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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία μελετώνται συγκριτικά τρία θεατρικά έργα: η Μήδεια του Ευριπίδη, η 

Γέρμα του Λόρκα και το Κουκλόσπιτο (Νόρα) του Ίψεν. Οι τρεις ηρωίδες συγκεντρώνουν 

πολλαπλές ταυτότητες, όπως αυτή της γυναίκας, της συζύγου και της μητέρας μέσα σε 

κοινωνίες που αντιμάχονται την ισότιμη θέση τους. Υπό το πρίσμα αυτό αλλά και στο 

πλαίσιο θεσμών όπως ο γάμος, εξετάζονται οι επιθυμίες, με ψυχαναλυτικούς όρους, των 

τριών γυναικείων υποκειμένων, ο τρόπος που τις απωθούν ενώ ταυτόχρονα μετεωρίζονται 

μεταξύ των ενορμήσεων της ζωής και του θανάτου. Οι τρεις ηρωίδες εξωθούνται σε 

διαφορετικά είδη εγκλήματος, στοχεύοντας τελικά στην καταστροφή του εαυτού τους, σε μια 

συμβολική αυτοχειρία.  

 

 

ABSTRACT 

 

In the current study, three theatrical works are studied comparatively: Euripides' Medea, 

Lorca's Yerma and Ibsen's A Doll’s house (Nora). The three heroines combine multiple 

identities, such as that of wife, husband and mother in societies that oppose their equal 

position. In this light -but also in the context of institutions such as marriage- the desires of 

the three female subjects are examined in psychoanalytic terms as long as the way they repel 

them while at the same time hovering between the urges of life and death. The three heroines 

are forced into different types of crime, ultimately aiming at self-destruction, in a symbolic 

suicide. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο κόσμος του θεάτρου και της λογοτεχνίας είναι μεστός ηρωίδων, που πραγματεύονται και 

διαπραγματεύονται αιώνες τώρα τον κοινωνικό τους ρόλο και τα πάθη τους. Στο πλαίσιο της 

ιστορίας του θεάτρου υπάρχουν στιγμές που το γυναικείο δράμα κορυφώνεται και 

εκτονώνεται βίαια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μετασχηματίζεται σε μια απελευθερωτική 

πράξη. Οι δύο αυτές διαφορετικές διέξοδοι δεν θεωρούνται απαραίτητα ανταγωνιστικές 

μεταξύ τους. Αντιθέτως σε πολλές περιπτώσεις κρίνονται αλληλοσυμπληρούμενες.  

Η Μήδεια της ευριπίδειας τραγωδίας, η λορκική Γέρμα και η κουκλίστικη Νόρα του 

Ίψεν, αποτελούν για την παρούσα εργασία το δραματικό υλικό που υπό το πρίσμα της 

κοινωνιολογίας και της ψυχανάλυσης μελετάται. Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσαμε να 

σταθούμε στο γεγονός ότι και οι τρεις ηρωίδες είναι γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει μια 

άλλη ταυτότητα, ένας άλλος ρόλος που στα μάτια και το δίκαιο της κοινωνίας είναι 

ισχυρότερος: η μητρότητα. Με κάποιο τρόπο - άμεσο ή έμμεσο- και οι τρεις φιγούρες 

φαίνεται να «εγκληματούν» σε βάρος του μητρικού τους ρόλου, ανοίγοντας τον ασκό για μια 

κριτική σε κοινωνικούς θεσμούς όπως ο γάμος, συναισθήματα όπως ο έρωτας και λύσεις 

όπως ο θάνατος.  

Δεν αποκλείεται στo πλαίσιo της εργασίας οι ηρωίδες να αναλυθούν υπό το πρίσμα 

της γυναικείας τους φύσης, της κοινωνικής τους θέσης, της προδομένης συζύγου, της 

ψυχολογικής τους κατάστασης. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται πώς όλες οι παραπάνω ταυτότητες 

συναντιόνται για να ενοποιηθούν τελικά σε μια: στην μητρική. Η εστίαση τελικά στην 

μητρική ταυτότητα - μέσα από μια μακρά διαδρομή - δεν έχει ως σκοπό να επισκιάσει ή να 

υποβαθμίσει κάποια από τις παραπάνω όψεις - άλλωστε είναι όλες στενά συνυφασμένες- 

αλλά προκύπτει από την αντίληψη ότι το έγκλημα σε βάρος της μητρότητας είναι 

ασυγχώρητο στο συλλογικό ασυνείδητο. Η γυναίκα, λοιπόν, που δολοφονεί τα παιδιά της για 

να εκδικηθεί, που σκοτώνει το μέσο και την πιθανότητα του διακαούς της πόθου να 

γονιμοποιηθεί, που εγκαταλείπει το σπιτικό της, είναι μια γυναίκα που τίθεται στο στόχαστρο 

της κοινωνίας και της δικαιοσύνης. Ωστόσο σκοπός μας δεν είναι να καταδικάσουμε ή να 

αθωώσουμε τις τρεις ηρωίδες μας, αλλά να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε όλους 

εκείνους τους συντελεστές που προδιέγραψαν την πορεία τους αλλά και τις τομές που την 

στιγμάτισαν μετουσιώνοντάς τες σε λογοτεχνικά σύμβολα.  

Στην πορεία προς αυτό το σκοπό θα γνωρίσουμε τους θεατρικούς μύθους της 

Μήδειας του Ευριπίδη (Στεφανόπουλος, 2012), της Γέρμα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 

(Λόρκα, 1986) και του Κουκλόσπιτου- Νόρας του Ερρίκου Ίψεν (Ίψεν, 1979). Μέσα από τις 
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περιλήψεις των θεατρικών έργων θα παρακολουθήσουμε τα γεγονότα και θα προσπαθήσουμε 

σε αδρές γραμμές να σκιαγραφήσουμε τις μεταστροφές των ηρωίδων. Οι περιλήψεις των 

έργων θα πλαισιώνονται κι από ένα ιστορικό περίγραμμα το οποίο μας συστήνει τις 

μεταβολές και τις διεργασίες (κοινωνικές και πολιτικές) που λάμβαναν χώρα την εποχή της 

συγγραφής των έργων. Παράλληλα θα παρατηρήσουμε τη θέση του εκάστοτε συγγραφέα 

μέσα στην εποχή του, προσπαθώντας με έναν συνεκτικό τρόπο να φέρουμε σ’ επαφή το 

τρίπτυχο ιστορική εποχή - έργο- συγγραφέας.  

Στη συνέχεια θα περάσουμε στο κυρίως θέμα στο οποίο τοποθετούνται τα ερευνητικά 

ερωτήματα της εργασίας προσπαθώντας να εντρυφήσουμε σε έννοιες και θεσμούς όπως ο 

έρωτας, ο θάνατος, ο γάμος και η μητρότητα μέσα από ένα ψυχαναλυτικό και 

κοινωνιολογικό πρίσμα. Αυτό το τμήμα της εργασίας θα διακριθεί σε δύο βασικές ενότητες. 

Από τη μία θα προσεγγίσουμε την έννοια του έρωτα εντός του θεσμού του γάμου και από 

την άλλη θα πλέξουμε μια σχέση ανάμεσα στον θάνατο και την μητρότητα. Οι έννοιες και οι 

θεσμοί αυτοί θα φέρουν την ταυτότητα της αρχέγονης φύσης τους, της ιστορικής συγκυρίας 

που αποτυπώνεται στα έργα αλλά και της σύγχρονης οπτικής. Οδηγός μας σε αυτή τη 

διαδρομή που θα εστιάζει κάθε τόσο στο περιεχόμενο των ίδιων των θεατρικών κειμένων, θα 

είναι ψυχαναλυτικές έννοιες που θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε. Συγκεκριμένα η έννοια 

της Επιθυμίας, οι ενορμήσεις της ζωής και του θανάτου, ο Άλλος και ο Εαυτός θα μας 

ακολουθούν σε όλη την πορεία ανάλυσης των ψυχαναλυτικών πορτρέτων των ηρωίδων μας. 

 Το τέλος της κάθε ενότητας θα φέρνει κοντά τις τρεις ηρωίδες μας προκειμένου να 

διεξάγουμε μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στα τρία έργα με βάση τα δεδομένα που θα 

έχουμε συλλέξει από τις προηγούμενες αναλύσεις. Η Μήδεια θα αποτελέσει την αφετηρία 

της σύγκρισης αλλά και το σημείο εκείνο όπου θα καταλήγουν αποκαμωμένες οι ηρωίδες 

μας και τα δράματά τους. Τα κοινά στοιχεία αλλά και οι διαφοροποιήσεις που θα 

διαπιστώνονται υπάρχουν για να μας επιβεβαιώνουν μια διακειμενική συνομιλία ανάμεσα 

στα έργα, την αιώνια ανεπίλυτη φύση των δυσκολιών και των δραμάτων του μητρικού 

υποκειμένου αλλά και τις ψυχικές διεργασίες που μπορούν να μεταβάλλουν τη ζωή σε 

θάνατο.  

 Στο δεύτερο και δημιουργικό μέρος της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστούν τρία 

διαφορετικά ειδολογικά παράγωγα στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής. Τα τρία κείμενα 

εμπνέονται από τις ηρωίδες που έχουμε μελετήσει.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

1.Γνωριμία με τα έργα και το βλέμμα των συγγραφέων τους ως ιστορικό 
συμφραζόμενο 

Αν είμαι αντάξιά του αμφιβάλλω 

Και τη δική του αξία τη φοβάμαι. 

Στη σύγκριση το χάσμα είναι μεγάλο 

Κι εγώ πάντα κατώτερή του θα ‘μια.  

E. Dickinson, «Νο. 791» 

 

Οι συγγραφείς των τριών θεατρικών έργων που μελετώνται πλάθουν στα χέρια τους τρία 

γυναικεία υποκείμενα που φέρουν την μητρική ταυτότητα και τα τοποθετούν μέσα στο 

ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής τους. Οι πρωταγωνίστριές τους είναι 

περιθωριοποιημένες φιγούρες, που παρά την χρονική απόσταση των έργων βρίσκονται κάτω 

από τη σκιά των αρρένων συζύγων τους. Η διαφορετική συγκρότηση των κοινωνιών στις 

οποίες εντάσσονται (κλασική δημοκρατική Αθήνα, Ανδαλουσιανή επαρχία, σκανδιναβική 

αστική κοινωνία), δεν φαίνεται να διαφυλάσσει μια καλύτερη εκδοχή για αυτές. Η Μήδεια 

γνωστή για την παιδοκτονία της κατηγορείται για ένα πραγματικό έγκλημα σε βάρος των 

τέκνων της. Η Γέρμα, πράττοντας επίσης ένα έγκλημα σε βάρος του συζύγου της, με έναν 

έμμεσο τρόπο δολοφονεί το παιδί που επιθυμεί. Τέλος η Νόρα δεν εγκληματεί μέσα από μια 

δολοφονική πράξη, αλλά εγκαταλείπει το σπιτικό της διαπράττοντας ένα ηθικά κολάσιμο 

έγκλημα στα μάτια της αστικής κοινωνίας. 

 Οι διαβαθμίσεις ανάμεσα στα εγκλήματα των ηρωίδων δεν αναιρούν την κοινή 

συνισταμένη της μητρότητας, μιας ταυτότητας που παρά τη δυσμενή θέση του γυναικείου 

φύλου, παραμένει μια διαχρονική σταθερά στα μάτια κάθε εποχής και κάθε κοινωνίας. 

Άλλοτε περισσότερο φανερά και άλλοτε έμμεσα η μητρότητα αναδύεται μέσα από τις 

σχέσεις που αναπτύσσουν τα υποκείμενα και εκείνον τον εαυτό που κυριαρχεί μπροστά στα 

αδιέξοδά τους, για να καταγγελθεί πως αυτό που προσχηματικά οι ανδροκρατούμενες 

κοινωνίες σέβονται, στην πραγματικότητα υπονομεύεται, αφήνοντας το τελευταίο κρίμα όχι 

στους ηθικούς αυτουργούς αλλά στα θύματα που μετατρέπονται σε θύτες με ποινικούς 

όρους.  

 Η περίπτωση του Ευριπίδη και της ηρωίδας του συγκεντρώνει τις περισσότερες 

ερμηνευτικές αντιθέσεις και συγκρούσεις στο πλαίσιο της φιλολογικής κριτικής. Η έλλειψη 

άμεσων και ποικίλων τεκμηρίων για τη ζωή, το έργο του και την δράση του αφήνει το έργο 

του ανοιχτό μπροστά στα ερμηνευτικά ενδεχόμενα. Εξ ου και τίθενται συνεχώς ζητήματα ως 
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προς τον  χαρακτηρισμό του μισογύνη και του φυλογύνη. Αντίθετα ο Λόρκα και ο Ίψεν, 

συγγραφείς που τοποθετούνται πολύ εγγύτερα στην δική μας εποχή, δεν αντιμετωπίζουν 

τόσο αναβαθμισμένα τον ίδιο κίνδυνο, καθώς ταυτόχρονα οι κοινωνίες στις οποίες 

εντάσσονται χαρακτηρίζονται από ιδεολογικές και πολιτικές τομές και πολώσεις που 

φανερώνουν με μεγαλύτερη καθαρότητα την θέση τους μπροστά στην κοινωνική αλλαγή.   

 

 

1.1 Η Μήδεια στην εποχή του Ευριπίδη 
 

α) Ο μύθος της Μήδειας 
 

Η αττική τραγωδία ήταν βαθιά συνδεδεμένη με το μυθικό παρελθόν και τις παραδόσεις των 

ηρώων της. Επρόκειτο για μια ανεξάντλητη πηγή θεμάτων και παραλλαγών που 

τροφοδοτούσε τους τραγικούς ποιητές και τον λόγο τους με υλικό προς διάπλαση της δική 

τους εκδοχής και ιστορίας. Το μυθικό υπόβαθρο των τραγωδιών αποτελούσε ταυτόχρονα και 

γνωστικό υπόβαθρο του θεατρικού κοινού της εποχής. Οι στοιχειώδεις μυθικές γνώσεις 

διευκόλυναν το κοινό να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες συνδέσεις, χωρίς όμως να είναι 

αυστηρά απαραίτητες, καθώς ήταν εξίσου αναγκαίος κι ένας χώρος ώστε το εκάστοτε δράμα 

να προσφέρει την εμπειρία της ανακάλυψης (Mastronarde,2015:76)  

Η βάση της ευριπίδειας Μήδειας εντοπίζεται στο μυθικό - επικό κύκλο της 

Αργοναυτικής Εκστρατείας. Σύμφωνα με το  μύθο ο Πελίας1 ζήτησε από τον Ιάσονα να 

φέρει από την χώρα των Κόλχων το χρυσόμαλλο δέρας. Η εκπλήρωση της αποστολής αυτής 

ήταν η προϋπόθεση για να κερδίσει πίσω ο Ιάσονας τον θρόνο του πατέρα του, Αίσονα. Σ’ 

αυτό το σημείο εντοπίζεται η εκκίνηση της Αργοναυτικής Εκστρατείας. Ο βασιλιάς της 

Κολχίδας, ο Αιήτης, θέτει με τη σειρά του νέους άθλους στον Ιάσονα ως προϋπόθεση για την 

λήψη του χρυσόμαλλου δέρατος. Αποστολή του Ιάσονα ήταν να ζέψει δύο ταύρους με 

χάλκινα πόδια και πύρινη ανάσα, να οργώσει με αυτούς ένα χωράφι, να σπείρει δόντια 

δράκου. Από την σπορά θα προέκυπταν οπλισμένοι γίγαντες, από τους οποίους ο Ιάσονας 

έπρεπε να επιβιώσει.  
 

1 Σύμφωνα με τον μύθο ο Πελίας ήταν ο αδερφός του Αίσονα, βασιλιά της Ιωλκού και πατέρα του Ιάσονα. Ο 
Πελίας άρπαξε με δόλο τον θρόνο από τον Αίσονα. Για τον λόγο αυτό ο Ιάσονας μεγάλωσε μακριά από τον 
επικίνδυνο Πελία και την Ιωλκό, στο βουνό του Πηλίου από τον Κένταυρο Χείρωνα. Ένας μαντικός χρησμός 
ωστόσο, προφήτευε πως ο θρόνος του Πελία κινδύνευε από τον «μονοσάνδαλο». Ο «μονοσάνδαλος» ήταν όπως 
φάνηκε αργότερα, ο ίδιος ο Ιάσονας, ο οποίος σε ηλικία 20 ετών πέρασε τον ποταμό Άναυρο, προκειμένου να 
φτάσει στην Ιωλκό και να ζητήσει πίσω τον πατρικό θρόνο. Κατά το πέρασμά του ο Ιάσονας έχασε το ένα του 
σανδάλι και εμφανίστηκε μπροστά στον Πελία μονοσάνδαλος (Πρεβελάκης, 1973:28).    
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Ρόλο - κλειδί στην διεκπεραίωση των άθλων κατείχε η κόρη του βασιλιά Αιήτη, η 

Μήδεια. Σύμφωνα με τον μύθο η Μήδεια ήταν ιέρεια και μάγισσα, με καταγωγή από τον θεό 

Ήλιο. Υπάρχουν διαφορετικές αφηγήσεις και διακλαδώσεις του μύθου γύρω από τον δεσμό 

της Μήδειας και του  Ιάσονα. Σε κάθε περίπτωση, είτε λόγω κοινών συμφερόντων είτε λόγω 

έρωτα 2, η κατάληξη θέλει τη Μήδεια να βοηθάει τον Ιάσονα στην υλοποίηση των άθλων και 

ο Ιάσονας να δίνει σε αυτή ιερούς όρκους και υπόσχεση γάμου.  

Παρά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των δοκιμασιών από την πλευρά του Ιάσονα, ο 

Αιήτης αρνείται να τηρήσει τον λόγο του, σκοπεύοντας μάλιστα να καταστρέψει την Αργώ 

και  να εξοντώσει τους Αργοναύτες. Ο Ιάσονας αρπάζει κρυφά το χρυσόμαλλο δέρας και 

προσπαθεί να διαφύγει μαζί με την μέλλουσα γυναίκα του Μήδεια, η οποία παίρνει ως όμηρο 

τον αδερφό της, τον οποίο σκοτώνει. Τα διαμελισμένα μέρη του σώματός του σκορπιούνται 

στο διάβα των φυγάδων προκειμένου να καθυστερηθεί ο Αιήτης που τους κυνηγά3.  

Όταν αργότερα το ζευγάρι φτάνει στην Ιωλκό με λάφυρο το χρυσόμαλλο δέρας, ο 

Πελίας αρνείται να παραδώσει τον θρόνο του στον Ιάσονα, βάσει της συμφωνίας τους. Η 

Μήδεια λοιπόν, για χάρη του Ιάσονα, σκοτώνει τον Πελία αξιοποιώντας και παραπλανώντας 

τις κόρες του. Έτσι το ζευγάρι βρίσκεται και πάλι σε συνθήκη φυγής, καταλήγοντας στην 

Κόρινθο, όπου βασιλεύει ο Κρέοντας. Εκεί εδράζονται τα πιο τραγικά συμβάντα, δεδομένου 

ότι ο Ιάσονας εγκαταλείπει την Μήδεια, με την οποία έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά για να 

παντρευτεί την κόρη του Κρέοντα, Γλαύκη. Η ηρωίδα μας, αναζητά εκδίκηση.  

Σ’ αυτό το σημείο εντοπίζονται οι πιο ενδιαφέρουσες για την παρούσα εργασία 

διαφοροποιημένες αφηγήσεις σχετικά με την εκδίκηση της Μήδειας και του ρόλου της ως 

παιδοκτόνου. Η διαχείριση του  μύθου από τον Ευριπίδη θέλει τη Μήδεια και τον Ιάσονα να 

έχουν δύο γιούς, των οποίων τα ονόματα δεν αναφέρονται. Ο ίδιος αριθμός αρσενικών 

τέκνων αναφέρεται τόσο από τον Ησίοδο στην Θεογονία όσο και από τον Παυσανία. Ο 

Παρμενίσκος από την άλλη, δίνει την εκδοχή των δεκατεσσάρων παιδιών, ενώ ο Διόδωρος ο 

 
2Η εξορθολογισμένη αφήγηση του μύθου (λ.χ από τον Εκαταίο, τον Παλαίφατο, τον Διόδωρο Σικελιώτη) θέλει 
την Μήδεια να αντιτάσσεται στις αποφάσεις του Αιήτη και της Εκάτης και στο έθιμο της ξενοκτονίας. Για τον 
λόγο αυτό η Μήδεια, που είχε τεθεί υπό «ελεύθερη φυλακή» δραπέτευσε βρίσκοντας καταφύγιο στο τέμενος 
του Ήλιου κοντά στη θάλασσα. Εκεί συνάντησε τους Αργοναύτες, τους οποίους ενημέρωσε για τον κίνδυνο της 
ξενοκτονίας. Η Μήδεια και ο Ιάσονας διαπιστώνοντας πως το συμφέρον τους είναι κοινό μπροστά στον 
επικίνδυνο Αιήτη, συμφώνησαν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον (Μήττα, 2012). Υπάρχουν ωστόσο πηγές (λ.χ 
Θεογονία του Ησιόδου, τέταρτος Πυθιόνικος του Πινδάρου), κυρίαρχα προγενέστερες του Ευριπίδη που δίνουν 
μεγάλη έμφαση στην ερωτική μανία της Μήδειας. Υπαίτιοι της τρέλας αυτής θεωρούνται οι θεοί και 
συγκεκριμένα η θεά Αφροδίτη, η οποία δίδαξε στον Ιάσονα τα μαγικά λόγια που έπεισαν την Μήδεια να 
προδώσει τους γονείς της (Mastronarde, 2015:78). 
3Και πάλι στην περίπτωση της δολοφονίας του αδερφού της Μήδειας από την ίδια, οι αφηγήσεις διαφέρουν. 
Στο μεγαλύτερο μέρος του κειμένου του Ευριπίδη δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές, παρά μονάχα υπαινιγμοί στα 
γεγονότα του παρελθόντος. Στον στίχο 1334 ωστόσο ο Ιάσονας κατακρίνει ρητά τη Μήδεια για το θάνατο του 
αδελφού της «μέσα στο σπίτι του». Η εκδοχή αυτή ίσως εξυπηρετεί στην προκειμένη περίπτωση την ένταση 
του τρόμου, δεδομένου ότι η εστία θεωρείται χώρος ιερός (Mastronarde, 2015:80). 
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Σικελιώτης των τριών (Mastronarde, 2015:83-84). Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, θέμα αφορά 

τον τρόπο της δολοφονίας των παιδιών της ηρωίδας. Η παραλλαγή της ιστορίας από τον 

Παρμενίδη παρουσιάζει τα παιδιά δολοφονημένα από τους Κορίνθιους. Σε άλλη περίπτωση, 

τα παιδιά πεθαίνουν ύστερα από την αποτυχημένη προσπάθεια της Μήδειας να τα 

καταστήσει αθάνατα (Mastronarde, 2015:86). Η εκδοχή που επικρατεί από τον 5ο αι. π. Χ. 

είναι αυτή της εκούσιας παιδοκτόνου, γεγονός που συνδέεται με την εμβέλεια και την 

επιρροή της τραγωδίας του Ευριπίδη.  

Η οικοδόμηση της πλοκής της τραγωδίας ορίζει ως σημείο έναρξης της δράσης, το 

σημείο του μύθου όπου ο Κρέων διατάζει την εξορία της Μήδειας από την Κόρινθο, 

φοβούμενος τις εκδικητικές πράξεις της. Η Μήδεια ωστόσο, με τις ικεσίες της καταφέρνει να 

παραμείνει στην πόλη. Η ηρωίδα σχεδιάζει την εκδίκησή της εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

άσυλο από τον βασιλιά της Αθήνας, τον Αιγέα. Με πρόσχημα την πρόθεση συμφιλίωσης 

λοιπόν, ωθεί τα παιδιά της να δώσουν δώρα στη Γλαύκη εμποτισμένα με δηλητήριο. Όταν τα 

παιδιά της επιστρέφουν από την δολοφονική πράξη, τα σκοτώνει. Στη συνέχεια η Μήδεια 

διαφεύγει με το άρμα του Ήλιου που θα την οδηγήσει στην Αθήνα. (Montanari, 2008:436-

437). 

Η Μήδεια είναι μια τραγική θεατρική φιγούρα που συγκεφαλαιώνει χαρακτηριστικά, 

τα οποία για την εποχή του Ευριπίδη δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα . Η ηρωίδα είναι 

γυναίκα, βάρβαρη και μάγισσα. Τα στοιχεία που επέλεξε ο τραγικός ποιητής να προσδώσει 

στην ηρωίδα του δεν είναι ξέχωρα από τα συμφραζόμενα της ιστορικής συγκυρίας που 

ανέπτυξε τη λογοτεχνική του δράση. 

 

β) Ο Ευριπίδης ως συγγραφέας και κοινωνικός σχολιαστής 
 

Ο Ευριπίδης4 τοποθετείται τελευταίος στη χρονική σειρά των τριών μεγάλων τραγικών του 

5ου αι. π.Χ.. Η αθηναϊκή κοινωνία βιώνει μια μεταβατική κατάσταση και ο ποιητής δείχνει 

να έχει βαθιά γνώση των κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών της εποχής του. Από τη μία η 

αθηναϊκή δημοκρατία διαπερνάται από μια τάση ριζοσπασικοποίησης και από την άλλη η 

Αθήνα εδραιώνει την οικονομική, εμπορική και πολιτική της ηγεμονία στην περιοχή του 

 
4Το 480 π.Χ. θεωρείται το έτος γέννησης του Ευριπίδη. Από τις πηγές προκύπτει πως ήταν γόνος γαιοκτημόνων 
με υψηλού επιπέδου μόρφωση. Από την βιογραφική παράδοση μαθαίνουμε ότι σχετίζονταν με τον Σωκράτη και 
τον Αναξαγόρα αλλά και με έναν ευρύ κύκλο σοφιστών. Ο τραγικός ποιητής διδάσκει την πρώτη τριλογία του 
το 455 π.Χ.. Παρά τη συμμετοχή του σε 22 συνολικά τραγικούς αγώνες κατά τη διάρκεια της ζωής του, κερδίζει 
μόνο 5 νίκες.  Η περιορισμένη αποδοχή του από το αθηναϊκό κοινό οφείλεται ενδεχομένως τόσο στον αιρετικό 
χαρακτήρα των έργων του όσο και στο γεγονός ότι δεν ανέλαβε ποτέ σημαντικά πολιτικά και λατρευτικά 
αξιώματα (Montanari, 2008:420-421). 
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Αιγαίου. Ένα τέτοιο πολιτικό πλαίσιο συνεπάγεται μεταβολές και στη σύνθεση της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης (Montanari, 2008:417). Με αυτό το φόντο ο Ευριπίδης εξετάζει 

το πρόβλημα των κοινωνικά αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων ομάδων της αθηναϊκής 

κοινωνίας. Εστιάζει σε κατηγορίες που στερούνται δυνατότητας συμμετοχής στις πολιτικές 

αποφάσεις όπως είναι οι φτωχοί, οι γυναίκες, οι ξένοι και οι δούλοι (Montanari, 2008:418). 

Αυτού του είδους οι φυσιογνωμίες λοιπόν, αξιοποιούνται από τον Ευριπίδη και συχνά 

φωτίζονται επί σκηνής κατέχοντας κεντρικό ρόλο.  

