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έμσ απ’ ηα ηείρε λα πνκπεύνπλε ην γέξνληα κε ηε 
ιεπθή γελεηάδα, - 
εθεί ηνπ πήξαλ ην θεθάιη ζηε βξαρόπεηξα, ηνλ γδύζαλε 
ηζηηζίδη, 
ηνπ βάιαλ ηελ θνκκέλε θεθαιή ζηα πηζηλά ηνπ. Κη άληε 
ηώξα 
λα βξεηο ηε βξάθα ηνπ θαη ην θαληό πνπθάκηζν, ην 
καησκέλν καληίιη 
πηαζκέλα ζηηο θξαγθνζπθηέο. Κη άληε λα βξεηο κεο ζηα 
βαζηά πεγάδηα 
ην κπζηηθό ησλ πεζακέλσλ πνπ αθνπκπάλε ην ιηγλό 
ηνπο ζβέξθν 
ζηηο ρηιηνηξύπεηεο δηπισκέλεο ζεκαίεο, ελώ ζηελ 
θαζηξόπνξηα απ’ έμσ 
πξνβαίλεη ν μέλνο θξνύξαξρνο θνκίδνληαο ζ’ αξγπξό 
δίζθν ηα θιεηδηά ηεο πόιεο. 
Νηθήζακε επηηέινπο –είπαλ νη Μνλνβαζηώηεο- θη 
άξρηζαλ λα θιαίλε.» 

Καξιόβαζη, 18.VIII.75 3) 
 

Σν πνίεκα απηό εκθαλίδεηαη αξρηθά αηληγκαηηθό θαη 
δπζλόεην. Πνην είλαη ην ηζηνξηθό γεγνλόο ζηελ πεξηπε-
ηεηώδε ηζηνξία ηνπ πνιππόξζεηνπ θξνπξίνπ ηεο Μν-
λεκβαζηάο θαη πνηνη είλαη νη ήξσεο ηνπ πνηήκαηνο: ν 
Θνδσξήο Κνξώλεο, ε θπξά Βελέηα, ν γέξνληαο κε ηε 
ιεπθή γελεηάδα, ν μέλνο θξνύξαξρνο, πνηνη είλαη νη 
Βαξδνπληώηεο; Πξόθεηηαη γηα ππαξθηά ηζηνξηθά πξό-
ζσπα, ή είλαη επξήκαηα ηνπ πνηεηή; Καη αθόκε: ζε 
πνηα «ρξνληθά» θαη ζε πνηνπο «θώδηθεο» αλαθέξεηαη ν 
πνηεηήο; Μήπσο δελ ππάξρνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; 
(Σελ γλώκε απηή πηνζέηεζε έλαο Γεξκαλόο κεηαθξα-
ζηήο ηνπ Ρίηζνπ, πνπ απέδσζε ηε ιέμε «θώδηθεο» κε 
ηνλ όξν „Kode“, 4) δειαδή θξππηνγξάθεζε, ή θσδηθν-
πνίεζε. Μηα ηέηνηα εξκελεία ηεο ιέμεο «θώδηθαο» είλαη 
όκσο πνιύ παξαηξαβεγκέλε, ελώ ε αιήζεηα είλαη πην 
απιή). 
 

Δίλαη ζρεδόλ βέβαην, όηη ην πνίεκα απηό γξάθηεθε, 
αθνύ πξνεγήζεθε έλα αλαγλσζηηθό εξέζηζκα, όπσο 
ζπλέβαηλε ζπρλά κε ην Ρίηζν. Δληνπίζακε έλα θείκελν 
ζην νπνίν αλαγλσξίδνπκε αξθεηά από ηα ζηνηρεία πνπ 
δαλείζηεθε ν Ρίηζνο θαη ηα ρξεζηκνπνίεζε ζην πνίεκα 
«Θξύινη». Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα ρξνληθά ηεο γελέ-
ηεηξάο ηνπ, γξακκέλν από έλαλ ζπκπαηξηώηε ηνπ πνηε-
ηή, ηνλ Κσλζηαληίλν Καινγεξά 5). Δθεί αθξηβώο ινηπόλ 
βξίζθεηαη θαη ην θιεηδί ηνπ κπζηεξίνπ, δειαδή ε ηζην-
ξία πίζσ από ην πνίεκα. Ο πνηεηήο δελ ελδηαθέξεηαη 
λα καο απνθαιύςεη ηνλ ηζηνξηθό ρώξν όπνπ δηαδξα-

 
ηο έργο ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ σπάρτοσν ποιή-
μαηα ποσ ζστνά αναθέρονηαι, με από-
κρσπηικό ηρόπο ζε γεγονόηα ηης νεώηερης 
ελληνικής ιζηορίας, μολονόηι ο ποιηηής 

