
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ
J.- P. SARTRE ΚΑΙ Γ. ΡΙΤΣΟΣ

Οι δύο εκδοχές του Ορέστη

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π. ΔΟΪΚΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011





«Η  γλώσσα είναι το σπίτι του "Είναι".
Κάτω από τη στέγη της κατοικεί ο άνθρωπος.
Οι στοχαστές και οι ποιητές είναι οι φύλακες 
αυτής της στέγης...» *

στη Χρύσα Προκοπάκη

* M. Heidegger: Brief über den Humanismus / Επιστολή για τον Ουμανισμό
(μτφ. - σχόλια: Σ. Δεληβογιατζής, Θεσσαλονίκη Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1976, σ. 21)





Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Παναγιώτη 
Δόικο, καθηγητή του Τομέα Φιλοσοφίας του 
Α.Π.Θ. και επιβλέποντα την εργασία αυτή, καθώς 
και την κα Χρύσα Προκοπάκη για τα ερεθίσματα 
της σκέψης και την πολύτιμη βοήθεια που μου 
προσέφεραν με τον βαθύ στοχασμό τους.





Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ        9

J.-P. SARTRE       
• ΤΟ ΥΠΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ     15

• "ΟΙ ΜΥΓΕΣ" (Les Mouches)     20

Γ. ΡΙΤΣΟΣ        
• ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, 
Ένα φιλοσοφικό/ποιητικό μοντέλο του σύμπαντος   57

• "ΟΡΕΣΤΗΣ"       64

ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     93

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ               105





9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Ο μύθος και η ιστορία εξ ορισμού δεν σμίγουν ποτέ ολότελα,  γιατί ανάμεσά τους μέ-

νει πάντα ένα κενό, ορατό ή αδιόρατο, που υπήρξε όμως από παλιά ο γόνιμος και παρα-

γωγικός χώρος της λογοτεχνίας», παρατηρεί ο Δημήτρης Μαρωνίτης.1

Άχρονοι και ανοιχτοί στον χρόνο και στη διάρκεια οι μύθοι,  συνδέονται με τις απαρ-

χές, την "αυγή" του ανθρώπινου φαντασιακού και αποτελούν ένα κεφαλαιώδες πολιτι-

σμικό απόθεμα2, με το οποίο οι σύγχρονοι δημιουργοί συνάπτουν ένα σύνθετο δίκτυο 

συναρτήσεων και πιστοποιούν τη γόνιμη σχέση μύθου και λογοτεχνίας.

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ζωτικούς μύθους, οι παρεκκλίσεις από τον 

αρχέτυπο μυθικό πυρήνα συνιστούν όχι μόνον έναν ουσιώδη τρόπο λειτουργίας του μύ-

θου, αλλά και προϋπόθεση ανανέωσης και διαχρονικής επιβίωσής του σε νέα κείμενα 

του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

«Ένα αληθινά λογοτεχνικό κείμενο ενθαρρύνει τη διασπορά των σημείων του, προ-

καλεί να το παρερμηνεύσουμε, να το αποσπάσουμε από τον μονόδρομο και τον μονόλο-

γο της μίας και μοναδικής ανάγνωσης (...) μια ματιά στις τόσες ενδιαφέρουσες Αντιγόνες, 

Βάκχες, Ηλέκτρες και Ορέστειες αποδεικνύει πως πρόκειται για μορφή λογοτεχνικής Γέ-

νεσης, όπου καταχωρούνται ονόματα όπως ο J. Anouilh, B. Brecht, J.P. Sartre, T.S. Eliot, 

J. Cocteau κ.α. που έδωσαν γόνιμες παρερμηνείες (κ α τ α - σ τ ρ ο φ έ ς , σύμφωνα με τον 

Heidegger)», σημειώνει ο Σάββας Πατσαλίδης.3

Ο μύθος των Ατρειδών αποτελεί έναν διαχρονικά συμπαγή λογοτεχνικό μύθο, ένα 

συμβολικό πεδίο με το οποίο συνέδεσαν τις αισθητικές και ιδεολογικές αναζητήσεις 

τους πολυάριθμοι - Έλληνες και ξένοι - δημιουργοί.

1 Μαρωνίτης (2010), σ. 81. 
Για τη φιλοσοφική διερεύνηση του θέματος βλ. στο κείμενο του Π. Δόικου, «Το δίλημμα "Μύθος ή 
Ιστορία;" και η αμφισημία της φαντασίας». Περ. Φιλόλογος τ.χ. 84, 1996 (σ. 149-169). Κατά τον συγγραφέα,  
«Η οραματική σκέψη, σύμφωνα με την ανάλυση του Corbin, τείνει να συλλάβει κάθε γεγονός –ιστορικό ή όχι- 
στο οντολογικό επίπεδο όπου η φαντασιακή μορφή και το νόημα του γεγονότος αποκτούν μια κατεξοχήν δική 
τους πραγματικότητα(…) η οραματική φαντασία εξιστορεί το αντικείμενό της δημιουργώντας ένα αφήγημα, μία 
δραματουργία ή –πιο γενικά- μία απεικονιστική σύνθεση, όπου οι μορφές οπτικοποιούν μοναδικές και υποκειμενικές 
συγκλίσεις του εσωτερικού αισθητού με τα νοητά δεδομένα. Υπό την έννοια αυτή, οι φαντασιολογικές μορφές 
αποτελούν σύμβολα(…) Ο Corbin αρκετά συχνά υπαινίσσεται τη συγγένεια ανάμεσα στην οραματική φαντασία και 
τη φαντασία του καλλιτέχνη, του ποιητή». ό.π., σ. 149, 155 & 169 (σημ. 61).
2 Στη Γέννηση της Τραγωδίας (κεφ. 23, σ. 203-204) ο Νίτσε γράφει: «Δίχως τον μύθο, κάθε κουλτούρα 
χάνει την υγιή φυσική δημιουργική δύναμή της: μόνον ένας ορίζοντας περιβεβλημένος από μύθους συμπληρώνει και 
ενοποιεί μια ολόκληρη πολιτισμική εποχή» (μτφ. Ζ. Σαρίκας, εκδ. Βάνιας, 2008).
3 Πατσαλίδης (2004), σ. 149-150.
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Η παρούσα εργασία διερευνά τους περίπλοκους μετασχηματισμούς που υφίσταται η 

μυθική αφήγηση του ατρειδικού κύκλου κατά τη "μεταφύτευσή" της στη δραματουργία 

του J.P. Sartre και στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Οι θέσεις που υποστηρίζονται -ηθι-

κές και αισθητικές στον κεντρικό τους άξονα- ενδιαφέρουν τόσο τη φιλοσοφική ηθική, 

τη δραματολογική έρευνα και την τέχνη γενικότερα, όσο και τη σύγχρονη συζήτηση για 

την ατομικότητα και τις εμπλοκές της στα κοινωνικά δρώμενα.

Με δεδομένη την αποσπασματικότητα και την αντιφατικότητα που διέπει τη δρα-

ματοποίηση του τραγικού μύθου των Ατρειδών (αρχής γενομένης από τα ομηρικά έπη 

και τα έργα των αρχαίων τραγικών), o J. P. Sartre και ο Γιάννης Ρίτσος δημιουργούν τον 

δικό τους μ ε τ α μ ύ θ ο , μέσα από ένα πλέγμα αποκλίσεων και συγκλίσεων με τα τρα-

γικά πρότυπα.

Στις Μύγες του Sartre και στον Ορέστη του Ρίτσου, επανεγγράφεται η τελευταία πρά-

ξη του δράματος, με προεξάρχοντα τον Ορέστη στον " μ ο ι ρ α ί ο "  του ρόλο - του εκ-

δικητή και τιμωρού - και την Ηλέκτρα, ως συνεργού ή ηθικής αυτουργού.

Η πρόσληψη του μύθου και στις δύο εκδοχές, συνιστά επιπλέον έναν εύγλωττο δεί-

κτη εκείνων των όρων, με τους οποίους ο δυτικός κόσμος –στην κρίσιμη καμπή τού πο-

λέμου και στα μεταπολεμικά χρόνια – γνώρισε και αναγνώρισε τη φύση του « ε α υ -

τ ο ύ » :  τη σχέση ατομικότητας και συλλογικότητας, αυτονομίας και εξάρτησης, αυτο-

διάθεσης και δέσμευσης, ελευθερίας και αναγκαιότητας.

Η διαχρονική μετεξέλιξη του ατρειδικού μύθου οφείλεται στη συνάρτησή του με τις 

ιστορικές συνιστώσες της εποχής, στην οποία συντελείται η πρόσληψή του, και είναι 

αυτές που προσδιορίζουν την αξία του. Ο εικοστός αιώνας ενέταξε τον μύθο του Ορέ-

στη και της Ηλέκτρας  σε ένα πλέγμα ετερόκλητων ή και αντιφατικών συμφραζομένων, 

τα οποία αντικατοπτρίζουν την επώδυνη ιστορική περιπέτεια αλλά και τα πανανθρώπι-

να αγωνιώδη ερωτήματα της ύπαρξης.

Οι αρχές του 20ου αιώνα σημαδεύτηκαν από τον μύθο του Οιδίποδα και την έλευ-

ση της ψυχανάλυσης. «Στον αιώνα του Ορέστη και της Ηλέκτρας που ξετυλίγεται, ο Οι-

δίποδας θα είναι κωμωδία», παρατηρεί ο Heiner Müller4. Και επιβεβαιώνεται κατ' από-

λυτα τραγικό τρόπο. Όπως υπογραμμίζει η Scott, «ο 20ος αιώνας αγκάλιασε την ικανό-

τητα (της Ηλέκτρας) για σκληρότητα και στεγνό πόνο, ίσως σε μια προσπάθεια να αντιμε-

τωπίσει την τρομακτική βία του κόσμου γύρω μας».5

4 όπως αναφέρει η Jill Scott (2006), σ. 1.
5 (ό.π.,).
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Αντιμέτωποι με το ελλοχεύον πεπρωμένο, ο Ορέστης και η Ηλέκτρα, αντιπροσω-

πεύουν τον απόλυτο τραγικό ήρωα και ενσαρκώνουν στη σκηνή του θεάτρου και του 

στοχασμού μας τα ακραία, παθολογικά και παραβατικά πάθη της ψυχής. «Άλλωστε, εί-

μαστε πια, όλοι μας, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, παιδιά της Ηλέκτρας: δεν 

μας ταιριάζει το τραγικό φως, αλλά το τραγικό σκοτάδι· όχι πρόσωπα, πράξεις και λόγια 

στιλβωμένα σαν αγάλματα, αλλά ρωγμές που το τραγικό ξανοίγει· ρωγμές του λόγου, του 

κόσμου, της ίδιας της ιδέας του "κλασικού". Πάνω από όλα: ρωγμές του νου».6

6 Παπάζογλου (2010), σ.51.





J.-P. Sartre

Οι Μύγες (Les Mouches)
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ΤΟ ΥΠΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ  SARTRE

Με τις Μύγες1, έργο-κλειδί όχι μόνο για τη σαρτρική αισθητική αλλά και για τη σαρ-

τρική οντολογία, ο Sartre καταθέτει το 1943 μια αντιπροσωπευτική για τον ίδιο υπαρξι-Sartre καταθέτει το 1943 μια αντιπροσωπευτική για τον ίδιο υπαρξι- καταθέτει το 1943 μια αντιπροσωπευτική για τον ίδιο υπαρξι-

ακή ερμηνεία του αρχαίου Μύθου2, εμπνευσμένος από το αρχέγονο βάθος του. 

Με σημείο εκκίνησης τον κύκλο των Ατρειδών, και ειδικότερα την Ορέστεια του Αι-

σχύλου,  έρχεται να προστεθεί σε μια ομάδα συγγραφέων που – από τον Shakespeare 

και τον �oethe ως τον �a��s και τον �no�ilh – καλλιεργούν μια ανθεκτική στον χρό-�oethe ως τον �a��s και τον �no�ilh – καλλιεργούν μια ανθεκτική στον χρό- ως τον �a��s και τον �no�ilh – καλλιεργούν μια ανθεκτική στον χρό-�a��s και τον �no�ilh – καλλιεργούν μια ανθεκτική στον χρό- και τον �no�ilh – καλλιεργούν μια ανθεκτική στον χρό-�no�ilh – καλλιεργούν μια ανθεκτική στον χρό- – καλλιεργούν μια ανθεκτική στον χρό-

νο παράδοση.

Ο Sartre στις Μύγες3 διαφυλάττει όλη την επιβλητικότητα του αρχέτυπου μύθου με 

την κλασικότροπη δραματική του δόμηση και σέβεται το θεμελιακό του σχήμα, σύμ-

φωνα με το οποίο ο φόνος, η μητροκτονία, παραμένει το κρίσιμο γεγονός. Παράλλη-

λα, επιχειρεί μια σύμφυρση θεματικών "δανείων" από όλα τα ομόθεμα ή άλλα τραγι-

1 J. P. Sartre, Οι Μύγες, εκδ."Δωδώνη" Αθήνα, 1987, μτφ. Γιώργος Πρωτοπαππάς.
Εκτός από τις Μύγες, που ολοκληρώθηκαν το 1943, ο Sartre έγραψε μια διασκευή των Τρωάδων του 
Ευριπίδη. Το έργο γράφτηκε το 1964 και ανέβηκε στην κεντρική σκηνή του Palais de Chaillot, σε 
σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη. Εκδόθηκε από τον οίκο Gallimard. Βλ. Πεφάνης (1996), σ. 145, 
σημ. 1.
2 Ο μυθολογικός προσδιορισμός δεν καθίσταται εξαρχής σαφής, καθώς ο τίτλος του έργου δεν 
παραπέμπει άμεσα στον μύθο των Ατρειδών. Σχετικά με τον τίτλο του έργου, ο Sartre αναφέρει: “Si j’ai 
intitulé cette piéce “Les Mouches” et non pas “Electre”, c’est d’ abord et avant tout parce qu’il n’ y 
est pas question d’ Electre en tant que personnage. Les mouches sont, en quelque sorte, un symbole, 
un amalgame de plusieurs sentiments, telque le remords. J’ ai écrit davantage sur la difficulté de vivre 
authentiquement dans cette situation que j’ai ecrit pour parler d’ Electre. De lá le choix du titre”.
Από http/www.dialogus2ore/SAR/pourquoilesmouches.html.
ii. Κατά την άποψη της McCall (1967), σ.167, σημ. 21, ο Sartre εμπνεύστηκε τον τίτλο οι Μύγες από 
τη φράση “You buzz like flies” στην Electre του Jean Giraudoux.
3 Μια σειρά πολύτιμων έργων που παρέλαβαν και επεξεργάστηκαν τον αρχέγονο μύθο, με ξεχωριστό 
τρόπο το καθένα, διαθέτει ως διακείμενα ο Sartre, όταν μεταφέρει τον Ορέστη στα μέτρα της σύγχρονης 
σκέψης και του φιλοσοφικού του στοχασμού. Εκτός από την Ορέστεια –ειδικότερα τις Χοηφόρες- του 
Αισχύλου, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, τον Ορέστη και την Ηλέκτρα του Ευριπίδη, θυμίζουμε μερικά 
μόνο από τα πρόσφατα στον Sartre έργα: την Ηλέκτρα του Hugo von Hofmannsthal (1903), το Πένθος 
ταιριάζει στην Ηλέκτρα του Ε. O’Neill (1931), την Ηλέκτρα του Jean Giraudoux (1937). Απολύτως 
σύγχρονο των Μυγών είναι και το έργο της Marguerite Yourcenar Electre ou la chute des masques (1944).
βλ. P. Brunel (1992) - όπου καλύπτεται η πορεία του μύθου από το 1525 έως το 1970 - καθώς και 
K. Hamburger, From Sophocles to Sartre. Figures from Greek Tragedy, Classical and Modern, μτφ. από τα 
γερμανικά Helen Sebba, N. York 1969. (Τίτλος του πρωτότυπου: Von Sophocles zu Sartre. Griechische 
Dramenfiguren antik und modern, Stuttgart 1962). Για τις διαφορετικές εκδοχές του μύθου των Ατρειδών 
στο ευρωπαϊκό (από την Αναγέννηση ως τις μέρες μας) αλλά και στο ελληνικό θέατρο βλ. Νικηφόρος 
Παπανδρέου "Ο μύθος των Ατρειδών στο νεότερο θέατρο", Θέατρο, τομ. 6, Κέδρος 1994, (σελ. 11-18), 
καθώς και Άννα Κατσιγιάννη, Άμλετ και Ορέστης: οι διαφορές (με το φως της καβαφικής εκδοχής) περ. 
Εποπτεία 69 (1982), σελ. 581-588.
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κά πρότυπα (Βάκχες, Οιδίπους Τύραννος)4, καθώς η "ιστορία" του Ορέστη και της Ηλέ-

κτρας υπερβαίνει το ατομικό επίπεδο για να συμβολίσει κοσμικές πλευρές της ανθρώ-

πινης μοίρας. 

Η δραστικότητα της σαρτρικής παρέμβασης στον κοινόχρηστο λογοτεχνικό μύθο 

ελέγχεται είτε με την προσθήκη νέων ιδεολογικών στοιχείων στο μυθολογικό έρεισμα, 

είτε με την αντιστροφή των ηθολογικών σημάτων του. Ο μετασχηματισμός των τραγι-

κών προτύπων επαναπροσδιορίζει και επεκτείνει τη σημασία του αρχαίου μύθου, στο 

πνεύμα της φιλοσοφικής προβληματικής τού στοχαστή αλλά και του καιρού του.

«Δριμύ, ηθικό, μυθικό και τελετουργικό στην εμφάνιση, (το θέατρο) έδωσε στο Παρί-

σι, κατά τη διάρκεια της Κατοχής και ιδιαίτερα στο τέλος του Πολέμου, νέα έργα που αντα-

ποκρίνονται στις ανάγκες ενός λαού εξαντλημένου μα και με αντοχή (…) Η ηθική τους 

και τα μεταφυσικά τους θέματα ανταποκρίνονται στην παρμένη απόφαση ενός έθνους που 

πρέπει, άμεσα και ταυτόχρονα, να ανασυγκροτηθεί και να αναδημιουργηθεί, και ν’ αναζη-

τήσει νέες αξίες ζωής»,5 σχολιάζει ο Sartre.

Η επιβολή του καθεστώτος του �ich� (με τη δουλοπρεπή πολιτική και τη νόθα ρη-�ich� (με τη δουλοπρεπή πολιτική και τη νόθα ρη- (με τη δουλοπρεπή πολιτική και τη νόθα ρη-

τορεία του Petain) αλλά και το ζωηρό ενδιαφέρον των Γάλλων λογοτεχνών για τα θέμα-Petain) αλλά και το ζωηρό ενδιαφέρον των Γάλλων λογοτεχνών για τα θέμα- αλλά και το ζωηρό ενδιαφέρον των Γάλλων λογοτεχνών για τα θέμα-

τα της ελληνικής λογοτεχνίας, παρέχουν το πρόσχημα για άσκηση κριτικής στην πολι-

τική εξουσία. (λ.χ. η Αντιγόνη του �no�ilh).

«Όταν αναγνωρισμένοι συγγραφείς του 20ου αιώνα έφεραν επί σκηνής Οιδίποδες, Ηλέ-

κτρες και Αντιγόνες (…) σκόπευαν να θέσουν τα προβλήματα της ταραγμένης εποχής τους, 

τροποποιώντας το νόημα και την άποψη του παλιού, γνωστού μύθου», σημειώνει η Αφρο-

δίτη Σιβετίδου6.

Ο ίδιος ο Sartre γράφει σχετικά: «Η μοίρα των έργων μας ήταν αλληλένδετη με τη 

μοίρα της Γαλλίας (…) το κοινό μας το αποτελούσαν άνθρωποι που όπως κι εμείς περί-

μεναν τον πόλεμο και τον θάνατο(…) έχουμε καθήκον να δημιουργήσουμε μια λογοτεχνία 

4 βλ. Ζ.Ι. Σιαφλέκης (1996), σ. 156.
5 J.P. Sartre (1973), σ.61. Το κείμενο, υπό τον τίτλο ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ, ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ, σε μετάφραση Πέλου Κατσέλη, στεγάζεται στην ελληνική 
έκδοση των Μυγών (Δωδώνη, 1987, μτφ. Γ. Πρωτοπαππάς) σ. 9-19. (Το απόσπασμα του κειμένου από 
σ. 19).
Η γερμανική κατοχή και η αιχμαλωσία, αντανακλώνται με διαύγεια σε πολλά γραπτά του Sartre, π.χ. 
στο Morts sans Sépulture (μτφ. Δ. Ν. Χαρτουλάρη, εκδ. «Παράδοση»), στο Les Séquestrés d’ Altona (ό.π.,) 
κ.α.
6 Αφροδίτη Σιβετίδου (1992), σ.126.
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που να συνταιριάζει και να συμφιλιώνει το μεταφυσικό απόλυτο και τη σχετικότητα του 

ιστορικού γεγονότος, μια λογοτεχνία των ακραίων καταστάσεων και των μεγάλων πε-

ριστάσεων»7.

Το υπαρξιστικό θέατρο8 που εισηγείται ο Sartre, αποτελεί οργανική συνέχεια του φι-Sartre, αποτελεί οργανική συνέχεια του φι-, αποτελεί οργανική συνέχεια του φι-

λοσοφικού του στοχασμού αλλά και μέσο εκλαΐκευσης και διάδοσης των φιλοσοφικών 

του θέσεων9. Μελετώντας το σαρτρικό θέατρο, το θέατρο καταστάσεων, διερευνούμε –

συγχρόνως προς την αισθητική διάσταση του έργου τέχνης – τον τρόπο με τον οποίο το 

ανθρώπινο ον υπερβαίνει τον εαυτό του και συνιστά την ελευθερία του διά του άλλου10.

Για τον Υπαρξισμό, η διάσωση και καταξίωση του ανθρώπου πραγματοποιείται με 

τη βεβαίωση της ελευθερίας του, εντός της εκάστοτε ιστορικής συνθήκης. Οι δεδομένες 

καταστάσεις (situations) 11 αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη δυναμική πραγμάτωση 

της ελευθερίας, σε μια εξίσου δυναμική αντίθεση προς κάθε "έξωθεν" προσδιορισμό.

Η βασική οντολογική διάκριση –κατά τον Sartre- ανάμεσα στην ανθρώπινη ύπαρ-Sartre- ανάμεσα στην ανθρώπινη ύπαρ-- ανάμεσα στην ανθρώπινη ύπαρ-

ξη, το "δι' εαυτόν" (pour-soi), και σε κάθε άλλη μορφή ύπαρξης, που είναι πάντοτε δε-

7 Sartre (2006), σ. 286 & 296.
8 Ο Sartre ασκεί έντονη κριτική στη θεατρική παράδοση και διαχωρίζει το δικό του δραματικό 
υπαρξιστικό θέατρο όχι μόνο από το αστικό θέατρο των τελευταίων δύο-τριών αιώνων, αλλά και από το 
επικό θέατρο του Bertolt Brecht  και από το δραματικό θέατρο (με την παραδοσιακή έννοια του όρου).  
«… το καινούριο μας θέατρο έχει ξεμακρύνει οριστικά από το "ρεαλιστικό-λεγόμενο θέατρο" του Μεσοπολέμου με 
τα έργα του βγαλμένα από ιστορίες ήττας(…) ζητά να αποκαλύψει την κατάσταση του ανθρώπου, να παρουσιάσει 
στον σύγχρονο άνθρωπο ένα πορτραίτο του εαυτού του, των προβλημάτων του, των ελπίδων, των αγώνων του…». 
Sartre (1987), σ. 14 -15.
Όσο για το θέατρο του παραλόγου, παρά την κοινή του αφετηρία με το υπαρξιστικό θέατρο –στηρίζεται 
στη βίωση του "παραλόγου" της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως και ο Camus  ή ο Sartre και το θέατρό τους 
– διαφοροποιείται στην πορεία. Οι συγγραφείς του θεάτρου του παραλόγου δεν θέλουν να μεταγράψουν 
μια φιλοσοφία σε θέατρο. Άλλωστε, οι βάσεις του βρίσκονται στον υπερρεαλισμό. Οι "φυγόκοσμοι" 
εξοβελίστηκαν νωρίς από τη σκέψη του Sartre μαζί με το υποσυνείδητο, που κατέληξε να εκπροσωπεί 
μάλλον την "mauvaise foi". Το θέατρο του παραλόγου δεν δείχνει ένα ολοκληρωμένο όραμα ζωής, 
αλλά έναν αποσπασματικό κόσμο σε κατάσταση πλήρους διάλυσης. Οι ήρωες, "τύποις" άνθρωποι, 
είναι καταδικασμένοι να μη συνειδητοποιήσουν ποτέ την πραγματικότητα, ανίκανοι να "υπάρξουν". 
Hinchliffe (1988), σ. 15.
9 Η φιλοσοφική πρόθεση του στοχαστή προηγείται και "απορροφά" τη σκηνική απόδειξη, καθώς το 
έργο διακρίνεται για την πυκνότητα των διανοητικών του σχημάτων. Το γεγονός αυτό ωστόσο, δεν 
σημαίνει αναίρεση της αυθύπαρκτης καλλιτεχνικής υπόστασης και αξίας του, ως θεατρικής δημιουργίας.
10 Η Λασιθιωτάκη θεωρεί πως «η ελευθερία μέσα στο έργο του Sartre είναι σαν το αίμα που κυλά στις φλέβες 
μας». Λίζυ-Ελένη Λασιθιωτάκη (1981), σ. 15.
Η Γκαστή (2005), σ. 2 (σημ. 10), επισημαίνει: «στο θέατρο του Sartre η ιδέα της ελευθερίας συνδέεται πάντα 
με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα πρόσωπο και στην αναγκαιότητα της επιλογής. Το αποτέλεσμα της 
επιλογής του προσώπου δημιουργεί  μια νέα κατάσταση πιο πολύπλοκη και συμβάλλει στη δημιουργία δραματικής 
έντασης και έντονης θεατρικότητας». 
11 Sartre (1985), L’ Être et le Neant, σ. 561 κ. εξ.
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δομένη και "καθ’ εαυτήν" (en-soi), αποκαλύπτει το οντολογικό περιεχόμενο της ανθρώ-

πινης ελευθερίας12. Η ανθρώπινη ελευθερία προηγείται της ουσίας του ανθρώπου, εί-

ναι η προϋπόθεσή της: «La Liberté humaine précède l’ essence de l’ homme et la rend 

possible, l’ essence de l’ être humain est en suspens dans sa liberté»,13 αναφέρει ο Sartre 

στο μνημειώδες έργο του “L' Être et le Neant” (:"το Είναι και το Μηδέν") και προσθέ-

τει: «ό,τι ονομάζουμε ελευθερία είναι αδύνατο να διακριθεί από το "είναι" της ανθρώπι-

νης πραγματικότητας. Ο άνθρωπος δεν "είναι" καταρχήν και "είναι" ελεύθερος εν συνε-

χεία, αλλά δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ανθρώπινο "είναι" και στην ελευθερία του 

ανθρώπου»14.

Η ταύτιση αυτή δίνει έναν απολύτως δυναμικό χαρακτήρα στο ανθρώπινο "είναι": 

«... αν ο Θεός δεν υπάρχει, υπάρχει ένα τουλάχιστον ον, στο οποίο η ύπαρξη προηγείται 

της ουσίας · ένα ον που υπάρχει προτού να μπορέσει να προσδιοριστεί από καμμιά έννοια 

και πως αυτό το ον είναι ο ο άνθρωπος ή, όπως λέει ο Xάιντεγκερ,  η ανθρώπινη πραγμα-

τικότητα (...) Το ότι η ύπαρξη προηγείται της ουσίας15, σημαίνει πως ο άνθρωπος πρώ-

τα υπάρχει, απαντιέται με τον εαυτό του, ξεπετάγεται μέσα στον κόσμο και ύστερα προσδι-

ορίζεται (...) στην αρχή δεν είναι τίποτε. Θα γίνει μετά και θα γίνει αυτό που θα φτιάξει ο 

ίδιος τον εαυτό του (...) ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που ο ίδιος "φτιάχνε-

ται". Αυτή είναι η πρώτη αρχή του υπαρξισμού, η λεγόμενη "υποκειμενικότητα"…» υπο-

στηρίζει ο Sartre, με την ευκαιρία μιας διάλεξης στο �l�b Maintenant το 194616.

12 «Ο  Sartre διακρίνει δύο θεμελιώδεις τύπους του ε ί ν α ι : το "είναι–καθ’–εαυτό" και το "είναι–δι’–εαυτό" 
(…) Το "είναι–καθ’–εαυτό" αφορά τον τρόπο με τον οποίο υφίστανται μέσα στον κόσμο τα αντικείμενα, οτιδήποτε 
δηλαδή δεν συνιστά τη συνείδηση: είναι τα πράγματα αλλά και αυτά που διαθέτει ο άνθρωπος χωρίς να το έχει ο 
ίδιος θελήσει ή επιδιώξει (…) Ο δεύτερος τύπος του "είναι" ονομάζεται "είναι –δι’–εαυτό" και ταυτίζεται με την 
ανθρώπινη συνείδηση» Μπακονικόλα (1991), σ. 45-49.
13 Sartre, ό.π., σ. 61.
14 Sartre, ό.π., σ. 61: «Ce que nous appelons liberté est donc impossible à distinguer de–l’être–de 
la “réalité humaine”. L’ homme n’est point d’ abord pour–être–libre ensuite, mais il n’y a pas de 
différence entre l’être de l’ homme et son “être -libre”».
15 Η φιλοσοφική αυτή θέση του Sartre αποτελεί τη λυδία λίθο του Υπαρξισμού. Στο έργο του  Για τον 
Ουμανισμό (: Über den Humanismus), ο Heidegger τη σχολιάζει ως εξής: «Ο Sartre (...) παίρνει εδώ existen-
tia και essentia με την έννοια της μεταφυσικής που από την εποχή του Πλάτωνα λέει: η“essentia προηγείται από την 
existentia”. Ο Sartre αντιστρέφει την πρόταση αυτή. Αλλά η αντιστροφή μιας μεταφυσικής πρότασης παραμένει μια 
μεταφυσική πρόταση(...)Ως τέτοια η πρόταση αυτή εμμένει μαζί με τη μεταφυσική μέσα στη λησμονιά της αλήθειας 
του "Είναι"». 
Δέχεται πάντως ο Heidegger πως «το αξίωμα του Sartre, σύμφωνα με το οποίο η “existentia” προηγείται από 
την “essentia”, δικαιολογεί το όνομα "Υπαρξισμός" ως σχετικό τίτλο αυτής της φιλοσοφίας». βλ. Heidegger 
(1989), σ. 75-77.
16 Sartre (x.x.), σ. 22-23.
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Η αποφθεγματική ρήση του Sartre «Μπορεί να μην διαλέγει κανείς την εποχή του, 

αλλά θα διαλέξει τον εαυτό του μέσα στην εποχή του»17, λαμβάνει μια δραματική διάστα-

ση -με φόντο τον πόλεμο- ως έσχατη διάσωση και καταξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης, 

ενώπιον του παραλόγου και της αναπόφευκτης εμπλοκής της Ιστορίας στα "γρανάζια" 

του κακού18. Η Ηθική της ελευθερίας στον γαλλικό Υπαρξισμό, με την απόλυτη και τρα-

γική πίστη στον άνθρωπο και στο οντολογικό πρωτείο της ελευθερίας του, είναι μια ευ-

γενική, μέσα στην οντολογική της θλίψη, Ηθική.

17 Sartre (2006), σ. 317.
Η ρήση αυτή, εννοούμενη ως φιλοσοφικό credo, επιδέχεται και μια άλλη ανάγνωση, υπό το πρίσμα 
μιας ισχυρής αυτοαναφορικότητας: ο Sartre ενσαρκώνει μια σπάνια για τη συγκρότησή της μορφή 
διανοουμένου. Έζησε όλη την τραγικότητα και την αλήθεια της εποχής του, ταυτίστηκε μαζί της 
με την ολοκληρωτική του στράτευση, υπό την έννοια της απόλυτης διαθεσιμότητας, της συνεχούς 
επαγρύπνησης, της αδιάλειπτης μέριμνας για κάθε σοβαρό ζήτημα. Υπήρξε για τους ένθερμους 
υποστηρικτές του, το "κάτοπτρο" του 20ου αιώνα.
18 Το κίνημα του Υπαρξισμού εμφανίζεται στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Η φρίκη της σφαγής και του αίματος, ο παραλογισμός των φασιστικών στρατοπέδων και 
κρεματορίων, υποβαστάζουν τα θέματα-βιώματα που θα σιτίσουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή διανόηση 
–και όχι μόνον- ως τις μέρες μας.
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ΟΙ ΜΥΓΕΣ (LES MOUCHES) 

Οι Μύγες είναι το πρώτο έργο του Sartre που παραστάθηκε δημόσια στο θέατρο 

“Sarah Bernhardt”, κατά τη διάρκεια της κατοχής19. Τρεις είναι οι Πράξεις που δομούν 

τις Μύγες. Η πρώτη Πράξη του έργου εκτυλίσσεται στην πλατεία του Άργους. Ο εικο-

σάχρονος Ορέστης (ως Φλέβιος από την Κόρινθο) επιστρέφει μετά από 15 χρόνια στη 

γενέτειρά του, συνοδευόμενος από έναν δούλο, τον παιδαγωγό του, που έχει αναλάβει 

την ανατροφή του. Η περιπλάνηση του Ορέστη, ως εμπειρία περιήγησης στην ανέμε-

λη περίοδο της νιότης του, παρέχει και το μυθολογικό πρόσχημα "εκκίνησης" της περι-

πέτειας.

Ο παιδαγωγός τού μετέδωσε τις αρχές μιας "ελευθερίας" που απαλλάσσει τον Ορέ-

στη από το πάθος του νείκους και τη δεσμευτική συνθήκη του μύθου20, την υπαγορευ-

μένη από τον θεό Απόλλωνα αισχύλεια εκδίκηση και μητροκτονία21.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: Τώρα είσαι νέος, πλούσιος, όμορφος, σοφός σαν 

γέρος, απαλλαγμένος από δεσμά, από κάθε πίστη, χωρίς οικογέ-

νεια, χωρίς πατρίδα, χωρίς θρησκεία, χωρίς επάγγελμα, λεύτερος 

από κάθε υποχρέωση και με τη γνώση πως ποτέ σου δεν πρέπει να 

δεσμεύεσαι, με λίγα λόγια ένας ανώτερος άνθρωπος22.

Ο Sartre σκιαγραφεί έναν ήρωα23 χωρίς προδημιουργημένο χαρακτήρα, έναν άνθρω-

πο που "πλάθεται" κατά τη διάρκεια της θεατρικής πράξης και διαθέτει απόλυτη ελευθε-

ρία δράσης24. Στο κέντρο της πλατείας προβάλλει επιβλητικό και αποτρόπαιο το άγαλμα 

19 Ο Sartre αφιέρωσε το έργο του στον Charles Dullin ως δείγμα φιλίας και ευγνωμοσύνης, καθώς 
θεώρησε μέγα τόλμημα να ανεβάσει το έργο την εποχή εκείνη. Πρόθεση του Sartre ήταν, μέσω του 
έργου, να καταγγείλει το καθεστώς ντροπής του Vichy.
20 H Hamburger (1969), σ. 38-39, αναφέρει σχετικά: «The blood vengeance motif  does not appear any more, 
and this removes the factor which formely determined the situation». 
Ο σαρτρικός Ορέστης δεν φέρει το στίγμα της ενοχής, υπό την έννοια του τελικού προορισμού μιας 
εκδικητικής διάθεσης. Η διάπραξη του φόνου σηματοδοτεί την αρχή της προσωπικής του μεταστροφής 
και εγκαθιδρύει την ατομική βούληση και ελευθερία, θεμελιωμένη όμως στην ανάγκη συνύπαρξης με 
τους άλλους. Οι Μύγες αναιρούν τη "διάσημη" ρήση του Sartre "Η κόλασή μου είναι οι άλλοι"(Huis 
clos, σ. 85).
21 Ελένη Γκαστή (2005), σ.8.
22 Μύγες, σ. 38.
23 Υπό την έννοια του δρώντος υποκειμένου και όχι του ηρωικού προσώπου. Ο ίδιος ο Sartre αναφέρει 
πως «ο Ορέστης δεν είναι ούτε για μια στιγμή ήρωας ή έστω ένας εξαιρετικά προικισμένος άνθρωπος». Βλ. Sartre 
(1973), σ. 234.
24 «…άλλοτε το θέατρο ήταν "θέατρο χαρακτήρων". Έφερνε στη σκηνή ήρωες ακέραιους (…) Στο "θέατρο 
καταστάσεων" (…) οι ήρωες αποτελούν ελευθερίες παγιδευμένες (…) Κάθε χαρακτήρας είναι μόνο η επιλογή μιας 
διεξόδου. Και καθένας, όταν επινοεί τη διέξοδό του, επινοεί τον εαυτό του. Ο άνθρωπος είναι κάτι που 
επινοείται κάθε μέρα». Sartre (2006), σ. 386.
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του Δία, «θεού του θανάτου και των μυγών»25, ενώ μαυροντυμένες γερόντισσες προσφέ-

ρουν σπονδές και «φτύνουν καταγής»26. Η πολιτεία, «καταραμένο ριζοχώρι που το τσου-

ρουφλίζει ο ήλιος» 27, προβάλλει αλλόκοτη και δυσοίωνη, εξώκοσμη, νοσηρά ξενοφοβι-

κή και εσωστρεφής: 

ΟΡΕΣΤΗΣ: Τοίχοι πασαλειμμένοι με αίμα, εκατομμύρια μύγες, μια 

μυρουδιά σφαγείων, μια ανάσα από βρωμερά έντομα, έρημοι δρό-

μοι… κι αυτά τα ουρλιαχτά, τα ανατριχιαστικά ουρλιαχτά … 28 

συνθέτουν το μακάβριο σκηνικό που περιγράφει ο Ορέστης στην πρώτη σκηνή.

Οι μύγες – μίασμα σαν τον λοιμό των Θηβών στον καιρό του Οιδίποδα- σύμβολο 

του συλλογικού χαρακτήρα της αμαρτίας, αισθητοποιούν την ενοχή που βαραίνει ολό-

κληρη την πόλη για έναν ανεξιλέωτο φόνο, τον φόνο του Αγαμέμνονα29.

Ισχυρό όπλο στα χέρια του δυνάστη Δία οι μύγες – Ερινύες, δρουν με δύναμη δια-

βρωτική για την ανθρώπινη βούληση: εγκλωβισμένοι σε μια παραλυτική αίσθηση απώ-

λειας οι Αργείοι, "δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα" 30, υπομένουν μια μοίρα αβάστα-

χτη, αναμονής και ακινησίας.

Οι Μύγες είναι το μόνο έργο του Sartre όπου ο Δίας αποτελεί χαρακτήρα του δρά-Sartre όπου ο Δίας αποτελεί χαρακτήρα του δρά- όπου ο Δίας αποτελεί χαρακτήρα του δρά-

ματος: περιφέρεται επί σκηνής μετενσαρκωμένος σε άνθρωπο, τιμωρός και ανελέητος, 

δυνάστης σαν τον Αίγισθο. «Όποτε εισάγεται στα θεατρικά έργα του Sartre μία αναμέ-Sartre μία αναμέ- μία αναμέ-

τρηση θεού-ανθρώπου, υπονομεύεται η σοβαρότητα του αγώνα από την υποβαθμισμένη 

παρουσία ενός αναξιόπιστου και αγύρτη θεού,  όπως ο Δίας στις Μύγες», επισημαίνει η 

Μπακονικόλα31. Από τον Δία –υπό το προσωπείο του παράξενου συνταξιδιώτη Δημή-

τριου- πληροφορείται ο Ορέστης το χρονικό βάθος των δεινών της πόλης, τα (κατά τον 

25 Μύγες, σ. 27.
26 ό.π., σ. 27. Η σκηνή στερείται της μεγαλοπρέπειας του αισχύλειου προτύπου (Χοηφόροι), καθώς 
υπονομεύεται η επισημότητα και ο θρησκευτικός χαρακτήρας της τελετής.
27 ό.π., σ. 28.
28 ό.π., σ. 34.
29 «Οι μύγες είναι κάτι σαν ημισυνειδητότητες: κυμαίνονται μεταξύ πράγματος και συνείδησης. Μπορούν 
να ρίχνονται στους ανθρώπους αλλά ενδέχεται να εκπέσουν στο επίπεδο του πράγματος, εάν ο άνθρωπος τις 
υπερβεί(…) αλλάζουν την ποιότητα και την έκταση του ρόλου τους αναλόγως προς τις συνειδησιακές προβάσεις 
των προσώπων(…) αντικατοπτρίζουν την οντική κατάσταση του Δία, ο οποίος επιβάλλεται στη συνείδηση, αλλά 
και αποπέμπεται από αυτήν». Πεφάνης (1996), σ. 91-92.
30 Κώστας Βάρναλης, «Οι Μοιραίοι» (Ποιητικά, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ, 1983)
31 Μπακονικόλα (1997), σ. 163. Βλ. και Hamburger (1969), σ. 37:
«In Sartre the gods are unmasked, accused of  keeping man’ s feeling of  guilt and anxiety alive for the sake of  their 
own power and sovereignty. For only the man who is tormented by guilt and anxiety needs the gods».
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Αριστοτέλη μη αναγκαία και χείριστα) ήθη των Αργείων.

ΔΙΑΣ: Έχουν βαριά συνείδηση! Φοβούνται! Κι ο φόβος, η αμαρ-

τωλή συνείδηση γιομίζουν με ένα μεθυστικό αναθυμίαμα τα ρου-

θούνια των θεών. Ναι! Οι θεοί αγαπάνε αυτές τις αξιοδάκρυτες 

ψυχές! 32

Ο φόνος, ως μηχανισμός εξουσιαστικού προσηλυτισμού, εμπλέκει τους Αργείους σε 

μια ψευδή και καταναγκαστική τελετουργία υπακοής και υποταγής στον τύραννο Αίγι-

σθο και το, σαρτρικής επίνοιας, "θεϊκό" του αντέρεισμα.

Με την εκτύλιξη του έργου, ο Sartre θα σαρκάσει τις "θεολογικές" διακηρύξεις του 

Δία. Ο δικός του Ορέστης, διαπερνά τον κλοιό του θεού και της ανάγκης και του στερεί 

την ευκαιρία ενός φρικτού θριάμβου. Με την τραγική αντίθεση ανάμεσα στον άνθρω-

πο και τον θεό, έτσι όπως δραματοποιείται στις Μύγες, ο Sartre διακηρύσσει μια φιλο-

σοφία ζωής του επίγειου που δεν προσβλέπει σε μεταθανάτιες προσδοκίες και εξώκο-

σμες δυνάμεις. 

«Δεν υπάρχει άλλος κόσμος απ’ τον ανθρώπινο, τον κόσμο της ανθρώπινης 

υποκειμενικότητας», υποστηρίζει ο Sartre. «Ο άνθρωπος είναι πάντα παρών σ’ έναν 

ανθρώπινο κόσμο, αυτό που αποκαλούμε "υπαρξιστικό ανθρωπισμό". Ανθρωπισμό, γιατί 

θυμίζουμε στον άνθρωπο πως δεν υπάρχει νομοθέτης άλλος απ’ τον ίδιο τον εαυτό του και 

πως μόνος θα αποφασίσει για τη μοίρα του (...) Ο υπαρξισμός δεν είναι τόσο μια αθεϊστική 

θεωρία, με την έννοια ότι δεν εξαντλείται στο ν' αποδείξει ότι ο Θεός δεν υπάρχει (...) το 

πρόβλημα δεν είναι εκείνο της ύπαρξής του (...) πρέπει ο άνθρωπος να ξαναβρεί τον εαυτό 

του και να πεισθεί ότι τίποτα δεν μπορεί να τον σώσει απ' τον εαυτό του, έστω και μια 

αξιόπιστη απόδειξη της ύπαρξης του Θεού».33

32 Μύγες, σ. 36.
Ο Πεφάνης (1996), σ. 37, αναφέρει: «Με το όνομα του Δία ο Sartre, βαπτίζει καθετί που δίνεται στον άνθρωπο 
έξωθεν, ήγουν κάθε ετερόδοτη ιδέα ή αρχή που ενδέχεται να τον εκτρέψει από τη συνείδηση της ανθρώπινης 
κατάστασής του(...) η ελευθερία (του ανθρώπου), όμως, δεν του δίδεται ως θείο δώρο από μια εξωτερική πηγή 
εξουσίας, αλλά πραγματώνεται από τον ίδιο».
33 Sartre (x.x.), σ. 86-88.
Κατά τον Eliade, «ο σημερινός άθρησκος υιοθετεί μια νέα υπαρξιακή κατάσταση: θεωρεί τον εαυτό του 
αποκλειστικό υποκείμενο και πράκτορα της ιστορίας κι αρνείται να προσφύγει στο υπερβατικό. Το ιερό είναι το 
πρωταρχικό εμπόδιο στην ελευθερία του. Δεν θα είναι αληθινά ελεύθερος μέχρι να σκοτώσει και τον τελευταίο 
θεό».
Eliade: «The sacred and the profane», σ. 203 στο Θεοφαγία του Kott (1976), σημ. 45, σ. 301
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Η δεύτερη σκηνή παρουσιάζει τον Ορέστη και τον παιδαγωγό να σχολιάζουν τον συ-

νταξιδιώτη τους. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: Φυλάξου! Αυτός ο άνθρωπος ξέρει ποιος είσαι.

ΟΡΕΣΤΗΣ: Άραγε, να ‘ναι άνθρωπος;

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: Α! Πόσο με στενοχωρείς αφέντη μου! Ξέχασες, 

λοιπόν, τα μαθήματά μου. Τη χαρούμενη θεωρία της αμφιβολίας 

που σου δίδαξα! Δεν υπάρχουν παρά μόνο άνθρωποι34 ...Βλά-

φτει, λοιπόν, τους ανθρώπους να τους χαρίζεις τη λεφτεριά του 

πνεύματος!