Η Μήδεια, με τη βάρβαρη ταυτότητά της δίνει ένα χρήσιμο υλικό στον ποιητή για να 

υπαινιχθεί σε διάφορα σημεία του θεατρικού κειμένου τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν 

μια αντίθεση ανάμεσα σε Έλληνες και βαρβάρους - ξένους, μια αντίθεση με πολιτισμικές και 

πολιτικές προεκτάσεις. Από τον Χορό επαναλαμβάνεται συχνά ο αποχωρισμός της Μήδειας 

από την πατρίδα της στους στίχους 432, 442 και 645-545 (Mastronarde, 2015:46). Ακόμα, οι 

εθνικές διαφορές, είναι ένα θέμα που επαναφέρεται από την Μήδεια και τον Ιάσονα στις 

μεταξύ τους λογομαχίες. Έχει, ωστόσο, ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο ποιητής δεν αξιοποιεί 

την σύγκρουση - σύγκριση αυτή με σκοπό να τονώσει τα «εθνικά φρονήματα» του 

αθηναϊκού κοινού, αλλά περισσότερο με διάθεση σκωπτική και ειρωνική. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι η ελληνική ανωτερότητα, έτσι όπως αυτή θίγεται από 

τον Ιάσονα, τελικά υπονομεύεται και αμφισβητείται από τις ίδιες τις πράξεις του. Από την 

άλλη θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η βάρβαρη πλευρά της ηρωίδας ενισχύεται και 

από το τραγικό τέλος και την πράξη της παιδοκτονίας. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως ένα 

τέτοιο συμπέρασμα δεν αποτελεί επιδίωξη του ποιητή, δεδομένου ότι η παρουσίαση του 

πολυεπίπεδου χαρακτήρα της Μήδειας γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει 

περισσότερο την συμπάθεια του κοινού (Montanari, 2008:437). Ο Ευριπίδης, έχει μεριμνήσει 

 
5ΧΟΡΟΣ: Έπλευσες από το πατρικό σου σπίτι, 
χαράζοντας δρόμο ανάμεσα 
στις δίδυμες πέτρες του Πόντου. 
Τώρα ζεις σε ξένη γη. 
(…) 
Εσύ, δυστυχισμένη, δεν έχεις σπίτι πατρικό, 
για να βρεις εκεί λιμάνι απάνεμο. 
(…) 
Πατρίδα μου, σπίτι μου, 
να μη μου μέλλεται ποτέ 
να βρεθώ δίχως πόλη 
και να βαδίσω τον δυσβάδιστο δρόμο 
ενός βίου αβίωτου, να ζήσω τον πόνο 
τον απ᾽ όλους τους πόνους πικρότερο. 
Καλύτερα να με δαμάσει πρώτα ο θάνατος, ο θάνατος, 
και το φως της ζωής μου να σβήσει. 
Γιατί δεν υπάρχει μοίρα πιο σκληρή 
από το να στερηθείς τη γη των πατέρων σου. 
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λοιπόν, πριν την τραγική κατάληξη, να «λειάνει» την ετερότητα της βάρβαρης γυναίκας και 

τελικά αυτή να κριθεί με ανθρώπινους και ελληνικούς όρους. 

Η βάρβαρη διάσταση της προσωπογραφίας της Μήδειας συμπληρώνεται ταυτόχρονα 

από αυτή της μάγισσας. Ο συνδυασμός της εξωτικότητας και της μαγείας ήταν θέματα που 

στους αιώνες μετά τον Ευριπίδη, τροφοδότησαν πολιτισμικές θεωρήσεις που συγκροτούνταν 

γύρω από την έννοια της «ελληνικότητας» και την εκτίμηση ότι οι συνολικά στυγερές 

πράξεις της Μήδειας καθοδηγούνταν από τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Στον αντίποδα 

βρίσκεται η άποψη του Knox που υποβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτηρισμό της 

μάγισσας, υποστηρίζοντας πως στις πιο σημαντικές πράξεις της Μήδειας αναδύεται η 

ανθρώπινη φύση της. (Mastronarde, 2015:47).  

Στην πραγματικότητα, θα λέγαμε ότι το μαγικό στοιχείο είναι στοιχειωδώς υπαρκτό 

στα πλαίσια του ευριπίδειου κειμένου, χωρίς ωστόσο να υπερθεματίζεται. Οι γνώσεις των 

φαρμάκων που κατέχει η Μήδεια είναι ένας σημαντικός λόγος που επικαλείται ο Κρέων για 

τον φόβο του απέναντι στο κακό που εκείνη μπορεί να προκαλέσει6. Στην ίδια παραδοχή 

προχωρά και η Μήδεια εμπιστευόμενη την πεπατημένη και γνώριμη οδό για να υλοποιήσει 

το σχέδιό της, τη χρήση δηλητήριου7. Τέλος ο ποιητής δεν παραλείπει να υπενθυμίσει τον 

τρόπο που ο Ιάσονας ανταποκρίθηκε στους άθλους του Αιήτη και τον τρόπο της θανάτωσης 

του Πελία8.  

Σε ένα άλλο επίπεδο η γυναικεία φιγούρα της Μήδειας, έρχεται να διχάσει και να 

ταράξει τα νερά τόσο σε σχέση με την πρόσληψή της από το αθηναϊκό κοινό όσο και με την 

 
6Βλ. στ. 285 
ΚΡΕΩΝ: Είσαι από τη φύση σου σοφή και κατέχεις 
τρόπους και τρόπους για να κάνεις το κακό· 
7Βλ. στ. 384 
ΜΗΔΕΙΑ: Το καλύτερο, να ακολουθήσω την ευθεία, 
385την τέχνη που εγώ γνωρίζω άριστα, 
να τους ξεκάνω με φαρμάκι. Ας είναι. 
8Βλ. στ. 476-487 
ΜΗΔΕΙΑ: Σε έσωσα, όπως το ξέρουν όσοι από τους Έλληνες 
μπήκαν μαζί σου στο καράβι της Αργώς, 
όταν ήρθες να ζέψεις στον ζυγό 
τους ταύρους με την πύρινη ανάσα 
και να οργώσεις στον κάμπο του θανάτου. 
480Τον δράκοντα, που φύλαγε άγρυπνος 
το πάγχρυσο δέρας τυλίγοντάς το 
με τους αμέτρητους κύκλους του σώματός του, 
τον σκότωσα και ύψωσα για σένα 
φως σωτηρίας. 
Πρόδωσα πατέρα και σπίτι 
και βρέθηκα μαζί σου στην Ιωλκό και στο Πήλιο, 
άκουσα την καρδιά μου, όχι τη λογική. 
Σκότωσα τον Πελία, με τον πιο φριχτό θάνατο που υπάρχει 
—τον θανάτωσαν οι ίδιες του οι κόρες—, 
και το σπίτι του ολόκληρο το ρήμαξα. 
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σύγχρονη πρόσληψη του έργου του ποιητή. Η αναπαράσταση του γυναικείου φύλλου στο 

αττικό δράμα, είναι από μόνο του μια σύνθετη και πολύπλοκη υπόθεση. Όταν μάλιστα η 

γυναικεία δράση εμφανίζεται ως κυρίαρχη, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Ευριπίδη, 

τότε οι απόψεις που αναδύονται πολλές φορές συγκρούονται.  

Προσπαθώντας αρχικά να εστιάσουμε τον φακό στο κοινό της κλασικής Αθήνας, δεν 

θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε μια συνοπτική αναφορά στην θέση και τον κοινωνικό βίο 

των γυναικών της εποχής. Η γυναικεία ταυτότητα συνεπάγονταν μια σειρά κοινωνικών και 

πολιτικών περιορισμών, υπαγορευμένων από το πολιτισμικό πλαίσιο και επισφραγισμένων 

από τον νόμο. Η θέση των Αθηναίων γυναικών ήταν συνδεδεμένη με τον οίκο. Στo πλαίσιo 

αυτού ανέπτυσσαν οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα, με ευδιάκριτα τα όρια ανάμεσα 

στον ιδιωτικό και τον δημόσιο βίο. Η ιδιότητα του Aθηναίου πολίτη που διέθεταν, δεν 

μεταφράζονταν σε ουσιαστικά πολιτικά δικαιώματα, δεδομένου ότι αποκλείονταν από τις 

δημοκρατικές δομές λήψης πολιτικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα η αποδυναμωμένη 

κοινωνική τους θέση συνοδεύονταν από  την ανδρική καχυποψία και δυσπιστία. Γι’ αυτό το 

λόγο δίνονταν ιδιαίτερη έμφαση στα γυναικεία «χαρίσματα» της σιωπής και της υποταγής.  

Τη στιγμή λοιπόν, που το ανδρικό αθηναϊκό κοινό έρχεται σε επαφή με τη Μήδεια 

του Ευριπίδη, μια δολοπλόκα και πονηρή γυναίκα, ενεργοποιείται το πολιτισμικό κεφάλαιο 

των στερεοτύπων της εποχής επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για έλεγχο και περιορισμό της 

δράσης των γυναικών. Αυτή η συλλογιστική σε συνδυασμό  με την μαινόμενη και 

εκδικητική από ζήλια πλευρά του χαρακτήρα της Μήδειας, θα μπορούσε να οδηγήσει στον 

ισχυρισμό ότι ο Ευριπίδης διαπερνάται από μισογύνικα αισθήματα. Η εμμονή του ποιητή 

μάλιστα στα μίση και τα πάθη των γυναικών διέδωσε στην αρχαιότητα μια τέτοια φήμη  

(Easterling & Knox, 2010:438). Από την άλλη η σύγχρονη μελετητική ματιά του ευριπίδειου 

έργου αναγνωρίζει στον ποιητή περισσότερο αισθήματα συμπάθειας προς το γυναικείο φύλο. 

Συνεκτιμώντας την συγγραφική και πολιτική του τάση να δίνει τον απαραίτητο για έκφραση 

χώρο σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές κατηγορίες, φαίνεται πως ο ποιητής επέλεξε 

περισσότερο να «φωτίσει» την δραματουργική και πραγματική γυναικεία δύναμη, παρά να 

θρέψει τις παραδοσιακές αντιλήψεις γύρω από αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι αντικρουόμενοι 

χαρακτηρισμοί του μισογύνη και του ευαισθητοποιημένοι κοινωνικά Ευριπίδη, δεν μπορούν 

να τεθούν ως αξεπέραστο εμπόδιο ώστε να κατανοήσουμε την θέση της ηρωίδας του.  
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1.2 Η Γέρμα 

α) Το δράμα της άτεκνης συζύγου 
 

Η Γέρμα 9  συγκαταλέγεται στην τριάδα των τραγικών θεατρικών έργων της «ισπανικής 

υπαίθρου» του Λόρκα μαζί με τον Ματωμένο Γάμο και το Σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα. 

Πρόκειται για έργα που καταπιάνονται με τη θέση των γυναικών στη συντηρητική και 

παραδοσιακή ισπανική κοινωνία του πρώτου μισού του 20ου αι. Η Γέρμα γράφεται το 1934, 

δομημένη σε τρεις πράξεις. Το έργο ξεκινά με την ηρωίδα να δηλώνει στον άντρα της, 

Χουάν, το ενδιαφέρον που θρέφει για εκείνον, παίρνοντας ως απάντηση μια σκληρή και 

αποστασιοποιημένη συναισθηματικά στάση. Η γυναίκα, που τόσο λαχταρά να αποκτήσει ένα 

παιδί, μαθαίνει από τη φίλη της Μαρία πως πρόκειται να αποκτήσει ένα. Με αφορμή αυτό το 

νέο, ξεδιπλώνει όλη την επιθυμία και τη φιλοσοφία της γύρω από τη μητρότητα.  

Ο καιρός περνά και ο διακαής πόθος της γυναίκας για να αποκτήσει ένα παιδί 

εντείνεται. Παράλληλα, ένας οικογενειακός φίλος, ο Βίκτωρ εμφανίζεται ως εκείνος ο 

άντρας, από τον οποίο η Γέρμα έλκεται πραγματικά, αλλά δεν μπορεί να έχει. Ταυτόχρονα 

εντείνονται και οι καταπιεστικές συμπεριφορές του Χουάν που λογαριάζει, πολύ 

περισσότερο από την επιθυμία της γυναίκας του, τα λόγια της τοπικής κοινωνίας. Γι’ αυτό το 

λόγο φροντίζει συνεχώς να υπενθυμίζει στη Γέρμα πως η θέση της δεν μπορεί να ξεπερνά τα 

σκοτεινά όρια της οικογενειακής εστίας, όπου παρακολουθείται από τις αδερφές του.  

Η ηρωίδα δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειές της και αναζητά την ύστατη λύση σε 

ξόρκια και δεισιδαιμονίες. Δέχεται μάλιστα και πρόταση να τεκνοποιήσει με άλλον άντρα, 

αρνείται ωστόσο, υπολογίζοντας καλά την τιμή και την υπόληψή της. Με αφορμή τα 

τελευταία γεγονότα το ζευγάρι καταλήγει σ’ έναν έντονο δραματικό διάλογο, δηλώνοντας ο 

καθένας την δική του επιθυμία. Όταν ο Χουάν δηλώνει ρητά τις προθέσεις του 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ατεκνία της ηρωίδας, η ίδια τον σκοτώνει.  

 

β) Ο Λόρκα ως διανοούμενος σε μια ρευστή πολιτική συγκυρία 
 

Το έργο είναι βαθιά ριζωμένο στις παραδόσεις και τις αντιλήψεις που έφερε η συντηρητική 

γενέθλια γη του Λόρκα. Ο ίδιος, καταγόμενος από μια οικογένεια ευκατάστατων κτηματιών, 

μεγαλωμένος στην περιοχή της Γρανάδας της Ανδαλουσίας, έρχεται για χρόνια ολόκληρα σε 

επαφή με το ασφυκτικό κοινωνικό πλαίσιο. Από αυτό το κοινωνικό πλαίσιο που στον πυρήνα 
 

9 Γέρμα στα ισπανικά (Yerma) σημαίνει στείρα, άγονη, άκαρπη, άφορη, χέρσα, ακαλλιέργητη. 
(Καραπατσόπουλος, 2003:500). 
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του θρέφει το λαϊκό στοιχείο, ο συγγραφέας εμπνέεται μεταφέροντας το στοιχείο αυτό σε 

όλο το φάσμα του ποιητικού και θεατρικού του έργου.  

Η συγκυρία κατά την οποία γράφεται η Γέρμα περιβάλλεται από γεγονότα-σταθμούς 

για τον συγγραφέα και τον τόπο του. Αφενός έχει προηγηθεί το ταξίδι στις Ηνωμένες 

Πολιτείες από το οποίο ο Λόρκα έχει τροφοδοτηθεί με ιδέες και εμπειρίες, ενώ από την άλλη 

η πολιτική ζωή του τόπου του αλλάζει με την παραίτηση του βασιλιά Αλφόνσο XIII και την 

ανακήρυξη της Δημοκρατίας. Ο Λόρκα είναι κομμάτι αυτής της πολιτικής10 και παράλληλα 

πολιτιστικής αλλαγής. Στη Γέρμα λοιπόν, όπως και στο σύνολο της τριλογίας στην οποία το 

έργο εντάσσεται, ο συγγραφέας επιδιώκει να μεταφέρει τις φιλελεύθερες ιδέες του, τις οποίες 

αναδεικνύει στην ειδική για τους ηθοποιούς παράσταση του έργου το 1935, όπου εκφωνεί τη 

λεγόμενη «Ομιλία για το θέατρο». Στην πραγματικότητα προσπαθεί να συνοδεύσει τα 

οικονομικά αιτήματα του λαού του με το αίτημα της μόρφωσης και της καλλιέργειάς του11.  

Δεν θα ήταν άτοπο, λοιπόν, η Γέρμα να προσληφθεί όχι μόνο ως ένα ηθογραφικό και 

ψυχογραφικό κράμα, αλλά και ως πνευματικό σύμβολο ενός λαού στερημένου από 

πνευματική καλλιέργεια και γνώση. Το κατηγορώ του συγγραφέα παίρνει πολλαπλές 

διαστάσεις μπροστά στο κοινό της εποχής του, με την «μήτρα» της ηρωίδας να σηματοδοτεί 

ταυτόχρονα την ανθρώπινη ψυχή, την κοινωνία και την ανάγκη για δημιουργία. Όπως 

μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κώστας Κοτζιάς (1960) πρόκειται για «µια επανάσταση 

στην πνευματική ζωή του τόπου, για να τον απαλλάξει απ’ το βάλτο της στειρότητας και του 

άγονου κλασικισμού της καθυστερημένης ισπανικής φεουδαρχίας». 

 

 

 

 
 

 

 
10O Λόρκα αναπτύσσει πολιτική δράση κυρίαρχα κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, χωρίς ωστόσο να 
είναι οργανωμένος σε κάποιον πολιτικό σχηματισμό, παρά πολώνονταν όπως δήλωνε ο ίδιος με «το κόμμα των 
φτωχών». Παρ΄ όλα αυτά έχει ενεργή συμμετοχή σε κινήσεις διανοουμένων ενάντια στο αναδυόμενο φασιστικό 
καθεστώς διακηρύσσοντας την ειρήνη και καλώντας τον κόσμο της τέχνης να πάρει θέση μπροστά στην 
κοινωνική αδικία. (Πειραματική Σκηνής της Τέχνης: 1981:3). Με το ξέσπασμα του ισπανικού Εμφυλίου το 
1936, ο συγγραφέας χάνει τη ζωή του από την παραστρατιωτική οργάνωση του πολιτικού κινήματος CEDA. 
11 Στην ομιλία του ο Λόρκα αναφέρει Είναι σπουδαίο να έχουν φαγητό όλοι οι άνθρωποι• πρέπει, όμως, 
επίσης, όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στη γνώση, να απολαμβάνουν όλους τους καρπούς του ανθρώπινου 
πνεύματος, διότι το αντίθετο θα σήμαινε τη μετατροπή τους σε μηχανές στην υπηρεσία του κράτους, τη 
μεταμόρφωσή τους σε σκλάβους μιας φοβερής οργάνωσης της κοινωνίας. (Τροφή για την ψυχή, 2018). 
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1.3 Το Κουκλόσπιτο (Νόρα) 
 

α) Η γνωριμία με μια κούκλα 
 

Το έργο, γραμμένο το 1879, είναι το δεύτερο σε σειρά από τα κοινωνικά έργα του Ίψεν. Ο 

συγγραφέας βουτά στην ψυχολογία των ηρώων του και ταυτόχρονα συνομιλεί με το 

φεμινιστικό κίνημα-ζήτημα των σκανδιναβικών χωρών της εποχής του. Η ηρωίδα του έργου 

του, η Νόρα, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο12, που την ίδια περίοδο τον τροφοδοτεί με την 

τραγική προσωπική της ιστορία.  

Η Νόρα, είναι κόρη ενός τραπεζικού, που μεγαλώνει χωρίς τη μητέρα της σ’ ένα σπίτι 

που κατείχε το ρόλο της κόρης - κούκλας. Όταν το κορίτσι φτάνει στην κατάλληλη ηλικία 

παντρεύεται με έναν δικηγόρο, τον Τόρβαλτ Χέλμερ, που συγκαλύπτει τις παράνομες 

τραπεζικές πράξεις του μελλοντικού πεθερού του. Έτσι η Νόρα μεταβαίνει στο σπιτικό του 

άντρα της, διατηρώντας την ίδια θέση της κούκλας - συζύγου. Η ηρωίδα αφοσιωμένη στον 

άντρα της, γίνεται μητέρα τριών παιδιών, ενώ η οικογενειακή ευτυχία τους θεμελιώνεται 

πάνω στην υποκρισία.  

Ένα πρόβλημα υγείας του Χέλμερ, ωθεί την Νόρα στην αναζήτηση χρημάτων κρυφά 

από τον ίδιο, με σκοπό ένα θεραπευτικό ταξίδι στην Ιταλία. Ο δανειστής Κρόγκσταδ δανείζει 

στην ηρωίδα τα απαραίτητα χρήματα, ενώ η ίδια εμπλέκει και τον ετοιμοθάνατο πατέρα της 

στην υπόθεση, πλαστογραφώντας την υπογραφή του και ορίζοντάς τον εγγυητή. Η 

κατάσταση της υγείας του συζύγου της βελτιώνεται, τα χρόνια περνούν και εκείνος κατακτά 

μια διευθυντική θέση στην τράπεζα. Η Νόρα υπολογίζει πως το χρέος της θα εξοφληθεί 

ευκολότερα και το μικρό της «έγκλημα» θα σβήσει. 

Ξαφνικά όμως, ο δανειστής της -υπάλληλος στην τράπεζα που διευθύνει ο άντρας της 

- την εκβιάζει, ζητώντας από τη Νόρα να βρει έναν τρόπο, ώστε να μην απολυθεί. Η Νόρα 

παρακαλάει τον άντρα της να μην προχωρήσει στην απόλυση, αλλά το μοιραίο δεν φαίνεται 

να αποτρέπεται. Η ηρωίδα, λοιπόν, καταφεύγει για βοήθεια στην φίλη της κ. Λίντε που είχε 

ερωτικό παρελθόν με τον Κρόγκσταδ. Μα πριν προλάβει να δράσει η κ. Λίντε, εκείνος έχει 

ήδη στείλει το αποκαλυπτήριο γράμμα στον Χέλμερ. Έτσι ο άντρας της Νόρας ανακαλύπτει 

 
12Η ιστορία της Νόρας αποτελεί μια ηπιότερη εκδοχή της προσωπικής ιστορίας της Λώρας Πέτερσεν με την 
οποία ο Ίψεν και η σύζυγός του Σουζάνα συνδέθηκαν το καλοκαίρι του 1870. Το 1872 η ζωή της Λώρας 
ταράσσεται, καθώς ο πατέρας της πεθαίνει και εκείνη παντρεύεται τον Βίκτωρ Κήλερ, οποίος ταλαιπωρείται 
από την φυματίωση. Η Λώρα για να τον βοηθήσει ζητά κρυφά δάνειο από την Τράπεζα με εγγυητή έναν 
οικογενειακό φίλο. Μετά την θεραπεία του Κήλερ, η Λώρα αδυνατώντας να εξοφλήσει το πρώτο δάνειο, 
καταφεύγει σε ένα δεύτερο. Ο νους της κλονίζεται. Ο σύζυγός της ανακαλύπτει την αλήθεια και θυμώνει μαζί 
της. Η Λώρα που θυσιάστηκε για την υγεία του Κήλερ καταλήγει στο ψυχιατρείο, παίρνει διαζύγιο και χάνει τα 
παιδιά της (Ίψεν, 1979:7-10). 
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την αλήθεια για το «αθώο έγκλημα» της Νόρας. Πίσω από αυτό όμως, δεν βλέπει το κίνητρο 

της γυναίκας του, αλλά την κοινωνική του διαπόμπευση.  

Τότε η Νόρα αφυπνίζεται και διαπιστώνει την πραγματική θέση της μέσα στον γάμο 

της. Όταν ο Κρόγκσταδ, αποσύρει τον εκβιασμό του, ο Χέλμερ αναδιπλώνεται και 

μετανιώνει για τη στάση του απέναντι στη Νόρα. Είναι όμως ήδη αργά. Η Νόρα 

συνειδητοποίει πως ζει σε έναν δηλητηριασμένο γάμο, εμποτίζοντας με το ίδιο δηλητήριο και 

τη σχέση της με τα παιδιά της. Αποφασίζει λοιπόν να αποδράσει από αυτή τη συνθήκη με 

σκοπό να ξεπληρώσει μια θεμελιώδη υποχρέωση προς τον εαυτό της: να τον αναζητήσει.  

 

β) Ο Ίψεν ως εκπρόσωπος της φιλελευθεροποίησης 
 

Η εποχή κατά την οποία εμφανίζεται το Κουκλόσπιτο, χαρακτηρίζεται από την 

διάδοση των φεμινιστικών ιδεών στην πουριτανική κοινωνία των σκανδιναβικών χωρών. Στο 

πεδίο της λογοτεχνίας η Νορβηγίδα Καμίλλα Κόλλετ αναζητά στα έργα της την γυναικεία 

χειραφέτηση και την κοινωνική ισότητα, ενώ την ίδια εποχή ο Στούαρτ Μίλ, ο Άγγλος 

φιλόσοφος, διακηρύττει τα δικαιώματα των γυναικών με μεγάλη απήχηση (Ίψεν, 1990:8). 

Παρά όμως την ανακίνηση του ζητήματος και την προετοιμασία του εδάφους η 

ιστορία της Νόρας προκαλεί αντιδράσεις. Ο φιλελεύθερος αριστοκράτης Ίψεν αντιμετωπίζει 

την κατηγορία της προσβολής ενός κοινωνικού θεσμού με ηθικό και κοινωνικό κύρος, του 

γάμου. Ακόμη και στη Γαλλία, όπου η λογοτεχνική παραγωγή βρίθει τολμηρών και 

«ανίερων» ηρωίδων, υπάρχουν αντιδράσεις κατά τη μεταφορά του έργου στο γαλλικό κοινό, 

με την Γαλλίδα πρωταγωνίστρια να θέτει ως προϋπόθεση για την ενσάρκωση του ρόλου της 

Νόρας, την αλλαγή της τελευταίας σκηνής του έργου (Ίψεν, 1990:14-15).  

Δεν είναι τόσο ο προκλητικός χορός της ταραντέλας στον οποίο παραδίδεται η Νόρα, 

η απάτη της πλαστογραφίας και τα ψέματα πάνω στα οποία στηρίζει τον γάμος της, ή η 

εγκατάλειψη την οικογενειακής εστίας με το βαρύγδουπο κλείσιμο της πόρτας, τα στοιχεία 

εκείνα τα οποία προκαλούν την κοινωνία της εποχής. Ο τρόπος με τον οποίο σκιαγραφείται η 

ηρωίδα, που στο πρόσωπό της συγκεντρώνει περισσότερο παιγνιώδη και παιδικά 

χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με το ίδιο το τέλος του έργου, είναι αυτά τα στοιχεία που 

γεφυρώνουν και νοηματοδοτούν τελικά την θεμελιώδη αντίθεση που χτίζει το έργο: το 

πέρασμα από τη γυναίκα - μαριονέτα στην χειραφετημένη γυναίκα, από την παιδικότητα 

στην ενηλικίωση. Η διάκριση δεν βασίζεται προφανώς σε ηλικιακά κριτήρια, αλλά στον 

βαθμό της συνειδητοποίησης της θέσης που κατέχει η ηρωίδα μέσα στις οικογενειακές, 

ερωτικές και κοινωνικές της σχέσεις.  
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Με άλλα λόγια, οι βαθιά ανθρώπινοι και πραγματικοί χαρακτήρες του έργου, 

αγγίζουν τον κοινωνικό μέσο όρο της πουριτανικής εποχής του Ίψεν που στηρίζει τον ιερό 

θεσμό του γάμου στην υποκρισία, που μηχανορραφεί με απάτες, που ανέχεται τη μοιχεία, 

αλλά δεν συγχωρεί την γυναίκα που καλείται να διαβεί το κατώφλι μιας χειραφετημένης 

πορείας ώστε να πραγματώσει με ανώτερη συναίσθηση το ρόλο της γυναίκας και της 

μητέρας. Παρ’ όλα αυτά το Κουκλόσπιτο θα ήταν ελλιπές να εκτιμηθεί αποκλειστικά και 

μόνο για τις φεμινιστικές του ιδέες. Στην πραγματικότητα, ο Ίψεν διεκδικεί μέσα από την 

ανάδειξη του ανθρώπινου δράματος μια ανώτερη ειλικρίνεια και σεβασμό προς τους 

κοινωνικούς θεσμούς - σχέσεις που εγκλωβίζουν τους ανθρώπους στερώντας τους την 

δυνατότητα να γνωρίσουν τον πραγματικό εαυτό τους.  
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2. Μια ψυχαναλυτική διαδρομή με κοινωνικές προεκτάσεις 

Για σένα στις επιθυμίες μου  

λόγος δεν έγινε  ποτέ. 

