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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 
 
 

Η µελέτη περίπτωσης (case study) αποτελεί µία από τις παλαιές 
µεθόδους ποιοτικής έρευνας ιδιαίτερα στους τοµείς των Κοινωνικών 
Ανθρωπιστικών Επιστηµών και της Ιατρικής . Στο χώρο της ψυχολογίας 
µεγάλοι ερευνητές, όπως οι S. Freud, J. Piaget, F. Dolto, E. Erikson, R. 
Desoille κ.α., έχουν παρουσιάσει αξιόλογες αναλύσεις µελέτης περιπτώ-
σεων. Με την ίδρυση της Σχολής του Σικάγου στις πρώτες δεκαετίες του 
20ου αιώνα, η ποιοτική έρευνα γνωρίζει ευρεία αποδοχή ως «µελέτη 
περιπτώσεων», «ιστορία ζωής» ή «ιστορία περιπτώσεων». Την τελευταία 
δεκαετία του αιώνα που πέρασε, και έπειτα από µία µεγάλη περίοδο 
επίκρατησης των κλασικών ποσοτικών µεθόδων στην κοινωνική έρευνα, 
άρχισε και πάλι να αναβιώνει διεθνώς το ενδιαφέρον των κοινωνικών 
ερευνητών για την ποιοτική ερευνητική µεθοδολογία και την ιστορία 
ζωής (Ρήγα, 1996, 1997). 

Η ιστορία ζωής και η βιογραφική µέθοδος παρουσιάζουν τα βιώ-
µατα και τις εµπειρίες του ατόµου που µελετάται. Στόχος του κοινωνικού 
ερευνητή είναι να εµβαθύνει στον υποκειµενικό κόσµο των ιδεών, των 
εµπειριών και των αντιδράσεων του ατόµου, αφού σύµφωνα µε την 
θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης κάθε άνθρωπος ορίζει και 
βλέπει τον κόσµο διαφορετικά. Βασική παραδοχή στην ιστορία ζωής 
είναι πως η ανθρώπινη συµπεριφορά πρέπει να µελετηθεί και να γίνει 
κατανοητή µέσα από τις προοπτικές των ατόµων που εµπλέκονται σε 
αυτή, ενώ αναγκαία θεωρείται η «αιχµαλώτιση των γεγονότων µέσα στο 
χρόνο» (Ρήγα, 1996). 

Σύµφωνα µε τον Denzin, στις διάφορες µορφές της βιογραφικής 
µεθόδου συµπεριλαµβάνονται η ιστορία, η βιογραφία, το διήγηµα, το 
µυθιστόρηµα, η αφήγηση, η διήγηση ζωής και η ιστορία του εαυτού 
(Denzin, 1989). Η αφήγηση σε πρώτο ή τρίτο πρόσωπο µιας αληθινής ή 
φανταστικής ιστορίας, που έχει πλοκή και ύπαρξη σε σχέση µε ένα 
γεγονός ή µία προσωπική εµπειρία, που επαναφέρει γεγονότα του 
παρελθόντος ή ανασυνθέτει µία ολόκληρη ζωή, προσφέρει πλούσιο 
υλικό για µία συστηµατική µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς και 
εµπειρίας. 



 5

Πολύ πριν γίνουν εργαλεία στα χέρια του κοινωνικού ερευνητή, οι 
παραπάνω µορφές υπηρετούσαν πιστά τον χώρο της λογοτεχνίας και της 
καλλιτεχνικής έκφρασης. Η αφήγηση, το µυθιστόρηµα και οι ιστορίες 
συγκινούσαν πάντοτε την ανθρώπινη ψυχή, που βίωνε µια εµπειρία 
µοναδική και αναζητούσε απαντήσεις µέσα από τη µίµηση της πραγµατι-
κότητας. Τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες η θεωρία της Λογοτεχνίας 
πήρε διαφορετικές κατευθύνσεις και γνώρισε εξαιρετική άνθιση. Ξεκινώ-
ντας από τις σύγχρονες γλωσσολογικές αντιλήψεις και συνδυάζοντας τα 
συµπεράσµατα της κοινωνιολογίας, της ιστορίας και της ψυχανάλυσης, 
οι θεωρητικοί προσπάθησαν να διαβάσουν το λογοτεχνικό κείµενο όχι 
ως µία απλή µίµηση, αλλά ως ένα ολοκληρωµένο και µε δικούς του 
κανόνες τρόπο οργάνωσης και γνώσης της πραγµατικότητας (Bleich et 
al., 1990).  

Στην εργασία που ακολουθεί θα επιχειρήσουµε να µελετήσουµε ένα 
λογοτεχνικό κείµενο της µεταπολεµικής ελληνικής λογοτεχνίας πάνω 
στη βάση της σύγχρονης θεωρίας της λογοτεχνίας, από τη σκοπιά βέβαια 
του κοινωνικού ερευνητή και της ποιοτικής µεθόδου έρευνας. Πρόκειται 
για το αριστουργηµατικό έργο του Κώστα Ταχτσή, «Το Τρίτο Στεφάνι» 
(1990), ένα κείµενο αµφιλεγόµενο που συγκλόνισε αλλά και δίχασε την 
ελληνική κοινωνία της εποχής του και µεταφράστηκε σε περισσότερες 
από δέκα γλώσσες. Στο µυθιστόρηµα παρουσιάζεται η ιστορία ζωής δύο 
γυναικών, που αν και ανήκουν σε διαφορετική γενιά και ξεκινούν από 
διαφορετική αφετηρία, συναντιούνται και έρχονται κοντά χάρη στις 
εξαιρετικές οµοιότητες που εµφανίζουν και στην κοινή πορεία ζωής που 
διαγράφουν από ένα σηµείο και µετά. Από την ερευνητική διαδικασία 
και τη µελέτη της ιστορίας των δύο γυναικών δεν θα µπορούσε να 
παραλειφθεί και η µελέτη περίπτωσης του ίδιου του συγγραφέα, του 
ανθρώπου που δηµιούργησε τις δύο ηρωίδες και τα γεγονότα που τις 
πλαισιώνουν (Baudry, 1990. Baudry, 2002).   
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
 
1.1. Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση. 
 
 

Χωρίς αµφιβολία τις τελευταίες δεκαετίες οι φιλολογικές σπουδές 
γνώρισαν µία πρωτόγνωρη άνθιση, που υπήρξε το αποτέλεσµα της 
προηγούµενης αλλά και ταυτόχρονης ανάπτυξης των ανθρωπιστικών 
επιστηµών. Ιδιαίτερα η εισβολή της σηµειολογίας και των στρουκτουρα-
λιστικών αντιλήψεων στα πεδία την κοινωνιολογικής, της ιστορικής, της 
γλωσσολογικής και της ψυχαναλυτικής έρευνας είχε άµεση επίδραση 
στους τρόπους προσέγγισης και µελέτης των λογοτεχνικών κειµένων. 
Έννοιες που δέσποζαν στη µελέτη της λογοτεχνίας όπως ο συγγραφέας-
δηµιουργός, η αυθεντία του γραπτού κειµένου και η ίδια η ερµηνευτική 
προσέγγιση, αναθεωρήθηκαν ριζικά, αφού το λογοτεχνικό κείµενο δεν 
θεωρείται πλέον απλή µίµηση αλλά ένας ολοκληρωµένος και µε δικούς 
του κανόνες τρόπος οργάνωσης και γνώσης της πραγµατικότητας. 
(Bleich et al., 1990).   

Η σχέση ανάµεσα στην λογοτεχνία και την ψυχανάλυση είναι πλέον 
ευρέως διαδεδοµένη. Αν και στο παρελθόν η Κριτική, ο Φορµαλισµός 
και ο Στρουκτουραλισµός απέφευγαν την ψυχανάλυση µε το σκεπτικό 
ότι οδηγούσε τη µελέτη της λογοτεχνίας έξω από τον κατεξοχήν 
φιλολογικό χώρο, σήµερα επανεµφανίζεται το ενδιαφέρον γύρω από 
αυτήν, σε µία προσπάθεια για υπέρβαση του φορµαλισµού χωρίς 
ταυτόχρονα να εγκαταλείπονται τα τυπικά λογοτεχνικά στοιχεία. Κατά 
τον ίδιο τρόπο, από αρκετούς ψυχαναλυτικούς κύκλους παρατηρείται 
ένα νέο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, το οποίο εν µέρει αναβλύζει από 
την παρατηρούµενη συσχέτιση ανάµεσα σε λογοτεχνικές έννοιες, όπως η 
«αφήγηση» και η «µυθιστορηµατικότητα», και στην κατανόηση των 
ψυχαναλυτικών διαδικασιών (Rimmon-Kenan, 1987). 

    Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τον Jean-Louis Baudry (1990) ο 
ίδιος ο Freud στο Προσχέδιο του έργου του δείχνει το ενδιαφέρον του για 
εκείνο που ονοµάζεται δυναµική του κειµένου, για την πράξη της 
εγγραφής και της εµφάνισής του. Στα έργα του Ψυχοπαθολογία της 
Καθηµερινής Ζωής και Ερµηνευτική των Ονείρων συναντά κανείς τον 
τρόπο συγκρότησης και όλες εκείνες τις µεθόδους των οποίων 
προνοµιακός τόπος είναι το γραπτό κείµενο, η λογοτεχνία. Πέρα από το 
σηµείο αυτό, το όνοµα ενός προσώπου από τη λογοτεχνία, του Οιδίποδα, 
γίνεται µία από τις θεµελιώδεις έννοιες της ψυχανάλυσης, ενω στην 
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Ερµηνευτική των Ονείρων χρησιµοποιείται ήδη η ανάλυση ενός άλλου 
θεατρικού προσώπου, του Άµλετ, για να καταδειχτεί η ένταση της 
απώθησης στην κοινωνία µας και οι νευρωτικές καταστάσεις στις οποίες 
οδηγεί (Baudry, 1990).  

Η ίδια κίνηση που αρχικά οδήγησε τον Freud να αναζητήσει τη 
στήριξη της αναλυτικής έρευνας σε ένα ευρέως αναγνωσµένο λογοτε-
χνικό κείµενο, τον οδηγεί κατόπιν στο να καταστήσει την λογοτεχνία 
πεδίο της έρευνας, της αναλυτικής «περιέργειας». Γι’ αυτό το λόγο και 
συχνά συναντά κανείς στον Freud την έννοια του «καλλιτέχνη», του 
«δηµιουργού», του «πεζογράφου» και του «ποιητή»  (Baudry, 1990). Η 
διάσταση αυτή άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν αποτέλεσε την 
αιτία να κατηγορηθεί ο ίδιος και η θεωρία του για έλλειψη επιστηµονι-
κότητας, ταυτόχρονα όµως και να καταστεί ένας από τους πλέον 
γνωστούς συγγραφείς και θεωρητικούς στο ευρύ αναγνωστικό κοινό 
(Pervin & John, 2001).  

Ενασχολούµενος µε το λογοτεχνικό κείµενο και την ανάλυσή του, ο 
Freud επιχειρεί να δώσει απάντηση σε καταλυτικά ερωτήµατα: Πώς 
γίνεται τα όνειρα που έχει φαντασθεί ένας συγγραφέας και τα έχει 
αποδώσει σ’ ένα φανταστικό πρόσωπο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
έργου, να επιδέχονται αναλυτική ερµηνεία ακριβώς όπως τα «πραγµατι-
κά» όνειρα; Επίσης πώς γίνεται να περιγράφονται πρόσωπα φανταστικά 
κατά τρόπο ώστε να φαίνεται ότι υποτάσσονται στις ίδιες ψυχικές 
δυνάµεις µε τους πραγµατικούς ανθρώπους; Εξαρχής λοιπόν ο Freud 
εισάγει µία διάκριση µεταξύ πραγµατικότητας και φαντασίας, αποδεχό-
µενος έτσι την τέχνη ως µίµηση της πραγµατικότητας. Στην προσπάθειά 
του να εξηγήσει πιθανές ασυµβατότητες έργου και πραγµατικότητας, 
καταφεύγει σε µία διευρυµένη πραγµατικότητα, η οποία περιλαµβάνει 
την έννοια του «ασυνειδήτου» (Baudry, 1990). Στο κείµενό του εξάλλου 
παραδέχεται µεταφυσικές και θεολογικές προϋποθέσεις, λέγοντας πως οι 
ποιητές και οι πεζογράφοι γνωρίζουν µεταξύ ουρανού και γης πολλά 
πράγµατα που η επιστηµονική σοφία δεν µπορεί ούτε να ονειρευτεί, 
καθώς εκείνοι αντλούν γνώση από πηγές που δεν είναι ακόµη προσιτές 
στην επιστήµη (Baudry, 1990. Brooks, 1987, 1990, 1994).  

Σύµφωνα µε τον Freud, η σύµπνοια ψυχανάλυσης και λογοτεχνίας 
έρχεται να αντιπαρατεθεί στην κλασσική ψυχιατρική επιστήµη της 
εποχής του και να την υπερβεί, αφού είναι σε θέση να δώσει σωστή 
ερµηνεία των ονείρων και των παραληρηµάτων ενός φανταστικού 
ασθενή. Αντίθετα, η τότε ψυχιατρική επιστήµη, σύµφωνα µε την 
υπεραπλουστευτική αντίληψή της, δεν θα µπορούσε παρά να εντάξει το 
παραλήρηµα σε µία ατελή και ακατάλληλη ταξινόµηση. Στην πράξη, ο 
λογοτέχνης συχνά καταφεύγει σε ψυχιατρικό έργο, αφού η παρουσίαση 
της ψυχικής ζωής του ατόµου είναι ένα πεδίο που του ανήκει. Για τον 
Freud µάλιστα, ο λογοτέχνης κατόρθωσε να συλλάβει την έννοια της 
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απώθησης και τη συµβολή του ασυνειδήτου στις ψυχοπαθολογικές 
εκδηλώσεις πολύ πριν αυτό γίνει αντιληπτό από τον ιατρό επιστήµονα  
(Baudry, 1990).  

Από την άλλη, στα συγγράµµατά του ο Freud συχνά αναφέρει πως η 
ανάλυση ενός ήρωα λογοτεχνικού έργου και ο προσδιορισµός των 
συµπτωµάτων που εµφανίζει είναι φυσικό να συµπίπτουν µε την 
ανάλυση των συµπτωµάτων του συγγραφέα, χωρίς να δείχνει καµία 
ανάγκη αιτιολόγησης της θέσης αυτής. Σ΄αυτό το σηµείο ο Freud δεν 
φαίνεται να απέχει πολύ από το να θεωρεί ότι ο λογοτέχνης επιδέχεται 
αναλυτική εξέταση όπως ακριβώς ο νευρωσικός ασθενής και για τον ίδιο 
λόγο µ’ αυτόν τον τελευταίο. Η άποψη αυτή παραπέµπει στην τετριµ-
µένη ιδεολογική αντίληψη για την «καλλιτεχνική δηµιουργία», στην 
ιδιαίτερη σχέση των καλλιτεχνών µε την τρέλα, και στην ιδέα πως το 
έργο είναι η έκφραση ενός παραληρήµατος (Baudry, 1990). 

Ωστόσο, σε ένα άλλο σηµείο των εργασιών του κάνει µία σαφή 
διάκριση µεταξύ νεύρωσης και συγγραφικής πράξης, µία διάκριση που 
στην πραγµατικότητα αφορά στην «λειτουργία» του έργου για τον ίδιο 
τον συγγραφέα. Αναφέρει πως ο µυθιστοριογράφος επικεντρώνει την 
προσοχή του στο ασυνείδητο της δικής του ψυχής, σε όλες τις πιθανές 
εκδοχές του, και τους παρέχει καλλιτεχνική έκφραση, αντί να τις 
απωθήσει υποβάλλοντάς τες σε συνειδητή κριτική (Baudry, 1990), 
άποψη που φαίνεται να την υιοθετούν και σύγχρονοι ερευνητές που 
υποστηρίζουν την λυτρωτική δράση της συγγραφής στην περίπτωση της 
µελαγχολίας (Kristeva, 1987).  

Στην κριτική του Freud για την λογοτεχνία, αφήνεται να διαφανεί 
µία ορισµένη αντίληψή του περί «λογοτεχνικής δηµιουργίας» που αφορά 
όχι τους συγγραφείς εκείνους που δέχονται ολοκληρωµένα τα θέµατά 
τους (επικοί ποιητές), αλλά εκείνους που τα δηµιουργούν αυθόρµητα. 
Αρχικά η θεµατική του έργου παραπέµπει στη βιογραφία του ίδιου του 
συγγραφέα. Το έργο αναβλύζει από τις συγκινήσεις του τελευταίου, ο 
οποίος εκφράζει τα δικά του συναισθήµατα και µάλιστα κατά τρόπο που 
επιτρέπει την ερµηνεία των βαθύτερων ροπών της ψυχής του (του 
ασυνειδήτου, των εσωτερικών του συγκρούσεων) µέσω του έργου. Το 
έργο δηλαδή είναι η έκφραση ενός ψυχισµού. ∆ιακατέχεται από µία 
προσωπικότητα, αόρατη αλλά παρούσα, την συγκαλύπτει και την 
αποκαλύπτει. Παραπέµπει σε µία σηµασία που βρίσκεται έξω από το ίδιο 
και προσδιορίζει όχι το ίδιο το κείµενο, αλλά το συγγραφέα του 
κειµένου. Άρα οι παραγωγές του λογοτέχνη δεν διαφεύγουν από το 
«ασυνείδητο» το οποίο καλύπτει πάντοτε την «συνειδητή» παραγωγή. 
Εδώ βρίσκεται η αφετηρία όλης της λογοτεχνικής κριτικής ψυχανα-
λυτικής έµπνευσης, του ιδεολογικού πεδίου και των µεθόδων της. Αν 
επιχειρήσουµε µία σύγκρισή της µε την απλή βιογραφική κριτική, ο 
στόχος έχει µετατεθεί ελαφρά (το ασυνείδητο του συγγραφέα, οι 
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ενορµήσεις και οι εσωτερικές συγκρούσεις του, εκείνα που χωρίς να 
αποκαλύπτονται στον ίδιο καθορίζουν τα θέµατα και τις εικόνες του, 
παίρνουν τη θέση της υπεραπλουστευτικής αναγωγής σε γεγονότα ζωής 
κοκ.). Η θεµελιώδης απόδοση του «έργου» στον «συγγραφέα», του 
κειµένου στο «υποκείµενο» παραµένει αναλλοίωτη (Baudry, 1990).  

Το µόνο που ανήκει στο κείµενο αυτό καθεαυτό είναι η δύναµη να 
παρέχει ένα «δευτερογενές δώρο» ηδονής. Η ηδονή αφορά τόσο στον 
συγγραφέα που δίνει διέξοδο στις ενορµήσεις του, όσο και στον 
αναγνώστη. Στην διαδικασία της ανάγνωσης, ο Freud αναγνωρίζει ως 
βασική λειτουργία της την πρόκληση συγκίνησης και απόλαυσης. Η 
ηδονή του αναγνώστη θα πρέπει να επιτρέπει την ανακάλυψη εκείνου 
που ορίζει το έργο του λογοτέχνη και ταυτόχρονα να επιδρά στον δικό 
του ψυχισµό. Η αληθινή απόλαυση του λογοτεχνικού έργου προκύπτει 
από την µέσω αυτού ανακούφιση της ψυχής από ορισµένες εντάσεις 
(Baudry, 1990).  
 Σύµφωνα µε τον Freud, η διεργασία δηµιουργίας του έργου είναι 
ταυτόσηµη µε τη διεργασία παραγωγής της φαντασίωσης. Ενα έντονο 
και τρέχον γεγονός ξυπνά στον δηµιουργό την ανάµνηση ενός παλαιότε-
ρου γεγονότος, της παιδικής συνήθως ηλικίας. Από το πρωταρχικό αυτό 
γεγονός παράγεται η επιθυµία, που βρίσκει τρόπο να πραγµατοποιηθεί 
µέσα στο ίδιο το λογοτεχνικό έργο. Μέσα στο έργο συχνά είναι 
αναγνωρίσιµα τόσο τα στοιχεία της τρέχουσας εντύπωσης όσο και της 
παλαιότερης ανάµνησης. Η διαφορά µεταξύ καλλιτεχνικής δηµιουργίας 
και φαντασίωσης είναι ότι η πρώτη δύναται να προκαλέσει ηδονή και 
ευχαρίστηση, ενώ η δεύτερη κυρίως αποστροφή και απέχθεια (Baudry, 
1990).  
 Η κλινική δουλειά και η µελέτη περίπτωσης του Λυκανθρώπου1 
(«ο Άνθρωπος µε τους Λύκους»), αλλά και η συγγραφή της βιογραφίας 
του τελευταίου, επέτρεψαν στον Freud να προβληµατιστεί επιπρόσθετα 
πάνω στις έννοιες της αφήγησης και της φαντασίας και κατ’ επέκταση 
πάνω στην πλοκή του έργου και της ανθρώπινης ιστορίας. Μέσα από το 
ιστορικό του Λυκανθρώπου, ο Freud αναζητά το πώς συνδέονται τα 
ιστορικά της ζωής, το πώς οι αφηγηµατικές ενότητες συνδυάζονται σε 
µία σηµαίνουσα συνέχεια, το πού πρέπει να αναζητήσει κανείς το αίτιο 

                                                           
1Από την κλινική εργασία και την σύνθεση της βιογραφίας του Λυκανθρώπου από τον Freud, 
προκύπτει η έµφαση που δίδεται για την κατανόηση της ιστορίας ζωής του ατόµου σε ιστορικά και 
κοινωνικά γεγονότα. Η ένταξη της ιστορίας µιας παιδικής νεύρωσης, στο πλαίσιο της εµπειρίας της 
σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας, υπαινίσσεται ένα ιδιαίτερα µοντερνιστικό πρόβληµα 
νοήµατος και κατανόησης. Θέτει µείζονα προβλήµατα σχετικά µε τη φύση της ιστορικής και 
αφηγηµατικής κατανόησης και αναφέρεται στην αναγκαιότητα και στα όρια των αφηγηµατικών 
νοηµάτων, αλλά και στην πολυπλοκότητα των τρόπων που χρησιµοποιείται η πλοκή στην αφήγηση 
(Brooks, 1990).  
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και το αποτέλεσµα και το πώς το νόηµα σχετίζεται µε την αφήγηση. 
Αντιµέτωπος µε αποσπασµατικές µαρτυρίες, µε στοιχεία διάσπαρτα 
µέσα στη σύγχρονη πραγµατικότητα, για να εξηγήσει, πρέπει να 
ανατρέξει σε µία ιστορία που εκτυλίχθηκε στο παρελθόν και που 
αιτιολογεί τον τρόπο µε τον οποίο µορφοποιήθηκε το παρόν. Από την 
µελέτη της περίπτωσης του Λυκανθρώπου το πρόβληµα της αναφορι-
κότητας µετατίθεται, καθώς θεωρείται πως όλες οι ιστορίες µπορούν να 
οδηγήσουν όχι τόσο πολύ πίσω σε γεγονότα, όσο σε άλλες ιστορίες, σε 
µία σύλληψη του ανθρώπου ως δοµής των µυθοπλασιών που επινοεί για 
τον εαυτό του. Η βιογραφία εξάλλου για τον Freud εµφανίζεται σε 
απόλυτη οικειότητα µε την µυθοπλασία: είναι µία υποθετική κατασκευή 
(Brooks, 1990. Brooks, 1994)  

Η λογική της ερµηνευτικής εργασίας του Freud, τον οδηγεί στην 
κατανόηση µιας αιτιότητας που µπορεί να λειτουργήσει προς τα πίσω 
όσο και προς τα εµπρός, αφού το αποτέλεσµα του γεγονότος ή της 
φαντασίωσης συχνά έρχεται µόνο όταν νοηµατοδοτείται σεξουαλικά, 
πράγµα το οποίο µπορεί να συµβεί µε χρονική καθυστέρηση. Έτσι ο 
τρόπος µε τον οποίο διατάσσεται µία ιστορία δεν αντιστοιχεί 
υποχρεωτικά στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί. Το πώς αφηγούµαστε 
µία ζωή, ακόµα και την ίδια µας τη ζωή στον εαυτό µας, είναι 
τουλάχιστον µια διπλή διαδικασία, µία προσπάθεια να ενσωµατώσουµε 
στο εσωτερικό µιας κανονικά διατεταγµένης αφήγησης µία πιο πλάγια, 
επίµονη και δυναµική πλοκή, η λογική της οποίας υπαγορεύεται από την 
επιθυµία (Brooks, 1990).  

Εξάλλου, σύµφωνα µε τον θεωρητικό της ψυχανάλυσης, όταν ένα 
άτοµο απογοητεύεται από την δική του εµπειρία, καταφεύγει στην 
φυλογεννητική του εµπειρία. Συµπληρώνει τα κενά της ατοµικής του 
αλήθειας, µε µια αλήθεια προϊστορική. Το άτοµο δηλαδή, για να είναι 
ικανό να αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του έτσι ώστε να είναι 
συνεκτική και σηµαίνουσα, χρειάζεται να ανατρέξει προς τα πίσω σε µια 
προνοούσα πλοκή, η οποία θα υπέτασσε την εµπειρία του στην εµπειρία 
της ανθρωπότητας. Έτσι εκείνο εµφανίζεται ως σηµαίνουσα επανάληψη 
µιας ιστορίας που έχει ήδη προικισθεί µε νόηµα (Brooks, 1990).  

Τα ιστορικά του Freud διέπονται από την υπόθεση ότι η ψυχική 
υγεία αντιστοιχεί µε έναν απολογισµό της ζωής µας που µπορεί να δοθεί 
σαν συνεκτική αφήγηση. Και αντίθετα –όπως στην περίπτωση της 
Ντόρα- η ασθένεια ισοδυναµεί, τουλάχιστον εν µέρει, µε την δυσφορία 
της ασυνάρτητης ιστορίας ή µε έναν ανεπαρκή αφηγηµατικό απολογισµό 
του εαυτού. Η πλοκή είναι καταλυτική και πρέπει όχι µόνο να διαθέτει 
φόρµα αλλά και να γεννά τη δύναµη που δίνει διασύνδεση στα γεγο-
νότων, που διαµορφώνει το συγκεχυµένο υλικό µιας ζωής µε µια 
εµπρόθετη δοµή, η οποία µε τη σειρά της γεννά νέες ιδέες για το πώς 
µπορεί να εξιστορηθεί µια ζωή. Στην πράξη, η ίδια η ψυχαναλυτική 
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διαδικασία συνίσταται στην συγκρότηση της δυναµικής εκείνης πλοκής 
που θα προσφέρει δύναµη και συνοχή στην κατετµηµένη αρχικά πραγ-
µατική ή φανταστική ζωή που αφηγείται ο ασθενής. Αποτελεί έναν 
εναλλακτικό τρόπο ανήσυχης σκέψης πέρα από τα φορµαλιστικά 
παραδείγµατα, που καλεί το άτοµο να αξιοποιήσει τις δυναµικές της 
µνήµης και της επιθυµίας του, για να επανασυνδέσει τον χαµένο χρόνο 
της ζωής του και το χρόνο που συνεχίζεται (Brooks, 1990). Στην 
Ερµηνευτική των Ονείρων ο Freud αναφερόµενος στο έργο του Σοφοκλή 
και στον Οιδίποδα υποστηρίζει καθαρά το παραπάνω: «το έργο δεν είναι 
παρά µία προοδευτική και επιδέξια αναβαλλόµενη αποκάλυψη, που 
µπορεί να παραλληλισθεί µε ψυχανάλυση» (Baudry, 1990). 

Συµπερασµατικά, η παραδοσιακή ψυχαναλυτική λογοτεχνική κριτι-
κή εστιάζει σε τρείς κατηγορίες, που σχετίζονται µε το αντικείµενο της 
ανάλυσης: στον συγγραφέα, στον αναγνώστη και στα πρόσωπα του 
κειµένου. Ο τρόπος που ο Freud προσέγγισε την λογοτεχνία κατέληξε σε 
κάτι σπάνιο: στο να τονιστεί τόσο πολύ ο χωρισµός σηµαίνοντος και 
σηµαινόµενου και να υποτιµηθεί τόσο πολύ το σηµαίνον µε το να 
περιορίζεται στο ρόλο του απλού δολώµατος. Ωστόσο, αυτό που πρέπει 
να έχουµε κατά νου µελετώντας τις θέσεις του Freud για την λογοτεχνία 
είναι το εξής: Ο Freud µέσω των λογοτεχνικών έργων, θέλει να διασφα-
λίσει την εγκυρότητα της αναλυτικής µεθόδου και των αποτελεσµάτων 
της. Θέλει, µε άλλα λόγια, να επιτύχει µία επιβεβαίωση των απόψεών 
του περί «ασυνειδήτου» από τα συµπεράσµατα που επιβάλλει η µελέτη 
λογοτεχνικών κειµένων. Πρέπει µέσω της κριτικής του να καταδειχτεί 
ότι προς όποια κατεύθυνση και αν ενεργούµε, είτε θεραπεύοντας έναν 
ασθενή, είτε «δηµιουργώντας» ένα φανταστικό πρόσωπο, συναντάµε τα 
ίδια στοιχεία, τις ίδιες ψυχικές διεργασίες. Με άλλα λόγια, ο Freud, 
ξεκινώντας από την ανάλυση ενός µυθιστορήµατος, σκιαγραφεί τη 
λειτουργία του ψυχικού µηχανισµού (Baudry, 1990). 
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1.2. Μελέτη Περίπτωσης και Ιστορία Ζωής. 
Η Εφαρµογή τους στον χώρο της Ψυχολογίας. 
 
 
Η µελέτη περίπτωσης αποτελεί µία από τις παλαιές µεθόδους 

ποιοτικής έρευνας στο χώρο της Ψυχολογίας και των Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών γενικότερα. Μεγάλοι ερευνητές, όπως η F. Dolto, ο J. Piaget, 
ο R. Dessoile  και ο E. Erikson, έχουν παρουσιάσει αξιόλογες αναλύσεις 
µελέτης περιπτώσεων, ενώ ο S. Freud διαµόρφωσε ολόκληρο το έργο 
του και τη Θεωρία της Ψυχανάλυσης έχοντας αυτή ως κύρια ερευνητική 
µεθοδολογία και στηριζόµενος αποκλειστικά στον πλούτο των κλινικών 
του παρατηρήσεων (Pervin & John, 2001. Ρήγα, 1996). 

Η µελέτη περίπτωσης κατατάσσεται στις διερευνητικές µεθόδους 
που δίνουν έµφαση στην ανακάλυψη και ανάλυση του προς διερεύνηση 
φαινοµένου ή γεγονότος. Βασικό χαρακτηριστικό και πλεονέκτηµά της 
θεωρείται η στάση του ερευνητή, ο οποίος δεν ελέγχει αλλά αναζητά. Η 
συµπεριφορά του υποκειµένου που µελετάται ή τα χαρακτηριστικά του 
φαινοµένου, καθοδηγούν τον ερευνητή να διαµορφώσει τις υποθέσεις 
του και να τροποποιήσει ενδεχοµένως τη θεωρία του (Ρήγα, 1997). 

 Ένα κύριο σηµείο που διαχωρίζει τη µελέτη περίπτωσης από τις 
άλλες µεθόδους έρευνας είναι η σε βάθος µελέτη του υποκειµένου ή του 
φαινοµένου. Τα υποκείµενα δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα 
ενός πληθυσµού και εποµένως τα αποτελέσµατα που προκύπτουν γενι-
κεύονται µόνο στα άτοµα εκείνα που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τα 
µελετώµενα. Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών 
πραγµατοποιείται µε την συµµετοχική ή µη παρατήρηση, µε τη σε βάθος 
και τεκµηριωµένη παρατήρηση, καθώς και µέσω ερωτηµατολογίων, 
συνεντεύξεων, φωτογραφικού υλικού, ηµερολογίων ή οποιουδήποτε 
άλλου µέσου. Ο συνδυασµός πολλαπλών µεθοδολογικών τεχνικών, θεω-
ρητικών µοντέλων και πηγών πληροφόρησης, ο τριγωνισµός δηλαδή των 
στοιχείων, αποτελεί το βασικότερο µέσο εξασφάλισης της αξιοπιστίας 
της παρούσας µεθόδου (Ρήγα, 1997). Γενικότερα άλλωστε η µελέτη 
περίπτωσης θεωρείται ένα αξιόπιστο εργαλείο έρευνας και αξιολόγησης, 
αφού επικεντρώνεται σε ένα µόνο άτοµο (ή οµάδα) και αναζητά ένα 
συµπέρασµα που προκύπτει µε τρόπο συστηµατικό, ενώ παράλληλα 
παρέχει µια λεπτοµερή εικόνα της πραγµατικής κατάστασης όπως 
συµβαίνει και στο πείραµα (Ρήγα, 2001β). 

Τις τελευταίες δεκαετίες - και έπειτα από ένα µεγάλο διάστηµα 
επικράτησης των ποσοτικών µεθόδων έρευνας – οι κοινωνικοί ερευνητές 
στρέφονται και πάλι στην ποιοτική έρευνα, µε την µελέτη περίπτωσης 
και την «ιστορία ζωής» να κερδίζουν συστηµατικά το ενδιαφέρον των 
επιστηµόνων (Ρήγα, 1996, 1997, 2001α). Η ιστορία ζωής και η βιογρα-
φική µέθοδος παρουσιάζουν τις βιωµατικές εµπειρίες του ή των προς 
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µελέτη ατόµων, στηριζόµενες στην θεωρία της συµβολικής αλληλε-
πίδρασης και στην αρχή πως κάθε άνθρωπος ορίζει και βλέπει τον κόσµο 
διαφορετικά. Στόχος του κοινωνικού ερευνητή είναι να εµβαθύνει σ’ 
αυτόν τον υποκειµενικό κόσµο των ιδεών, των εµπειριών και των αντι-
δράσεων του ατόµου και να αναλύσει µε ποιο τρόπο συνέβησαν διάφορα 
γεγονότα στη ζωή του (Ρήγα, 1996, 2001α).    

Η ιστορία ζωής ενός ατόµου αναφέρεται συχνά στα σηµαντικό-
τερα για το άτοµο γεγονότα και στα προσωπικά του βιώµατα. Μπορεί να 
πάρει τη µορφή του προσωπικού διηγήµατος, της αυτοβιογραφίας ή της 
φανταστικής αναφοράς. Η ανθρώπινη συµπεριφορά µελετάται και 
γίνεται κατανοητή µέσα από τις προοπτικές των ατόµων που εµπλέκο-
νται σε αυτή, ενώ αναγκαία θεωρείται η «αιχµαλώτιση των γεγονότων 
µέσα στο χρόνο». Η σχέση της ιστορίας ζωής µε τον χρόνο και την 
έννοια του χρόνου στον αφηγητή είναι καταλυτική, αφού, σύµφωνα και 
µε τον Erikson, η ακριβής αίσθηση της «ταυτότητας του εγώ» του 
ατόµου εξαρτάται από την ικανότητά του να ορίσει τον εαυτό του σε 
σχέση µε τη διάρκεια του χρόνου όλης του της ζωής  (Ρήγα, 1996, σελ. 
263). 

