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100 χΡΟνίΑ ΑπΟ ΤΗ γΕννΗΣΗ ΤΟυ γίΑννΗ ΡίΤΣΟυ: 
«χΡυΣΟΘΕμίΣ»

Ένας αιώνας Ρίτσου, ή ένας αιώνας 
μέσα στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, 
αφού οι ποιητές, οι σημαντικοί ποιη-

τές, γεννιούνται ποιητές, κλαίνε, πονάνε, α-
γαπούν και ανασαίνουν με έναν άλλο ρυθμό 
από εμάς τους κοινούς θνητούς, ένα ρυθμό 
κοντά στον παλμό του Σύμπαντος. 

Ο Γιάννης Ρίτσος, από το 1990 δεν είναι πια 
ανάμεσά μας. Όμως για εκείνους που 
τον γνώρισαν μόνο μέσα από τα θεία, 
τα πληθωρικά, τα πολυποίκιλα και πο-
λύχρωμα σε συναισθήματα και απο-
χρώσεις κείμενά του, ο ποιητής είναι 
εδώ, αφού εδώ παραμένουν ακόμα 
τα τυπωμένα βιβλία, και η φωνή του 
να απαγγέλει, και η μορφή του, η αρ-
χαιοελληνική μορφή του να διηγείται 
τα περασμένα σα να ψυχανεμίζεται τα 
μελλούμενα. Ο ποιητής είναι ένα αε-
ρικό, ακόμα κι όταν μιλάει για το «κα-
πνισμένο τσουκάλι», και τη «γυναίκα 
που καθαρίζει φρέσκα φασολάκια στη 
δροσερήν αυλόπορτα». 

Ο ποιητής είναι το κενό μέσα στο 
οποίο βρίσκουν χώρο να περάσουν 
οι λογισμοί που δε βρίσκουν τόπο 
στις καθημερινές φροντίδες, «για τα 
μικροπράγματα ή έστω για τα μεγά-
λα», όπως θα έλεγε ένας άλλος αλη-
θινός ποιητής ο Γιώργος Σεφέρης. Ο 
ποιητής είναι σαν το κυκλάμινο, που 
φυτρώνει «στου βράχου τη σχισμά-
δα». Βρίσκει τον τρόπο κι ανθίζει μέ-
σα στη σκληρότητα και την απονιά τούτου 
του κόσμου, οραματιζόμενος και ευαγγελι-
ζόμενος τον ερχομό ενός άλλου κόσμου, πιο 
φωτεινού, πιο εξευγενισμένου.

Και μετά από αυτό το εκ βαθέων δοξαστικό 
σε έναν ποιητή που αγαπώ όσο κάθε αληθι-
νός έλληνας, όσο κάθε ειλικρινής άνθρωπος, 
οφείλω να πω ότι παρακολούθησα με την ι-
διότητα του θεατρολόγου και κριτικού αρκε-
τές παραστάσεις έργων του Γιάννη Ρίτσου 
που δόθηκαν φέτος, με αφορμή τα εκατό 
χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή. 
Άλλες ήταν πιστές στο κείμενο, άλλες απομα-
κρυσμένες από το κείμενο, αλλά πιστές στο 
πνεύμα του ποιητή της Ρωμιοσύνης. Κάποιες 
μου άφησαν μια στυφή γεύση ανεκπλήρω-
του στη μνήμη. 

Όμως, έτσι είναι η θεατρική πραγματικό-
τητα. Το θεατρικό προϊόν είναι πρόσκαιρο 
κι από τη φύση του θνησιγενές. Όταν έρ-
χεται σε επαφή με την «αιώνια» ποίηση, α-
ναμετριούνται δυο κώδικες, δυο κόσμοι και 
δυο ρυθμοί. 

Είναι σα να βάλεις δίπλα-δίπλα την ανάσα 

ενός ρινόκερου κι ενός μωρού γατιού. Πάντα 
κάτι διαφεύγει από την ποίηση που θεατρο-
ποιείται, όπως και από τα μυθιστορήματα 
που σεναριοποιούνται για να μεταφερθούν 
οι ιστορίες τους στον κινηματογράφο. Αυτό 
είναι αναπόφευκτο κι αναμενόμενο. Ο κάθε 
σκηνοθέτης - είτε ειδικεύεται στο θέατρο, εί-
τε ασχολείται περισσότερο με τον κινηματο-

γράφο - έχει το δικαίωμα, μέχρι ενός ορίου 
να αυθαιρετήσει. 