τρηζιμοποιεί φς «πρώηη ύλη» κείμενα αρταίφν 
ζσγγραθέφν. Οριζμένα από ηα ποιήμαηα ασηά 
παραμένοσν αινιγμαηικά για ηον αναγνώζηη ζηην 
πρώηη ανάγνφζη. Δηλαδή: Ποιο είναι ηο ζσγκεκρι-
μένο θέμα ή ηο ιζηορικό γεγονός ηης αναθοράς, 
ποιος ο ζσγγραθέας και ποιο ηο κλαζζικό κείμενο, 
ηο οποίο τρηζιμοποιήθηκε; Ένα από ηα πιο τα-
ρακηηριζηικά παραδείγμαηα ανηίζηοιτης ηετνικής 
«καμοσθλάζ» αποηελούν ηα ποιήμαηα ηοσ κύκλοσ 
«Επαναλήυεις» 1), ποσ γράθηηκαν και δημοζιεύηη-
καν ζηα τρόνια ηης τούνηας και όποσ τρηζιμοποι-
ούνηαι αρταίοι μύθοι ή αρταίες ιζηορίες προκειμέ-
νοσ να σπαινιτθούν επίκαιρα πολιηικά γεγονόηα ή 
ζύγτρονα θέμαηα. Τα περιζζόηερα από ασηά γί-
νονηαι ανηιληπηά μόνο ζε δεύηερη ανάγνφζη, έηζι 
ώζηε να περάζοσν απαραηήρηηα από ηην λογοκρι-
ζία, φς ποιήμαηα με πολιηικό περιετόμενο. 2) 

 

Ο Ρίηζνο βέβαηα δελ ρξεζηκνπνηεί γη’ απηό ην ζθνπό 
κόλν ζέκαηα από ηνπο αξραίνπο κύζνπο ή θείκελα 
αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. ηνλ ηόκν «Μνλεβαζηά» παξα-
δείγκαηνο ράξηλ - θόξνο ηηκήο ζηελ γελέηεηξα ηνπ 
πνηεηή - ππάξρεη έλα πνίεκα κε ηίηιν «Θξύινη», πνπ 
βαζίδεηαη ζε πξόζθαηα ηζηνξηθά γεγνλόηα: 
 

«Σξία ρξνληθά, ηξεηο θώδηθεο. Πηόηεξν απ’ όια, θαη 
πξώηνο, ν θώδηθαο ηεο πέηξαο. 
Σα ππόινηπα από ζηόκα ζε ζηόκα, σο ηηο κέξεο καο, 
 πεξλώληαο από ζαιάζζηνπο δξόκνπο θαη ηξαρηά θαι-
ληεξίκηα.  
Ο Θνδσξήο Κνξώλεο ηύιημε ηε γξαθή ζηελ θεξσκέλε 
ηξαρειηά, ηελ πέξαζε κε επιάβεηα 
ζηνλ ηξάρειό ηνπ ζαλ πεηξαρήιη. Δθόξεζε ηε λαπηηθή 
θαλέια ηνπ από πάλνπ, 
έθαλε ην ζεκείν ηνπ ζηαπξνύ θαη ξίρηεθε ζηα θύκαηα. 
Καθό ζεκάδη -ιέεη- 
ν ςόθηνο γιάξνο πνπ ηξακπαιίδεηαη δίπια ηνπ. Ση 
βάζαλα, θπξά Βελέηα, 
απ’ ηα καιιηά λα ζε ηξαβάλ ζηε ξνύγα κε ηα ηξία βπ-
δαζηαξνύδηα νη  Βαξδνπληώηεο 

Ρίτσος: οι κρυφοί κώδικες του 

ποιήματος «Θρύλοι» 

Του Eberhard Rondholz 

 

Λογοτεχνία / Literatur 

1  Πξώηε δεκνζίεπζε ζηνλ ηόκν „Pierres, Repetitions, Barreaux“, 
Paris 1972 

2  Σελ ηερληθή απηή εθάξκνζε ν Ρίηζνο γηα πξώηε θνξά ζηα ρξόληα 
ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά. Βι. ζρεηηθά ην όζα είπε ζε κηα απλέληε-
πμε, δεκνζηεπκέλε ζην πεξηνδηθό «Νέα ζύλνξα», Απξ./Ινύλ. 1984, 
ζ. 111 θ.ε. Βι. επίζεο Γη΄ξγνο Βειπδήο, «Πξνζεγγίζεηο ζην έξγν ηνπ 
Ρίηζνπ» (Μειέηεο γηα ην Γηάλλε Ρίηζν 7), Αζήλαη 1984, ζ.21, πνπ 
κηιάεη γηα ηελ «επηβεβιεκέλε θξππηηθόηεηα θαη ππαηληθηηθόηεηα» ζηα 
έξγα ηνπ Ρίηζνπ εθείλεο ηεο επνρήο θαη ηελ «απηνινγνθξηζία» πνπ 
επέβαιε ην θαζεζηώο ηνπ Μεηαμά. 

3  Γηάλλεο Ρίηζνο, «Μνλνβαζηά», Αζήλα 1982, ζ.30 θ.ε. 
4  Jannis Ritsos, „Unter den Augen der Wächter“, Herausgegeben, 

übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Armin Kerker, 
München-Wien 1989, S.93 

Η Μνλεκβαζία 



99 

εξάντας                       τεύχος/Heft  11 

 

καηίδεηαη ην ζπκβάλ, θη νύηε ε αληηπαξάζεζε κε ην 
ρξνληθό ηνπ Καινγεξά δηαθσηίδεη αξρηθά ην ζπγθεθξη-
κέλν πξόβιεκα. Καη απηό παξά ην γεγνλόο όηη ε αληη-
ζηνηρία ηνπ πνηήκαηνο κε ην ρξνληθό εληνπίδεηαη κε ηελ 
πξώηε καηηά: 
 