Το άτοµο θεωρείται ταυτόχρονα δηµιουργός και προϊόν της 
ιστορίας του. Η προσωπική του ιστορία είναι σηµαδεµένη από τις δοµές 
της οικογένειάς του και της ιστορίας της, η οποία στη συνέχεια ενώνεται 
µε την κοινωνική ιστορία για να διαµορφώσει τελικά την προσωπική 
(Ρήγα, 1996). Σύµφωνα µε τον Freud εξάλλου η οικογενειακή ιστορία 
καθορίζει όλες τις φαντασιώσεις του ατόµου, από φανταστικούς δεσµούς 
ή πραγµατικά γεγονότα της παιδικής ηλικίας που µε τη σειρά τους 
συµβάλλουν στην εικόνα που το άτοµο διαµορφώνει για τη σχέση του µε 
τους γονείς του (Freud, 1970). Στον υποκειµενικό κόσµο του ατόµου 
όµως συµπεριλαµβάνονται την ίδια στιγµή και οι κοινωνικές δοµές µέσα 
στις οποίες καλείται να ζήσει. Όταν λοιπόν κάποιος αφηγείται την 
ιστορία ζωής του, αναφέρεται σε διάφορα γεγονότα, περιγράφοντας την 
ταυτόχρονα και τις κοινωνικές δοµές κάτω από τις οποίες αυτά 
συνέβησαν. Άρα, µέσα από τη φωνή του ατόµου φανερώνεται όχι µόνο η 
ατοµική ιστορία του υποκειµένου, αλλά και η κοινωνική πραγµατικότητα 
που έζησε ή ζει το άτοµο (Ρήγα, 2001α). 

Η ιστορία ζωής λοιπόν αποτελεί µια απεικόνιση της ψυχοκοι-
νωνικής πορείας του ατόµου που µελετάται. Είναι ένα ταξίδι που 
χαρακτηρίζεται από «ευµετάβλητες ταχύτητες» µέσα στο χρόνο, όπως 
οικογενειακά γεγονότα, ευχάριστα ή δυσάρεστα, ιστορικές στιγµές, 
κοινωνικές καταστάσεις κοκ (Ρήγα, 1996). Στο ταξίδι αυτό η πραγµατι-
κότητα και η φαντασίωση διαπλέκονται ανεξέλεγκτα. Κατά τον Freud 
εξάλλου, η βιογραφία εµφανίζεται σε απόλυτη οικειότητα µε την 
µυθοπλασία: είναι µία υποθετική κατασκευή (Brooks, 1990. Brooks, 
1994. Ρήγα, 1996). 
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1.3. «Η Ιστορία Ζωής». Μεθοδολογικό Εργαλείο στη  
Μελέτη Περιπτώσεων ενός Λογοτεχνικού Έργου. 

 
 
 

Η ιστορία ζωής και η ερευνητική της αξιοποίηση στον χώρο της 
ψυχολογίας και των ανθρωπιστικών επιστηµών θα αποτελέσει παρακάτω 
το µεθοδολογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθούµε, για να µελετή-
σουµε όχι αληθινές περιπτώσεις αυτή τη φορά, αλλά τους «κατασκευα-
σµένους» από τον Κώστα Ταχτσή χαρακτήρες του λογοτεχνικού έργου 
«Τρίτο Στεφάνι» (1987). Η ενασχόληση µε πρόσωπα φανταστικά δεν 
µειώνει την αξία αυτής της προσπάθειας. Στο παρελθόν άλλωστε ο ίδιος 
ο Freud επέλεξε να θεµελιώσει την θεωρία της Ψυχανάλυσης µελετώντας 
τους ψυχικούς µηχανισµούς ηρώων όπως αυτοί παρουσιάζονταν στα 
λογοτεχνικά κείµενα, ενώ –όπως αναφέρεται και ακριβώς πιο πάνω- για 
εκείνον ακόµη και η βιογραφία υπαρκτών ατόµων δεν παύει να είναι µία 
υποθετική κατασκευή (Brooks, 1990, 1994). 

Η επιλογή του συγκεκριµένου έργου έγινε, διότι το «Τρίτο 
Στεφάνι», τόσο ως µορφή όσο και ως περιεχόµενο, παρέχει πλούσιο και 
αξιόλογο υλικό για µία συστηµατική µελέτη των χαρακτήρων του. Η 
αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο από την βασική ηρωίδα του έργου, τη Νίνα, 
δίνει στο κείµενο µία αµεσότητα ανάλογη µε εκείνη που συναντά ένας 
κοινωνικός ερευνητής, όταν πραγµατοποιεί µία αφηγηµατική συνέντευξη 
µε ένα πραγµατικό άτοµο. Παράλληλα µε τη δική της ζωή, η Νίνα 
αφηγείται και τη ζωή της δεύτερης πρωταγωνίστριας του έργου, της 
Εκάβης, είτε µέσα από περιγραφές είτε µέσα από τον ίδιο το λόγο της 
Εκάβης.  

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του έργου είναι η χρονολογική σειρά 
παρουσίασης των γεγονότων. Η ηρωίδα ορµώµενη από ένα συνταρακτι-
κό για εκείνη γεγονός στο παρόν, ξεκινάει να αφηγείται τη ζωή της 
πηγαίνοντας προς τα πίσω, επιστρέφοντας ξανά στο παρόν της κοκ., 
ενσωµατώνοντας στην αφήγησή της και την ιστορία ζωής της Εκάβης. 
Με τον τρόπο αυτό τα διάφορα γεγονότα, πραγµατικά και φαντασιακά, 
συνδέονται µεταξύ τους, συσχετίζονται και αποκτούν νόηµα στο χρόνο, 
νοηµατοδοτώντας ταυτόχρονα και τη ζωή των πρωταγωνιστριών. 

Παράλληλα µε την λεπτοµερή και ζωντανή περιγραφή γεγονότων 
και καταστάσεων, ο συγγραφέας έχει εµπλουτίσει το έργο του µε ζωη-
ρούς και άµεσους διαλόγους, µε τη γλαφυρή παρουσίαση των βασικών 
αλλά και περιφερειακών προσώπων, καθώς και µε χρήσιµες αναφορές σε 
κοινωνικοπολιτισµικά στοιχεία και στα πολιτικά δρώµενα της κάθε 
περιόδου. Έτσι, στοιχεία προσωπικότητας των ηρώων, πραγµατικά γεγο-
νότα της καθηµερινής οικογενειακής ζωής, συγκρούσεις, συναισθήµατα 
και σκέψεις των προσώπων, πολιτισµικές καταβολές, οικογενειακοί 
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µύθοι και κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις παίρνουν τη θέση τους στο έργο 
και συµβάλλουν σε µία ολιστική και συστηµατική κατανόηση της 
ιστορίας ζωής των δύο γυναικών. 

Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό του έργου που το καθιστά 
κατάλληλο προς µελέτη, είναι ο ίδιος ο συγγραφέας του και τα πλούσια 
βιογραφικά στοιχεία που διαθέτουµε γι’ αυτόν. Όπως αναφέρθηκε σε 
προηγούµενο κεφάλαιο, κατά τη µελέτη ενός λογοτεχνικού έργου, στην 
πράξη µελετάται ταυτόχρονα και ο ίδιος ο συγγραφέας ή ποιητής, που 
εµπνεύστηκε το έργο και «κατασκεύασε» τους χαρακτήρες του. Πολλά 
χαρακτηριστικά των ηρώων, σκέψεις, επιθυµίες, συναισθήµατα και ενδο-
ψυχικές συγκρούσεις δικές τους, µπορούν να αποδοθούν στον άνθρωπο 
που «καλλιτεχνικά» τα δηµιούργησε (Baudry, 1990. Baudry, 2002). Σε 
ό,τι αφορά τον Κώστα Ταχτσή, πολυάριθµα στοιχεία που αφορούν στην 
προσωπικότητά του, στην προσωπική ζωή και στο παρελθόν του, στον 
τρόπο που σκεφτόταν και ενεργούσε, είναι διαθέσιµα µέσα από την ίδια 
την αυτοβιογραφία του, τις συνεντεύξεις του στον τύπο και την τηλεόρα-
ση, της κριτικής που έτυχε από συναδέλφους του και µη, καθώς και µέσα 
από το συνολικό έργο του που περιλαµβάνει πληθώρα αυτοβιογραφικών 
στοιχείων.  

Χάρη σε αυτόν τον πλούτο των πληροφοριών που διαθέτουµε για 
τον ίδιο τον συγγραφέα και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρου-
σιάζει το έργο του «Τρίτο Στεφάνι», αυξάνει µεθοδολογικά η αξιοπιστία 
της µελέτης που θα επιχειρήσουµε. Ο συνδυασµός πολλαπλών και 
διαφορετικών πηγών πληροφόρησης και στοιχείων έρχεται να αντι-
σταθµίσει τους περιορισµούς που θέτει ένα προς διερεύνηση λογοτεχνικό 
έργο συγκριτικά µε τη µελέτη µιας πραγµατικής περίπτωσης, και να 
καταστήσει όσο το δυνατόν πιο έγκυρο και αξιόπιστο το αποτέλεσµα της 
µελέτης µας, της ιστορίας ζωής δηλαδή των δύο ηρωίδων του έργου 
αλλά και του συγγραφέα του.   
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ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
«ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ» 
του Κώστα Ταχτσή 

 
 
 
 
2.1. Βιογραφικά Στοιχεία για τον Κωστα Ταχτσή (1927-1988)2. 
 

 
Ο Κώστας Ταχτσής γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1927 στη 

Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του καταγόταν από την Ανατολική Ρωµυλία. 
Σε ηλικία επτά ετών, µετά από χωρισµό των γονιών του, έφυγε για την 
Αθήνα µε τη γιαγιά του. στην Αθήνα πέρασε τα µαθητικά και εφηβικά 
του χρόνια που συνέπεσαν µε την περίοδο της Κατοχής και του 
Εµφυλίου. Γράφτηκε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Αθήνας, 
όπυ φοίτησε για δύο χρόνια. Είχε προηγηθεί µία αίτησή του στη Σχολή 
Εµποροπλοιάρχων χωρίς επιτυχία, λόγω ασθενείας του και αδυναµίας 
του να παραστεί στις εξετάσεις. Το 1947 κατατάχτηκε στο στρατό και 
έφτασε ως το βαθµό του ανθυπολοχαγού. Στη συνέχεια εργάστηκε ως 
γραµµατέας του Αµερικανού επόπτη στο υδροηλεκτρικό έργο του 
Λούρου. Το 1951 εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή µε τίτλο 
«Ποιήµατα». Άρχισε να γίνεται γνωστός µε δύο ποιητικές συλλογές, τη 
«Συµφωνία του Μπραζίλιαν» (1954) και το «Καφενείο το Βυζάντιο» 
(1956). Το ποιητικό έργο του Κώστα Ταχτσή κινείται στα πλαίσια της 
θεµατολογίας της καθηµερινής ζωής και χαρακτηρίζεται από έντονα 
λυρική διάθεση, η οποία µεταφέρθηκε και στα πεζά του. Την ίδια 
περίοδο (1951-1954) συνδέθηκε φιλικά µε τους Οδυσσέα Ελύτη, Νίκο 
Γκάτσο και Αντρέα Εµπειρίκο.  

Το 1954 έφυγε για την Αγγλία, όπου έµεινε ως το καλοκαίρι του 
επόµενου χρόνου. Επέστρεψε στην Αθήνα και ασχολήθηκε µε τη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Από την άνοιξη του 1956 ως το 
χειµώνα του 1964 περιπλανήθηκε σε διάφορα µέρη του κόσµου µε 
ενδιάµεσες επιστροφές στην Ελλάδα. Στην περίοδο αυτή, αυτοχαρακτη-
ριζόµενος τυχοδιώκτης, µπάρκαρε σε ∆ανέζικο φορτηγό πλοίο προς τη 
Γερµανία, συνεργάστηκε στα γυρίσµατα της ταινίας «Το παιδί και το 
δελφίνι» ως βοηθός σκηνοθέτη, τέλεσε χρέη µάνατζερ σε περιοδεία του 
πιανίστα Τόνη Γεωργίου στην Αφρική, εργάστηκε ως υπάλληλος εµπορι-
κού καταστήµατος και σιδηροδροµικός υπάλληλος στην Αυστραλία. Το 
                                                           
2  Τα βιογραφικά στοιχεία για τον Κώστα Tαχτσή προέρχονται από το οπισθόφυλλο του έργου «Τρίτο 
Στεφάνι», από το βιβλίο του Τάκη Σπετσιώτη «Στον  Κώστα Ταχτσή. Αντί Στεφάνου» (1996) και από 
τις ιστοσελίδες του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου – http://book.culture.gr/logotexnes/result.htlm . 
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1960 ξεκίνησε για το γύρο της Ευρώπης µε βέσπα. Στις χώρες που 
επισκέφτηκε έγραψε το «Τρίτο Στεφάνι», το οποίο ολοκλήρωσε στην 
Αυστραλία, κατά τη διάρκεια της δεύτερης εκεί παραµονής του, και το 
έστειλε στην Αθήνα για εκτύπωση. Το έργο απορρίφθηκε ως ακατάλληλο 
και ο Ταχτσής πραγµατοποίησε ιδιωτική έκδοσή του στην Αθήνα το 
1962. Το «Τρίτο Στεφάνι», που στη συνέχεια εκδόθηκε από τον ‘Ερµή», 
τον καθιέρωσε στο χώρο της µεταπολεµικής λογοτεχνίας. Το έργο επανε-
κδόθηκε αρκετές φορές ενώ µεταφράστηκε σε πολλές ξένες γλώσσες 
(αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ισπανικά, ολλανδικά, ουγγρικά, ρουµα-
νικά, πωλονικά και σερβικά). Το 1962 ο Ταχτσής έφυγε για την Αµερική, 
όπου έµεινε ως το τέλος του 1964. Μετά την οριστική επιστροφή του 
στην Αθήνα συνεργάστηκε µε τους Νάνο Βαλαωρίτη, Μαντώ Αραβαντι-
νού και Γιώργο Μακρή στο περιοδικό «Πάλι» και εργάστηκε ως ξεναγός 
και µεταφραστής (µετέφρασε κυρίως θεατρικά έργα, Αριστοφάνη και 
σύγχρονά του). Στο συγγραφικό του έργο περιλαµβάνονται άλλα δύο 
µυθιστορήµατα, εξίσου ‘αυτοβιογραφικά’, τα «Ρέστα» και η «Γιαγιά µου 
η Αθήνα».  

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Παπαδόπουλου πήρε 
µέρος στη ∆ήλωση των 18 κατά της χούντας και της λογοκρισίας και 
διώχτηκε από την ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του σχεδόν 
εγκατέλειψε το γράψιµο. ∆ηλωµένος οµοφυλόφιλος και τραβεστί, ο 
Κώστας Ταχτσής ενεπλάκη στον αγώνα για τα δικαιώµατα των οµοφυ-
λοφίλων και ήρθε σε αντιπαράθεση µε τα συµφέροντα οµάδων παρενδυ-
τικών. ∆ολοφονήθηκε άγρια το 1988 υπό ανεξιχνίαστες συνθήκες στο 
σπίτι του, σε ηλικία εξηνταενός χρόνων.   

Ο Ταχτσής έζησε και εκφράσθηκε πραγµατικά σαν γνήσιος 
συγγραφέας, χωρίς να αφοσιωθεί συγκεκριµένα σε κάποιο είδος, αλλά 
σαν ένας διανοητής του 19ου αιώνα υπήρξε ποιητής, πεζογράφος, δοκι-
µιογράφος, επιστολογράφος, στοχαστής, µεταφραστής που η ενόρασή 
του τον έφερε πολύ πιο µπροστά από το θέµα που πραγµατευόταν. 
Θεωρείται – και το «Τρίτο Στεφάνι» επιβεβαιώνει αυτή την άποψη - πως 
κατάγεται λογοτεχνικά κατευθείαν από το κλίµα των καταραµένων του 
µεσοπολέµου και των µοτίβων τους. Το κλίµα που συναντάει κανείς 
στον Λαπαθιώτη και τον Καρυωτάκη, αυτό της θανατοφιλίας, του 
αισθητισµού και της ωραιοπάθειας, γίνεται έντονα εµφανές στο έργο του 
Ταχτσή, όσο και αν εκείνος επιχειρεί να το καταπολεµήσει µε την ρεαλι-
στική ωµότητα που παράλληλα υιοθετεί. Η γραφή του ήταν πρωτοφανής 
για την ελληνική πεζογραφία. Καθώς ήταν απόρροια µιας ιδιοφυούς 
ιδιοσυγκρασίας και µαζί µιας εξέχουσας προσωπικής εµπειρίας, κανείς 
δεν κατάφερε να την µιµηθεί.   
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2.2. Συνοπτική Παρουσίαση  
του Έργου «Τρίτο Στεφάνι»3. 
 
 
Το «Τρίτο Στεφάνι» θεωρείται από τους περισσότερους κριτικούς το 

πιο σηµαντικό έργο του Κώστα Ταχτσή. Γράφτηκε την περίοδο 1960-62 
και παρά τον απατηλά απλό και πεζό χαρακτήρα του, πρόκειται για ένα 
δύσκολο κείµενο, που για δέκα χρόνια µετά την πρώτη του έκδοση 
έµεινε άγνωστο και περιθωριοποιηµένο από το αναγνωστικό κοινό 
(Σπετσιώτης, 1996). 

Σε ένα έργο της µεταπολεµικής ελληνικής λογοτεχνίας, ο συγγρα-
φέας επιλέγει να τοποθετήσει το «σκηνικό» του στο ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας λίγα χρόνια µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Μία πενηντάχρονη 
γυναίκα, η Νίνα, παντρεµένη στον τρίτο της γάµο, γίνεται η ηρωίδα του 
µυθιστορήµατός του. Ολόκληρο το έργο είναι γραµµένο σε πρώτο ενικό 
πρόσωπο, µε την Νίνα να αναπολεί και να αφηγείται τη ζωή της. Η αφή-
γησή της είναι γεµάτη από µνήµες και εικόνες του παρελθόντος, που η 
µία οδηγεί και συνδέεται µε κάποια άλλη. Όλες µαζί δηµιουργούν έτσι 
µία συνεχή κίνηση στο χρόνο, από το παρόν στα παιδικά χρόνια της 
Νίνας, και έπειτα στις µέρες πριν τον πόλεµο και πάλι στο παρελθόν, και 
ξανά στο παρόν κοκ. Ένα µεγάλο µέρος – ίσως το µισό - αυτής της 
εξιστόρησης αφορά στις αναµνήσεις της ηρωίδας από την σηµαντική 
σχέση της µε µία γυναίκα µεγαλύτερης ηλικίας, την Εκάβη, που διαδρα-
µάτισε καταλυτικό ρόλο στη ζωή της και που από φίλη έµελλε τελικά να 
γίνει πεθερά της. Αφορµή µάλιστα για να ξεκινήσει την εξιστόρησή της 
η Νίνα, είναι ένας έντονος καβγάς που έχει µε την κόρη της από τον 
πρώτο της γάµο, την Μαρία, η οποία επιτίθεται στη µητέρα της µε 
υβριστικούς χαρακτηρισµούς για την Εκάβη. 

Από την πρώτη στιγµή λοιπόν δηµιουργείται στον αναγνώστη η 
εντύπωση ότι δεν πρόκειται για µία συνηθισµένη «αφήγηση» που απευ-
θύνεται σε κάποιο πρόσωπο ή σε ακροατήριο, αλλά για έναν εσωτερικό 
µονόλογο της ηρωίδας, που προκύπτει από την έντονη συναισθηµατική 
φόρτιση και αποσκοπεί στο να την βοηθήσει να αποφορτιστεί και να 
βάλει σε τάξη σκέψεις και συναισθήµατα. Έτσι η σκέψη της ανατρέχει 

                                                           
3 Η µορφή του συγκεκριµένου έργου καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσπάθεια συνοπτικής 
παρουσίασής του. Καθώς πρόκειται πραγµατικά για την αφήγηση της ιστορίας ζωής δύο γυναικών, τα 
γεγονότα δεν παρουσιάζονται µε χρονολογική σειρά. Μνήµες, ιστορίες από το παρελθόν, παράλληλα 
ή περιφερειακά καθηµερινά και κοινωνικοπολιτικά γεγονότα διαπλέκονται στην αφήγηση της ηρωίδας 
για να συνθέσουν την ιστορία της δικής της ζωής και της φίλης της. Μία προσπάθεια λοιπόν να 
αναπαραχθεί µε ανάλογο τρόπο αυτό το υλικό σε συνοπτική όµως µορφή θα απέβαινε σίγουρα σε 
αποτυχία. Προκειµένου λοιπόν να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, το έργο θα παρουσιαστεί όπως συνολικά 
έγινε αντιληπτό από τον αναγνώστη-ερευνητή έπειτα από αρκετές και προσεκτικές αναγνώσεις. 
Φυσικά καµία προσπάθεια σύντµησης του κειµένου δεν µπορεί να αποδόσει ικανοποιητικά τις εικόνες 
και τα συναισθήµατα που προκαλεί ο Ταχτσής µε το έργο του και για το λόγο αυτό σε επόµενα 
κεφάλαια θα παρουσιαστούν αυτούσια κοµµάτια από το «Τρίτο Στεφάνι».   
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στο παρελθόν, σε καταστάσεις και γεγονότα που υπήρξαν καταλυτικά 
για την ίδια και που συνέβαλλαν στο να πάρει η ζωή της τη συγκε-
κριµένη τροπή. Οι εικόνες που παρουσιάζει είναι τόσο ζωντανές και 
ρεαλιστικές, µέρη, πρόσωπα και κοινωνικοπολιτικά γεγονότα περιγρά-
φονται µε τόση ακρίβεια και λεπτοµέρεια, που έχει κανείς την εντύπωση 
ότι όλα αυτά εκτυλίσσονται τώρα µπροστά στα µάτια του. Ή µάλλον ότι 
εκτυλίσσονται αστραπιαία µέσα στη σκέψη της Νίνας, σαν ένα flash-
back4 του µυαλού της, που επιχειρεί µέσα σε κλάσµατα του δευτερολέ-
πτου να ανατρέξει σε µία ολόκληρη ζωή, να δώσει απάντηση σε καίρια 
ερωτήµατα και να νοηµατοδοτήσει την προσωπική της ιστορία αλλά και 
την ιστορία της αγαπηµένης της φίλης, τις αρετές της οποίας τώρα η 
κόρης της αµφισβητεί.  

Με αφορµή λοιπόν την σύγκρουση που είχε µε την Μαρία, η Νίνα 
ανατρέχει πίσω στον πρώτο της γάµο και στον πρώτο της σύζυγο, τον 
Φώτη, µε τον οποίο απέκτησε και αυτό το παιδί. Αναλογιζόµενη τους 
λόγους που την οδήγησαν σε αυτόν τον γάµο, αναπόφευκτα η σκέψη της 
ταξιδεύει ακόµη πιο πίσω στα παιδικά και εφηβικά της χρόνια και στη 
ζωή της µε την πατρική της οικογένεια. 

Η Νίνα γεννήθηκε στις αρχές του 1900 στην Αθήνα. Ήταν το πρώτο 
παιδί µιας µεσοαστικής οικογένειας, που στη συνέχεια απέκτησε άλλο 
ένα αγόρι, τον Ντίνο. Ο πατέρας της Νίνας ήταν άνθρωπος καλλιεργη-
µένος και προοδευτικός. Εργαζόταν ως υποδιευθυντής στο ζωολογικό 
µουσείο του Πανεπιστηµίου και διατηρούσε σχέσεις µε µορφωµένους 
και επιφανείς ανθρώπους της εποχής. Για την Νίνα υπήρξε πάντοτε 
πρότυπο και ένα από τα πιο σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή της. Ήταν 
εκείνος στον οποίο η Νίνα επέλεγε να µιλήσει και να µοιραστεί τα 
προβλήµατά της, καθώς ένιωθε ότι µπορούσε πάντα να την καταλάβει 
και να την συναισθανθεί. Υποστηρικτής µάλιστα της ιδέας της χειραφέ-
τησης των γυναικών, παρότρυνε την κόρη του να υποστηρίζει µε πάθος 
τις ιδέες και επιθυµίες της και να κάνει πραγµατικότητα τα όνειρά της 
για σπουδές στη Νοµική.      

Αντίθετα, η µητέρα της Νίνας, η Γαλάτεια, ήταν µία γυναίκα µε 
παραδοσιακές αξίες και αρχές. Θεωρούσε πως σκοπός µιας γυναίκας 
είναι αποκλειστικά η δηµιουργία οικογένειας και προς αυτή την κατεύ-
θυνση κατάφερε να στρέψει τελικά την κόρη της. Ο σύζυγός της, που 
είχε διαφορετική θέση, προκειµένου να µην την πικράνει, αναγκάστηκε 
να υποχωρήσει στην επιθυµία της.  Η σχέση της κυρίας Γαλάτειας µε την 
Νίνα δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα κοντινή και θερµή. Ο έντονος συντηρητι-
σµός της ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που την έφερναν σε 
απόσταση και συχνή ρήξη µε την επαναστάτρια κόρη της. Άλλωστε η 
                                                           
4 Η µέθοδος του flash-back  φαίνεται να αποτελεί αγαπηµένη τεχνοτροπία του Κώστα Ταχτσή, που 
την είχε εξάλλου προτείνει -κατ’ αναλογία προς το βιβλίο - και στον Θ. Αγγελόπουλο, τον σκηνοθέτη 
που θα επιχειρούσε τη µεταφορά του έργου στην µεγάλη οθόνη (Σπετσιώτης, 1996). 
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µητέρα της Νίνας έτρεφε φανερή και ιδιαίτερη αδυναµία στον µικρότερο 
γιο της, τον Ντίνο. Όλη την τρυφερότητα, τη ζεστασιά και την υπερηφά-
νεια που νιώθει µία µάνα προς τα παιδιά της, εκείνη τα απηύθυνε και τα 
εξαντλούσε αποκλειστικά στον Ντίνο. 

Την εποχή που η Νίνα ήταν παιδί ακόµα, η µητέρα της, που ήταν 
µοδίστρα, έφερε µία µαθητευόµενη, την Ερασµία, να δουλέψει κοντά 
της. Η Ερασµία, ένα λιγοµίλητο και εργατικό κορίτσι, κέρδισε αµέσως 
την συµπάθεια της κυρίας Γαλάτειας και σιγά σιγά εγκαταστάθηκε 
µόνιµα στο σπίτι τους. Από τότε υπήρξε η αιτία συχνών προστριβών 
ανάµεσα στη Νίνα και τη µητέρα της. Χωρίς να το συνειδητοποιεί, η 
Νίνα την ζήλευε αφάνταστα. Όσο περισσότερη αγάπη της έδειχνε η 
κυρία Γαλάτεια, τόσο περισσότερο δεν την  ήθελε η Νίνα και τόσο πιο 
πολύ ένιωθε ότι και η Ερασµία την µισούσε. Οι δύο κοπέλες ήταν 
εντελώς διαφορετικές µεταξύ τους. Η Νίνα ήταν µια µοντέρνα και 
προοδευτική κοπέλα που συχνά οι επιλογές της την έφερναν σε ρήξη µε 
τη µητέρα της. Αντίθετα, η Ερασµία ήταν ένα ήσυχο και θρησκευόµενο 
κορίτσι, ο «φύλακας-άγγελος» του σπιτιού για την κυρία Γαλάτεια και 
µία ύπουλη υποκρίτρια για την Νίνα.  

Τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια η Νίνα τα περιγράφει µαγικά και 
παραδεισένια, µέσα στην απλότητα και την ανεµελιά, χωρίς προβλήµατα 
και έγνοιες. Την µαγεία αυτή ήρθε να ταράξει ο πρώτος και µοναδικός 
έρωτας της Νίνας, ο Αργύρης. Τον Αργύρη τον είχε γνωρίσει στο σπίτι 
κάποιου θείου της, όπου παιδιά ακόµα συνήθιζαν να παίζουν µαζί και να 
κάνουν σκανταλιές. Στα χρόνια της εφηβείας η φιλία αυτή µετατράπηκε 
σ’ έναν ροµαντικό έρωτα. Η Νίνα συναντούσε τον Αργύρη κρυφά από 
τους γονείς της και έκανε µαζί του όνειρα για το µέλλον. Κάποια στιγµή 
ωστόσο, και ενώ οι γονείς της είχαν µάθει γι΄ αυτή τη σχέση, ο πατέρας 
της Νίνας- που εκείνη πάντοτε τον θαύµαζε για τις προοδευτικές του 
ιδέες- της απαγόρευσε χωρίς καµία αιτιολογία να συνεχίσει να συναντά 
τον Αργύρη. Την απορία της Νίνας γι’ συτή του την στάση, της την 
έλυσε η µητέρα της, που µε σκληρότητα της αποκάλυψε όσα είχαν µάθει 
για τον σύντροφό της: ο Αργύρης είχε παράλληλα σχέση και µε έναν 
νεαρό άνδρα.  

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Νίνα γνώρισε τον πρώτο της 
σύζυγο, τον Φώτη. Εκείνος ήταν ανθυποπλοίαρχος του εµπορικού 
ναυτικού και η γνωριµία τους έγινε σε ένα νυχτερινό µαγαζί στο Φάλη-
ρο, όπου συνήθιζαν να διασκεδάζουν τότε οι ευκατάστατες αθηναϊκές 
οικογένειες. Η Νίνα στην πραγµατικότητα δεν ερωτεύτηκε πότε τον 
Φώτη. Η άσχηµη κατάληξη του πρώτου της έρωτα, που από τότε 
σιωπηλά υπόµενε, την συνόδευε πάντα. Το στοιχείο άλλωστε που την 
τράβηξε στον Φώτη ήταν η αρρενωπή του εµφάνιση. Την απόφασή της 
να δεχτεί την πρόταση γάµου που της έκανε, ενίσχυσε η αντίρρηση και η 
εχθρική στάση των γονιών της απέναντί του. Για να αντιταχθεί σε 
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εκείνους που είχαν αναµειχθεί στην προηγούµενη σχέση της και καθώς 
είχε ήδη κλείσει τα εικοσιπέντε, οδηγήθηκε τελικά στον πρώτο της γάµο.  

Οι ελπίδες της για µια ευτυχισµένη ζωή κράτησαν τρεις µέρες. Το 
τρίτο βράδυ του γάµου της δέχτηκε τη δεύτερη µεγάλη απογοήτευση, 
όταν, ξυπνώντας µέσα στη νύχτα, συνέλαβε κρυφά τον άντρα της σε 
ερωτική σκηνή µε τον αδελφό της. Πανικοβληµένη και µην ξέροντας 
πώς να αντιδράσει, η Νίνα δεν αποκάλυψε τίποτε σε κανέναν. Ωστόσο, ο 
πατέρας της, που την γνώριζε καλά και την καταλάβαινε όσο κανένας, 
απαίτησε από τη Νίνα να του αποκαλύψει την αληθινή αιτία της φανερής 
και ξαφνικής θλίψης της, µία αιτία που, ξέροντας τον γιο του, είχε ήδη 
αρχίσει να φαντάζεται. Η εξέλιξη της αποκάλυψης ήταν αναµενόµενη. Ο 
Φώτης αρχικά αρνήθηκε κάθε κατηγορία. Όταν πια δεν µπορούσε να 
κάνει αλλιώς, κατέληξε να κατηγορεί τον Ντίνο για αποπλάνηση και τη 
Νίνα για ψυχρότητα και ασυνέπεια προς τις «συζυγικές της υποχρεώ-
σεις». Ο πατέρας της Νίνας για πρώτη φορά τη ζωή του έγινε τόσο 
έξαλλος: σχεδόν υπό την απειλή όπλου ανάγκασε τον Φώτη να µαζέψει 
τα πράγµατά του και να φύγει, ενώ µε ανάλογη σκληρότητα έδιωξε και 
τον γιο του από το σπίτι.   

Τα πράγµατα για τη Νίνα έγιναν δυσκολότερα από τη στιγµή που 
διαπίστωσε ότι σε αυτές τις τρεις µέρες γάµου, είχε µείνει έγκυος. Η 
πρώτη της σκέψη ήταν να απαλλαγεί από ένα µωρό που θα γεννιόταν 
υπό αυτές τις συνθήκες και θα τις θύµιζε πάντοτε αυτόν τον γάµο. Οι 
πιέσεις όµως που δέχτηκε από τη µητέρα της και άλλους συντηρητικούς 
συγγενείς, την έπεισαν τελικά να γεννήσει αυτό το παιδί. Αντίστοιχα οι 
πιέσεις από τους συγγενείς του Φώτη την έφεραν στο σηµείο ακόµη και 
να τον δεχτεί να γυρίσει πίσω, µε το σκεπτικό ότι εξαιτίας της δουλειάς 
του τον περισσότερο χρόνο θα έλειπε σε ταξίδι. Πραγµατικά, για τα 
επόµενα έξι χρόνια ο Φώτης έλειπε συνεχώς σε ταξίδια. Από µακριά 
έστελνε χρήµατα στη Νίνα και όταν επέστρεφε γεµάτος δώρα, έµενε µαζί 
τους για ένα - δύο µήνες.  

Ωστόσο, ένα σοβαρό πρόβληµα υγείας του Φώτη του στέρησε τη 
δυνατότητα να ταξιδεύει. Η Νίνα ξαφνικά αναγκάστηκε, όχι µόνο να 
υποµένει την παρουσία ενός άνδρα που ούτε καν εκτιµούσε, αλλά και να 
τον φροντίζει παρά τη θέλησή της. Τα πράγµατα οξύνθηκαν, όταν σε 
έναν από τους συχνούς καβγάδες τους, ο Φώτης την κατηγόρησε ότι τον 
ήθελε µόνο για τα λεφτά του και για να δίνει χρήµατα στον πατέρα της, 
που είχε αδυναµία στα χαρτιά. Η επακόλουθη έκρηξη της Νίνας κατέ-
ληξε στον να τον διώξει οριστικά από το σπίτι και να κινήσει διαδικασίες 
διαζυγίου. Καθώς ο Φώτης διαισθανόταν ότι το διαζύγιο θα έβγαινε εις 
βάρος του, ζήτησε από έναν γιατρό να παρέµβει για να επισπεύσει το 
θάνατό του, όπως και έγινε.  

Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για την Νίνα 
και την οικογένειά της. Τα οικονοµικά της οικογένειας ήταν σε πολύ 
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άσχηµη κατάσταση. Τα µόνα έσοδα που είχαν ήταν η σύνταξη του 
πατέρα της, µε την οποία έπρεπε να ζήσουν τα τέσσερα άτοµα και από 
την οποία κρυφά η µητέρα της ξέκλεβε κάποια χρήµατα για να τα δίνει 
στο γιο της που από τότε που τον έδιωξαν από το σπίτι, είχε καταλήξει 
στην πορνεία και τα ναρκωτικά. Όλα αυτά έφεραν τη Νίνα στη θέση να 
δανείζεται χρήµατα από συγγενείς και να πουλάει ό,τι µπορούσε, 
προκειµένου να συντηρηθεί η οικογένειά της. Παράλληλα, η υγεία της 
κυρίας Γαλάτειας είχε επιβαρυνθεί πολύ. Στην αρχή ο καταρράκτης, στη 
συνέχεια ο καρκίνος και πάνω απ’ όλα ο καηµός της για την κατάληξη 
του γιου της, την οδήγησαν στον θάνατο το 1934. Έναν χρόνο αργότερα, 
πέθανε και ο πατέρας της Νίνας, ο οποίος δεν άντεξε το χαµό της αγαπη-
µένης τουγυναίκας. Έπειτα από λίγο καιρό πέθανε και ο Ντίνος, 
εξόριστος στην Ανάφη µε την κατηγορία του κοµµουνιστή.    

