
 1 

Η πολυδιάστατη Κασσάνδρα του Νάνου Βαλαωρίτη 

Γιωτοπούλου Δήµητρα 

 

«Ο αρχαίος ελληνικός µύθος αρχέγονος και αιφνιδιαστικά νέος, 

πολυχρησιµοποιηµένος, αλλά πάντα πρωτότυπος, διακειµενικός και αυτοτελής, 

άχρονος και βαθιά ριζωµένος στα εδάφη της ιστορίας»1 αποτελεί πηγή έµπνευσης 

πολλών νεοελλήνων λογοτεχνών. Από τη στιγµή που η µυθική αφήγηση εµφυτεύεται 

σε ένα συγκεκριµένο λογοτεχνικό γένος και είδος αποκτά τη λογοτεχνική της 

ταυτότητα. Οι παραλλαγές της µυθικής αφήγησης µέσα στη λογοτεχνία συνιστούν 

τον πυρήνα του λογοτεχνικού µύθου. Η ταυτότητα των µυθικών προσώπων 

επαναπροσδιορίζεται στο πλαίσιο του µοντερνισµού, καθώς αυτά µεταµορφώνονται 

σε σύµβολα και προσκτώνται πολλαπλές δυνατότητες σηµασιοδότησης. 

 

Σύµφωνα µε το Μαρωνίτη «Στο Μυθιστόρηµα ο Σεφέρης µυθοποιεί µε 

σπαράγµατα αρχαιοελληνικών µύθων επίκαιρες ιστορικές εµπειρίες, και µε κρίσιµα 

ιστορικά δρώµενα δίνει στα µυθολογικά του πρότυπα διάσταση ιστορίας».2 Το 

ποίηµα που έπαιξε µεγαλύτερο ρόλο στη ζωή του Νάνου Βαλαωρίτη ήταν το 

«Μυθιστόρηµα» του  Σεφέρη. «Το πιο αινιγµατικό ποίηµα της ελληνικής γλώσσας. 

Εκεί βλέπουµε κυρίως εικόνες, προοπτικές, µυστηριώδεις αναφορές σε µύθους και 

πρόσωπα, σε καταστάσεις ακαθόριστες. Αλλά το γράψιµο είναι συγκεκριµένο, 

σαφές», οµολογεί ο ίδιος ο ποιητής σε πρόσφατη συνέντευξή του.3 Ο  Βαλαωρίτης  

χρησιµοποιεί στην ποίησή του µυθικά πρόσωπα, τα οποία µετασχηµατίζει σε 

ποιητικά προσωπεία και µέσω µιας συµβολικής, κρυπτικής και υπαινεκτικής γλώσσας 

προσπαθεί να χωνεύσει το αρχετυπικό µε το διαχρονικό.  

 

Πιο συγκεκριµένα στην ποιητική συλλογή του Βαλαωρίτη Αλληγορική 

Κασσάνδρα,4 η οποία συντίθεται από τα ποιήµατα «Αλληγορική Κασσάνδρα», «Ωδή 
                                                
1 Βλ. Buxton Richard, Οι ελληνικοί µύθοι. Ένας ολοκληρωµένος οδηγός, Πατάκης, Αθήνα, 

2005, 245, κατά Πεφάνη Γιώργο, «Αναζητώντας τον µίτο προς τον αρχαίο ελληνικό µύθο», 

Ελληνική Αρχαιότητα και Νεοελληνική Λογοτεχνία (πρακτικά), Κέρκυρα, 2009, 229. 
2 Μαρωνίτης Δ. Μ., Πίσω Μπρός, Στιγµή, Αθήνα, 1986, 40, σηµ. 5. 
3 Δαφέρµου Κατερίνα, «Πώς αχρηστεύεται ο ποιητής», εφηµ. Βήµα, 18-03-2007.  
4 Βαλαωρίτης Νάνος, Αλληγορική Κασσάνδρα, Καστανιώτης, Αθήνα, 1998. 
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στην Οδύνη» και «Περιπλάνηση» πίσω από κάθε ποίηµα υπάρχει ένα µυθικό 