«Σξία είλαη ηα ρξνληθά πεξί θηίζεσο ηεο Μνλεκβαζί-
αο…1νλ ηνπ Σαπξίλνπ (Σνπξίλνπ) ην πξσηόηππνλ ηνπ 
νπνίνπ θαηεζηξάθε από ππξθατάλ. 2νλ ηεο Μνλήο 
Κνπηινπκνπζίνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο, θαη 3νλ ηεο Μνλήο 
ησλ Ιβήξσλ ηνπ Αγίνπ Όξνπο» 6). Καη γξάθεη ζρεηηθά ν 
Νίθνο Βέεο: «Ωο πξνο δε ηελ δηαηύπσζελ  ηνπ Ιβεξη-
θνύ θώδηθνο, ην γ’ επ εκνί ζεσξώ απηήλ απιήλ παξαι-
ιαγήλ ηεο δηαζθεπήο ησλ δύν άιισλ θσδηθώλ…» 7). 
 

Όκσο νη θώδηθεο απηνί, απηά ηα ρεηξόγξαθα αλαθέ-
ξνληαη ζηελ ηζηνξία ηεο θηίζεο ηεο Μνλεκβαζίαο (567 
κ.Χ.), ελώ κάηαηα ςάρλνπκε ηελ αλαθεξόκελε πνιηνξ-
θία ζηνλ 6ν αηώλα. Καη είλαη βέβαην, όηη νύηε νη πνιη-
νξθίεο πνπ έγηλαλ από ηνλ Γνπιηέικν Βηιιαξδνπίλν 
(Guillaume de Villehardouin) ζηα 1246-48 ή από ηνλ 
Δλεηό Μνξνδίλη (1689-1690) ζρεηίδνληαη κε ην πνίεκα. 
Απ’ ελαληίαο ν ζξύινο πνπ αθεγείηαη ν πνηεηήο ζηε 
ζπλέρεηα, δηαδξακαηίδεηαη ζηνλ θαηξό ηνπ εζλναπειεπ-
ζεξσηηθνύ αγώλα ησλ Διιήλσλ ην 1821. Δδώ καο 
βνεζάεη έλα βιέκκα ζην ρξνληθό ηνπ Καινγεξά, πνπ 
ππνθίλεζε ηνλ Ρίηζν λα γξάςεη απηό ην πνίεκα. 
 

Σνλ Απξίιε ηνπ 1821 αξρίδεη κηα πνιηνξθία ηνπ θξνπ-
ξίνπ ηεο Μνλεκβαζίαο θάησ από ηελ αξρεγία ηνπ 
Πξίγθηπα Καληαθνπδελνύ, γηα ηελ νπνία δηαβάδνπκε 
ζην Χξνληθά ηα αθόινπζα: «Η ακπληηθή θαηάζηαζεο 
ηνπ θξνπξίνπ ηεο Μνλεκβαζίαο ήην ηειεία. Τπεξίζπη-
δνλ ηνύην 1.000 εκπεηξνπόιεκνη θαη γελλαίνη καρε-
ηαί…» 8). 
 

Όπσο ηνλίδεη ν Καινγεξάο, ηα απνζέκαηα ηξνθίκσλ 
ήηαλ ιηγνζηά θαη ζύληνκα έπεζε θνβεξή πείλα, ζεκεη-
ώζεθαλ δε θαη πεξηπηώζεηο θαληβαιηζκνύ. «…Δηο ηελ 
Καησ Πόιηλ όκσο ήξρηζελ αθάληαζηνο ηξαγσδία από 
ηελ έιιεηςηλ ηξνθώλ. Έηζη ήξρηζαλ θαη’ αξράο λα 
ηξώγνπλ θάζε είδνπο ρόξηνπ πνπ επξίζθεην εηο ηνπο 
βξάρνπο ηεο λεζίδνο θαη ηεο αθξνζαιαζζηάο. Καηόπηλ 
ερεζηκνπνίεζεαλ δηα ηξνθήλ ησλ ηα αθάζαξηα δώα, 
ζθύινπο, γάηεο θαη πνληηθνύο. (…) Γηα ηελ ηξαγσδίαλ 
ηεο πείλεο ησλ αλζξώπσλ εθείλσλ δηεγνύληαη πξάγ-
καηα πνπ θαίλνληαη ηεξαηώδε… Αλαθέξεηαη ππό πιε-

ίζησλ ηζηνξηθώλ όηη νη πνιηνξθνύκελνη έθζαζαλ κέρξη 
ηεο αλζξσπνθαγίαο» 9). 
 

Η πείλα όκσο πιήηηεη ζπγρξόλσο θαη ηνπο πνιηνξθε-
ηέο πνπ εηνηκάδνληαη λα απνρσξίζνπλ παξ’ όιε ηελ 
απειπηζηηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ Σνύξθσλ 
ππεξαζπηζηώλ ηνπ θξνπξίνπ: «Αιιά ε έιιεηςηο ηξνθί-
κσλ εβαζάληδελ εμ ίζνπ ηα πνιηνξθεηηθά ζηξαηεύκαηα 
ησλ Διιήλσλ, κε απνηέιεζκα ηελ ραάξσζηλ ηεο πνιη-
νξθίαο, δηόηη πνιιά ηκήκαηα είρνλ εθ πείλεο απνρσ-
ξήζεη. (…) Έηζη ε πνιηνξθία … εθηλδύλεπε λα δηαιπ-
ζεί» 10). «Φνβνύκαη όκσο κήπσο νη απ’ έμσ αδειθνί 
καο δελ έρνπλ ην θνπξάγην λα θξαηήζνπλ νιίγνλ αθό-
κε ηελ πνιηνξθίαλ, κήπσο δηαιπζνύλ», ιέεη ηόηε ν 
ηνξ Παλαγησηάθεο Καινγεξάο (πξόγνλνο κάιινλ ηνπ 
ρξνλνγξάθνπ καο) 11), έλαο από ηνπο αξρεγνύο ησλ 
Διιήλσλ ηεο Μνλεκβαζίαο.  
 

