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1 Απόσπασμα από συνέντευξη του Αριστοτέλη Νικολαΐδη: «Οι ποιητές δεν ψεύδονται ποτέ στο στίχο 

τους», Διαβάζω, τχ.90 (21.3.84), σ.63. 

https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa47_issue_90  

https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa47_issue_90
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Εισαγωγή 
 

 Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας θα αποτελέσει το τέχνασμα του 

αναξιόπιστου αφηγητή σε πεζογραφικά κείμενα της μεταπολίτευσης. Στα έργα αυτά θα 

ανιχνευθούν οι ενδείξεις καθώς και ο βαθμός αναξιοπιστίας των προσώπων που 

παίρνουν τη σκυτάλη της αφήγησης. Τα κείμενα που θα εξεταστούν είναι κατά 

χρονολογική σειρά τα εξής: Η εξαφάνιση του Αριστοτέλη Νικολαΐδη (1975), Μπλε 

βαθύ σχεδόν μαύρο του Θανάση Βαλτινού (1985), Ιαγουάρος του Αλέξανδρου Κοτζιά 

(1987), Η μητέρα του σκύλου του Παύλου Μάτεσι (1990) και Η φοβερά προστασία του 

Γιώργου Μανιώτη (1990). 

 Όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια, οι πηγές αναξιοπιστίας που υπονομεύουν 

τις αφηγήσεις των ομιλούντων προσώπων και καλλιεργούν προς το πρόσωπό τους τη 

συνεπακόλουθη δυσπιστία και αμφιβολία από μέρος του αναγνώστη συνοψίζονται σε 

κάποιο ψυχικό νόσημα ή στην προβληματική  ̶ κατακερματισμένη ή κατασκευασμένη ̶  

μνήμη. Η αφερεγγυότητά τους θα ανιχνευθεί στις παρεχόμενες ενδοκειμενικές 

ενδείξεις, οι οποίες φανερώνουν πως οι αφηγητές έρχεται σε αντίθεση με τον εαυτό 

τους παρουσιάζοντας κενά μνήμης ή λέγοντας ψέματα σε άλλους χαρακτήρες2. 

 Προτού καταπιαστούμε με τους συγκεκριμένους αφηγητές, ας πραγματευτούμε 

το ζήτημα της αναξιοπιστίας στην αφήγηση εισαγωγικά. Μεταβαίνοντας στον ορισμό 

του αναξιόπιστου αφηγητή σύμφωνα με τον Wayne Booth, ο οποίος για πρώτη φορά 

εισήγαγε τον όρο “unreliable narrator” στο έργο του The Rhetoric of Fiction (1961), ως 

τέτοιος λογίζεται ο αφηγητής που μιλά ή δρα με τρόπο που δε συνάδει με τις 

δεσπόζουσες νόρμες που έχουν θεσπιστεί στο έργο,  μη συμμορφούμενος στους 

κανόνες που έχουν θεσμοθετηθεί σ’ αυτό3. Κατά βάση, η παρουσία αναξιόπιστων 

αφηγητών συναντάται σε κείμενα πρωτοπρόσωπης αφήγησης. 

 
2 Γεώργιος Μπούμπας, «Ο αναξιόπιστος αφηγητής σε επιλεγμένα κείμενα του 19ου αι.», Διπλωματική 

εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική σχολή, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη 2016, σ.14. 

http://ikee.lib.auth.gr/record/288120?ln=el  

[18 Φεβρουαρίου 2021] 
3 Dan Shen, “Unreliability” στο Huhn Peter et al. (eds.), The Living Handbook of Narratology, Hamburg 

University, 2011, pg.1. 

https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/66.html  

[18 Ιανουαρίου 2021] 

http://ikee.lib.auth.gr/record/288120?ln=el
https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/66.html
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 Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των αναξιόπιστων αφηγητών, η 

γνωστότερη μελέτη από την οποία προκύπτουν οι διαφορετικοί τύποι αναξιοπιστίας 

είναι εκείνη του William Riggan με τίτλο Pícaros, Madmen, Naïfs and Clowns. The 

Unreliable first-person Narrator (1982). Στον παρακάτω πίνακα ταξινομούνται οι 

διαφορετικοί τύποι αναξιόπιστου αφηγητή4: 

Τύποι αναξιόπιστων αφηγητών: 

πικαρικός αφηγητής (pícaro) 

διαταραγμένος αφηγητής (madman) 

αφηγητής κλόουν (clown) 

αφελής αφηγητής (naïf) 

ψεύτης αφηγητής (liar) 

 

 Ο πικαρικός αφηγητής χαρακτηρίζεται από υπερβολή και καυχησιολογία, 

προβαίνοντας σε κάποια αφήγηση με σκοπό να μεγεθύνει καταστάσεις και να 

παραπλανήσει. Ακολουθεί ο διαταραγμένος αφηγητής, ο οποίος πάσχει από κάποια 

ψυχική νόσο ή είναι στιγματισμένος από κάποιο τραυματικό γεγονός που τον ωθεί να 

παραποιεί και να ανακατασκευάζει την πραγματικότητα. Ο αφηγητής κλόουν 

αφηγείται με τρόπο σκωπτικό, γελοιοποιώντας και υποσκάπτοντας συνειδητά την 

αλήθεια και τις προσδοκίες του αναγνώστη. Συνεχίζοντας, ο αφελής αφηγητής είναι 

εκείνος που χαρακτηρίζεται από ανώριμη ή εξαιρετικά περιορισμένη προοπτική και 

αντίληψη, προβαίνοντας σε αφηγήσεις ανάξιες εμπιστοσύνης. Τέλος, ο ψεύτης 

αφηγητής χαρακτηρίζεται από υγιή νόηση, ωστόσο υιοθετεί σκόπιμα και συνειδητά μία 

διαστρεβλωμένη εκδοχή της αλήθειας. 

Η παρουσία ενός αναξιόπιστου αφηγητή μπορεί να αποκαλυφθεί ή να 

υπονοηθεί με τρεις τρόπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αναλήθεια γίνεται αισθητή 

ευθύς εξαρχής, καθώς ο αφηγητής προβαίνει φανερά από τις πρώτες κιόλας σελίδες 

του έργου στην παραποίηση ή ανασημασιοδότηση της πραγματικότητας. Είναι, επίσης, 

πιθανό η αναξιοπιστία να αποκαλύπτεται προς το τέλος του έργου, προκαλώντας τον 

αναγνώστη να αναθεωρήσει τον κόσμο που του παρουσίασε ο αφηγητής. Ωστόσο, 

ακόμη κι αν η αποκάλυψη πραγματοποιηθεί στο τέλος, το κείμενο προσφέρει ενδείξεις 

 
4 Οι πληροφορίες για την τυπολογία των αναξιόπιστων αφηγητών έχουν αντληθεί από τη διπλωματική 

εργασία: Γεώργιος Μπούμπας, «Ο αναξιόπιστος αφηγητής σε επιλεγμένα κείμενα του 19ου αι.», ό.π., 

σ.13-14. 
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σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό προκειμένου κάτι τέτοιο να υποστηριχθεί στη 

συνέχεια. Τέλος, υπάρχει η περίπτωση ο αφηγητής να μην αποκαλυφθεί ποτέ ως 

αναξιόπιστος παρά μόνο να υπονοηθεί ως τέτοιος. Στο πλαίσιο αυτό, ο αναγνώστης 

καλείται να αποφασίσει αν θα τον εμπιστευθεί ή αν θα θεωρήσει τους λόγους του 

ψευδείς. 

Οι κειμενικοί δείκτες που βοηθούν τον αναγνώστη να κατασταλάξει αναφορικά 

με την εγκυρότητα ή μη του λόγου του αφηγητή είναι ποικίλοι. Ωστόσο, θα αναφερθώ 

στις συνηθέστερες ενδείξεις αναξιοπιστίας που δύνανται να «δακτυλοδείξουν» έναν 

αφηγητή ως αφερέγγυο5. Όσον αφορά τον ίδιο τον αφηγηματικό λόγο, αντιφάσεις και 

ασυμφωνίες που προκύπτουν στα λεγόμενα του αφηγητή είναι ικανές να προδώσουν 

την αναξιοπιστία του. Στο αποτέλεσμα αυτό συνηγορούν πολλές φορές η ύπαρξη 

συναισθηματικής φόρτισης ή κάποιας ψυχικής νόσου, τα κενά μνήμης ή η άγνοια. Στον 

λόγο του αφηγητή, επίσης, δύνανται να συσσωρευτούν ενδείξεις υποκειμενικής 

πρόσληψης της πραγματικότητας, η οποία αποκλίνει περισσότερο ή λιγότερο από το 

πώς πράγματι συνέβησαν τα γεγονότα. 

Προχωρώντας σε ενδείξεις φωτιζόμενες από άλλα πρόσωπα του έργου, η 

απόκλιση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο ο αφηγητής αντιλαμβάνεται τον εαυτό του 

και του τρόπου θέασής του από άλλους χαρακτήρες του έργου αποτελεί μία ακόμη 

απόδειξη της αναξιοπιστίας του. Πολλές φορές αποκαλυπτικές παρατηρήσεις άλλων 

προσώπων είναι ικανές να φωτίσουν την υποβόσκουσα αναξιοπιστία του 

αφηγηματικού υποκειμένου ως φορείς αλήθειας. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από την απόσταση που δημιουργείται μεταξύ της αφήγησης των πραγματικών 

γεγονότων από κάποιο πρόσωπο και της ερμηνείας τους από τον αφηγητή με τρόπο 

διαστρεβλωτικό. 

Στο σημείο αυτό, βέβαια, χρειάζεται να γίνει μία διευκρίνιση. Ένας αφηγητής 

δύναται να παραπληροφορεί εκ προθέσεως προκειμένου να αποπροσανατολίσει  και 

να συγχύσει τον αποδέκτη της αφήγησής του. Ωστόσο, υπάρχει η περίπτωση ο 

αφηγητής να χαρακτηρίζεται από αναξιοπιστία λόγω της πλάνης, της άγνοιας, της 

ταραγμένης μνήμης του ή εξαιτίας κάποιας ψυχικής νόσου. Η ανεπαρκής του 

 
5 Για την κατηγοριοποίηση των παρακάτω ενδείξεων έχω συμβουλευθεί το κείμενο της Greta Olson, 

“Reconsidering Unreliability: Fallible and Untrustworthy Narrators”, Narrative, vol.11, pg.98. 

https://www.jstor.org/stable/20107302  

[22 Απριλίου 2021] 

https://www.jstor.org/stable/20107302
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πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών ή η αδυναμία του να αποκωδικοποιήσει 

έλλογα πρόσωπα και καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν άθελά του στην παραποίηση 

της αλήθειας. Ανεξάρτητα από την ειλικρίνεια που ο ίδιος θεωρεί ότι υπηρετεί από τη 

στιγμή που ο λόγος του δεν ερμηνεύει ή παρουσιάζει επαρκώς μια κατάσταση, ο 

αφηγητής θεωρείται αναξιόπιστος. 

Ιχνηλατώντας την εμφάνιση του αναξιόπιστου αφηγητή στη λογοτεχνία, 

διαπιστώνουμε πως μέχρι και τον 19ο αι. η παρουσία του είναι ισχνή. Η εμφάνισή του 

περιορίζεται σε κείμενα περιπέτειας ή μυστηρίου προκειμένου να εξαφθεί η περιέργεια 

και να ενταθεί η αγωνία του αναγνώστη.  Από τα τέλη του 19ου μέχρι τα μέσα περίπου 

του 20ού αι. ο αναξιόπιστος αφηγητής κερδίζει έδαφος, εμφανιζόμενος όλο και 

συχνότερα στο λογοτεχνικό περιβάλλον. Πλέον, η αξιοπιστία θεωρείται ακατόρθωτη 

ενώ αντιθέτως η υποκειμενικότητα και η αναξιοπιστία εκλαμβάνονται ως μια γερά 

εδραιωμένη πραγματικότητα6. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναξιοπιστίας στην 

αφήγηση εμφανίζονται στα έργα: The Turn of the Screw (1898) του Henry James,  The 

Good Soldier (1915) του Ford Madox, The Sound and the Fury (1929) του William 

Faulkner. 

Οδεύοντας στο δεύτερο μισό του 20ού αι. η εμφάνιση του αναξιόπιστου 

αφηγητή συστηματοποιείται. Η αμφισβήτηση της ύπαρξης μιας ενιαίας και μοναδικής 

πραγματικότητας, η οποία νοηματοδοτείται απ’ όλους με τον ίδιο μονοσήμαντο τρόπο, 

αποτελεί πλέον κοινό τόπο. Η αναξιοπιστία στην αφήγηση αποτελεί σταδιακά όχι την 

εξαίρεση αλλά τον κανόνα. Μία από τις γνωστότερες φιγούρες αναξιόπιστου αφηγητή 

στη λογοτεχνία αποτελεί ο Humbert της περίφημης Lolita (1955) του Vladimir 

Nabokov. Αναφορικά με την ελληνική περίπτωση, ο Εξώστης (1964) του Νίκου 

Καχτίτση, καθώς και το Κιβώτιο (1975) του Άρη Αλεξάνδρου έχουν συζητηθεί ως 

χαρακτηριστικά δείγματα αφηγηματικής αναξιοπιστίας στη νεοελληνική πεζογραφία7. 

 
6 Bruno Zerweck, “Historicizing Unreliable Narration: Unreliability and Cultural Discourse in Narrative 

Fiction”, Style, vol. 35 (2001), pg.169. 

https://www.jstor.org/stable/10.5325/style.35.1.151  

[10 Μαΐου 2021] 
7 Γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα επικεντρώνεται η μελέτη του Γιάννη Δημητρακάκη για τον Εξώστη: 

«Ο αναξιόπιστος εξομολογούμενος. Αφήγηση και ύφος στον Εξώστη του Ν. Καχτίτση», Νέα Εστία, τχ. 

1755 (Απρίλιος 2003), σ.600-633. Για το Κιβώτιο το ζήτημα της λειτουργίας του αφηγητή θίγεται στη 

μονογραφία του Δημήτρη Ραυτόπουλου: Άρης Αλεξάνδρου, ο εξόριστος, Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 
22004, καθώς και στη διδακτορική διατριβή του Ανδρέα Λάζαρη: «Οι αφηγηματικές τεχνικές στο 

Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2011. 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/31591?lang=el#page/6/mode/1up  

https://www.jstor.org/stable/10.5325/style.35.1.151
https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/31591?lang=el#page/6/mode/1up
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Ως προς τα εξεταζόμενα έργα, στην πρώτη ενότητα το ενδιαφέρον μας θα 

συγκεκριμενοποιηθεί στις εμφανιζόμενες ενδείξεις αναξιοπιστίας των αφηγητών, ενώ 

στη δεύτερη θα πραγματευτούμε τις πηγές που πιστοποιούν την ύπαρξή της. Η 

επαναληπτικότητα που εντοπίζεται στον λόγο των αφηγητών, η αποκάλυψη κάποιου 

ψέματος, καθώς και ο φωτισμός της αφερεγγυότητάς τους από κάποιο τρίτο πρόσωπο 

συνιστούν τις βασικότερες ενδείξεις στις υπό εξέταση περιπτώσεις. Σχετικά με τα 

μορφικά χαρακτηριστικά του λόγου τους, θα αναφερθούμε στις αντιφάσεις που 

προκύπτουν σε αυτόν, στις διαρκείς αυτοαναιρέσεις και επανορθώσεις που 

εμφανίζονται, καθώς και στις επαναλήψεις, οι οποίες ως υφολογικό στοιχείο μπορούν 

να θεωρηθούν μια μορφή ιδεοψυχαναγκασμού. 

Όσον αφορά τις βαθύτερες αιτίες και πηγές της αναξιοπιστίας τους, αντικείμενο 

μελέτης του δεύτερου κεφαλαίου, μνεία θα γίνει στην ψυχική νόσο, η οποία 

επανεμφανίζεται συστηματικά υπονομεύοντας την εγκυρότητα στον λόγο των 

αφηγητών εξαιτίας της έλλειψης διαύγειας που προκαλεί. Η ψυχική ασθένεια, ως 

υπέρτατη έκφραση του μη ρασιολανιστικού, αποτελεί σημάδι της ταραγμένης ψυχικής 

κατάστασης του ηρώων καθιστώντας τα όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας 

ρευστά8. 

Ένα ακόμη στοιχείο που λειτουργεί υπονομευτικά ως προς την αξιοπιστία του 

αφηγηματικού τους λόγου και κατ’ επέκταση καλλιεργεί τη δυσπιστία του αναγνώστη 

απέναντι σ’ αυτόν είναι η μνήμη των αφηγητών. Όπως θα φανεί από τη μελέτη των 

έργων, η μνήμη δεν μπορεί ποτέ να μας πει την απόλυτη αλήθεια σχετικά με το τι 

συνέβη στο παρελθόν. Η διαστρεβλωτική της ικανότητα αποδεικνύει πως όταν ένα 

πραγματικό συμβάν επανέρχεται στο μνημονικό μας γίνεται πάντοτε μέσα από μια 

διαδικασία παραποίησης ή αλλοίωσης9. Η ανάμνηση μιας ιστορίας διαφοροποιείται 

όσες περισσότερες φορές ο αφηγητής προβεί στην ανάκλησή της. 

 Στο σημείο αυτό ας διευκρινιστεί πως οι περισσότεροι αφηγητές θα 

προσεγγιστούν ως παθολογικές περιπτώσεις μιας και ο λόγος τους φωτίζει την ύπαρξη 

κάποιου είδους ψυχικής διαταραχής. Ωστόσο, η αναφορά στον εσωτερικό τους κόσμο 

 
8 Μπούμπας, ό.π., σ.5. 
9 Elizabeth F. Loftus, “Memory for a Past that Never Was”, Current Directions in Psychological Science, 

vol.6 (June 1997), pg.60. 

https://www.academia.edu/23430780/Memory_for_a_Past_That_Never_Was  

[2 Μαΐου 2021] 

https://www.academia.edu/23430780/Memory_for_a_Past_That_Never_Was
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δεν αποσκοπεί στη δογματική απόδοση ψυχικών ασθενειών  στα μονολογούντα 

υποκείμενα, αλλά σε μια ερμηνεία των παρεχόμενων ενδείξεων του κειμένου.  

Άλλες πάλι περιπτώσεις αφηγητών εντάσσονται στην κατηγορία των 

περιθωριακών φιγούρων, αρνούμενοι τις θεμελιώδεις αρχές του κανονικού ή 

κανονιστικού προσωπείου της κοινωνίας στην οποία ζουν είτε πρωτοβουλιακά, είτε 

ασύνειδα10. Στο πλαίσιο αυτό, η μυθοπλασία λειτουργεί ανατρεπτικά, καθώς 

παραχωρεί πρωταγωνιστικούς ρόλους σε «προβληματικά» άτομα, των οποίων οι 

δράσεις και λόγοι αλλοιώνουν και ακυρώνουν διαλεκτικά τις προσχηματικά 

προασπιζόμενες αξίες. Έτσι, η κυρίαρχη δομή παραμερίζεται και πλέον φωτίζεται ένας 

νέος «υποβαθμισμένος» κόσμος11. 

 Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των κειμένων κυριαρχεί    

 ̶ τουλάχιστον μέχρι κάποιο σημείο της αφήγησης ̶  η μονοπροοπτικότητα, αφήνει το 

περιθώριο στους αφηγητές να μας παρουσιάσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει με 

τον δικό τους τρόπο. Ερμηνεύοντας τα συμπτώματα της αναξιοπιστίας τους και 

λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του κοινωνικού περίγυρου και του εξουσιαστικού λόγου 

στον στιγματισμό κάποιου ως αναξιόπιστου, θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την 

υποκειμενική και κατ’ επέκταση αυθαίρετη νοηματοδότηση της πραγματικότητάς 

τους, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά αλλά εξίσου εξαπατητικά κίνητρα που τους 

ωθούν να δημιουργήσουν μία διαφοροποιημένη εκδοχή της αλήθειας. 

 

 

 

 

 

 
10 Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Ελένη Καρασαββίδου, «Περιθωριακές ταυτότητες στη σύγχρονη 

ελληνική λογοτεχνία», στο Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Πρακτικά 

Επιστημονικού Συνεδρίου, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 

2010, σ.3. 

http://users.uowm.gr/tkotopou/index.php/publications-gr/conferences-gr/8-greek-language/49-

publication-057  

[14 Μαρτίου 2021] 
11 Ό.π., σ.9. 

http://users.uowm.gr/tkotopou/index.php/publications-gr/conferences-gr/8-greek-language/49-publication-057
http://users.uowm.gr/tkotopou/index.php/publications-gr/conferences-gr/8-greek-language/49-publication-057
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Παρουσίαση των υπό μελέτη έργων 
 

Η εξαφάνιση του Αριστοτέλη Νικολαΐδη (1975): Το μυθιστόρημα μας φέρνει σε 

επαφή μ’ έναν ήρωα-αφηγητή που πελαγοδρομεί διαρκώς μεταξύ φαντασίας και 

πραγματικότητας. Ο Θανάσης Τηλεκίδης αποτυπώνει στην αφήγησή του τις 

αμφιβολίες που έχει για τον εαυτό, τις σκέψεις και τις αναμνήσεις του. Η εξαφάνιση 

του φίλου του Θεοφάνη πυροδοτεί ένα «ταξίδι» αναζήτησης και αυτοπροσδιορισμού. 

Τα σκαμπανεβάσματα της ιστορικής πραγματικότητας και τα αναπάντητα ερωτήματα 

κάθε ανθρώπου ωθούν τον αφηγητή σε μία αναζήτηση αρχικά του φίλου και τελικά 

του εαυτού του.  

Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο του Θανάση Βαλτινού (1985): Στη νουβέλα ερχόμαστε 

αντιμέτωποι με τον ταραγμένο μονόλογο της Μαρί, η οποία προβαίνει σε μια 

εξαντλητική παρουσίαση της παρελθούσας ζωής. Ούσα σε μια ώριμη ηλικία, η 

αφηγήτρια πραγματεύεται σε κάτι λιγότερο από εκατό σελίδες τη βαθιά θλίψη και 

απόγνωσή της, αφού φαίνεται ακόμη ν’ αναζητά το νόημα της ζωής. Θέτοντας το 

παρελθόν της στο μικροσκόπιο και αφορμώμενη από τα λιγότερο ή περισσότερο 

πρόσφατα γεγονότα της ζωής της αναρωτιέται πώς έφτασε στο σημείο που τώρα 

βρίσκεται και τι θα μπορούσε να είχε πάει διαφορετικά. 

 

Ιαγουάρος του Αλέξανδρου Κοτζιά (1987): Η νουβέλα αποτελεί προέκταση ενός 

επεισοδίου της Πολιορκίας (1953) στο οποίο η Φιλιώ σε συνεργασία με τον 

αρραβωνιαστικό της, Φάνη, προβαίνουν στη δολοφονία ενός ταγματασφαλίτη κατά τη 

διάρκεια της Κατοχής. Στον Ιαγουάρο πληροφορούμαστε πως η Φιλιώ μετά την 

εκτέλεση του Φάνη, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, φεύγει στις ΗΠΑ με τον γιο της, 

επιστρέφοντας ωστόσο κάποια χρόνια μετά για να διεκδικήσει μερίδιο της περιουσίας 

του άντρα της από την κουνιάδα της Δήμητρα. Ολόκληρη η ιστορία γίνεται αντικείμενο 

αφήγησης μέσα από την μονοπροοπτική ματιά της τελευταίας. 

 

Η μητέρα του σκύλου του Παύλου Μάτεσι (1990): Το μεγαλύτερο μέρος του 

μυθιστορήματος καταλαμβάνει ο μονόλογος της Ραραού, μιας συνταξιούχου ηθοποιού 

που αφηγείται τη ζωή της. Η ίδια πραγματεύεται τα παιδικά της χρόνια στο χωριό 

Επάλξεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου φτάνοντας μέχρι την ενήλικη 
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ζωή της που τη  βρίσκει μαζί με τη μητέρα της στην Αθήνα. Οι δύο γυναίκες μετά την 

Απελευθέρωση και τη διαπόμπευση της Ασημίνας, λόγω των ερωτικών της σχέσεων 

με τον κατακτητή, θα κάνουν μια νέα αρχή προκειμένου να καλύψουν τα τραύματα 

ενός όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος. 

 

Φοβερά προστασία του Γιώργου Μανιώτη (1990):  Η Άννα είναι μια γυναίκα που 

ζει μια ήρεμη και τακτοποιημένη ζωή με τον άντρα και τους δύο γιους της σε μία 

μονοκατοικία. Έναυσμα που πυροδοτεί τον αφηγηματικό της μονόλογο, και κατ’ 

επέκταση το ξετύλιγμα της ζωής της ενώπιον των «φιλενάδων-ακροατριών» της, 

αποτελεί η ραδιοφωνική εκπομπή που αποφασίζει να κάνει με τίτλο «Το τηλέφωνο της 

Άννας». Σε αυτή αποφασίζει να μοιραστεί την προσωπική της ζωή, τις έγνοιες και τους 

προβληματισμούς της, αλλά και να συμβουλεύσει διά ραδιοφώνου τους ακροατές της. 
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Κεφάλαιο 1ο: Ενδείξεις αναξιοπιστίας 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξεταστούν συμπτώματα και κειμενικές ενδείξεις 

που αποκαλύπτουν την αναξιοπιστία των αφηγητών, βοηθώντας μας να 

δημιουργήσουμε μία τυπολογία για τους τελευταίους. Στο πλαίσιο αυτό, θα σχολιασθεί 

ο τρόπος με τον οποίο η αναξιοπιστία έρχεται στο φως. Η αφερεγγυότητα των 

αφηγητών δύναται να αποκαλύπτεται σταδιακά μέχρι και το τέλος του έργου, να γίνεται 

αισθητή ευθύς εξαρχής ή απλώς να υπονοείται χωρίς ωστόσο να εντοπίζονται στο έργο 

φανεροί δείκτες της αναξιοπιστίας. Η σειρά με την οποία τα έργα θα σχολιαστούν δεν 

είναι τυχαία, αλλά προκύπτει από τον βαθμό στον οποίο οι αφηγητές αποκαλύπτονται 

ως περισσότερο ή λιγότερο αφερέγγυοι. Ξεκινώντας από τις πιο έκδηλες περιπτώσεις 

αναξιοπιστίας θα καταλήξουμε στις πιο ισχνές, όπου η αναξιοπιστία δεν πιστοποιείται, 

απλώς υπονοείται.  

 

Φοβερά προστασία: η αποθράσυνση της φαντασίας 
 

Αξιολογώντας τον βαθμό στον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε με τη 

μεγαλύτερη βεβαιότητα για αναξιοπιστία στην αφήγηση στα υπό μελέτη έργα, 

ξεκινάμε με τη Άννα, την πιο έκδηλη περίπτωση αναξιοπιστίας, η οποία μάλιστα 

αποκαλύπτεται από τις πρώτες κιόλας σελίδες του έργου. Σε αντίθεση με άλλες 

εκδηλώσεις αναξιοπιστίας, τις οποίες αντιλαμβανόμαστε σταδιακά ή στο τέλος μονάχα 

του έργου, εδώ η αφερεγγυότητα της αφηγήτριας αποκαλύπτεται ευθύς εξαρχής.  