Η διαίσθηση του Ορέστη μετακινεί τη συζήτηση στην αγωγή που έλαβε από τον παι-

δαγωγό του. «Η βούληση του Ορέστη-εκδικητή δεν διαμορφώνεται από τις αρχές διαπαι-

δαγώγησής του από τον Παιδαγωγό(…) Καθοριστική είναι η μετατόπιση που επιχειρεί ο 

Sartre στον ρόλο του Παιδαγωγού(…) δεν εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της μνήμης και 

των δικαιωμάτων των νεκρών, προετοιμάζοντας τον Ορέστη για τον ρόλο του εκδικητή», 

σημειώνει η Γκαστή35, συγκρίνοντάς τον με τον ρόλο του σοφόκλειου παιδαγωγού. Ο 

σαρτρικός Ορέστης οικειοποιείται τον ρόλο του παιδαγωγού και επιχειρεί μόνος του να 

συγκροτήσει τις "αναμνήσεις" τού παρελθόντος του, την ταυτότητά του.

ΟΡΕΣΤΗΣ: Το παλάτι μου! Εδώ γεννήθηκε ο πατέρας μου. Εδώ 

τον σκότωσαν, μια πόρνη κι ο ερωμένος της. Εδώ γεννήθηκα και 

γω. … Α, να μην μπορώ να θυμηθώ τίποτα … Ένα σκυλί θυμά-

ται καλύτερα από μένα. Γνωρίζει τον αφέντη του. Τον κύριό του.

Αλλά ο κύριος ο δικός μου ποιος είναι;36

34 Μύγες, σ. 37.
Η φράση αυτή παραπέμπει στη φιλοσοφική θέση του Sartre: «Είμαστε ακριβώς στο επίπεδο όπου υπάρχουν 
μόνο άνθρωποι» (:"Précisément nous sommes sur un plan où il y a seulement des hommes", από το  L' existentialisme 
est un hummanisme, σ. 36).
O Heidegger  απαντά εδώ: «... αν σκεφτόμαστε με αφετηρία το Sein und Zeit, θα έπρεπε να πούμε: " Précisé-
ment nous sommes sur un plan où il y a principalement l' Être" ("Είμαστε ακριβώς στο επίπεδο όπου υπάρχει 
κυρίως το Είναι")».
Ο Δεληβογιατζής, σχολιάζοντας τη διαφωνία των δύο στοχαστών, παρατηρεί: «Ενώ ο Sartre απομονώνει 
τον άνθρωπο στο κέντρο του οντικού όντος μέσα στο απόλυτο κενό της ελευθερίας του, o Heidegger αναβαπτίζει 
τον άνθρωπο μέσα από την επικοινωνία του με το "Είναι" (...) Η διαφορά επομένως ανάμεσα στον Heidegger και 
τον Sartre είναι ότι από τον δεύτερο απουσιάζει η αναφορικότητα στο "Είναι"». 
Martin Heidegger, Για τον Ουμανισμό (:Über den Humanismus), μετάφραση -σχόλια- επίμετρο: Σωκράτης 
Δεληβογιατζής, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1989 (σ. 195, σημ. 48).
35 Γκαστή (2005), σ. 8-9.
36 Μύγες, σ. 37-38.
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Η "χαρούμενη θεωρία της αμφιβολίας" που υπερασπίζεται ο παιδαγωγός του Ορέ-

στη, έχει την έννοια της ανοχής, της νωχέλειας, της αποστασιοποίησης από "ξένες υπο-

θέσεις". Για τον Sartre, «κάθε άνθρωπος που ζητάει καταφύγιο πίσω από το ελαφρυντι-

κό των παθών του, που εφευρίσκει ένα από τα πριν καθορισμένο άλλοθι, είναι άνθρωπος 

κακής πίστης»37. Ενώ, "τη λευτεριά του πνεύματος", την εννοεί ο παιδαγωγός ως πλού-

το, ομορφιά, νεότητα, σοφία, ανεξαρτησία: «… λέφτερος από κάθε υποχρέωση και με τη 

γνώση πως ποτέ σου δεν πρέπει να δεσμεύεσαι…»38 .

Η ελευθερία όμως του ανθρώπου προκύπτει πάντα από μια α ν ά γ κ η , από μια δέ-

σμευση απέναντι στους άλλους. Αυτό είναι το νόημα των λόγων του Sartre όταν υπο-Sartre όταν υπο- όταν υπο-

στηρίζει πως «την ελευθερία δε τη νιώθει κανείς στην απόλαυση της ελεύθερης υποκει-

μενικής λειτουργίας αλλά σε μια δημιουργική πράξη που την επιβάλλει μια προσταγή»39.

Η απάντηση του Ορέστη είναι συγκλονιστική: 

ΟΡΕΣΤΗΣ: Μου χάρισες τη λεφτεριά των φύλλων που παρασύρει 

ο άνεμος… Είμαι αλαφρύς σαν ένα φύλλο… Είμαι λέφτερος! Και 

τι υπέροχη απουσία η ψυχή μου! … 40 .

Η ωρίμανση ωστόσο του Ορέστη συντελείται κλιμακωτά. Γρήγορα περνά στην από-

φαση να φύγουν. 

Λοιπόν, θα σου κάνω το χατήρι. Δεν είναι δικό μου το παλάτι… 

Και δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε εδώ … Ένας βασιλιάς πρέπει 

να ‘χει τις ίδιες αναμνήσεις με το λαό του … Α! Αν υπήρχε μια 

πράξη, μια πράξη που να μου δίνει το δικαίωμα να μείνω ανάμε-

σά τους, αν μπορούσα να κυριέψω, έστω και με το έγκλημα κάτι 

από τις αναμνήσεις τους, από τον τρόμο τους, κι από τις ελπίδες 

τους, για να γιομίσω την ερημιά της ψυχής μου… ακόμα κι αν

έπρεπε να σκοτώσω την ίδια μου τη μάνα…41 .

37 Sartre (χ.χ), σ. 75.
38 Μύγες, σ. 38.
39 Sartre (2006), σ. 71 καθώς και Sartre (χ.χ), σ. 77-78.
40 Μύγες, σ. 38-39. Ο Sartre σημειώνει σε κείμενό του: «Η ελευθερία, ιδωμένη sub specie aeternitatis, 
μοιάζει με μαραμένους κλάδους βαΐων "γιατί κι εκείνη, όπως κι η θάλασσα, ανανεώνεται διαρκώς" (πρόκειται 
για στίχο του Paul Valéry από το ποίημα "le cimetière Marin":“La mer, la mer toujours recommencée”). H 
ελευθερία δεν δίνεται. Πρέπει να κατακτηθεί ενάντια στα πάθη, στη φυλή, στην κοινωνική τάξη, στο έθνος και μαζί 
της να κατακτηθούν όλοι οι άνθρωποι». Sartre (2006), σ.97.
41 Μύγες, σ. 40-41.
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Τα λόγια του προσημαίνουν την έκβαση και λειτουργούν ως τραγική ειρωνεία. Εν-

στικτωδώς ανακαλύπτει τον ασφαλή δρόμο της φυγής, το άλλοθι της "κακής πίστης". 

Ανέστιος, ανυπόστατος ο Ορέστης, χρειάζεται μια π ρ ά ξ η  για να αποκτήσει ύ π α ρ ξ η , 

να πολιτογραφηθεί στο Άργος, την κατά σάρκα μόνο πατρίδα του. Πάντως, όπως σημει-

ώνει ο Άγγελος Τερζάκης, «ο Ορέστης είναι – θα έλεγε ο �ide – στον καιρό του, σε κατά-�ide – στον καιρό του, σε κατά-– στον καιρό του, σε κατά-

σταση διαθεσιμότητας»42.

Στην τρίτη σκηνή και την κατάλληλη στιγμή, η εμφάνιση της Ηλέκτρας δίνει νέα 

τροπή στην εξέλιξη. Κατευθύνεται προς το άγαλμα του Δία κρατώντας έναν τενεκέ 

σκουπίδια, τις δικές της "προσφορές" προς τον Θεό: 

ΗΛΕΚΤΡΑ: Κάθαρμα! … Δε σε φοβάμαι… Σου προσφέρω και 

τα δικά μου θυμιατά, μιας και ολόκληρη η πόλη προσεύχεται για 

σένα. Πάρ’ τα! Να! … θα χορτάσουν οι μύγες σου. Χρόνια πολλά! 

Εύχομαι να ‘ναι τα τελευταία σου… Φτου! … Έννοια σου όμως, 

θα ‘ρθει αυτός που περιμένω…43.

Η Ηλέκτρα ζει χρόνια σιωπής και ατίμωσης, οδύνης και μνήμης επίμονης44, μέσα 

στην επισφαλή νωχέλεια και λήθη που επέβαλε η τυραννία του Αίγισθου και της Κλυ-

ταιμνήστρας, ενώ οι Αργείοι έχουν πλήρως υποταχθεί στη βούληση του Δία και απώλε-

σαν τον εαυτό τους.

Η ίδια όμως, γνωρίζει τον άθλιο ρόλο του και ξεσπά με οργή. Όταν αντιλαμβάνεται 

την παρουσία του Ορέστη, τον καλωσορίζει ως ξένο στην πόλη και του αποκαλύπτει 

το όνομά της. Ο διάλογος των δύο νέων θα σταθεί αποκαλυπτικός: τα πάθη και το μί-

σος της Ηλέκτρας θα αναστατώσουν τον Ορέστη και θα τον θέσουν ενώπιον ενός ηθι-

κού διλήμματος.

ΗΛΕΚΤΡΑ: Αν (ένα αγόρι) γύριζε από ένα μακρινό ταξίδι, κι 

έβρισκε τον πατέρα του σκοτωμένο, τη μητέρα του στο κρεβάτι 

42 Άγγελος Τερζάκης (1965).
43 Μύγες, σ. 41-42.
«Πρόκειται για ειρωνική αλλοίωση της αισχύλειας σκηνής αλλά και του ήθους της Ηλέκτρας», παρατηρεί η 
Γκαστή (2005), σ. 4.
44 «Στάζει δ' ἀνθ' ὕπνου πρό καρδίας μνησιπήμων πόνος», στ. 165 (Αισχύλου Αγαμέμνων): η ύβρις που 
κληροδοτείται από γενιά σε γενιά στους Ατρείδες, είναι ένα είδος μνήμης.
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του δολοφόνου και την αδελφή του σκλάβα … θα το ‘σκαζε χωρίς 

τύψεις .. ή θα χτυπούσε τον δολοφόνο;...45

Η Ηλέκτρα – αγνοώντας την ταυτότητά του – η τραγική ειρωνεία του αρχαίου δρά-

ματος– του υπαγορεύει το "μυθικό" του χρέος, τον προκαλεί να αποφασίσει για τον εαυ-

τό του, τον θέτει ενώπιον της βαθιάς του ευθύνης, ενώπιον του "άγχους" του.

Για τον υπαρξιστή φιλόσοφο, «ο άνθρωπος ίσον άγχος (…) δεν είναι δυνατό να ξε-

φύγει απ’ το συναίσθημα της πλήρους και βαθειάς του ευθύνης(…)Το άγχος δεν είναι ένα 

παραπέτασμα που μας χωρίζει από τη δράση, αποτελεί μέρος της ίδιας της δράσης»46. Οι 

"διλημματικές καταστάσεις" των υπαρξιστών, τόσο στη φιλοσοφική σκέψη όσο και στη 

θεατρική πραγμάτωση, ορίζουν το μεταίχμιο μεταξύ αθωότητας και ιστορικής ευθύνης, 

την "ένοχη αυθεντικότητα" 47. 

Η εμφάνιση της Κλυταιμνήστρας, λίγο πριν πέσει η αυλαία της πρώτης Πράξης, κλι-

μακώνει τη φόρτιση και επιτείνει το δίλημμα της επιλογής. Απαιτεί και διατάσσει την 

παρουσία της Ηλέκτρας στην καθιερωμένη από τον Αίγισθο τελετή μετάνοιας των Αρ-

γείων, τη "γιορτή των νεκρών" 48. Η σύγκρουση μεταξύ Ηλέκτρας και Κλυταιμνήστρας 

παραπέμπει στη μνημειώδη σκηνή της Ηλέκτρας του Σοφοκλή. 

«Δύο τερατώδεις γυναικείες μορφές βγαλμένες από τα πρωτόγονα και "μητριαρχικά" 

σκοτάδια της προϊστορίας, που σπαράζουν και αλληλοσπαράσσονται, καθώς η τραυματι-

κή βία του παρελθόντος μόνον με τη βία του παρόντος μοιάζει να μπορεί να εκτονωθεί», 

επισημαίνει η Παπάζογλου49. 

45 Μύγες σ. 46. Η παρατήρηση του Kott για την Ηλέκτρα του αρχαίου μύθου αφορά και την Ηλέκτρα 
του Sartre: «Από την Ηλέκτρα ζητούν να ξεχάσει. Όμως η Ηλέκτρα είναι εκείνη που δεν ξεχνάει. Η μνήμη της 
Ηλέκτρας είναι ακριβώς εκείνο το παρελθόν που γίνεται παρόν (...) Η Ηλέκτρα δεν ωθεί τον Ορέστη να πάρει 
εκδίκηση, η κατάσταση της Ηλέκτρας είναι το ψυχολογικό κίνητρο της πράξης του Ορέστη» Kott (1976), σ. 266.
46 Sartre (χ.χ), σ. 28 & σ. 32. Στη βαθιά αίσθηση ευθύνης έχει την αφετηρία του το άγχος της ύπαρξης, 
η "ναυτία της ύπαρξης" (πάνω σ’ αυτήν αρθρώθηκε το πρώτο υπαρξιστικό μυθιστόρημα του Sartre «η 
Ναυτία», 1938).
47 «... από 'δω βγαίνει η ελευθερία, υπεροχή και μέλλον για τον άνθρωπο», λέει ο Blanchot (1977), σ. 585.
48 Αφετηρία της, οι αναμνηστήριες τελετές που είχε καθιερώσει η Κλυταιμνήστρα σε ανάμνηση του 
θανάτου του Αγαμέμνονα (Σοφοκλή Ηλέκτρα, στ. 278-81).  Εδώ, πρόκειται για μια "κατασκευή" 
δημόσιας-συλλογικής μνήμης που «συντηρεί την ιδεολογία της υποταγής, εξυπηρετεί τα πολιτικά σχέδια του 
Αίγισθου και στηρίζει όλο το θρησκευτικό οικοδόμημα του Δία», παρατηρεί η Γκαστή (2005), σ. 5.
Ο Sartre γράφει για το "ιερό" χρέος της μνήμης των νεκρών: «Σήμερα, μέσα στην ελευθερία μου, μόνο 
εγώ είμαι υπεύθυνος για το "είναι"του νεκρού Πέτρου. Όσο για τους νεκρούς που δεν μπόρεσαν να σωθούν και 
να μεταφερθούν ως τα όρια του συγκεκριμένου παρελθόντος κάποιου ανθρώπου που επιβίωσε, δεν είναι απλώς 
περασμένοι, αλλά, τόσο αυτοί όσο και το παρελθόν τους, είναι εκμηδενισμένοι» Sartre (1977), σ. 184.
49 Παπάζογλου (2010), σ. 50.
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Με πρόδηλη την έλλειψη της μητρικής αγάπης, αμετανόητη, βαθιά ριγμένη στην 

ανελευθερία της η σαρτρική Κλυταιμνήστρα – με "αυτά τα νεκρά μάτια", το πρόσωπο 

που "μοιάζει με λιβάδι ρημαγμένο από τους κεραυνούς και το χαλάζι" – διαβλέπει το μέλ-

λον της κόρης της, "χρησμοδοτεί":

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ (προς την Ηλέκτρα):  Μια μέρα θα σέρνεις 

πίσω σου ένα ανεπανόρθωτο έγκλημα… θα σε κυνηγάει σαν τη 

σκιά σου. Και θα μάθεις, στο τέλος, πως ολόκληρη η ζωή σου 

παίχτηκε σε μια και μοναδική ζαριά! Μια φορά για πάντα! Πως 

δε θα μπορείς τίποτα άλλο να κάνεις, έξω από το να αναπνέεις 

το έγκλημά σου ως τη στερνή σου ανάσα. Αυτός είναι ο άδικος … 

αλλά και ο δίκαιος νόμος της μετάνοιας… Μισώ σε σένα Ηλέ-

κτρα, τον ίδιο μου τον εαυτό…

και απευθυνόμενη προς τον  Ορέστη:

δε λυπάμαι για το θάνατο του γερο-τράγου. Σαν τον είδα σφαγμέ-

νο μέσα στην μπανιέρα του, τραγούδησα από χαρά και χόρεψα.50 
Η σχέση μητέρας-κόρης απασχόλησε πολλούς σύγχρονους μελετητές που αναζήτησαν το θηλυκό 
οιδιπόδειο σύμπλεγμα στην περίπτωση της Ηλέκτρας. Σύμφωνα με τον Jung (1988, σ. 37) «μία πτυχή του 
μητρικού συμπλέγματος αποτελεί και η αντίσταση στη μητρική υπεροχή(…) όλα τα ένστικτά της (της Ηλέκτρας)
είναι συγκεντρωμένα πάνω στη μητέρα της σε μια αρνητική μορφή αντίστασης» Brunel (1992), σ. 34.

50 Από τον μονόλογο της "μυθικής" Κλυταιμνήστρας (τα"ψυχής κόμιστρα"), η συγκλονιστική ομολογία/
αποκάλυψη: η μεταστροφή του φόνου σε πράξη ηδονής, εικόνα ακραία ερωτική και κοσμογονική,  
σχεδόν η άλλη όψη-αν όχι η αναίρεση- του θανάτου:
«Οὕτω δ’ ἔπραξα -καί τάδ’ οὐκ ἀρνήσομαι- 
ὡς μήτε φεύγειν, μήτ’ ἀμύνεσθαι μόρον.
Ἄπειρον ἀμφίβληστρον, ὥσπερ ἰχθύων,
περιστιχίζω, πλοῦτον εἵματος κακόν,
Παίω δέ νιν δίς…»
(στ. 1356-1360, Αισχύλος Αγαμέμνων)
(… το έκανα –πώς ν’ αρνηθώ- 
ώστε να μην ξεφύγει το θάνατο ή ν’ αμυνθεί.
Σε δίχτυ δίχως τέλος τον τύλιξα [στην κόρη των ματιών μου]
με τη λαχτάρα του ψαριού,
δίχτυ σαν πανωφόρι πολυτελείας
πολυτελείας θάνατο.
Διπλά τον χτύπησα…)
Οὕτω τόν αὐτοῦ θυμόν ὁρμαίνει πεσών,
κακφυσιών ὀξεῖαν αἵματος σφαγήν 
βάλλει μ’ ἐρεμνή ψακάδι φοινίας δρόσου,
χαίρουσαν οὐδέν ἧσσον ἤ διοσδότῳ
γάνει σπορητός κάλυκος ἐν λοχεύμασιν
(στ. 1364-1368, Αισχύλου Αγαμέμνων)
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Και σήμερα ακόμα, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια, σαν το σκέ-

φτουμαι, πλημμυρίζω από αναγάλια. Αλλά είχα ένα γιο. Θα ‘χε τα 

χρόνια σου...

και πριν η ίδια αποχωρήσει από τη σκηνή, τον διώχνει:

…Είμαι βέβαιη πως θα μας φέρεις συφορά! Δεν μπορεί να θέλεις 

το κακό μας… Δε σου φταίξαμε σε τίποτα. Φύγε! Σε ικετεύω στ’ 

όνομα της μητέρας σου! Φύγε… 51

Στη δεύτερη Πράξη, την πιο δραματική, ο Sartre στήνει ένα σκηνικό όπου «παρελαύ-

νουν εκκωφαντικά "το καρναβάλι του κακού" και του θανάτου»52. Στο ξέφωτο του βου-

νού και μπροστά στο άνοιγμα μιας βαθιάς σπηλιάς – το σκοτεινό βασίλειο των νεκρών- 

συρρέουν οι Αργείοι για το «παιχνίδι των δημοσίων εξομολογήσεων», ζητούν εξιλέωση 

για τις «επίσημες αμαρτίες» 53. Αποκαλυπτικοί οι διάλογοι μεταξύ μητέρας-παιδιού, αν-

δρών και γυναικών κάθε ηλικίας.

(Πέφτει· και η ψυχή του έτσι
άνεμος απ’ το στόμα τινάζεται μ’ ορμή
κι απ’ την πληγή το αίμα
και με ποτίζουνε οι σκοτεινές σταγόνες,
φόνου δροσιά, ευφραίνοντας τη σάρκα μου
σαν γη που πίνει ηδονικά
ψιχάλες, ευεργεσία των θεών, 
για να καρπίσει ο σπόρος της.)

[Μετάφραση: Ελένη Μερκενίδου (2005), σ. 117-118]

Η Κλυταιμνήστρα των Μυγών, τερατική και ερεβώδης, επικυρώνει την αισχύλεια καταγωγή της: 
Κατάλοιπο μητριαρχίας και αναρχία θηλυκή η Κλυταιμνήστρα,(η "δύσθεος γυνά", Αισχύλου Χοηφόροι, 
στ. 46) λειτουργεί με σκέψη και βούληση ανδρός (… ὧδε γὰρ κρατεῖ /γυναικὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίζον 
κέαρ, στ. 11) και δεν ξεχνά τον θάνατο του παιδιού της (μνήμων μῆνις τεκνόποινος, στ. 142). Δαίμονας 
πανάρχαιος (… ὁ παλαιὸς δριμύς ἀλάστωρ, στ. 1479), κατάρα ενσαρκωμένη αφανισμού των Ατρειδών, 
ομολογεί πως είναι.  (Αισχύλου Αγαμέμνων).

Η Κασσάνδρα "βλέπει" την Κλυταιμνήστρα ως δίχτυ θανάτου για τον Αγαμέμνονα (Ἀλλ’ ἄρκυς 
ἡ ξύνευνος, ἡ ξυναιτία/ φόνου, στ. 1090), την αποκαλεί με ονόματα τεράτων (… τοιάδε τόλμα. Θῆλις 
ἄρσενος φονεύς· / ἐστίν – τί νιν καλοῦσα δυσφιλὲς δάκος / τύχοιμ’ ἄν; Ἀμφίσβαιναν, ἤ Σκύλλαν τινά,/ 
στ. 1207-1209).

Όλοι οι χαρακτηρισμοί παραπέμπουν στο τερατικό αρχέτυπο της μάνας (Jung K. : Τέσσερα 
αρχέτυπα, Ιάμβλιχος, Αθήνα 1988, μτφ. Γ. Μπαρουξής).
51 Μύγες, σ. 50-51 (προς Ηλέκτρα) σ.50 & σ.52 (προς Ορέστη).
52 Σχόλιο του Sartre από το έργο του: «Άγιος Ζενέ. Κωμωδός και μάρτυρας» (2 τόμοι, Εξάντας 1990).
53 Μύγες, σ. 49 (χλευαστικά σχόλια της Ηλέκτρας).
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- Μόλις σου πω, ν’ αρχίσεις να κλαις και συ μαζί με τους άλλους.

-Από ‘κει μέσα θα βγουν;

- Ναι, παιδί μου.

- Φοβάμαι!

- Πρέπει να φοβάσαι, μικρούλη μου. Να φοβάσαι πολύ! Μόνο 

έτσι θα γίνεις τίμιος άνθρωπος …

- Εγώ ούτε στιγμή δεν ησυχάζω. Από αύριο κιόλας θα με τυραννά-

ει ο φόβος… Κάθε φορά γίνονται και πιο μοχθηροί ... Το πιο φρι-

κτό είναι αυτή η προσμονή! … Στριμώχνονται στο σκοτάδι… πε-

ριμένουν σαν και μας, και χαίρονται για το κακό που θα μας κά-

νουν…54.

Ανατριχιαστικές οιμωγές αλλότριων πλασμάτων, διασχίζουν  την άλλοτε grotesq�e 

άλλοτε grand g�ignol ατμόσφαιρα: 

Βγείτε νεκροί από τα σπλάχνα της γης… Ξυπνήστε, βρικόλακες, 

αγερικά, λάμιες, φαντάσματα, τρόμοι της κάθε νύχτας μας… Κοι-

τάχτε τους ζωντανούς, είναι δω, ζωντανή πλούσια τροφή… Ρι-

χτείτε πάνω τους σαν ανεμοστρόβιλος! … Καταβροχθίστε τους… 

Ήρθαν! Είναι εδώ…!55.

Ο θάνατος, η πιο ακραία και σύγκορμη εμπειρία της ανθρώπινης ζωής –και η κατά 

τον Φράνσις Μπέικον Αίσθηση Θνητότητας – δεν λείπει σχεδόν ποτέ από τα έργα του 

Sartre: Είναι πάντοτε παρών ως α π ο υ σ ί α , ως το μεταίχμιο του είναι και του μηδε-

νός56. «Το τρομακτικό στον θάνατο είναι ότι μεταμορφώνει τη ζωή σε πεπρωμένο», λέει 

ο Μarlea�x57.

54 ό.π., σ. 54-55.
55 ό.π., σ. 59.
56 Για τον Sartre, ο θάνατος δεν τοποθετείται σε καμία από τις τρεις χρονικές βαθμίδες του "δι' εαυτόν": 
ούτε στο παρόν που ζει ο άνθρωπος,  ούτε στο παρελθόν που έζησε, ούτε στο μέλλον, αφού αυτό δεν 
υπάρχει, παρά ως βάθος του παρόντος. Ο θάνατος δεν ανήκει πουθενά, και "είναι" παρά μόνον όταν 
συμβαίνει. Δεν αποτελεί γεγονός για τους νεκρούς, γιατί δεν ζουν για να τον θεμελιώσουν ως γεγονός. 
Οι ζωντανοί δεν έχουν σχέση με τον θάνατο "καθ' εαυτόν" και τον θεμελιώνουν μόνον ως α π ο υ σ ί α 
ζ ω ή ς .  Η απουσία των νεκρών οικείων συνθλίβει τους ζωντανούς, όχι όμως την αυθεντική ζωή τους. Η 
ο ν τ ο λ ο γ ι κ ή  " π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α "  των ζωντανών έναντι των νεκρών, είναι εμφανής σε όλα τα 
σαρτρικά δράματα.
57 Μιλώντας για τη χρονικότητα ο Sartre, στο μνημειώδες έργο του "Το Είναι και το Μηδέν", αναφέρεται 
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Ο Sartre υπογραμμίζει πως μόνο για τη ζωή αποτελεί ο θάνατος πεπρωμένο, όχι για 

την ελευθερία του ανθρώπου –τη μοναδική "καταδίκη" της ανθρώπινης ύπαρξης.

«… ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος (…)Καταδικασμένος, γιατί 

δεν έπλασε μόνος τον εαυτό του και ωστόσο ταυτόχρονα ελεύθερος, γιατί είναι υπεύθυνος 

για ό,τι κάνει» και προσθέτει: «δεν υπάρχει πιο αισιόδοξη κοσμοθεωρία (από τον υπαρ-

ξισμό), αφού το πεπρωμένο του ανθρώπου το τοποθετεί στα ίδια του τα χέρια»58.

Η Ηλέκτρα, η μόνη στην πολιτεία του Άργους που αντιστέκεται στα θέσφατα Δία 

και Αίγισθου, έρχεται να αμφισβητήσει τα δρώμενα. Τα λόγια της, το πάθος της, η ολό-

φωτη παρουσία της, ασκούν βαθιά επίδραση στον σκοτεινό ψυχισμό των Αργείων και 

απειλούν όχι μόνον τον σφετεριστή του θρόνου και τον "υψηλό" του προστάτη Δία, 

αλλά και τα ίδια τα θεμέλια της κυριαρχίας τους. 

ΗΛΕΚΤΡΑ: … γελάω κι είμαι ευτυχισμένη… Μα τι φοβάστε λοι-

πόν! … Υπάρχουν ευτυχισμένες πολιτείες στην Ελλάδα… η ζωή 

είναι όμορφη … θα χορέψω για τη χαρά, θα χορέψω για την αν-

θρώπινη ειρήνη, για την ευτυχία και τη ζωή…59.

Στο αδυσώπητο της ανθρώπινης συμπλοκής, σπανίως οι ήρωες του Sartre παρα-

κάμπτουν τα διαλεκτικά σχήματα – «τη λεπτή διαλεκτική γαλλικού τύπου, αρκετά μάλι-

στα λογοκρατική μέσα στη μεταφυσική της άλγεβρα» 60 – και τη φιλοσοφική πρόθεση του 

στις τρεις χρονικές βαθμίδες: το μέλλον τού ανθρώπου τού ανήκει στον βαθμό που δεν του ανήκει, 
όταν προβάλλεται σ' αυτό, όταν κατακτά το παρόν, με βάθος το μέλλον· ενώ, αντιθέτως, το παρελθόν 
τού ανθρώπου τού ανήκει, μόνον όταν πρέπει να το υπερβεί: «…στο όριο, στην απειροελάχιστη στιγμή του 
θανάτου μου, δε θα είμαι πια παρά το παρελθόν μου. Αυτό μόνο θα με προσδιορίζει. Αυτό θέλει να πει ο Σοφοκλής 
όταν στις "Τραχίνιες " (στ.1-3), βάζει τη Δηιάνειρα να λέει: "Λόγος μέν ἐστ’ ἀρχαῖος ἀνθρώπων φανείς/ 
ὡς οὐκ ἂν αἰῶν' ἐκμάθοις βροτῶν, πρὶν ἂν/ θάνῃ τις, οὒτ’ εἲ χρηστὸς οὒτ’ εἲ τῷ κακὸς". Το ίδιο 
νόημα έχει και η φράση του Μαλρώ: "Ο θάνατος αλλάζει τη ζωή σε πεπρωμένο" ». Sartre (1977), σ. 187-188.
58 Sartre (χ.χ.), σ. 36 και σ. 59.
Η έννοια του πεπρωμένου που δεσπόζει στην αρχαία τραγωδία αντιδιαστέλλεται προς την ιουδαϊκή 
σύλληψη του κακού, της τιμωρίας και εν γένει, της σχέσης μεταξύ ανθρώπινου και θείου. Στην περίπτωση 
της τραγωδίας, διαφαίνεται μια δικαιοσύνη της μοίρας (η οποία ισοπεδώνει όλες τις αντιθέσεις και, κατά 
συνέπεια, αναδεικνύει την ενότητα της ζωής που ο τραγικός ήρωας επιχειρεί να κατατμήσει με την 
ατομική του πράξη)· στη δεύτερη περίπτωση, διαφαίνεται μια δικαιοσύνη του νόμου (η οποία ασκείται 
στον χώρο των ασυμφιλίωτων εσαεί αντιθέσεων).
59 Μύγες, σ. 63-64.
60 Άγγελος Τερζάκης (1965).
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δημιουργού τους, για να μιλήσουν για ομορφιά, για ωραιότητα. Για τον Sartre άλλωστε, 

«το ωραίο δεν είναι μια δυνητικότητα των πραγμάτων(…) συχνάζει τον κόσμο σαν κάτι 

απραγματοποίητο· το συλλαμβάνουμε πάνω στα πράγματα σαν απουσία· αποκαλύπτεται 

σιωπηλά μέσα από την ατέλεια του κόσμου»61.

Ο Δίας αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο για το "λαμπρό του οικοδόμημα" και αποκαθι-

στά την τάξη. Το πλήθος γονυπετές, έρμαιο του φόβου και των προλήψεων, εκλιπαρεί 

για έλεος. 

Βοήθεια! Βοήθεια! Σώσε μας Δία! … Αυτή μας μάγεψε με τα πλα-

νερά της λόγια. Να τη ρίξουμε στο ποτάμι. Στο ποτάμι τη μάγισ-

σα, στη φωτιά! 62.

Ο Ορέστης, που παρακολουθεί εμβρόντητος την τελετή, ψελλίζει: 

αυτό είναι καθαρή τρέλα! Πρέπει να μιλήσω σ’ αυτούς τους αν-

θρώπους… 63.

Ακολουθεί τη διωγμένη –με απειλή θανάτου από το αλλόφρον πλήθος και τον Αίγι-

σθο – Ηλέκτρα και όταν της προτείνει να φύγουν, εκείνη αρνείται: 

ΗΛΕΚΤΡΑ: Για μια στιγμή πίστεψα πως θα μπορούσα να γιατρέ-

ψω τους ανθρώπους με λόγια. Είδες τι έγινε! ... αγαπάνε τη δυ-

στυχία!64 Έχουν ανάγκη από μια καθημερινή πληγή που φροντί-

ζουν να την κρατάνε ανοικτή... Δεν μπορείς να νικήσεις το κακό 

παρά μόνο μ’ ένα καινούργιο κακό.65 Αντίο, Φλέβιε! Πήγαινε! … 

61 Sartre (1977), σ. 286.
62 Μύγες, σ. 65-66.
63  ό.π., σ. 57.
64 Σε κείμενό του ο Dodds, αναφέρεται στον σκοτεινό φθόνο των θεών που θεμελιώνει έναν πολιτισμό 
της ενοχής και κάνει λόγο για «το δόγμα της ανίσχυρης εξάρτησης του ανθρώπου από μια αυθαίρετη δύναμη και 
την πικρή έμφαση της ματαιότητας των ανθρωπίνων προθέσεων» Dodds, «Από τον πολιτισμό της ντροπής στον 
πολιτισμό της ενοχής», στο Θεοφαγία του Kott (1976), σ.30. 
65 Τις έννοιες του καλού και του κακού, ως συνιστώσες της ανθρώπινης ελευθερίας, ο Sartre τις 
επεξεργάστηκε στο έργο του "Le Diable et le bon Dieu” (Gallimard, Paris 1951). O βασικός ήρωας, ο 
Goetz, λέει προς το τέλος του έργου: «Σ’ αυτή τη γη και σ’ αυτούς τους καιρούς, το καλό και το κακό είναι 
αχώριστα· δέχομαι να ’μαι κακός για να γίνω καλός».
Η ανθρώπινη ύπαρξη, για την αθεϊστική υπαρξιστική ανθρωπολογία, είναι η μόνη που διαφεύγει από 
κάθε προκαθορισμένο ορισμό. Όχι μόνον δεν ακολουθεί θεϊκές εντολές, αλλά είναι σε θέση να επινοεί 
και να νοηματοδεί εκείνη, ως η μόνη αληθινά ελεύθερη ύπαρξη, το καλό και το κακό.



32

Κάποιος άλλος θα ‘ρθει να με λευτερώσει! Ο αδελφός μου δεν πέ-
θανε. Το ξέρω. Και τον περιμένω να ‘ρθει… Κυλάει στις φλέβες 
του το φονικό… Γέννημα οργής!66 Βασανίζεται, είναι δεμένος με 
το πεπρωμένο του! … Πρέπει να μείνω εδώ για να οδηγήσω την 
οργή του. Γιατί μόνο εγώ μπορώ να του δείξω με το δάχτυλο τους 
ενόχους και να του πω: "Χτύπα, Ορέστη, χτύπα! Αυτοί είναι..."

ΟΡΕΣΤΗΣ: Αν δειλιάσει να χύσει αίμα, επειδή μεγάλωσε σε μια 
ευτυχισμένη πολιτεία;

ΗΛΕΚΤΡΑ: Τότε θα τον φτύσω κατάμουτρα και θα του πω: 

"... Είσαι ο εγγονός του Ατρέα και δε θα ξεφύγεις εύκολα τη μοί-

ρα των Ατρειδών" …67.

Οι προσδοκίες της Ηλέκτρας για τον "δικό της" Ορέστη, συναρτώνται με τη φονική 
μοίρα της γενιάς τους: έγκλημα καθοσιώσεως, το σκοτεινό του πεπρωμένο, όπως ακρι-
βώς επικαθορίζει ο αρχέτυπος μύθος: 68

«… ἀντὶ δὲ πληγῆς φονίας φονίαν
πληγὴν τινέτω· δράσαντα παθεῖν,
 τριγέρων μῦθος τάδε φωνεῖ».
 (Χοηφόροι, στ. 314-316)

«… παθεῖν τὸν ἔρξαντα· θέσμιον γὰρ» 
(Αγαμέμνων, στ.1563) 

«ἀλλά νόμος μὲν φονίας σταγόνας
χυμένας ἐς πέδον ἄλλο προσαιτεῖν
αἷμα …» 

(Χοηφόροι, στ. 400-403)69.
66 «Ἥξει γὰρ ἡμῶν ἂλλος αὖ τιμάορος,/μητροκτόνον φίτυμα, ποινάτωρ πατρός/φυγὰς δ' ἀλήτης τῆσδε 
γῆς ἀπόξενος». Από την προφητεία της Κασσάνδρας, της μάντισσας κόρης του Πριάμου (Αισχύλου 
Αγαμέμνων, στ. 1280-1282).
67 Μύγες, σ. 68-69.
68 «Δεν υπόκειται άραγε και ο Ορέστης στην ανάγκην, δεν είναι άραγε και αυτός αιχμάλωτος του παρελθόντος 
του και ίσως του ίδιου του προκαθορισμένου χαρακτήρα του;» Winnington –Ingram (1999), σ. 226. Η 
Μερκενίδου αναφέρει για τον Ορέστη του μύθου: «Ο πρίγκιπας, ο καταδικασμένος να κινείται ορείτης στα 
όρη(...) κάτω από το βάρος του ονόματος ενός πατέρα απόντος ή παρόντος μόνον ως λόγου. Αρθρώνει τον πατρικό 
λόγο της τάξης ο ίδιος σκοτώνοντας στη μητέρα τη θηλυκή αναρχία...» Μερκενίδου (2005), σ. 94.  
Ο Kereney σχολιάζει σχετικά: «ήταν πιθανός αντάξιος του ονόματός του –ο άνθρωπος των ορέων- την εποχή 
που μεγάλωνε στη Φωκίδα και αργότερα, όταν μετά το φόνο της μητέρας του περιπλανιόταν κυνηγημένος από τις 
Ερινύες» Kereny (1975), σ. 570. 
Για τη σημασία των ονομάτων, γράφει η Μερκενίδου: «το όνομα είναι η αρχή της ποίησης, ο πρωταρχικός 
ορισμός του προσώπου, το πρώτο χάραγμα του χαρακτήρα που χαράζει τον κόσμο σαν τύχη και μοίρα(…) το όνομα 
γίνεται ένας/ο πυρήνας της δραματικής αφήγησης που αφορά το πρόσωπο, το θεμελιακό μύθημα (στοιχειώδης 
μονάδα μύθου) του δράματος» Μερκενίδου (2005), σ. 109-110.
69 Τα θέματα της Ορέστειας είναι βαθύτερα και μεγαλειώδη. «Οι πράξεις και τα πάθη των ανθρώπων 
παρουσιάζονται όπως ήσαν, sub specie aeternitatis(…) πίσω από όλα βρίσκεται η αρχή της απόδοσης Δικαιοσύνης 
(lex talionis)» Gilbert Murray (1993), σ. 157.
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Ο εκρηκτικός οίστρος της σαρτρικής Ηλέκτρας διασχίζει το έργο μέχρι τη "μοιραία" 

πράξη και ριζώνει σε σοφόκλεια μοτίβα70: «διόλου τυφλωμένη από άγνοια, μοίρα, θεό 

κατάρα ή περίσταση(…) το μίσος/πένθος της ακραίο, παράφορο και ακατάπαυστο(…)  εί-

ναι διατεθειμένη να σκοτώσει χωρίς τη συνδρομή κανενός θνητού και, κυρίως, την επιτα-

γή κανενός αθανάτου», σχολιάζει η Παπάζογλου για την Ηλέκτρα του μύθου71.

Η υπαρξιστική ηθική και η διαφορετική ιδεολογική σκόπευση του συγγραφέα παρα-

κάμπτει το ζήτημα της ηθικής ή θρησκευτικής δικαίωσης του διπλού φονικού και μετα-

τοπίζει δραστικά τις "προδιαγραφές" του μύθου: Η εξουσία Αίγισθου - Κλυταιμνήστρας 

θεματίζεται ως "τυραννική" και υποβαθμίζεται σημαντικά εν σχέσει με την Ορέστεια. 

Η Ηλέκτρα, η μιάστωρ72, η προικισμένη με ισόποση ικανότητα για μίσος ακατασίγα-

στο αλλά και φλογερή αγάπη για τον Ορέστη, κατακρημνίζεται από το ύψος της "δια-

κήρυξης" της σοφόκλειας προγόνου της.73 Η τελική της μεταμέλεια, οι τύψεις, η από-

γνωση – ηθολογικά σήματα του ευριπιδείου 74προτύπου της πλέον – τη συνθλίβουν και 

την παραδίδουν βορά στις Μύγες/Ερινύες αλλά και στην "ελεητική" εξουσία του Δία75. 

Η μεταστροφή της σαρτρικής Ηλέκτρας τρέπει τον διακειμενικό διάλογο με τους τρα-

γικούς, σε αντίλογο, προκειμένου να αναδειχθεί το μοναχικό μ ε γ α λ ε ί ο  του Ορέστη.

Η δραστικότητα της σαρτρικής παρέμβασης στον αρχέγονο μύθο ελέγχεται και στην 

καίρια τροπή του, στη σκηνή της αναγνώρισης. Πρόκειται ουσιαστικά για αναγνώρι-

ση της πραγματικής ταυτότητας του Ορέστη, τόσο από την αδελφή του Ηλέκτρα όσο και 

από τον ίδιο του τον εαυτό, με τη συνειδητή πλέον ανάληψη της αποστολής του.

«… ο ανταποδοτικός νόμος (talio) των θεών αποτελεί την επικύρωση πίσω από την talionem των ανθρώπων· οι 
οργισμένοι θνητοί είναι τα όργανα των οργισμένων θεών» R.P. Winnington –Ingram (1999), σ. 444.
70 Ο εμβληματικός σοφόκλειος στίχος «Παῖσον, εἰ σθένεις, διπλῆν» – κραυγή/εντολή της Ηλέκτρας 
προς τον Ορέστη, την ώρα που η Κλυταιμνήστρα τον εκλιπαρεί «ὦ τέκνον, τέκνον, οἴκτιρε τήν 
τεκοῦσαν» – μεταγράφεται στις Μύγες ως βαθιά επιθυμία της Ηλέκτρας, προληπτικού μόνον 
χαρακτήρα.
71 Ελένη Παπάζογλου (2010), σ. 46.
72 μιάστωρ (Σοφοκλή Ηλέκτρα, στ. 603): λέξη με εμφανή την αμφισημία της, καθώς αποδίδεται και σε 
όποιον μιαίνει με πράξη αιματοχυσίας αλλά και σε εκείνον που παίρνει εκδίκηση για μια τέτοια πράξη. 
Winnington – Ingram (1999), σ. 340, σημ. 93.
73 «Τούτοις ἐγ� ζῆν τοῖς νόμοις οὐ βούλομαι», Σοφοκλή Ηλέκτρα, στ. 1043.
74 Ο Κακριδής στη Μυθολογία του αναφέρει σχετικά: «ο Ευριπίδης έχει μεταφέρει τη σύγκρουση μέσα 
στην ίδια την ψυχή του ήρωα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που αμφιβάλλουν γι' αυτό που έκαμαν ή θα 
κάμουν(...) και στο τέλος αλλάζουν πάντα γνώμη». Κακριδής (1987), τ. ε',. σ. 186.
75 «His Electra (του Sartre) exemplifies humanly weak, base, that is to say, non-free behavior as plainly as his 
Orestes stands for freedom of  action and human dignity». Hamburger (1969), σ. 48.
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Επιστρέφοντας στον διάλογο των δύο νέων μετά τη δραματική σκηνή της τελετής, 

ο Ορέστης "αποκαλύπτεται" στην έκπληκτη Ηλέκτρα και απαιτεί να τον ακολουθήσει.

ΟΡΕΣΤΗΣ: Ηλέκτρα! Είμαι ο αδελφός σου ο Ορέστης κι εγώ ίδια 

με σένα ανήκω στη γενιά των Ατρειδών και η θέση σου είναι δί-

πλα μου.

ΗΛΕΚΤΡΑ: Όχι! Δεν είσαι ο αδελφός μου και δε σε γνωρίζω. Ο 

Ορέστης πέθανε!… εσύ που έρχεσαι και απαιτείς τ’ όνομα των 

Ατρειδών, ποιος είσαι;… μεγάλωσες μέσα στη σκιά του φονικού; 

… Αλλά εγώ από τα έξι μου χρόνια έγινα μια δούλα και δεν πι-

στεύω σε τίποτα πια! Φύγε, ωραία ψυχή! Δεν έχω τι να τις κάνω 

τις ωραίες ψυχές! Δε γυρεύω παρά έναν συνένοχο… Αντίο Φλέ-

βιε… δε θα μπορούσα να φορτώσω μ’ ένα τέτοιο βάρος την ψυχή 

σου, που δε γνώρισε ποτέ το μίσος76. 

Ο "θάνατος του Ορέστη", στον οποίο αναφέρεται η Ηλέκτρα, δεν είναι κυριολεκτι-

κός· «πρόκειται για τον θάνατο του αισχύλειου Ορέστη. Από τις στάχτες αυτού του Ορέ-

στη γεννιέται ο σαρτρικός ήρωας», επισημαίνει η Γκαστή77.

Με την αμφισημία του σαρτρικού λόγου και την απόκλιση από το κείμενο αναφο-

ράς, συντελείται ο μετασχηματισμός της συμπεριφοράς του ήρωα· η δική του "εκδίκη-

ση" παρεκκλίνει από τη ρήτρα του μυθικού προορισμού ("πατρί τιμωρόν φόνου", Σοφο-

κλή Ηλέκτρα, στ. 14) και συνιστά μια επαναστατική πράξη ενάντια στους θεούς και την 

ιδεολογία της υποταγής που αντιπροσωπεύουν. Για τον Sartre άλλωστε, «η ελευθερία 

δεν είναι μια οποιαδήποτε αφηρημένη δύναμη που σου επιτρέπει να πετάς πάνω από την 

ανθρώπινη μοίρα: είναι η πιο παράλογη και η πιο αμείλικτη ένταξη.»78 (!)

