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ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ABSTRACT 

Το παρόν έργο χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποδίδει το κοινωνικό, οικονομικό, 

πολιτικό και πολιτισμικό συγκείμενο των δεκαετιών από το ’60 ως το ’90, στις οποίες 

δεκαετίες έδρασε συγγραφικά ο Μένης Κουμανταρέας, όσον αφορά τα πεζογραφήματα που 

έχουν επιλεχθεί να μελετηθούν στην παρούσα εκπόνηση. Ακολουθεί το βιογραφικό του 

συγγραφέα και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, αποσαφηνίζονται οι έννοιες των έμφυλων και 

σεξουαλικών ταυτοτήτων, όπως και η παρουσία τους στην ελληνική κοινωνία. Το τελευταίο 

μέρος αποτελεί τη μελέτη περίπτωσης. Τον Έλληνα πεζογράφο Μένη Κουμανταρέα. Έχουν 

επιλεχθεί τα έργα που συνέγραψε από το 1960 ως και το 1990. Πρώτο είναι τα «Μηχανάκια» 

(1962) και τελευταίο ο «Πλανόδιος Σαλπιγκτής» (1989). Στα έργα του, όπως προοικονομεί και  

ο τίτλος, ανιχνεύονται οι σεξουαλικές ταυτότητες και τα κοινωνικά παίγνια, υπό το ερευνητικό 

πρίσμα της δημιουργικής ανάγνωσης.   

ABSTRACT 

The present work is divided into three parts. The first part presents the social, economic, 

political, and cultural context from the 1960s to the 1990s, during which Menis 

Koumandareas wrote his work in prose, chosen to be studied in this work. Next, author's 

biography is presented and in the second part, the concepts of gender and sexual identities, 

as well as their presence in Greek society, are clarified. The last part is a case study, the one 

of the Greek prose writer Menis Koumandareas and his works from 1960 to 1990 have been 

selected. The first one is "Ta Michanakia" (1962) and the last is one "O Planodios 

Salpigktis" (1989). In his works, as the title foresees, sexual identities and social games are 

traced, under the light of the exploratory perspective of creative reading. 

RÉSUMÉ 

Le présent travail est divisé en trois parties. La première partie présente le contexte social, 

économique, politique et culturel qui existe pendant les décennies 1960 par 1990, dans 

lesquelles Menis Koumandareas a agi comme écrivain, en ce qui concerne les proses 

sélectionnés pour être étudiés dans ce dessin. La biographie de l'auteur suit, et dans la 

deuxième partie, les concepts d'identité sexuelle et sexuelle sont clarifiés, ainsi que leur 

présence dans la société grecque. La dernière partie est l'étude de cas. Le prosateur Menis 

Koumandareas. Les proses qu'il a écrit des années 1960 à 1990 ont été sélectionnées. Le 

premier est «Michanakia» (1962) et le dernier «Planodios Salpigtis» (1989). Dans ses 

proses, comme le titre préfigure, les identités sexuelles et les jeux sociaux sont tracés, à la 

lumière de la perspective exploratoire de la lecture créative. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο Μένης Κουμανταρέας συγκαταλέγεται στους κορυφαίους Έλληνες πεζογράφους. Είναι 

γεγονός πως έργα του έχουν μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.  Έχει προσελκύσει 

προ πολλού το διδακτικό κι ερευνητικό ενδιαφέρον. Στον ελληνικό λογοτεχνικό σχολικό κανόνα, 

απόσπασμα από τα Μηχανάκια εμπεριέχεται στη διδακτέα ύλη της β’ γυμνασίου, στα Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
1
. Ακαδημαϊκά, υπάρχει πληθώρα δημοσιεύσεων, σχετικές με το έργο του. 

Οι μελέτες εξετάζουν τα πεζογραφήματα θεματοκεντρικά και ηρωοκεντρικά.   

 Πιο αναλυτικά, η Γκάτση (2016) εξετάζει στη διδακτορική διατριβή της τη λειτουργία των 

χαρακτήρων στα μυθιστορήματα του Μένη Κουμανταρέα. Ο Τσαγκαράκης (1988) αποπειράται να 

ερμηνεύσει την Κυρία Κούλα. Η Κουτσιούκη (2011) εξετάζει τη μετανάστευση στην Ελλάδα και τον 

τρόπο που αυτή απεικονίζεται στο έργο του Μένη Κουμανταρέα. Η Δούγαλη (2015) αναζητεί  όψεις 

θηλυκότητας κι εξουσίας στο Διπλό Βιβλίο του Δημήτρη Χατζή και τη Βιοτεχνία Υαλικών του Μένη 

Κουμανταρέα. Η Βλαβιανού (2003) αναφέρεται στις μεταμορφώσεις του χρόνου στην Έρημο των 

Ταρτάρων του Dino Buzzati και τον Ωραίο Λοχαγό του Μένη Κουμανταρέα. Τέλος, ο Πουργούρης 

(2016) συνδέει το Λουτρό με το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα. Στη διεθνή έρευνα, ο Vassilev  (2015) ερευνά 

τους φρασεολογισμούς στα Μηχανάκια, σε μία μελέτη που έχει ήδη μεταφραστεί στα ελληνικά από το 

βουλγαρικό πρωτότυπο. Σε επίπεδο διδακτορικού, με την περίπτωση του Μένη Κουμανταρέα 

ασχολείται και η Cerstva (2006). Έρευνες με εφάμιλλες θεματικές έχουν διεξαχθεί επίσης από 

πανεπιστήμια της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας (Rein, 2005).  

 Η παρούσα μελέτη στόχο έχει να παρουσιάσει το πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο 

των δεκαετιών ’60-’80, όπως σκιαγραφείται μέσα από το έργο του Μένη Κουμανταρέα. 

Εξετάζεται ο έμφυλος ρόλος των χαρακτήρων στο κοινωνικό γίγνεσθαι, σε άμεση 

συνάρτηση με τις σεξουαλικές ταυτότητες και τη σεξουαλική μυσταγωγία στο δομημένο 

περιβάλλον που δρουν ως λογοτεχνικοί ήρωες. Επιχειρείται να ερμηνευτεί η συμπεριφορά 

και η παρουσία τους στα δρώμενα, εναρμονισμένα στο πλαίσιο της εποχής. Επιπροσθέτως, 

γίνεται αναφορά στις συγγραφικές τεχνικές, όπως και στον αφηγητή. Θα ήταν παράλειψη 

μάλιστα, αν σε κάθε ένα από τα έργα δεν γινόταν αναφορά σε άλλα εφάμιλλα λογοτεχνικά 

κείμενα, τα οποία επικοινωνούν διακειμενικά είτε στη θεματική είτε στην τεχνική 

συγγραφής, βάσει της λογοτεχνικής θεωρίας. Ακόμη, αναφέρονται λόγια του Μένη 

Κουμανταρέα για τα γραφόμενά του, αντλώντας τις πληροφορίες από τις συνεντεύξεις που ο 

ίδιος παραχώρησε για αυτά. Η κριτική των έργων γίνεται βάσει των κριτικών που 

δημοσιεύτηκαν στην εποχή από τον έντυπο και κατόπιν από τον ψηφιακό τύπο της 

                                                           
1
MΕΝΗΣ KΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ: Γραφείον ευρέσεως εργασίας 

(Ανακτήθηκε:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1694,5433/) 
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σύγχρονης εποχής. Η προσωπική κριτική καταγράφεται διακριτά, δίχως την παράθεση 

αντίστοιχης παραπομπής. Κάθε ενότητα ρίχνει αυλαία με αναφορά στις θεατρικές ή 

κινηματογραφικές μεταφορές των έργων.   

 Για τη βιβλιογραφική έρευνα αξιοποιήθηκαν όλα τα εκδομένα πεζογραφήματα του 

Μένη Κουμανταρέα, στις τρεις πρώτες δεκαετίες της συγγραφικής δράσεις του, με απαρχή 

την πρωτόλεια έκδοση «Τα Μηχανάκια» και τελευταίο τον «Πλανόδιο Σαλπιγκτή». Πιο 

αναλυτικά, τα πονήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη είναι: Τα μηχανάκια (1962), Το 

αρμένισμα (1967), Τα καημένα (1972), Βιοτεχνία υαλικών (1975), Η κυρία Κούλα (1978), 

Το κουρείο (1979), Σεραφείμ και Χερουβείμ (1981), Ο ωραίος λοχαγός (1982), Η φανέλα με 

το εννιά (1986) και τέλος ο Πλανόδιος Σαλπιγκτής (1989). Κριτήριο για την επιλογή 

αποτελεί η άμεση εξάρτησή τους από τις τρεις δεκαετίες που ανήκουν, καθότι στον ελλαδικό 

χώρο η τριακονταετία αυτή χαρακτηρίστηκε από ισχυρές πολιτικές και κοινωνικές 

μεταβολές, οι οποίες απεικονίζονται με ευκρίνεια στη λογοτεχνία της εποχής, σε μία μάλιστα 

περίοδο, που εύλογα είναι ευρέως αποδεκτό, ότι οι λογοτέχνες γράφανε ιστορία κι όχι απλώς 

μυθοπλασία. Η περίοδος της συγγραφικής νεότητας του Μένη Κουμανταρέα θεωρείται 

επίσης μείζονος σημασίας, δεδομένου ότι παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον το πώς 

εκλάμβαναν τις μεταβολές αυτές οι νέοι συγγραφείς και με ποιον τρόπο ενέτασσαν στα 

συγγραφικά πονήματά τους το ντοκουμέντο. Το δίχως άλλο, θεωρείται ότι ο Μένης 

Κουμανταρέας δημοσίευσε σε αυτά τα τριάντα έτη μερικά από τα κορυφαία έργα του, από τα 

οποία σχεδόν όλα μεταφέρθηκαν στο θέατρο και φυσικά η Φανέλα με το εννιά στον 

κινηματογράφο, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές βίντατζ ταινίες της σύγχρονης 

εποχής. Τέλος, ας μη λησμονηθεί και το γεγονός ότι η ερευνητική περίοδος εμπεριέχει και τα 

χρόνια της επταετούς δικτατορίας των συνταγματαρχών. Μια επταετία που άφησε το στίγμα 

της στη λογοτεχνία, όχι μονάχα θεματικά, αλλά και λειτουργικά, έχοντας θεσμοθετήσει κι 

εφαρμόσει τον περίφημο νόμο περί ασέμνων. Ο Μένης Κουμανταρέας επηρεάστηκε στον 

ύψιστο βαθμό από τα παραπάνω, κι όχι μονάχα συγγραφικά. Ταλανίστηκε από τη χούντα και 

τον περί ασέμνων νόμο, καθότι δικάστηκε για το Αρμένισμα, μολονότι για το εν λόγω έργο 

είχε αποσπάσει το 1967 το Β΄ Κρατικό Βραβείο Διηγήματος. Ως τελευταίο λογοτέχνημα 

επιλέχθηκε ο «Πλανόδιος Σαλπιγκτής», ακριβώς επειδή πρόκειται για μία συλλογή εντελώς 

διαφορετική από τις άλλες. Στο Πλανόδιο Σαλπιγκτή ο Μένης Κουμανταρέας δεν επενδύει 

στη μυθοπλασία, όπως είχε συμβεί στις προηγούμενες εκδόσεις του, αντίθετα γίνεται 

περισσότερο εξομολογητικός. Τόσο από τον πρόλογο όσο κι από τα διηγήματα που 

φιλοξενούνται κάτω από τη στέγη του Πλανόδιου Σαλπιγκτή, δύνανται να αποσπασθεί 

πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τον γράφων, δοσμένες μάλιστα από τον ίδιο, στην ανάγκη 
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του να γίνει, για πρώτη φορά, υπέρ το δέον εξομολογητικός.    

 Η παρούσα διπλωματική εργασία συνιστά την πρώτη απόπειρα σύνδεσης του ρόλου 

των έμφυλων ταυτοτήτων που εμφανίζονται στο λογοτεχνικό έργο του Μένη Κουμανταρέα 

με το κοινωνικοπολιτικό συγκείμενο της εποχής που συνεγράφησαν και δημοσιεύτηκαν, 

εμπεριέχοντας τον όγκο των πρώτων τριάντα λογοτεχνικών ετών  που έδρασε πεζογραφικά ο 

συγγραφέας. Μάλιστα, στις επόμενες σελίδες αναφέρεται αναλυτικά το κοινωνικό και 

πολιτικό συγκείμενο των εν λόγω δεκαετιών και στη συνέχεια αποσαφηνίζονται οι έννοιες 

των έμφυλων και σεξουαλικών ταυτοτήτων, βάσει των πιο πρόσφατων διεθνών 

επιστημονικών δημοσιεύσεων.    

 Όσον αφορά τους μελλοντικούς στόχους, είναι σαφείς. Ένας κατοπινός ερευνητής, 

βασισμένος στο παρόν πόνημα, δύναται να μελετήσει τις επόμενες συγγραφικές δεκαετίες 

του Μένη Κουμανταρέα, με φινάλε τη «Σειρήνα της ερήμου»  (2015), δημοσιευμένη έναν 

χρόνο μετά τον θάνατο του συγγραφέα, εκπονώντας μία εφάμιλλη ερευνητική απόπειρα. 

Επίσης, δύνανται να σχεδιασθούν πρότζεκτ διδασκαλίας, για τα έργα του εν λόγω 

συγγραφέα. Το δίχως άλλο, το «Γραφείο ευρέσεως εργασίας
2
» έχει ήδη ενταχθεί στον 

σχολικό λογοτεχνικό κανόνα. Σε μια εποχή που η αποδοχή της ετερότητας (επιτρέψτε μου τη 

χρήση της λέξης ετερότητας) παύει να αποτελεί σιγά σιγά ένα κενό γράμμα, κείμενα που 

αναφέρονται στην ομοφυλοφιλία και γενικά στις σεξουαλικές ταυτότητες, στο 

μεταναστευτικό και στη χειραφέτηση, δύνανται να λάβουν ισχύουσα θέση στο σχολικό 

αναλυτικό πρόγραμμα και δη στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπως επίσης και στη νεοσύστατη για τα ελληνικά δεδομένα 

επιστήμη της  Δημιουργικής Γραφής.   

 Όσον αφορά μάλιστα το τελευταίο πεδίο, ήδη η εξέλιξη των προαναφερθέντων είναι 

ραγδαία, καθότι σε εργαστήρια για εφήβους (κυρίως ιδιωτικής πρωτοβουλίας) δίδονται 

ασκήσεις που οι εμπλεκόμενοι καλούνται να γράψουν από την οπτική ενός σεξουαλικά 

άλλου ή έχοντας άλλο φύλο, με κοινό παρανομαστή τη διαφορετική από τη δεδομένη 

ταυτότητα και status quo.  Με τον τρόπο αυτόν, καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό η αποδοχή 

και φυσικά η ενσυναίσθηση. Σε ένα τέτοιο εργαστήρι δημιουργικής γραφής συμμετέχω κι 

εγώ ως επιστημονικός και διοικητικός υπεύθυνος, με έδρα τη Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας
3
. 

Για όσα προτρέπω παραπάνω, έχω επιμεληθεί εκπαιδευτικά σε ενήλικους αλλά κι έφηβους 

συμμετέχοντες, με τα αποτελέσματα να είναι, το δίχως άλλο, προσοδοφόρα.   

                                                           
2
 Απόσπασμα από τα Μηχανάκια.  

3
Δημιουργική Γραφή, Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας (Ανάκτηση: 

http://lpflorinas.gr/category/dimioyrgiki_grafi/)  

http://lpflorinas.gr/category/dimioyrgiki_grafi/
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 Φυσικά, με αφορμή την παρούσα εκπόνηση, διδακτικά δύνανται να αξιοποιηθούν και 

οι λοιποί συγγραφείς της γενιά του ’30. Συγγραφείς που (επιτρέψτε μου την επανάληψη) έχει 

λεχθεί πως έγραψαν ιστορία
4
.   

 

                                                           
4

Ελένη Γκίκα: ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο Βικτωριανός Μένης Κουμανταρέας (Ανακτήθηκε: 10 Ιανουαρίου, 2020. 
https://www.fractalart.gr/menis-koumantareas/) 



Α’ ΜΕΡΟΣ  

 

1. Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’60: Κοινωνικοί και πολιτικοί 

μετασχηματισμοί 

Η δεκαετία του 1950 στην Ελλάδα σημαδεύτηκε από την επίδραση του εμφύλιου 

πολέμου. Η Ελλάδα που απέμεινε μετά το τέλος του, ήταν χωρισμένη σε δύο διακριτά 

στρατόπεδα. Το ένα ήταν οι νικητές του εμφυλίου οι οποίοι παραχωρούσαν την Ελλάδα στη 

Δύση και το άλλο ήταν οι ηττημένοι του εμφυλίου, οι κομμουνιστές οι οποίοι είχαν χάσει όχι 

μόνο πρακτικά αλλά και ιδεολογικά λόγω της προσκόλλησης τους στο σταλινικό καθεστώς 

σε μία Ελλάδα που έδειχνε φιλοδυτικές διαθέσεις (Λαμπίρη- Δημάκη, 2003).  

 Παρόλο που ο εμφύλιος είχε τελειώσει, εντούτοις η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο 

πλευρές επιβίωνε ακόμα δημιουργώντας προβλήματα και στην ευρύτερη κοινωνία. Και στις 

δύο πλευρές, επικρατούσε ιδεολογική προσήλωση, μην επιτρέποντας καμία παρέκκλιση με 

αποτέλεσμα οι κυρίαρχες ιδεολογικές ομάδες της εποχής να ήταν οι εθνικόφρονες οι οποίοι 

εστίαζαν κυρίως στις διώξεις των κομμουνιστών, και οι κομμουνιστές. Και οι δύο ομάδες 

εξέφραζαν η μία προς την άλλη πικρίες και εμπάθεια και ήταν προσκολλημένες σε 

ιδεολογικά αδιέξοδα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία εξέλιξη και εκσυγχρονισμός στην 

ελληνική κοινωνία λόγω της αντιπαράθεσης τους. Τομείς όπως η εκπαίδευση για παράδειγμα 

παρέμειναν στάσιμοι από το φόβο ότι κάθε εκσυγχρονισμός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ιδεολογικά και λόγω μίας αντικομμουνιστικής πολιτικής που ακολουθούσε το κράτος 

(Τσουκαλάς, 2005; Λαμπίρη-Δημάκη, 2003).   

 Ιδεολογικά, η Ελλάδα τη δεκαετία του 1950 χαρακτηρίστηκε από παρακμή και 

στασιμότητα. Εντούτοις, υπήρχαν μεμονωμένες φωνές, κυρίως πνευματικών ανθρώπων, 

αλλά και συστηματικές προσπάθειες για την επιβολή του εκδημοκρατισμού. Στην πολιτική 

για παράδειγμα εμφανίστηκαν στις εκλογές του 1950 κεντρώα κόμματα που παρόλο την 

εκλογική τους ήττα, έθεσαν τις βάσεις για τον εκδημοκρατισμό και τη πολιτική συμφιλίωση. 

Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο αλλά η δεκαετία του 1950 

ήταν η περίοδος που τέθηκαν αυτές οι βάσεις (Λαμπίρη- Δημάκη, 2003). 

1.2 Σκιαγραφώντας το ιστορικό πλαίσιο της περιόδου 

 
Η δεκαετία του ‘60  είναι συνυφασμένη με την έννοια της ανατροπής.  Υπάρχουν 

διεκδικήσεις σε όλα τα μέτωπα. Διάχυτα είναι τα αιτήματα για δημοκρατία,  ισότητα, 

κοινωνική δικαιοσύνη, δικαιώματα, όπως και για σεξουαλική απελευθέρωση. Για να 
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αντιληφθούμε περισσότερο τους λόγους για τους οποίους ξεσπά αυτή η κοινωνική 

επανάσταση πρέπει να ερευνήσουμε την προσφάτως παρελθούσα εποχή.  πιο συγκεκριμένα 

Η έρευνα πρέπει να γίνει στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο μετά τον οποίο ξεσπάει ο ψυχρός 

πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της ΕΣΣΔ. Το 1949 ιδρύεται το 

ΝΑΤΟ, το οποίο υπήρξε γνωστό και ως βορειοατλαντική συμμαχία.  Ο βασικότερος λόγος 

αυτής της συμμαχίας, αλλά και όλων των στρατιωτικών οργανώσεων ήταν η αντιμετώπιση 

της κομμουνιστικής απειλής (Δασκαλά, 2015).  

Το 1961 κάνει την εμφάνισή του το γνωστό Τείχος του Βερολίνου, χωρίζοντας τη 

Γερμανία σε Ανατολική και Δυτική. Το γεγονός αυτό  αποτελεί το πιο πασιφανές σύμβολο  

της διαμάχης της δυτικής κουλτούρας,  με το λεγόμενο ανατολικό μπλοκ.  Η σύγκρουση  δεν 

πήρε ποτέ τη μορφή ένοπλου αγώνα,  εντούτοις  η αντιπαλότητα  υπήρξε σφοδρή. Η αυλαία 

της δεκαετίας πέφτει με την άνοδο του Τζον Κένεντι στην αμερικανική προεδρία.  Στο 

πρόσωπο του Κένεντι όλες οι φωνές που επιζητούν ανανέωση βρίσκουν έναν κοινό τόπο.  Ο 

ίδιος υπόσχεται ότι θα στραφεί εναντίον σε κάθε μορφή ανισότητας και ότι θα 

καταπολεμήσει τη φτώχεια. Την ίδια περίοδο οι μαύροι της Αμερικής  επιζητούν και αυτοί με 

τη σειρά τους ισονομία και ισότητα.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι οι τέσσερις 

αφροαμερικανοί φοιτητές  που κάθισαν στην μεριά των λευκών στο εστιατόριο του 

πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας  και αρνήθηκαν να σηκωθούν  παρά τις παραινέσεις  

της ασφάλειας (Δασκαλά, 2015). Το παράδειγμά τους βρίσκει πολλούς μιμητές.  Ένα νέο 

κίνημα διαμαρτυρίας ξεσηκώνεται.  Πολλές νέες οργανώσεις  ξεπροβάλλουν δυναμικά. Οι 

φοιτητές προχωρούν σε καταλήψεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια,  έντονες είναι οι 

διαδηλώσεις κατά του πολέμου,  ενώ τα φεμινιστικά κινήματα για πρώτη φορά γνωρίζουν 

στιγμές δόξας, απαιτώντας  για άμεσες μεταρρυθμίσεις.   Την ίδια περίοδο,  ο Αμερικανός 

αιδεσιμότατος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ   ηγήθηκε μία διαδήλωση που συγκέντρωσε πολλές 

χιλιάδες πολιτών και απεύθυνε τον λόγο «Έχω ένα όνειρο» ο οποίος και έμεινε στην ιστορία.   

Παράλληλα, γνωστή είναι η άνοδος των χίπις, ενώ ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι 

ασπάζονται το δόγμα « της ελεύθερης αγάπης»  και της «μη βίας». (Δασκαλά, 2015) 

Το 1968  στον Ευρωπαϊκό χώρο συνέβη η πολιτική και κοινωνική αναταραχή που 

ξέσπασε στη Γαλλία,  με διαδηλώσεις μαθητών,  φοιτητών  και εργατών  που ανάγκασαν τον 

Γάλλο πρόεδρο Σαρλ ντε Γκωλ  να προκηρύξει εκλογές.  Ο «Μάης του 1968»,  όπως έμελλε 

να μείνει στην ιστορία σηματοδοτεί ένα από τα πιο κομβικά σημεία της σύγχρονης 

ευρωπαϊκής ιστορίας,  καθότι αποτελεί πρόδρομο του φιλελευθερισμού  και πολλών 

εφάμιλλων  αιτημάτων,  τα οποία πρωτύτερα αποτελούσαν  στόχους των αμερικανών 



Σ ε λ ί δ α  | 15 

 

πολιτών. στη μουσική βιομηχανία  τη θέση των Beatles  παίρνει ο Έλβις Πρίσλεϊ,  ενώ  στις 

ντισκοτέκ  εμφανίζεται η μουσική της Rock n' roll (Δασκαλά, 2015) 

H δεκαετία του 1960 αποτελεί μέρος της περιόδου 1953-1972, κατά την οποία η 

ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε ταχέως και διαρθρώθηκε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και 

παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής 

ήταν το σημαντικό πολιτικό γεγονός της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα, σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας κοινής αγοράς. Η σχετική συνθήκη 

συνήφθη το 1962 και η Ελλάδα δέχτηκε σημαντικές επιρροές από την Ευρώπη (Βερέμης & 

Κολλιόπουλος, 2006).  

 Η αναπτυξιακή στρατηγική που υιοθετήθηκε από τη χώρα ενσωματώθηκε σε 

κεντρικά οργανωμένα πενταετή σχέδια αλλά ο προσανατολισμός τους ήταν ασαφής. Η μέση 

ετήσια μετανάστευση, η οποία απορρόφησε το πλεόνασμα εργατικού δυναμικού και 

συνέβαλε σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανάπτυξης, υπερέβη την ετήσια φυσική αύξηση του 

πληθυσμού. Η εισροή μεγάλων ποσοτήτων ξένου ιδιωτικού κεφαλαίου διευκολύνθηκε και η 

κατανάλωση επεκτάθηκε (Βερέμης & Κολλιόπουλος, 2006). 

 

1.3 Οι καθοριστικές πολιτικές εξελίξεις 
 

Τη δεκαετία του ’60 η χώρα, σταδιακά κατέληξε σε μια παρατεταμένη πολιτική κρίση 

και οι εκλογές προγραμματίστηκαν για τα τέλη Απριλίου 1967. Στις 21 Απριλίου 1967, μια 

ομάδα συνταγματαρχών υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη Γιώργου Παπαδόπουλου, 

κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα. Οι πολιτικές ελευθερίες καταστάλθηκαν, 

δημιουργήθηκαν ειδικά στρατιωτικά δικαστήρια και διαλύθηκαν τα πολιτικά κόμματα 

(Καλύβας, 2015).  

 Αρκετοί χιλιάδες άνθρωποι φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν στα απομακρυσμένα 

ελληνικά νησιά. Η εικαζόμενη αμερικανική υποστήριξη της δικτατορίας, θεωρείται η αιτία 

της ανερχόμενης αντι-αμερικανικής κατάστασης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια αλλά και 

μετά την πτώση της δικτατορίας. Τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας σημειώθηκε επίσης 

έντονη ανάκαμψη στην οικονομία, με αυξημένες ξένες επενδύσεις και μεγάλης κλίμακας 

έργα υποδομής. Η δικτατορία καταδικάστηκε ευρέως στο εξωτερικό, αλλά εντός της χώρας, 

η δυσαρέσκεια άρχισε να αυξάνεται μόνο μετά το 1970, όταν η οικονομία επιβραδύνθηκε 

(Καλύβας, 2015).  
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 Στις 25 Νοεμβρίου 1973, μετά την αιματηρή καταστολή του Πολυτεχνείου, ο 

Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο και προσπάθησε να συνεχίσει τη δικτατορία παρά τη 

λαϊκή αναταραχή που προκάλεσε η εξέγερση. Η προσπάθεια του Ιωαννίδη τον Ιούλιο του 

1974 να ανατρέψει τον Πρόεδρο της Κύπρου Αρχιεπίσκοπο Μακάριο έφερε την Ελλάδα στο 

χείλος του πολέμου με την Τουρκία που εισέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε μέρος του 

νησιού (Καλύβας, 2015).  

 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέστρεψε από την εξορία στη Γαλλία για να ιδρύσει 

μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μέχρι να διεξαχθούν εκλογές. Ο Καραμανλής εργάστηκε 

για να εκτοπίσει τον κίνδυνο του πολέμου με την Τουρκία και επίσης νομιμοποίησε το 

Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ήταν παράνομο από το 1947. Το πρόσφατα οργανωμένο 

κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κέρδισε τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο 

του 1974 και ο Καραμανλής πρωθυπουργός. Μετά το δημοψήφισμα του 1974 που οδήγησε 

στην κατάργηση της μοναρχίας, εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο στις 19 Ιουνίου 1975 ένα νέο 

Σύνταγμα (Καλύβας, 2015). 

1.4 Η «δημοκρατικοποίηση» της μεταπολεμικής Ελλάδας 

Ο Καραμανλής, ως πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, κατάφερε να 

αποκαταστήσει με δημοκρατικό τρόπο τη δημοκρατία (μεταπολιτική), νομιμοποίησε το 

Κομμουνιστικό Κόμμα και πέρασε αρκετές απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η 

Ελλάδα έγινε Δημοκρατία με το Σύνταγμα του 1975 (που ισχύει μέχρι και σήμερα) μετά το 

δημοψήφισμα του 1974 που τερμάτισε την ελληνική μοναρχία. Ο Καραμανλής κυβέρνησε 

από το 1974 έως το 1980, όταν εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τον Ιανουάριο του 

1981, η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τη δεκαετία του 1980 

κυριαρχούσε το σοσιαλιστικό κόμμα ΠΑΣΟΚ υπό τον χαρισματικό ηγέτη Ανδρέα 

Παπανδρέου του οποίου ο λαϊκισμός της ευημερίας θριάμβευσε. Κυβέρνησε την Ελλάδα από 

το 1981 έως το 1996 με ένα σύντομο χρονικό διάστημα (1989-1993) όταν επανήλθε στην 

εξουσία το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τον φιλελεύθερο ρεφορμιστή 

ηγέτη Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Η κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ συνεχίστηκε μετά τον θάνατο 

του Παπανδρέου με τον μεταρρυθμιστή σοσιαλδημοκράτη Κώστα Σημίτη ως πρωθυπουργό. 

Η 8ετής θητεία του Σημίτη χαρακτηρίστηκε από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και την 

ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, αλλά χωρίς σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

(Βερέμης & Κολλιόπουλος, 2006). 



Σ ε λ ί δ α  | 17 

 

1.5 Η μεταπολίτευση και η έλευση του ΠΑ.ΣΟ.Κ στην εξουσία 

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) ιδρύθηκε από τον Ανδρέα 

Παπανδρέου στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974.Η πρώτη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε εκλογές 

έγινε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους στις οποίες έλαβε 13,5% και κατέλαβε 15 βουλευτικές 

έδρες. Το ΠΑΣΟΚ διπλασίασε το ποσοστό του στις εκλογές του 1977 καταλαμβάνοντας 92 

έδρες αυτή τη φορά και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Το 1981, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε για 

πρώτη φορά τις εκλογές. Το ποσοστό που έλαβε ήταν 48% και κατέλαβε 173 βουλευτικές 

έδρες. Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα που η κυβέρνηση που αναδείχθηκε ήταν 

σοσιαλιστική και πρωθυπουργός αυτής ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε 

να παραμείνει κυβέρνηση μέχρι και τον 1989 με ηγέτη του τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το 

1989 έχασε τις εκλογές λόγω δύο παραγόντων. Ο πρώτος ήταν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου 

ήταν σοβαρά άρρωστος και ο δεύτερος ότι είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Κοσκωτά. Εκτός 

όμως από την εκλογική ήττα το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του ήρθαν αντιμέτωποι και με άλλα 

προβλήματα αφού κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τζανετάκη, ο Ανδρέας Παπανδρέου 

παραπέμφθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Κοσκωτά αλλά 

και για κατηγορίες σχετικές με υποκλοπές τηλεφωνικών διαλέξεων από την ΕΥΠ 

(Βερναρδάκης, 2011).  

 Μετά τον εμφύλιο και τις διώξεις από τη δικτατορία, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή το 1974 νομιμοποίησε το Κ.Κ.Ε. Μέχρι και το 1985, το ΚΚΕ συνεργάστηκε με 

το ΠΑΣΟΚ κυρίως συνδικαλιστικά λόγω του κοινού συνθήματος που είχαν, αυτού της 

αλλαγής. Μετά το 1985, το ΚΚΕ θεώρησε το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα απολύτως ενταγμένο 

στο σύστημα που αθέτησε όσες προεκλογικές υποσχέσεις είχε κάνει.To 1989, το ΚΚΕ 

συμμάχησε με την ΕΑΠ που ήταν η εξέλιξη του ΚΚΕ Εσωτερικού και με άλλες αριστερές 

οργανώσεις. Ο Συνασπισμός που δημιουργήθηκε από αυτή την συμμαχία ήταν αυτός που 

συμμετείχεγια τρεις μήνες στη κυβέρνηση Τζανετάκη μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο 

Συνασπισμός δήλωνε ότι σκοπός της συμμαχίας αυτής ήταν δημιουργηθεί κυβέρνηση ώστε 

να γίνει άρση της ασυλίας του Ανδρέα Παπανδρέου και αυτός να παραπεμφθεί στο Ειδικό 

Δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκωτά. Με την απόφαση να συμμετέχει ο Συνασπισμός στη 

κυβέρνηση αυτή διαφώνησαν κάποια στελέχη τα οποία αποχώρησαν το 1989 και 

δημιούργησαν το ΝΑΡ (Βερναρδάκης, 2011).  

 Αυτή όμως δεν ήταν η μόνη διάσπαση του αριστερού χώρου αφού είχαν ήδη αρχίσει 

να εκφράζονται κάποιες διαφωνίες λόγω της απογοήτευσης που είχε επέλθει από τις εξελίξεις 

στις σοσιαλιστικές χώρες. Αυτό είχε οδηγήσει μία μερίδα στελεχών, που ονομάστηκε 
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ανανεωτική, να θεωρεί ότι το ΚΚΕ έπρεπε να διαλυθεί και να επικρατήσει ο ενιαίος 

Συνασπισμός ο οποίος έπρεπε να μετασχηματιστεί σε κόμμα. Το 1991, Γενική Γραμματέας 

του ΚΚΕ εξελέγη η Αλέκα Παπαρήγα και το ΚΚΕ αποχώρησε από τον Συνασπισμό 

χάνοντας μία σειρά στελεχών οι οποίοι παρέμειναν σε αυτόν (Βερναρδάκης, 2011).  

 Η Νέα Δημοκρατία από την περίοδο της πρώτης κυβέρνησης της είχε θέσει ως 

κυβερνητικό στόχο της ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ο στόχος αυτός επετεύχθη το 1979. 

Το 1980 τη θέση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως πρόεδρου του κόμματος και 

πρωθυπουργού ανέλαβε ο Γεώργιος Ράλλης ενώ ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εξελέγη 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στις εθνικές εκλογές του 1981, η Νέα Δημοκρατία ηττήθηκε 

από το ΠΑΣΟΚ λαμβάνοντας 35,86% και καταλαμβάνοντας 115 έδρες. Το ίδιο συνέβη και 

στις ευρωεκλογές. Το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών οδήγησε τον Γεώργιο Ράλλη να θέσει 

θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του και η κοινοβουλευτική ομάδα ανέδειξε νέο αρχηγό τον 

Ευάγγελο Αβέρωφ. Στις ευρωεκλογές του 1984, η Νέα Δημοκρατία ηττήθηκε άλλη μία 

φορά. Παρόλο που το ποσοστό που έλαβε ήταν μεγαλύτερο από αυτό των προηγούμενων 

εκλογών, ο Ευάγγελος Αβέρωφ παραιτήθηκε και τη θέση του πήρε ο Κωνσταντίνος 

Μητσοτάκης. Στις εθνικές εκλογές του 1985 η Νέα Δημοκρατία ηττήθηκε και πάλι. Το ίδιο 

έτος εννέα βουλευτές μαζί με τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο αποχώρησαν από το κόμμα 

προκειμένου να ιδρύσουν δικό τους κόμμα (Βερναρδάκης, 2011).  

 Το 1986 το κόμμα έκανε το δεύτερο συνέδριο του. Την ίδια χρονιά, τα στελέχη του 

αποφάσισαν να δώσουν πολιτική διάσταση στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του ίδιου 

έτους καταφέρνοντας να κερδίσουν τους τρεις μεγαλύτερους ελληνικούς δήμους, αυτούς της 

Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Τρία χρόνια μετά, το 1989 η Νέα Δημοκρατία 

κατάφερε να κερδίσει τις ευρωεκλογές. Στις εκλογές του 1989, η Νέα Δημοκρατία ήρθε 

αντιμέτωπη με μία ιδιαίτερη κατάσταση αφού λόγω του εκλογικού νόμου δεν μπορούσε να 

σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση παρά τα μεγάλα ποσοστά που έλαβε. Αυτό οδήγησε στη 

δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας με τον συνασπισμό και στην οικουμενική κυβέρνησης. 

Ο εκλογικός νόμος ήταν αυτός που το 1990 οδήγησε μεν τη Νέα Δημοκρατία στη νίκη αλλά 

κατάφερε να καταλάβει μόλις 150 έδρες, κάτι που την έκανε να δημιουργήσει κυβέρνηση 

μεν αλλά χωρίς σταθερότητα δε. Την αστάθεια αυτή την πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία το 

1993 όταν ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με άλλους βουλευτές αποχώρησαν από το κόμμα. Λόγω 

του μικρού αριθμού βουλευτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπεσε και η χώρα οδηγήθηκε σε 

πρόωρες εκλογές (Βερναρδάκης, 2011).  

 Η περίοδος όμως αυτή χαρακτηρίστηκε πολιτικά και από την εμφάνιση στο πολιτικό 

σκηνικό της ακροδεξιάς. Ένα από τα πρώτα ακροδεξιά κόμματα που εμφανίστηκαν τη 
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περίοδο της μεταπολίτευσης ήταν «Το κόμμα της 4ης Αυγούστου» (Κ4Α). Το κόμμα αυτό 

ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη το 1974 και η ονομασία του παρέπεμπε στη 

δικτατορία του Μεταξά στις 4 Αυγούστου του1936. Ο ιδρυτής του κόμματος, Κωνσταντίνος 

Πλεύρης, είχε και μεγάλη δράση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας έχοντας επαφές με πολλά 

στελέχη αυτής. Κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, ο Πλεύρης εκμεταλλεύτηκε το 

δημοκρατικό αίσθημα που επικρατούσε και ίδρυσε το συγκεκριμένο κόμμα το οποίο όμως 

δεν είχε μεγάλη διάρκεια αφού πολύ σύντομα διαλύθηκε (Θεοφιλόπουλος, 2008).  

 Στις εθνικές εκλογές που έγιναν στην Ελλάδα το 1977, έκανε την εμφάνιση του ένα 

νέο ακροδεξιό κόμμα, το «Εθνική Παράταξις» το οποίο είχε δημιουργηθεί μόλις ένα μήνα 

πριν. Το κόμμα αυτό βασίστηκε στα πρότυπα του ιταλικού ακροδεξιού και φασιστικού 

κόμματος MSI και βασικές αρχές του ήταν η επαναφορά της μοναρχίας και του φασιστικού 

καθεστώτος. Το κόμμα κατάφερε να συγκεντρώσει σε αυτές τις εκλογές 6,82% και να 

κατακτήσει πέντε έδρες στο ελληνικό κοινοβούλιο (Θεοφιλόπουλος, 2008).  

 Δύο χρόνια μετά, το 1979 εμφανίστηκε το Ενιαίο Εθνικιστικό Κίνημα (ΕΝΕΚ), το 

οποίο και αυτό βασιζόταν σε αρχές όπως η φυλή και το έθνος, ενώ προέβαλλε τη διαφωνία 

του σχετικά με την διαφθορά που υπήρχε στη πολιτική. Ένα από τα πιο σημαντικά 

μεταπολιτευτικά ακροδεξιά κόμματα θεωρούνταν η Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕΝ). Το 

κόμμα αυτό έκανε την εμφάνιση του για πρώτη φορά το 1984 καταφέρνοντας στις 

ευρωεκλογές που έγιναν την ίδια χρονιά να κατακτήσει μία έδρα λαμβάνοντας ένα ποσοστό 

λίγο μεγαλύτερο από 2%. Η ΕΠΕΝ ιδεολογικά στηριζόταν στις ίδιες αρχές με αυτή των 

συνταγματαρχών της δικτατορίας. Καταδίκαζε τον κομμουνισμό, υποστήριζε τη θρησκεία 

και την ηθική τάξη και ζωή και ήθελε η Ελλάδα να συμμετέχει στο ΝΑΤΟ. Η ΕΠΕΝ 

διαλύθηκε στο πρώτο μισό του 1990 (Θεοφιλόπουλος, 2008).  

 

1.6 Ο μετασχηματισμός των κοινωνικών τάξεων  

Η σύγχρονη μορφή του κόμματος προέκυψε από το κόμμα στελεχών, την οργάνωση 

δηλαδή σε ενιαίο μέτωπο κάποιων πολιτών που παρόλο τον μικρό αριθμό τους είχαν διπλή 

ιδιότητα: αυτή του πολίτη και παράλληλα του ανθρώπου που ασκεί εξουσία. Τα κόμματα 

αυτά είχαν περιορισμένη δράση λόγω της προσπάθειας τους να ξεπεράσουν παλαιές 

πολιτικές νοοτροπίες αλλά παράλληλα και τις επιφυλάξεις που υπήρχαν για τις ενέργειες 

τους και τον ρόλο τους. Εξάλλου, την εποχή δημιουργίας αυτών των κομμάτων, η πολιτική 

συμμετοχή δεν ήταν τόσο ελεύθερη όσο σήμερα και η πολιτική θεωρούνταν κυρίως ως 
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πράξη προώθησης και εξασφάλισης του εθνικού συμφέροντος. Έτσι, τα κόμματα δεν είχαν 

κανέναν από τους ρόλους που έχουν σήμερα αλλά θεωρούνταν ως ανδρικές επιτροπές που 

ενεργούσαν για το δημόσιο συμφέρον και κατά συνέπεια το δημόσιο συμφέρον έπρεπε να 

τους συμπεριλαμβάνει και ουσιαστικά διαχειρίζονταν την εξουσία χωρίς να έχουν καμία 

εμπλοκή με την κοινωνία (Σπουρδαλάκης, 2003).  

 Η περίοδος που ακολούθησε αυτή την μορφή κόμματος χαρακτηρίστηκε από την 

απόκτηση στοιχείων οργάνωσης τα οποία παραμένουν αναλλοίωτα μέχρι σήμερα, 

τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό τους. Εκείνη την εποχή διαμορφώθηκε το κόμμα 

μαζών. Παράλληλα, εκείνη η εποχή χαρακτηρίστηκε από την άρση των περιορισμών που 

υπήρχαν για την πολιτική συμμετοχή. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει η δημιουργία 

πολιτικών οργανώσεων με διαφορετική ιδεολογία και πολιτική σκέψη από αυτή που υπήρχε 

και οι οποίες απευθύνονταν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες οι οποίες μέχρι εκείνη την 

στιγμή ήταν αποκλεισμένες από την άσκηση εξουσίας. Το κόμμα των μαζών συγκέντρωσε 

κυρίως υποστηρικτές από την εργατική τάξη η οποία δεν είχε καθόλου εκπροσώπους στην 

πολιτική σκηνή της Ελλάδος. Εξάλλου, η πολιτική εκείνη την εποχή ασκούνταν με τέτοιο 

τρόπο που απέκλειε την πλειοψηφία που όχι μόνο δεν συμμετείχε στην άσκησης εξουσίας 

αλλά αντιδρούσε σε αυτή (Σπουρδαλάκης, 2003).   

 Το κόμμα μαζών ήταν αυτό που ουσιαστικά αναδιαμόρφωσε την σχέση του πολίτη 

που ψηφίζει με το κράτος που ασκεί εξουσία και δίνει μία άλλη διάσταση στην έννοια των 

εκλογών. Σαν διαδικασία είναι η κύρια που διασφαλίζει αυτή την σχέση αφού μέσω αυτής, η 

κοινωνία όχι μόνο επιλέγει τους αντιπροσώπους της αλλά επιλέγει και το κόμμα που θα 

κυβερνήσει ελέγχοντας με αυτό τον τρόπο ποιος θα ασκήσει εξουσία που θα εμπεριέχει και 

αυτήν. Η σχέση ανάμεσα στα κόμματα και την κοινωνία είναι αμφίδρομη. Από την μία οι 

πολίτες έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν ποιοι θα είναι οι αντιπρόσωποι τους αλλά από την 

άλλη και τα κόμματα αποκτούν εξουσία μέσω του ψήφου του λαού δημιουργώντας έτσι μία 

άρρηκτη και ενιαία σχέση ανάμεσα σε αυτά, το κράτος και την κοινωνία (Σπουρδαλάκης, 

2003). 

 Μέχρι το 1960 που τα κόμματα οργανώνονταν ανάλογα με τις αρχές που επέβαλλε το 

κόμμα μαζών, η προαναφερόμενη σχέση ανάμεσα στους τρεις παράγοντες χαρακτήριζε τα 

πολιτικά συστήματα και καθεστώτα. Εκείνη την εποχή έκανε την εμφάνιση του έναν νέος 

τύπος κόμματος, το πανσυλλεκτικό κόμμα που είχε κάποια από τα στοιχεία που 

χαρακτήριζαν την προηγούμενη μορφή.   

 Το πανσυλλεκτικό κόμμα διαφοροποιούνταν από το κόμμα μαζών στα εξής: α) πρώτα 

απ’ όλα ενσωμάτωνε και άλλα στοιχεία στην κομματική ιδεολογία όπως οι οικονομικές 
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εξελίξεις και η ανάπτυξη που χαρακτήρισε την περίοδο μετά τον πόλεμο, β) υιοθέτησε νέες 

τεχνικές κινητοποίησης και πολιτικοποίησης. Ενώ μέχρι εκείνη την στιγμή, τα κόμματα 

υιοθετούσαν μία αμυντική σχέση απέναντι στην κοινωνία διότι χρειάζονταν την συναίνεση 

τους για να συμμετέχουν στην εξουσία, με το πανσυλλετικό κόμμα, έκαναν την εμφάνιση 

τους προσπάθειες η εκλογική υποστήριξη να προκύψει μέσω πολιτικών και προγραμματικών 

συγκλίσεων (Σπουρδαλάκης, 2003).  

 Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται από εκείνη την στιγμή και έπειτα δίνει στα 

κόμματα μία πολύ περίεργη διάσταση και θέση. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι τα κόμματα 

έχασαν την συνεκτική θέση που είχαν ανάμεσα στην κρατική εξουσία και την κοινωνία. Και 

η πολιτική όμως που ασκούν τα κόμματα είναι αναλόγως παράδοξη με την στάση τους. Από 

την μία πρέπει να μεταβιβάζουν τα αιτήματα της κοινωνίας προς το κράτος και από την άλλη 

να μεταβιβάζουν στην κοινωνία τις πολιτικές του κράτους αφού πρέπει να διασφαλίσουν και 

την δική τους ύπαρξη (Σπουρδαλάκης, 2003). 

1.7 Προσεγγίζοντας τις κοινωνικές μεταβολές  

1.7.1 Τα μεθοδολογικά εργαλεία 

Οι περισσότεροι ορισμοί του κοινωνικού κεφαλαίου επικεντρώνονται στις κοινωνικές 

σχέσεις που έχουν παραγωγικά οφέλη. Η ποικιλία των ορισμών που εντοπίζονται στη 

βιβλιογραφία προέρχεται από την ιδιαιτέρως συγκεκριμένη φύση του κοινωνικού κεφαλαίου 

και την πολυπλοκότητα της εννοιολόγησης και λειτουργικότητας του. Δεν υπάρχει κοινά 

αποδεκτός ορισμός του κοινωνικού κεφαλαίου και ο ορισμός που υιοθετείται από 

οποιαδήποτε μελέτη φαίνεται να εξαρτάται από την πειθαρχία και το επίπεδο έρευνας 

(Robison et al., 2002).   

 Το κοινωνικό κεφάλαιο αναγνωρίζεται από την άποψη της πειθαρχίας, του επιπέδου 

μελέτης και του πλαισίου και οι ορισμοί ποικίλλουν ανάλογα με το αν επικεντρώνονται στην 

ουσία, τις πηγές ή τις επιπτώσεις του κοινωνικού κεφαλαίου (Adler & Kwon 2002; Baron et 

al., 2000). Οι Adler & Kwon (2002) αναγνώρισαν ότι η βασική διαίσθηση που κατευθύνει 

την έρευνα για το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ότι η καλή θέληση που έχουν οι άλλοι προς εμάς 

είναι πολύτιμος πόρος. Ως εκ τούτου, ορίζουν το κοινωνικό κεφάλαιο ως την καλή θέληση 

που είναι διαθέσιμη σε άτομα ή ομάδες. Η πηγή της έγκειται στη δομή και το περιεχόμενο 

των κοινωνικών σχέσεων του παράγοντα. Τα αποτελέσματά της απορρέουν από την 

πληροφόρηση, την επιρροή και την αλληλεγγύη που παρέχονται στον παράγοντα.  
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1.7.2 Το κοινωνικό κεφάλαιο στον P. Bοurdieu 

Η ιδέα του κοινωνικού κεφαλαίου του Bourdieu (1986) βασίζεται στην αναγνώριση 

ότι το κεφάλαιο δεν είναι μόνο οικονομικό και ότι οι κοινωνικές ανταλλαγές πρέπει να 

περιλαμβάνουν το κεφάλαιο και το κέρδος σε όλες τις μορφές (Bourdieu, 1986). Η 

εννοιοποίηση του Bourdieu βασίζεται σε θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής και συμβολικής 

ισχύος. Το έργο του Bourdieu δίνει έμφαση στους διαρθρωτικούς περιορισμούς και την 

άνιση πρόσβαση στους θεσμικούς πόρους που βασίζονται στην τάξη, το φύλο και τη φυλή.

 Ο Bourdieu είδε το κοινωνικό κεφάλαιο ως ιδιοκτησία του ατόμου και όχι του 

συλλογικού. Το κοινωνικό κεφάλαιο επιτρέπει σε ένα άτομο να ασκήσει εξουσία στην ομάδα 

ή το άτομο που κινητοποιεί τους πόρους. Για το Bourdieu το κοινωνικό κεφάλαιο δεν είναι 

ομοιόμορφα διαθέσιμο στα μέλη μιας ομάδας αλλά είναι διαθέσιμο σε όσους προσπαθούν να 

το αποκτήσουν επιτυγχάνοντας θέσεις εξουσίας και ιδιότητας και αναπτύσσοντας καλή 

θέληση (Bourdieu, 1986).   

 Για τον Bourdieu, το κοινωνικό κεφάλαιο είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένο με την 

τάξη και άλλες μορφές στρωματοποίησης οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονται με διάφορες 

μορφές οφέλους ή προόδου. Ο Bourdieu πλαισίωσε το κοινωνικό κεφάλαιο ως 

δεδουλευμένους πραγματικούς ή εικονικούς πόρους που αποκτήθηκαν από άτομα ή ομάδες 

μέσω της κατοχής περισσότερο ή λιγότερο θεσμοποιημένων σχέσεων αμοιβαίας γνωριμίας 

και αναγνώρισης (Bourdieu & Wacquant, 1992). Ως εκ τούτου, το κοινωνικό κεφάλαιο 

βρίσκεται στο άτομο ως αποτέλεσμα της επένδυσής του. Το κοινωνικό κεφάλαιο του 

Bourdieu δεν περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά συλλογικής ιδιοκτησίας, τα οποία ο Bourdieu 

ονομάζει πολιτιστικό κεφάλαιο. Επομένως, το κοινωνικό κεφάλαιο του Bourdieu δεν συγχέει 

το επίπεδο παρατήρησης που είναι ένα κοινό πρόβλημα με άλλες προσεγγίσεις.  

 Η προσέγγιση του Bourdieu διαφέρει απόλυτα από τις περισσότερες τρέχουσες 

εννοιολογήσεις του κοινωνικού κεφαλαίου. Η προσέγγισή του βασίζεται στις ευρύτερες 

κοινωνιολογικές του θεωρίες περί συνήθειας και πεδίων πρακτικής (Bourdieu, 1986). Τονίζει 

τη ρευστότητα και την ιδιαιτερότητα των αντικειμένων μελέτης του, που σημαίνει ότι το 

κοινωνικό κεφάλαιο εξαρτάται βαθιά από το πλαίσιο ενός συγκεκριμένου κοινωνικού χώρου. 

Η θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου του Bourdieu τεκμηριώνεται από ένα πλούσιο σύνολο 

κοινωνιολογικών θεωριών που αγκαλιάζουν την πολυπλοκότητα του κοινωνικού 

περιβάλλοντος αντί να επιδιώκουν την απλοποίηση και τον αναγωγισμό.   

 

1.7.3 Το εργαλείο των κοινωνικών τάξεων  
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Στην προσπάθεια κατανόησης της κοινωνικής και ιστορικής πραγματικότητας, ο 

Μαρξ απορρίπτει την ιδεαλιστική προσέγγιση και αντιτάσσει την υλιστική. Σύμφωνα με 

αυτή την προσέγγιση, η παραγωγική δραστηριότητα είναι ο μόνος παράγοντας που καθορίζει 

την σκέψη και τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός μίας κοινωνίας. Η παραγωγική 

δραστηριότητα είναι το οικονομικό επίκεντρο της κοινωνίας μέσα στο οποίο, οι κοινωνικές 

σχέσεις μεταξύ των τάξεων αποδεικνύεται ότι δεν ισότιμες. Η παραγωγική διαδικασία και ο 

τρόπος εφαρμογής της αλλά και ο αντίκτυπος που έχει σε κάθε κοινωνική τάξη, εκφράζεται 

σε κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται καταδεικνύοντας διαφορετικό βαθμός ελευθερίας 

αλλά και υποταγής. Δεν αποτελεί δηλαδή σαν την εργασία, μία βιολογική ανάγκη του 

ανθρώπου για την επιβίωση του και την ανάπτυξη του αλλά ένα κανονιστικό πλαίσιο στο 

οποίο πρέπει να ζουν και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα κυρίαρχα πρότυπα, ασχέτως 

από τη δική τους θέληση και επιθυμίες (Ρωμανός, 2010).  

 Το βασικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού είναι η επικράτηση του κεφαλαίου. Τα 

πάντα στη ζωή και στην καθημερινότητα αξιολογούνται βάσει του χρήματος. Η 

δραστηριότητα του κάθε ανθρώπου κοστολογείται σύμφωνα με την τιμή που θεωρείται ότι 

έχει και το κεφάλαιο, δηλαδή η συσσώρευση και κατοχή του χρήματος θεωρείται ουσιαστική 

για την ελεύθερη εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα. Στην ουσία, αυτός που κατέχει 

το κεφάλαιο είναι πιο ευέλικτος και πιο ελεύθερος σε σχέση με τους άλλους σε αυτό το 

επίπεδο και όχι μόνο. Και κοινωνικά, το χρήμα μετατρέπεται σε υπέρτατη αρχή που 

καθορίζει ποιοι θα βρεθούν στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας και ποιοι στη βάση της, 

υποταγμένοι από τους άλλους (Ρωμανός, 2010).  

 Η υποταγμένη κοινωνική τάξη στο χρήμα είναι η εργατική. Από την στιγμή που ο 

εργάτης αμοίβεται σύμφωνα με τα εμπορεύματα που παράγει, η εργασία δεν αποτελεί πλέον 

γι' αυτόν μέσο αυτοπραγμάτωσης. Όσο μπορεί να παράγει εμπόρευμα, θα αμείβεται αλλά 

αυτό δεν τον αναβαθμίζει στην κοινωνική ιεραρχία αφού μπορεί πολύ εύκολα να 

αντικατασταθεί από κάποιον άλλο που μπορεί να παράγει ακριβώς την ίδια ποσότητα 

εμπορευμάτων ή ακόμα και περισσότερη. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του που τον ταξινομούν 

κοινωνικά αλλά τα ποσοτικά που είναι και εύκολα μεταβαλλόμενα στερώντας του με αυτό 

τον τρόπο την υπόσταση και καθιστώντας τον απλώς ένα παραγωγικό μέσο, που δεν διαφέρει 

σε τίποτα από τις μηχανές ή τα άλλα παραγωγικά μέσα. Αυτό δεν αναιρείται από την 

καταβολή χρημάτων σε αυτόν. Πέρα από το ότι ο μισθός δεν μπορεί να τον αναβαθμίσει 

κοινωνικά διότι δεν θα φτάσει ποτέ ποσοτικά το κεφάλαιο, τον καθιστά ακόμα περισσότερο 

υποταγμένο, ασχέτως το μέγεθος του, σε αυτόν που τον παρέχει (Ρωμανός, 2010).  



Σ ε λ ί δ α  | 24 

 

 Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η εργατική τάξη όχι μόνο δεν αντιδρά 

αλλά υποτάσσεται με τη θέληση της εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ανυπαρξία 

αντίδρασης και ανατροπής της κυρίαρχης τάξης. Η οικονομική διάσταση των σχέσεων 

ανάμεσα σε εργοδότη και εργάτες επιτρέπει στον πρώτο να επιλέξει, χωρίς καταναγκασμό, 

να εργαστούν γι' αυτόν αυτοί που θέλουν και συμφωνούν με τους κανόνες που θέτει, και 

στους δεύτερους να θεωρούν ότι είναι ελεύθεροι να εργαστούν για όποιον θέλουν και όποτε 

θέλουν, δηλαδή ότι αυτοί επιλέγουν αβίαστα και ότι δεν υποχρεώνονται. Η πραγματικότητα 

βέβαια είναι διαφορετική γιατί επειδή δεν μπορούν να αναμειχθούν στο εμπόριο, είναι 

υποχρεωμένοι να προσφέρουν την εργατική τους δύναμη και την υπακοή τους για να 

εξασφαλίσουν τον μισθό τους και να μην εξοντωθούν οικονομικά (Ρωμανός, 2010). 

Τέλος, ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η ενδυνάμωση των 

κοινωνικών ανισοτήτων μέσα από την παραγωγική διαδικασία την οποία η εργατική τάξη 

στηρίζει μετατρέποντας την σε ακόμα πιο ισχυρό μέσο καταπίεσης τους. Η εργασία και η 

παραγωγική διαδικασία δεν χρησιμοποιείται πλέον για να δημιουργηθούν εμπορεύματα που 

θα καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας, όπως στο παρελθόν, αλλά για να εξυπηρετήσουν 

την συσσώρευση του κεφαλαίου που ενδυναμώνει όλο και περισσότερο και στο τέλος, θα 

εξαφανίσεις εντελώς την εργατική τάξη. Τροφοδοτούν στην ουσία το μέσο της εξαθλίωσης 

τους αφού οι υπηρεσίες που προσφέρουν οδηγούν στην ανάπτυξη του κεφαλαίου το οποίο 

στα πλαίσια της ακόμα μεγαλύτερης αύξησης του θα οδηγηθεί στη μεταβολή των 

παραγωγικών μέσων αντικαθιστώντας την εργατική τάξη. Δηλαδή, μέσω της παραγωγικής 

διαδικασίας, οι εργάτες προσφέρουν στους εργοδότες τους, τους απαραίτητους πόρους θα 

χρειαστούν για να τους αντικαταστήσουν αργότερα με παραγωγικές μηχανές, 

καταδικάζοντας τους στην ανεργία, στην εξαθλίωση και στην απόλυτη κοινωνική υποταγή 

(Ρωμανός, 2010).  

 Εξάλλου, η αστική κεφαλαιοκρατική τάξη χρησιμοποιεί την αντικατάσταση των 

παραγωγικών μέσων και για άλλο ένα λόγο πέρα από την αύξηση του κέρδους της. Είναι ο 

τρόπος για να κρατήσει την εργατική τάξη υποταγμένη και να αναβαθμιστεί η ίδια 

περισσότερο. Η γνώση της παραγωγικής διαδικασίας είναι το ισχυρό όπλο της εργατικής 

τάξης αφού η ίδια την επιτελεί και αυτό είναι κάτι που ισχύει από το παρελθόν. Όσο 

διατηρείται η παραδοσιακή παραγωγική διαδικασία, η εξειδίκευση του εργάτη τον καθιστά 

αυτόνομο και αναγκαίο. Με την αντικατάσταση όμως των παραγωγικών μέσων, και τον 

εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, η εργατική τάξη γίνεται έρμαιο στα χέρια των 

κεφαλαιοκρατών ενώ η αστική τάξη αυξάνει όλο και περισσότερο την ισχύ της (Άρον, 1994). 
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 Ενώ στο παρελθόν ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε την εργασία για να ικανοποιήσει τις 

προσωπικές του ανάγκες, τη χρησιμοποιούσε παράλληλα και ως μέσο προσωπικής και 

κοινωνικής αυτοπραγμάτωσης. Σε προσωπικό επίπεδο, εκτός από την κάλυψη των αναγκών, 

η εργασία τον καθιστούσε δημιουργικό, ενώ σε κοινωνικό επίπεδο τον ανάγκαζε να είναι 

συλλογικός αφού μόνος του δεν μπορούσε να επιτελέσει την παραγωγική διαδικασία. Αυτή 

ήταν εξάλλου και η βασική διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα, αφού ο πρώτος εργάζονταν 

για να καλύψει όχι μόνο τις σωματικές του ανάγκες αλλά και τις πνευματικές και τις 

κοινωνικές, συγκροτώντας με αυτό τον τρόπο την προσωπική και κοινωνική του υπόσταση 

(Ρωμανός, 2010). 

Όλα αυτά τα στοιχεία χάνονται στην καπιταλιστική παραγωγική δραστηριότητα που 

περιορίζει τον άνθρωπο να εργάζεται απλώς για να επιβιώνει αλλοτριώνοντας τον 

καθοριστικά με αρκετούς ανθρώπους. Η πρώτη μορφή αλλοτρίωσης που υφίσταται ο 

άνθρωπος είναι ότι το προϊόν που παράγει δεν ανήκει πια στον ίδιο και συνεπώς, το θεωρεί 

κάτι ξένο προς αυτόν. Η δεύτερη μορφή αλλοτρίωσης είναι αυτή που καθιστά τον εργάτη 

ξένο ως προς τον εαυτό του αυτή τη φορά αφού πλέον εργάζεται όχι για τον εαυτόν του αλλά 

για άλλους και μόνο για να επιβιώσει μην καλύπτοντας κάποια άλλη ανάγκη του. Η τρίτη 

μορφή αλλοτρίωσης είναι η αποξένωση από τη συλλογικότητα αφού ο εργάτης έχει ένα 

συγκεκριμένο ρόλο, που έχουν καθορίσει οι άλλοι, να επιτελέσει λόγω του καταμερισμού της 

εργασίας και των ρόλων. Παρόλο που αρκετοί εργάτες μπορεί να δουλεύουν μαζί για να 

παράγουν κάποια προϊόντα, δεν είναι κάτι που έχουν καθορίσει ή επιλέξει οι ίδιοι, αλλά το 

κεφάλαιο με στόχο το κέρδος του. Ο Μαρξ όμως σημειώνει ότι αλλοτρίωση δεν υφίσταται 

μόνο η εργατική τάξη που επιτελεί την παραγωγική διαδικασία αλλά καιο κεφαλαιοκράτης. 

Αυτός δεν απολαμβάνει το προϊόν που παράγεται γι' αυτόν, αλλά το διαθέτει στην αγορά με 

στόχο την ανάπτυξη ακόμα περισσότερο του κεφαλαίου (Ρωμανός, 2010).  

 Την αλλοτρίωση ο Μαρξ τη θεωρεί κατεξοχήν χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας 

και της σύγχρονης κοινωνίας που διαμορφώνεται σε αυτή. Σε αυτήν, η εργασία 

μετασχηματίστηκε σε απρόσωπη με επίκεντρο την αγορά και τις ανάγκες της, που αυτές 

καθορίζουν αποκλειστικά την ύπαρξη και την μορφή των κοινωνικών σχέσεων (Ρωμανός, 

2010). 

1.8 Ανεργία, μετανάστευση και κοινωνική διαστρωμάτωση 

Τη δεκαετία 1950-1960 η Ελλάδα παρουσίασε ίχνη οικονομικής ανάκαμψης και 

ανάπτυξης και όχι μόνο (Βατούγιου, 2002). Οι μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από τους 
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Αμερικάνους και η υποτίμηση της δραχμής σε μία προσπάθεια να σταθεροποιηθεί ο 

πληθωρισμός συνέβαλλαν ουσιαστικά σε αυτή την ανάπτυξη αλλά αυτό που έδωσε νέα 

οικονομική ώθηση στην Ελλάδα ήταν οι άδηλοι πόροι που επέτρεψαν τη δημιουργία 

πλεονάσματος στο ισοζύγιο πληρωμών.  

 Οι αλλαγές που υπήρχαν στην οικονομία σχετίζονταν άμεσα και με τις κοινωνικές 

αλλαγές που υπήρξαν στην Ελλάδα εκείνη τη περίοδο. Η Ελλάδα είχε βιώσει μέσα σε λίγα 

χρόνια μία κατοχή και έναν εμφύλιο που την είχαν ρημάξει και ιδιαίτερα ολέθριες ήταν οι 

συνέπειες στην επαρχία. Η ανάπτυξη που είχε ξεκινήσει επικεντρώνονταν κυρίως στα αστικά 

κέντρα, οδηγώντας έτσι ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων από τα χαμηλότερα κοινωνικά 

στρώματα από την επαρχία, να μετακινηθεί σε μεγάλες πόλεις και κυρίως στην Αθήνα, 

προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί. Το αποτέλεσμα ήταν, στην Αθήνα και σε άλλες 

πόλεις να αρχίσουν να δημιουργούνται προβλήματα ανεργίας αφού οι επαγγελματικές θέσεις 

δεν ήταν αρκετές για όλους (Κασιμάτη, 1984).  

 Το φαινόμενο αυτό είχε δύο συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια ήταν η ερήμωση των 

αγροτικών περιοχών και η συγκέντρωση μεγάλου πληθυσμού ανθρώπων σε πόλεις 

οδηγώντας παράλληλα στην ανάπτυξη τους. Η δεύτερη συνέπεια ήταν η εξωτερική ανάπτυξη 

όπου μεγάλος αριθμός Ελλήνων οδηγήθηκε στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας 

(Κασιμάτη, 1984).  

 Ο κύριος όγκος μεταναστών ήταν άνδρες και αυτό συνέβαινε για δύο λόγους. Ο 

πρώτος λόγος ήταν ότι η ελληνική κοινωνία και οικογένεια θεωρούσε ότι οι άνδρες ήταν 

αυτοί που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που θα 

παρουσιάζονταν στην χώρα που θα τον υποδέχονταν. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτοί που 

είχαν οικογένειες, αρχικώς τις άφηναν πίσω λόγω των πιθανών δυσκολιών που τυχόν θα 

αντιμετώπιζαν. 

 Από πλευρά ηλικίας, οι μετανάστες ήταν κυρίως 15-44 ετών. Οι συγκεκριμένες 

ηλικίες θεωρούνται οι πιο παραγωγικές και λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστών αυτών 

των ηλικιών, η Ελλάδα στερούνταν σε μεγάλο βαθμό μεγάλο παραγωγικό κομμάτι του 

πληθυσμού της (Κασιμάτη, 1984). 

1.9 Έμφυλες σχέσεις, ταυτότητες και μετασχηματισμοί 

Η ελληνική κοινωνία της υπό εξέταση περιόδου χαρακτηρίστηκε από μεγάλες 

ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν εύκολα να εργαστούν και να 

μορφωθούν διατηρώντας μία θέση υποβάθμισης. Η ελληνική κοινωνία ήταν πατριαρχική και 
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εστίαζε ιδιαίτερα σε αξίες όπως η τιμή και η οικογένεια. Έχοντας κλονισθεί ο θεσμός της 

οικογένειας κατά τη διάρκεια του πολέμου και του εμφυλίου λόγω θανάτων και διώξεων των 

ανδρών, η οικογένεια έγινε το επίκεντρο της νέας πορείας που χαράζει η Ελλάδα (Λαμπίρη –

Δημάκη, 2003).  

 Το πρότυπο της οικογένειας όμως που επικράτησε ήταν αυτό του παρελθόντος που 

απέκλειε τη γυναίκα από τη δημόσια ζωή και απαιτούσε η ζωή της να βασίζεται στην ηθική 

και την υπακοή της στα αρσενικά μέλη της οικογένειας. Ο πατέρας και αργότερα ο σύζυγος 

θεωρούνταν οι στυλοβάτες της οικογένειας και τα αδέλφια της γυναίκας ήταν υποχρεωμένα 

να προστατεύουν τη τιμή της. Αυτός ήταν και ο λόγος που τα αγόρια μίας οικογένειας δεν 

παντρεύονταν μέχρι να παντρευτεί η αδελφή τους, δηλαδή πριν σιγουρευτούν ότι την 

«απεκατέστησαν» συγκεντρώνοντας βέβαια και την απαραίτητη προίκα για τον γαμπρό 

(Λαμπίρη –Δημάκη, 2003).  

 Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η κατάσταση των γυναικών ήταν απόλυτα 

περιορισμένη και μεγάλη σημασία δίνονταν στην ηθική της και τη σεξουαλική συμπεριφορά 

της η οποία βέβαια ήταν εντελώς απαγορευμένη. Πολλά εγκλήματα «τιμής» έγιναν στην 

Ελλάδα από αδέλφια και πατεράδες που θεώρησαν ότι οι κόρες τους ή οι αδελφές τους 

«ντρόπιασαν» την οικογένεια τους. Για να χαρακτηριστεί όμως μία γυναίκα ηθική δεν έπρεπε 

απλώς να μην έχει ερωτικές και σεξουαλικές σχέσεις. Έπρεπε να ακολουθεί μία σειρά 

κανόνων και να είναι ιδιαίτερα προσεκτική γιατί ότι ήταν αντίθετο στην οικογένεια της και 

την κοινωνία λάμβανε το τίτλο της «ανηθικότητας». Οι αλλαγές όμως που επήλθαν 

γενικότερα στην ελληνική κοινωνία είχαν ως αποτέλεσμα να γίνουν αποδεκτοί κάποιοι 

νεωτερισμοί με την προϋπόθεση όμως ότι εντάσσονταν στο γενικότερο σύστημα αξιών που 

υπήρχε. Η εκβιομηχάνιση που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα για παράδειγμα, οδήγησε τη 

γυναίκα στην αγορά εργασίας. Δεν είχαν όμως δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγέλματα που 

θεωρούνταν «ανδρικά». Ο αποκλεισμός αυτός νομιμοποιούνταν και νομοθετικά και πέρασαν 

αρκετά χρόνια μέχρι οι εργαζόμενες γυναίκες να μπορέσουν να αποκτήσουν εργασιακά 

δικαιώματα και η νομοθεσία να τους επιτρέψει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα 

ανδροκρατούμενα επαγγέλματα (Δουλκέρη, 1986).  

 Η νοοτροπία που επικρατούσε εκείνη την εποχή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε 

έρευνα που είχε γίνει στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από την Ι. Λαμπίρη- 

Δημάκη. Η κοινωνία αντιδρούσε έντονα για την συμμετοχή στην βιομηχανία ακόμα και των 

άγαμων γυναικών και υπήρχαν διαπιστώσεις όπως οι κάτοικοι θεωρούσαν τη βιομηχανική 

απασχόληση σαν κίνδυνο για την ηθική της κοπέλας (Μουσούρου, 1985). 

 Οι άγαμες γυναίκες λοιπόν για να ξεπεράσουν τις κοινωνικές αντιδράσεις που 
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υπήρχαν χρησιμοποίησαν το επιχείρημα ότι πρέπει να εργαστούν για να συγκεντρώσουν 

χρήματα για την προίκα τους, δηλαδή χρησιμοποίησαν ένα βασικό χαρακτηριστικό του 

παραδοσιακού ρόλου που τους αποδίδονταν για να κάνουν την δική τους επανάσταση και να 

κάμψουν τις κοινωνικές αντιδράσεις (Μουσούρου, 1985).  

1.10 Ελληνικός κινηματογράφος και τύπος: Ο ρόλος της γυναίκας 
 

Δείκτης της κοινωνικής αλλαγής  που έχει ήδη ξεκινήσει,  είναι η πληθώρα 

περιοδικών που κυκλοφορούν και απευθύνονται στις γυναίκες.  Το «Ρομάντζο» του Νίκου 

Θεοφανίδη,  μολονότι εκδίδεται  από τη δεκαετία του 1930,  στη δεκαετία του 

1960  καθίσταται το πρώτο σε κυκλοφορία περιοδικό,  καθότι ξεκινάει να εγκαλεί στους 

κόλπους του  και οι γυναίκες αναγνώστριες. Επίσης το περιοδικό «Γυναίκα» του Ευάγγελου 

Τερζόπουλου αποκτάει ολοένα και περισσότερους αγοραστές,  γεγονός που αποδεικνύει ότι 

αυξάνεται το ποσοστό εγγραμματισμού  μεταξύ των γυναικών.  Σε πωλήσεις ακολουθούν:  

«Ο ταχυδρόμος» του συγκροτήματος Λαμπράκη και οι «Εικόνες» της Ελένης Βλάχου.  

Παρακολουθώντας  τις θεματικές και το περιεχόμενο των παραπάνω περιοδικών,  καθίσταται 

γενικά αποδεκτό ότι το περιεχόμενο εξελίσσεται και γίνεται τολμηρότερο και νεανικότερο,  

τόσο ως προς τη γραφή όσο και ως προς τις θεματικές (Δασκαλά, 2015). Οι πωλήσεις 

αυξάνονται διότι αυξάνεται το γυναικείο κοινό  που μπορεί να διαβάσει. Ο γυναικείος 

αγραμματισμός, απότοκο των παγκοσμίων πολέμων αλλά και του εμφυλίου, τείνει να 

αποτελέσει πια παρελθόν. Στο εξής οι γυναίκες δείχνουν να απολαμβάνουν και να εκτιμούν 

τη χαρά της ανάγνωσης και να διεκδικούν το μερίδιό τους στο περιεχόμενο και τις θεματικές 

των εντύπων (περιοδικά και εφημερίδες).  

