ίων, δεν 
ντρέπεσαι; Πήγαινε έξω". Κι εγώ σηκώθηκα απ' το πιάνο κι είπα: "Όχι εγώ, µαµά. Η θεία 
Αλεξάνδρα". Και τότε η µαµά, πρώτη φορά, µου άστραψε ένα χαστούκι κι είδα που άστραφταν και 
τραµπαλίζονταν µες στα ποτήρια τα δυο ασηµένια κουταλάκια και  
κατέβηκα τρέχοντας τη σκάλα, κυνηγηµένος απ' όλα τα κοράκια του καπέλου της θείας 
Αλεξάνδρας��".951 Η διακωµώδηση συνίσταται αρχικά στην περιγραφή των καπέλων της θείας 
                                                           
946 Για τη λειτουργία της εικόνας ως στιγµιοτύπου στα µικρά σε έκταση ποιήµατα, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3δ. 
947Σαββατόβραδο στη συνοικία του φθινοπώρου, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 421: "Έχω µια κασετίνα µε χρωµατιστά µολύβια. 
/ Το ίδιο και το φως έχει µια κασετίνα / και µπογιαντίζει αράδα τις µικρούλες πασχαλιές της πλατείας / έξω απ' τ' 
ασβεστωµένα πεζούλια του καλοκαιριού".  
948 Πρόκειται για τη συλλογή Οχτώ οχτάστιχα για τον Μιρό, Π.ΙΑ', σσ. 141-144.  
949 Ζωγραφικά έργα του Γιάννη Ρίτσου αποτελούν οι ακουαρέλες σε πακέτα τσιγάρων που διακοσµούν τα εξώφυλλα 
των τόµων της σειράς Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων. Επίσης ζωγραφικά έργα του ποιητή δηµοσιεύει η Αγγελική 
Κώττη, ό.π. (σηµ. 4), σσ. 224-225 (ανάµεσά τους παρεµβάλλονται µη αριθµηµένες σελίδες µε τα έργα), καθώς και η 
∆έσποινα Γλέζου, Γλυκειά µου Λούλα, "Νέα Σύνορα", Α.Α. Λιβάνη, σσ. 112-113 και 80-81 (επίσης παρεµβάλλονται 
σε µη αριθµηµένες σελίδες, ανάµεσα σ' αυτές που σηµειώνω). Βλ. επίσης, Γιάννης Ρίτσος, Εικαστικά. Ορατά 
ποιήµατα µε το φακό του Πλάτωνα Μάξιµου, "Ιονική Τράπεζα", Αθήνα 1991. 
950 Βλ. Λούλα Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 10), σ. 27: "Η µανούλα µας, η κακότυχη, πρόσεχε για την καλή µας αγωγή, 
γιατί πίστευε πως ειν' εκδήλωση ψυχικής ευγένειας. Σαπούνιζε τα χέρια µας πριν φάµε, µας µάθαινε πώς να 
χαιρετάµε τους θείους, να φιλάµε το χέρι του πατέρα και να µη ζητάµε τίποτα στα ξένα σπίτια. Πώς να είµαστε καλοί 
κι ευγενικοί µε όλα τα άλλα παιδιά και µεταξύ µας αγαπηµένα". 
951 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σσ. 47-49. 
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Αλεξάνδρας µε δόση αρκετής υπερβολής που την κάνει γελοιογραφική. Είναι αξιοσηµείωτο 
µάλιστα ότι µετά το χαστούκι τα φτερά καπέλου γίνονται κοράκια για να φανεί έτσι η άσχηµη 
διάθεση του Ίωνα, που στην αρχή παρουσιάζεται εντυπωσιασµένος από την επιβλητικότητα του 
καπέλου.952 Στη συνέχεια ο ποιητής διακωµωδεί τη συνηθισµένη στους αριστοκρατικούς κύκλους 
λέξη "Κυρία" βάζοντας την υπηρέτρια να την επαναλαµβάνει δυο φορές ώστε να δηµιουργηθεί 
µια αστεία παρήχηση. Καθώς µάλιστα τα ονόµατα των δύο "Κυριών" δεν εκφωνούνται, ενώ η 
λέξη γράφεται µε κεφαλαίο το αρχικό γράµµα, φαίνεται ότι ο Ρίτσος θέλει να την παρουσιάσει, 
περιπαιχτικά βέβαια, ως τίτλο ευγενείας. Η διακωµώδηση συνεχίζεται µε την περιγραφή των 
"σουφρωµένων χειλιών" της µητέρας και της θείας Αλεξάνδρας, καθώς έτρωγαν το γλυκό τους, 
σύµφωνα µε τη µόδα της εποχής και καταλήγει στη "στεντόρεια πορδή" της θείας Αλεξάνδρας. Η 
συνεκφορά των δύο λέξεων αποτελεί από µόνη της ένα κωµικό εύρηµα, αφού δεν είναι 
συνηθισµένη. Η λέξη "στεντόρεια" προσδιορίζει συνήθως τη λέξη "φωνή". Έτσι γελοιοποιείται η 
κατά τα άλλα αριστοκρατική συµπεριφορά της θείας Αλεξάνδρας. Η µητέρα, που µέχρι στιγµής 
έχει ακολουθήσει τους κανόνες ευγενικής συµπεριφοράς, προσπαθεί να καλύψει την απρεπή 
"κίνηση" της συγγενούς της, φορτώνοντάς την στον Ίωνα, τον οποίο µάλιστα χαστουκίζει, όταν 
αυτός επισηµαίνει την αλήθεια. Η µητέρα λοιπόν εδώ επιδεικνύει µια υποκρισία στο πλαίσιο της 
ευγένειας απέναντι στο φιλοξενούµενο πρόσωπο, µε τίµηµα την άδικη τιµωρία του µικρού Ίωνα / 
Γιάννη. Ο ποιητής διακωµωδεί και το ίδιο το χαστούκι,953αφού αυτό τον έκανε να βλέπει τα δύο 
ασηµένια κουταλάκια "ν' αστράφτουν και να τραµπαλίζονται µες στα ποτήρια", ενώ τα "κοράκια 
του καπέλου" που φαντάζεται να τον κυνηγούν, δείχνουν βέβαια την άσχηµη διάθεσή του, 
αποτελούν όµως επίσης κωµικό στοιχείο αφού λειτουργούν στο πλαίσιο της γελοιογραφικής 
περιγραφής του καπέλου. Είναι προφανές λοιπόν εδώ ότι ο Ρίτσος διακωµωδεί την επιτηδευµένα 
ευγενική συµπεριφορά των αριστοκρατικών κύκλων της Μονεµβασιάς κατά την παιδική του 
ηλικία, από την οποία δε διέφυγε ούτε η µητέρα του. Και δε διστάζει να σατιρίσει και τη µητέρα 
του, µολονότι το βάρος πέφτει κυρίως στη θεία Αλεξάνδρα. 
 Η σάτιρα αυτή δε γίνεται βέβαια µε ισοπεδωτικό τρόπο. Ο ποιητής δε φαίνεται να 
επιδιώκει το σαρκασµό, αλλά µια σάτιρα στο πλαίσιο του εύθυµου χαρακτήρα που σε πολλά 
σηµεία έχει το Εικονοστάσιο. Η καλοπροαίρετη αυτή σάτιρα θυµίζει τη ριτσική επιείκεια. 
Άλλωστε δε θα µπορούσε ο ποιητής να σαρκάσει ένα τόσο αγαπηµένο του πρόσωπο, όπως τη 
µητέρα του, απ' το οποίο δέχτηκε τόσα εφόδια για τη ζωή και την τέχνη του. Η προσφορά της 
µητέρας και η ευγνωµοσύνη του ποιητή προς αυτήν φαίνεται � χωρίς τους εξωραϊσµούς στους 
οποίους αναπόφευκτα καταλήγει ο ποιητικός λόγος � στα Μελετήµατα, όταν παραλληλίζει την 
ποιητική προσφορά του Ελυάρ µε την προσφορά της µητέρας: "θα τον υποβιβάζαµε  
 
 
(sc. τον Ελυάρ) αν του χρωστούσαµε ευγνωµοσύνη � όπως δε χρωστάµε ευγνωµοσύνη στη µάνα µας 
που µας γέννησε και µας µεγάλωσε � δεν της λέµε καν ευχαριστώ. Μονάχα την αγαπάµε. Μας έδωσε 
ό,τι καλύτερο είχε. Μας συδαύλισε ό,τι καλύτερο είχαµε. Της δίνουµε ό,τι καλύτερο έχουµε: να την 
αγαπάµε, να φροντίζουµε να γίνουµε καλύτεροι, ν' αγαπάµε ό,τι καλό υπάρχει, να υποστηρίζουµε µε 
τη ζωή µας την ευτυχία του κόσµου".954             
 
1δ. Η µητέρα και η µορφή της χαροκαµένης µάνας � Η σύνδεση της µητέρας µε την κοινωνική 
επανάσταση. 

                                                           
952 Για τη διακωµώδηση των καπέλων, βλ. Τζίνα Καλογήρου, ό.π. (σηµ. 47), σ. 49, η οποία παραθέτει και µια σχετική 
φράση του Ρίτσου από τα Μελετήµατά του (σ. 14), αναφορικά µε "κωµικό πάλιωµα της µόδας των γυναικείων 
καπέλων". 
953 Οπωσδήποτε το χαστούκι αυτό είχε ειδικό βάρος για τον ποιητή λόγω της στενής σχέσης του µε τη µητέρα και γι' 
αυτό το συναντάµε και σε άλλα σηµεία του έργου: "Αν σου ξεφύγει αυτό θα 'ναι πολύ χειρότερο απ' την πορδή της 
θείας Αλεξάνδρας και θα φας όχι µονάχα ένα µητρικό χαστούκι�." (Ο γέροντας µε τους χαρταϊτούς, Ε.Α.Α., 5, σ. 29). 
954 Μελετήµατα, σ. 92. 
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 Η ελευθερία Ρίτσου αρκετά συχνά µελαγχολούσε λόγω της ασυµφωνίας χαρακτήρα µε τον 
άντρα της, ο οποίος ήταν δύστροπος, αλαζόνας, µανιώδης χαρτοπαίκτης και επιρρεπής στις 
εξωσυζυγικές σχέσεις. Αργότερα, ήρθε ο άτυχος γάµος την Νίνας, η οικονοµική καταστροφή της 
οικογένειας, η αρρώστια του Μίµη και η δική της.955 Όλα αυτά ήταν αρκετά για να αφήσουν στην 
ευαίσθητη ψυχή της µία µόνιµη θλίψη, που φυσικά εξωτερικευόταν956 και δε µπορούσε παρά να 
επηρεάσει το µικρό Γιάννη, αφού αυτός είχε στενή σχέση µε τη µητέρα του. Η θλίψη αυτή θα 
παρουσιαστεί µε την πραγµατική αιτιολογία της και τις ρεαλιστικές διαστάσεις (χωρίς βέβαια να 
λείπουν τα λογοτεχνικά σχήµατα) στις πρώτες συλλογές µε τον παραδοσιακό στίχο και τον 
αυτολυτρωτικό χαρακτήρα:957 
  Στο σπίτι µας η µάνα µου τριγύριζε βουβή, 
  κλεισµένη µες στο δράµα της, µασώντας το λυγµό τηςú 
  απ' τη µατιά της έπεφτε νέφος παντού µαβί 
  κ' έπλεε στις κάµαρες θολή θανάτου επισηµάτης.958 
Οι µεταφορές του δεύτερου στίχου δείχνουν µε ποιητικό τρόπο ότι η µητέρα του ποιητή ποτέ δε 
µιλούσε στους άλλους για τα αίτια της θλίψης της,959 αλλά την υπέβαλλε µε ένα ύφος και µια 
συµπεριφορά που ήταν φυσικά παρεπόµενα: Η βύθιση της µητέρας µέσα στη θλίψη εκφράζεται 
µε τη µεταφορά "κλεισµένη µες στο δράµα της", ενώ η µεταφορά "µασώντας το λυγµό της" 
υποδηλώνει µια προσπάθειά της να καταπνίξει βίαια τις εκδηλώσεις της θλίψης, που κάνει όµως 
αισθητή στον περίγυρο την αυτοκαταπίεση και, συνεπώς, την εσωτερική πάλη. Στον τρίτο στίχο 
το αγαπηµένο της µωβ χρώµα960 µετατρέπεται σε σύµβολο θλίψης, ενώ στον τέταρτο στίχο η 
θολή ατµόσφαιρα των επικείµενων θανάτων "πλέει στις κάµαρες" ως "επισηµότης", όπως λέει ο 
ποιητής σαρκάζοντας την αίσθηση ασφυξίας.  
 
 
 Καθώς η ποιητική του Ρίτσου εξελίσσεται µέσα στο πλαίσιο του ελεύθερου στίχου και της 
µοντέρνας ποίησης, η θλίψη της µητέρας αρχίζει σταδιακά να λειτουργεί ως ένα µοτίβο, που ενώ 
έχει την αφετηρία του σε ένα πραγµατικό χαρακτηριστικό της µητέρας, αποδεσµεύεται από τη 
ρεαλιστική του πραγµατικότητα και δένεται µε τα ποικίλα µηνύµατα των έργων: Έτσι, στο Όνειρο 
καλοκαιρινού µεσηµεριού, "η µητέρα" θα είναι "λυπηµένη", αδυνατώντας να βιώσει την 
πραγµατικότητα µέσα από το πρίσµα της "αναβαθµισµένης παιδικότητας" που κατακτά ο ποιητής 
καθώς ενηλικιώνεται,961 ενώ στο Πίσω απ' το τελευταίο σύνορο ο ποιητής θα θυµηθεί "το 
σπασµένο χαµόγελο της µητέρας" ως γλυκόπικρη διάθεσή της όταν τον βοηθούσε στα σχολικά 

                                                           
955 Για όλα αυτά, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2α. 
956 Η Λούλα Ρίτσου, ό.π. (σηµ. 10), σσ. 43-44 περιγράφει την κατάθλιψη της µητέρας λίγο πριν αρρωστήσει και η 
ίδια, όπως εξωτερικευόταν µέσα από µια συγκεκριµένη συµπεριφορά: "Βλέπαµε τη µητέρα µας µέσα στο σπίτι χλωµή 
κι αµίλητη. Είχε πάρει ένα σκυλάκι που το είχε βγάλει "Αµούρ", δηλαδή έρωτα. Το χάιδευε µε τις ώρες. Είχε κι ένα 
κέντηµα για την τραπεζαρία, που δεν έλεγε να τελειώσει. Με τον καιρό αδυνάτιζε, ίδρωνε και κουραζόταν εύκολα. 
Άρχισαν να τη βασανίζουν τα δέκατα". 
957 Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τρίτο, σσ. 159-162. 
958 "Εξήγηση", Πυραµίδες, σ. 102. 
959 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ.10), σ. 15: "Πρόσχαρος άνθρωπος και γλυκοµίλητος η µανούλα µας, µελαγχολούσε 
πολλές φορές. Μα τα κρατούσε όλα µέσα της�..Όλοι οι Ρίτσοι την αγαπούσαν και την καµάρωναν, ακόµα και οι 
θείες. "Είναι η καλύτερη νύφη µας" έλεγαν. Κι αυτό, γιατί ήξεραν όλοι κατά βάθος τις προσβολές, που της έκανε µε 
την κρυφή του ζωή ο πατέρας. Μα εκείνη δεν ήταν ποτέ να παραπονεθεί, να δώσει δικαιώµατα". 
960 Ό.π., σ. 15: "Ντυνόταν απλά, µε γούστο και της άρεσε πολύ το µωβ χρώµα". 
961 ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 357: "Αντί για αλάτι ρίχνουµε κρυφά δυο φούχτες ήλιο στο φαΐ που / µαγερεύει η µάνα µας. / 
Το µεσηµέρι δε θα φάει κανένας. / Μέσα στα πιάτα θα γυαλίζει ο ήλιος. / Ο πατέρας θάναι σοβαρός. / Η µητέρα 
λυπηµένη. / Εµείς θα κάνουµε πως δεν ξέρουµε τίποτα. / Θα κοιτάµε από το παράθυρο τον ήλιο και θα 
κρυφογελάµε". Για την αναβαθµισµένη παιδικότητα, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο. 
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µαθήµατα και θα το συνδέσει µε την αρρώστια του στη διάρκεια της Κατοχής.962 Στο Μια 
πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα η γλυκιά µελαγχολία του σούρουπου συνδέεται µε τη µελαγχολία 
της µητέρας όταν θυµόταν το γιο της Μίµη, ο οποίος βρισκόταν µακριά της, είτε για τις σπουδές 
του, είτε νοσηλευόµενος λόγω της φυµατίωσης.963 Σε ένα απόσπασµα από τα Μεσηµβρινά 
παράθυρα, όπου ο ποιητής οραµατίζεται ένα αισιόδοξο µέλλον, χρησιµοποιεί, ανάµεσα στα άλλα 
εκφραστικά µέσα, και µια µεταφορά, η οποία έχει πιθανότατα τις ρίζες της στο τραυµατικό βίωµα 
του τελευταίου αποχαιρετισµού της µητέρας και του Μίµη, όταν αυτή έφευγε για το σανατόριο το 
Πηλίου: 
 ΤΟ ΠΡΩΤΟ κάρο µε λουλούδια έξω απ' την πόρτα σου 
 το πρώτο σύγνεφο που φέγγει το παρόν σου µ' όλη του την αιω- 

νιότητα 
το πρώτο χτυποκάρδι της πηγής κοντά στο ξύπνηµα του δάσους. 
Ίσως γιατί αποζήτησες τον ύπνο 
ίσως γιατί ξενύχτησες στο ξύλινο παράπηγµα της µοναξιάς 
προσέχοντας το λύχνο φέγγοντας τα σκαλοπάτια 
στη νύχτα που ανεβαίνει σαν τη θάλασσα στην άµµο 
να σβήσει όλα τα ονόµατα ν' αφήσει τη γυµνή αµµουδιά  
για να πατήσουν λεύτερα τ' άσπρα πουλιά 
ετούτοι οι προποµποί της γλαυκοµάτας µέρας που έρχεται 
και γδύνεται µπροστά στα µάτια µας όλο το παρελθόν 
να δικαιώσει την πιο επίµονη ελπίδα µας 
και να χαϊδέψει στα µαλλιά το πιο ιδρωµένο απ' τα όνειρά µας.964    

Παραθέσαµε ολόκληρο το απόσπασµα, για να αναδειχθεί το γενικότερο κλίµα αισιοδοξίας, στο 
οποίο λειτουργεί ως κατακλείδα ο τελευταίος στίχος, όπου η  
"γλαυκοµάτα µέρα" θα "χαϊδέψει στα µαλλιά το πιο ιδρωµένο απ' τα όνειρά µας". Αυτή η 
µεταφορική έκφραση του χαϊδέµατος του πιο ιδρωµένου ονείρου στα µαλλιά, είναι πιθανό να 
αποτελεί ποιητική µετάπλαση του χαϊδέµατος των ιδρωµένων µαλλιών του άρρωστου Μίµη από 
τη µητέρα λίγο πριν την αναχώρησή της: "Αγκαλιάζονται για τελευταία φορά µε το Μίµη µας, πολύ 
συγκινηµένοι και οι δύο. Του χάιδεψε τα σγουρά µαλλιά, που ήταν µέσα στον ιδρώτα".965 Μπορεί 
εδώ να έχουµε την ασύνειδη επανενεργοποίηση ενός τραυµατικού παιδικού βιώµατος του Ρίτσου 
� αφού ο ίδιος βρισκόταν µπροστά στη συγκεκριµένη σκηνή � το οποίο µεταλειτουργεί σε ένα 
εντελώς αντίθετο από συναισθηµατική / ψυχολογική άποψη νοηµατικό περιβάλλον. Αν τελικά 
έτσι έχουν τα πράγµατα, η συγκεκριµένη µεταφορά παρουσιάζεται ως αποτέλεσµα της 
ψυχολογικής / συναισθηµατικής ανάγκης του ποιητή να απεµπλακεί από τη θλίψη ορισµένων 
παιδικών βιωµάτων και να αντικρίσει τη ζωή µε αισιοδοξία. Γι' αυτό άλλωστε, "η γλαυκοµάτα 
µέρα" (που παίρνει τη θέση της θλιµµένης µητέρας ως πηγή του χαδιού) προτού προβεί στο 
χάϊδεµα των µαλλιών του ονείρου, "γδύνεται όλο το παρελθόν", δηλαδή τους περιορισµένους 
ορίζοντες του παρελθόντος, οι οποίοι έχουν χαραχτεί και από τα τραυµατικά παιδικά βιώµατα. Η 
χρήση της κτητικής αντωνυµίας "µας" τοποθετεί τον ποιητή στο κέντρο αυτής της προσπάθειας 

                                                           
962 ∆οκιµασία, Π.Α', σσ. 439-440: "και η αρρώστια, η ίδια εκείνη αρρώστια / διώχνει µια µύγα από το µέτωπό της µ' 
ένα χέρι λιγνό και κου- / ρασµένο / σαν το σπασµένο χαµόγελο της µητέρας / όταν άναβε τη λάµπα πάνου απ' τα 
βιβλία µας". Για τη βοήθεια της µητέρας στη µελέτη των σχολικών µαθηµάτων, βλ. Λ. Ρίτσου-Γλέζου, σ. 27: "Όταν 
έπεφτε ο ήλιος, µας άναβε τη λάµπα και καθόταν κοντά να µας διαβάσει". Για την αρρώστια του ποιητή κατά την 
Κατοχή (το ποίηµα γράφτηκε το ∆εκέµβρη του 1942), βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 4), σσ. 90-93.  
963 ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 333: "Το σούρουπο είταν λίγο λυπηµένο σαν αγόρι που δεν ήξερε το / µάθηµά του /. Η βραδιά 
ακουµπούσε το σαγόνι της µέσα στις δυο παλάµες της / κ' έβλεπε µακρινά πίσω απ' τους λόφους, ίδια µε τη µη - / 
τέρα µας όταν θυµόταν το µεγάλο µου αδερφό". Σηµειώνουµε την απουσία και όχι το θάνατο του Μίµη, διότι αυτόν η 
µητέρα δεν τον έµαθε ποτέ (βλ. εδώ, σηµ. 62 και 66).  
964 ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 431. 
965 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 10), σ. 49. 
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για αισιοδοξία, ενώ παράλληλα τον ενώνει µε το κοινωνικό σύνολο.966 Έχουµε εποµένως εδώ µια 
συνειρµική / αντιθετική σύνδεση µε τη µητρική θλίψη, που από τη µια την αποµακρύνει από το 
ρεαλιστικό / αυτοβιογραφικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο γεννήθηκε, ενώ από την άλλη αφήνει 
κάποιες αιχµές που οδηγούν εύκολα στο αυτοβιογραφικό υπόστρωµα. Πρόκειται δηλαδή για µια 
εξέλιξη της ποιητικής µετάπλασης του παιδικού βιώµατος ανάλογη µε τη γενικότερη εξέλιξη του 
αυτοβιογραφικού στοιχείου στο έργο του Ρίτσου. 
 Όµως παράλληλα µ' αυτήν την εξέλιξη του σχετικού µε τη θλίψη της µητέρας 
αυτοβιογραφικού στοιχείου, που σε κάθε περίπτωση παραπέµπει στη λεπταίσθητη και 
αριστοκρατική Ελευθερία Ρίτσου, υπάρχει σε πολλά ποιητικά έργα και η µορφή της λαϊκής, 
Ελληνίδας, χαροκαµένης µάνας, που κραυγάζει τη θλίψη της για το βασανισµένο ή σκοτωµένο 
παιδί της µε τους τόνους του µανιάτικου µοιρολογιού. Αυτή απαντά στο έργο του Ρίτσου από 
πολύ νωρίς, στον Πόλεµο, των Πυραµίδων,967 την ξανασυναντάµε στη σπαρακτική και 
ταυτόχρονα επιβλητική µάνα του Επιτάφιου968και η παρουσία της συνεχίζεται µε τις χαροκαµένες 
µανάδες των Τριών χορικών969 και του θρηνητικού ποιήµατος Ο γιός µου, το φεγγάρι µου.970 Σε 
όλα αυτά τα ποιήµατα η χαροκαµένη µάνα αποτελεί την κεντρική ηρωίδα. Παράλληλα, εικόνες 
σχετικές µε τη χαροκαµένη µάνα, όχι όµως πάντα ως κεντρική ηρωίδα, αλλά και ως στιγµιότυπο 
που µαζί µε άλλα συνθέτει την ποιητική πραγµατικότητα στα ποιήµατα µε έντονα επικό 
χαρακτήρα, συναντάµε στην Κυρά των Αµπελιών,971 στη Ρωµιοσύνη,972 καθώς και στα 
Επικαιρικά973 και τα Συντροφικά τραγούδια974. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος των 
ποιηµάτων, όπου η χαροκαµένη µάνα αποτελεί την κεντρική ηρωίδα, αυτή συνειδητοποιείται 
πολιτικά και στρατεύεται στο δίκιο της επανάστασης.975 Από την άποψη αυτή αποτελεί 
λογοτεχνικό παράλληλο µε τη µάνα του οµώνυµου µυθιστορήµατος του Γκόρκι976 και του 
                                                           
966 Αν λάβουµε υπόψη ότι το ποίηµα γράφτηκε µέσα στην Κατοχή (Αύγουστος 1942) καθώς και το γεγονός ότι σε 
ολόκληρη τη διάρκειά της ο Ρίτσος ήταν ενταγµένος στο µορφωτικό τµήµα του Ε.Α.Μ., γίνεται σαφές ότι η 
αισιοδοξία έχει και κοινωνικοπολιτικές αναφορές (Βλ. Α. Κώττη, ό.π. [σηµ. 4], σ. 90).   
967"Γράµµατα για το µέτωπο", Πόλεµος, Πυραµίδες, Π.Α', σσ. 139-149.  
968 Π.Α', σσ. 163-182. 
969 Αγρύπνια, Π.Β', σσ. 39-58. Τα Τρία Χορικά έχουν περιληφθεί αντίστοιχα στο τέλος των τριών θεατρικών πράξεων 
από το θεατρικό έργο του Ρίτσου Πέρα απ' τον ίσκιο των κυπαρισσιών, "Θέατρο", Αθήνα 1990, σσ. 60-74, 102-174, 
168-178, όπου κεντρική ηρωίδα είναι επίσης η χαροκαµένη µάνα.    
970 Μετακινήσεις, Π.Β', σσ. 219-234. 
971 Αγρύπνια, Π.Β', σ. 80: "Η µάνα µας, απ' όταν τη θυµάµαι, είταν ντυµένη µες στα µαύρα / γιατί όλο κάποιος από 
τους δικούς της θα µας είχε αφήσει χρό- / νους�" ό.π., σ. 75: "Τότες η µάνα µας κοιτούσε τ' απογέµατα τ' άσπρο 
τετράγωνο / του φεγγαριού να σέρνεται στο πάτωµα / σαν κάποιο γράµµα που της ήρθε από µακριά, κ' έσφεγγε το 
πικρό σαγόνι της". Το µοτίβο της χαροκαµένης µάνας απαντά και σε άλλα ποιήµατα της Αγρύπνιας. Βλ. Η βάρδια του 
αποσπερίτη, Π.Β', σ. 33: "Τους είχαν στο νεκροτοµείο. Η µάνα του / µονάχα τα ρούχα του γνώρισε. Τ' απόγευµα 
έφυγε µες στη βροχή / κρατώντας το µπογαλάκι µε τα ρούχα του.", Το ποτάµι κ' εµείς, Π.Β', σ. 140: "Α, Ελλάδα, 
Ελλάδα � όµορφη γη µου � µάνα µου µαυροντυµένη�.". Εδώ η Ελλάδα ταυτίζεται µε τη µαυροντυµένη µάνα. Κατά 
µία άποψη, και η Κυρά των Αµπελιών του οµώνυµου ποιήµατος είναι η Ελλάδα. Για τις απόψεις σχετικά µε την 
ταυτότητα της Κυράς των Αµπελιών βλ. ∆ηµήτρης Κουκουλοµµάτης, Νεοελληνική Λογοτεχνία � Ποίηση (Σταθµοί � 
Εκπρόσωποι), "Παπαδήµας", Αθήνα 1988, σ. 285.  
972 Ρωµιοσύνη, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 61: "πόσο θα στίψει ακόµα η µάνα την καρδιά της πάνου απ' τα εφτά / σφαγµένα 
παλληκάρια της / ώσπου να βρει το φως το δρόµο του στην ανηφόρα της ψυχής της" 
973 Οι γειτονιές του κόσµου, Επικαιρικά, σ. 9: "Κι οι µανάδες, πίσω απ' τα τζάµια, συλλογιούνται, συλλογιούνται" 
974 "Μοιρολόϊ", Συντροφικά τραγούδια, σ. 63 " Το γαίµα, γιε µ', το γαίµα σου που 'βαψε τα λιθάρια, / το γαίµα σου 
που χάθηκε κι ορφάνεψε η καρδιά µου�.µου φωτάει τον κόσµο". Το ύφος και ο δεκαπεντασύλλαβος θυµίζουν τον 
Επιτάφιο. Για την επίδραση του µανιάτικου µοιρολογιού στο Ρίτσο βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3α. 
975 Βλ. χαρακτηριστικά, "Γράµµατα για το µέτωπο", Πόλεµος, Πυραµίδες, Π.Α', σ. 149: "Μας λένε "οι Τούρκοι, οι 
Βούλγαροι είναι οχτροί"ú / µα τους τους Ρωµιούς, Ρωµιοί να τους χτυπάνε; / Γιε µου, έχεις δίκιο, εχτροί µας είναι 
Αυτοί", Επιτάφιος, Π.Α', σ. 182: "Γιέ µου, στ' αδέρφια σου τραβώ και σµίγω την οργή µου,  / σου πήρα το ντουφέκι 
σουú κοιµήσου, εσύ, πουλί µου", Τρίτο Χορικό, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 58: "Λευτεριά, λευτεριά / Ήλιε, ήλιε � καινούργιος 
ο κόσµος / Ήλιε, καινούργιος και συ / Και µεις καινούργιες / Ήλιε, ήλιε, ερχόµαστε" κ.α.  
976 Ό Γιώργος Βελουδής, "Μια κοινή λογοτεχνική "Μάνα" (Γκόρκι, Μπρεχτ, Ρίτσος), Προτάσεις, "Κέδρος" 1981, σ. 
128, υποστηρίζει ότι ο Ρίτσος πρέπει να γνώρισε τη "Μάνα" του Γκόρκι "το αργότερο στις αρχές του 1936" Βλ. 
επίσης "Γεια σου Βλαδίµηρε Μαγιακόφσκι", Αγρύπνια, Π.Β', σ. 169: "Η Μάνα του Γκόρκη σας στρώνει τώρα 
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οµώνυµου επίσης θεατρικού έργου του Μπρεχτ. Με µια διαφορά όµως: Τόσο στη "Μάνα" του 
Γκόρκι, όσο και στη "Μάνα" του Μπρέχτ, η κεντρική ηρωίδα παρουσιάζεται περισσότερο ως 
σύµβολο ταξικής και επαναστατικής συνειδητοποίησης, χωρίς το συναισθηµατισµό και τη 
συγκίνηση που παρουσιάζει η χαροκαµένη µάνα σε όλες τις σχετικές συνθέσεις του Ρίτσου977 
προτού καταλήξει στην επαναστατική κατάφαση, η οποία λειτουργεί και ως ένα χρέος προς το 
σκοτωµένο παιδί της. Εποµένως, το µοτίβο της χαροκαµένης µάνας φαίνεται να έρχεται στο Ρίτσο 
από τον Γκόρκι κυρίως, όµως ο συναισθηµατισµός και η συγκίνηση της αποτελούν προσθήκες 
του ποιητή, που πλουτίζουν την επικά λιτή µορφή της "Μάνας" του Γκόρκι. Είναι πολύ πιθανό 
στις προσθήκες αυτές να υπάρχει το αυτοβιογραφικό υπόβαθρο της συχνά θλιµµένης και βαθιά 
ευαίσθητης Ελευθερίας Ρίτσου, το οποίο να συντήκεται µε τα χαρακτηριστικά της λαϊκής 
χαροκαµένης µάνας, αφού και στις δυο ο πόνος αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό. Από την άλλη 
πλευρά, η µητέρα του Γιάννη Ρίτσου, πέρα απ' το γεγονός ότι είχε µάλλον αριστερές  
 
 
 
τάσεις σε αντίθεση µε την κοινωνική της τάξη,978 παρουσίαζε και µια αξιοσέβαστη κοινωνική 
δραστηριοποίηση, βοηθώντας τους φτωχούς: "όταν ήρθαν οι πρόσφυγες µε τα µπογαλάκια τους και 
τους βάλανε σε κάτι γκρεµισµένα σπίτια και σ' εκκλησιές και κλαίγαν και πεινούσαν και τους 
πηγαίναµε τα σχολικά µας κουλούρια � δεν υπήρχε τίποτα � αποκλεισµός, λέει � αντί για καφές 
καβουρντισµένα ρεβίθια, αντί για ζάχαρη χαρούπια � η µαµά τους κουβαλούσε, όταν έλειπε ο 
µπαµπάς, λάδι, ρύζι, παξιµάδια, όσπρια, ό,τι έβρισκεú γύριζε κλαµένη".979 Άρα η Ελευθερία Ρίτσου 
συγκέντρωνε και τις ιδεολογικές προϋποθέσεις ώστε να µπορεί να συνδεθεί µε µια χαροκαµένη 
µάνα, που ο θάνατος του παιδιού της την κάνει να συνειδητοποιηθεί πολιτικά. 
 Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι το µοτίβο της θλιµµένης 
µητέρας, αν εξεταστεί µε βάση µόνο το νοηµατικό περιβάλλον του ποιήµατος, φαίνεται να έχει 
απεκδυθεί τα αυτοβιογραφικά του χαρακτηριστικά και να λειτουργεί καθαρά ως σύµβολο σε 
λογοτεχνικό πλαίσιο. Η γνώση όµως βιογραφικών στοιχείων για το Ρίτσο και το οικογενειακό του 
περιβάλλον πείθει ότι το µοτίβο αυτό έλκει την καταγωγή του από τα παιδικά χρόνια του 
ποιητή,980 ακόµα και στις εκδοχές του εκείνες όπου φαίνεται να έχει επηρεαστεί από λογοτεχνικά 
δάνεια.                          
          