Η Άννα, η αφηγήτρια του μυθιστορήματος, ξεκινά να αφηγείται σε αυτό 

λεπτομερώς τη ζωή της. Πώς γνώρισε τον σύζυγό της, πώς έζησαν τα πρώτα χρόνια 

της κοινής τους πορείας, πώς δημιούργησαν οικογένεια. Η προσωπική της αφήγηση  

στην εκπομπή που συντονίζει και η αλληλεπίδρασή της με το ακροατήριο, που κάθε 

τόσο της στέλνει γράμματα αποζητώντας τις συμβουλές της, συναποτελούν το 

μυθιστόρημα.  

Όπως αναφέρει η Άννα στις πρώτες κιόλας σελίδες του βιβλίου «η ζωή μας 

ήταν και είναι μία ευτυχία»12. Ο άνδρας της έχει μια σταθερή δουλειά, στην εφορία δε 

 
12 Γιώργος Μανιώτης, Η φοβερά προστασία, Κέδρος, Αθήνα 31990, σ.12. 
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χρωστούν, την υγεία τους έχουν, τα παιδιά τους είναι επιμελείς φοιτητές και εκείνη ζει 

για να  φροντίζει τους άνδρες της ζωής της και να τους βλέπει όλους να προοδεύουν. 

Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει; Ωστόσο, ακόμη και τις φορές εκείνες που 

εκμυστηρεύεται στις φίλες της κάθε ειλικρινή και αυθόρμητη σκέψη, η οποία τείνει να 

αμαυρώσει την εικόνα της ευτυχισμένης και ισορροπημένης οικογένειας που τόσο έχει 

πασχίσει να σκιαγραφήσει, αμέσως επανατοποθετείται, επιστρέφοντας στην 

πρωτοσχηματισμένη εικόνα: 

«Είμαι αναστατωμένη, πώς να το κάνουμε. Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Το 

ένστικτό μου δε με ξεγελά εμένα. Είμαι σίγουρη ότι το χειμώνα που μας έρχεται 

θα γίνουν πράματα και θάματα [….] Αχ θεέ μου έλεγα, ο φετινός χειμώνας θα’ 

ναι μια καθαρή, ολοκάθαρη ευτυχία»13 

 Η Άννα, όπως διαπιστώνεται σταδιακά, «κρύβει λόγια» ή προσπαθεί να 

ομαλοποιήσει και να εκλογικεύσει οτιδήποτε παρεκκλίνει από αυτό που θα ονομάζαμε 

ορθό βάσει του στερεοτυπικού μικροαστικού και πατριαρχικού λόγου. Η τακτική της 

απόκρυψης ή της εξιδανίκευσης φωτίζει την επιρροή της κοινωνίας στους ανθρώπους 

ως προς τον τρόπο που εκείνοι καλούνται να βλέπουν ή τουλάχιστον να διηγούνται τα 

πράγματα. Τα κίνητρα, χωρίς να είναι απολύτως προσωπικά, επηρεάζονται βαθιά από 

το κοινωνικό πλαίσιο και την κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία τελικά επηρεάζει τον τρόπο 

που κανείς βλέπει και επιβεβλημένα παρουσιάζει τον εαυτό και τους γύρω του. 

Για παράδειγμα, ο άνδρας της, όπως πληροφορούμαστε λίγες σελίδες αργότερα, 

συνηθίζει κατά καιρούς να συναναστρέφεται με νεαρές κοπέλες προκειμένου να δώσει 

μια σπίθα στην πληκτική του ζωή. Εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι η Άννα όχι 

απλώς πραγματεύεται το θέμα με απόλυτη ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, αλλά μάλιστα 

το βαφτίζει «μικροδραματάκι» προκειμένου να μη βεβηλωθεί στο ελάχιστο η εικόνα 

της υγιούς οικογένειας την οποία προσπαθεί μανιωδώς να προβάλει: 

«Τέλος πάντων…κάποτε όλα τελειώνουν και ο Τέλης γυρίζει σπίτι 

ικανοποιημένος και νηφάλιος. Έτσι συνήθως τελειώνουν τα μικροδραματάκια 

της ζωής μας, δηλαδή οι χαρές μας!»14 

 Το γεγονός πως η αφηγήτρια εκλογικεύει καθετί  προβληματικό αρχίζει να 

κλονίζει την εντύπωση του αναγνώστη για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την 

 
13 Ό.π., σ.23-24. 
14 Ό.π., σ.66 
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πραγματικότητα. Στην ουσία δημιουργεί έναν δικό της ηθικό κώδικα, ο οποίος την ωθεί 

να ερμηνεύει τις ατασθαλίες και τα μικροδραματάκια ως φυσιολογικές εκλάμψεις 

αναζωογόνησης. Η Άννα δεν είναι παρά ένα θύμα των κοινωνικών συμβάσεων, αφού 

δε διστάζει να υιοθετήσει παράλογες θέσεις προκειμένου να μεταμφιέσει την 

οικογένειά της στο ευκταίο πρότυπο που η κοινωνία προστάζει:  

«Κι εξάλλου, εμείς όλοι εδώ μέσα στο σπίτι μας ήμασταν ζωντανοί άνθρωποι 

που το αίμα τους έβραζε μέσα στις φλέβες τους, δεν ήμασταν νεκροί, φυσικό 

ήταν λοιπόν να ξεσπούν κάθε λίγο και λιγάκι όλα αυτά τα μικροδραματάκια. 

Μας ανανέωναν όλες αυτές οι συγκρούσεις, μας έκαναν δυνατούς»15 

Στο σημείο αυτό αναγκαία είναι μία διευκρίνιση. Η ραδιοφωνική εκπομπή της 

Άννας, καθώς και τα γράμματα των «φιλενάδων-ακροατριών» αποτελούν αποκύημα 

της φαντασίας της. Η ηρωίδα πίσω από ένα φανταστικό μικρόφωνο εκφωνεί εκπομπές 

λόγου σε καθεμία από τις οποίες ξετυλίγει το νήμα της ζωής της, αποκαλύπτει και 

αποκαλύπτεται16. Από τις πρώτες κιόλας σελίδες του μυθιστορήματος διαπιστώνουμε 

πως απευθύνεται σε κάποιον, περιμένοντας μάλιστα την ανταπόκρισή του («Ε, τι λέτε 

κι εσείς;»17), ωστόσο πολύ σύντομα έρχεται η διάψευση. Η Άννα είναι μία γυναίκα 

ανικανοποίητη, που εκφράζει επιτακτικά την ανάγκη της με κάποιον να 

αλληλεπιδράσει, επιθυμώντας με τον τρόπο αυτό να καταπολεμήσει τη μοναξιά που 

βιώνει: 

«Το σπίτι είναι άδειο από το πρωί. Αχ, Θε μου πόσο θα’ θελα να’ χα ένα μαγικό 

τηλέφωνο κρυμμένο στο πιο μυστικό συρτάρι της καρδιάς μου [….] Ένα 

τηλέφωνο που να το έπαιρνα στα χέρια μου, να σήκωνα το ακουστικό του και 

να μιλούσα με όλες εσάς τις φίλες μου, μ’ εσάς που είσαστε στην ίδια μ’ εμένα 

μοίρα.»18 

Οι παραπάνω ενδείξεις αποδεικνύουν πως σε πολλά σημεία του 

μυθιστορήματος η Άννα αυτοαποκαλύπτεται, φωτίζοντας η ίδια την αναξιοπιστία της. 

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αξιοποιείται κάποιο εντυπωσιακό εφέ για να δημιουργήσει την 

 
15 Ό.π., σ.139. 
16 Ηρακλής Παπαλέξης, «Δε χωράνε μέσα στα χρόνια μας οι μεγάλες αλήθειες», Διαβάζω, τχ. 240 

(30.5.1990), σ.12. 

https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa206_issue_240  

[15 Δεκεμβρίου 2020] 
17 Μανιώτης, ό.π., σ.10. 
18 Ό.π., σ.11. 

https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa206_issue_240
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αίσθηση του απροσδόκητου κατά την αποκάλυψη, αφού ο μονόλογος της αφηγήτριας 

προσφέρει  τις απαραίτητες ενδείξεις από την πρώτη κιόλας «εκπομπή» της. Ωστόσο,  

προς το  τέλος του έργου έρχεται και η πιστοποίηση της ψυχικής αστάθειας και κατ’ 

επέκταση της αναξιοπιστίας της μέσα από την αφήγηση του ετοιμοθάνατου γιου της: 

«Και τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω και για το δικό σου μεγάλο μυστικό! [.…] 

Σε παρακολούθησα και σε είδα. Κόλλησα το αυτί μου στην πόρτα και σ’ 

άκουσα, γλυκιά μου μαμά! Σ’ άκουσα να μιλάς στις φίλες σου [….] Ξέρω και 

τον τίτλο της εκπομπής σου, μαμά… τον άκουσα… “Το τηλέφωνο της Άννας”, 

την ονομάζεις την εκπομπή σου που κάθε μεσημέρι εκπέμπεις από το 

πλυσταριό σου καθισμένη μπροστά στη βρύση, καημένη μου μαμά.»19 

Ο Φοίβος αποκαλύπτει στη μητέρα του πως γνωρίζει εδώ και καιρό για τη 

«μυστική» επικοινωνία με τις φίλες της. Η δήλωσή του για τον αναγνώστη δεν είναι 

αποκαλυπτική ως προς το περιεχόμενό της μιας και ο τελευταίος ήδη γνωρίζει το 

μεγάλο μυστικό της Άννας, ωστόσο η τοποθέτησή του φωτίζει ορισμένες πτυχές του 

οικοδομήματος που η Άννα είχε με τόσο κόπο χτίσει. Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το 

γεγονός πως ο ίδιος φτάνει στο σημείο να αποκαλύψει στη μητέρα του όσα γνωρίζει 

λίγες μονάχα στιγμές πριν πεθάνει. 

 Ο λόγος είναι απλός. Τα αντίποινα. Ήθελε να παίξει το παιχνίδι της Άννας και 

να την πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Είναι και ο Φοίβος ένας αναξιόπιστος αφηγητής, 

ο οποίος «οικοδομεί» έναν νέο κόσμο, μία καινούργια συνθήκη. Ο ίδιος δεν είχε ποτέ 

του σχέση με τη γυναίκα που γνώρισε στους γονείς του και ύστερα παντρεύτηκε, 

μάλιστα το παιδί που η Τίτη κυοφορούσε δεν ήταν καν δικό του. Ο δεσμός τους ήταν 

μία παράσταση, σαν κι εκείνη που η Άννα έπαιζε καθημερινά μπρος στο ραδιόφωνο. 

Όπως όλα δείχνουν ο Φοίβος είναι ομοφυλόφιλος, η αρρώστια που τον κατατρώει, αν 

και δεν κατονομάζεται ποτέ, το AIDS, η Τίτη πρώην ιερόδουλη και το παιδί της 

αγνώστου πατρότητας. Προς το τέλος της ζωής του αποφασίζει, λοιπόν, να αποκαλύψει 

στη μητέρα του και τη δική του κατασκευή, αποδίδοντας μάλιστα μερίδιο ευθύνης για 

τις επιλογές του και στη δική της συμπεριφορά: 

«Όταν ανακάλυψα το παιγνίδι σου, αποφάσισα να παίξω κι εγώ το δικό μου 

παιγνίδι. Είναι δυνατόν είπα να αφήσω να ρυθμίζει τη ζωή μας μια τρελή;;;»20  

 
19 Ό.π., σ.284-5. 
20 Ό.π. 
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Αφού πια οι μάσκες έπεσαν και όλα τα μυστικά αποκαλύφθηκαν δεν μένει παρά 

να σχολιαστεί η γνήσια πραγματικότητα χωρίς τα «μακιγιαρίσματα» και τις 

παρεμβάσεις των ηρώων. Η ζωή της Άννας και της οικογένειάς της δεν ήταν τόσο 

ουτοπική όσο η ίδια αφηγούνταν στην αρχή του έργου. Σταδιακά η αφηγήτρια, ούσα 

ταγμένη στην «αποστολή» της απέναντι στις φανταστικές της φίλες, αναγκάζεται να 

αποκαλύψει και πτυχές της ζωής της που δε συνάδουν τόσο με την εξιδανικευμένη 

εικόνα που είχε μέχρι πρότινος προβάλλει: 

«Εμείς ζούσαμε μια ζωή που φαινόταν άνετη και ήσυχη, στην πραγματικότητα 

όμως η ζωή μας ήταν σκληρή και αμείλικτη.»21  

 Η Άννα καθώς ξεδιπλώνει τη ζωή της μπροστά στο κοινό της έρχεται 

αντιμέτωπη με δυσάρεστες εκπλήξεις που κάθε φορά φωτίζουν και από μια 

διαφορετική σκοπιά την προβληματική της οικογένεια. Πηγή του κακού αποτελεί ο 

αυταρχισμός και ο παρεμβατισμός της που την ωθούν να ετεροκατευθύνει τα παιδιά 

της σπρώχνοντάς τα προς τον συμβιβασμό. Ωστόσο, οι βαθύτερες αιτίες που ωθούν 

την Άννα να παραποιήσει την πραγματικότητα θα αναλυθούν εκτενέστερα στην 

επόμενη ενότητα, που αφιερώνεται στις πηγές αναξιοπιστίας των αφηγητών. 

 

Η μητέρα του σκύλου: μία ωδή στο ψέμα 
 

Όσον αφορά τις κειμενικές ενδείξεις αναξιοπιστίας στο μυθιστόρημα του 

Μάτεσι, κάτι που χαρακτηρίζει τον λόγο της Ραραού είναι η ψυχαναγκαστικού τύπου 

επαναληπτικότητα μέσω της οποίας επιστρέφει διαρκώς σε ορισμένα γεγονότα 

προκειμένου να τα ανασκευάσει. Το γεγονός αυτό, παρά το ότι η επαναφορά προκύπτει 

από την ίδια αφηγηματική φωνή, συμβάλλει στη μεταβολή της οπτικής, αναιρώντας 

την προηγούμενη «αλήθεια»22. Μέσω της επαναληπτικής αφήγησης γεγονότων, η 

εσωτερική εστίαση της Ραραού παρουσιάζει προβλήματα παραλλαγών, κάτι που θα 

ήταν αναμενόμενο στην περίπτωση της πολλαπλής εσωτερικής εστίασης, όπου πολλά 

 
21 Ό.π., σ.88. 
22 Δημήτρης Τσατσούλης, «Οι εκδοχές της αλήθειας: Για τις αφηγηματικές τεχνικές και τις γλωσσικές 

ανατροπές στη Μητέρα του Σκύλου του Παύλου Μάτεσι», στο Η περιπέτεια της αφήγησης. Δοκίμια 

αφηγηματολογίας για την Ελληνική και Ξένη Πεζογραφία, Κριτική διεπιστημονική βιβλιοθήκη, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 1997, σ.188. 
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πρόσωπα θα αναφέρονταν στο ίδιο γεγονός καταθέτοντας μια διαφορετική εκδοχή και 

μαρτυρία επ’ αυτού. 

Η επαναληπτικότητα δεν αφορά μόνο φράσεις που επαναφέρει η ηρωίδα, αλλά 

ταυτόχρονα απόψεις κι εκτιμήσεις προσώπων των θιάσων στους οποίους εκείνη έπαιζε, 

οι οποίες παρελαύνουν συστηματικά στον μονόλογό της. Η σκοπιμότητα επανάληψης 

των υποβαθμιστικών αυτών κρίσεων αποσκοπεί στο να γίνει από νωρίς αντιληπτό το 

στίγμα που συνοδεύει την «αποκλίνουσα» ηρωίδα, όπως αυτό επανέρχεται στον λόγο 

άλλων προσώπων με τρόπο εκμειωτικό, ενώ παράλληλα φωτίζει πλαγίως την 

αναξιοπιστία της με έναν τρόπο πιο ανάλαφρο και κωμικό: 

«Ήμουνα πάντα υπάκουη και τον υπάκουσα πολύ πειθαρχικά τον θεατρώνη 

μου. Αυτός όμως μου έλεγε, ρε συ Ραραού, εσύ στη θέση του μυαλού έχεις μία 

κουφάλα»23  

«Κι ας λέγανε οι άλλοι ότι στη θέση του μυαλού έχω μία κουφάλα»24   

«Κι ας μου λέγανε στο θέατρο ότι στη θέση του μυαλού έχω κουφάλα»25 

 Προχωρώντας στις πιο τρανταχτές ενδείξεις αναξιοπιστίας αναφορικά με την 

αντι-ηρωίδα του Μάτεσι, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια διαφορετικού τύπου 

αποκάλυψη συγκριτικά με την περίπτωση της Άννας του Μανιώτη. Η Ραραού, μέχρι 

και τη στιγμή που αρχίζει να γίνεται αντιληπτή η μυθοπλαστική της «μανία», είναι 

απολύτως πιστευτή. Η «αλήθεια» της δεν επηρεάζεται στο ελάχιστο από το γεγονός 

πως στην πραγματικότητα ψεύδεται.  

Ωστόσο, προς το τέλος του μυθιστορήματος θα αποκαλυφθεί πως οι 

ανακρίβειες, οι επανορθώσεις και οι αναιρέσεις γεγονότων συνιστούν δείκτες του 

κειμένου που αποδεικνύουν πως για τη διαταραγμένη Ραραού η αλήθεια διαχέεται σε 

πολλαπλές εκδοχές, παραπέμποντας έτσι στην αποκάλυψη της ψυχικής της ασθένειας. 

Η ίδια χτίζει έναν κόσμο δικό της ζώντας μες στο ψέμα ή αλλιώς σε μια αλήθεια που 

όμως εγκαθίσταται σε μία διαφορετική πραγματικότητα. 

Σχολιάζοντας τους δείκτες που αποκαλύπτουν την ψευδολογία και την 

αποθράσυνση της φαντασίας της οφείλουμε να τους απαριθμήσουμε και να εστιάσουμε 

 
23 Παύλος Μάτεσις, Η μητέρα του σκύλου, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 521990, σ.225 
24 Ό.π., σ.227. 
25 Ό.π., σ.233. 
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στον βαθμό που καθένας τους φωτίζει κι από μια διαφορετική πτυχή της αλήθειας. Ο 

εξουσιαστικός λόγος της ψυχιατρικής, που οπωσδήποτε χαρακτηρίζεται από 

αξιοπιστία, φωτίζει την ψυχική νόσο της Ραραού στις τελευταίες σελίδες του 

μυθιστορήματος. Όπως αποκαλύπτεται προς το τέλος του κειμένου, όπου οι ενδείξεις 

πυκνώνουν, η ηρωίδα-καρικατούρα αντιμετωπίζεται ως ψυχιατρικό περιστατικό26: 

«Είναι προσηνής, παραθέτει ανώδυνα, ανωφελή και άσκοπα ψευδολογήματα, 

λόγω μιας εφέσεως προς επικοινωνίαν. Διακατέχεται από το σύνδρομον μιας 

οιονεί “ιεράς εξομολογητικής μανίας”»27 

Ωστόσο, το γεγονός πως η γνωμάτευση εμφανίζεται στο τέλος μονάχα του 

έργου, αποτρέποντάς μας από το να τη λάβουμε υπόψη κατά την ψυχογράφηση και 

αξιολόγηση της ηρωίδας, την καθιστά «διακοσμητική», άνευ σημασίας. Άλλωστε ο 

Μάτεσις μέσω της Ραραού, μέχρι και τη στιγμή της αποκάλυψης, έχει κατορθώσει να 

μας πείσει πως ο επιβεβλημένος ορθός λόγος δεν πρόκειται ποτέ να δικαιώσει τη δική 

της εκδοχή αποφασίζοντας να τον αποσιωπήσει έστω και προσωρινά.  

Πριν όμως από τον συγκεκριμένο αποκαλυπτικό δείκτη, η παρεμβολή των 

λόγων άλλων αφηγητών, οι οποίοι συμπληρώνουν ή και ανασκευάζουν τα λεγόμενα 

της αφηγήτριας, φωτίζουν συμπληρωματικά την αναξιοπιστία της. Πιο συγκεκριμένα, 

η πρωτοπρόσωπη αφήγηση της ζωής της διακόπτεται από κάποιες τριτοπρόσωπες 

αφηγήσεις δευτερευόντων χαρακτήρων κι ενός παντογνώστη αφηγητή, οι οποίες 

σκιαγραφούν την κάθοδό της στον κόσμο της «τρέλας», αποδίδοντας όσα η ίδια δεν 

τολμά να πει ή προσποιείται πως έχει λησμονήσει28. Οι εμβόλιμες παραθέσεις των 

«ξένων» λόγων διασπούν την πρωτοπρόσωπη αφήγηση φωτίζοντας την 

αφερεγγυότητα της κατά τα άλλα αληθοφανούς διήγησης της Ραραού, η οποία, όπως 

τελικά αποδεικνύεται, βασίζεται στην επιμελή παράλειψη και αποσιώπηση.  

 
26 Αναστασία Νάτσινα, «Η γλωσσική συγκρότηση της ταυτότητας ως κριτική της μεταπολεμικής 

παθογένειας σε τρία μονολογικά μυθιστορήματα της μεταπολίτευσης», στο Ταυτότητες στον ελληνικό 

κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Πρακτικά Δ’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών 

Γρανάδα, τόμος Α’, επιμ. Κωνσταντίνος Δημάδης 9-12 Σεπτεμβρίου 2010, Ευρωπαϊκή Εταιρεία 

Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα 2011, σ.711.  

https://www.academia.edu/1455741/ 

[19 Δεκεμβρίου 2020]  
27 Μάτεσις, ό.π., σ.229. 
28 Ελένη Τσιντώνη, «Από τη σιωπή στην τρέλα: Τρόποι αναπαράστασης γυναικείων λογοτεχνικών 

χαρακτήρων», Διπλωματική εργασία, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2014, σ.69. 

https://www.academia.edu/7789  

 [20 Φεβρουαρίου 2021] 

https://www.academia.edu/1455741/%CE%97_%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%89%CF%82_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/7789460/%CE%91%CE%A0%CE%9F_%CE%A4%CE%97_%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%A0%CE%97_%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D_%CE%A4%CE%A1%CE%95%CE%9B%CE%91_%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%93%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9D
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Προτού καταπιαστούμε με τις τριτοπρόσωπες αφηγήσεις, αξίζει να 

αναφερθούμε στην ίδια την αυτοαποκάλυψη της Ραραού, όπως αυτή πραγματώνεται 

σταδιακά σε αρκετά σημεία του έργου. Πέραν των αφηγήσεων που στηλιτεύουν την 

φερεγγυότητά της, σε αρκετά σημεία του μυθιστορήματος, η ίδια η Ραραού υπονομεύει 

την αξιοπιστία των λεγομένων της. Αρχικά, σε κάποιο σημείο του κειμένου αναφέρεται 

στα «επεισόδια σίριαλ» που βλέπει αμέσως πριν εξαφανιστούν, γεγονός που λειτουργεί 

διαφωτιστικά για τον διαταραγμένο εσωτερικό της κόσμο. Πρόκειται άραγε για όνειρα, 

παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις ενός ταραγμένου μυαλού; 

Επίσης, σε πολλά σημεία αναφέρεται ρητά στις κρίσεις που παθαίνει («Και 

έκτοτε δεν φοβάμαι πλέον άμα παθαίνω κρίση»29, «Όχι πως ψωνίζω εγώ εκεί, αλλά, 

κάθε που μου περνάει η κρίση, παίρνω μία γειτόνισσα και πάμε στο σούπερμαρκετ για 

να ξεδώσω»30), καθώς και στους τρόπους με τους οποίους έχει μάθει πλέον να τις 

διαχειρίζεται («Δαγκώνω μάλιστα και μία πετσέτα να μην ακούγομαι»31, «Και άμα με 

πιάνει κρίση σε ώρα κοινής ησυχίας, έχω μάθει το κόλπο πλέον: δαγκώνω ένα μαντήλι 

και έτσι δεν με ακούνε οι συγκάτοικοι»32).  

Ένα ακόμη σημείο της αφήγησης το οποίο υπογραμμίζει την αναξιοπιστία της 

Ραραού αφορά στο ξέσπασμα του αδερφού της, Σωτήρη, απέναντι στη μητέρα τους. 

Όπως ισχυρίζεται η αφηγήτρια, μετά την πρώτη επίσκεψη του  Άλφιο, του Ιταλού από 

την Καραμπινερία, στο σπίτι τους και την προσφορά των «υπηρεσιών» της μητέρας 

τους σ’ εκείνον ο Σωτήρης έβρισε τη μητέρα τους και εξαφανίστηκε διαπαντός από το 

σπίτι. Ωστόσο, κάποιες σελίδες αργότερα, όταν η αφηγήτρια επαναφέρει το 

περιστατικό, θα παραδεχτεί το ψέμα της και θα αφηγηθεί τα πράγματα όπως αληθινά 

συνέβησαν:  

«Τότε ο Σωτήρης σηκώθηκε απ’ το τραπέζι, έβγαλε την πετσέτα και λέει της 

μαμάς είσαι πουτάνα […] μετά αυτός άνοιξε την πόρτα και έφυγε»33 

«Ψέματα είπα πρωτύτερα πως είπε πουτάνα τη μητέρα μας ο μεγάλος μου 

αδερφός ο Σωτήρης. Άμα είδε τον κυρ Άλφιο να βγαίνει […] δεν έβρισε. 

 
29 Μάτεσις, ό.π., σ.30. 
30 Ό.π., σ.73. 
31 Ό.π., σ.30. 
32 Ό.π., σ.253. 
33 Ό.π., σ.27. 
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Έκατσε κι έφαγε μαζί μας και μετά είπε, εγώ πάω βόλτα, είπε [.…] Και αυτός 

έφυγε. Διά παντός»34 

 Περνώντας στις τριτοπρόσωπες αποκαλυπτικές αφηγήσεις, εκκινούμε από την 

αφήγηση ενός καθοριστικού συμβάντος, της διαπόμπευσης της μητέρας της Ραραού. 

Η εμπλοκή των ρόλων μεταξύ ηρωίδας και αφηγήτριας αποβαίνει σε βάρος της 

αφήγησης, καθώς η ίδια ενώ φέρει το προνόμιο του μάρτυρα πολύ σύντομα το χάνει, 

αποκρύπτοντας γεγονότα, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα και 

επιβεβαιώνοντας το τραύμα35. Το «νούμερο του σκύλου», που πραγματοποιείται κατά 

τη διαπόμπευση της Ασημίνας, αποσιωπάται από την αφηγήτρια καθώς όπως η ίδια 

δηλώνει:  

«Και μετά ο ήλιος έγινε πολύς και δεν θυμάμαι άλλα από τη διαπόμπευση»36 

Από το σημείο αυτό, τη σκυτάλη της αφήγησης παίρνει μια ανώνυμη ιερόδουλη 

εκ του πλήθους, καθώς η Ραραού, όπως ισχυρίζεται, δε θυμάται λεπτομέρειες από 

εκείνη τη στιγμή παροξυσμού. Η τριτοπρόσωπη αφήγηση φωτίζει τον ταραγμένο 

ψυχικό της κόσμο αναφέροντας: «Τότε η Μέσκαρη Ρουμπίνη έπαθε μία ελευθερία»37, 

ακριβώς πριν το ψυχωσικό επεισόδιο που ακολούθησε. Συνεχίζοντας μάλιστα την 

αφήγηση από το σημείο που την άφησε η Ραραού καταφέρνει να φωτίσει ευκρινώς την 

αναξιοπιστία της («Θυμάται, αλλά δεν τα λέει»38).  