Στον κινηματογράφο αλλά και στα πρωτοσέλιδα, κυριαρχεί η φιγούρα της Αλίκης 

Βουγιουκλάκη
5
. Οι ρόλοι που αναλαμβάνει, παρουσιάζουν μια γυναίκα, ανεξάρτητη και 

χειραφετημένη. Μια γυναίκα που εργάζεται, είναι δυναμική και διεκδικεί τον έρωτα. Για την 

ελληνική πραγματικότητα, εδώ τίθενται οι βάσεις για σεξουαλική απελευθέρωση, σε έναν 

αγώνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αναδεικνύεται σε «εθνική 

σταρ» και θέτει τις βάσεις για κοινωνικό εκσυγχρονισμό. Στον αντίποδα, υπάρχουν και 

πολλές ταινίες οι οποίες συνεχίζουν να υπερασπίζονται τον παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας. 

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές υποφώσκει μια γυναικεία φιγούρα περισσότερο δυναμική σε 

σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Κοινώς, η τάση είναι να παρουσιάζεται η γυναίκα ως ένα 

                                                           
5
 Στη τριετία 1958-1961, οι τρεις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις του 

Πίνακα Εισητηρίων Α‘ προβολής Αθηνών και Πειραιώς.  
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πιο ενεργό μέλος της κοινωνίας. Μια γυναίκας που εργάζεται, διεκδικεί, μορφώνεται και 

γενικά υιοθετεί χειραφετημένη συμπεριφορά (Δασκαλά, 2015).  

Η γυναίκα λοιπόν κινείται σε αυτό το μοτίβο, όσον αφορά τον τύπο και την έβδομη 

τέχνη και αυτό στη συνέχεια καθιερώνεται με την εμφάνιση του ρεύματος του  Νέου 

Ελληνικού Κινηματογράφου (Μανθούλης, Βούλγαρης, Αγγελόπουλος κτλ). Αξίζει επίσης να 

σημειωθεί, ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1970 μπαίνει στη ζωή των Ελλήνων η συσκευή 

της τηλεόρασης και ειδικότερα οι ταινίες του Χόλυγουντ. Οι ταινίες στη βάση τους είναι 

περισσότερο εμπορικές, πολλές από αυτές έχουν μάλιστα πολιτικό περιεχόμενο (Δασκαλά, 

2015).  

Η τηλεόραση και το Χόλυγουντ φέρνουν αλλαγές στη γυναικεία (κι όχι μόνο) μόδα 

αλλά και στις κοινωνικές συμπεριφορές. Στα σίξτις, η διασκέδαση αλλάζει, χοροί όπως το 

μάντισον και το χάλι γκάλι μπαίνουν στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Το φουρό χάνεται 

στον χρόνο, δίνοντας τη θέση του στα μίνι. Σαφής είναι η προτίμηση στο έντονο άι-λάινερ 

και στις τεράστιες βλεφαρίδες. Στους άντρες εμφανίζεται ο τεντιμποϊσμός.  Τέλος, η Μελίνα 

Μερκούρη κερδίζει το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο φεστιβάλ των Κανών 

(Δασκαλά, 2015).  

 

1.11 Nέα θέματα και λογοτεχνικές τάσεις  

 
Η  λογοτεχνία την εποχή αυτή δεν μένει ανεπηρέαστη από τις ιστορικές και κοινωνικές 

μεταβολές. Παρατηρείται μία γενική απομάκρυνση από τον ρεαλισμό που χαρακτήρισε την αμέσως 

προηγούμενη περίοδο, καθώς επίσης και η ανάγκη για επανεξέταση των θεμάτων του παρελθόντος, 

όπως επίσης και η εξέταση του ρόλου της ύπαρξης του ατόμου μέσα στην ιστορία και την κοινωνία. 

Λογοτέχνες της εποχής, ταγμένοι στην Αριστερά, με τρανταχτότερα τα παραδείγματα του Τσίρκα και 

του Χατζή, επανεξετάζουν το πρόσφατο παρελθόν και τη δυναμική των ατόμων στην ιστορία. Οι 

«Ακυβέρνητες Πολιτείες» του Τσίρκα και «ο Λοιμός» του Φραγκιά καθίστανται έργα σταθμοί για τη 

δεδομένη λογοτεχνική περίοδο. Παράλληλα, συγγραφείς της νεότερης γενιάς, όπως ο Χάκκας, ο 

Κουμανταρέας και ο Βασιλικός καταπιάνονται με τον υπαρξισμό και καταγγέλλουν την μαζική 

κοινωνία. Το «Φύλλο» του Βασιλικού και «Το Λάθος» του πρεσβύτερου Αντώνη Σαμαράκη 

αποτελούν τα πιο πολυδιαβασμένα κείμενα της εποχής. Μολονότι οι παραπάνω αντιμετωπίζουν την 

εποχή τους με οργή, άλλοι συγγραφείς, όπως ο Ιωάννου και ο Ταχτσής μοιάζουν περισσότερο επιεικής 

και ασχολούνται με τον έρωτα και τη διαφορετικότητα (Δασκαλά, 2015).   
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Πέρα από την ανανέωση της θεματικής, έκδηλη είναι και η μεταβολή στις αφηγηματικές 

δομές. Στον Τσίρκα πασίδηλη είναι η παρουσία μεταμοντερνιστικών μοντέλων, ενώ η αλληγορία 

χρησιμοποιείται κατά κόρων ως μέθοδος αποτύπωσης της πραγματικότητας. Επίσης, το καφκικό έργο 

επηρεάζει σε αξιοσημείωτο βαθμό, με τον εξπρενισιονιστικό τρόπο να κερδίζει ολοένα έδαφος στα 

ελληνικά λογοτεχνικά δρώμενα. Ταυτόχρονα, συγγραφείς όπως ο Γιώργος Χειμωνάς που 

πρωτοεμφανίζεται προχωρούν σε ακόμη πιο ριζοσπαστικές δομές, ενώ «Το Κιβώτιο» καθίσταται ένα 

τολμηρό λογοτεχνικό έργο, στο οποίο διαφαίνονται ο μεταμοντερνιστικός τρόπος αφήγησης, αλλά και 

μία βαθειά κριτική στον ελληνικό εμφύλιο που προηγήθηκε (Δασκαλά, 2015).   

Η επιβολή της δικτατορίας το 1967 έφερε μαζί της και τη λογοκρισία, σε μεγαλύτερο βαθμό 

στην πεζογραφία και σε μικρότερο στην ποίηση. Ο συνδυασμός των ανωτέρω επεξηγεί σε μεγάλο 

βαθμό την ανάγκη για εισχώρηση αλληγορίας στον λογοτεχνικό στίβο, προκειμένου να μη ζημιωθεί -

όσο φυσικά γινόταν- η ελεύθερη έκφραση. Εξάλλου, ήταν γνωστό ότι την επταετία της δικτατορίας 

πολλοί λογοτέχνες κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορούμενου, απολογούμενοι για το περιεχόμενο 

(θέμα, λεξιλόγιο κτλ) των κειμένων τους (Δασκαλά, 2015).  

Τελικά, θα έλεγε κανείς ότι στην δεκαετία του ’60, οι Έλληνες συγγραφείς κινήθηκαν προς μια 

λογοτεχνική ανανέωση, τόσο θεματικά όσο και αφηγηματικά. Πιο συγκεκριμένα, τέθηκε μια απαρχή, 

που ως στόχο είχε την ελεύθερη έκφραση και τον εκδημοκρατισμό της χώρας και της κοινωνίας. 

 

1.12 Περιοδικά τέχνης της περιόδου  
 

Μετά την αποκατάσταση των πληγών που άνοιξε ο ελληνικός εμφύλιος, στις αρχές του 

’60 εκδηλώνεται η ανάγκη για φιλελευθεροποίηση, η οποία συνδυάζεται με ευρεία λογοτεχνική 

άνθηση. Τεκμήριο για τον παραπάνω ισχυρισμό αποτελεί η έκδοση και η κυκλοφορία πολλών 

και σημαντικών περιοδικών.  

Το 1959 ο Μανώλης Αναγνωστάκης ιδρύει το περιοδικό «Κριτική».  Το περιοδικό αυτό 

αποτελεί έναν πιο ουδέτερο αριστερό λόγο, καθότι μένει μακριά από δογματισμούς και μίση. 

Επίσης, το εν λόγω περιοδικό εμπεριέχει και τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μυθιστόρημα, το 

γνωστό και ως «νέο μυθιστόρημα».   

Επίσης, ο ποιητής Κώστας Κουλουφάκος ως το 1967 εκδίδει «την Επιθεώρηση της 

Τέχνης». Το περιοδικό αυτό εκπροσωπεί την κομμουνιστική αριστερά, ωστόσο ο λόγος των 

συντακτών (μεταξύ των οποίων και ο Τίτος Πατρίκιος) οδηγεί συχνά σε ρήξη με την επίσημη 

κομματική ηγεσία (ΕΔΑ).   
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Ακόμη, σημαντικό περιοδικό της εποχής (κυκλοφορεί ως το 1967) είναι οι «Εποχές» του 

Τερζάκη. Το περιοδικό εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό τον φιλελεύθερο λόγο, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν αποκλείει τον αριστερό λόγο. Το δίχως άλλο, «οι Εποχές» είναι το περιοδικό στο 

οποίο ο Μανόλης Αναγνωστάκης θα παρουσιάσει τις «Ακυβέρνητες Πολιτείες» του Στρατή 

Τσίρκα.   

Το 1963 μέχρι το 1966 κυκλοφορεί το περιοδικό «Πάλι» από τους Νάνο Βαλαωρίτη και 

Κώστα Ταχτσή. Θεματικά καταπιάνεται με την αθηναϊκή αστική κουλτούρα, φέρνει στην 

ελληνική πραγματικότητα τη λογοτεχνία των μπητ (BeatGeneration) και διεκδικεί χώρο για τη 

νεότερη γενιά λογοτεχνών.   

 

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΦΥΛΟΥ  

2.1 Ο όρος φύλο 

 Ο Turner (1991) υποστηρίζει πως το φύλο δεν είναι μια έννοια που παραμένει 

σταθερή και αναλλοίωτη μέσα στο χρόνο. Αντίθετα επηρεάζεται από διάφορους κοινωνικούς 

και πολιτιστικούς παράγοντες και διαφοροποιείται μαζί τους. Στην ουσία πρόκειται για μια 

κοινωνική κατασκευή που διαμορφώνεται και πραγματώνεται μέσω των διαφόρων 

κοινωνικών σχέσεων που υφίστανται τόσο ανάμεσα στα δύο φύλλα, όσο και στο εσωτερικό 

τους. Το φύλο αναφέρεται στις βιολογικές και κοινωνικές διαφορές που έχουν οι άντρες και 

οι γυναίκες μεταξύ τους. Οι δύο όροι που χρησιμοποιούνται, βιολογικό και κοινωνικό φύλο, 

δεν ταυτίζονται σε καμία περίπτωση . Υπάρχουν δύο βιολογικά φύλα (αρσενικό και θηλυκό) 

και δύο κοινωνικά (ανδρικό και γυναικείο) (Λαγουμίδου, 1996).  

 Πιο συγκεκριμένα ο όρος «βιολογικό φύλο» (sex) αναφέρεται στις έννοιες άντρας και 

γυναίκα και εξαρτάται από τα χρωμοσώματα του γενετικού υλικού και από την ανατομία του 

κάθε φύλου. Από την άλλη πλευρά ο όρος «κοινωνικό φύλο» (gender) σχετίζεται με την 

αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα, δηλαδή με τα γνωρίσματα και τις συμπεριφορές που 

θεωρείται ότι χαρακτηρίζουν καθένα από τα δύο φύλα. Όπως το λέει και το όνομά του το 

κοινωνικό φύλο καθορίζεται από κοινωνικούς παράγοντες και αναφέρεται σε συμπεριφορές, 

δραστηριότητες και συναισθήματα που σχετίζονται με το βιολογικό φύλο και που η ίδια η 

κοινωνία θεωρεί ως κατάλληλες για αυτό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που διαμορφώνουν 

τον κοινωνικό ρόλου του κάθε φύλου. Αυτοί περιλαμβάνουν τα γνωρίσματα, τις 

συμπεριφορές τους, τα ενδιαφέροντά τους, ατομικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά, 

επικοινωνίας, προσωπικότητας καθώς και κοινωνικών σχέσεων (Turner et al, 1991). 
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 Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι το κοινωνικό φύλο αφορά τις κοινωνικές και όχι τις 

βιολογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Εξαρτάται από το πως βλέπει κάθε άνθρωπος 

τον εαυτό του. Αυτό είναι δυνατόν να περιλαμβάνει αλλαγές στην εμφάνιση, με τη χρήση 

φαρμάκων, ιατρικής ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο έχει επιλέξει το άτομο με τη θέλησή 

του. Επιπλέον εδώ ανήκουν και η ένδυση, αλλά και ο τρόπος ομιλίας και έκφρασης (Γαλανού, 

2014). Τέλος το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού φύλου σχετίζονται με το 

βιολογικό, δεν σημαίνει και ότι πηγάζουν από αυτό. Η “γυναικεία” και η “ανδρική” 

συμπεριφορά δεν είναι δεδομένα, αλλά καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνία 

(Γιαννακόπουλος, 2006). 

 

 

2.2 Η έκφραση του φύλου 
 Η έκφραση του φύλου αντανακλά συνήθως την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου (την 

εσωτερική αίσθηση του δικού του φύλου), αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Η έκφραση του 

φύλου είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη τόσο από τον σεξουαλικό προσανατολισμό όσο και 

από το φύλο που αποδίδεται κατά τη γέννηση ενός ατόμου. Ένας τύπος έκφρασης φύλου που 

θεωρείται διαφορετικός το εξωτερικά αντιληπτό φύλο ενός ατόμου μπορεί να περιγραφεί ως 

μη συμμορφούμενο φύλο (American Psychological Association, 2015). 

 Πολλές φορές παρατηρείται μια σύγχυση εννοιών μεταξύ της έκφρασης φύλου και 

της σεξουαλικότητας. Ενώ η έκφραση του φύλου δεν συνδέεται απαραίτητα με τη 

σεξουαλικότητα, τα άτομα συχνά παρερμηνεύονται ως πιο αρσενικά αν είναι λεσβιακά και 

πιο θηλυκά αν είναι ομοφυλόφιλοι, ανεξάρτητα από την έκφραση του φύλου του ατόμου. 

Αυτές οι πεποιθήσεις μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους να παρερμηνεύσουν την 

έκφραση φύλου ενός ατόμου με βάση τη σεξουαλικότητά τους. Μελέτες σε εφήβους που 

διεξήγαγε ο Stacey Horn, έδειξαν ότι τα ομοφυλόφιλα και λεσβιακά άτομα που δεν 

εκφράζονταν ως το φύλο που τους αποδίδεται θεωρήθηκαν λιγότερο αποδεκτά. Τα άτομα που 

εκδηλώθηκαν με το φύλο τους έχουν συνήθως αντιμετωπίσει λιγότερη κοινωνική 

παρενόχληση και διακρίσεις. Από την άλλη πλευρά, οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες των οποίων η 

έκφραση φύλου ήταν πιο θηλυκή από την αρσενική ήταν τα πιο διακριτικοί (Horn, 2007). 
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2.3 Σεξουαλικός προσανατολισμός σε σχέση με την ταυτότητα φύλου: Κοινός τόπος ή 

όχι; 
 

Είναι σύνηθες πολλοί άνθρωποι να ταυτίζουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό με την 

ταυτότητα του φύλου ενός ατόμου. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αφού είναι 

δύο τελείως διαφορετικές μεταξύ τους έννοιες. 

 Ταυτότητα φύλου 

 Ταυτότητα φύλου είναι η αντίληψη που έχει κάθε άτομο για το φύλο του (Morrow & 

Messinger, 2006). Σχετίζεται με τα βιολογικά χαρακτηριστικά κάθε φύλου και όταν υπάρχει 

φυσιολογική ανάπτυξη τότε αυτή μαζί με την ταυτότητα του γένους απαρτίζουν ένα σύστημα, 

το οποίο παρέχει σιγουριά στο άτομο σχετικά με το φύλο του ( Λαγουμίδου, 1996). Σε 

αντίθεση με το παρελθόν όπου το φύλο του ανθρώπου καθόριζαν αποκλειστικά και μόνο τα 

γεννητικά όργανα, σήμερα στηριζόμαστε στο γενετικό υλικό και στα χρωμοσώματά του. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που συνδυάζουν ορμόνες και χρωμοσώματα, τα οποία 

ξεφεύγουν από τους κλασσικούς ορισμούς του άνδρα και της γυναίκας. Σύμφωνα με τη 

Newmann (1989) η ταυτότητα του φύλου δεν μπορεί να υφίσταται πριν την ηλικία των τριών 

ετών. Μόνο από αυτήν την ηλικία και έπειτα το παιδί είναι ικανό να μιλήσει με σιγουριά για 

το φύλο του και να επιλέξει πράγματα και δραστηριότητες που ταιριάζουν σε αυτό. 

Επομένως ταυτότητα φύλου είναι η εικόνα που έχει ο καθένας για το φύλο του και είναι πολύ 

σημαντική για την ολοκλήρωση της ιδέας που έχει για τον εαυτό του (Lips, 1997).   

 Κάθε κοινωνία έχει αναπτύξει κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για το φύλο, οι οποίες 

συμβάλλουν στην δημιουργία της κοινωνικής ταυτότητας ενός ανθρώπου. Για το λόγο αυτό 

σε κάθε περίπτωση που η ταυτότητα του φύλου δεν συνάδει με τα βιολογικά του 

χαρακτηριστικά, τότε θεωρείται κάτι που ξεφεύγει από το κοινωνικό κατεστημένο (Lips, 

1997). Εξαιτίας αυτού παρατηρείται το φαινόμενο τα άτομα με ασαφή ταυτότητα φύλου να 

μην μπορούν να ταιριάξουν πουθενά. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δημιουργία της 

λεγόμενης “trangenderism”, δηλαδή της μικτής ταυτότητας του φύλου. Οι  Tiefer & Kring 

(1998) υποστηρίζουν πως σε κάθε τέτοια περίπτωση κυριαρχεί στο άτομο σύγχυση σχετικά 

με την ταυτότητά του, η οποία μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να επηρεάσει αρνητικά την 

σεξουαλικότητά του.  

 Σεξουαλικός προσανατολισμός 
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 Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δηλώνει την επίγνωση εκ μέρους του ατόμου της 

ταυτότητάς του καθώς και τη σεξουαλική του τοποθέτηση προσδιορίζοντας την έλξη του. Με 

άλλα λόγια σχετίζεται με το εάν το άτομο είναι ετεροφυλόφιλο, ομοφυλόφιλο ή 

αμφισεξουαλικό. Ετεροφυλόφιλα θεωρούνται τα άτομα που έλκονται από το αντίθετο φύλο 

( Γιαννακόπουλος, 2001). Από την άλλη η ομοφυλοφιλία δηλώνει την έλξη ανδρών και 

γυναικών προς άτομα του ίδιου φύλου και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό αυτών των 

ατόμων (Αντωνοπούλου, 1997). Τέλος η αμφιφυλοφιλία δηλώνει την έλξη προς άτομα που 

ανήκουν σε οποιοδήποτε φύλο. Συνώνυμος όρος αυτής είναι η πανσεξουαλικότητα 

(American Psychiatric Association, 2008). 

 Εξαιτίας των τριών διαφορετικών τοποθετήσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

πολλές κοινωνίες οδηγούνται σε μια κατηγοριοποίηση των ατόμων με διαφορετικό 

σεξουαλικό προσανατολισμό και τοποθετούν σε αυτά κάποιες “ταμπέλες ταυτότητας”. 

Μερικές από τις πιο γνωστές είναι οι εξής: lesbian (γυναίκα που έλκεται από γυναίκες), 

bisexual (άτομο που έλκεται και από άνδρες και από γυναίκες) και gay (άνδρας που έλκεται 

από άνδρες). 

    Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί μια σύνθετη έννοια, η οποία 

διαμορφώνεται μέσω των σχέσεων με τους άλλους. Οι άνθρωποι κατά την παιδική και 

εφηβική ηλικία ξεκινούν να διαμορφώνουν κάποια γνωρίσματα ερωτικής έλξης, χωρίς 

συνήθως να έχει προηγηθεί κάποια σεξουαλική εμπειρία. Επομένως από πολύ νωρίς 

εξοικειώνονται με τον σεξουαλικό τους προσδιορισμό, είτε έχουν δημιουργήσει κάποιον 

δεσμό είτε όχι (American Psychiatric Association, 2008). 

    Η διαδικασία αναγνώρισης και αποδοχής της ταυτότητας ενός ατόμου από το ίδιο δεν 

είναι όμοια για όλους τους ανθρώπους. Πολλές φορές μπορεί να είναι πιο αργή καθώς 

επηρεάζεται τόσο από την προσωπικότητα του καθενός όσο και από το γύρω περιβάλλον. 

Πολλοί παράγοντες θεωρούνται υπεύθυνοι για τις επιλογές ενός ατόμου, αλλά δεν έχει 

βρεθεί ακόμα ποιοι ευθύνονται περισσότερο. Αυτό που θεωρείται σίγουρο είναι ότι η φύση 

και η ανατροφή διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην όλη διαδικασία, αν και για τους 

περισσότερους δεν γίνεται αισθητή η στιγμή της επιλογής του σεξουαλικού 

προσανατολισμού (American Psychiatric Association).     

 Σεξουαλική ταυτότητα 

    Πολλοί συγχέουν την έννοια της σεξουαλικής ταυτότητας με αυτήν του σεξουαλικού 

προσανατολισμού, αν και πρόκειται στην πραγματικότητα για δύο ξεχωριστούς όρους. Η 

σεξουαλικά ταυτότητα είναι η ολοκληρωμένη ταυτότητα που έχει κάποιος για τον εαυτό του. 
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Αυτή συμπεριλαμβάνει το φύλο του ατόμου μαζί με τον σεξουαλικό προσανατολισμό του 

(Reiter, 1989). 

3. ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

3.1 Εισαγωγή 

    Η έμφυλη ταυτότητα εμπεριέχει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 

αναγνώριση του φύλου. Αυτά ακριβώς είναι που οδηγούν σε πράξεις και συμπεριφορές που 

πρέπει να συμβαδίζουν με το εκάστοτε φύλο. Επομένως ένα άτομο με θηλυκή ταυτότητα θα 

πρέπει να συμπεριφέρεται θηλυκά και αντίστοιχα ένα άτομο με ανδρική, ανδρικά. Η 

κοινωνία διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις έννοιες του αρσενικού και του θηλυκού, αν 

και πολλές φορές, όπως αναφέρθηκε, τα άτομο ξεφεύγουν από τον συγκεκριμένο ρόλο τους. 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι ανδρικές και οι γυναικείες ταυτότητες, ενώ η έμφυλη 

καθορίζει τις συμπεριφορές τους ( Burke, 1980). 

    Το ίδιο γεγονός θίγει και η Simon de Beauvoir στο βιβλίο της “Το Δεύτερο Φύλο”, το 

οποίο ασχολείται με το εάν η ανατροφή ή η φύση είναι αυτή που καθορίζει τη διαμόρφωση 

των έμφυλων ρόλων (De Beauvoir, 2009). Πολλές επιστήμες ασχολούνται με τη μελέτη των 

έμφυλων συμπεριφορών. Οι πρώτες συζητήσεις ξεκίνησαν τον 18ο αιώνα, όταν 

συνειδητοποίησαν την υποβάθμιση της γυναίκας σε όλους τους τομείς και την ανάγκη 

προάσπισης των δικαιωμάτων της (Παπαταξιάρχης, 2006). Πολλές θεωρίες που υποστήριζαν 

την ανωτερότητα και την κυριαρχία του ανδρικού φύλου, έχουν πλέον ανατραπεί και άνδρες 

και γυναίκες είναι ισότιμοι μέσα στην κοινωνία (Μαραγκουδάκη, 2003). 

    Παρόλα αυτά, όμως, όλοι μας αναμένουμε διαφορετικές συμπεριφορές από καθένα 

από τα δύο φύλα (Enans, 2003). Κάθε κοινωνία έχει το δικό της “σύστημα φύλων” και σε 

όλες αυτό που θεωρείται ως κατώτερο είναι το γυναικείο. Τα όρια που θέτει η κοινωνία 

εμποδίζουν άνδρες και γυναίκες να έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια εξουσία. Αν και 

έχουν γίνει πολλές αλλαγές για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας τα πάντα παραμένουν 

ανδροκρατούμενα (Αντωνοπούλου, 1999).  

    Η διαμόρφωση του φύλου δημιουργεί και την ιδέα διαφοροποίησης των δύο φύλων 

μεταξύ τους. Κάποιοι παράγοντες που οδηγούν στην κατασκευή του είναι η γλώσσα, η 

συμπεριφορά προς το αντίθετο φύλο, η οικογένεια, το περιβάλλον, τα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας, το σχολείο, ο εργασιακός χώρος και οι νόμοι. Αυτό που πρέπει να γίνει 

κατανοητό είναι ότι το φύλο αποτελεί ένα πολύ ισχυρό κριτήριο για τη συμπεριφορά ενός 

ατόμου. Το ίδιο ισχύει και για τις αντιλήψεις που υπάρχουν γι, αυτό και οι οποίες, αν και δεν 
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το αντιλαμβανόμαστε, ασκούν μεγάλη επίδραση σε όλους τους τομείς της ζωής ενός 

ανθρώπου ( Arcel, Χαρίτου-Φατούρου & Αδαμάκη, 2008).  
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3.2 Θεωρίες έμφυλης ταυτότητας: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση 

   Οι πρώτες έρευνες για το φύλο στις κοινωνικές επιστήμες έγιναν μέσα από την ψυχολογία. 

Αυτές άσκησαν μεγάλη επίδραση σε πολλές κοινωνικές επιστήμες, μέσα στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και η κοινωνιολογία. Οι σημαντικότερες θεωρίες είναι οι εξής: η 

ψυχαναλυτική θεωρία, η κοινωνιοβιολογία, η θεωρία της κοινωνικής μάθησης και η θεωρία 

της γνωστικής ανάπτυξης ( Δεληγιάννη & Ζιώγου, 1993). 

- Ψυχαναλυτική θεωρία 

    Εμπνευστής ήταν ο Sigmunt Freud. Βασική πίστη της είναι ότι οι διαφορές μεταξύ 

ανδρών και γυναικών ξεκινούν από την διαφορετική ανατομία του σώματός τους 

( Μαραγκουδάκη, 2003). Η Κανταρτζή (2003) υποστηρίζει πως τα παιδιά πρώτα γνωρίζουν 

την σεξουαλικότητά τους και έπειτα αρχίζουν να συμπεριφέρονται με βάση το φύλο τους. 

Συγκεκριμένα κατά την ηλικία των 3-6 ετών, σύμφωνα με τον Freud, αρχίζουν τα παιδιά να 

διαμορφώνουν την έμφυλη ταυτότητά τους. Οι κυριότερες εκφράσεις της είναι το Οιδιπόδειο 

σύμπλεγμα στα αγόρια και το σύμπλεγμα της Ηλέκτρας στα κορίτσια. Στο πρώτο το αγόρι, 

λόγω των ερωτικών αισθημάτων προς τη μητέρα του, βλέπει ως αντίζηλο τον πατέρα του. 

Θεωρεί ότι αυτός θα τον τιμωρήσει γι’ αυτήν του την συμπεριφορά και για να το αποφύγει 

ταυτίζεται με το αρσενικό πρότυπο του πατέρα και διώχνει τα συναισθήματα προς τη μητέρα 

του (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Ζιώγου, 1999). 

    Από την άλλη στο σύμπλεγμα της Ηλέκτρας τα κορίτσια εξαιτίας του φύλου τους 

αρχικά νιώθουν κατωτερότητα και ρίχνουν τις ευθύνες γι’ αυτό στην μητέρα τους, την οποία 

και ζηλεύουν. Θέλουν και αυτά ένα παιδί και έτσι στρέφονται προς τον πατέρα τους. Από 

αυτό το σημείο δεν ζηλεύουν πλέον την μητέρα τους, αλλά θέλουν να ταυτιστούν μαζί της. 

Αυτές οι στάσεις αγοριών και κοριτσιών καθορίζουν και τις διαφορές τους. Η ταυτότητα του 

άνδρα στηρίζεται στην ισχύ, την επιθετικότητα και την επιθυμία της επιτυχίας, ενώ της 

γυναίκας στην αδυναμία, την ζήλεια, την ευαισθησία, την μητρότητα και την αναζήτηση της 

σεξουαλικής γοητείας (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Ζιώγου, 1999). 

    Όπως είναι λογικό, αντίθετα με αυτήν την θεωρία τάχθηκε το φεμινιστικό κίνημα, 

αφού θεωρεί ότι αυτή δεν δίνει σημασία στην επίδραση των φορέων της κοινωνικοποίησης 

πάνω στο παιδί και επιπλέον παίρνει ως δεδομένα ότι οι διαφορές των δύο φύλων έχουν 

προσδιοριστεί γενετικά (Μαραγκουδάκη, 2003). Ακόμη δεν συμφωνούν με τα γνωρίσματα 

της γυναικείας προσωπικότητας που θεωρούνται σταθερά και αμετάβλητα, καθώς και με την 

άποψη του Freud ότι οι ψυχαναλυτικές θεωρίες υπάρχουν πριν από τη δημιουργία του φόβου 

του ευνουχισμού και του φαλλικού σταδίου   (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Ζιώγου, 1999). 
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- Θεωρία της κοινωνιοβιολογίας 

    Αυτή επηρεάστηκε από τον Δαρβίνο και τονίζει ότι απώτερος στόχος των ανθρώπων 

είναι να αφήσουν πίσω τους υγιείς απογόνους, να αυξήσουν την “αποκλειστική ετοιμότητά 

τους”. Με βάση αυτό όλα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων βασίζονται σε 

κάποιες ανδρικές και γυναικείες συμπεριφορές με γενετική βάση που αποβλέπουν στην 

αύξηση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Ζιώγου, 1999). 

- Θεωρία της κοινωνικής μάθησης 

    Σύμφωνα με αυτήν η διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας εξαρτάται από τη μάθηση, 

η οποία πραγματοποιείται μέσω της μίμησης, της ενίσχυσης και της παρατήρησης 

(Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Ζιώγου, 1999). Ο Mischel (όπως αναφ. Hughes & Kroehler, 2007) 

που είναι υποστηρικτής αυτής της θεωρίας, τονίζει πως όλα τα άτομα του περιβάλλοντος 

ενός παιδιού επιβραβεύουν συμπεριφορές, που σχετίζονται με το εκάστοτε φύλο του και το 

προτρέπουν να μιμηθεί τα πρότυπά του (Μαραγκουδάκη, 2003). 

   Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Bardura & Bussey (όπως αναφ. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & 

Ζιώγου, 1999) που λένε πως τα αγόρια απαρνούνται όλες τις συμπεριφορές που ταιριάζουν 

στις γυναίκες και μιμούνται τις “ανδρικές”. Αυτό οφείλεται και στην ίδια την κοινωνία που 

έμμεσα ασκεί πίεση στα αγόρια, ώστε να μην ξεφεύγουν από τα τυπικά “ανδρικά” 

χαρακτηριστικά (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Ζιώγου, 1999). Πολλοί άσκησαν αρνητική κριτική 

σε αυτήν την θεωρία, αφενός γιατί αδυνατεί να ερμηνεύσει την δημιουργία των 

προκαταλήψεων για κάθε φύλο και αφετέρου γιατί θεωρεί τα παιδιά απλούς παθητικούς 

δέκτες διαφόρων ερεθισμάτων, αγνοώντας τις ικανότητές τους, αλλά και την συμμετοχή τους 

στην διαδικασία (Μαραγκουδάκη, 2003). 

- Θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης 

 Εδώ, σε αντίθεση με τις παραπάνω θεωρίες, ο Kohlberg (όπως αναφ. Cole & Cole, 

2001) θεωρεί πως τα παιδιά δεν είναι απλοί παθητικοί δέκτες, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη 

διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του φύλου τους. Η θεωρία αυτή τονίζει πως η 

συνειδητοποίηση του φύλου προϋπάρχει και είναι η βασική προϋπόθεση για την μίμηση 

άλλων ατόμων του ίδιου φύλου (Μαραγκουδάκη, 2003).  

 Ο ίδιος υποστηρίζει πως η ταυτότητα του φύλου είναι αποτέλεσμα της γνωστικής 

ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει τρία στάδια: την εθελούσια τοποθέτηση του παιδιού στην 

αρσενική ή θηλυκή κατηγορία που ονομάζει «αυτοκοινωνικοποίηση», την κατανόηση εκ 

μέρους του ότι το φύλο του είναι σταθερό και αμετάβλητο και την θετική κριτική όταν το 

ίδιο υιοθετεί συμπεριφορές κατάλληλες για το φύλο του (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Ζιώγου, 
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1999). Με αυτό τον τρόπο κατανοεί το παιδί ποιες συμπεριφορές είναι “λανθασμένες”, τις 

απορρίπτει και ορισμένες φορές εκφράζει την αντίθεσή του απέναντι σε συμπεριφορές 

άλλων παιδιών που θεωρεί ότι δεν συνάδουν με το φύλο τους (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & 

Ζιώγου, 1999). 

 Πέρα από τις προαναφερθείσες υπάρχουν και θεωρίες που προέρχονται αποκλειστικά 

από τον χώρο της κοινωνιολογίας. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι: οι (δομο)λειτουργικές-

συναινετικές θεωρίες, η θεωρία της «επιτελεστικότητας», η θεωρία της κοινωνικής 

διαντίδρασης, οι συγκρουσιακές θεωρίες και η θεωρία της “ανδρικής κυριαρχίας” του 

Bourdieu. 

- Οι (δομο)λειτουργικές-συναινετικές θεωρίες 

 Η συγκεκριμένη θεωρία έχει ως επίκεντρό της το κοινωνικό φύλο. Ασχολείται με το 

πως η έμφυλη ταυτότητα δημιουργείται από την επίδραση των κοινωνικών και πολιτισμικών 

δομών. Οι μέθοδοι με τις οποίες επιτυγχάνεται αυτό είναι έτσι διαμορφωμένες, ώστε να 

δίνουν στις γυναίκες κάποιες συγκεκριμένες “θηλυκές” ιδιότητες και μια επίσης 

συγκεκριμένη έμφυλη ταυτότητα που επηρεάζεται από την κοινωνικοποίησή τους. Εδώ το 

κοινωνικό φύλο περιλαμβάνει όλες τις πράξεις και τις συμπεριφορές που υιοθετεί ένα άτομο 

για να δείξει αν είναι αγόρι ή κορίτσι, γυναίκα ή άνδρας, μαζί με την σεξουαλικότητα 

(Oakley, 1972). 

 Οι λειτουργιστές υποστηρίζουν ότι η κατηγοριοποίηση των δύο φύλων οδηγεί στην 

σταθερότητα της κοινωνίας. Οι παραδοσιακές αντιλήψεις για τους έμφυλους ρόλους ήρθαν 

ως αποτέλεσμα της ανάγκης να κατανεμηθεί η εργασία μεταξύ των συζύγων σε κάθε εποχή. 

Από εδώ ακριβώς φαίνεται  ότι οι έμφυλοι ρόλοι οδηγούν στην αρμονία της κοινωνίας 

(Zavalloni & Guerin, 1984). Οι δύο σημαντικότεροι εκπρόσωποι της σχολής του 

(δομο)λειτουργισμού ήταν οι Talcott Parsons και Robert Bales (Parsons, 1951).Αυτοί είχαν 

υποστηρίξει πως οι άντρες είναι επιφορτισμένοι με έναν “εργαλειακό ρόλο” και οι γυναίκες 

με έναν “εκφραστικό” που αλληλοσυμπληρώνονται. Ο πρώτος είναι πιο πρακτικός και 

εστιάζει στις διάφορες εργασίες και στην επιτυχία. Ο δεύτερος αυτός που στηρίζει τον πρώτο 

συναισθηματικά. Γι’ αυτόν είναι πολύ σημαντική η ηρεμία της οικογένειας και οι 

συναισθηματικές της σχέσεις. 

 Οι (δομο)λειτουργιστές θεωρούν πως ο ρόλος της γυναίκας δίνει στους άνδρες την 

ευχέρεια χρόνου που τους είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων τους. Έτσι οι 

γυναίκες μένουν στον χώρο του σπιτιού, ενώ οι άντρες σε αυτόν της εργασίας εκτός σπιτιού 

(Γάγγας, 2009).  
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- Η θεωρία της “επιτελεστικότητας” 

 Η Αθανασίου (2006) αναφέρει ότι η Butler στη θεωρία της σχετικά με την επιτέλεση 

υποστηρίζει ότι το φύλο δεν είναι μια απλή αναπαράσταση, την οποία καλείται να παίξει ένα 

υποκείμενο. Αντίθετα είναι επιτελεστικό που σημαίνει ότι αυτό περιορίζει το άτομο μέσα σε 

ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διαφορετικών σχέσεων. Επιπλέον υπογραμμίζει πως η επιτέλεση 

αυτή είναι απολύτως αναγκαία, αφού το να δρα κάποιος αντίθετα από την έμφυλη ταυτότητά 

του έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση, τη βία και την τιμωρία. Πρέπει να επισημανθεί ότι 

στη θεωρία της επιτέλεσης υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο της “ανατρεπτικής 

επανάληψης”. Αυτό σημαίνει ότι εάν μέσω της επανάληψης διαμορφώνεται η ταυτότητα, 

υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των κανόνων μέσω των οποίων η ίδια αποκρυσταλλώνεται 

(Αθανασίου, 2006). 

    Το φύλο δεν είναι ένας νόμος που μπορεί να επιβληθεί στους ανθρώπους. Αντίθετα 

είναι μια “νόρμα” που διαμορφώνει το άτομο. Για να μπορέσει, λοιπόν, να ανταποκριθεί 

κανείς σε αυτήν επιλέγει τα πιο αποτελεσματικά συναισθήματα και μέσα (Butler, 2004). Για 

την Βutler (1990) το φύλο είναι ρευστό, είναι μια έννοια που διαμορφώνεται και παγιώνεται 

μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον (Αθανασίου, 2006). Επομένως σύμφωνα με τη θεωρία της 

επιτέλεσης οι όροι άνδρας και γυναίκα δεν καθορίζονται από τη φύση, αλλά είναι άμεσα 

επηρεασμένοι από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. Άρα είναι στο χέρι του καθενός να 

συγκροτήσει το φύλο του ( Connell, 2006). 

    Η φυσική κατάσταση του ανθρώπινου σώματος διατηρείται μόνο έως ότου αρχίσουν 

να επιδρούν σε αυτό οι κοινωνικοί παράγοντες (Ανδρέου, 2014). Για την Butler δεν είναι 

παθητική η αποδοχή του φύλου, αλλά επιτελείται συνεχώς μέσα από τα συναισθήματα και τις 

πράξεις μας (Κογκίδου & Πολίτης, 2006). Οι άνθρωποι μέσω των διαφόρων επιτελέσεων 

δημιουργούν την ιδέα μιας σταθερής έμφυλης ταυτότητας (Butler, 2006). Για την Αθανασίου 

(2008) το φύλο είναι μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη επιτέλεση κάποιων στάσεων, τις 

οποίες επιβάλλει η κανονικότητα. Η έννοια της επιτέλεσης συμβάλλει στην κατανόηση της 

επιλογής κάποιων συγκεκριμένων τρόπων συμπεριφοράς από άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι 

έμμεσα επιβάλλονται από την κοινωνία και την οικογένεια (Butler, 2008). 

- Η Θεωρία κοινωνικής διαντίδρασης 

    Οι υποστηρικτές της εξετάζουν το ζήτημα των έμφυλων ρόλων μέσα από της 

καθημερινές συμπεριφορές ανδρών και γυναικών. Σε καμία περίπτωση η έμφυλη ταυτότητα 

δεν προσδιορίζεται κοινωνικά γι’ αυτούς, αλλά εξαρτάται από τις σχέσεις και την 

επικοινωνία των ατόμων μιας κοινωνίας. Έτσι η έννοια του φύλου δεν μένει σταθερή μετά τη 

διαμόρφωσή της, αλλά αναδιαμορφώνεται μέσα στην κοινωνία (Λάμνιας, 2002). 
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Ασχολούνται πολύ με τη μελέτη της γλώσσας και της επικοινωνίας, λεκτικής και μη. Με την 

δεύτερη, δηλαδή την “γλώσσα του σώματος”, τα άτομα επικοινωνούν με κινήσεις, εκφράσεις 

και χειρονομίες. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι άνδρες αλλάζουν πολύ πιο συχνά το θέμα 

μιας συζήτησης και δεν συνηθίζουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα που επιλέχθηκε 

από την γυναίκα. Κυριαρχούν έτσι στις συζητήσεις, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των δύο 

φύλων (Ritzer, 2012). 

   - Οι συγκρουσιακές θεωρίες 

 Εδώ τονίζεται όλες οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων διέπονται από μία 

άνιση κατανομή ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι διαφορές τους έχουν ως βάση τους την 

επικράτηση του ενός φύλου πάνω στο άλλο και δικαιολογούν το γιατί οι ανδρικές αξίες 

κυριαρχούν στις γυναικείες (Καββαδία, 1994). Οι θεωρίες αυτές δεν δέχονται την αντίληψη 

σύμφωνα με την οποία οι διαφορές ανδρών και γυναικών έχουν βιολογικό υπόβαθρο, αλλά 

υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί σε αυτές μια πολιτισμική ερμηνεία. Άρα η διαφοροποίηση 

του βιολογικού από το κοινωνικό φύλο αλλάζει τη σημασία της έμφυλης ταυτότητας (Butler, 

2006). 

-Η θεωρία της «ανδρικής» κυριαρχίας του Bourdieu 

 Στο συγκεκριμένο έργο του ο Bourdieu (2007) προσπαθεί να ερμηνεύσει 

κοινωνιολογικά την διαδικασία παγίωσης της ανδρικής κυριαρχίας στον δυτικό κόσμο. Γι’ 

αυτόν πρόκειται για μια συμβολική κυριαρχία, δηλαδή δεν επιβάλλεται με τη βία. Η θεωρία 

αναφέρεται σε μια σχέση κυριαρχίας που βασίζεται σε αντικειμενικές συνθήκες, γνωστικές 

δομές και συνήθειες των ατόμων των δύο φύλων ( Παναγιωτόπουλος, 2007). Για τον ίδιο η 

ανδρική κυριαρχία δηλώνει την υποταγή του γυναικείου φύλου στο ανδρικό και προκύπτει 

από τη μη συνειδητή συνενοχή των γυναικών σε αυτό. Η ανατροπή της μπορεί να γίνει μόνο 

μέσω του επαναπροσδιορισμού της ουσίας των έμφυλων ρόλων. Η δύναμη της ανδρικής 

κυριαρχίας βασίζεται σε δύο λειτουργίες: αφενός στην νομιμοποίησή της και αφετέρου στην 

τοποθέτησή της στη βιολογική φύση (Bourdieu, 2007). 

 Ο Bourdieu δεν πιστεύει ότι η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει βιολογική 

προέλευση. Υποστηρίζει πως αυτό που πρέπει να μας απασχολεί στην πραγματικότητα είναι 

το πως μια ιστορικά κατασκευασμένη ανισότητα, έγινε “φυσική”. Οι παράγοντες που 

οδήγησαν σε αυτό είναι που συντηρούν και αναπαράγουν τις αντιλήψεις για την διαφορά των 

δύο φύλων. Πιστεύει πως η άποψη που κυριαρχεί είναι αυτή σύμφωνα με την οποία το 

ανδρικό υπερτερεί του γυναικείου. Οι διακρίσεις αυτές είναι φανερές σε πολλούς χώρους, 

όπου μπορεί πλέον να μην αποκλείονται εντελώς οι γυναίκες, αλλά καταλαμβάνουν 

κατώτερες θέσεις από αυτές που αξίζουν. Μάλιστα αυτές ασυνείδητα αποδέχονται την όλη 
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κατάσταση και μένουν οικειοθελώς μακριά από τις θέσεις που παραδοσιακά προορίζονται 

για άνδρες  (Bourdieu, 2007). 

 Οι έμφυλες ταυτότητες μετατρέπονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που θεωρείται 

ότι ταιριάζουν στο κάθε φύλο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας της 

κοινωνικοποίησης που στηρίζεται στην ανδροκρατούμενη αντίληψη. Επομένως οι συνήθειες 

των δύο φύλων αποτελούν κοινωνικές και όχι φυσικές κατασκευές. Η ανδρική κυριαρχία για 

τον Bourdieu βάζει όρια στις συμπεριφορές, στις επιλογές και στις δράσεις των γυναικών 

(Bourdieu, 2007).     
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3.3 Παράγοντες που διαμορφώνουν την έμφυλη ταυτότητας 

 Όλοι οι μελετητές θεωρούν πολύ σημαντική την κοινωνικοποίηση για την 

διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας (Κογκίδου, 2004). Βασικό ρόλο επομένως 

διαδραματίζουν οι σημαντικότεροι φορείς της κοινωνικοποίησης που δεν είναι άλλοι από την 

οικογένεια και το σχολείο (Θάνος & Μπούνα, 2016). Η διαμόρφωση αυτή δεν είναι μια απλή 

διαδικασία και ξεκινά από την γέννηση του παιδιού (Μαραγκουδάκη, 1995). Μόλις οι γονείς 

ενός παιδιού πληροφορηθούν το φύλο του, πριν ακόμα την γέννησή του, σχηματίζουν στο 

μυαλό τους τις συμπεριφορές που ταιριάζουν σε αυτό. Οι αντιλήψεις αυτές με την πάροδο 

του χρόνου εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της ζωής του παιδιού (Woods & Hammersley, 

1994). 

 Κάθε παιδί μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών μπορεί να αναγνωρίσει το φύλο του και να 

αρχίσει σταδιακά να επιλέγει συμπεριφορές που ταιριάζουν με αυτό. Μόλις γίνει 3-4 ετών 

καταλαβαίνει ότι το φύλο του θα είναι μόνιμο, ενώ στα 6-7 χρόνια του κατανοεί ότι αυτό δεν 

επηρεάζεται από τις εξωτερικές αλλαγές του σώματός του (Μπονώτη, 1999). Αυτή η 

διαφοροποίηση του φύλου οδηγεί στην διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας. Κατά τα 

πρώτα χρόνια της ζωής του το παιδί μιμείται τις συμπεριφορές των προτύπων του, δηλαδή 

των γονιών του, αλλά πολλές φορές αντιδρά σε αυτές (Πυργιωτάκης, 1998). Έτσι κατανοεί 

την ταυτότητά του και κοινωνικοποιείται με τρόπους που αρμόζουν στο φύλο του (Arnot, 

2004). 

 Μόλις πάει στο σχολείο γίνεται πιο ολοκληρωμένη η κοινωνικοποίηση και η 

διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας που ξεκίνησε από την οικογένεια (Arnot, 1999). Στον 

χώρο της εκπαίδευσης η επιδιωκόμενη συμπεριφορά είναι η συγκρότηση του ανδρισμού που 

συνάδει με την απόκτηση εξουσίας και κύρος ανάμεσα στους υπόλοιπους συμμαθητές. Αυτό 

επιτυγχάνεται κυρίως με την ενασχόληση με τον αθλητισμό, με τον οποίο τα αγόρια δείχνουν 

ότι δίνουν μεγάλη σημασία στο σώμα τους. Ακόμα θεωρείται σημαντική η θαρραλέα 

αντιμετώπιση των σχολικών προβλημάτων, η αποφασιστικότητα, η εντιμότητα και η λήψη 

πρωτοβουλιών. Αντίθετα σχετικά με τα κορίτσια επιδιώκεται η φαντασία, η τρυφερότητα, η 

δημιουργικότητα και η ηρεμία (Swain, 2004). 

 Βλέπουμε ότι τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο επιδιώκουν την εξισορρόπηση 

του κοινωνικού με το βιολογικό φύλο. Βέβαια πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

αυτό καθώς κάποιοι άνθρωποι έχουν ορισμένες διαφορές χαρακτηριστικών, που οδηγούν 

στην μη ταύτιση του βιολογικού με το κοινωνικό φύλο (Swain, 2004).      
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4. ΕΜΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 Ολόκληρη η ελληνική λογοτεχνία κάθε εποχής είναι γεμάτη με έμφυλες 

αναπαραστάσεις. Ένα από τα πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό είναι 

τα έργα που περιγράφουν τους ήρωες να δρουν μέσα στην κοινωνία του 19ου αιώνα. Την 

εποχή εκείνη είχε διαμορφωθεί μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για την αρρενωπότητα και τη 

θηλυκότητα, την οποία έπρεπε να ακολουθεί πιστά κάθε γυναίκα. Μάλιστα εξαιτίας του ότι 

πολλές φορές η θηλυκότητά τους αμφισβητούνταν, έδιναν αγώνα για να την αποδείξουν 

(Jelinek, 1986).  

 Τα ενδιαφέροντα των γυναικών ηρώων τους έπρεπε να περιορίζονται στην προσωπική 

τους εμφάνιση και ενδυμασία. Όλα αυτά θα έπρεπε επιπλέον να συνοδεύονται και από την 

αρμόζουσα σεμνότητα και αυτοπειθαρχία (Etherington-Wright, 2009). Μόνο οι άνδρες είχαν 

την ευκαιρία να μορφωθούν και ολόκληρη η πατριαρχική αυτή κοινωνία αντιδρούσε στην 

εκπαίδευση των γυναικών και στην συνακόλουθη παραμέληση εκ μέρους τους των οικιακών 

υποχρεώσεών τους (Βαρικά, 1987). 

 Από την άλλη πλευρά οι επιταγές της αρρενωπότητας ορίζουν ότι οι άνδρες ήρωες 

επιλέγουν τη ζωή που θέλουν, ενώ οι γυναίκες έχουν ως επιλογές τον γάμο ή τον θάνατο 

(Παμπούκη, 1980).Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι αυτές είναι υποχρεωμένες να κρύβουν 

τη σεξουαλικότητά τους (Smith,1987). Επιπροσθέτως η αρρενωπότητα στηριζόταν στην 

κοινωνική ζωή και χαρακτηριζόταν από δύναμη, ψυχρή λογική και καθόλου συναίσθημα 

(Μουτζάν- Μαρτινέγκου, 1997).   

 Οι σεξουαλικές ταυτότητες κάνουν επίσης αισθητή την παρουσία τους και στην 

ελληνική λογοτεχνία. Εδώ κυριαρχούν σε μεγάλο βαθμό θέματα ομοερωτικού περιεχομένου. 

Ξεκινώντας ήδη από την αρχαία ελληνική  λογοτεχνία, αυτά εμφανίζονται σε λυρικά 

ποιήματα, τραγωδίες, κωμωδίες, έπη, μύθους, αλλά και σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Είναι 

γνωστό πως η Σαπφώ έγραφε ερωτικά ποιήματα για γυναίκες, ενώ ακόμη και στην Ιλιάδα 

του Ομήρου παρατηρείται μια παθιασμένη αφοσίωση του Αχιλλέα προς τον Πάτροκλο. Στην 

σύγχρονη Ελλάδα σε αντίθεση με το εξωτερικό, δεν θεωρείται τόσο αποδεκτή αυτή η 

λογοτεχνική έκφραση της διαφορετικής σεξουαλικής ταυτότητας. Ως εξαίρεση υπήρξαν 

κάποιοι ποιητές και πεζογράφοι που κατόρθωσαν να διαφοροποιηθούν από τα αυστηρά 

ελληνικά πλαίσια (Πηλίγκου, 2012).  

 Πρώτος και σημαντικότερος ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης, ο οποίος παρόλο που 

για πολλά χρόνια, βασανιζόταν λόγω της σεξουαλικότητάς του, εντούτοις την εξέφρασε μέσα 
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από πάρα πολλά ποιήματά του. Παίρνοντας θάρρος από την ποίηση του Καβάφη και ο 

Ντίνος Χριστιανόπουλος εκφράζει μέσω της ποίησής του, τη δική του ομοφυλοφιλία, 

παρουσιάζοντας γλαφυρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας γκέι άντρας στην Ελλάδα. 

Επιπλέον ο συγγραφέας Ηλίας Πετρόπουλος απογοητευμένος από τη ζωή διαφόρων 

μειονεκτικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και οι ομοφυλόφιλοι, θέλησε να δείξει με το έργο 

του τις άσχημες συνθήκες διαβίωσής τους. Γι’ αυτό το λόγο, όμως, θεωρήθηκε ως 

πορνογράφος και φυλακίστηκε. Ένας ακόμη Έλληνας πεζογράφος που αγωνίστηκε για τα 

δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και περιέλαβε την ομοφυλοφιλία στα έργα του ήταν ο 

Κώστας Ταχτσής. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί και η περίπτωση της Όλγας Μπουρμάς, η 

οποία ακολουθώντας το παράδειγμα της Σαπφούς, γράφει ερωτικά τραγούδια για γυναίκες 

(Πηλίγκου, 2012).   
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5. ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΟΤΗΤΑ 

5.1 Ορισμός διεμφυλικότητας 

 Διεμφυλικό άτομο θεωρείται αυτό του οποίου το κοινωνικό φύλο, δηλαδή η 

συμπεριφορά και η εμφάνισή του, δεν ταυτίζεται με το ανατομικό του φύλο ή αλλιώς το 

φύλο που είχε κατά τη γέννησή του, και διαφοροποιείται από αυτό. Ο συγκεκριμένος όρος 

εμπερικλείει  μέσα του ένα σύνολο εκφράσεων και ταυτοτήτων φύλου, οι οποίες είναι 

διαφορετικές από το ανατομικό φύλο. Πρόκειται στην ουσία για έναν όρο “ομπρέλα” που 

περιλαμβάνει όλα τα “πα-ρενδυτικά” άτομα όπως  crossdressers, drag queens, drag kings, 

άτομα που είναι στο στάδιο της μετάβασης ή την έχουν ολοκληρώσει, είτε έχουν προχωρήσει 

σε επέμβαση αλλαγής φύλου είτε όχι. Επειδή σαν όρος ο “διεμφυλικός” δεν είναι τόσο 

εύχρηστος, προτιμάται ο σύντομος και διεθνής τρανς. Η έννοια αυτή αναφέρεται σε όλους 

εκείνους τους ανθρώπους, που η ταυτότητα ή η έκφραση του φύλου τους διαφέρει από το 

ατομικό (Bolin et. al., 2006).  

5.2 Ιστορική αναδρομή 
 Πολλοί θεωρούν ότι η ιστορία της διεμφυλικότητας ξεκινά το 1779 στο Σόχο του 

Λονδίνου όταν ένα ζευγάρι πήγε την κόρη του στο νοσοκομείο για εξέταση. Μετά την 

λανθασμένη πρώτη διάγνωση, η οποία ήταν η ύπαρξη κήλης, ο χειρουργός Τόμας Μπραντ 

κατάλαβε ότι το παιδί είχε ανδρικά αναπαραγωγικά όργανα. Για το λόγο αυτό προχώρησε σε 

επέμβασης αφαίρεσης του δέρματος που τα κάλυπτε και έκτοτε το συγκεκριμένο παιδί 

μπορούσε να κυκλοφορεί, να ζει και να ντύνεται σαν αγόρι. 

 Πολλοί μελετητές, όμως, δεν συμφωνούν με τα παραπάνω, διότι, όπως υποστηρίζουν 

ο Μπραντ δεν έκανε την εγχείρηση για να αλλάξει το φύλο του παιδιού, αλλά για να 

θεραπεύσει κάποιο οργανικό του πρόβλημα. Ο ίδιος άλλωστε αρνούνταν την ύπαρξη 

ερμαφρόδιτων ανθρώπων. Εξάλλου βασικό χαρακτηριστικό τον 18ο και 19ο αιώνα ήταν η 

πίστη στην ιδέα πως το φύλο ενός ατόμου καθορίζεται από τα γεννητικά του όργανα και δεν 

έχει καμία σχέση με τις προσωπικές του επιλογές. 

 Έτσι φτάνουμε στο 1931 οπότε και πραγματοποιείται η πρώτη πραγματική εγχείρηση 

αλλαγής φύλου στη Γερμανία. Αυτή έγινε σε έναν Γερμανό, ο οποίος προηγουμένως είχε 

ευνουχιστεί. Ο χειρουργός Έρβιν Γκόρμπαντ ολοκλήρωσε την επέμβαση. Η δεύτερη γνωστή 

περίπτωση ήταν η Δανή ζωγράφος Λιλί Έλπμε. Το προηγούμενο όνομά της ήταν Έιναρ 

Βεγκένες και ήταν παντρεμένη. Η πρώτη φορά που η ίδια φόρεσε γυναικεία ρούχα ήταν για 

να ποζάρει για έναν πίνακα της γυναίκας του. Έκτοτε τριγυρνούσε στο Παρίσι ντυμένος 
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γυναικεία και παρίστανε την αδελφή της συζύγου του. Τελικά χρειάστηκαν πέντε επικίνδυνες 

επεμβάσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, όμως λίγο αργότερα πέθανε λόγω επιπλοκών
6
. 

 Τον Ιούνιο του 2014 το περιοδικό Time αποφάσισε να βάλει για πρώτη φορά στο 

εξώφυλλό του μια τρανσέξουαλ ηθοποιό. Περνώντας τώρα στην Ελλάδα ο πρώτος 

διεμφυλικός άνδρας είναι ο Βίκτωρ. Γεννήθηκε ως κορίτσι στη Θεσσαλονίκη το 1976, αλλά 

ένιωθε δυστυχισμένος μέσα στο φύλο του
7
. Εκτός από αυτούς βέβαια υπάρχουν και πολλοί 

ακόμα Έλληνες και ξένοι, διάσημοι και μη που πήραν το θάρρος να αλλάξουν φύλο τους και 

να ζήσουν μια ζωή όπως τη θέλουν. 

5.3 Τα αίτια της διεμφυλικότητας 
 Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που θέλουν να προχωρήσουν σε αλλαγή φύλου, 

είναι από βιολογική άποψη απολύτως φυσιολογικά άτομα, δηλαδή έχουν υγιή 

αναπαραγωγικά και σεξουαλικά όργανα και τα συνηθισμένα ζευγάρια χρωμοσωμάτων ΧΧ ή 

ΧΥ. Επειδή η διεμφυλικότητα δεν αποτελεί μια ψυχοπαθολογική κατάσταση, είναι καλό να 

διερευνηθούν, στο βαθμού που είναι δυνατόν, τα αίτια που οδηγούν ένα άτομο στο σημείο να 

θέλει να αλλάξει την ταυτότητά του.  

 Η πρώτη αιτία που θα αναφέρουμε έχει σχέση με βιολογικούς παράγοντες. Ένα 

τέτοιου είδους αίτιο θα μπορούσε να είναι η έκθεση ενός βρέφους πριν ακόμα γεννηθεί σε 

μια ικανή ποσότητα ορμονών διαφορετικού φύλου από το δικό του. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει μια αφύσικη διαφοροποίηση στον εγκέφαλο του εμβρύου. Μελέτες έχουν δείξει 

ότι πράγματι στους διεμφυλικούς η σεξουαλική διαφοροποίηση στον εγκέφαλο και στα 

γεννητικά όργανα είναι σε μια κατάσταση δυσαρμονίας. Επιπλέον η διεμφυλικότητα, 

υποστηρίζουν πολλοί επιστήμονες, είναι δυνατόν να προκληθεί και από τα επίπεδα των 

σεξουαλικών ορμονών κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης, όταν αυτά βρίσκονται σε μη 

φυσιολογικά επίπεδα.  

 Μια δεύτερη αιτία έχει κοινωνική προέλευση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτήν, 

βασικό ρόλο στη διεμφυλικότητα παίζει και η κοινωνική μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι εάν σε 

ένα παιδί παρέχεται συνεχής επιδοκιμασία και επιβράβευση για συμπεριφορές, οι οποίες 

είναι αντίθετες με το βιολογικό του φύλο, τότε υπάρχει η πιθανότητα το παιδί αυτό να 

αναπτύξει και διαφορετική ταυτότητα φύλου. Φυσικά, αν και έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 

έρευνες, δεν μπορούμε ακόμα να καθορίσουμε με ακρίβεια ποια είναι τα αίτια της 

διεμφυλικότητας
8
.   

                                                           
6
 Ανάκτηση από: (www.mixanitouxronou.gr). 

7
 Ανάκτηση από: ( http://www.sugarfreepress.gr) 

8
 Αίτια διεμφυλικότητας: Ανάκτηση από: (http://rainbowschool.gr/) 

http://www.mixanitouxronou.gr/
http://www.sugarfreepress.gr/
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5.4 Τα στερεότυπα για τα διεμφυλικά άτομα 

 Η Γαλανού (2014) αναφέρει τα βασικότερα στερεότυπα που κυριαρχούν στη 

σύγχρονη κοινωνία και σχετίζονται με τους διεμφυλικούς ανθρώπους.  

-"Οι τρανς άνθρωποι «γίνονται» τρανς”. 

Αυτό που στην πραγματικότητα χαρακτηρίζει έναν τρανς δεν είναι οι διάφορες διαδικασίες 

μετάβασης, αλλά η προσωπική και εσωτερική αντίληψη για το φύλο του. Έτσι ο τρανς δεν 

“γίνεται”, αλλά ήταν και θα είναι. 

- “Οι τρανς γυναίκες «γίνονται» τρανς διότι έλκονται από άντρες. Ομοίως για τους τρανς 

άντρες.” 

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την έκφραση και την 

ταυτότητα του φύλου και επιπλέον κανένας δεν γίνεται τρανς επειδή το αποφασίζει σε μια 

στιγμή (Γαλανού, 2014). 

- “Η βιολογία είναι αυτή που καθορίζει τους ανθρώπους, και οι τρανς άνθρωποι πηγαίνουν 

κόντρα στη «φύση» και κόντρα στη βιολογία.” 

Αυτό θεωρείται ένα από τα βασικότερα στερεότυπα. Εξαιτίας του πολλοί τρανς, κυρίως 

νεαρής ηλικίας, αισθάνονται ενοχές για τον εαυτό τους. Θεωρούν ότι οι ίδιοι είναι λάθη της 

φύσης και ότι πρέπει να διορθώσουν αυτό που νιώθουν. Γι’ αυτό και πολλές φορές 

καταφεύγουν σε κάποιους ψυχιάτρους, οι οποίοι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα με αποτέλεσμα να χειροτερεύουν την όλη κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο 

το ότι οι περισσότερες αυτοκτονίες τρανς ατόμων γίνονται κατά τη διάρκεια της εφηβείας. 

   Η διεμφυλικότητα καθορίζεται από την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου. Για τη 

Γαλανού (2014) οι βιολογικές θεωρίες έχουν ρατσιστικό χαρακτήρα και οδηγούν σε άσημες 

καταστάσεις. Για την ίδια η βιολογία δεν καθορίζει τους ανθρώπους γι’ αυτό και πρέπει η 

διεμφυλικότητα να πάψει να σχετίζεται άμεσα με αυτές. 

-“Οι τρανς «ολοκληρώνονται» ως τρανς όταν προχωρήσουν σε επεμβάσεις 

επαναπροσδιορισμού. Όσες/όσοι τρανς δεν προχωρήσουν είναι «ανολοκλήρωτες/οι» 

γυναίκες ή άντρες»”. 

Η «ολοκλήρωση» δεν έχει το ίδιο νόημα για όλους. Άλλοι διεμφυλικοί έχουν ανάγκη την 

εγχείρηση αλλαγής φύλου και άλλοι όχι. Εξάλλου δεν είναι αυτή που καθορίζει ένα τρανς 

άτομο. 

- “Οι τρανς γυναίκες ταυτίζονται με τη σεξουαλική εργασία.”   

Πράγματι πολλές τρανς γυναίκες καταφεύγουν στην σεξουαλική εργασία, λόγω τους 
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αποκλεισμού τους από τον υπόλοιπο εργασιακό χώρο. Αυτό, όμως, δεν ισχύει για όλες και 

είναι αποτέλεσμα του φόβου για τους τρανς (Γαλανού, 2014). 

- “Οι παρενδυτικοί ή crossdressers είναι ομοφυλόφιλοι άντρες ή γυναίκες και δεν ανήκουν 

στην τρανς κοινότητα.” 

Αυτό δεν ισχύει, αφού η τρανς κοινότητα είναι πολύπλοκη και περιλαμβάνει πολλές 

κατηγορίες ατόμων. Εξάλλου η διεμφυλικότητα ξεκίνησε από τις drag queens, οι οποίες 

άρχισαν το τρανς κίνημα. Επομένως το συγκεκριμένο στερεότυπο είναι άτοπο. 

- “Οι τρανς άνθρωποι είναι επιθετικές/οί.” 

Εδώ το θύμα παρουσιάζεται ως θύτης. Λόγω της μειονεκτικής θέσης των τρανς ατόμων τα 

θεωρούν επιθετικά όταν επιθυμούν να διεκδικήσουν την ίση μεταχείριση που αξίζουν. 

- “Οι τρανς άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν ζητάνε δικαιώματα, αλλά προνόμια. 

Εκμεταλλεύονται την τρανς κατάσταση, ώστε να επιτύχουν προνομιακές συμπεριφορές.” 

Οι τρανς άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολλές διακρίσεις, οι οποίες παραβιάζουν τα βασικά 

δικαιώματά τους. Έχοντας αποκλειστεί από πολλούς τομείς της ζωής, δεν ζητούν προνόμια, 

αλλά δίκαιη και ίση μεταχείριση (Γαλανού, 2014). 

- “«Μπορείτε να κάνετε ότι θέλετε, όμως μακριά από μένα: δεν μου αρέσετε αισθητικά».” 

Πρόκειται για μα καθαρά τρανσοφοβική αντίληψη. Η Γαλανού (2014) υποστηρίζει πως όσοι 

υιοθετούν αυτήν την θεωρία το κάνουν για να απομακρύνουν το ενδιαφέρον από το 

πραγματικό πρόβλημα που είναι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η άποψη ότι 

βλάπτουν την αισθητική της κοινωνίας απομονώνει αυτά τα άτομα. 

- “«Εσείς οι τρανς διαμαρτύρεστε όποτε λέμε κάτι γιατί θέλετε να μας επιβάλετε την 

«πολιτική σας ορθότητα» – θέλετε να μας φιμώσετε, και αυτό που κάνετε είναι κατά της 

«ελευθερίας του λόγου».” 

Όσοι χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα το κάνουν γιατί θέλουν να “νομιμοποιήσουν” την 

άσχημη συμπεριφορά, τη βία και τον ρατσισμό απέναντι στους τρανς. Το κάνουν ακόμα για 

να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου και της έκφρασής τους. Το λεκτικό αυτό μπούλινγκ 

έχει ως στόχο του να φιμώσει τους διεμφυλικούς, ενώ όσοι το υιοθετούν δηλώνουν 

συγχρόνως υπέρμαχοι της ελευθερίας του λόγου (Γαλανού, 2014). 

 

5.5 Τρανσφοβία 

5.5.1 Ορισμός 

 Η λέξη “τρανσφοβία” είναι μια παρόμοια με τον όρο ομοφοβία. Μαζί με τη 

λεσβοφοβία, τη διφοβία και την ομοφοβία, η τρανσφοβία είναι μέλος της οικογένειας των 

όρων που χρησιμοποιούνται όταν η μισαλλοδοξία και η διάκριση απευθύνονται στους 
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ανθρώπους με διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα. Η τρανσφοβία δεν είναι φοβία όπως 

ορίζεται στην κλινική ψυχολογία, αλλά το νόημά της και η χρήση της παραλληλίζονται με 

την ξενοφοβία (Shelley, 2008) . 

 Η Serano (2007) υποστηρίζει πως η τρανσφοβία έχει τις ρίζες της στον σεξισμό και 

εντοπίζει την προέλευση τόσο της τρανσφοβίας όσο και της ομοφοβίας σε αυτό που ονομάζει 

“oppositional sexism”, την πεποίθηση δηλαδή ότι οι άντρες και οι γυναίκες είναι ένα 

σταθερό και άκαμπτο σύνολο συναισθημάτων και εμπειριών. Η Serano αντιπαραβάλλει 

παρπάνω όρο με τον “παραδοσιακό σεξισμό”, την πεποίθηση ότι τα αρσενικά και η 

αρρενωπότητα είναι ανώτερα από τα θηλυκά και τη θηλυκότητα. Επιπλέον, γράφει ότι η 

τρανσφοβία τροφοδοτείται από τις ανασφάλειες που έχουν οι άνθρωποι σχετικά με τα 

πρότυπα φύλου και φύλου. 

    Άλλοι συγγραφείς που είναι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των τρανσέξουαλ 

υποστηρίζουν ότι ένα σημαντικό μέρος της σεξιστικής προέλευσης της τρανσφοβίας και 

ιδιαίτερα των μορφών που ενθαρρύνουν τη βία έναντι των τρανσεξουαλικών ανθρώπων 

συνδέεται με τις ψυχολογικές διεκδικήσεις της διαφοράς μεταξύ ανδρικής σεξουαλικότητας 

και γυναικείας σεξουαλικότητας.  

 Η τρανσφοβία είναι μια επέκταση της ομοφοβίας και του μισογυνισμού. Τα τρανς 

άτομα, όπως οι ομοφυλόφιλοι και οι λεσβίες, μοιάζουν και φοβούνται ότι προκαλούν και 

υπονομεύουν τα πρότυπα των φύλων και το δυαδικό φύλο (Norton, 1997). 

5.5.2 Συνέπειες τρανσφοβίας 

   Καθώς η ομοφοβία και η τρανσφοβία συσχετίζονται, πολλοί άνθρωποι 

αντιμετωπίζουν ομοφοβία και ετεροσεξισμό. Αυτό οφείλεται σε ανθρώπους που συσχετίζουν 

την ταυτότητα των φύλων των trans των ανθρώπων με την ομοφυλοφιλία. Σύμφωνα με την 

Αμερικανική Ένωση Ψυχολογίας, τα παιδιά των τρανσεξουαλικών γυναικών είναι πιο πιθανό 

από τα άλλα παιδιά να βιώνουν παρενόχληση και βία στο σχολείο ( Hegarty et al., 2011). Οι 

ερευνητές λένε ότι η νεολαία των τρανς αντιμετωπίζει συνήθως στο σχολείο, πειράγματα και  

εκφοβισμούς και ότι σχεδόν όλοι οι νεαροί αναφέρουν ότι έχουν υποστεί προφορική ή 

σωματική παρενόχληση στο σχολείο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της γυμναστικής και στις 

σχολικές εκδηλώσεις ( Chrisler et al., 2010). Ως ενήλικες, οι τρανσέξουαλ συχνά 

υποβάλλονται σε γελοιοποίηση, στιγματισμό και πράξεις βίας, ακόμη και όταν περπατάνε 

απλά στο δρόμο ή σε ένα κατάστημα (Beemyn, 2011).   

    Οι παραβιάσεις αυτές τις περισσότερες φορές είναι σκόπιμες και όχι τυχαίες. 

Συνήθως όσοι  τις κάνουν πιστεύουν ότι ένα άτομο πρέπει να τηρεί τους ρόλους ή τους 
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κανόνες που έχουν ανατεθεί στο φύλο του και όχι αυτές που ευθυγραμμίζονται με την 

ταυτότητα των φύλων τους. Οι διεμφυλικοί άνθρωποι συχνά αποκλείονται από τα 

δικαιώματα ή τα προνόμια που προορίζονται για άτομα με την συγκεκριμένη ταυτότητα 

φύλου. Είναι πολύ συνηθισμένο, για παράδειγμα, το να σταματήσουν οι τρανσεξουαλικές 

γυναίκες να χρησιμοποιούν δημόσια μπάνια που προορίζονται για γυναίκες (Bender-Baird, 

2011). 

  Η εμπειρία του εκφοβισμού είναι κοινή για όλους τους τρανσέξουαλ πριν από τη 

μετάβαση και για πολλούς και μετά (Harrison, 2013). Οι διεμφυλικοί άνθρωποι 

κατακρίνονται τακτικά από τους γιατρούς, την αστυνομία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

τους συνομηλίκους τους (Hengarty et al. 2011). 

 

5.6 Μύθοι για τους διεμφυλικούς 

Η Γαλανού (2014) στο βιβλίο της εκτός από τα στερεότυπα ασχολείται και με τους μύθους 

γύρω από τα τρανς άτομα. Τους αναφέρει και τους αναιρεί. Οι βασικότεροι είναι οι 

ακόλουθοι: 

- Πολλοί θεωρούν ότι διάφοροι εγκληματίες θα χρησιμοποιήσουν τη διεμφυλικότητα για να 

καλύψουν τα εγκλήματά τους. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά και ταυτόχρονα η 

μεγάλη συναισθηματική και κοινωνική επιβάρυνση που συνοδεύει την αλλαγή των δημοσίων 

εγγράφων, δεν επιτρέπει την κατάχρηση του νόμου. Άλλωστε μετά την αλλαγή δεν 

μεταβάλλεται τίποτα για το άτομο νομικά εκτός από την εγγραφή του φύλου και το μικρό 

όνομα. Εξάλλου σε όσες περιπτώσεις δεν άλλαξαν τα έγγραφα οι τρανς άνθρωποι 

ταλαιπωρήθηκαν και προσήχθησαν άδικα (Γαλανού). 