 
 

                                                                                                                                                                                              
σιωπηλά το δείπνο πάνω στην ψηλή ταράτσα", Ανυπόταχτη πολιτεία Π.Β', σ. 274: " Κάθε πρωινό η µάνα του Γκόρκη 
µας έφερνε στο δίσκο της καρδιάς της / λίγο ψωµί κι ένα φλυτζάνι τσάι", καθώς και το ποίηµα "Στο σ. Γκόρκι", των 
Συντροφικών τραγουδιών, σσ. 37-40. Βλ. και Σπύρος Αλ. Γκίνης, Για τον Γιάννη Ρίτσο, εκδ. "Ιστορ. Έρευνα", Αθήνα, 
χ.χ.ε., σ. 36  
977 Το συναισθηµατισµό της "Μάνας" στο Ρίτσο επισηµαίνει ο Γιώργος Βελουδής, ό.π. (σηµ. 129), σ. 130, 
υποστηρίζοντας ότι "είναι αυτός ακριβώς ο χαρακτήρας της "Μάνας" του Ρίτσου που την κάνει να ξεχωρίζει 
ευδιάκριτα κ' ευνόητα, παρ' όλη τη θεµατική και την ιδεολογικοπολιτική της συγγένεια µ' αυτές, απ' τις µανάδες των 
δυο ιδεολογικοπολιτικών προδρόµων του". 
978 Βλ. εδώ, § 2α, σ. 43. 
979 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α, 4, σ. 117. Βλ. και Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 10), σ. 15: "Η µανούλα µας, η τόσο 
άτυχη αντιπαθούσε την ελεηµοσύνη. Ότι  είχε το έδινε µια και καλή σε ποσότητες, για συνδροµή, όπως έλεγε, όχι για 
ψυχικό. Με τις οκάδες το στάρι, µε τα δοχεία το λάδι, όταν έρχονταν οι σοδειές".  
980 Ο Νίκος Ι. Ροζάκος, Στοχασµοί για τη (sic) ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα 1976, σσ. 83-87 υποστηρίζει σχετικά 
ότι η µητέρα αποτελεί ποιητικό σύµβολο στην ποίηση του Ρίτσου που ξεκινάει από τα προσωπικά του βιώµατα και 
ότι σ' αυτήν συγκεντρώνεται ολόκληρο το εθνικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πιστεύω του Ρίτσου. Στο πλαίσιο αυτό 
µπορούµε να δούµε στο πρόσωπο της ήρεµης καθηµερινότητας της µητέρας και στο χαµόγελό της τη δικαίωση των 
κοινωνικών αγώνων. Βλ. χαρακτηριστικά, Καπνισµένο τσουκάλι, Μετακινήσεις, Π.Β', σ. 249: "Ξέρουµε πως ο ίδιος 
µας θα µείνει πάνου στα χωράφια�.πάνου στην ποδιά της µητέρας που καθορίζει φρέσκα φασολάκια / στη δροσερήν 
αυλόπορτα. Το ξέρουµε". (Για το σηµαίνον "φρέσκια φασολάκια" βλ. εδώ, § 3δ, σσ. 100-101), "Ειρήνη", Αγρύπνια 
Π.Β', σ. 173: "Τ' όνειρο της µάνας είναι η ειρήνη", σ.174: "Ειρήνη�. είναι το χαµόγελο της µάνας".  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Ο πατέρας 
 
 Τα ελαττώµατα του Ελευθερίου Ρίτσου, πατέρα του ποιητή, ήταν η αλαζονεία, η 
δυστροπία και η αυταρχική συµπεριφορά, τα χαρτοπαικτικό πάθος που οδήγησε στην οικονοµική 
καταστροφή της οικογένειας, καθώς και η επιρρέπεια προς τις εξωσυζυγικές σχέσεις.981 Όπως 
είναι φυσικό, στις δύο πρώτες συλλογές των Τρακτέρ και των Πυραµίδων, όπου ο ποιητής 
προσπαθεί να αυτολυτρωθεί από τα τραυµατικά βιώµατα του παιδικού παρελθόντος του, τα 
ελαττώµατα αυτά παρουσιάζονται µε τα µελανότερα χρώµατα και µε ένα διάχυτο σαρκασµό. 
Έτσι, στο ποίηµα "Εξήγηση" ο Γιάννης Ρίτσος θα περιγράψει τον πατέρα του ως εξής: 
  Ο ήλιος πάνω στα τζάµια µας τσακίζονταν χλωµός, 
  γέµιζαν οι καθρέφτες µας τη σκόνη της µητέρας, 
  και στο κατώφλι πρόβαινε σα χάρος, σα λοιµός,  
  ψηλός, ωραίος κι αλαζών ο δύστροπος πατέρας. 
 
  Τις µέρες του στα καπηλειά, τα βράδυα στο χαρτί, 
  βρωµούσε πάντοτε κρασί και ξέρναγε βλαστήµια, 
  την ξένη σάρκα αγόραζε κι ανάδινε γιορτή 
  κι ό,τι το χέρι του άγγιζε ξεφύλλιζε συντρίµια. 
 
  Όταν βροντούσε στην αυλή, στους δούλους προσταγές, 
  πίσω απ' τα βελουδένια στορ σα γάτα µαζευόµουν, 
  στ' άλλο δωµάτιο ακούγοντας τις µάνας τις κραυγές, 
  κι ώρες το πέλαο βλέποντας έκλαια κι ονειρευόµουν.982 
Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται εδώ συνθέτουν την προσωπικότητα ενός "πατέρα-
τύραννου". Όταν όµως το ποιητικό ύφος του Ρίτσου αρχίζει να αποκτά χαµηλότερους τόνους, τα 
στοιχεία αυτά της προσωπικότητας του πατέρα παραµένουν βέβαια ζωντανά στο νοηµατικό 
κορµό των ποιηµάτων, αλλά θεωρούνται µέσα από µια νηφαλιότερη οπτική γωνία που 
συνεπάγεται τόσο η ποικιλία των νοηµάτων και των συµβολισµών, όσο και η διαφορετική 
ψυχολογία του ποιητή:983 Ενώ ο Ρίτσος στην 25η στροφή της "Εξήγησης" λέει ότι κράτησε µέσα 
του "του πατέρα την ψυχρή, βραχώδη αλαζονεία", ανάγοντας το συγκεκριµένο πατρικό ελάττωµα 
σε ψυχικό τραύµα για τον ίδιο,984 στο χαµηλότερων τόνων "Γράµµατα για το µέτωπο", της ίδιας 
ποιητικής συλλογής, ο ποιητής θα προσπαθήσει να κατανοήσει τη βάναυση συµπεριφορά του 
πατέρα του µέσα από το προσωπείο ενός εξαθλιωµένου προλετάριου όπου διακρίνονται ορισµένα 
χαρακτηριστικά του Ελευθερίου Ρίτσου, όπως η βλαστήµια και η οινοποσία985 της "Εξήγησης". 
Βλέπουµε λοιπόν ότι από πολύ νωρίς διακρίνονται στην ποίηση του Ρίτσου τα στοιχεία εκείνα 
που αργότερα θα αποτελέσουν την νοηµατική σταθερά της "επιείκειας".986 Έτσι και οι αναφορές 
                                                           
981Βλ. εδώ, Μέρος Α'  § 2α, σσ. 44-45. 
982 Πυραµίδες, Π.Α', σ. 103. 
983 Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τρίτο, όπου γίνεται λόγος για την εξέλιξη των ποιητικών µεταπλάσεων του παιδικού 
βιώµατος. 
984 Πυραµίδες, Π.Α', σ. 105: "Κράτησα εντός το φέρετρο της µάνας µου ανοιχτό / και του πατέρα την ψυχρή βραχώδη 
αλαζονεία". Ο ποιητής φαίνεται να θεωρεί ότι η αλαζονεία του πατέρα του τον επηρέασε όσο και ο θάνατος της 
µητέρας του, αφού τα δύο αυτά στοιχεία τοποθετούνται σε δύο διαδοχικούς στίχους. (Για το "ανοιχτό φέρετρο" της 
µητέρας, βλ. εδώ, Μέρος Γ', § 1β). Την αλαζονεία του πατέρα πρέπει να τη δούµε ως ψυχικό τραύµα για το Γιάννη 
Ρίτσο, διότι δεν εξάγεται ούτε από το έργο του ούτε από τις βιογραφίες του ότι και ο ίδιος ήταν αλαζόνας.  
985 Πυραµίδες, Π.Α'., σ. 145: "Κι ο άντρας µου � Θεός σχωρέσ' το µακαρίτη - / µ' απόδιωχνε και µε ξυλοκοπούσε, / 
µούπαιρνε τα λεφτά, κι όξω απ' το σπίτι, / µια-δυο, στο καπηλειό του Παναγή, / τότσουζε ολονυχτίς και τραγουδούσε 
/ κ' ερχόταν βλαστηµώντας την αυγή. / Τι να σου κάνει ο δόλιος; / Είχε χάσει / το χέρι του στη φάµπρικα, από τότες / 
-πες να ξεσκάσει, πες για να ξεχάσει - / τόρριξε στο πιοτό, µα έναν καιρό / φορούσε λουστρινένιες, γιε µου, µπότες / 
κι άλλος δεν τον ξεπέρναε στο χορό". (Βλ. την ανάλυση του αποσπάσµατος αυτού, εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τρίτο, 
σσ. 160-162, καθώς και τις σχετικές σηµειώσεις). 
986 Για την "Επιείκεια", βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο πρώτο, σσ. 122-125. 
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στα υπόλοιπα ελαττώµατα του πατέρα που περιγράφονται στην "Εξήγηση", είναι γενικά 
χαµηλότερων τόνων στο, πέρα από τις δύο πρώτες συλλογές, έργο του Ρίτσου. Για παράδειγµα, το 
χαρτοπαικτικό πάθος, στη ∆οκιµασία δηλώνεται συνεκδοχικά µε τη συνεκφορά "Φάντης σπαθί", η 
οποία µέσα από ένα λογοπαικτικό συνειρµό ανακαλεί το σπαθί του πρόωρα χαµένου αδελφού 
Μίµη,987 ενώ στο Εικονοστάσιο ανωνύµων αγίων ο αφηγητής / Ίων θα εντάξει στις προσευχές του 
και την παράκληση προς το Θεό "να µην παίζει µπακαρά ο µπαµπάς".988 Το τελευταίο δείχνει ότι 
το σχετικό µε τη χαρτοπαιξία βίωµα παρέµεινε ζωντανό µέχρι τη γεροντική ηλικία του Ρίτσου, 
αλλά το παιδικότροπο ύφος της παράκλησης εξουδετερώνει τη σκληρότητα του βιώµατος στο 
πλαίσιο της παιδικότητας του ενηλίκου.989 Ανάλογα και ερωτική αδηφαγία του πατέρα, που τον 
οδηγούσε σε εξωσυζυγικές σχέσεις, µετουσιώνεται από τον ενήλικο Γιάννη Ρίτσο στη διάχυτη, σε 
ολόκληρη την ποίησή του, αισθησιακή θεώρηση και προσέγγιση των ανθρώπων και του κόσµου, 
όπως ο ποιητής δηλώνει στο Τερατώδες Αριστούργηµα: "ο πατέρας µου χάρισε το θυµωµένο 
κόκκινο άλογο που κάλπαζε / χλιµιντρώντας στα στάχυα".990  
 Παρά το γεγονός πάντως ότι ο Ρίτσος αναφέρεται στα ελαττώµατα του πατέρα του σε 
χαµηλούς τόνους, κάνει τις περισσότερες αναφορές στα στοιχεία της δυστροπίας, του 
αυταρχισµού και της αλαζονείας, πράγµα που σηµαίνει ότι αυτά του ήταν ιδιαίτερα αντιπαθή. Στα 
ποιήµατα, τα στοιχεία αυτά της προσωπικότητας του πατέρα άλλοτε ανάγονται σε σύµβολα 
θλίψης και απαισιοδοξίας, κι άλλοτε µεταπλάθονται σε θεµελιώδη χαρακτηριστικά µιας 
κοντόθωρης και αντιποιητικής στάσης ζωής. Χαρακτηριστικό για την πρώτη περίπτωση είναι το 
ποίηµα "Χειµωνιάζει" από τις Σηµειώσεις στα περιθώρια του χρόνου. 
  Με κάθε χτύπο του ρολογιού πέφτει ένα κίτρινο φύλλο 
  Είχες ένα ψάθινο καπέλο µε λιλά λουλούδια 
  Τώρα κει µέσα γεννάνε οι κόττες 
  κ' ένα σαλιγκάρι ανηφορίζει στο πόδι της καρέκλας.  
  Το χιόνι θάναι κρύο, κρύο, κρύο 
  σαν το ψηλό κολλάρο του πατέρα 
  που βρίσκεται από χρόνια στο σεντούκι. 
  Μύρισαν κιόλας τα δέντρα ναφθαλίνη. 991 
Οι εικόνες παρακµής και θλίψης των τεσσάρων πρώτων στίχων καταλήγουν στην παροµοίωση 
του χιονιού, που είναι "κρύο, κρύο, κρύο" (η επανάληψη αισθητοποιεί την ένταση της 
ψυχρότητας) µε τη συνεκδοχή "το ψηλό κολλάρο του πατέρα / που βρίσκεται από χρόνια στο 
σεντούκι". Η συνεκδοχή αυτή υπονοεί µια συγκεκριµένη συµπεριφορά που συνεπάγεται το να 
φορά κάποιος "ψηλό κολλάρο" (δηλαδή να είναι αριστοκράτης), συµπεριφορά µε χαρακτηριστικό 
την αφ' υψηλού αντιµετώπιση των άλλων, την υπεροψία. Από την άλλη πλευρά "το ψηλό κολλάρο 
του πατέρα" "βρίσκεται από χρόνια στο σεντούκι", δηλαδή αποτελεί ένα αντικείµενο που φέρει 
έντονα τα σηµάδια της φθοράς, της παλαιότητας και της αχρηστίας. Με τη συγκεκριµένη 
παρασηµαντική του "κολλάρου" παροµοιάζεται η απόλυτη ψυχρότητα του χιονιού. Η παροµοίωση 
φαίνεται να συνδέει την υπεροψία / αλαζονεία του πατέρα µε µία συνακόλουθη συναισθηµατική 
ψυχρότητα, η οποία είναι γνωστή από τα βιογραφικά του Ρίτσου.992  

                                                           
987 Άνεµοι στα δειλινά προάστια, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 435: "Φάντης σπαθί � ω, αλήθεια το σπαθί / που έµεινε 
κρεµασµένο στην κρεµάστρα του διαδρόµου / πόσο καιρό θα µείνει εκεί σαν ωροδείχτης του χαµένου χρόνου / µες 
στη σκόνη;". (Για τη µεταλειτούργηση του συγκεκριµένου παιδικού βιώµατος στο χωρίο αυτό και για το 
λογοπαικτικό συνειρµό, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τρίτο, σσ. 165-166). 
988 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σ. 71 "Κι εγώ συνέχιζα κάπως ανάκατα των προσευχή µου έξω απ' τον µακρύ 
τοίχο του Ελκόµενου:�.να µην παίζει µπακαρά ο µπαµπάς�" 
989 Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο. 
990 Γίγνεσθαι, σ. 368. Βλ. την ανάλυσή µας, εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο πρώτο, σσ. 117-118. 
991 Π.Α', σ. 469. 
992 Βλ. Λούλα Ρίτσου � Γλέζου, Τα παιδικά χρόνια του αδελφού µου Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα 1981, σ. 13: 
"Τον βλέπαµε πολύ λίγο. Σαν παιδιά, δεν τον είδαµε ποτέ να ασχοληθεί µαζί µας, να µας πάρει να κουβεντιάσουµε. 
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 Η µετάπλαση της δυστροπίας, του αυταρχισµού και της αλαζονείας του πατέρα σε 
κοντόθωρη και αντιποιητική στάση ζωής διακρίνεται σε πολλά σηµεία του έργου. Ο Ελευθέριος 
Ρίτσος παρουσιάζεται από τον ποιητή να µη συµφωνεί µε την παροχή υλικής βοήθειας προς τους 
κάθε λογής κατατρεγµένους, αφού η µητέρα του ποιητή πήγαινε τρόφιµα στους πρόσφυγες "όταν 
έλειπε ο µπαµπάς",993 ενώ εκλαµβάνει ως απρόβλεπτες ενοχλήσεις της καθηµερινότητας του τις 
ελάχιστες παρεκκλίσεις από τη συµβατική της έκφανση. Οι παρεκκλίσεις αυτές συνιστούν 
στιγµιότυπα µιας γενικότερης ευαισθησίας και οµορφιάς που δεν είναι σε θέση να βιώσει ο 
πατέρας του ποιητή, µε αποτέλεσµα έναν έντονο εκνευρισµό του, όπως όταν έπεσε µια 
νυχτοπεταλούδα µέσα στη σούπα του: "�ή κείνες οι λευκές νυχτοπεταλούδες που πεταρίζουν γύρω 
απ' τη λάµπα της τραπεζαρίας και πέφτουν οι φτωχούλες στο τραπέζι ή πολλές φορές και µέσα στα 
πιάτα του δείπνου, κι ο πατέρας θύµωσε και πέταξε την πετσέτα του µέσα στη σούπα και βγήκε στο 
διάδροµο και κάπνιζε πουφ πουφ κι έβριζε, κι η µαµά έκλαιγεú πήρε την πετσέτα προσεκτικά και την 
ακούµπησε στο δίσκο, και παρ' ότι έκλαιγε ακόµη αµίλητα έβγαλε µε το µικρό της δαχτυλάκι την 
πεταλούδα µουσκεµένη απ' τη σούπα, κι η αλατιέρα φαινόταν λυπηµένη, σα στριµωγµένη ανάµεσα σ' 
ένα κλάµα απ' τη µια και µια βλαστήµια απ' την άλλη�",όπου ακόµα και τα αντικείµενα γίνονται 
φορείς συναισθηµάτων.994 Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε τη στάση του πατέρα απέναντι στην 
ανορεξική θεία του ποιητή, την Όλγα,995 αδελφή της µητέρας του: "Απ' το διάδροµο είδα πως 
είχαν καθίσει κιόλας η µαµά κι ο µπαµπάς, κι άκουσα για χιλιοστή φορά την ίδια κουβέντα: Μα δεν 
τρώει τίποταú πού θα πάει αυτό το κακό. Και τι θες να κάνω � είπε φουρκισµένος ο µπαµπάς � να 
της ανοίξω µε το ζόρι το στόµα και να τη στουµπώνω µε φαΐ; ασ' την καλύτερα έτσιú έχουµε και 
οικονοµία�Μια µέρα, κατά τις 10 το πρωί, µας κάλεσε ο µπαµπάς στο γραφείο του�και µας είπε: 
σας απαγορεύω άλλη φορά να παρακαλάτε τη θεία σας να φάειú πετυχαίνετε εντελώς το αντίθετο απ' 
αυτό που θέλετεú  θεία σας αρνούµενη τροφή, γίνεται κέντρο της προσοχής όλων, θέµα συζήτησης 
και θρονιάζεται σαν πριγκίπισσα µέσα στα παρακάλια σαςú ούτε λέξη λοιπόν από δω και πέρα. 
Μουτρώσαµε όλοι µε τον πατέρα µας, ιδίως η Λούλα κι εγώ��πώς εχθρευόµουν τον πατέρα έτσι 
που ανοιγόκλεινε λαίµαργα το στόµα τουú θαρρούσα πως θα καταβροχθίσει ολόκληρο το τραπέζι και 
τις καρέκλεςú κι ένα καρεκλοπόδαρο θα του κάτσει στο λαιµό.".996 Χαρακτηριστική είναι η 
κλιµάκωση των συναισθηµάτων του ποιητή απέναντι στη δυστροπία και τον αυταρχισµό του 
πατέρα του. Αρχικά, απλώς παραθέτει το διάλογο ανάµεσα στον πατέρα και τη µητέρα του 
σχετικά µε την ανορεξία της θείας Όλγας, όπου όµως η αναφορά στο θυµό του πατέρα, καθώς και 
στην εκτίµηση του ότι η ανορεξία είναι οικονοµία για την οικογένεια, σηµαίνει έµµεση 
αποδοκιµασία, αφ' ενός διότι δείχνει την αδυναµία του να σκεφτεί επάνω στον πιθανώς σύνθετο 
χαρακτήρα του προβλήµατος και αφ' ετέρου διότι αντιλαµβάνεται µόνο το οικονοµικό συµφέρον 
αυτής της κατάστασης. Στη συνέχεια, ο πατέρας φαίνεται να αίρει την εντύπωση ότι αδυνατεί να 
εµβαθύνει στα προβλήµατα, αφού κάνει µια παρατήρηση ψυχολογικής φύσης: Ότι δηλαδή η θεία 
Όλγα δεν τρώει, γιατί θέλει να γίνει επίκεντρο της προσοχής όλων. Όµως ο απόλυτος χαρακτήρας 
της άποψής του, καθώς και ο αυταρχικός τρόπος, µε τον οποίο την επιβάλλει στα παιδιά του, 
αφήνουν ως τελική εντύπωση και πάλι έναν δύστροπο χαρακτήρα, που αποδοκιµάζεται άµεσα πια 
απ' τον ποιητή και τη Λούλα, καθώς και τα άλλα αδέλφια, αφού "µουτρώνουν". Τέλος ο ποιητής / 
Ίων παρουσιάζεται εχθρικός προς τη λαιµαργία του πατέρα του � που αντιπαρατίθεται µε την 
ανορεξία της θείας Όλγας � επεκτείνοντας την από τα φαγητά στα αντικείµενα (τραπέζι, 
καρέκλες), εχθρότητα που κορυφώνεται µε τη φράση: "κι ένα καρεκλοπόδαρο θα του κάτσει στο 
λαιµό". Η τελευταία αυτή φράση φαντάζει ως τιµωρία της λαιµαργίας του πατέρα. Η κλιµάκωση 

                                                                                                                                                                                              
Μας αγάπαγε, δε λέω. Αλλά µε τον τρόπο του � αγριοκοιτάγµατα και βιαστικές συµβουλές. Πατέρα δεν είχαµε µέσα 
στο σπίτι, τη σκιά του είχαµε". 
993 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 117. Βλ. επίσης εδώ, Μέρος Γ', § 1δ, σ. 272  
994 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σσ. 88-89. Βλ. επίσης εδώ, Μέρος Γ', κεφάλαιο πρώτο, σηµ. 31.  
995Για την ανορεξική θεια Όλγα, καθώς και για την ποιητική µετάπλαση µιας στιγµιαίας εκδήλωσης βουλιµικής 
συµπεριφοράς της (Ε.Α.Α, 5, σ. 53), Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3γ, σσ. 95-96. 
996 Ο γέροντας µε τους χαρταϊτούς, Ε.Α.Α, 5, σσ. 48-50 
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φαίνεται και από ένα στοιχείο τεχνικής της αφήγησης: Αρχικά ο Ίων / αφηγητής απλώς ακούει το 
διάλογο πατέρα � µητέρας, έπειτα γίνεται αποδέκτης της πατρικής απαγόρευσης µαζί µε τα 
αδέλφια του, µε µια µεγαλύτερη εστίαση στον ίδιο και στη Λούλα, ενώ στο τέλος µόνο ο ίδιος 
είναι το υποκείµενο, απ' όπου εκπορεύεται η εχθρότητα προς τον πατέρα. 
 Η δυστροπία του πατέρα ως κοντόθωρη και αντιποιητική στάση φαίνεται καθαρά, παρ' 
όλες τις ποιητικές µεταπλάσεις, στα ποιήµατα της ∆οκιµασίας, όπου οι "µεγάλοι" αδυνατούν να 
κατανοήσουν την ποιητικότητα της ζωής και της δηµιουργίας, πίσω από τις οποίες κρύβεται ένα 
µυστήριο, προσιτό όµως στην παιδική αίσθηση του κόσµου.997 
  Οι µεγάλοι µας λένε: τεµπέληδες 
  Μα εµείς ξέρουµε από δουλειά και καθόµαστε ξύπνιοι ως την αυ- 
  γή δουλεύοντας στο µεγάλο γαλάζιο χωράφι για να µη λείψει 
  ο κήπος του ήλιου πάνου απ' τους κήπους των ανθρώπων 
  Εµείς, και ας µας λένε τεµπέληδες, ξέρουµε τι είναι µόχτος, ξέ- 
  ρουµε τι είναι να οργώσεις απ' την αρχή τον πιο µεγάλο 
  αγρό που κάθε µέρα τον σκεπάζουν οι τσουκνίδες. 
  Εµείς ξέρουµε πόσο κουράστηκαν τα χρυσά χεράκια των αχτίνων 
  για να χτίσουν τούτες τις χαρούµενες πολιτείες των λουλου- 
  διών µε τ' ανοιχτά µπαλκόνια των τριαντάφυλλων, µε τα  
  ψηλά καµπαναριά των κρίνων. 
  Οι άλλοι βλέπουν µονάχα τις αχτίνες και τα λουλούδια. 
  ∆εν ξέρουν τίποτα για το δικό µας µόχτο και το δάκρυ.998  
Είναι προφανές ότι ο στίχος "οι µεγάλοι µας λένε: τεµπέληδες" αναφέρεται στον πατέρα του 
ποιητή, γιατί αυτός αδυνατούσε να κατανοήσει τις ευαισθησίες και τις αναζητήσεις του µικρού 
Γιάννη,999 οι οποίες στο παραπάνω απόσπασµα µεταπλάθονται σε αίσθηση του µυστηρίου της 
ζωής.1000  
 Όµως οι αναφορές στον πατέρα δεν είναι πάντα αρνητικές. Ο πατέρας παρουσιάζεται 
επίσης στην ήρεµη ατµόσφαιρα του οικογενειακού τραπεζιού να διηγείται ιστορίες από τη ζωή 
του Χριστού,1001 ή να "βλογάει το καρβέλι" παραλληλιζόµενος µε τον Παντοκράτορα που "βλογάει 
τα σπίτια",1002 ενώ η σκιά του πατέρα παρουσιάζεται να τυλίγει τα παιδιά "µε µια παλληκαρίσιαν 
άχνα".1003 Οι εικόνες αυτές αναδεικνύουν τον πατέρα σε σύµβολο ασφάλειας και επειδή το 
χαρακτηριστικό αυτό δεν προκύπτει ούτε από τα βιογραφικά του Ρίτσου ούτε, φυσικά, από τις 
πολλές αναφορές στη δυστροπία του πατέρα, µπορούµε να τις θεωρήσουµε ως δηµιουργηµένα 
βιώµατα προερχόµενα από την απωθηµένη επιθυµία του ποιητή να νιώσει ασφαλής δίπλα στον 

                                                           
997 Για την παιδική αίσθηση του κόσµου, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο 
998Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 350 
999 Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2α, σσ. 44-45 
1000 Σχετικό είναι και το παρακάτω απόσπασµα, επίσης από το Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού Π.Α', σ. 357: "Εµείς 
πετροβολάµε µε µύγδαλα τη λύπη τους και παίζουµε / καταµεσήµερα πάνου σε αλώνια τα παιχνίδια που οι µε - / 
γάλοι δεν έπαιξαν και τα ονειρεύτηκαν µονάχα τα πουλιά την / ώρα που έσκαγε το πρώτο µπουµπουκάκι της ροδιάς". 
1001 Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 328: "Η ΝΥΧΤΑ περπατούσε στη στέρνα του κήπου µας 
όπως ο Χρι- / στός περπατούσε στη θάλασσα / (Έτσι έγραφε το βιβλίο που µας διάβαζε ο πατέρας µετά το δεί- /πνο) / 
Είταν µια γεύση ζεστού ψωµιού και γιασεµιών στον αέρα". Εδώ γίνεται λόγος και για τη θρησκευτικότητα του 
πατέρα, η οποία δεν αντιµετωπίζεται αρνητικά ως τυπολατρική (Για τη θρησκευτικότητα του πατέρα, βλ. εδώ, § 2α, 
σσ. 44-45).  
1002 Η Κυρά των Αµπελιών, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 88: "Ψηλά βλογάει τα σπίτια ο Παντοκράτορας όπως βλογάει ο 
πατέρας το καρβέλι�.". Η σύνδεση του πατέρα µε τον Παντοκράτορα επίσης δείχνει µία αίσθηση ασφάλειας που 
έχει και µεταφυσικές προεκτάσεις, χωρίς και πάλι να αντιµετωπίζει αρνητικά η θρησκευτικότητα του πατέρα. 
1003 Ό.π., σ. 74: " Σε βλέπαµε�.στη σκιά του κύρη που µας τύλιγε µε µια παλληκαρίσιαν άχνα". Αξιοσηµείωτο είναι 
ότι στο σηµείο αυτό ο πατέρας συνδέεται µε το έντονα φορτισµένο σηµασιολογικά και συναισθηµατικά σύµβολο της 
Κυράς των Αµπελιών (Για τις πιθανές σηµασίες της Κυράς των Αµπελιών, βλ. ∆ηµήτρης Κουκουλοµµάτης, 
Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ποίηση (Σταθµοί � Εκπρόσωποι), "Παπαδήµας", Αθήνα 1989, σ. 285).  
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πατέρα του.1004 Έτσι, φαίνεται ότι η δυστροπία, ο αυταρχισµός, η αλαζονεία, µεταπλάθονται σε 
γνωρίσµατα µιας ισχυρής προσωπικότητας που αποπνέει σιγουριά. Η ανάγκη αυτή του ποιητή 
αναδεικνύεται ιδιαίτερα έντονα, όταν συνδέει την καλλιτεχνική δηµιουργία µε την αίσθηση 
σιγουριάς που νιώθει το άρρωστο παιδί όταν γέρνει το κεφάλι "στον κόρφο του πατέρα", µε 
αποτέλεσµα η "πληγή" να µετατρέπεται σε τέχνη, σε "αιώνια λύρα": 
  Εγώ δεν ξέρω να λυπάµαι για την θλίψη. 
  Εγώ θα γείρω το κεφάλι 
  σαν άρρωστο παιδί στον κόρφο του πατέρα 
  και θα δεθούνε τα χλωµά του δάχτυλα 
  σα χορδές στης πληγής µου το κοίλωµα 
  Η αιώνια λύρα.1005 
Επιπλέον, πέρα από την ανάγκη ο πατέρας να αναδειχθεί σε σύµβολο ασφάλειας, στο απόσπασµα 
αυτό πραγµατοποιείται και υπέρβαση της απόλυτα αντικαλλιτεχνικής συµπεριφοράς του, αφού 
συνδέεται µε την καλλιτεχνική δηµιουργία τη στιγµή που έβλεπε µε απόλυτη αδιαφορία τις 
καλλιτεχνικές ευαισθησίες του µικρού Γιάννη.1006 Φυσικά, πέρα απ' την απωθηµένη επιθυµία που 
δηµιουργεί την επιθυµητή εικόνα του πατέρα, λειτουργεί και το στοιχείο της επιείκειας. 
 Πιο καθαρά υποδηλώνεται η λειτουργία αυτής της νοηµατικής σταθεράς στους θεατρικούς 
µονολόγους της Τέταρτης ∆ιάστασης. Εκεί ο ποιητής ανάµεσα σ' ένα δαίδαλο νοηµάτων και 
συναισθηµάτων παρουσιάζει και τις παρηκµασµένες µορφές κάποιων µυθικών πατεράδων � 
βασιλιάδων, οι οποίοι ως σκιές του παλιού δυνατού εαυτού τους γίνονται συµπαθείς από τη 
συναίσθηση της αδυναµίας τους και της µαταιότητας της παλιάς κοσµοθεωρίας τους. Αυτή η 
αυτογνωσία πραγµατοποιείται µέσα στις οριακές συνθήκες της απόλυτης παρακµής.1007 Έτσι, ο 
Αγαµέµνονας στο οµώνυµο ποίηµα θα πει: 
 Να µε, λοιπόν, που µήτε τούτη τη χαρά δε σούφερα � την πολυώνυµη, 
 όπως λένε, δόξα 
 που ίσως και θα µπορούσε, αλλοίµονο, να εξαγοράσει 
 µε βροντερά και κίβδηλα νοµίσµατα, τα σιωπηλά µας γνήσια δέκα χρόνια, 
 χιλιάδες φόνους, κρυφούς και φανερούς, χιλιάδες σφάλµατα και τάφους�� 
 ���������������������������������� 
 Πέρασαν τόσα χρόνια � ξεµάθαµεú ξεχάσαµε. Το σώµα  

(όχι µονάχα η ψυχή) σα νάχει χάσει την παλιά του εκείνη βεβαιότητα: 
κρουστό κι ολόρθο µες στην ίδια του χαρά να υπάρχει και να βλέπεται. 
Τώρα  
µονάχα βλέπει (δύσπιστο αυτό και γερασµένο) µε µιαν άλλην όραση 
την έµπιστη κι αγέραστη οµορφιά του κόσµου, που πια δεν του ανήκει1008  

                                                           
1004 Για την ανάγκη του παιδιού να έχει έναν "πατέρα � καθοδηγητή", δίπλα στον οποίο θα νιώθει ασφάλεια, µιλάει ο 
Γεώργιος Κρασανάκης, Ψυχολογία του παιδιού, Αθήνα 1987, σσ. 68-70, αναφερόµενος παράλληλα και σε 
προβληµατικούς τύπους πατέρων. Απ' αυτούς ο "αυταρχικός", ο "αυστηρός", και ο "απών", δηλαδή ο αδιάφορος, 
συγκεντρώνονται στην προσωπικότητα του Ελευθερίου Ρίτσου. Για την αδιαφορία του, βλ. Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. 
(σηµ. 12). 
1005 Ο ξένος, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 380. Η Τζίνα Καλογήρου, Ζητήµατα ερµηνείας και διδακτικής στο έργο του Γιάννη 
Ρίτσου, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1993, σ. 380, σηµειώνει σχετικά µε το απόσπασµα: "Η απαντοχή της σιωπής, η 
µετατροπή των πληγών, η ταύτιση µε τον ήλιο, συνδέονται µε την ποιητική αποστολή, την καλλιτεχνική δηµιουργία". 
∆εν αναφέρεται στο ειδικό βάρος του πατέρα.  
1006 Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2α, σσ. 44-45. 
1007 Βλ. για όλα αυτά, σε συνδυασµό µε την ταλάντευση του Ρίτσου, εδώ, Μέρος Α', § 3β και 3γ. 
1008 Αγαµέµνων, Τ.∆., σσ. 63,67. Στο Νεκρό σπίτι ο Αγαµέµνονας παρουσιάζεται γυάλινος. Το γυαλί παρουσιάζεται ως 
στοιχείο διαφάνειας που ταυτίζεται µε µιαν ανελέητη αυτογνωσία: "Ας έρθει ο αφέντης � είπε η αφέντισσα η µάνα 
µας. / Καλώς να ορίσει. Κι αυτός γυάλινος. / Γυάλινος. Γυάλινος. Νάτο, - κ' εµείς αυτό το µάτι το ξέρουµε - / 
τόχουµε, να, κ' εµείς καταµεσίς στο κούτελο. / Καλά τον µάθαµε κ' εµείς το θάνατο. Ξέρουµε. Βλέπουµε. / Εκείνος 
πρώτος µας τον έµαθε�..Ετοιµάστε / τα γυάλινα φαγιά, τα γυάλινα κρασιά, τα γυάλινα φρούταú / έρχεται ο γυάλινος 
αφέντης µας. Έρχεται" (Τ.∆., σσ. 102-103). 
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Οπωσδήποτε, αν δεχτούµε ότι πίσω από την παρηκµασµένη µορφή του Αγαµέµνονα κρύβεται ο 
πατέρας του Ρίτσου,1009 πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο βαθµός ποιητικής µετάπλασης είναι 
µεγάλος. ∆εν µπορούµε όµως, παρά να διακρίνουµε την παλιά αλαζονεία και την πτώση ως κοινά 
σηµεία ανάµεσα στον Ελευθέριο Ρίτσο και τον Αγαµέµνονα. Στην Ισµήνη ο τυφλός πατέρας 
Οιδίποδας οικτίρεται από την οµώνυµη ηρωίδα. Εδώ η αναφορά στον παλιό αυταρχικό εαυτό του 
είναι περισσότερο ξεκάθαρη και ο οίκτος της κόρης εστιάζεται σ' αυτό ακριβώς το 
χαρακτηριστικό: 
 Ο καηµένος ο πατέρας � πάντα τον θυµάµαι �  
 Είχε ένα πρόσωπο σα συσπασµένο χέρι, γαντζωµένο 
 σ' ένα µεγάλο µαύρο παραπέτασµα, για να το ρίξειú τόσο που κάποτε 
 λέω 
 ίσως και νάταν καλό που τυφλώθηκε � ίσως έτσι τουλάχιστον να µπό- 
 ρεσε 
 να δει προς τα µέσα του, να θυµηθεί λίγο � λίγο 
 εκείνα που δεν είχε δειú κ' ίσως έτσι, στ' αλήθεια, να τα είδεú γιατί ως 
 τότε  
 έβλεπε την αυταρχική µορφή του (φυσικά, κολακευµένη) µες στα βλέµ-/ 
 µατα των φοβισµένων υπηκόων τουú - κ' εκείνους κ' εκείνον 
 από παιδί πολύ τους λυπόµουν.1010  
Το "µεγάλο µαύρο παραπέτασµα" πιθανότατα παραπέµπει στην υποκριτική και τυπολατρική 
νοοτροπία του Ελευθερίου Ρίτσου, αποτελώντας ποιητική µετάπλαση.1011 Η αυτάρεσκη ενατένιση 
της αυταρχικής µορφής του πατέρα Οιδίποδα "µες στα βλέµµατα των φοβισµένων υπηκόων του" 
που τον κολακεύουν, φαντάζει ως µακρινός απόηχος της πολιτικής δύναµης του Ελευθέριου 
Ρίτσου στη Μονεµβασιά, ο οποίος ήταν κοµµατάρχης µε πελατειακές σχέσεις.1012 Μπορεί όµως οι 
"φοβισµένοι υπήκοοι" να είναι και τα µέλη της οικογένειάς του. Η εξιλέωση του πατέρα � 
Οιδίποδα είναι αρκετά εµφανής και πραγµατοποιείται µέσω της τύφλωσης. Η Ισµήνη λέει ότι η 
τύφλωση πιθανόν θα τον έκανε να προβεί σε µία ενδοσκόπηση του εαυτού του, "να δει προς τα 
µέσα του, να θυµηθεί λίγο � λίγο / εκείνα  που δεν είχε δει". Ο πατέρας Οιδίποδας λοιπόν φτάνει 
στην αυτογνωσία, όταν τυφλώνεται και εποµένως δεν είναι σε θέση να νιώσει την 
αυτεπιβεβαίωσή του στις υποταγµένες µατιές των άλλων. Η αυτοτύφλωση του Οιδίποδα που 
σύµφωνα µε τον αρχαιοελληνικό µύθο πραγµατοποιήθηκε σε µια στιγµή µανίας, όταν 
συνειδητοποίησε τη σειρά των ανοσιουργηµάτων που είχε διαπράξει, ανακαλεί την ψυχασθένεια 
του Ελευθερίου Ρίτσου κάτω από το βάρος των απανωτών συµφορών. Ο ποιητής στο 
πεζογράφηµα Σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο1013 παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της ψυχασθένειας 
την "Παλιά του αλαζονεία", του πατέρα, να µεταµορφώνεται σε "γλυκιά ταπεινοσύνη",1014 ενώ τον 
βάζει να ζητάει συγνώµη από τα παιδιά του, προφανώς συνειδητοποιώντας και το δικό του 
µερίδιο ευθύνης για τις συµφορές: "Μια στιγµή χαλάρωσε το αγκάλιασµα, έσκυψε το κεφάλι κι 
είπε: "συχωρέστε µε, συχωρέστε µε, π α ι δ ι ά  µ ο υ "�"1015. Στη συνέχεια ο πατέρας ταλαιπωρείται 
                                                           