76 Μύγες, σ. 70-71.
77 Ελένη Γκαστή (2005), σ. 6.
78 Sartre (1973), σ. 223 & σ. 227, όπου και παραλληλίζει τον Ορέστη – ως θύμα της ελευθερίας – με 
τον Οιδίποδα, θύμα του πεπρωμένου του.
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Στην εξέλιξη του έργου, ο Sartre υιοθετεί το ευριπίδειο79 σχήμα της τραγικής αντί-

θεσης ανάμεσα στον άνθρωπο και τον θεό (έτσι όπως δραματοποιείται και στις Βάκχες) 

για να οριοθετήσει τη δική του κριτική στάση απέναντι στη θρησκεία, στο πνεύμα του 

Υπαρξισμού.

Στη δυναμική αντίδραση της Ηλέκτρας, που αρνείται να αναγνωρίσει τον Ορέστη 

στο πρόσωπο του Φλέβιου, ο Ορέστης ομολογεί σε τόνο εξόχως δραματικό: 

Δε γνώρισα ποτέ το μίσος. Αλλά δε γνώρισα ούτε και την αγάπη … 

Για ν’ αγαπήσεις ή να μισήσεις πρέπει να δοθείς80 … Μόλις υπάρ-

χω. Είμαι πιότερο αερικό απ’ όλα τα αερικά που περιπλανιούνται 

σήμερα στην πόλη… ποτέ μου δε γνώρισα τα θυελλώδη πάθη των 

ζωντανών ….

Για τον Sartre, «στον έρωτα, στο μίσος, στην οργή, στον φόβο, στη χαρά, στην αγανά-

κτηση, στον θαυμασμό, στην ελπίδα και την απελπισία, ο άνθρωπος και ο κόσμος φανε-

ρώνονται μέσα σε όλη την αλήθεια τους»81.

Γυρεύω τις θύμησές μου … θέλω και γω να γίνω ένας άνθρωπος 

ανάμεσα στους ανθρώπους … Όχι! Δε θα φύγω από δω … Α, Δία, 

Δία, βασιλιά τ’ ουρανού … φανέρωσέ μου το θέλημά σου μ’ ένα 

σημάδι, γιατί δεν μπορώ να δω καθαρά 82.

79 Η αμφισβήτηση του θεϊκού αλάθητου - αδιανόητη για τον Αισχύλο- υπαγορεύεται από τα κοινωνικά 
και ηθικά δεδομένα της εποχής του Ευριπίδη και αποκαλύπτει τη θέση που κατείχαν στη σκέψη του 
τραγικού οι αντιθέσεις της εποχής του.

Τα στοιχεία του ρεαλισμού, της ειρωνείας και του σαρκασμού, της σοφιστικής τέχνης που 
απεικονίζεται στους αγώνες λόγων, συνθέτουν τη δραματουργική μεθοδολογία και πρακτική που 
εισήγαγε ο τελευταίος των τραγικών Ευριπίδης.

Ο θάνατος του θεού στα τελευταία χρόνια της αθηναϊκής Δημοκρατίας δεν είναι θρίαμβος του λογικού, 
παρά διαπίστωση του αδιέξοδου ανθρώπου και της έσχατης πτώσης του. Ο ολομόναχος άνθρωπος του 
Ευριπίδη, "φυγàς θεόθεν καὶ ảλήτης" (Εμπεδοκλής, "Καθαρμοί") αναζητεί το χαμένο του πρόσωπο.
Η Jacqueline de Romilly θεωρεί πως στις τραγωδίες Τρωάδες, Ηλέκτρα και Ορέστης, όπου περνούν 
πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα του καιρού, ο Ευρυπίδης καταστρέφει τη δομή της τραγωδίας από 
μια διάθεση φυγής, που άλλοτε γεννά το κριτικό πνεύμα, άλλοτε την περιπάθεια, πίσω από την οποία 
κρύβεται η νοσταλγία της ευ-τυχίας. (Un theatre de la souffrance, La modernité d' Euripide (1986), κεφ. σ. 
73-115).
80 «Αγαπάω. Δεν έχεις όφελος/όταν αγαπάς. Χρωστάς». Ευριπίδη Ορέστης, στ. 426, μτφ. Γ. Χειμωνάς, 
Εκδ. Καστανιώτη (1998).
Ο Sartre θεωρεί πως «το συναίσθημα οικοδομείται με τις πράξεις που κάνουμε», Sartre (χ. χ.), σ. 44
81 Sartre (2006), σ. 36.
82 Μύγες,  σ. 71-73.



36

Η επίκληση στον θεό προκαλεί την άμεση αντίδραση ενός Δία - "Ταχυδακτυλουρ-

γού", με τον φωτισμό ενός βράχου (!) και τον σαρκασμό της Ηλέκτρας.

ΗΛΕΚΤΡΑ:Βροχή τα θαύματα σήμερα! Τα βλέπεις ευλαβικέ μου 

Φλέβιε! Βλέπεις τι κερδίζεις σαν γυρεύεις βοήθεια από τους θε-

ούς; … Τράβα στην Κόρινθο! … Μην απογοητέψεις αυτή τη φρό-

νιμη παραμάνα που σκύβει στοργικά απάνω σου, απ’ το ύψος του 

Ολύμπου 83.

Ο Ορέστης, με αλλαγμένη φωνή και όψη, "βλέπει πια καθαρά": 

ΟΡΕΣΤΗΣ: Υπάρχει κι ένας άλλος δρόμος … ο δρόμος μου… 

Πρέπει να τον περάσω. Να φτάσω μέχρις εσάς… Είμαι ακόμα 

πολύ αθώος! 84 Πρέπει να με βαρύνει ένα αβάσταχτο φονικό που 

θα με καρφώσει σαν μαχαιριά στην καρδιά του Άργους! … Άσε 

με ν’ αποχαιρετήσω τη μέχρι σήμερα ανέμελη αθωότητά μου… 

τη νιότη μου… Αντίο, λοιπόν. Έλα Ηλέκτρα. Κοίταξε το Άργος… 

Θα σας κατακτήσω! Θα γίνω ένα τσεκούρι … θα γίνω μια αξί-

να και θα καρφωθώ βαθιά στην καρδιά τούτης της πολιτείας. Πες 

πως εγώ παίρνω επάνω μου όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων… 

πες πως εγώ θέλω να γίνω άξιος ενός ονόματος "του κλέφτη 

των τύψεων" … πες μου, την ημέρα που θα’ χω στοιχειώσει 

από τις αμαρτίες σας… δε θα ‘χω το δικαίωμα να μείνω ανάμε-

σά σας;…85

83 Μύγες, σ. 74.
Για την Ελένη Γκαστή, «η αμφισβήτηση του μηνύματος του μύθου ολοκληρώνεται και σε υφολογικό επίπεδο με 
τη σκόπιμη μίξη υψηλού και χαμηλού ύφους και την ποικιλία τόνων εκφοράς του θεατρικού λόγου, ώστε ο θεατής 
να μην αναζητεί τη λύτρωση μέσα από την παρουσία του θεϊκού παράγοντα». Γκαστή (2005), σ. 11
84 Η αθωότητα που χαρακτηρίζει τον Ορέστη αφορά ένα παρελθόν που δεν του ανήκε, καθώς το 
αγνοούσε και ουσιαστικά ζούσε μακριά από τους συνανθρώπους του. Η επιθυμία της συνύπαρξης τον 
εμπλέκει στο ζωντανό παρόν με τρόπο ριζικό. Η συνειδητή απώλεια της αθωότητας συνεπάγεται την 
αναδοχή της ιστορικής ευθύνης και της ελευθερίας. Ο άνθρωπος του σαρτρικού θεάτρου κατακτά τη 
συνείδηση του εαυτού του μέσω της συνύπαρξης με τους άλλους και αναγνωρίζει τη λησμονημένη του 
ελευθερία, στη διάσπαρτη από διλήμματα ζωή του.
85 Ο Ορέστης, στις Μύγες, συνειδητοποιεί ενορασιακά την ελευθερία του και οδηγείται ως voleur de 
remonds, ως «κλέφτης τύψεων», σε μια διπλή αμετάκλητη πράξη. Η ελευθερία που κατακλύζει τώρα την 
ύπαρξή του, είναι η σύνοψη μιας ζωής εκρηκτικών σε ένταση και διάρκεια μεταπτώσεων.
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ΗΛΕΚΤΡΑ: Και πώς θα μπορέσεις να πάρεις επάνω σου τα κρί-

ματά μας;

ΟΡΕΣΤΗΣ: Δε γυρεύετε παρά πώς ν’ απαλλαγείτε από τις τύψεις. 

Ο βασιλιάς … και η βασίλισσα τις κρατάνε με τη βία στις καρ-

διές σας … Οι θεοί είναι μάρτυρές μου πως δεν ήθελα να χύσω 

ούτε μια σταγόνα από το αίμα τους… Κρύψε με στο παλάτι. Δείξε 

μου το βράδυ την κρεβατοκάμαρα του βασιλιά και θα δεις αν εί-

μαι τόσο αδύναμος.

 ΗΛΕΚΤΡΑ: Ορέστη!

 ΟΡΕΣΤΗΣ: Ηλέκτρα! Για πρώτη φορά με φωνάζεις Ορέστη! 86.

Οι επόμενες σκηνές της δεύτερης Πράξης διαδραματίζονται στην αίθουσα του θρό-

νου, "ἐν δόμοις", συνθήκη απαγορευτική για τους αρχαίους δραματουργούς. Ο Ορέ-

στης και η Ηλέκτρα παρακολουθούν κρυμμένοι τα τεκταινόμενα87:

ΑΙΓΙΣΘΟΣ: «Αυτός είναι, Δία, ο βασιλιάς που χρειαζόσουνα για 

το Άργος; Ποιος είμαι; Από πού έρχομαι; … Δε νιώθω ούτε θλί-

ψη, ούτε χαρά. Είμαι μια έρημος. Το άπειρο μηδέν…» 88.

Αυτή είναι η πρώτη νύξη για τη σχέση του Δία με τον τύραννο, μια υποχθόνια συνερ-

γασία "όλο δόλο και απάτη" 89, για τις ραδιουργίες των θεών εις βάρος των ανθρώπων.

86 Μύγες, σ. 74-77
87 Ο Sartre υιοθετεί τη σκηνή ωτακουστίας των Χοηφόρων του Αισχύλου (στ. 20-21) – την «πρώτη, όσο 
ξέρουμε, σκηνή ωτακουστίας», όπως σχολιάζει ο Lesky (2003), σ. 201, τ.α΄. Ανάλογες σκηνές υπάρχουν και 
στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή και στην Ηλέκτρα του Ευριπίδη, καθώς η σκηνή ωτακουστίας τυποποιείται 
μετά τον Αισχύλο. Lesky, (ό.π.,), σ. 210, τ.β΄.
88 Μύγες, σ. 82.
Η εικόνα που παρουσιάζει ο Αίγισθος στη σαρτρική ανάγνωση του μύθου δεν ξενίζει, δεδομένης 
της βεβαρυμένης από τους τραγικούς ποιητές φήμης του. Ο Αίγισθος είναι «ένας γυναικωτός, δειλός, 
φιλήδονος, ένας γυναικάς, που πετυχαίνει διαμέσου των γυναικών και ξέρει μονάχα τα "όπλα" και τις "μάχες" της 
Αφροδίτης», καθώς γράφει ο Vernant (1989), σ. 210.
Ο Αίγισθος – «ο περιβόητος ερωμένος. Ο Άνανδρος./ Η πάσα βλάβη./ Πολεμιστής με τις γυναίκες» (Σοφοκλή 
Ηλέκτρα, στ. 300-302, μτφ. Γ. Χειμωνάς) – επιβαρύνεται περαιτέρω από τον μυθοποιητικό/σκηνοθετικό 
χειρισμό του Sartre, ως ενεργούμενο και υποχείριο του Δία.
89 Γιώργος Σεφέρης, Τελευταίος Σταθμός, στ. 44 (πρόκειται για "δάνειο" από τα Απομνημονεύματα του 
Μακρυγιάννη).
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Ο Δίας, με όλη του τη "μεγαλοπρέπεια", χωρίς προσχήματα και προσωπεία, αποκα-

λύπτεται και αποκαλύπτει στον Αίγισθο τα σχέδια του Ορέστη. Πλησιάζει το άγαλμά 

"του", που δεσπόζει τρομακτικό στη σκηνή και ομολογεί αυτοπαρωδούμενος: 

ΔΙΑΣ: Αυτό είμαι εγώ; Έτσι με βλέπουν οι Αργίτες; Διάβολε! Δεν 

είναι και τόσο συνηθισμένο να μπορεί ένας θεός να κοιτάζει την 

εικόνα του κατά πρόσωπο. Τι απαίσιος που είμαι! Δεν θα πρέπει 

να μ’ αγαπάνε και πολύ.

ΑΙΓΙΣΘΟΣ: Σε φοβούνται!

ΔΙΑΣ: Θαυμάσια! Δε θα ‘ξερα τι θα γινόμουνα αν μ’ αγαπούσα-

νε!  90

Για τον Sartre, η αγάπη ορίζεται ως σχέση ελευθερίας αλλά και απειλή, για ό,τι δο-Sartre, η αγάπη ορίζεται ως σχέση ελευθερίας αλλά και απειλή, για ό,τι δο-, η αγάπη ορίζεται ως σχέση ελευθερίας αλλά και απειλή, για ό,τι δο-

μείται με πρότυπο την υποταγή και τον φόβο. 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ: … Κοίταξε πως με κατάντησες, θεέ της αδικίας… 

Αν σήμερα εμποδίζεις τον Ορέστη να γίνει φονιάς τότε γιατί άφη-

σες εμένα;

ΔΙΑΣ: Είμαστε δυο βασιλιάδες, και θα μιλήσω ξεκάθαρα. Το 

πρώτο έγκλημα το έκανα εγώ, όταν δημιούργησα τους ανθρώπους 

να ζουν για να πεθαίνουν… Αγαπώ τα φονικά που πληρώνονται. 

Αγάπησα το δικό σου, γιατί ήταν ένα έγκλημα τυφλό και σκοτει-

νό… ένα προπατορικό έγκλημα. Έμοιαζε με θεϊκό κακούργημα… 

εγώ από αυτό, κέρδισα πάρα πολλά. Για έναν σκοτωμένο άνθρω-

πο είκοσι χιλιάδες βυθίστηκαν στη μετάνοια… σε τι μπορεί να 

μου χρησιμέψει ένα φονικό χωρίς τύψεις, ένα περήφανο έγκλημα, 

ένα κακούργημα ειρηνικό… (σαν του Ορέστη) δεν θα το αφήσω 

να γίνει. Μισώ τα εγκλήματα της καινούργιας γενιάς … 91

90 Μύγες, σ. 83. 
«Κόλαση είναι το μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς» Dostoevsky, Αδελφοί Καραμαζόφ, Α΄, 6, ΙΙΙ
91 ό.π., σ. 85-86
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Ο κυνισμός του λαλίστατου Δία ενθαρρύνει και την ομολογία μιας μεγάλης αλή-

θειας, ενός τρομακτικού "μυστικού" θεών και βασιλιάδων:

ΔΙΑΣ: … εμείς οι δυο μοιάζουμε. Σε δημιούργησα κατ’ εικόνα και 

ομοίωσή μου. Ένας βασιλιάς είναι ένας θεός της γης. Ένας ευτυ-

χισμένος άρχοντας όπως είναι κι ένας θεός… Και το ίδιο μυστι-

κό βαραίνει σαν εφιάλτης τις καρδιές μας… Το θλιβερό μυστικό 

των θεών και των βασιλιάδων, είναι η λεφτεριά των ανθρώ-

πων. Είναι λέφτεροι… χωρίς να το ξέρουν και οι ίδιοι… Αλλά, 

όσο τα μάτια τους είναι καρφωμένα πάνω μου δεν τους μένει να 

κοιτάζουν μέσα τους. 92

Ο Δίας γνωρίζει την ενδεή του δύναμη αλλά και το "ανεξέλεγκτο" της ανθρώπινης 

αυτοτέλειας και ελευθερίας, γι’ αυτό και την αντιστρατεύεται αναφανδόν. Στην ομολο-

γία αυτής της "γνώσης", ο Sartre συμπυκνώνει την πεμπτουσία όλης του της φιλοσοφί-Sartre συμπυκνώνει την πεμπτουσία όλης του της φιλοσοφί- συμπυκνώνει την πεμπτουσία όλης του της φιλοσοφί-

ας για την ελευθερία, δια στόματος Δία: 

Όταν για μια φορά η λεφτεριά επαναστατήσει σε μια ανθρώ-

πινη ψυχή, οι θεοί δεν μπορούν τίποτα πια να κάνουν μ’ αυτόν 

τον άνθρωπο… 93 

Στην επόμενη σκηνή, η σαρτρική εκδοχή του φόνου αποτελεί και το «κορυφαίο γύ-

μνασμα ελευθερίας για τον Ορέστη» 94.

ΟΡΕΣΤΗΣ: Η δικαιοσύνη είναι δουλειά των ανθρώπων και δεν 

έχω ανάγκη να τη μάθω απ’ τους θεούς. Το δίκιο μ’ έκανε να σε 

συντρίψω, βρωμιάρη, πανούργε, και να καταστρέψω την κυριαρ-

χία σου πάνω στους Αργίτες. Το δίκιο με έσπρωξε να τους ξανα-

δώσω το αίσθημα της αξιοπρέπειάς τους 95.

92 ό.π., σ. 86-87.
93 ό.π., σ. 88.
«Quand une fois liberté a exposé dans une âme d’ homme, les dieux ne peuvent plus rien contre cet homme-là»
94 Λιαπής (2008), σ. 359.
95 Μύγες, σ. 89.



40

Το έγκλημα στις Μύγες σχετίζεται με μια ιδιάζουσα ηθική, με τις «δημόσιες αμαρ-

τίες που θεμελίωσαν την πόλη»96. Ακόμη και όταν ο Ορέστης υπερασπίζεται το "δίκιο" 

των Αργείων, το συναρτά με την ανάκτηση της αξιοπρέπειάς τους, που επλήγη βάναυ-

σα από το καθεστώς της υποταγής.

Το ζήτημα της δικαιοσύνης εδώ, λαμβάνει κοινωνικές προεκτάσεις που αφορούν την 

απελευθέρωση από δυναστικά καθεστώτα – με εμφανείς αναφορές στον ναζισμό – αλλά 

και υπαρξιστικές, με τη συνειδητοποίηση του "είναι" της ανθρώπινης υπόστασης97.

Ο φόνος της Κλυταιμνήστρας98 ακολουθεί εντός του παλατιού και συντελείται εξω-

σκηνικά, την ώρα που η Ηλέκτρα μένει μόνη με τον νεκρό Αίγισθο και μονολογεί: 

ΗΛΕΚΤΡΑ: Δεν το αντέχω. Τι φοβερό να πεθαίνει ένας άνθρω-

πος… Αυτό λοιπόν, ήθελα; Δεν το περίμενα έτσι. Πόσο τον μι-

σούσα… Είναι πεθαμένος.  Και το μίσος μου πέθανε μαζί του...99 

(Κι όταν ακούει τα βογγητά της Κλυταιμνήστρας:) ... Τη χτύπη-

σε. Ήταν η μάνα μας και τη χτύπησε… τόσα χρόνια περίμενα αυτή 

τη στιγμή και τώρα σφίγγει την καρδιά μου μια σιδερένια τανά-

λια. Μήπως έλεγα ψέματα στον εαυτό μου όλα τούτα τα χρόνια! 

(Αλλά και πάλι μεταστρέφει τη διάθεσή της:) ...τα θέλω αυτά τα 

βογγητά της φρίκης και χαίρομαι για τον πόνο της… Οι εχθροί 

μου είναι νεκροί κι ο πατέρας μου εκδικήθηκε… 100.

96 ό.π., σ. 49.
97 «η ελευθερία εξαρτάται από το αν θα επιλέξει κανείς όχι το υπάρχειν, αλλά το "είναι". Στο έργο του Sartre, ο 
Ορέστης πρέπει υποχρεωτικά, οδυνηρά, αλλά οριστικά, να απαλλαγεί από κάθε μοιρολατρία, κάθε εξουσία, ώστε να 
ταυτιστεί εν τέλει με την ελευθερία του» Burian (2007), σ. 390.
98 «(…) ο φόνος της μητέρας στο τέλος της τραγωδίας, σαν δεύτερου θύματος της εκδίκησης, είναι ιδιαίτερα 
σκληρός(…) Η θανάτωση της Κλυταιμνήστρας που κλείνει την τραγωδία, επιβαρύνει τον Ορέστη, τον κάνει 
μητροκτόνο. Σε αυτό το μοντέλο της τραγωδίας υπάρχουν δύο συγκρούσεις, δύο θέματα» επισημαίνει ο Kott 
(1976), σ. 262-263.
99 «Συνήθως η μνησικακία παύει με τον θάνατο: είναι γιατί ο άνθρωπος ξαναβρήκε το παρελθόν του, το "είναι" 
του, δίχως να είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Όσο ζει είναι το αντικείμενο της μνησικακίας μου, δηλαδή του προσάπτω 
το παρελθόν του(...) που το υποβαστάζει οντολογικά, είναι υπεύθυνος γι' αυτό (...) (η μνησικακία) απευθύνεται 
στον ζώντα άνθρωπο» .Sartre (1977), σ. 188.
100 Μύγες, σ. 90-91.
Ο Hofmannsthal στη μονόπρακτη Ηλέκτρα του (1903), συνδέει την ηρωίδα με τον Άμλετ, τόσο θεματικά 
(εκδίκηση για τον φόνο του πατέρα, το γάμο της μητέρας με τον δολοφόνο), όσο και δραματολογικά 
(με το μοτίβο πράξης-απραξίας).
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Η τρίτη (και τελευταία) Πράξη του έργου εκτυλίσσεται στον ναό του Απόλλωνα, που 

λειτουργεί μάλλον ως πεδίο κρίσης των θέσεων των αυτουργών (φυσικού και ηθικού)101. 

Ο συγγραφέας εμμένει στον αντίκτυπο της "κορυφαίας πράξης" στον ψυχισμό των δύο 

ηρώων αλλά και στις εσωτερικές διεργασίες που τη στηρίζουν ή την αναιρούν. Στο με-

γαλύτερο μέρος του έργου, κυριαρχούσε η αγωνία και το άγχος του Ορέστη να επιλέ-

ξει τις πράξεις του και, εντέλει, τον εαυτό του. Υπήρξε –από συγγραφική πρόθεση- δια-

σπορά του ενδιαφέροντος και κατάτμηση του δραματουργικού βάρους σε διάφορα πρό-

σωπα, προκειμένου να διαφανούν οι "καταστάσεις" που προ-όριζαν και όρισαν τελικώς 

την "πράξη". 

Οι μύγες, τα ενοχλητικά έντομα της πρώτης σκηνής, έλαβαν στη συνέχεια την αλλη-

γορική τους διάσταση ως "τύψεις" που βασάνιζαν τους Αργείους. Τώρα, είναι παρούσες 

ως Ερινύες που  «γύρω σε κύκλο… κοιμούνται όρθιες, στηριγμένες στο ένα τους πόδι», 

ενώ «η Ηλέκτρα και ο Ορέστης κοιμούνται κουρνιασμένοι στα πόδια του αγάλματος (του 

Απόλλωνα) …» .102

Η σκηνή ανακαλεί τις Ευμενίδες του Αισχύλου. Οι Ερινύες των Μυγών διατηρούν 

τον πρωτόγονο σωφρονιστικό τους ρόλο, ανάλογο του αισχύλειου έργου, αλλά δεν με-

τατρέπονται σε δυνάμεις ευεργετικές ποτέ. Η απόρριψη αυτή του συμφιλιωτικού τέλους 

των Ευμενίδων με τη συνακόλουθη αθώωση του Ορέστη, αμφισβητεί την ανάγκη της 

θεϊκής προστασίας και ανατρέπει ολόκληρο το θεολογικό οικοδόμημα του αρχέγονου 

μύθου, στη σαρτρική εκδοχή. 103

101 Σύμφωνα με τον Brunel (1992), σ. 160, «αν ο Απόλλωνας είναι η θεία κινητήρια δύναμη της μητροκτονίας, 
η Ηλέκτρα είναι η ανθρώπινη». Στις Μύγες, η Ηλέκτρα του Sartre ενσαρκώνει τον ρόλο της ηθικής 
αυτουργού μέχρι τη στιγμή του φόνου.
102 Μύγες, σ. 94
103 Η έννοια του μοιραίου , είτε εννοείται ακαθόριστα ως του ανθρώπου Μοῖρα  (μερίδιο ζωής 
και κλήρος τύχης, δεινή του δύναμη και αδυναμία) είτε ως θέληση θεών, εγείρει πάντως ερωτήματα 
διαχρονικά για την ανθρώπινη βούληση και ελευθερία.

Η τραγική μοίρα των ηρώων της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας είναι αποτέλεσμα μεν του 
πεπρωμένου αλλά, ταυτόχρονα και ουσιαστικά, και της δικής τους ευθύνης. Όπως μαρτυρεί η Jacque-
line de Romilly, «υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο ελληνικό τραγικό στοιχείο και τη μοιρολατρεία που 
συναντάται σε άλλους λαούς». (Η Αρχαία Ελλάδα προς Αναζήτηση Ελευθερίας, εκδ. ΤΟ ΑΣΤΥ, 2001 μτφ. 
Κ. Μηλιαρέση). Βλ. και E.R. Dodds, Οι Έλληνες και το Παράλογο, εκδ. Καρδαμίτσα 1996, (μτφ. Γ. 
Γιατρομανωλάκης), H.D.F.  Kitto, Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, εκδ. Παπαδήμα, 1993 (μτφ. Ζενάκος), 
Winnington-Inngram (1999), σ. 227, σημ. 21 (κεφ.  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ, μτφ. Χ. Φαράκλας).

Οι Μοίρες (άκαμπτες και ανελέητες θεότητες, που προσωποποιούν την αμετακίνητη ανθρώπινη 
μοίρα) και οι Ερινύες είναι αδελφές (ματροκασιγνῆται, Αισχύλου Ευμενίδες, στ. 962) και κόρες της Νυκτός. 
«Οι Ερινύες εμφανίζονται εκεί όπου μια μητέρα καταπιέστηκε ή δολοφονήθηκε. Καταδιώκανε σα γρήγορα σκυλιά 
όλους εκείνους που περιφρονούσαν την εξ αίματος συγγένεια και την κοινωνική τάξη, που πηγάζει από την εξ 
αίματος συγγένεια. Υπερασπίζανε επίσης τα δικαιώματα του πατέρα και των μεγαλύτερων αδερφών. Πάνω απ' όλα 
βάζανε τις αξιώσεις της μητέρας, κι όταν ακόμα δεν ήταν δίκαιες». Kereney (1975), σ. 58.
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Ο διάλογος μεταξύ Ορέστη και Ηλέκτρας στην τελευταία Πράξη του έργου εξαντλεί 

κάθε ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες και τις τύψεις της, τις υπόκωφες αντη-

χήσεις των Ερινύων που την καταδυναστεύουν. Ο Ορέστης της παρουσιάζει την αλήθεια 

ως δύναμη καταλυτική του ψεύδους. Μπορεί ακόμη να οικειοποιηθεί την "πράξη", αρ-

κεί να καταστρέψει εντός της, με μόνο όπλο την ελευθερία της, τη δύναμη των Ερινύων.

Ως περίτρανο σύμβολο της talionis (βλ. παραπομπή 69) φαίνεται να απασχολεί και τους τρεις 
τραγωδοποιούς. Ο Αισχύλος, στην Ορέστεια, διερευνά την talionem ως ζήτημα θεοδικίας σε ένα δυναμικό 
πεδίο σχέσεων μεταξύ θεών και θνητών. Η διδασκαλία της Ορέστειας έγινε τη στιγμή που η καινούρια 
δημοκρατία ενισχυόταν και περιόριζε τις εξουσίες του Αρείου Πάγου. Ο Αισχύλος επιμένει στον ηθικό 
ρόλο που έπρεπε να εξακολουθεί να παίζει ο Άρειος Πάγος, ρόλο που κατείχε σημαντική θέση στη ζωή 
της πόλης. Η τριλογία τελειώνει με τη διαιτησία της Αθηνάς –με νίκη της πειθούς και της πεφωτισμένης 
σκέψης, δικαιώνεται ο Ορέστης – (η Αθηνά) «δίνει στο λαό τις επίσημες συμβουλές και του προσδιορίζει ένα 
καινούριο ιδεώδες θεμελιωμένο (...) στη μετριοπάθεια (...) και το σεβασμό του μέτρου: "και συμβουλεύω τους 
πολίτες (...) να μην εκτιμούν μήτε την αναρχία μήτε τον δεσποτισμό κι ούτε να εξοστρακίζουν από την πόλη κάθε 
σεβασμό"». Ευμενίδες, στ. 690 κ. εξ. βλ. Romilly (1998), σ. 126-127.

Οι χθόνιες θεότητες Ερινύες (αρχαϊκές εικόνες της ανθρώπινης ψυχής) που διψούν για χυμένο αίμα 
και ανελέητα καταδιώκουν τον μητροκτόνο Ορέστη, μετατρέπονται –  ενσωματούμενες στην πόλη – 
σε προστάτιδες θεότητες (Ευμενίδες). Αποβάλλοντας τα μελανά φορέματά τους – ολέθρια σύμβολα 
του σκότους- στην πορεία του εξανθρωπισμού τους, ακόμη κι αν δεν αποκτούν τα πάλλευκα πέπλα των 
Ολυμπίων θεών, κερδίζουν πάντως  τα φοινικόβαπτα : τα κόκκινα ενδύματα, πηγή ευλογίας για την πόλη, 
χάρη στην επέμβαση των Θεών αλλά και στην κοινή συναίνεση των Αθηναίων πολιτών. 

Για τον Kott, η Ορέστεια είναι μια "αισιόδοξη τραγωδία" καθώς «... στο τέλος των Ευμενίδων δεν 
υπάρχει πια ανθρώπινο δράμα, εδώ αντιμάχονται ιδέες με κοστούμια και ίσως αυτός ήταν ο λόγος που το έργο 
ενθουσίαζε τον Χέγκελ». Kott (1976), σ. 31.

Η αισχύλεια σύλληψη των Ερινύων κατέχει δεσπόζουσα θεση και στον δραματουργικό στοχασμό 
του Σοφοκλή – του τελευταίου μεγάλου εκφραστή της αρχαϊκής κοσμοαντίληψης, κατά τον Dodds– 
καθώς και ο δικός του κόσμος κατοικείται και διευθύνεται από πανίσχυρους θεούς. «Προφήτης της 
σωφροσύνης (ο Σοφοκλής), παραδίδει μάθημα μετριοπάθειας για να διδάξει την επίγνωση της ανθρώπινης 
κατάστασης, την ένδεια της ανθρώπινης δύναμης και γνώσης (...) Το μεγαλείο των ηρώων του συνδέεται με την 
αποτυχία τους να συμμορφωθούν με τα συμβατικά κριτήρια της μετριοπάθειας(...) Ο "ηρωισμός τους" έγκειται στον 
εξτρεμισμό τους και την άρνηση να συμβιβαστούν». Winnington-Inngram (1999), σ. 31-32. 
Τα πρόσωπα του σοφόκλειου δράματος, ασυμβίβαστα προς τις συνθήκες της θνητής ύπαρξης, φέρουν 
ήδη μέσα τους το μέλλον και τον θάνατό τους. Στη σοφόκλεια θεολογία, οι θεοί σιωπούν, οι προφητείες 
επαληθεύονται. 

Ο Ευρυπίδης προχώρησε σε τολμηρές ανατροπές των κοινόχρηστων μύθων και των δραματουργικών 
πυρήνων τους. Οι μυθικές Ερινύες του Αισχύλου μεταβάλλονται σε αόρατες δυνάμεις, που βασανίζουν την 
Ηλέκτρα και τον Ορέστη, φορείς πλέον αντιηρωικού ήθους. Οι χθόνιες Αρές/Ερινύες δεν προέρχονται 
από θεούς ή κάποια απρόσωπη αρχή του Δικαίου, αλλά από την ίδια την ανθρώπινη συνείδηση.  

Ο ευριπίδειος Ορέστης, φοβισμένος και φοβογόνος, είναι εφοδιασμένος με το πάθος του νείκους 
και της λιποταξίας· – "νείκει μαινομένῳ πίσυνος"  (Εμπεδοκλής Καθαρμοί). Ο Βαρβέρης γράφει 
σε σημείωμά του: «οι Θεοί ψυχορραγούν και όσο και αν ο Απόλλων (αν ετυμολογείται εκ του απολλύναι) 
τυφλώνει τους θνητούς και τους οδηγεί στον όλεθρο, κατ' ουσίαν ακυρώνεται(...) ο Θεός δεν είναι πια "επιφάνεια", 
αποκάλυψη, σύμβολο και φωτός εορτή, αλλά διαφάνεια χάρτινη, ετοιμόρροπη, φαιδρότης αντί φρικιάσεως και τύχη 
τυφλή. Ο Ευρυπίδης ενδιαφέρεται πια για την κοινωνική κριτική της παρηκμασμένης Αθήνας μέσα από τους νέους 
προβολείς της σοφιστικής...» Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,  Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο θεός "από μηχανής" δεν εκφράζει ασέβεια του ποιητή, παρά κραυγή απόγνωσης για την 
υποκατάσταση και την αλαζονεία. Η απουσία του θεού στον Ευριπίδη είναι γεμάτη από πόνο θεού. 
(Βλ. και παραπομπή 79).
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ΟΡΕΣΤΗΣ: … Είναι δυνατόν να είσαι συ εκείνη, που χτες ντυμέ-

νη στ’ άσπρα, χόρευε στα σκαλοπάτια του ναού; … Μοιάζεις της 

Κλυταιμνήστρας! … Όταν βλέπω στα μάτια σου το έγκλημά μου, 

αισθάνομαι φρίκη! … Η αδυναμία σου τις δυναμώνει… Άκουσε 

με … Νομίζεις πως θα σταματήσουν ποτέ να ξεσκίζουν τα αυτιά 

μου τα βογγητά της μάνας μας; Νομίζεις πως θα πάψει ποτέ να με 

βασανίζει η αγωνία104 που σε κατατρώει. Αλλά λίγο με ενδιαφέ-

ρει. Είμαι λέφτερος. Πέρα από αγωνία και αναμνήσεις! Και σύμ-

φωνος με τον εαυτό μου.105 Δεν πρέπει να μισήσεις τον εαυτό σου 

Ηλέκτρα. Σε ικετεύω. Τραβάς στον χαμό σου.

ΗΛΕΚΤΡΑ: Μη μ’ αγγίζεις. Αυτές οι μαυροφορεμένες σκύλες με 

τρομάζουν λιγότερο από σένα…  Άσε με! Σε μισώ! Σε μισώ!… 106

Η Ηλέκτρα, απώλεσε την κυριότητα της ίδιας της τής "μοίρας". Κυνηγημένη από τις 

Ερινύες,  λιποτακτεί και παραδίδεται στη μετάνοια του Δία. Η έκπτωσή της είναι οριστική.

ΗΛΕΚΤΡΑ: Βοήθησέ με, Δία, Βασιλιά και Πατέρα θεών και αν-

θρώπων!... Γλίτωσέ με! Προστάτεψέ με! Θα ακολουθήσω τον 

νόμο σου, θα γίνω σκλάβα σου, θα σου ανήκω. Γονατιστή αγκα-

λιάζω τα πόδια σου! Σώσε με από τις μύγες, από τον αδελφό μου, 

από τον ίδιο μου τον εαυτό. Θα αφιερώσω ολόκληρη τη ζωή μου 

104 Στο έργο του " Το Είναι και Το Μηδέν", ο Sartre υποστηρίζει: «η αγων ία  είναι ο τρόπος που 
υπάρχει η ελευθερία σαν συνείδηση του ότι είναι (ότι υφίσταται). Ο Κίρκεγκωρ, περιγράφοντας την αγων ία  πριν 
από το αμάρτημα, την χαρακτηρίζει αγων ία  εμπρός  στην  ελευθερ ία . Αλλά ο Χάϊντεγκερ, ο οποίος είναι 
γνωστό πόσο επηρεάστηκε από τον Κίρκεγκωρ, θεωρεί την αγων ία  σύλληψη του  μηδενός .  Οι δύο αυτές 
περιγραφές της αγωνίας δεν μας φαίνονται αντιφατικές: απεναντίας νομίζουμε ότι υπονοούν η μία την άλλη (...) 
τον περισσότερο καιρό, οι επικίνδυνες ή απειλητικές καταστάσεις είναι πρισματικές: γίνονται αντιληπτές μέσω ενός 
αισθήματος φόβου ή αγωνίας ανάλογα με τον αν αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ως δρώσα πάνω στον άνθρωπο ή 
τον άνθρωπο ως δρώντα πάνω στην κατάσταση». Sartre (1977), σ.82.
105 Ο Sartre αναφέρει σχετικά: «η ολοκληρωτική ειλικρίνεια στην προσπάθεια να φθάσει κανείς σε μια 
συμφωνία με τον εαυτό του είναι μια σταθερή προσπάθεια να διακοπεί η αλληλεγγύη προς τον εαυτό του: η πράξη 
που με συνιστά σαν κάτι που αντίκειται στον εαυτό μου, με απελευθερώνει ταυτόχρονα από τον εαυτό μου. Το να 
συντάσσεις τη διηνεκή απογραφή αυτού που είσαι, σημαίνει να αναιρείς σταθερά τον εαυτό σου και να καταφεύγεις 
σε μια σφαίρα όπου δεν είσαι πια τίποτε άλλο από ένα καθαρό και ελεύθερο βλέμμα» και παραπέμπει σ’ έναν 
στίχο του Mallarmé: «όμοιος με τον εαυτό του, όπως επιτέλους τον μεταμορφώνει η αιωνιότητα» (από το 
ποίημα “Le Tambeau d’ Edgar Poe”) Sartre (1977), σ. 126 και 321 (σημ. 27).
106 Μύγες, σ. 99-100.
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για να εξιλεωθώ! Μετανοώ Δία! Μετανοώ! 107

Η αναμέτρηση του Ορέστη με τον Δία, που του αποκαλύπτει πλέον την "ιερή" του ταυ-

τότητα, είναι συγκλονιστική και αποτελεί μία από τις πλέον δραματικές σκηνές του έργου. 

ΔΙΑΣ: … Αχ, φαντασμένη και τρελή νεότητα, πώς καταστρέψατε 

τον εαυτό σας! … Μα αν τολμάς να λες πως είσαι λέφτερος, τότε 

θα ‘πρεπε να δοξάζεις τη λεφτεριά του φυλακισμένου, που ‘ναι 

δεμένος με βαριές αλυσίδες σε μια σκοτεινή φυλακή, και τη λεφτε-

ριά του σταυρωμένου σκλάβου… 

ΟΡΕΣΤΗΣ: Κι αν τη δοξάζω; 

ΔΙΑΣ: ... παριστάνεις τον επαναστάτη γιατί σε προστατεύει ένας 

θεός. Ο Απόλλωνας... 108

Ο Δίας φανερώνει όλη του τη δύναμη, ανοίγει διάπλατα τους τοίχους του ναού και 

παρουσιάζει τη "δημιουργία" του σε όλο της το μεγαλείο. Τα πάντα διέπονται από αένα-

ους νόμους, υπάρχουν χάρη στην καλοσύνη του Θεού, του δημιουργού που μπορεί, ανά 

πάσα στιγμή, να καταστρέψει το δημιούργημά του.

ΔΙΑΣ: Ήρθα για να σας σώσω… Αν απαρνηθείτε το έγκλημά σας, 

θα σας βάλω και τους δύο να καθίσετε στο θρόνο του Άργους… 

107 Μύγες, σ. 111.
Η Ηλέκτρα επιστρέφει στην ανελευθερία της, είναι άλλωστε υποχρεωμένη να επιλέξει. Έστω και υπό 
το κράτος του τρόμου και των τύψεων, η επιλογή της διαμορφώθηκε με την ατομική της ευθύνη, 
θεμελιώδη ορίζουσα της ελευθερίας στον σαρτρικό στοχασμό.
Μιλώντας για τα όρια που αδυνατεί να υπερβεί ο άνθρωπος στη ζωή του, ο Sartre αναφέρει:«αν είναι 
αδύνατο να βρούμε στον κάθε άνθρωπο μια παναθρώπινη ουσία που θα αποτελούσε την "α ν θ ρ ώ π ι ν η  φ ύ σ η " 
μπορούμε αντίθετα να διαπιστώσουμε την ύπαρξη μιας παγκόσμιας ανθρώπινης μ ο ί ρ α ς. Δεν είναι τυχαίο, 
άλλωστε, το γεγονός ότι οι σημερινοί στοχαστές προτιμούν να μιλάνε για τη μοίρα του ανθρώπου παρά για τη φύση 
του. Με τη λέξη "μοίρα" εννοούν το σύνολο των a priori "ορίων" που διαγράφουν τη βασική του υπόσταση μέσα 
στον κόσμο(...) Τα "όρια" δεν είναι ούτε υποκειμενικά ούτε αντικειμενικά ή μάλλον έχουν μια πλευρά υποκειμενική 
και μια πλευρά αντικειμενική. Τα "όρια" είναι αντικειμενικά γιατί απαντώνται παντού και είναι υποκειμενικά γιατί 
είναι β ι ώ σ ι μ α  και δεν είναι απολύτως τίποτε αν δεν τα ζήσει ο άνθρωπος, αν δηλαδή δεν καθορίσει ελεύθερα 
την ύπαρξή του σε σχέση μ' αυτά (...) όλα παρουσιάζονται σαν μια απόπειρα για να ξεπεράσει αυτά τα όρια ή να τα 
απωθήσει ή να τα αρνηθεί ή τέλος, για να βολευτεί μέσα σ' αυτά». Sartre (χ.χ.), σ. 63-65.
108 Μύγες, σ. 102.
«Ακόμα και στα χέρια του δημίου του ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, όχι με την έννοια της "εσωτερικής" του 
ελευθερίας, όπως κήρυξε ο Λούθηρος και ο γερμανικός ιδεαλισμός, αλλά ως δυνατότητα άμεσης ενεργητικής 
δράσης, ως ενδεχόμενο πράξης, που του δίνει τη δυνατότητα να είναι ο εαυτός του και όχι το παθητικό αποτέλεσμα 
των καταστάσεων στις οποίες έχει βρεθεί», γράφει ο Γιανναράς (2006), σ. 357.  Βλ. και Sartre (2006), σ. 
290-291 καθώς και Sartre (1986), σ. 587:«même les tenailles du bourreau ne nous dispenesent pas d’ être  libres».
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Ορέστη! Εγώ  σε δημιούργησα! Εγώ δημιούργησα τον κόσμο! … 

Αναγνώρισε το σφάλμα σου… Αλλιώς … η θάλασσα θα τραβηχτεί 

στο διάβα σου, οι πηγές θα στερέψουν στο πέρασμά σου … και η 

γη θα γίνει σκόνη κάτω από τα πόδια σου!  109.

Για τον Ορέστη όμως, το "κράτος" του θεού έχει καταλυθεί. Καμία δύναμη δεν ασκεί 

η θεϊκή δικαιοσύνη πάνω σ’ έναν άνθρωπο ελεύθερο: η επιβεβαίωση του "θεϊκού λό-

γου", του "θεϊκού μυστικού", από τον διάλογο Δία-Αίγισθου110.

ΟΡΕΣΤΗΣ: Ο κόσμος σου ολόκληρος δεν είναι αρκετός για να με 

καταδικάσει. Είσαι ο βασιλιάς των θεών, Δία, ο βασιλιάς της γης 

και τ’ ουρανού, ο βασιλιάς των κυμάτων και της θάλασσας, αλλά 

δεν είσαι ο βασιλιάς των ανθρώπων…

ΔΙΑΣ: Δεν είμαι ο βασιλιάς σου, βρωμερό σκουλήκι, ποιος σε δη-

μιούργησε, λοιπόν;

ΟΡΕΣΤΗΣ: Εσύ! … Αλλά ποιος σου είπε να με κάνεις λέφτερο;

ΔΙΑΣ: Σου χάρισα τη λεφτεριά για να με υπηρετήσεις 111…

ΟΡΕΣΤΗΣ: … Εγώ είμαι η λεφτεριά μου. Μόλις με δημιούργη-

σες, έπαψα να σου ανήκω!... Αλλά δε θα ξαναγυρίσω κάτω από 

τους νόμους σου. Είμαι καταδικασμένος να μην έχω άλλο νόμο 

έξω από τον δικό μου, και γι’ αυτό σε απαρνιέμαι!112 Χίλια χα-

ραγμένα μονοπάτια με οδηγούν σε σένα, αλλά δεν μπορώ να ακο-

λουθήσω παρά μόνο το δικό μου μονοπάτι. Γιατί είμαι άνθρω-

πος, Δία. Και κάθε άνθρωπος πρέπει να δημιουργεί μόνος του τον 

δρόμο του…»113.

109 Μύγες, σ. 104-106.
110 Μύγες, σ. 86-88 (Βλ. και σημείωση 93).
111 «Δεν ζηλεύουμε τους Θεούς, δεν τους υπηρετούμε, δεν τους φοβόμαστε, αλλά με κίνδυνο της ζωής μας 
βεβαιώνουμε την πολλαπλή τους ύπαρξη και συγκινούμαστε που είμαστε περιπετειώδες γέννημα θρέμμα τους, όταν 
χάνεται η ανάμνησή τους».  René Char (Jean Beaufret, Χαίλντερλιν και Σοφοκλής, σ. 64, εκδ. Σαιξπηρικόν 
2010, μτφ. Ιωάννα Αβραμίδου).
112 «Κάθομαι εδώ και φτιάχνω τους ανθρώπους/κατ’ εικόνα μου,/ Ένα φύλλο που να μου μοιάζει,/Για να 
πονάει και να κλαίει,/Για να χαίρεται και για να απολαμβάνει,/Και για να μη σε σέβεται ,/όπως κι εγώ…» - τα 
τολμηρά λόγια του Γκαίτε, από τον Προμηθέα του.
113 Μύγες, σ. 108. 
«Ο άνθρωπος, με δεδομένη την απουσία του Θεού, εγκαθιδρύει με τις πράξεις του τις αξίες του κόσμου» 
Μπακονικόλα (1989), σ. 35.



