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Εισαγωγή  

Τον  πρώτο λόγο στις εισαγωγές έχουν συνήθως οι αιτίες για την επιλογή του 

θέματος. Γνωρίζοντας κανείς το έργο του Μ. Καραγάτση, δεν μπορεί να μένει 

ασυγκίνητος. Η αφορμή λοιπόν του ερευνητικού αντικειμένου,  είναι η σπουδαιότητα 

του συγγραφέα αλλά και η απόλαυση που προσφέρουν τα αναγνώσματά του. Ο 

γραπτός του λόγος είναι απαράλλαχτος με τον προφορικό, λένε όσοι τον γνώρισαν. 

Αλουστράριστος. «Έγραφε ακατάσχετα σαν να βιαζόταν να προλάβει, κυνηγώντας 

ένα όραμα "ηδυσμένου πόθου" που απηχούσε τον ασυγκράτητο αισθησιασμό του».
1
  

Η σχέση του με τους κριτικούς της λογοτεχνίας ήταν θυελλώδης (κυρίως γιατί τον 

επέκριναν για τα ζωώδη ένστικτα των χαρακτήρων του), ενώ αντιδρούσε οργισμένα 

στους επικριτές του. Χρειάστηκε να περάσουν κάποιες δεκαετίες για να αξιωθεί το 

έργο του αξιόλογης κριτικής. Κατά τη διάρκεια των χρόνων όσοι επαινούσαν το έργο 

του δεν παρέλειπαν να εκφράζουν και κάποιες επιφυλάξεις, ενώ όσοι τα απέρριπταν 

με πάθος, δεν παρέλειψαν να αναγνωρίζουν και κάποιες αρετές. Άλλοι πάλι μοίραζαν 

τις κριτικές τους μεταξύ επαίνων και  αντιρρήσεων. Ο Καραγάτσης όμως έγραφε 

αδιάκοπα, γρήγορα, μα πάνω από όλα  για τον εαυτό του. Για το κέφι του. Δεν 

επέστρεφε στα χειρόγραφά του για μια δεύτερη επεξεργασία, έγραφε εν θερμώ, χωρίς 

να νιώθει την ανάγκη να κάνει διορθώσεις, παρά μόνο κάποιες που αφορούσαν στην 

αντικατάσταση μιας λέξης με κάποια που θα ταίριαζε περισσότερο. Έγραφε για να 

αποδείξει πάνω από όλα στον εαυτό του την ικανότητά του. 

Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει σε μαγνητοφωνημένη συνέντευξή του,
2
 δεν θα 

ήθελε ποτέ τα βιβλία του να βρεθούν στις βιβλιοθήκες των καθωσπρέπει ανθρώπων. 

Πρόκειται για μια λογοτεχνική προσωπικότητα εντελώς μοναδική που κατάφερε να 

δουλεύει εξίσου καλά, τόσο τα φτηνά, όσο και τα ακριβά υλικά του λόγου. Άλλωστε 

ήρθε για να συμπληρώσει αυτό που έλειπε από τους υπόλοιπους συγγραφείς της 

γενιάς του 30, την απόλυτη αυθεντικότητα, την ανεξάντλητη φαντασία.  

Αντι-σχολικός, αντι-διδακτικός, έρχεται για να ταράξει τα νερά τής ως επί το 

πλείστον, γραβατωμένης γενιάς του 30. Ελάχιστη σχέση έχει με τον ψυχισμό των 

επισήμων της γενιάς του. Το στοιχείο αυτό όχι μόνο τον ξεχωρίζει σαν συγγραφέα, 

μα τον μετατρέπει σε έναν γοητευτικό, διαχρονικό λογοτέχνη. Ακολουθεί τη δική του 

                                                           
1
 Δημήτρη Νικορέτζου, «Μ. Καραγάτσης. Ένας αλκοολικός του ερωτικού ενστίκτου», Νέα Εστία, τχ. 

1536 (Ιούλιος 1991) 866.  
2
 Ντοκιμαντέρ: «Μ. Καραγάτσης. Βιογραφίες Λογοτεχνία», Τάσος Κατσάρης- Άγγελος Κορδούλας:  

https://www.youtube.com/watch?v=alPjZFLAY48  

https://www.youtube.com/watch?v=alPjZFLAY48
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πορεία, χτίζοντας τον συγγραφικό του κόσμο. Μια επιβεβαίωση της αφοβίας 

χαρακτηρίζει γενικά το σύνολο του έργου του. Στον Καραγάτση εύκολα 

αναγνωρίζουμε τον αρνητή του αστικού πουριτανισμού αλλά και αυτόν που αρνείται 

τους δεσμευτικούς κοινωνικούς θεσμούς, κυρίως τους θεσμούς του καθωσπρεπισμού. 

Ο Καραγάτσης περισσότερο από κάθε άλλο σύγχρονο νεοέλληνα συγγραφέα, 

αρνήθηκε το γόητρο της γενιάς του· την άρνησή του αυτή την έδειξε με όπλο τον 

ιδιάζοντα τρόπο γραφής του, μιας γραφής ιδιαίτερης ιδεολογίας, έκφρασης παθών και 

ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας. Η «έλλειψη σοβαροφάνειας, η πληθωρικότητά του 

και οι δίχως τύψεις αστικότητά του, τον έκαναν να πετάξει από πάνω του το 

πανωφόρι του επαγγελματία "σοβαρού διανοούμενου" ή του καλλιτέχνη ιεροφάντη».
3
 

Χρησιμοποιεί την τέχνη σαν ένα μέσο για να λυτρωθεί από τους δαίμονες που 

τον βασανίζουν. Ύστερα από κάθε έργο του, που χρειάστηκε πάντοτε καταβολή μιας 

τεράστιας ψυχονευρωτικής δύναμης, δεν απολαμβάνει τη φυσική ικανοποίηση της 

απελευθέρωσης, όπως η γυναίκα που έφερε στον κόσμο ένα γερό όμορφο παιδί. 

Ύστερα από την ολοκλήρωση ενός έργου του ένα «καινούριο έμβρυο μέσα στα 

σπλάχνα έχει ήδη αρχίσει να μεγαλώνει, ν’ απαιτεί μια αποκλειστική, μια 

ολοκληρωτική φροντίδα, εμπνέοντας το θηριώδη πόθο να ξεπεράσει κάθε άλλο σε 

υγεία και ομορφιά. Κάθε του βιβλίου είναι αλλιώτικο, αποκομμένο από τα άλλα. 

Θέλει να σταθεί μονάχο του να επιζητήσει τις δυνάμεις του».
4
 Ο αναγνώστης από την 

άλλη απολαμβάνει το έργο του, αφού μέσα του εκφράζεται η ανθρώπινη ψυχή . 

Είναι ο πρώτος που προσπάθησε να δείξει, έστω και με ελλιπή εφόδια, τη 

σημασία της ερωτικής ύπαρξης στις ανθρώπινες σχέσεις, κάτι που στις μέρες μας έχει 

γίνει πια ο γνώμονας για την ερμηνεία κάθε ανθρώπινης πραγματικότητας, με όχημα 

την εντυπωσιακή ειλικρίνεια. Η ζωτικότητα και η πληροφόρηση φιλτραρισμένα μέσα 

από τη συναισθηματική του νοημοσύνη μετέδιδαν στο αναγνωστικό κοινό την 

πρακτικότητα της λογοτεχνίας. 

Τόσο η φαντασία όσο και η φαντασίωση ακολουθούν το μοναδικό ταλέντο 

του να διηγείται παραμύθια. Το εντυπωσιακό είναι πως ο Καραγάτσης εμπιστεύεται 

περισσότερο τον εαυτό του και τη φαντασία του, παρά τα βιβλία. Έτσι θεωρεί πως θα 

ερμηνεύσουμε τον κόσμο με ασφάλεια. Βέβαια όπως τα νομίσματα που έχουν αξία 

έτσι και ο συγγραφέας είχε δύο όψεις. Όπως χαρακτηριστικά λέει μια φράση του 

                                                           
3
 Μ. Καραγάτσης, Νεανικά Διηγήματα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2002, σ. 13. 

4
 Γιάννης Χατζίνης, «Οι δαίμονες του Καραγάτση», Νέα Εστία, τχ. 823 (Οκτώβριος 1961) 1377. 
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Καραντώνη, του σπουδαίου αυτού κριτικού της γενιάς του 30, «Μέσα του πότε 

πάλευαν, πότε συνεργάζονταν, πότε αποκοιμούνταν ένας ποιητής και ένας 

επιχειρηματίας.
5
 Φαίνεται πως συντονιζόταν με τις αναμονές του αναγνωστικού 

κοινού για να γίνει πιο ελκυστικός. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρατήρηση της δόμησης των 

χαρακτήρων του μεγάλου συγγραφέα. Αρθρώνεται σε δύο μεγάλες ενότητες, το 

θεωρητικό μέρος και το δημιουργικό. Το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους θα 

σταθεί στην ανάγνωση κάποιων βασικών στοιχείων γυναικείων και αντρικών 

χαρακτήρων του αλλά και στην παρατήρηση της εξέλιξής τους. Για τη συγγραφή του  

δεύτερου κεφαλαίου εντοπίστηκαν αυτοβιογραφικά στοιχεία που εντάσσονται στο 

πεζογραφικό του έργο. (Θα ήταν κουτό να αγνοεί κανείς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του 

και τον εγωισμό που επέδειχνε με κάθε αφορμή). Το τρίτο κεφάλαιο του θεωρητικού 

μέρους της εργασίας,  είναι αυτό που στην πραγματικότητα με δυσκόλεψε 

περισσότερο απ’ όλα, καθώς η βιβλιογραφία ήταν ελλιπής. Γιατί άραγε του άρεσε 

τόσο πολύ να επαναφέρει τους ίδιους χαρακτήρες σε διαφορετικά του έργα (είτε 

διηγήματα είτε μυθιστορήματα), άλλοτε κρατώντας τον ίδιο χαρακτηριστικό πυρήνα 

και άλλοτε αλλάζοντας εντελώς τις ιδιότητες του χαρακτήρα  και διατηρώντας μόνο 

κοινό όνομα; Τι ήθελε να πετύχει ο συγγραφέας με την τακτική του αυτή; Ήταν κάτι 

που αφορούσε το συγγραφέα ή περισσότερο τον αναγνώστη; 

Η μέθοδος την οποία ακολούθησα ήταν η μελέτη όσων περισσότερων 

κριτικών κατάφερα να έρθουν στα χέρια από την περίοδο τη σύγχρονη του Μ. 

Καραγάτση μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια μελέτησα εργασίες μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών φοιτητών που σχετίζονταν με το συγγραφέα. Με το απόθεμα αυτό 

ξαναμελέτησα τα μυθιστορήματα και τα διηγήματα του συγγραφέα με βλέμμα πλέον 

κριτικό και με σκοπό την ανακάλυψη λεπτομερειών που κρύβονταν εκεί. Στόχος μου 

με την παρούσα εργασία, ήταν να  ερευνήσω ένα ζήτημα του καραγατσικού έργου 

που δεν είχε μελετηθεί διεξοδικά και ταυτόχρονα να θέσω ένα ερώτημα για 

συστηματικότερη μελλοντική έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο ή σε παρόμοια 

ζητήματα. 

Ως προς το δημιουργικό κομμάτι της εργασίας, πρόκειται για μια απόπειρα 

επαναφοράς του ίδιου λογοτεχνικού χαρακτήρα, σε δύο διηγήματα. Συγκεκριμένα η 
                                                           
5
 Μένης Κουμανταρέας, «Για τον Καραγάτση», Μ. Καραγάτσης. Ιδεολογία και ποιητική. Πρακτικά 

Συνεδρίου Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Απριλίου 2008, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2010, σ. 345. 
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ηρωΐδα την οποία επαναφέρω στο πρώτο διήγημα κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ 

στο δεύτερο κάνει ένα μικρό αλλά ουσιαστικό πέρασμα.  
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Στο αιώνιο λογοτεχνικό ερώτημα πλοκή ή χαρακτήρες, ο Μ. Καραγάτσης απαντούσε 

«Ναι» και στα δύο, όπως προανέφερα. Στον Κίτρινο Φάκελο απαντούσε ναι στην 

πλοκή, ενώ, για παράδειγμα, στο 10 στους χαρακτήρες, όπου έχουμε χαρακτηριστικά  

για μια πινακοθήκη χαρακτήρων. 

Οι πληθωρικές περιγραφές του συγγραφέα, δεν  αφήνουν κανένα κενό στο να 

δημιουργήσει ο αναγνώστης την εικόνα που θέλει να του δώσει. Να του μεταδώσει 

την ενέργεια, τον πυρετό πολλές φορές αυτού που περιγράφει. Ακόμα και οι 

μυρωδιές περιγράφονται με τις κατάλληλες λέξεις αλλά και γενικότερα οι αισθήσεις: 

«Ακόμα πιο θερμόχρωμο το καλαμπόκι σε προκαλούσε να το χουφτιάσεις, να νιώσεις 

τη γυαλάδα της αφής του».
6
  Η χρήση των παρενθέσεων ήταν συχνή για να δώσει τις 

επιπλέον πληροφορίες που έκαναν το κείμενο πιο ζωντανό, σαν να μοιραζόταν 

συνωμοτικά ένα μυστικό με τον αναγνώστη: «Και σκεπάζοντας το μικρόφωνο με το 

λεπτεπίλεπτο χεράκι της (τι υπέροχο όργανο ηδονής για τους μερακλήδες!)είπε στο 

Μιχάλη».
7
 Τα ρούχα των ανθρώπων, το εσωτερικό του σπιτιού τους, δίνουν στον 

αναγνώστη την εντύπωση της οικειότητας. Αγαπούσε τις λεπτομέρειες τις οποίες 

ολοκλήρωνε με τις μικρές αθροιστικές του παρενθέσεις. 

Σχετικά με τη γλώσσα και το ύφος, η μυθιστορηματική χρήση της γλώσσας 

είναι διαφορετική από τη διηγηματική χρήση.  Στα διηγήματά του συναντούμε 

ντοπολαλιές από τη Λάρισα, κάτι που στα μυθιστορήματα δεν συμβαίνει. Σχετικά με 

το ύφος, όπως κάθε ώριμος συγγραφέας,  γνώριζε πολύ καλά ποιοι ήταν οι ήρωες του 

σε βάθος. Ήταν επομένως αυτοί που άλλοτε βλαστημούσαν, άλλοτε 

χρησιμοποιούσαν παροιμίες και άλλοτε συζητούσαν βαθυστόχαστα για τις 

φιλοσοφικές αλήθειες.  Ένα πράγμα είναι σίγουρο για τη γραφή του. Ο λόγος του έχει 

τόση δύναμη, που δεν αφήνει στον αναγνώστη περιθώριο να μην τον πιστέψει. Κάθε 

μα κάθε του φράση έχει τόσο γερά θεμέλια, που δεν μένει ούτε το παραμικρό 

ενδεχόμενο δυσπιστίας ως προς την αλήθεια του.  

Αν και στην προηγούμενη ενότητα της εργασίας αναφέρθηκαν αρκετά 

στοιχεία των χαρακτήρων του, θα ήταν άστοχο να μην αναφερθούν τα φετίχ (κυρίως 

σεξουαλικού τύπου) που συνήθιζαν να έχουν οι ήρωές του. Ο Γιούγκερμαν 

απολάμβανε να βλέπει από την κλειδαρότρυπα το νεαρό ζευγάρι στο πλοίο που 

προσπαθούσε να έρθει σε επαφή, ο καμπούρης στο Γιούγκερμαν συνήθιζε να 

                                                           
 
6
 Μ. Καραγάτσης, το 10, Βιβλιοπωλείον της Εστίας Ι.Δ.Κολλάρου & Σίας Α.Ε., Αθήνα 2012, σ. 389. 

7
 Μ. Καραγάτσης, το 10, ό.π, σ. 357. 
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τριγυρνάει γυμνός αφού μεθύσει, ενώ άλλο παράδειγμα αποτελούν οι γυναίκες που 

αρέσκονταν στον αλλήθωρο Πέτρο Νταηγιώργη: «Ούτε που θυμάμαι πόσες μου 

ρίχτηκαν για την αλληθωράδα μου! Δεν σας έτυχε να κλείνετε τα μάτια την ώρα 

που…Ε, λοιπόν, εμένα μου γυρεύουν να μην τα κλείνω, για να βλέπουν πως το ’να 

κοιτάει τον Πονέντε και τ΄ άλλο το Λεβάντε! Ερεθίζονται, λυσσάν!».
8
  

Ο συγγραφέας αφήνει να φανούν ακόμα και οι πιο μύχιες και υποσυνείδητες 

σκέψεις των χαρακτήρων του. Για παράδειγμα μας επιτρέπει να μπούμε μέσα στα 

όνειρά τους (και για λόγους προοικονομίας βέβαια) και να γνωρίσουμε τον εσωτερικό 

ολόκρυφό τους κόσμο.  

Αντισυμβατικότητα σχέσεων και καταστάσεων. Άνθρωποι ηθικά 

καταπιεσμένοι ή τελείως ελεύθεροι: «Η επιλογή των γυναικών από τους 

μυθιστορηματικούς του ήρωες, υπακούει στους όρους, κατά τη φροϋδική έννοια, του 

άνδρα που διαλέγει γυναίκες πάνω στις οποίες έχουν δικαιώματα άλλοι, ως σύζυγοι, 

αρραβωνιαστικοί ή φίλοι, καθώς επίσης και γυναίκες που δεν είναι αγνές και 

άμεμπτες, αλλά αντιθέτως σεξουαλικά κακόφημες, για την πίστη και τη σταθερότητα 

των οποίων υπάρχουν αμφιβολίες».
9
 

Θαυμασμός για την Ελλάδα, αγάπη για τη φύση. Η φύση λειτουργεί και ως 

καταλύτης στην εκδήλωση του ερωτικού ενστίκτου αλλά και το αντίθετο. ( Η όψη 

της λίγο πριν τον θάνατο του Λιάπκιν είναι άγρια, ενώ από την άλλη η σεξουαλική 

στέρηση της Μαρίνας εκδηλώνεται με την καλοκαιρινή ξηρασία του Αυγούστου.) 

Σχετικά με το σκηνικό των έργων του παρατηρούμε μια αμοιβαιότητα 

χωροχρόνου και χαρακτήρων στον Καραγάτση. Για να γίνει πιο σαφές, ας πάρουμε 

για παράδειγμα το 10. Σύμφωνα με τον Αθανασόπουλο «Εργάζεται σε όλα τα 

μυθιστορήματά του,  όπως στο 10. Ακολουθεί τη συνηθισμένη τακτική του 

σχηματισμού του γενικού σκηνικού στην αρχή  που είναι ο Πειραιάς, πολύ γρήγορα 

όμως σχηματίζει και το συγκεκριμένο γενικό σκηνικό που είναι το κτήριο της οδού 

Παρασάγγη. Το μυθιστόρημα ανοίγει με την παρουσίαση του γενικού σκηνικού. Η 

παρουσίαση είναι κλιμακωτή: ξεκινά από μία χρονική τοποθέτηση του ως προς την 

                                                           
8
 Μ. Καραγάτσης, το 10, ό.π, σ. 454. 

9
 Νίκος Καραπιδάκης, «Από την πυκνή περιγραφή στην ιστορική ερμηνεία», Μ. Καραγάτσης. 

Ιδεολογία και ποιητική. Πρακτικά Συνεδρίου Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Απριλίου 2008, Μουσείο 

Μπενάκη, Αθήνα 2010, σ. 30. 

  



12 

 

εποχή και τις καιρικές συνθήκες, για να περάσει στο σχηματισμό του χωρικού 

πλαισίου».
10

  

Πράγματι το 10 ξεκινά ως εξής :  

Εκείνη τη νύχτα ήταν η βραχύτερη νύχτα της χρονιάς·μα ίσως και η θερμότερη του 

καλοκαιριού. Ύστερ’ από άνοιξη δροσισμένη από βροχές και ψύχρες, τα κυνικά 

καύματα ήρθαν απότομα, περί τα μέσα Ιουνίου, καταπιέζοντας κι εξουδετερώνοντας, 

κάτω από την τεράστια καυτερή και ιδρωμένη παλάμη τους, την ευεξία των ανθρώπων. 

[…] Τα βαπόρια εισέπλεγαν βαριεστημένα μέσα σε τούτη την κόλαση, σκίζοντας με 

προσπάθεια το πηχτό και θολό χλεμπονιάρικο νερό· πλεύριζαν ή έδεναν πρυμάτσες, 

ξερνούσαν ανόρεχτα επιβάτες και φορτία στη στεριά, βιάζονταν να πάρουν άλλους 

πασατζέρηδες κι άλλα κάρικα· να σαλπάρουν μία ώρα αρχύτερα στο πέλαγο, το 

δροσισμένο από πανάλαφρες πνοές. 
11

 

Η εικόνα της αποσύνθεσης του σκηνικού έρχεται να συμπληρωθεί με τις 

πληροφορίες που μας δίνει ο συγγραφέας για τους χαρακτήρες του. Τον Μικέ, έναν 

πάμφτωχο ψαρά, που σηκώνεται από το ξημερώματα για να κερδίσει το ψωμί του και  

την Ελενάρα, μια γυναίκα γερασμένη, παχύσαρκη και σεξουαλικά πεινασμένη. Ο 

συνδυασμός λοιπόν του χώρου, του χρόνου, της ατμόσφαιρας και των χαρακτήρων 

συνθέτουν το σκηνικό αλλά πάνω από όλα την αίσθηση που θέλει να μεταδώσει ο 

συγγραφέας στον αναγνώστη του.  

Άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της γραφής του αποτελούν η ειρωνεία και ο 

σαρκασμός. Αναφέρθηκα νωρίτερα στις αντιθέσεις των χαρακτήρων οι οποίες στην 

πραγματικότητα πηγάζουν από τη δραματική του ειρωνεία. Ο αναγνώστης περιμένει 

να συμβεί κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Ποιος θα περίμενε ότι ο 

Γιούγκερμαν θα ανέπτυσσε τέτοια σχέση με τον Καραμάνο, έναν άνθρωπο 

διαμετρικά αντίθετό του. Ταυτόχρονα υπάρχει και η λεκτική ειρωνεία, η οποία 

σχετίζεται με τη θέση του αφηγητή απέναντι στα γεγονότα και στα πρόσωπα.  

 

 

                                                           
10

 Βαγγέλης Αθανασόπουλος, «Ο τόπος ως χώρος της επιθυμίας στο 10», Νέα Εστία, τχ. 1729 

(Δεκέμβριος 2000) 899. 
11

 Μ. Καραγάτσης, το 10, ό.π, σ. 20. 



13 

 

Κεφάλαιο Α 

 

Από την κ. Νίτσα στον Γιούγκερμαν 

 

Α. α. Επιρροές δημιουργίας 

 

Ο Καραγάτσης θεωρείται ο εισηγητής στην Ελλάδα του καθαυτό ευρωπαϊκού 

μυθιστορήματος ή για να είμαστε πιο ακριβείς του νεορεαλιστικού μυθιστορήματος. 

Στον πρόλογο των Νεανικών Διηγημάτων του Καραγάτση, αναφέρεται ότι 

«δοκιμάζοντας να τοποθετήσει κανείς το συγγραφέα απόλυτα, είτε στην πλευρά του 

ποιητικού ρεαλισμού (Stendhal, Flaubert) είτε αντίθετα του γυμνού νατουραλισμού 

(Zola) μπερδεύεται».
12

 Στοιχεία που διαδέχονται το ένα το άλλο είναι: 

νατουραλιστικά, εξπρεσιονιστικά, ποιητικά, ρεαλιστικά, μελοδραματικά, 

ντοστογιεφσκικά, δημοσιογραφικού τύπου, αστυνομικού σασπένς, κοσμοπολιτικά, 

αλλά και ηθογραφικά, μπαλζακικά, εκτεταμένες μελέτες ερωτικού πάθους, φροϋδικές 

αναφορές, νιτσεϊκά στοιχεία κ.ά. Σαφέστατα πάντως είναι προσανατολισμένος στο 

δρόμο του ρεαλισμού, είτε αυτός περνάει από το νατουραλισμό του Ζολά, είτε από 

τον ψυχολογικό ρεαλισμό του Ντοστογιέφσκι. «Ολόκληρο άλλωστε το έργο του 

φαίνεται σαν ένα έργο πειραματικό, μία νευρική απόπειρα, μία σπασμωδική δοκιμή 

σε άπειρα πλήκτρα με πολλές μεταπτώσεις κι εντυπωσιακά πάμπολλες φορές 

αποτελέσματα. Αυτό το πολύπλευρο και πειραματικό μαζί στοιχείο του προσδίδουν 

μία ελαστικότητα, μία απειθάρχητη μα τόσο γόνιμη ρευστότητα, χαρίζοντας στον 

αναγνώστη έναν πλούτο εμπειριών».
13

 

 

Α. β. Χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση και κοινωνική απόδοση 

 

Προσωπικά ως αναγνώστρια με ταλάνιζε πάντα το θέμα του τι είναι τελικά πιο 

σημαντικό σε ένα μυθιστόρημα, η πλοκή ενός έργου ή ο χαρακτήρας; Ο Καραγάτσης 

φαίνεται πως φρόντισε εξίσου και για τα δύο, μα σαν να τα κατάφερε λίγο καλύτερα 

στο πιο δύσκολο κομμάτι, δηλαδή στους χαρακτήρες. Ήταν βέβαια τέλειος γνώστης 

της πλοκής, αν συνυπολογίσει κανείς τα πολυπρόσωπα έργα του. Όπως 

υποστηρίζεται «ως αφηγηματικό πυρήνα ο συγγραφέας είχε επιλέξει όχι μία πλοκή ή 

κάποια θραύσματα πλοκής, αλλά κάποιους χαρακτήρες που μέσα από τη δράση τους 

                                                           
12

 Μ. Καραγάτσης, Νεανικά Διηγήματα, ό.π., σ. 12. 
13

 Μ. Καραγάτσης, Νεανικά Διηγήματα, ό.π., σ. 13. 
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και τη διασταύρωσή της με εκείνη των άλλων χαρακτήρων στοιχειοθετούν την 

πλοκή».
14

 

Αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κοινωνικούς πεζογράφους της 

χώρας μας. Αρετή του φυσικά δεν είναι μόνο η παρατήρηση (είναι γνωστό ότι την 

περίοδο που έγραφε το 10, επισκεπτόταν τον Πειραιά καθημερινά από νωρίς τα 

ξημερώματα, με σκοπό να αφουγκραστεί τη συγκεκριμένη κοινωνική 

πραγματικότητα, να την συναναστραφεί και να την κοινωνήσει) αλλά και η 

επεξηγηματική ματιά της παρατήρησης. Προσπάθησε να εξετάσει την επιβολή του 

ενός φύλου στο άλλο, την ερωτική συμπεριφορά τους, την κυριαρχία του ανδρικού 

φύλου στο γυναικείο, γενικότερα τις εξουσιαστικές δομές που καθορίζουν τις σχέσεις 

των ανθρώπων που ζουν σε μία κοινωνία αλλά και να αποδώσει τους χαρακτήρες της 

κοινωνίας σαν καθρέφτης.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Μάρω Δούκα, «δεν 

χωρεί αμφιβολία ότι ο τύπος του κυνικού πραγματιστή που αποσυνδέει ανάλαφρα την 

πρακτική του από τις συνέπειές της, τη γενετήσια ορμή από την ερωτική απόλαυση 

και τη λογική από το συναίσθημα, συνειδητά ή όχι, αποτελεί πλέον το κυρίαρχο 

πρότυπο της κοινωνικής μας ζωής».
15

 Ο επιθετικός ρεαλισμός γενικά απασχόλησε το 

συγγραφέα στα έργα του.  

Η δράση κάποιων βασικών χαρακτήρων του (πχ. ο Γιούγκερμαν από το 

ομώνυμο μυθιστόρημα, η Μαρίνα από τη Μεγάλη Χίμαιρα αλλά και ο Λιάπκιν από το  

έργο ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν, αποτυπώνουν με τρόπο μοναδικό πώς αρχίζει να 

δημιουργείται την περίοδο αυτήν στην Ελλάδα, η μεσαία κοινωνική τάξη. Έδωσε 

περίγραμμα σε μια εποχή που αναζητούσε ακόμα την ταυτότητά της. Γενικότερα 

εντόπισε τον αστικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας, τον καλωσόρισε και 

τον έκανε αντικείμενο της έμπνευσής του. Αυτός ορίζεται εδώ ο βασικός λόγος, που 

κάνει τα έργα του να φαίνονται μοντέρνα ακόμα και σήμερα. Φυσικά 

παρακολουθούσε τα ιστορικά και κοινωνικά δρώμενα διατηρώντας μια κριτική 

οπτική, αποστρεφόμενος την προπαγάνδα. Ο ίδιος βέβαια δεν φάνηκε να μπορεί να 

αποφύγει τον διδακτισμό αντισυμβατικών για την εποχή ιδεών. 

