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Εισαγωγή       

 

       Ο Γιάννης Ρίτσος (Μονεμβασιά, 1909-Αθήνα, 1990),  ποιητής πολυγραφότατος, 

βρισκόταν, σε όλη την διάρκεια της δημιουργικής του πορείας, σε έναν ατελεύτητο 

διάλογο με την ιστορική πραγματικότητα. Στην ποίησή του, αποτυπώνεται η ελληνική 

και διεθνής ιστορική περιπέτεια του 20ού αιώνα. Η σύγχρονη ιστορία και η υπαρξιακή 

εμπειρία αποτελούν δυο σημαντικά θεματικά κέντρα της ποίησής του. Το γεγονός αυτό 

φανερώνεται με τρόπο ξεχωριστό στην Τέταρτη διάσταση, την ποιητική ενότητα, η 

οποία θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία. Τα ποιήματα, τα οποία θα 

εξετάσουμε, είναι κατά χρονολογική σειρά, Η σονάτα του σεληνόφωτος (1956), ο 

Ορέστης (1962-1966), ο Φιλοκτήτης (1963-1966), Η Ελένη (1970) και Η επιστροφή της 

Ιφιγένειας (1971-1972). Στα παραπάνω ποιήματα, εγγράφεται ο στοχασμός του ποιητή 

για τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα στην ποίηση, την ύπαρξη και την ιστορία.  

 

        Στην Τέταρτη διάσταση του Γιάννη Ρίτσου, ποιητική ενότητα υπαρξιακή και 

πολιτική, ένα πλούσιο υπόβαθρο παιδείας και γνώσης μετουσιώνεται σε ποίηση 

πλούσια, βαθιά και ευαίσθητη. Η πρωταρχική διακειμενική σχέση, η οποία έχει 

επισημανθεί από το σύνολο των μελετητών, είναι η σχέση με την αρχαιότητα, ιδίως με 

την αρχαία ελληνική τραγωδία. Βέβαια, η Τέταρτη διάσταση εντάσσεται σε μια 

διαφορετική ειδολογική περιοχή από το έργο των αρχαίων τραγικών1. Η τραγωδία είναι 

η βαθιά μελέτη της ενσυνείδητης πράξης στον κόσμο τον οποίο κυβερνά η Μοίρα· ο 

δραματικός μονόλογος είναι η μελέτη του ενσυνείδητου λόγου, καθώς ο λόγος τείνει 

να υπάρξει στον χρόνο, ως πράξη. Χρονικά μεταγενέστερο, το είδος του δραματικού 

μονολόγου προϋποθέτει τόσο την τραγωδία, όσο και την λυρική ποίηση. Από την άλλη, 

τόσο η τραγωδία, όσο και ο δραματικός μονόλογος ανήκουν στο δραματικό 

λογοτεχνικό γένος. 

                                                             
1 Για μια θεωρητική και ερμηνευτική προσέγγιση του δραματικού μονολόγου στα νεοελληνικά του 

φανερώματα, στον 19ο και στον 20ό αιώνα, βλ. Κατερίνα Καρατάσου, Λανθάνων διάλογος. Ο 
δραματικός μονόλογος στη νεοελληνική ποίηση (19ος- 20ός αι.), Gutenberg, Αθήνα 2014· για μια 

θεωρητική και ιστορική προσέγγιση της εξέλιξης του δραματικού μονολόγου στην αγγλόφωνη κυρίως 

λογοτεχνία, βλ. Elisabeth Howe, The Dramatic Monologue, New York/London1996· για μια ειδολογική 

προσέγγιση του δραματικού μονολόγου, βλ. Alan Sinfield, Dramatic Monologue, London/ New York 

1977· για μια εξέταση της διαλεκτικής εξέλιξης της «ποίησης της εμπειρίας», της οποίας κορυφαία 

εκδήλωση υπήρξε ο δραματικός μονόλογος, βλ. Robert Langbaum, The Poetry of Experience. The 

Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition, Chicago/London 1985. 
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        Παλαιότερα, είχε εξεταστεί η σχέση του έργου του Ρίτσου με τον αρχαίο μύθο. 

Σύμφωνα με τον Αργυρίου, ο Ρίτσος, μέχρι το 1955, καταπιανόταν με σύγχρονα 

θέματα. Από το 1956 και μετά, δίχως να εγκαταλείψει την σύγχρονη θεματική, ο Ρίτσος 

στρέφεται στον αρχαίο μύθο, ως λογοτεχνικό πρότυπο και αρχέτυπο, το οποίο, μέσα 

από την ποίησή του, αποκτά τόνους οικείους2.  

         Στο πλαίσιο της μελέτης της σχέσης του Ρίτσου με την αρχαιότητα, έχει γίνει 

λόγος για μυθική μέθοδο στον Ρίτσο. Ο όρος μυθική μέθοδος καθιερώθηκε στον χώρο 

των ελληνικών γραμμάτων χάρη στον Σεφέρη. Σύμφωνα με τον ποιητή, τόσο στον 

Καβάφη, όσο και στον Έλιοτ, απαντά «ένα αίσθημα χρονικού συνταυτισμού· το 

παρελθόν συνταυτίζεται με το παρόν και ίσως με το μέλλον». Ο Σεφέρης παραθέτει  

μια παρατήρηση του Eliot για τον Joyce. «Με τη χρήση του μύθου» γράφει [ο Eliot, 

κατά Σεφέρη], «με το χειρισμό ενός αδιάκοπου παραλληλισμού του σύγχρονου και της 

αρχαιότητας, ο κ. Joyce εφαρμόζει μια μέθοδο που πρέπει και άλλοι να εφαρμόσουν 

ύστερα απ’ αυτόν. Κι ένα τέτοιο πράγμα δεν είναι μίμηση […]. Είναι μόνο ένας τρόπος 

να ελέγξει κανείς, να ταχτοποιήσει, και να δώσει μορφή και σημασία στο απέραντο 

πανόραμα ματαιότητας και αναρχίας που είναι η σύγχρονη ιστορία». Άμεσα 

συνδεδεμένη με την μυθική μέθοδο είναι η έννοια της αντικειμενικής συστοιχίας, για 

την οποία μιλάει ο Eliot. Αντικειμενική συστοιχία είναι μια κατάσταση παραδεδομένη 

από την λογοτεχνική παράδοση, η οποία οδηγεί στην ειδική συγκίνηση την οποία 

εκφράζει ο συγγραφέας και ανακαλύπτει ο αναγνώστης σε ένα αξιόλογο έργο3.   

      Σύμφωνα με τον Σαββίδη, η χρήση της μυθικής μεθόδου από τον Ρίτσο πιθανότατα 

«δεν μπορεί να χρονολογηθεί πολύ πριν από την Σονάτα του σεληνόφωτος (1956)»4. 

Σύμφωνα με τον Κόκορη, «οι περισσότερες συνθέσεις της Τέταρτης διάστασης 

αξιοποιούν τη μυθική μέθοδο, ώστε να διανοίξουν τη χρονική προοπτική, ταυτίζοντας 

το παρελθόν με το εκάστοτε παρόν. Ωστόσο, και οι μη μυθολογικές συνθέσεις της 

Τέταρτης διάστασης δεν συνδέονται εν συνόλω με χρονικές-τοπικές συνισταμένες, 

οπότε διεκδικούν έναν χαρακτήρα διαχρονικό και δυνάμει υπερτοπικό, εξαιτίας και της 

                                                             
2 Αλέξανδρος Αργυρίου, «Η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Μια σπειροειδής εξέλιξη», Νέα Εστία, Αφιέρωμα 

στον Γιάννη Ρίτσο (1909-1990), τ.130, τχ.1547 (Ιούλιος-Δεκέμβριος/Χριστούγεννα 1991), 40-51. Για 

την σχέση του Ρίτσου με τον αρχαίο μύθο, βλ. και παρακάτω. 
3 Γιώργος Σεφέρης, «Κ. Π. Καβάφης, Θ. Σ. Έλιοτ· Παράλληλοι»: Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές, τ. Α΄ 

(1936-1947), Ίκαρος, Αθήνα 1981, 324-363. 
4 Ο Σαββίδης εξετάζει την χρήση της μυθικής μεθόδου στον Pound, στον Σεφέρη, στον Ρίτσο και τον 

Σινόπουλο, Γ. Π. Σαββίδης, Οι μεταμορφώσεις του Ελπήνορα (Από τον Πάουντ στον Σινόπουλο), Ερμής, 

Αθήνα 1981, 23-29. 
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υπαρξιακής τους φόρτισης»5. Ο Κόκορης έχει επισημάνει την χρήση της μυθικής 

μεθόδου από τον Ρίτσο ήδη από το 19396. Ο Πιερής έχει μελετήσει την προσέγγιση, 

αλλά κυρίως την απόκλιση του Ρίτσου από την μυθική μέθοδο από την δεκαετία του 

1950, σε σχέση με την προγενέστερη και σύγχρονη ποίηση του Σεφέρη7. 

       Σύμφωνα με τον Τζιόβα, στο έργο του Ρίτσου, το παρελθόν γίνεται αντικείμενο 

οικειοποίησης (appropriation) στο πλαίσιο μεταμοντέρνων ποιητικών επιλογών, με 

τέτοιον τρόπο, ώστε ο αρχαίος μύθος να μετουσιώνεται σε ιστορική και πολιτική 

ποιητική αλληγορία8. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των δικτύων λόγου, 

μέσω των οποίων ο Ρίτσος ήλθε σ’ επαφή με την αρχαιότητα9. Εκτός από την άμεση 

γνώση των αρχαίων κειμένων, βασική έμμεση πηγή του ποιητή για την αρχαία 

μυθολογία υπήρξε η Ελληνική μυθολογία του Jean Richepin, οι δυο τόμοι της οποίας 

τον συνόδευαν στην εξορία τον καιρό που έγραφε τις Επαναλήψεις10, ενώ μένει ακόμη 

να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο τον επηρέασε το έργο του Βρετανού μαρξιστή 

ακαδημαϊκού George Thomson στην σχέση του με τον αρχαίο κόσμο11. Ειδικότερα, 

στην Τέταρτη διάσταση, η σχέση με την αρχαία γραμματεία είναι άλλοτε άμεση και 

άλλοτε έμμεση. Για παράδειγμα, όπως έχει επισημάνει ο Bien ήδη από το 198012 και 

                                                             
5 Δημήτρης Κόκορης, Μια φωτιά. Η ποίηση. Σχόλια στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, Σοκόλης, Αθήνα 2003, 

75. 
6 Δημήτρης Κόκορης, «Η έναρξη της μυθικής μεθόδου στον Γιάννη Ρίτσο»: Δημήτρης Κόκορης, 

Ποιητικός ρυθμός. Παραδοσιακή και νεωτερική έκφραση, Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2006, 152-156. 
7 Μιχάλης Πιερής, «Ρίτσος-Σεφέρης: Συγκλίσεις και αποκλίσεις στη μυθική μέθοδο»: Αικατερίνη 
Μακρυνικόλα, Στρατής Μπουρνάζος (επιμ.), Ο ποιητής και ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος. Διεθνές συνέδριο. 

Οι εισηγήσεις, Μουσείο Μπενάκη/Κέδρος, Αθήνα 2008, 82-92. 
8 Dimitris Tziovas, «Between Tradition and Appropriation: Mythical Method and Politics in the Poetry 

of George Seferis and Yannis Ritsos», Classical Receptions Journal, (2016), 1-29. 
9 Ο Γιατρομανωλάκης, διερευνώντας το πρόβλημα των πηγών της αρχαιογνωσίας του Ρίτσου από την 

Τέταρτη διάσταση και μετά, διατυπώνει την άποψη ότι η σχέση του ποιητή με την αρχαιότητα 

συνίσταται τόσο στην μελέτη των αρχαίων κειμένων, όσο και, σε ορισμένα ποιήματα, στην μελέτη ενός 
γαλλικού μυθολογικού εγχειριδίου, Γιώργης Γιατρομανωλάκης, «Αρχαιογνωστικές αναγνώσεις του 

Γιάννη Ρίτσου και του Γιώργου Σεφέρη»: Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Στρατής Μπουρνάζος (επιμ.), Ο 

ποιητής και ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος. Διεθνές συνέδριο. Οι εισηγήσεις, Μουσείο Μπενάκη/Κέδρος, 

Αθήνα 2008, 96-99· Κατά την Ακριτίδου, «σε κάθε περίπτωση, ό,τι ονομάζουμε ποιητική 

«αρχαιογνωσία», όπου και όταν διαπιστώνεται, δεν πρέπει να εκληφθεί ως μια υπεριστορική και άμεση 

συνομιλία του νεοέλληνα ποιητή με τους, ας πούμε, «προγόνους» του· αντίθετα, η ίδια η ποιητική πράξη 

συστήνει την όποια σχέση ενώ η συνομιλία δεν μπορεί να είναι παρά ιστορικοποιημένη και 

διαμεσολαβημένη από ποικίλα δίκτυα λόγου, ακόμα και στις περιπτώσεις που ο ποιητής έχει μπροστά 

του το ίδιο το αρχαίο κείμενο, κάτι που δεν ισχύει πάντα», Μαρία Ακριτίδου, «”Κουραστικές 

αλληγορίες”: για τις Επαναλήψεις του Γιάννη Ρίτσου» [μεμονωμένη εισήγηση], Tagung 

Arbeitgemeinschaft für Neogräzistik in Deutschland, Hamburg, 8-9 März 2019, 7. 
10 Μαρία Ακριτίδου, ό.π., 4· Γιατρομανωλάκης, «Αρχαιογνωστικές αναγνώσεις του Γιάννη Ρίτσου και 

του Γιώργου Σεφέρη», ό.π.,  99-100. 
11 Σε συνέντευξη, την οποία μου παραχώρησε στις 7 Μαΐου 2019, η Έρη Ρίτσου μου έδωσε την πολύτιμη 

πληροφορία ότι ο Ρίτσος είχε διαβάσει το έργο του George Thomson Το προϊστορικό Αιγαίο στην έκδοση 

του Χρίστου Αλεξίου, η οποία δημοσιεύτηκε στα 1958-1959. 
12 Βλ. Peter Bien, «Ο μύθος στα νεοελληνκά γράμματα και ο Φιλοκτήτης του Γιάννη Ρίτσου», μετάφραση 

Σπ.Τσακνιάς, Αικ. Μακρυνικόλα: Peter Bien, Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, 
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όπως σωστά επαναλαμβάνει ο Γιατρομανωλάκης, στον Φιλοκτήτη – θα προσθέταμε, 

επίσης, στον Αίαντα, στον Αγαμέμνονα και στην Φαίδρα-, ο Ρίτσος αντλεί από την 

άμεση σχέση με το αρχαίο τραγικό κείμενο13, τις ποιητικές μορφές του οποίου 

μετουσιώνει με τρόπο νεωτερικό, όμως στην Περσεφόνη, ο ποιητής αντλεί από το 

κείμενο της Ελληνικής Μυθολογίας του Richepin14, το οποίο αποτελεί σύνθεση 

πληροφοριών αντλημένων από τον ομηρικό Ύμνο στην Δήμητρα και από το πέμπτο 

βιβλίο των Μεταμορφώσεων του Οβιδίου15. 

      Στην εργασία αυτή, στα τέσσερα αρχαιόθεμα ποιήματα, από τα πέντε συνολικά, τα 

οποία θα εξετάσουμε, θα αναφερθούμε στην θεμελιώδη σχέση με τον τραγικό μύθο. 

Θα επιχειρήσουμε να αποδείξουμε ότι ο τραγικός και ο ομηρικός μύθος προσφέρουν 

το μαγικό πρίσμα, μέσα από το οποίο ο ποιητής θεάται την σύγχρονη πραγματικότητα, 

την ελληνική και διεθνή ιστορία του 20ού αιώνα, καθώς και τα προβλήματα της 

ύπαρξης. Στην συνέχεια, ο ποιητής μετουσιώνει τα ιστορικά και τα υπαρξιακά βιώματα 

σε ποιητική δημιουργία. Μέσα από την ευεργετική αποστασιοποίηση από τις 

δραματικές καταστάσεις, στις οποίες εμπεριέχονται τα διαχρονικά και τα καθολικά, τα 

αριστοτελικά «καθόλου» (Ἀριστοτέλους Περί Ποιητικῆς, IX 1-4 1451a-b), ο ποιητής 

κατακτά μια αυθεντική θέαση της σύγχρονης ζωής και του σύγχρονου κόσμου.  

       Στην πορεία της ερμηνευτικής μας προσέγγισης, θα μελετήσουμε, ακόμα, τον 

ποιητολογικό προβληματισμό, ο οποίος αναπτύσσεται στα ποιήματα. Στα πλαίσια 

αυτής της έρευνας, θα ασχοληθούμε με προβλήματα όπως είναι η θέαση του κόσμου 

μέσα από το πρίσμα της ποίησης, το ιδιαίτερο περιεχόμενο της ποίησης, ο χαρακτήρας 

της ποιητικής δημιουργίας, η θέση της ποίησης και του ποιητή στην κοινωνία, αλλά 

και ο ρόλος της ποίησης στην ιστορία. 

       Έπειτα, θα διερευνήσουμε τις φιλοσοφικές αναζητήσεις του Ρίτσου στον χώρο του 

υπαρξιακού στοχασμού, όπως αναπτύχθηκε στους κόλπους του ρεύματος του 

υπαρξισμού  και των προδρόμων του. Ο όρος υπαρξισμός περικλείει τις φιλοσοφικές 

                                                             
μετάφραση Γιάννης Κρητικός, επιμέλεια Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Κέδρος, Αθήνα 1980, 61-76· Peter 
Bien, «Ο Φιλοκτήτης του Γιάννη Ρίτσου. Προσέγγιση ενός σύγχρονου ποιήματος διαμέσου του 
αρχαίου προτύπου του. Μεθοδολογία και απόδειξη»: Peter Bien, Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση 

του Γιάννη Ρίτσου, ό.π., 77-109.  
13 Γιατρομανωλάκης, ό.π., 99. 
14 Jean Richepin, Ελληνική μυθολογία, επιμέλεια Σπύρος Μαρινάτος, μετάφραση Νικόλαος Τετενές, 

επιμέλεια έκδοσης Μιχ. Γ. Πετρίδης, τ. Α΄, «Περγαμηναί» [: Βίβλος], Αθήνα 1953, 432-434· Jean 

Richepin, Ελληνική μυθολογία, επιμέλεια Σπύρος Μαρινάτος, μετάφραση Νικόλαος Τετενές, επιμέλεια 

έκδοσης Μιχ. Γ. Πετρίδης, τ. Β΄, «Περγαμηναί» [: Βίβλος], Αθήνα 1953, 32-70. 
15 Πβ. Ρούλα Κακλαμανάκη, «Η αναγκαιότητα του διχασμού (Σκέψεις από το διάβασμα της Περσεφόνης 

του Γιάννη Ρίτσου)»: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο, επιμέλεια Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Κέδρος, Αθήνα 

1981, 459. 
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θεωρίες, οι οποίες εκδηλώνονται στην Ευρώπη από το 1930 περίπου και εστιάζουν 

στον συγκεκριμένο προβληματισμό για την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στον κόσμο. Ο 

υπαρξισμός προαναγγέλλεται στις φιλοσοφικές απόψεις των ρομαντικών, του 

Kirkegaard και του Nietzsche.16 Στην Γαλλία, μέσα από τον στοχαστικό λόγο και την 

λογοτεχνική δημιουργία του Jean-Paul Sartre (1905-1980), της Simone de Beauvoir 

(1908-1986) και του Albert Camus (1913-1960), ο οποίος συνδέθηκε, αλλά και 

διαφοροποιήθηκε από το ρεύμα του υπαρξισμού, και μέσα από την εικαστική 

δημιουργία του Alberto Giacometti (1901-1966), η υπαρξιακή κίνηση αναδείχθηκε σε 

ένα πλούσιο στις εκδηλώσεις του και βαθύτατο στην προβληματική του φιλοσοφικό, 

λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό ρεύμα. 

      Στο έργο του Sartre αναπτύσσεται ένας συστηματικός στοχασμός για τον άνθρωπο 

και την ύπαρξή του μέσα στον κόσμο. Διερευνώνται τα προβλήματα της συνείδησης, 

του χρόνου, των συνθηκών της κοινωνικότητας και, κυρίως, το πρόβλημα της 

ελευθερίας.  

       H Simone de Beauvoir περιγράφει με οξυδέρκεια και τόλμη τον τρόπο, με τον 

οποίο, στην μακραίωνη δυτική παράδοση, η γυναικεία ταυτότητα διαμορφώνεται 

κοινωνικά, με συνέπεια οι γυναίκες να αιχμαλωτίζονται στον κοινωνικό τους ρόλο. Η 

de Beauvoir οραματίζεται την ισότητα των φύλων στην κοινωνία, την παιδεία και τον 

έρωτα. 

       Κατά τον Camus, το παράλογο προκύπτει από την ανθρώπινη μοναξιά μέσα σ’ 

έναν κόσμο, ο οποίος μοιάζει να μην έχει νόημα, και ο οποίος νοηματοδοτείται από την 

ενσυνείδητη στάση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο, ο Camus 

διατυπώνει μια ιδέα, η οποία έχει αναπτυχθεί λογοτεχνικά στο έργο του Sartre, και η 

οποία θ’ αναπτυχθεί, αργότερα, στο δικό του έργο. Κεντρική έννοια στην σκέψη του 

Camus είναι η έννοια της εξέγερσης, η οποία, κατά τον Γάλλο συγγραφέα, αποκτά 

νόημα μονάχα όταν οδηγεί σε μια νέα ενότητα και δημιουργία. 

        Επίσης, θα μελετήσουμε τα στοιχεία από τον κόσμο των συμβολικών και 

τελετουργικών αναπαραστάσεων στα ποιήματα. Οι παγκόσμιες πολιτισμικές 

αναπαραστάσεις συγκλίνουν κι αποκλίνουν στις περιοχές της μυθολογίας, των 

φιλοσοφικών και θρησκευτικών αντιλήψεων, οι οποίες αποτυπώνονται στον κόσμο 

των συμβόλων. Ακόμη, στοιχεία της αρχαίας τελετουργίας, διατηρημένα στον κόσμο 

                                                             
16 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ.59, Πάπυρος, Αθήνα 1994, λήμμα «Υπαρξισμός», 
μετάφραση Α. Περιστεράκη, επιμέλεια Νίκος Μπουγάς, 18-23. 
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των συμβολικών αναπαραστάσεων, επιβιώνουν ως την σύγχρονη εποχή μέσα από την 

λόγια και την λαϊκή παράδοση. Στην εργασία αυτή, θα επιχειρήσουμε να δείξουμε πώς 

ο κόσμος των συμβολικών και τελετουργικών αναπαραστάσεων συνιστά μια κοινή 

αφήγηση με ιστορικές, πολιτικές, υπαρξιακές και ποιητολογικές σημάνσεις. 

        Η εργασία αυτή είναι χωρισμένη σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, 

εντάσσουμε την ερμηνευτική προσέγγιση του δραματικού μονολόγου η Σονάτα του 

σεληνόφωτος, με το οποίο ξεκινά η ποιητική ενότητα της Τέταρτης διάστασης. 

Κεντρικός άξονας του προβληματισμού, ο οποίος μας απασχολεί είναι η αντίθεση της 

υπαρξιακής μοναξιάς με την ανάγκη για κοινωνικοποίηση της ποιητικής δημιουργίας. 

Στην δεύτερη ενότητα, εντάσσουμε την ερμηνευτική προσέγγιση των δραματικών 

μονολόγων Ορέστης και Φιλοκτήτης, δυο έργων, στα οποία κυριαρχεί ο ηθικός 

προβληματισμός για την σχέση του ανθρώπου με το κοινωνικό σύνολο. Τέλος, στην 

τρίτη ενότητα εντάσσουμε την ανάλυση των δραματικών μονολόγων Η Ελένη και Η 

Επιστροφή της Ιφιγένειας, δυο έργων γραμμένων στα χρόνια της δικτατορίας, στα οποία 

αναπτύσσεται έντονος πολιτικός και ποιητολογικός προβληματισμός· ο λόγος 

μετουσιώνεται σε αναστοχαστική πράξη, καταγγελία και ύψιστη κοινωνική προσφορά. 
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ποίηση και μοναξιά 

 

 

        Σε όλη τη διάρκεια του έργου του, ο Ρίτσος υπήρξε ένας βαθύτατα 

ευαισθητοποιημένος κοινωνικά ποιητής. Ήδη στις πρώτες ποιητικές του συλλογές 

(Τρακτέρ, 1934· Πυραμίδες, 1935), καθώς και στον Επιτάφιο, ο οποίος απαγορεύτηκε 

από την μεταξική δικτατορία, αποτυπωνόταν η ιδεολογική του στράτευση στον χώρο 

του ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Στα επόμενα ποιητικά του έργα, το 

προσωπικό, λυρικό στοιχείο είναι αξεδιάλυτα δεμένο με το κοινωνικό και πολιτικό 

στοιχείο. Στην Κατοχή, ο ποιητής υπήρξε μέλος του Μορφωτικού Τμήματος του ΕΑΜ, 

εξορίστηκε και εκτοπίστηκε κατά τον Εμφύλιο, κατά την διακυβέρνηση της δεξιάς και 

κατά την δικτατορία. Στην Τέταρτη διάσταση, ο ποιητής εμβαθύνει με τρόπο 

πρωτόγνωρο στα μυστήρια του υπαρξιακού χώρου και διατυπώνει τις απόψεις του για 

τις ιστορικές συμφορές του τόπου του. Πρώτο ποίημα της ενότητας, Η σονάτα του 

σεληνόφωτος. Σε αυτήν αναγγέλλεται μια ολότελα νέα ποιητική, εμπνευσμένη από την 

μελέτη της υπαρξιακής φιλοσοφίας του 19ου και του 20ού αιώνα. 
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Πρώτο κεφάλαιο 

Ο χρόνος και η ποίηση στην Σονάτα του σεληνόφωτος 

 

        Η Σονάτα του σεληνόφωτος, γράφτηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1956, 

κυκλοφόρησε στα τέλη του ίδιου χρόνου και τιμήθηκε με το Α΄ Κρατικό Βραβείο 

Ποίησης. Η Σονάτα είναι το πρώτο χρονολογικά ποίημα της ποιητικής ενότητας της 

Τέταρτης διάστασης. Στο ποίημα, ο Ρίτσος αποτυπώνει τον βαθύτατο στοχασμό του για 

το πέρασμα του χρόνου, για τις νοητικές καταβυθίσεις στον κόσμο της φαντασίας και 

για την λυτρωτική δύναμη της ποίησης. Αντιμετωπίζει, ακόμη, το πρόβλημα της 

υπαρξιακής μοναξιάς με χιούμορ και τρυφερότητα. 

         Η σονάτα του σεληνόφωτος ξεκινά ένα «ανοιξιάτικο βράδυ», κατά το οποίο μια 

ηλικιωμένη γυναίκα κι ένας νέος άντρας βρίσκονται μαζί σ’ ένα «μεγάλο δωμάτιο 

παλιού σπιτιού», όπως πληροφορούμαστε από τον αφηγηματικό πρόλογο17. Η άνοιξη 

είναι η εποχή κατά την οποία οι γονιμοποιοί δυνάμεις της φύσης ξυπνούν, έπειτα από 

τη χειμωνιάτικη κοίμησή τους· συνδέεται με τη χαρά της ζωής και τον έρωτα. Ο άντρας 

είναι νέος, στην άνοιξη της ζωής του, μα δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο γι’ αυτόν. Η 

γυναίκα είναι ηλικιωμένη, έχει φθάσει στο φθινόπωρο. Η γυναικεία ταυτότητα, η 

μεγάλη ηλικία, το παλιό σπίτι, το πένθος, το οποίο φανερώνουν τα μαύρα της ρούχα, 

συνιστούν την περιοριστική κατάσταση στην οποία η Γυναίκα είναι εγκλωβισμένη. Η 

κατάσταση αυτή συνιστά, με όρους του Sartre, την γεγονότητα της ύπαρξης της 

Γυναίκας, την καταγωγική τυχαιότητα, η οποία τίθεται ως όριο στην ελευθερία της18. 

Η Γυναίκα με τα Μαύρα είναι, ακόμη, μια ποιήτρια, αφού «έχει εκδώσει δυο-τρεις 

ενδιαφέρουσες συλλογές θρησκευτικής πνοής». Εισάγεται, ήδη από τον αφηγηματικό 

                                                             
17 Ο Αθανασόπουλος έχει επισημάνει την αυξημένη χρήση αφηγηματικών και ρεαλιστικών στοιχείων 

στους «σκηνικούς» προλόγους κι επιλόγους, με τους οποίους εισάγονται και κλείνουν τα ποιήματα της 

Τέταρτης διάστασης στην συντριπτική πλειοψηφία τους, Βαγγέλης Αθανασόπουλος, 

«Αφηγηματικότητα και ρεαλιστικός λόγος στην «Τέταρτη διάσταση» και στο «Γίγνεσθαι», Το ποιητικό 

τοπίο του ελληνικού 19ου και 20ού αιώνα, Καστανιώτης, Αθήνα 1995, 95-104. Έπειτα, η Καρατάσου 

έχει μελετήσει τις προσεγγίσεις της κριτικής για τις παραπάνω ενότητες αφηγηματικού λόγου, 

ερμηνεύοντας τις με την σειρά της ως αυθεντικές και λειτουργικές μονάδες ποιητικού λόγου, σε άρρηκτη 

σύνδεση με το σώμα του λόγου του/ης μονολογιστή/τριας, Κατερίνα Καρατάσου, «Η συμβολή πεζού – 

ποιητικού λόγου στο έργο του Γιάννη Ρίτσου. Πρώτες επισημάνσεις» (2009): M. Rossetto, M. Tsianikas, 

G. Couvalis and M. Palaktsoglou (Eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Eighth 

Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2009". Flinders University 
Department of Languages - Modern Greek, Adelaide, 562-573. 
18 Για την αναλυτική ανάπτυξη του προβλήματος της γεγονότητας ως καταγωγικής τυχαιότητας και ως 
κατάστασης, η οποία οφείλει να υπερβληθεί στο παρόν, για να επιτευχθεί η ελευθερία στο μέλλον, 
βλ. Jean-Paul Sartre, Το είναι και το μηδέν. Δοκίμιο φαινομενολογικής οντολογίας, μετάφραση Κωστή 
Παπαγιώργη, Παπαζήσης, Αθήνα 2007, 158-166, 747-850. 
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πρόλογο, το θέμα της θρησκευτικότητας, αλλά και το θέμα της ποίησης, η οποία 

εμπεριέχει, για την Γυναίκα, μια σημαντική δυναμική ελευθερίας. 

       Τα πρώτα λόγια, τα οποία εκφέρει η γερασμένη ποιήτρια, είναι μια παράκληση 

προς τον νέο να της επιτρέψει να τον συντροφεύσει στην έξοδό του από το παλιό σπίτι 

της, και λόγια, που μοιάζουν παιδιάστικα, για το φεγγάρι, το οποίο θα κάνει χρυσά τα 

ασπρισμένα μαλλιά της (ΣΤ΄45). Στα λόγια της, από τη μια ανακαλείται η πανάρχαια 

σχέση  του φεγγαριού με την ερωτική μαγεία19 κι από την άλλη διακρίνονται οι 

υπερρεαλιστικές αναζητήσεις του Ρίτσου, οι οποίες τον οδηγούν στο χώρο της 

αλχημείας· στην αλχημεία, το χρυσαφί χρώμα συμβολίζει τον γήινο ήλιο κι ακόμη, την 

«ανάκτηση της αρχέγονης αγνότητας της ανθρώπινης φύσης»20. Η Γυναίκα με τα 

Μαύρα ποθεί να επιστρέψει σε μια πρότερη εποχή νεότητας, δίχως το βάρος του 

παρελθόντος, δηλαδή της γεγονότητας τής ύπαρξης· ακόμη περισσότερο, μοιάζει να 

νοσταλγεί έναν ιδεατό χωροχρόνο αγνότητας κι ελευθερίας πέρα απ’ τη μνήμη.  

       Το φως του φεγγαριού έχει μεταμορφωτική επίδραση επάνω στην οικεία 

πραγματικότητα, ανακαλώντας αναμνήσεις, οι οποίες προκαλούν πόνο: 

 

Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι,  

αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες,  

ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου  

λησμονημένα λόγια – δε θέλω να τ’ ακούσω. Σώπα. 

                                                                

                                                                         (ΣΤ΄ 45) 

 

                                                             
19 Ο Richepin, στο έργο του Ελληνική Μυθολογία, το οποίο μελετούσε ο Ρίτσος, αναφέρεται στην αρχαία 

ελληνική λατρεία της Σελήνης· η θεά Σελήνη, αδελφή του Ήλιου και της Ηούς, σχετιζόταν με την 

μαντεία, την γυναικεία γονιμότητα και τον έρωτα, Richepin, ό.π., τ.Β΄, 117-120· όλες αυτές είναι 

ενδείξεις μιας πανάρχαιας μαγικοθρησκευτικής λατρείας. Σύμφωνα με τον Thomson, «μια κ’  η μαγεία 

βρισκόταν κάποτε στα χέρια των γυναικών, το φεγγάρι είναι μια δυνατή πηγή γητειών και επωδών, 

ξεχωριστά των ερωτικών», George Thomson, Η Αρχαία Ελληνική Κοινωνία. Το Προϊστορικό Αιγαίο, 

μετάφραση Γιάννη Βιστάκη, Κέδρος, Αθήνα 2006 [φωτομηχανική ανατύπωση της πρώτης έκδοσης του 

1958-1959], 145. Σύμφωνα με την Έρη Ρίτσου, η οποία μου παραχώρησε συνέντευξη στις 7 Μαϊου 

2019, ο Ρίτσος μελετούσε το έργο του Thomson στην έκδοση Χρίστου Αλεξίου, η οποία, πάντως, 

κυκλοφόρησε αργότερα από την έκδοση της Σονάτας του σεληνόφωτος, το 1958. Η πηγή του Ρίτσου για 
την μαγεία της σελήνης στην Σονάτα θα πρέπει να ήταν, επομένως, το προγενέστερο κείμενο του 

Richepin, ενώ η επίδραση του Thomson στον Ρίτσο από το 1958 και μετά είναι, βέβαια, πιθανή. 
20 J. C. Cooper, «Χρώματα· χρυσαφί», Λεξικό παραδοσιακών συμβόλων, μετάφραση Ανδρέας Τσάκαλης, 

Πύρινος Κόσμος, Αθήνα 1992, 585. Η Καστρινάκη έχει έγκαιρα αντιληφθεί την εξοικείωση του Ρίτσου 

με τον κόσμο των αλχημιστικών υπερρεαλιστικών αναζητήσεων στη μελέτη της τής Ελένης, Αγγέλα 

Καστρινάκη, «Ο Ρίτσος, η Ελένη και η Μεγάλη Μητέρα», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 42 (Σεπτ.- Δεκ. 

2009),182-183. 
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Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το φως του φεγγαριού έχει τη μαγική ιδιότητα να 

αναστέλλει τη ροή του χρόνου· να επαναφέρει το λησμονημένο παρελθόν· να 

τροφοδοτεί τη σύγχυση ανάμεσα στη μνήμη του παρελθόντος και στον ιδεατό 

χωροχρόνο της φαντασίας της ποιήτριας. Το φεγγαρόφως αίφνης ταυτίζεται με την 

μαγική δυναμική της ποίησης. Τα βιώματα του παρελθόντος συγχέονται με εικόνες 

παραισθητικές. Η ποιήτρια φοβάται μήπως στα λόγια του νέου ζωντανέψει κάποια 

παλιά, απωθημένη μνήμη. Του ζητά να μείνει σιωπηλός και να της επιτρέψει να τον 

συνοδεύσει, μ’ όλο το αβάσταχτο φορτίο της, 

 

ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται 

η πολιτεία τσιμεντένια κι αέρινη, ασβεστωμένη με φεγγαρόφωτο, 

τόσο αδιάφορη και άυλη 

τόσο θετική σαν μεταφυσική 

που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις 

πως ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο χρόνος κ’ η φθορά του. 

 

                                                                      (ΣΤ΄45)    

 

      Η γερασμένη ποιήτρια ανακαλεί τη θέα της πολιτείας, όπως ίσως φανερώθηκε 

μπροστά στα κουρασμένα μάτια της σε κάποια από τις μοναχικές εξόδους της, κι όπως 

την οραματίζεται τώρα, μαγικά μεταμορφωμένη από το φεγγαρόφωτο. Η 

τσιμεντούπολη θα είναι στα μάτια της γυναίκας «αέρινη», γιατί θα είναι 

«ασβεστωμένη» από το μεταμορφωτικό φως του φεγγαριού. Θα είναι, ακόμη, 

«αδιάφορη και άυλη», αδιάφορη στην υλική διάστασή της, ως καθ’ εαυτόν, ως 

παράλογη, αντικειμενική ύπαρξη· άυλη στην πνευματική, ποιητική της διάσταση, ως 

ιδεατή ουσία. Θα είναι, τέλος, «θετική σαν μεταφυσική», δηλαδή νοητή μέσα από μια 

φιλοσοφική θεώρηση του όντος, και όχι μέσα από μια βιωματική προσέγγιση.  

       Σε μια τέτοια μαγική πολιτεία, «μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και 

δεν υπάρχεις». Σύμφωνα με τον Sartre:        

 

Εκλέγω τον εαυτό μου σημαίνει τον μηδενοποιώ, δηλαδή ότι κάνω το μέλλον να μου αναγγείλει 

αυτό που είμαι προσδίδοντας ένα νόημα στο παρελθόν μου. […]. Εκλέγω, σημαίνει ότι μαζί με τη 

δέσμευσή μου εμφανίζεται μια ορισμένη περατή έκταση συγκεκριμένης και συνεχόμενης 

διάρκειας, η οποία είναι εκείνη ακριβώς που με χωρίζει από την πραγματοποίηση των 
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καταγωγικών μου δυνατοτήτων. Οπότε η ελευθερία, η εκλογή, η μηδενοποίηση, η χρονοποίηση, 

είναι ένα και το αυτό.21 

 

        Η ελευθερία νοείται στο μεταφυσικό σύστημα του Sartre ως υπέρβαση, 

μηδενοποίηση της γεγονότητας της ύπαρξης και συνειδητή εκλογή, η οποία 

πραγματώνεται στον χρόνο ως εμπρόθετη πράξη22.  

        Στο ποίημα, η γερασμένη ποιήτρια διατυπώνει το όραμα ενός ιδεατού 

χωροχρόνου, στον οποίο θα μπορούσε να πιστέψει ότι υπάρχει και ταυτόχρονα δεν 

υπάρχει. Εφόσον για τον Sartre η ελευθερία είναι μηδενοποίηση του εαυτού στο παρόν, 

επανασημασιοδότηση του παρελθόντος και προβολή ενός σκοπού στο μέλλον23, 

συμπεραίνουμε ότι η ποιήτρια εκφράζει στον στίχο αυτό τον εναγώνιο πόθο της για 

ελευθερία. 

      Μένει να προσδιοριστεί από ποιο πράγμα επιθυμεί να απελευθερωθεί η ποιήτρια. 

Διαβάζουμε στον επόμενο στίχο: 

 

πως ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο χρόνος κ’ η φθορά του. 

 

                                                                                (ΣΤ΄45) 

         

       Η ποιήτρια επιθυμεί, λοιπόν, να απελευθερωθεί από το χρόνο και τη φθορά, την 

οποία αυτός έχει επιφέρει, δηλαδή από το παρελθόν της. Η ποιήτρια οφείλει να υπερβεί 

το παρελθόν της24, πτυχή της γεγονότητας της ύπαρξής της25, ώστε να κατακτήσει την 

ελευθερία της. Ωστόσο, δεν επιθυμεί να έχει υπάρξει αδέσμευτη. Επιθυμεί να μην έχει 

υπάρξει, να μην υπάρχει και ταυτόχρονα να υπάρχει. Επιθυμεί να υπάρχει σε έναν χώρο 

και χρόνο δίχως πριν και μετά, δικό της, ιδανικό. Η ποιήτρια περιγράφει την εμπειρία 

μιας φανταστικής πτήσης: 

 

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 τον ήχο του πετάγματος 

                                                             
21 Jean-Paul Sartre, Το είναι και το μηδέν. Δοκίμιο φαινομενολογικής οντολογίας, μετάφραση Κωστή 
Παπαγιώργη, Παπαζήσης, Αθήνα 2007, 724. 
22 Ό.π., 677-747. 
23 Ο.π., 677-684. 
24 Ό.π., 768-780. 
25 Ό.π., 747-850. 
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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, 

(δεν είναι τούτο η λύπη μου -η λύπη μου  

είναι που δεν ασπρίζει κ’ η καρδιά μου). 

  

                                                          (ΣΤ΄ 45-46)  

       

        Ο χρονικός προσδιορισμός («πολλές φορές») σημαίνει, βέβαια, την επανάληψη 

και, μαζί με τον επιρρηματικό προσδιορισμό «και τώρα ακόμη»,  αιτιολογεί τον 

ενεστώτα χρόνο των ρημάτων («ακούω», «ανοιγοκλείνουν», «κλείνεσαι», «νιώθεις», 

«φεύγεις», «γυρίζεις»). Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες ηχητικές, απτικές και κινητικές 

λεπτομέρειες σ’ ενεστώτα χρόνο (θόρυβος φουστανιού, θόρυβος φτερών, πέταγμα, 

κρουστά μέλη), μαζί με τις ερωτικές συνδηλώσεις, τις οποίες αυτές φέρουν («κ’ έτσι 

σφιγμένος μες στους μυώνες του γαλάζιου αγέρα, | μέσα στα ρωμαλέα νεύρα του 

ύψους») δημιουργούν μια ολοζώντανη, οραματική εικόνα, η οποία γεννήθηκε κι 

έσβησε σ’ έναν κόσμο όπου το πέρασμα του χρόνου δεν έχει σημασία («δεν έχει 

σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις | κι ούτε έχει σημασία που ασπρίσαν τα μαλλιά μου»), 

γιατί βρίσκεται έξω από τον χρόνο, ο οποίος δικαιώνεται και διαψεύδεται με την 

πράξη26. 

       Σύμφωνα με τον Sartre, ενώ η συνύπαρξη των ανθρώπων είναι ένα διαρκές 

διακύβευμα, ο άλλος είναι αναγκαία συνθήκη της ύπαρξής μας27. Ο Sartre εξέφρασε 

με μοναδικό τρόπο το πρόβλημα της ατομικής μοναξιάς του ανθρώπου του 20ού αιώνα. 

Η απήχηση των ιδεών του υποφώσκει στους παρακάτω στίχους του Ρίτσου, όμως εδώ 

υπάρχει και κάτι διαφορετικό: 

 

Το ξέρω πως καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα, 

μονάχος στη δόξα και στο θάνατο. 

Το ξέρω. Το δοκίμασα. Δεν ωφελεί. 

Άφησέ με νάρθω μαζί σου. 

 

                                             (ΣΤ΄46) 

                                                             
26 Ό.π., 680. 
27 Ό.π., 369-671. 
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      Η μοναξιά του έρωτα, της δόξας και του θανάτου είναι ένα πρόβλημα το οποίο 

προβλημάτισε τον Sartre και τον Camus. Στον δρόμο, τον οποίο υπέδειξε η de Beauvoir 

και αργότερα ο Camus, ο Sartre  βρήκε τη λύση του προβλήματος της υπαρξιακής 

μοναξιάς του σύγχρονου ανθρώπου στη μαρξιστική ιδεολογία, ως τη θεωρία η οποία 

θα ένωνε τους ανθρώπους στην προσπάθεια να παλέψουν και να οικοδομήσουν έναν 

δίκαιο κόσμο. Τη στροφή αυτή του Sartre σηματοδοτεί το έργο Η κριτική του 

διαλεκτικού λόγου (1960).  

       Ο Ρίτσος, από την άλλη, με τα ιστορικά βιώματα της Αντίστασης, του Εμφυλίου 

και της εξορίας στη Λήμνο και στη Μακρόνησο στις δεκαετίες του1940 και του 1950, 

έχει τη δική του πραγματική εμπειρία του πολέμου, της βίας και της κακοποίησης του 

ανθρώπου, ο οποίος είναι μακριά από τους αγαπημένους του, μόνος απέναντι στους 

βασανιστές του, ανώνυμος στη δόξα του. 

       Η ποιήτρια καταθέτει, έπειτα, την απεγνωσμένη της εξομολόγηση: 

 

Τούτο το σπίτι στοίχειωσε, με διώχνει - 

θέλω να πω έχει παλιώσει πολύ, τα καρφιά ξεκολλάνε, 

τα κάδρα ρίχνονται σα να βουτάνε στο κενό,  

οι σουβάδες πέφτουν αθόρυβα 

όπως πέφτει το καπέλο του πεθαμένου απ’ την κρεμάστρα στο σκοτεινό 

        διάδρομο 

όπως πέφτει το μάλλινο τριμμένο γάντι της σιωπής από τα γόνατά της 

ή όπως πέφτει μια λουρίδα φεγγάρι στην παλιά, ξεκοιλιασμένη πολυθρόνα. 

 

                                                                                       (ΣΤ΄46) 

 

      Η ποιήτρια περιγράφει μια κατάσταση δυσφορίας κι απώθησης σε σχέση με το 

παρελθόν, σε σχέση με μια ολόκληρη ζωή που πάλιωσε κι εφθάρη, που τώρα βυθίζεται 

στη σιωπή και το θάνατο. Η κατάσταση αυτή τίθεται σε κατάφωρη αντίθεση με το 

ανοιξιάτικο βράδυ, τη χαρά της φύσης, τη φωτεινή νύχτα και τον ίδιο τον νέο. Ωστόσο, 

οι αντικειμενικές συνθήκες της παρακμής και της φθοράς διασαφηνίζονται με τρεις 

παρομοιώσεις. Η ποιήτρια ζει ανάμεσα στην αντικειμενική πραγματικότητα και σ’ έναν 

κόσμο ιδεατό -τον κόσμο της φαντασίας της.  