Καη ζπλερίδεη: «Δίλαη ινηπόλ κεγάιε αλάγθε λα κά-
ζνπλ όηη νη Σνύξθνη εηνηκάδνληαη λα παξαδνζνύλ…. 
Σώξα δελ κέλεη ηίπνηε άιιν, παξά ν άγγεινο πνπ ζα 
θέξε ην θξίλν ηνπ Δπαγγειηζκνύ εηο ηνπο πνιηνξθεηάο 
αδειθνύο καο, θνιπκβώλ θαη αςεθώλ ηνπο Σνύξθνπο 
θαη ηα θύκαηα ηνπ πειάγνπο. Πνίνο από ζαο ζέιεη λα 
θεξδίζε ηνλ ζηέθαλνλ ηνπ εζλνκάξηπξνο θαη ζσηή-
ξνο;» 12) 
 

Έλαο από ηνπο Μνλεκβαζηώηεο πνπ έρνπλ εθιεγεί γηα 
ηελ δύζθνιε θαη επηθίλδπλε απηή απνζηνιή, είλαη ν 
ςαξάο Θεόδσξνο Κνξώλεο, ζύδπγνο ηεο 
«παλέκνξθεο ζεκλήο Βελέηαο» 13), όπσο ηελ νλνκάδεη 
ν Καινγεξάο. Καη παξαθάησ: «Καηόπηλ ν Κνξώλεο 
ιακβάλεη από ηαο ρείξαο ηνπ Καινγεξά ηελ επηζηνιήλ 
εληόο κηαο ηξαρειηάο θεξσκέλεο, (δηα λα κε θαηαζηξα-
θεί από ηα λεξά ηεο ζαιάζζεο), ηελ πεξλά εηο ηνλ 
ηξάρειόλ ηνπ θαη αθνύ ηελ εθάιπςε κε ηελ λαπηηθήλ 
ηνπ θαλέιιαλ έθακε ην ζεκείνλ ηνπ ηαπξνύ» 14). Σελ 
λύρηα ν Κνξώλεο, καδί κε δύν άιινπο Μνλεκβαζηώηεο, 
ηνλ Λειάθε θαη ηνλ Θενθπιάθε, πέθηνπλ ζηε ζάιαζ-
ζα: «…θαη κε κίαλ ´βνπηηάλ´ εράζεζαλ εηο ηα γαιαλά 
λεξά ηνπ πειάγνπο… Αιιά ν θαηάιεπθνο αθξόο εηο ηα 
ήζπρα γαιαλά λεξά ηεο ζαιάζζεο εθίλεζελ ηελ πξνζν-
ρήλ ησλ Σνύξθσλ ζθνπώλ, ηνπ επάλσ θξνπξίνπ. 
Δίδνλ ηξία ζώκαηα λα πξνρσξνύλ δηα ηελ απέλαληη 
μεξάλ θαηά ηα ιηκελάξηα θαη ηόηε άγξηνο θαλνληνβνιη-
ζκόο θαη ηνπθεθνβνιηζκόο ήξρηζε καδί κε θξαπγάο 
κίζνπο, εθδηθήζεσο θαη θαηάξαο. (…) Δπί πιένλ θαθόο 
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Μνπρακέη, θαη από θαθό ζπαζί λα πάσ, όηη δελ ζα 
πάζεο ηίπνηε.  
 

– Καλείο δελ ηνλ παξεθίλεζε ηνλ άλδξα κνπ! Απεθξίζε 
αηάξαρνο ε Βελέηα, κόλν ην θεθάιη ηνπ ηνλ έζπξε λα 
θάκε ό,ηη έθακε. (…) Σαύηα έιεγε, πξνηηκώζα ηνλ 
καξηπξηθόλ ζάλαηνλ ησλ ηέθλσλ ηεο θαη εαπηήο ε απιή 
Μνλεκβαζηώηηζζα, άθακπηνο ε Βελέηα» 17). 
 

Όηαλ ηειηθά ν Σνύξθνο θξνύξαξρνο, ν Μνπζηαθά, 
έζσζε ηελ θπξά Βελέηα από ηνπο αηκνραξείο Βαξδνπ-
ληώηεο, ηόηε απηνί άξπαμαλ θαη έζθαμαλ ηνλ γέξνληα 
παηέξα ηνπ Λειάθε (κηα αθόκα ζθελή πνπ ζπλαληάκε 
ζην πνίεκα ηνπ Ρίηζνπ). «…απέζπαζαλ από ηεο νηθίαο 
ηνλ ελελεθνληνύηελ ηπθιόλ γέξνληα, θαη ιηπόζαξθνλ 
από ηνπ αξγπξνύ πώγσλνο, έζπξαλ έμσ ηνπ ηείρνπο 
θαη ζηεξίμαληεο ηελ παιηάλ θεθαιήλ ηνπ επί ηηλνο ιί-
ζνπ, έζθαμαλ απηόλ, θαη γπκλώζαληεο ην ζώκα έζεζαλ 
πξνο ύβξηλ όπηζζελ ηελ θεθαιήλ ηνπ πξεζβύηνπ, δη’ νλ 
ε ζεία πξόλνηα ηνηνύηνλ ώξηζε καθάξηνλ ηέινο» 18). 
 