- Επιπλέον θεωρείται πιθανός ο κίνδυνος αμφισβήτησης των προτύπων του «άνδρα» και της 

«γυναίκας». Ένα πολύ μικρό ποσοστό, όμως, της τάξεως του 1%, αναζητά την αναγνώριση 

του φύλου. Αυτό θα ήταν, λοιπόν, παράλογο να πιστέψει κανείς ότι θα μπορούσε να 

επηρεάσει τα υπόλοιπα άτομα. 

- Μπορεί ακόμη ένας άνδρας κατάδικος να μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές. Αυτή η 

άποψη είναι λανθασμένη, καθώς κάθε τρανς γυναίκα έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί σύμφωνα 

με την  ταυτότητα του φύλου της. Εξάλλου αυτά ακριβώς τα άτομα είναι που δέχονται τις 

περισσότερες επιθέσεις και ταπεινώσεις μέσα στα σωφρονιστικά ιδρύματα, τόσο από τους 

υπόλοιπους κρατουμένους, όσο και από τους υπαλλήλους (Γαλανού, 2014). 

-  Ορισμένοι φοβούνται ότι η αναγνώριση φύλου θα οδηγήσει σε έγκυους άνδρες και τρανς 

γυναίκες που θα αποκτήσουν παιδιά. Η αναπαραγωγικότητα, όμως, αποτελεί βασικό 
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δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και δεν έχει αποδειχθεί ότι η τρανς ταυτότητα των γονέων 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών τους. 

- Ούτε ισχύει και το ότι μπορεί κάποιος να αλλάζει συνεχώς ταυτότητες από το ένα φύλο στο 

άλλο. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα ούτε ένα παράδειγμα που να επιβεβαιώνει αυτήν την 

άποψη και να ενισχύει την αστάθεια της τρανς ταυτότητας  φύλου (Γαλανού, 2014). 

- Ένας ακόμη μύθος είναι το ότι αν ένα τρανς άτομο παραμείνει έγγαμο θα είναι σαν να 

έχουμε έναν γάμο με άτομα του ιδίου φύλου. Από την στιγμή, όμως, που ο γάμος ήταν 

νόμιμος όταν έγινε, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με την μεταβολή στην καταχώριση του 

φύλου. 

- Επιπροσθέτως δεν αληθεύει το γεγονός ότι η εκτίμηση του εάν ένα άτομο είναι τρανς 

μπορεί να γίνει από έναν μόνο ειδικό. Δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν υπάρχουν αντικειμενικοί 

τρόποι αξιολόγησης της ταυτότητας του φύλου. Συγχρόνως τις περισσότερες φορές οι ειδικοί 

υπονομεύουν την αξιοπρέπεια του ατόμου και δεν δημιουργούν την απαραίτητη καλή 

θεραπευτική σχέση μαζί του. 

- Τέλος θεωρείται ότι πολλοί σεξουαλικοί παραβάτες θα μπορούν να έχουν πιο εύκολη 

πρόσβαση στις γυναικείες τουαλέτες. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι πολύ σοβαρή και δεν 

έχει σχέση με την αναγνώριση του φύλου. Ποτέ ένα τρανς άτομο δεν θα επιδίωκε την νομική 

αναγνώριση της ταυτότητάς του για να έχει πρόσβαση στους γυναικείους χώρους, ειδικά αν 

υπολογίσει κανείς το μεγάλο ψυχολογικό κόστος της όλης διαδικασίας (Γαλανού, 2014). 
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5.7 Το θεσμικό πλαίσιο για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου στην Ελλάδα 

    Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν για να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ατόμων με 

διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα. Παρόλα αυτά  τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ 

σημαντικές αλλαγές προς αυτήν την κατεύθυνση. Η μεγαλύτερη από αυτές είναι ο Νόμος 

4491/2017 (ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017) που αφορά την νομική αναγνώριση της ταυτότητας του 

φύλου. Με τον νόμο αυτό γίνεται για πρώτη φορά μια οργανωμένη προσπάθεια να 

απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την διόρθωση του εγγεγραμμένου φύλου των διεμφυλικών 

ατόμων. Παρέχεται πλέον στα άτομα αυτά η δυνατότητα να αναγνωρίζεται η ταυτότητα του 

φύλου τους ως αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς τους. Ο νόμος αυτός από τη μια 

καθορίζει όλες τις προϋποθέσεις για να επιτευχθεί η αναγνώριση του φύλου και από την 

άλλη τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή στη ζωή του ατόμου. Μετά την ψήφιση αυτού 

αναδείχθηκε η ανάγκη βελτίωσης της γνώσης πάνω σε τέτοια θέματα και φάνηκαν όλες οι 

απόψεις που δείχνουν όσα στοιχεία του νόμου πρέπει να βελτιωθούν. 

    Το 2016 θεσπίστηκε ο Νόμος 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016). Αυτός 

περιλαμβάνει Οδηγίες για την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των ατόμων ανεξαρτήτως 

καταγωγής καθώς και για την ίση μεταχείριση στην εργασία. Αντικατέστησε τον Νόμο 

3304/2005 (ΦΕΚ 16/Α/27.01.2005) “Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου προσανατολισμού”, και ενίσχυσε παρόμοιες διατάξεις των προηγούμενων νόμων. 

Μέσα στην αρχή της ίσης μεταχείρισης περιλαμβάνεται και ο διαφορετικός σεξουαλικός 

προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του φύλου. Αυτή πρέπει να 

εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. 

    Το 2015 είχε θεσπιστεί ο Νόμος 4356/2015 (ΦΕΚ 181/24.12.2015) “Σύμφωνο 

συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις”. Αυτός ρυθμίζει το σύμφωνο 

συμβίωσης που ρύθμιζε ο Νόμος 3719/2008, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα άτομα 

ανεξαρτήτως φύλου. Επίσης με βάση αυτό ιδρύεται το “Εθνικό Συμβούλιο κατά του 

Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας”. Το συμβούλιο αυτό είναι υπεύθυνο για την προστασία 

διαφόρων ευπαθών ομάδων, από τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία, την εναρμόνιση της 

ελληνικής αντιρατσιστικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή και τον συντονισμό όλων των 

αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση του ρατσισμού. 

    Το 2014 ψηφίζεται ο Νόμος 4285/2014 (ΦΕΚ Α 191/10.09.2014) “Τροποποίηση του 

Ν. 927/1979 (Α' 139) και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης 

Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και 



Σ ε λ ί δ α  | 54 

 

ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις”. Με αυτόν εισάγεται η 

καταπολέμηση του μίσους και ορίζει ποινές για όποιον “με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή 

δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, 

διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή 

βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη 

θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο 

τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως 

άνω προσώπων”. Ο ίδιος οδήγησε στην ψήφιση ενός νέου άρθρου στον Ποινικό κώδικα που 

ονομάστηκε “Ρατσιστικό έγκλημα” και προβλέπει ποινές για όσα εγκλήματα γίνονται “από 

µίσος λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της 

εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή 

της αναπηρίας κατά του παθόντος”.  

 Το 2012 το Προεδρικό διάταγμα 178 (ΦΕΚ 281-Τ.Α/31.12.2014) διαφοροποιεί τον 

λόγο σύστασης των Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας και εντάσσει 

μέσα σε αυτόν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Ο Νόμος 

3896/2010 (ΦΕΚ Α΄ 207/08.12.2010) “Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης − Εναρμόνιση της 

κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις” εξισώνει όλες τις διακρίσεις 

εναντίον των διεμφυλικών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρενόχληση, ενώ “διάκριση λόγω 

φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου που συνδέεται με 

αλλαγή φύλου”.   (Μσχοβάκου & Ντάνη, 2018) 
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6. Ο ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 

Ο Μένης Κουμανταρέας
9
ήταν Έλληνας συγγραφέας και μεταφραστής. Γεννήθηκε 

στην Αθήνα το 1931 και μεγάλωσε εκεί. Το 1948 μετακόμισε για λίγους μήνες στο Λονδίνο, 

όπου και ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τα πολιτιστικά δρώμενα. Φοίτησε στη Νομική 

και Φιλοσοφική του Πανεπιστημίου Αθηνών, δίχως να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε 

κανένα από τα δύο τμήματα. Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό και μετά το πέρας της 

θητείας εργάστηκε σε ναυτιλιακές κι ασφαλιστικές εταιρίες. Οι πρώτες του γραφές ήταν το 

1961 για το περιοδικό Ταχυδρόμος και την επόμενη χρονιά δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο, 

Τα μηχανάκια. Το 1972 σπούδασε στο Βερολίνο έχοντας κερδίσει υποτροφία της DAAD
10

για 

το ομώνυμο πανεπιστήμιο. 

6.1 ΤΟ ΑΡΜΕΝΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ 

Στον πρώτο χρόνο της επταετούς δικτατορίας πέρασε από δίκη για το εν λόγω βιβλίο 

του. Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι λίγο καιρό νωρίτερα είχε αποσπάσει για το συγκεκριμένο 

έργο το β’ κρατικό βραβείο διηγήματος. Την αυτεπάγγελτη δίωξη προκάλεσαν ορισμένες 

σκηνές από τα Μέρα του 1638 και Οι γάμοι του Σπόρου και της Ποππαίας. Οι σκηνές αυτές 

εμπεριείχαν αφηγήσεις σε οίκους ανοχής, σημεία στην πρόζα που άντρες ντύνοντας σαν 

γυναίκες και κάποιες «αθυρόστομες» εκφράσεις. Το Πλημμελειοδικείο Αθηνών του επέβαλε 

τέσσερις μήνες φυλακή με τριετή αναστολή για παράβαση του νόμου περί ασέμνων 

δημοσιευμάτων και άσκησε έφεση. Μάρτυρες κατηγορίες ήταν οι Παναγιώτης Νέζης 

(συνταξιούχος εκπαιδευτικός), ο πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Μερεντίτης, ο 

συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος Αναστάσιος Αντωνόπουλος και ο Αντώνιος Κουερίνης 

(αστυνομικός). Υπερασπιστές του ήταν οι Κωνσταντίνος Τσάτσος, Αλέξης 

Μινωτής, Δημήτρης Μυράτ, Κωστής Μπαστιάς, Αιμίλιος Χουρμούζιος και Βάσος Βαρίκας. 

Συνήγορος υπεράσπισής του ήταν ο πανεπιστημιακός Γεώργιος Κουμάντος (Φιλίππου, 

2015).  

6.2 ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 

Μετά τη δικτατορία τα προς το ζην τα κέρδιζε αποκλειστικά από τη συγγραφική του 

δραστηριότητα. Το 1987 το βιβλίο του Η φανέλα με το εννιά μεταφέρθηκε στις μεγάλες 

οθόνες από τον Παντελή Βούλγαρη. Δημοσίευε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του κείμενα 

σε λογοτεχνικά και πολιτικά περιοδικά. Πιο συγκεκριμένα, φιλοξενήθηκε στα 

                                                           
9
«ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ | Εταιρεία Συγγραφέων». www.authors.gr 

10
Φορέας στον οποίο φοιτητές από όλον τον κόσμο μπορούν να αιτηθούν για υποτροφία.  

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://www.authors.gr/members/view/menhs-koumantareas/deceased
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Εκλογή, Ηριδανός, Επιθεώρηση Τέχνης, Οδός Πανός, Η λέξη, αλλά και σε πολλά άλλα. 

Μεταφράστηκε στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, αλβανικά, 

ολλανδικά, τούρκικα, ρώσικα, εσθονικά, εβραϊκά και λεττονικά (Κούτροβικ, 1995). Υπήρξε 

ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής και της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής του Σταύρου Ξαρχάκου. 

Το 2012 υπήρξε ένας από τους 32 ανθρώπους της τέχνης και του πνεύματος που 

συνυπέγραψαν το κείμενο «Τολμήστε»,
11

 ένα δείγμα γραφής μερικών διανοούμενων της 

χώρας που υποστήριζε την αποδοχή του ελληνικού μνημονίου
12

. 

6.3 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ  

Τη νύχτα της 5
ης

 Δεκεμβρίου του 2014 εντοπίστηκε από φιλικό του πρόσωπο νεκρός στο 

διαμέρισμά του. Μαρτυρίες έκαναν λόγο για «εμφανείς μώλωπες στον λαιμό και στο 

πρόσωπο»
13

. Τάφηκε στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών. Στις αρχές του 2015 η ελληνική 

αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση της υποβόσκουσας δολοφονίας του. Ο φερόμενος ως 

δράστης ήταν ένας εικοσιεξάχρονος Ρουμάνος, ενώ συνελλήφθη κι ένα δεύτερο άτομο 

ρουμανικής υπηκοότητας, φερόμενος ως συνεργός. Σύμφωνα με το πόρισμα
14

 της 

αστυνομίας, οι δύο νέοι ήσαν γνώριμα πρόσωπα για τον Μένη Κουμανταρέα. Κίνητρο, 

αποτέλεσε η ληστεία.  Μετά την δημοσιοποίηση της υπόθεσης και της έκτασης που πήρε, ο 

συνεργός παρεδόθη αυτοβούλως στις αρχές. Τον Ιούλιο του 2015 το Μικτό Ορκωτό 

Δικαστήριο Αθηνών επέβαλε σε αμφότερους τους κατηγορούμενους πρωτοδίκως την ποινή 

της ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως συν τέσσερα έτη για την 

απόπειρα ληστείας (Φιλίππου, 2015).  

 

6.4 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  
  Ο Μένης Κουμανταρέας είχε τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος για τα έργα 

του Το Αρμένισμα (1967) και για το Η μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω (1997). Με το 

Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για τα έργα του Βιοτεχνία υαλικών (1976) και για το Δύο 

φορές Έλληνας (2002). Επίσης έχει τιμηθεί με το βραβείο Blue Book στην Έκθεση Βιβλίου 

της Φραγκφούρτης το 2001, για το μυθιστόρημά του Ο ωραίος λοχαγός. Στις 30 Δεκεμβρίου 

                                                           
11

«Έκκληση ανθρώπων του πνεύματος προς τις πολιτικές δυνάμεις». www.skai.gr. 
12

Γαλιατσάτος, Παναγής (2 Ιουνίου 2011). ««Τολμήστε», ένα δείγμα γραφής για τη σωτηρία της χώρας». 
www.kathimerini.gr. 
13

«Δολοφονήθηκε ο Μένης Κουμανταρέας». www.in.gr 
14

«Παρουσίαση του Διοικητή Ασφάλειας Αττικής και του Εκπρόσωπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., για την εξιχνίαση 
υπόθεσης ανθρωποκτονίας 83χρονου ημεδαπού στην Κυψέλη και τη σύλληψη 26χρονου υπηκόου 
Ρουμανίας, καθώς και δημοσιοποίηση στοιχείων». astynomia.gr 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C)&action=edit&redlink=1
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2008, κατά την ετήσια τελετή της Ακαδημίας Αθηνών για την απονομή των ετήσιων 

βραβείων, ο Μένης Κουμανταρέας τιμήθηκε για σύνολο του έργου με το βραβείο του 

Ιδρύματος Κώστας και Ελένης Ουράνη, το οποίο εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών. 

Κατά τη βράβευση του δήλωσε, «...θα έπρεπε να τα παίρνουμε νέοι, να μας δίνουν 

αυτοπεποίθηση, λεφτά και κουράγιο. Θυμάμαι όμως, μολονότι βραβευμένο το δεύτερο βιβλίο 

μου, Το αρμένισμα, δικάστηκε επί χούντας τέσσερις φορές και παραλίγο να καεί. Το τελευταίο, 

Το σόου είναι των Ελλήνων, σκεπάζεται τώρα από τους καπνούς των δακρυγόνων και τα 

δάκρυα για τον χαμό ενός νέου ανθρώπου αλλά και από τον φριχτό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. 

Οπωσδήποτε είναι μελαγχολικό να σε βραβεύουν για το σύνολο του έργου σου. Σημαίνει ότι 

όπου να 'ναι σημαίνουν κι οι καμπάνες
15

 
16

».  

6.5 EΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Συνολικά εξέδωσε 24 λογοτεχνικά βιβλία. Παρακάτω παρουσιάζονται οι τίτλοι, 

συνοδευόμενοι από τα σημειώματα των οπισθόφυλλων
17

. Κατά χρονολογική σειρά: 

Τα μηχανάκια – 1962  

Τέσσερις ιστορίες απροσάρμοστων εφήβων της δεκαετίας του '50. Ο Αναστάσης παίζει 

"μηχανάκια" για να ξεφύγει τον κλοιό της οικογένειας, της γειτονιάς και της ασυνεννοησίας 

των φίλων· ο Χαράλαμπος στο "Λουτρό" γίνεται υποχείριο μιας αδηφάγας μητρικής 

στοργής· το γυμνασιόπαιδο, ο Κίτσος, ανθίζει και μαραίνεται μέσα στο τέλμα της "Επαρχίας 

Λοκρίδος"· τέλος, ο Δημητρούλης, ασουλούπωτος φαντάρος στη "Δόξα του Σκαπανέα", και 

αιώνιο θύμα της στρατοκρατίας. Με το βιβλίο αυτό ο Μένης Κουμανταρέας έκανε το 1962 

την πρώτη του εμφάνιση στην ελληνική πεζογραφία. 

Το αρμένισμα – 1967  

Περιέχονται τα διηγήματα: 

- "Το αρμένισμα" 

- "Μέρα του 1638" 

- "Οι γάμοι του Σπόρου και της Ποππαίας".   

                                                           
15

«Βραβείο στον Μ. Κουμανταρέα». Ριζοσπάστης. 21 Απριλίου 2001. 
16

 «tovima.gr - Τους Τίτο Πατρίκιο και Μένη Κουμανταρέα βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών». TO BHMA. 31 
Δεκεμβρίου 2008 
17

Όπως είναι αναρτημένα στο http://meniskoumantareas.gr/index.php/logotexniko-ergo/vivlia, επίσημο σάιτ 
του συγγραφέα, που διαχειρίζεται η Αλεξάνδρα Τράντα, όπως και καθολικά το έργο του Μένη Κουμανταρέα.  

http://meniskoumantareas.gr/index.php/logotexniko-ergo/vivlia
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Παραμονές της Μικρασιατικής Καταστροφής ένα ελληνικό καράβι κουβαλά ένα φορτίο 

προσφύγων και άρρωστων Αρμένηδων. Άραγε θα φτάσουν ή δεν θα φτάσουν ποτέ στον 

Πειραιά; Ένα ελληνόπουλο κι ένα τουρκάκι στην Κωνσταντινούπολη του 1638 

συναντιούνται στη μεγάλη παρέλαση του Μουράτ Δ΄, παίζοντας τη φιλία τους και τη ζωή 

τους κορώνα γράμματα. Ένα ρωμαϊκό επεισόδιο με ήρωα τον Νέρωνα και τον δούλο Σπόρο 

που αφηγείται ο Οβίδιος ξαναζωντανεύει με τη μορφή των γάμων ενός πλούσιου Αθηναίου 

μ' ένα όμορφο λαϊκό αγόρι τη δεκαετία του '60. 

Τα καημένα – 1972  

Τα καημένα: Δυο έφηβοι, δυο φτωχοαλήτες, καίγονται κάτω από ανεξιχνίαστες συνθήκες 

μέσα σε μια αραγμένη ψαρόβαρκα στο Λαύριο, τη νύχτα της Μεγάλης Τετάρτης προς 

Μεγάλη Πέμπτη του 1966. Ένας δημοσιογράφος ή συγγραφέας έρχεται επί τόπου, 

ερευνώντας βήμα προς βήμα τα περιστατικά και προσπαθεί να βγάλει ένα συμπέρασμα για 

τους ανθρώπους, την πόλη, τα ίδια τα παιδιά. Αγία Κυριακή στο βράχο: Ένα τσούρμο παλιοί 

ναυτικοί, ο Μάνθος κι η παρέα του, κουτσοπίνοντας ένα βράδυ σ' ένα καπηλειό, διηγούνται 

μια παράξενη ιστορία: το πώς, κάποτε, ένα τσούρμο θεατρίνοι πήγαν σ' έναν τόπο, που 

μπορεί να 'ταν η Λήμνος, η Χαλκιδική ή η άγρια Μάνη, να δώσουν μια παράσταση για τους 

νοικοκυραίους· το πώς αντίς για την παράσταση, έδωσαν μια άγρια κι αιματόβρεχτη γιορτή· 

το πώς, μέσα απ' όλους τους νοικοκυραίους, γλίτωσε ένα κορίτσι μόνο, η Αγερινή, που στο 

κατόπι μπάρκαρε κι αυτή κρυφά, παίρνοντας μέρος σ' άλλες παραστάσεις, το ίδιο άγριες κι 

αιματόβρεχτες... 

Βιοτεχνία  Υαλικών – 1975  

Η ιστορία της Μπέμπας και του Βλάση Ταντή, που διατηρούν ένα μαγαζί με γυαλικά. Εκείνη 

θεληματική κι ανήσυχη με τους άλλους άντρες. Εκείνος καταθλιπτικός κι αιώνια 

ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Τους πλαισιώνουν ο Βάσος και ο Σπύρος, δύο φίλοι 

κωμικοτραγικοί. Μια ιστορία χαμένων ιδεολογιών και ξοφλημένων ονείρων στη 

μεταπολεμική Ελλάδα. Βιβλίο-σταθμός στην πορεία του συγγραφέα. Μένει πάντα κλασικό 

στη συνείδηση των αναγνωστών. 

Η κυρία Κούλα – 1978 

Πώς γίνεται να γνωριστούν δύο άγνωστοι μέσα στον Ηλεκτρικό; Πώς γίνεται να 

ερωτευθούν; Όταν, μάλιστα, η μία είναι γυναίκα ώριμη, συντηρητική, κι ο άλλος νέος, 

τρελούτσικος φοιτητής; Τι είναι αυτό που τους ενώνει στη διαδρομή από Θησείο ως 
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Κηφισιά, με ενδιάμεσες στάσεις το Μοναστηράκι, όπου ανεβαίνει η Κούλα, και τον Άγιο 

Νικόλαο, όπου διατηρεί γκαρσονιέρα ο Μίμης; Και πώς τάχα οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι 

συμβαίνει να χωρίσουν ξαφνικά, όπως ξαφνικά γνωρίστηκαν; 

Το κουρείο – 1979 

Κουρείο: ένας τόπος απ' όπου ποτέ δεν βγαίνει κανείς όπως μπήκε. Έτσι και ο μελαγχολικός 

Μενέλης. Όταν η όμορφη μανικιουρίστα Ευτυχία μπαίνει στη ζωή του, εκείνος κινδυνεύει να 

χάσει την ευτυχία του. 

Σεραφείμ  και Χερουβείμ – 1981 

Μέσα από τα εθνεγερτήρια σαλπίσματα, της 25ης Μαρτίου που βγάζει από το λήθαργο τις 

προτομές των ηρώων στο Πεδίο του Άρεως, του Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων που αφυπνίζει 

την εθνικοφροσύνη στην ψυχή των νοικοκυρέων, της φωνής της μάνας μου που επιτάσσει 

"ώρα φαγητου", "ώρα ύπνου" ή "ώρα να πάρεις τα φάρμακά σου", μέσα σε τόσα πένθιμα 

σαλπίσματα έχω κι εγώ τη δική μου τρουμπέτα με την οποία επικαλούμαι ανάστασιν νεκρών, 

μικρών τε και μεγάλων, πραγματικών ή φανταστικών, όσων χάθηκαν και δεν βρίσκονται 

μήτε στα όνειρά μου... 

Ο ωραίος Λοχαγός – 1982 

Η πορεία ενός νεαρού αξιωματικού από τους σκοτεινούς διαδρόμους του στρατιωτικού 

παρακράτους στους φωτεινούς διαδρόμους του Συμβουλίου Επικρατείας για να βρει τη 

δικαίωσή του. Μια περίεργη σχέση φιλίας ενώνει τον νεαρό λοχαγό με τον ηλικιωμένο 

δικαστή του. Μια περιπέτεια στηριγμένη σε πραγματικά περιστατικά, που από προσωπική 

περίπτωση καταλήγει συλλογική τραυματίζοντας τα δημοκρατικά ιδεώδη της χώρας αλλά 

και την ίδια την έννοια της ομορφιάς.Ένα μυθιστόρημα για τη φθαρτότητα και τη διαφθορά, 

που σήμερα συγκαταλέγεται στα κλασικά της νεότερης λογοτεχνίας μας. 

Η φανέλα με το εννιά – 1986 

Ο Βασίλης Σερέτης -αυτός που αργότερα ονόμασαν Μπίλ - φεύγει μια ζωή κυνηγημένος από 

τη μια πόλη στην άλλη, αφήνοντας πίσω του ομάδες και προπονητές. Ατίθασος, άπιστος, 

εγωιστής. Τις μέρες αλωνίζει τα γήπεδα και τα βράδια, όταν δεν κουρνιάζει στα μπαρ, 

στρώνει πασιέντσες. Ένας άνθρωπος μέσα στο πλήθος και γι' αυτό μοναχικός. Γήπεδα, 

ξενοδοχεία, δρόμοι, ξετυλίγονται με φόντο τη Θεσσαλονίκη το Βόλο και την Αθήνα. Σε 

καθεμιά από αυτές και μια γυναίκα. Ποδοσφαιριστές, φυσιοθεραπευτές, παράγοντες, 
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βετεράνοι εναλλάσσονται με μπαρόβιους, ιπποδρομιάκηδες και αθλητικούς ρεπόρτερ. Που 

ανήκει ο Μπίλ; Τι κρύβεται κάτω από τη φανέλα του; Προς τα πού χάνεται παρέα με τη 

ξεφτισμένη βαλίτσα του και μια τράπουλα με γυμνές; Γιατί φεύγει πάντα με τρένα και 

κατοικεί σε δωμάτια που βλέπουν σε σταθμούς; "Η φανέλα με το εννιά" -ιστορία ενός 

ανθρώπου που από τα είκοσι ως τα είκοσι τρία του μεσουρανεί μέσα κι έξω από τα γήπεδα- 

είναι το ένατο βιβλίο του συγγραφέα της "Βιοτεχνίας υαλικών". 

Πλανόδιος σαλπιγκτής - 1989 

Δεκατέσσερα κομμάτια γραμμένα σε διάστημα δεκαπέντε χρόνων. Κείμενα αυτοβιογραφικά, 

ευκαιριακά, εξομολογητικά. Για την Ομόνοια και τη Φινλανδία. Για τη Μεγάλη Παρασκευή 

και τον Βάγκνερ. Τον Κοσμά Πολίτη, τον Μάνο Χατζιδάκι και την Πάτρα του '50. Για τη 

Νανά Καλλιανέση και τη Μέλπω Αξιώτη. Τον Ιωάννου και τον Χατζή. Τα πρώτα μου 

διαβάσματα και τα πρώτα μου γραψίματα. Μαρτυρίες, χρονικά, ημερολόγια και ό,τι άλλο δεν 

χώρεσε στα βιβλία μου τόσα χρόνια. Κι επιπλέον, το "Play", γραμμένο ειδικά γι' αυτό το 

βιβλίο. 

Η συμμορία της άρπας – 1993 

Ένας γεροπαράξενος καθηγητής που εμφανίζεται φορώντας πάντα γάντια. Ένα μικρομέγαλο 

κορίτσι με σιδεράκια στα δόντια που ονειρεύεται ξύπνιο. Κι ένας ερμαφρόδιτος ξένος 

υπηρέτης. Τι μπορεί να συνδέει αυτά τα πρόσωπα που η δράση τα παρακολουθεί ανάμεσα σε 

ένα ύποπτο φαστφουντάδικο κι ένα ξεπεσμένο αστικό σπίτι; Μαθαίνουμε για τη ζωή του 

γέρου και το παρελθόν του και παρακολουθούμε τις σχέσεις των πρωταγωνιστών που 

ξετυλίγονται με κέντρο την άρπα. Κάθε νέο περιστατικό ανατρέπει το προηγούμενο, και 

αντιλαμβανόμαστε ότι -τουλάχιστον στο τέλος αυτού του αιώνα- η αλήθεια δεν είναι ποτέ 

μία και ότι συχνά μεταμφιέζεται προς χάριν μιας άλλης, βαθύτερης αλήθειας. Ο θάνατος του 

καθηγητή και το ωρίμασμα της μκρής οδηγούν προς την έξοδο την ιστορία, που ο καθένας 

μπορεί να την ερμηνεύσει όπως τη φαντάζεται. 

Η μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω - 1996 

Τί κοινό υπάρχει ανάμεσα σ' έναν χλομό νεαρό και σε μια μηχανή που κυκλοφορεί με τον 

αναβάτη της ακέφαλο; Πώς γίνεται να υποψιάζεται κανείς τον Άι-Βασίλη για τρομοκράτη; 

Και πώς ένας Ρουμάνος μετανάστης γίνεται μοντέλο σε ζωγράφο; Αλήθεια, τι κάνει έναν 

φτωχό ταβλαδόρο παγκόσμιο παίχτη στην Αμερική, και πώς ένας περίπατος με τη Μαυρούλα 

καταλήγει σε μια βόλτα στον άλλο κόσμο; Τί συνδέει έναν γάτο στην αγκαλιά ενός ναύτη μ' 
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έναν αφρικάνο μάγο στην Αθήνα του '70; Και τέλος, τί είδους γιατρός είναι αυτός που ακούει 

στ' όνομα Χάρος;Για όλα, όσα καθημερινά, μα και παράξενα, οι άνθρωποι διηγούνται μέσα 

στα κουρεία, θα μας μιλήσει και θα μας ξεναγήσει ο κουρέας, ο Ευριπίδης. 

Η μέρα για τα γραπτά κι η νύχτα για το σώμα - 1999 

Δέκα χρόνια γραπτά προτού με σαρώσουν οι άνεμοι της τρίτης χιλιετίας.  

-Για τον Ταχτσή, τον Ιωάννου και τον Βασιλικό  

-Τι το κοινό έχουν ο καφές με το Τείχος του Βερολίνου και ο πόλεμος στη Βοσνία με το 

"Αθηνάγεβο" -Πώς ο Άγγελος Τερζάκης αποφάσισε κάποτε να γυρίσει μία ταινία και πώς ο 

Καραγάτσης πρωταγωνιστεί σ' ένα διήγημα που δεν το έγραψε ο ίδιος  

-Τι έκανε ο "Θείος Κρίτων" όταν ζωντάνεψε "από τους πάγους"  

-"Τρεις θάνατοι στη Βενετία" και πώς ο ωραίος Πολωνός των διακοπών βρέθηκε χορευτής 

στο Λονδίνο 

-Ποιος Μάνος στη δεκαετία του '50 έμενε στο Παγκράτι στην οδό Μάνου 3  

-"Ο έρωτας στα χιόνια" στη δημοτική  

-9 ποιήματα σχολιασμένα από τον... Τζων Στάινμπεκ και άλλα πολλά  

-Τέλος: Πορτραίτο του συγγραφέα σε ώριμη ηλικία. 

Δυό φορές Έλληνας - 2001 

Τα χρόνια είναι πολλά: 1949-1990. Δυο οικογένειες διασχίζουν το χρόνο. Ένας διορθωτής, η 

γυναίκα του, ένας αλφαμίτης. Πώς ένας σκαπανέας γίνεται συγγραφέας και γιατί η κοπέλα 

του ανήκει σε άλλον. Τουρκία - Ελλάς 2-1 στη Λεωφόρο. Μία παράσταση Αριστοφάνη στη 

Μακρόνησο. Διάλεξη του Αγγελου Σικελιανού. Πώς μια κατοχική Μπερέτα καταλήγει σ' ένα 

πάρτι με τριπάκια. Τυπογραφεία, σπίτια, δρόμοι. Μην προσπαθείτε να καταλάβετε. Ο χρόνος 

είναι ένα παιχνιδάκι. Κι η Αθήνα παντού. 

Νώε - 2003 

Άραγε σαν τι μοιάζει ένα ταξίδι 

με την Κιβωτό στις μέρες μας; 
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Ποιος Κατακλυσμός μπορεί να απειλεί 

έναν καταπιεσμένο ομοφυλόφιλο, 

υπάλληλο τραπέζης και πάτερ φαμίλια; 

Είναι τάχα ένα ταξίδι φυγής, παραίσθηση 

ή μήπως πράξη αυτογνωσίας; 

Η περιπέτεια ενός σύγχρονου ανθρώπου που τον φωνάζουν Νώε. 

Η γυναίκα που πετάει - 2006 

Γυναίκα που πετάει είναι η γιαγιά Αγγελική, που από το στόμα του εγγονού της μαθαίνουμε 

την ιστορία του άτυχου γάμου της με τον Συνταγματάρχη Αριστείδη.Με τη φωνή της πετάει 

και η Μαρία Κάλλας στη σύντομη επίσκεψή της στην Αθήνα το καλοκαίρι του '57.Γυναίκες 

που πετάνε στον ύπνο τους η Μπρόνια, η Ροβένα, η Μάγια και η Ναταλία, οι τέσσερις 

μετανάστριες που ονειρεύονται τις πατρίδες τους.Η κυρία Βικτωρία πετάει κι αυτή μαζί με 

τους μετεωρίτες μιας καλοκαιρινής νύχτας.Γυναίκα που πέταξε πια, η μάνα του Άρη στο 

ομότιτλο διήγημα.Υπάρχουν και άντρες σ' αυτές τις έντεκα ιστορίες: από τον μυστηριώδη 

Δανό βιολιστή και τα δίδυμα ανάπηρα αγόρια ως τον ταξιτζή με το χαμένο κινητό. Αυτοί 

όμως δυσκολεύονται να πετάξουν. 

Θυμάμαι την Μαρία - 2007 

Πώς γίνεται ένα δεκαεφτάχρονο αγόρι από την Κέρκυρα, που δουλεύει γκαρσόνι στη 

ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, να έχει γνωρίσει από κοντά την Μαρία Κάλλας και να 

την έχει ακούσει να τραγουδά αποκλειστικά γι' αυτόν; Ο Αλφρέδο, αυτό είναι τ' όνομά του, 

τριάντα τόσα χρόνια μετά το γεγονός που σημάδεψε τη ζωή του, τον Αύγουστο του '57, 

εκμυστηρεύεται αυτήν την ιστορία σ' έναν δημιοσιογράφο που τον ανακαλύπτει, πενηντάρη 

πια κι εστιάτορα, στο νησί του. 

Το show είναι των Ελλήνων - 2008 

- Τι μπορεί να είπαν ο Κ.Π. Καβάφης με τον Δημήτρη Μητρόπουλο τη μία και μοναδική 

φορά που συναντήθηκαν και ποια ήταν η αφορμή; 

- Τι σχέση μπορεί να είχε το κιμονό της Μπατερφλάυ με τον δικτάτορα Μεταξά και τα 

κανόνια του πολέμου; 



Σ ε λ ί δ α  | 63 

 

- Πώς, πού και πότε ο Τσώρτσιλ φύσηξε τον καπνό του πούρου του στα μούτρα του 

σύντροφου Σιάντου και ποιες ήταν οι συνέπειες; 

Τρεις συναντήσεις στις κουίντες της Ιστορίας με πρωταγωνιστές που σφράγισαν τον 

νεοελληνικό μας βίο.Ο τίτλος της τρίτης νουβέλας και τίτλος όλου του βιβλίου είναι φράση 

του Ουίνστον Τσώρτσιλ στον Ουκρανό φωτογράφο Κέσσελ, στη διάρκεια της ιστορικής 

σύσκεψης στις 26 του Κόκκινου Δεκέμβρη το '44, όπου η τύχη της μεταπολεμικής Ελλάδας 

παιζόταν κορόνα-γράμματα. Η μεσαία νουβέλα, "Ο κύριος Μπατερφλάυ", αφορά μια άλλη 

παράσταση, ιταλικής όπερας αυτή τη φορά, με καλεσμένο τον υιό Πουτσίνι τρεις μόλις μέρες 

πριν από την έκρηξη του ελληνοϊταλικού πολέμου. Η "Μπατερφλάυ του πολέμου", όπως 

έγινε γνωστή, και μέχρι πρότινος ακόμα υπήρχαν επιζώντες. Τέλος, η εναρκτήρια νουβέλα 

"Μια μέρα απ' τη ζωή τους", αφορά τη μοναδική φορά που ο Κωνσταντίνος Καβάφης 

συναντά τον Δημήτρη Μητρόπουλο τον Οκτώβριο του '32 σε γνωστό αθηναϊκό σπίτι και 

ακούει τον μουσικό να παίζει στο πιάνο και να τραγουδά ποιήματά του.Βεβαίως δεν 

πρόκειται για ιστορικό ή πολιτικό βιβλίο. Η φαντασία έχει το πάνω χέρι και επεμβαίνει στην 

πραγματικότητα χωρίς να την αλλοιώνει. 

Σ' ένα στρατόπεδο άκρη στην ερημιά - 2009 

Σ' ένα απομονωμένο στρατόπεδο, ένας αγγελόμορφος στρατιώτης ζωγραφίζει με την 

προτροπή της γυναίκας του Στρατηγού τον σύζυγό της και διοικητή του. Ο πίνακας θ' 

αποκαλύψει κρυφές πτυχές των ηρώων αλλά και της ίδιας της τέχνης της ζωγραφικής. Μια 

ιστορία στην οποία αποσιωπούνται τα ονόματα των πρωταγωνιστών αλλά πολλές φορές και 

οι επιθυμίες τους, και όπου μια υπόγεια αίσθηση απειλής παραμονεύει ήρωες και 

αναγνώστες. Χρόνια αργότερα, όταν ο πίνακας γίνεται λαϊκό προσκύνημα σε μια 

πινακοθήκη, όλα πια θα έχουν πάρει τις διαστάσεις θρύλου.Από τις λιγοστές φορές που ο 

Μένης Κουμανταρέας δεν γράφει για την Αθήνα του χθες ή του σήμερα, αλλά για ένα 

φανταστικό στρατόπεδο χαμένο κάπου μέσα στοχρόνο. Μια νουβέλα που ισορροπεί ανάμεσα 

στην παραβολή και στο παραμύθι. 

Ξεχασμένη φρουρά - 2010 

Κείμενα όλων των ειδών που πέφτουν πυκνά σαν χιόνι ή κομφετί, μεταμφιεσμένα σε 

δοκίμια, βιογραφίες, συνομιλίες ή απλά αφηγήματα.Ήρωές τους πρόσωπα γνωστά μας και 

άλλα λιγότερο γνωστά που συνθέτουν μια νωπογραφία της εποχής μας και της σύγχρονης 
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ελληνικής πραγματικότητας.Μια συγκομιδή των τελευταίων δέκα ετών από το χέρι του 

Πλανόδιου σαλπιγκτή. 

Οι αλεπούδες του Γκόσπορτ - 2011 

Μια παρέα εφήβων από διάφορα μέρη της Ευρώπης βιώνει μέσα από τα μάτια ενός Έλληνα 

την ερωτική αφύπνιση σε μια επαρχιακή πόλη της Αγγλίας, τα πρώτα χρόνια αμέσως μετά 

τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο.Το τέλος μιας αθωότητας σ' έναν κόσμο που ποτέ δεν θα 

υπάρξει ο ίδιος.Ο Μένης Κουμανταρέας γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Δεκαεπτά χρονών 

βρέθηκε για ένα διάστημα στην Αγγλία, όπου εμπνέεται τις "Αλεπούδες του Γκόσπορτ", το 

πρώτο του μυθιστόρημα, που έμενε μέχρι σήμερα ανέκδοτο. 

Θάνατος στο Βαλπαραϊζο - 2013 

Πώς ένας εξόριστος ετοιμοθάνατος κομμουνιστής ηγέτης περνά τις τελευταίες ημέρες του 

στη μακρινή Χιλή ανάμεσα σε μια εταίρα που τον σαγηνεύει, σ' έναν ψευτοδόκτορα που τον 

υπονομεύει και έναν Έλληνα γιατρό που επιστρατεύεται για την περίσταση. Ένα υπαρξιακό 

δράμα που εξελίσσεται σε πολιτικό θρίλερ μέσα σ' ένα σκηνικό τρόμου και γοητείας στο 

Βαλπαραΐζο. 

Ο θησαυρός του χρόνου - 2014 

... Τον περισσότερο καιρό πίνοντας και κουτσοπίνοντας άκουγα με δέκα αυτιά αυτές τις 

ιστορίες που, είτε γνήσιες είτε πλαστές, είχαν ένα ενδιαφέρον για μένα, που ζητούσα να 

ξεφύγω από τη δική μου ιστορία. Μία μόνο προϋπόθεση έθετα: αυτός που τις έλεγε να ξέρει 

να τις αφηγείται, να σε μεταφέρει αλλού και να σου εξάπτει τη φαντασία. Τότε με έκαναν να 

θέλω να πω κι εγώ μια ιστορία. Μα εγώ, βλέπεις, προτιμώ να τις γράφω...Ένα μυθιστόρημα 

για την απώλεια.Την απώλεια όχι μόνο ενός ανθρώπου, αλλά και την απουσία που αυτή 

συνεπάγεται.Μια αφήγηση ανάμεσα στην παραίσθηση και στην άγρια πραγματικότητα.Μια 

περιπέτεια που οδηγεί στην αναζήτηση και απόκτηση ενός θησαυρού.Να είναι τάχα αυτός ο 

θησαυρός του χρόνου; 

Η Σειρήνα της ερήμου - 2015 

"Νεότερος είχα προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Βόρεια Αφρική με συναδέλφους και φίλους. 

Επρόκειτο ν’ αρχίσουμε από το Μαρόκο πηγαίνοντας προς ανατολάς, Αλγερία, Τυνησία, 

Λιβύη, καταλήγοντας στην Αίγυπτο. Κάθε χώρα είχε τη μυθολογία της, από τον Πολ 

Μπόουλς, τον Αλμπέρ Καμύ ως τους Καβάφη, Ντάρρελ και Τσίρκα. [...] Ένας μηνίσκος στο 
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αριστερό μου γόνατο έγινε η αιτία να ακυρώσω το ταξίδι. Κυκλοφορούσα με μπαστούνι, την 

ίδια στιγμή που οι άλλοι ταξίδευαν. Περίμενα με ανυπομονησία τους παρ’ ολίγο 

συνταξιδιώτες μου για ν’ ακούσω από το στόμα τους τα όσα είχα χάσει ο ίδιος. Οποία 

απογοήτευση! Πόσο χλωμές και ανούσιες οι περιγραφές τους, τυπικές και συμβατικές. Μου 

φαίνονταν έτσι εμένα που είχα στερηθεί την εμπειρία ή ήταν στ’ αλήθεια τουριστικές; Ό,τι 

και να συνέβαινε, τότε κατάλαβα πόσο ανίκανοι είναι πολλοί άνθρωποι να αφηγηθούν. Και 

πολύ φοβάμαι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς, ότι αυτό οφείλεται στο ότι είναι ανίκανοι 

και να αισθανθούν".Μια ιστορία μέσα σε μια άλλη ιστορία κι ένα βιβλίο μέσα σε ένα άλλο 

βιβλίο. Το κύκνειο άσμα του Μένη Κουμανταρέα -που βρέθηκε στο αρχείο του έτοιμο προς 

έκδοση- είναι ένα σύντομο μυθιστόρημα, που με άξονα τη γραφή και τη συγγραφική 

ιδιότητα αναπτύσσει μια ευρηματική αφήγηση γεμάτη απρόοπτα και εκπλήξεις, με έντονο το 

εξωτικό στοιχείο της Ανατολής, τη λεπτή ειρωνεία και το εκλεπτυσμένο χιούμορ. 

6.5.1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
Ο Μένης Κουμανταρέας εργάστηκε στη μετάφραση

18
 δεκαπέντε  λογοτεχνικών βιβλίων. Πιο 

συγκεκριμένα
19

: 

Carroll, Lewis, 1832-1898,Οι περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των Θαυμάτων, Εκδόσεις 

Πατάκη(2011) 

Faulkner, William, 1897-1962, Καθώς ψυχορραγώ, Κέδρος(2010) 

Melville, Herman, 1819-1891, Τρεις απόκληροι, Εκδόσεις Καστανιώτη(2008) 

MacCullers, Carson, Η μπαλάντα του λυπημένου καφενείου, Κέδρος(1999) 

Faulkner, William, 1897-1962, Καθώς ψυχορραγώ, Κέδρος(1996) 

Συλλογικό έργο, Ανθολογία του μαύρου χιούμορ, Αιγόκερως(1996) 

Fitzgerald, Francis Scott, 1896-1940, Τοπλουσιόπαιδο, Κέδρος(1995) 

Hemingway, Ernest, 1899-1961, Οι φονιάδες, Κέδρος(1995) 

Poe, Edgar Allan, 1809-1849, Στη δίνη του Μάελστρομ, Κέδρος(1988) 

McCullers, Carson, Η μπαλλάντα του λυπημένου καφενείου, Κέδρος(1984) 

Melville, Herman, 1819-1891, Μπάρτλεμπυ, ο γραφιάς, Οδυσσέας(1980) 

                                                           
18

Ανάκτηση από: http://meniskoumantareas.gr/index.php/metafraseis 
19

Ανάκτηση από: www.biblionet.gr/:BiblioNet : Κουμανταρέας, Μένης, 1931-2014» 

http://meniskoumantareas.gr/index.php/metafraseis
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Fitzgerald, Francis Scott, 1896-1940, Το πλουσιόπαιδο, Οδυσσέας(1977) 

Büchner, Georg, 1813-1837, Λεντς, Ηριδανός 

Hesse, Hermann, 1877-1962, Ντέμιαν, Ηριδανός 

Carroll, Lewis, 1832-1898, Οι περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων, 
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ΤΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ (1962) 

Τα Μηχανάκια εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1962. Το κείμενο που έχει ο σημερινός 

αναγνώστης στα χέρια του, διαφέρει παρασάγγας από αυτό της πρώτης έκδοσης, καθότι ο Μένης 

Κουμανταρέας προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές από την δεύτερη κιόλας έκδοση, το 1970. Στη 

συνέχεια, το εν λόγω έργο επανεκδόθηκε δις, τη μία το 1978 και η τελευταία το 1980, όλες από την 

εκδοτική Κέδρος. Ένα από τα διηγήματα της συλλογής, το Παραμύθι, το οποίο αναφερόταν στις 

δραστικές αλλαγές που συμβαίνουν σε μία πόλη εν μία νυκτί, αντικαταστάθηκε από τη Δόξα του 

Σκαπανέα, καθότι κρίθηκε πρωτόλειο από τον συγγραφέα (Καστρινάκη, 2015). Η παρούσα μελέτη θα 

συμβεί στην έκδοση του 1970.  

Τα «μηχανάκια» τα οποία ονοματίζουν ολόκληρη τη συλλογή είναι τα φλιπεράκια, τα 

οποία κάνουν την εμφάνισή τους στον ελλαδικό χώρο στα μέσα του 1950 και πάραυτα 

κατακτούν το νεανικό κοινό, με την επιτυχία τους να είναι αναλόγου βεληνεκούς σε όλες τις 

χώρες του δυτικού κόσμου. Δίχως αμφιβολία, αποτέλεσαν έμπνευση και θεματική για 

πολλούς καλλιτέχνες. Την ταινία Μαγική Πόλη του Κούνδουρου τα απαντάμε ως καινοτομία 

στη διασκέδαση, με προέλευση από την Αμερική, με το γενικό ύφος της ταινίας να είναι 

αρνητικό απέναντι τους. Στο θεατρικό Πιγκ-Πογκτου Αρτύρ Ανταμόβ, κεντρική ιδέα είναι τα 

φλιπεράκια. Επιπροσθέτως, σε πολλά τραγούδια της εποχής ακούγεται ο ήχος των φλίπερ. 

Χαρακτηριστικό παραδείγμα είναι ο στίχος Σαντάλ Γκογιά «εάν νικήσεις στο φλίπερ θα 

χάσεις την καρδιά μου», στο οποίο τραγούδι συχνή είναι η ηχητική εμφάνιση του φλίπερ. Σε 

γενικές γραμμές τα φλίπερ είναι χαρακτηριστικά για την γενιά του ’50. Εξαφανίστηκαν 

σταδιακά από τον ελλαδικό χώρο το 1965, όταν ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Γεώργιος 

Παπανδρέου τα απαγόρευσε με νόμο. Μάλιστα, και ο ίδιος ο Μένης Κουμανταρέας λέγεται 

πως είχε υποκύψει στη γοητεία τους, σε έναν εναλλακτικό για τα δεδομένα της εποχής τρόπο 

διασκέδασης που βάφτισε μια ολόκληρη γενιά ως «γενιά των φλίπερ». Το δίχως άλλο, 

δύναται να λεχθεί ότι την στιγμή που ο Μένης Κουμανταρέας δημοσιεύει τα Μηχανάκια, τα 

φλίπερ είχαν διαγράψει, σχεδόν ολοκληρώσει, την τροχιά τους στην τέχνη (Καστρινάκη, 

2015).   

  Το πρώτο διήγημα της συλλογής, ομώνυμο με τον συλλογικό τίτλο, κεντρικό ήρωα 

έχει τον Αναστάση. Ο Αναστάσης εγκαταλείπει το σχολείο και περιφέρεται στους 

αθηναϊκούς δρόμους χωρίς στόχο και σκοπό. Μοιάζει να είναι δειλός, να μην έχει φίλους 

αλλά και να μη διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς με τον στενό οικογενειακό του κύκλο. 

Το ρου της ιστορίας του ήρωα αλλάζει, όταν επισκέπτεται για πρώτη φορά τον 

κινηματογράφο. Μπροστά στη μεγάλη οθόνη βρίσκει τον εαυτό του, ξεκινάει μια δεύτερη 
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ζωή. Βλέποντας τους τίτλους τέλους, μαζί τους «ψηλώνει κι αυτός».  

  Ο Αναστάσης πρόκειται για ένα άτομο οικονομικά ασταθές, χωρίς εργασία, 

εναρμονισμένο με το κοινωνικό συγκείμενο της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας, 

σε μια εποχή που τα επίπεδα ανεργίας ήταν υψηλά. Χωρίς χρήματα αποφασίζει να 

επισκεφτεί το καφενείο της γειτονιάς. Εκεί συναντά τον Ζαφείρη, έναν τύπο βαθύτατα 

θρησκευόμενο, που παρουσιάζεται υπέρ το δέον ήσυχος και ταπεινός. Μια νέα φιλία 

υποβόσκει, μέχρις ότου το θέμα πάει στις γυναίκες, τις οποίες ο Ζαφείρης βδελύσσεται. Από 

την άλλη, ο Αναστάσης δεν φαίνεται πως δύναται να αναθερμάνει την πίστη του στον Θεό. 

Συνεπώς, καθείς συνεχίζει τον σκοτεινό, μοναχικό του δρόμο, χωρίς κίνητρα για εξέλιξη και 

ζωή. Όλα όμως αλλάζουν όταν δύο γυναικεία μάτια περπατούν τον κεντρικό ήρωα. Αυτός, 

ξαφνικά ανακτά το ενδιαφέρον του για την ύπαρξή του, η οποία εκδηλώνεται εμφανώς με 

την ανάγκη του να αναζητήσει εργασία. Η προσπάθειές του σύντομα ατονούν, καθότι ο 

Αναστάσης έρχεται αντιμέτωπος με την αδιαφορία και την εργασιακή πραγματικότητα. 

Επιστρέφει στο καφενείο κι επιδίδεται στο φλίπερ. Είναι πια πασίδηλο ότι το φλίπερ 

λειτουργεί ως υποκατάστατο στην ερωτική και εργασιακή δυσπραγία.   

  Φεύγοντας από το καφενείο, ο Αναστάσης ξεκινά να φλερτάρει, μέχρι που βρίσκει 

ανταπόκριση στα μάτια μιας ξανθιάς η οποία ενδίδει με τέτοιον τρόπο στο σεξουαλικό 

κάλεσμα, που κάνει τον ήρωά μας να κομπλάρει, να πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητο (το 

σημείο δηλαδή της επικείμενης ερωτικής συνεύρεσης) και να κατευθυνθεί προς τη θάλασσα. 

Η ζωή μοιάζει πια αβάσταχτη για τον Αναστάση. Για έναν νεαρό άντρα καθαρό κι αμόλευτο. 

Το σεξ με μια ξεδιάντροπη γυναίκα φριχτό κι αδύνατο, ενώ η εγκράτεια παρωχυμένη και 

προερχόμενη από εκκλησιαστικούς μηχανισμούς. Το φωςγια αυτόν είναι ο θάνατος. Η 

ανάσταση από το έρεβος της ύπαρξής του. Στη κατακλείδα, αξίζει να σημειωθεί η 

πιθανότητα της επιλογής του ονόματος «Αναστάσης» για τον λόγο αυτόν ακριβώς.     

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο του Φρανσουά Τρυφώ 400 χτυπήματα, το οποίο 

εκδόθηκε λίγα χρόνια πριν από τα Μηχανάκια. Σε περίπτωση που τα διαβάσει κανείς εν 

συγκρίσει, θα παρατηρήσει έναν εφάμιλλο με τον Αναστάση ήρωα, που μεγαλωμένος σε 

οικοτροφείο τιμωρείται από τους υπευθύνους καθότι συλλαμβάνεται εξαπίνης να κοιτάζει 

άσεμνες, πορνό φωτογραφίας. Ο ήρωας εδώ, απογοητευμένος και ντροπιασμένος από την 

ερωτική (κι όχι μόνο) δυσπραγία, παίρνει κι αυτός την άγουσα προς τη θάλασσα, με σκοπό 

να δώσει τέλος στη ζωή του.   

  Συμπερασματικά, τα Μηχανάκια δεν απομακρύνονται από τη θεματική της εποχής, η 

οποία απασχολεί πληθώρα συγγραφέων. Πιο συγκεκριμένα, στη λογοτεχνία της εποχής 
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δεσπόζει η ανάγκη για κοινωνική επανάσταση, ενώ κυριαρχεί η ανεργία, η ερωτική 

δυσπραγία και φυσικά τα φλίπερ. Ο Αναστάσης δεν υπακούει στο ανδρικό πρότυπο, το οποίο 

σημειωτέον η οικογένειά του θαυμάζει και παράλληλα ο ίδιος προσπαθεί να μιμηθεί, από τον 

ξάδερφό του κι από τον ευρύ κοινωνικό περίγυρο. Ειδικότερα, δεν έχει οικονομική ευχέρεια, 

εργασία και σεξουαλικές εμπειρίες. Στην προσπάθειά του να αποκτήσει κάτι από τα 

παραπάνω και να ξεφύγει από το υποκατάστατο φλίπερ, τυγχάνει μία γυναίκα, η οποία 

επίσης δεν υπακούει στα στερεότυπα. Είναι φιλελεύθερη, σαν να εμφανίστηκε από το μέλλον 

ή από κάποια εντελώς ξένη για τον Αναστάση κοινωνία. Η σύμπλευση δεν επιτυγχάνεται επ’ 

ουδενί, με αποτέλεσμα ο ήρωάς μας να χάσει το τελευταίο έρεισμα, στο οποίο ήλπιζε ή και 

ποτέ δεν ήθελε. Επίσης, η διαφυγή στην έβδομη τέχνη καθίσταται αδύνατη.   

  Οι ήρωες του Κουμανταρέα έχουν εφάμιλλο ψυχογράφημα σε όλα τα διηγήματα της 

συλλογής. Εναρμονισμένοι στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι της εποχής, διάγουν στις 

πύλες της κατάθλιψης, άνευροι απέναντι στη ζωή. Δύναται καθείς να τους χαρακτηρίσει 

άβουλους, ζώντες νεκρούς. Σχεδόν παρατημένοι από την οικογένεια και δίχως την 

παραμικρή ελπίδα για εύρεση εργασίας. Από τον παραπάνω κανόνα δεν ξεφεύγει το Λουτρό. 

Ένας γιος, αναγκάζεται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, αφήνοντας πίσω την 

πληθωρική του μητέρα και τον, κατά κάποιον τρόπο, αδιάφορο πατέρα του. Επιστέφει στην 

οικογενειακή στέγη, ένα πρωί, ως εξοδούχος από τη μονάδα. Ο πατέρας του τον υποδέχεται 

τυπικά, σχεδόν ψυχρά. Αντίθετα, η μητέρα του υπέρ το δέον ενθουσιασμένη. Προσπαθεί να 

τον εξυπηρετήσει και να τον φροντίσει με κάθε τρόπο, σε κάθε του στιγμή κάτω από την 

οικογενειακή στέγη. Ακόμα και στο λουτρό. Στο λούσιμο λοιπόν, τον συναντά άντρα, 

πλήρως ανεπτυγμένο. Η υστερική αγάπη της μάνας, κατά κάποιον τρόπο παθολογική, οδηγεί 

τον γιο σε επανάληψη του οιδιπόδειου παραπτώματος: «Κι όπως οι φωνές τις πλήθαιναν και 

κολλούσαν πάνω στον υγρό τοίχο της ζέστης, στην αρχή θέλησε να της φράξει το στόμα, κι 

όπως σύγκορμη σπαρταρούσε στα χέρια του, ανοίγοντας διάπλατη την πόρτα της κάμαρής του, 

πρώτα την έσπρωξε μέσα κι ύστερα την πέταξε πάνω στο κρεβάτι...»(Καστρινάκη, 2015)

 Εντούτοις, το άνωθεν απόσπασμα δεν δύναται να το συναντήσειο σημερινός 

αναγνώστης, εκτός κι αν στα χέρια του έχει κάποιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης. Είναι 

γνωστό ότι ο συγγραφέας λογοκρίθηκε για αυτήν την σκηνή, με αποτέλεσμα να αναθεωρήσει 

την ύπαρξη της. Σήμερα, στο ίδιο σημείο, υπάρχει η εξής σκηνή: την πέταξε πάνω στο 

κρεβάτι κι ύστερα βγήκε κλείνοντας πίσω του την πόρτα, βάνοντας και το κλειδί στην τσέπη...» 

(Καστρινάκη, 2015). Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο σύζυγος δεν παύει στιγμή να 

είναι αποροφημένος στην εφημερίδα του.  
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Στην περίπτωση του γιου,  η διαδικασία της αποσεξουαλικοποίησης των λιβιδικών 

ενορμήσεων δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Η πολυπόθητη απόδραση μέσα από τη στράτευση θα 

οδηγήσει μάλιστα στην παλινδρόμηση: η μετάβασή του από το οικείο μητριαρχικό 

περιβάλλον του σπιτιού στο ανοίκειο πατριαρχικό περιβάλλον του στρατού, θα τον οδηγήσει 

πίσω στην αναζήτηση της μητρικής στοργής. Όταν πια επιστρέφει στο σπίτι του, η μητέρα 

του θα τον ρωτήσει χαρακτηριστικά και εδώ είναι προφανής η διάθεση του συγγραφέα να 

παίξει με τα σεξουαλικά υπονοούμενα που χαρακτηρίζουν τόσο τη σχέση μητέρας-γιου όσο 

και την ανικανότητα ως απόρροια αυτής της σχέσης– «τι έκανες πουλί μου στο στρατό, πες 

μου κι εμένα…Πολέμησες γενναία;» (Πουργούρης, 2016).   

  Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί η διακειμενική επικοινωνία του λουτρού με τον 

Οιδίππους Τύραννο του Σοφοκλή. Στον Σοφοκλή, οι γυναίκες γεννούν πεθαμένα μωρά, λιμός 

μαστίζει την πόλη και φυσικά υπάρχει ξηρασία. Ως γνωστόν, όλα τούτα συμβαίνουν εξαιτίας 

του Οιδίποδα. Στον Κουμανταρέα, σαφής είναι η καλοκαιρινή ζέστη, ενώ χαρακτηριστική 

είναι και η επιλογή πολλών λέξεων (κυρίως ρημάτων και επιρρημάτων) που τονίζουν  τη βία, 

την ένταση και, φυσικά,  τη σεξουαλική διέγερση.  

  Με τον ίδιο τρόπο που, στην αρχή του διηγήματος, τα φυσικά στοιχεία και τα 

αντικείμενα παρουσιάζονται ως φορείς ψυχικού νοήματος, η συστηματική παρουσία 

κάποιων αντικειμένων στο διήγημα συσσωρεύει την ένταση του οιδιπόδειου συμπλέγματος. 

Στο «Λουτρό», το κατεξοχήν αντικείμενο που αντικατοπτρίζει την επιθυμία της μητέρας 

είναι οι φωτογραφίες του Χαράλαμπου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: «… τοποθετημένες 

πάνω στα ράφια, βαλμένες στη σειρά και κατά ημερομηνία… «Ο Χαράλαμπος στην κούνια 

του», «ο Χαράλαμπος ενός έτους», «τα πρώτα βήματα του Χαράλαμπου», «ο Χαράλαμπος στο 

λουτρό»… «Ο Χαράλαμπος έξι χρονών, «ο Χαράλαμπος στο χτήμα», «ο Χαράλαμπος με τον 

πατέρα του», «ο Χαράλαμπος με τη μάνα του», και κάθε φορά στα κατάβαθά της χαιρόταν 

μυστικά που το παιδάκι κρατούσε το χέρι του πατέρα κοιτάζοντας αλλού, την ίδια στιγμή που 

στη διπλανή φωτογραφία κρατούσε το δικό της χέρι σφικτά-σφικτά κοιτάζοντάς της στα μάτια».

 Το λοιπόν, ο ήρωάς μας είναι εγκλωβισμένος στη μητρική παθολογική αγάπη. Η 

μητέρα του, πασχίζει να διατηρήσει τις μνήμες από την παιδική ηλικία του γιου της 

ανέγγιχτες, κυρίως μέσα από τις φωτογραφίες. Ο πατέρας δεν φαίνεται να προβληματίζεται 

ιδιαίτερα από την συνθήκη αυτή ή τουλάχιστον την ανέχεται. Αρκείται στο να διαβάζει 

εφημερίδα και, σε ορισμένες στιγμές, να αναπολεί τις μέρες του στο εμπορικό ναυτικό. Η 

εφημερίδα, πιθανόν να λειτουργεί σαν ασπίδα για όσα διαδραματίζονται στο σπίτι. Σε κάθε 

περίπτωση, πατέρας και γιος ποτέ δεν μιλούν τετ α τετ, με την έννοια ότι πάντα ένα 

αντικείμενο υπάρχει ανάμεσά τους, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένα βάζο.   
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Ας εξετάσουμε, στο σημείο αυτό, την άποψη του Freudεπί του θέματος. Για τον 

Freud, μέχρι την περίοδο της σωματικής ανάπτυξης ενός νέου, θα πρέπει να έχει ήδη εγερθεί 

ο αιμομικτικός φραγμός ούτως ώστε να οδηγηθεί «το παιδί κατά την ωρίμανσή του στην 

εκλογή του σεξουαλικού αντικειμένου». Η έγερση του φραγμού προϋποθέτει τη μεσολάβηση 

του πατρικού Νόμου και, εν τέλει, τη σταδιακή μετατόπιση της επιλογής αντικείμενου από 

τους γονείς σε άλλα άτομα. Είναι σημαντικό ότι η σημασία που αποδίδει ο Freud σε αυτή τη 

διαδικασία είναι κεντρική σε σχέση με την πολιτισμική λειτουργία του οιδιπόδειου 

συμπλέγματος: Ο σεβασμός αυτού του φραγμού είναι προπάντων μια πολιτισμική απαίτηση 

της κοινωνίας, η οποία πρέπει να αμυνθεί κατά της ανάλωσης των ενδιαφερόντων από την 

οικογένεια, την οποία χρειάζεται για να απαρτίσει υψηλότερες κοινωνικές ενότητες, και γι’ 

αυτό ασκεί με όλα τα μέσα επιρροή σε κάθε άτομο, ιδιαίτερα στον έφηβο, ώστε να 

χαλαρωθεί ο δεσμός με την οικογένειά του, που στην παιδική ηλικία ήταν η μόνη 

προσδιοριστική σχέση. Με την υπέρβαση και απόρριψη αυτών των φανερά αιμομικτικών 

φαντασιώσεων επιτελείται και ένα από τα σημαντικότερα αλλά και οδυνηρότερα ψυχικά 

έργα της εφηβικής περιόδου, η απαλλαγή από την αυθεντία των γονέων, με την οποία 

δημιουργείται η τόσο σπουδαία για την πρόοδο του πολιτισμού αντίθεση της νέας γενιάς 

προς την παλαιά (Freud, 1994). Είναι προφανές ότι, στην περίπτωση του διηγήματος του 

Κουμανταρέα, βρισκόμαστε ενώπιον μιας αποτυχημένης μετάβασης από την παιδική ηλικία 

στην εφηβεία. Σε αυτό το πλαίσιο, κάποια αντικείμενα λειτουργούν, όπως είδαμε, ως 

εξωτερικευμένα σύμβολα που συσσωρεύουν τις οιδιπόδειες εντάσεις. Η κουρτίνα του 

μπάνιου, για παράδειγμα, λειτουργεί κυριολεκτικά ως αιμομικτικός φραγμός ανάμεσα στη 

μητέρα και τον γιο και ο παραμερισμός της ισοδυναμεί, συμβολικά τουλάχιστον, με την 

παραβίασή του. Στην περιγραφή του σώματος του γιου τη στιγμή που η μητέρα παραμερίζει 

την κουρτίνα, είναι χαρακτηριστική η σημασία της σεξουαλικότητας και ο συμβολικός 

συσχετισμός της με φυσικά ή ζωικά στοιχεία (Πουργούρης, 2016).   

  Υπάρχουν μελετητές και κριτικοί του Μένη Κουμανταρέα, που παραλληλίζουν το 

παρόν έργο με το μεταγενέστερό  του, την Κυρία Κούλα. Η κυρία Κούλα, συνάπτει δεσμό με 

τον κατά πολύ νεότερό της, Μίμη. Ειδικότερα, ερμηνεύεται η σχέση αυτή ως άλλη μία 

έκφανση του Οιδιπόδειου συμπλέγματος (Πουργούρης, 2016). Η συντριπτική πλειοψηφεία 

όσων συνέδραμαν στην ερμηνεία του λουτρού με σαφήνεια καταλήγουν στην ανάδειξη μιας 

σεξουαλικής μυσταγωγίας. Το λοιπόν, ολοένα και περισσότερο ο γιος καθρεπτίζει τη 

φιγούρα του πατέρα στο διήγημα αυτό. Από το ασθενές ψυχογράφημα, την έλλειψη 

ανάληψης πρωτοβουλιών, ακόμη και τις καινές του συνήθειες (κάπνισμα). Η μητέρα, πέρα 

από την παθολογική αγάπη που θρέφει για τον γιο της, μοιάζει να τον ταυτίζει, σε έναν έστω 
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μικρό βαθμό, με τον ωσεί παρών σύζυγό της.   

  Εν κατακλείδι, το μυστήριο της εφηβείας είναι κεντρικό στο έργο του Κουμανταρέα 

και, συνεπώς, τα προβλήματα πολλών ηρώων του αποτελούν συμπτώματα της σχέσης τους 

με τους γονείς.   

  Το τρίτο διήγημα της συλλογής, η επαρχία Λοκρίδος, πραγματεύεται τη σχέση ενός 

πατέρα με τον γιο του. Σε αντίθεση με το λουτρό, η πατρική φιγούρα στην επαρχία Λοκρίδος 

έχει μείζουσα σημασία στη διαπαιδαγώγηση του υιού. Ο πατέρας, δάσκαλος στο επάγγελμα, 

διαπαιδαγωγεί τον γιο μου με σκοπό να τον κάνει άντρα. Ο γιος, ένας χαρακτήρας 

φιλάσθενος, διατηρεί σχέση με δύο κοπέλες πλήρως αντίθετες συναμεταξύ τους, μία 

φιλελεύθερη Αθηναία και μία παραδοσιακή επαρχιώτισσα. Η υγεία του νεαρού παρουσιάζει 

συνεχώς διακυμάνσεις, μέχρις ότου επιδεινώνεται ραγδαία, στερώντας στον ήρωά μας τη 

ζωή του. Αντί επικήδειου, ο πατέρας-δάσκαλος εκφωνεί στο σχολείο τον λόγο για την 25
η
 

Μαρτίου.   

  Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερο, με την έννοια ότι ο αφηγητής μοιάζει ανασφαλής 

όσον αφορά την κατεύθυνση που επιθυμεί να στρέψει τα πυρά του. Την παραπάνω θέση 

ασπάζονται και οι κριτικοί (Καστρινάκη, 2015). Από την μία η παραδοσιοπληξία 

κατηγορείται, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τη στροφή στα περισσότερο φιλελεύθερα ήθη. Τα 

πυρά, δηλαδή, στρέφονται με την ίδια ένταση τόσο στην παρθένα όσο και στη διεφθαρμένη. 

Ο «πολύ άνδρας» πατέρας λαμβάνει την ίδια κριτική με τον θηλυπρεπή γυμναστή του ήρωα. 

Σύμφωνα με τους μελετητές, αυτό συμβαίνει καθότι ο αφηγητής ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό 

με τον συγγραφέα, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με τους μελετητές, χαρακτηρίζεται από 

αποκλίνοντα σεξουαλικό προσανατολισμό και διακατέχεται από φόβο μήπως τελικά 

αποκαλυφθεί.(Καστρινάκη, 2015).Ή μάλλον επιθυμεί να αποκαλυφτεί, χρησιμοποιώντας 

ωστόσο το συγγραφικό του προσωπείο.  

  Στην αναθεωρημένη έκδοση του 1970, στην οποία βασίζεται η παρούσα μελέτη, τα 

πράγματα διαφοροποιούνται δραστικά. Ο γυναικωτός γυμναστής μετατρέπεται σε μία 

τραγική φιγούρα και γίνεται δέκτης αυστηρής κριτικής και παράλληλα ο ανδροπρεπής 

πατέρας εξαίρεται. Ο λόγος του πατέρα-δασκάλου γίνεται περισσότερο μακροσκελής σε 

σχέση με την προγενέστερη έκδοση και μάλιστα χάνει την αντισυμβατική του νοοτροπία. Το 

δίχως άλλο, δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός ότι η αναθεωρημένη έκδοση συνέβη στους 

καιρούς της επταετούς δικτατορίας. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη  το πολιτικό συγκείμενο, 

τα δικαιώματα των ανθρώπων με διαφορετικές σεξουαλικές ταυτότητες τείνουν να 

περιθωριοποιηθούν.  
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  Για την πρωτόλεια έκδοση ο Έλληνας δοκιμιογράφος, δημοσιογράφος και κριτικός 

λογοτεχνίας Δημήτρης Ραυτόπουλος διάκειται ευνοϊκά, λέγοντάς την «αυγή μινόρε». 

Επιχειρεί μάλιστα να τον στρέψει προς την Αριστερά των «κοινωνικών αγώνων», καθότι, 

σύμφωνα με τον Ραυτόπουλο, οι νέοι δεν δύνανται να κατορθώσουν τίποτε περισσότερο από 

μιαν αέναη εξέγερση, δίχως στέρεα ερείσματα. Η συγκεκριμένη άποψη δείχνει να βρίσκει 

αποδέκτη στο πρόσωπο του Μένη Κουμανταρέα, διότι λίγο καιρό αργότερα διήγημα του 

Μένη Κουμανταρέα δημοσιεύεται στην Επιθεώρηση Τέχνης. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 

Δημήτρης Ραυτόπουλος είχε κατορθώσει να στρέψει και τον συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό 

προς την ίδια κατεύθυνση, την ίδια εποχή που φαίνεται να πείθει τον Μένη Κουμανταρέα 

(Νάτσινα, 2015).  

  Το διήγημα που επίκειται να προστεθεί στην αναθεωρημένη έκδοση του  1970 είναι η 

δόξα του σκαπανέα. Πρόκειται για ένα από τα πολλά κείμενα της εποχής εκείνης που ως 

κοινό τόπο έχουν τον στρατό, τα οποία γνώρισαν ακμή στη δεκαετία του ’60. Ο Νίκος 

Κάσδαγλης είχε κάνει την αρχή στο κλείσιμο της αυλαίας της προηγούμενης δεκαετίας, όταν 

το 1959 δημοσίευσε τους Κεκαρμένους, όπου ο στρατός παρουσιάζεται εφιαλτικός, γεμάτος 

κακία, διαφθορά και μίσος. Σειρά παίρνει ο Μάριος Χάκκας με το Τυφεκιοφόρο του εχθρού, 

ενώ στη συνέχεια η σκυτάλη περνάει  στον Βασίλη Βασιλικό με το Αγγέλιασμα. Η 

συνεισφορά του Κουμανταρέα είναι πολύτιμη, υπαινικτική σε βαθμό που θεματικά 

επικοινωνεί με το έργο του περισσότερο εκδηλωτικού φίλου του Βασίλη Βασιλικού 

(Καστρινάκη, 2015). Στον Κουμανταρέα ο ήρωας είναι ο Δημητρούλης, ένα άκακο 

σπουργίτι, ολίγον τι κωμικός, φορώντας στρατιωτική παραλλαγή δυσανάλογη του μικρού του 

αναστήματος. Μετά την απόλυσή του δείχνει να μην επιθυμεί την επιστροφή στην πόλη του, 

με αποτέλεσμα να αποδεχθεί την πρόταση μονιμότητας που του κατατίθεται. Αναλαμβάνει 

πόστο στο τηλεφωνικό κέντρο και ευγνωμονεί τον στρατό που του δίνει τα προς το ζην. 