      Στον κόσμο της πραγματικότητας, η ποιήτρια ζει με τις αναμνήσεις της, ιδίως τη 

μνήμη των νεκρών. Μια «παλιά, ξεκοιλιασμένη πολυθρόνα» (ΣΤ΄46-47) γίνεται 

σύμβολο της τραυματισμένης από την απώλεια μνήμης της ποιήτριας. Για λίγο 
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φαντάζεται τη συνέχεια της μικρής βόλτας, την οποία είχε επιθυμήσει να 

πραγματοποιήσουν η ίδια και ο νέος ως το γειτονικό ύψωμα:  

 

ύστερα εσύ θα κατηφορίσεις κ’ εγώ θα γυρίσω πίσω 

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

        σακακιού σου 

 

                                                                            (ΣΤ΄47) 

 

     Εκείνος θα φύγει· εκείνη θα επιστρέψει στους νεκρούς της. Ένα τυχαίο άγγιγμα θα 

τους έχει ενώσει, σαν μικρή αμαρτία. 

       

       Η Γυναίκα με τα Μαύρα, η θρησκευτική ποιήτρια, είχε κάποτε αφοσιωθεί στο θείο, 

συνομιλούσε με Θεό και για τη χάρη του θυσίασε την αγάπη των νέων και όμορφων 

θαυμαστών της: 

πολλές ανοιξιάτικες νύχτες συνομίλησα άλλοτε με το Θεό που μου 

          εμφανίστηκε 

ντυμένος την αχλύ και τη δόξα ενός τέτοιου σεληνόφωτος, 

και πολλούς νέους, πιο ωραίους κι από σένα ακόμη, του εθυσίασα, 

έτσι λευκή κι απρόσιτη ν’ ατμίζομαι μες στη λευκή μου φλόγα, στη λευ- 

        κότητα του σεληνόφωτος, 

[..]. 

 

Το ξέρω η ώρα πια είναι περασμένη, Άφησέ με, 

γιατί τόσα χρόνια, μέρες και νύχτες και πορφυρά μεσημέρια, έμεινα μόνη, 

ανένδοτη, μόνη και πάναγνη,  

ακόμη στη συζυγική μου κλίνη πάναγνη και μόνη, 

γράφοντας ένδοξους στίχους στα γόνατα του Θεού, 

στίχους που, σε διαβεβαιώ, θα μείνουνε σα λαξευμένοι σε άμεμπτο μάρ- 

         μαρο 

πέρα απ’ τη ζωή μου και τη ζωή σου, πέρα πολύ. Δε φτάνει. 

Άφησέ με νάρθω μαζί σου. 

                                                                (ΣΤ΄ 47-48) 

 

 

       Στους στίχους αυτούς o Ρίτσος πιθανόν συνδιαλέγεται με τον φιλοσοφικό λόγο του 

προδρόμου του υπαρξισμού Søren Kiekegaard. Στο έργο Φόβος και τρόμος, 
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επιχειρώντας να ερμηνεύσει τον μύθο της θυσίας του Αβραάμ της Παλαιάς Διαθήκης, 

ο Kierkegaard υιοθετεί όρους της θεωρίας της τραγικότητας, αλλά και νέους όρους του 

δικού του, πρωτότυπου στοχασμού. Κατά τον Kierkegaard, υπάρχουν ιππότες της 

πίστης και ιππότες της παραίτησης. Ο Kierkegaard ονομάζει ιππότη της παραίτησης 

εκείνον, ο οποίος κάτι αγαπά και κάτι επιθυμεί στον πεπερασμένο εφήμερο κόσμο, 

αλλά παραιτείται από αυτό. Πραγματοποιώντας την άπειρη κίνηση της παραίτησης, ο 

ιππότης της παραίτησης κερδίζει την αιώνια ανάμνηση αυτού, το οποίο αγαπά, στον 

χώρο του πνεύματος28. Από την άλλη, ο Kierkegaard ονομάζει ιππότη της πίστης 

εκείνον, ο οποίος παραιτείται από αυτό που αγαπά, σίγουρος ότι θα το κερδίσει βάσει 

της παράλογης πίστης στην θεϊκή δύναμη29.  Η πίστη προϋποθέτει την παραίτηση, και 

ταυτόχρονα την υπερβαίνει, αφού ο ιππότης της πίστης κερδίζει ό,τι αγαπά στον χώρο 

του πεπερασμένου. Σύμφωνα με τον Kirkegaard:  

Μέσα στην άπειρη παραίτηση, στη βαθειά μελαγχολία της ζωής, [ο ιππότης της πίστης] γνωρίζει 

την ευτυχία του απείρου· ένιωσε την οδύνη της ολικής απάρνησης του προσφιλέστερου που είχε 

στον κόσμο· ωστόσο, γεύεται το πεπερασμένο με την πληρότητα εκείνου που ποτέ δε γνώρισε 

τίποτε το πιο υψηλό· [..] το χαίρεται με τέτοια βεβαιότητα, ώστε να φαίνεται πως από τον 

πεπερασμένο τούτο κόσμο πιο σίγουρο δεν υπάρχει..30 

Παραιτούμενη από τον γήινο έρωτα, η Γυναίκα πραγματοποίησε κάποτε την άπειρη 

κίνηση της παραίτησης, ευελπιστώντας να κερδίσει την δικαίωση με την αφοσίωσή της 

στο θείο και την θρησκευτική της ποίηση. Όμως, η Γυναίκα είναι εγκλωβισμένη στην 

μοναξιά της και η υψηλή της ποίηση πολύ απέχει από τις αξίες του πεπερασμένου του 

κόσμου τούτου («στίχους που, σε διαβεβαιώ, θα μείνουνε σα λαξευμένοι σε άμεμπτο 

μάρ- |  μαρο |πέρα απ’ τη ζωή μου και τη ζωή σου, πέρα πολύ. Δε φτάνει.»). Στο παρόν, 

η Γυναίκα δεν πρεσβεύει άλλη αξία από εκείνη της ζωής, όπως φαίνεται στον μύθο της 

γριάς αρκούδας, τον οποίο η Γυναίκα αφηγείται στον νέο (ΣΤ΄ 49-50), με έντονη 

επίδραση από το ποίημα «Ιερά Οδός» του Άγγελου Σικελιανού σε επίπεδο 

εικονοποιίας. 

      Η Γυναίκα αφηγείται πως κάποτε τα βράδια αισθάνεται σαν να περνά στη γειτονιά 

ένας αρκουδιάρης με την γριά αρκούδα του. Η αρκούδα, όμως, εξεγείρεται ενάντια στη 

σκλαβιά της και  

                                                             
28 Søren Κierkegaard, Φόβος και τρόμος. Λυρικό-διαλεκτικό δοκίμιο υπό του Ιωάννου της σιωπής, 

εισαγωγή Ζαν Βαλ, μετάφραση Άννα Σολωμού, επιμέλεια Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Νεφέλη, Αθήνα 

1980, 64, 68-73. 
29 Ό.π., 74-77. 
30 Ό.π., 66-67. 
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το μόνο που θέλει είναι να πλαγιάσει στο χώμα  

[..]  

δείχοντας την τρομερή της δύναμη για παραίτηση,   

την ανυπακοή της στα συμφέροντα των άλλων, στους κρίκους των χει- 

        λιών της, στην ανάγκη των δοντιών της,   

την ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή   

με τη σίγουρη συμμαχία του θανάτου [..] 

την τελική της ανυπακοή στο θάνατο με τη συνέχεια και τη γνώση της   

        ζωής | 

που ανηφοράει με γνώση και με πράξη πάνω απ’τὴ σκλαβιά της.  

 

Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι; 

Κ’ 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, ευχαριστώ. 

 

                                                                   (ΣΤ΄ 50) 

 

    Ο μύθος της γριάς αρκούδας είναι τυπική περίπτωση της τεχνικής «mise en abyme», 

κατά την οποία, σε ένα έργο, μια μικροδομή αντανακλά και βοηθά στην ερμηνεία της 

μακροδομής, του συνόλου. Στον μύθο της αρκούδας αντανακλάται η μοίρα της 

Γυναίκας. Η γριά αρκούδα σηκώνεται και συνεχίζει την πορεία της, με το κόστος του 

πόνου και της αδικίας, την οποία υφίσταται η αξιοπρέπειά της, λέγοντας ευχαριστώ για 

τις πενταροδεκάρες των παιδιών, όπως όλες «οι αρκούδες που γεράσανε». Παρομοίως, 

η Γυναίκα σηκώνει το φορτίο της μοίρας της, ευχαριστώντας για το ανεκτίμητο αγαθό 

της ζωής.  

    Ο μύθος της αρκούδας φωτίζει τον μύθο της Γυναίκας, προσδίδοντάς στο πρόσωπό 

της τραγικές σημάνσεις. Η Γυναίκα είναι εκείνη, η οποία παραιτήθηκε από το εφήμερο, 

για να κερδίσει την αιωνιότητα, με την θρησκευτική πίστη και την ποίησή της· θέλησε 

να κερδίσει την δόξα στον πεπερασμένο κόσμο· πραγματοποίησε την άπειρη κίνηση 

πρώτα της παραίτησης κι έπειτα της πίστης· είναι μια ιππότης της πίστης. Αλλά, όπως 

φαίνεται από τον μύθο της αρκούδας, ο Ρίτσος προσεγγίζει την Γυναίκα με όρους 



24 
 

τραγικής ηρωίδας. Η Γυναίκα, με το να αφιερωθεί στο απόλυτο, έκανε το λάθος, 

περιέπεσε στην τραγική ἁμαρτίαν (Ἀριστοτέλης Περὶ ποιητικής ΧΙΙΙ 3, 1453a) να 

αγνοήσει τους νόμους της ανθρώπινης ύπαρξης· το πέρασμα του χρόνου από το σώμα 

και το πνεύμα της, την έλευση της μοναξιάς, την εκδίκηση της μνήμης, την 

αναγκαιότητα του Άλλου. Για αυτόν τον λόγο, όπως η αρκούδα του μύθου, η Γυναίκα 

αδράχνεται τώρα απελπισμένα από το αγαθό της ζωής. Μόνο στο πλαίσιο της θνητής, 

ανθρώπινης υπόστασής της μπορεί η Γυναίκα να ανακτήσει την κοινωνικότητα, από 

την οποία, κάποτε, είχε παραιτηθεί. 

      Εγκλωβισμένη στο ερημωμένο, παλιό σπίτι, η Γυναίκα ασφυκτιά: 

 

Τούτο το σπίτι με πνίγει. Μάλιστα η κουζίνα 

είναι σαν το βυθό της θάλασσας. Τα μπρίκια κρεμασμένα γυαλίζουν 

σα στρογγυλά, μεγάλα μάτια απίθανων ψαριών, 

τα πιάτα σαλεύουν αργά σαν τις μέδουσες,   

φύκια και όστρακα μπερδεύονται στα μαλλιά μου –δεν μπορώ να τα ξεκολ- 

         λήσω ύστερα, 

δεν μπορώ ν’ ανέβω πάλι στην επιφάνεια -  

ο δίσκος μου πέφτει απ’ τα χέρια άηχος, - σωριάζομαι 

και βλέπω τις φυσαλίδες απ’ την ανάσα μου ν’ ανεβαίνουν, ν’ ανεβαί- 

        νουν 

και προσπαθώ να διασκεδάσω κοιτάζοντάς τες 

κι αναρωτιέμαι τι θα λέει αν κάποιος βρίσκεται από πάνω και βλέπει 

        αυτές τις φυσαλίδες, 

τάχα πως πνίγεται κάποιος ή πως ένας δύτης ανιχνεύει τους βυθούς; 

 

                                                                          (ΣΤ΄50-51) 

 

        Ξεκινώντας από την κατάσταση της υπαρξιακής δυσφορίας της Γυναίκας, ο 

Ρίτσος φτιάχνει μια θαυμάσια μεταφορά για την ανθρώπινη κατάσταση. Στο κείμενο, 

η κουζίνα του σπιτιού παρομοιάζεται και σταδιακά ταυτίζεται με θαλάσσιο βυθό. Μέσα 

σε αυτόν, η Γυναίκα νιώθει να πνίγεται και ταυτόχρονα παρακολουθεί νοερά την 

υπαρξιακή περιπέτειά της («και βλέπω τις φυσαλίδες απ’ την ανάσα μου ν’ ανεβαίνουν, 

ν’ ανεβαί- | νουν | και προσπαθώ να διασκεδάσω κοιτάζοντάς τες»). Αναρωτιέται, «τι 

θα λέει αν κάποιος βρίσκεται από πάνω και βλέπει». Σε αυτήν την απορία της 

βρίσκονται οι απαρχές μιας μεταφυσικής αναζήτησης για το θείο, η οποία διαφέρει από 

τη θρησκευτική ποίησή της, γιατί είναι φιλοσοφική, αντλημένη από το υπαρξιακό 
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βίωμα και όχι από το δόγμα, εμπεριέχοντας το ερώτημα. Η Γυναίκα αναρωτιέται αν 

εκείνος, ο οποίος θα βλέπει θα λέει «τάχα πως πνίγεται κάποιος ή πως ένας δύτης 

ανιχνεύει τους βυθούς;». Στο αίσθημα του πνιγμού της («τάχα πως πνίγεται κάποιος»), 

στην υπαρξιακή της δυσφορία, η Γυναίκα εντοπίζει τις απαρχές μιας υπαρξιακής 

αναζήτησης («ή πως ένας δύτης ανιχνεύει τους βυθούς;»), η οποία θα αποδώσει μια 

θαυμαστή καρποφορία: 

 

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, 

μιαν επαλήθευση σχεδόν αιωνιότητας, 

κάποιο ξανάσασμα, κάποιο χαμόγελο αθανασίας, όπως λένε, 

μιαν ευτυχία, μια μέθη, κ’ ενθουσιασμόν ακόμη, 

κοράλλια και μαργαριτάρια και ζαφείρια· 

μονάχα που δεν ξέρω να τα δώσω -όχι, τα δίνω· 

μονάχα που δεν ξέρω αν μπορούν να τα πάρουν -πάντως εγώ τα δίνω.  

 

                                                                                     (ΣΤ΄51) 

 

      Η υπαρξιακή αναζήτηση της Γυναίκας την οδηγεί στην περιοχή της ποίησης. Εκεί 

ανακαλύπτει άγνωστους θησαυρούς, την ίδια τη γνώση του ανθρώπινου χρόνου, 

παρελθόντος, παρόντος και μελλοντικού, τη μέθη και την ευτυχία της δημιουργίας, την 

υπόσχεση της αθανασίας, μια αβέβαιη δυνατότητα κοινωνικής προσφοράς· το 

τελευταίο την πονά. Στην περιοχή της ποίησής της, ο χρόνος γίνεται διάφανος, περατός 

από τη συνείδηση, αναγόμενος στην αιωνιότητα, η οποία μπορεί, επιτέλους, να γίνει 

νοητή.  

     Παρασυρμένη από την ίδια την αφήγησή της, μεθυσμένη από την παρουσία του 

νέου κι από το «δυνατό φεγγάρι», η γερασμένη ποιήτρια αφήνεται στις εφιαλτικές 

παραισθήσεις της, στον «ωραίο, ανάλαφρο» «ίλιγγο», μέχρι που απ’ τα λόγια της 

αναδύεται ακέραιος ο ποιητικός/μεταφυσικός οραματισμός της: 

 

Βαθύ - βαθύ το πέσιμο, 

βαθύ - βαθύ το ανέβασμα, 

το αέρινο άγαλμα κρουστό μες στ’ ανοιχτά φτερά του, 

βαθειά – βαθειά η αμείλικτη ευεργεσία της σιωπής, - 
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τρέμουσες φωταψίες της άλλης όχθης, όπως ταλαντεύεσαι μες στο ίδιο 

        σου το κύμα, 

ανάσα ωκεανού. 

 

                                                           (ΣΤ΄51) 

 

       Ο ποιητικός και μεταφυσικός οραματισμός της γερασμένης ποιήτριας αρθρώνεται 

με όρους παθιασμένης ερωτικής εμπειρίας και ταξιδιού στην ανοιχτή θάλασσα, πτήσης 

στους αιθέρες και οραματικής ενατένισης του επέκεινα, με φόντο την απέραντη σιωπή 

της ύπαρξης31. Η ποίηση γίνεται, με αυτόν τον τρόπο, η ιδεατή περιοχή, στα όρια της 

οποίας η ποιήτρια μπορεί να προσεγγίσει την ελευθερία. 

      Το ψυχολογικό αποτέλεσμα της υπαρξιακής αγωνίας, η οποία οδηγεί στην ποιητική 

δημιουργία, είναι η κατάσταση του «εξαίσιου ιλίγγου». Η Γυναίκα έχει πλήρη 

συνείδηση των ψυχολογικών διεργασιών του υπαρξιακού άγχους της,  και διασκεδάζει 

το γεγονός με χιούμορ («εμένα η θέση μου είναι το ταλάντευμα –ο εξαίσιος ίλιγγος. 

Έτσι κά- | θε απόβραδο | έχω λιγάκι πονοκέφαλο, κάτι ζαλάδες», ΣΤ΄ 52). Όπως 

εξομολογείται, έχει πια εξοικειωθεί με το θάνατο, που τον φαντάζεται σαν ένα τρένο, 

το οποίο θα την πάρει μακριά «χωρίς καθόλου βαλίτσες -τι να τις κάνεις;». Εν τέλει, 

αρνείται ν’ ακολουθήσει τον νέο: 

 

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 μεροκαμάτου, 

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 άγνοια μας και τα γερατειά μας, - 

ν’ ακούσω τα μεγάλα βήματα της πολιτείας, 

να μην ακούω πια τα βήματά σου 

μήτε τα βήματα του Θεού, μήτε και τα δικά μου βήματα. Καληνύχτα. 

 

                                                                                       (ΣΤ΄52) 

 

                                                             
31 Για μια προσέγγιση του προβλήματος της σιωπής στο χωρίο, βλ. Έλλη Φιλοκύπρου, Η αμείλικτη 

ευεργεσία. Όψεις της σιωπής στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, Βιβλιόραμα 2004, 125-127.  
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      Ο λόγος της γερασμένης ποιήτριας κλείνει με μια προεξαγγελία τής εξόδου της 

στον κοινωνικό χώρο, τον μόνο χώρο όπου μπορεί να επιλέξει να ζήσει διαφορετικά, 

πέρα από τα ιδεατά πετάγματα της φαντασίας της, να υπερβεί τη γεγονότητα της 

ύπαρξής της και άρα να απελευθερωθεί. Στο τέλος του λόγου της ποιήτριας, 

παρατηρούμε μια εξέλιξη στην εικόνα της πολιτείας, αλλά και στην θεώρηση της 

ελευθερίας. Η πολιτεία, αρχικά ποιητικό και φιλοσοφικό όραμα, τώρα γίνεται απτή, 

υλική, ταυτισμένη με τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν σε αυτήν και οι οποίοι 

εργάζονται και παλεύουν καθημερινά για τη ζωή και τα δικαιώματά τους. Η ελευθερία 

της ποιήτριας, από την άλλη, δεν νοείται πια με όρους μεταφυσικούς, αλλά με όρους 

μιας πρωτόγνωρης γι’ αυτήν κοινωνικότητας.  

      Όπως μας πληροφορεί ο αφηγηματικός επίλογος, όταν ο μονόλογος τελειώνει, το 

δωμάτιο σκοτεινιάζει. Το μαγικό φεγγαρόφωτο εγκαταλείπει τον κόσμο της ποιήτριας 

κι εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα. Η υπαρξιακή περιπέτεια της 

ποιήτριας δε συγκινεί τον νέο, ο οποίος, μόνος, αργότερα, θα πει: «Η παρακμή μιας 

εποχής». Στο δωμάτιο της ποιήτριας, το φεγγαρόφωτο επιστρέφει, η Σονάτα του 

σεληνόφωτος του Beethoven συνεχίζει να παίζεται και η ποιήτρια βυθίζεται και πάλι 

στον ιδεατό κόσμο της φαντασίας της. 

        Φτάνοντας στο τέλος της ανάλυσής μας, σημειώνουμε ορισμένα συμπεράσματα. 

Η μαγεία του φεγγαριού, στο ποίημα, ταυτίζεται με την δύναμη της ποίησης, αφού στο 

φως του αποκαλύπτεται η οραματική σύνθεση του εσωτερικού κόσμου της μνήμης και 

του ιδεατού χωροχρόνου της ποιητικής φαντασίας. Η ποίηση γεννιέται στον ασφυκτικό 

χώρο της υπαρξιακής μοναξιάς και έχει την απαρχή της στην ανθρώπινη αγωνία. Στην 

ποίηση συντελείται η σύνθεση του βιώματος του παρόντος και της νοητικής 

προσέγγισης της αιωνιότητας. Η ποιητική δημιουργία μπορεί να οδηγεί στη μοναξιά 

του/ης ποιητή/τριας ή να οδηγεί σε μια νέα κοινωνικότητα. Ο κοινωνικός χώρος, από 

μεταφυσικό όραμα, εξελίσσεται σε απτό βίωμα υπό την οπτική του διαλεκτικού 

υλισμού. 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ποίηση και κοινωνία 

 

       Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τα ποιήματα Ορέστης και Φιλοκτήτης. Ο 

Ορέστης γράφτηκε μεταξύ Βουκουρεστίου, Αθήνας, Σάμου και Μυκηνών στο 

διάστημα από τον Ιούνιο του 1962 έως τον Ιούλιο του 1966. Ο Φιλοκτήτης γράφτηκε 

μεταξύ Αθήνας και Σάμου στο διάστημα από τον Μάη του 1963 έως τον Οκτώβρη του 

1965. Το 1963 ο Ρίτσος είναι πλέον γνωστός στην Ευρώπη και πραγματοποιεί 

επισκέψεις σε κράτη της Βαλκανικής. Τον χρόνο αυτό δημοσιεύει μεταξύ άλλων τα 

Δώδεκα ποιήματα για τον Καβάφη, τα οποία φανερώνουν τις εξερευνήσεις του σχετικά 

με την ποίηση του Αλεξανδρινού ποιητή. Ο ποιητής μεταφράζει Μαγιακόφσκι, Ναζίμ 

Χικμέτ και Έρενμπουργκ, στους οποίους αναφέρεται στα κριτικά Μελετήματά του. 

Συμμετέχει ενεργά στα πολιτικά γεγονότα, επισκέπτεται πολιτικούς κρατουμένους και 

συμπαρίσταται στον τραυματισμένο Γρηγόρη Λαμπράκη. Το 1964, συμμετέχει στις 

βουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος της Αριστεράς. Στα 1965, λαμβάνουν χώρα τα 

Ιουλιανά και η δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα. Ο ποιητής, λόγω των ιστορικών 

γεγονότων, στα οποία συμμετέχει ενεργά, στοχάζεται βαθιά σχετικά με την σχέση του 

πνευματικού ανθρώπου με τον πολιτικό χώρο, την ηθική ευθύνη του πνευματικού 

ανθρώπου έναντι των συνανθρώπων του, την θέση της ποίησης στην κοινωνία και την 

ιστορική σημασία της ποίησης. 
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Δεύτερο κεφάλαιο 

Η πορεία του Ορέστη προς την επίγνωση  

 

       Ο Ορέστης του Γιάννη Ρίτσου γράφτηκε ανάμεσα στον Ιούνιο του 1962 και στον 

Ιούλιο του 1966. Το ποίημα αποτελεί την συνεισφορά του Ρίτσου στην παράδοση των 

έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία εστιάζουν στον μύθο του Ορέστη. Το 

σονέτο του Βάρναλη «Ορέστης» (1914) εντάσσεται στις παραδόσεις του 

παρανασσισμού, του αισθητισμού και του συμβολισμού. Στην ενότητα ις΄ από το 

Μυθιστόρημα του Σεφέρη, η οποία αναφέρεται στον Ορέστη, ο μύθος είναι ιδωμένος 

μέσα από την προοπτική του μοντερνισμού32. Ο Ορέστης του Ρίτσου, από την άλλη, 

φανερώνει την βαθιά φιλοσοφική επεξεργασία του αρχαίου μύθου από τον ποιητή, έτσι 

ώστε να μπορέσει ο μύθος να προσφέρει το πρίσμα, μέσα από το οποίο ο άνθρωπος 

θεάται την πορεία της ιστορίας και τα καθολικά προβλήματα της ύπαρξης.  

       Κεντρικό θέμα του ποιήματος είναι η υπαρξιακή μοναξιά του ανθρώπου, ο οποίος 

πορεύεται προς μια μεγάλη ηθική απόφαση. Γνωρίζουμε από την μυθολογία ότι ο 

Απόλλων είχε δώσει τον χρησμό ότι ο Ορέστης είχε χρέος να εκδικηθεί για τον θάνατο 

του πατέρα του, Αγαμέμνονα, σκοτώνοντας τους φονιάδες, δηλαδή την μητέρα του, 

Κλυταιμνήστρα και τον εραστή της, Αίγισθο. Η εκτέλεση της πράξης, ωστόσο, 

συνεπάγεται την εμπρόθετη, δηλαδή την ελεύθερη δράση του ήρωα. Στην ανάλυσή 

μας, θα παρακολουθήσουμε την πορεία του ήρωα προς την τελική απόφαση και την 

μοιραία πράξη. 

       Όπως μας πληροφορεί ο ποιητής στον αφηγηματικό πρόλογο, ο μονόλογος 

εκφωνείται μια καλοκαιρινή νύχτα, στα προπύλαια των Μυκηνών· τα πρόσωπα, τα 

οποία συμμετέχουν σε αυτόν είναι «δυο νέοι, ως 20 χρονώ». Ο ένας είναι ο 

μονολογιστής, ο Ορέστης.  Ο άλλος νέος, ο οποίος του παραστέκει «στοργικά βουβός 

και αφοσιωμένος σαν Πυλάδης», υποθέτουμε ότι είναι ο μυθικός σύντροφος του 

Ορέστη με αυτό το όνομα (ΣΤ΄73). Οι δυο νέοι έχουν μόλις φτάσει στις Μυκήνες με 

στόχο την εκπλήρωση του χρησμού του Απόλλωνα με την φονική πράξη. Μέσα από 

                                                             
32  Ο Τζιόβας έχει συνεισφέρει μια σύντομη και εύστοχη σύγκριση του «Ορέστη» του Βάρναλη, του 

«Ορέστη» του Σεφέρη και του Ορέστη του Ρίτσου, Δημήτρης Τζιόβας, «Ο Ορέστης του Ρίτσου: Η 

πολιτική του μύθου και η αναρχία της ρητορικής»: Δημήτρης Τζιόβας, Από το λυρισμό στο μοντερνισμό. 

Πρόσληψη, ρητορική και ιστορία στη νεοελληνική ποίηση, Νεφέλη, Αθήνα 2005, 275-278.  
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το κάστρο ακούγεται η θρηνητική φωνή μιας γυναίκας. Είναι η φωνή της Ηλέκτρας, η 

οποία θρηνεί για τον νεκρό πατέρα της και για τον σφετερισμό της εξουσίας του. 

      Λίγο πριν απ’ την πράξη, ο Ορέστης δεν μελετά, δεν σχεδιάζει τους φόνους, αλλά 

αφήνεται στην ονειροπόληση και τους στοχασμούς του. Ο Ορέστης του Ρίτσου 

γνωρίζει ποιος είναι ο ρόλος του σύμφωνα με τον χρησμό· η επίγνωσή του, ωστόσο, 

δεν είναι ολοκληρωμένη. Δεν γνωρίζει ακόμη με πληρότητα τον τρόπο με τον οποίο η 

πράξη του, εναρμονισμένη με μια κοινωνική και πολιτική τάξη πραγμάτων, θα είναι η 

αιτία της δικής του προσωπικής μοναξιάς. 

        Κι ωστόσο το διαισθάνεται. Δυσφορεί με τις θρηνητικές κραυγές της αδελφής του, 

οι οποίες τον εμποδίζουν να χαρεί την «ζεστή», «γαλήνια» «ελληνική» «νύχτα» 

(ΣΤ΄73). Ο θρήνος της Ηλέκτρας και όσα σημαίνει τον εμποδίζουν να διαθέσει τον 

προσωπικό του χρόνο όπως ο ίδιος θα το ευχόταν, παρέα με τον αγαπημένο σύντροφό 

του (ΣΤ΄73). Η φωνή της Ηλέκτρας, «σα βαθύβουος θόλος» βυζαντινής εκκλησιάς, 

μοιάζει παράταιρη μέσα στην ερημιά, την ησυχία και την αθωότητα της θερινής νύχτας 

(ΣΤ΄72-73). Ο Ορέστης δεν επιθυμεί ούτε να την ακούει (ΣΤ΄74). Αντίθετα με την 

αφήγηση των αρχαίων τραγικών, ο Ορέστης του Ρίτσου δεν επιθυμεί να προσφέρει 

ούτε σπονδές ούτε τα μακριά μαλλιά του στο μνήμα του Αγαμέμνονα· αφήνεται στην 

αναπόληση ενός χαδιού του αγαπημένου του στα μαλλιά του (ΣΤ΄74). Ο Ορέστης 

μοιάζει να θέλει να απολαύσει όσο μπορεί περισσότερο την «όμορφη νύχτα», λίγο πριν 

την εκτέλεση του διπλού φονικού, που θα τον αλλάξει για πάντα. Κανείς δεν μπορεί να 

μοιραστεί μαζί του αυτό το βάρος, το οποίο αποτελεί το πεπρωμένο του («μια 

ολόκληρη ζωή με ετοίμαζαν κ’ ετοιμαζόμουνα γι’ αυτό», ΣΤ΄74). Νιώθει «ανέτοιμος | 

μπροστά στο κατώφλι της πράξης, ολότελα ξένος | μπροστά στον προορισμό που οι 

άλλοι μου έταξαν» (ΣΤ΄74). 

       Η αμηχανία του Ορέστη απέναντι στο πεπρωμένο του σύντομα μεταβάλλεται σε 

αγανάκτηση ενάντια στον ετεροκαθορισμό της μοίρας και του χρόνου του. Ο Ορέστης 

εξεγείρεται απέναντι σ’ εκείνους, τους «άλλους» οι οποίοι του έταξαν τον προορισμό 

του, εκείνους που του επέβαλαν την μοίρα του, ύφαναν τον χρόνο του και απόθεσαν 

στα χέρια του ένα άγνωστο μαχαίρι, το οποίο δεν του ανήκει (ΣΤ΄74-75). Ο Ορέστης, 

στην συγκεκριμένη περίπτωση, φέρεται να συμπεριφέρεται με κακοπιστία33· η 

                                                             
33 Ο Liapis έχει επισημάνει την κακοπιστία του Ορέστη στην αγανάκτησή του για τον ετεροκαθορισμό 

της μοίρας του και για τον εγκλωβισμό του στα δεσμά της γεγονότητας της ύπαρξής του, Vayos Liapis, 

«Orestes and Nothingness: Yiannis Ritsos’ ‘Orestes’, Greek Tragedy, and Existentialism», International 

Journal of the Classical Tradition, 21.2 (2014), 130-131.  
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κακοπιστία, κατά τον Sartre, είναι ψεύδος προς τον εαυτό μας και άρνηση της 

πραγματικότητας ότι γεννιόμαστε ελεύθεροι· ότι η ελευθερία μας είναι πλήρης, 

πραγματώνεται ως υπέρβαση της γεγονότητας34 και ως προβολή στο μέλλον35. Ο 

Ορέστης έχει στην πραγματικότητα αποδεχτεί εκουσίως τον φονικό του ρόλο, ωστόσο 

αμύνεται κακόπιστα απέναντι στην επίγνωση της ευθύνης του σε αυτήν την αποδοχή. 

        Ο Ορέστης αρχικά περιγράφει το αίσθημα της αποξένωσης από την δική του 

μοίρα, το οποίο αισθάνεται, όντας δέσμιος μιας αλλότριας μοίρας («Και πώς γίνεται | 

να το αποδέχεται η δική μας μοίρα, ν’ αποσύρεται | και να κοιτάει σαν ξένη εμάς τους 

ίδιους και την ξένη μοίρα μας», 75). Ξεκινά, έπειτα, να στοχάζεται σοβαρά, δίχως 

ψεύδη απέναντι στον εαυτό του, τον διπλό φόνο που του μέλλεται να πράξει. Τότε 

βυθίζεται στην υπαρξιακή μοναξιά του, στο μοναχικό του δίλημμα («το αιώνιο μας 

ταλάντευμα», ΣΤ΄75), αφού κανείς άλλος δεν μπορεί να μοιραστεί την μοίρα του 

μητροκτόνου. Ξεκινά η προσωπική του πορεία προς την ελευθερία. Κατά τον Sartre, η 

ελευθερία είναι για την συνείδηση η υπέρβαση της γεγονότητας, της καταγωγικής 

τυχαιότητας, και η προβολή προς το μέλλον. Ως κριτική συνείδηση, ο Ορέστης θα 

ζυγίσει όλα τα ενδεχόμενα, ώστε ελεύθερα να πορευτεί προς την σωστή γι’ αυτόν 

απόφαση. Το αν θα το κατορθώσει παραμένει, για τον ποιητή, ένα διακύβευμα. 

        Ο Ορέστης αισθητοποιεί το τρομερό ηθικό του δίλημμα με την εικόνα των δυο 

αντίθετων έλξεων των δυο ποδιών, έτσι ώστε «η μια έλξη [να] απομακρύνεται όλο πιο 

πολύ απ’ την άλλη | φαρδαίνοντας το διασκελισμό μας ως το διαμελισμό», αντίθετα με 

την φυσική συμπεριφορά του ανθρώπου, που είναι η ενότητα και η απαρτίωση του 

εαυτού σε αρμονία με την φύση (ΣΤ΄75). Ο εσωτερικός διχασμός είναι αποτέλεσμα 

των κοινωνικών πιέσεων, τις οποίες δέχεται ο άνθρωπος. 

       Ο Ορέστης, ωστόσο, λίγο πριν τελέσει το διπλό φονικό, ταραγμένος, φοβισμένος 

απέναντι στην μοίρα του, «πίσω», καθώς λέει, «απ’ τα τόσα στρώματα της ταραχής και 

του φόβου», διαισθάνεται, «μαν | τεύ[ει] | ν’ απλώνεται η απέραντη σιγή, - μια 

δικαιοσύνη, | μια ισορροπία αυθύπαρκτη που μας περιλαμβάνει | στην τάξη των 

σπόρων και των άστρων» (ΣΤ΄75). Η αναφορά του Ορέστη στην ταραχή και τον φόβο 

αποτελεί πιθανόν παραπομπή στο έργο του Αριστοτέλη Περὶ ποιητικῆς, και 

συγκεκριμένα στον ορισμό της τραγωδίας. Μέσα από τον έλεο και τον φόβο, λέει ο 

                                                             
34 Βλ. Jean-Paul Sartre, Το είναι και το μηδέν. Δοκίμιο φαινομενολογικής οντολογίας, ό.π., 158-166, 

747-850, όπου ο Sartre αναπτύσσει το πρόβλημα της γεγονότητας. 
35 Βλ. ό.π., 111-146, όπου ο Sartre αναλύει το πρόβλημα της κακοπιστίας, αλλά αναφέρεται σε αυτό και 

σε άλλα σημεία του έργου· επίσης, Jean-Paul Sartre, Ο υπαρξισμός είν’ ένας ανθρωπισμος, μετάφραση 

Κώστα Σταματίου, Ι. Δ. Αρσενίδη, Αθήνα χ.χ., 75-76. 
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Αριστοτέλης, η τραγωδία οδηγείται στην κάθαρση (Ἀριστοτέλους Περὶ ποιητικῆς, VI 2-

3, 1449b [παραφράζω]). Με τον Ορέστη, ο Ρίτσος αναμετριέται με την κληρονομιά 

των αρχαίων τραγικών· έτσι, δεν μας εκπλήσσει η μικρή παραπομπή του στον αρχαίο 

θεωρητικό της τραγωδίας. Η κατάσταση, την οποία αντιμετωπίζει ο Ορέστης, είναι 

τραγική, με την έννοια ότι καλείται ν’ αποφασίσει σε δεδομένο πολιτικό πλαίσιο, στο 

μεταίχμιο μεταξύ προσωπικού και κοινωνικού επιπέδου, ενώ ένας θεϊκός χρησμός έχει 

καθορίσει την πορεία, την οποία οφείλει να ακολουθήσει. 

         Απέναντι στην τραγικότητα, την άμεσα συνδεδεμένη με την κοινωνική και 

πολιτική ύπαρξη του ανθρώπου, υπάρχει μια άλλη «δικαιοσύνη | μια ισορροπία 

αυθύπαρκτη που μας περιλαμβάνει | στην τάξη των σπόρων και των άστρων». Το ρήμα 

περιλαμπάνω στην γλώσσα των ποιημάτων της Κρητικής Αναγέννησης σημαίνει 

αγκαλιάζω36· ο Ρίτσος γνώριζε την κληρονομιά του Ερωτόκριτου, όπως φαίνεται, λόγου 

χάρη, στον Επιτάφιο ή στην αναφορά στην Αρετούσα στην Κυρά των Αμπελιών (ΧΙΙ 

32). Αναφορά στον Ερωτόκριτο και στην Ερωφίλη απαντά και στο αυτοβιογραφικό 

Τερατώδες αριστούργημα (Ζ΄392). Η δικαιοσύνη και η ισορροπία της φύσης περικλείει, 

αγκαλιάζει μητρικά τους ανθρώπους, με τον πολιτισμό και τα διλήμματά τους. Η φύση 

χαρακτηρίζεται από την ενότητα και την απαρτίωση, σε αντίθεση με τον εσωτερικό 

διχασμό του ανθρώπου, τον οποίο προκαλούν οι κοινωνικές και πολιτικές επιταγές, οι 

οποίες, για τον Ορέστη, φέρουν το όνομα της μοίρας. Η φύση, η οποία δέχεται με 

καλοσύνη και γενναιοδωρία τον άνθρωπο στην αγκαλιά της, συμβολίζει την μητρική 

αγάπη, στην οποία ο Ορέστης δεν επιτρέπεται να εναποθέτει καμιά ελπίδα. 

       Στον κόσμο της φύσης, η πεπερασμένη γη «οικειώνεται» με το άπειρο του ουρανού 

και του σύμπαντος· η γη «παίρν[ει] κάτι | από γαλάζιο κι από αόριστο» από το άπειρο, 

                                                             
36 Παραθέτω μέρος του λήματος από το γλωσσάριο της έκδοσης Ξανθουδίδη του Ερωτόκριτου του 1915, 

την οποία, πιθανόν, θα είχε υπόψη του ο Ρίτσος: 

 
περιλαμπάνω (ἴσως καὶ περιλαμπάζω), περιλαμβάνω, ἀρχ. περιπτύσσομαι, umfassen, umshlingen, Γ 1055 σ κ ύφ τε ι  κ α ὶ  

π εριλ αμ β άνε ι  τη ν , 1379 ὅν τε  μ ε  σ π λ άχ ν ος  σ ὲ  φιλ ῇ  κ α ὶ  σ ὲ  π ε ριλ αμ β άν ῃ , Α 1510, Ε 1886, 1384, 1445, 

π εριλ αμ π άνε ι  κ α ὶ  φ ιλε ῖ . Τα κείμενα πολλάκις ἔχουσι τον λογιότερον τύπον περιλαμβάνω. Τὀ περιλαμπάνω εὐρίσκεται καὶ 

εἰς ἄλλα κείμενα […]. 

 

βλ.Στέφανος Ξανθουδίδης, «Γλωσσάριον»: Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, Έκδοσις κριτική 

γενομένη επί τη βάσει των πρώτων πηγών μετ’ εισαγωγής, σημειώσεων και γλωσσαρίου υπό Στεφάνου 

Ξανθουδίδου, ηι επισυνάπτονται πραγματεία του καθηγητού της γλωσσολογίας Γεωργίου Ν. Χατζηδάκι 
περί της γλώσσης και γραμματικής του Ερωτοκρίτου και οκτώ φωτοτυπικοί πίνακες εκ του χειρογράφου, 

Στυλ. Μ. Αλεξίου, Ηράκλειο 1915, 662-663. Στις εκδόσεις Στυλιανού Αλεξίου, στην μεγάλη κριτική 

έκδοση  και στην μικρότερη, φιλολογική έκδοση, το ρήμα περιλαμπάνω διατηρείται σε όλα τα χωρία και 

δίνεται στο γλωσσάριο η ερμηνεία αγκαλιάζω, Στυλιανός Αλεξίου, «Γλωσσάριο»: Βιτσέντζος 

Κορνάρος, Ερωτόκριτος, κριτική έκδοση, εισαγωγή, σημειώσεις, γλωσσάριο Στυλιανός Αλεξίου, 

Πέμπτη έκδοση βελτιωμένη, Ερμής, Αθήνα 2008, 499· Στυλιανός Αλεξίου, «Γλωσσάριο», Βιτσέντζος 

Κορνάρος, Ερωτόκριτος, επιμέλεια Στυλιανός Αλεξίου, Εστία, Αθήνα 1997, 379. 
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ενώ το άπειρο παίρνει από τη γη «κάτι καστανό και ζεστό, κάτι από φύλλα, | κάτι από 

στάμνες και ρίζες, κάτι απ΄ τα μάτια κείνης της καρτερικής γελάδας», την οποία, όπως 

θα μάθουμε αργότερα, ο Ορέστης και ο Πυλάδης συνάντησαν σ’ έναν κάμπο της 

Αττικής, ακόμα, κάτι «απ’ τα στέρεα πόδια του γεωργού που χάνονταν στο βάθος» 

(ΣΤ΄76)· το θέμα της πρωταρχικής ένωσης Ουρανού και Γης ανάγεται στην Θεογονία 

του Ησιόδου (Ἡσιόδου Θεογονία 132-210). Πρόκειται για την οικειότητα της ζωής της 

φύσης, του ανθρώπου και του σύμπαντος, όπως την συλλαμβάνει ο ποιητικός 

στοχασμός του Ορέστη, την στιγμή που, έχοντας εγκαταλείψει τον τόπο όπου 

μεγάλωσε, ξεκινά να πραγματώσει το διπλό φονικό της μάνας του και του εραστή της.  

      Κι ωστόσο, ο Ορέστης δεν μελετά φονικά σχέδια, δεν συγκινείται από τον θρήνο 

της αδελφής του. Θεωρεί ότι το πάθος της για εκδίκηση διαψεύδεται και γελοιοποιείται 

από τους «αντίλαλους» της οργανωμένης πολιτισμικής ζωής, τους αντίλαλους ««απ’ 

τις στοές, απ’ τις κολώνες, απ’ τις σκάλες, απ’ τα έπιπλα, | απ’ τα πιθάρια του κήπου, 

απ’ τις σπηλιές της Ζάρας, απ’ το υδραγω- | γείο, | απ’τους στάβλους των αλόγων 

χαμηλά, απ’ τις σκοπιές των φρουρών | πάνω στους λόφους, | απ’ τις πτυχές των 

γυναικείων αγαλμάτων στο προαύλιο | κι απ’ τους ευγενικούς φαλλούς των πέτρινων 

δρομέων και δισκοβόλων» (ΣΤ΄76). Αναφέρονται μεταξύ άλλων έργα αρχιτεκτονικής, 

αγγειοπλαστικής, γλυπτικής. Η πολιτική και κοινωνική τάξη έχει εγκαθιδρυθεί· η 

Κλυταιμνήστρα τοποθετεί με χάρη τριαντάφυλλα στα ανθοδοχεία του σπιτιού (ΣΤ΄76). 

Η κίνηση στους δρόμους της πόλης, ανάμεσα στις βιτρίνες των καταστημάτων και τα 

καταναλωτικά αγαθά τα οποία προτείνει η αστική ανάπτυξη στους «ανύποπτους», 

«πολυάσχολους ή απαυδημένους» «διαβάτες» μοιάζουν χειροπιαστά, αξιοποιήσιμα 

και, σίγουρα, «αντιστοιχούν καλύτερα στις ανάγκες της ώρας μας | άρα και στην αιώνια 

ανάγκη της ζωής που μας προστάζει» (ΣΤ΄77). 

         Αντίθετα, η Ηλέκτρα ετοιμάζει σπονδές για τους νεκρούς και αναζητά την 

δικαίωσή τους στο παρόν, μέσα από την πράξη της εκδίκησης. Κατά τον Ορέστη, η 

στάση της είναι ανώφελη, καθώς οι νεκροί δεν ζουν πια. Ακόμη, η στάση της είναι, 

μάλλον, κακόπιστη, αφού η Ηλέκτρα ίσως επικαλείται το αλάθητο «για να γλιτώσει | 

απ’ την ευθύνη μιας δικής της εκλογής κι απόφασης» (ΣΤ΄77). Ο Ορέστης, από την 

άλλη, θαυμάζει την Κλυταιμνήστρα, την ομορφιά, την φωνή, τα χαριτωμένα λόγια, το 

γέλιο της, την «βαθειά κατανόηση» και την «τρυφερή επιείκεια» που επιδεικνύει, την 

εύθραυστη παρουσία της, η οποία έμοιαζε απουσία, τόσο που ο γιος φοβόταν μήπως η 

μητέρα του αναληφθεί στα ουράνια (ΣΤ΄78)· καθώς λέει, «τόσο απλή και πειστική ήταν 

η μητέρα | και δυνατή μαζί, επιβλητική κι ανεξερεύνητη» (ΣΤ΄79).  
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       Αντίθετα με την ωραία, αισθησιακή μορφή της Κλυταιμνήστρας, η Ηλέκτρα 

παρουσιάζεται ως μια «γριά παιδίσκη, συνετή από αντίθεση, δοσμένη στην άρνηση | 

της ομορφιάς και της χαράς· - ασκητική, αποκρουστική στη σωφροσύνη της, | μόνη κι 

ασύνδετη» (ΣΤ΄79). Η Ηλέκτρα είναι εκείνη, η οποία αρνείται συνειδητά να δεχθεί την 

κοινωνική και πολιτική τάξη πραγμάτων, την βασιλεία της φόνισσας μητέρας και του 

εραστή της. Δεν είναι μια απλή ηθικολόγος· είναι μια ιδεολόγος, η οποία κάνει πράξη 

τις ιδέες της, αντιστεκόμενη. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χριστιανικοί συμβολισμοί 

του κειμένου. Μοιάζει, λέει, το κορδόνι της μέσης της με «το κορδόνι μιας πεσμένης 

κουρτίνας που πια μήτε ανοίγει μήτε κλείνει | δείχνοντας έτσι λοξά ένα τοπίο μιας 

αιώνια στρυφνής αυστηρότητας | με κοφτά βράχια και δέντρα πελώρια, γυμνά, 

διακλαδωμένα | πάνω σε στερεότυπα, πομπώδη σύννεφα· κ’ εκεί, στο βάθος | η 

αδιόρατη παρουσία ενός χαμένου προβάτου, | ένα έμψυχο στίγμα λευκό, ένας κόκκος 

τρυφερότητας  - δε φαίνεται - | κ’ η ίδια η αδελφή μου ένας κάθετος βράχος | 

περικλεισμένος στη σκληρότητά του· - ανυπόφορη» (ΣΤ΄79). Το έρημο τοπίο είναι, 

στην πραγματικότητα, ο ρημαγμένος ψυχικός κόσμος της Ηλέκτρας. Τα δέντρα, όταν 

θάλλουν συμβολίζουν την εκδήλωση των δυνάμεων της ζωής και της γονιμότητας37· 

ωστόσο, στο τοπίο της ψυχής της Ηλέκτρας τα δέντρα είναι γυμνά από φύλλα και άνθη. 

