
Άρη Αλεξάνδρου: Το κιβώτιο 

Καλωσόρισμα-λίγα λόγια για το έργο 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες ,συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, 

μαθητές και φοιτητές  -Καλησπέρα σας  

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας σας καλωσορίζει στην αποψινή παράσταση και 

σας ευχαριστεί θερμότατα για την αθρόα προσέλευσή σας. Η αλήθεια είναι ότι 

πάντα διστάζουμε αναλογιζόμενοι το οικονομικό κόστος να αναλάβουμε τέτοιες 

πρωτοβουλίες σε δύσκολους καιρούς, όμως τολμάμε γιατί πιστεύουμε  ότι η τέχνη 

είναι από τα ελάχιστα καταφύγια παρηγοριάς και ψυχαγωγίας που μας έχουν 

απομείνει. Φροντίσαμε για το μικρότερο δυνατό κόστος, ώστε η παράσταση να 

είναι προσιτή στους περισσότερους. Στόχος μας να μπορεί και η περιφέρεια να έχει 

πρόσβαση στο ποιοτικό θέατρο.  

Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια εξαιρετική παράσταση  του "Θεατρικού 

οργανισμού Νέος Λόγος", η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα, 

βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου: "Το κιβώτιο", σε 

σκηνοθεσία και δραματική επεξεργασία του Φώτη Μακρή και της Κλεοπάτρας 

Τολόγκου. Ο ηθοποιός Φώτης Μακρής ζωντανεύει για χάρη μας το κείμενο. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε με συντομία στον Άρη Αλεξάνδρου. Ο 

Άρης Αλεξάνδρου ήταν ποιητής, πεζογράφος και μεταφραστής έργων κυρίως της 

ρώσικης λογοτεχνίας. Γεννημένος το   1922 στο Λένινγκραντ ήρθε με την οικογένειά 

του στην Ελλάδα το 1928. Στη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας μαζί με τον 

Αντρέα Φραγκιά και άλλους φίλους είχαν δημιουργήσει έναν όμιλο μαρξιστικού 

προσανατολισμού, ο οποίος συνέχισε τη δράση του μέχρι τα πρώτα χρόνια της 

κατοχής και εντάχθηκαν στο ΕΑΜ νέων το 1941.  

Το 1944 συλλαμβάνεται από τις βρετανικές δυνάμεις και μαζί με τον πατέρα του 

στέλνεται στο στρατόπεδο Ελ Ντάμπια της Λιβύης και αφέθηκε ελεύθερος το 1945. 

Το 1948 εκτοπίστηκε στο Μούδρο, μεταφέρθηκε το 1949 στη Μακρόνησο και το 

1950 στον Άγιο Ευστράτιο. Μόλις το 1951 ζει ελεύθερος στην Αθήνα, στον Νέο 

Κόσμο.  

Το 1953 καταδικάστηκε ως ανυπόταχτος στράτευσης σε δεκαετή φυλάκιση. Θα 

μπορούσε να είχε απαλλαγεί εάν προσκόμιζε ένα απλό πιστοποιητικό γιατρού, 

όπως του ζητούσε ο αρμόδιος διοικητής του αστυνομικού τμήματος. Όμως ο Άρης 

Αλεξάνδρου, σύμφωνα με τη μαρτυρία της Καίτης Δρόσου, αρνήθηκε να 

συμμορφωθεί, παραμένοντας πιστός στην επαναστατική του ιδεολογία.   Από του 

Αβέρωφ στην Αίγινα και από εκεί στα Γιούρα, από όπου θα αποφυλακιστεί με 

αναστολή το 1958 και το 1959 παντρεύεται την Καίτη Δρόσου. 



 Τα χρόνια της εξορίας και της φυλακής υπήρξαν πολύ επώδυνα για τον Άρη 

Αλεξάνδρου, όχι μόνο από τα βασανιστήρια αλλά και από τη στάση των άλλων 

πολιτικών κρατουμένων που τον είχαν σε απομόνωση. Σε ένα θάλαμο 80 πολιτικών 

κρατουμένων δεν του μιλούσε κανείς. 

Ο Αλεξάνδρου σε όλη τη ζωή του πάλεψε για την απομάκρυνση από τον κομματικό 

δογματισμό, διεκδίκησε το δικαίωμα στην κριτική και υπερασπίστηκε τη διαφύλαξη 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.   