Δεν σε προέβλεψαν ποτέ 

τα όνειρά μου 

Οι προαισθήσεις μου 

ποτέ δεν σε συνάντησαν. 

Ούτε η φαντασία μου. 

Κι όμως 

 μια ανεξακρίβωτη στιγμή 

σ` εξακριβώνω μέσα μου 

ένα έτοιμο κιόλας αίσθημα.  

 Κ. Δημουλά 

 

Όπως έχει ήδη γίνει αντιληπτό, από την παρουσίαση των έργων και τις πρώτες αναλύσεις του 

προηγούμενου κεφαλαίου, τα τρία έργα οικοδομούνται πάνω σε κοινές κοινωνικές 

συμβάσεις, θεσμούς και ορμές που μετεωρίζονται μεταξύ ζωής και θανάτου. Το χρονικό 

χάσμα που τα χωρίζει γεφυρώνεται μέσα από μια συνομιλία που βασίζεται σε αιώνια 

διακυβεύματα που ταλαιπωρούν το ανθρώπινο θυμικό και αντιπαρατίθενται με τα κοινωνικά 

όρια.  

 

2.1 Έρωτας και Επιθυμία σε έγγαμο πλαίσιο 
 

Ήδη από την αρχαιότητα η πρόσληψη του έρωτα ήταν πολυδιάστατη. Η σεξουαλική ορμή, η 

ιδέα και το θείο επένδυαν την έννοια του έρωτα που ταλάνιζε από τον καθημερινό βίο των 

ανθρώπων μέχρι τους πιο μεγάλους φιλοσοφικούς στοχασμούς τους. Η πίστη, λοιπόν, στον 

έρωτα ως γενεσιουργό αιτία των πάντων υπήρξε διάχυτη κατά τους αρχαίους χρόνους, 

λαμβάνοντας μυθικές διαστάσεις.  

Ο Ησίοδος στη Θεογονία, υπήρξε από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με αυτή την 

πλευρά του έρωτα. Στο έργο του παρουσιάζει την αντίληψη για την κοσμογονική καταγωγή 

του, ορίζοντάς τον ως ένα από τα τρία στοιχεία μαζί με το Χάος και τη Γαία που δεν 

διαθέτουν γεννήτορες. Ταυτόχρονα αποδίδεται σε αυτόν η δύναμη να κυριεύει θνητούς και 

θεούς παραλύοντας το νου και το σώμα (Ησίοδος, 2001:στ.120-122). Ο Έρωτας, σύμφωνα 

με τον Ησίοδο, ήταν αυτός που ωθούσε τις υπόλοιπες δυνάμεις σε δημιουργία. Το στοιχείο 
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που τον χαρακτήριζε, ήταν αυτό που εξασφάλιζε την γονιμοποίηση, την αναπαραγωγική 

δυνατότητα θεών και ανθρώπων.  

Παρά, ωστόσο την επιδραστική και ενοποιητική λειτουργία του θεϊκού Έρωτα, το 

ερωτικό στοιχείο δεν υπερθεματίζεται με διευρυμένο τρόπο στο πλαίσιο της αρχαίας 

ελληνικής τραγωδίας. Υπό την έννοια αυτή, θα λέγαμε ότι δεν συναντάμε στο αρχαίο δράμα, 

ερωτικές υποθέσεις που προσομοιάζουν σε ρομαντικές  περιπέτειες κατά τα μεταγενέστερα 

πρότυπα του σαιξπηρικού Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Η τάση αυτή αποδίδεται τόσο στους 

ηθικούς στόχους και το περιεχόμενο των τραγικών έργων όσο και στην ίδια τη δομή και τη 

λειτουργία της κοινωνίας μέσα στην οποία συνέθεσαν οι τρεις μεγάλοι τραγικοί τα έργα 

τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι από τα αισχυλικά δράματα απουσιάζει εντελώς το 

στοιχείο του έρωτα ως κινητήριας δύναμης. Η κοσμική του δύναμη εμφανίζεται για πρώτη 

φορά στη σκηνή με την Αντιγόνη του Σοφοκλή και διατηρείται στο έργο του Ευριπίδη 

επενδυόμενος με περισσότερο μανιώδη χαρακτηριστικά (Χουρμούζιος, 1961:126-127). 

Αντίθετα, στη φιλοσοφία του Πλάτωνα ο έρωτας ξεπερνά τις μυθικές διαστάσεις και 

εισέρχεται στον κόσμο των Ιδεών. Εκεί κατέχει τη θέση μιας δαιμόνιας δύναμης η οποία με 

αφετηρία τον κόσμο του αισθητού έχει ως στόχο να οδηγήσει την ψυχή στην ιδέα του 

κάλλους, του υπέρτατου αγαθού. Σ’ αυτή την ανώτατη βαθμίδα, η ψυχή γεννάει έργα 

αθάνατα. Πλέον το απότοκο του έρωτα πλανάται στο πεδίο των τεχνών και της πολιτισμικής 

δημιουργίας13 . Η ουσία του πλατωνικού έρωτα, εστιάζει αναπόφευκτα στον παιδευτικό του 

χαρακτήρα, στις αξίες και τα ιδανικά που καλλιεργούνται από τη σχέση εραστή και 

ερωμένου. 

Ο Freud, αιώνες αργότερα, στα έργα της ύστερης θεωρίας του (μετά το 1920), 

συνομιλεί με τη πλατωνική θεώρηση του έρωτα και ταυτίζεται στην πίστη ότι ο 

μετουσιωμένος έρωτας μπορεί να οδηγήσει στην πολιτισμική, καλλιτεχνική και φιλοσοφική 

δημιουργία, η οποία αφορά μια μειονότητα των ατόμων. Με τον όρο μετουσίωση, 

ουσιαστικά ο ψυχαναλυτής αναφέρεται στην μετατόπιση και την μεταμόρφωση των 

σεξουαλικών ορμών σε ανώτερους μη σεξουαλικούς στόχους, σε ένα είδος πνευματικής 

ανάτασης. Από την άλλη, στοιχεία του έρωτα όπως η αυτοθυσία, η εγγύτητα και ο 

περιορισμός του ναρκισσισμού, σύμφωνα με τον Freud, συναντώνται σε κάθε περίπτωση 

ερωτευμένου (Santas, 1988:122). Σ’ αυτό το σημείο θα λέγαμε, ότι ο έρωτας και η 

 
13Στο Συμπόσιο, ώριμο συγγραφικά έργο του Πλάτωνα (4ος.αι. π.Χ.), μέσα από τα λόγια της Διοτίμας- 

πίσω από τα οποία βρίσκεται ο Σωκράτης - αναφέρεται αρχικά ο ειδικός στόχος του έρωτα, που αφορά στην 

δημιουργία βιολογικών απογόνων, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται ένας γενικός και ανώτερος ερωτικός στόχος, 

που αφορά στην πνευματική δημιουργία. (Πλάτων, 2004).  
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εκπλήρωσή του συνεπάγεται αυτό που ονομάζεται ευτυχία ή αλλιώς αποτροπή του πόνου. 

Στο πλαίσιο ενός ποιοτικού έρωτα, οι ορμές της ζωής βρίσκονται σε αρμονία με τις ορμές 

του θανάτου14 (Φρόυντ, 2012:12). 

Μια άλλη σημαντική επιστημολογική τομή του Freud σχετίζεται με την έννοια του 

υποκειμένου. Το υποκείμενο στην ψυχανάλυση είναι το υποκείμενο της επιθυμίας. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σημείο σαφούς διαχωρισμού του βιολογικού ατόμου από το 

επιθυμούν υποκείμενο, ένα σημείο δηλαδή ανάδειξης της δισυπόστατης σχέσης που 

αναπτύσσει το άτομο μεταξύ κι ανάμεσα της βιολογικής και ψυχικής του πραγματικότητας. 

Η επιθυμία - ενόρμηση εδράζεται στο μαυσωλείο της ψυχής / τη μαύρη ήπειρο του 

ασυνείδητου και είναι κατεξοχήν διφυής, δισυπόστατη και μεταιχμιακή. 

Κι αν οι φροϋδικές ιδέες μετατράπηκαν κατά τον 20ο αι. σε φροϋδική κουλτούρα με 

μεγάλη απήχηση, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις ολισθήσεις της σε ατομοκεντρικές 

θεωρήσεις, σύμφωνα πάντα με τον τρόπο που αξιοποιήθηκαν από τους κλάδους της 

ψυχανάλυσης και της ψυχολογίας. Οι κλάδοι αυτοί, άνθισαν σαν βιομηχανία αναλγητικών 

της δυστυχίας του έρωτα τις τελευταίες δεκαετίες και τείνουν να στιγματίσουν την πρόσληψή 

του στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Παρά το γεγονός ότι φροϋδικές ιδέες και έννοιες, όπως 

αυτή του ασυνείδητου, στόχευαν στην κατάρριψη των ιδεών περί ευθύνης, σήμερα  

παρακλάδια της ψυχολογίας, όπως αυτά της αυτοενδυνάμωσης και της αυτοενθάρρυνσης 

έχουν υποτάξει τον έρωτα στη σφαίρα της προσωπικής ευθύνης του ατόμου (Illouz, 

2019:17). Η ευθύνη αυτή δεν αφορά μόνο τα βάσανα του έρωτα αλλά και τη διαμόρφωση 

του ίδιου του εαυτού15.  

Στη βάση αυτή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μία εύκολη αναγωγή των 

δραμάτων των τριών ηρωίδων μας στην πληγωμένη ερωτική τους αυτοεικόνα. Μια τέτοια 

συλλογιστική ωστόσο θα ήταν επικίνδυνα λανθασμένη, δεδομένου ότι η επιθυμία που 
 

14OFreud στο έργο του Πέρα από την αρχή της ηδονής (1920) πραγματεύεται τις ενορμήσεις της ζωής, δηλαδή 
τον Ερώτα, και τις ενορμήσεις του θανάτου. Η σχέση ανάμεσα στις δύο είναι αντιθετική. Από τη μία ο Έρωτας 
συνδέει και ενοποιεί, ενώ από την άλλη ο θάνατος διαλύει και αποσυνθέτει. Το «πεπρωμένο», σύμφωνα με την 
φροϋδική ορολογία, των σεξουαλικών ενορμήσεων είναι η απώθηση ή η μετουσίωση. Ο Freud διαπιστώνει 
ακόμα πώς όλοι οι άνθρωποι αναζητούν την ευτυχία και την αποφυγή της δυσαρέσκειας, σύμφωνα με την 
«αρχή της ηδονής». Ταυτόχρονα όμως, οι ενορμήσεις τους έρχονται αντιμέτωπες με την «αρχή της 
πραγματικότητας», τις συνθήκες δηλαδή του εξωτερικού κόσμου, που γεννά όλες εκείνες τις αναβολές της 
ικανοποίησης (Χριστοπούλου, 2009:25-26). 
15Έχουν διατυπωθεί διαφορετικές θεωρίες για την ανάπτυξη και τη συγκρότηση του Εαυτού. Η προσέγγιση που 
θέλει τον εαυτό να διαμορφώνεται μέσα από ασκήσεις σε έναν καθρέφτη, όπως υπαγορεύει η σύγχρονη τάση 
της «αυτοβελτίωσης» κρίνεται κοινωνικά αποστειρωμένη και ανεπαρκής. Αντ’ αυτού επιλέγουμε τη σύγχρονη 
θεωρητική προσέγγιση Gestalt ως περισσότερο ολοκληρωμένη. Στην ψυχοθεραπεία Gestalt ο εαυτός ορίζεται 
ως μια εξελικτική διαδικασία που δημιουργεί νέες μορφές και καταστρέφει παλιές. Είναι ο παράγοντας της 
ανθρώπινης ανάπτυξης (οι επαφές και οι αποκρίσεις) στο παρόν πεδίο (Γρανέτα, 2010:4).Το περιβάλλον 
μεταφράζεται σε πεδίο ενώ η διαδικασία δηλώνει δυναμική κίνηση, εξέλιξη και προσαρμογή. Ο εαυτός έχει 
διπλή φύση, τοποθετημένος ανάμεσα στον οργανισμό και το πεδίο, που αλληλεπιδρά αβίαστα, και άμεσα με το 
πεδίο και έχει ταυτόχρονα τόσο ενεργητική, όσο και παθητική ποιότητα. Ταυτόχρονα ο εαυτός προσεγγίζεται 
τόσο ως δομή όσο και ως λειτουργία ενταγμένος πάντα σε ένα πεδίο αλληλεπίδρασης.  
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προσδιορίζει τις τρεις γυναίκες ως υποκείμενα απέχει αρκετά από έναν απλό ερωτικό πόθο. 

Για τις κακοδαιμονίες της Μήδειας, της Γέρμα και της Νόρας, τα εγκλήματα και τις 

«αμαρτίες» τους ευθύνεται μια σειρά από πολιτισμικές πρακτικές και κοινωνικές 

υπαγορεύσεις που συσσωρεύουν σταθερά συνεχείς ματαιώσεις των επιθυμιών τους. Δεν 

ισχυριζόμαστε πως οι ηρωίδες μας είναι άβουλα έρμαια της κοινωνικής πραγματικότητας 

που βιώνουν, επαναφέρουμε όμως τους ισχυρισμούς του Karl Marx (1986) πως οι άνθρωποι 

κάνουν την ίδια τους την ιστορία, δεν την κάνουν όμως κάτω από ελεύθερες συνθήκες, που 

διάλεξαν μόνοι τους, μα κάτω από συνθήκες που βρέθηκαν άμεσα, που δόθηκαν και 

κληρονομήθηκαν από το παρελθόν (σελ.15) ή για να το θέσουμε εκ του αντιστρόφου «τα 

συναισθήματα όχι μόνο δημιουργούνται από την ιστορία, αλλά δημιουργούν τα ίδια ιστορία» 

(Frevert, 2009:202) . 

Στο σημείο αυτό καλούμαστε να εντάξουμε στην προσέγγισή μας την υπο-συνθήκη 

του γάμου. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν και σε ποιο βαθμό συνδέονται ο έρωτας και 

οι ίδιες οι επιθυμίες των υποκειμένων μας με τον θεσμό - δεσμό του γάμου. Η διαπλοκή που 

εντοπίζουμε πρωτίστως στον ίδιο τον θεσμό είναι συναισθηματική και θεσμική. Ουσιαστικά 

πρόκειται για μια μορφή δέσμευσης που συμβολίζει το αφηγηματικό τέλος της διαδικασίας 

της αναγνώρισης, την οποία τα άτομα καλούνται να εκδηλώσουν και να λάβουν στο πλαίσιο 

μιας σχέσης (Illouz, 2019:195). Προσπαθώντας να κατανοήσουμε περεταίρω τη φύση ή τις 

φύσεις αυτού του είδους δεσμού προχωράμε σε μια διάκριση που χαρακτηρίζει την γαμήλια 

ένωση. Από τη μία διακρίνεται ο γάμος που βασίζεται στη δέσμευση και από την άλλη ο 

γάμος που βασίζεται στη συναισθηματική αυθεντικότητα. Στην πραγματικότητα ο πρώτος 

δεν γεννάται από τον συναισθηματικό εαυτό και αδυνατεί - γιατί δεν σκοπεύει- να 

ικανοποιήσει τις συνεχώς ανανεούμενες συναισθηματικές προσδοκίες. Η δεύτερη, η 

συναισθηματική φύση του γάμου, ουσιαστικά προσπαθεί να εκπληρώσει αυτό που αδυνατεί 

η δέσμευση, καθώς θεμελιώνεται σε μια ενιαία προσπάθεια εναρμόνισης των 

συναισθηματικών εαυτών και ανανέωσης των συναισθηματικών συνθηκών που οδήγησαν 

στην ένωση (Illouz, 2019:65-66).  

Αξίζει ωστόσο να σημειώσουμε πως και στις δύο περιπτώσεις η γαμήλια ένωση 

διευκολύνεται, άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα, από τους εκάστοτε διακριτούς κοινωνικούς 

ρόλους, ενώ ταυτόχρονα οι εκάστοτε κοινωνικοί ρόλοι αναπαράγονται μέσα από αυτή.  Ο 

βαθμός και η ένταση, βέβαια, διαφοροποιείται και καθορίζεται σε μεγάλη κλίμακα από την 

διαπραγματευτική διαδικασία των δύο μερών και την έκβασή της, όπως θα προσπαθήσουμε 

αργότερα να επιβεβαιώσουμε εντρυφώντας στα έργα μας. Αφ’ ης στιγμής ο γάμος 

διαπλέκεται και με τον κοινωνικό ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν, να αμφισβητήσουν ή 
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να διαρρήξουν τα υποκείμενα, αλλά και με τη δομή  -θεσμό της οικογένειας, αποκτά πλάι 

στις συναισθηματικές και τις θεσμικές τους διαστάσεις, μία ακόμη: αυτή του κοινωνικού- 

ιδεολογικού μηχανισμού16.  

 

 

2.2. Τα κείμενα μαρτυρούν 
 

Είναι οι ηρωίδες μας βαθιά και ειλικρινώς ερωτευμένες; Έχει η επιθυμία τους πραγματικά 

ερωτική διάσταση; Είναι το αντικείμενο της επιθυμίας τους ο σύζυγος που έχουν ή χάνουν; 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έγγαμου βίου τους και πώς επιδρούν στην ικανοποίηση 

των επιθυμιών τους; Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα 

ενότητα, προσπαθώντας να διερευνήσουμε ό,τι προδιαγράφει το τέλος των έργων μας.  

 

α) Το κείμενο του Ευριπίδη 
 

Όπως ήδη αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο, ο Ευριπίδης υιοθετεί την εκδοχή της 

ερωτευμένης Μήδειας που ακολουθεί τον Ιάσονα από την Κολχίδα στην Ιωλκό, μαγεμένη 

από την πειθώ και τις ερωτικές ικεσίες του Ιάσονα. Η παρουσία του ερωτικού στοιχείου και 

η αναγωγή του, έπειτα, στο μοτίβο της ερωτικής ζήλιας17, είναι εμφανής στο ευριπίδειο 

κείμενο και συνυπογράφουν την θεώρηση της καθοριστικής δύναμης του έρωτα. Η προθυμία 

της Μήδειας να βοηθήσει τον Ιάσονα 18  υποκινείται από τη δύναμη αυτή (Mastronarde, 

 
16Σύμφωνα με τις Θέσεις του Λ. Αλτουσέρ για του Ιδεολογικούς Μηχανισμούς του Κράτους, κάθε ιδεολογικός 
μηχανισμός πραγματώνει μια ιδεολογία. Η ιδεολογία έχει υλική υπόσταση και αναπαριστά την σχέση του 
υποκειμένου με τις συνθήκες της ύπαρξής του (Αλτουσέρ, 1999:101).  
17Η Βισβίκη Ι. διατυπώνει πως Ο Λακάν θεωρεί καθοριστική τη συμμετοχή της ζήλειας στη συγκρότηση της 
διαλεκτικής της επιθυμίας του υποκειμένου. Στη ζήλεια στοχεύεται το αντικείμενο ως εκείνο που βρίσκεται στο 
σταυροδρόμι της επιθυμίας, της αγάπης και της απόλαυσης. Πρόκειται για την καθαρή έλλειψη που 
κανένα ζηλευτό αγαθό δεν θα πληρώσει. Μ’ άλλα λόγια, έτσι, ανοίγεται ο δρόμος της επιθυμίας, αυτής της όρεξης 
που κανένα αγαθό δεν θα χορτάσει κι έτσι, θα παραμείνει φθονερή. Άλλωστε, ο φθόνος βρίσκει το αντίθετό του 
στην α-φθονία, την έλλειψη φθόνου, όταν δηλαδή όλα τα αγαθά είναι εκεί (Βισβίκη, 2016)  
18Βλ. στ. 8-9 
ΤΡΟΦΟΣ: (…)ούτε θα έπειθε τις κόρες του Πελία 
να θανατώσουν τον πατέρα τους 
στ. 433-435 
ΧΟΡΟΣ: έπλευσες από το πατρικό σου σπίτι, 
χαράζοντας δρόμο ανάμεσα 
στις δίδυμες πέτρες του Πόντου. 
στ. 526-31 
ΙΑΣΟΝΑΣ: Εγώ λοιπόν, επειδή επύργωσες τόσο 
την ευγνωμοσύνη που σου οφείλω, 
λέω πως ο μόνος από τους θεούς και τους ανθρώπους 
που μ᾽ έσωσε σ᾽ εκείνο το ταξίδι ήταν η Κύπρις. 
Εσύ είσαι ασφαλώς οξυδερκής, 
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2015:35). Η προσπάθεια, λοιπόν, του ήρωα της Αργοναυτικής Εκστρατείας, να υλοποιήσει 

τους άθλους του Αιήτη, να αρπάξει το χρυσόμαλλο δέρας και να αντιμετωπίσει τον Πελία 

βασίζεται καθοριστικά στην ερωτικά υποκινούμενη βοήθεια που προσφέρει η Μήδεια. Η 

τυχοδιωκτική λοιπόν ερωτική συμπεριφορά του Ιάσονα καθιστά τη Μήδεια θύμα του πλάνου 

και της πλάνης του και την εντάσσει σε έναν ανειλικρινή και νεφελώδη έρωτα.  

Ταυτόχρονα παρατηρούμε πως στο κείμενο αναδύονται  τα αισθήματα της ζήλιας και 

της προδοσίας εφαπτόμενα με το ζήτημα της συζυγικής κλίνης. Σε μια πρώτη ανάγνωση θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως το μοτίβο αυτό είναι αρκετό για να ορίσει τον Ιάσονα ως 

αντικείμενο της επιθυμίας της Μήδειας και να επισφραγίσει το έγκλημά της με το ερωτικό 

αποτύπωμα. Παρ’ όλα αυτά ο τρόπος με τον οποίο θίγεται το μοτίβο της συζυγικής κλίνης 

δεν είναι ρητά συνδεδεμένος με το ανικανοποίητο των σεξουαλικών ορμών Η «προδοσία του 

κρεβατιού» φαίνεται να παίρνει διαστάσεις που σχετίζονται με την ατίμωση19 που βιώνει η 

ηρωίδα μας προς ό,τι είχε κατοχυρώσει ως γυναίκα και ως ξένη μέσα από τους ένορκους 

δεσμούς της με τον Ιάσονα. Άλλωστε «η ζήλια δεν είναι  ένα πραγματικά ερωτικό  

συναίσθημα,  παρά  μονάχα ή  σεξουαλική  έκφραση της διεκδίκησης ατομικής  ιδιοκτησίας 

και ό φόβος  μπροστά  στο  ενδεχόμενο  της  απώλειας  της» (Βorneman, 2001:168). 

Η Μήδεια αναφέρεται ρητά σε έννοιες όπως η τιμή και η ατίμωση και εκφράζει την 

επιθυμία της να μην εκπέσει στα μάτια των εχθρών της λόγω της διάλυσης του δεσμού της 

με τον Ιάσονα. Ένας σημαντικός λόγος που διαφοροποιεί τον δεσμό τους από τα 

χαρακτηριστικά που έχει ο γάμος στην αθηναϊκή κοινωνία σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν 

αποτελεί προϊόν κάποιας οικογενειακής συνδιαλλαγής ή πατριαρχικής συμφωνίας, αλλά στην 

ανταλλαγή αμοιβαίων και ισότιμων όρκων. Αντίθετα, για την κοινωνία της εποχής του 

Ευριπίδη, ο γάμος αποτελούσε μια κατασκευή που αποσκοπούσε στην σύνδεση δύο οίκων 

που αποσκοπούσε στην παραγωγή απογόνων και τη δημιουργία Αθηναίων πολιτών 

(Αδαμοπούλου, 2019:13). Η μετάβαση της γυναίκας στον συζυγικό οίκο (συνοικεῖν) ήταν 

προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του γάμου, εντός του οποίου οι ελευθερίες για την γαμετή 

γυνή ήταν αντιστρόφως ανάλογες της ανδρικής αυτονομίας (Αδαμοπούλου, 2019:14).  

 
όμως θα έφερνε ίσως φθόνο, αν άρχιζα να λέω 
πώς ο Έρωτας με τα αλάθευτά του βέλη 
σε ανάγκασε να σώσεις το κορμί μου. 
19Βλ.στ. 1339 
ΙΑΣΟΝΑΣ: Τα θανάτωσες για το κρεβάτι και για το πλάγιασμα  
στ. 1354-1355 
ΜΗΔΕΙΑ: Δεν επρόκειτο ποτέ να έχεις ατιμάσει το κρεβάτι μου 
και να περάσεις βίο τερπνό γελώντας μαζί μου. 
στ. 1368 
ΜΗΔΕΙΑ: Θεωρείς ότι αυτός είναι μικρός πόνος για μια γυναίκα;  



25 
 

Όμως, δεν είναι μονάχα η ισοτιμία μεταξύ των συζύγων που διαφοροποιεί το τραγικό 

ζευγάρι από τα αθηναϊκά πρότυπα γάμου, αλλά και το γεγονός ότι η πολιτική και κοινωνική 

ανέλιξη του Ιάσονα ως άνδρα στηρίζεται στην γυναίκα του, υπονομεύοντας την πραγματική 

του αυτονομία στον κοινωνικό και πολιτικό στίβο. Όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και δια 

στόματος του ίδιου, η ερωτική επιθυμία για την κόρη του Κρέοντα δεν υφίσταται20, παρά το 

γεγονός ότι  κολακεύεται από την νεαρή Γλαύκη, αλλά κίνητρο της προδοσίας του 

αποτελούν η ευημερία της οικογένειάς του και η κοινωνική του αναγνώριση21. Το γεγονός 

ότι ο Ιάσονας αντιμετωπίζει την Γλαύκη ως ένα ακόμη μέσο για την εκπλήρωση των στόχων 

του φαίνεται να το αναγνωρίζει και η ίδια η Μήδεια (Mastronarde, 2015:37). Η νέα νύφη 

εμφανίζεται πια, ως μια νεότερη ηλικιακά εκδοχή της προδομένης ηρωίδας, για να 

υπονομεύσει τη θέση και το ρόλο της στον γάμο και τη ζωή του Ιάσονα, φέροντας 

ταυτόχρονα πλήγμα στην ερωτική της αποδοχή από εκείνον.  