Η εικόνα της Ηλέκτρας, την οποία μας κληροδότησε η αρχαία τραγωδία είναι εκείνη 

της ασκητικής, ανύμφευτης κόρης38, η οποία θρηνεί τον φόνο του πατέρα της, 

παθιασμένη για εκδίκηση, σκληρή, στεγνή, άκαμπτη εκδίκηση, όπως το βραχώδες, 

ερημικό τοπίο της ψυχής της. Η Ηλέκτρα είναι μια ερημίτισσα του πόνου, η οποία 

προσδοκά την σωτηρία σε αυτήν την γη, στην μεσσιανική μορφή του Ορέστη. Το 

χαμένο προβατάκι ανάμεσα στους βράχους, ο χριστιανικός αμνός, είναι η επιθυμία της 

για στοργή. Αυτός είναι ο βαθύτερος πόθος της, καθώς γνωρίζουμε ότι έχασε νωρίς τον 

πατέρα της, αποχωρίστηκε νωρίς τον αδελφό της και τώρα ζει με τους φονιάδες, από 

τους οποίους η προσωπική της αξιοπρέπεια την εμποδίζει να ζητήσει οποιαδήποτε 

στήριξη. Η Ηλέκτρα είναι «μόν[η], ασυγχώρητα μόν[η]»39. 

          Ο Ορέστης, ωστόσο, δεν φτάνει σε μια τόσο βαθιά συνειδητοποίηση για τον 

ψυχολογικό κόσμο της Ηλέκτρας, παρότι η ποιητική διαίσθησή του αναπαριστά αυτόν 

                                                             
37 J. C. Cooper, «Δέντρο», ό.π., 127-128. 
38 Σύμφωνα με τον Brunel, το όνομα Ηλέκτρα έχει την έννοια της ανύμφευτης γυναίκας, της άγαμης (ἀ-

λέκτρα), Pierre Brunel, Ο μύθος της Ηλέκτρας, μετάφραση Κλαίρη Μιτσοτάκη, Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών, Αθήνα 1992, 35. 
39 Σύμφωνα με τον Sartre, καθώς «δεν υπάρχει Θεός», «είμαστε μόνοι, ασυγχώρητα μόνοι» σε αυτόν 

τον κόσμο, Sartre, Ο υπαρξισμός είν’ ένας ανθρωπισμός, ό.π., 36. 



37 
 

τον κόσμο με σύμβολα· στο πρόσωπό του, δεν βλέπει παρά μια εκπρόσωπο της 

εκδικητικής δεοντολογίας, η οποία, γενιά τη γενιά, λυμαίνεται τον οίκο των Ατρειδών. 

Ο Ορέστης εξεγείρεται απέναντι στο εκδικητικό μένος της Ηλέκτρας («Εκδίκηση. 

Εκδίκηση», φωνάζουν. | Ας την πράξουν λοιπόν μοναχοί τους, μια κ’ η εκδίκηση τους 

τρέφει», ΣΤ΄80). Το μόνο που θέλει είναι ν’ αποτινάξει την πίεση του πεπρωμένου του 

που τον θέλει να ηγηθεί του διπλού φονικού, του πεπρωμένου, το οποίο επιτάσσει, 

μόνος αυτός, να γίνει «το θέμα», «ο υπάλληλος», «τ’ όργανο», «ο αρχηγός» όσων 

ύφαναν την μοίρα του (ΣΤ΄81, 75). 

         Κάποιοι άλλοι επιτάσσουν να πράξει την αντεκδίκηση. Όμως, ο Ορέστης 

προτάσσει το αντεπιχείρημα ότι οφείλει κι εκείνος να ζήσει την δική του ζωή, κι ότι η 

εκδίκηση δεν μπορεί παρά να είναι ανώφελη. Καθώς λέει, «τι θα μπορούσε ν’ 

αφαιρέσει απ’ το θάνατο, ένας θάνατος ακόμη | και μάλιστα βίαιος; - στη ζωή τι να 

προσθέσει;» (ΣΤ΄81). Στο έργο του Albert Camus O επαναστατημένος άνθρωπος, το 

εναρκτήριο ερώτημα για την έρευνα του συγγραφέα είναι παρόμοιο με το παραπάνω 

ερώτημα του Ορέστη. «Σκοπός αυτού του δοκιμίου», γράφει ο Camus, «είναι να δεχτεί 

για μιαν ακόμη φορά την πραγματικότητα της [ιστορικής] στιγμής, που είναι το λογικό 

έγκλημα, και να εξετάσει επακριβώς τι το αιτιολογεί: είναι μια προσπάθεια να 

κατανοήσω την εποχή μου. Θεωρούμε ίσως ότι μια εποχή που, επί πενήντα χρόνια, 

ξεριζώνει, υποδουλώνει ή σκοτώνει εβδομήντα εκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα 

πρέπει αποκλειστικά και πρωτίστως να κριθεί. Μα πάνω απ’ όλα πρέπει να γίνει 

κατανοητή η ενοχή της. […]. Την ημέρα που το έγκλημα ντύνεται με τα τρόπαια της 

αθωότητας, τότε η αθωότητα πρέπει να δώσει εξηγήσεις»40. Ο φόνος της 

Κλυταιμνήστρας και του Αίγισθου, στις σωζόμενες τραγωδίες, είναι το απόλυτο λογικό 

έγκλημα. Προκύπτει από την αρχαϊκή παράδοση της αντεκδίκησης του φόνου με φόνο 

στο εσωτερικό του οίκου. Επιβάλλεται από τον χρησμό του Απόλλωνα. Καλλιεργείται 

ιδεολογικά από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζει ο νεαρός Ορέστης. Ο Ορέστης, 

στις Ευμενίδες του Αισχύλου, θα αθωωθεί με βάση το δίκαιο μιας πατριαρχικής εποχής 

αφού, «δεν είναι η μάνα που γεννάει αυτό που λένε | παιδί της· θρέφει μοναχά το νέο 

σπέρμα· | ο άντρας που σπέρνει, αυτός γεννά· κείνη σαν ξένη | το φύτρο σώζει» 

(Αισχύλου Ευμενίδες 658-661)41.  

                                                             
40 Albert Camus, Ο επαναστατημένος άνθρωπος, μετάφραση Νίκη Καρακίτσου-Dougé, Μαρία 

Κασαμπαλόγλου-Roblin, Πατάκης, Αθήνα 2013, 16-17. Ένα κλειδί για τη κατανόηση του χωρίου είναι 

η διάκριση ανάμεσα στην παράλογη βία και στο «λογικό έγκλημα».  
41 Ο Λεκατσάς παραθέτει κι ερμηνεύει τους παραπάνω στίχους ως ένδειξη της παρακμής του 

προελληνικού μητριαρχικού κόσμου και της εδραίωσης του ελληνικού πατριαρχικού δικαίου, Παναγής 
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        Ο Ορέστης του Ρίτσου γεννήθηκε σ’ ένα διαφορετικό ποιητικό σύμπαν από τον 

Ορέστη του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη. Εκείνοι τον ήθελαν φορέα της 

εκδίκησης, ελάχιστα απρόθυμο, περισσότερο αποφασισμένο, καταδικασμένο να 

υποφέρει από τις Ερινύες για το χυμένο αίμα της μητέρας του. Ήταν η πράξη, η οποία 

είχε σημασία, και μέσα από αυτήν αναδεικνύονταν συναισθηματικές καταστάσεις, 

συγκρούσεις και στοχασμοί. Όμως ο Ρίτσος θέλει τον δικό του Ορέστη να ταλαντεύεται 

ήδη πριν από την πράξη, να διστάζει, αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερη επίγνωση ότι 

δεν μπορεί να ξεφύγει από το φονικό, το οποίο θα τον καταδικάσει στην μοναξιά κα 

στην αλλοτρίωση.  

      Ο Ορέστης συλλογίζεται αφηγήσεις από μάχες, νεκρούς σε ναυμαχίες. Οι σκέψεις 

αυτές τον οδηγούν σε νέες, για το «αμφίβολ[ο] αυτεξούσι[ο]» του ανθρώπου και για 

την θνητότητα. Η σιωπηλή εναλλαγή των εποχών, το βάθεμα της νύχτας τον οδηγούν 

σε μια στωική απάθεια («Δεν είναι θλίψη· μήτε αναμονή σχεδόν· τίποτα», ΣΤ΄81-82).  

      Στο χαμόγελο του συντρόφου του, διακρίνει ένα στίγμα κενού (ΣΤ΄82)· ελάχιστη 

λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τον Sartre, o άλλος ανήκει στην κατηγορία του δι’ εαυτόν, 

είναι μια κρίνουσα συνείδηση, η οποία τείνει να υπερβεί εαυτήν και ν’ ανοιχτεί προς 

τον κόσμο. Αυτή η κίνηση ονομάζεται υπέρβαση. Το δι’ εαυτόν, το είναι της 

συνείδησης, χαρακτηρίζεται από εσωτερική κενότητα και υφίσταται ως άρνηση της 

γεγονότητας, μηδενοποίηση δυνατοτήτων και αέναη, συνειδητή εκλογή· έτσι, η 

ύπαρξη του δι’ εαυτόν πραγματώνεται ως πλήρης ελευθερία. Ο άλλος είναι εκείνος, 

προς τον οποίο ανοιγόμαστε υπερβαίνοντας τον εαυτό μας· αυτή η υπέρβαση μπορεί 

να έχει ως συνέπεια την ντροπή, την ενοχή, την αλλοτρίωση ή την πραγμοποίησή μας42. 

Ο Πυλάδης είναι ένας άλλος, ιδιαίτερα αγαπητός στον Ορέστη. Το κενό στο χαμόγελό 

του ισοδυναμεί με άρνηση της κακοπιστίας του Ορέστη, της ψευδαίσθησής του ότι 

μπορεί να ξεφύγει από την ηθική του ευθύνη να εκδικηθεί για τις συμφορές του οίκου 

                                                             
Λεκατσάς, Η προελληνική μητριαρχία και η Ορέστεια, Βιβλίο Νεοελληνικού Λόγου, Αθήνα 1949, 26-34· 

ο Λεκατσάς αναπτύσσει τις απόψεις του με την μορφή μιας θεωρίας για την εξέλιξη του αρχαίου 

πολιτισμού, «από το μητρικό γένος στο πατρικό, από το πατρικό γένος στην αριστοκρατική πολιτεία, 

από την αριστοκρατική πολιτεία στη δημοκρατία, από το δίκαιο του αιμάτου στο δίκαιο του νόμου, από 

το άγραφο δίκαιο στο δίκαιο το γραφτό, από τον ξεγδικιωμό στο δικαστήριο, από το κρίμα στη 

δικαιοσύνη, από τη λάμψη του μαχαιριού στην «άγια χάρη της πειθώς» του λόγου», Λεκατσάς, ό.π., 40. 

Στο έργο του Λεκατσά, σημαντικές είναι οι επιστημονικές οφειλές στους J. J. Bachofen (1815-1887) και 
G. Thomson (1903-1987), εξέχοντες υποστηρικτές των μητριαρχικών θεωριών, βλ. ενδεικτικά Johann J. 

Bachofen., Myth, Religion and Mother Right. Selected Writings of J.J. Bachofen, translated by Ralph 

Manheim, preface by George Boas, introduction by Joseph Campbell, Princeton University Press 1973· 

George Thomson, Η Αρχαία Ελληνική Κοινωνία. Το Προϊστορικό Αιγαίο, μετάφραση Γιάννη Βιστάκη, 

Κέδρος, Αθήνα 1989. 
42 Jean-Paul Sartre, Το είναι και το μηδέν. Δοκίμιο φαινομενολογικής οντολογίας, μετάφραση Κωστή 

Παπαγιώργη, Παπαζήσης, Αθήνα 2007, 369-488. 
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του. Ο Ορέστης προσπαθεί να προσπεράσει την μικρή διαπίστωση κι αφήνεται στην 

ρέμβη του (ΣΤ΄82-83). Ο Ορέστης εθελοτυφλεί απέναντι στο γεγονός ότι είναι μόνος 

απέναντι στον Πυλάδη.  

        Από την άλλη, η μοναξιά του Ορέστη απέναντι στην Μοίρα του είναι μια 

κατάσταση την οποία ο Ορέστης δεν μπορεί να μοιραστεί με κανέναν. Ο Ορέστης 

αποζητά την συντροφιά του Πυλάδη· αποζητά την συναισθηματική του στήριξη. Όμως, 

δεν μπορεί να μας διαφύγει το γεγονός ότι ο Ορέστης διαβλέπει στον Πυλάδη την δική 

του κριτική θέση απέναντι στις σκέψεις, τις οποίες εκφράζει. Ο Πυλάδης είναι, βέβαια, 

ένας άλλος και μια αυτόνομη κριτική συνείδηση· εκείνος, η διακριτική παρουσία του 

οποίου οδηγεί τον Ορέστη στην τελική απόφαση και στην πραγμάτωση της Μοίρας 

του· θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο Πυλάδης αποτελεί το αφηγηματικό 

υποκατάστατο αυτής της αφηρημένης Μοίρας. 

        Κάποια στιγμή, η Ηλέκτρα σταματά να φωνάζει (ΣΤ΄83). Ο Ορέστης συνεχίζει να 

μιλά ακατάπαυστα, μια για την Ηλέκτρα, μια για το τοπίο, ωστόσο τα λόγια του 

μαρτυρούν την βαθμιαία εσωτερική αλλαγή του («οι ταμπέλες των μικρομάγαζων | 

κρέμονται σαν χρησμοί επαληθευμένοι», ΣΤ΄83). Προσπαθεί να ξεφύγει από την 

μοναχική εσωτερική σύγκρουση με το να συλλογίζεται κοιμισμένους αγρότες και 

λουόμενες γυναίκες. «Έτσι νάναι η ευτυχία;» αναρωτιέται μες στην αγωνία του, καθώς 

τον κυριεύουν οι εικόνες των νεκρών και συνειδητοποιεί εν τέλει την τρομερή 

πραγματικότητα του φόνου του πατέρα του, ο οποίος παγιδεύτηκε από την μητέρα του 

στο δίχτυ του λουτρού, όπως ο ίδιος ο Ορέστης είναι παγιδευμένος στα δίχτυα της 

τρομερής μοίρας του (ΣΤ΄84). Έχει ήδη ξεκινήσει η εσωτερική πορεία προς την 

επίγνωση του μυθικού του ρόλου και στην κατάφαση στη λογικής της βίας. 

         Ο Ορέστης νιώθει ότι όλη του η ύπαρξη περιστρέφεται γύρω από την φονική 

πράξη, σαν γύρω από ένα νοητό κέντρο· καθώς λέει, «ανεμιζόμαστε κ’ εμείς, κύκλο 

τον κύκλο, γύρω σ’ ένα κέντρο | άγνωστο, αόριστο κι ωστόσο ορισμένο· - κύκλοι 

ατέλειωτοι | γύρω από μια βουβή κραυγή, γύρω από μια μαχαιριά· και το μαχαίρι | είναι 

θαρρώ μπηγμένο στην καρδιά μας, κάνοντας κέντρο την καρδιά μας» (ΣΤ΄85).  

         Η Ηλέκτρα έχει πια σιωπήσει. Ο Ορέστης υποθέτει ότι «μπορεί να κοιμήθηκε, | 

μπορεί και να ονειρεύεται μια αθώα περιοχή μ’ αγαθά ζώα, | με ασβεστωμένα σπίτια, 

μ’ ευωδιές ζεστού ψωμιού και με τριαντά- | φυλλα» (ΣΤ΄86). Καθώς η επίγνωσή του 

διευρύνεται, ο Ορέστης κατανοεί καλύτερα την αδελφή του, όχι τόσο με τους όρους 

της στενής δικαιοσύνης της, αλλά με τους όρους της ευρύτερης «δικαιοσύνης», της 

«αυθύπαρκτης» «ισορροπίας» «που μας περιλαμβάνει στην τάξη των σπόρων και των 
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άστρων». Τα δυο αδέλφια συναντώνται νοερά στην περιοχή όπου «οικειώνεται η γης 

με το άπειρο», στην περιοχή της αγάπης, η οποία, ως δύναμη ενοποιητική των όντων 

σε μια παναρμόνια συμπαντική σύνθεση, αναδύεται ως ανάγκη, σκέψη, σκοπός 

ανέφικτος στο πλαίσιο της κατάστασης στην οποία είναι εγκλωβισμένα. Η αγαστή 

συνύπαρξη του ανθρώπου με τον κόσμο είναι εφικτή στον ουτοπικό κόσμο του 

ονείρου, μια ιδεατή εικόνα της ελληνικής αγροτικής ζωής, με τα φτωχικά ασβεστωμένα 

σπίτια, τα οικόσιτα ζώα, το φρέσκο, φουρνισμένο ψωμί και τα ολόδροσα λουλούδια. 

Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην δίνη των πολιτικών γεγονότων, είναι 

καταδικασμένος σε μια επώδυνη, ηθική και υπαρξιακή μοναξιά. Η μοναξιά αυτή 

συνίσταται στην ευθύνη της ελεύθερης, εμπρόθετης πράξης, της καθοριστικής για τον 

ίδιο και για τους άλλους43. 

         Ο εσωτερικός ακρωτηριασμός του Ορέστη, τον οποίο ο ήρωας επιλέγει 

συνειδητά με ηθικά, υπαρξιακά και κοινωνικά κίνητρα και ο οποίος θα τον καταδικάσει 

σε ανεπανόρθωτη εσωτερική μοναξιά, αποδίδεται από τον ποιητή με μια συμβολική 

εικόνα: 

        Κατά την διάρκεια του λόγου του, ο Ορέστης θυμάται ότι, καθώς ο ίδιος κι ο 

Πυλάδης βάδιζαν σ’ έναν κάμπο της Αττικής, αντάμωσαν μια αγελάδα, η οποία 

παρακολούθησε ακίνητη το ηλιοβασίλεμα, έσκυψε να πιει νερό απ’ το ρυάκι και, όταν 

τα ζώα ετοιμάζονταν για τον γυρισμό, άφησε ένα μουγκανητό κι αναλήφθηκε στα 

ουράνια.  

        Η εικόνα της «βουβ[ής], λαβωμέν[ης] | στα πλευρά και στη ράχη, ραβδισμέν[ης] 

στο μέτωπο» αγελάδας αναφέρεται, βέβαια, στην κακοποίηση του σώματος· ενός 

ζώου, του παιδιού, της γυναίκας· ανθρώπου από άνθρωπο, της φύσης από τον άνθρωπο, 

την κακοποίηση με την οποία εδραιώνεται η ισχύς, ατομική, κοινωνική και έμφυλη, 

πολιτική. Η αγελάδα, η οποία γνωρίζει «την άρνηση και την υποταγή, | την αδιαλλαξία 

και την εχθρότητα μέσα στη συμφωνία» (ΣΤ΄86), είναι ένα πλάσμα το οποίο διαθέτει 

μια καθολικά ανθρώπινη σοφία. Η «συμφωνία», η συμβατική κοινωνική ειρήνη, 

οικοδομείται μέσα από την κατασίγαση των αντιθέσεων44. Η αγελάδα, καθώς σκύβει 

                                                             
43 Σύμφωνα με τον Sartre, «η συστοιχία του αποτελέσματος με την πρόθεση αρκεί ώστε να μπορούμε να 
μιλάμε για πράξη», ενώ «η απαραίτητη και θεμελιώδης συνθήκη κάθε πράξης είναι η ελευθερία του 

δρώντος όντος», Sartre, Το είναι και το μηδέν. Δοκίμιο φαινομενολογικής οντολογίας, ό.π., 678, 682· πβ. 

Sartre, Ο υπαρξισμός είν’ ένας ανθρωπισμός, ό.π., 36. 
44 Σύμφωνα με τον Bien, ο Ορέστης έχει ανακαλύψει «ένα άπειρο πλαίσιο για τις ταραχώδεις πράξεις 

μας, ένα πλαίσιο δημιουργικό, που περιέχει μέσα του και την άρνηση που είναι η προϋπόθεση της 

κατάφασης», Peter Bien, «Η αγελάδα του Ορέστη» (1980): Δημήτρης Κόκορης (επιμ.), Εισαγωγή στην 

ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Επιλογή κριτικών κειμένων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 
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στο ρυάκι να πιει νερό, μοιάζει να γλείφει «φαρδιά, μητρικά, αναπότρεπτα | απ’ τα έξω 

τη μέσα της πληγή», κι ακόμη «τη σιωπηλή, μεγάλη, στρογγυλή πληγή του κόσμου» 

(ΣΤ΄86). Η αγελάδα, η εστεμμένη «το πιο βαρύ κομμάτι τ’ ουρανού» (ΣΤ΄86), 

συμβολίζει εκείνους κι εκείνες οι οποίοι σηκώνουν το μεγαλύτερο μέρος του βάρους 

της ύπαρξης του κόσμου. Είναι μια τέτοια ύπαρξη, η οποία, με την γνώση και την 

αλληλεγγύη του πάσχοντος, μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο του κόσμου, σαν μια 

παγκόσμια μητέρα. Κατά την Καστρινάκη, η αγελάδα του ποιήματος είναι η Μεγάλη 

Μητέρα, η αρχετυπική στους πολιτισμούς του κόσμου θεϊκή γυναικεία μορφή, και 

συνδέεται με την μορφή της Κλυταιμνήστρας στο ποίημα45. Η αγελάδα συνδέεται, 

ακόμη, συμβολικά με κάθε πλάσμα του κόσμου, το οποίο υφίσταται την οδύνη και την 

βία, οδηγούμενο σε μια βαθύτερη επίγνωση. Η αγελάδα, εν τέλει, αναλήπτεται σαν 

μορφή αγία (ΣΤ΄89-90).  

        Η συμβολική εικόνα αντικατοπτρίζει το ηθικό νόημα της πράξης του Ορέστη. Ο 

Ορέστης φέρει μέσα του ακέραια τη «μεγάλη, στρογγυλή πληγή του κόσμου», την 

αγωνία του ανθρώπου που πρόκειται να σκοτώσει την μητέρα του. Πρόκειται να 

αποχωρισθεί το πιο πολύτιμο πλάσμα, το μοναδικό που θα μπορούσε να ανακουφίσει 

την αγωνία και την μοναξιά του, την μητέρα του.  

        Μα ο Ορέστης θυμάται, έπειτα, ότι είδε την αγελάδα να πορεύεται μαζί με το 

κοπάδι προς το χωριό (ΣΤ΄88). Ο Ορέστης του Ρίτσου, έπειτα από την νοητή 

καταβύθισή του στον κόσμο του υπερβατικού, αναδύεται ξανά στον κόσμο της ηθικής 

αναγκαιότητας και της υπαρξιακής μοναξιάς. Καθώς ξημερώνει, ο Ορέστης έχει 

επιλέξει να πορευτεί με οδηγό την ηθική την οποία επιτάσσει η κοινωνία, σε βάρος της 

προσωπικής του ηθικής46 και σε βάρος των προσωπικών του συναισθημάτων. Γνωρίζει 

ότι η επιλογή του θα δικαιωθεί κοινωνικά («Όλοι θα βρουν σ’ εμένα εκείνον που 

                                                             
2009, 119 [Pieter Bien, Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, μετάφραση Γιάννης 

Κριτικός, επιμέλεια Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Κέδρος, Αθήνα 1980, 154].  
45 Η Καστρινάκη θεωρεί ότι η βαθιά γνώση της αγελάδας,  η οδυνηρή κραυγή που βγάζει και η 
ανάληψή της σχετίζονται με την Κλυταιμνήστρα και την δική της γνώση· η μελετήτρια υπαινίσσεται 
την διαισθητική διαπίστωση του Ορέστη για την Κλυταιμνήστρα ότι «μεγάλους | γκρεμούς 
αναμέτρησε, | μεγάλη γνώση μεγάλωσε τα μάτια της μες στο σκοτάδι» (ΣΤ΄81). Ακόμη, το γεγονός ότι 
η αγελάδα «άφησε ένα σπαραχτικό μουγκανητό και αναλήφθηκε» (ΣΤ΄87-88) θυμίζει, κατά την 
μελετήτρια, την επιθανάτια κραυγή της Κλυταιμνήστρας και τον θάνατό της (ΣΤ΄89 [αφηγηματικός 
επίλογος]), ενώ, αλλού στο ποίημα (ΣΤ΄78), γίνεται λόγος για «πιθανή ανάληψή της», Αγγέλα 

Καστρινάκη, «Ο Ρίτσος, η Ελένη και η Μεγάλη Μητέρα», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 42 (Σεπτ.-Δεκ. 

2009),184-186· J. C. Cooper, «Αγελάδα», ό.π., 20-22. 
46 Για την φιλοσοφική διάκριση ανάμεσα στην ηθική (morale) και την εφαρμοσμένη ηθική (éthique), 

την προσωπική και την κοινωνική ηθική, αντίστοιχα, βλ. Αlain Renaut, με τη συνεργασία των Jean-

Cassien Billier, Patrick Savidan, Ludivine Thiaw Po-Une, Η φιλοσοφία, μετάφραση Τάσος Μπέτζελος, 

επιμέλεια μετάφρασης Άρης Στυλιανού, Πόλις, Αθήνα 2009, 676-677.   
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περίμεναν, | θα βρουν τον δίκαιον, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους», ΣΤ΄88), ωστόσο 

η επιλογή αυτή τον πονά σαν αναίρεση της προσωπικότητάς του, σαν ένας θάνατος 

(«και μόνο εσύ κ’ εγώ θα ξέρουμε πως μες σ’ αυτή τη λήκυθο | κρατάω, στ΄ αλήθεια, 

την αληθινή μου τέφρα·», ΣΤ΄88).  

       Στην συνέχεια, ο Ρίτσος βάζει τον Ορέστη να διατυπώνει μια πολιτική θεωρία. Ο 

Ορέστης, ως μελλοντικός ηγέτης, πρόκειται να φορέσει ένα «σεβάσμιο προσωπείο», 

το οποίο θα χρησιμευσει «για συμβουλή, παράδειγμα, μέθη του λαού, φόβο του 

τύραννου, άσκηση | που συνεχίζει, αργά, βαριά, την ιστορία με αλλεπάλληλους 

θανάτους | και θριάμβους». Αντιπαρατίθεται η «τρομερή» «γνώση», η «ακατόρθωτη 

απ’ το πλήθος» με την «δύσκολη πράξη» και την «εύκολη πίστη», την «χίλιες φορές 

διαψευσμένη κι άλλες τόσες κρατημένη | με νύχια και με δόντια απ’ την ψυχή του 

ανθρώπου» (ΣΤ΄88). Η επίγνωση την οποία έχει κατακτήσει ο Ορέστης, ως μελλοντική 

ηγετική μορφή είναι απρόσιτη στον λαό. Στην ιδέα της πολιτικής εξέλιξης μέσα από τη 

δράση της μοναχικής ηγετικής μορφής, διακρίνουμε την επίδραση της νιτσεϊκής 

θεωρίας του υπερανθρώπου· γνωρίζουμε ότι οι ιδέες του Νίτσε ήταν οικείες στον Ριτσο 

ήδη την δεκαετία του 195047.  

        Ο Ορέστης διαλέγει την πίστη συνειδητά («γνωρίζοντας όμως εγώ», ΣΤ΄89). 

Απαντά στο εναρκτήριο ερώτημα του Επαναστατημένου ανθρώπου με τον ίδιο τρόπο 

με τον Camus· καθώς λέει, «διαλέγ[ει] τη γνώση και την πράξη του θανάτου που τη 

ζωή ανεβάζει», επιλέγει δηλαδή τον φόνο, εφόσον αυτός συνεπάγεται την 

δημιουργία48. Ο στόχος του δεν είναι ούτε το οικογενειακό χρέος («όχι για τον πατέρα 

μου, όχι για την αδελφή μου», ΣΤ΄89), ούτε η εκδίκηση («όχι για την εκδίκηση», 

ΣΤ΄89), ούτε η τιμωρία των φονιάδων («μήτε και για την τιμωρία», ΣΤ΄89). Τα κίνητρα 

του Ορέστη για την εκτέλεση του διπλού φονικού είναι υπαρξιακά και ηθικά («μα ίσως 

για τη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου […] | ίσως για κάποια νίκη ανώφελη πάνω στον 

πρώτο μας και τελευταίο | μας φόβο, | ίσως για κάποιο «ναι», που φέγγει αόριστο κι 

αδιάβλητο πέρα από σέ- | να κι από μένα, | για ν’ ανασάνει (αν γίνεται) τούτος ο τόπος», 

ΣΤ΄89). Ο Ορέστης αποδέχεται «τον προορισμό που οι άλλοι [του] έταξαν» (ΣΤ΄74), 

                                                             
47 Γράφει ο Ρίτσος στην επιστολή του στην Καίτη Δρόσου από την Μακρόνησο: «θυμάσαι κείνα τα 
λόγια του Ζαρατούστρα (πώς μούρθαν στο νου;): «Ήλιε, ποια θάταν η ευτυχία σου αν δεν είχες εμάς 
να φωτίζεις;», Γιάννης Ρίτσος, «Μακρόνησος, 18.ΙΙ.1950»: Γιάννης Ρίτσος, Τροχιές σε διασταύρωση. 

Επιστολικά δελτάρια της εξορίας και γράμματα στην Καίτη Δρόσου και τον Άρη Αλεξάνδρου, πρόλογος 

Καίτη Δρόσου, επιμέλεια, εισαγωγή, σημειώσεις Λίζυ Τσιριμώκου, Άγρα 2008, 170-171. 
48 Κατά τον Camus,  η επανάσταση, «απαιτώντας την ενότητα της ανθρώπινης υπόστασης, είναι δύναμη 

ζωής, όχι θανάτου. Η βαθιά λογική της είναι η λογική της δημιουργίας, όχι της καταστροφής», Camus, 

Ο επαναστατημένος άνθρωπος, ό.π., 458. 
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ώστε να ηγηθεί μιας νέας κοινωνικής τάξης πραγμάτων, και, εντασσόμενος στη νέα 

κοινωνική νομιμότητα, να λυτρωθεί από την μοναξιά και την αγωνία της ύπαρξής του. 

Ωστόσο, έχει κατακτήσει, μέσα στην νύχτα που προηγήθηκε, την επίγνωση ότι η 

ένταξή του στο κοινωνικό σώμα σημαίνει μια νέα  μορφή υπαρξιακής μοναξιάς, την 

μοναξιά του φονιά και του μητροκτόνου, την αλλοτρίωσή του από το σύστημα των 

«αλλεπάλληλ[ων] θανάτ[ων] και θριάμβ[ων]» (ΣΤ΄88) και την αφομοίωσή του μέσα 

στον απέραντο πόνο του κόσμου49.  

        Στο χαμόγελο και την συγκατάνευση του Πυλάδη, του αναγκαίου άλλου, ο 

Ορέστης βλέπει την αντανάκλαση της μοίρας του. Ο ήρωας μοιάζει να λαθεύει όταν 

ονομάζει την τωρινή του απόφαση «αυτό το δίκαιο τέλος […] μετά από την πιο δίκαιη 

μάχη» (ΣΤ΄89). Κατά τον Sartre, η ελευθερία είναι εγγενής συνθήκη της ύπαρξης του 

ανθρώπου και πραγματώνεται με υπέρβαση της γεγονότητας, στην οποία εντάσσεται 

και η ύπαρξη του άλλου. Ο Ορέστης ελεύθερα επιλέγει να παραμερίσει την προσωπική 

του ηθική και τα συναισθήματα, για να υποταχθεί στην δικαιοσύνη των άλλων. Ο 

ποιητής Τάσος Λειβαδίτης διέκρινε στο δίλημμα του Ορέστη την σύγκρουση ανάμεσα 

στο «όνειρο μιας αδέσμευτης επιθυμίας» και στην «ανάγκη της κοινοπραξίας των 

ανθρώπων, την ίδια την ύπαρξη της ανθρωπότητας και της ιστορίας»50. Κατά τον 

Τζιόβα, «στον Ορέστη του Ρίτσου το κύριο θέμα είναι ο αγώνας ανάμεσα στο 

στοχασμό και στην πράξη, ανάμεσα στην ατομική ελευθερία και την κοινωνική πίεση»· 

κατά τον Sartre, τόσο η ελευθερία, όσο και η κοινωνικότητα αποτελούν πανανθρώπινη 

μοίρα51. Ελεύθερος, στο τέλος του μονολόγου του ο Ορέστης θα δηλώσει ότι 

«αναγνωρίζ[ει] τη μοίρα [του]» (ΣΤ΄89). 

                                                             
49 Γράφει ο Τάσος Λειβαδίτης στην κριτική του για τον Ορέστη του Ρίτσου: «Ο κόσμος, είναι γνωστό, 
πέρα από τις ψυχολογικές του εναλλαγές και τις χρωματικές αντιθέσεις του, στο απώτατο βάθος του, 

είναι φτιαγμένος από πόνο. Το φυσικό άτομο φθείρεται και πεθαίνει, χωρίς να ερωτηθεί, η κοινωνική 

προσωπικότητα αντιπαλαίει μ’ ένα πλήθος εχθρικές καταστάσεις για να διαψευσθεί τις περισσότερες 

φορές ή και να ηττηθεί ολοκληρωτικά. Αν η στάση του Ρίτσου σταματούσε εδώ, θάχαμε μια τρομαχτική 

κραυγή που, οπωσδήποτε, και λόγω οξύτητας και λόγω καλλιτεχνικής ποιότητας θα τον τοποθετούσε 

στην πρώτη σειρά της υπαρξιακής λογοτεχνίας. Και μόνο το τεράστιο σύμβολο της αγελάδας, 

προσωποποίησης του παγκόσμιου πόνου, θα έφτανε», Τάσος Λειβαδίτης, «Γιάννη Ρίτσου: «Ορέστης». 

«Ίσως μονάχα το δικό μας αίμα να μας ξεδιψάει»: Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του, Διογένης, 

Αθήνα 1975, 237. 
50 Τάσος Λειβαδίτης, «Γιάννη Ρίτσου: «Ορέστης». «Ίσως μονάχα το δικό μας αίμα να μας ξεδιψάει»: 

Γιάννης Ρίτσος. Μελέτες για το έργο του, Διογένης, Αθήνα 1975, 238. 
51 Δημήτρης Τζιόβας, «Ο Ορέστης του Ρίτσου: Η πολιτική του μύθου και η αναρχία της ρητορικής»: 

Δημήτρης Τζιόβας, Από το λυρισμό στο μοντερνισμό. Πρόσληψη, ρητορική και ιστορία στη νεοελληνική 

ποίηση, Νεφέλη, Αθήνα 2005, 263· Sartre, Ο υπαρξισμός είν’ ένας ανθρωπισμός, μετάφραση Κώστας 

Σταματίου, Ι. Δ. Αρσενίδη, Αθήνα χ.χ., 63-65. Παρ’ ότι η δική μας προσέγγιση διαφέρει, αλλά και 

συμβουλεύεται εκείνη του Τζιόβα, είναι χρήσιμο να παρατηρήσουμε ότι η αντιπαραβολή της καίριας 

πρότασης του μελετητή με τις θεωρητικές απόψεις του Sartre καταδεικνύει το βάθος του σύγχρονου, 

υπαρξιακού στοχασμού του Ρίτσου, αλλά και την τραγικότητά του. 
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        Συνοψίζουμε. Στο ποίημα, ο Ορέστης πορεύεται μόνος προς μια μεγάλη απόφαση. 

Η μητροκτονία επιτάσσεται από έναν θεϊκό χρησμό, προετοιμάζεται από το κοινωνικό 

του περιβάλλον και θεμελιώνεται στο πατριαρχικό δίκαιο του καιρού του. Ο Ορέστης 

νοσταλγεί την αθωότητα, την ενότητα και την απαρτίωση του κόσμου της φύσης, τα 

οποία συμβολίζουν γι’ αυτόν την μητρική αγάπη.  

       Η ηθική απόφαση του Ορέστη λαμβάνεται στο σημείο όπου συναντώνται οι 

προσωπικές και οι κοινωνικές ηθικές επιταγές· ωστόσο, η σύγκλιση αυτή επέρχεται 

έπειτα από μια επώδυνη εσωτερική σύγκρουση, μια ταλάντευση ανάμεσα στην 

προσωπική ηθική και στην κοινωνική ηθική. Ο Ορέστης φέρεται κακόπιστα, αγανακτεί 

και εξεγείρεται πριν δεχτεί ότι η πράξη του φόνου είναι κοινωνικά νομιμοποιημένη, 

άρα «δίκαιη». Επιλέγοντας να επιτελέσει το διπλό φονικό, επιλέγει την ένταξή του σε 

μια κοινωνία, στην οποία η τάξη στηρίζεται στην βία, την συμμετοχή του στον 

απέραντο παγκόσμιο πόνο και την τρομερή μοναξιά της ενοχής. 
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Τρίτο κεφάλαιο         

Η κατακτημένη κοινωνικότητα του Φιλοκτήτη  

 

     Ο Φιλοκτήτης γράφτηκε στην Αθήνα και την Σάμο ανάμεσα στον Μάιο του 1963 

και τον Οκτώβριο του 1965. Στο ποίημα, ο Ρίτσος, εκκινώντας από τον σοφόκλειο 

τραγικό μύθο, καταπιάνεται με θεμελιώδη υπαρξιακά και πολιτικά φιλοσοφικά 

προβλήματα, εκκινώντας από την σύγχρονη ιστορία. Ξεκινώντας από την ελληνική και 

διεθνή ιστορική εμπειρία του 20ού αιώνα, διερευνά το πρόβλημα της εμπρόθετης 

δράσης, στο πλαίσιο μιας ανεξέλεγκτης κατάστασης, την δυνατότητα της ελευθερίας 

έναντι συνθηκών υπέρτερων, την τραγικότητα της ατομικής συνείδησης του 

πνευματικού ανθρώπου έναντι της ιστορίας. 

       Στην ανάλυσή μας, θα ξεκινήσουμε από την διερεύνηση της σχέσης του Φιλοκτήτη 

με την αρχαιότητα. Θα συνεχίσουμε, διερευνώντας την σχέση του δραματικού 

μονολόγου με την σύγχρονη ιστορία· σχέση, μέσα από την οποία αναδύεται μια 

φιλοσοφία της ιστορίας. Στην συνέχεια, θα πορευτούμε εξετάζοντας την σχέση του 

Φιλοκτήτη του Ρίτσου με την υπαρξιακή φιλοσοφία του Sartre και του Camus. Έπειτα, 

θα μελετήσουμε τα στοιχεία για μια θεωρία για τον ρόλο της ποίησης στην κοινωνία 

και θα συνεχίσουμε με μια προσέγγιση των συμβολικών και τελετουργικών στοιχείων 

στο ποίημα, τα οποία θα φωτίσουν τα τελικά μας συμπεράσματα. 

       

       Ξεκινούμε την ανάλυσή μας με μια προσέγγιση όψεων της σχέσης του δραματικού 

μονολόγου με την αρχαιότητα. Από τον αφηγηματικό πρόλογο πληροφορούμαστε ότι 

σκηνικό είναι «μια ερημική ακρογιαλιά νησιού - ίσως της Λήμνου». Σύμφωνα με τον 

σοφόκλειο τραγικό μύθο, ο Φιλοκτήτης είχε εγκαταλειφθεί από τους Αχαιούς στο νησί 

της Λήμνου. Ανεπιθύμητο φορτίο, λόγω των πληγών, της αποφοράς, των κρίσεων της 

ασθένειάς του, ο ήρωας είχε αποβληθεί από τον στόλο, τον οποίο κυβερνούν οι 

Ατρείδες και ο Οδυσσέας, ο πανούργος «άρχοντας των Κεφαλλήνων» (Σοφοκλέους 

Φιλοκτήτης 260-275). Η σήμανση της αβεβαιότητας («ίσως») στοιχειοθετεί το πρώτο 

σημείο της ανοικείωσης του κειμένου του Ρίτσου σε σχέση με το σοφόκλειο πρότυπο52. 

                                                             
52 Σύμφωνα με τον θεωρητικό του ρωσικού φορμαλισμού Σκλόφσκι, η λειτουργία της ανοικείωσης σε 

ένα έργο τέχνης συνιστά τεχνική, η οποία οδηγεί στην απελευθέρωσης από τον αυτοματισμό της 

πρόσληψης μέσω της σύλληψης του γίγνεσθαι των αντικειμένων από τον καλλιτέχνη, Βίκτορ Σκλόφσκι, 

«Η τέχνη ως τεχνική» (1925): Θεωρία Λογοτεχνίας. Κείμενα Ρώσων Φορμαλιστών, επιλογή-παρουσίαση 

Tzvetan Todorov, πρόλογος Roman Jacobson, μετάφραση-προλογικό σημείωμα Η. Π. Νικολούδης, 

φιλολογική επιμέλεια Άννα Τζούμα, Οδυσσέας, Αθήνα 1995, 97-98.  
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Από τον αφηγηματικό πρόλογο, μαθαίνουμε ότι «ένα καράβι [είναι] αραγμένο στο 

βραχώδη ορμίσκο». Πρόκειται για το πλοίο, το οποίο θα πάρει τους δυο κεντρικούς 

ήρωες, τον Νεοπτόλεμο και τον Φιλοκτήτη, στην Τροία· έχουμε, λοιπόν, μια αναφορά 

στην τραγική υπόθεση του σοφόκλειου Φιλοκτήτη.   

      Στην σοφόκλειο τραγωδία, ο χορός αποτελείται από ναύτες, οι οποίοι υπακούουν 

στις εντολές του Νεοπτόλεμου· στον δραματικό μονόλογο, ο χορός δεν φανερώνεται 

στην σκηνή53, ωστόσο υπάρχει. Οι ναύτες, οι οποίοι «λούζονται, γυμνάζονται, 

παλεύουν λίγο πιο κάτω», το πλήρωμα του καραβιού του Νεοπτόλεμου, 

αντιπροσωπεύουν τον αφανή χορό του δράματος. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν τον απλό λαό, είναι ακόμη, όπως παρατήρησε ο Bien, o τραγικός 

από μηχανής θεός και η Μοίρα54 σ’ έναν κόσμο όπου «Θεός δεν υπάρχει»55. 

       Σύμφωνα με τον αφηγηματικό πρόλογο, έξω από την μυθική «βραχοσπηλιά» του 

Φιλοκτήτη κάθονται δυο άντρες. Ο πρώτος είναι «ωραίος, γενειοφόρος, ώριμος, με 

αρρενωπή πνευματική μορφή». Η εικόνα του παραπέμπει σε άνθρωπο δοκιμασμένο 

στις μάχες και στην γνώση. Ο άλλος είναι «γεροδεμένος νέος, με φλογερά, ερευνητικά 

κ’ ερωτικά μάτια», και «έχει κάτι απ’ τα χαρακτηριστικά του Αχιλλέα, μα κάπως πιο 

εκπνευματωμένα, σα νάναι ο γιος του, ο Νεοπτόλεμος». Μια εσωτερική φλόγα 

διαπνέει την ρωμαλέα μορφή του νέου. Ο ώριμος άντρας μοιάζει κουρασμένος, 

έχοντας μιλήσει στο νέο «πούχε φτάσει μόλις πριν δυο ώρες», δηλαδή σε διάστημα 

χρόνου το οποίο ισούται μ’ ένα μεγάλο μέρος της διάρκειας της τραγικής παράστασης. 

Πρόκειται για την παράσταση του σοφόκλειου Φιλοκτήτη· οι δυο άντρες έξω απ’ την 

βραχοσπηλιά είναι ο Φιλοκτήτης και ο Νεοπτόλεμος. Ο Ρίτσος παίρνει τον λόγο 

κατευθείαν από τον αρχαίο ποιητικό του πρόγονο και μας εισάγει στο δικό του, 

ανοίκειο σύμπαν. Τα φημισμένα τόξα, τα οποία ο Φιλοκτήτης είχε κληρονομήσει από 

τον Ηρακλή, γίνονται «η μεγάλη καλοδουλεμένη ασπίδα του με παραστάσεις από τους 

άθλους του Ηρακλή, και τα τρία φημισμένα του δόρατα», αλλαγή η οποία παραπέμπει 

                                                             
53  Σύμφωνα με τον Μαρωνίτη, «ο χορός παραμένει μέχρι τέλους αόρατος», Δημήτρης Μαρωνίτης, «Ο 

Φιλοκτήτης του Γιάννη Ρίτσου: πρόσωπα και προσωπεία»: Ο ποιητής και ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος. 