πρόσωπο, το οποίο  λειτουργεί µέσα στο κείµενο ως µεταποιηµένο σύµβολο µε 

συγχρονική διάσταση. Το εγώ, λοιπόν, του µυθικού προσώπου, η ταυτότητά του, 

επαναπροσδιορίζεται, δεδοµένου ότι διαµορφώνεται συνεχώς ανάλογα µε τις 

κειµενικές περιστάσεις. «Κατά µια µπαχτινική έννοια, το εγώ είναι περιορισµένο, 

αλλά όχι εγκλωβισµένο, από το περιβάλλον, ενώ το κείµενο θεωρείται το πεδίο όπου 

συντελείται η αλληλεπίδραση και η διαλογική συνάρθρωση του εγώ µε τον άλλο, της 

ατοµικότητας µε την κοινωνία».5  

Στα τρία πρώτα ποιήµατα της συλλογής «Αλληγορική Κασσάνδρα I, II, III» 

κεντρικό πρόσωπο διαδραµατίζει η Κασσάνδρα, η οποία αναβιώνει µε όλα τα 

χαρακτηριστικά του αρχετύπου και έτσι ο ποιητής επιχειρεί τη διαχρονική ανάγνωση 

του µύθου της. Στα δυο πρώτα ποιήµατα υπάρχουν απλά αχνά τραγικά περιγράµµατα, 

που συνδυαστικά µε τον τίτλο των ποιηµάτων, τον παραληρηµατικό λόγο6 και τις 

διολισθήσεις του νοήµατος παραπέµπουν στην τραγική µορφή.7  

Το σκηνικό είναι σύγχρονο, καθηµερινό. Το ποιητικό υποκείµενο 

οραµατίζεται την πρόκληση ενός πολέµου, την καταστροφή µιας χώρας, το θάνατο 

πολλών ανθρώπων. Μέσα από υπερρεαλιστικές εικόνες και πολλαπλές κειµενικές 

παραποµπές ο ποιητής προφητεύει την καταστροφή του κόσµου: «Εκτάσεις 

απέραντες καµένες, νεκρές, ακατοίκητες / Παντού ερηµιά, φαρµακωµένα ποτάµια 

κυλούσαν /ο κουρασµένος πλανήτης γλιστράει µες στο διάστηµα /Αργότερα ένας 

                                                
5 Τζιόβας Δηµήτρης, Ο άλλος εαυτός. Ταυτότητα και κοινωνία στη νεοελληνική πεζογραφία, 

µεταφρ. Άννα Ροζενµπεργκ, Πόλις, Αθήνα, 2007, 30. 
6 «Έπεφτα σε έκσταση και άφριζα κι έλεγα διάφορα / Που κι εγώ δεν τα θυµόµουνα 

αργότερα / Γιατί έµοιαζαν µε παραλογισµούς και µε παραληρήµατα». Βλ. Αλληγορική 

Κασσάνδρα, ό.π. 31. 
7 Μια σύγχρονη άποψη που αφορά στον προσδιορισµό της γυναικείας ταυτότητας στην 

αρχαία ελληνική και ρωµαϊκή κοινωνία συνδέει την αινιγµατική ιδιότητα της γυναίκας και 

την τάση της να επικοινωνεί µε το θεό και να αναπτύσσει υπερφυσικές ικανότητες µε τη 

λατρεία της µητριαρχίας, το δαιµονικό και χθόνιο στοιχείο. Για την άποψη αυτή, βλ. King 

Helen, “Hippocrates’ Woman: Reading the female body in ancient Greece”, Routledge, 1998, 

163. 
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πόλεµος θα ξεσπάσει εξοντωτικός / Τέρατα µεταλλικά καληµερίζονται µ’ εκρήξεις / 