Πολλοί οι συμβολισμοί σε αυτό το έργο. Σύμφωνα με τη ρωσικοφορμαλιστική άποψη ότι 

κάθε κείμενο έχει πολλές αναγνώσεις, δυνάμεθα να εκλάβουμε τον στρατό ως εξορία, ενώ 

την παραμονή στον στρατό σαν παράταση στην εξορία. Οι διοικητές και γενικά οι 

προϊστάμενοι υπαινίσσονται τους κοινωνικούς ή οικονομικούς «αφέντες», προκαλώντας ένα 

δομημένο περιβάλλον με έκδηλο το κοινωνικό κεφάλαιο και οικονομικό συγκείμενο. Θα 

ήταν παράλειψη αν δεν σημειωνόταν στο σημείο αυτό, η σωρεία των υπαινιγμών για το 

θρησκευτικό στοιχείο. Ένα νέο πρόσωπο στον στρατό, ο Άγγελος Αναστασίου, εμφανίζεται 

σαν άλλος Ιησούς για να κηρύξει, ή μάλλον να αποκηρύξει την καταπίεση και να συνδράμει 

στην επίρρωση της αυτογνωσίας του ήρωα. Ο Δημητρούλης μετατρέπεται σε «μαθητή» του 

Άγγελου (καθόλου τυχαία  η επιλογή ονόματος του τελευταίου) και αφυπνίζεται. 
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Συνειδητοποιεί πως όσοι τον προέτρεπαν να παραμείνει στον στρατό, στην ουσία τον 

ωθούσαν σε παραμονή στον απομονωμένο ένστολο κοινωνικό σύνολο. Σε μια μικρογραφία 

μιας κοινωνίας απομονωμένων εξόριστων, προερχόμενων από την ευρύτερη αυστηρά ταξική 

κοινωνία. Ο Δημητρούλης καθίσταται βαθιά «θρησκευόμενο» άτομο. Τον βλέπουμε να 

μελετάει την Αγία Γραφή και παράλληλα ο μπερές παρομοιάζεται με φωτοστέφανο. Ο 

αφηγητής παραλληλίζει το γονάτισμα μπροστά στο τηλεφωνικό ταμπλό με υπόκλιση στο 

εικονοστάσι. Στα όνειρά του τα βράδια (όνειρα όμοια με οράματα) δοκιμάζει τα καινούργια 

χακί φτερά του και ονειρεύεται σταυρούς. Και φυσικά, προοικονομείται η εξέγερση ενάντια 

στο κακό, το βάρβαρο κι απεχθές, τα οποία ενσαρκώνονται στην ελίτ στους σαδιστές 

αφέντες της εργασιακής ζωής. Το λοιπόν, ο ήρωάς μας είναι ένας ακόμα Χριστός της 

ελληνικής πεζογραφίας, συγγενής με τους Χριστούς του φίλου του Μένη Κουμανταρέα, 

συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού.   

  Αφορμή για την εξέγερση γίνεται ένας σαδιστής ΕΣΑτζής, ο οποίος συμπεριφέρεται 

με βαρβαρότητα σε μία κοπέλα που έχει μείνει έγκυος από τον ίδιο. Ο ΕΣΑτζής παίρνει στη 

συνείδηση του Δημητρούλη τη μορφή ενός κακού Θεού, που ολοένα κι ελέγχει τον ήρωά 

μας, ωθώντας τον στην παραφροσύνη, στον δαιμονισμό («του ‘ρθε κάτι σαν τρέλα, βάλθηκε 

να ξεριζώνει τα καλώδια στα ταμπλό των τηλεφώνων, οι τοίχοι ράγισαν, το κτίριο σείστηκε 

συθέμελα»). Τελικά, ο Δημητρούλης παραδίδει το πνεύμα του στη δαιμονική κατοχή, 

αδυνατώντας να κερδίσει τούτη την άνιση μάχη.   

  Ο στρατός αποτελεί μια μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας. Η εξέγερση απέναντι 

στο άδικο των δυνατών είναι μία τυπική ιστορία της εποχής, με διαχρονική αξία. Ο 

αξιωματικός της Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας (ΕΣΑ) είναι ο κακός Θεός, ο σκληρός 

αφέντης, ένας χαρακτήρας που ενυπάρχει σε κάθε δομημένο περιβάλλον. Ο Δημητρούλης, 

είναι ένας αδύναμος αποστάτης, που σαν άλλος Χριστός γκρεμίζει την μηχανή, όπως 

συμβαίνει και στις Γραφές με την εκκλησία την οποία ο Ιησούς θα ξαναφτιάξει σε τρεις 

μέρες. Η καταστροφή της μηχανής πιθανόν να υποδηλώνει και μια τεχνοφοβία, η οποία 

ακμάζει τη δεδομένη εποχή. Όπως και να ‘χει, ο Δημητρούλης, σύμφωνα με τον αφηγητή, 

κατορθώνει να σείσει συθέμελατο στρατιωτικό οικοδόμημα της μηχανιστικής πειθαρχίας και 

υποκρισίας (Καστρινάκη, 2015).  

  Επιπροσθέτως, ενδιαφέρον παρουσιάζει το κλείσιμο του διηγήματος. Ο συγγραφέας 

επιλέγει να δώσει δύο διαφορετικά φινάλε. Στο πρώτο, ο Δημητρούλης επιστρέφει στον 

στρατό, πιεζόμενος από τις απειλές ότι θα περάσει στρατοδικείο. Προσαρμόζεται στις 

δεδομένες συνθήκες και γίνεται ήμερος. Στο δεύτερο, παρουσιάζεται η αγαπημένη για την 

εποχή ανάκριση. Ο Δημητρούλης αναγκάζεται να απολογηθεί, με αποτέλεσμα να 
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αυτοεξεφτελιστεί. Με μία ένεση οδεύει στον δικό του ουρανό. Η δεύτερη εκδοχή είναι 

εναρμονισμένη στα Πάθη του Χριστού σε μεγαλύτερο βαθμό. Συνοπτικά, οι αποφωνήσεις 

είναι ουσιαστικά τρεις: Πρώτον, η εξέγερση, που οδηγεί, κατά πάσα πιθανότητα στον 

θάνατο. Κατόπιν, η υποταγή έπειτα από εκβιασμό. Τέλος, η απώλεση της αξιοπρέπειας και 

της προσωπικότητας, εξαιτίας του φόβου, του εκβιασμού και τη χρήση φαρμάκων. 

Κλείνοντας, αξίζει να τονισθεί το γεγονός ότι το επώνυμο Καρδακαρέας δεν προσδίδεται 

διόλου τυχαία σε έναν από τους ήρωες, καθώς έκδηλος είναι ο υπαινιγμός στο επίθετο 

Κουμανταρέας.    

  Η Δόξα του Σκαπανέα επικοινωνεί σε μεγάλο βαθμό με τον Κολοβό του Χάκκα. Και 

στα δύο ενυπάρχει η λανθάνουσα φιγούρα του Ιησού. Η εν λόγω ιστορία αφορά τη σχέση 

ενός αδύναμου στρατιώτη με ένα μουλάρι. Η επιλογή του μουλαριού δεν είναι καθόλου 

τυχαία, επειδή ο Χάκκας υπηρέτησε στον στρατό ως στρατιώτης δεύτερης κατηγορίας, 

εξαιτίας των αριστερών πολιτικών πεποιθήσεών του, ως μουλαράς δηλαδή στην αργκό των 

στρατιωτικών. Το λοιπόν, στο ίδιο στρατόπεδο συμβιώνουν ένας απείθαρχος φαντάρος κι 

ένα πεισματάρικο μουλάρι. Ο διοικητής της μονάδας, έχοντας πρόβλημα και με τους δύο, 

τους κάνει ομάδα, με σκοπό την αμοιβαία εξόντωσή τους. Πιο αναλυτικά, το μουλάρι θα 

σκοτώσει τον αναβάτη του, γιατί μέχρι εκείνη την μέρα δεν είχε δεχτεί να το καβαλήσει 

κανένας, ενώ το μουλάρι θα θανατωθεί ως επικίνδυνο, κατόπιν της προαναφερθείσας 

συμπεριφοράς του. Ωστόσο, το μουλάρι εκπλήσσει τους πάντες με τη στάση του. Όχι μόνο 

δεν σκοτώνει τον αναβάτη του, αφήνει και μια πορδή έξω από το διοικητήριο. Έντονο το 

θρησκευτικό στοιχείο και σ’ αυτό το έργο. Ο διοικητής πλένει τα χέρια του, μετά την 

απόφαση να προχωρήσει στην σύμπλευση στρατιώτη-μουλαριού, οι λοιποί παρόντες 

προσεύχονται, ενώ η πορδή παρομοιάζεται με βροντή και σεισμό, που συθέμελα κινεί 

ολάκερο το στρατόπεδο. Ο στρατιώτης θεωρεί ότι το μουλάρι δεν του επιτέθηκε για τον λόγο 

ότι του μίλησε και το έπεισε για μια συμμαχία διαφορετικών και περιθωριοποιημένων. Στη 

συνέχεια ωστόσο έρχεται η απομυθοποίηση. Ο στρατιώτης πληροφορείται πως όντας αδέξιος 

σαν καβαλάρης, ο τρόπος που δοκίμασε να καβαλήσει το ζωντανό ήταν τόσο περίεργος που 

τον έκανε να μην αγγίξει την κρυφή πληγή του μουλαριού, με αποτέλεσμα να μην το κάνει να 

αγριέψει.   

  Το κλείσιμο του διηγήματος του Χάκκα, όπως και η Δόξα του Σκαπανέα του 

Κουμανταρέα, έχουν ένα τέλος που κάνουν τον αφηγητή να χαμογελάει σαρδόνια στον 

αναγνώστη. Μια απομυθοποίηση που συνδέεται και με την ίδια την Αριστερά. Τόσο ο Μένης 

Κουμανταρέας, όσο και ο Μάριος Χάκκας, ανήκουν σε μια γενιά Ελλήνων συγγραφέων, του 

λεγόμενους «οργισμένους» (μαζί με τους Αντώνη Σαμαράκη, Ρένο Αποστολίδη, Βασίλη 
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Βασιλικό, Σπύρο Πλασκοβίτη κτλ). Το ρεύμα αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με το αστικό 

στρατόπεδο αλλά και με τις πρακτικές του σοσιαλιστικού ανατολικού μπλοκ. Στους 

συγγραφείς αυτούς συναντά κανείς υπαρξιακές ανησυχίες, δριμύες καταγγελίες για τη μαζική 

κοινωνία, αλλά και για κάθε ένα θεσμό που περιορίζει την ελευθερία του ανθρώπου 

(Καστρινάκη, 2015). 
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TΟ ΑΡΜΕΝΙΣΜΑ (1967) 

Με τις μηχανές της επταετούς δικτατορίας να δουλεύουν στα κόκκινα, ο Μένης 

Κουμανταρέας δημοσιεύει το Αρμένισμα. Είναι το δεύτερο βιβλίο του, το οποίο αποτελείται 

από τρία διηγήματα: Το πρώτο, έχει δώσει τον τίτλο του στη συλλογή, το δεύτερο είναι η 

Μέρα του 1638, ενώ η συλλογή ρίχνει αυλαία με του  Γάμους του Σπόρου και της Ποππαίας. 

Το έργο, αποτελεί μία δριμεία κριτική στον μικροαστισμό της εποχής κι απέσπασε το Β’ 

Κρατικό Βραβείο διηγήματος. Εντούτοις, το Αρμένισμα τον οδήγησε στο εδώλιο του 

κατηγορουμένου, με την αιτία ότι το περιεχόμενο ήταν άσεμνο, σε μια σειρά δικών, που 

τελικά ο συγγραφέας αθωώθηκε. «Μολονότι βραβευμένο το δεύτερο βιβλίο μου, δικάστηκε 

επί χούντας τέσσερις φορές», δήλωσε ο Μένης Κουμανταρέας, σε συνέντευξή του στην 

Ελευθεροτυπία και τον Βασίλη Καλαμάρα
20

. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια 

της δικτατορίας, με βάση τον νόμο περί ασέμνων είχαν επίσης δικαστεί το «Εγώ ειμί κύριος 

ο θεός σου» του Νίκου Κάσδαγλη (1928 - 2009), καθώς και το «Σώμα» και τα «Καλιαρντά» 

του Ηλία Πετρόπουλου (1928 - 2003). Το Αρμένισμα είχε πρωτοεκδοθεί στην Εστία κι 

έπειτα στον Κέδρο της Νανάς Καλλιανέση. Στις μέρες μας επανακυκλοφορεί σε νέα έκδοση 

από τον ίδιο εκδοτικό. Το έργο είχε αποκτήσει αντιστασιακές διαστάσεις, σύμφωνα με τον 

Μένη Κουμανταρέα. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του συγγραφέα, η οποία έχει τη μορφή 

επιστολής αναγνώστη, στον τόμο «Το χρονικό του "Κέδρου". 1954 - 2004», που 

επιμελήθηκε η Νινέττα Μακρυνικόλα. Στο παλαιό βιβλιοπωλείο του «Κέδρου», στον αριθμό 

44 της οδού Πανεπιστημίου -με τον Κώστα Βάρναλη καθισμένο σ' ένα σκαμνί κοντά στη 

βιτρίνα-, θυμόταν ότι έμπαινε στις μύτες των ποδιών, «μην τυχόν και ταράξω την 

κατανυκτική ατμόσφαιρα του βιβλιοπωλείου ή μήπως στιγματιστώ κι εγώ από την Ασφάλεια 

ότι συμμετέχω σε "παράνομες τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του καθεστώτος"». Είναι 

γενικά αποδεκτό, ότι το Αρμένισμα ανήκει στις εποχές εκείνες που οι συγγραφείς γράφαν 

ακόμα ιστορία.   

  Το πρώτο διήγημα, ομότιτλο της συλλογής, αναφέρεται σε ένα πλοίο γεμάτο 

άρρωστους Αρμένηδες, οι οποίοι προσπαθούν να προσεγγίσουν το λιμάνι του Πειραιά και 

αντιμετωπίζουν την ξενοφοβία των εντοπίων. Οι πρόσφυγες διαβιούν στο καράβι 

αντιμετωπίζοντας την πείνα, τις αρρώστιες και τις κακουχίες, έχοντας απωλλέσει, 

φαινομενικά, κάθε ίχνος αξιοπρέπειας και ρανίδα ανθρώπινης υπόστασης. Ο αφηγητής 

επιχειρεί να σώσει, όση αξιοπρέπεια τους έχει απομείνει, παρουσιάζοντάς τους να διάγουν 

πάνω στο καράβι έχοντας τις καθημερινές συνήθεις μιας ρουτίνας και μιας πατρίδας που 

                                                           
20

 ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ: «Αρμένισμα» κόντρα στον μικροαστισμό 
(http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=21/07/2010&id=185313 (Ανακτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019) 

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=21/07/2010&id=185313
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άφησαν πίσω. Μάλιστα, διεξάγουν εκλογές κι ορίζουν βουλή και προεστούς. Δημιουργούν 

από το μηδέν μία καινούργια κοινωνική ομάδα, αυτή των περιθωριοποιημένων. Όντας 

εκπατρισμένοι και ανεπιθύμητοι, δεν εγκαταλείπουν, αναζητούν άσυλο σε μια χώρα η οποία 

μοιάζει ανίκανη είτε να τους αντιμετωπίσει είτε να τους απορρίψει (Κουτσιούκη, 2011).   

  Στο Αρμένισμα, το σκηνικό μεταφέρεται στον Πειραιά, μετά από το επαρχιακό 

πέρασμα της πρωτόλεια έκδοσης. Είναι μια απαρχή, πολυσήμαντη, καθότι ο συγγραφέας έχει 

χαρακτηριστεί ως πεζογράφος της Αθήνας. Εξάλλου γνωστή η αγάπη του για την 

πρωτεύουσα, την οποία στη ζωή του εγκατέλειψε μόλις δύο φορές. Το σκηνικό αρχίζει να 

παγιώνεται πια στην Αθήνα, μετά από πολλές αναζητήσεις ως προς τον χώρο και τη γλώσσα. 

Καθιερώνεται η λαϊκότροπη με σαφή διάκριση στη γλώσσα των ηρώων και τη γλώσσα του 

αφηγητή (Καλούτσα, 2005).  

Σε αυτό το διήγημα, όπως και στο επόμενο (Μέρες του 1638), ενυπάρχει η έννοια με του 

μετανάστη. Ο μετανάστης παρουσιάζεται άρρωστος, αβοήθητος, όπως ακριβώς θα περίμενε 

κανείς την εικόνα του μετανάστη, χωρίς υπερβολές χάριν λύπησης. Έχουν χάσει, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, σχεδόν κάθε ίχνος αξιοπρέπειας ένεκα των κακουχιών, αλλά ο 

αφηγητής δεν τους αφαιρεί και τις τελευταίες ρανίδες ανθρώπινης υπόστασης, καθότι τους 

παρουσιάζει να αντιδρούν, να οργανώνονται σε κοινωνική ομάδα. Φέρουν κι αυτοί μαζί τους 

το δικό τους κοινωνικό και πολιτικό κεφάλαιο, πράγμα που τους σώσει από την απόλυτη 

ισοπέδωση. Το διήγημα είναι γραμμένο στο δίπολο «εμείς» και «άλλοι». Η ελίτ του «εμείς» 

αναζητά νέους μηχανισμούς προκειμένου να μη χάσει τη συνοχή που την χαρακτηρίζει, έστω 

κι αν στην προσπάθεια αυτή υποφώσκει η έννοια της ξενοφοβίας ολιστικά, ακόμη και μιας, 

σε μικρότερο βέβαια βαθμό, ρητορικής μίσους και ρατσισμού.  Από την άλλη οι πρόσφυγες 

Αρμένιοι είναι μια κοινωνικοί ομάδα που δεν απωλλεί το πνευματικό και κοινωνικό 

γίγνεσθαι που τη χαρακτηρίζει, όσο κι αν οι περιστάσεις είναι υπέρ το δέον ακραίες, με την 

έννοια ότι είτε βρίσκονται στη γεωγραφική πατρίδα τους είτε προσπαθούν να τη μεταφέρουν 

δια θαλάσσης σε ένα άλλο δομημένο περιβάλλον, συναντά εφάμιλλα τροχοπέδη. Οι επιλογή 

της συγκεκριμένης εθνικής ομάδας διόλου τυχαία δεν είναι, διότι ιστορικά είναι γνωστό ότι 

οι Αρμένιοι συμβίωναν αρμονικά στα εδάφη του Πόντου και της Μικράς Ασίας τόσο με 

ελληνικούς όσο και τουρκικούς πληθυσμούς, συμμετέχοντας όλοι στα ήθη και έθιμα ολονών, 

σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία της τότε οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αρμένιοι 

κατοικούσαν και στον ελλαδικό χώρο από τον 17
ο
 αιώνα, στις περισσότερες πόλεις της 

βόρειας Ελλάδας (Χασιώτης, 1985). Επίσης, η στροφή των μεγάλων δυνάμεων της δύσης 

αλλά και των περισσότερων βαλκανικών χωρών ενάντια στην οθωμανική αυτοκρατορία, 
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έφερε την εκτόπιση των Αρμενίων (όπως και των Ελλήνων του Πόντου) και φυσικά κατόπιν 

αυτών τη γενοκτονία τους (Fotiadis, 2012). Οι δύο αυτές γενοκτονίας, η μία ενός ομοεθνούς 

κι άλλη ενός προσφιλούς λαού, θα έπρεπε να θέσουν την έλευση των Αρμένηδων στον 

Πειραία κάτω από ένα άλλο πρίσμα, όχι αυτό της ξενοφοβίας, αλλά ενός που να 

χαρακτηρίζεται από αγαστά συναισθήματα. Ωστόσο, διαφαίνεται πως ο μετανάστης είναι 

πάντοτε μετανάστης, όποια κι αν είναι η ταυτότητά του, όποιο κι αν είναι το status quo, 

όποια κι αν είναι η χώρα υποδοχής. Η ρητορική μίσους και η ξενοφοβία δεν κάνουν 

διακρίσεις, σύμφωνα με τα σημαινόμενα και τους συμβολισμούς  του διηγήματος. Ένας λαός 

ομόθρησκος, κοντά στα ελληνικά ήθη κι έθιμα, αντιμετωπίζεται από τους εντόπιους 

πληθυσμούς σαν απειλή. Το αρμένισμα, το δίχως άλλο, αποτελεί μία δριμεία κριτική έναντι 

του μικροαστισμού που χαρακτήριζε την ελληνική κοινωνία.   

  Η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχτεί παλιννοστούντες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι προσφυγικοί ποντιακοί και μικρασιατικοί πληθυσμοί, που διωκόμενοι 

από το νεοσύστατο κίνημα των Νεότουρκων κατέφτασαν στην Ελλάδα. Οι γηγενείς με 

ποικίλλες προφάσεις αρνήθηκαν την ενσωμάτωσή τους. Υπήρξαν περιπτώσεις που δεν τους 

επετράπη να κατέλθουν από τα πλοία, υπό τον φόβο ασθενειών, όπως επίσης δεν τους 

επετράπη  σε πολλές περιπτώσεις να αναμειχθούν με τον ντόπιο πληθυσμό, καθώς 

κατοίκησαν σε χωρισμένοι από τους γηγενείς, δημιουργώντας εκ των πραγμάτων γκέτο. 

Λίγοι ήσαν και οι πρόσφυγες που συνέχισαν να εργάζονται σε εργασία εφάμιλλη της 

απωλεσθείσας στα εδάφη του Πόντου ή της Μικράς Ασίας (Χατζηαναστασίου, 2015). Τόσο 

σε αυτήν την περίπτωση όσο και στους Αρμένηδες του Κουμανταρέα, ο εχθρός είναι κοινός: 

Η τουρκική επέλαση και οι τουρκικοί διωγμοί. Οι πληθυσμοί που διώκονται είναι ομοεθνείς 

και ομόθρησκοι και έχουν κοινή πολιτισμική συνείδηση με εκείνους που ενσαρκώνουν τον 

ρόλο των υποδοχέων. Ωστόσο, μολονότι κανείς θα περίμενε πως οι πρόσφυγες θα τύγχαναν 

ευνοϊκότερης μεταχείρισης, συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Αυτό αποδίδεται στη διαφορά 

κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου που έφεραν οι δύο κατά τ’ άλλα ομοεθνείς 

κοινωνικές ομάδες, όπως επίσης και στο καθεστώς ξενοφοβίας και ρατσισμού που 

προϋπήρχε (Παπαδόπουλος, 2012).   

  Η έννοια του μετανάστη δεν διαφοροποιείται. Το ίδιο και η τύχη του. Είτε είναι 

Πόντιος, είτε Μικρασιάτης, είτε Αρμένιος, είτε κατοπινά Σύριος. Ας αφιερωθούν μερικές 

αράδες για τους τελευταίους. Ένας λαός, ο οποίος, παρά τις πολιτισμικές διαφορές με τους 

Έλληνες, φιλοξένησε στα εδάφη του ελληνικούς πληθυσμούς κατόπιν τους κεμαλικούς 

διωγμούς, ένας λαός που μετρά χιλιάδες χρόνια ιστορίας και πολιτισμικής παρουσίας, 

αντιμετωπίζεται ως πολιτισμική απειλή και απειλή της κοινωνικής συνοχής (Τεντολούρη, 
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2018).   

  Ο μετανάστης, είτε με την ολισθική είτε όπως παρουσιάζεται στο Αρμένισμα δεν 

δύναται να ξεφύγει από την μικροαστική και ξενοφοβική έννοια που τον περιβάλλει. Τα μέλη 

μιας κοινωνίας έχουν τους δικούς τους κανόνες και φέρουν το δικό τους κοινωνικό κι 

εκπαιδευτικό κεφάλαιο.   

  Το μόνο που αλλάζει στη Μέρα του 1638, είναι στην ουσία η οπτική. Ο ξένος δεν 

είναι κάποιος Αρμένης ή Τούρκος, αλλά ένα ελληνόπουλο στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Πρωταγωνιστές είναι ένα ελληνόπουλο κι ένα οθωμανόπουλο, που ενώνονται με τα δεσμά 

της φιλίας και συναντιούνται στην παρέλαση για τον Μουράτ Δ’. Στο διήγημα θίγονται δύο 

ζητήματα: Αρχικά, η έννοια της ξενότητας και εν συνεχεία το ζήτημα των συνόρων, τα οποία 

επιβάλλονται από έξωθεν παράγοντες και καθιστούν ξένα εδάφη τα οποία μέχρι πρότινος 

αποτελούσαν πατρίδα για κάποιους ανθρώπους. Το ανήκειν στα βαλκάνια ιστορικά έχει 

αμφισβητηθεί και διαφοροποιηθεί πολλάκις, όσον αφορά τον γεωγραφικό παράγοντα. Πιο 

αναλυτικά,  η ταυτότητα του καθενός καθορίζεται κυρίως από το κοινωνικοπολιτικό του 

γίγνεσθαι, παρά από τα εδάφη τα οποία πατά, καθότι η έννοια της πατρίδας ανάγεται 

περισσότερο στη φιλοσοφική σφαίρα παρά στη ρεαλιστική. Το δίχως άλλο, μία έξωθεν 

παρέμβαση των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων, είναι αρκετή ώστε να αλλάξει ριζικά αυτό 

που ο κόσμος ορίζει ως γεωγραφική πατρίδα. Αυτό δεν είναι φαινόμενο μονάχα του 

ιστορικού παρελθόντος, καθότι πρόσφατα είναι τα παραδείγματα στη Μέση Ανατολή,  όπως 

και αυτά στην αμερικανική ήπειρο μεταξύ των Η.Π.Α. και του Μεξικού
21

 (Κουτσιούκη, 

2011).    

  Πιο αναλυτικά, αξίζει να αναφερθεί η σκηνή στην οποία τα δυο παιδιά αλλάζουν 

ρούχα, με αποτέλεσμα να προδιαγράψουν την μοίρα τους. Αυτή η ανταλλαγή θεωρείται 

μείζονος σημασίας για την εξέλιξη της πλοκής, καθότι η ανταλλαγή ένδυσης, είναι στην 

ουσία, ανταλλαγή ταυτοτήτων. Άλλωστε, ο ρουχισμός είναι καθοριστικός παράγοντας για 

τον καθορισμό της κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας του κάθε ανθρώπου. Εξαίρεση 

δεν αποτελούν μήτε οι ήρωές μας (Κουτσιούκη, 2011).   

  Τα παιδιά φέρουν το δομημένο περιβάλλον της παιδικής αθωότητας, μένοντας μακριά 

από πολιτικές  ιδεολογίες, εθνικές ταυτότητες, ρητορικές μίσους και μισαλλοδοξίες. 

Διάγοντας ωστόσο σε ένα δομημένο περιβάλλον έντονης ρητορικής μίσους και αισθητής 

ανάγκης  για εθνοκάθαρση, καθίστανται θύματα της άνωθεν κοινωνικοπολιτικής 

κατάστασης. Ο αναγνώστης με την πρώτη κιόλας ανάγνωση δύναται να διαμορφώσει άπαντα 
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τα συγκείμενα και τα δομημένα περιβάλλοντα και να μυηθεί στο κοινωνικό στάτους του 

δεκάτου εβδόμου αιώνα.   

  Το τρίτο διήγημα της συλλογής είναι οι Γάμοι του Σπόρου και της Ποππαίας, για το 

οποίο, όπως αναφέρθηκε στην αρχή στης μελέτης, ο συγγραφέας εκδιώχθηκε νομικά καθότι 

θεωρήθηκε ότι παραβιάστηκε ο νόμος περί ασέμνων (σε συνδυασμό με τις Μέρες του 1638). 

Στο διήγημα αυτό αναβιώνουν οι οβιδιακοί γάμοι του Νέρωνα με τον Σπόρο
22

. Ο Σπόρος 

23
στον Οβίδιο αναφέρεται ως ένας πολύ όμορφος νεαρός άνδρας, ο οποίος προσέλκυσε 

ερωτικά τον Νέρωνα. Ήταν ένας puer delicatus
24

, οι οποίοι συχνά ευνουχίζονταν από τους 

αφέντες τους, προκειμένου να διατηρήσουν τη σεξουαλικότητα και το ελκυστικό της 

εμφάνισής τους. Στην ουσία, ένας puer delicatus είναι ένας νεαρός σκλάβος, ο οποίος 

επιλέγεται από τον αφέντη του ένεκα της ομορφιάς και της σεξουαλικής ελκυστικότητας. Ο 

Σπόρος ήταν ένας νέος απελεύθερος ή δούλος στην εφηβική ηλικία. Ο Νέρωνας, έπειτα τον 

θάνατο της συζύγου του Ποππαίας, διατέλεσε έναν παράδοξο γάμο, συνδεόμενος με τον 

ευνουχισμένο δούλο του. Είχε τον ρόλο του ενεργητικού, ενώ ο ευνούχος Σπόρος αυτόν του 

παθητικού (Woods, 2009). Το όνομα του Σπόρου έχει συνδεθεί με την έκφυλη ερωτική ζωή 

του Ρωμαίου αυτοκράτορα. Οξύμωρο είναι, το δίχως άλλο, πως το όνομα του ευνουχισμένου 

σκλάβου ετυμολογείται από την αρχαιοελληνική λέξη σπόρος (σπείρειν) (Βλάχου, 2007). O 

γάμος του αυτοκράτορα με τον νεαρό σκλάβο, θεωρείται ένας από τους πρώτους γκέι γάμους 

της παγκόσμιας λογοτεχνίας (Burnsteinetal, 2013).   

  Την εποχή που γράφτηκε και δημοσιεύτηκε το διήγημα τα δικαιώματα των 

ομοφυλόφιλων και των τρανσέξουαλ είχαν μπει στον πάγο, παρά τις προοδευτικές τάσεις επί 

του θέματος στον δυτικό κόσμο. Η ανάγκη για κοινωνική επανάσταση φαντάζει επιτακτική 

σε όλον τον κόσμο και εκφράζεται μέσω της τέχνης. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Από 

την έναρξη της δεκαετίας του 1960 ως και τα τέλη του 1980, Έλληνες καλλιτέχνες 

προβάλλουν την ανάγκη για ένα κράτος το οποίο θα σέβεται όλους τους πολίτες, δίχως να 

τους διαχωρίζει με οποιονδήποτε τρόπο. Όσον αφορά την Ελληνική πεζογραφία, ο 

Κουμανταρέας με τους Γάμους του Σπόρου και της Ποππαίας κινείται προς σ’ αυτήν την 

κατεύθυνση, όπως κι ο φίλος του Βασίλης Βασιλικός, αλλά κι ο μεταγενέστερος Γιώργος 

Διαλεγμένος με το Σε φιλώ στη μούρη (ČERSTVÁ, 2006).  

  Στους Γάμους του Σπόρου και της Ποππαίας, ένας πλούσιος Αθηναίος, με ιδιωτικό 

θέατρο, οικειακούς υπαλλήλους και μία όμορφη γυναίκα σύζυγο τραυματίζει με το 
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αυτοκίνητό του έναν φτωχό Αθηναίο, ένα λαϊκό παιδί. Τα προϋπάρχοντα προβλήματα με τον 

νόμο τον αποτρέπουν να καλέσει βοήθεια. Αντί αυτού, προσφέρεται να παραχωρήσει στον 

νεαρό χώρο στην οικεία του, υποσχόμενος ότι θα το φροντίσει μέχρις ότου αναρρώσει. Η 

παράδοξη συγκατοίκηση συνεχίζει να διαρκεί και μετά το πέρας της ίασης του νεαρού, παρά 

τις αντιδράσεις της συζύγου του πλούσιου Αθηναίου. Ο ήρωάς μας δείχνει να νοιάζεται υπέρ 

το δέον τον νεαρό, να του δίδει χρήματα και να του δίδει παραπάνω προσοχή από αυτή που 

προσδίδει και στην ίδια του τη γυναίκα. Ο παραλληλισμός του λαϊκού Αθηναίου με τον 

οβιδειακό Σπόρο είναι πια έκδηλη. Το ίδιο ισχύει για τον πλούσιο Αθηναίο, καθώς μοιάζει με 

τον Νέρωνα, αλλά και η σύζυγος του πλούσιου Αθηναίου με την σύζυγο του Νέρωνα, 

Ποππαία. Φίλος του θέατρου γαρ, ο πλούσιος Αθηναίος ανεβάζει κάθε χρόνο στο ιδιωτικό 

του θέατρο την ίδια παράσταση. Τους γάμους του Νέρωνα και της Ποππαίας. Ωστόσο την 

τελευταία φορά το σενάριο αλλάζει. Η Ποππαία μέλει να ενσαρκωθεί από τον νεοφερμένο 

της οικείας και για πρώτη φορά όχι από την σύζυγο του Αθηναίου. Ο νεαρός όμως αρνείται. 

Δεν επιθυμεί να ενδυθεί με γυναικεία ρούχα, παρά τις εκκλήσεις του πλούσιου Αθηναίου. 

Δέχεται ωστόσο να παίξει ως Νέρωνας. Ο πλούσιος Αθηναίος, προκειμένου να 

πρωταγωνιστήσει ο νεαρός, δέχεται την πρόκληση. Ωστόσο, από τη στιγμή που ντύνεται με 

γυναικεία ρούχα, δείχνει να απολαμβάνει τη νέα του εμφάνιση. Πιο συγκεκριμένα, το νέο 

στάτους του φαίνεται περισσότερο ενδιαφέρον από το προγενέστερο. Η παράσταση ξεκινά 

και προχωράει προς το τέλος της, όπως συνέβαινε πάντα, παρά το διαφορετικό καστ. 

Ωστόσο, όταν φτάνει η ώρα της ερωτικής σκηνής (την οποία κι έπαιζε συνήθως με τη σύζυγό 

του στα ιδιαίτερα), το πάθος είναι τόσο μεγάλο, με αποτέλεσμα η σκηνή να συμβαίνει σε 

ζωντανό χρόνο, μπροστά στα μάτια του έκπληκτου κοινού.   

  Ο ήρωας μας μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο puer delicatus. Το πάθος της στιγμής 

δείχνει μια τόσο καταπιεσμένη ταυτότητα, που κατά κάποιον τρόπο δεν είχε γίνει συνειδητή 

ούτε κι από το ίδιο το άτομο που την έφερε. Το κοινωνικό καθεστώς που επιθυμεί 

ομοιογένεια, μοιάζει να κατόρθωσε να επιφέρει την καταπίεση των σεξουαλικών ενστίκτων, 

ενός ατόμου που βαδίζει στο μεταίχμιο μιας ταυτότητας τρανσέξουαλ και ομοφυλοφιλίας. Η 

σύζυγος του πλούσιου Αθηναίου καθίσταται μια τραγική φιγούρα που αρνείται να δει την 

αλήθεια, προτιμώντας να κατασκευάσει έναν δικό της κόσμο και να τοποθετήσει μέσα σε 

αυτόν την ίδια και τον σύζυγό της. Ο νεαρός, το λαϊκό παιδί
25

, ενσαρκώνει τον πιο γκρίζο 

χαρακτήρα, του οποίου τα θέλω και οι σεξουαλικοί προσανατολισμοί παραμένουν, σε 
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μεγάλο βαθμό, θολά. Μερικοί ερμηνευτές
26

 τον θεωρούν σαν μια άλλη καταπιεσμένη 

σεξουαλική ταυτότητα, ενώ άλλοι θεωρούν τις προθέσεις του ξεκάθαρες εκ προοιμίου. 

Επιπροσθέτως, υπάρχει και η πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα ετεροφυλόφιλο άτομο (ή έστω 

αμφιφυλόφιλο) ο οποίος προσποιείται, ώστε να μη χάσει την εύνοια του Αθηναίου Νέρωνα 

(ČERSTVÁ, 2006).  

  Αντί επιλόγου, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα τολμηρό για την εποχή 

διήγημα, το οποίο και οδήγησε τον συγγραφέα στο δικαστήριο, επιφέροντας του ωστόσο και 

το κρατικό βραβείο διηγήματος. Παραμένει στις μέρες μας διαχρονικό και με πολλά 

σημαινόμενα. Το 2018 μεταφέρθηκε στο θέατρο από το AdaptFestival
27

σε σκηνοθεσία 

Πάνου Κούγια.  

  Ο ίδιος ο συγγραφέας, σε ερώτηση του Γιάννη Μπασκόζου του Βήματος
28

, είχε 

δηλώσει για τον εν λόγω έργο: «Ναι, το “Αρμένισμα” ήταν μια παράξενη τριπλέτα. Τρεις 

διαφορετικές μεταξύ τους ιστορίες που τις είχα εκδώσει στην Εστία, τον καιρό όπου ήταν 

επικεφαλής ο στρατηγός, ο πατέρας της κυρίας Μάνιας. Του άρεσε το ομότιτλο διήγημα “Α!, 

ωραίο το “Αρμένισμα”, είναι και πατριωτικό…”. Αν είχε διαβάσει τους “Γάμους του Σπόρου 

και της Ποππαίας”, θα του είχε φύγει το τσερβέλο. Δυστυχώς τα διαβάσανε κάποιοι 

καλοθελητές της χούντας και μου στήσανε τέσσερις δίκες. Θυμάμαι στην πρώτη από αυτές ο 

εισαγγελέας είχε πει: “Αν ο Αριστοφάνης, τον οποίο επικαλείστε, είναι αθυρόστομος, τότε και ο 

Αριστοφάνης καταδικαστέος είναι”. Αναστατώθηκαν στο σπίτι, ο πατέρας μου έβαλε τα μεγάλα 

μέσα να με υπερασπίσει. Αλλά ήδη είχε γίνει ντόρος. Τότε συνδέθηκα με τον Κέδρο, καθώς η 

Νανά Καλλιανέση και ο Τσίρκας έρχονταν στις δίκες. Στην πρώτη καταδικάστηκα. Πήγα να 

υποβάλω έφεση στο Αρσάκειο με τη συνοδεία δύο μπάτσων- ε! δεν ήταν και το πιο ευχάριστο 

συναίσθημα. Είχε όμως αρθεί ο νόμος περί Τύπου και η υπόθεση γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα. 

Μια μέρα στου Κολλάρου είδα το “Αρμένισμα” να φεύγει σαν ψωμί. Μεγάλη επιτυχία. Για μια 

νύχτα τρελάθηκα, νόμισα ότι έγινα διάσημος. Ευτυχώς το άλλο πρωί συνήλθα. Το 

“Αρμένισμα” είναι ένα άτυχο βιβλίο, διότι και μετά τη μετακόμισή του στον Κέδρο έκανε 

λιγότερες πωλήσεις από τα υπόλοιπα βιβλία μου. Ενώ παλιοί φίλοι το εκτιμούν, το πλατύ κοινό 

το αγνοεί, υπάρχει μια σιωπή γι΄ αυτό».  
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 Το «Adapt Festival» είναι  ένας µαραθώνιος δηµιουργίας, µε περισσότερους από 150 συντελεστές και πάνω 
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ΤΑ ΚΑΗΜΕΝΑ (1972) 

Ο Μένης Κουμανταρέας ανήκοντας στη μεταπολεμική γενιά της ελληνικής 

πεζογραφίας θεωρείται ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του κοινωνικού ρεαλισμού στην ελληνική 

πεζογραφία αποτυπώνοντας πρόσωπα και σκηνικά με αληθοφάνεια και ρεαλιστική γλώσσα. 

Το έργο «Τα Καημένα» ανήκει στην πρώτη συγγραφική φάση του Κουμανταρέα, συμβαδίζει 

δε και με τη βιολογική διαδρομή του συγγραφέα, αν ληφθεί υπόψη ότι ο συγγραφέας 

γεννήθηκε το 1932. Το έργο πρωτοεκδόθηκε το1972 σε μια περίοδο δηλαδή που υπάρχει ο 

αντίκτυπος πολιτικών γεγονότων και μια εποχή που χαρακτηρίζεται από οικονομικές – 

κοινωνικές μεταβάσεις και από εκσυγχρονιστικές τάσεις συνάμα(Νάτσινα κ.ά., 2015)
29

.  

  Στο συγκεκριμένο έργο ένας δημοσιογράφος - συγγραφέας έρχεται επί τόπου για να 

ερευνήσει βήμα βήμα τα περιστατικά που οδήγησαν στο θάνατο δυο έφηβους 

«φτωχοαλήτες» μέσα σε μια ψαρόβαρκα στο Λαύριο. Η ιστορία λαμβάνει χώρα τη νύχτα της 

Μ.Τετάρτης προς Μ. Πέμπτη.  

  Οι βασικότεροι ήρωες του έργου είναι οι δυο ανήλικοι έφηβοι -ο Τσίχλιας (Σωτήρης) 

και ο Παρασκευάς- που καίγονται στην ψαρόβαρκα. Ο τρίτος έφηβος της παρέας, ο 

Μανούσος, γλιτώνει, καθώς από μια παρεξήγηση δεν τους ακολουθεί την τελευταία στιγμή. 

Βασικοί επίσης ήρωες ο δημοσιογράφος-συγγραφέας, ο καπετάνιος Αριστείδης, ο γέρο 

Σέκλης (πατέρας του Τσίχλια), η Λόγγα (αδερφή του Παρασκευά) και η Σούλα. 

Δευτερεύοντα ρόλο διαδραματίζουν οι διάφοροι  χωρικοί.  

  Επίκεντρο στο έργο «Τα Καημένα», όπως και σε άλλα έργα του Κουμανταρέα, 

αποτελεί αφενός η εφηβεία και αφετέρου η έννοια της απόκλισης (Κουτσιούκη) 
30

, έτσι όπως 

αυτή προβάλλεται μέσα από το χαρακτήρα και τις σχέσεις των ηρώων. Οι έφηβοι γενικότερα 

στα έργα του Κουμανταρέα είναι παρόντες και άλλοτε ο ίδιος νιώθει  να συγγενεύει, άλλοτε 

να είναι αλληλέγγυος και άλλοτε να ταυτίζεται με αυτούς (Δημητρούλια,2005)
31

.  

  Στο εν λόγω έργο οι  πρωταγωνιστές έφηβοι προβάλλονται να στερούνται κάποιου 

οράματος για τη ζωή τους και τελικά χάνονται… Ο Τσίχλιας είναι ο κατεξοχήν έφηβος που 

επιλέγει ο συγγραφέας να τον προβάλλει με  αποκλίνουσα συμπεριφορά, η οποία βέβαια 

μπορεί σε μεγάλο βαθμό να θεωρηθεί απόρροια του οικογενειακού υπόβαθρου που 

κουβαλάει ο ήρωας, γεγονός που τον  «απαλλάσσει» από την ευθύνη για το εσωτερικό του 
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αδιέξοδο και ως εκ τούτου δεν κατακρίνεται και δεν καταδικάζεται από το συγγραφέα. 

Αντίθετα, αντιμετωπίζεται με συμπάθεια και κατανόηση, όπως και οι άλλοι δύο έφηβοι. Από 

την άλλη μεριά η ίδια η καταγωγή του κεντρικού ήρωα «δικαιολογεί» τη συμπεριφορά του 

που κινείται ενίοτε στα φυσιολογικά όρια, αλλά εν τέλει δεν μπορεί να μην οδηγήσει και σε 

περιθωριακές συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα, σε χωρία του έργου ο Τσίχλιας, όπως 

προκύπτει από τα λεγόμενα άλλοτε του καπετάνιου κι άλλοτε κάποιων χωρικών,  

παρουσιάζεται ως ένας στιγματισμένος αλήτης- «ένας θεός ξέρει πού αλητεύει»
32

, 

«σταμπαρισμένον τον είχαν για κλέφτη»
33

, «έμαθε και τον Μανούσο να καπνίζει»
34

, «αν 

τρύπωσε μέσα κανένας κλέφτης, αλήτης»
35

- ενώ θεωρείται ότι είναι επικίνδυνος να 

παρασύρει και τον Παρασκευά-  «…λίγες οι παρέες σου με τον Τσίχλια»
36

.   

  Σκόπιμα  ο συγγραφέας αναφέρεται επίσης στη σχέση πατέρα- γιου  (Τσίχλια και 

γέρου Σέκλη), θέλοντας αφενός να επισημάνει το βεβαρημένο οικογενειακό υπόβαθρο και 

αφετέρου  να δείξει και μια άλλη πτυχή του Τσίχλια. Ο πατέρας, ένας άνθρωπος που ξόδευε 

τα χρήματα στο ποτό, που χαρακτηρίζει τον ίδιο του το γιο αλήτη και χαραμοφάη
37

  και που 

παρόλα αυτά περιμένει υποστήριξη από το γιο -«αν είχε τσίπα… θα `δινε μερτικό και σε 

μένα» -  δεν έχει διαγραφεί από την ψυχή του Τσίχλια. Απεναντίας, σε δυο σημεία του έργου 

ο Τσίχλιας μιλώντας για τον πατέρα του, τον υπερασπίζεται. Στο πρώτο σημείο, όταν ο 

ταβερνιάρης σχολίασε για το γέρο Σέκλη -«μα να πεις κι αυτός καλύτερος;»- ο Τσίχλιας 

απάντησε  «Να αφήσεις τον πατέρα μου απ` το στόμα σου»
38

. Θέλοντας δε ο Κουμανταρέας 

να δείξει αυτή την άλλη, ευαίσθητη (;) πτυχή του Τσίχλια, καθώς και τα ανάμεικτα 

συναισθήματά του για τον πατέρα του,  βάζει τον  ήρωα να ξεστομίσει μια πικρή αλήθεια 

στην ερώτηση που του έκανε ο Παρασκευάς για το ποιον σκέφτεται - «Τον πατέρα μου. 

Αναθεματισμένη ζωή. Ν` αγαπάς ό,τι μισείς περισσότερο»
39

.  

  Σε αντίθεση με την περίπτωση του Τσίχλια, άμεσα για τη σχέση του Παρασκευά με 

τους «γέρους» του δεν δίνονται ιδιαίτερα στοιχεία στο κείμενο πέραν της χιλιομετρικής 

απόστασης που τους χωρίζει. Όσον αφορά όμως στις οικογενειακές σχέσεις του Παρασκευά, 

ο συγγραφέας επιλέγει να προβάλει τη σχέση με την αδερφή του, η οποία είναι και ο 

μοναδικός άνθρωπος που ζει στον ίδιο τόπο μαζί του, άλλο αν η παρουσία του τρίτου 
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προσώπου - της Σούλας- στο σπίτι τους και «η σχέση» με τη Λόγγα επηρεάζει ενίοτε την 

καθημερινότητα του Παρασκευά και τον ωθεί να κοιμάται εκτός σπιτιού…-«είναι που μου 

`ρχεται άσχημα να πω της Σούλας να μετακομίζει, το δωμάτιο μικρό, πού να μας χωρέσει 

όλους…»
40

. Παράλληλα, ο Παρασκευάς δεν παρουσιάζεται τόσο στιγματισμένος όσο ο 

Τσίχλιας. Αντίθετα, ως ξενόφερτος και ίσως λόγω του παρουσιαστικού  του προκαλεί τη 

συμπάθεια και το φόβο μην τυχόν παρασυρθεί από τον Τσίχλια -«φοβόμουν το παράδειγμα 

πιο πολύ για κείνον τον Παρασκευά που `ταν ήταν ξένος στα μέρη μας και αμόλευτος, ίδιος 

ο Χριστός»
41

. Μια ιδιαίτερη ευαισθησία φαίνεται επίσης να χαρακτηρίζει τον Παρασκευά, ο 

οποίος ενδιαφέρεται για τον Τσίχλια, όταν αυτός χάνει το μεροκάματο από τον καπετάνιο -

«ήθελα να `ξερα πού γυρίζει ο Τσίχλιας, κουτός άνθρωπος, έχασε το κατοστάρι και τι 

κατάλαβε;»
42

-  ενώ σε άλλο χωρίο ο Παρασκευάς διακατέχεται από έντονο φόβο που 

εκδηλώνεται με τα βουρκωμένα μάτια, χαρακτηριστικό βέβαια που εύκολα μπορεί να 

συνδυαστεί με την έμφυλη ταυτότητα με την οποία παρουσιάζεται ο εν λόγω ήρωας. 

 Εύλογο επίσης για μια κλειστή και μικρή κοινωνία της τότε εποχής είναι το 

ενδιαφέρον των χωρικών να ενημερώσουν  το δημοσιογράφο - συγγραφέα, - «με κύκλωσαν 

…»
43

-, παρόλο που στο κλείσιμο του έργου δίνεται έμφαση στην προτροπή του καπετάνιου 

να αποτυπωθεί  η αλήθεια από το δημοσιογράφο- «το νου σου μόνο ό,τι κι αν γράψεις να 

`ναι αληθινό»
44

.  

  Ο καπετάνιος δε, σκιαγραφείται ως ένας ήρωας με ανθρώπινη σχετικά πλευρά που 

νοιάζεται στοιχειωδώς για τα παιδιά, γι αυτό και τους προειδοποιεί να μην κοιμηθούν στο 

καΐκι -«και προσοχή  ν` αφήστε τα χρώματα να στεγνώσουν, μη τυχόν κοιμηθεί κανείς σας 

μέσα»-   και τους δίνει και τα χρήματα για τη Μεγάλη βδομάδα
45

.  

  Επιπρόσθετα, ο Κουμανταρέας πέρα από τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται 

μεταξύ των βασικών ηρώων επιδιώκει να φωτίσει και πιο μύχιες πλευρές των ηρώων που 

αφορούν στις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, οι οποίες ενίοτε μπορεί να απέχουν από τις 

κυρίαρχες αντιλήψεις περί κοινωνικού φύλου. Στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι, ενώ το 

βιολογικό φύλο (Παπαταξιάρχης, 1997) 
46

αφορά στη γενετήσια ταυτότητα του ατόμου και το 
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κοινωνικό φύλο την κοινωνική –πολιτιστική διαφοροποίηση αντρών-γυναικών στην 

εκάστοτε κοινωνία, η έμφυλη ταυτότητα είναι η ίδια η αντίληψη του ατόμου για το φύλο του, 

δηλαδή για το αν ανήκει στο γυναικείο ή αντρικό φύλο. Αν και δεν αποτελεί σημείο μελέτης 

της εν λόγω εργασίας το σύνολο των παραγόντων που καθορίζουν τον έμφυλο ρόλο των 

ατόμων, έπεται η προσέγγιση των χαρακτήρων-ηρώων από την οπτική αυτή.  

 Ο Κουμανταρέας λοιπόν δεν διστάζει να θίξει θέματα που άπτονται της 

σεξουαλικότητας και να αφήσει να διαφανούν ζητήματα έμφυλης ταυτότητας των ηρώων. Οι 

ομοφυλόφιλοι, επομένως, οι αμφιφυλόφιλοι και οι ετεροφυλόφιλοι γίνονται πρωταγωνιστές 

στο έργο του, ενώ οι πόρνες, καθώς αποτελούν την κοινωνική νόρμα, δεν συνιστούν το 

μείζον θέμα και χρησιμοποιούνται περισσότερο για την προβολή των άλλων βασικών 

ηρώων.  Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο συγγραφέας  παρουσιάζει τον κεντρικό 

ήρωα, τον «αλήτη» Τσίχλια κατά τα άλλα, με χαρακτηριστικά που συνάδουν με την 

κοινωνική νόρμα όσον αφορά τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Αντίθετα, η έμφυλη ταυτότητα 

του Παρασκευά όσο και του Μανούσου  δεν συμβαδίζει με το βιολογικό τους φύλο. Αφενός 

λοιπόν ο Τσίχλιας, παρά το νεαρό της ηλικίας, επισκέπτεται με το φίλο του την πόρνη Σούλα 

στην οποία προσπαθεί να εξωτερικεύσει τον αντρισμό και τη μαγκιά του και στην οποία μιλά 

άλλοτε σκωπτικά και άλλοτε χωρίς κανένα σεβασμό στο πρόσωπό της
47

. Από την άλλη ο 

Τσίχλιας αφήνει έναν υπαινιγμό  για τον Παρασκευά καθώς «φωνάζει του Παρασκευά, τι 

άντρας είσαι!»
48

. Σε αντίθεση με τον Τσίχλια, στον οποίο η βιολογική –κοινωνική και 

έμφυλη ταυτότητα βρίσκονται σε ταύτιση, στη σχέση Παρασκευά και  Μανούσου 

διακρίνεται η  αμοιβαία ερωτική έλξη, η οποία ωστόσο δεν εκδηλώνεται έμπρακτα μεταξύ 

τους. Ο Παρασκευάς ξεκάθαρα  δηλώνει την απέχθεια που νιώθει για τις γυναίκες - «…είναι 

που τις σιχαίνομαι όλες»
49

-  ο δε Μανούσος έλκεται από τα μάτια του Παρασκευά - «κοιτώ 

τον Παρασκευά,…μόνο με βλέπει με τα ματάκια του και μόνο γι αυτά θα πήγαινα.»
50

-   και 

μάλιστα τα μάτια του Παρασκευά  είναι ένας από τους λόγους που θα ήθελε να πάει μαζί 

τους στη βάρκα. Ο καβγάς ωστόσο του Τσίχλια με τον Μανούσο αλλάζει και ματαιώνει τα 

σχέδιά τους, γεγονός που προκαλεί απογοήτευση τόσο στο Μανούσο όσο και στον 

Παρασκευά- «Με κοιτά με παράπονο, ακόμα έχω στο νου τα μάτια του, λίγο ακόμα και θα 

λιγοψυχούσα…»
51

- δεδομένου ότι ο Μανούσος δεν θα βρεθεί μαζί τους στη ψαρόβαρκα.  
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Δεν μπορεί βέβαια να παραβλεφθεί και ο «διττός» ρόλος της ηρωίδας Σούλας στο 

έργο, καθώς αφενός μεν εργάζεται ως πόρνη - « ξένα κρεβάτια»
52

-  αφετέρου  αφήνεται να 

νοηθεί ότι διατηρεί κάποια ερωτική σχέση και με την αδερφή του Παρασκευά, τη Λόγγα, για  

το ήθος της οποίας γίνονται επίσης κάποιες αναφορές, όπως «Τα χείλη της βυσσινιά. Το 

φόρεμα στενό, κοντό, ηλεκτρικές βλεφαρίδες»
53

, «Η Λόγγα τα βράδυα… για να μην 

κοιμάται μόνη τη συντροφεύει η Σούλα…»
54

,  «δεν έχει καιρό να μαγειρέψει, δεν την 

αφήνουν οι άλλες δουλειές…»
55

, «Γιατί τη σχόλασαν; Τράβηξε άλλο δρόμο. Τι δρόμο;»
56

, 

«Πλάι της η λεγάμενη, η σαραντάρα η Σούλα… καταραμένες γυναίκες, άτιμη φάρα!»
57

.

 Γενικότερα από τη σκιαγράφηση των εφήβων ηρώων και των μεταξύ τους σχέσεων 

είναι ευδιάκριτη η προσπάθεια του Κουμανταρέα  να ασχοληθεί με χαρακτήρες που 

αποκλίνουν από τη νόρμα και έρχονται σε σύγκρουση με το οικογενειακό, πολιτισμικό, 

κοινωνικό πλαίσιο. Πρόκειται για παρίες της κοινωνίας, αποκλίνοντες που αισθητοποιούν τη 

φθορά,  που βιώνουν το προσωπικό τους δράμα.  Έμφαση επομένως δίνεται στους 

χαρακτήρες  που προέρχονται  από κατώτερα κοινωνικά στρώματα, αμφισβητώντας  τις 

κοινωνικές συμβάσεις και αντιδρώντας στο κοινωνικό κατεστημένο με τρόπο όμως που 

οδηγεί στην αυτοκαταστροφή τους. Γιατί, παρά τη δίψα για ζωή οι έφηβοι ήρωες ούτε τα 

μέσα διαθέτουν για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη ούτε την ώριμη κρίση ούτε την 

αυτοσυγκράτηση για να σωθούν από την νεανική ορμή- «κράτα την ευθύνη για τη στεριά, 

εμείς είμαστε παιδιά της θάλασσας, τζιμάνια…χειρότερες πουτάνες από μας γίνεται;»
58

. Και 

όσο το κοινωνικό περιβάλλον είναι αμέτοχο, η πορεία και το τέλος αυτών των νέων είναι 

επίσης δεδομένα…  

  Ένα ακόμη στοιχείο που ολοφάνερα διακρίνεται στο έργο του Κουμανταρέα είναι ο 

σημαντικός ρόλος και η θέση της θρησκείας στη ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης. 

Άλλωστε η επιλογή του χρόνου - Μ. βδομάδα- κατά τον οποίο διαδραματίστηκε το συμβάν 

μάλλον δεν έγινε τυχαία από το συγγραφέα. Βέβαια, υπάρχει μια αντίθεση που διατρέχει το 

κείμενο. Οι περισσότεροι ήρωες  φαίνεται να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ιερότητα της 

βδομάδας. Ο μόνος που παρουσιάζεται ειρωνικός, καυστικός, αιχμηρός και περιπαικτικός 

περί  της ιερότητας της βδομάδας  είναι ο Τσίχλιας, ο οποίος δεν έχει κανένα ηθικό 

ενδοιασμό να κλέψει φαγητό από τον ταβερνιάρη τη Μ. Τετάρτη και να μουτζώσει τον 
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περιπτερά -«με μουτζώνει- άλλη αμαρτία κι αυτή…» 
59

-  ενώ ειρωνεύεται και τον 

Παρασκευά - « Γιατί έτσι, νηστεύω. Το κρέας ακόμη γουργουρίζει στην κοιλιά του»
60

. 

Συνεχίζει σε άλλο σημείο του κειμένου στο ίδιο ύφος ο Τσίχλιας ειρωνευόμενος  τον 

Παρασκευά που του προτείνει να πάνε στον Εσπερινό - «…δεν είσαι καλά κι έχει ένα έργο 

…καουμπόικο. Μεγαλοβδόμαδο και καουμπόικο πάνε; Γιατί,.., σάμπως επειδής σταυρώσανε 

το Χριστό, σώνει και καλά να σταυρώσουν και μας  μαζί του;»
61

. Ο συγγραφέας επίσης βάζει 

τον Τσίχλια να ειρωνεύεται και όλους αυτούς που φαινομενικά τουλάχιστον ακολουθούν 

τους θρησκευτικούς τύπους. Ιδιαίτερα  χαρακτηριστική η σκηνή της επίσκεψης στη Σούλα, η  

οποία αρνούμενη να του προσφέρει τις υπηρεσίες της – μέρα που είναι - «Μ.Τετάρτη και να 

δουλεύω» - χαρακτηρίζεται από τον Τσίχλια «Μαρία η Μαγδαληνή!»
62

. Σκωπτικός 

παρουσιάζεται επίσης μέσου του ταβερνιάρη για όλους αυτούς που νηστεύουν - «Υπάρχουν 

άνθρωποι που τρώνε σήμερα κοψίδι;»
63

 -  ενώ ταυτόχρονα αφήνει ένα υπαινιγμό για τη 

φιλοχρηματία του ταβερνιάρη - «Εσένα σάμπως σου κακοφαίνεται να τσεπώνεις το 

παραδάκι…» 
64

. 

  Φαίνεται όμως ότι για τους υπόλοιπους ήρωες η Μεγάλη βδομάδα σηματοδοτεί μια 

πολύ σημαντική γιορτή. Εξ ου και το κατοστάρι του καπετάνιου προς τους εργάτες
65

, η άδεια 

σε όλα τα πληρώματα
66

, όπως και η σκέψη του Παρασκευά- «αύριο μεταλαβαίνουμε, λέει ο 

Παρασκευάς, πρωί πρωί θα νιφτούμε, θα φορέσουμε τα καλά μας.»
67

.  

  Από την άλλη μεριά όμως μέσω του θανάτου και της κηδείας των παιδιών δίνεται η 

δυνατότητα στον Κουμανταρέα να προβάλει αφενός την αγωνία των απλών ανθρώπων για το 

τι μέλλει γενέσθαι με την ψυχή των νεκρών -«Τι ξέρουμε για τις ψυχές των παιδιών…;»- ενώ 

δεν παραλείπει να περιγράψει το εθιμοτυπικό που αφορά  στους νεκρούς(καφές, παξιμάδια, 

κλειστά παράθυρα, κεριά που καίνε κλπ.)
68

.  

  Επιπρόσθετα, ο χώρος που επέλεξε ο Κουμανταρέας να εκτυλιχθεί η ιστορία είναι 

ένας τόπος με ιδιαίτερη σημασία, αν ληφθεί υπόψη ότι το Λαύριο ήταν από τα πρώτα μέρη 

στα οποία έκανε την εμφάνισή του το εργατικό κίνημα. Βρισκόμαστε περίπου στο 1960 και 

ακόμη συνάγεται ότι υπάρχει μια οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά αυτό που 
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πρωτίστως επιδιώκεται από το συγγραφέα στο έργο είναι η σκιαγράφηση της ιστορίας, του 

χαρακτήρα και της ζωής των εργατών και λιγότερο του χωρικού πλαισίου το οποίο 

αναμφισβήτητα επηρεάζει και τη ζωή των κατοίκων. Τα Μεταλλεία φυσικά αποτελούν σήμα 

κατατεθέν της περιοχής και ως εκ τούτου ενυπάρχουν πληροφορίες  από τις οποίες προκύπτει 

η επίδρασή τους στο τοπίο και στους ανθρώπους- « Κι ολόγυρα οι πλαγιές κατηφόριζαν 

βουτηγμένες στη μαύρη άμμο που ξέρναγαν τα μεταλλεία- «στην πόλη ετούτη…και ο 

ουρανός από σκουριά»,
69

   «σάπια ολονών τα δόντια από το μέταλλο του νερού…»
70

, «οι 

πλαγιές στη σκουριά,[…],στα Μεταλλεία σαν πάντα τα τρενάκια…»
71

- και βέβαια δεν 

μπορεί να λείπουν οι αναφορές στις εργασιακές συνθήκες. Και ενώ στη σελίδα 11 ενυπάρχει 

κάποιος υπαινιγμός και  ειρωνεία για το εργατικό καθεστώς στα μεταλλεία - «Ώρα να 

γκρεμιστεί κανένα, η κηδεία με δάκρυα[…,] η ασφάλεια[…]κανένα πόδι κομμένο[…]φέιγ-

βολάν.»- στη σελίδα 23 η εργασία στα Μεταλλεία θεωρείται προνομιακή  - «Μαύρη η ζωή 

κάτω από τη γη μα ο εργάτης εξασφαλισμένος∙ συνδικαλισμός∙ ασφάλεια∙ περίθαλψη. Στις 

έξι…σχολάσει.» - σε σχέση με την εργασία στα εργοστάσια-υφαντουργεία. Εντύπωση 

προκαλεί και η αναφορά-σύγκριση των δυο εργοστασίων, του υφαντουργείου του Ρακέλα 

και του κλωστηρίου του Μικέ. Και παρόλο που το πρώτο είναι πιο σύγχρονο, αυτό που 

πρωτίστως προβάλλεται από το συγγραφέα είναι το κοινό χαρακτηριστικό και οι κοινές 

αγωνίες των εργαζομένων -«Και στα δυο οι εργάτες ίδιοι…τις απεργίες», «Κουτί το 

εργοστάσιο, κουτιά κι οι κατοικίες»
72

.   

  Το Λαύριο όμως δεν είναι μόνο μεταλλεία και υφαντουργεία. Έχει και 

ζαχαροπλαστεία, κινηματογράφους, σουβλατζίδικο με τζουκ-μποξ  και Λούνα παρκ
73

! Η 

ύπαρξη βέβαια της οικονομικής δραστηριότητας δεν είναι τέτοια που να αφήνει περιθώρια 

ευημερίας στην περιοχή. Απεναντίας μια αίσθηση μιζέριας και έλλειψης προοπτικής διαπνέει 

το κείμενο που κορυφώνεται με τα λόγια του Τσίχλια - «Πουθενά δεν είναι προκοπή ∙κι εγώ 

τι θαρρείς, θα κάτσω να χαραμίσω τη ζωή μου στα βαπόρια;»
74

.  

  Το σύνολο, λοιπόν, των αναφορών στο Λαύριο και στη ζωή των ανθρώπων εκεί δεν 

απεικονίζει μια περιοχή ευημερούσα με ανθρώπους που ζουν στη χλιδή και στην 

καλοπέραση. Παρόλα αυτά, ενώ το ταξικό χάσμα μεταξύ των ηρώων και των υπολοίπων 

κατοίκων όχι μόνο δεν είναι αγεφύρωτο, αλλά στην ουσία δεν υφίσταται, ο Κουμανταρέας 
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επέλεξε και ξεχώρισε τους έφηβους κεντρικούς ήρωες για να τους αποδώσει το 

χαρακτηρισμό «φτωχοαλήτες». Το πρώτο συνθετικό θα μπορούσε να χαρακτηρίζει πληθώρα 

ανθρώπων της περιοχής και της εποχής εκείνης, αλλά με τον όρο «αλήτες» προσπαθεί να 

εστιάσει στην αποκλίνουσα και στιγματισμένη κοινωνική ή σεξουαλική συμπεριφορά των 

νεαρών, έτσι όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω. Η κορύφωση της έντασης του 

χαρακτηρισμού επιτυγχάνεται με τη φράση «για δυο παιδιά παρατάνε τις δουλειές τους» 
75

 

καθώς και με τον χαρακτηρισμό «Καημένος»
76

 που βρίσκεται σε συνάρτηση και με την 

επιλογή του τίτλου του έργου «Τα Καημένα» και τονίζει τη δραματικότητα της ιστορίας 

αυτών των νέων 
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΑΛΙΚΩΝ (1975) 

Η βιοτεχνία υαλικών είναι ένα πολιτικοκοινωνικό έργο που προβάλλει τις μεταβολές 

που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία της μετεμφυλιακής περιόδου. Πρωταγωνίστρια 

είναι η μικροεπιχειρηματίας Μπέμπα, που διαβιεί με τον σύζυγό της Βλάσση, 

εναρμονισμένοι στις επιταγές που επιτάσσουν η εξελισσόμενη βιοπολιτική τεχνολογία. Η 

κινηματογραφική αφήγηση περιγράφει την Μπέμπα Ταντή με ρεαλιστικότητα στην 

καθημερινότητά της. Μία γυναίκα δυναμική, που ηγείται την επιχείρηση που της 

κληροδοτήθηκε από την οικογένειά της, καθίσταται ηγέτης της οικογένειάς της, 

αναλαμβάνοντας και τα καθήκοντα του Βλάσση, ο οποίος διαθέτει έναν ψυχισμό, το δίχως 

άλλο καταθληπτικό. Ο ρόλος της είναι αποτέλεσμα προσωπικών της επιλογών μέσα από ένα 

ευρύ κοινωνικό σύστημα εξουσίας, με επακόλουθο η ίδια να δύναται να απολαύσει την 

ευτυχία, την οποία αδυνατεί να αντιληφθεί ο σύζυγός της. Οι επερχόμενες ταξικές αλλαγές, 

που διαφοροποιούν ριζικά τη δομή της πόλης σε συνδυασμό με την μετακόμιση της 

επιχείρησης ισχυροποιούν τον οικογενειακό ρόλο της Μπέμπας, ενώ οδηγούν τον Βλάση σε 

νευρικό κλονισμό καθώς δεν δύναται να προσαρμοστεί και βάσει της φυσικής επιλογής, 

οδηγείται στον θάνατο. Ωστόσο, μία γυναίκα επιχειρηματίας δεν καθίσταται ρεαλιστικό 

μοτίβο και η συνεχής αδυναμία του Βλάσση σε όλα τα επίπεδα, οδηγούν την επιχείρηση σε 

πτώση. Η Μπέμπα δεν είναι πια σε θέση να ηγηθεί και θυσιάζει την αυτονομία της στον 

βωμό της εύρεσης εύπορων εραστών, οι οποίοι δύνανται να συνδράμουν στην επίρρωση της 

οικονομικής της επιβίωσης. Υπονομεύεται, κατά κάποιον τρόπο, η ελευθερία της, αλλά και η 

αγωνιστικότητά της για κοινωνική αλλαγή (Μαυρέλος etal, 2017).   

  Η σχέση του δρώντος στον αστικό χώρο υπογραμμίζεται στην έμφυλη ταυτότητα της 

Μπέμπας. Η ζωή της περιχαρακώνεται αποκλειστικά στην πρωτεύουσα. Ο ενδυματολογικός 

της κώδικας είναι εφάμιλλος τόσο της ταξικής της θέσης όσο και του αστικού γίγνεσθαι. Το 

γυμνό της σώμα, το οποίο σε σκηνές εμφανίζεται, ενεργοποιεί φετιχιστικά και 

ηδονοβλεπτικά αντανακλαστικά. Γενικά, μπορεί να λεχθεί ότι τα άνωθεν προσδίδουν στην 

ηρωίδα ηγετικά χαρακτηριστικά σε μια κοινωνία που οι γυναίκες δεν απολαμβάνουν την ίδια 

αναγνώριση και σεβασμό στην ανάληψη ηγετικών καθηκόντων. Έντονοι επίσης οι 

συμβολισμοί: Η λευκή κορδέλα της Μπέμπας υποδηλώνει τη συζυγική αγάπη, το τσαντάκι 

με τις χάντρες τη γοητεία, η αρωματική βεντάλια προσδίδει στο κείμενο μια οσφρητική 

εικόνα που επιρρώνει τον αριστοκρατικό-ηγετικό αυτοπροσδιορισμό. Το ηγετικό 

χαρακτηριστικό αναδεικνύεται μάλιστα τη στιγμή που η Μπέμπα οδηγεί ένα λευκό Σκόντα, 

σε μια εποχή που η οδήγηση είναι προνόμιο των αντρών του αστικού τοπίου (Μαυρέλος etal, 
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2017).   

  Η αριστοκρατικότητα της Μπέμπας ενυπάρχει στον εργατικό χώρο, κυρίως λόγω 

έλλειψης ανταγωνισμού. Το βιωμένο σώμα αντιλαμβάνεται αυτή την όψη θηλυκότητας μέσα 

από την έλλειψη του Άλλου, όπως φαίνεται από την αναπαράσταση της πρώτης επαφής της 

με τους εραστές της: «Αυτή η άξεστη αφή που αφήνει το μάλλινο πάνω στο μεταξωτό
77

». 

 Η βιοτεχνία υαλικών είναι η αναπαράσταση του καπιταλισμού της εποχής που δεν 

προσβλέπει στην απομάκρυνση των γυναικών από τον ιδιωτικό τους χώρο και τις έχει 

επωμίσει τον αναπαραγωγικό ρόλο. Σε πλήρη αντιδιαστολή, η Μπέμπα δεν υπακούει στον 

άνωθεν άτυπο κανόνα. Όχι μόνο λείπει από την ιδιωτική στέγη, αλλά, πολύ περισσότερο, 

καλείται να τα φέρει εις πέρας στο εμπόριο με κάθε κόστος. Σε αυτό συμβάλλει η πλήρης 

απουσία αρσενικής ταυτότητας, καθώς ο Βλάσσης δεν καθίσταται ικανός να αναλάβει τους 

ρόλους που του αναλογούν βάσει του κοινωνικού του φύλου, αφήνοντας στη σύζυγό του 

ανοιχτό πεδίο δράσης. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις στη νεωτερική κοινωνία οδηγούν σε 

διαφοροποίηση των παραδοσιακών όψεων θηλυκότητας. Στο πρόσωπο της Μπέμπας 

εξεικονίζεται ο τύπος που προβάλλεται ιδιαίτερα στον συγκαιρινό κόσμο, μεταλλάσσεται 

όμως από έκφραση της γυναικείας σεξουαλικότητας σε εργαλείο ανταγωνισμού και 

ανάδειξης μιας νέας όψης θηλυκότητας με αντρικά χαρακτηριστικά όπως αποφασιστικότητα, 

δυναμισμός, εφευρετικότητα και στοχεύει στη διατήρηση των κυριαρχικών της προνομίων 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο χώρο (Μαυρέλος etal, 2017).   

 Στην εξέλιξη της Μπέμπας μείζονα ρόλο έχει ο πατέρας της. Την μεγάλωσε όπως θα 

μεγάλωνε κι έναν γιο. Δεν έδειξε την πρόθεση να περιορίσει την κόρη σου σε ένα 

ηδονοβλεπτικό/παραγωγικό ρόλο συμβεβλημένο με τον τότε αστικό καπιταλισμό, αλλά της 

προσέφερε τη μαθητεία δίπλα του, ενώ αργότερα την προέτρεψε σε πανεπιστημιακές 

σπουδές. Το λοιπόν, η κόρη του είχε αποκτήσει όλα τα ουσιαστικά και τυπικά εφόδια ώστε 

να σταθεί στον ανδροκρατούμενο χώρο του εμπορίου. Ας μην λησμονείται ότι το αυτοκίνητο 

είναι κι αυτό ένα δώρο του πατέρα προς την κόρη.   

  Πέρα από αυτά, στην αρρενοποίηση της Μπέμπας συμβάλλει και το γεγονός ότι δεν 

δύναται να τεκνοποιήσει. Από την αναπαραγωγική διαδικασία στρέφεται αποκλειστικά στη 

παραγωγική του εμπορίου. Συγκεντρώνει στο πρόσωπό της όλα εκείνα τα αντρικά 

χαρακτηριστικά: επιβολή, δημόσιος λόγος και ισχυρή προσωπικότητα. Από την άλλη ο 

Βλάσσης, μοιάζει ευνουχισμένος από τη σύζυγό του. Ο ρόλος τους είναι απολύτως 

παθητικός. Έτσι είναι δομημένη η οικογένεια αυτή, με τους ρόλους να είναι αντιστρόφως 
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ανάλογοι του φύλου. Σαν στη φυσική επιστήμη. Κάθε πηγή ηλεκτρισμού, για να υπάρξει, 

διαθέτει δύο πόλους. Το ίδιο συμβαίνει και στο έργο, αλλά από την ανάποδη. 

