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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ  

Το ενδιαφέρον μου για την λογοτεχνική πένα της Μάρως Δούκα γεννήθηκε όταν, 

συμμετέχοντας στο προπτυχιακό σεμινάριο του Τμήματος Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Ο εμφύλιος πόλεμος στην μεταπολεμική 

πεζογραφία»,1 ανέλαβα να μελετήσω την Αρχαία Σκουριά, όπου συνάντησα -

λογοτεχνικά- την νεαρή Μυρσίνη Παναγιώτου να συλλογίζεται σε πρώτο ενικό 

πρόσωπο τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, λίγο μετά από την ολοκλήρωσή τους: 

Συλλογίζομαι πως αν όλες οι πολυκατοικίες στη Στουρνάρη και στην οδό 

Πολυτεχνείου άνοιγαν διάπλατα τις πόρτες και τα παράθυρα, αν φώτιζαν όλα τα 

δωμάτια και τα μπαλκόνια, ετούτα τα μεσάνυχτα δεν θα μπορούσαν να μας 

μακελέψουν. Κι ήξερα πως ό,τι γίνει απόψε εδώ, θα γίνει με την ανοχή των 

πολυκατοικιών- της σιωπηλής πλειοψηφίας. Κι αυτό που λέει ο Φραντς Φανόν 

[ψυχίατρος] για τους δειλούς και τους προδότες, ήταν εδώ ακριβώς που εφάρμοζε 

απόλυτα. Αναρωτιόμουν τι να κάνουν στα σπιτάκια τους. Θα κοιμούνταν άραγε; 

[….] Κάθε μέρα και περισσότερο σιγουρευόμουν ότι θα περπατήσω χωρίς τα 

δεκανίκια που ο καθένας μου δάνειζε για δική του αποθέωση. [….] ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΩ, 

ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ Μυρσίνη Παναγιώτου. […] Τώρα όχι δεν είμαι ενταγμένη πουθενά. 

[…] Για τις ικανότητες και τις αδυναμίες μου δεν έχω τι να πω. Και τέλος πάντων 

πότε νιώθω θεός πότε ένα πλάσμα.2 

Η μυθιστορηματική Μυρσίνη, μετά τον «προσηλυτισμό» της στην Αριστερά και την 

επακόλουθη σύλληψή της το 1974, κατάφερε να επιστρέψει πίσω στον εαυτό της, 

συμβολίζοντας “το αδούλωτο πρόσωπο που προσπαθεί, χωρίς να στηρίζεται 

πουθενά, ν’ αρθρώσει το απαγορευμένο ρήμα «είμαι»”, όπως παρατηρεί η Καίη 

Τσιτσέλη.3 Η πορεία της Μυρσίνης προς την αυτογνωσία μέσα σε ένα ομιχλώδες 

πολιτικό σκηνικό και η μεταγενέστερη δήλωση της συγγραφέως «σέβομαι την 

ιστορία» αναφορικά με την στάση της για την συγγραφή της Αρχαίας Σκουριάς,4 

μού γέννησαν τον εξής προβληματισμό: δύναται η πεζογραφία να αναπαραστήσει 

την Ιστορία; 

Η Μάρω Δούκα δίνει την δική της απάντηση για την σύγκλιση πεζογραφίας και 

ιστορικής πραγματικότητας, η οποία έχει ως εξής: 

 Εάν δεχτούμε ότι η ουσία της πραγματικότητας είναι ο αντικειμενικός κόσμος, τότε 

ουσία της ιστορικής πραγματικότητας θα πρέπει να είναι τα γεγονότα που 

διαμορφώνουν τον αντικειμενικό κόσμο. Έστω κι αν ο καθένας μας ζει στη δική του 

πολύτροπη πραγματικότητα, είναι αναγκασμένος να υφίσταται, ενεργητικά ή 

 
1Το προπτυχιακό σεμινάριο έλαβε χώρα κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 στο οποίο υπεύθυνος 
καθηγητής ήταν ο κύριος Γιάννης Μητροφάνης. 
2Μάρω Δούκα, Η αρχαία σκουριά, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 22013, σ. 275, 317, 327 (αναθεωρημένη 
έκδοση, πρώτη έκδοση: Κέδρος 1979).  
3Ό.π., σ. 334 (κριτική από την πρώτη έκδοση του βιβλίου, πρώτη δημοσίευση: εφημ. Η Καθημερινή, 
6/3/1980). 
4Βλ. Νίκος Θρασυβούλου, Μάρω Δούκα, «Συναντήσεις με συγγραφείς στο café του ΙΑΝΟΥ»,  
25/2/2015, στο: https://www.youtube.com/watch?v=aJYANYTH7Z4&t=16s (τελευταία επίσκεψη 
7/12/2020). Στο εξής, «Νίκος Θρασυβούλου». 

https://www.youtube.com/watch?v=aJYANYTH7Z4&t=16s


6 
 

παθητικά, και την πολυμήχανη πραγματικότητα του έξω κόσμου. Η ιστορική 

πραγματικότητα, επομένως, βιωμένη διαφορετικά, αποτελεί μέρος της ζωής όλων 

μας, κι εφόσον ουσία της πεζογραφίας, όπως και αν την ορίσουμε, παραμένει η 

αποτύπωση της ζωής, Ιστορία και πεζογραφία συγκλίνουν. […] Είναι αυτονόητο ότι 

οι παραπάνω συλλογισμοί έχουν να κάνουν με τη δική μου αίσθηση της ιστορικής 

πραγματικότητας, όπως αυτή εγγράφεται στα βιβλία μου […].5 

Ωστόσο, η Αρχαία Σκουριά ήταν απλώς το έναυσμα για την διερεύνηση και την 

ανάγνωση της πλειοψηφίας των πεζογραφημάτων της Μάρως Δούκα. Ο σκοπός μου 

στην παρούσα μελέτη είναι να ερευνήσω τον τρόπο και τα μέσα που χρησιμοποιεί η 

συγγραφέας, ώστε να ανασυστήσει την ιστορία των Χανίων, ήτοι του γενέθλιου 

τόπου της, μέσα από την τριλογία Αθώοι και φταίχτες, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ 

και Έλα να πούμε ψέματα. Τα τρία αυτά μυθιστορήματα που αποτελούν το 

πρωτογενές υλικό της εργασίας μου βρίσκονται κάτω από την σκέπη του-δοθέντος 

από την συγγραφέα- υπότιτλου «στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας», για την 

ακρίβεια κινούνται ανάμεσα στην φαντασία και στην ιστορική πραγματικότητα 

συμβάλλοντας στην ανανέωση του είδους του ιστορικού μυθιστορήματος. 

Οι σύγχρονοι μελετητές της νεοελληνικής λογοτεχνίας επισημαίνουν τις αλλαγές 

που έχει υποστεί το είδος του ιστορικού μυθιστορήματος μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, την Κατοχή και τον Εμφύλιο, καθώς έχασε τον πρότερο «εγερτικό του» 

ρόλο, εξαιτίας των δεινών που προκλήθηκαν από τους συνεχείς πολέμους.6 Την 

δεκαετία του 1980 το ιστορικό μυθιστόρημα αλλάζει και πάλι· οι επονομαζόμενοι 

«ανανεωτές του είδους» εντάσσουν στα πεζά τους το θέμα της «φυλετικής 

πολυφωνίας», ενώ παράλληλα μελετούν τον καταμερισμό του παρελθόντος και του 

παρόντος στις αφηγήσεις τους.7 Η Ελισάβετ Κοτζιά προσθέτει ότι οι πεζογράφοι –

από την Μεταπολίτευση και έπειτα- χρησιμοποίησαν το «εθνικό φρόνημα» ως 

στοιχείο του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, το οποίο εμπεριέχει διαφορετικές 

εθνικές συνειδήσεις.8 Τόσο ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου όσο και η Κοτζιά εντάσσουν 

την Μάρω Δούκα στους ανανεωτές του είδους. Από το β’ μισό του 20ού ως τις 

αρχές του 21ου αιώνα, έχει παρατηρηθεί μια στροφή των συγγραφέων προς την 

ιστορική μυθοπλασία, όπου το ιστορικό μυθιστόρημα βοηθάει τον αναγνώστη να 

γνωρίσει το παρελθόν του, εφόσον το ίδιο στέκεται σαν μια «οργανωμένη μελέτη 

του παρελθόντος».9 Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς των ιστορικών 

μυθιστορημάτων της σύγχρονης εποχής δεν ακολουθούν πιστά τα χαρακτηριστικά 

του παραδοσιακού ιστορικού μυθιστορήματος, αλλά επιλέγουν νέες αφηγηματικές 

τεχνικές, επικεντρώνονται στο ιστορικό παρόν, αναμιγνύουν διαφορετικά είδη 

 
5Μάρω Δούκα, (χωρίς τίτλο), Ιστορική πραγματικότητα και νεοελληνική πεζογραφία (1945- 1995), 
Επιστημονικό Συμπόσιο Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 7 και 8 
Απριλίου 1995, επιμ. Θεοφανώ Καλογιάννη, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και 
Γενικής παιδείας (ιδρυτής Σχολής Μωραΐτη), Αθήνα 1997, σ. 349.  
6Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς. Άτομο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική 
πεζογραφία: 1974-2017, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2018,  σ. 613-4. Στο εξής, «Η κίνηση του εκκρεμούς». 
7Ό.π., σ. 618-9, 622.  
8Ελισάβετ Κοτζιά, Ελληνική πεζογραφία 1974- 2010, το μέτρο και τα σταθμά, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2020, 
σ. 213. 
9 Ό.π., σ. 196, 198-9. 
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μυθοπλασίας, όπως τη λογοτεχνία του φανταστικού, και λαμβάνουν υπόψη τους τις 

περιθωριακές πληθυσμιακές ομάδες της κοινωνίας.10  

Ειδικότερα, ο αναγνώστης εισέρχεται στο μυθιστορηματικό σύμπαν της τριλογίας 

με την εξής δήλωση της συγγραφέως: «Τα ιστορικά γεγονότα, σε ό,τι αφορά τη 

συγγραφική προθετικότητα, δεν ανασύρονται για να υπηρετήσουν τη μυθοπλασία, 

αλλά για να την εκθέσουν, διεκδικώντας διαβρωτικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο 

τους».11 Όμως, με την διαβρωτική δράση της ιστορίας πάνω στην μυθοπλασία, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος η ιστορική πραγματικότητα να υπερβεί, τελικά, την 

μυθοπλασία. Αξίζει να αποσαφηνιστεί ότι τα ιστορικά γεγονότα θα με 

απασχολήσουν μόνο στο βαθμό που επηρεάζουν τον χωροχρόνο της δράσης των 

μυθοπλαστικών ηρώων και όχι αυτά καθαυτά, καθώς το ενδιαφέρον μου είναι 

αμιγώς λογοτεχνικό και δεν επιχειρώ την κατασκευή μιας ιστορικής μελέτης στο 

έργο της Δούκα. 

Η πεζογράφος πραγματεύεται την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 

της Κρήτης στους Αθώους και φταίχτες, ενώ Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ 

επικεντρώνεται στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής και της Αντίστασης των 

Χανίων,12 φτάνοντας με το Έλα να πούμε ψέματα στο ξέσπασμα του Εμφυλίου της 

Κρήτης.13 Το ενδιαφέρον είναι ότι η συγγραφέας επιλέγει να αναδείξει τις 

συσκοτισμένες πτυχές αυτών των ιστορικών περιόδων προβάλλοντας μια σύγχρονη 

προβληματική της Ιστορίας, η οποία έγκειται στην ανάδειξη της ιστορίας των 

μειονοτήτων της χανιώτικης κοινωνίας του 20ού αιώνα και των ηττημένων του 

αγώνα της δεκαετίας του ‘40 που τα ονόματά τους δεν συμπεριλήφθησαν στις 

φωτεινές επιγραφές των ιστορικών βιβλίων. Η λογοτεχνική σύλληψη της Μάρως 

Δούκα πυροδοτεί ερωτήματα όπως: από ποιους γράφεται η Ιστορία; υπό ποιες 

προϋποθέσεις και κάτω από ποιο ιδεολογικό πρίσμα διαμορφώνεται η οπτική 

γωνία του παρατηρητή;  

Καθένα από τα τρία μυθιστορήματα αναλύεται ξεχωριστά και καταλαμβάνει ένα 

μέρος της εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει μια εισαγωγή και διαιρείται σε 

κεφάλαια και υποκεφάλαια. Στην εισαγωγή αναγράφεται κάθε φορά η αφόρμηση 

της συγγραφέως, τα ερωτήματα που καλείται να επεξεργαστεί, οι στοιχειώδεις 

ιστορικές πληροφορίες, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι πρωταρχικές πηγές που 

 
10Ό.π.,  σ. 205, 207, 208, 246.  
11Βλ. Μάρω Δούκα, Αθώοι και φταίχτες, στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας, εκδ. Πατάκη, 
Αθήνα 2010 (από τον πρόλογο της έκδοσης, πρώτη έκδοση: Κέδρος 2004).  Εφεξής, όλες οι αναφορές 
στο μυθιστόρημα θα γίνονται με βάση αυτή την έκδοση και οι αριθμοί των σελίδων θα δίνονται σε 
παρένθεση, ύστερα από κάθε παράθεμα ή αναφορά. Η πλαγιογράφηση σε κάθε περίπτωση 
αποτελεί επιλογή της συγγραφέως. 
12Μάρω Δούκα, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας, εκδ. Πατάκη, 
Αθήνα 22010 (πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2010). Εφεξής, όλες οι αναφορές στο μυθιστόρημα θα 
γίνονται με βάση αυτή την έκδοση και οι αριθμοί των σελίδων θα δίνονται σε παρένθεση, ύστερα 
από κάθε παράθεμα ή αναφορά. 
13Μάρω Δούκα, Έλα να πούμε ψέματα, στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 
2014. Εφεξής, όλες οι αναφορές στο μυθιστόρημα θα γίνονται με βάση αυτή την έκδοση και οι 
αριθμοί των σελίδων θα δίνονται σε παρένθεση, ύστερα από κάθε παράθεμα ή αναφορά. 
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έχει χρησιμοποιήσει η Δούκα και τέλος η υπόθεση του έργου. Τα συμπεράσματα 

της παρούσας μελέτης, όπως αυτά έχουν προκύψει ύστερα από την κριτική 

ανάγνωση των κειμένων, συνοψίζονται στο τελευταίο μέρος της. Επιπρόσθετα, η 

πληθώρα των αφηγηματικών φωνών που αρέσκεται να χρησιμοποιεί στα 

μυθιστορήματά της η Δούκα καθιστά χρήσιμο εργαλείο, για την ευκολότερη 

κατανόηση των έργων της από τον μέσο αναγνώστη, την δημιουργία καταλόγων με 

τα πλασματικά ή υπαρκτά  πρόσωπα που είτε αναφέρονται είτε πρωταγωνιστούν 

στα πεζογραφήματά της. Με αυτή την έννοια, στο τέλος της εργασίας έχω συντάξει 

ένα παράρτημα τριών διαφορετικών αντίστοιχων καταλόγων που δεν ανήκουν στο 

κυρίως σώμα της.   

Η εν λόγω εργασία δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί δίχως την πολύτιμη 

αρωγή εγχειριδίων, τα οποία συνέβαλαν στην κατάρτισή μου αναφορικά με την 

λογοτεχνική παραγωγή των Ελλήνων πεζογράφων από το 1974 και έπειτα, όταν και 

πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα η Μάρω Δούκα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν δύο λεπτομερείς μελέτες˙ αφενός το έργο του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου 

με επίκεντρο την σχέση ατομικού και συλλογικού στην πεζογραφία αυτής της 

περιόδου14 και αφετέρου το βιβλίο της Ελισάβετ Κοτζιά που εστιάζει στην 

καταγραφή των ποικιλόμορφων μετασχηματισμών της κοινωνίας στο διάστημα μιας 

τριακοπενταετίας και στις επιπτώσεις που αυτές έχουν στις υποκατηγορίες του 

ελληνικού μυθιστορήματος.15 Ειδικής μνείας χρήζει η έκδοση με τα πρακτικά του 

Επιστημονικού Συμποσίου που ήταν αφιερωμένο στην συνδιαλλαγή της ιστορικής 

πραγματικότητας με την νεοελληνική πεζογραφία (από το 1945 έως το 1995), όπου 

είκοσι ένα μελετητές και λογοτέχνες, ανάμεσά τους και η Δούκα, εξέφρασαν τις 

δικές τους απόψεις για το ζήτημα αυτό.16 Ακόμα, σημαντικό μέρος του 

υποστηρικτικού υλικού της διπλωματικής μου εργασίας αντλήθηκε από τις 

συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει η συγγραφέας στην Κυριακάτικη 

Ελευθεροτυπία και την Σταυρούλα Παπασπύρου, από το 2005 έως το 2014, οι 

οποίες εντάχθηκαν, κατόπιν επεξεργασίας, σε ένα συλλογικό βιβλίο με συνεντεύξεις 

λογοτεχνών που δεν δίστασαν να αναφερθούν και σε θέματα της επικαιρότητας.17 

Σαφώς, η τελική ευθύνη με βαραίνει αποκλειστικά.  

 

 

 

 
14 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π. 
15 Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π. 
16Ιστορική πραγματικότητα και νεοελληνική πεζογραφία (1945- 1995), ό.π. (Θεωρώ σκόπιμο να 
σημειώσω εδώ ότι ο συντονιστής του Συμποσίου, Πέτρος Τσατσόπουλος, κατέταξε τα έργα της 
Δούκα στην κατηγορία του «κοινωνικού μυθιστορήματος» που συνδιαλέγεται με την Ιστορία, ενώ 
επισήμανε ότι οι αναφορές των συμμετεχόντων στα πεζά έργα από το 1975 έως το 1995 ήταν 
περιορισμένες, ό.π., σ. 365). 
17Σταυρούλα Παπασπύρου, Χωρίς Μαγνητόφωνο, Συναντήσεις με σύγχρονους έλληνες λογοτέχνες, 
εκδ. Πόλις, Αθήνα 2018. 
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                                              *** 

Καταρχάς, οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου για την 

αδιάλειπτη στήριξή της σε όλους τους τομείς. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλω 

στον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Γιάννη Δημητρακάκη, για την πολύτιμη 

υποστήριξή του και τις παραγωγικές υποδείξεις του, οι οποίες συνέβαλαν τα 

μέγιστα για την συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας. Ευχαριστώ πολύ επίσης 

τους φίλους μου για την ψυχολογική τους υποστήριξη.  
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Μέρος Πρώτο: Αθώοι και φταίχτες (2004)  

Στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας 

Εισαγωγικά: 

Η Μάρω Δούκα δέχτηκε το 1993 ένα τηλεφώνημα από μια Τουρκάλα δικηγόρο 

κάτοικο της Σμύρνης, η οποία της εξομολογήθηκε την αγάπη της για τα Χανιά, 

καθώς ήταν η πόλη από όπου είχε ξεριζωθεί ο Τουρκοκρητικός παππούς της την 

εποχή της ανταλλαγής των πληθυσμών, του οποίου τελευταία επιθυμία ήταν τα 

εγγόνια του να μιλούν κρητικά.18 Με αφορμή αυτό το τηλεφώνημα, αλλά και 

εξαιτίας της ανάγκης της να γράψει για τον γενέθλιο τόπο της, η Χανιώτισσα 

συγγραφέας οδηγήθηκε στους Αθώους και φταίχτες. Στο παρόν μυθιστόρημα, όπως 

και στα υπόλοιπα μέρη της τριλογίας της, τα Χανιά αναδεικνύονται σε «πάσχουσα 

λογοτεχνική περσόνα», μέσω των μυθοπλαστικών χαρακτήρων.19 Η νοσταλγική 

διάθεση της άγνωστης γυναίκας που κράτησε σαν φυλαχτό την επιθυμία του 

προγόνου της, οι ιστορίες που γνώριζε η ίδια η συγγραφέας από την γιαγιά της που 

κατοικούσε σε συνοικία σκληροπυρηνικών μουσουλμάνων και η εικόνα του Σαλή 

Χελιδονή, από το Πού ‘ναι τα φτερά;, ο οποίος βούρκωνε με το άκουσμα της λέξης 

τζαμί, την προέτρεψαν στην συλλογή πληροφοριών σχετικά με την ιστορία των 

Τουρκοκρητικών της πόλης: «[…] Ουσιαστικά, δεν γνώριζα τίποτε για τους 

Τουρκοκρητικούς. […] βάλθηκα να διαβάζω, να μάθω και να γράψω».20 

Στην πραγματικότητα, η Μάρω Δούκα επιλέγει να φέρει στην επιφάνεια του μύθου 

την αποσιωπημένη ιστορία των «Τουρκοκρητικών» που έδρευαν στην πόλη των 

Χανίων, με σκοπό να αναδείξει την «αθέατη πλευρά της μισαλλοδοξίας».21 Με 

αφετηρία το παρελθόν, η συγγραφέας επιχειρεί να μιλήσει για το παρόν και τους 

σύγχρονους προβληματισμούς της κοινωνίας των Χανίων αναφορικά με την 

αποδοχή ή όχι του διαφορετικού. Τα μυθιστορήματα της Δούκα δημιουργούν ένα 

«φυλετικό και κοινωνικό μωσαϊκό» από αφηγηματικούς χαρακτήρες με 

διαφορετική θρησκεία, εθνότητα και κουλτούρα.22 Η πολυπολιτισμικότητα, ο 

κοσμοπολιτισμός, οι ρευστές ταυτότητες είναι ορισμένες από τις θεματικές που 

απασχολούν την συγγραφέα στο μυθιστόρημα και τις οποίες επιχειρεί να αναγάγει 

σε μια σύγχρονη προβληματική που υπερβαίνει τις στεγανοποιημένες ταυτότητες.  

 

 
18Μάρω Δούκα, «Τουρκοκρητικοί αυτοί οι άγνωστοι», στο: Σταυρούλα Παπασπύρου, Χωρίς 
Μαγνητόφωνο, Συναντήσεις με σύγχρονους έλληνες λογοτέχνες, ό.π., σ. 127. 
19Μ. Δούκα, «Συζητώντας με τους συγγραφείς στη Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης», 20/1/2015, στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=2RJM7uce83k (Μέρος 1ο, τελευταία επίσκεψη 7/12/2020). Στο 
εξής, θα χρησιμοποιείται η συντομογραφία «Βιβλιοθήκη της Ηλιούπολης».  
20 Μάρω Δούκα, «Τουρκοκρητικοί αυτοί οι άγνωστοι», ό.π., σ. 125. 
21Βλ. σχετικά «Μάρω Δούκα», «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», 18/4/2005, στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=WhoKtfcFl64 (τελευταία επίσκεψη 8/12/2020). Στο εξής, θα 
χρησιμοποιείται η συντομογραφία «’Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη». 
22 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς, ό.π., σ. 727.  

https://www.youtube.com/watch?v=2RJM7uce83k
https://www.youtube.com/watch?v=WhoKtfcFl64
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Η υπόθεση: 

Ο δημοσιογράφος Αρίφ Καούρης επισκέπτεται τα Χανιά τον Ιανουάριο του 2002 -ως 

απεσταλμένος του BBC- με στόχο να μελετήσει τα εναπομείναντα τζαμιά του νομού. 

Στις αποσκευές του συμπεριλαμβάνονται το ημερολόγιο του Τουρκοκρητικού 

παππού του και οι αναμνήσεις του πατέρα του, από τα παιδικά του χρόνια στα 

Χανιά. Ο «ξένος» επισκέπτης του νησιού συναντάει τους άγνωστους, έως τότε, 

κρητικούς συγγενείς του - Ελεονόρα και Πανάρη Κριαρά· κι έτσι αρχίζει να ξεπλέκει 

το μίτο της κρητικής καταγωγής του, αντιγράφοντας το ημερολόγιο του παππού του 

και προσθέτοντας τις δικές του αναμνήσεις και παρατηρήσεις, από την επίσκεψή 

του στο γενέθλιο τόπο των προγόνων του. Από την άλλη, ο Πανάρης με το 

ημερολόγιο του δικού του παππού ανά χείρας, προσπαθεί να αφηγηθεί την ιστορία 

της Κρήτης και η Ελεονόρα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του έγγαμου βίου της, 

αλλά και την εφηβεία της κόρης της Βιργινίας. Αυτή η διπλή αναδρομή στο 

παρελθόν, εκθέτει ιστορικά γεγονότα που εκτείνονται από την εποχή της 

Ενετοκρατίας του νησιού ως την ανταλλαγή των πληθυσμών, με την Συνθήκη της 

Λωζάννης. Στον αντίποδα του παρελθόντος ο μεσήλικας Αρίφ έρχεται αντιμέτωπος 

με την σύγχρονη κοινωνία των Χανίων: αυτοκτονίες, δολοφονίες, μετανάστες, 

σχέδια ανάπτυξης, αλλά και ερωτικά τρίγωνα, σε μια κλειστή κοινωνία που τον 

αντιμετωπίζει καχύποπτα. Ο ίδιος θα συναντήσει διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, 

με τους οποίους κάτι τον συνδέει. 