Προσπάθησα να απαντήσω ακόμη στο ερώτημα αν τελικά η κοινωνία 

συμβάλλει στην εξέλιξη των χαρακτήρων ή όχι. Η Νένα Κοκκινάκη ισχυρίζεται ότι 

στο «έργο του οι ήρωες αυτονομούνται, χειραφετούνται και αποκτούν αυτοσυνείδηση 

                                                           
14

 Μ. Καραγάτση, Το 10, ό.π., σ. 13. 
15

 Μάρω Δούκα, «Ένας αντι-σχολικός συγγραφέας!», Νέα Εστία, τχ. 1729 (Δεκέμβριος 2000) 849. 
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αναπτυσσόμενοι μέσα στον κόσμο και αντανακλώντας την ιστορική τους εξέλιξη. 

Είναι ήρωες-δημιουργήματα μιας συγκεκριμένης εποχής, που όμως καταδείχνουν ότι 

τελικά στο εσωτερικό του ανθρώπου υπάρχει κάτι που δεν έχει παγιωθεί και που δεν 

είναι εύκολο να υποταχθεί στα κοινωνικά στερεότυπα. Οι ήρωές του με τους 

δισταγμούς, τις πτώσεις και τις κορυφώσεις τους, τα διλήμματα, τις νίκες και τις 

ήττες τους ουσιαστικά αμύνονται απέναντι στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο σε 

κρίσιμα χρόνια ανακατατάξεων, είναι παράγωγα της τύχης αλλά και της ανάγκης και 

πολύ συχνά βρίσκονται σε πλάνη αναφορικά με την πραγματικότητα».
16

 Η ίδια 

μελετήτρια φέρνει ως παράδειγμα τη Μαρίνα Ρεΐζη «που στην κορυφαία στιγμή του 

μυθιστορήματος, βιώνει ένα καταστροφικό  θρίαμβο και φτάνει στην κορύφωση της 

ερωτικής έξαρσης, τη στιγμή που στο ίδιο σπίτι, στο διπλανό δωμάτιο, ξεψυχά το 

παιδί της από δική της αμέλεια». Μνημονεύει επίσης τον τυχοδιώκτη Γιούγκερμαν 

που «ποτέ στη ζωή του δεν εκούρασε το μυαλό του με σκέψεις περιττές […] εζούσε 

για να ικανοποιήση τις ορέξεις του και η μοναδική διανοητική εργασία του ήταν γι’ 

αυτό το σκοπό».
17

 

Άλλη μια διάσταση ως προς την κοινωνία παραμένει το γεγονός ότι κάποιοι 

σημαντικοί χαρακτήρες του είναι ιστορικοποιημένοι ως προϊόντα μιας αυτοκρατορίας 

ή μιας κοινωνικής τάξης που γνώρισαν την πτώση και την καταστροφή, όμως ο ίδιος 

ο ήρωας κατάφερε να επιβιώσει και να επανακυριαρχήσει. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο ρώσος αυτοεξόριστος Γιούγκερμαν. Εδώ  καταλαβαίνουμε 

την πρόκληση του συγγραφέα «σύμφωνα με αυτό το πρότυπο του άντρα κυρίαρχου, 

απέναντι στην έννοια της κοινωνικής κρίσης, την οποία προφανώς θεωρεί 

υποδεέστερη των δυνατοτήτων της ατομικής θέλησης».
18

 

Ως γνήσιος νατουραλιστής παρακολουθεί το ρόλο της γυναίκας για να 

καταδείξει μία κοινωνία σε κρίση, όχι τόσο από φεμινιστική άποψη, αλλά 

αξιοποιώντας τη θέση της γυναίκας ως όργανο στηλίτευσης την ανηθικότητας και της 

υποκρισίας στις κοινωνικές σχέσεις. Απόδειξη αυτού αποτελεί η Σωσώ από το 

Συνταγματάρχη Λιάπκιν, που η ερωτική της συνάντηση με τον πρίγκιπα Μαλίτζιν 

προκαλεί την αγανάκτηση της γεροντοκόρης γειτόνισσας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

                                                           
16

 Νένα Ι. Κοκκινάκη, Μ. Καραγάτσης, Ο συγγραφέας και τα λογοτεχνικά προσωπεία, Εκδόσεις 

Σαββάλας, Αθήνα 2004, σ. 68. 
17

 Νένα Ι.Κοκκινάκη, ό.π., σ. 69. 
18

 Νίκος Καραπιδάκης, «Από την πυκνή περιγραφή στην ιστορική ερμηνεία», Μ. Καραγάτσης. 

Ιδεολογία και ποιητική. Πρακτικά Συνεδρίου Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Απριλίου 2008, Μουσείο 

Μπενάκη, Αθήνα 2010, σ. 31. 
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να ξεσηκωθούν και άλλες φωνές από πόρνες και νταβατζήδες της γειτονιάς και να 

ξεφωνίσουν  με ζωώδη τρόπο τη μοιχαλίδα.  

Από το νατουραλισμό προκύπτει η παντοδυναμία της φύσης αλλά και η 

ζωώδης σεξουαλικότητα των χαρακτήρων του, είτε αυτοί είναι άντρες, είτε είναι 

γυναίκες (πχ. Μάνος Τασάκος, Μαρία Ρούσση). Ας μην παραλείψουμε εδώ τη 

μητέρα της Μαρίνας στη Μεγάλη Χίμαιρα αλλά και την ίδια την πρωταγωνίστρια, 

όταν, παρά τη μητρότητα και τη συζυγική αγάπη του Γιάννη Ρεΐζη, δεν θα αντέξει τη 

μακρόχρονη απουσία του αρσενικού από τη ζωή της. «Το να δώσεις φυσικό διέξοδο 

σε μία αντιφυσική κατάσταση δεν είναι απιστία» γράφει ο ίδιος στη Μεγάλη Χίμαιρα. 

Στους ήρωες του Καραγάτση η ώθηση για τις πράξεις τους, έρχεται είτε από το 

αλκοόλ είτε από τις σεξουαλικές τους παρορμήσεις. Εκδηλώνουν κτηνώδεις 

συμπεριφορές αδιαφορώντας για τους ηθικούς νόμους και κανόνες. Οι νατουραλιστές 

θεωρούν πως οι άνθρωποι υπό την επίδραση εσωτερικών παραγόντων (πχ. ψυχική 

ασθένεια) είτε εξωτερικών παραγόντων (πχ. χρήση αλκοόλ) απελευθερώνονται έως 

αποκτηνώνονται. Ο Λιάπκιν γυρίζει τα βράδια μεθυσμένος και χτυπάει τη γυναίκα 

του και τον ανήλικο γιο της. Ο Γιάννης Ρεΐζης της Χίμαιρας, ενώ λείπει καιρό στη 

θάλασσα μακριά από την οικογένειά του, συμμετέχει μετά από υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ, σε τετραήμερο όργιο. Από την άλλη, η γυναίκα του Μαρίνα 

πριν να παραδοθεί στο σεξουαλικό κάλεσμα ενός άγνωστου βαρκάρη, στην πρώτη 

της κρυφή έξοδο από το σπίτι, τρεκλίζει από μεθύσι.   

Ο αφηγηματικός χώρος που ζουν οι χαρακτήρες του είναι πάντα σημαντικός 

για αυτόν. Είτε αυτό ονομάζεται Λάρισα, είτε Πειραιάς είτε Φιλανδία, οριοθετεί μία 

κοινωνική υπόσταση. Ακόμα πιο λεπτομερής είναι η ταύτιση της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης με τον ακριβή τόπο διαμονής. Οι ένοικοι της γειτονιάς του «10» για 

παράδειγμα  που κατοικούν στους υψηλότερους ορόφους, έχοντας δικό τους λουτρό, 

τοποθετούνται και πιο ψηλά στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Υπάρχει όμως ένα 

συσχετισμός του χώρου με την επιθυμία, μία μεταξύ τους διαμάχη. Αυτό επισημαίνει 

ο Ε. Ν. Μόσχος: «Ο χώρος λειτουργεί σαν παράγοντας στασιμότητας, ενώ η επιθυμία 

σαν παράγοντας κινητικότητας. Η επιθυμία κινείται μέσα στο χώρο ζητώντας την 

ικανοποίησή της, αλλά μέσω της ικανοποίησής της αναιρεί το χώρο. Αυτή η 

διαδικασία συνιστά μία σχέση διαλεκτική. Μεταφορική εικόνα αυτής της διαλεκτικής 

σχέσης επιθυμίας και χώρου αποτελεί η ανά ορόφους διαστρωμάτωση των 

χαρακτήρων ως ενοίκων της πολυκατοικίας. Η διαστρωμάτωση είναι κοινωνική, 
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αλλά τον κοινωνικό χαρακτήρα της υπονομεύει η ερωτική επιθυμία, επειδή αυτή 

οδηγεί σε ερωτικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε ενοίκους διαφορετικών 

ορόφων (δηλαδή κοινωνικών στρωμάτων). Η θέση των χαρακτήρων μέσα στον 

(κοινωνικό) χώρο, καθώς και η κατάσταση αυτού του χώρου (του διαμερίσματος ή 

του δωματίου), αποτελεί το πρώτο στοιχείο της διαγραφής –ή αλλιώς της ταυτότητας 

– των χαρακτήρων. Η ερωτική ή σεξουαλική συμπεριφορά ή ικανότητά τους αποτελεί 

το δεύτερο σχετικό στοιχείο, το οποίο όμως διαθέτει μία καθοριστική δύναμη, επειδή 

μπορεί να προκαλέσει τη μετακίνηση χαρακτήρων σε ένα καλύτερο ή χειρότερο 

σημείο μέσα στο χώρο».
19

 

 

Α. γ. Εξέλιξη χαρακτήρων 

 

Σύμφωνα με ένα δοκίμιο που έχει γράψει ο ίδιος, τρία είναι κατά τον Μ. Καραγάτση 

τα μεγάλα κίνητρα της ανθρώπινης ζωής και αυτά όταν προεκταθούν στο κοινωνικό 

σύνολο το προσδιορίζουν αποφασιστικά. Το «ζωικό», το «αναπαραγωγικό» και το 

«οιηματικό». Και εξηγεί: «Ο άνθρωπος παλεύει στις ημέρες της ζωής του πρώτα να 

συντηρήσει το άτομό του, ύστερα να διαιωνίσει το είδος του και τέλος να εξυψώσει 

κατά το δυνατό τον εαυτό του στα μάτια των συνανθρώπων του… Όλες οι άλλες 

εκδηλώσεις της ανθρώπινης ενεργητικότητας –ιδεολογικές, πνευματικές, 

επιστημονικές– αν και από πρώτη ματιά φαίνονται άσχετες με τα παραπάνω τρία 

πρωταρχικά κίνητρα, στο βάθος δεν είναι παρά υποσυνείδητα –αν όχι υποκριτικά– 

παρακλάδια της». Και συμπεραίνει ευθύς αμέσως: «Επομένως ο μυθιστοριογράφος 

που έχει σκοπό να αναλύσει το ανθρώπινο άτομο και να το αποσυνθέσει μέσα στην 

κοινωνία, μοιραία θα περιστρέφει την ενεργητικότητα του και τη δημιουργία του 

γύρω από τους τρεις αυτούς βασικούς πόλους: την πάλη για τη ζωή, τον έρωτα, τη 

ματαιοδοξία».
20

   

Η λογική ορίζει την εξέλιξη των χαρακτήρων του δημιουργού όπως ακριβώς 

θα μπορούσε να συμβεί στην ίδια τη ζωή. Πρώτα γράφει για τη Βούλα, εκείνο το 

αμόρφωτο κορίτσι του Γιούγκερμαν και ύστερα για τη Μαρίνα της Χίμαιρας, θηλυκό 

με μόρφωση, φιλοσοφικές αναζητήσεις και πρωτοβουλίες. Ακόμα και η ίδια η 

Μαρίνα είναι διαφορετική από Χίμαιρα σε Μεγάλη Χίμαιρα. Στην έκδοση του 1936 

που το έργο έχει τη μορφή νουβέλας, η Μαρίνα έχει λιγότερες φιλοσοφικές και 

                                                           
19

 Ε. Ν. Μόσχου, «Ο δοκιμιογράφος Μ. Καραγάτσης», Νέα Εστία, τχ. 1536 (Ιούλιος 1991) 903. 
20

 Ε. Ν. Μόσχου, «Ο δοκιμιογράφος Μ. Καραγάτσης», ό.π., σ. 905. 
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πνευματικές ανησυχίες σε σχέση με την αναπλασμένη έκδοσή της το 1953, όπου είναι 

φανερή και η σύνδεση της πρωταγωνίστριας με την αρχαιοελληνική Μήδεια. 

Όμως εννοείται και μία άλλου είδους εξέλιξη, δηλαδή «ο οπαδός της 

χαριτωμένης ανηθικότητας προπολεμικά, αυτός που καμάρωνε το Γιούγκερμαν όταν 

πουλούσε ναρκωτικά και λευκή σάρκα ή που δικαίωνε ακόμη και μέσα στην Κατοχή 

τον Μίχαλο Ρούση, κοτζάμπαση του Καστρόπυργου, που άλλαζε θρήσκευμα –

γινόταν μουσουλμάνος το 1821 για να σώσει το σαρκίο του από τους Τούρκους, 

αυτός λοιπόν ο ανηθικολόγος έχει μεταβληθεί τώρα σε κανονικό αμοραλιστή.  Κατά 

τρόπο χαρακτηριστικό στη Μεγάλη Χίμαιρα έχει εξοβελίσει και όλα σχεδόν τα 

ανήθικα χαρακτηριστικά που διέθεταν οι άντρες ήρωες στην προπολεμική Χίμαιρα, 

όταν συμμορφώνονταν και αυτοί με το μοντέλο του χαρισματικού αλήτη, το οποίο 

καθιέρωσε ο συγγραφέας μας το ’30».
21

 Το καλό τείνει να επικρατήσει του κακού, 

ενώ το μεσοπολεμικό κύμα της απιστίας φαίνεται να έχει σαφώς υποχωρήσει.  

Οι χαρακτήρες του από «τύποι» γίνονται «πρόσωπα», μεταλλάσσονται. Για 

παράδειγμα, στον Γιούγκερμαν ο Νάσος ο καμπούρης, από νευρόσπαστο σκεύος 

αφήγησης, τρέπεται σε μονάδα, άτομο, για να σωθεί οριστικά στα Στερνά του 

Γιούγκερμαν. Παρόλα αυτά δεν σημαίνει πάντοτε πως θα μετουσιωθούν σε 

ευτυχισμένους ανθρώπους. Η απόλυτη ευτυχία σπανίζει στο έργο του, προφανώς 

ωθούμενος από το ρεαλισμό του. Το ανικανοποίητο των προσώπων που δεν λύνεται, 

δεν φτάνει ποτέ στην κάθαρση. Παρόλα αυτά όμως οι ήρωες του δεν είναι κέρινοι, 

είναι αληθινοί, σε πείθουν, σε συγκινούν. 

 

Α. δ. Ελληνικότητα παλαιότερη και σύγχρονη 

 

Στην τριλογία του «Εγκλιματισμού κάτω από το Φοίβο» (που αποτελείται από τα 

Συνταγματάρχης Λιάπκιν, Χίμαιρα, Γιούγκερμαν) στόχος των τριών ξένων 

πρωταγωνιστών είναι να καταφέρουν να προσαρμόσουν τη ζωή τους στον ελληνικό 

τόπο. Ο Καραγάτσης πιστεύει ότι η ελληνικότητα είναι στοιχείο πολιτισμικής 

ταυτότητας, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει επικράτηση του ελληνικού στοιχείου έναντι 

του ξένου: «Θαύμα! Θαύμα ! έλεγε μέσα του. Εδώ έπρεπε να είχα γεννηθεί» 

                                                           
21

 Αγγέλα Καστρινάκη, «Ο Καραγάτσης και οι θεολογικές του χίμαιρες», Μ. Καραγάτσης. Ιδεολογία 

και ποιητική. Πρακτικά Συνεδρίου Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Απριλίου 2008, Μουσείο Μπενάκη, 

Αθήνα 2010, σ. 152-153. 
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σκέφτεται ο Γιούγκερμαν πλησιάζοντας με το καράβι στον Πειραιά».
22

 Χρόνια μετά 

αναφέρει πως: «Μα τώρα ζω στην Ελλάδα. Είμαι Έλληνας πολίτης. Και θαρρώ πως 

απόχτησα ελληνική ψυχή».
23

 Οι αναγνώστες τελικά δεν μπορούν να αποφασίσουν αν 

οι φυλετικές και πολιτισμικές ορίζουσες καθιστούν ανέφικτο τον εγκλιματισμό των 

ηρώων και ακυρώνουν τον εκρηκτικό δυναμισμό τους και τελικά δεν εγκλιματίζονται 

ποτέ στα ελληνικά χώματα. Διχασμένοι ανάμεσα στην επιθυμία και στην ένταξη. Ενώ 

θέλουν να ενταχθούν, τελικά δεν εγκλιματίζονται. Είτε καταστρέφονται, είτε 

αποχωρούν.  

Οι τρεις τους βρίσκονται σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που εξ 

ορισμού θα τους ταίριαζε (αν και υπάρχει έντονη η απορία αν πραγματικά υπάρχει 

κάποιο περιβάλλον που θα μπορούσε να θεωρηθεί δικό τους). Μέσα σε αυτό το ξένο 

περιβάλλον, ή αλλιώς μέσα σε ένα περιβάλλον που τους θεωρεί ξένους, ο Λιάπκιν, η 

Μαρίνα Ρεΐζη  και ο Γιούγκερμαν προσπαθούν να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν 

υλικά αλλά και ψυχικά. «Αυτοί οι ξένοι είναι οι κατ’ εξοχήν αγωνιστές της ζωής, 

επειδή αγωνίζονται μέσα στο κλίμα της επίγνωσης του μάταιου. Όσοι αγωνίζονται 

ηττώνται: αυτός είναι ο "νόμος" της τραγικότητας του ανθρώπου που αντιστέκεται 

στη μοίρα του. Ηττώνται τελικά αφού, όμως προηγουμένως έχουν νιώσει τη σημασία 

της νίκης ή του θριάμβου (ο Γιούγκερμαν)».
24

 Όπως γράφει ο ίδιος ο Καραγάτσης «η 

Μοίρα είναι μία δημόσια του πεζοδρομίου. Πουλιέται στον πιο καπάτσο και 

πληρώνεται με ομόλογα ασυνειδησίας».
25

 

Η αντίφαση κρύβεται πάντα πολύ καλά στο έργο του. Για παράδειγμα, ο 

τύπος του Λιάπκιν, παρά την καλή του κοινωνική θέση, δεν κατάφερε να στεριώσει 

τόσο στην πατρίδα του όσο και στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, ο Γιούγκερμαν, 

ερχόμενος από τη Φιλανδία, αποβιβάζεται στο λιμάνι του Πειραιά και σύντομα 

εδραιώνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Σταδιοδρομεί ως τραπεζίτης και 

μεταμορφώνεται σε έναν μεγάλο οικονομικό παράγοντα του τόπου. Η ομοιότητα 

μεταξύ των χαρακτήρων αυτών έρχεται πάλι, όταν οι ήρωες αφού έχουν ξεπεράσει 

την επιτυχία τους, γίνονται ξανά ξένοι και ίσως περισσότερο ξένοι καθώς κουβαλούν 

                                                           
22

 Μ. Καραγάτσης, Γιούγκερμαν, Βιβλιοπωλείον της Εστίας Ι.Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε., Αθήνα 2016, 

σ. 67.  
23

 Μ. Καραγάτσης, Ο Γιούγκερμαν και τα στερνά του, Βιβλιοπωλείον της Εστίας Ι.Δ Κολλάρου & Σίας 

Α.Ε., Αθήνα 2016, σ. 619. 
24

 Βαγγέλης Αθανασόπουλος, Οι μάσκες του ρεαλισμού, Β΄ τόμος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2003, 

σ. 568. 
25

 Νένα Κοκκινάκη, «Ο καθηγητής Λουκάς Κατελάνος: ανέκδοτο έργο του Καραγάτση», Νέα Εστία, 

τχ. 1729 (Δεκέμβριος 2000)  933. 
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τα ίχνη μιας χαμένης ιθαγένειας. Ξένοι, μοιραίοι  και τραγικοί, αφού παλεύουν την 

εσωτερικότητα τους, τη βιολογική τους ορμή που καθορίζει τη δράση τους. Ο 

Καραγάτσης γενικά αγαπά τις αντιθέσεις και γι’ αυτό επιθυμεί τη δημιουργία 

αντιθετικών καταστάσεων με σκοπό να αποκαλυφθεί η αληθινή οπτική των 

πραγμάτων, θέλοντας ταυτόχρονα να αποδείξει πως η ιδέα των χαρακτήρων για την 

πραγματικότητα είναι αυταπάτη τραγική. Το δίπολο δύναμη-αδυναμία σε όλα τα 

επίπεδα, διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις του.  

Συνειρμικά και όχι μόνο συνδέω τη Μεγάλη Χίμαιρα με τις αρχαιοελληνικές 

τραγωδίες. Είναι οι έννοιες της Μοίρας, του Θανάτου, του Ριζικού και φυσικά της 

ίδιας της τραγικότητας κατ’ ουσία. Συνυποδηλώνεται η παραπομπή από την ίδια τη 

Μαρίνα στη Μήδεια, που την συνοδεύει σε όλες της τις στιγμές. Η ίδια η ηρωΐδα 

αναφέρει την αγάπη της από έφηβη για την τραγωδία του Ευριπίδη. Σαν 

προοικονομία του έργου, η αναφορά στη Μήδεια θα επισφραγιστεί με το τέλος της 

Μεγάλης Χίμαιρας. Η Μαρίνα θα θαυμάσει την ανάλυση του ερωτικού προβλήματος 

της μάγισσας. Οι μαυροντυμένες γυναίκες του νησιού στο οποίο ζει η Μαρίνα θα μας 

παραπέμψουν σιωπηρά στο χορό μιας τραγωδίας, ακολουθώντας την ως το τέλος του 

ριζικού της. Το μειονέκτημα στους ήρωες του Καραγάτση είναι ότι δεν δικαιώνονται 

ηθικά. Μόνο τιμωρούνται. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτές οι 

αρχαιοελληνικές αναφορές (η Μήδεια, η ωραία Ελένη, τα αποσπάσματα από την 

Ιλιάδα κάτω από την Ακρόπολη κ.ά.) λείπουν από την πρώτη εκδοχή της Χίμαιρας το 

1936. Τα συναντάμε σαν προσθήκες εξέλιξης στη Μεγάλη Χίμαιρα του 1953. 

Αντίστοιχα τραγική φιγούρα και ο Γιούγκερμαν που η μοίρα του είναι 

προκαθορισμένη. Ενώ ο στόχος είναι ο εξανθρωπισμός του, τελικά επαναλαμβάνει 

στο τέλος της ζωής του το μοτίβο που ακολούθησαν και οι άλλοι Γιούγκερμαν 

(πατέρας και αδερφός σίγουρα ). Οι αμαρτίες τους και τα μεθύσια τους κλείνουν με 

έναν θάνατο που συνοδευόταν από κρύο: όλοι οι Γιούγκερμαν κρυώνουν. Τον νικούν 

οι φόβοι που ήταν καλά κρυμμένοι στα κατάστιχα της ψυχής του. 

 

 

Α.ε. Αντιήρωες 

 

Ο Δ. Νικορέτζος παρατηρεί ότι ο «Καραγάτσης πήγε να συναντήσει τους Θεούς της 

εποχής του, όχι στα ψηλά και στα μεγάλα, αλλά στο βούρκο της κοινωνίας και του 
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υποκόσμου, χωρίς να πολυσκοτίζεται αν ο ίδιος κινδύνευε να λερωθεί από τέτοιους 

αηδείς και οζώδεις συγχρωτισμούς. Λες και η πνιγηρή αποφορά των καταγωγίων και 

η απόπνοια της ζωής του περιθωρίου τον μεθούσε και ο κόσμος του εκτραχηλισμού 

και της ανηθικότητας τον έθελγε».
26

 Φαινόταν να μην πιστεύει ότι θα «λερωθεί» από 

τους ανθρώπους του υπόκοσμου.  

Φαίνεται πως ο συγγραφέας το ’χε σπουδάσει καλά το πιόμα, αλλά από 

απόσταση. (Γιούγκερμαν, Λιάπκιν, Μικές από το 10, ο Παναγιωτάκης από τα 

«Χταποδάκια» και πάρα πολλοί άλλοι). Οι ήρωές του ήταν λίγο ως πολύ τυχοδιώκτες 

και άνθρωποι δυστυχισμένοι. Νυχτοδίαιτοι, χαμένα κορμιά, αποβράσματα 

καταγωγίων, άνθρωποι που ζουν παραδομένοι στις εκρήξεις του πάθους τους - «χωρίς 

περίσκεψιν, χωρίς αιδώ»- αποκαρωμένοι στη διαβρωτική χαύνωση του αλκοόλ, με 

συνείδηση αγελαία και την ψυχή τους έρμαιη στους τέσσερις ανέμους, «συνυπάρχουν 

σε έναν κόσμο γεμάτο αναθυμιάσεις, που δεν τον ριπίζει κανένα φτερούγισμα 

ευδαιμονίας, καμία ψυχική ανάταση. Οι ήρωες του Καραγάτση αμαρτάνουν μονίμως 

μεθυσμένοι».
27

 Από τους ήρωές του απουσιάζει εντελώς η επιφύλαξη της συστολής 

και το αίσθημα της αιδούς. «Σε αυτούς όλα επιτρέπονται. Είναι απογυμνωμένοι από 

κάθε ηθικό έρεισμα. Δεν έχουν συνειδησιακές αναστολές. Είναι ευάλωτοι στο 

παραστράτημα».
28

 

Αν μείνουμε στην υπόθεση του Μάριο Βίττι για τις νατουραλιστικές 

καταβολές του συγγραφέα,
29

 θα πρέπει να πιστέψουμε πως ο Καραγάτσης θέλει τον 

ήρωά του ταπεινό, έσχατο και αφόρητα καταπιεσμένο –ένα έρμαιο της 

ντετερμινιστικής του φύσης, ένα υποχείριο και μόνο των αχαλίνωτων δυνάμεών του. 

Ο Χατζηβασιλείου όμως παρατηρεί ότι ο «συγγραφέας ζητάει από τον ήρωά του όχι 

ένα ηθικά αποφορτισμένο μπαίγνιο, όπως θα το επέτασσε η νόρμα του 

νατουραλισμού, αλλά μία "μοιραία προσωπικότητα" και ένα θεαματικό, 

υπερθεληματικό αντιήρωα, αφοσιωμένο με πάθος στην άρνηση του αδρά 

σχεδιασμένου κοινωνικού, πολιτικού και τοπογραφικού του περίγυρου».
30
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 Δημήτρη Νικορέτζου, «Μ. Καραγάτσης. Ένας αλκοολικός του ερωτικού ενστίκτου», Νέα Εστία, τχ. 

1536 (Ιούλιος 1991) 864. 
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Δεν θα μπορούσα να παραλείψω από αυτήν την ενότητα μια σκέψη για τους 

αντιήρωές του. Μια σκέψη που αφορά την εικόνα της γυναίκας. Ακόμα και στο 10 η 

πιο ολοκληρωμένη άποψη της γυναικείας ομορφιάς, είναι η εικόνα της δημόσιας 

γυναίκας. «Στην εικόνα αυτή ο Καραγάτσης εξαντλεί τα εξιδανικευτικά όρια της 

περιγραφικής απόδοσης μίας γυναικείας μορφής: το σώμα της και το ντύσιμό της 

είναι άψογα, ενώ ταυτόχρονα μοιάζει απόμακρη στην ομορφιά της έως και 

περιφρονητική. […] Συνθήκες εντελώς αντίθετες του ιδανισμού. […] Η επιλογή αυτή 

του Καραγάτση δεν είναι τυχαία, αλλά σκόπιμη, επειδή με αυτή θέλει να εκφράσει 

την αντισυμβατική αντίληψη του για τη γυναικεία ομορφιά αλλά και αξιοπρέπεια, η 

οποία φαίνεται πως εξαρτάται από την ερωτική αυτάρκεια ή, αλλιώς από τη 

σεξουαλική αποστασιοποίηση-που μπορεί να γίνει και ερωτική απόσταση».
31

  

Βαθιά αντιϊδεαλιστής τον κυρίευε μία απιστία προς κάθε είδους ηρωισμό. Οι 

χαρακτήρες είναι σίγουρα αντιηρωικοί. Σε κάθε περίπτωση, διακατέχονται από βία, 

διαστροφές, τάση για αλκοολισμό, σεξουαλικά φετίχ και ερωτικά πάθη. Ο 

συνδυασμός όμως όλων αυτών των στοιχείων συμβάλλει στην αληθοφάνειά  τους 

παρασύροντας τους αναγνώστες.  