Η τριτοπρόσωπη αφήγηση λειτουργεί αποκαλυπτικά σε συνδυασμό με την  

τελική αυτοέκθεση της Ραραού αναφορικά με την ψευδολογία της για την ημέρα της 

διαπόμπευσης, η οποία πραγματοποιείται  προς  το τέλος μονάχα του βιβλίου 

(«Τελευταία την φέρνω στον νου μου σε μια φάση της μονάχα: κουρεμένη στο 

φορτηγό, να με δείχνει και να λέει, γιατί με γαυγίζει αυτός ο σκύλος, πάρτε μου αυτό 

τον σκύλο από τα πόδια μου!»39, «ακόμα και τότε πάνω στο φορτηγό που φώναζε πάρτε 

μου αυτό το σκυλί από τα πόδια μου»40).  

 
34 Ό.π., σ.89. 
35 Ευγενία Στ. Μαρινάκου, «“Comprenne qui voudra” Λόγοι της Λογοτεχνίας για την Ιστορία στη 

Μητέρα του σκύλου του Παύλου Μάτεσι», Νέα Εστία, τχ. 1859 (Οκτώβριος 2013), σ.501. 

https://www.academia.edu/16940369/ 

[14 Ιανουαρίου 2021] 
36 Μάτεσις, ό.π., σ.162. 
37 Ό.π., σ.163. 
38 Ό.π., σ.162. 
39 Ό.π., σ.243. 
40 Ό.π., σ.247. 

https://www.academia.edu/16940369/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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Το συμβάν της διαπόμπευσης μετά την Απελευθέρωση αποτελεί τομή, καθώς 

πριν από αυτό η αφηγήτρια ήταν λίγο-πολύ φυσιολογική41. Η ανισορροπία της ξεκινά 

με τον δημόσιο χλευασμό της μητέρας της κατά τη διάρκεια εξιστόρησης του οποίου 

η αφηγήτρια προβαίνει σε ένα «ρετουσάρισμα» των συμβεβηκότων, δημιουργώντας 

μία νέα εικόνα για τα πράγματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο αναγνώστης αμφισβητεί την 

απώλεια μνήμης της ηρωίδας, θεωρώντας τη μια ακόμη παράσταση42. 

Ως προς τα πρώτα χρόνια διαμονής των δύο γυναικών στην Αθήνα, η 

παραποίηση των γεγονότων από τη Ραραού δεν αργεί να διαπιστωθεί. Μία ψυχο-

αφήγηση43, που σκιαγραφεί επαρκώς την ηρωίδα, είναι εκείνη ενός τριτοπρόσωπου 

αφηγητή που αναφέρεται στα πρώτα χρόνια της διαμονής μητέρας και κόρης στην 

Αθήνα. Οι δύο γυναίκες αναγκάζονται να συμβιώσουν σε ένα πολυβολείο μ’ έναν 

ανάπηρο ζητιάνο και να τον ακολουθήσουν στη επαιτεία.  

 Ενώ η αφηγήτρια αναφέρει κατά την «εξομολόγησή» της πως τον πρώτο καιρό 

φιλοξενούνταν από την κυρία Φανή, μία συντοπίτισσά τους που είχε πρώτη 

μετακομίσει στην Αθήνα («μας φιλοξένησε, αμέσως μόλις ήρθαμε στας Αθήνας, μας 

πήρε εθελουσίως και μείναμε μαζί της κάπου δύο χρόνια»44), ο ανώνυμος αφηγητής 

που προαναφέρθηκε, μιλά για τα γεγονότα όπως πράγματι συνέβησαν, αναφερόμενος 

συν τοις άλλοις και στον συγκάτοικο-ζητιάνο, τον οποίο η Ραραού τεχνηέντως 

αποσιωπά («Όταν έφεραν τον ανάπηρο, η Ρουμπίνη και η μητέρα της είχαν πέσει για 

ύπνο»45). 

Συνεχίζοντας με τις αποκαλυπτικούς λόγους που εκθέτουν την αφηγήτρια, ενώ 

η Ραραού ισχυρίζεται συστηματικά πως είναι αρεστή και ποθητή στους άνδρες 

(«βέβαια τους προκαλώ κι εγώ που είμαι λαχταριστούλα»46), διά στόματος του 

 
41 Δημοσθένης Κούρτοβικ, «Αναφροδισιακή μυθολογία», στο Ημεδαπή εξορία. Κείμενα για την ελληνική 

λογοτεχνία 1986-1991, Εκδόσεις Opera, Αθήνα 1991, σ.127. 
42 Gonda Van Steen, “Of Pretense and Preservation of the Self: Theater, Trauma and (Post) memory in 

The Mother of the Dog by Pavlos Matesis”, The Journal of Modern Hellenism, vol.34 (2019), pg.97. 

https://journals.sfu.ca/jmh/index.php/jmh/article/view/335  

[28 Δεκεμβρίου 2020]  
43 Σύμφωνα με την Dorrit Cohn πρόκειται για τον λόγο του αφηγητή αναφορικά με τη συνείδηση του 

ήρωα, Dorrit Cohn, «Αφηγημένος μονόλογος», στο Διαφανή πρόσωπα: αφηγηματικοί τρόποι για την 

παρουσίαση της συνείδησης στη μυθοπλασία, μτφρ.-επιμ. Δήμητρα Γ. Μπεχλικούδη, Παπαζήσης, Αθήνα 

2001, σ.51. Στην περίπτωση της Μητέρας του σκύλου ο αφηγητής, αν και εστιάζει εντατικά στην ψυχή 

της Ραραού, υπάρχουν φορές που παραμένει εμφατικά αποστασιοποιημένος από τη συνείδηση που 

αφηγείται. 
44 Μάτεσις, ό.π., σ.222. 
45 Ό.π., σ.185. 
46 Ό.π., σ.46. 

https://journals.sfu.ca/jmh/index.php/jmh/article/view/335
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αφηγητή των πρώτων χρόνων της ζωής μάνας και κόρης στην Αθήνα («αδύνατη και 

ασχημούλα η κόρη, ένα παρλιακό»47), αλλά και του ζητιάνου που συγκατοικούσαν στο 

πολυβολείο («Κοιτάξτε ρε το ραχιτικό που δεν μου στέκεται, σκεφτόταν ο σακάτης»48), 

ο μύθος που η ίδια έχει κατασκευάσει για τον εαυτό της καταρρέει. Μονάχα μέσω του 

διαμεσολαβημένου λόγου, ο οποίος περιλαμβάνει και την οπτική του παράλυτου 

ζητιάνου, ο αναγνώστης θα ανακαλύψει πως η Ραραού ψεύδεται ως προς την 

αυτοεικόνα της, καθώς η τόσο διατυμπανισμένη σεξουαλικότητά της θα αποδειχθεί ένα 

νεφέλωμα, μία ακόμη συμπαθητική φαντασίωση. 

 Σε άλλα σημεία του μυθιστορήματος, η Ραραού αφηγείται πως πολιορκείται 

διαρκώς από πληθώρα ανδρών, πολλοί εκ των οποίων υπήρξαν εραστές της («κι ας 

πλαντάζει ο αρσενικός απάνω μου, ακόμα και σήμερα δηλαδή»49). Διαρκώς 

πραγματεύεται μες στην αφήγησή της τη σεξουαλική της ζωή, την οποία παρουσιάζει 

ως πολυτάραχη και θορυβώδη μέχρι και τη στιγμή που αποφασίζει πια να απέχει («Και 

έτσι πήρα απολυτήριο από το σεξ. Τριάντα οχτώ χρόνια θητεία, λέω, φτάνει»50).  

Βέβαια, μες στο κείμενο υπάρχουν σφήνες, οι οποίες λειτουργούν 

αποκαλυπτικά ως προς τη μυθοπλαστική ικανότητα της ίδιας για την ερωτική της ζωή 

τόσο από τον τριτοπρόσωπο αφηγητή («Κι έτσι ποτέ δεν την κυρίεψε επιθυμία να 

αγγίξει σώμα αντρός»51, «δεν της ήρθε ποτέ επιθυμία να μαλάξει αντρικό κορμί»52), 

όσο και από τον ψυχίατρο, ο οποίος θα επιβεβαιώσει έπειτα από ιατρική εξέταση πως 

στην πραγματικότητα η Ραραού είναι παρθένα:  

«Παρεπιπτόντως αναφέρω ότι, μετά γυναικολογικήν εξέτασιν, την οποίαν το 

Τμήμα Ηθών είχεν απαιτήσει και εγώ προεκάλεσα λόγω ορισμένων 

ενδοιασμών μου, η άνω Ρουμπίνη Μέσκαρη (Ραραού) ευρέθη παρθένος.»53  

Η αδυναμία της Ραραού να συνάψει οποιαδήποτε ερωτική σχέση πηγάζει από 

το ψυχικό τραύμα που οφείλεται στη διαπόμπευση της μητέρας της. Η δυσάρεστη 

εμπειρία συνέβαλε με τον τρόπο της σε μια συναισθηματική αναπηρία που ακολούθησε 

την ηρωίδα για όλη την υπόλοιπη ζωή της. 

 
47 Ό.π., σ.187. 
48 Ό.π., σ.194. 
49 Ό.π., σ.42. 
50 Ό.π., σ.228. 
51 Ό.π., σ.193. 
52 Ό.π., σ.194. 
53 Ό.π., σ.230. 
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 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως ο απρόσωπος αφηγητής, αν και δεν 

εντάσσεται στον μυθοπλαστικό τους κόσμο, δεν παρατηρεί απλώς τους ήρωες, όντας 

αποστασιοποιημένος και κριτικός απέναντί τους. Αντιθέτως, επικεντρώνεται σε 

αυτούς, στη δράση και την ψυχική ζωή τους, καθιστώντας τους αποκλειστικό 

αντικείμενο της αφήγησής του54. Η παντοδυναμία του επιτρέπει να φανούν οι 

ιδιαιτερότητες και οι τρόποι με τους οποίους διαβαθμίζονται οι σχέσεις τους, 

συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σκιαγράφησή τους, η οποία μάλιστα επιβάλλει μία 

διπλή θέαση των ίδιων, ως υποκείμενα και την ίδια στιγμή ως αντικείμενα 

παρατήρησής του. 

 Βέβαια, ο αφηγητής αν και παντογνώστης με πανοραμική οπτική γωνία δεν 

κοινοποιεί πάντοτε στον αναγνώστη τη συμπληρωματική γνώση που διαθέτει για την 

πραγματικότητα, συμμετέχοντας ως συνένοχος στο ψεύδος. Πέραν της αποκάλυψης 

της συγκατοίκησης των δύο γυναικών με τον παράλυτο δε θα τον κατονομάσει ποτέ 

ενισχύοντας έτσι την άρνηση ύπαρξής του, την οποία οι δύο γυναίκες υποστηρίζουν 

μετά την «ηθική αυτουργία» που συνετέλεσε στον θάνατό του. Επίσης, ο αφηγητής, 

συμμορφούμενος με το παιχνίδι αλήθειας-ψεύδους του μονολογούντος υποκειμένου, 

διατηρεί στην «αντικειμενική» του εξιστόρηση τα τοπωνύμια όπως αυτά 

κατονομάζονται από τη Ραραού, τα οποία όπως τελικά θα αποκαλυφθεί από τη 

γνωμάτευση του ψυχιάτρου είναι πλαστά55. 

 Πρόκειται, επομένως, για ένα αφηγηματικό πρόσωπο που ενώ φωτίζει 

αποκαλυπτικά πτυχές του πλαστού οικοδομήματος της Ραραού παρασύρεται ορισμένες 

φορές στο παιχνίδι της, παίζοντάς το με τους δικούς της όρους. Κάπως έτσι 

«πριμοδοτεί» τη Ραραού, ενισχύοντας την άποψη ότι η αλήθεια δεν είναι μονάχα μία, 

αυτή της λογικής και της εξουσίας. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλές παράλληλες και 

συνυπάρχουσες αλήθειες που όμως επισκιάζονται συστηματικά από την κυρίαρχη. 

 Καταληκτικά, μία ακόμη θεματική που αξίζει να σχολιασθεί είναι η έκταση που 

καταλαμβάνουν οι προαναφερθείσες αποκαλυπτικές αφηγήσεις στο μυθιστόρημα. Οι 

λόγοι των μαρτύρων και της ιατρικής, παρότι λειτουργούν διαφωτιστικά, 

αποδεικνύονται εξαιρετικά ισχνοί. Παρά το γεγονός πως ρίχνουν κάποιο φως στην 

 
54 Ευγενία Μαρινάκου, «Επαίτες-πρόσωπα της ιστορίας στο μυθιστόρημα “Η μητέρα του σκύλου” του 

Παύλου Μάτεσι», Θέματα λογοτεχνίας, τχ. 55 (Σεπ.-Δεκ. 2013), σ.150. 

https://www.academia.edu/16 

 [24 Δεκεμβρίου 2020] 
55 Τσατσούλης, ό.π., σ.199. 

https://www.academia.edu/16940369/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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αναξιοπιστία της αφηγήτριας είναι μικροί σε έκταση, δείχνοντας με τον τρόπο τους την 

πρόθεση του συγγραφέα να πρωταγωνιστήσει η πρωτοπρόσωπη αφήγηση της Ραραού 

σε όποιο βαθμό κι αν αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν έχει σημασία να 

ακουστεί η αντικειμενική αλήθεια, αλλά πρωτίστως η μαρτυρία μιας τραγικής στην 

υφή της ηρωίδας που αποκαλύπτει ένα διαφορετικό πρόσωπο του εαυτού και της 

πατρίδας της. 

 

Η Εξαφάνιση: η εναλλαγή προσώπων και προσωπείων 
 

Προχωρώντας στην Εξαφάνιση του Αριστοτέλη Νικολαΐδη, ένα ακόμη έργο με 

έκδηλες κειμενικές ενδείξεις αναξιοπιστίας, μπορούμε να εντοπίσουμε σε αυτό μία 

άκρως ενδιαφέρουσα αφηγηματική επιλογή που σταδιακά διαπιστώνεται πόσο 

άρρηκτα συνδεδεμένη είναι με το περιεχόμενο του έργου. Το μυθιστόρημα δεν 

απαρτίζεται από αφηγηματικά μέρη αποκλειστικά σε πρώτο ή τρίτο πρόσωπο. Σε 

πολλά σημεία προκύπτει μία αφηγηματική μορφή που προκύπτει από τη μίξη δύο 

φωνών. Οι τελευταίες δείχνουν να συγχέουν τον λόγο ενός τριτοπρόσωπου αφηγητή 

με τον λόγο του ήρωα, σαν να πρόκειται για το ίδιο και το αυτό πρόσωπο.   

Ο αναγνώστης διχάζεται προσπαθώντας να καταλάβει ποιος μιλά. Είναι ο 

Τηλεκίδης που μιλά για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο ή ο αφηγητής που αναφέρεται 

σ’ αυτόν; Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ιδιόμορφο αφηγηματικό σχήμα, μία 

αυθαίρετη συνθήκη την οποία ο ήρωας δημιουργεί προκειμένου να εισάγει τον 

αναγνώστη-ακροατή στο μυθοπλαστικό του σύμπαν: 

«Ο εαυτός μου, που θα τον αποκαλώ χάριν αντικειμενικότητας “αυτός”, έκανε 

ένα πήδημα και πλησίασε το παράθυρο.»56 

Ο Τηλεκίδης αποφασίζει να αποστασιοποιηθεί από τον εαυτό του προκειμένου 

να μιλήσει πιο αντικειμενικά, πιο αποπροσωποποιημένα, πιο ειλικρινά. Πρόκειται για 

ένα υποκείμενο ταραγμένο που επιλέγει να αποσχιστεί από το «εγώ», σαν να μην το 

εμπιστεύεται απόλυτα ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων, για να μιλήσει για τον 

εαυτό του ως κάποιος εξωτερικός παρατηρητής. Στο πλαίσιο αυτό, η απομάκρυνση 

(σχάση) από τον εαυτό και όχι η σύγκλιση επιλέγεται ως ένας τρόπος για να αποδοθούν 

 
56 Αριστοτέλης Θ. Νικολαΐδης, Η εξαφάνιση, Κέδρος, 41982, σ.25. 
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τα πράγματα όπως πράγματι συνέβησαν. Μέσα από μία  συνειδητή πορεία αποτίναξης 

του εαυτού, ο αφηγητής προσπαθεί να αρθρώσει λόγο, να θυμηθεί και να βρει 

απάντηση στα ερωτήματα που τον ταλανίζουν: 

«Και με την περίεργή του συνήθεια, ο Τηλεκίδης συνέχιζε, σα να μιλούσε για 

κάποιον άλλο.»57 

Η αφήγηση του μυθιστορήματος, όταν δεν έχουμε την πρωτοπρόσωπη 

αφήγηση του ήρωα, προσιδιάζει στον αφηγημένο μονόλογο, αφού η σκέψη του 

αποδίδεται στο δικό του ιδίωμα, διατηρώντας παράλληλα την τριτοπρόσωπη 

αναφορά58. Κάτι ακόμη που παρατηρείται στις περιπτώσεις της τριτοπρόσωπης 

αφήγησης είναι η εισχώρηση στον αφηγηματικό λόγο  ̶ ειρωνικών πολλές φορές  ̶ 

σχολίων ανάμεσα σε διπλές παύλες. Είναι σαν να διακόπτεται ο λόγος του 

τριτοπρόσωπου αφηγητή για να παρεμβληθεί ένα σχόλιο με τον τρόπο που θα το έκανε 

ο ίδιος ο Τηλεκίδης. Οι παύσεις αυτές επιτρέπουν την προσωρινή διακοπή της 

αφήγησης και την εισχώρηση των σκέψεων του ήρωα με τρόπο περισσότερο άμεσο. 

Για παράδειγμα:  

«Η συζήτησή του μ’ εκείνον τον ύποπτο  ̶ ναι, ναι, τον ύποπτο! ̶  του είχε δώσει 

ένα συναίσθημα υπεροχής.»59 

 Η παλινδρομική κίνηση μεταξύ πρώτου και τρίτου προσώπου αποδεικνύει την 

αστάθεια και ρευστότητα του ομιλούντος υποκειμένου. Ο Τηλεκίδης αφηγείται είτε 

εκείνος ο ίδιος είτε ως έτερος για εκείνον περνώντας διαρκώς από την αποτύπωση του 

προσωπικού βιώματος στη διαμεσολάβηση. Δεν είναι λίγες οι φορές που επιλέγει να 

αποσπαστεί από τον εαυτό του προκειμένου να αποποιηθεί πράγματα που τον 

βαραίνουν. Προτιμά να θεωρεί τον εαυτό του μια καρικατούρα την οποία όποτε 

επιθυμεί, ως άλλου είδους αμυντικό μηχανισμό, μπορεί να διαχωρίσει από την ύπαρξή 

του: 

«Όταν καμιά φορά κλείνω τα μάτια μου […] μπορώ […] να δω μιαν ιδιόμορφη 

καρικατούρα: Είναι η καρικατούρα μου [.…] Ήταν μία περίοδος που μου 

φαινόταν πως είχα καταργηθεί ολότελα κι από την όλη μου ύπαρξη δεν έμενε 

παρά το λείψανό της [….] Προτιμώ, λοιπόν, να έρχομαι σ’ επαφή με τον κόσμο 

 
57 Ό.π., σ.179. 
58 Cohn, «Αφηγημένος μονόλογος», ό.π., σ.141. 
59 Νικολαΐδης, ό.π., σ.65. 
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μέσω αυτής της καρικατούρας. Δεν την παίρνετε στα σοβαρά, δεν με βάζει και 

σε φοβερούς μπελάδες, έχει την ικανότητα να με καλύπτει, να εξαπατά…»60 

 

Ιαγουάρος: η εμμονή σε μια κίβδηλη αλήθεια 
 

O Ιαγουάρος του Αλέξανδρου Κοτζιά είναι ένα ακόμη κείμενο από το corpus 

των υπό μελέτη έργων που χαρακτηρίζεται από αφηγηματική αναξιοπιστία.  Ο λόγος 

της αφηγήτριας αποτελεί ένα κράμα εξομολόγησης, αυτολεξεί παράθεσης γεγονότων 

και διαλογικών αποσπασμάτων. Εισαγωγικά, ειδική μνεία αξίζει στην ιδιαίτερη 

αφηγηματική μορφή της νουβέλας, η οποία πολλές φορές δίνει την εντύπωση μιας 

αφήγησης στρατευμένης, ταλανίζοντας τον αναγνώστη ως προς τον τρόπο που θα 

προσεγγίσει και τελικά θα αξιολογήσει τον κάθε ήρωα. Η αφήγηση της Δήμητρας 

δυσχεραίνει την απρόσκοπτη παρακολούθηση από μέρους του αναγνώστη κλονίζοντας 

παράλληλα την αξιοπιστία των εξιστορούμενων γεγονότων.  

Εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο η αφηγήτρια εγκιβωτίζει στον λόγο της 

την οπτική άλλων προσώπων, πολλές φορές ο αποδέκτης του λόγου της νιώθει πως τα 

τελευταία μειονεκτούν και δεν εμφανίζονται ισότιμα και συγκυρίαρχα μέσα στην 

ηγεμονική αφηγηματική φωνή, ενώ φαίνεται να προσδένονται με ποικίλα 

στρατηγήματα μορφοσυντακτικής υπόταξης σ’ αυτήν61.  

Η πλούσια στίξη, κυρίως η συστηματική χρήση των αποσιωπητικών που 

προσδίδουν ειρωνεία, οι επαναλήψεις, τα επιφωνηματικά μόρια, ο επιτονισμός, η 

επίσυρση φωνηέντων και η συγκοπή λέξεων που χαρακτηρίζουν τον λόγο της 

Δήμητρας αποδίδουν πολλές φορές τη χλευαστική της διάθεση62. Στο πλαίσιο αυτό, 

ερχόμαστε αντιμέτωποι με την άκρως μεροληπτική στάση της αφηγήτριας απέναντι σε 

πρόσωπα και καταστάσεις, τείνοντας αν όχι να αμφιβάλλουμε, τουλάχιστον να 

καλλιεργούμε δεύτερες σκέψεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο παραθέτει τα 

διαδραματιζόμενα γεγονότα. 

 
60 Ό.π., σ.98. 
61 Μαρία Κακαβούλια, «Πέρα από τον εσωτερικό μονόλογο. Η πολιτική της γλώσσας στο 

μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Κοτζιά: Η περίπτωση του Ιαγουάρου», στο Μελέτες για τον αφηγηματικό 

λόγο, Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2003, σ.71. 
62 Ό.π., σ.73. 
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 Εστιάζοντας περισσότερο στη συχνή επανάληψη λέξεων ή φράσεων, καθώς 

περιηγούμαστε στη συνείδηση της Δήμητρας, διαπιστώνουμε εγκαίρως την εμμονική 

της στάση που εκδηλώνεται μέσω ενός λόγου επαναληπτικού και στερεοτυπικού. 

Μέσα από μία προσπάθεια διαρκούς υπονόμευσης της Φιλιώς ως προς την ποιότητά 

της η Δήμητρα δεν παραλείπει να επαναφέρει συστηματικά πόσο διακοσμητικός ήταν 

ο ρόλος της στη ζωή του αδελφού της. Οι διαρκείς επαναλήψεις αποσκοπούν στο να 

παρουσιαστεί ο  αυθαίρετος τρόπος βάσει του οποίου εκείνη αποκωδικοποιεί τα 

πράγματα ως παραδεδομένη αλήθεια: 

«Μια τρύπα! […] για το θρίαμβο του Αγώνα χρειαζότανε μια τρύπα, 

συλλογιέμαι, γι’ αυτό σε στεφανώθηκε, μια τρύπα στεφανώθηκε μια τρύπα»63 

«Μια τρύπα ήσουνα μια τρύπα!»64 

« […] μια τρύπα ήτανε η παλιοβρόμα για το Φάνη μας, μια τρύπα κι ας της 

φόρεσε στεφάνι […] όφειλε να λύσει το σεξουαλικό του πρόβλημα»65 

« […] μια τρύπα ήσουν κακομοίρα για το Φάνη μας […] σε πήρε για να λύσει 

το σεξουαλικό του πρόβλημα»66 

 Ο παραληρηματικός μονόλογος της Δήμητρας, η δραματικότητα του οποίου 

οξύνεται από τις εμμονοληπτικές τις επαναλήψεις, έχει διττό χαρακτήρα67: αφενός να 

εξυψώσει και να εξιδανικεύσει τον αδελφό της, ηρωοποιώντας τον τρόπο δράσης του 

στο παρελθόν, αφετέρου να υπονομεύσει τη Φιλιώ, υποβιβάζοντάς τη σε μία τρύπα που 

ο Φάνης χρειαζόταν για να καλύψει τις σεξουαλικές του ορμές. Η υποβάθμιση της 

τελευταίας φυσικά δικαιολογεί την απομάκρυνση των δικαιωμάτων της από μία 

κληρονομιά που δικαιωματικά ανήκει στη Δήμητρα. Το επαναλαμβάνει διαρκώς για 

να το πιστέψει η ίδια και να δικαιολογήσει τον εαυτό της για την ύπουλη πλεκτάνη που 

έχει στήσει: πώς είναι δυνατόν κάποια επιδερμική σχέση του αδελφού της, ακόμη κι 

αν αυτή κατέληξε στον γάμο και την οικογένεια, να της στοιχίσει την πατρογονική 

περιουσία; 

 
63 Αλέξανδρος Κοτζιάς, Τα παιδιά του. Νουβέλες, επιμέλεια: Μαρία Ρώτα, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 

2018, σ.25. 
64 Ό.π., σ.28. 
65 Ό.π., σ.83. 
66 Ό.π., σ.97. 
67 Κακαβούλια, ό.π., σ.64. 
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 Στην πραγματικότητα, όμως, ο επαναληπτικός λόγος της Δήμητρας καταφέρνει 

το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που επιδιώκει. Με άλλα λόγια, με το ν’ αναφέρει κατ’ 

επανάληψη κρίσεις δογματικού χαρακτήρα δε γίνεται περισσότερο πειστική. Το 

παραλήρημα το οποίο πολλές φορές διαδραματίζεται στο κεφάλι της την καθιστά ένα 

άκρως διαταραγμένο υποκείμενο που δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά, ψύχραιμα, 

λογικά. Ο λόγος της, σπασμωδικός και άναρχος, συνάδει απόλυτα με τον ταραγμένο 

τρόπο που προσλαμβάνει και αποκωδικοποιεί την πραγματικότητα, γεγονός που την 

καθιστά άτομο αμφιβόλου αξιοπιστίας. Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

του αποσπασματικού της λόγου με κύριο χαρακτηριστικό την εμμονική επανάληψη: 

«Οπωσδήποτε, όσο να βγει από τη χρειά η πρόστυχη φυσομανώ και 

περιφέρομαι: κουζίνα-αντρέ-τραπεζαρία [.…] Φυσομανώ, περιφέρομαι: 

τραπεζαρία-αντρέ-κουζίνα [.…] Μασουλάω και περιφέρομαι ανάστατη: 

κουζίνα-αντρέ-σαλόνι [.…] Περιφέρομαι, μασουλάω: σαλόνι-αντρέ (τι κάνει 

στη χρειά τόση ώρα; ) αντρέ-τραπεζαρία, μασουλάω ̶ »68 

 Το προαναφερθέν απόσπασμα κρίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθώς η 

περιφορά της Δήμητρας μες στο σπίτι, η επαναλαμβανόμενη και παλινδρομική πορεία 

μπρος και πίσω «κουζίνα-αντρέ-σαλόνι» παραπέμπει στην παλινδρομική και 

επαναληπτική εκφορά του λόγου της γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα (εξιδανίκευση 

αδελφού, υποτίμηση Φιλιώς). Σώμα και λόγος ακολουθούν μία πορεία με ορισμένη 

αφετηρία και τέλος, την ίδια ατελέσφορη διαδρομή που με τρόπο ασθματικό, πυρετικό 

και αγχώδη καταλήγει ένας φαύλος κύκλος. Η ηρωίδα περιστρέφεται διαρκώς γύρω 

από τον εαυτό της προσπαθώντας να πείσει και να πειστεί για την εγκυρότητα και 

αξιοπιστία των όσων υποστηρίζει.  