Δεν πρόκειται για ένα κλασικό ιστορικό μυθιστόρημα, καθώς η συγγραφέας θεωρεί 

ότι «ακροβάτησε» ανάμεσα στην ιστορία και τον μύθο, κυρίως για τα 

πραγματολογικά στοιχεία του πεζογραφήματος.23 Η αφήγηση είναι παροντική και 

εξελίσσεται από τον Ιανουάριο του 2002 ως τον Φεβρουάριο του επόμενου χρόνου, 

με συνεχείς αναδρομές στο παρελθόν. Η διαρκής μετατόπιση από το παρόν στο 

παρελθόν και αντιστρόφως, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το έργο δεν κατατάσσεται 

στην κατηγορία του ιστορικού μυθιστορήματος, εφόσον δεν υπάρχουν ενότητες με 

καθαρά ιστορική αφήγηση.  

  

 
23Χρήστος Σταυριανόπουλος, «Η Μάρω Δούκα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Δημητρίου», 
18/3/2016, στο: https://www.youtube.com/watch?v=2nCkYPgiGhc (τελευταία επίσκεψη 
16/10/2020).  

https://www.youtube.com/watch?v=2nCkYPgiGhc
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Οι δύσκολες σχέσεις συμβίωσης Ελλήνων και Τούρκων από τον 19O έως τον 

21ο αιώνα  

1. Η ανασύσταση της ιστορίας των Χανίων από την οπτική της μειονότητας  

1.1. Ο Αρίφ στο παρόν της αφήγησης 

Ο Αρίφ Καουζαρντέ ή Καούρης επισκέπτεται -για πρώτη φορά- την πόλη, όπου 

έζησαν οι μουσουλμάνοι πρόγονοί του, στα πενήντα δύο του χρόνια. Η συγγραφέας 

επιλέγει ως κεντρικό αφηγητή του μυθιστορήματος έναν απόγονο μουσουλμάνων, 

ενδεδυμένο με ευρωπαϊκή κουλτούρα.24 Τα ταυτοτικά χαρακτηριστικά του Αρίφ 

αποκαλύπτονται σταδιακά˙ είναι Κωνσταντινοπολίτης, Άγγλος υπήκοος, γόνος 

τουρκοκρητικής εξισλαμισμένης γενιάς. Επομένως, ο  Αρίφ είχε διαμορφώσει τον 

χαρακτήρα του και είχε ήδη αποκτήσει την ταυτότητα του «κοσμοπολίτη», όταν 

φτάνει στα Χανιά.25  

Αρχικά, οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού εντοπίζουν τον διαφορετικό τρόπο 

συμπεριφοράς και ενδυμασίας του και τον αποκαλούν «ξένο», «ξένος είσαι;» (σ. 

37). Τα Χανιά αποτελούν για εκείνον ένα ανοίκειο περιβάλλον, εφόσον δεν έχει 

προσωπικές μνήμες, ούτε ίδια νοοτροπία με τους Κρητικούς. Με αφορμή την 

μελέτη του για τα στοιχεία του μουσουλμανικού πολιτισμού που ενυπάρχουν στα 

Χανιά, έχει την δυνατότητα να εξερευνήσει την πόλη, την οποία ο πατέρας του 

αποκαλούσε ως «το χαμένο πολύτιμο πετράδι της ζωής του» (σ. 27).  

1.2. H άγνωστη ιστορία των Τουρκοκρητικών της πόλης 

 

Οι Οθωμανοί κατέκτησαν την Κρήτη το 1669 και παρέμειναν στο νησί ως το 1913, 

όταν η Κρήτη ενώθηκε με την υπόλοιπη Ελλάδα. Σύμφωνα με την Δούκα, υπήρχαν 

μουσουλμάνοι στα Χανιά που δεν ήταν «Οθωμανοί υπήκοοι» προερχόμενοι από 

άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας.26 Οι επονομαζόμενοι «Τουρκοκρητικοί» που 

έδρευαν στο νησί -στην πλειονότητά τους- ήταν Κρήτες εξισλαμισμένοι, άλλοι 

ακούσια κι άλλοι εκούσια, δεν είχαν χαρέμι, μιλούσαν στην κρητική διάλεκτο, 

έπαιζαν λύρα και μετά την Ένωση, παρέμειναν στο νησί με τη θέλησή τους, 

νιώθοντας περισσότερο Έλληνες, παρά Τούρκοι.27 Ανάμεσα σε εκείνους, που 

επέλεξαν για πατρίδα τους την Κρήτη και δη τα Χανιά ήταν ο παππούς του Αρίφ, ο 

Χουσεΐν Καούρης (1840 - 1925): «Είμαι Χανιώτης, […] μουσουλμάνος στο 

θρήσκευμα» (σ. 208) και η γιαγιά του η Σελμά, με καταγωγή από το χωριό Αγιά: 

«Κρητικιά μουσουλμάνα γεννήθηκα, κι αυτοί με τα τσαλιμάκια τους θα με κάνουνε 

Τουρκάλα» (σ. 32).28  

 
24Νίκος Θρασυβούλου, ό.π. 
25 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 636.  
26Μάρω Δούκα, «Τουρκοκρητικοί αυτοί οι άγνωστοι»,  ό.π., σ. 127.  
27 «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», ό.π. 

28 Η περιοχή Αγιά βρίσκεται κοντά στον Θέρισο των Χανίων.  
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Εντούτοις, στο πλαίσιο της υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάννης (23/7/1924), η 

Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν την μεταξύ τους υποχρεωτική ανταλλαγή 

πληθυσμών,29 με βάση το θρήσκευμα της κάθε χώρας. Οι μουσουλμάνοι της 

Ελλάδας θα έπρεπε να επιστρέψουν στην Τουρκία και οι χριστιανοί ορθόδοξοι της 

Τουρκίας, στην Ελλάδα. Η οικογένεια των Καούρηδων δεν βίωσε την βίαιη 

αποπομπή από τον γενέθλιο τόπο, καθώς ο Χουσεΐν αποφάσισε το 1916 να 

αποχωρήσει από το νησί και να εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την 

οικογένειά του: «[…] φοβόταν ότι οι εξελίξεις θα οδηγούσαν σε αναγκαστική 

προσφυγιά, επέλεξε να προστατέψει, […] την οικογένειά του από τις συνέπειες ενός 

αναγκαστικού ξεριζωμού» (σ. 191). Ωστόσο, ως το τέλος της ζωής του νοσταλγούσε 

το νησί που είχε επιλέξει ως πατρίδα του, όμως οι ιστορικές συγκυρίες τον 

απομάκρυναν από αυτό.  

Η πορεία της επινοημένης οικογένειας των Καούρηδων από την Κρήτη προς την 

άλλη ακτή του Αιγαίου, παραπέμπει στις μετακινήσεις της οικογένειας Σεφεριάδη- 

όπως ήταν το πραγματικό όνομα της οικογένειας του Γιώργου Σεφέρη- από την 

Μικρά Ασία προς την Ελλάδα.30 Ο νομπελίστας ποιητής στάθηκε το έναυσμα για την 

κατασκευή του διανοούμενου Αρίφ, όπως υποστηρίζει η ίδια η συγγραφέας,31 ενώ 

το εύρημα των ημερολογίων παραπέμπει στις Μέρες, δηλαδή στα προσωπικά 

ημερολόγια του ποιητή, τα οποία κρατούσε από το 1925 έως την τελευταία περίοδο 

της ζωής του. Η συγγραφέας επιλέγει ως προμετωπίδα του μυθιστορήματος το 

«Όνειρο» του Γ. Σεφέρη: «Κοιμούμαι κι η καρδιά μου ξαγρυπνά· *κοιτάζει τ’ άστρα 

στον ουρανό και το δοιάκι και πώς ανθοβολά το νερό στο τιμόνι», επισημαίνοντας 

μέσα από αυτούς τους στίχους την οξύτητα του πόνου που δεν επιτρέπει στον 

άνθρωπο να αναπαυτεί.32  

1.3. Το διπλό ημερολόγιο των μουσουλμάνων προγόνων του Αρίφ 

 

Ο Χουσεΐν Καούρης κατέγραψε σε ημερολογιακή μορφή τις αναμνήσεις του, από 

την εποχή που οι μουσουλμάνοι συμβίωναν με τους χριστιανούς, όντας σε 

προχωρημένη ηλικία και απευθυνόμενος σε κάποιο μακρινό του απόγονο. Κατόπιν, 

ο Ομέρ  Καούρης συμπλήρωσε το ημερολόγιο του πατέρα του με τις προσωπικές 

του παρατηρήσεις και το παρέδωσε στον Αρίφ, ο οποίος έγινε ο κληρονόμος της 

«γραπτής μνήμης» των προγόνων του και διατύπωσε σε -επιστολική μορφή- την 

δική του θέση για τις σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς:  

[…] είναι σαν να έχω μπροστά μου ένα διπλό ημερολόγιο […] έχω να κάνω μ ‘έναν 

παρατηρητή που προτάσσει συμπονετικά το καθετί, […] τον απορροφούν τα 

 
29«Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», ό.π. (Δεν επιχειρείται ιστορική ανάλυση του όρου, γι’ αυτό 
παρατίθενται μόνο τα λόγια της συγγραφέως).  
30 Νίκος Θρασυβούλου, ό.π.  
31 Βλ. σχετικά «Βιβλιοθήκη της Ηλιούπολης», ό.π. 
32Γιώργος Σεφέρης, «Όνειρο»,  Ποιήματα, επιμ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 2014, 
σ. 234.  

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=1&text_id=3172
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ιστορικά γεγονότα, όπως συμπλέκονται με τα μικροσυμβάντα της ζωής […] 

αισθάνομαι ότι ο παππούς, κυρίως, απευθύνεται αποκλειστικά σ’ εμένα (σ. 57-8).33  

Η Μάρω Δούκα επιλέγει το αφηγηματικό είδος του ημερολογίου, προτάσσοντας μια 

υποκειμενική θεώρηση της ιστορίας, η οποία καταφέρνει να επηρεάσει τρεις γενιές 

ανθρώπων. Με αφετηρία το διπλό ημερολόγιο της οικογένειας, ο Αρίφ 

αναστοχάζεται το παρελθόν των προγόνων του και επανεξετάζει την πληθώρα των 

ιστορικών στοιχείων που αυτά εκθέτουν, με σημείο αναφοράς τα Χανιά: «Πώς και 

από ποιους γράφεται η Ιστορία; Σ’ ένα βιβλιαράκι διάβασα προ ημερών μια άλλη 

εκδοχή» (σ. 317). Ο παππούς του φαίνεται ότι συνταιριάζει την ατομική του γνώση 

και εμπειρία με την επίσημη εκδοχή της Ιστορίας. Ο αφηγητής κινείται στην πόλη 

των Χανίων στο παρόντα χρόνο, όμως χρησιμοποιεί το ημερολόγιο αφενός, για να 

κατατοπιστεί στο χώρο και αφετέρου, για να επιστρέψει νοερά στις αρχές του 20ού 

αιώνα.  

Η συγγραφέας παραχωρεί τον λόγο σε δύο Τουρκοκρητικούς του περασμένου 

αιώνα, προκειμένου να ανασύρουν στην επιφάνεια του μύθου την ιστορία των 

Χανίων, κατά την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας του νησιού. Οι 

Τουρκοκρήτες αποτελούσαν την μειονότητα του πληθυσμού κι ενώ ως τις αρχές του 

19ου αιώνα είχαν εχθρικές σχέσεις με τον χριστιανικό πληθυσμό, τις τελευταίες 

δεκαετίες του ίδιου αιώνα η παρουσία τους ήταν «διακριτική»:34«Άδειασε η Κρήτη 

από μας, άλλοι σκοτωμένοι άλλοι ξενιτεμένοι, μια χούφτα απομείναμε» (σ. 251). Η 

αφήγηση της ιστορίας των Χανίων από την οπτική των εκπατρισμένων 

Τουρκοκρητικών αποτελεί μια ιδεολογικά φορτισμένη επιλογή της συγγραφέως. Η 

Δούκα μπαίνει στη θέση ενός «άλλου» και «ξεριζωμένου», ακολουθώντας, όπως 

αναφέρει, το παράδειγμα του Αισχύλου που δια στόματος ενός Πέρση απαθανάτισε 

την νίκη των Ελλήνων και όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός ύμνησε την Ανάσταση του 

Χριστού, δια στόματος του Άδη.35  

Η εικόνα των εξευρωπαϊσμένων προγόνων του Αρίφ δεν ανταποκρίνεται στα 

κοινωνικά στερεότυπα, που θέλουν τους μουσουλμάνους ως αρνητές του δυτικού 

μοντέλου ζωής. Ο Χουσεΐν, «[…] ο έμπορος […] ο άνθρωπος του κόσμου» (σ. 64) και 

ο πολυταξιδεμένος, δημοτικιστής και γνώριμος του ποιητή Καρυωτάκη Ομέρ, 

επιχείρησαν -από κοινού- μια αντικειμενική περιγραφή της ιστορίας των Χανίων, 

συμπεριλαμβάνοντας τα ανομήματα και των χριστιανών, αλλά και των 

μουσουλμάνων. Στις σελίδες του ημερολογίου αναγράφονται ιστορικά γεγονότα, 

που έχουν ως κέντρο βάρους τις θεσμικές συμφωνίες μεταξύ των μουσουλμάνων 

 
33Μαίρη Μικέ, «Ρητορική και Ιδεολογία, Από τους Κρητικούς γάμους (1871) του Σπ. Ζαμπέλιου στους 
Αθώους και φταίχτες (2004) της Μ. Δούκα», περ. Νέα Εστία, τχ. 1810, Απρίλιος 2008, σ. 660. 
34Σταύρος Σφακιωτάκης, «Τουρκοκρητικοί ήρωες στη σύγχρονη λογοτεχνία», σ. 2, στο: 
https://www.academia.edu/12399506/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%
CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82
_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BB%C
E%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1 (τελευταία επίσκεψη 
29/11/2020).  

35Βλ. σχετικά «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», ό.π. 

https://www.academia.edu/12399506/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.academia.edu/12399506/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.academia.edu/12399506/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.academia.edu/12399506/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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και των χριστιανών, όπως η Σύμβαση της Χαλέπας το 1878 και αναφορές στην 

εσφαλμένη πολιτική των Οθωμανών κατακτητών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 

την περίπτωση του Μουσταφά Κεμάλ (1881 - 1938): “Δεν το ομολογεί ευθέως ο 

παππούς, αλλά η «Σύμβαση της Χαλέπας» δεν τον δυσαρέστησε”(σ. 65).36 Στο ίδιο 

πλαίσιο, η σχεδόν ανεξίθρησκη στάση των προγόνων του Αρίφ συνιστά ανατροπή 

ως προς την φανατική προσκόλληση της πλειοψηφίας των μουσουλμάνων στο 

Ισλάμ. Ειδικότερα, ο Χουσεΐν κατακρίνει από την μία την δράση του μουσουλμάνου 

Χατζή Οσμάν κατά των γενίτσαρων (το 1812): «οι χριστιανοί τον αποκαλούσαν 

πνίγαρη γι’ αυτή την καλή πράξη του» (σ. 29) και από την άλλη κάνει λόγο για την 

βιαιότητα ανάμεσα σε χριστιανούς.37  

Στα τέλη του 19ου – αρχές 20ού αιώνα, οι μουσουλμάνοι αντιμετωπίζονταν από τον 

χριστιανικό πληθυσμό των Χανίων ως «άλλοι», ένεκα των αιώνων της οθωμανικής 

σκλαβιάς.38 Ο Αρίφ αναγνωρίζει το υψηλό βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο των 

προγόνων του, όμως κατανοεί ότι δεν ήταν αρκετό για να κατοχυρώσει την ασφαλή 

παραμονή τους στο νησί. Επιπλέον, ο Χουσεΐν αναφέρεται στην γενικότερη αδικία 

που υπέστη ο αλλόθρησκος και αλλοεθνής πληθυσμός του νησιού, μετά τον 

ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897:  «[…] νιώθει […] μουσουλμάνος 

περιφρονημένος·[…] και ο Τούρκος; […] Δεν έχει δικαιώματα;» (σ. 109). Καθίσταται 

σαφές ότι οι μουσουλμάνοι δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στην κοινωνία των Χανίων, 

παρά τις προσπάθειές τους να συμπορευτούν με τον χριστιανικό πληθυσμό, ώστε 

να συμβιώσουν αρμονικά με αυτόν.  

1.4. Το τραύμα των Καούρηδων 

 

Αναλυτικότερα, το αποκορύφωμα της δύσκολης συμβίωσης μεταξύ χριστιανών και 

Τουρκοκρητικών αντικατοπτρίζεται στο μυθιστόρημα μέσα από την δολοφονία της 

Αϊσέ Καούρη. Η κόρη του Χουσεΐν, Αϊσέ, εγκατέλειψε την οικογένειά της το 1916 και 

παρέμεινε στο νησί για να παντρευτεί τον χριστιανό Αρμόδιο Φούμη. Πρόκειται για 

την «αρχή των διασταυρώσεων και της επιμειξίας», όπου δύο αλλόθρησκοι 

ενώνονται με τα δεσμά του γάμου ανατρέποντας τα κοινωνικά στερεότυπα της 

εποχής.39 Όμως, ένα πέπλο μυστηρίου είχε απλωθεί γύρω από τον θάνατο της Αϊσέ 

από το 1926 έως το 2002, ενώ ο Αρίφ έμαθε τι πραγματικά συνέβη στην θεία του, 

ενόσω βρισκόταν στα Χανιά: «Παντρεύτηκε τον χριστιανό που είχε αγαπήσει, τον 

δικηγόρο Αρμόδιο Φούμη, τον Κλεμανσό. [...] Έπειτα όμως από δέκα χρόνια τη 

 
36Υπεγράφη στις 3/10/1878 ανάμεσα στην οθωμανική κυβέρνηση και στην Επαναστατική Συνέλευση 
Κρητών, με στόχο τη δημιουργία Ημιαυτόνομης Κρητικής Πολιτείας και άρα την παραχώρηση 
περισσότερων προνομίων στους Κρήτες, εκ μέρους της οθωμανικής αυτοκρατορίας.  
37 Η πλαγιογράφηση σε αυτή την παραπομπή, όπως και σε κάθε επόμενο σημείο, αποτελεί επιλογή 
της συγγραφέως. 
38Δεν επιχειρείται διάκριση ανάμεσα στην «Τουρκοκρατία» και στην «Οθωμανοκρατία». Η 
συγγραφέας, με την ιδιότητα της ιστορικού, εξηγεί σε συνέντευξή της ότι «Τα χρόνια της σκλαβιάς, 
δεν ήταν Τουρκοκρατία, αλλά Οθωμανοκρατία˙ την εξουσία συγκέντρωναν στα χέρια τους οι 
Έλληνες, οι Πέρσες, οι Αρμένιοι, οι Άραβες και οι Εβραίοι», βλ.  σχετικά «Ίδρυμα Αικατερίνης 
Λασκαρίδη», ό.π. 
39Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., σ. 222.  
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σκότωσε [εν. το 1926]» (σ. 207).40 Πηγή έμπνευσης για την συγγραφέα αποτέλεσε η 

πραγματική ιστορία μιας «μοσχαναθρεμμένης με δυτική παιδεία» μουσουλμάνας, 

που δολοφονήθηκε από τον χριστιανό σύζυγό της.41  

 

Χαρακτηρισμοί, όπως: «[…] καλά του την έφερε ο Φούμης του Τούρκου» (σ. 169) 

και η αιφνίδια φυγή της οικογένειας των Καούρηδων, επιβεβαιώνουν την άποψη 

ότι ο μουσουλμάνος Τουρκοκρητικός του περασμένου αιώνα είναι ο «εθνικός και 

θρησκευτικός άλλος του παρελθόντος».42 Ο Αρίφ μεγάλωσε με τον πατέρα του και 

τον παππού του να φέρουν στους ώμους τους το ιστορικό τραύμα του ξεριζωμού, 

πάνω στο οποίο προστέθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η συγγραφέας επέλεξε 

τον χριστιανό Αρμόδιο Φούμη, για να διαδραματίσει τον ρόλο του δολοφόνου, 

παρακάμπτοντας την επικρατούσα άποψη της ελληνικής κοινωνίας που θέλει τους 

Τούρκους να είναι άγριοι και τους Έλληνες να είναι πράοι.43 Στόχος της είναι να 

αναδείξει το γεγονός ότι η επαρχιακή πόλη των Χανίων αποσιώπησε ένα έγκλημα, 

καλύπτοντας τον ομόθρησκο και ισχυρό Αρμόδιο εις βάρος της δικαιοσύνης και της 

αλήθειας.  

 

2. Η ανασύσταση της ιστορίας των Χανίων από την οπτική των Φούμηδων 

2.1. Το δράμα των Φούμηδων 

 

Μέσα από την συμπλοκή του πραγματικού και του φανταστικού στοιχείου 

δημιουργήθηκαν οι δύο οικογένειες των Καούρηδων και των Φούμηδων. Οι 

απόγονοι της Αϊσέ είναι μέλη της σύγχρονης κοινωνίας των Χανίων και ανήκουν 

στην επιφανή οικογένεια των Κριαράδων. Οι δίδυμοι Πανάρης και Ελεονόρα είναι 

παιδιά της Βιργινίας Φούμη – κόρης της Αϊσέ και του Αρμόδιου. Οι Φούμηδες 

κατέγραφαν την ζωή τους σε ημερολόγια, όπως οι Καούρηδες, τα οποία 

κληροδότησαν στους απογόνους τους. Η συλλογική μνήμη των Χανίων προκύπτει 

μέσα από τα ημερολόγια των δύο οικογενειών, όπου κάθε μέλος έχει εκθέσει τις 

δικές του αναμνήσεις για τις ενδοοικογενειακές του υποθέσεις και τα ιστορικά 

γεγονότα της εποχής. Σύμφωνα με τον θεμελιωτή του όρου της «συλλογικής 

μνήμης», η ανάμνηση είναι «[…] μια ανακατασκευή του παρελθόντος με τη βοήθεια 

 
40Ο όρος συνδέεται με τον «δανδή ή ρηχό άντρα», αν και όπως υπογραμμίζει ο Ομέρ στο τετράδιο 
του Χουσεΐν, «Ο Κλεμανσό ήταν ένας αξιόλογος πολιτικός» (σ. 134). 
41 Μάρω Δούκα, «Τουρκοκρητικοί αυτοί οι άγνωστοι»,  ό.π., σ. 127. 
42Θεοπούλα Σταυρακάκη, «Η διερεύνηση της ταυτότητα το/ της Κρητικού/ιας μέσα από τα ιστορικά 
μυθιστορήματα Αθώοι και φταίχτες, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, Κρήτη μου, Φωτιές του Ιούδα, 
στάχτες του Οιδίποδα», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό – 
Διεπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψυχαγωγική της Ένταξης, Θεσσαλονίκη 
2014, σ. 120 και διαδικτυακά, στο: http://ikee.lib.auth.gr/record/135860/files/?ln=el  (τελευταία 
επίσκεψη 2/1/2021).  
43Χαρακτηριστική είναι η φράση: «Έγινα Τούρκος», η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον στην 
ελληνική κοινωνία.  
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δεδομένων που δανειζόμαστε από το παρόν»,44 η οποία διαφέρει ανάλογα με τον 

χαρακτήρα και τις προσλαμβάνουσες του εκάστοτε ατόμου κι έτσι οι αναμνήσεις 

του ενός δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τις αναμνήσεις κάποιου άλλου, ακόμα κι αν 

αυτές αφορούν τα ίδια πρόσωπα ή τις ίδιες καταστάσεις. 