46

«Ετερό-νομη δημιουργία αλλά αυτόνομη ύπαρξη, να η αντίφαση την οποία οφείλει ο άν-

θρωπος να αποδεχθεί ως θεμελιώδη ορίζουσα της κατάστασής του»,  παρατηρεί ο Ζήρας.114

Ο Sartre διακηρύσσει πως «ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος· 

καταδικασμένος, γιατί δεν έπλασε μόνος του τον εαυτό του κι ωστόσο ταυτόχρονα ελεύθε-

ρος, γιατί είναι υπεύθυνος για ό,τι κάνει» 115. Ο δικός του Ορέστης τοποθέτησε τον εαυ-

τό του στην καρδιά του Άργους και σήκωσε στους ώμους του τις ενοχές του λαού  του.

ΟΡΕΣΤΗΣ: Οι άνθρωποι του Άργους είναι ο λαός μου! Πρέπει 

να τους ξυπνήσω από τον ύπνο τους. Να τους ανοίξω τα μάτια. 

ΔΙΑΣ: Δυστυχισμένοι άνθρωποι! … Θα τραβήξεις τα πέπλα που 

τους είχα τυλίξει και ξαφνικά θα τους φανερώσεις την ύπαρξή 

τους. Την ντροπιασμένη και ανούσια ύπαρξή τους, που τους χα-

ρίστηκε χωρίς λόγο… τι θα την κάνουνε αυτή την απελπισία; ...

ΟΡΕΣΤΗΣ: Ό,τι τους αρέσει. Είναι λέφτεροι, και η ανθρώπινη 

ζωή αρχίζει στην αντίπερα όχθη της απελπισίας!116

ΔΙΑΣ: Λοιπόν, Ορέστη, ήταν προφητεμένο πως μια μέρα θα ‘ρχο-

ταν ένας άνθρωπος ν’ αναγγείλει τη δύση της Βασιλείας μου… 

Αντίο Ορέστη. Όσο για σένα Ηλέκτρα, σκέψου το καλά! Το Βασί-

λειό μου δεν καταλύθηκε ακόμα εντελώς και δε θα εγκαταλείψω 

τη μάχη. Αποφάσισε αν είσαι μαζί μου ή εναντίον μου. Αντίο!117

Ο Γιανναράς σχολιάζει σχετικά: «Αν ο θεός δεν είναι προσωπικός, αλλά το απόλυτο 

Υποκείμενο που δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο, τότε δικαιώνεται η άποψη του Sartre, 

πως η ύπαρξη του θεού αποκλείει την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί τον μεταβάλλει ορι-

στικά σε αντικείμενο, χωρίς τη δυνατότητα να διασώσει ο άνθρωπος την υποκειμενικότη-

τά του αντικειμενοποιώντας επί ίσοις όροις το αόρατο και απόλυτο Υποκείμενο» και προ-

σθέτει: «Ο Sartre κατήγγειλε την αντιφατικότητα της έννοιας του Θεού ως απολύτου Υπο-

κειμένου, στα πλαίσια της υπαρκτικής αναμέτρησης της ατομικής ελευθερίας του ανθρώ-

114 Ζήρας (1978), σ. 167.
115 Sartre (χ.χ.), σ. 36.
116 «Το να βλέπει κανείς καθαρά ακόμα και την πιο σκοτεινή κατάσταση είναι αυτό καθαυτό μια πράξη αισιοδοξίας», 
Sartre (2006), σ.  352.
117 Μύγες, σ. 109.
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που με την απόλυτη απειλή αυτής της ελευθερίας, που είναι ο Θεός στην απόσταση του 

απολυτοποιημένου Υποκειμένου».118

Η τελευταία σκηνή του έργου φέρνει τον Ορέστη αντιμέτωπο με το οργισμένο πλή-

θος του Άργους. Δεν θα αντικρύσουν όμως έναν ικέτη του Απόλλωνα, αλλά έναν βασι-

λιά, που τους παρέχει τη διέξοδο της δράσης και της εξέγερσης στο πνεύμα της ανθρω-

πιστικής αλληλεγγύης. Στο πρόσωπό του ενσαρκώνεται όλη τους η ζωή, η χαλκευμένη 

τους αξιοπρέπεια, η λησμονημένη τους ελευθερία.

ΟΡΕΣΤΗΣ: Με κοιτάζετε Αργίτες… το έγκλημά μου είναι ολότελα 

δικό μου… Είναι η δικαίωση της ζωής μου. Η περηφάνια μου… 

εγώ σας αγαπώ119! Για σας σκότωσα! Ναι, για σας … Δε θα κα-

θίσω ματωμένος στο θρόνο του σκοτωμένου! Θέλω να γίνω ένας 

βασιλιάς χωρίς γη και χωρίς υπηκόους. Αντίο, άνθρωποί μου. Δο-

κιμάστε να ζήσετε! 120.

Ο Sartre σημειώνει: «… μέσα στο cogito, στο "σκέφτομαι", αντίθετα απ’ τη φιλοσοφία 

του Καρτέσιου, αντίθετα απ’ τη φιλοσοφία του Καντ, ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας απένα-

ντι στους άλλους· ο άλλος είναι απαραίτητος για την ύπαρξή μου, καθώς και για τη γνώση 

του εαυτού μου (…) ανακαλύπτουμε έναν κόσμο που αποκαλούμε "δι-υποκειμενικότητα" 

και μέσα σ’ αυτόν ο άνθρωπος αποφασίζει τι είναι ο ίδιος και τι είναι οι άλλοι»121.

Ο σαρτρικός ήρωας αποκτά " ύ λ η "  ως ελεύθερος άνθρωπος καθώς διαπράττει ένα 

τελετουργικό μύησης στην ανθρώπινη κοινότητα, που –κατά την Mc�all122- παραπέμπει 

στην ηρωική μυθολογία.123 Εξαγνισμένος μέσα στον αγώνα του,"επιστρέφει" στην παι-

118 Χρήστος Γιανναράς (2006), σ. 311-312.
Σε μελέτη του ο Δόικος επισημαίνει σχετικά: «Η υπό συζήτηση εκδοχή του προσωπικού θεού ικανοποιεί 
το διπλό αίτημα που υπαγορεύεται από μια μεταφυσική προσέγγιση του πραγματικού. Αφενός δεν ταυτίζεται με 
κανένα από τα όντα του κόσμου. Αφετέρου εκφράζεται αποφατικά ως προς τη φύση του στοιχείου που διέπει τα 
όντα είτε ως δημιουργικό άπειρο, παραγωγικό απροσδιόριστο, μηδέν με δύναμη έργου, είτε –για να υπαινιχθούμε 
ένα χαϊντεγγεριανής έμπνευσης ορίζοντα-ως ερωτηματικό είναι που, με υψηλό και οικείο τρόπο, οδηγεί τα όντα στο 
να είναι, τους διανέμει την ποιότητά τους και (παρ-)ακολουθεί συγχρόνως την αντίστοιχη τάση τους να λειτουργούν 
ως μοναδικότητες». Δόικος (2008), σ.198.
119 Για τον υπαρξισμό, η αγάπη νοείται ως σχέση ελευθερίας και όχι εξάρτησης και συναισθηματικού 
εκβιασμού, που ζητεί να απορροφήσει την ελευθερία του άλλου.
120 Μύγες, σ. 114.
121 Sartre (χ.χ.), σ. 62-63.
122 McCall (1967), σ. 152.
123 Η μητροκτονία συνιστά το "πεπρωμένο" του μυθικού Ορέστη: τον γεννά, τον φέρνει στο φως, τον 



48

δική ηλικία και αναβαπτίζεται στην παρθενικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν απο-

τελεί σύμπτωση ίσως, ο ιδιόμορφος ιδεαλισμός του τέλους: καταφεύγει σε ένα πασίγνω-

στο παραμύθι, αλληγορία της πάλης του Καλού με το Κακό: 

ΟΡΕΣΤΗΣ: Εδώ όλα είναι καινούργια. Όλα τώρα ξαναρχίζουν. 

Και για μένα τώρα αρχίζει η ζωή! 124… Κάποιο καλοκαίρι, αμέ-

τρητα ποντίκια καταστρέψανε τη Σκύρο … Οι κάτοικοι πίστεψαν 

πως είχε φτάσει το τέλος τους. Αλλά μια μέρα, έφτασε ένας φλα-

ουτιέρης με τη φλογέρα του … και όλα τα ποντίκια έτρεξαν γύρω 

του, ύστερα, ο φλαουτιέρης άρχισε να περπατά με μεγάλα βήμα-

τα… Τότε τα ποντίκια σήκωσαν διστακτικά τα κεφάλια τους, όπως 

κάνουν τώρα οι μύγες, κοιτάχτε, κοιτάχτε τις μύγες! Και ύστερα 

μεμιάς, όρμησαν στ’ αχνάρια του. Και ο φλαουτιέρης με τα ποντί-

κια γύρω του, χάθηκε για πάντα. Έτσι! …

(Βγαίνει τρέχοντας… Οι Ερινύες ορμάνε ουρλιάζοντας πίσω 

του…)125.

Α Υ Λ Α Ι Α

αποσπά από την ανυπαρξία για να "υπάρξει" ως dramatis persona αλλά και ως άτομο. Ο Ορέστης, 
ο μητροφόντης δράκων, λιγότερο εκδικητής και περισσότερο τιμωρός, ως πατρός αμύντωρ, 
«θεραπευμένος πλέον από τα εξ αίματος σύμβολα θα εκτεθεί μόνος/απαλλαγμένος από γονικότητα στον κόσμο(...) 
η έξοδος του Ορέστη από την τραγική μοίρα προς την πολιτεία, συνιστά από μόνη της μια (αυτο)θυσία, οπότε έχει 
την ιερή σοβαρότητα μιας θυσίας(...) ένα είδος θυσίας/ιερουργίας και "εξαργύρωσης"/ἐξ-αγορᾶς της αμαρτίας 
είναι, επομένως, ο εξανθρωπισμός του Ορέστη...». Μερκενίδου (2005), σ. 94 & σ. 97.
124 «Η αναγέννηση και η ανάταση της ζωής ακόμα και μέσα από τον θάνατο είναι κύριο γνώρισμα του διονυσιακού – 
σύμφωνα με τη νιτσεϊκή αντίληψη της τραγικότητας – που ταυτίζεται απόλυτα με την ελληνικότητα. Η μεταστροφή 
της τύχης προς το ευ, την ώρα της αποκορύφωσης των συμφορών, διεγείρεται από  μιαν αμετάστρεπτη έξη, γνήσια 
τραγικού/ελληνικού μεγαλείου(...) Η ευδαιμονία του τέλους θεσμοθετεί το εξαίφνης ενός ευτυχήματος χάριν του 
προσώπου, στο μεταίχμιο όπου συμπυκνώνεται και επανεργοποιείται ο χρόνος, ο μειλίχιος αἰών μιας παρ' ελπίδα 
ζωής» ό.π., σ. 98.
125 Μύγες, σ. 114-115.
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Η φυγή του Ορέστη από το Άργος -την ώρα που «επινοεί έναν δρόμο προς τον κό-

σμο»126 - συνιστά μια υπαρξιστική πράξη, καθώς δεν σφραγίζει μια τραγωδία της 

μοίρας αλλά μια τραγωδία της ελευθερίας.

«Η ελευθερία είναι η πράξη του ανθρώπινου όντος που, καταργώντας το παρελθόν 

του, εκκρίνει το ίδιο του το μ η δ έ ν  (...) μέσα στην ελευθερία το ανθρώπινο ον ε ί ν α ι 

το ίδιο το παρελθόν και το μέλλον του, με τη μορφή της μηδενοποίησης» διακηρύσσει ο 

Sartre,127 «ο άνθρωπος είναι το μοναδικό ον μέσω του οποίου το μ η δ έ ν  έρχεται στον 

κόσμο» 128 καθώς «αφοπλίζοντας το παρελθόν του, εκκρίνει το ίδιο του το μ η δ έ ν ». 129 

Ο Ορέστης των Μυγών μηδενοποιεί σταδιακά τον εαυτό του, αρνούμενος τα "εί-

ναι"– "καθ’ εαυτόν", όλα εκείνα τα έξωθεν στοιχεία του "είναι" του, που με τυχαιότη-

τα του έχουν δοθεί: καταγωγή, όνομα, εκπαίδευση. Οι αναμνήσεις από το παρελθόν τού 

"οίκου" του είναι ανύπαρκτες και ο ίδιος συλλαμβάνει ως απουσία τον εαυτό του. Αρ-

νείται τον a priori ρόλο τού εκδικητή αλλά και το τυραννικό καθεστώς που εκπροσωπεί 

το ζεύγος των σφετεριστών. Αρνείται την ενοχική προκατάληψη των Αργείων και συ-

ντρίβει την εξουσία του Δία. Η ανακάλυψη της ετερότητάς του, αλλά και η φυγή του, 

υπαγορεύουν την απόλυτη μηδενοποίηση του εαυτού του και σηματοδοτούν ένα επι-

πλέον σημείο-μηδέν – την άλλη όψη του "είναι" της σαρτρικής φιλοσοφίας130.

Ο Δόικος σημειώνει: «Στην περίπτωση του μ η δ ε ν ι σ μ ο ύ , στο πεδίο που ανοίγε-

ται μετά το τέλος της κατάφασης στον αφηρημένο Θεό, ο άνθρωπος απωθεί τη δυνατό-

τητα της ύψιστης εξατομίκευσής του, εφόσον αδυνατεί να ενεργοποιήσει, αφήνοντάς την 

αδρανή, την οντολογική του διττότητα. Ο ίδιος έτσι αποτρέπει την άσκηση της ικανότητάς 

του να προσωποποιεί τη συνάντησή του με το στοιχείο του απείρου, όταν το τελευταίο τον 

προκαλεί να αυθυπερβαθεί. Σύμφωνα με τη θεώρηση του Corbin, αναφερόμαστε στην κα-

τεξοχήν μηδενιστική επιλογή (…) το τέλος του αφηρημένου Θεού οριστικοποιεί τον οντο-

λογικό χαρακτήρα της εν λόγω αναμέτρησης ως του τόπου έκφρασης της ριζικότερης εκ-

κρεμότητας: η σχέση μας με το θεϊκό εξελίσσεται θετικά ή αρνητικά ανάλογα με το αν ο 

προαναφερόμενος οριακός λογαριασμός τρέπεται αντίστοιχα σε συναγωνισμό ή ανταγω-

νισμό»131.

126 Μπακονικόλα (1989), σ.64.
127 Sartre (1977), σ. 81-82.
128 «L' homme est l' être par qui le néant vient au monde»,  Sartre (1986), σ. 59-60. 
129 Sartre, ό.π., σ. 64.
130 Μπακονικόλα (1989), σ. 60-64.
131 Δόικος (2008), σ. 202.
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Ο θάνατος του Θεού, τον οποίο διακηρύσσει η υπαρξιστική φιλοσοφία –με σα-

φείς νιτσεϊκές επιρροές- οδηγεί τον σαρτρικό ήρωα ενώπιον μιας νέας υπέρβασης132, 

ενώπιον της ίδιας του της συνείδησης. Η τραγική διάσταση, τόσο στον φιλοσοφικό στο-

χασμό τού Sartre όσο και στη δραματουργία του, δεν εκκινεί από τη σύγκρουση του αν-

θρώπου με ένα επέκεινα του φυσικού κόσμου ον  – ο στοχαστής εκτοπίζει την έννοια 

του θείου από τον προβληματισμό του – αλλά από τη σύγκρουσή του με το "είναι-καθ’ 

εαυτόν", χωρίς το οποίο η ύπαρξή του θα ήταν αδύνατη. Το τραγικό βίωμα του ανθρώ-

που εντοπίζεται στη σχέση του με κάθε άλλο "είναι δι’ εαυτόν", και στον αδιέξοδο αγώ-

να του για συνύπαρξη, που παραμένει ωστόσο "απλώς μια ουτοπία" 133.

Ο Sartre αναζητεί στο στοχασμό του μια ανέφικτη ηθική, συμπαγή και ακλό-

νητη, που αποκλείει κάθε σύστημα απαγορεύσεων και εξαρτάται από τον αναλλοίωτο 

χαρακτήρα του ατομικού έναντι του συλλογικού134. 

Η Ζανέτ Κολομπέλ γράφει σχετικά: «Ερευνώντας (ο Sartre) τη σύνθεση του ηθικού 

υποκειμένου, διερωτάται αν απέτυχε επειδή του ξέφυγε, οντολογικά, η σχέση με τον άλ-

λον: στο "Είναι και το Μηδέν", το "δι’ εαυτόν" συγκροτείται κατά τρόπο μοναχικό και 

"συναντά" τον άλλο κατά τρόπο δευτερεύοντα και ανούσιο. Αλλά, δεν πρέπει να ανακα-

λύψουμε έναν οργανικό δεσμό του υποκειμένου με τον άλλον για να επεξεργαστούμε την 

ηθική; Αυτή η τελευταία δεν θα είχε πια μόνο την ελευθερία ως πηγή όλων των αξιών, 

αλλά θα συμπεριλάμβανε και την απαίτηση για αδελφοσύνη (…) Στην αναζήτηση "νησί -

δων ελευθερίας" πρέπει να προστεθεί η αναζήτηση "νησίδων αδελφοσύνης", τις 

οποίες ο Sartre, στις τελευταίες του συνεντεύξεις, τις χαρακτηρίζει ως μία αναγκαιότητα 

132 «Η συνθήκη που παράγεται με το νιτσεϊκό «θάνατο του Θεού» υπαγορεύει τη δημιουργία ενός ποιοτικά 
υψηλότερου τύπου ανθρώπου. Τούτος ο άνθρωπος, παύοντας να εξαρτά τη ζωή και το θάνατό του από έναν αόριστα 
υπερκείμενο, διευθυντικό Θεό, ανοίγεται ελεύθερα πια στην πρόκληση της αυθυπέρβασης, που του απευθύνει –
έχοντας αποδεσμευτεί από τον εξωτερικό και αφηρημένο χαρακτήρα της –η απειρότητα. Αυτό το άνοιγμα εκφράζει 
την αναγκαιότητα μιας νέας σχέσης με το στοιχείο που μας υπερβαίνει. Η μεγαλειακή μας διάσταση, δηλαδή η τάση 
μας να ξεπεράσουμε τα μέτρα του (περατού) εαυτού μας, (…) αναδύεται από την ίδια τη μεταβατική φύση του 
γεγονότος του «θανάτου του Θεού» (...).
(…)σε ό,τι αφορά το εγχείρημα της αυθυπέρβασης, με τον όρο «αφηρημένος» εννοούμε κυρίως τον μη προσωπικό: 
ο άνθρωπος τείνει να αρθεί πάνω από την περατή του διάσταση εντείνοντας την ιδιαιτερότητά του, επομένως 
ενεργοποιώντας μια λογική συνάντησής του με τις μορφές της απειρότητας που του προσιδιάζουν. Χωρίς τις 
τελευταίες το διάβημά του μένει μετέωρο και, συνακόλουθα, η ποιότητα της εν λόγω τάσης –το μεγαλείο- δεν 
εκδηλώνεται (...)». Δόικος (2008), σ. 117-118 & σ. 195.
133 Μπακονικόλα (1997), σ. 161.
134 Ζανέτ Κολομπέλ (2004), σ. 91 (Περιοδικό ΔΙΑΒΑΖΩ, τ. 455).
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γι’ αυτή την "ανέφικτη ηθική" που αναζήτησε σε όλη του τη ζωή. Να σημειώσουμε το 

θάρρος αυτού του δημιουργού – φιλοσόφου, τα αδιέξοδα της σκέψης και την αγωνία του 

για την αλήθεια, προκειμένου να είναι έτοιμος, στο τέλος της διαδρομής, να επανεξετάσει 

τις ίδιες του τις αρχές και να αποδομήσει την οντολογία του» 135. 

135 ό.π., σ. 92





Γιάννης Ρίτσος 

«Τέταρτη Διάσταση»

ένα φιλοσοφικό/ποιητικό μοντέλο του Σύμπαντος





* Γ. Ρίτσος, Τειρεσίας (1964-1971), Χορικό (Κέδρος, 1983)
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Τέταρτη Διάσταση136, ένα φιλοσοφικό/ποιητικό μοντέλο του Σύμπαντος

Η ποιητική σύνθεση Ορέστης ανήκει στον ευρύτερο ποιητικό κύκλο, που βασίζεται 

θεματολογικά στον γνωστό μύθο του οίκου των Ατρειδών137. 

136 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1956-1972 ΤΟΜΟΣ ΣΤ’ 
(ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)  ΚΕΔΡΟΣ 1972, σ. 320
Η Τέταρτη Διάσταση αριθμεί 17 συνθέσεις και σηματοδοτεί όχι μόνον την ωριμότερη ποιητική περίοδο 
του Γιάννη Ρίτσου αλλά και την "επίσημη" εισαγωγή της αρχαιοελληνικής μυθολογίας στο έργο του.
Ο Βίκτορ Σοκολιούκ γράφει για την "τέταρτη διάσταση" στα μυθολογικά ποιήματα του Ρίτσου: «Στη 
μυθολογική ποίηση του Ρίτσου υπάρχει άλλο ένα, βαθύτερο επίπεδο "τέταρτης διάστασης", όπου η συνειδητοποίηση 
της ανάγκης κάποιων μυθολογικών (κοινωνικών) ρόλων (…) συμπληρώνεται από τη θυμική επαφή των ηρώων 
με τα πρωτογενή στοιχεία της ζωής (τα μυθολογικά μοντέλα). Αποτέλεσμα αυτής της επαφής, στα μυθολογικά 
ποιήματα, είναι η κάθαρση, που όπως και στην αρχαιοελληνική τραγωδία, εξουδετερώνει τη δυσφορία που τους 
προκαλεί η ανάγκη να "παίζουν" μυθολογικούς (κοινωνικούς) ρόλους και αίρει την αίσθηση της ιστορικής αδικίας 
(…)».
Οι ήρωες του Ρίτσου οδηγούνται σε μία κατάσταση "κρίσης", κατάσταση "υπαρκτής ανυπαρξίας", 
καθώς η δράση μεταφέρεται εντός της συνείδησης των ηρώων, γεγονός που καθιστά δυνατή τη θέαση 
του κόσμου στην "τέταρτη διάστασή" του.
Η δομή του πρωτότυπου αυτού φιλοσοφικού/ποιητικού μοντέλου του Σύμπαντος, παραπέμπει στην 
αρχαιοελληνική κοσμοαντίληψη περί μιας ολοκληρωμένης ενότητας του Όλου και προκαθορισμένης 
τάξης του κόσμου. «Ο χώρος εδώ είναι το "τίποτα", η "οικεία απεραντοσύνη". Ο χρόνος εκφράζεται με την 
αιωνιότητα, στην οποία αναλογεί η μοίρα», εξηγεί ο Σοκολιούκ.  «Η κοσμογονία του Ρίτσου,  που θυμίζει 
το μοντέλο του Τόμας Μανν, αποκλείει μια αυθαίρετη εικόνα του κόσμου. Οι ήρωες του Ρίτσου αποκτούν τη 
δυνατότητα να δουν τον κόσμο σε μια συγχρονική-διαχρονική "τέταρτη διάσταση", να τον αντικρύσουν όχι μόνο 
στο οριζόντιο επίπεδο της σημερινής εποχής, αλλά και στην κάθετη μυθολογική –ιστορική τομή του. Η "τέταρτη 
διάσταση" του Ρίτσου δεν είναι η διάσταση του παρελθόντος μέσα στη σύγχρονη εποχή, δεν είναι η γνώση των 
σημερινών μέσα στα περασμένα, αλλά η ανακάλυψη εκείνου του κοινού στοιχείου που αδερφώνει και ενώνει όλες 
τις ιστορικές εποχές».Βίκτορ Σοκολιούκ (1981), σ. 391 & 393-394 καθώς και Περ. Τομές, τχ. 6 (1976), 
σ. 14-19 (όπου και αναλύεται η ουσία της ιδιότυπης χρήσης της αρχαιοελληνικής μυθολογικής ύλης 
από τον Ρίτσο). 
Σύμφωνα με τον Βελουδή, η μετάβαση στον αρχαιοελληνικό μύθο συντελείται από το 1936-1938, 
αμέσως μετά την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά. Βελουδής (1995), σ. 36 κ. εξ., καθώς  και στο 
Αφιέρωμα του περιοδικού ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, Χριστούγεννα 1991 (Γιώργου Βελουδή, Ο ΜΥΘΟΣ ΣΤΟ 
ΡΙΤΣΟ, σ. 113-116).

137 Οι ποιητικές συνθέσεις της Τέταρτης Διάστασης που πραγματεύονται τον ίδιο μύθο είναι: α) Το νεκρό 
σπίτι  (1959), β) Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού (1960), γ) Ορέστης (1962-1966), δ) Αγαμέμνων (1966-
1970), ε) Χρυσόθεμις (1967-1970), στ) Η επιστροφή της Ιφιγένειας (1971-1972).
Βλ. σχετικά, Γιάννη Ρίτσου, Επιτομή. Ιστορική ανθολόγηση του ποιητικού του έργου. Επιλογή και φιλολογική 
επιμέλεια, Γιώργος Βελουδής, Κέδρος 1977.  
Οι νεότεροι τραγικοί, Σοφοκλής και Ευριπίδης, συναρτούν την πλοκή των έργων τους γύρω από ένα 
κεντρικό πρόσωπο, καθώς οι όροι του αυτοτελούς δράματος επιβάλλουν  μεγαλύτερη δραματουργική 
πυκνότητα. Ο Ρίτσος φωτίζει κατ’ ανάλογο τρόπο τον κοινόχρηστο μύθο μέσα από την οπτική 
συγκεκριμένου κάθε φορά αφηγητή που μιλά όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας. 
Ο Ρίτσος "αφιερώνει" στην πολύπαθη οικογένεια των Ατρειδών έξι μονολόγους καθώς «δεν ξεμπερδεύει 
μια για πάντα με θέματα που τον ενδιαφέρουν,  αλλά παρατακτικά, από νέα σκοπιά και ίσως διάθεση, επανεξετάζει 
το ποιητικό του υποκείμενο» Γιατρομανωλάκης (1981), σ. 218.
[Αντίστοιχη προτίμηση στον μύθο των Ατρειδών δείχνει ο Ευριπίδης. Ο Χουρμουζιάδης (2009, β΄, 
σ.13) μιλά για "πραγματική ψύχωση" του τραγικού με τον Ορέστη, την Ηλέκτρα, την Ιφιγένεια  την εν 
Αυλίδι και την εν Ταύροις αλλά και την Ανδρομάχη, την Εκάβη και τις Τρωάδες που σχετίζονται με τον 
οίκο των Ατρειδών.]
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Η Χρύσα Προκοπάκη, στη μελέτη της Η πορεία προς τη Γκραγκάντα ή οι περιπέτειες 

του οράματος, υποστηρίζει πως η σύνδεση με την αρχαιότητα δεν αποτελεί απλώς πρό-

σχημα για τον Ρίτσο, αλλά «έχει ευρύτερη σημασία, που σχετίζεται με την ιστορική αί-

σθηση και τον στοχασμό πάνω στην ιστορία γενικότερα (…) Ο τραγικός μύθος χρησιμεύ-

ει, για να θιγούν αλληγορικά πάντα, σημερινά πράγματα»138.

Ο Myrsiades χαρακτηρίζει τις συνθέσεις αυτές ως νέα Ορέστεια με το επιχείρημα ότι ο Ρίτσος 
επαναπροσδιορίζει το αρχαίο υλικό ως σημείο εκκίνησης και έμπνευσης για μια νέα σύνθεση. Βλ. στο 
Pilitsis G. - Pastras P. (1991), ΧΧΙΙΙ.
Τα αρχαιόθεμα ποιήματα του Ρίτσου εντάσσονται στην περίοδο ποιητικής δημιουργίας - την οποία 
ο Κουλουφάκος ονομάζει «περίοδο εξοικείωσης με τη μοίρα» - όπου οι φορείς των αρχαίων μύθων 
«συμπεριφέρονται σα σημερινοί Έλληνες που οι περιπέτειες, τα πάθη, τα συναισθήματα και τα ερωτηματικά τους 
είναι τόσο αρχαία όσο και συγκαιρινά και που επιτρέπουν να επιχειρηθεί η εξοικείωση με τη μοίρα». Κουλουφάκος 
(1975), σ. 27.
Σύμφωνα με την Προκοπάκη, «οι περιπέτειες των Ατρειδών θέτουν προβλήματα τωρινά: δίψα της εξουσίας, 
εχθρότητες, ανθρωποθυσίες, ματαιοδοξίες, συγκρούσεις. Οι σχέσεις αίματος που βρίσκονται στη βάση της τραγικής 
σύγκρουσης, ανακαλούν εμφύλιες έριδες, συγκλονισμούς στο εσωτερικό του αριστερού κόμματος, πρόσφατες 
ελληνικές και ξένες εμπειρίες (…) Είναι μια σκεπτικιστική και ίσως στατική θεώρηση της ιστορίας, μια αντίληψη 
ιστορικής ανακύκλησης και ανακύκλησης  των ίδιων παθών, που συνοδεύεται από μια αίσθηση ματαιότητας». 
Προκοπάκη (1981), σ. 11.
Στο αρχέτυπο του μύθου των Ατρειδών προστρέχει και ο Faulkner για να αναπτύξει τα θέματα της 
ύβρεως, της θεοδικίας, της μοίρας, της αναπόδραστης φθοράς-ηθικής και σωματικής- στη γενεαλογία 
της saga, του οικογενειακού μύθου, με το σκοτεινό στίγμα της αυτοκαταστροφής.

138 Χρύσα Προκοπάκη, Η πορεία προς τη Γκραγκάντα ή οι περιπέτειες του οράματος. Κέδρος, 1981, σ. 44
Με αφορμή τη Γκραγκάντα - «σύνοψη και απολογισμός έργου και ζωής» - η μελετήτρια καταγράφει τα βασικά 
χαρακτηριστικά της ριτσικής ποίησης,  μέσα από το διπλό πρίσμα του ιδεολογικού της υποβάθρου και 
των αισθητικών της αναζητήσεων και σημειώνει: «η ανθρώπινη αγωνία συναντάει, συνήθως θετικά αλλά 
και κάποτε αρνητικά, την έννοια του "εμείς" και της ιστορίας. Όταν το όραμα είναι στέρεο, ένα συλλογικό εγώ 
καταλαμβάνει το χώρο λυτρωτικά. Όταν αυτή η στερεότητα κλονίζεται, μέσα απ’ τα ρήγματα περνά ένας ψυχρός 
αέρας ματαιότητας, που υπονομεύει τα λόγια». σ. 8-10.
Στην Εισαγωγή στην Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου (2000, σ. 16-17) αναφερόμενη στους αρχαιόθεμους  
μονολόγους της Τέταρτης Διάστασης (:διάσταση του χρόνου προφανώς, αλλά  και των εξακτινώσεων 
του πραγματικού, με τον τρόπο που τις συλλαμβάνει η οξυμμένη ποιητική όραση -  όπως η ίδια 
ερμηνεύει τον τίτλο) σημειώνει: «ο μύθος συγχωνεύεται με τις σύγχρονες κοινωνικοϊστορικές εμπειρίες, όπως 
και με τους ιδιωτικούς μύθους της επίσης τραγικής μονεμβασιώτικης οικογένειας (του Γ. Ρίτσου). Τα ετερόκλητα 
στοιχεία οργανώνονται σε μια ιδιότυπη, ερεθιστική συγχρονία. Ο σχεδόν δοκιμιακός στοχασμός καλύπτεται από τη 
σεμνότροπη εξομολογητικότητα της καθημερινής ομιλίας». 
Σε άλλο της κείμενο, η μελετήτρια αναλύει τα τρ ία  επ ίπεδα, πάνω στα οποία δομείται ο κύκλος των 
μυθολογικών ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου (μυθολογικό/ιστορικό υπόβαθρο, προσωπική 
μνήμη/βιώματα, σύγχρονα κοινων ικά προβλήματα) και εξηγεί τη μυθική μέθοδο του 
ποιητή: «Η παραβίαση λοιπόν του μύθου -δεν λέω καν υπονόμευση –δε γίνεται με την αλλαγή των βασικών 
προσώπων αλλά με την αλλαγή της οπτικής. Έχουμε άλλες συμπεριφορές που υπαγορεύονται από μιαν άλλη 
αίσθηση και αντίληψη ζωής. Τα βασικά αισθήματα, τα πάθη, οι φιλοδοξίες δεν αλλάζουν (…) τα γεγονότα της 
δράσης μένουν τα ίδια. Αλλάζουν τα κίνητρα και η ερμηνεία τους (…) »  Προκοπάκη (1980), σ. 7-8.
Η Προκοπάκη παρατηρεί επιπλέον για τη μυθική μέθοδο του Ρίτσου: «οι ελευθερίες που παίρνει 
ο συγγραφέας, ακόμα και όταν αναποδογυρίζει εντελώς το μύθο, γίνονται πάντα στο εσωτερικό του δοσμένου 
καμβά (…) η ιδέα του προδιαγραμμένου, καθώς και στον τραγικό μύθο η πλοκή και η έκβαση είναι δεδομένες». 
Προκοπάκη (1981), σ.48.
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Η σχέση του δημιουργού με τη "σύστασιν των πραγμάτων" (αριστοτελική διατύπω-

ση για τον μύθο της ποιητικής σύνθεσης) δεν υπαγορεύεται μόνον από την αίσθηση 

της οικουμενικότητας του κλασικού μύθου και την υπαρξιακή αναζήτηση της ανθρώπι-

νης μοίρας, όπως συμβαίνει με ξένους, κυρίως Γάλλους συγγραφείς (�ide, �ira�do�x, 

�octea�, �no�ilh, Sartre). 

Σύμφωνα με τον Μπήαν, «ο Ρίτσος χρησιμοποιεί μυθικά θέματα χωρίς να φοβάται 

πως λιποτακτεί μπροστά στην πραγματικότητα για χάρη κάποιου ψευδαισθητικού οράμα-

τος ή άδολης αισθητικής απόλαυσης (…) κανένας ευρωπαίος ποιητής δεν θα μπορούσε να 

αποκαταστήσει εύκολα μια τέτοια σχέση με τον μύθο (…) 139. Τα μυθολογικά ποιήματα του 

Ρίτσου είναι τόσο γερά δεμένα με τα προσωπικά του βιώματα και τις εμπειρίες του έθνους 

του –τις σύγχρονες, τις συγκεκριμένες- ώστε δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να ξεκόψουν απ’ 

αυτές όταν ο άνεμος του αρχαίου μύθου φουσκώνει τα πανιά τους. Ο μύθος μέσα στο έργο 

του, δεν είναι ούτε υπεκφυγή, ούτε παρέκκλιση· είναι αποκάλυψη (…) Ο Ρίτσος μεταχει-

ρίζεται τον μύθο ακριβώς γιατί θέλει να εξερευνήσει την ιστορία (…) ν’ ανακαλύψει ποια 

μορφή θα πάρει ο αιώνιος μύθος στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα (…) ο μύθος τον βο-

ηθάει να παραμένει μέσα στην ελληνική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα την ανανεώνει».140

Για τον Ρίτσο, ο ελληνικός χώρος συντηρεί και υποβαστάζει την ιστορική μνήμη 

και την πολιτιστική κληρονομιά και αποτελεί καθοριστικό ερμηνευτικό παράγοντα της  

-κατά Μαρωνίτη- "παρασημαντικής" μεθόδου του.141

139 Μarguerite Υourcenar: «Να είσαι ή να θέλεις να είσαι Έλληνας, είναι κάτι σαν πεπρωμένο», γράφει η 
σπουδαία ελληνίστρια, εξισώνοντας τον ελληνικό μύθο με ένα υπεράνθρωπο μοντέλο αναζήτησης της 
αλήθειας. (Αφιέρωμα στη Μarguerite Υourcenar, περ. Διαβάζω, τχ. 81, 1983, σ. 16-44).
140 Μπήαν (1980), σ. 67-68 και 84-85.
141 Σχετικά με την πρόσληψη των μύθων (αρχαιόμυθα έργα) ή των μυθολογικών θεμάτων (αρχαιόθεμα)
από τους Καβάφη, Σεφέρη και Ρίτσο, ο Μαρωνίτης επισημαίνει: «η αναπαραγωγή των αρχαιοελληνικών 
μοτίβων δεν είναι υποτελής, αθώα και με σέβας» και προσδιορίζει τρεις "συμπεριφορές" της νεοελληνικής 
δημιουργίας απέναντι στην αρχαία ελληνική γραμματεία: την ταυτοσημία (νοηματικά ομόλογη με το 
αρχαίο κείμενο), την ετεροσημία (αλλαγή μορφολογίας αλλά και ιδεολογίας, όπως λ.χ. συμβαίνει στον 
Καβάφη και τον ύστερο Ρίτσο) και την παρασημία (ειρωνική και διακριτική μέθοδος απόκλισης από τα 
σημεία του μύθου). Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Η αρχαιολογία του Σεφέρη: Ζητήματα μεθόδου», Γιώργος Σεφέρης, 
Μελετήματα, Αθήνα, Πατάκης, 2008, σ. 188, καθώς και συνέντευξη του Δ. Μαρωνίτη στην Ελευθεροτυπία 
(19/2/2008) υπό τον τίτλο «Η ποίηση ως προφορικός λόγος».
Ο Μαρωνίτης εντοπίζει στα μυθολογικά ποιήματα του Ρίτσου μια εντυπωσιακή απόκλιση από την 
αρχαία τραγωδία: «ο ποιητικός του λόγος βρίσκεται εντεύθεν ή εκείθεν της τραγικής πράξης (…) ο μονόλογος 
προοικονομεί ή απολογίζει κάθε φορά τη γνωστή και διαβόητη μυθολογική πράξη (…) ο μονόλογος εξελίσσεται σε 
ένα είδος αντιλόγου προς την επικείμενη ή τη συντελεσμένη τραγική πράξη (η οποία) είναι σκηνικώς απούσα δεν 
δραματοποιείται μέσα στο παρόν του ποιήματος(…)» Μαρωνίτης (1997), σ.41-42.
Η κριτική έχει υποστηρίξει ότι –ιδιαίτερα στα εμπνευσμένα από τη μυθολογία κείμενα – η ποίηση 
του Ρίτσου "συναντά" την  ποίηση του Καβάφη, κυρίως στον τρόπο γραφής με τις παρενθέσεις, «όταν 
αποξενώνουν –στην μπρεχτική σημασία του όρου- μια "θέση" που διατυπώθηκε στ’ αμέσως προηγούμενα», με τις 
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Ο ίδιος ο ποιητής γράφει σε επιστολή του προς τη στενή του φίλη και συνεργάτιδα 

Χρύσα Προκοπάκη: «(…) αυτή η αντίθεση (κ’ η μοιρασιά μου) ανάμεσα στο τώρα και στο 

πάντα, ανάμεσα στις δυο αναγκαιότητες: της συγκεκριμένης ιστορικής πραγματικότητας 

και της "μυθικής" πραγματικότητας της ιστορίας του ανθρώπου που ξεπερνάει τα "επείγο-

ντα πλαίσια της δοσμένης στιγμής" και προς τα εμπρός (μέλλον) και προς τα πίσω (παρελ-

θόν) (…) η διάσταση του μύθου, η προϋπάρχουσα μαγεία της απόστασης, η άξαφνη μουσι-

κή των αναχρονισμών, η ελευθερία κίνησης της φαντασίας, η ευκολία της μεταμφίεσης 

και της ακραίας ομολογίας κάτω απ’ την προσωπίδα του άλλου, η στοχαστική κίνηση 

του λόγου απ’ το φιλτραρισμένο μέσω των εποχών αίσθημα και νόημα που δεν υπόκειται 

στην αναγκαιότητα της λαχανιασμένης στιγμής (…) ».142

Η προσφυγή στον μύθο για την εξασφάλιση ενός ποιητικού άλλοθι , μιας αφηγη-

ματικής μάσκας, η "ποιητική" του προσωπείου –καθοριστικής σημασίας και στην 

καβαφική έμπνευση – καθορίζει και τις περισσότερες συνθέσεις της Τέταρτης Διάστα-

σης. Ο ποιητής, «με προσωπεία και δάνειες φωνές αρθρώνει την αλήθεια του»143. Αυτό-

δηλη μαρτυρία, ο στίχος από τη συλλογή Μονόχορδα (1979): «Καλό προσωπείο, σε δύ-

σκολους καιρούς, ο μύθος»144 αλλά και η ομολογία του: «…αρκετά νωρίς απόχτησα την 

ερωτήσεις, «όταν αίρουν ή αμφισβητούν προσωρινά- την καταφατικότητα  μιας προηγούμενης "θέσης" και με τη 
"νοηματική αμφισημία"», όπως επισημαίνει ο Βελουδής (1981), σ. 181.
Για τον ίδιο μελετητή, «η ιδιοφυής ενσωμάτωση στις περισσότερες συνθέσεις της "Τέταρτης Διάστασης "της 
"μυθικής μεθόδου", θ’ αναδειχτεί σ’ έναν από τους διεισδυτικότερους φορείς της ποιητικής έκφρασης του χρήστη 
της και ταυτόχρονα στην ωριμότερη εφαρμογή της στην ελληνική ποίηση του αιώνα μας(…) η χρήση του μύθου 
παραμένει αποσπασματική (…)τα μυθολογικά στοιχεία, ένα μύθημα, ένα μοτίβο ή ένα απλό όνομα, φορτισμένα 
ακόμα με το αρχικό μυθικό τους "νόημα", αποσπώνται από τη μυθολογική "αφηγηματική" τους συνάφεια κι 
ενοφθαλμίζονται στον ποιητικό κορμό μιας νέας "αφήγησης", που λειτουργεί μεν με τη "βοήθεια" του μύθου, αλλά 
ριζικά πέρα και έξω απ’ αυτόν». Βελουδής (1991), σ. 114.
142 ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ (με ημερομηνία Αθήνα 15.ν.72), σ. 94-95
στο περιοδικό ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ, Χριστούγεννα 
1991, τεύχος 1547 (σ. 94-98).
143  Προκοπάκη (2000), σ. 9.
Η Προκοπάκη σημειώνει σε μελέτη της «(…) το ότι δανείζεται μια "ξένη" φωνή του ανοίγει χώρους 
απροσπέλαστους. Φιλτραρισμένος ο λόγος μέσα από την ψυχολογία του φανταστικού ήρωα, παίρνει κάτι απ’ αυτόν. 
Ο ποιητής αναγνωρίζεται πίσω από το προσωπείο του κι ωστόσο δεν είναι πια ο ίδιος (…) το άλλο πρόσωπο 
υποβάλλει τη δική του αλήθεια και τη λύση της(…) Άλλωστε το θέμα του προσωπείου και των μεταμορφώσεων θα 
γίνει με τα χρόνια ένα από τα βασικά ποιητικά μοτίβα (…) πάντα με την υπόγεια αίσθηση του τραγικού σε σχέση 
με την ακεραιότητα, τη φθορά, τη λεηλασία του προσώπου ή την ανείπωτη αλήθεια του (…) » βλ.  Προκοπάκη 
(1981), σ. 38-39.
144 στ. 41, συλλογή Μονόχορδα, 1979. (Κέδρος, Αθήνα 1980, σ. 80) (Βλ. και στην Ανθολογία Γιάννη 
Ρίτσου, Επιλογή/Επιμέλεια Χρύσα Προκοπάκη, εκδ. Κέδρος, 2000, σ. 401).
Από τον μονόλογο η Επιστροφή της Ιφιγένειας: «Αυτή η καλή προσωπίδα μου αφαιρούσε σχεδόν την ευθύνη/ 
της όποιας κίνησής μου. Δεν είμουν πια εγώ·/είμουνα ο άλλος· και κάτω απ’ τον άλλον, ή μέσα στον άλλον,/ 
είμουν ακέρια εγώ, μόνον εγώ. Οι δικές μου οι λέξεις/ περνώντας μες απ’ τη στοά του ξένου στόματος, παίρναν/ 
μιαν άλλη τόλμη κι άλλη αντήχηση(…)».
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"καλλιτεχνική πονηρία" να βάζω τους τρίτους να μιλάνε».145

Ο Γιάννης Ρίτσος, σε όλες τις αρχαιόθεμες συνθέσεις της Τέταρτης Διάστασης και 

ιδιαίτερα σ’ αυτές όπου "επεξεργάζεται" τον ατρειδικό μύθο, καταγράφει τις ουσιώδεις 

–αλλά και ενδεικτικές για την ποιητική του τέχνη- παραλλαγές του θέματος του προσω-

πείου, «που τον βοηθά να ανασύρει τα σκοτεινά στρώματα του ασυνείδητου των προσώ-

πων, με την καταβύθιση στο δικό του ασυνείδητο (…) Κάθε απόκρυψη, άλλωστε (όπως 

και μερικές φορές κάποιες μεταμφιέσεις), κάτω από ένα ορισμένο προσωπείο (ή με μιαν 

ασυνήθιστη στολή), στο χώρο της ποιητικής γραφής, μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από 

σημαντικές αποκαλύψεις που σχετίζονται τόσο με το πρόσωπο που φέρει το προσωπείο ή 

μεταμφιέζεται, όσο και με το ίδιο το προσωπείο –καινούριο του πρόσωπο», παρατηρεί ο 

Παγουλάτος.146

Για τον Nietzsche147, ο κόσμος είναι ταυτόχρονα μορφή και μεταμόρφωση, λάμψη 

και σκότος, επιφάνεια και βάθος, αποκάλυψη και λανθάνουσα δύναμη, πρόσωπο και 

προσωπείο.