ηηο 21 Ινπιίνπ 1821 ν Σνύξθνο θξνύξαξρνο ζα ζπλ-
ζεθνινγήζεη: «Οιίγνλ ρξόλνλ ύζηεξνλ εληόο αξγπξνύ 
δίζθνπ παξέδηδνλ ηαο ζηδεξάο ηεο Πόιεσο, θαη ηνπ 
Μελεμέ-Καιεζί θιείδαο εηο ηνλ Πξίγθεπα Καληαθνπδε-
λόλ…» 19) 
 

Καη ζηε ζπλέρεηα ζην ρξνληθό ηνπ Καινγεξά δηαβά-
δνπκε γηα δάθξπα ραξάο 20). Απηά ηα δάθξπα -όπσο 
καο πιεξνθνξεί - είλαη έθθξαζε αλαθνύθηζεο γηα ηε 
ζσηεξία ηεο Βελέηαο. Γηαθνξεηηθά όκσο ελλννύληαη ηα 
δάθξπα, κε ηα νπνία ηειεηώλεη ν Ρίηζνο ην πνίεκά ηνπ 
«Θξύινη»: «Νηθήζακε επηηέινπο - είπαλ νη Μνλεκβα-
ζηώηεο - θη άξρηζαλ λα θιαίλε». Δίλαη θαλεξό όηη δελ 
πξόθεηηαη εδώ γηα δάθξπα ραξάο, είλαη ζαθώο δάθξπα 
πέλζνπο. 
 

Δδώ ηειεηώλεη ε ηζηνξία θαη ζπγρξόλσο ην πνίεκα. ε 
πξώηε αλάγλσζε ην πνίεκα θαίλεηαη όηη απνηειεί 
θόξν ηηκήο γηα νξηζκέλεο ηζηνξηθέο κνξθέο ηνπ ηόπνπ 
πνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε ν πνηεηήο. Βεβαίσο θαη 
απηό ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνίεκα. Ξέξνπκε, πόζν 
ζηελά ζπλδεόηαλ ν Ρίηζνο ζε όιε ηνπ ηε δσή 
(ζπλαηζζεκαηηθά) κε ηε γελέηεηξά ηνπ. Δλ ηνύηνηο, 
όπσο εηπώζεθε ζηελ αξρή, ν Ρίηζνο ζπλήζηδε λα 
ρξεζηκνπνηεί θάζε είδνπο ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηα λα 
κεηαθέξεη πνιιά θαη ελίνηε πνιηηηθά κελύκαηα. Αο 
πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ πεξηγξαθή ηνπ δξόκνπ, 
πνπ δηαλύεη ην δηάγγεικα ησλ Μνλεκβαζησηώλ ζαλ 
κεηαθνξηθό ηνπ ηξόπνπ, κε ηνλ νπνίν ν πνηεηήο κεηα-

νησλόο εκθαλίδεηαη πξν ηνπ εμεληιεκέλνπ Κνξώλε. Σν 
πηώκα ελόο γιάξνπ. Ο θινγεξόο παηξηώηεο ηαξάδεηαη 
´θαθό ζεκάδη, κνπξκνπξίδεη, Αγία Σξηάδα ηεο Υξαλά-
παο, βάιε ην ρέξη ζνπ. Παλαγία Υξπζαθίηηζζα, βνήζε-
ζέ κε λα δώζσ ην γξάκκα ηνπ ηνξ Παλαγησηάθε 
ζηνπο αξρεγνύο´» 15). ην ηέινο όια πάλε θαιά: «Σν 
πνιύηηκν γξάκκα … έθηαζε ζηα ρέξηα ησλ Καπεηαλέ-
σλ. Οη πνιηνξθεηαί ζπλεκνξθώζεζαλ κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ Καινγεξά. … Καη ζε ιίγν θαηξό ε Μνλεκβαζία 
έπεθηε ζηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ» 16). 
 

