
 

 

Γ.  Ρίτσος, Αστόπτης μάρτσρας 

 Σμ πμίεμα, γναμμέκμ ζε α΄ εκηθό πνόζςπμ, έπεη ηε μμνθή αθεγεμαηηθμύ 
ελμμμιμγεηηθμύ μμκόιμγμο θαη είκαη ζαθώξ αιιεγμνηθό.  Ακαθένεηαη ζηεκ επηβμιή ηεξ 
δηθηαημνίαξ ημ 1967 θαη ηεκ παζεηηθή ζηάζε ηςκ Γιιήκςκ.  Σμ πμίεμα εκηάζζεηαη ζηεκ 
πμηεηηθή ζοιιμγή «Γναθή ηοθιμύ».  Πνόθεηηαη γηα αιιεγμνηθή ηύθιςζε πμο αθμνά ηε 
ζηένεζε ηςκ θμηκςκηθώκ θαη πμιηηηθώκ δηθαηςμάηςκ ημο πμιίηε ζε ακειεύζενμ 
θαζεζηώξ. 

 Ο ηίηιμξ ηεξ πμηεηηθήξ ζοιιμγήξ ένπεηαη ζε ακηίζεζε με ημκ ηίηιμ ημο 
πμηήμαημξ «Αοηόπηεξ μάνηοναξ», ζημκ μπμίμ πνςηανπηθό νόιμ πάηδεη ε όναζε.  Ο 
αιιεγμνηθά ηοθιόξ ζομβαδίδεη με ηεκ ηδηόηεηα ημο αοηόπηε μάνηονα, αθμύ ε παζεηηθή 
ζηάζε πμο ηενεί ζε ζοκδοαζμό με ημκ πενημνηζμό ηςκ ειεοζενηώκ πμο επηβάιιεη ημ 
θαζεζηώξ, δηαμμνθώκμοκ ηε ζηάζε ημο ζε μιόθιενμ ημ πμίεμα. 

 ημοξ πέκηε πνώημοξ ζηίπμοξ ημο πμηήμαημξ πενηγνάθεηαη ε θαηάιοζε ηεξ 
κόμημεξ ελμοζίαξ από ηε ζηναηηςηηθή πμύκηα ημ 1967.  Παναβηάδεηαη ε ‘απέκακηη 
πόνηα’, δειαδή ε κόμημα εθιεγμέκε θοβένκεζε θαη ημ δεμμθναηηθό πμιίηεομα, εκώ μ 
αθεγεηήξ παναηενεί θνοθά ‘πίζς από ηηξ γνίιηεξ’.  Η εηθόκα ζομίδεη ηε κύπηα ηεξ 21εξ 
Απνηιίμο 1967, όηακ πμιιμί Αζεκαίμη λύπκεζακ από ημ ζόνοβμ ηςκ ανμάηςκ πμο 
δηέζπηδακ ημοξ δνόμμοξ ηεξ πόιεξ.  Η ζηάζε ημο πμηεηή είκαη παζεηηθή, αδνακήξ. 

 Σμ θεγγάνη, ημ ζύμβμιμ ηεξ αιήζεηαξ, θςηίδεη ηα γεγμκόηα θαη μεγηζημπμηεί 
ηεκ αημμηθή εοζύκε ημο θάζε Έιιεκα πμιίηε γηα ηεκ απνόζθμπηε επηβμιή ηεξ 
δηθηαημνίαξ. 

 Σα ‘ζημιίδηα ημο γύρμο ζημκ απέκακηη ημίπμ’ ζοκεηνμηθά παναπέμπμοκ ζηεκ 
πνμπαγάκδα ημο δηθηαημνηθμύ θαζεζηώημξ.  Οη επνόζςπμί ημο πανμμμίαδακ ηεκ 
Γιιάδα με ηναομαηία πμο ‘πνέπεη κα μείκεη ζημ γύρμ’ (κα ζηενεζεη δειαδή ηηξ 
δεμμθναηηθέξ ειεοζενίεξ).  Καη απέκακηη ζηεκ πνμπαγάκδα ημ πμηεηηθό οπμθείμεκμ 
παναμέκεη αδνακέξ θαη μεηαημπίδεη ηηξ εοζύκεξ ημο ζημοξ άιιμοξ.  Αιιά μ θόβμξ θαη ε 
παζεηηθόηεηα παναθηενίδεη όιμοξ ημοξ πμιίηεξ, ζε αημμηθό θαη ζοιιμγηθό επίπεδμ. 