Το προσωπείο βέβαια, καθώς και η μεταμφίεση, είναι – εξ ορισμού – όργανα παρα-

πλάνησης. Η μάσκα είναι ένα "ψέμμα" που παραπλανά την όραση. Ο φιλόσοφος ωστό-

σο,  εξαίρει την αξία του προσωπείου, ως διαδικασία μεταμφίεσης της αλήθειας στην 

τέχνη. Η τραγωδία χρησιμοποιεί το "ψέμμα" για να υπηρετήσει έμμεσα την αλήθεια: 

το τραγικό προσωπείο κρύβει το πρόσωπο του ηθοποιού αλλά, παράλληλα, φανερώνει 

την τρομερή ανθρώπινη μοίρα. Το "ψέμμα" της μάσκας ανασύρει από την αφάνεια την 

αλήθεια ως αισθητική εικόνα, ως καλλιτεχνική ψευδαίσθηση. – «Ό,τι είναι βαθύ, αγα-

Η επιστροφή της Ιφιγένειας, ένας ακόμη αριστουργηματικός μονόλογος της Τέταρτης Διάστασης, 
γράφτηκε στην περίοδο της δικτατορίας (Νοέμβριος 1971- Αύγουστος 1972). Η Ιφιγένεια απευθύνει 
τον μονόλογό της στον αδελφό της Ορέστη, που την έσωσε και την έφερε από την Ταυρίδα, όπου ήταν 
ιέρεια στον ναό της Αρτέμιδος, στη γενέθλια γη.
145 ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ (1991), σ. 95.
Στο πολύ ενδιαφέρον δοκίμιό του «Περί Μαγιακόβσκη» (Μάιος 1963), ο Ρίτσος μας δίνει ερμηνευτικά 
κλειδιά και της δικής του ποιητικής:
«Κι όταν ακόμη ο σημερινός ποιητής αισθάνεται την ανάγκη κάποτε να χρησιμοποιήσει το πρώτο πρόσωπο και τον 
ενεστώτα, τότε εξαφανίζεται μέσα σ’  έναν τρίτο, ή «ντύνεται» έναν τρίτο, αντικειμενοποιώντας το υποκείμενο ή 
υποκειμενοποιώντας το αντικείμενο…» Μελετήματα, Κέδρος, 1974, (σ. 9-33).
146 Ανδρέας Παγουλάτος (2009), περιοδικό Οδός Πανός τχ. 146, σ.15.
147 Για την οντολογ ική αλήθε ια  της μεταμόρφωσης του προσώπου στον νιτσεϊκό ορίζοντα βλ. 
στο Δημήτρης Λαμπρέλης, Nietzsche. Φιλόσοφος της πολλαπλότητας και της μάσκας. Αθήνα -Γιάννινα, 
Δωδώνη, 1998.
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πάει το προσωπείο» και «κάθε βαθύ πνεύμα έχει ανάγκη από μια μάσκα», διακηρύσσει ο 

Nietzsche με τρόπο αποφθεγματικό.148

Στη θεατρική αυτή σύμβαση/ψευδαίσθηση, ο ποιητικός λόγος μεταλλάσσεται από 

απλή αισθητική απόλαυση σε σύνθετη οπτικοακουστική αισθητική,149 με τα επί σκηνής  

δρώμενα αλλά και με σκηνικό τους διάκοσμο τον ίδιο τον ιστορικομυθικό χώρο.

Χώρος, ωστόσο, «άχρονος, όσο τουλάχιστον και ο μύθος. Ακόμα περισσότερο: αρ-

χαία ανάκτορα και ερείπια συγχωνεύονται με παλιά αρχοντικά ( η Μονεμβάσια πάντα) 

και, χάρη στους αναχρονισμούς, με στοιχεία άλλων εποχών και σύγχρονα.  Ένας χώρος 

ετερόκλητος, όπως  στα όνειρα, εσωτερικευμένος»150. Και ο χρόνος, «ο ιστορικός χρόνος 

έχει εσωτερικευτεί. Ο μύθος παρά το γεγονός ότι γίνεται επίκαιρος, αποκτά και διαχρονι-

κή ισχύ, είναι μ’ έναν τρόπο άχρονος· η ιστορία βιώνεται σαν συνέχεια και κυρίως σαν δι-

148 Ο φιλόσοφος υπογραμμίζει εδώ μια άλλη διάσταση της μεταμφίεσης και της χρήσης του 
προσωπείου: Τα πράγματα που είναι σπουδαία, τα πρόσωπα που είναι εκλεκτά, κρύβονται από τα 
βέβηλα βλέμματα των ατάλαντων ανθρώπων. 
Nietzsche, «Πέρα από το καλό και το κακό» («Το ελεύθερο πνεύμα»,  παρ. 40 και «Τι είναι η αριστοκρατία», 
παρ. 270) καθώς και «Η διονυσιακή θέαση του κόσμου», παρ. 3.[Στο Μπακονικόλα (2005), Friedrich Ni-
etzsche, σ. 111-153]
149 Μετά τη Σονάτα του Σεληνόφωτος (1956), οι δραματικοί μονόλογοι και τα χορικά κατακλύζουν την 
ποιητική δημιουργία του Γιάννη Ρίτσου. Σε ιδιόχειρο κείμενό του (21 Οκτωβρίου 1959), αποκαλύπτει 
τη θέληση και επιδίωξή του «να ξαναβρεί η ποίηση τον αληθινό της χώρο και τον αληθινό προορισμό της- χώρο 
πλατύ, κοινό πλατύ και όχι χώρο κλειστού δωματίου, όχι χώρο μοναξιάς (...) Τόσο το νιώθω και το πιστεύω αυτό, 
που ακόμα και τα ποιήματά μου παίρνουν κάπως τη μορφή δραματικών μονολόγων που απαιτούν όχι μονάχα να 
διαβαστούν από το βιβλίο σιωπηλά, μα να μιληθούν και ν’ ακουστούν από πολλούς ή να παιχτούν». 
(«Αρχείο Θεάτρου Κώστα Νίτσου»)
Φύση καλλιτεχνική και πολυτάλαντη ο Γιάννης Ρίτσος· πλάι στον ποιητή υπάρχει ένα δεύτερο "σώμα": 
του ηθοποιού, του χορευτή, ενώ παράλληλα, λειτουργεί και η σχέση του με τη μουσική και τη ζωγραφική, 
τη διαλεκτική της εικόνας και του λόγου, της προβολής και της σκηνικής δράσης. 
Σε συνέντευξή του στο περ. Δέντρο (ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 τχ. 169-170, σ. 5-179), ο Κώστας 
Γεωργουσόπουλος αναφέρεται στις θεατρικές εκφορές των μονολόγων του Ρίτσου: «Πιστεύω ότι τα 
κείμενα αυτά στο βάθος, στην ουσία τους, δεν είναι θεατρικά. Είναι τόσο (αυτο-) αναφορικά και τόσο εμφανώς 
προσωπεία του ποιητή ιδιαίτερα τα γυναικεία πορτρέτα, ώστε δεν μπορούν να σταθούν στη σκηνή (…)Το ποιητικό 
κατόρθωμα του Ρίτσου, στους μονολόγους, ήταν ότι έκανε θέατρο τα βιώματά του, την κρυπτεία του. Έτσι τόλμησε 
σε ανύποπτο χρόνο, πριν αρχίσει η φιλολογία της αγιοποίησής του, να βγάλει προς τα έξω ενδόμυχα πράγματα. Και 
ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρξαν πολλές αντιρρήσεις στον κομματικό του χώρο για τις εκμυστηρεύσεις του, έστω και 
αν γίνονταν κάτω από προσωπείο (…) Πίσω από τα θεατρικά του ποιήματα δεν μπορεί κανείς παρά να ανιχνεύσει 
βαθιές εγγραφές της υπαρξιακής του ταλάντευσης. Η άποψή μου είναι ότι οι μονόλογοι πρέπει να προσεγγίζονται 
σκηνοθετικά και ερμηνευτικά με βάση την υπαρξιακή του ταλάντευση(…)» σ. 51-53.
150 Προκοπάκη (1981), σ. 46 
Βελουδής (1982), σ. 88 : «το σπίτι, στα μυθολογικά ποιήματα που αναφέρονται στον κύκλο των Ατρειδών, 
γίνεται ένα με το μυθικό παλάτι των Μυκηνών και μετουσιώνεται σε ένα από τα βαθύτερα και πολυπλοκότερα 
μοτίβα της ποίησής του». 
Μαραγκόπουλος (2005), σ. 254: «Είναι η αρχέτυπη μήτρα του κόσμου, η χώρα που χωράει τα πάντα, το κέντρο 
του κόσμου, αν όχι όλος ο κόσμος».
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άρκεια. Όχι όμως σαν εξέλιξη»,151 παρατηρεί η Προκοπάκη.

Μέσα σ’ αυτό το φόντο – που φέρει "την πατίνα του παλαιϊκού", το "άρωμα της νο-

σταλγίας", τη "γοητεία του εξωπραγματικού"152 – η σκέψη του ποιητή καταιγιστικά υπαι-

νικτική, "με παραμύθια και παραβολές"153, στρέφεται επίμονα προς το πανάρχαιο δράμα 

της ανθρώπινης ύπαρξης: μνήμη, έρωτας, φθορά, θάνατος, πεπρωμένο – σκοτεινή και 

απρόσιτη ύλη της ανθρώπινης απορίας. 

Τα ποιητικά υποκείμενα, δείγματα παρακμής, ήρωες/αντιήρωες, όλοι τους ηττη-

μένοι, απεκδύονται την αριστοκρατική μονολιθικότητα των τραγικών προτύπων τους.  

Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Θασίτης, πρόκειται για τους «τελευταίους επιζώντες μιας 

"πανάρχαιης ελληνικής οικογένειας", που έχουν χάσει όλη την παλιά δύναμη κι επιβολή 

αλλά διαθέτουν τεράστια μνήμη. Φαίνεται να πήραν μέρος στα δρώμενα της τραγωδίας, 

"είδαν", "έζησαν" τα γεγονότα της πανάρχαιης ελληνικής ιστορίας (…). Λειτουργούν δια-

χρονικά, έχοντας την ίδια ηλικία με τα ομώνυμα αρχαία πρότυπα, τις ίδιες εμπειρίες των 

αρχετύπων, όμως, ερμηνεύονται και αξιολογούνται αντίστροφα (…) στην κυρίαρχη παρα-

δοσιακή εικόνα του αρχέτυπου αντιπαρατίθεται η αποσιωπημένη "ανεπίσημη" εικόνα του, 

ως αντι-εικόνα…»154.

151 Προκοπάκη (1980), σ. 4.
152 Προκοπάκη (1981), σ. 47: «Αλλά και στα ποιήματα που δε σχετίζονται με το μύθο ή την ιστορία, ο χώρος, 
ρεαλιστικός ή ονειρικός, είναι σταματημένος κάπου σε μια κοντινή μα κάπως παρωχημένη εποχή», σημειώνει η 
μελετήτρια του Ρίτσου, επισημαίνοντας παράλληλα πως «δεν πρόκειται φυσικά για κάποιον νοσταλγό του 
παρελθόντος. Αντίθετα το μοντέρνο τον ελκύει κατ’ αρχήν. Όμως καταφέρνει να το περιβάλλει συχνά με μιαν 
αχλύ, να το φιλτράρει με κάποιον τρόπο, να το μεταλλάζει».
153 «Κι α σου μιλώ μέ παραμύθια καί  παραβολές/είναι γιατί τ’ ακούς γλυκότερα, κι η φρίκη /δεν κουβεντιάζεται/
γιατί είναι ζωντανή/γιατί είναι αμίλητη και προχωράει·/στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο/μνησιπήμων πόνος».
Γ. Σεφέρης, «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ», στ. 83-88.
Σε μελέτη του ο Κόκορης (2003), εκτιμά πως οι δύο ποιητές καταφεύγουν στη χρήση μυθικών 
γεγονότων ως κατόπτρων της ιστορικής πραγματικότητας.
154 Θασίτης (1981).
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«ΟΡΕΣΤΗΣ»

Ο Ορέστης, ο τρίτος 155αρχαιότερος δραματικός μονόλογος της Τέταρτης Διάστασης, 

είναι "σμιλεμένος" πάνω σε αυθεντικό τραγικό υλικό: ο ποιητικός λόγος συναντάται με 

τα βαθύτερα ερωτήματα της ύπαρξης, της μεγάλης μεταφυσικής ανάγνωσης του καθή-

κοντος αλλά και της ατελεύτητης προσαρμογής στη μοίρα156.

Από τον δικό του μυθολογικό χειρισμό απουσιάζουν το θρησκευτικό στοιχείο (ο 

χρησμός και η θεϊκή εντολή), οι Ερινύες, η δράση και η πλοκή, καθώς και ήρωες και 

"επεισόδια" των λογοτεχνικών αρχετύπων. Η σκόπιμη απώθησή τους μεταθέτει την τυ-

ραννία των διλημμάτων αλλά και την τελική –μοναχική- πράξη του ήρωα σε βάση ηθι-

κή και υπόθεση αυτογνωσίας, εντός των ορίων της σύντομης γήινης ύπαρξης και άσκη-

σης του αυτεξούσιου, αλλά και της διαρκούς ευθύνης των επιλογών του.

Στον Ορέστη, η δράση συνοψίζεται τόσο στην κίνηση της σκέψης που ζυγίζει τις 

αντιφατικές "αλήθειες" της ζωής, όσο και στη δυναμικότητα των αισθήσεων και των 

αισθημάτων του ήρωα αλλά και στη διαλεκτική των ψυχικών καταστάσεων (κατά την 

μπρεχτική παράδοση).157

155 Η κατάταξη ακολουθεί τη χρονολογική σειρά γραφής και ολοκλήρωσης των μονολόγων και 
όχι τη σειρά "εξέλιξης του μύθου", με την οποία τα τοποθέτησε ο ποιητής στην Τέταρτη Διάσταση, 
σημειώνοντας παράλληλα τον τόπο και τον χρόνο σύνθεσής τους.
Στους δύο πρώτους αρχαιόθεμους μονολόγους [Το Νεκρό Σπίτι, Φανταστική κι αυθεντική ιστορία μιας 
πανάρχαιης ελληνικής οικογένειας (ΑΘΗΝΑ, Σεπτέμβρης 1959) και Κάτω απ’ τον Ίσκιο του Βουνού 
(ΜΥΚΗΝΕΣ, Μάης 1960)] εισάγεται και αναπτύσσεται ο μύθος των Ατρειδών, για πρώτη φορά. 
Ο Ρίτσος χρησιμοποιεί εδώ την αντιστοιχία των αυτοβιογραφικών οικογενειακών δεδομένων με τα 
μυθικά πρόσωπα και "σκηνοθετεί" τον γεμάτο μνήμες λόγο της Ηλέκτρας, εμπλουτίζοντάς τον με 
σύγχρονες ιστορικές αναφορές και στοχασμούς για τον πόλεμο, την εξουσία, τη φθορά και τον θάνατο. 
Παγουλάτος (2009), σ. 16.
Με τον Ορέστη (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΑΘΗΝΑ, ΣΑΜΟΣ, ΜΥΚΗΝΕΣ, Ιούνιος 1962-Ιούλιος 1966), 
ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος δημιουργίας, που χαρακτηρίζεται από «μια μοναδική, ριζοσπαστική 
αισθητική πληρότητα». Παγουλάτος (2009), σ. 16.
Μετά το πραξικόπημα των χουντικών και παρά τις καινούριες δοκιμασίες που θα υποστεί ο ποιητής 
(χρόνια εξορίας στη Γυάρο και τη Λέρο, κατ’ οίκον περιορισμούς και σοβαρό κλονισμό της υγείας 
του), συνεχίζει τον κύκλο των μονολόγων της Τέταρτης Διάστασης. Οι μονόλογοι που ολοκληρώνονται ή 
γράφονται στην περίοδο της δικτατορίας (αναφέρουμε εδώ τους σχετικούς με τον μύθο των Ατρειδών: 
Αγαμέμνων, Χρυσόθεμις, Η επιστροφή της Ιφιγένειας και εν μέρει Η Ελένη) είναι ποιήματα μνήμης, «με 
σαφέστερη όμως τη μετάθεση βάρους σ’ ένα υπαρξιακό πεδίο (…) με μια αίσθηση λαμπρής ματαιότητας (…) οι 
φόνοι των Ατρειδών δεν έχουν πια το φωτοστέφανο της "πράξης"» επισημαίνει η Προκοπάκη (1981), σ. 
54-55.
156 «… εκεί στη ρίζα της ζωής υπάρχει κάτι το τραγικό, αν όχι και παράλογο: η φθορά, ο θάνατος, η απουσία ενός 
συνειδητού σκοπού στη ζωή (καταγωγικά ), η τυραννία της ίδιας της αναγκαιότητας». Λειβαδίτης (1964), σ. 219.
157 Η έμφαση που δίνεται από τον Ρίτσο στον ψυχολογικό αντίκτυπο των πράξεων των ηρώων, στους 
δισταγμούς και τις αμφιβολίες τους, προσιδιάζει στον ευρωπαϊκό υπαρξισμό και θεωρείται ευριπίδειας 
καταγωγής. Wright (2008), σ. 74. 
«Οι ήρωες του Ευριπίδη είναι πλάσματα που κατατρύχονται από ανθρώπινες αδυναμίες, έχουν στοιχεία αντι-
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Ιδιάζουσας σημασίας είναι και η  π ο ι η τ ι κ ή  τ ο ύ  π ρ ο σ ω π ε ί ο υ  που εφαρμόζει 

εδώ ο Ρίτσος. Ο ποιητής ταυτίζεται σχεδόν με τον μυθικό ήρωα και με ένα δυναμικό 

παιχνίδι "υπόκρισης και ειλικρίνειας" 158, υποδύεται τον "μυθικό" του ρόλο.

*  *  *

Ολόκληρος ο μονόλογος του Ορέστη, «μοναχικός διαλογισμός ολόκληρης ζωής που 

καταλήγει σε μια μελέτη θανάτου»159, αποτελεί τον λόγο-εξομολόγηση του ήρωα προς 

τον σιωπηλό ακροατή «που έμενε πάντα στοργικά βουβός και αφοσιωμένος σαν Πυλά-

δης»160.

(Δυο νέοι, ως 20 χρονώ, σταμάτησαν στα προπύλαια με μιαν έκφραση σα 

να προσπαθούσαν κάτι να θυμηθούν, κάτι ν’ αναγνωρίσουν, ενώ τους είταν 

όλα αφάνταστα γνωστά και συγκινητικά, μόνο που κάπως μικρότερα — 

πολύ μικρότερα — απ’ όσο τα σκέφτονταν στην ξενητειά, από άλλο χώρο 

κι από άλλο χρόνο, — πολύ μικρότερα και τα τείχη κ’ οι τεράστιες πέ-

τρες κ’ η πύλη των λεόντων και το παλάτι κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού. 

Καλοκαίρι πια. Νυχτώνει. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τα μεγάλα εκδρο-

μικά λεωφορεία έχουν φύγει. Ο χώρος ανασαίνει μες στην ησυχία, — μια 

βαθειά αναπνοή απ’ τα στόματα των αρχαίων τάφων και των αναμνήσεων. 

Ένα κομμάτι εφημερίδα σάλεψε στα καμένα χόρτα, φυσημένο από αόρι-

στη πνοή. Ακούγεται το βήμα του νυχτοφύλακα και το μεγάλο κλειδί που 

κλειδώνει τη μέσα πόρτα του πύργου. Τότε, σα ν’ απελευθερώθηκαν μες 

ηρωικά αλλά και ηρωικά: στιγμές αδυναμίας αλλά και δύναμης», Whitman (1996), σ. 176 και Romilly (1990), 
σ. 111.
[Εμπεριστατωμένη μελέτη για τον Ευριπίδη στο Reinhardt (2003): The intellectual crisis of  Evripides 
(σ. 16-46 στον τόμο της Mossman: Evripides, Oxford University Press, 2003, Oxford, New York)].
158 Από τον τίτλο της μελέτης «Υπόκριση και ειλικρίνεια στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου» της Ε. Φιλοκύπρου 
(Βλ. βιβλιογραφία).
159 Πρεβελάκης Π. (1992), σ. 280.
160 Ορέστης, σ. 73 (εισαγωγή μονολόγου).
Σχολιάζοντας τα πολύστιχα ποιήματα της Τέταρτης Διάστασης η Προκοπάκη, εκτιμά πως «αυτό που 
τα κάνει μονολόγους δεν είναι η χρησιμοποίηση του πρώτου ενικού προσώπου αλλά η ύπαρξη ενός φανταστικού 
υποκειμένου. Δεν πρόκειται βέβαια για θέατρο (…) το πρόσωπο είναι καθηλωμένο σ’ ένα χώρο. Η δράση 
ανύπαρκτη. Μόνο η μνήμη το βγάζει έξω απ’ αυτό το χώρο, το κάνει ν’ αναπλάθει σκηνές και οράματα(…) Μέσα 
από ένα δαίδαλο συνειρμών, αναμνήσεων, παρεμβάσεων(…) παρακολουθούμε το ξετύλιγμα ενός ψυχικού κόσμου 
πολύπλοκου, πλούσιου, αντιφατικού(…)» Προκοπάκη (1980), σ. 8.
Ο Ορέστης –όπως όλες σχεδόν οι μεγάλες συνθέσεις της Τέταρτης Διάστασης – περικλείει την ουσία της 
τραγωδίας, με έναν αφηγητή και έναν σιωπηλό ακροατή, αποδέκτη του μονολόγου. Η εισαγωγή και ο 
επίλογος σε λόγο πεζό, εν είδει σκηνικής οδηγίας, σχεδιάζουν τη σκηνή και την κατάσταση με σκόπιμες 
χρονικές "ανακολουθίες", που δημιουργούν ατμόσφαιρα συγχρονικότητας.
Η ανωνυμία των ηρώων κρατά τα πρόσωπα στο μεταίχμιο παρελθόντος/παρόντος, μέσα σε μια 
ιστορική καθολικότητα.
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στη ζεστή δροσιά της νύχτας, oι γρύλλοι χτυπήσαν τα μικρά ταμπούρλα 

τους. Κάπου, πίσω απ' το βουνό, έρπει μια αμφίβολη λάμψη — ίσως είναι 

το φεγγάρι. Και την ίδια ακριβώς στιγμή ακούστηκε απ’ την πέτρινη σκάλα, 

οξύς, σκληρός, παράτονος, ο θρήνος μιας γυναίκας. Οι δυο νέοι δεν κοιτά-

χτηκαν. Δέθηκαν με το κάτω τείχος σα δυο μεγάλες σκιές. Σε λίγο ο ένας 

σκούπισε τον ιδρώτα του απ’ το μέτωπό του με το μαντίλι του, έδειξε προς 

τα εκεί με χαλαρωμένο δάχτυλο και μίλησε στον άλλον, που έμενε πάντα 

στοργικά βουβός και αφοσιωμένος σαν Πυλάδης): (σ. 73) 161

Η παρουσία του στοργικού σιωπηλού φίλου162 (η εμφάνιση βουβών προσώπων απο-

τελεί δραματουργικό τέχνασμα και των αρχαίων τραγικών), προσδίδει αληθινότητα 

στην εκ βαθέων ιερή εκμυστήρευση, που πρωτίστως απευθύνεται «εις εαυτόν»163.

Το ποίημα σκηνοθετείται (αν και δεν κατονομάζεται ρητά) στον αρχαιολογικό χώρο 
των Μυκηνών, «με τα αρχαία μνημεία και τη σύγχρονη θλίψη»164.

Η νύχτα είναι ο κατάλληλος δραματικός χρόνος για τα παιδιά του Αγαμέμνονα· το 

ψυχολογικό κλίμα του δράματος άλλωστε, είναι το σκότος165.

Οι γόοι και οι κραυγές της "ανυπόφορης" Ηλέκτρας διασχίζουν «τη νύχτα την ελλη-

νική», «κι είναι η ίδια κρεμασμένη μέσα στη φωνή της/σα γλωσσίδι καμπάνας, και χτυπιέ-

ται και χτυπάει την καμπάνα» (σ. 74).

Η Ηλέκτρα του Ρίτσου, υπέρμαχος του πατρικού δικαίου και της "αποκατάστασης 

της τάξης" - που ανέτρεψαν στον καιρό τους οι σφετεριστές του θρόνου – ανακαλεί την 

161 Ορέστης, (ό.π.,)
[Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, τα αποσπάσματα από το κείμενο επισημαίνονται με βάση τον αριθμό 
της σελίδας στην έκδοση του έργου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
1956-1972, τ. ΣΤ’, ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΚΕΔΡΟΣ].
162 «Συγγενής  κανένας, κι ο πιο καλός -/δεν αξίζει όσο αξίζει ο φίλος, ο ένας· και κανείς/-θεός». Ευριπίδη 
Ορέστης (σ. 68, μτφ. Γιώργος Χειμωνάς). 
Η φ ιλ ία  είναι η κατ' εξοχήν έκφραση ενότητας στην ομιλιακή κοινωνία των ανθρώπων: «Οι φίλοι, κατά 
τους αρχαίους, είναι ουσιωδέστερης εγγιστικότητας και οικειότητας από τους συγγενείς/όμαιμους∙ για την ακρίβεια, 
ἡ φιλία ἐν λόγῳ/φύσει/θεῷ/ είναι αυτή που ορίζει τη συγγένεια, το ὁμογενές ὡς εὐγενές» Μερκενίδου 
(2005), σ. 64.
163 «Εκτός από τη σκιά του Πυλάδη, ο μονόλογος διαθέτει ως αποδέκτη τον ίδιο τον εαυτό του. Θεοί, τάφοι, 
ήρωες είναι προκλητικά απόντες. Απούσες και οι Ευμενίδες» Πολενάκης (1988), σ. 131.
164 Γιώργος Σεφέρης, Ο βασιλιάς της Ασίνης (Ασίνην τε… ΙΛΙΑΔΑ), στ. 39 (Ημερολόγιο Καταστρώματος Α’, 
1938-1940).
Στη νεκρόπολη της Ασίνης, καθώς περιηγείται ο ποιητής, διερωτάται για την αναπόδραστη απώλεια 
των ανθρώπων, τη ματαιότητα, το πικρό αίσθημα λησμονιάς, «εκείνων που λιγόστεψαν τόσο παράξενα μες 
στη ζωή μας/αυτών που απόμειναν σκιές σωμάτων και στοχασμοί με την απεραντοσύνη του πελάγου/ ή μήπως όχι 
δεν απομένει τίποτε παρά μόνο το βάρος η νοσταλγία του βάρους μιας ύπαρξης ζωντανής» (στ. 46-49).
165 Αισχύλου Αγαμέμνων, στ. 340: «Ὦ,  Ζεῦ βασιλεῦ καί νύξ φιλία, μεγάλων κόσμων κτεάτειρα…»
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Ηλέκτρα του τραγικού μύθου. Η ηρωίδα του Ρίτσου διαγράφεται ως μια γυναίκα  από-

κοσμη, «φυλακισμένη στην τυφλότητά της», αγκιστρωμένη στο μίσος και την εμμονή της 

για εκδίκηση, στο χρέος απέναντι στον πατέρα της. 

Άκου την, — η φωνή της τη σκεπάζει σα βαθύβουος θόλος

κ’ είναι η ίδια κρεμασμένη μέσα στη φωνή της

σα γλωσσίδι καμπάνας, και χτυπιέται και χτυπάει την καμπάνα,

...........................................................................................................

Ας μακρύνουμε λίγο από δω, να μη μας φτάνει η φωνή της γυναίκας·

ας σταθούμε πιο κάτου· — όχι στους τάφους των προγόνων·

όχι σπονδές απόψε. (σ. 73-74)
..........................................................................................................

Ωστόσο αυτή η γυναίκα δε λέει να σωπάσει. Άκουσέ την.

Πώς δεν ακούει την ίδια τη φωνή της; Πώς μπορεί να μένει

κλεισμένη ασφυχτικά σε μια στιγμή παρωχημένου χρόνου,

παρωχημένων αισθημάτων; Πώς μπορεί, και με τί,

ν' ανανεώνει αυτό το πάθος της εκδίκησης και τη φωνή του πάθους

όταν όλοι οι αντίλαλοι τη διαψεύδουν, τη χλευάζουν μάλιστα·  (σ. 76)

Το πένθος της ακραίο και παράφορο, την καταδικάζει σε μια ασκητική ζωή, σε πα-

ντελή εγκατάλειψη του εαυτού της και της στερεί τις χαρές τής νιότης της166.

αυτή η γριά παιδίσκη, συνετή από αντίθεση, δοσμένη στην άρνηση

της ομορφιάς και της χαράς· — ασκητική, αποκρουστική στη σωφροσύ-  

        νη της,

μόνη κι ασύνδετη. Ακόμη και τα ρούχα της

πεισματικά γεροντικά, ριχτά, ξεπεσμένα, γερασμένα,

και το κορδόνι της μέσης της άτονο, φθαρμένο,

σα φλέβα χωρίς αίμα γύρω στην κοιλιά της (και το σφίγγει ωστόσο)

σαν 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,  (σ.79)

166 «Η οιωνεί ερωτική προσκόλλησή της στους νεκρούς προγόνους της, ιδιαίτερα στον πατέρα της, θυμίζει τη 
Λαβίνια από "Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα" του Ο’Νιλ (1931): ανέραστη, ψυχολογικά ακρωτηριασμένη, 
έρμαιο των εμμονών της για εκδίκηση και του εγκλωβισμού της στον κόσμο των νεκρών προγόνων», τονίζει ο 
Λιαπής (2008), σ. 333-408 (λεπτομερειακός συσχετισμός και σχολιασμός).
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Το πάθος της και η παραφορά της προκαλούν δυσφορία και αναστάτωση στον Ορέ-
στη· την κατηγορεί για δειλία, τη μέμφεται για υποταγή σ’ ένα αμφισβητούμενο –και 

ετεροκατευθυνόμενο- "δίκαιο" των νεκρών.167

Κι αυτή επιμένει να ετοιμάζει υδρομέλι και τροφές για πεθαμένους

που πια δε διψούν και δεν πεινούν κι ούτε έχουν στόμα

κι ούτε ονειρεύονται αποκαταστάσεις ή εκδικήσεις. Όλο επικαλείται

το αλάθητό τους (— ποιο αλάθητο τάχα;) ίσως για να γλυτώσει

απ’ την ευθύνη μιας δικής της εκλογής κι απόφασης — (σ. 77)
..........................................................................................................

Δε θέλω πια να την ακούω. Δεν το ανέχομαι. Κανένας

δεν έχει δικαίωμα να εξουσιάζει τα μάτια μου, το στόμα μου, τα χέρια μου,

τούτα τα πόδια μου που πατάνε τη γης. Δος μου το χέρι σου. Πάμε. 

.........................................................................................................

Να εγκαταλείπαμε ξανά τη γη των Μυκηνών· —πώς μυρίζει το χώμα δω πέρα

σκουριά χαλκού και μαύρο αίμα. Η Αττική πιο ανάλαφρη. Δεν είναι; Νιώθω

πως τώρα, αυτή την ορισμένην ώρα, είναι η ώρα

της τελικής μου παραίτησης. Δε θέλω

να ‘μαι το θέμα τους, ο υπάλληλός τους, τ' όργανό τους, μήτε ο αρχηγός τους.  

(σ. 80-81)

Ο Ρίτσος δεν δίνει στην Ηλέκτρα, «την εντειχισμένη στη στενή της δικαιοσύνη», τη 

δυνατότητα συμμετοχής ή συνέργειας στην εκδίκηση: την αφήνει να κινείται σ’ ένα φα-

σματικό, άυλο σχεδόν χώρο, με μόνη "παρουσία" τον αέναο γόο της. Στη δική του εκ-

δοχή άλλωστε, παραλείπεται εμφαντικά ο "κοινός τόπος" της σκηνής της αναγνώρισης 

των δύο νέων. Ο δικός του Ορέστης – αμφισβητίας της αυθεντίας της Ηλέκτρας αλλά 

και όσων εκπροσωπεί με τον φανατισμό της- δεν καταφεύγει ποτέ στη βοήθειά της. Εί-

ναι ο ίδιος όμως που, όταν οι ολοφυρμοί της πάψουν λίγο πριν την έξοδο, θα νιώσει την 

ερημιά της, τον πόνο και το δίκιο της.

Σώπασε πια η δυστυχισμένη. Μέσα στη σιωπή της σα ν’ ακούω το δίκιο της, —

τόσο απροστάτευτη μες στην οργή της, τόσο αδικημένη,

με τα πικρά μαλλιά της πεσμένα στους ώμους της σαν εντάφια χορτάρια,

εντειχισμένη στη στενή δικαιοσύνη της. (σ. 86)

167 Οι συνήθεις "αποδεκτές" αφορμές του πάθους της εκδίκησης (δικαιοσύνη, τιμωρία, χρέος) δεν 
είναι παρά το άλλοθι της αδυναμίας μας για κατανόηση και συγχώρηση. Ο Μπήαν επισημαίνει πως 
«καταστρέφουν παράδοξα όχι τους μισητούς σφετεριστές αλλά την ίδια την Ηλέκτρα (…). Ο Ορέστης αρνείται να 
εντειχιστεί έτσι». Μπήαν (1980), σ. 151.
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Επικό απόθεμα 168 η τύχη και ο ρόλος της Κλυταιμνήστρας, επιστρατεύεται στην 

"πλοκή" της απρόβλεπτης μυθοπλασίας, ως ανατρεπτική αντίστιξη στην παράδοση του 

κλασικού μύθου: ηγεμονική φιγούρα, γενεαλογία ολόκληρη, κινείται στον χώρο της 

συλλογικής μνήμης ως ιδέα, έννοια, σύμβολο, θεατρικό στερεότυπο - ως η σχέση τής 

γυναίκας με τον πόλεμο και την εξουσία, μέσα από την απώλεια και τον θάνατο. 

Η θρυλική βασίλισσα, η χρεωμένη με αρνητικά γυναικεία στερεότυπα και ένοχο λο-

γοτεχνικό παρελθόν169 – η φήμη της σε σχέση με το πρόσωπο, το ήθος και τα έργα της 

κινείται εντός ενός κοινού πλαισίου φαυλότητας μεταξύ των τραγικών – εξαίρεται σε 

κορυφαίο πρόσωπο και εξιδανικευμένη μορφή.

Το βαρύ συναισθηματικό φορτίο της «πρώτης ποίησης της ζωής του»170, τροφοδο-

τεί τις αναμνήσεις του ποιητή και επενδύει τη συμβολική/μυθική υπόσταση της ηρωί-

δας του με την ψυχολογική αλήθεια ενός "ζωντανού" προσώπου – της δικής του μητέ-

ρας171 – μιας αλλιώτικα μυθοποιημένης εποχής.

Αν και ο Ρίτσος δεν της "αφιερώνει" κανένα ιδιαίτερο έργο του, είναι διαρκώς πα-

ρούσα στους Ατρείδες της Τέταρτης Διάστασης και στους (μονο-)λόγους των παιδιών της 

168 Ο Όμηρος ταλαντεύεται ανάμεσα στην ενοχή ή την απαλλαγή της κόρης του Τυνδάρεω. 
Στη ραψωδία γ΄ (στ. 264-265) της Οδύσσειας, την απαλλάσσει: «Εκείνη στην αρχή δεν συναινούσε στο 
ατιμωτικό του έργο,/η θεία Κλυταιμνήστρα, γιατί είχε ακόμη αγαθό το φρόνημά της», ενώ μόνο στη ραψωδία λ 
(στ. 408-410), την ενοχοποιεί: «ο Αίγισθος συντέλεσε στη μοίρα του θανάτου μου,/αυτός με σκότωσε, μαζί κι η 
δολερή γυναίκα μου ενώ με κάλεσε/στο σπίτι να δειπνήσω, μ’ έσφαξε σαν το βόδι στο παχνί» Ομήρου Οδύσσεια 
(μτφ. Δ.Ν. Μαρωνίτης), Αθήνα, Καστανιώτης, 1995.
Σύμφωνα με τον Χουρμουζιάδη (2009) [α], σ. 11, «Οι αναφορές του έπους – 11 τον αριθμό, όλες στην 
Οδύσσεια, είναι τόσο αποσπασματικές, κάποτε και αντιφατικές (…) πάντως έξι φορές ο φόνος του Αγαμέμνονα 
αποδίδεται στον Αίγισθο και δύο στην Κλυταιμνήστρα ενώ στις υπόλοιπες αφήνεται η πιθανότητα ότι η Κλυταιμνήστρα 
λειτούργησε ως ηθική αυτουργός».
169 Τιτάνια φιγούρα στο αισχυλικό έργο, όχι λιγότερο υπεράνθρωπη από απάνθρωπη, μια παλιγγενεσία 
που –όπως η ίδια ομολογεί (Αισχύλου Αγαμέμνων, στ. 1409-1504) – δεν είναι γυναίκα αλλά η κατάρα 
ενσαρκωμένη (βλ. και τις σχετικές επισημάνσεις στις Μύγες του Sartre), "προσγειώνεται" από τους 
επόμενους δημιουργούς. Ο Σοφοκλής τη σκιαγραφεί ως αρχομανή, απεχθή και φιλήδονη γυναίκα 
(Σοφοκλή Ηλέκτρα, στ. 525-551), που ποθεί διακαώς την εξουσία του οίκου των Ατρειδών (στ. 650-
651).
Ο Ευριπίδης βέβαια, με τη βαθύτερη διερεύνηση των χαρακτήρων των ηρώων του, της αναγνωρίζει 
κάποια "ελαφρυντικά": νιώθει τύψεις για τον θάνατο του Αγαμέμνονα και λύπη για την κόρη της 
(Ευριπίδη Ηλέκτρα, στ. 1105-1108), τη σώζει από τον Αίγισθο, αν και κίνητρό της είναι η αποφυγή του 
φθόνου (στ. 27-30) και εκθέτει εντέλει τον εαυτό της στον θάνατο από δυνάμει καλές προθέσεις, όταν 
σπεύδει στο πλευρό της Ηλέκτρας (στ. 1132-1133).
170 Κ. Π. Καβάφη, Φωνές (1904):
Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες/εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι/ για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους.
Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε·/κάποτε μες στην σκέψι τες ακούει το μυαλό./Και με τον ήχο των για μια 
στιγμή επιστρέφουν/ήχοι από την πρώτη ποίησι της ζωής μας - /σα μουσική, την νύχτα, μακρυνή, που σβήνει.
171 Από τις «Πυραμίδες» του Γιάννη Ρίτσου: «Στο σπίτι μας η μάνα μου τριγύριζε βουβή κλεισμένη μες στο 
δράμα της, μασώντας το λυγμό της».
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(κυρίως, για το δραματικό της τέλος),172 ως «μνήμη παλαιή, γλυκιά κι αστοχισμένη».173

Προβάλλει μέσα από σκηνές της καθημερινότητας,174 μια γυναίκα τρυφερή, καλαί-

σθητη και χαρίεσσα στην "υπερήλικη νεότητά της":

Την είδες

το απόγευμα στον κήπο; — τί όμορφη πούναι ακόμη — δε γέρασε διόλου,

ίσως γιατί εποπτεύει το χρόνο και τον πράττει

κάθε στιγμή, — θέλω να πω ανανεώνεται

γνωρίζοντας τη νεότητα που χάνει· — ίσως γι’ αυτό την παίρνει πίσω.

Κ' η φωνή της μητέρας, πόσο σύγχρονη, καθημερινή, σωστή, —

μπορεί να προφέρει φυσικά τα πιο μεγάλα λόγια

ή και τα πιο μικρά, στην πιο μεγάλη σημασία τους175, όπως:

«μια πεταλούδα μπήκε απ’ το παράθυρο»,

ή : «ο κόσμος είναι ανυπόφορα υπέροχος»,

ή : «θα χρειαζόταν πιότερο λουλάκι στις λινές πετσέτες»,

ή : «μου διαφεύγει μια νότα απ' αυτήν την ευωδιά της νύχτας», και γελάει,

172 Στον δικό της μονόλογο η Χρυσόθεμις μιλά για τη μητέρα τους:
«Όσο για τη μητέρα, - η δύστυχη, ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Εκείνη/μονάχα τιμωρούσε (...)/ Η άμοιρη η μητέρα/ τα 
πλήρωσε όλα μονομιάς. Ποτέ δεν την είδα να κλαίει /ή να παρακαλεί (...)». Τέταρτη Διάσταση, σ. 184.
Στην Επιστροφή της Ιφιγένειας, η ομώνυμη ηρωίδα μιλά στον Ορέστη και θυμάται:
«Όλα /τα γνώριζε από πριν εκείνη - δεν τα απόφευγε, δεν πισωδρομούσε./ Κ' εσένα, καλέ μου, είμαι βέβαιη, παρά 
το διώξιμό σου,/ εσένα σ' αγαπούσε περισσότερο απ' όλους μας-γιατί 'σουν άντρας. Στο δικό σου πρόσωπο/ίσως 
τιμώρησε τη δέσμευσή της. Πολύ αγαπούσε η μητέρα,/κ' αυτό δεν συγχωρούσε στον εαυτό της αυτή η περήφανη/η 
ωραία, η αυταρχική, η ανεξάρτητη·δε συγχωρούσε/το να μην είναι αυτάρκης». Τέταρτη Διάσταση, σ. 129-130
Ακόμη και η ηλικιωμένη ανύπαντρη κόρη (=προσωπείο της άτεγκτης Ηλέκτρας στο Κάτω απ’ τον Ίσκιο 
του βουνού) εξομολογείται στην μαθουσάλειο τροφό της:
Μαλάκωσε πολύ η μητέρα, (κ' είταν σκληρή, -θυμάσαι;)/και λέω που πια δε χρειάζονταν του αδελφού μου η 
εκδίκηση/σε τέτοιαν ώρα απόλυτης κούρασης, εξάντλησής της,/όταν είχε περάσει πια η οργή, κ' ακόμη η τύψη 
της κ' η μετάνοιά της/ κι όλο το πάθος που ίσως να δικαίωνε τα πριν εγκλήματα. Σχεδόν δεν αμύνθηκε/ κ' ίσως  
να τόδε αυτό σα μιαν ωραία πρόφαση ενός τραγικού θανάτου,/ αν όχι ηρωϊκού, γιατί όλο κι όλο/άφησε μόνο μια 
κραυγή, τόσο ακριβή στον ήχο της, σαν προμελετημένη,/σαν μίμηση του πόνου όλης της ζωής και στύλωσε τα μάτια 
της/μ' αυτοκυριαρχία και με αόριστη έκφραση στοργής (...) ». Τέταρτη Διάσταση, σ. 144.
173 Δ. Σολωμός, ο Κρητικός, 4 [21], στ. 17.
174 Η Προκοπάκη (1980), σ.6, παρατηρεί: «το μυθικό μέγεθος συνυπάρχει στον Ρίτσο με την ποίηση, τον 
ύμνο της καθημερινότητας. Πρόσωπα ούτως ή άλλως μεγεθυμένα, αλλάζουν μέσα σ’ αυτή τη σχέση συμπεριφορές 
και απομυθοποιούνται αντιστρέφοντας τους ρόλους τους, φτιάχνοντας βέβαια έτσι τον άλλο μύθο».
175 Από τη Φαίδρα της Τέταρτης Διάστασης, σ.299 (με αφιέρωση στον Γιάννη Τσαρούχη): «τα πιο όμορφα 
πράγματα τα λέμε συνήθως/για ν' αποφύγουμε να πούμε μιαν αλήθεια· κ' ίσως/ αυτή η αποσιωποιημένη αλήθεια 
νάναι που δίνει / τη μεγάλη ομορφιά κι αοριστία/ σ' αυτά τα τετριμμένα ξένα λόγια - αιώνιος νόμος/ της ομορφιάς 
που λένε./ Η αοριστία πάντα / μαρτυράει κάτι βαθύ κι ορισμένο - πιθανόν τραγικό ή και κτηνώδες - /μια 
θυσιασμένη επιθυμία(...)».
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ίσως για να προλάβει κάποιον που μπορούσε να γελάσει —

Αυτή η βαθειά της κατανόηση κ' η τρυφερή επιείκεια

για όλους και για όλα (σχεδόν μια περιφρόνηση) · — τη θαύμαζα πάντα  

         και την τρόμαζα

μ' αυτή την ενσυνείδητη, υψηλή περηφάνεια της,

αναμιγνύοντας το μικρό, πονηρό, πολυδιάστατο γέλιο της,

με το μικρό κρότο του σπίρτου και τη φλόγα του σπίρτου, καθώς άναβε

την κρεμαστή λάμπα της τραπεζαρίας, κι είταν εκεί, φωτισμένη απ’ τα   

             κάτω,

μ’ εντοπισμένο πιο ισχυρό το φωτισμό στο εύγραμμο πηγούνι της

και στα λεπτά, παλλόμενα ρουθούνια της, που για λίγο

σταματούσαν ν' ανασαίνουν και στένευαν

σαν για να μείνει κοντά μας, να σταθεί, ν’ ακινητήσει

μη διαλυθεί σα μια στήλη γαλάζιος καπνός στις πνοές της νύχτας,

μην την πάρουν τα δέντρα με τα μακριά κλαδιά τους, μη φορέσει

τη δαχτυλήθρα ενός άστρου για ένα απέραντο εργόχειρο —

Έτσι  έβρισκε πάντα η μητέρα την πιο ακριβή της κίνηση και στάση

ακριβώς τη στιγμή της απουσίας της, — πάντα φοβόμουνα

μήπως χαθεί απ’ τα μάτια μας, μήπως αναληφθεί καλύτερα, — όταν   

        έσκυβε

να δέσει το σανδάλι της που άφηνε απ’ έξω τα υπέροχα,

βαμμένα, κυκλαμένια νύχια της ή όταν διόρθωνε

τα μαλλιά της μπροστά στο μεγάλο καθρέφτη

με μια κίνηση της παλάμης της τόσο χαριτωμένη, νεανική κι ανάλαφρη

σα να μετακινούσε τρία - τέσσερα αστέρια στο μέτωπο του κόσμου,

σα νάβαζε να φιληθούν δυο μαργαρίτες πλάϊ στην κρήνη

ή σα να κοίταζε με τόλμη στοργική δυο σκυλιά

να κάνουν έρωτα καταμεσίς του σκονισμένου δρόμου

σ' ένα καυτό, θερινό μεσημέρι. Τόσο απλή και πειστική είταν η μητέρα

και δυνατή μαζί, επιβλητική κι ανεξερεύνητη.  (σ. 78-79)
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Διάχυτα τα σήματα φιλαρέσκειας και καλλωπισμού176 – αυτή η απόλυτης θεατρικό-

τητας εικόνα, αποτελεί σταθερό μοτίβο των μονολόγων – μιας φύσης θηλυκής, κομψής 

και αισθησιακής, δοσμένης στη ζωή με σχέση χυμώδη, σαρκική: «Όλα ένας έρωτας -μα-

γεία και θάμβος, (όπως έλεγε κάποτε η μητέρα)» (σ. 83).