Αθνύ δελ θαηάθεξαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ θπγή ησλ 
ηξηώλ Μνλεκβαζησηώλ παηξησηώλ – ππό ηελ εγεζία 
ηνπ Θεόδσξνπ Κνξώλε- , νη πνιηνξθεκέλνη εθδηθνύλ-
ηαη κε θξηθηό ηξόπν. ηελ εθδίθεζε απηή μερσξίδνπλ 
ηδηαίηεξα νη Βαξδνπληώηεο. Πνηνη είλαη απηνί νη Βαξδν-
πληώηεο; (ηνπο νπνίνπο ζπλαληάκε ζε κηα γεξκαληθή 
κεηάθξαζε ηνπ πνηήκαηνο σο Σνύξθνπο. Πξόθεηηαη 
βέβαηα πεξί ιάζνπο). Οη Βαξδνπληώηεο ήηαλ εμηζια-
κηζζέληεο Αιβαλνί, θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ησλ Βαξδνπ-
λνρσξίσλ. Απηνί νη Βαξδνπληώηεο ινηπόλ, κπξνζηά 
ζηελ πξνέιαζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ππό ηελ εγεζία ηνπ 
Καληαθνπδελνύ, θαηέθπγαλ ζηελ νρπξά ζέζε ηεο 
Μνλεκβαζίαο. Δίραλ θάζε ιόγν λα θνβνύληαη ηε λίθε 
ησλ Διιήλσλ θαη πξνζπαζνύζαλ κε θάζε ηξόπν λα 
ηελ καηαηώζνπλ. Παξάιιεια ην κίζνο ηνπο ελάληηα 
ζηνπο «θηαθίξηδεο» ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλν, έλα θαηλό-
κελν πνπ ζπρλά ζπλαληάκε ζηνπο αιιαμόπηζηνπο 
λενθώηηζηνπο. Έηζη νη Βαξδνπληώηεο είλαη απηνί πνπ 
ζβήλνπλ ηελ δίςα ηνπο γηα εθδίθεζε ζηηο νηθνγέλεηεο 
ησλ Μνλεκβαζησηώλ παηξησηώλ. 
 

Πξώηα ζέξλνπλ ηελ γπλαίθα ηνπ Κνξώλε, ηελ θπξά 
Βελέηα κε ηα παηδηά ηεο ζην δξόκν. «…νιίγνλ πεξαηηέ-
ξσ νπίζσ από ηα ζπίηηα ηνπ Γηαλλνύθνπ παξά ηνλ 
Δπαγγειηζκόλ εθάζεην ηνπ Κνξώλε ε νηθνγέλεηα. Δθεί 
ζα ζβέζσζη ηελ δίςαλ ησλ, εηο ην αίκα ηεο γπλαηθόο 
ηνπ Βελέηαο θαη ησλ ηέθλσλ απηνύ. (…) Φζάλνπζηλ εηο 
ηελ νηθίαλ ηνπ Κνξώλε. Παηαγνύζηλ αη ζύξαη επί ησλ 
ηνίρσλ δηα ιαθηηζκάησλ σζνύκελαη. Αξπάδεηαη από 
ηεο θόκεο ε Βελέηα θαη έιθεηαη έμσ εηο ην ιηζόζηξσηνλ 
ηεο νδνύ, καζηηγνύηαη δηα ηνπ πιαηένπο ησλ γηαηαγαλί-
σλ ελώ ηα παηδηά απηήο ζξελνύζη πεξί απηήλ πληγόκε-
λα ζρεδόλ δηα ησλ ρεηξώλ ή λπηηόκελα δηα ησλ καραη-
ξώλ ησλ Σνύξθσλ.  
 

– Δηπέ καο, ιέγεη πξνο ηελ Υξηζηηαλήλ, ηξνκεξόο ν 
Μνπιά Γηαθνππάθεο, εηπέ καο, όηη ν Καινγεξάο παξε-
θίλεζε ηνλ άλδξα ζνπ λα πάε λα καο πξνδώζε, θαη 
ζνπ νξθίδνκαη ζηελ πίζηελ κνπ, εηο ην όλνκα ηνπ 

15  Ο.π., ζ.148/149 
16  Ο.π., ζ.149 

17  Ο.π., ζ.150 
18  Ο.π., ζ.151 
19  Ο.π., ζ.151 
20  Ο.π. 

Οι κρυφοί κώδικες... 

Deutsche Kurzfassung 
 

Ritsos: die versteckten Codes im 
Gedicht „Thryloi“ 
 

Das Gedicht ‚Thryloi’ (1975) von 
Giannis Ritsos wirkt beim ersten 
Lesen eher unverständlich. Es 
erschließt sich erst, wenn man die 
Chronik der Stadt Monemvasia, der 
Heimatstadt des Dichters, verfasst 
von einem Autor namens Kalogeras, 
hinzuzieht. Es geht um eine Bege-
benheit aus dem griechischen Be-
freiungskrieg von 1821. Die griechi-
schen Einwohner der Stadt sind  
gemeinsam mit den türkischen 
Verteidigern in der Festung  einge-
schlossen, welche von aufständi-
schen Griechen belagert wird. Die 
Griechen in der Stadt wollen den 
Belagerern eine Information zukom-
men lassen und schicken zu diesem 
Zweck Boten aus, welche zu den 
Belagerern hinüberschwimmen 
sollen. Das Gedicht handelt von 
dieser Tat sowie von der Rache, 
welche die Verteidiger an den Fami-
lien der schwimmenden Boten 
nehmen. Die Frage ist, ob das 
Gedicht über den historischen Inhalt 
hinaus eine moderne politische 
Botschaft enthält. Denkbar wäre ein 
Bezug zur Lage in Griechenland 
während der deutschen Besatzung 
im II. Weltkrieg.   
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βηβάδεη ηα κελύκαηά ηνπ ζηνλ αλαγλώζηε ζε δύζθν-
ινπο θαηξνύο 21).  
 