Σ΄ αυτό το σημείο μπορούμε να προσεγγίσουμε ίσως με μεγαλύτερη καθαρότητα την 

επιθυμία της Μήδειας, δεδομένου ότι έχουμε αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά της σχέσης της 

με τον Ιάσονα και τα κίνητρα της ρήξης της. Παρά το γεγονός ότι ως αντικείμενο της 

επιθυμίας22 της εμφανίζεται ο Ιάσονας, θα λέγαμε ότι μέσα από αυτό διαθλάται η επιθυμία 

της να επιθυμείται από τον ίδιο. Με άλλα λόγια η Μήδεια δεν χάνει απλά τον Ιάσονα, αλλά 

και την εικόνα του εαυτού της / του εγώ της το οποίο είχε δομηθεί υπό το πρίσμα του 

Ιάσονα. Οι δολοφονίες που διέπραξε η ηρωίδα για χάρη του Ιάσονα, η βοήθεια που με 

προθυμία του προσέφερε για να ανελιχθεί εκείνος και η ισοτιμία με την οποία εντάχθηκε 

 
20Βλ. στ. 555-557 
ΙΑΣΟΝΑΣ: Όχι βεβαίως γι᾽ αυτό που πονάει εσένα, 
επειδή δεν με έθελγε το κρεβάτι σου 
και με είχε συνεπάρει ο πόθος για τη νέα νύφη 
21Βλ. στ. 593-597 
ΙΑΣΟΝΑΣ:  Μάθε λοιπόν καλά τούτο: Ο βασιλικός μου γάμος 
δεν έγινε για μια γυναίκα· έγινε, 
όπως το είπα ήδη άλλωστε, για να σώσω εσένα 
και να χαρίσω στα παιδιά μου βασιλικούς αδελφούς, 
που θα βλαστήσουν απ᾽ την ίδια ρίζα 
και θα ᾽ναι ασπίδα για το σπίτι. 
22Ο Αλτουσέρ εισάγει μια κρίσιμη αναλυτική διάκριση που προσδιορίζει τον πυρήνα της μαρξιστικής θεωρίας, 
την Ιστορία. Σε μιαν απάντησή του στον Άγγλο μαρξιστή Τζον Λιούις αφιερώνει ένα παράθεμα με τίτλο 
Παρατήρηση πάνω σε μια κατηγορία: «Διαδικασία χωρίς Υποκείμενο και χωρίς Τέλος». Για τον Αλτουσέρ η 
Ιστορία δεν έχει Υποκείμενο αλλά κινητήρια δύναμη, που εδράζεται πάνω σε μια αντίφαση, την πάλη των 
τάξεων (Lewis & Althusser, 1977:42-102). Αντίστοιχα θα λέγαμε ότι υπάρχει μια Διαδικασία χωρίς 
Αντικείμενο και χωρίς Τέλος και αφορά τον πυρήνα της ψυχαναλυτικής θεωρίας, την Επιθυμία. Η επιθυμία δεν 
έχει αντικείμενο στο οποίο να προσβλέπει και το οποίο μπορεί να την πληρώσει και επομένως η κινητήρια 
δύναμή της εδράζεται κι αυτή πάνω σε μια αντίφαση, την αιώνια έλλειψη, που μας επιτρέπει να επιθυμούμε 
ξανά και ξανά. Αυτός ο συσχετισμός δεν είναι αυθαίρετος αλλά θεωρητικά αναγκαίος αν σκεφθούμε ότι ο 
αλτουσεριανός μαρξισμός οικειώνει εντός της μαρξιστικής ορολογίας ψυχαναλυτικές αναλυτικές διακρίσεις 
(μετατόπιση, συμπύκνωση, φαντασιακή σχέση, έγκληση, επικαθορισμός.  
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στην γαμήλια ένωση τους, δόμησαν στο φαντασιακό23 της μια συγκεκριμένη εικόνα του 

εαυτού της που βασίστηκε πάνω σε αυτά τα τολμηρά και ανεξάρτητα στοιχεία του 

χαρακτήρα της (Τσελεπίδη, 2017:101).  

Η Μήδεια λοιπόν ενεργεί σε μια προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από την επιθυμία του 

άλλου (του Ιάσονα) δημιουργώντας και συστήνοντας τον δικό της Άλλο εαυτό. Ο Άλλος, 

σύμφωνα με την λακανική ορολογία, δεν μπορεί να είναι παρά το Άλλο φύλλο 

(Δημητριάδης, 2017:11). Η σύσταση του Άλλου για τη Μήδεια, στο πλαίσιο της τραγωδίας 

μεταφράζεται και με την υιοθέτηση ανδρικών χαρακτηριστικών και αξιών. Η Μήδεια 

μετατρέπεται σε έναν αδικημένο αρχηγό, που υιοθετεί τον ηρωικό κώδικα προκειμένου να 

εκδικηθεί τον Ιάσονα. Επιπλέον η ηρωίδα ενσαρκώνει κι έναν ευρύτερο ανδρικό κώδικα 

τιμής που βασίζεται σε αξίες και ανδρικά προνόμια όπως η τιμή, το θάρρος και η επικράτηση 

εναντίον των εχθρών (Mastronarde, 2015:25). Πέραν των αξιών αυτών, που η Μήδεια 

επαναφέρει συχνά μέσα στο κείμενο, όπως έχουμε ήδη σημειώσει παραπάνω, υπάρχουν 

ακόμη μια σειρά διανοητικών ικανοτήτων που της αποδίδονται μέσα από τη χρήση λέξεων 

όπως σοφός, βουλεύω, τεχνάομαι, μηχανάομαι, φέρνοντας την εγγύτερα στο ανδρικό 

πρότυπο (Mastronarde, 2015:32).  

Καταλήγοντας, θεωρούμε πως έχουμε σκιαγραφήσει επαρκώς τόσο το πεδίο και το 

περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται η τραγική ηρωίδα μας όσο και τις διεργασίες-διαδικασίες 

μέσα από τις οποίες μετασχηματίζεται προδιαγράφοντας το πέρασμα από τις ορμές της ζωής 

σε αυτές του θανάτου. Τη συλλογιστική και τις έννοιες που έχουμε εκθέσει μέχρι το παρόν 

σημείο του κειμένου, τις αξιοποιούμε για το πέρασμα στο δράμα της Γέρμα.  

 

β) Το κείμενο του Λόρκα 
 

Η είσοδος στο λορκικό λογοτεχνικό εργαστήρι μας φέρνει σε επαφή όχι απλά με την ιστορία 

μιας γυναίκας σε αγροτική περιοχή της Ανδαλουσίας, αλλά και με την αλήθεια ότι οι 

άνθρωποι, όπως και η ηρωίδα μας, ενορμούν πάνω στην αδυναμία τους να εκπληρώσουν την 

επιθυμία τους. Γι’ αυτό καταφεύγουν στην αναζήτηση μιας σειράς υποκατάστατων που 

συνεπάγονται συναισθηματικές και συμπεριφορικές μεταπτώσεις όπως ο έρωτας, η στέρηση, 

η απογοήτευση μέχρι θανάτου, η απώλεια και η  αυτοκαταστροφή. Η Επιθυμία στην 

περίπτωση της Γέρμα αρθρώνεται εξίσου θολά σε σχέση με αυτή της ευριπίδειας ηρωίδας, 

 
23Σύμφωνα με τον Lacan , το φαντασιακό συνιστά το πεδίο όπου ταυτίζεται το εγώ με βάση την εικόνα (Leader 
& Groves, 1999:26). 
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και συμπρωταγωνιστεί με την άκαρπη κόρη. Ταυτόχρονα αποκτά νέα διάσταση καθώς 

διακρίνεται μέσα από το τριαδικό λακανικό σχήμα της ανάγκης-επιθυμίας-αίτησης24.  

Προσπαθώντας να ψηλαφίσουμε  και να αποπλέξουμε τις έννοιες αυτές θα λέγαμε 

αρχικά πως η ανάγκη έχει βιολογική φύση, σε αντίθεση  με τις ενορμήσεις που αποτελούν 

μια σταθερή εσωτερική ψυχική διέγερση. Η ανάγκη χαρακτηρίζεται από την υποχώρησή της 

μετά την ικανοποίησή της, ενώ η επιθυμία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει εδράζεται στο 

ασυνείδητο και αποτελεί συνέπεια ενός ψυχικού και σωματικού δεσμού. Η βιολογική ανάγκη 

της Γέρμα να εκπληρωθεί ως υποκείμενο μέσω της μητρότητας διαπλέκεται στο ψυχικό 

επίπεδο με την εκπλήρωση του φροϋδικού έρωτα, όπως τον έχουμε περιγράψει 

προηγουμένως μέσα από την παρουσίαση των ενορμήσεων της ζωής25. Η ανάγκη όμως όσο 

και η επιθυμία, αρθρώνονται σε ένα αίτημα26. Η έκφραση του αιτήματος από τη Γέρμα προς 

τον Άλλον - Χουάν συναντάται συχνά μέσα στο κείμενο και διατυπώνεται με ενδιαφέρουσα 

θεατρική ποικιλία27, άλλοτε ευθέως, άλλοτε έμμεσα ή σιωπηρά κι άλλοτε σπαρακτικά. Παρ’ 

όλα αυτά ο Χουάν δεν ενστερνίζεται την ανάγκη της και το διατυπωμένο αίτημα 

απορρίπτεται.  

Το απορριπτέο αίτημα που καλεί σε εκπλήρωση της ανάγκης για τεκνοποίηση, 

«μετενσαρκώνεται» ταυτόχρονα σε ένα ακόμη αίτημα, αυτό της αγάπης. Το αίτημα αυτό 

είναι που προσδιορίζει και την ίδια την επιθυμία τελικά υπό το πρίσμα του φροϋδικού έρωτα. 

Τα αιτήματα μπλέκουν σε ένα αδιάλυτο κουβάρι την ανάγκη και την επιθυμία με 

αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται τίποτα από τα δύο. Ενώ δηλαδή η ανάγκη της Γέρμα για να 

αποκτήσει ένα παιδί, θα μπορούσε να ικανοποιηθεί, τελικά προσκρούει πάνω στην ακόρεστη 

δίψα για αγάπη και στην έλλειψη που αυτή ως επιθυμία –αιώνια ανικανοποίητη- γεννά. Με 

 
24Ο Λακάν σκύβει μετά από χρόνια για να φωτίσει τμήματα της ηπείρου που ο Freud ανακάλυψε, εισάγοντας 
μια καθοριστική τρισημική αναλυτική διάκριση, το διαχωρισμό μεταξύ της έννοιας της ανάγκης, του αιτήματος 
και της επιθυμίας. Η διάκριση αυτή αρχίζει να εμφανίζεται στο έργο του από το 1957 και εκφράζεται με την πιο 
ώριμη μορφή της το 1958 στο Σεμινάριο VI, Le désire et son interprétation (Dor, 1994:189-200)  
25Ο τρόπος με τον οποίο λογοτεχνίζεται αυτή η σύζευξη μας προσφέρει την εξής εικόνα από το λορκικό κείμενο 
: «Το παιδί πίνει το μισό σου αίμα! Όμως, τι ωραία, τι υγιεινή, τι χαρούμενη αφαίμαξη! Κάθε γυναίκα έχει μέσα 
της αίμα και για τέσσερα και για πέντε παιδιά που, αν δεν τα γεννήσει, αυτό το αίμα γίνεται φαρμάκι. Όπως θα 
γίνει και το δικό μου!» 
26Το αίτημα μας λέει εν συντομία ο Michel Dethy (2000) είναι η μεταγραφή της φαντασιακής επιθυμίας στη 
γλώσσα (σελ. 191). 
27Βλ.  
ΧΟΥΑΝ: Σου λείπει τίποτα; Πε μου! Αποκρίσου! 
ΓΕΡΜΑ: (λέει με ένταση, κοιτώντας διαπεραστικά τον άντρα της) Ναι, μου λείπει! (Παύση)   
ή  
ΧΟΥΑΝ: Τι θες λοιπόν να κάνεις; 
ΓΕΡΜΑ: Θέλω να πιω νερό και δεν έχω μήτε νερό μήτε ποτήρι. Θέλω ν’ ανέβω στο βουνό και δεν έχω πόδια. 
Θέλω να κεντήσω το φουστάνι μου, και δεν έχω κλωστή. 
ή  
ΓΕΡΜΑ: Και δεν το συλλογίστηκες ποτέ το παιδί, σαν μ’ έβλεπες να το ποθώ; 
ΧΟΥΑΝ: Ποτέ. (Βρίσκονται και οι δυο τους στο χώμα).  
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άλλα λόγια η Γέρμα ως επιθυμούν υποκείμενο, προσπαθεί μέσα από την αιτούμενη ανάγκη 

να γεμίσει για λίγο την αιώνια κενότητα, εξασφαλίζοντας τους όρους για την αναπαραγωγή 

της ίδιας της επιθυμίας. Εξάλλου, η επιθυμία του Εαυτού μεταφράζεται ως επιθυμία του 

Άλλου και η απόρριψή της από τον Άλλον, στη συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργεί 

αδιέξοδα για την ίδια την επιθυμία.  

Στην περίπτωση της Γέρμα τόσο η ανάγκη όσο και η επιθυμία της θα μπορούσαν να 

έχουν απέναντί τους έναν άλλο Άλλο. Οι κοινωνικές όμως συνθήκες και η ηθική της ηρωίδας 

δεν το επιτρέπουν. Το διπλής όψης αίτημά της θα μπορούσε να έχει ως αποδέκτη όχι τον 

Χουάν αλλά τον Βίκτωρ, για τον οποίον παραδέχεται μια πραγματική ερωτική και 

σεξουαλική έλξη28, την οποία ωστόσο λόγω της ηθικής της έχει φροντίσει να απωθήσει. Η 

αρχή της ηδονής προσκρούει για ακόμη μια φορά στην αρχή της πραγματικότητας. Ακόμη, 

μέσα στο κείμενο παρέχονται στην Γέρμα πολλές ευκαιρίες προς αντικατάσταση αυτού του 

Άλλου. Παρ’ όλα αυτά η Γέρμα υποτάσσεται στην άγρια παράδοση της τιμής29 και αρνείται. 

Η άρνηση αυτή εντείνει την τραγικότητα του χαρακτήρα της, που δεν μπορεί παρά να 

προσδιορίζεται από το ορισμένο πλαίσιο του αυστηρού επαρχιακού κοινωνικού 

περιβάλλοντος, από την αντίθεση που συγκροτεί με τις κατηγορίες της ατίμασης που της 

προσάπτει ο Χουάν  και από τον γάμο - δέσμευση στον οποίο έχει ενταχθεί. Η απωθημένη 

ενόρμησή της για τον Βίκτωρ είναι αυτή που θρέφει την επιθυμία της να αγαπηθεί από τον 

Άλλον που ο γάμος της έχει ορίσει. 

Μέσα σ’ αυτό το έγγαμο πλαίσιο αυτό που κυριαρχεί φαίνεται να είναι η επιθυμία 

του Χουάν η οποία δεν εφάπτεται με αυτή της Γέρμα. Σ’ αυτό το σημείο λοιπόν οφείλουμε 

να συμπληρώσουμε πως η επιθυμία ενός Άλλου είναι η επιθυμία μιας άλλη επιθυμίας ή η 

επιθυμία να αναγνωριστεί η επιθυμία μας από τον Άλλον. Η επιθυμία της Γέρμα λοιπόν 

εξαρτάται από την αναγνώρισή της από τον Χουάν. Ο Χουάν ως Άλλος και η δική του 

επιθυμία είναι αυτός που νοηματοδοτεί την επιθυμία της Γέρμα, όχι τόσο επειδή εκείνος 
 

28Βλ. ΓΕΡΜΑ (για Βίκτωρ):  … με πήρε απ’ τη μέση, και γω δεν μπόρεσα  να του πω μήτε λέξη, γιατί μου ‘χει 
κοπεί η λαλιά. Και μιαν άλλη φορά, πάλι ο Βίκτωρ-ήμουν τότε δεκατεσσάρω χρονώ και κείνος ακόμα 
τσοπανόπουλο-με πήρε στα χέρια για να με περάσει από ‘να ποταμάκι, και γω έτρεμα τόσο, που χτυπάγανε τα 
δόντια μου. Ήμουνα πάντα ντροπαλή, γι’ αυτό. 
29Βλ. ΓΡΙΑ: Σαν σε είδα στο προσκύνημα, ένιωσα ένα μαχαίρι στην καρδιά. Οι γυναίκες έρχονται δω πάνω για να 
βρούνε καινούργιους άντρες. Κι ο άγιος κάνει το θάμα του. Ο γιος μου έχει κάτσει πίσω απ’ το παρεκκλήσι και σε 
καρτεράει. Το σπίτι μας χρειάζεται γυναίκα. Έλα μαζί του και θα ζήσουμε κ’ οι τρεις μας αντάμα. Ο γιος μου είναι 
από γερή ράτσα. Σαν και μένα. Σαν θα μπεις στο σπίτι μου, θα νιώσεις στον αέρα τη μυρωδιά της κούνιας. Ακόμα 
κι η σκόνη απ’ τα στρωσίδια σου θα γίνει ψωμί κι αλάτι για τα μωρά. Έλα. Μη σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Όσο 
για τον άντρα σου, έχουμε μεις και κότσια και μπιστόλια για να μην τον αφήσουμε μήτ’ απ’ το δρόμο να περάσει. 
ΓΕΡΜΑ: Πάψε, πάψε- δεν είν’ αυτό που θέλω! Δε θα το κάνω ποτέ! Δεν μπορώ να πάω γυρεύοντας. Θαρρείς 
πως μπορώ να σμίξω μ’ άλλον άντρα; Πού βάζεις την τιμή μου; Το νερό δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στη βρύση, 
μήτε τ’ ολόγιομο φεγγάρι να βγει το μεσημέρι. Σύρε στο καλό. Το δρόμου π’ αρχίνησα θα τον τραβήξω. 
Φαντάστηκες στ’ αλήθεια πως θα μπορούσα να ζευγαρωθώ  μ’ άλλον άντρα; Πώς θα πήγαινα να ζητιανέψω σαν 
μια σκλάβα κάτι που είναι δικό μου; Με το λοιπόν ποια είμαι; Και μη μου ξαναμιλήσεις ποτέ. Εγώ δεν ψάχνω για 
άντρα.  
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μπορεί να την ξεκλειδώσει όσο λόγω της άρνησής του να την αναγνωρίσει. Οι διατυπώσεις 

του αιτήματος της Γέρμα δεν είναι αρκετές για να φανερώσουν την επιθυμία της, καθώς 

εκείνη δεν αιτείται απλά την βιολογική της πλήρωση, αλλά και την αναγνώρισή της ως 

γυναικείο υποκείμενο με έναν τρόπο που θα ψηλαφεί τα χαρακτηριστικά του απωθημένου 

έρωτα για τον Βίκτωρ, του πραγματικού έρωτα30.  

Όπως ήδη αναφέραμε η απόσταση των επιθυμιών των δύο υποκειμένων (Γέρμα και 

Χουάν) στιγματίζεται από τη συνθήκη του γάμου και έρχεται να ενισχύσει την τραγικότητα 

της ηρωίδας μας και τον τρόπο που προσπαθεί αγγίξει την ικανοποίηση. Βασιζόμενοι στην 

προηγούμενη διάκριση των ειδών της ένωσης που σηματοδοτεί ο θεσμός του γάμου, ο γάμος 

της Γέρμα είναι αναντίρρητα ένας γάμος - δέσμευση. Η ηρωίδα μας εντάσσεται σε αυτόν με 

βάση την πατριαρχική απόφαση που της το υπαγόρευσε. Παρ’ όλα αυτά προσπαθεί να τον 

επενδύσει με μια σαθρή συναισθηματική αυθεντικότητα επισημαίνοντας συνεχώς την έγνοια 

και τη φροντίδα που θρέφει για τον Χουάν31, η οποία τραυματίζεται αδιαλείπτως από την 

καχύποπτη, απορριπτική και ψυχρή συμπεριφορά του.  

 

γ) Το κείμενο του Ίψεν 
 

Η περίπτωση της ιψενικής ηρωίδας, μας ωθεί για τρίτη φορά σε μια περιπλάνηση στα βάθη 

του ασυνείδητου, αναμοχλεύοντας όλες εκείνες τις θεατρικές «μαρτυρίες» που θα μας 

οδηγήσουν τελικά στην επιθυμία ακόμη μιας ψυχής. Το ερώτημα που τίθεται σ’ αυτό το 

αρχικό στάδιο της ψυχαναλυτικής και κοινωνιολογικής διαδρομής μας σχετίζεται με τον 

σκιαγραφημένο, ήδη από τον τίτλο του έργου, χαρακτήρα της Νόρας: μπορεί ένα άβουλο 

πλάσμα, μια γυναίκα που περιπλανάται στην παιδικότητά της, μια συζυγική κούκλα να έχει 

μια τόσο βαθιά ανικανοποίητη επιθυμία, ώστε να οδηγείται σε μια δραματική πράξη; Φυσικά 

μπορεί, όπως κάθε υποκείμενο, περισσότερο ή λιγότερο χειραφετημένο. Η επιθυμία μάλιστα 

της ηρωίδας εντοπίζεται στον πυρήνα ακριβώς αυτού του ατελούς και χειραγωγημένου 

παιδιού που εκπέμπει και ενσαρκώνει ως γυναίκα, ως μητέρα και ως σύζυγος.  
 

30Όσα άρρητα ή έμμεσα δηλώνονται για τον Βίκτωρα και τη σωματική αναταραχή που γεννά στη Γέρμα 
αντιπαραβάλλονται με την ψυχρή συζυγική επαφή της. Βλ.  
ΝΤΟΛΟΡΕΣ: Ο άντρας σου είναι καλός. 
ΓΕΡΜΑ: Είναι καλός! Είναι καλός! Και τι μ’ αυτό; Μακάρι να  ΄ταν κακός! Μα δεν είναι. Τραβάει το δρόμο του 
με τα κοπάδια του και τη νύχτα μετράει τους παράδες του. Σαν πέφτει απάνω μου κάνει το χρέος του, μα νιώθω το 
κορμί του, παγωμένο σαν κουφάρι. Κι εγώ που πάντα σιχαινόμουνα τις φλογερές γυναίκες, λαχταράω τη στιγμή 
εκείνη να γίνω ένα βουνό από φωτιά. 
31Στο κείμενο, υπάρχουν διάσπαρτα στοιχεία που προσπαθούν να συγκεράσουν την μητρική ανάγκη της Γέρμα 
με τα θετικά της αισθήματα για τον Χουάν. Βλ. ενδεικτικά: 
ΓΕΡΜΑ: Ο άντρας μου είναι άλλο πράμα. Μου τον έδωσε ο πατέρας μου, και γω τον πήρα. Με χαρά μου. Αυτό, 
στ’ ορκίζομαι. Γιατί από την ίδια κιόλας μέρα π’ αρραβωνιαστήκαμε, συλλογιόμουνα τα … παιδιά. Και 
κοιταζόμουνα στα μάτια του, για να βλέπω πόσο ήμουν μικρούλα, σάματις εγώ η ίδια να ‘μουν η κορούλα του. 
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 Η περίπτωση της Νόρας επιτάσσει να ακολουθήσουμε μια αντίστροφη διαδρομή από 

αυτή που χαράξαμε για τις δύο προηγούμενες γυναίκες. Η Νόρα βρίσκεται σε έναν γάμο που 

ό,τι τον έχει γεννήσει, ό,τι τον απειλεί και ό,τι τον γκρεμίζει κρύβει ένα οικονομικό και 

κοινωνικό διακύβευμα. Η ένωση της Νόρας και του Χέλμερ αποτελεί ένα επιστέγασμα της 

συγκάλυψης των παράνομων τραπεζικών δραστηριοτήτων του πατέρα της. Η πατρική 

φιγούρα και ο πατριαρχικός παράγοντας κάνουν για ακόμη μια φορά την εμφάνισή τους στον 

κόσμο του θεάτρου, για να καθορίσουν την μοίρα ενός ακόμη γυναικείου υποκειμένου.  

Το οικονομικό υπόβαθρο του γάμου Νόρας-Χέλμερ δεν είναι αυτό που επισκιάζει 

εμφανώς τη σχέση του ζευγαριού, δεν είναι όμως απόν από αυτή. Ο γάμος τους φαίνεται 

πραγματικά να ευδοκιμεί συναισθηματικά υποβαθμίζοντας ή ακόμη και παραγράφοντας το 

παρελθόν που τον γέννησε. Η Νόρα δείχνει να νοιάζεται για τον σύζυγό της στο σημείο που 

καταφεύγει στην απάτη της πλαστογράφησης και στην λήψη δανείου για να διασφαλίσει την 

υγεία του. Μαζί μ’ αυτή την απάτη και την υποκρισία που την συνοδεύει, αποκρύπτοντάς 

την από τον Χέλμερ, η Νόρα κληρονομεί και ένα οικονομικό άγχος, μια μόνιμη αγωνία: να 

εξασφαλίσει τα χρήματα για την αποπληρωμή του χρέους της, ώστε να μην προδοθεί.  

Σ’ αυτό το σημείο τίθεται ένα ακόμη ερώτημα. Προδίδει αυτή η πανούργα και 

ταυτόχρονα επικίνδυνη κίνηση της Νόρας το αφελές του χαρακτήρα της, έτσι όπως 

παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια του Χέλμερ σε όλο το έργο; Στην πραγματικότητα η 

πρωτοβουλία της είναι αναντίστοιχα τολμηρή για μια γυναίκα της εποχής της, παρ’ όλα αυτά 

είναι αυτή που εξασφαλίζει την ζωή στον Χέλμερ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε 

πως αυτή η «βερβερίτσα», αυτή η «γαλιάντρα» που υποθάλπει ο Χέλμερ είναι μόνο ένα 

προσωπείο που διευκολύνει και τα δυο μέρη του γάμου να αναπαράγουν τους ρόλους τους. 

Με άλλα λόγια η εικόνα του εαυτού της Νόρας είναι αυτή που ο σύζυγός της έχει 

κληρονομήσει από τον πατέρα της, είναι η αναπαραγωγή του ρόλου της κούκλας που η Νόρα 

ενσάρκωνε στην πατρική εστία και η μεταφορά του στη συζυγική. Η Νόρα επομένως, 

εντάσσεται σε έναν γάμο αναλαμβάνοντας υπόκωφα τον ρόλο μιας περισσότερο δραστήριας 

συζύγου από αυτό που τις επιτάσσουν οι οριοθετήσεις - ηθικές, κοινωνικές και οικονομικές- 

του Χέλμερ. Η έναρξη του έργου μας συστήνει από νωρίς αυτές τις οριοθετήσεις32.  

 Προσπαθώντας να διακρίνουμε τους κρίκους μιας αλυσίδας που συνενώνουν το 

θεσμό του γάμου, τους κοινωνικούς ρόλους και τον έρωτα θα σταθούμε σε ορισμένα 

ζητήματα. Αρχικά διευκρινίζουμε ότι δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το κείμενο 

εκπέμπει πως ο γάμος της Νόρας και του Χέλμερ είναι κενός συναισθημάτων. Η 

 
32Στις εγκλήσεις της Νόρας για περισσότερες καταναλωτικές δαπάνες ο Χέλμερ στέκεται αυστηρός. Βλ. 
ΧΕΛΜΕΡ: Νόρα, Νόρα, πόσο είσαι γυναίκα! Όμως για ας σοβαρευτούμε, Νόρα: Ξέρεις τις ιδέες μου γι’ αυτό το 
ζήτημα. Όχι χρέη! Ποτέ δανεικά!  
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ριψοκίνδυνη οικονομικά πράξη της Νόρα δεν φαίνεται να προδίδει κάτι τέτοιο. Αν 

αποκλείσουμε μάλιστα την οικονομική συνθήκη κάτω από την οποία γεννήθηκε αυτός ο 

γάμος, η φροϋδική κουλτούρα θα μπορούσε κάλλιστα να μας καθοδηγήσει ώστε να 

αντιληφθούμε πως η «επιλογή» συντρόφου από την πλευρά της Νόρας, αντανακλά εμπειρίες 

της παιδικής της ηλικίας οι οποίες προδιαγράφουν το ερωτικό της πεπρωμένο. Η σχέση 

παιδιού και γονέων, εν προκειμένω της Νόρας και του πατέρα της, θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένα φροϋδικό ερμηνευτικό κλειδί για την επιλογή του Χέλμερ ως ερωτικού 

συντρόφου.  