 

Ο μεσήλικας Πανάρης χρησιμοποιούσε τα ημερολόγια των προγόνων του, κάθε 

φόρα που ήθελε να αποσπάσει πληροφορίες για το παρελθόν: «Ο παππούς μου ο 

Αρμόδιος και ο προπάππος μου ο Διομήδης, […] είχαν λόξα με το γράψιμο, 

ημερολόγια να δεις […]» (σ. 169). Στον αντίποδα του Αρίφ που παρουσιάζεται ως 

άνθρωπος του παρόντος, ο Πανάρης ήταν αφοσιωμένος στο παρελθόν και γνώριζε 

για την ιστορία των Κρητικών μουσουλμάνων που έζησαν στα Χανιά, πριν την 

εφαρμογή της Συνθήκης του 1924: «δεν ήταν Τούρκοι, Κρήτες μουσουλμάνοι ήταν, 

εκείνα τα χρόνια ακόμη και ολόκληρα χωριά […] περνούσαν στον μουσουλμανισμό 

για να γλιτώσουν από την πείνα και τις διώξεις […]» (σ. 172). Το μυθιστόρημα είναι 

πολυπρόσωπο και πολυφωνικό, με αποτέλεσμα να λύνει βαθμιαία τις απορίες του 

εκάστοτε αναγνώστη, περιγράφοντας τα σημαίνοντα γεγονότα από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Οι πληροφορίες για τον τρόπο που η Αϊσέ Καούρη πραγματοποίησε 

την «ατομική της επανάσταση» δίνονται και μέσα από την τριτοπρόσωπη αφήγηση 

του εγγονού της Πανάρη, ο οποίος  γνώριζε για την τύχη της γιαγιάς του: «[…] η 

γκαστρωμένη Αϊσέ βαφτίστηκε παντρεύτηκε, γέννησε τη μάνα μας […] η ουσία είναι 

ότι έπειτα από δέκα χρόνια γάμου τη σκότωσε [εν. ο Αρμόδιος]» (σ. 170).45  

 

Κατά αντιστοιχία, η παιδίατρος Ελεονόρα Παγώνη – Κριαρά είχε κληρονομήσει τα 

τετράδια της γιαγιάς της Αϊσέ Φούμη, όπου συμπεριλαμβάνονταν τα ερωτικά της 

γράμματα με αποδέκτη τον Αρμόδιο. Η Ελεονόρα -πηγή έμπνευσης για το όνομά της 

αποτέλεσε η συνονόματη κόρη του Μαρξ- είναι μια σύγχρονη αριστερή γυναίκα του 

21ου αιώνα, η οποία είχε στερηθεί το αίσθημα της αγάπης κατά τη διάρκεια του 

έγγαμου βίου της με τον Άκη Παγώνη, για αυτό τον λόγο έπαψε να μελετά τις 

ερωτικές επιστολές της γιαγιάς της, όταν συνειδητοποίησε ότι ο έρωτας είναι μια 

απάτη: «[…] κάτω από τις εμμονές της και τις φοβίες της για τον έρωτα κρύβεται το 

δράμα των Φούμηδων» (σ. 285). Τα δίδυμα αδέλφια πορεύτηκαν σε όλη τους την 

ζωή περικυκλωμένοι από τον μύθο των Φούμηδων˙ η Ελεονόρα έμαθε σε μεγάλη 

ηλικία για το «δράμα Φούμη!» (σ. 46), ενώ οι φίλες της το γνώριζαν και ο Πανάρης 

δεχόταν τις νουθεσίες της γιαγιάς του ότι «δεν είναι μόνο η γενιά των Φούμηδων 

ξακουστή» (σ. 53).  

 
44Maurice Halbwachs, Η συλλογική μνήμη, μτφρ. Τίνα Πλυτά, επιμ.- προλ. Άννα Μαντόγλου, εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 2013, σ. 94 (ανολοκλήρωτο έργο, εξαιτίας της σύλληψης του συγγραφέα από την 
Γκεστάπο).  
45Για τον χαρακτηρισμό «ατομική επανάσταση», βλ. Χρυσάνθη Κουτσιβίτη, «Αθώοι και φταίχτες της 
Μάρως  Δούκα –μια ερμηνευτική προσέγγιση», 26/6/2019, στο: 
https://lesxianagnosismaroussi.blogspot.com/2019/06/blog-post_25.html (τελευταία επίσκεψη 
7/12/2020).  
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Η εγκληματική δράση του Φούμη έχει αντίκτυπο στους απόγονούς του έναν αιώνα 

μετά. Στην ουσία, τόσο η Ελεονόρα όσο και ο Πανάρης δεν μπορούσαν να 

διαχειριστούν το γεγονός ότι ο παππούς τους δεν τιμωρήθηκε για την πράξη του. Η 

τοπική κοινωνία, όχι μόνο δεν τον τιμώρησε, αλλά δεν εξέτασε ούτε τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή της η Αϊσέ και αντ’ αυτού εξέλεξε τον Αρμόδιο 

Φούμη ως βουλευτή: «την καθαρίσανε την Τουρκάλα, αδελφούλα, κανείς δεν 

σκέφτηκε να κατηγορήσει τον παππού, […] Αύγουστο του 1928, τον πρωτοεκλέξανε 

βουλευτή!» (σ. 298). Η συγκάλυψη αυτού του εγκλήματος φανερώνει τις καλά 

στερεωμένες προκαταλήψεις της ελληνικής κοινωνίας εναντίον των μουσουλμάνων. 

 

2.2. Η αφοσίωση του Πανάρη στο παρελθόν 

 

Τα κομβικά πρόσωπα της αφήγησης είναι δύο, χωρίς αυτό να υπονομεύει τη 

σημασία των υπόλοιπων χαρακτήρων του μυθιστορήματος. Ο Αρίφ Καούρης είναι 

προορισμένος να λειτουργήσει ως το αντίπαλο δέος του δεύτερου πιο σημαντικού 

χαρακτήρα, του Πανάρη Κριαρά.46 Η συγγραφέας κινεί τα νήματα της αφήγησης, με 

τέτοιο τρόπο, ώστε οι ήρωες του μυθιστορήματος να ανασυστήσουν την ιστορία 

του γενέθλιου τόπου τους από την δική τους οπτική γωνία και διάσταση. Αρχικά, ο 

Πανάρης Κριαράς πραγματεύεται την δημιουργία κινηματογραφικού σεναρίου, 

αναφορικά με την ιστορία της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, αφηγείται την ιστορία των 

Χανίων, με αφετηρία την περίοδο της Αραβοκρατίας του νησιού (824-961 μ.Χ.) και 

επίκεντρο την εποχή της Ενετοκρατίας (1204- 1669 μ.Χ.):  

 

Εκεί γύρω στο 824. Ο Αμπού Χαψ Ομάρ της Κόρδοβας […] αναγκάστηκε να πάρει 

[…]δέκα χιλιάδες ψυχές […] αναζητώντας οι απάτριδες τόπο να ριζώσουν φτάνουν 

επιτέλους στην Κρήτη! […] Πώς βρέθηκαν έπειτα οι Βενετοί στην Κρήτη; Τότε με την 

τέταρτη σταυροφορία (σ. 77, 79). 

  

Η αναφορά στην περίοδο της Ενετοκρατίας, υπό το πρίσμα του Πανάρη, αποτελεί 

μια συνειδητή επιλογή της συγγραφέως, καθώς είναι η τελευταία περίοδος πριν την 

οθωμανική κατάκτηση του νησιού, το 1669. Τα ιστορικά γεγονότα από το 1669 και 

εξής, παρουσιάζονται ακροθιγώς από την αφήγηση των Τουρκοκρητικών.  Με αυτή 

την έννοια, η οπτική του Πανάρη λειτουργεί συμπληρωματικά με την αντίστοιχη του 

Αρίφ, ενώ οι δύο αφηγήσεις συνθέτουν το «γεωγραφικό και ιστορικό παλίμψηστο 

των Χανίων» από το 824 μ.Χ. έως το 1924.47  

Επιπρόσθετα, η ονοματοδοσία στον αφηγηματικό χαρακτήρα του Πανάρη από την 

συγγραφέα συνάδει με την περίπτωση του Κύδωνος στρατηγού, Πανάρη «που 

 
46«’Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», ό.π.   

47 Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., σ. 222.  
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πολέμησε […] για να μην υποδουλωθεί η Κρήτη στους Ρωμαίους, αλλά η Κρήτη, 

βέβαια και ευτυχώς, υποδουλώθηκε. […] όπως λέει και η Ιστορία, όταν 

υποδηλώθηκαν στους Ρωμαίους οι Κρήτες έπαψαν να τρώγονται μεταξύ τους […]» 

(σ. 87). Η τοποθέτηση αυτή έγινε από τον ίδιο τον Πανάρη, κατά την παιδική του 

ηλικία, και αποτέλεσε προοικονομία για την μετεξέλιξη ενός ανθρώπου με 

οξυδερκή νου που, όμως, οι απόψεις του δεν θα μπορούσαν να γίνουν εύκολα 

αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Στο αφηγηματικό παρόν, ο Πανάρης 

αισθάνεται σαν τον χάλκινο γίγαντα Τάλω, «βουλιαγμένος σε εικόνες από άλλες 

εποχές» (σ. 165), επειδή αναζητά «στους μύθους τις απαντήσεις για τα ερωτήματα» 

(σ. 572) που τον απασχολούν στο παρόν.   

2.3. Η λογοτεχνική απόδοση της τελευταίας επανάστασης των Κρητικών 

εναντίον των Βενετών 

Η αυτοφυής ανάγκη του Πανάρη για την συγγραφή καθίσταται έκδηλη, κάθε φορά 

που εκείνος μελετάει κάποιο ιστορικό γεγονός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η 

τελευταία επανάσταση της δυτικής Κρήτης εναντίον των Βενετών που σημειώθηκε 

από τον «ριζάρχη» Γεώργιο Καντανολέο, το 1570.48  Ο  Γ. Καντανολέος είχε καλέσει 

όλους τους ριζάρχες και τους επιφανείς των Χανίων, με σκοπό περιορίσουν την ισχύ 

των ξένων κατακτητών στις τέσσερις καστροπολιτείες του νησιού.  Με βάση τις 

αναφορές του Πανάρη, ο Βενετός Φραντσέσκο Ντα Μολίν ζήτησε από τον Γεώργιο 

Καντανολέο να συμμαχήσουν, υπό την προϋπόθεση η κόρη του να παντρευτεί με 

τον πρωτότοκο γιο του, Πέτρο Καντανολέο, ακόμα κι αν χρειαστεί εκείνοι να 

ασπαστούν το Ορθόδοξο δόγμα της Ανατολικής Εκκλησίας. Ο Πανάρης στέκεται 

στην ερωτική ιστορία μεταξύ του Πέτρου Καντανολέου και της -κατά το ήμισυ 

Ελληνίδας- Σοφίας ντα Μολίν: 

Ανάγκη σύσσωμου εξαναστάσεως […] Ανάγκη ορθοδόξου ομοθυμίας. […] Την ίδια 

εποχή ζούσε στα Χανιά ο σερ Φραντσέσκο ντα Μολίν, από τους πλουσιότερους 

Φραγκάρχοντες […] παντρεμένος με την ορθόδοξη Ευδοκία Σκορδίλη. Είχε μια 

θυγατέρα μονάκριβη […] την φιλάνθρωπο Σοφία (σ. 85). 

 

Πρόκειται για μια λογοτεχνική παραπομπή της συγγραφέως στους Κρητικούς 

Γάμους του Σπυρίδων Ζαμπέλιου (1871), με πρωταγωνιστή τον χριστιανό ορθόδοξο 

Γ. Καντανολέο, ο οποίος δέχεται με δυσκολία τον γάμο του γιου του με μια Βενετή: 

«- Είνε πλέον γόνος Καντανολέων αυτός, όστις, αντί να διατρέφη πυρίφλογον εν τη 

καρδιά το μίσος του Βενετού, καταναλίσκει τον λίβανον της φιλοπατρίας του προ 

ποδών Βενετίδος [….] Όχι, όχι˙ να γίνει πρώτα χριστιανός [εν. ο Ντα Μολίν], τα δε 

του γάμου θέλομεν τα διαπραγματευθεί λυσιτελέστερα ως ομόρθησκοι».49 Στο 

 
48Ζαμπέλιος και Κριτοβούλιδος, Ιστορίαι των Επαναστάσεων της Κρήτης, συμπληρωμένη από τον Ι. 
Κονδυλάκη, εκδ. Αφοί Βαρδινογιάννη, Αθήνα 1971, σ. 246.  
49Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Οι Κρητικοί Γάμοι, Ανέκδοτον επεισόδιον της κρητικής ιστορίας επί Βενετών, 
Χανιά 1871, σ. 308, 327, παρατίθεται διαδικτυακά, στο: 
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-
3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&displa

https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
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μυθιστόρημα υπάρχει ρητή αναφορά στο έργο του Ζαμπέλιου, διότι ο Αρμόδιος 

αντέγραφε τις ερωτικές επιστολές του Πέτρου Καντανολέου προς την αγαπημένη 

του και τις έστελνε στην Αϊσέ, γεγονός που ανακάλυψε ο Πανάρης εκ των υστέρων: 

“[…] πήρε από το ράφι της βιβλιοθήκης το μυθιστόρημα του Ζαμπέλιου Κρητικοί 

Γάμοι, «δεν είναι δυνατόν» μονολογούσε, «τόσο κάλπης», πώς είναι δυνατόν;». 

Άνοιξε το βιβλίο και άρχισε να το ξεφυλλίζει” (σ. 489).  

 

Σε όλη την έκταση του μυθιστορήματος γίνονται αναφορές στην ιστορία των 

Καντανολέων, που εξελίσσεται σε «εμμονή» για τον Πανάρη. Τελικά, ο Φραντσέσκο 

Ντα Μολίν προδίδει την συμφωνία του με τον Μέγα Ραιτούρη και καταπνίγει την 

εξέγερση των Κρητικών επαναστατών στο αίμα,50 με αποτέλεσμα η Σοφία να 

επωμιστεί τις ευθύνες για την προδοτική στάση του πατέρα της και τελικά να χάσει 

την ζωή της: «[…] η τελευταία των Μολίνων αποκρούει με αγανάκτησιν το 

κληροδότημα της απιστίας!».51 Ο ματωμένος γάμος αποτελεί ένα επεισόδιο της 

κρητικής επανάστασης εναντίον των Βενετών το οποίο αξιοποιήθηκε -λογοτεχνικά- 

από τον Ζαμπέλιο, τον 19ο αιώνα. Επομένως, η ερωτική ιστορία των δύο νέων του 

16ου αιώνα, που τελείωσε άδοξα προτού ολοκληρωθεί το γαμήλιο γλέντι τους, 

παραλληλίζεται με τον γάμο της Αϊσέ και του Αρμόδιου Φούμη, τέσσερις αιώνες 

έπειτα.  

 

3. Η ανατροπή των εθνικών, θρησκευτικών και κοινωνικών στερεοτύπων  

3.1. Οι ρευστές ταυτότητες ως ιδεολογική δεσπόζουσα του μυθιστορήματος 

 

Η Δούκα προβαίνει σε έναν θρησκευτικό και εθνικό διαχωρισμό των ηρώων της, 

όμως οι αφηγηματικοί χαρακτήρες που δεν έχουν σταθερή ταυτότητα διαθέτουν τα 

ηνία της αφήγησης. Η αστική οικογένεια των Καούρηδων ξεχωρίζει από τους 

υπόλοιπους μουσουλμάνους των Χανίων, οι οποίοι κατείχαν μειονεκτικότερη θέση 

στον νομό, ενώ η ανατροφή του εκπολιτισμένου Αρίφ υπερβαίνει το σύγχρονο 

πολιτισμικό επίπεδο της πόλης. Η κατ’ εξαίρεση εξευρωπαϊσμένοι χαρακτήρες 

 
y_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm
2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfie
ld3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&ccl
op5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&la
ng=el&ioffset=1&offset=1 (τελευταία επίσκεψη 14/2/2021). Η οποιαδήποτε αναφορά στο 
πρωτότυπο λογοτεχνικό έργο του Ζαμπέλιου θα γίνεται με βάση αυτή την έκδοση και θα 
συνοδεύεται με τον αντίστοιχο αριθμό σελίδας (η απαλοιφή του πολυτονικού αποτελεί προσωπική 
παρέμβαση). Ονομάστηκαν «Κρητικοί γάμοι», γιατί «[…] οι γάμοι αυτοί, ευαγγέλιον εθνεγερσίας, 
αυτοφυές δημοκρατίας προϊόν, υιοθετηθέντες από σύσσωμον τον λαόν της νήσου, ωνομάσθησαν 
έκτοτε ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ κατ’εξοχήν» (σ. 439).  
50Ο Γεώργιος Καντανολέος ή  Λυσσογιώργης ήταν Μέγας Ραιτούρης, δηλαδή ήταν ρέκτωρ της 
ελεύθερης Κρήτης.  
51Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Οι Κρητικοί Γάμοι, Ανέκδοτον επεισόδιον της κρητικής ιστορίας επί Βενετών, 
ό.π., σ. 438.  

https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
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επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της αντίθετης συνθήκης, την οποία προσπαθεί να 

ανατρέψει η Δούκα.  

Η αριστερή συγγραφέας θίγει ζητήματα ταυτότητας και εθνοτικής διαφοράς, 

προκειμένου να αποδείξει τις περιοριστικές συνέπειες που αυτές έχουν στην πορεία 

των ανθρώπων, χωρίς να αμφισβητεί την προαιώνια ύπαρξή τους και την σημασία 

τους για το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινωνική ομάδα. Στη σύγχρονη εποχή, η 

ταυτότητα του ανθρώπου μπορεί να καταστεί αντικείμενο επιλογής, αλλά και να 

αλλάξει καθώς εξελίσσεται το άτομο και η κοινωνία.52 Η περίπτωση της ρευστής 

ταυτότητας του Αρίφ προσιδιάζει σε αυτό που ο Δημήτρης Τζιόβας παρατηρεί για 

τον τρόπο αντιμετώπισης της ταυτότητας στην σύγχρονη εποχή: «[…] ως σύνθεσης 

μέσα από την ανα-διήγηση του προσωπικού και ιστορικού παρελθόντος».53  

3.2. Ο Αρίφ ως πολίτης του κόσμου 

 

Ο Τουρκοκρητικός απόγονος αντιλαμβάνεται την αδυναμία των προγόνων του, οι 

οποίοι δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη εθνική και φυλετική 

ταυτότητα, ύστερα από την οριστική τους απομάκρυνση από τα Χανιά: «Αλίμονο 

στον άνθρωπο που δεν έχει ρίζες» (σ. 234). Έναν αιώνα έπειτα, θα κατανοήσει τις 

συνέπειες αυτής της «εθνικής και φυλετικής αβεβαιότητας» που φαίνεται να 

χαρακτηρίζει τους αποδιωγμένους κάθε εποχής: «Με κοίταζαν με φιλική περιέργεια  

[εν. οι Κρητικοί] […] είχα την αίσθηση ότι […] θα με ρωτούσαν από πού έρχομαι και 

τι θέλω στο στέκι τους» (σ. 21).54 Σε αντίθεση με εκείνους, ο Αρίφ έχει επιλέξει να 

είναι ο πολίτης του κόσμου, χωρίς να θεωρεί πατρίδα του την Κρήτη, την Τουρκία ή 

το Λονδίνο, ενώ δηλώνει άθεος παίρνοντας απόσταση και από την θρησκευτική 

ταυτότητα των προγόνων του: «δεν ήθελα […] σε κανέναν θεό να προσευχηθώ˙ 

ήθελα μόνο να τιμήσω τη μνήμη του παππού μου […]» (σ. 133).  

Ο εσωτερικός μονόλογος του Αρίφ υπογραμμίζει το γεγονός ότι άρχισε να δένεται 

συναισθηματικά με τα Χανιά, παρά την ουδέτερη θέση που προσπαθούσε να 

κρατήσει ανάμεσα στη δική του υπόσταση και σε εκείνη της οικογένειάς του: «Τόσο 

βαθύ το ρίζωμα, τόση και η νοσταλγία, από γενιά σε γενιά και αυτή […]» (σ. 128). Ο 

Αρίφ φαίνεται να μπαίνει στην θέση των προκατόχων του και να συλλογίζεται τον 

δικό τους πόνο για τον αποχωρισμό από την πατρίδα τους, όπως η συγγραφέας με 

την «διεισδυτικότητα της νοσταλγίας» επιχείρησε να μπει στη θέση των 

 
52Δημήτρης Τζιόβας, «Ταυτότητα και Ετερότητα: Ταυτότητα ή Ταύτιση», Κουλτούρα και λογοτεχνία, 
Πολιτισμικές διαθλάσεις και χρονότοποι ιδεών, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2014, σ. 18  (Πρώτη δημοσίευση: 
«Ταυτότητα ή Ταύτιση», εφημ. Το Βήμα, 6/12/2011, 24/12/2011). 
53 Ειδικότερα, ο Δ. Τζιόβας αναφέρει τα εξής: «Η παλαιότερη αντίληψη της ταυτότητας (ή μάλλον της 
συνείδησης) ως ανασκαφής και αποκάλυψης κάποιας αρχέγονης πεμπτουσίας ή ενός λανθάνοντος 
εαυτού παραχωρεί τη θέση της  στην αντιμετώπιση της ταυτότητας ως σύνθεσης μέσα από την ανα-
διήγηση του προσωπικού και ιστορικού παρελθόντος», ό.π., 19-20.  
54 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 636.  
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ξεριζωμένων μουσουλμάνων.55 Ο κάθε άνθρωπος -με εφόδιο την μνήμη- έχει την 

ικανότητα να «ενεργοποιεί εντυπώσεις ή πληροφορίες οι οποίες έχουν παρέλθει 

και τις οποίες εκείνος αναπαριστά ως παρελθούσες».56 Η ατομική μνήμη του 

παππού και του πατέρα του αφηγητή ανάγονται στη συλλογική μνήμη των 

εξισλαμισμένων Χανιωτών εκείνης της εποχής. Έτσι, ο Αρίφ αναζητά μέσα από την 

συλλογική μνήμη των Χανίων τις δικές του «ατομικές ρίζες» απευθυνόμενος στην 

Αγγλίδα σύντροφό του, Βανέσα: «[…] ήμουν αποφασισμένος να αναζητήσω τα ίχνη, 

την απαρχή σε μια οικογενειακή ιστορία […] γι’ αυτό και αφέθηκα […] να κινηθώ 

σαν νοσταλγός […]» (σ. 205).57  

Ο πρωταγωνιστής ενδιαφερόταν περισσότερο να ανακαλύψει το γενεαλογικό του 

δέντρο, ώστε να κατανοήσει το παρόν και να οδηγηθεί στην αυτογνωσία. Ήξερε ότι 

στο νησί βρίσκονταν οι συγγενείς του, δηλαδή τα εγγόνια της θείας του, και ότι 

όφειλε να τους συναντήσει από κοντά, πριν επιστρέψει στην Αγγλία: «[…] ήξερα ότι 

θα τελείωνα μόνο εάν εντόπιζα τους συγγενείς μου εδώ» (σ. 205). Με το ρήμα 

«τελείωνα» φαίνεται ότι ο Αρίφ ήθελε να κλείσει τους δικούς του λογαριασμούς με 

το παρελθόν και άρα να ατενίσει το μέλλον, χωρίς ιδεολογικούς και εθνικούς 

περιορισμούς.  

Ειδικότερα, στο μυθιστόρημα δημιουργούνται τρία επίπεδα όπου ξεδιπλώνονται τα 

στοιχεία της ταυτότητας του κύριου αφηγητή.  Πριν την αποκάλυψη της ταυτότητάς 

του χαρακτηρίζεται ως «ο άγνωστος» (σ. 148), ύστερα από την συνάντηση με τους 

συγγενείς του γίνεται ο «ανιψιός της γιαγιάς» (σ. 169) και εωσότου αποκατασταθεί 

η σχέση του με τα Χανιά, παραμένει ο «Τούρκος». Η συγγραφέας καθυστερεί την 

συνάντηση μεταξύ των συγγενών, μολονότι έχει εκθέσει πολυπλεύρως την τραγική 

ιστορία που τους συνδέει, διότι ένα νέο έγκλημα ταράσσει την οικογένεια των 

Κριαράδων. Με αυτή την έννοια, ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να 

παρακολουθήσει τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή του κάθε πρωταγωνιστή και τον 

τρόπο που η κοινωνία των Χανίων συμπεριφέρεται στον Αρίφ πριν και αφού 

αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. 

3.3. Οι προσπάθειες αντίστασης στην φθορά της σύγχρονης κοινωνίας των 

Χανίων 

Η εισαγωγή του αναγνώστη στην σύγχρονη κοινωνία των Χανίων γίνεται μέσω μιας 

δολοφονίας, η οποία συνδέεται με την οικογένεια των Κριαράδων και την κόρη της 

Ελεονόρας, Βιργινία Παγώνη: «Ξημερώματα βρήκαν στραγγαλισμένη στους Αγίους 

Αποστόλους την κόρη της Κριαρά» (σ. 114). Το μυθιστόρημα, εκτός από το ιστορικό 

του υπόβαθρο, διαθέτει αστυνομική πλοκή, εφόσον το παρελθόν και το παρόν του 

 
55Ο όρος «διεισδυτικότητα νοσταλγίας» ανήκει στην ίδια την συγγραφέα, βλ. «Βιβλιοθήκη της 
Ηλιούπολης», ό.π. 
56C. Flores, λήμμα «Μνήμη», στην Εγκυκλοπαίδεια Encyclopedia Universalis, παρατίθεται, στο:  Ζακ 
Λε Γκοφ, Ιστορία και Μνήμη, μτφρ. Γιάννης Κουμπουρλής, επιμ. Έφη Γαζή, εκδ. Νεφέλη, Ιούλιος 
1998, σ. 87 (ο γαλλικός τίτλος του έργου: Histoire et Mémoire).  
57 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 636. 



23 
 

τόπου σημαδεύονται από δύο φόνους.58 Στο στόχαστρο βρίσκεται η σημερινή 

κοινωνία των Χανίων, η οποία αρχίζει να αντιμετωπίζει διαφορετικά την υπόθεση, 

όταν αποκαλύπτεται ότι το νεκρό σώμα ανήκει σε μια μετανάστρια και όχι στην 

απόγονο των Κριαράδων. Το «μεταναστευτικό» εισάγεται ως θεματική στην 

ελληνική πεζογραφία την δεκαετία του 1980-1990˙59  η Δούκα, η οποία υπηρετεί την 

κοινωνική πεζογραφία, διαπραγματεύεται το θέμα της μετανάστευσης στο 

μυθιστόρημα, προκειμένου να επιβεβαιώσει την επιβίωση των προκαταλήψεων του 

παρελθόντος, αναφορικά με την αντιμετώπιση του «άλλου», στον 21ο αιώνα και τα 

Χανιά.  