Διεθνές Συνέδριο. Οι εισηγήσεις, επιμέλεια Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Στρατής Μπουρνάζος, Μουσείο 
Μπενάκη-Κέδρος 2005, 48. 
54 Peter Bien, «Ο μύθος στα νεοελληνκά γράμματα και ο Φιλοκτήτης του Γιάννη Ρίτσου»: Peter Bien, 

Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, μετάφραση Γιάννης Κρητικός, επιμέλεια 

Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Κέδρος, Αθήνα 1980, 72-73. 
55 Peter Bien, «Αντίθεση και σύνθεση στον Φιλοκτήτη του Γιάννη Ρίτσου»: Peter Bien, Αντίθεση και 

σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, μετάφραση Γιάννης Κρητικός, επιμέλεια Αικατερίνη 

Μακρυνικόλα, Κέδρος, Αθήνα 1980, 144. 
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στον αρχαίο θεσμό της εφηβικής μύησης των οπλιτών56. Αλλά η μεγαλύτερη αλλαγή 

την οποία επιφέρει στο σοφόκλειο σύμπαν είναι, σύμφωνα με την εύστοχη επισήμανση 

του Μαρωνίτη, «η μετακίνηση του λόγου από το πεδίο της εξωτερικής δράσης στο 

εσωτερικό τοπίο της συνείδησης»57. Η παραπάνω μετακίνηση επιβάλλεται, αφού το 

έργο του Ρίτσου εντάσσεται σε μια διαφορετική ειδολογική περιοχή από το έργο του 

Σοφοκλή· η τραγωδία είναι η βαθιά μελέτη της ενσυνείδητης πράξης στον κόσμο τον 

οποίο κυβερνά η Μοίρα· ο δραματικός μονόλογος είναι η μελέτη του ενσυνείδητου 

λόγου, καθώς τείνει να υπάρξει στον χρόνο, ως πράξη, όπως ήδη έχουμε πει. 

         Ο Ρίτσος παίρνει την σκυτάλη από τον Σοφοκλή· ο Νεοπτόλεμος ξεκινά τον λόγο 

του. Ο Νεοπτόλεμος προσφωνεί ρητορικά τον Φιλοκτήτη «σεβάσμιο φίλο» και 

εκφράζει «βεβαιότητα» για την «ευνοϊκή υποδοχή του λόγου του»58 («ήμουνα βέβαιος 

για τη βαθειά σου κατανόηση», ΣΤ΄247). Ο Ρίτσος επιχειρεί να δημιουργήσει 

πεπαλαιωμένο κλίμα, μεταφέροντάς μας στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της αρχαίας 

πόλεως, όπου διδασκόταν η αρχαία τραγωδία, όπου οι ιδανικές νίκες ήταν οι νίκες της 

πειθούς και του λόγου. Ο μονόλογος του Νεοπτόλεμου είναι, λοιπόν, ένας έντεχνα 

δουλεμένος ρητορικός λόγος, ο οποίος εμπεριέχει βαθειές υπαρξιακές, πολιτικές και 

ποιητολογικές αλήθειες. 

         Ο Νεοπτόλεμος εκφράζει αρχικά το παράπονο της νεότερης γενιάς, στην οποία 

ανήκει, και η οποία κλήθηκε «να δρέψ[ει] τη δόξα την ετοιμασμένη» με τα «όπλα», τις 

«πληγές», τον «θάνατο» της προηγούμενης γενιάς, να πληρώσει τα «χρέη και τις 

υποθήκες άλλων». Έφηβος ο Νεοπτόλεμος καλείται από την γενέτειρά του Σκύρο στην 

Τροία, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του, τον οποίο δεν γνώρισε, για να 

εκπληρώσει την προφητεία του Τρωαδίτη μάντη Ελένου, να κυριεύσει, δηλαδή, την 

Τροία με τα όπλα του Φιλοκτήτη. Ο νεαρός πολεμιστής επιφορτίζεται με μια υπόθεση 

της προηγούμενης γενιάς, για την οποία ο ίδιος δεν είναι υπεύθυνος, η οποία ωστόσο 

σχετίζεται με τα πολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα τα οποία κληρονόμησε από τον 

πατέρα του, φορτίο δυσβάσταχτο, ανυπόφορο. Η αναφορά στα «όπλα» της 

προηγούμενης γενιάς, στο επίπεδο του μύθου, είναι ένας διαφανής υπαινιγμός για τα 

όπλα του νεκρού Αχιλλέα, τα οποία κληρονόμησε ο Οδυσσέας και τα οποία έγιναν 

                                                             
56 Για μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο στοιχεία τελετουργίας του αρχαίου ελληνικού θεσμού της 

εφηβείας εγγράφονται στον σοφόκλειο Φιλοκτήτη, βλ. Pierre Vidal-Naquet, «Ο Φιλοκτήτης του 

Σοφοκλή και η εφηβεία» (1971): Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Μύθος και τραγωδία στην 

αρχαία Ελλάδα, τ. Α΄, μετάφραση Στέλλα Γεωργούδη, Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1988, 183-206.  
57 Μαρωνίτης, ό.π., 47. 
58 Μαρωνίτης, ό.π., 50. 
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αιτία για τον ψυχικό πόνο και τον θάνατο του Αίαντα. Η αναφορά στις «πληγές» 

αποτελεί υπαινιγμό στην πληγή του Φιλοκτήτη, ενώ η αναφορά στον θάνατο μπορούμε 

να θεωρήσουμε ότι δεν υπαινίσσεται μόνο τον θάνατο των επώνυμων ηρώων, όπως 

συμβαίνει στο σοφόκλειο κείμενο (Σοφοκλέους Φιλοκτήτης 410-452), αλλά γενικότερα 

τον φονικό χαρακτήρα του πολέμου. Ο Νεοπτόλεμος επιμένει στην πρώιμη απώλεια 

της παιδικότητάς του, στην στέρηση των «περιττ[ών] και αναγκαί[ων] χειρονομιών» 

της ειρηνικής οικογενειακής ζωής (ΣΤ΄247).  

         Έπειτα, αφήνεται σ’ έναν εξομολογητικό χείμαρρο. Στην παιδική του μνήμη, 

κυριαρχούσε ο απόηχος του πολέμου («Όλες οι ομιλίες των μεγάλων, για νεκρούς και 

για ήρωες», ΣΤ΄248). Η ιδεολογία λανθάνει, αφομοιώνεται με τις ασύνειδες 

παραστάσεις των νεαρών ατόμων («Παράξενες λέξεις, τρομερές, μας κυνηγούσαν ως 

μέσα στον ύπνο μας», ΣΤ΄248). Ο Νεοπτόλεμος έχει ανατραφεί σε μια εφιαλτική 

στρατιωτικοποιημένη κοινωνία, όπου κυριαρχούν οι τυμπανοκρουσίες και τα όπλα 

(«Απ’ έξω απ’ τις κρεβατοκάμαρές μας τύμπανα και σάλπιγγες, | κόκκινες σπίθες και 

μουγγές σφυριές σε μυστικά σιδηρουργεία | όπου νυχτοήμερα σφυρηλατούσαν ασπίδες 

κι ακόντια», ΣΤ΄248). Σε αυτήν την πολεμική κοινωνία, βαριά πέφτει η σκιά του 

θανάτου («Μαζί με τη δική μας την τροφή ετοιμάζανε | και την τροφή των νεκρών», 

ΣΤ΄248). Ο Ρίτσος φτιάχνει τα δικά του αρχαιότροπα επιτύμβια, με έντονη καβαφική 

επίδραση, με έναν τρυφερό αισθησιασμό και υπαρξιακές νύξεις (ΣΤ΄248-249).  

        Ο Νεοπτόλεμος αναφέρεται στο δάγκωμα του φιδιού, το οποίο, σύμφωνα με τον 

τραγικό μύθο, έγινε αιτία για την εγκατάλειψη του Φιλοκτήτη στο νησί της Λήμνου, 

ως ένα απλό «πρόσχημα» για την συνειδητή επιλογή του ήρωα μιας «ευγενικής 

αποχώρησης» (ΣΤ΄249). Ο Μαρωνίτης έχει επισημάνει ότι «ο Φιλοκτήτης του Ρίτσου 

μεταμορφώνει τη βίαιη εγκατάλειψή του στο νησί της Λήμνου (μια μορφή ίσως 

απόλυτης εξορίας) σε μοναχική (μοναστική σχεδόν) αναχώρηση»59. Με στόχο να 

πείσει τον Φιλοκτήτη να εγκαταλείψει την ασκητική του απομόνωση, ο Νεοπτόλεμος 

αναφέρεται στον χρησμό, ο οποίος προλέγει πως τα όπλα του Φιλοκτήτη «θα δώσουν 

επιτέλους τη νίκη στους Έλληνες» με το χέρι του νέου (ΣΤ΄249). Ανακαλείται με τρόπο 

αρκετά διαφανή το σοφόκλειο κείμενο (Σοφοκλέους Φιλοκτήτης  68-69, 115, 1434-

1435).  

      Όπως και στην τραγωδία, ο νέος δηλώνει ότι πρώτη προτεραιότητα δεν είναι τα 

όπλα, αλλά ο ίδιος ο Φιλοκτήτης. Αργότερα, θα φανεί πιο καθαρά τι εννοεί και τι 

                                                             
59 Μαρωνίτης, ό.π., 51. 
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επιδιώκει να προσκομίσει από την παρουσία του ώριμου άντρα. Προς το παρόν, αξίζει 

να σταθούμε στην ρητορική πρακτική του Νεοπτόλεμου, ο οποίος εκφράζει με 

ειλικρίνεια δικές του ενδόμυχες αλήθειες. Για τον Νεοπτόλεμο, δεν τίθεται θέμα 

επιλογής για τον Φιλοκτήτη, αν πρέπει ή όχι να τον ακολουθήσει στην Τροία («Η 

εκλογή, θαρρώ, ακατόρθωτη - κι ανάμεσα σε τι;», ΣΤ΄250). Στην παιδική του ηλικία, 

πάσχιζε να διαλέξει ανάμεσα στο γέλιο και τα όπλα των νεαρών στρατιωτών, ανάμεσα 

στην ειρηνική, προσωπική ζωή και στο στρατιωτικό καθήκον, το οποίο επέβαλλε η 

κοινωνία. Όπως σημειώνει η de Romilly, στο κείμενο του Επιταφίου του Θουκυδίδη, 

αποτυπώνεται η αντίληψη ότι η «ανδρεία» των Αθηναίων πολιτών συμβάδιζε με την 

«πνευματική διαύγεια» και την «απρόσκοπτη ανάπτυξη όλων των τομέων της 

προσωπικότητας»60. Ο Ρίτσος είχε, βέβαια, υπόψη του τον Επιτάφιο, κείμενο στο οποίο 

αποτυπώνεται το δημοκρατικό ιδανικό της κλασικής Αθήνας, και γνώριζε ότι ο 

άνθρωπος, ενιαία οντότητα, δεν μπορεί να διχαστεί χωρίς να ακρωτηριαστεί 

ανεπανόρθωτα. Ο Νεοπτόλεμος, πρώιμα ωριμασμένος έφηβος, μεγαλωμένος με 

σκληρή πολεμική προπαγάνδα και πρόωρα δοκιμασμένος στον πόλεμο, είναι ένας 

βαθιά τραυματισμένος, ένας ανεπανόρθωτα ακρωτηριασμένος ήρωας, στερημένος το 

ζωογόνο γέλιο. 

        Ο Νεοπτόλεμος, ο νεαρός γιος του Αχιλλέα, έρχεται, λοιπόν, αντιμέτωπος 

πρόσωπο με πρόσωπο με τον ώριμο Φιλοκτήτη και τον παρακαλεί «να [του] δείξει τη 

χρήση» των όπλων του Ηρακλή· άλλωστε, «τα όπλα μας χρειάζονται, κι όχι τους ίδιους 

εμάς» (ΣΤ΄261). Ο Νεοπτόλεμος γνωρίζει καλά ότι στον πόλεμο άνθρωποι, αισθήματα, 

αξίες καταπατούνται στο όνομα των συμφερόντων και της αλαζονίας των ηγετών 

(ΣΤ΄259-260). Γνωρίζει ότι «η νίκη | όλων μαζί των Ελλήνων και των Θεών τους» 

(ΣΤ΄263) δεν είναι παρά ένα προκάλυμμα της υπαρξιακής γνώσης «πως δεν υπάρχει 

καμιά νίκη» (ΣΤ΄261). Ο Νεοπτόλεμος έχει πλήρη συνείδηση ότι οι Έλληνες 

χρειάζονται τον Φιλοκτήτη «για τη νίκη», καθώς με τα φημισμένα όπλα του ο νέος θα 

κυριεύσει την Τροία· ακόμη, τον έχουν ανάγκη «μετά τη νίκη», καθώς ανάμεσα στα 

ερείπια, τους νεκρούς, τους πληγωμένους και τα λάφυρα, «το δικό [του] | νοητικό, 

μειλίχιο χαμόγελο θα [τους] είναι ένα φέγγος, | η δική [του] επιείκεια και σιωπή, μια 

πυξίδα» (ΣΤ΄263)· καθώς η δική του σοφία θα τους συντροφεύει όταν θα 

αντιμετωπίσουν «τον μεγάλο, αφυγάδευτο τρόμο της ερώτησης: | γιατί ήρθαμε, γιατί 

                                                             
60 Jacqueline de Romilly, Η αρχαία Ελλάδα σε αναζήτηση της ελευθερίας, μετάφραση Κατερίνα 

Μηλιαρέση, Το Άστυ, Αθήνα 1992, 115. 
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πολεμήσαμε, γιατί και πού επιστρέφουμε;»· όταν θα πρέπει να αντικρύσουν το βλέμμα 

της θεϊκής Ελένης, γερασμένης κατά δέκα χρόνια, την οποία οι Αχαιοί χρησιμοποίησαν 

ως πρόσχημα για έναν κατακτητικό πόλεμο. Κατά τον Μαρωνίτη, «ο Φιλοκτήτης του 

Ρίτσου μεταμορφώνει τη βίαιη εγκατάλειψή του στο νησί της Λήμνου σε μοναχική 

(μοναστική, σχεδόν) αναχώρηση, για να κατακτήσει και να περισώσει την ανθρώπινη 

αυταξία»61. Ωστόσο, ο ήρωας ήδη έρχεται αντιμέτωπος με το πρόβλημα της ηθικής 

στάσης του πνευματικού ανθρώπου στην κοινωνία. Ο Φιλοκτήτης του Ρίτσου καλείται 

να αναλάβει τον ρόλο ενός πνευματικού ανθρώπου σε κοινωνικές συνθήκες πολέμου. 

Καλείται να καθοδηγήσει και να εμπνεύσει τους ηγεμόνες και τον λαό, οι οποίοι 

συμμετέχουν σε μια κατακτητική, πολύνεκρη εκστρατεία, η οποία οργανώνεται και 

πραγματοποιείται για το συμφέρον των αρχόντων και η οποία οδηγείται στη νίκη. Ο 

Φιλοκτήτης οφείλει, κατά τον Νεοπτόλεμο να συμβάλει και να υποστηρίξει ηθικά τη 

«νίκη | όλων μαζί των Ελλήνων και των Θεών τους», και να συμβιβαστεί με το γεγονός 

ότι «μονάχα τέτοιες νίκες υπάρχουν» (ΣΤ΄263). Ο Φιλοκτήτης εν τέλει υποκύπτει στην 

πειθώ του Νεοπτόλεμου, ενστερνιζόμενος την θεωρία του· οφείλει κανείς να 

συμβιβάζεται με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, οι οποίες υφίστανται, αφού δεν 

υπάρχουν άλλες· στην αντίληψη αυτή υποφώσκει η αρχαία ιδέα για την φυσική 

ιδιότητα της κοινωνικότητας των ανθρώπων (Αριστοτέλους Πολιτικά 1253a). Σε 

αντίθεση με το σοφόκλειο δράμα, όπου η λύση προσφέρεται από τον Ηρακλή, ως από 

μηχανής θεό, στον Φιλοκτήτη του Ρίτσου η δραματική λύση προκύπτει ομαλά μέσα 

από την πειθώ, μνήμη αρχαία και ιδανική. Τον λόγο πλαισιώνει το τραγούδι των 

ναυτών από την ακρογιαλιά, σύγχρονη επιβίωση της τραγικής εξόδου. 

        Στον Φιλοκτήτη, ο Ρίτσος διατηρεί την βασική υπόθεση του σοφόκλειου 

προτύπου, με ορισμένες αποκλίσεις και συμπληρώσεις. Η πολεμική κοινωνία των 

Αχαιών περιγράφεται ως ένας στρατιωτικοποιημένος πατριαρχικός κόσμος στον οποίο 

κυριαρχεί η σκιά του θανάτου. Η επιβεβλημένη εξορία του Φιλοκτήτη γίνεται 

ασκητική αποχώρηση. Η τραγική σύγκρουση μεταφέρεται στην περιοχή της 

πνευματικής αντιπαράθεσης δυο συνειδήσεων. Ο Ρίτσος εμπλουτίζει την παράδοση 

του σοφόκλειου Φιλοκτήτη με την ηθική προβληματική για το ζήτημα της στράτευσης 

του πνευματικού ανθρώπου, ιδίως σε έναν άδικο, κατακτητικό πόλεμο.  
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        Προχωρούμε στην εξέταση της σχέσης του ποιήματος με την σύγχρονη ιστορία. 

Η ενεργός συμμετοχή του Ρίτσου στις πολιτικές διεργασίες της εποχής του κατά την 

περίοδο συγγραφής του ποιήματος είναι η αιτία του βαθύτατου προβληματισμού, ο 

οποίος αποτυπώνεται στον Φιλοκτήτη, για την ηθική τοποθέτηση του πνευματικού 

ανθρώπου απέναντι στην ιστορία. 

        Από τον αφηγηματικό πρόλογο πληροφορούμαστε ότι ο χρόνος των δρωμένων 

είναι ένα «καλοκαιριάτικο απόγευμα» κι ο χώρος μια «ερημική ακρογιαλιά νησιού - 

ίσως της Λήμνου» (ΣΤ΄247).  Το καλοκαίρι είναι η εποχή της ζέστης, των μπάνιων, 

του ιδρώτα, των σωματικών οσμών, των γυμνωμένων σωμάτων στις παραλίες, του 

αθώου και λαϊκού αισθησιασμού. Στην ακρογιαλιά του νησιού ακούγονται, πράγματι 

«οι φωνές και τα γέλια των ναυτών που λούζονται, γυμνάζονται, παλεύουν» (ΣΤ΄247). 

Οι ναύτες είναι οι άνθρωποι του λαού, οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τα κέντρα 

λήψης των αποφάσεων.  

         Στο κέντρο του κάδρου είναι ο Νεοπτόλεμος, νεαρό βασιλόπουλο το οποίο, όπως 

είπαμε, έχει κληθεί να πείσει τον Φιλοκτήτη να τον ακολουθήσει στην Τροία και ο 

Φιλοκτήτης, πνευματικός άνθρωπος ο οποίος καλείται να προσφέρει τα όπλα του και 

τα ηθικά ερείσματα στην τρωική εκστρατεία. Ο Φιλοκτήτης έχει μόλις μιλήσει, και 

στην όψη του φανερώνεται «κούραση», «θλίψη» και «μια αόριστη τύψη» (ΣΤ΄247). 

Σκιαγραφώντας την ενοχή του Φιλοκτήτη για την απομάκρυνσή από  την οργανωμένη 

κοινωνία και από τις συμφορές των συμπολεμιστών του, ο Ρίτσος αποτυπώνει την 

ηθική αγωνία του διανοουμένου, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με την σύγχρονή του 

ιστορία. 

          Σύμφωνα με τον Bien, η δραματική κατάσταση του σοφόκλειου Φιλοκτήτη και 

το θέμα του Τρωικού πολέμου συνδέονται με το σύγχρονο του αρχαίου ποιητή ιστορικό 

βίωμα του Πελοποννησιακού πολέμου, του εμφυλίου που διέρρηξε την ενότητα του 

αρχαίου ελληνικού κόσμου62. Σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή, «στη διάρκεια της ζωής 

του Ρίτσου, η ελληνική ενότητα διασπάστηκε όχι μια φορά αλλά δυο», δηλαδή στις 

δεκαετίες 1912-1922 και 1940-1949-5063. Όταν ο Νεοπτόλεμος μιλά για την δόξα, την 

ετοιμασμένη με τα όπλα, τις πληγές, τον θάνατο της προηγούμενης γενιάς (ΣΤ΄247), ο 

Ρίτσος υπαινίσσεται, πρώτα-πρώτα, τον πολιτικό λόγο και την κρατική πολιτική, η 

                                                             
62Peter Bien, «Ο Φιλοκτήτης του Γιάννη Ρίτσου. Προσέγγιση ενός σύγχρονου ποιήματος διαμέσου του 

αρχαίου προτύπου του. Μεθοδολογία και απόδειξη»: Peter Bien, Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του 

Γιάννη Ρίτσου, ό.π., 88-91.  
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οποία κυριαρχούσε στην Ελλάδα από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και την Καταστροφή 

του 1922. Η προηγούμενη γενιά είχε γαλουχηθεί με την ρητορική της Μεγάλης Ιδέας, 

του εθνικισμού και του αλυτρωτισμού και αυτή ήταν η κυρίαρχη πολιτική ιδεολογία 

με την οποία ήρθε σ’ επαφή ο Ρίτσος στα παιδικά του χρόνια.  Η παραπάνω πολιτική 

ιδεολογία οδήγησε στην νίκη στους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά και στον Διχασμό, 

καθόρισε την στάση της Ελλάδας κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και προκάλεσε τις 

πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν στην συμφορά της 

Μικρασιατικής Καταστροφής του 192264. Οι συνέπειες της Καταστροφής υπήρξαν 

ανθρώπινες, πολιτικές, οικονομικές. Η οικογένεια του Ρίτσου στη Μονεμβασιά 

δέχθηκε ισχυρό οικονομικό πλήγμα, το οποίο προστέθηκε στις υπόλοιπες συμφορές· 

το πένθος και την φυματίωση65.  

        Η γενικότερη ηθική και οικονομική συμφορά της πατρίδας υπονοείται όταν ο 

Ρίτσος γράφει για «χρέη» και «υποθήκες» (ΣΤ΄247). Ο Γιάννης και η αδελφή του 

Λούλα ταξίδεψαν από την Μονεμβασιά, για να εργαστούν, «σε μιαν Αθήνα 

πλημμυρισμένη από πρόσφυγες», «κατάσταση που», κατά το Bien, «οδήγησε 

οπωσδήποτε τον Ρίτσο να ενστερνισθεί τον κομμουνισμό»66. Με την οικονομική κρίση 

του 1929-32, σημειώνεται άνοδος των ολοκληρωτικών κινημάτων στην Ευρώπη· στην 

Ελλάδα, ανέρχεται η μεταξική δικτατορία. Η παραπάνω πανευρωπαϊκή εξέλιξη 

προοιωνίζεται την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι νέοι του Μεσοπολέμου, 

ψυχικά τραυματισμένοι από τα ιστορικά γεγονότα τα οποία βίωσαν στην παιδική τους 

ηλικία («κ’ έχουμε, ναι, κ’ εμείς τις πλη- | γές μας», ΣΤ 247), καλούνται να σηκώσουν 

το πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό βάρος της προηγούμενης γενιάς («(ρητός ο 

χρησμός:) αυτά, με το δικό μου χέρι», ΣΤ΄249)67. Απέναντι στα κληρονομημένα 

«μεγάλα πρότυπα», ο Νεοπτόλεμος διατυπώνει το αίτημα για «το ελάχιστο» που 

χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει, εκείνο που ενοικεί στη γαλήνια ενατένιση ενός 

έργου τέχνης, στην ελεύθερη σκέψη και στην ειρηνική δημιουργία (ΣΤ΄248-249). Ο 

                                                             
64 Ό.π., 91-105. 
65 Peter Bien, «Ο Φιλοκτήτης του Γιάννη Ρίτσου. Προσέγγιση ενός σύγχρονου ποιήματος διαμέσου του 

αρχαίου προτύπου του. Μεθοδολογία και απόδειξη»: Peter Bien, Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του 

Γιάννη Ρίτσου, ό.π., 92-93. 
66 Peter Bien, «Ο Φιλοκτήτης του Γιάννη Ρίτσου. Προσέγγιση ενός σύγχρονου ποιήματος διαμέσου του 

αρχαίου προτύπου του. Μεθοδολογία και απόδειξη»: Peter Bien, Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του 

Γιάννη Ρίτσου, ό.π., 92-93 
67 Σύμφωνα με τον Πρεβελάκη, οι νέοι της γενιάς του Νεοπτόλεμου «δεν πρόφτασαν να χαρούν τα νιάτα 

τους· η ανατροφή τους έγινε κάτω από τον ίσκιο της προηγούμενης πολεμικής γενεάς, όπως συμβαίνει 

στα χρόνια του μεσοπόλεμου», Παντελής Πρεβελάκης, Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Συνολική θεώρηση 

του έργου του, Κέδρος, Αθήνα 1981, 353. 
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Νεοπτόλεμος αναρωτιέται «τι κερδίσατε άλλωστε; τι κερδίσαμε;» (ΣΤ΄249), έτσι, ώστε 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι θεωρεί τον πόλεμο μάταιο, δίχως νόημα. Ωστόσο, ο 

Νεοπτόλεμος καταφάσκει σε αυτόν τον μάταιο πόλεμο, τον οποίο κληρονόμησε από 

τον πατέρα του. Στο σύμπαν του ποιήματος, ο πόλεμος είναι μια εξωτερική 

αναγκαιότητα, η οποία επιβάλλεται στους ανθρώπους από εξωτερικές αιτίες και δεν 

μπορούν να την αποτρέψουν. Μπορούν μονάχα να επιλέξουν ανάμεσα στην αρετή στο 

πεδίο της μάχης και στην μοναχική αποχώρηση, σε μια ειρηνική κι ουδέτερη ζώνη. Ο 

νέος γνωρίζει την ματαιότητα της πολεμικής δόξας, αφού έχει παρασταθεί σε 

τρομακτικές εκδηλώσεις μαζικής παραφοράς και φανατισμού («Είδα ένα βράδι | 

αλλόφρονα πλήθη να σηκώνουνε κάποιον στους ώμους τους | επευφημώντας τον. Μια 

δάδα έπεσε πάνω του. | Πήραν φωτιά τα μαλλιά του. Αυτός δε φώναξε. | Ήταν απ’ ώρα 

νεκρός. Τα πλήθη σκόρπισαν», ΣΤ΄249-250). 

        Για τον Νεοπτόλεμο, «η εκλογή» ανάμεσα στο «γέλιο» και στα «όπλα» (ΣΤ΄250), 

στην ειρηνική ιδιωτική ζωή και στην κοινωνικότητα, η οποία συνεπάγεται τον πόλεμο, 

έχει πια συντελεστεί. Ο Νεοπτόλεμος έχει συμβιβαστεί πλήρως με τις πολιτισμικές 

συμβάσεις της στρατιωτικοποιημένης κοινωνίας στην οποία ζει. Η σημασία αυτού του 

συμβιβασμού διαφαίνεται στο ποίημα σε μια σκηνή, στην οποία αποτυπώνεται όλη η 

φρίκη του πολέμου. Φαίνονται «φωτιές καταυλισμών», «σώματα» «γυμνά», «κόκκινα, 

κατακόκκινα απ’ τις φλόγες σα ματωμένα», ο τόπος παρομοιάζεται με «μεγάλο 

σφαγείο», κι όταν βγαίνει η σελήνη, σελήνη θηλυκή, μοιάζει κι αυτή με «αιδοίο». Ο 

πόλεμος, για τον ποιητή, είναι ένας βιασμός  των δικαιωμάτων του ανθρώπου, παράγων 

πολιτισμού («κι άρχιζε η τύψη κ’ η μετάνοια κ’ η δημιουργία», ΣΤ΄254), 

εξευτελιστικός για τον πολιτισμό που θεμελιώνεται στην βία.  

        Η δεύτερη χρονική περίοδος, μνήμες της οποίας εγγράφονται στο ποίημα, είναι η 

δεκαετία 1940-1950. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο ενοφθαλμίζονται 

στον Φιλοκτήτη μνήμες της Ρωμιοσύνης, ποιήματος γραμμένου στα χρόνια 1945-1947, 

στο οποίο εγγράφονται μνήμες του Αντάρτικου κατά την Κατοχή και τον Εμφύλιο: 

 

Άλλοτε πάλι, τα μεγάλα μεσημέρια, σ’ ένα διάλειμμα της μάχης, 

ή σ’ ώρα πορείας, σ’ ένα σταμάτημα, νιώθαμε μονομιάς πως διψούσα- 

         με - 

τίποτ’ άλλο: διψούσαμε. […] 

 

Κείνος ο δρόμος ερημώθη ως το βάθος. Απ’ τις δυο πλευρές του 

πηγάδια σκεπασμένα, μολυσμένα απ’ τους νεκρούς. Ράγιζε η πέτρα 
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απ’ τη μεγάλη ζέστη. Τα τζιτζίκια ξεφώνιζαν. Ο ορίζοντας 

είταν ασβέστης και γλώσσες φωτιάς.  

 

                                                                           (ΣΤ 258) 

 

 Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή, 

σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια, 

σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τ’ α- 

       μπέλια του, 

σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Μονάχα φως. 

Ο δρόμος χάνεται στο φως κι ο ίσκιος της μάν- 

      τρας είναι σίδερο. 

 

Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια κ’οι φωνές 

      μες στον ασβέστη του ήλιου. 

Η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο. Τα σκονισμένα  

    σκοίνα. 

Το μουλάρι κι ο βράχος. Λαχανιάζουν. Δεν υπάρχει 

      νερό. 

Όλοι διψάνε. Χρόνια τώρα. Όλοι μασάνε μια μπου- 

       κιά ουρανό πάνου απ’την πίκρα τους. 

 

 

                                                                              (Ρωμιοσύνη, Ι)  

 

 

        Στον Φιλοκτήτη, το τοπίο παρουσιάζεται ρημαγμένο, ερημωμένο. Τα σώματα των 

νεκρών μολύνουν το νερό των πηγαδιών. Ο ήλιος κατακαίει τον κόσμο και τα τζιτζίκια 

ξεφωνίζουν εκκωφαντικά σαν δαιμονικός χορός. Η δίψα ταλαιπωρεί τον στρατό των 

νικητών του Τρωικού πολέμου. Στην Ρωμιοσύνη το ελληνικό τοπίο χαρακτηρίζεται 

«σκληρό σαν τη σιωπή», με «πυρωμένα λιθάρια» κι «ορφανές ελιές», καρτερικό, 

διψασμένο, αλλά φωτεινό. Το τοπίο εδώ παραπέμπει μετωνυμικά στους ανθρώπους, το 

νερό, που λείπει, στη ζωογόνο ουσία και το φως στην ηθική διάσταση της ύπαρξης. Σε 

αντιστάθμισμα, «όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό», όλοι μετέχουν στην ηθικότητα και 

την αξιοπρέπεια. Το σκοτάδι και η απελπισία της ύπαρξης στον Φιλοκτήτη έρχονται σε 

αντίθεση με το αυστηρό, ηρωικό φως της Ρωμιοσύνης, παρ’ ότι στοιχεία της 

εικονοποιίας (τοπίο πολέμου, έλλειψη νερού, πυρωμένες πέτρες) είναι κοινά. Η 
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αντιπαράθεση της Ρωμιοσύνης με τον Φιλοκτήτη στοιχειοθετεί την κατάφωρη αντίθεση 

ανάμεσα στο πολεμικό κλίμα της Αντίστασης  αφενός και την μετεμφυλιακή οδύνη της 

μνήμης και του αναστοχασμού αφετέρου68. 

        Μέσα στην αλλοτρίωση του πολέμου, προκύπτει η κούραση του μάταιου («Οι 

θρήνοι κ’ οι ζητωκραυγές, έπαιρναν λίγο-λίγο | τον ίδιο τόνο», ΣΤ΄256), γεννώνται οι 

έριδες στο εσωτερικό των συμμαχιών («κ’ οι μορφές εχθρών και φίλων· δεν 

ξεχώριζες», ΣΤ΄256). Οι παλιοί σύντροφοι, ενωμένοι αρχικά, έχοντας ξεκινήσει «κάτω 

από μια μεγάλη ιδέα, έναν κοινό σκοπό», υποκύπτουν στην διάσπαση και στην 

διχόνοια (ΣΤ΄259). Υπονοούνται οι εσωκομματικές έριδες ανάμεσα στους αριστερούς 

συναγωνιστές κατά την Κατοχή και τον Εμφύλιο, κατάσταση την οποία έχει 

αποτυπώσει ανάγλυφα ο Στρατής Τσίρκας στις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Ο 

Νεοπτόλεμος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει πλήρη επίγνωση για τους 

μηχανισμούς, οι οποίοι κινούν την ιστορία· «τις νύχτες, όταν οι απλοί, κουρασμένοι 

στρατιώτες | κοιμόνταν», «υποταγμένοι στην ανάγκη και στην εύκολη ελπίδα», «σαν 

πρόβατα | που τα οδηγούν στη σφαγή για τα συμφέροντα άλλων», οι αρχηγοί του 

στρατού καυγάδιζαν «για λάφυρα που δεν είχαν ακόμα συναχτεί, για τίτλους | που δεν 

είχαν ακόμη θεσπιστεί» με «μίσος για όλους», με «το πάθος των πρωτείων» (ΣΤ΄259). 

Αιτία του πολέμου, κατά τον Ρίτσο, είναι η αλαζονία, η απληστία και τα συμφέροντα 

των ηγεμόνων και συνέπειά του ο θάνατος των απλών στρατιωτών. Μοίρα όλων τους 

είναι «μια στεγνή πεδιάδα στο φεγγαρόφωτο, σπαρμένη μ’ άσπρα κόκκαλα», ο 

γενικευμένος θάνατος (ΣΤ΄259-260). 

         Έπειτα από αυτήν την έσχατη, πολιτική μαζί και υπαρξιακή συνειδητοποίηση, ο 

Νεοπτόλεμος νιώθει να έχει κατακτήσει την «ευτυχία», την «άφεση» απ’ την «αφή του 

αιώνιου και του τίποτα»· κάποτε ίσως μπορεί ακόμα παρόλ’ αυτά ν’ αναγνωρίζει την 

ομορφιά, σαν μια ελάχιστη δικαίωση. Στον Αγαμέμνονα του Ρίτσου, η εικόνα του 

Πατρόκλου, που αγνάντευε την δύση του ήλιου παρέα με τα δυο άλογα του Αχιλλέα, 

τον οδήγησε στην απρόσμενη τραγική συνειδητοποίηση «πώς γίνεται να θυσιάσεις 

έναν άνθρωπο για λίγον ούριον άνεμο» (ΣΤ΄62). Παρομοίως, η εκούσια θυσία της 

αθωότητας στον βωμό τον πατρικών συμφερόντων είναι η αιτία που ο Νεοπτόλεμος 

                                                             
68 Η Καστρινάκη, καθώς συγκρίνει την Ρωμιοσύνη με την Κίχλη του Σεφέρη,  αναφέρεται στην 

μελαγχολική και οργισμένη ατμόσφαιρα της Ρωμιοσύνης, στην «καλοσύνη», την «ζεστασιά» και την 

«αλληλεγγύη», τα οποία το ποίημα αποπνέει, αλλά και στο «άπλετο φως της αλληλεγγύης των 

διωκομένων», η οποία διαφυλάσσει λες για κάποιο μακρινό και ιδανικό μέλλον το όραμα της 

πανανθρώπινης αγάπης και συντροφικότητας· η Ρωμιοσύνη ολοκληρώθηκε το 1947· το 1948, ο ποιητής 

εξορίστηκε, Αγγέλα Καστρινάκη, Η  λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Πόλις, Αθήνα 

2005, 305-309. 
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αρνήθηκε για πάντα το γέλιο του και τάχθηκε στην αποστολή να κυριεύσει την κραταιά 

πόλη. 

        Οραματιζόμενος τον εαυτό του στο εσωτερικό του Δούρειου Ίππου, ο 

Νεοπτόλεμος νιώθει δέσμιος της ιστορίας, αιχμάλωτος του πατρικού προτύπου, 

δεσμώτης της ματαιότητας του πολέμου (ΣΤ΄257). Κατά την διάρκεια αυτού του 

εφιαλτικού οράματος, ο Νεοπτόλεμος αντίκρυσε ίσως «για πρώτη φορά την πραϋντική 

λάμψη» των όπλων του Φιλοκτήτη. Στη σκέψη του Νεοπτόλεμου, διαφαίνεται ο 

δυϊσμός προσωπικού και κοινωνικού χώρου. Ο προσωπικός χώρος είναι ο χώρος του 

γέλιου των νεαρών στρατιωτών, των ειρηνικών προσωπικών στιγμών, της 

πνευματικότητας και της ομορφιάς, της «ευγενικής αποχώρησης» (ΣΤ΄249) ακόμα του 

Φιλοκτήτη. Ο κοινωνικός χώρος είναι ο χώρος των όπλων, του πολέμου, δηλαδή του 

οργανωμένου φόνου, ένα εφιαλτικό, πολεμικό, πατριαρχικό σύμπαν. Τα όπλα του 

Φιλοκτήτη, τα οποία ο ήρωας έχει κληρονομήσει από τον Ηρακλή, στην αρχή του 

ποιήματος ανήκουν, παραδόξως στον προσωπικό, τον υπαρξιακό χώρο. Με το που θα 

παραδοθούν από τον Φιλοκτήτη στον Νεοπτόλεμο, θα αλλάξουν λειτουργία και θα 

μεταφερθούν στον κόσμο του πολέμου.  

         Τα όπλα του Φιλοκτήτη είναι «τίμια κερδισμένα | με τη δουλειά, τη φιλία και τη 

θυσία, δοσμένα απ’ το χέρι | αυτού που σκότωσε τον Επτακέφαλον, εκείνου που 

σκότωσε | τον φύλακα του Άδη», δηλαδή έχουν δοθεί στον Φιλοκτήτη από τον ίδιο τον 

Ηρακλή. Συμβολίζουν την νίκη του ανθρώπου έναντι των άλογων δυνάμεων της φύσης 

και έναντι του ακατανίκητου εχθρού, του θανάτου. Στην τραγωδία του Σοφοκλή, ο 

Φιλοκτήτης χρησιμοποιούσε τα όπλα του για την καθημερινή του επιβίωση με το 

κυνήγι στην απομόνωσή του· στα χέρια του Νεοπτόλεμου, τα όπλα του Ηρακλή θα 

γίνουν φονικά όπλα, θα χρησιμοποιηθούν για να κυριευθεί η πόλη της Τροίας, για να 

σφαχτούν οι κάτοικοι και να καταπατηθούν τα ιερά της, για να παραβιαστεί κάθε 

έννοια δικαίου. Ο πόλεμος της Τροίας είναι, στο ποίημα, όπως ακριβώς και ο πόλεμος 

της Γκουέρνικα στο έργο του Πικάσο, (ανα)παράσταση69 συνεκδοχική των μεγάλων 

ιμπεριαλιστικών πολέμων του 20ού αιώνα. Η ερημική ακρογιαλιά νησιού, στην οποία 

                                                             
69 Για τον θεωρητικό ορισμό της παράστασης και της αναπαράστασης, βλ. Δημήτρης Αγγελάτος, «Για 

μια θεωρία της καλλιτεχνικής μορφοποίησης. Η αναπαράσταση και η παράσταση. (Εν είδει συνόψεως)», 

Δημήτρης Αγγελάτος, Ευριπίδης Γαραντούδης (επιμ), Η λογοτεχνία και οι τέχνες της εικόνας. Ζωγραφική 

και κινηματογράφος, Καλλιγράφος και Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, 

Αθήνα 2013, σ.155-162· για μια θεωρητική, ιστορική ανάπτυξη της διακαλλιτεχνικής (ανα)παράστασης, 

βλ. Δημήτρης Αγγελάτος, Λογοτεχνία και ζωγραφική. Προς μια ερμηνεία της διακαλλιτεχνικής 

(ανα)παράστασης, Gutenberg, Aθήνα 2017. 
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εκφωνείται ο μονόλογος του Νεοπτόλεμου, δεν είναι, αλίμονο, της Λήμνου· είναι «η 

απέραντη αμμουδιά της ιστορίας» (Το τερατώδες αριστούργημα, Ζ΄390). 

      Είδαμε ότι, στο ποίημα, αποτυπώνεται η ηθική αγωνία του διανοουμένου απέναντι 

στην ιστορία. Ταυτόχρονα, στο ποίημα ο Ρίτσος φωτίζει τους ψυχικούς και 

οικονομικούς μηχανισμούς, οι οποίοι στηρίζουν την πολεμική μηχανή, οι οποίοι 

συνίστανται στα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των ηγεμόνων. Με αυτόν τον 

τρόπο, απογυμνώνει το ιδεολόγημα του εθνικισμού και τον ιστορικό μηχανισμό του 

ιμπεριαλισμού από τα ηθικά τους ερείσματα, καταγγέλλοντας την ιστορική 

πραγματικότητα του πολέμου. 

 

       Συνεχίζουμε με την μελέτη των στοιχείων υπαρξιακής φιλοσοφίας στο ποίημα. Το 

μοτίβο του πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος αποσύρεται στο μοναχικό του ερημητήριο 

ως ασκητής, πριν επιστρέψει στην κοινωνία ως ταγός και καθοδηγητής του πλήθους, 

είναι πιθανόν αντλημένο από το έργο του Νίτσε Τάδε έφη Ζαρατούστρας (1883-85). Ο 

Ρίτσος μελετούσε το έργο, και το έχει αναφέρει άπαξ στην σωζόμενη επιστολογραφία 

του το 195070. Το φίδι και ο αετός είναι τα δυο σύμβολα του ασκητή Ζαρατούστρα· το 

φίδι, σύμβολο σοφίας, είναι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του αετού, συμβόλου 

περηφάνειας71. Το δάγκωμα της οχιάς είναι αλληγορικό στοιχείο το οποίο απαντά στο 

έργο72. 

     Στον Φιλοκτήτη, ο Νεοπτόλεμος, με όρους της φιλοσοφίας του Sartre, γίνεται ο 

αναγκαίος άλλος για τον ώριμο ήρωα, εκείνος ο οποίος θα κρίνει τις επιλογές του και 

θα τον βγάλει από την κακόπιστη εκκρεμότητα της αποχής του από το κοινωνικό 

σύνολο. Όπως λέει ο Νεοπτόλεμος, ο Φιλοκτήτης υπάρχει με τον τρόπο του να μην 

υπάρχει («να μείνεις μόνος και να υπάρξεις […] να μην υπάρξεις έστω»), αενάως, 

φυλακισμένος στην παροντικότητα της ανώφελης ελευθερίας του, μόνος, δίχως άλλους 

να τον συντροφεύουν, να τον κρίνουν, να τον αλλοτριώνουν, να τον πραγμοποιούν. Ο 

Φιλοκτήτης έχει ανάγκη τους άλλους για να τους αντιστέκεται, προβάλλοντας την 

ύπαρξή του στο μέλλον και κατακτώντας την πραγματική ελευθερία. Η πραγματική 

ελευθερία δεν μπορεί παρά να είναι ελευθερία μέσα σ’ ένα κοινωνικό πλαίσιο. Άλλο 

                                                             
70 Γιάννης Ρίτσος, «Μακρόνησος, 18.ΙΙ.1950»: Γιάννης Ρίτσος, Τροχιές σε διασταύρωση. Επιστολικά 

δελτάρια της εξορίας και γράμματα στην Καίτη Δρόσου και τον Άρη Αλεξάνδρου, πρόλογος Καίτη Δρόσου, 

επιμέλεια, εισαγωγή, σημειώσεις Λίζυ Τσιριμώκου, Άγρα 2008, 170-171. 
71 Friedrich Nietzsche, Ταδε έφη Ζαρατούστρας, μετάφραση Εμμ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα 1961, 26-27. 
72 Ό.π., 64-65. 
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αν υπάρχει δυνατότητα κατάκτησης της ελευθερίας και αυθεντικότητας μέσα στην 

μάταιη και απάνθρωπη πραγματικότητα του πολέμου. 

        Το πιθανότερο είναι ο Φιλοκτήτης να εγκλωβιστεί στο ίδιο τέλμα, μέσα στο οποίο 

επιπλέει ο Νεοπτόλεμος. Ο νέος, απόλυτα συμβιβασμένος με τις αποφάσεις των ηγετών 

του στρατού, απωθεί την επίγνωσή του για το μάταιο των πολεμικών επιχειρήσεων, 

καταπνίγει το γέλιο, την ευαισθησία των αισθημάτων του και την πνευματικότητα των 

στοχασμών του, προς όφελος της κοινής επιχείρησης. Εγκλωβισμένος μέσα στην 

κακοπιστία του, ούτε που σκέφτεται να διεκδικήσει τον ελάχιστο χώρο, ο οποίος είναι, 

σύμφωνα με τον ίδιο (ΣΤ΄249), απαραίτητος στον άνθρωπο για να ζήσει. Μέσα στην 

γενικότερη ματαιότητα, ετοιμάζεται «για το τεράστιο, μάταιο άλμα μέσα στο 

άγνωστο», το οποίο θα τον οδηγήσει στην πυρπόληση των οίκων και των ιερών, τις 

σφαγές των πολιτών και την λεηλασία μιας πόλης (ΣΤ΄257). Ο Νεοπτόλεμος ζει μια 

ζωή βυθισμένη στην στυγνή αυστηρότητα ενός απάνθρωπου συμβιβασμού, έχοντας 

υποκύψει στα κελεύσματα του παραλόγου. 