1009 Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Γιώργος Βελουδής, Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα 
1984, σ. 56.  
1010 Τ.∆., σ. 220. 
1011 Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2α, σσ. 44-45. 
1012 Βλ. Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 12), σ. 13: "Κοµµατάρχης τοπικός, µε πολλές κουµπαριές, ο ίδιος είχε βγει ένα 
φεγγάρι και δήµαρχος στη Μονεβάσια", σ. 23: "Μόλις άναβε κάποιο φως στο σπίτι, άρχιζαν τις φωνές: "Κουµπάρε 
Λευτέρη" ή "κυρ ∆ήµαρχε, εµείς είµαστε". Ο πατέρας όταν δεν ήθελε να κατέβει αµέσως, έστελνε κάποιον υπηρέτη 
να τους ανοίξει ένα δωµάτιο και να περιµένουν. Ύστερα κατηφόριζαν µαζί από τα καλντερίµια της πάνω τάπιας". 
1013 Η µακρά ιστορία της εξιλέωσης του πατέρα παρατίθεται στις σσ. 52-68 από το Σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο, 
Ε.Α.Α., 7. 
1014 Ε.Α.Α., 7, σ. 54: "Ο µπαµπάς δεν ήταν εκείνος που ξέραµεú ήταν άλλος άνθρωπος. Ακούρευτος, αξύριστος, 
σκελετωµένος. Τα λεβέντικα στριφτά του µουστάκια είχαν ψαρύνει κι είχαν πέσει. Ένα χλωµό φέγγος ήταν χυµένο 
στη µορφή του σαν όσιος. Όλη η παλιά του αλαζονεία είχε γυρίσει σε γλυκιά ταπεινοσύνη". 
1015 Ό.π. (σηµ. 34). Για την προσωπική του ευθύνη στην καταστροφή της οικογένειας, εδώ, Μέρος Α', § 2α, σσ. 44-45. 
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από τη γκρίνια και τις προσβολές του γαµπρού του, Χρίστου Κοκκώνη, στο διάστηµα που έµενε 
στο σπίτι της κόρης του Νίνας, η οποία τον είχε φέρει στην Αθήνα για να τον περιποιηθεί, λόγω 
των κλονισµένων του νεύρων. Συνέπεια αυτής της συµπεριφοράς του γαµπρού του είναι να 
υποτροπιάσει, να διαγνωστεί "αρνητισµός" και να εγκλειστεί στο δηµόσιο ψυχιατρείο.1016 Εκεί, 
ανακαλύπτει την πραγµατική φιλία στο πρόσωπο ενός άλλου ψυχοπαθή, του Στέργιου και για 
πρώτη φορά γνωρίζει τη χαρά της δηµιουργίας πράγµα που τον οδηγεί σε αυτοσυγχώρεση για τα 
λάθη και τον εγωισµό του παρελθόντος: 
 Έτσι, σαν τον Οιδίποδα και ο πατέρας του ποιητή βλέπει "εκείνα που δεν είχε δεί". Αυτά 
που φτιάχνει (δαντελένια πετσετάκια) µπορεί να φαντάζουν ευτελή, αλλά αποτελούν προϊόντα της 
αυτογνωσίας του πατέρα, αφού συνδέονται µε την όψιµη µύησή του στη φιλία και τη 
δηµιουργικότητα: "Χαµήλωσε τα µάτια. Με µια συνεσταλµένη κίνηση έβγαλε κάτι απ' την τσέπη της 
πιτζάµας του. Το άπλωσε στο γόνατό µου. Ένα δαντελένιο πετσετάκι, στρογγυλό, ένας κύκλος από 
µαργαρίτες. "Τι όµορφο που είναιú - είπα � εσύ το 'πλεξες;. "Εγώú µε τα ίδια µου τα χέρια", και 
κοίταξε τα χέρια του, λεπτά, όµορφα ακόµη, µε τα µακριά του δάχτυλα ευγενικά κιτρινισµένα απ' τα 
τσιγάρα. "Για σένα το 'πλεξαú να το βάλεις στο τραπέζι σου ν' ακουµπάς πάνω του τ' ανθογυάλι". 
Στο πρόσωπό του ήταν χυµένη µια κοριτσίστικη ντροπαλοσύνη και κάποια γλυκύτατη περηφάνια. 
Είχε γνωρίσει, αυτός που ποτέ στη ζωή του δε δούλεψε, είχε γνωρίσει τη χαρά να φτιάχνει κάτι µε τα 
ίδια του τα χέρια � κι ίσως αυτό να 'ταν η µεγαλύτερη χαρά της ζωής του, κι ίσως αυτό να 
συγχωρούσε µπρος στα µάτια του τα πολλά λάθη του και τον παλιό εγωισµό του".1017 Η 
αυτοσυγχώρεση του πατέρα έµµεσα συνιστά και συχώρεσή του στα µάτια του γιου του, όπως 
προκύπτει από το συγκινητικό ύφος του αποσπάσµατος. Η ανακάλυψη εκ µέρους του πατέρα της 
ευαισθησίας αυτής που ήταν κρυµµένη βαθιά µέσα του, οδηγεί τον ποιητή να ταυτίσει ένα µέρος 
τουλάχιστον του εαυτού του µε τον πατέρα: Όταν ο πατέρας θα πεθάνει, θα τον ντύσουν µε ένα 
µπλε κουστούµι του γιου του και ο τελευταίος θα πει: "Τ' άγιο λείψανο χλωµό, γαλήνιο, 
ησυχασµένο µέσα στο µπλέ µου κοστούµι, σαν να κήδευα ένα κοµµάτι απ' τον εαυτό µου".1018 
Εποµένως, ο ποιητής αγιοποιεί τον πατέρα του, διότι αυτός εξιλεώθηκε µέσα απ' τα βάσανα, 
αυτοσυνειδητοποιήθηκε και έµαθε την "εργασία της αγάπης" που συµβολίζεται µε το δαντελένιο 
πετσετάκι.1019 Ο ποιητής κλείνει την αναφορά του αυτή στον πατέρα απευθυνόµενος σ' αυτόν σε 
β' πρόσωπο και αποδίδοντάς του µε συγκινητικό και µεγαλόπρεπο τρόπο, σα να βρισκόταν ο 
πατέρας µπροστά του και να τον άκουγε, το χαρακτηρισµό "Άγιος": "Και τρεις µέρες τώρα, µε 
τρεµάµενο χέρι, µε αδέξιες γραµµές (συγχώρεσέ µε, πατέρα), χαράζω µε κιτρινισµένα απ' τα τσιγάρα 
δάχτυλα, ωχρή, πολύ ωχρή την εικόνα σου µες στο δικό µου µπλε κοστούµι, δίχως φωτοστέφανο, 
µόνο µε λίγες ταπεινές µαργαρίτες πλεγµένες ευλαβικά µε τα ίδια σου τα χέρια. Ο Άγιος Ελευθέριος 
∆ηµητρίου Ρίτσος".1020 Η µεγαλοπρέπεια αφορά τον προσδιορισµό. "Άγιος" µπροστά από το 

                                                           
1016 Ε.Α.Α., 7, σσ. 61-62. Για τη συµπεριφορά του Χρίστου Κοκκώνη, βλ. επίσης εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο πρώτο, σ. 
119 και σηµ. 65. 
1017 Ε.Α.Α., 7, σσ. 65-66. 
1018 Ό.π., σ. 67. 
1019 Ό.π. σ. 67. Ανάλογα λειτουργεί το πετσετάκι ως σύµβολο και στην αγιοποίηση της παραλοϊσµένης Ηλέκτρας στο 
ποίηµα Χρυσόθεµις  της Τέταρτης ∆ιάστασης, σσ. 184-185: "Κάποτε, πάνω στην αρρώστια της, όταν σώθηκαν οι 
κλωστές της, / ξήλωσε µια παλιά, ετοιµόρροπη, λινή κουβέρτα / κλωστή � κλωστήú - κοβόταν � κόµπο-κόµπο, κ' 
έφτιαξε µε τη βε- / λόνα / έναν περίφηµο άθλο καρτερίας � ένα µικρό πετσετάκιú - µου το χά- / ρισε- / (παρ' όλο το 
χαµένο λογικό της, είχε θυµηθεί πως είταν τα γενέθλια µου). / Ποτέ δεν έλαβα πολυτιµότερο δώρο. Τόχω πάντα 
κοντά µου. Κι αλή- / θεια, / κάθε όµορφο πράγµα έχει µια ατέλειωτη προϊστορία και χιλιάδες αθώ- / ρητους κόµπους / 
και µια µικρή βελόνα υποµονής µε χιλιοτρυπηµένα δάχτυλα. Ίσως / η άλλη όψη του ωραίου νάναι η αγιότητα, - ποιος 
ξέρει; - τίποτα δεν έχω µάθει". Η νοηµατική εγγύτητα των αποσπασµάτων δείχνει ότι το περιστατικό µε το πετσετάκι 
είναι µάλλον αληθινό. Απλώς στη Χρυσόθεµη, λόγω της τεχνικής των ποιηµάτων της Τ.∆. δε δίδονται στοιχεία για να 
αποκαλυφθεί η αυτοβιογραφική του διάσταση, όπως στο Εικονοστάσιο. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως η 
σηµασιολογική φόρτιση του γεγονότος πρέπει να έγινε εκ των υστέρων, µέσω της λογοτεχνικής επεξεργασίας. Το 
γεγονός απλώς αποτέλεσε το έναυσµα.  
1020 Ε.Α.Α., 7, σ. 68. 
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πλήρες, µε πατρώνυµο και επώνυµο, όνοµα του πατέρα, ενώ η ευαισθησία διακρίνεται στο ύφος 
ολόκληρου του αποσπάσµατος. 
 Από την εξέλιξη που έχει η µορφή του πατέρα στο έργο του Ρίτσου συµπεραίνουµε ότι τα 
τραυµατικά βιώµατα που είχε ο ποιητής από τον πατέρα του στην παιδική του ηλικία δε στάθηκαν 
ικανά να τον κάνουν να τον αντιπαθήσει. Η ανάγκη του για την πατρική στοργή που του είχε 
λείψει, τον κάνει στο έργο του να δηµιουργεί βιώµατα που ανάγουν τον πατέρα σε σύµβολο 
ασφάλειας, ενώ η "επιείκεια" του εξιλεώνει και αγιοποιεί τη µορφή του πατέρα µέσα από τις 
συµφορές που συρρικνώνουν την αλαζονεία και κάνουν τον άνθρωπο πολλές φορές ν' 
ανακαλύπτει κρυφές πτυχές του εαυτού του που είναι και πιο αληθινές. Αν µάλιστα λάβουµε 
υπόψη ότι σαρκασµό προς τον πατέρα έχουµε µόνο στις δύο πρώτες συλλογές, µπορούµε να 
πούµε ότι στο έργο του Ρίτσου υπάρχει µια µακρά πορεία � µε παλινδροµήσεις φυσικά � από το 
σαρκασµό1021 προς την ηθική αποκατάσταση του πατέρα. 
 Η ανάγκη του Ρίτσου για πατρική στοργή έχει και ένα άλλο αποτέλεσµα: Να 
παρουσιάζεται ο ίδιος ως ένας βαθιά στοργικός πατέρας σε ορισµένα παιδικά του ποιήµατα, µε 
πρώτο το Πρωινό άστρο που απευθύνεται και είναι αφιερωµένο στην κόρη του Έρη,1022 Τα 
παιχνίδια τ' ουρανού και του νερού, που είναι αφιερωµένα "Στο Φωτούλη και στην Έρη",1023 καθώς 
και τα ποιήµατα της συλλογής Μικρό αφιέρωµα που είναι αφιερωµένα "Στη Φαλίτσα και στην 
Έρη".1024 Το ότι τα ποιήµατα αυτά είναι αφιερωµένα είτε µόνο στην κόρη του, είτε και στην κόρη 
του, δείχνουν ότι ενεργοποιείται το πατρικό φίλτρο,1025 ενώ η πατρική στοργή και ευαισθησία 
εκφράζεται µε το παιδικότροπο ύφος των ποιηµάτων αυτών που δείχνει ότι ο πατέρας έχει γίνει 
ένα µεγάλο παιδί.1026 Εποµένως, ο αυταρχισµός του Ελευθερίου Ρίτσου επέδρασε αντιθετικά στη 
διαµόρφωση του χαρακτήρα του Γιάννη Ρίτσου ως πατέρα. Αυτό το επισηµαίνει και η κόρη του  
ποιητή, Έρη, σε συνέντευξή της, αναφερόµενη σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 
ποιητή, όπως τη διαλλακτικότητα και τη µετριοπάθεια: "Ήταν συνήθως διαλλακτικός και 
µετριοπαθής. ∆εν ήθελε να επιβάλλει την άποψή του, γιατί, ίσως, θυµόταν τον δικό του αυστηρό 
πατέρα και τις αρνητικές του παιδικές εµπειρίες".1027       
       
      
 
               
   

                                                           
1021 Βλ. χαρακτηριστικά το διάχυτο σαρκασµό που έχει η περιγραφή της ψυχασθένειας του πατέρα στο ποίηµα "Στον 
πατέρα µου", των Τρακτέρ, η οποία καταλήγει ως εξής: "Πατέρα, εγίνης "ένδοξος των αγαλµάτων στρατηγός" / Ω, τι 
καλά, που στο "∆αφνί" µένεις φυλακισµένος / κ' έτσι δε θάχει σηµασία καµιά που εγώ, ο στερνός σου γιος, / σου 
γράφω από τη "Σωτηρία" βουβός και απαυδισµένος". Τα συναισθήµατα του ποιητή εδώ, είναι εντελώς διαφορετικά 
από αυτά που περιγράφονται στο Σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο, στο πλαίσιο της αυτολύτρωσης από το συγκεκριµένο 
γεγονός που βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα που γράφει το ποίηµα. 
1022 Π.Β', σσ. 305-336. 
1023 Παράρτηµα, Π.Γ', σσ. 504-518. 
1024 Π.∆', σσ. 133-203. 
1025  Για ενεργοποίηση του πατρικού φίλτρου µιλάει ο Παντελής Πρεβελάκης, Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, Συνολική 
Θεώρηση του έργου του, "Βιβλιοπωλείον της Εστίας", Αθήνα 3 1992, σσ. 346-349 αναφερόµενος στα ποιήµατα του 
Μικρού αφιερώµατος.  
1026 Για τα παιδικότροπο ύφος, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο, σσ. 223-226, όπου γίνεται αναφορά στα 
λεγόµενα "παιδικά ποιήµατα" του Ρίτσου. 
1027 "Ήταν συνήθως διαλλακτικός και µετριοπαθής", Η Έρη Ρίτσου µιλάει στο "∆", Το ∆έντρο, 109 (Σχετικά µε τον 
πατέρα), Μάρτιος 2000, σ. 72. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Τα αδέλφια 
 
3α. Η Λούλα 
 
 Στην ποιητική του αυτοβιογραφία Το Τερατώδες Αριστούργηµα, ο Γιάννης Ρίτσος, 
παρουσιάζοντας µε επιγραµµατικό τρόπο την προσφορά των προσώπων του στενού 
οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαµόρφωση µοτίβων και νοηµατικών σταθερών στην ποίηση 
του, σηµειώνει για τη Λούλα: "η Λούλα µούδωσε ολόκληρο το Τραγούδι της Αδελφής µου".1028 Το 
ποίηµα αυτό γράφτηκε το 19371029 και αποτελεί µια αναπόληση και ποιητική µετάπλαση των 
βιωµάτων σχετικά µε την υλική προσφορά και την ηθική συµπαράσταση της Λούλας προς τον 
ποιητή, αλλά και προς τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η αναπόληση και η 
ποιητική αυτή µετάπλαση των βιωµάτων συνδυάζεται µε υπαρξιακές και µεταφυσικές 
αναζητήσεις, καθώς και µε την πίστη στην προοπτική της κοινωνικής επανάστασης, σε µια 
προσπάθεια του ποιητή να µετατρέψει σε κατάφαση προς τη ζωή, τη βαθιά θλίψη του από την 
ασθένεια της Λούλας και τον εγκλεισµό της στο ψυχιατρείο. Πρόπλασµα για Το Τραγούδι της 
Αδελφής µου έχει αποτελέσει το ποίηµα "∆έσµευση", των Πυραµίδων,1030 όπου οι αναφορές στα 
σχετικά µε Λούλα βιώµατα είναι περισσότερο άµεσες και σαφείς, λόγω της τεχνικής που 
ακολουθείται στη συγκεκριµένη συλλογή.1031 Η παραδοχή εποµένως του Ρίτσου, στην 
προχωρηµένη ωριµότητα της ποιητικής του παραγωγής,1032 ότι οφείλει ένα µείζονος σηµασίας 
ποίηµα στην αδελφή του Λούλα, την αναδεικνύει σε ποιητική παρακαταθήκη. Γι' αυτό άλλωστε 
σε πολλά σηµεία του έργου του Ρίτσου είναι έντονος ο απόηχος των βιωµάτων που ο ποιητής είχε 
από αυτό το αγαπηµένο του πρόσωπο. 
 Έτσι στο ποίηµα Η επιστροφή της Ιφιγένειας, από την Τέταρτη ∆ιάσταση, του οποίου το 
µυθολογικό υπόβαθρο είναι η επιστροφή της οµώνυµης ηρωίδας από την Ταυρίδα, είναι πιθανό 
να συντήκεται µαζί µε τα µυθολογικά στοιχεία, καθώς και µε τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου 
συγγραφής του,1033 το αυτοβιογραφικό στοιχείο της επιστροφής της Λούλας από την Αµερική.  Το 
κοινό σηµείο ανάµεσα στο µύθο της Ιφιγένειας και στην αυτοβιογραφική πραγµατικότητα της 
Λούλας Ρίτσου είναι η θυσία. Η Ιφιγένεια, σύµφωνα µε το µύθο, θυσιάστηκε κυριολεκτικά για 
την ευόδωση της τρωικής εκστρατείας. Η Λούλα Ρίτσου θυσιάστηκε (µε τη µεταφορική σηµασία 
της λέξης) πραγµατοποιώντας έναν άτυχο και αταίριαστο γάµο, για να µπορέσει να ανταποκριθεί 
στα χρέη που της συσσώρευσε η αλτρουιστική της συµπεριφορά. Στη "∆έσµευση" περιγράφεται 
µε αµεσότητα η θυσία της Λούλας, η οποία παντρεύτηκε το µετανάστη στις ΗΠΑ ∆ηµήτρη 
Σταυρόπουλο από καθαρά οικονοµική ανάγκη, "έναν πούχε θεό: τη στρογγυλή γαστέραú" όπως 

                                                           
1028Γίγνεσθαι, σ. 368.  
1029 Π.Α', σσ. 187-212 
1030 Π.Α', σσ. 82-87. 
1031 Για τις επισηµάνσεις αυτές, βλ. και εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο πρώτο, σσ. 121-122 και ιδιαίτερα τις σηµ. 82,83. Το 
κύριο χαρακτηριστικό της Λούλας επάνω στο οποίο πραγµατοποιούνται οι περισσότερες ποιητικές µεταπλάσεις, είναι 
το στοιχείο της προσφοράς, όχι µόνο στους οικείους της, αλλά γενικότερα σε όσους σχετίζονταν µαζί της. Άλλωστε 
και ο άτυχος γάµος της µε το ∆ηµήτρη Σταυρόπουλο (Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2α, σσ. 45-46), πραγµατοποιήθηκε για να 
πληρώσει τα χρέη που είχαν συσσωρευθεί ως συνέπεια αυτής της συµπεριφοράς της (Βλ. Λούλα Ρίτσου-Γλέζου, Τα 
παιδικά χρόνια του αδελφού µου Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα 1981, σ. 121 και Αγγελική Κώττη, Γιάννης Ρίτσος, 
Ένα σχεδίασµα βιογραφίας, "Ελληνικά Γράµµατα", Αθήνα 1996, σ. 64). Το στοιχείο της προσφοράς παρουσιάζει 
διαφορετικό βαθµό ποιητικής µετάπλασης στη "∆έσµευση" και στο Τραγούδι της Αδελφής µου, ανάλογα µε την 
τεχνική: "και απ' τη στιγµή που τίποτα δε δύνεσαι να δίνεις / έχεις πεθάνει πια (Π.Α', σ. 84) και: "Μα δεν ήξερες να 
δέχεσαι. / Χάριζες. / Μόνο χάριζες. / Όλα τα δώρα σου / τα µοίρασες / κ' έµειναν άδειες / οι παλάµες σου" (Π.Α΄, σ. 
203), αντίστοιχα. 
1032 Το Τερατώδες Αριστούργηµα, όπου ο Ρίτσος πραγµατοποιεί την παραδοχή αυτή, γράφεται το 1977. 
1033 Το ποίηµα γράφεται µέσα στη δικτατορία, το χρονικό διάστηµα "Νοέµβριος 1971-Αύγουστος 1972". Για τη 
σύντηξη µυθολογικού, αυτοβιογραφικού και ιστορικού στοιχείου, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3γ. 
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σαρκαστικά τον χαρακτηρίζει ο ποιητής, επηρεασµένος και από την πολιτική φρασεολογία της 
Αριστεράς την εποχή εκείνη. Αποτέλεσµα ήταν η Λούλα, αφού γέννησε στην Αµερική ένα παιδί, 
να εκδηλώσει συµπτώµατα κατάθλιψης λόγω του συναισθηµατικού και ψυχολογικού της 
διχασµού και να επιστρέψει στην Ελλάδα, µε σκοπό να ξαναβρεί την ηρεµία της. Αυτή της την 
επιστροφή, µε τον ψυχικό της κόσµο ταραγµένο, απεικονίζει επιγραµµατικά στη "∆έσµευση" ο 
ποιητής λέγοντας "και πλανεµένη επέστρεψες µ' ένα παιδί στην πλάτη / και µ' ένα νέο σταυρό".1034 
Εποµένως τα βαθύτερα αίτια της ψυχικής νόσου που η Λούλα εκδήλωσε το 1937,1035 εντοπίζονται 
σ' αυτή τη στάση θυσίας που τήρησε µε το συγκεκριµένο γάµο. Όπως λοιπόν η µυθική Ιφιγένεια 
επέστρεψε από την Ταυρίδα, (όπου την είχε στείλει η Άρτεµη δίνοντας µια άλλη τροπή στη θυσία 
της), έτσι και η Λούλα επιστρέφει από τον τόπο θυσίας της ατοµικής της ευτυχίας, την Αµερική, 
"πλανεµένη" όµως και φέρνοντας µαζί το παιδί της. Στη "σκηνικη οδηγία � επίλογο" που 
επιτάσσεται στην Επιστροφή της Ιφιγένειας πραγµατοποιείται πιθανότατα ένας υπαινιγµός αυτών 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της επιστροφής της Λούλας: Η Ιφιγένεια "τυλίγει σ' ένα µικρό, 
λευκό τραπεζοµάντιλο το ξόανο της θεάς" και "το σηκώνει στο αριστερό της µπράτσο σα βρέφος", 
ενώ η συµπεριφορά της αµέσως παρακάτω φανερώνει άνθρωπο µε ταραγµένο ψυχισµό, αφού 
"κατεβαίνει τη µαρµάρινη σκάλα, µηχανικά, σαν απ' τα πριν αποφασισµένα, σαν χωρίς µνήµη".1036 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ποιητής γράφοντας την Επιστροφή της Ιφιγένειας είχε βιώσει και την 
ψυχική νόσο της Λούλας πολλά χρόνια πριν, ενώ όταν έγραφε τη "∆έσµευση" είχε δει µόνο την 
επιστροφή της απ' την Αµερική µαζί µε το παιδί και τα πρώτα σηµάδια ψυχικών διαταραχών.1037 
Άρα, Η Επιστροφή της Ιφιγένειας, σύνθεση µείζονος σηµασίας της ώριµης ποιητικής περιόδου του 
Ρίτσου, δείχνει ότι η χρονική απόσταση από το βίωµα διευρύνει τα ρεαλιστικά όρια εγγραφής του 
στη συνείδηση και το κάνει να µεταλειτουργήσει σε ένα ευρύ και πολύπλοκο νοηµατικό 
περιβάλλον, κρατώντας όµως έναν απόηχο των ορίων αυτών. 
 Η διατήρηση του απόηχου από τα ρεαλιστικά / αυτοβιογραφικά όρια της ψυχικής νόσου 
της Λούλας, φανερώνει ότι το συγκεκριµένο βίωµα ήταν ιδιαίτερα τραυµατικό για τον ποιητή. 
Και αυτό, γιατί η Λούλα µε τις προσφορές της και τη συµπαράστασή της στον ποιητή ως δεύτερη 
µάνα του από τα παιδικά του χρόνια και κατά τη διάρκεια της εφηβείας του,1038 ήταν γι' αυτόν η 
προσωποποίηση της ασφάλειας, µιας ασφάλειας που ένιωσε ότι τη χάνει οριστικά, όταν 
αρρώστησε η αδελφή του. Η Λούλα, µετά τη θεραπεία της εξακολούθησε να λειτουργεί ως πηγή 
ασφάλειας για τον ποιητή, όπως φαίνεται σε ποιήµατα που γράφτηκαν κάτω από οριακές 
συνθήκες, όπως εκείνες της εξορίας. Στις περιπτώσεις αυτές άλλοτε αναβιώνουν συγκεκριµένα 
βιώµατα της παλιάς ειδυλλιακής η εξιδανικευµένης ζωής κι άλλοτε η αδελφή ανάγεται σε 
σύµβολο. Έτσι, ο Γιάννης Ρίτσος θα κρατήσει στην εξορία της Μακρονήσου "το ψαλιδάκι της 
µικρής αδελφής του", µε το οποίο "έκοβε τα νύχια / της στο περβάζι / κι οι αντιφεγγιές απ' τα τζάµια 

                                                           
1034 Για τον άτυχο γάµο της Λούλας, τη µετάβαση στην Αµερική, την κατάθλιψη και την επιστροφή της, βλ. Λ. 
Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 4), σσ. 121-125 και Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 4), σσ. 66. Επίσης, εδώ, Μέρος Α', § 2γ, σ. 46. Το 
απόσπασµα της "∆έσµευσης" που περιγράφει τη συγκεκριµένη θυσία της Λούλας για τα πρόσωπα του οικογενειακού 
της περιβάλλοντος και τους άλλους είναι: "Εκρέµασες τα κρίνα σου σε αυχένα δουλικό / κ' έφυγες µ' έναν πούχε θεό: 
τη στρογγυλή γαστέραú / έκανες το αίµα σου άρωµα για τον τρελλό πατέρα, / για µε τον φθισικό" "Σε στέρφους 
τόπους έσπειρες τον πλούσιο θησαυρόú / το φέρετρό σου τόχτισες γι' άλλους λαµπρό παλάτιú / και πλανεµένη 
επέστρεψες µ' ένα παιδί στην πλάτη / και µ' ένα νέο σταυρό" (Π.Α', σ. 83). Για τη σύνδεση της "στρογγυλής 
γαστέρας" µε την πολιτική φρασεολογία του ΚΚΕ εκείνη την περίοδο, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3α, σηµ. 18. 
1035 Για την ψυχική νόσο της Λούλας, βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 4), σσ. 79-80. 
1036 Τ.∆., σ. 132. Τα κοινά σηµεία ανάµεσα στην Ιφιγένεια και τη Λούλα Ρίτσου επισηµαίνει ο Γιώργος Βελουδής, 
Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα 1984, σσ. 56-57. Ο συγκεκριµένος µελετητής, ό.π., σ. 55 
ταυτίζει επίσης µε τη Λούλα και την τρελή αδελφή του σκηνικού προλόγου στο ποίηµα Κάτω απ' τον ίσκιο του 
βουνού (Τ.∆, σ. 137). Η σύνδεση είναι πιθανή, αν και µε όχι τόσο εµφανή κοινά σηµεία µε τη Λούλα. 
1037 Τη διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνουν οι χρόνοι συγγραφής των δύο ποιηµάτων: Η επιστροφή της Ιφιγένειας 
γράφτηκε µέσα στην τελευταία δικτατορία (εδώ, σηµ. 6), ενώ η "∆έσµευση" κάποια στιγµή στο χρονικό διάστηµα 
1930-1935, οπότε γράφτηκε η συλλογή Πυραµίδες. Η Λούλα έπαθε ψυχασθένεια το 1937. (Α. Κώττη, ό.π. [σηµ.4], σ. 
66 και σ. 79).  
1038 Βλ. εδώ,  Μέρος Α',§ 2α, σσ. 45-46. 
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τρέµανε πάνου στα µαγουλά της / και στα χέρια της", προσπαθώντας να διασώσει ένα στιγµιότυπο 
ανεµελιάς και οµορφιάς από τη ζωή µε την αδελφή του. Το γεγονός ότι αµέσως µετά την 
παράθεση του συγκεκριµένου στιγµιοτύπου θα πει ότι αυτό έχει "ξεφτίσει" µαζί µε όλα τα 
στοιχεία αντίστασης, δεν αναιρεί εντελώς τον αισιόδοξο χαρακτήρα του. Ο ποιητής, πριν το 
αµφισβητήσει, έχει περιγράψει µε λεπτοµέρειες την οµορφιά του, η οποία αφορά την 
αντανάκλαση του φωτός επάνω στα µάγουλα και στα χέρια της Λούλας. Άρα, µέσα στην 
παραδοχή της θλίψης και του αδιέξοδου, παραµένει ζωντανή, έστω και πολιορκηµένη, η 
προσπάθεια κατάφασης στη ζωή.1039 Σύµβολο θα γίνει η Λούλα στην Αγρύπνια, όταν ο ποιητής 
µιλά για το "ψωµί στο αδελφικό τραπέζι", µε τη δίκαιη µοιρασιά του οποίου παραλληλίζεται η 
κοινωνική δικαιοσύνη:  
   Ένα σίγουρο φως 
  µοιρασµένο δίκαια σ' όλα τα πρόσωπα 
  σ' όλα τα χέρια που σκάβουν, που γράφουν, που µάχονται, 
  µοιρασµένο δίκαια σαν το ψωµί στο αδελφικό τραπέζι1040 
Ο παραλληλισµός αυτός συνδέεται µε την αίσθηση δικαιοσύνης που είχε η Λούλα, η οποία 
µοιραζόταν τα πάντα µε τον αδελφό της και όχι µε τις πολιτικές της αντιλήψεις, διότι απ' τις 
βιογραφικές πληροφορίες που έχουµε προκύπτει ότι η Λούλα δεν ήταν αριστερή.1041      
 Η λειτουργία της Λούλας ως πηγής ασφάλειας για τον ποιητή φαίνεται καθαρά, λόγω της 
αµεσότητας του ύφους, στις επιστολές που ο Ρίτσος της έστελνε τη χρονική περίοδο της εξορίας 
του στη Μακρόνησο και στον Αη-Στράτη. Εκεί, µέσω βιωµάτων του παρόντος του, όπως π.χ. η 
ενατένιση της θάλασσας σε συχνούς µοναχικούς περιπάτους, ανακαλεί ειδυλλιακές στιγµές πλάι 
στη θάλασσα της Μονεµβασιάς, µαζί µε τη διάχυτη καλοσύνη και την αγάπη της Λούλας, µε 
αποτέλεσµα να κατακτά µια ψυχική ευδαιµονία ασυνήθιστη για πολιτικό εξόριστο: "Λουλίτσα µου 
� χρυσή µου αδελφούλα � πόσο συχνά τούτον τον καιρό παίρνω γραµµατάκια σου � σε νιώθω πλάϊ 
µου, καρδούλα µου � πιο κοντά µου από κάθε άλλη φορά � σαν τότε � στα παιδικά µας χρόνια � 
είναι κ' η θάλασσα γύρω µου που δυναµώνει τούτη την εντύπωση � είναι κ' η αγάπη µας που 
ξανανιώνει κάθε µέρα την ψυχή µου � αδελφούλα, αδελφούλα � πόσο φως έχεις φέρει στη ζωή 
µου".1042 Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο ποιητής συνδέει αναδροµικά µ' αυτήν την 
ευδαιµονική διάθεση στίχους από Το Τραγούδι της Αδελφής µου, καταφάσκοντας στη δύναµη της 
αγάπης και της καλοσύνης που µπορεί να διώξει κάθε πίκρα: "��µου θύµισες τα παιδικά µας 
χρόνια � έτσι πάντα οι δυο µας, ναι, πιασµένοι χέρι-χέρι � µέσα στις παγωµένες πολιτείες του πόνου 

                                                           
1039 "Ωστόσο", Πέτρινος χρόνος, Τα Επικαιρικά, σ. 295: "όσα πήραµε µαζί µας µέσα στους µπόγους µας�ακόµα και 
το ψαλιδάκι που έκοβε άλλοτε η µικρή αδελφή µας τα νύχια / της στο περβάζι / κι οι αντιφεγγιές απ' τα τζάµια που 
τρέµανε πάνου στα µάγουλά της / και στα χέρια της, / ξέφτισαν όλα, κοµµατιάστηκαν, λιώσανε, / σκούριασε και το 
ψαλιδάκι, σπάσαν οι µύτες του, / είναι σαν πεθαµένο χελιδόνι � εκεί χάµου στην πέτρα - / δίπλα στην ξυριστική 
µηχανή και στο σαπούνι της θάλασσας - / δεν το προσέχουµε � κόβουµε τα νύχια των ποδιών, κόβουµε τους κά - / 
λους / - είναι σαν ένα σκουριασµένο κλειδί � δε χρειάζεται � οι κλειδαριές σπάσανε". Ο Πέτρινος χρόνος γράφτηκε 
στη Μακρόνησο το χρονικό διάστηµα "Αύγουστος � Σεπτέµβριος 1951".Υπάρχει µια εξισορρόπηση ανάµεσα στο 
ειδυλλιακό στιγµιότυπο απ' τη ζωή µε τη Λούλα και στη ζοφερή περιγραφή παρακάτω. Άλλωστε ο Ρίτσος υποστήριζε 
ότι και η πιο απαισιόδοξη ποίηση αποτελεί κατάφαση στη ζωή (Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 1γ, σηµ. 51). Η επίµονη 
περιγραφή του µικρού ψαλιδιού και των άλλων αντικειµένων, παραπέµπει στην παρασηµαντική των αντικειµένων 
(Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3δ). 
1040 Το ποτάµι κ' εµείς, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 119. Το ποτάµι κ' εµείς  γράφτηκε στον Άη-Στράτη το 1951. 
1041 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 4), σ. 84 (µιλάει η Λούλα για τον εαυτό της): "�όταν χρόνια αργότερα, έµαθα πως 
ο Γιάννης είχε γίνει κοµµουνιστής ένιωσα µεγάλο σοκ". 
1042 Γλυκειά µου Λούλα, επιµ. ∆έσποινα Γλέζου, "Νέα Σύνορα" � Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1997, σ. 43. Βλ. επίσης, ό.π., σ. 
27: "�κυττάζω τη θάλασσα � θυµάµαι τα παιδιάτικά µας χρόνια λουσµένα στο γαλάζιο φως του νησιού µας και της 
καλοσύνης σου�", ό.π. σ. 63: "Είχα βγει περίπατο το απόγευµα � µια δύση όλο τριαντάφυλλα και νοσταλγία � 
ήσυχη θάλασσα σαν ανοιξιάτικη � συλλογιόµουνα τη Λουλίτσα µου � έτσι µονάχος στην ακρογιαλιά � τα παιδικά 
µας χρόνια � η αγάπη µας�". 