Αν και παραδεχτήκαμε ήδη πως το κείμενο δεν προδίδει κάποια συναισθηματική 

ένδεια, συμπληρώνουμε πως αυτό συμβαίνει εκ πρώτης όψεως. Στη βάση αυτή θα 

παραμερίσουμε την παραπάνω φροϋδική ερμηνεία για να εξετάσουμε περισσότερο 

καχύποπτα την ένωση των δυο συζύγων. Η μυστική πράξη της Νόρας σηματοδοτεί μια 

κάποια αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια από την πλευρά της. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο 

Χέλμερ την γυναίκα του 33 , ακόμη και ο τρόπος που την προσφωνεί εκπέμπει μια 

τρυφερότητα. Παρ’ όλα αυτά ούτε το ενδιαφέρον για την υγεία του Χέλμερ, ούτε οι παροχές 

προς τη Νόρα δεν μπορούν να μεταφραστούν σε έναν ουσιαστικό και ειλικρινή έρωτα. Ο 

ένας δεν αποτελεί αντικείμενο της ερωτικής επιθυμίας του άλλου. Θα λέγαμε λοιπόν πως η 

Νόρα επενδύει στον ρόλο της γυναίκας κούκλας για να επιθυμείται μέσα από αυτό το πρίσμα 

από τον Χέλμερ και παράλληλα ο Χέλμερ επενδύει στον καθοδηγητικό, κυρίαρχο, ελεγκτικό 

πλην τρυφερό ρόλο ενός ευυπόληπτου τραπεζικού υπαλλήλου και οικογενειάρχη.  

Στο σημείο αυτό θα τολμούσαμε να υποπτευθούμε λοιπόν πως η πράξη της Νόρας 

δεν υπήρξε ούτε αφελής ούτε ανιδιοτελής, παρά μονάχα μια προσπάθεια να διασφαλίσει την 

αναπαραγωγή του ρόλου που κληρονόμησε από την πατρική της εστία, παρά το γεγονός ότι 

κατονομάζει ρητά ως κίνητρό της την αγάπη, ενώ η αντίδραση του Χέλμερ κατά την 

αποκάλυψη του μυστικού, φανερώνει την απουσία ενός αληθινού έρωτα. Καταλήγοντας θα 

λέγαμε πως υπό ένα πολιτισμικό πρίσμα η ηρωίδα μας ως γυναίκα κλήθηκε να αποδεχθεί και 

να «αγαπήσει» την υποταγή της στον σύζυγό της, ενώ υπό ένα κοινωνιολογικό πρίσμα ο 

συγκεκριμένος γάμος αποτελεί προϊόν μια οικονομικής και κοινωνικής αλχημείας, που 

βαφτίζει στα νερά του έρωτα την ανάγκη για οικονομική και κοινωνική κινητικότητα.  

 

 
 

33Ο τρόπος με τον οποίο οικοδομείται η δοτική συμπεριφορά του Χέλμερ προς τη Νόρα και ο τρόπος που αυτή 
καταρρέει με την αποκάλυψη του μυστικού της, φαίνεται να αποτελεί ένα ακόμη ειρωνικό σχόλιο του Ίψεν 
στην πρόσληψη της προτεσταντικής ηθικής από την αστική τάξη της εποχής του. Ο Προτεσταντισμός έχει 
φροντίσει ώστε λίγους αιώνες νωρίτερα να συμβάλει στην διαμόρφωση ενός νεωτερικού ερωτικού εαυτού που 
ενθάρρυνε την διαμόρφωση  νέων ιδεωδών για τη συζυγική συμπεριφορά (Illouz, 2019:26-27).  
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2.3. Η πρώτη συγκριτική συνάντηση 
 

Ολοκληρώνοντας την επιμέρους μελέτη των κειμένων στην παρούσα ενότητα εξετάζοντας 

ζητήματα όπως η επιθυμία, ο έρωτας και ο γάμος, προχωράμε σε μια συγκριτική και 

συνεκτική αποτίμηση. Το πρώτο στοιχείο που εμφανώς απορρέει και από τα τρία κείμενα 

αφορά την φύση του γάμου. Τόσο στην περίπτωση της Μήδειας όσο και στην περίπτωση της 

Νόρας τα οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα που γεννούν τον γάμο είναι εμφανή. Ο Χέλμερ, 

ως άλλος Ιάσονας εκμεταλλεύεται μια ευκαιρία - συγκυρία για να αξιοποιήσει ένα γυναικείο 

υποκείμενο που θα του διασφαλίσει μια κοινωνικά αποδεκτή σταθερά. Η Μήδεια 

ομολογουμένως διαδραματίζει έναν περισσότερο καθοριστικό ρόλο από αυτό την Νόρας στη 

σταδιοδρομία του συζύγου της. Είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες του Ιάσονα, 

απουσία μάλιστα της πατρικής προτροπής, αντίθετα με την περίπτωση της Νόρας. Ο γάμος 

της Γέρμα, από την άλλη, δεν αποτελεί εξόφθαλμα προϊόν μιας χυδαίας οικονομικής 

συμφωνίας, παρ’ όλα αυτά ο οικονομικός παράγοντας δεν λείπει από την σχέση της με τον 

Χουάν. Η εμμονή του Χουάν γύρω από το αβγάτισμα της περιουσίας του αποτελεί τροχοπέδι 

στην ικανοποίηση της ανάγκης της Γέρμα για την εκπλήρωση του ρόλου της μητρότητας. 

Επιπλέον στην περίπτωση της τελευταίας ο παράγοντας της πατρικής υπαγόρευσης είναι 

εξίσου εμφανής, αν και περισσότερο ισχυρός και κυνικός, με την περίπτωση της Νόρας.  

Στενά συνδεδεμένο με τα παραπάνω, είναι επίσης το στοιχείο της κοινωνικής 

αποδοχής, της οικοδόμησης και της διατήρησης ενός κοινωνικά αποδεκτού προφίλ. Όπως 

ήδη αναφέραμε στην περίπτωση της Μήδειας, ο ξεπεσμός της στα μάτια της κοινής γνώμης, 

η βεβήλωση της εικόνας της στα μάτια των εχθρών της είναι παρενέργειες της προδοσίας του 

Ιάσονα που την προβληματίζουν έντονα. Αντίθετα ο Ιάσονας έχει το προβάδισμα να 

καταπατά τους γαμήλιους όρκους του και να αναζητά σε μια άλλη δέσμευση τους όρους 

αναπαραγωγής της κοινωνικής του θέσης, χωρίς να κρίνεται ή να λογοδοτεί. Η κοινωνική 

του εικόνα δεν κινδυνεύει παρά μόνο από το τέλος που του διαφυλάσσει η γυναίκα που 

πρόδωσε. Στην περίπτωση της Γέρμα το στοιχείο της κοινής γνώμης και της κοινωνικής 

κατακραυγής είναι εξίσου έντονο. Ο Χουάν εμποτισμένος με την πατριαρχική κουλτούρα της 

εποχής του και του τόπου του αναγάγει σε ζήτημα τιμής την κοινωνική εικόνα της συζύγου 

του. Την αντίληψη αυτή φαίνεται να υιοθετεί και η ίδια η Γέρμα η οποία φροντίζει όχι μόνο 

να μην εκθέσει τον Χουάν στα μάτια της κλειστής τοπικής κοινωνίας, αλλά να παλέψει και 

με την πιο βαθιά κι απόκρυφη ερωτική της επιθυμία ώστε να μην προσβάλει τον ηθικό της 

κώδικα. Το ίδιο νήμα φαίνεται να συνδέει τον Χουάν με τον Χέλμερ. Η αποκάλυψη του 

μυστικού της Νόρας σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την αποκάλυψη της υποταγής του Χέλμερ 

στη δημόσια κριτική. Βέβαια, η απειλητική έκθεση στα μάτια της τάξης του δεν λογοδοτεί σε 
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κάποιο ανώτερο ηθικό κώδικα, παρά μονάχα στα κριτήρια μιας αναδυόμενης καπιταλιστικής 

κοινωνίας και της τάξης που την εκπροσωπεί.  

Σε τελευταία ανάλυση καλούμαστε να εκτιμήσουμε πόσο καθοριστική είναι η 

συμβολή του έρωτα στα δράματα των ηρωίδων μας. Έχοντας πια αποσυνδέσει τον θεσμό του 

γάμου από τον έρωτα κι έχοντας ψηλαφίσει τις πραγματικές επιθυμίες των τριών γυναικείων 

υποκειμένων που μας απασχολούν, μπορούμε να ισχυριστούμε πως έρωτας δεν είναι παρά 

ένα άλλοθι, ένα στοιχείο που παραμορφώνει την πραγματικότητα ή την εκβιάζει, ένα 

συναίσθημα που απωθείται ή εγκαταλείπεται, μια εμπειρία που αναζητείται απεγνωσμένα. Ο 

έρωτας των τριών γυναικών δεν έχει αντικείμενο έναν άντρα αλλά την επιθυμία για 

αναγνώριση ενός άλλου εαυτού.  
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3. Κυριαρχία των ενθάνατων ενορμήσεων 

Η πρώτη αλήθεια είναι ο θάνατος. 

 Απομένει να μάθουμε ποια είναι η τελευταία. 

Ο. Ελύτης, «Ανοιχτά Χαρτιά» 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο περιπλανηθήκαμε με οδηγό την Επιθυμία σε ερωτικά μονοπάτια 

που ένας γάμος μπορεί  να μετατρέπει σε αδιέξοδο λαβύρινθο. Σ’ αυτό το σημείο θα δούμε 

πώς στα μονοπάτια αυτά που περιδιαβαίνουν οι (εν δυνάμει) μητέρες καραδοκεί ο θάνατος. 

Πώς από τη γενεσιουργό δύναμη μεταβαίνουν στο καταστροφικό ένστικτο; Τι χωρίζει την 

δημιουργία από την αποσύνθεση; Που ταυτίζονται το υποκείμενο της ζωής και το 

αντικείμενο του θανάτου; 

 

3.1. Η μήτρα γεννά τη ζωή και τον θάνατο 
 

Έχοντας ήδη αναφερθεί στην κοσμογονική δύναμη του Έρωτα, πιάνουμε και πάλι το νήμα 

που αφήσαμε στην προηγούμενη ενότητα για να κατανοήσουμε τη Μητέρα Γη και την 

πλαστική-γονιμοποιητική της δύναμη. Η Γαία έπεται του Χάους και προηγείται του Έρωτα. 

Χωρίς τη βοήθεια κανενός αρσενικού στοιχείου γέννησε τον Ουρανό, τα βουνά και τον 

Πόντο. Από τον Ησίοδο μέχρι τα ευριπίδεια έργα, την πλατωνική Πολιτεία και τον 

κικερώνειο λόγο De natura deorum (Grimal, 1991:145), η αστείρευτη δύναμη της Γης 

αποκτά σημαντικές μυθολογικές διαστάσεις.  

 Το αρχετυπικό μοντέλο της Μητέρας Γης, δεν αποτελεί μονάχα λογοτεχνικό σημείο, 

αλλά και πολιτισμικό, καθώς ήδη από την προϊστορική εποχή ταξιδεύει κι εμφανίζεται -έστω 

και διαφοροποιημένα ως προς το όνομα- στις μυθολογίες και τις θρησκείες του κόσμου. 

Ενδεικτικά, όπως σημειώνει ο Α. Έβανς η ανακάλυψη της Κνωσού μας αποκάλυψε μια 

θρησκεία με μονοθεϊστικά και γυναικεία χαρακτηριστικά (Ζωγράφου, 1998:34). Πρόκειται 

για παγκόσμιας εμβέλειας θεϊκές εκδοχές34, για μια θρησκευτική αντίληψη που προέρχεται 

από την παραγωγικότητα της γης (Ζωγράφου, 1998:35). Το θαύμα-μυστήριο της 

γονιμότητας, της κυοφορίας και του τοκετού είναι λοιπόν ο λόγος που η Μητέρα Γη 

τοποθετείται πρώτη στο μυθολογικό πάνθεον. Η δυνατότητα της γυναίκας δηλαδή να 

αναπαράγεται μέσα από τον εαυτό της, ήταν αυτή που καθήλωσε περιδεή τον ανδρικό 

παράγοντα.  

 
34Η Μεγάλη Θεά της Μάλτας, η ετρουσκική Ούνι, η σλαβική Ζέμλια, η σκανδιναβική Φρέγια, η Ατίρα των 
Σαμάνων της Αμερικής,  η Κοατλικούε των Ατζέκων, η ιαπωνική Ινάρι , η αιγυπτιακή Ίσιδα  είναι μονάχα 
μερικές από τις παγκόσμιας εμβέλειας θεϊκές εκδοχές της γονιμότητας και της μητρικής φύσης. (Eliade, 1992).  
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Η μητρότητα και η γυναικεία φύση δεν υπερισχύει μονάχα ως θεότητα, αλλά 

ταυτόχρονα καθίσταται η «γεννήτρια μηχανή» μιας πρώτης οικονομικής, παραγωγικής και 

κοινωνικής οργάνωσης. Τα πρώτα εργαλεία, από το δρεπάνι για τις γεωργικές εργασίες μέχρι 

τον αργαλειό και το αδράχτι για τις υφαντουργικές δραστηριότητες, αποτέλεσαν γυναικεία 

ανακάλυψη.  Από τις πρώτες τεχνικές παραγωγής ξεπηδούν ύστερα οι τέχνες προερχόμενες 

όλες από χέρια γυναικεία όπως η αγγειοπλαστική, η χαρακτική, η βαφική στα δέρματα 

(Λεκατσάς, 2006:49). Εν τέλει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λεκατσάς (2006) «Επειδή 

η μόνη οικονομική, στα παλαιότερα στάδια, αξία είναι η παραγωγικότητα, η Γυναίκα, ο 

μόνος στα στάδια αυτά παραγωγός, παραμένει και στο επίκεντρο της πρωτόγονης 

οικονομίας» (σελ.49). Παράλληλα, στο επίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης και της 

«οικογενειακής» ζωής επικρατεί το Μητρικό Γένος. Τα παιδιά, οι καρποί της γυναίκας, 

γενεαλογούνται μητρωνυμικά, η περιουσία κληροδοτείται σε γυναικεία χέρια και 

πρωτεύουσα θέση έχει η Μάνα (Λεκατσάς, 2006:17). Πέραν της θέσης αυτής όμως, δεν 

εμφανίζονται ιεραρχίες ή κάποια ταξική διαίρεση της κοινωνίας, όπως μαρτυρούν 

αρχαιολογικά δεδομένα σαν αυτά των ομαδικών τάφων.  

Αυτή η μορφή οργάνωσης με τα μητριαρχικά χαρακτηριστικά που διαπερνά  

πολύπλευρα την καθημερινή ζωή και τα διάφορα πολιτισμικά φαινόμενα, στην πορεία 

ανατρέπεται βίαια. Ο άξονας αναποδογυρίζεται και οι πρότυπες και κατά πολύ 

μακροβιότερες πατριαρχικές κοινωνίες 35  που αναφύονται αποκαθηλώνουν το υποκείμενο 

που λατρεύονταν και εξυψώνονταν ως πηγή της ζωής και της γνώσης, το στιγματίζουν, το 

κηλιδώνουν, το διαστρέφουν. Από πηγή της ζωής και της αειθαλούς γονιμότητας το έκπτωτο 

γυναικείο υποκείμενο θα φέρει πλέον αυτό την ευθύνη «για την έξοδο από τον επίγειο 

παράδεισο» μαζί με εκείνα τα σημαινόμενα που του προσάπτει η βιβλική εκδοχή. Σ’ αυτή 

ακριβώς την εκδοχή εν τέλει ο δυτικός πολιτισμός επένδυσε. Παρ’ όλα αυτά, θέματα όπως η 

γονιμότητα, η θαλερότητα και εν γένει η σύνδεση της γυναικείας φύσης με τις παραγωγικές 

και «ανθοφόρες» διεργασίες της γης εξακολουθούν να βρίσκουν τον δικό τους χώρο ως 

αντικείμενο αναπαράστασης, επαναπροσδιορισμού ή επανανοηματοδότησης μέσα από τις 

πολιτισμικές πρακτικές και το γίγνεσθαι των τεχνών.  

 
35Σύμφωνα με τον Borneman «όποιος θέλει να κατανοήσει την πατριαρχία, δεν πρέπει να ξεχνά ποτέ την 
προέλευσή της από την ληστεία». Η ληστρική κάθοδος των πατριαρχικών ελληνικών φύλλων στον αιγαιικό 
χώρο έφερε στοιχεία από αυτά που αργότερα η κλασική αρχαιότητα θεωρούσε βάρβαρα. Ταυτόχρονα 
συνοδεύονταν από πρακτικές επιβολής προς το γυναικείο φύλο, όπως αυτή της αρπαγής. Η ελληνική 
μυθολογία, όπως μαρτυρά και ο Ηρόδοτος βρίθει περιπτώσεων αρπαγής γυναικών με χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αυτά της Ιούς και της Ευρώπης. Στην ίδια πρακτική αποδίδει και την απομάκρυνση της Μήδειας 
από την Κολχίδα. (Ηρόδοτος 1.2.2).  
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Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τα έργα τα οποία μελετάμε επαναφέρουν μέσω 

των γυναικείων φιγούρων και των μητρικών τους ρόλων - αυτό είναι το στοιχείο το οποίο 

ιεραρχούμε σ’ αυτό το σημείο- το ζήτημα της μητρότητας υπό το πρίσμα της καθήλωσης που 

περιγράψαμε παραπάνω. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν αυτή η καθήλωση μπορεί να 

οδηγήσει στον θάνατο. Και η απάντηση που προκύπτει είναι θετική αν αναλογιστούμε ότι η 

εγκληματική συμπεριφορά ενέχει πολλές φορές συναισθήματα απαξίας και απώλειας όχι 

τόσο του Άλλου, αλλά της αυτοεκτίμησης του υποκειμένου.  

Για να εξετάσουμε αυτή την εγκληματική συμπεριφορά των ηρωίδων μας 

επαναφέρουμε τη φροϋδική διάκριση των ενορμήσεων της ζωής και του θανάτου και 

σημειώνουμε ότι εκεί που οι ενορμήσεις της ζωής ή αλλιώς του έρωτα σηματοδοτούν την 

ένωση, οι ενορμήσεις του θανάτου σηματοδοτούν την αποσύνδεση, την αποεπένδυση για 

παράδειγμα του αγαπώμενου αντικειμένου. Οι δύο αυτές ενορμήσεις βρίσκονται σε μια 

διαρκή αντιπαλότητα, καθώς οι ενορήμησεις του θανάτου στρέφονται ενάντια σε όψεις του 

Εγώ που εξυπηρετούν τις ενορμήσεις της ζωής. Επομένως αυτό που τίθεται στο στόχαστρο 

είναι το ίδιο το Εγώ. Προκειμένου όμως το Εγώ να διαχειριστεί την απειλή που δέχεται, 

στρέφει την ενόρμηση του θανάτου προς τα έξω θεωρώντας ότι ο κίνδυνος προέρχεται από 

το εξωτερικό αντικείμενο (Μπακιρτζόγλου, 2013:14-15). Επομένως η ενόρμηση του θανάτου 

είναι αυτή που αναζητά την καταστροφή, την αποσύνδεση και την αποδόμηση δεσμών και 

σχέσεων ή αλλιώς είναι αυτή που επιδιώκει τον εκμηδενισμό της ζωής και την επιστροφή της 

στην ανόργανη ύλη (Φρόυντ, 1974:9). 

Σ’ αυτό το σημείο μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς τα συναισθήματα 

απαξίας μπορούν να γεννήσουν την εγκληματική συμπεριφορά. Η θέση αυτή σχετίζεται με 

το γεγονός ότι η ενόρμηση του θανάτου βρίσκει χώρο στους μηχανισμούς αποτυχίας και 

στον εξαναγκασμό εκείνων των επαναλήψεων μέσα από τις οποίες το υποκείμενο δεν αντλεί 

ικανοποίηση.  Η αρχή της πραγματικότητας επανέρχεται λοιπόν για να μας υπενθυμίσει το 

ρόλο που διαδραματίζουν οι εξωγενείς συνθήκες στην ισορροπημένη σχέση μεταξύ των 

ορμών της ζωής και του θανάτου. Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο 

εντάσσεται το υποκείμενο είναι αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αυτοπραγμάτωσή 

του και το άγγιγμα μιας συνθήκης ευτυχίας χωρίς παλινδρομήσεις ανάμεσα στις δυο ορμές. 

Η ένταξη σε μια πραγματικότητα που αντιμάχεται τις σαρκικές επιθυμίες και τις σεξουαλικές 

ορμές ωθώντας τες στη στην μετουσίωση, είναι αυτή που εξασφαλίζει αφενός την συμβίωση 

σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Παρ’ όλα αυτά η μετουσίωση αυτή συντελείται στο πλαίσιο 

ενός πολιτισμού ή ακόμη πιο στοχευμένα, στο πλαίσιο ενός τρόπου παραγωγής που έχει 

υποτάξει την μετουσίωση των σεξουαλικών ορμών σε ό,τι  είναι χρήσιμο για την 
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αναπαραγωγή του εν λόγω τρόπου παραγωγής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Marcuse 

«ο πολιτισμός έγινε γι’ αυτόν εχθρός του έρωτα, και την αρχή της πραγματικότητας την 

ταύτισε καταχρηστικά με την αρχή της αποδοτικότητας του καπιταλιστικού και 

καλβινιστικού τρόπου σκέψης και ζωής» (Laplanche, 1993:8). 

 

3.2 Επιστροφή στα κείμενα 
 

Σ’ αυτό το σημείο επιστρέφουμε στα κείμενα για να εντοπίσουμε εκείνα τα σημάδια που 

μαρτυρούν τις μεταστροφές που βιώνουν οι ηρωίδες μας. Οι πρωταγωνίστριες μας 

αναζητούν εκείνες τις διεξόδους που θα τις φέρουν πιο κοντά στην επιθυμία τους ή στον 

θάνατο της επιθυμίας τους. Σε αυτή τη διαδικασία η μητρότητα είναι ένας ρόλος που άλλοτε 

τις εκβιάζει, άλλοτε τις στοιχειώνει κι άλλοτε τις ενθαρρύνει.  

 

α) Μήδεια: ένα θανατερό ντόμινο 
 

Εκκινώντας από την από την αιωνίως γνωστή «προδότρια» της μητρικής της ταυτότητας, τη 

Μήδεια, οφείλουμε πριν φτάσουμε στο αποκρουστικό της έγκλημα να διερευνήσουμε τις 

ιστορικές και ειδικές κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες η ηρωίδα μας ενσαρκώνει το 

ρόλο της μητέρας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των προηγούμενων κεφαλαίων η 

γυναίκα στην εποχή του τραγικού συγγραφέα βρίσκεται κυριευμένη από το ανδρικό φύλο και 

περιθωριοποιημένη από το πατριαρχικό μοντέλο οργάνωσης της οικογένειας και της 

κοινωνίας. Ο μοναδικός ρόλος που νοηματοδοτεί την ύπαρξή της είναι εκείνος της μητέρας, 

υπό την προϋπόθεση ότι ο ρόλος αυτός συνδέεται με την τεκνοποίηση μελλοντικών 

Αθηναίων πολιτών που θα ενισχύσουν και θα αναπαράξουν την αθηναϊκή κυριαρχία.  

 Υπό ένα πολιτικό και ιστορικό πρίσμα ο Ευριπίδης απευθύνεται λοιπόν σε ένα κοινό, 

το οποίο αφενός αναπαράγει τις παραπάνω σχέσεις εξουσίας και αφετέρου εμπλέκεται σε 

διαδοχικά ιστορικά συμβάντα που στιγματίζουν την πολιτική ζωή της Αθήνας, τους 

Περσικούς Πολέμους και τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Μέσα από μια πολυεπίπεδη 

ερμηνευτικά και συμβολικά μορφωτική τραγωδία ο Ευριπίδης αναπαριστά στο πρόσωπο της 

Μήδειας τη μητέρα-Αθήνα που οδηγεί τα παιδιά-πολίτες της σε θάνατο μέσα από μια 

ανεξάντλητη πολιτική και πολεμική διαμάχη, προκειμένου να εδραιώσει την ηγεμονία της 

στον ελλαδικό χώρο. Ο παραλληλισμός μιας μητέρας δολοφόνου με την Αθήνα και την 

πολεμοχαρή πολιτική της είναι διαυγής και ισχυρός ώστε να αναδειχθούν οι αντιφάσεις που 

προκύπτουν γύρω από τις αξίες της αθηναϊκής κοινωνίας. Συμπληρώνουμε ωστόσο πως ενώ 
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η δολοφονική πράξη αυτή καθεαυτή βαραίνει τη μητρική φιγούρα, τη Μήδεια, ο ηθικός 

αυτουργός είναι το κυρίαρχο φύλο της αθηναϊκής κοινωνίας, ο άνδρας Ιάσονας. Στην 

πραγματικότητα αυτός είναι που αναζητά την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής του 

θέσης, εκείνος προδίδει τον οίκο του  και τους απογόνους του. Επομένως οι ευθύνες που 

βαραίνουν την Αθήνα κατακερματίζονται για να αποδοθούν με ηθικούς όρους στον Ιάσονα 

και με εκτελεστικούς όρους στη Μήδεια, ενεργοποιώντας πολλαπλές συνδέσεις που 

εντείνουν την δραματικότητα του έργου.  

 Η ένσταση που προκύπτει σε σχέση με τα παραπάνω αφορά βέβαια τον τόπο που 

διαδραματίζεται ο μύθος μας, ο οποίος είναι τοποθετημένος όχι στην Αθήνα αλλά στην 

Κόρινθο, μια πόλη η οποία αναδείχθηκε εξαρχής ως ένας από τους βασικότερους πολιτικούς 

και οικονομικούς αντιπάλους της Αθήνας36. Ωστόσο η ένσταση καταρρίπτεται δεδομένου ότι 

η εν λόγω επιλογή του τόπου αποτελεί για τον Ευριπίδη ένα τέχνασμα, μία δίοδο ώστε να 

μπορέσει το κοινό του να αποδεχτεί ευκολότερα τον έμμεσο παραλληλισμό του ανάμεσα 

στην παιδοκτόνο γυναίκα και την παιδοκτόνο πόλη. Επιπλέον δεν είναι μονάχα ο 

παραλληλισμός τολμηρός για το κοινό της εποχής, αλλά και η ίδια η πράξη της παιδοκτονίας. 

Μια τόσο βάρβαρη πράξη θα μπορούσε να προσληφθεί ευκολότερα από μια κοινωνία που 

έχει συγκροτηθεί πάνω σε αντιθέσεις (Έλληνες-βάρβαροι, δημοκρατία-ολιγαρχία).  Παρ’ όλα 

αυτά σκοπός του τραγικού συγγραφέα δεν ήταν να εγείρει τα πατριωτικά αισθήματα των 

Αθηναίων πολιτών αλλά να καυτηριάσει το τεταμένο και εμπόλεμο σκηνικό (Τσελεπίδη, 

2017:24). 

 Σε ένα άλλο επίπεδο, περισσότερο στενό κοινωνικά, θα λέγαμε ότι η Μήδεια έχει 

ολοκληρώσει την «στρατιωτική θητεία» της σε σχέση με το γυναικείο χρέος του τοκετού 

(Mastronarde, 2015:24). Μάλιστα το χρέος αυτό έχει ολοκληρωθεί με την καλύτερη δυνατή 

έκβαση, δεδομένου ότι η ηρωίδα μας έχει γεννήσει αρσενικά παιδιά. Έχει ανταποκριθεί 

λοιπόν στις κοινωνικές απαιτήσεις και το ελάχιστο που  αρμόζει στην εκπλήρωση του 

μητρικού της ρόλου είναι ο συζυγικός σεβασμός. Η προδοσία όμως του Ιάσονα δεν αγγίζει 

μονάχα τον ερωτικό εαυτό της Μήδειας αλλά και τον μητρικό. Από την προδοσία του δεν 

τραυματίζεται μονάχα το γυναικείο γένος που έχει ήδη αποκαθηλωθεί από την επέλαση της 

πατριαρχίας, αλλά και το τελευταίο γυναικείο οχυρό της γυναικείας αξίας, η μητρότητα. 