        Ώσπου, ξάφνου, λύνει την ζώνη του, με μια χειρονομία ερωτική και λυτρωτική· 

αισθάνεται την κίνησή του «ήρεμη, αναπότρεπτη, ανεξήγητη, | μ’ εκείνη την 

αυθεντικότητα της μεταφυσικής». Έπειτα, καταφάσκοντας στην εσωτερικευμένη 

σύμβαση, ξαναδένει την ζώνη στην μέση του, σαν το λουρί ενός σκυλιού-φύλακα της 

ηθικής ενός άδικου πολέμου (ΣΤ΄262).  

        Παρομοιάσαμε τον Φιλοκτήτη με έναν νιτσεϊκό ασκητή, με έναν φιλόσοφο ή 

ρητοροδιδάσκαλο της κλασικής Αθήνας, αλλά και με έναν Γάλλο υπαρξιστή φιλόσοφο 

στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, ο οποίος συνδιαλέγεται δημοκρατικά με έναν 

μαθητή του. Στο ποίημα δεν ακούμε τον λόγο του σοφού· ο Νεοπτόλεμος, ο μαθητής, 

του οποίου τον λόγο ακούμε, αποτελεί τον αναγκαίο άλλο, συνθήκη απαραίτητη της 

ελεύθερης ύπαρξης του Φιλοκτήτη. Ο ίδιος ο Νεοπτόλεμος, συμβιβασμένος με την 

κυρίαρχη ηθική μιας πατριαρχικής, στρατιωτικοποιημένης κοινωνίας, βυθίζεται στο 

παράλογο. 

 

        Στην συνέχεια, επισημαίνουμε τα στοιχεία, μέσα από τα οποία φανερώνεται μια 

θεωρία για τον ρόλο της ποίησης στην ιστορία. Ο «ωραίος, γενειοφόρος, ώριμος, με 

αρρενωπή πνευματική μορφή» (ΣΤ΄247) Φιλοκτήτης είναι μια εικόνα του πνευματικού 

ανθρώπου, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με την ιστορία, του ποιητή και του 

καλλιτέχνη, ο οποίος καλείται να βγει από την ασκητική του απομόνωση και να 

εμπλακεί με την πολιτική. 
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       Ο ποιητής αγωνιά για τα προβλήματα της εποχής του και τους κοινωνικούς 

αγώνες. Από την άλλη, η εμπλοκή με την πολιτική δράση μπορεί να είναι 

αλλοτριωτική, αφού εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις ηγετικές λειτουργούν 

αλαζονικά, εγωιστικά και συμφεροντολογικά, όπως είδαμε. Αυτή είναι η αιτία που ο 

Φιλοκτήτης έχει επιλέξει την μοναχική αποχώρηση στο νησί της Λήμνου, ώστε «να 

μείν[ει] μόνος και να υπάρξ[ει], - [ο ίδιος], κι όχι ένας άλλος - | να μην υπάρξ[ει] έστω» 

(ΣΤ΄249). Ο Ρίτσος παραπέμπει στην ρήση του Rimbaud «Εγώ είναι ένας άλλος», η 

οποία εκφράζει την αλλοτρίωση του ανθρώπου ο οποίος ζει, ερωτεύεται, δοκιμάζεται 

και αναζητά την υπαρξιακή λύτρωση, στο πλαίσιο του πολιτισμού της 

νεωτερικότητας73. Ο Φιλοκτήτης κατορθώνει να υπάρχει δίχως η προσωπικότητά του 

να υφίσταται αλλοτρίωση μονάχα όταν είναι μόνος («να μείνεις μόνος και να υπάρξεις, 

-εσυ, κι όχι ένας άλλος-»), όταν δηλαδη δεν υπάρχει ως κοινωνικό ον («να μην 

υπάρξεις έστω»). Στην μοναξιά του, ο ποιητής υποφέρει από την «έλλειψη των 

αντικειμένων», τα οποία θα του επέτρεπαν την «επαφή», την «σύγκριση» και την 

«παράσταση», την «αδελφική παρομοίωση του απέραντου» και την «στάθμηση του 

αστάθμητου» (ΣΤ΄263), την συγκεκριμένη δηλαδή επαφή με την πραγματικότητα.  Ό 

ποιητής έχει ανάγκη να βγει οπωσδήποτε από την απομόνωσή του, γιατί μόνο μέσα 

στην κοινωνία των ανθρώπων κρίνεται κι επιβεβαιώνεται η ύπαρξή μας. 

       Το «μυστικό δίλημμα» του Νεοπτόλεμου, ο οποίος προσπαθούσε να διαλέξει 

ανάμεσα στο «γέλιο» και στα «όπλα» των νεαρών στρατιωτών, αντικατοπτρίζει το 

ποιητικό δίλημμα ανάμεσα στην προσωπική και στην κοινωνική ποίηση. Η ποίηση του 

Ρίτσου, ακόμη και στις πιο προσωπικές στιγμές της, διαπνέεται από την πολιτική 

ιδεολογία και εκβάλλει πάντοτε στον κοινωνικό χώρο. 

     Τα ίδια τα όπλα του Φιλοκτήτη έχουν το δικό τους μυστικό νόημα. Στην ερημική 

ακρογιαλιά του νησιού, το δόρυ του ήρωα μοιάζει με «δάχτυλο ανεξίθρησκο | επάνω 

σε μια λύρα - στην αιώνια λύρα». Τα όπλα, τα οποία χρειάζεται ο στρατός των Αχαιών 

για να κυριεύσει την κραταιά πόλη, είναι επομένως τα όπλα της ποίησης, η οποία 

καλείται να στρατευτεί προς όφελος ενός κατακτητικού πολέμου. Ο ίδιος ο ποιητής 

χρειάζεται να βγει από την ασκητική του απομόνωση, την «ασυντρόφιαστ[η] 

αγιοσύν[η] [του]», την «ανέγγιχτ[η] ευφροσύν[η] της ελευθερίας [του]», και να 

                                                             
73 Οι σχετικές θεωρητικές απόψεις του Rimbaud έκφράζονται ανάγλυφα στο σύνθετο ειδολογικά 

θεωρητικό έργο του, βλ. Arthur Rimbaud, Μια εποχή στην Κόλαση, μετάφραση Χριστόφορος Λιοντάκης, 

Γαβριηλίδης, Αθήνα 2010. 



60 
 

φορέσει το «προσωπείο της δράσης», της κοινωνικής και πολιτικής δράσης. Όπως θα 

δούμε παρακάτω, ο Φιλοκτήτης θα εισέλθει στην κοινωνία, δίχως όμως το προσωπείο. 

       Είδαμε παραπάνω ότι ο Φιλοκτήτης, ως πνευματικός άνθρωπος, έχει συνειδητά 

επιλέξει την μοναξιά, ώστε να αποφύγει την αλλοτριωτική εμπλοκή στην κοινωνική 

και πολιτική δράση. Ο Φιλοκτήτης, ωστόσο, έχει ανάγκη την κοινωνικότητα και την 

μεταβίβαση των πνευματικών αγαθών, τα οποία έχει στην κατοχή του, στο κοινωνικό 

σύνολο. Πάνω απ’ όλα, έχει ανάγκη την ειλικρίνεια, γι’ αυτό και αρνείται το 

προσωπείο, με τίμημα ακριβώς εκείνο που θέλησε να αποφύγει: την μεταμόρφωση, 

έστω και, φαινομενικά, προς το θετικό, του προσώπου του («πιο νέο, πιο θετικό, πιο 

παρόν», ΣΤ΄264-265). 

          

       Συνεχίζουμε με την μελέτη των συμβολικών και τελετουργικών στοιχείων στο 

ποίημα. Πρώτα-πρώτα, η μονολογική απάντηση του Νεοπτόλεμου στον Φιλοκτήτη 

ξεκινά να εκφωνείται απόγευμα και λήγει την νύχτα. Θα πρέπει να φανταστούμε ότι, 

καθώς ο μονόλογος εξελίσσεται, πραγματοποιείται το πέρασμα από την ημέρα στη 

νύχτα, από το φως στο σκοτάδι. Η ώρα της μετάβασης, η οποία συμβολίζει και την 

εσωτερική αλλαγή του Φιλοκτήτη κατά την διάρκεια του μονολόγου, είναι η ώρα του 

λυκόφωτος74. Το λυκόφως, συνδεδεμένο με την δύση του ήλιου, συμβολίζει ένα τέλος, 

την μελαγχολική νοσταλγία του παρελθόντος και την έναρξη της νύχτας75. Στο ποίημα, 

ο χρόνος της εκφώνησης του μονολόγου συμβολίζει το τέλος της ασκητικής μοναξιάς 

του Φιλοκτήτη και την έναρξη μιας νέας, αμφίβολης περιπέτειας, με την είσοδό του 

στο στρατόπεδο των Αχαιών. 

       Ο κόσμος του Νεοπτόλεμου διαφέρει ριζικά από τον κόσμο του Φιλοκτήτη. Ο ένας 

είναι ένας μοναχικός ασκητής, ο οποίος κάποτε δοκιμάστηκε στον πόλεμο και 

αντιμετωπίζει τα πράγματα με την σύνεση της απόστασης, ο άλλος είναι ένας νεαρός 

και σκληρός στρατιώτης. Η μορφή των δυο αντρών χαρακτηρίζεται από 

πνευματικότητα· ο Φιλοκτήτης έχει «πνευματική μορφή», τα χαρακτηριστικά του 

Νεοπτόλεμου είναι «κάπως πιο εκπνευματωμένα» από του πατέρα του. Ο Naquet έχει 

δείξει τον τρόπο με τον οποίο εγγράφονται στον σοφόκλειο Φιλοκτήτη στοιχεία της της 

                                                             
74 Όπως έχει δείξει ο Bien, στο λυκόφως νύχτα και μέρα συντίθενται, σύμφωνα με το σχήμα αντίθεσης 

και σύνθεσης το οποίο έχει επεξεργαστεί ο μελετητής, Peter Bien, «Αντίθεση και σύνθεση στον 

Φιλοκτήτη του Γιάννη Ρίτσου»: Peter Bien, Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, ό.π., 

129. 
75 Πβ. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, «Twilight», The Penguin Dictionary of Symbols, translated 

from the French by John Buchanan-Brown, Penguin 1994, 1047. 
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εφηβείας, αρχαίας τελετουργίας μύησης του εφήβου στην ενήλικη ζωή76. Στο έργο του 

Ρίτσου, τόσο ο Νεοπτόλεμος, όσο και ο Φιλοκτήτης ανήκουν στην κατηγορία των 

μυημένων. 

        Όπως εξομολογείται ο Νεοπτόλεμος, η μητέρα του υπήρξε στην ζωή του ένας 

«διάφανος ίσκιος, | ανάλαφρος και μακρινός - μια τρυφερότητα παρούσα | μέσα στη 

διαρκή απουσία της» (ΣΤ΄251). Η μητέρα περίμενε τους άντρες να γυρίσουν από το 

κυνήγι καθισμένη στο «δυτικό παράθυρο», σαν παλιά φωτογραφία «στη σκοτεινή 

κορνίζα» του πλαισίου του (ΣΤ΄251)· η δύση συνδέεται συμβολικά με το ηλιοβασίλεμα 

και τον θάνατο77· ο Νεοπτόλεμος έχει χάσει πρόωρα την μητέρα του (ΣΤ΄252).  

      Η μητέρα του Νεοπτόλεμου είναι εκείνη, η οποία του φανέρωσε την ματαιότητα 

των παιδικών του ονείρων («Είδες που μου ήθελες νάσαι πουλί;» μου έλεγε | κ’ έδινε 

εντολή στις υπηρέτριες να μαδήσουν τα πουλιά για το δείπνο», ΣΤ΄252). Τα σκοτωμένα 

πουλιά είναι μια αλληγορία για τα σκοτωμένα όνειρα του πρόωρα ωριμασμένου 

Νεοπτόλεμου, για τις ακυρωμένες πτήσεις της παιδικής του φαντασίας. Η ίδια η μητέρα 

αποκαλείται παρακάτω «σεβάσμια δέσποινα». Είναι το ίνδαλμα του γιου της, ο οποίος 

αγαπά να την προστατεύει από «ξένες αμαρτίες», τρυφερός συνένοχος στα μικρά 

μυστικά της (ΣΤ΄253).  

         Η μητέρα αντιπροσωπεύει την προσωπική θυσία μιας απέραντης αγάπης. Ένα 

βράδυ, ο μικρός Νεοπτόλεμος θα παρατηρήσει τα χέρια της «γύρω στη λυχνία», 

«διάφανα, τριανταφυλλένια, σα δυο μεγάλα ροδοπέταλα» (ΣΤ΄253). Το ρόδο 

συμβολίζει την ουράνια τελείωση και το γήινο πάθος και, στην χριστιανική σημαντική, 

είναι σύμβολο της Παναγιάς78. Στην σκηνή του ποιήματος, αποτυπώνεται, επομένως, 

ο απέραντος, μυστικός πόνος της μητέρας, ως σεπτής μορφής, ο άντρας της οποίας 

απουσιάζει στον πόλεμο. 

       Πλάι στην μητέρα του, μέσα από τους περιορισμούς, την τρυφερή συνενοχή και 

τα ελάχιστα καθημερινά γεγονότα που μοιράζονται, ο Νεοπτόλεμος θα περάσει από το 

πρώτο στάδιο της κοινωνικής του μύησης. Ένα μεσημέρι, στην εξοχή, μια μέλισσα 

κάθεται στο χορτάρι, στο κέντρο της κυκλικής σκιάς του στόμιου του γυάλινου 

ποτηριού, το οποίο κρατά στα χέρια της η μητέρα. Ο κύκλος συμβολίζει την ολότητα 

και την πληρότητα της ύπαρξης79. Η μέλισσα, από την άλλη, συμβολίζει την σύνθεση 

                                                             
76 Naquet, ό.π. 
77 Cooper, «Δύση», ό.π., 157. 
78 Cooper, «Ρόδο», ό.π., 438-440. 
79 Cooper, «Κύκλος», ό.π., 263-268. 
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ατομικής και συλλογικής, υλικής και πνευματικής δύναμης, την διακυβέρνηση μέσα 

από την δύναμη της σοφίας και των όπλων80. Το περιστατικό στην εξοχή προοιωνίζεται 

την σταδιακή ωρίμανση του Νεοπτόλεμου, ως πολεμικού ηγέτη του στρατού του. Η 

ωρίμανση αυτή προσλαμβάνει τον εξωλογικό χαρακτήρα ιερού μυστηρίου, 

συνδεδεμένου άρρηκτα με την ποθεινή, αιθέρια μνήμη της μητέρας («Ό,τι αγγιζε | 

γινόταν άξαφνα μακρινή μουσική […] λησμονημένος ήχος, αίσθηση αόριστη – όχι 

γνώση», ΣΤ΄254). Η στιγμή ανακαλείται από τον Νεοπτόλεμο αργότερα, σε μια στιγμή 

μοναχικής υπαρξιακής συνειδητοποίησης, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στους συντρόφους 

του, μια νύχτα με πανσέληνο· συνειδητοποίηση, η οποία τον βοηθά να προσεγγίσει τον 

Φιλοκτήτη (ΣΤ΄260-261). 

       Από την άλλη, η μνήμη του επίσης πρόωρα χαμένου πατέρα είναι καθοριστική για 

τον νεαρό Νεοπτόλεμο. Στα παιδικά του χρόνια, η σκιά ενός αλόγου, το οποίο στέκεται 

στην τζαμόπορτα παραλληλίζεται με τον μεγάλο ίσκιο του τρομερού κι απρόσιτου 

πατέρα (ΣΤ΄250-251). Το άλογο είναι σύμβολο της αντρικής ισχύος και της 

γονιμότητας81. Ο γιος νιώθει να τον συνδέουν με τον πατέρα του οι προσωπικές, 

ανθρώπινες στιγμές του δεύτερου. Κατά τον Νεοπτόλεμο, «μόνον | η φιλία του εκείνη 

με τον Πάτροκλο | τον έφερνε κάπως κοντά [του], σα να κατέβαινε | […]απ’το βάθρο 

του και να χάνονταν κάτω απ’ τα δέντρα» (ΣΤ΄251). Στον κόσμο των συμβόλων, το 

δάσος είναι τόπος μύησης, συμβολικού θανάτου και αναγέννησης του μυούμενου82. 

Όντως, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την μύηση του Αχιλλέα στην στρατιωτική 

ζωή. Λίγα χρόνια πριν την δική του κοινωνική και στρατιωτική ωρίμανση, ο 

Νεοπτόλεμος ταυτίζεται με τον νεότατο ακόμα πατέρα του. 

      Ο Νεοπτόλεμος βλέπει με τα μάτια της φαντασίας του τον εγκλεισμό του στο 

εσωτερικό του Δούρειου Ίππου· το γιγάντιο, ξύλινο άλογο, φάσμα τρομακτικό, 

συμβολίζει την συμφορά του πολέμου, την οποία η νεότερη γενιά κληρονόμησε 

ακουσίως και η οποία, όπως είπαμε, εκβάλλει στην ματαιότητα και στο παράλογο. Ο 

νεαρός ηγεμόνας αισθάνεται μάλιστα «καταβροχθισμένος» «στο σανιδένιο λαρύγγι» 

(ΣΤ΄257) του Δούρειου Ίππου. Η γενιά των πατέρων της νεότερης γενιάς εξυφαίνουν 

τον δόλο, στον οποίο οι νέοι οφείλουν να συμμετέχουν ώστε να αλωθεί η πόλη της 

Τροίας. Οι νεότεροι, τους οποίους εκπροσωπεί ο Νεοπτόλεμος, έχουν απωλέσει τα 

                                                             
80 Chevalier, Gheerbrant, «Bee», ό.π., 78-80. 
81 Cooper, «Άλογο», ό.π., 33-36. 
82 Cooper, «Δάσος», ό.π., 124· πβ. Arnold van Gennep, Les Rites de Passage, «Les classiques des 

sciences sociales», Québec 1981, 75-121. 
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παιδικά τους όνειρα, τα αισθήματα, το γέλιο τους. Γίνονται μέρος του εφιαλτικού 

πατριαρχικού κόσμου των πατέρων τους, δίχως τον ελάχιστο προσωπικό χώρο, τον 

οποίο οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για να ζήσουν, «καταβροχθισμένοι» από το 

κοινωνικό, πολιτικό και στρατιωτικό σύστημα. Η εικόνα παραπέμπει στους αρχαίους 

μύθους του Ουρανού, του Κρόνου και του Δία, των θεών οι οποίοι περιέκλειαν 

ασφυκτικά μέσα τους τους γόνους τους, μη αφήνοντάς τους να βγουν στο φως ώστε να 

διαφυλάξουν την εξουσία τους. Το κραταιό σύστημα, το οποίο θεμελιώνεται στην ισχύ, 

διαφυλάσσεται με τον πόλεμο, λειτουργεί αλλοτριωτικά για τον άνθρωπο και 

εδραιώνεται γενιά τη γενιά, είναι για τον Ρίτσο το καπιταλιστικό σύστημα. 

       Φτάνουμε στο φεγγάρι και στους συμβολισμούς του στο ποίημα. Σημειώνουμε για 

λόγους ιστορικούς ότι στο διάστημα ανάμεσα στην Σονάτα του σεληνόφωτος και στον 

Φιλοκτήτη έχουν δημοσιευθεί δύο έργα, τα οποία αναφέρονται στους συμβολισμούς 

του φεγγαριού. Το Προϊστορικό Αιγαίο του George Thomson, το οποίο κυκλοφορεί 

μεταφρασμένο στα ελληνικά το 1958, διερευνά τα θεμέλια του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού. Η μελέτη του Λεκατσά Έρως. Ερμηνεία μιας Μορφής της Προϊστορικής 

και Ορφικοδιονυσιακής Θρησκείας (δημ. 1963), καταπιάνεται με τον μύθο του έρωτα, 

στενά συνδεδεμένο με το φεγγάρι, στην αρχαία θεολογική σκέψη.  

      Την στιγμή που αρχίζει ο μονόλογος, «ένα φτενό, αφανές φεγγάρι, μετακινείται 

αόριστα κι αργά κάπου στον ουρανό, ασημί, μέσα στις παρατεταμένες τριανταφυλλιές 

και μενεξελιές ανταύγειες του ηλιοβασιλέματος» (ΣΤ΄247). Σύμφωνα με τον Λεκατσά, 

το Φεγγάρι, το οποίο αυξάνεται μέχρι την πλήρωση, κι έπειτα λιγοστεύει για ν’ 

αναγεννηθεί ξανά, συμβολίζει τη γέννηση, την ζωή, τον θάνατο και την αναγέννηση 

του Μυούμενου, του Φεγγαροθεού και του Κόσμου83. Το «φτενό, αφανές φεγγάρι», το 

οποίο δεν έχει ακόμα πληρωθεί, αντιστοιχεί στην κοινή πορεία των δυο αντρών προς 

την κατεύθυνση μιας νέας κοινωνικής δραστηριοποίησης. Τόσο στην περίπτωση του 

Φιλοκτήτη, όσο και στην περίπτωση του Νεοπτόλεμου, έχουμε μια πορεία ανάληψης 

πολιτικών και στρατιωτικών ευθυνών, στο πλαίσιο μιας συνειδητής, ώριμης και 

διευρυμένης κοινωνικότητας.       

 

                                                             
83 Παναγής Λεκατσάς, Έρως. Ερμηνεία μιας Μορφής της Προϊστορικής και Ορφικοδιονυσιακής 

Θρησκείας, Καστανιώτη 2003, 132. 
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      Σύμφωνα με τον Thomson και τον Λεκατσά, το φίδι είναι διαχρονικό και 

διαπολιτισμικό έμβλημα του φεγγαριού84. Ο Φιλοκτήτης συνδέεται με το φίδι, λόγω 

του δήγματος του φιδιού, το οποίο τον οδήγησε στην ασκητική του απομόνωση. 

Μάλιστα, σύμφωνα με την ψυχολογική διαπίστωση του Νεοπτόλεμου, ήταν ο ίδιος που 

αφέθηκε να τον δαγκώσει το φίδι, σε μια στιγμή υπαρξιακής συνειδητοποίησης 

(ΣΤ΄260-261). Ο Φιλοκτήτης διαθέτει και ο ίδιος φιδίσιες ιδιότητες. Κατά τον 

Νεοπτόλεμο, ο Φιλοκτήτης έχει κρεμάσει το άδειο πουκάμισό του σ’ ένα δέντρο, 

σκηνοθετώντας έναν ψεύτικο θάνατο (ΣΤ΄261). Σύμφωνα με τον Λεκατσά, τόσο το 

φίδι, όσο και το φεγγάρι «λογιούνται προικισμένα με το χάρισμα ν’ ανανεώνουνται, το 

φεγγάρι ξαναγεννάμενο κάθε που σβήνει λιγεύοντας, το φίδι αλλάζοντας το δέρμα του 

και ξανανιώνοντας άμα γεράζει»85. Στο τέλος του μονολόγου, όταν ο Φιλοκτήτης, 

έχοντας λάβει την απόφασή του, πορεύεται προς μια νέα κοινωνικότητα, «το πρόσωπό 

του λίγο-λίγο μεταμορφώνεται», «γίνεται πιο νέο, πιο θετικό, πιο παρόν», ενώ το 

προσωπείο της δράσης μένει να λαμπυρίζει στο αχνό φεγγαρόφωτο, σαν άχρηστο 

φιδίσιο πουκάμισο. 

         Μένει ο συμβολισμός των όπλων. Τα όπλα, τα οποία ο Φιλοκτήτης κληρονόμησε 

από τον Ηρακλή, «η μεγάλη, καλοδουλεμένη ασπίδα του με παραστάσεις απ’ τους 

άθλους του Ηρακλή, και τα τρία φημισμένα του δόρατα» (ΣΤ΄247), «τα τίμια 

κερδισμένα | με τη δουλειά, τη φιλία και τη θυσία, δοσμένα απ’ το χέρι | εκείνου που 

στραγγάλισε τον Επτακέφαλον, εκείνου που σκότωσε | τον φύλακα του Άδη», 

αντιπροσωπεύουν την μυθική νίκη του ανθρώπου ενάντια στην θνητή του φύση, 

ενάντια στην ίδια την έσχατη μοίρα του. Στην πραγματικότητα, οι δυο συνομιλητές 

κατέχουν ήδη «την ύστατη νίκη», «τη γνώση αυτή τη μελιχρή και τρομερή: πως δεν 

υπάρχει καμιά νίκη». Ωστόσο, αισιόδοξοι, οι δυο σύντροφοι πορεύονται στο τέλος 

«εναντίον του θανάτου» (ΣΤ΄265), οπλισμένοι με τα όπλα ενός ημίθεου που νίκησε τον 

ύστατο εχθρό, ενώ το τραγούδι των ναυτών σημαίνει την έξοδο του δράματος, 

«περικλείοντας […] όλη την απεραντοσύνη σε ανθρώπινα μέτρα» (ΣΤ΄265). Κι εδώ 

βρίσκεται ο πυρήνας του ποιήματος. Είναι αυτό το τραγούδι των λαϊκών ανθρώπων, το 

οποίο νοηματοδοτεί και δικαιώνει την πραγματική κοινωνικότητα των πνευματικών 

ανθρώπων κατά τον Ρίτσο. 

                                                             
84 George Thomson, Αρχαία Ελληνική Κοινωνία. Το Προϊστορικό Αιγαίο, μετάφραση Γιάννης 

Βιστάκης, Κέδρος, Αθήνα 2006 [φωτομηχανική ανατύπωση της πρώτης έκδοσης του 1958-1959], 145-

149· Λεκατσάς, ό.π., 64-65. 
85 Λεκατσάς, ό.π., 64. 
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        Στον κόσμο των συμβολικών και των τελετουργικών στοιχείων του ποιήματος, 

διαγράφεται το πέρασμα του του Φιλοκτήτη από το αβέβαιο λυκόφως στην ξάστερη 

νύχτα, από την μοναξιά σε μια κατάφαση στην κοινωνικότητα. Τα δυο πρόσωπα του 

ποιήματος, έχοντας περάσει από διαδικασίες μύησης στον πόλεμο και στη σοφία, 

πορεύονται προς την υπαρξιακή νίκη τους ενάντια στον θάνατο. Πηγή κι εμπνευστής 

αυτής της νίκης είναι οι απλοί άνθρωποι του λαού. 

 

         Συμπεραίνουμε ότι στον Φιλοκτήτη αποτυπώνονται βαθιές υπαρξιακές, πολιτικές 

και ποιητολογικές αλήθειες. Ο ποιητής σκιαγραφεί το πορτρέτο του πνευματικού 

ανθρώπου, ο οποίος επιλέγει την κοινωνικότητα με τίμημα την εμπλοκή στην δίνη του 

παραλόγου των πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων. Η επιλογή του πνευματικού 

ανθρώπου να επιστρέψει στην κοινωνική και πολιτική δράση υπαγορεύεται από μια 

ανθρώπινη ανάγκη και δικαιώνεται από την δυναμική παρουσία των απλών ανθρώπων 

του λαού στην ανθρώπινη ιστορία, με τα βάσανα, τις χαρές και τον θάνατό τους. Ο 

Φιλοκτήτης δεν πείθεται να εγκαταλείψει την ασκητική του απομόνωση με τον δόλο, 

αλλά με την δημοκρατική πειθώ. Απηχείται, με αυτόν τον τρόπο, το ιδανικό της 

κλασικής Αθήνας και τα παγκόσμια προοδευτικά κινήματα της δεκαετίας του 1960. Η 

στρατιωτικοποιημένη κοινωνία του ποιητικού σύμπαντος αποτελεί εικόνα αλληγορική 

των μεγάλων πολέμων του 20ού αιώνα στην Ελλάδα και τον κόσμο.  
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ποίηση 

Επίγνωση, καταγγελία και προσφορά 

 

      Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τους δραματικούς μονολόγους Η Ελένη και Η 

επιστροφή της Ιφιγένειας. Οι δυο εκτενείς συνθέσεις γράφτηκαν στα χρόνια της 

δικτατορίας. Η Ελένη γράφτηκε ενώ ο Ρίτσος ήταν στην Σάμο σε κατ’ οίκον 

περιορισμό κι ενώ τα τραύματα από τα Ιουλιανά, την επιβολή του δικτατορικού 

καθεστώτος και τη διἀσπαση του ΚΚΕ ήταν ακόμη νωπά. Η επιστροφή της Ιφιγένειας, 

από την άλλη, γράφεται σε μια περίοδο φαινομενικής αποκατάστασης του ποιητή στην 

ελληνική πολιτεία. Ο Ρίτσος έχει επιστρέψει από την εξορία, ο κατ’ οίκον περιορισμός 

του στην Σάμο και η προληπτική λογοκρισία των έργων του έχουν αρθεί, βιβλία του 

τυπώνονται και, βέβαια, πραγματοποιούνται μεταφράσεις των έργων του διεθνώς. 

Ωστόσο, άνθρωποι συλλαμβάνονται, κακοποιούνται, εξορίζονται, εκτοπίζονται. Στο 

εσωτερικό του ΚΚΕ, κυριαρχεί το κλίμα της ήττας. Από την άλλη, στον χώρο των 

φοιτητών και των εργατών έχουν αρχίσει να συντελούνται οι κοινωνικές ζυμώσεις, οι 

οποίες θα οδηγήσουν στην αντίσταση ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς. Ο απόηχος 

αυτών των ζυμώσεων εγγράφεται στην ποίηση του Ρίτσου ως ζωοποιός αισιοδοξία και 

ως αίτημα για μια νέα συντροφικότητα. 
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Τέταρτο κεφάλαιο 

H Ελένη και η τέχνη 

 

       Το ποίημα Η Ελένη γράφτηκε από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 1970. Στο 

ποίημα, ο Ρίτσος προτείνει μια φιλοσοφική πολιτική και υπαρξιακή ερμηνεία του 

πανάρχαιου μύθου της Ελένης86. Ο ποιητής καταπιάνεται με έναν υπαρξιακό 

προβληματισμό για το πέρασμα του χρόνου, την θνητότητα και τον έρωτα. Ακόμη, στο 

ποίημα αποτυπώνεται ο πολιτικός στοχασμός του ποιητή για τα ιστορικά γεγονότα από 

τον Εμφύλιο έως και την εποχή της γραφής του ποιήματος, καθώς και ο φιλοσοφικός 

στοχασμός του ποιητή για την ιστορία. Στο ποίημα εγγράφονται, ακόμη, 

αυτοβιογραφικά στοιχεία.87 

       Στην αρχή της ανάλυσής μας, θα μελετήσουμε τον βασικό θεματικό άξονα του 

ποιήματος, δηλαδή τα γηρατειά και την πάλη της Ελένης με την θνητότητά της. Έπειτα, 

θα προχωρήσουμε στην μελέτη του τρόπου με τον οποίο αποτυπώνεται στο ποίημα ο 

προβληματισμός του ποιητή για την σύγχρονη ιστορία και, γενικότερα, μια φιλοσοφία 

της ιστορίας. Θα συνεχίσουμε με την μελέτη των στοιχείων υπαρξιακής φιλοσοφίας, 

κι έπειτα, με τη διερεύνηση ενός ποιητολογικού προβληματισμού στο ποίημα. Τέλος, 

θα αναφερθούμε στα στοιχεία τελετουργίας τα οποία εγγράφονται στο έργο, πριν 

καταγράψουμε τα τελικά μας συμπεράσματα. 

 

                                                             
86 Για μια ιστορική και ερμηνευτική προσέγγιση του μύθου της Ελένης, βλ. Jean-Louis Backès, Ο μύθος 

της Ελένης, μετάφραση Μαίρη Γιόση, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα 1993· Αγγέλα Καστρινάκη, 

«Ο Ρίτσος, Η Ελένη και η Μεγάλη Μητέρα», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ.42 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 

2009), 178. 
87 Ο Μερακλής συνδέει την Ελένη με την αδελφή του ποιητή Νίνα, η οποία πέθανε σε προχωρημένη 

ώριμη ηλικία τον Φεβρουάριο του 1970, Μιχάλης Γ. Μερακλής, «Ο «τριγέρων» μύθος και η 
αναπλαστική δύναμή του: Το παράδειγμα του μύθου της Ελένης» »:  Ελληνική αρχαιότητα και 

νεοελληνική λογοτεχνία, επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός, Κέρκυρα 2009, 167-168. Ο ίδιος ο Ρίτσος έχει 

συνδέσει την Ωραία Ελένη με την Νίνα στο αυτοβιογραφικό Τερατώδες αριστούργημα («Ύστερα η Νίνα 

στη γωνιά Κεραμεικού και Σαλαμίνος Περσεφόνη | μου κ’ η Ωραία Ελένη στα στερνά της», Ζ΄368). 

Κατά την Καστρινάκη, στο ποίημα εγγράφεται, ακόμη, η βαθύτατη αγωνία του ίδιου του ποιητή για την 

«ματαιότητα των ανθρωπίνων» γύρω στο 1970, αγωνία η οποία συνδέεται με το κλίμα του υπαρξισμού 

στο ποίημα, Καστρινάκη, ό.π., 178. 
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       Αρχικά, θα αναφερθούμε στην θεματική των γηρατειών και της πάλης της 

μονολογίστριας με την θνητότητά της. Το θέμα αυτό είναι αδιαχώριστα συνδεδεμένο 

με την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπειά της, τα οποία, όπως έχει δείξει η Καστρινάκη, 

διαπνέουν το ποίημα88. 

       Η αφήγηση ξεκινά με την επίσκεψη ενός άγνωστου άντρα στον χώρο όπου 

κατοικεί η Ελένη. Εκεί επικρατεί μια γενικευμένη ατμόσφαιρα παρακμής· το 

περιβάλλον θυμίζει εγκαταλειμμένο σανατόριο ή άσυλο («Μια μυρωδιά από σκόνη, 

σάπιους καρπούς, στεγνή σαπουνάδα, ούρα. Από δω. Κρεβατοκάμαρα. Ντουλάπα. 

Μετάλλινος καθρέφτης. Δυο σαραβαλιασμένες σκαλιστές πολυθρόνες. Τσίγκινο 

τραπεζάκι με φλιτζάνια του καφέ κι αποτσίγαρα»,  ΣΤ΄269). 

       Η ίδια η Ελένη «γριά - γριά - εκατό, διακόσω χρονώ», καμπουριασμένη, 

αγνώριστη89, κάθεται στο κρεβάτι. Μόλις τον βλέπει, απαντά στην απορία του δίχως 

καμιά επισημότητα· συνεννοούνται σαν παλιοί γνώριμοι (πιθανότατα εραστές): «Ναι, 

ναι», λέει η Ελένη, «εγώ είμαι. Κάτσε λίγο.» Η Ελένη ξεκινά τον λόγο της 

προαναγγέλλοντας το καλοκαίρι («Πλησιάζει θαρρώ το καλοκαίρι», ΣΤ΄269). 

Φαίνεται παράδοξο που η Ελένη, στα πρόθυρα του θανάτου, δεν μνημονεύει τον 

χειμώνα, την εποχή της κοίμησης των δυνάμεων της γονιμότητας της φύσης. Το 

καλοκαίρι είναι η εποχή της ζέστης, των μπάνιων, του ιδρώτα, των σωματικών οσμών, 

των γυμνωμένων σωμάτων στις παραλίες, ενός αθώου και λαϊκού αισθησιασμού. 

     Κι ωστόσο, η Ελένη προαισθάνεται τον θάνατο· οι κουρτίνες «σαλεύουν αλλιώς», 

«κάτι θέλουν να πουν», παλεύουν να λευτερωθούν από τους κρίκους τους (ΣΤ΄269). 

Έχουμε σχήμα μετωνυμίας και μεταφοράς. Η Ελένη χαροπαλεύει, όπως οι κουρτίνες 

παλεύουν με τον άνεμο. Όμως, το σπίτι αντιστέκεται, και μαζί του η Ελένη, με μιαν 

αντίσταση «ακατανόητη, αθέλητη, ξένη» (ΣΤ΄269). Έπειτα από μια μακροχρόνια ζωή, 

έχοντας έρθει αντιμέτωπη με τον θάνατο των άλλων, η Ελένη αδράχνεται από την δική 

της ζωή με την δύναμη του ενστίκτου. 

       Πλάι στο κρεβάτι της, η Ελένη κρατά μπουκαλάκια («φιαλίδια») με φάρμακα, για 

την «αγρύπνια», το «φόβο», τη «θύμηση», τη «λησμοσύνη», το «άσθμα» (ΣΤ΄270). Η 

περιγραφή παραπέμπει στην εικόνα μιας αλχημίστριας που κρατά δίπλα της τα μαγικά 

της φίλτρα90, αλλά και στην βοτανομαγεία της Ελένης στην Οδύσσεια (Ομήρου 

                                                             
88 Καστρινάκη, ό.π., 178-188. 
89 Σύμφωνα με τον Μερακλή, και ο Λουκιανός παρουσιάζει μια Ελένη γερασμένη στο Ὄνειρος ή 

Ἀλεκτρυών, Μιχάλης Γ. Μερακλής, ό.π., 168. 
90 Καστρινάκη, ό.π., 183. 



71 
 

Οδύσσεια δ 219-230). Η γενικότερη ατμόσφαιρα σανατορίου παραπέμπει στην 

ασθένεια του ίδιου του Ρίτσου. Ο ποιητής παρουσιάζει την Ελένη, στο ύστατο κατώφλι 

της θνητότητας, να αξιοποιεί μια μυστική γνώση, ώστε να λυτρωθεί από την θλίψη και 

να εξασφαλίσει την ηρεμία, σαν άμυνα απέναντι σ’ ένα τραυματικό παρελθόν. Για τον 

Ρίτσο, η μνήμη της εξορίας του, ιδίως στην Μακρόνησο και, στη συνέχεια στον Άη 

Στράτη κατά τον Εμφύλιο, σε συνδυασμό με την πρόσφατη εξορία του στην Γυάρο 

κατά την χούντα, ήταν την εποχή της συγγραφής της Ελένης τραύματα ακόμη νωπά. 

Οι εξορίες, τα βασανιστήρια και οι κακουχίες είχαν επιδράσει στην υγεία του με τρόπο 

καταστροφικό. 

        Η γερασμένη Ελένη νιώθει να αλλοτριώνεται από την εμπειρία του περάσματος 

του χρόνου, μιας εμπειρίας, την οποία δεν ελέγχει και η οποία την περικλείει, όπως «η 

ιδέα μιας σιωπηλής συνωμοσίας» (ΣΤ΄273). Διαπιστώνει την «ξενιτειά μας μέσα στα 

ίδια μας τα ρούχα που παλιώνουν, | μες στο ίδιο μας το δέρμα που ζαρώνει» (ΣΤ΄273). 

Σύμφωνα με τον Camus, «η επανάσταση της σάρκας» απέναντι στο αμείλικτο διάβα 

του χρόνου είναι έκφανση του παραλόγου της ύπαρξης91. 

        Η Ελένη περιγράφει την ζωή της μέσα στον παρηκμασμένο οίκο της. Το μόνο, το 

οποίο ζητά είναι ο καθημερινός καφές της («έναν καφέ», μόνο καφέ ζητώ· δε θέλω 

τίποτ’ άλλο», ΣΤ΄275). Οι δούλες της, ωστόσο, της φέρονται με προκλητική αγένεια 

(ΣΤ΄270, 275, 277, 280)· η Καστρινάκη έχει επισημάνει την σχέση με τις Δούλες του 

Jean Genet92. Διακριτική, ολιγαρκής κι ευγενική παρουσία, σχεδόν αδιάφορη για 

ταξικά μίση93, παραιτείται από ανώφελες διεκδικήσεις στο πλαίσιο μιας κοινής 

καθημερινότητας, αφού η μνήμη μιας αλλοτινής της αποθέωσης (ΣΤ΄282-284) δεν την 

έχει εγκαταλείψει. Άμυνά της, παραμένει το γέλιο της, το οποίο εκπηγάζει από τα βάθη 

της γης (ΣΤ΄275). Κρατάει ωστόσο το υπηρετικό προσωπικό της· οι «κακότροπες 

«δούλες»94 τής θυμίζουν ότι είναι ζωντανή, με τις χοντροκομμένες συνήθειές τους («τις 

ακούω | να ψήνουν σε μεγάλα μπρίκια καφέ, να χύνουν τη ζάχαρη χάμου - η ζάχαρη 

τρίζει κάτω απ’ τα παπούτσια τους· η μυρωδιά του καφέ | περνάει απ’ το διάδρομο, 

                                                             
91 Albert Camus, Ο μύθος του Σίσυφου. Δοκίμιο για το παράλογο, μετάφραση Νίκη Καρακίτσου-Ντουζέ, 
Μαρία Κασαμπαλόγλου-Ρομπλέν, Καστανιώτη, Αθήνα 2007, 29-30. 
92 Καστρινάκη, ό.π., 178, υποσημ. 5 [σ.186]. 
93 Σύμφωνα με τον Κεντρωτή, «οι δούλες […] της Ελένης του Ρίτσου δεν έχουν κανένα σεβασμό στην 

αφέντρα τους, οργίζονται μαζί της, την εκμεταλλεύονται, τη μυκτηρίζουν, τη μισούν, την κλέβουν […]. 

Το μίσος τους είναι ταξικό», Γιώργος Κεντρωτής, «Το τρίτο ρόδο. Μια ερμηνευτική προσέγγιση της 

Ελένης του Γιάννη Ρίτσου», Διαβάζω, τχ. 205 (1988), Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο, 106-107. 
94 Καστρινάκη, ό.π. 
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πλημμυρίζει το σπίτι, κοιτιέται στον καθρέφτη […]. Νιώθω τη γλώσσα μου να ψάχνει 

μες στο στόμα μου· | νιώθω πως έχω ακόμη σάλιο», ΣΤ΄275).  

       Οι δούλες αντιπροσωπεύουν για την Ελένη την δυναμική της ζωής, της 

ανεκτίμητης ζωής με όλα της τα ελαττώματα. Από την άλλη, η ίδια ανήκει σ’ έναν 

διαφορετικό κόσμο από αυτές, κι έτσι τις παρακολουθεί σαν να είναι στο θέατρο, 

σίγουρη για την θνητότητά τους. Η ίδια θα επιζήσει στην μνήμη των κατοπινών γενεών 

μέσω της ποίησης (ΣΤ΄277). 

       Έπειτα από τον θάνατο του Μενελάου, η Ελένη ζούσε με την ανάμνηση των 

«κουτ[ών] απειλ[ών] του» (ΣΤ΄286-287). Για λίγο, έζησε με την ερωτική 

ονειροπόληση· έπειτα, βυθίστηκε στην κατάθλιψη και την αγωνία («Οι Συμπλη- | γάδες 

| μεταφερθήκαν κάπου αλλού, σ’ ένα χώρο πιο μέσα - τις νιώθεις | ασάλευτες, 

μαλακωμένες - πιο τρομερές από πριν, - δε συνθλίβουν, | πνίγουν σ’ ένα πηχτό, μαύρο 

ρευστό», ΣΤ΄287). Η μοίρα της κατάθλιψης είναι συλλογική (δε γλιτώνει κανένας», 

ΣΤ΄287). Στο ποίημα εγγράφεται η ατμόσφαιρα της ήττας, του υπαρξιακού πόνου και 

του τέλματος των χρόνων της δικτατορίας. 

       Κοντά στο τέλος του μονολόγου της, η Ελένη ψυχορραγεί. Επιθυμεί να κοιμηθεί, 

και ταυτόχρονα αντιστέκεται στον ύστατο ύπνο, με κάθε της δύναμη («Νυστάζω, - να 

κλείσω τα μάτια, | να κοιμηθώ, να μη βλέπω ούτε έξω ούτε μέσα, να ξεχάσω | το φόβο 

του ύπνου και και το φόβο του ξύπνου. Δεν μπορώ. Πετάγομαι πά- | νω - | φοβάμαι 

μήπως δεν ξαναξυπνήσω», 287). Το ψυχομάχημα ή χαροπάλεμα (ψυχορράγημα ή 

ψυχομάχημα στη μεσαιωνική ελληνική) αποτελεί προστάδιο του τελετουργικού θρήνου 

στην ελληνική παράδοση, το οποίο επιβιώνει από την μεσαιωνική στην νεότερη 

εποχή95. Ο Ρίτσος παρουσιάζει μια Ελένη, η οποία παλεύει με γενναιότητα ως την 

ύστατη στιγμή με τον θάνατο. 

      Στο ποίημα, η υπέργηρη Ελένη, παρά το αλλοτριωτικό πέρασμα του χρόνου, 

διαπνέεται από την αγάπη και την χαρά της ζωής. Αφήνεται με εμπιστοσύνη στο κοινό 

βίωμα μιας ταπεινής καθημερινότητας. Η Ελένη γνωρίζει ακόμα ότι η ίδια θα αξιωθεί 

την αθανασία μέσω της τέχνης. Παρ’ ότι αποδέχεται την μοίρα της θνητότητας, αγαπά 

την ζωή και παλεύει με γενναιότητα με τον ύστατο εχθρό. 

 

                                                             
95 Margaret Alexiou, Ο τελετουργικός θρήνος στην ελληνική παράδοη, επιμέλεια αναθεώρησης-

μετάφραση Δημήτρης Ν. Γιατρομανωλάκης, Παναγιώτης Α. Ροϊλός, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, Αθήνα 2008, 69-72, 88-91. 
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       Στην συνέχεια, θα αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο φανερώνεται στην Ελένη 

ένας ποιητικός στοχασμός για την σύγχρονη ιστορία, καθώς και μια φιλοσοφία της 

ιστορίας. Η Ελένη γράφεται ενώ η Ελλάδα στενάζει κάτω από το καθεστώς της 

δικτατορίας, δύο χρόνια έπειτα από την εισβολή των τανκς στην Τσεχοσλοβακία και 

την διάσπαση του ΚΚΕ και πέντε χρόνια έπειτα από τα Ιουλιανά96. Στο ποίημα 

διατηρούνται μνήμες της συμφωνίας της Γιάλτας και του Εμφυλίου, ενώ μακρινός 

φτάνει ο απόηχος των προοδευτικών κινημάτων, τα οποία αναδύονται σε όλον τον 

κόσμο γύρω στο 1968. 