 
 

260

� οι δυο µας "δυο µικροί επαίτες του ζεστού µας ονείρου, δυο µεγάλοι πρίγκιπες της αγάπης. Όσο 
µου φέγγει τ' άστρο της καλωσύνης τόσο δε µε λυγίζει καµιά πίκρα".1043 
 Για την ψυχική δύναµη και την ασφάλεια που ο ποιητής αντλούσε από τη Λούλα, νιώθει 
µια βαθιά ευγνωµοσύνη που αγγίζει τα όρια της χριστιανικής ευγνωµοσύνης προς το Θεό: "Φιλώ 
τα δυο σου ουράνια χέρια σα να φιλώ τα χέρια του Θεού"1044 θα πει ο Ρίτσος, για να τη συνδέσει σε 
άλλα σηµεία των επιστολών, αλλά και του έργου του, µε την Παναγία και να εκφράσει 
επανειληµµένα τις ευχαριστίες του "για τις µακριές χριστιανικές πλεξούδες της",1045 οι οποίες 
φαίνεται να αποτελούν µια συνεκδοχή του χριστιανικού ήθους, αφού η ανιδιοτελής προσφορά 
αποτελεί κεντρικό πυρήνα του. 
 Όµως η ευδαιµονική διάθεση του ποιητή δεν περιορίζεται στην έκφραση µιας, έστω και 
βαθιάς, ευγνωµοσύνης: Τον οδηγεί και στην κατάκτηση µιας "παιδικής αίσθησης", µε την οποία 
αντιλαµβάνεται τον κόσµο αποµακρύνοντας όλες τις εστίες πόνου, και έτσι η ποίησή του είναι 
γεµάτη αισιοδοξία.1046 Γι' αυτό ο Ρίτσος δε θα διστάσει να ταυτίσει την αδελφή του µε την 
ποιητική δηµιουργία, λέγοντας: "Μένεις εσύ κ' η ποίηση. Και τα δυο: ένα",1047 ή νιώθοντας ότι 
µέσα από τη µυστική επικοινωνία µε την ίδια θα κατορθώσει να ανακαλέσει και να ενσωµατώσει 
στην ποίηση τα ωραιότερα βιώµατα από την παλιά κοινή τους ζωή. Από την άποψη αυτή, θεωρεί 
ότι έχει µια µορφή συνεργασίας µε την αδελφή του ως προς την ποιητική δηµιουργία: "�µα 
βαθειά µου, νιώθω τη µατιά σου να ψάχνει τρυφερά, ζητώντας µου να φέρω στο φώς ό,τι πιο 
όµορφο µας έδωσε η ζωή κι ή αγάπη µας. Κι αυτό κάνω, αδελφούλα. ∆εν είναι λοιπόν σα να 
συνεργαζόµαστε στην τέχνη;�".1048       
 Η εξέταση της µορφής της Λούλας στο έργο του Ρίτσου δείχνει ότι στον ψυχισµό και στην 
ποιητική του επέδρασαν κυρίως τα βιώµατα της στοργής και της ασφάλειας που ο ποιητής είχε 
από τη σχέση του µε την αδελφή του. Τα βιώµατα αυτά, άλλοτε διευρύνονται και µεταπλάθονται 
σε µία αισιόδοξη στάση ζωής που επηρεάζει την ποίηση, ενώ άλλοτε, όταν σκιάζονται από το 
τραυµατικό βίωµα της ψυχικής νόσου, ο ποιητής µε ταλαντεύσεις και παλινδροµήσεις προσπαθεί 
να ξεπεράσει την απαισιόδοξη διάθεση, εντάσσοντας το τραυµατικό βίωµα σε ένα ευρύ πλαίσιο 
πολύπλοκου υπαρξιακού και κοινωνικού προβληµατισµού. ∆ηλαδή ενεργεί, όπως µε όλα τα 

                                                           
1043 Ό.π. (σηµ. 15), σ. 33. Οι στίχοι από Το Τραγούδι της Αδελφής µου είναι οι : "δυο µικροί επαίτες του ονείρου δυο 
µεγάλοι πρίγκιπες της αγάπης" (βλ. Π.Α', σ. 202). 
1044 Γλυκειά µου Λούλα, ό.π. (σηµ. 15), σ. 83, ό.π., σ. 28: "θαρθεί η αδελφούλα µου � έτσι σα µια µικρή Παναγίτσα", 
ό.π., σ. 63: "κ' είναι χαρούµενος γιατί έχει µιαν αδελφούλα, µια µανούλα, µια Παναγίτσα", ό.π. σ. 69: "γεια σου 
γλυκειά µου Παναγίτσα, µανούλα µου". Επίσης, Το Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σ. 379: "τότε που η Λούλα 
ήταν πολύ λεπτή µε δυο χοντρές µαύρες πλεξούδες / και µε κρατούσε απ' το χέρι σα µικρή µητέρα ή σαν ανήλικη 
Παναγία�" 
1045 Με το σκούντηµα του αγκώνα, Ε.Α.Α, 3, σ. 54 "�γιατί κι εµένα από παιδί µ' άρεσε να λέω "ευχαριστώ", όλο 
"ευχαριστώ", �.στη Λούλα για τις µακριές χριστιανικές µαύρες πλεξούδες της�". Ο ποιητής στο συγκεκριµένο 
απόσπασµα εκφράζει τις ευχαριστίες του για αγαπηµένα στιγµιότυπα της ζωής και παιδικά βιώµατα. Στο κεφάλαιο Κι 
άλλες παιδικές προσευχές από το Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σσ. 71-72 ο ποιητής θα προσευχηθεί "οι µακριές 
κοτσίδες της Λούλας να γίνουν ακόµη πιο µακριές και να φτάνουν ως τις φτέρνες της�".  
1046 Γλυκειά µου Λούλα, ό.π. (σηµ. 15), σ. 107: "Λουλίτσα � είµαι γεµάτος χαρά- είναι άνοιξη, βλέπεις, είναι και τα 
γραµµατάκια σου � τόσο συχνά τώρα πάλι � έγινα σαν παιδί � ανθοβολάει η καρδιά µου - �", ό.π. σ. 109: "�εγώ 
µες στην ψυχή µου κρατάω µια γωνιά γιοµάτη φως κι απάγγειο � η δική σου γωνιά, που τη συγυρίζει και τη ζεσταίνει 
η αγάπη σου � εκεί γυρνώ και κουλουριάζοµαι και ζεσταίνουµαι και γράφω, όταν όλα µου είναι αντίθετα, όταν η 
πίκρα παραµονεύει πίσω απ' όλους τους τοίχους, µέσα στην ίδια τη σκιά µας. Κ' είναι µια σιγουριά εκεί µέσα � µια 
άχνα στοργής που µπουµπουκιάζει ο στίχος κι ο πόνος δεν τολµάει να µπει". Για την παιδική αίσθηση βλ. εδώ, Μέρος 
Β', κεφάλαιο τέταρτο. 
1047 Ό.π., σ. 186: "Α, καρδούλα, εσύ µου φέρνεις τούτη τη χαρά και την κρατώ και τη σφίγγω στα δάχτυλά µου, και 
κανείς δεν µπορεί να µου την πάρει. Τη δείχνω στα σύγνεφα και χαµογελώ σίγουρα. Και τα σύγνεφα, φεύγουν. 
Μένεις εσύ κ' η ποίηση. Και τα δύο: ένα. Κι όλος ο κόσµος". 
1048 Ό.π., σ. 229. Βλ. επίσης, ό.π., σ. 141: "Μα µήπως, αδελφούλα, και κάθε µου στίχος δεν είναι γεµάτος από 
σένανε;", σ. 142: "Αφήνω τους στίχους µου για να σου κουβεντιάσω και ξαναρχίζω τους στίχους µου και πάλι σου 
κουβεντιάζω". 
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βιώµατα της παιδικής ηλικίας που εγγράφτηκαν µέσα του ανεξάλειπτα, παράγοντας µείζονος 
σηµασίας ποιήµατα όπως Το Τραγούδι της Αδελφής µου ή Η επιστροφή της Ιφιγένειας.       
 
3β. Η Νίνα 
 
 Όπως έχει επισηµανθεί, στο Τερατώδες Αριστούργηµα ο Ρίτσος αποκαλύπτει ότι οι 
κεντρικές ηρωίδες των ποιηµάτων Περσεφόνη και Η Ελένη της Τέταρτης ∆ιάστασης αποτελούν 
ποιητικές µεταπλάσεις της αδελφής του Νίνας: 
  �ύστερα η Νίνα στη γωνία Κεραµικού και Σαλαµίνας Περσεφόνη 
  µου κ' η Ωραία Ελένη στα στερνά της� 1049 
Η σύνδεση της Νίνας µε την Περσεφόνη του οµώνυµου ποιήµατος αφορά ένα κοινό σηµείο που 
είχε η τύχη της αδελφής του ποιητή µε την τύχη της µυθικής ηρωίδας: Όπως η Περσεφόνη απήχθη 
από τον Πλούτωνα, έτσι και η Νίνα, ερωτευµένη µε τον αξιωµατικό της χωροφυλακής Χρίστο 
Κοκκώνη, δέχτηκε να "κλεφτεί" απ' αυτόν και να τον παντρευτεί αµέσως µετά. Ο ίδιος όµως, 
σταδιακά εξελίχτηκε σε σκληρό και αντιπαθές άτοµο, όπως σκληρός και αντιπαθής ήταν ο 
Πλούτωνας. Έτσι, η παροιµιώδης οµορφιά της Νίνας µαράθηκε από τη συµβίωση µ' αυτόν τον 
καταπιεστικό σύζυγο και στη συνέχεια µεταπλάστηκε ποιητικά ως µαραµένη οµορφιά της Ωραίας 
Ελένης στο ποίηµα Η Ελένη της Τέταρτης ∆ιάστασης, µιας ηρωίδας που "στα στερνά της" αποπνέει 
µια ατµόσφαιρα παρακµής συνδεδεµένης µ' ένα γενικότερο κλίµα µαταιότητας.1050 Αυτή την 
ατµόσφαιρα παρακµής, µε ανάλογη παρασηµαντική, αποπνέει η Ελένη και στον Αγαµέµνονα της 
Τέταρτης ∆ιάστασης, πράγµα που µας επιτρέπει να τη θεωρήσουµε επίσης ως µια ποιητική 
µετάπλασή της µαραµένης οµορφιάς της Νίνας: 
   Ξέρεις, η Ελένη, 
 σαν έπεσε η πόλη, ώρες ολόκληρες, καθόταν µπροστά στο µεγάλο κα- 
 θρέφτη 
 που έβαλε και της κουβαλήσαν µες στο πλοίοú - παράξενος καθρέφτης: 
 δυο χρυσοί, παµπόνηροι έρωτες, λαξευµένοι στα πλάγια του κάδρου, 
 γυµνοί, χωρίς φαρέτρα, χωρίς τόξο, κοιτούν µε δυσπιστία 
 αυτόν που κοιτάζεται στο κρύσταλλο. Λοιπόν η Ελένη 
 φτιάχνει το πρόσωπό της τώρα στο πρότυπο της µνήµης της�� 
   Μα, τι τα θες, το πρόσωπό της 
 δεν είναι κείνο πια που γι' αυτό ξεκινήσαµε, γι' αυτό πολεµήσαµε 
 σπέρνοντας µε σπασµένα κουπιά, µε τροχούς και κρανία πελάγη  

και κάµπους. 
Ένα άλλο πρόσωπο πια � µπορεί το πιο δικό της � άλλο ωστόσο. 
Κάτω απ' τα εξαίσια χρώµατα της θηλυκής της τέχνης 
είναι σα να καλύπτει ή να κοιµίζει πικρά το θάνατό της. Και το ξέρει. 1051 

Ο καθρέφτης της Ελένης εδώ είναι το όργανο που αναπαράγει τη φθορά της, αφού οι "δύο 
έρωτες" που είναι λαξευµένοι "στα πλάγια του κάδρου" είναι αποδυναµωµένοι, "χωρίς φαρέτρα", 
"χωρίς τόξο" και "κοιτούν µε δυσπιστία / αυτόν που κοιτάζεται στο κρύσταλλο", δηλαδή την Ελένη, 
που µάταια προσπαθεί ν' ανασυνθέσει την οµορφιά της "στο πρότυπο της µνήµης". Πρόκειται 
εποµένως για έναν καθρέφτη � υπαρξιακό σύµβολο που φαίνεται να αποτελεί ποιητική 

                                                           
1049 Το Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σ. 368. 
1050 Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο πρώτο, καθώς και τις σηµειώσεις 65-71. 
1051 Αγαµέµνων, Τ.∆., σ. 65. Για τη µαταιότητα που εκφράζεται στα µυθολογικά ποιήµατα της Τέταρτης ∆ιάστασης, 
συνδεδεµένη µε την νοηµατική σταθερά της "ταλάντευσης", βλ. εδώ, Μέρος Α', §§ 3β και 3γ. 
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µετάπλαση του καθρέφτη του πατρικού σπιτιού,1052 ο οποίος στην ειδυλλιακή εποχή των παιδικών 
χρόνων, προτού ξεσπάσουν οι οικογενειακές συµφορές, αντανακλούσε την οµορφιά της Νίνας: 
 Μέσα στην αίθουσα που κοιτάει προς τη θάλασσα 
 θα βρεις το σκεβρωµένο πιάνο 
 κι ανοιχτές τις κίτρινες σελίδες 
 εκείνης της παλιάς µαζούρκας 
 που τη χόρευε η Νίνα µ' έναν άγγελο 
 τότε που βλέπαµε ν' αστράφτει 
 µέσα στον ίσκιο του καθρέφτη η οµορφιά της 
 σαν ένα σύννεφο χρυσό στη βραδιασµένη θάλασσα 1053 
Ο καθρέφτης του πατρικού σπιτιού ως µέσο αντανάκλασης της οµορφιάς της Νίνας απαντά συχνά 
στα πεζογραφήµατα του Εικονοστασίου ανωνύµων αγίων, όπου ο αφηγητής / Ίων (δηλαδή ο 
ποιητής) θα προσευχηθεί "να γίνει ο καθρέφτης της Νίνας πιο µεγάλος για να'ναι η Νίνα ακόµη πιο 
όµορφη,1054, και θα δει στον αντικατοπτρισµό της Νίνας "δύο Νίνες, µια µέσα στον καθρέφτη και 
µια έξω".1055 Επιπλέον, θα νιώσει την ανάγκη να της πει "ευχαριστώ" για το χορό της µαζούρκας 
"µπροστά στον καθρέφτη του σαλονιού".1056 Όταν όµως η Νίνα πέθανε, ο καθρέφτης λειτούργησε 
ως σύµβολο αναπαραγωγής του θανάτου της, όπως ακριβώς στην Τέταρτη ∆ιάσταση είχε 
λειτουργήσει ως σύµβολο αναπαραγωγής της φθοράς. Σε ένα ποίηµα των Λαχνών, ο ποιητής θα 
πει: 
 Η Νίνα  
 είχε πολλά καναρίνια 
 όταν πέθανε  
 πέθαναν κι εκείνα 
 έρηµα κλουβιά στο διάδροµο 
 στο βαθύ καθρέφτη 
 στην τραπεζαρία 1057  
Σε ένα ποίηµα των Λαχνών επίσης η Νίνα παρουσιάζεται να σχεδιάζει µε άνεση "άλογα σε 
καλπασµό, ενώ "όλο το µαύρο / γινόταν άνεµος".1058 Αν λάβουµε υπόψη ότι το άλογο στο Ρίτσο 
                                                           
1052 Για τη βιωµατική φόρτιση του καθρέφτη, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2β, σ. 50 και σηµ. 54. Για τη συµβολοποίηση του 
καθρέφτη, βλ. Γιώργος Βελουδής, Γιάννης Ρίτσος � Προβλήµατα µελέτης του έργου του, "Κέδρος", Αθήνα 1982, σσ. 
90-92. 
1053 Ο µικρός αδελφός των γλάρων, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 393. Για την αγάπη της Νίνας στη µουσική της "µαζούρκας", 
βλ. Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ.4), σ. 27: "Άλλες φορές πάλι µας έπαιζε (sc. Η µητέρα) στο πιάνο ένα σκοπό, και η 
Νίνα µας αυτοσχεδίαζε στο χορό της µαζούρκας". Από το συγκεκριµένο βίωµα πρέπει να είναι εµπνευσµένος ο τίτλος 
του ποιήµατος "Παλιά µαζούρκα σε ρυθµό βροχής (Π.Α', σσ. 293-306). Για τη βιωµατική φόρτιση του πιάνου, βλ. 
εδώ, Μέρος Α', §2β, σ. 50 και σηµ. 54. Για τη συµβολοποίηση του πιάνου, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τρίτο, σσ. 
166-170 και Γιώργος Βελουδής, ό.π. (σηµ. 25), σσ. 89-90.   
1054 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σ. 71. 
1055 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 63. Ο Γιάννης Ρίτσος προσπαθεί να περιγράψει τους συµβολισµούς του 
καθρέφτη στο πεζογράφηµα. Λιγοστεύουν οι ερωτήσεις, Ε.Α.Α., 8, σσ. 12-13: "�κι ύστερα συλλογίστηκα τον άλλο 
Καθρέφτη (µεταµορφωτικόν ή και παραµορφωτικόν κι αυτόν) που ήταν το αδιάπτωτο σύµβολο ενός ποιητή, και δεν 
ήξερε µήτε ο ίδιος τι συµβολίζει � ναρκισσισµό; διχασµό της προσωπικότητας; τον αισθησιασµό και ταυτόχρονα την 
πνευµατική εποπτεία; την αυτοέρευνα; τον αυτοέλεγχο; την ταύτιση; την αυτογνωσία; την αντικειµενοποίηση του 
ατόµου και την αισθητική του µετάπλαση; τη σύζευξη της πραγµατικότητας και του ονείρου; την προπαράσταση µιας 
πράξης κι αποφυγή των συνεπειών της; - µα τούτα τα πράµατα (κάθου γύρευε τώρα) είναι για του φιλολόγους κι όχι 
για τους ποιητές�". Για το σύµβολο του καθρέφτη βλ. και Τέρι Ήγκλετον, "Ψυχανάλυση", Εισαγωγή στη θεωρία της 
λογοτεχνίας, Εισαγωγή, θεώρηση µετάφρασης ∆ηµήτρης Τζιόβας, "Οδυσσέας", Αθήνα 1989, σσ. 244-245, όπου 
γίνεται λόγος για µια ναρκισσιστική διαδικασία σύνθεσης ενός κέντρου του εγώ µέσω του καθρεφτίσµατος.  
1056 Με το σκούντηµα του αγκώνα, Ε.Α.Α., 3, σ. 54: "�όλο "ευχαριστώ"�και στη Νίνα για το καινούργιο δαντελένιο 
φόρεµά της όταν χόρευε µόνη µαζούρκα µπροστά στον καθρέφτη του σαλονιού κι ανέµιζαν νεραϊδένια τα ξέπλεκα 
ξανθά, µεταξωτά µαλλιά της�".   
1057 Η Νίνα πέθανε το Φεβρουάριο του 1970 (βλ. εδώ, σ. 120) και οι Λαχνοί γράφτηκαν το 1977. Για το συγκεκριµένο 
ποίηµα βλ. Λαχνοί, Π.ΙΓ', σ. 317. 
1058 Λαχνοί, Π.ΙΓ', σ. 347: "Τι άνετα που η Νίνα / σχεδίαζε άλογα / σε καλπασµό / όλο το µαύρο / γινόταν άνεµος" 
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συµβολίζει το ερωτικό στοιχείο,1059 ως πιθανή ερµηνεία του συγκεκριµένου ποιήµατος προβάλλει 
η εξής: το "άλογο" είναι ο έντονα ερωτικός ("µπερµπάντης", όπως ο ποιητής τον έχει περιγράψει 
στα πεζά του1060) Χρίστος Κοκκώνης, ο οποίος όµως εξελίχτηκε σε σκληρό σύζυγο. Η 
σκληρότητα αυτή πρέπει να συµβολίζεται µε το "µαύρο", το οποίο η Νίνα µέσα απ' την 
ευαισθησία που διέκρινε το χαρακτήρα της,1061 το µετατρέπει σε "άνεµο" διαλύοντάς το. Αν η 
ερµηνεία αυτή ισχύει, διακρίνεται η αναδροµική προσπάθεια του ποιητή να παρουσιάσει την 
ευαισθησία και τον ερωτισµό της αδελφής του Νίνας που διαλύουν τη σκληρότητα του Χρίστου 
Κοκκώνη, αποκαθιστώντας τη σχέση της µ' αυτόν στην αρχική κατάσταση του θυελλώδους 
ερωτισµού. Ο σχεδιασµός του αλόγου απ' τη Νίνα φαίνεται να υπονοεί τη σύναψη της ερωτικής 
σχέσης.  
 Από τις σχετικές µε τη Νίνα µεταπλάσεις στο έργο του Ρίτσου, γίνεται σαφές ότι το 
κυρίαρχο στοιχείο, απ' το οποίο ξεκινούν, είναι η αντίθεση ανάµεσα στην οµορφιά και την 
ευαισθησία της από τη µια, και στην κακή της τύχη κατά το γάµο της από την άλλη. Η αντίθεση 
αυτή λαµβάνει υπαρξιακές διαστάσεις, συνδέεται µε κοινωνικά / πολιτικά µηνύµατα στην Τέταρτη 
∆ιάσταση, ενώ, παράλληλα, µε διάσπαρτες αναφορές σε διάφορα σηµεία του έργου γίνεται µια 
προσπάθεια υπέρβασης της τραυµατικής πλευράς της.1062   
 
3γ. Ο Μίµης 
 

Όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα µέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος, 
ο ποιητής περιγράφει την προσφορά του Μίµη στην κοσµοθεωρία του και την ποιητική του, στο 
Τερατώδες Αριστούργηµα. 
 �Ο Μίµης µου άφησε µια ναυτική κορδέλα και το Βέγα στη βελιώ- 
 τικη βρύση µε τους κυνηγούς και τις λεύκες 1063   
Οι συνεκδοχές "ναυτική κορδέλα" και "Βέγας" φαίνεται να αισθητοποιούν το θαλασσινό στοιχείο, 
καθώς και το στοιχείο των αστρικών συµβολισµών στο έργο του Ρίτσου. Ενώ, "η βελιώτικη βρύση 
µε τους κυνηγούς και τις λεύκες" � τόπος όπου ο Μίµης φέρεται να αφήνει τα αγαπηµένα του 
"αντικείµενα" � είναι παράλληλα ο τόπος, όπου ανακοινώθηκε ο θάνατος του. Έτσι, η βελιώτικη 
βρύση, συνδέεται µε τις ποιητικές παρακαταθήκες που συµβολίζουν η "ναυτική κορδέλα" και ο 
"Βέγας", µε αποτέλεσµα να µετατρέπεται από σύµβολο θανάτου σε σύµβολο ενός εξωραϊσµένου 
παιδικού παρελθόντος: Με το συµβολισµό αυτόν τη συναντάµε σε διάφορα σηµεία του έργου. 1064 
 Ο τελευταίος ποιητικός συµβολισµός φανερώνει βέβαια προσπάθεια του ποιητή να 
ξεπεράσει, στο πλαίσιο του εξωραϊσµού, το θάνατο του αδελφού του. Ήδη από την εποχή της 

                                                           
1059 Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο πρώτο, σσ. 117-118 και τις παραποµπές 55-62. 
1060 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 68: "�η αστυνοµία ήταν απέναντι από την αυλή του σπιτιού µαςú κι αυτός ο 
µπερµπάντης είχε κρεµάσει στα δυο πάνω παράθυρα όχι κουρτίνες αλλά χοντρά τσουβαλόπανα (τάχα για να µην 
µπαίνει ο ήλιος και παραζεσταίνει τα γραφεία), είχε ανοίξει δύο τρύπες και παραµόνευε (κρυµµένος στα σκοτεινά) τη 
Νίνα κάθε που έβγαινε στην αυλή�", ό.π. σ. 70: "βλέπουµε σ' ένα χωράφι να καβαλιούνται δυο γαϊδάροιú ο Χρίστος 
µε ρωτάει: "ξέρεις τι κάνουν;", "ναι � του λέω � τσακώνουνται" (µ' όλο που ήξερα πολύ καλά�.µα ήθελα να τ' 
ακούσω απ' το στόµα του Χρίστου, του "µπερµπάντη" � όπως τον έλεγα µέσα µου), ο Χρίστος χαµογελάει 
πονηρούτσικα, "όχι � λέει � δεν τσακώνουνταιú γαµιούνται"�".  
1061 Η ευαισθησία της Νίνας σε αντίθεση µε τη σκληρότητα του Χρίστου Κοκκώνη φαίνεται στα κεφάλαια Το 
δαχτυλίδι και το παξιµάδι, και Ακόµη ένας Άγιος, του πεζογραφήµατος Σφραγισµένα µ' ένα χαµόγελο, Ε.Α.Α., 6, σσ. 
52-63, όπου η Νίνα περιθάλπει τον ψυχοπαθή πατέρα της παρ' όλη τη γκρίνια του άντρα της.  
1062 Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται να λειτουργεί και το αφιερωµένο στη Νίνα ποίηµα Ο λύχνος των φτωχών και 
ταπεινών, της ∆οκιµασίας (Π.Α', σσ. 309-324), µολονότι η Νίνα δεν αποτελεί κεντρική ηρωίδα του. Το ποίηµα 
αναφέρεται γενικά στον ειδυλλιακό κόσµο της παιδικής ηλικίας, απ' τον οποίο η Νίνα αποµακρύνθηκε µε το γάµο 
της. Αν και ο ποιητής δεν κάνει καθαρή αναφορά στη Νίνα, φαίνεται έµµεσα να την καλεί να επιστρέψει στον κόσµο 
αυτόν, αφιερώνοντάς της το ποίηµα. 
1063 Γίγνεσθαι, σ. 368. 
1064 Αναλυτικά για όλα αυτά, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο πρώτο, σσ. 120-121 και σηµειώσεις 72-79. 
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∆οκιµασίας θα του αφιερώσει το ποίηµα Ο µικρός αδελφός των γλάρων,1065 µε τίτλο που 
παραπέµπει στη ναυτική ιδιότητα του αδελφού, η οποία θα µεταπλαστεί σε σύµβολο του 
θαλασσινού στοιχείου: 
 Έρχεσαι απ' τους αγρούς 
 µε γυµνά πόδια 
 µε το βήµα του φθινοπώρου 
 µε τους αφηρηµένους ίσκιους των κυπαρισσιών 
 αδελφέ της οµίχλης 
 και της εσπέρας�� 
 Ο µικρός φίλος των γλάρων 
 πέθανε τα µεσάνυχτα  
 κ' έµεινε η πόρτα του σπιτιού 
 ανοιχτή προς τη θάλασσα 1066 
Η ανοιχτή προς τη θάλασσα πόρτα µπορεί να συµβολίζει βέβαια την ερήµωση ύστερα απ' το 
θάνατο, µπορεί όµως παράλληλα να αισθητοποιεί και την ένωση του Μίµη µε τη θάλασσα, αφού 
ως ναυτικός έχει τη θάλασσα ως φυσικό του χώρο. Είναι εµφανής η προσπάθεια του Ρίτσου να 
ακυρώσει το θάνατο του αδελφού του, αφού σε άλλο σηµείο του ίδιου ποιήµατος θα πει: "Μονάχα 
η θάλασσα που σε κοίµισε / µπορεί να σε ξυπνήσει".1067 Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Ρίτσος κρατάει 
από την επιλογή του αδελφού του να γίνει ναυτικός, κυρίως αυτή την ένωσή του µε τη θάλασσα 
και λιγότερο τη στρατιωτική πλευρά του επαγγέλµατος: "�είχε έρθει κι ο Μίµης, ο µεγάλος µου 
αδελφός απ' τη Σχολή των Ναυτικών ∆οκίµων, για τις διακοπές, όχι µε τη µπλέ στολή του και το 
σπαθάκι του, αλλά µε τα κάτασπρα, απλό ναυτάκι, πιο γλυκός τώρα, πιο αδελφός µου".1068 Το σπαθί 
ως σύµβολο στρατιωτικής νοοτροπίας αποτελεί αντικείµενο σκώµµατος απ' το Ρίτσο.1069 Όµως 
στις περισσότερες περιπτώσεις αποδεσµεύεται από τη στρατιωτική σηµαντική του και 
εµπλουτίζεται µε µια παρασηµαντική ως αγαπηµένο αντικείµενο του νεκρού αδελφού που κρατά 
ζωντανή την ανάµνησή του και για το λόγο αυτό συνδέεται µε τα "ευχαριστώ" του ποιητή, όπως 
και άλλα στιγµιότυπα οµορφιάς,1070 αποτελώντας ένα αντικείµενο που ο ποιητής θα ήθελε να έχει 
στην κατοχή του για να του θυµίζει το Μίµη.1071 
 Εποµένως, όπως συµβαίνει και µε τα δύο άλλα αδέλφια του Ρίτσου, ο ποιητής προσπαθεί 
να ξεπεράσει τα σχετικά µε το Μίµη τραυµατικά βιώµατα και να αναγάγει κι αυτόν σε σύµβολο 
κατάφασης προς τη ζωή. 
     