Πονάνε, η φωτιά απλώνεται παντού».8 

Ο Βαλαωρίτης βαθιά επηρεασµένος από τον Σεφέρη9 και τον Καβάφη10 

χρησιµοποιεί ειρωνική γλώσσα και µερικές φορές πικρό σαρκασµό για να 

αποκαλύψει την ειρωνεία της µοίρας και να περιγράψει την αλλοτρίωση του 

σύγχρονου ανθρώπου, η οποία προβάλλεται ως αποτέλεσµα της αποµάκρυνσης του 

ανθρώπου από τις αξίες της παράδοσης. Το ποιητικό υποκείµενο προσπαθεί να 

επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του µέσα από απίθανες αντιφάσεις, µεταλλαγές 

και ψυχικές µεταπτώσεις. Στην ψυχή της Κασσάνδρας, που κυριαρχείται από τη 

µανία και την έκσταση, το απτό της καθηµερινότητας συµφύρεται µε το κρυπτικό και 

το αµφίσηµο, γεγονός που προκύπτει από την προφητική ικανότητα του µυθικού 

αρχετύπου.11 

Η ταυτότητα του µυθικού προσώπου προσδιορίζεται καλύτερα στο τρίτο 

ποίηµα «Αλληγορική Κασσάνδρα III», το οποίο ανακαλεί όλα τα επεισόδια στα 

οποία εµπλέκεται το µυθικό πρόσωπο. Ο Βαλαωρίτης ακολουθεί και στο σηµείο αυτό 

τη σεφερική µέθοδο. Ο Σεφέρης «καταπιάνεται µε ένα παρόν το οποίο ανακαλεί 

άµεσα το παρελθόν που επιθυµεί να αναστήσει: οι ήρωές του, τα σκηνικά του, ακόµα 

και η γλώσσα του µπορούν να προκαλέσουν µυθικές προεκτάσεις χωρίς την 

                                                
8 Βλ. Αλληγορική Κασσάνδρα, ό.π. 24-25. 
9 Για την ειρωνική χρήση της γλώσσας στην ποίηση του Σεφέρη, βλ. Κωστίου Κατερίνα, 

«Γιώργος Σεφέρης: από την ειρωνεία στη σάτιρα», Νέα Εστία, τ. 148, τ. 1728, Αθήνα, 2000, 

642-662. 
10 Για την ειρωνική χρήση της γλώσσας στην ποίηση του Καβάφη,  βλ. Βαγενάς Νάσος, «Η 

ειρωνική γλώσσα», στο Εισαγωγή στην Ποίηση του Καβάφη, επιµελ. Μιχάλης Πιερής, 

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2001, 347-364.  
11 «Μανία εκείνου που οραµατίζεται νοµίζοντας / Πως βλέπει, πως αισθάνεται, πως γνωρίζει 

αληθινά / Την υπερπραγµατικότητα, που τη φαντάζεται / Αλλιώτικη από αυτό που είναι 

δίνοντάς της / Το χρίσµα και χρωµατίζοντάς την ζωηρά / Τόσο που θαρρείς πως βλέπεις 

πίνακες ζωγραφιστούς / Που µοιάζουν πιο αληθινοί από την πραγµατικότητα». Βλ. 

Αλληγορική Κασσάνδρα, ό.π. 22-23. 
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παραµικρή επιτήδευση, γιατί η πραγµατικότητα και ο µύθος υπάρχουν σε µια φυσική 

συζυγία».12  

Μέσα από τη σύζευξη παρόντος-παρελθόντος η ταυτότητα του µυθικού 

προσώπου ανανοηµατοδοτείται και προδιαγράφεται το µέλλον του. «Κι έτσι ζούσα 

στο µέλλον και στο παρελθόν / Ενώ το παρόν ήταν ένα άδειο κούφιο κέλυφος», λέει 

χαρακτηριστικά το ποιητικό υποκείµενο.13 Η µυθική Κασσάνδρα προφήτευε 

δυσοίωνα µελλοντικά γεγονότα, όµως δε γινόταν πιστευτή και καµία συµφορά δεν 

µπορούσε να αποφευχθεί. Το ίδιο παράπονο οµολογεί και το ποιητικό υποκείµενο 

«Κάθε τι που κουβεντιάζαµε µια µέρα πριν την / εποµένη / Θα’ βγαινε αληθινό, το 

πολύ δώδεκα ώρες αργότερα. / Κι όµως δεν προλάβαινε ο χρόνος ν’ αλλάξει τίποτα / 

Απ’ την πορεία που έπαιρναν τα γεγονότα».  