Και είναι αυτή η αειθαλής "νεότητά" της που κινεί την οργή και συντηρεί το μίσος 

της Ηλέκτρας, πιστής και πάλι στα τραγικά της πρότυπα177. Η φόρτιση του Ορέστη κι 

εδώ, εκφράζεται σε τόνους υψηλούς με αιχμηρά θραύσματα εικόνων και λέξεων:

Ίσως αυτό δεν της συγχώρεσε ποτέ η αδελφή μου — την αιώνιά της 

νεότητα —

αυτή η γριά παιδίσκη, συνετή από αντίθεση, δοσμένη στην άρνηση

της ομορφιάς και της χαράς· — ασκητική, αποκρουστική στη 

σωφροσύνη της,

μόνη κι ασύνδετη. Ακόμη και τα ρούχα της

πεισματικά γεροντικά, ριχτά, ξεπεσμένα, γερασμένα,

και το κορδόνι τής μέσης της άτονο, φθαρμένο,

σα φλέβα χωρίς αίμα γύρω στην κοιλιά της (και το σφίγγει ωστόσο)

σαν 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, 

.....................................................................................................

176 Ευριπίδη Δανάη, απ. 322: «ἔρως γ�ρ ᾀργόν κἀπί τοιούτοις ἔφυ· φιλεῖ κάτοπτρα καί κόμης 
ξανθίσματα, …»
΄Ο καθρέφτης αποτελεί στα έργα αυτά σύμβολο της βαθύτερης, εσωτερικής όρασης, της αυτοσυνείδησης 
και της αυτογνωσίας, (Βελουδής, 1982, σ. 91). Όπως γράφει ο Μαραγκόπουλος, «στέκεται αψευδής, πλην 
σιωπηλός μάρτυρας των βασανισμένων ψυχών, ένας καθρέφτης που σπανίως αντανακλά ζωντανές μορφές∙ είναι 
και αυτός ένα παράθυρο μνήμης». Μαραγκόπουλος (2005), σ. 256
Η απόδοση της Κλυταιμνήστρας ως γυναίκας ερωτικής και αειθαλούς – με τη «μυθώδη σε διάρκεια 
ηλικία», κατά τον Μερακλή (1981), σ. 519 – και μιας Ηλέκτρας (αν και νέας γυναίκας)γερασμένης, 
συνιστά αναπάρασταση της συμβολικής ερμηνείας τραγικών προσώπων με γνώμονα την επιθυμία τους. 
Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη λ.χ., απωθεί τον καλλωπισμό κατ' αντίπραξη προς την Κλυταιμνήστρα, 
"ενταφιάζει" κατ' ουσίαν την ίδια της την επιθυμία για επιθυμία. Η Ηλέκτρα μετεωρίζεται ανάμεσα σε 
ό,τι εμφανώς είναι (προσωποποίηση της απώθησης της μάνας, μια αντι-Κλυταιμνήστρα) και σε ό,τι δεν 
επιθυμεί να είναι (προσωποποίηση της επιθυμίας της μάνας και καθρέφτης της). Ο χρόνος τής διαρκώς 
ανανεωμένης επιθυμίας, κρατά νέα και όμορφη την Κλυταιμνήστρα, την εμποδίζει να γεράσει (οπτική 
του Vitez) ενώ αντίθετα, η απώθηση και αποστροφή τής επιθυμίας γερνά αμείλικτα την Ηλέκτρα. [Βλ. 
σχετικά και στο Μερκενίδου (2005), σ. 93-94, για την Ηλέκτρα του μύθου].
177 Ο Λιαπής (2008), σ. 362 (σημ. 221) επισημαίνει: «Το μίσος της Ηλέκτρας προς μια μάνα δοσμένη 
"στην ενήδονη χάρη και στον κομψό αισθησιασμό" μπορεί να απηχεί επιδράσεις από τον Ο’ Νιλ, όπου "η επέραστη 
Κλυταιμνήστρα αντιπαρατίθεται στην ανέραστη Ηλέκτρα"».
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κ' η ίδια η αδελφή μου ένας κάθετος βράχος

περικλεισμένος στη σκληρότητά του· — ανυπόφορη. Άκου την,

σχεδόν μικρόλογη· — παρατηρεί τη μητέρα και διαρκώς εξεγείρεται

όταν βάζει ένα λουλούδι στα μαλλιά της ή στον κόρφο της,

όταν περνάει το διάδρομο μ' εκείνα τα επιτυχημένα μουσικά βήματά της,

όταν γέρνει, με μιαν άνεση περίλυπη, κάπως λοξά το κεφάλι της

στάζοντας έναν ήχο πολυσήμαντο απ' το μακρύ σκουλαρίκι της στον 

ώμο της

που τον ακούει μόνο αυτή, — το γλυκύ της προνόμιο. Κ' η άλλη 

εξοργίζεται.

Συντηρεί την οργή της με την ένταση της ίδιας της φωνής της —

(αν θα την έχανε κι αυτήν τί θα της έμενε;) — θαρρώ πως φοβάται την 

εκπλήρωση

της τιμωρίας, μη και δεν της μείνει τίποτα. 

............................................................................................

Θεότυφλη, φυλακισμένη στην τυφλότητά της. Μα πώς γίνεται

να ζει μια ζωή μονάχα απ’ την αντίθεσή της σε μιαν άλλη,

μονάχα απ’ το μίσος για μιαν άλλη, κι όχι απ’ την αγάπη

της δικής της ζωής, χωρίς μια θέση δική της; 

(σ. 79-80)

Κι όταν θα ακουστεί «μια ξαφνιασμένη, οδυνηρή γυναικεία κραυγή» (σ. 89, Επίλο-

γος), η "μοιραία" Κλυταιμνήστρα κερδίζει για τον εαυτό της μια κάθαρση - απαλλαγή 

από την ύβρη· κάθαρση, που άλλωστε επικυρώνει το τελεσίδικο και τραγικό γεγονός 

του θανάτου178.

178 Ο Λεκατσάς, εισηγητής της μητριαρχικής θεωρίας στη μεταπολεμική Ελλάδα, "υπερασπίζεται" 
την Κλυταιμνήστρα του μύθου, τη γυναίκα που αγωνίζεται «ν’ ανακρατήσει την ελευθερία και τα δικαιώματά 
της» έναντι ενός «ανυπόφορου σερνικού». Π. Λεκατσάς (1949), σ. 21-22.
«Ωστόσο το μητριαρχικό σύστημα που αποξεπέφτει, ανακρατεί ανάμεσα στα σπίτια τα βασιλικά και στ’ άλλα τα 
αρχοντικά, παράδοση ζωντανή, που ανακράζει την αρχαία περηφάνια της γυναίκας. Οι Πηνελόπες που υφαίνουνε 
τα σάβανα του κόσμου τους, αξεδίκιωτες δε θα πεθάνουν. Μέσα από τη σκοτεινή συνοδεία τους (…) ξεπροβαίνει, 
ολοΰστερη, κόρη  του παλιού μητριαρχικού μεγαλείου τους, η Κλυταιμνήστρα. Ολοΰστερη, αμή όχι και μοναχή· 
κοντομαζεύει στην πράξη της τα αιματερά καμώματα της γυναίκας της μητριαρχικής που δε μπαίνει στη ζέβλα». 
(ό.π.,), σ. 29-30.
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Η μυθολογία που ενοικεί ακαταμάχητη στην ποίηση του Ρίτσου, δεν αντιπροσω-

πεύει την ταραγμένη φυγή στο φ α ν τ α σ ι α κ ό . Ο μύθος του Ορέστη είναι ένας αρχέτυ-

πος πυκνός "λόγος", μια οιονεί ταυτότητα. Δραματοποιεί τη σύγκρουση ανάμεσα στην 

ελεύθερη βούληση και τον προκαθορισμό, στο αυτεξούσιο και την ανάγκη179, 

υπό την έννοια του περιορισμού και του καταναγκασμού- σημαντικό λήμμα στο λεξι-

λόγιο του αναπόφευκτου.

Αυτή τη μοιραία νύχτα, στην κρίσιμη αιχμή, όπου συμβάλλονται οι χώροι ζωής και 

σκέψης και περίσκεψης, ο δικός του Ορέστης επιχειρεί να ολοκληρώσει τον δραματικό 

του διάλογο με τον παλιό του κόσμο:

Παράξενο,

μια ολόκληρη ζωή με ετοίμαζαν κι ετοιμαζόμουνα γι’ αυτό. Και τώρα,

μπροστά στην πύλη αυτή, νιώθω ολότελα ανέτοιμος· — 

..................................................................................................

Ανέτοιμος, ναι· — δεν το μπορώ·μου λείπει η αναλογία

εκείνη η απαραίτητη με το τοπίο, την ώρα, με τα πράγματα

και με τα γεγονότα· —όχι λιγοψυχία, — ανέτοιμος

μπροστά στο κατώφλι της πράξης, ολότελα ξένος

μπροστά στον προορισμό που οι άλλοι μου έταξαν.  (σ. 74)

Στη μνήμη του ήρωα, "το αμάρτημα της μητρός του"  είναι ανυπόστατο, το πάθος της 

δικαιωμένο. Και στην καρδιά του, ο πόνος της απώλειας βρίσκει αντίσταση μπροστά 

στο σήμα της φιλόζωης άμυνας. Ο Ορέστης του Ρίτσου αντιστέκεται στην ανάγκη που 

δυναστεύει το τραγικό του πρότυπο και προβάλλει μια φιλοσοφία της ανυπακοής στις 

παλίρροιες της καταγωγής του.

Έχω κ’ εγώ μια δική μου ζωή και πρέπει να τη ζήσω. Όχι εκδίκηση· —

τί θα μπορούσε ν’ αφαιρέσει απ’ το θάνατο, ένας θάνατος ακόμη

και μάλιστα βίαιος; — στη ζωή τί να προσθέσει; Πέρασαν τα χρόνια.

Δε νιώθω μίσος πια· — ξέχασα μήπως; κουράστηκα; Δεν ξέρω.

Κάποια  συμπάθεια  μάλιστα  μ’ αγγίζει  για τη φόνισσα· — μεγάλους   

        γκρεμούς  αναμέτρησε,

179 Η φιλοσοφία από την εποχή των προσωκρατικών συνέλαβε δεσπόζουσα, κυριαρχική τη θέση της 
Ανάγκης , ως συστατικής οντότητας στον κόσμο. «Χάρις … στυγέει δύστληνον Ανάγκην», ομολογεί 
σε βαθύ ανθρώπινο πόνο ο Εμπεδοκλής στους «Καθαρμούς» του (απ. 116) – υπόμνηση της εσώτατης 
συνάφειας των πνευματικών επιδόσεων του ανθρώπου με την άθληση της ελευθερίας του.
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μεγάλη γνώση μεγάλωσε τα μάτια της μες στο σκοτάδι

και βλέπει, — βλέπει το ανεξάντλητο, το ανέφικτο και το αμετάβλητο. 

Με βλέπει. (σ. 81)

Από την αρχή ήδη του δράματος, η άρνηση του ήρωα να υπακούσει στον "άνωθεν" 

προορισμό, εκφράζεται φιλοσοφικά ως α-πορία και φρίκη, μπροστά στο απροσδιόριστο 

και ανερμήνευτο της ανθρώπινης κατάστασης:

Πώς να γινότανε να μέναμε ανεξάρτητοι κ’ εμείς, με την ωραία

χαρά της αδιαφορίας, της ανεξιθρησκείας, πέρα απ’ τα πάντα,

μέσα στα πάντα, μέσα μας — μόνοι, ενωμένοι, αδέσμευτοι,

δίχως συγκρίσεις, ανταγωνισμούς, ελέγχους, δίχως

να μας μετράει η όποια αναμονή κι απαίτηση των άλλων. (σ. 73)

Σύμφωνα με τον Πολενάκη, «δραματικός πυρήνας του μονόλογου είναι ο διαμελι-

σμός του όντος, η διάσπαση του ενός σε δύο, η επιστροφή μεσ’ απ’ τον απατηλό καθρέφτη, 

της ξένης μορφής που παίρνει τη θέση του ανθρώπινου προσώπου. Η ταλάντευση ανάμε-

σα στο ε γ ώ και στο ό χ ι  ε γ ώ, η ρήξη της συνείδησης με τον κόσμο»180.

Πώς γίνεται μ' ελάχιστα νήματα

κάποιων δικών μας στιγμών να μας υφαίνουν

ολόκληρο το χρόνο μας, τραχύ και σκοτεινόν, ριγμένον

σαν καλύπτρα απ' το κεφάλι ως τα πόδια μας, σκεπάζοντας

ολόκληρο το πρόσωπό μας και τα χέρια μας, όπου αποθέσανε

ένα άγνωστο μαχαίρι — ολότελα άγνωστο — και να φωτίζει

με τη σκληρή του λάμψη ένα τοπίο, όχι δικό μας,—

αυτό το γνωρίζω : όχι δικό μας. 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,

μουγγή, αυστηρή, παραιτημένη, αμέτοχη,

ούτε με το ύφος καν μιας μεγαλοψυχίας ή στωϊκότητας,

χωρίς τουλάχιστο να εξαφανίζεται, χωρίς να πεθαίνει,

να μείνουμε έρμαιο έστω μιας αλλότριας μοίρας,

άλλα μιας μόνον — όχι δίβουλοι και μοιρασμένοι. Να την, που μένει

180 Πολενάκης (1988), σ. 130
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εκεί, σαν νυσταγμένη· — τόνα της μάτι κλειστό και τ' άλλο διεσταλμένο,  

αφήνοντας μας να τη βλέπουμε που μας παρατηρεί και διακρίνει

το αιώνιό μας ταλάντευμα181, χωρίς επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία. (σ. 75) 

«Η ταλάντευση – θέση, (που) δραματοποιεί πολλά από τα ποιήματα της Τέταρτης Δι-

άστασης,  παίρνει συχνά τη μορφή ενός οδυνηρού διχασμού(...) Ο μονόλογος ξεκινά από 

μια θέση παραδεκτή,  που πρόκειται να αναιρεθεί. Στην αρχή, η άρνηση μοιάζει σαν αίρε-

ση, σαν ανταρσία. Στη συνέχεια, γίνεται διεκδίκηση και προβάλλεται σαν στάση ανθρώπι-

νη (...) ο ήρωας θα καταλήξει ωστόσο στην αρχική θέση (...) που όμως έχει απορροφήσει 

ένα άλλο περιεχόμενο», σημειώνει η Προκοπάκη. Η μελετήτρια εκτιμά γενικότερα πως 

αυτή η συνεχής διχοστασία – ανάμεσα στο εφήμερο και το διαρκές, τη μετέωρη πί-

στη και τη δημιουργική αμφιβολία, την άνοδο και την πτώση – προσδιορίζει ως αισθη-

τικό credo την ίδια την ποιητική ιδιοσυγκρασία του Ρίτσου.Πέρα από στοιχείο ποιη-

τικής δομής, αποτελεί την εσωτερική κίνηση του έργου,  τον παλμό του, και του προσ-

δίδει ηθικό και αισθητικό μέγεθος.  «Θέσεις και αντιθέσεις, έλξεις και απωθήσεις (…) 

μηδενισμός και κατάφαση, αντιφάσεις και παλινωδίες (…) ανακυκλώνονται σε μια αέναη 

αναζήτηση των Άλλων ή του νοήματος της ύπαρξης».182 

Η αμφισημία, που αναπαριστά τη διφυΐα των πραγμάτων, μαρτυρεί βαθιά γνώση 

των αντιφάσεων της ζωής αλλά και την οδυνηρή τους βίωση. Ολόκληρος ο αρχαίος ελ-

ληνικός κόσμος, σύμφωνα με τη Ro�ill�, είναι πολιτισμός της αμφισημίας.183

Ο πυρήνας του εγελιανού συστήματος εντοπίζεται στη σύλληψη του κόσμου ως κι-

νηση, σύμφωνα με την οποία η πραγματικότητα συνδέεται με το Γίγνεσθαι της Ιδέας, η 

οποία θέτει σε κίνηση και το Γίγνεσθαι του σύμπαντος. Στη σύλληψη αυτή, θεμελιώνε-

ται και αναπτύσσεται η εγελιανή αντίληψη της διαλεκτικής. Το κοσμοθεωρητικό σχήμα 

που υποβάλλει ο Hegel αφορά ένα τριαδικό σχήμα φάσεων, από τις οποίες διέρχεται η 

Ιδέα: η θέση, η αντίθεση (ή άρση ή άρνηση) και η σύνθεση. Πρόκειται για μια κυ-

κλοειδή κίνηση,  η οποία συνδέει την αρχή με το τέλος, την αφετηρία με το τέρμα, χω-

ρίς να αναιρείται η σπουδαιότητα της ενδιάμεσης φάσης, σ' αυτήν την εξελικτική πο-

181 «Μην κοιτάς εμένα,/εμένα η θέση μου είναι το ταλάντευμα-ο εξαίσιος ίλιγγος...» (Τέταρτη Διάσταση, σ. 
52), από τη βαθιά εξομολόγηση της Γηραιάς Δέσποινας – της διασημότερης ηρωίδας της Τέταρτης 
Διάστασης –  στη Σονάτα του Σεληνόφωτος (1956).
182 Προκοπάκη (1981), σ. 40 & (2008), σ. 420 [Εισήγηση για την (ανέκδοτη) Αποθέωση του δρόμου]
183 Romilly (1988), κεφ. «Η τέχνη των υπαινιγμών στην αρχαία Ελλάδα», σ. 88-105. 
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ρεία. Η διαδοχή αυτή των φάσεων που βιώνει η Ιδέα, συνιστά τη διαλεκτική. Μέσα σ' 

αυτό το σχήμα νομιμοποιείται και η παρουσία της αντίφασης, όπως αυτή προβάλλεται 

στο φόντο μιας αιώνιας και ζώσας αρχής. 

Στη σκέψη του Hegel, η αντίφαση εμφανίζεται όχι μόνο ως ανεκτή, αλλά και ως 

αναγκαία. Στην αντίφαση, οι δύο αντιθετικές έννοιες δεν μαρτυρούν μόνο τη μεταξύ 

τους διαφορά, αλλά και τη μεταξύ τους σχέση, δυνάμει ενός τρίτου όρου, του οποίου 

μετέχουν αμφότερες. Κατά συνέπεια, η ίδια η αντίφαση ως στοιχείο διάστασης και νεί-

κους, υποβάλλει ταυτοχρόνως και την ιδέα της συνάφειας, της σχέσης, της αμοιβαίας 

συν-πλήρωσης των αντιθέτων, σε μια τρίτη έννοια που τα περιβάλλει και τα ενοποιεί.184

Αλλά και ο Nietzsche, με τρόπο έξοχα ποιητικό, διατυπώνει την κατάφασή του στην 

αντίφαση: «Ευλάβεια, παράξενη μάσκα του ενστίκτου της ζωής! (…) Φυγή μπροστά στην 

αλήθεια, για να μπορεί ο άνθρωπος να τη λατρεύει από μακριά, κρυμμένη μέσα στα σύν-

νεφα! Συμφιλίωση με την πραγματικότητα, επειδή ακριβώς αυτή είναι αινιγματική! (…) 

Χαρούμενη ζωή μέσα στην περιφρόνηση της ζωής! Θρίαμβος της βούλησης μέσα στην άρ-

νησή της!».185

Η αντίφαση, στη σκέψη του Nietzsche, βρίσκει το συμβολικό της (μυθικό) σύστοιχο, 

αλλά και το πεδίο κατάφασής της στην τραγωδία της "τραγικής εποχής των Ελλήνων".  

Εδώ, με διπλοσήμαντα λόγια - "διπολικά νοήματα" - δομείται η απόκρυψη και η απο-

κάλυψη, η αντίξοη συνύπαρξη του διαυγούς με το υποχθόνιο, της ηδονής με την οδύνη, 

αλλά και η αμφιθυμία του τραγικού χαρακτήρα,  ως "τραγική ειρωνεία" της αυτογνωσί-

ας, με τη λήθη του "Εγώ"  - ό,τι αποτελεί τον πυρήνα της τραγωδίας.

Το τραγικό άλλωστε, προτείνεται από τον στοχαστή ως υπαρξιακή στάση, καθώς 

η τραγωδία εκθειάζεται περισσότερο – εκτός από τέλειο έργο τέχνης – και ως ένας ανώ-

184 G.W.F. Hegel, Η φαινομενολογία του πνεύματος, τ. Ι, σ. 135-138. [βλ. σχετικά και Μπακονικόλα 
(2005), Ο ρόλος της αντίφασης στη διαλεκτική, σ.22-24].
Ο Γιάννης Ρίτσος, σε επιστολή του στον Άρη Αλεξάνδρου, γράφει: «Όχι μόνο δε διαλύει το οντολογικό 
και ιστορικό μυστήριο (αναφέρεται στο έργο του Αλεξάνδρου το Κιβώτιο), αλλά απεναντίας το μυστηριοποιεί 
περισσότερο ανοίγοντας κι άλλες διαστάσεις(...) κι είναι τάχα τυχαίο το ότι οι κύκλοι είναι τρεις όπως κι οι αρχαίες 
ελληνικές Μοίρες κι όπως η Αγία Τριάδα της Ορθοδοξίας (...) κι όπως ο αριθμός 3 – διαλεκτική κίνηση (1=θέση, 
2=αντίθεση, 3=σύνθεση, που περιέχει θέση και αντίθεση και συνεχίζεται επ' άπειρον), (πατέρας-μητέρα-παιδί 
ή γέννηση-έρωτας-θάνατος) και καλύτερα νάναι τυχαίο. Αφήνοντάς μας ελεύθερους τους συνειρμούς». Ρίτσος 
(2008), σ. 311-312.
185 «Η διονυσιακή θέαση του κόσμου» παρ. 3 [Από τη μελέτη της Μπακονικόλα (2005), σ. 127-131 κεφ.: 
«Η τραγική αντίφαση και η κατάφασή της»].
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τερος τρόπος του "είναι" . «Το να ανέχεσαι την αντίφαση είναι ένα υψηλό δείγμα καλλι-

έργειας· και είναι "υψηλή τέχνη" το να ξέρεις να αντιφάσκεις».186

Στον Ορέστη του Ρίτσου, ο τραγικός στοχασμός του νεαρού ήρωα ανακαλύπτει αυ-

τήν την αρχέγονη αντίφαση που κρύβεται στην καρδιά των πραγμάτων, και βασανίζε-

ται επειδή αδυνατεί να την εξαλείψει με τα όργανα της νόησης που διαθέτει. Στους νύ-

κτιους στοχασμούς και διαλογισμούς του, κατακτά την τραγική γνώση: ότι η ουσία τού 

κόσμου σφραγίζεται από δύο αντίρροπες δυνάμεις, εξίσου καθοριστικές του γίγνεσθαι, 

που καθαγιάζουν την οδύνη στο όνομα μιας πρωτεϊκής αλήθειας:

Δυο έλξεις αντίρροπες μου φαίνεται ν' αντιστοιχούν στα δυο μας πόδια,

κ' η μια έλξη απομακρύνεται όλο πιο πολύ απ’ την άλλη

φαρδαίνοντας το διασκελισμό μας ως τον διαμελισμό· και το κεφάλι

είναι ένας κόμπος που κρατάει ακόμη το κομμένο τούτο σώμα187 (σ.75)

– ή 188 μήπως 

γι’ αυτόν τον μέγα, τρομερό διασκελισμό πλαστήκαμε

πάνω απ’ τον άγνωστο γκρεμό, πάνω απ’ τους τάφους και τον τάφο μας; 

Δεν ξέρω.

186 Η χαρούμενη γνώση, παρ. 297 (Μπακονικόλα, ό.π., κεφ. Ο κόσμος του δράματος και το δράμα του 
κόσμου, σ. 123-125)
187 «Βαθύτατη κραυγή του ανθρώπου να ζήσει ολάκερος, δίχως δεσμεύσεις, δίχως καταναγκασμούς (…) 
ασύγκριτο και ακατόρθωτο όνειρο από καταβολής κόσμου», γράφει ο Λειβαδίτης για τον οδυνηρό διχασμό 
του Ορέστη. Λειβαδίτης (1975), σ. 236.
188 Τα διαζευκτικά "ἤ", οι παρενθέσεις που αναιρούν μια προηγούμενη θέση, τα ερωτήματα και τα 
ερωτηματικά, τα οξύμωρα εν γένει σχήματα, προσδιορίζουν έναν ποιητικό τρόπο να αναζητηθεί η 
αλήθεια και η σχετικοποίησή της ή να επισημανθεί το ανέφικτο του όλου εγχειρήματος.
« " Ἤ", διαζευκτικό, σεμνή συνέπεια στο μυστήριο της αοριστίας,/βαθειά ανταπόκριση στην πολλαπλότητα ουσιών 
και φαινομένων,/ μ’ εσένανε βολεύουμε κι εμείς τις δυσκολίες του βίου και του ονείρου,/ τις τόσες αποχρώσεις κ’ 
εκδοχές του μαύρου έως το αόρατο άσπρο».
(«Το διαζευκτικόν "ἤ"», Πέτρες Επαναλήψεις Κιγκλιδώματα, σ. 91, Κέδρος, 1972).
Ο Τζιόβας χαρακτηρίζει το οξύμωρο σχήμα «απρόσμενο για έναν μαρξιστή ποιητή», που συνιστά μια 
μυστικιστική, αναρχική χρήση της γλώσσας στην ανάγκη να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα της εμπειρίας. 
Τζιόβας (2005), σ. 267.
Σύμφωνα με την Καστρινάκη, «το οξύμωρο στον Ρίτσο είναι ένα είδος χρήσης του αγαπημένου στους 
μεταφυσικούς (από τον Ηράκλειτο έως τον Χέγκελ) σχήματος της coincidentia oppositorum». Καστρινάκη 
(2009), σ. 187 (σημ. 12).
Σε ομιλία του στο ραδιόφωνο της Πράγας (1962) ο ποιητής αναφέρεται –μεταξύ άλλων – και στη 
συχνή χρήση του "ίσως": «η συχνή χρησιμοποίηση του "ίσως", σ’ ό,τι γράφω, ιδίως τα τελευταία χρόνια, δεν 
είναι μια υπεκφυγή, ούτε μια απλή πανουργία. Είναι και δική μου αμφιβολία, ερώτηση κι ανάγκη απάντησης. Είναι 
περίπου ένα εργαλείο διάτρησης(…) κι όταν ακόμη αυτό το "ίσως" πηγάζει από μια προσωπική βεβαιότητα ή 
ακαταδεξία, ή δηκτικότητα συνειδητά μεταμφιεσμένη σε αγιότητα, σεμνότητα ή γενναιοφροσύνη».
Μελετήματα (1974), Κέδρος, («Σαν εισαγωγή στις Μαρτυρίες» σ. 95-102).
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Ο Heidegger αναγνωρίζει ως πράξη ουσίας το ενέργημα του ερωτάν: Denn das 

Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens (=Γιατί το ερωτάν είναι η ευλάβεια της σκέ-

ψης). Μόνον ο άνθρωπος βιώνει την ύπαρξη ως κάτι που τον προβληματίζει, μόνον ο 

άνθρωπος μπορεί να θέσει το ερώτημα του Ε ί ν α ι , μόνον αυτός μπορεί αλλά και οφεί-

λει να σ τ ο χ α σ τ ε ί  τ ο  Ε ί ν α ι  και να δώσει φωνή σ' αυτή τη διαδικασία του στοχα-

σμού. Αυτή είναι η πρώτη και θεμελιώδης δήλωση στο μνημειώδες έργο του "Είναι 

και Χρόνος". Η πραγματική ύπαρξη του ανθρώπου, η α ν θ ρ ώ π ι ν η  ο ν τ ό τ η τ ά  του, 

εξαρτάται συνεχώς και άμεσα από τη διερεύνηση του Ε ί ν α ι .  Ο άνθρωπος πραγματώ-

νει την ουσία του, την ανθρωπινότητά του (h��anit�), κατά τη διαδικασία της ύπαρξης, 

καθώς διερευνά το Ε ί ν α ι  και θέτει σε αμφισβήτηση τη δική του ιδιαίτερη υπόσταση. 

Ένα ον όμως που διερευνά το Ε ί ν α ι  θέτοντας υπό ερώτηση το δικό του Είναι (Sein), 

είναι ένα " Ε δ ω ν ά - Ε ί ν α ι "  (Da-Sein). 

Ακόμη κι αν δεν υπάρχει τέλος στο αυθεντικό ερωτάν, η διαδικασία δεν είναι άνευ 

σκοπού: «Αυτή η περιπλάνηση», γράφει ο Heidegger, «αυτό το μακρύ ταξίδι προς αυτό 

το οποίο είναι αξιερώτητο, δεν είναι μια περιπέτεια αλλά μια παλιννόστηση». Ο άνθρω-

πος επιστρέφει οίκαδε στο αναπάντητο. Και αυτό που είναι το κατεξοχήν αξιερώτητο 

(fragwürdig) δεν είναι άλλο από το Ε ί ν α ι 1 8 9 .

Το ερώτημα για το Ε ί ν α ι  (Seinsfrage) συναρτά ο μεγάλος στοχαστής με εκείνο το 

προσηλωμένο στο Ε ί ν α ι  βλέμμα που οδηγεί σε έκσταση. Αυτή η ανύψωση και ταυτό-

χρονα πρόσδεση στην ακαταμάχητη γοητεία του Ε ί ν α ι , αποδίδεται από τον Heidegger 

με την ελληνική λέξη Έ ρ ω ς  (Eros). Η πλατωνική θεώρηση του φιλοσοφικού έρωτα σε 

σχέση πάντα με το ερωτάν και το απορείν επιβιώνει στο χαϊντεγκεριανό ερώτημα για 

το Ε ί ν α ι 1 9 0 .

Όμως, πίσω απ’ τα τόσα στρώματα της ταραχής και  του φόβου, μαντεύω

ν’ απλώνεται η απέραντη σιγή, — μια δικαιοσύνη,

μια ισορροπία αυθύπαρκτη που μας περιλαμβάνει

στην τάξη των σπόρων και των άστρων. (σ.75)

……………………………………………

189 Steiner G. (2009), σ. 143 & σ. 114.
190 Βλάχος Δ. (2010), σ. 108 & σημ. 126.
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Έτσι οικειώνεται η γης με το άπειρο, παίρνοντας κάτι

από γαλάζιο κι από αόριστο· και το άπειρο πάλι

κάτι απ’ τη γη, καστανό και ζεστό, κάτι από φύλλα,

κάτι από στάμνες και ρίζες, κάτι απ’ τα μάτια

εκείνης της καρτερικής γελάδας (τη θυμάσαι;)

κι απ’ τα στέρεα πόδια του γεωργού που χάνονταν στο βάθος. (σ.76)

Η υπαρξιακή του όραση τον στρέφει στοχαστικά στο πεπρωμένο191 του ανθρώπου 

– «τον μέγα, τρομερό διασκελισμό» - αποκορύφωμα της διαλεκτικής σύλληψης της αν-

θρώπινης συνθήκης. Νιώθει το μέγα θαύμα της ζωής στους μύχιους ψιθύρους της φύ-

σης, σ’ εκείνη την «αυθύπαρκτη ισορροπία», που ισοπεδώνει όλες τις αντιθέσεις και 

αναδεικνύει την ενότητα του σύμπαντος κόσμου.192

Στο ποιητικό σύμπαν του Ρίτσου, η δική του πατριδογνωσία, συγγενεύει με τον 

ιδιόμορφο πανθεϊστικό μονισμό που συναντάμε στη φιλοσοφία του Σπινόζα: η 

φύση συλλαμβάνεται ως μία nat�ra ani�ata και ο κόσμος ως υπόσταση (s�bstantia) με 

άπειρα κατηγορήματα (attrib�ta), που ο νους αντιλαμβάνεται ως συνιστώντα την υπό-

σταση και με τρόπους (�odos), μετατροπές της υπόστασης.

Το ανθρώπινο πρόσωπο στην ποίηση του Ρίτσου δεν παραιτείται από τον αγώνα 

αλλά και την αγωνία να υπάρξει και να εκφραστεί. Από την οδυνηρή αυτογνωσία υπάρ-

χει πάντα διέξοδος σε μια παρήγορη ανθρωπογνωσία, που αφαιρεί την αγριότητα των 

παθών και εξανθρωπίζει τους ήρωες:

Έχω κ’ εγώ μια δική μου ζωή και πρέπει να τη ζήσω. Όχι εκδίκηση· —

τί θα μπορούσε ν’ αφαιρέσει απ’ το θάνατο, ένας θάνατος ακόμη

και μάλιστα βίαιος; — στη ζωή τί να προσθέσει; Πέρασαν τα χρόνια.

Δε νιώθω μίσος πια· — ξέχασα μήπως; κουράστηκα; Δεν ξέρω.

191 «Αυτός που μέλλει να εξηγήσει το πεπρωμένο, πρέπει να είναι εξίσου διφορούμενος με το πεπρωμένο», 
γράφει ο Soeren Kierkegaard στην Έννοια της Αγωνίας [αφιέρωμα οδός Πανός (2009) σ. 92, από το 
κείμενο του Παναγιώτη Ηλιόπουλου «Πεπρωμένο και τραγική ύπαρξη: η αρχαία Ελλάδα στην ποίηση του 
Γιάννη Ρίτσου», σ. 88-93].
192 Στον στοχασμό του Ρίτσου διακρίνεται αυτή η ανιμιστική σύλληψη της φύσης: «… όλη η φύση 
είναι έμψυχη, όλα τα όντα είναι προικισμένα με μια εμβρυώδη μορφή υποκειμενικότητας, και ο άνθρωπος δεν είναι 
παρά εκείνος που αποδέχεται στη δική του ρηματική γλώσσα αυτόν τον ατελείωτο και μεστό νοήματος ψίθυρο της 
φύσης (…) ένα μοτίβο που διασώζει κάτι από μια πανάρχαια, ανιμιστική (…) σύλληψη της φύσης(...) Θα τη δούμε 
να αστράφτει περιστασιακά σε ορισμένες ρομαντικές ενοράσεις, πραγματική κιβωτός της όμως, στάθηκαν κάποια 
ανορθόδοξα ρεύματα μυστικισμού που άνθισαν τόσο σε χριστιανικό όσο και ιουδαϊκό και ισλαμικό περιβάλλον (...) 
μυστική πανθεϊστική σύλληψη του κόσμου, που στρέφεται προς τη μεγάλη ουσιολογική κοινότητα των όντων και 
αγιοποιεί τις ίδιες τις υλικές μορφές ως εκπορεύσεις και φανερώσεις της ενιαίας και αδιαφοροποίητης ουσίας».
Φώτης Τερζάκης (2009), σ. 18-19.
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Κάποια  συμπάθεια  μάλιστα  μ’ αγγίζει  για τη φόνισσα· — μεγάλους   
       γκρεμούς  αναμέτρησε,
μεγάλη γνώση μεγάλωσε τα μάτια της μες στο σκοτάδι
και βλέπει, — βλέπει το ανεξάντλητο, το ανέφικτο και το αμετάβλητο. 
Με βλέπει.

Θέλω κ' εγώ να δω του πατέρα το φόνο μες στην κατευναστική του θα- 
             νάτου γενικότητα193,

να τον ξεχάσω μες σ’ ολόκληρο το θάνατο 
που περιμένει κι εμάς. Τούτη η νύχτα με δίδαξε
την αθωότητα όλων των σφετεριστών. Κι όλοι μας
σφετεριστές σε κάτι, — αυτοί των λαών, αυτοί των θρόνων,
εκείνοι του έρωτα ή και του θανάτου· η αδελφή μου
σφετερίστρια της μόνης μου ζωής· κ' εγώ της δικής σου.

Καλέ μου, εσύ, με πόση υπομονή μοιράζεσαι
ξένες, ανόητες υποθέσεις. Ωστόσο το χέρι μου
είναι δικό σου παρ’ το· σφετερίσου το κ’ εσύ· — δικό σου,
γι’ αυτό και δικό μου· παρ’ το· σφίξε το· το περιμένεις
ελεύθερο από τιμωρίες, αντεκδικήσεις, αναμνήσεις,
ελεύθερο· — το ίδιο κ’ εγώ το θέλω,
για να μου ανήκει ολότελα, κ’ έτσι μονάχα
να σου το δώσω ολότελα.194 Συχώρεσέ μου
τούτη τη μυστική μοναξιά και μοιρασιά — την ξέρεις —

που με χωρίζει στα δυο. Τί όμορφη νύχτα — (σ. 81)

193 Ο θάνατος προβάλλει στο έργο του Ρίτσου οικείος και εμπιστευτικός, βιώνεται σαν γέννηση στον 
κόσμο και συμμαχία μαζί του. 
Από τη σύνθεση «Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού» και τον μονόλογο της γηραιάς Ηλέκτρας: «(…) Τους 
νεκρούς και τους κοιμισμένους/μπορούμε να τους αγαπούμε ελεύθερα – δεν είναι αντίπαλοι πια,/είναι απ’ τα πριν 
παραδομένοι. Έτσι κ’ εμείς μπορούμε/χωρίς ταπείνωση να τους παραδοθούμε (…)», Τέταρτη Διάσταση, σ. 147
Και από τη Μονοβασιά: «Η σιωπή τους/ όχι θυμός που τους ξεχάσαμε· όχι διόλου μα διόλου/θυμός που μας 
έχουν ξεχάσει κι εκείνοι. Η σιωπή τους τώρα/είναι η φωνή τους· - τίποτα δεν έχουν ν’ αναγγείλουν (…) δεν 
είναι ανάγκη πια να κρύψουν ή να φανερώσουν τα χαρτιά τους/ μες στην απέραντη διαύγεια του πουθενά ή του 
τίποτα, εδώ/ που διακρίνονται γυμνά τα δέντρα, τα βουνά, τα αδιάψευστα όρια/ όλων των χωρισμών και των 
αιώνων(…)». Οι νεκροί (Μονοβασιά, 12.VII.-75).
194 Σε μελέτη της η Θωμαδάκη εκτιμά πως ολόκληρος ο μονόλογος του Ορέστη, που στην ουσία είναι 
διάλογος ανάμεσα στον Ορέστη και τον Πυλάδη, «κυριαρχείται από την ερωτική σχέση ανάμεσα στα δύο 
αγόρια. Ο ερωτισμός είναι διάχυτος σε όλο το φάσμα του θεατρικού λόγου του Ορέστη (...) ο ποιητής δημιουργεί για 
τον δικό του Ορέστη, έναν εξαίσιο ερωτικό λόγο, όπου διοχετεύεται η ποίηση του κόσμου, η ομορφιά του να δίνεις 
και να παίρνεις, ο εξαγνισμός μέσα από το απόλυτο δόσιμο του είναι». Θωμαδάκη (1991), σ. 82 - 83.
Σύμφωνα με την μελετήτρια, «οι φιλοσοφικοί συλλογισμοί γύρω από την ουσία του όντος, δημιουργούν μια 
υφολογική φαινομενολογία η οποία συγκρατεί το ασυγκράτητο πάθος για έρωτα, για ζωή, πάθος που βρίσκεται μέσα 
στον πυρήνα των λέξεων». (ό.π.,), σ. 88.
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Ένας βαθύς αισθησιασμός195 διαπερνά ολόκληρη την ποιητική σύνθεση για να ανα-

δείξει την ενστικτώδη φύση της νεότητας για «αγάπη και έρωτα καλού»196, σ' εκείνη την 

εκούσια μετατόπιση που αποζητά ο ήρωας τη νύχτα αυτή τη δυναστική. Υλικό σωμα-

τικό, κυρίαρχο, αναδύεται ορμητικά μέσα από την αισθαντική μνήμη, σκηνές σφοδρής 

ερωτικής ζωτικότητας, ως κρυφή αντίσταση στον έσχατο κίνδυνο και την απώλεια.

«Μέσα από το πρίσμα του θανάτου, προβάλλει με αιφνιδιαστική λαμπρότητα η ζωή, 

μοναδική και ανεπανάληπτη (…) το εσωτερι κό χρονικό της ανθρώπινης περιπέτειας».197 

μια εκούσια μετατόπιση ίσως, — τη γυρεύω απόψε,

όπως εκείνος ο στρατιώτης που μας έλεγε μια νύχτα στην Αθήνα:

αντιλαλούσε τ’ ακρογιάλι απ’ τις κλαγγές κι απ’ τους βόγγους,

κι αυτός κρυμμένος στα καμένα θάμνα, πάνω απ’ τ’ ακρογιάλι,

κοιτούσε στο φεγγάρι την ταλαντευόμενη σκιά της ήβης του πάνω στο   

                μηρό του

σε μιαν αβέβαιη στύση, πασκίζοντας να υπάρξει, δοκιμάζοντας

τη θέληση του επάνω στο ίδιο του το σώμα, για μια μετατόπιση

απ’ το πεδίο του θανάτου, στην ελπίδα ενός αμφίβολου αυτεξούσιου. 

(σ. 82)

«Στο σώμα μου διδάχτηκα τον κόσμο», «Σώμα περιφραγμένο – συστολή του απείρου», 

θα πει ο ποιητής στα Μονόχορδα198 (στ. 70 & 282).

Και είναι το σώμα, όπως γράφει ο Γιώργος Χειμωνάς, «(…) το ανθρώπινο σώμα, ολό-

195 Πάνω από το μόνιμο σχεδόν υπόστρωμα κοινωνικού στοχασμού, η αισθητική και αισθησιακή 
όραση του ποιητή περιβάλλει έμψυχα και άψυχα. Γράφει σχετικά η Προκοπάκη στην εισαγωγή τής 
Ανθολογίας: «Ολόκληρη την ποίηση του Ρίτσου την διαπερνά το αισθησιακό ρίγος. Εγρήγορση και απόλαυση 
όλων των αισθήσεων (…) Η σωματική, ερωτική σχέση του με τα πράγματα και το ανθρώπινο σώμα («συστολή του 
απείρου») γεννά αισθήματα και νοήματα (…)». Προκοπάκη (2000), σ. 22.
Η οξύτατη όραση του ποιητή –  «η σπάνια οπτική όσο κα απτική ευαισθησία», κατά τον Γιώργο Σαββίδη 
(1978) – η οικειότητα στην καταγραφή του χώρου, αλλά και μια εκπληκτική αισθητική παρόρμηση, 
μεταφέρουν στο πεδίο των εικαστικών, με εικόνες ανάγλυφες, φωτισμένες και στις μικρές, λεπτές ακόμη 
αποχρώσεις. Ο ίδιος ο ποιητής άλλωστε δηλώνει: «τη ζωγραφική την αντιμετωπίζω σαν έναν άλλο τρόπο 
άσκησης της ποίησης». (Από συνέντευξή του στο περ. Η λέξη, αρ. 8, Οκτ. 1981).
Ο Γιάννης Τσαρούχης αναφέρει: «Δεν με ξαφνιάζει το ότι ο Ρίτσος σχεδιάζει ή ζωγραφίζει ή ελευθερώνει από 
τις πέτρες και τις ρίζες το κρυμμένο πνεύμα τους, το αόρατο και κρυμμένο μυστικό τους (...) μέσα απ' την αγριάδα 
και τη σκληρότητα, σαν σπίθα μέσα στη στάχτη, υπάρχει ατόφια αγάπη και, σαν περαστική αστραπή, ο έρωτας που 
δημιουργεί τον κόσμο». (Βλ. Βιβλιογραφία).
196 «... στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνοντ' οι στοχασμοί τους·/τους λέει μεγάλα και πολλά η τρίσβαθη ψυχή 
τους./ Αγάπη και έρωτας καλού τα σπλάχνα τους τινάζουν...» Δ. Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (σχεδ. 
Β' , 9, στ. 4-7).
197 Προκοπάκη (1981), σ.55
198   Τα Μονόχορδα γράφτηκαν στο Καρλόβασι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1979. 
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κληρο το ανθρώπινο σώμα, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να μιλάει ακατάπαυστα για όλα 

τα πάθη των ανθρώπων. Δεν έχεις παρά να το δεις»199 .

Θυσίες, λέει, και ηρωϊσμοί, — ποια η αλλαγή; Χρόνια και χρόνια. Ίσως 

νάρθαμε

για τούτες τις μικρές ανακαλύψεις του μεγάλου θαύματος

που πια δεν έχει μικρό και μεγάλο μήτε φόνο κι αμάρτημα.

Όλα ένας έρωτας — μαγεία και θάμβος, (όπως έλεγε κάποτε ή μητέρα), 

(σ. 82-83)

Το μεγαλείο του τραγικού ανθρώπου, κατά τον Nietzsche, δεν έγκειται στην 

επινόηση μιας εικόνας του κόσμου που καθησυχάζει τη συνείδησή του, αλλά στην 

αποδοχή της τρομερής του μοίρας. Η «αγάπη του πεπρωμένου», αποτελεί την ύψιστη 

αποστολή του: «(…) amor fati: το να μη θέλεις τίποτε άλλο από εκείνο που είναι (…) 

το να μην αρκείσαι στο να ανέχεσαι το αναπότρεπτο, κι ακόμα λιγότερο να το κρύβεις 

– κάθε ιδεαλισμός είναι ένας τρόπος να ψεύδεται κανείς στον εαυτό του μπροστά στο 

αναπότρεπτο – αλλά να το αγαπάς»200.

Πάμε πιο κάτω· δεν μπορώ να την ακούω· οι γόοι της

χτυπούν τα νεύρα μου και τα όνειρά μου, όπως χτυπούσαν

εκείνα τα κουπιά τους επιπλέοντες σκοτωμένους 

που τους φωτίζαν πότε - πότε οι πυρσοί των καραβιών, οι διάττοντες 

       του Αυγούστου

κι άστραφταν όλοι, νέοι κ’ ερωτικοί, απίστευτα αθάνατοι201,

σ’ έναν υδάτινο θάνατο που δρόσιζε την πλάτη τους, τα σφυρά τους, τα  

            σκέλη  τους.