       Στο ποίημα, εγγράφεται ένα σύνθετο πλέγμα ιστορικών γεγονότων, συνδεδεμένων 

αναπόσπαστα με την ζωή της μονολογίστριας. Ο μύθος του Τρωικού κύκλου γίνεται 

μια εύγλωττη αλληγορία για την ελληνική ιστορία από τον Εμφύλιο ως την δικτατορία. 

Στην Ελλάδα, επικρατεί έκρυθμη κατάσταση, σε φανερή ή λανθάνουσα μορφή, ως την 

μεταπολίτευση. Ο πόλεμος, διακρατικός, κοινωνικός, ταξικός και αδελφοκτόνος, είναι 

μια απαράλλαχτη, διαχρονική πραγματικότητα, η οποία συνεχίζεται αδιαλείπτως.  

      Η Ελένη απαριθμεί τα ονόματα των ηρώων του μύθου της, σ’ έναν δικό της 

προσωπικό κατάλογο, ο οποίος ανακύπτει μέσα από την λεηλατημένη από τον χρόνο 

μνήμη της, την οποία παραλληλίζει  με την ηλιοφώτιστη κοιλάδα του Σκαμάνδρου: 

 

                                                                                           όπως τότε 

μιαν ήσυχη μέρα με λιακάδα, με πολλά κατάρτια, όταν η μάχη  

είχε κοπάσει, και το τρίξιμο των βρεγμένων σκοινιών στις τροχαλίες   

κρατούσε τον κόσμο ψηλά,  σαν τον κόμπο ενός λυγμού σταματημένον  

μέσα σ’ ένα κρυστάλλινο λαρύγγι - κ’ έβλεπες τον κόμπο να σπιθίζει,  

          να τρέμει   

χωρίς να γίνεται κραυγή, και ξαφνικά όλο το τοπίο με τα καράβια,   

τους ναύτες και τ’ αμάξια, βούλιαζε μέσα στο φως και την ανωνυμία.  

 

                                                                                               (ΣΤ΄272) 

 

Σε μια ανάπαυλα του πολέμου, καθώς η Ελένη παρακολουθεί το πεδίο της μάχης, στο 

λαιμό της, σαν σε ηχείο κρυστάλλινο, ανεβαίνει ένας λυγμός. Όταν ο λυγμός ξεσπά, 

μέσα απ’ το πρίσμα των δακρύων της, κάθε επωνυμία χάνεται και μένει η γνώση της 

                                                             
96 Για το ιστορικό πλαίσιο της Ελένης, βλ. Μιχάλης Γ. Μερακλής, «Ο «τριγέρων» μύθος και η 

αναπλαστική δύναμή του: Το παράδειγμα του μύθου της Ελένης»:  Ελληνική αρχαιότητα και νεοελληνική 

λογοτεχνία, επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός, Κέρκυρα 2009, 167-168· Καστρινάκη, ό.π., 178. 
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καθολικής ανθρώπινης κατάστασης, η επίγνωση της θνητότητας, γυμνή στο 

αποκαλυπτικό μεσογειακό φως. 

       Η Ελένη, αναδυομένη μέσα από τα βάθη του ομηρικού και του ευριπίδειου μύθου 

στο ποιητικό φως του 20ού αιώνα, απαξιώνει το ηρωικό ιδεώδες («Εσύ τι κάνεις; Είσαι 

πάντα στο στρατό; Να προσέχεις. Μη σκοτίζεσαι | τόσο | για ηρωισμούς, για αξιώματα, 

για δόξες», ΣΤ΄270). Για την Ελένη, οι «ανταγωνισμ[οί]» του παρελθόντος είναι 

μάταιοι, αφού «στερέψανε οι επιθυμίες» που τους γέννησαν (ΣΤ΄270). Εννοεί τα 

γηρατειά τα δικά της και των λογής μνηστήρων της. Όλοι αυτοί «μπορ[ούν] τώρα να 

κοιτάξ[ουν] μαζί το ίδιο σημείο της ματαότη- | τας | όπου […] πραγματοποιούνται οι 

μόνες σωστές συναντήσεις» (ΣΤ΄271). Στα παραπάνω λόγια της Ελένης, απηχείται ένα 

κλίμα βαθιάς απαισιοδοξίας, η οποία εκπηγάζει από την ήττα της Αριστεράς στον 

Εμφύλιο, τις διώξεις των αριστερών κατά τη διάρκεια και μετά τον Εμφύλιο, τα 

Ιουλιανά, την διάσπαση του ΚΚΕ και την δικτατορία. Η απαισιοδοξία αυτή εκβάλλει 

στο «ίδιο σημείο της ματαιότητας»· το αίτημα για «σωστές συναντήσεις», για μια νέα 

συντροφικότητα αποτελεί μια πρώτη ένδειξη της αντίστασης του Ρίτσου απέναντι στο 

κλίμα της ήττας και της ματαιότητας. Η Ελένη, βέβαια, μιλώντας για την πάλη της με 

τον χρόνο, αναφέρεται στο «άσκοπο της απάτης και της αυταπάτης, το άσκοπο της 

φήμης, | το άσκοπο και το πρόσκαιρο της κάθε νίκης» (ΣΤ΄276). Όμως, πρόκειται 

κυρίως για μια υπαρξιακή διαπίστωση, μια παραδοχή της θνητότητας, η οποία, στο 

κάτω-κάτω, είναι κοινή ανθρώπινη μοίρα και, ως εκ τούτου, συνδέει τους ανθρώπους. 

Η ίδια της η υπομονή είναι γι’ αυτήν «σαν μια ελάχιστη νίκη» (ΣΤ΄277) απέναντι στον 

ύστατο εχθρό, τον θάνατο. 

       Η Ελένη μιλά για τους πολέμους του παρελθόντος με πικρία.  Αναφέρεται σε 

«ανόητες μάχες, ηρωισμ[ούς], φιλοδοξίες, υπεροψίες, | θυσίες και ήττες και ήττες, κι 

άλλες μάχες, για πράγματα που κιόλας | ήταν από άλλους αποφασισμένα, όταν λείπαμε 

εμείς» (ΣΤ΄281). Όταν η Ελένη αφηγείται την μονομαχία Μενελάου και Πάρη, σκηνή, 

την οποία ο Ρίτσος έχει αντλήσει από την Ιλιάδα (Ομήρου Ἰλιάς Γ 340-382), η Ελένη 

σχολιάζει «Δεν άξιζε διόλου να κοιτάξεις·- | την έκβαση τη είχαν απ’ τα πριν ρυθμίσει 

οι θεϊκές βουλές» (ΣΤ΄282). Ο Ρίτσος αναφέρεται στην Συμφωνία της Γιάλτας και στην 

εγκατάλειψη της Ελλάδας από την Σοβιετική Ένωση έπειτα από τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, εξέλιξη η οποία οδήγησε στον Εμφύλιο και στην ήττα της Αριστεράς. 

Ωστόσο, ο ποιητής, μέσα από τα λόγια της Ελένης αντιστέκεται στο κλίμα της ήττας· 

η Ελένη διατυπώνει την ύστατη ελπίδα ότι «ίσως εκεί που κάποιος αντιστέκεται χωρίς 

ελπίδα, ίσως εκεί να αρχίζει | η ανθρώπινη ιστορία». Η ρήση εκφέρεται από μια Ελένη-
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Πυθία εν μέσω μαντικών τριπόδων και καμένης δάφνης. Ο Ρίτσος γίνεται ποιητής- 

προφήτης· παίρνοντας παράδειγμα από την ιστορική εμπειρία της Εθνικής Αντίστασης 

-ο ίδιος ήταν στο Μορφωτικό Τμήμα του ΕΑΜ- διατυπώνει έναν πρωτότυπο 

ανθρωπιστικό στοχασμό για την ιστορία. Σύμφωνα με τον Ρίτσο, η ιστορία 

θεμελιώνεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην διεκδίκηση και την πάλη, ακόμη κι 

αν δεν υπάρχει ελπίδα, διότι ο αντίπαλος υπερτερεί σε ισχύ. Τον υπέρτερο σε ισχύ 

αντίπαλο, τις ηγεσίες των κρατών του κόσμου, οι οποίες καθορίζουν την τύχη των 

πολιτών, ελεγχόμενες από τα συμφέροντα του διεθνούς κεφαλαίου, συμβολίζει στο 

ποίημα ο «πανύψηλος τοίχος» που «δεν ραγίζει», όσο κι αν οι άνθρωποι τον χτυπούν 

με το κεφάλι (ΣΤ΄281).   

       Το παρόν, στο οποίο ζει η Ελένη, είναι το παρόν της πατρίδας του Ρίτσου που 

στενάζει κάτω από την τυραννία της χούντας. Η Ελένη αναφέρεται υπαινικτικά97 («Την 

ξέρεις δα τη μονότονη ζωή μας. Ως κ’ οι εφημερίδες | ίδιες στο σχήμα, στο μέγεθος, 

στους τίτλους, -δεν τις  διαβάζω πια. | Κάθε τόσο | σημαίες στα μπαλκόνια, εθνικές 

τελετές, στρατιωτικές παρελάσεις», ΣΤ΄285). Υπαινικτική είναι και η αναφορά σε 

εκείνους, οι οποίοι αντιστέκονται («περπατούσαν με το | πλάι | σα να κούτσαιναν 

κάπως, σα να κρύβαν κάτι κάτω απ’ τη μασκάλη», ΣΤ΄286). 

        Καθώς η νίκη του Τρωικού πολέμου ανήκει στο παρελθόν, οι Αχαιοί νικητές του 

πολέμου αντιπροσωπεύουν την παλιά, παρηκμασμένη και αποδυναμωμένη γενιά. Ο 

Μενέλαος, ο πολυμήχανος Οδυσσέας γέρασαν, τραβήχτηκαν στα σπίτια τους, 

συμβιβάστηκαν με την μετριότητα και παραδόθηκαν στον αμείλικτο χρόνο (ΣΤ΄285-

287). Ωστόσο, η ίδια η Ελένη, σύζυγος του νικητή Αχαιού Μενέλαου και του 

νικημένου, σκοτωμένου στον πόλεμο Τρωαδίτη Πάρη, ανήκει τόσο στην Σπάρτη, όσο 

και στο Ίλιο, τόσο στην παλιά, όσο και στην καινούρια της οικογένεια, τόσο στον 

κόσμο των νικητών, όσο και στον κόσμο των ηττημένων, μορφή η ίδια αντισυμβατική 

και ανατρεπτική98. 

         Στο ποίημα, στην σκηνή στην οποία η Ελένη προχωρά στα τείχη της Τροίας, ο 

Ρίτσος αναπτύσσει με τρόπο υπερρεαλιστικό την απλή, σύντομη ομηρική αφήγηση για 

την άφιξη της Ελένης στις Σκαιές Πύλες και τον διάλογο των γερόντων για τις 

                                                             
97 Για διάφανο υπαινιγμό στην δικτατορία στην αρχή του χωρίου κάνει λόγο και ο Διαλησμάς, Στέφανος 

Διαλησμάς, Εισαγωγή στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, Επικαιρότητα, Αθήνα 1981, 52.  
98 Σύμφωνα με τον Χριστόπουλο, «η Ελένη βρίσκει μια θέση ατιμώρητα ανατρεπτική σε όλα τα θεσμικά 

πλαίσια: πόλεμος, γάμος, θρήνος, ακόμη και στο ίδιο το έπος», Μενέλαος Χριστόπουλος, Όψεις της 

Ελένης στο έπος και στο δράμα…ονειρόφαντοι, πενθήμονες δόξαι… Views of Helen in Epic and Drama, 

Αθήνα, Πατάκης 2007, 68-69. 
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συμφορές, τις οποίες η Ελένη έφερε στην πόλη τους (Ομήρου Ἰλιάς Γ 145-160). Η 

Ελένη, καθώς βαδίζει μονάχη στα τείχη της Τροίας είναι πολλά παραπάνω από μια 

πανέμορφη γυναίκα. Συμβολίζει την πληγωμένη τιμή και τους κλεμμένους θησαυρούς 

του πρώτου της συζύγου και της πατρίδας της. Είναι η αντικειμενική αιτία του 

πολέμου, καθώς η αρπαγή της ήταν η αφορμή για τις εχθροπραξίες99. Είναι, ακόμη, η 

αιτία για τον θάνατο των αντρών, την καταστροφή των πλοίων και την πολιορκία της 

Τροίας· έτσι τουλάχιστον την είδε ο Αισχύλος, ο οποίος την ονόμασε «ἐλέναν», 

«ἔλανδρον», «ἐλέπτολιν», αφού, τελικά, η πολιορκία είχε ως αποτέλεσμα την 

καταστροφή της Τροίας από τον στρατό των Αχαιών (Αἰσχύλου Ἀγαμέμνων 689-

690)100. Από την άλλη, η τελική ανάληψη της Ελένης είναι ένα στοιχείο αντλημένο από 

τον Ορέστη του Ευριπίδη (Εὐριπίδου Ὁρέστης 1629-1637), το οποίο, ωστόσο, απαντά 

σε διαφορετικό χρονικό σημείο του μύθου των Ατρειδών. 

       Η Ελένη, η οποία προχωρά στα τείχη της Τροίας, μόνη, το δειλινό, ανάμεσα στις 

«κραυγές των πληγωμένων» και τις «κατάρες» και τον «θαυμασμό» «των γερόντων», 

κρατά τρία λευκά λουλούδια, ένα στα μαλλιά, ένα στα στήθη κι ένα στα χείλη της. Τα 

δυο πρώτα λουλούδια τα αφήνει να πέσουν στα δυο στρατόπεδα, το καθένα κι από μια 

πλευρά του τείχους. Έπειτα, η Ελένη αφήνει να πέσει το τρίτο λουλούδι, πριν η ίδια 

αναληφθεί στα ουράνια.  

         Όπως έχει δείξει η Καστρινάκη, ο τριαδικός αριθμός των λουλουδιών αντιστοιχεί 

στα σχήματα θέση-αντίθεση-σύνθεση και γέννηση-έρωτας-θάνατος. Η Ελένη, 

διαμοιράζοντας τα λουλούδια, τα οποία αντιστοιχούν στο εγελιανό σχήμα θέση-

αντίθεση-σύνθεση, προσλαμβάνει διαστάσεις μιας αλληγορικής μορφής, η οποία 

καθορίζει την ροή της ανθρώπινης ιστορίας, στα ποιητικά συμφραζόμενα. Η 

Καστρινάκη θεωρεί ότι τα λουλούδια, κι ας είναι λευκά (ΣΤ΄283), θα είναι «όμοια με 

αυτά για τα οποία μιλά ο ποιητής και στην ποιητική του αυτοβιογραφία «Το τερατώδες 

αριστούργημα»: «σαν κόκκινα ιδεαλιστικά αερόστατα» που στέλνονται σε όσους 

έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης» (Ζ΄373-374)101. Το τρίτο 

λουλούδι, μάλιστα, αποτελεί, κατά την μελετήτρια, την «πεμπτουσία της τέχνης», την 

«τέλεια σύνθεση»102. Τα αερόστατα είναι ιδεαλιστικά διότι ανήκουν στην πόλι των 

                                                             
99 Backès, ό.π., 43. 

 
 
100 Backès, ό.π., 76-83. 
101 Καστρινάκη, ό.π., 181. 
102 Καστρινάκη, ό.π., 181-182· Γιάννης Ρίτσος, «Το τερατώδες αριστούργημα» (1977): Γιάννης Ρίτσος, 

Ποιήματα. Γίγνεσθαι (1970-1977), τ. Ζ΄, Κέδρος, Αθήνα 1980, 373-374. 
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ιδεών, στην περιοχή της τέχνης. Μοιράζοντας η Ελένη τα συμβολικά λουλούδια στα 

δυο στρατόπεδα, εκφράζει την πεποίθηση του ίδιου του ποιητή ότι η προσφορά της 

τέχνης είναι πανανθρώπινη, πέρα από στρατόπεδα, σημαίες, συμφέροντα και 

παρατάξεις. 

       Ο ποιητής πιθανότατα θέλησε να στηλιτεύσει τις εσωκομματικές διενέξεις και την 

τελική διάσπαση (1968) του πολιτικού χώρου, στον οποίο έμεινε συνεπής ως τον 

θάνατό του. Όπως γράφει στο αυτοβιογραφικό Τερατώδες αριστούργημα, ο ίδιος 

«επέμεν[ε] στο αναπόφευκτο της ένωσης των προοδευτικών | δυνάμεων» (Ζ΄376).  

Ακόμα, σε μια ευρύτερη προοπτική, ο Ρίτσος, μαρξιστής κι ανθρωπιστής, πρέσβευε 

την συντροφικότητα των ανθρώπων, την ένωσή τους γύρω από ένα σύνολο 

πανανθρώπινων αξιών, όπως η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη. 

Στον ιδεατό κόσμο του ποιητή, όπως περιγράφεται, όχι πια στην Ελένη, αλλά στο 

Τερατώδες αριστούργημα, κάθε άνθρωπος ο οποίος υποφέρει εξαιτίας του πολέμου ή 

μιας καταπιεστικής εξουσίας δικαιούται την ποιητική αυτή προσφορά. 

      Έπειτα από την μελέτη των παραπάνω δεδομένων, χρειάζεται να επανεξετάσουμε 

την άποψη την οποία διατυπώνει η Ελένη και, μέσω του προσωπείου της Ελένης, ο 

ποιητής, πως «ίσως εκεί που κάποιος αντιστέκεται χωρίς ελπίδα, ίσως εκεί να αρχίζει | 

η ανθρώπινη ιστορία, που λέμε, κ’ η ομορφιά του ανθρώπου» (ΣΤ΄281). Στους στίχους 

αυτούς συνοψίζεται μια θεωρία της ιστορίας. Τα λόγια της Ελένης εκφέρονται ενώ η 

Ελένη αντιστέκεται με γενναιότητα, με την δύναμη του ενστίκτου και με την επίγνωση 

της ματαιότητας ενάντια στον ύστατο εχθρό, τον θάνατο. Την στιγμή που ανακαλεί την 

υπέρτατη προσφορά του τρίτου λουλουδιού, του λουλουδιού της ποίησης, στα 

αντιμαχόμενα στρατεύματα, η Ελένη πεθαίνει. Για τον Ρίτσο, ολόκληρος ο ανθρώπινος 

ανθρώπινος πολιτισμός, η γέννηση του οποίου σηματοδοτεί την έναρξη της 

ανθρώπινης ιστορίας, είναι μια δίχως ελπίδα αντίσταση ενάντια στον θάνατο. Ο 

θάνατος αντιπροσωπεύει συνεκδοχικά τις δυνάμεις, οι οποίες αντιστρατεύονται την 

ζωή, την ελευθερία και την δημιουργία, αλλά είναι και το φυσικό όριο της ύπαρξης. 

Μέσο αντίστασης του ίδιου του ποιητή ενάντια στις δυνάμεις του θανάτου είναι, 

βέβαια, η τέχνη. 

      Συνοψίζουμε. Μέσα από το μυθολογικό πλαίσιο της κατάστασης του πολέμου, 

αναδύεται ο στοχασμός του ποιητή για την θνητότητα του ανθρώπου. Το ηρωικό 

ιδεώδες παλαιότερων αξιών απαξιώνεται στο παρόν, στο οποίο εκφωνείται ο 

μονόλογος, παρόν το οποίο αποτελεί εποχή ήττας και τέλματος και το οποίο είναι μια 

σαφής εικόνα των χρόνων της χούντας στην Ελλάδα. Έναντι στην κυρίαρχη 
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ματαιότητα, προτείνεται η δίχως ελπίδα αντίσταση των ανθρώπων ως απαρχή 

πολιτισμού. Η τέχνη αναδεικνύεται ως ιδανική πολιτισμική προσφορά. Τονίζεται, 

ακόμα, η ανάγκη συντροφικότητας των ανθρώπων στην προάσπιση των αξιών, οι 

οποίες καθορίζουν την ανθρώπινη ιστορία, και τις οποίες αντιπροσωπεύει η Ελένη. 

 

        Στην συνέχεια, θα προχωρήσουμε στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο 

εγγράφονται στοιχεία του υπαρξιακού στοχασμού στο ποίημα. Προτού προχωρήσουμε 

στην εξέταση αυτών των στοιχείων, σημειώνουμε ότι μια πολύ σημαντική έκφανση 

του υπαρξιακού στοχασμού, ο οποίος αναπτύχθηκε στην Γαλλία από την δεκαετία του 

1930, είναι η υπαρξιακή λογοτεχνία του παραλόγου. Η υπαρξιακή λογοτεχνία του 

παραλόγου συνάπτεται στενά με τον υπαρξισμό, αφού εισάγεται με το μυθιστόρημα 

του Sartre H ναυτία και γνωρίζει την μεγαλύτερή της άνθιση με το πεζογραφικό και 

δραματουργικό έργο του Camus. Ο Camus διερεύνησε και θεωρητικά την έννοια του 

παραλόγου στο δοκίμιό του Ο μύθος του Σισύφου και σε άλλα θεωρητικά έργα του.103 

        Κατά τον Camus, «το παράλογο γεννιέται από την αντιπαράθεση του ανθρώπινου 

καλέσματος και της εχθρικής σιωπής του κόσμου»104. Σύμφωνα με την Μπακονικόλα-

Γεωργοπούλου, στο έργο του συγγραφέα, «το “παράλογο” είναι η σχέση που 

δημιουργείται ανάμεσα στον διψασμένο για ενότητα άνθρωπο και στην εχθρική σιωπή 

του σύμπαντος. “Παράλογο” είναι η δίχως θεό αμαρτία. Παράλογο είναι, σε τελευταία 

ανάλυση, το βίωμα του ανθρώπου ο οποίος συνειδητοποιεί πως δεν υπάρχει κανένα 

σταθερό σημείο αναφοράς της ζωής του και των πράξεών του, και πως η αληθινή 

γνώση είναι ανέφικτη»105. Αν στην ζωή μας απουσιάζουν εξωτερικά σημεία αναφοράς, 

ο Sartre, εισάγοντας στο λογοτεχνικό έργο του την έννοια της ελευθερίας, διακηρύσσει 

την δύναμη του ανθρώπου να αντιμετωπίζει την ναυτία και το παράλογο, 

νοηματοδοτώντας ο ίδιος την ζωή του106. 

        Σύμφωνα με την μονολογίστρια, «λίγο-λίγο τα πράγματα χάσαν τη σημασία τους, 

αδειάσαν· άλλωστε | μήπως είχαν ποτέ τους καμιά σημασία; Χαλαρωμένα, κούφια· | 

εμείς τα γεμίζαμε με άχυρο ή πίτουρο, να πάρουν σχήμα, | να πυκνώσουν, να 

                                                             
103 Η Καστρινάκη έχει επισημάνει την παρουσία του «κλίμ[ατος] του υπαρξισμού», και ιδίως της 
ναυτίας στην Ελένη, Καστρινάκη, ό.π., 178. 
104 Camus, Ο μύθος του Σισύφου. Δοκίμιο για το παράλογο, Νίκη Καρακίτσου-Ντουζέ, Μαρία 

Κασαμπαλόγλου-Ρομπλέν, Καστανιώτης, Αθήνα 2007, 47. 
105 Χαρά Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Το τραγικό, η τραγωδία και ο φιλόσοφος στον εικοστό αιώνα, 

Ινστιντούτο του βιβλίου- Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1997, 167. 
106 Arnold P. Hinchliffe, Το παράλογο, μετάφραση Ελένη Μοσχονά, Methuen & Co Ltd –Ερμής, Αθήνα 

1972, 41-54. 
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στεριώσουν, να σταθούν, - τα τραπέζια, οι καρέκλες, | τα κρεβάτια που πάνω τους 

πλαγιάζαμε, τα λόγια·» (ΣΤ΄271). Η Ελένη διατυπώνει μια πολύ απλή ιδέα με 

σημαντικές συνέπειες. Τα αντικείμενα δεν έχουν από μόνα τους καμιά σημασία. Οι 

σημασίες καθορίζονται από τις κοινωνικές και πολιτισμικές τους λειτουργίες. Είναι η 

ανθρώπινη πολιτισμική δημιουργία η οποία καθορίζει τις λειτουργίες του κόσμου των 

αντικειμένων· η συνειδητή, ανθρώπινη δραστηριότητα διαμορφώνει τον κόσμο και του 

δίνει νόημα. 

        Αναφερόμενη στην μάχη της με τον χρόνο, ο οποίος της αφαίρεσε σιγά-σιγά την 

περίφημη, μυθική ομορφιά της, η Ελένη διατυπώνει την πεποίθησή της για «το άσκοπο 

της απάτης και της αυταπάτης, το άσκοπο της φήμης, | το άσκοπο και το πρόσκαιρο 

της κάθε νίκης» (ΣΤ΄276). Σύμφωνα με τον Camus, από την στιγμή που ο άνθρωπος 

παίρνει θέση απέναντι στον χρόνο και συνειδητοποιεί ότι ανήκει στον χρόνο, 

αναγνωρίζοντας σε αυτόν τον χειρότερο εχθρό του, από την στιγμή που επαναστατεί 

απέναντι στον χρόνο, βιώνει την εμπειρία του παραλόγου107. Κατά τον Camus, «το 

παράλογο αποκτά νόημα μόνο όταν δε συναινούμε σε αυτό»108. Η Ελένη δεν διατηρεί 

πια την παλιά της φιλαρέσκεια και μοιάζει παραδομένη στην ιδέα της ματαιότητας. 

Από την άλλη, λίγο-λίγο, με την σκέψη του καλοκαιριού που πλησιάζει, με τα 

φάρμακα-φίλτρα της και τις μαγικές και αλχημιστικές της αναζητήσεις, η γηραιά κυρία 

παλεύει με επιμονή ενάντια στο διάβα του χρόνου από το νου και το σώμα της. 

       Το διάβα του χρόνου παρομοιάζεται από την Ελένη με «ξενιτειά μας μέσα στα ίδια 

μας τα ρούχα που παλιώνουν, | μες στο ίδιο μας το δέρμα που ζαρώνει» (ΣΤ΄273). Η 

Ελένη εξομολογείται ότι για να περνάει η ώρα αγγίζει το ίδιο της το πρόσωπο, «ένα 

πρόσωπο ξένο· - το αγγίζω, το ψαύω, | μετράω | τις τρίχες τις ρυτίδες, τις κρεατοελιές·», 

κι αναρωτιέται «ποιος είναι μέσα σε τούτο το πρόσωπο;». Περιγράφει την κατάσταση, 

την οποία βιώνει, ως «ναυτία» και «φόβ[ο]», «ο ηλίθιος φόβος, θε μου, μήπως χάσουμε 

κι αυτή τη ναυτία» (ΣΤ΄284). 

         Με τους παραπάνω στίχους του Ρίτσου, μπαίνουμε στην περιοχή ενός 

συναισθήματος-ορόσημου για την υπαρξιακή λογοτεχνία του παραλόγου. Πρόκειται 

για το συναίσθημα της ναυτίας. Στο μυθιστόρημα Ναυτία (1938) του Sartre, ο Antoine 

Roquentin αφηγείται πώς, σε μια σαββατιάτικη βόλτα στην παραλία, ένιωσε στο 

άγγιγμα ενός βρεγμένου βοτσάλου κάτι σαν ανατρίχιασμα, «κάτι σαν ναυτία στα χέρια 

                                                             
107 Albert Camus, Ο μύθος του Σίσυφου.  Δοκίμιο για το παράλογο, μετάφραση Νίκη Καρακίτσου-Ντουζέ, 

Μαρία Κασαμπαλόγλου-Ρομπλέν, Καστανιώτης, Αθήνα 2007, 29-30. 
108 Camus, ό.π., 52. 
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[του]»109. Η ναυτία είναι το συναίσθημα του ανθρώπου, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος 

με την πραγματικότητα της εγγενούς ελευθερίας της ύπαρξής του,  η οποία 

πραγματώνεται ως μηδενοποίηση του παρόντος και ως προβολή στο μέλλον110. Η 

ελευθερία συνεπάγεται το επώδυνο, ενσυνείδητο βίωμα του χρόνου. 

        Με το βίωμα της ναυτίας συνδέεται η αίσθηση του ρευστού, του «γλοιώδους». 

Στο Είναι και το μηδέν, ο Sartre περιγράφει σε πολλές σελίδες αυτήν την αίσθηση, η 

οποία αποτελεί μεταφορά για την «γλιτσιάρικη χαμέρπεια κάποιων ανθρώπων», την 

σεξουαλική εμπειρία, αλλά κυρίως για μια κατάσταση υπαρξιακού τέλματος111. Την 

κατάσταση αυτήν διακρίνουμε στην περιγραφή της Ελένης για τις «Συμπληγάδες», που 

«μεταφερθήκαν κάπου αλλού, σ’ ένα χώρο πιο μέσα – τις νιώθεις | ασάλευτες, 

μαλακωμένες - πιο τρομερές από πριν, - δε συνθλίβουν, | πνίγουν σ’ ένα πηχτό, μαύρο 

ρευστό - δε γλιτώνει κανένας» (ΣΤ΄287). Η Ελένη περιγράφει το υπαρξιακό τέλμα, την 

καταθλιπτική μοναξιά και την υπαρξιακή αγωνία της, μια κατάσταση ακραίας 

απελπισίας. 

       Η Ελένη δεν συναινεί με κανέναν τρόπο στην ναυτία, στο παράλογο, στην αίσθηση 

του τέλματος και στην ματαιότητα. Έχοντας το πλεονέκτημα μιας πλούσιας μνήμης, 

νοηματοδοτεί την φτωχή καθημερινότητά της και αντιστέκεται στο αλλοτριωτικό 

πέρασμα του χρόνου και στην υπαρξιακή απελπισία. 

          

       Στην συνέχεια, θα εξετάσουμε τα στοιχεία, τα οποία καθιστούν την Ελένη ένα 

ποίημα, στο οποίο ο ποιητής αποτυπώνει τον στοχασμό και την αγωνία του για την 

τέχνη του, δηλαδή ποίημα ποιητικής. 

        Μέσα από τα μαγικά, μαύρα νερά της πέτρας του δαχτυλιδιού της, με τους 

συμβολισμούς της αλχημείας112, η Ελένη ανακαλύπτει ένα πρωτότυπο πρίσμα μέσα 

από το οποίο βλέπει τους άλλους και τον κόσμο (ΣΤ΄270). Είναι το πρίσμα της μαγικής 

θέασης του κόσμου μέσω της ποίησης.  

                                                             
109 Jean-Paul Sartre, Η ναυτία, μετάφραση Ειρήνη Τσολακέλη, Πατάκη, Αθήνα 2005, 29· Hinchliffe, 

ό.π., 42-46. 
110 Η ελευθερία, κατά τον Sartre, πραγματώνεται ως άρνηση/ μηδενοποίηση μιας κατάστασης/ 
τυχαιότητας/ γεγονότητας και χρονούται ως προβολή στο μέλλον, Sartre, Το είναι και το μηδέν. Δοκίμιο 

φαινομενολογικής οντολογίας, ό.π., 677-850·  για μια φιλοσοφική ανάλυση του προβλήματος της 

άρνησης και του μηδενός στο έργο του Sartre, βλ. Mary Warnock, The Philosophy of Sartre, Hutchinson 

University Library, London 1965, 13-62· είναι σωστή η ερμηνεία του Hinchliffe ότι η ναυτία προκύπτει 

από την αντιμετώπιση του Μηδενός, Hinchliffe, ό.π., 43.  
111 Sartre, Το είναι και το μηδέν. Δοκίμιο φαινομενολογικής οντολογίας, ό.π., 927-943. 
112 Καστρινάκη, ό.π., 185. 
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        Η Ελένη, αρχικά, μοιάζει ν’ απαξιώνει τις λέξεις, ως συμβατικούς πολιτισμικούς 

κώδικες, αφού «μ’ αυτές ονοματίζουμε όπως-όπως κείνα που μας λείπουν ή εκείνα | 

που ποτέ μας δεν τάδαμε – τα αέρινα, που λέμε, τα αιώνια». Κατά τον Αριστοτέλη, σε 

αντίθεση με την ιστορία που μιλά για τα συγκεκριμένα (κοινωνικά, πολιτικά, 

οικονομικά) γεγονότα, η ποίηση σημαίνει τα γενικά και τα πανανθρώπινα, τα 

«καθόλου» (Ἀριστοτέλους Περί ποιητικής ΙΧ 2-4, 1451a). Τα αριστοτελικά «καθόλου» 

της τραγικής ποίησης είναι μια όψη των «αέρινων» και των «αιώνιων» του ποιήματος. 

Τα «αέρινα» και «τα αιώνια», ωστόσο, έχουν και μια άλλη όψη, όψη σαρκική και 

συνάμα πνευματική· με τις «αθώες, παραπλανητικές, παρηγορητικές, διφορούμενες» 

«λέξεις», τα ονοματίζουμε, «δίνοντας όνομα σε μια σκιά, λέγοντάς το τη νύχτα στην 

κλίνη | […] κι ακούγοντάς το οι ανόητοι να | θαρρούμε | ότι κρατάμε το σώμα, μας 

κρατάει, ότι κρατιόμαστε στον κόσμο» (ΣΤ΄271-272). Διάφανη είναι η αναφορά στην 

Ελένη του Ευριπίδη, στο ἔμπνουν εἴδωλον (Εύριπίδου Ελένη 34) με το οποίο κοιμήθηκε 

ο Πάρης και το οποίο έγινε αιτία του Τρωικού πολέμου, δίχως να είναι πραγματική 

γυναίκα. Τα αέρινα και τα αιώνια ταυτίζονται βέβαια με την πραγματική Ελένη, τη θεία 

γυναίκα, την αναδυομένη μέσα από το έπος, την λυρική ποίηση, την τραγωδία και την 

ρητορική113. Στους παραπάνω στίχους, η Ελένη στηλιτεύει τον τρόπο με τον οποίο, 

μέσα από απατηλές λέξεις, σφυρηλατείται ο δεσμός του ανθρώπου με τον κόσμο και 

χάνεται η επαφή με τις αληθινές, αιώνιες αξίες. Η ίδια, όπως θα δούμε παρακάτω, 

αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα ορισμένες αιώνιες αξίες. Σημειώνουμε ότι, 

στους παραπάνω στίχους, η Ελένη απορρίπτει τους συμβατικούς πολιτισμικούς 

κώδικες, οι οποίοι οδηγούν στην απάτη και τάσσεται υπέρ των αιώνιων αξιών, αφού 

χαρακτηρίζει «θλιβερή ιστορία» την εκούσια ή ακούσια καπήλευση των λέξεων. 

        Απογοητευμένη από τις λέξεις των άλλων, η Ελένη τις απορρίπτει. Αναζητά τις 

δικές της λέξεις, «σα να μεταφράζ[ει] | από μια γλώσσα που δεν ξέρ[ει], -ωστόσο 

μεταφράζ[ει]» (ΣΤ΄272). Η Ελένη δεν συμβιβάζεται πια με την συμβατική μορφή της 

ανθρώπινης επικοινωνίας («Όχι πια λέξεις και ονόματα· κάτι ήχους μονάχα 

ξεχωρίζω·», ΣΤ΄273). Αναπτύσσει μια μυστική επικοινωνία με την ανεπαίσθητη 

ηχητική των πραγμάτων και βυθίζεται στους αντίλαλους της σιωπής114 («ένα αση- | 

                                                             
113 Ο Backès έχει συνεισφέρει μια σημαντική ερμηνεία της ιστορικής πορείας του μύθου της Ελένης από 

την αρχαιότητα έως τα μέσα του 20ού αιώνα, Jean-Louis Backès, Ο μύθος της Ελένης, μετάφραση Μαίρη 

Γιόση, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα 1993. 
114 Η Έλλη Φιλοκύπρου έχει συνεισφέρει μια διαφορετική ανάλυση της Ελένης, εκκινώντας από την 

έννοια της σιωπής, ως έκφρασης του κενού των πραγμάτων· κατά την μελετήτρια, στο τέλος του 

μονολόγου της, η Ελένη «ανυψώνεται σε έναν χώρο άδειο από πράγματα και ονόματα, αλλά και 
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μένιο κηροπήγιο | ή ένα κρυστάλλινο ανθογιάλι ηχεί από μόνο του και ξαφνικά 

σωπαίνει […] Ωστόσο | η ιδέα μιας σιωπηλής συνωμοσίας, […] επιπλέει […] τόσο που 

αισθάνεσαι το χάραγμα των ρυτίδων να βαθαίνει πλάι στα χείλη | σου», ΣΤ΄273). Η 

Ελένη διαπιστώνει την ξενιτειά «μέσα στα ίδια μας τα ρούχα», «μέσα στο ίδιο μας το 

δέρμα»· και τότε, συμβαίνει κάτι θαυμαστό, καθώς «η κιθάρα, κρεμασμένη στον | 

τοίχο, | ξεχασμένη από χρόνια, με χορδές σκουριασμένες, αρχίζει να τρέμει». Αμέσως, 

η Ελένη παρομοιάζει το μουσικό ανατρίχιασμα της κιθάρας με «το σαγόνι μιας γριάς» 

που «τρέμει» «απ’το κρύο ή απ’ το φόβο» και γι’ αυτό «πρέπει | να βάλεις πάνω στις 

χορδές την παλάμη σου, να σταματήσεις | το μεταδοτικό τους ρίγος» (ΣΤ΄273).  

      Η Ελένη είναι, βέβαια, προσωπείο του ίδιου του ποιητή Ρίτσου, ο οποίος νιώθει 

πως γερνά και πλησιάζει στο τέλος (απατάται, ωστόσο είναι σημαντικό)115. Ο ποιητής 

είναι εκείνος, ο οποίος συναισθάνεται την ανεπάρκεια των συμβατικών πολιτισμικών 

κωδίκων και μεταφράζει από την γλώσσα που του φανερώνεται σαν ψυχικό γεγονός, 

μέσα από την δυναμική αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο, τους ανθρώπους, τα 

αντικείμενα και την ιστορία. Η ελάχιστη ηχητική της μνήμης και των αντικειμένων 

(«ένα κρυστάλλινο ανθογυάλι…») αφομοιώνεται από την γλώσσα της ποίησης, την 

γλώσσα των ήχων, των αισθημάτων, των ιδεών, των μικρών και μεγάλων γεγονότων. 

Η Ελένη, και μαζί της ο ποιητής, γίνεται μυσταγωγός μικρών καθημερινών θαυμάτων 

(«Θυμάμαι ακόμα, παιδί, στις όχθες του Ευρώτα …», ΣΤ΄278). Ο ποιητής ανακαλύπτει 

τον δικό του κώδικα. Αυτός είναι ο συμβολισμός της κιθάρας, οι χορδές της οποίας 

ακολουθούν τις δονήσεις της ψυχής του ποιητή, σαν να ήταν οι ιστοί ενός ζωτικού 

οργάνου.  

      Στην Ελένη, ο ποιητής αναφέρεται στην θέαση του κόσμου μέσα από μαγικό 

πρίσμα της ποιητικής φαντασίας. Έπειτα, ο ποιητής μιλά για την δύναμη της ποίησης 

να αναφέρεται σε αιώνιες, καθολικές αλήθειες και αξίες. Ο ποιητής αναφέρεται, ακόμη, 

στην ποίηση ως ψυχικό γεγονός, γένεση και μυσταγωγία. Μέσα από το προσωπείο της 

Ελένης, ο Ρίτσος περιγράφει την ζωντανή διαδικασία της ποιητικής δημιουργίας. 

    

       Προχωρούμε στην εξέταση του σύνθετου πλέγματος των τελετουργικών σχέσεων 

οι οποίες εγγράφονται στο ποίημα και οι οποίες έχουν τις απαρχές τους στον αρχαίο 

μύθο της Ελένης. Διαβάζουμε στον αφηγηματικό πρόλογο, στον εγγεγραμμένο στο 

                                                             
ελεύθερο από τη φθορά που βίωσε», Έλλη Φιλοκύπρου, Η αμείλικτη ευεργεσία. Όψεις της σιωπής στην 

ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004, 119-22. 
115 Καστρινάκη, ό.π., 178. 



83 
 

κείμενο ενδιάθετο λόγο του επισκέπτη της γηραιάς κυρίας, ότι για εκείνη «Ποτέ δεν 

μπορούσες να ξέρεις, - ήταν τόσο το φέγγος που ανάδινε, - σε τύφλωνε· σε 

διαπερνούσε· - δεν ήξερες πια τι ήταν, αν ήταν, αν ήσουν» (ΣΤ΄269). Επομένως, η 

Ελένη είναι πρόσωπο ξεχωριστό, το οποίο αναδίνει θαυμαστό φέγγος, ενώ η υπόστασή 

της είναι μερικώς ή ολικώς απροσπέλαστη στην ανθρώπινη γνώση. Μια τέτοια 

διαπίστωση μας οδηγεί σε υποθέσεις για μια θεϊκή φύση της Ελένης. Γνωρίζουμε από 

τον μύθο της αρχαίας Ελένης για την ομορφιά της, η οποία την ανύψωνε στο επίπεδο 

του θείου116· γνωρίζουμε ακόμη ότι συνομιλούσε πρόσωπο με πρόσωπο με την θεά 

Αφροδίτη117. Σύμφωνα με τον μελετητή του μύθου της Ελένης Backès, η Ελένη ήταν 

πιθανόν παλαιά θεότητα, η λατρεία της οποίας αφομοιώθηκε από την λατρεία της 

Αφροδίτης118. Ωστόσο, στοιχεία λαϊκής λατρείας της Ελένης υπήρχαν στην Σπάρτη ως 

την κλασική εποχή· ήταν μια τοπική θεά της βλάστησης, μια φεγγαροθεά όπως τόσες 

άλλες, καθώς και μια θεά της μύησης των νεαρών κοριτσιών στην γυναικεία 

ωριμότητα119. 

        Στοιχεία σεληνιακής λατρείας διατηρούνται και στην Ελένη του Ρίτσου, όπως έχει 

δείξει η Καστρινάκη· το «ήσυχο, παραπλανητικό φεγγάρι» στο τέλος του ποιήματος, η 

«φαρδιά, ασημένια ζώνη» της Ελένης κατά την Τειχοσκοπία και η σεληνιακή σαύρα 

που ακινητεί στο άγαλμα του κήπου είναι, κατά την μελετήτρια, ενδείξεις της 

τελετουργικής σχέσης της Ελένης με το φεγγάρι στο ποίημα120. Επίσης, στο ποίημα 

διακρίνεται άλλη μια ενδιαφέρουσα τελετουργική σχέση· η Ελένη, κάποτε, μιλά για τα 

αγάλματα του κήπου της ως για αγάλματα, τα οποία παριστάνουν την ίδια, στην στάση 

της ανάληψής της στα τείχη της Τροίας (ΣΤ΄284). Όμως, στον αφηγηματικό πρόλογο, 

ο επισκέπτης είχε αναγνωρίσει τα αγάλματα αυτά ως αγάλματα της Αφροδίτης 

(ΣΤ΄269). Σύμφωνα με την Καστρινάκη, «η Αφροδίτη αποτελεί το θεϊκό αντίστοιχο 

της Ελένης, με την οποία λίγο-πολύ ταυτίζεται», ενώ και οι δυο εκπροσωπούν τη 

«Μητέρα Θεά των προϊστορικών ανατολικών θρησκειών· τη Μητέρα Γη που μας γεννά 

και μας δέχεται στον θάνατο»121.  Ωστόσο, η παραπάνω ερμηνεία οδηγεί σε νέα 

ερωτήματα. Είναι η Ελένη θεά ή θνητή; Αν μετέχει, έστω και λίγο, του θείου, πώς 

                                                             
116 Backès, ό.π., 56-62. 
117 Ό.π., 50-56 
118 Ό.π., 30-31. 
119 Ό.π., 28-31. 
120 Καστρινάκη, ό.π., 183-184. 
121 Ό.π., 184. 
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μπορεί να γερνά; Και ποια είναι η ακριβής σύνδεση ανάμεσα στην θεά Αφροδίτη και 

την φεγγαροθεά Ελένη;  

      Φτάνουμε στο επεισόδιο της Τειχοσκοπίας. Η Ελένη, καθώς εξομολογείται, δε 

νιώθει πια συγκίνηση όταν θυμάται. Μονάχα μια της μνήμη «κρατάει ακόμη έναν 

αγέρα γύρω της, ανασαίνει»: 

 

                                                                             Κείνο το δείλι,  

τριγυρισμένη απ’ τις ατέλειωτες κραυγές των πληγωμένων,  

απ’ τις ψιθυριστές κατάρες των γερόντων και το θαυμασμό τους, μέσα 

στη μυρωδιά ενός γενικού θανάτου που, στιγμές-στιγμές, λαμπύριζε 

πάνω σε μιαν ασπίδα ή στην αιχμή ενός δόρατος ή στη μετόπη 

ενός αμελημένου ναού ή στον τροχό ενός άρματος, - ανέβηκα μόνη 

στα ψηλά τείχη και σεργιάνισα, 

                                                 μόνη, ολομόναχη, ανάμεσα 

σε Τρώες και Αχαιούς, […] 

 

εγώ, ψηλά στα τείχη, πάνω απ’ τα κεφάλια των θνητών, αέρινη, σάρ- 

        κινη, 

χωρίς ν’ ανήκω σε κανένα, χωρίς νάχω κανενός την ανάγκη, 

σα νάμουν (ανεξάρτητη εγώ) ολόκληρος ο έρωτας, - ελεύθερη 

από το φόβο του θανάτου και του χρόνου, μ’ ένα άσπρο λουλούδι στα  

        μαλλιά μου, 

μ’ ένα λουλούδι ανάμεσα στα στήθη μου, κ’ ένα άλλο στα χείλη να μου 

       κρύβει 

το χαμόγελο της ελευθερίας. 

                                             Μπορούσαν 

κι από τις δυο πλευρές να με τοξεύσουν. 

                                                                Έδινα στόχο 

βαδίζοντας αργά πάνω στα τείχη, σχεδιασμένη ακέρια 

στον χρυσοπόρφυρο ουρανό της εσπέρας. 