                                                           
1065 ∆οκιµασία, Π.Α', σσ. 383-398. 
1066 Ό.π. σ. 385. 
1067 Ό.π., σ. 390. Βλ. και την προσευχή του ποιητή στο Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σ. 72: "�κι ο Μίµης να 
φορέσει τη µεγάλη στολή του πλοιάρχου και να µη σκοτωθεί σαν τον άλλο πλοίαρχο, το θείο το Νίκο στη Χίο�" Στο 
απόσπασµα αυτό διακρίνουµε την αναδροµική προσπάθεια του Ρίτσου να εξορκίσει κατά τη γεροντική του ηλικία το 
θάνατο του αδελφού του, πράγµα που δείχνει ότι το τραυµατικό βίωµα ήταν ζωντανό µέχρι τότε. Για τον πλοίαρχο 
Νικόλαο Ρίτσο, που σκοτώθηκε στην κατάληψη της Χίου κατά τους Βαλκανικούς Πολέµους, βλ. Λ. Ρίτσου-Γλέζου, 
ό.π. (σηµ. 4), σ. 31. 
1068 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 69. 
1069 Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 353: "Άλλοι πάλι φορέσανε στη µέση ένα µακρύ σπαθί και 
περπα- / τάνε πέρα δώθε". 
1070 Με το σκούντηµα του αγκώνα, Ε.Α.Α., 3, σ. 54: "�όλο "ευχαριστώ"�στο Μίµη για κείνο το σπαθάκι του 
ναυτικού δοκίµου�"  
1071 Αυτό φαίνεται από την προσευχή του Ίωνα στο Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σ. 72: "να µου χαρίσει εµένα το 
σπαθάκι του δοκίµου�" Χαρακτηριστικό για τη µεταλειτούργηση του σπαθιού ως συµβόλου ανάµνησης του Μίµη 
είναι το παρακάτω απόσπασµα από το Ο Αρίοστος ο Προσεχτικός αφηγείται στιγµές του βίου του και του ύπνου του, 
Ε.Α.Α., 1, σ. 92: "σαν το σπαθάκι εκείνο του νεκρού αδελφού µου που ποτέ δεν έσφαξε τίποτα και µένει κρεµασµένο 
στην κρεµάστρα του διαδρόµου�" Βλ. και Άνεµοι στα δειλινά προάστια, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 435: "�.ω, αλήθεια το 
σπαθί / που έµεινε κρεµασµένο στην κρεµάστρα του διαδρόµου / πόσο καιρό θα µείνει εκεί σαν ωροδείχτης του 
χαµένου χρόνου / µες στη σκόνη;"    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Το σχολικό βίωµα 
 
 Οι σχέσεις του Γιάννη Ρίτσου µε το σχολείο και τους δασκάλους του σε γενικές γραµµές 
δεν ήταν καλές. Η Λούλα Ρίτσου επισηµαίνει ότι ο Γιάννης ήταν ένας "µάλλον κακός µαθητής, 
πρώτα από χαρακτήρα και µετά από τις περιστάσεις":1072 Οι ευαισθησίες του, η σχεδόν ερωτική 
του σχέση µε τη φύση, το πολυσύνθετο ταλέντο του δεν τον άφηναν να περιοριστεί στις 
αποστεωµένες γνώσεις που παρείχαν τα σχολεία της εποχής.1073 Η αντιπάθεια αυτή προς τη 
διατεταγµένη επιδερµική γνώση διατηρήθηκε και στην εφηβεία του και επισφραγίστηκε από την 
άρνησή του να πάει στη φιλολογία, για να µη γίνει, όπως έλεγε ο ίδιος, "σχολαστικός 
δάσκαλος".1074 Ενώ, στα πεζογραφήµατά του, γελοιοποιώντας έναν αντιπαθή κριτικό της 
λογοτεχνίας, του απευθύνει, σαρκάζοντας, τη φράση: "έτσι, να µάθεις γράµµατα, που θες να µας 
παγώσεις τον πλανήτη µε τη στριψάδα σου",1075 η οποία δείχνει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία ήταν 
για τον ποιητή τόσο επώδυνη, ώστε να τη µεταπλάσει σε απειλή-κατάρα, µε αποτέλεσµα, φυσικά, 
τη διακωµώδησή της. 
 Ο επώδυνος χαρακτήρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας συντίθεται από συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά των δασκάλων και του εκπαιδευτικού συστήµατος των παιδικών εφηβικών 
χρόνων του Ρίτσου, τα οποία εντάσσονται στο έργο του ήδη από τις πρώτες ποιητικές συλλογές. 
Έτσι, µε διάχυτο σαρκασµό, θα δώσει µια αποκρουστική εικόνα του καθηγητή στο ποίηµα "Στο 
Μαρξ", των Τρακτέρ. 
 Καθηγητές µε το άφωτο κιτρινιασµένο βλέµµα, 
 πίσω από κρύσταλλα θαµπά, σε βλέπουν µοχθηράú 
 και µασκαρεύουν την ιδέα, νοµοθετούν το ψέµα, 
 το νου τους µετατρέποντας σ' επαίτη κουµπαρά 1076  
Το απόσπασµα αφορά τους καθηγητές εκείνους που µισούν τη νέα αντίληψη ζωής που έφερε ο 
Μαρξ. Είναι καθηγητές µε αρρωστηµένο, "κιτρινιασµένο βλέµµα", απ' όπου λείπει η αισιοδοξία 
και η χαρά της ζωής ("άφωτο"), οι οποίοι "νοµοθετούν το ψέµα" τυλίγοντάς το µε τον επίσηµο 
µανδύα της εκπαίδευσης. Με τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική αντίληψη παραλύουν την ελευθερία 
της σκέψης τους, προσανατολίζοντάς την µόνο στην είσπραξη του πενιχρού µισθού τους ("το νου 
τους µετατρέποντας σ' επαίτη κουµπαρά"). Πίσω απ' το Μάρξ, του οποίου οι ανατρεπτικές ιδέες 
προκάλεσαν την "µήνιν" των καθηγητών, µπορεί να διακριθεί ο ίδιος ο ποιητής, που πρόσφατα 
µυηµένος στο µαρξισµό, αλλά και κουβαλώντας µέσα του τα τραυµατικά βιώµατα της παιδικής 

                                                           
1072Λούλα Ρίτσου-Γλέζου, Τα παιδικά χρόνια του αδελφού µου Γιάννη Ρίτσου, "Κέδρος", Αθήνα 1981, σ. 34.  
1073 Στην πενιχρότητα των γνώσεων που παρείχαν τα σχολεία της εποχής των παιδικών χρόνων του Ρίτσου, 
αναφέρεται ο Γιώργος Βελουδής, Γιάννης Ρίτσος � Προβλήµατα µελέτης του έργου του, "Κέδρος", Αθήνα 1982, σσ. 
116-117. Για την αντιπάθεια του ποιητή προς το σχολείο βλ. επίσης εδώ, Μέρος Α', § 2γ. 
1074 "Να πάω στη φιλολογία, να γίνω σχολαστικός δάσκαλος; Όχι. Θα διαβάσω µόνος µου" (Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. 
[σηµ.1], σ. 79). 
1075 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σ. 114: "�τρανταζόµασταν στα γέλια, εκτός του κυρίου Κυπαρίσση � α, µα το 
ναι, τον στριµώξαµε για τα καλά µε τα γέλια µας στην παγωνιά του- έτσι, να µάθεις γράµµατα, που θες να µας 
παγώσεις τον πλανήτη µε τη στριψάδα σου- �" (Για τον κριτικό Κυπαρίσση, βλ. ό.π. σσ. 111-115. Για το σαρκασµό 
των κριτικών της λογοτεχνίας από το Ρίτσο, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο δεύτερο, σ. 131 και σηµ. 110). Ανάλογα 
βλέπει ως κατάρα την εκπαιδευτική διαδικασία και ο Κωστής Παλαµάς, "Ο ήλιος και τα σχολείον", Περασµένα 
χρόνια, Τα χρόνια µου και τα χαρτιά µου Άπαντα, τ.4, "Γκοβόστης", Αθήνα,  χ.χ.έ, 4, σ. 484: "�"- Γράµµατα, σας 
λέω, γράµµατα, καταραµένοι, Γράµµατα να µάθετε αθεόφοβοι. Να τρυπήσετε τα πανταλόνια σας απάνω στο σκαµνί. 
Να βγάλετε το σβέρκο σας απάνω στο βιβλίο. Με τα γράµµατα θα ζήσετε, γράµµατα να µάθετε.". Η µόνη περίστασις 
που ο γνωστότατος στίχος του Πτωχοπροδρόµου αίρεται εις ύψος Αισχύλου προφητικόν: "- Ανάθεµα στα γράµµατα, 
Χριστέ, και που τα θέλει"�"   
1076 Π.Α', σ. 49. 
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και εφηβικής ηλικίας σχετικά µε το εκπαιδευτικό σύστηµα,1077 τα προβάλλει στον επαναστάτη 
φιλόσοφο κάνοντας έτσι µια πρώιµη χρήση του προσωπείου.1078 
 Η εικόνα του εκπαιδευτικού µε τη διάχυτη υποκρισία και µιζέρια που συνεπάγεται φυσικά 
και πνευµατική ρηχότητα, θα διατηρηθεί σε µεγάλο µέρος του έργου του Ρίτσου, εντασσόµενη 
στο ευρύτερο νοηµατικό περιβάλλον, όπως συµβαίνει γενικά µε τα παιδικά, αλλά και τα υπόλοιπα 
βιώµατα του. Έτσι, στο Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, που αποτελεί, όπως και άλλα ποιήµατα 
της ∆οκιµασίας, έναν ύµνο προς την κατάκτηση της παιδικότητας,1079 ο ποιητής περιγράφει την 
ανικανότητα του δάσκαλου να συλλάβει τη συγκεκριµένη κοσµοθεωρητική αντίληψη που έχει 
την αφετηρία της στην οπτική γωνία, απ' την οποία θεωρούν τον κόσµο τα παιδιά: 
 Ο λιγνός δάσκαλος που φοράει µατογυάλια από χιόνι και σακ- 
 κάκι από τσουκνίδες θα µας µαλώσει πάλι γιατί δεν έµαθε  
 πως το φως λουλούδισε στις αυλές απ' τα δικά µας µόνο µάτια.1080 
Η περιγραφή της µορφής του δασκάλου είναι χαρακτηριστική: θα έλεγε κανείς ότι η βαθιά βίωση 
της ασχήµιας και της κακότητας από τον ίδιο, έχει διαµορφώσει τα εξωτερικά του γνωρίσµατα, τα 
οποία τον εµποδίζουν να κατανοήσει τη διύλιση του κόσµου από την παιδική ψυχή. Έτσι, "τα 
µατογυάλια από χιόνι" και το "σακκάκι από τσουκνίδες" κάνουν το φως της ζωής που 
"λουλουδίζει" από τα µάτια των παιδιών, αποκρουστικό και γι' αυτό τα µαλώνει. Φυσικά, εδώ η 
µοµφή του ποιητή αφορά ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα, που έχει αλλοτριώσει αυτό το 
δάσκαλο. Η µορφή του αλλοτριωµένου δασκάλου µεταλειτουργεί στο έργο του Ρίτσου και 
διαφορετικά, έξω από τα όρια του εκπαιδευτικού συστήµατος: Σε ποιήµατα της εξορίας 
παρουσιάζεται η µοναξιά του δασκάλου, συνδεδεµένη µε ένα γενικότερο κλίµα θλίψης,1081 ενώ σε 
ποιήµατα σχετικά µε τη µετεµφυλιοπολεµική νοσηρή κοινωνική πραγµατικότητα, ο µοναχικός και 
αλλοτριωµένος δάσκαλος, περιφρονηµένος και περιθωριοποιηµένος, είναι σε θέση να αντικρύσει 
µονάχα µία διάχυτη ασχήµια, καθώς αναλώνεται, για να εξοικονοµήσει τα καθηµερινά αναγκαία 
υλικά µέσα για τη διασφάλιση της βιολογικής του ύπαρξης: 
 Γραµµατικοί µε τα γυαλιά τους θαµπωµένα απ' το κρύο της µο- 
 ναξιάς � δεν ξεχωρίζουν τίποτα, 
 µια χαρακιά παραγνώρισης στα φρύδια, περιφρονηµένοι 
 περιφρονώντας, επιµένοντας να βλέπουν τον ήλιο 
 σα γδαρµένο βουβάλι στο τσιγκέλι,  
 κι όλοι διεκδικώντας µια µερίδα για το τσουκάλι τους 
 σπρώχνοντας, βλαστηµώντας, φτύνοντας, 

- να ζήσουµε � Πώς να ζήσετε;1082    
Στο απόσπασµα αυτό γίνεται λόγος για "γραµµατικούς". Όµως η εικόνα των "θαµπωµένων 
γυαλιών", και η αδυναµία να βιώσουν την οµορφιά, αφού "βλέπουν τον ήλιο / σα γδαρµένο 
βουβάλι στο τσιγκέλι", δεν απέχουν πολύ από τη µορφή του δασκάλου της ∆οκιµασίας που δε 
µπορεί να συλλάβει το "φως των παιδιών". Μόνο που η εικόνα εδώ µεταλειτουργεί ως ένα 
                                                           
1077 Φυσικά, ο σαρκαστικός τόνος συνδέεται µε την αυτολυτρωτική λειτουργικότητα των δύο πρώτων συλλογών του 
ανανεωµένου παραδοσιακού στίχου. Για το θέµα αυτό, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3α, σσ. 56-61 και Μέρος Β', κεφάλαιο 
τρίτο, σσ. 159-162. 
1078 Για τα προσωπεία, βλ. εδώ, Μέρος Α', σσ. 89-90 και 91-96. 
1079 Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο, Η σύνθεση της παιδικότητας στο έργο του Γιάννη Ρίτσου.  
1080 ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 356. 
1081 Ακροβολισµός, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 151: "Την ξέρεις τη µεγάλη ερηµιά της εξορίας / αυτές τις θυµωµένες 
ακρογιαλιές που µπορεί νάταν δικές µας κ' / είναι ξένες�.Το σπίτι του δάσκαλου είναι καταµόναχο στην 
ακροθαλασσιά / και το φως της λάµπας πίσω απ' τα τζάµια είναι πιο µοναχό / απ' την καρδιά της κόρης του / όταν 
βγαίνει περίπατο το δείλι στην πλατεία του νησιού / ανάµεσα στις τραβηγµένες βάρκες, ανάµεσα στους ψαράδες που 
ακούνε το γραµµόφωνο του καφε - / νείου µπαλώνοντας τα δίχτυα τους". Το ποίηµα γράφτηκε στον Άη-Στράτη το 
1952.   
1082 Ανυπόταχτη πολιτεία, Π. Β', σ. 293. Το ποίηµα γράφτηκε στο χρονικό διάστηµα "Αύγουστος 1952 � Φεβρουάριος 
1953" µετά την επάνοδο του ποιητή στην Αθήνα από τον Άη-Στράτη (Βλ. Αγγελική Κώττη, Γιάννης Ρίτσος - Ένα 
σχεδίασµα βιογραφίας, "Ελληνικά Γράµµατα", Αθήνα 1996, σ. 217). 
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στιγµιότυπο του κλίµατος εξαθλίωσης µετά τον εµφύλιο πόλεµο στην Ελλάδα που είχε αγριέψει 
τους ανθρώπους, ενεργοποιώντας τους το ένστικτο της αυτοσυντήρησης στην πιο πρωτόγονη 
µορφή του. Αυτό σηµαίνει ότι ο δάσκαλος � γραµµατικός εδώ, παρουσιάζεται κυρίως ως θύµα. 
Όµως, το γεγονός ότι η εξαθλιωµένη εικόνα του επιλέγεται ως στιγµιότυπο µιας νοσηρής 
κοινωνικής κατάστασης, δείχνει ότι ως κοινωνικός / επαγγελµατικός τύπος συγκεντρώνει εξ 
ορισµού τα στοιχεία εκείνα του χαρακτήρα που κάτω από οριακές συνθήκες θα τον κάνουν 
περισσότερο επιρρεπή στην εξαθλίωση. 
 Όπως είναι φυσικό, ο µαθητής θέλει µε κάθε τρόπο να απαλλαγεί από τέτοιους δασκάλους 
και επειδή δεν έχει πάντα την ωριµότητα να τους θεωρήσει ως συµπτώµατα και αποτελέσµατα 
ενός προβληµατικού εκπαιδευτικού συστήµατος, επιθυµεί λύσεις που απλώς αναστέλλουν 
προσωρινά τις συνέπειες του προβλήµατος, χωρίς όµως να το λύνουν. Έτσι, στα πεζογραφήµατα 
του Εικονοστασίου ανωνύµων αγίων θα δούµε τον ποιητή µιλώντας µε το προσωπείο του Ίωνα-
παιδιού να εύχεται να αρρωστήσει ο γυµνασιάρχης, για να γλιτώσει το µάθηµα: "�κι είθε να 'χει 
αρρωστήσει ο γυµνασιάρχης µας ο κ.Ξανθάκος, να γλιτώσουµε µιαν ώρα αρχαία ελληνικά και µιαν 
ώρα λατινικά, ας είναι και στίχοι του Βιργίλιου"1083. Η ανακούφιση του παιδιού όταν αρρωσταίνει 
ο αντιπαθής εκπαιδευτικός, µεταλειτουργεί κυρίως ως σύµβολο µιας γενικότερης αγαλλίασης.1084 
 Η ανικανότητα αυτού του εκπαιδευτικού να διεισδύσει στα µυστικά της ζωής που 
κρύβονται πίσω από την αδιάφορη συναισθηµατικά λειτουργία των φυσικών νόµων, στηλιτεύεται 
έντονα από το Ρίτσο: 
 Κάθε φορά που ένα πεφτάστερο κρεµιόταν στον αέρα, λέγαµε πως 
 µια χορδή έσπασε απ' τα µαντολίνα των αγγέλων και περι- 
 µέναµε ύστερ' απ' το φως ν' ακούσουµε τον ήχο. 
 (Αυτό µας τόχε µάθει ο δάσκαλος: πρώτα το φως µας φτάνει κι 
 ο ήχος ύστερα). 
 Ο δάσκαλος δεν ήξερε τι λέει. 
 Εµείς ακούγαµε µαζί το φως και το τραγούδι.   
Τα µυστικά της ζωής προσεγγίζονται µόνο µε το συναίσθηµα, που εδώ φαίνεται να χαρακτηρίζει 
την οπτική γωνία των παιδιών, αφού τα παιδιά βλέπουν τους διάττοντες αστέρες ως "σπασµένη 
χορδή από τα µαντολίνα των αγγέλων". Η οπτική των παιδιών αντιπαραβάλλεται µε την οπτική 
του δασκάλου, του οποίου η γνώση αµφισβητείται ("ο δάσκαλος δεν ήξερε τι λέει"), στο πλαίσιο 
µιας γενικότερης αµφισβήτησης.1085 

                                                           
1083 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 114. Για τον καθαρευουσιάνο γυµνασιάρχη Κωνσταντίνο Ξανθάκο, βλ. Λ. 
Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 1), σ. 64. Στο Ίσως να 'ναι κι έτσι, σσ. 146-147, ο Ίων-ποιητής παρουσιάζεται ενταγµένος 
σε έναν κύκλο δηµοτικιστών που τους απειλεί ο γυµνασιάρχης: "�ήτανε κι ο Ψυχάρης στις κουβέντες µας, η 
επαναστατική δηµοτική, που ο γυµνασιάρχης µας την έλεγε µαλλιαρή κι απειλούσε µε µηδενισµό όποιον θα 
τολµούσε να γράψει την έκθεση των νεοελληνικών σ' αυτή τη χυδαία γλώσσα". Για την πίστη του ποιητή στην 
επαναστατική δηµοτική κατά τα µαθητικά του χρόνια, που φαίνεται ότι ήταν ένα σηµείο σύγκρουσης µε το 
γυµνασιάρχη, βλ. την προφορική µαρτυρία του, όπως την καταγράφει η Έλλη Παιονίδου, "Το σπίτι του Ρίτσου-
Μιχαήλ Κόρακα 39", Έρευνα, 81-83, Οκτώβριος-∆εκέµβριος 1997, σ. 27: "�Είχα πρωτογράψει στη δηµοτική 
γλώσσα ένα λόγο κι τότε ο γυµνασιάρχης είχε γίνει θηρίο. Ήµασταν τόσο επηρεασµένοι από τον Ψυχάρη, µέχρι 
φανατισµού. Αφού αλλοιώναµε ακόµα και τις λέξεις, κάτι τρελά πράγµατα, για να µη θυµίζουν σε τίποτα την 
καθαρεύουσα".    
1084 Οι γέροντες κ' η σιγαλιά, Μετακινήσεις, Π.Β', σ. 239: "�ήσυχος, σίγουρος σαν το παιδί που ο δάσκαλός του 
αρρώστη-/σε και δεν έχει σκολειό σήµερις�". 
1085 Το απόσπασµα ανήκει στο ποίηµα Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 330. Για την 
αντιπαραβολή του κόσµου των παιδιών προς τον κόσµο των ενηλίκων, βλ. Γεώργιος Παπαντωνάκης, Εισαγωγή στην 
παιδική ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, "Οδυσσέας", Αθήνα 11996, σ. 117. Βλ. επίσης σχετικά, Ίσως να 'ναι κι έτσι, 
Ε.Α.Α., 4, σ. 47: "�µυώνες, τένοντες, αρτηρίες κόκκινες, κι άλλα ζουνάρια �.να τυλίγουν τη µούρη, το λαιµό, τα 
στήθια, τα µπράτσα, την κοιλιά, τα σκέλια, το φαλλό, τους όρχεις (έτσι τα λέγαν, κι εµείς γελάγαµε που οι δάσκαλοι 
ήταν βλάκες του καλού καιρού και δεν ξέρανε τις σωστές λέξεις)�". Εδώ στηλιτεύεται η άγνοια του δασκάλου 
επάνω στην καθηµερινή, µη επιστηµονική ορολογία των γεννητικών οργάνων, που αναδεικνύει την ερωτική / 
σεξουαλική τους λειτουργία.   
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 Ο ίδιος δάσκαλος αδυνατεί να συλλάβει την παιδικότητα, την οποία είδαµε στο Όνειρο 
καλοκαιρινού µεσηµεριού να συντίθεται γύρω από τον κεντρικό άξονα "φύση-ποιητής-Θεός", όπου 
η ποιητική ψυχή ταυτίζεται µε την παιδική ψυχή. Η ψυχή αυτή ανακαλύπτει το συγκεκριµένο 
κεντρικό άξονα της ζωής και της δηµιουργίας, διαβάζοντας "το ανοιχτό βιβλίο του ήλιου", δηλαδή 
µέσα απ' τη βίωση της κρυφής δυναµικής των φυσικών φαινοµένων, ενώ ταυτόχρονα "ξεχνά όλα 
τα βιβλία" της συµβατικής γνώσης.1086 Στο ίδιο ποίηµα, πριν ο ποιητής καταλήξει στη βίωση του 
συγκεκριµένου τρίπτυχου, την έχει χαρακτηρίσει ως "κείνο πούναι πιο πολύ απ' όλα και δε 
µαθαίνεται πά-/νου στα θρανία, έξω από τα φωτεινά σχολεία των δέντρων"1087. 
 Ο ποιητής από το πρόσωπο του δασκάλου επεκτείνεται σε κριτική ολόκληρου του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο εκφράζεται συνεκδοχικά µε αντικείµενα όπως τα βιβλία: 
"Έχουµε ακόµη καιρό να κόψουµε παπαρούνες για να µη γερά-/σουν τα χέρια µας µέσα στα 
µοναστήρια των βιβλίων"1088 θα πει, ενώ θα χαρακτηρίσει τις τυπογραφικές αράδες "λιγνούς 
καλόγερους των στίχων"1089, συνδέοντας το σχολικό βιβλίο1090 µε τη µοναστική ζωή. Τη 
µοναστική ζωή που σηµατοδοτείται µε τις φράσεις "µοναστήρια των βιβλίων" και "λιγνούς 
καλόγερους των στίχων" πρέπει να τη δούµε εδώ ως ένα σύµβολο του ασκητισµού και του 
αυτοπεριορισµού που προϋποθέτει η ενσωµάτωση συµβατικής γνώσης. Έτσι το βιβλίο και, κατ' 
επέκταση, η θεσµοθετηµένη εκπαίδευση, ανάγονται σε κατασταλτικές δυνάµεις σε βάρος της 
αισθησιακής βίωσης της ζωής. Ο ποιητής θεωρώντας τα σχολικά βιβλία σύµβολα µιας, απ' αυτή 
την άποψη, αντιερωτικής παιδείας, κατηγορεί αυτούς που τα χρησιµοποιούν, ακόµα κι αν είναι 
αγαπηµένα του πρόσωπα: 
 Τ' αδέρφια µας κάνουν χωρίστρα τα µαλλιά τους, φοράνε µα- 
 τογυάλια, κάθουνται µπρος σ' ένα τραπέζι ολόγιοµο βιβλία 
 και λένε κάθε µέρα τα ίδια λόγια που µυρίζουν κλειστό  
 ντουλάπι µε άδεια ποτήρια1091      
Ο ποιητής εδώ θυµάται την αδελφή του Λούλα, η οποία, όπως το αναφέρει και η ίδια στο βιβλίο 
της, ήταν πολύ µελετηρή και καλή µαθήτρια.1092 Για τον ίδιο, το σχολικό διάβασµα είναι 
αποτελµάτωση, αφού τα βιβλία "λένε κάθε µέρα τα ίδια λόγια", αποπνέοντας µια ατµόσφαιρα 
ασφυξίας, η οποία αισθητοποιείται µε τη χαρακτηριστική δυσοσµία του κλεισµένου ντουλαπιού. 
Ενώ τα "άδεια ποτήρια" που βρίσκονται µέσα σ' αυτό το κλεισµένο ντουλάπι φαίνεται να 
συνδέονται µε την αίσθηση ερήµωσης, δηλαδή το πνευµατικό και ψυχικό κενό που συνεπάγεται η 
σχολική γνώση. Γι' αυτό το λόγο, ο ποιητής στη συνέχεια του ποιήµατος θα παρουσιάσει την 
προσωποποιηµένη άνοιξη να κοροϊδεύει τους ανθρώπους που προσπαθούν να γνωρίσουν τα 
µυστήρια της ζωής µ' αυτόν τον τρόπο.1093  
 Ανάλογη είναι και η σηµασιολογική φόρτιση του µαυροπίνακα ο οποίος αποτελεί επίσης 
τη συνεκδοχική έκφραση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, που απορρίπτει τη βίωση της 

                                                           
1086 ∆οκιµασία, Π.Α', σσ. 357-358: "Άλλοτε διαβάζαµε τα µαθήµατά µας, κάναµε την προσευχή µας / και λέγαµε πως 
δυο και δυο κάνουν τέσσερα. / Τώρα, δυο λουλούδια και δυο αχτίνες δεν κάνουν τέσσερα � κάνουν την ψυχή µας. / 
Κ' ένα τριαντάφυλλο και µια πεταλούδα δεν κάνουν δυο � κά-/νουν ένα Θεό. / Κ' ένας Θεός κάνει όλα. / Λοιπόν, η 
ψυχή µας µαζί µε την ψυχή του Θεού πόσα κάνει; / Ο δάσκαλος δεν ξέρει. / εµείς το ξέρουµε πως κάνει: ένα /. Το 
διαβάσαµε σήµερα στο ανοιχτό βιβλίο του ήλιου, σήµερα που / ξεχάσαµε όλα τα βιβλία". Για την ανάλυση του 
χωρίου βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο, σ. 197 και σηµ. 338. 
1087 Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, ∆οκιµασία, Π.Α', σσ. 352-353. 
1088 Ό.π., σ. 344. 
1089 Ό.π., σ. 347.  
1090 Από την όλη προβληµατική του ποιήµατος, αλλά και της συλλογής ∆οκιµασία γενικότερα, που αποθεώνει την 
αισθησιακή βίωση της ζωής, εξάγεται ότι είναι αδύνατο ο ποιητής να εννοεί εδώ το λογοτεχνικό βιβλίο. 
1091 Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 353. 
1092 Ό.π., (σηµ. 1) σσ. 35,60,62,63. 
1093 Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 353: "�κι αυτοί δε θα µπορούν / να συνοδέψουνε την 
Άνοιξη, που τους κοροϊδεύει, έτσι / όπως κοροϊδεύουν τα κορίτσια του χωριού µας τα παλληκάρια / πούρχονται απ' 
την πόλη και δε γνωρίζουν τα λουλούδια και τα λάχανα�". 
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απεραντοσύνης της ζωής µέσα από την "παιδική διύλιση" της πραγµατικότητας:1094 "Ποιος λέει ότι 
τα παιδικά µας χρόνια είναι τα πιο χαρούµενα, ξέγνοιαστα, ελεύθερα; Όχι, όχι. Τα πιο πικρά, τα πιο 
βασανισµένα � να θέλεις, να θέλεις και να µην ξέρεις τι θέλεις, κι οι µεγάλοι να λένε "µη αυτό, µη 
εκείνο", κι η θάλασσα να 'ναι απέραντη και να µην µπορείς να την πάρεις και να περνάνε τα 
βαπόρια µακριά δίχως ν' αράζουν στο νησί µας αφήνοντας µια τούφα λυπηµένο καπνό πέρα στο 
λιόγερµα σαν τον καπνό την Ιθάκης που σε κάνει να µαντεύεις το µακρινό, το αµέτρητο, το άπιαστο, 
τη στιγµή που εσύ όλα τα θέλεις να τα πιάσεις µε τα δάχτυλά σου, να τα µετράς στα δέκα δάχτυλά 
σου κι αυτό το 10 να 'ναι το Άριστα µε κόκκινο µελάνι όχι στα δικά σου τετράδια. Αµ' εκείνος ο 
µαυροπίνακας του σχολείου; - το πιο µεγάλο ΜΗ, να σου κόβει το κεφάλι µε το έµπα της άνοιξης κι 
η σκόνη της κιµωλίας στα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού σου να σε κάνει ν' ανατριχιάζεις σα ν' 
άγγιξες την παγωµένη µύτη του πεθαµένου".1095 Εδώ ο ποιητής αναφέρεται στον πόθο του να 
συλλάβει τη µυστική δύναµη της οµορφιάς και της ζωής ("το µακρινό", "το αµέτρητο", "το 
άπιαστο") που κρύβεται πίσω από συγκεκριµένες ρεαλιστικές εικόνες, καθώς και στο ψυχικό 
µαρτύριο που του προκαλούσαν οι απαγορεύσεις των µεγάλων, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί 
τελικά να ικανοποιήσει αυτόν τον πόθο: Οι µεγάλοι λένε "µη αυτό, µη εκείνο", ενώ η µυστική 
αυτή δύναµη που µπορεί να µετρηθεί στα δέκα δάχτυλα ενός µικρού παιδιού (ποιητής-παιδί), να 
καταγραφεί δηλαδή µέσα απ' το πρίσµα της παιδικότητας δίνοντας την αίσθηση της απόλυτης 
ικανοποίησης, δε γίνεται αντιληπτή από τους µεγάλους. Έτσι, αυτοί, αντί να επιβραβεύσουν την 
καταγραφή της µε ένα "Άριστα" γραµµένο "µε κόκκινο µελάνι", φαίνεται να επιβραβεύβουν µε το 
βαθµό αυτό τα τετράδια που καταγράφουν τη συµβατική γνώση. Είναι πιθανό εδώ ο ποιητής να 
µεταπλάθει ποιητικά σχετικά βιώµατα της σχολικής του ζωής, αφού ο ίδιος, µε τις αναζητήσεις 
του, την αγάπη του προς τη φύση, τη µουσική, τη ζωγραφική, το χορό από πολύ µικρή ηλικία, δεν 
πήρε ποτέ άριστα στο σχολείο,1096 όπου αρίστευαν µόνο όσοι υιοθετούσαν τις αποστεωµένες 
γνώσεις. Εκφράζεται λοιπόν εδώ ένα παράπονο. Η κορύφωση των απαγορεύσεων, "το πιο µεγάλο 
ΜΗ" (το γράφει µε κεφαλαία, για να το τονίσει) ήταν ο µαυροπίνακας του σχολείου. Το 
σηµαντικό είναι ότι τη µεγαλύτερη οδύνη γι' αυτήν την απαγόρευση, την ένιωθε µε την είσοδο της 
άνοιξης ("µε το έµπα της άνοιξης"), πράγµα που δείχνει για µια ακόµη φορά τη σύγκρουση του 
σχολείου µε την οµορφιά της ζωής. Η σύγκρουση αυτή αισθητοποιείται µε εικόνες θανάτου: Ο 
µαυροπίνακας "κόβει το κεφάλι", ενώ "η σκόνη της κιµωλίας στα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού" 
προκαλεί ανατριχίλα, όπως το άγγιγµα "της µύτης του πεθαµένου". Στο απόσπασµα αυτό, 
εποµένως, ο ποιητής προβαίνει σε µια αναλυτική περιγραφή της σηµασιολογικής φόρτισης του 
µαυροπίνακα ως συµβόλου ενός εκπαιδευτικού συστήµατος που αποκλείει τη βίωση της 
απεραντοσύνης της ζωής.       
 Σε άλλα σηµεία του έργου του ο µαυροπίνακας µεταλειτουργεί ως σύµβολο, που έχει 
βέβαια τις ρίζες του στον κατασταλτικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά 
διευρύνεται περισσότερο εκφράζοντας συνεκδοχικά και πάλι µια γενικότερη στάση ζωής που 
χαρακτηρίζεται από θλίψη και αδυναµία βίωσης της οµορφιάς. Για παράδειγµα, η θλίψη από το 
αδιέξοδο στις σκληρές συνθήκες της Κατοχής δίνεται µε την εικόνα ενός µαυροπίνακα, που "είταν 
µια πλάτη γυρισµένη στον ήλιο",1097 αισθητοποιώντας τον αποκλεισµό των ζωογόνων δυνάµεων, 
ενώ οι νύχτες της δικτατορίας έχουν ένα θανατερό κίτρινο χρώµα και βρίσκονται "απλωµένες 
στους µαυροπίνακες κλεισµένων σχολείων", και "το µεγάλο χέρι ψάχνει το µέσα µέρος του 

                                                           
1094 Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο. 
1095 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 54. 
1096 Για το θέµα αυτό, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2γ, σ. 51 και Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 1) σσ. 64-65. 
1097 "Σχέδιο", Σφυρίγµατα τραίνων, Π.Γ', σ. 30: "Στεκόµαστε ασάλευτοι στη γέφυρα / να βλέπουµε την κίνηση του 
ποταµού / και τους µεγάλους κύκλους της µέρας που τίναζε τα στεφάνια της / µες στο νερό. / Μόλις που προφταίναµε 
να δούµε και φεύγαµε. / Ύστερα ο µαυροπίνακας ήταν µια πλάτη γυρισµένη στον ήλιο". (Η συγκεκριµένη συλλογή 
γράφτηκε το Νοέµβριο του 1942).  
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τίποτα".1098 Το µαύρο χρώµα του µαυροπίνακα συνδέεται συνειρµικά µε το µαύρο χρώµα της 
νύχτας, το οποίο διανθίζεται και µε το χρώµα των νεκρών, το κίτρινο, για να συνθέσουν µία 
εικόνα, η οποία καταφάσκει σ' έναν µηδενισµό ("το µέσα µέρος του τίποτα"). Ως προς το µαύρο 
χρώµα, µπορεί να ενεργοποιηθεί ένας ακόµα συνειρµός, µε βάση τις αντιλήψεις του ποιητή για 
την οργανωµένη εκπαίδευση: Το µαύρο χρώµα του πίνακα συνδέεται µεταφορικά µε το 
σκοταδισµό της παιδείας και ο τελευταίος µε το σκοταδισµό της δικτατορίας, όπως αυτός 
πιθανότατα συµβολίζεται στις µαύρες νύχτες της. Όµως ο ποιητής τελικά κατορθώνει να 
αντισταθεί στο ζόφο που αισθητοποιείται µε το µαυροπίνακα, ζωγραφίζοντας πάνω σ' αυτόν 
εικόνες ζωής, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές µέσα από µια παιδική αίσθηση του κόσµου και έτσι 
"είναι πια σα να µην υπάρχει καθόλου µαυροπίνακας, µόνο φως, λουλούδια και τραγουδίσµατα". 
Φυσικά ο συγκεκριµένος τρόπος εξουδετέρωσης του αδιεξόδου δεν είναι άλλος από την  ίδια την 
ποίηση, η οποία "διακωµωδεί τους εφιάλτες" εξασφαλίζοντας την ψυχική αντοχή που χρειάζεται 
για να αντέξει κάποιος τις δυσκολίες της ζωής.1099 Γι' αυτό άλλωστε για την ποίηση και την τέχνη 
γενικότερα υποστηρίζει ότι είναι "ζήτηµα αντιστροφής" και µάλιστα αισθητοποιεί την αντιστροφή 
αυτή µε το αναποδογύρισµα του µαυροπίνακα, του οποίου το πίσω µέρος παροµοιάζεται µε 
παράθυρο ανοιχτό προς την οµορφιά:1100 "Να το πάλι το ευπροσήγορο πρωινό (καλώς µου το) � 
σβήνει µ' ένα ξανθό δροσόβρεχτο σφουγγάρι, σβήνει απ' το µαυροπίνακα της νύχτας παράξενες 
αγχώδεις ασκήσεις µιας εφιαλτικής άλγεβρας ή τριγωνοµετρίας, πεντάλφες ή εφτάλφες, κικλιδώµατα 
φυλακών, χειροπέδες, κρατητήρια µε άδειους κεσέδες από ξινισµένο γιαούρτι κάτου στο τσιµέντο, 
γυρίζει ανάποδα το µαυροπίνακα πάνου στο στρίποδό του, κι ο µαυροπίνακας απ' το πίσω του µέρος 
είναι άσπρο καλοπλανισµένο ξύλο και φέγγει σαν παράθυρο αντικρυστά στο άλλο παράθυρο της 
κάµαρας που βλέπει στον κηπάκο (καλά το 'πε κάποιος πως η τέχνη είναι ζήτηµα 
αντιστροφής)�"1101. 
 Ένα ακόµα σηµείο που πρέπει να προσεχτεί στο παραπάνω απόσπασµα είναι ότι ανάµεσα 
στις εφιαλτικές εικόνες που σβήνονται απ' το "µαυροπίνακα της νύχτας" είναι και οι "αγχώδεις 
ασκήσεις µιας εφιαλτικής άλγεβρας ή τριγωνοµετρίας". Με δεδοµένο ότι ο Γιάννης Ρίτσος ως 
µαθητής δεν είχε κλίση στα θετικά µαθήµατα,1102 καταλαβαίνουµε ότι η συγκεκριµένη περιγραφή 
της άλγεβρας και της τριγωνοµετρίας αποτελεί ποιητική µετάπλαση της συνακόλουθης 
αντιπάθειας που θα είχε προς τα µαθηµατικά, τα οποία εδώ ανάγονται σε εφιαλτικό σύµβολο. Η 
αντιπάθεια αυτή διακρίνεται σε πολλά σηµεία του έργου του. Ο αφηγητής / Ίων στο Εικονοστάσιο 
ανωνύµων αγίων προσεύχεται: "�να καταργηθούν τα µαθηµατικά, να 'µαι ο πρώτος µαθητής 
χωρίς να διαβάζω καθόλου (εκτός απ' τα βιβλία της µαµάς)�".1103 Στο απόσπασµα αυτό υπάρχει 
ισχυρή αντίθεση ανάµεσα στη σχολική γνώση και στην αισθητική καλλιέργεια που ο ποιητής 