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα περίπτωση συλλογιστικής πορείας στη συνείδηση 

της αφηγήτριας είναι η παρακάτω: 

«Βρίσκει τα πάντα απολύτως φυσικά, διαλεκτικά αιτιολογημένα. Μπορεί  ̶ δεν 

το εξακρίβωσα ̶  να λιμπιζόταν και τις γάμπες της, στητές και χυτές εκεί ψηλά 

στο παρκεταρισμένο σκαλοπάτι όπως στο παλκοσένικο.»69 

 
68 Κοτζιάς, ό.π., σ.75. 
69 Ό.π., σ.28. 
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« […] εκείνη τη στιγμή φάνταξε πανέμορφη, ο Ηλίας πλάι μου  ̶ τον τσάκωσα! ̶  

αλληθώρισε ο κασίδης.»70 

«Ανέβηκε αγέρωχη ακόμα δύο σκαλιά  ̶ το διαισθάνονται ως και τα παιδιά σου, 

παλιο-Ηλία ηδονοβλεψία, σε μέμφονται…»71 

Η συλλογιστική πορεία που η Δήμητρα διαγράφει στο μυαλό της κρίνεται 

αυθαίρετη και δογματική. Ξεκινώντας από μία πιθανολογική διαπίστωση για τις 

«ορέξεις» του συζύγου της απέναντι στη Φιλιώ καταλήγει χωρίς καμία απολύτως 

λογική και αιτιώδη αλληλουχία στο συμπέρασμα πως ακόμη και τα παιδιά επικρίνουν 

τον πατέρα τους για την ηδονοβλεπτική του ματιά. Το θολωμένο μυαλό της Δήμητρας 

μετατρέπει σχεδόν νομοτελειακά την υπόθεση σε βεβαιότητα, την παραμικρή υποψία 

σε αναμφίβολη αλήθεια. 

Σχετικά με την αποκάλυψη της αναξιοπιστίας στον Ιαγουάρο, η τελευταία ενώ 

υπονοείται, δε δηλώνεται ποτέ φανερά. Όπως έγινε αντιληπτό, πυρήνα του έργου 

αποτελεί η διαρκής σύγκρουση των δύο γυναικών, η οποία στηρίζεται στη διχογνωμία 

των απόψεών τους. Ποια από τις δύο εκδοχές αναπαριστά τη φυσική ροή των όσων 

πράγματι συνέβησαν στο παρελθόν; Μήπως οι ανάγκες του παρόντος τελικά φωτίζουν 

ορισμένες μόνο πτυχές του παρελθόντος;  

Στο χάσμα που διαρκώς προκύπτει ανάμεσα στα όσα υποστηρίζουν οι δύο 

ηρωίδες ο αναγνώστης καλείται να διαλέξει «στρατόπεδο», εναποθέτοντας την πίστη 

του σε μια από τις δύο παρατάξεις. Εξάλλου, ο ενδοοικογενειακός εμφύλιος που 

προκύπτει δεν αποτελεί παρά μία mise en abyme του ζητήματος των διαιρέσεων που 

γέννησε ο πραγματικός πόλεμος. 

 Προσέχοντας τις σφήνες που πολύ προσεκτικά ο συγγραφέας έχει τοποθετήσει 

σε ενδεδειγμένες περιοχές της νουβέλας φτάνουμε εγγύτερα στην αλήθεια που μάλλον 

γέρνει προς την πλευρά της Φιλιώς72. Η τελευταία έρχεται να φιλιώσει με τον λόγο της, 

αποτελώντας μία φιγούρα περισσότερο διαλλακτική. Καθώς έρχεται αντιμέτωπη με 

τους δαίμονες του παρελθόντος, περιπλανώμενη στο σπίτι και τα σοκάκια της 

 
70 Ό.π., σ.29. 
71 Ό.π., σ.30. 
72 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «21 Μαΐου 1958», στο Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Κοτζιά (συλλογικό), 

Κέδρος, 1994, σ.243. 
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γειτονιάς, ταράζεται όλο και περισσότερο φτάνοντας σ’ ένα σημείο οριακό που 

αποδεικνύει περίτρανα τον ταραγμένο ψυχισμό της.  

Ωστόσο, παρά το γεγονός πως η Φιλιώ αποδεικνύει την ευαλωτότητά της κατά 

τη διαδικασία ανάκλησης του τραυματικού παρελθόντος, πράγμα που θα μπορούσε να 

συντείνει στο να μη θεωρηθεί αρκετά αξιόπιστη σε μια προσπάθεια «απώθησής» του, 

αντιθέτως ξεδιπλώνει μπροστά μας όλη της την ειλικρίνεια, μη φοβούμενη να δείξει 

πόσο την έχουν στιγματίσει άτομα και καταστάσεις μιας περασμένης εποχής: 

«Να φύγω… δεν το αντέχω, δεν… τα νεύρα μου. Είπε ο γιατρός: πρόσεχε τα 

νεύρα σου, είναι κλονισμένα. Δεν κοιμάμαι καλά… Δεν κοιμάμαι καθόλου! 

Χρόνια δεν κοιμάμαι!»73  

«Δεν κάνει οινόπνευμα μου είπε ο γιατρός!»74 

Φυσικά ο τρόπος που συμπεριφέρεται όταν φτάνει στα όριά της υπονομεύεται 

από τη Δήμητρα ως ένδειξη έλλειψης εχεφροσύνης, σε μια προσπάθεια της τελευταίας 

να αποδείξει την αναξιοπιστία της Φιλιώς σε σχέση με τον υπερβολικά θετικιστικό και 

υπολογιστικό τρόπο της δικής της σκέψης. Πρέπει πάση θυσία να αποδείξει  ̶ στον 

εαυτό της πρώτιστα, στους υπόλοιπους δευτερευόντως ̶  πόσο δίκιο έχει. Για να πετύχει 

κάτι τέτοιο, για να νιώσει πως δικαιούται εκείνη και μόνο εκείνη την κληρονομιά της 

οικογένειάς της, «χτυπά» στην ψυχική κατάσταση της Φιλιώς, την οποία αποτιμά ως 

φρενοβλαβή και αλκοολική, για να ικανοποιήσει τους σκοπούς της: 

«Την πρόλαβα που έκρυψε ένα μπουκαλάκι στην τσάντα της· κατάπιε μια 

γουλιά νερό κι ένα χάπι.»75 

«Α! α! είπαμε δεν επιτρέπεται το οινόπνευμα όταν κανείς τελεί, τα ηρεμιστικά 

 ̶ ή μήπως υπνωτικά, Φιλιώ;»76 

«Εγώ δεν πρόκειται ν’ ανεχθώ άλλες παραξενιές, δε θα της επιτρέψω να ξεσπάει 

επάνω μου το μίσος της, τη φρενοβλάβειά της  ̶ ας καταφύγει σε ψυχίατρο, άλλο 

τέτοιο κρούσμα εγώ δεν πρόκειται… όχι! όχι!»77 

 
73 Κοτζιάς, ό.π., σ.35. 
74 Ό.π., σ.37. 
75 Ό.π., σ.39. 
76 Ό.π., σ. 43. 
77 Ό.π., σ. 69. 
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«Είναι ολοφάνερο: τάχα την ψυχή τής σκότωσε ο αδελφός μου λέει και τον 

βρίζει φονιά η φρενοβλαβής. Είναι ολοφάνερο: μέσα στη θολούρα του 

αλκοολισμού, στην ταραχή της τρέλας… ολοφάνερο! Απαιτείται διπλωματία, 

προσοχή.»78 

 Η Δήμητρα είναι αρπακτικό, ένας ιαγουάρος79. Ως τέτοιος μιλά διπλωματικά, 

πηγαίνει όπου ο άνεμος φυσά ευνοϊκά γι’ αυτή και καραδοκεί για το θήραμά της χωρίς 

να γίνεται εύκολα αντιληπτή: 

«Η Φιλιώ, βαθιά όπως σε φωλιά μέσα στην μπερζέρα, εξαντλημένη, κάτωχρη  ̶ 

η πιο κατάλληλη στιγμή!»80 

Δε συνιστά παρά το «τυφλό» πρόσωπο του δόγματος μπροστά στον «τυφλό» 

καθρέφτη του που την υπηρετεί. Ζωώδης στην κίβδηλη αρετή και την ψευτισμένη 

καρτερία πλαστογραφεί τα πάντα, μαζί με τις ίδιες τις διεργασίες που τα πυροδότηταν, 

ώστε να τα πνίξει και να τα καταστρέψει μέσα στην «ιερή» ρηχότητα της ισχύος της. 

Αυτό ακριβώς το παραμορφωτικό κάτοπτρο, το δόγμα, γίνεται μέσο ατομικής επιβολής 

και δόλιας δικαίωσης της απάτης81. 

Στο πλαίσιο μιας αφήγησης απολύτως στρατευμένης, οι αναμνήσεις της 

Δήμητρας ξεπηδάνε αυθόρμητα, αλλά όχι άναρχα και αναίτια, αφού οφείλονται σε μια 

επιθυμία ενοχοποίησης και αυτοδικαίωσης. Σταδιακά, ωστόσο, αποκαλύπτεται η 

σαθρότητα του οικοδομήματός της λόγω της φανατικής της σκέψης που τελικά οδηγεί 

στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας82. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η Φιλιώ όσο και ο 

άνδρας της Δήμητρας, Ηλίας, αποτελούν «αποκαλυπτικούς δείκτες» της αναξιόπιστης 

και άκρως ιδιοτελούς αφήγησης που η ίδια έχει μεθοδικά κατασκευάσει: 

«Μας έβαζε το καθήκον η οργάνωση να σκοτώσουμε στη γειτονιά μας ένα 

γερμανοτσολιά, ένα χαφιέ… [….] Εγώ τέτοια γραμμή δεν τη θυμόμουν και να 

μη λέει παραμύθια βρόμικα!  

 
78 Ό.π., σ.87. 
79 Η λέξη jaguara σημαίνει στην ινδιάνικη γλώσσα «αυτός που σκοτώνει με ένα πήδημα». 
80 Κοτζιάς, ό.π., σ.80. 
81 Νίκος Σκοπλάκης, «Ξαναδιαβάζοντας τον Αλέξανδρο Κοτζιά», Ο Αναγνώστης. 

https://www.oanagnostis.gr/xanadiavazontas-ton-alexandro-kotzia/  

[25 Φεβρουαρίου 2021] 
82 Βενετία Αποστολίδου, «Η μνήμη ως διακύβευμα στον Ιαγουάρο», Νέα Εστία, τχ. 1751 (Δεκ. 2002), 

σ.826. 

https://www.oanagnostis.gr/xanadiavazontas-ton-alexandro-kotzia/
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[…] 

“Ιούλιος ή Αύγουστος ήτανε. Και είδα στα ξαφνικά ότι φανατίστηκε” 

[…] 

“Ναι, το θυμάμαι… Αύγουστος” 

“Τι θυμάσαι;” Βράζω χαμηλόφωνα. 

“Αρχές Αυγούστου… όλοι οι τοίχοι γράφανε: ΘΑΝΑΤΟΣ… είχε αρχίσει η 

σφαγή” 

“Πουλημένε αναθεωρητή!”»83 

 Το παραπάνω απόσπασμα αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση της δογματικής 

στάσης της Δήμητρας, η οποία δείχνει να μη θυμάται τις αποτρόπαιες πράξεις της 

οργάνωσης, κατηγορώντας μάλιστα τη Φιλιώ πως ψεύδεται ασύστολα σε μια 

προσπάθεια ν’ αμαυρώσει το κόμμα. Ωστόσο, ο Ηλίας έρχεται να επιβεβαιώσει όσα 

λέει η Φιλιώ, υπονομεύοντας έτσι την αξιοπιστία της Δήμητρας, η οποία, επιχειρώντας 

διαρκώς να εξιδανικεύει την επαναστατική ιδέα και τον αδελφό της, αποδεικνύεται 

απολύτως μεροληπτική και αφερέγγυα. Η ίδια μέσα στο κλειστό λογικό της σύστημα 

υπερασπίζεται τις θέσεις της που αυτοϋποβάλλεται ότι έχουν αντικειμενικό κύρος84. 

Το μυαλό της δουλεύει στερεοτυπικά, καθώς για εκείνη όλα τα προβλήματα έχουν μια 

λύση σα μαθηματική εξίσωση με ξεχασμένα όμως τα αρχικά αξιώματα. 

 Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αφηγήτρια υπερασπίζεται το ήμισυ του λόγου 

ως άλλη θεά Δήμητρα που ζει ολοκληρωμένη μόνο το ήμισυ του έτους85. Η θεά 

Δήμητρα, παιδί του Κρόνου που πρωτοστατεί στον τίτλο του τόμου με τις νουβέλες, 

«τρώγεται» από τον πατέρα της όπως και η Δήμητρα του Κοτζιά «τρώγεται» από τον 

δικό της πατέρα Κρόνο, την Ιστορία και το τραυματικό παρελθόν. Όπως η θεά Δήμητρα 

τους έξι μήνες του χρόνου που βρίσκεται με την Περσεφόνη έχει καλοκαιρία, ενώ τους 

 
83 Κοτζιάς, ό.π., σ.102-3. 
84 Αλέξανδρος Αργυρίου, «Επεξηγηματικά σχόλια στον Ιαγουάρο για τον ξένο αναγνώστη», Γράμματα 

και τέχνες, τχ.64 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1992), σ.48. 
85 Σκούπρας Ι. Χρήστος, «Η δραστική παρουσία του Ελληνικού Εμφυλίου πολέμου στο πεζογραφικό 

έργο του Θανάση Βαλτινού. Θεματικά μοτίβα του Εμφυλίου στον Θανάση Βαλτινό, ομοιότητες και 

διαφορές με τη μεταπολεμική πεζογραφική παραγωγή (Ρ. Αποστολίδης, Α. Κοτζιάς, Α. Φραγκιάς, Σ. 

Πατατζής, Γ. Πάνου, Σ. Δημητρίου, Ν. Δαββέτα)», Διδακτορική διατριβή, Παιδαγωγική σχολή 

Φλώρινας, Οκτώβριος 2010, σ.263. 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/22941#page/1/mode/2up  
[20 Ιανουαρίου 2021] 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/22941#page/1/mode/2up
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υπόλοιπους έξι που αποχωρίζεται την κόρη της ακολουθεί κακοκαιρία, έτσι και η 

ηρωίδα της νουβέλας αποκαλύπτει δύο πλευρές της, μία ειλικρινή και μία ανειλικρινή, 

φανερώνοντας δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: από τη μία την αλήθεια, την 

αγωνιστικότητα και την εκπροσώπηση ηθικών αξιών και από την άλλη το ψεύδος, την 

ιδιοτέλεια και την υστεροβουλία. 

 

Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο: επανάληψη μήτηρ πάσης αμφισβητήσεως 
 

Κλείνουμε την πρώτη ενότητα με το Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο του Θανάση 

Βαλτινού. Η επαναληπτικότητα που χαρακτηρίζει την αναδρομική μονολογική 

αφήγηση της Μαρί δίνει στο κείμενο έναν ιδεοψυχαναγκαστικό χαρακτήρα, ο οποίος 

τείνει να υποδείξει την ύπαρξη κάποιας ψυχικής ανισορροπίας. Μέσω των διαρκών 

επαναλήψεων η αφηγήτρια απομακρύνεται τελικά από το σταθερό και το βέβαιο, 

δημιουργώντας αισθήματα αμφιβολίας στον αποδέκτη του λόγου της.  

Κι αυτό διότι η εμμονική προσκόλληση σε συγκεκριμένα γεγονότα δίνει την 

εντύπωση της απεγνωσμένης προσπάθειας κάποιου να πείσει για την αξιοπιστία των 

όσων λέει, επιτυγχάνοντας το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τη 

γέννηση της δυσπιστίας. Αρχικά, ο ίδιος  ο τίτλος της νουβέλας αποτελεί προϊόν 

επανάληψης του λόγου της ηρωίδας από μέρους του συγγραφέα, ενώ με τη σειρά της 

αποτυπώνεται σ’ αυτόν μία σημασιολογική κλιμάκωση, η οποία επιτυγχάνεται λόγω 

της επανάληψης των αποχρώσεων του πίνακα, με ένα λεκτικό σύνολο ελαφρώς 

παραλλαγμένο («μπλε βαθύ, σχεδόν μαύρο»). 

Προχωρώντας στο κείμενο, το έδαφος σταθερότητας του μονολόγου της 

αφηγήτριας δείχνει να έχει απολεσθεί από τις πρώτες κιόλας σελίδες, κάτι που η ίδια 

δεν παραλείπει να δηλώνει με κάθε ευκαιρία. Η κατ’ επανάληψη χρήση λέξεων σε όλη 

την έκταση του κειμένου, σε περιορισμένη έκταση, στην ίδια περίοδο ή σε δύο 

συνεχόμενες περιόδους λόγου είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία του ύφους του 

μονολόγου της Μαρί86. Στα συμφραζόμενα αυτά, βασική λειτουργία της επανάληψης 

 
86 Γιάννης Δημητρακάκης, «Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο. Όψεις ενός μονολόγου», Νέα Εστία, τχ. 1802 

(Ιούλιος-Αύγουστος 2007), σ.164. 
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δείχνει να είναι η έμφαση σ’ ένα λεκτικό σύνολο, προκειμένου να υπογραμμιστεί η 

σημασία του, καθώς και η σταθεροποίηση και επίταση του νοήματός του87: 

«Φαίνεται ότι πρέπει να είμαι ελαφρώς μεθυσμένη για να μιλάω, αισθάνομαι 

έτσι πιο άνετα [….] Μονάχα αν πιω λίγο μπορώ να τα αντιμετωπίσω με κάποιο 

χιούμορ.»88 

Στην πραγματικότητα βέβαια, η ισχυρότερη δύναμη της επανάληψης βρίσκεται 

στην κατεύθυνση ενεργοποίησης ή μη της μνήμης. Στη μνήμη καταγράφονται μονάχα 

οι ιδιαίτερες στιγμές, η εξαίρεση, το διαφορετικό, το ασυνήθιστο, το απρόσμενο89. 

Επομένως, η επαναληπτική μνημόνευση γεγονότων από μέρους της ηρωίδας                      

 ̶ ευχάριστων ως απόδειξη μιας παρελθούσης ευτυχίας, δυσάρεστων ως μια μορφή 

αυτοτιμωρίας και στιγματισμού που επιφέρει η αναθύμησή τους ̶  αποσκοπεί στο να 

μην ξεχαστούν σ’ ένα μακρινό παρελθόν, στο να μην εκλείψουν από μέσα της.  

Θυμάται κι επαναλαμβάνει, επαναλαμβάνει και δεν ξεχνά. Επίσης, πέρα από 

λέξεις ή φράσεις, στο κείμενο εντοπίζεται η συστηματική επανάληψη μοτίβων. Το 

μοτίβο της κούρασης, της πλήξης ή της μοναξιάς μαστιγώνουν ανηλεώς τη Μαρί, 

υπενθυμίζοντας της τη ματαιότητα μιας ζωής που ουσιαστικά δεν έζησε. Ωστόσο, η 

εμμονή της ηρωίδας γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία αποπειράται 

μανιωδώς να πείσει επιφέρει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Δημιουργεί έναν λόγο 

κατ’ επίφαση αυθόρμητο, ειλικρινή και προφορικό, έναν λόγο που εν τέλει διακρίνεται 

από έλλειψη φυσικότητας και καθωσπρεπισμό.  

Τέλος, η λεκτική επανάληψη πολλές φορές αποτελεί δείκτη του ταραγμένου 

ψυχισμού της Μαρί, της ευαλωτότητας του εσωτερικού της κόσμου. Μιλάει για 

ζητήματα που τη στεναχωρούν, υποπίπτει σε λάθη, διορθώνει τον εαυτό της κι 

επαναλαμβάνεται. Πρόκειται για άτομο η σκέψη και ο λόγος του οποίου φανερώνουν 

την ανεπανόρθωτη ζημιά που έχει υποστεί. Οι ρωγμές που εμφανίζονται στη ζωή της 

εντοπίζονται εξίσου στον πολλές φορές ασυνάρτητο λόγο της, επικυρώνοντας την 

αστάθεια και ευθραυστότητά της σε επίπεδο εσωτερικό: 

 
87 Ό.π., σ.165. 
88 Θανάσης Βαλτινός, Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 92015, σ.12-13. 
89 Παναγιώτης Πάγκαλος, «Λήθη και αμνησία», στο Χωρικές αφηγήσεις της μνήμης, επιμέλεια: Σάσα 

Λαδά - Κυριακή Τσουκαλά, Επίκεντρο, Θεσσ/νίκη 2017, σ.155. 



35 
 

«Διάβασα ότι η ψυχανάλυση γίνεται μέχρι τα σαράντα πέντε […] «Μπαμπά 

πόσο ζουν οι χελώνες;» «Διακόσια, τριακόσια χρόνια». «Κι ύστερα μπαμπά;» 

«Ύστερα, ύστερα κολοκυθόπιτα». Μέχρι τα σαράντα πέντε. Κολοκυθόπιτα.»90 

Μία ακόμη κειμενική ένδειξη αναξιοπιστίας που συναντάται στο Μπλε βαθύ 

είναι εκείνη του ρητορικού σχήματος της επανόρθωσης, μέσω του οποίου η αφηγήτρια 

επανέρχεται σε ορισμένα ζητήματα προκειμένου να επανατοποθετηθεί. Η επανόρθωση 

εγκαθιδρύει μια μικρότερη ή μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα σε δύο εκφωνήματα που 

αναφέρονται στην ίδια πραγματικότητα, εκ των οποίων το πρώτο παρουσιάζεται ως 

ανεπαρκές, ανακριβές ή εσφαλμένο, ενώ το δεύτερο επαναδιατυπώνει ορθά το πρώτο. 

Η ομιλήτρια επανέρχεται στα λεγόμενά της προκειμένου να τα διορθώσει («Θα 

ανέβουμε στο “Αμπρεβουάρ”, πάνω στη Δεξαμενή. Όχι στη Δεξαμενή, στο παλιό 

“Όμορφο”»91), να ανασκευάσει ή να αναιρέσει το περιεχόμενό τους («Είναι φαγώσιμος 

έλεγε. Όχι φαγώσιμος, κάτι άλλο […] Ναι, είναι ζουμερός. Αυτό έλεγε.»92), ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις δε διστάζει να επανορθώσει ακόμη και την ίδια την 

επανόρθωση («Τώρα δεν μπορώ να το κάνω, με κουράζει. Όχι σωματικά, με κουράζει 

από μέσα. Ή μάλλον βαριέμαι»93) 94.  

Η συνεχής τροποποίηση των όσων λέει θα μπορούσε να θεωρηθεί μία 

προσπάθεια ειλικρίνειας και ακρίβειας. Απώτερος σκοπός της Μαρί μέσω της 

επανατοποθέτησης είναι να αποφύγει λάθη, ανακρίβειες, την απομάκρυνση εν γένει 

από την αλήθεια. Το γεγονός ότι αναγνωρίζει τα λάθη της και σπεύδει να τα διορθώσει 

αποτελεί τεκμήριο φερεγγυότητας και αξιοπιστίας. Κάπως έγκαιρα, βέβαια, 

συνειδητοποιεί ότι ο λόγος παρακινούμενος από τον ταραγμένο ψυχισμό μπορεί 

εύκολα να παρεκτραπεί, διαπίστωση που την οδηγεί στη διαρκή επιφυλακή και 

συστηματική διόρθωση ολισθημάτων και λαθών: 

«Να είχα κάτι στο αίμα μου, κάτι χωριάτικο, όχι χωριάτικο…»95 

 
90 Βαλτινός, ό.π., σ.22. 
91 Ό.π., σ.18. 
92 Ό.π., σ.79. 
93 Ό.π., σ.65. 
94 Δημητρακάκης, ό.π., σ.166. 
95 Βαλτινός, ό.π., σ.64.  
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«Όταν σπας τα καθιερωμένα, όταν δεν μπορείς να ανεχτείς, όχι να 

ανεχτείς…»96 

Η επαναλαμβανόμενη διόρθωση των όσων αρχικά υποστηρίζει επιφέρει 

αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Σταδιακά, μέσω του αυτοαναιρούμενου 

μονολόγου της αφηγήτριας εγείρονται στον αναγνώστη αμφιβολίες και υποψίες 

αναφορικά με την εγκυρότητα και αξιοπιστία του και συνεπακόλουθα κλονίζεται η 

εμπιστοσύνη του απέναντί της97. Ενώ αρχικά η πρόθεση διόρθωσης και ακριβούς 

απόδοσης των σκέψεών της σκιαγραφούν ένα άτομο ισορροπημένο και ειλικρινές, τα 

συνεχή της λάθη την παγιδεύουν σε μια διαρκή διαδικασία τοποθέτησης και 

ανατοποθέτησης. Κάθε μορφή κατάφασης, διαβεβαίωσης και αξίωσης αποδεικνύεται 

ανά πάσα στιγμή επιδεκτική διαψεύσεως98. Σταδιακά, αποκαλύπτονται οι «σχισμές» 

του λόγου της, οι οποίες τελικά υποσκάπτουν την εγκυρότητά του θέτοντας εν 

αμφιβόλω την τεκμηριωτική του αξία99. 