Στην επιφάνεια του μύθου αναδύονται νέα πρόσωπα, όπως ο Κυριάκος  

Μαθιουδάκης –αστυνομικός και η Μαριαννή Σκορδίλη- νονά της Βιργινίας, οι 

οποίοι προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας και να ερευνήσουν την 

ταυτότητα του άγνωστου άνδρα που κυκλοφορούσε στον τόπο τους, πριν αυτή 

αποκαλυφθεί: «[…] κάτι της θύμιζε, αν και σίγουρα δεν ήταν Χανιώτης […] ο ντόπιος 

είναι πάντα ντόπιος […] είμαστε όλοι τοπικιστές» (σ. 152). Η Μαριαννή Σκορδίλη, αν 

και σύγχρονη μορφωμένη γυναίκα με ενεργή πολιτική δράση, φαίνεται να 

διακατέχεται από τοπικιστικές απόψεις. Την ίδια στιγμή, η εμφάνιση του Κυριάκου 

Μαθιουδάκη συμπληρώνει το πορτρέτο των τεσσάρων χαρακτήρων του έργου οι 

οποίοι πρόκειται να αποκαταστήσουν την αλήθεια, προσπερνώντας τα στερεότυπα 

του παρελθόντος.60  

Ο αστυνομικός παρουσιάζεται ηθικά άμεμπτος και δεν δέχεται να παραγραφεί η 

υπόθεση, επειδή η νεκρή είναι αλλοδαπή και δεν κατάγεται από κάποια επιφανή 

οικογένεια: «Η εκδοχή ότι πρόκειται για κάποια μετανάστρια είχε φανεί σε όλους 

όχι μόνο πιθανή αλλά και βολική» (σ. 262). Ο Μαθιουδάκης ανατρέπει τα κοινωνικά 

στερεότυπα που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία για τους αστυνομικούς, 

σχετικά με την τήρηση ή την παράκαμψη των νόμων κατά το δοκούν. Οι 

προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την συγκάλυψη του νέου εγκλήματος 

σχολιάζονται από τον Πανάρη ως εξής: «επαρχία είμαστε, [επικρατεί] ο νόμος της 

σιωπής αλλά και του κουτσομπολιού» (σ. 223). Η συγγραφέας έχει εμπνευστεί τον 

χαρακτήρα του Κ. Μαθιουδάκη από έναν «συμπαθητικό» δεσμοφύλακα της οδού 

Μπουμπουλίνας, που είχε συναντήσει κατά την σύλληψή της στα γεγονότα του 

Πολυτεχνείου.61 Μέσα από τις συνεχόμενες ανακρίσεις των υπόπτων, διαφαίνεται 

το ήθος της τοπικής κοινωνίας. Ο Μαθιουδάκης παρακάμπτει τις προσταγές της 

Νομαρχίας και του υπεύθυνου Αντώνη Σκούρα, που θεωρούσε αυτόχρημα όλες τις 

Ρωσίδες ανήθικες: «[…] μη μου πεις ότι τις λυπάσαι τις καημένες τις Ρωσίδες, 

εντελώς διαλυμένες ηθικά, τσόλια […]» (σ. 277). Παράλληλα, ο επιχειρηματίας 

 
58Νέλλη Βουτσινά, Αθώοι και φταίχτες, «Αναγνωστική αδεία», 29/9/2010, στο: 
https://nellivou.wordpress.com/2010/09/25/douka-maro/ (τελευταία επίσκεψη 24/12/2020). 
59 Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., σ. 348.  
60Δημοσθένης Κούρτοβικ, Η νοσταλγία της πραγματικότητας, δοκίμια και κριτικές 2002-2013, εκδ. 
Βιβλιοπωλείο Εστία, Αθήνα 2015, σ. 187.  
61Μάρω Δούκα, «Τόσο ταπεινά, τόσο εγωιστικά», στο: Σταυρούλα Παπασπύρου, Χωρίς 
Μαγνητόφωνο, Συναντήσεις με σύγχρονους έλληνες λογοτέχνες,  ό.π., σ. 121.  

https://nellivou.wordpress.com/2010/09/25/douka-maro/
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Ευτύχης Σφακάκης αυτοπροσδιορίζεται ως «ευεργέτης της πόλης» (σ. 337), με 

σκοπό να αποποιηθεί τις ευθύνες που τυχόν θα του προσάψουν, διότι ήταν ένας 

από τους εργοδότες της αποθανούσας.  

Όμως, ο φόνος της μετανάστριας φαίνεται να εξυπηρετεί δύο αφηγηματικούς 

σκοπούς· πρώτον, φανερώνει τα σαθρά θεμέλια της κοινωνίας των Χανίων που 

αποσιωπά έναν ακόμη φόνο, αλλά και τους χαλαρούς δεσμούς ανάμεσα στην 

Ελεονόρα και στον σύζυγό της, Άκη Παγώνη. Ο Άκης διατηρούσε παράνομο δεσμό 

με την Ουκρανή Όλια, η οποία είχε φροντίσει να τον ενημερώσει για τους κινδύνους 

που εγκυμονούσε η παραμονή της στα Χανιά, όμως εκείνος όταν έμαθε ότι ήταν 

έγκυος την απομάκρυνε από τη ζωή του: “«[...] το θέμα είναι ότι πρέπει να πάω 

στην αστυνομία, την Ουκρανή την έλεγαν Όλια και ήταν ερωμένη μου»” (σ. 365). Το 

ενδιαφέρον είναι ότι Άκης εξομολογείται στην Μαριαννή το γεγονός ότι ήταν 

υιοθετημένος, λίγο πριν αυτοκτονήσει από τις τύψεις του για τον θάνατο της 

Όλιας.62  

Η ταυτότητα της Όλιας αποκαλύπτεται σταδιακά, ενώ η συγγραφέας συνθέτει ένα 

ολοκληρωμένο κοινωνικό πλαίσιο γύρω από κάθε πρόσωπο – μέλος της τοπικής 

κοινωνίας που εμπλέκεται στην υπόθεση.  Έτσι, ο αναγνώστης παρατηρεί στενά τις 

εσωτερικές διεργασίες των ηρώων και άρα την δική τους στάση, αναφορικά με την 

αποκάλυψη της αλήθειας. Η Δούκα χρησιμοποιεί τον διεμφυλικό χαρακτήρα του 

Σταύρου ή της Βέρας- επιστήθιο φίλο του Πανάρη- για να φωτίσει άγνωστες πτυχές 

της ζωής της Ουκρανής, που είναι εκ δια μέτρου αντίθετες με αυτό που θα 

φανταζόταν η κοινωνία για μια αλλοεθνή γυναίκα, η οποία εργάζεται σε νυχτερινά 

κέντρα: «[…] η Όλια, το ξέρεις ότι ήταν χορεύτρια κλασικού μπαλέτου; Η μάνα της 

μουσικός, ο πατέρας της μικροβιολόγος. […] Ο Αλέκος [εν. ο Παπαδόγιαννης] […] 

την έριξε και από δίπλα στον Παγώνη […]» (σ. 442).63 Η ύπαρξη της Όλιας είναι 

συνδεδεμένη με τις έννοιες της «εθνικότητας» και της «σεξουαλικής επιθυμίας» 

που την έχουν καταστήσει υποχείριο στα χέρια των ισχυρών.64 Για τον Αρίφ, η Όλια 

ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που νομοτελειακά βρίσκονται σε 

υποδεέστερη θέση από τον μέσο όρο: «[…] σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο 

 
62Για την «ανύπαρκτη ταυτότητα» του Άκη Παγώνη, βλ. σχετικά Δέσποινα Κακατσάκη, «Η εικόνα του 
άλλου και η έννοια της ταυτότητας στους Αθώους και φταίχτες της Μάρως Δούκα», 19/11/2017 
μεταπτυχιακή εργασία, σ. 44 και διαδικτυακά, στο: 
https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%CE%99-
%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-
%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-
%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97 
(τελευταία επίσκεψη 21/2/2021).   
63Για το δράμα της μετανάστριας Όλιας του μυθιστορήματος, η Δούκα εμπνεύστηκε από ένα 
προγενέστερο κείμενό της, έναν μονόλογο για την ηθοποιό Κάτια γέρου, βλ. Μάρω Δούκα, «Σας 
αρέσει ο Μπράμς;», στο: Ο δρόμος για την Ομόνοια, προλ. Σταύρος Κασιώτης, εκδ. Καστανιώτη, 
Αθήνα 22005, σ. 69-81 (πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2005). 
64Μαρίτα Παπαρούση, «Αναπαριστώντας τον έμφυλο Άλλο: Ξένες γυναίκες στη Χαμένη Άνοιξη και 
στους Αθώους και φταίχτες», Σύμμεικτα Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ελληνικές αναζητήσεις στην 
Αυστραλία, επιμ. E. Close, Μ. Τσιανίκας, G. Couvalis, Αυστραλία 2005, Πανεπιστήμιο Φλίντερς, σ. 498 
και διαδικτυακά, στο: https://dspace.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/handle/2328/3290/497-
506_paparousi%20Gr.pdf?sequence=1&isAllowed=y (22/2/2021).  

https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97
https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97
https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97
https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97
https://dspace.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/handle/2328/3290/497-506_paparousi%20Gr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/handle/2328/3290/497-506_paparousi%20Gr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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υπάρχουν οι προορισμένοι να υπομένουν την υποτίμηση της κοινωνίας που τους 

φιλοξενεί και τους εκμεταλλεύεται» (σ. 195). Ο ίδιος παρακολουθεί την εξέλιξη της 

έρευνας μέσα από τα μάτια της Λέτας Παπαδόγιαννη- συζύγου του Αλέκου που είχε 

χρησιμοποιήσει την Ουκρανή σαν παρένθετη μητέρα για την κόρη τους.  

3.4. Ο μύθος των Λαβδακιδών 

Ο ειλικρινής διάλογος ανάμεσα στο όργανο του νόμου και την κατεξοχήν ύποπτη 

Λέτα Αρχοντάκη-Παπαδόγιαννη εξηγεί όλους τους πολιτικούς, οικονομικούς και 

προσωπικούς λόγους που οδήγησαν στην οριστική έκβαση της υπόθεσης, ήτοι μιας 

υπόθεσης υποκινούμενης από τα τοπικά συμφέροντα. Με βάση την εκδοχή της 

Λέτας, ο Παπαδόγιαννης και ο συνεργάτης του Λουράκης ήταν έμποροι λευκής 

σαρκός, οι οποίοι με την συνεργασία των Αρχών και του Τύπου έκλεισαν την 

υπόθεση της Όλιας: “«[…] δεν θέλανε να βγει στην φόρα η βαθιά δομή της 

επιχείρησής τους, αν δεν το κουκουλώνανε, δεν θα μπορούσανε να ελέγξουνε τις 

πληροφορίες που θα διαρρέανε στον Τύπο […]»” (σ. 591). Η κοινωνική υποκρισία 

φαίνεται από το γεγονός ότι ο Παπαδόγιαννης, αν και γνωστό μέλος του 

υπόκοσμου, έφυγε από την ζωή με τις πρέπουσες τιμές ως πυλώνας οικονομικής 

ανάπτυξης του νομού «για το καλό που έκανε στον τόπο […] την ώθηση που έδωσε 

στην τουριστική ανάπτυξη του νομού» (σ. 578). Στον αντίποδα της διεφθαρμένης 

δημοσιογραφίας, ο Διονύσης Σηφάκης θέλει να εκθέσει στη δημοσιότητα 

προκλητικό ηχητικό υλικό, όπου η Όλια αναφέρει λεπτομερώς όσα συνέβαιναν με 

τον Παπαδόγιαννη, την Λέτα και τους ευυπολήπτους άνδρες των Χανίων, αλλά ο 

Πανάρης του υπενθυμίζει τις συνέπειες μιας τέτοιας πράξης: «σημείωσε ότι μπορεί 

να σε κατηγορήσουν και κάποιοι ότι διασύρεις τις καημένες τις μετανάστριες, άλλοι 

πάλι θα σου επιτεθούν σίγουρα επειδή εκθέτεις την πόλη […]» (σ. 615).  

Το σύνθετο αφηγηματικό σύμπαν της Δούκα αποτελείται από πολιτικά στελέχη, 

γιατρούς, αστυνομικούς, δημοσιογράφους, τραβεστί, ιερόδουλες και 

επιχειρηματίες. Στον μύθο των Φούμηδων έρχεται να προστεθεί ένας ακόμη 

συγγενικός δεσμός ανάμεσα στην οικογένεια των Κριαράδων και την Όλια 

Γκρόμοβα, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα. Ο προπάππος της Όλιας 

ονομαζόταν Ιβάν Φουμόφ και ήταν εξώγαμο παιδί του Διομήδη Φούμη· πρόκειται 

για μια προγενέστερη περίπτωση επιμειξίας που αφορά τον προπάππο των 

διδύμων. Επομένως, η νόμιμη σύζυγος Ελεονόρα είναι θεία της ερωμένης του Άκη, 

Όλιας: «[…] αυτός ο Ιβάν Φουμόφ […] Μεγάλωσε σαν γιος τους, βαφτίστηκε 

Γιάννης, […] πάντα ήταν ο ριγμένος στην οικογένεια ο ξένος […]» (σ. 613). Η 

υβριδική ταυτότητα του εκχριστιανισμένου Γιάννη Φούμη κληροδοτήθηκε στην 

απόγονή του Όλια- κατά το ήμισυ Χανιώτισσα- ενώ και οι δύο αντιμετωπίστηκαν ως 

«άλλοι» και αποπέμφθηκαν από την κλειστή τοπική κοινωνία. Ο εκπατρισμένος 

Γιάννης Φούμης επιστρέφει στα Χανιά, όπου έχει δολοφονηθεί η Όλια, για να 

αναζητήσει την αλήθεια, χωρίς να αποζητάει την εκδίκηση. Με τον ίδιο τρόπο, ο 

απόγονος εκπατρισμένων Αρίφ επέστρεψε στα Χανιά, χωρίς να θέλει να εκδικηθεί 

την οικογένεια των χριστιανών που σκότωσαν την τέως μουσουλμάνα θεία του.  
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Ο δημοσιογράφος Σηφάκης, μολονότι είναι δευτερεύων χαρακτήρας του 

μυθιστορήματος, παρομοιάζει -εύστοχα- την οικογένεια των Φούμηδων με τον 

αρχαίο μύθο των Λαβδακιδών: «Σαν Οίκος των Λαβδακιδών οι Φούμηδες, 

σκεφτόταν, πώς είχε ξεκινήσει το κακό στον αρχαίο Θηβαϊκό Οίκο;» (σ. 612). 

Πρόκειται για μια αναφορά στο γενεαλογικό δέντρο της οικογένεια των 

Λαβδακιδών, με πρώτο της γενιάς τον Κάδμο -εγγονό του Ποσειδώνα- ο οποίος 

ίδρυσε την πόλη της Θήβας. Ο μύθος του οίκου είναι συνυφασμένος με αιμομιξίες, 

δολοφονίες και αυτοκτονίες ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, που οδήγησαν στην 

πλήρη εξάλειψή της. Η ιστορία της θηβαϊκής οικογένειας έχει αποτελέσει σημείο 

αναφοράς από τα έπη του Ομήρου, τους Επτά επί Θήβας του Αισχύλου και τέλος 

την τραγωδία του Σοφοκλή, Οιδίπους Τύραννος.65  

4. Η σύγχρονη οπτική της Ιστορίας 

4.1. Ανοχή ή αποδοχή;    

Η συγγραφέας επιλέγει ως κεντρικό αφηγητή ένα «παράξενο υβρίδιο χωρίς 

πολιτισμική ή εθνική καθαρότητα», γεγονός που του επιτρέπει να παρουσιάσει μια 

σύγχρονη οπτική της ιστορίας.66 Η συζήτηση του Αρίφ με την ανιψιά του Ελεονόρα 

αποκαλύπτει μια διαφορετική όψη της ιστορίας, εκείνη των βίαιων ομαδικών 

εκχριστιανισμών, η οποία αντιπαρατίθεται στις περιπτώσεις των αναγκαστικών 

εξισλαμισμών που περιγράφουν τα ελληνικά ιστορικά βιβλία: «μαθαίνουμε, ξέρετε, 

στο σχολείο ότι οι χριστιανοί αναγκάζονται να αλλαξοπιστήσουν, δεν το είχα 

σκεφτεί ποτέ για την γιαγιά μου [εν. την Αϊσέ Καούρη που βαπτίστηκε χριστιανή] 

[…] » (σ. 306).  

Τα δίδυμα αδέλφια, αν και είναι μορφωμένοι πολίτες του 21ου αιώνα, φαίνεται να  

επιβεβαιώνουν τον μύθο της «φυλετικής υπεροχής», που εκμεταλλεύονταν 

ανέκαθεν οι Έλληνες εξαιτίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού τους.  Η Ελεονόρα 

δεν διστάζει να ταχθεί υπέρ της τότε ανταλλαγής των πληθυσμών, ένεκα της 

εθνικής ομοιογένειας, που, κατά την γνώμη της, οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε 

χώρα: «[…] είναι σημαντικό να υπάρχει ομοιογένεια στον πληθυσμό […]» (σ. 311). 

Παράλληλα, ο Πανάρης δεν μπορεί να πιστέψει πως ο μακρινός απόγονος 

Τουρκοκρητικών έχει έρθει στα Χανιά για επαγγελματικούς λόγους και όχι για να 

πάρει εκδίκηση για τον άδικο θάνατο της θείας του, «θεωρεί ασύστολο ψέμα ότι 

βρίσκομαι στα Χανιά για έρευνα, […] Αλλού αυτά, Αρίφ!» (σ. 405). Ο Αρίφ είναι ο 

«έτερος» της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, δεν είναι ο «άλλος» με την έννοια του 

ξένου, αλλά με την έννοια του διαφορετικού.67 Συνάμα, ο πλασματικός χαρακτήρας 

του Πανάρη αποτελεί μια διαφορετική περίπτωση «άλλου», διότι, αν και είναι 

γέννημα και θρέμμα Χανιώτης, αισθάνεται και αντιμετωπίζεται από τους γύρω του 

 
65Βλ. ενδεικτικά Δήμητρα Μήττα, «Αριάδνη: Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής 
Μυθολογίας», στο: https://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/lavdakides/page_001.html?prev=tru
e (τελευταία επίσκεψη 25/2/2021).  
66 Μαίρη Μικέ, ό.π., σ. 663.  
67 Για τον χαρακτηρισμό του Αρίφ ως «έτερου», βλ. Δέσποινα Κακατσάκη, ό.π., σ. 8.  

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/lavdakides/page_001.html?prev=true
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/lavdakides/page_001.html?prev=true
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/lavdakides/page_001.html?prev=true
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σαν ξένος. Ο Αρίφ συνέλαβε, εγκαίρως, το γεγονός ότι ο ανιψιός του ζούσε στην 

πόλη των Χανίων σαν «αποκλεισμένος» (σ. 362). Η γνωριμία του Αρίφ με τους 

συγγενείς του, επιβεβαίωσε την αρχική του άποψη για την ιδέα της πατρίδας «[…] 

ότι ο μοναδικός και απαραβίαστος τόπος μου ήταν πάντα, και θα είναι, το φθαρτό, 

ανυπεράσπιστο σώμα μου» (σ. 382). 

Σύμφωνα με την παραδεδομένη αλήθεια ότι η οικογένεια είναι μια μικρογραφία 

της κοινωνίας, τότε η σύγχρονη κοινωνία των Χανίων δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί 

έναν αλλόθρησκο και δη Τούρκο και να πιστέψει στις αγαθές του προθέσεις, ακόμα 

κι αν έχουν περάσει ογδόντα χρόνια από την ανταλλαγή.68 Ο Αρίφ γίνεται 

αποδέκτης ρατσιστικής συμπεριφοράς από τους χριστιανούς συγγενείς του και 

αυτοπροσδιορίζεται ως Τούρκος, προκειμένου να τους αποδείξει ότι το πνευματικό 

του υπόβαθρο δεν εξαρτάται από την καταγωγή του: «Αν και Τούρκος, απόφοιτος 

κολεγίου του Κέιμπριτζ είμαι, όσο και αν σου φαίνεται παράδοξο αυτό […]» (σ. 

407).69  

4.2. Η αθέατη πλευρά της μισαλλοδοξίας 

 

Πράγματι, ο Αρίφ αναλαμβάνει να καταγράψει τα σωζόμενα μουσουλμανικά 

μνημεία των Χανίων. Ο τόπος δεν επιλέγεται τυχαία και η αρχική επαγγελματική 

του αποστολή μετατρέπεται σε ένα οικογενειακό ξεκαθάρισμα λογαριασμών, με 

αναπάντητα ερωτήματα που τελικά αναδεικνύουν την υποδόρια μισαλλοδοξία των 

σύγχρονων κατοίκων για την άλλοτε πολυπολιτισμικότητα του νησιού: «[…] την 

αθέατη πλευρά της μισαλλοδοξίας θα την κρατήσω για τον εαυτό μου» (σ. 407). 

Ύστερα από την οικογενειακή τους συνάντηση, ο Αρίφ αποφασίζει να αλλάξει 

παραλήπτη και αρχίζει να σκέφτεται ως μελλοντικό αναγνώστη των σημειώσεών 

του τον γιο του, Χάινριχ και τον τρόπο που, ίσως, θα διαβάσει εκείνος το πολλαπλά 

αντιγραμμένο ημερολόγιο των προγόνων του, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς 

πορεία από την απάθεια προς την συγκίνηση:  

 

Ίσως από την αρχή, Χάινριχ, να ήξερα ότι απευθύνομαι σ’ εσένα. […] Θα διαβάζεις 

στην αρχή αδιάφορα […] πλησιάζοντας προς το τέλος, θα αρχίσεις πιθανόν 

συγκινημένος, […] να καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά γράφτηκαν για σένα και μ’ εσένα 

στη σκέψη μου εκείνον τον Γενάρη στα Χανιά, καθώς προσπαθούσα […] μεσήλικας 

πια να καταλάβω επιτέλους τον πατέρα μου (σ. 447).  

 

Ουσιαστικά, ο Αρίφ μπόρεσε να καταλάβει τον πατέρα του, «ξαναδιαβάζοντας τις 

σημειώσεις» (σ. 242) που άφησε παρακαταθήκη κι ενώ είχε μπροστά του την εικόνα 

και την αίσθηση των τόπου που αυτές περιέγραφαν, για να καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι ο Χουσεΐν ήταν ένα προσωπείο του πατέρα του, ώστε, 

 
68 Για την άποψη ότι η οικογένεια αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας στο μυθιστόρημα της Δούκα, 
βλ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, ό.π., σ. 189. Επίσης, υπενθυμίζω ότι το 2002-3 είναι η χρονολογία του 
αφηγηματικού παρόντος και η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε το 1924 (χρόνος της ιστορίας).  
69Για την εικόνα του μέσα τα μάτια του «άλλου», δηλαδή του Έλληνα, βλ. Μαίρη Μικέ, ό.π., σ. 663-4.  
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ενστικτωδώς, ο παππούς του να καταστεί «πρόσωπο- κλειδί στο ξεδίπλωμα της 

μισαλλοδοξίας» (σ. 622).  

Ιδιάζουσα περίπτωση αποτελεί η οικογενειακή σχέση της γιαγιάς του αστυνόμου 

Μαθιουδάκη με την οικογένεια των Καούρηδων. Ο Κυριάκος Μαθιουδάκης θα 

εγγυηθεί στον διευθυντή της αστυνομίας για το ποιόν του Αρίφ και την ίδια στιγμή 

θα τον κατηγορήσει απροκάλυπτα για τον ερχομό του στα Χανιά: «[…] δεν είσαι 

κατάσκοπος, είσαι όμως όργανο ανθελληνικής προπαγάνδας!» (σ. 509). Αντιθέτως, 

ο Αρίφ θα εκμεταλλευτεί την οικογενειακή τους σχέση και θα ζητήσει πληροφορίες 

από την μητέρα του αστυνομικού· η κυρία Αρχόντισσα, παρουσία του Πανάρη, 

ανέφερε όσα γνώριζε για την συμβίωση της Αϊσέ με τον Αρμόδιο, υπογραμμίζοντας 

την ζήλεια που έτρεφε για το πρόσωπό της και την απάτη που έστησε για να 

αποσπάσει μερίδιο από την περιουσία του Χουσεΐν: «[…] είχε ξεστομίσει ο κύριος 

Αρμόδιος ότι δεν θέλει άλλους Τουρκόσπορους στο κονάκι του· [….] Είχε μάθει ότι 

[…] ο πεθερός της είχε εκβιάσει τον πατέρα της και τον είχε κατακλέψει» (σ. 517, 

522). Τόσες δεκαετίες μετά, οι απόγονοι εκείνων των τριών οικογενειών θα 

αναζητήσουν από κοινού την αλήθεια εκείνης της εποχής.70 Η προαναφερόμενη 

συνάντηση στάθηκε κομβικής σημασίας για την ψυχοσύνθεση του Πανάρη, ο 

οποίος συνειδητοποίησε τον κοινωνικό στιγματισμό που υπέστη, αδίκως, η γιαγιά 

του και έκτοτε άρχισε να προσλαμβάνει διαφορετικά τα γεγονότα. 