                                                           
1098 Η Πύλη, Γίγνεσθαι, σ. 183: "Νύχτες και νύχτες απλωµένες κίτρινες στους µαυροπίνακες κλεισµένων σχολείων - / 
είδαµε το µεγάλο χέρι να ψάχνει το µέσα µέρος του τίποτα". (Το ποίηµα γράφτηκε το χρονικό διάστηµα: "7 
∆εκεµβρίου 1973 � 16 Μαρτίου 1974". 
1099 Ο Αρίοστος αρνείται να γίνει άγιος, Ε.Α.Α., 9, σ. 58: "Εγώ κρατάω ακόµα ένα κοµµάτι απ' την παιδική κιµωλία 
(παρ' ότι, δε σ' το κρύβω, ανατριχιάζουν τα δάχτυλά µου απ' τη σκόνη της) και ζωγραφίζω στον πελώριο 
µαυροπίνακα (δεν είναι, στ' αλήθεια, πελώριος;), ζωγραφίζω κότες, περιστέρια, ένα καλύβι, πολλές µαργαρίτες πιο 
µεγάλες απ' τα µοσκάρια, κι έναν ήλιο στη µέση που γελάει µε χιλιάδες αχτίνες, κι ένα γαϊδούρι που ανάµεσα στα δυο 
µεγάλα αυτιά του κάθεται ένα σπουργίτι και κελαηδάει ακουστά (µα την πίστη µου, άκου το), κι είναι πια σα να µην 
υπάρχει καθόλου µαυροπίνακας, µόνο φως, λουλούδια και τραγουδίσµατα. Και θυµάµαι κάποιονε σοφό που 'λεγε: 
µάθε να διακωµωδείς τους εφιάλτες για ν' αντέξεις τη ζωή". Για το θέµα της διακωµώδησης των εφιαλτών, βλ. εδώ, 
Μέρος Β', κεφάλαιο πρώτο. σσ. 124-125. Ο ζωγραφιές στο µαυροπίνακα δεν αποκλείεται να αποτελούν µετάπλαση 
ανάλογων σχεδίων στα σχολικά του τετράδια (Λ.Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. [σηµ. 1], σ. 32). 
1100 Είναι αξιοσηµείωτο ότι εδώ, µέσα σ' ένα κλίµα γενικής αισιοδοξίας έχουµε έναν αντίθετο συµβολισµό του 
αναποδογυρίσµατος του µαυροπίνακα, από αυτόν που είδαµε στα Σφυρίγµατα τραίνων (εδώ, σηµ. 26). 
1101 Με το σκούντηµα του αγκώνα, Ε.Α.Α., 3, σ. 75. Βλ. και Μονόχορδα, απ. 330, σ. 72: "Στο µαυροπίνακα µε κιµωλία 
ζωγράφισα το χρυσό φρύδι της σελήνης" 
1102 Βλ. Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 1), σσ. 46, 63. 
1103 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α, 2, σ. 71.. 
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έλαβε από τη µητέρα του.1104 Ή, σε άλλο σηµείο της ίδιας σειράς πεζογραφηµάτων νιώθει να 
µισεί "πιότερο ακόµα την άλγεβρα" όταν κάποιο παιδί χτύπησε στο µάτι ένα απ' τα περιστέρια του 
ποιητή στο Γύθειο, πράγµα που σηµαίνει ότι η άλγεβρα ταυτίζεται µε την αντιποιητική κίνηση 
του πετροβολήµατος των περιστεριών, αφού τα περιστέρια συνδέονται µε την παιδικότητα και 
την ποιητική συνείδηση.1105 Όπως είναι αναµενόµενο, στην ποίηση η αντιπάθεια προς τα 
µαθηµατικά � και προς άλλα µαθήµατα � παρουσιάζει διαφορετικό βαθµό µετάπλασης, είναι 
όµως και πάλι εύκολα ανιχνεύσιµη: Στο Εντευκτήριο των Επινικίων ο ποιητής µε παιγνιώδες ύφος 
µιλάει για την αντίθεση ανάµεσα στα µαθηµατικά και των ερωτισµό των εφήβων, ο οποίος τους 
αφαιρεί την προσοχή και "παίρνουν µηδέν",1106 αλλά στο Αγιασθήτω της ίδιας συλλογής η 
κατασταλτική ισχύς της βαθµολογικής απόρριψης στα µαθήµατα εξαφανίζεται µπροστά στη 
βίωση της ποιητικής απεραντοσύνης: 
 �κι ούτε είχε πια καµιά σηµασία το µηδέν των λατινικών και της  
 άλγεβρας και το 4 της γεωµετρίας 
 γιατί απ' τους γαλάζιους λόφους απέναντι κατέβαιναν χρυσά λιοντά- 
 ρια 
 και λύκοι µε κυκλάµινα στα δόντια τους 
 κι η αλεπού µε την ουρά της φοινικόδεντρο 
 κι ένα ελάφι στεφανωµένο µαργαρίτες 
 και τα χίλια κορίτσια µε αραχνοΰφαντα πέπλα1107  
Στο απόσπασµα αυτό εκτός απ' τα µαθηµατικά περιλαµβάνονται και τα λατινικά. Τα λατινικά 
περιλαµβάνονται επίσης µέσω ενός λογοπαικτικού συνειρµού στο Τερατώδες Αριστούργηµα, µαζί 
µε τα αρχαία ελληνικά, τα νοµικά1108 και τα µαθηµατικά: 
 και κάθου τώρα να τα βγάλεις πέρα µε τα νοµικά ή µε τ' αρχαία 
 ελληνικά ή µ' εκείνα τ' άλλα 
 τα ντουµ ντουµ ντουµ σ' ένα δωµάτιο της Αγίου Κωνσταντίνου 
 τρανταζόµενο ολάκερο απ' τα τραµ ντουµ σπίρο σπέρο 
 ευτυχώς ήρθαν οι αιµοπτύσεις να γλυτώσουµε απ' τις άλγεβρες και 
 να συλλογιστούµε απ' τα µέσα 
 γιατί ποτές δεν τα κατάφερνα στα  µαθηµατικά µετρούσα µόνο το 
 αµέτρητο και το πολύ πολύ ως το δέκα1109 
Ο λογοπαικτικός συνειρµός αφορά τον ήχο στις σιδηροτροχιές (ντουµ ντουµ ντουµ) του τραµ, 
καθώς και την ίδια λέξη "τραµ" που ανακαλούν µια από τις στερεότυπες φράσεις του παλαιού 
αναγνωστικού της λατινικής: "Dum spiro, spero".Στο απόσπασµα αυτό ο Ρίτσος ανακατεύει τις 
εποχές, εφόσον βάζει να λειτουργούν από κοινού στοιχεία των µαθητικών του χρόνων στο Γύθειο, 
όπως τα µαθηµατικά, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά και στοιχεία από τη µετεφηβική του 
διαµονή στην Αθήνα, όπως τα "νοµικά", η περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου της Οµόνοιας όπου 
κατοικούσε µαζί µε τη Λούλα, τα τράµ της Αθήνας, καθώς και οι πρώτες κρίσεις της 
φυµατίωσης.1110 Ο συγκερασµός των εποχών στην ποίηση του Ρίτσου αποτελεί αισθητοποίηση 
                                                           
1104 Βλ. εδώ, Μέρος Γ', § 1γ. 
1105 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σ. 104: "Μα κάποιο παιδί, φαίνεται, όσο έλειπα, µου πετροβόλησε τα περιστέρια 
µου, χτύπησε το ένα στο µάτι και µου έµεινε το άµοιρο µονόφθαλµο γι' αυτό µίσησα πιότερο ακόµη την άλγεβρα, 
γιατί τι ανάγκη την είχαµε τη µαγκούφα την άλγεβρα τα περιστέρια µου κι εγώ; - εµείς είµασταν ποιητάρηδες και 
πετούσαµε ως πάνου απ' το Φάρο, πάνου απ' τα σύννεφαú" Για το απόσπασµα αυτό, βλ. επίσης εδώ, Μέρος Β', 
κεφάλαιο πρώτο, σ. 111 και σηµ. 26,27,28.  
1106 Επινίκια, σ. 117: "Της µιας είναι σκισµένο το φουστάνι τηςú φαίνεται η στρογγυλάδα / απ' το δεξί της κωλοµέρι. 
Γι' αυτή τη στρογγυλάδα τα όµορφα αγό-/ρια/ παίρνουν µηδέν στα µαθηµατικά, και στον ύπνο τους γίνονται 
κατάρτια". 
1107 Επινίκια, σ. 224. 
1108 Τα "νοµικά" µάλλον αποτελούν υπαινιγµό σχετικά µε την εγγραφή του Γιάννη Ρίτσου στη Νοµική, σχολή στην 
οποία δε φοίτησε ποτέ (Βλ. Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. [σηµ. 1], σ. 99).  
1109 Γίγνεσθαι, σ. 365. 
1110 Βλ. Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 1), σσ. 77-87. 
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του απέραντου.1111 Άλλωστε και στο απόσπασµα αυτό ο ποιητής λέει ότι µπορούσε να µετρήσει 
"µόνο το αµέτρητο", δηλαδή το απέραντο. Για το λόγο αυτό εξίσου αντιπαθής του ήταν και η 
ιστορία για την οποία ένιωθε "σα να 'κοβε τη διάρκεια σε µικρά τετράγωνα αριθµηµένα ως το τέλος 
του ορίζοντα".1112 Από την άλλη πλευρά οι αιµοπτύσεις από τη φυµατίωση τον στρέφουν σε µία 
αυτοενδοσκόπηση ("να συλλογιστούµε απ' τα µέσα"), αποµακρύνοντάς τον από την περιοριστική 
ισχύ των µαθηµάτων. 
 Όσο αφορά ειδικά στα αρχαία ελληνικά, ο Γιάννης Ρίτσος φαίνεται ότι τα αντιµετώπιζε 
κυρίως σε επίπεδο νοηµάτων, σε αντίθεση µε το µηχανιστικό τρόπο διδασκαλίας της γραµµατικής 
και του συντακτικού που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Όπως σηµειώνει η Λ. Ρίτσου, την 
τραγωδία Αντιγόνη, του Σοφοκλή, δεν πρόλαβαν να την τελειώσουν µέχρι το πέρας του σχολικού 
έτους, λόγω της εµµονής σ' αυτόν τον τρόπο διδακτικής προσέγγισης.1113 Ακριβώς για την 
Αντιγόνη, ο ποιητής προβάλλει τη δική του εκδοχή, που του στοίχισε, όπως λέει, ένα µήνα 
αποβολή: 
 έκανα τότε µια παραλλαγή των χορικών της Αντιγόνης του Σοφο- 
 κλή στη µαλλιαρή του Ψυχάρη 
 έβαλα µέσα και το σακατεµένο ποδήλατο του Βαγγέλη παρατηµένο 
 να σκουριάζει στη µεγάλη ξυλαποθήκη 
 και ζήτησαν τους κηδεµόνες µου µα εγώ δεν είχα κηδεµόνες γιατί 
 είχαν πεθάνει πριν χρόνια 
 κ' έλεγα τους δυο γέρους ψαράδες του νησιού µπαρµπάδες µου  
 για να µην είναι τόσο µόνη η Λούλα  
 και µε απέβαλαν ένα µήνα να γράφω ποιήµατα ζηλεύοντας το Πα- 
 λιό Βιολί του Πολέµη και το Lacrime Rerum του Πορφύρα1114  
∆ε γνωρίζουµε αν το συγκεκριµένο απόσπασµα έχει τις ρίζες του σε κάποιο πραγµατικό 
περιστατικό µετάφρασης της Αντιγόνης στη δηµοτική από το µαθητή Ρίτσο, ο οποίος προσπάθησε 
να την προσαρµόσει στις αναζητήσεις της εφηβικής ηλικίας ("έβαλα µέσα και το σακατεµένο 
ποδήλατο του Βαγγέλη παρατηµένο / να σκουριάζει τη µεγάλη ξυλαποθήκη")1115.Όσα λέει για τους 
κηδεµόνες του, αληθεύουν εν µέρει, διότι η µητέρα του όντως είχε πεθάνει και ο πατέρας του 
ζούσε, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους παρακµής στη Μονεµβασιά, "ζωντανός 
νεκρός".1116 Οι "γέροι ψαράδες του νησιού" ήταν ένα αντρόγυνο στο νησάκι Κρανάη που στο 
τελευταίο έτος του γυµνασίου φρόντιζε το Γιάννη και την αδελφή του,1117 ενώ η προσφώνηση 
"µπαρµπάδες" µπορεί να αποτελεί ποιητική µετάπλαση.1118 Η αποβολή, η οποία µας ενδιαφέρει 
περισσότερο, δε στοιχειοθετείται από τα αρχεία του γυµνασίου του Γυθείου, στα οποία έγινε 
                                                           
1111 Για τη συγχώνευση των ηλικιών και των εποχών, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο, σσ. 204-205. 
1112 Τι παράξενα πράµατα, Ε.Α.Α., 2, σ. 75: "∆εν αγαπούσαµε την ιστορίαú διαβάζαµε ίσα � ίσα να πάρουµε ένα βαθµό 
στο µάθηµα, ξεπατωνόµαστε µε νυχτέρια στους διαγωνισµούς, µικρογραφούσαµε σε ελάχιστα χαρτάκια τις 
χρονολογίες για αντιγραφή (αχ αυτές ο χρονολογίες, τι µπελάς, τι βάσανο � πώς να τις αποστηθίσεις; - µπερδεύονταν 
µεταξύ τους, άλλαζαν θέσεις, τα νούµερα πολλαπλασιάζονταν, φτιάχναν πενταψήφιους, δεκαψήφιους, 
εκατονταψήφιους αριθµούς, - κι άντε τώρα εσύ να τους αποµνηµονεύσεις, να τους βάλεις σε τάξη, να τους καρφώσεις 
στο µυαλό σου σα µύγες σ' ένα χαρτόνι). ∆εν αγαπούσαµε, λοιπόν την ιστορία, σα να' κοβε τη διάρκεια σε µικρά 
τετράγωνα αριθµηµένα ως το τέλος του ορίζοντα�." Για το ζήτηµα του χρόνου, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3β.  
1113 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 1), σ. 64: "Κάθε ηµέρα είχαµε δύο ώρες αρχαία, σύνολο δώδεκα την εβδοµάδα. 
Γραµµατική, συντακτικό, αρχαίο κείµενο, µετάφραση, παρατηρήσεις. Ξενοφώντας, Θουκυδίδης και στην τελευταία 
τάξη του Γυµνασίου την "Αντιγόνη" του Σοφοκλή. ∆εν την τελειώσαµε όλη την τραγωδία, γιατί συνεχίζαµε 
παράγραφο παράγραφο πάνω στο αρχαίο κείµενο και τη γραµµατική του"  
1114 Το Τερατώδες Αριστούργηµα, Γίγνεσθαι, σ. 381. 
1115 Για το Βαγγέλη των εφηβικών χρόνων του ποιητή και τους συµβολισµούς που δένονται µ' αυτόν, βλ. εδώ, Μέρος 
Β', κεφάλαιο πρώτο, σ. 112 και σηµ. 30. 
1116 Λ. Ρίτσου-Γλέζου, ό.π. (σηµ. 1), σσ. 54-55. 
1117 Ό.π., σ. 61. 
1118 Ποιητική µετάπλαση, µε την έννοια ότι δεν έχουµε πληροφορίες για µια τέτοιου είδους προσφώνηση. Πιθανόν ο 
ποιητής να θέλει εκ των υστέρων να τονίσει τη µοναξιά της Λούλας στο Γύθειο, από την άποψη ότι στο µεταξύ είχαν 
πεθάνει ή είχαν φύγει από το Γύθειο οι συγγενείς τους (Εδώ, Μέρος Α', § 2α, σσ. 48-49)  
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επισταµένη έρευνα, χωρίς όµως να µπορεί να αποκλειστεί κάποια άλλη, µικρότερη ποινή.1119 Αν 
έτσι έχουν τα πράγµατα, η αποβολή λειτουργεί στο ποίηµα ως ένα δηµιουργηµένο βίωµα, µε το 
οποίο ο ποιητής καυτηριάζει τον τρόπο προσέγγισης της αρχαιοελληνικής λογοτεχνίας από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα της εποχής του. Άλλωστε, η ενασχόλησή του µε ποιήµατα τον "ένα µήνα" 
που θα έλειπε απ' το σχολείο, φανερώνει ότι αυτή η υποτιθέµενη ποινή αντί να τον "συνετίσει" 
(µε τα κριτήρια των καθηγητών του), τον οδηγεί σε ακόµη µεγαλύτερη ενεργοποίηση της 
καλλιτεχνικής του συνείδησης και, εποµένως, της απειθαρχίας του. 
 Γενικά η απειθαρχία ως τρόπος εκδήλωσης της έµφυτης ποιητικότητας λειτουργεί 
παράλληλα ως τρόπος αντίστασης στην επιδερµική και καταπιεστική σχολική εκπαίδευση. Από 
την άποψη αυτή, η τιµωρία λειτουργεί ως επιβεβαίωση της ιδιαιτερότητας του ποιητή, που τον 
ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους συµβιβασµένους µαθητές. Από αυτή την οπτική γωνία 
αντιµετώπισε την τιµωρία ο ποιητής ως συνέπεια των πολιτικών του επιλογών αργότερα, ενώ 
στάθηκε απείθαρχος και σε περιορισµούς που προσπαθούσαν να του επιβάλουν στην τέχνη του, 
όπως ο ίδιος λέει σε προφορική του αφήγηση. Έτσι, την απείθαρχη στάση του στο σχολείο την 
ανάγει σε µαθητεία, επάνω στην οποία στηρίχτηκε η απειθαρχία του ως ενηλίκου στις ποικίλες 
απαγορεύσεις της ζωής.1120     
 Η απείθαρχη στάση του ποιητή στο σχολικό περιβάλλον υποβάλλεται σε διάφορα σηµεία 
του έργου του και συνδέεται βέβαια µε την ευαίσθητη καλλιτεχνική του συνείδηση. Έτσι, αλλού 
θα γελοιοποιήσει το σοβαροφανή χαρακτήρα της εκπαίδευσης κάνοντας σκασιαρχείο, ενώ µαζί 
του "το σκάει κ' η Ρούθ και η Ιουδήθ" των θρησκευτικών, "ανασηκώνοντας τα φουστάνια",1121 
αλλού θα κάνει τόπι την υδρόγειο σφαίρα της γεωγραφίας και θα την κυλήσει "στον πράσινο 
κάµπο µε τα µικρά χαµοµήλια",1122 ή θα φανταστεί ότι "στα µαθητικά πηλήκια χτίστηκαν φωλιές 
χελιδονιών".1123 Όλα αυτά τα στιγµιότυπα από την άνοιξη δείχνουν µια προσπάθεια του Ρίτσου να 
"αδειάσει" τα σηµαίνοντα του σχολείου από την κυριολεκτική σηµασία τους, πλουτίζοντάς τα µε 
µια παρασηµαντική που έχει την αφετηρία της στη χαρά της ζωής, µε την οποία ο ίδιος φαίνεται 
ότι θα ήθελε να διαποτίσει το εκπαιδευτικό σύστηµα. 
 Αυτή η επιθυµία του ποιητή διακρίνεται στην εξιδανικευµένη περιγραφή δύο 
εκπαιδευτικών, η οποία δεν έχει καµιά σχέση µε όσες έχουµε δει µέχρι στιγµής: 
   Κλεισµένο το λύκειο 
 Πού θα πήγε να παραθερίσει η διευθύντρια    
 το µπαούλο της µε τις µαθητικές εκθέσεις; 
 Πάνου στα κόκκινα µηδενικά θα σκαρφαλώνουν τα τζιτζίκια 
 κ' ίσως � ποιος ξέρει � πάνου στα γυαλιά της να κάθησαν δυό 
 πεταλούδες 
 Κι ο νέος καθηγητής µε τα γαλάζια µάτια 
 θα κάνει ντους και θα γελάει µε τα νερά 
                                                           
1119 Για την έρευνα στα αρχεία του γυµνασίου Γυθείου, βλ. Α. Κώττη, ό.π. (σηµ. 11), σσ. 42-43 και σηµ. 25. 
1120 Για την προφορική αφήγηση του Ρίτσου, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2γ, σ. 51. 
1121 Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 356: "Το σκάµε απ' το µάθηµα της ιστοριας και των 
θρησκευτικών. / Μαζί µας το σκάει κ' η Ρουθ κ' η Ιουδήθ, ανασηκώνουν τα φου-/στάνια τους, πηδούν το φράχτη και 
τρέχουν µα µας βρούνε", βλ. Τζίνα Καλογήρου, "Η "παιδική" ποίηση του Γιάννη Ρίτσου", στο Άντας Κατσίκη-
Γκίβαλου (επιµ) Παιδική Λογοτεχνία, τ.Α', "Καστανιώτης", Αθήνα 1993, σσ. 238-239.   
1122 Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 347: "Κάναµε τόπι εµείς κείνη τη σφαίρα πούχε ο 
δάσκαλος για το / µάθηµα της γεωγραφίας και την κυλάµε στον πράσινο κάµπο / µε τα µικρά χαµοµήλια". 
1123 Η ραψωδία του γυµνού φωτός, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 407: "Φλυαρίες πουλιών και κοριτσιών ανοίγουν τις πηγές του 
αγέρα / και στα µαθητικά πηλήκια χτίστηκαν φωλιές χελιδονιών". Είναι χαρακτηριστικό ότι στα µαθητικά πηλήκια 
που είναι σύµβολα ενός αυταρχικού εκπαιδευτικού συστήµατος µε χαρακτηριστικό την οµοιοµορφία των µαθητών, 
χτίζονται φωλιές των προάγγελων της άνοιξης, των χελιδονιών. Με µια αποκρουστική εικόνα συνδέεται το µαθητικό 
πηλήκιο, στη Φρυκτωρία, Επινίκια, σ. 72: "και το τραίνο το απόγευµα σύρριζα στις φτωχές συνοικίες / γεµάτο ψόφια 
ψάρια και πάνω στα ψάρια/ ένα παιδί µε το µαθητικό κασκέτο του χωµένο ως τα φρύδια". Γενικά τα ψόφια ψάρια, τα 
λέπια, ή τα εντόσθια των ψαριών, αισθητοποιούν µια αίσθηση αηδίας και απογοήτευσης στο Ρίτσο (Βλ. σχετικά το 
ποίηµα "Παράξενο όνειρο", Αργά, πολύ αργά µέσα στη νύχτα, σσ. 89-90). 
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  τρίβοντας τις µασχάλες του1124 
Η συγκεκριµένη εικόνα των εκπαιδευτικών συνδέεται µε το γεγονός ότι το σχολείο έχει κλείσει 
και τόσο η διευθύντρια, όσο και ο νέος καθηγητής, πηγαίνουν διακοπές. Έτσι, η στενοκέφαλη 
νοοτροπία και ο κατασταλτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης ("κόκκινα µηδενικά", "γυαλιά"), 
δίνουν τη θέση τους στην οµορφιά της ζωής ("τζιτζίκια", "πεταλούδες") και στο γέλιο. Άρα εδώ, 
υπονοείται η αντίληψη ότι οι δάσκαλοι δεν είναι υποχρεωτικά αλλοτριωµένοι απ' τη φύση τους, 
αλλά από το σχολικό περιβάλλον, αφού µόλις αποµακρυνθούν απ' αυτό µπορούν να γίνουν και οι 
ίδιοι παιδιά. Και σε άλλα σηµεία του έργου του άλλωστε, ο Ρίτσος συνδέει τις σχολικές διακοπές 
µε µια απελευθέρωση που επιτρέπει τη βίωση της χαράς της ζωής.1125  
 Σε γενικές γραµµές πάντως, η µορφή του δασκάλου παρουσιάζεται µίζερη, σχολαστική 
και αντιπαθής, ανίκανη να κατανοήσει τη µυστική δύναµη της ζωής και να χωρέσει την οµορφιά 
της και την αισιοδοξία που συνδέεται µε την παιδικότητα. Ο δάσκαλος στο Ρίτσο θυµίζει έντονα 
την εικόνα του δασκάλου σ' ένα απόσπασµα από την Αναφορά στο Γκρέκο του Καζαντζάκη, ο 
οποίος αδιαφορώντας για την άνοιξη που έχει πληµµυρίσει την αυλή του σχολείου και για το 
πουλί που κελαϊδάει στο πλατάνι, εξακολουθεί να µιλά για οξείες και περισπωµένες. Και τότε το 
παιδί φωνάζει: "Σώπα, δάσκαλε, σώπα δάσκαλε ν' ακούσουµε το πουλί".1126 Είναι σαφές ότι το 
σχολικό βίωµα στο Γιάννη Ρίτσο χαρακτηρίζεται κυρίως από µια αντίθεση: Από τη µια πλευρά 
βρίσκεται το σχολείο µε το σχολαστικισµό, τη συναισθηµατική ψυχρότητα, τη φθορά, την 
αδυναµία προσέγγισης της ζωής, της οµορφιάς και του µυστηρίου της και από την άλλη η παιδική 
αγνότητα, η αναζήτηση, η ευαισθησία, η ίδια τελικά η ποίηση. Τα τελευταία τονίζονται ιδιαίτερα, 
µέσω της αντίθεσης. Έτσι ο Ρίτσος, µε έµµεσο αλλά σαφή τρόπο υποδεικνύει ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα που θα το χαρακτηρίζει κυρίως η βιωµατικότητα της γνώσης1127 και όχι η επιφανειακή 
παροχή πληροφοριών. Από την άλλη πλευρά, πέρα από τις οποιεσδήποτε παιδαγωγικές 
προεκτάσεις, το σχολικό βίωµα µεταλειτουργεί στο ποιητικό περιβάλλον όπως και τα υπόλοιπα 
παιδικά βιώµατα του ποιητή.     
  

                                                           
1124 Σαββατόβραδο στη συνοικία του φθινοπώρου, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 421. 
1125 Βλ. ενδεικτικά, Όχι µονάχα για σένα, Ε.Α.Α., 6, σ. 49: " Έχουµε παύσεις όταν κλείνουµε το καλοκαίρι τα σχολεία 
κι όταν είναι γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα. Κι είναι όµορφες παύσεις. Φτιάχνουνε γλυκά, χτυπάνε οι καµπάνες στις 
εκκλησίες, χτυπάνε και τα χαβάνια σαν καµπανάκια κοπανίζοντας µύγδαλα, καρύδια, κανέλα, ζάχαρηú µοσκοβολάει 
όλο το σπίτι ανθόνερο, γαρύφαλλο, βούτυροú κλείνουµε τα βιβλία, παίζουµε, τραγουδάµε". 
1126 Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, "Εκδόσεις Ελένης Καζαντζάκη", Αθήνα, χ.χ.ε., σ. 58. Για το 
σχολιασµό της φράσης, βλ. ∆ηµήτρης Κουκουλοµµάτης, Ο δάσκαλος στη λογοτεχνία, "Έλλην", Αθήνα 1993, σ. 56. 
1127 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ρίτσος υποδεικνύει µια τέτοιου είδους προσέγγιση της ποίησης (Βλ. εδώ, Μέρος Β', 
κεφάλαιο δεύτερο, σ. 131). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Το θρησκευτικό βίωµα 
 
 Ο Γιάννης Ρίτσος, όπως γνωρίζουµε από τις βιογραφικές πληροφορίες γι' αυτόν, αλλά και 
από προσωπική µαρτυρία του ίδιου, δέχτηκε τη θρησκευτική αγωγή κυρίως από τον πατέρα 
του1128 στην τυπολατρική της εκδοχή. Η συγκεκριµένη µορφή της θρησκευτικής αγωγής τού 
επέβαλλε φυσικά να έχει και σχέσεις µε την εκκλησιαστική τελετουργία στο πλαίσιο της 
θρησκευτικής ζωής που διέκρινε µια κλειστή συντηρητική κοινωνία, όπως ήταν η Μονεµβασιά 
των αρχών του εικοστού αιώνα. Αυτό σηµαίνει ότι ο ποιητής, από την παιδική του ηλικία 
ενέγραψε θρησκευτικά βιώµατα, τα οποία � όπως συνέβη άλλωστε και µε τα υπόλοιπα παιδικά 
βιώµατά του � θα ήταν παράδοξο να µην επανενεργοποιηθούν κατά την ενηλικίωσή του, όταν η 
εσωτερική του ευαισθησία αρθρώθηκε σε ποιητική παραγωγή. Ειδικά για τα θρησκευτικά 
βιώµατα υπάρχουν δύο πρόσθετοι λόγοι: Πρώτον, ότι τα θρησκευτικά βιώµατα στη φάση της 
κοσµοθεωρητικής ωρίµανσης συνδέονται µε τις υπαρξιακές αναζητήσεις του ανθρώπου και 
δεύτερον, ότι ως δογµατική θέση � απάντηση σχετικά µε τον προορισµό του ανθρώπου 
συγκρούονται µε τη φιλοσοφική � κοινωνικοπολιτική αντίληψη του διαλεκτικού υλισµού, στον 
οποίο ο Ρίτσος µυήθηκε από τη µετεφηβική του ηλικία.1129 Όπως όµως έχει ήδη φανεί από τη 
µέχρι στιγµής έρευνά µας, στο έργο του Γιάννη Ρίτσου υπάρχει µια θεµελιώδης νοηµατική 
σταθερά: Η ταλάντευση, ανάµεσα στην υπαρξιακή � υπερβατική πλευρά από τη µια, και την 
κοινωνικοπολιτική διάσταση, από την άλλη. Αυτό το θεµελιώδες στοιχείο στη λογοτεχνική 
παραγωγή του Ρίτσου εξηγεί, σε συνδυασµό και µε το βιωµατικό υπόβαθρο της παιδικής ηλικίας, 
τη διάχυτη παρουσία του θρησκευτικού στοιχείου µέσα από ποικίλες, πολλές φορές 
αλληλοαναιρούµενες, εκφάνσεις. Από την άλλη πλευρά η ποιητική των διάφορων έργων 
επηρεάζει µε τη σειρά της τη νοηµατική ενσωµάτωση του θρησκευτικού στοιχείου, όπως και των 
άλλων βιωµάτων της παιδικής ηλικίας. 
 Έτσι, στις δύο πρώτες συλλογές, τα Τρακτέρ και τις Πυραµίδες, που η λειτουργικότητά 
τους είναι κυρίως αυτολυτρωτική1130, θα δούµε αρχικά έναν παραλληλισµό των τραυµατικών 
βιωµάτων του ποιητή µε τα βάσανά του Χριστού: 
 Μητέρα Ποίηση, δέξου µε το σώµα µου σταυρός 
 και πάνω του καρφώσανε τη ζωή µου Ναζωραίοú 
 σε ανάξιους εµοιράστηκε ο δικός µου θησαυρός 
 κ' έχω το φτύσµα ταπεινών στο πρόσωπο τ' ωραίο.1131 
Ο ποιητής συνδέει το σώµα του µε το σταυρό του µαρτυρίου, ενώ ταυτόχρονα παραλληλίζει τη 
βασανισµένη ζωή του µε τη σταύρωση του Ναζωραίου. Ο "δικός του θησαυρός" που 
"διαµοιράστηκε σε ανάξιους" (πιθανόν εδώ εκφράζεται η καταθλιπτική διάθεση που συνεπάγεται 
µιαν απαξίωση για τον κοινωνικό περίγυρο) ανακαλεί το διαµοιρασµό των ιµατίων του Ιησού από 
τα µέλη της ρωµαϊκής φρουράς, ενώ "το φτύσµα ταπεινών στο πρόσωπο τ' ωραίο" παραπέµπει 
στους χλευαστικούς εµπτυσµούς που υπέστη ο Χριστός µετά τη σύλληψή του. Οι παραλληλισµοί 
αυτοί αποκαλύπτουν µία απήχηση των πληροφοριών που ο Γιάννης Ρίτσος θα είχε πάρει κατά τη 
θρησκευτική του αγωγή. Σε συνδυασµό όµως µε την αυτολυτρωτική λειτουργικότητα, τα Τρακτέρ 

                                                           
1128 Βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2δ, σσ. 53-54. Η µαρτυρία του Γιάννη Ρίτσου έχει ως εξής: "Η οικογένειά µου και κυρίως ο 
πατέρας µου είχε θρησκευτικές αρχές, τις οποίες πέρασε στα παιδιά τουú η µητέρα µας ποτέ δεν αναµείχθηκε και ποτέ 
δεν πήρε θέση υπέρ ή κατά του Θεού και της θρησκείας γενικότερα". 
1129 Για την µύηση του ποιητή στην κοµµουνιστική ιδεολογία στα διάφορα σανατόρια όπου νοσηλεύτηκε από την 
ηλικία των δεκαεπτά χρόνων περίπου, βλ. εδώ, Μέρος Α', §2α, σ. 43. Επίσης, ∆ηµήτρης Κουκουλοµµάτης, Το θείο 
στη Νεοελληνική Φιλολογία, "Έλλην", Αθήνα 1992, σ. 129. 
1130 Για την αυτολυτρωτική λειτουργικότητα, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τρίτο, σσ. 159-162 και Μέρος Α', §3α. 
1131 "∆ιέξοδος", Τρακτέρ, Π.Α', σ. 9. 
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και οι Πυραµίδες απηχούν και την πρόσφατη ιδεολογικοπολιτική συνειδητοποίηση,1132 µε 
αποτέλεσµα µια προσπάθεια υπέρβασης της τυπολατρικής επαφής µε το θείο, που ο ποιητής είχε 
βιώσει κατά την παιδική του ηλικία. Απελευθερωµένος λοιπόν από µια θρησκεία που έχει 
παραποιηθεί ως ιδεολογικό στήριγµα της άρχουσας τάξης, θα οραµατιστεί µια νέα ζωή µέσα στη 
χαρά της υγιούς κοινωνίας: 
 Χριστέ το "ειρήνη πάσι" σου, "εν τούτω νίκα" έχει γενεί, 
 στη δόξα σου ακονίζονται οι σαρκοφάγοι οδόντες, 
 µε τα µαλλιά σου τα χρυσά ουράνιο έπλεξαν σκοινί 
 να κρεµαστούν "µακάριοι οι πεινώντες και διψώντες" 
 ������������������������ 
 Μα ο πόνος τώρα ωρίµασε κ' έκφραση δίκιου βρήκε η οργή, 
 σπάνε οι αλυσσίδες της σκλαβιάς κ' η υποµονή σου εχάθη, 
 και σε θωρώ στο νέο σταυρό, Χριστέ, στη ρόδινην αυγή, 
 απ' το στερνό σου θάνατο η ζωή χαρά να πλάθει1133 
Στην πρώτη στροφή περιγράφεται η εκµετάλλευση του χριστιανισµού από την άρχουσα τάξη, η 
οποία τον έχει µετατρέψει σε µέσο χειραγώγησης των ασθενών κοινωνικών τάξεων,1134 ενώ στη 
δεύτερη στροφή υπάρχει µια αµφισηµία. Ο "στερνός θάνατος στο νέο σταυρό" µπορεί να 
αισθητοποιεί τον οριστικό θάνατο του χριστιανισµού, από τον οποίο θα προκύψει "η ζωή χαρά να 
πλάθει" δηλαδή η νέα κοινωνία, µπορεί όµως να αναφέρεται µόνο στην υπέρβαση της 
κοσµοθεωρητικής διαστρέβλωσης του χριστιανισµού από την άρχουσα τάξη. Η αµφισηµία αυτή 
αποτελεί µια πρώιµη εκδήλωση της ταλάντευσης.1135 Σε γενικές γραµµές πάντως, στις πρώτες 
συλλογές του έµµετρου στίχου οι βολές προς τη θρησκεία αφορούν κυρίως τη µετατροπή της σε 
µέσο θεσµοθέτησης της αδικίας. Η κραυγή αγανάχτησης της µάνας στον Επιτάφιο µετατρέπεται 
σε πλήρη άρνηση του θείου που ανέχεται, κατά τη γνώµη της, την κοινωνική αδικία: 
 Ω, Παναγία µου, αν είσουνα, καθώς εγώ, µητέρα, 
 βοήθεια στο γιο µου θάστελνες τον Άγγελο από πέρα. 
 