Καταλήγουμε επομένως πως από κοινωνική άποψη, η παιδοκτονία και η σύνδεσή της με την 
 

36Υπενθυμίζουμε ότι η τραγωδία διδάσκεται το 431 π.Χ., την ίδια δηλαδή χρονιά κατά την οποία η Συμμαχία 
της Δήλου με ηγεμονική δύναμη την Αθήνα δέχεται την στρατιωτική επίθεση από την Πελοποννησιακή 
Συμμαχία, σηματοδοτώντας την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου. Η Κόρινθος συνέβαλε καθοριστικά 
στην έναρξη αυτής της πολεμικής σύγκρουσης που διήρκησε 27 χρόνια, δίνοντας την αφορμή που χρειάζονταν, 
ύστερα από τη διαμάχη που ανέπτυξε με την Κέρκυρα και την εμπλοκή της Αθήνας σε αυτή. Επομένως όταν η 
Μήδεια παρουσιάζεται στο αθηναϊκό κοινό οι σχέσεις Αθήνας-Κορίνθου είναι ήδη ανταγωνιστικές και 
τεταμένες.  
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προδοσία αποτελεί ένα ακόμη σχόλιο του Ευριπίδη ως προς την οργάνωση της κοινωνίας 

που εξωθεί ακόμη πιο προκλητικά στην κόλαση ήδη περιθωριοποιημένες φιγούρες. Το θύμα 

μετατρέπεται σε θύτης προκειμένου να φανερώσει και να καταγγείλει τις αξίες εκείνες που 

αναπαράγουν κοινωνικούς ρόλους. Στη βάση αυτή η αξία της μητρότητας είναι ακριβώς 

αυτό που χρειάζεται ο τραγικός ποιητής για να γιγαντώσει στα μάτια του κοινού του τα 

αμαρτήματά του. Οι αιτίες που γεννούν την εγκληματική συμπεριφορά της Μήδειας δεν 

ανάγονται κυρίαρχα στην ερωτική της μανία ή στη γυναικεία της φύση αλλά στην 

αμφισβήτηση μιας κοινώς αποδεκτής αξίας, της μητρότητας. Αυτός άλλωστε είναι ένας από 

τους λόγους που το έγκλημα στρέφεται στην αξία αυτή. Τέλος διευκρινίζουμε πως η πράξη 

αυτή έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς εύστοχα σημειώνει και ο Ρ. Pucci (1989), «με το να 

σκοτώσει τα παιδιά της, ο Ευριπίδης παρουσιάζει την ηρωίδα του να αντιτίθεται συμβολικά 

στο ηθικό χρέος που η κοινωνία επιβάλλει στις γυναίκες» (σελ. 116). 

Αν προσδώσουμε στον ιστορικό αποσυμβολισμό του έργου ψυχαναλυτικές 

διαστάσεις και στρέψουμε το βλέμμα μας στις ψυχικές διεργασίες και μεταβολές που 

υφίσταται η ηρωίδα μας ως γυναικείο υποκείμενο, τότε η πράξη της παιδοκτονίας δε θα είναι 

απλά ένας ακόμη συμβολισμός, αλλά μια σχεδόν προδιαγεγραμμένη πρόκληση. Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, η Μήδεια βρίσκεται προδομένη από μια ερωτική πλάνη, εξαπατημένη από τη 

μονομερή λύση των όρκων του Ιάσονα, συγχυσμένη από την απώλεια της ταυτότητας και της 

προσωπικής αξίας που έχτιζε δίπλα σ’ εκείνον και εκτεθειμένη στην κοινή γνώμη. Με άλλα 

λόγια η Μήδεια βρίσκεται τελικά πολλαπλώς αδικημένη, ύστερα από μια σειρά αδικημάτων 

που έπραξε η ίδια προκειμένου να εξασφαλίσει στον Ιάσονα τον πλούτο και την αναγνώριση 

που επιθυμούσε. Παράλληλα, την αδικία που υφίσταται, όχι μονάχα με βάση τις αξιώσεις και 

τις προσωπικές της προσδοκίες αλλά και με βάση την κοινή αντίληψη, συμπληρώνει η 

έλλειψη37. 

Η έλλειψη του Ιάσονα ως Άλλου αλλά και ως σημαινόμενο για την ταυτότητα της 

Μήδειας, την οδηγεί στην αφύπνιση ως υποκείμενο38. Η αφύπνισή της δεν αγγίζει μονάχα 

την γυναικεία πτυχή του εαυτού της αλλά και την μητρική της πλευρά, έτσι όπως αυτή 

 
37Σύμφωνα με τους όρους της λακανικής ψυχανάλυση η επιθυμία είναι η επιθυμία του Άλλου (αντικειμενική 
σχέση) ή επιθυμία ως Άλλος (υποκειμενική σχέση). Η διαλεκτική φύση της επιθυμίας καταλήγει τελικά να την 
προσδιορίζει ως σχέση με την έλλειψη, δηλαδή ως σχέση με την έλλειψη του Άλλου (Lacan, 1988). 
38Βλ. στ. 230-236 
ΜΗΔΕΙΑ: Από όλα τα έμψυχα όντα, τα νοήμονα 
Εμείς οι γυναίκες είμαστε το αθλιότερο φύτρο. 
Πρώτα με χρήματα άφθονα πρέπει 
τον άντρα μας να αγοράζουμε 
κι αφέντη στο κορμί μας επιβάλλουμε. 
Χειρότερο άλλο κακό δεν υπάρχει. 
Κι είναι εδώ η αγωνία η μεγαλύτερη, 
αν πήρες άντρα χρηστό ή άχρηστο. 
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υπαγορεύεται από τη σύγχρονή της κοινωνία39. Η συνειδητοποίηση στην οποία καταφεύγει η 

Μήδεια την φέρνει αντιμέτωπη με τα πολλαπλά αδιέξοδα που  καλείται να αντιμετωπίσει ως 

ξένη σε ξένο τόπο και προδομένη ως γυναίκα, ως σύζυγος και ως μητέρα. Τα αδιέξοδα αυτά 

«ενεργοποιούν» και φέρνουν στο προσκήνιο ενορμήσεις θανάτου, δηλαδή καταστροφής. 

Όπως σημειώνει ο Bosteels (2009) «είναι αναγκαίο το πέρασμα από την έλλειψη στην 

καταστροφή, ούτως ώστε να μπορέσει να έρθει στην ύπαρξη ένα υποκείμενο δικαιοσύνης». 

Πλέον η επιθυμία της έχει προσδιοριστεί ως προς τη σχέση της με το αντικείμενο: πρόκειται 

για μια τραγική πράξη θανάτου.  

 Η ενδιαφέρουσα τροπή που παίρνει ο θάνατος αυτός, προκύπτει από ένα ντόμινο 

καταστροφών. Εφόσον η Μήδεια επιθυμεί να καταστρέψει εκείνη την πτυχή του εαυτού της 

που σχηματίστηκε και αναδύθηκε πλάι στον Ιάσονα και να αναγεννηθεί ως ένα αυτό-

δικαιωμένο υποκείμενο, ο θάνατος στον οποίο αποσκοπεί έχει αυτοκαταστροφικά στοιχεία. 

Παρ’ όλα αυτά είναι ένας θάνατος που ρεαλιστικά δεν έχει ως αντικείμενο τη δική της υλική 

ύπαρξη, αλλά αυτή των παιδιών της και της νύφης Γλαύκης. Η πράξη της, αυτό το διπλό 

φονικό, μπορεί να ειδωθεί μονάχα ως μια μεσιτεία θανάτου. Η Μήδεια στην πραγματικότητα 

δεν επιθυμεί να προβάλει τις ενορμήσεις του θανάτου πάνω στον Ιάσονα καταστρέφοντας 

υλικά τον ίδιο, αλλά μέσω του θανάτου της Γλαύκης επιθυμεί να τον εκδικηθεί ως σύζυγος 

και μέσω του θανάτου των παιδιών της επιθυμεί να οδηγήσει στην ανυπαρξία το παρελθόν 

τους.  

Συγκεκριμένα η Μήδεια σκοτώνοντας την νύφη, σκοτώνει με έναν συμβολικό και 

διαμεσολαβημένο τρόπο τον προηγούμενο εύπιστο εαυτό της, ακυρώνοντας μέσα από τον 

γάμο του Ιάσονα και της Γλαυκής, τους όρκους που αντάλλαξε η ίδια με τον Ιάσονα. Ο 

θάνατος των παιδιών αποτελεί επίσης μέρος της διαδικασίας ακύρωσης των γαμήλιων 

όρκων, καθώς η παράβασή τους από τον Ιάσονα συνεπάγεται τη στέρηση των απογόνων που 

απέκτησε μέσω του δεσμού του με τη Μήδεια (Mastronarde, 2015:33). Αναμφισβήτητα η 

πράξη της αυτή φανερώνει την άλογη πλευρά της ενόρμησης, εκείνη που φλερτάρει έντονα 

με τα όρια της παθολογίας και τελικά τα ξεπερνά. Παρ’ όλα αυτά είναι μια πράξη που 

ενσαρκώνει την πυρηνική εστία και ουσία της εκδίκησης και της καταστροφής. Μαζί με το 

παρελθόν της, η Μήδεια καταστρέφει και διαγράφει την ηρωική εικόνα, την ανδρική ισχύ 

 
39Βλ. στ. 246-253 
ΜΗΔΕΙΑ: Λένε οι άντρες πως εμείς ακίνδυνη ζωή 
στο σπίτι ζούμε ενώ εκείνοι πολεμούν στη μάχη. 
Ανόητοι άντρες. 
Τρεις φορές θα προτιμούσα σε ώρα μάχης 
δίπλα στην ασπίδα να σταθώ 
από το να γεννήσω μια φορά. 
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του Ιάσονα καθώς πλήττει ανεπανόρθωτα την «αθανασία» του μέσω των απογόνων του. Η 

παιδοκτόνος μάνα ορθώνεται απειλητικά ισχυρή μπροστά στην άρρενωπη φιγούρα και 

στοιχειώνει την ανδρική ψυχή για να αρνηθεί ως θηλυκό τη γυναικεία και μητρική ταυτότητά 

της, για να καταστρέψει πολλαπλώς έναν κοινωνικό δεσμό (Μπακιρτζόγλου, 2010:5).  

Ο Ευριπίδης καταφέρνει μέσα από τη Μήδεια, πριν από τον Φρόυντ να περιπλανηθεί 

τόσο εύστοχα στα άδυτα της ανθρώπινης ψυχής και να αναγνωρίσει τις δυνάμεις που 

αντιπαλεύουν μέσα της. Σκοπός του δεν είναι να σκιαγραφήσει την ηρωίδα του απλά ως μια 

κατά συρροή δολοφόνο, μια μαινόμενη από ζήλια σύζυγο, μια γυναίκα που έχει αγγίξει η 

τρέλα, αλλά να φανερώσει πως τα υποκείμενα δεν συγκροτούνται αυτοτελώς μέσα στις 

σχέσεις τους και το περιβάλλον. Αντιθέτως, το άλλο μέρος μιας σχέσης και το ευρύτερο 

πεδίο στο οποίο εντάσσεται ένα υποκείμενο μπορούν να καταστείλουν ή να αναδείξουν 

διαφορετικά στοιχεία του εαυτού ή διαφορετικούς εαυτούς. Ο Ευριπίδης ψυχογραφεί με τόσο 

διαυγή τρόπο την πρωταγωνίστριά του που κάνει καθαρά τα αίτια της πράξης της, τα 

αποτελέσματά της και τους σκοπούς της, ενώ ταυτόχρονα ορίζει εκείνο το λεπτό σημείο που 

η ανθρώπινη φύση ανακαλεί τα θηριώδη ένστικτά της. Επιπλέον μέσα σ’ αυτό το ψυχικό 

παραλήρημα, ο ποιητής φροντίζει ώστε η ηρωίδα του να μην πέσει σαν κοινωνικό θήραμα 

στα  χέρια του κοινού του. Η πράξη της παιδοκτονίας, όπως φανερώνεται δια στόματος της 

Μήδειας, δεν είναι μια στυγνή καταστροφή όσων περιγράψαμε προηγουμένως, αλλά μια 

λύτρωση που πρέπει να δικαιολογηθεί και να απολογηθεί στη μητρική της φύση για να 

πραγματοποιηθεί40. 

 

β) Γέρμα: παιδοκτόνος χωρίς παιδί 
 

Η γονιμότητα, η καρποφορία, η δημιουργία είναι έννοιες που αναπλάθονται λογοτεχνικά στα 

χέρια του Λόρκα για να μας οδηγήσουν  σε ένα έγκλημα δια μέσου και ταυτόχρονα εναντίον 

της μητρότητας. Όπως ήδη αναφέραμε η επιλογή του ονόματος Γέρμα (στείρα) επιλέγεται, 

όχι για να υπονοήσει αλλά για να κραυγάσει τις αντιθέσεις του έργου. Η ηρωίδα μας, 

τοποθετημένη στην ισπανική επαρχία, στην καρποφόρα ύπαιθρο, μεγαλωμένη στην αγκαλιά 
 

40Βλ. στ. 1059-1064 
ΜΗΔΕΙΑ: Μα τους τιμωρούς δαίμονες του Άδη, 
ένα πράγμα δεν θα γίνει ποτέ: 
να επιτρέψω εγώ στους εχθρούς μου 
να ταπεινώσουν τα παιδιά μου. 
[Ανάγκη αδήριτη. Πρέπει να πεθάνουν. 
Και αφού πρέπει που πρέπει, 
εγώ που τα γέννησα, εγώ και θα τα σκοτώσω.] 
Έτσι και αλλιώς αυτά έχουν πια τελειώσει. 
Διαφυγή δεν υπάρχει. 
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της μητέρας φύσης, αναμένει να εκπληρώσει τον δικό της προορισμό, που το όνομά της, σαν 

μοιραίο χρίσμα, έχει διαγράψει. Έτσι η γυναίκα αυτή συγκροτεί μέσα στην γονιμότητα και 

τη θαλερότητα του περιβάλλοντός της το άκαρπο, άγονο και ακαλλιέργητο αντιπαράδειγμα. 

Ένα διαμετρικά αντίθετο σχήμα ανάμεσα στην Μητέρα Γη και την άγονη μητέρα έχει ήδη 

δημιουργηθεί και μας καθοδηγεί. Το σχήμα αυτό δεν μαρτυράει μονάχα ο τίτλος. Ο 

συγγραφέας ποτίζει το κείμενο κάθε τόσο με σημάδια που μαρτυρούν αυτή την 

συμπλεγματική ετεροδοξία. Λεκτικοί τύποι που παραπέμπουν σε φυσικό μαρασμό41, εικόνες 

με έντονα τα στοιχεία της φύσης και του υγρού στοιχείου42, αντιπαραβολή της ηρωίδας με 

γόνιμες γυναίκες και τους ανθισμένους τους κήπους 43  και ευθείς παρομοιώσεις μας 

συστήνουν εξ αρχής και επαναφέρουν κάθε τόσο τον καημό της ατεκνίας.  

Πριν ωστόσο εξετάσουμε τη Γέρμα ως λογοτεχνική φιγούρα θα σταθούμε για λίγο 

στην εποχή του Λόρκα για να επαναφέρουμε το ερώτημα: Ποια είναι εκείνη η άγονη γη, που 

δηλώνει τόσο επιτακτικά την ανάγκη της για δροσερό νερό; Θα λέγαμε πως αν η Γέρμα 

καθρεφτίζονταν στα νερά που στερείται, θα αντικρίζαμε έναν  λαό σε μορφωτική ξηρασία. 

Όπως έχουμε ήδη σημειώσει, ο Λόρκα συγγράφει σε μια εποχή πολιτικών ανακατατάξεων 

για τον τόπο του. Ο ίδιος, ενεργός πολιτικά και πολιτιστικά προσπαθεί να μπολιάσει τα 

οικονομικά αιτήματα του λαού για αξιοπρεπή ζωή με το δικαίωμα της μόρφωσης, της 

καλλιτεχνικής διαπαιδαγώγησης, της πνευματικής και πολιτισμικής αναβάθμισης. Πίσω από 

τα λόγια της Γέρμα λοιπόν, μπορούμε να διακρίνουμε έναν λαό που είναι εγκλωβισμένος σε 

μια ειρωνική αντίφαση: ενώ έχει στα χέρια του τους σπόρους με τους οποίους καλλιεργεί 

αιώνες τώρα τη γη του, στερείται τον πνευματικό και μορφωτικό σπόρο που θα 

γονιμοποιήσει τη σκέψη του. Ο διανοούμενος Λόρκα, σαν άλλη Γέρμα, αιτείται λοιπόν το 

 
41Βλ. Πράξη Πρώτη, Εικόνα Α’ 
ΓΕΡΜΑ: Δυο χρόνια είναι που παντρευτήκαμε, και κάθε μέρα που περνάει ζαρώνεις και μαζεύεις όλο και 
πιότερο.  
42Η παρουσία του νερού και του υγρού στοιχείο είναι έντονη στο κείμενο με σκοπό να συγκροτήσει την 
αντίθεση ανάμεσα στο δροσερό νερό και τη διψασμένη γη, δίνοντας μια ρητορική διάσταση ανάμεσα στο 
αίτημα και την ανάγκη.  
Βλ. Ενδεικτικά Πράξη Δεύτερη, Εικόνα Α’ 
ΓΥΝΑΙΚΑ 2η: Αν είναι κι έχει ο άντρας σου  
καλή σοδιά από σπόρο, 
θα κελαηδήσει το νερό 
μέσα στ’ άσπρο νυχτικό σου.  
Πράξη Δεύτερη, Εικόνα Β’ 
ΓΕΡΜΑ: Σ’ ένα βράχο που είναι ντροπή που ‘ναι βρἀχος, ενώ θα ‘πρεπε να ‘ταν όμορφο λιβάδι με λουλούδια 
και δροσερό νερό. (…) Θέλω  να πιω νερό και δεν έχω μήτε νερό μήτε ποτήρι.  
43Η Γέρμα συνομιλώντας με τη φίλη της Μαρία εκδηλώνει την μητρική της «φτώχια» που προσλαμβάνεται από 
την Μαρία ως ζήλια. 
ΜΑΡΙΑ: Μην τρώγεσαι.  
ΓΕΡΜΑ: Πώς μπορώ, όταν βλέπω εσένα και τις άλλες γυναίκες να ‘σαστε σαν ανθισμένα περιβόλια, κι εγώ μια 
άχρηστη μέσα στην τόση ομορφιά.  
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σπόρο και νερό για μια άλλη ανθοφορία του τόπου και του λαού του, που αυταρχικές 

αντιλήψεις σαν αυτές που εκπροσωπεί ο Χουάν, του έχουν στερήσει.  

 Επιστρέφοντας στο λογοτεχνικό κείμενο και στη σχέση Γέρμα - Χουάν θα δούμε ότι 

εγγράφεται και πάλι μια μεσάζουσα σχέση. Η Γέρμα δηλώνει ρητά: «Εκείνος δεν πεθυμάει 

το παιδί. (…) Κι επειδή δεν το θέλει εκείνος, δεν μου το δίνει κι εμένα». Η επιθυμία της 

Γέρμα λοιπόν διαμεσολαβείται από την επιθυμία του Χουάν και βρίσκει νόημα μόνο μέσα 

από εκείνον44. Η επαναλαμβανόμενη άρνηση του Χουάν να αναγνωρίσει την επιθυμία της 

Γέρμα, είναι αυτή που ευθύνεται για τη δική της ξηρασία, είναι αυτή που μέσα στον 

ανθισμένο κάμπο της ανδαλουσιανής γης και τις καρπερές γυναίκες του, την κάνουν να 

ξεχωρίζει ως άκαρπη, άρα ουσιαστικά φτωχή, παρά τα πλούτη που συσσωρεύει ο άντρας της 

από την πλούσια γη του.  Ο Χουάν είναι αυτός που ηγεμονεύει όχι απλά απορρίπτοντας την 

επιθυμία της Γέρμα, αλλά επιβάλλοντας τη δική του πάνω στη δική της. Δε θα μπορούσε να 

γίνει βέβαια διαφορετικά, δεδομένου ότι πρόκειται για δυο επιθυμίες ανταγωνιστικές μεταξύ 

τους. Με εγελιανούς όρους θα λέγαμε, δηλαδή, πως κάθε συνείδηση αναζητά τον θάνατο της 

άλλης, κατά το σχήμα πάλης αφέντη-δούλου 45 . Σύμφωνα με το σχήμα αυτό ο Χουάν 

ενσαρκώνει τον ρόλο του εγελιανού αφέντη και η Γέρμα αυτόν του δούλου, για μια 

προσωρινή παραμονή στο συμβολικό μέχρι η Γέρμα ως δούλος να ανατρέψει τους 

συσχετισμούς.  

 Η ανατροπή αυτών των συσχετισμών θα λέγαμε ότι προκύπτουν από την 

«βραχυκύκλωση» της επιθυμίας της Γέρμα. Όσο η ηρωίδα δεν βρίσκει διέξοδο στο μαράζι 

της, καταλήγει αναπόφευκτα να μετεωρίζεται μεταξύ των ενορμήσεων της ζωής και του 

θανάτου. Η Γέρμα είναι καθαρά ένα ελλειπτικό υποκείμενο. Η απουσία του επιθυμητού 

Άλλου, του Βίκτωρ, μεγιστοποιεί την ανάγκη της να αποκτήσει την μητρική της ταυτότητα 

εντός της σχέσης - δέσμευσης της με τον Χουάν. Η μεγιστοποίηση αυτή φτάνει στα όρια της 

εμμονής που φανερώνεται μέσα από  μια τυπολογία κινήσεων και συμπεριφορών και τη 

διάρρηξη της με τη συμφιλίωση του πραγματικού 46 . Έτσι η άτεκνη μητέρα βιώνει μια 

 
44Βλ. Πράξη Τρίτη, Εικόνα Α’ 
ΓΕΡΜΑ: Κι όμως αυτός είναι η μόνη σωτηρία μου.  
45Ο Λακάν πραγματευόμενος την εγελιανή διαλεκτική αφέντη-δούλου, την πάλη δηλαδή των δύο αντιθέτων μας 
προσφέρει ένα απόσπασμα το οποίο είναι ενδεικτικό της σύγκρουσης που διεξάγεται στο έργο του Λόρκα. 
Μέσω Palmier (1983) αναφέρεται «Αυτός που πάσχει από ψυχαναγκασμό εκδηλώνει μια στάση που δεν 
ανέπτυξε στη διαλεκτική του Κυρίου και του δούλου. Ο δούλος υποχωρεί μπρος στον κίνδυνο του θανάτου, 
όπου του είχε προσφερθεί η κυριαρχία μέσα σε μια πάλη καθαρού γοήτρου. Επειδή όμως γνωρίζει ότι είναι 
θνητό, γνωρίζει ότι και ο Κύριος μπορεί να πεθάνει. Έκτοτε, μπορεί να δεχτεί να εργαστεί για τον Κύριο και να 
παραιτηθεί στο μεταξύ από την απόλαυση: και μέσα στην αβεβαιότητα της στιγμής που θα επέλθει ο θάνατος 
του Κυρίου, προσμένει.». (σελ. 124).  
46Ο Λόρκα παρουσιάζει την ηρωίδα του να χαϊδεύει την κοιλιά της, να τραγουδά στο παιδί που προσδοκά και 
δεν έρχεται, να δίνει συμβουλές μητρικής συμπεριφοράς στη φίλη της Μαρία, ακόμη και να σκαλίζει με τα 
πόδια της το χώμα της Μητέρας-Γης σε μια προσπάθεια να συνδεθεί ε την γονιμότητά της.  



44 
 
πολλαπλή έλλειψη που την καθιστά ένα ολικώς ελλειπτικό υποκείμενο. Η έλλειψη του 

παιδιού είναι αυτή που τελικά την οδηγεί στον μαρασμό, σηματοδοτώντας το πέρασμα στις 

ενθάνατες ενορμήσεις. Το πέρασμα αυτό λογοτεχνείται με την ηρωίδα να δηλώνει ρητά την 

συνειδητοποίησή της: «Θα κάνω παιδί γιατί πρέπει να κάνω. Αλλιώτικα δεν τη νιώθω τη ζωή 

μου. Καμιά φορά σαν στοχάζομαι πως μπορεί ποτέ μου… ποτέ μου… ένα κύμα φωτιάς μου 

ανεβαίνει απ’ τα πόδια και με ζώνει σύγκορμη, κι όλα μου φαίνονται άδεια».  

 Η κυριαρχία των ενορμήσεων του θανάτου φέρνει την Γέρμα στην θέση να δίνει το 

οριστικό τέλος στο μαράζι της ατεκνίας της μέσα από την πράξη της συζυγοκτονίας. 

Ωστόσο, η Γέρμα σκοτώνοντας τον Χουάν φανερώνει δια στόματός της την μεσιτεία 

θανάτου που περιγράψαμε και στην προηγούμενη περίπτωση, βαφτίζοντας τον εαυτό της 

παιδοκτόνο καθώς αναφωνεί «Σκότωσα το παιδί μου. Εγώ η ίδια σκότωσα το παιδί μου!». 

Από την άλλη, το τέλος της ηρωίδας μας δεν λεκτικοποιείται στο κείμενο, παρά εννοείται 

από την πράξη της. Η Γέρμα έχοντας σκοτώσει τον Χουάν, τον μοναδικό Άλλο που 

μπορούσε να ικανοποιήσει την ανάγκη της για τεκνοποίηση, έχει σκοτώσει όχι μόνο το παιδί 

που λαχταρούσε αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό που προσδιορίζονταν από τον μητρικό ρόλο 

που είχε υιοθετήσει απουσία μάλιστα του παιδιού. Οι ενορμήσεις του θανάτου λοιπόν 

αποκτούν αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα απέναντι σε έναν εαυτό που πλαγιοκοπείται μέσω 

της θανάτωσης του Άλλου και της επιθυμίας του.  

 Η πράξη της άκαρπης μητέρας φανερώνει άλλη μια γυναικεία αφύπνιση στην ιστορία 

του θεάτρου, καθώς είναι μια πράξη που επέρχεται από την συνειδητοποίηση ότι η συζυγική 

της σχέση δεν πρόκειται να εξυγιανθεί, να ολοκληρωθεί ή να υποκατασταθεί από την 

απόκτηση του πολυπόθητου μωρού. Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν, θα λέγαμε ότι η 

συνειδητοποίησή της επιφέρει τρεις θανάτους. Η Γέρμα ως δούλος που αφυπνίζεται και 

ανατρέπει τους εμπεδωμένους συσχετισμούς, φονεύει τον βασικό φορέα των ανεκπλήρωτων 

αιτημάτων της. Ταυτόχρονα βάζει ένα οριστικό τέλος στα βιολογικά της ένστικτα, τις 

ανάγκες που μορφοποιούσε σε αιτήματα, σκοτώνοντας το παιδί της ή αλλιώς την δυνατότητα 

να το αποκτήσει. Τέλος σκοτώνει τον Εαυτό καθώς έχει ήδη χάσει κάθε πηγή που θα 

μπορούσε να την προσδιορίσει, να την ενεργοποίηση ως ερωτικό ή κοινωνικό υποκείμενο. Η 

επιθυμία της και η ανάγκη της ξεριζώνονται οριστικά, χάνοντας την κινητήρια δύναμη που 

την συντηρούσε.  