Κατ’ επέκταση, η Βιργινία Παγώνη φαίνεται να ακολουθεί την πορεία του θείου της 

Αρίφ από την άγνοια προς τη γνώση· η ίδια δεν γνώριζε την ιστορία της  

Τουρκοκρητικιάς προγιαγιάς της, όμως αποφάσισε να αναζητήσει την αλήθεια και 

από την σύγχρονη ματιά του θείου της: «[…] δεν φταίει ο προπάππος σου ο 

Φούμης, Βιργινία, φταίει η μισαλλοδοξία της εποχής» (σ. 543). Ο Αρίφ προσπαθεί 

να την προσεγγίσει, όντας σε πλεονεκτικότερη θέση, καθώς γνωρίζει περισσότερα 

στοιχεία για την προσωπικότητά της, ενώ εκείνη εντυπωσιάζεται με τις γνώσεις του 

για τον Γάλλο ποιητή, Ρεμπό: «Στην αρχή δυσκολευόταν να το πιστέψει ότι μπορεί 

να υπάρχει Τούρκος που να διαβάζει Ευρωπαίους ποιητές!» (σ. 550). Η νεαρή 

Βιργινία, που εκπροσωπεί την νέα γενιά στο μυθιστόρημα, διαδραματίζει 

σημαίνοντα ρόλο για την νεοαποκτηθείσα συναισθηματική διάθεση του Αρίφ για 

τον τόπο των προγόνων του. Βέβαια, για να αισθανθεί κάποιος άνθρωπος έναν 

τόπο δικό του, πρέπει πρώτα να έχει ζήσει σε αυτόν και να έχει θετικές 

προσλαμβάνουσες. Ο Αρίφ έχει διαλευκάνει τις υποθέσεις του παρελθόντος, όταν 

φεύγει από τα Χανιά, για αυτό είναι σε θέση να εγγράψει -από την αρχή- μέσα του 

την πόλη. Οι σημειώσεις του επισφραγίζονται με τα παρακάτω λόγια: «[…] δεν είναι 

πια για μένα τα Χανιά μόνο η πόλη των προγόνων μου. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί 

που με θυμούνται με συμπάθεια ή αντιπάθεια» (σ. 623).  

 

 

 
70 Δημοσθένης Κούρτοβικ, ό.π., σ. 187.  
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4.3.  Η ανατροπή των μύθων στον 21ο αιώνα 

 

Η πλοκή του μυθιστορήματος ανατρέπει μύθους, οι οποίοι συνόδευαν τις 

αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας επί αιώνες. Ο αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος 

με μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας των Τούρκων που παρουσιάζονται 

περισσότερο «δυτικοί» από τους Έλληνες, σε αντίθεση με την χριστιανική 

οικογένεια των Φούμηδων, η οποία χάνει την πρότερη αίγλη της, όταν 

παρομοιάζεται με τον μύθο της οικογένειας των Λαβδακιδών. Η αφήγηση του Αρίφ, 

ενσαρκώνοντας έναν εναλλακτικό τρόπο πρόσληψης της ιστορίας, συνοψίζει την 

ευελιξία των μύθων σε κάθε εποχή στην εξής φράση: «[…] οι μύθοι ανακυκλώνονται 

και παραλλάσσονται για να υπηρετήσουν από λαό σε λαό τις ίδιες ανάγκες και στον 

βωμό πάντα της ίδιας παρηγοριάς» (σ. 531).   

 

Ο Πανάρης επιθυμεί να αλλάξει το τραγικό τέλος της ιστορίας των Καντανολεών, 

τόσους αιώνες μετά, ώστε να εξιλεώσει την μνήμη της γιαγιάς του και να ανυψώσει 

την ιδέα του έρωτα ανάμεσα σε δύο αλλοεθνείς και αλλόθρησκους: «Πώς θα 

μπορούσε να εμποτίσει με το ευτυχισμένο τέλος του Ερωτόκριτου και της 

Αρετούσας τον ματωμένο έρωτα του Πέτρου Καντανολέου και της Σοφίας ντα 

Μολίν» (σ. 495). Αρχικά, ο Πανάρης μεταφέρει την εκδοχή του Ζαμπέλιου, ο οποίος 

υπήρξε ιστορικός που δεν συνήθιζε να ανατρέχει στις πρώτες πηγές όσων 

μελετούσε, όμως, συνταιριάζοντας αυτή την ιδιότητα του ιστορικού με εκείνη του 

λογοτέχνη έγραψε τους Κρητικούς Γάμους, οι οποίοι υπήρξαν το απαύγασμα ενός 

«λυρικού ρήτορα, ιστορικού και πατριώτη».71 Ωστόσο, η συγγραφέας παραθέτει, 

εσκεμμένα, δια στόματος του μορφωμένου Αρίφ την πρωταρχική πηγή της ιστορίας 

του ματωμένου γάμου, η οποία προέρχεται από το χρονικό του συμβολαιογράφου 

Antonio Trivan:  

 

[…]κάποτε είχα προσπαθήσει να διαβάσω αυτό το μυθιστόρημα [εν. του 

Ζαμπέλιου], […]δεν είχα καταφέρει όμως να επικοινωνήσω με τον στόμφο και την 

έπαρση του συγγραφέα, είχα βρει ενδιαφέρον το χρονικό του Βενετοκρητικού 

συμβολαιογράφου Trivan […] Ξέχασες, […] ή μήπως δεν έτυχε να σου το πω; έχω 

κάνει μεταπτυχιακό στον Σεφέρη! (σ. 503).72 

 
71Για την μέθοδο του Ζαμπέλιου και τους Κρητικούς Γάμους, βλ. ενδεικτικά Αρίστος Καμπάνης, 
«Καλλιγάς και Ζαμπέλιος», φιλ. περ. Παρνασσός, περ. Β’, τ. ΙΔ’, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 1972, σ. 
506, παρατίθεται διαδικτυακά, στο: 
file:///C:/Users/User/Desktop/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%
CF%82%20-
%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8
D%CF%82%20%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf (τελευταία επίσκεψη 7/5/2021, 
το μυθιστόρημα αντανακλά το μένος του Ζαμπέλιου για τους ξένους κατακτητές). 
72Η δεύτερη εκδοχή του «Φραγκάρχοντα των Χανίων», παρατίθεται στο υπόμνημα της 
προαναφερόμενης έκδοσης του Ζαμπέλιου, ό.π., σ. 544-561 (ο Ζαμπέλιος παρέθεσε, ξεχωριστά, 
μέσα στο μυθιστόρημά του ανέκδοτα υπομνήματα από το 1182 έως το 1669, όπως αυτά είχαν 

file:///C:/Users/User/Desktop/Î Î±Ï�Î½Î±Ï�Ï�Ï�Ï�%20-%20Î³Î¹Î±%20ÎºÏ�Î·Ï�Î¹ÎºÎ¿Ï�Ï�%20Î³Î¬Î¼Î¿Ï�Ï�.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Î Î±Ï�Î½Î±Ï�Ï�Ï�Ï�%20-%20Î³Î¹Î±%20ÎºÏ�Î·Ï�Î¹ÎºÎ¿Ï�Ï�%20Î³Î¬Î¼Î¿Ï�Ï�.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Î Î±Ï�Î½Î±Ï�Ï�Ï�Ï�%20-%20Î³Î¹Î±%20ÎºÏ�Î·Ï�Î¹ÎºÎ¿Ï�Ï�%20Î³Î¬Î¼Î¿Ï�Ï�.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Î Î±Ï�Î½Î±Ï�Ï�Ï�Ï�%20-%20Î³Î¹Î±%20ÎºÏ�Î·Ï�Î¹ÎºÎ¿Ï�Ï�%20Î³Î¬Î¼Î¿Ï�Ï�.pdf
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Με βάση την εκδοχή που παραθέτει ο Αρίφ, ο χριστιανός υποκινητής της κρητικής 

απελευθέρωσης, παρά την προδοσία που υπέστη από τον Μολίνο, θεωρήθηκε ως ο 

κατεξοχήν υπαίτιος για την ζωή που έχασαν τόσοι επαναστάτες και για αυτόν τον 

λόγο έπρεπε να απαγχονιστεί μαζί με τους γιους τους, προς παραδειγματισμό του 

υπόλοιπου λαού για την μελλοντική αποστροφή του από μια ενδεχόμενη 

επανάσταση εναντίον των κατακτητών: «Τοιούτο το τέλος των άπιστων στασιαστών, 

των επικίνδυνων αποστατών. Παράδειγμα προς άπαντας χρησιμότατον».73  

 

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο «θρησκευτικός άλλος» εκχριστιανίζεται, η 

Αϊσέ μετονομάστηκε σε Ευτυχία Φούμη και ο Φραντσέσκο ντα Μολίν σε Αλέξη 

Μολίνο,  εφόσον έγινε από ρωμαιοκαθολικός, χριστιανός ορθόδοξος, με την 

διαφορά ότι στην περίπτωση του Ζαμπέλιου ο χριστιανός είναι εκείνος που 

ζημιώνεται και όχι ο μουσουλμάνος ή ο Φράγκος. Ο Πανάρης, βέβαια, στέκεται στο 

γεγονός του εξελληνισμού των τελευταίων Μολίνων, οι οποίοι πέθαναν όντες 

Έλληνες: «[…] οι δύο τελευταίοι γόνοι των Ντα Μολίν, […] θα αναγνώριζαν με κοινό 

ζήλον ως μητέρα την ένδοξον Ελλάδα!» (σ. 489). Σύμφωνα με την ανάλυση της 

Μαίρης Μικέ, το «νόθο εξάμβλωμα», δηλαδή η Σοφία, «αποβάλλεται», ενώ στην 

ιστορία της Δούκα ο «νόθος», κατά τα πρότυπα του Ζαμπέλιου, Αρίφ λαμβάνει 

πρωταγωνιστικό ρόλο.74 

 

5. Η ηθική δικαίωση της άλλης πλευράς 

Η Μάρω Δούκα υποστηρίζει ότι “Η λογοτεχνία σε σχέση ή σε αντίθεση με την 

Ιστορία μπορεί να «κεντήσει» το γεγονός επάνω στον «καμβά – άνθρωπο» ή και 

αντίστροφα. Είναι, δηλαδή, σε θέση να ενσωματώσει το γεγονός στο βίωμα, να το 

εξανθρωπίσει»”.75  Με αυτή την έννοια, επιλέγει να αναφερθεί σε μια ιστορική 

πραγματικότητα που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, με κίνδυνο να θεωρηθεί ως 

και «προκλητική» σε ζητήματα φυλετικής καταγωγής. Οι Αθώοι και φταίχτες 

υπερβαίνουν εθνικά, θρησκευτικά και κοινωνικά στερεότυπα, παρουσιάζοντας μια 

εναλλακτική εκδοχή της συμβίωσης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Η ίδια αναφέρει:  

 
διασωθεί στην συλλογή του Θεοδώρου Κορρέρ. Η εκδοχή αυτή θέλει τον Καντανολέο να προσεγγίζει 
τον Φραντσέσκο Ντα Μολίν). 
73Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Οι Κρητικοί Γάμοι, Ανέκδοτον επεισόδιον της κρητικής ιστορίας επί Βενετών, 
ό.π., σ. 555. 
74Μαίρη Μικέ, ό.π., σ. 671, 673 (η Μ. Μικέ επιχειρεί μια συνολική ερμηνεία για τον τρόπο που οι 
Αθώοι και φταίχτες λειτουργούν αντιστικτικά με τους Κρητικούς Γάμους, με την έννοια ότι ο/η 
συγγραφέας λογαριάζει διαφορετικά τα εθνικά στερεότυπα και την εικόνα του άλλου στην κάθε 
περίπτωση).  
75Γρηγόρης Μπέκος, «Μάρω Δούκα: Οι ιδέες δεν είναι για να τις ξεσκονίζουμε στο ράφι», εφημ. Το 
Βήμα, 28/6/2014, στο: https://www.tovima.gr/2014/06/28/society/marw-doyka-oi-idees-den-einai-
gia-na-tis-kseskonizoyme-sto-rafi/ (η υπογράμμιση του αρθρογράφου, τελευταία επίσκεψη 
15/12/2020).   

https://www.tovima.gr/2014/06/28/society/marw-doyka-oi-idees-den-einai-gia-na-tis-kseskonizoyme-sto-rafi/
https://www.tovima.gr/2014/06/28/society/marw-doyka-oi-idees-den-einai-gia-na-tis-kseskonizoyme-sto-rafi/
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Θα ήμουν αφελής αν ισχυριζόμουν ότι με αυτό το βιβλίο φώτισα το θέμα των 

Τουρκοκρητικών στην ολότητά του, εγώ απλώς έγραψα ένα βιβλίο […] ανοίγοντας 

μια ρωγμή για να κρυφοκοιτάξω, και μαζί μου ο αναγνώστης, εφόσον θα τον 

ενδιέφερε, από την άλλη πλευρά του τοίχου...76  

5.1. Αθώοι ή φταίχτες 

Ήδη από τον τίτλο του μυθιστορήματος καθίσταται σαφές ότι η συγγραφέας θίγει 

ζητήματα δικαιοσύνης, τα οποία τοποθετεί υπό το βλέμμα της Ιστορίας και του 

μύθου. Στους Αθώους και φταίχτες οι ήρωες χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο 

θέματα πρωτίστως ηθικής και δευτερευόντως ιστορικής δικαίωσης· ο Πανάρης 

χρησιμοποιεί δις τους στίχους του Άλκη Αλκαίου, για να αποχαιρετίσει τον συγγενή 

του Αρίφ: «Στο νησί των πειρατών θ’ ανταμώσουμε λοιπόν, ίδια αθώοι και ίδια 

φταίχτες σαν αντικριστοί καθρέφτες […]» (σ. 526, 635).77 Η επιλογή των στίχων 

μπορεί να θεωρηθεί σαν έμμεση παραδοχή του Πανάρη για την ισότιμη ευθύνη που 

έχουν οι δύο λαοί, σχετικά με όσα συνέβησαν στο παρελθόν, ο μύθος των οποίων 

διαιωνίζεται ως τις αρχές του 21ου αιώνα. Όμως, η  συνειδητοποίηση αυτή, εκ 

μέρους του χριστιανού Πανάρη, έχει περάσει από στάδια απόρριψης και 

αμφισβήτησης της ιδέας ότι μπορεί και η άλλη πλευρά να έχει δίκιο. Σύμφωνα με 

την τοποθέτηση της συγγραφέως, «άλλο να αισθάνεσαι υπερήφανος γι’ αυτό που 

είσαι ή που θέλεις να είσαι και άλλο να περιφρονείς τον διπλανό σου ή να 

αποσιωπάς τα δικά σου εγκλήματα».78 

Προηγουμένως, ο Αρίφ καλείται να «λογοδοτήσει» αναφορικά με φλέγοντα 

πολιτικά ζητήματα που αφορούσαν και αφορούν τον ελληνικό λαό, όπως το 

Κυπριακό ή η παραβίαση των Τούρκων στα Ίμια, το 1996. Όλοι οι χαρακτήρες με 

τους οποίους συναναστρέφεται ο Αρίφ -παρά την όποια προσωπική σχέση του μαζί 

τους- θίγουν τα θέματα αυτά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον οικογενειακό 

φίλο των Καούρηδων, Βασίλη Παπαμιχαλάκη:79   

[…] ήθελε οπωσδήποτε να του πω την γνώμη μου για το Κυπριακό, η έχθρα μας, […] 

ποτέ δεν θα τελειώσει, κι εδά βγάλατε πάλι το φιρμάνι για το Αιγαίο και τα Ίμια, [...] 

ο Τούρκος πάντα υποτάσσεται στο βαθύ κράτος που ρυθμίζει την εξωτερική 

πολιτική της κυβέρνησής του […] Κύπρος θα είμαστε και εμείς [εν. στην Κρήτη] 

σήμερο αν δεν ήταν τα γεγονότα που μας σπρώξανε […] (σ. 467).  

Από την μία, η συγγραφέας θέλει να αποδώσει τις ανάλογες ευθύνες για τα 

εγκλήματα των Τούρκων και από την άλλη, αναγνωρίζει την συμβολή τους σε 

πολιτισμικό επίπεδο. Η  Μάρω Δούκα ομολογεί ότι δεν γνώριζε τα έργα που είχαν 

αφήσει οι μουσουλμάνοι ως πολιτισμική κληρονομιά στο νομό Χανίων, μολονότι 

είναι Κρητικιά. Πιο συγκεκριμένα, κάνει λόγο για τον δημοτικό κήπο - έργο του 

 
76Βλ. Έλενα Χουζούρη, “Μάρω Δούκα: «Ακροβατώ μεταξύ μύθου και ιστορίας»”,  13/8/2012, στο: 
http://users.sch.gr/stcharist/maro_doyka.htm (τελευταία επίσκεψη 10/2/2021).  
77Πρόκειται για το τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, «Το νησί των πειρατών», στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=FmFni3I4sXM.   
78Έλενα Χουζούρη, ό.π.  
79 Βλ. Παράρτημα - Κατάλογος προσώπων, σ. 116.  

http://users.sch.gr/stcharist/maro_doyka.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FmFni3I4sXM
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Ρεούφ Πασά (1870), για την συμβολή του οθωμανικού τακτικού στρατού στην 

οικοδόμηση νοσοκομείου –νυν δικαστηρίων και για τους δύο σωζόμενους 

μιναρέδες- κοιτίδα μουσουλμανικής πίστης.80  

Η άγνοια της συγγραφέως εκπροσωπείται στην πλοκή του μυθιστορήματος από 

τους αφηγηματικούς χαρακτήρες των Κρητικών Πανάρη και Κυριάκο Μαθιουδάκη. 

Οι δύο χαρακτήρες δεν φαίνεται να γνώριζαν για τα στοιχεία του μουσουλμανικού 

πολιτισμού που υπάρχουν στον τόπο τους, μέχρι να μάθουν το αντικείμενο της 

έρευνας του Αρίφ: «Ποια μνημεία, […] έχουν τα Χανιά μουσουλμανικά μνημεία; [….] 

μου λες τι σκατά έκαναν επί δεκαετίες και δεκαετίες οι Οθωμανικές Αρχές, ποια 

είναι τα δημόσια έργα που άφησαν πίσω τους;» (σ. 167, 501). Σε αυτές τις 

ερωτήσεις καλείται να απαντήσει ο πρωταγωνιστής, μέσα από την ιστορία των 

προγόνων του, με αποτέλεσμα να περιγράφονται αναλυτικά τα εναπομείναντα 

στοιχεία της οθωμανικής ζωής, οι μετατροπές των τζαμιών σε χριστιανικές 

εκκλησίες και η βίαιη καταπάτηση της περιουσίας των μουσουλμάνων, ως 

επακόλουθο της μικρασιατικής καταστροφής του 1922: «[…] όσοι απολαμβάνουν 

όσα αφήσαμε εκεί, ποσώς αναρωτιούνται ή θλίβονται για εμάς, η Ιστορία […] δεν 

έχει οίκτο […]» (σ. 245). Ωστόσο, σε ανύποπτο χρόνο, ο Πανάρης εκφράζει την 

προτίμησή του για το άγαλμα του Ρεούφ Πασά, συγκριτικά με το αντίστοιχο του 

πολιτικού Παύλου Γύπαρη, με κίνδυνο να τον χαρακτηρίσουν «Τουρκόσπορο»: «[…] 

στον Κήπο ξέρεις ποιανού το άγαλμα θα ‘πρεπε να στήσετε; Του Ρεούφ Πασά, και 

πε με τουρκόσπορο!» (σ. 94)· ο όρος «Τουρκόσπορος», με την έννοια του μη 

καθαρού ελληνικού αίματος.81  

Οι σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων παρουσιάζονται τεταμένες και 

στην σύγχρονη εποχή, όπου ο Τούρκος εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται σαν 

αγροίκος  ή σφαγέας και ο Έλληνας σαν ανώτερο είδος ανθρώπου. Η συγγραφέας 

συμφωνεί με τον αστυνομικό του μυθιστορήματος για τις εν δυνάμει σχέσεις που 

μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα στους δύο λαούς: «Ποιον κοροϊδεύουν; 

Πραγματική φιλία δεν μπορεί να υπάρξει, όπως ποτέ δεν είχε υπάρξει» (σ. 567). 

Ωστόσο, αυτό που μπορεί να επιτευχθεί ανάμεσα στην σύγχρονη Ελλάδα και στην 

σύγχρονη Τουρκία είναι ένα κλίμα ευγενούς άμιλλας: «Το πιο χρήσιμο μονοπάτι για 

την προσέγγιση είναι αυτό της γνώσης και του αμοιβαίου σεβασμού».82 Ο ίδιος ο 

Αρίφ, έχοντας τον ρόλο του αντικειμενικού παρατηρητή της ιστορίας, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι το πρόβλημα της Τουρκίας ήταν ανέκαθεν η αναποφασιστικότητά 

της, με βάση το δίπολο Δύση ή Ανατολή: «Να επαναδιατυπώσει [εν. η σημερινή 

Τουρκία] το προαιώνιο δίλημμά της Ανατολή ή Δύση, […] να κοιταχτεί επιτέλους 

 
80 «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», ό.π.  
81Ο πολιτικός Παύλος Γύπαρης (1882-1966) θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο δεύτερο βιβλίο 
της τριλογίας. Για την προτομή, βλ. ενδεικτικά Μιχάλης Παπαδάκης, «Γλυπτοθήκη: Γύπαρης 
Παυλής», 19/12/2007, στο: 
https://web.archive.org/web/20120207184246/http://glypto.wordpress.com/2007/12/19/papadakis-
giparis/ (τελευταία επίσκεψη 24/2/2021).  
82Μάρω Δούκα, «Τουρκοκρητικοί αυτοί οι άγνωστοι»,  ό.π., σ. 127. 
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στον καθρέφτη, να δει το πρόσωπό της, αν το αποδεχτεί, κυρίως να το σεβαστεί, και 

να αποφασίσει» (σ. 620). 

5.2. Ενοχή και όχι θυματοποίηση 

Όλοι οι ήρωες του μυθιστορήματος είναι εν δυνάμει ένοχοι για διαφορετικά 

ζητήματα και αιτίες. Οι δύο γυναικείες κεντρικές μορφές του μυθιστορήματος -Αϊσέ 

Καούρη και Όλια Γκρόμοβα- που εκπροσωπούν το παρελθόν και το παρόν 

αντίστοιχα δεν παρουσιάζονται ως θύματα. Η Αϊσέ έπραξε αυτοβούλως, δείχνοντας 

ανυπακοή στην οικογένεια και τα προστάγματα της εποχής της. Κατόπιν, η Όλια 

εκμεταλλεύτηκε τον Άκη Παγώνη, προκειμένου να επιταχύνει την απομάκρυνσή της 

από τα Χανιά. Στο ίδιο πλαίσιο, η οικογένεια των Καούρηδων παρέμεινε χωρίς 

πατρίδα, όμως μπόρεσε να αποχωρήσει από το νησί πριν τον αναγκαστικό 

ξεριζωμό. Τέλος, ο Αρίφ βίωσε το αίσθημα της αποξένωσης, εντούτοις ήταν 

επαρκώς εξοπλισμένος, ώστε να ανταπαντά σε τυχόν ιστορικές προκλήσεις.  

Η συγγραφέας διαμόρφωσε δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα 

και στην φαντασία, πλάθοντας ένα πολυφωνικό μυθιστόρημα. Η ιστορία των 

Χανίων, οι διαφορετικές συνθήκες συμβίωσης των Ελλήνων με τους Τούρκους και 

το έγκλημα της σύγχρονης πραγματικότητας, περιγράφονται από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Συνάμα, η συνεχής εναλλαγή πρωτοπρόσωπης (Αρίφ) και 

τριτοπρόσωπης αφήγησης (Πανάρης) καθιστά θολή τη διάκριση ανάμεσα στις δύο 

αφηγηματικές φωνές, ενώ η χρήση του ελεύθερου πλαγίου λόγου συγχέει την φωνή 

του αφηγητή με εκείνη του εκάστοτε μυθοπλαστικού ήρωα. Οι αφηγηματικές 

επιλογές της συγγραφέως συνάδουν με την άποψη των πρωταγωνιστών αναφορικά 

με την ύπαρξη ή όχι απόλυτης αλήθειας: «[…] δεν υπάρχει αλήθεια, μόνο η δική μας 

αίσθηση για τα πράγματα» (σ. 171). Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει ηθική δικαίωση, 

εφόσον οι τέσσερις χαρακτήρες που εμπλέκονται στο φόνο της Όλιας χάνουν την 

ζωή τους και οι απόγονοι του Αρμόδιου Φούμη φέρουν -για χρόνια- το στίγμα της 

οικογενειακής τραγωδίας.  