  Σμ πμηεηηθό οπμθείμεκμ απμμαθνύκεηαη από ημ πανάζονμ γηα κα μεκ βιέπεη 
ηεκ θαηάιοζε ηεξ δεμμθναηίαξ θαη γηα κα ιοηνςζεί από ηεκ πναγμαηηθόηεηα πμο δεκ 
μπμνεί κ’ ακηημεηςπίζεη θαηαθεύγεη ζημκ ύπκμ, ζηεκ θαηάζηαζε, δειαδή, ηεξ πιήνμοξ 
απώιεηαξ θαη δηαθογήξ από ηεκ πναγμαηηθόηεηα.  Αθόμε, όμςξ, θαη ζ’ αοηή ηεκ 
θαηάζηαζε, ημ θεγγάνη, πμο ζομβμιίδεη ηεκ αιήζεηα θη απμηνέπεη ηε ιήζε, βαζακίδεη 
ημκ πμηεηή θαη ημο πνμθαιεί ‘πμκμθέθαιμ’. 

 Σμ πμηεηηθό οπμθείμεκμ απμθμημηέηαη ‘δίπια ζημ μειακςμέκμ πένη ημο παηδημύ 
πμο δεκ πνμβηβάζηεθε’, όπςξ θαη μ ίδημξ δεκ ακορώζεθε από ημ επίπεδμ ημο 
αημμηθηζμμύ ζ’ εθείκμ ηεξ ζοιιμγηθόηεηαξ. 

 ημοξ ηέζζενηξ ηειεοηαίμοξ ζηίπμοξ ημο πμηήμαημξ μ ζεαηνηθόξ παναθηήναξ 
είκαη έκημκμξ.  Ο πμηεηήξ ακαθένεηαη ζηηξ πνμζπάζεηεξ ημο απνηιηακμύ θαζεζηώημξ κα 
δηαθζείνμοκ ηηξ ζοκεηδήζεηξ ηςκ πμιηηώκ, ώζηε κ’ απμδεπημύκ ηεκ θαηάζηαζε.  Η 
ακαθμνά γίκεηαη ζε πναγμαηηθά γεγμκόηα: ε απνηιηακή πμύκηα, γηα κ’ απμθηήζεη ιασθό 
ένεηζμα, πάνηζε ηα αγνμηηθά πνέε, έδςζε αολήζεηξ, δημνγάκςζε εκηοπςζηαθέξ ηειεηέξ, 



 

 

δςνμδόθεζε λέκμοξ αζιεηηθμύξ ζοιιόγμοξ γηα κα ελαζθαιίζεη επηηοπίεξ ζημ 
πμδόζθαηνμ θαη ημ μπάζθεη. 

 ημ ηέιμξ ημο πμηήμαημξ μ ελαγμναζμέκμξ πμιίηεξ εγθαηαιείπεηαη θαη μη δύμ 
εηζβμιείξ θεύγμοκ λαθκηθά θη αοζαίνεηα, όπςξ ήνζακ.  Ο πμεηήξ εδώ μηιά πνμθεηηθά 
γηα ημ επηθείμεκμ ηέιμξ ηεξ δηθαηαημνίαξ (ημ πμίεμα γνάθηεθε ημ 1972, δύμ πνόκηα 
πνηκ από ημ ηέιμξ ηεξ δηθηαημνίαξ). 