Συμπληρωματικά,  στον λόγο της Μαρί οι συνεχείς χρονικές μετατοπίσεις 

μεταξύ παρελθόντος και παρόντος ανακινούν το ζήτημα της χρονικής απόστασης 

ανάμεσα στα γεγονότα και την εξιστόρησή τους. Κάτι τέτοιο επιφέρει αναπόφευκτα 

στον μονόλογό της την κατάργηση της ευθύγραμμης πλοκής και τη συνεπακόλουθη 

αποσπασματικότητα100. Μέσω της τεχνικής του ψηφιδωτού συντίθεται ένας λόγος-

βιογραφία, ένας λόγος-απολογισμός μιας ζωής ανικανοποίητης και ανεπαρκούς. Τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά του φαίνεται να είναι η ρευστότητα, η αβεβαιότητα και το 

συναισθηματικό κενό101: 

«Γιατί να είναι λάθος δεν το καταλαβαίνω. Ανωριμότης ίσως. Δεν ξέρω, πάντως 

δεν χρησιμεύει σε κανέναν αυτό το προνόμιο, και βεβαίως όχι σε μένα. Αλλά 

 
96 Ό.π., σ.71. 
97 Δημητρακάκης, ό.π., σ.167. 
98 Γιάννης Δημητρακάκης, «Ο αναξιόπιστος εξομολογούμενος. Αφήγηση και ύφος στον Εξώστη του 

Νίκου Καχτίτση» στο Νίκος Καχτίτσης, Ο Εξώστης, επιμ. Γιώτα Κριτσέλη – Βίκτωρ Καμχής, Κίχλη 
32012, σ. 146. 
99 Γιάννης Δημητρακάκης, «Το ιδιωτικό στο έργο του Θανάση Βαλτινού: χρονικά όρια, θεματικές 

περιοχές, αισθητικοί όροι», Περιπέτειες του ιδιωτικού στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, Επιστημονικό 

Συμπόσιο, 13-14 Οκτωβρίου 2017, σ.220. 
100 Δημητρακάκης, «Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο. Όψεις ενός μονολόγου», ό.π., σ.161. 
101 Ελισάβετ Κοτζιά, «Κερδισμένη απόσταση», Η Καθημερινή (20.2.1986), τώρα και στο Για τον 

Βαλτινό. Κριτικά κείμενα, εισαγωγή: Θεοδόσης Πυλαρινός, Εκδόσεις Αιγαίον, Λευκωσία 2003, σ.132. 
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ούτε αυτό το ξέρω. Τελικά δεν έχει και σημασία. Δεν ξέρω τι είμαι, δεν ξέρω τι 

κάνω.»102 

Η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται το μοτίβο της ασάφειας είναι άξιο 

προσοχής και συζήτησης. Άλλοτε η Μαρί κυριεύεται από μερική αβεβαιότητα 

προσπαθώντας να επαναφέρει στο μνημονικό της περασμένες στιγμές («νομίζω», 

«αμυδρά θυμάμαι», «ίσως» ), άλλοτε τον λόγο της κατακλύζει ολική αβεβαιότητα, 

εκπεφρασμένη με ρήσεις δογματικής άγνοιας («δεν ξέρω», «αλλά ούτε αυτό το ξέρω», 

«δεν θυμάμαι»). 

Παρά την ακατάσχετη φλυαρία της αφηγήτριας, η απουσία σχηματοποίησης ή 

μορφοποίησης του λόγου της καλλιεργεί ένα κλίμα αδιεξόδου και αναξιοπιστίας για 

τον αναγνώστη. Ο τελευταίος όχι μόνο δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τη ροή του 

λόγου, αλλά σταδιακά αρχίζει να αμφισβητεί την ίδια την εγκυρότητά του, αφού η 

αφηγήτρια επανέρχεται συστηματικά σε ρήσεις πιθανολογικού χαρακτήρα και 

εξαιρετικής αοριστίας. Ενώ δηλαδή επιχειρεί να εξασφαλίσει κάποια μορφή 

σταθερότητας, αποκτώντας την εποπτεία του εαυτού και του λόγου της, δεν τρέφει 

ψευδαισθήσεις συνειδητοποιώντας εγκαίρως το ατελέσφορο του εγχειρήματός της103: 

«Τέτοια απελπισία. Αλλά μπορεί και να ψεύδομαι εδώ. Δεν ξέρω.»104 

 Καταληκτικά, σχετικά με τον βαθμό αναξιοπιστίας της αφηγήτριας στο Μπλε 

βαθύ, εκείνη δεν πιστοποιείται ποτέ φανερά, παρά μόνο υπονοείται. Όπως 

διαπιστώθηκε, ο μνημονικός μονόλογος της ηρωίδας χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, 

συχνές επαναλήψεις και επανορθώσεις, καταλήγοντας διαρκώς σ’ ένα σκοτεινό 

αδιέξοδο. Πρόκειται για έναν λόγο προφορικό που ακροβατεί πάνω σε τεντωμένο 

σχοινί, μα δεν ολισθαίνει ποτέ ολοκληρωτικά στο παραλήρημα105. Πρόκειται για έναν 

λόγο αμφιβόλου αξιοπιστίας μιας και η γυναίκα που τον αρθρώνει μονολογεί 

ακατάπαυστα με τρόπο μη συνεκτικό, ασύνδετο, παραληρηματικό. Εν τέλει, κάθε 

απόπειρα να αναστήσει το παρελθόν της με τρόπο λυτρωτικό, βρίσκοντας δηλαδή σε 

αυτό διάσπαρτες στιγμές ευτυχίας και ολοκλήρωσης, αποβαίνει μοιραία. 

 
102 Βαλτινός, ό.π., σ.22. 
103 Δημητρακάκης, «Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο. Όψεις ενός μονολόγου», ό.π., σ. 171. 
104 Βαλτινός, ό.π., σ.42. 
105 Χριστίνα Ντουνιά, «Μπλε βαθύ, σχεδόν μαύρο», Αντί (11.4.1986), τώρα και στο Για τον Βαλτινό: 

κριτικά κείμενα, ό.π., σ.140. 
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Συνοψίζοντας, στη συγκεκριμένη ενότητα αναδείχθηκαν τα πιο οφθαλμοφανή 

«αποδεικτικά στοιχεία» που συνηγορούν υπέρ της αναξιοπιστίας των αφηγητών. Στο 

πλαίσιο αυτό, σκόπιμο θα ήταν οι αφηγητές να ενταχθούν σε τύπους προκειμένου στην 

επόμενη ενότητα να εξεταστούν σε βάθος οι πηγές και αιτίες της αφερεγγυότητάς τους. 

Ξεκινώντας από την Άννα, την αφηγήτρια του Μανιώτη, εκείνη φαίνεται να ανήκει 

στην κατηγορία του διαταραγμένου αφηγητή αφού δε διστάζει να δημιουργήσει μια 

«ψευδοπραγματικότητα» ωθούμενη από την ψυχική της διαταραχή και την κοινωνική 

πίεση που υφίσταται (θα αναλυθούν εκτενέστερα στην επόμενη ενότητα). 

Η Ραραού του Μάτεσι εντάσσεται στον τύπο του πικαρικού καθώς και του 

ψεύτη αφηγητή αφού δημιουργεί μια εξ ολοκλήρου νέα συνθήκη από την οποία 

αφαιρεί το τραύμα που τη στιγμάτισε στην πραγματική ζωή. Ο Τηλεκίδης του 

Νικολαΐδη εντάσσεται στην κατηγορία του διαταραγμένου αφηγητή καθώς η ψυχική 

του διαταραχή και η ενοχή, που προκύπτει από το εγκληματικό προφίλ του, αποτελούν 

τη βάση του μυθιστορήματος. Επίσης, ως αφηγητής καταφεύγει πολλές φορές στο 

ψέμα και τη διαστρέβλωση μιας αλήθειας που λειτουργεί αποκαλυπτικά εις βάρος του. 

Προχωρώντας στην αφηγήτρια του Κοτζιά, η Δήμητρα υπηρετεί πιστά το 

ψεύδος παρακινούμενη πρωτίστως από τα κληρονομικά της συμφέροντα και την ενοχή. 

Δε διστάζει να παραποιήσει την αλήθεια προκειμένου να εξωραΐσει τις επιλογές του 

παρελθόντος και να υποστηρίξει εκείνες του παρόντος. Κλείνοντας, περνάμε στη Μαρί, 

αφηγήτρια του Βαλτινού, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των 

διαταραγμένων αφηγητών. Η ίδια χαρακτηρίζεται από ψυχική ανισορροπία χωρίς 

ωστόσο να διαπιστώνεται στο έργο η ύπαρξη κάποιας ψυχικής νόσου όπως λόγου χάρη 

συμβαίνει στην περίπτωση της Άννας. Η μοναξιά, η αποξένωση και η αναπόφευκτη 

ανακολουθία της μνήμης την ταλανίζουν, υπονομεύοντας τη βεβαιότητα και συνέπεια 

των λεγομένων της. 
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Κεφάλαιο 2ο: Πηγές αναξιοπιστίας 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζονται οι πιο βασικές αιτίες που κατατάσσουν 

τους αφηγητές στην κατηγορία των αναξιόπιστων. Κι εδώ η μελέτη των έργων 

ακολουθεί μία κλιμάκωση από εκείνα στα οποία διακρίνονται ευκρινώς οι πηγές 

αναξιοπιστίας, καταλήγοντας σ’ εκείνα στα οποία οι αιτίες αυτής μπορούν απλώς να 

εικαστούν.  

Αφετηρία για την εξέταση των βασικότερων πηγών αναξιοπιστίας των 

αφηγητών μας θα αποτελέσει η ψυχική νόσος. Η τελευταία είναι ικανή να αναδείξει με 

τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την αφερεγγυότητα των μονολογούντων υποκειμένων, 

τα οποία καταφεύγουν σε αθέμιτα μέσα  ̶ όπως είναι η αποπροσωποποίηση ή το ψέμα ̶  

προκειμένου να αφηγηθούν. Στην ενότητα αυτή θα σχολιαστούν η ψυχική αστάθεια, 

ως έναυσμα που πυροδοτεί την αναξιοπιστία των αφηγητών, καθώς και τα μέσα τα 

οποία οι ίδιοι μετέρχονται στον μονόλογό τους προκειμένου  ̶ άθελά τους ή μη ̶  να 

παραπλανήσουν. 

Ένα εξίσου σημαντικό αίτιο αφερεγγυότητας που συναντάται στον λόγο των 

αφηγητών είναι η αμφιβόλου εγκυρότητας μνήμη τους. Η μακρά παράδοση του 

αγγλόφωνου εμπειρισμού έβλεπε πάντα με καχυποψία τη μνήμη ως μια περιοχή της 

φαντασίας106. Στο πλαίσιο αυτό, η ενθύμηση παλαιότερων γεγονότων, τα οποία 

μάλιστα επανέρχονται συστηματικά στον λόγο των αφηγηματικών υποκειμένων, 

φαίνεται πολλές φορές να πελαγοδρομεί μεταξύ ανάμνησης και επινόησης. Οι ήρωες 

δεν είναι απολύτως βέβαιοι σχετικά με την αξιοπιστία του μνημονικού τους μιας κι 

εκείνο πολλές φορές δείχνει να προβαίνει σε αυθαίρετες ανακατασκευές ενός 

παρελθοντικού γεγονότος.  

 

Η εξαφάνιση: το αποπροσωποποιημένο υποκείμενο και τα παιχνίδια της 

μνήμης 
 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο αφηγητής στην Εξαφάνιση 

επιλέγει να αποκοπεί από τον εαυτό του προκειμένου να μιλήσει πιο 

 
106 Paul Ricoeur, «Μνήμη και φαντασία» στο Η μνήμη, η ιστορία, η λήθη, μτφρ. Ξενοφών Κομνηνός, 

Ίνδικτος, Αθήνα 2013, σ.18. 
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αποστασιοποιημένα και αντικειμενικά. Όταν ο Τηλεκίδης αναφέρεται στον εαυτό του 

σε τρίτο ενικό  πρόσωπο δημιουργεί ένα χάσμα αποκτώντας έτσι μια απόσταση από τις 

εμπειρίες του. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί εύκολα να αποποιηθεί ευθύνες για τις πράξεις 

του, να μειώσει τη συναισθηματική πίεση που βιώνει και να αποδεσμευτεί από τις 

ενοχές που ενδεχομένως τον βασανίζουν. Η μετάβαση σε αυτόν τον τύπο αφήγησης 

αποφορτίζει τον ομιλητή ως ένα είδος αμυντικού μηχανισμού επιτρέποντάς του να 

μιλήσει πιο ελεύθερα χωρίς να αισθάνεται υπεύθυνος για ό,τι συνέβη. 

Η αφηγηματική αυτή συνθήκη παραπέμπει στις αποσυνδετικές διαταραχές που 

γενικά χαρακτηρίζονται από τη μεταβολή ή διαταραχή της απρόσκοπτης και καλά 

απαρτιωμένης λειτουργίας της μνήμης, της συνείδησης και της ταυτότητας του 

εαυτού107. Το σύνδρομο αποπροσωποποίησης αποτελεί υποκατηγορία των 

αποσυνδετικών διαταραχών και αφορά μια αίσθηση αποξένωσης από τον εαυτό ή/και 

τον περίγυρο.  Στο πλαίσιο αυτό, το άτομο νιώθει απομακρυσμένο από τον εαυτό του 

και έχει το αίσθημα του εξωτερικού παρατηρητή του σώματος και των ψυχικών του 

λειτουργιών108. 

Οι άνθρωποι που υποφέρουν από το σύνδρομο αυτό περιγράφουν πως νιώθουν 

αποκομμένοι από τα συναισθήματα και από αυτά που γενικώς βιώνουν, πως είναι σαν 

να συμβαίνουν σε κάποιον άλλον, και μοιάζει σαν να ζουν σ’ ένα όνειρο. Συχνά, 

αισθάνονται παράξενα, σαν να μην είναι ο πραγματικός τους εαυτός, με άλλα λόγια, 

νιώθουν σαν ηθοποιοί που απλά συμμετέχουν σε ένα έργο που αφορά στην ίδια τους 

τη ζωή109: 

«Δεν νιώθεις μόνο τον εαυτό σου ξένο απ’ τους άλλους, αλλά τον εαυτό σου 

ξένο απ’ την δική σου περίπτωση.»110 

Για παράδειγμα, όταν ο ήρωας «αναγκάζεται» να κρύψει τον φίλο του, 

εγκλωβίζοντάς τον στην κρύπτη που είχε κάτω από το κρεβάτι του προκειμένου να μη 

συλληφθεί από τους χωροφύλακες, γνωρίζει καλά πως αυτή του η «αμέλεια» οδήγησε 

πολύ βολικά στον θάνατο του Θεοφάνη. Ωστόσο, στη συνέχεια δε διστάζει να 

 
107 Χ. Χριστοδούλου, Μ. Μαργαρίτη, «Αποσυνδετικές διαταραχές», στο Γ. Ν. Παπαδημητρίου, Ι. Α. 

Λιάππας κ.ά., Σύγχρονη Ψυχιατρική, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ, 2013, σ. 401. 
108 Ό.π., σ.405. 
109 Σάββας Ν. Σαλπιστής, «Σύνδρομο αποπροσωποποίησης/αποπραγματοποίησης» 

http://www.i-psyxologos.gr/apoprosopopoiisi/  

[8 Αυγούστου 2019] 
110 Νικολαΐδης, ό.π., σ.22. 

http://www.i-psyxologos.gr/apoprosopopoiisi/
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επικαλεστεί χίλιες δυο δικαιολογίες για να εκλογικεύσει την πράξη του. Στο πλαίσιο 

αυτό, αποστασιοποιημένος από τον εαυτό του και αναπτύσσοντας έναν εσωτερικό 

διάλογο με τη σωφρονιστική φωνή του υπερεγώ, παρουσιάζει την πράξη του ως τη 

μοναδική επιλογή που είχε προκειμένου να βοηθήσει τον Θεοφάνη: 

«Κι έπειτα τι μπορούσε να κάνει  ̶ θα έκανα το παν για ν’ αποτρέψω ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο ̶  μα τι μπορούσε να κάνει; Να έλεγε στους χωροφύλακες ότι ο 

άλλος βρισκόταν εκεί μέσα; Τούτο θα ήταν μία σαφής προδοσία.»111 

 Στην πραγματικότητα, η εγκληματική πράξη του ήρωα συνδέεται με μία 

υποσυνείδητη εσωτερικευμένη ενοχή, η οποία προϋπάρχει του εγκλήματος. Σύμφωνα 

με τον Freud, το άτομο δεν αισθάνεται ενοχή επειδή διέπραξε ένα έγκλημα ή 

διαφορετικά η ενοχή δεν είναι το αποτέλεσμα του εγκλήματος, αλλά το κίνητρο για τη 

διάπραξή του. Έτσι, η μετατροπή της υποσυνείδητης ενοχής σε κάτι άμεσο και 

πραγματικό, όπως η εγκληματική πράξη, αποτελεί τελικά ανακούφιση ιδιαίτερα αν το 

υπερεγώ είναι ανεπαρκώς ή ελλιπώς  ανεπτυγμένο112.  

Στο πλαίσιο αυτό, όταν το φίλτρο λογικής του αφηγητή κάμπτεται μερικώς, το 

αίσθημα καχυποψίας και επαγρύπνησης κερδίζει έδαφος. Έτσι, η εσωτερική ισορροπία 

του αφηγητή καταρρέει και ο τελευταίος προσφεύγει σε άλογες αποφάσεις που 

οδηγούν στην «καταδίκη» του φίλου του. Ωστόσο, ερχόμενος εκ των υστέρων 

αντιμέτωπος με τα αποτελέσματα των πράξεών του και προσπαθώντας να ερμηνεύσει 

λογικά τον τρόπο δράσης του σε μια προσπάθεια ικανοποίησης του υπερεγώ, 

καταφεύγει στην εκμηδένιση κάθε αισθήματος ενοχής και στην έλλογη ερμηνεία και 

δικαιολόγηση των πρότερων μοιραίων κινήσεών του. 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτός ο ταραγμένος ψυχισμός του 

ήρωα, ο κατακερματισμός του, η διάλυση της έννοιας του συμπαγούς και ενοποιημένου 

κόσμου του. Ο Τηλεκίδης αφού έχει θάψει κάτω από τα σανίδια ζωντανό τον φίλο του, 

αρχίζει και ο ίδιος ν’ αναρωτιέται αν είδε τον σκελετό αληθινά. Πρόκειται, επομένως, 

για ένα άτομο ψυχικά κουρασμένο, με ρωγμές, συχνά άρρωστο113: 

 
111 Νικολαΐδης, ό.π., σ.50. 
112 Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη, «Η ψυχαναλυτική σχολή – Ο Freud», στο Εγκληματολογία. Σύγχρονες και 

παλαιότερες κατευθύνσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014, σ.227. 
113 Μιχάλης Γ. Μερακλής, «Αριστοτέλης Νικολαΐδης, Η εξαφάνιση, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τ.22, 

τχ. 251-253 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1976), σ.62. 
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« […] έστω και σε κλάσματα δευτερολέπτου, κάτι αμφιβολίες του γεννιόταν 

σαν βελονιές. Είδες καλά; ρωτούσε κάθε τόσο τον εαυτό του.»114 

Βέβαια, ο ήρωας παρά την αστάθεια που τον χαρακτηρίζει φαίνεται να έχει 

αντιληφθεί εγκαίρως πως στην πράξη είναι αδύνατο να γίνει απόλυτα κατανοητό αυτό 

που συμβαίνει, καθώς όλα σκορπίζουν σε μια απειρία υποθέσεων. Για τον λόγο αυτό, 

προσεγγίζει ανθρώπους και καταστάσεις με τρόπο αποστασιοποιημένο, στερημένο 

πάθους κι οπωσδήποτε ειρωνικό. Αρέσκεται στο να παρατηρεί την κίνηση της 

συμβατικής ζωής, γνωρίζοντας ωστόσο καλά πως οι εικόνες είναι είδωλα κάποιου 

πράγματος που διαρκώς μας διαφεύγει η αληθινή του όψη115: 

«Το νόημα πάντα μας διαφεύγει και ό,τι διαφεύγει πάντα, δεν υπήρξε 

ποτέ…»116 

 Επιμένοντας λιγάκι παραπάνω στη σκιαγράφηση του βασικού χαρακτήρα 

ερχόμαστε αντιμέτωποι μ’ ένα άτομο όχι απλώς ταραγμένο και πολυπρόσωπο, αλλά μ’ 

ένα άτομο ψυχικά διαταραγμένο. Μάλιστα, η αναζήτηση του εξαφανισμένου φαίνεται 

να μην αφορά μονάχα τον φίλο του αφηγητή. Ο τελευταίος, νιώθοντας ψυχικά 

ανισόρροπος, ψάχνει να βρει αυτό που έχει πραγματικά εξαφανιστεί πολύ περισσότερο 

από τον Φάνη, ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Βέβαια, χωρίς να πιθανολογούμε για την 

ψυχική του ασθένεια, μιας και δεν κατονομάζεται ποτέ στο μυθιστόρημα το είδος της 

«τρέλας» που τον έχει κυριεύσει, ωστόσο αξίζει να σχολιάσουμε τα βασικά 

συμπτώματα που καθιστούν τον Τηλεκίδη ένα άτομο στερημένο εχεφροσύνης. 

 Η σκοτεινή συνωμοτική του τάση αποκτημένη από τη συμμετοχή του στον 

κομμουνιστικό αγώνα  ̶ ο συγγραφέας τον εξυπονοεί μα δεν τον ιστορεί ̶ , η αβέβαιη 

πίστη, η γκρίζα περιθωριακή ζωή και η έλλειψη συνειδητού αισθήματος ενοχής για τον 

φόνο που διέπραξε συγκροτούν ένα ψυχικά ανισόρροπο άτομο που ανήκει στο 

περιθώριο117. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο ήρωας είναι μονίμως σκοτεινό και 

εφιαλτικό, σαν ένα κακό όνειρο από το οποίο δεν μπορεί να δραπετεύσει.  

 
114 Νικολαΐδης, ό.π., σ.80. 
115 Αλέξης Ζήρας, «Αριστοτέλης Νικολαΐδης, παρουσίαση – ανθολόγηση: Αλέξης Ζήρας», στο Η 

μεταπολεμική πεζογραφία: Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67, εισαγωγή: Αλέξανδρος 

Αργυρίου,  τ. Στ’, Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 1988, σ.118. 
116 Νικολαΐδης, ό.π., σ.193. 
117 Ανδρέας Καραντώνης, «Αριστοτέλη Νικολαΐδη: Η εξαφάνιση», Νέα Εστία, τχ. 1159 (15.10.1975), 

σ.1413. 
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Ο Τηλεκίδης είναι ένας επαναστάτης αιώνια παγιδευμένος στον κυκεώνα της 

ανεξάρτητης διανόησης,  καθώς και σε συναισθήματα κακεντρέχειας και τραγικής 

υφής, τα οποία αργά και σταθερά καταλήγουν σε οραματικές φαντασιώσεις 

μεγαλομανίας, αδιάκοπης φοβίας και σε μια καταδίωξη που από πραγματική  ̶ πάντοτε 

αναζητείται και καταδιώκεται από την Αστυνομία του «κατεστημένου» ως ο 

παράνομος επαναστάτης ̶  μετατρέπεται σε «μανία καταδίωξης»118: 

«Κάποιο βράδυ λοιπόν, κυριολεκτικά τι να κάνει, καθώς περιδιάβαζε στους 

δρόμους της Αθήνας κάπου κοντά προς την πλατεία Συντάγματος, ένιωσε με 

την ιδιαίτερή του όσφρηση ότι κάποιος τον παρακολουθούσε. Δεν έδωσε στην 

αρχή σημασία. Κάτι τέτοια αισθήματα που συνήθως δεν κατέληγαν πουθενά 

τάχε ξεπεράσει από καιρό […]»119 

 Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως ο αφηγητής  δε μας εμπνέει καμία 

εμπιστοσύνη ως προς την εξιστόρηση παρελθοντικών συμβάντων λόγω του 

ταραγμένου του μυαλού. Πρόκειται για ένα άτομο με συσκοτισμένο νου το οποίο 

διαρκώς μας προκαλεί να αμφιβάλουμε για την αξιοπιστία όσων λέει. Είναι ένα άτομο 

ψυχικά ασθενές, πολλές φορές φαντασιόπληκτο και μυθομανές, το οποίο υπονομεύει 

συστηματικά τα όσα θυμάται, φοβούμενος πως όσα πολλές φορές ανακαλεί μπορεί να 

τα έχει ο ίδιος πλάσει: 

«Ναι, αν δεν έθαβα μέσα στην τσέπη μου την κυλότα της όταν πλησίασε ο 

εισπράκτορας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλα ήταν μία ακόμη έξαψη της 

φαντασίας μου.»120 

«Σκεφτόμουν το ταξίδι εκείνο με το τραίνο: Άραγε έτσι έγιναν τα πράγματα ή 

μήπως ήταν εντυπώσεις που έβγαιναν επεξεργασμένες απ’ το αρρωστημένο 

μου μυαλό; Όλη μας η μνήμη δεν είναι στο βάθος μια εφεύρεση που μας 

παιδεύει;»121 

 Στο πρώτο απόσπασμα ο αφηγητής αμφιβάλει για τα όσα διαδραματίστηκαν 

στο ταξίδι που έκανε με το τρένο από τη Θεσσαλονίκη προς τη Βέροια ως σκηνοθέτης 

ενός περιοδεύοντος θιάσου, ενώ λίγες σελίδες μετά επαναφέρει το ζήτημα σε μια 

 
118 Ανδρέας Καραντώνης, 24 σύγχρονοι πεζογράφοι, Εκδόσεις «Νικόδημος», Αθήνα 1978 , σ.319. 
119 Νικολαΐδης, ό.π., σ.220. 
120 Ό.π., σ.145. 
121 Ό.π., σ.173. 
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προσπάθειά του να αποδώσει στην μυθοπλαστική του μνήμη τις εν δυνάμει 

αναξιόπιστες αναμνήσεις του. Θα λέγαμε πως η απόδοση ορισμένων περιστατικών και 

αναμνήσεων στον χώρο του φανταστικού επανέρχεται διαρκώς στο μυθιστόρημα, 

αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του μοτίβα («Κάπου τέλος πάντων 

μπορούσε η εξημμένη μου φαντασία να μου έστησε κάποια παγίδα…»122). 

 Προχωρώντας σε μία ακόμη πηγή αναξιοπιστίας του αφηγητή, άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ψυχική ανισορροπία που προαναφέρθηκε, θα πραγματευτούμε την 

ταραγμένη του μνήμη. Το μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών διεργασιών του ήρωα 

καταλαμβάνει η αμφιταλάντευση μεταξύ αυτού που θυμάται και αυτού που νομίζει πως 

θυμάται. Μεταξύ αυτού που είδε και αυτού που νομίζει πως είδε. Στο μυθιστόρημα 

παρελαύνουν όλοι εκείνοι οι προβληματισμοί περί αλλοιώσεως της αλήθειας από τη 

μνήμη, περί των απατηλών αντικατοπτρισμών της πραγματικότητας123: 

«Όμως επειδή τώρα, ύστερ’ από τόσα χρόνια, δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν 

όντως συνέβηκαν όλα τούτα και δεν είναι μόνο μία ψεύτικη ανάμνηση, μία 

ψεύτικη συνείδηση από τα τόσα και τόσα πράγματα που μας συμβαίνουν, γι’ 

αυτό θα προσπαθήσω να τα περιγράψω σαν ένας παρατηρητής, ή 

συμπτωματικός οφθαλμοσκόπος…»124 

 Το παραπάνω απόσπασμα αποδεικνύει την έλλειψη εμπιστοσύνης που ο 

αφηγητής τρέφει απέναντι στον εαυτό του. Είναι ο ίδιος που γεννά αντίστοιχη 

αμφιβολία στον αναγνώστη μιας και δεν προσπαθεί να πείσει στο ελάχιστο για την 

αληθοφάνεια και φερεγγυότητα των λεγομένων του. Η νεκρή ζώνη στην οποία 

περιπλανάται στο πρώτο μέρος του μυθιστορήματος («Η Ταφή») πυροδοτεί μία 

εσωτερική αναζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία της μνήμης και της ενθύμησης του 

παρελθόντος. Περιφέρεται στους άδειους δρόμους της και ταυτόχρονα στους 

λαβυρίνθους του ταραγμένου του μυαλού, προσπαθώντας να βρει απαντήσεις στα 

ερωτήματα που τον ταλανίζουν. Εξάλλου, η ίδια η ύπαρξη της νεκρής ζώνης είναι 

αμφίβολη, μ’ εκείνη ενδεχομένως να αποτελεί την περιοχή του ασυνείδητου στην οποία 

περιπλανάται καθένας μας άθελά του: 

 
122 Ό.π., σ.110. 
123 Αλέξανδρος Κοτζιάς, «Αντικατοπτρισμοί και πραγματικότητα», Καθημερινή (7.9.1975) 
124 Νικολαΐδης, ό.π., σ.25. 