Στις δύσκολες στιγµές που πέρασε η Νίνα µε τις αρρώστιες των 
δικών της, ο άνθρωπος που την βοήθησε πραγµατικά ήταν η Ερασµία. 
Στάθηκε κοντά στην κυρία Γαλάτεια καλύτερα κι από κόρη της. Η 
αφοσίωση και η αφιλοκέρδεια που έδειξε και στον πατέρα της Νίνας, 
όταν εκείνος αρρώστησε, την έκαναν να συγχωρήσει την Ερασµία για το 
παρελθόν και να τη θεωρεί πλέον «άνθρωπο του σπιτιού». Μάλιστα, 
όταν τελικά πέθαναν οι γονείς της, της ανέθεσε τη φροντίδα της Μαρίας.  

Η Ερασµία προσπάθησε να µεγαλώσει την Μαρία µε παραδοσιακές, 
χριστιανικές αξίες και αυστηρή ηθική. Η Νίνα όµως είχε διαφορετικές, 
πιο προοδευτικές απόψεις για τον τρόπο ανατροφής ενός κοριτσιού και 
αυτό την έφερνε συχνά σε σύγκρουση µε την Ερασµία και την έκανε να 
µετανιώνει για την απόφασή της να εµπιστευτεί την κόρη της σε εκείνη. 
Η Μαρία, µε τη σειρά της, επηρεαζόταν ιδιαίτερα από την Ερασµία και 
τις απόψεις της και καθώς δεν γνώριζε την αλήθεια για τη σχέση των 
γονιών της, δεν ήρθε ποτέ ιδιαίτερα κοντά µε την Νίνα. Θεωρούσε 
πάντοτε τη µητέρα της υπεύθυνη για τα προβλήµατα στο γάµο της και 
για το θάνατο του πατέρα της και την κατηγορούσε ευθέως ότι εκείνη 
ήταν η αιτία που τον στερήθηκε. Οι συγκρούσεις µητέρας-κόρης ήταν 
συχνές και έντονες και έφερναν τη Νίνα στο σηµείο να θεωρεί την κόρη 
της συνέχεια των βασάνων που τράβηξε από τον άντρα της, και να 
µετανιώνει για την γέννησή της. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και 
αδυναµία να χειριστεί το παιδί της, η Νίνα αποφάσισε να υποκύψει στις 
πιέσεις των συγγενών της –προς τους οποίους είχε άλλωστε οικονοµική 
υποχρέωση – και να δεχτεί τα προξενιά που της έκαναν. Σε ηλικία 34 
περίπου χρονών, µε πολλές επιφυλάξεις και πικρία, κάνει τον δεύτερο 
γάµο της. Ο Αντώνης, ο δεύτερος σύζυγός της, ήταν ένας άνδρας κατά 
πολλά χρόνια µεγαλύτερός της, χήρος, ο οποίος όµως από τη δουλειά του 
ως εργολάβος κέρδιζε πάρα πολλά χρήµατα. Αµέσως µετά τον γάµο τους 
απάλλαξε την Νίνα από τα χρέη της και ανέλαβε όλα τα έξοδα για τη 
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µόρφωση της Μαρίας. Η Μαρία βέβαια ποτέ δεν τον αποδέχτηκε ως 
πατέρα της. Παρόλο που υπήρχαν διαστήµατα που τα πήγαινε καλά µαζί 
του, δεν ήταν λίγες οι φορές που του αντιµιλούσε και αρνιόταν να τον 
υπακούσει. Ακόµη συχνότερα δε, δεν παρέλειπε να κατηγορεί την 
µητέρα της ότι παντρεύτηκε από συµφέρον τον Αντώνη και ότι από 
συµφέρον «σκότωσε» τον πατέρα της, επειδή εκείνος δεν είχε χρήµατα. 

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις της Νίνας, τα πρώτα χρόνια του γάµου 
της µε τον Αντώνη υπήρξαν τα πιο ευτυχισµένα της ζωής της. Αν και η 
σχέση τους δεν χαρακτηριζόταν ερωτική, υπήρχε µεταξύ τους αµοιβαία 
αγάπη, εκτίµηση και ενδιαφέρον. Ο Αντώνης µπορεί να ήταν µεγάλος σε 
ηλικία, άξεστος και χωριάτης, όπως έλεγε η Νίνα, ήταν όµως άνθρωπος 
εργατικός, τίµιος, καλοπροαίρετος, ευχάριστος και ζωντανός. Καθηµε-
ρινά το σπίτι τους ήταν γεµάτο µε κόσµο, ενώ τα γλέντια, οι παρέες και 
οι εκδροµές δεν τους έλειψαν στιγµή. Με άλλα λόγια η ζωή της Νίνας 
µαζί του ήταν άνετη και απαλλαγµένη από άγχος και έννοιες.  

Ωστόσο η διεθνής κατάσταση που διαµορφώθηκε πριν τον πόλεµο, 
επηρέασε αρνητικά τη δουλειά του Αντώνη και οδήγησε τα οικονοµικά 
της οικογένειας σε κρίση. Η κατάσταση αυτή είχε πολύ άσχηµη 
επίδραση στην υγεία του Αντώνη. Φιλότιµος όπως ήταν, καταβλήθηκε 
συναισθηµατικά από την αδυναµία του να προσφέρει άνεση στην 
οικογένειά του και εµφάνισε προβλήµατα υγείας ενώ παράλληλα έγινε 
ευέξαπτος, δύστροπος και κατηφής. Τα ξέγνοιαστα χρόνια για τη Νίνα 
είχαν περάσει ανεπιστρεπτή. Η ζωή της κοντά σε έναν άρρωστο και 
καταβεβληµένο συναισθηµατικά σύντροφο είχε χάσει κάθε ενδιαφέρον 
και παρά το γεγονός πως τον φρόντιζε µε αγάπη και αφοσίωση, πολλές 
φορές µάλωνε και πικραινόταν µαζί του. 

Την εποχή εκείνη, το καλοκαίρι του 1936, η Νίνα γνώρισε την 
Εκάβη. Από την πρώτη στιγµή η γνωριµία τους έδωσε στη Νίνα την 
αίσθηση ότι κάτι είχε αλλάξει στη ζωή της προς το καλύτερο. Η πρώτη 
τους συνάντηση έγινε στο σπίτι της Νίνας και αφορµή γι’ αυτή στάθηκε 
η Ερασµία που γνώριζε την Εκάβη από κάτι εκκλησιαστικούς κύκλους. 
Η Εκάβη ήταν µία γυναίκα ευχάριστη, δυναµική, µε πείσµα και ζωντά-
νια, που παρά τα όσα της είχαν συµβεί, ήξερε να ζει την κάθε στιγµή της 
ζωής της. Η δυνατή σχέση ανάµεσα στις δύο γυναίκες δεν άργησε να 
αναπτυχθεί. Μένοντας λίγα στενά πιο µακριά, η κυρά Εκάβη (όπως την 
αποκαλούσε η Νίνα) σύντοµα άρχισε τις τακτικές επισκέψεις στη Νίνα. 
Περνούσαν αµέτρητες ώρες µαζί, έκαναν τις δουλειές τους, έτρωγαν, 
έπλεκαν, έραβαν και συζητούσαν ασταµάτητα. Η παρέα της κυρά 
Εκάβης έκανε αφάνταστα καλό και στον Αντώνη, ο οποίος απολάµβανε 
ιδιαίτερα τη συντροφιά της. Κοντά της είχε ξαναβρεί το κέφι του και είχε 
επιστρέψει στις παλιές και ευχάριστες συνήθειές του.  

 Αν και οι δύο γυναίκες ανήκαν σε διαφορετικές γενιές και σε 
διαφορετική -θα έλεγε κανείς- κοινωνική τάξη, τα κοινά σηµεία που τις 
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ένωναν ήταν πολλά. Ήταν και οι δύο γυναίκες δυναµικές, γεµάτες 
ζωντάνια και πείσµα για να τα καταφέρουν και να µην υποκύψουν στις 
δυσκολίες της ζωής. Παρά τα όποια παραδοσιακά κατάλοιπα που 
έφεραν, στην πραγµατικότητα είχαν υιοθετήσει ρόλους µη συντηρη-
τικούς. Η αµεσότητα µε την οποία αντιµετώπιζαν τις δυσκολίες αλλά και 
τους άλλους ανθρώπους και η απροθυµία τους να υποταγούν, όταν κάτι ή 
κάποιος τις δυσαρεστούσε, συχνά τις έφερναν σε ρήξη µε τους άλλους 
ανθρώπους.  

Η σχέση που αναπτύχθηκε µεταξύ τους ήταν ιδιαίτερα έντονη αλλά 
και ιδιαίτερα «ιδιαίτερη» και µοναδική. Η Νίνα θεωρούσε ότι η κυρά 
Εκάβη ήταν ο δεύτερος άνθρωπος - µετά τον πατέρα της - που την 
κατάλαβε και την ένιωσε πραγµατικά. Και ήταν ο δεύτερος άνθρωπος 
που της έµαθε σηµαντικά πράγµατα και σηµάδεψε της ζωή της µε την 
παρουσία του. Πολύ σύντοµα οι δύο γυναίκες ένιωσαν τόσο κοντά και 
οικεία µεταξύ τους, που άρχισαν να εκµυστηρεύονται η µία στην άλλη τα 
βάσανά τους και να αφηγούνται τη ζωή τους. Πέρα από τα κοινά σηµεία 
που είχαν ως χαρακτήρες, πολλές ήταν και οι οµοιότητες στη ζωή που η 
καθεµία είχε ζήσει ως τότε.  

Μέσα από τα λόγια και τις αφηγήσεις της κυρά Εκάβης η Νίνα 
γνωρίζει και ζει ολόκληρη τη ζωή της. Η Εκάβη γεννήθηκε στα τέλη του 
19ου αιώνα. Ο πατέρας της ήταν άνδρας δυναµικός, όµορφος και άξιος, 
πρακτικός αρχαιολόγος στο επάγγελµα και προοδευτικός στις ιδέες του. 
Η µητέρα της, αντίθετα, η κυρία Πηγή, χωρίς να είναι άσχηµη ή από-
κρουστική, ήταν µία παραδοσιακή γυναίκα που περνούσε απαρατήρητη. 
Ο λόγος που την παντρεύτηκε ο άντρας της ήταν η σωµατική της 
διάπλαση, που προµήνυε ότι θα έκανε πολλά παιδιά. Ωστόσο, εκείνη στο 
ρόλο της ως µητέρα στάθηκε άτυχη. Πέρα από τις πολλές αποβολές και 
τα πεθαµένα παιδιά που γέννησε, τα παιδιά που κατάφερε να κρατήσει 
στη ζωή και να µεγαλώσει είχαν εξίσου άσχηµη τύχη. Η κυρία Πηγή 
εκτός από την Εκάβη έκανε τελικά άλλα έξι παιδιά: τον Λυκούργο, που 
σκοτώθηκε σε ένα ατύχηµα µε κάρο, τον Θεµιστοκλή, που πέθανε από 
τέτανο, την Ισµήνη που αυτοκτόνησε, τον Αχιλλέα που πέθανε από 
φυµατίωση, τον Μιλτιάδη που στα επόµενα χρόνια είχε την ατυχία να 
τον αποτάξουν από τον στρατό και την Αφροδίτη που δεν ευτύχησε στην 
οικογένεια που έκανε.  

Η ισχυρότερη ανάµνηση που έχει η κυρά Εκάβη από την οικογένειά 
της, ήταν η ιδιαίτερη αγάπη που έτρεφαν όλοι για τον Αχιλλέα, το χαϊδε-
µένο παιδί της οικογένειας. Ο πατέρας του του έδειχνε προτίµηση, διότι 
απ’ όλα τα αγόρια ήταν το µόνο που είχε έφεση στο σχολείο και το 
προόριζε να γίνει αρχαιολόγος, ενώ η κυρία Πηγή τον υπεραγαπούσε, 
γιατί ήταν φιλάσθενο. Είχε µάλιστα ορκιστεί πως αν πάθαινε τίποτε ο 
γιος της, θα πέθαινε και η ίδια από τον καηµό της. Και πράγµατι, όταν ο 
Αχιλλέας πέθανε από καλπάζουσα πνευµονία, η µητέρα του κράτησε τον 
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όρκο της και πέθανε και εκείνη σε σαράντα µέρες. Έπειτα από αυτή την 
εξέλιξη η οικογένεια διαλύθηκε. Η περιουσία που είχε κάνει χάρη στην 
εξυπνάδα και την προνοητικότητά του ο πατέρας της κυρά Εκάβης, 
πέρασε όλη στα χέρια της Αφροδίτης, που εκµεταλλεύτηκε τη δύσκολη 
στιγµή που περνούσε ο πατέρας της. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε και στη 
συνέχεια την αιτία πολλών προστριβών ανάµεσα στην κυρά Εκάβη και 
την αδελφή της. 

Η Εκάβη ως έφηβη ήταν µια κοπέλα ντροπαλή, ήσυχη και σεµνή, 
που δεν έβγαινε καν από το σπίτι. Περνούσε την ώρα της καθισµένη 
στην βεράντα κεντώντας. Έτσι γνώρισε και τον άντρα της, τον Γιάννη. 
Εκείνος ήταν ένας εξαιρετικά όµορφος νέος, που κυκλοφορούσε πάντοτε 
καλοντυµένος και περιποιηµένος, για να κερδίζει τις εντυπώσεις. Συνή-
θιζε να περνάει συχνά έξω από το σπίτι της Εκάβης και να τη φλερτάρει. 
Εκείνη όµως, ντροπαλή όπως ήταν, δεν ανταποκρινόταν στα πειράγµατά 
του και τον ανάγκασε έτσι να έρθει και να τη ζητήσει από τον πατέρα 
της σε γάµο.  

Μετά το γάµο τους, αν και ο Γιάννης είχε ξεκινήσει σπουδές στη 
Νοµική, τις παράτησε για να ασχοληθεί µε το εµπόριο. Την εποχή εκείνη 
έµεναν στο Θησείο και είχαν ήδη αποκτήσει το πρώτο τους παιδί, τον 
Θόδωρο. Ο Γιάννης όµως, που ήταν πολύ δραστήριος, θέλησε να εκµε-
ταλλευτεί τις εµπορικές συνθήκες που είχαν διαµορφωθεί στη Θεσσα-
λονίκη λίγο πριν τους Βαλκανικούς πολέµους. Ενώ λοιπόν η κυρά Εκάβη 
ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί, στην Ελένη, εκείνος έφυγε για δουλειές 
στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ασχολούµενος µε το εµπόριο και 
τις µεταφορές, κατάφερε να κάνει πολλά χρήµατα. Πότε πότε ερχόταν 
στην Αθήνα και έβλεπε την οικογένειά του. Κάποια στιγµή όµως η κυεά 
Εκάβη, έγκυος τότε για τρίτη φορά, στην Πολυξένη, αποφάσισε να πάει 
να τον βρει. Πήρε λοιπόν τα παιδιά της και ό,τι άλλο µπορούσε και 
αναχώρησε οριστικά για την Θεσσαλονίκη.  

Τα πρώτα χρόνια στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ ευτυχισµένα για την 
Εκάβη και την οικογένειά της. Τότε ήταν που απέκτησε και το τέταρτο 
παιδί της, τον ∆ήµήτρη. Οι δουλειές του άντρα της πήγαιναν πολύ καλά 
και αµέσως αγόρασαν ένα πολύ µεγάλο σπίτι, όπου ζούσαν σχεδόν 
βασιλικά και πάντα αγαπηµένα, αφού η σχέση της µε τον άντρα της ήταν 
άριστη και γεµάτη από αγάπη. Από αυτή τη θέση πια η κυρά Εκάβη, 
θέλοντας να βοηθήσει τους δικούς της που την είχαν ανάγκη, καλεί µια 
φτωχή ξαδέρφη της, τη Φρόσω, να µείνει κοντά τους µε το σκεπτικό να 
την παντρέψει µε κάποιο καλό και ευκατάστατο νέο. Η άφιξη της 
Φρόσως σηµατοδοτεί και την εµφάνιση των προβληµάτων στο γάµο και 
τη ζωή της κυρά Εκάβης.  

Έπειτα από λίγο καιρό η κυρά Εκάβη αντιµετώπισε σοβαρά προβλή-
µατα υγείας. Με προτροπή του άντρα της µεταφέρθηκε στην Αθήνα για 
να χειρουργηθεί, όπου έµεινε νοσηλευόµενη για δύο µήνες. Με δική του 
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πάλι προτροπή και παρά την δική της απροθυµία, δεν επέστρεψε στο 
σπίτι της, αλλά πήγε να αναρρώσει στα πεθερικά της στο χωριό. Στο 
µεταξύ οι σχέσεις της µε τον άντρα της είχαν ψυχραθεί. Καθώς ο καιρός 
περνούσε και εκείνος όχι µόνο δεν ερχόταν να την πάρει πίσω, αλλά ούτε 
καν επικοινωνούσε µαζί της, η κυρά Εκάβη αποφάσισε να επιστρέψει 
µόνη της στη Θεσσαλονίκη.  

Στη Θεσσαλονίκη η έκπληξη που την περίµενε ήταν οδυνηρή. 
Φτάνοντας εκεί βρίσκει το σπίτι της κλειστό και µαθαίνει από γνωστούς 
όλα αυτά που είχαν συµβεί, ενώ εκείνη έλειπε: Μόλις η κυρά Εκάβη 
εισήχθη στο νοσοκοµείο στην Αθήνα, ο άντρας της άρχισε να διαδίδει 
ότι τον εγκατέλειψε. Έβαλε τα δύο µεγαλύτερα παιδιά εσωτερικά σε 
σχολείο, πούλησε το σπίτι και αγόρασε άλλο, ενώ ξεκίνησε διαδικασίες 
διαζυγίου εναντίον της γυναίκας του για εγκατάλειψη συζυγικής στέγης. 
Εν αγνοία και εν απουσία της κυρά Εκάβης, η διαδικασία ολοκληρώθηκε 
και µόλις εκείνος πήρε το διαζύγιο, παντρεύτηκε την ξαδέλφη της, τη 
Φρόσω, που ήδη περίµενε το πρώτο της παιδί. 

Έπειτα από όλα αυτά, η κυρά Εκάβη το µόνο που διεκδίκησε 
δικαστικά ήταν την ανατροφή των παιδιών της. Ωστόσο, την εποχή 
εκείνη εξαιτίας της θέσης και των γνωριµιών που είχε ο Γιάννης, εκείνη 
δεν κατόρθωσε να πετύχει τίποτε. Χωρίς καθόλου χρήµατα, ξεκίνησε να 
δουλεύει από σπίτι σε σπίτι ως µοδίστρα, για να καταφέρει να νοικιάσει 
ένα δωµάτιο και να ζήσει. Τα παιδιά της τα έβλεπε σπάνια. Ο Θόδωρος 
που είχε τελειώσει το σχολείο, την επισκεπτόταν αραιά και που για να τη 
συµβουλεύσει να ξεχάσει ό,τι έγινε και να µην οξύνει τα πράγµατα. Με 
την Ελένη ανέκαθεν δεν τα πήγαινε καλά, γιατί εκείνη λάτρευε τον 
πατέρα της και έπαιρνε πάντα το µέρος του. Η µόνη της παρηγοριά ήταν 
ο µικρός της γιος, ο ∆ηµήτρης, που ερχόταν κρυφά στο σπίτι και της 
έκανε παράπονα για τη µητριά του. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις 
οδήγησαν το Γιάννη όχι µόνο στη χρεοκοπία αλλά και σε φυλάκιση µε 
την κατηγορία της τροφοδοσίας του εχθρού. Παράλληλα οι πολιτικοί του 
αντίπαλοι επανέφεραν στη δικαιοσύνη και την υπόθεση διγαµίας που 
εκκρεµούσε εις βάρος του, καταδικάζοντας εκείνον και τη Φρόσω και 
δικαιώνοντας την κυρία Εκάβη που ανέλαβε στη συνέχεια την κηδεµονία 
της Πολυξένης και του ∆ηµήτρη. Ο Θόδωρος είχε στο µεταξύ ενηλικιω-
θεί, ενώ η Ελένη είχε παντρευτεί έπειτα από υπόδειξη του πατέρα της 
έναν άνδρα µεγαλύτερό της και αλκοολικό.   

Τα προβλήµατα δεν άργησαν να έρθουν και πάλι. Η Ελένη που από 
το γάµο της απέκτησε δύο παιδιά, τσακωνόταν συνεχώς µε τον άνδρα 
της, έφευγε από το σπίτι για καιρό και παρατούσε τα παιδιά της στη 
µητέρα της. Την θεωρούσε άλλωστε υπεύθυνη για την κατάστασή της, 
γιατί εκείνη την είχε πείσει να κρατήσει το πρώτο της παιδί και να σώσει 
το γάµο της. Παρά τη θλίψη της, η κυρά Εκάβη δεν έφερνε αντιρρήσεις, 
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αφού είχε µεγάλη αδυναµία, όχι τόσο στην εγγονή της, όσο στο 
µεγαλύτερο γιο της Ελένης, τον Άκη. Τον µεγάλωνε σαν παιδί της και 
του έδειχνε την τρυφερότητα και τη στοργή που έδειχνε και στο 
∆ηµήτρη. 

Την ίδια περίοδο η ζωή του ∆ηµήτρη είχε πάρει άσχηµη τροπή. Είχε 
µπλέξει µε άτοµα του υποκόσµου, έκανε καβγάδες στο σπίτι, ζητούσε 
χρήµατα, έκλεβε, εκπορνευόταν για να καταλήξει τελικά στη φυλακή. Η 
µόνη βοήθεια που είχε η κυρά Εκάβη ήταν από την Πολυξένη, που 
δούλευε σκληρά για να προσφέρει στο σπίτι. Η σχέση της µε έναν 
πλούσιο αλλά παντρεµένο άντρα, που τη βοηθούσε οικονοµικά, ήρθε για 
να ταρακουνήσει την κυρά Εκάβη και να της υπενθυµίσει το καθήκον 
της ως µάνα. 

Υπό αυτές τις συνθήκες και ενώ ο Θόδωρος δούλευε ήδη στην 
Αθήνα, η κυρά Εκάβη αποφάσισε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα, 
κυρίως µήπως αλλάξει λίγο η τύχη του ∆ηµήτρη, που τότε ήταν στρατιώ-
της. Φτάνοντας στην Αθήνα µε την Πολυξένη και τον Άκη, έβαλε στην 
άκρη την περηφάνειά της και τα γεγονότα του παρελθόντος και αρχικά 
φιλοξενήθηκε από την Φρόσω, που χήρα πια έµενε στην Αθήνα. Στη 
συνέχεια µετακόµισε µε τα παιδιά της σε δικό της σπίτι. Ο ∆ηµήτρης 
µάλιστα βρήκε δουλεία σ’ ένα τσιγκογραφείο. Εκεί δούλευε µέχρι που 
αρρώστησε βαριά µε πνευµονία και άφησε τη δουλειά για να µπλέξει σε 
νέες και χειρότερες καταστάσεις. 

Εκείνη λοιπόν την περίοδο της ζωής της  στην Αθήνα η κυρά Εκάβη 
γνωρίζει τη Νίνα. Από τη στιγµή που οι δύο γυναίκες γνωρίζονται, 
αναπτύσσουν µία ιδιαίτερη σχέση. Μοιράζονται µεταξύ τους µνήµες από 
το παρελθόν, ευχάριστες και δυσάρεστες καταστάσεις, όνειρα, επιθυµίες 
και ευχές. Τα κοινά σηµεία αναφοράς ανάµεσά τους πολλά: η κακή τύχη 
στο γάµο τους και η εξαπάτησή τους από τους άντρες, η δύσκολη σχέση 
τους µε τις κόρες τους και η αχαριστία που εισέπρατταν από τα παιδιά 
τους, οι καθηµερινοί αγώνες που έδιναν για να ανταπεξέλθουν στις 
συνεχείς ανατροπές της ζωής και η σφοδρή επιθυµία τους παρόλ’ αυτά 
να τη ζήσουν όσο πιο έντονα γινόταν. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δύο γυναίκες έζησαν από κοντά η 
µία τη ζωή της άλλης. Η κυρά Εκάβη στο µεταξύ είχε καινούρια και 
χειρότερα προβλήµατα µε το γιο τη. Αυτή τη φορά καταδικάστηκε και 
φυλακίστηκε για αρκετά χρόνια µε την κατηγορία της συµµετοχής σε 
φόνο. Η Νίνα της συµπαραστάθηκε σ’ αυτό το  «πένθος» που βίωνε, έχο-
ντας στο µυαλό της πως εν µέρει το έκανε και για τη µνήµη του αδελφού 
της, που είχε παρόµοια τύχη µε αυτή του ∆ηµήτρη. 

Στο µεταξύ ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του πολέµου. Η αναστάτωση 
και η αρχική ευφορία από τις νικηφόρες µάχες επηρέασαν θετικά την 
υγεία του Αντώνη, που είχε αρχίσει να κλονίζεται σοβαρά. Ο πόλεµος 
τον κινητοποίησε να προσφέρει ό,τι µπορούσε στον αγώνα, αλλά και να 
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φροντίσει να εξασφαλίσει την οικογένειά του. Ο επικείµενος κίνδυνος 
µάλιστα έφερε τόσο κοντά συναισθηµατικά την Νίνα και τον Αντώνη, 
όσο ποτέ άλλοτε. Η ζωή τους απέκτησε  ξανά νόηµα. 

Για την Εκάβη τα προβλήµατα συνεχίστηκαν. Λίγο καιρό αφού 
πάντρεψε την Πολυξένη µε ένα πολύ καλό παιδί, γιατρό στο επάγγελµα, 
εκείνος σκοτώθηκε στον πόλεµο. Ο ∆ηµήτρης από την άλλη πήρε χάρη 
και αποφυλακίστηκε για να καταταγεί στο στρατό. Ελεύθερος πια, γύρι-
σε στη Θεσσαλονίκη και δηµιούργησε σχέση µε µία Εβραία κοπέλα. Απ’ 
όλα τα «κακά» για την κυρία Εκάβη αυτό ήταν το µεγαλύτερο, καθώς 
δεν µπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι ο γιος είχε µεγαλώσει τόσο ώστε 
να έχει τέτοιου είδους σχέσεις µε γυναίκες.  

Με την είσοδο των Γερµανών στον πόλεµο τα πράγµατα πήραν 
αρνητική τροπή για όλους. Ο Αντώνης βλέποντας την ήττα να πλησιάζει, 
έχασε κάθε ελπίδα και όρεξη για ζωή. Μια µέρα λοιπόν που η Νίνα 
καθόταν µε την κυρά Εκάβη, αφού διπλοχαιρέτησε τελευταία την κυρά 
Εκάβη, έφυγε για τη βόλτα του. Πριν προλάβει όµως να στρίψει στο 
στενό, σωριάστηκε ξαφνικά στο δρόµο. Ο γιατρός που ήρθε αργότερα 
απλά ανακοίνωσε στη Νίνα τον θάνατό του. 

Αρχικά η Νίνα δεν µπόρεσε να αντιδράσει στον αιφνίδιο θάνατο του 
άντρα της. Της ήταν αδύνατο να τον πενθήσει και να εκφράσει τον πόνο 
της. Αυτό θα συνέβαινε πολύ αργότερα, όταν θα είχαν κατασταλάξει 
µέσα της όλα όσα είχε ζήσει µαζί του. Στη δύσκολη αυτή στιγµή ο 
άνθρωπος που της στάθηκε ήταν η κυρά Εκάβη. Η κόρη της αντίθετα δεν 
έκανε την παραµικρή κίνηση για εκφράσει κάποια συµπόνια στη µητέρα 
της, που αναγκάστηκε µετά την κηδεία του Αντώνη για λόγους συναι-
σθηµατικούς και οικονοµικούς να µετακοµίσει µε τη Μαρία σε µία θεία 
της. 

Την περίοδο εκείνη ήταν η πρώτη και µοναδική φορά από τότε που 
γνωρίστηκαν, που οι δύο γυναίκες αποµακρύνθηκαν συναισθηµατικά. Το 
παλαιό δέσιµό τους µετατράπηκε σε ψυχρότητα και αποστασιοποίηση. Η 
Νίνα, που τώρα βίωνε µέσα της την απώλεια του Αντώνη, απέφευγε να 
συναντά την κυρά Εκάβη γιατί η παρουσία της της θύµιζε την δική του 
απουσία. Και ακόµη περισσότερο της θύµιζε πως η κυρά Εκάβη ήταν 
εκείνη στην οποία ο Αντώνης απηύθυνε τις τελευταίες του λέξεις και 
αυτό της δηµιουργούσε συναισθήµατα ζήλιας. Η κυρά Εκάβη από τη 
µεριά της είχε ψυχραθεί µε τη Νίνα γιατί κατά τη γνώµη της δεν πένθησε 
όπως έπρεπε τον άντρα της και γιατί δεν ενέκρινε τις καινούριες συνανα-
στροφές της. Αυτό το διάστηµα ο µόνος συνδετικός κρίκος ανάµεσα στις 
δύο γυναίκες ήταν ο Άκης, που εξακολουθούσε να επισκέπτεται τη Νίνα 
και να ρης αφηγείται εκείνος ό,τι γινόταν στη ζωή της γιαγιάς του. 

∆εν πέρασε όµως πολύς καιρός και οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν 
τυχαία. Παρά την απόσταση που υπήρξε µεταξύ τους, η αγάπη που τις 
ένωνε, τις έφερε ξανά κοντά. Άρχισαν και πάλι να περνούν πολλές ώρες 
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µαζί και να µοιράζονται τα βάσανα και τις δυσκολίες της ζωής που 
έφερνε τόσο η κατοχή των Γερµανών όσο και ο εµφύλιος που ακολού-
θησε.  

Η κυρά Εκάβη έµενε πια µόνη της. Ο Άκης είχε φύγει από το σπίτι 
και είχε επιστρέψει στη µητέρα του. Η Πολυξένη είχε παντρευτεί µε έναν 
χωροφύλακα Ο ∆ηµήτρης, µετά την άσχηµη κατάληξη της σχέσης του 
µε την Εβραία κοπέλα, έπεσε στα ναρκωτικά βαθιά και βρέθηκε ξανά 
στη φυλακή. Η υγεία του ήταν ήδη σε πολύ άσχηµη κατάσταση. Έπειτα 
από λίγο καιρό, ο ∆ηµήτρης πέθανε µέσα στη φυλακή. Στην τελευταία 
συνάντηση µε τη µητέρα του είχαν τσακωθεί και η κυρά Εκάβη έκανε 
τρεις µέρες να πάει να τον δει, διάστηµα στο οποίο εκείνος πέθανε. Ο 
θρήνος και ο πόνος της κυρά Εκάβης για το χαµό του µονάκριβου γιου 
της ήταν συγκλονιστικός: βουβός και µαζί λυσσασµένος. Σαν να ζούσε 
σε έναν δικό της κόσµο, µακριά από όλα τα γήινα. Η έσχατη λύση στην 
κατάστασή της, το να αναλάβει δηλαδή ξανά την φροντίδα του Άκη, για 
να αποκτήσει νόηµα η ζωή της, δεν ευόδωσε. Σύντοµα λοιπόν οι δυνά-
µεις της την εγκατέλειψαν και αρρώστησε βαριά. 

Ο άνθρωπος που ζήτησε να δει λίγο πριν πεθάνει δεν ήταν άλλος από 
τη Νίνα. Σε εκείνη οµολόγησε πως παρά τα όσα έλεγε παλιά, τώρα 
επιθυµούσε να ζήσει για να δει τον γιο της το Θόδωρο να είναι καλά, 
θεωρώντας ότι τελικά µόνο αυτός την αγάπησε. Τα τελευταία της λόγια 
ήταν µία έκκληση στη Νίνα να της υποσχεθεί πώς θα διηγιόταν στο 
Θόδωρο τα βάσανά της από τη ζωή. Έπειτα από αυτό ήρεµα πέθανε.  

Η εξέλιξη των πραγµάτων ήταν αναπάντεχη. Τα παιδιά της κυρά 
Εκάβης που προσπαθούσαν να αναδιοργανώσουν τη ζωή τους, άρχισαν 
να προξενεύουν τον Θόδωρο στη Νίνα. Και ενώ σε διαφορετική περί-
πτωση και αν ζούσε η κυρά Εκάβη, η Νίνα δεν θα το σκεφτόταν, εκείνη 
τη στιγµή αποφάσισε να δεχτεί. Η απόφασή της ενισχύθηκε από το 
αίσθηµα της µοναξιάς που είχε και από την απογοήτευση από την κόρη 
της, στην οποία έβλεπε πως δεν µπορούσε να στηριχτεί.  

Τώρα λοιπόν, εφτά χρόνια µετά, η Νίνα είναι παντρεµένη µε το 
Θόδωρο. Η κυρά Εκάβη, πεθερά της πια, είναι συνεχώς µέσα στην 
καρδιά της και στο µυαλό της όπως ο αγαπηµένος της πατέρας. Στο 
διάστηµα που µεσολάβησε συνειδητοποίησε τον θάνατό της και πένθησε 
τον χαµό της, κρατώντας πάντα ζωντανή όµως τη σχέση της µαζί της. Γι’ 
αυτό σήµερα που η κόρη της τολµά να βρίζει την πιο σηµαντική γυναίκα 
της ζωής της, η Νίνα ταράζεται και χάνει την ψυχραιµία της. Και 
αναλογιζόµενη τις καταστάσεις που οδήγησαν τη ζωή της σ’ αυτό το 
σηµείο, φτάνει να της πει: 

«Ειµ’ ικανή και τέταρτο άντρα να πάρω. Όχι τίποτε άλλο. 
 Έτσι για να σε κάνω να σκάσεις.»  
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2.3. Κριτικές για το Έργο «Τρίτο Στεφάνι». 
 
 
 

«Το διαπερνώµενο από ρίγη του ρεµπέτικου 
 µυθιστόρηµα του Ταχτσή ήταν προϊόν µιας συνείδησης, 
έργο ενός δηµιουργού που χρωστούσε τις επιδράσεις του 

στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, στον Προυστ και κυρίως 
σε τρεις Έλληνες που ο συγγραφέας είχε µε πάθος διαβάσει: 

στον Ροΐδη, τον Καβάφη και τον Καρυωτάκη. 
Το «Τρίτο Στεφάνι» λοιπόν, παρά την απλή, «ρεµπετικοφανή» 

 πρόσοψή του, ήταν το βαθύ, σύνθετο και επιφανειακά µόνο 
‘απλό και πεζό’ έργο ενός δηµιουργού, µε βαθύτατη γνώση 

των λειτουργιών του µυθιστορηµατικού λόγου.» 
Τάκης Σπετσιώτης, 1996.  

 
 

Το «Τρίτο Στεφάνι», το σηµαντικότερο έργο του Κώστα Ταχτσή, 
αποτελεί ένα αµφιλεγόµενο κείµενο της µεταπολεµικής λογοτεχνίας, που 
δίχασε µε την εµφάνισή του το ελληνικό αναγνωστικό κοινό και τους 
κριτικούς. Πολλοί ήταν εκείνοι που, όπως ο Λίνος Πολίτης, το θεώρησαν 
«επίτευγµα της µεταπολεµικής λογοτεχνίας». Αρκετοί όµως ήταν και 
αυτοί που το χαρακτήρισαν «πορνογράφηµα» και ανάξιο λόγου κείµενο5. 