γ) Νόρα: εγκληματίας χωρίς έγκλημα 
 

Στο κείμενο του Ίψεν όλες οι σχέσεις των προσώπων διαπερνώνται από μια υποκρισία, από 

μία αστική τυπικότητα που είναι επαρκής για να θρέψει μια κοινωνικά αποδεκτή εικόνα 
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οικογενειακής ευτυχίας ή πολύ περισσότερο εύρυθμης λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό, 

ακόμα και η μητρότητα, που ιστορικά τόσο δοξάστηκε βιολογικά και κοινωνικά, έχει φθίνει. 

Η μητρότητα στο έργο του Ίψεν ενώ έχει επιτελεστεί ως βιολογική πράξη, στην 

πραγματικότητα απουσιάζει. Κι η απουσία της παράγει έναν υπόκωφο θόρυβο που 

καλύπτεται από τα επιτηδευμένα παιχνίδια της Νόρας.  

 Η Νόρα ως μητέρα καλείται να επιτελέσει κοινωνικά έναν ρόλο τον οποίο δεν έχει 

γνωρίσει. Της λείπουν οι μητρικές αναπαραστάσεις και το μητρικό πρότυπο. Η πατρική 

φιγούρα που την ανέθρεψε δεν ήταν ικανή ώστε να υποκαταστήσει την απουσία της μητέρας 

της, αλλά ήταν αρκετή ώστε να την εξωραΐσει. Η ηρωίδα μας φτιάχνει το δικό της σπιτικό 

και μέσα σ’ αυτό φέρει την κουκλίστικη κληρονομιά που της κληροδότησε ο πατέρας της και 

αναπαρήγαγε ο σύζυγός της. Μεγαλώνει τα παιδιά της σαν να είναι κούκλες, όπως ακριβώς 

ανάθρεψαν πατέρας και σύζυγός την ίδια. Το κείμενο, ωστόσο, δεν υποβαθμίζει τους 

δεσμούς μεταξύ της Νόρας και των παιδιών της, δεν τους κατακρίνει, δεν τους υπονομεύει. 

Τους παρουσιάζει με μια φυσική αποδοχή, ώστε να μπορέσει στο τέλος να τους εξυψώσει 

και να τους γκρεμίσει από το βάθρο της αφύπνισης στο οποίο ανεβαίνει η γυναίκα και 

μητέρα Νόρα. Όσο μάλιστα η ηρωίδα ενσαρκώνει τον κατ’ επίφαση μητρικό της ρόλο δεν 

της αποδίδεται καμία ευθύνη, δεν εκκρεμεί η παρά μικρή υπόνοια για την ενοχή της Νόρας 

ως προς την επιτυχημένη ή μη ανταπόκριση στα μητρικά της καθήκοντα.  

 Άλλωστε όλα επισκιάζονται από την γλυκύτητα και την παιχνιδιάρικη διάθεση με την 

οποία προσεγγίζει η Νόρα τα παιδιά της. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που αναφέρεται σε 

αυτά ή ασχολείται μαζί τους. Είναι εξόφθαλμα στο κείμενο τα σημάδια εκείνα που 

μετατρέπουν τα παιδιά σε κούκλες, σε μικρές μαριονέτες που ωστόσο δέχονται τόση 

φροντίδα από το μεγάλο «παιδί» που παίζει μαζί τους. Οι στιγμές που η Νόρα και τα παιδιά 

δραστηριοποιούνται ή εμφανίζονται από κοινού στο κείμενο δεν είναι πολλές. Παρ’ όλα 

αυτά όσες υπάρχουν είναι αρκετές για να μαρτυρήσουν όσα αναφέρουμε. Η παρουσίαση των 

παιδιών στην κυρία Λίντε σαν εκθέματα βιτρίνας πολυκαταστήματος παιχνιδιών 47 , ο 

χαρακτηρισμός «κουκλίτσες»48 και τα παιχνίδια που κάνει μαζί τους είναι αρκετά για να 

σκιαγραφήσουν τη σχέση που έχει αναπτύξει ως μητέρα μαζί τους. Ενδεικτική μάλιστα είναι 

η σκηνή κατά την οποία η Νόρα ζητά από την νταντά να της «επιτρέψει» να ασχοληθεί 

 
47Η Νόρα παρουσιάζει τα παιδιά της στην κα Λίντε αναφωνώντας «Τα χρυσά μου, να τα χαρώ!... Κοίταξέ τα, 
Χριστίνα! Δεν είναι τρέλα;» 
48Παίρνοντας αγκαλιά το μικρότερο παιδί της λέει «Κουκλίτσα μου γλυκιά!» και λίγο αργότερα επαναλαμβάνει 
«Σας κυνήγησε ένας μεγάλος σκύλος; Μα δε σας δάγκωσε; Όχι, τέτοιες όμορφες κουκλίτσες δεν τις δαγκώνουν 
τα σκυλιά.» 
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εκείνη με τα παιδιά της καθώς «της κάνει γούστο να τα ξεντύνει»49. Πρόκειται για μια 

εύστοχη αναπαράσταση της εικόνας ενός κοριτσιού που αρέσκεται στο να ξεντύνει, να 

ντύνει και να καλλωπίζει τις κούκλες του. Ένα ακόμα στιγμιότυπο, γεμάτο συμβολισμούς 

είναι εκείνο του κρυφτού που παίζει η μητέρα με τα παιδιά της. Η Νόρα μοιάζει να 

συναναστρέφεται με τα παιδιά της όντας κι η ίδια ένα μεγάλο παιδί, καθώς απεκδύεται από 

πάνω της κάθε ρόλο που η οικογένειά της τής επιτάσσει. Η Νόρα δεν κρύβεται απλά από τα 

παιδιά της στο πλαίσιο ενός ακόμη παιχνιδιού. Κρύβεται από την οικογενειακή και συζυγική 

υποκρισία που έχουν επισκιάσει τις σχέσεις της. Έτσι το κρυφτό της μετατρέπεται σε ένα 

σύμβολο αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της οικογένειας (Πανταζής, 2018:30). 

 Σε μια άλλη σκηνή ένα άλλο παιχνίδισμα αποκαλύπτει κι εκείνο τους δικούς του 

συμβολισμούς. Ο χορός της ταραντέλας είναι για τον Χέλμερ ακόμη ένα θέαμα που του 

προσφέρει η «καρδερινούλα» του, ακόμη ένας λόγος για να καμαρώνει τη ζωηρή της 

παρουσία. Για την Νόρα όμως ο χορός αυτός παίρνει άλλες διαστάσεις. Η γυναίκα αυτή δεν 

χορεύει απλά, δεν διασκεδάζει, αλλά βρίσκεται σε μια κατάσταση έξαλλης έκστασης. Η 

ταραντέλα στην οποία παραδίδεται, προέρχεται από την Κάτω Ιταλία όπου θεωρείται πως η 

δηλητηριώδης αράχνη ταραντούλα μεταδίδει την ασθένεια «ταραντίσμ», η οποία 

καθιερώθηκε να «θεραπεύεται» με το χορό της ταραντέλας. Έτσι  χορός αποτελεί σύμβολο-

σύμπτωμα της ασθένειας αλλά και μέσο θεραπείας. Η Νόρα αφήνεται στον ρυθμό του σαν να 

αφήνεται σε μια μορφή υστερικής κάθαρσης που της επιτρέπει ως γυναίκα να αποδράσει από 

τον γάμο της και τη μητρότητα μεταβαίνοντας σ’ έναν κόσμο αχαλίνωτης κίνησης 

(Πανταζής, 2018:26). 

 Όταν φτάνει η στιγμή της αποκάλυψης το κρυφτό και η ταραντέλα 

αποσυμβολίζονται. Ο Χέλμερ δηλώνει ρητά στη Νόρα: «Όμως τα παιδιά δε θα ‘χεις την 

άδεια να τ’ αναθρέψεις. Δεν τολμώ να σου τα εμπιστευτώ». Σ’ αυτό το σημείο φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται η άποψη της Κρίστεβα πως σε μια πατριαρχική κοινωνία καταπιέζεται όχι η 

γυναίκα αλλά η μητέρα. Μία ακόμη αφύπνιση στην ιστορία του θεάτρου από ένα αδικημένο 

και υποτιμημένο γυναικείο υποκείμενο έχει συντελεστεί. Η αφορμή για το ξύπνημα αυτό 

ήταν η προκλητική αλλαγή στη στάση του Χέλμερ μπροστά στον κίνδυνο της δημόσιας 

έκθεσής του, μπροστά στην κατάρρευση της κοινωνικής του εικόνας. Αυτή η αφορμή δεν 

σηματοδοτεί μονάχα την απομυθοποίηση της αγάπης που ο Χέλμερ ισχυρίζεται πως θρέφει 

για εκείνη, αλλά κυρίαρχα την βαθιά συνειδητοποίηση του εαυτού που έχει παραμελήσει στα 

χέρια των άλλων. Η Νόρα κλονίζεται μπροστά στην ιδέα πως είναι απλά ένα εργαλείο στα 

 
49Καθώς τα παιδιά έχουν επιστρέψει στο σπίτι μετά το παιχνίδι με την νταντά τους η Νόρα λέει «Μη, άσε. Θα 
τα ξεντύσω μόνη μου, Άννα-Μαρία. Ναι, άσε σε μένα, μου κάνει τόσο γούστο».  
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χέρια του συζύγου της, ένας ορός που δηλητηριάζει τα παιδιά της με αξίες που αντιτίθενται 

στην προσωπική ανεξαρτησία και τον αυτοπροσδιορισμό. Γι’ αυτό τα λόγια της στην 

τελευταία στιχομυθία της με τον Χέλμερ θυμίζουν υπερασπιστικό λόγο μπροστά σε 

δικαστική έδρα αλλά και παράλληλα έναν προσωπικό απολογισμό μπροστά στον καθρέφτη: 

«Εδώ ήμουν η κουκλογυναίκα σου, όπως στο σπίτι του μπαμπά ήμουν το κουκλόπαιδό του. 

Και τα παιδιά, κι αυτά ήταν πάλι κούκλες μου. Μου φαινόταν αστείο σαν έπαιζες μαζί μου, 

όπως τους φαινόταν αστείο κι εκείνων, σαν έπαιζα μαζί τους. (…) Πρέπει να κοιτάξω πως θα 

διαμορφώσω τον εαυτό μου.» 

 Θάνατος με την κυριολεκτική έννοια δεν συντελείται στο έργο. Η διαμόρφωση, όμως 

ενός άλλου εαυτού για την Νόρα προϋποθέτει τον θάνατο του υπάρχοντος. Πρόκειται με 

άλλα λόγια για ακόμη μια αυτοκαταστροφή, μία έμμεση «αυτοκτονία». Για να μπορέσει η 

ηρωίδα να ανταποκριθεί με έναν αξιότερο τρόπο στα μητρικά της καθήκοντα, τώρα που πια 

συνειδητοποιεί το μεγαλείο του μητρικού της ρόλου, πρέπει να θανατώσει κάθε πτυχή της 

ζωής εκείνης που την καταδίκασε στον ετεροπροσδιορισμό. Η Νόρα επιθυμεί να διερευνήσει 

μέσα από μια προσωπική διαδρομή όλους εκείνους τους ρόλους που η κοινωνία της είχε 

αναθέσει, ακόμα κι αν χρειαστεί να σταθεί απέναντι στους νόμους της. Στο στόχαστρο 

λοιπόν του εγκλήματός της μπαίνουν ο γάμος της και η οικογένειά της. Η ηρωίδα μας μπορεί 

να στεφθεί και πάλι σύζυγος ή μητέρα μονάχα αν κατακτήσει πρώτα τον τίτλο του 

ανθρώπου, έτσι όπως τον εννοεί τώρα πια η ίδια. Για τον Χέλμερ η μητρότητα είναι μια 

κατάσταση συνδεδεμένη με το γένος ενώ για την Νόρα είναι ένα κοινωνικό και ηθικό 

φαινόμενο που απαιτεί μια άλλου τύπου διαπαιδαγώγηση. Σκοτώνει λοιπόν μέσα από την 

φυγή της έναν προηγούμενο εαυτό, έναν γάμο, μια ανεπαρκή μητέρα για να μπορέσει να 

αναγεννηθεί μέσα από τις δικές της επιθυμίες χωρίς τους υποκριτικούς ρόλους της 

«κούκλας» και  της «καρδερίνας».  

 

 

3.3. Απολογισμός θανάτων 
 

Το βλέμμα που στρέψαμε στα τρία θεατρικά κείμενα της μελέτης μας μάς έφερε σε επαφή με 

την ενόρμηση του θανάτου. Στις τρεις περιπτώσεις οι ηρωίδες, δεσμευμένες και 

εγκλωβισμένες όχι μόνο στις επιθυμίες τους αλλά και σε κοινωνικές συμβάσεις που τους 

επιβάλλουν την βίαιη απώθησή τους, βρίσκουν διέξοδο σε λύσεις που  κάνουν «θόρυβο». Οι 

τρεις μητέρες- στην περίπτωση της Γέρμα η μητρότητα είναι μια φαντασιακή κατάσταση, 

αλλά εκδηλώνεται συμπεριφορικά σαν μια ρεαλιστική συνθήκη- βιώνουν μια αφύπνιση που 
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αμφισβητεί τον συζυγικό και  μητρικό εαυτό τους στο πλαίσιο των γάμων τους. Η αφύπνιση 

αυτή αναζητά μια κοινωνική δικαιοσύνη, που απαλλαγμένη από την υποκρισία του ανδρικού 

τυχοδιωκτισμού, θα επαναδιαπραγματευτεί την αναγνώριση του γυναικείου υποκειμένου όχι 

μέσα από τα μάτια ενός Άλλου αλλά μέσα από μια διαδικασία αυτοπροσδιορισμού.  

 Στην περίπτωση του Ευριπίδη και του Λόρκα ο θάνατος είναι υλικός, ενώ στην 

περίπτωση του Ίψεν ο θάνατος είναι περισσότερο συμβολικός. Παρ’ όλα αυτά είναι 

χαρακτηριστικό και των τριών έργων πως ο θάνατος που τελικά αποβλέπει στον Εαυτό 

υλοποιείται μέσα από μια μεσιτεία. Τα παιδιά της Μήδειας και η Γλαύκη πεθαίνουν για να 

αναγεννηθεί η Μήδεια. Ο σύζυγος Χουάν πεθαίνει για να οριστικοποιηθεί το τέλος μιας 

ανάγκης και μιας επιθυμίας. Ο γάμος και η οικογένεια της Νόρας πεθαίνουν για να 

ενηλικιωθεί ένα παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ.  

 Η ειρωνεία που προκύπτει από τους θανάτους αυτούς έγκειται στην μητρότητα. Το 

κοινό στο οποίο πρώτα εκτέθηκαν τα τρία αυτά θεατρικά έργα, θα μπορούσε- όπως συνέβη 

σε κάποιες περιπτώσεις- να έρθει περισσότερο σε επαφή με τον αποτροπιασμό παρά με την 

δικαίωση της μητρότητας. Οι μητέρες των έργων δεν σκοτώνουν απλά ανθρώπους και 

θεσμούς, αλλά την ίδια την μητρότητα έτσι όπως έχει προσδιοριστεί από τις συμβάσεις και 

τις προσδοκίες μιας κοινωνίας που αναγνωρίζει στην μητρότητα μονάχα την αναπραγωγική 

και όχι την παιδαγωγική, ηθική και κοινωνική διάσταση. Θα λέγαμε λοιπόν πως αυτό που 

αυτοκαταστρέφεται, αυτό που αυτοκτονεί είναι η εικόνα της εκάστοτε κοινωνίας για τον 

μητρικό ρόλο.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το να αποζητάς την ευτυχία σ’ αυτήν τη ζωή, 

 είναι η πραγματική έννοια της ανταρσίας. 

Ε.Ίψεν 

 

Οι λογοτεχνικοί και θεατρικοί ήρωες μεταξύ άλλων ερωτεύονται και μισούν, προστατεύουν 

και εκδικούνται, δημιουργούν και καταστρέφουν, σκοτώνουν και αυτοκτονούν. Οι θάνατοι 

και οι αυτοχειρίες τους, υλικές ή φαντασιακές, ολοκληρωμένες ή ανεκπλήρωτες, υπάρχουν 

για να υπενθυμίζουν στο πλαίσιο της λογοτεχνικής θανατογραφίας πως τα μεγαλύτερα 

δράματα ζωντανεύουν και θρέφονται μέσα από τις πιο βαθιά απωθημένες επιθυμίες. Όταν η 

ζωή δεν μπορεί να καταλάβει τον χώρο που αποζητά μετουσιώνεται σε θάνατο. Όταν η 

λογική δεν βαστάει την πραγματικότητα που την περιβάλλει αντικαθίσταται από το άλογο, το 

ψυχικά ασταθές, το κοινωνικά εξοστρακισμένο.  

 Την γνώση αυτού του ρευστού σημείου ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, στη 

σωφροσύνη και την παράνοια, φαίνεται πως κατείχαν και οι τρεις μεγάλοι θεατρικοί 

συγγραφείς των δραμάτων που παρουσιάσαμε. Κάθε ένας κατάφερε να διεισδύσει στον 

ψυχισμό του υποκειμένου που έπλασε και πραγματεύτηκε, χωρίς να κατέχει τα 

ψυχαναλυτικά και ψυχολογικά εργαλεία που κατέχει η σημερινή επιστήμη της ψυχανάλυσης 

και της ψυχολογίας. Η ψυχογραφία που έχουμε στα χέρια μας μέσα από τα τρία κείμενα για 

την κάθε ηρωίδα αποτυπώνει χωρίς κενά και χάσματα όλο το φάσμα των ψυχικών 

διεργασιών και μεταπτώσεων που αν δεν δικαιολογούν, τουλάχιστον εξηγούν τις 

συμπεριφορές των τριών γυναικών. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι το γεγονός πως κανένα 

από τα δράματα, καμία από τις ηρωίδες δεν αφήνεται εκτεθειμένη στην εύκολη κατηγορία 

της τρέλας και της μανίας. Η σχέση που αποτυπώνεται και στις τρεις περιπτώσεις ανάμεσα 

στον έξω και τον έσω κόσμο, ανάμεσα στο κοινωνικό περιβάλλον και τον ατομικό ψυχισμό, 

αποκτά διαλεκτικό χαρακτήρα. Έτσι οι γυναικείες φιγούρες δεν σημαίνουν απλά το 

γυναικείο φύλο ή τη μάνα, αλλά την κοινωνία, τους θεσμούς της, τις σχέσεις, την εκάστοτε 

κυρίαρχη ιδεολογία που επιβάλλεται, καταστέλλει αλλά εν τέλει αμφισβητείται κι 

ανατρέπεται.  

 Ο Ευριπίδης παίρνει στα χέρια του έναν μύθο και του δίνει το πιο τραγικό τέλος, την 

πιο πολύκροτη εκδοχή του. Τραβάει στα άκρα και τεντώνει τα όρια από κάθε άποψη και 

βάζει την ηρωίδα του στη θέση να τα ξεπερνά διαπράττοντας το μεγαλύτερο έγκλημα. Η 

Μήδεια είναι η περιθωριοποιημένη γυναίκα της Αθήνας, η υποτιμημένη μητέρα, η 

καταρρέουσα πόλη, η δοξασμένη εποχή που μέσα στο μεγαλείο της μυρίζει φθορά. Ο 
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συγγραφέας θέτει το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού ορισμένων αξιών και της 

αναγνώρισης άλλων. Όπως η Μήδεια επιθυμεί να αναγνωριστεί αυτοτελώς, χωρίς τη 

μεσολάβηση του αλλοιωμένου βλέμματος ενός Άλλου που την υποβαθμίζει, έτσι κι ο 

Ευριπίδης επιθυμεί να αναγνωριστεί ό,τι έχει μείνει στο κοινωνικό περιθώριο. Κι αν για να 

το πετύχει αυτό πρέπει να τραβήξει την προσοχή του κοινού του, τότε είναι διατεθειμένος να 

φέρει μια μάνα στη θέση να σκοτώσει τα παιδιά της. Αναμφισβήτητα ο έρωτας, η ζήλια και η 

προδοσία κατέχουν το δικό τους ξεχωριστό κομμάτι, το δικό τους μερίδιο ευθύνης μέσα σ’ 

αυτό το έγκλημα. Θα αμελούσαμε όμως και θα αδικούσαμε όλους τους άλλους παράγοντες, 

όλες τις λοιπές προεκτάσεις που η παρούσα εργασία πραγματεύτηκε, αν βαφτίζαμε τη 

Μήδεια ένα αμιγώς ερωτικό και μανιώδες δράμα. Ο ανθρώπινος ψυχισμός, η κοινωνική 

διαμαρτυρία και ο πολιτικός σχολιασμός είναι στοιχεία αλληλένδετα. Και στα τρία άλλωστε 

ενυπάρχει η διαπάλη ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο.  

 Στην μεγάλη δραματική και μητρική αγκαλιά που άνοιξε η Μήδεια για κάθε 

λογοτεχνική ή πραγματική φιγούρα που ταυτίζεται με την αδικία της και φλερτάρει με το 

δράμα της, έρχεται να μπει η Γέρμα. Ο Λόρκα ηθελημένα ή μη, ανοίγει για εμάς μια 

συνομιλία με το ευριπίδειο δράμα, δίνοντας τον δικό του ποιητικό τόνο σ’ αυτό που θα 

μπορούσαμε να ονομάσουμε διακειμενικότητα, τυχαία συνάντηση ή δημαρικό φαινόμενο 

των συμπτώσεων (Δημαράς, 1965:22-25). Παρά το γεγονός ότι δεν μαρτυρείται κανένα είδος 

εξακριβωμένης και τεκμηριωμένης σχέσης ανάμεσα στα δύο έργα, τα κείμενα μοιάζουν να 

διαλέγονται μεταξύ τους. Η Γέρμα όπως και η Μήδεια αναζητά την αναγνώριση της 

Επιθυμίας της, την αναγνώριση του Εαυτού παρακάμπτοντας τον αυταρχισμό του άντρα της 

και την επιφανειακή σεμνοτυφία του περιβάλλοντός της. Ως υποκείμενο, που παρά την 

απουσία του έρωτα αφιερώνεται στην συζυγική φροντίδα και το μόνο που αποζητά είναι ένα 

παιδί, βιώνει μια αδικία με ανδρική αφετηρία. Ο πλούτος, όπως και στην περίπτωση του 

ευριπίδειου δράματος, εμφανίζεται ως εκείνη η αξία που καθοδηγεί την ανδρική βούληση σε 

βάρος μιας τραγικής φιγούρας. Οι ειρωνείες που περιστοιχίζουν την Γέρμα σε μια 

καρποφόρα γη και έναν κοινωνικό περίγυρο που τεκνοποιεί χωρίς να ενστερνίζεται το 

μεγαλείο της μητρότητας, είναι παρούσες για να καταγγείλουν όσα ο συγγραφέας βάζει στο 

στόχαστρο. Η Γέρμα και ο Λόρκα συναντιόνται σε μια εποχή που κάτι πρέπει να πεθάνει για 

να αναγεννηθεί η ζωή.  

 Σ’ αυτή την συμπτωματική συνάντηση που περιγράψαμε, έρχεται να ενταχθεί ακόμη 

ένα θηλυκό, μια υποτιμημένη μητέρα. Η ιστορική συγκυρία στην οποία συγγράφει ο Ίψεν 

χαρακτηρίζεται κοινωνικά και ιδεολογικά από τη διαπάλη ανάμεσα στον συντηρητισμό-

θρησκευτικό πουριτανισμό και την διάδοση των φεμινιστικών ιδεών. Ο συγγραφέας που 
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παρατηρεί την (μεσο)αστική τάξη να ορθώνεται μέσα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, 

διαπιστώνει όλα εκείνα τα ηθικιστικά βαρίδια, την απάτη και την υποκρισία που φέρει κάτω 

από την εικόνα της επαγγελματικής και οικογενειακής επιτυχίας. Η Νόρα είναι ακόμα ένα 

υποκείμενο που αδικείται την στιγμή που αφοσιώνεται στην οικογενειακή ευτυχία, με τον 

τρόπο που την ορίζει ένα ακόμη αρσενικό. Υιοθετεί ρόλους που δεν έχει ανακαλύψει η ίδια 

αλλά της έχουν κληροδοτήσει άλλοι. Η μητρότητα της δίδαξαν πως είναι ένα παιχνίδι, 

υποτιμώντας την ουσία της. Όταν φτάνει σ’ αυτήν την συνειδητοποίηση είναι πρόθυμη να 

σκοτώσει την κούκλα και να τρέξει στην αγκαλιά της Μήδειας για να βρει τον εαυτό της 

κάνοντας πράξη την μοναδική συμβουλή του Χέλμερ: «Το φινάλε πρέπει να κάνει πάντα 

αίσθηση».  

 Τελειώνοντας θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στο πιο αξιοσημείωτο ίσως 

συμπέρασμα. Πολλοί θα μπορούσαν να ισχυριστούν πως τα έργα, αν και δραματικά αξιόλογα 

και καθιερωμένα στον θεατρικό κανόνα, έχουν χάσει την διαχρονική τους αξία. Η σύγχρονη 

κοινωνική πραγματικότητα, ενδεχομένως να αγκαλιάζει περισσότερο τις περιθωριακές 

φιγούρες του Ευριπίδη, τις προοδευτικές αντιλήψεις του Λόρκα και τις φεμινιστικές ιδέες 

του Ίψεν, παρ’ όλα αυτά δεν έχει πάψει να κουβαλά τα αμαρτήματα του παρελθόντος, δεν 

έχει ακόμα αποδεσμεύσει κι απεγκλωβίσει την ανθρώπινη ψυχή από τον ετεροπροσδιορισμό 

και την καταπίεση. Όσο λοιπόν τα κείμενα παραμένουν ανοιχτά στην ερμηνεία και τα 

νοήματά τους τόσο η ταλαιπωρημένη ανθρώπινη ψυχή θα ψάχνει καταφύγιο σε αυτά.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

  

Στο παρόν σημείο της εργασίας παρουσιάζονται τρία διαφορετικά ειδολογικά κείμενα στο 

πλαίσιο της δημιουργικής γραφής. Τα τρία κείμενα είναι εμπνευσμένα από τα δράματα των 

ηρωίδων. Το πρώτο συνιστά έναν ποιητικό θεατρικό μονόλογο με πρωταγωνίστρια τη 

Μήδεια. Η ηρωίδα περιπλανώμενη ανά τους αιώνες, εξομολογείται σήμερα το δράμα της σε 

έναν βουβό ακροατή και αποτιμά υπό το δικό της πρίσμα τον μύθο που έπλασε στα χέρια του 

ο Ευριπίδης. Το δεύτερο δημιουργικό εγχείρημα είναι οι στίχοι ενός τραγουδιού που 

παρουσιάζουν συνοπτικά το δράμα της Γέρμα. Στους στίχους γίνεται προσπάθεια να 

περιγραφεί το πλαίσιο της αγροτικής ζωής και των συμβολισμών που την συνοδεύουν. Το 

τρίτο διήγημα, εμπνευσμένο από την κούκλα που είχε στα χέρια του ο Χέλμερ του Ίψεν, 

επιδιώκει να αξιοποιήσει και να επαναπροσδιορίσει την έννοια της κούκλας στα χέρια ενός 

άλλου άντρα.  
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«Μήδεια» 

 

(Στην αρχαία πόλη της Κορίνθου, ανάμεσα στα ερείπια μιας παρελθούσας ιστορίας, ένας 

θαμπός βράχος φιλοξενεί στην επιφάνειά του μια γυναίκα. Είναι γυρτή, αποκαμωμένη με 

τους αγκώνες στα γόνατα και το κεφάλι σκυφτό. Τα ρούχα της, κάποτε μαύρα, είναι πια 

ξεθωριασμένα από την πολυφορεσιά, τον ήλιο και το τρίψιμο στη σκάφη. Ανθρώπινο δέρμα 

δεν αποκαλύπτεται σχεδόν πουθενά. Μόνο τα γυμνά της πέλματα ξεχωρίζουν. Οι φτέρνες 

της είναι εμφανώς σκισμένες με βαθιές αυλακιές από το κοφτερό χαλίκι και την κακοπέραση. 