45 
 

«Στη νεκρή ζώνη καταλαβαίνεις ότι δε φταίει στο βάθος κανένας που βρίσκεσαι 

εκεί, αλλά μονάχα εσύ ο ίδιος. Κι αναρωτιέσαι: Μήπως ακόμα την έχεις 

εφεύρει; Τι ακριβώς είναι η νεκρή ζώνη; Μπορεί να μεταβληθεί από ώρα σε 

ώρα, από στιγμή σε στιγμή. Κάτι που δεν ήταν καθόλου μέχρι τότε η νεκρή 

ζώνη, μπορεί να μεταπέσει στην κατάσταση αυτή και κάτι που ήταν ένα γνήσιο 

κομμάτι της μπορεί να γίνει ένας τόπος όπως όλοι οι άλλοι»125 

«Στη νεκρή ζώνη είναι αδύνατο να διευκρινίσεις τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί 

όλα σκορπούν και διαλύονται σε μύριες υποθέσεις»126 

 Θα λέγαμε πως γενικά στο μυθιστόρημα επικρατεί καχυποψία και δυσπιστία 

απέναντι σ’ αυτό που ονομάζεται κρατούσα αλήθεια. Οι ήρωες αποδεικνύονται 

ανθρωπάρια και οι μύθοι μοιάζουν στηριγμένοι πάνω στο τίποτε. Μέσα στην              

περι-πλάνη-ση των ηρώων του Νικολαΐδη υπάρχει το στοιχείο της πλάνης. Είναι κάτι 

στην αναζήτηση της πραγματικότητας που διαρκώς τους διαφεύγει, που μένει στη σκιά. 

Η λειψή αυτή σύλληψη της πραγματικότητας βαθμιαία εδραιώνει μέσα τους την 

πεποίθηση πως ο βίος που διάγουν είναι ξένος127.  

Ο συγγραφέας, άλλωστε, το έχει αναφέρει ρητά: «οι αλήθειες δε μπορεί να είναι 

διαυγείς μέσα απ’ αυτούς τους παραμορφωτικούς καθρέπτες της σύγχρονης επαφής 

που έχουμε με την πραγματικότητα…»128. Πάνω σε αυτήν ακριβώς τη διαφεύγουσα 

αλήθεια ο Τηλεκίδης βρίσκει το νόημα της συνεχούς εγρήγορσης και αγρύπνιας. Για 

εκείνον η αλήθεια είναι αυτοαναιρούμενη, αφού αντικαθίσταται διαρκώς από κάθε 

επόμενη, κατατάσσοντας την ακριβώς προηγούμενη στον κόσμο του ψεύδους: 

«Η αλήθεια, χμ, πολλά ζητάς αγαπητέ μου… Ποιες ήταν εξ άλλου και οι 

απόλυτες εγγυήσεις, ότι τα πράγματα έγιναν όπως έγιναν; Στην σκοτεινή 

αλληλουχία των γεγονότων υπάρχει πάντα η δυνατότητα να σου ξεφύγει 

κάποιος κρίκος που ενδεχομένως θα ανατρέψει όσα θεωρείς δεδομένα.»129 

 Σταδιακά μέσα στο μυθιστόρημα γίνεται φανερό πως από τον προβληματισμό 

και τη διαρκή αμφιταλάντευση του αφηγητή γύρω από την αξιοπιστία της μνήμης του, 

 
125 Ό.π., σ.21. 
126 Ό.π., σ.37. 
127 Βαγγέλης Κάσσος, Η Λέξη, αρ.57 (Σεπτ.1986), τώρα και στο Αλέξης Ζήρας, «Αριστοτέλης 

Νικολαΐδης, παρουσίαση – ανθολόγηση: Αλέξης Ζήρας», ό.π., σ.124. 
128 Ό.π., σ.115. 
129 Νικολαΐδης, ό.π., σ.110. 
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ο τελευταίος καταλήγει στο συμπέρασμα πως εκείνη δε θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει 

την αντικειμενικότητα που τόσο ποθεί, μιας και πάντοτε θα βασίζεται στην 

υποκειμενική  ̶ κατ’ επέκταση μεροληπτική ̶  αναψηλάφηση του παρελθόντος βάσει της 

παροντικής στιγμής: 

«Γιατί στο κάτω-κάτω, ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί ότι η μνήμη μου δεν είναι 

τώρα η αναπαραγωγή ορισμένων ψευδαισθήσεων που τότε είχαν τη θερμότητα 

του πραγματικού;»130 

Και μόνο που προσπαθούμε απεγνωσμένα να θυμηθούμε το παρελθόν όσο το 

δυνατόν εναργέστερα, ωθούμαστε σε μια μανιώδη προσπάθεια να καλύψουμε τα κενά 

της αφήγησής του προκειμένου εκείνο να παρουσιαστεί αράγιστο και συνεχές. Έτσι, 

καταλήγουμε να του «φορτώνουμε» λεπτομέρειες και γεγονότα που σε πολλές 

περιπτώσεις κάτι μας θυμίζουν, όμως ίσως να μη συνέβησαν ποτέ: 

«η μνήμη… αυτή η πιο αυθεντική ενδοστροφή της ατομικότητας, η σκοτεινή 

πηγή όλων μας των αυταπατών! Η ατομική μας μνήμη είναι η αστείρευτη πληγή 

διαστρέβλωσης και άγχους, ο παλιάτσος κάθε αντικειμενικότητας»131 

 

Η μητέρα του σκύλου: το αναπληρωματικό υποκείμενο και η ψιμυθίωση του 

εαυτού 
 

Αναφορικά με την πηγή εκείνη που κατά κύριο λόγο «βάλλει» την αξιοπιστία 

των λεγομένων της Ραραού, θα αναφερθώ στην ψυχική της διαταραχή που πηγάζει από 

το τραύμα. Όπως διαπιστώνεται προς το τέλος του κειμένου, η αφήγηση της ηρωίδας 

βρίθει από αυταπάτες και ψευδαισθήσεις. Οι φαντασιώσεις και παρακρούσεις στο 

μυαλό της Ραραού ανατινάζουν τον ρεαλισμό της αφήγησης, εκκινώντας την από έναν 

αναξιόπιστο αφηγητή, μια διαταραγμένη και φαντασιόπληκτη προσωπικότητα. 

 Στο πλαίσιο αυτό, το βασικότερο σύμπτωμα αναξιοπιστίας της Ραραού είναι ο 

(δια)ταραγμένος ψυχισμός της, η «ιερά εξομολογητική της μανία»132. Ο λόγος της 

 
130 Νικολαΐδης, ό.π., σ.54. 
131 Ό.π., σ.213. 
132 Ο χαρακτηρισμός  ̶ ο οποίος δεν εντάσσεται καν στην ιατρική ορολογία ̶  αποδίδεται από τον ψυχίατρο 

που συνέταξε τη γνωμάτευση για την ψυχική κατάσταση της Ραραού ύστερα από ένα περιστατικό που 

την οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα. 
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αποτελεί μία ψευδο-ρητορική ομολογία με πληθώρα αληθοφανών λεπτομερειών, οι 

οποίες παρελαύνουν στο κείμενο και παραπλανούν τον αναγνώστη μέχρι την τελική 

αποκάλυψη της ψυχικής της διασάλευσης. Καθώς φαίνεται, η ηρωίδα συνιστά έναν 

ψυχοπαθολογικό χαρακτήρα, θύμα των κοινωνικών «φυλακών» που την έχουν 

εγκλωβίσει.  

 Η Ραραού, το «παρλιακό» πλάσμα, φαίνεται πως σταδιακά στιγματίζεται από 

την κοινωνία, καθώς η τελευταία καθιερώνει τα μέσα κατάταξης των ατόμων σε 

κατηγορίες και αποδίδει ταμπέλες σ’ ένα συγκεκριμένο φάσμα γνωρισμάτων, 

καθορίζοντας κάποια ως «φυσιολογικά» και συνηθισμένα και άλλα ως «αφύσικα» και 

απαξιωμένα. Στο πλαίσιο αυτό, ωθείται στη δημιουργία μιας νέας ταυτότητας, ενός 

νέου εαυτού, ώστε να αποτινάξει από πάνω της την ψυχική ασθένεια και το στίγμα που 

τη συνοδεύει, προσπαθώντας κάπου να ενταχθεί. 

Στην πρώτη κιόλας γραμμή του μυθιστορήματος η αφηγήτρια ξεκινά με μία 

δήλωση: «Λέγε με Ραραού καλύτερα [.…] Τη Ρουμπίνη την έχω διαγράψει.»133. Η 

παράκληση προς τον αποδέκτη του λόγου της δείχνει ευθύς εξαρχής την πρόθεσή της 

να αποτινάξει από πάνω της τον πρότερο εαυτό της, αυτοπροσδιοριζόμενη πλέον από 

έναν αναπληρωματικό.  Η ηρωίδα, σε μια προσπάθεια να δραπετεύσει από την 

πραγματική της ταυτότητα, θυσιάζει τη Ρουμπίνη για τη Ραραού κι έπειτα την 

τελευταία για οποιονδήποτε άλλον ρόλο134.  

 Η ψυχική αστάθεια που χαρακτηρίζει την αφηγήτρια και το στίγμα που τη 

συνοδεύει έχει αναγκάσει τη Ραραού ν’ αλλάξει πρόσωπο σε μια προσπάθεια 

ενσωμάτωσής της στην κοινωνία («σκόπιμο είναι να είσαι πάντα με τον νικητή, δεν 

μου πάει εμένα να βρίσκομαι στο περιθώριο»135). Στο πλαίσιο αυτό, η ταυτότητά της 

δε συλλαμβάνεται ως κάτι συνεκτικό και σταθερό, αλλά ως κάτι ρευστό, στον βαθμό 

που συντίθεται από εναλλασσόμενα προσωπεία. Η νέα εικόνα που θέλει να προβάλλει 

για τον εαυτό της ερμηνεύεται ως μια ενέργεια απεγκλωβισμού από ένα ασφυκτικό 

περιβάλλον, η οποία αναπόφευκτα συνοδεύεται από επινοήσεις, αποσιωπήσεις και 

αποκρύψεις136. Η Ραραού δεν είναι παρά ένα «ψυχικά ακρωτηριασμένο πρόσωπο» που 

 
133 Μάτεσις, ό.π., σ.9.  
134 Ελένη Τσιντώνη, «Από τη σιωπή στην τρέλα: Τρόποι αναπαράστασης γυναικείων λογοτεχνικών 

χαρακτήρων», ό.π., σ.75. 
135 Μάτεσις, ό.π., σ.244. 
136 Ευγενία Μαρινάκου, «Επαίτες-πρόσωπα της ιστορίας στο μυθιστόρημα “Η μητέρα του σκύλου” του 

Παύλου Μάτεσι», ό.π., σ.151. 
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αρκείται στα «κατάλοιπα» των ρόλων με τους οποίους η κοινωνία και ο εαυτός της την 

έχουν επιφορτίσει.  

 Θα λέγαμε πως η ίδια, ούσα εξαρτημένη από την κυρίαρχη ομάδα, υιοθετεί 

συμπεριφορές και δανείζεται ρόλους που εγκρίνονται ή αναμένονται από αυτή, μέσω 

μιας «μεταμφίεσης» που την εντάσσει στο κοινωνικό σύνολο στον βαθμό που δεν τα 

κατάφερε ο προηγούμενος εαυτός της. Κατά έναν παράδοξο τρόπο δημιουργεί μία νέα 

ταυτότητα προκειμένου να αμυνθεί στην περιθωριοποίησής της μέσω μιας 

προσπάθειας να ενσωματωθεί μ’ ένα πιο συμβατό προσωπείο σε αυτό που θα 

ονομάζαμε «κανονικό». Οι μεταμορφώσεις στις οποίες προβαίνει προκύπτουν από 

έναν ρόλο που κάθε φορά απολήγει να είναι μια ταυτότητα πιο «αυθεντική» από την 

πραγματική, καταλήγοντας να είναι μια δεύτερη φύση137. 

 Στην πραγματικότητα, η κοινωνία είναι εκείνη που μας επιβάλλει να έχουμε 

έναν «κανονικό» εαυτό παρουσιάζοντας μια συγκεκριμένη εικόνα του, να φαινόμαστε 

αντί να είμαστε. Ο εαυτός αποδεικνύεται ένα σύμβολο, μέρος μιας ιδεολογίας της 

καθημερινής ζωής και αλληλεπίδρασης138. Στο πλαίσιο αυτό, το υποκείμενο οικοδομεί 

μια δημόσια ψευδή εικόνα, «φαίνεται σαν», «περνάει για» κάποιος που δεν είναι. Μέσα 

σ’ αυτό το σχήμα, το ζητούμενο είναι η συγκρότηση ενός εαυτού που ορίζεται από την 

κοινωνική περίσταση και δεν υπάρχει έξω από αυτή139.  

Η Ρουμπίνη, λοιπόν, αλλάζει όνομα, αποσυνδέει τον εαυτό της από την 

προσωπική της ταυτότητα και εν τέλει με τρόπο υπεραναπληρωματικό κατασκευάζει 

μια νέα εικόνα από τα ίδια υλικά με τα οποία οι άλλοι της επιβάλλουν να 

αυτοπροσδιοριστεί. Ο μονόλογός της, που προσιδιάζει σε δραματικό, με τρόπο 

υπονομευτικό ως προς την ατομική αυθεντικότητα, δεν οδηγεί στον πυρήνα και την 

ουσία της ταυτότητάς της, αλλά αναδεικνύει τον βαθμό στον οποίο αυτή συνίσταται 

στην αποδοχή και αφομοίωση των εξουσιαστικών λόγων140. 

 Ωστόσο, η αφηγήτρια δεν είναι η μόνη που, όπως αποδεικνύεται, έχει δύο 

πρόσωπα και πλευρές. Ολόκληρο το μυθιστόρημα βρίθει από ψέματα και εκ των 

υστέρων αποκαλύψεις. Η Ραραού δεν είναι η επιτυχημένη ηθοποιός με την πολυτάραχη 

 
137 Μαρινάκου, ό.π., σ.158. 
138 Erving Goffman, Στίγμα: σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας, επιμ: Κώστας 

Λιβιεράτος, εισαγωγή-μετάφραση: Δήμητρα Μακρυνιώτη, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2001, σ.21. 
139 Ό.π, σ. 22. 
140 Νάτσινα, ό.π., σ.715.   
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σεξουαλική ζωή, ούτε ο σκύλος, τον οποίο με τρόπο παραληρηματικό παριστάνει κατά 

τη διαπόμπευση της μητέρας της («όμως δεν μπορούσε να μιλήσει και έτσι άρχισε να 

γαυγίζει, σαν σκύλος σερνικός αδικημένος»141), αλλά μία γυναίκα ψυχικά 

διαταραγμένη. Ο πατέρας της δεν είναι «πεσών πολέμου», αλλά ένας λιποτάκτης, ο 

οποίος άλλαξε όνομα, ταυτότητα και οικογένεια («Είχα δώσει ψεύτικο όνομα, 

Αρνοκούρης Διομήδης από τους Αγίους Σαράντα, Έλλην εξ Αλβανίας»142).  

Η μητέρα της δεν έχασε τη μιλιά της, αλλά υπηρέτησε την εκ προθέσεως σιωπή 

ως ένα είδος αυτοτιμωρίας μετά τη διαπόμπευσή της («Ποτέ μου δεν την είχα χαμένη 

τη φωνή μου. Δεν τη θέλησα πλέον. Από τότε»143). Η οικογένεια Τιριτόμπα, που πολύ 

συχνά επανέρχεται στην αφήγηση της ηρωίδας, δεν ήταν οικογένεια ηθοποιών όπως 

διατυμπάνιζε, μάλιστα δεν ονομάζονταν καν έτσι («Τελικώς οι άνθρωποι δεν είχαν 

επίθετο Τιριτόμπα. Ούτε ήσαν θεατρίνοι»)144. Η κυρία Ρίτα, επαγγελματίας ιερόδουλη, 

ονομαζόταν στην πραγματικότητα Βασιλική («Ψευδώνυμο ήταν το Ρίτα, Βασιλική τη 

λέγανε»145). 

Με άλλα λόγια, πολλά από τα πρόσωπα του έργου έχουν κάτι το υποκριτικό 

στην ουσία τους, υποδύονται κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι, 

διασαλεύοντας τις παραδεδομένες βεβαιότητες και σταθερές περί ταυτότητας. Οι 

απατηλές όψεις του φαίνεσθαι, η απόρριψη της μονοδιάστατης αντίληψης για την όψη 

και η αντικατάστασή της από τις πολλαπλές διαστάσεις της σχέσης ανάμεσα στο 

φαίνεσθαι και το είναι αμφισβητούν ρόλους και επιχειρούν αντιμεταθέσεις146. Στο 

πλαίσιο αυτό, η αρνητική ή στιγματισμένη εικόνα αποσιωπάται μέχρι να λησμονηθεί 

πλήρως. Άλλωστε, όπως αναφέρει αλλού ο Perrot: «ό,τι δεν διηγούμαστε, δεν υπάρχει. 

Ό,τι δεν γίνεται, κάποια στιγμή, αντικείμενο αφήγησης, αντικείμενο ιστορίας, δεν 

υπάρχει»147. 

Κλείνοντας, θα αναφερθώ σ’ ένα ακόμη αίτιο αφερεγγυότητας της ηρωίδας, το 

οποίο συμπλέκεται με τον ψυχικό της τραυματισμό, την επιλεκτική και μυθοπλαστική 

 
141 Μάτεσις, ό.π., σ.164. 
142 Ό.π., σ.236. 
143 Ό.π., σ.248. 
144 Ό.π, σ.98. 
145 Ό.π., σ.155. 
146 Μαίρη Μικέ, «Οσμώσεις των αντιθέτων σε κείμενα της νεοτερικής πεζογραφίας», στο Μεταμφιέσεις 

στη νεοελληνική πεζογραφία (19ος-20ός αι.), Κέδρος , Αθήνα 2001, σ.254. 
147 Άννα Μαντόγλου, «Μία δικέφαλη κοινωνική μνήμη: μνημοσύνη και λησμοσύνη», στο Ελένη 

Γεωργοπούλου, Γιάννης Πάγκαλος (επιμ.), Μνήμη και αφήγηση. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Εκδόσεις 

Κυριακίδη, Θεσσ/νίκη 2020, σ.41. 
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της μνήμη. Η αφήγηση της Ραραού ενώ βασίζεται στη μνημονική διαδικασία σύντομα 

γίνεται επεισοδιακή και σποραδική, συνεχιζόμενη βάσει συσχετισμών. Όσο 

περισσότερο εκείνη τονίζει πως ξεχνά, αφού η αναταραχή της μνήμης της και η 

υποτιθέμενη απώλεια της ανείπωτης εμπειρίας φαίνεται πως είναι βαθιά ριζωμένες 

μέσα της148, τόσο πιο αναξιόπιστη δείχνει. Η φθίνουσα και επιλεκτική μνήμη της 

ηρωίδας, καθώς και η παθολογική της κατάσταση που την ωθεί να αντιλαμβάνεται τον 

κόσμο όπως εκείνον της σκηνής αποδομώντας ψευδαισθήσεις και αυταπάτες, 

συναποτελούν έναν αμυντικό μηχανισμό. 

Ο τελευταίος είναι εκείνος που τη θωρακίζει απέναντι στη σκληρή αλήθεια, 

πυροδοτώντας τη δημιουργία μιας εναλλακτικής. Πιο συγκεκριμένα, ο μηχανισμός της 

απώθησης την προστατεύει, βοηθώντας τη να μην ανακαλεί βιωμένες μνήμες που είναι 

συναισθηματικά ενοχλητικές, επώδυνες ή τραυματικές. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η 

απώθηση συμμετέχει στη λήθη όταν η μνήμη είναι ασφυκτική, όταν η σιωπή είναι πιο 

πολύτιμη από τον λόγο, όταν η αμνησία είναι υποχρεωτική149: 

«…μόνο αυτά θυμάμαι, άλλα δεν θυμάμαι. Τελικώς τι θηρίο ανελέητο σου είναι 

ο άνθρωπος, όλα τα λησμονάει [….] Και έλεγα θα τη θυμάμαι εγώ αυτή τη 

μέρα. Είδες τώρα που τη μισή την ελησμόνησα;»150 

Παρά την εξομολογητική της διάθεση και την πληθώρα λεπτομερειών που 

παραθέτει η Ραραού χαρακτηρίζεται εν τέλει από τον εύθραυστο ψυχισμό και τη 

μυθοπλαστική της μνήμη. Όσον αφορά το περιστατικό της διαπόμπευσης της μητέρας 

της, λόγου χάρη, η άρνηση της Ραραού να αναφερθεί στο τραυματικό επεισόδιο που 

βίωσε με τη μητέρα της πάνω στο όχημα δεν οφείλεται πραγματικά στην απώλεια της 

μνήμης της, αφού μετά τον θάνατο της μητέρας της θα αναφερθεί δύο φορές στο 

γεγονός με τρόπο έμμεσο. Επομένως, η απώλεια της μνήμης της είναι ομόλογη δομικά 

με την απώλεια της φωνής της Ασημίνας που ποτέ δεν είχε αληθινά επέλθει151. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα πάντα πλέον τίθενται υπό αμφισβήτηση και η πλέον αληθοφανής 

αυτοβιογραφία σταδιακά καταρρέει. 

 
148 Gonda Van Steen, “Of Pretense and Preservation of the Self: Theater, Trauma and (Post) memory in 

The Mother of the Dog by Pavlos Matesis”, The Journal of Modern Hellenism, vol.34 (2019), pg.97. 

https://journals.sfu.ca/jmh/index.php/jmh/article/view/335  

[28 Δεκεμβρίου 2020]  
149 Μαντόγλου, ό.π., σ.43. 
150 Μάτεσις, ό.π., σ.164. 
151 Δημήτρης Τσατσούλης, ό.π., σ.194. 

https://journals.sfu.ca/jmh/index.php/jmh/article/view/335
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Φοβερά προστασία:  περί ψυχικής διασάλευσης και κοινωνικού 

κομφορμισμού 
 

Στην ενότητα αυτή δε μένει παρά να σχολιαστεί η πηγή από την οποία απορρέει 

η αναξιοπιστία της Άννας. Η τελευταία ωθούμενη από την εύθραυστη ψυχική της 

κατάσταση και τις κοινωνικές πιέσεις που υφίσταται καταλήγει να δημιουργεί μία νέα 

πιο αρεστή πραγματικότητα. Η αφηγήτρια σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρει 

ανταπόκριση και να επικοινωνήσει με κάποιον δημιουργεί ένα φανταστικό ακροατήριο 

μετά από προτροπή του διευθυντή του ραδιοφώνου, ο οποίος υποτίθεται της απευθύνει 

τον λόγο μέσω αυτού, προσκαλώντας τη να κάνει τη δική της εκπομπή. Έτσι, ο 

διαταραγμένος ψυχισμός της δεν αργεί να αποκαλυφθεί.  

Ενώ η ίδια προσπαθεί αρχικά να ερμηνεύσει έλλογα την παραπάνω συνθήκη, 

τη στιγμή ακριβώς που ετοιμάζεται να αμφισβητήσει τη δύναμη των παραισθήσεών 

της, η βαθιά της ανάγκη να νιώσει κάπου πρόσωπο πρωταγωνιστικό κάμπτει κάθε 

φίλτρο λογικής. Ξαφνικά, η Άννα νομίζει πως βρίσκεται σ’ ένα ολόλευκο στούντιο με 

το μικρόφωνο ανά χείρας έτοιμη να ξεκινήσει τη δική της «παράσταση». Κάπως έτσι 

βρίσκει νόημα στην άχαρη ζωή της, έναν λόγο και σκοπό να ξυπνά και να αδράχνει τη 

μέρα: 

«Στην αρχή νόμισα πως ονειρευόμουν […] από τη μία στιγμή στην άλλη, 

βρέθηκα μέσα στα λευκά στούντιο, με ένα μικρόφωνο μπροστά μου, να σας 

μιλώ για χαρές και βασανάκια και για τη μικρή μας τη ζωή που κυλά μέσα στη 

σιωπή και στη σκιά των έρημων σπιτιών μας.»152 

 Η εμπειρία της αφηγήτριας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζεται παραίσθηση 

αναφοράς153, η οποία την ωθεί να παραποιήσει το ακουστικό ερέθισμα (ήχος 

ραδιοφώνου), θεωρώντας πως κάποιος μέσω αυτού της απευθύνει τον λόγο. Οι 

παραληρητικές ιδέες αυτοαναφοράς φέρουν το άτομο να αποτελεί το επίκεντρο 

περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, τα οποία, μολονότι στην πραγματικότητα είναι 

ουδέτερα, συνήθη και καθημερινά, νοηματοδοτούνται ως σημαντικά και επενδύονται 

με σκοπιμότητα154. Στο πλαίσιο αυτό, η Άννα καταλήγει να παραποιεί την 

 
152 Γιώργος Μανιώτης, Η φοβερά προστασία, Κέδρος, Αθήνα 31990, σ.11. 
153 Πεποίθηση πως ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος απευθύνονται στο άτομο. 
154 Ν. Στεφανής κ.ά., «Σχοζοφρένεια και άλλες συναφείς διαταραχές», στο Γ. Ν. Παπαδημητρίου, Ι. Α. 

Λιάππας κ.ά., Σύγχρονη Ψυχιατρική, ό.π., σ.320. 
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πραγματικότητα, αναπτύσσοντας προοδευτικά την πεποίθηση πως το ουδέτερο 

ακουστικό ερέθισμα ενέχει κάποια σκοπιμότητα για την ίδια. 

 Επί της ουσίας, η ραδιοφωνική εκπομπή συνιστά για την Άννα ένα σύγχρονο 

εξομολογητήριο. Η ίδια μιλά σαν να βρίσκεται εν μέσω ψυχαναλυτικής συνεδρίας 

ξεδιπλώνοντας τον εαυτό της χωρίς καν να της έχουν τεθεί ερωτήματα. Η μοναξιά, η 

κενότητα και η ανάγκη νοηματοδότησης της ζωής την ωθούν να πλάσει το δικό της 

ακροατήριο προκειμένου  από κάπου ν’ αγκιστρωθεί. Ωστόσο, ενώ η Άννα εκκινεί από 

μία παράλογη ιδέα οτιδήποτε δομείται πάνω σ’ αυτή είναι λογικά τεκμηριωμένο. Η 

«τρέλα» της δεν έγκειται αποκλειστικά στο ότι δημιουργεί μια μη πραγματική 

συνθήκη, αλλά κυρίως στην ερμηνεία και παραδοχή αυτής ως αληθινής. 

 Σταδιακά, βέβαια, η αφηγήτρια αρχίζει να επεκτείνει τη φαντασίωσή της έξω 

από τα στενά όρια του σπιτιού της. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η «συνάντησή» 

της με έναν εκ των θαυμαστών της στον δρόμο, ο οποίος της απευθύνει τον λόγο για 

να την παρακαλέσει να συζητά στην εκπομπή της πιο χαρούμενα και αισιόδοξα θέματα. 