Γιατί είναι άλλη η λειτουργικότητα του κει-
μένου στην κατά μόνας ανάγνωση και άλ-
λο το ακουσμένο κείμενο που απαγγέλεται ή 
εκφωνείται από τους ηθοποιούς. Στη μονα-
χική ανάγνωση, το μυαλό βρίσκει το ελεύθε-
ρο πεδίο να δημιουργήσει τις δικές του προ-
σωπικές, φαντασιακές εικόνες, χρησιμοποιώ-
ντας ως πρώτη ύλη τα όνειρα (όπως θα έλεγε 
ο Σαίξπηρ στην «Τρικυμία») και τις ατομικές 
προσλαμβάνουσες εικόνες του αναγνώστη. 
Στο θέατρο, ο σκηνοθέτης, ο διασκευαστής, 
οι ηθοποιοί, ο σκηνογράφος και ο ενδυμα-
τολόγος, ο φωτιστής και ο μακιγιέρ, ο μουσι-
κός επιμελητής, ο παραγωγός και ο θεατρώ-
νης, ακόμα και ο ταξιθέτης και ο ηχολήπτης 
και ο ηλεκτρολόγος του θεάτρου διαδραμα-
τίζουν έναν αποφασιστικής σημασίας ρόλο 
στη διαμόρφωση του ακροάματος και του 
θεάματος.

Αυτά ως εισαγωγή. Ας έρθω τώρα σε μία 
ενδιαφέρουσα εκδοχή του ποιητικού δραματι-
κού μονολόγου του εκλιπόντος Γιάννη Ρίτσου 

με τίτλο «Χρυσόθεμις», που παρακολούθη-
σα στο θέατρο «Έναστρον», σε σκηνοθεσία 
και μουσική του εξαίρετου και έμπειρου θε-
ατράνθρωπου Ιάκωβου Δρόσου, με την εκ-
φραστικότατη ηθοποιό Ελένη Φίλιππα στον 
ομώνυμο ρόλο και την Ελένη Βεργοπούλου 
σε έναν ονειρικό κι αέρινο βουβό ρόλο, με-
γάλης εκφραστικότητας και πλαστικής ομορ-

φιάς. Ο σκηνοθέτης έμεινε πιστός στο 
αριστοτεχνικό κείμενο που άρχισε να 
γράφει ο ποιητής στη Γυάρο το 1967, 
συνέχισε στη Λέρο και ολοκλήρωσε 
στη Σάμο το 1970. Καμία παραβατι-
κότητα, κανένας σκηνοθετισμός, καμία 
αυθαιρεσία απέναντι στα ιερά και στα 
όσια της ψυχής του ποιητή. Αυτό ή-
ταν και το πρώτο ατού της παράστα-
σης. Το δεύτερο ήταν η άψογη και ει-
λικρινής ερμηνεία της Ελένης Φίλιππα, 
μιας ηθοποιού με κλοουνετίστικη μιμι-
κή και επεξεργασμένο φωνητικό όρ-
γανο. Το χορογραφικό συμπλήρωμα 
της άσπρης νεαρής οπτασίας, με την 
οποία στο τέλος συμφιλιώνεται, α-
γκαλιάζεται και χορεύει η μαυροντυ-
μένη και άχρωμη Χρυσόθεμις, ήταν 
μια ιδιοφυής σύλληψη του σκηνοθέ-
τη, που απέδωσε ένα άλλο βάθος και 
φώτισε μια κρυμμένη συμβολική του 
κειμένου.  Η Χρυσόθεμις του Ρίτσου 
δε δρα, δεν είναι ηρωίδα παρά μόνο 
κατά λάθος, είναι μια βαθιά αυτοενο-

χοποιημένη και αυτοεξόριστη από την ου-
σία της ύπαρξη, στο περιθώριο της κοινωνί-
ας, στείρα. Φταίει, ή νομίζει ότι φταίει, για όλα 
τα κακά της οικογένειάς της, ακόμα και γι’ αυ-
τά που δεν έχει διαπράξει η ίδια. Επιθυμεί να 
τιμωρηθεί και χαίρεται όταν την τιμωρούν ά-
δικα. Αυτή η σκηνοθετική προσέγγιση και ερ-
μηνεία δίνει στο κείμενο μια διαχρονική διά-
σταση, παρά τον κάποιο φροϋδισμό της. Το 
καθιστά ενδιαφέρον για το σύγχρονο θεατή 
και εύληπτο. Απόλαυσα απνευστί την ωριαία 
σχεδόν παράσταση και χειροκρότησα θερ-
μά, μαζί με τους υπόλοιπους θεατές, αυτούς 
τους σεμνούς ανθρώπους. 

Το σκηνικό και τα κοστούμια φιλοτέχνησε 
η Παναγιώτα Κοκκορού, τους φωτισμούς ε-
πιμελήθηκε ο Παναγιώτης Μανούσης, την κί-
νηση η Βαλεντίνη Βεργοπούλου, ενώ βοηθός 
σκηνοθέτη ήταν η Φαίη Σβεντζούρη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Θεατρολόγος

(το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο www.
critique.gr στις 23/10/2009).