 

 

Α. στ. Γυναίκες και άντρες, άντρες και γυναίκες 

 

Οι πρώτες αναγνώσεις του Μ. Καραγάτση με είχαν πείσει πως πρόκειται για έναν 

μισογύνη που δεν δίσταζε να εκφράζει την αντιπάθειά του απέναντι στις γυναίκες. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο Γιούγκερμαν « τη μανία πόχουν οι γυναίκες να 

λεν ψέματα, ακόμα και στις ιερώτερες στιγμές της ζωής τους».
32

 Έχοντας πλέον 

πληρέστερη εικόνα του έργου του, καταλήγω στο συμπέρασμα πως οι γυναίκες του 

κατέχονται από μεγαλύτερη φυσική στωικότητα και σοφία. Σίγουρα δεν είναι οι 

δυναμικοί χαρακτήρες που επιλέγει για τους άντρες, είναι όμως το ιδανικό άλλο τους 

μισό. Ο δικηγόρος, συγγραφέας, εραστής Μάνος Τασάκος από τον Κίτρινο Φάκελο 

επιλέγει για ερωτική του σύντροφο τη Μαρία Ρούση, μια γυναίκα ικανή όσο και 

εκείνος. 

Ξεκινώντας από τους αντρικούς χαρακτήρες του Καραγάτση, δεν μπορεί 

κανείς να μην παρατηρήσει τη θετική σχέση με τη ζωή που αναπτύσσεται στους 
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περισσότερους από αυτούς. Αυτή όμως η θετική τους σχέση είναι αποτέλεσμα μίας 

δυνατής ψυχολογικής κρίσης, όπου ο χαρακτήρας κατάφερε να βγει λόγω της 

ψυχικής δύναμης που εκδηλώνεται ως κυνισμός. Απόλαυση σε όλα τα επίπεδα και 

χωρίς ηθικές αναστολές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ θα μπορούσε να 

είναι ο Γιούγκερμαν: «δηλαδή τα φαινόμενα που ξεχωρίζουν τον άνθρωπο από τα 

άλλα ζώα, του ήταν άγνωστα. Η φύση, και στο πιο πολύγαμο ζώο χαρίζει ένα κάποιο 

ένστικτο του είδους, που του δημιουργεί υποχρεώσεις μέσα στην οικογένεια ή την 

κοινωνία του. Τίποτα το παρόμοιο για το Γιούγκερμαν. Ο κόσμος πλάστηκε απ’ το 

Θεό για να γλεντάει αυτός, κι οι άνθρωποι για να ικανοποιούν τα κέφια του. 

Γυμνωμένος από συνείδηση ηθικών αξιών, επέλεγε σε ένα πέλαγος ανηθικισμού, 

απόλυτα συνταυτισμένο με την ευτυχία».
33

 

Ο έρωτας έχει σαν αποτέλεσμα τη ζωή. Ερωτοσαρκικός ο συγγραφέας,  όπως 

τον ονομάζουν κάποιοι κριτικοί, γεννήθηκε την εποχή που ανθούσαν η βιολογία και η 

φροϋδική ψυχανάλυση. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι οι επιρροές από τις δύο 

αυτές επιστήμες του κλείνουν το μάτι. Τα όνειρα, τα οιδιπόδεια συμπλέγματα, οι 

εμμονικές αντιδράσεις, η ψυχοπάθεια που ταλανίζει κάποιους ήρωές του, η 

κινητοποιημένη λίμπιντο, τα δολοφονικά ένστικτα, οι διαστροφικές συμπεριφορές, η 

βία και η αντιβία, όλα αυτά μαζί είναι ο Καραγάτσης. Δεν έγραψε ποτέ για ρομαντικά 

ειδύλλια, ο έρωτας γι’ αυτόν είναι πόλεμος. Ο άντρας επιδιώκει την κυριαρχία και τη 

διατήρηση της εξουσίας πάνω στη γυναίκα και η γυναίκα την ανταπόκριση στο 

κάλεσμα για την αντρική διερεύνηση και την ασφάλεια που της προσφέρει αυτός.     

Ο χαρακτήρας του έρωτα είναι διπολικός στο έργο του. Έρωτας είναι η κ. 

Νίτσα από το ομώνυμο διήγημα, έρωτας και η Νταϊάνα στο Γιούγκερμαν. Άλλωστε 

και η ίδια η φύση του έρωτα ενέχει μέσα της τόσο ιδανικότητα, όσο και διάψευση. 

Ίσως τη φύση του έρωτα ακολουθούσε και η φύση του ίδιου του συγγραφέα, ο οποίος 

φαίνεται πως ήταν περήφανος για τις αντιφάσεις του. Περήφανος όχι μόνο που δεν τις 

έκρυβε, αλλά και μπορούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Τα 

πάντα σχετίζονται με τη λίμπιντο και την υγιή ή μη διαχείριση του ερωτικού 

ενστίκτου. Άλλωστε ο έρωτας είναι ο καταλληλότερος σύμμαχος για τη ζωή. Είναι 

αυτός που κάνει τον Γιούγκερμαν «ομιλητικότατο, στοχαστικό και παρατηρητικό 
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[…] με πηγαίο δυναμισμό»,
34

 βγάζοντάς τον από τη σκοτεινιά. Οι χαρακτήρες του 

δεν κουράζονται να κυνηγούν την ηδονή. Αυτό τους δίνει τροφή για ζωή σχεδόν 

μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ελάχιστοι από αυτούς δεν άγονται και φέρονται από τη 

σάρκα τους. 

Έρωτας και μάλιστα κάποιες φορές ανεκπλήρωτος. Επιθυμία ανεκπλήρωτη. Ο 

Γιούγκερμαν κυνηγάει το μητρικό πρόσωπο σε όλες τις σχέσεις, ως αποτέλεσμα του 

τραύματος που δημιούργησε η εικόνα των σεξουαλικών πράξεων των γονιών του. Η 

μητρική μορφή τον κυνηγάει σε όλη του τη ζωή.  Ο Γιούγκερμαν έχει πολλές 

ερωτικές επαφές όμως τελικά δεν καλύπτει την έλλειψη του επιθυμητού 

αντικειμένου.  

Ο Γιώργος Μάζης από την άλλη, ο νεαρός γιατρός από τον Γιούγκερμαν έχει 

και αυτός μία ανεκπλήρωτη επιθυμία που ακούει στο όνομα Βούλα Παπαδέλη. Το 

ίδιο και ο Μάνος Τασάκος από τον Κίτρινο Φάκελο. Επιθυμεί τη Μαρία Ρούση όσο 

και εκείνη μα ο εγωισμός του δεν τον αφήνει να ζήσει με τη γυναίκα που επιθυμεί. Οι 

ήρωές του επιθυμούν να παραμείνουν στη ζωή γι’ αυτό και αντιστέκονται στο 

θάνατο. Κάποιες φορές αποφασίζει γι’ αυτός σαν θεός-δημιουργός για τα 

δημιουργήματά του. Τον Γιούγκερμαν για παράδειγμα ή τη Μαρίνα, τους έπλασε 

αφήνοντας ελεύθερη τη δημιουργική φαντασία του, εμφυσώντας τους 

χαρακτηριστικά που βρίσκονταν κρυμμένα σε πρωτόγονα επίπεδα του 

υποσυνείδητου.   

Προσωπικά θέλγομαι εξίσου και από τους άλλους, τους δευτερεύοντες 

χαρακτήρες του. Και αναφέρω συγκεκριμένα: τον Καραμάνο στον Γιούγκερμαν, τη 

γρια χήρα που κλαίει για τον αδικοχαμένο γιο της που πνίγηκε στο ναυάγιο στη 

Μεγάλη Χίμαιρα, την τραγική Αγγέλα του Μεγάλου Ύπνου, αλλά και τον Δημήτρη 

Πραπόπουλο, τον ιερέα του 10 που θυσιάζει την αγιοσύνη του για να βοηθήσει τη 

Μάχη να κρατήσει το παιδί της στη ζωή και την αξιοπρέπειά της στην αυστηρή 

κλειστή κοινωνία, αλλά και πολλούς ακόμα. Σε αυτούς τους χαρακτήρες ίσως  

βρίσκει κανείς την αλήθεια του συγγραφέα, την επιρροή του από τον Ντοστογιέφσκι. 

Βρίσκει τη λεπτομέρεια της αληθοφάνειας, τη βιωματικότητα του αναγνώστη. 

Άλλωστε διαβάζοντας κανείς τα μυθιστορήματά του, αισθάνεται πως παρακολουθεί 

ταινία κινηματογραφική. 
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Πολλοί μελετητές του συγγραφέα έχουν ασχοληθεί με το δίπολο έρωτας-

θάνατος στο έργο του. Και τα δύο αποτελούν τις αιτίες αμφιθυμικής δράσης των 

χαρακτήρων του. Εκτός από τη δίψα για ζωή που κρύβει ο έρωτας και εκδηλώνεται 

με την ερωτική επιθυμία, αποζητούν και την υποδούλωση, την αναχαίτιση του 

θανάτου. Σκοπός τους δεν είναι να τον νικήσουν αλλά να  τον σαρκάσουν με τη 

φθαρτή ζωή τους.  Όλα όμως έχουν κάποιο τέλος, ακόμα και η ίδια η επιθυμία. Εδώ 

δεν μπορώ να παραλείψω μία βασική αντίληψη του Μ. Καραγάτση, πως «Η Μοίρα 

του ανθρώπου είναι ο Θάνατος».  

Όλοι οι κεντρικοί ήρωες τους αυτοκτονούν ή αυτοκαταστρέφονται. Και η 

Μαρίνα της Χίμαιρας και ο Μάνος Τασάκος από τον Κίτρινο Φάκελο και ο Λιάπκιν  

και ο Μιχάλης Καραμάνος από τον Γιούγκερμαν έχοντας μάλιστα πρώτα οδηγηθεί 

στην τρέλα. Σύμφωνα, άλλωστε, με έναν μελετητή του που ασχολείται με τον 

συγκεκριμένο ήρωα, «όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Φουκώ, ενώ η παρουσία του 

βιολογικού θανάτου που απειλεί είναι μία "παρουσία άσαρκη", στην περίπτωση της 

τρέλας έχουμε την ενσάρκωση του "ήδη-εγώ του θανάτου", ως ορατή μορφή του 

βαθμού μηδέν της ύπαρξης».
35

 

Το 10 χαρακτηρίζεται ως πολυφωνικό μυθιστόρημα λόγω του πλήθους των 

χαρακτήρων του και μάλιστα στην ωριμότητά του ο Καραγάτσης δεν δημιούργησε 

πρωτεύοντες και δευτερεύοντες χαρακτήρες (όπως έκανε σε όλα τα προηγούμενα 

έργα του). Οι χαρακτήρες εκεί είναι ισότιμοι και κινούνται σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Για όλους όμως η Μοίρα, το ριζικό είναι που εμποδίζει την 

ευτυχισμένη ερωτική σχέση και κατάληξη.  

Η μελέτη αυτή θα ήθελα να υπογραμμίσει και αυτήν την προσέγγιση για τους 

χαρακτήρες του, τόσο ανδρικούς όσο και γυναικείους. Τον καθοριστικό ρόλο που 

παίζει στις μετέπειτα ζωές τους η κληρονομικότητα και το οικογενειακό περιβάλλον. 

Θα αναφερθώ σε δύο παραδείγματα, ένα από κάθε φύλο. Η μητέρα της Μαρίνας από 

τη Χίμαιρα δίνει το κορμί της με αντάλλαγμα τα χρήματα, με σκοπό να μεγαλώσει 

την κόρη της. Η Μαρίνα δεν διστάζει να χαρίσει το κορμί της σε αγνώστους (η πρώτη 

της μάλιστα επαφή της δίνει ως αντάλλαγμα ελάχιστα χρήματα ) αλλά και στον 

Μηνά, τον αδερφό του άντρα της, προκειμένου να πάρει την ηδονή της σάρκας και 

των βαθύτερων στρωμάτων της ψυχής. Στο ίδιο αμοραλιστικό ύφος κινείται και ο 
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Γιούγκερμαν. Τα πορνογραφήματα που έβρισκε στο γραφείο του πατέρα του, οι 

συνευρέσεις του με τα θηλυκά που άρπαζε δεξιά και αριστερά αλλά και  η μητέρα 

που είχε εραστή και επιδιδόταν σε σεξουαλική επαφή μέσα στο σπίτι της οικογένειας, 

προφανώς διαμόρφωσαν τον ακόρεστο ερωτισμό του και τις διαστροφές του.  

Κλείνοντας, ανέφερα και στην εισαγωγή πως ο Καραγάτσης έγραφε γρήγορα 

σαν κάποιος να τον κυνηγά. Έγραφε εν θερμώ, δεν νομίζω όμως πως έπλαθε εν 

θερμώ και τους χαρακτήρες του. Τους ήρωές του τους γνώριζε σε βάθος, τόσο που 

τους εμφυσούσε τη μορφή που φανταζόταν γι’ αυτούς και δεν περιοριζόταν στην 

περιγραφή τους. Αν δει κανείς το εξώφυλλο του μυθιστορήματος το 10, τα πρόσωπα 

που είναι ζωγραφισμένα «με το χέρι» είναι σχέδια του ίδιου του συγγραφέα. Συνήθιζε 

άλλωστε σαν ανάπαυλα από τη γραφή να σχεδιάζει στις λευκές κόλλες πίσω από τα 

γραπτά του. Σχεδίαζε σημαίες, πολεμικά πλοία, προφίλ αξιωματικών και σταθερά ένα 

αντρικό προφίλ. Ο Βαγγέλης Αθανασόπουλος ταυτίζει το αντρικό αυτό προφίλ με τον 

αδερφό του Τάκη Ροδόπουλο, αναφέροντας πως ίσως τον θεωρούσε αντρικό πρότυπο 

δύναμης  αλλά θα μπορούσε τελικά ακόμα και να τον χλευάζει.  
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Κεφάλαιο Β 

 

Αυτοβιογραφικά στοιχεία στο έργο του 

 

Β. α Συστάσεις με τον συγγραφέα 

 

«Γεννήθηκα στην Αθήνα σε ένα από τα τέσσερα γωνιακά σπίτια των οδών 

Ακαδημίας και Θεμιστοκλέους. Δεν σας λέω όμως σε ποιο. Και το κάνω επίτηδες 

αυτό, για να μπλέξω άγρια σε αυτό το αθηναϊκό σταυροδρόμι τους διάφορους 

"αρμόδιους", όταν έρθει η στιγμή να εντοιχισθεί η αναμνηστική πλάκα. Εγώ βέβαια 

θα τα έχω τινάξει προ πολλού, και θα σπάω κέφι καλά στον ουρανό, με τη 

μεταθανάτια φάρσα μου. Θα έχω παρέα το Σολωμό, που θα μου λέει κουνώντας το 

κεφάλι: «Τράβα και εσύ Καραγάτση, όσα τράβηξα και εγώ από τον Καιροφύλλα, τον 

Αποστολάκη και τον Σπαταλά». Όπως βλέπετε το κυριότερο γνώρισμά μου είναι η 

μετριοφροσύνη. Διδάχτηκα τα πρώτα γράμματα στο Αρσάκειο της Λάρισας (όταν 

συλλογιέμαι πως υπήρξα και Αρσακειάδα!) και αντί να ερωτευτώ τις συμμαθήτριές 

μου, αγάπησα παράφορα τη δασκάλα μου. Γεγονός που μαρτυράει τη σκοτεινή 

ερωτική ιδιοσυγκρασία μου. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μην προβιβαστώ, να μείνω 

στην ίδια τάξη κοντά στην "γυναίκα των ονείρων μου". Το υπέροχο λογοτεχνικό μου 

ταλέντο φανερώθηκε στο Γυμνάσιο, όταν έγραφα εκθέσεις αριστουργηματικές. Οι 

καθηγητές μου δεν πρόφταιναν να μου βάζουν δεκάρια. Ένας μονάχα –ένας 

ξερακιανός και καταχθόνιος– έβρισκε τα κείμενά μου απαίσια και τα μηδένιζε αράδα. 

Δεν μπορούσα να καταλάβω, αργότερα όμως κατάλαβα. Ο καθηγητής ήταν 

λογοτέχνης. Εννοείται πως τον εκδικήθηκα σκληρά… Ήμουν νεαρότατο μέλος της  

Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών όταν ο κ. Καθηγητής –γέρος πια– ζήτησε την ψήφο 

μου για να μπει και αυτός στο επίσημο αυτό Πρυτανείο της ελληνικής διανόησης. 

Του την αρνήθηκα. Αποτέλεσμα: Αυτός είναι και εγώ δεν είμαι πια μέλος της 

Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών… Κάποτε σπούδαζα νομικά. Είχα συμφοιτητές τους 

κ. Πέτρον Χάρην, Άγγελο Τερζάκην, Γιώργο Θεοτοκάν, Πετσάλην και Οδυσσέα 

Ελύτην, τα εξαιρετικά αυτά νομικά πνεύματα που τόσο διέπρεψαν στη δικανική 

σταδιοδρομία τους -όπως και εγώ εξάλλου. Ο ισχυρισμός του κ. Κλ. Παράσχου ότι 

υπήρξε συμφοιτητής μου είναι ανακριβέστατος. Όταν ο νεαρότατος κ. Παράσχος 

γράφτηκε πρωτοετής στη νομική, εγώ ήμουν κιόλας δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. 

Έφηβος ήμουν όταν έγραψα τα πρώτα μου και τελευταία μου ποιήματα. Δεν τα 
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δημοσίευσα ποτέ. Αργότερα τόρριξα στην πεζογραφία, ένας Θεός ξέρει το γιατί… 

Έγραψα πολλά και διάφορα διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, έργα υψηλού 

ηθικοπλαστικού περιεχομένου, πολύ κατάλληλα για παρθεναγωγεία και βιβλιοθήκες 

οικογενειών με αυστηρά αστικά ήθη. Οι ήρωές μου λοιπόν –Λιάπκιν, Μαρίνα Ρεΐζη 

και ιδίως Γιούγκερμαν– είναι άνθρωποι αγνοί, αθώοι, ιδεολόγοι και στέκουν 

ψηλότερα από τις αθλιότητες του χαμερπούς υλισμού. Απορώ πώς το εκπαιδευτικό 

συμβούλιο δεν εισήγαγε ακόμα τα βιβλία μου για αναγνωστικά στα σχολεία του 

κράτους, εξίσταμαι πώς η Ακαδημία δεν μου έδωσε ακόμα το βραβείο Αρετής, πως 

δεν με εκάλεσε ακόμα να παρακαθίσω στους ενάρετους κόλπους της κοντά στον κ. 

Σπύρο Μελά. Δεν επείραξα ποτέ συνάδελφο και είμαι συμπαθέστατος στους 

λογοτεχνικούς κύκλους. Αυτό θα αποδειχθεί στην κηδεία μου όπου θα έρθει κόσμος 

και κοσμάκης να πεισθεί ιδίοις όμμασι ότι πέθανα, ότι θάφτηκα, ότι πήγα στο διάολο. 

Και θα φύγει από το νεκροταφείο ο κόσμος και ο κοσμάκης βγάζοντας στεναγμούς 

ανακούφισης. Είμαι βέβαιος πως ο Θεός θα με κατατάξει μεταξύ των αγίων στον 

Παράδεισο. Αμήν».
36

 

Προτίμησα να αφήσω το συγγραφέα να κάνει τις συστάσεις ο ίδιος γι’ αυτό 

και παρέθεσα το παραπάνω κείμενο. Θα ήθελα να προσθέσω όμως κάποια στοιχεία 

που θα φανούν χρήσιμα στο συγκεκριμένο τμήμα της εργασίας. Ο Δημήτρης 

Ροδόπουλος, όπως ήταν το αληθινό του όνομα, γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1908 

στην Αθήνα. Ο πατέρας του Γεώργιος Ροδόπουλος, ήταν δικηγόρος και πολιτικός 

εγκατεστημένος στη Λάρισα. Ο συγγραφέας ήταν το τελευταίο παιδί της οικογένειας 

μετά από άλλα τέσσερα (τη Ροδόπη, το Νίκο, τον Τάκη και τη Φωφώ), έχοντας 

μεγάλη διαφορά με τα αδέρφια του (18 χρόνια από το πρώτο και 12 χρόνια από το 

τελευταίο). Ο πατέρας του δεν του επέτρεπε να χρησιμοποιεί το επίθετό τους στις 

συγγραφικές του απόπειρες, έτσι το ψευδώνυμο Καραγάτσης προήλθε από το δέντρο 

καραγάτσι (φτελιά) κάτω από το οποίο συνήθιζε να διαβάζει στη Ραψάνη της 

Θεσσαλίας, όπου περνούσε τις θερινές του διακοπές. Πολλή συζήτηση είχε γίνει 

γύρω από αυτό το κεφαλαίο Μ. πριν το επίθετο. Η σκέψη των φιλολόγων 

κατευθύνθηκε προς το Μιχάλης λόγω των ηρώων του Μιχάλη Καραμάνου 

(Γιούγκερμαν) και Μιχαήλ Ρούση (Μεγάλος Ύπνος) που θεωρούνται περσόνες του. Η 

σκέψη του αναγνώστη από την άλλη  ίσως πάει στο Μίμης, από το Δημήτρης που 

ήταν το βαπτιστικό όνομα. Όμως το Μ. προήλθε από το ρώσικο όνομα «Μίτια» 
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(ρώσικη εκδοχή του Δημήτρης ), με το οποίο τον αποκαλούσαν οι φίλοι του λόγω της 

μεγάλης αγάπης του για τον Φιόντορ Ντοστογιέφσκι και ιδιαίτερα για το έργο 

Αδερφοί Καραμαζώφ. 

Η παιδική του ηλικία χαρακτηρίζεται από αρκετές μετακινήσεις σε διάφορες 

πόλεις λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του πατέρα του, ο οποίος διετέλεσε 

διευθυντής τράπεζας σε διάφορες περιοχές. Τα καλοκαίρια του τα περνάει στη 

Θεσσαλία και κυρίως στο χωρίο Ραψάνη. Γράφεται στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ στη Γαλλία και όταν το 1925 επιστρέφει στην Αθήνα 

για οικονομικούς λόγους, γράφεται στη Νομική Αθηνών. Ποίηση έγραφε και στην 

εφηβική ηλικία. Γρήγορα στράφηκε στην πεζογραφία όπου πρωτοεμφανίστηκε το 

1927 με το διήγημα «Η κυρία Νίτσα» που του χάρισε και τον 3
ο
 έπαινο στο 

διαγωνισμό της Νέας Εστίας. Το πρώτο μυθιστόρημα έρχεται το 1933, ο 

Συνταγματάρχης Λιάπκιν. Το 1935 παντρεύεται τη ζωγράφο Νίκη Καρυστινάκη και 

αποκτούν την κόρη τους Μαρίνα.  

Το 1937 πεθαίνει η μεγαλύτερη αδερφή του, Ροδόπη Τζουλιάδου, η οποία 

υπέφερε από ψυχασθένεια από τη νεανική της ηλικία. Το 1946 πεθαίνει και η μητέρα 

του, στην οποία αφιερώνει το μυθιστόρημα ο Μεγάλος Ύπνος. Κάποια στιγμή 

εργάζεται ως νομικός σύμβουλος μιας εταιρείας με έδρα τον Πειραιά, ενώ εργάστηκε 

και ως συντάκτης σε διάφορες εφημερίδες. Το 1956 και το 1958 ήταν υποψήφιος 

βουλευτής με το κόμμα των Προοδευτικών του Σπύρου Μαρκεζίνη χωρίς επιτυχία. 

Όταν κάποιος τον ρώτησε γιατί είχε θέσει υποψηφιότητα εντελώς απροετοίμαστος, 

εκείνος απάντησε, για να πάρει ψήφους από τον αδερφό του Κωνσταντίνο 

Ροδόπουλο, υποψήφιο της ΕΡΕ.
37

 

Στο τέλος του  1958 παθαίνει καρδιακή προσβολή και τότε αρχίζει σταδιακά 

να απομονώνεται. Το 1960 ξεκινάει να γράφει το 10, το οποίο δούλευε μέχρι την 

τελευταία στιγμή της ζωής του και που το αφήνει ανολοκλήρωτο με τη 

χαρακτηριστική τελευταία φράση: «Ας γελάσω». Στον τάφο του στο Πρώτο 

νεκροταφείο Αθηνών χαράζεται η φράση «Οι μοναδικές ομορφιές είναι προνόμιο του 

θανάτου» από το έργο του το «Μεγάλο Συναξάρι». 
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Β.β Τα αυτοβιογραφικά στοιχεία που συνάντησα στο έργο του  

 

Τα έργα του συγγραφέα, έκαναν τους μελετητές του να καταλήξουν στο συμπέρασμα 

πως τα αφηγηματικά θέματά του τόσο στα νεανικά του έργα όσο και στα 

μεταγενέστερα σχετίζονται με πέντε περιοχές του ψυχισμού του.
38

 Η πρώτη είναι η 

στάση του συγγραφέα απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα. Η δεύτερη η στάση του 

απέναντι στον εαυτό του, η τρίτη απέναντι στη γυναικεία φύση και τον έρωτα, η 

τέταρτη απέναντι στη λογοτεχνική δημιουργία και η πέμπτη απέναντι σε ιδεολογικά 

και μεταφυσικά θέματα. Η ιεράρχηση της αναφοράς έγινε σύμφωνα με την 

προσωπική μου άποψη επί του θέματος.  

Πρωταρχική παρατήρηση αποτελεί ο τόπος καταγωγής του, η Λάρισα. Θα τη 

συναντήσουμε τόσες φορές που πραγματικά ο πιστός αναγνώστης θα αντιληφθεί πως 

δεν είναι τυχαία η συνεχής αναφορά και επανάληψη. Ο Λιάπκιν εργάζεται, ζει και 

πεθαίνει στη Λάρισα και μάλιστα  έχοντας ως βάση τη Γεωργική Σχολή. Σε 

συνέντευξή του το 1940 παραδέχεται πως ο Λιάπκιν είναι λίγο ο εαυτός του.
39

 Εκεί, η 

κ. Διευθυντού περνά «δροσερά καλοκαίρια» στη Ραψάνη. Στα νεανικά του διηγήματα 

θα συναντήσουμε το «Χάκ. Θεσσαλική ιστορία» Ο Θανάσης Πετρόπουλος, πατέρας 

της Μαρίας Ρούση από τον «Κίτρινο Φάκελο», είχε καταγωγή επίσης από τη Λάρισα, 

ενώ παλαιότερα είχε και τσιφλίκια που η απαλλοτρίωσή τους, έφερε τη μείωση της 

περιουσίας του.  

Στο «Μπουρίνι» θα τον συναντήσουμε να ξεκινάει με εικόνες που έχει ο ίδιος 

από την πατρίδα του, και τη Ραψάνη, όπου περνούσε τα καλοκαίρια του: «Όταν ο 

ήλιος βασίλεψε κάτω, στην άκρη του ατέλειωτου κάμπου, οι θεριστάδες, μ’ ένα 

λαχάνιασμα ίσωσαν το κορμί τους, ύστερα απ’ το σκύψιμο μιας ολόκληρης ημέρας. 