                                                                  Κρατούσα τα μάτια κλεισμένα 

για να ευκολύνω μια εχθρική χειρονομία τους - γνωρίζοντας στο βάθος 

ότι κανείς δεν θα τολμούσε. Τα χέρια τους τρέμαν απ’ το θάμβος 

της ομορφιάς και της αθανασίας μου - 

                                                            (ίσως τώρα μπορώ να προσθέσω: 

δεν τον φοβόμουν το θάνατο γιατί τον ένιωθα πολύ μακριά μου). 

                                                                                                       Τότε 

πέταξα από τα μαλλιά μου κι από τα στήθη μου τα δυο λουλούδια· το 

         τρίτο 
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το κρατούσα στο στόμα μου· τα πέταξα απ’ τις δυο πλευρές του τεί- 

         χους 

με μια κίνηση ολότελα ανεξίθρησκη. 

                                                         Και τότε οι άντρες, μέσα κ’ έξω, 

ριχτήκαν ο ένας του άλλου, αντίπαλοι και φίλοι, για ν’ αρπάξουν 

εκείνα τα λουλούδια, να μου τα προσφέρουν - τα δικά μου λουλούδια. 

          Δεν είδα 

τίποτ’ άλλο μετά, - μονάχα πλάτες σκυμμένες, σάμπως όλοι 

νάταν γονατιστοί στη γης, όπου στέγνωνε το αίμα απ’ τον ήλιο· - ίσως  

          κιόλας 

να ποδοπάτησαν εκείνα τα λουλούδια. 

                                                       Δεν είδα. 

                                                                      Είχα κινήσει τα χέρια, 

είχα υψωθεί στα νύχια των ποδιών, κι αναλήφθηκα 

αφήνοντας να πέσει απ’ τα χείλη μου και το τρίτο λουλούδι. 

 

                                                                                       (ΣΤ΄282-284) 

  

 

       Στους παραπάνω στίχους, ο Ρίτσος σκηνοθετεί την απόλυτη αποθέωση της Ελένης 

με όρους του Hegel και του Marx. Η Ελένη, διαμοιράζοντας τα λουλούδια, τα οποία 

(επαναλαμβάνουμε και συμπληρώνουμε) αντιστοιχούν στο εγελιανό σχήμα θέση-

αντίθεση-σύνθεση («3 - θέση αντίθεση σύνθεση Μαρξ Έγκελς και Χέγκελ», Το 

τερατώδες αριστούργημα, Ζ΄366), προσλαμβάνει διαστάσεις μιας αλληγορικής μορφής, 

η οποία, αιτία, διακύβευμα και τρὀπαιο ενός κατακτητικού πολέμου, καθορίζει την ροή 

της ανθρώπινης ιστορίας, στα ποιητικά συμφραζόμενα. Τα λουλούδια τα ίδια είδαμε 

ότι συμβολίζουν την ποίηση, η οποία απευθύνεται συμβολικά στους ανθρώπους οι 

οποίοι υφίστανται την βία, τον εκτοπισμό και την καταπίεση. 

      Ακόμη, στους παραπάνω στίχους, η Ελένη παρομοιάζεται με τον ίδιο τον 

θεοποιημένο Έρωτα («σα νάμουν [ανεξάρτητη εγώ] ο ίδιος ο έρωτας»). Σύμφωνα με 

τον Λεκατσά, στην ορφική θεογονία, ο Έρωτας γεννήθηκε απ’ το Κοσμικό Αυγό, το 

Αυγό του Φεγγαριού, που απ’ το σπάσιμό του γεννήθηκε ο κόσμος. Λύει τα μέλη των 

ανθρώπων με τον πόθο. Ο ίδιος είναι προσωποποίηση του Φεγγαριού, αρχηγέτης των 

φεγγαροθεών που ήρθαν μετά, κατά την εγκαθίδρυση της θεϊκής τάξης του κόσμου122. 

                                                             
122 Παναγής Λεκατσάς, Έρως. Ερμηνεία μιας μορφής της Προϊστορικής και Ορφικοδιονυσιακής 

Θρησκείας, Καστανιώτης, Αθήνα 2003. 
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Όπως ο Έρωτας, που γεννήθηκε από το Αυγό του Φεγγαριού είναι ο ομορφότερος από 

τους θεούς, έτσι και η Ελένη, η γεννημένη από το Αυγό της Λήδας, της φεγγαροθεάς 

Νέμεσης ή του ίδιου του Φεγγαριού, είναι «η ομορφότερη μες στις γυναίκες»123. Ο 

Λεκατσάς σημειώνει ακόμη την στενή σχέση της Ελένης και της Αφροδίτης124.  

       Στο ποίημα, το οποίο μελετούμε, στο πρόσωπο της Ελένης ενσαρκώνεται η θεϊκή 

υπόσταση της Αφροδίτης, η θεία δύναμη του Έρωτα και οι φυσικές ιδιότητες του 

φεγγαριού. Επομένως, μπορούμε να κατανοήσουμε πώς στο πρόσωπό της 

συνενώνονται μια θεϊκή και μια θνητή υπόσταση. Η Ελένη ενσαρκώνει την ομορφιά, 

τον έρωτα και την ποίηση· αξίες διαχρονικές, οι οποίες παραμένουν ζωντανές όσο 

υπάρχει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Είδαμε παραπάνω ότι το τρίτο λουλούδι της 

αντιπροσωπεύει την ιδανική τέχνη. Με την ανάληψη της Ελένης στα τείχη της Τροίας 

στο ποίημα, η Ελένη αποθεώνεται και οι παραπάνω αξίες θεοποιούνται. 

      Από την άλλη, η ζωή της Ελένης ακολουθεί τους νόμους της φθοράς, την πορεία 

προς τον θάνατο, όπως κάθε πλάσμα της φύσης· τους ίδιους νόμους ακολουθεί και το 

φεγγάρι. Σύμφωνα με τον Λεκατσά, το φεγγάρι, ο φεγγαροθεός, ο άνθρωπος και ο 

κόσμος περνούν τελετουργικά, σαν μέσα από έναν διαρκώς ανανεούμενο κύκλο, από 

την διαδικασία της φθοράς, του θανάτου, της αναβίωσης και της αναδημιουργίας 125. 

Αντίθετα από την χάση του φεγγαριού, ο θάνατος της Ελένης είναι μη ανακλητός. Αν 

η Ελένη πεθαίνει, η αποθέωσή της έχει συντελεστεί στο παρελθόν στα τείχη της Τροίας 

και οι αξίες, τις οποίες είχε ενσαρκώσει παραμένουν αθάνατες. Η ίδια η μορφή της 

διατηρεί το φέγγος της αθανασίας μέσω της ποίησης. To θείο δράμα, το δράμα της 

γέννησης, της φθοράς και της αναγέννησης του θεού, της φύσης, του ανθρώπου και 

του κόσμου, δεν συντελείται μέσα από την μεταφυσική οδό, αλλά μέσα από την οδό, 

την οποία χαράζει η τέχνη126. 

        

         Καταγράφουμε τα συμπεράσματά μας. Στο ποίημα του Ρίτσου, η Ελένη 

παρουσιάζεται θνητή και υποκείμενη στην καθολικά ανθρώπινη μοίρα του θανάτου. 

Καθώς παλεύει με γενναιότητα με τον θάνατο, η Ελένη του Ρίτσου διατηρεί την χαρά 

                                                             
123 Ό.π., 26, 31. 
124 Ό.π., 26. 
125 Ό.π., 132. 
126 Σύμφωνα με τον Λεκατσά, το θείο δράμα αντιπροσωπεύει στην αρχαία μυθολογική σκέψη τις 

μυθολογικές αντιλήψεις για τη γέννηση, την επώδυνη μάχη με τις δυνάμεις του θανάτου, τον θάνατο και 

την αναγέννηση στην ζωή μιας θεότητας.  Ο Λεκατσάς έχει ταξινομήσει και περιγράψει λεπτομερώς τα 

ακριβή στάδια αυτής της πορείας, η οποία απαντά σε παγκόσμιες πολιτισμικές αναπαραστάσεις της ζωής 

της φύσης και του ίδιου του ανθρώπου, Παναγής Λεκατσάς, Το θείον δράμα. Θρησκειολογική μελέτη, 

Κείμενα, Αθήνα 1976. 
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της ζωής και την δημιουργική δύναμη της ποίησης μέσα στην ματαιότητα και την 

υπαρξιακή απελπισία ενός παρόντος, το οποίο αποτελεί πιστή εικόνα της Ελλάδας που 

στενάζει κάτω από το καθεστώς τα χούντας. Ο πολιτισμός του ανθρώπου και η ίδια η 

ποίηση αποτελούν το διακύβευμα της διαχρονικής υπαρξιακής πάλης του ανθρώπου 

ενάντια στην θνητότητα. Η Ελένη αναδεικνύεται σε αλληγορική μορφή, η οποία 

συμβολίζει την πάλη του ανθρώπου ενάντια στις δυνάμεις του θανάτου, μέσω της 

ομορφιάς, μέσω της αθανασίας, την οποία προσφέρει η τέχνη και μέσω του 

διαχρονικού μηνύματος για συντροφικότητα. 
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Πέμπτο κεφάλαιο 

Η καταγγελία της Ιφιγένειας 

 

       Η επιστροφή της Ιφιγένειας γράφτηκε μεταξύ Αθήνας και Σάμου, από τον 

Νοέμβριο του 1971, έως τον Αύγουστο του 1972. Στο ποίημα, αποτυπώνονται τα 

ιστορικά γεγονότα της ελληνικής και διεθνούς ιστορίας κατά την τριακονταετία 1940-

1970. Ακόμη, στο ποίημα φανερώνεται η δύναμη του ποιητή να συναισθάνεται τους 

εσωτερικούς κραδασμούς των κοινωνικών ζυμώσεων. Πράγματι, το ποίημα μοιάζει να 

προοιωνίζεται τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. 

       Θα ξεκινήσουμε την μελέτη μας με την εξέταση της σχέσης του ποιήματος με την 

σύγχρονη ιστορία, σχέση από την οποία προκύπτει μια φιλοσοφία της ιστορίας. Στην 

συνέχεια, θα εξετάσουμε τον υπαρξιακό στοχασμό, ο οποίος εγγράφεται στο ποίημα. 

Θα εξετάσουμε, επίσης, τον ποιητολογικό στοχασμό, ο οποίος εγγράφεται στο ποίημα. 

Έπειτα, θα μελετήσουμε τα τελετουργικά και τα συμβολικά στοιχεία του ποιήματος. 

Τέλος, θα επιχειρήσουμε μια εξέταση των στοιχείων φεμινιστικού στοχασμού, πριν 

καταγράψουμε τα συμπεράσματά μας. 

 

       Θα μελετήσουμε αρχικά τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται στο ποίημα ο 

στοχασμός του ποιητή για την ιστορία. 

       Στο ποίημα εγγράφονται μνήμες από τα ελληνικά και παγκόσμια ιστορικά 

γεγονότα του 20ού αιώνα. Μνήμες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής, της 

Αντίστασης, του Εμφυλίου, της δικτατορίας και των εξοριών διαπνέουν το ποίημα. Οι 

μνήμες αυτές συγχέονται σε μια γενικότερη καταγγελία του πολέμου, της 

στρατιωτικοποίησης και του ιμπεριαλισμού. Μέσα στην σκοτεινιά, αναδεικνύονται οι 

ανώτερες αξίες -που είναι και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα- της ζωής και της 

αξιοπρέπειας. 

      Το ποίημα ολοκληρώνεται και δημοσιεύεται το 1972, ενώ κυβερνά το καθεστώς 

της δικτατορίας (1967-1974), με συλλήψεις, βασανιστήρια, εκτοπισμούς, φυλακίσεις. 

Ο ίδιος ο Ρίτσος έχει εξοριστεί από το καθεστώς στη Γυάρο και στη Λέρο, ενώ για ένα 
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διάστημα έχει μείνει στη Σάμο σε κατ’ οίκον περιορισμό. Τον Νοέμβριο του 1970, 

αίρεται ο κατ’ οίκον περιορισμός του ποιητή, ο οποίος μετακινείται στην Αθήνα. 

Ακόμη, έχει αρθεί η προληπτική λογοκρισία των έργων του και ξεκινά η δημοσίευσή 

τους από τον Κέδρο. Τον Ιούλιο του 1970, δημοσιεύονται τα Δεκαοχτώ κείμενα, 

σύνθεση αντιδικτατορικών κειμένων Ελλήνων ανθρώπων του πνεύματος όπως ο 

Σεφέρης, ο Αναγνωστάκης και ο Αργυρίου, επίσης από τον Κέδρο. Μεταφράσεις 

έργων του Ρίτσου γίνονται σε όλο τον κόσμο.  

        Τον Φεβρουάριο του 1973, οι φοιτητές καταλαμβάνουν τη Νομική. Θ’ 

ακολουθήσουν εργατικές διαδηλώσεις και τα μεγάλα γεγονότα του Πολυτεχνείου. 

Στην Επιστροφή της Ιφιγένειας, όμως, βρισκόμαστε, ακόμη, βαθιά μέσα στο κλίμα της 

δικτατορίας, σ’ ένα λεηλατημένο απ’ τον χρόνο και απ’ τον θάνατο αρχοντικό σπίτι 

μιας μυθικής οικογένειας. Ο ποιητικός λόγος μένει εγκλωβισμένος στην στοχαστική 

απομόνωσή του, δεν έχει μετουσιωθεί ακόμη σε πράξη απελευθερωτική. 

        Στον αφηγηματικό πρόλογο του έργου, στήνεται το δραματικό σκηνικό και 

σκηνοθετείται η συμπεριφορά των προσώπων. Δυο αδέλφια, άντρας και γυναίκα, 

κάθονται αντικρυστά χωρίς να μιλούν. Είναι ο Ορέστης και η Ιφιγένεια, οι οποίοι έχουν 

μόλις επιστρέψει από την Ταυρίδα. Σε μια καρέκλα, βρίσκεται το άγαλμα της Άρτεμης, 

το οποίο έφεραν από τη μακρινή χώρα και το οποίο θυμίζει πριμιτιβιστικό γλυπτό 

(«καψαλισμένο κούτσουρο, μοιάζοντας κάπως με γυναικείο κορμό χωρίς χέρια και 

χωρίς πόδια», ΣΤ΄115). Τ’ αδέλφια σωπαίνουν· γρήγορα θα αποχωριστούν, αφού η 

Ιφιγένεια θα ταξιδέψει στη Βραυρώνα, όπου μέλλει να υπηρετεί τη θεά Άρτεμη ως 

ιέρεια (ΣΤ΄133). Η συνύπαρξή τους είναι δύσκολη κι ενοχική («Στην ατμόσφαιρα 

βαραίνει σαν τιμωρία η αίσθηση του άσκοπα αποδιωγμένου ύπνου, μαζί και κάποια 

αόριστη αίσθηση σα νάχει τελειώσει κάτι υποχρεωτικό», ΣΤ΄115). Ο Ορέστης και η 

Ιφιγένεια «μοιάζουν σα νάχουν αδειάσει από λόγια, αισθήματα, αναμνήσεις» (ΣΤ΄115). 

Ο μύθος γίνεται το πρίσμα μέσα από το οποίο ο ποιητής θεάται το κλίμα της 

ηττοπάθειας στο εσωτερικό του ΚΚΕ και την αίσθησης της διάψευσης του οράματος 

στα χρόνια της δικτατορίας127. Η οδύνη για το ιστορικό παρελθόν και η οργή για το 

ιστορικό παρόν αποτυπώνονται με ενάργεια στην δραματική κατάσταση, η οποία 

διαμορφώνεται. 

                                                             
127 Η Προκοπάκη έχει αναφερθεί στην «κρίση που φέρνει η δικτατορία» στο έργο του Ρίτσου, 

γενικότερα, την «καινούρια ήττα», Χρύσα Προκοπάκη, «Η πορεία προς την Γκραγκάντα ή οι περιπέτειες 

του οράματος»: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο, ό.π., 329. 
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       Τα δυο αδέλφια μοιάζουν «μετανιωμέν[α]» για την «υπερβολή» στις 

συναισθηματικές εκδηλώσεις τους, «που παραδίδει τον άνθρωπο ανεπιφύλακτο κι 

απροφύλακτο, σα να υπόσχεται με απόλυτη ειλικρίνεια κάτι πολύ μεγάλο που ποτέ δε 

θα μπορέσει να εκπληρώσει, να επιτύχει, να επαναλάβει» (ΣΤ΄115). Ο Ορέστης και η 

Ιφιγένεια έχουν εκπληρώσει την μυθική τους αποστολή και νιώθουν πλέον 

κουρασμένοι και αδύναμοι απέναντι στην μοίρα. Ο ίδιος ο Ρίτσος, στον χρόνο 

συγγραφής του ποιήματος, έχει επιστρέψει από τις εξορίες, ο κατ’ οίκον περιορισμός 

στην Σάμο έχει αρθεί, βιβλία του εκδίδονται από τον Κέδρο και ίσως νιώθει και ο ίδιος 

ότι έχει κουραστεί. Η Ελλάδα βουλιάζει στο τέλμα της δικτατορίας. Οι φιλήσυχοι αστοί 

εφησυχάζουν· ωστόσο, στους φοιτητικούς και στους εργατικούς χώρους αρχίζουν να 

δημιουργούνται εστίες αντίστασης.  

        Στο ποίημα, εκτός από τις δυο άλλες αδελφές Ηλέκτρα και Χρυσόθεμι, οι 

υπόλοιποι συγγενείς των δυο κεντρικών προσώπων «λείπουν στους θολωτούς τάφους» 

(ΣΤ΄115). Ο Ρίτσος δημιουργεί μια έντεχνα πεπαλαιωμένη εικόνα, για να μιλήσει για 

την σύγχρονη εποχή, για τους πολέμους στην Ελλάδα και τον κόσμο, για τους τόσους 

αδικοχαμένους νεκρούς των μέσων του 20ού αιώνα. Στους κόλπους της νεότερης 

γενιάς, ωστόσο, ανθίζει ο πρώιμος στοχασμός, ο οποίος οδηγεί στην αντίσταση και 

στην διαμαρτυρία. Η Ιφιγένεια, η θυσιασμένη κόρη, ξεκινά να μιλά, όχι για να δώσει 

την οριστική απάντηση (που, άλλωστε, «δεν υπάρχει»), αλλά για «να δοκιμαστεί χωρίς 

καμιά σκοπιμότητα ή και να καλύψει κατά κάποιο τρόπο τη δυσαναλογία του πριν, του 

τώρα, του ύστερα, μέσα σε μια θλιμμένη πια κ’ εκβιασμένη ειλικρίνεια» (ΣΤ΄115). 

Επομένως, ο ποιητικός λόγος που θα αρθρώσει ο Ρίτσος μέσα από το προσωπείο της 

Ιφιγένειας είναι δοκιμή και δοκιμασία, ένας αγώνας λόγων και ιδεών· η ίδια η 

ειλικρίνεια είναι πράξη συνένωσης της ηρωικής μνήμης του παρελθόντος και της ήττας 

του παρόντος σε ένα ιστορικό συνεχές, σε μια αναστοχαστική σύνθεση. 

        Ξεκινώντας να μιλά, η Ιφιγένεια παρατηρεί ότι βρίσκονται στο Άργος εδώ και 

τρεις μέρες. Ο αριθμός τρία, όπως ήδη έχουμε πει, στο αυτοβιογραφικό Τερατώδες 

αριστούργημα του Ρίτσου, ερμηνεύεται συμβολικά ως «θέση αντίθεση σύνθεση Μαρξ 

Έγκελς και Χέγκελ […]» (Ζ΄366). Ο αριθμός τρία συμβολίζει λοιπόν την εγελιανή 

διαλεκτική της ιστορίας και το μαρξιστικό όραμα. Στον δραματικό χρόνο, ο μύθος έχει 

ολοκληρώσει τον κύκλο του, οι αντεκδικήσεις, οι περιπέτειες, τα ταξίδια, οι 

αναγνωρίσεις έχουν πραγματοποιηθεί και οι χρησμοί είναι πια συντελεσμένοι. Στην 

ιστορική πραγματικότητα της Ελλάδας των χρόνων 1971-1972, τα θεμέλια του 
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δικτατορικού καθεστώτος τρίζουν, καθώς έχει αρχίσει να προετοιμάζεται η αντίσταση 

στους χώρους της πολιτικής δραστηριοποίησης των φοιτητών και των εργατών.  

        Κι όμως, τα δυο αδέλφια δεν χαμογελούν (ΣΤ΄115). Τα εκούσια κι επιβεβλημένα 

ταξίδια στα οποία αναλώθηκε η ζωή τους μέχρι την στιγμή αυτή, τους έχουν στερήσει 

από καιρό κάθε έννοια πατρίδας και οικογενειακής ζεστασιάς· ο αβίωτος βίος που 

έζησαν, γεμάτη πάθη, συμφορές, θάνατο, δεν είναι παρά μια περιπλάνηση ανάμεσα 

στα δύο ακρότατα όρια της ύπαρξης (ΣΤ΄116). Ανακαλούνται από τον Ρίτσο οι μνήμες 

της εξορίας και της στέρησης των αγαπημένων προσώπων, οικογένειας και φίλων· 

μνήμες τραυματικές. Χωρισμοί της εξορίας, συμβατικοί και πονεμένοι, αναβιώνουν με 

«θλιμμένη ειλικρίνεια» («Θα φύγουμε κ’ εσύ κ’ εγώ. Δε θα κρατήσει ο ένας τον 

άλλον», ΣΤ΄116). 

       Η Ιφιγένεια μιλά για το ηρωικό παρελθόν, για τους ήρωες του Τρωικού πολέμου, 

οι οποίοι εκστράτευσαν υπό την ηγεμονία του πατέρα της, και οι οποίοι στο παρόν 

έχουν πια χαθεί, «μες στη θορυβώδη δόξα τους, μες στο αίμα, ντυμένοι τις μεγάλες 

στολές τους»(ΣΤ΄117). Η ένδοξη αυτή μνήμη αποτελεί βάρος ασήκωτο για την κόρη 

(«είναι ορισμένα πράγματα | που μέρα με τη μέρα αποκτούν ένα ανεξήγητο βάρος, | 

μένουν ασάλευτα, κι ούτε μπορείς να τα σηκώσεις, να τα κρύψεις στο | μπαούλο», 

ΣΤ΄117). Ίσως το βάρος να είναι ασήκωτο, γιατί «αδυνάτισαν τα χέρια μας», προσθέτει 

η Ιφιγένεια, υπονομεύοντας ειρωνικά το μυθικό μεγαλείο του οίκου των Ατρειδών, το 

λεηλατημένο απ’ τον χρόνο και τον θάνατο, αλλά και τονίζονταν την τωρινή αδυναμία. 

«Μια αντήχηση κούφια και ξένη κυκλοφορεί στις χρυσές προσωπίδες», παρατηρεί, 

αφού τα νεκρά σώματα έχουν λιώσει. Το κενό εσωτερικό των πανάρχαιων θολωτών 

τάφων με τα πλούσια κτερίσματα αντιστοιχεί στα ιδεολογήματα των εθνικισμών, με τα 

οποία μεγάλωσε η γενιά του Ρίτσου και τα οποία οδήγησαν σε δυο παγκόσμιους 

πολέμους, σε εμφυλίους ανά τον κόσμο, σε γενοκτονίες και στην ολοκληρωτική 

καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.  

       Κατά την Ιφιγένεια, η παλαιά ισχυρή μυκηναϊκή ηγεμονία έχει πλέον παρακμάσει. 

Τα δυο ανάγλυφα λιοντάρια της πύλης είναι πλέον «αχνός». Ακόμη, «πύλη δεν 

υπάρχει». Πιο αληθινά από αυτά τα πεπαλαιωμένα σύμβολα εξουσίας είναι «τα 

βρεγμένα ρούχα τ’ απλωμένα […]» (ΣΤ΄120). Στο πλαίσιο του στοχασμού του για την 

ιστορία, ο Ρίτσος υποβιβάζει τα σύμβολα της εκάστοτε εξουσίας έναντι της απλής και 

ολοζώντανης καθημερινότητας. 

      Κατά τον αναστοχασμό της, η Ιφιγένεια οδηγείται στο υπαρξιακό ερώτημα για το 

νόημα του πολέμου, της άλωσης μιας πόλης, των αντεκδικήσεων, του θανάτου, το 
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φάσμα του οποίου απλώνεται σε όλη την γνωστή της ιστορία («γιατί όλ’ αυτά; -τι ήταν; 

τι είναι;- φόνοι, εκστρα- | τείες, | αντεκδικήσεις, βουλιαγμένα καράβια, ερειπωμένες 

πολιτείες», ΣΤ΄120). Ο Ρίτσος καταγγέλλει την καταστροφική, διαχρονική και 

διαπολιτισμική πραγματικότητα του πολέμου, ο οποίος οδηγεί σε πλήθος φόνων -δεν 

είναι τυχαίο που προτάσσει τη λέξη «φόνοι». 

      Η νεότερη γενιά, που οι πατέρες της βίωσαν τις συνέπειες ενός μεγάλου πολέμου, 

καλείται με τη σειρά της να στρατευτεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι και η νεότερη γενιά 

βιώνει τη δική της ήττα. Η Ιφιγένεια και ο Ορέστης έχουν επιστρέψει επιτέλους στο 

Άργος, «νικητές τάχα (νικημένοι) έχοντας φέρει σε πέρας | ένα «μεγάλο σκοπό» που 

δεν τον [έθεσαν] [οι ίδιοι] στον εαυτό [τους]». Ο Ρίτσος στηλιτεύει τις περιπτώσεις 

τυφλής υποταγής στην πολιτική ηγεσία, οι οποίες καθιστούν τον άνθρωπο έρμαιο ενός 

ιδεολογικού παγανισμού («το ξόανο της θεάς που κουβαλήσαμε […] ένα κούτσουρο, 

σκέτο, γδυτό, χοντροκομμένο», ΣΤ΄121).  

       Το παραπάνω θέμα συνδέεται με το μοτίβο της τυφλότητας. Στην Ἰφιγένεια ἐν 

Αὐλίδι, η νεαρή κόρη υφίσταται προπαγάνδα από τον πατέρα της, ώστε να συναινέσει 

στην ίδια της τη θυσία (1255-1275). Στο ποίημα του Ρίτσου, η Ιφιγένεια νιώθει ότι από 

τα παιδικά της χρόνια της έχουν δέσει τα μάτια μ’ ένα μαντήλι (ΣΤ΄121). Το μοτίβο 

της τεχνητής τυφλότητας αποτελεί μετωνυμία για την απώλεια της κρίσης. Είναι τόση 

η δύναμη της εσωτερικευμένης ιδεολογίας στον στρατιωτικοποιημένο κόσμο του 

μύθου, ώστε η ανθρώπινη ζωή δεν μετρά. Με το φάσμα της ιδεολογίας της 

αντεκδίκησης έχει μεγαλώσει και ο Ορέστης («Εσένα | σούχαν κολλήσει στις παλάμες 

δυο μαχαίρια», ΣΤ΄121).  

        Η Ιφιγένεια, παιδάκι ακόμα, μεταμφιέζεται σε ελάφι (ΣΤ΄123-124), ζώο 

συμβολικό· ένα ελάφι θα θυσιαστεί αντί για εκείνη, με την επέμβαση της Άρτεμης128. 

Η Ιφιγένεια μυείται από παιδί στον κοινωνικό ρόλο του θύματος στον βωμό της εθνικής 

κοινωνικοπολιτικής τάξης. Η ίδια, αργότερα, φαντάζεται ότι γκρεμίζει το άγαλμα που 

στήθηκε στη μέση της πλατείας σε ανάμνηση της ηρωικής θυσίας της (ΣΤ΄125). Ο 

Ρίτσος στηλιτεύει την καπήλευση του αγνού πατριωτισμού των ανθρώπων από την 

                                                             
128 Σύμφωνα με τον Χωρεάνθη, «η πρόδρομη αυτή μεταμφίεση και ταύτιση με το συμβολικό ζώο της 

θυσίας της, διατηρώντας έτσι αδιατάρακτη τη συμβατικότητα της προσφοράς της, δίνει τη δυνατότητα 
στην ηρωίδα να μεταμορφωθεί ουσιαστικά και να βρει τον βαθύτερο εαυτό της στο ιδανικό ενός 

εκμεταλλεύσιμου γεγονότος», Κώστας Χωρεάνθης, «Τα τραγικά προσωπεία ενός ποιητή», Διαβάζω, 

205 (Δεκέμβριος 1988), 76. Θα ήταν, νομίζω, λάθος να θεωρήσουμε ότι μια ανθρώπινη θυσία, από την 

οποία το πιθανότερο είναι ο θυσιαζόμενος να μην βγει ζωντανός, μπορεί να γίνει το ιδανικό ενός 

ανθρώπου, ακόμη και αν επιφέρει κάποια υστεροφημία. Ήδη από την ευριπίδειο τραγωδία, έχουμε μια 

σαφή περίπτωση προπαγάνδας σε νέο άτομο στο πλαίσιο μιας στρατιωτικοποιημένης κοινωνίας, στην 

οποία η ανθρώπινη ζωή, ιδίως των γυναικών, είναι αγαθό αβέβαιο και αναλώσιμο. 
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εθνικιστική σημειολογία την οποία χρησιμοποιεί η εκάστοτε εξουσία. Η Ιφιγένεια 

εξομολογείται με πόνο ότι λαχταρούσε να κάνει «έναν τεράστιο θόρυβο που να τους 

κάνει ξαφνικά να στρέψουν το κεφάλι | να δουν, να θυμηθούνε πως εκεί ήταν το άγαλμα 

μιας ζωντανής που τη | σκότωσαν νέα, | ένα άγαλμα ωραίο που έχει γίνει κομμάτια, και  

στη θέση του | στέκεται τώρα πανομοιότυπος αέρας.» (ΣΤ΄125). Ο ποιητής καταγγέλλει 

μέσα από τα λόγια της Ιφιγένειας τη θυσία, τον φόνο, την κακοποίηση  των ανθρώπων 

στον βωμό πολιτικών και στρατιωτικών συμφερόντων και την ιδεολογική καπήλευση 

αυτής της κακοποίησης στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας,  των πολέμων, των 

εξοριών και της δικτατορίας. Η καταγγελία ξεσπά, γίνεται κραυγή, πριν η 

μονολογίστρια οδηγηθεί στην στωική συνειδητοποίηση της ματαιότητας της οργής, 

τούτη την νύχτα της επιστροφής των μυθικών προσώπων, τούτη τη στιγμή του 

αναστοχασμού («Τίποτα. Τίποτα.», ΣΤ΄125). 

         Ωστόσο, μέσα σε όλη την «ερήμωση» τα αδέλφια κάτι περιμένουν, και η 

Ιφιγένεια αναρωτιέται τι να είναι αυτό (ΣΤ΄126). Το αρχοντικό, το λεηλατημένο από 

τον χρόνο κι από τον θάνατο είναι, βέβαια, η ελληνική πραγματικότητα, η λεηλατημένη 

από την σκοτεινιά της ιστορίας και η πικρή, απελπισμένη προσδοκία για την οποία 

μιλά ο Ρίτσος με τα λόγια της Ιφιγένειας προοιωνίζεται την φοιτητική και εργατική 

εξέγερση του 1973. 

       Αυτήν την τελευταία νύχτα πριν τον αποχωρισμό, η Ιφιγένεια ανακαλεί τα 

γεγονότα της περίφημης θυσίας: 

 

όπως τότε μπροστά στο Βωμό - τόσο μονάχη, τόσο ανυπεράσπιστη και 

       τρομαγμένη 

κλαίγοντας με μικρόπρεπα αναφυλλητά που τ’ άκουγα η ίδια 

πιο δυνατά απ’ όσο τ’ άκουγαν οι άλλοι. 

                                                              Κι άξαφνα 

είδα ένα αγκάθι άκρη-άκρη στο χιτώνα της μητέρας και μεμιάς κατά- 

        λαβα 

το αναπότρεπτο πια του θανάτου μου. «Τελειώνετε», είπα 

προφέροντας καθαρά συλλαβή-συλλαβή. «Δεν πειράζει 

μια κ’ είναι για τη χώρα μου· μια κ’ είναι 

να ξεκινήσουν τα καράβια μας , δεν πειράζει για μένα». Κ’ είδα στη 

        ματιά τους 

το θαυμασμό και τη θλίψη· 

 

                                                               (ΣΤ΄129) 
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        Μόλις η Ιφιγένεια συνειδητοποιεί «το αναπότρεπτο του θανάτου [της]», ζητά από 

τους θυσιαστές της να τελέσουν την φονική πράξη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με μια 

επίφαση μέριμνας για το έθνος της. Καθώς ομολογεί, «έτσι τουλάχιστον | ζήτησ[ε] να 

εκμεταλλευτ[εί] το θάνατό [της]» (ΣΤ΄129). Ανακαλείται εδώ η μνήμη των 

μακροχρόνιων διωγμών των αριστερών από τα εκάστοτε καταπιεστικά καθεστώτα, τα 

οποία βρίσκονταν στην εξουσία, υπό το εύσχημο πρόσχημα των εθνικών 

συμφερόντων.  

      Η Ιφιγένεια παραμένει στην ιστορία μια μορφή ηρωική. Η ίδια νιώθει ντροπή για 

τα ηρωικά της λόγια την στιγμή της θυσίας, τα «γραμμένα στο μάρμαρο», αλλά νιώθει 

και την «μυστική ευφροσύνη» της ηθοποιού, η οποία ολοκλήρωσε τον ρόλο της στη 

σκηνή της ιστορίας (ΣΤ΄129).  

        Τη νύχτα αυτή πριν τον χωρισμό, τώρα που οι περιπέτειες έχουν τελειώσει, η 

Ιφιγένεια προσπαθεί να μοιραστεί με τον αδελφό της τη δύναμη της αισιοδοξίας, την 

οποία έχει καλλιεργήσει μέσα της όλα αυτά τα χρόνια στην ξενιτειά («Προσπάθησε 

ακόμη. […].  Κοίτα, ξημερώνει. | Αυτό δεν είναι φως; | […]. Κοίτα, πως φέγγει | 

γαλήνιο το νερό μες στο ποτήρι», ΣΤ΄132). Μέσα από το προσωπείο της Ιφιγένειας, ο 

Ρίτσος εκφράζει την επείγουσα ανάγκη της αισιοδοξίας, ώστε να αναγεννηθεί το όραμα 

και να βγουν οι προοδευτικές δυνάμεις από το τέλμα. Από την άλλη, η Ιφιγένεια 

διατυπώνει την προσδοκία μιας παραμυθητικής συντροφικότητας, η οποία πιθανόν θα 

ανακουφίσει τα αθεράπευτα τραύματα της ίδιας και του Ορέστη («Ίσως εμείς οι δυο 

που γνωρίσαμε ότι καμιά παρηγοριά δεν υπάρχει | στον κόσμο, | […] | να 

κατορθώσουμε και πάλι να παρηγορήσουμε κ’ ίσως να παρηγορηθούμε» (ΣΤ΄132). 

Μόνο μέσα από την συντροφική αλληλεγγύη μπορεί να πραγματοποιηθεί η ατομική 

κάθαρση από τις ιστορικές συμφορές129. 

        Στην Επιστροφή της Ιφιγένειας, μέσα από το πρίσμα του μύθου, ο Ρίτσος θεάται 

την διαλεκτική της ιστορίας. Ο ποιητής στηλιτεύει την πολιτική της βίας, της τυφλής 

υποταγής και της τυφλής πράξης. Ακόμη, καταγγέλλει την ρητορική και την πράξη του 

πολέμου. Ο ποιητής εξετάζει τους τρόπους μέσα από τους οποίους, σε καιρούς ήττας 

                                                             
129 Σύμφωνα με τον Κωστή Μοσκώφ, η κάθαρση στον Ρίτσο είναι εξοικείωση με τον ρυθμό του κόσμου 

και με την διαλεκτική της ιστορίας, η οποία σύγκειται από την ζωή και τον θάνατο. Η κάθαρση μπορεί 

να προκύψει, μέσα από τους εργατικούς αγώνες, καθώς και μέσα από την εμπειρία του ελληνικού τοπίου 

και της ελληνικής ιστορίας, αλλά, κυρίως, μέσα από την επανάσταση, ως απελευθερωτική πράξη, 

Κωστής Μοσκώφ, «Πάθος και Κάθαρση στον Γιάννη Ρίτσο»: Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο, επιμέλεια 

Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Κέδρος, Αθήνα 1981, 253-257. 
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και τέλματος, η συντροφική αλληλεγγύη μπορεί να οδηγήσει σε μια ιστορική σύνθεση, 

σε μια νέα δημιουργία. Τέτοιοι τρόποι είναι ένας ειλικρινής συνθετικός αναστοχασμός 

ή η πρόσδεση στην ζωογόνο δύναμη της αισιοδοξίας.  

 

         Στην συνέχεια, θα προχωρήσουμε στην εξέταση των στοιχείων υπαρξιακής 

φιλοσοφίας στο ποίημα. Σημειώνουμε ότι το μοτίβο της ματαιότητας επανέρχεται, 

δημιουργώντας κλίμα ηττοπάθειας και τέλματος («την απουσία κάθε νοήματος», 

ΣΤ΄121, «Ποια σημασία, λοιπόν, η επιτυχία, η αποτυχία;» ΣΤ΄128 κ.λπ.). Ο μονόλογος 

της Ιφιγένειας κρίνεται από την αρχή μάταιος, άχρηστος· η Ιφιγένεια δεν μπορεί να 

δώσει απαντήσεις αφού «απάντηση δεν υπάρχει» (ΣΤ΄115). Τα δυο αδέλφια έχουν 

επιστρέψει στο Άργος, έπειτα από μύριες περιπέτειες· όμως, όπως λέει η Ιφιγένεια 

«ούτε γνωρίζουμε σχεδόν από πού και πού επιστρέψαμε» (ΣΤ΄116). Η απουσία 

αναφορών στην ζωή και στις πράξεις μας και το ανέφικτο της αληθινής γνώσης είναι 

βασικά στοιχεία της έννοιας του παραλόγου, όπως θεματοποιείται από τον Camus130.  

       Ξεκινώντας από το παράλογο της ύπαρξής της και της ύπαρξης του αδελφού της, 

η Ιφιγένεια φτάνει στη βαθιά ανθρωπολογική διαπίστωση πως: «Ανάμεσα σε δυο 

άγνωστα σημεία μετακινούμαστε». Τα δυο άγνωστα σημεία είναι, βέβαια, η ζωή και ο 

θάνατος. Η Ιφιγένεια, παρ’ ότι ιέρεια μιας αρχαίας θεότητας, δεν τρέφει προσδοκίες 

για το επέκεινα και μιλά σαν μια άθεη υπαρξίστρια. Με την περηφάνεια της 

υπαρξιακής της επίγνωσης, αποτρέπει τον αδελφό της απ’ το να σκύψει το κεφάλι, 

αποφεύγοντας το βλέμμα της. Η ίδια δεν επιθυμεί να τον κρατήσει κοντά της με μια 

τυραννική αγάπη, δεν επιθυμεί να γίνει η πραγμοποιητική του γεγονότητα, ο 

αλλοτριωτικός άλλος («Θα φύγουμε κ’ εσύ κ’ εγώ. Δε θα κρατήσει ο ένας τον άλλον», 

ΣΤ΄116). Η Ιφιγένεια έχει κατακτήσει, μέσα από τις δυσκολίες, την επίγνωση των 

ορίων της θνητής ύπαρξης· γνωρίζει ότι «κάποια μέρα | οι προορισμοί τελειώνουν» 

λόγω κάποιας δεσμευτικής ανάγκης ή, κυρίως, λόγω του θανάτου του ανθρώπου. 

        Στον αναστοχαστικό της λόγο, η Ιφιγένεια νιώθει ότι το ηρωικό παρελθόν έχει 

προσλάβει ένα «ανεξήγητο βάρος» (ΣΤ΄117), ως η δεσμευτική γεγονότητα, την οποία 

οφείλει να υπερβεί στο παρόν, πορευόμενη προς το μέλλον. Το δεσμευτικό παρελθόν 

ανήκει πια στον κόσμο του μη όντος («κινδυνεύει […] το κάθε «θυμάμαι» | […] να 

                                                             
130 Για μια ανάπτυξη της έννοιας του παραλόγου, βλ.Albert Camus, Ο μύθος του Σισύφου. Δοκίμιο για 

το παράλογο, μετάφραση Νίκη Καρακίτσου-Ντουζέ, Μαρία Κασαμπαλόγλου-Ρομπλέν, Καστανιώτης, 

Αθήνα 2007· για μια συνοπτική ερμηνεία της έννοιας του παραλόγου στον Camus, βλ. Χαρά 

Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Η τραγωδία, το τραγικό και ο φιλόσοφος στον εικοστό αιώνα, Ινστιντούτο 

του Βιβλίου- Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1997, 167.  
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σημαίνει «δεν είμαι», ΣΤ΄118). Για να ερμηνεύσουμε τον Ρίτσο με όρους του Sartre, 

στο παρόν, τα δυο αδέλφια, ως δυο ελεύθερες συνειδήσεις είναι αυτό που δεν είναι 

(«Δεν είμαι», λέμε, «δεν είμαστε», ΣΤ΄118), με την έννοια της υπέρβασης εκείνου που 

είναι και της προβολής προς αυτό που θα είναι στο μέλλον. Ενώ ζουν στο παρόν, τα 

δυο αδέλφια πορεύονται προς την ελευθερία του μέλλοντος, η οποία, κατά τον Sartre, 

είναι ο μόνος δυνατός τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου131. Από την άλλη, για να τα 

καταφέρουν να είναι ελεύθεροι, οφείλουν να υπερβούν την γεγονότητα, εκφάνσεις της 

οποίας είναι το παρελθόν και ο θάνατος των άλλων («μές απ’ | αυτή την απουσία | 

εξακριβώνουμε πιθανόν την ύπαρξή μας μές στο βουβό συνωστισμό εκεί- | νων που 

λείπουν», ΣΤ΄118). 

        Ορισμένες φορές, ο άνθρωπος, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με την γεγονότητα, 

την οποία οφείλει υπερβεί, για να πορευτεί προς το μέλλον και την ελευθερία, βιώνει 

μια ιδιαίτερη συνειδησιακή κατάσταση, την οποία έχει περιγράψει ο Sartre στο 

μυθιστόρημα Η ναυτία132. Ο ήρωας του μυθιστορήματος Antoine Roquentin νιώθει για 

πρώτη φορά την αφή του κενού στο άγγιγμα ενός θαλασσινού βοτσάλου. Η αίσθηση 

του συνειδησιακού κενού θα τον συνοδεύσει σε όλη τη διάρκεια της διαμονής του στη 

μουντή κωμόπολη, όπου καταλύει, προσπαθώντας να γράψει μια βιογραφία. Το ίδιο 

αίσθημα της ελευθερίας, η οποία, σύμφυτη με την ύπαρξή μας, ολοένα διαφεύγει προς 

το μέλλον, περιγράφει και η Ιφιγένεια, όταν μιλά για «την αίσθηση της απομάκρυνσης 

ή της διάλυσης», η οποία συνοδεύεται από «την ελευθερία του απέραντου κι 

ανύπαρκτου» (ΣΤ΄119).  

          Η Ιφιγένεια υποθέτει ότι «ίσως τα δέντρα να νιώθουν καλύτερα· | αυτά δε ρωτούν 

για τα φύλλα τους, για τ’ άνθη τους, | γι’ αυτό καρποφορούν». Στα λόγια της Ιφιγένειας 

ανακαλείται η περίφημη καρτεσιανή αμφιβολία, η οποία οδήγησε στο περίφημο 

«cogito ergo sum». Το καρτεσιανό cogito βρίσκεται στις απαρχές της υπαρξιστικής 

έρευνας για το υποκείμενο133. Η Ιφιγένεια αποδέχεται με γαλήνη τον «νόμ[ο] της 

απώλειας (της μόνιμης και νόμιμης απώλειας)» καθώς και τον νόμο «της επιστροφής 

[…] (της μη απώλειας)» (ΣΤ΄119). Ανακαλείται η θεωρία του Νίτσε, όπως 

                                                             
131 Jean-Paul Sartre, Tο είναι και το μηδέν. Δοκίμιο φαινομενολογικής οντολογίας, ό.π., 677-855· κατά 

τον Sartre, «ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος», Jean-Paul Sartre,  Ο υπαρξισμός είν’ 
ένας ανθρωπισμός, ό.π., 36. 
132 Κατά τον Hinchliffe, «ο ειλικρινής άνθρωπος αντιμετωπίζει το Μηδέν και νιώθει «ναυτία» -που είναι 

το θέμα και ο τίτλος του πρώτου μυθιστορήματος του Sartre», Arnold P. Hinchliffe, Το παράλογο, 

μετάφραση Ελένη Μοσχονά, Methuen & Co Ltd-Ερμής, Αθήνα 1972, 43. 
133 Alain Renaut, με τη συνεργασία των Jean-Cassien Billier, Patrick Savidan, Ludivin Thiaw-Po Une, 

Η φιλοσοφία, μετάφραση Τάσος Μπέτζελος, επιμέλεια μετάφρασης Άρης Στυλιανού, Πόλις, Αθήνα 

2009, 22, 27-30 κ.α. 
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διατυπώνεται στο Τάδε έφη Ζαρατούστρας, για την αιώνια επιστροφή των όντων του 

κόσμου134. 