Το «Τρίτο Στεφάνι», παρά τον απατηλά απλό και πεζό χαρακτήρα 
του, είναι ένα κείµενο δύσκολο και απαιτητικό. Η σύλληψη της αξίας 
του µπορεί να επιτευχθεί µόνο έπειτα από πολλαπλή ανάγνωση και 
µάλιστα όχι αυτόνοµη, αλλά σε συνάρτηση πάντα και µε την παράλληλη 
ανάγνωση της προσωπικότητας του δηµιουργού του. Πρόκειται για ένα 
ιδιοφυές και εύστροφο ανακάτεµα, που από τη µία προσεγγίζει το 
µοντέρνο και µη φανταστικό µυθιστόρηµα της νέας Αµερικάνικης 
σχολής και από την άλλη διατηρεί διακριτικά και ανεπαίσθητα πολλά 
διαχρονικά λογοτεχνικά στοιχεία. Η γλώσσα του είναι ηθεληµένα µεικτή, 
οριοθετηµένη ανάµεσα σε καθαρευουσιάνικες γενικές και σε λέξεις που 
κανείς τις ακούει µόνο σε ύποπτα καλντερίµια. Από την άλλη, η δοµή 
του έργου χαρακτηρίζεται στιβαρά δραµατική και εκτρέπετε από τους 
κανόνες του κλασσικού αφηγηµατικού µυθιστορήµατος σε πειραµατικά 
µονοπάτια. Η Ευριπιδική χροιά που αποπνέει, προσδίδει στο όλο κείµενο 
µία κωµικοτραγική αίσθηση, δυναµώνοντας τον χαλαρό και ενίοτε 
ηθογραφικό του τόνο (Σπετσιώτης, 1996). 

Το «Τρίτο Στεφάνι» θεωρείται ένα βιβλίο που είναι κάτι και 
ταυτόχρονα δεν είναι: παλιό, ρεαλιστικό και µαζί καινούριο και 
συµβολικό. Πρωτοποριακό αλλά ταυτόχρονα και λαϊκό. Αφηγηµατικό 
αλλά παράλληλα µη αφηγηµατικό, αφού κατά την παρουσίαση των 
                                                           
5 Από τις επίσηµες κριτικές που συνοδεύουν την έκδοση του βιβλίου (Ταχτσής, 1987). 
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γεγονότων της ζωής των δύο οικογενειών, ο συγγραφέας αντιπαραθέτει 
βαθύτατους στοχασµούς πάνω στη νεοελληνική πραγµατικότητα και την 
κατά βάθος µητριαρχική ελληνική οικογένεια. Οι δε χαρακτήρες του 
έργου, εκρηκτικοί και παράφοροι, γίνονται φορείς ιδεών, σύµβολα των 
παραδοσιακών, ηθικών, θρησκευτικών και κοινωνικών προλήψεων της 
εποχής (Σπετσιώτης, 1996).       

Το συγκεκριµένο έργο γράφτηκε στο διάστηµα 1960-1962 και ενώ 
ο Ταχτσής ταξίδευε περιπλανώµενος στην Ευρώπη. Ολοκληρώθηκε δε 
στο µακρινό Σίνδνεϋ της Αυστραλίας, µε έντονα τα στοιχεία της νοσταλ-
γίας και της αγάπης του συγγραφέα για την πατρίδα του. Οι επιρροές του 
ρεµπέτικου τραγουδιού είναι εµφανείς σε όλο το κείµενο, όχι µόνο στο 
τολµηρό και ιδιαίτερο περιεχόµενό του αλλά και στην µορφή (Σπετσιώ-
της, 1996). Ο ίδιος ο Ταχτσής άλλωστε παραδέχεται πως από το ρεµπέ-
τικο τραγούδι και τη µουσική του Τσιτσάνη διδάχτηκε την ισορροπία 
µορφής και περιεχοµένου στην τέχνη, το µεγαλύτερο µάθηµα που µπορεί 
κατά τον ίδιο να πάρει ένας δηµιουργός6. 

Το «Τρίτο Στεφάνι» είναι ένα έργο µε περιπετειώδη ιστορία, που 
οφείλεται τόσο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όσο και στην ιδιαιτε-
ρότητα του δηµιουργού του. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής του 
ο Κώστας Ταχτσής αναγκάστηκε να το εκδώσει µε προσωπική του 
ευθύνη, καθώς οι εκδοτικοί οίκοι της εποχής το απέρριπταν ως 
ακατάλληλο. Ακόµη και µετά την έκδοσή του έµεινε στο περιθώριο από 
το αναγνωστικό κοινό, όπως άλλωστε και ο δηµιουργός του. Έπρεπε να 
περάσουν δέκα χρόνια από την συγγραφή του για να γίνει γνωστό το 
έργο αυτό. Η αναγνώριση του βιβλίου έγινε στην πραγµατικότητα µέσω 
της δηµοσιότητας που επιδέξια καλλιέργησε ο ίδιος ο Ταχτσής γύρω από 
το πρόσωπό του την εποχή της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Προκαλώ-
ντας θόρυβο γύρω από την προσωπική του ζωή, κάνοντας δηµόσιες 
εµφανίσεις, συνεντεύξεις και φωτογραφήσεις, κατάφερε γρήγορα να 
µετατρέψει το «Τρίτο Στεφάνι» σε θρύλο και έξαρση. Από τότε 
ακολούθησαν πολλές εκδόσεις και ανατυπώσεις του έργου καθώς και 
µεταφράσεις σε περισσότερες από δώδεκα γλώσσες, χωρίς όµως ποτέ να 
πάψει η διχογνωµία που αυτό το βιβλίο, αλλά και ο δηµιουργός του, 
προκαλούσαν µε την ύπαρξή τους (Σπετσιώτης, 1996). 

Μετά από αυτό το έργο, που όπως ο ίδιος έλεγε του είχε στοιχίσει 
κοµµάτια από την ίδια του τη σάρκα, ο Ταχτσής δεν παρουσίασε κάποιο 
άλλο ανάλογης εµβέλειας. Ενώ λοιπόν κατά γενική οµολογία οι συγγρα-
φείς γράφουν  τα µυθιστορήµατα, στην περίπτωση του έργου αυτού 
ισχύει πως «και τα µυθιστορήµατα είναι σε θέση να γράψουν 
συγγραφείς!».     

                                                           
6 Από άρθρο-έρευνα του Ηλία Πετρόπουλου, στο περιοδικό «Εικόνες», 7/10/1966. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ» 
 
 
 
 
3.1. Ανάλυση της Περίπτωσης της Νίνας.  
 
 
3.1.1.Η Οικογένεια. Ανάλυση των Οικογενειακών Βιωµάτων  

και Προτύπων στην Περίπτωση της Νίνας. 
 

Η Νίνα γεννήθηκε στην Αθήνα στις αρχές του 20ού αιώνα και ήταν 
το πρώτο παιδί µιας µεσοαστικής οικογένειας, που αργότερα απέκτησε 
και δεύτερο παιδί, ένα αγόρι. Η Νίνα περιγράφει τον πατέρα της ως ένα 
άνθρωπο µε ιδιαίτερες αρετές. Καλλιεργηµένος και προοδευτικός, διέφε-
ρε από τους συνηθισµένους άνδρες της εποχής του. Ήταν άνθρωπος του 
διαλόγου, που έβλεπε µπροστά και δεν επιχειρούσε να επιβάλλει στους 
άλλους τις απόψεις και τις επιθυµίες του. Ήταν διακριτικός και πάντοτε 
άψογος στη συµπεριφορά του, τόσο απέναντι στον κόσµο όσο και 
απέναντι στη σύζυγό του, την οποία εκτιµούσε και αγαπούσε βαθύτατα. 
Την µητέρα της η Νίνα την παρουσιάζει να είναι µία παραδοσιακή και 
δυναµική γυναίκα, µε συντηρητικές ιδέες και αντιλήψεις, αφοσιωµένη 
στο ρόλο της µητέρας και συζύγου.  

 
«Ο µπαµπάς µ’ ενθάρρυνε (να σπουδάσω νοµικά), ήταν προοδευτικός 

άνθρωπος, πίστευε στη χειραφέτηση των γυναικών. Αλλά η µαµά που δεν τον 
κατάλαβε ποτέ, το απέδιδε σε χαµηλή ιδιοτέλεια…. Η µαµά είχε την αντίληψη 
ότι η θέση των γυναικών είναι στο σπίτι και µοναδικός τους προορισµός ο 
γάµος και η ανατροφή των παιδιών τους …. Αλλά δεν την αδικώ εντελώς. 
Είχε δουλέψει η ίδια σ’ όλη της τη ζωή σαν άντρας … και είχε καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι ο γάµος είναι η πιο εύκολη δουλειά για την γυναίκα …. 
Νόµιζε ότι αν σπούδαζε νοµικά θα έπαυα να’ µαι γυναίκα.»  

 
Σε ό,τι αφορά στη σχέση της µε τους γονείς της, η Νίνα ήταν σαφώς 

περισσότερο δεµένη µε τον πατέρα της. Τον εκτιµούσε και τον θαύµαζε 
απεριόριστα. Πέρα του ότι τον είχε πάντοτε ως πρότυπο, ένιωθε ότι ήταν 
ο µόνος άνθρωπος που µπορούσε να την νιώσει και να την καταλάβει. 
Για ο,τιδήποτε την απασχολούσε απευθυνόταν σ’ αυτόν και µοιραζόταν 
µαζί του τα πάντα. Εκείνος πάλι έδειχνε στην κόρη του ιδιαίτερη αδυνα-
µία. Παρότρυνε το δυναµισµό και την αυτοπεποίθησή της και στήριζε 
τις αποφάσεις της. Την ίδια στιγµή, η Νίνα δεν ήταν ποτέ αρκετά κοντά 
µε την µητέρα της. ∆εν αναφέρεται µε θέρµη ή ζεστασιά στο πρόσωπό 
της και, παρόλο που κάνει εκτενή αναφορά στους γονείς της, δεν 
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περιγράφει κάποια τρυφερή στιγµή µαζί της. Το µητρικό ενδιαφέρον το 
εισέπραττε µόνο µέσα από τις αυστηρές καθοδηγήσεις και υποδείξεις 
µιας επικριτικής και απορριπτικής µητέρας. Αντίθετα, προς τον Ντίνο, 
τον αδελφό της Νίνας, η µητέρα τους ήταν εξαιρετικά εκδηλωτική και 
τρυφερή. Ήταν προσκολληµένη στο γιο της και διαρκώς τον φρόντιζε 
και τον καµάρωνε.  

 
«Η καταστροφή του Ντίνου είχε συντελεστεί πολύ πριν και γι’ αυτήν 

µόνος υπεύθυνος ήταν η µαµά και η παθολογική αγάπη που του είχε…. 
Πολλές φορές όταν την άκουγα (την Εκάβη) να µιλάει µε τόσο ενθουσιασµό 
για την οµορφιά του, θυµόµουνα τα καµώµατα της µαµάς µε τον Ντίνο κι 
ανακατευόντουσαν τ’ άντερά µου.» 

 
Εκτός από τον Ντίνο, η µητέρα της Νίνας έδειχνε περισσή συµπάθεια 

και αγάπη και σε µία µαθητευόµενη κοπέλα, την Ερασµία, που δούλευε 
µαζί της και τη οποία τελικά έφερε στο σπίτι για να µείνει κοντά τους. Η 
Ερασµία ως προσωπικότητα ήταν το ακριβώς αντίθετο από την Νίνα: 
ήσυχη, εργατική, θεοσεβούµενη και συντηρητική. Η µητέρα της Νίνας 
θαύµαζε την κοπέλα γι’ αυτά της τα στοιχεία και συχνά τη συνέκρινε µε 
την κόρη της. 

 
«…υπήρξε η αιτία συνεχών προστριβών µου µε τη συχωρεµένη τη 

µαµά. ∆ηλητηρίασε τις σχέσεις µας. Χωρίς να το οµολογώ ούτε στον ίδιο 
µου τον εαυτό, ζήλευα. … «Μήπως δεν αισθάνεσαι καλά παιδί µου;» της 
έλεγε. Και εµένα µ’ έπαιρνε µέσα στο δωµάτιο και µου πατούσε τσιµπιές και 
µου ‘λεγε πως ήµουνα κακεντρεχής και εγωίστρια…»   

 
Από τις παραπάνω περιγραφές, καθώς και από πολλές αναφορές για 

τον τρόπο ζωής της οικογένειας που είναι διάσπαρτες στην αφήγηση της 
Νίνας, φαίνεται ότι πρόκειται για µία οικογένεια µε σαφή ιδιαιτερότητα. 
Παραδοσιακά µε σύγχρονα στοιχεία συνυπάρχουν και προσπαθούν να 
καθορίσουν την οικογενειακή δοµή και τους ρόλους των µελών της σε 
µία περίοδο µεταβατική για την αστική ελληνική οικογένεια. Ο πατέρας 
δεν αντιπροσωπεύει τον παραδοσιακό αυστηρό και αυταρχικό άνδρα του 
σπιτιού, που θέτει τους κανόνες, παίρνει αποφάσεις και καθορίζει το 
µέλλον της οικογένειάς του. Ούτε όµως και τον άνδρα µιας καθαρά 
µητριαρχικής οικογένειας, του οποίου η παρουσία είναι σιωπηρή και 
περιφερειακή. Αντίθετα, τον βλέπουµε να συµµετέχει ενεργά στα οικο-
γενειακά ζητήµατα, να είναι κοντά επικοινωνιακά και συναισθηµατικά 
µε τα υπόλοιπα µέλη και ταυτόχρονα να διατηρεί ένα εξωοικογενειακό 
κοινωνικό δίκτυο και µία αρκετά υψηλή κοινωνική θέση.  Παράλληλα, 
παρατηρούµε την µητέρα να κρατάει τα ηνία της οικογένειας, και 
άλλοτε µε δυναµισµό, άλλοτε εκµεταλλευόµενη την «ευαισθησία» που 
συνοδεύει το γυνειακέιο της ρόλος, να επιβάλεται και να καθοδηγεί τα 
υπόλοιπα µέλη.  
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«είχε δουλέψει η ίδια σ’ όλη της τη ζωή σαν άντρας και καλύτερα από 
άντρας… Ο µπαµπάς αναγκάστηκε να υποχωρήσει και µε συνεβούλευσε να 
κάνω και εγώ το ίδιο. ∆εν ήθελε να την πικράνει.» 

 
Γίνεται λοιπόν φανερό πώς η Νίνα καλείται να αποκτήσει τις πρώτες 

εµπειρίες από τη ζωή σε µία οικογένεια που στην πραγµατικότητα και η 
ίδια αναζητά «την δική της ταυτότητα». Οι ρόλοι που τελικά διαµορφώ-
νονται για τα µέλη δεν επηρεάζουν απλώς την οικογενειακή ιεραρχία, 
αλλά αναπόφευκτα και τις οικογενειακές σχέσεις (Minuchin, 2000) και 
άρα και τα υποκειµενικά βιώµατα και τις εµπειρίες των µελών (Klein, 
1984. Minuchin, 2000).  

 
 
 
 
3.1.1.α. «Τριαδικές» συγκρούσεις για την Νίνα.  
 
Υπόθεση: «Ο ισχυρός δεσµός της Νίνας µε τον πατέρα της και η αποστα-
σιοποιηµένη στάση της µητέρας της, θα εµποδίσουν τη Νίνα να περάσει 
‘φυσιολογικά’ την οιδιπόδεια φάση ανάπτυξής της.» 
 

Η θεµελιώδης για την Ψυχαναλυτική θεωρία έννοια του Οιδιπο-
δείου συµπλέγµατος, που αναλυτικά περιέγραψε ο Freud αναφερόµενος 
στην ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη των αγοριών (Freud, 1970), έχει σαφώς 
τροποποιηθεί από νεότερους ψυχοδυναµικούς ερευνητές, έτσι ώστε να 
δοθεί η απαιτούµενη έµφαση στα ιδιαίτερα «γυναικεία» σηµεία που η 
αναπτυξιακή αυτή φάση παρουσιάζει για τα κορίτσια (Chasseguet-
Smirgel, 1970. Chodorow, 1978. Holtzman & Kulish, 2000, 2003).  

Πιο συγκεκριµένα, η έµφαση δίνεται στην ιδιαίτερη δυαδική 
σχέση που έχει δηµιουργηθεί σε προηγούµενη φάση ανάµεσα στο κορί-
τσι και στο πρωταρχικό αντικείµενο, την µητέρα, και στον τρόπο που 
αυτή η σχέση επιδρά στην ψυχική σύγκρουση του κοριτσιού, όταν στο 
δυαδικό σχήµα εισάγεται και το τρίτο στοιχείο, ο πατέρας. Στην ηλικία 
των τριών µε έξι ετών το µικρό κορίτσι «διευρύνει» τη συναλλαγή του 
µε το περιβάλλον και στο πρωταρχικό αντικείµενο της µητέρας έρχεται 
να προστεθεί και εκείνο του πατέρα. Η τριαδική αυτή σχέση απαιτεί από 
το µικρό κορίτσι να διεκδικήσει από τη µητέρα τη µοναδικότητα στην 
κατοχή του πατέρα και άρα να την ανταγωνιστεί και να «αποµακρυνθεί» 
από εκείνη (Holtzman & Kulish, 2000, 2003). Καθώς όµως η µητέρα 
εξακολουθεί να αποτελεί για εκείνο πρόσωπο αναφοράς για την επιβίω-
σή του του, η ανταγωνιστική σχέση απειλεί την βασική του ασφάλεια. 
Το ασυµβίβαστο ανάµεσα στην επιθυµία του πατρικού αντικειµένου και 
στον φόβο απώλειας της «απαραίτητης» µητρικής αγάπης είναι που 
δηµιουργεί την ψυχική σύγκρουση για το µικρό κορίτσι (Chasseguet-
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Smirgel, 1970. Holtzman & Kulish, 2000, 2003). Οι δεσµοί ωστόσο µε 
το πρωταρχικό αντικείµενο παραµένουν άρρηκτοι, γεγονός που εκφράζε-
ται µε τη µη ολική αποµάκρυνση από τη µητέρα και την κεκκαλυµµένη 
εκδήλωση προς αυτήν της επιθετικότητας, που προκαλεί η επιθυµία του 
πατέρα (Chodorow, 1978. Holtzman & Kulish, 2000, 2003). 

Στην περίπτωση της Νίνας, σύµφωνα µε της αφηγήσεις της ίδιας, 
µία ιδανική εξέλιξη του Οιδιποδείου αναπτυξιακού σταδίου φαίνεται να 
παρεµποδίστηκε. Τόσο η προηγούµενη µη δοτική στάση της µητέρας 
όσο και η γέννηση του Ντίνου, που συνέπεσε µε την κρίσιµη αυτή 
αναπτυξιακή φάση για τη Νίνα, είναι παράγοντες που επηρέασαν κατα-
λυτικά. Πιο συγκεκριµένα, οι πρώτες εµπειρίες της Νίνας κοντά σε µία 
µητέρα που εργαζόταν σκληρά και η οποία δεν διακρινόταν για την 
τρυφερότητα και τη ζεστασία της προς την κόρη της, ενδεχοµένως να 
µην επέτρεψαν την απρόσκοπτη επένδυση της ερωτικής ενέργειας στο 
πρωταρχικό αντικείµενο και να ενίσχυσαν τις ναρκισσιστικές επενδύσεις 
(Freud, 1991). Με την είσοδο του πατρικού αντικειµένου στο τριαδικό 
πια σχήµα, η αποµάκρυνση της Νίνας από τη µητέρα της είναι αναπό-
φευκτη. Η αναπαράσταση του πατέρα εξιδανικεύεται και γίνεται εκείνος 
το αντικείµενο ερωτικής επένδυσης της Νίνας, η οποία εισάγεται έτσι 
στην ετεροσεξουαλικότητα (Chasseguet-Smirgel, 1970). Φαίνεται όµως 
πως για τη Νίνα, που δεν είχε ισχυρές επενδύσεις στο πρωταρχικό της 
αντικείµενο, η αποµάκρυνση από αυτό δεν προκάλεσε έντονες ενοχές. 
Εξάλλου, η φάση επαναπροέγγισης του αντικειµένου και ταύτισης µε 
αυτό που υπαγορεύεται από την ανάπτυξη του υπερεγώ για την απαλ-
λαγή από τις ενοχές, στην περίπτωση της Νίνας συνέπεσε µε τη γέννηση 
του µικρότερου αδελφού της. Οι προσπάθειές της να έρθει πιο κοντά στη 
µητέρα της, πιθανόν δεν βρήκαν ανταπόκριση, αφού εκείνη είχε στρέψει 
όλη την προσοχή και την αγάπη της στον αγαπηµένο της γιο. Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες, είναι λογικό η Νίνα να προσκολλήθηκε στον πατέρα 
της, του οποίου η αφοσίωση ήταν αναµφισβήτητη, και να υιοθέτησε 
εκείνον ως διαθέσιµο αντικείµενο προς ταύτιση, εκφράζοντας ίσως έτσι 
και έµµεση απόρριψη και επιθετικότητα προς τη µητέρα και προς ό,τι 
εκείνη αντιπροσώπευε (Holtzman & Kulish, 2003. Ρήγα, 1996). Η εξέλι-
ξη που είχαν οι προειδιπόδειες και οιδιπόδειες συγκρούσεις για την Νίνα, 
σε συνδυσµό και µε άλλα στοιχεία που θα δούµε παρακάτω, επηρέσαν 
καταλυτικά τη διαµόρφωση της γυναικείας της ταυτότητας και συνέβα-
λαν στη µετέπειτα  δυσκολία της να απολαύσει την σεξουαλικότητά της 
(Benjamin, 1990). 
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3.1.1.β. ∆ιαµόρφωση της γυναικείας ταυτότητας. 
 
Υπόθεση: «Τα πρωταρχικά βιώµατα στην οικογένεια καταγωγής της και η 
σχέση της µε το πρωταρχικό αντικείµενο δηµιούργησαν στη Νίνα στάση 
αµφιθυµική για  τη θηλυκότητά της». 
 
  

Από τις αφηγήσεις της Νίνας µπορούµε να συµπεράνουµε πως στην 
οικογένειά της το φύλο των παιδιών καθόριζε σε σηµαντικό βαθµό το 
είδος και την ποιότητα της σχέσης µε τους γονείς τους. Η µητέρα, πιστή 
στα παραδοσιακά πρότυπα που καλλιεργούν την υπεροχή των άρρενων 
παιδιών, κρατά µία αποστασιοποιηµένη -αν όχι απορριπτική- στάση προς 
την κόρη της, την ίδια στιγµή που είναι ιδιαίτερα δοτική και διαθέσιµη 
προς το γιο της. Μέσα από την «λιτή» συναλλαγή της µε την Νίνα 
επιχειρεί εξ’ αρχής να την µυήσει στον «µοιραίο» ρόλο που ως γυναίκα 
της ταιριάζει: αυτόν που τη θέλει να έχει λιγότερα προνόµια από τους 
άνδρες, λιγότερες πιθανότητες να πραγµατοποιήσει τις επιθυµίες της και 
σαφώς λιγότερες ευκαιρίες για αναγνώριση. Η Νίνα αναπτύσσει παράλ-
ληλα µία «πληθωρική» σχέση µε τον πατέρα της, έναν προοδευτικό 
άνθρωπο που τον χαρακτηρίζουν οι φιλελεύθερες ιδέες του για την 
«ισότητα» των δύο φύλων. Από την συναλλαγή µαζί του η Νίνα φαίνεται 
να εισπράττει αποδοχή, κατανόηση και αναγνώριση. Μία πιο προσεκτική 
όµως εξέταση της µεταξύ τους σχέσης φανερώνει πως στην πραγµατικό-
τητα ο πατέρας της Νίνας θαυµάζει και ενισχύει σε εκείνη, όχι όλα 
ανεξαιρέτως τα χαρακτηριστικά της, αλλά κυρίως τον δυναµισµό, την 
µαχητικότητα και την αποφασιστικότητά της. Με άλλα λόγια θαυµάζει 
τα «αρσενικά» στοιχεία του ψυχισµού της, που την  «προσοµοιώνουν» 
και την «εξισώνουν» µε το αρσενικό φύλο.    

Όλα τα παραπάνω φαίνεται να είχαν σηµαντική επίδραση στην 
σεξουαλική ανάπτυξη της Νίνας και στον τρόπο που διαµόρφωσε την 
ταυτότητα του γυναικείου της φύλου. Σύµφωνα µε τις νεότερες ψυχανα-
λυτικές θέσεις, η διαµόρφωση της γυναικείας ταυτότητας βασίζεται εξ’ 
αρχής τόσο στην διαπίστωση του κοριτσιού ότι δεν διαθέτει ένα µέρος 
«διακριτικό», το ανδρικό γεννετικό όργανο, όσο και στην διαπίστωση ότι 
διαθέτει κάτι «διακριτικό», το γυναικείο γεννητικό όργανο (Balsam, 
2001. Mayer, 1995).  

Σε ό,τι αφορά τον φαλλικό ευνουχισµό, βλέπουµε τη Νίνα να βιώνει 
το οδυνηρό συναίσθηµα ότι κάτι της λείπει από την αρχή της ύπαρξής 
της. Από τη µία η εικόνα της ανικανοποίητης και στερηµένης µητέρας, 
που παραπονιέται για τη γυναικεία µοίρα της και στρέφει όλη την αγάπη 
και το ενδιαφέρον της στο αρσενικό παιδί, και από την άλλη το «προο-
δευτικό» όραµα του πατέρα που επιθυµεί να την εξισώσει µε το άλλο 
φύλο, έρχονται για να υπογραµµίσουν στην Νίνα ότι θα έπρεπε να είχε 
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κάτι «ιδανικό», το οποίο όµως της λείπει. Σύµφωνα µε την Mayer (1995) 
ο φόβος γι’ αυτό που έχει ήδη απωλεσθεί και δεν αλλάζει, ενεργοποιεί 
καταθλιπτικούς µηχανισµούς και οδηγεί το άτοµο µέσα από φαντασιακές 
διαδικασίες να αναπληρώσει ό,τι έχει χάσει. Και πράγµατι, όπως θα 
δούµε παρακάτω, η Νίνα χρησιµοποιεί έντονα τον µηχανισµό της φαντα-
σίωσης και της συµβολικής αναπλήρωσης για να αποκτήσει ό,τι στην 
πραγµατικότητα στερείται.  

 Αναφορικά τώρα µε την «πρωταρχική θυληκότητα» (primary femi-
ninity),  ο Tyson υποστηρίζει πώς είναι ευκολότερο για την γυναίκα να 
διαµορφώσει την ταυτότητα του φύλου της, όχι µόνο χάρη στην ανατο-
µία του ‘προστατευµένου’ γεννητικού της οργάνου’, αλλά και χάρη στην 
οµοιότητα του φύλου της µε το φύλο του πρωταρχικού αντικειµένου. 
Θεωρεί δηλαδή πως η πρωταρχική θηλυκότητα ενισχύεται από τις 
πρώτες ταυτίσεις που κάνει το µικρό κορίτσι µε το πρώτο αντικείµενο, 
τη µητέρα (Tyson, 1999). Στην περίπτωση της Νίνας, ωστόσο, δεν 
µπορούµε µε βεβαιότητα να ισχυριστούµε ότι κάτι τέτοιο έχει διευκολυν-
θεί, δεδοµένου ότι δεν παρουσιάζει τη µητέρα της ως το εξιδανικευµένο 
και ιδιαίτερα αγαπητό αντικείµενο που ως βρέφος την είχε περιβάλει µε 
περισσή αγάπη, τρυφερότητα και ζεστασία. Άλλωστε η ίδια περιγράφει 
τον εαυτό της ως παιδί και ως έφηβη να διαφοροποιείται ριζικά από 
εκείνη και να χρησιµοποιεί την πατρική φιγούρα ως πρότυπο και αντικεί-
µενο ταύτισης.  

Ο Socarides (1978) θεωρεί πως η δυσκολία της γυναίκας να 
αποδεχτεί την θηλυκότητά της µπορεί να εκφραστεί και µέσα από την 
γυναικεία οµοφυλοφιλία. Παρόλο που η Νίνα δεν δηµιούργησε µία 
αληθινή οµοφυλοφυλική σχέση, υπάρχουν αρκετά στοιχεία σε αυτήν, 
όπως π.χ. η επιλογή των συντρόφων της καθώς και η ‘φεµινιστική’ 
πατρική ανατροφή που έλαβε, που υπονοούν την ύπαρξη µιας λανθάνου-
σας οµοφυλοφιλικής διάθεσης (Downey & Friedman, 1998). Εξάλλου 
ακόµη και η υπερβολή µε την οποία η ίδια προβάλλει τις γυναικείες 
αρετές της, τον αέρα, τη ζωντάνια και την σπιρτάδα της, καθώς και ο 
υπέρτατος ναρκισσισµός που συχνά επιδεικνύει, µπορεί να αποτελούν 
σύµφωνα µε τον Socarides έναν µηχανισµό άµυνας απέναντι στις 
ανικανοποίητες αρρενωπές της τάσεις (Socarides, 1978).  

 
«Ψοφούσαµε για περιπέτεια. Τι αγοροκόριτσο που ήµουνα κι εγώ! Είχα 

ζωή µέσα µου!…. (Η µαµά) κουνούσε το κεφάλι της µε θλίψη και έλεγε πως 
δεν καταλαβαίνει πώς ήταν δυνατό να βγει από την δική της την κοιλιά τόσο 
σκληρό κορίτσι… «Αν είναι να µου γίνεις σουφραζέτα να σηκωθείς να 
φύγεις από το σπίτι µου!».» 

«∆εν θέλω να πω πως είµαι όµορφη. Μα έχω αέρα. Ήξερα πάντα να 
ντύνοµαι. Στην ηλικία της (κόρης µου) έπιανα πουλιά στον αέρα. Περνούσα 
και γύριζαν τα κεφάλια των ανδρών…. Ποια γυναίκα στην ηλικία µου θα 
βαστιόταν τόσο καλά όσο βαστιέµαι εγώ;» 
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3.1.2. Η «γυναίκα» Νίνα και η επιλογή των συντρόφων της. 
 
Υπόθεση: «Η Νίνα επιλέγει τους συντρόφους της µε άξονα την αµφιθυµική 
στάση της απέναντι στη γυναικεία της ταυτότητα και την ανάγκη της να 
αναπληρώσει την αγάπη και αποδοχή που στερήθηκε κατά τα πρώτα 
χρόνια της ζωής της.» 
 
 

Τα όσα αναφέρθηκαν σε προηγούµενα µέρη, συνηγορούν υπέρ της 
υπόθεσης πώς κατά τη διαµόρφωση της γυναικείας της ταυτότητας η 
Νίνα βίωσε µία έντονη αµφιθυµία, που επηρέσε την προσωπικότητά της 
και τις επιλογές που έκανε στην πορεία της ζωής της. Οι ισχυρές 
ταυτίσεις µε το πατρικό πρότυπο, καθώς δεν συνοδεύτηκαν από την 
ανάλογη µητρική εξιδανίκευση, δεν κατάφεραν να δηµιουργήσουν µία 
ώριµη γυναικεία ταυτότητα (Balsmam, 2001). Έτσι παρά την φαινοµε-
νικά ναρκισσιστική και ισχυρή εικόνα εαυτού που είχε ως γυναίκα, η 
Νίνα δεν έπαυε να βασανίζεται από έντονα συναισθήµατα  ανεπάρκειας 
και αποστέρησης (Tyson, 1999). 

Η αµφιθυµία αυτή θα βρει σαφή έκφραση στην επιλογή των ερωτι-
κών της συντρόφων. Πιο αναλυτικά, ο πρώτος και µοναδικός έρωτας της 
Νίνας, στον οποίο επένδυσε συναισθηµατικά, ήταν ένας νεαρός άνδρας 
που συνδύαζε µε έναν µοναδικό τρόπο αντιθετικά χαρακτηριστικά: τον 
ροµαντισµό µε την αγριότητα, την εφηβική επαναστατικότητα µε την 
υποταγή στην πατρική εξουσία. Όπως ακριβώς η ίδια η Νίνα. Με άλλα 
λόγια, ο σύντροφος που είχε επιλέξει ως ερωτικό αντικείµενο ήταν ένα 
καθρέπτισµα δικό της. Ακολουθώντας τον ναρκισσιστικό τύπο επιλογής 
ερωτικού αντικειµένου, στην πραγµατικότητα αναζητούσε τον εαυτό της 
ως ερωτικό αντικείµενο, για να εισπράξει την αγάπη που τόσο είχε 
ανάγκη (Downey & Friedman, 1998. Freud, 1991). Ενδεχοµένως λοιπόν 
να µην είναι τυχαίο που η επιλογή της αυτή την οδήγησε – χωρίς αρχικά 
να το γνωρίζει – σε έναν άνδρα µε παρόµοια αµφιθυµική σεξουαλική 
διάθεση, σε έναν αµφιφυλόφιλο σύντροφο, τον οποίο, ακόµα και έπειτα 
από τους τρεις γάµους που έκανε, έκεινη τον θεωρούσε ως τον µόνο 
άνδρα που θα µπορούσε να της προσφέρει πραγµατική ευτυχία. 

Η επιλογή του πρώτου της συζύγου, του Φώτη, έγινε µε τα ακριβώς 
αντίθετα κριτήρια. Τον επέλεξε για σύντροφό της χάρη στην έντονη 
αρρενωπότητα και στο δυναµισµό που του προσέδιδε η στολή του 
ανθυποπλοιάρχου. Μαζί του ωστόσο δεν ένιωσε ποτέ συναισθηµατική 
εγγύτητα ή σεξουαλική έλξη. Παρά τα αυστηρά κριτήρια που έθεσε στην 
επιλογή της, τελικά αποδείχτηκε πως και αυτή τη φορά ο άνδρας που 
επέλεξε ήταν αµφιφυλόφιλος. Μέσα από αυτή τη σχέση σηµατοδοτείται 
ξανά η αµφιθυµική στάση της Νίνας απέναντι στη γυναικεία της ταυτό-
τητα (Tyson, 1999). Από τη µία η αποκάλυψη των αµφυφυλικών τάσεων 
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του Φώτη έρχεται να κλονίσει τη θηλυκότητα της Νίνας και να κάνει και 
την ίδια να αµφισβητήσει την αξία της ως γυναίκα. Αξιοσηµείωτο είναι 
ότι την προσβολή αυτή στη γυναικεία της φύση την βιώνει ως πραγµα-
τική απώλεια και µπαίνει σε µία πραγµατική διαδικασία πένθους της 
γυναικείας της φύσης.  

 
«Μα όσα είχα υποφέρει τόσα χρόνια σιωπηλά από εκείνη την ιστορία, 

έδωσαν στο καινούριο αυτό επεισόδιο διαστάσεις τροµερής και ανέκ-
κλητης καταστροφής…. «Μα όλοι τους φτάνει µια τρύπα και ό,τι θέλει ας 
είναι;»…Ένιωθα όπως όταν έχει κανείς στο σπίτι του λείψανο …κι όταν 
ανοίγεις τα µάτια σου στο πρώτο φως της χαραυγής, η πρώτη σου σκέψη 
είναι ο νεκρός».   