Το βραδινό αεράκι θρόισε απαλά μέσα στα στάχια. Πάνω στα λιγοστά δέντρα –τα 

ξεραμένα από την κάψα και το λίβα- κούρνιασαν οι στερνές κάριες, μέσα σ’ όργιο 

από φωνές».
40

  

Στα νεανικά του διηγήματα διαφαίνεται η σχέση του συγγραφέα με τον ίδιο 

του τον εαυτό. Υπάρχει έντονη η τάση αυτοανάλυσης  και υπεράσπισης του εαυτού 
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του, σαν να απαντά στις δικές του αυτοκατηγορίες  (όπως είναι εκείνη που θεωρεί τον 

εαυτό του εγωιστή). Όσο νεότερος ήταν ο συγγραφέας τόσο πιο έντονες  ή μάλλον 

απροκάλυπτες οι προσωπικές-αυτοβιογραφικές του αναφορές, σχεδόν 

ημερολογιακές. Στο διήγημα «Εγώ, μικρός με εμένα και τη θάλασσα» μόνο ο τίτλος 

αρκεί για να καταλάβει κανείς την ενασχόληση με τον εαυτό του. Από τα νεανικά του 

διηγήματα, πάλι η «Οδός Θεμιστοκλέους» μας παραπέμπει στα δικά του παιδικά 

χρόνια («Γεννήθηκα στην Αθήνα σε ένα από τα τέσσερα γωνιακά σπίτια των οδών 

Ακαδημίας και Θεμιστοκλέους»). Όσο για το «Χειμέριο», ο πρωταγωνιστής είναι 

ένας απόλυτα επιτυχημένος συγγραφέας, εύπορος και με κοινωνική καταξίωση. Ίσως 

έτσι φανταζόταν την προσωπική του εξέλιξη ο νεαρός τότε συγγραφέας και έκανε μία 

μελλοντική μα κυρίως επιθυμητή αυτοπροσωπογραφία. Στη συνέχεια από την 

αυτοκριτική υπάρχει μία μετάβαση στην αυτοπεποίθηση. Ο τόσο έντονος 

αυτοβιογραφικός χαρακτήρας φαίνεται να υποχωρεί στα μεταγενέστερα διηγήματά 

του και ο συγγραφέας πια στρέφεται στη μυθοπλασία. 

Στο διήγημα «Το πρώτο φιλί» δίνονται κάποιες πολιτικές αναλύσεις που 

δείχνουν την ενασχόλησή του με την πολιτική (ο Μ. Καραγάτσης, όπως αναφέραμε, 

πολιτεύτηκε με το κόμμα των Προοδευτικών του Σπύρου Μαρκεζίνη σε ηλικία 48 

ετών). Εδώ υπάρχει και ο αντίποδας. Στο διήγημα «Επαρχιώτικη Ιστορία» 

παρουσιάζει τη μεσαία αστική τάξη και τους πολιτικούς μιλώντας σίγουρα ειρωνικά: 

«… Νά ο κ. Νομάρχης με την παρέα του, τον μέραρχο, το διευθυντή της Εθνικής, τον 

Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα. Κολάρα ψηλά, καπέλα σκληρά, μουστάκια σεβαστά. 

Μαζί τους είναι και μερικές κυρίες, ντυμένες άκομψα, μα φρικωδώς άκομψα».
41

 

Επειδή και ο πατέρας του είχε πολιτευτεί, μπορεί να εκφράζει την εναντίωσή του 

λόγω της αντιπαράθεσης που είχαν.  

Ο πατέρας του Γεώργιος Ροδόπουλος υπήρξε γερουσιαστής, ήταν όμως και 

διευθυντής Τράπεζας. Από την ίδια θέση πέρασε και ο Γιούγκερμαν κατά τη διάρκεια 

της καριέρας του στην τράπεζα.  Πάντα αυστηρός και επικριτικός  απέναντι στο γιο 

του, σε σημείο που όταν ο δεκαεπτάχρονος συγγραφέας προσβλήθηκε από 

φυματίωση, θεώρησε υπεύθυνη τη στάση του πατέρα του απέναντί του. Ο πατέρας 

απέδιδε τις αιμοπτύσεις σε κάποια ξενύχτια του νεαρού, ενώ δεν τον επισκέφτηκε 

καθόλου όσο ήταν άρρωστος με αποτέλεσμα να κλονιστεί περισσότερο το ηθικό του 
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όπως ίδιος αναφέρει.
42

 Αυτή η αντιπαλότητα με την πατρική εξουσία θα αναφερθεί 

και στη συνέχεια, έχοντας πάρει πια μια διαφορετική συγγραφική έκφανση.  

Η αδερφή του συγγραφέα Ροδόπη φεύγει από τη ζωή το 1937 και την 

προσωπογραφία της την αποδίδει άρτια στον Συνταγματάρχη Λιάπκιν, μέσω του 

χαρακτήρα της Κυρίας Διευθυντού.
43

 Ενώ στον Κοτζάμπαση του Καστρόπυργου η 

ιστορία αναπτύσσεται γύρω από τον προπάππο του Δημήτρη ή Μήτρου Ροδηθάνα ή 

Ροδόπουλο, τον οποίο κράτησαν όμηρο οι Τούρκοι στην Τρίπολη και εκείνος τελικά 

τούρκεψε για να σωθεί.
44

 Ο λόγος βέβαια που στην πραγματικότητα υπήρξε αφορμή 

αυτής της γραφής, είναι πως ο συγγραφέας μπορεί να ήθελε να αιτιολογήσει την 

απόφαση του προγόνου του, μιας και η ιστορία αυτή αμαύρωνε τη φήμη της 

οικογένειάς του. Εκεί προσεγγίζει τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες και 

αναλαμβάνει το ρόλο αυτού που θα εξιλεώσει τη φήμη.  

Με αφορμή το θάνατό της μητέρας του, αρχίζει να γράφει το Μεγάλο Ύπνο. 

«Ο Θάνατος και ο Θόδωρος ξεκινά από μία πραγματική οικογενειακή ιστορία της 

στενής του φίλης Ιουλίας Ιατρίδη, την οποία αυτή του διηγήθηκε εμπιστευτικά αλλά 

εκείνος δημοσιοποίησε μυθοπλαστικά, προκαλώντας αντιδράσεις ανάλογες με 

εκείνες του πρώην Ρώσου στρατιωτικού Βασίλη Βασίλιεβιτς Νταβίντωφ, που 

αναγνωρίστηκε από όλους τους Λαρισαίους πίσω από τον μυθιστορηματικό 

χαρακτήρα του Λιάπκιν. Ο Νταβίντωφ είχε πολεμήσει ως αξιωματικός του τσαρικού 

στρατού το 1917 και μετά την ήττα κατέληξε στη Λάρισα και δούλεψε ως 

"ζωοτέχνης" στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή. Από την οργή του Ρώσου γλύτωσε ο 

νεαρός Καραγάτσης χάρη στη μεσολάβηση του διευθυντή της Γεωργικής Σχολής 

Φιλοποίμενα Τζουλιάδη, που ήταν άνδρας της αδερφής του συγγραφέα Ροδόπης».
45

 

Άλλωστε σε αυτόν και στη γυναίκα του, αφιερώνει ο Καραγάτσης  και το 

Συνταγματάρχη Λιάπκιν. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την περίπτωση του Κλεό 

Κιτρινάκη (κάποιος δευτερεύων χαρακτήρας του Γιούγκερμαν), όπως αποκαλύπτει ο 

ίδιος ο συγγραφέας. Τον εμπνεύστηκε από κάποιον παγκόσμια φτασμένο και σίγουρα 

ανήθικο τύπο που ο Καραγάτσης είχε γνωρίσει στο παρελθόν.
46
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Ο Πειραιάς επίσης θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο του. Ο ίδιος 

εργαζόταν ως νομικός σύμβουλος σε μια εταιρεία που είχε έδρα τον Πειραιά. Ο 

Γιούγκερμαν φτάνει στον Πειραιά και σχεδόν όλη του τη ζωή την περνά μεταξύ 

Πειραιά, Αθήνας και Καστέλας. Το 10 βασίζεται όλο στη ζωή των ανθρώπων της 

περιοχής Ξαβερίου (συνοικία Πειραιά) και συγκεκριμένα της οδού Παρασάγγη.  

Φαίνεται όμως πως ο Πειραιάς μπήκε στη ζωή του συγγραφέα πολύ νωρίτερα, αν 

κανείς παρατηρήσει πως οι πρώτες αναφορές έγιναν στα πρώτα διηγήματα (και 

συγκεκριμένα: «Το πρώτο φιλί», «Χειμέριο» και «Ο κομήτης του Έρκμανν».) 

Η θητεία του στην Εταιρεία Ασφαλειών του έδωσε αρκετές γνώσεις πάνω 

στον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που θα του 

φανούν χρήσιμες στα μυθιστορήματά του και κυρίως στο Γιούγκερμαν. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρθηκε ότι η βιολογία και η 

ψυχανάλυση επηρέασαν τη ζωή του.  Ο Ζίγκμουντ Φρόυντ εκτός από τον ίδιο, 

φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του Γιώργου Μάζη στον Γιούγκερμαν, 

ο οποίος παρουσιάζεται  νεαρός ψυχίατρος, μαθητής  του Φρόυντ και πρώτος βοηθός 

του Άντλερ.  

Ως προς τα χαρακτηριστικά των ηρώων του, σύμφωνα με άρθρο του Δημήτρη 

Νικορέτζου, γίνεται λόγος για αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ο Νικορέτζος αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Οι ήρωες του Καραγάτση αποκαλύπτουν την αστική ψυχοσύνθεση 

του συγγραφέα τους. Ο ίδιος ήταν χαρακτήρας αμφιθυμικός, επικούρειος στη 

φιλοσοφία του, ανδροπρεπής, επιβλητικός, θερμός θιασώτης των ηδονών της ζωής. 

Ήταν ον κοινωνικό».
47

 

Διαβάζοντας κανείς τον Μ. Καραγάτση δεν μπορεί να μη σταθεί σε ένα 

κομβικό σημείο της γραφής του, το συναίσθημα της αποξένωσης στους χαρακτήρες 

του. Από διηγηματικό επίπεδο (πχ. ο Παναγιωτάκης από τα «Χταποδάκια») μέχρι 

μυθιστορηματικό (πχ. όλοι οι ήρωες της τριλογίας «Εγκλιματισμός κάτω από το 

Φοίβο») διακατέχονται μέχρι τα βάθη της ψυχής τους από το συναίσθημα της 

αποξένωσης. Ο Καραγάτσης αποξενώθηκε τόσο οικογενειακά όσο και κοινωνικά ως 

προς τον περίγυρό του. Οικογενειακά αποξενώθηκε εξ αιτίας του πατέρα του και 

κοινωνικά εξαιτίας των συνεχών μετακινήσεων λόγω των επαγγελματικών 

υποχρεώσεων του πατέρα του. Άλλωστε  κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους τρεις 

πρωταγωνιστές μας. Ζουν σε έναν τόπο ξένο, όπως ο Δημήτρης που αναγκαζόταν να 
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εξοικειωθεί με τις επαρχιακές πόλεις που τους φιλοξενούσαν, μέχρι την επόμενη 

σύντομη μετακίνηση.  Εκτός από το δύστροπο χαρακτήρα του πατέρα ο μικρός 

Ροδόπουλος ζούσε στενά και την ψυχασθένεια της αδερφής του Ροδόπης. Οι γονείς 

του έστρεφαν όλη τους την προσοχή σε εκείνη και ο ίδιος αισθανόταν παραμέληση. 

Τόσο στο Μεγάλο Ύπνο όσο και στο «Εγώ, μικρός με μένα και τη θάλασσα»  είναι 

φανερή η έλλειψη προσοχής που οδηγούσε στη μοναξιά: «Το σπίτι μου τ’ απέφευγα 

όσο μπορούσα πιο πολύ. Στους μακρυνούς δρόμους που τριγύριζα έβρισκα κάποια 

γαλήνη. Αυτήν την εποχή της ζωής μου δεν τη θυμάμαι καλά. Ένα σύννεφο ξεχασιάς 

τη σκεπάζει, αφήνοντας μια μακρυνή ανάμνηση εγκατάλειψης, πλήξης και 

μοναξιάς».
48

 Υπάρχει όμως και κάτι συμπληρωματικά εκτός από την απόσταση 

μεταξύ πατέρα και γιου, τίθεται το θέμα του νόθου γιου που θέτει ο συγγραφέας στο 

διήγημα «Το χρονικό των De Charpigny».«Το θέμα του νόθου σχετίζεται με τον 

πατέρα του με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μια και αποτελεί ένα οδυνηρό περιστατικό 

έτσι όπως το διηγείται ο ίδιος στην "Αυτοβιογραφία" του, που βρίσκεται ανέκδοτη 

στο αρχείο του συγγραφέα. Διαβάζουμε, λοιπόν, εκεί πως ο Γεώργιος Ροδόπουλος 

στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα ως δικηγόρου στη Λάρισα, βρέθηκε 

αντιμέτωπος με τη συκοφαντία πως ήταν νόθος, την οποία κυκλοφόρησαν οι 

ανταγωνιστές του, ενώ στη συνέχεια πληροφορούμαστε για τις ενέργειές του για να 

διαψεύσει τη συκοφαντία αυτή».
49

 Ο Καραγάτσης λοιπόν δεν απέφυγε την μερική 

ταύτιση με αυτόν. Εδώ μπορεί να έρθει στο μυαλό μας ο Μίλτος Ρούσης, το παιδί του 

Κωστή Ρούση από τον Κίτρινο Φάκελο, που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 

σαν νόθο, χωρίς να έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα του.    

 

Β.γ. Τα προσωπεία  

 

Ο Κωστής Ρούσης από τον Κίτρινο Φάκελο και ο Μιχάλης Καραμάνος από τον 

Γιούγκερμαν αποτελούν τα δύο βασικά προσωπεία του Μ. Καραγάτση. Ο Άρης 

Μπερλής που είχε ασχοληθεί εξονυχιστικά με το έργο του Μ. Καραγάτση θεωρεί 
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προσωπεία του και το Χρίστο Νεζερίτη (γιατρό, μυθιστοριογράφο) αλλά και τον 

Μάνο Τασάκο από τον Κίτρινο Φάκελο.
50

 

Παρατηρώντας μόνο το επίθετο "Καρα-μάνος" δεν μπορεί να είναι τυχαία η 

επιλογή, καθώς παραπέμπει στο "Καρα-γάτσης". Σκέψεις του Καραμάνου 

υιοθετούνται από τον ίδιο τον Καραγάτση. Ο Μιχάλης Καραμάνος κατάγεται επίσης 

από τη Θεσσαλία και υπογράφει επίσης  με το «Μ.Κ.» Ο Γιούγκερμαν συμβουλεύει 

συνεχώς το συγγραφέα φίλο του Μιχάλη Καραμάνο, να σπαταλά για την εργασία του 

στην τράπεζα όση λιγότερη ενέργεια γίνεται, για να τη φυλάει για την πνευματική του 

δημιουργία. Αυτό ήταν το πρωτεύον. Αφού τον διώχνει επίμονα από την τράπεζα, του 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «(Πήγαινε) όπου θέλεις! Να περπατήσεις, να διαβάσεις, να 

γράψεις. Δεν καταλαβαίνεις ξεροκέφαλε, πως κάθε ώρα που περνάς εδώ μέσα είναι 

ανήθικα κλεμμένη απ’ τα ισχνά κεφάλαια της ελληνικής διανόησης;»
51

 Είναι πιθανό 

ο ίδιος να βασάνιζε το μυαλό του με τέτοιες σκέψεις, καθώς ήταν και πολύ 

δραστήριος επαγγελματίας εκτός από συγγραφέας.   

Ο Ηλίας Λάγιος ισχυρίζεται πως «ο Καραγάτσης είναι ο Καραμάνος. Τα τρία 

βιβλία του Καραμάνου είναι ο ίδιος ο Γιούγκερμαν. Οι Θέσεις και αντιθέσεις είναι η 

ιστορία του Βασίλη Κάρλοβιτς από τη γέννησή του μέχρι που ο Βασίλης διαβάζει, η 

Κυρία Κρέστη (ίσως η Βούλα, ίσως η Νταϊάνα- μάλλον η δεύτερη)ο υπόλοιπος 

Γιούγκερμαν και η Θαλαασινή φυγή  είναι ακριβώς τα Στερνά του Γιούγκερμαν.
52

  

Κάτι ακόμα σχετικό με το Μιχάλη Καραμάνο, ήταν πως από το αναγνωστικό 

κοινό θεωρούταν τολμηρός συγγραφέας («Βλέπω πως διαβάζεις Έλληνες. Ίσως ο 

Καραμάνος είναι κάπως τολμηρός για σένα»
53

). Ο Καραγάτσης ήξερε πολύ καλά τις 

συζητήσεις που είχε εγείρει στους λογοτεχνικούς κύκλους και μη. Άλλωστε ας 

θυμηθούμε εδώ πως όταν ο «Γιούγκερμαν» δημοσίευε τα έργα του στη Νέα Εστία, 

κάποιοι σταμάτησαν να αγοράζουν και να φέρνουν σπίτι το περιοδικό για να 

«προστατέψουν» τις ανήλικες κόρες τους από το συγκεκριμένο ανάγνωσμα. Άλλωστε 
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όπως πετυχημένα το μεταφέρει η Μάρω Δούκα «ο Γιούγκερμαν, θα έμενε για πάντα 

στη μνήμη μου ως διαφθορέας».
54

  

Ο Μιχάλης Καραμάνος αντιμετώπιζε τρομακτικά προβλήματα αϋπνίας. Στο 

Ευχαριστημένο ή Οι δικοί μου άνθρωποι της Μαρίνας Καραγάτση πληροφορούμαστε 

για τα έντονα προβλήματα αϋπνίας που είχε και ο ίδιος.
55

 (Χαρακτηριστικό επίσης 

αυτοβιογραφικό στοιχείο ήταν η μανία των ηρώων του για το κάπνισμα και η 

ευχαρίστηση που περιγράφει να παίρνουν από αυτό. Καπνίζουν και εκείνοι με 

ηδυπάθεια όπως ο ίδιος). Η ζωή του Καραμάνου τελειώνει όταν τον θάβουν κάτω από 

μία γέρικη φτελιά στη Θεσσαλία (φτελιά=καραγάτσι). Έτσι ο ήρωας επιστρέφει στο 

χώμα που τον γέννησε, στον τόπο που του έδωσε ρίζες.  

Ένα παιχνίδισμα ρόλων που κάνει ο συγγραφέας στον Γιούγκερμαν και τα 

στερνά του είναι που βάζει τον Καραμάνο προς το τέλος, να φοράει τη στολή που 

φορούσε ο Γιούγκερμαν όταν κατέβηκε στον Πειραιά, μόλις πάτησε το πόδι του στην 

Ελλάδα. «Τη στολή τη φοράω για να σπάσω κέφι· για να γελάω τον εαυτό μου, πως 

είμαι τάχα ο Βασίλης Γιούγκερμαν. Ίσως και να μαι. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω αν 

εγώ δεν είμαι ο Λιάπκιν, όπως εσείς δεν ξέρετε τι ακριβώς είσαστε. Ίσως ο 

Καραμάνος».
56

 Και εδώ σίγουρα εννοεί τον εαυτό του, θέλοντας να παίξει με τον 

αναγνώστη σε ένα παιχνίδι ρόλων και προσωπείων. Θέλοντας να τον μπερδέψει σε 

μία ζάλη υπαλλαγής.  

Ολοκληρώνοντας για τον Μιχάλη Καραμάνο, διαβάζοντας τον Γιούγκερμαν, 

διακατέχει τον αναγνώστη η ιδέα πως ο Γιούγκερμαν γαλουχήθηκε, βελτιώθηκε, 

άνοιξε τους ορίζοντές του έχοντας δίπλα του τον Καραμάνο. Προφανώς αυτό το ρόλο 

θεωρούσε πως είχε αναλάβει και ο ίδιος ο Καραγάτσης  στη δική του γενιά (έτσι και 

αλλιώς μελετούσε την κοινωνία που ζούσε). Σκέφτεται ο Γιούγκερμαν για τον 

Καραμάνο: «Αυτός μου έμαθε τα Μεγάλα Μυστικά. Αυτός πήρε το κτήνος που 

ήμουν και με έκανε άνθρωπο. Ο Θεός μου ’δωσε την ψυχή, οι γονείς μου τη σάρκα, 

κι Αυτός τη νοημοσύνη. Αγαθό ανεχτίμητο… Από τότε που τον γνώρισα, δεν ένιωσα 

ποτέ τον εαυτό μου ελεύθερο. Ήταν η φοβερή προσωπικότητά του, που έριχνε ίσκιο 

δέους και γοητείας στην ύπαρξή μου».
57

 Ο Γιούγκερμαν λοιπόν θα μπορούσε να είναι 

ένας νεαρός της εποχής του Καραγάτση ή ακόμα και ο αγέννητος γιος του.  
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Ο Κωστής Ρούσης από τον Κίτρινο Φάκελο επίσης συγγραφέας και μάλιστα 

υψηλών αξιώσεων. Χαρακτήρας δύστροπος, ελάχιστα κοινωνικός. Μόνο μία φορά 

την εβδομάδα συγκεντρώνονταν συγκεκριμένα πρόσωπα στο σπίτι του στην οδό 

Ομήρου με θέματα συζήτησης κυρίως λογοτεχνικά. Η μέρα αυτή για τον αληθινό 

συγγραφέα, ήταν η Παρασκευή, όπου στο σπίτι του στο Κολωνάκι συγκεντρώνονταν 

ο Άγγελος Τερζάκης, ο Νίκος Εγγονόπουλος, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Νίκος 

Καββαδίας, ο Ηλίας Βενέζης ,ο Ανδρέας Εμπειρίκος κ.ά. 
58

 

Η περίπτωση του Κίτρινου Φακέλου είναι αρκετά ενδιαφέρουσα ως προς την 

εναλλαγή των προσωπείων.  Εδώ οι περσόνες συνυπάρχουν και ανταγωνίζονται. 

Συγκεκριμένα ο Ρούσης και ο Τασάκος συγκρούονται και αλληλοπροσδιορίζονται. 

«Μήτρα των δύο χαρακτήρων θα μπορούσε να θεωρηθεί ο Λουί του μυθιστορήματος 

του François Mauriac Le Noeud des Viperes, που δημοσιεύτηκε το 1932 και που 

οπωσδήποτε βρισκόταν στην επικαιρότητα κατά τη συγγραφή του Κίτρινου φακέλου, 

αφού ο Μωριάκ πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1952».
59

 

Εκτός αυτών έχουμε τέσσερις συγγραφείς, με τέσσερις διαφορετικές απόψεις 

και θεωρίες περί μυθιστοριογραφίας· ο σχετικός  προβληματισμός ενσωματώνεται 

στο μυθιστόρημα ως βασικό, κεντρικό στοιχείο της πλοκής του. «Ο προβληματισμός 

είναι το μυθιστόρημα και το μυθιστόρημα είναι η ανάπτυξη του προβληματισμού ως 

προς τη γραφή του».
60

 Ταυτόχρονα συμβαίνει και κάτι άλλο. Αν επικεντρώσουμε το 

ενδιαφέρον μας σε δύο από τα τέσσερα προσωπεία του, δηλαδή στον Κωστή Ρούση 

και στο Μάνο Τασάκο θα παρατηρήσουμε πως σαφώς υπάρχει ιεραρχική σχέση. Ο 

Ρούσης είναι νομπελίστας ενώ ο Τασάκος είναι αρχάριος ως προς τη λογοτεχνική 

τους υπόσταση. Εκφράζει εμμέσως ο Καραγάτσης τους δικούς του προβληματισμούς 

σε θέματα που άπτονται τη φήμη, την αναγνώριση και την οικονομική επιφάνεια. 

(Ήδη από το «Χειμέριο» ακόμα). Φυσικά εκφράζει και συναισθήματα που προκαλεί 

η ίδια η διαδικασία της συγγραφής με χαρακτηριστικό παράδειγμα παρομοίωσης του 

στυλό με «σύριγγα μορφίνης».  
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Κάποιοι μελετητές θεωρούν μυθιστορηματική του περσόνα και τον Μιχάλη 

(πάλι) Ρούση από τον Μεγάλο Ύπνο. Σίγουρα και εκεί παρατηρούμε στοιχεία 

ξεκάθαρα αυτοβιογραφικά όπως για παράδειγμα η περιγραφή της παιδικής ηλικίας 

του ήρωα και η ζωή με την άρρωστη αδερφή (Ροδάνθη). Μια μητέρα ετοιμοθάνατη 

μέσα στο σπίτι –το έργο γράφτηκε αμέσως μετά το θάνατο της μητέρας του. Η 

Μανιώ, κόρη του Μιχάλη Ρούση, που προφανώς είναι η Μαρίνα Καραγάτση και όλες 

αυτές οι στοργικές στιγμές που περιγράφει μεταξύ πατέρα και κόρης. Η αγάπη του 

ήρωα για τα ζώα που την είχε μεταδώσει στην κόρη του και κυρίως για τις γάτες. Ο 

συγγραφέας στην πραγματικότητα απολάμβανε τη συντροφιά της δικής του γάτας. Ο 

Μιχάλης Ρούσης είχε και αυτός στο γραφείο του τη φωτογραφία του Παλαμά νεκρού 

και της Μανιώς, όπως ακριβώς και ο Μ. Καραγάτσης.  

Με το προσωπείο του «άλλου» ο Καραγάτσης πετυχαίνει να μετατοπίσει το 

ενδιαφέρον από το συγγραφέα στα μυθιστορηματικά πρόσωπα που αποτελούν το ίδιο 

το προσωπείο του.«Στο έργο του οι ήρωες αυτονομούνται, χειραφετούνται και 

αποκτούν αυτοσυνείδηση, αναπτυσσόμενοι μέσα στον κόσμο και αντανακλώντας την 

ιστορική τους εξέλιξη. Είναι οι ήρωες-δημιουργήματα μιας συγκεκριμένης εποχής, 

που όμως καταδείχνουν ότι τελικά στο εσωτερικό του ανθρώπου υπάρχει κάτι που 

δεν έχει παγιωθεί και που δεν είναι εύκολο να υποταχθεί στα κοινωνικά στερεότυπα. 

Οι ήρωές τους με τους δισταγμούς, τις πτώσεις και τις κορυφώσεις τους, τα 

διλήμματα, τις νίκες, τις ήττες τους ουσιαστικά αμύνονται απέναντι στον διαρκώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο σε κρίσιμα χρόνια ανακατατάξεων, είναι παράγωγα της τύχης 

αλλά και της ανάγκης και πολύ συχνά βρίσκονται σε πλάνη αναφορικά με την 

πραγματικότητα.
61

 Εν ολίγοις πραγματεύεται τη συνεχή αναδιάταξη των ρόλων, όπως 

ακριβώς συμβαίνει και στην πραγματική ζωή.  

 

Β. δ. Όταν ο Καραγάτσης μιλούσε με το στόμα των ηρώων του 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια μελέτης των έργων του συγγραφέα, είχα αρκετές φορές την 

αίσθηση πως ακούω  τον ίδιο να μιλάει με τη φωνή του. Να διατυπώνει απόψεις, 

γνώμες, θέσεις. Σαν να έμπαινε σιωπηλά στη θέση του πρωταγωνιστή και ο 

αναγνώστης  να παρακολουθούσε συνένοχος την υπαλλαγή αυτή.  
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Στον Γιούγκερμαν μάλιστα αισθάνομαι πως μπαίνει και στη θέση του 

αναγνώστη των δικών του έργων.  Όταν ο Γιούγκερμαν διαβάζει το πρώτο βιβλίο του 

φίλου του Μιχάλη Καραμάνου, περιγράφει την εμπειρία του κάπως έτσι: «Έμεινε κει, 

στο κρεβάτι, ακίνητος, με τα μάτια μακριά, αποκάλυψη ήταν γι αυτόν μεγάλη και 

διπλή. Μεγάλη για τον κόσμο των στοχασμών και των αισθημάτων που πέρασε 

μπροστά του, στις διακόσιες σελίδες των "Θέσεων και Αντιθέσεων"».
62

 Ή, έστω, θα 

μπορούσε να περιγράφει πώς ο ίδιος ένιωθε μετά από  μία αναγνωστική απόλαυση 

για παράδειγμα από τον αγαπημένο του Ντοστογιέφσκι ή κάτι παρόμοιο.  

Στο Γιούγκερμαν και τα στερνά του, ο Καραμάνος κάποια στιγμή ρωτάει το 

Γιούγκερμαν για την επιτυχία των βιβλίων του κάπως έτσι: «–Τα βιβλία μου; 

Διαβάζονται τα βιβλία μου; –Οι μελέτες, τα άρθρα που γράφονται διαρκώς για το 

έργο σου δεν μετριούνται. Σήκωσε τους ώμους. –Δεν είναι απάντηση αυτή. Εγώ σε 

ρώτησα αν διαβάζονται τα βιβλία μου».
63

 Ο πόλεμος των κριτικών της λογοτεχνίας 

για τον Καραγάτση είχε διάρκεια πολλών δεκαετιών. Ο ίδιος ήταν σίγουρος για τη 

λογοτεχνική του αξία. Σε αυτό το σημείο είναι σαν να απαντά στους επικριτές του. Η 

αποδοχή του από το κοινό ήταν πάντα εντυπωσιακή. Αυτό φαινόταν να τον δικαιώνει 

και να τον εξελίσσει συγγραφικά. Οπότε μάλλον δεν είχε ανάγκη από την κριτική 

επιβεβαίωση στο σύνολό της.   