 

Ο Παπαμιχελάκης εξομολογήθηκε στον Αρίφ ότι ο πατέρας του, ο Σήφης, 

προσπάθησε να πάρει εκδίκηση για λογαριασμό του φίλου του, σκοτώνοντας τον 

δολοφόνο της Αϊσέ, αλλά το συναίσθημα της λύπησης προς το πρόσωπο του 

Αρμόδιου, ανέκοψε την ύψιστη μορφή εκδίκησης: «[…] έναν χρόνο, λέει, μετά το 

φονικό, αποφάσισε να πάρει αυτός εκδίκηση […] τον παραφύλαξε έξω από το 

γραφείο του για να τον τουφεκίσει, αλλά τον είδε που βγήκε καμπουριασμένος κι 

έσερνε τα πόδια του και τον λυπήθηκε˙  εκδίκηση έπαιρνε το κρίμα του, […] δεν 

πέρασαν καλή ζωή, ούτε και τα παιδιά τους περνούν καλά […]» (σ. 466). Εν 

κατακλείδι, η Μάρω Δούκα επιδιώκει την ανάδειξη της «α-λήθειας» για τα 

απόκρυφα και άγνωστα σημεία της Ιστορίας, αλλά με την πραγματική διάσταση του 
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όρου που προέρχεται από το στερητικό –α και την λήθη·83 αληθές είναι εκείνο που 

δεν λανθάνει ή υποκρύπτεται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83Ελένη Πατσιατζή, «Η περίφροντις εκδίπλωση της Αλήθειας στην Τριλογία της Μ. Δούκα», 2/4/2016, 
στο: http://dimichri65.blogspot.com/2016/04/blog-post.html (τελευταία επίσκεψη 7/1/2021). Πιο 
συγκριμένα: «Κυρία μέριμνα της κας Δούκα είναι η ανάδειξη της α-λήθειας, η ίδια η Μνήμη δηλαδή 
[αν εξετάσουμε ετυμολογικά τον όρο (α-λήθη)] για τις «σκοτεινές σελίδες» της Ιστορίας ή τις 
σημαίνουσες σιωπές της».  

http://dimichri65.blogspot.com/2016/04/blog-post.html
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Μέρος Δεύτερο: Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ (2010) 

Στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας 

Εισαγωγικά: 

Η Μάρω Δούκα, καθώς μελετούσε ιστορικές πηγές για το πρώτο έργο της τριλογίας, 

ανακάλυψε μια επιστολή του 1945 με αποστολέα τον πολιτικό Παύλο Γύπαρη και 

αποδέκτη τον Γενικό Διοικητή Κρήτης Αγαθάγγελο Ξηρουχάκη, κέντρο βάρους της 

οποίας ήταν η σύμπραξη των Γερμανών κατακτητών και της πολιτικής εξουσίας της 

Κρήτης, εναντίον των αναρχικών της πόλης.84 Το έγγραφο αυτό, σε συνδυασμό με 

την γραπτή μαρτυρία του «αγωνιστή και φιλόλογου» Σταύρου Γ. Βλοντάκη, Η οχυρά 

θέσις της Κρήτης, αποτέλεσαν το πρωτογενές υλικό για το μυθιστόρημα.85  

Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ πραγματεύεται την εποχή της γερμανικής Κατοχής και της 

Αντίστασης στα Χανιά, καλύπτοντας την χρονική περίοδο από την άνοιξη του 1941, 

όταν οι Γερμανοί κατακτούν το νησί της Κρήτης, φτάνοντας έως το 1947, όταν έχει 

ξεκινήσει, επίσημα, ο Εμφύλιος πόλεμος στην Ηπειρωτική Ελλάδα (1946-1949). Η 

συγγραφέας επιθυμεί να αναδείξει τους μυθοπλαστικούς της χαρακτήρες μέσα στο 

πλαίσιο των «αποσιωπημένων πτυχών» της ιστορίας των Χανίων.86 Με αυτή την 

έννοια, η Μάρω Δούκα αναφέρεται στους λόγους που παρέμειναν οι Γερμανοί στα 

Χανιά τον Απρίλιο του 1945, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα και η Κρήτη είχαν 

απελευθερωθεί ήδη από τον Οκτώβριο του 1944. Το 1944, η Αγγλία θέλοντας να 

διατηρήσει τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, αποστέλλει πράκτορές 

της στην Ελλάδα, με σκοπό να ανακόψει την φυγή των Γερμανών και να αποτρέψει 

την επικράτηση του κομμουνισμού στη χώρα.87 Τα αγγλικά στρατεύματα 

κατέστρεψαν τα γερμανικά αεροπλάνα στα αεροδρόμια της κεντρικής Ελλάδας, με 

αποτέλεσμα να παραμείνουν στην επονομαζόμενη «Οχυρά θέση της Κρήτης» δέκα 

 
84Θανάσης Μήνας, «Μάρω Δούκα: Η Ιστορία είναι ζόρικη», 1/12/2010, στο:  

https://www.athensvoice.gr/culture/book/10525_i-istoria-einai-zoriki (τελευταία επίσκεψη 

30/3/2021).  

85Από το πρόλογο της  έκδοσης, ό.π. Για το βιβλίο του Σ. Βλοντάκη, βλ. Σταύρος Γ.  Βλοντάκης, Η 
οχυρά θέσις της Κρήτης, χρονικό της γερμανικής κατοχής στα Χανιά απ’ τον Οκτώβρη του 1944 ως το 
Μάη του 1945 και της αγγλογερμανικής απ’ το Μάη ως τον Ιούλη του 1945, Αθήνα 1976. 
86Βλ. σχετικά Μάρω Δούκα, «Παρουσίαση του βιβλίου: Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ», 19/12/2011, στο: 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A161070866312
1&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_do
uka- 
tt2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13a
XrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5 
(τελευταία επίσκεψη  14/12/2020). Στο εξής, θα χρησιμοποιείται η συντομογραφία: «Παρουσίαση 
του βιβλίου», 19/12/2011.  
87Βλ. Σήφης Μανουσογιαννάκης, «Κρήτη–Απελευθέρωση 1945», 3/4/2019, στο: 
https://elinis.gr/%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-
%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B
7-1945/ (τελευταία επίσκεψη 24/5/2021). 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&oq=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&oq=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&oq=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&oq=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&oq=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5
https://elinis.gr/%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-1945/
https://elinis.gr/%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-1945/
https://elinis.gr/%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-1945/
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επτά χιλιάδες Γερμανοί και Ιταλοί στρατιώτες, υπό τις διαταγές του Γερμανού 

στρατηγού Χανς Μπέντακ.88  

Η υπόθεση:  

Η φοιτήτρια ιατρικής Βιργινία Παγώνη εγκαταλείπει, απογοητευμένη, την Αθήνα και 

επιστρέφει στα Χανιά. Πίσω στο γενέθλιο τόπο της συναναστρέφεται τον  παππού 

της Γιώργη Κριαρά, όπου κάθε Πέμπτη τού διαβάζει τον Ερωτόκριτο του Β. 

Κορνάρου, και τον αδελφό της μητέρας της, Πανάρη. Με αφορμή ένα γράμμα του 

1945, που είχε παραπέσει στην έκδοση του Ερωτοκρίτου, το οποίο ο Παύλος 

Γύπαρης είχε στείλει στον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο και τού έγραφε ότι είναι καλή 

ιδέα οι Γερμανοί να χτυπήσουν τους αναρχικούς της Κρήτης, αποφασίζει να 

ερευνήσει τι συνέβη εκείνη την εποχή στα Χανιά. Ο Πανάρης τής παραχώρησε τα 

τετράδια του παππού της, παθολόγου, πρώην αγωνιστή και νυν συνταξιούχου 

βουλευτή, που κατέγραψε τις αναμνήσεις του από την κατοχική και μετακατοχική 

Κρήτη, προκειμένου να μην ξεχάσει όσα έζησε. Η Βιργινία αντιμετώπισε κριτικά τις 

σημειώσεις του Γιώργη Κριαρά, ο οποίος παρέθετε τα ονόματα των κατακτητών 

(Άγγλων και Γερμανών), των δωσίλογων, των εοκιτών, των ελασιτών και άλλων 

επιφανών και μη Χανιωτών αγωνιστών που έπεσαν νεκροί στα πεδία της μάχης. Με 

τη σειρά της η Βιργινία, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση, αποφάσισε να 

γράψει ένα Χρονικό, αφού πρώτα επινόησε τον κομμουνιστή Στέφανο, μέσα στο 

οποίο θα συμπεριελάμβανε τη δική της σχέση με τον κόσμο.  

Το παρόν της αφήγησης αφορά το έτος 2010, όταν στην Ελλάδα επιδεινώθηκε το 

φαινόμενο της οικονομικής κρίσης με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης των 

μνημονίων· η Μάρω Δούκα γράφει «πάντα αντιμέτωπη με μία κρίση».89 Από την 

μία η συγγραφέας «οδοιπορεί» ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν και από την 

άλλη, «ακροβατεί» ανάμεσα στον μύθο και στην ιστορία, με σκοπό να 

«τεκμηριώσει» την συνεργασία των Άγγλων και των Γερμανών στον νομό Χανίων, 

από το Μάιο ως τον Ιούνιο του 1945.90 Προηγουμένως, οι Βρετανοί επρόκειτο να  

συνεργαστούν με τις ελληνικές δυνάμεις εναντίον των Γερμανών, ωστόσο το σχέδιο 

αυτό δεν τέθηκε σε εφαρμογή και οι Άγγλοι, συνεργαζόμενοι με Έλληνες εθνικιστές, 

στράφηκαν κατά των ανταρτών του ΕΛΑΣ, την ίδια στιγμή που οι Γερμανοί 

συνεργάζονταν με Έλληνες δωσίλογους εναντίον του ίδιου εχθρού.91 Στην 

πραγματικότητα, η Μάρω Δούκα εξετάζει έναν προγενέστερο Εμφύλιο για το νησί 

 
88Σήφης Μανουσογιαννάκης, ό.π. 
89 Μικέλα Χαρτουλάρη, «Μάρω Δούκα, Με το βλέμμα κατά μέτωπο στο παρόν», περ. Χρόνος, τχ. 43, 
25/11/ 2016, στο: https://chronos.fairead.net/douka-paron (τελευταία επίσκεψη 20/12/2020,  πρώτη 
δημοσίευση 9/2016, στο: www.Left.gr). 
90Βλ. σχετικά Χρήστος Σταυριανόπουλος, «Η Μάρω Δούκα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου 
Δημητρίου», ό.π. 
91Γ. Ν. Περαντωνάκης, «Οι Γερμανοί είναι ακόμα εδώ … κι οι Βρετανοί  ομοίως», περ. Διαβάζω, τχ. 
512, Νοέμβριος 2010, σ. 46-7 παρατίθεται και διαδικτυακά, στο: 
https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa476_issue_512 (20/11/2020). 

https://chronos.fairead.net/douka-paron
http://www.left.gr/
https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa476_issue_512
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της Κρήτης, γνωστό ως «Εμφύλιο ταμπού», ο οποίος εκδηλώθηκε πριν την οριστική 

απομάκρυνση των γερμανικών στρατευμάτων από τα Χανιά.92  

Στις σελίδες του μυθιστορήματος, οι επινοημένοι ήρωες συμπλέκονται με υπαρκτά 

ιστορικά πρόσωπα, όπως ο Παύλος Γύπαρης και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά 

και με Χανιώτες αγωνιστές της αντίστασης, όπως ο κομμουνιστής Βαγγέλης 

Κτιστάκης και ο υπολοχαγός Μανώλης Πιμπλής. Πριν την συγγραφή της τριλογίας, η 

Μάρω Δούκα ανέφερε για τον διαχωρισμό πεζογραφίας και Ιστορίας, τα εξής:  

Καμιά όμως ιδέα και καμιά εμπειρία δεν μπορεί να ζωντανέψει την οποιαδήποτε 

αφήγηση, εάν πρωταρχική  αναζήτηση του πεζογράφου δεν παραμένει πάντοτε η 

αλχημεία εκείνη με την οποία καταφέρνει να παγώσει τη συγκίνησή του, 

αποτυπώνοντάς την στο χαρτί, και ταυτοχρόνως να προσωποποιήσει και να 

απογειώσει την ιστορική πραγματικότητα, υπερβαίνοντάς την. Εδώ ακριβώς 

διαχωρίζει και η πεζογραφία τη θέση της από την ιστορική πραγματικότητα, 

ακολουθώντας τον δικό της δρόμο.93  

Η συγγραφέας επιχειρεί να ανασύρει στην επιφάνεια του μύθου και να 

«ανυψώσει» τον αγώνα των αριστερών της εποχής.94 Το ερώτημα που προκύπτει 

μέσα από την στοχοθεσία που έχει θέσει η ίδια για το μυθιστόρημά της, είναι με 

ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό η πεζογραφία μπορεί ή δικαιούται να απονείμει, αν 

όχι ιστορική, τότε, ηθική δικαίωση στους ηττημένους αριστερούς του αγώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
92Βλ. σχετικά Μανώλης Πιμπλής, «Μάρω Δούκα: Ο αποσιωπημένος εμφύλιος στα Χανιά», εφημ. Τα 
Νέα, ένθετο «Βιβλιοδρόμιο», 9/10/2010, στο: https://www.tanea.gr/2010/10/09/lifearts/by-the-
book/edeiksan-axaraktiristi-prothymia-ston-kataktiti/ (τελευταία επίσκεψη 19/1/2021).   
93Μάρω Δούκα,  Ιστορική πραγματικότητα και νεοελληνική πεζογραφία (1945- 1995), ό.π., σ. 350.  
94Μάρω Δούκα, «Πατριωτικός δωσιλογισμός υπάρχει και σήμερα», στο: Σταυρούλα Παπασπύρου, 
Χωρίς Μαγνητόφωνο, Συναντήσεις με σύγχρονους έλληνες λογοτέχνες, ό.π., σ. 132. 
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Από την ιδιότυπη γερμανική Κατοχή των Χανίων της δεκαετίας του ’40, στην 

σύγχρονη εποχή των μνημονίων 

 
1. Η επίδραση της ιστορίας του γενέθλιου τόπου στις νεότερες γενιές   

1.1. Η Βιργινία Παγώνη στο παρόν της αφήγησης 

 

Η Βιργινία αναλαμβάνει τα ηνία της αφήγησης στο μυθιστόρημα, ούσα φοιτήτρια 

που επιστρέφει πίσω στο γενέθλιο τόπο της και αρχίζει να μελετά την ιστορία του. Η 

συγγραφέας επιλέγει συνειδητά την οπτική της νεαρής Βιργινίας, η οποία αγνοεί τι 

συνέβη εκείνα τα χρόνια στα Χανιά, προκειμένου να ανασυνθέσει ιστορικά 

γεγονότα που δεν έχει ζήσει, συνταιριάζοντας την μυθοπλαστική αφήγηση  με την 

Ιστορία.95 Η Μάρω Δούκα (γενν. το 1947) ανήκει στους πεζογράφους της «πρώιμης 

μεταπολιτευτικής περιόδου», επομένως δεν θα μπορούσε να έχει ως άμεσο βίωμα 

τα γεγονότα της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου.96 Το ιστορικό ντοκουμέντο του 

1945 στάθηκε το έναυσμα για την ιστορική αναζήτηση τόσο της συγγραφέως, όσο 

και της ηρωίδας της.  

Η Βιργινία, καθώς διάβαζε τον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου στον υπέργηρο παππού 

της, βρήκε τυχαία ένα γράμμα του αντισυνταγματάρχη Παύλου Γύπαρη  -από τις 16 

Απριλίου του 1945- με αποδέκτη τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, 

Αγαθάγγελο Ξηρουχάκη:  

Τι του έγραφε; Ότι δεν τον άφησε ασυγκίνητο η πρόταση των Γερμανών να μπει 

στην πόλη και να χτυπήσει τους αναρχικούς […] πάντα ήμουν [γράφει η Βιργινία] με 

την εντύπωση ότι οι Γερμανοί έφυγαν απ’ την Ελλάδα Οκτώβριο του 1944 (σ. 12).  

Με αφορμή την αποκωδικοποίηση του εγγράφου, η Βιργινία άρχισε να ερευνά τον 

λόγο για τον οποίον παρέμειναν οι Γερμανοί στην Κρήτη, μετά το 1944 και την 

ταυτότητα των αναρχικών, που έμελλε να χτυπηθούν από τους κατακτητές.97 Η ίδια, 

παρά το νεαρό της ηλικίας της, άρχισε να αναζητά ιστορικά βιβλία και μαρτυρίες 

των ανθρώπων της εποχής, με πρώτο σταθμό την Οχυρά θέσις της Κρήτης του 

Σταύρου Βλοντάκη. Ο επινοημένος χαρακτήρας της Βιργινίας μελετά τις ίδιες 

ιστορικές πηγές με την συγγραφέα, η οποία χαρακτηρίζει την γραπτή μαρτυρία του 

συμπολίτη της ως ένα «διεξοδικά τεκμηριωμένο, όσο και αγνοημένο από την 

επίσημη ιστοριογραφία χρονικό».98 Ο θείος της Πανάρης Κριαράς, γνωστός για την 

εμμονή του στο παρελθόν,  λειτουργεί σαν καθοδηγητής της ανιψιάς του κατά την 

πορεία της από την άγνοια προς την γνώση· είναι εκείνος που της προσθέτει νέα 

 
95Έλενα Χουζούρη, «Μύθος και Ιστορία», εφημ. Η Αυγή, 9/1/2011, στο: 

https://www.patakis.gr/files/13830.pdf (τελευταία επίσκεψη 12/11/2020).  

96Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., σ. 41-2.  
97 Το έγγραφο παρατίθεται αυτούσιο από την συγγραφέα, σ. 28.  
98 Μάρω Δούκα, «Πατριωτικός δωσιλογισμός υπάρχει και σήμερα», ό.π., σ. 130.  

https://www.patakis.gr/files/13830.pdf


39 
 

ερωτήματα στα ήδη υπάρχοντα και προτείνει τα βιβλία που θα της φανούν χρήσιμα 

για την μελέτη της, όπως ο «Κρητικός Μαντατοφόρος του Ψυχουντάκη» (σ. 24) για 

την προσωπικότητα και το έργο του Παύλου Γύπαρη. Κυρίαρχο μέλημα του Πανάρη 

είναι να αποσαφηνίσει όλα τα θολά σημεία εκείνης της εποχής, πριν να φύγει ο 

πατέρας του από την ζωή: «Πόσο λες να ζήσει ακόμη; αν μπορέσεις, ρώτα τον για 

τον Μανιό. Ποιον Μανιό; Απόρησα» (σ. 19).  

Η Βιργινία γνώριζε για την δολοφονία του δεκαοχτάχρονου επονίτη Στέφανου 

Σκαράκη από τους Γερμανούς, επειδή η ιστορία του ήταν γνωστή στην τοπική 

κοινωνία των Χανίων: «Σεπτέμβριο του 1944 τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί στην Αγιά 

[…]» (σ. 34).99 Όμως, ο Πανάρης τής αποκάλυψε ότι στην υπόθεση του Σκαράκη 

εμπλέκονται πέντε διαφορετικοί άνθρωποι, ένας εκ των οποίων ήταν ο Βαγγέλης 

Κτιστάκης- επιστήθιος φίλος του Κριαρά- που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς τον 

Ιούνιο του 1944, αφού παραδόθηκε στην Γκεστάπο από τον αντικομμουνιστή 

Τζεϊράνη. Η επακόλουθη δολοφονία του Έλληνα δωσίλογου Τζεϊράνη έθεσε στο 

στόχαστρο της ναζιστικής αστυνομίας τον Στέφανο Σκαράκη, ο οποίος περνούσε 

τυχαία από το σημείο της δολοφονίας, αλλά εξαιτίας της ιδεολογίας του θεωρήθηκε 

αυτόχρημα ύποπτος: «Ιδού, Βιργινία, η μυθοπλασία της Ιστορίας, καταλαβαίνεις; 

[….] Στόχους τους ήταν οι αναρχικοί, οι ταραξίαι, οι μπολσεβίκοι, όπως τους 

έλεγαν» (σ. 45, 48). 

1.2. Η αφετηρία του χρονικού της Βιργινίας για την γερμανική Κατοχή στα 

Χανιά  

Η Βιργινία επηρεασμένη από τις αλυσιδωτές εκτελέσεις των αντιστασιακών της 

εποχής και την γραπτή αφιέρωση του Βλοντάκη στους νεκρούς συμπατριώτες του, 

αποφασίζει να επινοήσει έναν δικό της μυθιστορηματικό ήρωα, με σκοπό να 

τιμήσει τους αριστερούς αγωνιστές της Κατοχής. Η αληθινή ιστορία του Στέφανου 

Σκαράκη προσέφερε σάρκα και οστά στην δημιουργική φαντασία της Βιργινίας, 

ώστε να πλάσει έναν «δικό της Στέφανο» (σ. 54). Πιο συγκεκριμένα, η ιστορία του 

Στέφανου ενσωματώνεται στον εσωτερικό μονόλογο της Βιργινίας και λαμβάνει την 

μορφή του χρονικού: «[…] πρώτα θα έγραφα το Χρονικό μου, […] να βγάλω όλο 

αυτό το μπούκωμα από μέσα μου […]» (σ. 61).100 Το είδος του χρονικού δεν 

επιλέγεται τυχαία, καθώς επιτρέπει την παράθεση ακόμα και άγνωστων ιστορικών 

γεγονότων μιας ορισμένης χρονικής περιόδου σε γραμμική αφήγηση, χωρίς το 

πρόσταγμα της ιστορικής ακρίβειας.101 Η συγγραφέας επιθυμεί να αναδείξει την 

υποκειμενική αντίληψη της Βιργινίας, αναφορικά με τα ιστορικά τεκταινόμενα της 

γερμανικής Κατοχής.  

 
99 Μέλος της ΕΠΟΝ [Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων]. 
100Στο εξής, για την αποφυγή νοηματικής σύγχυσης, με το όνομα «Στέφανος» θα εννοείται ο 
επινοημένος χαρακτήρας του χρονικού της Βιργινίας, ενώ με τον επίθετο «Σκαράκης» ο πεσών του 
1944.  
101Βλ. Ιωάννης και Νικήτας Παρίσης, λήμμα «χρονικό», στο: Λεξικό Λογοτεχνικών όρων, εκδ. 
Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, χ.χ., σ. 205. 
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Αναλυτικότερα, η ιστορία του Στέφανου έχει ως σημείο εκκίνησης την εισβολή των 

Γερμανών στην Κρήτη, όταν εκείνος ήταν μόλις δεκατεσσάρων ετών. Την ίδια εποχή, 

ο ήρωάς της μελετά μια προκήρυξη της Επιτροπής Λαού του Νομού Χανίων, η οποία 

παρότρυνε τους Χανιώτες να παραδώσουν τον πολεμικό εξοπλισμό τους στους 

Γερμανούς: «[…] ο γερμανικός στρατός απαιτεί […] την παράδοσιν οιουδήποτε εις 

την κατοχήν μας όπλου ή πολεμοφοδίου» (σ. 78-9)· ο ανήλικος Στέφανος, 

ακολουθώντας το πρότυπο του Σκαράκη, αποφάσισε να στρατευτεί στην ΕΠΟΝ. Στο 

σημείο αυτό, παρατίθεται αυτούσιο το έγγραφο της Εθνικής Λαϊκής Επιτροπής 

Χανίων, όπως αυτό είχε δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο του 1941.102 Με την απευθείας 

παράθεση των αντίστοιχων τεκμηρίων, η συγγραφέας επιχειρεί να εισάγει μεγάλο 

όγκο ιστορικού υλικού σε μια μυθοπλαστική αφήγηση.103  

Η ενασχόληση της Βιργινίας με το παρελθόν οφείλεται στην πεποίθησή της ότι η 

έλλειψη συλλογικής μνήμης ισοδυναμεί με την έλλειψη αξιοπρέπειας. Η ίδια 

συνδέει την προσωπική της αυτοεκτίμηση με την ιστορία του γενέθλιου τόπου της, 

γεγονός που την καθιστά αποδέκτη ειρωνικών σχολίων από τον κοινωνικό της 

περίγυρο:  «Σταμάτα, επιτέλους, να παριστάνεις την Ηλέκτρα, με είχε ειρωνευτεί 

πριν από καιρό και ο Χάινριχ […]» (σ. 73). Η ηρωίδα μοιράζεται τις ατομικές και 

συλλογικές της ανησυχίες με τον Χάινριχ –γιο του Αρίφ και συγγενή από την πλευρά 

της μητέρας της- ο οποίος σε συνδυασμό με την ιστορία του Στέφανου, λειτουργεί 

σαν σανίδα σωτηρίας της Βιργινίας ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν. Κάθε 

φορά που η ίδια αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα προσωπικής ή οικογενειακής φύσεως 

στο παρόν της αφήγησης, επιστρέφει στο παρελθόν, μέσα από την ιστορία του 

Στέφανου «για να ξεφύγω» (σ. 72). Αντιστρόφως, η επικοινωνία της με τον 

αυστριακής καταγωγής Χάινριχ αντικατοπτρίζει την πίεση που μπορεί να ασκεί η 

ιστορία ενός τόπου στις μεταγενέστερες γενιές, αφού η εικοσάχρονη Βιργινία 

εξέφραζε την οργή της για τους κατακτητές της Κρήτης στο πρόσωπό του: «Η φωνή 

του είχε αρχίσει να μ’ ενοχλεί για τα καλά. […] Θα ξεσπούσα τώρα στον Γερμαναρά 

μου […]» (σ. 103).104   

 

1.3. Η μεταβίβαση της γραπτής μνήμης του Γιώργη Κριαρά στους απογόνους 

του  

Η ταινία The Straight story (1999), όπου το υποκριτικό ταλέντο του πρωταγωνιστή 

αναγνωρίστηκε στο Χόλυγουντ έπειτα από μισό αιώνα,105 στέκεται η αφορμή για να 

 
102 Το έγγραφο παρατίθεται αυτούσιο στις σελίδες 78- 80.  
103 Η επιτροπή αυτή ορίστηκε ύστερα από πρόταση του Αγαθάγγελου Ξηρουχάκη και απαρτιζόταν 

από οχτώ μέλη, με σκοπό να αποθαρρύνει τις τρομοκρατικές ενέργειες των Γερμανών απέναντι 

στους αντιστασιακούς της Κρήτης, σε περίπτωση που οι τελευταίοι εναντιώνονταν στον κατακτητή, 

βλ. σχετικά Σ.Γ. Βλοντάκης, ό.π., σ. 48-9.  