 
Από την άλλη, η σύντοµη σχέση µε το Φώτη θα αποτελέσει για τη 

Νίνα την µεγαλύτερη δυνατή επιβεβαίωση και απόδειξη της θηλυκότη-
τάς της. Η γέννηση της Μαρίας θα σηµατοδοτήσει µία νέα περίοδο στην 
ψυχοσεξουαλική ζωή της Νίνας, κατά την οποία ο ρόλος της µητέρας 
και η αναπόφευκτη ταύτισή της µε την δική της µητέρα, θα επιδράσουν 
µε ένα ιδιαίτερο τρόπο την γυναικεία της ταυτότητα (Chodorow, 1978). 

Ένα επιπλέον σηµείο που είναι αξιοσηµείωτο στην τροπή που πήρε 
αυτή η σχέση, είναι ο ρόλος που διαδραµάτισε ο Ντίνος. Η αποκάλυψη 
της αµφισεξουαλικότητας του Φώτη έγινε µε την ταυτόχρονη αποκά-
λυψη της σεξουαλικής σχέσης του µε τον αδερφό της Νίνας. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο, η επίθεση στην γυναικεία ταυτότητα της Νίνας συνοδεύτηκε 
από την προσβολή του «ανδρισµού» του αγαπηµένου γιου της µητέρας 
της. Έτσι, η Νίνα «εκδικήθηκε» τη µητέρα της όχι µόνο για την ανάµει-
ξή της στην προηγούµενη σχέση της, αλλά κυρίως για την αγάπη που 
από µικρή της στέρησε εξαιτίας του Ντίνου. Παράλληλα, ο εκδιωγµός 
του Ντίνου από το σπίτι σηµατοδοτεί την πλήρη κατοχή της µητέρας 
από τη Νίνα, µία κατοχή που απειλείται όµως σηµαντικά από την παρου-
σία της Ερασµίας αυτή τη φορά.  

 
«Μα (ο πατέρας) δεν χρειάστηκε να µου πει τίποτε (για το τι είχε 

συµβεί µε τον Αργύρη). Τα ‘µαθα από τη µαµά. Μου τα ’πε µε µια 
σκληρότητα που αν της έχω συγχωρέσει, είναι µόνο επειδή ξέρω πόσο 
ακριβά το πλήρωσε στον αγαπηµένο της γιο. Ό,τι κοροϊδεύει κανείς σ’ 
αυτόν τον κόσµο, το λούζεται. «Πάψε να µας ζαλίζεις» µου λέει «έτσι κι 
έτσι έχουν έχουν τα πράγµατα.» 

 
Ο δεύτερος σύζυγος της Νίνας, ο Αντώνης, ήταν ένας άνδρας πολύ 

µεγαλύτερος στην ηλικία από εκείνη, για τον όποιο δεν ένιωσε ποτέ 
ιδιαίτερη ερωτική έλξη ή επιθυµία. Τον επέλεξε για σύζυγό της, διότι 
της προσέφερε την ασφάλεια – οικονοµική και συναισθηµατική – που 
τόσο πολύ χρειαζόταν. Μετά το γάµο τους εκείνος ανέλαβε εξολοκλή-
ρου την ευθύνη για την ανατροφή της Μαρίας, ενώ και η ίδια αφέθηκε 
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ολοκληρωτικά στην προστασία του. Στο πρόσωπο του Αντώνη η Νίνα 
φαίνεται να ξαναβρήκε την εξιδανικευµένη εικόνα του πατέρα της. ∆εν 
ήταν τόσο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του – ενδεχοµένως 
ίσως η ηλικία του– που ευνοούσαν τη φαντασιακή αναβίωση της επαφής 
της µε τον πατέρα, όσο η φύση της σχέσης που είχαν αναπτύξει µεταξύ 
τους. Εκείνος ένιωθε βαθιά την ανάγκη να την φροντίζει και να την 
προστατεύει, ενώ εκείνη απολάµβανε ανέµελα την ασφάλεια που 
έβρισκε κοντά του, αποζηµειώνοντάς τον µε την αφοσίωση και την 
ευγνωµοσύνη της. Σ’ αυτή τη σχέση λοιπόν η Νίνα είχε προβάλλει στον 
σύζυγό της τα κατάλοιπα της σχέσης της µε τον αγαπηµένο της πατέρα, 
και είχε υιοθετήσει το ρόλο του εύθραστου κοριτσιού, που έχει ανάγκη 
να αγαπηθεί απεριόριστα από εκείνον, αφήνοντας στον Αντώνη το ρόλο 
του στοργικού πατέρα (Framo, 1992).  

Αξιοσηµείωτο άλλωστε είναι πως χαρακτηρίζει τα χρόνια που έζησε  
κοντά του ως τα πιο ευτυχισµένα και ξέγνοιαστα χρόνια της ζωής της, 
χαρακτηρισµούς που τους έχει χρησιµοποιήσει ξανά για να αναφερθεί 
στην περίοδο της παιδικής της ηλικίας. Εξάλλου, η ίδια αναφέρει πώς η 
ευτυχία αυτή διαταράχτηκε µόνο όταν ο Αντώνης αρρώστησε, όταν 
δηλαδή η ίδια έπρεπε να αναλάβει τις ευθύνες που αναλογούν σε µία 
σύζυγο και να εγκαταλείψει τον ανέµελο ρόλο της κόρης. Ο θάνατος του 
Αντώνη ήταν για τη Νίνα ένα ισχυρότατο πλήγµα, καθώς σηµατοδο-
τούσε την αδυναµία της να αναβιώσει και να διατηρήσει έστω και 
φαντασιακά, την ιδανική σχέση µε τον εξιδανικευµένο πατέρα (Mayer, 
1995). 

 
«κι όµως τα χρόνια εκείνα, ως την ηµέρα που αρρώστησε ο Αντώνης, κι 

άρχισε µία καινούρια περίοδος βασάνων ήταν τα καλύτερα της ζωής µου: τα 
πιο άνετα, τα πιο απαλλαγµένα από εκείνο το συνεχές άγχος.» «∆εν µου 
χαλούσε ποτέ χατίρι» 

«Όλοι οι µεγάλοι νοσταλγούν τον παράδεισο της παιδικής τους ηλικίας. 
Τον λένε παράδεισο ακόµα κι αν ήταν κόλαση. Νοσταλγούν τα χρόνια που η 
ζωή ήταν ακόµα απλή.»    

«ποτέ πριν δεν είχα νιώσει τόσο κοντά στον Αντώνη όσο εκείνους τους 
δυο-τρεις πρώτους µήνες του πολέµου. …Και τον χάιδευα, όχι στα ψεύτικα, 
όπως άλλοτε, αλά µε στοργή που δεν είχα νιώσει ως τότε για κανέναν 
άνθρωπο εκτός από τον συγχωρεµένο τον µπαµπά, και του λεγα: «… Το 
ξέρεις πως δεν έχω κανένα άλλο από εσένα στον κόσµο …».»  

«Μόνο εξώ ήξερα κι ας µην τ’ οµολογούσα ούτε στον εαυτό µου, τι µου 
στοίχισε ο θάνατός του. Μόνο όταν τον έχασα συνειδητοποίησα ότι ο γάµος 
µας, κουτσός-στραβός, υπήρξε για µένα µια επιστροφή, προσωρινή 
δυστυχώς, στα νεανικά µου χρόνια, στα ανεύθυνα χρόνια της Κηφισίας …. 
Ο Αντώνης µπορεί να µην ήταν κανένας σπουδαίος εραστής, αυτό δεν παίζει 
και τόσο µεγάλο ρόλο για τη γυναίκα, αλλά ήταν άντρας µ’ όλη τη σηµασία 
της λέξεως. Κοντά του ένιωθα σαν ένα µιρκό κοριτσάκι µέσα στα στιβαρά 
µπράτσα του πατέρα του. O χαµός του ήταν για µένα µια δυσάρεστη 
προσγείωση.» 
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 Τον τρίτο της άντρα, τον Θόδωρο, η Νίνα τον παντρεύτηκε σε 
ηλικία 45 περίπου χρονών. Αν και αρχικά την είχε γοητεύσει η προσωπι-
κότητά του, αυτό τελικά που την οδήγησε στο «τρίτο στεφάνι» ήταν και 
πάλι η ανάγκη της να βρει προστασία κοντά σε έναν άνδρα. Ο Θόδωρος 
ήταν δύο χρόνια µικρότερος από εκείνη. Η υπεροπτική όµως στάση και η 
σοβαρότητα που τον διέκριναν, σε συνδυασµό µε την κοινωνική κατα-
ξίωση που έχαιρε, του προσέδιδαν την εικόνα του «αληθινού» άνδρα, 
στον οποίο µια γυναίκα µπορούσε να στηριχτεί. Πέρα από αυτά όµως, η 
κύρια ιδιότητα και το βασικό «προτέρηµα» του Θόδωρου ήταν η σχέση 
του µε την Εκάβη. Με το θάνατο της Εκάβης, η Νίνα χάνει και το 
δεύτερο – µαζί µε τον πατέρα της – πιο σηµαντικό πρόσωπο της ζωής 
της. Η σχέση που είχε αναπτύξει µαζί της, όπως θα δούµε στη συνέχεια, 
ήταν ιδιαίτερη και πολυσήµαντη. Πιθανόν, λοιπόν, µέσα από το γάµο της 
µε τον Θόδωρο, το γιο της Εκάβης, η Νίνα να αναζητά την φαντασιακή –
και συµβολική αυτή τη φορά – αναβίωση της σχέσης της µε την Εκάβη, 
που τυπικά πλέον γίνεται πεθερά της, και άρα δεύτερη µητέρα της. 
Εµµέσως άρα, δίνεται στη Νίνα η ευκαιρία να αποκαταστήσει µε το γάµο 
αυτό και τη σχέση της µε την φυσική της µητέρα (Framo, 1992). 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα πως η 
επιλογή των ερωτικών συντρόφων της Νίνας έγινε υπό την καταλυτική 
επίδραση των πρωταρχικών βιωµάτων της στην οικογένεια καταγωγής 
της και της αµφιθυµικής στάσης που από νωρίς διαµόρφωσε απέναντι 
στη γυναικεία της ταυτότητα (Balsam, 2001. Tyson, 1999). Από τη µία, η 
δηµιουργία τεσσάρων ερωτικών σχέσων – και η σκέψη για ανεύρεση  
και πέµπτου συντρόφου, αν αυτό χρειαστεί – υποδηλώνει την βαθύτατη 
ανάγκη της Νίνας να αγαπηθεί, να ικανοποιήσει τα ναρκισσιστικά της 
στοιχεία, αλλά και να νιώσει την ασφάλεια που µόνο η παρουσία ενός 
άντρα µπορεί να εξασφαλίσει (Freud, 1991. Cshdan, 1988). Το γεγονός 
πως οι αλλεπάλληλες αυτές προσπάθειες µε κάποιο τρόπο ποτέ δεν της 
εξασφαλίζουν την ποθητή ευτυχία, είναι ένδειξη του προτύπου οδύνης 
και δυστυχίας που χαρακτηρίζει το σύνολο των σχέσεών της µε τους 
άλλους ανθρώπους (McWilliams, 2000). Από την άλλη, οι έντονες 
διαφορές που παρουσιάζουν µεταξύ τους οι πέντε άνδρες που έχει επιλέ-
ξει, υπογραµµίζουν τόσο την αµφιθυµική της διάθεση όσο και την 
προσπάθεια της Νίνας να επιδιορθώσει µε τις διαφορετικές προβολές 
που κάνει στα διάφορα πρόσωπα τα άλυτα θέµατα στις σχέσεις της µε τα 
πρωταρχικά αντικείµενα, την µητέρα της αλλά και τον πατέρα της 
(Cashdan, 1988. Framo, 1992).  
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3.1.3. Η Νίνα-µητέρα και η σχέση της µε την κόρη της. 
 
Υπόθεση: «Τα πρώτα βιώµατα της Νίνας δίπλα σε µια µη δοτική µητέρα 
θα την εµποδίσουν να αναπαράγει η ίδια ως µητέρα ένα θετικό πρότυπο 
για την κόρη της». 
 
 

Η µητρότητα συνιστά την υπέρτατη λειτουργία για µια γυναίκα, τα 
θεµέλια της οποίας τίθενται πολύ πρόωρα, από τις πρώτες εµπειρίες που 
η νέα µητέρα είχε αποκτήσει η ίδια ως βρέφος. Αναµφισβήτητα, η 
ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στη µητέρα και το 
βρέφος επηρεάζει καταλυτικά την αίσθηση του εαυτού του ατόµου, τα 
συναισθήµατά του για το πρώτο του αντικείµενο και τις µετέπειτα σχέ-
σεις του µε άλλα αντικείµενα. Στην περίπτωση όµως της γυναίκας και 
της εµπειρίας της µητρότητας, οι επιδράσεις αυτής της πρώιµης σχέσης 
είναι µοναδικές (Cashdan, 1988. Chodorow, 1978. Klein, 1984). 

Στο χώρο της ψυχανάλυσης η έννοια της «αρκετά καλή µητέρας» 
(good enough mother) δεσπόζει και αναφέρεται στην ικανότητα της 
µητέρας να προβλέπει και να ικανοποιεί κάθε πιθανή ανάγκη του απο-
κλειστικά εξαρτηµένου από εκείνη βρέφους της. Η ικανότητα πρόβλεψης 
δεν περιλαµβάνει απλώς την ικανοποίηση των φυσιολογικών του ανα-
γκών, αλλά την συνολική µητρική απόκριση που προστατεύει το βρέφος 
από κάθε µορφής άγχους. Η πρώιµη εµπειρία αυτής της σχέσης επιτρέπει 
στο βρέφος να εσωτερικεύσει την εικόνα µιας «καλής µητέρας», εικόνα 
την οποία θα κουβαλάει σε όλη του τη ζωή, σε κάθε επόµενη σχέση 
(Chodorow, 1978). 

Η ικανότητα σε κάποιον – και ιδίως σε µία γυναίκα – να αναλάβει 
αποτελεσµατικά το ρόλο του γονέα πηγάζει από την παραπάνω εµπειρία. 
Θεωρείται πως στην πράξη ο νέος γονέας παλινδροµεί στην ψυχολογική 
κατάσταση εκείνης της πρώιµης εµπειρίας και, ενώ παραµένει ενήλικας, 
µεταφέρει στο παρόν και προσφέρει στο δικό του παιδί µέσω της ενσυ-
ναίσθησης το ανάλογο βίωµα. Συγκεκριµένα η µητρότητα, παράλληλα 
µε την ταύτιση µε το νεογέννητο βρέφος, προϋποθέτει και την ταύτιση 
της γυναίκας µε τη δική της µητέρα, που σε επίπεδο ρόλων σχετίζεται µε 
την ανάληψη υπευθυνότητας απέναντι στο βρέφος, ενώ σε συναισθηµα-
τικό επίπεδο µε την επαναπροσέγγιση της µητέρας (Chodorow, 1978).  

Στην περίπτωση της Νίνας βλέπουµε τη µητρότητα να διαδραµατίζει 
κεντρικό ρόλο στην ιστορία ζωής της. Η ίδια η αφήγησή της άλλωστε 
είχε ως αφορµή την ένταση στη σχέση µε την κόρη της. Για την Νίνα η 
µητρότητα δεν αποτέλεσε ένα επιθυµητό και ευτυχές γεγονός, καθώς 
αυτόµατα συνδέθηκε µε την προδοσία του συζύγου της και την συνθλιβή 
των ονείρων της για µία ζωή όπου οι άλλοι θα της προσφέρουν αγάπη. Η 
απόφασή της να γεννήσει αυτό το παιδί οφείλεται καθαρά στις θρησκευ-
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τικές της πεποιθήσεις και στις πιέσεις των συγγενών της. Η γέννηση της 
Μαρίας από την πρώτη στιγµή προκάλεσε αµφιθυµία στη Νίνα και 
συνοδεύτηκε από αισθήµατα απέχθειας και ενοχής. 

 
«Σ’ αυτό το διάστηµα γεννήθηκε αυτή η Μέδουσα, που εικοσιτέσ-

σερα χρόνια τώρα συνεχίζει επαξίως το έργο που άρχισε ο πατέρας της. 
θα πείτε δεν πήγαινες ευλογηµένη να κάνεις έκτρωση; Για παιδί ήσουνα; 
∆εν ήµουνα για παιδί και το ‘ξερα. Αλλά πες πες η µάνα µου και η θεία 
Κατίγκω ότι είναι αµαρτία και ότι δεν φταίει το αθώο βρέφος – αθώο 
βρέφος η Μαρία! - …µε έπεισαν να το κρατήσω». 

«∆εν θα βρεθεί κανένας στραβός χριστιανός να την πάρει, ν’ 
απαλλαγώ απ΄’ αυτό το έκτρωµα της φύσεως, που µ’ άφησε ο πατέρας 
της για να µ’ εκδικηθεί; …Όσο ήταν µικρή παρηγοριόµουνα µε τη σκέψη 
πως µεγαλώνοντας θ’ άλλαζε. …Μα δε βαριέσαι! Άδικα ήλπιζα.» 

 
Παρατηρούµε πως από την αρχή – ήδη από την εγκυµοσύνη και τη 

γέννηση της Μαρίας - η Νίνα αδυνατεί να αγαπήσει αυτό το µωρό και να 
το περιβάλει µε µητρική αγάπη και στοργή. Το νιώθει σαν ένα µεγάλο 
βάρος, σαν ένα «κακό µωρό». Σύµφωνα µε την Chodorow (1978), η 
παλίνδροµη κίνηση της Νίνας στις πρώτες βρεφικές της εµπειρίες, που 
πιθανόν τη φέρνει αντιµέτωπη µε την εικόνα µιας µητέρας «απορρι-
πτικής» και άρα ενός «κακού εαυτού», δεν την επιτρέπει παρά να βιώσει 
το δικό της µωρό µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο: ως ένα κακό και µη επιθυ-
µητό µωρό (Klein, 1984a, 1984b).  

Παράλληλα, αναφορικά µε την ταύτιση της Νίνας µε την δική της 
µητέρα, παρατηρούµε δύο στοιχεία. Σε ό,τι αφορά ασυνείδητες ταυτίσεις 
βλέπουµε την Νίνα να υιοθετεί ακριβώς το µητρικό πρότυπο που η ίδια 
είχε βιώσει: είναι απορριπτική και επικριτική προς την κόρη της, δεν την 
αποδέχεται και παρά τις αντίθετες προσπάθειές της, συνεχώς εµπλέκεται 
σε σύγκρουση µαζί της. Σε ό,τι αφορά στην συνειδητή υιοθέτηση στοι-
χείων του µητρικού ρόλου, η Νίνα δείχνει απρόθυµη να αποδεχτεί τη 
µητέρα της ως µητρικό πρότυπο και να εφαρµόσει για την Μαρία έναν 
τρόπο διαπαδαγώγησης ανάλογο µε αυτόν που είχε λάβει η ίδια. Από την 
άλλη, όταν πια δεν µπορεί να ελέγξει τα αρνητικά της αισθήµατα για την 
κόρη της και πιθανόν τις ενοχές για τον εαυτό της ως µητέρα, αναθέτει 
την ανατροφή της Μαρίας στην Ερασµία, την κοπέλα που η µητέρα της 
θαύµαζε και αγαπούσε. Η Ερασµία, που έχει για τη µητέρα της Νίνας µια 
θετική αναπαράσταση, µπορεί να ταυτιστεί µαζί της και να γίνει «η καλή 
µητέρα» για την Μαρία. Και πράγµατι, η Μαρία την αναγνωρίζει ως το 
ιδανικό υποκατάστατο της απορριπτικής της µητέρας. 

 
«Ή µου λεγαν(η  µαµά και η Ερασµία) πώς να αναθρέψω την κόρη 

µου, δεν ήθελαν να την κάνω άθρησκη «σαν τα µούτρα µου». Την έκανα 
σαν τα δικά τους και την κατέστρεψαν.» 
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«Όταν πεθανε η µαµά και ο µπαµπάς η Ερασµία ανέλαβε να κάνει την 
νταντά της κόµισσας. Την έπαιρνε µαζί της στην εκκλησία και στα 
πανηγύρια ….Τις περισσότερες φορές δόξαζα το θεό που βρισκόταν ένας 
άνθρωπος να τη βγάζει έξω και ησύχαζε µια σταλιά το σπίτι.» 

 
Τέλος, ένα ακόµη σηµείο που χρειάζεται να επισηµανθεί στη σχέση 

της Νίνας µε την κόρη της είναι η θέση του Φώτη ανάµεσά τους. Η 
Μαρία, κατ’ αναλογία προς την µητέρα της, είχε ιδιαίτερη αδυναµία 
στον πατέρα της. Ήταν ιδιαίτερα προσκολληµένη σ’ αυτόν µε ένα τρόπο 
που θα λέγαµε ότι αντιστάθµιζε για εκείνη τη στέρηση της µητρικής 
αποδοχής. Με τον ξαφνικό θάνατο του Φώτη, όταν η Μαρία ήταν πέντε 
ετών περίπου, η εξιδανικευµένη µορφή του πατέρα πήρε µυθικές 
διαστάσεις. Στην περίοδο αυτή του Οιδιποδείου συµπλέγµατος και του 
ανταγωνισµού προς τη µητέρα, η Μαρία θεώρησε τη Νίνα υπεύθυνη για 
το θάνατο του πατέρα της και αποµακρύνθηκε από εκείνη. Παράλληλα η 
εµπλοκή και άλλων προσώπων στην ανατροφή της Μαρίας και η 
αµφιθυµική στάση της Νίνας για το µητρικό της ρόλο δεν διευκόλυναν 
την επαναπροσέγγιση µητέρας – κόρης και τη εξοµάλυνση των µεταξύ 
τους σχέσεων, που είκοσι χρόνια µετά εξακολουθούν να είναι έντονα 
συγκρουσιακές και ανταγωνιστικές.  

  
 
 
 

3.1.4. Ο «εαυτός» της Νίνας. 
 

Στο σηµείο αυτό θα επιχειρήσουµε να σκιαγραφήσουµε την προσω-
πικότητα της Νίνας, βασιζόµενοι στα στοιχεία που παίρνουµε γι εκείνη 
µέσα από το λογοτεχνικό κείµενο. Γι’ αυτό το λόγο και πριν προχωρή-
σουµε στην ανάλυση του «εαυτού» της Νίνας , πρέπει να τονιστεί ότι δεν 
πρόκειται για ένα υπαρκτό άτοµο αλλά για µία «κατασκευασµένη» ηρωί-
δα που δηµιουργήθηκε από τη φαντασία του Ταχτσή. Στα πλαίσια λοιπόν 
της καλλιτεχνικής αδείας, η ηρωίδα πιθανόν να µην χαρακτηρίζεται από 
τη συνέπεια στα βιώµατα, τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τη συµπερι-
φορά, που διέπει τον «εαυτό» των πραγµατικών προσώπων. Άλλωστε, 
όπως σχολιάζει και ο Σπετσιώτης (1996) στο σύγγραµά του για τον 
Ταχτσή: «Η Νίνα δεν ήταν ποτέ µόνο η Νίνα, αλλά και η Εκάβη καθώς 
και ένα περίεργο µείγµα Νίνας και Εκάβης µαζί».  

Πιο αναλυτικά, τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Νίνας όσο και 
η πορεία ζωής που έχει διαγράψει µαρτυρούν ότι πίσω από τη φαινο-
µενικά δυναµική και εκρηκτική γυναίκα, κρύβεται µία αυτοηττώµενη 
προσωπικότητα µε έντονα µαζοχιστικά στοιχεία (McWilliams, 2000). Οι 
αλλεπάλληλες ταλαιπωρίες που περιγράφει να έχει υποστεί στη ζωή της, 
οι δυσκολίες στις σχέσεις της µε σηµαντικά πρόσωπα που διαρκώς την 
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απογοητεύουν και την εκµεταλλεύονται, η συγκρουσιακή σχέση µε την 
κόρη της κοκ. παραπέµπουν στην εικόνα του «ηθικού µαζοχιστή» 
(Freud, 1991), ο οποίος κατά τον Reich, διακρίνεται για τα πρότυπα 
οδύνης, διαµαρτυρίας και αυτοϋποτίµησης καθώς και για την ασυνείδητη 
επιθυµία του να βασανίζει τους άλλους µέσω του προσωπικού του πόνου 
(Reich, 1933).  

Το άτοµο που συµπεριφέρεται µαζοχιστικά προκαλεί πονο και οδύνη 
στον εαυτό του µε την ελπίδα, συνειδητή ή ασυνείδητη, ότι θα επιτύχει 
κάποιο µεγαλύτερο όφελος. Και το δευτερογενές αυτό όφελος δεν είναι 
άλλο από την προσκόλληση στους άλλους µέσω της οδύνης. Το µαζοχι-
στικό άτοµο είναι ουσιαστικά ένα καταθλιπτικό άτοµο, µε τη διαφορά 
ότι διατηρεί µέσα του ζωντανή την ελπίδα, καθώς η πρώιµη στέρηση ή η 
τραυµατική εµπειρία δεν υπήρξε γι’ αυτό τόσο καταστροφική, ώστε να 
παραιτηθεί από την ιδέα ότι το αγαπούν. Πραγµατικά, στην περίπτωση 
της Νίνας η πρώιµη «στέρηση» της µητρικής στοργής και τρυφερότητας 
δεν φαίνεται να ήταν µη αναστρέψιµη, καθώς η παρουσία του πατέρα 
ερχόταν για να την αντισταθµίσει. Η Νίνα αφηγείται καθαρά τη µαζοχι-
στική δυναµική7 που είχε αναπτυχθεί στη σχέση της µε τον πατέρα της, 
καθώς και την ανάλογη δυναµική που από µικρή παρατηρούσε στη 
σχέση µεταξύ των γονιών της και η οποία της υποδείκνυε ότι µια 
γυναίκα µπορεί να αγαπηθεί από έναν άνδρα µόνο εάν υποφέρει 
(McWilliams, 2000): 

 
«ο µπαµπάς αναγκάστηκε να υποχωρήσει και µε συνεβούλευσε να 

κάνω και εγώ το ίδιο. ∆εν ήθελε να την πικράνει. Την εποχή εκείνη η 
υγεία της είχε αρχίσει να υποσκάπτεται.» 

 
Εξάλλου, το συναίσθηµα, η ιδιοσυγκρασία και οι αµυντικές διεργα-

σίες που η Νίνα ως ενήλικη παρουσιάζει, οµοιάζουν µε τα ανάλογα 
στοιχεία µιας προσωπικότητας µε µαζοχιστική οργάνωση. Ταυτόχρονα 
µε τη συνειδητή λύπη που νιώθει για τον εαυτό της, µπορεί εύκολα να 
αισθανθεί θυµό, περιφρόνηση ακόµα και αγανάκτηση για τους άλλους, 
ιδίως για άτοµα, όπως η µητέρα της, η κόρη της ή η Ερασµία, που δεν 
συµµερίζονται τα βάσανά της (McWilliams, 2000). Η Νίνα αντιλαµβά-
νεται τις κακοτυχίες και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει, σαν να προέρ-
χονται από παράγοντες άσχετους προς την ίδια, από απροσδιόριστες 
δυνάµεις όπως η κακιά η µοίρα, που τη θέτει στη θέση του θύµατος, της 
άτυχης και της αδικηµένης (McWilliamws, 2000). Για τον Freud οι 
δυνάµεις αυτές συµβολίζουν τα γονεϊκά πρότυπα, όπως έχουν µετατεθεί 
έξω από το άτοµο και µε έµµεσο τρόπο το επηρεάζουν (Freud, 1991). Γι’ 
                                                           

7 Η δυναµική αυτής της σχέσης αναφέρεται στην εξίσωση: «εάν κανείς υποφέρει, τότε ίσως 
εισπράξει λίγη στροργή» ή «η ανάγκη για φροντίδα ή συµπάθεια αποµακρύνει την ολοκληρωτική 
συναισθηµατική εγκατάλειψη» (McWilliams, 2000).   
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αυτό το λόγο, η Νίνα αναζητά έντονα τη συναναστροφή µε άλλα άτοµα, 
εξίσου δυστυχισµένα – όπως η Εκάβη – προκειµένου και εκείνα να της 
επιβεβαιώνουν την αίσθηση αδικίας που νιώθει (McWilliams, 2000). 

 
«Γιατί έχοντας πικράν πείρα από τη δική της την κόρη κι απ’ όλα της τα 

παιδιά … ήταν η µόνη απ’ τους συγγενείς και τους φίλους µου, που µε 
συµπονούσε απ’ τα βάθη της καρδιάς της. Η µόνη που συµµεριζόταν και 
καταλάβαινε τον καηµό µου και την πικία που ένιωθα για την κακιά τύχη 
που είχα – να κάνω παιδί-τέρας!»  

 
Αξιοσηµείωτο είναι να αναφερθεί ότι τα αλλεπάλληλα χτυπήµατα 

της µοίρας η Νίνα τα συσχετίζει µε τον πρώτο της γάµο και τη γέννηση 
της Μαρίας, το πρόσωπο προς το οποίο εκδηλώνεται ισχυρότρερα και η 
µαζοχιστική αµυντική διεργασία της εκδραµάτισης . Θεωρεί πως η κόρη 
της στάθηκε η αφορµή για να υποφέρει εκείνη σε όλη της τη ζωή, η 
αφορµή που αναγκάστηκε να κάνει δύο γάµους για να την εξασφαλίσει 
και που ήταν υποχρεωµένη να υποµένει την αχαριστία της. Σύµφωνα µε 
την Deutsch (στο N. McWilliams, 2000) η µητρότητα είναι έµφυτα 
µαζοχιστική, αφού προϋποθέτει τη µητρική θυσία για την επιβίωση των 
απογόνων, ενώ άλλωστε παραπέµπει και στην πρώτη σχέση της µητέρας 
µα τη δική της µητέρα και, άρα, για τη Νίνα στο πρότυπο µητρικής 
στέρησης που βίωσε (Chodorow, 1978). 

Παράλληλα µε τα κυρίαρχα µαζοχιστικά στοιχεία, παρατηρούµε να 
συνυπάρχουν στη Νίνα και αρκετά ναρκισσιστικά σηµεία. Oι ναρκισσι-
στικές αντιδράσεις της Νίνας – γιατί µάλλον για αντιδράσεις πρόκειται 
και όχι για συνολική οργάνωση- συνδέονται µε την πρώιµη απόρριψη 
από τη µητέρα και γίνονται κατανοητές ως µία αντισταθµιστική αίσθηση 
προς στο βίωµα της στέρησης (McWilliams, 2000). Η αίσθηση αυτή 
φαίνεται να ενισχύθηκε από τις ναρκισσιστικές επενδύσεις του πατέρα 
πάνω στην κόρη του, που µε την ιδιαίτερη προσοχή και το θαυµασµό 
του την ενέπλεξε σε µία σιωπηρή συνθήκη, προκειµένου η φιλελεύθερη 
ανατροφή της να αποτελέσει τεκµήριο του προοδευτισµού του και 
επίτευξη των ναρκισσιστικών του σκοπών. Βλέπουµε λοιπόν τη Νίνα να 
αντλεί αυτοεκτίµηση µέσα από την εξιδανικευµένη εικόνα του µορφω-
µένου και προοδευτικού πατέρα και από την απεριόριστη αγάπη που 
έχαιρε από αυτόν, και να προβάλλει συχνά έναν εαυτό ενεργητικό, 
υπερόπτη, και εντυωσιακό, αυτό που ο Reich (1933) αποκαλεί «φαλλικο-
ναρκισσιστικό χαρακτήρα» (McWilliams, 2000). 
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3.2. Η Ανάλυση της Περίπτωσης της Εκάβης. 
 
 
3.2.1.Η Οικογένεια. Ανάλυση των Οικογενειακών Βιωµάτων  

και Προτύπων στην Περίπτωση της Εκάβης. 
 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο λογοτενικό έργο για την 
οικογένεια καταγωγής της Εκάβης είναι λιγοστά. Η Εκάβη γεννήθηκε 
στο τέλος του 19ου αιώνα στην Αθήνα. Ο πατέρας της ήταν ένας λαϊκός 
άνθρωπος µε ανοιχτό όµως πνεύµα, που συνδύαζε την απλότητα µε αυτό 
που στην εποχή του ονοµάζανε «λεβεντιά». Έκανε τη δουλειά του 
«πρακτικού αρχαιολόγου», εκείνου δηλαδή που έσκαβε τη γη για να βρει 
οτιδήποτε πολύτιµο. Χάρη στην προνοητικότητα και την εξυπνάδα του 
κατάφερε να ζήσει άνετα την οικογένειά του και να δηµιουργήσει µία 
σεβαστή περιουσία. Η µητέρα της Εκάβης, η κυρά Πηγή, παρουσιάζεται 
ως µία ήσυχη, παραδοσιακή, µετρηµένη και ταλαιπωρηµένη γυναίκα, 
προορισµένη να υπηρετεί πιστά τον ρόλο της ως σύζυγος και κυρίως ως 
µητέρα. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που ο άνδρας της την επέλεξε 
για σύζυγό του: η σωµατική της διάπλαση µαρτυρούσε πως θα έκανε 
πολλά παιδιά. 

Ωστόσο, για την οικογένεια της Εκάβης και ιδιαίτερα για τη µητέρα 
της οι «συµφορές» της ζωής ήρθαν από πολύ νωρίς. Η κυρά Πηγή, 
παρόλο που έµενε συχνά έγκυος, δεν κατάφερνε να κρατήσει τα µωρά 
της, τα οποία είτε τα απέβαλλε είτε τα έχανε στη γέννα. Τελικά κατάφερε 
να γεννήσει εφτά παιδιά, τον Λυκούργο, τον Θεµιστοκλή, την Ισµήνη, 
την Αφροδίτη, τον Μιλτιάδη, τον Αχιλλέα και βέβαια την Εκάβη, από τα 
οποία οι δυσκολίες και οι συµφορές δεν έλειψαν, αφού ήρθαν αργότερα 
στη ζωή τους.  

 
«Μα κι όσα έζησαν πήγαν όλα – εκτός από την Αφροδίτη – κακήν 

κακώς. Τον Λυκούργο τον πάτησε ένα κάρο. Αφηνίασε το άλογο και τον 
πήρε από κάτω. Ο Θεµιστοκλής πάτησ’ ένα σκουριασµένο καρφί κι έπαθε 
τέτανο. Η Ισµήνη αυτοκτόνησε. Ο Αχιλλέας πέθανε φυµατικός.» 

 
Ουσιαστικά στις αφηγήσεις της Εκάβης η µόνη αναφορά που γίνεται 

για την πατρική της οικογένεια, αφορά στη σχέση των γονιών της µε τον 
αδελφό της τον Αχιλλέα και στην ιδιαίτερη αγάπη που έτρεφαν γι’ 
αυτόν.  