Πνην είλαη όκσο ην θύξην κήλπκα ηνπ «Θξύινη»; Καη ηη 
εμππεξεηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε θξππηνγξά-
θεζε; Σνλ θαηξό πνπ γξάθηεθε ην πνίεκα, δειαδή έλα 
ρξόλν κεηά ηελ πηώζε ηεο Χνύληαο ησλ ζπληαγκαηαξ-
ρώλ 22), δελ ππάξρεη πηα ε αλάγθε γηα ηέηνηνπ είδνπο 
«θακνπθιάδ». Δλδερνκέλσο νξηζκέλεο κνξθέο πνηεηη-
θήο θξππηνγξάθεζεο (γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο) λα ρξε-
ζηκνπνηνύληαη θαη ζαλ ιπξηθά παηγλίδηα, λα απνηε-
ινύλ πνηεηηθή ηερληθή. Ση ήηαλ όκσο ην ηδηαίηεξν εξέ-
ζηζκα ζην ηζηνξηθό αλέθδνην πνπ δηεγείηαη ζην ρξνλη-
θό ηνπ ν Κσλζηαληίλνο Καινγεξάο; Καη ζε ηη ρξεζηκεύ-
εη ε θαηερόκελε από ηνπο Σνύξθνπο θαη πνιηνξθεκέλε 
από ηνλ Καληαθνπδελό Μνλεκβαζία ζαλ κεηαθνξά; 
 

Μπνξεί λα ήζειε γεληθά λα κλεκνλεύζεη κ’ απηό ην 
πνίεκα ηνλ παηξησηηζκό θαη ηελ πξνζπκία ησλ Διιή-
λσλ γηα απηνζπζία ζε θξίζηκεο ζηηγκέο. Πηζηεύσ 
όκσο, όηη ν πνηεηήο είρε ζην λνπ ηνπ κηα ζπγθεθξηκέλε 
θξίζηκε ηζηνξηθή ζηηγκή: κήπσο πνιιά πεξηζηαηηθά 
ζηελ ηζηνξία ηεο πνιηνξθεκέλεο πόιεο, - δειαδή ηεο 
ηνπξθνθξαηνύκελεο Μνλεκβαζίαο - δελ καο ζπκίδνπλ 
ηελ θαηερόκελε από ηνπο θαζίζηεο θαη πνιηνξθνύκελε 
από ηνπο Αγγινζάμνλεο Διιάδα ζηα ρξόληα ηνπ 1940; 
Καη δελ πεγαίλεη ν λνπο ηνπ Έιιελα αλαγλώζηε, πνπ 
δηαβάδεη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μνλεκβαζηάο, 
ζηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο ηνλ Οθηώβξε ηνπ 
1944; Γελ καο ζπκίδνπλ πάιη νη ήξσεο ηνπ πνηήκαηνο, 
νη γεκάηνη παηξησηηζκό Μνλεκβαζηώηεο – Θεόδσξνο 
Κνξώλεο, Λειάθεο θαη θπξά Βελέηα, ν γέξνο κε ηε 
ιεπθή γελεηάδα – ηνπο ήξσεο ηεο αληίζηαζεο, πνπ κε 
πνλεξηά θαη ζάξξνο βνεζνύλ ηνπο απειεπζεξσηέο 
ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ άμνλα; 
Καζώο δηαβηβάδνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο 
ζπκκάρνπο, δηαθηλδπλεύνπλ ηε δσή ηνπο θαη πνιιέο 
θνξέο πιεξώλνπλε κ’ απηήλ. Καη νη αηκνραξείο Βαξ-
δνπληώηεο ηνπ πνηήκαηόο καο, δελ ζπκίδνπλ εθείλνπο 
ηνπο Έιιελεο δνζίινγνπο, πνπ έξρνληαη ζηελ ππεξε-
ζία ηνπ θαηαθηεηή ζαλ κηζζνθόξνη ηνπο, ίδηνη κε ηνπο 
εμηζκιακηζζέληεο Αιβαλνύο ηνπ Καινγεξά; Γελ ζπκί-
δνπλ ηνπο Γεξκαλνηζνιηάδεο, ηνπο Έιιελεο βνεζνύο 
ησλ Δο-Δο, ηνπο Χίηεο ηνπ ζηξαηεγνύ Γξίβα, πνπ ζπκ-
κεηείραλ ζηελ ηξνκνθξαηία ησλ νκνγελώλ ηνπο; 
 

Μηα ηέηνηα εξκελεία – λνκίδσ – δελ είλαη καθξηά από 
ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη ν πνηεηήο. Δμάιινπ, 
πνιινί γέξνη κε ιεπθή γελεηάδα έπεζαλ ζύκαηα ηεο 
θηιεθδηθίαο ησλ θαζηζηώλ θαη ησλ ληόπησλ βνεζώλ 
ηνπο, θάζε θνξά πνπ δελ θαηάθεξλαλ απηνί λα πηά-
ζνπλ ηνπο ελεξγνύο αγσληζηέο ηεο εζληθήο αληίζηα-
ζεο. Μήπσο δελ ππήξμαλ ζύκαηα θαη πάκπνιια γπλα-

ηθόπαηδα ζηα αλαξίζκεηα αληίπνηλα ηνπ θαηαθηεηή; 
 

Όζν γηα ηα θιάκαηα ζην ηέινο, ηαηξηάδνπλ θαη απηά κε 
ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο. Γελ είραλ 
ηόηε, ηνλ Οθηώβξε ηνπ 1944, νη έιιελεο αξθεηνύο ιό-
γνπο γηα ζξήλν; Πόζα ζύκαηα ζηνίρηζε ε θαηνρή ζηελ 
ππνδνπισκέλε Διιάδα; Καη πέξα απ’ απηό, κελ μερλά-
κε θαη ηα ακέηξεηα ζύκαηα ηνπ εκθύιηνπ πνιέκνπ πνπ 
αθνινύζεζε ηελ απειεπζέξσζε…     
 