Τι σιωπηλά που αλλάζουν οι εποχές. Νυχτώνει απέραντα. (σ. 82)

199 Γιώργος Χειμωνάς, «Η βιογραφία της όρασής μου» (από τη μελέτη του Γρηγόρη Πεντζίκη "Το τέλος 
του μύθου.  Οι μικρές εξιστορήσεις του Γιώργου Χειμωνά", εκδ. Μικρή Άρκτος, 2010, σ. 193). 
«Η ψυχή δεν γνωρίζει τον εαυτό της παρά στον βαθμό που αντιλαμβάνεται τις ιδέες των παθών του σώματος» λέει 
ο Σπινόζα (θεώρημα 23, Ηθική, 2ο βιβλίο) - από τον Dagognet, (2007), σ. 116.
200 Nietzsche, Ecce homo [(στο «Γιατί είμαι τόσο έξυπνος» παρ. 10) από τη μελέτη της Μπακονικόλα 
(2005), κεφ. Η τραγωδία ως φιλοσοφικός αντίλογος, σ. 140-142]
201 «Τα πιο όμορφα γυμνά σμιλεύονται στις σαρκοφάγους», γράφει ο ποιητής στη Δίψα του Μυστρά (1954) 
και συνοψίζει την παλίντροπο αρμονία του έρωτα και θανάτου (κυρίαρχη σε ολόκληρο το έργο του). Και 
αλλού θα πει: «Αν δεν υπήρχε ο θάνατος,/ποιος γλύπτης, ποιος ποιητής θα δούλευε/για την αθανασία...».
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 Η μνήμη202 επιστρέφει και πάλι· ζωντανεύει σκηνές που εκθέτουν την ωραιότητα 

του ανθρώπινου σώματος, τη λαμπρότητα και το κάλλος, στο σκοτεινό τοπίο του θανά-

του: «Μονάχα ο θάνατος βγάζει στο φως την ευγενική καταγωγή των ανθρώπων. Αφού 

για όλους τους ανθρώπους ο θάνατος θα είναι πάντα λαμπρός. Κι ό,τι λαμπρό έχει η ζωή 

των ανθρώπων είναι ο θάνατος». 203

Αλλά η ματιά του Ορέστη θα σταθεί και σε στιγμές μακάριας καθημερινότητας που 

αναδεικνύουν την αξία της απλής ζωής, «σκηνές στιλπνές ζωής που σφύζει μ’ έναν αι-

σθησιασμό (…) στην αυταξία του καθημερινού, στην απεραντοσύνη και το ανεξάντλητο 

του υποκειμενικού χρόνου».204

Μ’ αρέσει αυτή η νωπή ησυχία. Κάπου εδώ κοντά, σ’ ένα χαγιάτι,

μια νέα γυναίκα θα χτενίζει τα μακριά μαλλιά της

και πλάϊ της θ’ ανασαίνουν τ’ απλωμένα εσώρρουχα στο φεγγαρόφωτο.

Όλα ρευστά, γλυστερά, ευτυχισμένα. Μεγάλες υδρίες  μες στους 

        λουτήρες

θαρρώ πως χύνουνε νερό στων κοριτσιών τους αυχένες και τα στήθη,

γλυστράνε τα μικρά, αρωματικά σαπούνια στα πλακάκια,

οι φυσαλίδες διασχίζουν τους θορύβους των νερών και των γέλιων,

μια γυναίκα γλύστρησε κι έπεσε,

γλύστρησε το φεγγάρι απ’ το φεγγίτη,

όλα γλυστρούν απ’ το σαπούνι — δεν μπορείς να τα κρατήσεις

ούτε μπορείς να κρατηθείς· — αυτό το γλύστρημα

είναι ο επανερχόμενος ρυθμός της ζωής· οι γυναίκες γελάνε

τραντάζοντας λευκούς, πανάλαφρους πυργίσκους σαπουνάδας

επάνω στο δασάκι του εφηβαίου τους. Έτσι νάναι ή ευτυχία;

...αναρωτιέται ο Ορέστης, «τη νύχτα ετούτη της παραμονής», που ο χρόνος βιώνεται 

ως κύκλος-τροχός, σε μια βασανιστική επανάληψη και διάρκεια.

Κάτι σα δάχτυλα φωτιάς και δροσιάς περνούν διαδοχικά στο στήθος μας,
γράφοντας κύκλους ανιχνευτικούς γύρω στις ρώγες,
κι ανεμιζόμαστε κ’ εμείς, κύκλο τον κύκλο, γύρω σ’ ένα κέντρο

202 «Η ανάμνηση είναι μια μορφή παρέμβασης που υπονομεύει για λίγα λεπτά, την παντοδύναμη εξουσία των 
δοσμένων γεγονότων. Η μνήμη φέρνει στο νου τη φρίκη και την ελπίδα». H. Marcuse (1971), σ. 116.
203 Γιώργος Χειμωνάς, οι Χτίστες (Γ. Πεντζίκης, ό.π., σ. 46)
204 Προκοπάκη (1981), σ. 54-55.
Σε συνέντευξή του ο Ρίτσος λέει πως «ο ποιητής πιστεύει πάντα στην αξία της ζωής γιατί, αν πραγματικά τη 
θεωρούσε μάταιη, δεν θα είχε λόγο να γράφει». περ. η λέξη (1981), σ. 644.
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άγνωστο, αόριστο, κι ωστόσο ορισμένο· — κύκλοι ατέλειωτοι205

γύρω από μια βουβή κραυγή, γύρω από μια μαχαιριά· και το μαχαίρι

είναι θαρρώ μπηγμένο στην καρδιά μας, κάνοντας κέντρο την καρδιά μας

όπως ο πάσσαλος στη μέση τ’ αλωνιού πάνω, στο λόφο, (σ. 85)

Στη "συμπαντική μυθολογία" του Ρίτσου, ο άνθρωπος "συνομιλεί" με τη φύση, τα 

αντικείμενα, τα ζώα: «χρησιμοποιεί (ο ποιητής), με αλληγορικό, συμβολικό ή μετωνυμι-

κό τρόπο, μια πανίδα μεγάλης ποικιλίας (…) πλουτίζοντας τα ποιήματα με ασυνήθιστες, 

ονειρικές, εφιαλτικές ή και παράλογες εικόνες206 (…)». Στον Ορέστη, η θύμιση εκείνης 

"της καρτερικής" αγελάδας207  – «Μαρτυρικό, τεράστιο σύμβολο όλου του κόσμου, τωρι-

νού και περασμένου», όπως έλεγε ο Σικελιανός για την αρκούδα της δικής του «Ιεράς 

Οδού» – θα στρέψει τη σκέψη του ήρωα στην ταραχώδη αδικία της ζωής αλλά και στον 

ειρηνικό, δημιουργικό ρυθμό της:

Ανάμεσα στα δυο της κέρατα κρατούσε

το πιο βαρύ κομμάτι τ’ ουρανού σαν ένα στέμμα. Σε λίγο

χαμήλωσε το μέτωπο κ’ ήπιε νερό απ’ το ρυάκι

205 Η αδυναμία διαφυγής από τη μοίρα διαφαίνεται και στον Ορέστη του Σεφέρη· κι εκεί το ποιητικό 
υποκείμενο μονολογεί: «Στη σφενδόνη, πάλι στη σφενδόνη, στη σφενδόνη/ πόσοι γύροι, πόσοι αιμάτινοι κύκλοι, 
πόσες μαύρες/σειρές (…)». Γ. Σεφέρης, Μυθιστόρημα ΙΣΤ΄ «Όνομα δ’ Ορέστης».
Η Φιλοκύπρου σημειώνει: «την ίδια εικόνα του κύκλου ανεμίζεται (ψυχανεμίζεται ίσως, αλλά και κινείται 
σπρωγμένος από αόρατο άνεμο) ο Ορέστης του Ρίτσου».  Φιλοκύπρου (2004), σ. 159-160.
206 Παγουλάτος (2009) οδός Πανός, σ. 14-15
Ο συγγραφέας αναφέρεται και στην πληθώρα αντικειμένων που γεμίζουν τους χώρους των αρχοντικών 
ή τις αίθουσες ανακτόρων και παλατιών, καθώς διαθέτουν συμβολική ή παραβολική σημασία. Ορατά 
και απτά πράγματα, δεμένα με τον βίο του ανθρώπου, συνθέτουν ενίοτε ένα σκηνικό παράλογου και, 
υπερβαίνοντας την υλική τους υπόσταση και την αίσθηση του οικείου, σηματοδοτούν έννοιες και άυλα 
φαινόμενα. Η ψυχική διέγερση και το συναίσθημα βρίσκουν αβίαστα το ισοδύναμό τους στον αισθητό 
κόσμο των αντικειμένων. 
Για τον Μαρωνίτη, «αυτός ο ταπεινός ποταμός πραγμάτων (…) ο καθημερινός μικρόκοσμος (αποτελεί) το άδηλο 
συμπαθητικό υποκείμενο των ποιημάτων του». Μαρωνίτης, «Η τιμή του χρυσού και η τιμή της πέτρας» στο 
Μαρωνίτης (1986), σ. 160 ή Μαρωνίτης (1981) σ. 698.
207 Σύμφωνα με τον Παγουλάτο (2009), σ. 19, «η μυθική και πραγματική αυτή αγελάδα, όπως άλλωστε, και 
άλλα ονειρικά ή εφιαλτικά και συμβολικά ζώα από την ιδιαίτερη πανίδα του ποιητή, έχει κάτι από τις αγελάδες του 
Μαρκ Σαγκάλ, ζωγράφου που φαίνεται πως αγαπούσε ο Γιάννης Ρίτσος. Σ’ ένα, μάλιστα, κείμενό του ο μεγάλος 
αυτός ζωγράφος μιλάει για ένα όνειρό του, όπου μια από τις αγελάδες, μέσα στο αίμα, που έσφαξε ο χασάπης 
παππούς του, αναλήφτηκε στον ουρανό, όπως και η αγελάδα του Ορέστη, που πάνω της ο Ρίτσος χτίζει μια έξοχη 
αλληγορία».
Στην αγελάδα του Ορέστη αναφέρεται σε ειδική μελέτη του και ο Μπήαν («Η αγελάδα του Ορέστη»), 
επισημαίνοντας πως πρόκειται για το κύριο παράδοξο σύμβολο του ποιήματος, που προβάλλεται μέσα 
από «δυαδικές και παράδοξες εικόνες». Μπήαν (1980), σ. 147-156.
Η Καστρινάκη (2009), σ. 184, εκτιμά πως η αγελάδα – όπως και η Κλυταιμνήστρα- αποτελούν εκδοχές 
της Μεγάλης Μητέρας, «της Μητέρας Θεάς των προϊστορικών ανατολικών θρησκειών της Μητέρας Γης που 
μας γεννά και μας δέχεται στον θάνατο».
Στο «Λεξικό παραδοσιακών συμβόλων» του Κούπερ (1992), σ. 20-22, αναφέρεται πως «αγελάδες είναι όλες 
οι σεληνιακές θεές στην όψη της γαλούχησης (η ίδια) η παραγωγική ικανότητα της γης».
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γλείφοντας με τη ματωμένη γλώσσα της, την άλλη εκείνη

δροσερή γλώσσα του νερένιου ειδώλου της, σα νάγλειφε

φαρδιά,  γαλήνια,  μητρικά,  αναπότρεπτα,

απ’ τα έξω, τη μέσα της πληγή, σα νάγλειφε

τη σιωπηλή, μεγάλη, στρογγυλή πληγή του κόσμου· — ίσως και να 

ξεδίψασε —

ίσως μονάχα το δικό μας αίμα να μας ξεδιψάει 208— ποιος ξέρει ;

Ύστερα σήκωσε απ’ το νερό το κεφάλι της, μην αγγίζοντας τίποτα,

ανέγγιχτη η ίδια και ήρεμη σαν ένας άγιος,

και μόνο ανάμεσα στα πόδια της, σα ριζωμένα στο ποτάμι,

έμενε και μετασχηματιζόταν μια μικρή λίμνη απ’ το αίμα των χειλιών της,

μια λίμνη κόκκινη, στο σχήμα ενός χάρτη,

που λίγο - λίγο πλάταινε και διαλυόταν· έσβηνε

σα να περνούσε το αίμα της μακριά, ελευθερωμένο, ανώδυνο,

σε μιαν αόρατη φλέβα του κόσμου· κ’ είταν γαλήνια

γι’ αυτό ακριβώς· σα να ‘χε μάθει

πως το αίμα μας δε χάνεται, πως τίποτα δε χάνεται,

τίποτα, τίποτα δε χάνεται μέσα σ’ αυτό το μέγα τίποτα

το απαρηγόρητο και το άσπλαχνο, το ασύγκριτο,

τόσο γλυκύ, τόσο παρηγορητικό, τόσο τίποτα.

Αυτό το τίποτα είναι η οικεία απεραντοσύνη μας. Μάταιο λοιπόν

ετούτο το λαχάνιασμα, η αδημονία, η δόξα. Μια τέτοια αγελάδα

σέρνω μαζί μου, μες στον ίσκιο μου — όχι δεμένη·

μονάχη της με ακολουθεί· — είναι ο ίσκιος μου πάνω στο δρόμο

όταν έχει φεγγάρι· είναι ο ίσκιος μου

208 Η αιώνια και ασίγαστη δ ίψα του ανθρώπου ως εγκόσμιο δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης συνιστά 
ένα καταστατικό μοτ ίβο της ποιητικής μυθολογίας του Ρίτσου. Όπως γράφει η Τζίνα Καλογήρου, 
«(μοτίβο)ενός σύμπαντος κόσμου με τεράστια φιλοσοφική και ανθρωπολογική εμβέλεια, η δίψα, άμεσα συνυφασμένη 
με το θεματικό μοτίβο της στέγνιας, της άνυδρης και φρυγμένης ελληνικής γης, καθορίζει το ήθος του ελληνικού 
τοπίου και των ανθρώπων του». Τζίνα Καλογήρου, Η Δίψα του Μυστρά (Ιούνιος 1954, 3ο μέρος του 
συνθετικού ποιήματος του Ρίτσου Κυκλική Δόξα), Θέματα Λογοτεχνίας, τ.χ. 42, 2009 (σ. 199-208).
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πάνω σε μια κλεισμένη πόρτα· και, πάντα, το ξέρεις:

ó ίσκιος είναι μαλακός, ασώματος· κι οι σκιές των δυο κεράτων

μπορεί και νάναι δυο αιχμηρές φτερούγες και μπορεί να πετάξεις 209

κ' ίσως μπορείς να περάσεις αλλιώς την κατάκλειστη πόρτα. (σ. 86-87)

Σύμβολο του πανανθρώπινου πόνου το άγρυπνο ζώο – «ανέγγιχτη και ήρεμη σαν 

ένας άγιος» - φέρει το βάρος και την έγνοια μιας θλίψης μεγάλης μα και μιας «γνώσης 

τρομερής» για την παγκόσμια Αλήθεια, «το μέγα τίποτα». 

Οι ήρωες του Ρίτσου είναι τραγικοί όχι μόνο ως φορείς πόνου αλλά και ως αποδέ-

κτες της έλλειψης νοήματος, του υπαρξιακού δράματος της ανθρωπότητας. Το εφήμε-

ρο της ανθρώπινης ύπαρξης («ὂναρ σκιᾶς»210 ο άνθρωπος), η έλλειψη νοήματος, η επί-

γνωση της ματαιότητας των πάντων – είναι η τραγική του γνώση και ύστατη σοφία του 

Ορέστη211. Και ο θάνατος, το «μέγα τίποτα» ως βίωμα και νόημα, φαντάζει ηδύ στην 

οδύνη του – ακραία εκδοχή ενός πένθους ηδονικού αλλά και μ ε τ α φ υ σ ι κ ή ς  π α ρ α -

μ υ θ ί α ς .

Στον στοχασμό του Heidegger,  το αναπαλλοτρίωτο του θανάτου – το συνταρακτι-

κό γεγονός ότι ο θάνατος είναι η μοναδική υπαρξιακή προοπτική του ανθρώπου,  απο-

τελεί τη θεμελιώδη αλήθεια για το νόημα του Ε ί ν α ι . Κάθε αυθεντικό Ε ί ν α ι  αποτελεί 

ένα  ε ί ν α ι  –  π ρ ο ς  –  τ ο  –  δ ι κ ό  τ ο υ  –  τ έ λ ο ς ,  κάθε αληθινό Ε ί ν α ι  επιζητεί 

209 Το μοτίβο της ανάβασης, κυρίως του πετάγματος, ανακαλεί έναν αρχέγονο μύθο, τον μύθο της 
Πτώσης. Η Προκοπάκη παραπέμπει στην ερμηνεία του Mircea Eliade [“Mythes, reves et mysteres”,εκδ.  
Gallimard (Idees), Παρίσι 1978, σ. 79] και σημειώνει για την ποίηση του Ρίτσου: «όλοι οι μύθοι κρύβουν 
αυτή την ίδια αρχέτυπη διαδικασία, και το πέταγμα εγγράφεται σ’ ένα συλλογικό υποσυνείδητο κατ’ αρχήν σαν μια 
μορφή απελευθέρωσης(…). Δεν υπάρχει μορφή ανάβασης, από το σήκωμα ψηλά στα χέρια (…), ως την ανάβαση 
σε σκάλες, κι ως την ανάληψη νεκρών και ζωντανών, ακόμα και ζώων, άγνωστη στον Ρίτσο». Προκοπάκη 
(1981), σ. 79-81.
Στον Ορέστη ο ποιητής αξιοποιεί το  μοτ ίβο της  ανάληψης , όταν ο ήρωας μιλά για την αγαπημένη 
του μητέρα«–πάντα φοβόμουνα/μήπως χαθεί απ' τα μάτια μας, μήπως αναληφθεί καλύτερα,–» σ. 78 
αλλά και για την αγελάδα «... μόνη μέσα σ' έναν κύκλο ολόγυμνο,/απ' όπου ανέβαινε όλο πιο ψηλά στο 
διάστημα/η σπείρα των αστερισμών, ώσπου η γελάδα αναλήφθηκε...» σ. 87-88
210  Πίνδαρος, πυθ. 8. 95: «ἐπάμεροι.Τί δέ τίς, τι δ’ οὗτις; σκιᾶς ὄναρ ἂνθρωπος. ἀλλ’ ὅταν αἴγλα 
διόσδοτος ἔλθῃ, λαμπρόν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν και μείλιχος αἰών».
211 Ερμηνεύοντας τον Παρμενίδη ο Heidegger καταλήγει στη σκέψη πως «...αληθινά σοφός άνθρωπος 
δεν είναι αυτός που τυφλά ακολουθεί μιαν αλήθεια, αλλά μόνον αυτός που σταθερά γνωρίζει και τους τρεις δρόμους, 
αυτόν του Είναι, τον άλλον του μη–Είναι,  και τον τρίτο του φαίνεσθαι. Η ανώτερη γνώση – και κάθε γνώση είναι 
ανωτερότητα – δωρίζεται μόνον σ' εκείνον που έχει βιώσει την καταιγίδα, την μαινόμενη επάνω από το δρόμο 
που οδηγεί προς το Είναι, που δεν παρέμεινε ξένος προς τους τρόμους του δεύτερου δρόμου, ο οποίος οδηγεί 
στην άβυσσο του μηδενός, αλλά που ωστόσο ανέλαβε ως αμετάθετη  ανάγκη τον τρίτο δρόμο του φαίνεσθαι». 
Heidegger (1973), Εισαγωγή στη Μεταφυσική,  σ. 147 (από τη μελέτη του Δημήτρη Βλάχου, Το Βλέμμα. 
Μια οντολογία του βλέμματος σε τέσσερις φάσεις άλματος εις μήκος. εκδ. Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, 2011, 
σ. 118).
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την οντολογική σύλληψη της ίδιας του της περατότητας. «Ο θάνατος είναι ένας τρόπος 

ύπαρξης, τον οποίο, το Dasein φέρει ως φορτίο ενόσω υπάρχει», γράφει ο φιλόσοφος.

Η α γ ω ν ί α  (�ngst) είναι το φορτίο της εγγύτητας του μηδενός, του δυνάμει μη 

όντος του κάθε όντος. Και το να αναλαμβάνει κανείς διαμέσου της αγωνίας το φορτίο 

της υπαρξιακής του περατότητας είναι η απόλυτη κατάσταση της ανθρώπινης ελευθε-

ρίας. 

Η άρνηση του μεγάλου στοχαστή να δει τον θάνατο ως "ένα συμβάν",  η έμφαση στη 

διαλεκτική μοναδικότητα της ύπαρξης και του τέλους, στο αναπαλλοτρίωτο του προ-

σωπικού θανάτου και της Αngst, είναι βαθιά λυτρωτική και απελευθερωτική. Η έννοια 

της ελευθερίας προς θάνατο, ως αυθεντική θεώρηση του θανάτου συνιστά τη συνειδη-

τοποίηση της περατότητάς μας· και χωρίς περατότητα, αλήθεια δεν μπορεί να υπάρξει. 
Η δέσμευση του Dasein στο θάνατο και, επομένως, στην ελευθερία συνιστά το απο-

κορύφωμα της οντολογικής "ανθρωπολογίας" του Heidegger212.

Καθώς οδεύει προς το ξημέρωμα και την ώρα της τελικής του απόφασης213, θα στρα-
φεί και πάλι ο Ορέστης, «ιδεώδης εν τη λύπη του»214, προς τον αφοσιωμένο του σύντρο-

φο και θα πει:

Ας σηκώσουμε τώρα αυτή τη λήκυθο με την υποτιθέμενη τέφρα μου· —

η σκηνή της αναγνώρισης θ’ αρχίσει σε λίγο.

Όλοι θα βρουν σ’ εμένα εκείνον που περίμεναν,

θα βρουν τον δίκαιον, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους,

και μόνο εσύ κ' εγώ θα ξέρουμε πως μες σ’ αυτή τη λήκυθο

κρατάω, στ’ αλήθεια, την αληθινή μου τέφρα·215 — μόνο οι δυο μας.

Κι όταν οι άλλοι θα θριαμβεύουν με την πράξη μου, οι δυο μας

θα κλαίμε πάνω απ’ το λαμπρό, ματωμένο σπαθί, τ’ άξιο της δόξας,

212 Βλ. G. Steiner (2009), Χάιντεγκερ (σ. 171-174).
213 Κ.Π. Καβάφης, CHE FECE … IL GRAN RIFIUTO*
«Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα/που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Όχι/ να πούνε. Φανερώνεται 
αμέσως όποιος τόχει/έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα/πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του/ 
Ο αρνηθείς δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι,/όχι θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει/εκείνο το όχι – το 
σωστό- εις όλην την ζωή του». Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1901).
* Στίχος του Ντάντε, που σημαίνει: «ο οποίος έκανε… την μεγάλη άρνηση»· ο Καβάφης παράλειψε τις 
λέξεις per viltá που σημαίνουν «από δειλία» κι έβαλε στη θέση τους αποσιωπητικά.
214 Κ.Π. Καβάφης, Καισαρίων (1918) Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ Α΄(1896-1918), φιλ. επιμέλεια 
Γ.Π. Σαββίδης, εκδ. ΙΚΑΡΟΣ, 1978.
215 «Τόσο είναι διχασμένος στα δύο πεπρωμένα του, το αυθεντικό και το αλλότριο, που βεβαιώνει ότι η υδρία με 
την υποτιθέμενη τέφρα του περιέχει, παραδόξως, την αληθινή του τέφρα – την τέφρα του γνήσιου Ορέστη που 
πέθανε, δίνοντας τη θέση του στον άλλον, τον ξένο Ορέστη, αυτόν που υποδύεται τον πιστό εκτελεστή του χρέους». 
Λιαπής (2008), σ. 303.
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θα κλαίμε αυτή την τέφρα, τον νεκρόν αυτόν, που ένας άλλος

πήρε τη θέση του, καλύπτοντας ακέριο το γδαρμένο πρόσωπό του

μ’ ένα χρυσό, χρηστό, σεβάσμιο προσωπείο,

ίσως και χρήσιμο με το χοντροκομμένο σχήμα του

για συμβουλή, παράδειγμα, μέθη του λαού, φόβο του τύραννου, άσκηση

που συνεχίζει, αργά, βαριά, την ιστορία με αλλεπάλληλους θανάτους και 

θριάμβους,

όχι με γνώση τρομερή (ακατόρθωτη απ’ το πλήθος)

αλλά με πράξη δύσκολη, κ' εύκολη πίστη,

την άκαμπτη, την αναγκαία, δυστυχισμένη πίστη,

χίλιες φορές διαψευσμένη κι άλλες τόσες κρατημένη

με νύχια και με δόντια απ’ την ψυχή του ανθρώπου· — ανίδεη πίστη

που μυστικά μεγαλουργεί, μερμήγκι το μερμήγκι, μέσα στο σκοτάδι. 

(σ. 88)

Ο Ορέστης θα φορέσει το «χρυσό, χρηστό, σεβάσμιο προσωπείο», θα ενδυθεί το αρ-

χαίο του ντύμα και θα υποδυθεί τον "μοιραίο του ρόλο" - την πράξη του θανάτου, βιω-

μένη ωστόσο ως υψηλή αντίληψη του καθήκοντος. «Το πρόσωπο θυσιάζεται τελικά με 

την επίγνωση όμως και αποδοχή του ρόλου του, που γίνεται ιστορικά αναγνωρίσιμος». 216

Kι αυτήν διαλέγω ο άπιστος εγώ (δε με διαλέγουν οι άλλοι),

γνωρίζοντας όμως εγώ.  Διαλέγω

τη γνώση και την πράξη του θανάτου που τη ζωή ανεβάζει. Πάμε τώρα—

όχι για τον πατέρα μου, όχι για την αδελφή μου (θάπρεπε ίσως

κι αυτός κι αυτή να λείψουν κάποτε), όχι

για την εκδίκηση, όχι για το μίσος — διόλου μίσος —

μήτε και για την τιμωρία (ποιος και ποιον να τιμωρήσει;)

μα ίσως για τη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου, για να μείνει ελεύθερος  

                   ο χρόνος,

ίσως για κάποια νίκη ανώφελη πάνω στον πρώτο μας και τελευταίο μας 

φόβο,

216 Προκοπάκη (1981), σ. 41
«Το περιθώριο της προσωπικής επιλογής παράγει το δίλημμα και τον διχασμό. Μέσα σ’ αυτά τα δεσμευτικά πλαίσια 
θα τεθεί το πρόβλημα της ελευθερίας και θα πάρει τις δραματικές διαστάσεις του (…) Η ελευθερία αντιμετωπίζεται 
κατ’ αρχήν σαν ανάγκη εσωτερικής απελευθέρωσης. Αν όμως η θεϊκή μοίρα μετατρέπεται σε κοινωνική, η πράξη 
υπηρετεί μιαν αναγκαιότητα για την υπέρβασή της. Βλέπουμε ότι αυτή η αρμονία ελευθερίας και αναγκαιότητας 
πετυχαίνεται μέσα από συγκλονιστικά διλήμματα, ακόμα και με την απώλεια του προσώπου». (ό.π.,), σ. 49. 
[Βλ. και στο κείμενο της Προκοπάκη, «Ελευθερία και αναγκαιότητα», Η Συνέχεια, τ. 1, Μάρτιος 1973 (σ. 
22-25)].
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ίσως για κάποιο «ναι», που φέγγει αόριστο κι αδιάβλητο πέρα από σένα  

               κι από μένα,

για ν’ ανασάνει (αν γίνεται) τούτος ó τόπος.

……………………………………………………………

Πάμε. Η ώρα η ορισμένη

έφτασε πια. Γιατί χαμογελάς; Συγκατανεύεις;

Είταν αυτό που γνώριζες ακόμη και δεν τόπες;

Αυτό το δίκαιο τέλος — ναι ; — μετά από την πιο δίκαιη μάχη ;

Άσε, μια τελευταία φορά, να σου φιλήσω το χαμόγελό σου,

όσο έχω ακόμη χείλη217. Πάμε τώρα. Αναγνωρίζω τη μοίρα μου. Πάμε. 

(σ. 89)

Είναι τα τελευταία λόγια του Ορέστη τη στιγμή της τραγικής φωτεινότητας, πριν 

μπει στ’ ανάκτορα για τη μεγάλη θυσία – θυσία του αληθινού του προσώπου. 

Σε μελέτη του ο Δόικος επισημαίνει: «Στο πλαίσιο της μεγαλειακής διάστασης του αν-

θρώπου, ο χειρισμός της αγωνίας του θανάτου μπορεί να οδηγήσει τόσο σε μια κυριαρ-

χική εκτροπή της τάσης για την αυθυπέρβαση όσο και στην παραγωγή ενός άλλης τάξης 

ανοίγματος (...) Στη δεύτερη περίπτωση, η ενεργοποίηση της λογικής της ανόδου σε τά-

ξεις πραγματικότητας που υπερβαίνουν τη συνθήκη του περατού είναι δυνατό να διαπερά-

σει την αγωνία του θανάτου, μεταποιώντας την σε εμπειρία ενός υψηλότερου κόσμου (...)

Το στοιχείο που υπερβαίνει την περατή διάσταση της φύσης μας αποδίδει την ποιότη-

τα του ιερού στο βαθμό που προκαλεί συγχρόνως τρόμο και γοητεία. Αυτή η διττή απήχη-

ση αναβαθμίζεται σε δέος, εφόσον το τελευταίο προϋποθέτει την έλξη, το θαυμασμό ενώ-

πιον του απόλυτα μεγάλου, του υπέρ-μετρου»218.

217 «Το γίγνεσθαι της σωματικής παρουσίας, δηλαδή των σχέσεων του σώματος με τα άλλα σώματα, όσο 
δημιουργικό - ή και καταστροφικό, όταν εναντιώνεται στη φύση του- και αν είναι, οδηγείται διαρκώς και ποικιλότροπα 
ενώπιον της λογικής του τέλους του, εμβαθύνοντας ολοένα – και αναπόφευκτα – στην προοπτική του θανάτου ή, 
αλλιώς, στην εγγενώς αυτοανα ιρούμενη  – μπροστά στον ορίζοντα του μηδενός – οπτική της δυνατότητας να 
καταφάσκει στον εαυτό του: να τον βιώνει, να τον συλλαμβάνει, να τον εμφανίζει, να τον βλέπει».
Π. Δόικος, Η οπτική αγωνία του σώματος.  Αντί προλόγου (σ.11-21), στα δοκίμια του Δημήτρη Βλάχου 
Συναντήσεις. Σεφέρης-Νίτσε- Χάιντεγκερ (εκδ.  Σπανίδη, 2010, σ. 13).
218 Δόικος (2008), σημ. 292 (σ. 169) & σημ. 402 (σ. 216).
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Η τελευταία Πράξη του δράματος συμπίπτει με την αφύπνιση του μυθολογικού πα-

ρελθόντος στον επίλογο:

(Προχώρησαν προς την πύλη. Οι φρουροί παραμέρισαν σα να τους πε-

ρίμεναν. Ο γέρο-θυρωρός άνοιξε τη μεγάλη πόρτα, κρατώντας πάντα τα-

πεινά σκυμμένο το κεφάλι του σα να τους καλωσόριζε. Σε λίγο ακούστη-

κε το πηχτό βογγητό ενός άντρα, κ' ύστερα μια ξαφνιασμένη, οδυνηρή 

γυναικεία κραυγή. Μεγάλη ησυχία και πάλι. Μόνο, στον κάμπο κάτω, οι 

αραιές ντουφεκιές των κυνηγών και τ’ αναρίθμητα τιτιβίσματα από αόρα-

τα σπουργίτια, σπίνους, κορυδαλλούς, μελισσουργούς, κοτσύφια. Τα χε-

λιδόνια στριφογυρίζουν επίμονα στη βορεινή γωνιά του ανακτόρου. Οι 

φρουροί έβγαλαν ατάραχοι τα πηλήκιά τους και σκούπισαν τον από μέσα 

πέτσινο γύρο με το μανίκι τους. Τότε, καταμεσίς στην πύλη των λεόντων, 

στάθηκε μια μεγάλη αγελάδα, κοιτώντας κατάματα τον πρωινό ουρανό, 

με τα πελώρια, κατάμαυρα, ασάλευτα μάτια της).

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΑΘΗΝΑ, ΣΑΜΟΣ, ΜΥΚΗΝΕΣ, 

Ιούνιος 1962 - Ιούλιος 1966  (σ. 89)

*   *   *

Χρόνους μετά, η Χρυσόθεμις219, η αγνοημένη απ’ τους μεγάλους τραγικούς, "βλέ-

πει" απ' το δικό της παράθυρο – παράθυρο μνήμης: 

«Η άμοιρη η μητέρα(…)/ Μόνο, την ύστατη στιγμή, τα σκοτεινά της μάτια/σταμάτησαν 

πελώρια, σαστισμένα, πανέμορφα, σαν μεμιάς να συλλάβαν/ όλο το νόημα της ζωής, όλη 

τη ματαιότητα της όποιας εξουσίας,/ ίσως κι όλο το νόημα της ομορφιάς»...220 

... «Γιατί το Ωραίο δεν είναι τίποτε άλλο,
παρά η μόλις που αντέχουμε Αρχή του Τρομερού...» 221   

*   *   *

219 Η Χρυσόθεμις, «είναι μια γυναίκα με χρυσά χείλη. Σ' άλλους καιρούς θα δίναν στο μονόλογό της μιαν άλλη 
ονομασία - ας πούμε Λειμωνάριο ή Κυψέλη» Αλεξανδρόπουλος (1975), σ. 100.
220 Χρυσόθεμις, Τέταρτη Διάσταση, σ. 184.
Αλλά και η γηραιά Δέσποινα, η Ηλέκτρα, εξομολογείται στην τροφό της το δραματικό τέλος της 
μητέρας: «σχεδόν δεν αμύνθηκε/κ' ίσως να τόδε αυτό σα μιαν  ωραία πρόφαση ενός τραγικού θανάτου,/αν όχι 
ηρωϊκού, γιατί όλο κι όλο/ άφησε μόνο μια κραυγή, τόσο ακριβή στον ήχο της, σαν προμελετημένη,/σαν μίμηση του 
πόνου όλης της ζωής και στύλωσε τα μάτια της/μ' αυτοκυριαρχία και με αόριστη έκφραση στοργής (...)». Τέταρτη 
Διάσταση, Κάτω απ' τον ίσκιο του βουνού (σ. 144).
221 R.M. Rilke, Οι ελεγείες του Ντουΐνο (πρώτη ελεγεία).
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«Όσο πιο ποιητικό είναι το έργο ενός ποιητή, τόσο πιο ελεύθερο το λέγειν του, δηλα-

δή πιο ανοιχτό και πιο έτοιμο να δεχτεί το απρόβλεπτο(…) όταν συμβαίνει κατά ιδιάζο-

ντα τρόπο το ποιητικό, τότε ο άνθρωπος κατοικεί ανθρώπινα πάνω σ’ αυτή τη γη, τότε ο 

"βίος του ανθρώπου" όπως λέει ο Χαίλντερλιν σε ένα ποίημα, είναι "κατοικών βίος"», 

γράφει ο Heidegger.222

Η Τέταρτη Διάσταση προβάλλει με τη δραματική της ευγλωττία έναν πλούσιο κόσμο 

ποιητικής μυθοποιΐας, μια μεταφυσική παραμυθία σε μορφή ποιητικής ωραιότητας223. 

Η άνεση με την οποία ο ποιητής χαρτογραφεί ένα αδιάκοπο πέρασμα ανάμεσα στον αρ-

χαίο μύθο και τη σύγχρονη ιστορία, μαρτυρεί την ευτυχισμένη συμπαράσταση της μνή-

μης, στην έμπνευση και τη δημιουργία του.

Μνήμες ιστορικές, αναμνήσεις και αισθήσεις ζωντανές, αποκαλύψεις της βαθύτερης 

ποιητικής και ζωικής περιοχής, οροθετούν, μέσα στη σπειροειδή κίνηση του χρόνου και 

το αέναο γίγνεσθαι, ένα μόνιμο πεδίο κοινωνικού και οντολογικού στοχασμού.

Οι ήρωες, μορφές οικείες, απεκδυμένες από το μυθικό τους ένδυμα, είναι κατ’ ου-

σίαν παρουσίες προσώπων ποιητικά σκηνογραφημένες και λειτουργικά ζωντανές. Φο-

ρείς μιας τεράστιας μνήμης μα και νοσταλγίας αφόρητης, στέκουν στοχαστικοί μπρο-

στά στην άφευκτη μοίρα τους κι αναζητούν την αλήθεια για τον προορισμό του ανθρώ-

που, τη θέση του μέσα στον κόσμο κι αντίκρυ στον θάνατο.

«...Αλλ' 

Η αλήθεια μόνον έναντι θανάτου δίδεται» 224

222  M. Heidegger (2008), «…Ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος…» (οπισθόφυλλο σημείωμα και απόσπασμα 
από σ. 59).
223 Ο Ευγένιος Αρανίτσης γράφει για την Τέταρτη Διάσταση, για την ατμόσφαιρα αυτής της απέραντης 
μυθολογικής και υπαρξιακής τοιχογραφίας: «… ένα βιβλίο εκ γενετής "παλιομοδίτικο", που δεν πιστεύω ότι 
ανήκει στην ποίηση και εντούτοις, διατηρεί μια παράξενη θεατρική ακτινοβολία(…)  γύρω απ’ το πλεονέκτημα μιας 
αλλόκοτης εναρμόνισης όλης εκείνης της αρχαιοπρέπειας του ομηρικού κύκλου με τα παρακμιακά μεγαλοαστικά 
σκηνικά που συναντάμε φερ’ ειπείν στα φιλμ του Βισκόντι. Πράγμα που επιτρέπει την ευλογία μιας μείζονος 
μεταφοράς, έστω "κινηματογραφικής" παρά λογοτεχνικής. Από μια άποψη, είναι κι αυτό ένα είδος Παραστατικής 
Σύνθεσης ανάμεσα σε δύο τονικότητες που κανείς δεν είχε διανοηθεί ότι θα μπορούσαν να συνομιλούν αρμονικά. 
Προσθέστε την απαράμιλλη, όλο αγάπη, ζωγραφική της ελληνικής φύσης με τους πιο εγκάρδιους και γαλήνιους 
τόνους και θα αντιληφθείτε το γιατί ορισμένοι άνθρωποι (και ο υποφαινόμενος) συνυπολογίζουν την Τέταρτη 
Διάσταση στην οικογένεια των αγαπημένων τους βιβλίων». Συζητήσεις για το τέλος των πραγμάτων. (Εφημ. τα 
ΝΕΑ, ένθετο Β ι β λ ι ο θ ή κ η , 10-7-2009).
224 Οδυσσέας Ελύτης, ΡΗΜΑ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟΝ. (Από τη δική του μελέτη θανάτου, ΤΑ ΕΛΕΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΞΩΠΕΤΡΑΣ, 1991). ΠΟΙΗΣΗ, εκδ. Ίκαρος (2002), σ. 568-570.  
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ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΗ  ΑΝΑΓΝΩΣΗ 225

Ο μύθος ορίζεται ως το «σύνολο των παραλλαγών του», υποστηρίζει ο �la�de Levi-

Stra�ss, σημειώνοντας παράλληλα πως «όλες οι εκδοχές ανήκουν στο μύθο» που διαθέ-

τει μια «αμετάλλακτη δομή».226

Ο Sartre και ο Ρίτσος προτείνουν τις δικές τους εκδοχές, στα μέτρα της σύγχρονης 

σκέψης αλλά και του προσωπικού τους οράματος. Το δραματικό ύφος του καθενός προ-

κύπτει από έναν συγκερασμό στοιχείων των αισθητικών επιλογών αλλά και της διανο-

ητικής τους σκέψης και κοσμοαντίληψης, ως αντανάκλαση του κοινωνικοπολιτικού πε-

ριβάλλοντος του καιρού τους.

«Κληρωτοί της εποχής τους»227 και οι δύο δημιουργοί, ανταποκρίνονται στα κελεύ-

σματά της, με τη διαρκή παρουσία τους στο πολιτικό γίγνεσθαι, και με τα έργα τους.

«Τα έργα ενός δημιουργού δεν είναι ξένα από τους αγώνες και τους πόθους της εποχής 

του», γράφει στις Δοκιμές του ο Σεφέρης. «"Ο μεγάλος καλλιτέχνης", όπως είπαν "δεν εί-

ναι της εποχής του, είναι αυτός ο ίδιος η εποχή του" (…) κομμάτι της ανθρωπότητας που 

τον περιστοιχίζει με τους καημούς της, τους πόνους της, το μεγαλείο της, τους εξευτελι-

σμούς της (…)».228

Στο έργο του "Τι είναι η λογοτεχνία;", ο Sartre γράφει: «ο συγγραφέας είναι –είτε το 

θέλει είτε όχι- στρατευμένος (εμπλέκεται, με την έννοια του Πασκάλ) δεν έχει τρόπο δια-

φυγής γράφει για την εποχή του και, δι’ αυτού, η εποχή του μιλά (…) έχει παραιτηθεί από 

το ανέφικτο όνειρο να φιλοτεχνήσει μια αμερόληπτη εικόνα της κοινωνίας και της αν-

θρώπινης συνθήκης (…) αποστολή του, κανένας να μην αγνοεί τον κόσμο και κανένας 

να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι αθώος ως προς αυτόν». Σε άλλο σημείο του έργου 

του,  αναφέρεται στους αναγνώστες: «Ο άνθρωπος που διαβάζει απογυμνώνεται κατά 

225 Η προσέγγιση των έργων – που προηγήθηκε στις οικείες ενότητες – επιχείρησε τη διακειμενική 
ανάγνωση καθεμιάς εκδοχής, σε σχέση με τα τραγικά πρότυπα.
Οι επισημάνσεις που ακολουθούν, στοιχειοθετούν όχι μια πιθανή σύγκριση – λαμβανομένης υποψη 
και της ειδολογικής τους διαφοράς – αλλά ένα ανοιχτό πεδίο διακειμενικών σχέσεων και φιλοσοφικών 
προοπτικών.
226 Brunel (1992), σ. 32 & Σιαφλέκης (1944), κβ΄.
227 Auden, «Είμαστε όλοι κληρωτοί της εποχής μας» [από το δοκίμιο του Γ. Σεφέρη Η τέχνη και η εποχή, 
Δοκιμές (1992) σ. 264-267, εκδ. Ίκαρος].
228 «Ο γερός τεχνίτης είναι από τα πιο υπεύθυνα όντα που γεννιούνται επί γης. Σηκώνει την ευθύνη μιας πάλης 
ζωής και θανάτου. Από την ανθρωπότητα που μαίνεται ή σωπαίνει τριγύρω του , τι θα διασώσει; Τι πρέπει να 
απαρνηθεί από την άμορφη ανθρώπινη ύλη, που είναι ωστόσο τρομακτικά ζωντανή, που τον παρακολουθεί ως 
μέσα στα όνειρά του; "Οι ευθύνες αρχίζουν από τα όνειρα" ...» . Γ. Σεφέρης (ό.π.,).
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κάποιον τρόπο από την εμπειρική προσωπικότητά του (...) για να βρεθεί στο ύψιστο ση-

μείο ελευθερίας του, και η ελευθερία αυτή θεωρεί το λογοτεχνικό έργο ως απόλυτο σκο-

πό και μέσα απ' αυτό,  την ανθρωπότητα. Η ελευθερία αυτή αυτοκαθίσταται απροϋπόθετη 

απαίτηση (...) μπορεί να ταυτιστεί με την καντιανή "αγαθή βούληση", η οποία αντιμετω-

πίζει τον άνθρωπο ως σκοπό και όχι ως μέσο (...) ο ενθουσιασμός του αναγνώστη παρα-

μένει εντούτοις στην ουσία μοναχικός (...) βυθίζεται μέσα στον εαυτό του για να αναγνω-

ρίσει και να καταμετρήσει τους πιο ιδιαίτερους πόθους του (...) Πρέπει να "ιστορικοποιή-

σουμε" την αγαθή βούληση του αναγνώστη (...), την πρόθεσή του να αντιμετωπίσει τον άν-

θρωπο ως απόλυτο σκοπό και να κατευθύνουμε, με το "θέμα" του γραπτού μας, το ενδια-

φέρον του προς τον πλησίον του, τους καταπιεσμένους του κόσμου τούτου»229. 

Το υπαρξιστικό θέατρο του Sartre, ως οργανική συνέχεια του στοχασμού του, απο-Sartre, ως οργανική συνέχεια του στοχασμού του, απο-, ως οργανική συνέχεια του στοχασμού του, απο-

τελεί μέσο διάδοσης των φιλοσοφικών του θέσεων αλλά και άσκησης κριτικής στην 

εξουσία. Ο Ορέστης των Μυγών άλλωστε, θεωρείται το αυθεντικότερο δραματικό πρό-

τυπο της σαρτρικής υπαρξιστικής ανθρωπολογίας.230

Ο Ρίτσος είναι βαθύτατα ποιητής του τόπου του, όπως κάθε αληθινός ποιητής, «κι 

αυτό είναι που του δίνει διαβατήριο για την οικουμενικότητα (…) (Είναι ο ποιητής) της 

πιο προσωπικής αγωνίας ή της πιο πανανθρώπινης συμμετοχής (…)»231.