 Κι αχ, Θέ µου, Θέ µου, αν είσουν Θεός κι αν είµασταν παιδιά σου 
 θα πόναγες, καθώς εγώ, τα δόλια πλάσµατά σου.1136    

                                                           
1132 Για την ιδεολογικοπολιτική συνειδητοποίηση και τις συνέπειές της στην ποιητική αυτών των συλλογών, βλ. όπου 
και στη σηµ. 3. 
1133 "Στο Χριστό", Τρακτέρ, Π.Α', σσ. 46,47. 
1134 Ο Μαρξ έχει περιγράψει τη θρησκεία κατανοώντας την ως ένα ιστορικό φαινόµενο που συνδέεται µε την ανάγκη 
του πιστού να ξεπεράσει την κοινωνική του καχεξία µέσω του οράµατος µιας απατηλής ευτυχίας. Από την άποψη 
αυτή η θρησκεία χαρακτηρίζεται "όπιο του λαού" και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να πραγµατοποιηθεί η υπέρβασή της: 
"Η θρησκευτική καχεξία είναι, κατά ένα µέρος, η έκφραση της πραγµατικής καχεξίας και, κατά ένα άλλο, η 
διαµαρτυρία ενάντια στην πραγµατική καχεξία. Η θρησκεία είναι ο στεναγµός του καταπιεζόµενου πλάσµατος, η 
θαλπωρή ενός άκαρδου κόσµου, είναι το πνεύµα ενός κόσµου, απ' όπου το πνεύµα έχει λείψει. Η θρησκεία είναι το 
όπιο του λαού. Ξεπέρασµα της θρησκείας σαν απατηλής ευτυχίας του λαού σηµαίνει την απαίτηση της πραγµατικής 
του ευτυχίας. Η απαίτηση να αρνηθεί τις αυταπάτες σχετικά µε την κατάστασή του σηµαίνει απαίτηση να αρνηθεί µια 
κατάσταση που έχει ανάγκη από αυταπάτες. Η κριτική της θρησκείας είναι λοιπόν εν σπέρµατι η κριτική της 
κοιλάδας αυτής των δακρύων, που η θρησκεία αποτελεί το φωτοστέφανό της". Εποµένως, η άρχουσα τάξη µπορεί να 
εκµεταλλευτεί τη λειτουργία της θρησκείας ως απατηλής ευτυχίας, για να εµποδίσει το λαό να επαναστατήσει, 
κατακτώντας µια απτή ευτυχία. Για το παράθεµα του Μάρξ, βλ. P.Sweezy και λοιπών, Αριστερά και θρησκεία � Η 
θεολογία της απελευθέρωσης, µτφ. Μίλτος Φραγκόπουλος, "Μηνιαία Επιθεώρηση Monthly Review", Αθήνα 1984, 
σσ. 6-7. 
1135 Ο Παντελής Πρεβελάκης, Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, "Βιβλιοπωλείο της Εστίας", Αθήνα 3 1992 , σσ. 53-54, 
υποστηρίζει, σχολιάζοντας το ποίηµα, ότι δεν υπάρχει ούτε αποδοχή ούτε απόρριψη της θρησκείας. Ο ∆. 
Κουκουλοµµάτης, ό.π. (σηµ. 2), σ. 136 φαίνεται να ρέπει περισσότερο προς την εκδοχή, ο ποιητής να υπερβαίνει την 
κοσµοθεωρητική διαστρέβλωση του χριστιανισµού από την άρχουσα τάξη, υποστηρίζοντας ότι "ο Χριστός γίνεται 
επαναστάτης, για να συντρίψει µε το νέο του σταυρό τις αλυσίδες της σκλαβιάς".  
1136 Επιτάφιος, Π.Α', σ. 171. Βλ. και ∆. Κουκουλοµµάτης, ό.π. (σηµ. 2), σ. 132. Ανάλογα βάλλει εναντίον της 
θρησκείας και η µάνα στα "Γράµµατα για το µέτωπο", Πόλεµος, Π.Α', σ. 143: Τον πόλεµο όλοι, γιε µου, καταριόνταν, 
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Η στηλίτευση αυτής της πλευράς της θρησκείας στις πρώτες συλλογές εντάσσεται, πέρα από τη 
λειτουργία της πολιτικής ιδεολογίας, και σε µια γενικότερη θεώρησή της ως µέσου που 
αναστέλλει τον πόθο του ανθρώπου να απολαύσει τις χαρές της ζωής. Αυτή την έκφανση της 
θρησκείας, ασφαλώς και θα την είχε ζήσει στα παιδικά του χρόνια ο ποιητής, στο πλαίσιο της 
τυπολατρικής αναστροφής µ' αυτήν.1137 
 Όµως παρ' όλη την επικριτική στάση του Ρίτσου στη λειτουργία της θρησκείας ως µέσου 
χειραγώγησης του λαού, ήδη από την εποχή του Επιτάφιου παρατηρούµε µια άλλη µορφή 
ποιητικής αξιοποίησής της που φαίνεται να εξουδετερώνει αυτήν την κατασταλτική της έκφανση: 
Ο ποιητής αξιοποιεί στον Επιτάφιό του χωρία από τον Επιτάφιο Θρήνο της Μ. Παρασκευής,1138 
ενώ προς το τέλος του ποιήµατος η χαροκαµένη µάνα οραµατίζεται την ανάσταση του γιου της 
µέσα στο πλήθος των επαναστατηµένων συντρόφων του: 
 ∆ες, πλάγι µας περνούν πολλοί, περνούν καβαλλαραίοι, -  
 όλοι στητοί και δυνατοί και σαν κ' εσένα ωραίοι. 
 
 Ανάµεσά τους γιόκα µου, θωρώ σε αναστηµένο, 
 το θώρι σου στο θώρι τους µυριοζωγραφισµένο1139     
Πραγµατοποιείται εποµένως στον Επιτάφιο ποιητική ενσωµάτωση στοιχείων της χριστιανικής 
υµνογραφίας και κοσµοαντίληψης, για να λειτουργήσουν όχι τόσο σε επίπεδο µεταφυσικής, όσο 
σε επίπεδο κατάφασης στην κοινωνική επανάσταση, αλλά και απόδοσης της ψυχολογίας µιας 
γυναίκας του λαού που θα ήθελε να δει το παιδί της να ξαναζεί.1140 Εποµένως στον Επιτάφιο 
εγκαινιάζεται ένα στοιχείο της ποιητικής του Ρίτσου που αποτελεί σε πολλά του ποιήµατα µια από 
τις εκφάνσεις του θρησκευτικού στοιχείου: Η λειτουργία του ως στοιχείου της παράδοσης, 
συνδεδεµένου κυρίως µε την επαναστατική κατάφαση, η οποία ερµηνεύεται, αν συνδεθεί µε το 
κοινωνικό / αντιπλουτοκρατικό κήρυγµα του Ιησού.1141 Μ' αυτή τη µορφή το θρησκευτικό 
στοιχείο απαντά στα εθνεγερτικά � δηµεγερτικά ποιήµατα Ρωµιοσύνη1142 και Κυρά των 

                                                                                                                                                                                              
/ µόνο ο παπάς κάτι έλεγε πως όσοι / σκοτώθηκαν, µαθές, θ' ανασταινόνταν / στον ουρανό κι αγγέλοι θα γενούν, / κι ο 
κόσµος για τη δόξα τους θα υψώσει / στην πλατεία µας µνηµείο ναν τους υµνούν. / Μα ποιος τ' ακούει αυτά; ποιος τα 
πιστεύει;". 
1137 Βλ. χαρακτηριστικά, "Εξήγηση", Πυραµίδες, Π.Α', σ. 102: "Σε µουσική ανταπόκριση βοµβούσε µου η καρδιά / κ' 
ήθελα, θε µου, να χαρώ, να ζήσω, ν' αµαρτήσω, / µα έφερνε δάχτυλο σιωπής στα χείλη µου η βραδιά: / να βάλω 
ιµάτια προσευχής κι αβρά να γονατίσω". Στη "Γερµανία", Τρακτέρ, Π.Α', σ. 57, γίνεται λόγος για τους "καπνούς των 
θρησκειών" που κρύβουν τον "ήλιο" της κοινωνικής δικαιοσύνης και της χαράς της ζωής και θα διαλυθούν µέσα στην 
επανάσταση: "Κι ο ήλιος που γαντζώθηκε στ' αγκίστρι των σκιών, / το γαλανό δρόµο θα βρει σπρωγµένος απ ' τ' αδρό 
σου / χέρι, και στ' άπειρο οι καπνοί θα λυώσουν των θρησκειών / κ' οι ώρες θα λάµψουν διάφανες στο φως σα στάλες 
δρόσου". 
1138 Για την αντιπαραβολή ανάµεσα στα αποσπάσµατα του Επιταφίου Θρήνου και σε στίχους του Επιταφίου του 
Ρίτσου, βλ. εδώ, Μέρος Α', § 3α, σ. 65 και σηµ. 35-36. 
1139Επιτάφιος, Π.Α', σ. 182. 
1140 Βλ. και Παντελής Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ. 8), σ. 73: "Ο Ρίτσος, προκειµένου να εκφράσει την ψυχολογία µιας 
γυναίκας του λαού, ακολούθησε τη χριστιανική παράδοση, τόσο στο θρήνο, όσο και στην προσδοκία της 
Ανάστασης". Για τη λειτουργία του θρησκευτικού στοιχείου και στο πλαίσιο της παράδοσης, έχει µιλήσει ο ίδιος ο 
Ρίτσος στη σχετική του συνέντευξη (Εδώ, Μέρος Α', § 2δ, σ. 53: "Με το πέρασµα του χρόνου η θρησκεία ως 
τελετουργική πράξη έπαιρνε το χαρακτήρα της παράδοσης").  
1141 Για τη σύνδεση της επανάστασης µε το αντιπλουτοκρατικό κήρυγµα του χριστιανισµού, βλ. ∆. Κουκουλοµµάτης, 
ό.π. (σηµ. 2), σ. 130. 
1142 Ρωµιοσύνη, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 63: "κάθε λιθάρι έχει ζωγραφισµένον έναν άγιο µ' άγρια µάτια / και µαλλιά 
σκοινένια", ό.π. σ. 66: "Κάτου απ' το χώµα, µες στα σταυρωµένα χέρια τους / κρατάνε της καµπάνας το σκοινί � 
περµένουνε την ώρα, δεν / κοιµούνται / περµένουν / να σηµάνουν την ανάσταση", ό.π. σ. 63: "Ναι, αλήθεια, ο 
Ελκόµενος έχει δυο χέρια τόσο λυπηµένα µέσα / στη θηλειά τους / όµως το φρύδι του σαλεύει σαν το βράχο που όλο 
πάει να ξε - / κολλήσει πάνου απ' το πικρό του µάτι", ό.π. σ. 72: "Κ' είναι σίγουρος / πως δρόµος ο πιο µακρινός είναι 
ο πιο κοντινός στην καρδιά / του Θεού" (εδώ παραλληλίζεται ο επίπονος δρόµος προς την επανάσταση µε την 
προσέγγιση του Θεού. Έτσι το θείο φαίνεται να επιβραβεύει την επανάσταση).  
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Αµπελιών,1143 αλλά και σε ποιήµατα όπου κυριαρχεί η µορφή της λαϊκής χαροκαµένης µάνας, 
όπως τα διάφορα Χορικά1144 του και ορισµένα από τα Επικαιρικά.1145 Οι αναφορές στο 
θρησκευτικό στοιχείο σε συνδυασµό µε την παράδοση και την επανάσταση είναι τόσες 
πολλές,1146 ώστε θα µπορούσαν να στηρίξουν επιµέρους µελέτη για το θέµα αυτό. Κορύφωση της 
σύνδεσης του θρησκευτικού στοιχείου στην παραδοσιακή του εκδοχή µε την επανάσταση, είναι ο 
χριστοµορφισµός της επανάστασης, δηλαδή η αγιοποίηση � χριστοποίηση κορυφαίων ηρωικών 
µορφών, των οποίων η θυσία αποτελεί κοινό σηµείο µε το µαρτύριο του Χριστού. Τη 
χριστοποίηση των επαναστατών την έχουµε δει να πραγµατοποιείται στο πρόσωπο του Άρη 
Βελουχιώτη.1147 Ο ποιητής χριστοποιεί επίσης το γενικό γραµµατέα του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη 
στο ποίηµα "Ο σύντροφος µας", παραλληλίζοντας την επάνοδό του στην Ελλάδα από το 
ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου µε την ταπεινόφρονα και ταυτόχρονα 
θριαµβευτική είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυµα "επί πώλου όνου". 
 Ήρθες χωρίς παράτες µε τα σκονισµένα σου µαλλιά 
 καθώς κ' Εκείνος µπήκε στα Ιεροσόλυµα µε σκονισµένα µατόκλαδα 
 δίχως σηµαίες και δίχως τύµπανα πάνου σ' ένα άσπρο γαϊδουράκι 
 κρατώντας µεσ' στο φωτεινό του χέρι ένα κλαδάκι πικροδάφνη1148 
Η τραγική εξέλιξη της ζωής του Ζαχαριάδη ως πολιτικού εξόριστου στη Σοβιετική Ένωση µετά 
τον εµφύλιο και την καθαίρεσή του το 1957, µέχρι την αυτοκτονία του το 1973 στο Σοργκούτ της 
Σιβηρίας όπου τον είχε αποµονώσει το σοβιετικό καθεστώς, δείχνουν ότι η συνέχεια γι' αυτόν 
µετά την "είσοδο" ήταν η "σταύρωση χωρίς ανάσταση".1149 Ο Γιάννης Ρίτσος δεν ήταν δυνατό να 
προβλέψει αυτή την εξέλιξη το 1945 που έγραψε το ποίηµα, αλλά για κάποιον που γνωρίζει 
στοιχεία απ' τη µετέπειτα ζωή του Ζαχαριάδη, ο ποιητής φαντάζει σα να επισηµαίνει ασυνείδητα 
το πρώτο στάδιο µιας καταστροφικής πορείας. Από την άλλη πλευρά, ο Ρίτσος δε µπορεί να 
κατηγορηθεί για σοβιετικού τύπου προσωπολατρεία, αφού "χριστοποιεί" και επαναστατικές 
µορφές εκτός κοµµουνιστικού κινήµατος,1150 όπως ο Γρηγόρης Αυξεντίου: 
 Και σας βεβαιώνω τώρα µε το αίµα µου: 
 ποτέ δεν ήταν τόσο ευτυχισµένος ο Χριστός 
 όσο την ώρα που το τελευταίο καρφί τον άφησε ακίνητο, χωρίς να  
                                                           
1143 Η Κυρά των Αµπελιών, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 88: " κι άγγελοι µε καπότες ρουµελιώτικες θα κάτσουν µπρός στα κα - / 
ραούλια / και γιοµιτζήδες Άγιοι στη ράχη τους θα κουβαλήσουν τα κανόνια / του 21", ό.π., σ. 97: "Κράτα, Κυρά, τη 
σπάθα ακόµη ξεκλειδώνοντας τις νύχτες µας. / Θύµιαζε µε µπαρούτι τα κονίσµατα. ∆εν ήρθε ακόµα η ώρα", ό.π. σ. 
20: "τι µπούκαραν οι αντίχριστοι και πλάκωσαν τ' αµπέλια µας / κόβουν το σύκο απ' τη συκιά και το µωρό απ' τη 
ρώγα / κόβουν της Παναγιάς το χέρι σύρριζα και το πουλάνε στο πα- / ζάρι-�" (Ο χαρακτηρισµός "αντίχριστοι" είναι 
λαϊκότροπος και αφορά τους πάσης φύσεως εισβολείς. Βλ. Ύµνος και θρήνος για την Κύπρο, Π.ΙΑ', σ. 375: "κι οι 
αντίχριστοι να παίζουνε την τύχη σου στα ζάρια"). 
1144 "Τρία χορικά", Αγρύπνια, Π.Β", σ. 41: "και το δείλι µυρίζει λιβάνι", "µόνε µη λάχει τίποτες κακο � Θεός να βάλει 
το χέρι του � ", ό.π. σ. 48: "και το παλιό κρεββάτι µε τα µπρούτζινα πόµολα είταν γερό / και σοβαρό σαν Άγια 
Τράπεζα". Αξιοσηµείωτη είναι η χρήση των συµβόλων του χριστιανισµού στο ποίηµα Ο γιος µου, το φεγγάρι µου, 
Μετακινήσεις, Π.Β', σ. 231, που δεν είναι χορικό, αλλά έχει ως κεντρική µορφή τη χαροκαµένη µάνα: "Αχ τότε που σε 
πήραν γιόκα µου � απόγεµα από πέτρα / απόγεµα από ξύδι και χολή".  
1145 Θρήνος του Μάη, Τα Επικαιρικά, σ. 183: "θα σας σταυρώσει ο Σταυρωµένος, σταυρωτήδες", Μαντατοφόρες, ό.π., 
σ. 426: "σαν τη σκια 'πο τη φλογίτσα της καλής λαδόθρεφτης καν- / τήλας / πάνου στο σκοτεινό πηγούνι της 
Παρθένος και στη λούλα - / κιά της φούστα / , σαν τη σκια του "αµήν" στην προσευκή" ό.π., σ. 447: "και το βιολί, 
πετούµενη πατούσα τ' Αη-Λαού, θ' αστρά- / ψει στράκες στον αέρα". (Βλ. και ∆εκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής 
πατρίδας; Π.Ι', σ. 159: "Και την καµπάνα του αψηλά, στον πλάτανος δεµένη, / τήνε κουρτνίζει ολονυχτίς για του Άι-
Λαού τη σκόλη"). Στα δύο τελευταία αποσπάσµατα αγιοποιείται ο λαός και η επανάσταση.    
1146 Γι' αυτήν την έκφανση του θρησκευτικού στοιχείου στο Ρίτσο, βλ. ∆. Κουκουλοµµάτης, ό.π. (σηµ.2), σσ. 141-142 
1147 Βλ. το ποίηµα Το υστερόγραφο της δόξας, Επικαιρικά, σσ. 141-165 και την ανάλυσή µας, εδώ, Μέρος Β', 
κεφάλαιο τρίτο, σ. 171 και σηµ. 258,259,260. 
1148 Το ποίηµα δεν έχει συµπεριληφθεί στις γνωστές εκδόσεις του Ρίτσου. Το απόσπασµα δηµοσιεύεται από το 
Γιώργο Βελουδή, "Ένα "άγνωστο" έργο του Γιάννη Ρίτσου", Προτάσεις, "Κέδρος", Αθήνα 1981, σ. 35. 
1149 Για τη ζωή και την πολιτική του Νίκου Ζαχαριάδη, ο οποίος υπήρξε θύτης και θύµα, βλ. Φρέντυ Γερµανός, Το 
αντικείµενο, "Καστανιώτης", Αθήνα 9 2000. 
1150 Για το ζήτηµα της προσωπολατρείας, βλ. Γιώργος Βελουδής, ό.π. (σηµ. 21), σσ. 35-36. 
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 τον σκοτώσει, 
 για να κοιτάξει κατάµατα τον ουρανό και τη θυσία του���� 
 �����������������������φλεγό � 
 µενη η σηµαία µας 
 σα µέγα αστραφτερό δισκοπότηρο για την Άγια Μετάληψη του 
 Κόσµου. Μπορώ λοιπόν να επαναλάβω: 
 "Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώµα και το αίµα µου 

- το σώµα και το αίµα του Γρηγόρη Αυξεντίου 
ενός φτωχόπαιδου, 29 χρονώ, απ' το χωριό Λύση, οδηγού ταξί το  
επάγγελµα, 
πού µαθε στη Μεγάλη Σχολή του Αγώνα τόσα µόνο γράµµατα 
όσα να φτιάχνουν τη λέξη ελευθερία" 
και που σήµερα, 2 του Μάρτη 1957, κάηκε ζωντανός στη σπηλιά 
της Μονής Μαχαιρά 
και σήµερα ακριβώς, 2 του Μάρτη, µέρα Σάββατο � µην το ξε- 
χάστε σύντροφοι �  
στις 2 η ώρα µετά τα µεσάνυχτα, και 3  πρώτα λεπτά, 
γεννήθηκε ο µικρός Γρηγόρης ανάµεσα στα µατωµένα γόνατα της 
πλάσης.1151 

Η θυσία του Αυξεντίου παραλληλίζεται µε το µαρτύριο του Χριστού και βλέπουµε ότι το 
µυστήριο της θείας Ευχαριστίας που συµβολίζει τη θυσία του Χριστού, εδώ συνδέεται µε τη 
θυσία του Αυξεντίου και µάλιστα µε µια απλή παραλλαγή της σχετικής τελετουργικής φράσης / 
προτροπής κατά τη Θεία Λειτουργία, η οποία προσαρµόζεται στο "σώµα και το αίµα" του ήρωα, 
απ' όπου καλούνται να "φάνε και να πιούν", δηλαδή να µεταλάβουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. 
Επιπλέον, την ώρα ακριβώς της θυσίας ο ήρωας νιώθει να ξαναγεννιέται σε µια απόλυτη 
παιδικότητα / αγνότητα,1152 να γίνεται "ο µικρός Γρηγόρης ανάµεσα στα µατωµένα γόνατα της 
πλάσης". Το τελευταίο αυτό στοιχείο της αναγέννησης αποτελεί ένα είδος ανάστασης που 
καταργεί το θάνατο µέσα από τη θυσία ως απόλυτη κατάφαση προς µια καλύτερη ζωή της 
ανθρωπότητας και, από την άποψη αυτή, δε βρίσκεται µακριά από τη χριστιανική ανάσταση. 
Εποµένως, στη χριστοποίηση του Αυξεντίου µπορούν να ανιχνευτούν και κάποιες δογµατικές 
απηχήσεις του χριστιανισµού. Ανάλογα χριστοποιείται επίσης στο ποίηµα Ο Μαύρος Άγιος ο 
αφρικανός επαναστάτης Πατρίς Λουµούµπα που δολοφονήθηκε: 
 Απόψε ο Μαύρος Άγιος στα δεξιά του Άσπρου Χριστού 
 µπροστά σ' ένα γυµνό τραπέζι από αφρικανικό µπαµπού, όπου κείτονται 
 τα λιγοστά µατωµένα του ποιήµατα, µαθαίνει στον Κύριο: 
 "Το αίµα που εχύθη απ' τις πληγές και των δυο µας 
 κάτω απ' τα ίδια καρφιά, κάτω απ' την ίδια λόγχη, κάτω απ' τα ίδια 
 αγκάθια, 
 έχει το ίδιο χρώµα, Κύριε, - όχι µαύρο, όχι άσπρο � κόκκινο χρώµα, 
 Κύριε, 
 σαν το λάβαρο της δικαιοσύνης". Ο Χριστός ακούει, 
 καταλαβαίνει και σωπαίνει. Αλήθεια, κόκκινο. 
 Και κοκκινίζει το χλωµό του πρόσωπο από ντροπή κι από θυµό. Κοκ- 
 κινίζει. 
 Φέρνει τις δύο παλάµες του επάνω στις παλάµες  
 του Μαύρου Αγίου, αντικρυστά, σα να δίνει τον όρκοú 

- τα ίδια σηµάδια και στις τέσσερεις παλάµες 
                                                           
1151 Αποχαιρετισµός, Π.Γ', σ. 264. 
1152 Σε άλλο σηµείο του ποιήµατος η παιδικότητα / αγνότητα του αγωνιστή συνδέεται µε την αγάπη εκ µέρους του 
βασανισµένου λαού (Βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο, σσ. 216-218). 
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κι απ' την οπή των τέσσερων ενωµένων χεριών 
µια δέσµη αχτίνες πέφτει στο γυµνό τούτο τραπέζι 
που συνεχίζουµε τα κόκκινα τραγούδια Του και τα άσπρο Του γέλιο1153 

Η ταύτιση Μαύρου Άγιου / Πατρίς Λουµούµπα και Χριστού πραγµατοποιείται µέσα από την 
κοινότητα του µαρτυρίου για έναν καλύτερο κόσµο. Τα όργανα βασανισµού είναι τα ίδια, οι 
πληγές είναι όµοιες και φυσικά το αίµα και των δυο είναι κόκκινο, χωρίς να επηρεάζεται απ' το 
χρώµα του δέρµατος. Η χριστοποίηση του Πατρίς Λουµούµπα σε συνδυασµό µε την 
επαναστατική κατάφαση, αισθητοποιείται και µε την τοποθέτηση των παλαµών του Χριστού 
επάνω στις παλάµες του Λουµούµπα σε στάση όρκου, ώστε τα σηµάδια απ' τα καρφιά και στις 
τέσσερις να σχηµατίσουν µια οπή, απ' όπου "µια δέσµη αχτίνες πέφτει στο γυµνό τούτο τραπέζι". Η 
"δέσµη φωτός" που παράγεται απ' τη συγκεκριµένη οπή φαίνεται να συµβολίζει το φως / 
αισιοδοξία της επανάστασης που προέρχεται από τη θυσία. Ακόµα, η κτητική αντωνυµία "Του" µε 
κεφαλαίο Τ αισθητοποιεί και ως γραµµατικό σηµαίνον τη χριστοποίηση του αγωνιστή, του οποίου 
τα "κόκκινα τραγούδια" και το "άσπρο γέλιο", θα συνεχιστούν.1154 Πρέπει να προστεθεί, σ' αυτήν 
την έκφανση του θρησκευτικού στοιχείου, ότι ο Ρίτσος δε χριστοποιεί µόνο γνωστούς αγωνιστές, 
αλλά και τον ανώνυµο εργάτη, τον προλετάριο, επάνω στον οποίο θα βασιστεί η παγκόσµια 
επανάσταση: "Η τραγιάσκα του Χριστού / στη µασκάλη του εργάτη", θα πει, διατυπώνοντας 
επιγραµµατικά αυτή του την αντίληψη σε ένα απ' τα µικρά σε µέγεθος ποιήµατά του.1155    
 Όταν όµως ο Ρίτσος, ακόµα και κατά την περίοδο της προχωρηµένης του ωριµότητας � 
οπότε έχει πλέον παγιωθεί η ποιητική του τεχνική να θέτει πρόσωπα και σύµβολα της θρησκείας 
στην υπηρεσία της επανάστασης � διαπιστώνει ότι η θρησκεία µετατρέπεται σε µέσο 
χειραγώγησης, επανέρχεται στη σκληρή κριτική ορισµένων στίχων από τις δύο πρώτες του 
συλλογές: Για παράδειγµα, σε ποιήµατα της εποχής της τελευταίας δικτατορίας που εξέφρασε τη 
βάναυση γελοιοποίηση και κακοποίηση της θρησκείας στο ανόητο σύνθηµα "Ελλάς Ελλήνων 
Χριστιανών", ο ποιητής θα µιλήσει για "τα σκοινιά του θεού ή του θανάτου ή των επαγγελµατιών 
δηµίων",1156 ταυτίζοντας το Θεό µε το θάνατο και τους δήµιους και θα τον αποκαλέσει 
χλευαστικά "Κύριε των λύκων".1157 Αυτό όµως δε συµβαίνει πάντα. Σε ποιήµατα της ίδιας 
χρονικής περιόδου ο Γιάννης Ρίτσος θα αγιοποιήσει την ελληνική παράδοση στη γνήσια έκφρασή 
της όµως από τους απλούς καθηµερινούς ανθρώπους, που φυσικά βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση 
µε τους σφετεριστές ανθρώπους της εξουσίας: 
 Έπλυνε τα χέρια του. 
 Έκανε το σταυρό του. 
 Τρώει το ψωµί του. 
 Άγια πάστρα, ελληνική. 
 Πέφτει σε άγαλµα η βροχή1158  
      Πέρα όµως από τη λειτουργία της θρησκείας στο πλαίσιο της παράδοσης, στο έργο του 
Ρίτσου υπάρχουν και αναφορές που φανερώνουν, τουλάχιστον τη στιγµή που πραγµατοποιούνται, 
αποδοχή ουσιαστικών δογµατικών αρχών του χριστιανισµού. Οι αναφορές αυτές είναι ιδιαίτερα 

                                                           
1153 Ο Μαύρος Άγιος, Τα Επικαιρικά, σ. 197. 
1154 Για τη χριστοποίηση της επανάστασης στο πρόσωπο του Μαύρου Άγιου, βλ. επίσης, Π. Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ. 8), 
σ. 307 και ∆. Κουκουλοµµάτης, ό.π. (σηµ. 2), σσ. 131-132.  
1155 Χάρτινα, ΙΙ, Π. ΙΑ', σ. 207: "Ευωδιές λεϊµονάνθι / όχι απ' τους κήπους / απ' το ναό. / Η τραγιάσκα του Χριστού / 
στη µασκάλη του εργάτη / ψηλά / στη µαρµάρινη σκάλα / µατωµένη. / Το 'δες κι εσύ. / Πώς έγινε λοιπόν;" Κι εδώ 
γίνεται λόγος για το αίµα της θυσίας, ενώ οι "ευωδιές λεϊµονάνθι απ' το ναό" πρέπει να συνδέονται µε την αισιόδοξη 
ατµόσφαιρα της θυσίας. Για σχολιασµό του ποιήµατος, βλ. επίσης Π.Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ. 8), σσ. 517-518. 
1156 Κωδωνοστάσιο, Γίγνεσθαι, σ. 35. Το ποίηµα γράφτηκε το χρονικό διάστηµα "Φεβρουάριος � Αύγουστος 1972".  
1157 "Προσευχή του αναµάρτητου", Προθάλαµος, Π.ΙΑ', σ. 151. Το ποίηµα γράφτηκε στις 16-9-'73, ενώ ο τίτλος του, 
συσχετιζόµενος µε άλλες χλευαστικές αποστροφές προς το Θεό ("Κύριε των εχθρών µου", "Κύριε των ανύπαρκτων 
φίλων", "Κύριε των σίγουρων νεκρών") λειτουργεί ειρωνικά.   
1158 Χάρτινα, Ι, Π. ΙΑ', σ. 186. Η σειρά αυτή ποιηµάτων γράφτηκε το χρονικό διάστηµα "Οκτώβριος � Νοέµβριος" 
1970. 
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συχνές κυρίως σε ποιήµατα που γράφτηκαν στη δεκαετία του 1930 µέχρι το 1945, χρονικό 
διάστηµα, κατά το οποίο ο Ρίτσος προσαρµόζεται στη νέα ποιητική του ελεύθερου στίχου, η 
οποία τότε παρουσιάζει ένα χαµηλόφωνο ύφος, ενώ παράλληλα υπάρχει χρονική εγγύτητα προς 
τα τραυµατικά βιώµατα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Έτσι, αφού έχει εκτονώσει την οργή 
και την οδύνη του στο σαρκασµό των δύο πρώτων συλλογών, βρίσκεται τώρα σε µια ψυχολογική 
κατάσταση τέτοια, ώστε να δει το Χριστό ως σύµβολο του πάθους1159 και να αφεθεί � ίσως 
ασυνείδητα, ίσως συνειδητά � στην εγκόλπωση συγκεκριµένων χριστιανικών αρχών που 
λειτουργούν πραϋντικά στην πονεµένη ψυχή του. Οπωσδήποτε, σηµαντικό ρόλο σ' αυτό 
διαδραµατίζει και το γεγονός ότι η ποίηση της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου είναι έντονα 
υπαρξιακή. Γι' αυτό άλλωστε και σε µεταγενέστερα απ' αυτήν την περίοδο ποιήµατα, το 
θρησκευτικό στοιχείο αναδύεται όταν υπάρχει έντονος υπαρξιακός προβληµατισµός. 
 Ένα από τα χαρακτηριστικότερα ποιήµατα µε έντονο υπαρξιακό προβληµατισµό είναι Ο 
λύχνος των φτωχών και ταπεινών της ∆οκιµασίας. Εκεί ο ποιητής προβαίνει σε έναν 
επιγραµµατικό ορισµό της χριστιανικής ταπεινοσύνης που συνδέεται µε την ηρεµία και την 
αυτάρκεια της στιγµής.     

Είµαστε αγαθοί και ταπεινοί 
πιστεύουµε στο Θεό 
ζεσταινόµαστε στον ήλιο1160 

Στη συνέχεια ο Θεός παρουσιάζεται ως παντογνώστης, ο οποίος ανακαλύπτει τη δυναµική του 
µέσα στο έργο του ποιητή: 
 Εκείνος βλέπει 
 Εκείνος ξέρει 
 όταν ακούει την καρδιά Του στο έργο σου1161 
Η ανακάλυψη της δυναµικής ("καρδιά" την ονοµάζει ο ποιητής), άρα του πνεύµατος του Θεού 
µέσα σ' ένα ανθρώπινο έργο όπως είναι η ποίηση, αφενός αποτελεί θεοποίηση της ποίησης και 
αφετέρου η συγκεκριµένη αντίληψη βρίσκεται πολύ κοντά στο χριστιανικό "καθ' οµοίωσιν".1162 Η 
θεµελιώδης χριστιανική αυτή αρχή εκφράζεται ακόµη καθαρότερα στους στίχους: "Ήσουνα πάντα 
όµοιος µ' Εκείνον / κ' έγινες όµοιός Του".1163 Κορύφωση της ταύτισης µε το Θεό πραγµατοποιείται 
στο τέλος του ποιήµατος µέσω του θανάτου, πράγµα που επίσης βρίσκεται κοντά στις 
χριστιανικές αντιλήψεις για ένωση � των δικαίων � µε το Θεό µετά θάνατον: 
 Ο θάνατος θάθρει  
 φωτεινός και µακάριος 
 σαν το βράδυ της άνοιξης 
 να σκεπάσει µε πράσινο φύλλο 
 τα βήµατα σου�� 
 Τότε θα κλείσεις την πόρτα µε χαµόγελο 
 και θα φανείς να χάνεσαι στο φως πιασµένος απ' το χέρι Του 
 σα να πηγαίνεις στη γιορτή του θερισµού 
 βρίσκοντας λόγια σιωπής 

                                                           
1159 Βλ. την προφορική µαρτυρία του Ρίτσου, εδώ, Μέρος Α', σ. 52: "Όταν ξέσπασε η οικογενειακή θύελλα: 
πτώχευση, αρρώστιες, θάνατοι, βρέθηκα τελείως απροετοίµαστος και ανέτοιµος να αντιµετωπίσω τέτοιας έκτασης 
και τόσης σοβαρότητας δυσχέρειες. Σ' αυτές τις πραγµατικά τραγικές ώρες ανέβαινε στο είναι µου, είχε µια παρουσία 
ο Ιησούς που τον έβλεπα ως σύµβολο του πάθουςú οι πολιτικές επιλογές δεν επηρέασαν αυτές τις αρχές. Τη 
συνύπαρξή τους την ένιωθα σαν κάτι το απόλυτα φυσιολογικό". 
1160 Π.Α', σ. 309. 
1161 Π.Α', σ. 314. 
1162 Βλ. και Π.Α", σ. 320: "Με το έργο σου Τον πλάθεις - / και τα γυµνά σου πόδια / πάνου στο µαλακό χορτάρι / 
πάνου στ' αγκάθια και στα χιόνια / γράφουν το δρόµο Του".  
1163 Π.Α", σ. 317. 
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 να τελειώσεις το έργο σου1164 
Σε ποιήµατα όπου προβάλλεται έντονα η παιδική θεώρηση του κόσµου ως κοσµοθεωρητικό 
στοιχείο1165 είναι φυσικό το θρησκευτικό στοιχείο να προσαρµόζεται σ' αυτήν την παιδικότητα. 
Έτσι, ο Θεός θα παρουσιαστεί να γελάει από την αθώα παιδική σκανταλιά,1166 θα ονοµαστεί 
"Θεός των σπουργιτιών και των παιδιών", ή θα γίνει "παππούς Θεός µε µατογυάλια".1167 Στα 
πεζογραφήµατα ο Θεός προσεγγίζεται εύκολα µε την αγνότητα της παιδικής ψυχής: "�Του 'βγαλα 
τον ακάνθινον στέφανο και του φόρεσα τα τριαντάφυλλα και του πήγαιναν πολύ κι ήταν πιο 
όµορφος από πάντοτε και πίσω απ' τα τριαντάφυλλα το φωτοστέφανο πιο χρυσό από άλλοτε�.Ναι, 
έτσι, ροζ και χρυσόν, θα Τον δω του χρόνου να υψώνεται στον ουρανό. Μα τι λέω του χρόνου; Να 
Τον κιόλας, ολόσωµος, γυµνός, µπροστά µου, Τον βλέπω, µε τα δικά µου τριαντάφυλλα στα χρυσά 
µαλλιά Του".1168 Ανάλογη προσαρµογή του θείου στην παιδικότητα πραγµατοποιείται στο ποίηµα 
Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα, όταν η οπτική γωνία των παιδιών αντιπαραβάλλεται προς την 
οπτική γωνία των µεγάλων: 
 Τότε µας αγαπούσε ο Χριστός, ο καλός Χριστός του σπιτιού, 
 της µικρής ασβεστωµένης εκκλησιάς και του δάσους. 
 Αυτόν τον Χριστό δεν τον ξέρουν οι µεγάλοι. 
 Ο δικός µας ο Χριστός δεν είχε πρόσωπο χλωµό µήτε µεγάλα δά- 

κρυα λαµπερά κρεµασµένα στα ξανθά µατόκλαδά του. 
∆ε µύριζε σκιά και καρτερία. ∆εν έλεγε: µη 

Το δέρµα του ήταν ρόδινο σα µικρού κοριτσιού και µύριζε όλος  
πορτοκάλλι.     