Στη συνέχεια η Κασσάνδρα του Βαλαωρίτη αφηγείται όλα τα περιστατικά 

που αφορούν την παρθενία της. Είναι ορατή η απήχηση του µυθικού επεισοδίου µε 

τον Αίαντα το Λοκρό, η αντίστασή της στον έρωτα του θεού Απόλλωνα, ο ρόλος της 

ως παλλακίδας και αιχµάλωτης πολέµου. Η παρθενία της λειτουργεί στο ποίηµα του 

Βαλαωρίτη σε συνάρτηση µε την απώλεια της παρθενικής ταυτότητας του ποιητικού 

υποκειµένου, γεγονός που αποκαλύπτει την αλλοτρίωσή του. Αυτό αποκαλύπτεται 

µέσα από την ειρωνική γλώσσα και την αντιφατική εικονοποιϊα. Το µυθικό πρόσωπο, 

που κατάφερε να αντισταθεί στον έρωτα ενός θεού, ηδονίζεται το σαρκικό έρωτα 

ενός θνητού «Ενώ αυτός ήταν επιτέλους ο αφέντης µου κι εγώ / Η σκλάβα του-αυτό 

µ’ ερέθιζε τροµερά- και τον περίµενα / Τις νύχτες να’ ρθει στο κρεβάτι µου».14 Έτσι, 

η ταυτότητα του µυθικού προσώπου εµπλουτίζεται µε νεωτερικά στοιχεία, που 

ακυρώνουν το αρχέτυπο και απεικονίζουν το ηθικό τέλµα της κοινωνίας, το ζόφο της 

ψυχής σε ώρες ταραχών και τον αδιερεύνητο ψυχικό κόσµο του ανθρώπου. Το 

                                                
12 Βλ. Keeley Edmund, Ο Σεφέρης και η «µυθική µέθοδος» [στο βιβλίο του:] Μύθος και 

φωνή στη σύγχρονη ελληνική ποίηση, µφ. Σπύρος Τσακνιάς, Στιγµή, Αθήνα, 1987,  64, 79-80. 
13 Βλ. Αλληγορική Κασσάνδρα, ό.π. 27. 
14  Βλ. Αλληγορική Κασσάνδρα, ό.π. 28. Και παρακάτω «Κάποτε ήµουν ψυχρή κρύα και 

αναίσθητη / Και τώρα δε χορταίνω από λαχτάρα κι ηδονή /  Και µόνο να µ’ αγγίξει  

παθιάζοµαι αφάνταστα /  Άσε πια όταν µε παραβιάζει, διαλύοµαι σαν να µε /  σφάζει / 

Αναγκάζεται να µε φιµώσει να µην ακούγονται οι / κραυγές µου». Βλ. Αλληγορική 

Κασσάνδρα, ό.π. 29. 
14  Βλ. Αλληγορική Κασσάνδρα, ό.π. 28. 
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ποιητικό υποκείµενο συµβολίζει τον άνθρωπο που αγωνίζεται, αναλώνεται, σφάλλει 

και τα αλλεπάλληλα λάθη συνιστούν την ύβρη του.  

Η ταυτότητα της Κασσάνδρας προσδιορίζεται και από τη γυναικεία φύση της.  