Με έναυσμα τη συζήτησή τους, η τελευταία σπεύδει να ζητήσει από τους ακροατές της 

να της στείλουν γράμματα με τις έγνοιες και τους προβληματισμούς τους προκειμένου 

η ίδια να δώσει με τις συμβουλές της τέλος σε αυτούς. Από το σημείο αυτό, το 

παραλήρημά της παίρνει άλλη διάσταση. Όπως η ίδια παραδέχεται προς το τέλος του 

μυθιστορήματος: 

«Τα γράμματα που μου στέλνανε οι διάφοροι ακροατές, εγώ η ίδια τα έγραφα. 

Διάβαζα τις εφημερίδες και ό,τι μου έκανε εντύπωση καθόμουν και το έγραφα 

και το ταχυδρομούσα στον εαυτό μου. Δεν τα θυμόμουν όλα αυτά! Ήταν σαν 

να υπνοβατούσα, σαν να ζούσα ένα όνειρο όταν τα’ κανα όλα αυτά. Σαν να’ 

μουν ένας άλλος άνθρωπος όταν τα’ κανα όλα αυτά.»155  

 Όπως διαπιστώνεται, η πραγματικότητα της Άννας αποτελεί μια γερά 

εδραιωμένη ψευδαίσθηση. Γράφει γράμματα στον εαυτό της προκειμένου να αναλύσει 

και να αναλυθεί. Τα τελευταία δίνουν σ’ εκείνη την ευκαιρία να πάρει τον ρόλο της  

συμβούλου, βοηθώντας έτσι απλούς καθημερινούς ανθρώπους να ξεπεράσουν τα δικά 

τους «μικροδραματάκια». Καθένα από αυτά αναφέρεται σε πράγματα που αφορούν 

στον περίγυρο και την καθημερινότητά της, αποτελώντας κι ένα μεταμφιεσμένο 

 
155 Μανιώτης, ό.π., σ.315. 
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κομμάτι από το συνολικό μωσαϊκό της ζωής της. Μάλιστα, όπως διαπιστώνεται προς 

το τέλος του έργου, ένα από τα γράμματα, το οποίο υποτίθεται στέλνεται από έναν 

ανώνυμο νέο, δεν είναι παρά ένα απόσπασμα παρμένο από το ημερολόγιο του γιου της. 

Η ψυχική αστάθεια της Άννας είναι στενά συνδεδεμένη με  την κοινωνική 

προβληματική, η οποία είναι κυρίαρχη στον Μανιώτη. Η κοινωνία σ’ αυτόν αποτελεί 

την πιο αδυσώπητη έκφραση της «αρχής της πραγματικότητας», που υποχρεώνει τα 

άτομα σε συμβιβασμό που τους ταλανίζει όλη τους τη ζωή156. Σχετικά με τον γιο της 

αφηγήτριας, Φοίβο, η κοινωνική πίεση που υφίσταται τον έχει φέρει σ’ ένα σημείο 

οριακό, πράγμα που φανερώνεται από την απάντησή του στη δημοσιογράφο που του 

παίρνει συνέντευξη στο νοσοκομείο λίγο πριν πεθάνει. Ο Φοίβος μέσα από την 

αναπαραγωγή βαθιά στερεοτυπικών εξουσιαστικών λόγων χλευάζει και γελοιοποιεί τις 

συμπεριφορές που η κοινωνία επιβάλλει στα μέλη της προκειμένου να αποδώσει 

μερίδιο ευθύνης και σε αυτή: 

«Άκουσα το παιδί μου να λέει. “Χρόνια πολλά!” και “Καλή πρόοδο!” “Καλά 

Χριστούγεννα” και “Στα δικά σας!” “Άντε και καλός πολίτης!” και “Στις χαρές 

σας!” “Χριστός ανέστη!” και “Γκόοοολ… Γκόοοολ!” “Προπονηθείτε! 

Προπονηθείτε!”»157 

 Σταδιακά, ο τίτλος του μυθιστορήματος αρχίζει να αποκτά νόημα. Η «φοβερά 

προστασία» είναι η προστασία της μητέρας προς τα παιδιά της, η οποία σε μια 

προσπάθεια να τα οδηγήσει σ’ έναν δρόμο σωστό καταλήγει να τα καταπιέζει και να 

τα χειραγωγεί. Η ίδια οδηγείται στην «τρέλα» και τα παιδιά της στον θάνατο, 

κυριολεκτικό ή συμβολικό. Όπως προαναφέρθηκε, ο Φοίβος αναγκάζεται να «πνίξει» 

τον πραγματικό του εαυτό και να μεταμφιεσθεί σε αυτό που η «μητέρα-κοινωνία» του 

επιβάλλει.  

Από την άλλη πλευρά έχουμε τον αδερφό του Φοίβου, Πάρι, επιμελή φοιτητή 

ιατρικής και δεσμευμένο με την  ̶ εξίσου χειριστική με τη μητέρα του  ̶ Δάφνη.  Εκείνος, 

σε αντίθεση με τον αδελφό του που επιδεικνύει ένα πνεύμα περισσότερο επαναστατικό, 

αναγκάζεται να συμμορφωθεί πραγματικά στην κοινωνική συνθήκη καταλήγοντας 

 
156 Χαράλαμπος Δερμιτζάκης, «Εξεικόνιση και σάτιρα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας», στο 

Τεχνικές, όρια και δυνατότητες στον αφηγηματικό και δραματικό λόγο. Η έκφρασή τους στη σύγχρονη 

ελληνική λογοτεχνία, Διδακτορική διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Παν/μίου Αθηνών, Αθήνα 1996, σ.86. 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/10869?lang=el#page/1/mode/2up  

[14 Ιουνίου 2021] 
157 Μανιώτης, ό.π., σ.296. 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/10869?lang=el#page/1/mode/2up
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ένας ζωντανός-νεκρός χωρίς στάλα όρεξης για ζωή. Όταν η Άννα παίρνει στα χέρια 

της και διαβάζει το ημερολόγιό του, στο οποίο εκφράζονται αποτελεσματικά οι αρχές 

και η βαθύτερη ουσία της σύγχρονης κοινωνίας, καταλαβαίνει την καταπίεση που ο 

γιος της υφίσταται εσωτερικά παρά την εικόνα του συμπαγούς και ενοποιημένου 

υποκειμένου που έδειχνε ως τότε. Η συνειδητοποίησή του οδηγεί σ’ έναν θάνατο 

συμβολικό με τον πραγματικό να είναι απλώς ζήτημα χρόνου. Ο τελευταίος 

μετατρέπεται σε «φυτό», εντούτοις πλήρως συνειδητοποιημένο ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο η κοινωνία επιχειρεί να «ευνουχίσει» τα μέλη της απομυζώντας απ’ αυτά 

κάθε ίχνος αλήθειας και αυθεντικότητας: 

«Φυλακισμένοι μες σε χίλια δύο πραγματάκια που μας κάνουν να ξεχνούμε 

προς στιγμήν την φυλακή μας [….] Σημασία έχει να είσαι αποδοτικός και 

χρήσιμος [.…] ΥΠΟΤΑΓΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ! αυτό αποφασίζουν.»158 

Στο σημείο αυτό, ας αναφερθεί ότι η Άννα πέρα από  καταπιεστικός θύτης είναι 

και η ίδια ένα τραγικό θύμα των κοινωνικών συμβάσεων στις οποίες έχουν παγιδευτεί 

τα παιδιά της. Βαθιά βουτηγμένη στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις αδυνατεί να 

αναπτύξει μια ουσιαστική σχέση με την οικογένειά της. Στον βωμό του 

καθωσπρεπισμού και των κοινωνικών επιταγών αναγκάζεται να υιοθετήσει έναν 

συντηρητισμό τον οποίο υπόγεια θρέφουν η πατριαρχία και ο μικροαστισμός. Τα 

αποτελέσματα είναι τραγικά. Η Άννα χάνει τον εαυτό της, καθώς βυθίζεται στον κόσμο 

της «τρέλας», αλλά και την οικογένειά της. Ο Φοίβος πεθαίνει, ο Πάρις καταλήγει ένα 

ανδρείκελο εγκλωβισμένο στους τέσσερεις τείχους ενός ιδρύματος και ο άνδρας της 

Τέλης αποπειράται κατ’ επανάληψη να αυτοκτονήσει, αποτυγχάνοντας παταγωδώς. 

  Συνοψίζοντας, η αφηγήτρια εκπροσωπεί το συντηρητικό στοιχείο και προάγει 

τον κοινωνικό κομφορμισμό, ούσα και η ίδια θύμα της κατευθυνόμενης και πνιγηρής 

κοινωνίας που την έθρεψε. Στο πλαίσιο αυτό, αναγκάζεται να συμμορφωθεί με τις 

επιταγές του μικροαστισμού και να ωθήσει την οικογένειά της προς την κοινωνική 

συμβατικότητα μέσα σ’ ένα κλίμα κατευθυνόμενο και άκρως καταπιεστικό. Όπως πολύ 

εύστοχα σχολιάζει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος σε αφιέρωμα για τον δημιουργό: 

«Ο Μανιώτης εφηύρε και εντόπισε μια θεματολογία στα έργα του που μέχρι 

τότε ήταν τελείως παρθένα, δηλαδή σατίρισε, υπονόμευσε, πολλές φορές 

 
158 Ό.π., σ.328, 334. 
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χλεύασε  ̶ αλλά χωρίς μίσος ̶  τον μύθο της νεοελληνίδας θυσιαζόμενης μητέρας. 

Δηλαδή είδε ότι πίσω ακριβώς από αυτή τη στοργή κρύβεται ένας επικίνδυνος, 

θα έλεγε κανείς, εχθρός, ο οποίος φτιάχνει τα αγόρια πανομοιότυπα με τους 

συζύγους που είναι στη γωνιά και ουσιαστικά έχουν καταντήσει έπιπλα.»159 

Παρά τις απέλπιδες προσπάθειες της αφηγήτριας, η διάψευση των κοινωνικών 

προσδοκιών δεν αργεί να έρθει. Η αδυναμία φυγής του μικροαστού γονέα και παιδιού 

και η δημιουργημένη από τις επιβεβλημένες κοινωνικές συνθήκες ηττοπάθεια κάνουν 

την Άννα να δει την αλήθεια κατά πρόσωπο και να παραδεχτεί πως το εγχείρημα να 

περισώσει ό,τι μπορεί είναι αναπόφευκτα καταδικασμένο σε αποτυχία:  

«Ήμασταν ξένοι, αδιάφοροι μεταξύ μας, βαριόμασταν ο ένας τον άλλον και δε 

βλέπαμε την ώρα και τη στιγμή να ξεφορτωθούμε ο ένας τον άλλον και να 

γυρίσουμε πίσω στις καθημερινές μας σωτήριες ασχολίες.»160 

 Η αστική υποκρισία, που αποτελεί τον πυρήνα του μυθιστορήματος, πάντοτε 

θα συνθλίβει κάθε ίχνος ατομικότητας και προσωπικής ελευθερίας, επιφορτίζοντας τα 

άτομα με το βάρος να φορούν τις μάσκες τους και να δείχνουν καλά: 

«Πρέπει να φορέσω τη ΜΑΣΚΑ της χαράς. Πρέπει να γίνω αφελής και όλην 

την ώρα να βρίσκω κάτι να ασχολούμαι [….] Έτσι κάνουν όλοι γύρω μου.»161 

  

Ιαγουάρος: μνήμη και λήθη ενός μονολόγου 
 

Επιστρέφοντας στον Ιαγουάρο κι έχοντας υπόψη την πολλές φορές 

διαστρεβλωτική δύναμη της μνήμης προχωράμε στην αφηγήτρια του Κοτζιά. Η 

Δήμητρα, όπως σταδιακά αποκαλύπτεται, ανακαλεί στο μνημονικό της την εκδοχή του 

παρελθόντος που εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τις παροντικές της στοχεύσεις. Το 

γεγονός πως η αφήγηση των γεγονότων του απώτατου παρελθόντος πραγματοποιείται 

μέσα από έναν λόγο-διεσταλμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο εγκιβωτίζονται ή 

αφομοιώνονται με περισσότερο ή λιγότερο παρασκηνιακό τρόπο και άλλοι λόγοι 

 
159 Απόσπασμα από την εκπομπή του Δαυίδ Ναχμία «Ιχνηλάτες. Πορτρέτα-αφιερώματα», ΕΡΤ, 2003. 

https://archive.ert.gr/74053/  

[25 Οκτωβρίου 2021] 
160 Μανιώτης, ό.π., σ.231. 
161 Ό.π., σ.259. 

https://archive.ert.gr/74053/
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εντείνει την αίσθηση ασθματικότητας και αποσπασματικότητας της ψυχικής 

κατάστασης της ηρωίδας162, καθιστώντας την ορισμένες στιγμές –υπόγεια ή μη– 

εξαιρετικά αφερέγγυα.  

 Το βασικότερο αίτιο αναξιοπιστίας της αφηγήτριας, ενός ιδιάζοντος 

συνονθυλεύματος αριστερού δογματισμού και μικροαστισμού, είναι η πολλές φορές 

επιλεκτική ή αποσπασματική της μνήμη. Η ιδιόμορφης φύσης μνήμη της θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως άλλη λήθη, η οποία ισοδυναμεί με την παράλειψη ή την 

επιλεκτική παραμέληση αποκαλύπτοντας έτσι μια δόλια πλευρά του ασυνείδητου που 

βρίσκεται σε στάση αμυντική163.  

 Είναι φορές που δείχνει να κατασκευάζει μια πρωτόγνωρη εκδοχή της 

πραγματικότητας, η οποία υπηρετεί πιστά τις πεποιθήσεις κι επιδιώξεις της, ενώ άλλες 

δείχνει πράγματι να έχει μια στρεβλή γνώση ή ενθύμηση του παρελθόντος. Με άλλα 

λόγια, άλλες φορές καταφεύγει στη μυθομανία, ενώ άλλες παρουσιάζεται όντως ως ένα 

θύμα της Ιστορίας, του παρελθόντος και του ταραγμένου της ψυχισμού.  

Στη συνείδηση της πρωταγωνίστριας επιχειρείται ένα είδος απολογισμού της 

παρελθούσης ζωής κατά την εκτύλιξη της οποίας αποδεικνύεται σταδιακά η συσκότισή 

της ως προς τη διάκριση μεταξύ ανάμνησης και επινόησης. Το παρελθόν και το παρόν 

αποτελούν «αρένες μνήμης» στις οποίες η πρωταγωνίστρια μάχεται όχι με τη Φιλιώ 

για τα κληρονομικά ζητήματα, αλλά στην πραγματικότητα με τον ίδιο της τον εαυτό, 

τον βουτηγμένο στην άγνοια, τη σύγχυση και την πλάνη. Στο σημείο αυτό ας σημειωθεί 

πως η μνημονική ανάκληση των δύο γυναικών για τα γεγονότα του παρελθόντος δε 

διαφέρει απλώς στις λεπτομέρειες, αλλά αποτελεί δύο εν συνόλω αντιτιθέμενες 

αφηγήσεις164: 

«Ξέχασες, Δήμητρα, πως ο αδερφός σου ήταν φαλακρός [.…] Του δικού μου 

αδελφού ήταν η τσατσάρα. Τα ξέχασες Δήμητρα. Δεν έχεις μνημονικό. 

Θυμάσαι ό,τι και όπως σε βολεύει. [….] Δε μπορεί!... δεν μπορεί! Εγώ έχω 

μνημονικό απίθανο!»165 

 
162 Κακαβούλια, ό.π., σ.56. 
163 Ricoeur, «Η ιστορική συνθήκη», στο Η μνήμη, η ιστορία, η λήθη, ό.π., σ.739. 
164 Σκούπρας, ό.π., σ.264. 
165 Κοτζιάς, ό.π, σ.40-1. 
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 Στο παραπάνω απόσπασμα, λόγου χάρη, οι δύο γυναίκες λογομαχούν σχετικά 

με τον κάτοχο μιας τσατσάρας που η Φιλιώ βρήκε κατά την περιφορά της στα δωμάτια 

του σπιτιού. Ήταν του Φάνη του αδελφού της Δήμητρας, όπως ισχυρίζεται η τελευταία, 

ή του Θάνου, αδελφού της Φιλιώς, όπως εκείνη υποστηρίζει; Να σημειωθεί πως κι εδώ 

η διχογνωμία των δύο γυναικών αφορά στον διαφορετικό τρόπο θέασης του 

παρελθόντος, καταλήγοντας ωστόσο ξανά σ’ ένα θέμα ιδιοκτησιακό, στις διαφορετικές 

τους εκδοχές για ένα ζήτημα κατοχής.  

Η μνήμη των γεγονότων του παρελθόντος, όπως τα βίωσαν οι δύο ηρωίδες, 

τροχιοδρομεί την ανελέητη σύγκρουση για το παρόν και το παρελθόν. Η απάντηση στη 

διαφωνία τους για την τσατσάρα γρήγορα θα δοθεί από μέρους της Φιλιώς εις βάρος 

του μνημονικού και της αξιοπιστίας της Δήμητρας. Έτσι, φράσεις όπως «θυμάμαι», 

«λησμονώ», «δε θυμάμαι», «ξέχασες», «μνημονικό» αποτελούν τους γλωσσικούς 

δείκτες με τους οποίους υφαίνεται το παιχνίδι της αφήγησης για τη μνήμη ή λήθη των 

γεγονότων166. 

 Τελικά, η μνήμη της ηρωίδας αποδεικνύεται ένα υβρίδιο, μια κατασκευή,        

ανα-κατασκευή και συν-κατασκευή του παρελθόντος με το παρόν167, της ανάμνησης 

με την επινόηση, της αλήθειας με το ψέμα. Όπως αναφέρει ο Halbwachs: «το 

παρελθόν, στην πραγματικότητα, δεν επανεμφανίζεται ίδιο […] όλα φαίνεται να 

δείχνουν ότι δεν διατηρείται, αλλά ανακατασκευάζουμε ξεκινώντας από το παρόν»168.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Δήμητρα βλέπει το παρελθόν με τα μάτια του παρόντος, 

ενώ συχνά μεταξύ παρόντος και παρελθόντος υπάρχουν συγκρούσεις, οι οποίες 

λύνονται με την εκ νέου ενθύμηση και βίωση του παρελθόντος σημασιοδοτούμενου 

όμως από το συγχρονικό παρόν. Μάλιστα, στη διαδικασία κατασκευής των μνημών 

του παρελθόντος, η λήθη φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο, εφόσον φιλτράρει το 

περιεχόμενο της ανάμνησης διατηρώντας κρυμμένη μια διάσταση του παρελθόντος.  

Η Δήμητρα επιλέγει, τροποποιεί, παραμορφώνει, παραλείπει, απωθεί, 

αποσιωπά και λησμονεί συγκεκριμένα γεγονότα και εμπειρίες του παρελθόντος στη 

βάση των ενδιαφερόντων, των αξιών και των συνθηκών του παρόντος169. Όπως 

 
166 Σκούπρας, ό.π., σ.264. 
167 Μαντόγλου, ό.π., σ.34. 
168 Ό.π., σ.35. 
169 Ό.π., σ.37. 
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μάλιστα φάνηκε παραπάνω, δεν είναι λίγες οι φορές που η Φιλιώ ρίχνει φως στη 

συσκότιση που η κουνιάδα της προκαλεί με τα λεγόμενά της:  

«Ε, και δαύτη η, με τις χυδαιολογίες της, να σου το πετάει κατάμουτρα: δε 

θυμάσαι, λέει, Δήμητρα εσύ, όσα σε συμφέρουν, λέει, μόνον αυτά θυμάμαι ̶ »170 

«… ό,τι δε με συμφέρει το ξεχνώ, μου λέει. [.…] Ό,τι δε με συμφέρει το ξεχνώ, 

μου λέει […] το θυμάμαι αυτό ή το ξέχασα; [.…] ε, μήπως κι αυτά τα ξέχασες 

Δήμητρα;»171 

 Μέσα από τις διαρκείς επαναλήψεις που υπογραμμίζουν τη σαθρότητα του 

οικοδομήματος των λεγομένων της Δήμητρας, η τελευταία εκτίθεται στα μάτια του 

αναγνώστη ως άτομο καιροσκοπικό και ιδιοτελές. Προσδοκώντας να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες του μέλλοντος πλάθει μία πραγματικότητα που προωθεί με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο τη θυματοποίησή της, η οποία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση του 

αυτονόητου, μιας κληρονομιάς που εξ ολοκλήρου και δικαιωματικά της ανήκει. 

Καταλήγει, επομένως, να «υποκειμενικοποιεί» το παρελθόν, το οποίο συναρθρώνεται 

σε παροντικά συμφέροντα με προοπτική τη διαχείριση του μέλλοντος. 

Στο κείμενο, βέβαια, συναντώνται και περιπτώσεις όχι επιλεκτικής, αλλά 

αποσπασματικής μνήμης. Υπάρχουν όντως στιγμές κατά την περιπλάνηση των δύο 

γυναικών στα «στενά του παρελθόντος» όπου η Φιλιώ δείχνει να θυμάται με τρόπο 

τραυματικό, συναρμόζοντας κάθε ψηφίδα του παρελθόντος, τη στιγμή που η Δήμητρα 

είναι πνιγμένη στον αποπροσανατολισμό και τη λήθη. Στην περίπτωση αυτή δε μιλάμε 

για αναξιοπιστία ή επιλεκτικό μνημονικό λόγω μιας αφήγησης προσχεδιασμένης και 

στρατευμένης, αλλά για πραγματική άγνοια ενός θρυμματισμένου υποκειμένου που σε 

πολλές περιπτώσεις αδυνατεί να ανασυνθέσει μια ενιαία αφήγηση για το παρελθόν: 

«Όμως ακόμη ψάχνει ολόγυρα. “Εδώ κοντά, ένα δέντρο πελώριο… Να! να! στο 

σταυροδρόμι! Τότε ήταν άχτιστη ετούτη η μεριά”.  

“Δε θυμάμαι”, ψέλλισα εμπρός στο τριώροφο» 

« “Μία λεύκα θεόρατη, έριχνε σκιά…” 

“Πού;” 

 
170 Κοτζιάς, ό.π., σ.60. 
171 Ό.π., σ.70-71. 
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“Σε κείνη την αλάνα… το δέντρο ήταν λεύκα, ένα καβάκι σαν βελανιδιά” 

“Δε θυμάμαι, βρε Φιλιώ… ειλικρινώς, δεν έχω ιδέα πού είμαστε, έχω 

μπερδευτεί”»172 

 Καταληκτικά, θα λέγαμε πως ενώ η σύγκρουση των δύο γυναικών δείχνει να 

αφορά στον διαμοιρασμό της κληρονομιάς, ουσιαστικά αφορά στη σύγκρουση 

ανάμεσα στην εικονική και τη βιωματική-εμπειρική μνήμη. Το μνημονικό της 

Δήμητρας αποδεικνύεται «πανούργο», στερεοτυπικό και κατ’ επέκταση αναξιόπιστο, 

εφόσον, αν χρειαστεί, συντίθεται από κενά, απουσίες, διαστρεβλώσεις, επανερμηνείες 

και λησμονιές173. Σε αντίθεση με τη Φιλιώ, που δείχνει να θυμάται το παρελθόν με 

τρόπο τραυματικά βιωμένο, η Δήμητρα αναθυμάται τα ίδια γεγονότα εντάσσοντάς τα 

στη μετεμφυλιακή αφήγηση της Αριστεράς για την ήττα, αποδεικνύοντας την 

κοινωνική και πολιτική διάσταση της μνήμης της174. Επομένως, το κείμενο φωτίζει τον 

καθοριστικό ρόλο του ιδεολογικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί η μνημονική 

διαδικασία. 

 

Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο: ιχνηλατώντας τη μνημονική διαδικασία και τη 

μοναξιά 
 

Κλείνοντας την παρούσα ενότητα με την αφηγήτρια του Βαλτινού, θα 

πραγματευτούμε την ψυχική ταραχή που χαρακτηρίζει τη Μαρί, καθώς και την 

αποσπασματική μνημονική ανάκληση του παρελθόντος της μιας και οι δυο τους 

συναποτελούν τις βασικότερες πηγές αφερεγγυότητάς της. Η ίδια, όπως παρουσιάζεται 

μέσα από τον αφηγηματικό της μονόλογο, δε φαίνεται να πάσχει από κάποια ψυχική 

νόσο, ωστόσο η συναισθηματική της κατάρρευση λόγω της μοναξιάς που βιώνει οδηγεί 

στην εκδήλωση κάποιων καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Μάλιστα, το αίσθημα 

μοναξιάς που «κατατρώει» την αφηγήτρια συνιστά ένα από τα επανερχόμενα μοτίβα 

της νουβέλας.  

Σύμφωνα με τον Fromm-Reichmann, η αληθινή μοναξιά μπορεί να καταστεί 

μη δημιουργική, αν όχι αποδιοργανωτική, οδηγώντας πολλές φορές σε καταστάσεις 

 
172 Ό.π., σ.64. 
173 Μαντόγλου, ό.π., σ.44. 
174 Σκούπρας, ό.π., σ.268. 
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ψυχωτικές. Κάνει μάλιστα τους ανθρώπους που υποφέρουν από αυτή συναισθηματικά 

παράλυτους και αβοήθητους175. Κάπως έτσι αυτοπαρουσιάζεται και η Μαρί. Νιώθει 

μόνη και το αναφέρει διαρκώς, ενώ το αίσθημα του ανικανοποίητου που βιώνει 

επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη συναισθηματική της κατάσταση: 

«Αισθάνομαι σα να με έχουν αδειάσει από όλα…»176 

 Η συνεχής αναθύμηση της ακατόρθωτης ευτυχίας και πληρότητας που πολύ θα 

ήθελε να νιώσει, ωστόσο η απόλυτη ειλικρίνεια σχετικά με το ανεκπλήρωτο της 

επιθυμίας αυτής, καλλιεργούν ένα ύφος άκρως εξομολογητικό. Η μοναξιά που βιώνει 

η Μαρί αποτελεί μία εμπειρία εξαιρετικά δυσφορική και επώδυνη. Ενώ ως συναίσθημα 

βιώνεται από όλους τους ανθρώπους, ως απόρροια της ατελούς απαρτίωσης, ένα 

συναίσθημα που δε μπορεί να εξαλειφθεί παρά μόνο μερικώς να καμφθεί, η ηρωίδα 

νιώθει πως την έχει καταβάλλει στον υπέρτατο βαθμό, ξεφεύγοντας από το όριο του 

φυσιολογικού177: 

«Και τελικά μόνη μου έμεινα. Και μπορεί οι άνθρωποι να είναι όλοι μόνοι τους 

αλλά εγώ είμαι πολύ πιο μόνη.»178 

 Η μοναξιά που διαρκώς μνημονεύεται ίσως είναι κάτι βαθύτερο από την 

επίγνωση ενός ελλείμματος, ίσως πρόκειται για μία εμπειρία αποξένωσης με βαθύτερες 

ρίζες. Η Μαρί πέραν του ότι νιώθει μόνη αναφέρει πως κλαίει χωρίς λόγο («Χτες 

έκλαψα χωρίς λόγο.»179), πως νιώθει ανηδονία («Τώρα δεν αισθάνομαι καμία 

περιέργεια. Για τίποτα. Κανέναν ενθουσιασμό.»180), πως δυσκολεύεται να κοιμηθεί 

(«Είμαι κουρασμένη […] επειδή δεν κοιμήθηκα τη νύχτα»181). Τα προαναφερθέντα 

συμπτώματα παραπέμπουν σε ένα άτομο με τάσεις καταθλιπτικές, οι οποίες 

παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από αρνητικά συναισθήματα όπως θλίψη, ανηδονία, 

 
175 Ευαγγελία Γαλανάκη, «Μοναξιά: Σκέψεις για τη σχέση της με την Ψυχοπαθολογία και την 

Ψυχοθεραπεία», Εγκέφαλος 51 (2014), σ.17. 

https://www.academia.edu/1031  

24 Μαρτίου 2021 
176 Βαλτινός, ό.π., σ.82. 
177 Γαλανάκη, ό.π., σ.19. 
178 Βαλτινός, ό.π., σ. 66. 
179 Ό.π., σ.26. 
180 Ό.π., σ.47. 
181 Ό.π., σ.81 

https://www.academia.edu/1031
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έλλειψη ενδιαφέροντος, τάση για αδράνεια και απόσυρση, απομόνωση, διαταραχή 

στον ύπνο, συχνά κλάματα και δυσκολία συγκέντρωσης182: 

«Τώρα δεν αισθάνομαι ποτέ, πουθενά, καλά. Σούμα μιας κακής ζωής.»183 

Σχετικά με το ταραγμένο μνημονικό της, η ηρωίδα δεν υπεκφεύγει φωτίζοντας 

απευθείας τις ρωγμές που προκύπτουν κατά την ενθύμηση του παρελθόντος. Στον 

μονόλογό της διαπιστώνεται ευθύς εξ αρχής πως ένα μονάχα πράγμα γνωρίζει καλά. 