«Ο Αχιλλέας ήταν τ’ αγαπηµένο παιδί του σπιτιού. Η µάνα του τον 
αγαπούσε επειδή ήταν φιλάσθενός κι ο πατέρας του επειδή απ’ όλα τ’ 
αγόρια µόνο αυτός ήταν καλός στα γράµµατα, κι είχε καηµό να σπουδάσει 
έναν γιο αρχαιολόγο. … Μα δεν έζησε. Τον χάσαµε µέσα σε δύο µήνες – 
από καλπάζουσα. Κι η µάνα µου, που είχε ορκιστεί πως αν πάθαινε ποτέ 
τίποτε ο Αχιλλέας και πέθαινε, θα τον ακολουθούσε σε σαράντα µέρες, 
κράτησε τον όρκο της: απάω στις σαράντα µέρες, πάει κι αυτή!…»  
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Από τα λιγοστά σηµεία που η Εκάβη αναφέρεται στους γονείς της, 
µπορούµε να διακρίνουµε ότι έτρεφε ιδιαίτερο θαυµασµό και αγάπη για 
τον πατέρα της. Μιλάει για εκείνον µε τρυφερότητα και υπερηφάνεια, 
υπογραµµίζοντας τα θετικά του σηµεία: την αξιοσύνη, την καλλιέργεια 
και την εξυπνάδα του. Στη µητέρα της αναφέρεται επίσης µε τρυφε-
ρότητα, η οποία όµως εµπεριέχει µία χροιά λύπησης και οίκτου για την 
ταλαιπωρία και την κακοτυχία της.  

Ωστόσο, µεγαλώνοντας σε µία ταλαιπωρηµένη από τις κακοτυχίες 
οικογένεια µε έξι παιδιά – εκ των οποίων µόνο το ένα έχαιρε ιδιαίτερης 
αγάπης και προσοχής – η παρουσία της Εκάβης µέσα στο σπίτι φαίνεται 
να ήταν διακριτική και περιφερειακή. ∆εν αναφέρει άλλωστε να είχε 
δηµιουργήσει µια πιο στενή επαφή µε κάποιον από τους γονείς της, ενώ 
και ως ενήλικη δεν διατηρεί θερµές σχέσεις µε τα αδέλφια της. 

Τα πρώτα βιώµατα της Εκάβης, λοιπόν, µπορούµε να πούµε πως 
ήταν δίπλα σε µία µητέρα που είχε υποφέρει πολλά για να φέρει επάξια 
εις πέρας το µητρικό ρόλο, κυρίαρχο της γυναικείας της ταυτότητας. Οι 
απογοητεύσεις και οι µαταιώσεις που κατ’ εξακολούθηση βίωνε πιθανόν 
να συνδυάζονταν µε ένα µελαγχολικό προσωπείο και την έλλειψη της 
ψυχικής αντοχής που τελικά απαιτείται για την ανάδυση µιας «αρκετά 
καλής µητέρας» (Chodorow, 1978. Klein, 1984a). Η Εκάβη, όπως και τα 
υπόλοιπα αδέλφια της πλην του Αχιλλέα, ήταν αναγκασµένη να αναπτύ-
ξει πρόωρα ικανότητες αυτονοµίας και άρα να γίνει ευάλωτη στο άγχος 
που αυτό συνεπάγεται (Chodorow, 1978). 

Η στροφή και προσκόλληση της κυρά Πηγής στον Αχιλλέα, το παιδί 
που από πολύ νωρίς υποφέρει, προέρχεται από την προβολή των δικών 
της αναγκών και επιθυµιών στο πρόσωπο που αποτελεί το καθρέφτισµά 
της. Του προσφέρει την αγάπη που τόσο πολύ χρειάζεται η ίδια. Και 
όταν αυτή δεν είναι αρκετή για να τον κρατήσει στη ζωή, µέσω της 
προβλητικής ταύτισης, πεθαίνει µαζί του  (Cashdan, 1988). Ο Αχιλλέας 
εξάλλου αποτελεί αντικείµενο ναρκισσιστικής επένδυσης και για τον 
πατέρα του, ο οποίος τον επιλέγει από όλα τα παιδιά του και τον αγαπά 
ιδιαίτερα, αφού πάνω του έχει επενδύσει ό,τι ο ίδιος θαυµάζει και δεν 
µπόρεσε να καταφέρει στη ζωή του (McWilliams, 2000). Με λίγα λόγια, 
η οικογένεια της Εκάβης φαίνεται να οργανώνεται γύρω από την εµφά-
νιση προβληµατικών καταστάσεων και µάλιστα κυρίως γύρω από το 
προσωπο που τις αντιπροσωπεύει, τον Αχιλλέα. Ο θάνατος του Αχιλλέα 
σηµατοδοτεί και την διάλυση των δεσµών της οικογένειας. 

 
«… όταν πέθανε ο Αχιλλέας κι ύστερα η µάνα µου και διαλύθηκε το 

σπίτι µας … .» 
 
 
 



 49

3.2.1.α. Η διαµόρφωση της γυναικείας ταυτότητας της Εκάβης. 
 
Υπόθεση: «Η γυναικεία ταυτότητα της Εκάβης, καθώς διαµορφώθηκε 
κατ’ αναλογία προς της µητέρας της, ταυτίζεται µε τη µητρότητα και τη 
βασανισµένη γυναικεία φύση και συνοδεύεται από συναισθήµατα θλίψης 
και αποστροφής.» 
 

Η Εκάβη γεννήθηκε και απέκτησε τα πρώτα της βιώµατα σε µία 
παραδοσιακή οικογένεια, στην οποία ίσχυε η αντίληψη πως η αξία µιας 
γυναίκας και το νόηµα στη ζωή της ίδιας ταυτίζονται µε την ικανότητά 
της να τεκνοποιεί. Η µητέρα της είχε επιλεγεί από τον άντρα της µε 
αυτό το µοναδικό κριτήριο και η αρχική αδυναµία της να ανταποκριθεί 
σε αυτό της το καθήκον ισοδυναµούσε µε πλήγµα για τη θηλυκότητά 
της και επανειληµµένες µαταιώσεις. Αντίθετα, στην οικογένεια της 
Εκάβης οι άντρες ήταν ικανοί για σπουδαία και πολλά πράγµατα, ήταν 
αυτάρκεις και δεν είχαν καµία ανάγκη να αποδείξουν την αξία τους.  

Για την Εκάβη, λοιπόν, η συνειδητοποίηση του γυναικείου φύλου 
της συνοδεύτηκε πιθανόν από την εµπειρία αυτού που ο Freud περι-
γράφει ως «φθόνο του πέους»: το µικρό κορίτσι αντιλαµβάνεται ότι 
κάτι του λείπει, κάτι που το φέρνει σε δεύτερη µοίρα συγκριτικά µε 
εκείνους που το έχουν και κάτι που προσπαθεί να το αντικαταστήσει 
µέσα από τη γέννηση και την προσφορά ενός µωρού. Ένα µωρό είναι 
εκείνο που θα αντισταθµίσει την έλλειψη πέους και θα δώσει νόηµα και 
αξία στη γυναικεία ύπαρξη (Balsam, 2001). Το αίσθηµα αυτό φαίνεται 
να είναι συντονισµένο µε τον ψυχισµό της Εκάβης, η οποία στις αφη-
γήσεις της δεν κάνει παρά ελάχιστες αναφορές στον εαυτό της και στη 
ζωή της πριν τον γάµο της και τη γέννηση των παιδιών της. Αντίθετα, 
µέσα από το λόγο της, δηµιουργεί την εντύπωση ότι η ζωή της ξεκινάει 
από τη στιγµή που φέρνει στον κόσµο τα παιδιά της, και περιστρέφεται 
γύρω από αυτά.  

Ανεξάρτητα από τις Φροϋδικές ιδέες, αν θέλαµε να αναλύσουµε 
τη διαµόρφωση της γυναικείας ταυτότητας της Εκάβης σύµφωνα µε τις 
νεότερες ψυχαναλυτικές αντιλήψεις και την υπόθεση της «πρωταρχικής 
θηλυκότητας» θα καταλήγαµε σε παρόµοια αλλά και επιπρόσθετα 
συµπεράσµατα. Πιο αναλυτικά, το πρωταρχικό αντικείµενο µε το οποίο 
η Εκάβη δηµιούργησε την πρώτη συναισθηµατική σχέση, ήταν η 
µητέρα της, µία γυναίκα που είχε υποφέρει πολύ στη ζωή της και είχε 
βιώσει πολλαπλές µαταιώσεις  στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί 
στο «γυναικείο της καθήκον» και να τεκνοποιήσει υγιή µωρά. Το 
πρόσωπο αυτό αποτέλεσε για την Εκάβη αντικείµενο ταύτισης τόσο 
κατά την προοιδιπόδεια όσο και κατά την µεταοιδιπόδεια φάση της 
ψυχοσεξουαλικής της ανάπτυξης (Mayer, 1995. Tyson, 1999). Η Εκά-
βη λοιπόν σχηµάτισε την εικόνα για τον εαυτό της και τη θηλυκότητά 
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της κατ’ αναλογία προς τη µητέρα της: για εκείνην η γυναικεία φύση 
σχετίζεται µε ένα αίσθηµα ντροπής και αδυναµίας και συνοδεύεται από 
συνεχείς δυσκολίες και µαταιώσεις. Η προσπάθεια της γυναίκας να 
δώσει νόηµα στην ύπαρξη της επιτυγχάνεται µόνο µέσω της τεκνοποί-
ησης, ενώ δεν παεύει να συνοδεύεται από διαρκείς µαταιώσεις, θυσίες 
και συµβιβασµούς.     

Η επαφή µε ένα αντικείµενο ιδιαίτερα βασανισµένο, µελαγχολικό 
και θυµωµένο συνδέεται αναπόφευκτα µε δυσάρεστα συναισθήµατα, 
και µόνο µε τη λειτουργία του υπερεγώ επιτυγχάνεται τελικά η άρση 
της απόρριψης και η ταύτιση µε ένα τέτοιο µητρικό πρότυπο. Στην 
περίπτωση της Εκάβης, όπως την παρατηρούµε ως ενήλικη πια µέσα 
από τις αφηγήσεις της, η ταύτιση αυτή συνοδεύεται από µία χροιά 
αποστροφής για τη γυναικεία φύση και µία δυσκολία να χαρεί και να 
απολαύσει τη θηλυκότητά της (Tyson, 1999). Ως γυναίκα δεν µπορεί 
να διεκδικεί αλλά απλά να αρκείται σε ό,τι της προσφέρεται. Χαρακτη-
ριστικό είναι πως όταν τα προβλήµατα και οι δυσκολίες πληθαίνουν για 
την Εκάβη και η συναισθηµατική φόρτιση «µπλοκάρει» την αποτελε-
σµατικότητα του υπερεγώ της, την βλέπουµε πολύ συχνά να προβάλλει 
µια δυναµική, κυριαρχική και φαλλική θα λέγαµε εικόνα, για να τα 
βγάλει πέρα, επιστρατεύοντας τους αµυντικούς µηχανισµούς της 
εκδραµάτισης και της ταύτισης µε τον επιτιθέµενο, που σε αυτή την 
περίπτωση ο επιτιθέµενος από τον οποίο κινδυνεύει είναι «ο άντρας». 

 
«Αν νοµίζεις παλιάνθρωπε … πως είµαι πάντα η Εκάβη που 

ντρεπόταν να σηκώσει τα µανίκια της, για να’ ρχεσαι να µου σκαρώνεις απ’ 
ένα παιδί και να φεύγεις, σε γελάσανε οικτρότατα. … Τώρα θα δεις ποια είναι 
η Εκάβη. Τώρα θα σου δείξω και την άλλη όψη του νοµίσµατος!» 

«Βρε θηρίο, µου λέει, ήρθες!» 
 
 
 
 
3.2.2. Η «Εκάβη – γυναίκα»  και η επιλογή του συντρόφου της. 
 
Υπόθεση: «Η επιλογή του ερωτικού συντρόφου της Εκάβης θα καθοδη-
γηθεί από τα πρωταρχικά της βιώµατα δίπλα σε µία βασανισµένη 
γυναικεία ύπαρξη.» 
  

Η Εκάβη εισήλθε στην εφηβεία και στη φάση της ενεργούς 
σεξουαλικότητας, έχοντας από µικρή διαµορφώσει τη γυναικεία της 
ταυτότητα κατ’ αναλογία προς τη µητέρα της. Ως έφηβη λοιπόν τη 
βλέπουµε να είναι εξαιρετικά ντροπαλή και συνεσταλµένη και καθόλου 
εξοικειωµένη µε τη θηλυκότητά της και συνεπώς και µε το αντίθετο 
φύλο (Tyson, 1999). Η έναρξη της σχέσης της µε το σύζυγό της φυσικά 
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δεν οφείλεται σε δική της πρωτοβουλία, αφού εκείνη µένει αµέτοχη και 
υιοθετεί τον παραδοσιακό, παθητικό γυναικείο ρόλο, µε τη µητέρα της 
µάλιστα να την προειδοποιεί και για την σεξουαλική κυριαρχία των 
ανδρών πάνω στις γυναίκες, που είναι προορισµένες να «δέχονται» 
κατά την σεξουαλική πράξη και να υποµένουν (Downey & Friedman, 
1998). 

 
«Ο Γιάννης έµενε λίγο πιο κάτω και κάθε φορά που περνούσε, µου 

πετούσε κι από κανένα κοπλιµέντο …. Μα εγώ ήµουνα σεµνή και ντροπαλή. 
Κοκκίνιζα ως τ’ αυτία κι έτρεχα µέσα. Το’ βαλε γινάτι. Σου λέει: αυτή εδώ 
δεν είναι σαν τις άλλες. Ήρθε µια µέρα και µε ζήτησε από τον πατέρα µου. 
Μα ακόµα κι όταν αρραβωνιαστήκαµε, εξακολουθούσα να’ µαι συνεσταλµένη 
µαζί του. … «Να ‘ξερες κακοµοίρα µου τι σε περιµένει όταν παντρευτείς!» 
µου λέει η µάνα µου. Έτσι αθώα ήµουνα!». 

 
Ωστόσο, πίσω από τη φαινοµενικά καθόλα παθητική συνέναιση 

της Εκάβης σ’ αυτό το γάµο, στην πραγµατικότητα και εκείνη είχε 
‘επιλέξει’ τον Γιάννη για σύντροφό της. Σ’ αυτό το συµπέρασµα µπο-
ρούµε να καταλήξουµε τόσο από τον τρόπο που περιγράφει τον άνδρα 
της εκείνη την εποχή όσο και από τις αναµνήσεις των πρώτων χρόνων 
της σχέσης τους. Αναφέρεται σ’ αυτόν µε θαυµασµό και παραδέχεται 
πως την ‘µάγεψε’ η εικόνα του, η εξυπνάδα του και η ικανότητά του να 
ελίσσεται και να βγαίνει πάντα κερδισµένος – χαρακτηριστικά που 
τελικά συνέβαλαν στην άσχηµη τροπή του γάµου τους. Από τις λίγες 
αναφορές που η Εκάβη κάνει στον πατέρα της, τα στοιχεία της εξυ-
πνάδας και της προνοητικότητας είναι εκείνα µε τα οποία επιλέγει να 
παρουσιάσει και εκείνον. Με άλλα λόγια, η Εκάβη φαίνεται να 
‘αποδέχτηκε’ για σύζυγό της έναν άνδρα που έφερε οµοιότητες µε την 
πατρική φιγούρα και άρα που µπορούσε να εγγυηθεί ασφάλεια και 
προστασία στην «αδύναµη» γυναικεία φύση της. 

Σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική της ζωή µε τον Γιάννη, η Εκάβη αν 
και συνεσταλµένη, αρχικά απολαµβάνει την εµπειρία του να είναι 
ποθητή από έναν άνδρα για τη θηλυκότητά της. Η σεξουαλική έλξη που 
ασκούσε στον άντρα της και η επιθυµία που εισέπραττε από εκείνον 
έρχονταν σε αντίθεση µε την εικόνα που η Εκάβη είχε διαµορφώσει για 
την ερωτική θέση της γυναίκας. Ο Γιάννης λοιπόν έρχεται για να την 
απαλλάξει από την ανάγκη να «αναπαράγει» ως γυναίκα την εικόνα της 
µητέρας της και να «υιοθετήσει» το µοιραίο και δύσκολο ρόλο της 
γυναίκας = γεννήτρας. 

 
«Μ’ αγκάλιασε και µε φίλησε κι ήταν έτοιµος να φύγει. Μα 

µετάνιωσε. Όπως µε κρατούσε στην αγκαλιά του, χαµήλωσε τη λάµπα µε το 
‘να χέρι και – καταλαβαίνεις τι θέλουν οι ΄νατρες …. Τέτοιος ήταν. Ίσως γι’ 
αυτό να τον αγαπούσα. Νόµιζα πια πως ήταν ο θεός µου.» 
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Ωστόσο, η εξέλιξη στο γάµο της της επιφύλασσε ακριβώς την 
«µοίρα» που θα ήθελε να αποφύγει. Ο Γιάννης σταδιακά αποµακρύν-
θηκε ερωτικά και σεξουαλικά από την Εκάβη, περιορίζοντάς την στον 
ρόλο της «µητέρας των παιδιών του». Χαρακτηριστικό εξάλλου είναι 
πως ακριβώς τη στιγµή που βιώνει την απειλή της «επανάληψης», η 
Εκάβη εµφανίζει ένα διαφορετικό πρόσωπο, γίνεται µια διαφορετική 
Εκάβη και µεταµορφώνεται σε µία «φαλλική» γυναίκα. 

   
«Αν νοµίζεις παλιάνθρωπε … πως είµαι πάντα η Εκάβη που 

ντρεπόταν να σηκώσει τα µανίκια της, για να’ ρχεσαι να µου σκαρώνεις απ’ 
ένα παιδί και να φεύγεις, σε γελάσανε οικτρότατα. … Τώρα θα δεις ποια είναι 
η Εκάβη. Τώρα θα σου δείξω και την άλλη όψη του νοµίσµατος!» 

«Βρε θηρίο, µου λέει, ήρθες!» 
 

Αξιοσηµείωτο δε είναι πως την περίοδο που η Εκάβη συναντούσε 
τις πρώτες δυσκολίες στο γάµο της και προαισθανόταν την επερχόµενη 
απόρριψη από τον σύζυγό της, εµφάνισε σοβαρά γυναικολογικά προ-
βλήµατα. Υποθέτουµε πως η έντονη ψυχική σύγκρουση που βίωνε µε 
αφορµή το πλήγµα στην θηλυκότητά της, βρήκε έκφραση µέσα από τη 
σωµατική ασθένεια, που την ανάγκασε να υποβληθεί σε γυναικολογική 
επέµβαση και σήµανε συµβολικά το «τέλος» της γυναικείας της υπόστα-
σης (Ρήγα, 1996). Από τις αφήγήσεις της εξάλλου βλέπουµε πως µετά 
από αυτό το περιστατικό η Εκάβη δεν δηµιουργεί καµία ερωτική σχέση 
µε άνδρα και στρέφει όλο της το ενδιαφέρον στα παιδιά της. Με άλλα 
λόγια, υποτάσσεται στη γυναικεία της φύση κατ’ υπόδειξη της µητέρας 
της. 

  
 
 
 
 
3.2.3. Η «Εκάβη – µητέρα» και η σχέση της µε τα παιδιά της. 
 
Υπόθεση: «Με βάση τα πρωταρχικά βιώµατά της, η Εκάβη δεν θα 
καταφέρει ως µητέρα να γίνει ένα καλό αντικείµενο για τα παιδιά της, 
αφού στη σχέση της µε εκείνα θα αποζητά και δεν θα προσφέρει αγάπη.» 
 
 

Μέσα από της αφηγήσεις της Εκάβης, η πλειοψηφεία των οποίων 
αναφέρεται σε γεγονότα που αφορούν τα παιδιά της, φαίνεται καθαρά 
πως ολόκληρη η ζωή της οργανώνεται και περιστρέφεται γύρω από 
εκείνα. Η σχέση που τη συνδέει µε καθένα από αυτά – αν και κατά 
βάση συγκρουσιακή και ανταγωνιστική - είναι εξαιρετικά έντονη και 
µε µία ιδιαίτερη δυναµική. 
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Για τη σχέση της Εκάβης µε τη δική της µητέρα δεν έχουµε τα 
στοιχεία εκείνα που θα µας επέτρεπαν να δηµιουργήσουµε µία εικόνα 
για τον τρόπο που η Εκάβη εισήλθε στη µητρότητα. Μπορούµε µόνο 
να υποθέσουµε πως οι επανειληµµένες µαταιώσεις που στο παρελθόν 
είχε βιώσει η µητέρα της ως γυναίκα και µητέρα, πολύ πιθανόν να την 
οδήγησαν είτε σε υπερεπένδυση είτε σε απόσυρση σε σχέση µε το 
µητρικό της ρόλο και σε κάθε περίπτωση να κατέληξαν σε αδυναµία 
της να ανταποκριθεί στο πρότυπο της ‘αρκετά καλής µητέρας» 
(Chodorow, 1978). Εάν αυτή η υπόθεση ισχύει και η Εκάβη ως βρέφος 
δεν διαµόρφωσε την αναπαράσταση της «καλής µητέρας» και του 
«καλού εαυτού», τότε, σύµφωνα µε την Benedeck (στης N. Chodorow, 
1978, σελ. 88), και η ίδια ως µητέρα δεν θα ήταν σε θέση να αναπα-
ραγάγει και να προσφέρει στα παιδιά της ένα ανάλογο θετικό πρότυπο. 

Και πράγµατι, από τα ελάχιστα στοιχεία που έχουµε για τη ζωή 
της Εκάβης ως παιδί, µπορούµε να πούµε πως στη σχέση της µε τα 
παιδιά της αναπαράγει το πρότυπο που βίωσε στην οικογένεια κατα-
γωγής της (Framo, 1992. Ρήγα, 1997). Όπως και η µητέρα της, επιλέγει 
ένα από τα τέσσερα παιδιά της για να το περιβάλλει µε όλη της την 
αγάπη και την φροντίδα. Η επιλογή της βέβαια δεν είναι τυχαία, αλλά 
σχετίζεται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου παιδιού 
και τη δυνατότητά του να προσφέρει στη µητέρα του το υποκατάστατο 
που αναζητά (Framo, 1992). Από τα τέσσερα παιδιά της, η Εκάβη 
ξεχωρίζει το µικρότερο γιο της, τον ∆ηµήτρη, µε τον οποίο αναπτύσσει 
µία ιδιαίτερη σχέση εξάρτησης. 

Πιο αναλυτικά, την περίοδο που η Εκάβη έρχεται αντιµέτωπη µε 
την απόρριψη από το σύζυγό της, ο ∆ηµήτρης είναι σε µία ηλικία που 
έχει έντονα ανάγκη τη συναισθηµατική εγγύτητα µε τη µητέρα του. 
∆ιανύοντας το οιδιπόδειο στάδιο στην ψυχοσεξουαλική του ανάπτυξη, 
το µικρό αγόρι επιθυµεί την πλήρη κατοχή της µητέρας και η τροπή 
που έχει πάρει ο γάµος των γονιών του, το ευνοεί στην προσπάθειά του 
να τη διεκδικήσει. Από την πλευρά της, η Εκάβη φαίνεται να ανταπο-
κρίνεται στις «επιθυµίες» του ∆ηµήτρη, αφού και η ίδια χρειάζεται 
επιτακτικά µία διαθέσιµη ανδρική φιγούρα για να επενδύσει σ’ αυτή 
την ερωτική ενέργεια που συσσωρεύτηκε µε την απώλεια του ερωτικού 
της αντικειµένου. Ο ∆ηµήτρης γίνεται για εκείνη ο «σηµαντικός άλλος» 
γύρω από τον οποίο περιστρέφεται όλη της η ύπαρξη (Chodorow, 
1978). 

 
«Ερχόταν ο ∆ηµήτρης µου, το µικρότερο απ’ τα παιδιά µου και µου’ 

λεγε «Μαµάκα, µ’ έδειρε πάλι η θεία Φρόσω!». … Το ‘παιρνα στην αγκαλιά 
µου και το ‘σφιγγα και το φιλούσα και του ‘λεγα: Κάνε υποµονή παιδάκι µου, 
όπου να ‘ναι πλησιάζει η µέρα που θα τα ξεράσουν όλα.» 
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Την έντονη σχέση και την παθολογική αγάπη της Εκάβης για το 
∆ηµήτρη έρχεται να ενισχύσει η ασθένειά του. Όπως η µητέρας της µε 
τον Αχιλλέα, έτσι και η Εκάβη, όσο περισσότερο νιώθει το παιδί της να 
υποφέρει, τόσο περισσότερο προσκολλάται σε εκείνο και τόσο περισσό-
τερο φροντίζει να προστατέψει το αντικείµενο στο οποίο έχει επενδύσει. 
Ωστόσο, η ασθένεια του ∆ηµήτρη δεν αποτελεί τη µεγαλύτερη απειλή 
για τη µητέρα του. Η σχέση της Εκάβης µε τον ∆ηµήτρη απειλείται για 
την ίδια από τη στιγµή που εκείνος σταµατά να συµµετέχει στο «ερωτικό 
παιχνίδι» της µητέρας του και - όπως είναι φυσικό - επιλέγει για τον 
εαυτό του ένα διαφορετικό ερωτικό αντικείµενο, µία άλλη γυναίκα. Η 
Εκάβη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την αλλαγή αυτή, αλλαγή που 
για εκείνη σηµατοδοτεί επανάληψη της προδοσίας του άνδρα της.  

 
«… Την κουβαλούσε στο σπίτι της κυρά Εκάβης ως µνηστή … . Η 

κυρά Εκάβη ήταν πρόθυµη να του συγχωρήσει τα χειρότερα εγκλήµατα: 
κλοπές, κοµµουνισµό, εκβιασµούς, νταβατζιλίκια, «αιµοµιξία» µε τη Γωγώ 
και ούτω καθεξής. … Φτάνει να µην έµπλεκε στα σοβαρά. Όταν είδε ότι το 
ειδύλλιο στέριωνε, κι όταν άρχισαν να µιλάνε για γάµο, αγρίεψε. … Με την 
παραµικρή αφορµή του έκανε σκηνές.»   

«Αγαπιούνται δα σαν τα πιτσούνια. Όταν αρχίζουν µπροστά µου τα 
µάτσα µούτσα, συγχύζοµαι. Μου φαίνεται τόσο αστείο. Είναι αδύνατο να 
χωνέψω πως το παιδάκι µε τις µπούκλες και τα ναυτικά έχει µεγαλώσει τόσο 
πολύ, ώστε να µπορεί να φιλάει µια κοπέλα µπροστά µου κατ’ αυτόν τον 
τρόπο.» 

 
Σε αντίθεση ωστόσο µε τη µητέρα της, που πέθανε όταν έχασε τον 

µονάκριβο γιο της, η Εκάβη έχει την ικανότητα, όταν απογοητεύεται 
από το «εξιδανικευµένο» της αντικείµενο, να µεταφέρει την επένδυσή 
της σε κάποιο άλλο διαθέσιµο αντικείµενο. Έτσι, µετά την αποστα-
σιοποίηση του ∆ηµήτρη, κατά περιόδους την βλέπουµε να προσεγγίζει 
ένα ένα τα παιδιά της, να τα εξιδανικεύει και να προσκολλάται σ’ αυτά, 
κρατώντας όµως πάντα µέσα της µία ιδιαίτερη ‘θέση’ για τον ∆ηµήτρη. 
Η προσκόλλησή της σε καθένα από αυτά διαρκεί µέχρι τη στιγµή που θα 
νιώσει προδοµένη από τη στάση τους και θα µετακινηθεί προς το επόµε-
νο παιδί της. Σύµφωνα µε τον Framo (1992) η «προδοσία ενός γονιού 
από το παιδί του» είναι πάντα αναµενόµενη, αφού ένα παιδί δεν µπορεί 
ποτέ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός γονιού που επιχειρεί να 
προβάλει σε εκείνο τις ανάγκες του και να επιλύσει µέσω της σχέσης 
του µε αυτό τα άλυτα θέµατα µε τα δικά του πρωταρχικά του αντικεί-
µενα. Έτσι, την εξιδανίκευση ακολουθεί αναπόφευκτα η υποτίµηση.  

 
«… κάθε φορά που µάλωνε µε την Πολυξένη, ανακάλυπτε τις αρετές 

της Ελένης …» 
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Βλέπουµε, λοιπόν, την Εκάβη να προσκολλάται και να εξαρτάται 
αρχικά από τη µικρότερη κόρη της, την Πολυξένη, που στο παρελθόν 
περιέγραφε απαξιωτικά ως άτοµο ψυχρό και απρόσιτο. Η εξιδανικευµένη 
Πολυξένη πέφτει στα µάτια της µητέρας της, όταν την «προδίδει» και 
ερωτεύεται έναν άνδρα και µάλιστα κάποιον που η Εκάβη θεωρεί υπεύ-
θυνο για την άσχηµη κατάληξη του αγαπηµένου της γιου. 

Στην πορεία η Εκάβη στρέφεται ακόµη και προς την Ελένη, µε 
την οποία πάντοτε την συνέδεε έντονα συγκρουσιακή και ανταγωνιστική 
σχέση. Η ιδιαίτερη αγάπη που η Ελένη είχε στον πατέρα της την έφερνε 
συχνά σε ρήξη µε την µητέρα της. Εξάλλου η πεποίθηση της Εκάβης 
πως η κόρη της τη µισούσε και η απόρριψη που η Ελένη εισέπραττε από 
εκείνη εξαιτίας των επιλογών της και ίσως του φύλου της, δηµιουργούσε 
ένα φαύλο κύκλο στη σχέση µητέρας κόρης. Και όµως, όταν τα άλλα της 
παιδιά την έχουν εγκαταλείψει, η Εκάβη επιλέγει την Ελένη για να 
επενδύσει σε εκείνη συναισθηµατικά και να εισπράξει αγάπη και ενδια-
φέρον. Έτσι, την περίοδο των µεταξύ τους καβγάδων και συγκρούσεων 
διαδέχεται µία άλλη περίοδος, κατά την οποία η Εκάβη στην κυριολεξία 
«αφήνεται» στην Ελένη, πηγαίνει να ζήσει µαζί της και έτσι µητέρα και 
κόρη έρχονται πολύ κοντά.  

Το µεγαλύτερο όµως υποκατάστατο του ∆ηµήτρη, θα αποτελέσει 
για την Εκάβη ο γιος της Ελένης, ο εγγονός της, ο Άκης. Ο Άκης θα 
γίνει για την Εκάβη ένας δεύτερος ∆ηµήτρης. Χάρη στο φύλο του και 
στην τρυφερή ηλικία του θα προσφέρει στη γιαγιά του το πιο πρόσφορο 
αντικείµενο προσκόλλησης.  

 
«(Η Ελένη) µου ‘κανε σκηνές επειδή έπαιρνα τον Άκη στην αγκαλιά 

µου και του τραγουδούσα ένα τραγούδι που’ λεγε η συχωρεµένη η µάνα µου: 
«Έχω γιο και έχω χαρά που θα γίνω πεθερά. Έχω κόρη κι έχω πίκρα, που 
θε’ να τη βρω την προίκα». …Μου ‘λεγε πως είχα αδυναµία στ’ αγόρια, πως 
απ’ τα’ αγόρια θα το ‘βρισκα µια µέρα, πως µ’ αυτά µου τα χάδια και τα 
καµώµατα είχα καταστρέψει τον ∆ηµήτρη, πως όταν ήταν µικρή την έδερνα 
χωρίς λόγο επειδή τη ζήλευα.»   

 
Κάποια στιγµή µάλιστα η Εκάβη θα αναλάβει εξολοκλήρου την 

ανατροφή του Άκη, επιχειρώντας να επαναλάβει και να αναβιώσει έτσι 
τη σχέση της µε τον ∆ηµήτρη. Όπως είναι φυσικό, τα πράγµατα θα 
εξελιχθούν κατά τον ίδιο τρόπο, αφού µεγαλώνοντας και αποκτώντας 
την αυτονοµία του, ο Άκης θα ‘διακόψει’ την προσκόλληση της γιαγιάς 
του πάνω του και για άλλη µία φορά εκείνη θα απογοητευτεί. Μετά το 
θάνατο του ∆ηµήτρη, η Εκάβη, που συνήθιζε να λέει ότι κάτι τέτοιο θα 
οδηγούσε και εκείνη στο θάνατο, θα αναζητήσει και πάλι να δώσει 
νόηµα στη ζωή της επαναπροσεγγίζοντας τον εγγονό της. Αυτή τη φορά 
όµως χωρίς αποτέλεσµα.  
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«Όσο κι αν έλεγε πως ήθελε να πεθάνει, το ένστικτο της ζωής ήταν 
πολύ δυνατό µέσα της για να εγκαταλείψει τόσο εύκολα τον αγώνα.  … 
αρπάχτηκε απ’ αυτήν την ιδέα, πως είχε ιερό καθήκον να σώσει τον Άκη απ’ 
τα νύχια της µητέρας του …» 

 
 Η απεγνωσµένη ανάγκη της Εκάβης να αναζητά αγάπη και 

προσοχή από τα παιδιά της, να επενδύει την ύπαρξή της σε αυτά  και να 
ταυτίζει τη ζωή της µε τη δική τους φαίνεται χαρακτηριστικά από τα 
τελευταία της λόγια λίγο πριν πεθάνει:  

 
«Νίνα … ∆εν θέλω να πεθάνω… Θυµάσαι πως σου’ λεγα πως θέλω 

να πεθάνω; … Τώρα δεν θέλω να πεθάνω … Θέλω να ζήσω να δω τον άλλο 
µου γιο … Ίσως αυτός να ‘ναι ο µόνος απ’ τα παιδιά µου που µ’ αγάπησε 
λιγάκι. …Ας έχει την ευχή µου». 

 
 
 

 
3.2.4. Ο «Εαυτός» της Εκάβης. 
 

Η προσωπικότητα της Εκάβης, όπως παρουσιάζεται µέσα στο 
λογοτεχνικό έργο, πολύ λίγες αµφιβολίες δηµιουργεί για το ότι έχει 
οργανωθεί πάνω στο µαζοχιστικό πρότυπο (McWilliams, 2000). Πιο 
αναλυτικά, τα πρώτα βιώµατά της η Εκάβη τα απέκτησε δίπλα σε ένα 
µελαγχολικό αντικείµενο, το οποίο συγκέντρωνε την αγάπη και την 
προσοχή των άλλων ως ελάχιστη ανακούφιση για τα βάσανα και τις 
δυσκολίες που είχε περάσει. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Αχιλλέας, το χαϊδε-
µένο παιδί της οικογένειας, όφειλε την ιδιαίτερη αγάπη και τρυφερότητα 
που εισέπραττε από την µητέρα του, στο γεγονός πως ο ίδιος υπέφερε 
και βασανιζόταν από µία σοβαρή ασθένεια. Με άλλα λόγια, οι πρώιµες 
εµπειρίες της Εκάβης την οδηγούσαν αβίαστα στο συµπέρασµα, πως 
παρά το όποιο αίσθηµα εγκατάλειψης και αναξιότητας, εάν υπέφερε 
αρκετά, τότε ίσως εισέπραττε λίγη στοργή και αγάπη (McWilliams, 
2000).  