Δεν είναι ελεύθερη, αλλά κατευθύνεται και επηρεάζεται από τις κοινωνικές νόρµες 

που υπαγορεύουν το ρόλο του αδύναµου και εξαρτηµένου ανθρώπου.15 Η 

Κασσάνδρα, όµως, δεν παρουσιάζεται µόνο ως γυναίκα, αλλά και ως παλλακίδα 

ανελεύθερη, η οποία αποκαλύπτει τα µελλούµενα δεινά στον Αγαµέµνονα, αλλά 

αυτός δεν την πιστεύει.16 Στο σηµείο αυτό ο Βαλαωρίτης ανακαλεί τα 

χαρακτηριστικά της αισχύλειας Κασσάνδρας. 

Η αισχύλεια Κασσάνδρα σε κατάσταση έκστασης ανακαλεί την ευριπίδεια 

Κασσάνδρα, η οποία ντυµένη µε βαριά φορέµατα και χορεύοντας βακχικά σαν τρελή, 

αρχίζει να παραµιλάει, σαν να έχει µπει κάποιος µέσα της. «Ντυνόµουν µε βαριά 

φορέµατα, καλλώπιζα / Το πρόσωπό µου µε πολλά χρώµατα, µαύρα / Πράσινα και 

κόκκινα, τα µαλλιά µου / Τα έβαφα γαλάζια και φορούσα αµέτρητα βραχιόλια /  Που 

κουδουνίζαν όταν χόρευα µόνη µου και µ’ έλεγαν / τρελή / Και τότε άρχιζα να 

παραµιλάω και να µην ξέρω / Συχνά τι λέω, σαν κάποιος άλλος να µιλάει µέσα 

µου».17  

Το ποιητικό υποκείµενο ξαφνικά απεκδύεται το αισχύλειο και ευριπίδειο 

προσωπείο του, επανέρχεται στην πραγµατικότητα και ακούει κάποιον να της λέει 

«Έλα Αλεξάνδρα».18 Η Κασσάνδρα µεταµορφώνεται σε Αλεξάνδρα. Ο 

παραληρηµατικός και αινιγµατικός λόγος του ποιητικού υποκειµένου µάς είχε 

προετοιµάσει για αυτόν τον µετασχηµατισµό. Δεν πρόκειται, όµως, για πρόσωπα µε 

διαφορετική ταυτότητα. Ο Βαλαωρίτης αναπτύσσει ένα διακειµενικό διάλογο µε το 

πιο σκοτεινό και αµφίσηµο ποίηµα της ελληνιστικής περιόδου, την Αλεξάνδρα του 

Λυκόφρονα. Σε αυτό το µακροσκελές ποίηµα η Κασσάνδρα µετονοµάζεται σε 
                                                
15 Οι γυναίκες παρουσιάζονται συχνά σε λογοτεχνικά κείµενα ως εξαρτηµένες και ασθενείς 

από τη φύση τους. Για αυτή την πτυχή της γυναικείας ταυτότητας, βλ. Pratt Annis, “Women 

and Nature in Modern Fiction”, Contemporary Literature 13, 476-490. 
16 «Κι εγώ µια δούλα σκλάβα παλλακίδα ανελεύθερη / Σύντροφος του κρεβατιού και δώρο 

στρατού / Υπερβολές που συνηθίζει το ασθενέστερο φύλο / Έτσι µας χαρακτηρίζουν εµάς τις 

γυναίκες / Αρσενικοί τι τραβάµε εµείς οι γυναίκες». Βλ. Αλληγορική Κασσάνδρα, ό.π. 29-30. 
17  Βλ. Αλληγορική Κασσάνδρα, ό.π. 31. 
18  Βλ. Αλληγορική Κασσάνδρα, ό.π. 32. 
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Αλεξάνδρα. Ο λόγος της είναι σκοτεινός και αινιγµατικός και θυµίζει τη γλώσσα των 

χρησµών.  

 Κάποιες φωνές παρακαλούν το ποιητικό υποκείµενο να αποκαλύψει την 

αλήθεια για τα µελλούµενα δεινά, απροκάλυπτα, χωρίς αινίγµατα και χρησµούς, 

όπως έκανε η Αλεξάνδρα του Λυκόφρονα.19 Ο ποιητής µάς επαναφέρει πάλι στην 

σύγχρονη πραγµατικότητα και η Κασσάνδρα / Αλεξάνδρα χρησµοδοτεί για τα 

παγκόσµια ιστορικά γεγονότα που θα πλήξουν την ανθρωπότητα και θα 

αποκαλύψουν το εφήµερο της ανθρώπινης µοίρας.  