Πως λίγα πράγματα γνωρίζει. Ενώ η Μαρί διακρίνεται από υψηλό βαθμό αυτογνωσίας, 

υποβάλλοντας σε διαρκή έλεγχο σκέψεις και συναισθήματα, η ικανότητα 

αυτοπαρατήρησης και αυτοανάλυσης δεν εμποδίζει την αβεβαιότητα  και αμφιβολία 

να παρεισφρήσουν στη συνείδησή της184.  

Ο βασικότερος παράγοντας που φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της 

αποσπασματικής μνήμης για την ηρωίδα είναι η επίμονη προσπάθεια της τελευταίας 

να ανακαλέσει και να ενώσει κομμάτια του παζλ του παρελθόντος σε μια προσπάθεια 

απολογισμού της παρελθούσης ζωής.  

Αναλυτικότερα, ο ρόλος της μνήμης στην υποδόρια καλλιέργεια ενός κλίματος 

ασάφειας και αβεβαιότητας είναι καθοριστικός. Κι αυτό γιατί εκείνη αποτελεί έναν 

τρόπο επιλογής από το παρελθόν, μία κατασκευή. Εκείνο που κάθε φορά προκύπτει 

είναι η δυσκολία ανάκλησης του παρελθόντος, η αοριστία και σχετικότητα που 

διαπιστώνεται κατά την αναψηλάφησή του και η αβεβαιότητα σχετικά με την 

εγκυρότητα της μνημονικής διαδικασίας: 

«Ίσως να είναι του κεφαλιού μου όλα αυτά, δεν ξέρω.»185 

 Εν κατακλείδι, οι βασικότερες αιτίες αναξιοπιστίας που φωτίστηκαν στην 

παρούσα ενότητα αφορούν στην ψυχική ασθένεια και την προβληματική μνήμη των 

αφηγητών. Σχετικά με την ψυχική διαταραχή των ίδιων επιχειρήθηκε μία ερμηνεία των 

παρεχόμενων ενδείξεων και των αποκαλυπτικών δεικτών που συζητήθηκαν 

εκτενέστερα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η Ραραού, Η Άννα και ο Τηλεκίδης φαίνεται 

πως χαρακτηρίζονται από τον εξαιρετικά ταραγμένο ψυχισμό τους, ενώ στην 

 
182Δ. Δικαίος, κ.ά., «Συναισθηματικές διαταραχές», στο Γ. Ν. Παπαδημητρίου, Ι. Α. Λιάππας κ.ά., 

Σύγχρονη Ψυχιατρική, ό.π., σ.359. 
183 Βαλτινός, ό.π., σ.53. 
184 Δημητρακάκης, «Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο. Όψεις ενός μονολόγου», ό.π., σ.159. 
185 Βαλτινός, ό.π., σ.62. 



62 
 

περίπτωση της Δήμητρας και της Μαρί δε μιλάμε για μια ψυχική κατάσταση απολύτως 

ανισόρροπη. Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις ο λόγος των αφηγητών χαρακτηρίζεται από 

μεγαλύτερη ασυναρτησία και ψευδολογία, ενώ στις τελευταίες η μυθοπλασία δεν 

αξιοποιείται σε τέτοιον βαθμό. 

Αναφορικά με την αφερεγγυότητα της μνήμης και κατ’ επέκταση την 

προβληματική ανασύσταση ενός παρελθόντος που στηρίζεται σ’ αυτή, εκείνη φαίνεται 

να επηρεάζει λίγο πολύ όλες τις αφηγήσεις που επιχειρούν την επαναφορά 

παρελθοντικών στιγμών. Ωστόσο, κάποιοι από τους αφηγητές, κυρίως ο Τηλεκίδης και 

η Μαρί, φαίνονται περισσότερο συνειδητοποιημένοι ως προς το ατελέσφορο του 

εγχειρήματος επαναφοράς του παρελθόντος με τρόπο συνεκτικό και αξιόπιστο. Η 

επόμενη συμπερασματική ενότητα περιλαμβάνει μία αναλυτικότερη σύγκριση των 

εξεταζόμενων κειμένων και κάποια καταληκτικά σχόλια. 
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Συμπεράσματα 
 

Όπως προκύπτει από το σύνολο της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας, η 

αναξιοπιστία στην αφήγηση δύναται να προκληθεί και ν’ αποκαλυφθεί με ποικίλους 

τρόπους. Οι μορφές αναξιοπιστίας, ο τρόπος με τον οποίο εκείνη αναδύεται, καθώς και 

τα μέσα που οι αναξιόπιστοι αφηγητές μετέρχονται προκειμένου να τιτλοφορηθούν ως 

τέτοιοι συνιστούν ένα αχανές πεδίο που δε θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί επαρκώς στο 

πλαίσιο μιας διπλωματικής εργασίας. Έτσι, μεγαλύτερη έμφαση κατά τη συγγραφή της 

παρούσας διατριβής δόθηκε στις πιο βασικές ενδείξεις αλλά και πηγές αναξιοπιστίας 

που εμφανίζονται στα υπό μελέτη έργα. 

Επιχειρώ να κλείσω την περιήγηση στον κόσμο των αναξιόπιστων αφηγητών 

με κάποια καταληκτικά σχόλια για τον καθένα προκειμένου να ιδωθεί ευκρινέστερα 

και η μεταξύ τους σχέση. Η αφερεγγυότητα στα έργα που εξετάστηκαν εκδηλώθηκε 

μέσα σε δύο διαφορετικά αλλά εξίσου επιδραστικά περιβάλλοντα, το ιστορικό και το 

μικροαστικό. Στην πρώτη κατηγορία, όπου η ιστορική συνθήκη φαίνεται να αποτελεί 

σημαντική πηγή προέλευσης της αναξιοπιστίας, εντάσσονται τα έργα του Νικολαΐδη, 

του Κοτζιά και του Μάτεσι. Τα τρία κείμενα γραμμένα κατά τη μεταπολιτευτική 

περίοδο δείχνουν την προσπάθεια των ανθρώπων να κλείσουν τους ανοικτούς 

λογαριασμούς τους με την ιστορία. 

Ο Τηλεκίδης ωθούμενος από το αμαυρωμένο του παρελθόν, προερχόμενο από 

τη συμμετοχή του στον κομμουνιστικό αγώνα, αποποιείται την πραγματική του 

ταυτότητα και αλλάζει εαυτό για να λυτρωθεί από την ενοχή που κουβαλά.  Παρά την 

προβληματική ανάκληση του παρελθόντος, ο αφηγητής φαίνεται να έχει 

συνειδητοποιήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πως οποιαδήποτε απόπειρα 

ανάκτησης παρελθοντικών στιγμών με τρόπο αξιόπιστο θα βυθιστεί αναπόφευκτα στο 

κενό. Ανεξάρτητα από την ψυχική αστάθεια που τον χαρακτηρίζει, ο ήρωας, εν 

συγκρίσει με τις υπόλοιπες αφηγήτριες,  φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη επίγνωση 

σχετικά με την αναξιοπιστία της μνήμης του μιας και πρόκειται για ένα ζήτημα που 

επαναφέρει διαρκώς. 

Αυτό το είδος βραχυκυκλώματος μεταξύ μνήμης και φαντασίας είναι που 

βασανίζει διαρκώς τον αφηγητή, ο οποίος νιώθει πως η μνήμη, αναγόμενη στην 
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ανάκληση, λειτουργεί έτσι στα χνάρια της φαντασίας186. Ο Τηλεκίδης νιώθει πως η 

μνήμη του πολλές φορές του σκαρώνει παιχνίδια, επαναφέροντας ως παλιά γεγονότα 

τις αυταπάτες του. Αν μπορεί κανείς να μεμφθεί τη μνήμη ότι αποδεικνύεται ελάχιστα 

αξιόπιστη είναι ακριβώς επειδή αυτή αποτελεί το ένα και μοναδικό μέσο που 

διαθέτουμε για να ανατρέξουμε στο λησμονημένο παρελθόν187: 

«Αρκεί κάπως λιγότερη μνήμη να είχε ο Θανάσης Τηλεκίδης κι όλα θα 

πήγαιναν μία χαρά… Μνήμη! Γιατί ο Αθανάσης Τηλεκίδης να βασανίζεται 

τόσο πολύ από τη μνήμη του; Δεν έμαθε, λοιπόν, ότι η μνήμη παίζει τα 

μεγαλύτερα τεχνάσματα σε όλους μας, ότι είναι καμωμένη για να εξαπατά;»188 

Συνεχίζοντας με τη νουβέλα του Κοτζιά, η Δήμητρα επιχειρεί να διαχειριστεί 

και να κλείσει οριστικά τις υποθέσεις ενός παρελθόντος στιγματισμένου από τον 

Εμφύλιο, διευθετώντας τα περιουσιακά ζητήματα που προκύπτουν στο παρόν. Η 

διαπλοκή της μνήμης με τα συμφέροντα του παρόντος καθιστούν την ηθική 

ακεραιότητα ως μοναδικό κριτήριο αξιοπιστίας189, σύμφωνα με το οποίο η αφηγήτρια 

αποδεικνύεται, μέσω της διαρκούς παλινδρόμησης σε ρόλους θύματος-θύτη, απολύτως 

αφερέγγυα. 

Στη συνείδηση της εμπαθούς ηρωίδας «αρθρώνεται» μια πρωτοπρόσωπη 

αφήγηση η οποία υπονομεύει την αντικειμενική εξιστόρηση, καθώς γεγονότα και 

καταστάσεις αποδίδονται μέσα από τη δική της οπτική γωνία190. Η δολοπλόκος 

ανακατασκευή της πραγματικότητας από μέρους της Δήμητρας απαρτίζει έναν λόγο 

που στην πραγματικότητα δεν αποβλέπει στην επικοινωνία, αλλά αντίθετα συνιστά μια 

απογραφή σκέψεων  και ραδιουργιών ερήμην της191. Προσιδιάζοντας στην 

ψυχαναλυτική τεχνική του ελεύθερου συνειρμού, δίνεται φωνή σε όλες τις σκέψεις της 

ανεξαιρέτως. Στο πλαίσιο αυτό, αποκαλύπτονται ρωγμές και ανωμαλίες στην υφή του 

 
186 Ricoeur, «Περί της μνήμης και περί της ανάμνησης», στο Η μνήμη, η ιστορία, η λήθη, ό.π., σ.18. 
187 Ό.π., σ.44. 
188 Νικολαΐδης, ό.π., σ.103. 
189 Μαρία Νικολοπούλου, «Ιαγουάρος του Αλέξανδρου Κοτζιά: ένα σχόλιο για τη λειτουργία της μνήμης 

του εμφυλίου στη δεκαετία του 1980», στο Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, 
επιμέλεια: Βασίλης Δαλκαβούκης, κ.ά., Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σ.384. 

https://www.academia.edu/16708843/1980  
190 Αργυρίου, «Επεξηγηματικά σχόλια στον Ιαγουάρο για τον ξένο αναγνώστη», ό.π., σ.46. 
191 Ό.π., σ.47. 

https://www.academia.edu/16708843/1980%20%0d
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λόγου της, καθώς ο τελευταίος χαρακτηρίζεται από άτοπους συνειρμούς, ολισθήματα 

της γλώσσας, επαναλήψεις και παραλείψεις192. 

Όπως σταδιακά αποκαλύπτεται, ο λόγος της δε συνιστά παρά έναν λόγο 

«φερέφωνο» και «αφομοίωμα» των ιδεολογημάτων και της ρητορικής της Αριστεράς 

που έθρεψαν τη μεταπολεμική Ελλάδα. Η Δήμητρα, αφιερωμένη «ψυχή τε και σώματι» 

στο Κόμμα, έχει εσωτερικεύσει τη φθορά του κινήματος, κυριαρχημένη από 

μικροσυμφέροντα, ιδιοτέλεια και κοινωνικές-προσωπικές προκαταλήψεις. Άθελα της 

αποκαλύπτει την εσωτερική της σήψη, υποσκάπτοντας την ειλικρίνεια και εγκυρότητα 

της αφήγησής της193. 

Προχωρώντας στην αφηγήτρια του Μάτεσι, η Ραραού, λόγω των τραυματικών 

εμπειριών που αποκτήθηκαν στην κατοχική Ελλάδα, οδηγείται στη δημιουργία μιας 

εξωραϊσμένης πραγματικότητας χωρίς το στίγμα και την οδύνη που κουβαλούσε η 

προηγούμενη. Ο βασικότερος αμυντικός μηχανισμός της αφηγήτριας απέναντι στην 

τραυματική συνθήκη είναι η δημιουργία μιας μυθοπλαστικής κατάστασης 

παρουσιασμένης ωστόσο ως αληθινής. Στο πλαίσιο αυτό, μες στο ψέμα και την 

αναξιοπιστία της υποβόσκει κάτι το αυθεντικό.  

Στο έργο συναντάται η δομή της αβύσσου, αφού ο συγγραφέας δημιουργεί έναν 

μυθοπλαστικό κόσμο μες στον οποίο η Ραραού πλάθει έναν δικό της. Στον τελευταίο 

ο αναγνώστης εισάγεται σε μια υπερπραγματικότητα στην οποία παρατηρείται η 

ένθερμη συγχώνευση της επιθυμίας με την πραγματική ζωή. Εστιάζοντας στον ψεύτικο 

κόσμο που η αφηγήτρια πλάθει, προκειμένου να αντικαταστήσει τον αληθινό στον 

οποίο δεν «κουμπώνει», ερχόμαστε αντιμέτωποι μ’ ένα πλάσμα που προσπαθεί με τον 

τρόπο του να ακουστεί.  

Ο βασικότερος στόχος της άλλοτε ελαφρώς και άλλοτε βαρέως αναξιόπιστης 

αφήγησης είναι να καταπολεμήσει ή έστω να καλύψει προσωρινά το τραύμα. Η Ραραού 

χτίζει τελικά έναν κόσμο δικό της, οχυρό ενάντια στη σκληρή ιστορική και κοινωνική 

πραγματικότητα. Επιλέγει να παραμείνει ένα παιδί, πηγαίνοντας κόντρα στις συνθήκες 

που την οδήγησαν βιαίως σε μια ενηλικίωση χωρίς ίχνος αθωότητας. 

Η αφήγηση που τελικά πλάθεται αναδεικνύει την πολλαπλότητα της αλήθειας 

μέσα από την εγκαθίδρυση ενός διαλόγου μεταξύ των πολλαπλών εκδοχών της. Δεν 

 
192 Cohn, «Παρατιθέμενος μονόλογος», ό.π., σ.125. 
193 Κούρτοβικ, «Τα προσχήματα ενός θηρίου», στο Ημεδαπή εξορία, ό.π., σ.102. 
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ερχόμαστε αντιμέτωποι παρά με διασαλευμένες βεβαιότητες, ασταθή και αμμώδη 

εδάφη, πολυπρισματικές θεάσεις του κόσμου επιδέξιες αγορεύσεις και αληθοφανείς 

ψευδο-εξομολογήσεις194. Ωστόσο, αφαιρώντας από το μυθιστόρημα τις αφηγήσεις που 

ρίχνουν φως στην αναξιοπιστία της Ραραού, διαπιστώνουμε πως η φερεγγυότητά της 

στον τρόπο εξιστόρησης των γεγονότων δεν πλήττεται στο ελάχιστο όσο βρισκόμαστε 

υπό την πλήρη καθοδήγησή της. Μονάχα όταν διεισδύσει το φίλτρο της λογικής στο 

έργο, ο εξουσιαστικός λόγος, διαπιστώνουμε την ψυχική αστάθεια που έχει στιγματίσει 

την αξιοπιστία του λόγου της.  

Σε κάθε περίπτωση, ο τελευταίος, αν και όχι απολύτως ακριβής, συγκροτεί μια 

αλλιώτικη ιστορία, εκείνη του ανώνυμου ανθρώπου που πασχίζει ν’ ακουστεί. Η 

Ραραού κατέχει μια αλήθεια που μόνο οι «τρελοί» και οι κοινωνικά αδικημένοι 

μπορούν ν’ αναγνωρίσουν. Υποβαθμισμένη και «προβληματική», η αφηγήτρια 

καταφέρνει τελικά να πρωταγωνιστήσει στον μυθοπλαστικό της κόσμο, να υποκλιθεί 

και να ολοκληρώσει με τον τρόπο της τη δική της καλύτερη παράσταση. 

Όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η αναξιοπιστία των 

αφηγηματικών υποκειμένων τελικά συμβάλλει στη δημιουργία νέων ταυτοτήτων και 

πραγματικοτήτων. Τα ζητήματα που εμφανίζονται από κοινού σε αυτά αφορούν στην 

κατασκευασμένη μνήμη και την ιστορική αναξιοπιστία, για να καταδείξουν τελικά την 

απουσία μιας ενιαίας αλήθειας για το παρελθόν, καθώς και την αδυναμία μιας 

αφήγησης στρατευμένης στην υποκειμενική βίωση της ιστορικής πραγματικότητας να 

αναπαραστήσει ολοκληρωμένα και αμερόληπτα τα περασμένα γεγονότα.  

Το δεύτερο  ̶ εξίσου καθοριστικό ̶   πλαίσιο για το ξετύλιγμα των αναξιόπιστων 

αφηγήσεων, το οποίο συναντάται στα έργα του Βαλτινού και του Μανιώτη, είναι το 

μικροαστικό. Η Μαρί και η Άννα απομακρύνοντας από τις ιστορίες τους οποιαδήποτε 

ιστορική αναφορά, απομονώνουν την κοινωνική, βαθιά πατριαρχική, πίεση που 

υφίστανται σ’ ένα περιβάλλον απογυμνωμένο από ιστορικές και πολιτικές αναταραχές. 

Αποφεύγοντας την αναφορά σε ιστορικά γεγονότα, οι δημιουργοί πλάθουν δύο 

περσόνες που πραγματεύονται το παρόν, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον τους από το 

δημόσιο στο ιδιωτικό, από το συλλογικό στο ατομικό. 

 
194 Μικέ, ό.π., σ.323. 
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Στο Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο η Μαρί φαίνεται να ταλανίζεται σε μια 

προσπάθεια να ανακαλέσει στον μονόλογό της με τρόπο έγκυρο και συνεκτικό στιγμές 

της προσωπικής της ζωής. Επαναφέροντας στον λόγο της με τρόπο άναρχο και 

αποσπασματικό στιγμές του ατομικού της παρελθόντος καταλήγει στο κενό. Στο τέλος 

της νουβέλας αποφασίζει να σιωπήσει. Η διπλή παύλα συμβολίζει τη ρήξη με τον λόγο 

 ̶ ως λογική ή ομιλία ̶  και συνεπάγεται την αποχή από την (επι)κοινωνία, με άλλα λόγια 

έναν θάνατο συμβολικό195. Η αφηγήτρια ύστερα από ογδόντα σελίδες επαναφοράς ενός 

απωθημένου παρελθόντος παύει να μιλά συνειδητοποιώντας πως η εμμονική 

επιστροφή σε αυτό δεν τη λυτρώνει.  

Στην πραγματικότητα, η τελευταία δρα σαν ένα είδος μηχανισμού της 

σκανδάλης, ο οποίος προκύπτει χάρη στις αϋπνίες της ηρωίδας, που ελευθερώνει μέσα 

στο μυαλό της έναν καταιγισμό αναμνήσεων. Η πλήρης ανάπτυξη του μνημονικού 

μονολόγου εξαρτάται και προκύπτει από ένα μυαλό που δημιουργεί  ̶ και δημιουργείται 

από ̶  μια συρρέουσα και ρωμαλέα διαταραχή της μνήμης196. Ωστόσο, η διαδικασία 

αυτή αποβαίνει μοιραία, δημιουργώντας στην ηρωίδα την επιθυμία να ξεχάσει  ̶ έστω 

και προσωρινά: 

«Με το ταβόρ βέβαια δεν ξεχνάς, απλώς πέφτεις σε έναν κάπως μονοκόμματο 

ύπνο. Σα να σου παραμερίζει προσωρινά τη μνήμη. Αλλά η μνήμη δεν 

παραμερίζεται. Η μνήμη είναι. ̶ »197 

Η αφηγήτρια του Μανιώτη σε μια ανάλογη συνθήκη αυτοέκθεσης 

πραγματεύεται ενώπιον ενός κατασκευασμένου ακροατηρίου το ατομικό. Η Άννα, 

ούσα αναγκασμένη να επωμιστεί το βάρος των απαιτήσεων της αστικής ζωής, 

οδηγείται στη μετάπλαση της καθημερινότητάς της, ώστε η τελευταία να αποκτήσει 

κάποιο νόημα. Θα λέγαμε πως η βαθύτερη επιθυμία της να παραποιήσει την αλήθεια 

και να δημιουργήσει μια νέα κατάσταση πηγάζει από την αφόρητη μοναξιά και ανία 

που βιώνει, καθώς και από την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας με την οικογένειά 

της.  

 
195 Ιωάννα-Ζωή Δεληβοριά, «Η τρέλα στη λογοτεχνία», στο Το φάσμα της τρέλας: ζητήματα γραφής και 

αναπαράστασης στην ελληνική πεζογραφία του 19ου και 20ού αι., Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσ/νίκης, Θεσσαλονίκη 2004, σ.13. 

 https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/14947?lang=el#page/1/mode/2up  

[12 Φεβρουαρίου 2021] 
196 Cohn, «Αυτόνομος μονόλογος», ό.π., σ.329. 
197 Βαλτινός, ό.π., σ.84. 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/14947?lang=el#page/1/mode/2up
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Η ίδια, παρακινούμενη από τον φόβο της σιωπής  και συνειδητοποιώντας πως 

στη ζωή του άνδρα και των γιων της παίζει ρόλο δευτεραγωνιστή, αποφασίζει να 

αφιερωθεί σε μια «αποστολή» διεκδικώντας σ’ αυτή ρόλο πρωταγωνιστικό. Έτσι, 

καταφεύγει σ’ έναν απευθυνόμενο μονόλογο εκφράζοντας με τον τρόπο της τη βαθιά 

της ανάγκη για επικοινωνία. Δε θέλει την ησυχία για να μη σκέφτεται τι είναι αυτό που 

ζει. Επιλέγει την πλασματική συντροφιά για να παρεμποδίσει τη σκέψη να αναλύσει 

και να αναγνώσει την ωμή πραγματικότητα που την περιβάλλει: 

«Αν κλείνομαι στα δωμάτια και κάνω ότι μιλώ από το ραδιόφωνο [….] 

Φοβάμαι, αυτός είναι ο λόγος [….] Αυτό το βάρος δεν μπορούσα να το φέρω 

μοναχή, όταν άδειαζε το σπίτι κι από άκρη σ’ άκρη απλώνονταν εκείνη η 

φοβερή σιωπή [….] Όταν άρχιζα το κρυφό αυτό παιγνίδι μαζί σας, είχα την 

εντύπωση ότι δεν είμαστε μόνοι [….] Όλα αυτά μπορεί να είναι ένα ψέμα! Το 

ψέμα όμως αυτό εμένα μου έδινε δύναμη να συνεχίζω το δύσκολο δρόμο 

μου.»198 

 Η μοναξιά και το αδιέξοδο σπρώχνουν την Άννα στην οικοδόμηση μιας 

αναγκαίας καθημερινής συνήθειας προκειμένου ν’ απαγκιστρωθεί για λίγο από τα 

βάσανά της. Οι ψευδαισθήσεις της  ̶ έστω για λίγο ̶  αποβαίνουν λυτρωτικές. Ωστόσο, 

σταδιακά ξεφεύγει από την αρχική στόχευση σκιαγράφησης της οικογένειάς της ως 

επιτυχημένης, και καταλήγει να πραγματεύεται την κακοδαιμονία σε όλο της το 

μεγαλείο. Ο Μανιώτης μέσα από τη δημιουργία μιας αναξιόπιστης περσόνας 

καταφέρνει να στηλιτεύσει την ελληνική μεσοαστική οικογένεια, τονίζοντας 

παράλληλα την τραγικότητα που συντροφεύει κάθε άνθρωπο που πασχίζει να 

αρθρώσει λόγο σε μια κοινωνία που συνεχώς τον αποσιωπά. Όπως έχει αναφέρει και ο 

ίδιος σε συνέντευξή του: 

«Οι απλοί άνθρωποι υφίστανται τις χειρότερες πιέσεις […] και νιώθουν μια 

μεγάλη μοναξιά. Κάπου θέλουν να βροντοφωνάξουν τα βάσανά τους. Δεν 

έχουν βήμα. Κανείς δεν τους δίνει σημασία. Κάπου θέλουν να πουν ότι πέρασαν 

κι αυτοί πάνω από αυτή τη γη και γι’ αυτό βγαίνουν στις τηλεοράσεις και 

πουλάνε τα βάσανά τους. Είναι ένα είδος δικαίωσης γι’ αυτούς ν’ 

ακουστούν.»199 

 
198 Μανιώτης, ό.π., σ.297-8. 
199 Συνέντευξη Γ. Μανιώτη στον Δαυίδ Ναχμία στην εκπομπή «Τιμής ένεκεν», 2007. 
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 Κλείνοντας, ελπίζω οι περιπτώσεις που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας να φωτίστηκαν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ως προς την αναξιοπιστία 

τους. Στα πεζογραφήματα που μελετήθηκαν το τραυματικά βιωμένο παρελθόν, η ενοχή 

και η ανεκπλήρωτη παροντική συνθήκη οδήγησαν τα μονολογούντα υποκείμενα στην 

υιοθέτηση διαφορετικών αμυντικών μηχανισμών, αυτών της απώθησης, της 

παραμόρφωσης ή/και της ανακατασκευής παρελθόντος και παρόντος. Όπως τελικά 

φάνηκε, η αναξιοπιστία τους έγκειται στους παραμορφωτικούς καθρέπτες που 

αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν προκειμένου να αντικατοπτριστούν σ’ αυτούς 

είδωλα πιο υποφερτά από τα πραγματικά. 
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