Το 1967, με τη δικτατορία των συνταγματαρχών κατέφυγε στο Παρίσι, φοβούμενος 

όχι τις εκτοπίσεις και τις φυλακές, όσο  κυρίως μια νέα απομόνωση. Εκεί χωρίς 

καμία απολύτως στήριξη, έζησε με τη Δρόσου σε μια σοφίτα, και για να επιβιώσουν 

εκείνη δούλευε σε εργοστάσιο και ο Αλεξάνδρου έκανε κάθε είδους χειρωνακτική 

εργασία ( ο Κώστας Σταματίου τις  αριθμεί σε τουλάχιστον δέκα) μεταξύ των οποίων 

συσκευαστής, καθαριστής πεζοδρομίων και μόλις το 1975 δηλώνει συγγραφέας, 

χρονιά που στην Ελλάδα εκδίδεται από τον Κέδρο το μοναδικό του μυθιστόρημα, Το 

κιβώτιο. 

Σύμφωνα με μαρτυρία της συντρόφου του Καίτης Δρόσου, ο Αλεξάνδρου έγραφε το 

κιβώτιο νύχτα, με ματωμένα χέρια και το τελευταίο κεφάλαιο το έγραψε με υψηλό 

πυρετό. Την ίδια εποχή δηλώνει: "Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και σε καμιά πολιτική 

οργάνωση. Δεν είμαι μέλος καμιάς εκκλησίας. Δεν είμαι οπαδός καμιάς θρησκείας. ... 

Έχοντας περάσει από τα ξερονήσια και τις φυλακές, νιώθω πως είμαι συγκρατούμενος 

όχι μόνο με όσους υποφέρουν στα φασιστικά στρατόπεδα, μα και με όσους βασανίζονται 

στο Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ. Νιώθω αλληλέγγυος και συνυπεύθυνος με όσους 

αγωνίστηκαν, αγωνίζονται και θα αγωνιστούν εναντίον όλων των τυράννων............Ανήκω 

στο ανύπαρκτο κόμμα των ποιητών". 

Ο Άρης Αλεξάνδρου πέθανε στο Παρίσι το 1978 σε ηλικία μόλις 56 χρονών, χωρίς να 

προλάβει να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη επιτυχία του μυθιστορήματος.  

 

Λίγα λόγια για την υπόθεση: "Το κιβώτιο"  είναι ένα έργο φαντασίας , ευανάγνωστο 

και συναρπαστικό σε όλα τα κεφάλαιά του. Σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται να 

περιγράφει την επικίνδυνη περιπέτεια μιας σαρανταμελούς ομάδας επίλεκτων 

αγωνιστών να μεταφέρουν από την πόλη Α στην πόλη Β ένα κιβώτιο αγνώστων 

στοιχείων, από το περιεχόμενο του οποίου θα κριθεί η έκβαση της αποστολής. Το 

κιβώτιο φτάνει στον προορισμό του και είναι άδειο, με μοναδικό επιζώντα τον 

ανώνυμο αφηγητή, που είναι και ο μοναδικός  μάρτυρας της διεκπεραίωσης της 

επιχείρησης. Συνεπώς τίθεται από την αρχή θέμα της αξιοπιστίας του, που δεν την 

προστατεύει το πλούσιο αγωνιστικό του παρελθόν. Έτσι υποχρεώνεται να 

απολογείται με επιστολές απέναντι σε ένα ανακριτή που τον βλέπει μόνο μια φορά, 

και ο οποίος τελικά παραμένει άγνωστος και αγνώστων προθέσεων...... 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%B3%CE%BA


Ο Μαρωνίτης  υποστηρίζει ότι το μυθιστόρημα χαρακτηρίζεται από πολιτικό 

υπερρεαλισμό και παρόλο που είναι απαισιόδοξο είναι ηρωικό με τη σύγχρονη 

σημασία του όρου και επικαλείται τους στίχους του Αλεξάνδρου:  

Λοιπόν λίγο κουράγιο ακόμα 

όποιος βρεθεί με άλογο 

του μένει να τραβήξει για την ήττα 

καβαλάρης 

 Τέλος, ο Μαρωνίτης θεωρεί ότι Η ενηλικίωση της πεζογραφίας μας συντελείται με 

πολλούς τρόπους, καθώς το άδειο "κιβώτιο" προχωρεί στον προορισμό του,  

παραπέμποντας και στους στίχους του Σεφέρη: "για ένα πουκάμισο αδειανό, για 

μια Ελένη.."  

 Μαρία Τσαγκαράκη 

πρόεδρος Φιλολόγων Μεσσηνίας 


