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Β'. ΕΡΩΣΗΕΙ 

1. Η θεατρικότητα είναι χαρακτηριστική σε όλες τις συνθέσεις της Σέταρτης Διάστασης 

και παρατηρείται και στη «ονάτα του εληνόφωτος». Ως θεατρικά στοιχεία μπορούν να 

θεωρηθούν: 

- ο μακροσκελής μονόλογος σε ελεύθερους στίχους: υπάρχει έντονη εσωτερική δράση 

(αυτοανάλυση, ενδοσκόπηση) που διακρίνεται για τον δραματικό χαρακτήρα της, ενώ 

απουσιάζει η εξωτερική δράση. Ο μονόλογος αυτός γίνεται αποκαλυπτικός για τη ζωή 

και το χαρακτήρα της γυναίκας. (στ. 48 «τα παλιά λουστρίνια μου... στ. 57 Μια απλή 

ιδιοτροπία τα μαντήλια») 

- οι ερωτήσεις και οι παρενθετικές φράσεις: καθορίζουν τις εκφράσεις του προσώπου της 

γυναίκας και τη χροιά της φωνής της (στ. 68 «τι να πρωτοδιορθώσεις;») 

- το βουβό πρόσωπο αναφοράς: το βουβό πρόσωπο εμφανίζεται προσωρινά σε πρώτο 

πλάνο και το βλέμμα του περιγράφεται έμμεσα από τη γυναίκα. (στ. 44 «. όχι η 

φωτογραφία που κοιτάς με τόση δυσπιστία», στ. 36 «Άφησέ με νάρθω μαζί σου») 
 

2. 

- Η αναφορά στο θάνατο και η τάση φυγής της γυναίκας δένονται συνειρμικά με το σπίτι 

που «στοίχειωσε» και τη «διώχνει». Οι καταλυτικές συνέπειες του χρόνου δεν είναι 

αισθητές μόνο σ' αυτήν, αλλά ορατές και στο σπίτι που «έχει παλιώσει πολύ». Η φθορά 

φαίνεται στα πάντα, στα καρφιά που ξεκολλάνε, στα κάδρα και στους «σουβάδες» που 

πέφτουν, στην «ξεκοιλιασμένη πολυθρόνα». Πράγματα που συντρόφευαν τη γυναίκα στο 

παρελθόν τώρα καταρρέουν γύρω της και την τρομάζουν σαν φαντάσματα. Αποπνέουν το 

θάνατο και έχουν εφιαλτική όψη. 

- Η εφιαλτική πλευρά του φεγγαριού επανέρχεται για να φωτίσει το παρηκμασμένο σπίτι. 

Οι παρομοιώσεις «όπως πέφτει το καπέλο του πεθαμένου απ' την κρεμάστρα στο 

σκοτεινό διάδρομο», «όπως πέφτει το μάλλινο τριμμένο γάντι της σιωπής απ' τα γόνατά 

της», «όπως πέφτει μια λουρίδα 

φεγγάρι στην παλιά/ξεκοιλιασμένη πολυθρόνα», έχουν κοινό στοιχείο τους την αθόρυβη, 
σιωπηλή, ανεπαίσθητη φθορά που διαβρώνει τα πάντα συνθέτοντας ένα σκηνικό θανάτου 
και εγκατάλειψης. 

- Οι εικόνες της φθοράς επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πράγματα, στα καρφιά, στα 

κάδρα, στους σουβάδες. 

- Σα ρήματα χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν την κατάρρευση, την πτώση «ρίχνονται», 

«βουτάνε», «πέφτουν», «πέφτει». Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η επανάληψη του ρήματος 

«πέφτει», που εκφράζει την ψυχική ένταση της γυναίκας, επειδή δεν μπορεί να 

συγκρατήσει τη φθίνουσα πορεία των πραγμάτων. 

 

3. Οι στίχοι αυτοί περιγράφουν με νοσταλγική διάθεση την εικόνα ενός κοριτσιού που πήγαινε 

στο Ωδείο ντυμένη «με μπλε ποδιά κι άσπρο γιακά, με δυο ξανθές πλεξούδες», κρατημένη 

από το χέρι μιας μικρής φίλης της, που έμοιαζε με ροδακινιά με ροζ λουλούδια. Ο 

λυρισμός της περιγραφής της την κάνει να απολογηθεί συγχώρεσέ μου αυτά τα λόγια - 

κακή συνήθεια», υπαινισσόμενη ότι η ενασχόλησή της με την ποίηση την ωθεί στο ρυθμό, 

στο μέτρο και στο λυρισμό. Με πικρή ειρωνεία η γυναίκα επισημαίνει τη διάψευση των 

ελπίδων των γονέων της για το μουσικό της ταλέντο, αφού τώρα η σκόνη σκεπάζει το πιάνο 

και τα δάχτυλά της απασχολούνται με τα μαντίλια. Η αναφορά της λοιπόν στο Ωδείο μας 

δείχνει ότι ήταν μια ευκατάστατη αστή που όμως ξέπεσε κοινωνικά και οικονομικά. Δεν 

ασχολήθηκε ποτέ με απλά καθημερινά πράγματα, όπως την επιδιόρθωση της 
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«ξεκοιλιασμένης» πολυθρόνας της, και είναι μια γυναίκα καλλιεργημένη, με πνεύμα και 

λεπτό χιούμορ (στ. 44-45), προσκολλημένη στο παρελθόν. 