Καηά ζπλέπεηα, ζα κπνξνύζε λα ήηαλ απηό ην κήλπκα 
ηνπ πνηεηή, παξ’ όηη πνιιά αθόκα ζεκεία παξακέλνπλ 
αλνηρηά. Ση – παξαδείγκαηνο ράξηλ – ελλνείηαη κε ηνλ 
«θώδηθα ηεο πέηξαο» ζηελ αξρή ηνπ πνηήκαηνο; Μή-
πσο πξόθεηηαη γηα αλύπαξθην ρεηξόγξαθν; Καη ε 
«πέηξα», κήπσο είλαη ν βξάρνο πνπ θηίζηεθε ε Μνλεκ-
βαζία; Καη πνην είλαη, π.ρ., ην «κπζηηθό ησλ πεζακέ-
λσλ ζηα βαζηά πεγάδηα, πνπ αθνπκπάλε ην ιηγλό ηνπο 
ζβέξθν ζηηο ρηιηνηξύπεηεο δηπισκέλεο ζεκαίεο»; 
Νεθξνύο ζε βαζηά πεγάδηα – πάλησο – έρνπκε αξθε-
ηνύο ζηελ πξόζθαηε ειιεληθή ηζηνξία 23). Αο αθήζνπ-
κε όκσο θαη κεξηθά εξσηήκαηα αλνηρηά… 
 

Δδώ αζρνιεζήθακε θπξίσο κε ην πιηθό κε ην νπνίν 
θηηάρηεθαλ νη «Θξύινη», εηζρσξώληαο ζην εξγαζηήξη 
ηνπ πνηεηή. Δληνπίζακε ηελ ηζηνξία πίζσ από ην 
πνίεκα θαη απνθσδηθνπνηήζακε ην κήλπκα πνπ ζέιε-
ζε λα καο κεηαθέξεη ν πνηεηήο, ηόζν από πνιηηηθή 
άπνςε όζν θαη από πνηεηηθή ηερληθή. Ο ίδηνο ν πνηε-
ηήο αξλήζεθε επαλεηιεκκέλσο λα καο δώζεη «ην κίην 
ηεο Αξηάδλεο πνπ ζα καο έκπαδε ζην βαζύ κπζηηθό 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πνίεζεο» 24), παξ’ όηη, όπσο ηνλίδεη 
ν ίδηνο, «απηόο ζάηαλ ν πην ελδεδεηγκέλνο θη ν πην 
ππεύζπλνο» γη’ απηήλ ηε δνπιεηά 25). «Η πνίεζε», 
έγξαςε (ζηελ εηζαγσγή ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο 
«Μαξηπξίεο») «ζην βαζκό αθξηβώο πνπ είλαη πνίεζε, 
καο ιέεη πάληα πνιύ πεξηζζόηεξα θαη πνιύ θαιύηεξα 
από όζα εκείο κπνξνύκε λα πνύκε γη’ απηήλ» 26).  
 

Παξ’ όια απηά, (ε ίδηα ε εηζαγσγή ζηηο «Μαξηπξίεο» 
ην καξηπξάεη) ν πνηεηήο ην έθξηλε θακηά θνξά αλαγ-
θαίν, λα καο δώζεη νξηζκέλα θιεηδηά γηα ηελ θαιύηεξε 
θαηαλόεζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ. Φεηδσιέο πιεξνθνξί-
εο. «…Θα κνπ ρξεηάδνληαλ πνιιέο θνξέο δεθάδεο 
ζειίδεο γηα λα επηζεκάλσ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηθιείνλ-
ηαη κέζα ζε νθηώ ή δέθα ζηίρνπο απηώλ ησλ ζύληνκσλ 
πνηεκάησλ…» έγξαςε ν πνηεηήο, πάιη ζηελ αλαθεξό-
κελε εηζαγσγή 27). Δκείο, θάλνληαο απηή ηελ πξνζπά-
ζεηα κε ην πνίεκα «Θξύινη» - πηζηεύσ - δελ κεηώζακε 
ηελ αμία ηνπ πνηήκαηνο.             
 
Eberhard Rondholz, Berlin 

21  «Καιό πξνζσπείν ζε δύζθνιεο 
ζηηγκέο ν κύζνο», δηαβάδνπκε ι.ρ. 
ζ΄έλα από ηα «Μνλόρνξδα» ηνπ 
Ρίηζνπ, κηα αξάδα θιεηδί γηα ηε 
κέζνδν θακνπθιαξίζκαηνο πνηεηηθώλ 
κελπκάησλ. Βι. Γηάλλεο Ρίηζνο, 
«Μνλόρνξδα», Αζήλα 1980. 

22  Σν πνίεκα γξάθηεθε ηνλ Αύγνπζην 
1975 θαη πξσηνδεκνηεύηεθε ζηα 
ειιεληθά ην 1982. 

23  Αλαθέξσ εδώ κόλν ηελ γλσζηή 
θξηθαιέα ηζηνξία ηεο ζθαγήο ζην 
Μειηγαιά. 

24  Βι. Γηάλλεο Ρίηζνο, «Μειεηήκαηα», 
Αζήλα 1974, ζ.97 

25  Ο.π. 
26  Ο.π. 
27  Ο.π. 