Πριν τα μεγάλα δάχτυλα προεξέχουν δυο κότσια που παραμορφώνουν τα πόδια της. Τα νύχια 

της παχιά, κιτρινισμένα και άγρια φαίνεται να ακονίζονται μόνο με πέτρα. Το ανάστημά της 

ολόκληρο θυμίζει σκιά από πρόσφυγα μουσουλμάνα, από Πόντια χαροκαμένη μάνα ή παλιά 

βουνίσια γερόντισσα. Το έδαφος έλκει το βλέμμα της για ώρα και ξεχνά πως περιμένει 

παρέα, πως εκκρεμεί μια συνάντηση. Όταν ακούει κάποιον να πλησιάζει δεν ταράζεται, δεν 

ανασηκώνεται, δεν αλλάζει φορά στην ματιά της και λέει: )  

 
Κάτσε στον άσπρο βράχο και κράτα μια απόσταση. 
 
Μη με κοιτάς, μη ψάχνεις χώρο να περάσει το βλέμμα σου. Το καμένο από τη φωτιά πετσί 

του προσώπου μου είναι ένα έκτρωμα. Ξέρω πως σε τρώει μια βαθιά περιέργεια να 

ψηλαφίσεις μια φορά ένα δέρμα που αλλοίωσε η πυρά, ότι ζητάς να μάθεις πώς είναι ένα 

πρόσωπο χωρίς προσωπείο,  χωρίς προστασία και χωρίς υπόσταση.  

Μπορείς ίσως να απλώσεις το χέρι σου. Θα το καθοδηγήσω εγώ πάνω στην σάπια μεμβράνη. 

Έτσι. Είναι τόσο λεία και απαλή η αίσθηση του θανάτου που προσφέρει η φωτιά. Πώς 

γίνεται αυτό, τόσους αιώνες μετά, ακόμη δεν το χωρά η μικροψυχιά μου: 

Να σε σαρώνει με ένα πόνο οξύ, να σκίζει κάθε ίνα του κορμιού σου, το ουρλιαχτό να 

χάνεται μέσα στον παφλασμό της φλόγας κι όμως στο τέλος να μένει μια εθιστική μυρωδιά 

καμένης τρίχας και λύτρωσης.  

Όχι, δεν είναι το άρμα του Ήλιου που με πρόδωσε. Εκείνο έκανε με ασφάλεια τη δουλειά του 

κι εγώ στην εξορία μου έφτασα σώα. Κι όμως κάηκα.  Όχι, ούτε από τον ήλιο του 

μεσημεριού που καίει το δέρμα τον σκουρόχρωμων ως το μανίκι εργατών, εκείνων που 

συλλέγουν τη σταφίδα από την Κορινθιακή γη μέσα στη χούφτα τους. Αλλά από αυτόν τον 

καταραμένο ήλιο της Δύσης. Με το βαθύ πορτοκαλί του χρώμα, που μόνο η θάλασσα του 

κόλπου μπορεί να καθρεφτίσει πάνω της επιστρέφοντας τον πόνο μιας εκδίκησης που 

απέτυχε. Με πάταγο. 
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Τι τίμημα κι αυτό… κάηκαν τα σωθικά μου σου λέω. Χρόνια τώρα με βλέπουν τα παιδιά στο 

δρόμο- όχι πως κυκλοφορώ κι εγώ επιδεικτικά- και τρέχουν με τα σκισμένα παπούτσια τους 

πίσω στη μάνα τους. Της ζητάνε συγγνώμη με τον φόβο μη τύχει και μου μοιάσει. Τρέμουν 

τα δόλια μη γίνουν τροφή στα χέρια της εκδίκησης ή μιας μάταιης προσπάθειας για 

απαλλαγή από τα άνισα βάρη της μητρότητας. Καταπίνουν τις τσιρίδες και τα μιξιάρικα 

κλάματά τους, κάνουν ησυχία τα μεσημέρια, τρώνε το φαί τους κι αφήνουν απ΄ τις χούφτες 

τους τις τούφες απ’ τα μαλλιά της αδερφής τους μέχρι το μάτι της μάνας τους να πάψει να 

γυαλίζει. Με δυο φόβους μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά. Με τον δικό μου και κι εκείνου του 

ανώνυμου «Γύφτου» που θα περάσει να τα πάρει.  

Ταλαιπωρημένοι κι οι δυο μας, αδικημένοι στο δικαστήριο της ιστορίας κι ενός πολιτισμού 

τυπολάτρη. Μια τρελή κι ένας μελαχρινός στοίχειωσαν τις πιο ανυπάκουες παιδικές στιγμές. 

Άλλος τρόπος να τις δαμάσουν δεν βρήκαν, παρά φόρτωσαν τον φόβο στις πλάτες και τη 

φήμη μας. Κι ύστερα γλύκαναν ανταποδοτικά τη στιγμή της συγχώρεσης με γλυκά ζουμιά 

από καρπούζι στα μικρά πηγούνια τους και μια αγκαλιά.  

Στρίψε και σε μένα ένα τσιγάρο. Δεν τόλμησα ποτέ να το βάλω στο στόμα μου. Νόμιζα πως 

θα πνιγώ κι εγώ σαν τους εφήβους που κάνουν τους καμπόσους ή σαν τις γυναίκες που το 

βάζουν πρώτη φορά στα χείλη τους νομίζοντας πως αυτό επιτάσσει ο θρήνος του έρωτα…  

Που λες, βλέπεις εκείνη το στερεμένο λαγούμι; Είναι η Κρήνη της Γλαύκης. Για χρόνια 

επέστρεφα κρυφά, σαν να εκπληρώνω το τάμα μου, και λουζόμουν τα βράδια στα νερά της. 

Έτριβα ξανά και ξανά τα χέρια μου. Ένιβα μανιωδώς το πρόσωπό μου. Έγδερνα για ώρες 

κάτω από το τρεχούμενο νερό το σώμα μου, σαν βιασμένη κόρη, μα το όνομά μου παρέμενε 

βρώμικο στην αιωνιότητα.  

Ανάθεμα στον ποιητή που μ’ έπιασε στο στόμα του, που με πήρε από το χέρι και μ’ έσυρε 

πάνω στη σκηνή. Έπλασε στα χέρια του τη ζωή μου και την εξέθεσε χωρίς ντροπή. Νόμιζε 

πως με εξύψωνε με όλες τις τιμές που σε μια γυναίκα αρνούνταν. Μα το όνομα και η φήμη 

μου τσακίστηκαν από το βάθρο που με ανέβασε. Κι έμεινα με το κρίμα που κάθε μάνα 

απεχθάνεται από τότε. Λένε «Μήδεια» και θαρρούν πως μολύνονται. Φτύνουν στα γρήγορα 

να ξεπλυθεί η αμαρτία, να δροσιστεί το στόμα τους. Την μητρότητα λένε πως λέρωσα κι 

ατίμωσα, αυτοί που την καθήλωσαν από της φύσης τον θρόνο. Κι έπειτα όλες οι ύστερες 

κοινωνίες το πίστεψαν πως έφταιγα εγώ για τα εγκλήματά μου.  

Δυο μάνες υπάρχουν χειρότερες από μένα στον κόσμο: η προδοσία και η έριδα. Η πρώτη 

γεννά την δεύτερη κι η δεύτερη τον πόνο, τους πόνους. Μυριάδες αστείρευτους κι αθάνατους 
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πόνου.. Ακολουθούν την ύπαρξη σου, αφού πρώτα στραγγαλίσουν τη λύτρωση που πήγε ν’ 

ανθίσει.  

Για τα παιδιά μου θρηνώ, μα ήταν εξ αρχής χαμένη η ζωή τους, που με τις ευλογίες του 

έρωτα και της θυσίας πλάστηκε. Γιατί στην γωνιά τα παραμόνευε η μανία του πατρός τους. 

Εκείνου άτιμου ανδρός που το λογικό του ήταν κυριευμένο από μια τρέλα μεγαλύτερη της 

δικής μου. Μα η ματαιοδοξία κι ο τυχοδιωκτισμός δεν καταγράφεται σήμερα στα ψυχιατρικά 

κατάστιχα.  

Η θέση που εκείνος κατέχει σήμερα στα άξια ονόματα των μύθων, είναι καταπατημένη. Το 

καταγγέλλω. Είχε στο πλάι του τ’ όνομα της Αργούς για να κερδίζει μπόι, μα όλοι ξέχασαν 

πως την Αργώ έσωσε το δικό μου χέρι. Αυτό το χέρι που εκείνος έκλεινε μες στα δικά του, 

τότε που τους γαμήλιους όρκους πάνω του εναπόθετε, την ίδια στιγμή βαφτίζονταν 

θανατερό.  

Ναι και την Γλαύκη θρήνησα όσο τον εαυτό μου. Δικό μου παιδί ήταν κι αυτό. Δεν το 

γέννησε η μήτρα μου μα ο καθρέφτης μου. Κλώνος και είδωλό μου υπήρξε, γυναικεία μορφή 

με δύναμη τα πλούτη του πατέρα της, κόρη νεαρή με τα δικά μου απολεσθέντα κάλλη, 

πλάσμα πλανεμένο από το τάξιμο του έρωτα.  

Λέει, λέει, λέει η γλώσσα μου χρόνια τώρα τόσα και τόσα. Μα ο χρόνος δεν στεγνώνει τον 

πόνο παρά το στόμα. Τα σάλια μου στέρεψαν. Όσα η λύσσα μου γέννησε, τόσα η πίκρα μου 

έφαγε. Άλλα πια δεν έχω. Ούτε σάλια. Ούτε λόγια. Πάρε το δρόμο σου κι αν θέλεις 

φεύγοντας ρίξε μια ματιά πίσω σου.  

Πάντα να ρίχνεις μια ματιά πίσω σου.  

Πάντα να παρατείνεις το τέλος.  

Ίσως έτσι το αλλάξεις.  
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«Το τραγούδι της Γέρμα» 
 

Σε χώρα της υπαίθρου, σε χώμα καρπερό 

Κρίμα γυναίκα το ‘χει που ζει χωρίς μωρό. 

Το λαχταρά η στέρφα σαν το νερό η γη 

Τον άντρα της ξορκίζει και τον παρακαλεί.  

 

- Δώσε μου άντρα-κύρη το σπλάχνο που ποθώ 

Που σε καλοφροντίζω και σε χιλιοφιλώ. 

- Παίδεμα και μπελάδες μακριά απ’ την κεφαλή,  

Της λέει και την κλείνει σε σπίτι φυλακή.  

 

Θρηνεί και μαραζώνει μα βάνει για σκοπό 

Η μήτρα της να σπείρει ζωή ή φονικό. 

Το λογικό της χάνει, παραλογίζεται,  

Η πεθυμιά φουντώνει και αυτή σκοτίζεται. 

 

- Δώσε μου που σου λέω ένα βλαστάρι μου, 

Σκίζω τα σωθικά μου και το κουφάρι μου.  

- Φωνή πολλή μη βγάνεις μπροστά στον κύρη σου, 

Πάψε, δεν είμαι δούλος για το χατίρι σου.  

 

Απάνω στην κουβέντα και μες στον τσακωμό 

Τα χέρια τους πιαστήκαν, τα νύχια στο λαιμό. 

- Στέρφα δεν είμαι πια, γυναίκα άκαρπη, 

Τον θάνατο γεννάω, γίνομ’ αθάνατη. 
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« Μια κούκλα στο χέρι μου» 
 

Ο Λούτσι ξύπνησε αργά από τον μεσημεριανό του ύπνο. Η πρωινή δουλειά τον 

εξαντλούσε, αλλά από τότε που η γυναίκα του τον παράτησε, μπορούσε να κοιμάται 

ανενόχλητος τα μεσημέρια. Τα καλοστρωμένα μαλλιά του είχαν ανακατευτεί κι εκείνος 

ξύνοντας το κεφάλι του δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερο χάος. Ένιωθε βαρύς, όπως 

συνέβαινε κάθε φορά μετά από έναν τέτοιο ύπνο, που δεν ήξερε τελικά αν τον χαλάρωνε ή 

αν τον κούραζε ακόμη περισσότερο. Ανασηκώθηκε και κάθισε για λίγο στην άκρη του 

κρεβατιού γνωρίζοντας πως αν στεκόταν απότομα όρθιος θα έχανε για λίγο την ισορροπία 

και το φως του.  

 

Κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε πως είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τότε 

σιχτίρισε ενδόμυχα γνωρίζοντας πως θα ξενυχτούσε πάλι το βράδυ. Όταν αισθάνθηκε 

έτοιμος σηκώθηκε φορώντας μόνο το μποξεράκι του. Το κοστούμι και το πουκάμισό του 

βρισκόταν ακόμα στο πάτωμα. Δεν είχε σκοπό να τα μαζέψει. Δεν τον ένοιαζε που 

κουρελιάζονταν, παρ’ ότι θεωρούνταν τα ρούχα της δουλειάς του. Αν μπορούσε θα τα έκαιγε 

και δεν θα τα ξαναφόραγε πια. Τα προσπέρασε και κινήθηκε προς την κουζίνα. Άναψε το 

φως και τα μάτια του πόνεσαν. Κοίταξε για λίγο γύρω του μέχρι να το συνηθίσει. Τα λευκά 

λιγδιασμένα πλακάκια στον τοίχο και οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές έκαναν τον χώρο να 

φαίνεται ακόμη πιο θλιβερός.  

 

Έπιασε το ραδιοφωνάκι που είχε αφήσει το πρωί πάνω στο κρύο καλοριφέρ. Τράβηξε 

την κεραία και δυνάμωσε λίγο την ένταση. Δεν χρειάστηκε να αναζητήσει κάποιον σταθμό. 

Πάντα τον ίδιο άκουγε παρά την κακή ποιότητα του ήχου. Ήταν ο μοναδικός που έπαιζε μια 

συμπαθητική μουσική για τα γούστα του. Την ώρα εκείνη μόλις τελείωνε το «Sinnerman» 

της Nina Simone. Σίγουρα θα μπορούσε να ακούσει το τραγούδι από την αρχή στο laptopτου, 

αλλά δεν του άρεσε να ακούει μουσική από λίστες του youtube. Για κάποιο περίεργο λόγο 

είχε την αίσθηση ότι η επιλεγμένη μουσική είναι νεκρή, ενώ το ραδιόφωνο με κάποιον τρόπο 

την κρατούσε ζωντανή. Από μικρός φαντάζονταν πως όλοι οι καλλιτέχνες που άκουγε, 

εμφανίζονταν για λίγο πίσω από το μικρόφωνο του στούντιο και τραγουδούσαν για εκείνον. 

Το ίδιο πίστευε και για τους ηθοποιούς στην τηλεόραση. Και πάντα κατέληγε να αναρωτιέται 

πως προλαβαίνουν να παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι ταυτόχρονα σε δύο και τρία κανάλια. Όπως 

και να ‘χει, μεγαλώνοντας προτίμησε να κρατήσει αυτή την ραδιοφωνική ψευδαίσθηση, 

ακόμα και όταν κατάλαβε τον τρόπο που λειτουργούσαν τα πράγματα γύρω του.  
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Άφησε το ραδιόφωνο να παίζει και άνοιξε το ψυγείο. Έψαχνε για κρύο νερό, αν και 

ήξερε πως ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματά του ήταν να αφήνει πάντα το μπουκάλι άδειο 

και εκτός ψυγείου. Αφού το πήρε απόφαση, έπιασε ένα χρησιμοποιημένο ποτήρι και το 

γέμισε από τη βρύση. Ίσα που ξέπλυνε το στόμα του και έφτυσε το νερό στον νεροχύτη. 

Ύστερα πλησίασε στο παράθυρο της κουζίνας, εκεί που το πρωί είχε αφήσει την 

πορσελάνινη κούκλα του να χαζεύει έξω απ’ το τζάμι. Του άρεσε να της αφιερώνει χρόνο, να 

την κοιτάζει για ώρες, να της μιλάει, να ζητάει την γνώμη της. Αν παρατηρούσε κάποιος το 

θέαμα αυτό, θα το έβρισκε τρομακτικό, για ‘κείνον όμως δεν ήταν.  

 

Παραδόξως όσο κι αν οι πορσελάνινες κούκλες αφήνουν μια νεκρική αίσθηση να 

πλανιέται στο χώρο, εκείνη ήταν σχετικά χαριτωμένη. Τα μαλλιά της φαίνονταν πιο 

μεταξένια από τα ρούχα της και τα χείλη της ήταν ελαφρώς πιο κόκκινα από τα μάγουλά της. 

Σήμερα φορούσε ένα σαμπανιζέ φόρεμα, με άσπρες κατσούλες και στο κεφάλι ένα πλατύ 

υφασμάτινο καπελίνο. Θα έλεγε κανείς πως αυτή ήταν μια πρωινή αμφίεση. Ο  Λούτσι είχε 

την τάση να της αλλάζει ρούχα ανάλογα με τη διάθεσή του και τις προτιμήσεις του.  

 

Την πήρε μαζί του και πήγε στο μπάνιο. Την τοποθέτησε προσεκτικά πάνω στο 

πλυντήριο με το βλέμμα της στραμμένο στον καθρέφτη. Εκείνος της γύρισε την πλάτη κι 

έπιασε να πλύνει τα δόντια του. Αηδίαζε με αυτή την άγρια γλίτσα που είχε σχηματιστεί μετά 

το φαγητό και τον ύπνο στο στόμα του. Ήθελε κάθε φορά που η γλώσσα του γλιστρούσε 

στην οδοντοστοιχία του να την αισθάνεται λεία. Όταν τελείωσε άνοιξε το ντουλαπάκι που 

κρύβονταν πίσω από τον καθρέφτη του μπάνιου και έβγαλε ένα παλιό νεσεσέρ της γυναίκας 

του. Εκείνη το είχε ξεχάσει φεύγοντας, αλλά αυτός θεωρούσε πως ήταν κάποιο είδος 

συμβολικού δώρου για εκείνον. Είχε μέσα όλα τα απαραίτητα κι ακόμη περισσότερα. 

Πούδρα, κραγιόν σε βαθύ και φωτεινό κόκκινο χρώμα, μάσκαρα μαύρη και μπλε, ρουζ σε 

ροδακινί και νεανικές ροζ αποχρώσεις και μια κασετίνα με δώδεκα επιλογές σκιάς για τα 

μάτια.  

 

Είχε περάσει καιρός από τότε που ξεκίνησε να τα χρησιμοποιεί συστηματικά και 

πολλά από τα προϊόντα είχαν ήδη αρχίσει να εξαντλούνται. Ειδικά όσα ήταν εμποτισμένα με 

χρυσόσκονη, είχαν σχεδόν εξαφανιστεί και στη θέση τους είχε μείνει η άδεια μεταλλική 

βάση. Δεν αγχώνονταν για το πώς θα ανανεώσει τη συλλογή του.  Είχε ήδη κάνει μια 

τεράστια παραγγελία από το ίντερνετ. Τόσο μεγάλη που τα έξοδα αποστολής ήταν δωρεάν.  
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Την επόμενη μέρα θα παραλάμβανε την παραγγελία του. Σήμερα αποφάσισε πως 

ήταν η τελευταία φορά που θα χρησιμοποιούσε τα καλλυντικά της γυναίκας του. Ύστερα θα 

τα πέταγε. Ίσως να κρατούσε μόνο ένα κραγιόν, το αγαπημένο του φωτεινό κόκκινο.  

 

Άνοιξε το νεσεσέρ και ξεκίνησε να τοποθετεί μπροστά του τα βαφτικά με τη σειρά 

που θα τα χρησιμοποιούσε. Όταν ήταν όλα σε τάξη ξεκίνησε από την πούδρα. Στην αρχή η 

σκόνη της του έφερνε φτέρνισμα, μα τώρα ήξερε πώς να την χρησιμοποιεί. Ήταν τυχερός, 

γιατί η απόχρωσή της ήταν εξαιρετικά ανοιχτή, όπως το δέρμα της γυναίκας του κι εκείνος 

ήθελε τόσο πολύ να μοιάζει με την πορσελάνινη κούκλα του. Συνέχισε να χρησιμοποιεί τα 

καλλυντικά με τη σειρά που είχε παρατηρήσει τη γυναίκα του να το κάνει. Μπορούσε κάποτε 

να χαζεύει ολόκληρη την διαδικασία για ώρα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Εκείνη νόμιζε 

πως τον σκανδάλιζε κι αυτός φαντάζονταν πως στην θέση της βρίσκονταν ο ίδιος. Αργότερα 

τα πράγματα ξεκαθάρισαν, όταν μια μέρα μπήκε στο σπίτι και τον βρήκε αναίσθητο στο 

πάτωμα φορώντας τα καλλυντικά κι ένα τοπάκι της.  

 

Όταν τελείωσε κοίταξε για λίγο τον εαυτό του στον καθρέφτη. Πήρε μερικές πόζες 

για ζέσταμα. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, έμοιαζαν περισσότερο με γκριμάτσες. Γύρισε, κοίταξε την 

κούκλα κατάματα, της έκλεισε το μάτι και της έστειλε ένα φιλί. Ήταν σαν να αναζητούσε 

επιβεβαίωση από την μοναδική του παρέα και ταυτόχρονα σαν να στέλνει ένα σινιάλο 

δηλώνοντας «είμαι έτοιμη».  

 

Έπιασε τα πορσελάνινα χέρια παραμάσχαλα και πήγε προς το δωμάτιο της. Άφησε 

την κούκλα και πάλι σε περίοπτη θέση, πάνω στην συρταριέρα και ξεκίνησε να ψάχνει για 

ρούχα. Αφού σχημάτισε διάφορους συνδυασμούς πάνω στο κρεβάτι αποφάσισε πως σήμερα 

θα έμενε μόνο με τα εσώρουχα. Έβγαλε λοιπόν το πρωινό μποξεράκι και φόρεσε ένα σετ 

γυναικείων εσωρούχων σε βαθύ μωβ χρώμα με ανάγλυφα βελουτέ  μοτίβα. Όταν ήταν έτοιμη 

στράφηκε και πάλι προς την κούκλα, λύγισε τα γόνατα και τους αγκώνες της  και κούνησε 

τους γοφούς της δυο τρεις φορές σαν να δοκίμαζε την κινησιολογία της ή σαν να εκτόνωνε 

λίγη από τη θηλυκότητά της.  

 

Η Λούσι πήρε την κούκλα και βγήκαν από το δωμάτιο. Φαινόταν πως έχει μια 

εμμονή να τη συνοδεύει παντού ή τουλάχιστον να της κρατά συντροφιά σε κάθε βήμα αυτής 

της βραδινής ιεροτελεστίας. Πηγαίνοντας στο σαλόνι έπιασε από το γραφείο της έναν δίσκο 

με σύνεργα καπνού. Κάθισαν οι δυο τους στον καναπέ και ο δίσκος έμεινε ακουμπισμένος 
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μπροστά της, πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού. Σταύρωσε με ευλυγισία και επιδεκτικότητα 

τα πόδια της, έφερε τους αγκώνες δίπλα στα πλευρά της και έγειρε μπροστά για να στρίψει 

το πρώτο τσιγάρο.  Της άρεσε οι κινήσεις της να είναι σχολαστικές και να απολαμβάνει όλη 

τη διαδικασία. Όταν τελείωσε μάζεψε με την υγρή άκρη του δείκτη της όλα τα τρίμματα 

καπνού που είχαν περισσέψει πάνω στον δίσκο και τα πέταξε στο τασάκι. Σηκώθηκε για μια 

τελευταία φορά και πήγε στην κουζίνα να φέρει το ραδιόφωνο που είχε ξεχάσει. Το άφησε να 

παίζει δίπλα στον δίσκο με τα καπνικά και άναψε το μακρύ της τσιγάρο, γέρνοντας 

αναπαυτικά στην πλάτη του καναπέ, πάντα σταυροπόδι.  

 

Κάπνιζε για ώρα αφηρημένη χωρίς να δίνει σημασία στα τραγούδια που 

εναλλάσσονταν. Η τελευταία μελωδία του «Bohemian Rhapsody» μια την νανούριζε και μια 

την ξυπνούσε. Στο τέλος είχε χαλαρώσει τόσο πολύ, που πίστευε ότι θα διαψεύδονταν η 

πρόβλεψη ότι θα ξενυχτούσε και σήμερα. Μέχρι που το πρόγραμμα του σταθμού άλλαξε 

τολμηρά και μια έθνικ ιταλική ρυθμική μουσική της δημιούργησε την επιθυμία να σηκωθεί 

και να αρχίσει να κουνιέται ακαθόριστα. Περισσότερο ένιωθε ότι αιωρούνταν παρά ότι 

χόρευε.  

Στην αρχή τα χέρια της παρασύρονταν αέρινα από τον ρυθμό, αλλά όσο εκείνος 

γινόταν όλο και πιο έντονος τόσο τα πόδια της χτυπούσαν ρυθμικά στο πάτωμα. Ένιωσε την 

ανάγκη να εκτονώσει μια τρελή μανία μέσα από τα πέλματά της. Κάθε γδούπος που άκουγε 

την ικανοποιούσε βαθιά. Σταδιακά άρχισε να στροβιλίζεται, από ένστικτο ή σαν να ήξερε 

πως χορεύεται μια ταραντέλα. Πάνω στην στροφή της έπιασε με τα δυο της χέρια από τον 

καναπέ την κούκλα ξεσηκώνοντάς την να χορέψει μαζί της. Τα τέσσερα χέρια πιάστηκαν 

αντικριστά και στροβιλίζονταν σαν κορίτσια του δημοτικού στο προαύλιο του σχολείου.  

Γύριζαν και ξαναγύριζαν περιμετρικά του κέντρου ενός αόριστου κύκλου με μεγάλη 

ακρίβεια και ένταση. Ο ρυθμός του τραγουδιού γινόταν όλο και πιο γρήγορος, τα όργανα 

έπαψαν να παίζουν μουσική και από την ηχογράφηση ακούγονταν μόνο μια α καπέλα φωνή 

και δαιμονισμένα ρυθμικά παλαμάκια. Τα χέρια της ίδρωσαν και η πορσελάνη κολυμπούσε 

στα χέρια της. Με το θριαμβευτικό τέλος του κομματιού η Λούσι κι η κούκλα της βρέθηκαν 

στο πάτωμα. Αναίσθητες κι οι δυο.  

Το επόμενο πρωί το ξυπνητήρι από το smart watch χτύπησε την καθορισμένη ώρα. Ο 

Λούτσι με βαρύ κεφάλι και μια αργόσυρτη κίνηση γύρισε τον καρπό του για να το 

απενεργοποιήσει. Δίπλα στο λουρί του ρολογιού ένα κομμάτι πορσελάνης ήταν σφηνωμένο 
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στο δέρμα του και περιμετρικά του υπήρχε πηχτό ξεραμένο αίμα. Ανασηκώθηκε και κοίταξε 

δίπλα του. Η κούκλα του ήταν νεκρή.  
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