4. Η γυναίκα προλαμβάνει κάποια ενδεχόμενη άρνηση του νέου λέγοντας ότι ξέρει καλά πως 

«ο καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα, / μονάχος στη δόξα και στο θάνατο». 
την αποφθεγματική αυτή φράση, που αποτελεί έναν απολογισμό της ζωής, όχι μόνο της 

γυναίκας αλλά και κάθε ανθρώπου, η ουσία της ζωής εστιάζεται στον έρωτα, στη δόξα και 
στο θάνατο, η πορεία όμως του καθενός είναι μοναχική. Δεν μπορεί να μοιραστεί με 
άλλους αυτές τις σημαντικές στιγμές, γιατί το αίσθημα του έρωτα, της δόξας και του 
θανάτου αποτελούν κορυφώσεις της ζωής, που ο καθένας τις γεύεται μόνος. Ο θάνατος 
αναμφισβήτητα έχει μια τελεσίδικη μοναδικότητα, προκαλεί όμως έκπληξη η διαπίστωση 
του 

ποιητή πως και ο έρωτας και η δόξα είναι στην ουσία ατομικές εμπειρίες. 
τους στίχους αυτούς είναι διάχυτη η θλίψη της γυναίκας για την απομόνωσή της από τον 

κοινωνικό περίγυρο. Η γυναίκα ξέρει καλά το αίσθημα της μοναξιάς, το δοκίμασε και «δεν 
ωφελεί», γι' αυτό και ικετεύει το νέο να την αφήσει «νάρθει μαζί του». τους στίχους 
αυτούς η μοναξιά της γυναίκας παρουσιάζεται ως προσωπική της επιλογή και φυσικό 
επακόλουθο της κοινωνικής της απομόνωσης. Η γυναίκα βιώνει αυτήν την μοναξιά 
συνειδητά και με επίγνωση του ανώφελου της κοινωνικής διασύνδεσης, παρά την ψυχική 
ανάγκη της να ξεφύγει από αυτήν. 

 

5. Σο ποίημα «Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου είναι ένα ποίημα της Σέταρτης Διάστασης στο οποίο ο 

χώρος, ο χρόνος και τα πρόσωπα αποκτούν καθολική διάσταση. Ο ποιητής παρουσιάζει το 

ποιητικό υποκείμενο σε ένα σπίτι απομονωμένο, χωρίς ζωή, όπου «ο αγέρας έχει γίνει 

βαρύς και ανεξήγητος», όμοιο με το παλιό σπίτι της γυναίκας με τα μαύρα. Σο σπίτι αυτό 

στοίχειωσε από τους νεκρούς του, οι οποίοι επιμένουν να ζουν και μάλιστα με φυσικότητα 

(«φυσικότητα της παρουσίας των νεκρών», «η ουδέτερη οικειότητά τους μ' έναν χώρο που 

τους έχει αρνηθεί»). τη συνέχεια περιγράφεται μια κασέλα που ανοίγει και από μέσα 

βγαίνουν «παλιά φορέματα, θροίζουν, στήνονται όρθια... δυο χρυσά κρόσια», γεγονός που 

παραπέμπει στα μεγάλα όνειρα των νεκρών ανθρώπων που περιγράφει η γυναίκα με τα 

μαύρα, αλλά και έμμεσα στην δική της κοινωνική και οικονομική κατάσταση (η ίδια είναι 

μια ευκατάστατη αστή). 
Χαρακτηριστικό και στα δύο ποιήματα είναι το μοτίβο της φθοράς και του θανάτου, η 

φοβερή σιωπή που κυριαρχεί παντού («δεν φαίνεται κανείς»). Σέλος, και στο ποίημα 
«Ελένη» γίνεται λόγος για ένα δεύτερο πρωταγωνιστή ο οποίος επίσης προσδίδει 
δραματικότητα-θεατρικότητα στο κείμενο («κι όμως είναι. εκείνος που τόχει αφήσει εκεί, 
βρίσκεται στ' άλλο δωμάτιο. ζυγωματικά του»). Πρόκειται και εδώ για ένα βουβό πρόσωπο 
που όμως με την πλάτη γυρισμένη στον τοίχο προσπαθεί να κρύψει το «σκοτεινό 
βαθούλωμα κάτω από τα προτεταμένα ζυγωματικά του», χωρίς ωστόσο να αδυνατεί να 
συμμεριστεί τον πόνο του ποιητικού υποκειμένου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