Στο τέλος  το ποιητικό υποκείµενο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Και µας 

υπονοµεύει ένα µωρό, κρατώντας ένα / καπνισµένο / Περίστροφο στο χέρι-κι έτσι 

δεν είµαι εγώ η σκοτεινή / Αλλά εκείνοι που δεν εννοούν όλα αυτά που λένε / Και 

λένε τα αντίθετα από κεινα που εννοούν» 20 επαναφέρει το µυθικό επεισόδιο, κατά το 

οποίο η Κασσάνδρα προφήτεψε ότι το παιδί που κυοφορούσε η Εκάβη, θα 

πυρπολήσει την Τροία. Ο ποιητής, ως Κασσάνδρα, προφητεύει την καταστροφή του 

κόσµου, από πρόσωπα που κινούνται από τα πάθη τους και αντικατοπτρίζουν το 

ηθικό τέλµα της κοινωνίας, η οποία έχει αποµακρυνθεί από τις αξίες της παράδοσης. 

Μέσα από την ανάγνωση την εντοπισµένη στη µυθική µορφή της 

Κασσάνδρας στην ποιητική συλλογή του Βαλαωρίτη Αλληγορική Κασσάνδρα, 

διαπιστώνουµε την πολυδιάστατη ταυτότητα της ηρωίδας. Η Κασσάνδρα του 

ποιήµατος οµολογεί ότι προφητεύει σε κατάσταση έκστασης και ότι τα οράµατά της 

µοιάζουν µε παραληρήµατα, εικόνα που αναβιώνει την αισχύλεια Κασσάνδρα. 

Δηλώνει ότι χορεύει σαν τρελή, όπως η ευριπίδεια Κασσάνδρα, ενώ η αναφορά του 

ονόµατος «Αλεξάνδρα» παραπέµπει στο εκτενές ελληνιστικό έπος Αλεξάνδρα του 

Λυκόφρονα. Χρησιµοποιώντας, λοιπόν, ο ποιητής τη βασική τεχνική του 

υπερρεαλισµού, την αυτόµατη γραφή, ανακαλεί όλα τα µυθικά επεισόδια στα οποία 

                                                
19 «Με αινίγµατα, µε γρίφους, µε σταυρόλεξα, µε πλάγιο / τρόπο / Παραβολές και παραµύθια, 

µια συµβολική γραφή / Ένας απόκρυφος λόγος, και σε πήρε κατά λέξη / Ο σκοτεινός 

Λυκόφρονας κι έγραψε κείνο / Το έπος το ασυνάρτητο, που αναφέρεται / Περιφραστικά σε 

όλους τους ήρωες της µυθολογίας / Χωρίς ποτέ να τους ονοµάζει, όπως κάνουν τώρα / Οι 

ποιητές µας και νοµίζουν πως θα γλυτώσουν /  Με τα ορνιθοσκαλίσµατά τους τον έλεγχο της 

Ιστορίας». Βλ. Αλληγορική Κασσάνδρα, ό.π. 32-33. 
20 Βλ. Αλληγορική Κασσάνδρα, ό.π. 34. 
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εµπλέκεται το µυθικό πρόσωπο. Η Κασσάνδρα διατηρώντας όλα τα αρχετυπικά 

χαρακτηριστικά της ανάγεται στη σύγχρονη πραγµατικότητα και µετατρέπεται σε ένα 

τυπικό χαρακτήρα µε συµβολική αξία. Η ταυτότητά της διαµορφώνεται από τη 

σύγχρονη πραγµατικότητα, η ίδια αποκαλύπτει καθολικές αλήθειες και γίνεται 

φορέας σύζευξης µύθου και ιστορίας, δηµιουργώντας έτσι µια µεθιστορία.  
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