Το µαζοχιστικό αυτό πρότυπο το βλέπουµε να εµφανίζεται σε όλη 
την πορεία της ζωής της Εκάβης, που χαρακτηρίζεται από το φαινόµενο 
που ο Freud (1970) αποκαλούσε καταναγκασµό της επανάληψης. Σε κάθε 
φάση της ζωής της την βλέπουµε να εµπλέκεται µε ένα µυστηριώδη 
τρόπο σε καταστάσεις διαρκούς οδύνης, πόνου και διαµαρτυρίας : ο 
γάµος της µε τον Γιάννη, η ανάµειξη της Φρόσως, η ανατροφή του 
∆ηµήτρη, τα προβλήµατα µε την Ελένη, οι προστριβές µε τον Άκη κ.ο.κ. 
Παρά το γεγονός ότι η Εκάβη αποδίδει τα βάσανα που αντιµετωπίζει σε 
ένα άσχηµη παιχνίδι της µοίρας, είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα αυτά 
τα γεγονότα η ίδια έχει µία σηµαντική ανάµειξη, σαν µε ένα ασυνείδητο 
τρόπο να τα αποζητά (McWilliams, 2000).  
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«Ενώ ξέρετε εκ πείρας ότι κάθε φορά µα κάθε φορά που 

αναµειχθήκατε στις υποθέσεις της Ελένης, βρήκατε πάντα τον µπελά σας, 
πέστε µου τα νύχια σας ξύνετε για καβγά; Αν δεν µαλώσετε µε κάποιον, 
σας είναι αδύνατον να ζήσετε;» 

«Μα δεν µ’ άκουσε. Μερικοί άνθρωποι φέρνουν µέσα τους το σπέρµα 
της αυτοκαταστροφής. Παρ’ όλη την εξυπνάδα της, ήταν ανίκανη ν’ 
αντιµετωπίσει την πραγµατικότητα ψύχραιµα και λογικά κι έσπαγε τα 
µούτρα της.»   

 
Τα καταθλιπτικά της συναισθήµατα και την πιθανή αίσθηση ενοχής 

η Εκάβη επιχειρεί να τα χειριστεί µέσω της µαζοχιστικής δυναµικής: 
αποζητά έντονα την παρουσία άλλων, την παρουσία ακροατηρίου που 
θα επιβεβαιώσει τη βαθιά οδύνη που υποµένει και το ότι ένοχοι είναι 
µόνο οι άλλοι. Για ένα µεγάλο διάστηµα τον ρόλο του ακροατή τον 
αναλαµβάνει η Νίνα, ένα πρόσωπο µε ανάλογη δοµή προσωπικότητας 
(McWilliams, 2000). Παράλληλα, για τους ίδιους λόγους η Εκάβη 
υιοθετεί κατά κόρον το µηχανισµό της µαζοχιστικής εκδραµάτισης, που 
κατά τον Reik (στο N. McWilliams, 2000, σελ. 548) περιλαµβάνει την 
πρόκληση, τον κατευνασµό, την επιδειξιοµανία και την εκτροπή της 
ενοχής. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη σκηνή που έχει ως ακροατή 
τη Νίνα και διαδραµατίζεται ανάµεσα στην Εκάβη και τον ∆ηµήτρη, του 
οποίου την αγάπη διεκδικεί: 

 
««Νίνα! Άκουσες τι µου λέει; Το περίµενες ποτέ στη ζήση σου ότι θ’ 

άκουγες τέτοια λόγια; Και δεν είναι η πρώτη φορά. Ντρέποµαι για 
λογαριασµό του. Μ’ έδειρε Νίνα. Σ’ έχω µάρτυρα. (επιδειξιοµανία) Ο 
∆ηµήτρης µου … το παιδί µε τα ναυτικά … Για µια γυναίκα.» Κι άρχισε να 
κλαίει µε λυγµούς … «(∆ηµήτρης) ∆εν πεθαίνει. Πρώτα θα σκοτώσει εµένα» 
… «(Νίνα) Σκέψου τι έχει υποφέρει για εσένα.» «Της αρέσει. Της αρέσει να 
υποφέρει της αρέσει να τη βρίζω. ∆εν µπορεί να ζήσει χωρίς καβγά. Τον 
έχει ψωµοτύρι µε προκαλεί» (πρόκληση) … «∆εν τον θέλω πια µέσα στο 
σπίτι µου τον πρεζάκια! ∆εν τον αναγνωρίζω πια για γιο µου 
(κατευνασµός). Τι κακό είναι αυτό που ‘παθα.  …τόλµησε παλιάνθρωπε να 
σηκώσει χέρι πάνω σ ‘αυτή τη µάνα που ‘χει φτύσει αίµα τόσα χρόνια για 
‘σένα, που δεν είδε µια καλή µέρα αφότου γεννήθηκες, που ‘γινε έχθρα µε 
τον άντρα της και τα παιδιά της για χάρη σου! (εκτροπή της ενοχής)… 
Θέλω να πεθάνω Νίνα!…»   

 
Επιπρόσθετα µε τη µαζοχιστική οργάνωση, παρατηρούµε στην 

προσωπικότητα της Εκάβης και κάποια ναρκισσιστικά σηµεία, που 
εµφανίζονται κυρίως µέσα από τη σχέση που δηµιουργεί µε τα παιδιά 
της. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Εκάβη επενδύει πάνω στα 
παιδιά τις ενδοψυχικές της ανάγκες σε τέτοιο βαθµό που δίνει την 
εντύπωση πως όλη της η ύπαρξη οργανώνεται και περιστρέφεται γύρω 
από εκείνα (Freud, 1991). Η συνδυασµένη εµφάνιση του µηχανισµού 
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της εξιδανίκευσης και της υποτίµησης που χαρακτηρίζει τη σχέση της µε 
τα παιδιά της, ενισχύει την παρατήρηση αυτή (McWilliams, 2000). 

Τέλος, το µαζοχιστικό πρότυπο οργάνωσης της προσωπικότητας 
της ηρωίδας µε τα εµφανή ναρκισσιστικά σηµεία προβάλουν καθαρά 
µέσα από τον τρόπο που η Εκάβη επιλέγει να φύγει από τη ζωή. Τα 
τελευταία της λόγια συνιστούν µία έσχατη προσπάθεια να κερδίσει την 
εύνοια του γιου της Θόδωρου, εκµεταλλευόµενη τα βάσανα που έχει 
υποστεί. Στην προσπάθειά της αυτή χρήζει την Νίνα «συνεργό» της και 
επενδύει πάνω της, όπως στο παρελθόν έκανε µε τα παιδιά της. 

 
«Τώρα δεν θέλω να πεθάνω … Θέλω να ζήσω να δω τον άλλο µου 

γιο … Ίσως αυτός να ‘ναι ο µόνος απ’ τα παιδιά µου που µ’ αγάπησε λιγάκι. 
…Ας έχει την ευχή µου. Αλλ’ αν πεθάνω … θέλω να µου υποσχεθείς πως θα 
του τα πεις όλα … Αυτά που µου ‘καναν». 

«Αχ! Έλεγα µε το νου µου. Έρµη κυρά Εκάβη. Έλεγες πως όταν σε 
χάσουν, θα ‘ρχονται και θα ξύνουν µε τα νύχια τους τον τάφο σου. Ήταν κι 
αυτό ακόµα µια από τις τόσες αυταπάτες σου». 
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3.3. Η Ανάλυση των Περιπτώσεων  
µέσω Γενεοκοινωνιογράµµατος 

 
 

Το γενεοκοινωνιόγραµµα αποτελεί την κοινωνιοµετρική αναπαρά-
σταση του οικογενειακού γενεαλογικού δέντρου ενός υποκειµένου µε τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά της οικογένειας. Έχει τις ρίζες στις θεωρίες 
του Freud περί συλλογικής ψυχής, του Jung περί συλλογικού ασυνειδή-
του και του Moreno περί κοινωνικού ατόµου και κοινωνικής υπόστασης, 
ενώ σύµφωνα µε την Ancelin Schützenberger, το ίδιο το άτοµο, χάρη 
στην κοινωνική του υπόσταση, συνιστά ένα γενεοκοινωνιόγραµµα στον 
παρόντα χρόνο (Ρήγα, 1997). 

Στην µελέτη περίπτωσης, το γενεοκοινωνιόγραµµα αποτελεί 
πολύτιµο εργαλείο, χάρη στον πλούτο αλλά και στη µοναδικότητα των 
πληροφοριών που προσφέρει, πληροφορίες που δεν θα ήταν δυνατό να 
προκύψουν µε κάποιο άλλο τρόπο. Συγκεκριµένα, από την γραφική αυτή 
αναπαράσταση εµφανίζονται στοιχεία για σχέσεις και συγκρούσεις του 
προς µελέτη ατόµου µε την οικογένειά του και µε ευρύτερα συστήµατα, 
για τις ανησυχίες, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες του. Οικογενειακά εγκλη-
µατα, ασυνήθιστοι θάνατοι, περιπτώσεις εκτρώσεων, απώλειας παιδιών 
ή υιοθεσίας, ύπαρξη σοβαρών ασθενειών ή αλκοολισµού καθώς και 
άλλα κοινωνικά φαινόµενα καταγράφονται και εφιστούν την προσοχή 
του ερευνητή για τους πιθανούς δεσµούς ανάµεσα σε γεγονότα, ηλικίες 
και καταστάσεις και για τη διαγενεακή φύση των σύγχρονων παρατη-
ρούµενων φαινοµένων. Με άλλα λόγια, το γενεοκοινωνιόγραµµα αποτε-
λεί ένα είδος αποκρυπτογράφησης των οικογενειακών µυστικών και 
διερεύνησης των οικογενειακών κανόνων (Ρήγα, 1997).   

Ας επιχειρήσουµε τη µελέτη των δύο κοινωνιογραµµάτων αρχικά 
µε την περίπτωση της Εκάβης, καθώς εκείνη ανήκει στην παλαιότερη 
γενιά. Η Εκάβη προέρχεται από µία πολύτεκνη οικογένεια που δοκι-
µάστηκε σκληρά από θανάτους παιδιών, αυτοκτονίες, αρρώστιες και 
ατυχήµατα. Το συναισθηµατικό κόστος των τραγικών αυτών γεγονότων 
φαίνεται να βάρυνε ιδιαίτερα τη µητέρα της, καθώς για εκείνη σηµατο-
δοτούσαν και πλήγµα στη γυναικεία της ταυτότητα και στη µητρική της 
υπόσταση. Από τη δυναµική που συνεπακόλουθα δηµιουργήθηκε κερδι-
σµένος βγήκε ο µικρότερος γιος της οικογένειας, που απορρόφησε όλη 
την µητρική και πατρική αγάπη. Η µητέρα του τον ‘επέλεξε’ επεδή ήταν 
φιλάσθενος και ο πατέρας του επειδή ήταν ένα έξυπνο αγόρι και το 
προόριζε να του εκπληρώσει τα προσωπικά του όνειρα. Με το θάνατό 
του, η οικογένεια διαλύεται. Στο παραπάνω δίκτυο, όπου τη δύναµη την 
έχει αυτός που υποφέρει, η Εκάβη κατέχει µία περιφερειακή θέση, χωρίς 
να εισπράττει ιδιαίτερη γονεϊκή και κυρίως µητρική αγάπη. 
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Η Εκάβη, πιστό αντίγραφο της µητέρας της, δίχως να το συνειδη-
τοποιεί αναλαµβάνει να ικανοποιήσει για λογαριασµό της προηγούµενης 
γενιάς το οικογενειακό χρέος και να δηµιουργήσει τη δική της πολυµελή 
οικογένεια, αυτή τη φορά όµως µε επιτυχία (Boszormenyi-Nagy & 
Ulrich, 1981). Ωστόσο, την ίδια στιγµή κουβαλάει µαζί της και την 
βιωµένη στην οικογένεια καταγωγής της γνωσία πως αγάπη και αποδοχή 
εισπράττει κανείς – εφόσον δεν είναι άνδρας – µόνο µέσα από την 
ταλαιπωρία και την κακουχία. Όπως συνέβη λοιπόν και στην προη-
γούµενη γενιά, η Εκάβη εµπλέκεται σε έναν µάταιο αγώνα για να 
‘ορθοποδήσει’ και να απαλλαγεί από τις δυσκολίες τις ζωής, που µάλλον 
όµως φαίνεται να τις ‘µαγνητίζει’.  

Κατά τον ίδιο τρόπο αναπαράγει µε τα παιδιά της το πρότυπο 
σχέσεων που εκείνη είχε µε τη µητέρα της: προσφέρει όλη την αγάπη 
και τη στοργή της στον µικρότερο γιο της, ενώ στερεί την τρυφερότητα 
από τα υπόλοιπα παιδιά της και κυρίως από τη µεγαλύτερη κόρη της µε 
την οποία είναι σε συνεχή σύγκρουση. Με το θάνατο του ∆ηµήτρη 
καταρρέει, όπως στο παρελθόν η µητέρα της µε το θάνατο του Αχιλλέα, 
και αναζητά το ύστατο στήριγµα στην αµέσως επόµενη γενιά, στον 
εγγονό της τον Άκη που καλείται έτσι να αντικασταστήσει τον ∆ηµήτρη. 
Εκείνος όµως από ένα σηµείο και µετά, αρνείται να ‘εισπράξει το χρέος 
της οικογένειας’ και να γίνει το στήριγµα της Εκάβης, η οποία τελικά 
πεθαίνει ‘ανολοκλήρωτη’. Η διακοπή αυτή της διαγενεακής επανάληψης 
εντοπίζεται την περίοδο που η Ελένη φέρνει στην επιφάνεια τον οικογε-
νειακό µύθο, συνειδητοποιεί την επίδραση των βιωµάτων στη ζωή της, 
επαναπροσδιορίζει τη σχέση της µε τη µητέρα της λίγο πριν εκείνη 
πεθάνει και απεγκλωβίζεται µε αυτόν τον τρόπο από το «οικογενειακό 
χρέος» (Boszormenyi-Nagy & Ulrich, 1981).  

Στην ίδια γενιά µε την Ελένη συναντάµε τη Νίνα. Η Νίνα κατά-
γεται από µία ολιγοµελή οικογένεια, η οποία στις αρχές του 20ού αιώνα 
προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάµεσα σε παραδοσιακά και σύγχρονα 
στοιχεία. Η µητέρα της ακολουθεί το παραδοσιακό πρότυπο, που θέλει 
τη γυναίκα σύζυγο και µητέρα και θέτει τα άρρενα παιδιά σε ευνοϊκή 
θέση έναντι των θηλέων. Έτσι ανατρέφει τη Νίνα µε συντηρητισµό και 
συναισθηµατική φειδώ, ενώ αντίθετα προσφέρει γενναιόδωρα την αγάπη 
της και το θαυµασµό της στο αρσενικό παιδί της. Ο πατέρας της από την 
άλλη, ως προοδευτικός άνθρωπος και υποστηρικτής της ιδέας της χειρα-
φέτησης των γυναικών, παροτρύνει την κόρη του να διεκδικήσει την 
ισότητα και ‘εξοµοίωσή’ της µε τους άνδρες.  

Έτσι, λοιπόν, η ασάφεια στις ηθικές και κοινωνικές αξίες και η 
συναισθηµατική αποστέρηση είναι η ‘κληρονοµιά’ που η Νίνα λαµβάνει 
από την οικογένεια καταγωγής της (Boszormenyi-Nagy & Ulrich, 1981). 
Με αυτό το εφόδιο, θα παγιδευτεί ανάµεσα στην επιθυµία της να αµφι-
σβητήσει το µητρικό πρότυπο και στην αναγκη της να ‘γίνει’ µία καλή 
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κόρη για τη µητέρα της. Έτσι, αµφιθυµική απέναντι στη γυναικεία της 
ταυτότητα, θα αναζητήσει χωρίς αποτέλεσµα αγάπη και αποδοχή σε 
τέσσερις ερωτικούς συντρόφους, θα κάνει τρεις γάµους και θα αποκτή-
σει νωρίς µία κόρη. Στη σχέση της µε το παιδί της θα ‘καταφέρει’ 
ασυνείδητα να επαναλάβει το πρότυπο που η ίδια βίωσε στη σχέση της 
µε τη µητέρα της: θα εµπλέξει στην ανατροφή της Μαρίας την συντη-
ρητική Ερασµία και µε αυτόν τον τρόπο θα την παγιδεύσει ανάµεσα σε 
µία προοδευτική µητέρα και σε µία παραδοσιακή τροφό. Η σύγκρουση 
της Νίνας µε την Μαρία θα είναι αναπόφευκτη, αφού δεν θα καταφέρει 
να την αποδεχτεί ως ‘επιθυµητό’ παιδί και η Μαρία δεν θα την αναγνω-
ρίσει ως ‘άξια’ µητέρα, καθώς και η ίδια, όπως η Νίνα στο παρελθόν, 
δεν θα νιώσει αγάπη και αποδοχή από εκείνη. 

Εξετάζοντας τα δύο γενεοκοινωνιογράµµατα παρατηρούµε στην 
ενδιάµεση γενιά να επαναλαµβάνεται ένα µοτίβο σχέσεων µητέρας – 
κόρης. Στα δύο ζεύγη, Εκάβη-Ελένη και Γαλάτεια-Νίνα, εµφανίζεται το 
ίδιο δυναµικό: συγκρουσιακή σχέση µητέρας - κόρης και αµφίδροµη 
απόρριψη, που µεταφέρονται και στη νεότερη γενιά, στα παιδιά της 
Ελένης και στη Μαρία. Με άλλα λόγια, στη σχηµατική απεικόνιση θα 
µπορούσε τη θέση της Ελένης να καταλαµβάνει η Νίνα ή της Γαλάτειας 
η Εκάβη. Στην πραγµατικότητα η συνάντηση και η σχέση των δύο ηρωί-
δων αποτελεί τη συµβολική αυτή αντικατάσταση και την προσπάθειά 
τους µέσα από τη µεταξύ τους επαφή να ‘επιδιορθώσουν’ τα άλυτα 
οικογενειακά τους θέµατα και να αγνοήσουν το ‘οικογενειακό τους 
χρέος’.           
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3.4. Η Ανάλυση της Σχέσης Εκάβης – Νίνας. 
 
Υπόθεση: «Στη σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στις δύο γυναίκες, κάθε 
µία θα προσπαθήσει να προβάλει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες της από 
την οικογένεια καταγωγής της. Η σχέση αυτή θα είναι µία σχέση 
‘αντικατάστασης’.» 
 
 

Η σχέση που δηµιουργείται ανάµεσα στη Νίνα και την Εκάβη 
είναι µία σχέση ιδιαίτερη και µοναδική που µε χαρακτηριστική δυναµική 
εξυπηρετεί συγκεκριµένους σκοπούς στη ζωή των δύο γυναικών. Οι δύο 
αυτές γυναίκες σίγουρα δεν συναντιούνται τυχαία και δεν επιλέγουν 
συµπτωµατικά να ‘ενώσουν’ τις ζωές τους.  

Την ιδιότυπη αυτή σχέση µπορούµε να µελετήσουµε διεξοδικά 
τόσο µέσα από την συνδυασµένη ανάλυση των δύο περιπτώσεων όσο και 
µέσα από τη συνδυασµένη παρατήρηση των γενεοκοινωνιογραµµάτων 
των δύο γυναικών. Ένα πρώτο αξιοσηµείωτο στοιχείο είναι η διαφορά 
ηλικίας ανάµεσά τους. Η Νίνα ανήκει σε µία γενιά µεταγενέστερη από 
αυτή της Εκάβης και ηλικιακά λοιπόν αυτή η σχέση θα µπορούσε να 
προσοµοιωθεί µε εκείνη ανάµεσα σε µητέρα και κόρη. Χαρακτηριστική 
εξάλλου ανάµεσα στις δύο γυναίκες είναι η οµοιότητα τόσο σε στοιχεία 
προσωπικότητας όσο και σε γεγονότα ζωής, που σε συνδυασµό µε την 
ηλικιακή διαφορά µας παραπέµπει στο διαγενεακό φαινόµενο της επανά-
ληψης, που συνήθως παρατηρείται ανάµεσα σε µέλη ιδίου φύλου µιας 
οικογένειας (Ρήγα, 1997). Και οι δύο γυναίκες, φαινοµενικά δυναµικές, 
κρύβουν πίσω από την εκρηκτικότητά τους µια µαζοχιστικά οργανωµένη 
προσωπικότητα, που έχει τις ρίζες της στα πρώιµα βιώµατά τους και στη 
µη δοτικότητα που και οι δύο εισέπραξαν από τη σχέση τους µε το 
πρωταρχικό αντικείµενο. Είναι έξυπνες αλλά και βασανισµένες από την 
επίπονη και συχνά µάταιη προσπάθειά τους να συνδυάσουν αντιθετικά 
στοιχεία, να απαλλαγούν από την άσχηµη µοίρα τους ως γυναίκες αλλά 
και να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως µητέρες και σύζυγοι. Τελικά και 
οι δύο βιώνουν προδοσία και µαταίωση στις σχέσεις που δηµιουργούν 
τόσο µε τους ερωτικούς τους συντρόφους, όσο και µα τα ίδια τους τα 
παιδιά.      

Για τη µελέτη της σχέσης των δύο γυναικών µεγάλη σηµασία 
έχουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή γεννιέται και αναπτύσσεται. 
Πιο συγκεκριµένα, η Νίνα συναντάει την Εκάβη σε µία δύσκολη περίοδο 
της ζωής της, όταν ο Αντώνης, σύζυγος και προστάτης της, αντιµετωπίζει 
προβλήµατα µε την υγεία του και δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες της γυναίκας του για αγάπη και τρυφερότητα. Την περίοδο 
εκείνη η Νίνα νιώθει έντονα την επιθυµία να ξαναζήσει τα ανέµελα 
παιδικά της χρόνια. Η γνωριµία της µε την Εκάβη θα σταθεί για εκείνη η 
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αφορµή να ξαναγεννηθεί. Και αυτή τη φορά, που η Νίνα έχει τη 
δυνατότητα «να επιλέξει» για τον εαυτό της µία µητέρα, θα φροντίσει να 
τη βρει όπως τη θέλει. Αξιοσηµείωτο εξάλλου είναι πως τη µητέρα αυτή 
τη χαρίζει στη Νίνα η Ερασµία - µέσω της γνωριµίας που τους κάνει, η 
Ερασµία που στο παρελθόν µε την παρουσία της της είχε στερήσει τη 
φυσική της µητέρα.      

 
«Είχα ξαφνικά το συναίσθηµα ότι κάτι είχε αλλάξει στη ζωή µας προς 

το καλύτερο. … Από τότε ήταν σα ν’ άνοιξαν τα παράθυρα της ζωής µας και 
µπήκε µέσα φως.» 

«Η κυρά Εκάβη ήταν µοδίστρα σαν τη συχωρεµένη τη µαµά. Ίσως 
καλύτερη κι απ ’τη µαµά.» 

«Γιατί της άνοιξα την καρδιά µου όπως δεν το’ χα κάνει ούτε στη 
µάνα µου.» 

 
Κατά παρόµοιο τρόπο, η Νίνα φαίνεται να µπήκε στη ζωή της 

Εκάβης την περίοδο που η τελευταία χρειαζόταν ένα νέο ξεκίνηµα µε τα 
παιδιά της. Η Εκάβη, µετά από αρκετές ταλαιπωρίες και ανεκπλήρωτα 
όνειρα, αποφασίζει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψει 
στην Αθήνα, όπου η ίδια έζησε τα παιδικά της χρόνια. Παίρνει αυτή την 
απόφαση προκειµένου να προσφέρει στα παιδιά της µια καλύτερη και 
πιο ήσυχη ζωή και να εκπληρώσει το καθήκον της ως µητέρα. Ωστόσο, 
ερχόµενη στην Αθήνα, τα προβλήµατα για τα µέλη της οικογένειάς της 
πολλαπλασιάζονται µε αποτέλεσµα να πολλαπλασιάζεται και η ανάγκη 
της Εκάβη να νιώσει «καλή µητέρα» και να εισπράξει από εκείνα αγάπη 
και αναγνώριση. Η συνάντησή της µε τη Νίνα θα της χαρίσει µία κόρη, 
που θα την κάνει να αισθάνεται ικανή και άξια µητέρα. 

 
«Η κυρα-Εκάβη ήταν και διάβολος. Αλλά συγχρόνως και θεός, µια 

αγία, και κανείς δεν είναι εις θέση να το ξέρει καλύτερα από ‘µένα, που 
παρακολούθησα την ιστορία της ως το τέλος, που κατάλαβα την καρδιά της, 
όπως δεν την κατάλαβαν ούτε τα παιδιά της!…» 

 
Σύµφωνα µε τον Framo (1992) όσο πιο οδυνηρές υπήρξαν από 

ψυχολογική άποψη οι πρώτες εµπειρίες της ζωής του ατόµου, τόσο πιο 
ισχυρή είναι η επένδυσή του στα εσωτερικά αντικείµενα, στην αναπαρά-
σταση δηλαδή που το άτοµο έχει για τα πρώτα σηµαντικά πρόσωπα της 
ζωής του. Στη συνέχεια ως ενήλικας, το άτοµο εµπλέκεται έντονα σε µία 
ασυνείδητη προσπάθεια να ταιριάξει όλες τις κοντινές του σχέσεις µε τα 
εσωτερικά πρότυπα που διαθέτει και προβάλει στα άλλα άτοµα δικές του 
ενδοβολές, προσπαθώντας έτσι να αναπληρώσει τις ανεπαρκείς σχέσεις 
που ως παιδί είχε βιώσει στην οικογένεια καταγωγής του. 

Μέσα από τη σχέση της µε την Εκάβη, λοιπόν, η Νίνα φαίνεται να 
επιχειρεί να διορθώσει την επαφή που είχε µε τη φυσική της µητέρα. 
Από την Εκάβη εισπράττει αγάπη, αναγνώριση και αποδοχή, ενώ η ίδια 
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βιώνει το ρόλο της «καλής κόρης» που είναι πάντα διαθέσιµη για τη 
µητέρα της. Παράλληλα, προσπαθεί να απαλλαγεί από τις ενοχές τις 
απέναντι στο Ντίνο και τη µητέρα της. Τόσο ασυνείδητα – εξαιτίας της 
ζήλιας που έτρεφε για τον αδελφό της – όσο και σε συνειδητό επίπεδο –
εξαιτίας της εµπλοκής της στο διωγµό του Ντίνου από το σπίτι – η Νίνα 
φαίνεται να νιώθει υπεύθυνη για το άσχηµο τέλος του Ντίνου και για τη 
στενοχώρια που συνεπακόλουθα προκλήθηκε στη µητέρα της. Μέσω της 
Εκάβης, που διαθέτει επίσης ένα πολυαγαπηµένο και µε ταραχώδη βίο 
γιο αλλά που συγχρόνως έχει ‘χώρο’ και για τη Νίνα, εκείνη έχει την 
ευκαιρία να αποκαταστήσει στη συνείδησή της τη σχέση της µε τον 
αδελφό και τη µητέρα της, εκφράζοντας σε δύσκολες στιγµές τη συµπα-
ράστασή της στο ∆ηµήτρη και την Εκάβη. 

 
«Παρόλο που την εποχή εκείνη δεν στεκόµασταν και εµείς καθόλου 

καλά στα πόδια µας, τη βοηθούσα όσο µπορούσα έτσι για την ψυχή του 
συχωρεµένου του Ντίνου.»  

 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της σχέσης Νίνας / 

Εκάβης, καθώς συµβολικά φαίνεται να διέρχεται από όλες τις φάσεις 
που φυσιολογικά παρατηρούνται σε µία σχέση µάνας / κόρης. Συγκεκρι-
µένα, αµέσως µετά την πρώτη τους συνάντηση (≈ γέννηση) αναπτύσσε-
ται µεταξύ τους µία πολύ έντονη σχέση. Η κίνηση προσέγγισης γίνεται 
από την Εκάβη (≈ µητέρα), ενώ η Νίνα (≈ βρέφος) ανταποκρίνεται µε 
δεκτικότητα και φαίνεται µάλιστα να εξαρτάται από εκείνη. Η παρουσία 
της Εκάβης της γίνεται απαραίτητη και αντιδρά στην αποχώρησή της, 
προσπαθώντας να παρατείνει τις ώρες που περνούν µαζί (≈ άγχος 
αποχωρισµού). Στη δυαδική σχέση µητέρας – κόρης, τη θέση του τρίτου 
στοιχείου κατέχει ο Αντώνης, ο σύζυγος της Νίνας, ο οποίος και λόγω 
της ηλικίας του πάντοτε αποτελούσε για εκείνη µία πατρική φιγούρα. Οι 
τριαδικές συγκρούσεις εµφανίζονται καθαρά µε το θάνατο του Αντώνη. 
Η Νίνα (≈ κόρη) αισθάνεται ζήλεια για την Εκάβη (≈ µητέρα/αντίζηλος) 
που της στερεί την πλήρη κατοχή του Αντώνη (≈ πατέρας/αντικείµενο 
διεκδίκησης), καθώς εκείνος απευθύνει στην Εκάβη τις τελευταίες του 
λέξεις. Η Νίνα, αντιλαµβανόµενη το παράλογο των συναισθηµάτων της 
(≈ ενοχές), επιλέγει να αποµακρυνθεί από την Εκάβη (≈ γυναικείο 
οιδιπόδειο σύµπλεγµα). 

 
«Όταν την έβλεπα, ξανάβλεπα κι εκείνον. Θυµόµουνα ότι τα τελευταία 

του λόγια σ’ εκείνη τα είχε απευθύνει. «Κυρά Εκάβη! Σου ‘πα αντίο;». Και µ’ 
όλο που ήξερα πόσο ανόητο ήταν να ζηλεύω έναν νεκρό, στα βάθη της 
καρδιάς µου δεν συγχωρούσα ούτε εκείνον ότε εκείνη. συλλογιζόµουνα συχνά, 
µε θλόψη µαζί κι οργή, ότι είχα περάσει σχεδόν δέκα χρόνια πλαί του, κι ότι 
σ’ όλο αυτό το διάστηµα υπήρξε πάντα ένα τρίτο πρόσωπο ανάµεσά µας που 
µου έκλεβε κάτι από τον Αντώνη.» 
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Έπειτα από καιρό, οι δύο γυναίκες ξαναβρίσκονται και η σχέση 

τους, πιο ώριµη πια, παίρνει άλλη διάσταση. Η Εκάβη δεν κρατάει κακία 
στη Νίνα για την αποµάκρυνσή της. Εκείνη, από την άλλη, έχοντας 
ξεπεράσει την οιδιπόδεια φάση, επαναπροσεγγίζει την εξιδανικευµένη 
πλέον Εκάβη (Holtzman & Kulish, 2000). Πιο ώριµη από πριν, είναι σε 
θέση να αποστασιοποιηθεί από την απόλυτη ανάγκη της για µητρική 
αγάπη και να αντικρύσει την Εκάβη, όχι µόνο ως µητέρα, αλλά και ως 
άτοµο και να συνδεθεί µαζί της µε έναν άλλο τρόπο (Williamson, 1981).  

Με το θάνατο της Εκάβης, η Νίνα δεν πενθεί απλώς την απώλεια 
µιας καλής φίλης. Ασυνείδητα βιώνει την απώλεια της µητέρας. Χαρα-
κτηριστικό είναι πως σε µία στιγµή εξαιρετικού κινδύνου που χρειάζεται 
να δώσει στην αστυνοµία ψεύτικα στοιχεία για να σωθεί, το πρώτο 
όνοµα που της έρχεται στο µυαλό για να αυτοχαρακτηριστεί είναι αυτό 
της Εκάβης: « Ο αδερφός µου λέγεται Λόγγος … ∆ηµήτρης Λόγγος». 
Με αυτή την αυθόρµητη δήλωση όχι µόνο παραδέχεται το δεσµό που 
την ενώνει µε την Εκάβη, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει και τον πόνο της 
για τη απώλεια που νιώθει. Ο ∆ηµήτρης, ο αγαπηµένος γιος της Εκάβης, 
και όχι ο Θόδωρος, παρεµβαίνει στον αυτοχαρακτηρισµό της Νίνας, για 
να σηµατοδοτήσει την επανάληψη της µητρικής απώλειας που και στο 
παρελθόν είχε βιώσει εξαιτίας του Ντίνου. Στη συνέχεια, αφού η Νίνα 
επεξεργαστεί τα συναισθήµατά της για το θάνατο της Εκάβης, συνειδητά 
πλέον θα τοποθετήσει την Εκάβη πλάι στον φυσικό της πατέρα και θα 
παροµοιάσει τη σχέση της µαζί της µε τη σχέση της µε εκείνον.    

Τέλος, η ψυχική ωρίµανση και η απαρτίωση της ψυχοκοινωνικής 
της ταυτότητας οδηγούν τη Νίνα και στην «τυπική» αποδοχή του ρόλου 
της κόρης στη σχέση της µε την Εκάβη. Ο γάµος της µε το γιο της 
Εκάβης, τον Θόδωρο, την καθιστά πλέον κοινωνικά και τυπικά παιδί της 
Εκάβης.  

Η ιδιαίτερη σχέση που γεννιέται ανάµεσα σε δύο γυναίκες είναι 
ένα φαινόµενο το οποίο οι µελετητές έχουν επισηµάνει και µελετήσει 
από διάφορες προοπτικές. H Deutch (στο N. Chodorow, 1978, σελ. 200) 
έχει αναφερθεί διεξοδικά στις σχέσεις µεταξύ γυναικών που στόχο έχουν 
να επιλύσουν και να επαναδηµιουργήσουν τη δεσµό µητέρας- κόρης και 
οι οποίες εµφανίζονται είτε µε την ανάγκη µιας στενής, εξοµολογητικής 
σχέσης µεταξύ δύο γυναικών, είτε µε την ανάγκη της παρουσίας µιας 
αντιζήλου στο δεσµό µε έναν άνδρα. Τόσο η Deutch όσο και οι Downey 
και Friedman (1998) διακρίνουν την οµοφυλοφυλική διάσταση σε αυτές 
τις σχέσεις, η οποία όµως για λόγους κοινωνικοοικονοµικούς παραµένει 
σε λανθάνουσα µορφή. Σε ό,τι αφορά την Εκάβη και τη Νίνα, παρατη-
ρούµε πως οι δύο γυναίκες αναπτύσσουν µία έντονη σχέση µετά από τη 
σφοδρή απογοήτευση που και οι δύο έχουν εισπράξει από τους άνδρες 
τους. Από τη µεταξύ τους επαφή αναζητούν να ικανοποιήσουν την 
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ανάγκη τους για συναισθηµατική οικειότητα και επικοινωνία, που έµεινε 
ανικανοποίητη από τις ετεροσεξουαλικές τους σχέσεις (Downey και 
Friedman, 1998). Το λανθάνον ερωτικό στοιχείο διακρίνεται τόσο στις 
συχνές σεξουαλικού περιεχοµένου συζητήσεις τους όσο και στα 
συναισθήµατα ζήλειας που αναπτύσσονται, όταν κάποια άλλη γυναίκα 
εµφανίζεται ανάµεσά τους και διεκδικεί την προσοχή και το ενδιαφέρον 
της µίας ή της άλλης.    