Η Μαρίνα της Μεγάλης Χίμαιρας λίγους μήνες μετά την εγκατάστασή της 

στην Ελλάδα παρουσιάζεται σαν ορθολογίστρια (προσδιορισμός που αφορά τον ίδιο 

το συγγραφέα) απέναντι σε θρησκευτικά ζητήματα: «Η Τήνος δεν παρουσίαζε άλλο 

ενδιαφέρον, εκτός από το φαινόμενο της Παναγίας. Η Μαρίνα είχε ακούσει πολλά 

και διάφορα για τη θαυματουργή εικόνα και την επιρροή της φήμης της στις μεγάλες 

μάζες των ορθοδόξων. Τ’ άκουσε με όλη την επιφύλαξη της ορθολογικής βιοθεωρίας 

της. Από τον καιρό που το οργανικό της σύνολο ολοκληρώθηκε, ο άβαθος 

μυστικισμός της ξανεμίστηκε, παρασέρνοντας τα στερνά απονιφάδια των 

μεταφυσικών αδυναμιών. Δεν πίστευε πια στην ιδέα της θεότητας. Μα η περιέργειά 

της –η βασισμένη στο ορθολογικό αντίκρισμα των βιοτικών δεδομένων– ήταν πάντα 

ξύπνια, έτοιμη για παρατήρηση, μελέτη και κριτικό στοχασμό».
64

 Ο Καραγάτσης εδώ 
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μοιράζεται μέσω της πρωταγωνίστριάς του  με το αναγνωστικό κοινό σκέψεις που 

διακατείχαν τον ίδιο. 

 

 

Β. ε. Ο Δημήτρης Ροδόπουλος παρών! 

 

Εκτός από τα προσωπεία ή τους λανθάνοντες τρόπους, έχουμε και την εμφάνιση του 

συγγραφέα αυτοπροσώπως με σάρκα και οστά. Τρεις  περιπτώσεις  είναι ίσως οι 

χαρακτηριστικότερες και τις παραθέτω με χρονολογική σειρά. Αρχικά Στο 

Γιούγκερμαν και τα στερνά του, σε μία φαντασιακή κατάσταση που βρίσκεται ο 

πρωταγωνιστής μιλάει με τον «Μεγάλο Αφέντη»  (αλληγορία για το πρόσωπο του 

Θεού). Ο Μεγάλος Αφέντης λοιπόν λέει απευθυνόμενος στο Γιούγκερμαν: «Εγώ 

ήρθα απόψε για το καλό σου· μα μετάνιωσα. Θα σ αφήσω να ζήσεις ακόμα. Θα 

ειδοποιήσω τον Καραγάτση να σε πεθάνει σε άλλο διήγημα. Και ο θάνατός σου».
65

 

 

Ο ίδιος αυτοπροσώπως εμφανίζεται και στη Μεγάλη Χίμαιρα με την ιδιότητα 

του εμπόρου και με το όνομα Δημήτρης Ροδόπουλος. Μάλιστα ζητάει από τη Μαρίνα 

Ρεΐζη να χορέψουν έναν χορό και εξαφανίζεται γρήγορα για να προλάβει να 

επιβιβαστεί στο πλοίο που ακούει να σαλπάρει από το λιμάνι.  

Τέλος στον  Κίτρινο Φάκελο, όπου ο Καραγάτσης έχει μάλιστα την 

πραγματική του ιδιότητα, αυτή  του συγγραφέα. Όταν ο Μάνος Τασάκος αυτοκτονεί, 

αφήνει σημείωμα να γράψει το μυθιστόρημα «Θέσεις και Αντιθέσεις» με τα στοιχεία 

που του έχει αφήσει μέσα στο φάκελο, ο Καραγάτσης: «Να το γράψει ο Καραγάτσης. 

Μάνος».
66

 Μπλέκει το πρόσωπό του μέσα στη δράση του πιο δυνατού 

μυθιστορήματός του. (Ο ίδιος χαρακτηριστικά θεωρούσε πως το συγκεκριμένο 

μυθιστόρημα πρέπει να το διαβάζουν, δεν είναι παραμύθι που μπορούν να το 

διηγηθούν). «Ο Καραγάτσης εντέλει κατασκευάζει τον ίδιο τον εαυτό του ως 

συγγραφέα μέσα από τη σύνθεση όλων των θέσεων και αντιθέσεων και συγχρόνως 

υποδεικνύει   και τον ιδανικό τρόπο ανάγνωσης.
67

 Ο Μάνος Τασάκος (εντολέας) 

λοιπόν εξουσιοδοτεί τον Καραγάτση να γράψει το μυθιστόρημα, ενώ ο συγγραφέας 
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(εντολοδόχος) κινείται μέσα και έξω από το μυθιστόρημα, μεταξύ μύθου και 

πραγματικότητας. Τους όρους ταύτισης πάντα με τους ήρωές του, τους καθόριζε 

εκείνος στο βαθμό που θεωρούσε πως εξυπηρετούσε την πλοκή αλλά και όσα ήθελε 

να εκφράσει.  
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Κεφάλαιο Γ  

 

Η επαναφορά των χαρακτήρων στο έργο του Μ. Καραγάτση 

 

Γ. α. Η επαναφορά χαρακτήρων στο πεζογραφικό έργο του Μ. Καραγάτση 

 

Με τον όρο επαναφορά εννοείται πως ο συγγραφέας επανεμφανίζει το λογοτεχνικό 

χαρακτήρα που έχει δημιουργήσει στο λογοτεχνικό του έργο, άλλοτε διατηρώντας 

μόνο κοινό το όνομά του και άλλοτε επανεμφανίζοντας τον ίδιο ακριβώς χαρακτήρα, 

όπως μας τον παρουσίασε την πρώτη φορά.  

Η επαναφορά γίνεται στον Μ. Καραγάτση επανειλημμένα. Μία καταγραφή 

μπορεί να κατατοπίσει τους αναγνώστες της παρούσας μελέτης. Ο Κώστας Ρούσης 

εμφανίζεται στο Μεγάλο Ύπνο, αργότερα στον Κίτρινο Φάκελο σαν νομπελίστας 

συγγραφέας ενώ έχει κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Μεγάλο Συναξάρι στις 

«Σελίδες από το ημερολόγιο του Κώστα Ρούση». Αρκετοί μελετητές του έργου του, 

θεωρούν πως ο συγγραφέας χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο χαρακτήρα ως 

προσωπείο του. Στον Κίτρινο Φάκελο ο Κωστής Ρούσης ξετυλίγεται κανονικά, σαν 

ένας συγγραφέας υψηλού βεληνεκούς, δύστροπος από τη νεαρή του ηλικία, 

απομονωμένος, εξαρτημένος από τη μορφίνη, στερημένος από αγάπη την οποία 

εθελοτυφλώντας νομίζει πως βρίσκει στο τέλος της ζωής του στο πρόσωπο της 

Μαρίας Ρούση. Το ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι πως ο Καραγάτσης μας δίνει 

τον Κώστα Ρούση σε δύο διαφορετικές ηλικίες. Έτσι οι συνεπείς αναγνώστες 

γνωρίζουν τον ίδιο χαρακτήρα τόσο σε νεαρή ηλικία διαβάζοντας το ημερολόγιό του 

στο Μεγάλο Συναξάρι, όσο και σε προχωρημένη ηλικία στον Κίτρινο Φάκελο. Ο Μ. 

Καραγάτσης δεν τους ξεχνά τους χαρακτήρες του. Τους αναβιώνει εξελιγμένους, όχι 

μόνο ηλικιακά. (Μαζί με την επαναφορά του Κωστή Ρούση, επαναλαμβάνεται και η 

μορφή της Λευκής, μίας νεαρής κοπέλας, σαν κομμάτι της ίδιας ιστορίας.) Στο 

Μεγάλο Ύπνο ο Κώστας Ρούσης είναι ο άντρας της Άννας Ρούση. Είναι γνωστό πως ο 

συγγραφέας έγραψε το βιβλίο λίγους μήνες μετά το θάνατο της μητέρας του. Η Άννα 

Ρούση είναι η άρρωστη γυναίκα που παραλληλίζει με τη μητέρα του. 

Φαίνεται πως το όνομα Ρούσης το επαναφέρει αρκετά συχνά. Τον Μιχάλη 

Ρούση τον συναντάμε για αρχή στο Μεγάλο Ύπνο και πολλοί κριτικοί τον ταυτίζουν 

με τον ίδιο τον Μ. Καραγάτση. Πρόκειται για έναν οικογενειάρχη, μία μορφή 

καρτερική που περιμένει το θάνατο να χτυπήσει την πόρτα και να πάρει τη μητέρα 

του. Είναι ήσυχος και αναμένει την μοίρα. Όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη 

ενότητα, το συγκεκριμένο μυθιστόρημα, είναι ένα άκρως αυτοβιογραφικό 

μυθιστόρημα και γράφεται τρεις μήνες μετά το θάνατο της μητέρας του Μ. 

Καραγάτση, την οποία λάτρευε. Με τον Κοτζάμπαση του Καστρόπυργου μας 

παρουσιάζει τον Μίχαλο Ρούσο (δηλαδή το Μιχάλη Ρούση) ως μία αμφιλεγόμενη 

αλλά αληθινή προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο 

ασταθή ο οποίος φερόταν πότε σαν προδότης και πότε σαν γενναιόδωρος ήρωας. Οι 

δύο προσωπικότητες λοιπόν που μοιράζονται το ίδιο όνομα δεν έχουν τίποτα άλλο 

κοινό, παρά κάποια διάσπαρτα αυτοβιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα. Στον 
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Κοτζάμπαση του Καστροπύργου τελικά «δεν είναι η φαντασία του Καραγάτση, αλλά η 

πραγματικότητα που επιβάλλει τους όρους της: Ο Μίχαλος Ρούσης υπήρξε 

πραγματικό πρόσωπο, πρόγονος του συγγραφέα».
68

 Φυσικά ο Μίχαλος Ρούσης 

εμφανίζεται και στη συνέχεια του Κοτζάμπαση που είναι το Αίμα χαμένο και 

κερδισμένο (1947) αλλά και τα Στερνά του Μίχαλου (1949). Γενικά δεν είναι δύσκολο 

να διακρίνει κανείς πίσω από τους διάφορους Ρούσηδες τον ίδιο το συγγραφέα. 

Τέλος, το επίθετο Ρούσης αναφέρεται και πάλι στον Κοτζάμπαση του Καστρόπυργου 

σε ένα μικρό κεφάλαιο που δημοσιεύεται στη Νέα Εστία με τίτλο: «Ο Ανδρέας 

Μυρσίνης προτείνει, ο Πανάγος Ρούσης αποφασίζει».
69

 

Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν, χρονολογικά προηγείται του Γιούγκερμαν. Στο 

ομώνυμο μυθιστόρημά του ο Νταβίντ Μπορίσιτς Λιάπκιν είναι ένας Ρώσος 

στρατιωτικός  που έρχεται να εγκατασταθεί στη Λάρισα στον Σταθμό Επιβητόρων 

Ίππων της Γεωργικής Σχολής, ως επιστάτης. Ο Λιάπκιν συγκεντρώνει όλα εκείνα τα 

στοιχεία που αγαπούσε να βάζει στους χαρακτήρες του ο Καραγάτσης.  Ξένος που 

έρχεται για εγκατάσταση στην Ελλάδα, θυμώδης και θυμικός, αγαπάει το αλκοόλ, 

αισθάνεται κάποια σύνδρομα κατωτερότητας ενώ η γενικότερη αντιμετώπιση στο 

πρόσωπό του, είναι όπως θα φέρονταν σε έναν ξεπεσμένο πρώην αριστοκράτη. Ο 

ίδιος ο συγγραφέας τον περιγράφει ως εξής : «ένας κοινός αλκοολικός, με 

παρεπόμενα ψυχοπαθολογικά φαινόμενα»
70

 Ο Λιάπκιν όμως κάνει την επανεμφάνισή 

του  στην αρχή του Γιούγκερμαν. Όταν ο ίλαρχος Γιούγκερμαν πλησιάζει με το πλοίο 

από την Πόλη στον Πειραιά, συνταξιδεύει με το Συνταγματάρχη Λιάπκιν. Στην 

πραγματικότητα μάλιστα μεταξύ των προσώπων αυτών δεν υπάρχει εκτίμηση 

(«Ήσουν πάντα θρασύς και παλιάνθρωπος. Κάτι τέτοιες κόνιδες, σαν και εσένα, 

μόλυναν το ρωσικό στρατό»), αλλά απλή γνωριμία λόγω των Κοζάκων της Φρουράς 

του ρωσικού στρατού. Βλέποντάς το αντίστροφα τώρα, ο Βασίλης Κάρλοβιτς 

Γιούγκερμαν, έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στο Συνταγματάρχη Λιάπκιν. Σε μία 

συζήτηση που έχει ο Λιάπκιν με έναν φίλο του από τη Ρωσία, έρχεται ο Γιούγκερμαν 

και πάλι έχοντας την ίδια αντιμετώπιση, «ο Γιούγκερμαν, το κάθαρμα. Βρίσκεται 

στην Αθήνα. Φαίνεται πως έχει καλοβολευτεί σε κάποια Τράπεζα, με γερό μισθό. Τον 

συναπάντησα στη βίλα των αφεντικών μου».
71

 Στα Στερνά του Γιούγκερμαν, όταν 

περιγράφεται η ταφή του Μιχάλη Καραμάνου, γίνεται αναφορά στον πνιγμό του 

Λιάπκιν, χωρίς να αναφέρεται ξεκάθαρα το όνομά του: «Ιένας Ρώσους αξιωματικός, 

από κείνους που ’χαν έρθει τότενες, πνίγηκε από τούτο δα του μέρος».
72

 Υπενθυμίζω 

πως το μυθιστόρημα Συνταγματάρχης Λιάπκιν εκδόθηκε το 1933, ενώ ο πρώτος τόμος 

του Γιούγκερμαν, πέντε χρόνια αργότερα. Κατανοούμε λοιπόν πως οι χαρακτήρες του 

συγγραφέα, ζούσαν μέσα του. Και ας τους ξετύλιγε χρόνια μετά. Σίγουρα ο 

συγγραφέας δεν τους ξεχνάει και όταν αισθάνεται να έχει την ανάγκη τους, τους 

καλεί ξανά στο έργο του με τιμητική πρόσκληση. Στον Κίτρινο Φάκελο, όταν ο 
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Μίλτος Ρούσης επιθυμεί να επεκτείνει την επαγγελματική του δραστηριότητα και 

χρειάζεται οικονομική ενίσχυση, συναντά έναν ισχυρό άνδρα της Τράπεζας (και 

αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιούγκερμαν). Ο Βάσιας ήδη διοικητής της Τραπέζης 

Εμπορικών Παροχών, γίνεται συνέταιρος με το Μίλτο Ρούση. Ο Καραγάτσης 

επιλέγει να εμφανίσει τον Γιούγκερμαν χρόνια μετά, στην ακμή του, στην πιο 

κυριαρχική του φάση. Δανείζεται έναν ισχυρό του χαρακτήρα για να τον τοποθετήσει 

εκεί που τον θεωρεί απαραίτητο για την εξέλιξη της πλοκής του καινούριου του 

μυθιστορήματος. Έναν ήρωα που δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Το 

αναγνωστικό κοινό θυμάται πολύ καλά ποιος είναι και χαίρεται που τον ξαναβρίσκει 

εκεί. Αξιοσημείωτο είναι πως ο Καραγάτσης δεν επιστρατεύει κάποιους 

δευτερεύοντες χαρακτήρες αλλά αντιθέτως, επιστρατεύει τους πρωταγωνιστές που 

τον καταξίωσαν.  

Στον Συνταγματάρχη Λιάπκιν θα συναντήσουμε επίσης έναν νεαρό υπίλαρχο 

που ονομάζεται Καραμάνος. Ο Καραγάτσης τον περιγράφει σαν έναν όμορφο, 

λαμπρό καβαλάρη, έναν αξιωματικό με μέλλον. Ο νεαρός αυτός είναι παντρεμένος με 

την όμορφη Σωσώ, την οποία διαπομπεύουν για μοιχεία. Καλείται να απαντήσει στο 

δίλημμα: ή θα χωρίσει ή θα αποστρατευτεί. Αποφασίζει να αποστρατευτεί και να 

φύγουν μαζί με τη γυναίκα του για την Αθήνα. Θεωρούσε άνανδρο να την παρατήσει 

για να σώσει τα γαλόνια του. Δεν προσδιορίζει το μικρό του όνομα, όμως ο νους του 

σημερινού αναγνώστη ή και όσων διάβασαν αργότερα τον Γιούγκερμαν, αμέσως 

κατευθύνεται στον Μιχάλη Καραμάνο, ένα από τα βασικά προσωπεία του 

συγγραφέα. Το πέρασμά του από αυτό το μυθιστόρημα είναι σύντομο. Δεν συμβαίνει 

το ίδιο στον Γιούγκερμαν όπου ο Μιχάλης Καραμάνος είναι το δεύτερο 

σημαντικότερο πρόσωπο του μυθιστορήματος με ρόλο κομβικό. Νουθετεί τον 

πρωταγωνιστή και του δίνει νόημα ύπαρξης. Του αλλάζει τροχιά και τον τοποθετεί σε 

μία σφαίρα πνευματικής ανάπτυξης, διανοητικού πυρετού, προκαλώντας του 

ταυτόχρονα όλα τα θετικά συναισθήματα που γεννά μία ουσιαστική φιλία.  

Άλλο πρόσωπο το οποίο επαναφέρει ο συγγραφέας σε αυτά τα δύο 

μυθιστορήματά του είναι ο ρώσος εμιγκρές Λουκιάν Ιβάνοβιτς Μαλίτζιν, ο οποίος 

εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά πέραν το ονόματός του. Πρόκειται για έναν 

πολυπόθητο γόη, με πλήθος από ερωμένες. Στο Συνταγματάρχη Λιάπκιν  «ξεμυαλίζει» 

τη Σωσώ, μία γυναίκα παντρεμένη την οποία διασύρει η γεροντοκόρη γειτόνισσά του 

λόγω ζήλιας. Ο Μαλίτζιν τόσο εδώ όσο και στο Γιούγκερμαν εμφανίζεται άνανδρος 

και δειλός. Ο Λιάπκιν μαζί με τον αγαπημένο φίλο του Αρκάνωφ μάλιστα θεωρούν 

πως η ανανδρία του ατιμάζει την ρώσικη καταγωγή του. Έτσι τον σκοτώνουν στην 

πραγματικότητα προσφέροντας βοήθεια ο ένας στον άλλο. Στον Γιούγκερμαν ο 

πρίγκιπας πάλι Μαλίτζιν εμφανίζεται νωρίς σαν δυνατός αντίπαλος του Βασίλη 

Κάρλοβιτς από τα χρόνια της διαμονής του στη Ρωσία, καθώς με την αναφορά του 

τον παραπέμπει σε πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης. Τόσο στο ένα 

μυθιστόρημα όσο και στο άλλο ο πρίγκιπας είναι ένα πρόσωπο μισητό στον 

πρωταγωνιστή. Και το μίσος φαίνεται να είναι αμοιβαίο. 

Ο Πιοτρ Τιμοφέιτς Αρκάνωφ αντιπαθεί και αυτός πολύ το Βασίλη Κάρλοβιτς 

Γιούγκερμαν. Ο Υπαρχηγός του Επιτελείου της Σχολής Αξιωματικών θεωρεί τον 
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Γιούγκερμαν ποταπό πλάσμα. Ο αφηγητής Μ. Καραγάτσης  χρησιμοποιεί και εδώ τον 

χαρακτηρισμό "κόνιδα", όπως προφανώς τον θεωρούσαν οι περισσότεροι, όσο 

υπηρετούσε το ρωσικό στρατό και όχι μόνο. Μάλιστα ο Αρκάνωφ του δήλωνε πως 

στεναχωρήθηκε που δεν τον τουφέκισε όταν γλίτωσε από το εκτελεστικό απόσπασμα. 

Η ζωή-μοίρα από την άλλη φέρεται σκληρά στον πρίγκιπα, καθώς όταν χρόνια μετά ο 

Βασίλης Κάρλοβιτς Γιούγκερμαν ακολουθεί μία ανοδική πορεία επαγγελματικά και 

κοινωνικά, οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί και ο Αρκάνωφ έχει έρθει στην Ελλάδα, 

δουλεύοντας σαν οδηγός στο σπίτι κάποιων δυνατών φίλων του Γιούγκερμαν (σωφέρ 

των Σκλαβογιάννηδων)  Έτσι ο Βάσιας παίρνει και την εκδίκησή του. Το κοινό 

στοιχείο με τον Αρκάνωφ που εμφανίζεται στον Συνταγματάρχη Λιάπκιν είναι ότι και 

εκεί έχει έρθει σαν ξένος και ξεπεσμένος δουλεύει στη Λάρισα ως λούστρος για να 

ζήσει. Όπως συνέβη με το Μαλίτζιν, έτσι και με τον Αρκάνωφ οι χαρακτήρες έχουν 

παρελθόν στο μυαλό του συγγραφέα. Έχουν υπάρξει σε κάποια άλλη εποχή σε 

υψηλόβαθμες θέσεις και έχουν ξεπέσει, χωρίς να μπορούν να αποφύγουν τη σκληρή 

αυτήν κατάληξη. 

Η επαναφορά του Χρίστου Νεζερίτη ήταν αναγνωστική αποκάλυψη. Τον 

συστήνει στο αναγνωστικό κοινό για πρώτη φορά σε νεαρή ηλικία με το διήγημα «Η 

Μεγάλη Εβδομάδα του Πρεζάκη». Εκεί ο Νεζερίτης είναι ένας νεαρός που μετά από 

μία δυνατή ερωτική απογοήτευση οδηγείται στα ναρκωτικά. Μετατρέπεται σε 

αντιήρωα, απ’ αυτούς που συνήθιζε το αναγνωστικό του κοινό ο Καραγάτσης. Σε μία 

συμβολική συνήθεια, ο Πρεζάκης δεν είναι παρά ο άνθρωπος – Χριστός που θα 

κρεμαστεί από τους άλλους ανθρώπους. Άλλωστε πεθαίνει στη φυλακή την ίδια μέρα 

με τον Χριστό και τελικά θα λυτρωθεί και θα αναστηθεί. Εκ διαμέτρου αντίθετη είναι 

η εμφάνιση του Χρίστου Νεζερίτη στον Κίτρινο Φάκελο. Παρουσιάζεται σαν επίσης 

νεαρός αλλά λαμπρός επιστήμονας (γιατρός στο επάγγελμα) με λογοτεχνικές 

ανησυχίες. Είναι συγγραφέας ενός μόνο βιβλίου με τίτλο Ο αδέκαστος Εωσφόρος. Το 

Νοέμβριο του 1943, ο Καραγάτσης γράφει στο παράνομο κομμουνιστικό περιοδικό 

Πρωτοπόροι και υπογράφει ως Χρήστος Νεζερίτης.
73

 Εκεί λοιπόν θα το 

χρησιμοποιήσει ως ψευδώνυμο για να μιλήσει για τον τρόπο γραφής του Μ. 

Καραγάτση. Με αυτή τη μορφή ο Χρήστος Νεζερίτης θα εμφανιστεί και στη Μεγάλη 

Χίμαιρα την πιο λαμπερή νύχτα του μυθιστορήματος. Θα χορέψει  με τη Μαρίνα λίγο 

πριν κατέβει στο λιμάνι για να πάρει το πλοίο, υποσχόμενος όμως πως θα 

ξαναϊδωθούν. Η Μαρίνα δεν θα είναι σίγουρη αν αυτή η συνάντηση ήταν αληθινή ή 

ήταν μία παραίσθηση, γιατί δεν καταλαβαίνει τον αινιγματικό τρόπο που μιλάει ο 

παρτενέρ της. Θα χρησιμοποιήσει το ψευδώνυμο Δημοσθένης Καπετανάκης, όμως ο 

αναγνώστης αντιλαμβάνεται πως είναι ψευδώνυμο, καθώς το μαρτυρά ο ίδιος. 

Μυστηριώδης και γοητευτικός συγγραφέας και βιομήχανος αλατζάδων, κάνει εκεί 

μία εμφάνιση τόσο σύντομη μα εξίσου εντυπωσιακή.  
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Γ. β . Επαναλαμβανόμενα συμπεριφορικά μοτίβα στο έργο του Μ. Καραγάτση 

 

Φαίνεται πως εκτός από τους ήρωες ο Μ. Καραγάτσης συνήθιζε να επαναφέρει και 

κάποια συμπεριφορικά μοτίβα στους ήρωές του. Εκτός από το μοτίβο της 

αποξένωσης για το οποίο έγινε λόγος στην προηγούμενη ενότητα, συναντούμε 

συμπεριφορές που μας θυμίζουν κάτι από προηγούμενη γραφή του και που τις 

αναγνωρίζουμε από μυθιστόρημα σε μυθιστόρημα. 

Διαβάζοντας τον Γιούγκερμαν, ο ευφυής και ικανός Μίλτος Ρούσης, βρίσκει 

τη βοήθεια που αναζητά για να εξελιχθεί επαγγελματικά στο πρόσωπο του ίδιου του 

Γιούγκερμαν. Όταν τον επισκέπτεται στο γραφείο του με προτάσεις, εκείνος είναι 

πρόθυμος να τις ακούσει και να τις συζητήσει. Η απόφαση του Γιούγκερμαν να 

ανοίξει πίστωση στο νέο επιχειρηματία, του δίνει την απαραίτητη ώθηση για να 

εκτοξευτεί επαγγελματικά. Ακριβώς το ίδιο συναντάμε και στο 10 με το Μιχάλη 

Φουντούκο. Το επιχειρηματικό δαιμόνιο του «άρχοντα του κόσμου»  ωθείται από την 

πίστη που δείχνει σε αυτό ο εφοπλιστής Ζαννής Μαλανδρής, ο οποίος ρίχνει ένα πολύ 

μεγάλο ποσό στην επιχείρηση καλλυντικών του Μιχάλη Φουντούκου και τότε εκείνος 

ισχυροποιείται.  

Η γεροντοκόρη αδερφή του ήρωα που συνήθως θέλει να παντρευτεί και 

εμποδίζεται είναι ένα μοτίβο που επανέρχεται. Ακόμα και στο ανέκδοτο έργο του Ο 

καθηγητής Λουκάς Κατελάνος, ο πρωταγωνιστής έχει μία αφοσιωμένη αδερφή, τη 

Μαρία, μία άδροση, ανέκφραστη και ψυχή γεροντοκόρη.
74

 Ο Μιχάλης και ο Νίκος 

Βάλβης του 10, έχουν δύο αδερφές, την Αντωνία, την πιο μικρή, και την Παναγιώτα, 

τη μεγαλύτερη. Το 10 δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί, όμως καταλαβαίνουμε εκεί προς 

το τέλος πως το θανατικό που πέφτει στο σπίτι των Βάλβηδων είναι η αυτοκτονία της 

Παναγιώτας, για να μην αποτελεί πλέον βάρος στα αδέλφια της. Ακριβώς το ίδιο 

συμβαίνει και με τις σπιτονοικοκυρές του Γιούγκερμαν Αλκμήνη και Ασπασία: 

«Ένιωθαν πως, αν έλειπαν από τη μέση, ο μικρός αδερφός (τους) θα ανάσαινε με 

ανακούφιση… Ήταν σκλάβος των αδερφάδων του ως το θάνατο-το θάνατό τους ή το 

θάνατό του».
75

 Ο συγγραφέας μάλιστα καυτηριάζει τη στάση των «Ρωμιών» και τους 

χαρακτηρίζει ψωροπερήφανους και μικροαστούς που δεν επιτρέπουν εύκολα στα 

θηλυκά μέλη της οικογένειας να εργάζονται. Η Αλκμήνη αυτοκτονεί και εκείνη για 

να πάψει να είναι βάρος στην οικογένειά της, φέρνοντας αδιανόητη θλίψη στην ήδη 

άτυχη αδερφή της Ασπασία.  