Χαρακτηριστικά τα λόγια ενός γέρου πρόσφυγα:
78

«…με μια γυναίκα σαν και του λόγου σου, 

τι σόι άντρας μπορεί να είναι; Κανένα ζούδι του θεού, κανένας άγιος θα ’ναι».   

 Η θηλυκότητα της Μπέμπας υπακούει στον σεξουαλικό κώδικα της εποχής. Πέρα 

από τις σκηνές που εμφανίζεται γυμνή στον ιδιωτικό της χώρο μπροστά στον καθρέφτη, στον 

δημόσιο στίβο αξιολογείται με το σε ποιον βαθμό αρέσει στους άνδρες, στον οποίο στίβο 

κυριαρχεί η αρσενική σωματότητα. «Τα πόδια της, άσπρα του χιονιού, έλαμπαν μέσα από τις 

μαύρες ζαρτιέρες. Ήσαν ωραία πόδια και το ήξερε. Σφιχτά και δυνατά, μια ιδέα παχιά στους 

μηρούς, μα που κυλούσαν χυτά στις γάμπες. Φορές φορές είχε τον πειρασμό να τα 

φαντάζεται σε οίκους ανοχής
79

». Η φωνή της Μπέμπας μέσα στον καθρέφτη είναι η φωνή 

της πατριαρχίας, συνδεδεμένη με την υποτέλεια και την αντικειμενοποίηση. Αντικατοπτρίζει 

όπως εδώ και αιώνες οι ομόφυλές της «την αντρική φιγούρα σε διπλάσιο μέγεθος» ως 

σεξουαλικό αντικείμενο, μέσα από το οποίο ο άντρας γνωρίζει την έμφυλη ταυτότητά του 

(Μαυρέλος etal, 2017).   

  Η ίδια προσωποποιεί τις κοινωνικές και συμπεριφοριστικές δομές κριτικής αλλά και 

τις αντιδράσεις που προκαλεί η εικόνα του σώματός της στους άλλους. Η παρουσίασή του, 

το στήσιμο στον καθρέφτη είναι τεχνικές του σώματος ή πειθαρχίες λειτουργούν για την 

ηρωίδα ως κοινωνικός έλεγχος. Η επιβεβαίωση στο βλέμμα των αντρών είναι το μέτρο 

αξιολόγησης ενός εκπεφρασμένου κοινωνικού συμβάντος με αντικείμενο την εξωτερική 

ομορφιά.Το λοιπόν, δημιουργείται στη Μπέμπα μια κατάσταση διαρκούς ανασφάλειας παρ’ 

όλες τις επιτυχημένες πειθαρχικές πρακτικές που έχει εφαρμόσει κατ’ επανάληψη. Οι 

σύντροφοι της πρωταγωνίστριας είναι χαρακτήρες για τους οποίους δεν τρέφει αγαστά 

συναισθήματα, ωστόσο είναι άντρες που την κολακεύουν για το σώμα της, δεδομένου ότι 

διακατέχεται από μείζουσα ανασφάλεια εναρμονισμένη με το καβαφικό γήρασμα του 

σώματος και της ψυχής. Το αντρικό βλέμμα λειτουργεί σαν φάρμακο για  το πάσχον σώμα, 

σαν ελιξίριο νεότητας. Το σύστημα σεξουαλικότητας εμπεριέχει την έννοια της εξουσίας ως 

παραγωγικής δύναμης, η αντίληψη όμως του έμφυλου δυισμού καθιστά υπαρκτή την 

υποτακτικότητα της Μπέμπας. Παρόλα τα αρρενωπά χαρακτηριστικά της η ηρωίδα 

ενεργοποιεί μέσα στο πειθαρχικό σύστημα σεξουαλικότητας μηχανισμούς που συγκροτούν 

τον έμφυλο διπολισμό. Παραμερίζει την αρρενωπή αυστηρότητά της , τα κλειδιά του 

αμαξιού, στον χουντικό αξιωματικό όταν έρχεται αντιμέτωπη με την επιτέλεση της νεανικής 
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αρρενωπότητας. Ο τρόπος αντίληψης της σχετικά με την έμφυλη ιεραρχία είναι και ο τρόπος 

καθυπόταξης, που οδηγεί στην επιλογή ανάλογων συναισθημάτων,ώστε να ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα καθεαυτή (Μαυρέλος et al, 2017).   

  Η Μπέμπα ανατρέπει πλήρως το στερεότυπο της εποχής. Είναι μια γυναίκα η οποία 

έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο σε κάθε δομή που συμμετέχει. Οι συνεργάτες της (όπως και ο 

σύζυγος) είναι αρσενικές ταυτότητες οι οποίες επίσης δεν υπακούν στο έμφυλό τους 

γίγνεσθαι με αποτέλεσμα να υπεισέρχονται στην ηγέτιδα προστασία της Μπέμπας. Η 

Μπέμπα χρησιμοποιεί το μυαλό και την ομορφιά της, κατορθώνοντας τον τέλειο συνδυασμό 

που την θέτει ισχυρή στην επιβίωση στον εμπορικό χώρο, ο οποίος στα μετεμφυλιακά χρόνια 

είναι βαθύτατα ανδροκρατούμενος. Με τον τρόπο αυτό κερδίζει την αυτοπροσδιοριζόμενη 

θέση της, τόσο στο οικογενειακό όσο  και στο αστικό τοπίο. Στο αστικό τοπίο ενυπάρχει και 

ο εμπορικός στίβος, στον οποίο η ηρωίδα συμμετέχει επιτυχημένα, αξιοποιώντας υπέρ το 

δέον τα προσόντα που έχει αποκομίσει από το συγγενικό περιβάλλον και φυσικά από το 

συνολικό δομημένο 
80

περιβάλλον που διαβιεί (Κωτόπουλος, 2005).   

  Την ίδια εποχή με την βιοτεχνία υαλικών δημοσιεύεται το διπλό βιβλίο του Δημήτρη 

Χατζή. Στο βιβλίο περιγράφεται ο δύσκολος τρόπος ζωής ενός Έλληνα στην Ελλάδα της 

μετεμφυλιακής περιόδου και ύστερα στον ξενιτεμό στη Γερμανία. Ο ίδιος ο συγγραφέας
81

 

δηλώνει για το βιβλίο ότι αποτελεί «μια έκφραση ελληνικής αγωνίας μπροστά στον σημερινό 

κόσμο». Στο συγκεκριμένο έργο αξίζει να εστιάσει κανείς στην Αναστασία. Το υποκείμενο 

αυτό παρουσιάζει πολλά κοινά με την Μπέμπα Ταντή. Είναι μία γυναίκα η οποία αρνείται να 

αποδεχτεί την έμφυλη ταυτότητα με την οποία δεσμεύεται κοινωνικά από τη γέννησή της κι 

επιδιώκει τη χειραφέτησή της. Ωστόσο, με τον καιρό συνειδητοποιεί ότι το κανονιολογικό 

κοινωνικό σύστημα έχει βαθειά ριζωμένες αξίες και ιδιαιτερότητες, οι οποίες είναι σχεδόν 

αδύνατο να αρθούν. Ως εκ τούτου, υπό τον φόβο την φτώχειας, της ανέχειας και φυσικά της 

αδυσώπητης κοινωνικής κριτικής από τον περίγυρο θυσιάζει τα όνειρα για χειραφέτηση και 

διαλέγη τον συνήθη δρόμο της ασφάλειας και ορθοπόδησης, τον δρόμο του γάμου. Η 

απόφασή της είναι εναρμονισμένη στη συμβατικότητα της εποχής. Οι εργαλειακές 

τροπικότητες του κοινωνικού κύκλου κατευνάζουν τη φωνή για κοινωνικές μεταβολές, 

κάνουν την Αναστασία να μοιάζει με μία από τις πολλές επαναστάτριες που κατέληξε άδοξα 

στο αμείλικτο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Το λοιπόν, είναι σαφές ότι το κοινωνικό 

κεφάλαιο σε συνάρτηση με το φύλο απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους συγγραφείς της 
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Κωτόπουλος,Τριαντάφυλλος (2005, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Η Θεσσαλονίκη στο έργο των θεσσαλονικέων 
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δεδομένης εποχής. Άλλωστε, οι κοινωνικές μελέτες της εποχής παρουσιάζουν της γυναίκες 

ως φορείς αναπαραγωγής, ενώ τους άντρες ως φορείς παραγωγής. Επίσης, ελάχιστες είναι οι 

γυναίκες που συνεχίζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλα μείζων θεωρείται κι ο 

αριθμός των γυναικών που εγκαταλείπει την υποχρεωτική (ή/και τριτοβάθμια) εκπαίδευση 

λόγω γάμου ή η εγκυμοσύνης. Επιπρόσθετα η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά κρίνεται 

σαν άλυτη εξίσωση υψίστου βαθμού. Όλα τα παραπάνω κάνουν τους συγγραφείς να 

προβληματίζονται και να κριτικάρουν με τον τρόπο τους τον μικροαστισμό που έχει 

πυκνώσει πάνω από ελληνικό κανονιολογικό ηθικό κι αξιακό σύστημα, με την άδικη, κατά 

γενική ομολογία, κατανομή ρόλων (Λεοντσίνη, 2010).   

  Συμπερασματικά, είναι θεμιτό να λεχθεί ότι η Μπέμπα, όπως και η Αναστασία, 

καλείται να επιβιώσει σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο που οι γυναικεία πρωτοβουλία δεν 

δύναται να εισχωρήσει στο κανονιστικό σύστημα. Η Μπέμπα είναι ποθητή καθότι αποτελεί 

μία ταυτότητα δυναμική και αριστοκρατική, με αποτέλεσμα να ενισχύονται τα σεξουαλικά 

ένστικτα τόσο από πλευράς του δρώντος υποκειμένου όσο και του περίγυρου. Αντίθετα, η 

Αναστασία δεν ανήκει στην ελίτ, οπότε το σώμα της δεν χαίρει ανάλογης ευρωστίας και 

πόθου. Και στις δύο περιπτώσεις τα σεξουαλικά ένστικτα και κυρίως να ηδονοβλεπτικά 

ευνουχίζονται από την πατριαρχική εξουσία.   

  Η αδυναμία της Μπέμπας για αναπαραγωγή, τη στρέφει στην παραγωγή και στην 

ανάληψη του ρόλου μητέρας για τον σύζυγό της. Η ανάγκη για εργασία δεν αποτελεί 

εξωτερικό κίνητρο για την απόκτηση οικονομικής δύναμης, αλλά πολύ περισσότερο μία 

εσωτερική κινητοποίηση για την επίτευξη του στόχου της ψυχολογικής ορθοπόδησης και 

χειραφέτησης. Με άλλα λόγια, είναι ένα μέσο προς την κατάκτηση της ευτυχίας. Άλλωστε, 

τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα ενισχύονται μέσα από τις δικές τους επιλογές με σκοπό να 

προσεγγίσουν την ευτυχία με τους δικούς τους όρους. Το λοιπόν, με τον τρόπο αυτό 

καταφέρνουν να επιβεβαιώσουν την ταξική τους ταυτότητα, μέσα από τις εξουσιαστικές 

σχέσεις και δομές κυριαρχίας που επιβάλλονται (Καλεράντε, 2016).   

  Η Μπέμπα, ενόσω διαβιεί με τον κατά τ’ άλλα παραιτημένο σύζυγό της Βλάσση, 

δείχνει να απολαμβάνει την ταξική της προέλευση και τη γενικότερη δράση της. Ωστόσο, 

μετά τον θάνατο του Βλάσση αντιμετωπίζει δυσφορία ως προς την προσαρμογή στη νέα τάξη 

πραγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αναδύεται ο ενδόμυχος φόβος της μοναξιάς, του μέλλοντος 

αλλά και της ανασφάλειας που ανακύπτει ολοένα και περισσότερο. Υποκατάστατα σε αυτό 

θέτει τους εύπορους συντρόφους τις. τους οποίους δεν εκτιμά ή δεν ελκύεται σεξουαλικά, 
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εντούτοις είναι φανερό πως η ψυχοσύνθεσή της έχει φθαρεί και η ψυχική της ανθεκτικότητα 

82
δεν είναι τόσο αλώβητη όσο φαινόταν να είναι. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, από τους 

συντρόφους της παίρνει την επιβεβαίωση ότι είναι ποθητή κι ότι ανήκει στην ελίτ. Εξάλλου, 

η πατριαρχική κοινωνία δεν  δύναται ακόμα να δεχθεί πως μία γυναίκα είναι σε θέση να 

επιβιώσει μόνη της δίχως να πλαισιώνεται από κάποια ανδρική φιγούρα.   

  Επομένως, η επιτέλεση της έμφυλης ταυτότητας όπως και οι αποφάσεις της 

Μπέμπας, δεν επέρχονται από ουσιοκρατικές αντιλήψεις, αλλά προέρχονται από την 

ενδόμυχη αναπαραγωγή ομοιογενοποιητικών αντιλήψεων, πλήρως συμβιβασμένες στο 

δομημένο αστικό περιβάλλον και της κανονιοποίησης κάθε κοινωνικής ταυτότητας που 

τείνει να διαφοροποιηθεί από την ευρεία ομοιογένεια. Με άλλα λόγια, η επιλογή της 

ταυτότητας λαμβάνεται βάσει έξις
83

 (habitus)
84

 κι όχι βάσει πραγματικής επιθυμίας.  

 Η ελεύθερη βούληση που βιώνεται ως προσωπική για την Μπέμπα ευτυχία 

καθαιρείται υπό το βάρος της διατήρησης του συμβολικού κεφαλαίου με την επανένταξη κι 

επαναπροσκόλληση στις πατριαρχικές ιεραρχικές σταθερές και την πειθαρχία στην 

κανονικότητα, τις οποίες είχε αποβάλει ως τροχοπέδη στο δρόμο για την ευτυχία και τη 

χειραφέτησή της.  Το φυσικό επακόλουθο καθίσταται η μετατόπιση της θέσης της  από δρον 

υποκείμενο σε αντικείμενο της πατριαρχικής εξουσίας. Με άλλα λόγια,  οι θεσμοί και οι 

κοινωνικοί κανόνες είναι ισχυροί σε τέτοιο βαθμό που οι ελάχιστοι αποστάτες δεν δύνανται 

να κάνουν τίποτε άλλο πέρα από το να προσαρμοστούν στην ισχύουσα τάξη πραγμάτων.   

  Για το συγκεκριμένο έργο ο Μένης Κουμανταρέας δέχθηκε σφοδρή κριτική από 

αριστερούς κύκλους, καθότι ένας από τους εραστές της αριστερής Μπέμπας ήταν ένας 

ακροδεξιός βαθμοφόρος του στρατού. Για την εποχή, το να συναναστρέφεται μία 

κομμουνίστρια με έναν δεξιό, ήταν πραγματικά ανήκουστο. Άλλωστε, η πληγές του 

εμφυλίου δεν είχαν επουλωθεί ακόμη. Η συναναστροφή αυτή, πόσο μάλλον όταν απέκτησε 

ερωτικό υπόβαθρο, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Εντούτοις, ο Μένης Κουμανταρέας 

υπερασπίστηκε τη θέση του και την επιλογή του, αναφέροντας πως σκοπός της λογοτεχνίας 

είναι το αντισυμβατικό, όπου στους συνηθισμένους ανθρωπους συμβαίνουν οι πιο 

                                                           
82

Στην αγγλική γλώσσα ονομάζεται Resilience και προέρχεται από την λατινική λέξη resiliō (re + salire, 
απαρέμφατο resilire) η οποία σημαίνει «να αναπηδήσει πίσω», «να ανακρούσει»(Lewis,1879). Ψυχική 
ανθεκτικότητα (Resilience) σημαίνει να επανέλθει, να ανακάψει κάποιος μετά από μια άσκηση πίεσης, μετά 
από τις αντιξοότητες της ζωής  (Southwick, 2011). 
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 Κατά τον Αριστοτέλη, η συνήθεια, η έξη, εκείνο που αποκτάται από τη συνεχή εξάσκηση ή άσκηση επί 
αυτού και το οποίο κάποιος δεν έχει εκ γενετής. Η ἒξις είναι δηλαδή η εκμάθηση και μετέπειτα η συνήθεια 
στην ηθική (Αραμπατζής, 2016). 
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 Bourdieu, P. (1990). Structures, habitus, practices. The logic of practice, 52-65. 
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ασυνήθιστες καταστάσεις
85

.  

  Η βιοτεχνία υαλικών
86

 μεταφέρθηκε στο θέατρο Φούρνος σε σκηνοθεσία Άγγελου 

Χατζά για πρώτη φορά το 2018 και λόγω της επιτυχίας και της μεγάλης προέλευσης δόθηκαν 

και νέες παραστάσεις μέσα στο 2019, από την ίδια θεατρική ομάδα.   
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Μένης Κουμανταρέας, συνέντευξη (Ανάκτηση: http://meniskoumantareas.gr/index.php/optikoakoustiko-
yliko)  

86Βιοτεχνία υαλικών, του Μένη Κουμανταρέα στο Θέατρο Φούρνος: https://www.culturenow.gr/viotexnia-

yalikon-toy-meni-koymantarea-xana-sto-theatro-foyrnos/ (Ανακτήθηκε: Δεκέμβριος, 2019 
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Η ΚΥΡΙΑ ΚΟΥΛΑ (1978) 

 
Πρόκειται για μία ρομαντική νουβέλα με κοινωνικές και ψυχολογικές εκφάνσεις, που 

πρωτοδημοσιεύτηκε το 1978 από τις εκδόσεις Κέδρος. Πρωταγωνίστρια είναι η κυρία 

Κούλα, μια ώριμη εργαζόμενη γυναίκα, παντρεμένη με δυο παιδιά. Για να φτάσει στην 

εργασία της καθημερινά χρησιμοποιεί τον ηλεκτρικό. Στο μέσο αυτό συναντά τον 

εικοσάχρονο φοιτητή Μίμη, με τον οποίο αρχικά ανταλλάσσουν μόνο βλέμματα, ενώ στην 

συνέχεια συνάπτουν παράνομο δεσμό.  

Η κυρία Κούλα διαβιεί στην  Κηφισιά κι εργάζεται στο Μοναστηράκι σε ένα 

λογιστικό γραφείο. Το δομημένο περιβάλλον της πόλης προσδίδει στην ηρωίδα οικονομική 

ευχέρεια. Δεν εργάζεται λοιπόν από ανάγκη, αλλά από επιθυμία. Διαθέτει πάντα την 

οικονομική ασφάλεια του συζύγου της κι έχει δύο κόρες στην εφηβεία και ζει με τους 

φόβους και τους προβληματισμούς που κάθε μάνα φέρεται να έχει για τα έφηβα παιδιά της. 

Η ζωή της είναι συνυφασμένη στην κανονικότητα. Θα έλεγε κανείς ότι δεν της λείπει τίποτα. 

Προκύπτει, πάντως, ότι τελικά της λείπει ο έρωτας. Η κυρία Κούλα πιθανόν δεν ερωτεύτηκε 

ποτέ, καθότι παντρεύτηκε για να υπακούσει στον κοινωνικό θεσμό του γάμου και να 

αποβάλει από πάνω της την άχαρη ρετσινιά της γεροντοκόρης. Έχει βολευτεί στον γάμο της, 

ο οποίος της χάρισε μια άνετη ζωή, ασφάλεια και δυο παιδιά. Υπακούει στην έμφυλη 

ταυτότητά της κι έχει αναλάβει πέρα από τα επαγγελματικά καθήκοντα και τις καθημερινές 

δουλειές του σπιτιού. Όλα όμως αλλάζουν όταν συναντά τον νεαρό Μίμη, ο οποίος ξυπνάει 

μέσα της συναισθήματα που δεν είχε ζήσει και θα επιθυμούσε να βιώσει. Πέρα από αυτά, 

στο κάτω της γραφής, της προσφέρει απλόχερα την επιβεβαίωση, πως είναι ακόμη ποθητή, 

σε μια ηλικία που οι περισσότερες γυναίκες θεωρούν τον έρωτα πεπερασμένο. Διαλέγει 

μάλιστα έναν άνδρα, που βάσει του κοινωνικού κανόνα, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν 

σύντροφος μιας από τις κόρες της (Τσαγκαράκης, 1988).  

Πέρα από την ψυχολογική κρίση αυτοπεποίθησης, ο Μίμης την βγάζει από μία 

ρουτίνα που δείχνει να είναι μία καλοκουρδισμένη μηχανή που θα την οδηγεί ως κινητήριος 

μοχλός μέχρι τα βαθειά γεράματα. Ο Μίμης την βγάζει από το συνηθισμένο και της χαρίζει 

μια περίοδο εφηβείας και νεότητας. Αυτή δέχεται την πρόκληση, όσο κι αν αυτή η σχέση 

μοιάζει εκ προοιμίου θνησιγενής. Σε κάθε περίπτωση, η κυρία Κούλα αποδέχεται την 

περιπέτεια αλλά ποτέ δεν μπαίνει στο δίλημμα επιλογής μεταξύ του νεαρού και του νόμιμου 

συντρόφου της. Δεν πρόκειται να διαλύσει την οικογένειά της για κανέναν εφήμερο έρωτα.  

Ο αφηγητής είναι ετεροδιηγητικός, απέχει από τα γεγονότα κι εξιστορεί μία ιστορία, 

στην ουσία, τετριμμένη. Μία ρομαντική αφήγηση που δίνει την εντύπωση πως ο καθένας θα 
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μπορούσε να αποδώσει. Ωστόσο, το κείμενο χαρακτηρίζεται από τέτοια πυκνότητα που 

μονάχα ο Μένης Κουμανταρέας θα εδυνούτο να προσδώσει. Άλλωστε, ο συγκεκριμένος δεν 

ανήκει τυχαία στο πάνθεον
87

των ελλήνων συγγραφέων. Ο αφηγητής παρουσιάζει τον 

κινητήριο μοχλό της υπόθεσης, την ανάγκη της κυρίας Κούλας να ερωτευτεί και η πλοκή 

υφαίνεται με το αδιέξοδο που επιφέρει τούτος ο έρωτας.  Η αφήγηση εκτυλίσσεται σε 

παροντικό χρόνο με πολλές αναδρομές στο παρελθόν («Τον πρώτο καιρό δεν έβγαζαν λέξη. 

Κοίταζαν όπως οι επισκέπτες τα ζώα μέσα απ’ τα κάγκελα στους ζωολογικούς κήπου»).
88

Με 

τον ίδιο τρόπο γίνεται γνωστό από τον αφηγητή το status quo των ηρώων και 

διαμορφώνουμε εικόνα για τις ενδόμυχες σκέψεις του παρελθόντος («Θυμήθηκε τον καιρό 

των αρραβώνων της...Λίγο  ακόμα και θα είχε αρνηθεί, αν τούτος ο δεσμός δεν την 

διευκόλυνε να συνεχίσει τη ζωή  της με το μέτωπο ψηλά»)
89

.   

  Η κυρία Κούλα είναι μία ευυπόληπτη γυναίκα της εποχής. Παντρεμένη με δυο παιδιά, έχουσα 

εργασία και μία έμφυλη ταυτότητα που υπακούει, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της στην οικογένεια. Δεν 

είναι τυχαίο ότι ο αφηγητής της προσδίδει τον χαρακτηρισμό κυρία, κάτι που δεν κάνει για κανέναν 

άλλον από τους ήρωες. Πολλοί μελετητές του έργου βέβαια υποστηρίζουν ότι αυτό συμβαίνει για να 

προσδώσει στην ηρωίδα, εκτός από κύρος και την ηλικία. Η σύμβαση σπάει, όταν ερωτεύεται τον κατά 

πολύ νεότερο Μίμη. Είναι σαφές ότι η σχέση αυτή δεν έχει μέλλον κι ότι ο  Μίμης απολαμβάνει τη 

συνεύρεση με μεγαλύτερες γυναίκες, ωστόσο η κυρία Κούλα αποδέχεται την πρόκληση ενδίδοντας 

στην ανάγκη της να ερωτευτεί και να ζήσει, σε μια εποχή που η ρουτίνα έμοιαζε για αυτήν σπαρακτική. 

Το λοιπόν, αποφασίζει να ζήσει ό,τι δεν βίωσε ως τότε στη ζωή της, χωρίς να αφήσει πάντως σε καμία 

περίπτωση να της περάσει η σκέψη για διαζύγιο ή το στήσιμο μιας ζωής από την αρχή (Στρεμμένου, 

2005). 

 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ακολουθεί τον Μίμη στις συνήθειές του. 

Αφήνει την πολυτελή κατοικία της στη Κηφισιά για να ζήσει τον έρωτα σε μία φοιτητική 

υπόγεια κατοικία στον Άγιο Νικόλαο. Ο Μίμης είναι ένας λαϊκός νέος που συχνάζει σε 

κουτούκια και φέρει μούσι και μακρύ μαλλί. Γεννά στην κυρία Κούλα ηδονοβλεπτικά 

ένστικτα τα οποία απέχουν παρασάγγας από την εκλεπτυσμένη εικόνα που έχει διαμορφωθεί 

για την εν λόγω ηρωίδα. O Freud (1927) θεωρεί ότι η λίμπιντο εγείρεται σε μεγαλύτερο 

βαθμό όταν το σεξουαλικό υποκείμενο φέρει πρωτόγονα ή λιγότερο εκλεπτυσμένα σωματικά 

χαρακτηριστικά, καθότι υπάρχει η ενδόμυχη πεποίθηση ότι η σεξουαλική πράξη θα είναι 

                                                           
87 "Η κυρία Κούλα", Μένης Κουμανταρέας http://diavazontas.blogspot.com/2018/11/blog-

post.html(Ανακτήθηκε: Δεκέμβριος, 2019) 
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περισσότερο ηδονική, σε μία τέτοια περίπτωση. Πρόκειται για θεωρία που αφορά το 

πρωτόγονο ένστικτο το οποίο φθίνει με την εκμάθηση του συμπεριφοριστικού μοντέλου. 

Σύγχρονοι μελετητές επιβεβαιώνουν, την προαναφερθείσα άποψη (Davis et al, 

2004).Συνεπώς, ένας από τους λόγους που η κυρία Κούλα, στρέφεται σε έναν εραστή που 

φέρει αντισυμβατικά κι αναρχικά χαρακτηριστικά, πιθανόν να είναι, εκτός των άλλων, κι ο 

άνωθεν παράγοντας. Το γεγονός ότι ο Μίμης, εκτός τον προαναφερθέντων, φέρει και την 

ιδιότητα του φοιτητή, ίσως να αποτελεί την τέλεια ερωτική ταυτότητα, καθότι η ύπαρξή του 

στοιχειοθετείται από το μοτίβο πρωτόγονο-εκλεπτυσμένο σε τέλειες αναλογίες.  

  Έπειτα, υπάρχουν στιγμές που η κυρία Κούλα συμπεριφέρεται στον εραστή της σαν 

μάνα. Η αλήθεια είναι πως η διαφορά ηλικίας είναι τέτοια, που η κυρία Κούλα θα μπορούσε 

να ήταν μητέρα του Μίμη και υπό άλλες περιπτώσεις δεν θα ήταν διόλου παρεξηγήσιμο εάν 

μία πρεσβυτέρα νουθετούσε έναν νεαρότερο συνάνθρωπο. Εχούσης της κατάστασης, η 

μητρική στοργή που βγάζει κατά περιόδους η κυρία Κούλα, η οποία μάλιστα γίνεται 

αντιληπτή από τον Μίμη, προκαλεί υποψίες για ύπαρξη οιδιπόδειου συμπλέγματος («μιλάς 

όπως θα μιλούσαν οι γονείς μου»
90

. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πίσω από τον αφηγητή 

κρύβεται η πένα του Μένη Κουμανταρέα, τότε οι υποψίες δύνανται να μετατραπούν σε 

πεποιθήσεις. Στο κάτω της γραφής, ο ίδιος προσυπογράφει το λουτρό, ένα διήγημα στο οποίο 

το οιδιπόδειο σύμπλεγμα έχει σαφή θέση σε κάθε διαδικασία μετανάλυσης (Μιχαλοπούλου, 

2012).    

  Ο χωρισμός του ζευγαριού έρχεται στο τέλος του διηγήματος ακόμα πιο αθόρυβα κι 

από όσο ξεκίνησε. Η κυρία Κούλα επιστρέφει στη συζυγική στέγη, ενώ ο Μίμης συνεχίζει τη 

ζωή του, με τον αφηγητή να υπονοεί ότι σύναψε δεσμό με μια αρχιτεκτόνισσα. Η κυρία 

Κούλα έζησε την ερωτική τρέλα που στερήθηκε ως νεαρή κι επέστρεψε στον άνδρα της. 

Μάλιστα η τελευταία εικόνα που η κυρία Κούλα σιδερώνει, υποδηλώνει πλήρη ανάληψη 

καθηκόντων από την αρχή σε μία άλλη αποτυχημένη κοινωνική και ερωτική επανάσταση 

που εκ προοιμίου ήταν καταδικασμένη να αποτύχει. Η κυρία Κούλα πήρε αυτό που ήθελε. 

Και ανανεωμένη πια, είναι έτοιμη να επιστρέψει στην συμβατική ρουτίνα, φοβούμενη μην 

απολέσει τον καθωσπρεπισμό που τη χαρακτηρίζει πολλά χρόνια. Μην γκρεμίσει εν μία 

νυκτί το οικοδόμημα μιας ενάρετης κοινωνικής ταυτότητας που με τα χρόνια είχε 

κατακτήσει. Μην χάσει, εντέλει, τον χαρακτηρισμό κυρία από τον ψυχρό αφηγητή που 
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κινηματογραφικά την ακολουθεί στην επανάστασή της και μοιάζει να της χαμογελά 

σαρδόνια στο φινάλε.  

Συμπερασματικά, η κυρία Κούλα είναι μία γυναίκα που μέχρι την επανάσταση της υπακούει 

στην έμφυλη ταυτότητά της. Έχει αναλάβει τον ρόλο συζύγου για τον άντρα της με το να τον 

υπηρετεί κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού. Έφερε στον κόσμο και δύο κόρες, τις οποίες 

μεγαλώνει σε ένα κοινωνικά και οικονομικά ασφαλές περιβάλλον. Εργάζεται ως λογίστρια, 

όχι τόσο από οικονομική ανάγκη όσο από ηθική ολοκλήρωση, αλλά αυτό δεν της δημιουργεί 

κανένα εμπόδιο στον συζυγικό ρόλο και δεν ονειρεύεται καριέρα ή ανέλιξη. Αρκείται σε όσα 

έχει. Με την απιστία της απατά και την έμφυλη ταυτότητα που έφερε, εντούτοις στο τέλος 

συμφιλιώνεται εκ νέου μαζί της.   

  Ο σύγυζός της έχει στο έργο όσο και στην ύπαρξή του τον ρόλο του απόλυτου 

κομπάρσου. Η συνύπαρξη με τη γυναίκα του δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια απλή 

συμβίωση, επαληθεύοντας σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές υποψίες του αναγνώστη ότι ο 

συγκεκριμένος γάμος είναι συμβατικός, δίχως να εμπεριέχει στοιχειωδώς χαρακτηριστικά 

ερωτικά ή σεξουαλικής έλξης. Υπακούει στην έμφυλη ταυτότητα που φέρει έχοντας 

αναλάβει τον ρόλο αρχηγού οικογένειας. Ωστόσο, η αδιαφορία του προς την κυρία Κούλα, 

δικαιολογεί σε έναν βαθμό την επανάσταση και τις πράξεις της τελευταίας, δίχως να 

αμελείται φυσικά και η ευθύνη της στο πλαίσιο της απιστίας.   

  Ο Μένης Κουμανταρέας είχε πει 
91

για το συγκεκριμένο έργο, σε ερώτηση που 

δέχτηκε σχετικά με την απήχηση που είχε: «Ναι, από την πρώτη στιγμή. Το αποδίδω στα 

συναισθήματα που είχα τότε, τα οποία τα επεξεργαζόμουν μέσα στο τρένο στις διαδρομές για 

τις διάφορες δουλειές όπου εργαζόμουν ή πηγαίνοντας να επισκεφθώ τον αδελφό μου που 

ήταν άρρωστος, στη Νέα Ερυθραία. Ήταν ένα πολύ ζωντανό κείμενο για εκείνη την εποχή. 

Δεν πιστεύω ότι ήταν τολμηρό θέμα η σχέση μιας ώριμης με έναν νεαρό. Δεν έχει 

σεξουαλικές σκηνές, έχει έναν ήρεμο διαλογισμό ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που έρχονται 

από δύο διαφορετικές άκρες, κοινωνικές και ηλικιακές, και που συμβαδίζουν για ένα μικρό 

διάστημα. Ήταν ένα πεζό που άγγιξε τον κόσμο και να φανταστείτε ότι το έγραψα με πολύ 

λίγες λέξεις. Είναι το πιο μικρό βιβλίο μου».  

  Η κυρία Κούλα έχει ζωντανέψει πολλές φορές στο θέατρο
92

, με παραστάσεις να 
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δίνονται ακόμα και σήμερα και κατά τις προβλέψεις θα συνεχίσουν για πολλά χρόνια ακόμα.

 Όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον, έντονο είναι για άλλη μια φορά το αστικό 

τοπίο, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των έργων του Μένη Κουμανταρέα. Πρόκειται για 

μια ρεαλιστική απεικόνιση της πρωτεύουσας, με όλους τους αστικούς ήχους και εικόνες, με 

χαρακτηριστικότερο  παράδειγμα τις σκηνές στον ηλεκτρικό. Ρεαλιστική και η αποτύπωση 

των κατοίκων ενός μεγάλου αστικού κέντρου που μοιάζουν αποξενωμένοι κι έχουν το 

βλέμμα χαμηλά σε αντίθεση με το επαρχιακό τοπίο, που σε κάθε περίπτωση το ανθρώπινο 

κεφάλαιο χαίρει μείζουσας αντίληψης απέναντι στο πάσης φύσεως κοινωνικό ενδιαφέρον. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο Μένης Κουμανταρέας χαρακτηρίζεται στον τύπο ως 

συγγραφέας
93

της αθηναϊκής ψυχής
94

. 

 

  

                                                           
93

Μένης Κουμανταρέας: Ο συγγραφέας της αθηναϊκής ψυχής: 
https://www.protothema.gr/culture/article/432455/menis-koumadareas-o-suggrafeas-tis-athinaikis-
psuhis/Ανάκτηση: Δεκέμβριος 2019 
94

 Ο Αθηναίος Μένης Κουμανταρέας https://www.lifo.gr/mag/features/2483 Ανάκτηση: Δεκέμβριος 2019 

https://www.protothema.gr/culture/article/432455/menis-koumadareas-o-suggrafeas-tis-athinaikis-psuhis/
https://www.protothema.gr/culture/article/432455/menis-koumadareas-o-suggrafeas-tis-athinaikis-psuhis/
https://www.lifo.gr/mag/features/2483


Σ ε λ ί δ α  | 105 

 

ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟ (1979) 
 

 Στα γίντις
95

υπάρχει η λέξη mishpokhe, η οποία αναφέρεται σε ανθρώπους που είναι 

«δικοί μας». Η λέξη ειδικά χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τους ανθρώπους που είναι 

μέλη μας οικογένειας ή που συνδέονται με συγγενικό δεσμό, ωστόσο γενικά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει τους «δικούς μας» ανθρώπους, με τους οποίους δεν είναι 

απαραίτητο να φέρει κανείς τον παραμικρό συγγενικό δεσμό. Είναι άλλωστε γνωστή η 

διαφημιστική καμπάνια του τραπεζικού ομίλου ChaseManhattan που στο διαφημιστικό 

σλόγκαν υπήρχε η φράση «εδώ όμως έχετε έναν mishpokhe» (Burt, 1998).   

  Ένας mishpokhe είναι ο Μενέλης, το κεντρικό πρόσωπο στο Κουρείο το Μένη 

Κουμανταρέα. Ένας λογιστής, εύπορος οικονομικά, που διατηρεί δεσμό με μία γυναίκα. Μία 

στρωμένη και ήσυχη ζωή, θα συμπέραινε κανείς εκ πρώτης όψεως. Ωστόσο, η ησυχία αυτή, 

μοιάζει να βασανίζει τον ήρωά μας, ο οποίος δείχνει να του φαίνεται αβάσταχτη η ρουτίνα 

του. Αβάσταχτη σε τέτοιον βαθμό, που δίνει την εντύπωση ότι οδηγείται στην μελαγχολία ή 

την κατάθλιψη με μαθηματική ακρίβεια. Όλα όμως αλλάζουν όταν συναντά την Ευτυχία, η 

οποία εργάζεται ως μανικιουρίστα σε ένα συνοικιακό κουρείο. Η συνάντηση αυτή, δίνει στον 

Μενέλη την εντύπωση ότι η Ευτυχία είναι ο άνθρωπος που θα του δώσει την ευτυχία που για 

καιρό αγνοεί. Στο πρόσωπο μιας γυναίκας η οποία έχει αφήσει πίσω της την επαρχία, 

αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην πρωτεύουσα.   

  Αρχικά είναι θεμιτό να εξετασθεί το δομημένο περιβάλλον του κουρείου. Αναφορές 

σε αυτά στην Ελλάδα γίνονται από αρχαιοτάτους χρόνους, με τα ευρήματα να αναφέρουν 

την ύπαρξή τους από την ομηρική εποχή. Αναφέρεται ότι τα κουρεία δεν στεγαζόντουσαν, 

ενώ ο κουρέας ήταν ένας επαγγελματίας που διέθετε ένα ψαλίδι και ένα ξυράφι κι έστηνε 

υπαίθρια τα κουρεία. Ο ρόλος τους δεν ήταν αποκλειστικά λειτουργικός ως προς την 

παρεχόμενη υπηρεσία. Πολύ περισσότερο, ήσαν τόποι συνάντησης για τον ανδρικό 

πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, ο Θεόφραστος αναφέρει άοινα συμπόσια μεταξύ αρρένων, 

που διεξάγονταν σε κουρεία (Cutting, 1994).  

  Στον μεσοπόλεμο μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1980, τα κουρεία παρέμειναν 

στην ελληνική ανδρική συνείδηση ως μία εβδομαδιαία επίσκεψη, όχι μόνο για καλλωπισμό, 

αλλά ως τόπος συνάθροισης προκειμένου να διεξαχθούν κουβέντες πάσης φύσεως. Επίσης, ο 

κουρέας αναλάμβανε συχνά και τον ρόλο του ψυχολόγου, καθότι άκουγε τα προβλήματα των 

πελατών του, σε έναν ρόλο πρόδρομο του σημερινού μπάρμαν. Στην εποχή μας, σημειώνεται 
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Η Γίντις ή Γερμανοεβραϊκή (יידיש , Jiddisch αρχικά, Yiddish από τους αγγλόφωνους αργότερα) είναι η γλώσσα 
που μιλούσαν οι Εβραίοι Ασκενάζι (Ashkenazi), της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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η αναβίωση των κουρείων ως «μπαρμπέρικα» με αρμοδιότητες εφάμιλλες των παλιών 

καιρών, όπως είναι το κούρεμα, το ξύρισμα και το λούσιμο, εναρμονισμένα στην επίσης 

αναχρονιστική ονομασία. Να σημειωθεί, ότι την εποχή που αναφέρεται το διήγημα, ένα 

μπαρμπέρικο
96

 ή κουρείο προσέφερε στον ανδρικό πληθυσμό υπηρεσίες μανικιούρ και 

πεντικιούρ (Λουκάτος, 1977).   

  Το λοιπόν, είναι πλέον σαφής ο ρόλος του περιβάλλοντος ενός κουρείο στο 

συγκεκριμένο διήγημα. Ο Μενέλης, το επισκέπτεται, όχι γιατί πραγματικά χρειάζεται 

περιποίηση στην κώμη ή στο μούσι, αλλά είναι η αφορμή για να συναντά την Ευτυχία. 

Εξάλλου, από την πρώτη κιόλας αναγνωριστική επίσκεψη καθίσταται σαφές το πόσο ο 

Μενέλης αντιπαθεί τον κουρέα, ενώ στη συνέχεια επισκέπτεται το κουρείο μονάχα για 

περιποίηση νυχιών, όταν συνειδητοποιεί τον ρόλο της Ευτυχίας στο κουρείο. Αφού μάλιστα 

αναπτύξει οικειότητα μαζί της, επισκέπτεται το κουρείο ολοένα και λιγότερο, καθότι είναι σε 

θέση να δέχεται τις περιποιήσεις κατ’ οίκον από την αγαπημένη του μανικιουρίστα. Σε κάθε 

περίπτωση, είτε στο κουρείο είτε κατ’ οίκον, δεν διστάζει να αποδίδει στη νεαρή γενναίο 

φιλοδώρημα. Στο μεταξύ, διατηρεί, μέχρι ένα σημείο, την επαφή του με τον «επίσημο» 

δεσμό του, μέχρι να αποφασίσει να την απομακρύνει εξαιτίας της Ευτυχίας.   

  Από το θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης έχει καταστεί σαφές το 

πολιτικοοικονομικό και κοινωνικό συγκείμενο της Ελλάδας και δη της Αθήνας για την εποχή 

όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα. Για κατακλείδα, ας αναφερθεί κι εδώ το φαινόμενο της 

αστικοποίησης, με τους νέους κυρίως να εγκαταλείπουν τα χωριά και την επαρχία για ένα 

καλύτερο μέλλον, ψάχνοντας για μια ευκαιρία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σύμφωνα με την 

καπιταλιστική θεωρία, οι ταξικές διαφορές είναι αποτέλεσμα του ανθρωπιστικού κεφαλαίου 

που φέρει το κάθε υποκείμενο. Με άλλα λόγια, επαφίεται στις ικανότητες του καθενός αν 

γίνει πλούσιος ή όχι κι αν τελικά κατορθώσει να ανελιχθεί κοινωνικά και ταξικά στο πλαίσιο 

της φιλελεύθερης αγοράς και της κοινωνικής κινητικότητας. Ο Burt (1998) έρχεται να 

συμπληρώσει πως πέρα από το παραπάνω, σημαντικό ρόλο παίζει και το κοινωνικό κεφάλαιο 

που φέρει το άτομο ή η κοινωνία όπου ανήκει. Συμπερασματικά, είναι ένας συνδυασμός και 

των δύο παραμέτρων (Burt, 1998).  
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Η ιστορία των κουρείων, από την παράδοση στη σημερινή «εμμονή» με τα barber shops. Οι υπηρεσίες που 
προσέφεραν στο κοινό, η ιδιότητα του γιατρού και το λειτούργημα του ψυχολόγου. 
https://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/4556286/i-istoria-ton-koyreion-apo-tin-paradosi-sti-simerini-
emmoni-me-ta-barber-shops (Ανακτήθηκε: Δεκέμβριος, 2019) 
 

https://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/4556286/i-istoria-ton-koyreion-apo-tin-paradosi-sti-simerini-emmoni-me-ta-barber-shops
https://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/4556286/i-istoria-ton-koyreion-apo-tin-paradosi-sti-simerini-emmoni-me-ta-barber-shops
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 Η Ευτυχία, είναι μία νεαρή που εκ πρώτης όψεως μοιάζει συνεσταλμένη και 

φοβισμένη, προσπαθώντας να διεκδικήσει όσα της αναλογούν. Διστακτικά δέχεται το φλερτ 

του Μενέλη, δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται να δημιουργηθεί μια όμορφη σχέση. 

Ωστόσο, όσο γρήγορα προκύπτει αυτή η σχέση, τόσο ξαφνικά διαλύεται, όταν εξαφανίζεται 

από προσώπου γης και δεν δίνει κανένα σημείο ζωής, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 

του ερωτευμένου Μενέλη. Συνεπάγεται πως η ανάγκη της Ευτυχίας δεν ήταν να ερωτευτεί, 

αλλά πρωταρχικό ρόλο στην επιλογή των σεξουαλικών συντρόφων της διαδραμάτιζε η 

οικονομική τους ευρωστία. Ο Μενέλης δίχως να έχει συνειδητοποιήσει το άνωθεν, 

αποδέχεται και παίζει με επιτυχία τον ρόλο του, καθώς δεν διστάζει σε κάθε ευκαιρία, από 

έρωτα αλλά κι από ενσυναίσθηση, να προσφέρει πολλά χρήματα στην Ευτυχία, με τρόπο που 

να μοιάζει πως για να έχει την ευτυχία στη ζωή του προαπαιτείται να εκταμιεύει σημαντικά 

ποσά. Είναι λοιπόν πασίδηλο ότι ο Μενέλης έχει περιέλθει σε μια διαδικασία που για να 

κρατήσει την γυναίκα που τον έχει βγάλει από τη μιζέρια πρέπει να πληρώνει. Να πληρώνει 

συνδρομή για την ευτυχία του. Το δίχως άλλο, σε κάθε επίσκεψή, πάντα αφήνει χαρτζιλίκι.   

 To χαρτζιλίκι, εκ πρώτης όψεως, δεν παρατηρείται από κανέναν. Βασίζεται στο 

στερεότυπο ότι ο άντρας πρέπει να πληρώνει πάντα και παντού, όταν το έξοδο αφορά τη 

γυναίκα που διεκδικεί. Πρόκειται για ένα στερεότυπο που τείνει να αρθεί στις μέρες μας, στο 

πλαίσιο της χειραφέτησης της γυναίκας στη δυτική κοινωνία, σε εναρμόνιση με τις θέσεις 

του φεμινισμού, όπως παρουσιάζεται από την σωρεία άρθρων που δημοσιεύονται στο 

διαδίκτυο
97

. Η εντύπωση αυτή κυριάρχησε, καθότι με τον τρόπο αυτό ο άντρας δείχνει εκ 

προοιμίου τη δυνατότητά του να παρέχει τα πάντα στη μελλοντική σύντροφό του, 

αναλαμβάνοντας τον ρόλο προστάτη, όπως επιβάλλει η έμφυλη ταυτότητα στην οποία 

υπακούει (Μπέλλου, 2007). Εντύπωση ωστόσο θα προκαλούσε αν συνέβαινε το αντίθετο, 

αποδομώντας το στερεότυπο μεταξύ της σχέσης εξουσίας των δύο φύλων. Σε κάθε 

περίπτωση, με το χαρτζιλίκι Μενέλης εξαγοράζει σε δόσεις την Ευτυχία και μαζί την ευτυχία 

του.   

  Ο Μενέλης είναι ένας άντρας που φέρει όλα εκείνα τα γνωρίσματα που τον 

καθιστούν άνδρα με την στερεοτυπική έννοια και κατόπιν ποθητό στο γυναικείο φίλο. Αν κι 

έχει περιέλθει στην πνευματοκτόνο κατάσταση της μελαγχολίας εξαιτίας της ρουτίνας και 

της απουσίας κινήτρου από τη ζωή του, παραμένει πιστός στην έμφυλη ταυτότητα του 

άρρενος. Διατηρεί έναν προϋπάρχον δεσμό που δεν τον καλύπτει, αλλά οι επισκέψεις στο 
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Ο άντρας πρέπει να πληρώνει παντού και πάντα,  Χρήστος Χατζηιωάννου 
https://www.oneman.gr/keimena/style/grooming/ksexna-osa-ikseres/o-antras-prepei-na-plhrwnei-pantou-
kai-panta.2337790.html (Ανακτήθηκε: Δεκέμβριος 2019) 

https://www.oneman.gr/keimena/style/grooming/ksexna-osa-ikseres/o-antras-prepei-na-plhrwnei-pantou-kai-panta.2337790.html
https://www.oneman.gr/keimena/style/grooming/ksexna-osa-ikseres/o-antras-prepei-na-plhrwnei-pantou-kai-panta.2337790.html
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Κουρείο είναι για αυτόν ένα κίνητρο για ζωή. Δεν χωρίζει εξαρχής με τον προϋπάρχον 

δεσμό, για να διεκδικήσει την Ευτυχία, δείγμα ανασφάλειας κι ανάγκης να μην ζήσει τη 

μοναξιά ολισθικά. Όταν η σχέση του καθίσταται γνωστή δεν φαίνεται να νοιάζεται και τη 

ψυχολογική κατάρρευση της προηγούμενης συντρόφου του, αλλά η ξαφνική εξαφάνιση της 

ευτυχία λειτουργεί στην ψυχοσύνθεσή του ως απώλεια όλων των σημαινόμενων
98

της λέξης 

ευτυχία (Freeman, 2000).   

  Η Ευτυχία είναι μία νεαρή γυναίκα που αφήνει την επαρχία προκειμένου να 

αναζητήσει μία καλύτερη ζωή, στο πλαίσιο της αστικοποίησης της εποχής (Κοτζαμάνης, 

1997). Έχει βρει εργασία ως μανικιουρίστα στην πρωτεύουσα, εντούτοις συνεχίζει να 

αντιπαρέρχεται με την αβεβαιότητα. Ο Μενέλης είναι για αυτή το ιδανικό υποκείμενο προς 

εκμετάλλευση. Παρά το σεμνότυφο παρουσιαστικό της, φαίνεται να έχει αντιληφθεί το 

φλερτ του Μενέλη και το εκμεταλλεύεται, προκειμένου να του αποσπά χρήματα. Αυτό δεν 

κρύβει απαραίτητα κάποιο προσωπείο εκμετάλλευσης από πλευράς Ευτυχίας, γιατί πιθανόν 

να είναι μια ενδόμυχη και ουσιαστική ανάγκη της να βρει ένα έρεισμα, στον αγώνα για 

επιβίωση.   

  Σχεδόν τραγική φιγούρα είναι η επίσημη σύντροφος του Μενέλη, η οποία γνωρίζει 

πως ο σύντροφός της δεν θρέφει ερωτικά συναισθήματα για την ίδια, ωστόσο υπομένει. 

Ακόμη και στο τέλος, παρά την απομάκρυνσή της από τη ζωή του Μενέλη, επιστρέφει, 

έχοντας μάλιστα γνώση για τις ερωτικές ατασθαλίες του μέχρι πρότινος τέως συντρόφου της. 

Δείχνει να ενσαρκώνει την πατριαρχική πεποίθηση ότι ο άντρας δύναται να έχει περαιτέρω 

κοινωνική και ερωτική ζωή από τη γυναίκα.   

  Το δέχεται και το συγχωρεί σχεδόν αμέσως, αναζωπυρώνοντας τέτοιου είδους θέσεις. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το όνομα της μανικιουρίστα. Είναι η γυναίκα που εκπροσωπεί ό,τι 

ακριβώς λείπει από τη ζωή του Μενέλη. Έρωτας και κίνητρο για ζωή. Μπαίνει λοιπόν στη 

ζωή του ξαφνικά. Και το ίδιο ξαφνικά βγαίνει. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη 

ψυχολογική συνιστώσα της έννοιας, για τον καθένα. Η γυναίκα αυτή ενσαρκώνει στις τέλειες 

αναλογίες όλα τα σεξουαλικά και ηδονοβλεπτικά ένστικτα του Μενέλη. Τόσο ως σεξουαλικό 

αντικείμενο, όσο και σαν υποκείμενο που χρήζει στοργής και προστασίας. Και φυσικά, 

φύλαξης. Ο Μενέλης προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να την κρατήσει στη ζωή του, 

πληρώνει ακριβά το τίμημα της ευτυχίας, ωστόσο στο τέλος τη χάνει. Όπως γίνεται σε κάθε 

περίπτωση, δηλαδή. 
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 Η μελέτη των συμβόλων στη γλώσσα: https://www.lexico.com/definition/semiotics#semiotics__8 
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 Οι ήρωες του Κουρείου κινούνται στο συνηθισμένο πλαίσιο για ήρωες του 

Κουμανταρέα. Δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι άτομα στα όρια της 

μελαγχολίας κι αναζητούν κίνητρο για ζωή. Κάνουν την επανάστασή τους, αποτυγχάνουν κι 

εντέλει βολεύονται στην προγενέστερη κατάσταση. Το μοτίβο αυτό ισχύει σχεδόν σε όλα τα 

έργα του συγγραφέα. Τέλος αξίζει να σημειωθεί η ομοιότητα του ονόματος Μενέλης με αυτό 

του συγγραφέα, Μένης. Σε μία ακόμα περίπτωση ο συγγραφέας φέρεται να ταυτίζεται με τον 

αφηγητή. Άλλη μία περίπτωση που υποφώσκει το σαρδόνιο χαμόγελο του γραφιά. Ο ίδιος, 

είχε δηλώσει για το συγκεκριμένο έργο, σε συνέντευξη του στον Γιάννη Μπασκόζο
99

, όταν 

αυτός δήλωσε ότι το Κουρείο είναι έκδοση «ξανακοιταγμένη»: «Δεν πείραξα σχεδόν τίποτα. 

Πιστεύω ότι ένα κείμενο ανήκει στην εποχή που έχει γραφτεί. Έχω δοκιμάσει δύο φορές να 

πειράξω γραπτά μου και έχω μετανοήσει. Τα γραπτά έχουν τις αρετές και τα ελαττώματα της 

εποχής. Το μόνο που πειράξαμε με τον επιμελητή μου Άγη Μπράτσο είναι κάποια 

πραγματολογικά στοιχεία, όπως αν ο καθρέφτης που είναι δεξιά στο κουρείο επιτρέπει στον 

περαστικό να βλέπει το πρόσωπο του πελάτη, ενώ έβαλα κάποια απαλή πατίνα σε ορισμένες 

εκφράσεις παλαιάς κοπής. Γενικά, αποφεύγω να διαβάσω τα παλιά μου βιβλία, εκτός αν 

πρέπει να τα διαβάσω για να θυμηθώ τι γίνεται παρακάτω. Σε ορισμένα που με έχουν 

σημαδέψει όμως θυμάμαι έντονα την εποχή τους. Είναι σαν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα 

όπου ξαναδιαβάζεις την εποχή που τα έγραψες, όχι τα ίδια τα βιβλία». 

 Το Κουρείο γεννιέται έναν χρόνο έπειτα της κυρίας Κούλας. Μία νουβέλα που φέρει 

πολλούς κοινούς τόπους με την Κυρία Κούλα. Αρχικά, η ζωή χωρίς κίνητρο, η απουσία 

έρωτα στη δεδομένη σχέση και φυσικά η απιστία. Τόσο η κυρία Κούλα όσο και ο Μενέλης 

εργάζονται σε λογιστικό γραφείο. Και οι δύο προδίδονται από τον καινό ενθουσιασμό τους 

κι επιστρέφουν στη σύμβαση της προγενέστερης ζωής τους. Τόσο η κυρία Κούλα όσο και ο 

Μενέλης είναι προστατευτικοί με τους νέους συντρόφους, με την πρώτη μάλιστα να αγγίζει 

(αν όχι να διαβαίνει) τις πύλες του οιδιπόδειου, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα. Η ειδοποιός διαφορά είναι στο φύλο του δρώντος υποκειμένου, λες και η 

συγγραφική περσόνα θέλει να πείσει πως το πρόβλημα του έρωτα και της ρουτίνας είναι 

κοινό εκατέρωθεν. Άσχετα με το τι υπαγορεύουν οι κοινωνικές νόρμες και οι ηθικές 

συμβάσεις. Άλλωστε πέρα από το κοινωνικό και ανθρωπιστικό κεφάλαιο που φέρει ο καθείς, 

δύναται να γεννηθεί μία νέα συνιστώσα, αυτή της σεξουαλικής μυσταγωγίας.  
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Μένης Κουμανταρέας «Δεν φοβάμαι να εκτεθώ»https://www.tovima.gr/2010/08/01/books-ideas/b-menis-
koymantareas-b-br-den-fobamai-na-ektethw/ (Ανακτήθηκε: Δεκέμβριος, 2019) 
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 Όσον αφορά τον κοινωνικό περίγυρο, δεσπόζουν οι χαρτοπαίκτες με τους οποίους ο 

Μενέλης περνάει κάποια βράδια, όπως ο Αναστάσης στα Μηχανάκια. Μεταξύ του περίγυρου 

είναι ο Αντώνης, ο κουρέας, ένας άνδρας γόηςπου αποτελεί στον ερωτικό αντίζηλο του 

Μενέλη στη διεκδίκηση της Ευτυχίας. Η έντονη κομματοποίηση-πολιτικοποίηση της εποχής 

αναδύεται από το παιδί στην Βικτώρια που πουλάει την εφημερίδα του Κόμματος. Τέλος,  με 

χρήση ονειρικής αφηγηματικής φόρμας,, εμφανίζεται ο νεκρός ιδιοκτήτης του κουρείου.  

  Ο Μένης Κουμανταρέας, με μια τυπική ερωτική ιστορία, απογυμνώνει την 

ανθρώπινη ύπαρξη. Το αέναο κυνήγι της ευτυχίας και του ανικανοποίητου. Τη ζωή τριών 

ανθρώπων οι οποίοι, έχοντας τα δικά τους κίνητρα, προσπαθούν να προσεγγίζουν τις 

επιθυμίες τους μπαίνοντας στην άνιση μάχη της βιοπάλης. Όπως και στα προηγούμενα έργα 

του ιδίου, έτσι και σε αυτό, η μάχη δεν πρόκειται να κερδηθεί. Όλοι επιστρέφουν στις 

συμβατικές τους ζωές, μετά τη λήξη της επανάστασης. Όλοι προσαρμόζονται στο γραφτό 
100

 

που τους επιβάλλει η μοίρα, ή μάλλον το προϋπάρχον δομημένο κοινωνικό και υπαρξιακό 

περιβάλλον.   

 Ένα βιβλίο που απαντά πολλούς κοινούς τόπους είναι με το κουρείο είναι η μπαλάντα 

του λυπημένου καφενείου της Κάρσον Μακ Κάλερς
101

. Το συγκεκριμένο έργο μεταφράστηκε 

από τον Μένη Κουμανταρέα και χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «ένα από τα καλύτερα του 

προηγούμενου αιώνα»
102

. Πραγματεύεται τον έρωτα και το αέναο κυνήγι μιας ευτυχίας που 

πιθανόν ποτέ δεν έρχεται. Στη θέση του κουρείο υπάρχει ένα εμπορικό το οποίο εξελίσσεται 

σε καφενείο. Στη θέση του Μενέλη η δεσποινίς Αμέλια, μια ανδρογυναίκα που παρατάει τον 

άντρα της κι ερωτεύεται τον φερόμενο ως ξάδερφό της Λάιμον. Έντονη κι εδώ η παρουσία 

του κοινωνικού περίγυρου που δεν διστάζει να κριτικάρει με τον αυστηρότερο τρόπο το 

νεοσύστατο ζευγάρι (σ.σ. ). Όπως και το κουρείο έτσι και το καφενείο θα ζήσει λίγο, σε μία 

νουβέλα που συνιστά μία μπαλάντα σε νότες μινόρε για έναν έρωτα που δεν επρόκειτο να 

στεριώσει
103

. To 1991 η μπαλάντα του λυπημένου καφενείου μεταφέρθηκε στον 

κινηματογράφο 
104

 σε σκηνοθεσία Simon Callow (The Ballad of the Sad Cafe). Μπορεί 

λοιπόν η μπαλάντα του λυπημένου καφενείου να αποτελεί ένα από τα κορυφαία 
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αναγνώσματα του περασμένου αιώνα, αλλά και το κουρείο, σύμφωνα με τους κριτικούς, 

πρόκειται να λάβει παρόμοιες διακρίσεις στο πέρασμα των χρόνων
105

.  Πρόκειται για μία 

νουβέλα που δύναται να αναγνωσθεί συγκριτικά τόσο με το Κουρείο όσο και με την κυρία 

Κούλα. Πίσω και από τα τρία έργα, κρύβεται μια κοινή συνισταμένη: Η πένα του Μένη 

Κουμανταρέα-είτε με τον ρόλο του μεταφραστή είτε με αυτόν του συγγραφέα. Και οι δύο 

ρόλοι κρίνονται μείζουσας σημασίας, καθότι είναι ευρέως παραδεκτό ότι ο μεταφραστής 

γράφει κι αυτός λογοτεχνία. Άλλωστε, μία μετάφραση, ανάλογα με το αποτέλεσμα, δύναται 

να απογειώσει ή όχι ένα ανάγνωσμα
106

. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Μένης 

Κουμανταρέας αποδεικνύει τον λόγο που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους πεζογράφους 

και μεταφραστές στην ελληνική πεζογραφία.  
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ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ (1981) 

 Το βιβλίο «Σεραφείμ και Χερουβείμ» εκδόθηκε από τις εκδόσεις Κέδρος το 1981. Ο 

τίτλος του είναι ξεκάθαρα μεταφορικός και παραπέμπει στην πρώτη τάξη των αγγέλων που 

είναι τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ και τα πολυόμματα Χερουβείμ. Ο αφηγητής εδώ αν και 

ενδοδιηγητικός μένει στο περιθώριο και αφήνει τους ήρωες του να  πρωταγωνιστήσουν. Το 

συγκεκριμένο έργο, λοιπόν, ξεφεύγει από το πλαίσιο των προηγούμενων πεζογραφημάτων 

του Μένη Κουμανταρέα. Έτσι από την τριτοπρόσωπη και αντικειμενική αφήγηση περνάμε 

πλέον στην πρωτοπρόσωπη η οποία προσδίδει στο έργο έναν πολύ έντονο αφηγηματικό 

χαρακτήρα και εξομολογητικό ύφος. Όπως λέει και ο ίδιος ξεγυμνώνει τον εαυτό του μέσω 

μιας εξομολόγησης που η αξία της ξεπερνά τα στενά όρια της προσωπικής του ζωής. Είναι η 

αναπαράσταση και η ιστορία μιας ολόκληρης κοινωνίας: της εποχής, της γειτονιάς, της 

πλατείας Βικτωρίας και των σπιτιών που ακόμα δεν έχουν συνέλθει και κουβαλούν επάνω 

τους τα τραύματα των Δεκεμβριανών του 1944. Στην ουσία πρόκειται για ένα βιβλίο 

αναμνήσεων των πολύ δύσκολων χρόνων του 1945 με 1951, τα οποία στιγματίστηκαν από 

τις εμφύλιες διαμάχες, την πείνα και την κατοχή
107

.   

  Αυτό που πραγματικά έχει σημαδέψει τον συγγραφέα είναι τα γεγονότα των 

Δεκεμβριανών στην Αθήνα του 1944. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένοπλες συγκρούσεις που 

πραγματοποιήθηκαν από το Δεκέμβρη του 1944 έως τον Ιανουάριο του 1945 μεταξύ των 

Δυνάμεων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τον συνασπισμό των Βρετανικών και Κυβερνητικών 

Δυνάμεων που περιελάμβαναν διάφορες πολιτικές ιδεολογίες από την σοσιαλδημοκρατική 

έως τη μοναρχική (Ιατρίδης, 2013). Η έναρξη τους έγινε στις 4 Δεκεμβρίου 1944 όταν 

πλήθος αστυνομικών άνοιξαν πυρ εναντίον της διαδήλωσης του ΕΑΜ μπροστά στο μνημείο 

του άγνωστου Στρατιώτη. Αφορμή της συγκεκριμένης εκδήλωσης στάθηκε το τελεσίγραφο 

της κυβέρνησης Εθνικής ενότητας την 1η Δεκεμβρίου 1944 που αφορούσε τον αφοπλισμό 

των ανταρτών. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών σκοτώθηκαν 33 διαδηλωτές και 148 

ήταν σοβαρά τραυματισμένοι (Ιατρίδης, 2013).  

  Οι συγκρούσεις διήρκησαν 33 μέρες, έως τις 5 με 6 Ιανουαρίου 1945. Η ένταση τους 

ήταν πολύ μεγάλη και πρωτόγνωρη για την πρωτεύουσα. Ο ίδιος ο Κουμανταρέας κατά τη 

διάρκεια των Δεκεμβριανών πιάστηκε αιχμάλωτος μαζί με τη μητέρα του, όντας ο ίδιος σε 

ηλικία 12 ετών, από μέλη του ΕΛΑΣ. Με το βιβλίο του αυτό θέλει να δείξει πως  ένας 
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έφηβος με τόσο δύσκολες εμπειρίες μετετράπη σε ένα  συνειδητοποιημένο άντρα
108

. Το 

βιβλίο είναι χωρισμένο σε 10 κεφάλαια καθένα από τα οποία έχει για τίτλο του ένα όνομα: ο 

Σεραφείμ, η Στρατηγίνα, ο Χρήστος, ο Σάββας, η Ευδοκία, ο γυμναστής, ο Πολύβιος, η 

Εβραία και ο Χερουβείμ, όλα λαϊκά πρόσωπα που σημάδεψαν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του 

Κουμανταρέα. Μέσω της περιγραφής των συγκεκριμένων προσώπων δίνεται μία τελείως 

διαφορετική διάσταση της ζωής από αυτή του αφηγητή, η καθημερινότητα του οποίου 

χαρακτηριζόταν από μικροαστική ασφάλεια, ξένες γλώσσες, μουσική και βιβλία. Έτσι 

βλέπουμε την νέα αυτή διάσταση να συγκρούεται με την αγωγή του και τελικά να γεννάται 

ένας νέος άνθρωπος. Οι ιστορίες διαδραματίζονται κατά την έναρξη της αστικοποίησης την 

μεταπολεμική περίοδο. Λόγω των μεταβολών που επέφερε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος  

τριπλασιάστηκε ο πληθυσμός πρωτεύουσας. Αυτό οδήγησε αναπόφευκτα στο γκρέμισμα των 

περισσότερων μονοκατοικιών και στην ανέγερση μεγάλων πολυκατοικιών στη θέση τους 

(Κατοχιανου & Μαρκογιαννάκη, 1989). Ο ίδιος ο Κουμανταρέας ζούσε ήδη σε διαμέρισμα 

πολυκατοικίας του 1935, αλλά γύρω του υπήρχαν μονοκατοικίες όπως αυτή της Στρατηγίνας 

και η άλλη με την αροκάρια που με τα κλαδιά της μετρούσε τα χρόνια του. 

 Τα δέκα διηγήματα, που αντιπροσωπεύουν τύπους της αστικής ηθογραφίας της 

μεταπολεμικής περιόδου, δεν είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο. Κάθε χαρακτήρας 

επισκέπτεται την ιστορία του άλλου με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σπονδυλωτού 

μυθιστορήματος που αφορά έναν κόσμο που έχει πίσω του πολλές πληγές και μπροστά του 

ένα τελείως αβέβαιο μέλλον. Ο Κουμανταρέας τονίζει ότι τα Σεραφείμ και Χερουβείμ είναι 

πολύ σημαντικό έργο για εκείνον, αλλά παραδέχεται συγχρόνως ότι δεν γνώρισε την ίδια 

απήχηση με άλλα έργα του. Δεν απορεί με αυτό εφόσον το μυθιστόρημα του απαρτίζεται από 

«φτωχαδάκια» μόνο. Δεν τον ενοχλεί καθόλου και μάλιστα το προτιμά. Την εποχή που το 

γράφει παρουσιάζει τον εαυτό σαν ένα φοβισμένο νέο που όμως είναι πολύ περίεργος να 

«σκαλίσει» την ζωή των ηρώων του και να μάθει τα πάντα για αυτούς, μάλιστα με κίνδυνο 

σε ορισμένες περιπτώσεις να τον προσβάλει κάποιος κοινωνικά κατώτερος του, όπως συνέβη 

με τον Χρήστο, τον γιο της υπηρέτριας τους της Πηνελόπης. Ο ίδιος ο αφηγητής είναι ένα 

κράμα φιλίας αθωότητας επιμονής και περιέργειας.  

  Το πρώτο διήγημα έχει τον τίτλο «Σεραφείμ». Εδώ περιγράφει τη γνωριμία του με 

τον πρωταγωνιστή. Έναν άνθρωπος της λαϊκής τάξης, φτωχό και χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση 

με καταγωγή από κάποιο χωριό. Έναν φαντάρο που υπηρετεί τη θητεία του και συγχρόνως 

αναπτύσσει δεσμό με τη Ματίνα, την υπηρέτρια της κυρίας Διευθυντού. Τα χρόνια εκείνα 
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όλες οι καλές οικογένειες είχαν υπηρέτριες, οι οποίες αν και σε κάποιες περιπτώσεις είχαν 

καλές σχέσεις με τις κυρίες τους, ωστόσο ποτέ δεν θα τις έβλεπες να κάθονται μαζί στο ίδιο 

τραπέζι
109

.  

  Υπήρχε μία αμοιβαία συμπάθεια ανάμεσα στον αφηγητή και τον Σεραφείμ. Όταν ο 

δεύτερος υπηρέτησε τη θητεία του και πλέον βρέθηκε επί ξύλου κρεμάμενος ο πατέρας του 

αφηγητή ως άλλος επί μηχανής θεός του πρόσφερε μία σταθερή και μόνιμη δουλειά. Μετά 

από αυτό όμως ο Σεραφείμ εξαφανίστηκε και από τη ζωή τους και από τη Ματίνα. Χρόνια 

αργότερα ο αφηγητής θα τον ξανασυναντήσει στον ηλεκτρικό. Αλλαγμένο και γερασμένο, 

αλλά πάντα να του θυμίζει τα παχουλά αγγελάκια στα οποία παραπέμπει το όνομά του. 

Μπορεί να εξαφανίστηκε εντούτοις ποτέ δεν ξέχασε το καλό που του έκανε ο πατέρας του 

συγγραφέα και έτσι κάθε χρόνο στην ονομαστική του εορτή του θύμιζε την ευγνωμοσύνη 

του με ένα δώρο αφημένο στα σκαλιά της πολυκατοικίας.   

  Το δεύτερο διήγημα έχει τον τίτλο «Σάββας». Ο Σάββας είναι ο αδερφός του 

θυρωρού της πολυκατοικίας του αφηγητή που έχει και το παρατσούκλι «Κουκουβάγιας». 

Είναι ολοφάνερα αριστερός και σαφέστατα γυναικοκατακτητής. Έτσι αρχίζει να αποκτά 

στενότερες σχέσεις με τη Δόμνα, την 15χρονη κόρη του γιατρού της πολυκατοικίας. 

Πρόκειται για ένα κορίτσι που παρά το νεαρό της ηλικίας της παρουσιάζεται ως πολύ 

έμπειρη και «πλανεύτρα». Ο συγγραφέας θαυμάζει πραγματικά τον Σάββα και όντας ο ίδιος 

ένα παιδί γοητεύεται από αυτόν τον μεγαλύτερο άντρα και από τις εμπειρίες που ο ίδιος 

κουβαλά. Ζηλεύει τη ζωή του και επιδιώκει να συμμετέχει σε αυτή. Επιθυμεί την ανήκουστη 

για αυτόν ελευθερία του να πηγαίνει σε όλα τα απαγορευμένα μέρη, το θάρρος του και τον 

αισθησιασμό που εκπέμπει.  

  Η σχέση του με τη Δόμνα είναι κοινωνικά κατακριτέα και έτσι ο ίδιος αναγκάζεται σε 

φυγή, ενώ η μικρή απομακρύνεται από το σπίτι της για κάποιο χρονικό διάστημα. Παρά την 

αστική καταγωγή του ο Κουμανταρέας συμπαθεί πολύ τους λαϊκούς, φτωχούς και απλοϊκούς 

ανθρώπους. Έτσι θέλει να τους περιγράφει όσο το δυνατόν πιο δίκαια και σφαιρικά ακόμα 

και με χιούμορ. Την τακτική αυτή ακολουθεί και όταν είναι δύσκολο να τους παρουσιάσει ως 

συμπαθητικούς χαρακτήρες όπως συμβαίνει εδώ με τον Ανέστη και τη γυναίκα του
110

  

 Το τρίτο διήγημα τιτλοφορείται «Στρατηγίνα». Πρόκειται για την σύζυγό του 

στρατηγού που μένει στην μονοκατοικία απέναντι από το συγγραφέα. Δεν είναι ιδανική η 

σχέση με το σύζυγό της, εφόσον φαίνεται να υπάρχει παντελής έλλειψη συναισθημάτων εκ 
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μέρους και των δύο. Αυτό άλλωστε φανερώνεται και από τη συμπεριφορά της μετά το 

θάνατο του συζύγου της. Ο ίδιος ο αφηγητής μοιάζει πραγματικά γοητευμένος από τη 

Στρατηγίνα και από την τέχνη της. Την παρακολουθεί συνεχώς να ζωγραφίζει με πάθος το 

μπαλκόνι της, αλλά ξαφνιάζεται πραγματικά όταν καταλαβαίνει ότι και η ίδια έχει 

παρατηρήσει ότι αυτός κρατάει κάτι σημειώσεις στα χαρτιά μπροστά του. Όλα αυτά 

δημιουργούν μέσα του έντονα συναισθήματα και έτσι δεν αρνείται την πρόσκληση της στο 

σπίτι της. Μία πρόσκληση που παρέμεινε ανοιχτή εφόσον η επίσκεψη αυτή δεν 

πραγματοποιήθηκε ποτέ. Η ίδια αρρώστησε και κλείστηκε στο σπίτι της. Η αστικοποίηση 

παρέσυρε και τη δική της μονοκατοικία μαζί με την αροκάρια που κρατούσε στα κλαδιά της 

στα χρόνια του αφηγητή.   