 Σεπκηθή:  ημ πμίεμα αθμιμοζεί ηεκ αθεγεμαηηθή ηεπκηθή ηεξ πεδμγναθίαξ.  Η 
έθθναζε είκαη πεδμιμγηθή, επηγναμμαηηθή θαη ποθκή.  Ο πνόκμξ είκαη εοζύγναμμμξ 
πςνίξ ακαδνμμηθέξ ή πνμδνμμηθέξ αθεγήζεηξ.   

Υαναθηενηζηηθά ζημηπεία ηεξ ηεπκηθήξ, πμο ζομβάιιμοκ ζηε δεμημονγία ηεξ 
αηκηγμαηηθόηεηαξ πμο ημ δηαθνίκεη, είκαη θαη ε ζύμθονζε ακάμεζα ζηεκ πναγμαηηθόηεηα 
θαη ημ όκεηνμ, ε εκαιιαγή ημο πναγμαηηθμύ / εμπεηνηθμύ με ημ θακηαζηαθό / 
επηκμεμέκμ, όπςξ θαη ε ζοκεπήξ μεηαηόπηζε ημο εκδηαθένμκημξ από ημ θεκηνηθό 
γεγμκόξ ζε αζήμακηεξ ιεπημμένεηεξ.  Έηζη ζογπςκεύεηαη ζημ πμίεμα μηα ακηηθεημεκηθή 
θαηάζηαζε (δηθηαημνία) με μηα αημμηθή εμπεηνία (κοπηενηκό ζομβάκ), ε μπμία θαη 
απμθηά αιιεγμνηθό παναθηήνα. 

 ημ πμίεμα, επίζεξ, δηαθνίκμομε ηεκ πανμοζία ημο οπεννεαιηζηηθμύ ζημηπείμο - 
πμο δηαθόπηεη ηεκ εζςηενηθή ημο ζοκέπεηα θαη θαζηζηά δοζδηάθνηηε ηε ζοκεθηηθόηεηά 
ημο – θαη ηε πνήζε ζομβόιςκ. 

 Γιώζζα – Ύθμξ:  ε γιώζζα ημο πμηήμαημξ είκαη θαζανή δεμμηηθή, θοζηθή, 
αβίαζηε θαη ζαθήξ.  Ο επηγναμμαηηθόξ θαη ιηηόξ ιόγμξ ζε ζοκδοαζμό με ηεκ απμοζία 
εθθναζηηθώκ μέζςκ ζοκζέημοκ έκα ύθμξ ποθκό θαη ιηηό. 
 

Πανάιιειμ θείμεκμ 
 

« Αμ δε!  Μόιηξ ζε ιίγμ έζηεζε ημ οπόγεημ δίπηο ημο μ ιαβςμέκμξ ιαόξ, άνπηζε ηηξ 
ζογθεθνημέκεξ πνάλεηξ ακηίζηαζεξ.  Άνπηζε ηα μηθνά ή ηα μεγάια ζαμπμηάδ, 
δμιημθζμνέξ όπςξ ηηξ ιέμε, άνπηζε ηηξ ηημςνίεξ πνμδμηώκ, άνπηζε ηε δεμημονγία 
ειεύζενςκ πενημπώκ ζηα απάηεηα βμοκά μαξ.  Όιεξ μη παναηάλεηξ ηςκ Γιιήκςκ, πιεκ 
ηςκ πνμδμηώκ – οπήνλακ, δοζηοπώξ θαη μενηθμί ηέημημη – ζοκαγςκίδμκηακ πμημξ ζα 
ακηηηάλεη απμηειεζμαηηθόηενε ακηίζηαζε θαηά ημο θαηαθηεηή, πμο πήνε κα γίκεηαη 
μιμέκα θαη πημ βάνβανμξ.» 

Γ.  Ιςάκκμο, ‘ Γθήβςκ θαη με ’  
 Να ζογθνίκεηε ηε ζηάζε ημο πμιίηε απέκακηη ζηα πμιηηηθά / ηζημνηθά γεγμκόηα 

όπςξ αοηή πανμοζηάδεηαη ζηα δύμ θείμεκα. 
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