229 Sartre (2006), (Αποσπάσματα από σ. 35, 37, 357, 359-360 & 363-364).
Στο έργο αυτό (Τι είναι η λογοτεχνία;) εξετάζει την κατάσταση του συγγραφέα το 1947 αλλά και την 
τέχνη της γραφής γενικότερα, χωρίς προκαταλήψεις. 
Στον τόνο μιας προσωπικής εξομολόγησης, αναφέρεται στη βία του πολέμου, την κατοχή και την 
αιχμαλωσία – το στίγμα του καιρού και της γενιάς του – που αντανακλώνται άλλωστε και σε άλλα του 
κείμενα, τροφοδοτούν τον στοχασμό του και καθορίζουν τη στάση του, ως πνευματικού ανθρώπου. 
Γράφει για τους συντρόφους του: «Η πλειονότητα των αντιστασιακών δεν μίλησε(...) διέρρηξαν τον κύκλο 
του Κακού, επαναβεβαίωσαν την ανθρωπιά για τους ίδιους, για μας, για τους βασανιστές τους(...) Σιωπούσαν, 
και ο άνθρωπος γεννιόταν μέσα στη σιωπή τους(...) στις τέσσερις γωνιές του Παρισιού, ο άνθρωπος εκατό φορές 
εξοντωνόταν κι εκατό φορές επαναβεβαιωνόταν. Αυτά τα μαρτύρια μας στοίχειωναν (...) μας οδηγούσαν στα 
σύνορα του εαυτού μας, στα σύνορα του ανθρώπινου, να ταλαντευτούμε ανάμεσα στη no man's land, όταν η 
ανθρωπιά απαρνιέται τον εαυτό της, και στην άγονη έρημο όπου αναδύεται(...) κι αυτό δημιουργείται ανάμεσα στα 
δύο άκρα της ανθρώπινης συνθήκης(...) Ο Σαιντ-Εξυπερύ είχε πει στη διάρκεια μιας επικίνδυνης αποστολής: είμαι 
μάρτυρας του εαυτού μου. Ισχύει το ίδιο για τα θύματα των βασανισμών: η αγωνία αρχίζει όταν δεν έχουν 
άλλον μάρτυρα από τον εαυτό τους...» Sartre (2006), σ.289-294.
230 «… ένας Ορέστης που κρύβει κάτω από το ιμάτιό του το "Ον (sic) και το Μηδέν" του Sartre», γράφει ο 
Άγγελος Τερζάκης στην εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ (16 Ιανουαρίου 1965).
231 Τάσος Λειβαδίτης (1975), σ. 244-245: «πρόκειται για μια ποίηση που θα μπορούσε να την ονομάσει 
κανείς αδίσταχτα περίληψη της αιωνιότητας» (ό.π.,), σ. 248.
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Η βιωματική και ιδεολογική εμπλοκή του Ρίτσου με την ιστορία καθόρισε το έργο 

του. Στην εισαγωγή της Ανθολογίας Γιάννη Ρίτσου, η Προκοπάκη σημειώνει: «Αν κά-

ποιος θα ‘θελε να διαβάσει την ιστορία του αιώνα, θα την έβρισκε ακέρια στην ποίηση 

του Ρίτσου: στα ποιήματα που την κατέγραψαν σαν χρονικό· στα εγερτήρια άσματα, σε 

ύμνους ηρώων και ελεγεία – στη μεταπλασμένη ποιητικά βιογραφία του, εγκατεσπαρμένη 

σε ποικίλες συνθέσεις. Και ακόμα, πιο βαθιά, στο εσωτερικό οδοιπορικό του ποιητή, που 

το αποτύπωνε μέρα τη μέρα με σαφήνεια ή υπαινικτικά. Κι αυτό το "υπαινικτικά" λέει πε-

ρισσότερα για τη βία του καθεστώτος, τις νοοτροπίες και τη συμβατική ηθική, τους ιδεο-

λογικούς πειθαναγκασμούς» 232.

Ο ίδιος ο ποιητής λέει σε συνέντευξή του: «Το να μην είσαι πολίτης, το να μην συμ-

μετέχεις στο ιστορικό γίγνεσθαι της χώρας σου και του κόσμου, είναι σαν να είσαι δραπέ-

της της ζωής. Δεν έχεις ζωή πια» 233.

Στα Μελετήματα, γράφει: «Το ιδεολογικό υπόβαθρο της τέχνης, το κοινωνικό και ηθι-

κό, αν δεν είναι ο πρώτος λόγος της αξίας της είναι ωστόσο ο τελικός (…) όταν η τέχνη 

ξεπεράσει τα πρώτα στάδια της ατομικής εξομολόγησης και απολύτρωσης του καλλιτέ-

χνη, της αυτοθεραπείας του, γίνεται αναγκαστικά καθολική έκφραση της ανάγκης όλων 

των ανθρώπων για δικαιοσύνη, ελευθερία, ευτυχία, για κατάλυση της ασφυκτικής μόνω-

σης…»234.

Ο Ρίτσος απαθανάτισε με το έργο του μεγάλες στιγμές της ιστορίας του τόπου. Βάρ-

δος των λαϊκών αγώνων αλλά και σιωπηλός στοχαστής του ανθρώπου, βαθιά υπαρξι-

ακός, ιχνηλατεί –στα ώριμα κυρίως έργα του- την ανθρώπινη μοίρα και το ανεξήγητο 

της ύπαρξης. 

232 Προκοπάκη (2000), σ. 9.
O ποιητής θέλοντας να υπερασπιστεί το στρατευμένο έργο του, αλλά και να το προφυλάξει από 
πολιτική, λογοτεχνική ή άλλη επίθεση, παραθέτει ως μότο στο βιβλίο του Τα επικαιρικά, την εξής 
φράση: «Η ποίηση πρέπει να 'ναι ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού αγωνιστή μια 
σημαία στα χέρια της ελευθερίας». Φιλίππου (2009), σ. 30.
233 Αφιέρωμα στα 80 χρόνια του Γιάννη Ρίτσου, Εφημ. Ριζοσπάστης, 29-30 Απρίλη 1989.
Στην ακαδημαϊκή του εισήγηση για τον Γιάννη Ρίτσο, ο Γιώργος Σαββίδης επισημαίνει την ενεργητική 
παρουσία του ποιητή ανάμεσα στον ελληνικό λαό, στις πιο κρίσιμες ώρες του έθνους και μνημονεύει 
τον λόγο του: «Η ποίηση δεν θέτει όρους αποδοχής της, αλλά τους δημιουργεί αυτούς τους όρους» Σαββίδης 
(1978), σ. 225-230 & σ. 84-86 στο Λεύκωμα του ΕΚΕΒΙ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του (2009).
234 Γ. Ρίτσος, Μελετήματα (1974), σ. 25 (περί Μαγιακόβσκη).
Η ποίηση του Ρίτσου πραγματώνει το όνειρο όλων των αληθινών καλλιτεχνών, όπως σοφά το διατύπωσε 
ο Έλιοτ: «Η πρόοδος ενός καλλιτέχνη είναι μια διαρκής αυτοθυσία, μια διαρκής απόσβεση της προσωπικότητας».
(Γ. Σεφέρης, Μέρες του 1945-1951, σ. 168-169, Εκδ. Ίκαρος, 1973).
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«Δεν ξέρω άλλον ποιητή της Αριστεράς που να υπερασπίστηκε τις ζωτικές του ψευ-

δαισθήσεις (πολιτικής και υπαρξιακής κατηγορίας) συνεπέστερα από τον Γιάννη Ρίτσο», 

γράφει ο Μαρωνίτης. «Η ποίησή του κινείται σταθερά σ’ αυτήν την περιοχή, προπάντων 

όταν δοκιμάζεται η αντοχή της ανάμεσα στις συμπληγάδες της πολιτικής και της ποιητι-

κής ηθικής» 235.

Οι πολιτικές περιπέτειες του τόπου και του βίου του (διώξεις και εξορίες), τα αλλε-

πάλληλα πένθη της οικογένειας, η αρρώστια του – κι από την άλλη πλευρά, η πλήρης 

απουσία αδιαλλαξίας, η ικανότητα να διαβλέπει και στους άλλους τα κοινά ανθρώπινα 

βάσανα, κυρώνουν την ιδιοπροσωπεία ενός σπουδαίου έλληνα διανοούμενου.

Στον τόνο του Ρίτσου, υπάρχει ένας ανοιχτός ορίζοντας ευγνωμοσύνης προς τη ζωή, 

πλάι στην τερατωδία του κόσμου. Διαθέτει τη μεγάλη κατάφαση, το μεγάλο " ν α ι " , 

που καθιστά αναγκαίες και τις αρνήσεις. Γι' αυτόν, είναι Ο ποιητής236«… ένα γλυκύτατο 

χαμόγελο στον κόσμο ετούτον/που αδιάκοπα θα λέει "ναι" και πάλι "ναι"/ σ’ όλες τις προ-

αιώνιες διαψευσμένες ελπίδες».

*  *  *

Στις Μύγες του Sartre και στον Ορέστη του Ρίτσου, ο μύθος συνδέεται –όπως προα-

ναφέρθηκε- με τις ιστορικές συνιστώσες της εποχής τους αλλά και με ζητήματα οντολο-

γίας και συγκρότησης του κόσμου.

Και οι δύο δημιουργοί μένουν πιστοί στο γενικό πλαίσιο του μύθου, ακολουθώντας 

τις επιταγές του μυθικού κύκλου μάλλον, παρά συγκεκριμένα κάποιου τραγικού ποιητή. 

Ο φόνος ως δραματικό μοτίβο, πέρα από το γεγονός ότι διεκπεραιώνει τη μυθική του 

αποστολή237, αποτελεί και κομβικό σημείο συνάντησης των δύο εκδοχών. Και για τους 

δύο ήρωες, «η πράξη είναι η πλατύτερη θύρα της λύτρωσης».238

235 Μαρωνίτης (2009), Ενόψει (από την επιφυλλίδα στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 4/10/2009).
Σε προγενέστερο κείμενο, ο Μαρωνίτης σημειώνει: «ο Ρίτσος φαίνεται να πιστεύει ότι ο ποιητής πρέπει να 
μείνει και στην ποίηση ακτήμων όσο και ο άνθρωπος στη ζωή του. Η ποίηση οφείλει να ξοδεύει αμέσως την ατομική 
και συλλογική πείρα και μοίρα του ανθρώπου (...) η ποίηση μπορεί και πρέπει να υποταχθεί στην οικονομία της 
κοινοκτημοσύνης», Μαρωνίτης (1981), σ. 694.
236 Γ. Ρίτσος, Ο ποιητής (Κιγκλίδωμα.  Ποιήματα, τόμος Ι΄, Κέδρος, 1997, σ. 449)
237 Αριστοτέλης, Ποιητική, 1453b 22-26: «τούς μέν οὖν παρειλημμένους μύθους/λύειν οὐκ ἔστιν, 
λέγω δέ οἷον τήν Κλυταιμήστραν ἀποθανοῦσαν ὑπό τοῦ Ὀρέστου (…) αὐτόν δέ εὑρίσκειν δεῖ καί τοῖς 
παραδεδομένοις χρῆσθαι καλῶς».
238 Ν. Καζαντζάκης, ΑΣΚΗΤΙΚΗ, σ. 63 (Εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα, 2007)
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Μέσω του φόνου ωστόσο - ως συστατικό του μύθου και δραματικό στοιχείο της πλο-

κής - αναδεικνύεται και η διαφορετικότητά τους: ο Ορέστης του Sartre αποκτά "ύλη" 

ως ελεύθερος πλέον άνθρωπος και ακολουθεί μια πορεία (και πάλι όμως) μοναχική, ενώ 

ο ήρωας του Ρίτσου συμφιλιώνεται με το πεπρωμένο του, το βάρος του οποίου φέρει με 

συγκατάβαση και τραγική αξιοπρέπεια.

Στις δύο σύγχρονες μεταγραφές, ο Ορέστης και η Ηλέκτρα –εμβληματική παρουσία 

και προσωπικότητα σε όλες τις εκδοχές, από καταβολής αρχέτυπου μύθου- ως τραγικοί 

ήρωες, ανήκουν σε εξαιρετική γενιά, κατά τις προδιαγραφές πάντα της αρχαίας τραγω-

δίας.239

Εκτός όπως από την ανώτερη κοινωνική θέση των ηρώων, οι δύο εκδοχές παραμέ-

νουν συμβατές και ως προς τη φύση του πάθους και, κατά συνέπεια, τη δράση του ήρωα 

που εμπλέκεται με πλήρη συνείδηση στη διαδικασία της τραγικής πράξης: Το κατ’ εξο-

χήν πάθος του Ορέστη (στην εκδοχή του Ρίτσου πρωτίστως) συνίσταται στη μητρο-

κτονία – στην "πράξη" που στρέφεται εναντίον φίλου, αγαπημένου συγγενικού προσώ-

που240. Τα δύο σύγχρονα κείμενα υπακούουν και στον κανόνα της Ποιητικής (13, 1453α, 

7-17) που υπαγορεύει τα η θ ο λ ο γ ι κ ά  χαρακτηριστικά του ήρωα: δεν αποτελεί μεν 

ηθικό πρότυπο άτρωτο και αδιαμφισβήτητο, αλλά και δεν εκπροσωπεί με κανέναν τρό-

πο τη φαυλότητα. Η μέτρια (=του μέτρου) ηθική παρουσία που περιπίπτει σε «αμαρτίαν 

μεγάλην», όχι εξαιτίας του κακού χαρακτήρα  («μή διά μοχθηρίαν»), αποτελεί κοινή συ-

νιστώσα του τραγικού μύθου και των υπό εξέταση μεταγραφών.

Αναλλοίωτο πάντως στοιχείο και των δύο εκδοχών, είναι αυτό που ο Br�nel 241ονο-

μάζει χαρακτήρα της επανάληψης: οι ήρωες, αντιμέτωποι με το αδιέξοδο που συνάντησε 

ο αρχαίος ομόλογός τους, έχουν επίγνωση του μυθικού φορτίου τους και αναπαράγουν 

τον προορισμό τους. Η αθανασία του μύθου στον οποίο πρωταγωνιστούν, τους έχει a 

priori εξασφαλίσει την αιωνιότητα.

Πάντως, οι δύο δημιουργοί, πλησιέστερα στον ευριπίδειο τρόπο επεξεργασίας του 

μυθολογικού "μεγακειμένου", επιχειρούν παρεμβάσεις και ανατροπές δεδομένου ότι «η 

239 Αριστοτέλης, Ποιητική, 13 1453α 18: «νῦν δέ περί ὀλίγας οἰκίας αἱ κάλλισται τραγῳδίαι 
συντίθενται, οἷον περί Αλκμέωνα και Οἰδίπουν και Ὀρέστην (…) και ὅσοις ἂλλοις συμβέβηκεν ἤ παθεῖν 
δεινά ἤ ποιῆσαι».
240 (ό.π.,): «ἐν ταῖς φιλίαις ἐγγένηται τά πάθη, οἷον ἤ ἀδελφός ἀδελφόν ἤ υἱός πατέρα ἤ μήτηρ υἱόν ἤ 
υἱός μητέρα ἀποκτείνῃ ἤ μέλλῃ ἤ τι ἂλλο τοιοῦτον δρᾷ, ταῦτα ζητητέον».
241 Brunel (1992), σ. 113.



98

τραγική πλοκή δεν παραδίδεται τυποποιημένη από τον μύθο, ούτε όμως επινοείται από 

την αρχή, κάθε φορά που ένας ποιητής συνθέτει ένα νέο δράμα»242.

Ο Ορέστης του Sartre καταφτάνει στο Άργος αθώος και αδέσμευτος, αναζητώντας 

επίμονα τις μνήμες του. Όταν συνειδητοποιεί τη νοσηρή κατάσταση στην οποία έχουν 

περιπέσει οι Αργείοι αλλά και τον πόνο και το πάθος της αδελφής του, οδηγείται στην 

επιθυμία να επέμβει –αρχικά δια του λόγου και της πειθούς. Στο αδιέξοδο που διαπιστώ-

νει, επιλέγει τη λύση της φυγής μαζί με την Ηλέκτρα. Εν μέσω αναστολών και δισταγ-

μών, θα γεννηθούν μέσα του τα αίτια της π ρ ά ξ η ς  του, όταν αισθανθεί την ανάγκη να 

διαρρήξει τον κλοιό της μοναχικότητας, αλλά και τα δεσμά των ενοχών και των προκα-

ταλήψεων, που περικλείουν τόσο την Ηλέκτρα όσο και τους συμπολίτες του, και τους 

κρατούν μακριά από την αλήθεια της ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς .

Η διάπραξη του φόνου για τον Ορέστη του Sartre – που τελείται πάντως χωρίς ηθι-

κές αναστολές και εν ονόματι της δικαίωσης των Αργείων – αποτελεί επιβεβαίωση της 

ελευθερίας του και της βαθιάς επιθυμίας του να ανήκει στην κοινότητα: τοποθέτησε τον 

εαυτό του "στην καρδιά του Άργους" και σήκωσε στους ώμους του τα πάθη των Αργεί-

ων, χαράζοντας τον "δρόμο της ελευθερίας του" 243, βαρύ και πάλι όμως μοναχικό.

Η Μπακονικόλα υποστηρίζει ότι ο υπαρξισμός του Sartre επαναφέρει την αναγκαιό-Sartre επαναφέρει την αναγκαιό- επαναφέρει την αναγκαιό-

τητα του τ ρ α γ ι κ ο ύ : «με την υπαρξιστική σκέψη, το τραγικό νόημα της ύπαρξης, ανα-

κτά το χαμένο έδαφος…»244.

Το σ α ρ τ ρ ι κ ό  τ ρ α γ ι κ ό  για την μελετήτρια, έγκειται στον αγώνα του Ορέστη 

για συνύπαρξη αρμονική, που παραμένει όμως «απλώς μια ουτοπία (…) Η ταύτιση των 

συνειδήσεων δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων(…) θα σήμαινε το τέλος αυτού του αδιέξο-

δου αγώνα συνύπαρξης, τον οποίο εμείς θεωρούμε τραγικόν»245.

242 Burrian (2007), σ. 287.
Κατά τον Kierkegaard, «το σύγχρονο δράμα είναι απαλλαγμένο από το πεπρωμένο· έχει όραση, 
αυτοβυθομετρείται και μεταθέτει το πεπρωμένο στη συνείδηση του δράματος» – στο Φόβος και τρόμος, σ. 117-
118 [από το Μπακονικόλα (2005), σ. 96]
243 J.P. Sartre, Οι δρόμοι της ελευθερίας (Les Chemins de lá liberté), εκδ. Αρσενίδη (χ.χ.), Αθήνα, μτφ. 
Αιμίλιος Χουρμούζιος.
Πρόκειται για μια μυθιστορηματική τριλογία που γράφει ο Sartre κατά το διάστημα 1945-1949, με 
εμφανή τον φιλοσοφικό στοχασμό.
244 Μπακονικόλα (1997), σ.  151.
Άλλοι μελετητές, εκφράζουν τη δυσπιστία τους και τις επιφυλάξεις τους για την έννοια του τραγικού 
στις Μύγες του Sartre: Curtis (1948), σ. 10-11, Chiari (1958), σ. 154, Kaufmann (στο Μπακονικόλα 
1997, σημ. 19, σ. 183), McCall (1967), σ. 13.
245 Μπακονικόλα (ό.π.,), σ. 161-162. Σε άλλη της μελέτη η συγγραφέας υποστηρίζει πως στο θέατρο 
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Ο �lain Badio� γράφει για τον Sartre: «Ο Sartre έρχεται στην πολιτική ανάμεσα στο 

1945 και στο 1950. Η διασημότητά του αρχικά σφυρηλατήθηκε στη μεταφυσική και την τέ-

χνη. Ο Sartre εκπονεί την πρώτη φιλοσοφία του κατά την περίοδο του πολέμου. "Το Είναι 

και το Μηδέν" εκδίδεται το 1943 (την ίδια χρονιά, εκδίδεται το θεατρικό του έργο "Οι 

Μύγες").  Ανάμεσα σε αυτήν τη φιλοσοφία και την πολιτική στράτευση υπάρχει μια τερά-

στια απόσταση. Ο Sartre θέτει στο κέντρο της εμπειρίας την απόλυτη ελευθερία του Υπο-

κειμένου, και αυτή η ελευθερία εγγράφεται ακόμη στην αυστηρή ατομική συνείδηση (…) 

Το Υποκείμενο είναι η άπειρη διαφυγή της ελευθερίας ενώπιον του Είναι, και ο άνθρωπος 

είναι η κόλαση του ανθρώπου. Με αυτή την προοπτική ουδεμία πολιτική υπόθεση μπορεί 

να ενοποιήσει τις συνειδήσεις μέσω ενός συλλογικού σχεδίου (το οποίο)  μπορεί να είναι 

μόνο  παθητικό. Ακόμη και το 1960 ο Sartre με τον όρο "συλλογικό" [“collectif”] θα ονο-

μάσει την πολλαπλότητα ατόμων της οποίας η ενότητα είναι η παθητική σύνθεση(…)».246

Το δράμα είναι απαισιόδοξο. Και η αλήθεια των ηρώων του, η αλήθεια του κόσμου 

ως αγωνία ... που αντιπαλεύει ανάμεσα στον αντικατοπτρισμό του Νάρκισσου και στο 

τερατώδες προσωπείο των Ερινύων.

του Sartre «δεν υπάρχει τίποτε το καθολικότερο από το ατομικό: το άτομο βιώνει έντονα το άγχος που του 
προκαλεί η συνειδητοποίηση της ελευθερίας του, γιατί γνωρίζει πως, όποια κι αν είναι η επιλογή του, όσο ατομική κι 
αν είναι, θα έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον του, κι αισθάνεται υπεύθυνος γι' αυτό». Μπακονικόλα (1989), σ. 313
246  Badiou (2009): σ. 30-31.
Σε κείμενό του ο Δόικος παρατηρεί: «Κατά την περίοδο της συγγραφής του έργου αυτού («Το είναι και 
το μηδέν») ο Sartre αναπτύσσει τη θεωρία του γύρω από καθαρά οντολογικές έννοιες (είναι-καθεαυτό, είναι-
διεαυτό, απόλυτη ελευθερία, ύπαρξη, ουσία, κατηγόρημα), απόρροια της έντονης ενασχόλησής του κυρίως με την 
υπαρξιστική σκέψη του Heidegger. Οι καθαρά κοινωνικές ή ιστορικές κατηγορίες απαντούν σπάνια στα έργα του και 
φυσικά, η απόσταση από τη διεξοδική θεωρητική εξέταση του ιστορικού γίγνεσθαι που επιχειρείται στην «Κριτική 
του Διαλεκτικού Λόγου» (“Critique de la Raisondialectique”, 1960), είναι ακόμη μεγάλη (...)
Στο βάθος ο Sartre με την «Κριτική» επιχειρεί έναν επαναπροσδιορισμό και μια σφαιρική εξέταση της έννοιας της 
ανθρώπινης ελευθερίας, της οποίας την απόλυτη ισχύ είχε τονίσει στο «Είναι και το μηδέν». Η διαφοροποίηση 
ανάμεσα στα δύο έργα συνίσταται σε μια αλλαγή θεωρητικού επιπέδου: στο «Είναι και το μηδέν» έχουμε μια 
ανάλυση της εμπειρίας από την πλευρά του ίδιου του ατόμου, αυτής δηλαδή που ονομάζουμε εσωτερική ή 
συνειδησιακή και συγκινησιακή – εμπειρία. Η «Κριτική» αλλάζει πεδίο: απομακρύνεται από τους απόλυτους 
οντολογικούς προσδιορισμούς (ύπαρξη, ουσία, είναι-καθεαυτό, είναι – διεαυτό), δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους 
εξωτερικούς παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη της εσωτερικής εμπειρίας τοποθετώντας την τελευταία στο 
εσωτερικό του ιστορικού και κοινωνικού της πλαισίου και επιχειρεί μία στάθμιση των δυνατοτήτων που πραγματικά 
διαθέτει το άτομο να αρνηθεί τις οποιεσδήποτε εξαρτήσεις του. Συγκεκριμενοποιεί δηλαδή το πεδίο εφαρμογής της 
δυνατότητας της μηδενοποίησης (nihilisation), μιας ιδιότηταςτης οποίας την απόλυτη ισχύ είχε ιδιαίτερα τονίσει ο 
Sartre στο «Είναι και το μηδέν» (...)
Το κύτταρο της κοινωνικής και ιστορικής εξέλιξης είναι η ατομική πράξη. Η σπουδαιότητα που της αποδιδόταν 
από το Sartre στα πρώτα έργα του και κυρίως στο «Είναι και το μηδέν» δεν μειώνεται καθόλου στην «Κριτική». 
Το νέο στοιχείο της τελευταίας είναι η ένταξη της ατομικής πράξης στον κοινωνικό της περίγυρο αφού μόνο εκεί 
αναγνωρίζεται ο ιστορικός της ρόλος».  Δόικος (1981), σ. 685-686 & 690.
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Στον Ορέστη της Τέταρτης Διάστασης, δεσπόζει η στοχαστική βίωση της εμπειρίας 

του ατόμου, αντιμέτωπου με τη ζωή, τον θάνατο, τον χρόνο, την αμείλικτη ανάγκη για 

ελευθερία.247 Η πικρή του ομολογία είναι ολάκερη η ανθρώπινη εμπειρία. 

«Στον "Ορέστη" του Ρίτσου τρέμει το αιώνιο παράπονο του ανθρώπου, που πειθανα-

γκάζει τον εαυτό του στο Δίκαιο μιας ορισμένης στιγμής (...). Ως ποιο σημείο ο άνθρω-

πος είναι ελεύθερος, κι απέναντι στον εαυτό του (...) κι απέναντι στις κοινωνικές επιτα-

γές;  (...) μήπως η μεγαλύτερη ελευθερία είναι να θυσιάσεις την ελευθερία σου για χάρη 

κάποιου σκοπού;»248

Η ε λ ε υ θ ε ρ ί α  στο έργο και τον βίο του Ρίτσου, ανάγεται σε αξία ανώτερη και ηθι-

κή επιταγή: «Το αληθινό μπόι του ανθρώπου/ μετριέται πάντα με το μέτρο της λευτεριάς», 

γράφει ο ποιητής.249

Η κορύφωση της ποιητικής φαντασίας του Ρίτσου διαφαίνεται στο η θ ο λ ο γ ι κ ό 

π ο ρ τ ρ α ί τ ο  του ήρωα - γεγονός άλλωστε που καθιστά έκδηλη τη δική του ανατρεπτι-

κή εκδοχή και παρέκκλιση από τον αρχέτυπο μύθο.

247  Η χρονική συγκυρία της γραφής του Ορέστη (1962-1966), συμπίπτει με μια εποχή που η μαχητική 
παρουσία του Ρίτσου στην πολιτική ζωή αλλά και οι διεργασίες που γίνονται στο ελληνικό κίνημα του 
παρέχουν ιδιαίτερα ερεθίσματα. Άλλωστε, η περίοδος αυτή, ανάμεσα σε δύο εξορίες, υπήρξε η μόνη 
ειρηνική της ζωής του.
Το θέμα της στράτευσης, της αλλοτρίωσης μέσα στον αγώνα και των διαψεύσεων απασχολεί τους 
μελετητές του Ρίτσου. «Όσο ο αντίπαλος είναι απέναντι, ο Ρίτσος γράφει με τον τρόπο του επική ποίηση, η 
σκόπευση λειτουργεί ευθύβολα. Όταν ο "αντίπαλος" είναι οικείος, η σύγκρουση εσωτερικεύεται, παίρνει τη μορφή 
του διχασμού», γράφει η Προκοπάκη (1981), σ. 49.
Ο Διαλησμάς – με αφορμή τον Ορέστη – δίνει και πολιτικές διαστάσεις στον προβληματισμό «περί 
ορίων της ελευθερίας» του Ρίτσου: «Εδώ ο ποιητής μιλά στο όνομα της χαμένης και ηττημένης γενιάς. Και ζητά 
να πάρει πίσω όσα του έκλεψαν ή ακόμη και να τα υποκλέψει. Τελικά ο ήρωας υποχωρεί στην αναγκαιότητα ή 
μάλλον θυσιάζει σ’ αυτήν την απόλυτη ελευθερία του και ενεργεί σύμφωνα με τη μοίρα του όχι δηλώνοντας υποταγή 
αλλά αναγνωρίζοντας τον προορισμό του και καταφάσκοντας». Διαλησμάς (1999), σ. 48.
Ο Πρεβελάκης υποστηρίζει: «Ο Ορέστης είναι ο Ρίτσος και το ποίημα – συνειδητά ή ανεπίγνωστα – εκφράζει 
το βασικό δίλημμα του ποιητή: Πολιτική δράση ή ποιητική δημιουργία; Στράτευση ή αυτονομία;». Πρεβελάκης 
(1992), σ. 358.
Ο Jeffreys παρατηρεί πως στην ποίηση του Ρίτσου πριν το 1967, ο μύθος συνδέεται με το δίλημμα 
μεταξύ δέσμευσης και απραξίας, ενώ αργότερα, εκφράζει την πολιτική αποτυχία (1994), σ. 87.
Ο Τζιόβας σημειώνει πως οι συνθέσεις της Τέταρτης Διάστασης φέρουν στο προσκήνιο πρωτίστως την 
περιπλοκότητα της ύπαρξης και της ποίησης και όχι κάποιο πολιτικό μήνυμα, θεωρώντας άστοχο να 
ζητηθούν απόλυτες δογματικές συμπτώσεις. Τζιόβας (2005), σ. 267.
Ο Ερατοσθένης Καψωμένος εκτιμά γενικότερα πως η σύνθεση αρχαίου και νεοελληνικού μύθου είναι 
από τα σημαντικότερα στοιχεία της δημιουργικής προσφοράς του Ρίτσου, «καθώς δεν επέτρεψε, στο 
μέτρο που του αναλογούσε, να παγιωθεί, σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του τόπου και του κόσμου, μια δήθεν 
αυτονόητη διάζευξη ανάμεσα στην κομμουνιστική ιδεολογία και στην ελληνική πνευματική παράδοση, διάζευξη που 
θα ευνοούσε την πολιτισμική αλλοτρίωση των πιο ζωντανών σε κείνη τη συγκυρία δυνάμεων του ελληνισμού». 
Καψωμένος (2008), σ. 403.
248 Λειβαδίτης (1975), σ. 235 &  247.
249 «Αποχαιρετισμός» (1957), ένα ποίημα για τον Αυξεντίου.
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Στον Ορέστη, τα μυθολογικά ίχνη ρίχνουν λοξά τον ίσκιο τους στον ήρωα, για να 

φωτίσουν το κρυφό του δράμα, «την αλύπητη συμμετρία των διχασμών»250 : απέναντι σε 

μια μοίρα άφευκτη και αλλόκοσμη, που εντέλλεται την πράξη της εκδίκησης, αντιτάσσει 

ως σ τ ά σ η  και " θ ε ω ρ ί α  ζω ή ς "  μια α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή  η θ ι κ ή . Αποποιείται αρχικά 

τον ρόλο του εκδικητή και ανατρέποντας τα δεδομένα του αρχαίου μύθου, αρνείται τη 

"μοιραία" του αποστολή. Ο ψυχικός λώρος που τον συνδέει με τη μητέρα του παραμένει 

ζωντανός και η διάπραξη του φόνου –υπό το πρίσμα μιας ιστορικής/κοινωνικής 

αναγκαιότητας- καθιστά τραγικό το ενέργημά του και επιφέρει ως τίμημα την απώλεια 

του αληθινού του προσώπου.

Ένας ι δ α λ γ ό ς  τ η ς  ζω ή ς  ο ήρωας, αναζητεί στην ε τ ε ρ ό τ η τ α  – αναγκαία συ-

νιστώσα της ταυτότητας – το ίδιο το νόημα της ύπαρξης. Αλλά και η εσωτερική του 

πάλη θα κλείσει  όχι με τη λύση της τραγικής αντίθεσης μεταξύ ατόμου και κοινωνίας, 

αλλά με μια ιδιόμορφη τραγική χειρονομία, «(...) για ν' ανασάνει (αν γίνεται) τούτος ο 

τόπος»251.

Το έργο του Ρίτσου, εγχείρημα σύνθεσης π ο ι η τ ι κ ο ύ  λ ό γ ο υ  252 και Η θ ι κ ή ς , 

θέτει δεδομένα στον ορίζοντα της φιλοσοφικής διερώτησης. Το Ε γ ώ  του ήρωα ανακα-

λύπτει στην ετερότητα το πεδίο της αυτοπραγμάτωσής του για να φτάσει στην υψηλό-

τερη υπαρκτική του βαθμίδα: ο αλτρουισμός του, η κένωση του εγωισμού του, η απε-

λευθέρωση από τον περιορισμό των ατομικών επιδιώξεων, τον οδηγούν στην έξοδο από 

κάθε μορφή αυταρέσκειας, αλλά και στην εξύψωσή του στα ανώτερα πεδία της ηθικής 

συνείδησης, όπου το Εγώ κατορθώνει να διανοίξει μια διάσταση μέσα στο Είναι.  Αλλά 

η "έκταση" του εαυτού – που δεν καταργείται ως υποκείμενο, ως ατομική συνείδηση, 

αναγκαία άλλωστε για τη συγκρότηση της ατομικής ευθύνης – δεν συνιστά μόνο μια 

έξοδο από το Εγώ αλλά και μια ολοκληρωτική πλήρωση του χάσματος που γεννά η ετε-

250 Από τον τίτλο ποιητικής συλλογής του Αλέξανδρου Αραμπατζή (εκδ. Μανδραγόρας, 1996).
251 Σ’ ένα από τα πρώτα της κείμενα για το έργο του Ρίτσου, η Προκοπάκη γράφει: «ο μονόλογος 
αναδεικνύει τον βαθύ ουμανισμό του Ορέστη, που έρχεται σε απόλυτη διάσταση/αντίθεση με την πράξη της 
εκδίκησης που ο ήρωας πρέπει να επιτελέσει. Μ ‘ αυτή την έννοια ο θύτης μετατρέπεται σε θύμα».
Yannis Ritsos (σ. 53), par Chrysa Prokopaki, Seghers, 1968 [Poetes d’ Aujourd’ hui], Paris.
252 Κύρια σκοπιμότητα της ποιητικής γλώσσας είναι, κατά τον Πωλ Ρικέρ, «να επαναπεριγράψει τον 
κόσμο χάρις στην αναστολή της άμεσης περιγραφής που επιβάλλει η αντικειμενική γλώσσα» . Ρικέρ (1988), σ. 19.
Η μετα-ποίηση, η μετατροπή του κόσμου σε ποίηση, η απόπειρα να ταυτιστεί αυτός ο χοϊκός, αιματώδης 
κι αέρινος κόσμος και να επαληθευτεί η βαθύτερη ουσία κάθε αυθεντικής ποίησης και φιλοσοφίας είναι 
«η απόπειρα να στοχαστούμε πάνω στα πράγματα όπως θα φαίνονταν στο φως της λύτρωσής τους», όπως λέει ο 
Adorno.
«Η μόνη φιλοσοφία, για την οποία, μπροστά στην απόγνωση, μπορεί ακόμη να αναληφθεί η ευθύνη, θα ήταν η 
απόπειρα να θεωρεί κανείς τα πράγματα έτσι όπως θα παρουσιάζονται από την σκοπιά της λύτρωσης. Η γνώση δεν 
έχει άλλο φως, παρά εκείνο που πέφτει στον κόσμο από τη λύτρωση». Adorno (1990), σ. 358
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ρότητα.253

Ο διάλογος των δύο δημιουργών προεκτείνεται και στο π ε δ ί ο  τ η ς  μ ε τ α φ υ σ ι -

κ ή ς . Για τον σαρτρικό υπαρξισμό, η μεταφυσική δεν είναι άγονη συζήτηση γύρω από 

αφηρημένες έννοιες που ξεφεύγουν από την εμπειρία· «είναι ζωντανή προσπάθεια για 

να αγκαλιάσει κανείς εκ των ένδον την ανθρώπινη συνθήκη (...) μέχρι τα έσχατα όρια, μέ-

χρι το παράλογο, μέχρι τη νύχτα της μη γνώσης», γράφει ο Sartre 254.

O Ρίτσος δεν θεωρεί λυμένα ή ξεπερασμένα τα θέματα του κακού, του πόνου, του 

πεπρωμένου, του θανάτου. Θέτει τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα, εκτείνοντάς τα στον 

ορίζοντα της ιστορικής διάρκειας, ως τις μεταφυσικές τους απαρχές. Για τον ποιητή, η 

ανθρώπινη φύση και η ανθρώπινη δράση θα είναι πάντα προβληματικές: «και αυτό που 

έλεγαν άλλοτε Μοίρα», τίθεται ως βαθύς προβληματισμός, ως ερώτημα αγωνιώδες, «της 

καταγωγής του ανθρώπου, της θέσης του μέσα στο σύμπαν και του αναπότρεπτου του θα-

νάτου» 255. Άλλωστε, όπως εύστοχα σχολιάζει ο Βελουδής, «η φυσική του θανάτου είχε 

αποδειχθεί για τον Ρίτσο ισχυρότερη και οδυνηρότερη από τη μεταφυσική του» 256.
253 Ερμηνευτικά κλειδιά για τον Ορέστη του Ρίτσου και την πορεία τού Εγώ προς την ελευθερία, 
παρέχει ο φιλοσοφικός στοχασμός του Levinas, κυρίως στο έργο του «Ελευθερία και Εντολή». (μτφ. Μ. 
Πάγκαλος, εκδ. Εστία, 2009).

Ο φιλόσοφος διερευνά τα όρια τ ο υ  π ρ ο σ ώ π ο υ  αλλά και τους τρόπους σύνδεσής του τόσο με 
τους εξωτερικούς θεσμούς όσο και με τα επιμέρους πεδία της εσωτερικότητάς του (σχέσεις Λόγου και 
κράτους, νόμου και τυραννίας, ελευθερίας και εντολής). 

Τ ο  π ρ ό σ ω π ο , οριζόμενο ως μια πραγματικότητα που διαρκώς αντιστέκεται και αντιπαρατίθεται 
προς το Άλλο (όχι κατά τα συμβεβηκότα απλώς, αλλά κατ’ ουσίαν, οντολογικά), αποτελεί κομβικό 
σημείο στη σκέψη του Εβραίου στοχαστή. Ο μέγιστος φιλοσοφικός μύθος, κατά τον Λεβινάς, είναι ότι 
μια συνείδηση που λειτουργεί ως νομοθέτης των πραγμάτων θα μπορούσε να συμφιλιώσει ταυτότητα και 
διαφορά. Αυτή η πλάνη θεμελιώθηκε πάνω στον Ολοκληρωτισμό του Ίδιου, όπου άλλωστε στηρίζεται 
το συνολικό οικοδόμημα της δυτικής φιλοσοφίας.

Μαθητής του Χούσερλ και του Χάιντεγκερ, επηρεάστηκε αρχικά βαθιά από τη σκέψη τους αλλά 
απομακρύνθηκε από την ιδέα της απρόσωπης χαϊντεγκεριανής ύπαρξης για να κατευθυνθεί προς το 
απτό ανθρώπινο ον, τ ο  π ρ ό σ ω π ο  του Άλλου. Στη χαϊντεγκεριανή οντολογία, όπου το ον παραμένει 
αδιαχώριστο από την κατανόηση του Είναι, ισχύει το πρωτείο της ελευθερίας απέναντι στην ηθική. Η 
ελευθερία προβάλλει μέσω μιας υπακοής στο Είναι: δεν κατέχει ο άνθρωπος την ελευθερία, αλλά εκείνη 
τον άνθρωπο. Ο Λεβινάς θα υποστηρίξει πως στον τρόπο που ο Χάιντεγκερ αντιλαμβάνεται την έννοια 
της ελευθερίας εδράζει η πρωτοκαθεδρία του Ίδιου ενώ, στη δική του φιλοσοφική αντίληψη, όπου το 
πρωτείο δίνεται στην ηθική, ιδρύεται το μόνο ασφαλές πεδίο για να διακινηθεί ολοκληρωμένα η σχέση 
π ρ ό σ ω π ο  μ ε  π ρ ό σ ω π ο . Ο στοχαστής δεν υποστηρίζει απλώς την πρωτοτυπία της σχέσης Ε γ ώ -
Ε σ ύ , αλλά φωτίζει την ηθική της δομή και τον τρόπο κυρίως που αυτή συνδέεται με τη λειτουργία της 
υπέρβασης. Η ηθική που προτείνει ο Λεβινάς είναι μια διαρκής πράξη ανιδιοτέλειας και θυσίας στο 
πεδίο των ανθρωπίνων σχέσεων. Στο «Ελευθερία και Εντολή» καταλήγει εμφαντικά: η προφητεία περί 
του τέλους της μεταφυσικής είναι πρόωρη. Η μεταφυσική, ως σχέση με το ον που ολοκληρώνεται με 
την ηθική, προηγείται της κατανόησης του Είναι και επιζεί της οντολογίας.
254 Sartre (2006), σ. 295
255 Ρίτσος (1974), Μελετήματα, σ. 30.
 Τη μεταφυσική διάσταση της ποίησης του Ρίτσου αναλύει ο Χρίστος Αλεξίου (2010), σ. 57-58.
256 Βελουδής (1984), σ. 30.
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Στον στοχασμό του Kierkegaard257, εκείνο που προσιδιάζει στο αρχαίο τραγικό, μαζί 

με την ευγένεια και την ηπιότητα της διάρκειάς του, είναι μια μελαγχολική διάθεση απέ-

ναντι στην αμφισημία του τραγικού μηνύματος και της ίδιας της ζωής.

Στον Ορέστη του Ρίτσου, η ενδιάθετη ευγένεια μέσα στη βασανισμένη του περιπά-

θεια, συγκρατεί το πάθος και το πάθημα, που δεν προβάλλονται ωμά και κραυγαλέα. 

Στη σκέψη και το αίσθημα του ποιητή άλλωστε, ο κλήρος του ανθρώπου είναι ο μεγά-

λος εναγκαλισμός μιας δωρεάς, της ίδιας της ύπαρξης.

Η μελαγχολία και η απαισιοδοξία του προβάλλουν μια στάση και σκέψη ζωής π α -

ρ ά δ ο ξ η : ο ήρωας ανακαλεί την άβυσσο του μηδενός για να κινήσει προς τη ζωή και 

την ομορφιά της ύπαρξης258, ενόψει του επικείμενου αφανισμού της – τη μόνη βεβαιό-

τητα της ζωής.

«Ασκώντας τη δυναμική της σχέσης του με το έξω, ο άνθρωπος ανοίγεται σε μια διπλή 

προοπτική ανάγκης και επικοινωνίας, όπου αναπτύσσεται η ερωτηματική ανα-γνώριση 

της προσωπικής του ιδιαιτερότητας. Η τελευταία, ενόσω εξωτερικεύεται, αφενός συνεργεί 

ή αντιδρά στο πλαίσιο της συνάντησής της με το άλλο και –κυρίως- τον άλλον και, αφε-

τέρου, αυτοδιαλέγεται καθώς το γίγνεσθαι της εξωτερίκευσής της τη φέρει ενώπιον της 

ροής του οικείου αλλά και αινιγματικού εσωτερικού της πυρήνα. Τούτος εδώ, διατρέχο-

ντας τη φθαρτή διάσταση της πρό(σ)κλητικής περιπέτειάς μας, διαισθάνεται με τον πιο οι-

κείο, ριζικό τρόπο τη μυστηριακή σύνδεση της ζωικής γοητείας με τον ορίζοντα του θανά-

του 259(...)».

257 Στο «Είτε/Είτε», όπου περιλαμβάνεται μια μελέτη της έννοιας και της θεματικής του τραγικού  («Το 
αρχαίο τραγικό θέμα όπως αντανακλάται μέσα στο σύγχρονο»), ο φιλόσοφος εκτιμά πως η ουσία του τραγικού 
παραμένει η ίδια, πέρα από τις ποικίλες αποχρώσεις που μπορεί να λαμβάνει η αισθητική ή θεματική 
του επεξεργασία, ανάλογα με την εποχή.
258 «Ο ελεύθερος άνθρωπος δεν σκέπτεται τίποτε άλλο από τον θάνατο, και η σωφροσύνη του είναι ο στοχασμός 
όχι του θανάτου, αλλά της ζωής». Σπινόζα (από το Μικρό Φορητό Πάνθεον του A. Badiou, 2009, σ. 24).
259 Δόικος (2006), σ. 234. 
Ο συγγραφέας, αναφερόμενος στην πολιτισμική δύναμη του μεγαλείου, γράφει: «Η πολιτισμική μας ζωή, 
το (δι-)υποκειμενικό γίγνεσθαι του χώρου όπου αναπτύσσεται η σχέση μας με την περατότητα, δείχνει ότι διέπεται 
από μια ένθερμη, αλλά διπολική τάση προς το υπέρμετρο. Η θερμότητα, η οξύτητα και η αντιθετικότητα είναι οι 
συνιστώσες της ιδιάζουσας αμφισημίας του θεμελιακού συναισθήματος, στο οποίο αναφερόμαστε. Με βάση αυτές τις 
τρεις διαμορφώνονται οι τροπές εσωτερικότητας, που προσδιορίζουν και τις κύριες, κατευθυντικές εκφάνσεις του. 
Το είδος της αντίθεσης υποβάλλει την εμβέλεια μιας διττής δύναμης που εκφράζει ό,τι εδώ ονομάζουμε μεγαλείο. 
Είναι η μοναδική δύναμη που, δρώντας στην αιχμή της κρισιμότητας που συνδέει το πάνω με το κάτω, τείνει να 
υπερβεί τον παράγοντα της έσχατης, της μη αναγώγιμης ματαίωσης, δηλαδή τον πυρήνα της περατότητας. Εννοούμε 
την ενέργεια της ορμής που μας ωθεί να εγερθούμε πάνω από το στοιχείο που εντός μας τελειώνει, επομένως να 
αναβαθμίσουμε την ιδιαιτερότητά μας προβαίνοντας στην κορυφαία πράξη αυθυπέρβασης». (ό.π.,)σ. 236.
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Σε επιστολή του στη φίλη του ποιήτρια Μέλπω Αξιώτη (30.�II. 61), ο ποιητής εξο-

μολογείται πως εκεί, στο β ύ θ ι σ μ α  της ζωής και της τέχνης, της «βαθειάς και λαμπρής 

(στο μαρτύριό της και τη σκοτεινότητά της) εμπειρίας», και στο «"απαραίτητο" της οδύ-

νης», βρίσκει τη δικαίωση της ζωής και τον "ξανακερδισμένο" χρόνο.

Κι αν κάτι απαιτεί ο ίδιος και το έργο του, είναι «να μην τον διαβάζουμε σαν συμπα-

γή και αδιάσπαστο, αλλά να διαβούμε ως τη σπαραγμένη υπόσταση που ιδρυτική της συν-

θήκη είναι η μελαγχολία».260

«Μήπως αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό οποιουδήποτε φαινομένου που προέρχεται 

από αυτόν τον ευτυχισμένο λαό, τους Έλληνες – δηλαδή μια μελαγχολία, μια θλίψη, στην 

τέχνη του, στην ποίησή του, στη ζωή του, ακόμη και στη χαρά του;».261



260 Παντελής Μπουκάλας, εφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο (12-11-2000).
261 Kierkegaard «Είτε/Είτε». τ. I, σ. 144.
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