 Ερχόταν το βράδυ, απ' τη γυαλιστερή θάλασσα των σταχυών, 
 για να µοιράσει στα ήσυχα παιδιά παπαρούνες και παιχνίδια 
 Στα γαλανά του µάτια περνοδιαβαίναν τα χαµόγελα καθώς περ- 
 νούν στον πρωινό ουρανό τα περιστέρια. 1169 
Η παιδική ψυχή βιώνει το Χριστό µέσα από τη βαθιά βίωση της φύσης µε τη βοήθεια των 
αισθήσεων, δηλαδή την αισθησιακή βίωση. Οι ενήλικες χαρακτηρίζονται από άγνοια προς αυτού 
του είδους τη βίωση, αφού "αυτόν τον Χριστό δεν τον ξέρουν οι µεγάλοι". Συνεχίζοντας στο ίδιο 
ποίηµα, ο Ρίτσος θα ορίσει το "Θεό των µεγάλων" ως µια λυπηµένη, απόµακρη, µη προσπελάσιµη 
από τις αισθήσεις µορφή, στον οποίο απευθύνονται ευχαριστίες.1170 Το τελευταίο, που αφορά την 
πνευµατική φύση του θείου, η παιδική ψυχή φαίνεται να το απορρίπτει ως κάτι θλιβερό και 
βαρετό, εφόσον δεν κεντρίζει τις αισθήσεις. Εποµένως ο Ρίτσος εδώ παρουσιάζεται να 
προσεγγίζει το άπιαστο µέσω του απτού, που είναι η οµορφιά και η ζωή, όπως εκφράζεται µέσα 
από τη δυναµική της φύσης. Έτσι ταυτίζει το Χριστό µε το ∆ιόνυσο, απορρίπτοντας το δίληµµα / 
διχασµό της ψυχής ανάµεσα στο πνευµατικό και το αισθησιακό, υπονοώντας ταυτόχρονα ότι το 
πρώτο σκαλί για την πνευµατική αναζήτηση είναι η ενεργοποίηση των αισθήσεων που θα 
εγγράψουν στην ψυχή το υλικό ως αντικείµενο επεξεργασίας του πνεύµατος αργότερα: 
 ∆ε ρωτούσαµε: "Ο Χριστός ή ο ∆ιόνυσος;"�� 

                                                           
1164 Π.Α", σσ. 323-324. Για σχολιασµό του ποιήµατος, βλ. Π. Πρεβελάκης, ό.π. (σηµ. 8), σσ. 67-69 και ∆. 
Κουκουλοµµάτης, ό.π. (σηµ.2), σ. 136. 
1165 Για την παιδική θεώρηση του κόσµου, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο. 
1166 Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού, ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 355: "Πήραν τη φωνή µας τα τζιτζίκια, πήραν τη φωνή µας 
τα πουλιά / και ξύπνησαν το Θεό απ' το µεσηµεριάτικο ύπνο του. / Κι ο Θεός τρίβει τα µάτια του, µας βλέπει και 
γελάει".  
1167 Πρωινό άστρο, Π.Β', σ. 309: "Ο Θεός των σπουργιτιών και των παιδιών / πίσω από µια κουρτίνα λουλουδένια / 
κοιτάζει το παιδί µου που κοιµήθηκε", ό.π. σ. 323: "Να κ' η αλατιέρα / πάνου στο τραπέζι µας / σαν τα µατογυάλια 
του παππού � Θεού�" 
1168 Ίσως να 'ναι κι έτσι, Ε.Α.Α., 4, σσ. 62-63. 
1169 ∆οκιµασία, Π.Α', σ. 327. 
1170 Ό.π., σ. 333: "Μα όταν άναβε ο λύχνος κ' η µητέρα µας έβλεπε κοντά της, ξε - / χνούσε το παλιό της βλέµµα κ' 
έλεγε σε κάποιον, που εµείς / δεν τον βλέπαµε, "ευχαριστώ"�" Ίσως αυτός νάταν ο λυπηµένος Θεός των µεγάλων". 
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 Ο δικός µας Χριστός είχε περασµένα στ' αυτιά του τσαµπιά στα- 
 φύλια. 
 Κι αν είτανε το βλέµµα του γλαρό κι ονειρεµένο, ο χιτώνας του 
 είταν υφασµένος µε µαλλί τράγου κ' ευωδίαζε κοπριά κ'  
 ιδρώτα (Μη τάχα δε γεννήθηκε στη φάτνη;) 
 Γι' αυτό αγαπούσε τ' άσπρα αρνάκια και τα παιδιά που µοιάζουν 
 µε τ' αρνάκια. 1171     
Έχουµε εποµένως εδώ και πάλι µια αναφορά στο τρίπτυχο "ποιητής � φύση � Θεός",1172 όπου στη 
θέση του ποιητή βρίσκεται η παιδική ψυχή, ενώ η αισθησιακή βίωση της φύσης χαρακτηρίζεται 
από διονυσιασµό, δηλαδή ένταση και ερωτική αδηφαγία. 
 Μέσα απ' το ερωτικό στοιχείο που όµως επικεντρώνεται στο αγαπηµένο πρόσωπο, 
βιώνεται το θείο στην Εαρινή Συµφωνία σε µια στιγµή συναισθηµατικής / ερωτικής έκρηξης που 
όµως διαποτίζεται και µε τη χριστιανική αγάπη, όπως φαίνεται από τη χριστιανική φρασεολογία 
του σχετικού αποσπάσµατος: 
 Γονατισµένος προσεύχοµαι. 
 Θεέ µου Θεέ µου 
 η αγάπη µούχε λείψει 
 για να χαρώ και να νοήσω 
 το µεγαλείο σου 1173 
Στο σηµείο αυτό, όπως έχει αποκαλύψει ο ποιητής σε συνέντευξη του, η επίκληση στο Θεό 
προέκυψε αυθόρµητα ως αποτέλεσµα εσωτερικής ανάγκης,1174 πράγµα που σηµαίνει ότι τα 
θρησκευτικά βιώµατα της παιδικής ηλικίας λειτούργησαν στο Ρίτσο ως µια παρακαταθήκη, η 
οποία ενεργοποιείτο πολλές φορές ασυνείδητα µέσα από καταστάσεις του παρόντος, όπως εδώ η 
υπαρξιακή αναζήτηση. Ότι το ερωτικό στοιχείο διαποτίζεται από τη χριστιανική αγάπη, φαίνεται 
από την αντίληψη του Ρίτσου σε άλλο σηµείο του ποιήµατος πως µέσω της αγάπης ο άνθρωπος 
επικοινωνεί µε το Θεό, αφού η αγάπη λειτουργεί ως µια "γέφυρα" που "γεµίζει το απέραντο 
χάσµα" ανάµεσα στο Θεό και τον άνθρωπο "µε φτερά και λουλούδια",1175 εγκαθιστώντας δηλαδή 
στην ανθρώπινη ψυχή τη γαλήνη. Προσεγγίζοντας µ' αυτής της µορφής το ερωτικό στοιχείο το 
Θεό, ο άνθρωπος φτάνει στη βίωση του απείρου,1176 η οποία απασχόλησε το Ρίτσο σε ολόκληρη 
την ποιητική του πορεία: 
 Ο Θεός 
 πραγµατοποιεί τον εαυτό του 
 στο φιλί µας. 
 Περήφανοι εκτελούµε 

                                                           
1171 Μια πυγολαµπίδα φωτίζει τη νύχτα, ∆οκιµασία, Π.Α", σ. 330. Βλ και Όνειρο καλοκαιρινού µεσηµεριού , ό.π. σ. 
341: "Φέραµε πάλι στο µεγάλο πράσινο χωράφι τον εύθυµο θεό των / αµπελιών, που απ' τα γένεια του στάζουν οι 
µούστοι, που τα / πόδια του µοιάζουν µε του τράγου κι όµως το βλέµµα του / είναι µαλακό και τρυφερό σαν του 
Χριστού". Για την ταύτιση Χριστού � Βάκχου, βλ. Τζίνα Καλογήρου, "Η "παιδική" ποίηση του Γιάννη Ρίτσου", στο 
Άντας Κατσίκη � Γκίβαλου (επιµ.), Παιδική Λογοτεχνία, "Καστανιώτης", τ. Α', Αθήνα 1993, σ. 240. Η Χρύσα 
Προκοπάκη, "Η πορεία προς τη Γκραγκάντα ή οι περιπέτειες του οράµατος", Αφιέρωµα στον Γιάννη Ρίτσο, "Κέδρος", 
Αθήνα 1981, σ. 369, διακρίνει επίδραση του Σικελιανού. Το διονυσιακό στοιχείο παρατηρείται και στη µορφή της 
Παναγίας σε ορισµένα ποιήµατα. Βλ. Παιχνίδια τ' ουρανού και του νερού, Παράρτηµα, Π.Γ', σ. 518: "νατη η Παναγιά / 
να κρατάει στην ασηµένια της ποδιά/ πέντε οκάδες κόκκινα σταφύλια", Ρωµιοσύνη, Αγρύπνια, Π.Β', σ. 61: "Η 
Παναγιά πλαγιάζει στις µυρτιές µε τη φαρδειά της φούστα/ λεκιασµένη απ' τα σταφύλια". 
1172 Για το τρίπτυχο αυτό, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο, σσ. 197-198 και σηµ. 338. 
1173 Εαρινή Συµφωνία, Π.Α', σ. 226. 
1174 Για τη συνέντευξη του ποιητή βλ. εδώ, Μέρος Α', § 2δ, σσ. 53-54 
1175 Εαρινή Συµφωνία, Π.Α', σ. 227: "Η αγάπη / πιο µεγάλη / απ' τη σιωπή / γεφυρώνει το θεό µε τον άνθρωπο / και 
γεµίζει το απέραντο χάσµα / µε φτερά και λουλούδια". 
1176 Για το άπειρο / απέραντο, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο τέταρτο, σσ. 200-202 και Μέρος Α', § 3δ. 
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 την εντολή του απείρου. 1177     
Όµως, η βίωση του θείου µέσα από τη λειτουργία του ερωτικού στοιχείου µπορεί να συνδυάζεται 
µε τη χριστιανική αγάπη, βρίσκεται όµως σε αντίθεση µε την ασκητική, ηθική διδασκαλία του 
χριστιανισµού. Γι' αυτό το λόγο ο ποιητής υπονοµεύει τη συγκεκριµένη αντίληψη, είτε 
καυτηριάζοντάς την άµεσα ως στάση ζωής που διαχωρίζει το ανθρώπινο σώµα από το πνεύµα,1178 
είτε συνδέοντας τη βίωση του θείου µε έναν ερωτισµό, όπου το σεξουαλικό στοιχείο προβάλλεται 
έντονα. Έτσι, στα Ερωτικά, ο Θεός βιώνεται πάλι µέσω του φιλιού, όµως η έµφαση δίνεται 
περισσότερο στην ηδονικό χαρακτήρα αυτής της ερωτικής επαφής: 
 Έσµιξαν τα χείλη 
 τις γλώσσες 
 το σάλιο τους 
 το σάλιο τους έπηξε 
 έτσι έπλασαν 
 έναν θεό 1179   
Ανάλογα, στα Κέρµατα τηλεφώνου, ο Θεός συνδέεται µε τα ίχνη που αφήνει η ερωτική πράξη στο 
χώρο: 
 Εκεί που αγαπήθηκαν δυο σώµατα 
 µένουν οι κίτρινες κηλίδες 
 δυο σκοτεινά ηµικύκλια 
 ο θεός 1180 
Οι "κίτρινες κηλίδες" είναι υπολείµµατα των βιολογικών υγρών των σωµάτων, ενώ τα "δυο 
σκοτεινά ηµικύκλια" πιθανόν αισθητοποιούν το περίγραµµα του χώρου που είχαν καταλάβει στο 
κρεβάτι δύο αγκαλιασµένα σώµατα σε πλάγια θέση. Το επίθετο "σκοτεινά" δίνει στο στίχο και 
έναν υπαρξιακό τόνο, ενώ το απόσπασµα, µε όλο το διάχυτο σεξουαλισµό του, είναι ανοιχτό και 
στην αγάπη, αφού τα σώµατα "αγαπήθηκαν". Κορύφωση της υπονόµευσης του χριστιανικού 
ασκητισµού αποτελούν ποιητικές συνθέσεις του Γίγνεσθαι και των Επινικίων, αλλά και 
πεζογραφήµατα του Εικονοστασίου ανωνύµων αγίων, όπου ο Θεός και τα πρόσωπα των αγίων 
αποµακρύνονται από την άυλη φύση τους σε µια προσπάθεια του ποιητή να τους µεταµορφώσει 
σε ερωτικές υπάρξεις. Έτσι, στο Τερατώδες Αριστούργηµα θα εµφανιστεί ένας "αρχάγγελος σε 
στύση",1181ενώ στο Ευδιόµετρο θα δούµε τον Αη-Γιάννη τον Πρόδροµο σε ερωτική συνοµιλία µε 
τη Σαλώµη και ταυτόχρονα οι υπόλοιποι άγιοι οι ζωγραφισµένοι στους τοίχους του "Ελκοµένου" 
έχουν απεκδυθεί την ασκητική τους ιδιότητα, που αισθητοποιείται από "τα γκριζοπράσινα 
φουστάνια τους", "τα βαρύκοα αυτιά τους" και την "τσίκνα απ' το λιβάνι": 
 αν τότε σου 'πιανα όχι µόνο το βυζί µόνο το χέρι σου µέσα στον ύπνο µου 
 ανάβανε µεµιάς µύριες λαµπάδες και κεριά στα µανουάλια του Ελκο- 
 µένου  
 και οι Άγιοι βγάζανε τα γκριζοπράσινα φουστάνια τους 
 παίρναν νερό απ' το φρέαρ της Χρυσαφίτισσας πλένανε τα βαρύκοα 
 αυτιά τους 
 ξύνανε µ' αλαφρόπετρα τις ξέσαρκες πατούσες τους να φύγει η τσίκνα  
                                                           
1177 Εαρινή Συµφωνία, Π.Α', σ. 238. Για το σχολιασµό του θρησκευτικού στοιχείου στην Εαρινή Συµφωνία, βλ. ∆. 
Κουκουλοµµάτης, ό.π. (σηµ. 2), σσ. 137-141 και 143. 
1178 Για τη στηλίτευση από το Ρίτσο αυτής της στάσης ζωής, βλ. εδώ, Μέρος Β', κεφάλαιο δεύτερο, σ. 129 και σηµ. 
102. Επίσης, Ο σχοινοβάτης και η σελήνη, Επινίκια, σ. 206: "κι άξαφνα ένα µεγάλο κληµατόφυλλο έκρυψε το φως 
όπως εκείνα / που 'χουνε τα µετά Χριστόν αγάλµατα κάτω απ' την κοιλιά τους". 
1179 Μικρή σουΐτα σε κόκκινο µείζον, Τα ερωτικά, σ. 32. Στο Γυµνό σώµα της ίδιας συλλογής (ό.π., σ. 63) η ηδονή 
ταυτίζεται µε µια αιωνιότητα που προκύπτει από την ένταση του ερωτικού παρόντος, εξουδετερώνοντας τα όρια της 
βιολογικής ύπαρξης (γέννηση � θάνατος) "Ηδονή / πέρα απ' τη γέννηση, / πέρα απ' το θάνατο: / τελικό κ' αιώνιο / 
παρόν". 
1180 Κέρµατα τηλεφώνου, ΙΙΙ, Π.ΙΒ', σ. 269. 
1181 Γίγνεσθαι, σ. 336 
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 απ' το λιβάνι 
 κι ο Άη-Γιάννης έπαιρνε απ' το δίσκο το κοµµένο κεφάλι του και το 
 φορούσε πάλι 
 κι έλαµπε ουράνια η οµορφιά του µέσ' απ' τα χρυσά µαλλιά του 
 και στρέφοντας την πλάτη στην Ωραία Πύλη πιπιλούσε τη γλώσσα 
 της Σαλώµης. 1182 
Η "Ωραία Πύλη", προς την οποία "στρέφει την πλάτη του" ο Άη-Γιάννης, φαίνεται να αποδίδει 
συνεκδοχικά τον ασκητισµό του χριστιανισµού. Παραλλαγή της σκηνής µε τον Άη-Γιάννη έχουµε 
στο Ίσως να 'ναι κι έτσι, όπου η Σαλώµη φιλάει το κοµµένο κεφάλι του "στα χείλια και τα αίµατα 
τρέχανε στα σαγόνια της".1183 Επίσης, η έννοια της δηµιουργίας του κόσµου συνδέεται µε τον 
ανδρικό ερωτικό οργασµό, ενώ η εκτόξευση του σπέρµατος γνωστοποιεί στο Θεό τη συνέχιση της 
δηµιουργίας µέσα από την ερωτική επαφή των σωµάτων: 
 άι άι εβροντοφώναζε άι άι ρε µαστορόπουλα οµορφόπουλα καυ- 
 λόπαιδα 
 ραντίστε ωρέ το γαλαξία αστέρι αστέρι µε ψωλόχυµα 
 να µαλακώσει ο αχινιός µενεξελής στων γυναικών τις αµασκάλες και 
 τα σκέλια 
 να µαλακώσει καµιά στάλα και το κρέας του αντρός που παρασκλήρυ- 
 νε κάτου από την κοιλιά του 
 και να το που τρυπάει το βράχο της Μονεβασιάς τρυπάει και το φεγ- 
 γάρι και δεν πέφτει 
 ε ωρέ τι το κρατάτε το τρανό πουλί µε καραβόσκοινο δεµένο 
 ένα είναι κι ένα το 'χετε κι είναι στενή η ζωή ναν το χωρέσει 
 εµπρός βαράτε το το πέτσινο ταµπούρλο µε τα δυο βελανιδόξυλα να 
 µπουµπουνίσει ο κόσµος 
 και να πηδήξουν ως τα γένια του Θεού πηχτά τα σιντριβάνια της 
 δηµιουργίας 1184      
Πέρα από την υπονόµευση του ασκητισµού της χριστιανικής θρησκείας στα παραπάνω 
αποσπάσµατα,1185 βλέπουµε ότι η προσπάθεια µεταµόρφωσης του θεϊκού / άγιου, σε γήινο / 
ερωτικό αναδεικνύει έναν έντονο ανθρωποµορφισµό της θρησκείας στο Ρίτσο. 
 Από την άλλη πλευρά όµως, στην ποίηση του Ρίτσου υπάρχει και πλήρης άρνηση της 
µεταφυσικής όχι ως αντίδραση στην εκµετάλλευση του χριστιανισµού από τους ανθρώπους της 
εξουσίας, αλλά ως υπαρξιακή θέση. Στίχοι, όπως "Ζωή, - ένα τραύµα στην ανυπαρξία",1186 ή "η 
κάθε πίστη � λέει � αφέλεια ή δειλία ή πονηρή υστεροβουλία",1187 καθώς και το ερώτηµα "µην είναι 
/ η ανυπαρξία λοιπόν η ύπαρξή µας;"1188 φανερώνουν έναν αντιµεταφυσικό ποιητή. Αν όµως 
αντιπαραβληθούν µε απόψεις, όπως: "δεν είναι τίποτα ο θάνατος. Ο θάνατος / είναι η γαλήνη που 
επιστρέφει στον εαυτό της",1189 η: " το τέλος µας: η ρίζα µας / Η ρίζα - / θα το µάθεις",1190 τότε ο 
ποιητής παρουσιάζεται ταλαντευόµενος ως προς το µεταφυσικό στοιχείο. 
 Το θρησκευτικό / µεταφυσικό στοιχείο εποµένως έχει έντονη παρουσία στο έργο του 
Ρίτσου, η οποία ερµηνεύεται από το βιωµατικό του υπόβαθρο που δηµιουργήθηκε στην παιδική 

                                                           
1182 Επινίκια, σσ. 224-225. 
1183 Ε.Α.Α., 4, σ. 56: "�το κοµµένο κεφάλι του Αη- Γιάννη στο δίσκο της Σαλώµης � βρε την άτιµη, τον φίλαγε, λέει, 
στα χείλια και τα αίµατα τρέχανε στα σαγόνια της". 
1184 Αγιασθήτω, Επινίκια, σσ. 225-226. 
1185 Για τη συγκεκριµένη έκφανση του θρησκευτικού στοιχείου στο έργο του Ρίτσου, βλ. Τζίνα Καλογήρου, Ζητήµατα 
ερµηνείας και διδακτικής στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα 1993, σσ. 555-558. 
1186 "Επίλογος", Πέτρες, Π.Ι', σ. 119. Βλ. για το σχολιασµό του, εδώ, Μέρος Α', § 3β, σ. 88 και σηµ. 125. 
1187 Νύξεις, Π.∆', σ. 231. 
1188 Τοιχοκολλητής, Γίγνεσθαι, σ. 273. 
1189 "Τελική κατάφαση", Ένας πίνακας µε µικρές πινελιές, Π.Θ', σ. 56. 
1190 Πρωινό άστρο, Π.Β', σ. 230. 
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ηλικία του ποιητή. Η σχέση του µε αυτό κατά την ενηλικίωσή του, όπως προκύπτει από τον 
ποιητική του ενσωµάτωση, κινιόταν ανάµεσα στην αποδοχή και την απόρριψη, µε µεγαλύτερη 
ίσως τάση προς την αποδοχή, αν ληφθούν υπόψη τα χωρία όπου ο Ρίτσος προσεγγίζει δογµατικές 
θέσεις του χριστιανισµού. Ωστόσο, ακόµα κι αυτή η τάση χαρακτηρίζεται από µία 
επιλεκτικότητα, όπως φάνηκε στην απόρριψη του ασκητισµού. Άρα η σχέση του Ρίτσου µε το 
µεταφυσικό στοιχείο ήταν µια σχέση στενή, αφού αναστρέφεται µ' αυτό συχνά, αλλά και µία 
σχέση ανήσυχη και αντιφατική. Όπως ακριβώς συµβαίνει και µε  
 
 
την ποιητική του ιδιοσυγκρασία, η οποία όµως αποθεώνει τις αντιφάσεις ως εκφάνσεις της 
πολυπλοκότητας της ζωής.     
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Από τη µελέτη ολόκληρου του ποιητικού και πεζογραφικού έργου του Γιάννη Ρίτσου, που 
έχει εκδοθεί µέχρι στιγµής, προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 
1. Το παιδικό βίωµα µεταλειτουργεί ποιητικά σε ολόκληρο το φάσµα της ποιητικής και 
πεζογραφικής παραγωγής του Γιάννη Ρίτσου, από τις πρώτες συλλογές του ανανεωµένου 
παραδοσιακού στίχου, µέχρι τα έργα της υπερώριµης φάσης, όπως τα Επινίκια, το Εικονοστάσιο 
ανωνύµων αγίων και τα ποιήµατα του τόµου Αργά, πολύ αργά µέσα στη νύχτα, που γράφτηκαν τα 
τρία τελευταία χρόνια πριν από το θάνατο του. Η κυριαρχική αυτή παρουσία του παιδικού 
βιώµατος αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα συγκεκριµένα ποιήµατα και αποσπάσµατα, στα 
οποία αναφερθήκαµε, προέρχονται από όλους σχεδόν τους τόµους, στους οποίους έχει 
συγκεντρωθεί η εκδοθείσα µέχρι στιγµής ποιητική και πεζογραφική παραγωγή του ποιητή. Οι 
βιογραφικές πληροφορίες σχετικά µε τα παιδικά βιώµατα του Γιάννη Ρίτσου αποκαλύπτουν 
έντονα παιδικά βιώµατα, µε τραυµατικό κυρίως, αλλά και αισιόδοξο χαρακτήρα, τα οποία ήταν 
φυσικό να επιδράσουν καταλυτικά στην προσωπικότητα ενός παιδιού µε αυξηµένη ευαισθησία. 
Μια ευαισθησία, η οποία σταδιακά µετουσιώθηκε σε καλλιτεχνική συνείδηση. Από την άλλη 
πλευρά, η συχνότερη παρουσία των παιδικών βιωµάτων παρατηρείται στη νεανική και στην 
υπερώριµη φάση του ποιητή. Στη νεανική, για να αυτολυτρωθεί αρχικά, µεταπλάθοντας τα στη 
συνέχεια σε ποιητικά σύµβολα συνδεδεµένα µ' ένα πλήθος νοηµάτων και στην υπερώριµη, για 
ανασυνθέσει µε αυτά µια ασπίδα αντίστασης στα γηρατειά, τον επικείµενο βιολογικό θάνατο, 
αλλά και στους διαφαινόµενους πλέον τριγµούς της υπαρκτής εκδοχής του σοσιαλιστικού 
οράµατος. Στο υπόλοιπο έργο, που παρεµβάλλεται ανάµεσα σ' αυτές τις δύο φάσεις, η παρουσία 
του παιδικού βιώµατος είναι λιγότερο συχνή, διότι τόσο οι τραυµατικές ρεαλιστικές συνθήκες 
εγγραφής του βιώµατος κατά την παιδική ηλικία, όσο και η αγωνίες της υπερώριµης φάσης, 
απουσιάζουν. Αυτό όµως δεν εµποδίζει το παιδικό βίωµα να κάνει και πάλι αισθητή την παρουσία 
του και να µεταλειτουργεί, έστω και λιγότερο συχνά, στο πλαίσιο του νοηµατικού περιβάλλοντος 
των έργων και συνδεδεµένο µε τις συνθήκες και την ψυχολογική κατάσταση του παρόντος. 
 
2. Ο Γιάννης Ρίτσος ανάγει τίτλους και περιεχόµενο συγκεκριµένων έργων του, καθώς και 
σύµβολα, µοτίβα και νοηµατικές σταθερές, σε βιώµατα της παιδικής του ηλικίας. Έτσι, η 
αισθησιακή βίωση της ζωής που χαρακτηρίζει την ποίησή του και υποδεικνύει βιωµατική 
πρόσληψη του έργου του, ανάγεται στην αισθησιακή βίωση της ζωής κατά τα παιδικά χρόνια, την 
οποία ο ποιητής συνειδητοποιεί εκ των υστέρων. Λόγω της κρυφής δυναµικής που ενσωµατώνει 
το παιδικό βίωµα, αλλά και το βίωµα γενικότερα, ο Ρίτσος το θεωρεί ως ένα στιγµιότυπο της 
απεραντοσύνης της ζωής, µε αποτέλεσµα να το εντάσσει στο άχρονο µέσα στην ποίησή του και 
έτσι η ποίηση να λειτουργεί ως µέσο υπέρβασης του χρόνου στην προσµετρώµενη εκδοχή του 
και, συνακόλουθα, του θανάτου, αφού ο ποιητής βιώνει και καταγράφει στο έργο του την 
αιωνιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρίτσος διακωµωδεί τους καθηµερινούς εφιάλτες µέσα από το 
τρίπτυχο "έρωτας, ποίηση, επανάσταση". Είναι σαφές φυσικά εδώ, ότι η έννοια της επανάστασης 
στο Ρίτσο έχει βέβαια ως ιδεολογικό υπόβαθρο τη µαρξιστική αντίληψη, αλλά ξεπερνάει σε 
µεγάλο βαθµό τη διαλεκτική ακαµψία, αφού η επανάσταση συµπεριλαµβάνει όλες τις εκφάνσεις 
της ζωής που βιώνονται αισθησιακά / ερωτικά και αρθρώνονται σε ποιητικό λόγο. Από την άλλη 
πλευρά συγκεκριµένες τεχνικές, όπως π.χ. η αξιοποίηση του µανιάτικου µοιρολογιού, ανάγονται 
επίσης σε παιδικά βιώµατα.        
3. Οι ποιητικές µεταπλάσεις του παιδικού βιώµατος ακολουθούν τη γενικότερη εξελικτική 
πορεία της ποιητικής ενσωµάτωσης του αυτοβιογραφικού στοιχείου. Το παιδικό βίωµα 
εντάσσεται στις πρώτες συλλογές µε αυτοβιογραφική πιστότητα για να αυτολυτρωθεί ψυχολογικά 
/ συναισθηµατικά ο ποιητής, εξελίσσεται στη συνέχεια σε σύµβολο και µοτίβο µε διεύρυνση και 
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υπέρβαση των ρεαλιστικών ορίων εγγραφής του, για να µεταλειτουργήσει στο νοηµατικό πλέγµα 
των έργων και καταλήγει, στα έργα της υπερώριµης φάσης πάλι στην αυτοβιογραφική πιστότητα 
στο πλαίσιο µιας µεταµυθοπλαστικής τεχνικής. Ακολουθεί δηλαδή µια "κυκλική πορεία", 
συνδεδεµένη µε την ψυχολογική κατάσταση των δύο αυτών φάσεων. 
 
4. Εφόσον το βιωµατικό υπόβαθρο της παιδικής ηλικίας, µέσω της χρονικής απόστασης από την 
εποχή εγγραφής των παιδικών βιωµάτων, αλλά και µέσω της ηλικιακής ωρίµανσης, απαλλάσσεται 
από τα στενά χωροχρονικά πλαίσιά του, αρθρώνεται τελικά σε κοσµοθεωρία. Η κοσµοθεωρία 
αυτή είναι η παιδική θεώρηση του κόσµου από τον ενήλικο, µέσα από την ιδιότυπη "παιδική 
όραση". Η παιδική αυτή όραση αντιδιαστέλλεται βέβαια προς τους περιορισµένους πνευµατικούς 
ορίζοντες της παιδικής ηλικίας και ορίζεται ως "κατακτηµένη παιδικότητα του βιωµένου 
αισθησιακά χρόνου", µε αφετηρία της αισθησιακής βίωσης την παιδική ηλικία. Η διαφορά µε την 
παιδική ηλικία είναι ότι τα παιδιά βιώνουν µε ένταση τη ζωή, χωρίς να έχουν επίγνωση της 
απεραντοσύνης που ξεκινάει από τα βιώµατα, ενώ οι ενήλικοι που έχουν ξεκινήσει την 
αισθησιακή βίωση από την παιδική τους ηλικία, έχουν σταδιακά αποκτήσει και επίγνωση της 
απεραντοσύνης που ξεκινάει απ' τα βιώµατα, µε αποτέλεσµα η τελευταία να βιώνεται σε βάθος. Η 
"παιδική θεώρηση του κόσµου" συνδέεται φυσικά µε τις νοηµατικές σταθερές, τα µοτίβα και τα 
σύµβολα που περιλαµβάνονται στο τρίπτυχο "έρωτας, επανάσταση, ποίηση". Από την άλλη 
πλευρά, έχει παραγάγει και ποιήµατα µε "παιδικότροπο ύφος", µε ύφος δηλαδή που προσεγγίζει 
τη γλώσσα των παιδιών. Τα ποιήµατα αυτά, χωρίς να απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά, είναι 
κατάλληλα για παιδιά, διότι µε τρόπο εύληπτο εκφράζουν σε ορισµένα σηµεία σύνθετα µηνύµατα, 
τα οποία τα παιδιά είναι δύσκολο να τα προσεγγίσουν στη θεωρητική τους διατύπωση. 
 
5. Τα παιδικά βιώµατα που διαδραµατίζουν και τον ουσιαστικότερο ρόλο στη διαµόρφωση της 
ανθρώπινης προσωπικότητας, όπως τα σχετικά µε τα πρόσωπα του στενού οικογενειακού 
περιβάλλοντος, τα βιώµατα του σχολείου, καθώς και τα θρησκευτικά βιώµατα που σχετίζονται µε 
τις υπαρξιακές αναζητήσεις, έχουν σηµαντική βαρύτητα στη διαµόρφωση της κοσµοθεωρίας και 
της ποιητικής του Ρίτσου: Η µητέρα ανάγεται σε σύµβολο κατάφασης προς τη ζωή, συνδεόµενη 
µε την αισθησιακή βίωση και την επανάσταση, ενώ ταυτόχρονα ο ποιητής καταβάλλει µια συνεχή 
προσπάθεια να ξεπεράσει το τραυµατικό βίωµα του θανάτου της. Από την άλλη, η επίδραση της 
µητέρας στη διαµόρφωση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας του ποιητή διαφαίνεται σε πολλά 
σηµεία του έργου, ενώ από τη µορφή της µητέρας ξεκινάει εν µέρει η ποιητική ηρωίδα της 
χαροκαµένης Ελληνίδας µάνας. Όλα αυτά αιτιολογούν τη συχνότατη παρουσία της µητέρας στο 
έργο του Ρίτσου. Η µορφή του πατέρα, ενώ αρχικά καταδικάζεται λόγω των ελαττωµάτων της, 
στη συνέχεια ο ποιητής προσπαθεί να την εξιδανικεύσει, αποκαλύπτοντας ασυνείδητα την ανάγκη 
της παιδικής του ηλικίας για έναν στοργικό πατέρα που θα ενέπνεε ασφάλεια. Η ανάγκη αυτή 
διαφαίνεται σε δηµιουργηµένα βιώµατα σχετικά µε την πατρική στοργή, ενώ η εξιδανίκευση 
συνεχίζεται µε τη σύνδεση πατέρα και ερωτικού στοιχείου, για να καταλήξει στην εξιλέωσή του 
µέσα από την παρακµή και την εξαθλίωση, που οδηγούν στην αυτογνωσία και την εκρίζωση της 
αλαζονείας. Τα αδέλφια του ποιητή, µε κυρίαρχη τη Λούλα, έχουν επίσης επιδράσει στη 
διαµόρφωση κοσµοθεωρίας και ποιητικής, εµπνέοντας του συγκεκριµένα ποιήµατα και 
λειτουργώντας, µε διάφορες ιδιότητές τους, ως σύµβολα και µοτίβα. Το σχολικό βίωµα, στη 
συνέχεια, λειτουργεί ως αφετηρία καταγγελίας της συµβατικής γνώσης, η οποία έρχεται σε 
αντίθεση µε την ποιητική συνείδηση. Μέσω της αντίθεσης αυτής έµµεσα ο Ρίτσος προτείνει ένα 
εκπαιδευτικό σύστηµα στηριζόµενο στη βιωµατικότητα της γνώσης. Το θρησκευτικό βίωµα, που 
ξεκινάει από τα σχετικά βιώµατα της παιδικής ηλικίας στην τυπολατρική τους εκδοχή, 
µεταλειτουργεί επίσης στο έργο του Ρίτσου: Συνδέεται µε την υπαρξιακή διάσταση της ποίησής 
του και συγκρούεται ή συνυπάρχει αρµονικά µε την πολιτική ιδεολογία, ανάλογα µε την 
ψυχολογική κατάσταση του παρόντος και την οπτική γωνία, µέσω της οποίας κάθε φορά 
θεωρείται. Έτσι, ο Ρίτσος απορρίπτει τη λειτουργία της θρησκείας ως µηχανισµού χειραγώγησης, 
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ενώ στο πλαίσιο της παράδοσης συνδέει σύµβολα και µορφές της µε την επανάσταση. Σε αρκετές 
περιπτώσεις προσεγγίζει την  αποδοχή δογµατικών θέσεων του χριστιανισµού, απορρίπτει όµως 
τον ασκητισµό που έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την αισθησιακή βίωση της ζωής. Επιπλέον 
κάποιες φορές αρνείται πλήρως τη µεταφυσική σε υπαρξιακό επίπεδο. Όλα αυτά φανερώνουν µια 
επιλεκτική και αντιφατική στάση του Ρίτσου απέναντι στο θρησκευτικό στοιχείο, η οποία όµως µε 
την επίδραση και του βιωµατικού υπόβαθρου, οδηγεί σε µια συχνή παρουσία του στοιχείου αυτού 
στο έργο του. 
 
6. Η λειτουργικότητα των υπόλοιπων βιωµάτων της παιδικής ηλικίας του Ρίτσου, που δεν 
προσεγγίστηκαν ξεχωριστά, αναδεικνύεται από την αναφορά µας σε πολλά απ' αυτά κατά τη 
γενική θεώρηση της λειτουργικότητας των παιδικών βιωµάτων. Και όπως γίνεται σαφές εκεί, 
δένονται επίσης µε το ποιητικό σύµπαν του Ρίτσου.                
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