  Το τέταρτο διήγημα έχει τον τίτλο «Χρήστος». Ο Χρήστος ήταν ο επαναστάτης και 

ανυπότακτος γιος της Πηνελόπης, της υπηρέτριας του αφηγητή. Είναι ένας νεαρός που δεν 

υπακούει σε κανόνες και δείχνει να μη σέβεται τη μητέρα του. Αν και κατώτερος κοινωνικά 

από τον αφηγητή τον προσβάλει και του μιλάει κάποιες φορές με άσχημο τρόπο. Ο ίδιος 

παρόλο που αισθάνεται να τον φοβίζει, η περιέργεια του νικά και έτσι θέλει να μάθει για τη 

ζωή του, στην οποία θα επιθυμούσε πολύ να συμμετέχει. Δεν έχει ανάγκη την αποδοχή του 

κι όμως το «ματάκι» που του κάνει τον ικανοποιεί και τον κάνει να νιώθει καλά που κράτησε 

το μυστικό του.  

  Με μεγάλη του λύπη διαπιστώνει ότι όλα στην τάξη του γίνονται για το φαίνεσθαι 

έτσι θυμάται ότι δεν πήγαν σε καμιά κηδεία αγαπημένων τους προσώπων, αλλά 

παρευρέθηκαν σε αυτές των ατόμων που γνώριζαν ελάχιστα αλλά ήταν ίδιας κοινωνικής 

τάξης. Τον Χρήστο τον συνάντησε κάποια στιγμή, όπως μας λέει σε ένα καφενείο όπου 

προσπαθούσε να φανεί σαν ένα λαϊκό παιδί, παρόλο που φορούσε την μπλούζα με το 

χαρακτηριστικό «V» της νίκης. Το σήμα που καθιέρωσε το 1941 ο Winston Churchill 

υψώνοντας τα δύο δάχτυλα του χεριού του και σχηματίζοντας ένα «V». Έτσι άλλωστε 

ξεκίνησε και το σύνθημα «V for Victory». 
111

Με αυτό το συγκεκριμένο μπλουζάκι λοιπόν 

αφηγητής δεν κατάλαβε ποτέ αν ήταν όντως ο Χρήστος των εφηβικών του χρόνων ή όχι.  

  Το πέμπτο διήγημα του τιτλοφορείται «Ευδοκία». Η Ευδοκία, η νοσοκόμα της 

γειτονιάς. Μία λαϊκή γυναίκα, πολύ δυναμική και ικανή. Δεν έχει ιδιαίτερη μόρφωση και 

όμως είναι πολύ καλή στη δουλειά της. Μπορεί να μη γνώριζε την ιστορία, λόγω όμως της 
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γυναικείας φύσης της η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη περιέργεια, ξέρει τα πάντα για τη 

γειτονιά. Παρόλα αυτά δεν έχει το προφίλ της κλασικής «κουτσομπόλας» και παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα φειδωλή στα λόγια της, εφόσον ποτέ δεν ξεκινάει η μόνη της να μιλάει για κάποιον. 

Φαίνεται να τρέφει αισθήματα για το αφεντικό της, τον κύριο Αποστερίτη και το συμπονά 

για τη γυναίκα του. Του προσφέρει τη βοήθεια της ανιδιοτελώς κάθε φορά που αυτός δεν 

χρειάζεται. Ξεχωρίζει ότι αφηγητής διαφέρει από τους άλλους συνομηλίκους του. Βλέπει και 

νιώθει ότι είναι πολύ παρατηρητικός σε σχέση με όσα γίνονται γύρω του και ότι διαβάζει 

πάρα πολλά βιβλία. Για αυτό και συνεχώς του λέει ότι θα γίνει ή σοφός ή συγγραφέας. Ο 

ίδιος  εκτιμούσε ιδιαίτερα και τη συμπαθούσε πραγματικά την Ευδοκία.  

  Το έκτο διήγημα του λέγεται «Ο γυμναστής». Αφορμή για αυτό στάθηκε ένας 

γυμναστής που είχε ο Κουμανταρέας όταν πήγαινε στο σχολείο. Υποπτευόταν ότι ήθελε κάτι 

διαφορετικό και περισσότερο από το να κάνει απλά γυμναστική στα παιδιά. Τον προκαλεί 

η  ομοφυλοφιλική συμπεριφορά που παρατηρείται στο σινεμά και τη συνδέει με τον 

γυμναστή και τη «μαύρη χειρ». Έτσι ονόμαζαν τον τρόπο με τον οποίο οι παιδεραστές 

έβαζαν χέρι στα μικρά αγόρια μέσα στο Σινεάκ. Για όλα τα παιδιά, είτε με κανονικό 

σεξουαλικό προσανατολισμό είτε με διαφορετικό, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα
112

. Ο 

ίδιος φαίνεται σοκαρισμένος από τη συγκεκριμένη κίνηση και θα λέγαμε ανίκανος να 

αντιδράσει. Έτσι μηχανικά κανονίζεται το ραντεβού και δέχεται τα χρήματα που του 

προσφέρονται. Ούτε ο ίδιος φαίνεται να αντιλαμβάνεται πως νιώθει για όλο αυτό το σκηνικό 

που διαδραματίζεται μπροστά του και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Στο ραντεβού δεν 

πήγε ποτέ και το πλήρωσε ακριβά αν αναλογιστεί κανείς την άσχημη συμπεριφορά εκ μέρους 

του γυμναστή προς τον ίδιο. Τελικά ως τολμηρός ξεκινάει μόνος του συζήτηση κάποια 

χρόνια αργότερα με ένα παιδί μέσα στο σινεμά και δέχεται την απόρριψη του.  

  Το έβδομο διήγημα του έχει τον τίτλο «Πολύβιος». Ο Πολύβιος, ένας επιδειξίας που 

κάθε φορά που βρίσκει ευκαιρία να κάνει άσεμνες κινήσεις σε κορίτσια. Ο χώρος του είναι 

το πάρκο, το οποίο επισκέφτηκε και ο ίδιος ο αφηγητής με μία φίλη του. Εκεί ίσως και οι δυο 

τους παρασυρμένοι από έναν υφέρποντα ερωτισμό ήρθαν πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Ο 

Πολύβιος είναι ένας παρίας για την κοινωνία. Είναι διαφορετικός και, όπως φάνηκε και από 

την ιστορία του, η κοινωνία ενοχλείται από τη διαφορετικότητα και προσπαθεί να την 

πατάξει. Σαφέστατος υπαινιγμός του συγγραφέα για την αντιμετώπιση που είχαν οι 

«διαφορετικοί» άνθρωποι. Ειδικά για τους ομοφυλόφιλους τα πράγματα, όπως ομολογεί ο 

ίδιος, κατά την εποχή εκείνη ήταν πολύ δύσκολα. Συνήθως τους παρέσυραν και έπειτα τους 
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διαπόμπευαν. Η ομοφυλοφιλία θεωρούνταν απαγορευμένο θέμα για κάθε οικογένεια. Ο 

Κουμανταρέας παραδέχεται ότι από αυτήν τη χρονική περίοδο βγήκε με πολλά τραύματα, 

σεξουαλικά και κοινωνικά, τα οποία θεράπευσε μέσω της λογοτεχνίας του. Πιστεύει 

ακράδαντα στον ιαματικό της ρόλο, ο οποίος αφορά τόσο τους δημιουργούς όσο και τους 

αναγνώστες της
113

.  

  Η ομοφοβία την εποχή εκείνη είχε ξεπεράσει κάθε όριο. Οι άνθρωποι λόγω της 

αντίληψης που επικρατούσε στην κοινωνία απέρριπταν το διαφορετικό, σε σχέση πάντα με 

τις δικές τους αντιλήψεις. Το θεωρούσαν παρά φύσιν και υποδεέστερο. Η ομοφοβία δεν είναι 

κάτι με το οποίο γεννιέται κάνεις. Δημιουργείται και συντηρείται από την ίδια την κοινωνία 

(Κογκίδου, 2008). Ο φόβος απέναντι στην ομοφυλοφιλία και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν η 

αιτία να θεωρείται η ίδια ως αρρώστια, από την οποία όποιος δεν έπαιρνε τα μέτρα του 

μπορούσε να μολυνθεί. Ο Κουμανταρέας ομολογεί πως κατά τη γνώμη του και οι ίδιοι οι 

συγγραφείς ανήκουν στην κατηγορία του «διαφορετικού» για την κοινωνία. Είναι 

ιδιόρρυθμοι, επαναστατικοί και ανυπότακτοι και αυτό πολλές φορές ενοχλεί. Από την άλλη 

όμως αξίζει να αναλογιστεί κάνεις ότι αν ένας λογοτέχνης δεν είναι κοινωνικά περίεργος δεν 

μπορεί να πλάσει ήρωες και χαρακτήρες. Για τον αφηγητή ο Πολύβιος είναι 

ένας  ανθρώπινος χαρακτήρας που τιμωρείται μόνο και μόνο γιατί δεν συμφωνεί με τις 

νόρμες της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει.   

  Το όγδοο μυθιστόρημα του έχει τον τίτλο «Εβραία». Είναι η Εβραία του, στην οποία 

ταξιδεύει το μυαλό του εξαιτίας της μυστηριώδους συμπεριφοράς της κάθε Κυριακή που την 

βλέπει να παρακολουθεί τις κλασικές συναυλίες στα Ολύμπια. Εκεί παρέα με τα αγγελάκια 

του γοητεύεται από αυτήν την ιδιόρρυθμη γυναίκα και προσπαθεί να την πλησιάσει και να τη 

γνωρίσει. Δεν ξέρει τίποτα για αυτήν παρά μόνο έναν αριθμό που πρόσεξε χαραγμένο στο 

χέρι της. Μαθαίνοντας τελικά τι είναι αυτός ο αριθμός την νιώθει ακόμα πιο κοντά του. Τους 

συνδέουν αφενός η αγάπη τους για την κλασική μουσική και αφετέρου η διαφορετικότητά 

τους από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν την αποδέχονται και μιλούν περιφρονητικά για 

αυτήν εξαιτίας της καταγωγής της, ενώ ο ίδιος θεωρεί ότι μόνο άξια θαυμασμού είναι, αφού 

κατάφερε να γλιτώσει από το στρατόπεδο του Άουσβιτς και να συνεχίσει τη ζωή της.  

  Το Ζενίθ του αντισημιτισμού. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Εκεί δεν 

υπήρχαν ονόματα παρά μόνο αριθμοί και μαρτυρία, πνευματικά και σωματικά. «Οι φούρνοι» 

και οι «Θάλαμοι αερίων» αποτελούσαν την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων που 

κατήντησαν πειραματόζωα των Γερμανών στα πλαίσια της Αρίας Φυλής τους. Μέσα στο 
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στρατόπεδο αυτό έπαυαν να είναι άνθρωποι και μεταμορφώνονταν σε σκιές του εαυτού τους, 

που έφταναν σε σημείο να νοσταλγούν να έρθει ο θάνατος να τους λυτρώσει (Γκόλντχαγκεν, 

1998). Αναλογιζόμενος λοιπόν όλα αυτά, γινόταν έξω φρενών με τις κατηγορίες που άκουγε 

διαρρέονται για αυτή τη γυναίκα. Ο ίδιος νιώθει να ταυτίζεται πνευματικά μαζί της. Δεν 

ξέρει αν όντως αληθεύουν όσα λέγονται, πάντως στο δικό του μυαλό θα είναι για πάντα η 

Εβραία του.   

  Το ένατο διήγημα τιτλοφορείται «Χερουβείμ». Ο κύκλος του έργου ξεκινάει με τον 

Σεραφείμ και τελειώνει με το άλλο του μισό, τον Χερουβείμ. Την επανεμφάνιση του 

αγαπημένου του Σεραφείμ συνοδεύει η εμφάνιση ενός φίλου του, Χερουβείμ τον ονομάζει ο 

αφηγητής και έτσι δεν μαθαίνουμε το πραγματικό του όνομα. Για τον ίδιο αποτελούν ένα 

«δίδυμο αποτυχίας». Δύο ζωές που συναντήθηκαν εξαιτίας κάποιας συγκυρίας. Δύο 

άνθρωποι που απέτυχαν ο καθένας σε διαφορετικό τομέα και που θα μείνουν για πάντα 

χαραγμένοι στη μνήμη του αφηγητή. Ο Χερουβείμ που δεν γνώρισε την επιτυχία σε κανέναν 

τομέα της ζωής του και τριγυρνούσε άφραγκος και άστεγος ώσπου συνάντησε τον Σεραφείμ 

που τον έσωσε. Ο Σεραφείμ που παρά την καλή του δουλειά δεν φάνηκε να έχει καταφέρει 

να βρει την πραγματική ευτυχία στη ζωή του.   

  Το έργο κλείνει με το «Προσκλητήριο». Πρόκειται για το λυρικό κάλεσμα όλων των 

προσώπων που επηρέασαν τη ζωή του αφηγητή. Των αγγέλων του που έμειναν βαθιά 

χαραγμένοι μέσα στη μνήμη του. Το έργο γράφεται 30 χρόνια μετά την εποχή κατά την 

οποία διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Οι εποχές έχουν αλλάξει και ελάχιστα πράγματα 

θυμίζουν πλέον εκείνη την περίοδο. Ο ίδιος είναι πολύ πιο ώριμος, ενώ έχει μειωθεί και η 

επιθυμία που τον κατέτρεχε να σπάσει τα δεσμά της τάξης του και να έρθει πιο κοντά με τα 

λαϊκά στρώματα. Φαίνεται συμφιλιωμένος με τα ελαττώματα και τις αδυναμίες του 

χαρακτήρα του. Στο τέλος του βιβλίου λοιπόν προσκαλεί τον αναγνώστη του να κάνει μία 

περιπλάνηση μαζί του και να γνωρίσει την Αθήνα των περασμένων χρόνων, την Αθήνα μιας 

άλλης εποχής. Τότε που τα πράγματα ήταν διαφορετικά και οι άνθρωποι πολύ πιο αληθινοί. 

Τον καλεί να δει τι πραγματικά σημαίνει ανθρώπινη επαφή και να κατανοήσει το αληθινό 

νόημα της λέξης άνθρωπος.  
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Ο ΩΡΑΙΟΣ ΛΟΧΑΓΟΣ (1982) 

Ο ωραίος λοχαγός δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1982 από την εκδοτική Κέδρος. 

Υπολογίζεται ότι ο Μένης Κουμανταρέας το έγραψε από το 1979 μέχρι και το έτος έκδοσης. 

Ο Τάκης Μενδράκος
114

 (1990) αναφέρει ότι το βιβλίο είναι σύμβολο για τη χαμένη νιότη και 

ομορφιά, ενώ ο Δημοσθένης Κούτροβικ
115

(1995) κάνει λόγο για την εχθρότητα της ζωής 

απέναντι στην ομορφιά και την αθωότητα. Κατά γενική ομολογία, το έργο πρόκειται για τη 

σύγκρουση ενός ευγενούς ατόμου με ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση με την εχθρική κοινωνία που 

δεν δύναται να ενσωματώσει το διαφορετικό, με αποτέλεσμα να το πιέζει μέχρις ότου να το 

συμβιβάσει (Γκάτση, 2016).        

 Αφηγητής
116

είναι στην αρχή ο εξωδιηγητικός-ετεροδιηγητικός λοχαγός και στη 

συνέχεια γίνεται ο εξωδιηγητικός-ομοδιηγητικός σύμβουλος της Επικρατείας. Hαρχή της 

αφήγησης γίνεται από τον νεαρό λοχαγό, περνάμε στον σύμβουλο της Επικρατείας και το 

έργο κλείνει με δισέλιδη αφήγηση του νεαρού. Σε αντίθεση με παλαιότερα έργα, ο 

συγγραφέας εδώ καινοτομεί με τη συχνή χρήση διαλόγου, ο οποίος σε συνδυασμό με την 

αφήγηση υφαίνει την πλοκή. Πιθανόν αυτό να συμβαίνει εξαιτίας του πολιτικού συγκειμένου 

της εποχής. Η Ελλάδα, τη δεδομένη εποχή ζει την έξαρση του κοινοβουλευτισμού, σε μια 

προσπάθεια να αρθούν οι πολιτικοκοινωνικές αντιθέσεις (Γκάτση, 2016).  

  Ο τίτλος του έργου αποτελεί το προσωνύμιο του ήρωα. Του προσδίδεται από τον 

σύμβουλο της Επικρατείας και κατόπιν αυτού επισκιάζεται το πραγματικό όνομα του ήρωα. 

Οι θεματικές που πραγματεύεται το έργο είναι η αδικία, ο έρωτας, η διαφθορά, η απιστία, η 

κατάθλιψη και στο φινάλε του έργου η ομοφυλοφιλία. Οι βασικότεροι ήρωες είναι ο ωραίος 

λοχαγός (αφηγητής), ο σύμβουλος της Επικρατείας (έτερος αφηγητής), η δεσποινίς Φόνη, ο 

Γκαμήλας, η Κλειώ, η κυρία Μελπομένη, η Μαρία (αρραβωνιαστικιά του ωραίου λοχαγού), 

η Σοφία, ο Σταμάτιος (προϊστάμενος του ωραίου λοχαγού), ο Μαυροκέφαλος και ο 

Φουντουλάκης (ομόβαθμος συνάδελφος του ωραίου λοχαγού). Ο Μένης Κουμανταρέας, 

δίχως πληθώρα ηρώων, σκιαγραφεί αφηγηματικά ένα στρατόπεδο με όλα του τα παίγνια και 

τις μυσταγωγίες.  
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Σχετικά με τον στόχο του έργου, υπάρχουν πολλές απόψεις. Ο Μερακλής
117

 (1984) 

αναφέρεται στην αποτύπωση της επταετούς δικτατορίας, φοδραρισμένη με έναν μύθο. 

Συνεχίζει τη σκέψη του επιχειρώντας να συνδέσει το έργο με την καφκική δίκη, η οποία 

σύμφωνα με τον ίδιο παραμένει πάντα διαχρονική. Ολοκληρώνει το τρίλημμα με τη θέση ότι 

ένα τέτοιο έργο δύναται να αποτελέσει μία αναφορά προς την ομοφυλοφιλία, με έναν 

ηλικιωμένο δικαστικό να εκδηλώνει τα συναισθήματα που νιώθει απέναντι στον ωραίο 

λοχαγό. Ως εκ τούτων, το βιβλίο είναι στη βάση του ερωτικό, εξελίσσεται σε καφκικό και 

ολοκληρώνεται ως πολιτικό με έκδηλες κοινωνικές προεκτάσεις. Η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται είναι η αστική νεοελληνική με πολλά ψήγματα καθαρεύουσας και 

φωνητικών ακκισμών. Το λοιπόν, παρουσιάζεται το στάτους κβο του αφηγητή, ο οποίος 

φαίνεται να αποτελεί ένα άτομο καλλιεργημένο το οποίο διαφέρει από τους αστικούς ή 

μικροαστικούς ήρωες προγενέστερων βιβλίων του Μένη Κουμανταρέα (Γκάτση, 2016).  

  Ο ωραίος λοχαγός στην αρχή του έργου μετρά εικοσιέξι χρόνια ζωής, ενώ ο 

αναγνώστης τον αφήνει στα τριάντα πέντε. Η ηλικία του ήρωα δεν ταυτίζεται με τη 

βιολογική ηλικία του συγγραφέα. Το πραγματικό του όνομα δεν γίνεται γνωστό ή μάλλον 

αποκαλύπτεται μονάχα σε μία αίτηση, αλλά είναι ελάσσονος σημασίας καθότι επικρατεί το 

προσωνύμιο που του έχει προσδωθεί. Με τον τρόπο αυτόν ο αναγνώστης δύναται να 

ταυτιστεί ευκολότερα με τον ήρωα, διότι στη θέση αυτού του ανώνυμου στρατιωτικού με τα 

καθημερινά προβλήματα αστικής φύσεως πρόκειται να βρεθεί ο καθένας. Πρόκειται για έναν 

νέο με καταγωγή από την Επαρχία Λοκρίδος που βρέθηκε στην Αθήνα προκειμένου να 

σπουδάσει και να ανελιχθεί, μολονότι τα φιλελεύθερα φρονήματα των οικείων του δύνανται 

να σταθούν τροχοπέδη ως προς αυτό. Για την επιλογή του επαγγέλματος ο αφηγητής 

αναφέρει την γονική επιρροή με την ύπαρξη πολλών στρατιωτικών στην οικογένεια, οι 

οποίοι, κατά τον αφηγητή, μολονότι ζουν σε καθεστώς πειθαρχίας μοιάζουν να 

απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελευθερία και αίγλη. Το οικείο περιβάλλον απέτρεψε τον ήρωα 

από σπουδές στα νομικά (στα οποία είχε κλίση), με αποτέλεσμα η Ευελπίδων να αποτελεί 

μονόδρομο. Ο ωραίος λοχαγός κάνει μία αξιοπρεπή καριέρα, λαμβάνοντας τον βαθμό του 

προσωνυμίου του, αλλά ξάφνου μένει στάσιμος. Ο σύμβουλος της Επικρατείας στο 

κατηγορητήριο αναφέρεται στις αιτίες και τις αποδομεί. Πρώτον, ο ωραίος λοχαγός είναι 

επιρρεπής σε συζητήσεις απάδουσες της στρατιωτικής ιδιότητας και είναι ευαίσθητος 

συναισθηματικά. Δεύτερον, είναι ζωηρός με σαφείς τάσεις απειθαρχίας. Τρίτον, φέρει 

κλονισμένη ψυχική υγεία και τέλος, τέταρτον, είναι θύμα μιας γραφειοκρατίας που στον 
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στρατό κανένα αποτέλεσμα δίκης δεν εφαρμόζεται. Πηγή του κακού φέρεται να είναι ο 

Σταμάτιος, με το επώνυμο Κακουλάκος (διόλου τυχαία η επιλογή του επιθέτου από τον 

συγγραφέα). Ο ωραίος λοχαγός προέρχεται από μία πολύτεκνη οικογένεια χαμηλού 

εισοδήματος και διατηρεί δεσμό με την Μαρία, μολονότι στο τέλος θα βιώσει την 

εγκατάλειψη και τη μοναξιά.   

  Επιπλέον, ο βασικός ήρωας δεν υπακούει στο στερεότυπο που φέρουν οι 

στρατιωτικοί. Πέρα από ευαίσθητος και με καλλιεργημένη ενσυναίσθηση, φέρεται να είναι 

και λάτρης της τέχνης, πιο συγκεκριμένα του θεάτρου και της κλασσικής μουσικής. Στην 

πορεία αναδεικνύεται και η τάση του προς τη φιλαναγνωσία. Διαβάζει τη βιογραφία του 

Βάτσλαβ Νιζίνσκι
118

, αλλά δεν θα καταφέρει να την ολοκληρώσει, καθότι δεν του 

επιτρέπεται να διαβάζει βιβλία με κομμουνιστικό και ομοφυλοφιλικό περιεχόμενο. Σε αυτήν 

την πράξη βασίζεται και η κατηγορία για φθοροποιά κι ανάρμοστα αναγνώσματα εντός των 

τειχών του στρατοπέδου. Χαρακτηριστικά, ο ωραίος λοχαγός αναφέρει ότι «προσπάθησα να 

τον πείσω ότι ο Νιζίνσκι δεν είχε σχέση με την πολιτική, αντίθετα ήταν χορευτής, και μάλιστα 

σπουδαίος» και να λάβει την απάντηση από τον δικαστή «τόσο το χειρότερο, δηλαδή 

πούστης!» (Vlavianou, 2008).   

  Ο ωραίος λοχαγός περνάει από τρεις δίκες. Στις δύο πρώτες ελπίζει και μάχεται για 

την αθώωση του, ενώ στην τρίτη δίκη, αυτή της παραίτησης και του συμβιβασμού για 

εγκατάλειψη της υπηρεσίας, ειδοποιός διαφορά είναι η απουσία της Μαρίας από το πλευρό 

του ήρωα. Στις δίκες, ο σύμβουλος της επικρατείας πλησιάζει ολοένα και περισσότερο τον 

νεαρό λοχαγό, με συναισθήματα που εκ πρώτης όψης μοιάζουν με συναισθήματα πατρικής 

στοργής, αλλά ολοένα κι εξελίσσονται υπαινίσσοντας σταδιακά ερωτικό υπόβαθρο. Μία από 

τις πολλές ιστορίες του Κουμανταρέα, που οι κοινωνικές συμβάσεις πνίγουν το διαφορετικό 

και κάθε επανάσταση.   

  Όσον αφορά τον γυναικείο χαρακτήρα και δη τη Μαρία, αρχικά μας συστήνεται ως 

μια ντροπαλή γυναίκα, συμβιβασμένες στις κοινωνικές νόρμες. Χαρακτηρίζεται από μέτριο 

προς χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, καθώς στις δίκες ακούει τον δικαστή με τρόπο που κοιτάει 

κανείς κάποιον που μιλάει ξένη γλώσσα. Ωστόσο, δείχνει θέληση να συνδράμει στη δικαίωση 

του συντρόφου της και είναι έτοιμη να συναντηθεί με κάποιον Μαυροκέφαλο, ο οποίος 

φέρεται να έχει επιροή στην έκβαση της δίκης. Εντούτοις όλα αλλάζουν μετά τη συνάντηση 

της με τον ανώτερο αξιωματικό. Σταδιακά ο ωραίος λοχαγός χάνει τη ψυχική του υγεία, 
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καθότι καθίσταται σαφές πως δεν πρόκειται να πάρει την προαγωγή και φυσικά να μη 

δικαιωθεί στη δίκη. Στο μεταξύ η Μαρία ολοένα κι απομακρύνεται από τον ωραίο λοχαγό 

και παράλληλα πλησιάζει στον Μαυροκέφαλο. Συνεπώς, ο ήρωάς μας απωλεί τα πάντα: τη 

σύντροφό του, τη στρατιωτική καριέρα και την ψυχική του υγεία (οδηγείται σε νευρικό 

κλονισμό, όμοια με τον σύζυγο της Μπέμπας στη βιοτεχνία υλικών).  

  Η εξέλιξη της συμπεριφοράς της Μαρίας, εκ πρώτης όψεως προκαλεί απορία και 

ποικίλα σχόλια. Ωστόσο, μελετώντας την έμφυλη ταυτότητα σε συνάρτηση με τη θεωρία του 

συμπεριφορισμού, όσον αφορά την αφομοίωση των στερεοτύπων και των κοινωνικών 

νορμών πάνω στην ιεραρχική θέση των φύλων στην κοινωνία ή στην οικογένεια, άπαντα 

αιτιολογούνται (Watson, 2017). Με άλλα λόγια, η Μαρία υπακούει στην έμφυλη ταυτότητα 

που φέρει. Μέχρι την απιστία της έχει αναλάβει απόλυτα τον ρόλο που επιτάσσει το φύλο 

της βάσει των κοινωνικών συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, η εξέλιξη των δικών και η 

παράλληλη επιδείνωση της ψυχικής υγείας του συζύγου της, κάνουν τη Μαρία να χάσει τα 

ερείσματα που μέχρι τότε είχε. Έναν άντρα ισχυρό, εύρωστο οικονομικά και ψυχικά 

ανθεκτικό. Πολλώ δε μάλλον, όταν ενυπάρχει η υποβόσκουσα υποψία περί ομοφυλοφιλίας 

του ωραίου λοχαγού. Το αποτέλεσμα είναι να αναζητήσει όλα όσα έχει ανάγκη σε έναν 

άλλον ερωτικό σύντροφο, τον οποίο τον εντοπίζει επίσης μέσα στο στρατόπεδο. Ο νέος 

σύντροφος είναι ένας στρατιωτικός ακριβώς όπως επιτάσσουν οι κοινωνικές συμβάσεις και 

τα στερεότυπα για τους στρατιωτικούς. Πιο αναλυτικά, φέρει πρωτόγονα χαρακτηριστικά, 

δεν φέρεται να έχει ευαισθησίες και φυσικά το αντικείμενο της τέχνης δεν του παρουσιάζει 

κανένα ενδιαφέρον. Στο πρόσωπό του απαντούν όλες οι ανάγκες της Μαρίας, οι οποίες 

αναφέρονται παραπάνω. Συμπερασματικά, εγκαταλείπει τον σύντροφό της επιδιώκοντας ένα 

σταθερό και βέβαιο μέλλον.    

  O ωραίος λοχαγός, βάσει συμπεριφοράς και μορφωτικού κεφαλαίου, μόνο 

στρατιωτικό θυμίζει. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει καριέρα στον στρατό και 

προσπαθεί να το πετύχει μόνο με θεμιτά μέσα. Επίσης, μεγάλη είναι η αγάπη του για την 

τέχνη και για όλα εκείνα που δύνανται να παρεξηγηθούν από το ευρύ κοινό, το οποίο με 

αδηφαγικές διαθέσεις δεν διστάζει να προσδώσει ταμπέλες και να χαρακτηρίσει τις 

σεξουαλικές προτιμήσεις κάποιου. Διαθέτει ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση και δεν καταφέρεται 

σε κανένα σημείο εναντίον όσων τον εχθρεύονται, διότι αντιλαμβάνεται την οπτική τους. 

Μονάχα ο σύμβουλος της επικρατείας αντιλαμβάνεται όλα όσα συμβαίνουν, με τον ωραίο 

λοχαγό να φορά παρωπίδες στις σχετικές επισημάνσεις του. Είναι αιθεροβάμων, σε αντίθεση 

με τη σύντροφό του Μαρία, η οποία ως ορθολογίστρια, αποφεύγει να μετατραπεί από 

μνηστή σε επίσημη σύντροφος, βασίζοντας την εξέλιξη της σχέσης της στην έκβαση της 
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δίκης. Ο ωραίος λοχαγός είναι ο επαναστάτης που ενυπάρχει σχεδόν σε όλα του 

Κουμανταρέα. Το τέλος του είναι επίσης συναφές με το τέλος που έχουν όλοι οι επαναστάτες 

του συγγραφέα. Το λοιπόν, όπως και οι λοιποί έτσι κι αυτός χάνει την αίγλη του και καταντά 

ένα ανθρώπινο κουρέλι. Στο σημείο αυτό είναι θεμιτό να αναφερθεί το δίπολο που 

δημιουργείται μεταξύ του ωραίου λοχαγού και της Μαρίας. Ο πρώτος χαρακτηρίζεται από 

παθητική στάση, κάτι που επαληθεύεται όταν το έργο ρίχνει αυλαία. Ο μέχρι πρότινος 

επαναστάτης, έχοντας χάσει τα πάντα, συνειδητοποιεί ότι ποτέ δεν προσπάθησε επί σκοπού, 

αλλά από συνήθεια. Παραιτείται σε τέτοιον βαθμό, που δίνει την εντύπωση ότι παραιτείται κι 

από τη λογική, σαν να την αποποιείται, λες και δεν θέλει να διαβιεί στα πλαίσια αυτής. Από 

την άλλη, η Μαρία είναι μια ρεαλίστρια νεαρή που μολονότι δεν αφιερώνονται σε αυτήν 

περισσότερες από δύο σελίδες, ωστόσο η φιγούρα της διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

εξέλιξη της πλοκής. Σε τέτοιον βαθμό που χωρίς την παρουσία της, πιθανόν το μυθιστόρημα 

να μην υπήρχε.  

Αναζητώντας για συμβολισμούς, ο Σπύρος Τσακνιάς
119

θεωρεί πως στο μυθιστόρημα 

«δεν έχουμε μόνο τη διάλυση μιας σχέσης.  Τα αλληλοεξαρτημένα και αλληλοεισδύοντα 

επίπεδα ενός περίτεχνα και πυκνά υφασμένου αφηγηματικού συνόλου [...] οδηγούνται 

σταδιακά σε μια σύστοιχη κατάρρευση: Η Δημοκρατία ανατρέπεται, η υπόθεση του λοχαγού 

ναυαγεί, η ζωή του Συμβούλου συρρικνώνεται στη συνταξιουχική ασφάλεια και τις 

μοναχικές απολαύσεις τις». Στο ίδιο μοτίβο, ο Τάκης Μενδράκος 
120

 αναφέρει ότι «το 

δεύτερο ίσως χαρακτηριστικό του μυθιστορήματος είναι η διακριτική, αβρή μπορεί να πει 

κανείς, υποδήλωση των βασικών του στοιχείων, εκπληρώνοντας έτσι όλους τους όρους της 

υποβολής: Σχεδόν αδιόρατα περνάει η αντιστικτική πορεία της κατάλυσης της δημοκρατίας 

και της ρώμης του ήρωα» (Γκάτση, 2016).   

  Συμπερασματικά, ο ωραίος λοχαγός είναι ένα έργο ύμνος για την ελεγεία της νεότητα 

και της ομορφιάς. Μολονότι είναι γραμμένο σε νότες μινόρε, θεωρείται πως ρίχνει αυλαία σε 

κλίμα αισιοδοξίας. Παρά τα δεινά, ο ωραίος λοχαγός δεν χάνει την ικμάδα του, μήτε και την 

ευγένεια του. Στέκει υπερήφανος και ευγενής. (Γκάτση, 2016). 
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Τέλος, ενδιαφέρον έχουν οι στίχοι της Σαπφούς
121

, οι οποίοι, μέσω του σύμβουλου της 

επικρατείας, φωτίζουν το μυθιστόρημα.  

«Κατθναίσκει, Κυθέρη’ ἄβρος  Ἄδωνις, τί κε θεῖμεν;   

καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερείκεσθε χίτωνας’» 

  Το μυθιστόρημα φέρεται να έχει επιρροές από τη Δίκη 
122

του Φραντς Κάφκα, αλλά 

και από τον Ξένο 
123

του νομπελίστα Αλμπέρ Καμί. Κοινή θεματική η δίκη, αλλά όχι με την 

τυπική της έννοια. Οι δίκες έχουν πολλούς συμβολισμούς. Όπως συμβαίνει και στα έργα των 

γιγάντων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, έτσι και στον Κουμανταρέα, η δίκη από εργαλείο 

επιβολής της δικαιοσύνης μετατρέπεται σε όπλο επιβολής της εξουσίας, ακόμη κι αν η 

έκβαση έχει οδυνειρές συνέπειες για ορισμένους ανθρώπους. Και στα τρία έργα οι κεντρικοί 

ήρωες έχουν αλλόκοτη συμπεριφορά που αποκλίνει από την επιτρεπόμενη, βάσει των 

κοινωνικών συμβάσεων και προτύπων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο γυναικείος 

χαρακτήρας στα έργα αυτά, ο οποίος, ενώ δείχνει να υπακούει απόλυτα στην έμφυλη 

ταυτότητα που φέρει, στο τέλος επαναστατεί, επιχειρώντας να ανακτήσει την ασφάλεια και 

τη σταθερότητα στο μέλλον. Το δίχως άλλο, αυτό συμβαίνει με τη λήψη ρεαλιστικών 

αποφάσεων και πρωτοβουλιών, με σκοπό την τελική (και τρόπο τινά βολική) διατήρηση των 

κοινωνικών συμβάσεων.   

  Ο ωραίος λοχαγός παραμένει διαχρονικός στην εποχή της queer
124

 θεωρίας
125

.     
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(εκδ. "Μπουκουμάνης",1971)μτφ. Βασίλης Τομανάς (εκδ. "Νησίδες", 2017) 
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Camus, Α. (1942): The stranger 
124

Queer είναι ένας όρος ομπρέλα, που αφορά τις έμφυλες μειονότητες, που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
των ετεροφυλόφιλων ή/και των cisgender.Η λέξη είναι αγγλικής προέλευσης και αρχικά σήμαινε ο 
"περίεργος", ο "παράξενος". Η λέξη με τη σημερινή της διαδεδομένη σημασία, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται 
κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, με μειωτικό χαρακτήρα έναντι των ομοφυλόφιλων. Ωστόσο, αρχής γενομένης, 
της δεκαετίας του 1980, η λέξη επανοικειοποιήθηκε και σιγά σιγά χρησιμοποιήθηκε μέσα στην Κοινότητα, και 

https://books.google.gr/books?id=lD1NdfX_4osC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9,+%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99+%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82+%CF%84%CE%B9+%CE%BA%CE%B5+%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD;&source=bl&ots=GXvlIInoCx&sig=ACfU3U3mfHabzTKa15jy2O-RxZxsdgMe_w&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjamd3Xq7vmAhWI5KQKHSxkAAEQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%2C%20%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99%20%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B9%20%CE%BA%CE%B5%20%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE
https://books.google.gr/books?id=lD1NdfX_4osC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9,+%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99+%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82+%CF%84%CE%B9+%CE%BA%CE%B5+%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD;&source=bl&ots=GXvlIInoCx&sig=ACfU3U3mfHabzTKa15jy2O-RxZxsdgMe_w&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjamd3Xq7vmAhWI5KQKHSxkAAEQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%2C%20%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99%20%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B9%20%CE%BA%CE%B5%20%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE
https://books.google.gr/books?id=lD1NdfX_4osC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9,+%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99+%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82+%CF%84%CE%B9+%CE%BA%CE%B5+%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD;&source=bl&ots=GXvlIInoCx&sig=ACfU3U3mfHabzTKa15jy2O-RxZxsdgMe_w&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjamd3Xq7vmAhWI5KQKHSxkAAEQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%2C%20%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99%20%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B9%20%CE%BA%CE%B5%20%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE
https://books.google.gr/books?id=lD1NdfX_4osC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9,+%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99+%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82+%CF%84%CE%B9+%CE%BA%CE%B5+%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD;&source=bl&ots=GXvlIInoCx&sig=ACfU3U3mfHabzTKa15jy2O-RxZxsdgMe_w&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjamd3Xq7vmAhWI5KQKHSxkAAEQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%2C%20%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99%20%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B9%20%CE%BA%CE%B5%20%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE
https://books.google.gr/books?id=lD1NdfX_4osC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9,+%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99+%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82+%CF%84%CE%B9+%CE%BA%CE%B5+%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD;&source=bl&ots=GXvlIInoCx&sig=ACfU3U3mfHabzTKa15jy2O-RxZxsdgMe_w&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjamd3Xq7vmAhWI5KQKHSxkAAEQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%2C%20%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99%20%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B9%20%CE%BA%CE%B5%20%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE
https://books.google.gr/books?id=lD1NdfX_4osC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9,+%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99+%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82+%CF%84%CE%B9+%CE%BA%CE%B5+%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD;&source=bl&ots=GXvlIInoCx&sig=ACfU3U3mfHabzTKa15jy2O-RxZxsdgMe_w&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjamd3Xq7vmAhWI5KQKHSxkAAEQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%2C%20%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99%20%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B9%20%CE%BA%CE%B5%20%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE
https://books.google.gr/books?id=lD1NdfX_4osC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9,+%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99+%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82+%CF%84%CE%B9+%CE%BA%CE%B5+%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD;&source=bl&ots=GXvlIInoCx&sig=ACfU3U3mfHabzTKa15jy2O-RxZxsdgMe_w&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjamd3Xq7vmAhWI5KQKHSxkAAEQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%2C%20%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99%20%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B9%20%CE%BA%CE%B5%20%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE
https://books.google.gr/books?id=lD1NdfX_4osC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9,+%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99+%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82+%CF%84%CE%B9+%CE%BA%CE%B5+%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD;&source=bl&ots=GXvlIInoCx&sig=ACfU3U3mfHabzTKa15jy2O-RxZxsdgMe_w&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjamd3Xq7vmAhWI5KQKHSxkAAEQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%2C%20%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99%20%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B9%20%CE%BA%CE%B5%20%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE
https://books.google.gr/books?id=lD1NdfX_4osC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9,+%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99+%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82+%CF%84%CE%B9+%CE%BA%CE%B5+%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD;&source=bl&ots=GXvlIInoCx&sig=ACfU3U3mfHabzTKa15jy2O-RxZxsdgMe_w&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjamd3Xq7vmAhWI5KQKHSxkAAEQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%2C%20%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99%20%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B9%20%CE%BA%CE%B5%20%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE
https://books.google.gr/books?id=lD1NdfX_4osC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9,+%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99+%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82+%CF%84%CE%B9+%CE%BA%CE%B5+%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD;&source=bl&ots=GXvlIInoCx&sig=ACfU3U3mfHabzTKa15jy2O-RxZxsdgMe_w&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjamd3Xq7vmAhWI5KQKHSxkAAEQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%2C%20%CE%9A%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B7%E2%80%99%20%CE%AC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%86%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%B9%20%CE%BA%CE%B5%20%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE
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Σαφείς οι υπαινιγμοί στην ομοφυλοφιλία, στο έργο του Κουμανταρέα, στο μεγαλύτερό του 

μέρος. Κατά κάποιον τρόπο, ο κεντρικός ήρωας βιώνει τον επαγγελματικό αποκλεισμό 

εξαιτίας των σεξουαλικών προτιμήσεων που οι συνάδελφοί του θεωρούν πως φέρει,  

μολονότι διατηρεί δεσμό με τη Μαρία. Επιπλέον, ένας από τους λόγους που χάνει εντέλει τη 

Μαρία είναι ο λόγος του σεξουαλικού στιγματισμού. Η καταπίεση των σεξουαλικών 

ενστίκτων, σε συνάρτηση βέβαια με τα αλλεπάλληλα ψυχολογικά χτυπήματα που δέχεται, 

κάνουν τον ήρωα να χάσει τα λογικά του, καταλήγοντας με νευρικό κλονισμό.  

 Καθόλου τυχαία στον επίλογο του έργου αναδύεται ο στίχος του Κάλβου: «Ο γέρων 

φθονερός και των έργων εχθρός». Στην ουσία, στον Ωραίο Λοχαγό ο συγγραφέας 

χαρτογραφεί τη φθορά με σκοπό να της αποδώσει αναλαμπές. Όχι απλώς να κοσμήσει, αλλά 

στο τέλος  να δικαιώσει το στερέωμα και το υπόβαθρο του ανθρώπινου βίου. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
ξεκίνησε να προσδιορίζει έτσι τα gay άτομα.Άνθρωποι που δεν αποδέχονται τις παραδοσιακές έννοιες 
φύλων, και χωρίς να θέλουν να προσδιοριστούν ως ΛΟΑΤ πολλές φορές αυτοπροσδιορίζονται ως queer. 
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Ο «Ωραίος Λοχαγός» στην εποχή της queer θεωρίας. Της Κουζέλη Λαμπρινής, εφημ. Το Βήμα. 
https://www.tovima.gr/printed_post/o-oraios-loxagos-stin-epoxi-tis-queer-theorias/ (ανακτήθηκε:Δεκέμβριος 
2019) 

https://www.tovima.gr/printed_post/o-oraios-loxagos-stin-epoxi-tis-queer-theorias/
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H ΦΑΝΕΛΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΝΙΑ (1986) 
 

Η φανέλα με το εννιά δημοσιεύτηκε το 1986 από τις εκδόσεις Κέδρος. Αρχικά, δημοσιευόταν 

αποσπασματικά στο περιοδικό «Τέταρτο», από τον Μάιο του 1985 μέχρι και τον Μάρτιο του 1986. 

Στον τύπο της εποχής χαρακτηρίστηκε εμβληματικό
126

και ύμνος
127

, παρουσιάζοντας το ποδόσφαιρο 

μέσα από τη λογοτεχνία.  Ο Στ. Μπασμπαγιάννης
128

αναφέρει πως ο Κουμανταρέας με αυτό το έργο 

κατορθώνει να αποτυπώσει στο χαρτί τον μικρόκοσμο του Έλληνα οπαδού κι όλον τον μικροαστισμό 

που πίσω κρύβει το ποδόσφαιρο.  Ο Β. Κάσσος
129

 προσθέτει ότι η φανέλα με το εννιά φωτίζει τα άδυτα 

των αποδυτηρίων, σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο είχε εξιδανικευτεί, με τη συνδρομή φυσικά των 

αθλητικών περιοδικών κι εφημερίδων. Ωστόσο, υπήρξαν και φωνές που αμφισβήτησαν το βιβλίο, με 

το επιχείρημα ότι ο Μένης Κουμανταρέας είναι ένας συγγραφέας και μεταφραστής κι ως εκ τούτου δεν 

δύναται να έχει σαφή γνώση για το αντικείμενο του ποδοσφαίρου. Ο Μένης Κουμανταρέας απάντησε 

στον παραπάνω προβληματισμό, αναφέροντας πως η φανέλα με το εννιά  τον οδήγησε στο να 

απαξιωθεί από ένα μέρος του λογοτεχνικού κόσμου
130

. Συμπληρώνει μάλιστα και το γεγονός ότι έβαλε 

τον ήρωά του συνεχώς να αποτυγχάνει, προκειμένου να δημιουργήσει το δίπολο αποτυχημένος 

ποδοσφαιριστής-πετυχημένος άνθρωπος. Σε γενικές γραμμές, η κριτική παρατηρεί σε αυτό το βιβλίο 

αλλαγή θέσης του συγγραφέα, όσον αφορά της σχέσης ατόμου-κοινωνίας, καθώς ο κεντρικός ήρωας 

είναι μέλος της γενιάς του ’80, άρα δεν ανήκει στην προηγούμενη γενιά των προδομένων ηθών και 

αξιών. Το δίχως άλλο, ο Μπιλ (ο βασικός ήρωας) διακρίνει τις ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία (σε 

πλήρη αντίθεση με την απάθεια των ηρώων σε προηγούμενα έργα) και αποπειράται να τις 

εκμεταλλευτεί. Να σημειωθεί, τέλος, ότι το βιβλίο αποτελείται από έξι τιτλοφορημένα κεφάλαια, που 

περικλείονται από άλλα δύο, ένα που λειτουργεί ως εισαγωγή κι ένα αντί επιλόγου (Γκάτση, 2016). 

 Ο αφηγητής, βάσει της διάκρισης αφηγητών του Genette, χαρακτηρίζεται 

εξωδιηγητικός-ετεροδιηγητικός.  Το ύφος του έργου λιτό, γιατί δεν χρησιμοποιείται πληθώρα 

εκφραστικών μέσων, πέρα των απαραίτητων. Σχετικά με την αφήγηση, οι απόψεις 

διίστανται: Πιο συγκεκριμένα, πολλοί θεωρητικοί συμφωνούν ότι η εστίαση παρακολουθεί 

τον Μπιλ (σ.σ. τον ήρωα) από πολύ κοντά, στα όρια της εσωτερικής εστίασης. Υπάρχουν 

όμως και οι φωνές που αναφέρουν ότι η αφήγηση είναι στη βάση της επιφανειακή, με τις 

εμβαθύνεις να σχετίζονται με τις ψυχογραφικές αναζητήσεις. Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται 

ότι το έργο διαθέτει ένα ανοιχτό τέλος, καθώς στο κύκνειο άσμα δεν αποσαφηνίζεται αν 
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Λαμπρινή Κουζέλη, «Το ποδόσφαιρο μέσα από τη λογοτεχνία»  tovima.gr (Ανακτήθηκε: Δεκέμβριος 2019) 
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 Μανώλης Πιμπλής, «Ύμνος για το  ποδοσφαίρο» Εφημερίδα: Τα Νέα, Μάιος 2000 
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 Περιοδικό Διαβάζω: 508 (2010) 95 
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 Βαγγέλης Κάσσος, «Ενας αντίλογος για την αθλητική φλυαρία» Το Βήμα: Μάιος 1985.  
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τελικά το πεπρωμένο, μία ανώτερη δύναμη ή κάποιο εσωτερικό κίνητρο είναι αυτό που 

ορίζει τον τρόπο που ο άνθρωπος δρα. Ως προς το προαναφερθέν, θυμίζει έντονα τον Ξένο 

του Αλμπέρ Καμί και αναπαράγει ένα μοτίβο σύνηθες για τα λογοτεχνικά δεδομένα. Ο τόπος 

που εκτυλίσσεται η πλοκή είναι με τη σειρά η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και ο Βόλος (Γκάτση, 

2016). Η επιλογή του αστικού περιβάλλοντος κρίνεται εύλογη, καθότι οι παραπάνω πόλεις 

διαθέτουν διαχρονικά ποδοσφαιρικά σωματεία που πρωταγωνιστούν στα σαλόνια της 

υψηλότερης κατηγορίας ποδοσφαίρου (Δηλγεράκης, 2015) και συνάμα προσφέρουν 

πληθωρικό lifestyle για ανθρώπους κάθε ηλικίας (Κουτσούγερα, 2013).  

 Η επιλογή του τίτλου και δη του αριθμού εννιά, χρήζει κουβέντας. Πρώτον, με 

ποδοσφαιρικά κριτήρια, η φανέλα με το εννέα προσδίδεται σε αθλητές οι οποίοι θεωρούνται 

ταλαντούχοι και φερέλπιδες (το ίδιο συμβαίνει και με το δέκα). Συνήθως ως εννιάρια 

νοούνται οι επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές, που επίκειται να προσφέρουν στο κοινό σκορ 

και θέαμα. Εκ προοιμίου λοιπόν οι αναγνώστες που παρακολουθούν ποδόσφαιρο 

προϊδεάζονται για τον πρωταγωνιστή και διαμορφώνουν μία πρώτη εντύπωση για τις 

ιδιότητες και για την ψυχοσύνθεσή του. Το εννιά είναι σημαδιακός αριθμός για το έργο, 

καθώς υπάρχει και το εννιά μπαστούνι που η Κική ρίχνει στην πασιέντζα. Ο Μένης 

Κουμανταρέας
131

, αναφέρει: «Βέβαια, ίσως, ο πιο σημαντικός είναι το δέκα. Αλλά δεν θα 

μπορούσα ποτέ να γράψω για κάποιο δεκάρι. Νομίζω ότι το εννιά είναι έτσι, ένας αριθμός 

περιττός και μια έλλειψη. Αυτό που λείπει από έναν ήρωα σημαίνει ότι είναι αυτό που με 

ενδιαφέρει πάντα».  

 Τα μοτίβα του μυθιστορήματος είναι ο νευρωτικός άνδρας, το ταξίδι, η τέχνη, το 

ποδόσφαιρο και η ομοφυλοφιλία.    

 Ξεκινώντας από το τελευταίο, ενυπάρχει σε δεύτερο επίπεδο καθώς δεν αφορά άμεσα 

την εξέλιξη της πλοκής. Η αναφορά έχει άλλοτε θετικό κι άλλοτε αρνητικό πρόσημο. Αρχικά 

υπάρχει αναφορά σε μια αδερφή που κάνει πιάτσα και είναι αυτή που τσοντάρει για το ταξίδι 

του Μπιλ στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, ο Μπιλ  καθίσταται αρνητικός απέναντι στους 

ομοφυλόφιλους που συναντά στη Θεσσαλονίκη, δείχνοντας πως η φιλία του με την αδερφή 

που συνέδραμε στην οικονομική επίρρωσή του ήταν χρησιμοθηρική. Σε σημείο του έργου ο 

Μπιλ δέχεται ερώτηση από τον Σπύρο αν είχε ποτέ ερωτική επαφή με άντρα. Ο Μπιλ 

αρνείται κι αποκλείει το ενδεχόμενο αυτό να συμβεί και μελλοντικά. Εντούτοις, έχοντας 

συνειδητοποιήσει ότι ξεμένει από χρήματα δεν διστάζει στην Μύκονο να έρθει σε ερωτική 

επαφή με έναν Ελβετό τουρίστα. Μέρος των χρημάτων αυτών τα επενδύει στον ιππόδρομο 
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και δη στον τζόγο κι όταν τα απωλεί τα χαρακτηρίζει γρουσούζικα καθότι προέρχονται από 

αδερφή. Επίσης, σχολιάζει ως αδερφή και τον προπονητή Τσαλίκη. Στη συνέχεια, όταν η 

Βάνα στον Βόλο αρνείται να έχει σεξουαλική επαφή με τον Μπιλ, αυτός θεωρεί ότι σε λίγο 

οι άντρες θα αρχίσουν να πηγαίνουν μεταξύ τους και θυμήθηκε όσες φορές, μετρημένες, είχε 

πάει με αδερφή. Υποψιάζεται κάποιους ότι είναι αδερφές χωρίς να είναι (π.χ. Γαλάντης), ενώ 

για άλλους εσφαλμένως το αποκλείει (π.χ. Καπάτος). Θεωρεί τις αδερφές ξηγημένες, αρκεί να 

μην είναι ξεφωνημένες. Ακόμη, υπάρχει η περίπτωση του Τρόζου που είναι ομοφυλόφιλος 

αλλά το κρύβει και φοβούμενος τον περίγυρο επινοεί ένα ψέμα, ότι δηλαδή είναι 

αρραβωνιασμένος και για αυτό δεν φλερτάρει γυναίκες όπως οι υπόλοιποι. Το προσωνύμιο 

αδερφή προσδίδεται και σε έναν ηθοποιό μετά από μια παράσταση. Γενικά, προσδίδεται στον 

καθένα, σαν μία προσφώνηση. Ακόμη και στον ίδιο του τον αδερφό.   

 Πρωταγωνιστής είναι ο Μπιλ. Δευτερεύοντα πρόσωπα είναι η μητέρα του κι ο 

αδερφός του Δημήτρης, οι προπονητές Βασιλειάδης, Καπάτος, Μακρής και Τσαλίκης, ενώ 

πολλές είναι οι ερωμένες του ποδοσφαιριστή, ο οποίος συνάπτει συχνούς κι εφήμερους 

δεσμούς (Βάνα, Κική κτλ). Ρόλο στην πλοκή έχουν οι ποδοσφαιριστές Ριμπάς και Τρόζος 

αλλά κι ο παλαίμαχος Γαλάντης. Εξαιτίας του τραυματισμού του Μπιλ, ρόλο αποκτούν ο 

φυσιοθεραπευτής Χάρης και ο Σάββας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διάσημοι αθλητές 

αναφέρονται με τα επώνυμα, όπως άλλωστε συνηθίζεται και στην ποδοσφαιρική λαϊκή 

κουλτούρα.   

 Η κριτική στη φανέλα με το εννιά χωρίζεται σε δύο φάσεις: Η πρώτη αφορά την 

αρχική έκδοση και η δεύτερη την επανέκδοση το 2012. Ο Χουρμουζιάδης 
132

(2014) 

χαρακτηρίζει το μυθιστόρημα με τη φράση «στροφή από το αδιέξοδο» και στη συνέχεια το 

ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα του Μένη Κουμανταρέα, διότι στη φανέλα με το εννιά ο 

κεντρικός ήρωας είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την τύχη του και δεν αποτελεί θύμα της 

κοινωνίας, όπως συμβαίνει με τους ήρωες προηγούμενων βιβλίων του ίδιου συγγραφέα. Η 

Κοτζιά 
133

θεωρεί ότι το μυθιστόρημα είναι ρεαλιστικό. Αναφέρει πως χαρακτηρίζεται από 

συμμετρική δομή. Αυτό ισχύει όμως επιφανειακά, καθότι στην εμβάθυνση ενυπάρχει η 

αμφισημία και το διφορούμενο. Ο Κούτροβικ 
134

συμφωνεί με τις παραπάνω θέσεις και 

προσθέτει το γεγονός ότι ο ήρωας φθείρεται εξαιτίας της ματαιοδοξίας και της άναρχης 

φύσης του κι όχι από εξωγενείς παράγοντες, όπως άλλοι. Τέλος, η Θεοδοσοπούλου 
135

τονίζει 
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την ανάγκη του Κουμανταρέα να δημιουργεί ήρωες λιγότερο ζοφερούς και περισσότερο 

κινητικούς σε έναν ανεκτικότερο κοινωνικό περίγυρο. Ο Καρβέλης
136

 θεωρεί ότι ο 

αναγνώστης, μετά από μια απολαυστική ανάγνωση στον Ωραίο Λοχαγό καλείται να δεχτεί 

μία ρεαλιστικότερη αφήγηση, πράγμα που αποτελεί οξύμωρο σχήμα, επειδή ο συγγραφέας 

περιγράφει έναν κόσμο, αυτόν του ποδοσφαίρου, για τον οποίο όμως δεν γνωρίζει πολλά. Η 

Ωραίος λοχαγός κρύβει μια περισσότερο γερασμένη συγγραφική περσόνα, σε αντίθεση με τη 

φανέλα με το εννιά, που υποφώσκει μία πιο νεανική γραφή. Ως προς τον προβληματισμό της 

εγκυρότητας συμφωνεί και Κ. Πλάνης
137

. Ο Αφρουδάκης 
138

Αγγ. προσθέτει ότι τα σημεία 

που αναφέρονται στο ποδόσφαιρο απομακρύνονται ενοχλητικά από την πραγματικότητα.   

 Η επανέκδοση του έργου συνδέεται με την πενηντάχρονη πορεία του Μένη 

Κουμανταρέα στη Τέχνη και στα Γράμματα. Με την επανέκδοση ξεκινάει δεύτερο κύμα 

κριτικής. Ο Δαββέτας
139

Ν. Θεωρεί ότι η φανέλα με το εννιά αποτελεί το πλέον 

αντιπροσωπευτικό έργο για τον Μένη Κουμανταρέα, καθότι στο εν λόγω έργο αναπτύσσεται 

το αντιπροσωπευτικότερο μυθολογικό του σύμπαν. Πιο αναλυτικά, το αστικό τοπίο 

αναδύεται σε μόνιμο στοιχείο της γραφής του. Έπειτα, η προσήλωση σε έναν μικρόκοσμο 

που διαβιεί στα όρια της νομιμότητας. Κατόπιν, γίνεται λόγος στους πολιτικούς απόηχους 

που επηρεάζουν τους ήρωες, εναρμονισμένοι στα συμβάντα της περιόδου. Τέλος, η 

καθημερινότητα χαρακτηρίζεται πνευματοκτόνος, όσον αφορά το πεδίο του έρωτα. Η 

Χατζηβασιλείου
140

τονίζει το γεγονός ότι ο συγγραφέας ασχολείται με τους καθημερινούς 

ανθρώπους της εποχής. Τέλος, ο Περαντωνάκης 
141

συγκρίνει τον ήρωα με τον μέσο 

νεοέλληνα της εποχής, που μάχεται με τη ματαιοδοξία του προσπαθώντας να κυνηγήσει τον 

εύκολο πλουτισμό, δίχως τελικά να αξιοποιήσει το ταλέντο του, πράγμα που τον οδηγεί στην 

αυτοκαταστροφή, κάνοντας συνάμα κοινωνική κριτική για όσα συνέβαιναν στη 

συγκεκριμένη δεκαετία.   

 Ο βασικός ήρωας είναι ο Βασίλης Σερέτης, ο οποίος στην ποδοσφαιρική του καριέρα 

αποκτά το παρατσούκλι Μπιλ. Τον παρακολουθούμε σε δύο φάσεις της ζωής του, αυτή της 

ακμής κι έπειτα της παρακμής. Η βιολογική του ηλικία σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με 

την πραγματική αντίστοιχη του συγγραφέα. Το επίθετο που του δίνεται συνάδει σε μεγάλο 

βαθμό με την ψυχοσύνθεσή του, διότι Σερέτης σημαίνει δύστροπος (ετυμολογικά συνδέεται 

                                                           
136

Γκάτση, Γ. (οπ.α. στον Καρβέλη) 
137

Γκάτση, Γ. (οπ.α. στον Πλάνη) 
138

 Γκάτση, Γ. (οπ.α. στον Αφρουδάκη) 
139

 Γκάτση, Γ. (οπ. α. στον Δαββέτα) 
140

 Γκάτση, Γ. (οπ. α. στη Χατζηβασιλείου) 
141

Περαντωνάκης Γ. «Το ποδόσφαιρο ως εθνικός καθρέφτης» Εφημερίδα των Συντακτών 15-12-1-2012 
efsyn.gr (ανακτήθηκε Δεκέμβριος 2019) 



Σ ε λ ί δ α  | 130 

 

με το τουρκικό sirret). Προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια, έχοντας χάσει τον πατέρα 

του και αναζητά συνεχώς για το αντρικό πατρικό πρότυπο, το οποίο στερείται. Η τέχνη τον 

αφήνει αδιάφορο, διότι αρνείται να ασχοληθεί για παράδειγμα με την ανάγνωση 

λογοτεχνικών βιβλίων, μολονότι δέχεται τις νουθεσίες του προπονητή Γαλάντη πάνω σ’ 

αυτό. Αδιάφορο τον αφήνει και η πολιτική, διότι με αυτό ασχολιόταν κι ο πατέρας του και 

πέθανε στην ψάθα. Διαβάζει μονάχα αθλητικές εφημερίδες, διότι, όλα τα υπόλοιπα, σύμφωνα 

με τον Μπιλ, είναι για μορφωμένους ανθρώπους. Πρόκειται για ένα φτωχό παιδί από το 

Πολύγωνο, που αρέσκεται στο άκουσμα λαϊκών τραγουδιών και χορεύει εξαιρετικά 

ζεϊμπέκικο. Είναι απολιτίκ, φοβούμενος την ενασχόληση με την πολιτική, έχοντας άσχημες 

εμπειρίες από τον πατέρα του που ασχολιόταν με την Αριστερά. Επαγγελματικά επιδιώκει να 

εγκαταλείψει την εργασία στο συνεργείο και να κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, αν 

και μοιάζει να το επιθυμεί πραγματικά, σε κανένα σημείο δεν εγκαταλείπει τις καταχρήσεις, 

καθώς καταναλώνει αλκοολούχες ουσίες και καπνίζει. Πράγματι, η καριέρα στο ποδόσφαιρο 

ξεκινά, αλλά ο Μπιλ δεν δύναται να αντέξει ούτε την επιτυχία και προφανώς ούτε και την 

επιτυχία, όταν αυτή νομοτελειακά έρχεται.   

 Οι φιλικές σχέσεις του Μπιλ είναι όμοιες με καρδιογράφημα. Σχεδόν σε όλες του τις 

φιλικές σχέσεις (κι όχι μόνο) ενυπάρχει το οικονομικό όφελος. Η πιο ουσιαστική για την 

πλοκή φιλική σχέση του Μπιλ, είναι αυτή με τον Σπύρο. Ο Σπύρος πιστεύει πολύ στο 

ταλέντο του Μπιλ και προσπαθεί να τον προωθήσει στους ποδοσφαιρικούς παράγοντες. 

Ωστόσο, ο Μπιλ δεν του αναγνωρίζει καμία ουσιαστική συνδρομή κι αποδεικνύεται η 

αχαριστία του στα μάτια του Σπύρου. Όταν ο Μπιλ εγκαταλείπει την αδερφή του Σπύρου 

(λήγοντας την ερωτική τους σχέση), τότε ο Σπύρος απειλεί τον Μπιλ και του αποσπά 

σημαντικά χρηματικά ποσά. Τέλος, όταν η καριέρα του Μπιλ παρακμάζει, ο Σπύρος 

αποπειράται να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους. Στο σημείο αυτό (Φ 302) υπάρχει η ατάκα 

ότι «τελικά ένας επιθετικός δεν ωριμάζει ποτέ», από το στόμα του Σπύρου, όπερ έχει διττή 

έννοια. Δεν αναφέρεται μονάχα στην ποδοσφαιρική ιδιότητα του επιθετικού ποδοσφαιριστή, 

αλλά και στην επιθετική ψυχοσύνθεση του Μπιλ. Η αναλογία ενός ποδοσφαιριστή που 

σκοράρει και το χαίρεται πανηγυρίζοντας σαν μικρό παιδί, με τις παιδιάστικες ιδιοτροπίες 

του Μπιλ, είναι πράγματι αληθής. Σημαντική είναι επίσης η σχέση του Μπιλ με τον 

φυσιοθεραπευτή Χάρη. Ο τελευταίος αποδίδει τα μέγιστα προκειμένου ο Μπιλ να 

μετατρέψει την αδυναμία του στο πόδι σε δύναμη. Από τα πιο σεβάσμια πρόσωπα είναι ο 

βετεράνος ποδοσφαιριστής Γαλάντης. Στηρίζει τον Μπιλ και πιστεύει πολύ στο ταλέντο του. 

Ο σεβασμός που απολαμβάνει από μεριάς του Μπιλ είναι ξεκάθαρα η πρώην αθλητική του 

ιδιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον προπονητή Καπάτο, σε μία σχέση που ο σεβασμός και η 
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εκτίμηση είναι αμοιβαίοι. Μάλιστα ο Καπάτος θεωρεί ότι ο Μπιλ μπορεί να επιτύχει μια 

σπουδαία καριέρα, αρκεί να πειθαρχήσει τη ζωή του.   

 Οι ερωτικές σχέσεις του ήρωα είναι εφήμερες. Η Δώρα στη Θεσσαλονίκη, η Κική 

στην Αθήνα και η Βάνα στον Βόλο. Η Κική είναι ίσως η μόνη που αγάπησε κι από την οποία 

αγαπήθηκε πραγματικά, αλλά θα την αναγνωρίσει όταν πλέον θα είναι αργά. Η σχέση του με 

τη Βάνα είναι εντελώς ηδονοβλεπτική. Σκοπός είναι μονάχα η έξοδος από την ρουτίνα και η 

υπερνίκηση της πλήξης. Στον Βόλο γνωρίζει και την Εύα, τη σύζυγο του προπονητή του. Η 

σχέση αυτή είναι εναρμονισμένη στο όνομα της ηρωίδας. Η Εύα, είναι ο απαγορευμένος 

καρπός. Ο ήρωας όμως, μοιάζει αχόρταγος. Επόμενη σχέση είναι η Δώρα. Η έλξη στην αρχή 

είναι αμοιβαία, αλλά η πορεία προς τον γάμο γίνεται με απειλές. Σε πρώτη φάση η σχέση 

διατηρείται μυστική. Μετά όμως από έναν στημένο αγώνα, στον οποίο ο Μπιλ συμμετείχε, 

λόγω του ότι γίνεται ευάλωτος, ο Μπιλ προτίθεται να αποκαλύψει την αλήθεια για αυτή τη 

σχέση. Ωστόσο, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, έτσι κι εδώ, ο χωρισμός μοιάζει 

να είναι μονόδρομος. Λίγο πριν την οριστική εγκατάλειψη, η Δώρα αναρωτιέται τι θα 

απογίνει δίχως τον Μπιλ. Η απάντηση που λαμβάνει έχεις ενδιαφέρον. Θα βρεις ένα καλό 

παιδί και θα κουκουλωθείς της λέγει. Εγώ είμαι αλήτης. Οι παραπάνω αράδα, προδίδει 

ακριβώς την αντίληψη που έχει ο Μπιλ για τον γάμο. Ότι είναι ένα κουκούλωμα για τις 

γυναίκες. Με το αλήτης ο Μπιλ δείχνει να έχει αυτογνωσία. Γιατί με τη συμπεριφορά του 

επαληθεύει την ολισθική έννοια του όρου.  

 Το όνομα της Δώρας λειτουργεί μάλλον κατ’ ευφημισμόν, γιατί για τον Μπιλ μόνο 

δώρο δεν είναι. Ο γάμος της με τον Μπιλ αποτυγχάνει, ωστόσο πληροφορούμαστε ότι 

ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας για δεύτερη φορά και έπειτα αποκτάει ένα παιδί. Δεν 

είναι ιδιαίτερα μορφωμένη. Προέρχεται από φτωχή οικογένεια, όπως και ο Μπιλ. Είναι 

ηττοπαθής, σε πλήρη αντίθεση με τον άντρα της. Επιδιώκει την οικονομική ανεξαρτησία της, 

αλλά αδυνατεί να βρει εργασία. Ζητάει χρήματα από τον Μπιλ, προκειμένου να στηθεί το 

νοικοκυριό τους. Μολονότι σε πολλά σημεία υπακούει στην έμφυλη ταυτότητα που φέρει, 

καπνίζει και διασκεδάζει, στον βαθμό που της το επιτρέπουν τα οικονομικά της. Επίσης, 

παρακολουθεί τα ζώδια, κάτι που κριτικάρεται έντονα από τον Μπιλ. Σε σημεία, δίνει την 

εντύπωση χειραφετημένης γυναίκας. Σε άλλα σημεία, αρνείται να διατηρήσει τη 

χειραφέτηση που χαίρει. Θεωρεί ότι ο γάμος και τα παιδιά είναι η ολοκλήρωση του 

ανθρώπου, άποψη που επίσης κριτικάρει έντονα ο Μπιλ. Η χειραφέτησή της άρεται επίσης 

στο σημείο που ζητάει τη συνδρομή του αδελφού της, προκειμένου να επιλύσει τις διαφορές 

της με τον Μπιλ. Σε γενικές γραμμές προσπαθεί να παίξει καλά τον συζυγικό της ρόλο, ενώ 
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δεν αποτελεί το άτομο που επίκειται να προκαλέσει προστριβές. Όταν αυτές επέλθουν, όπως 

συμβαίνει σε κάθε ανθρώπινη σχέση, γρήγορα παρέρχονται.  

 Η Κική είναι μεγαλύτερη από τον Μπιλ, αλλά δεν διστάζει να εκδηλώσει τα ερωτικά 

συναισθήματά της για αυτόν. Το φλερτ της δεν αποδίδει άμεσα καρπούς, αλλά η Κική ξέρει 

να περιμένει, μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Τελικά, πράγματι επιτυγχάνει τον σκοπό 

της και χαίρεται για αυτό. Εργάζεται σε μπαρ, αλλά είναι καλλιεργημένη γυναίκα. 

Απολαμβάνει την τέχνη και προσπαθεί να μυήσει και τον Μπιλ σε αυτήν. Προέρχεται από τα 

χαμηλά στρώματα, αλλά διαθέτει ισχυρή ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία την βοηθάει να 

ανταπεξέλθει στη βιοπάλη. Επιγραμματικά, η Κική έχει προσωπικότητα, πυγμή κι ευθιξία. 

Μάλιστα, δύναται να επιβληθεί στον σύντροφό της. Μολονότι στην αρχή ο Μπιλ δεν έδειξε 

να ενδιαφέρεται για την Κική, η Κική θα γίνει η μόνη γυναίκα για την οποία θα γίνει βίαιος 

όταν ένας τρίτος προσπαθεί να τη φλερτάρει. Επιπλέον, η Κική δείχνει να σέβεται την 

ελευθερία του συντρόφου της και δεν επιμένει για την αποκατάστασή της. Τέλος, αρνείται να 

αναλάβει τον ρόλο της συντρόφου-παραδουλεύτρας, κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον 

Μπιλ. Μπορεί να τον στηρίζει σε όλα, αλλά αυτό για τον Μπιλ δεν είναι αρκετό. Η γυναίκα 

αυτή είναι φιλελεύθερη, δεν υπακούει στα κοινωνικά στερεότυπα και τις συμβάσεις της 

εποχής και μοιάζει να έχει απομακρυνθεί από την έμφυλη ταυτότητα που φέρει.   

 Ο Μπιλ είναι οπορτουνιστής και ιταμός, δεν δέχεται νουθεσίες, είναι πεισματάρης και 

απόλυτος. Ένα λαϊκό παιδί που ξεκινά από τα χαμηλά στρώματα κι επιδιώκει να ανέλθει. Δεν 

είναι πουθενά σταθερός (εγκατάσταση, σχέση) και η μόνη του έννοια είναι το ποδόσφαιρο. 

Μολονότι η μπάλα για αυτόν είναι στρογγυλή θεά, σε ένα άθλημα που υπεραγαπά, δεν 

διστάζει να στηθεί, όταν του δίνεται η ευκαιρία. Κατόπιν, βασανίζεται από ερινύες, αλλά δεν 

αποκαλύπτει δημόσια την αλήθεια, παρά την αρχική του πρόθεση. Σαν άνθρωπος μένει 

αναλλοίωτος από την αρχή ως το τέλος. Βέβαια, όπως συμφωνεί κι ο ίδιος ο Μένης 

Κουμανταρέας, η πτώση της ποδοσφαιρικής του ιδιότητας τον αναγάγει σε καλύτερο 

άνθρωπο.   

 Συνοψίζοντας, ο Μπιλ είναι ένας άνθρωπος γεμάτος αυτοπεποίθηση που είναι 

έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα ένεκα της μπάλας. Για αυτόν τον λόγο, παραμερίζει σε δεύτερη 

μοίρα τους φίλους και τις ερωτικές σχέσεις. Όταν εμπλέκεται σε αγώνα προκαθορισμένου 

αποτελέσματος καταρρακώνεται ψυχολογικά, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει κάποιες ηθικές 

αρχές. Είναι ταλαντούχος κι εργατικός, αλλά η απότομη άνοδος και η δημοσιότητα τον κάνει 

να μην μπορεί να αντέξει ψυχολογικά την έξοδό του από την αφάνεια. Εμφανίζεται 

αντισυμβατικός, διότι ένας από τους λόγους επιλογής του ποδοσφαίρου είναι το γεγονός ότι 
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δηλώνει ότι δεν αντέχει τα εργασιακά ωράρια (Φ 21). Μολαταύτα, αγνοεί ότι ο αθλητισμός 

έχει κι αυτός τα δικά του ωράρια, τα οποία πολλές φορές τυγχάνουν περισσότερο βάρβαρα 

από τα συμβατικά ωράρια. Φαίνεται λοιπόν, πως έχει αναγάγει το ποδόσφαιρο κυρίως σε 

παιχνίδι παρά σε επάγγελμα. Τούτο όμως είναι μία ρομαντική εικασία, διότι το ποδόσφαιρο 

(και γενικά ο αθλητισμός), παρά τις κατά γενική ομολογία παιχνιδιάρικες βάσεις του, είναι 

βαθύτατα επαγγελματικό. Ένας ποδοσφαιριστής είναι κυρίως επαγγελματίας, παρά παίχτης. 