104 Η Αυστρία προσαρτήθηκε στην Γερμανία το 1938, ωστόσο δεν επιχειρείται διάκριση ανάμεσα σε 
Γερμανούς και σε Αυστριακούς.  
105Η ταινία The straight story (1999) είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ηλικιωμένου Άλβιν 
Στρέιτ (Alvin Staight) που ζει απομονωμένος σε μια επαρχιακή πόλη και διασχίζει εκατοντάδες μίλια, 
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θυμηθεί η Βιργινία τα λόγια της μητέρας της Ελεονόρας, σχετικά με τη θέση του 

πατέρα της στην κοινωνία των Χανίων: «πως ο παππούς […] μια ζωή κομπάρσος [….] 

Αλλά σε ποια υπόθεση και με ποιους πρωταγωνιστές;» (σ. 14). Πέρα από το 

συναισθηματικό δέσιμο ανάμεσα σε έναν παππού και την εγγονή του, η Βιργινία 

μπορούσε να αισθανθεί ότι κάτι τον  «βασάνιζε» (σ. 87), ενώ δεν φαίνεται να έμεινε 

ανεπηρέαστη, όταν συνειδητοποίησε ότι ο αγαπημένος ήρωας του παππού της δεν 

ήταν ο Ερωτόκριτος του ομώνυμου έργου, αλλά ο Κρητικός Χαρίδημος: «Το 

πεντάρφανο ρηγόπουλο της Γορτύνας που σκότωσε κατά λάθος στο κυνήγι την 

αγαπημένη του γυναίκα κι ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του […]» (σ. 37).106  

  

Ο Γιώργης Κριαράς κατέγραψε τις προσωπικές του αναμνήσεις από την εποχή που 

μελετά η εγγονή του, με τον φόβο μιας ενδεχόμενης απώλειας της μνήμης του: «Ο 

λόγος που επιχειρεί, γράφει, να κρατήσει αυτές τις σημειώσεις είναι ότι αρχίζει να 

ξεχνά. Κι ας ήταν πολλά όσα θα ήθελε να ξεχάσει. […] Ο καθένας με τις δικές του 

αναμνήσεις με τη δική του εκδοχή» (σ. 94). Ο ίδιος έχει φροντίσει να καταστήσει 

σαφές στους μελλοντικούς αναγνώστες των τετραδίων του ότι ο κάθε άνθρωπος 

έχει μια ορισμένη άποψη για όσα συμβαίνουν γύρω του είτε εκείνος συμμετέχει σε 

αυτά, είτε όχι. Ειδικότερα, εξέφρασε γραπτώς τον δικό του τρόπο πρόσληψης των 

ιστορικών γεγονότων, με σημείο αναφοράς τα Χανιά από το 1941 ως το 1947. Οι 

σημειώσεις του συνιστούν πολύτιμο αρωγό για το χρονικό της Βιργινίας, εφόσον 

θέτουν σε χρονολογική σειρά γεγονότα που της ήταν εντελώς άγνωστα ή 

βρίσκονταν συγκεχυμένα στο μυαλό της: «Το πήρε απόφαση [εν. ο Πανάρης], θα 

μου δώσει τα τετράδια του παππού, ακόμη και τις δικές του σημειώσεις θα μου 

δώσει, ίσως μπορέσω να τα βάλω όλα σε κάποια τάξη […]» (σ. 83).  

 

1.3.1 Οι δύο πλασματικές μαρτυρίες συνθέτουν το ιστορικό πλαίσιο των Χανίων 

εκείνης της εποχής 

 

Τα γραπτά του Κριαρά έχουν το αφηγηματικό προβάδισμα, ενώ η Βιργινία 

τοποθετεί την ιστορία του Στέφανου στην ίδια χρονική στιγμή ή κατάσταση, με την 

αντίστοιχη όπου βρίσκονται οι περιγραφές του παππού της ή οι μαρτυρίες άλλων 

αγωνιστών της εποχής. Σημείο σύγκλισης ανάμεσα στο συγγραφικό εγχείρημα του 

Κριαρά και σε αυτό της Βιργινίας αποτελεί ο σημαίνων ρόλος της μνήμης στη ζωή 

 
για να συναντήσει τον άρρωστο αδελφό του, με τον οποίο είχαν ψυχρανθεί προ δέκα ετών. Κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, επιστρέφει νοερά στο παρελθόν του και ακυρώνει, σταδιακά, τους εγωισμούς 
του. Πρωταγωνιστεί ο επί χρόνια κασκαντέρ του Χόλυγουντ Ρίτσαρντ Φάρνσγουερθ (Richard 
Farnsworth) σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λιντς (David Lynch). Μπορείτε να παρακολουθήσετε την 
ταινία, στο: https://www.imdb.com/title/tt0166896/ (τελευταία επίσκεψη 22/1/2021). 
106Ο ποιητής παρουσιάζει τον Κρητικό Χαρίδημο με τους εξής στίχους: «τη χώρα την ξακουστή, την 
όμορφη Γορτύνη,/ Όριζε κι αποφέντευγεν αυτός, την ώρα κείνη./ Η αφορμή οπού πορπατεί μαύρος, 
σκοτεινιασμένος, / Έρωτας ήτον η αρχή, το τέλος πάλι εγίνη από το Χάρο που ποτέ χαρά δεν μας 
αφήνει», στο: Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, επιμ. Στυλιανός Αλεξίου, εκδ. Βιβλιοπωλείο της 
Εστίας, Αθήνα 1995, Μέρος Β’, στ. 589-594, σ. 98-9.   
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του κάθε ανθρώπου. Η ομοδιηγητική Βιργινία συμπεριλαμβάνει στην αφήγησή της 

τις αναμνήσεις του παππού της και την ιστορία του Στέφανου, διαμορφώνοντας 

«την δική της μνήμη».107 Η Μάρω Δούκα αναφερόμενη στον χειρισμό της διττής 

φύσης του μνημονικού συστήματος από έναν πεζογράφο, υποστηρίζει ότι:  

 

[…] Την πραγματική, την «παραπαίουσα και τραυματική», ή μήπως την επινοημένη, 

που λειτουργεί παρηγορητικά; Ενδεχομένως και τις δύο. Άλλωστε από το 

αλληλοσυμπλήρωμά τους τροφοδοτούνται μέχρι τώρα η σχέση της με το χρόνο, η 

επικοινωνία της με την Ιστορία κι η επιθυμία της να βλέπει «όσο πιο καθαρά» το 

παρόν. 108 

 

Το είδος της προσωπικής μαρτυρίας – κατάθεσης προβάλλεται ως αξιόπιστη 

ιστορική πηγή, ενώ, όσον αφορά την λογοτεχνία, η μίμηση του κειμενικού είδους 

της μαρτυρίας εξυπηρετεί τον συνδυασμό μύθου και Ιστορίας, πόσο μάλλον όταν 

αυτό αποκτά τις διαστάσεις ενός χρονικού. Η συγγραφέας κατασκευάζει δύο 

γραπτές μαρτυρίες  της εποχής εκθέτοντας από την μία, την ηρωική εκδοχή του 

αγώνα μέσω του επονίτη Στέφανου και από την άλλη, την αντιηρωική εκδοχή μέσα 

από τα τετράδια του Κριαρά.  

 

2. Ο ανθρώπινος παράγοντας της ιστορίας  

2.1. Η νηφάλια τοποθέτηση του Γιώργη Κριαρά 

 

Η Βιργινία προβαίνει σε κριτική ανάγνωση των σημειώσεων του παππού της, 

χαρακτηρίζοντάς τις «κάτι σαν αναδρομικό ημερολόγιο» (σ. 138), με την έννοια ότι 

δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις μιας ημερολογιακής γραφής, καθώς γράφονται 

το 1968, είκοσι χρόνια μετά από την ολοκλήρωση των γεγονότων που περιγράφουν. 

Επομένως, ο Κριαράς σχολιάζει τα συμβάντα του παρελθόντος εκ του 

αποτελέσματός τους. Σύμφωνα με την Βενετία Αποστολίδου, τα πεζογραφήματα 

που έχουν ως κέντρο βάρους τους την ιστορία και βασίζονται στην 

υποκειμενικότητα του συγγραφέα, βοηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό τον αναγνώστη 

να αισθανθεί αυτό το παρελθόν.109  

Οι σημειώσεις του Κριαρά έχουν ως αφετηρία τους τις περιπέτειες δύο Χανιωτών 

αγωνιστών και προσωπικών του φίλων, του Βαγγέλη Κτιστάκη και του Μανώλη 

 
107Τρελο - γιάννης, «Μάρω Δούκα: Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ», 27/9/2010, στo: 
http://trelogiannis.blogspot.com/search?q=%CE%A4%CE%BF+%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE
%BF+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B6%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF
+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D (τελευταία επίσκεψη 21/1/2021). Πιο ειδικά, αναφέρει: «Με 
έναν δικό της εσωτερικό μονόλογο, τον οποίο εμπλουτίζει με άλλες φωνές και στον οποίο 
ενσωματώνει τις αφηγήσεις του παππού, δημιουργεί σιγά σιγά τη δική της μνήμη». 
108Μάρω Δούκα, «Τόσο ταπεινά, τόσο εγωιστικά», ό.π.,  σ. 123.  
109Βλ. Βενετία Αποστολίδου, «Λαϊκή μνήμη και δομή της αίσθησης στην πεζογραφία για τον εμφύλιο: 
Από την Καγκελόπορτα στην Καταπάτηση», Ιστορική πραγματικότητα και νεοελληνική πεζογραφία 
(1945- 1995), ό.π., σ. 125.  

http://trelogiannis.blogspot.com/search?q=%CE%A4%CE%BF+%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B6%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D
http://trelogiannis.blogspot.com/search?q=%CE%A4%CE%BF+%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B6%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D
http://trelogiannis.blogspot.com/search?q=%CE%A4%CE%BF+%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B6%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D
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Πιμπλή ή Μανιού, μέσα από τις οποίες ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει 

τους διαφορετικούς τρόπους που η Αντίσταση της εποχής στράφηκε εναντίον του 

ναζισμού, καθώς ο πρώτος ήταν κομμουνιστής «αφοσιωμένος στο Κόμμα» (σ. 104), 

αντιθέτως, ο δεύτερος ήταν πατριώτης γνωστός για την «νεανική αλαζονεία του» (σ. 

108). Ο ώριμος Κριαράς παρουσιάζεται κομματικά ουδέτερος που σέβεται και τις 

δύο πλευρές της Αντίστασης, έχοντας αντιληφθεί το ασυνεχές του ανθρώπινου 

χαρακτήρα, και διαμορφώνοντας μια σφαιρική αντίληψη για την εποχή:  

Ας είχε περάσει κι αυτός τα νιάτα του με τον Μαρξ, […] δεν είχε όμως παρασυρθεί, 

κι εδώ ακριβώς εντοπιζόταν και η διαφωνία του με τον Βαγγέλη [εν. τον Κτιστάκη], 

διότι απαρχής επεσήμανε ότι ο Μαρξ δεν είχε συλλάβει το ανθρώπινον, τη φύση 

δηλαδή του ανθρώπου, ως τον κατεξοχήν αστάθμητο παράγοντα της Ιστορίας! (σ. 

145). 

Το ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του Κριαρά, στο οποίο ανήκαν η 

Ουρανία, ο Οδυσσέας, η Εύα, ο Σήφης και ο Τέλης ήταν στην αρχή του αγώνα 

φιλικά προσκείμενο προς την Αριστερά ή είχε ενταχθεί στους κόλπους της: 

«Μάρτιος 1941 […] Ο αγώνας είναι απελευθερωτικός, καθήκον των κομμουνιστών η 

οργάνωση του λαού στο ΠΑΜ [Παγκρήτιο Απελευθερωτικό Μέτωπο] και η 

οργάνωση της νεολαίας στην ΠΟΕΝ [Παγκρήτια Οργάνωση Ελεύθερων Νέων]» (σ. 

104-5).110 Κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα, πέρα από την 

ιδεολογική τους θέση και την γνωριμία τους με τον Κριαρά, ήταν οι σχέσεις που 

είχαν με τους Άγγλους πράκτορες του νησιού. Στις αρχές του 1942, οι Άγγλοι 

στρατιώτες είχαν εδραιώσει την θέση τους στην Κρήτη ως μέλη της αγγλικής 

κατασκοπείας και έχαιραν εκτίμησης από τον ελληνικό λαό· οι περισσότεροι 

κυκλοφορούσαν με ψευδώνυμα, ώστε να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τους 

Γερμανούς: «[…] ο Τζακ Σμιθ Χιούζ, […] ο Ζαν Φίλντινγκ […] με το ψευδώνυμο 

Αλέκος [….] ο Τομ Νταμπάμπιν […] Τόμ ή Γιάννης […]» (σ. 118-9) ήταν μερικοί από 

αυτούς. 

Η  Βιργινία «αποδελτιώνει» τον βίο του παππού της και προσπαθεί να αντιληφθεί 

την οπτική του Κριαρά για την ιστορία, αλλά και τις αμφιβολίες που έτρεφε 

αναφορικά με τις μυστικές διασυνδέσεις των φίλων του και των Άγγλων 

κατασκόπων του νησιού: «Πηγές της ιστορίας δεν είναι μόνο τα αρχεία, τα 

ντοκουμέντα, οι μαρτυρίες. Είναι και η σιωπή. […] Και τη χρησιμοποιεί [εν. την 

φράση] κατά κόρον στα τετράδιά του, […] κυρίως όταν αναστοράται τους φίλους 

του» (σ. 119).111 Με αυτή την έννοια, τα τετράδια του Κριαρά αφηγούνται τις 

εσωτερικές συγκρούσεις της αριστερής παράταξης και τις διπλωματικές κινήσεις 

των Άγγλων και των Γερμανών εις βάρος των αντιστασιακών οργανώσεων της 

Αριστεράς. 

Από το τρίτο καλοκαίρι της γερμανικής Κατοχής στα κυρίαρχα μέτωπα της 

αντίστασης ανήκαν από την μία, η αγγλικών καταβολών Εθνική Οργάνωση Κρήτης 

 
110 Το ΠΑΜ ήταν προπομπός του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ).  
111 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Ο εμφύλιος πόλεμος και τα στοιχήματα του σήμερα», εφημ. Το Βήμα, 
27/2/2011, στο: https://www.patakis.gr/files/14018.pdf (τελευταία επίσκεψη 22/1/2021). 

https://www.patakis.gr/files/14018.pdf
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(ΕΟΚ) με «πρωτομάστορα της Οργάνωσης» (σ. 150) τον Φίλντινγκ και από την άλλη, 

το αριστερών καταβολών Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) και ο Ελληνικός 

Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ).112 Σύμφωνα με τον Κριαρά, ο Φίλντινγκ 

επεδίωκε να προσαρτήσει ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ στην ΕΟΚ, όπως ο Εμμανουήλ 

Μάντακας, ακόμα και με χρονοβόρες διαπραγματεύσεις: «ο Φίλντινγκ ήταν εκείνος 

που επεδίωξε […] να συναντήσει τον Μάντακα, ακριβώς επειδή η δύναμη του ΕΑΜ, 

[…] είχε αρχίσει πια να γίνεται υπολογίσιμη» (σ. 138). Ωστόσο, οι Έλληνες 

εκπρόσωποι της ΕΟΚ, με επικεφαλή τον μετέπειτα πρωθυπουργό της Ελλάδας 

Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (1918-2017), κατάφεραν να υπογράψουν συμφωνία με 

τους αντίστοιχους εκπροσώπους του ΕΑΜ, έχοντας ως πρωταρχικό τους σκοπό να 

περιορίσουν την επιρροή του στον λαό: «Και η συμφωνία αυτή, που θα ‘μενε ως η 

Συμφωνία του Θερίσου, υπογράφηκε στις 8 Νοεμβρίου, 1943 […]» (σ. 168).  

Οι φίλοι του, εκπροσωπώντας διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, παίρνουν μέρος 

σε κομβικές στιγμές της αφήγησης, που είναι σύμφυτες με ιστορικά γεγονότα του 

προηγούμενου αιώνα. Ο Κριαράς υπογραμμίζει ότι τότε δεν γνώριζε για τις μυστικές 

αγγλικές υπηρεσίες που δραστηριοποιούνταν στο νησί, οι οποίες προϋπήρχαν της 

ΕΟΚ και είχαν διαφορετικές αξιώσεις: «Άλλη η στρατιωτική μυστική υπηρεσία 

πληροφοριών ISLD και άλλη η παραστρατιωτική οργάνωση ειδικών επιχειρήσεων 

SOE» (σ. 135), μολονότι ο Μανιός ήταν επικεφαλής του συμμαχικού φυλακίου της 

ISLD και ο Σήφης ήταν λοχίας.113 Ο μετριοπαθής Κριαράς σχολιάζει με πικρία τις 

κομματικές μετατοπίσεις των οικείων του, διότι, εκτός από την περίπτωση του 

Μανιού και του Σήφη, ο Τέλης ήταν «επιρρεπής στα εοκικά» (σ. 149) και ο 

Μάντακας αποδείχθηκε ένας «δολιοφθορέας» (σ. 155), που δεν είχε καταστήσει 

σαφές στους Άγγλους ότι το ΕΑΜ δεν ήταν εφικτό να συμβαδίσει με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΟΚ.  

2.2. Η σχέση του Κριαρά με τους νεκρούς πρωταγωνιστές «ενός παλλαϊκού 

κινήματος αντίστασης»114  

 

Η συγγραφέας κατασκεύασε ως κεντρικό χαρακτήρα έναν άσημο αριστερό 

αγωνιστή, που επέλεξε να ενταχθεί στον εφεδρικό ΕΛΑΣ, ύστερα από δύο χρόνια 

γερμανικής Κατοχής, επειδή, κατά την εκτίμησή του, ο ΕΛΑΣ «σεβάστηκε πρωτίστως 

τον λαό» (σ. 176). Επομένως, η ανάμειξή του στον αγώνα δεν ήταν μόνιμη, ενώ 
 

112Δεν επιχειρείται ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στο ΕΑΜ και στον ΕΛΑΣ, ωστόσο και οι δύο 
οργανώσεις, ανεξαρτήτως  από την ενσωμάτωση μη κομμουνιστών στους ιστούς τους, είχαν τον 
πυρήνα τους στο ΚΚΕ, το οποίο δεν ήταν φιλικό προς τους Άγγλους, βλ. Σήφης Μανουσογιαννάκης, 
ό.π. 
113Η SOE είχε για κύριο πεδίο δράσης την Κατεχόμενη Ευρώπη, όμως η συνεργασία της με τα 
αντιστασιακά κινήματα της Ελλάδος αποδείχτηκε δύσκολη, γιατί τα κινήματα αυτά είχαν «πολιτικές 
βλέψεις και αιτήματα», βλ. σχετικά Γιώργος Νικολούδης, Κατάσκοποι και Σαμποτέρ στην Κατεχόμενη 
Ελλάδα (1941-1944), επιμ. Άντζελα Κονιδάρη, Παγκόσμια Ιστορία 5,  εκδ. Περισκόπιο,  Αθήνα 2004, 
σ. 13, 15.  
114Για τον χαρακτηρισμό του αγώνα των Κρητικών ως «παλλαϊκού κινήματος», βλ. σχετικά Ελένη 
Γκίκα, «Μάρω Δούκα, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ», εφημ. Χανιώτικα Νέα, 27/9/2014, στο: 
https://www.haniotika-nea.gr/dikio-ine-zoriko-poli-tis-maros-douka/ (τελευταία επίσκεψη 
20/12/2020). Με τον χαρακτηρισμό αυτό δίνεται έμφαση στην συμμετοχή του απλού λαού. 

https://www.haniotika-nea.gr/dikio-ine-zoriko-poli-tis-maros-douka/
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προέκυψε κατόπιν ώριμης σκέψης. Ο Κριαράς δεν υπήρξε κομμουνιστής, αλλά 

προτιμούσε τους κομμουνιστές «απ’ τους λαδοπόντικες, τους επιφανείς της πόλης» 

(σ. 146) και για αυτό οι σημειώσεις του από την δεκαετία του ’70 επιχειρούν να 

αναδείξουν τον αγώνα των απλών ανθρώπων της Αριστεράς, γιατί «πρέπει πάντα 

να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα οράματα και στον εκπεσμό τους, στις ηγεσίες 

και στα απλά μέλη» (σ. 356). 

Ο Μανιός ήταν άξιος θαυμασμού για την αγωνιστική του δράση, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα την νικηφόρα μάχη των Κρητικών κατά των Γερμανών στο χωριό 

Κουστογέρακο (τον Σεπτέμβριο του 1943), αλλά το πάθος του δεν τού επέτρεπε να 

έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογική στόχευση: «[…] η μάχη στο Κουστογέρακο είχε 

περάσει πια στη σφαίρα του θρύλου, […] πόσο μεθοδικός […] και πόσο 

παράτολμος» (σ. 160). Η σχέση του με τον Κριαρά βασιζόταν στην πλήρη εχεμύθεια, 

ο Μανιός αν και μέλος της αγγλικής κατασκοπείας, δεν φαίνεται να ήταν σύμφωνος 

με την δράση της ΕΟΚ και τα σχέδια του Φίλντινγκ: «[…] να μου το θυμάσαι Γιώργη, 

[…] τ’ όνειρο του Φίλντινγκ ξέρεις ποιο είναι; Να αντικατασταθεί η γερμανική 

σημαία στη Σούδα με τη βρετανική […]» (σ. 156). Ωστόσο, ο Κριαράς αντιλήφθηκε 

ετεροχρονισμένα ότι το συμπέρασμα του Μανιού, προέκυψε επειδή ο ίδιος γνώριζε 

εκ των έσω τις προθέσεις των Βρετανών.  

Εκείνη την εποχή των κομματικών εντάσεων, ο αποκηρυγμένος προ δύο ετών 

Βαγγέλης Κτιστάκης επέστρεψε στα Χανιά και συνάντησε τον Κριαρά, κάτω από 

άκρα μυστικότητα.115 Η μεταξύ τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε έντονη 

συγκινησιακή φόρτιση, ενώ το ενδιαφέρον τους επικεντρώθηκε στην 

αντικομμουνιστική δράση της ΕΟΚ ή «ΑΟΚ [εν. Αντικομμουνιστική Οργάνωση 

Κρήτης]» (σ. 193). Οι σημειώσεις του Κριαρά διατυπώνουν τις εκτιμήσεις του 

Κτιστάκη για την μελλοντική εξέλιξη του αγώνα: «τη νίκη μας δεν θα τη χαρούμε […] 

δεν θα την χαρεί ο λαός» (σ. 191 - 2). Η Βιργινία εκφράζει την δυσπιστία της για 

αυτή την λεπτομερή καταγραφή του προγόνου της, κατηγορώντας τον για 

παραποίηση της μαρτυρίας: «όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είναι παρά 

αστήρικτες, μελοδραματικές, ίσως και παραποιημένες, γενικεύσεις» (σ. 195). 