Επιπλέον, ένα σηµείο που αξίζει να αναφερθεί είναι η µαζοχιστική 
δυναµική που συντηρεί και κινητοποιεί τη συγκεκριµένη σχέση. Όπως 
έχει ήδη επισηµανθεί, τις δύο γυναίκες χαρακτηρίζει το µαζοχιστικό 
πρότυπο οργάνωσης και η εµφανής ανάγκη τους για επιβεβαίωση του 
πόνου και της οδύνης που βιώνουν (McWilliams, 2000). Η καθεµία 
λοιπόν αποτελεί για την άλλη το «ακροατήριο» που επιβεβαιώνει ότι 
έχουν υποφέρει στη ζωή τους, ότι έχουν αδικηθεί από τους ανθρώπους 
και βασανιστεί από τις καταστάσεις της ζωής. Χαρακτηριστικό εξάλλου 
είναι το γεγονός πώς, όταν «τα χτυπήµατα της µοίρας» τις βρίσκουν 
ταυτόχρονα και έχουν και οι δύο την ίδια στιγµή την ανάγκη να µπουν 
στη θέση του «θύµατος» και όχι του «ακροατή», εµφανίζεται ψυχρότητα 
µεταξύ τους και ένα αίσθηµα κούρασης από τη µορφή της σχέσης τους.  

Τέλος, το συµπέρασµα στο οποίο θα µπορούσαµε να καταλήξουµε 
για τη σχέση της Νίνας µε την Εκάβη είναι το εξής: Η σχέση τους, 
δυναµική και έντονη, κατάφερε να χαρίσει και στις δύο συναισθήµατα 
αγάπης και ζεστασίας και τις έκανε να νιώσουν αποδεκτές και αγαπητές 
η µία από την άλλη. Όπως όµως είναι αναµενόµενο από µία «σχέση 
προβολής αναγκών», δεν κατάφερε να αποκαταστήσει το δεσµό τους µε 
τα πρωταρχικά τους αντικείµενα και να επιλύσει τα άλυτα θέµατα που 
είχαν µαζί τους. Η σχέση αυτή – αν και αληθινή και ουσιαστική – δεν 
κατάφερε βέβαια να γίνει ψυχοθεραπευτική. Ακόµη και τη στιγµή του 
θανάτου της η Εκάβη ζητά να στηριχτεί από κάποιον, ενώ µε το θάνατό 
της, η Νίνα µένει ξανά µόνη και ανύµπορη να χειριστεί τη σχέση της και 
τα συναισθήµατά της µε την κόρη της. Για να αντλήσει δύναµη στρέ-
φεται έτσι στο «Τρίτο Στεφάνι».   
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3.5. Η Ανάλυση της Περίπτωσης του Συγγραφέα.  
 
 

Στο σηµείο αυτό θα επιχειρήσουµε να µελετήσουµε την περίπτωση 
του Κώστα Ταχτσή, όχι όµως ως την περίπτωση ενός απλού ανθρώπου, 
αλλά του Κώστα Ταχτσή, ως του συγγραφέα του έργου «Τρίτο Στεφάνι». 
Έχοντας δηλαδή κατά νου κάποια στοιχεία της βιογραφίας του και µε 
βάση τα όσα αναφέρθηκαν για τη σχέση λογοτεχνίας και ψυχανάλυσης, 
θα προσπαθήσουµε να δώσουµε απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως τα εξής: 
Πώς είναι πιθανό να προέκυψε το συγκεκριµένο έργο; Πώς δηµιουργή-
θηκαν οι ήρωες και η πλοκή του; Πώς µέσα στη λογοτεχνική φαντασία 
εµπλέκεται η πραγµατικότητα; Ποια η θέση του Ταχτσή σε όλα αυτά; Ποιο 
το αποτέλεσµα για τον ίδιο από τη συγγραφή αυτού του µυθιστορήµατος; 

Ο Κώστας Ταχτσής, γεννηµένος στη Θεσσαλονίκη, αναγκάζεται 
στα ευαίσθητα παιδικά του χρόνια, εξαιτίας του χωρισµού των γονιών 
του, να αφήσει τον τόπο που γεννήθηκε και τους ανθρώπους µε τους 
οποίους µεγάλωσε και να µεταβεί στην Αθήνα, σε ένα άγνωστο χώρο για 
να κάνει ένα νέο ξεκίνηµα µε τη γιαγιά του. Κουβαλώντας πιθανόν στα 
πρώτα του βιώµατα όλα τα παιδικά συναισθήµατα που συχνά προηγού-
νται και έπονται του χωρισµού των γονιών και της αποµάκρυνσης από 
εκείνους –  ανασφάλεια, αβεβαιότητα, άγχος, θλίψη, απορία, φόβο και 
αισιοδοξία – καλείται νε ενταχθεί σε ένα νέο περιβάλλον και να οργαν-
ώσει εκ νέου τη ζωή του. Η περιπλάνηση που ξεκίνησε στην τρυφερή 
παιδική του ηλικία φαίνεται να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του: συνεχείς µετακινήσεις από το ένα µέρος του κόσµου στο άλλο, 
συχνές και ακραίες αλλαγές εργασίας και συναναστροφή µε κάθε λογής 
διαφορετικούς ανθρώπους.  

Όπως φαίνεται, ο Ταχτσής επιχειρούσε, µέσα από την αέναη αυτή 
κίνηση, να επιτύχει αυτό που ο Erikson ονοµάζει «ακριβής αίσθηση του 
εαυτού» και που σχετίζεται µε την ικανότητα του ατόµου να ορίσει τον 
εαυτό του σε σχέση µε τη διάρκεια του χρόνου όλης του της ζωής (Ρήγα, 
1996, σελ. 263). Για τον συγγραφέα, που είχε πιθανόν εγκλωβιστεί εξελι-
κτικά στην περίοδο χωρισµού των γονιών του και στην αναγκαστική 
‘µετανάστευσή’ του στην Αθήνα, η ικανότητα αυτή είχε σαφώς διαταρα-
χτεί. Κορυφαία ένδειξη της δυσκολίας να ορίσει τον εαυτό του, αποτελεί 
η αναποφασιστικότητά του µπροστά στην επιλογή του φύλου του. ∆εν 
ήταν ούτε άντρας, ούτε γυναίκα. Οι σεξουαλικές του επιλογές δεν ήταν 
απλώς οµοφυλοφιλικές. Επίσηµα είχε δώσει στον εαυτό του τον τίτλο 
του  παρενδυτικού, του ανθρώπου δηλαδή που παραπαίει ανάµεσα στα 
δύο φύλα και χωρίς να ανήκει σε κανένα από τα δύο, µεταµορφώνεται 
συνεχώς (Roughton, 2002). 

Ο Τάκης Σπετσιώτης, που στη συναναστροφή του µε τον Ταχτσή 
διέκρινε έναν άνθρωπο πάντα µελαγχολικό και χαµένο στις σκέψεις του, 
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χαρακτηριστικά γράφει γι’ αυτόν: «Στην πραγµατικότητα δεν µπορούσε 
να ανήκει πουθενά. Ο τρόπος που είχε επιλέξει να ζει, συνδυάζοντας δύο 
διαφορετικούς κοινωνικούς κόσµους, προκαλούσε το φθόνο όλων. Έτσι 
ήταν ολοµόναχος και αυτό οι γύρω του το εκλάµβαναν ως έπαρση ή 
προδοσία. Μέσα από το δράµα που ζούσε ως παρενδυτικός παρέπεµπε 
σε άλλη µια Μπλανς Ντυµπουά, µια γλυκειά, ροµαντική ύπαρξη, βυθι-
σµένη στο γλυκό τέλµα της φαντασίωσης» (Σπετσιώτης, 1996). 

Ο Κώστας Ταχτσής έγραψε το «Τρίτο Στεφάνι» την περίοδο 1956- 
1962 και ενώ περιπλανιόταν σε διάφορα µέρη, από την Ευρώπη ως την 
Αυστραλία. Βασικό γνώρισµα του συγκεκριµένου έργου είναι το ρεµπέ-
τικο και έντονα νοσταλγικό στοιχείο. Αν ανατρέξουµε πίσω στις θέσεις 
του Freud για τη λογοτεχνική δηµιουργία και τη σχέση της µε τη 
φαντασίωση, αντιλαµβανόµαστε πως το «Τρίτο Στεφάνι» επιβεβαιώνει 
την ιδέα του θεωρητικού πως η θεµατική ενός έργου παραπέµπει στη 
βιογραφία του συγγραφέα και αναβλύζει από τις συγκινήσεις εκείνου 
(Baudry, 1990). Η ζωή του Ταχτσή, όµοια µε εκείνη του ‘µετανάστη’ σε 
µέρη όπου οι άλλοι δεν τον γνώριζαν - όπως άλλωστε ούτε ο ίδιος τον 
εαυτό του, µπορεί να στάθηκε αφορµή για να ξεχυθούν δυναµικά στη 
µνήµη του εικόνες και συναισθήµατα από την παιδική του ηλικία και την 
επώδυνη ‘µετανάστευσή’ του στην Αθήνα. Στο έργο είναι εξαιρετικά 
αναγνωρίσιµα τόσο στοιχεία της παράλληλης κατά τη συγγραφή εντύπω-
σης όσο και στοιχεία της παλαιότερης ανάµνησης (Baudry, 1990): από 
τη µία, αρκετοί ήρωες που µετακινούνται, αλλάζουν σπίτια, δουλειές και 
συντρόφους για να βρουν µία καλύτερη τύχη και ένα µέρος να ανήκουν, 
και από την άλλη, ένα µικρό αγόρι, ο Άκης που οι γονείς του χωρίζουν 
και την ανατροφή του αναλαµβάνει η γιαγιά του η Εκάβη, φέρνοντάς το 
από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Το έργο φαίνεται καθαρά να αποτελεί 
έκφραση του ψυχισµού του Κώστα Ταχτσή. 

Η αριστοτεχνική δηµιουργία και το επιτυχηµένο ψυχογράφηµα 
των δύο βασικών ηρωίδων, της Νίνας και της Εκάβης, σε κάθε άλλη 
περίπτωση θα γεννούσε ερωτηµατικά. Πώς µπορεί ένας άντρας συγγρα-
φέας να εισβάλει µε τέτοια επιτυχία στον ψυχισµό µιας γυναίκας; Στην 
περίπτωση του Ταχτσή την απάντηση θα τη δώσει ο ίδιος. Κινούµενος 
στην ίδια µε τον Φλωµπέρ γραµµή, σε µία από τις πρώτες του συνεντεύ-
ξεις στην εφηµερίδα «Το Βήµα» έσπευσε να δηλώσει: «Η Νίνα είµαι 
εγώ!» δανειζόµενος όσον αφορά τον εαυτό του, το όνοµα της ηρωίδας 
του βιβλίου του και επισηµαίνοντας έµµεσα τον λανθάνοντα αυτοβιο-
γραφικό τόνο του δικού του έργου. Για να φτάσει πλέον αργότερα να 
δηλώσει ξεκάθαρα: «Άρχισα το µυθιστόρηµα σε πρώτο πρόσωπο µε 
αφηγήτρια µια εντελώς πλασµατική ηρωίδα, τη Νίνα που θα µπορούσα 
πολύ πιο δικαιολογηµένα νοµίζω από τον Φλωµπέρ να πω πως ήµουνα 
εγώ.» (Σπετσιώτης, 1996).  
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Παίζοντας µε µία ταχυδακτυλουργική ικανότητα περνάει µέσα από 
τα προσωπεία της Νίνας και της Εκάβης πιθανόν µέσω της ικανότητάς 
του εκείνης να αναπτύσσει τεχνικές τέτοιες χάρη στις οποίες όταν 
παρίστανε την γυναίκα, φαινότανε πραγµατική γυναίκα. Η Νίνα εξάλλου  
δεν ήταν ποτέ µόνο η Νίνα, αλλά και η Εκάβη καθώς και ένα περίεργο 
µείγµα Νίνας-Εκάβης µαζί. Αλλά και η Εκάβη δεν ήταν ποτέ µόνο η 
Εκάβη, αλλά ίσως µια άλλη εκδοχή της Νίνας, µπορεί και του ίδιου του 
Ταχτσή. Την ίδια στιγµή, λοιπόν, ο άντρας αφηγητής ήταν πανταχού 
σχεδόν εµφανής. Όπως ο ίδιος έλεγε: «Όταν ο εσωτερικός µου κόσµος 
έπρεπε να εξωτερικευτεί, δεν ήµουνα ποτέ πιο γυναίκα απ’ όταν παρίστανα 
τον άντρα και ποτέ πιο άντρας απ’ όταν παρίστανα τη γυναίκα.» 
(Σπετσιώτης, 1996). 

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την πληθώρα των αυτοβιο-
γραφικών στοιχείων8 που ‘µοιράζονται’ στα διάφορα πρόσωπα, συνηγο-
ρούν υπέρ της υπόθεσης ότι ο Ταχτσής, ως προσωπικότητα και ψυχισµός 
κατακλύζει µε έναν ναρκισσιστικό τρόπο ολόκληρο το έργο και δεν 
περιορίζεται απλά σε κάποιους ασύνειδους παραλληλισµούς ανάµεσα 
στον εαυτό του και σε έναν ήρωα. Πώς πετυχαίνει, παρά την ισχυρή 
‘εµπλοκή’ του, να διαµορφώνει άριστα και µε συνοχή τους διάφορους 
ήρωές του και να παρουσιάζει για τον καθένα από αυτούς ένα ολοκλη-
ρωµένο ψυχογράφηµα, αναφερόµενος σε σκέψεις τους, σε συναισθήµα-
τα, πράξεις, όνειρα, παραδροµές και συµβολισµούς, είναι ένα ερώτηµα 
που ενδεχοµένως να απαντάται από την άποψη του Freud πως «οι 
ποιητές και οι πεζογράφοι γνωρίζουν µεταξύ ουρανού και γης πολλά 
πράγµατα που η επιστηµονική σοφία δεν µπορεί ούτε να ονειρευτεί» 
(Baudry, 1990. Brooks, 1987, 1990, 1994).  

Αναλογιζόµενοι τι σήµαινε για τον Κώστα Ταχτσή η συγγραφή 
ενός τόσο αυτοβιογραφικού κειµένου, πρέπει να έχουµε κατά νου πως το 
«Τρίτο Στεφάνι» δεν αποτέλεσε απλά ένα έργο που καθιέρωσε λογοτε-
χνικά τον συγγραφέα. Αποτέλεσε για τον ίδιο έργο ζωής. Ενώ ο ίδιος 
είχε δηλώσει9 πως: «Η τέχνη είναι αξιόλογη όταν γίνεται εκ του περισσεύ-
µατος της ζωής, όχι ως ένας τρόπος εκτόνωσης της λίβιδως όπως γίνεται 
µε µερικούς συγγραφείς», σε άλλες συνεντεύξεις αναφέρεται καθαρά στο 
κίνητρο που τον οδήγησε σ’ αυτή τη συγγραφή και στο ψυχολογικό 
όφελος στο οποίο απέβλεπε: 
                                                           
8 Πληθώρα αυτοβιογραφικών στοιχείων συναντόνται σε όλο το έργο. Αναφέρθηκε ήδη η σχέση του 
συγγραφέα µε τον ήρωα Άκη. Παράλληλα, τόσο η ζωή του Ντίνου όσο και του ∆ηµήτρη µοιράζονται 
αρκετά κοινά στοιχεία µε αυτή του συγγραφέα (οµοφυλοφιλία, άστατη σεξουαλική ζωή, πορνεία, 
επαφές µε παρακµιακά άτοµα κοκ.). Τα επαγγέλµατα που ο συγγραφέας επιλέγει για τους ήρωές του 
είναι παρµένα από τη δική του ζωή (εµποροπλοίαρχος, δικηγόρος, στρατιωτικός), ενώ οι περιοχές 
όπου τοποθετεί την πλοκή (Θεσσαλονίκη, Αθήνα) είναι οι ίδιες που εκείνος πέρασε τα παιδικά και 
εφηβικά του χρόνια. Ακόµη και η περίοδος διαδραµάτισης των γεγονότων ταυτίζεται µε τα χρόνια και 
τα κοινωνικά γεγονότα που σηµάδεψαν τα εφηβικά και νεανικά του χρόνια (Κατοχή και Εµφύλιος). 
9 Περιοδικό «Ιχνευτής», Νοέµβριος ∆εκέµβριος 1987, τ.6-7. 
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«Στο «Τρίτο Στεφάνι» το πρώτο και βασικό µου ελατήριο 

υπήρξε η επιθυµία να απαλλαγώ από παιδικές ενοχές»10. 
«Ένας από τους στόχους µου στο «Τρίτο Στεφάνι» ήταν να 

στηλιτεύσω αυτόν ακριβώς τον στόµφο, αυτή τη µεγαλορρηµο-
σύνη, αυτήν την… τραγίλα που επιβάλλουν οι άντρες παντού…»11. 

 
Χωρίς να γνωρίζουµε σε τι ακριβώς αναφέρεται όταν µιλάει για 

«παιδικές ενοχές», αυτό που µπορούµε να συµπεράνουµε τόσο από τη 
συνολική µελέτη του έργου όσο και από τη δεύτερη αναφορά του 
συγγραφέα είναι πως η συγγραφή του «Τρίτου Στεφανιού» αποσκοπούσε 
σε λυτρωτική δράση (Kristeva, 1987). Η αφήγηση της ιστορίας ζωής των 
δύο γυναικών συνιστούσε µια προσπάθεια του Ταχτσή να ενσωµατώσει 
στο εσωτερικό µιας κανονικά διατεταγµένης αφήγησης µία πιο πλάγια, 
επίµονη και δυναµική πλοκή, η λογική της οποίας υπαγορεύοταν από την 
επιθυµία του να απαλλαγεί από την αµφιθυµία και τις ενοχές τις σχετικές 
µε τη σεξουαλική του ταυτότητα και να αποκρυσταλλώσει µία ακέραιη 
αίσθηση εαυτού (Brooks, 1990).  

Στα χρόνια που ακολούθησαν, υποσχέθηκε ένα µυθιστόρηµα που 
ποτέ δεν έγραψε. Αντ’ αυτού µετέτρεψε - σύµφωνα µε πολλούς - την ίδια 
του τη ζωή σε µεγάλο µυθιστόρηµα. Αν ευσταθούν οι παραπάνω σκέψεις 
τότε πιθανότατα ο Κώστας Ταχτσής να µην καρπώθηκε το δευτερογενές 
όφελος που ζητούσε από το «Τρίτο Στεφάνι» και να εγκατέλειψε τη 
λογοτεχνική δηµιουργία, συνεχίζοντας την περιπλάνησή του αλλού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Περιοδικό «Το ∆έντρο», τ.12. 
11 Κ. Ταχτσής  «Τα περισσότερα βιβλία είναι σκουπίδια», συνέντευξη στον Γ. Πηλιχό, 
περιοδικό «Ταχυδρόµος». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 

 
Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν επιχειρήσαµε να µελετήσουµε τις 

περιπτώσεις δύο γυναικών, δύο πλασµατικών ηρωίδων, όπως αυτές 
εµφανίζονται στο λογοτεχνικό έργο «Τρίτο Στεφάνι». Ένα πρωταρχικό 
συµπέρασµα, στο οποίο αβίαστα µπορούµε να καταλήξουµε, συγκλίνει 
µε τις κριτικές που έχει δεχτεί το συγκεκριµένο έργο. Πραγµατικά, παρά 
τον απατηλά πεζό χαρακτήρα του και την ενασχόλησή του µε θέµατα και 
γεγονότα της καθηµερινότητας, το «Τρίτο Στεφάνι» είναι ένα δύσκολο, 
βαθύ και απαιτητικό κείµενο, που µε αριστοτεχνική δεξιότητα παρουσιά-
ζει ολοκληρωµένα και µε συνέπεια την ιστορία ζωής δύο γυναικών. Ο 
συγγραφέας, µπαινοβγαίνοντας µέσα στις δύο ηρωίδες, κατάφερε µε 
τρόπο µοναδικό να αποδώσει τον ψυχισµό, τις εσωτερικές συγκρούσεις 
και την παρατηρούµενη συµπεριφορά των δύο γυναικών, σαν να επρό-
κειτω για δύο πραγµατικά πρόσωπα, η ανάλυση των οποίων επιχειρείται 
από έναν ειδικό, έναν ψυχοδυναµικό επιστήµονα.  

Ιδιαίτερα σηµαντικά θέµατα και φαινόµενα, που έχουν επισηµαν-
θεί και µελετηθεί από ψυχαναλυτές ερευνητές, εµφανίζονται µέσα στο 
κείµενο, όχι απλώς για να το ‘διανθήσουν’, αλλά για να ενσωµατωθούν 
στην πλοκή του έργου και να προσδώσουν αληθοφάνεια και συνέπεια 
στους χαρακτήρες και τις πράξεις τους. Το κυριότερο από αυτά είναι 
ίσως η αναφορά – µάλλον συνοπτική αλλά εύστοχη και ουσιαστική – 
στην οικογένεια καταγωγής των δύο γυναικών και στα πρωταρχικά τους 
βιώµατα. Χωρίς ο συγγραφέας να εµµένει σε περιττές και επιτηδευµένες 
λεπτοµέρειες, καταφέρνει να διαµορφώσει στον αναγνώστη µία ολοκλη-
ρωµένη εικόνα για τις οικογένειες απ’ όπου κατάγονταν οι δύο γυναίκες, 
για τις γνωσίες και τους µύθους που κουβαλούσαν, για το είδος της 
σχέσης που είχαν αναπτύξει µε το πρωταρχικό αντικείµενο και τις τρια-
δικές συγκρούσεις που ακολούθησαν. Με µοναδικό εξίσου τρόπο, που 
παραπέµπει στην επιστηµονική σκέψη, επιτυγχάνει να ‘υπονοήσει’ την 
σύνδεση ανάµεσα σε όλα τα παραπάνω και στη µετέπειτα ζωή των δύο 
γυναικών, στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους, στο είδος των 
σχέσεων που δηµιουργούσαν και στις επιθυµίες και ανάγκες που εξέφρα-
ζαν (Chodorow, 1978).  

Η Νίνα και η Εκάβη είναι δύο γυναίκες, που για λόγους όπως το 
φύλο τους, οι παραδοσιακές αντιλήψεις της εποχής, οι άσχηµες οικογε-
νειακές συγκυρίες, στερήθηκαν την γενναιόδωρη απολαβή της µητρικής 
αγάπης και αποδοχής. Από τα πρώτα τους βιώµατα συνέδεσαν την ‘τύχη’ 
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τους να γεννηθούν γυναίκες µε την αποστέρηση, την ανάγκη για θυσίες 
και υπακοή, τα βάσανα και τις δυσκολίες, τις υποχωρήσεις που απαιτεί ο 
µητρικός ρόλος. ∆ιαµορφώνοντας αµφιθυµικά συναισθήµατα για τη 
θηλυκότητά τους και φέροντας ταυτόχρονα το ‘οικογενειακό χρέος’ να 
γίνουν καλές µητέρες και σύζυγοι, ακολουθούν µία ζωή όπου προσπα-
θούν να επιτύχουν το ακατόρθωτο: να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους ως 
σύζυγοι και µητέρες και παράλληλα να απαλλαγούν από τη γυναικεία 
µοίρα και να νιώσουν αγάπη και αποδοχή. Τελικά αυτό που καταφέρ-
νουν είναι να αναπαράγουν στις σχέσεις τους τα οικογενειακά τους 
πρότυπα και να προσφέρουν στα παιδιά τους παρόµοια βιώµατα µε αυτά 
που οι ίδιες ‘απέρριψαν’.  

Ο Κώστας Ταχτσής δεν αναφέρεται απλώς στο φαινόµενο της 
«διαγενεακής επανάληψης» (Ρήγα, 1997), αλλά περιγράφει µε σαφήνεια 
και το µηχανισµό λειτουργίας της, το ‘κέρδος’ και το ‘κόστος’ για τους 
εµπλεκόµενους, την δυναµική των σχέσεων που δηµιουργείται. Παρόλο 
που πιθανότατα αγνοούσε το τριγενεολογικό µοντέλο του Framo (1992) 
και τις απόψεις του περί προβολής ανικανοποίητων παιδικών αναγκών 
στις ενήλικες σχέσεις των ατόµων, η σχέση που λογοτεχνικά δηµιούργη-
σε µεταξύ Νίνας – Εκάβης µαρτυρεί πως µε κάποιο τρόπο είχε συλλάβει 
τον παραπάνω ψυχολογικό µηχανισµό. Σε αρκετά σηµεία του έργου του 
καθιστά σαφές πως πρόκειται για µία σχέση ‘αντικατάστασης’, όπου 
Νίνα και Εκάβη υιοθετούν ρόλους κόρης και µητέρας αντίστοιχα. 

Εξάλλου, ο τρόπος που ο συγγραφέας επιλέγει να παρουσιάσει την 
ιστορία ζωής των δύο ηρωίδων και να τοποθετήσει την πλοκή και τους 
χαρακτήρες στο χώρο και το χρόνο, αποδεικνύει πως ο Ταχτσής λειτούρ-
γησε ως ένας κοινωνικός, συστηµικός επιστήµονας. Η συνέπεια και η 
αληθοφάνεια των µυθιστορηµατικών προσώπων προκύπτει και από την 
ταυτόχρονη αναφορά σε ιστορικές συγκυρίες, πολιτικοοικονοµικά γεγο-
νότα και κοινωνικά φαινόµενα (Ρήγα, 1996, 1997). Συναισθήµατα, 
πεποιθήσεις, πράξεις και συµπεριφορές των χαρακτήρων αποκτούν 
νόηµα και ζωντάνια, καθώς εντάσσονται στο χωροχρονικό πλαίσιό τους, 
στα δύσκολα χρόνια του πολέµου και της Κατοχής και στην αβέβαιη 
µεταβατική περίοδο που ακολούθησε.  

Τέλος, από τη συνολική µελέτη του έργου µπορούµε να οδηγηθού-
µε στο συµπέρασµα πως η αφιθυµία του συγγραφέα για τη δική του 
σεξουαλική ταυτότητα και ο προβληµατισµός του σχετικά µε τα δύο 
φύλα, είναι κάτι που όχι µόνο αντικατοπτρίζεται στην αµφιθυµική στάση 
των δύο βασικών ηρωίδων για τη θηλυκότητά τους, αλλά διαπερνά ολό-
κληρο το έργο και συµβάλλει στη συνολική αίσθηση που δηµιουργείται 
στον αναγνώστη. Πράγµατι, µε αυτό το κείµενο ο Ταχτσής «στηλιτεύει 
τον στόµφο, τη µεγαλορρηµοσύνη και την τραγίλα, που οι άντρες της 
εποχής του επέβαλλαν παντού». Υπό µία έννοια µάλιστα τους εκδικείται, 
αφού το ανδρικό φύλο κατατροπώνεται στα πρόσωπα των αλκοολικών, 
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οµοφυλόφιλων, βίαιων, παραβατικών ή αναξιόπιστων αρσενικών ηρώων 
του, που το τέλος τους διαγράφεται µελανό. Την ίδια στιγµή όµως που 
παρουσιάζει τα δεινά µιας ανδροκρατούµενης κοινωνίας, αφήνει σαφείς 
υπαινιγµούς για τη γυναικεία δυναµικότητα και την κατα βάθος µητριαρ-
χική φύση της ελληνικής οικογένειας.  

Παρουσιάζει απλώς την ελληνική κοινωνία στην πραγµατική της 
υπόσταση, ή αναζητά τρόπους να εκφράσει προσωπικά του διλλήµατα; 

Οποια κι αν είναι η απάντηση, το «Τρίτο Στεφάνι» παραµένει ένα 
επίτευγµα της µεταπολεµικής λογοτεχνίας και ο Ταχτσής επιβεβαιώνει 
µε αυτό το έργο του ότι υπήρξε αριστουργηµατικός στη συγγραφή ψυχο-
γραφηµάτων. 
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ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 
 

 
 
Η συστηµατική και ‘ερευνητική’ µελέτη του λογοτεχνικού έργου 

«Τρίτο Στεφάνι» µας έδωσε την ευκαιρία να µελετήσουµε την ιστορία 
ζωής δύο γυναικών, από διαφορετικές γενιές, που επιχείρησαν να ‘κατα-
σκευάσουν’ από τη µεταξύ τους επαφή µία φαντασιακή σχέση µητέρας – 
κόρης. 

Ξεκινώντας αυτό το εγχείρηµα ως «εκπαιδευόµενη ερευνήτρια» 
στα πλαίσια ενός µεταπτυχιακού µαθήµατος µεθοδολογίας έρευνας, είχα 
κάποιους προβληµατισµούς. Η µελέτη που θα πραγµατοποιούσα και θα 
βασιζόταν σε πλασµατικά λογοτεχνικά πρόσωπα, έπρεπε να πληροί τις 
επιστηµονικές αρχές µιας ποιοτικής έρευνας, ήτοι την σε βάθος µελέτη 
του υποκειµένου, τη διασταύρωση πολλαπλών πληροφοριών από διαφο-
ρετικές πηγές, τον τριγωνισµό των στοιχείων, την παραποµπή σε σχετική 
βιβλιογραφία, τη διατύπωση και αναδιατύπωση υποθέσεων, την τεκµη-
ριώµενη εξαγωγή συνολικών συµπερασµάτων (Ρήγα, 1996, 1997). Οι 
ενδοιασµοί µου επικεντρώνονταν κυρίως σε δύο σηµεία. Πρώτον, στη 
δυνατότητα άντλησης και διασταύρωσης πληροφοριών, δεδοµένου ότι 
εξαιτίας της φύσης της έρευνας δεν ήταν εφικτή η ‘προσέγγιση’ των 
υποκειµένων, ούτε βέβαια η αλληλεπίδραση µε εκείνα,  και άρα εγώ θα 
έπρεπε να αρκεστώ στα δεδοµένα που παρείχε ο συγγραφέας του έργου. 
∆εύτερον, στην ‘πλασµατικότητα’ των προς µελέτη υποκειµένων και 
στην προοπτική αυτά να µην χαρακτηρίζονται από συνέπεια και από 
τους ψυχολογικούς µηχανισµούς που παρατηρούνται στα υπαρκτά άτοµα 
και που έχουν περιγραφεί από τους θεωρητικούς του χώρου της ψυχολο-
γίας. 

Στην πραγµατικότητα -και προς έκπληξή µου- και οι δύο πιο πάνω 
προβληµατισµοί αποδείκτηκαν αβάσιµοι. Τόσο η αριστοτεχνική συγγρα-
φή του Ταχτσή όσο και η ίδια η φύση της ενασχόλησης µε ένα πρόσωπο 
φανταστικό συνέβαλαν στο να µοιάζει αυτή η απόπειρα µε µία µελέτη 
πραγµατικής περίπτωσης. Συγκεκριµένα, οι δύο γυναίκες αφηγούνται 
στο κείµενο την ιστορία ζωής τους, σαν να συµµετέχουν σε µια διαδικα-
σία σε βάθος συνέντευξης. Ξεκινούν από ένα συνταρακτικό για τις ίδιες 
σηµείο, ανατρέχουν στο παρελθόν, επιστρέφουν ξανά στο παρόν για να 
ονειροπολήσουν προς το µελλον και ξανά στο παρελθόν. Αφηγούνται 
καταστάσεις της καθηµερινότητας και αναµνήσεις από το παρελθόν, ενώ 
εµπλουτίζουν το λόγο τους µε αναφορές σε κοινωνικοοικονοµικά δεδο-
µένα. Και όλα αυτά µε σκοπό να νοηµατοδοτήσουν την πορεία τους 
µέσα στο χρόνο. 
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Κάθε φορά που µου γεννιόταν µία απορία ή που χρειαζόµουν 
στοιχεία για να στηρίξω ή να απορρίψω µια νέα ερευνητική υπόθεση, 
αρκούσε να περιµένω λίγες µόνο σελίδες, για να έρθει η απάντηση από 
το στόµα της ηρωίδας, σαν να µπορούσε να ακούσει τα ερωτηµατικά 
µου. Άλλες φορές πάλι οι πληροφορίες εµφανίζονταν σε µία δεύτερη ή 
τρίτη ανάγνωση. Στοιχεία που κατά την πρώτη επαφή µε το κείµενο µου 
είχαν διαφύγει, εµφανίζονταν σε µία πιο προσεκτική µελέτη του και µε 
βοηθούσαν στη σύνθεση µιας πιο ολοκληρωµένης εικόνας για τις δύο 
εικόνες.  

Εξάλλου, πολύτιµη πηγή πληροφοριών αποτέλεσε ο ίδιος ο συγ-
γραφέας και η βιογραφία του. Αρκετά σηµεία στην ιστορία ζωής των δύο 
γυναικών και στη δοµή της προσωπικότητάς τους φωτίστηκαν, όταν 
εισήχθησαν προς µελέτη και στοιχεία από τη ζωή του συγγραφέα, που 
είτε ο ίδιος είχε κατά καιρούς δηµοσιοποιήσει, είτε έχουν γίνει γνωστά 
από τους κριτικούς που έχουν ασχοληθεί µε τη ζωή και το έργο του. 

Στην πορεία της ενασχόλησής µου µε τη συγκεκριµένη µελέτη, τους 
προβληµατισµούς και ενδοιασµούς διαδέχτηκαν η έκπληξη και το ενδια-
φέρον. Η έκπληξη είχε να κάνει µε το πόσο δηµιουργικό, πλούσιο σε 
υλικό και ζωντανό αποδείχτηκε αυτό το εγχείρηµα. Το ενδιαφέρον µου 
εντοπίζεται στη φύση της εργασίας, δηλαδή στη διεξαγωγή µελέτης από 
µία γυναίκα ερευνήτρια, µε αντικείµενο την ιστορία ζωής δύο άλλων 
γυναικών, όπως αυτή έχει ‘συγγραφεί’ από έναν οµοφυλόφιλο, παρενδυ-
τικό άνδρα. Πολλά στοιχεία από τη ζωή, την προσωπικότητα και τον 
ψυχισµό των δύο γυναικών µε ευαισθητοποίησαν ιδιαίτερα και µε υπο-
χρέωσαν να επεξεργαστώ λίγο παραπάνω συναισθήµατα και σκέψεις 
µου, προτού προχωρήσω µε την ανάλυση των περιπτώσεων. 

Τέλος, η παραπάνω εργασία µου έδωσε την ευκαιρία να συνειδητο-
ποιήσω πόσο «απαιτητική» είναι στην ανάλυσή της η ανθρώπινη συµπε-
ριφορά και πόσο υπεύθυνος και αµερόληπτος χρειάζεται να είναι ο 
ειδικός που επιλέγει να ασχοληθεί µε αυτό το αντικείµενο, όχι µόνο 
θεραπευτικά, αλλά και διαγνωστικά και ερευνητικά. Έχοντας παρακο-
λουθήσει στο παρελθόν τη µεταφορά του έργου στη µικρή οθόνη, είχα 
βέβαια ενθουσιαστεί από το κείµενο και τους χαρακτήρες του Ταχτσή. 
Ταυτόχρονα όµως είχα διαµορφώσει και ένα διαφορετικό συναίσθηµα 
για καθέναν από αυτούς. Είχα επιλέξει τους καλούς και είχα απορρίψει 
τους κακούς, αφού στην ιστορία ζωής των δύο γυναικών είχα διακρίνει 
τους θύτες και τα θύµατα. Προσεγγίζοντας αυτή τη φορά το έργο από 
επιστηµονική σκοπιά και έχοντας επαφή µε τα συναισθήµατα που µου 
γεννιόνταν, είχα τη δυνατότητα να δω όλα τα πρόσωπα να διαγράφουν 
την πορεία τους στο χρόνο και τις σχέσεις τους να εξελίσσονται, χωρίς 
να εγκλωβίζοµαι στο φαύλο κύκλο της αναζήτησης ενόχων και θυµάτων!   
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