Αριστοκράτες ξεπεσμένοι, που αναζητούσαν την τύχη τους σε άλλη πατρίδα 

είναι ακόμα ένα συμπεριφορικό μοτίβο που συναντάμε και στο Συνταγματάρχη 

Λιάπκιν και στο Γιούγκερμαν. Στον Λιάπκιν ο Πιοτρ Τιμοφέιτς Αρκάνωφ εμφανίζεται 

να κατάγεται από αριστοκρατική οικογένεια της Ρωσίας, η μοίρα του όμως τον έφερε 

άρρωστο και μόνο στη Λάρισα, να κάνει εργάζεται ως λούστρος για την επιβίωσή 

του. Το ίδιο συμβαίνει και στον Γιούγκερμαν, όπου ο πρώην πρίγκιπας Αρκάνωφ, 
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καταλήγει οδηγός των Σκλαβογιάννηδων, των ισχυρών και βαθύπλουτων  φίλων του 

Γιούγκερμαν. Σαν να τον κατατρέχει η ίδια δυσοίωνη τύχη.  

Το μοτίβο του συγγραφέα που υποφέρει από αϋπνία και είναι χρήστης ακόμα 

και μορφίνης αλλά και η ψυχοπάθεια δεν λείπουν από το έργο του. Ο Μιχάλης 

Καραμάνος στον Γιούγκερμαν, λίγο διάστημα πριν τρελαθεί εντελώς και κλειστεί σε 

ίδρυμα, κάνει χρήση μορφίνης για να κοιμηθεί. Το ίδιο και ο νομπελίστας 

συγγραφέας Κώστας Ρούσης στον Κίτρινο Φάκελο, που εμπιστεύεται τη ζωή του στα 

χέρια της Κατερίνας, της γεροντοκόρης οικονόμου του, και είναι απόλυτα εθισμένος 

στη χρήση της μορφίνης. Γενικότερα η πένα του Καραγάτση ποικίλλει τους ήρωες 

των μυθιστορημάτων του με νευρωτικές ψυχώσεις. Η ψύχωση του Λιάπκιν τον 

οδηγεί στην αυτοκτονία, του Τασάκου το ίδιο, ενώ του Μιχάλη Καραμάνου τον 

οδηγεί στο Δρομοκαΐτειο, σαν οδυνηρότερη μορφή θανάτου. Εδώ να σημειωθεί πως 

λίγο πριν το τέλος του ο Λιάπκιν έχει και παραισθήσεις που φανερώνουν την 

ψυχοπάθειά του.  

Δύο από τους πιο σημαντικούς ήρωες του Καραγάτση, ο Γιούγκερμαν και η 

Μαρίνα της Χίμαιρας, επηρεάστηκαν βαθύτατα από τη σεξουαλική ζωή των γονιών 

τους και αυτό είχε αντίκτυπο τόσο στην ερωτική τους συμπεριφορά, όσο και στη 

διαχείριση της λίμπιντό τους. Αυτά είναι αποτελέσματα της θητείας του συγγραφέα 

στον νατουραλισμό και στον φροϋδισμό. Αυτό που λέγεται βιολογικός 

ντετερμινισμός: τα γονίδια των γεννητόρων τους οι ήρωες τα φέρουν μαζί τους. Η 

μητέρα της Μαρίνας δεχόταν τις επισκέψεις των εραστών της μέσα στο σπίτι και 

αυτή η σκέψη την κυνηγούσε σαν κατάρα σε όλη της τη ζωή. Από την πρώτη 

σεξουαλική της επαφή, μέχρι την τελευταία, η σάρκα της κλυδωνίζεται από την 

προγονική σεξουαλική συμπεριφορά. Όσο για τον Γιούγκερμαν, το ίδιο μοτίβο είναι 

και πάλι παρόν. Ο πατέρας του ριχνόταν σε οποιοδήποτε θηλυκό επιθυμούσε, ενώ η 

μητέρα του συναντούσε καθημερινά τον εραστή της μέσα στο σπίτι τους. Η 

μετατραυματική συμπεριφορά και των δύο, έχει κοινά στοιχεία, καθώς το τραύμα 

εκδηλώνεται και στις δύο περιπτώσεις στις ζωές τους σαν καταστροφικό πάθος.  

Ο θάνατος ενός αθώου από κυνισμό και μισανθρωπία επανέρχεται στους πιο 

σκληρούς του χαρακτήρες. Ο Λιάπκιν έχει δολοφονήσει τη μητέρα της κόρης του στη 

Ρωσία, με την πρόφαση πως τον είχε απατήσει, αλλά και έναν Γιαπωνέζο φαντάρο 

στη Μαντζουρία, γιατί την ώρα που διάβαζε το γράμμα που είχε λάβει από την 

οικογένειά του κοίταζε τη φωτογραφία τους και χαμογελούσε
.
 ο πυροβολισμός ήταν 

στην καρδιά. Ο μισάνθρωπος Λιάπκιν αποκαλύπτει πως «τον πυροβόλησε στην 

καρδιά, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μαλακή και τρυφερή από αγάπη».
76

 Από την 

άλλη, ο Γιούγκερμαν είχε διαπράξει ληστεία μετά φόνου. Λίγο πριν έρθει στην 

Ελλάδα σκότωσε και λήστεψε τα χρήματα ενός Εβραίου στη Χερσώνα, που 

αποτέλεσαν την προσωπική του περιουσία, η οποία τον βοήθησε να κινηθεί τον 

πρώτο καιρό στην Πόλη και ύστερα στην Ελλάδα. 

Το μοτίβο του ανικανοποίητου το οποίο συνδέεται άμεσα με τη λίμπιντο 

εμφανίζεται συνεχώς. Μάλιστα πολλές φορές οι κριτικοί τον κατηγόρησαν πέραν από 
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την υπερβολή της προβολής του ερωτικού ενστίκτου, για τις βάναυσες ερωτικές 

περιπτύξεις λόγω βίας αλλά και λόγω ηλικιακών ανομοιογενειών. Ο Κάρλ 

Γιούγκερμαν άρπαζε ακόμα και τις ανήλικες θηλυκές υπάρξεις, αν και ήταν 

ανυπεράσπιστες. Την ίδια συμπεριφορά ακολουθούσε και ο γιος του. Αλλά και ο 

Ζαννής Μαλανδρής, ο εφοπλιστής από το 10, καθώς και ο ηλικιωμένος θείος 

Μανόλης Δέδες, που βάζει χέρι στην ανήλικη Γιαννούλα στο κάθισμα του 

αυτοκινήτου τα ξημερώματα καθώς την επιστρέφουν στο σπίτι της στον Πειραιά. 

Κατευθύνονταν από τη σάρκα τους όλοι αυτοί και δείχνουν να μην ικανοποιούνται 

και να είναι σεξουαλικά βουλιμικοί. Άλλωστε και ο Γιούγκερμαν, μόλις φτάνει στον 

Πειραιά, κατευθύνεται στην Τρούμπα, μέρος πασίγνωστο για την πορνική φήμη του 

στους ναυτικούς όλου του κόσμου. Ως προς το ανικανοποίητο, ίσως έτσι μπορεί να 

ερμηνευτεί και η ορμή του θανάτου π.χ. του Μάνου Τασάκου αλλά και ένα 

γενικότερο ξόδεμα ορμής, πανικού, μοναξιάς και αδιεξόδων. Παραμένουν όμως 

ανικανοποίητοι καθώς η σαρκική τους απόλαυση ούτε τερματίζει, ούτε λύνει τις εν 

λόγω συγκρούσεις τους, παρά μόνο τις εκτρέφει, τις θεριεύει.  

Οι πόρνες αφθονούν και ο αγοραίος έρωτας ανθεί. Η περίφημη Ελενάρα και η 

Μαρία η Μακρή του 10, οι διάσπαρτες αναφορές για το λιμάνι του Πειραιά και τον 

εκεί προσφερόμενο έρωτα, η Μαρία και η πανέμορφη κυρία Καρζίνιν από τον 

Συνταγματάρχη Λιάπκιν, οι πόρνες που μαζεύονται για να τιμωρήσουν τη Σωσώ  

επίσης στον Λιάπκιν, η μητέρα της Μαρίνας Ρεΐζη στη Χίμαιρα, η Αννούσα η γυναίκα 

του Γιούγκερμαν την οποία μοιραζόταν με τον καλύτερό του φίλο. Γενικά οι 

περισσότεροι χαρακτήρες του αναζητούν ακούραστοι τον έρωτα και καταφεύγουν 

επαναληπτικά στη γενετήσια ηδονή. Το μοτίβο αυτό συνδέεται άμεσα, σαν 

προέκταση της αίσθησης του ανικανοποίητου αλλά και γιατί ο Καραγάτσης είναι 

φρουδιστής, πεπεισμένος ότι η λίμπιντο, το σεξουαλικό ένστικτο κινεί καθοριστικά 

και μοιραία την πορεία των ανθρώπων.  

 Στα τρία μυθιστορήματα που αποτελούν τον «Εγκλιματισμό κάτω από το 

Φοίβο», έχουμε πάλι το μοτίβο της μη συμφιλίωσης ζωής και θανάτου, αλλά 

ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε την ειρωνεία που εμπεριέχει ο τίτλος αυτός. Κανένας 

από τους τρεις (Λιάπκιν, Μαρίνα, Γιούγκερμαν) δεν καταφέρνει στην 

πραγματικότητα ούτε να εγκλιματιστεί στη νέα του πατρίδα, ούτε να αισθανθεί 

αποδεκτός από αυτήν. Ο Λιάπκιν αυτοκτονεί με πνιγμό σε ποτάμι, η Μαρίνα 

αυτοκτονεί με πνιγμό στη θάλασσα, εξαγνίζοντας τον εκούσιο θάνατό της, ενώ ο 

Γιούγκερμαν πεθαίνει αυτοεξορισμένος σε αφιλόξενο περιβάλλον. Κανένας 

«εγκλιματισμός» λοιπόν δεν συντελέστηκε στην πραγματικότητα. Η Μοίρα τους, 

τους οδήγησε κάτω από το Φοίβο, επέβαλε όμως την παντοδυναμία της. Γενικότερα 

και οι τρεις ήρωες του στέκονται νηφάλιοι και όχι ναρκωμένοι απέναντι στην 

πραγματικότητα και αυτός είναι ο σκοπός του Καραγάτση, να αποκαλύψει τη 

δυσάρεστη αλήθεια που οι ήρωές του μπορούν να διακρίνουν ως ξένοι. Με αυτήν 

τους την πορεία οι μυθιστορηματικοί του χαρακτήρες φέρουν μία εξαιρετικά 

βασανιστική δύναμη. 
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Γ. γ . Απόπειρα εξήγησης της επαναφοράς των χαρακτήρων 

 

Είναι γεγονός πως η βιβλιογραφική έρευνα δεν βοήθησε ιδιαίτερα το συγκεκριμένο 

κομμάτι της μελέτης, καθώς οι μελετητές δεν δοκίμασαν να εξηγήσουν την τάση 

αυτή του συγγραφέα, αν και βέβαια δεν είναι ο μόνος που το υιοθετεί αυτή την 

τακτική. Σαν τάση όμως, αποκλείεται να μην δημιουργεί κάποιους προβληματισμούς 

για τους λόγους που συμβαίνει.   

Πρώτος και ίσως βασικότερος λόγος της επανεμφάνισης των ηρώων που 

συνεχίζουν τη ζωή τους και σε επόμενα μυθιστορήματα του συγγραφέα, είναι η 

επίταση της αληθοφάνειας. Δίνει στους ήρωές του, όχι μόνο τη ζωή αλλά και τη 

δυνατότητα να τη συνεχίζουν και να διακατέχεται από συνεκτικότητα.  Εδώ ας 

μνημονεύσουμε επίσης ότι οι «Θέσεις και Αντιθέσεις» (το μυθιστόρημα που αφήνει 

εντολή ο Μάνος Τασάκος να γράψει ο Καραγάτσης στον Κίτρινο Φάκελο) 

εμφανίζονται προγενέστερα στον Γιούγκερμαν σαν έργο του συγγραφέα Μιχάλη 

Καραμάνου. Την αίσθηση αυτή της αληθοφάνειας έρχεται να σφραγίσει η εντύπωση 

που δίνει ο συγγραφέας πως γνωρίζει χρόνια τους χαρακτήρες του και μάλιστα  τόσο 

βαθιά στην ψυχοσύνθεσή τους, που γράφει γι’ αυτούς εξελικτικά.(π.χ. η Μαρίνα της 

Χίμαιρας είναι διαφορετική από τη Μαρίνα της Μεγάλης Χίμαιρας όπως αναφέρθηκε 

στην προηγούμενη ενότητα). Οι ήρωές του, μεγάλωναν μαζί του, εξελίσσονταν. 

Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι χαρακτήρες του που είτε θέλουν να 

μορφοποιηθούν και δεν προλαβαίνουν σε ένα μυθιστόρημα, είτε να αλλάξουν 

εντελώς μορφή για να δώσουν στον αναγνώστη μία διαφορετική αναγνωστική 

απόλαυση. Ο Μιχάλης Ρούσης, που ανήκει στην πρώτη κατηγορία, στο Συναξάρι των 

Αμαρτωλών, δεν προλαβαίνει να μορφοποιηθεί. Έτσι τον συναντάμε πάλι στον 

Κίτρινο Φάκελο, όπου εκεί ο χαρακτήρας του έχει το χώρο να απλωθεί με κάθε 

λεπτομέρεια. Ο Καραγάτσης φαίνεται πως προγύμναζε τους αναγνώστες του. Ο 

Χρήστος Νεζερίτης ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, αφού οι ρόλοι που αναλαμβάνει 

στη λογοτεχνία του συγγραφέα είναι εντελώς αντιφατικοί, με σκοπό να επιτελέσουν 

το μυθιστορηματικό σκοπό τους.  

Αναφέρθηκε και προηγουμένως η συγκρουσιακή σχέση του Μ. Καραγάτση με 

τους κριτικούς της λογοτεχνίας. Το αναγνωστικό κοινό έδειχνε να αγνοεί (όπως 

συμβαίνει και σήμερα) τις επικρίσεις τους και να στηρίζει φανατικά το έργο του και 

αυτό φαινόταν στη ζέση με την οποία παρακολουθούσαν τις συνέχειες των 

αφηγήσεών του στα τεύχη της Νέας Εστίας αλλά και στις πωλήσεις των 

μυθιστορημάτων του αργότερα. Οι αναγνώστες φαίνονται να εκτιμούν την 

αληθοφανή προσέγγιση του Καραγάτση, κουρασμένοι ίσως από τις τυπικότητες της 

γενιάς του. Θα μπορούσε λοιπόν να υποστηρίξει κανείς ότι ο Καραγάτσης με την 

επαναφορά χαρακτήρων στα έργα του είναι σαν να προσπαθεί να ανταμείψει το 

αναγνωστικό του κοινό για τη συνέπειά του. Ο αναγνώστης από τη μεριά του 

αναγνωρίζει τον ήρωα, θυμάται πού τον έχει ξαναγνωρίσει και ο συγγραφέας του 

κλείνει το μάτι συνωμοτικά. Σαν να τον παίρνει συνένοχο, μαζί του, απαντώντας 

ταυτόχρονα σιωπηλά στις αρνητικές ρήσεις των κριτικών της λογοτεχνίας.  
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Επιπλέον ο Καραγάτσης φαίνεται να χρησιμοποιεί αυτήν την εξοικείωση των 

αναγνωστών με τους επαναφερόμενους ήρωες, με σκοπό να συστήσει και τους 

καινούριους. Όταν ο Γιούγκερμαν φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά, έχει μαζί του έναν 

παλιό μας γνώριμο, τον Συνταγματάρχη Λιάπκιν, ο οποίος μάλιστα εκφράζει και την 

κρίση του σχετικά με το «κάθαρμα» τον Γιούγκερμαν. Ο αναγνώστης αμέσως 

διαμορφώνει μία γνώμη, καθώς γνωρίζει από πριν ποιος είναι αυτός ο Λιάπκιν που 

εκφράζει κρίση για τον Γιούγκερμαν. Ξέρει πού να ταχθεί, πώς να τον υποδεχτεί. 

Αναπτύσσεται έντονα έτσι μία ενδοεπικοινωνία ανάμεσα στο συγγραφέα και τον 

αναγνώστη.  

Οι ήρωες που επανέρχονται στα έργα του Μ. Καραγάτση δεν είναι τυχαία 

τοποθετημένοι. Αν εξαιρέσουμε τον Λιάπκιν και τον Γιούγκερμαν (που ξεχωρίζουν 

για την ένταση και το βάθος τους), οι υπόλοιποι σχεδόν όλοι αποτελούν προσωπεία 

του συγγραφέα. Αυτή η συνθήκη σχετίζεται με δύο εκφάνσεις. Η πρώτη ορίζει πως ο 

Καραγάτσης είναι πίσω από τον Κώστα Ρούση, πίσω από τον Μιχάλη Καραμάνο 

αλλά και πίσω από τον Χρήστο Νεζερίτη, δημιουργώντας μία αέναη σχέση 

επικοινωνίας του βαθύτερου εγώ του με τους αναγνώστες του. Η δεύτερη πάλι ορίζει 

πως ο συγγραφέας θέλει να δείχνει την εξέλιξη αυτών των χαρακτήρων στους 

αναγνώστες που απευθυνόταν, αφήνοντάς τους να γνωρίζουν εμμέσως την 

προσωπική του εξέλιξη πάντα συγκαλυμμένος από τα λογοτεχνικά του προσωπεία.  

Ως προς την επανάληψη των μοτίβων οι λόγοι επαναφοράς δεν φαίνεται να 

διαφέρουν ιδιαίτερα. Σε κάθε συγγραφέα συμβαίνει αυτό. Ο ίδιος άνθρωπος γράφει 

τα βιβλία, άρα είναι λογικό να επαναλαμβάνει αντιλήψεις, ιδέες, πιστεύω, εμμονές, 

στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. Έτσι, ακόμη και αν δεν γνωρίζαμε τη βιβλιογραφία 

και την προσωπικότητά του συγγραφέα, τα επαναλαμβανόμενα θεματικά μοτίβα, οι 

σκέψεις του αφηγητή, τα χαρακτηριστικά που προσδίδει στους εκάστοτε ήρωές του, 

τα θέματα που επιλέγει, οι εξελίξεις που δίνει στην πλοκή των έργων του κ.ά., θα 

μπορούσαν να μας δώσουν πολλά στοιχεία για τον ίδιο τον συγγραφέα. Ο 

Καραγάτσης λειτουργούσε όπως έλεγε και ο ίδιος σαν καθρέφτης της κοινωνίας που 

ζούσε. Κάποιες φορές επαναλάμβανε μιμητικά συμπεριφορές που παρατηρούσε ο 

ίδιος, κάποιες φορές έδινε τα μοτίβα αυτά στην υπερβολή τους για να υπογραμμίσει 

και να επικρίνει τις κοινωνικές συνθήκες. Η παρατήρηση τον οδηγούσε στη 

συγγραφή.  

Κλείνοντας την ενότητα αυτήν, ο συγγραφέας τους ήρωες του τους πλάθει, 

μέχρι που αυτονομούνται. Διεκδικούν την ανεξαρτησία τους και επάξια την 

κερδίζουν. Το σημαντικό είναι πως όταν κανείς διαβάζει τα μυθιστορήματα του 

Καραγάτση απορροφάται από το αφηγηματικό σύμπαν που έχει πλάσει ο 

συγγραφέας. Δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει στην πρώτη σελίδα. Η ικανότητά του να 

διηγείται ιστορίες, η ευρηματικότητα και η μυθοπλαστική του φαντασία αλλά και το 

καθρέφτισμα της αληθινής ζωής παρά τα στερεότυπα που έχουν οι ήρωές του, 

καθιστούν τον Καραγάτση ένα από τους απολαυστικότερους παραμυθάδες της γενιάς 

του ’30 αλλά γενικότερα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.  
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Εισαγωγή Δημιουργικού Μέρους 

 

Ύστερα από την  περιπλάνηση ανάμεσα στους δυνατούς χαρακτήρες του συγγραφέα, 

έκρινα ως έναν από τους πιο γοητευτικούς, τη Μαρίνα της Χίμαιρας. Ένα χαρακτήρα 

που ο Καραγάτσης πλησίασε ψυχαναλυτικά, δίνοντας ταυτόχρονα την εντύπωση 

στον αναγνώστη πως οι απόκρυφες όψεις της, ήταν περισσότερες από αυτές που μας 

άφησε τελικά να κρυφοκοιτάξουμε. Μία αίσθηση έκθεσης και προστασίας 

ταυτόχρονη από το συγγραφέα στην ηρωΐδα του. Ο απαιτητικός αναγνώστης που 

θέτει ερωτήσεις σχετικά με το χαρακτήρα της Μαρίνας, σύντομα θα αντιληφθεί πως 

δεν έχει απάντηση πάντα για τα κίνητρά της ή για τη συμπεριφορά της ενίοτε. Και 

αυτό όχι γιατί υπάρχουν κενά στη δόμησή της, αντιθέτως είναι τόσο μεστή που δεν 

χωράει στις σελίδες ενός μυθιστορήματος.     

Ο συγγραφέας πριν μπει στη διαδικασία να γράψει για τον ήρωά του, πρέπει να έχει 

«πιει καφέ» μαζί του πρώτα. Δηλαδή να τον έχει γνωρίσει σε βάθος και να ξέρει 

στοιχεία του χαρακτήρα του που μπορεί να μην φανούν όσο τον εκθέτει. Εκείνος 

όμως πρέπει να τα ξέρει. Η γνωριμία με τη Μαρίνα ήρθε μετά από αρκετές 

αναγνώσεις του βιβλίου. Η κάθε ανάγνωση ήταν πιο προσεκτική από την 

προηγούμενη. Κάποιες από τις ερωτήσεις που με βοήθησαν για να δομήσω τα 

χαρακτήρα της στα διηγήματα , είναι οι παρακάτω. 

1) Ποιο είναι το όνομα και η ηλικία της ηρωΐδας; 

Είναι η Μαρίνα, 24 ετών. Είναι Γαλλίδα με συγκεκριμένη κληρονομικότητα από τη 

μητέρα της και τον πατέρα της.  

2) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της εμφάνισης της ηρωΐδας (μαλλιά, μάτια, 

ύψος, βάρος, σημάδια, ρούχα ). Τι την ενοχλεί περισσότερο σε αυτήν;  

Τα μαλλιά της είναι ξανθά, τα μάτια γαλανά. Είναι λεπτή, όμορφη και το ξέρει. Είναι 

ικανοποιημένη με την εμφάνισή της.  

3) Τι επαγγέλλεται; 

Δεν εργάστηκε ποτέ.  

4) Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της; Υπάρχουν αναπηρίες ή ανικανότητες; 

Είναι νέα και υγιής. Μόνο με ψυχικές αναπηρίες. 

5) Ποιες είναι οι αγαπημένες της συνήθειες; 

Της αρέσει να βλέπει τη θέα από το γραφείο του σπιτιού της στη Σύρο, να γράφει 

γράμματα στον Γιάννη και στο Μηνά, να κάνει βόλτες στη χώρα της Σύρου. 
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6) Τι την ενοχλεί περισσότερο; Φοβάται κάτι ιδιαίτερο; 

Την βασανίζει το υποσυνείδητό της, το φοβάται. 

7) Ποιο είναι το προφίλ των φίλων της; 

Οι φίλο της ήταν εύρωστοι οικονομικά νησιώτες. Έπιναν μαζί τσάι, τους επισκεπτόταν 

στο σπίτι τους, συζητούσαν στη χώρα της Σύρου, την μετέφεραν με το αυτοκίνητο σπίτι 

της. 

8) Καπνίζει; Πίνει καφέ; Αλκοόλ; Ουσίες έχει δοκιμάσει; 

Καπνίζει λίγο. Τίποτε από τα υπόλοιπα. 

9) Διαβάζει εφημερίδες, περιοδικά; 

Εφημερίδες ναι αλλά κυρίως βιβλία. 

10) Διαβάζει και αν ναι, τι; 

Αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γραμματεία κυρίως. 

11) Ποιο είδος μουσικής της αρέσει περισσότερο; 

Η κλασική μουσική και κυρίως το βιολί και το πιάνο. 

12) Πώς περνά τις διακοπές της (αν πηγαίνει); 

Έκανε εξορμήσεις σε άλλα νησιά με το σύζυγό της με το ιστιοπλοϊκό για να τον βλέπει 

να ψαρεύει.  

13) Ζει σε πόλη; Χωριό; Προάστιο; Θάλασσα; κλπ. 

Ζει στη Σύρο , όχι στη χώρα. 

14) Πώς είναι το σπίτι της; 

Είναι αρχοντικό, έχει προσωπικό. Έχει κήπο και πολλά δωμάτια. Κάπως απόμακρο 

από τα άλλα του συνοικισμού. 

15) Έχει αδέρφια, γονείς, παππούδες, ποιες είναι οι σχέσεις τους, πόσο συχνά 

τους βλέπουν; 

Δεν έχει κανέναν συγγενή, είναι απόλυτα μόνη. Εχθρούς ίσως τη μητέρα της. Φίλους 

κάποιους από τη Σύρο αλλά σε απόσταση. 

16) Έχει κατοικίδιο; 

Όχι.  
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17) Πηγαίνει στην εκκλησία αυτή ή κάποιος δικός της; 

Μόνο μία φορά είχε επισκεφτεί την εκκλησία στην Τήνο. 

18) Αθλείται; Αν ναι, συστηματικά; 

Όχι. 

19) Ποιες είναι οι διατροφικές της συνήθειες; 

Μικρά γεύματα, υγιεινά γενικά.  

20) Ποιο είναι το ισχυρότερο και ποιο το πλέον αδύνατο στοιχείο του χαρακτήρα 

της; 

Το ισχυρότερο είναι η γοητεία που ασκεί στο αντίθετο φύλο. Το πιο αδύνατο είναι ότι 

δεν μπορεί να καταλάβει το ορμέμφυτό της.  

21) Είναι ευτυχισμένη στη δουλειά της; 

Δεν είναι ευτυχισμένη στο σπίτι της. 

22) Γνωρίζετε κάποια μυστικά της; 

Ποθεί το Μηνά, τον αδερφό του άντρα της.  

23) Τι την ενεργοποιεί και τι την χαλαρώνει; 

Την ενεργοποιεί η ανερμήνευτη φύση της και το ενδιαφέρον της για να μάθει καινούρια 

πράγματα. Τη χαλαρώνει το διάβασμα. 

24) Ποια είναι η αγαπημένη της μυρωδιά και ποιο το αγαπημένο της χρώμα; 

Αγαπημένο χρώμα είναι το σκούρο μπλε και αγαπημένη μυρωδιά το γιασεμί. 

25) Ποιο είναι το πολυτιμότερο αντικείμενο που διαθέτει στην κατοχή της; 

Τα βιβλία της. (Έτσι και αλλιώς δεν έφερε τίποτα από τη γενέτειρά της τη Γαλλία) 

26) Έχει σεξουαλικές επαφές και με ποιο φύλο; 

Μόνο με άντρες και στην αρχή της σεξουαλικής της ζωής με δυσκολία λόγω της 

μητέρας της. 

27) Πότε ήταν η τελευταία φορά που είπε ψέματα και γιατί; 

Τελευταία φορά είπε ψέματα στο Μηνά για κάτι αθώο. 

28) Έχει βιαιοπραγήσει τα τελευταία χρόνια και γιατί; 

Όχι, ποτέ.  
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29) Ποιο είναι το τελευταίο πρόσωπο που της είπε πως την αγαπά; 

Ο σύζυγός της, Γιάννης Ρεΐζη. 

30) Της αρέσει να βωμολοχεί; 

Όχι. Δεν ταιριάζει και στον χαρακτήρα της. 

31) Τι μπορεί να την κρατήσεις ξάγρυπνη τη νύχτα; 

Η ανεξέλεγκτη σεξουαλική επιθυμία της νιότης της. 

32) Τι είναι αυτό για το οποίο έχει μετανιώσει περισσότερο μέχρι σήμερα; 

Έχει μετανιώσει για την απέχθεια που ένιωθε για τη μητέρα της όσο ήταν ζωντανή. 

Μετά το θάνατό της την κατάλαβε και την αποδέχτηκε. Πήρε άλλη θέση μέσα της.  

33) Ποιο είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά της; 

Ότι κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα με σκοπό να εγκλιματιστεί κάτω από το Φοίβο.  

34) Τι επιθυμεί πολύ να κάνει και δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα; 

Θα ήθελε να ήταν πιο αυθόρμητη και περισσότερο ξέγνοιαστη από μικρή ηλικία. 