Είναι άλλωστε γνωστές πολλές ιστορίες ποδοσφαιριστών, οι οποίοι σε πολλές στιγμές της 

καριέρας τους κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις με επαγγελματικά κριτήρια, καθιστώντας το 

συναίσθημα άνευ σημασίας. Στην περίπτωση του Μπιλ, η επαγγελματική επιτυχία οδηγεί σε 

ταξική και κοινωνική άνοδο. Ο Μπιλ αντιμετωπίζει τις γυναίκες και τους φίλους σαν 

αντικείμενα, σαν να μην έχουν ανθρώπινη υπόσταση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δ. Μίγγα
142

, 

ο Μπιλ είναι ένα λαϊκό παιδί. Δεν είναι άγγελος, αλλά δεν είναι και δαίμονας. Είναι 

ατομικιστής, αλλά σε πολλές σκηνές λειτουργεί με φιλότιμο. Τέλος, σύμφωνα με τον Κώστα 

Σταματίου
143

, η φανέλα με το εννιά διαθέτει ήρωες ολοκληρωμένους, που χαρακτηρίζονται 

από έναν αβόλευτο εγωισμό που λιανίζεται στα γρανάζια του συστήματος. Καταλήγει 

αναφέροντας ότι το έργο είναι κοινωνικό και ρεαλιστικό, αλλά και ψυχογραφικό, καθώς 

σκιαγραφεί με σαφήνεια τις ιδέες και τις επιθυμίες των ανθρώπων της εποχής. Πράγματι, 

είναι γενικά αποδεκτό ότι η φανέλα με το εννιά δεν είναι απλώς ένα μυθιστόρημα 

αφιερωμένο στο πιο δημοφιλές άθλημα. Πολύ περισσότερο, είναι ένα έργο που περιγράφει 

ευκρινώς την ελληνική κοινωνία της εποχής εκείνης, με όλες τις αξίες και τις ανάγκες της. 

Θα έλεγε κανείς ότι το έργο είναι διαχρονικό. Δεν θα είχε άδικο για αυτό. Στη σημερινή 

εποχή, μολονότι το σκηνικό έχει αλλάξει, το σενάριο παραμένει το ίδιο. Ειδικά στην εποχή 

της οικονομικής και πνευματικής κρίσης, ο Μπιλ υπάρχει ακόμη. Η ειδοποιός διαφορά είναι 

ότι ο ρόλος του ενσαρκώνεται από ανθρώπους σύγχρονους, οι οποίοι, ζώντας σε μια 

πνευματοκτόνο εποχή, διεκδικούν τη θέση τους σε μια κοινωνία που μαστίζεται από κρίση 

σε όλα τα επίπεδα. Η φανέλα με το εννιά δημοσιεύτηκε σε μια εποχή, που οι συγγραφείς 

γράφανε ιστορία. Με τη μυθοπλασία να αγγίζει τα όρια του ρεαλιστικού.   

 Το 1988 ο μυθιστόρημα μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη του σινεμά 
144

σε 

σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη. Το σενάριο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος, 

βασισμένο στο μυθιστόρημα του Μένη Κουμανταρέα. Τον Μπιλ ενσάρκωσε ο Στράτος 
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 Γκάτση, Γ. (όπ. α. στον Δ. Μίγγα) 
143

 Κώστας Σταματίου, «Η άνοδος και η πτώση του σέντερ φορ» Η φανέλα με το εννιά, του Μένη 
Κουμανταρέα- ή το ποδόσφαιρο ως τρόπος ζωής. 
144

Η φανέλα με το εννιά (Ανακτήθηκε από: 
https://www.imdb.com/title/tt0123833/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm) 
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Τζώρτζογλου. Συμπρωταγωνίσθησαν η Θέμις Μπαζάκα (Κική), ο Νίκος Μπουσδούκος 

(Γιώργος Καπάτος), ο Σταμάτης Τζελεπής (Σπύρος), η Κάτια Σπερελάκη (Ντόρα), ο Νίκος 

Τσαχιρίδης (Τσαλίκης), ο Θανάσης Μυλωνάς (Βότσης) και η Άννα Αυγουλά (Άννα). Την 

ταινία ένδυσε μουσικά ο Γιώργος Αμαραντίδης. Τραγούδησαν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η 

Κατερίνα Σιαπάντα και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Η πρεμιέρα έγινε στις 20 Οκτωβρίου 

του 1988. Η διάρκεια της ταινίας είναι 121 λεπτά, ενώ το είδος της χαρακτηρίζεται ως 

αθλητική, κοινωνική και δράμα. Η ταινία απέσπασε σχετικά καλές κριτικές από το κοινό, 

βάζοντάς της 6.2/10
145

 στην πλατφόρμα ταινιών IMDb. Ο αγγλοσαξονικός τίτλος της ταινίας 

είναι The Striker with Number 9
146

. Η φανέλα με το εννιά προβλήθηκε στο 39
ο
 διεθνές 

φεστιβάλ ταινίας του Βερολίνου
147

. Στο οπισθόφυλλο 
148

της ταινίας, μπορεί να διαβάσει 

κανείς: «Ο Βασίλης Σερέτης είναι ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό ταλέντο, που παίζει σε ομάδα της 

επαρχίας. Όταν τον ανακαλύπτουν οι μεγαλύτερες ομάδες της χώρας γίνεται ξαφνικά λαϊκό 

ίνδαλμα. Η ταινία παρακολουθεί την άνοδο και την πτώση του, παράλληλα με τις ερωτικές του 

περιπέτειες και τα μαθήματα ζωής που παίρνει από όλη αυτή την πορεία». Στο Αθηνόραμα
149

, 

η ταινίας χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη ελληνική ταινία της δεκαετίας του ’80.  

 Η ταινία δεν απέχει πολύ από το βιβλίο, καθώς βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στο δικό 

του μοτίβο. Είναι προσωποκεντική στον Μπιλ, τον οποίο η κινηματογραφική κάμερα τον 

ακολουθεί σε κάθε του βήμα. Όπως και στο βιβλίο, έτσι και στην κινηματογραφική εκδοχή 

έκδηλα είναι τα κοινωνικά και οικονομικά συγκείμενα της δεκαετίας του ’80. Το ίδιο ισχύει 

και για την αντίληψη του πρωταγωνιστή περί της ζωής και των αξιών. Ωστόσο, η ταινία είναι 

φτωχότερη στις θεματικές. Αναλυτικότερα, δεν θίγεται με την ίδια αμεσότητα το ζήτημα της 

ομοφυλοφιλίας, όπως και η αντίληψη κάποιων κοινωνικών συμβάσεων, όπως ακριβώς 

σκιαγραφούνται στο λογοτεχνικό κείμενο. Συμπερασματικά, θα έλεγε κανείς ότι η ταινία έχει 

μια βασική πλοκή, χωρίς ιδιαίτερο βάθος, με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα προσιτή 

για ολόκληρο το τηλεοπτικό κοινό, δίχως να απευθύνεται μονάχα σε μια ελίτ. Η ταύτιση με 

τον πρωταγωνιστή δύναται να επιτευχθεί χωρίς μεγάλη προσπάθεια, διότι είναι γνωστό ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα είχε τη 

θέληση να πραγματοποιήσει μία καριέρα στο δημοφιλέστερο των σπορ, η οποία μάλιστα θα 

επέφερε οικονομική ευρωστία, φήμη και φυσικά κοινωνική ανέλιξη.   
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IMDb: I fanela me to '9' (original title) (Ανακτήθηκεαπό: https://www.imdb.com/title/tt0123833/) 
146

Σε ακριβή μετάφραση: Ο επιθετικός με το νούμερο 9 
147

"Berlinale: 1989 Programme". berlinale.de. (Ανακτήθηκε 11 March 2011) 
148

Η φανέλα με το 9, υπόθεση. Ανακτήθηκε από: https://popcorn.gr/movies/12913-%CE%97-
%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-9-1988 
149

Η Φανέλα με το Εννιά, Αθηνόραμα: (Ανακτήθηκε από: 
https://www.athinorama.gr/cinema/movie/i_fanela_me_to_ennia-1003614.html) 
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 Το ποδοσφαιρικό φιλμ του Παντελή Βούλγαρη σημείωσε επιτυχία σε μια εποχή 

έντονου κινηματογραφικού ανταγωνισμού, καθότι την ίδια περίοδο στις κινηματογραφικές 

αίθουσες παιζόταν με επίσης ιδιαίτερη επιτυχία η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου Τοπίο 

στην ομίχλη. Η φανέλα με το εννιά στις μέρες μας θεωρείται μία βίντατζ ταινία, ένα σουβενίρ 

από τη δεκαετία των έιτις. Στην εποχή μάλιστα που συντάσσεται η παρούσα μελέτη
150

, τα 

βίντατζ έργα έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι ο κινηματογράφος και οι τηλεοπτικές σειρές 

στρέφονται στο ρετρό.   

 Ο Μένης Κουμανταρέας, σε ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής το 2012, με αφορμή 

τη συμπλήρωση μιας πεντηκονταετούς παρουσίας στη λογοτεχνία και στα ελληνικά 

γράμματα, αναφέρθηκε στη φανέλα με το εννιά με τα παρακάτω λόγια
151

: «Ξέρετε τι μου 

κόστισε "Η Φανέλα με το Εννιά" όταν πρωτοβγήκε; Την απαξίωση ενός μέρους του 

λογοτεχνικού κόσμου. Έλεγαν "τι ξέρει ο Κουμανταρέας από ποδόσφαιρο, έχει παίξει ποτέ 

μπάλα;". Μου λένε "γιατί έκανες τον Μπιλ στη Φανέλα με το εννιά να αποτυχαίνει;". Μα 

απέτυχε ως ποδοσφαιριστής, ως άνθρωπος ωρίμασε. Το βάρος που υφιστάμεθα σήμερα 

μπορεί αύριο να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Το εύχομαι».  
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Η διπλωματική συντάχθηκε κύκνειο άσμα της δεκαετίας του 2020.  
151

Μανώλης Κρανάκης, «Η Φανέλα με το 9» και το φλερτ του Μένη Κουμανταρέα με το ελληνικό σινεμά. 
(Ανακτήθηκε: https://flix.gr/news/menis-koumantareas-in-greek-cinema.html)  

https://flix.gr/news/menis-koumantareas-in-greek-cinema.html
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ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ (1989)  

 Πρόκειται για μία συλλογή διηγημάτων που ενυπάρχουν κάτω από τον γενικό τίτλο Πλανόδιος 

σαλπιγκτής. Αναλυτικότερα, η συλλογή αποτελείται από δεκατέσσερα διηγήματα. Εκδόθηκε από την 

Κέδρος το 1989. Ο Μένης Κουμανταρέας προλογίζει ο ίδιος το βιβλίο του και αναφέρει ότι τα δώδεκα 

από τα διηγήματα είχαν ξαναδημοσιευτεί στο παρελθόν σε διάφορα περιοδικά κι ότι μονάχα τα δύο 

ήσαν ανέκδοτα. Ο χρόνος που αποτυπώθηκαν στο χαρτί ξεκινά το 1973 και ολοκληρώνεται το 1988. Ο 

Μένης Κουμανταρέας τα χαρακτηρίζει ημερολογιακά κι ότι βαδίζουν στο μεταίχμιο του δοκιμίου και 

του προσωπικού
152

.  Προλογικά, ο Μένης Κουμανταρέας επίσης αναφέρει πως μετά την έκδοση 

αρκετών βιβλίων του, ένιωσε την ανάγκη να γράψει κι ένα το οποίο είναι περισσότερο προσωπικό και 

λιγότερο μυθοπλαστικό. Για αυτόν τον λόγο τα δεκατέσσερα διηγήματα τα ονομάζει σαλπίγματα. Η 

απαρχή χρονολογείται την άνοιξη του 1973. Οι συγγραφείς που συμμετείχαν στα «18 κείμενα» 

αποτέλεσαν τον βασικό πυρήνα της «Συνέχειας». Όσον αφορά το τελευταίο, ο τίτλος του μαρτυρά τη 

συνέχεια, δηλαδή τους συγγραφείς που συνέχισαν να διαβάζονται και να ακούγονται, παρά τα 

δεδομένα κωλύματα της εποχής (σ.σ. δικτατορία των συνταγματαρχών). Οι συγγραφείς συνέχιζαν να 

παράγουν έργο παρά τη δαμόκλειο σπάθη του νόμου περί Τύπου. Εκδοτικός οίκος ήταν ο Κέδρος, που 

τότε στεγαζόταν στην οδό Πανεπιστημίου και διοικούταν από την Νανά Καλλιανέση. Ο Μένης 

Κουμανταρέας, όπως επιβεβαιώνει και ο ίδιος
153

, κλήθηκε να συμμετάσχει στο εγχείρημα από τον 

Τσίρκα και δέχθηκε την πρόταση το 1969, σε μια εποχή που η δικτατορία των συνταγματαρχών 

μεσουρανούσε στα ελληνικά πολιτικά δεδομένα. Τη συνεργασία του με τον Κέδρο τη θεωρεί πολύ 

καρποφόρα, καθότι ήρθε σε επαφή και σε συνεργασία με πολλούς ομοτέχνους του, τόσο ποιητές όσο 

και πεζογράφους. Έμεινε χρόνια πιστός στο εγχείρημα, διότι όταν ξεκίνησε το πρότζεκτ ήταν ένας από 

τους νεότερους συμμετέχοντες, ενώ προς το τέλος ήταν ένας από τους γηραιότερους, γιατί πολλοί 

άλλοι νεότεροι συγγραφείς είχαν εισέλθει στα δρώμενα.   

 Το πρώτο διήγημα της συλλογής είναι Η Μέλπω Αξιώτη όπως την γνώρισα. Ο Μένης 

Κουμανταρέας την περιγράφει προλογικά ως μια αρχόντισσα από την Μύκονο. Τονίζει την 

αντιστασιακή της δράση και την παραμονή της στην ανατολική Ευρώπη, όντας αυτοεξόριστη. 

Υπογραμμίζει το συγγραφικό της ύφος, το οποίος έμεινε αναλλοίωτο, παρά το πέρασμα τον χρόνων. 

Με αφορμή τον θάνατό της, ο Μένης Κουμανταρέας δημοσιεύει το 1973 το εν λόγω διήγημα στη 

Συνέχεια. Αυτό είναι το πρώτο του σάλπισμα. Πρόκειται για μία Ελληνίδα συγγραφέα και 

αντιστασιακή (Σταματίου, 2004). Κόρη του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Αξιώτη  κι εγγονή του 

συγγραφέα Παναγιώτη Αξιώτη. Η μητέρα της ήταν η αριστοκράτισσα Καλλιόπη Βάβαρη
154

. 
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Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1905 κι έζησε στη Μύκονο τα παιδικά κι εφηβικά της χρόνια. Φοίτησε στη 

Σχολή Ουρσουλινών της Τήνου κι αργότερα ασχολήθηκε με την ραπτική, όντας προηγουμένως 

σπουδάστρια της Σιβιτανιδείου
155

Σχολής. Υπήρξε παντρεμένη με τον καθηγητή Βασίλη Μάρκαρη. Σε 

νεαρή ηλικία εντάχθηκε στους κόλπους του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, όντας μια δραστήρια αγωνίστρια. Η 

δράση της στη διάδοση του παράνομου αγωνιστικού τύπου ήταν καθοριστική
156

. Στα χρόνια  του 

εμφύλιου πολέμου ( το 1947) δεν είχε άλλη επιλογή από το  να αφήσει την Ελλάδα και να ζήσει 

αυτοεξόριστη στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σοβιετική Ένωση, την Πολωνία και τη Λαϊκή Δημοκρατία 

της Γερμανίας, όπου γνωρίστηκε με διάσημους συγγραφείς, όπως ο Λουί Αραγκόν, ο Πάμπλο 

Νερούδα και ο Ναζίμ Χικμέτ. Δίδαξε Νεοελληνική Λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο του Ανατολικού 

Βερολίνου της Γερμανίας το 1958. Η είσοδος της στη λογοτεχνία και τα ελληνικά γράμματα έγινε με 

τη δημοσίευση του διηγήματός της «Απ’ τα χτες ως το σήμερα» στο περιοδικό Μυκονιάτικα Χρονικά 

(1933). Πέντε έτη αργότερα δημοσιεύτηκε και το πρώτο της μυθιστόρημα, οι Δύσκολες νύχτες. Την ίδια 

περίοδο ασχολήθηκε, πέρα από την πεζογραφία  και με την ποίηση, τις μελέτες και μετέφρασε πολλά 

έργα. Θεωρήθηκε πρωτοποριακή ως συγγραφέας και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μορφές της 

γυναικείας μεταπολεμικής ποίησης  και πεζογραφίας. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1964, έπειτα από 

απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και τα τελευταία χρόνια της ζωής της  υπέφερε από προϊούσα 

αμνησία και σωματική καχεξία. Απεβίωσε στα 68 της χρόνια, τον Μάιο του 1973, σε οίκο ευγηρίας. 

Κηδεύτηκε  και τάφηκε στο Νεκροταφείο Ζωγράφου. Προτομή της φιλοτεχνήθηκε και τοποθετήθηκε 

στην πλατεία της περιοχής Μύλων της Μυκόνου.  

 Όπως ο Καβάφης με τον Καισαρίων, έτσι κι ο Κουμανταρέας με την Μέλπω Αξιώτη επιχειρεί 

να αποκαταστήσει μέσω της λογοτεχνίας την ιστορική αδικία προς το πρόσωπό της. Πρόκειται για ένα 

κείμενο που ακολουθεί ημερολογιακή δομή, ξεκινά με το αγγελτήριο θανάτου της Αξιώτη στις 22 

Μαΐου του 1973, συνεχίζει με μια αναδρομή στο φθινόπωρο του 1968 κι έκτοτε ακολουθεί 

κινηματογραφικά το τελευταίο μέρος της ζωής της, ώστε να φτάσει ξανά στην ημέρα του θανάτου της 

ηρωίδας. Η αφήγηση γίνεται με βάση τις βιωμένες στιγμές του αφηγητή με την ηρωίδα. Ο αφηγητής 

ταυτίζεται με τον συγγραφέα, είναι στην ουσία το ίδιο πρόσωπο. Εκ προοιμίου ακόμη, φαίνεται η 

δυσαρέσκεια του αφηγητή για το γεγονός ότι η Μέλπω Αξιώτη δεν έλαβε ποτέ την αναγνώριση που 

έπρεπε να λάβει. Αρχικά, ο θάνατός της αγνοείται στον τύπο, καθώς, κατά τον αφηγητή, μονάχα μία 

εφημερίδα έσπευσε να της αφιερώσει ένα μέρος από τη σελίδα της κι αυτό λειψό, διότι σε κανένα 

σημείο δεν αναφέρεται η σχεδόν εικοσαετής εξορία της. Ο τύπος, αντί της συγκεκριμένης είδησης, 

προκρίνει άλλες, ελάσσονος σημασίας, όπως για παράδειγμα το καινούργιο φιλμ Μπράντο-
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Μπερτολούτσι
157

. Στη συνέχεια, ο αφηγητής περιγράφει ορισμένα στιγμιότυπα από τη συνύπαρξή του 

με τη Μέλπω Αξιώτη, ορισμένα στην πανσιόν που ζούσε ως φιλοξενούμενη, κυρίως στον «Κέδρο» και 

προς το τέλος την πληροφόρηση για τον θάνατό της στον οίκο ευγηρίας. Πρόκειται για μια σπουδαία 

μεταφράστρια και συγγραφέα, η οποία τύγχανε και φανατική αναγνώστης. Όσο εξελίσσεται το 

διήγημα τόσο επιδεινώνεται και η υγεία της. Στο τέλος, χτυπημένη από την προϊούσα αμνησία, 

λησμονεί ακόμη και τα ίδια της τα έργα. «Έχασες τα βιβλία σου, τα λησμόνησες κι αυτά. Έγινες ένα 

αρχαίο πιθάρι» λέγει η ίδια μέσω της πένας του Μένη Κουμανταρέα. Η κηδεία της, είναι όμοια με τη 

ζωή της. Λιτή, δίχως παράτες. Στο ύστατο χαίρε, μοιάζει κι αυτή λησμονημένη. Παρά το έργο που 

άφησε πίσω της, ελάχιστοι ομότεχνοι σπεύδουν να την αποχαιρετήσουν. Πέρα από τον Μένη 

Κουμανταρέα, διαγράφεται και η φιγούρα του Γιάννη Ρίτσου. Ο Μένης Κουμανταρέας δείχνει ότι 

βασανίζεται και ο ίδιος από τύψεις, διότι, παρά τον απεριόριστο σεβασμό που έτρεφε προς το πρόσωπό 

της, δεν κατάφερε να μείνει πιστός στις υποσχέσεις του για ορισμένα ραντεβού, παρά τις παραινέσεις 

τις. Άλλωστε, το σύντομο διήγημα λήγει με καληνύχτισμα στη νεκρή πλέον Αξιώτη και με μια εκ νέου 

υπόσχεση συνάντησης. Για την νεκρή Αξιώτη απαντά ο ίδιος ο Κουμανταρέας. «Να ιδωθούμε. 

Καληνύχτα»
158

. Με αυτό το διήγημα, ο Μένης Κουμανταρέας αναλογίζεται κι ο ίδιος τις δικές του 

ευθύνες για την απομόνωσή της. Τυπώνοντας τες στο χαρτί, ξεσπά κι αναζητεί για λύτρωση. Εκθέτει 

όλον τον ελληνικό συγγραφικό κόσμο της εποχής, περιγράφοντας τις τελευταίες δύσκολες μέρες της 

Μέλπως Αξιώτη.   

 Η Μέλπω Αξιώτη, όπως εμφανίζεται στο η Αξιώτη όπως την γνώρισα, πρόκειται για μία 

γυναίκα αντισυμβατική και ιδιαίτερα δυναμική. Απαρνείται την αριστοκρατική καταγωγή 

της και την πλούσια κληρονομιά της, αλλά αποδέχεται την πνευματική κληρονομιά των 

γονιών και των παππούδων της. Αφήνει την Μύκονο σε νεαρή ηλικία, κυνηγώντας την 

οικονομική ανεξαρτητοποίηση μέσω της εργασίας της. Όπως είναι γνωστό ιστορικά, δεν 

συμβιβάζεται σε έναν γάμο που δεν την καλύπτει και προτιμά το διαζύγιο σε μια εποχή που 

τα διαζύγια αποτελούσαν για τα ελληνικά δεδομένα ένα κενό γράμμα
159

. Ακολουθεί έναν 

εξαιρετικά λιτό τρόπο ζωής, δυσανάλογο της αίγλης και του έργου της. Αγαπά την τέχνη και 

μέχρι το τέλος κερδίζει από αυτήν τα εντελώς απαραίτητα για να ζήσει. Από τους 

ομοτέχνους μοιάζουν να την αναγνωρίζουν μονάχα οι πολλοί κοντινοί. Σημειωτέον ότι τα 

έξοδα της κηδεία της τα επωμίστηκε η εκδότριά της. Ετάφη στη Ζωγράφου, σε ένα 

κοιμητήριο όμοιο με τη λιτή ζωή της, πλήρως αντίθετο με το Πρώτο Νεκροταφείο με τις 

μαρμάρινες ακριβοπληρωμένες στήλες. Κατά τον αφηγητή, το γεγονός αυτό είναι απόλυτα 
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ταιριαστό. Εντούτοις, ο αφηγητής θεωρεί ότι στο μέλλον θα έλθει η στιγμή που η Μέλπω 

Αξιώτη θα αναγνωριστεί και θα αποκτήσει τη θέση που της αρμόζει στη συνείδηση του 

κόσμου. Όπως και να έχει, με το παρόν έργο, ημερολογιακού χαρακτήρα και βαθύτατα 

προσωπικού ύφους, ο ταυτισμένος με τον Μένη Κουμανταρέα αφηγητής αποδίδει στη 

Μέλπω Αξιώτη τη θέση που της αρμόζει στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι και εξαγνίζει τις όποιες 

ενοχές του, αποτυπώνοντας την αλήθεια στον λευκό καμβά των πρώτων σελίδων του 

Πλανόδιου Σαλπιγκτή.   

 Το δεύτερο διήγημα είναι το Σε μέρος όπου το φως δεν φέγγει. Φανερά επηρεασμένο 

από το Εγκώμιον Καπνοδοχοκαθαριστών του Τσαρλς Λαμπ και την καβαφική
160

 

Αλεξάνδρεια, ο Μένης Κουμαντρέας επιχειρεί να αποτυπώσει σε μερικές αράδες τις 

αθηναϊκές πλατείες. Με το συγκεκριμένο κείμενο ξεκίνησε τη συνεργασία του με το 

περιοδικό Αντί, το οποίο μολονότι πολιτικού περιεχομένου, συχνά φιλοξενούσε και 

λογοτεχνικά κείμενα. Όπως δηλώνει ο συγγραφέας, το Σε μέρος όπου το φως δεν φέγγει σε 

συνεργασία με το Αντί, του έφεραν νέο αναγνωστικό κοινό. Εξέχουσα θέση στο διήγημα 

καταλαμβάνει η Ομόνοια, μια πλατεία στην οποία ο Μένης Κουμανταρέας επιστρέφει 

συγγραφικά έπειτα από το «Σεραφείμ και Χερουβείμ» και τη «Φανέλα με το εννιά». Το 

διήγημα επικοινωνεί διακειμενικά με το Τέλος της μικρής μας πόλης του Δημήτρη Χατζή και 

το Στους κόλπους των πόλεων του μεταγενέστερου Περικλή Μονιούδη. Το Σε μέρος όπου το 

φως δεν φέγγει είναι αφιερωμένο στην Αντιγόνη Βλαβιανού, τότε νεαρή φίλη του συγγραφέα 

161
που εκπονούσε τη διατριβή της στο Παρίσι και σήμερα Διδάκτωρ Γενικής και Συγκριτικής 

Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Ρaris III)
162

. Όσον αφορά την τωρινή 

έκδοση, έχουν γίνει αλλαγές πάνω στο πρόσωπο της αφήγησης και έχουν αφαιρεθεί χωρία τα 

οποία κρίθηκαν από τον συγγραφέα περιττά.   

 Για τον Μένη Κουμανταρέα, κάθε πλατεία φιλοξενεί μια συγκεκριμένη κοινωνική 

τάξη. Το Κολωνάκι εμφανίζεται ως το πιο αριστοκρατικό, ενώ για τον ίδιο η Βικτωρίας είναι 

η πλατεία γαλούχησης. Μάλιστα, στο σημείο αυτό (σελ. 39) εμφανίζονται τα φλιπεράκια τα 

οποία είχαν την τιμητική τους στο έργο του Τα μηχανάκια.  Στη συνέχεια αναφέρει κι άλλες 

αθηναϊκές πλατείες, για τις οποίες ο αφηγητής φαίνεται να μην έχει άμεση άποψη και 

καταλήγει στην Ομόνια, την οποία χαρακτηρίζει ομφαλό της χώρας (σελ. 40). Είναι μια 
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πλατεία λαϊκή, που φιλοξενεί κυρίως επαρχιώτες που διεκδικούν στην Αθήνα ένα καλύτερο 

μέλλον. Αναφέρεται ως κοινό γνώρισμα των πλατειών η άνοδος του τουρισμού, κάτι που 

εγείρει τα ηδονοβλεπτικά ένστικτα των θαμώνων αναφορικά με τις νεοαφιχθείσες (π.χ. 

αφράτη μικρή Ολλανδέζα).  Όσον αφορά τα σεξουαλικά στερεότυπα, η τάση της μόδας στο 

Κολωνάκι κάνει τους άντρες περισσότερο θηλυπρεπής. Στην πλατεία μάλιστα οι νέοι 

κανονίζουν ερωτικές συνευρέσεις, η οποίες συχνά εμπεριέχουν και χρηματική αποζημίωση. 

Στην Ομόνοια στήνουν πιάτσα κι άντρες ντυμένοι γυναίκες ή γυναίκες άντρες. Μετά τους 

Γάμους του Σπόρου και της Ποππαίας, η αναφορά για τους τρανς επιστρέφει. Όσον αναφορά 

τη θεματική της σεξουαλικής μυσταγωγίας, αναφέρεται η προσδοκία κάποιων  να  ζήσουν 

μια σεξουαλική διανυκτέρευση σε μέρη όπως το Χίλτον και η Μεγάλη Βρετανία. Για την 

εκπλήρωση της προσδοκίας αυτής, οι νέοι αποσκοπούν σε εύπορους εραστές, όπως η 

Ευτυχία από το Κουρείο και η Μπέμπα από τη Βιοτεχνία υαλικών.   

 Η πολιτικοποίηση των νέων διαφαίνεται στην πλατεία Συντάγματος. Οι παλιοί 

θαμώνες της πλατείας έκαναν το επόμενο βήμα και εισήλθαν στο κοινοβούλιο ως πολιτευτές. 

Η νέα γενιά ωστόσο δεν δείχνει να νοιάζεται για την πολιτική με τον ίδιο ζήλο, καθώς οι νέοι 

θαμώνες αποβλέπουν σε ερωτικές περιπτύξεις με τις αφικνούμενες τουρίστριες. Όσον αφορά 

τους νέους πολιτικές συζητήσεις διεξάγονται και στην Ομονοίας. Εδώ, κυκλοφορούν 

αριστερές εφημερίδες από πλανόδιους νέους διανομείς. Παρόλα αυτά, οι φωνές του 

«Οδηγητή» και του «Θούριου» είναι πλέον ασθενείς. Διότι, η επέλαση του ΠΑΣΟΚ φέρει μία 

νέα δυναμική, που εκδηλώνεται με συνθήματα «θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα 

ναι»(σελ. 46).   

 Οι κοινωνικές μεταβολές στην πόλη αγγίζουν τα όρια της ξενομανίας. Αλυσίδες 

καταστημάτων και μεγάλα ξενοδοχεία ξένων συμφερόντων κάνουν την εμφάνισή τους στον 

αστικό χώρο, αντικαθιστώντας τα μικρά γειτονικά μαγαζιά. Η κοινωνία καθίσταται 

απρόσωπη, αποξενωμένη. Οι καπνιστές έχουν αντικαταστήσει τα ελληνικά τσιγάρα με 

εισαγόμενα. Η Αθήνα και συγκεκριμένα η πλατεία Ομονοίας αρχίζει να εμφανίζει 

ομοιότητες με την πόλη του Μπουκόφσκι. Μέθυσοι, έμποροι και χρήστες ναρκωτικών και ο 

αγοραίος έρωτας συνθέτουν ένα αστικό τοπίο με έκδηλο χαρακτηριστικό την αποκλίνουσα 

συμπεριφορά. Και βασικό συναίσθημα, ο φόβος. Και φυσικά, η μοναξιά.   

 Το τρίτο στη σειρά, είναι οι Νεολαίοι. Ως νεολαίοι ορίζονται από τον συγγραφέα όσοι 

είναι ανάμεσα από δεκαοχτώ έως είκοσι οχτώ ετών. Οι μικρότεροι ζουν το μοτίβο  σπίτι-

σχολείο-σπίτι, ενώ οι πρεσβύτεροι το σπίτι-δουλειά-σπίτι. Οι νεολαίοι, είναι αυτοί που 

δίνουν πνοή στις πλατείες. Ο Μένης Κουμανταρέας, δεν κρύβει ότι για την καταγραφή 

ζήτησε τη συνδρομή νεαρών φίλων του, καθώς  όταν το πρωτοδημοσίευσε («Αντί, 1979) 
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απείχε βιολογικά από τη δεδομένη ηλικία. Έντονο το πολιτικό συγκείμενο στο διήγημα. Το 

ΠΑΣΟΚ έχει εκθρονίσει τη Νέα Δημοκρατία,  οι νεολαίες των κομμάτων έχουν ξεθυμάνει 

και χλομιάσει. Την εποχή αυτή εμφανίζεται και η τρομοκρατική οργάνωση της 17 Νοέμβρη, 

η οποία δείχνει να εκπροσωπεί κάποια ντόπια αναγκαιότητα βίας. Αλλά μόνο νεολαιίστικη δεν 

μπορεί να θεωρηθεί
163

.  

 Η περιγραφή των Νεολαίων, γίνεται βάσει της ιδεολογίας που υπηρετούν, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ταύτιση ή μίμηση μεταξύ των ομοίων, σε όλους τους τομείς, από 

ένδυση έως και σύναψη ερωτικών δεσμών. Για παράδειγμα, ο αφηγητής αναφέρει πως η 

νεολαία της δεξιάς προτιμά τη Γλυφάδα ή το Κολωνάκι, ντύνονται με συγκεκριμένες μάρκες, 

καπνίζουν εισαγόμενα τσιγάρα, διαβάζουν συγκεκριμένα λογοτεχνικά βιβλία και οι γυναίκες 

που  περιστοιχίζουν τα μέλη είναι όμορφες και περιποιημένες. Αντίθετα, στις αριστερές 

παρατάξεις τα πάντα είναι περισσότερο λιτά. Οι γυναίκες είναι πιστές, πραγματικές 

συντρόφισσες. Στην πλατεία Εξαρχείων, κινούνται αναρχικοί. Χαρακτηριστικοί γενειοφόροι, 

με γυναίκες που είναι έτοιμες για κάθε νέα σεξουαλική εμπειρία (π.χ. ομαδική συνουσία). 

Όλες οι παρατάξεις, κατά τον αφηγητή, οφείλουν την ύπαρξή τους στις συνέπειες της 

επταετούς δικτατορίας. Δίχως την επιβολή της, οι νεολαίες δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης. 

Εξέχουσα θέση στο διήγημα κατέχουν οι απολιτίκ. Μολονότι αδιαφορούν για όλα (πέρα, 

ίσως, για το ποδόσφαιρο) κεντρίζουν υπέρ το δέον το ενδιαφέρον του συγγραφέα.   

 Οι τελευταίοι είναι οι μόνοι νεολαίοι που δεν έχουν ενασμονιστεί, σχεδόν ταυτιστεί, 

με τα ιδεώδη που η παράταξή τους πρεσβεύει. Με χιουμοριστικό τρόπο ο Μένης 

Κουμανταρέας αναφέρει πως το μόνο πράγμα που διαφέρουν οι συμμετέχοντες στην ίδια 

παράταξη, είναι το οπαδικό αθλητικό κριτήριο. Η παραπάνω ομοιομορφία χάνεται στους 

απολιτίκ, οι οποίοι μοιάζουν να είναι περισσότερο ελεύθεροι.   

 Η κατηγοριοποίηση των Νεολαίων γίνεται μονάχα με γνώμονα το αρσενικό στοιχείο. 

Ο γυναικείος χαρακτήρας έχει ρόλο κομπάρσου, που απλώς πλαισιώνει την ανδρική φιγούρα. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην εποχή που γράφτηκε το διήγημα οι γυναίκες παρέμεναν 

αδρανείς απέναντι στα πολιτικά δρώμενα, αφήνοντας την πρωτοβουλία στους άνδρες τους 

(Σιώπη etal, 2016). Ως κατακλείδα, αξίζει να αναφερθεί ότι ο αφηγητής, όλους αυτούς τους 

βρίσκει όμορφους κι απόλυτα εναρμονισμένους στο πολιτικό συγκείμενο της πρωτεύουσας. 

 Στο μία εξομολόγηση αντί προλόγου, ο Μένης Κουμανταρέας συστήνει τις επιρροές 

του από την αμερικανική πεζογραφία. Το διήγημα αυτό πρωτοδημοσιεύεται στον Πολίτη το 

1980. Στην αρχή γίνεται λόγος για την επιρροή του από κολοσσούς της αμερικανικής 
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πεζογραφίας, όπως είναι ο Χέμινγουεϊ, ο Τζόυς, ο Στάινμπεκ και ο Φράνσις Σκοτ 

Φιτζέραλντ. Ο τελευταίος μάλιστα άργησε να κερδίσει τη συμπάθεια του Μένη 

Κουμανταρέα. Όταν αυτό άρχισε να συμβαίνει, αναφέρεται πως για λόγους εγωιστικούς 

αρνιόταν να το παραδεχτεί στον περίγυρό του
164

. Αυτοαναφορικά, τονίζει την εμπειρία μιας 

μετάφρασης, ως δρών μεταφραστής. Στέκεται στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την 

δημοσίευση του «Ντέμιαν» του Έσσε από τον Γαλαξία. Εκδώσαμε ένα ομοφυλόφιλο βιβλίο, 

του είπαν χαρακτηριστικά. Η μεταπήδηση στον Κέδρο, του έλυσε προβλήματα τέτοιας 

φύσεως. Αλησμόνητες είχαν μείνει στον συγγραφέα οι αντιδράσεις για την Μπαλάντα του 

λυπημένου καφενείου και το Καθώς ψυχορραγώ. Το άνοιγμα της αγγλοσαξονικής αγοράς -και 

δη της αμερικανικής- ο Μένης Κουμανταρέας το οφείλει στον Κρίτωνα Χουρμουσιάδη, 

όπως δηλώνει και ο ίδιος προλογικά του Πλανόδιο Σαλπιγκτή. Λίγο παρακάτω
165

 

υπογραμμίζει ότι η επιλογή της γλώσσας του Ωραίου λοχαγού οφείλεται στον Μπάρτλεμπυ 

του Μέλβιλ. Στο κύκνειο άσμα του διηγήματος, ο Μένης Κουμανταρέας αναφέρει ότι η 

αμερικανική λογοτεχνία στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα έχει ξεφτίσει. Στην έκδοση 

όμως του Πλανόδιου σαλπιγκτή, προλογικά, σπεύδει να αναθεωρήσει. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στην Ο’ Κόνορ και τον Κάρβερ, τους οποίους δεν είχε υπόψη, στη πρώτη 

δημοσίευση. Για τον τελευταίο μάλιστα ο Μένης Κουμανταρέας αναφέρει πως «ακόμα 

περιμένει κάποιον ευαίσθητο Έλληνα μεταφραστή». Ωστόσο, στο κλείσιμο της πρώτης 

δεκαετίας του εικοστού πρώτου αιώνα, ο Κάρβερ έχει ήδη μεταφραστεί και εκδοθεί από τις 

εκδόσεις Μεταίχμιο και Γαβριηλίδης. Τέλος, ο Κουμανταρέας ασπάζεται την άποψη ότι η 

Αμερική αποτελεί τεράστιο εργοστάσιο πεζογραφίας.   

 Στη συνέχεια, σειρά έχει η Μαγγανεία της Μεγάλης Παρασκευής. Ο τίτλος είναι 

εμπνευσμένος από τον Βάγκνερ, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος ο συγγραφέας (σελ. 15). Επίσης, 

αποκαλύπτει ότι το κείμενο αυτό τον παίδεψε περισσότερο από κάθε άλλο, διότι ήταν η 

πρώτη φορά που επιχείρησε να γράψει δίχως συγγραφικό προσωπείο. Πρωτοδημοσιεύτηκε 

στο Αντί το 1982, στη στήλη «Αντιθέματα», στην οποία συμμετείχαν με κείμενά τους ο 

Χατζής, ο Τσίρκας και ο Φραγκιάς. Η μαγγανεία της Μεγάλης Παρασκευής είναι ένα 

κείμενο που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τη θέση της εκκλησίας στην ελληνική κοινωνία και 

την αποδοχή της από τους ανθρώπους της εποχής, από παιδιά και εφήβους ως και λαϊκούς 

και λόγιους. Αναφέρεται πως για τη νεολαία η πίστη είχε δεοντολογικό χαρακτήρα. Η 

δεοντολογική προσέγγιση της θρησκείας κορυφώθηκε στα χρόνια της επταετούς δικτατορίας. 
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Τότε, την εκκλησία την επισκεπτόντουσαν άπαντες, ακόμα και οι θεωρητικά άθεοι 

κομμουνιστές. Μετά την πτώση της δικτατορίας αμβλύνθηκε το θρησκευτικό στοιχείο. 

Γενικά, πέρασε στη μετριοπάθεια ως και την αφάνεια οτιδήποτε ήταν υποχρεωτικό στα 

χρόνια της χούντας. Για τον αφηγητή μας, ωστόσο, τα πράγματα ήταν αλλιώς. Στις περιόδους 

της υποχρεωτικής πίστης δεν δίσταζε να επιδεικνύει την αδιαφορία του προς το θρησκευτικό 

στοιχείο. Εντούτοις, μετά την άρση του υποχρεωτικού χαρακτήρα, επιστρέφει στους 

Ταξιάρχες και ζει μέρα με τη μέρα, τον επιτάφιο μιας πόλης, που άλλαξε πρόσωπο αλλά 

επιμένει να αγαπά (σελ. 90). Δεν διστάζει να κάνει και τον σταυρό του. Ο δικός του επιτάφιος, 

είναι ο θρήνος για μια πόλη που χάθηκε. Όχι δομικά, αλλά ως προς την μορφή που την είχε 

πρωτογνωρίσει κι αγαπήσει. Όμοια με την καβαφική Αλεξάνδρεια στο Απολείπειν ο θεός 

Αντώνιον. Η ενδόμυχη ανάγκη του αφηγητή, στην ουσία, ήταν να πιστέψει σε κάτι το οποίο 

μπορούσε να κατανοήσει. Όταν ο θρήνος για την χαμένη πόλη αποκτά σάρκα κι οστά, τότε η 

εκκλησία καθίσταται θεματοφύλακας, όχι βυζαντινών ακατάληπτων ύμνων, αλλά μιας 

χαμένης παιδικότητας και πολύ περισσότερο, μιας πόλης η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα την 

πόλη που των νεανικών αναμνήσεων.  

 Ο Άνθρωπος από την Ουγγαρία δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Αντί στις 23-7-

1982. Το κείμενο δεν επενδύει τόσο στη λογοτεχνικότητα, όσο στην καταγραφή. Φέρει 

πολλούς κοινούς τόπους με το αφιέρωμα για τη Μέλπω Αξιώτη. Αναφέρεται στον Δημήτρη 

Χατζή, ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια στην ανατολική Ευρώπη, λόγω των πολιτικών του 

πεποιθήσεων. Παρουσιάζεται βιωματικά από τον Μένη Κουμανταρέα, βάσει των λίγων 

συναντήσεων που είχε μαζί του. Εμφανίζεται προσιτός και φιλικός σαν άτομο, με ιδιαίτερη 

ανάγκη για αναγνώριση, κάτι που φαίνεται τόσο από την επιθυμία του να παρίσταται δια 

ζώσης στην παρουσίαση ενός κειμένου του στο ραδιόφωνο όσο και από την ομιλία του στην 

γκαλερί «Ώρα» του Μπαχαριάν. Ο Μένης Κουμανταρέας αναφέρει ότι στόχος του κειμένου 

είναι να αποτυπώσει τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις του Δημήτρη Χατζή και να εξιλεώσει 

την πικρία του που δεν κατόρθωσε να γνωρίσει βαθύτερα τον ομότεχνό του. Όμοια με την 

περίπτωση της Αξιώτη, η αυλαία πέφτει με την κηδεία του Χατζή. Ωστόσο, στην περίπτωση 

του δεύτερου η αναγνώριση είναι μεγαλύτερη, καθώς έκδηλη είναι η παρουσία πολλών 

καλλιτεχνών. Χαρακτηριστικές είναι οι παρουσίες του Θεοδωράκη, του Αναγνωστάκη, του 

Ταχτσή και του Φραγκιά.   

 Το μαύρο σκυλί της Πάτρας δημοσιεύτηκε στην Οδό Πανός μετά από επιδίωξη του 

ίδιου του συγγραφέα. Ο Μένης Κουμανταρέας αναφέρεται στις δύο εποχές που βρέθηκε 

στην Πάτρα, τη μία νεαρός και την άλλη συγγραφέας. Η πρώτη του επίσκεψη έγινε 

ακολουθώντας έναν μουσικό θίασο. Τη δεύτερη επέστρεψε ως καλεσμένος συγγραφέας. 
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Συνδέει την πόλη με την παρουσία του Κοσμά Πολίτη στα καλλιτεχνικά δρώμενά της. 

Υπάρχει εκτενής αναφορά σε αυτόν, όπως και στην Ερόικα, μολονότι το έργο του Κοσμά 

Πολίτη δεν εντάσσεται σε κανένα σημείο του χωροχρονικά σε καμία πόλη και σε κανέναν 

χρόνο. Εντούτοις, ένεκα της παρουσίας του συγγραφέα στην Πάτρα, γίνεται η ταύτιση του 

έργου με το αστικό πατρινό περιβάλλον. Προάγεται η ερωτική διάθεση που κυριαρχεί στην 

Πάτρα, και στις δύο επισκέψεις του Μένη Κουμανταρέα. Η ερωτική διάθεση ενδυναμώνεται 

και σε κάθε αναφορά στην Ερόικα. Άλλωστε, είναι διακειμενική η σύνδεση του έρωτα με τον 

θάνατο. Το μαύρο σκυλί της Πάτρας ακολουθεί από ένα σημείο και μετά βιογραφικά τον 

Κοσμά Πολίτη, με διάφορα περιστατικά από τη ζωή του. Εξέχοντα είναι η σύλληψή του στα 

χρόνια της δικτατορίας και τη συνάντηση του συνταγματάρχη Στυλιανού Παττακού με την 

Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, σε θέμα συζήτησης το ενδεχόμενο απελευθέρωσης του 

συγγραφέα. Στους κοινούς τόπους του παρόντος διηγήματος με την Ερόικα, είναι το 

κατοικίδιο-αδέσποτο ζώο. Στη θέση του κοκκινόγατου της Ερόικα, υπάρχει ένας μαύρος 

σκύλος. Κι αν ο κοκκινόγατος συμβολίζει το ερωτικό πάθος, ο σκύλος πιθανώς συμβολίζει 

το έρεβος. Μολαταύτα, για τον Μένη Κουμανταρέα στην Πάτρα πάντα χιονίζει. Γιατί 

προτιμά να θυμάται αυτήν την πόλη με τα αισιόδοξα χρόνια της νεότητας και της πρώτης 

επίσκεψης, παρά το καβαφικό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς. Στον βωμό της 

απροσέγγιστης ευτυχίας, ο αφηγητής προτιμά να διαμορφώνει τις εικόνες και τους 

ανθρώπους εξωραϊσμένους, μέσω των λέξεων. Αποπειράται να ζήσει την Ερόικα, να βιώσει 

το ερωτικό πάθος και την ευτυχία της ζωής, ξανά και ξανά, ανεξάρτητα της σύντομης φύσης 

της. Άλλωστε, καταλήγει, η Πάτρα είναι η πρόφαση.  

 Ο Παρασκευάς που έγινε Κοσμάς είναι μια απόπειρα επαναξιολόγησης του μαύρου 

σκυλιού της Πάτρας, με κοινή συνισταμένη, βεβαίως, τον Κοσμά Πολίτη και το έργο του. Για 

την καταγραφή του συγκεκριμένου κειμένου ο Μένης Κουμανταρέας δηλώνει πως 

ξαναδιάβασε το έργο του Πολίτη (σελ.18) σαν ένα ταξίδι που το έκανε για δεύτερη φορά. Για 

δεύτερο συνεχόμενο διήγημα, στέκεται στην Ερόικα, τονίζοντας την αξία της και γενικά την 

αξία όλων των πονημάτων του Κοσμά Πολίτη, παρά την απομυθοποίηση ορισμένων σε πιο 

όψιμη αναγνωστική ηλικία. Όμοια με τα προηγούμενα και ο Παρασκευάς που έγινε Κοσμάς 

ακολουθεί χρονικά τη ζωή του Κοσμά Πολίτη ως τον θάνατο του. Στο ίδιο μήκος κύματος 

στέκεται και το Σκέφτομαι τον Ιωάννου, το οποίο επίσης παρουσιάζει τις εμπειρίες του Μένη 

Κουμανταρέα στις λίγες συναντήσεις του με τον Ιωάννου, ακολουθώντας χρονικά τη ζωή 

του τελευταίου μέχρι τον θάνατο του. Τέλος, αξίζει να τονισθεί πως το Σκέφτομαι τον 

Ιωάννου διαθέτει έντονο πολιτικό συγκείμενο από τα χρόνια της δικτατορίας των 

συνταγματαρχών με αναφορά στην ανατροπή, στο Πολυτεχνείο και την επαναφορά της 
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δημοκρατίας και τη Μεταπολίτευση. Μία από τις πολλές νεκρολογίες που 

συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή, εκ των οποίων όλες απευθύνονται σε ομοτέχνους του 

γράφοντος.  

 Το έβδομο ταξίδι στη Φιλανδία περιλαμβάνεται στην ταξιδιωτική λογοτεχνία, για την 

οποία ο Μένης Κουμανταρέας νιώθει μια άπωση, παρά το γεγονός ότι τα ταξιδιωτικά 

κείμενα του Καζαντζάκη του είναι συμπαθείς. Ένα ταξίδι όμως στη Φιλανδία, το έβδομο εν 

προκειμένω, καθίσταται αφορμή να αποπειραθεί κι ο ίδιος στο είδος. Προλογικά τονίζει ότι 

θέλησε να γράψει τη βιωμένη του εμπειρία δίχως ψιμύθια μυθοπλασίας, με βασικό όπλο τη 

μνήμη, αλλά κάτι τέτοιο τελικά κατέστη αδύνατο. Το ταξιδιωτικό διήγημα 

πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Διαβάζω» το ’85. Αναφέρεται στην έβδομη φορά που βρέθηκε στη 

Φιλανδία, προσκεκλημένος τούτην τη φορά. Η εμπειρία στη Φιλανδία μοιάζει πολύ με την 

αντίστοιχη της Πάτρας. Όχι μόνο ως προς την υποδοχή και το γεγονός, αλλά και τα καιρικά 

φαινόμενα, όλως παραδόξως. Το έργο κλείνει με τον αφηγητή να συλλογίζεται τους 

Φιλανδούς φίλους του, ανυπομονώντας για την επόμενη επίσκεψη στη σκανδιναβική χώρα, 

είτε αυτή είναι πραγματική είτε φανταστική. Άλλωστε, ο Μένης Κουμανταρέας, όπως 

αναφέρει, στο ταξίδι στη Φιλανδία είναι όμοιος με τον Νιλς Χόλγκερσον. Ο τελευταίος 

ταξιδεύει από τόπο σε τόπο με τις αγριόχηνες, ενώ ο πρώτος με τον τάρανδο που του 

χαρίστηκε (σελ. 190).   

 Τα πρώτα μου διαβάσματα ήταν, εκ πρώτης όψεως, μια εύκολη διαδικασία για τον 

Μένη Κουμανταρέα. Του ζητήθηκε από τον εκδότη της «Πολιορκίας» να λάβει μέρος σε μία 

έρευνα με θέμα τα πρώτα μου αναγνώσματα. Στην έρευνα θα λάμβαναν μέρος πολλοί 

συγγραφείς της εποχής. Όταν η διαδικασία καταγραφής άρχισε, ο Μένης Κουμανταρέας 

αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Μπορεί να μη χρειαζόταν να ρωτήσει τους φίλους του για 

το οφ σάιντ, όπως συνέβη στη φανέλα με το εννιά, αλλά η αναδρομή στο παιδικό παρελθόν 

του προκάλεσε μεγάλη αμηχανία, σε σημείο που αδυνατούσε να ολοκληρώσει το κείμενο 

του. Παρά τις παρατάσεις που πήρε, ποτέ δεν κατάφερε να παραδώσει κείμενο, αθετώντας 

την υπόσχεση που έδωσε στον εκδότη. Μάλιστα επιχείρησε να απομακρυνθεί από τα 

πλήκτρα της γραφομηχανής, με την ελπίδα ότι αποστασιοποιημένα πιθανώς να αποδώσει. 

Τον ρόλο στο πληκτρολόγιο, τον ανέλαβε η γυναίκα του. Όταν εντέλει έφτασε το κείμενο 

στην ενδελέχειά του, ο Μένης Κουμανταρέας το αφιέρωσε στη γυναίκα του, την αγαπημένη 

του Λιλή, ένεκα της πολύτιμης συνδρομής της. Την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων την 

είχε στην παιδική ηλικία άμεσα εξαρτημένη με τον χειμώνα και τις αρρώστιες. Μόνο στα 

ιλαρά, αναφέρει πως δεν διάβαζε, καθότι η ίαση απαιτούσε χαμηλό φωτισμό. Στη συνέχεια 

του κειμένου, βιογραφικού-ημερολογιακού είδους, αναφέρονται τα αναγνώσματα. Πρώτον, 
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λόγος γίνεται για τη μυθολογία. Αρχικά η αρχαιοελληνική κι έπειτα η ομηρική. Η εφόρμηση 

ξεκίνησε από το σχολικό περιβάλλον. Έπειτα, στη ζωή του μπήκε ο Άντερσεν και οι Γκριμ 

και γενικά τα ευρωπαϊκά παραμύθια, που λειτουργούσαν ως τέλεια νανουρίσματα. Δηλώνει 

ότι είχε ψιττακίσει την Κοκκινοσκουφίτσα και τον Κοντορεβυθούλη του Περώ, ο οποίος του 

έμοιαζε περισσότερο σκοτεινός σε σχέση με τον Άντερσεν. Στους αγαπημένους του ήταν κι ο 

Έβαλτ, για τον οποίο ακόμη και στην όψιμη ηλικία που έγραψε τον Πλανόδιο Σαλπιγκτή, δεν 

γνώριζε πολλά. Τη μεγαλύτερη εντύπωση, ωστόσο, του είχε προξενήσει το Τέσσερις φίλοι. 

Κατόπιν, η Διάπλαση αποτέλεσε το μέσον για να γνωρίσει άλλους συγγραφείς, όπως ο 

Ιούλιος Βερν. Από τον Ιούλιο Βερν πέρασε στον Καζαντζάκη κι από εκεί στον Σαίξπηρ, όταν 

μία συγγενείς του χάρισε ένα βιβλίο του. Όπως όλα τα αγόρια της ηλικίας του, έτσι κι ο 

Μένης Κουμανταρέας διάβασε Τομ Σώγιερ. Από τη Διάπλαση, κι αυτό. Φυσικό επόμενο, 

ήταν, ο Χακ Φιν. Με τον σκανταλιάρη Χακ έχασε την ανάγκη του να μεγαλώσει, 

επιδιώκοντας πλέον να παραμείνει μικρός. Από τη συλλογή, δεν έλειψε βεβαίως, η Καλύβα 

του μπάρμπα-Θωμά.   

 Συμπεραίνει ότι από ολάκερη την παιδική ηλικία μεγαλύτερη τέρψη του προσέφερε ο 

Νιλς Χόλγκερσον της σουηδέζας Λάγκερλεφ. Την ίδια εποχή, η ελληνική παιδική λογοτεχνία 

δεν είχε κάνει τα απαραίτητα βήματα. Απείρως σημαντικότερα είναι τα έργα της Πηνελόπης 

Δέλτα, τα οποία μένουν αναλλοίωτα μέχρι και σήμερα. Αργότερα, ξεκίνησε να διαβάζει 

Σουίφτ, Κάρολ και Ντεφόε. Ιδιαίτερη εντύπωση του έκαναν ο Γκιούλιβερ και η Αλίκη στη 

Χώρα των θαυμάτων. Το δεύτερο είναι από τα λίγα παιδικά βιβλία της εποχής που η 

κεντρική ηρωίδα είναι κορίτσι. Σε μεγάλη ηλικία, ο Μένης Κουμανταρέας μετέφρασε την 

Αλίκη, μετά από τις σύντονες ενέργειες των φίλων του. Μολαταύτα, παρά τη διαρκεί 

ενασχόληση, η Αλίκη δεν έχει απομυθοποιηθεί ακόμη στη συνείδηση του Μένη 

Κουμανταρέα, καθώς, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η συγκεκριμένη ηρωίδα ακόμη 

καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου (σελ. 205). Αγαπημένος ήτο για τον Μένη 

Κουμανταρέα ο Ροβινσώνας Κρούσος και το Ταϊπί του Μέλβιλ, με κοινό τόπο την 

απομόνωση. Τα παιδικά διαβάσματα του Μένη Κουμανταρέα διακόπηκαν την 28
η
 

Οκτωβρίου του 1940, όταν η πτώση μιας βόμβας στην περιοχή που ζούσε σήμανε σάλπισμα 

πολέμου. Στην κατοχή μελέτησε «Τις περιπέτειες του Βαρώνου Μυνχάζουζεν», το οποίο από 

συνήθεια έκρυβε κάτω από το μαξιλάρι, μιμούμενος την μητέρα του που έκρυβε τις 

χειροβομβίδες του αντιστασιακού αδερφού του στο σακούλι με τα φασόλια. Την  εποχή 

εκείνη τα παιδικά βιβλία έπαψαν να τον ικανοποιούν. Άρχισε να δανείζεται μυστικά από τη 

βιβλιοθήκη του πατέρα του το πορνογράφημα «Γκαρσόν» του Μαργκερίτ. Επιπρόσθετα, 

εποφθαλμιούσε βιβλία όπως ο «Χορός του θανάτου» του Στρίντμπεργκ και η «Ευγενία 
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Γκραντέ» του Μπαλζάκ. Την ίδια περίοδο ανακάλυψε «το βιβλίο της ζούγκλας» του Κίπλιγκ.  

 Όταν η κατοχή τελείωσε, στράφηκε στους Έλληνες συγγραφείς: Καζαντζάκης, 

Καραγάτσης, Βενέζης, Μυριβήλης και Σφυρής είχαν την τιμητική τους.   Με το ξέσπασμα 

του αριστερού κινήματος διάβασε Ελευθερουδάκη και Γκόργκυ. Το βιβλίο του Γκόργκυ τον 

έμαθε τα σέβεται την «κατώτερη» εκείνη τάξη, όταν αυτή εισέβαλε σπίτι του με τα χρώματα 

του ΕΛΑΣ και να ληστεύουν από τη βιβλιοθήκη, αντί για βιβλία, χρυσές λίρες και να 

πέρνουν ομήρους τον ίδιο και την μητέρα του, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να εξαγοράσει 

την ελευθερία τους με τις ίδιες λίρες (σελ. 209).   

 Στην ενηλικίωσή του άρχισε να μελετά «Έγκλημα και Τιμωρία», «Για ποιον χτυπάει 

η καμπάνα» και το «Όσα παίρνει ο άνεμος». Φυσικά, δεν τον άφησαν αναγνωστικά 

ασυγκίνητο οι βόμβες στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα. Δεν κρύβει μάλιστα ότι διάβασε και 

Κρόνιν, τον οποίο τον θεωρούσε, αρχικά, μεγάλο λογοτέχνη.   

 Το διήγημα ολοκληρώνεται με την παραδοχή ότι όλα τα βιβλία της παιδικής του 

ηλικίας έχουν χαθεί. Όλα, εκτός από το «Θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον», το οποίο 

ακόμη κατέχει σε έκδοση Ελευθερουδάκη. Ένα βιβλίο που αποτελεί τεκμήριο ότι κάποτε, ο 

Μένης Κουμανταρέας ήταν παιδί. Πολλές φορές, επιστρέφει συγγραφικά στο συγκεκριμένο 

ανάγνωσμα, όπως, φέρ’ ειπείν, στο αμέσως προηγούμενο κείμενο της συλλογής, που 

παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Νιλς Χόλγκερσον.   

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στη  συλλογή το ημερολόγιο της φανέλας με το 

εννιά. Όταν ο Μένης Κουμανταρέας έγραψε τούτο το ημερολόγιο, δεν είχε παρακολουθήσει 

την ταινία που βασίστηκε στο μυθιστόρημά του. Έγραψε το κείμενο όντας ακόμη στη μέση 

του κυκλώνα της δημοσιότητας αυτού του έργου. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μένης 

Κουμανταρέας στάθηκε σε μία νουβέλα μιας αμερικανικής ανθολογίας, που έφερε τον τίτλο 

Champion. Επρόκειτο για έναν νεαρό απροσάρμοστο αθλητή πυγμαχίας, που δεν μπορούσε 

να πειθαρχήσει τη ζωή του. Αλώνιζε από πόλη σε πόλη και βεβαίως από γυναίκα σε γυναίκα. 

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Τσέχωφ, που μελετούσε εκείνη την εποχή, αρχίζει να 

αντιγράφει το Champion, μεταβάλλοντας φυσικά το σκηνικό και τους ήρωες (σελ. 221). 

Λίγες μέρες μετά βρέθηκε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. 

Παρατηρεί ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει στο γήπεδο πια, αλλά παρακολουθεί τον αγώνα μέσω 

της φωνής ενός σπίκερ που αναμεταδίδει. Από εκεί, σπεύδει στη γραφομηχανή του. Έτοιμος 

για μια πρόκληση, για την οποία γνωρίζει ελάχιστα, ως και καθόλου. Φτάνει η στιγμή που 

πρέπει να δώσει όνομα στον ήρωα. Διαλέγει το Βασίλης και το κάνει Μπιλ,  όμοια με το 

Γιώργος, που προπολεμικά ακόμη τους προσφωνούσαν Ζωρζ. Το Σερέτης, αναφέρει ότι του 

βγήκε αυθόρμητα. Είναι εξάλλου ένα επώνυμο, που προσδίδει λαϊκή καταγωγή. Άσχετα αν ο 



Σ ε λ ί δ α  | 148 

 

κάθε Σερέτης πίνει κόκα κόλα και καπνίζει Μάλμπορο. Το δίχως άλλο, έτσι είναι οι λαϊκοί 

Έλληνες. Μετά τη σκιαγράφηση του Μπιλ, κάλεσε τους δικούς του ιδανικούς αναγνώστες, 

προκειμένου να σχολιάσουν. Η πρώτη εκδοχή, ήθελε τη μυθοπλασία να ολοκληρώνεται στον 

τραυματισμό του Μπιλ. Επίσης, διαπιστώθηκαν ορισμένοι πλατειασμοί, ως προς τη σχέση 

του Μπιλ με τη μητέρα του. Ίσως γιατί η αρχή δεν είναι δική μου, τους εξομολογήθηκε ο 

Μένης Κουμανταρέας σιβυλλικά.   

 Τον Μάρτιο του 1985 το έργο εξετάζεται από τον προπονητή Δημήτρη Σιαμόπουλο. 

Υπάρχει αμηχανία μεταξύ των δύο αντρών. Από τον Σιαμόπουλο ο Μένης Κουμανταρέας 

μαθαίνει τι είναι το οφσάιντ. Στη συνέχει ο προπονητής σοκάρεται, όταν διαβάζει ότι ο Μπιλ 

συναναστρέφεται με ομοφυλόφιλους. Στη συνέχεια, ενημερώνεται για τη διαδικασία των 

μεταγραφών, από ένα φίλο του που εργαζόταν στην ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής. 

Το έργο λαμβάνει κριτικές κι από πολλούς ποδοσφαιριστές, με τις απόψεις τους να 

ποικίλλουν.  

 Μέρες αργότερα, ξεκινάει η αναζήτηση του τίτλου. Πολλοί οι υποψήφιοι: «Με το 

εννέα στην πλάτη, το ίνδαλμα, ο παίκτης με το εννέα, έτρεχε με το εννέα στην πλάτη κτλ». 

Σε μία συνάντηση με τον Γκάτσο και τον Χατζηδάκι, όταν ο Μένης Κουμανταρέας καλείται 

να αναφέρει τον τίτλο, αυθόρμητα λέγει η φανέλα με το εννιά. Οι παρευρισκόμενοι, δείχνουν 

γοητευμένοι. Ο τίτλος η φανέλα με το εννιά τελεσιδικεί.   

 Τον Φεβρουάριο του 1986, ο Μένης Κουμανταρέας βρίσκεται καλεσμένος στην 

Καβάλα σε μια εκδήλωση που στις εφημερίδες αναγγέλεται ως Κουμανταρέας λάηβ. Το 

ακροατήριο κριτικάρει τη φανέλα με το εννιά. Ένας καθηγητής επισημαίνει την αθυροστομία 

του κειμένου. Ένας τραπεζικός την κινηματογραφική γραφή του. Ένας εκπρόσωπος του 

ΚΚΕ του αναφέρει ότι τα έργα σας δεν έχουν μήνυμα, ούτε έξαρση. Κατόπιν, αναφέρεται 

πληθώρα κειμένων επίσημων κριτικών, οι οποίες κριτικές αναφέρονται στην παρούσα 

μελέτη στο κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στη φανέλα με το εννιά.   

 Η καταγραφή του σεναρίου της ταινίας ξεκίνησε πριν ακόμα το έργο εκδοθεί. Σε 

συνάντηση με τον σκηνοθέτη και τον σεναριογράφο, διαπιστώθηκε ότι η πιστή μεταφορά 

του μυθιστορήματος στη μεγάλη οθόνη, ως απότοκο θα είχε μία ταινία τουλάχιστον 

τεσσάρων ωρών. Ο Μένης Κουμανταρέας παρακολουθεί τις εξελίξεις αποστασιοποιημένος. 

Τον ενδιαφέρει μονάχα η έκδοση του βιβλίου. Η πρώτη, θα κυκλοφορήσει 5.000 αντίτυπα. 

Το εξώφυλλο προκαλεί αντιφατικές κρίσεις. Σε αυτό ίσως φταίνε και τα γράμματα του 

εξωφύλλου, τα οποία αναφέρονται από τον Μένη Κουμανταρέα ως κραυγαλέα (σελ. 252). 

Με τον συγκεκριμένο έργο, φτιάχνουν οι σχέσεις του συγγραφέα με τον τύπο της αριστεράς. 

Ο Ριζοσπάστης του γράφει καλή κριτική κι έπειτα τον καλεί για συνέντευξη. Ωστόσο, το ίδιο 
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δεν συμβαίνει και με τον Οδηγητή, ο οποίος βρίσκει μεν το έργο επιτυχημένο, αλλά 

περιοριστικό τον τρόπο που παρουσιάζεται ο ήρωας. Η δεύτερη έκδοση επιφέρει επίσης 

5.000 αντίτυπα, αλλά με μία ειδοποιό διαφορά. Το αναθεωρημένο εξώφυλλο. Για τη δεύτερη 

έκδοση δεν θέλει ο ίδιος ο συγγραφέας να μιλήσει και προτείνει να το κρίνουν γνωστοί 

ποδοσφαιριστές της εποχής. Όπερ κι εγένετο. Ο Αναστόπουλος δεν φάνηκε ενθουσιασμένος. 

Αντίθετα, ο Σαργκάνης είπε καλά λόγια. Τέλος, θερμή η συνηγορία του Αριστείδη Καμάρα. 

Όσον αφορά την επίσημη κριτική, ο Μένης Κουμανταρέας αναφέρει την περίπτωση του 

Κούτροβικ. Μολονότι προφορικά στάθηκε απολύτως ευνοϊκά απέναντί στο βιβλίο, στο 

πλαίσιο της γραπτής κριτικής θεώρησε ότι ο Μένης Κουμανταρέας έχασε το τρένο να δει 

βαθύτερα έναν κοινωνικό χώρο με τόσο ενδιαφέρον, όπως το ποδόσφαιρο.   

 Πρόκειται ίσως για το πιο διάσημο βιβλίο του Μένη Κουμανταρέα. Ένα βιβλίο κι 

έναν ήρωα, οι οποίοι ξεπέρασαν σε δημοτικότητα ακόμα και τον ίδιο τον συγγραφέα. Το 

σάλπισμα κλείνει με την ετυμηγορία του Μένη Κουμανταρέα, ότι δεν θέλει άλλα νταραβέρια 

με τον Μπιλ (σελ.259).   

 Το και Ορθή σαν Κέδρος αποτελεί την τελευταία νεκρολογία του Πλανόδιου 

Σαλπιγκτή, αφιερωμένη στην εκδότρια του Κέδρου και του Μένη Κουμανταρέα, Νανά 

Καλλιανέση. Η πρωτόλεια έκδοση, τον Φεβρουάριο του ’88, είχε για μία ακόμα φορά το 

προστακτικό γράψε του εκδότη Χρήστου Παπουτσάκη, με αποτέλεσμα το παρόν σάλπισμα 

να έχει υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, πριν τη συμπερίληψή του στη συλλογή. Στο 

προτελευταίο σάλπισμα, ο Μένης Κουμανταρέας διαπιστώνει
166

 ότι τα σαλπίσματα φέρουν 

μεταξύ τους πολλά κοινά σημεία. Σχεδόν επαναλαμβάνονται. Δικαιολογείται ότι πρόκειται 

για πολλά κείμενα τα οποία εκδόθηκαν για διάφορους λόγους, αλλά ποτέ κάτω από την κοινή 

σκέπη μιας συλλογής. Προτείνει στον αναγνώστη να το κρίνει σαν ένα λάιτ μοτίβ στη 

μουσική, το οποίο σε πολλά τραγούδια επαναλαμβάνεται σχιζοφρενικά.   

 Στην έναρξη του κειμένου περιγράφεται η περσόνα της Νανάς Καλλιανέση και η 

γνωριμία της με τον Μένη Κουμανταρέα. Έπειτα, αναφέρεται η διαδικασία συγκρότησης της 

εκδοτικής Κέδρος. Με άλλα λόγια, ξεκινάει από  την έμπνευση της Νανάς Καλλιανέση και 

του συζύγου της για την εν λόγω εκδοτική, τις πρώτες συγγραφικές συνεργασίες, τις 

μετακομίσεις, τις στιγμές δόξας στην Πανεπιστημίου 44. Στην περίοδο της λογοκρισίας, ο 

εκδοτικός εξέδιδε μονάχα μεταφράσεις. Έτσι, πρωτοείδαν το ελληνικό φως «Το μονοπάτι 

της βρύσης» του Λόουρι, οι «Κοπέλες μόνες» του Παβέζε και ο «Διάβολος στους λόφους», 

του Παβέζε και πάλι. Ο Μένης Κουμανταρέας ενίσχυσε την προσπάθεια με τις μεταφράσεις 

                                                           
166

Μένης Κουμανταρέας «Πλανόδιος Σαλπιγκτής» σελ.25 
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στου στο «Καθώς ψυχορραγώ» του Φώκνερ και την «Μπαλάντα του λυπημένου καφενείου» 

της Μακκάλερς. Στις μεταφράσεις συνέδραμε, βεβαίως, και η Μέλπω Αξιώτη. Στην ουσία, 

όσο παράδοξο κι αν φαίνεται, η δικτατορία οδήγησε τον Κέδρο στη μεγάλη του ακμή. Πιο 

αναλυτικά, από εκεί ξεπετάχτηκαν τα «18 Κείμενα», τα «Νέα κείμενα» και η βραχύβια 

«Συνέχεια». Από τους μυωπικούς αριστερούς κύκλους ο Κέδρος χαρακτηρίστηκε ροζέ 

εκδοτικός οίκος. Αυτό συνέβη γιατί φιλοξενούσε όλες τις ιδεολογικές συγγραφικές φωνές, 

εκτός, φυσικά, από τις χουντικές. Το λοιπόν, η Κέδρος μετατράπηκε, πέρα από εκδοτικός 

οίκος, σε ένα στέκι διανοούμενων. Ο Μένης Κουμανταρέας 
167

αναφέρει τις προσωπικότητες 

που σύχναζαν εκεί: Ο Μάριος Χάκκας, παρά την ασθενή υγεία του. Ο Σινόπουλος κι ο 

Αργυρίου. Ο δημοσιογράφος Κοτζιάς. Οι κριτικοί Κάσδαγλης και Ρούφος. Ο Ζάννας και ο 

Πλασκοβίτης. Ο Ιωάννου, η Διδώ Σωτηρίου και η Ζωρζ Σαρή. Ο Μαρωνίτης κι ο 

Καββαδίας. Επίσης,  στον Κέδρο σύχναζαν και συγγραφείς τις νέας γενιάς. Ο λόγος για τη 

Χρύσα Προκοπάκη, τον Θανάση Βαλτινό και τον Αμπατζόγλου. Τον Χειμωνά, τον Γιάννη 

Κοντό και τον Πούλιο. Επίσης, προσελκύονταν και άνθρωποι από άλλους καλλιτεχνικούς 

χώρους, όπως ο Βούλγαρης καιο Λεντάκης. Από την πολιτική και ο Πεσμαζόγλου και ο 

Πεπονής. Από τους νομικούς ο Κουμάντος. Ο Τάτσης Αποστολίδης από τη μουσική. Και 

φυσικά, ο Λάμπρος Ράππας, νεοαφιχθείς τότε από τη Γαλλία, έμελλε να επωμισθεί κατοπινά 

τον Κέδρο, όπως αναφέρει ο Κουμανταρέας (σελ.272).   

 Προς το τέλος της δικτατορίας, η Νανά Καλλιανέση συνελλήφθη, σε μια εποχή που 

είχε τον άντρα της βαριά άρρωστο στο σπίτι, με την κατηγορία ότι το μαγαζί της αποτελούσα 

γιάφκα αναρχικών και αμφισβητούντων της κυβέρνησης. Μολονότι η Νανά Καλλιανέση είχε 

περάσει χρόνια στην εξορία, η φυλάκισή της, της στοίχισε. Ο Μένης Κουμανταρέας τη 

δικαιολογεί, αναλογιζόμενος τη δική του περιπέτεια με το Αρμένισμα. Παρά το γεγονός ότι 

στη δίκη αθωώθηκε, μετά τις καίριες παρεμβάσεις του συνηγόρου Γ. Β. Μαγκάκη,  και παρά 

το γεγονός ότι η χούντα έγινε για άλλη μια φορά ρεζίλι σε κοινή θέα, η Νανά Καλλιανέση  δεν 

επέστρεψε ποτέ όπως ήταν. Γινόταν ολοένα πιο απόμακρη και ξεχνούσε εύκολα. Ο θάνατός 

της, αν και αναμενόμενος, κλόνισε συναισθηματικά όλους τους οικείους και τους σχετικούς 

με τον Κέδρο. Άνθρωποι από όλους τους χώρους την τίμησαν στο ύστατο χαίρε, με 

προεξέχοντα τον Ρίτσο.   