       Η Ιφιγένεια έρχεται πίσω στο Άργος σαν να επιστρέφει από τον Κάτω Κόσμο, 

έπειτα από έναν συμβολικό θάνατο, έχοντας ζήσει έναν αβίωτο βίο κι ενώ όλοι την 

θεωρούσαν πεθαμένη. Κατά την ίδια, το γεγονός αυτό την ανακούφιζε· ήταν μια μικρή 

παραμυθία «νάχ[ει] απομείνει | μικρό αμετάβλητο κορίτσι, όπως την ώρα του θανάτου 

[της], ενώ μέσα | [της] | μεγάλων[ε] αλλιώτικα, ελεύθερα, σε μιαν άχρονη σχεδόν 

ηλικία» (ΣΤ΄124). Η Ιφιγένεια στην χώρα των Ταύρων δεν ήταν, αφού το παρελθόν 

δεν είναι πια. Είναι αυτό που δεν είναι, ως ελεύθερη συνείδηση, αλλά ζει με την 

πεποίθηση ότι ποτέ δεν πρόκειται να ζήσει ελεύθερη, αφού ζει σε μια ξένη χώρα, κάτω 

από την τυραννική προστασία της Άρτεμης. Το ίδιο και ο Ορέστης· δεν ήταν, δεν είναι, 

δεν θα είναι, αφού είναι δέσμιος του παρελθόντος. Τα χέρια του έχουν μολυνθεί 

αμετάκλητα από το μητρικό αίμα. 

        Τη λύση τη δίνει η Ιφιγένεια. Καθώς ξημερώνει, παρακινεί τον Ορέστη να δει το 

φως της ημέρας. Στη γλυκιά του συγκατάνευση, βλέπει ένα «όμορφο φέγγος». Το 

παράλογο της ύπαρξης δεν μπορεί να νοηματοδοτηθεί παρά με την επίπονη 

προσπάθεια και την παραμυθητική συντροφικότητα των ανθρώπων, μέσα από την 

υπέρβαση των δεσμευτικών καταστάσεων. 

          Στο ποίημα, η Ιφιγένεια και ο Ορέστης έρχονται αντιμέτωποι με το βίωμα του 

παραλόγου, την ναυτία και με την υπαρξιακή απελπισία, τα οποία οφείλουν να 

υπερβούν στην πορεία τους προς την ελευθερία. Οι ίδιοι όμως δεν συναινούν στο 

παράλογο και παλεύουν να νοηματοδοτήσουν την ύπαρξή τους μέσα από το αίτημα για 

παραμυθητική συντροφικότητα και αλληλεγγύη. 

 

         Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τον ποιητολογικό στοχασμό, ο οποίος 

αναπτύσσεται, μέσα από ορισμένες σύνθετες εικόνες, στο ποίημα. Η πρώτη εικόνα 

είναι εκείνη του πιάνου, το οποίο γίνεται όχημα πλήθους συνειρμών για την Ιφιγένεια 

που μόλις έχει φτάσει στο αρχοντικό. Αρχικά της φάνηκε «μικρό», όμως «τώρα | 

μεγαλώνει τη νύχτα, τρίζουν οι αρθρώσεις του, σωπαίνει, γίνεται | ένας ολόκληρος 

κόσμος σκεπασμένος μ’ ένα τεράστιο αδιάβροχο […] όμοιο μ’ αυτό που 

κουκουλώνουν κάτω στο λιμάνι τα τσουβάλια το αλεύρι | τα τσουβάλια πληθαίνουν, 

πληθαίνουν […] κάνοντάς μας να νιώθουμε | ολότελα απροφύλακτοι· να νιώθουμε 

                                                             
134 Friedrich Nitzsche, Τάδε έφη Ζαρατούστρας, μετάφραση Εμμ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα 1961, 199-205. 
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ακόμη | το γενικό απροφύλακτο· -γιατί κι αυτό τ’ αδιάβροχο | είναι γεμάτο τρύπες· 

τρέχουν τα νερά· μουσκεύει τ’ αλεύρι, γρομπιάζει, | δε γίνεται ψωμί ούτε πίτες» 

(ΣΤ΄116). Το πιάνο είναι μια διάφανη μετωνυμία για την ποιητική τέχνη του Ρίτσου, 

με την οποία παλεύει ο ποιητής να διαφυλάξει την κοινωνική αποστολή του, να 

συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια των συντρόφων του να προστατεύσουν το 

«αλεύρι» και το «ψωμί» του λαού. 

        Το πιάνο, όμως, «ανώφελο, βαρύ, επιβλητικό μέσα στη μουγγαμάρα του», γίνεται 

αίφνης «ένα μαύρο κασόνι | γεμάτο κόκαλα, κουμπιά, σκεβρωμένα παπούτσια | και 

πλήθος παράταιρα σκουλαρίκια» (ΣΤ΄116). Η ποιητική τέχνη, την οποία 

αντιπροσωπεύει το πιάνο, γίνεται φέρετρο των νεκρών του παρελθόντος, διατηρώντας 

την ανάμνησή τους.  

        Μέσα από το προσωπείο της Ιφιγένειας, ο ποιητής μνημονεύει τις ιστορικές 

συμφορές της Ελλάδας και του κόσμου κατά τον 20ό αιώνα: «Φόνοι, εκστρα- | τείες, | 

αντεκδικήσεις, βουλιαγμένα καράβια, ερειπωμένες πολιτείες […] πάνω στην | κολώνα 

| ορθός ένας μαρμάρινος τυφλός με μια λύρα | υπογραμμίζοντας | την απουσία κάθε 

νοήματος» (ΣΤ΄121). Σύμφωνα με την Προκοπάκη, «η «απουσία κάθε νοήματος» 

διαποτίζει εδώ τα πάντα, ορίζοντας και το ρόλο της ποίησης, μέσα από την εικόνα του 

τυφλά ολόρθου και μαρμαρωμένου Ομήρου-ποιητή»135. Η Φιλοκύπρου, από την άλλη, 

θεωρεί ότι «η ποίηση […] δεν καταλύεται», παρά «την απουσία ενός νοηματοδότη 

λόγου»136. Ο ποιητής όμως δεν κάνει λόγο για οποιαδήποτε ποίηση. Η ποίηση του 

τυφλού ραψωδού, του Ομήρου, είναι ποίηση ηρωική, δηλαδή ποίηση η οποία εξυμνεί 

κλέα ἀνδρών. Η παραδεδομένη ποίηση για τους ένδοξους πολέμους, η οποία έχει 

ηρωικό χαρακτήρα, αφομοιώνεται από τη σιωπή, αφού οι πόλεμοι αυτοί δεν έχουν 

ηθικά και λογικά ερείσματα. Πιθανόν, ο Ρίτσος αναφέρεται στην ανανέωση της 

ομηρικής παράδοσης από την νεωτερική ποίηση του Τρωικού κύκλου του Ευριπίδη137. 

Πιθανόν, ακόμη, ο Ρίτσος διαπνέεται από κριτική διάθεση απέναντι στις ηρωικές 

συνθέσεις, τις οποίες έχει γράψει στο παρελθόν, στα πρώτα νεανικά του χρόνια, στην 

Κατοχή ή τον Εμφύλιο. Μια τέτοια, ηρωική σύνθεση είναι η εν μέρει μελαγχολική και 

                                                             
135 Χρύσα Προκοπάκη, «Η πορεία προς τη Γκραγκάντα ή οι περιπέτειες του οράματος», Αφιέρωμα στον 
Γιάννη Ρίτσο, επιμέλεια Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Κέδρος, Αθήνα 1981, 326. 
136 Έλλη Φιλοκύπρου, Η αμείλικτη ευεργεσία. Όψεις της σιωπής στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, 

Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004, 75. 
137 Η νεοτερικότητα του Ευριπίδη εκπηγάζει από την αποτύπωση της σύγχρονης ιστορικής, 

κοινωνικοπολιτικής και πνευματικής πραγματικότητας στο έργο του ποιητή, Jacqueline de Romilly, Η 

νεοτερικότητα του Ευριπίδη, μετάφραση Αγγελική Στασινοπούλου- Σκιαδά, Ινστιντούτο του Βιβλίου- Α. 

Καρδαμίτσα, Αθήνα 1997, 225-270. 
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εν μέρει θριαμβική Ρωμιοσύνη, η οποία γράφτηκε στα χρόνια 1945-1947 και 

δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1954. Από την αλλη, το σύνολο των μεγάλων 

ποιημάτων του Ρίτσου, τα οποία γράφονται ή ολοκληρώνονται στα χρόνια της 

δικτατορίας, χαρακτηρίζονται από μια διάθεση αναστοχαστική και πεισιθάνατη, από 

ένα πνεύμα ματαιότητας και από μια τάση αναδρομής στην μνήμη138. 

        Στα εφηβικά της χρόνια, η Ιφιγένεια συνήθιζε να δοκιμάζει τα κοσμήματα της 

μητέρας της. Ανάμεσα στα άλλα κοσμήματα ήταν και «το περιδέραιο με τις 

προσωπίδες τη μια πλάι στην άλλη | μια τραγική, μια κωμική».  Η Κλυταιμνήστρα 

φορούσε σπάνια αυτό το κόσμημα. Η κόρη υποθέτει ότι «το σεβόταν ή το φοβόταν» 

(ΣΤ΄123). Η περιγραφή του κοσμήματος παραπέμπει στα δυο δραματικά είδη, την 

τραγωδία και την κωμωδία. Τα δυο δράματα με θέμα τον μύθο της Ιφιγένειας τα οποία 

σώθηκαν γράφτηκαν από τον τραγικό ποιητή Ευριπίδη. Πολύ του άρεσε του κωμικού 

ποιητή Αριστοφάνη να τον σατιρίζει. Το περιδέραιο αναπαριστούσε τη ζωή στην 

ολότητά της, με την οδυνηρή και την ανάλαφρη όψη της, προκαλώντας 

δικαιολογημένα το δέος της βασίλισσας. 

        Ο μονόλογος της Ιφιγένειας κλείνει με την αναγγελία του νέου πρωινού («Κοίτα, 

ξημερώνει», ΣΤ΄132). Η Ιφιγένεια επιχειρεί να επινοήσει τον παραμυθητικό λόγο, ο 

οποίος θα ανακουφίσει την ίδια και τον αδελφό της από τα τραύματα του παρελθόντος. 

Προσπαθεί με λόγια να του φανερώσει την ομορφιά του φωτός, το γαλήνιο φέγγος του 

νερού στο ποτήρι, την ομορφιά του φέγγους της «γλυκι[άς] συγκατάνευσ[ης]» στο ίδιο 

του το πρόσωπο. Ο παραμυθητικός αυτός λόγος θα είναι το μοναδικό μέσο, το οποίο 

θα επιτρέψει στα δυο αδέλφια «να παρηγορήσ[ουν] κ’ ίσως να παρηγορηθ[ούν] μέσα 

από μια νέα κοινωνικότητα. 

        Στο ποίημα, η ποίηση είναι ο ιδανικός χώρος, όπου συνενώνονται το παρελθόν 

και το παρόν, η προσδοκία των ζωντανών και η μνήμη των νεκρών, η τραγική και η 

ανάλαφρη όψη της ζωή. Ακόμη, επισημαίνεται η αδυναμία της θριαμβικής, ηρωικής 

ποίησης να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ιστορικού παρόντος και η ανάγκη μιας νέας, 

παραμυθητικής και φιλοσοφικής ποίησης. 

 

         Θα συνεχίσουμε με την μελέτη των συμβολικών και των τελετουργικών 

στοιχείων στο ποίημα. 

                                                             
138 Για τις μεγάλες συνθέσεις της δικτατορίας βλ. Χρύσα Προκοπάκη, ό.π., 323-328. 
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        Ο μονόλογος εκφωνείται «περασμένα μεσάνυχτα (ΣΤ΄115), ώρα μεταιχμιακή, η 

οποία σηματοδοτεί το τέλος της ημέρας που πέρασε και την αρχή της νέας ημέρας. 

Συμβολικά, η στιγμή αυτή σηματοδοτεί για τα δυο αδέλφια το τέλος του παλιού και 

την αρχή του νέου. Τα δυο αδέλφια «δε μιλάνε -σα να βρίσκονται σε αγρυπνία ή σε 

παραμονή αποχωρισμού» (ΣΤ΄115). Η αγρυπνία είναι το ξενύχτισμα του νεκρού, 

σημαντικό δομικό στοιχείο του νεοελληνικού τελετουργικού θρήνου, το οποίο έχει τις 

απαρχές του στην αρχαιότητα139. Η σιωπή του Ορέστη και της Ιφιγένειας μοιάζει με 

αγρυπνία, λόγω του πλήθους των θανάτων, που έχει γνωρίσει το σπιτικό τους· λόγω 

της μνήμης εκείνων οι οποίοι «λείπουν στους θολωτούς τάφους» (ΣΤ΄115)· ο Ρίτσος 

υπαινίσσεται βέβαια τους νεκρούς των στρατοπέδων και των διωγμών του 20ού αιώνα. 

         Ο ποιητής μας πληροφορεί, ακόμη, ότι είναι «άνοιξη» (ΣΤ΄115). Στην Ελληνική 

Μυθολογία του Jean Richepin, έργο που γνωρίζουμε ότι ο Ρίτσος διάβαζε και κρατούσε 

μαζί του στην εξορία, πληροφορούμαστε ότι η άνοιξη συνδέεται με την Άρτεμη, θεά 

της φύσης, της λεχωνιάς, της αγνότητας και, βέβαια, της άνοιξης140. Η πρώτη ρητή 

αναφορά στην λατρεία της Άρτεμης στο ποίημα γίνεται μέσα από την περιγραφή του 

ειδωλίου της, το οποίο δεν είναι παρά «ένα καψαλισμένο κούτσουρο, μοιάζοντας 

κάπως με  γυναικείο κορμό χωρίς χέρια και χωρίς πόδια» (ΣΤ΄115). Το μοτίβο της 

μεταφοράς του αγάλματος της Άρτεμης από την Ταυρίδα στην Ελλάδα αναφέρεται 

στην Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις (85-88, 976-977). Σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, η Ιφιγένεια 

επρόκειτο να μεταφερει το άγαλμα της Άρτεμης στις Αλές της Αττικής και η ίδια να 

ταξιδέψει στην Βραυρώνα της Αττικής, ώστε να αφοσιωθεί στο εξής στην λατρεία της 

Βραυρωνίας Αρτέμιδος ως ιέρεια (Εὐριπίδου Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις 1449-1467)141. 

Χάρη στον πεζογράφο, λαογράφο και δασκαλο Γιώργο Ιωάννου, γνωρίζουμε ότι στα 

πανάρχαια χρόνια η λατρεία της Άρτεμης και της Ιφιγένειας συνδέονταν μέσα από 

διεργασίες συγκρητισμού, και ότι η παλαιά αυτή λατρεία συνδεόταν με την παιδική και 

νεανική ηλικία του ανθρώπου, ιδιαίτερα τον τοκετό142. Ακόμα, σύμφωνα με τον 

Ιωάννου, στις Αλές Αραφηνίδες της Αττικής υπήρχε ιερό της Άρτεμης Ταυροπόλου, 

ενώ στην Βραυρώνα της Αττικής υπήρχε παραδοσιακή λατρεία της Άρτεμης και της 

                                                             
139 Margaret Alexiou, Ο τελετουργικός θρήνος στην ελληνική παράδοση, επιμέλεια αναθεώρησης-

μετάφραση Δημήτρης Ν. Γιατρωμανωλάκης, Παναγιώτης Α. Ροϊλός, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης, Αθήνα 2008, 33-34, 72-76, 91-96. 
140 Jean Richepin, Ελληνική μυθολογία, τ. Α΄, επιμέλεια Σπύρος Μαρινάτος, μετάφραση Νικόλαος 

Τετενές, επιμελητής της εκδόσεως Μιχ. Γ. Πετρίδης, «Περγαμηναί» [: Βίβλος], Αθήνα 1953, 185-214· 

Γιώργος Ιωάννου, «Εισαγωγή»: Ευριπίδη Ιφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Γιώργου 

Ιωάννου, Κέδρος, Αθήνα 1989, ις΄-ιζ΄. 
141 Richepin, ό.π., 203· Ιωάννου, ό.π., ιγ΄.  
142 Ιωάννου, ό.π., ις΄-κα΄. 
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Ιφιγένειας, η οποία αποτελούσε εξέλιξη της αρχέγονης λατρείας της Μητέρας Θεάς 

Γης143. 

       Στο ποίημα, στην πορεία του μονολόγου της, η Ιφιγένεια φαίνεται να αμφισβητεί 

την ορθότητα των εντολών της Άρτεμης και των χρησμών του Απόλλωνα. Αισθάνεται 

ότι εκείνη και ο αδελφός της έχουν ηττηθεί, απαξιώνει τον «μεγάλο σκοπό», τον οποίο 

δεν επέλεξαν, ειρωνεύεται το άτεχνα φτιαγμένο ειδώλιο της θεάς (ΣΤ΄121). Η κόρη, 

μέσα από τον σκεπτικισμό της απέναντι στις εντολές του θείου, οι οποίες έχουν 

καθορίσει την μοίρα του οίκου τους, εκφράζει τον βαθύτατο ψυχικό πόνο της για τις 

συμφορές του οίκου της. 

        Το φως είναι ένα σύνθετο σύμβολο, το οποίο επανέρχεται στο ποίημα. Το φως 

είναι σύμβολο ζωής, θεϊκής εκδήλωσης, γνώσης, Λόγου, καλοσύνης, πνευματικότητας 

και σωτηρίας· επίσης, σύμφωνα με την Cooper, «το φως και το σκοτάδι είναι δυο όψεις 

της Μεγάλης Μητέρας, ζωή και έρωτας, θάνατος και ταφή, δημιουργία και 

καταστροφή»144. Είδαμε ότι, σύμφωνα με την Καστρινάκη, οι δυο κόρες της Λήδας, 

Ελένη και Κλυταιμνήστρα μετέχουν συμβολικά στην θεϊκή φύση της Μεγάλης 

Μητέρας145. Στο ποίημα, η Ιφιγένεια αφηγείται ότι η Κλυταιμνήστρα είχε διδάξει στους 

τρεις παπαγάλους της να επαναλαμβάνουν την λέξη «φως», «ιδίως τότε που δεν είχε  

φεγγάρι». Η Κλυταιμνήστρα, ως Μεγάλη Μητέρα, αντιπροσωπεύει -ακόμη, εκείνα τα 

χρόνια- τις φωτεινές, ζωογόνους δυνάμεις του έρωτα, της ζωής και της δημιουργίας, 

στις οποίες θεμελιώνεται η συντροφικότητα και η κοινωνικότητα του ανθρώπου, όπως 

υποστηρίζουν ορισμένοι σημαντικοί θεωρητικοί της μητριαρχίας στην Ελλάδα και 

στον κόσμο146.  

        Αν το φως οδηγεί στην δημιουργία, η στέρηση του φωτός οδηγεί στην τυφλή 

πράξη, στην ακρισία και τον ετεροκαθορισμό. Κατά την Ιφιγένεια, τόσο η ίδια, όσο κι 

                                                             
143 Ό.π., κβ΄-κγ΄. 
144 Cooper, «Φως», ό.π., 557-559· Chevalier, Gheerbrant, «Light»,ό.π., 600-606. Κατά την 

Alexiou, «μια από τις αρχαιότερες σημασιολογικές προεκτάσεις της συμβολικής εικόνας του φωτός στην 

ελληνική παράδοση είναι η θεώρησή του ως ιερής πηγής ζωής, θαλπωρής και γνώσης, ως της δύναμης 

εκείνης που διαλύει το σκοτάδι του θανάτου και της άγνοιας», ενώ στους νεότερους θρήνους, ο ήλιος 

αποτελεί «πηγή ζωής, θαλπωρής και δικαιοσύνης», Margaret Alexiou, Ο τελετουργικός θρήνος στην 

ελληνική παράδοση, επιμέλεια αναθεώρησης, μετάφραση Δημήτρης Ν. Γιατρομανωλάκης, Παναγιώτης 

Α. Ροϊλός, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, σ.301-305. 

 
145 Αγγέλα Καστρινάκη, «Ο Ρίτσος, η Ελένη και η Μεγάλη Μητέρα», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ.42 

(Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2009), 184-186. 
146 Βλ. ενδεικτικά Ernest Borneman, Η πατριαρχία. Η προέλευση και το μέλλον του κοινωνικού μας 

συστήματος, μετάφραση Δημοσθένης Κούρτοβικ, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1988, 

9-192· Παναγής Λεκατσάς, Η Μητριαρχία και η σύγκρουσή της με την Ελληνική Πατριαρχία, 

Καστανιώτη, Αθήνα 1977· Λιλή Ζωγράφου, Από τη Μήδεια στη Σταχτοπούτα: Η ιστορία του φαλλού, 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα χ.χ. 
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ο αδελφός της, έχουν μεγαλώσει ετεροκαθοριζόμενοι, με μάτια κλεισμένα (ΣΤ΄121-

122). Τα πλήθη, τα οποία περνούν απ’ έξω, κρατούν φανάρια «όχι για να βλέπουν» 

(ΣΤ΄126). Προς το τέλος του μονολόγου, η Ιφιγένεια αφηγείται πώς άκουσε τη χθεσινή 

νύχτα, σαν από θαύμα, την λέξη «φως», ενώ έφεγγε το λευκό χρώμα των αλόγων του 

πατέρα (ΣΤ΄131). Σημειώνουμε ότι τα λευκά άλογα σ’ ένα νυχτερινό τοπίο, με την 

ψυχρή σεληνιακή λευκότητά τους, μπορούν να συμβολίζουν τον θάνατο, ενώ στο φως 

της ημέρας το λευκό συνδέεται με την θερμότητα του ήλιου και με ολόκληρο το φάσμα 

των χρωμάτων· στην αρχαία Ελλάδα, άλογα μετέφεραν τα άρματα του Ήλιου και της 

Σελήνης· ο συμβολισμός τους, ρευστός στην παγκόσμια μυθολογία, περνά από την 

ημέρα στη νύχτα και από την ζωή στον θάνατο147. Την επόμενη ημέρα, τα άλογα 

φανερώνονται και πάλι. Είδαμε ότι η λευκότητα ενός αλόγου συνδέεται με το φως του 

ήλιου. Σύμφωνα με την Cooper, «σε πλείστες παραδόσεις ο Ήλιος είναι ο παγκόσμιος 

Πατέρας, με τη Σελήνη σαν Μητέρα»148. Όμως, τα άλογα, τα οποία συμβολίζουν την 

πατρική, ηλιακή δύναμη εμφανίζονται «λιγνά, γερασμένα, πληγιασμένα» και «τυφλά» 

(ΣΤ΄132), ενισχύοντας την αίσθηση της παρακμής του παλιού κόσμου. 

        Η ύστατη προσδοκία της Ιφιγένειας και του Ορέστη εναπόκειται στο ρόδινο φως, 

που αρχίζει να φανερώνεται καθώς ξημερώνει, στο διάφανο φως του νερού στο ποτήρι, 

στο φως της «γλυκει[άς] συγκατάνευσ[ης]» στο πρόσωπο του Ορέστη (ΣΤ΄132). Όταν 

η Ιφιγένεια φεύγει, «το φως λάμπει περισσότερο απ’ όσο πρέπει», εκτυφλωτικό, και 

ακούγεται η φωνή των ελεύθερων πουλιών στα δέντρα. 

        Στο ποίημα, ό,τι έχουν αποκομίσει ο Ορέστης και η Ιφιγένεια από τις περιπέτειες 

και τα ταξίδια τους είναι η μνήμη των νεκρών και το πριμιτιβιστικό άγαλμα μιας θεάς, 

παρμένο από μια πρωτόγονη κοινότητα. Το θείο φαντάζει αμφίβολο και σκοτεινό και 

μένει το μήνυμα του φωτός, αντλημένο από την μακρινή μνήμη της σκοτωμένης 

μητέρας, διαθλασμένο μέσα από πολλαπλά πρίσματα· μέσα από το προστατευτικό 

βλέμμα της Ιφιγένειας· μέσα από το νερό που φέγγει στο ποτήρι· μέσα από την «γλυκιά 

συγκατάνευση» του Ορέστη. Φως επικίνδυνο, φως εκτυφλωτικό.  

 

      Τέλος, θα αναφερθούμε σύντομα σε ορισμένα στοιχεία μέσα από τα οποία 

φανερώνεται στο ποίημα ο φεμινιστικός στοχασμός του ποιητή. 

                                                             
147 Chevalier, Gheerbrant, «Horse», ό.π., 520, 525-526. 
148 Cooper, «Ήλιος», ό.π., 184. 
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       Καταρχάς, η επιμονή της μητέρας να ακούει την λέξη «φως» ακόμη κι όταν δεν 

είχε φεγγάρι (ΣΤ΄118), να επινοεί το φέγγος μες στην ασέληνη νύχτα, φανερώνει μια 

επιμονή σε μια αντίσταση χωρίς ελπίδα, σαν εκείνη για την οποία μας έχει μιλήσει η 

άλλη κόρη της Λήδας, η Ελένη (Η Ελένη, ΣΤ΄281). Η επιμονή αυτή τάραζε κάποτε την 

παιδική «ευπιστία» της Ιφιγένειας (ΣΤ΄118). 

        Αντίθετα, στο μοτίβο της τεχνητής τύφλωσης (ΣΤ΄121-122), υπονοείται η 

εσωτερικευμένη από την έφηβη κόρη ιδεολογία μιας πατριαρχικής, 

στρατιωτικοποιημένης κοινωνίας. Η κοινωνία αυτή θα απαιτήσει την θυσία της έφηβης 

κόρης προς όφελος των πολιτικών και στρατιωτικών συμφερόντων (ΣΤ΄129). Η ζωή, 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, παρασύρεται από την ροή της ιστορίας, γίνεται ένα 

μέσο για την ευόδωση μιας κατακτητικής πολεμικής πολιτικής 

         Όταν η Ιφιγένεια μεταμφιέζεται σε ελάφι, χάνει την ταυτότητά της, υιοθετεί ένα 

ρόλο. Σύμφωνα με την ίδια: «Δεν ήμουν πια εγώ· | ήμουνα ο άλλος· και κάτω απ’ τον 

άλλον, ή μέσα στον άλλον, | ήμουν ακέρια εγώ, μόνον εγώ» (ΣΤ΄123). Ο Ρίτσος 

πιθανόν παραπέμπει στην θέση της Simone de Beauvoir, ότι η γυναίκα είναι σε σχέση 

με τον άντρα η άλλη, το δεύτερο φύλο, μητέρα, κόρη, σύζυγος, ερωμένη, μήτρα και 

γη, θεά και σκλάβα, άξια να λατρεύεται και να θαυμάζεται όταν ενσαρκώνει με 

επιτυχία τον ρόλο της· αυτή είναι η μόνη δικαίωση στην οποία μπορεί να ελπίζει149. 

Μια δικαίωση ηθοποιού, καθώς γράφει ο Ρίτσος. «Τελειώνετε», λέει η μικρή Ιφιγένεια, 

«Δεν πειράζει | μια κ’ είναι για τη χώρα μου· μια κ’ είναι | να ξεκινήσουν τα καράβια 

μας, δεν πειράζει για μένα» (ΣΤ΄129). 

        Η Ιφιγένεια, στα χρόνια της ξενιτειάς ανακουφιζόταν με την σκέψη ότι στο Άργος 

την είχαν για πεθαμένη, «ενώ μέσα [της] μεγάλων[ε] αλλιώτικα, ελεύθερα, σε μιαν 

άχρονη σχεδόν ηλικία» (ΣΤ΄124). Η κόρη ζούσε για χρόνια έξω απ’ τον χρόνο, δίχως 

μελλοντική προοπτική. Η Ιφιγένεια του Ευριπίδη και του Ρίτσου, με όρους του Sartre, 

δεν ήταν, δεν είναι και δεν έμελλε να είναι, σημαδεμένη αμετάκλητα από την 

ολόπλευρη πνευματική, ηθική, ψυχολογική και σωματική κακοποίηση. Την έχουν 

πλανέψει με ψεύτικο γάμο· ένας ολόκληρος στρατός ξεσηκώνεται ζητώντας τον 

θάνατό της· σηκώνουν το θυσιαστικό μαχαίρι εναντίον της. Η θυσία έχει γίνει, κι ας 

μην έχει συντελεσθεί ο θάνατος της νεαρής κόρης. 

                                                             
149 Simone de Beauvoir, Το δεύτερο φύλο, μετάφραση Κυριάκου Σιμόπουλου, γενική επιμέλεια ύλης και 

καλλιτεχνική Τάσου Μιχαλακέα, Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα χ.χ. 
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       Σαν μια σύγχρονη ακτιβίστρια φεμινίστρια, η Ιφιγένεια ποθεί να βγει από την 

«σιωπή»,  να γκρεμίσει το άγαλμά της που ορθώνεται καταμεσίς στην πλατεία, να 

εκφράσει, επιτέλους, την οργή της. Δεν θα το κάνει. Στον μονόλογό της παραμένει 

ειλικρινής και δυνατή, στηρίζοντας τον αδελφό της και την γενιά της, πριν πορευτεί 

προς το χρέος της.  

         Στο ποίημα, η μορφή της σκοτωμένης μητέρας είναι συνδεδεμένη με το σύμβολο 

του φωτός, της δίχως ελπίδα αντίστασης απέναντι στο σκοτάδι. Το φως αντίκειται στην 

τυφλή υποταγή στην εσωτερικευμένη ιδεολογία. Από την άλλη, η γυναικεία ταυτότητα 

της Ιφιγένειας συνίσταται σ΄ έναν εσωτερικευμένο κοινωνικό ρόλο, ο οποίος 

παρουσιάζεται αλληγορικά ως θαυμαστή, ηρωική θυσία στον βωμό πολιτικών και 

στρατιωτικών συμφερόντων. Η Ιφιγένεια υφίσταται ολόπλευρη κακοποίηση· η θυσία 

της συντελείται συμβολικά· εν τέλει, ανάμεσα σε εκείνη και τους θυσιαστές της, 

ορθώνεται, κάστρο απόρθητο, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 

          Στην Επιστροφή της Ιφιγένειας, ο ποιητής αποτυπώνει το κλίμα της ήττας και της 

διάψευσης του οράματος, το οποίο κυριαρχούσε στο εσωτερικό του ΚΚΕ στα χρόνια 

της δικτατορίας. Ως αντιστάθμισμα στην ήττα, στο τέλμα, στο παράλογο και στην 

υπαρξιακή απελπισία, ο Ρίτσος προτείνει την πρόσδεση στην ζωογόνο δύναμη της 

αισιοδοξίας και διατυπώνει την ανάγκη για συντροφική αλληλεγγύη, ως αρχή για μια 

νέα, συλλογική δημιουργία. Ο ποιητής καταγγέλλει την εθνικιστική προπαγάνδα, την 

στρατωτικοποίηση και τον ιμπεριαλισμό. Διατυπώνει με τα μέσα της ποίησης την 

ποιητολογική του αντίληψη για την κοινωνική αποστολή της τέχνης, η οποία μπορεί 

να συνενώσει το παρελθόν και το παρόν, την μνήμη και την προσδοκία, την τραγική 

και την κωμική όψη της ζωής. Διατυπώνεται το αίτημα για μια νέα, παραμυθητική και 

φιλοσοφική ποίηση. Ο ποιητής, διαλύει την μακραίωνη σιωπή μιας κακοποιημένης 

τραγικής ηρωίδας και δίνει φωνή στην οργή της. Εκφράζει, τέλος, την βαθιά του 

πεποίθηση στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 
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Συμπεράσματα 

 

        Στην εργασία μας, ξεκινήσαμε από την διαπίστωση ότι, στην ποίηση του Γιάννη 

Ρίτσου, αποτυπώνεται η ελληνική και διεθνής ιστορική περιπέτεια του 20ού αιώνα. 

Σημειώσαμε ότι βασικοί θεματικοί άξονες στο έργο του ποιητή είναι η σύγχρονη 

ιστορία και η υπαρξιακή εμπειρία. Έπειτα, διατυπώσαμε την ερευνητική υπόθεση ότι 

ο τραγικός και ο ομηρικός μύθος προσφέρουν το πρίσμα μέσα από το οποίο ο ποιητής 

θεάται την σύγχρονη ιστορία και τα διαχρονικά προβλήματα της ύπαρξης. Στην 

συνέχεια, ο ποιητής μετουσιώνει αυτά τα βιώματα σε ποιητική δημιουργία. 

        Στην Σονάτα του σεληνόφωτος, μη αρχαιόθεμο ποίημα, σημαντικό για τον 

ποιητολογικό στοχασμό του Ρίτσου, προαναγγέλλεται το θέμα της ποίησης, ως μαγικού 

πρίσματος, μέσα από το οποίο το ποιητικό –και το αναγνωστικό- βλέμμα οδηγείται σ΄ 

έναν ιδανικό χωροχρόνο. Ο χωροχρόνος της ποίησης τροφοδοτείται από την μνήμη, 

την φαντασία και την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Στο βάθος της ποιητικής 

εικόνας φέγγει απτό και στέρεο το όραμα του διαλεκτικού υλισμού. 

       Έπειτα, μέσα από τον μύθο του Ορέστη, ο ποιητής θεάται το τραγικό, υπαρξιακό 

δίλημμα του ανθρώπου, ο οποίος καλείται να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει τις 

εγκαθιδρυμένες κοινωνικές επιταγές ή όσα συμφωνούν με την δική του εσωτερική 

ηθική ευαισθησία και κρίση. Το πατριαρχικό δίκαιο, θεμελιωμένο στην λογική της 

βίας, θριαμβεύει έναντι των πηγαίων, ανθρώπινων αισθημάτων. 

        Ακόμη, μέσα από τον τραγικό μύθο του Φιλοκτήτη, ο ποιητής αποτυπώνει το 

διαχρονικό πρόβλημα του διλήμματος του καλλιτέχνη ανάμεσα στην προσωπική, 

μοναχική δημιουργία και στην στρατευμένη, κοινωνικοποιημένη τέχνη.  

       Μέσα από μια δραματική επεξεργασία του ομηρικού και τραγικού μύθου της 

Ελένης, ο ποιητής δίνει μια απάντηση στο δίλημμα του Φιλοκτήτη· η κοινωνική 

αποστολή της τέχνης δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την αποτύπωση της πηγαίας 

και αυθεντικής, προσωπικής ευαισθησίας του καλλιτέχνη.  

        Τέλος, μέσα από μια επιλογική σκηνή, την οποία ο ποιητής προσθέτει στον αρχαίο 

μύθο της Ιφιγένειας και του Ορέστη, ο ποιητής καταγγέλλει την στρατιωτικοποίηση 

της κοινωνίας και την εκμετάλλευση της ανθρώπινης συνέπειας στον βωμό του 
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φάσματος της ιδεολογίας, αλλά, κυρίως, στον βωμό της συντήρησης της καθεστηκυίας 

τάξης. 

      Η ιστορική αναφορικότητα των ποιημάτων ενισχύεται, επομένως, από την αρωγή 

του μυθικού πρίσματος. Ταυτόχρονα με τα ιστορικά βιώματα, στα ποιήματα 

αποτυπώνεται και η υπαρξιακή εμπειρία. Στην ποίηση του Ρίτσου, διαφαίνεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο της υπαρξιακής φιλοσοφίας του 19ου και του 20ού αιώνα. Ο 

Ρίτσος θα γνώρισε την υπαρξιακή σκέψη σε έναν απόηχο των ιδεών της στους 

ελληνικούς κύκλους των αριστερών διανοουμένων όπου σύχναζε, ιδίως των 

γαλλομαθών, σε θεατρικές παραστάσεις δραματικών έργων του υπαρξιακού θεάτρου 

ή στις ώρες της δικής του, βαθιάς και σοβαρής μελέτης, από μεταφράσεις ή από το 

γαλλικό πρωτότυπο. 

 

      Για μια καλύτερη μελέτη της επίδρασης της υπαρξιακής φιλοσοφίας και δημιουργίας, αναγκαία 

είναι μια μικρή αναδρομή στην ιστορία της πρόσληψής της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Puchner, η 

σύνδεση του έργου του Sartre και του Camus με την αντίσταση ενάντια στο ναζισμό επιτάχυνε τη 

διαδικασία αποδοχής των θεατρικών τους έργων στην Ελλάδα150. Κατά την Πετράκου, τα πρώτα 

δημοσιεύματα στην Ελλάδα σχετικά με τον «πάταγο του υπαρξισμού» ξεκινούν, με μια μικρή 

καθυστέρηση, το 1946151. Το πρώτο έργο του Sartre που ανεβαίνει στην ελληνική σκηνή είναι Το 

ευλαβικό γύναιο (:Η πόρνη όλο σεβασμό), το 1948. Ακολουθούν Τα βρώμικα χέρια (1948), το 

Κεκλεισμένων των θυρών (1952), Οι μύγες (1962), οι Νεκροί χωρίς τάφο (1963) και η συνδυασμένη 

παράσταση της Πόρνης που σέβεται και του Κεκλεισμένων των θυρών (1978). Το πρώτο έργο του Camus 

που ανεβαίνει στην ελληνική σκηνή είναι Οι Δίκαιοι (1960), ακολουθεί η διασκευή του των 

Δαιμονισμένων του Ντοστογιέφσκι (1964), Το λάθος (: Η παρεξήγηση) (1972), το ίδιο έργο με τον τίτλο 

μεταφρασμένο ως Η παρανόηση (1978), ο Καλιγούλας (1977), μια σύνθεση των έργων Παρεξήγηση-

Καλιγούλας-Η πτώση με τον τίτλο Η πτώση (1990).152 

         Το πρώτο φιλοσοφικό έργο του Sartre, το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά, ήταν η 

ομιλία/δοκίμιο L’ existentialisme est un humanisme (: Ο υπαρξισμός είν’ ένας ανθρωπισμός). Το έργο 

κυκλοφόρησε με τον τίτλο Εγκζιστανσιαλισμός σε μετάφραση Σ. Π. το 1948. Το 1965, κυκλοφόρησε ο 

τόμος Οι λέξεις και Ο υπαρξισμός είν’ ένας ανθρωπισμός σε μετάφραση Κώστα Σταματίου. Το 1971, 

κυκλοφόρησε το δοκίμιο Τι είναι λογοτεχνία; σε μετάφραση Μαρίας Αθανασίου. Τα υπόλοιπα έργα είτε 

δεν χρονολογούνται είτε χρονολογούνται από το 1975 και μετά. Το είναι και το μηδέν κυκλοφορεί 

                                                             
150 Walter Puchner, Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο νεοελληνικό θέατρο (17ος-20ός αιώνας). 
Μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 1999, 153. 
151 Κυριακή Πετράκου, «Η παραστασιακή πρόσληψη των θεατρικών έργων του Sartre στην Ελλάδα», 

Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 32 (Μάιος-Αύγουστος 2006), 134. 
152 Πηγές για το χρονολόγιο των παραστάσεων: Walter Puchner, ό.π., 152-155· Κυριακή Πετράκου, «Ο 

υπαρξισμός στο μεταπολεμικό ελληνικό θέατρο», Θεατρολογικά Miscellanea, Δίαυλος, Αθήνα 2004, 

225-227· Κυριακή Πετράκου, «Η παραστασιακή πρόσληψη των θεατρικών έργων του Sartre στην 

Ελλάδα», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 32 (Μάιος-Αύγουστος 2006), 134-153. 
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μεταφρασμένο πολύ αργότερα, μόλις το 1977, σε έκδοση η οποία περιλαμβάνει μόνο τον πρώτο τόμο. 

Από τα υπόλοιπα έργα του, Τα γρανάζια κυκλοφορούν το 1956, Η ναυτία το 1981, η συλλογή 

διηγημάτων Ο τοίχος το 1961, ενώ η πρώτη έκδοση των Δρόμων της ελευθερίας είναι αχρονολόγητη. Το 

δεύτερο φύλο της de Beauvoir κυκλοφόρησε το 1958 σε μετάφραση Κυριάκου Σιμόπουλου. Το έργο Τα 

άχρηστα στόματα μεταφράστηκε το 1970153. Ο ξένος και Η πανούκλα του Camus κυκλοφόρησαν το 1955 

και Η πτώση γύρω στο 1956. Ο μύθος του Σίσυφου εκδόθηκε στα ελληνικά μόλις το 1969 και Ο 

επαναστατημένος άνθρωπος το 1971.154 

 

      Η υπαρξιακή θεματική των ποιημάτων εκτείνεται σε περιοχές όπως η γνωσιολογική 

τεκμηρίωση της ύπαρξης (Η επιστροφή της Ιφιγένειας), το υπαρξιακό υπόβαθρο της 

ποιητικής δημιουργίας (Σονάτα), ο χρόνος (Σονάτα, Η Ελένη, Η επιστροφή της 

Ιφιγένειας), η κακοπιστία (Ορέστης), το παράλογο (Φιλοκτήτης, Η Ελένη, Η επιστροφή 

της Ιφιγένειας), η ναυτία (Ελένη, Η επιστροφή της Ιφιγένειας) και η προβληματική του 

Camus γύρω από την βία, όπως αποτυπώνεται στον Επαναστατημένο άνθρωπο 

(Ορέστης). Ακόμη, στα πέντε ποιήματα φανερώνεται ένας στοχασμός για την 

ανθρώπινη ελευθερία, ο οποίος συγγενεύει με τον προγενέστερο στοχασμό του Sartre, 

όπως αποτυπώνεται στο Είναι και το μηδέν. Η ανθρώπινη ελευθερία είναι πάντοτε ένα 

διακύβευμα στον κόσμο όπου κυβερνά η ανάγκη του χρόνου, του πολέμου, του 

θανάτου, μα ο άνθρωπος διατηρεί ακέραιη την ευθύνη της προσωπικής του στάσης σ’ 

αυτόν τον κόσμο. Η συγκρουσιακή αυτή σχέση ανάμεσα στην εξωτερική ανάγκη και 

την υποκειμενική ευθύνη καθορίζει το μέτρο της τραγικότητας του ανθρώπου τόσο στο 

σύστημα του Sartre, όσο και στην ποίηση του Ρίτσου. 

      Σύμφωνα με τις ποιητολογικές αντιλήψεις του Ρίτσου, ο κόσμος της ποίησης είναι 

ένας ιδανικός χωροχρόνος, ο οποίος συνδέεται αναπόσπαστα με τον κοινωνικό χώρο. 

Η σχέση του ποιητή με την ποίησή του παρουσιάζεται ως σχέση βιολογική. Για τον 

Ρίτσο, η κοινωνικότητα του ποιητή και της ποίησης είναι απόλυτα νόμιμη· μπορεί και 

οφείλει να είναι ουσιαστική. Ταυτόχρονα, η ποίηση είναι μια μορφή υπαρξιακής 

αντίστασης ενάντια στην θνητότητα του ανθρώπου, ως υπέρτατη μορφή πολιτισμικής 

προσφοράς.  

      Μέσα από την πρισματική θέαση του μύθου, η οποία πραγματώνεται στον ιδανικό 

χωροχρόνο της ποίησης, με μια υπαρξιακή θεματική, ο ποιητής και ο αναγνώστης 

                                                             
153 Κυριακή Πετράκου, «Ο υπαρξισμός στο μεταπολεμικό ελληνικό θέατρο», ό.π., 227. 
154 Πηγές για το χρονολόγιο των εκδόσεων: «Έργα του Ζ.-Π. Σαρτρ στα ελληνικά (Μια πρώτη 

καταγραφή)», Διαβάζω, τχ. 127 (9.10.85), 62· Ελένη Κονδύλη, «Αυτοτελείς εκδόσεις της Μπωβουάρ 

στα ελληνικά», Διαβαζω, τχ. 136 (29.1.86), 46-47· Βασίλης Κ. Καλαμαράς, «Βιβλιογραφία Αλμπέρ 

Καμύ στα ελληνικά (1955-1985)», Διαβάζω, τχ. 110 (16.1.85), 49-50. 
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αποκτούν μια αυθεντική θέαση της ιστορίας. Η προοπτική, μέσα από την οποία ο 

Ρίτσος θεάται την ιστορία είναι  πρώτα απ’ όλα, μαρξιστική. Στο τέλος της Σονάτας, η 

πολιτεία του μεροκαμάτου, ο χώρος της εργατικής καθημερινότητας και 

αγωνιστικότητας, προβάλλει σαν μοναδική διέξοδος της μονολογίστριας. Έπειτα, η 

προοπτική μέσα από την οποία ο Ρίτσος θεάται την ιστορία είναι ανθρωπιστική. Όπως 

είδαμε, στην αλληγορία της Ελένης, η δίχως ελπίδα, η γεμάτη αξιοπρέπεια και συνέπεια 

αντίσταση βρίσκεται στις απαρχές της ιστορίας του ανθρώπου. Στον Ορέστη, στον 

Φιλοκτήτη και στην Επιστροφή της Ιφιγένειας, ο ποιητής καταγγέλλει κάθε πολιτισμική 

συνθήκη, η οποία θεμελιώνεται στην βία. Εντέλει, μέσω του ποιητικού λόγου, ο 

ποιητής καταφάσκει στην κοινωνικότητα και διασώζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 
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http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?author_id=150 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?start=5&author_id=15

0 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?start=10&author_id=1
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Θουκυδίδης 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?author_id=160 

 

Ψηφιοποιημένα περιοδικά: 

 

Επιθεώρηση Τέχνης (1954-1967) 

http://www.askiweb.eu/index.php/el/71-2015-09-25-11-37-32/anakoinoseis/234-

2015-09-17-09-57-18 

 

Κριτική (1959-1961) 

http://www.askiweb.eu/index.php/el/2015-09-21-08-27-59/2015-09-21-09-40-15/267-

1959-1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?author_id=150
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?author_id=150
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?start=5&author_id=150
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?start=5&author_id=150
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?start=5&author_id=150
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?start=10&author_id=150
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?start=10&author_id=150
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?start=10&author_id=150
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?author_id=160
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html?author_id=160
http://www.askiweb.eu/index.php/el/71-2015-09-25-11-37-32/anakoinoseis/234-2015-09-17-09-57-18
http://www.askiweb.eu/index.php/el/71-2015-09-25-11-37-32/anakoinoseis/234-2015-09-17-09-57-18
http://www.askiweb.eu/index.php/el/2015-09-21-08-27-59/2015-09-21-09-40-15/267-1959-1961
http://www.askiweb.eu/index.php/el/2015-09-21-08-27-59/2015-09-21-09-40-15/267-1959-1961