35) Ποιες είναι οι πολιτικές της πεποιθήσεις; Έχει κομματική ταυτότητα; 

Φαίνεται να μην ασχολείται καθόλου με την πολιτική. Η σκέψη της όμως είναι 

φιλελεύθερη. 

36) Ποια είναι η άποψή της για εσάς; 

Είναι θυμωμένη που αποφάσισα να μοιραστώ την ιστορία της. Φαίνεται να μην 

επιθυμεί την έκθεση.
77

 

                                                           
77

 Σημειώσεις Τριαντάφυλλου Κωτόπουλου, Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής: η ποιητική του 

συγκεκριμένου. Περιγραφή και Χαρακτήρες.  
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Το μπλε φόρεμα  

Το μπλε φόρεμα. Αυτό είχε αποφασίσει να φορέσει όταν θα την έβλεπε μπροστά του 

χωρίς να την περιμένει.  Ολοζώντανη τώρα και όχι μέσα από τα σημάδια της γραφής 

της. Είχε φτάσει η ώρα. Το καράβι σάλπαρε σε λίγο από το λιμάνι της Σύρου. 

Ευτυχώς ο Πειραιάς δεν ήταν μακριά. Αγαπούσε τη θάλασσα και τα ταξίδια, όμως η 

ανυπομονησία της να φτάσει κοντά του, την έκανε να μην το απολαμβάνει.  

Η Μαρίνα μπήκε στο πλοίο μόνο με μία βαλίτσα που τη βάραιναν κυρίως βιβλία. 

Διάλεξε να περάσει όλο το ταξίδι στο κατάστρωμα. Ο ήλιος αυτός ο ελληνικός ήταν 

ικανός –μαζί με τον άντρα της το Γιάννη- να την πείσουν να μείνει εδώ. Άλλωστε η 

Βόρεια Γαλλία φάνταζε αφιλόξενη και με δεσμούς το αντίθετο από άρρηκτους. Δεν 

της ερχόταν η λέξη στα ελληνικά. Είχε ακόμα δρόμο να διανύσει σκέφτηκε για να 

ολοκληρώσει την ελληνικότητά της. Η σκέψη αυτή δεν την κούραζε, το αντίθετο τη 

γοήτευε όλη αυτή η πορεία προς τη μετουσίωση. Πόσο καιρός είχε να δει τον  

Γιάννη; Μέτρησε στα δάχτυλά της πέντε μήνες και κάτι. Εκείνος ταξίδευε όλη του τη 

ζωή. Η Σύρος δεν ήταν ικανή να τον κρατήσει-μάλλον ούτε και η Μαρίνα.  

Η ματιά  της έμεινε πάνω σε ένα ξανθό κοριτσάκι. Ο νους της πήγε στη δική της 

παιδική ηλικία. Η διαφορά τους ήταν ότι η Μαρίνα δεν κρατούσε ποτέ το χέρι της 

μητέρας της με τέτοια εμπιστοσύνη. Το παιδικό της ένστικτο αντιδρούσε. Δεν 

μπορούσε να το καταλάβει τότε, αργότερα το αποδέχτηκε. Τη σκέψη της διέκοψε το 

αδιάκριτο βλέμμα ενός ταξιδιώτη. Την περιεργαζόταν με τρόπο που έφερνε αηδία 

στην αριστοκρατική της φιγούρα. Της θύμισε όσους επισκέπτονταν τη μητέρα της 

στο σπίτι τους. Σηκώθηκε για να του δείξει την ενόχλησή της. Ακουμπώντας στην 

κουπαστή είδε τον Πειραιά. Απλωνόταν διάχυτος και σκοτεινός ανά σημεία. Φώναζε 

ζωή και έσφυζε αμαρτία. Χαμογέλασε. Κάπως έτσι τον περίμενε. Μόλις 

αποβιβάστηκε παρατήρησε διακριτικά την αδιακρισία του. Μυρωδιές πρωτόγνωρες 

και άνθρωποι σε αταξία. Σταμάτησε διστακτικά ένα ταξί. Μόλις μπήκε είπε με 

σταθερή φωνή: «Στο Κολωνάκι, παρακαλώ».  

 

Επαφή. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που θα ’θελε  η Μαρίνα από τον Μηνά. 

Επικοινωνία. Αυτό είχε πεθυμήσει μετά τα τόσα μοναχικά βράδια στη Σύρα. Τη 

συντροφιά της πεθεράς της δεν την υπολόγιζε. Άλλωστε τι να μοιραστεί  με μία 

γυναίκα που είχε παραπάνω από τα διπλά της χρόνια και ούτε τη μισή θέληση για 

συναναστροφή.  

Το ταξί έκοψε ταχύτητα και η Μαρίνα, αν και δεν ήξερε την Αθήνα, κατάλαβε πως 

πλησιάζουν. Όταν την άφησε, παρατηρούσε τη θηριώδη γυάλινη πόρτα της εισόδου, 

πάνω στην οποία αντανακλούσε το φως από το δρόμο. Έριξε μία γρήγορη ματιά στο 

στενό και σαν να κατάλαβε γιατί είχε επιλέξει αυτή τη γειτονιά ο Μηνάς. Η ζέστη 

έφερε μαζί της τη μυρωδιά από το γιασεμί που είχε απλωθεί στο διπλανό φράχτη 

απαιτητικά. Δεν μπορούσε να θυμηθεί αν τα καλοκαιρινά βράδια στη Γαλλία μύριζαν 
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ποτέ έτσι. Πολλές φορές αισθανόταν σαν να μην είχε αναμνήσεις από κει και ας ήταν 

η γενέτειρά της. Έσπρωξε την πόρτα με όλη τη δύναμη που της είχε αφήσει το ταξίδι 

και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο. Χτύπησε το κουδούνι και άκουσε τα νωχελικά του 

βήματα να πλησιάζουν. Μόλις την είδε, ξαφνιάστηκε. Όχι σαν να μην την περίμενε, 

αλλά σίγουρα αργότερα.  

«Καλώς όρισες», της είπε ζεστά. 

«Ήρθα. Λίγο νωρίτερα απ όσο φανταζόσουν.» 

«Πέρασε», της είπε σηκώνοντας τη βαλίτσα της . 

Η πόρτα έκλεισε πίσω τους και η Μαρίνα την κοίταξε για λίγο. Σαν να ήθελε λίγο 

χρόνο για να προετοιμάσει τις αισθήσεις της για όσα ζούσαν μέσα στο σπίτι του. 

Βρίσκονταν ήδη στο σαλόνι και η ματιά της αγνοώντας τα υπόλοιπα, έτρεξε στη 

μεγάλη μπαλκονόπορτα. Μπροστά της εμφανίστηκε αυτό το οποίο είχε δει μόνο σε 

απεικονίσεις έως τώρα.  Σάστισε και έμεινε ακίνητη λίγο πριν βγει στο μπαλκόνι 

προσπαθώντας να χορτάσει με την όραση και να κατανοήσει αυτό το μεγαλείο. 

Αγέρωχος ο ναός της Ακρόπολης, δήλωνε το αυτονόητο μόνο με το να στέκεται εκεί 

χιλιάδες χρόνια. Ο Μηνάς την ακολούθησε στο μπαλκόνι κυρίως για να παρατηρήσει 

το πρόσωπο της. Ήταν μία γυναίκα που μέσα της ήξερε πως το μεγαλύτερο 

κατόρθωμα της ήταν ότι είχε εγκαταλείψει  τον τόπο καταγωγής, για να ζήσει εκεί 

που της όρισε η τύχη.  

«Σάστισες», της είπε ο Μηνάς . 

«Τώρα καταλαβαίνω ξανά, γιατί η Αθήνα υπήρξε κοιτίδα πολιτισμού. Και η απόδειξη 

είναι μπροστά μου», του απάντησε.  

«Πρέπει να σαι κουρασμένη  από τα ταξίδι. Πεινάς ;» τη ρώτησε. 

«Μου λείπει ύπνος . Στο νησί τέτοια ώρα έχω αποκοιμηθεί. » 

«Πάω να σου ετοιμάσω στο γραφείο». 

Η Μαρίνα κάθισε στη βεράντα γιατί η κούραση δεν της επέτρεπε αντιρρήσεις. Η 

περιποίηση του χώρου την έκανε να καταλάβει πως ο Μηνάς περνούσε αρκετές ώρες 

εκεί. Ακόμα και οι γλάστρες ήταν τοποθετημένες  με τέτοιο τρόπο που έδειχνε 

φροντίδα. Δεν της έλειπε το σπίτι της. Άλλωστε η απουσία του Γιάννη το έκανε 

μονότονο. Συλλογιζόταν τις νύχτες μοναξιάς στη Σύρο. Πόσα μπορούσε πια να 

σκαρφιστεί για να γεμίσει εκείνο το χρόνο, που της φαινόταν ατελείωτος. Και τα 

βιβλία την κούραζαν κάποια στιγμή. Τα είχε χορτάσει. Το συλλογισμό της διέκοψε η 

φωνή του Μηνά.  

«Είναι έτοιμο το δωμάτιό σου. Μπορεί να μην είναι ευρύχωρο όπως της Σύρου αλλά 

είναι γεμάτο με βιβλία», είπε χαμογελώντας ο Μηνάς. Ήταν σημαντικό για εκείνον 

να αισθανθεί άνετα η φιλοξενούμενή του.  
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«Θέλω να κάνω ένα μπάνιο πριν κοιμηθώ», του είπε. Ο Μηνάς την οδήγησε στο 

μπάνιο αφού πρώτα της έδειξε το δωμάτιό της. Όση ώρα η Μαρίνα ετοιμαζόταν, ο 

Μηνάς κάπνιζε στη βεράντα, στο σημείο που καθόταν πάντα, ακούγοντας την 

παρουσία της. Έμεινε εκεί μέχρι η Μαρίνα να αποκοιμηθεί. Σκεφτόταν πώς θα της 

γέμιζε την επόμενη μέρα στην Αθήνα. Είχαν τόσα πολλά να δουν και να κάνουν.    

Το πρωί όταν η Μαρίνα σηκώθηκε, ο Μηνάς καθόταν ήδη στο σαλόνι και διάβαζε 

ένα λεπτό δερματόδετο βιβλίο. 

«Ε υπναρού!», της είπε περιπαικτιά «Έτσι κοιμάσαι πάντα;». Η Μαρίνα τον κοίταξε 

και χαμογέλασε, απέφυγε να απαντήσει. Αστραπιαία πέρασε από το μυαλό της ότι ο 

Γιάννης θα έρθει να τους βρει σε δέκα μέρες. Δεν μπορούσε να αποφασίσει αν αυτές 

οι δέκα μέρες ήταν πολύς ή λίγος χρόνος. Οι σκέψεις της οι πρωινές, το βράδυ 

άλλαζαν. Μέχρι να βγει από το μπάνιο ο Μηνάς είχε σερβίρει πρωινό, στη βεράντα 

και πάλι. Κυριαρχούσε στο σπίτι αυτός ο χώρος. Έφαγαν με όρεξη, ήταν δύο  

άνθρωποι που έσφυζαν από υγεία μα πάνω απ’ όλα, από νιάτα.   

Όταν μπήκαν στο αυτοκίνητο η Μαρίνα δεν ρώτησε πού θα πήγαιναν. Ο ουρανός και 

ο ήλιος της είχαν κατακλύσει τη σκέψη. Ακόμα μετά από τόσα χρόνια που ζούσε σε 

αυτόν τον τόπο, συνέχιζε να μην την αφήνει αδιάφορη ο καιρός. Θυμόταν μία άνοιξη 

στη Σύρο. Μέτρησε έξι συνεχόμενες ημέρες για να δει ένα σύννεφο στον ουρανό.  

«Η μητέρα μου είπε ότι αποφασίσατε να παντρευτείτε με τη Λιλή» είπε η Μαρίνα, 

χωρίς να κοιτάει το Μηνά. «Τη συμπαθώ πολύ, είναι  εξαιρετική κοπέλα και έξυπνη». 

Ο Μηνάς δεν απάντησε αμέσως. Σκέφτηκε για λίγο ποιος θα ήταν ο πιο σύντομος 

δρόμος για τη Μητσαίων. Ήταν ο δρόμος που συνήθιζε να αφήνει το αυτοκίνητο, 

όταν ήθελε να επισκεφτεί την Ακρόπολη ή την Πλάκα. Είχε και έναν φίλο που έμενε 

εκεί. Συμφοιτητής από τη Νομική.  

«Η Λιλή είναι σπουδαίο κορίτσι. Αν με περιμένει μέχρι να επιστρέψω τότε έχει 

καλώς».  

«Σκοπεύεις να πας ταξίδι;» 

«Σκοπεύω να λείψω ένα διάστημα στην Αγγλία. Το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης θα 

με κρατήσει εκεί για λίγο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ όμως, ότι αν ανοίξει κάτι εκεί, θα 

επιστρέψω σύντομα». 

Σιωπή. Η Μαρίνα κοιτούσε από το παράθυρο. Είχαν κιόλας φτάσει στο Σύνταγμα και 

διέσχιζαν τη Φιλελλήνων.  Σκεφτόταν και πάλι αν ο Γιάννης γνώριζε τα σχέδια του 

μικρού του αδερφού. Και κυρίως αν τον πείραζε που εκείνος ταξίδευε και είχε τον 

έλεγχο των ναυτιλιακών τους επιχειρήσεων, ενώ ο Μηνάς ξόδευε χρήματα αφειδώς.  
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Ενώ ο Μηνάς πάρκαρε το αυτοκίνητο, η Μαρίνα παρατηρούσε το  χρώμα των 

μαλλιών του. Ήταν μελαχρινός με μαλλιά που αν τα άφηνε ήταν σγουρά και πυκνά. 

Ήταν όπως πάντα κοντοκουρεμένος.  

«Φτάσαμε», της είπε τραβώντας το χειρόφρενο με δύναμη. Κατέβηκαν και 

περπάτησαν μέχρι την είσοδο του μνημείου. Σταμάτησαν πρώτα στο θέατρο του 

Διονύσου. Ο Μηνάς της μιλούσε για τις τραγωδίες και για τους αγώνες των αρχαίων 

ποιητών. Του άρεσε τόσο πολύ ο ρόλος αυτός. Η Μαρίνα τον άκουγε με προσοχή, 

όση της είχε αφήσει ο χώρος. Παρατηρούσε κάθε τι. Στη συνέχεια πέρασαν πάνω από 

το Ηρώδειο για να καταλήξουν στα προπύλαια. Αφήνοντας πίσω τη Νίκειο Αθηνά, 

έφταναν  πια το ναό. Πλησίαζε αργά κοιτώντας άπληστα το σμιλευμένο μάρμαρο που 

μόνο  η χώρα του Απόλλωνα μπορούσε να γεννήσει. Μόνο η χώρα του φωτός για να 

το αφιερώσει στη θεά της γνώσης. Δέος. Ο Μηνάς είχε σταματήσει να μιλά αρκετή 

ώρα τώρα. Η Μαρίνα κοιτούσε βάζοντας σε δοκιμασία τις αισθήσεις της.  

«Έλα και από δω» της είπε, δείχνοντάς της το Ερέχθειο. Η Μαρίνα είχε σαστίσει, ενώ 

σκεφτόταν ότι όλα αυτά της θύμιζαν κάποιο απόσπασμα του Ομήρου, χωρίς να 

μπορεί να θυμηθεί ακριβώς ποιο. 

Συνέχισαν τη βόλτα τους περπατώντας ως το Ζάππειο. Ήταν λιγομίλητοι, ζαλισμένοι 

σχεδόν από το φως και την αβρότητα. Ο Μηνάς σκεφτόταν όσα είχε να δείξει στη 

Μαρίνα και πόσο θα μπορούσε να τη συνεπάρει το καθένα απ’ αυτά. Κάθισαν  να 

πιουν έναν καφέ . Εκείνο το πρωινό του Μαΐου όλα κυλούσαν αργά, νωχελικά. Από 

το μυαλό του Μηνά, άρχισαν να περνούν τα βράδια που είχαν περάσει όλη η 

οικογένεια μαζί στη Σύρο. Η πρώτη γνωριμία με τη Μαρίνα, η εντύπωση που 

σχημάτισε ο Μηνάς για εκείνη από την πρώτη στιγμή. Ήταν γοητευτική με τα μακριά 

ξανθιά μαλλιά της στους ώμους, την αστραπή στο βλέμμα και τη μικροκαμωμένη 

σιλουέτα της να ενισχύει την αίσθηση του εύθραυστου. Ο Γιάννης ένιωθε περήφανος 

που την είχε δίπλα του, και πίστευε πως θα κάνει και  τους άλλους γύρω του να 

καταλάβουν γιατί την είχε διαλέξει. Κυρίως τη μάνα τους που εξ αρχής την φοβόταν, 

κυρίως γιατί ήταν ξένη. Ο Μηνάς την βρήκε στο γραφείο του σπιτιού στη Σύρο, 

ανάμεσα στα βιβλία, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τη Μήδεια του Ευριπίδη. 

Προσπαθώντας να καταλάβει έστω και μία λέξη από το αρχαίο κείμενο. Μάθαινε ήδη 

ελληνικά έξι μήνες τότε. 

«Βλέπω έχεις πέσει στα βαθιά. Γεια χαρά, εγώ είμαι ο Μηνάς»,  της είχε πει.  

«Για μία τέτοια ιστορία και μόνο αξίζει να μάθεις ελληνικά. Εγώ είμαι η Μαρίνα, 

χάρηκα» του είπε με προφορά σχεδόν ερασμιακή.  Είχε πολλά να μάθει ακόμα, 

σκέφτηκε ο Μηνάς. 

«Γεια σου αδερφέ! Αυτή μωρέ είναι πιο Ελληνίδα απ’ τις δικές μας», είπε κοιτώντας 

το Γιάννη. Η μάνα όμως κοιτούσε πάντοτε παγερά, φαινόταν να μη μαλακώνει με τη 

νύφη της. Να την κρατάει σε απόσταση. 
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Η Μαρίνα κοιτούσε το Μηνά, ήταν πιο μελαχρινός από το Γιάννη. Κάπως έτσι ήταν η 

εικόνα που είχε για τους άντρες που πατούσαν ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. 

Όχι πολύ ψηλός μα γεροδεμένος και στιβαρός.  Κάτι στα μάτια του της θύμισε το 

Γιάννη. Ήταν η μόνη ομοιότητα που έβλεπε μεταξύ τους. Όσες μέρες έμεινε ο 

Μηνάς, οι συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν. Ο Γιάννης έβλεπε την παγκόσμια 

λογοτεχνία να παρελαύνει ανάμεσά τους. Τους άκουγε αγναντεύοντας από το 

παράθυρο τα πλοία που έφταναν στο λιμάνι του νησιού. Το μυαλό το δικό του, του το 

’χε κλέψει η θάλασσα, χρόνια τώρα. Η Μαρίνα ήταν σχεδόν βέβαιη πως ο Γιάννης 

δεν ταξίδευε γιατί είχαν ανάγκη τα χρήματα. 

 

Ο Μηνάς ρουφούσε τον καφέ του με ευχαρίστηση. Η Μαρίνα απολάμβανε τη δροσιά 

μίας λεμονάδας . Η συζήτηση άρχισε να περιστρέφεται γύρω από τον κινηματογράφο. 

Η Μαρίνα σχολίαζε τις  ικανότητες κάποιου Ιταλού σκηνοθέτη  και ο Μηνάς την 

παρατηρούσε χωρίς να την ακούει στην πραγματικότητα. Είχε απορροφηθεί από την 

ηλιόλουστη εικόνα της.  

«Σκεφτόμουν μήπως το μεσημέρι πηγαίναμε για ένα μπάνιο στο Σούνιο», της είπε ο 

Μηνάς. Η Μαρίνα συμφώνησε χωρίς να το σκεφτεί. Φυσικά στη Σύρο δεν της είχε 

λείψει η θάλασσα, αλλά ήθελε κυρίως να κάνει το κέφι του Μηνά. Αφού άλλαξαν, 

ξεκίνησαν για το Σούνιο. Ο δρόμος  της φάνηκε μακρινός. Ο Μηνάς όμως την είχε 

διαβεβαιώσει πως όταν φτάσουν θα αποζημιωθεί. Η διαδρομή ήταν γεμάτη από 

θάλασσα. Η Μαρίνα σκεφτόταν το Γιάννη. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην 

Αμβέρσα με το πλοίο, λίγες μέρες μετά θα ερχόταν και εκείνος στην Αθήνα. 

Χρειαζόταν ξεκούραση. Θυμήθηκε το τελευταίο βράδυ τους πριν φύγει πάλι για 

ακόμη ένα πολύμηνο ταξίδι. Της υποσχέθηκε πως όσο περνάει ο καιρός θα ταξίδευε 

και λιγότερο. Ήθελε να κάνουν οικογένεια. Ήθελε να τον δέσει κάτι στο νησί τόσο 

δυνατό, που να εγκαταλείψει ακόμα και τα ταξίδια.  Ο Γιάννης κουμάνταρε ήδη τα 

δύο καράβια που τους ανήκαν. Με τον καιρό θα ερχόταν και το τρίτο. Ο Μηνάς από 

την άλλη είχε αφήσει τις αποφάσεις στον αδερφό του εν λευκώ.  Του είχε 

εμπιστοσύνη πάντοτε. Ήξερε πως  έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να μη 

ζημιωθεί η οικογένεια.   

Η  σκέψη του Μηνά από την άλλη ήταν στην Οξφόρδη. Με τι θα έπρεπε να 

αναμετρηθεί εκεί. Πόσο θα τον ικανοποιούσε η μετεκπαίδευσή του. Είχε ήδη φίλους 

που ζούσαν εκεί. Ο κύκλος του Μηνά ήταν αρκετά ανοιχτός ήδη από τα πρώτα του 

χρόνια στην Αθήνα. Ήταν γνωστός κυρίως σε κύκλους εύρωστων –όχι μόνο 

εφοπλιστικών- οικογενειών. Η φήμη του άλλωστε τον ακολουθούσε από τη Σύρο. Ο 

Μηνάς συνήθως συνοδευόταν από εντυπωσιακές παρουσίες. Το θέατρο αγαπούσε 

πολύ και το καλό κρασί. Ακόμα και στο σπίτι του η κάβα ήταν φροντισμένη.  

Μόλις έφτασαν η Μαρίνα είχε την αίσθηση πως ήταν στο νησί και όχι στην Αθήνα. Η 

παραλία από ψηλά τη μαγνήτιζε με τα διαυγή της νερά. Κατέβηκαν και ο Μηνάς 

έτρεξε γρήγορα να μπει με τον αυθορμητισμό που συνοδεύει τα παιδιά.  Τη φώναξε 
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να μπει γρήγορα. Τον χάζευε όσο ήταν ξαπλωμένη στην παραλία. Η νιότη του της 

ξυπνούσε μέσα της τόσα ένστικτα, ξεχνώντας για λίγο ποιος ήταν. Εκείνος 

αισθανόταν μαζί της μία οικειότητα που οι λίγες ώρες που είχαν περάσει μαζί δεν την 

δικαιολογούσαν.  

Το βράδυ θα τους έβρισκε στην Πλάκα. Αντικριστά. Πόσο έπληττε τα βράδια στη 

Σύρο, τώρα το καταλάβαινε ακόμα περισσότερο. Κόσμος τους  περιστοίχιζε, μα 

εκείνοι ήταν απορροφημένοι από την κουβέντα τους. Ο Μηνάς την προκαλούσε να 

του πει πώς γνωρίστηκαν με το Γιάννη. Δεν ήξερε παρά κάτι μισόλογα που είχε 

μοιραστεί μαζί του ο Γιάννης.  Η Μαρίνα έστρεψε τη συζήτηση αλλού. Διψούσε να 

μιλήσει για το τώρα, για το σήμερα. Η Αθήνα την είχε κατακτήσει ήδη και ο Μηνάς 

από την πρώτη τους επαφή. Τον είχε τώρα εκεί μπροστά της. Δεν διάβαζε κάποιο 

γράμμα του, δεν μάθαινε τα νέα του που έρχονταν από μακριά. Τον ένιωθε εκεί με 

όλες της τις αισθήσεις.  

Η συζήτηση στράφηκε στο θέατρο. Ακόμα κάτι που δεν απασχολούσε τους φίλους 

της στο νησί. Της μιλούσε για μία παράσταση που είδε πρόσφατα. Τον άκουγε 

προσεκτικά με σκοπό να καλύψει την ειλικρινή της περιέργεια για την τέχνη. 

Ρωτούσε να μάθει για το σκηνοθέτη. Ήταν και εκείνος ξένος και το έργο του ολότελα 

ηθογραφικό. Της πρότεινε να παρακολουθήσουν μαζί μία παράσταση ένα από τα 

βράδια που θα ήταν στην Αθήνα. Πραγματική ευκαιρία τώρα που ήταν εδώ.  Διένυαν 

ακόμα την πρώτη μέρα και η Μαρίνα δεν ήθελε να γυρίσει πίσω. Σηκώθηκαν για να 

κάνουν μία βόλτα. Αποφάσισαν να γυρίσουν σπίτι με τα πόδια. Στο δρόμο  ο Μηνάς 

μοιραζόταν τις αγωνίες του για την Αγγλία. Είχε τόσα να σκεφτεί. Το νέο ξένο τόπο, 

τους καινούριους ανθρώπους, την εξέλιξη των σπουδών του, μα πάνω απ’ όλα τη ζωή 

εκεί. Τι θα του έφερνε αυτή η μετεγκατάσταση. Στην πραγματικότητα το τελευταίο 

που περνούσε από το μυαλό του ήταν η Λίλυ. Σαν εκκρεμότητα κυρίως που να μην 

έκλεινε, δεν θα χανόταν και ο κόσμος. Η Μαρίνα έπιανε τον εαυτό της να 

ικανοποιείται με αυτήν την συνθήκη. 

Έφτασαν σπίτι κατάκοποι από την κούραση της ημέρας. Η θέα της βεράντας τους 

προκαλούσε να συνεχίσουν εκεί τη συζήτησή τους, όμως ο Μηνάς πρότεινε να 

πέσουν για ύπνο. Η Μαρίνα ακολούθησε την επιθυμία του. Ξάπλωσαν ο καθένας στο 

δωμάτιό του. Παρά την κούραση η Μαρίνα ξαγρυπνούσε χωρίς να ξέρει το γιατί. Δεν 

ήθελε να πιστέψει πως η σκέψη του Μηνά να κοιμάται στο διπλανό δωμάτιο, την 

κρατούσε ξύπνια. Κοντά στα μεσάνυχτα σηκώθηκε και πήρε ένα βιβλίο για 

συντροφιά. Κάθισε στο σαλόνι.  Η ησυχία του σπιτιού την έκανε να κινείται 

αθόρυβα. Άλλωστε ο Μηνάς πρέπει να κοιμόταν ώρα τώρα. 

 

Μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος. Προσπαθούσε να καταλάβει πού βρίσκεται. Οι 

αχτίδες του ήλιου περνούσαν τα δέντρα σαν να ήταν καλυμμένα από δίχτυ. Κάτι της 

θύμιζε αυτό το τοπίο. Προσπαθούσε να ανακαλέσει στη μνήμη της, μα κάτι σαν να 

μην την άφηνε. Κάτι έψαχνε εκεί. Ένα αίσθημα πείνας ήταν διάχυτο μέσα της. 
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Έψαχνε για τροφή. Περιπλανιόταν στο δάσος και την πορεία της σταμάτησε ένα 

σύρσιμο που ακούστηκε κοντά της. Έκανε απόλυτη ησυχία μένοντας ακίνητη για να 

δει τι ήταν. Διαισθανόταν κάποιο άλλο ζώο. Γυρνώντας το κεφάλι της δεξιά το θέαμα 

που αντίκρισε της έκοψε την ανάσα. Ήταν ένας κένταυρος ακριβώς όπως τον 

περιέγραφε η μυθολογία. Πελώριος, ακμαίος με στιλπνό τρίχωμα σκούρο και γένια 

στο πρόσωπο. Την κοίταξε κατάματα θολωμένος. Η Μαρίνα πετάχτηκε λουσμένη 

στον ιδρώτα. Την είχε πάρει ο ύπνος στον καναπέ. Την ίδια στιγμή ο Μηνάς είχε 

ξυπνήσει και βρισκόταν στην κουζίνα. Λίγο πριν τη χάζευε να κοιμάται λουσμένη 

στο φως και στάθηκε να τη χαζέψει. Απόρησε μάλιστα πως τόσο φως δεν ήταν ικανό 

να την ξυπνήσει. Είχε αποκοιμηθεί  κρατώντας ένα βιβλίο του Προυστ. Ο Μηνάς 

μόλις την άκουσε να πετάγεται, μπήκε στο σαλόνι . 