 Επρόκειτο για μία γυναίκα ιδιαίτερα δυναμική με την εποχή της. Υπήρξε δραστήρια, 

δίχως να φοβηθεί να αντιμετωπίσει ένα εχθρικό πολιτικό σύστημα. Έστησε από το μηδέν, 

μαζί με τον σύζυγό της, μια σπουδαία επιχείρηση, που μεσουράνησε στα ελληνικά γράμματα 
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για πολλές δεκαετίες και υπάρχει ακόμη και σήμερα, φυσικά σε άλλη οδό και κάτω από άλλη 

διοίκηση. Ήθελε να αρέσει στο άλλο φύλο και για αυτόν τον λόγο δεν σταμάτησε ουδέποτε 

να φροντίζει τον εαυτό της, παρά τον γάμο της. Ο γάμος της δεν ήταν από τους συμβατικούς 

γάμους της εποχής. Νέοι ερωτεύτηκαν και μαζί δημιούργησαν πολλά κι όμορφα πράγματα. 

Αποτέλεσε ουσιαστική φίλη για κάθε συγγραφέα που συνεργάστηκε μαζί της, δίχως να έχει 

με κανέναν τη ξύλινη σχέση εκδότη-συγγραφέα. Αποτέλεσε αγαπητή φιγούρα, πράγμα που 

επαληθεύτηκε στην κηδεία της, η οποία προσέλκυσε πλήθος κόσμου, λόγιου και λαϊκού. 

Παρά τα πάθη της από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, ουδέποτε δεν στράτευσε τον εκδοτικό 

της οίκο και φυσικά επέτρεψε την πολική και ιδεολογική πολυφωνία.   

 Το τελευταίο σάλπισμα, είναι το Play. Όπως δηλώνει
168

 ο ίδιος ο Κουμανταρέας, ο 

τίτλος ξάφνιασε τους φίλους του, ακόμη και τον ίδιο. Αδυνατεί να προσδιορίσει το κειμενικό 

του είδος
169

, καθώς βαδίζει ανάμεσα σε πολλά, όπως το δοκίμιο, το διήγημα, αλλά και κατά 

κάποιον τρόπο συνέντευξη ή ψυχανάλυση. Επιπρόσθετα, προλογικά αναφέρεται 
170

 πως το 

Playέχει συγγραφεί πολλάκις, διότι καμία του μορφή δεν θεωρήθηκε επαρκής. Η εκδοτική 

μορφή είναι η πέμπτη ή η έκτη.   

 Είναι αφιερωμένο στον Θάνο Φωσκαρίνη. Πρόκειται
171

για θεατρολόγο, φίλο του 

συγγραφέα. Έχει εκδώσει λογοτεχνικά κείμενα. Στον τύπο φιλοξενούνται κριτικές του. 

Μάλιστα, είναι ο άνθρωπος που εντόπισε 
172

 νεκρό τον Μένη Κουμανταρέα.   

 Πρόκειται για ένα έργο, όπου ο αφηγητής παίρνει συνέντευξη από κάποιον 

συγγραφέα. Εκ πρώτης όψεως, δίδεται η εντύπωση ότι ο συγγραφέας ταυτίζεται με αυτόν 

που λαμβάνει τη συνέντευξη. Στην ουσία όμως πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο, καθότι πίσω 

από τον συνεντευξιαζόμενο, κρύβεται ο ίδιος ο Μένης Κουμανταρέας. Οπότε, πίσω και από 

τους δύο ήρωες κρύβεται το ίδιο πρόσωπο. Εν προκειμένω, ο συγγραφέας του κειμένου, ο 

οποίος άρτια κινεί τα νήματα και των δύο ενυπαρχόντων ηρώων. Το κείμενο είναι σε μείζων 

βαθμό ψυχαναλυτικό. Ο Μένης Κουμανταρέας, μέσω της ιδιότυπης συνέντευξης, φέρνει στο 

φως μερικές από τις πιο μύχιες πτυχές του. Αρχικά, γίνεται αυτοαναφορική κουβέντα περί 

συγγραφής. Ο συγγραφέας αποκαλύπτει τους λόγους που γράφει, τις εμπνεύσεις, όπως και 

τις τεχνικές του. Μάλιστα, δεν διστάζει να κρίνει τον εαυτό του, φορώντας πάντα το 
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προσωπείο του νεαρού αρθρογράφου. Επιπλέον, γίνεται λόγος για τα παιδικά και σχολικά 

χρόνια του συγγραφέα, με αναφορές στο κοινωνικό και πολιτικό συγκείμενο της δεδομένης 

εποχής. Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται η σχέση του συγγραφέα με την κλασική μουσική, 

όπως και με ακούσματα της τότε εποχής. Το δίχως άλλο, υποφώσκει η άμεση συνάρτηση της 

γραφής με της μουσική, με την έννοια ότι και τα δύο υπακούν στον ρυθμό. Στη συνέντευξη, 

έκδηλη είναι η αναφορά στην ερωτική μυσταγωγία και στην ομοφυλοφιλία. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρεται το φλερτ με έναν Γερμανό ταγματάρχη στην Κατοχή, με τον 

οποίο φλερτάρανε μεγάλοι και μικροί, αρσενικοί και θηλυκοί
173

, διότι επρόκειτο για έναν 

άντρα εξαιρετικά όμορφο κι ευγενή.  Στη συνέχεια, τονίζεται η ομοφυλοφιλική σεξουαλική 

προτίμηση 
174

του συγγραφέα του θεατρικού «Γυάλινος Κόσμος», δίχως να αναφέρεται 

καθόλου το όνομά του, παρουσιάζοντας με τον τρόπο αυτόν, ότι η σεξουαλικότητά του τον 

χαρακτηρίζει περισσότερο ακόμα κι από το ίδιο του το όνομα.  Λίγο παρακάτω, η πολωνική 

βότκα παρομοιάζεται με όμορφη Πολωνέζα. Ωστόσο, το πιο έντονο σημείο της 

συνέντευξης
175

είναι η στιγμή που αποκαλύπτει ένα περιστατικό στην πύλη του πολεμικού 

ναυτικού, του σώματος δηλαδή που υπηρετούσε. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας στην Πύλη, 

ο συγγραφέας αντάλλαξε ένα ερωτικό φιλί στο στόμα με τον σαλπιγκτή του λόχου. Το 

περιστατικό λήγει με τον αστυνόμο μονάδας να φωνάζει στάσου στον σαλπιγκτή, με τον 

τελευταίο να χάνεται στην ομίχλη.  

 Το έργο στο σύνολό του έχει εξομολογητική διάθεση. Ωστόσο, ένας φόβος ενυπάρχει 

και υποφώσκει, διότι ο συγγραφέας δεν δύναται να μιλήσει επί προσωπικού. Αντί αυτού, 

προτιμά το προσωπείο του ήρωά του, ταυτίζεται λογοτεχνικά με το άτομο που παίρνει τη 

συνέντευξη, με αποτέλεσμα, κατά κάποιον τρόπο να παίρνει συνέντευξη από τον εαυτό του. 

Εντούτοις, ο αναγνώστης δύναται να αντιληφθεί την ταύτιση, διότι σε πολλά σημεία ο ήρωας 

συγγραφέας ταυτίζεται με τον συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά 

στις ζωές των δύο. Το χαρακτηριστικότερο κοινό σημείο είναι τα φλίπερ και τα Μηχανάκια.

  

 Φορώντας προσωπείο, ο συγγραφέας δύναται να γίνει περισσότερο αποκαλυπτικός 

και δοτικός στο κείμενό του. Άλλωστε, όσα συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν στον ίδιο, αλλά σε 

κάποιον ήρωα. Πάντα υπάρχει η δικαιολογία της μυθοπλασίας και της συγγραφικής πλάνης 

(Hamilton, 1997). Εδώ, ο Μένης Κουμανταρέας  επιλέγει να κρυφτεί πίσω από τον 

συγγραφέα συνεντευξιαζόμενο, στο πλαίσιο μιας ιδιότυπης συνέντευξης. Ωστόσο, όσο το 
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έργο προχωρά, τόσο επιτυγχάνεται η ταύτιση με περσόνας και συγγραφέα.   

 Το Play, όπως γενικά όλη η συλλογή, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι το 

πρώτο βιβλίο του Μένη Κουμανταρέα, το οποίο δεν είναι μυθοπλαστικό, αλλά σε μεγάλο 

βαθμό βιογραφικό, με τον συγγραφέα να αποτυπώνει ο ίδιος σημαντικές στιγμές της ζωής 

του όπως και τις σχέσεις του με φίλους ομοτέχνους. Μείζουσας σημασίας είναι και το 

γεγονός ότι πριν τα κείμενα υπάρχει ένα εκτενές προλογικό σημείωμα, με τον Μένη 

Κουμανταρέα να δίνει πολλές και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα σαλπίσματα. Κάτω 

από ποιες συνθήκες δημιουργήθηκαν και ποιος ο πρωταρχικός λόγος καταγραφής τους, μέχρι 

να στεγασθούν κάτω από την κοινή στέγη του Πλανόδιου Σαλπιγκτή.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 O Μένης Κουμανταρέας ανήκει στους συγγραφείς της δεύτερης μεταπολεμικής 

γενιάς, οι οποίοι κληρονόμησαν τα ελληνικά γράμματα από τους συγγραφείς της πρώτης 

μεταπολεμικής γενιάς, όπως είναι ο Φραγκιάς, ο Κοτζιάς κι ο Αλεξάνδρου. Στη συνέχεια, τη 

σκυτάλη πήραν νεότεροι συγγραφείς, όπως είναι ο Τατσόπουλος κι ο Ραπτόπουλος, με τους 

συγγραφείς της προηγούμενης γενιάς να υπάρχουν ακόμη, φυσικά, στο συγγραφικό τοπίο. 

 Τα πρώτα του έργα βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το κοινωνικό και το πολιτικό 

συγκείμενο που χαρακτήριζαν το αστικό περιβάλλον. Όλες οι ιστορίες είναι μισές αληθινές 

και μισές μυθοπλασία, όπως αναφέρει ο ίδιος σε συνεντεύξεις του
176

. Οι ήρωες δεν έχουν 

κάτι το ιδιαίτερο. Είναι άνθρωποι συνηθισμένοι, στους οποίους συμβαίνουν οι πιο 

ασυνήθιστες καταστάσεις. Είναι ήρωες της εποχής του, αν εξαιρέσει κανείς το Αρμένισμα, 

στο οποίο οι ήρωες στα δύο πρώτα διηγήματα διαγράφονται από μία άλλη, περασμένη εποχή. 

Πιο αναλυτικά, οι ήρωες διαβιούν στη μεταπολεμική Ελλάδα, εκτός από το Αρμένισμα, που 

αναφέρεται στην άφιξη των Αρμενίων στον ελλαδικό χώρο έπειτα του διωγμού τους από τα 

πάτρια εδάφη και τις Μέρες του 1638, που μεταφερόμαστε στη δυναστεία του Μουράτ Δ΄. 

 Ο Μένης Κουμανταρέας παραδέχεται την έμπνευσή του από την ελληνική κοινωνία 

και δη την Αθήνα. Η ευρεία αυτή κοινωνία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από το ΠΑΣΟΚ, 

σε μία περίοδο έξαρσης του σοσιαλισμού. Ωστόσο, πολλά από τα κοινωνικά προβλήματα 

παρέμειναν ως τροχοπέδη, πιθανώς, γιατί οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν ασαφής ως προς 

τον τρόπο αποπεράτωσής τους
177

. Ωστόσο, μείζουσας σημασίας θεωρείται η συμβολή της 

άνωθεν κομματικής παράταξης στην άμβλυνση της κρίσης μεταξύ δεξιών κι αριστερών, σε 

μια εποχή που οι μνήμες του συμμοριτοπόλεμου ήταν ακόμη νωπές. Αναλυτικότερα, το 

ΠΑΣΟΚ κατήργησε τους εθνικούς πανηγυρισμούς για τις νίκες του εθνικού στρατού στο 

Βίτσι και στον Γράμμο, προσφέροντας μια μικρή δικαίωση στους αριστερούς της εποχής. 

  

 Η περίοδος της επταετούς δικτατορίας δεν αποτελεί, έτσι κι αλλιώς, την πιο 

προσοδοφόρο εκδοτικά.  Από τον παραπάνω κανόνα δεν ξεφεύγει κι ο Μένης 

Κουμανταρέας, ο οποίος, εν μέσω της δημοκρατικής κρίσης, κατόρθωσε να δημοσιεύσει 

μόλις δύο βιβλία. Αξίζει να σημειωθεί, πως για το Αρμένισμα (1967) πέρασε από τις πύλες 

της δικαιοσύνης επί ένα εξάμηνο, καθότι θεωρήθηκε πως το κατά τα άλλα βραβευμένο 

βιβλίο του παραβίαζε τον νόμο περί ασέμνου. Καθίστανται λοιπόν πασίδηλοι οι λόγοι του 
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εκδοτικού σιωπητήριου την εν λόγω επταετία. Στην επταετία μεσολαβεί η εξέγερση του 

Πολυτεχνείου, η οποία στις μέρες μας αποτελεί σύμβολο δημοκρατίας. Ο Μένης 

Κουμανταρέας δείχνει να αναγνωρίζει τη συμβολή του Πολυτεχνείου στην επαναφορά της 

δημοκρατίας, ωστόσο στη συνέχεια κριτικάρει τους πρωτεργάτες του, αναφέροντας πως όλοι 

οι συμμετέχοντες ανέλαβαν κρατικές θέσεις και υπουργεία, με το Πολυτεχνείο εν τέλει να 

μετατρέπεται στις μέρες μας σε τράπεζα
178

.  Το 1981 διαδραματίζονται σφοδρές κοινωνικές 

αλλαγές, οι οποίες μεταβάλλουν και το συγγραφικό τοπίο. Η λογοτεχνία εμπορικοποιείται, 

μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό προϊόν. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική 

λογοτεχνική πραγματικότητα η έννοια του μπεστ σέλερ. Η λογοτεχνία απωλεί τη 

σοβαροφάνειά της, καθότι οι νέοι συγγραφείς εισάγουν σε αυτήν το σκώμμα. Οι ήρωες δεν 

είναι πια οι φτωχοί ήρωες της προηγούμενης δεκαετίας, το λούμπεν προλεταριάτο παύει να 

υπάρχει. Όταν καταφτάσουν στην Ελλάδα οι πρώτοι οικονομικοί μετανάστες στη δεκαετία 

του ’90, μόνο τότε θα επιστρέψει στη λογοτεχνία το μοτίβο του φτωχού και λοξού ήρωα
179

. 

  

 Για τον συγγραφέα, πολύ σημαντικό βιβλίο θεωρείται το «Σεραφείμ και Χερουβείμ», 

το οποίο όμως δεν λειτούργησε καθόλου εμπορικά, μολονότι επρόκειτο για ένα έργο το 

οποίο απεικόνιζε ευκρινώς τις κοινωνικές μεταβολές της εποχής του, με τους εργαζομένους 

να σχηματίζουν σωματεία διεκδικώντας δικαιώματα και τους εξουσιαζόμενους να 

μετατρέπονται σε εξουσιαστές. Πρόκειται για την εποχή που ο υπηρέτης μετονομάζεται σε 

οικιακός βοηθός. Επίσης, παρουσιάζει της αλλαγή της Αθήνας, τόσο κοινωνικά όσο κι 

αισθητικά, με ανθρώπους που καταφθάνουν στην πρωτεύουσα από την επαρχία, 

διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή. Εντούτοις, το βιβλίο δεν προτιμήθηκε από το αναγνωστικό 

κοινό. Ο συγγραφέας, θεωρεί αυτήν την εξέλιξη εναρμονισμένη στο θεματικό συγκείμενο, 

διότι ένα βιβλίο που αναφερόταν στους φτωχούς, παρέμεινε φτωχό εμπορικά
180

.   

 Τα Μηχανάκια αναφέρονται σε έναν νεαρό συνηθισμένο, συμβατικό. Συμπεριφέρεται 

όπως όλοι οι συνομήλικοί του (παίζει φλίπερ), αλλά χαρακτηρίζεται από αδύναμη ψυχική 

ανθεκτικότητα. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν παντού στην κοινωνία, αλλά μόνο ένας 

παρατηρητής δύναται να αντιληφθεί την ειδοποιό διαφορά από τη μάζα. Στην περίπτωση της 

Κυρίας Κούλας, η πρωταγωνίστρια έρχεται αντιμετώπιση με ένα αναγνωστικό κοινό 
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συντηρητικό. Αντίθετα, η περίπτωση του Μενέλη στο Κουρείο δεν ενοχλεί, αναδύοντας την 

πατριαρχική αντίληψη που δέσποζε στην ελληνική κοινωνία. Ο Ωραίος λοχαγός είναι ένας 

λοξός σε ένα ολοκληρωτικό και πνευματοκτόνο στρατόπεδο, το οποίο δεν μπορεί να δεχθεί 

το διαφορετικό. Το δίχως άλλο, το στρατόπεδο αποτελεί τη μικρογραφία της ευρύτερης 

αστικής κοινωνίας, η οποία διάκειται συντηρητικά έναντι των ατόμων που επιθυμούν να 

ξεφύγουν από τους αριθμούς και τους μέσους όρους. Εξάλλου, η δεδομένη ακροβασία των 

αριθμών οδήγησε στην ανθρωπιστική κρίση, η οποία μαστίζει την ελληνική κοινωνία πολύ 

πριν την αντιστοιχεί οικονομική. Για τα δόκανα των αριθμών κάνει λόγο κι ο Μένης 

Κουμανταρέας, τόσο λογοτεχνικά (μέσω των λογιστών Μενέλη και κυρίας Κούλας στο 

Κουρείο και στην κυρία Κούλα αντίστοιχα)  όσο και συνεντευξιακά, θεωρώντας την κρίση ως 

ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό ατομικών και κοινωνικών αξιών
181

.  

 Η Φανέλα με το εννιά είναι για κλασική ιστορία κοινωνικής κινητικότητας, ενός νέου 

που θέλει να ξεφύγει από τη φτώχια μέσα από το ποδόσφαιρο και τα καταφέρνει. Ωστόσο, η 

οικονομική ευρωστία και η πνευματική ισχύς μοιάζουν να είναι δυο ποσά αντιστρόφως 

ανάλογα. Ο Μπιλ, είναι ένα λαϊκό παιδί που εντέλει θα αποτύχει ως ποδοσφαιριστής, αλλά 

θα γίνει καλύτερος άνθρωπος (Κουτογιώτα, 2007).   

 Ο Πλανόδιος Σαλπιγκτής είναι ένας βιβλίο διαφορετικό από τα άλλα. Είναι 

βιογραφικό, βιωματικό, ημερολογιακό. Συνοψίζει τις συγγραφικές εμπειρίες κι αναμνήσεις 

του Μένη Κουμανταρέα στις τρεις συγγραφικές του δεκαετίες στον εκδοτικό στίβο. Ειδικά 

στο τελευταίο σάλπισμα, στο Play, γίνεται πρωτόγνωρα εξομολογητικός, σε μία ιδιαίτερη 

συνέντευξη που λαμβάνει ο ίδιος από τον εαυτό του, καθότι όλες οι υπόλοιπες συνεντεύξεις 

δεν τον ικανοποίησαν
182

. Στο έργο αυτό αποκαλύπτει πτυχές του εαυτού του, έστω και 

φορώντας το προσωπείο ενός δημοσιογράφου κι ενός συγγραφέα.    

 Ο τόπος στα περισσότερα έργα, είναι η Αθήνα. Ο Μένης Κουμανταρέας έχει 

χαρακτηριστεί από τον τύπο αθηναιογράφος
183

. Πράγματι, η Αθήνα δεσπόζει στο έργο του, 

σε όλες της τις εκφάνσεις.  Είναι η πόλη στην οποία έμεινε πιστός ως το τέλος της ζωής του, 

παρά τα μελανά της σημεία. Άλλωστε, η μεγαλοαστική καταγωγή του συγγραφέα δεν 

αποτέλεσε τροχοπέδη στην απόπειρά του να κατανοήσει τα λαϊκά στρώματα και φυσικά να 

γράψει κι αυτά. Ωστόσο, ο Μένης Κουμανταρέας αρνείται τον παραπάνω τίτλο, σε σημείο 
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μάλιστα που δυσαρεστείται
184

. Δικαιολογεί την επιλογή της Αθήνας, με το επιχείρημα ότι 

αποτελεί την πόλη της μόνιμης κατοικίας του και την πόλη που γνωρίζει καλά, θεωρώντας το 

λοιπόν εύλογο να την εμπεριέχει σχεδόν σε κάθε συγγραφική του απόπειρα. Ωστόσο, στην 

Αρμένισμα υπάρχει ο Πειραιάς και η Μικρά Ασία, ενώ στη φανέλα με το εννιά ο Βόλος και 

η Θεσσαλονίκη. Κι άλλες πόλεις εμφανίζονται με απλές αναφορές, δίχως να αποτελούν 

ουσιαστικό στοιχείο του δομημένου αφηγηματικού περιβάλλοντος.   

 Σε γενικές γραμμές, από τη μελέτη των δέκα πρώτων μυθιστορηματικών χαρακτήρων 

του Μένη Κουμανταρέα προκύπτει ότι οι ήρωες είναι αντιήρωες. Αυτό για την εποχή του δεν 

είναι εξαίρεση, αλλά ο κανόνας (Stavans, 1997). Η Γκάτση (2016) χαρακτηρίζει τους ήρωες 

του Μένη Κουμανταρέα ως σύνθετους αντιήρωες. Σύμφωνα με τη Γκάτση (2016)
185

 ο 

σύνθετος αντιήρωας διακρίνεται από ορισμένα επιμέρους στοιχεία: Πρώτον, αντιδρά στην 

παράδοση, όποια κι αν είναι αυτή. Δεύτερον, ο χαρακτήρας του δεν είναι επιθυμητός κι 

ευχάριστος. Τρίτον, χάρη στον αφηγητή δύναται να κερδίσει τη συμπάθεια του αναγνώστη. 

Τέταρτον, σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στα ανώτερα στρώματα. Πέμπτον, είναι 

περιθωριοποιημένος. Έκτον, δεν διαθέτει ισχυρή ψυχική ανθεκτικότητα. Τέλος, έβδομο κι 

εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι ένας τέτοιος λογοτεχνικός χαρακτήρας είναι 

αποτυχημένος ή θύμα των περιστάσεων. Οι ήρωες αυτοί είναι συμπαθείς στον Μένη 

Κουμανταρέα και δύνανται να κερδίσουν τη συμπάθεια του αναγνώστη. Σε όλα τα έργα του, 

οι ήρωες χαρακτηρίζονται από μελαγχολία και φθορά. Με τον τρόπο αυτό, τα κείμενα και η 

σκιαγράφηση των ηρώων δεν πάσχουν σε κανένα σημείο από ρεαλισμό. Το δίχως άλλο, ως 

προς την επιλογή ταυτοτήτων κι έμφυλων ρόλων, ο Μένης Κουμανταρέας καθίσταται, σε 

κάθε περίπτωση, πρωτοπόρος για τα ελληνικά δεδομένα.   

 Όσον αφορά τον γυναικείο χαρακτήρα, στα πεζογραφήματα του Μένη Κουμανταρέα 

δεν αναπαράγεται σχεδόν κανένα γυναικείο στερεότυπο. Ο αφηγητής είναι συνήθως 

γενναιόδωρος και γαλαντόμος απέναντι στις γυναικείες φιγούρες. Οι γυναίκες δεν έχουν 

αναλάβει ρόλο οικιακών στο σπίτι. Εργάζονται (κυρία Κούλα, Ευτυχία  κτλ), συμμετέχουν 

στις πολιτικές ιδεολογίες αποζητώντας ένα προσοδοφόρο μέλλον (Μπέμπα). Ο Μένης 

Κουμανταρέας απορρίπτει το φύλο ως φυσικό δεδομένο κι αποδέχεται τις θέσεις που 

αναφέρουν το φύλο ως αποτέλεσμα κοινωνικής κατασκευής. Ενστερνίζεται την 

κονστρουκτιβιστική θεώρηση αποτυπώνοντας τις σχέσεις ανδρών και γυναικών ως 

κατασκευή κι όχι βάσει βιολογικών παραγόντων. Η άρση της έμφυλης ταυτότητας δεν 
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συμβαίνει με τέτοιον τρόπο που να υποφώσκει κάποιο πολιτισμικό κενό, αλλά με μέθοδο που 

υποδηλώνει άρτια πολιτισμικά συντεταγμένο τρόπο. Επομένως, ο Μένης Κουμανταρέας 

απομακρύνεται από την ουσιοκρατική αντίληψη ότι οι άντρες και οι γυναίκες 

συμπεριφέρονται σε άμεση συνάρτηση με τις έμφυτες ιδιότητες που φέρει το φύλο τους.   

 Ως εκ τούτου, ο Ωραίος Λοχαγός σκιαγραφείται ως ένας άντρας ευαίσθητος κι 

εξαρτημένος από τη Μαρία. Από την άλλη, η Μαρία είναι μια λακωνική ορθολογίστρια, που 

αγνοεί τους συναισθηματισμούς κι επιθυμεί ένα βέβαιο μέλλον. Ο Μπιλ στη Φανέλα με το 

εννιά είναι ένας κατ’ επίφασιν ανεξάρτητος άντρας, καθότι επιθυμεί να τον αγαπά η 

οικογένειά του, μολονότι την εγκαταλείπει για μια ποδοσφαιρική καριέρα. Η Δώρα από το 

ίδιο έργο είναι μία γυναίκα δυνατή, καθώς αντιπαρέρχεται τον χωρισμό της και ξαναφτιάχνει 

άμεσα τη ζωή της. Το ίδιο ισχύει και για την Κική, η οποία ξέρει ακριβώς τι ζητά από τη ζωή 

της, σε αντίθεση με τον Μπιλ, ο οποίος καθυστερεί να κατασταλάξει. Στο Κουρείο ο 

Μενέλης καταρρακώνεται ψυχολογικά με την απώλεια της ερωμένης του, ενώ η Ευτυχία 

συνεχίζει κανονικά τη ζωή της, βλέποντας τον έρωτα χρησιμοθηρικά. Η κυρία Κούλα, δεν 

φοβάται την κοινωνική κατακραυγή και συνάπτει ερωτικό δεσμό με έναν κατά πολύ νεότερο, 

δίχως όμως να εγκαταλείψει τη νόμιμη οικογένειά της, στην οποία κι επιστρέφει μετά το 

πέρας του φλερτ της με τον νεότερο άνδρα.  Ας μη λησμονηθεί ο πρωτόλειος Αναστάσης, ο 

οποίος είναι ένας νέος παραιτημένος από τη ζωή, όμοιος με τον σύζυγο της Μπέμπας.   

 Με βάση τα παραπάνω, οι ήρωες του Μένη Κουμανταρέα είναι μαλθακοί, ανίσχυροι 

και ανερμάτιστοι. Συναισθηματικοί ως το τέλος της ύπαρξής τους. Επίσης, συμβατικοί, σε 

σημείο που αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι παγιδευμένοι σε έναν φαύλο κύκλο 

συμβατικότητας, σε μία παγίδα που μοιάζει να έστησαν οι ίδιοι στους εαυτούς τους. Κάποιοι 

από αυτούς είναι δονκιχωτιστές κι αιθεροβάμονες, πολλάκις εξαπατημένοι από τον έρωτά 

τους για μια γυναίκα. Από την άλλη, οι γυναίκες είναι πολυμήχανες, δραστήριες και 

μαχητικές, απομακρυσμένες από τον έμφυλο ρόλο τους.   

 Ο έρωτας είναι στις βασικές θεματικές του συγγραφέα. Οι ήρωες του ερωτεύονται, 

αλλά ο έρωτας δεν είναι σχεδόν ποτέ αμοιβαίος. Από τη μία πλευρά, είναι συνήθως 

χρησιμοθηρικός και υπολογιστικός. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτόν 

απεικονίζει την πραγματικότητα
186

. Αμφιβάλλει μάλιστα για το αν οι σύγχρονοι νέοι 

ερωτεύονται κι αν γενικά ξέρουν να ερωτεύονται και να είναι δοτικοί προς το σύντροφό 

τους. Η παραπάνω θέση απεικονίζεται εντέχνως στο Κουρείο.   

 Στα θεματικά του ενδιαφέροντα, ενυπάρχει η νεότητα. Οι ήρωες είναι στην 
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πλειονότητά νέοι. Επιπροσθέτως,  υπάρχει στον Πλανόδιο Σαλπιγκτή το διήγημα οι 

Νεολαίοι. Οι νέοι αντιμετωπίζονται από τον συγγραφέα με σκωπτικό τρόπο. Χαρακτηριστική 

είναι η περιγραφή τους στο αφιερωμένο σε αυτούς διήγημα, τους Νεολαίους. Εντούτοις, ο 

Μένης Κουμανταρέας, παρά την αρχική αμφισβήτηση, θεωρεί πως οι στο τέλος του δρόμου 

θα βρουν τον προορισμό τους. Πιστεύει ακράδαντα στη νέα γενιά και στη νεότητα καθεαυτή, 

θεωρώντας τη από μόνη της ισχυρό κινητήριο μοχλό, που δύναται να επιφέρει, αργά ή 

γρήγορα την αλλαγή
187

.    

 Στα έργα των τριών πρώτων συγγραφικών του δεκαετιών, ισχυροί είναι οι υπαινιγμοί 

στην ομοφυλοφιλία και γενικά στις σεξουαλικές ταυτότητες. Καθίσταται τολμηρός για την 

εποχή που γράφει, μη διστάζοντας συχνά να εκφραστεί λαϊκότροπα για αυτές, μιμούμενος 

την κοινωνική πραγματικότητα. Στην εποχή εκείνη μάλιστα τα δικαιώματα των γκέι 

ανθρώπων είχαν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς να υπήρχε βέβαια το παραμικρό υπόβαθρο 

αναγνώρισής τους, τουλάχιστον στα ελληνικά κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα. Σημειωτέον, 

ότι αναφορά υπάρχει μονάχα για ομοφυλόφιλους άντρες και καθόλου για αντίστοιχες 

γυναικείες σεξουαλικές ταυτότητες. Στη συντηρητική κοινωνία της Ελλάδας, η άντρες οι 

οποίοι δεν υπάκουγαν στο ανδρικό πρότυπο αρρενωπότητας, αντιμετωπιζόντουσαν ως λοξοί. 

Με όπλο τις λέξεις, ο Μένης Κουμανταρέας αναγνωρίζει τη θέση τους στην κοινωνία κι 

αποπειράται να εμφανίσει όλους εκείνους που οι κοινωνικές και πολιτικές δομές συνέδραμαν 

ώστε να κρυφτούν κάτω από το χαλάκι. Ο Μένης Κουμανταρέας δεν διστάζει μάλιστα εν 

μέσω δικτατορίας να δημοσιεύσει τους Γάμους του Σπόρου και της Ποππαίας, μια ιστορία 

γεμάτη γκέι και τρανς μηνύματα, αντιμετωπίζοντας φυσικά τις επακόλουθες νομικές 

συνέπειες. Χρησιμοθηρικός έρωτας υπάρχει και στην ομοφυλοφιλική επαφή του 

ποδοσφαιριστή Μπιλ στη Μύκονο, στη Φανέλα με το εννιά. Επομένως, ο έρωτας στα έργα 

του Μένη Κουμανταρέα βασίζεται περισσότερο στο συμφέρον, παρά στα αγαστά 

συναισθήματα, είτε πρόκειται για ετεροφυλοφιλική είτε για ομοφυλοφιλική περίπτωση.   

 Η γλώσσα του συγγραφέα είναι πυκνή, στη βάση της λαϊκή, αλλά πολλές φορές 

μετατρέπεται σε λόγια. Στα διαλογικά σημεία, συναντώνται και στιγμές βωμολοχίας. Το 

ύφος είναι απλό, λιτό, δίχως πληθώρα αχρείαστων εκφραστικών μέσων. Τέλος, ο αφηγητής 

συνήθως είναι εξωδιηγητικός-ομοδιηγητικός, συμμετέχοντας στην ιστορία και διηγώντας τη 

σε μεταδιηγητικό επίπεδο
188

.    

 Διαβάζοντας Μένη Κουμανταρέα, ο αναγνώστης δύναται να γνωρίσει το πολιτικό, 
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οικονομικό και πολιτισμικό συγκείμενο της εποχής, δίχως περιστροφές κι εξωραϊσμούς. Ο 

συγγραφέας, έπλασε το σκηνικό του με υλικά καθημερινά και οικεία στην αθηναϊκή 

πραγματικότητα, όπως είναι ο ηλεκτρικός, τα κουρεία και οι πλατείες. Στην πόλη τοιαύτη 

έμεινε συγγραφικά πιστός, σε όλη του τη ζωή, δίχως να αγνοεί την εξέλιξή της, η οποία 

ορισμένες στιγμές την έκανε ακαλαίσθητη και ποταπή. Αναγνώστες και ερευνητές, θα τον 

θυμούνται ως έναν αθηναιογράφο (κι ας έχει αποποιηθεί τον τίτλο), που με τον μειλίχιο 

αντικομφορμισμό του, απαθανάτισε τις γειτονιές και τις πλατείες της Αθήνας, σε όλα τα 

στάδια της μεταπολεμικής ιστορίας.   
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 Βάσει των δημιουργικών αναγνώσεων πάνω στα έργα του Μένη Κουμανταρέα, 

ακολουθεί το δημιουργικό μέρος. Μερικά διηγήματα
189

, τα οποία γράφτηκαν με αφόρμηση 

τις θεματικές του γνωστού Έλληνα πεζογράφου. Κοινωνικά παίγνια, κοινωνικές παθογένειες, 

έμφυλες και σεξουαλικές ταυτότητες, εμφιλοχωρούν στις παρακάτω αράδες δημιουργικής 

γραφής. Το μόνο που αλλάζει, το πρίσμα της εποχής. Ωστόσο, πάνω στα δεδομένα θέματα, οι 

μεταβολές είναι ελάχιστες, παρά το πέρας των χρόνων. Το σενάριο παραμένει το ίδιο. Τα 

μόνα που έχουν αλλάξει, οι πρωταγωνιστές. Ίσως και η σκηνοθεσία. Όσο κι αν λέγεται ότι 

είναι λάθος να θεωρούμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, εντούτοις το συγκείμενο μοιάζει να 

είναι το ίδιο ή μάλλον η εξέλιξη από την έναρξη της ακροβασίας των αριθμών, στη μακρά 

δεκαετία του ’60. Ακολουθούν τα διηγήματα: 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
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Καλησπέρα, 

 Μολονότι γνωρίζω εξαρχής ότι δεν θα μπείτε στον κόπο να απαντήσετε στο παρόν 

μήνυμα, εγώ σας το αποστέλλω, προκειμένου να γεννηθεί μέσα μου η κενή ελπίδα ότι τούτη 

η φορά ίσως είναι διαφορετική και να καταστώ αιθεροβάμων για λίγες μέρες, φρονώντας ότι 

ο χειμώνας δεν θα με βρει στις σειρές του ΟΑΕΔ.  

  Στο συνημμένο βιογραφικό (αν το ανοίξετε) θα βρείτε πτυχίο, μεταπτυχιακό, δυο 

ξένες γλώσσες και μια πιστοποίηση για υπολογιστές. Ακόμη θα δείτε ότι κατέχω βεβαιώσεις 

από ημερίδες και συνέδρια, όπως επίσης και χαρτιά που λένε για σεμινάρια, πρακτικές κι 

εθελοντικές εργασίες. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να μαζέψω συστατικές επιστολές, διότι εκείνη 

την ώρα έψαχνα για κάποιον μεσάζοντα, ο οποίος θα συνέδραμε στην επίρρωση του 

ενδιαφέροντός σας προς το πρόσωπό μου, χωρίς επιτυχία όμως, διότι τόσο εγώ όσο κι οι 

γονείς μου είμαστε ατυχείς όσον αφορά τέτοιες γνωριμίες. Ωστόσο, οι συστατικές θα είναι 

διαθέσιμες εάν απαιτηθούν, καθότι υπήρξα καλός φοιτητής και πολλοί καθηγητές μου με 

χαρά θα συντάξουν δυο καλά λόγια για εμένα.  

  Σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τα στοιχεία του χαρακτήρα μου, έχω συμπεριλάβει 

κάθε τι κοινότοπο, ωστόσο θέλω να σταθώ στο θέατρο και τη λογοτεχνία. Με τούτα έχω 

ανακαλύψει την πολυπόθητη μηχανή του χρόνου και ταξιδεύω σε εποχές και σύμπαντα που 

πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξουν ποτέ. Δύναμαι όμως να σκηνοθετήσω τη ζωή μου και να 
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γράψω ένα σενάριο για αυτή, με πρωταγωνιστή εμένα, να ζήσω σε μια άλλη διάσταση, πιο 

παραμυθένια, που να μη μιλάει για πρίγκιπες και βασιλιάδες αλλά για ανθρώπους ίσους, 

δημιουργικούς κι ευτυχισμένους. 

 Στις ηλίθιες ερωτήσεις της αίτησης δεν απάντησα, όχι μόνο γιατί όπως προείπα τις 

βρήκα ηλίθιες, αλλά και τελείως ανούσιες. Μαντέψτε για ποιον λόγο θέλω να εργαστώ στην 

επιχείρησή σας. Μαντέψτε αν έχω στείλει βιογραφικά και σε άλλες εταιρίες. Μαντέψτε. 

Ακόμη κι αν δεν είστε ο Τειρεσίας ή ο Λαοκόων, οι πιθανότητες σωστής μαντεψιάς 

κρίνονται αυξημένες. Αν πάλι επιθυμείτε να ευλογήσω τα γένια σας δύναμαι να το κάνω 

ενώπιον σας, εάν με καλέσετε για συνέντευξη.  

  Τέλος, προϋπηρεσία δεν έβαλα, όχι γιατί δεν έχω, το κάθε άλλο. Εργάζομαι στα 

μαύρα χωρίς καθόλου ένσημα. Ο παλιός μου εργοδότης (ή μάλλον το αφεντικό είναι πιο 

δόκιμος όρος για τέτοιες περιπτώσεις) με απέλυσε όταν ζήτησα ασφάλιση, με αποτέλεσμα να 

διαπληκτιστούμε και να χάσω και τη δουλειά και την καλή του κουβέντα. Τι να κάνω που 

έπεσα σε δασκάλους κι όχι σε διδάσκοντες, οι οποίοι μέσα μου εμπότισαν και καλλιέργησαν 

τη δράση και την αντίδραση, αν και φθίνουν μέρα με τη μέρα, μα τα θεμέλια είναι τόσο 

ισχυρά που παρά τις δυσθεράπευτες συνθήκες, αντέχουν.  

  Κύριοι. Μην αγνοήσετε το μήνυμά μου. Έστω αρνηθείτε, δεν ξέρω, δανειστείτε τους 

στίχους του Χατζηγιάννη και πείτε μου το καλύτερο ψέμα, δεν ξέρω, μα δείξτε μιαν 

απόκριση, μια κατανόηση. Κύριοι, σας παρακαλώ. Αρχίζω και φοβάμαι πως γίνομαι ο τύπος 

που οι γονείς μου δεν ήθελαν να κάνω παρέα. Φοβάμαι κύριοι. Φοβάμαι για εμένα, για το 

αύριο, για όλα. Δεν γίνεται να αφήσω κανένα επόμενο αύριο στης τύχης την ροή. Στο δια 

ταύτα. Επιθυμώ να εργαστώ στην επιχείρησή σας.  

                                                                Σας χαιρετώ, με προσμονή και κρυφές ελπίδες. 

 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
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Μέχρι σήμερα ο Αλέξης πίστευε πως η πιο αμήχανη στιγμή της ζωής του ήταν η 

ημέρα εκείνη που η μάνα του τον έπιασε να αυνανίζεται στο δωμάτιό του. Είχε σηκώσει τα 

παντελόνια του στο άκουσμα του ανοίγματος της πόρτας και, αναψοκοκκινισμένος όπως 

ήταν, άρχισε να φωνάζει ότι σ’ αυτό το σπίτι κανείς δεν τον σέβεται κι ότι ο καθένας 

εισβάλει στο δωμάτιό του χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Έκανε τότε μέρες να μιλήσει ξανά 

στη μητέρα του, αλλά μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών που του έδιναν με 
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το παραπάνω τα μόρια που ήθελε για να μπει αξιωματικός στην πολεμική αεροπορία, ο 

καβγάς ξεχάστηκε και τη θέση της παρεξήγησης πήρε η χαρά της επιτυχίας.  

  Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για αυτόν. Έχει πάρει την απόφαση. Θα μιλήσει 

στους γονείς του. Θα το πει. Δεν πρέπει να ντρέπεται. Πρέπει να είναι περήφανος. Έχει 

πετύχει τόσα πράγματα. Όλα τα όνειρά του. Τους στόχους του. Δεν γίνεται να κρύβεται 

άλλο. Δεν γίνεται να προσποιείται. Θα το πει. Είναι η οικογένειά του κι οφείλουν να το 

δεχτούν και να το καταλάβουν. Στο σόι του όλοι τον θεωρούν το μαύρο πρόβατο. Είναι 

διαφορετικός. Πρωτότυπος. Δεν ταιριάζει μ’ αυτούς. Μετά από αυτό, δεν θα τον θεωρούν 

μαύρο πρόβατο, αλλά μαύρη προβατίνα. Είναι ομοφυλόφιλος. Πια το ξέρει. Και σήμερα, θα 

το πει στους δικούς του.  

  Πρώτα το παραδέχτηκε στον εαυτό του. Μετά στον κολλητό του. Του το είπε μια 

μέρα από το τηλέφωνο. «Ξέρεις, είμαι ομοφυλόφιλος». Ο κολλητός του δεν αιφνιδιάστηκε. 

Φάνηκε να το ήξερε. Όλοι οι φίλοι του το ξέρανε. Το είχαν καταλάβει, όσο κι αν ο Αλέξης 

τους μιλούσε για το πόσο πολύ θέλει να γαμήσει την επισμηνία που κάνουνε μαζί 

εικοσιτετράωρες υπηρεσίες στην πύλη της μονάδας του. «Θα δούμε το ματς», τον ρώτησε ο 

φίλος του, σαν να μην άκουσε την πληροφορία που του έδωσε ο Αλέξης. Ο Αλέξης 

επανέλαβε: «φίλε, σου λέω πως είμαι γκέι», για να πάρει την απάντηση: «στα αρχίδια μου, 

γάμα όποιον θες. Απλά πες μου αν θα δούμε γαύρο το βράδυ». Τώρα ήρθε η ώρα να το 

παραδεχτεί και στους γονείς του. Έχει πάρει άδεια και γυρίζει στο πατρικό του στην 

Φλώρινα. Φτάνει. Ανεβαίνει τις σκάλες, πλησιάζει την πόρτα. Σηκώνει τη γροθιά του για να 

χτυπήσει. Λίγο πριν το τέλος της διαδρομής το χέρι του μαγκώνει. Η γροθιά ξεσφίγγει. Δεν 

χτυπάει. Στέκεται από έξω. Η μύτη του σχεδόν ακουμπάει την πόρτα. Η ανάσα του θολώνει 

το καφέ του ξύλου.  

  Το σκέφτεται. Σταυρώνει τα χέρια του. Τα αφήνει ελεύθερα. Παίρνει μια βαθιά 

αναπνοή. Ενώνει τα δάχτυλά του μπροστά από το πρόσωπό του. Το ξανασκέφτεται. Κάνει τα 

λόγια του μια πρόβα. Στα χείλη του διαγράφονται οι λέξεις που ετοιμάζει να πει. Σιωπηλά. 

Όχι. Καλύτερα να μην το πει. Να μην πει τίποτα. Ο πατέρας του είναι επίτροπος στην 

εκκλησία της γειτονιάς. Η μάνα του δεν χάνει λειτουργία. Ο ίδιος είναι στρατιωτικός, στην 

πολεμική αεροπορία. Αξιωματικός. Όχι τυχαίος. Ρεζίλι θα τους κάνει. Δεν θα τον θέλουν οι 

γονείς του. Ρεζίλι. Θα τον στείλουν με το πρώτο αεροπλάνο πίσω στην Λήμνο. Να πάει στην 

μονάδα του, να καταλάβει τι έκανε. Τι είπε. Τι είναι.  

  Τώρα η μάνα του θα καταλάβει γιατί δεν της έχει γνωρίσει καμία νύφη. Τώρα η 

γειτόνισσά του η Αννούλα, άμισθη τροτέζα με μεγάλα στητά βυζιά, θα καταλάβει για ποιον 

λόγο δεν της κάθεται, παρ’ όλες τις πιέσεις της. Ο πατέρας του, δύσκολα θα ξεπεράσει και 
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δεύτερο καρδιακό. Το πρώτο το είχε πάθει στο γήπεδο. Φανατικός Ολυμπιακός. Προπονητής 

στην ομάδα του χωριού του. Γέρασε με το παράπονο ότι ο γιος του δεν ήθελε να παίξει 

μπάλα. Ήθελε να τον κοουτσάρει, να τον έχει επιθετικό στην ομάδα του και να τον 

καμαρώνει να σκίζει τα αντίπαλα δίχτυα. Κουβαλούσε την κρυφή ελπίδα να τον κάνει 

ποδοσφαιριστή. Την ουτοπία να τον δει στην ολυμπιακάρα του. Αλλά η μόνη θέση που ο 

Αλέξης ήθελε να έχει στο ποδόσφαιρο, ήταν αυτή του θεατή. Είτε από την κερκίδα είτε από 

την οθόνη της τηλεόρασης.  

  Καλύτερα να μην το πει. Να το αποφύγει. Άλλη φορά. Δεν είναι η σωστή στιγμή. Δεν 

είναι έτοιμος. Δεν θα είναι ποτέ έτοιμος. Πιο εύκολα ανακοινώνεις ότι κάνεις ναρκωτικά, 

παρά κάτι τέτοιο. Δεν φταίει αυτός. Ούτε και οι δικοί του. Φταίει η κοινωνία που είναι 

κλειστή. Φταίει η πόλη που είναι μικρή. Φταίει η εκκλησία. Φταίει το σχολείο. Φταίει το 

σύστημα. Φταίνε όλα. Όχι όμως αυτός. Όχι όμως οι γονείς του.  

  Κάνει τον σταυρό του. Σηκώνει το χέρι να χτυπήσει την πόρτα. Το πρόσωπό του 

ρυτιδιάζει. Οι φλέβες στους κροτάφους του κάνουν την εμφάνισή τους. Τώρα θα χτυπήσει. 

Μα δεν πρόλαβε. Η πόρτα ανοίγει. Η μάνα του. Τον βλέπει κι ένα χαμόγελο ζωγραφίζεται 

στα χείλη της. Αυτός στέκει απέξω, με τη δεξιά γροθιά του υψωμένη, σαν να βρίσκεται στην 

ορκωμοσία για το πτυχίο του. «Παλικάρι μου;» του λέει η μάνα του. Αυτός δεν απαντά. Έχει 

το ύφος που φέρει ένας μαθητής όταν γυρίζει σπίτι έχοντας πάρει κακό βαθμό στο 

διαγώνισμα τριμήνου. «Παλικάρι μου, έλα μέσα», του λέει η μάνα του. Και μπαίνει μέσα. 

Πίσω του, η πόρτα κλείνει. 

ΦΟΒΙΕΣ
192

  

  Σταγόνες ιδρώτα ξεγλιστρούν από το μέτωπό του, τα μαλλιά βρεγμένα σαν να βγήκε 

πριν λίγο από το ντους. Σκόνη σηκώνεται, λες και τραυματίζει το μονοπάτι σε κάθε του 

βήμα. Τα χείλη του ξερά από τους κόκκους χώματος που κολλάνε πάνω, τα μάτια κόκκινα 

σαν αλλεργικά. Το μονοπάτι τελειώνει και μαζί η φύση, σταματά ασθμαίνοντας, το βλέμμα 

του ξεχύνεται στη χαράδρα, σαν σπαθιά γυαλίζουν οι βράχοι κάτω, μερικά δέντρα στέκονται 

ανάμεσα, κουνιούνται στον ρυθμό που τραγουδάει ο άνεμος, μια δεξιά και μια αριστερά. 

Μυρίζει βροχή, κι ας μην υπάρχει στον ουρανό κανένα σύννεφο, μαύρα πουλιά πετούν 

ελλειπτικά φρουρώντας το βάραθρο. Τον κοιτάζουν και τσιρίζουν κι η ηχώ επαναλαμβάνει 

το μήνυμα, μοιάζουν να τον διώχνουν ή να τον καλούν. Αυτός στρέφει το βλέμμα πίσω του, 

σφίγγει τις γροθιές, φλέβες εμφανίζονται στον πήχη. Μια γυναίκα, όμοια με λείψανο 

απέναντί του. Φοράει μαύρο φόρεμα με λευκό γιακά, τα μαλλιά της χτενισμένα πλεξούδες. 
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Δεν πατάει στο έδαφος, σαν αερικό αιωρείται, μήτε παπούτσια φοράει, τα νύχια της 

βρώμικα, ασθενικά.  

  «Μην πλησιάζεις» της φωνάζει με όση φωνή είχε. «Σταμάτα! Γιατί θα πηδήξω!». 

Εκείνη κόλλησε το δάχτυλο στα χείλη της. Συνέχισε να πετάει προς το μέρος του, με 

ταχύτητα αργή και σταθερή, σαν κάποιος να την κρατούσε δεμένη με μια κλωστή και 

βασανιστικά να την καθοδηγούσε κατά πάνω του. Εκείνος κοίταξε πίσω από τον ώμο του. Τα 

βράχια πίσω έλαμψαν σαν διαμάντια. Ο άνεμος ακουγόταν σαν θηριώδης βρυχηθμός. Μία 

μύγα αγερόλαμνε γύρω από τα ρουθούνια του.  

  Το καφενείο γεμάτο από τα ίδια πρόσωπα, νόμιζες πως μέρες φιλοξενούνταν εκεί. 

Σαν αμαρτίες πετούσαν τα ζάρια, κάθε φορά που έφερναν εξάρες έλαμπαν λες και 

συγχωρούταν η ψυχή τους. Οι σερβιτόρες ίδια ντυμένες, ίδιο μαλλί και ίδιο βλέμμα, 

φορούσαν το ίδιο ψεύτικο χαμόγελο κι ήσαν όλες αηδιαστικά ευγενικές, ίδια όλα σ’ αυτές, 

σαν να βγήκαν από το ίδιο εργοστάσιο. Ανάμεσα τους ο Κώστας, Κωστής για τους φίλους, 

έχασκε στη θέα της μπιρίμπας. Τρία τρία τα φύλλα κατεβαίνανε, έβριζε το ανθρωπολόγι 

δίπλα του και ξεφυσούσε, πράσινα χαρτονομίσματα αποκτούσανε καινούργια θέση στο 

τραπέζι μετά το τέλος κάθε παρτίδας. Ομιχλώδες το τοπίο από τον καπνό. Δεν θα μπορούσε 

όμως να μην γνωρίσει στο βάθος το πρόσωπό της. Φορούσε το ίδιο μαύρο φόρεμα με τον 

άσπρο γιακά. Άσπρες τρίχες, σαν στενοχώριες, ανάμεσα στις μαύρες πλεξούδες της. Σύγκρυο 

τον έπιασε κι άρχισε να τρέμει. Θυμήθηκε τα χάπια που φύλαγε στη τσέπη του. Ζήτησε νερό, 

η γκαρσόνα του το πρόσφερε με την αηδιαστική ευγένειά της. Κατάπιε δυο και κοίταξε ξανά 

στο βάθος. Η γυναίκα σήκωσε το δάχτυλο και το κόλλησε στο στόμα της, επέβαλε τη σιωπή 

του.  

   Το ματς αρχίζει. Παρατούν ζάρια και τράπουλες και μαζεύονται γύρω από την 

τηλεόραση. Χειροκροτούν την οθόνη, βρίζουν, πανηγυρίζουν με υψωμένες τις γροθιές τους. 

Ο Κωστής εκεί, θεατής κι αυτός αλλά όχι της μικρής οθόνης αλλά του θηλυκού φρικιού. 

Κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στα γόνατα. Ο Κωστής κοιτάζει ποδόσφαιρο 

αόριστα, μοιάζει να είναι συγκεντρωμένος εκεί μα, νιώθει να τον τρυπάει το γυναικείο 

βλέμμα που τον καρφώνει. Αποφεύγει το βλέμμα, κοιτάζει επίμονα έναν θαμώνα, τον γόητα 

του καφενέ, με αξύριστο μούσι και μακριές φαβορίτες, απορροφημένος στο αθλητικό 

γίγνεσθαι, αφήνει το βλέμμα αναπάντητο. Τον φαντάζεται να έχει όποια γυναίκα θέλει, αντί 

όμως να βρίσκεται έξω και να μην αφήνει καμία ανικανοποίητη, αυτός κάθεται εδώ και 

ξοδεύει ενέργεια βλέποντας μπάλα και ουρλιάζοντας για την μπάλα. Ξαφνικά ο Κωστής 

σηκώνεται. Αφήνει στο τραπέζι ένα τάλιρο και ξεχύνεται στους δρόμους.  

  Περπατάει δίχως να κοιτάζει πίσω του. Ξέρει, τον ακολουθεί, αλλά δεν θέλει να την 
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αντικρύσει. Αυτή η γυναικεία φιγούρα που μόνο αυτός βλέπει, που τον ακολουθεί παντού. 

Φεύγει από τους πολυσύχναστους πεζοδρόμους και φτάνει σε δρόμους που δεν έχουν 

μαζέψει ανθρωπολόγι. Να είναι οι δυο τους, αυτός και το φάντασμά του, να αναμετρηθούν 

ίσο προς ίσο. «Τι θες από εμένα», φωνάζει δίχως να πάρει απάντηση. «Ποια είσαι; Τι θες;». 

Τότε ακούστηκε μια φωνή γυναικεία, όλο νάζι. Γλυκιά χροιά, μα τα λόγια της του τρυπούν 

τα αφτιά. «Είμαι εσύ. Θέλω να μη με διώχνεις, θέλω να γυρίσω».  

  Σειρά του Κωστή να αφήσει αναπάντητα τα λόγια της. Συνέχισε να περπατάει, με 

περισσότερη αυτοπεποίθηση τώρα, θαρρώντας πως σημείωσε την πρώτη του νίκη εναντίον 

της. Τα μάτια του πέφτουν πάνω σε δύο γυναίκες. Η μια ξανθιά, η άλλη μελαχρινή, 

κρατιούνται χέρι χέρι και κάθε φορά που κοιτάζονται τα μάτια τους γυαλίζουν, όπως εκείνοι 

οι βράχοι στον γκρεμό. Χαμογελούν και τα γέλια τους δεν είναι καθόλου αηδιαστικά, 

χαμογελούν και νιώθεις ότι από τα μάτια τους θα πεταχτούν σπίθες. Η μελαχρινή φέρνει το 

στόμα της δίπλα στα χείλη της ξανθιάς. Όταν τα χείλια τους ακουμπούν, η καρδιά του 

Κωστή κοντεύει να σπάσει. Τότε μόνο στρέφει το βλέμμα πίσω και κοιτάζει το αερικό. Για 

πρώτη φορά του χαμογελά.  

  

ΔΙΑΒΗΜΑ
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  Έστεκε στη μέση της γέφυρας, λες και το κρύο τον είχε παγώσει. Το βλέμμα του 

περπατούσε στο ποταμίσιο νερό. Έναν Χριστό έκρυβε κι αυτός μέσα του. Κι ας ήταν ο 

τρελός της πόλης. Κόσμος και κοσμάκης τον προσπερνούσε. Κάποιοι αδιαφορούσαν, άλλοι 

τον χλεύαζαν. Όλοι όμως φρόντιζαν να εξερευνήσουν την ύπαρξή του, μήπως και 

ανακαλύψουν τον λόγο που τον σάλεψε.  

  Κάποιοι είπαν για τη γυναίκα του. Ήταν, λένε, παστρικιά. Μια μέρα το έσκασε με 

έναν Αλβανό. Ο κακομοίρης δεν το άντεξε. Ούτε που τον εγκατέλειψε, ούτε και που τον 

παράτησε για έναν Αλβανό. Από τότε μίσησε τους Αλβανούς και κοντά σ’ αυτούς όλους 

τους αλλοδαπούς. Όλοι τους είναι εδώ για να μας κλέβουν τις δουλειές και να μας πηδάν τις 

γυναίκες, φερόταν να έλεγε σε φίλους και γνωστούς, όσο ακόμα είχε τα λογικά του. Τότε τον 

λέγανε ρατσιστή και χρυσαυγίτη. Τώρα όμως τον λυπούνται. Τον βλέπουνε μέσα στα κρύα 

να χάσκει στα ποτάμια και τραβούν το βλέμμα τους από πάνω του, λες και στο πρόσωπό του 

καθρεφτίζονται ολάκερες οι αμαρτίες τους.  

  Ορισμένοι όμως διαφωνούν με την παραπάνω ετυμηγορία. Λένε ότι άντεξε τον 

χωρισμό και την απιστία, αυτό που δεν κατόρθωσε να υπερνικήσει ήταν το μίσος για τη 
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δουλειά του. Ο τρελός μας εργαζόταν ως τραπεζικός. Δεν ήταν όμως ένας υπάλληλος 

συμβατικός, βουτηγμένος σε αριθμούς, ομόλογα και κατάστιχα. Ήταν τραπεζίτης αναρχικός, 

περισσότερο κι από αυτόν του Πεσσόα. Δεν άντεχε στη θέα των κόκκινων δανείων, μήτε των 

κατασχέσεων. Δεν άντεχε και το σφύριγμα του τηλεφώνου -ο ήχος του ολοένα και πιο οξύς 

στα αυτιά του. Ούτε κι εκείνα τα βλέμματα πίσω από το προστατευτικό τζάμι, που του 

φώναζαν «Μαλάκα τραπεζικέ, ο Αλβανός σου γαμάει τη γυναίκα».   

  Εγώ, αν με ρωτάτε, αποδίδω την ψυχική πάθησή του σε αίτια κληρονομικά. Δεν λέω 

σε καμία περίπτωση ότι είναι εύκολο να σου πηδάει ένας Αλβανός την γυναίκα. Ακόμη κι 

Έλληνας. Ή ό,τι άλλο. Επίσης φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι να είσαι τραπεζικός. Δεν 

είναι δουλειά για ευαίσθητους. Δεν είναι σαν να είσαι δάσκαλος, ας πούμε. Ωστόσο, αν δεν 

υπάρχει και μια κληρονομική προδιάθεση, δεν θα διαβείς τις πύλες του παραλόγου, όσα 

αστικά δράματα κι αν παιχτούν πίσω από τις κουρτίνες του παραθύρου σου.  

  Θα ‘χαμε τρελαθεί όλοι αλλιώς. Ειδικά εμείς οι πιο ευαίσθητοι. Από όσο ξέρω κανείς 

λαθραίος δεν πηδάει τη δική μου τη γυναίκα, αλλά ξέρω πόσο με πηδούν εμένα ένα κράτος 

κι ένα αφεντικό. Ξέρω πως έχω να μεγαλώσω ένα παιδί με τρία ευρώ την ώρα στα μαύρα. 

Να δουλεύω όλη μέρα και λίγο νύχτα. Να πιάσω στους καλούς μήνες πέντε εκατοστάρικα. 

Μήπως το μετανιώσει η γυναίκα μου και δεν μ’ αφήσει. Μήπως και το μαγαζί πάει καλύτερα 

χάρη σε κάποιον θαυματουργό τρόπο και δεν γίνουν πάλι απολύσεις.Mήπως το παιδάκι μου 

γίνει καλά επιτέλους. Δεν μπορώ να το βλέπω έτσι άρρωστο, να λιώνει. Μήπως. Μήπως λέω, 

μήπως.   

  Και βρίσκομαι εγώ τώρα να χάσκω στη γέφυρα, το βλέμμα μου να περπατάει πάνω 

στα ποταμίσια νερά, μα κανένας Χριστός δεν βρίσκεται μέσα μου, γιατί βουλιάζω, σας λέω 

βουλιάζω,στα λασπόνερα του μυαλού μου. Ψάχνω ένα τσιγάρο, να ποτίσω την ανάσα μου με 

καπνό. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία.         

 Τα νερά στο ποτάμι γαληνεύουν. Βρίσκω πάνω τους το είδωλο μου, το οποίο καιρό 

αναζητούσα. Τότε μόνο συνειδητοποιώ ότι δεν φοράω καμία τσέπη. Στη μέση της γέφυρας, 

στέκομαι γυμνός. Διαβάζω κι εγώ τα βλέμματα των περαστικών. Άλλοι αδιαφορούν, άλλοι 

με κοροϊδεύουν. Άλλοι σπεύδουν να με φωτογραφήσουν. Ανάμεσα στο πλήθος, η γυναίκα 

μου. Τα μαλλιά της νοτισμένα, κολλούν πάνω στα πελιδνά μάγουλά της. Δίνει το νεύμα και 

κλείνει τα μάτια. Δυο τύποι, ντυμένοι στα λευκά με πλησιάζουν.  

 «Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Φόρεσέ το» τους ακούω να μου λένε. 
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O ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
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  Τη μέρα εκείνη είδε ξανά τον πρώτο του έρωτα. Η φιγούρα της άρχισε να 

διαγράφεται μέσα στον θόρυβο και τη θολούρα του μπαρ (μολονότι ζούμε στην εποχή του 

αντικαπνιστικού) και καρμικά έκατσε δίπλα του, σε σημείο που μοιραζόντουσαν το ίδιο 

σταντ. Κόκκινα τριαντάφυλλα έθαλλαν κάποτε στα αγορίστικα μάγουλά του, σε τέτοιες 

περιπτώσεις. Τώρα όμως, γενειοφόρος κι αυτός, δεν μοιράζεται με τον κόσμο πρόσωπο και 

συναισθήματα. Κι εκείνη, βεβαίως, άλλαξε. Καμιά δεκαριά κιλά βαρύτερη, μολαταύτα 

ευσταλής.  

 «Τα κιλά της εγκυμοσύνης», του σφύριξε ο διπλανός ξενύχτης, ομοϊδεάτης μαζί του στα 

ελληνάδικα.  

  Η Μαριάννα, ένα λαϊκό κορίτσι του επαρχιακού τοπίου, που καπνίζει Μάλμπορο και 

ντύνεται με βερσάτσε. Μητέρα εσχάτως, όπως θέλουν οι φήμες.  

«Και είναι παντρεμένη;» τον ρώτησε κάνοντας δυο βήματα μακριά της. «Είναι δεν είναι, 

όλες ίδιες είναι» του λέγει, δίνοντας συγκατάθεση για το αμάρτημα. Εκείνος, όμως, κάνει 

άλλα δυο βήματα προς τα πίσω, βάζοντας τον φίλο του ανάμεσά τους. Καθιστός πια, τα 

ελληνικά μοιάζουν να μην του προξενούν κανένα ενδιαφέρον. Αρκείται στο να ποτίζει το 

στόμα του με αλκοόλ και ξηροκάρπια. Ετοιμάζει κι ένα τσιγάρο. Κοντοστέκεται. Αποφασίζει 

να σεβαστεί τον νόμο και οδεύει προς τα έξω.  

  Επιστρέφει γρήγορα. Δεν αντέχεται το φλωρινιώτικο κρύο. Η ανάγκη για ζέστη 

συνθλίβει κάθε εθισμό. Πλησιάζει με κόπο το τραπέζι που άφησε. Αντικρίζει τον φίλο του, 

να ψιθυρίζει, στον πρώτο του έρωτα, μερικά φλερταρικά. Το χέρι του περνάει κάτω από το 

φανελάκι της κι όλο κατεβαίνει προς τα κάτω. Τα γαλάζια μάτια της, όμοια με φάρο στην 

ομίχλη της λαοθάλασσας του μπαρ. Και κάπου κοντά στον χωροχρόνο, υποφώσκει η 

προκυμαία μίας γιορτινής νύχτας, πλήρως εναρμονισμένη, βεβαίως, στις χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις. 

  Ήμουν κι εγώ εκεί. Σολίστ στο στο μπαρ, ήσυχος λαθρακουστής ενός ακόμη 

ερωτικού δράματος. Ίσως και να εποφθαλμιούσα τη δική μου Μαριάννα, που την έχω αφήσει 

κάπου μακριά. Συλλογιέμαι πως όλοι αυτοί που μοιάζουν να αδιαφορούν πλήρως για τη 

λογοτεχνία, ίσως τελικά αποτελούν το ίδιο της το αίμα. Και οι γραφιάδες την ραχοκοκαλιά. 
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  Με ένα νεύμα της δείχνει την έξοδο. Για τσιγάρο, ας είναι. Τονέ λυπάμαι τον 

φουκαρά μας. Θυμάμαι, προς απογοήτευσής μου, ότι και οι δυο καπνίζουν μέσα τόσην ώρα. 

Μαζεύουν τα πράγματά τους. Οι δυο φίλοι χαιρετούν ο ένας τον άλλον με υψωμένη τη 

γροθιά.  

  Δεν είμαι άλλο μόνος μου στο μπαρ. Ένας γιαλαντζί απατημένος χάσκει στα 

αριστερά μου. Το ερωτικό δράμα δεν συνεχίζεται πια σε κοινή θέα, ενός ακόμα συνοικιακού 

μαγαζιού.  

  «Να σε πληρώσω;» απαιτεί στον μπαρ. «Κερασμένα, από το παιδί που έφυγε με την 

ξανθιά», του ξύνει την πληγή σε μειλίχια μπαριστικά. «Να σε πληρώσω κι εγώ;» πετάγομαι. 

Δεν έχει άλλο ζουμί η ιστορία, συμπληρώνω από μέσα μου.  

 

ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
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  Με βήμα νηπίου ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας, προσπαθώντας να φτάσει στη 

μισάνοιχτη πόρτα. Ο πρόναος φωτίζεται μόνο από κεριά, που ζωγραφίζουν στο ταβάνι κάτι 

σκιές, όμοιες με στενοχώριες. Μπαίνει μέσα. Τα χέρια της χαϊδεύουν τους τοίχους, τα πόδια 

τρέμουν, τα μάτια της μια δεξιά και μια αριστερά. Ανάβει το ηλεκτρικό και διώχνει το 

φάντασμα της νύχτας. Τότε βλέπει έναν παπά, χοντρό και γέρο, να κάθεται σαν σκοπός σε 

μία από τις ξύλινες καρέκλες. «Δεν θα κλέψεις το παγκάρι απόψε» της λέει κι ένα μισό 

χαμόγελο σχηματίζεται στο πρόσωπό του. «Λίγο να ζεσταθώ ήθελα μόνο», ψελλίζει με την 

αδύναμη φωνή της. Ο παπάς σηκώνεται από την καρέκλα και βάζει το μπαστούνι παρά πόδα. 

«Δεν είστε άνθρωποι εσείς» λέει. «Δεν είστε». «Κι όμως, πάτερ. Και τα πρεζόνια, άνθρωποι 

είμαστε». «Να προσεύχεσαι στον Κύριο. Να σε βοηθήσει». Στρίβει προς την έξοδο. Τα 

κόκαλά της ακούγονται σαν ξυλάκια που σπάνε. «Κανένας δεν ήταν κύριος μαζί μου. 

Κανένας». 

  Όταν οι γονείς σου σε έβγαζαν Ρεγγίνα δεν φανταζόντουσαν ότι θα γίνεις η 

βασίλισσα της κόκας. Με τέτοιο όνομα, όφειλες να διαγράψεις μία άλλη πορεία, να περπατάς 

με το κεφάλι ψηλά, αλλά εσύ έμαθες να βαδίζεις στα τέσσερα. Έμαθες να βγάζεις και 

μεροκάματο στα τέσσερα. Εθίστηκες στην κοκαΐνη και στα τέσσερα. Πώς άντεχες; Πώς 

ξέπεσες έτσι, εσύ, η Ρεγγίνα. Σε γνώρισα σε εκείνη την έκθεση. Το βλέμμα σου χυνόταν 

στους πίνακες, σπίθιζε, γοήτευε ακόμη και τους ήρωες που είχαν φτιάξει οι ζωγράφοι. Είχα 

σαγηνευτεί κι εγώ τότε, θυμάσαι; Ήταν κι ένας πίνακας με ένα ζευγάρι να περπατάει μπρος 
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στη θάλασσα. Μου είχες πει πως θα ‘μαστε κι εμείς έτσι αυτό το καλοκαίρι. Τότε είχες βυζιά 

και κώλο. Τώρα είσαι πιο πλάκα κι από εμένα. Κι αν τα χέρια σου έχουν γεμίσει μελανιές κι 

αν οι φλέβες σου σκλήρυναν και δεν αντέχουν άλλες τρύπες, έμαθες να θερμαίνεις και να 

ρουφάς εκείνο το γλειφιτζούρι που μοιάζει με λαμπτήρα.  

  Τη νύχτα ο σταθμός μοιάζει με εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο. Κίτρινα κτήρια, 

γεμάτα γκράφιτι. Νεκρά τρένα που δεν απατούν το σύμφωνο σιγής. Μόνο τα σκυλιά κι 

ορισμένα πουλιά δεν σέβονται και θορυβούν. Και κάποιοι νέοι, που οκλαδόν δίπλα στις 

ράγες, φαίνεται να είναι συναχωμένοι. Εκεί και η Ρεγγίνα. Ιδρωμένη, σάλια ξεγλιστρούν από 

την άκρη του στόματός της. Τρέμει το σώμα της, το ίδιο και η φωνή της. «Μου δίνεις κι 

εμένα λίγο»; «Με αντάλλαγμα», της λέει αυτός και με ένα νεύμα του κεφαλιού δείχνει τις 

τουαλέτες. 

  Ένα βράδυ ήμουν κι εγώ εκεί. Έξω από τις τουαλέτες και το αυτί μου κολλημένο στα 

τούβλα. Άκουγα τη χοντρή κοιλιά του να πλατσουρίζει πάνω στο φάντασμά σου. Τα φριχτά 

επιφωνήματα που έβγαζε. Άκουγα και τα σάλια που στάζανε στην πλάτη σου. Μύριζα τον 

βδελυρό ιδρώτα του. Έβλεπα το πελιδνό πρόσωπό σου. Ατάραχο. Ανέκφραστο. Σαν να μην 

σε ένοιαζε, να μην καταλάβαινες τι συνέβαινε. Και γρονθοκοπούσα τον τοίχο, ώσπου άφηνα 

κόκκινα αποτυπώματα πάνω του. Νότιζαν τα μάτια μου. Όχι για μένα, γιατί εγώ είχα 

συνηθίσει. Δεν απατούσες εμένα. Εσένα απατούσες. Βεβήλωνες ολάκερη την ύπαρξή σου.

 Το πρωί την βρήκε σε ένα παγκάκι στο ποτάμι. Ο ήλιος φώτιζε το πρόσωπό της, αλλά 

δεν την ενοχλούσε, συνέχιζε τον ύπνο της. Οι καμπάνες χτυπούσαν, ο κόσμος την 

προσπέρναγε και πήγαινε στην εκκλησία. Ήταν Κυριακή πρωί. Όλοι καλοντυμένοι, μονάχα 

αυτή ρακένδυτη, ξαπλωμένη στο κρεβάτι του δρόμου. «Μπαμπά να αφήσουμε ένα ευρώ 

στην κυρία;» φώναξε ένα παιδάκι που στάθηκε δίπλα της. «Όχι αγόρι μου. Δεν θα έχουμε 

λεφτά για τα κεριά». Τα μεγάφωνα της εκκλησίας τραγουδούσαν βυζαντινούς ύμνους. Στις 

γύρω καφετέριες βρισιές, γέλια, ζάρια που πέφτανε στο τάβλι. Το ποτάμι ανάβλυζε 

ορμητικό, σαν να ήθελε να επιβάλλει την ησυχία. Να μην ξυπνήσουν τα παιδάκια, να μην 

ξυπνήσει η Ρεγγίνα. Μια μύγα κάθισε στα χείλια της. Άρχισε να εξερευνεί το πρόσωπό της, 

ώσπου χάθηκε μέσα στο ρουθούνι της. Η Ρεγγίνα, συνέχιζε τον ύπνο της. Μετά από καιρό, 

το πρόσωπό της φαινόταν όμορφο.  

  Σε βλέπω στο κρεβάτι σου με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και γύρω σου παντού 

λουλούδια. Γυναίκες γύρω σου κλαίνε και άντρες προσπαθούν να σταθούν με αξιοπρέπεια 

μέσα στα κοστούμια τους. Σκέφτομαι κάτι καριόληδες που εξυμνούν την εξάρτησή σου μέσα 

από ηλίθια τραγούδια, αλλά το τρανζίστορ στο κεφάλι μου τώρα παίζει requiem. Με ένα 

γαμημένο γιατί με άφησες Ρεγγίνα. Με ένα γαμημένο γιατί. «Δεν αντέχω τα Σάββατα» μου 
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είπες όταν σε ρώτησα. Ελπίζω στις γειτονιές που θα πας, να μην έχει Σάββατα. Δεν είχες 

αφήσει χώρο στην καρδιά σου για μένα. Δεν είχες αφήσει ούτε και για σένα. Αλήθεια, τι 

αγάπησες περισσότερο, εμένα ή την πρέζα; Ας είναι. Τώρα είσαι τέζα. Και δεν μπορώ να 

κάνω πια τίποτα, παρά μόνο να σου ακουμπάω ένα άνθος τις Κυριακές. Θα μου χρωστάς κι 

έναν περίπατο, που θα ‘μαστε χέρι χέρι μπρος στη θάλασσα. Καληνύχτα Ρεγγίνα, καληνύχτα 

όλοι σας.  
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