«Εφιάλτης;», τη ρώτησε. 

Ναι, έγνεψε εκείνη και σηκώθηκε γρήγορα για να ρίξει νερό στο πρόσωπό της.  

«Πηγαίνω να ετοιμάσω πρωινό», της είπε. Μόλις βγήκε από το μπάνιο, ήταν πάλι 

μόνη. Προσπαθούσε να ερμηνεύσει το συμβολισμό του κενταύρου, μα πάνω απ’ όλα 

το θυμό του. Βρήκε το Μηνά στη βεράντα να διαβάζει την εφημερίδα του. Κατάλαβε 

πως η Μαρίνα δεν ήθελε να μιλήσει. Με τη σιωπή πέρασε αρκετή ώρα. Ο Μηνάς της 

πρότεινε να κάνουν μία βόλτα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και ύστερα να καταλήξουν 

στη Βαρυμπόμπη. 

Φτάνοντας εκεί ο Μηνάς σταμάτησε κοντά στη λίμνη. Άφησαν το αυτοκίνητο και 

άρχισαν να περπατούν. Πλησίασαν τη λίμνη. Ήταν μόνοι τους. Η ησυχία κατέκλυζε 

τα πάντα. Κάθισαν στο παγκάκι χωρίς να μιλούν πάλι. Το μυαλό του Μηνά 

βασάνιζαν κάποιοι στίχοι του Σικελιανού από το «Μήτηρ Θεού». Η Μαρίνα φαινόταν 

κακόκεφη. Την ησυχία του τοπίου διέκοψε ένας θόρυβος διακριτικός μα και ζωώδης . 

Είδαν και οι δύο μπροστά τους ένα ελάφι νεαρό. Στη Μαρίνα στιγμιαία ήρθε η εικόνα 

του κενταύρου από το όνειρο. Αυτό όμως τώρα ήταν τόσο ευχάριστο. Αθώο και 

αβρό. Ο ενθουσιασμός την ξεχείλισε. Δεν είχε ξαναδεί ελάφι ποτέ από κοντά. 

Στάθηκαν για να το κοιτάξουν και εκείνο σάστισε για λίγο και εξαφανίστηκε 

αστραπιαία από το φόβο. Η μορφή του Μηνά ομόρφαινε την εικόνα του τοπίου πιο 

πολύ για εκείνη.  

Τα Βασιλικά ανάκτορα είχαν τώρα σειρά στη βόλτα τους. Με συζήτηση και με 

βόλτες η ώρα πέρασε. Αργά το απόγευμα τους βρήκε να τρώνε κάτω από τα πεύκα. Ο 

ήλιος είχε πάρει πορεία δύσης, έκανε όμως την ατμόσφαιρα γύρω τους τόσο 

φιλόξενη. Η Μαρίνα του μιλούσε τώρα για τον αντίκτυπο που είχε το έργο του 

Προυστ στη Γαλλία. Μία ψυχολογική μελέτη στην υπηρεσία μίας ανεπανάληπτης 

γλώσσας. Ο Μηνάς την περιεργαζόταν και σκεφτόταν πως όταν ο χρόνος κυλάει 

ευτυχισμένα, οι στιγμές περνούν απαρατήρητες. Το σούρουπο πήραν το αυτοκίνητο 

για να επιστρέψουν σπίτι. Κάτι σαν δισταγμός τους εμπόδιζε να ξεκινήσουν το δρόμο 

της επιστροφής.  
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Λίγο πριν βγουν στον κεντρικό δρόμο, ο Μηνάς σταμάτησε το αυτοκίνητο σε ένα 

ξέφωτο. Η Μαρίνα δεν φαινόταν να απορεί. Μια συναπόφαση κρυφή τους ένωνε 

τώρα βαθιά. Τέλος οι χίμαιρες, ο έρωτας είχε φτάσει. Η φλέβα στο λαιμό της άρχισε 

να χτυπάει δυνατά. Οι αισθήσεις τους είχαν ξυπνήσει. Ο Μηνάς την άρπαξε σαν μην 

έχει ξαναφιλήσει ποτέ του θηλυκό και εκείνη ένιωσε την υποταγή να την κατακλύζει 

παντού μέσα της. Έρμαιο των ορμονών ακολούθησε τον άντρα που ονειρευόταν 

καιρό τώρα. Τα μισάνοιχτα στόματα μαρτυρούσαν όσα οι λέξεις δεν μπορούσαν 

τώρα. Η ένωσή τους ήταν βίαιη. Ένωση σάρκας και ψυχής και ας ήταν η πρώτη και 

μοναδική φορά που συναντήθηκαν έτσι. Η θηλυκότητά της αναδυόταν 

επαναλαμβανόμενα ακολουθώντας το ένστικτο της αναπαραγωγής. Το πιο δυνατό 

απ’ όλα. Μόνο οι αδένες της όριζαν τώρα την συνύπαρξή τους. Εννέα μήνες 

αργότερα θα γεννιόταν η Άννα. Ρε και εκείνη μα όχι από τη μεριά του Γιάννη αλλά 

απ αυτήν του Μηνά. Ο Γιάννης δεν θα μάθαινε ποτέ την αλήθεια. Μόνο η μάνα τους 

είχε καταλάβει και γέμισε με μεγαλύτερο μίσος για τη νύφη της και ακόμα 

μεγαλύτερη αγάπη για τη μικρή Άννα, που ήταν έτσι και αλλιώς εγγόνι της.  

Πήραν το δρόμο της επιστροφής αμίλητοι. Καμία λέξη  δεν μπορούσε να γεμίσει τις 

στιγμές αυτές. Οι αισθήσεις ακόμα ολοζώντανες μα ανακουφισμένες. Μόλις 

πάρκαραν είδαν το Γιάννη να τους περιμένει στην είσοδο της πολυκατοικίας. 

Έκπληξη. Οκτώ μέρες νωρίτερα από ό,τι περίμεναν. 

«Καλώς σας βρήκα!», αναφώνησε μόλις τους είδε. «Μα τι συνέβη; Καυγαδίζατε;» Οι 

δυο τους έμειναν να τον κοιτούν.  

«Γιάννη!», είπε πρώτος ο Μηνάς. «Καλώς όρισες!» 

Η Μαρίνα έπεσε στην αγκαλιά του δακρύζοντας.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

4 Οκτωβρίου  

 

Η χειρότερη σκέψη της μέρας το γέλιο τους. Το θυμόταν όταν ερχόταν εκείνη η 

στιγμή της ημέρας. Kαι ερχόταν κάθε μέρα. Δεν ήθελε να ξεχνάει από πού είχε 

ξεκινήσει, ούτε και το προσπαθούσε. Σκεφτόταν που γελούσε μαζί με τις αγαπημένες 

της φίλες γύρω από το κρεβάτι της. Το έστρωναν όλο χαρές και γέλια. Μόλις είχαν 

μετακομίσει με τον Άρη. Έπαιρναν και έδιναν τα πειράγματα για την πρώτη νύχτα 

της κοινής τους ζωής. Τα κορίτσια έστρωναν τα σεντόνια και η Ζωή αισθανόταν 

ευτυχισμένη μέσα στο καινούριο της σπίτι. Κάπως έτσι πρέπει να ήταν το αίσθημα 

της ευτυχίας σκεφτόταν. Ο Άρης τις πείραζε που κάνουν τόση φασαρία. Μέσα του 

όμως ήταν περήφανος που τα κατάφερε με τη Ζωή.  

Βιοπαλαιστής από τους λίγους κατέληξε τελικά στη θάλασσα. Επίμονος και 

τελειομανής, στόχευε ψηλά. Πίστευε ότι κάποια μέρα θα ’ταν αφεντικό. Δεν θα ήταν 

στη δούλεψη κανενός. Αφεντικό με τα όλα του. Μετά το γάμο τους με τη Ζωή, ο 

Άρης θα έφευγε για ταξίδι υπερατλαντικό. Εκεί ήταν τα λεφτά.  

Αναλογιζόταν τις στιγμές που θα τον περίμενε να επιστρέψει. Έπρεπε να περιμένει 

μήνες για να τον ξαναδεί. Όμως δεν την μετάνιωνε την επιλογή της. Ο Άρης ήταν ο 

άντρας που γεννήθηκε για να της θυμίζει τη γυναικεία της ύπαρξη. Τα κορμιά τους 

γεννήθηκαν για να συναντηθούν. Τα βράδια έλιωναν μαζί παρακαλώντας να μην 

ξημερώσει. Γίνονταν ένα, σαν να επιτελούσαν το σκοπό τους. Η Ζωή τον ένιωθε 

άντρα της, σαν το μοναδικό αρσενικό στην πλάση που μπορούσε να της χαρίσει 

τέτοια απόλαυση. Τον αγαπούσε με όλη της την ψυχή και εκείνος ήταν ευγνώμων 

που την είχε. Δεν περνούσε μέρα που να μην την ευχαριστούσε που βρέθηκε στο 

δρόμο του. Λίγοι μπορούσαν να καταλάβουν αυτό που ζούσαν. Δεν ήταν απλώς 

έρωτας. Ήταν μοίρα που δεν άφηνε περιθώριο στο να μη συναντηθούν αυτοί οι δύο.  

 

Τρώτε και πίνετ’ άρχοντες και εγώ να σας διηγούμαι, 

κ’ εγώ να σασε δηγηθώ για έναν αντρειωμένο, 

για έναν νιον, τον είδα γω στσι κάμπους κ’ εκυνήγα, 

κυνήγα κ’ ελαγώνευεν ο νιος κι αγριμολόγα. 

Στο γλάκιο πιάνει ο νιος λαγό, στον πήδο πιάνει αγρίμι, 

Την πέρδικα την πλουμιστή οπίσω την αφήνει. 

 

Το πρώτο ταξίδι του Άρη πέρασε δύσκολα για τη Ζωή. Έξι μήνες έλειψε. Εκείνος 

αψηφούσε τον κίνδυνο της θάλασσας. Το ’χε βάλει πείσμα. Μερικά χρόνια θα ήταν 

δύσκολα. Μετά όμως θα έκανε τη δική του δουλειά, το δικό του κουμάντο. Θα έμενε 

στο σπίτι του, στον άνθρωπό του. Κάπου στη στεριά, σκεφτόταν. Ήξερε πως η 

θάλασσα σε τρώει μέρα με τη μέρα, σε γλύφει σαν τα βράχια που παίρνουν 
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διαφορετική μορφή χρόνο με το χρόνο. Η ζωή μέσα στο καράβι δύσκολη. Με λίγους 

απ’ το πλήρωμα είχε πάρε δώσε. Ο πιο στενός του φίλος ήταν ο Νικόλας. Μαζί την 

έβγαζαν μέρα νύχτα. Σαν πως και να ήθελαν να φύγουν από κει μπορούσαν. 

Μιλούσαν, αγνάντευαν τη θάλασσα την απέραντη, μάλωναν, φίλιωναν και ξανά από 

την αρχή. Όλα μαζί. Όταν έπιαναν λιμάνι συνήθιζαν να τριγυρνάνε εκεί που τους 

άφηνε το καράβι. Γύριζαν και επεξεργάζονταν το κάθε λογής μέρος. Παρατηρούσαν 

τις γυναίκες, τους άντρες, τις μυρωδιές, τα χούγια και τις μουσικές του τόπου. 

Ύστερα μιλούσαν για ώρες μέχρι να μπουν πάλι στο καράβι και να συνεχίσουν το 

ταξίδι τους για μέρη μακρινά. Η δουλειά δεν τον κούραζε τον Άρη. Ήταν νέος 25 

χρονών. Ο Νικόλας έμοιαζε πιο ράθυμος. Έπαιζε τζουρά και πόκα για διασκέδαση.  

Τη μέρα που θα έφταναν πίσω, μετά από έξι μήνες, την περίμενε η Ζωή σαν 

λύτρωση. Δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ από την αγωνία της. Κοιτούσε το ρολόι και η 

ώρα δεν πέρναγε με τίποτα. Κάθισε στο καφενεδάκι που συνήθιζε να πηγαίνει και 

άλλες φορές. Είχε πάρει και ένα βιβλίο μαζί της. Μα το μυαλό της , δεν μπορούσε να 

συγκεντρωθεί με τίποτα. Χόρευαν οι λέξεις στα μάτια της. Όταν είδε το βαπόρι να 

πλησιάζει η καρδιά της πήγε να σπάσει. Η φλέβα στο λαιμό της χτυπούσε με 120 

παλμούς το λεπτό. Να προλάβαινε να δει τον Άρη, να τον φιλήσει και μετά ό,τι θέλει 

ας γινόταν. Περίμενε μέχρι να πέσει η άγκυρα. Είχε πάει τόσο κοντά που ο ήχος της 

ακουγόταν πολύ δυνατά και σταγόνες από τη θάλασσα έβρεχαν τα χείλη της. Να μη 

χάσει ούτε λεπτό παραπάνω μακριά του. Μόλις τον είδε η καρδιά της πήγε να φύγει 

από τη θέση της. Έτρεξε κατά πάνω του όπως μόνο η νιότη της αγάπης της της 

όριζαν. Ο Άρης τη σήκωσε ψηλά. Ο κόσμος στο λιμάνι πηγαινοερχόταν, οι ρυθμοί 

συνεχίζονταν κανονικά.  

Το πρώτο πράγμα που έκαναν μόλις μπήκαν σπίτι τους ήταν έρωτας. Ενώθηκαν ξανά 

και ξανά μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί που η Ζωή έπρεπε να φύγει για τη δουλειά. 

Τη μόνη της παρηγοριά όσο ο Άρης έλειπε. Εργαζόταν σε αρωματοπωλείο και 

συναναστρεφόταν σχεδόν με όλες τις γυναίκες του νησιού. Έμαθε πολύ γρήγορα το 

αγαπημένο άρωμα κάθε πελάτισσας. Ήξερε ακριβώς τι να προτείνει στην κάθε μια 

τους.  

Μα ο Χάροντας επέρασε κ’ ήτονε μανισμένος. 

Έβγαλε, νιε, τα ρούχα σου και θέσε τ’ άρματά σου, 

δέσε τα χέρια σου σταυρό, να πάρω τη ψυχή σου. 

 

Οι μέρες που είχε επιστρέψει ο Άρης κυλούσαν όμορφα, γρήγορα. Δεν έβλεπαν την 

ώρα να σχολάσει η Ζωή και γύρναγαν συνέχεια. Ο Άρης επέμενε να σταματήσει, 

εκείνη όμως σκεφτόταν το διάστημα που θα έλειπε στη θάλασσα. Ανάγκη από λεφτά 

δεν είχαν τόσο μεγάλη, μα η Ζωή ασπαζόταν το στόχο του να φτιάξει μία δική του 

δουλειά. Της γνώρισε και το Νικόλα, μιας που ήταν και εκείνος από το νησί. Τον είχε 

δει η Ζωή μερικές φορές πριν, τώρα όμως τον γνώρισε για τα καλά. Ήταν ανύπαντρος 

και ως γνήσιος ναυτικός γύριζε με θηλυκά δεξιά και αριστερά. Ο Άρης θα μπάρκαρε 

πάλι σε ένα μήνα. Αυτή τη φορά θα έλειπε λιγότερο. Ο εφοπλιστής για τον οποίο 
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δούλευε, θα τον χρησιμοποιούσε τώρα σε φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου. Θα 

ξεκινούσαν με προορισμό την ηπειρωτική Ευρώπη για να καταλήξουν στην Ιρλανδία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο και πάλι πίσω. Ο χρόνος κυλούσε με άλλους ρυθμούς στην 

θάλασσα. Περνούσε τόσο γρήγορα όσο ήταν στο νησί με τη Ζωή και τόσο αργά στα 

έξαλα του πλοίου.  

«Τι θέλεις να σου φέρω από την Αγγλία;», ρωτούσε ο Άρης χαϊδεύοντας τα μαλλιά 

της και κοιτώντας στην στα μάτια.  

«Θέλω να μου φέρεις την είδηση πως ήταν το τελευταίο σου ταξίδι», απαντούσε. 

«Σύντομα θα γίνει και αυτό μάτια μου». 

Τρεις μέρες πριν φύγει ο Άρης, το στομάχι της Ζωής ήταν κόμπος άλυτος. Δεν είχε 

κέφι ούτε για δουλειά ούτε για τίποτα. Ευχόταν να γίνει κάτι και να ακυρωθεί το 

ταξίδι του μα δυστυχώς η ώρα του αποχωρισμού ήρθε πάλι. Δύο ώρες πριν 

επιβιβαστεί ο Άρης στο καράβι που θα τον πήγαινε στον Πειραιά, έκατσαν στο 

γνωστό καφενεδάκι για να τα πουν όπως μόνο εκείνοι ήξεραν. Θα έπρεπε να 

περιμένουν πάλι τέσσερις μήνες για να ξαναϊδωθούν, για να ακουμπήσουν ο ένας τον 

άλλον. Καμία παρηγοριά δεν ήταν ικανή να νικήσει την πίκρα τους, Και ο χρόνος 

εχθρός. Λίγο πριν μπει στο καράβι ο Άρης την αγκάλιασε σφιχτά, τη φίλησε και της 

ψιθύρισε αυτό που της έλεγε κάθε φορά πριν φύγει: Μέχρι να με πεθυμήσεις, θα ’χω 

γυρίσει πάλι. 

Η Ζωή τον είχε επιθυμήσει πριν ακόμα καλά καλά φύγει. Ήρθε ο Νικόλας και 

μπήκαν μέσα στο πλοίο. Πώς θα περνούσαν τόσες μέρες; Η Ζωή ξανά έκατσε στον 

καφενέ. Ήπιε ένα τσίπουρο δυνατό, κάπνισε ένα τσιγάρο. Το πλοίο ξεμάκραινε στον 

ορίζοντα.  

-Δε βγάνω ’γώ τα ρούχα μου, δε θέτω τ’ άρματά μου, 

μηδέ τα χέρια μου σταυρό, να πάρεις τη ψυχή μου. 

Μ’ άντρας εσύ, άντρας κ’ εγώ, κ’ οι δυο καλ’ αντρωμένοι, 

κι’ άιντε να πα απαλαίψωμε στο σιδερόν αλώνι, 

να μη ραΐσουν τα βουνά και να χαλάσει η χώρα. 

 

Περιφερόταν σαν την άδικη κατάρα μέσα στο σπίτι. Τίποτα δεν την χωρούσε. Καμία 

παρηγοριά. Πώς θα τους περνούσε αυτούς τους τέσσερις μήνες; Με το στανιό 

πέρασαν οι τρεις. Η Ζωή άρχισε να αισθάνεται καλύτερα σιγά σιγά. Ήξερε πως σε 

μερικές μέρες ο Άρης θα ήταν εκεί. Του έγραφε πιο πυκνά όταν πλησίαζαν οι μέρες 

της επιστροφής του. Εντωμεταξύ είχε ξεκινήσει να ζωγραφίζει. Όχι τίποτα το 

σπουδαίο μα τη βοηθούσε να περνάει την ώρα της κάπως πιο ευχάριστα. Τα βράδια 

τον σκεφτόταν, προσπαθούσε να φέρει το πρόσωπό τους στο μυαλό της όσο πιο 

καθαρό μπορούσε. 
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Ήθελα να του κάνει το πορτρέτο. Σκεφτόταν τη χαρά του μόλις θα επέστρεφε στο 

σπίτι και θα το έβλεπε. Μεγάλη έκπληξη. 

 

Το ημερολόγιο έγραφε 4 Οκτώβρη. Ο ήχος του τηλεφώνου ήρθε να διαταράξει την 

ησυχία της νύχτας. Η Ζωή απάντησε όλο περιέργεια. Δεν πήγε ο νους της στο κακό. 

Ήταν η μητέρα του Νικόλα. Είχαν επικοινωνήσει μαζί της από την εφοπλιστική 

εταιρεία. Το καράβι του Νικόλα και του Άρη βυθίστηκε στον Ατλαντικό. Όλο το 

πλήρωμα νεκρό. Το μόνο που έμενε ήταν να μάθουν τα αίτια του ναυαγίου. Η Ζωή 

έμεινε άφωνη για μερικά δευτερόλεπτα και ύστερα άρχισε να ουρλιάζει με όση 

δύναμη έβγαινε από τα σπλάχνα της. 

 

Τρώτε και πίνετ’, άρχοντες, κ’ εγώ να σας δηγούμαι, 

κ’ εγώ να σάσε δηγηθώ για έναν αντρωμένο, 

για ένα νιον, τον είδα γω στσί κάμπους κ’ εκυνήγα, 

κυνήγα κ’ ελαγώνευγεν ο νιος κι αγριμολόγα. 

Στο γλάκιο πιάνει ο νιος λαγό, στον πήδο πιάνει αγρίμι, 

την πέρδικα την πλουμιστή οπίσω την αφήνει. 

Μα ο Χάροντας επέρασε κ’ ήτονε μανισμένος. 

Έβγαλε, νιε, τα ρούχα σου και θέσε τ’ άρματά σου, 

δέσε τα χέρια σου σταυρό, να πάρω τη ψυχή σου. 

-Δε βγάνω ’γώ τα ρούχα μου, δε θέτω τ’ άρματά μου, 

μηδέ τα χέρια μου σταυρό, να πάρεις τη ψυχή μου. 

Μ’ άντρας εσύ, άντρας κ’ εγώ, κ’ οι δυο καλ’ αντρωμένοι, 

κι’ άιντε να πα απαλαίψωμε στο σιδερόν αλώνι, 

να μη ραΐσουν τα βουνά και να χαλάσει η χώρα. 

Και πάνε κι απαλεύγανε στο σιδερόν αλώνι. 

Κ’ εννιά φορές τον έβαλεν ο νιος το Χάρο κάτω. 

Μ’ απάνω εις τσ’ εννιά φορές του Χάρο βαροφάνει. 

Πιάνει το νιο ’πού τα μαλλιά, χάμαις τον γονατίζει. 

Άφεις με, Χάρο, τα μαλλιά και πιάσ’ μ’ απού τη μέση, 

και τοτεσάς σου δείχνω ’γω πώς είν’ τα παλληκάρια. 

-Αποκειδά τα πιάνω γω ούλα τα παλληκάρια, 

πιάνω κοπέλλες όμορφες, κι άντρες πολεμιστάδες, 

και πιάνω και μωρά παιδιά μαζί με τσι μαννάδες. 

 

Ήταν το μοιρολόι που έψελναν οι γυναίκες του νησιού στην κηδεία του Άρη και του 

Νικόλα στο νησί. Η Ζωή είχε πια συνειδητοποιήσει για τα καλά την αλήθεια. Η 
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σορός του άλλωστε έκανε πέντε μέρες για να φτάσει. Στο νεκροταφείο πια η Ζωή δεν 

είχε δάκρυα. Το μυαλό της τριγυρνούσε τώρα στις χαρούμενες στιγμές τους. Το 

αμετάκλητο του θανάτου μόνο απελπισία σκόρπιζε. Τον αγαπούσε τόσο όσο δεν είχε 

αγαπήσει ποτέ κανέναν. Το βλέμμα της χανόταν στον ουρανό, σαν να προσπαθούσε 

να τον δει, να του μιλήσει.   Η μάνα του Νικόλα θρηνούσε για το μοναχογιό της, 

βιώνοντας το αφύσικο. Μάνα να χάνει το παιδί. Σύγκορμη αρνιόταν να συνεχίσει τη 

ζωή της. Όταν πια τον έβαλαν στο χώμα η Ζωή απόμεινε όρθια να κοιτάει 

αποσβολωμένη το φτυάρι.  Να το ακούει να χτυπάει στις πέτρες, χωρίς να σκέφτεται 

τίποτα άλλο. Δεν ήταν ώρα για παρηγοριά τώρα από κανέναν. Ήταν η ώρα της 

απόλυτης μοναξιάς, της απόλυτης απομάκρυνσης. Πέρασαν δύο ώρες μέχρι να 

αποφασίσει η Ζωή να απομακρυνθεί από το μνήμα. 

Πηγαίνοντας προς την έξοδο η ματιά της έπεσε σε μία γυναίκα γύρω στα σαράντα. 

Την αναγνώρισε από τη μυρωδιά, το γιασεμί της. Ήταν πελάτισσα από τις καλές στο 

αρωματοπωλείο. Της είχαν πει ότι την έλεγαν Μαρίνα Ρεΐζη. Στεκόταν και αυτή πάνω 

από το μνήμα του άντρα της. Της τον πήρε και αυτόν η θάλασσα μερικά χρόνια πριν. 

Καπετάνιος από τους λίγους. Η οικογένειά τους ήταν γνωστή σε όλο το νησί. 

Ο Άρης δεν δούλευε για αυτούς. Η Μαρίνα την κοίταξε και της είπε: 

«Συλλυπητήρια».  

«Ευχαριστώ», έγνεψε η Ζωή . 

 «Η είδηση έγινε γνωστή σε όλο το νησί. Πόσο χρονών ήταν ;» 

«25», απάντησε. 

«Βλέπεις η μοίρα δεν υπολογίζει». 

«Πόσα χρόνια χήρα;», ρώτησε η Ζωή. 

«Τέσσερα», απάντησε η Μαρίνα.  

Οι δύο γυναίκες έμειναν εκεί. Χωρίς να μιλήσουν άλλο. Πέρασε έτσι ακόμα μία ώρα 

και ήταν σαν να μοιράστηκε ο πόνος και για τις δύο τους. Βγήκαν από το 

νεκροταφείο και τράβηξαν η κάθε μία το δικό της δρόμο. Έφυγαν έχοντας πια τόσα 

κοινά μεταξύ τους, κι ας ήταν η πρώτη φορά που γνωρίζονταν.
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας  μελέτης, αποτελεί η εξέταση της δόμησης και της 

εξέλιξης, τόσο των αντρικών όσο και των γυναικείων  χαρακτήρων στο πεζογραφικό 

έργο του  Μ. Καραγάτση. Απαραίτητη προϋπόθεση  θεωρήθηκε μια συνολική 

γνωριμία με τον συγγραφέα. Αναζητήθηκαν τα αυτοβιογραφικά στοιχεία  που 

υπάρχουν με λανθάνοντα τρόπο στους χαρακτήρες του, καθώς και κάποιες 

παρατηρήσεις σχετικά με τα προσωπεία που συνήθιζε να χρησιμοποιεί. Γίνεται 

επίσης αναφορά στα λογοτεχνικά περάσματα του Δημήτρη Ροδόπουλου μέσα από τα 

μυθιστορήματά του. Το τρίτο μέρος της εργασίας  ασχολείται με την επαναφορά των 

χαρακτήρων του στο πεζογραφικό του έργο, αλλά και με την καταγραφή των 

επαναλαμβανόμενων συμπεριφορικών μοτίβων. Ένας άλλος στόχος της εργασίας 

ήταν να γίνει μια σύνδεση του θεωρητικού μέρους με τη δημιουργική γραφή, 

επομένως προχώρησα στη συγγραφή δύο διηγημάτων, υιοθετώντας τη συνήθη 

τακτική (και μόνο) του συγγραφέα, επαναφέροντας τον ίδιο χαρακτήρα σε 

διαφορετικές συνθήκες. Ο χαρακτήρας που επαναφέρεται είναι η Μαρίνα Ρεΐζη. Η 

πολυπλοκότητα και η συνθετότητα του χαρακτήρα της αποτελούν τους βασικούς 

λόγους επιλογής της. 

Λέξεις κλειδιά: Μ. Καραγάτσης, εξέταση δόμησης και εξέλιξης χαρακτήρων, 

αυτοβιογραφικά στοιχεία, προσωπεία, επαναφορά χαρακτήρων, συμπεριφορικά 

μοτίβα 

 

 

ABSTRACT 

The current paper’s aim is to examine the structure and evolvement of characters –

male as well as female- in M. Karagatsis’ prose work.  A holistic approach to the 

writer’s personality was considered a prerequisite therefore autobiographical elements 

were scrutinized throughout his work as well as certain observations regarding his 

work characters. A closer look to his novel work, highlighted Dimitris Rodopoulos’ 

literary references. The third part of this paper deals with the characters’ recurring as 

well as the recording of repetitive behavior patterns. An additional target of this paper 

is to connect the theoretical part with the creative writing; this has been applied in two 

short stories written by the author of this paper, adopting the popular method of 

revivifying the same character in different circumstances; this character is Marina 

Reizi. Due to the complexity and the entanglement of her character, she was 

considered as a perfect example of a recurring character.  

  

Key-words: M.Karagatsis, structure and evolvement of characters, autobiographical 

elements, recurring characters, behavior patterns. 
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