Η κατάληξη των δύο κορυφαίων αγωνιστών του κρητικού απελευθερωτικού αγώνα 

ήταν κοινή, αν και είχαν ακολουθήσει διαφορετικές πορείες. Ο κομμουνιστής 

Βαγγέλης Κτιστάκης άφησε την τελευταία του πνοή στην Αγιά, αποχαιρετώντας τους 

συντρόφους του και τους Γερμανούς δήμιους με την ελπίδα της απελευθέρωσης, 

διαχωρίζοντας τους απλούς Γερμανούς στρατιώτες από τον αυστριακό καγκελάριο: 

«Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η λευτεριά, χωρίς Χίτλερ και χωρίς πολέμους» (σ. 207). Το 

ίδιο μονοπάτι θα ακολουθήσει και ο συνεργάτης των Άγγλων, Πιμπλής ο οποίος θα 

εκτελεστεί εν ψυχρώ, με εντολή του συνεργάτη των Γερμανών, Δημήτρη 

Παπαγιαννάκη, αφού πρώτα χαρακτηριστεί, εντέχνως, ως κομμουνιστής: «[…] τού 

χώσανε στις τσέπες του κομμουνιστικά χαρτιά, να τον εμφανίσουνε μπολσεβίκο 

 
115«Αποκηρυγμένος», με την έννοια ότι είχε θεμελιώδεις ιδεολογικές διαφορές με το Κομμουνιστικό 
Κόμμα, ήδη από τα τέλη του 1941.  
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[…]» (σ. 223). Εν καιρώ πολέμου, από όποια πλευρά κι αν βρίσκεται κανείς, ο 

κίνδυνος παραμένει πάντοτε ο ίδιος. Εκτός από τα πολιτικά τερτίπια της εποχής, η 

συγγραφέας επιθυμεί να παρουσιάσει μια ανθρωπολογική προσέγγιση του 

πολέμου: «Αυτός ήταν ο στόχος μου να δείξω την υποκρισία και την προδοσία της 

ΕΟΚ, οργάνωσης δουλικά προσηλωμένης στη βρετανική πολιτική, και να 

φιλοσοφήσω για τη μοίρα του ανθρώπου σε συνθήκες πολέμου».116  

Ο εκάστοτε άνθρωπος συμπεριφέρεται διαφορετικά, όταν βρίσκεται σε ένα 

ανελεύθερο καθεστώς έχοντας να αντιμετωπίσει πρωτίστως το ισχυρό ένστικτο της 

αυτοσυντήρησης, συγκριτικά με την στάση ζωής που έχει, όταν βρίσκεται σε ένα 

φιλειρηνικό περιβάλλον. Ο Κριαράς είχε επίγνωση της οριακής κατάστασης που 

μπορεί να εξωθήσει την ανθρώπινη φύση το αίσθημα της πείνας, για αυτό, 

σχολιάζοντας τις επιλογές των φίλων του, συμπέρανε ότι «το δίκιο είναι ζόρικο 

πολύ, κι όσο πιο ζόρικο τόσο συχνά λημεριάζει με τ’ άδικο» (σ. 279).  

2.3. Η προσκόλληση της Βιργινίας στο αρχειακό υλικό γεννά αμφιβολίες για 

την πιστότητα των τεκμηρίων 

 

Η Βιργινία προσπαθεί να τιθασεύσει την ανήσυχη συνείδησή της διαβάζοντας 

διαφορετικές μαρτυρίες και ιστορικά εγχειρίδια για την εποχή, καθώς δεν φαίνεται 

να πείθεται μόνο από τις αφηγήσεις του παππού της. Στη λίστα των βιβλίων που 

μελετούσε συγκαταλέγονται έργα σύγχρονων Άγγλων συγγραφέων, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το βιβλίο του «στρατιωτικού μυθιστοριογράφου» (σ. 

315), όπως η ίδια χαρακτηρίζει τον Άντονι Μπιβόρ, Κρήτη, η Μάχη και η 

Αντίσταση.117 Η ενσωμάτωση βιβλίων γραμμένων από αλλοεθνείς, που θέλουν να 

αποτυπώσουν με τον δικό τους τρόπο τον «τραγικό χαρακτήρα» της Μάχης της 

Κρήτης, προσέφεραν ώθηση στην Βιργινία, για να αναρωτηθεί για τις προϋποθέσεις 

κάτω από τις οποίες γράφεται η Ιστορία:118  

Κι όπως ξεφύλλιζα για πολλοστή φορά το βιβλίου του Άντονι Μπιβόρ Κρήτη, η 

Μάχη και η Αντίσταση και αναρωτιόμουν πώς και με ποιους όρους γράφεται η 

Ιστορία και από ποιες πηγές, αν δηλαδή απ’ όποια όχθη κι αν βρίσκεσαι, σου 

αρκούν τα πολιτικά φιλαράκια σου, οι μαρτυρίες, οι αναμνήσεις και τα λογής 

χρονικά τους […] (σ. 207-8). 

Παράλληλα, οι ώρες που περνούσε στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης και η εξαντλητική 

μελέτη των ιστορικών πηγών που ερευνούσε, τής φανέρωσαν όλα τα ονόματα των 

 
116Μάρω Δούκα, «Πατριωτικός δωσιλογισμός υπάρχει και σήμερα», ό.π., σ. 131.  
117Antony Beevor, Κρήτη, η Μάχη και η Αντίσταση, μτφρ. Παναγιώτης Μακρίδης, επιμ. Αριστείδης Πλ. 
Προκοπίου, εκδ. Γκοβόστη, Αθήνα 2004. 
118Για τον τραγικό χαρακτήρα της Μάχης της Κρήτης, βλ. Ηλίας Μαγκλίνης,  

«Άντονι Μπιβόρ: Όταν η Κρήτη μετατράπηκε σε κόλαση», εφημ. Η Καθημερινή, 23/5/2004, στο: 

https://www.kathimerini.gr/culture/184709/otan-i-kriti-metatrapike-se-kolasi/ (τελευταία επίσκεψη 

21/3/2021). 

 

https://www.kathimerini.gr/culture/184709/otan-i-kriti-metatrapike-se-kolasi/
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Κρητικών που συνεργάζονταν με τους Γερμανούς και τους Άγγλους, τα οποία δεν 

σημείωνε ολογράφως ο παππούς της: «Ο Δημήτρης Παπαγιαννάκης φέρ‘ ειπείν. Ο 

Μιχάλης Πωλιουδόβαρδας. Ο Δημήτρης Τζεϊράνης» (σ. 213). Με βάση την αφήγηση 

του Κριαρά, ο Παπαγιαννάκης δεν ήταν μόνο Έλληνας συνεργάτης των Γερμανών, 

αλλά άνηκε ταυτόχρονα στην αγγλική SOE και είχε ζητήσει από τον πρώην 

υπολοχαγό Πιμπλή να συνεργαστούν· η αρνητική απάντηση του Μανιού τον έφερε 

αντιμέτωπο με την ιδιοσυγκρασία ενός διπλού πράκτορα: «[…] η ουσία είναι ότι ο 

Πιμπλής εκείνο το βράδυ ήρθε αντιμέτωπος με την προδοτική πολυπλοκότητα του 

Δημήτρη Παπαγιαννάκη» (σ. 214). Κατ’ επέκταση, ο Μανιός δέχτηκε να τον 

συναντήσει για να του εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην πρόσφατη 

λήξη της συνεργασίας του με τους Άγγλους, χωρίς να τους αποκαλύψει ότι από το 

1943, συνεργαζόταν με τον ΕΛΑΣ: «[…] το είχε πάρει απόφαση ότι ο μόνος δρόμος 

που του μένει είναι ν’ ακολουθήσει τους ελασίτες» (σ. 221).  

Αφενός, η Βιργινία προσπαθούσε να ξεπλέξει το μίτο της δολοφονίας του Μανιού 

και αφετέρου, να καταλάβει μέσα από τον λαβύρινθο των σημειώσεων του παππού 

της αν υπήρξε ενεργό μέλος της Αντίστασης ή όχι. Η σημασία που έδινε ο Κριαράς 

στην σιωπή ως τεκμήριο της ιστορίας, ενεργοποίησε τις αμφιβολίες της για τα 

πραγματικά αίτια της δολοφονίας του Μανιού, ύστερα από την στροφή του προς 

την Αριστερά. Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος που επέλεξε ο Κριαράς να παρουσιάσει 

τον θάνατο του φίλου του γεννά απορίες για την απόφαση του ίδιου και του Τέλη 

να εγκαταλείψουν την σορό του στην κλινική και να φύγουν: «[…] 17 Ιουλίου του 

1944 […] 26 χρονώ παλικάρι […] Γιατί φύγανε; […] Κενό. Ή μήπως αποσιώπηση;» (σ. 

224 - 5). Η αδελφή του Κριαρά, Ουρανία, λειτουργώντας σαν υποβολέας, 

προσφέρει στην Βιργινία περαιτέρω πληροφορίες για τον περίγυρο του αδελφού 

της, τις οποίες εκείνος, σχολαστικά, είχε αποφύγει να αποσπάσει από τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους «Δεν ρώτησε ο παππούς λεπτομέρειες. Ποτέ δεν ρωτούσε» (σ. 

220). 

Στον αντίποδα του προγόνου της, η Βιργινία του 21ου αιώνα τάσσεται φανερά υπέρ 

των κομμουνιστών, διότι έχει την δυνατότητα να παραθέσει ονομαστικά πρόσωπα 

και καταστάσεις, στοιχεία των οποίων η εποχή του παππού της δεν επέτρεπε την 

δημοσίευση: «διότι για ποια δεοντολογία της Ιστορίας θα μπορούσε να μιλήσει 

κανείς; Και εις τα επί καλού και εις τα επί κακού ο χρόνος είχε κάνει τη δουλειά 

του» (σ. 212-3). Η ουσία, όμως, των δύο αφηγήσεων είναι κοινή, καθώς μέσα από 

την «διπλή τους υποκειμενικότητα» φιλτράρουν τα γεγονότα προβάλλοντας την 

«συνολική ήττα της Αριστεράς».119  

 

 

 
119Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Η υποκειμενικότητα της αριστερής ήττας», περ. The Βooks’ Journal, τχ. 
4, 7/3/2011, στο: http://politicalreviewgr.blogspot.com/2011/03/blog-post_3834.html (τελευταία 
επίσκεψη 20/12/2020).  

http://politicalreviewgr.blogspot.com/2011/03/blog-post_3834.html
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3. Η θέση της Αριστεράς κατά την περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης στα 

Χανιά 

3.1. Η Βιργινία αντιλαμβάνεται το δίκαιο του αντιφασιστικού αγώνα 

Μεγάλο μέρος των τοποθετήσεων του παππού της επιβεβαιώνονται, μέσα από το 

αρχειακό υλικό που συμβουλεύεται η Βιργινία, όπως για την διαταγή του 

Παπαγιαννάκη στις 18/8/1944, αναφορικά με την δράση των αναρχικών: «Όποιος 

συμμετέχει στην Εθνική Αντίσταση εναντίον των Γερμανών είναι αναρχικός και 

προδότης» (σ. 220), η οποία συνδυαστικά με τους δύο ιδεολογικά φορτισμένους 

θανάτους ήταν επαρκής, ώστε να  οδηγήσουν την Βιργινία στο συμπέρασμα πως οι 

αγωνιστές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ ήταν οι αναρχικοί της εποχής.120 Έναν χρόνο μετά 

την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας ανάμεσα στις δύο συνιστώσες του αγώνα, 

ακολούθησε μια δεύτερη προσπάθεια συμφιλίωσης γνωστή ως η «Συμφωνία της 

Τρομάρισσας» (9/1944), κατά την οποία ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης της ΕΟΚ 

έθεσε ως εντολή, «οι όποιες επιθέσεις εναντίον των Γερμανών θα πρέπει να 

γίνονται έπειτα από έγκριση μιας Κοινής Διοικητικής Επιτροπής» (σ. 255). Εκείνη την 

εποχή, ο επίσκοπος Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης ήταν «ο μοναδικός προσφερόμενος» 

(σ. 257) για την θέση του Γενικού Διοικητή Κρήτης, με την ευθύνη να διατηρεί την 

τάξη ανάμεσα στους κατακτητές, την Αντίσταση και τον απλό λαό.  

Επιπλέον, ο Αγαθάγγελος είχε μεθοδεύσει την υπογραφή της δεύτερης συμφωνίας, 

όπως διάβαζε η Βιργινία στην μονογραφία του Στέφανου Μυλωνάκη για το 

πρόσωπο του Επισκόπου, με στόχο την αποφυγή μιας εμφύλιας σύρραξης στο νησί: 

«Και πόσο σεμνύνεται ο επίσκοπος για τη συμβολή του […] Το άκουγα από μικρή 

αυτό. Ότι στην Κρήτη δεν υπήρξε αλληλοσπαραγμός. Σωστά, εφόσον στην Κρήτη 

υπήρξε μόνο σπαραγμός» (σ. 261).121 Οι επιστολές, όπως και οι μαρτυρίες της 

εποχής, ανέδειξαν γεγονότα που δεν ήταν γνωστά στην τοπική κοινωνία, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται από την εσφαλμένη εντύπωση, με την οποία είχε ανατραφεί η 

Βιργινία για την απεμπλοκή της Κρήτης από τον Εμφύλιο.  

Η Μάρω Δούκα ανήκει στους νεότερους πεζογράφους, οι οποίοι αντιμετώπισαν το  

θέμα του Εμφυλίου πολέμου σαν «μνημειωμένο γεγονός», καθώς το μυθιστόρημα 

κυκλοφόρησε πενήντα ένα χρόνια μετά το τέλος της εμφύλιας διαμάχης.122 Το 

διαφορετικό στην περίπτωσή της είναι ότι φέρνει στην επιφάνεια της αφήγησης μια 

συσκοτισμένη πτυχή του Εμφυλίου, που αφορά την περίπτωση των Χανίων και έχει 

τις ρίζες της στον διαχωρισμό των δυνάμεων ανάμεσα στην ΕΟΚ και στον ΕΛΑΣ. Σε 

ένα βαθμό, τα τετράδια του Κριαρά «προοικονομούν» την επακόλουθη εκδήλωση 

 
120Η ανακοίνωση αυτή, σύμφωνα με την αφήγηση, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του Παρατηρητή, 
ακριβώς ένα μήνα μετά την εκτέλεση του Μανώλη Πιμπλή. 
121Η συγγραφέας αναφέρεται στο εξής έργο: Στέφανος Δ. Μυλωνάκης, Ο επίσκοπος Κυδωνίας και 
Αποκορώνου (Κρήτης) Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης (1872-1948):Εκκλησία Κρήτης, Γερμανική Κατοχή 
1941- 1945, εκδ. Μαριδάκη, Χανιά 1948.  
122Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Ο Εμφύλιος στοιχειώνει το μυθιστόρημα», εφημ. Ελευθεροτυπία, 

30/10/2010, στο: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=218349 (τελευταία επίσκεψη 

20/12/2020). 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=218349
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του Εμφυλίου πολέμου «[…] από τον Ιούνιο του 1944 στην Κρήτη είχε ήδη αρχίσει ο 

καβγάς για το ποιοι θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη επιρροή στη μεταπολεμική 

Ελλάδα» (σ. 206).123  

Η Βιργινία αντέγραφε τα ντοκουμέντα που ξεχώριζε, ακολουθώντας την τακτική του 

παππού της να εντάσσει στον κορμό των αφηγήσεών του ολόκληρες προκηρύξεις, 

ημερήσιες διατάξεις και έγγραφα για την υποστήριξη των γραφομένων του. 

Μάλιστα, η αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση του τέως Γενικού Διοικητή Κρήτης, 

Ιωάννη Πασσαδάκη προσέλκυσε το ενδιαφέρον της, εφόσον οι δηλώσεις του 

απεικονίζουν το τεταμένο κλίμα της εποχής κατά των κομμουνιστών: «[…] οι Κρήται 

κομμουνισταί διευθύνονται σήμερον να καθοδηγούνται από ξένους αρχηγούς, οι 

οποίοι θα τους διατάξουν να φονεύσουν τους αδελφούς τους Κρήτας» (σ. 264). Τα 

συμπεράσματα της Βιργινίας, που αφορούν την μεταβολή της Αριστεράς σε εχθρό 

της πόλης, προβάλλονται από την πεζογράφο ως γεγονότα, παρότι συμμετέχουν σε 

αυτά υπαρκτά πρόσωπα:  

Η γραμμή μου έτσι κι αλλιώς ήταν ν’ ακολουθήσω με σεβασμό και ακρίβεια τις 

γραπτές πηγές τις οποίες εντάσσω συχνά στη μυθοπλασία. Οι αναφορές στον 

Μητσοτάκη αντλούνται κυρίως από τον βρετανό ιστορικό Άντονι Μπιβόρ κι από τη 

μονογραφία του Στέφανου Μυλωνάκη για τον Αγαθάγγελο Ξηρουχάκη. Δεν νομίζω 

ότι προσφέρω  -ούτε και είχα αυτή την έγνοια άλλωστε- κάτι που δεν γνωρίζαμε 

ήδη γι’ αυτόν.124  

3.1.1. Η ιστορική Μάχη της Παναγιάς ενδεδυμένη με μυθοπλαστικό περίβλημα 

Η ιστορία του Στέφανου επανέρχεται στο προσκήνιο, εφόσον η Βιργινία έχει 

συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες που βοηθούν την πνευματική της κατάρτιση, 

προκειμένου να συμπληρώσει με νέα στοιχεία το χρονικό της. Πρόκειται για έναν 

βιοπαλαιστή, που εργάζεται ταυτόχρονα ως ξυλουργός και ως μικροπωλητής, αλλά 

εγκαταλείπει την δουλειά του, για να αφοσιωθεί στον αγώνα. Ο Στέφανος 

παρευρίσκεται στην ομιλία του Γερμανού στρατηγού Μπάρκε, όπου αρχίζει να 

κατανοεί, όπως και η δημιουργός του, το αντικομμουνιστικό πνεύμα της εποχής: 

«[…] 3 Σεπτεμβρίου 1944, […] η Κρήτη απειλείται να περιπέσει σε μπολσεβικική ή 

τουρκική κυριαρχία, ή και από κοινού […]» (σ. 247).  Έναν μήνα μετά, τα Χανιά ήταν 

η μοναδική πόλη της Ελλάδας που βρισκόταν υπό γερμανική Κατοχή, κάτω από το 

άγρυπνο βλέμμα της Μεγάλης Βρετανίας. Η άλλοτε αγωνίστρια Ουρανία 

περιγράφει στην ανιψιά της το κατ’ εξαίρεση μετακατοχικό σκηνικό των Χανίων, με 

τα εξής λόγια: «Τα Χανιά αποκομμένα […] Οι Γερμανοί πολιορκημένοι απ’ τους 

αντάρτες, οι αντάρτες επιτηρούμενοι απ’ τους Βρετανούς και οι Χανιώτες 

αναγκασμένοι να υφίστανται τη γερμανική κατοχή» (σ. 287).  

Κι ενώ στην Αθήνα γιόρταζαν την απελευθέρωση, στα Χανιά μαινόταν η γνωστή 

στην τοπική ιστορία ως «η Μάχη της Παναγιάς (12/11/1944)» (σ. 295) ανάμεσα 

στους Γερμανούς και στον ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με την Ουρανία, στην μάχη αυτή 
 

123Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς, ό.π.,  σ. 767.  
124Μάρω Δούκα, «Πατριωτικός δωσιλογισμός υπάρχει και σήμερα», ό.π., σ. 131. Ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης (1918-2017) βρισκόταν εν ζωή, όταν κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα. 
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συμμετείχε ο μυθιστορηματικός παππούς και μάλιστα είχε γλιτώσει από την 

σύλληψη με την βοήθεια ενός Γερμανού στρατιώτη: «Ανάμεσά τους και ο παππούς· 

[…] Στα τετράδιά του, […] ούτε λέξη. Ποιος ήταν ο Φίσερντορφ που τους βοήθησε; 

Και γιατί […]» (σ. 302 - 3). Η κάθε πλευρά του αγώνα εξιστορούσε τα γεγονότα από 

την δική της οπτική, την οποία οι επόμενες γενιές την μετέφεραν στο διηνεκές. 

Συνειρμικά, η Βιργινία θυμήθηκε τα λόγια του Χάινριχ, του οποίου ο παππούς ήταν 

στρατιώτης στην Κρήτη και οι συναγωνιστές του είχαν χάσει την ζωή τους στο ίδιο 

πεδίο μάχης από τα βέλη των Κρητικών: «Κι εδώ θα μπορούσε να κολλήσει η 

ιστορία που μου ‘χε πει κάποτε ο Χάινριχ» (σ. 295). Η Μάχη της Παναγιάς λαμβάνει 

σημαντική θέση στο μυθιστόρημα, καθώς μέσω αυτής συμπλέκονται οι ιστορίες 

τριών διαφορετικών χαρακτήρων (του Κριαρά, του Χάινριχ Φίσερντορφ και του 

Στέφανου), ενώ η Δούκα χρειάστηκε οχτώ μήνες μελέτης, για να μπορέσει να 

συναισθανθεί και να εντάξει την μάχη αυτή στην σφαίρα της μυθοπλασίας.125  

Η Βιργινία γοητεύεται από τον τρόπο που αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια της ο 

μύθος της ίδιας της ιστορίας, για αυτό τον λόγο ο δικός της Στέφανος αναλαμβάνει 

την πρώτη του αποστολή σαν επονίτης τον Νοέμβριο του 1944, με το ψευδώνυμο 

Βίκτορας «απ’ το βίκτορι τ’ αγγλικό» (σ. 338). Ο επινοημένος, από την Βιργινία, 

χαρακτήρας του Στέφανου λειτουργεί σαν ανεστραμμένο είδωλο του παππού της, 

γιατί η αγωνιστικότητά του αντικαθιστά στο χρονικό της την απραξία του προγόνου 

της. Ο ενήλικος Στέφανος ανεβαίνει στα βουνά της Παναγιάς, όπου συνειδητοποιεί 

την συσπείρωση του λαού για την, από κοινού, αντιμετώπιση του ξένου κατακτητή: 

«Τόσο μεγάλο, λοιπόν, είναι το δίκιο του αντιφασιστικού αγώνα, […] ώστε ακόμη 

και […] ο πλούσιος ανέβηκε στο βουνό να πολεμήσει» (σ. 336).  

3.2. Η τεκμηριωμένη μεροληψία των δύο πρωταγωνιστών υπέρ των 
ανταρτών του ΕΛΑΣ 

Οι σημειώσεις του Κριαρά λαμβάνουν την μορφή ενός πολιτικού – πολεμικού  

ημερολογίου, όπου κυριαρχούν οι προκηρύξεις ανάμεσα στους ξένους κατακτητές 

και στους επικεφαλής του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, εφόσον «ο πόλεμος είναι η συνέχεια της 

πολιτικής με άλλα μέσα» (σ. 306). Ύστερα από την εμβληματική Μάχη της Παναγιάς 

και την νίκη του ΕΛΑΣ, ο Γερμανός στρατηγός Μπέντακ προβλήθηκε από τους 

Έλληνες δωσίλογους ως ελευθερωτής του κρητικού λαού από την απειλή του 

κομμουνισμού˙ η άποψη αυτή εκπορεύεται από την ανακοίνωσή του στην 

εφημερίδα του Παρατηρητή στις 14/11/1944: «Οι κομμουνιστικές συμμορίες εις τον 

χώρο νοτίως των Χανίων χτυπήθηκαν κατά κράτος τόσο βαρέως, ώστε τα Χανιά δεν 

πρέπει να φοβούνται πλέον καμιά κομμουνιστική επίθεση. […] Ουδέποτε θα είμεθα 

πρόθυμοι να συνθηκολογήσουμε…» (σ. 307).126 Επομένως, ο ΕΛΑΣ είχε να 

αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Γερμανών, ενώ ταυτοχρόνως έπρεπε να 

προετοιμάσει την άμυνά του απέναντι στους Έλληνες εθνικόφρονες.127 Ο Κριαράς 

 
125Για την πολύμηνη μελέτη της μάχης στην Παναγιά των Κεραμίων, βλ. Παρουσίαση του βιβλίου, 
19/1/2011, ό.π.  
126 Για τον ρόλο του Μπέντακ, βλ. εισαγωγικά, σ. 35-6. 
127 Γ. Ν. Περαντωνάκης, ό.π., σ. 47.  
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παραθέτει και την ανακοίνωση του συνταγματάρχη Γρηγόριου Κοντεκάκη, 

εκπροσώπου του ΕΛΑΣ Κρήτης, ο οποίος έσπευσε να αποκαταστήσει την αλήθεια 

στα μάτια του απλού λαού, σχετικά με την ταυτότητα της στρατιωτικής οργάνωσης: 

«[…] ο στρατός μας είναι εθνικός στρατός και όχι κομματικός… […]» (σ. 308).  

Για την Μάρω Δούκα «Οι τοπικές ιστορίες μάς βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα 

το μηχανισμό και τις σκοπιμότητες της μεγάλης Ιστορίας. Κι ό,τι συνέβη τότε στην 

Κρήτη δεν είναι παρά μια μικρογραφία του τι συνέβη σ’ ολόκληρη την Ελλάδα».128 

Στην Αθήνα οι εορτασμοί της απελευθέρωσης διακόπηκαν, εξαιτίας της πρώτης 

ένοπλης σύγκρουσης του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ με τις βρετανικές αρχές και τις ελληνικές 

κυβερνητικές δυνάμεις, που έμεινε γνωστή στην Ιστορία με τον όρο Δεκεμβριανά 

(25/12 - 15/1/1945): «Εκείνα τα Χριστούγεννα του 1944 καταφτάνει ο Τσόρτσιλ. […] 

οι εχθροπραξίες θα λήξουν […] φυσικά με την ήττα του ΕΛΑΣ» (σ. 327). Η Βιργινία, 

που ήδη γνώριζε για την στάση των Άγγλων εναντίον των αριστερών στην 

περίπτωση των Χανίων, διαβάζοντας για την επίσκεψη του Βρετανού 

πρωθυπουργού στην πρωτεύουσα μπορούσε να υποψιαστεί ποιο ήταν απώτερο 

σχέδιο του Ουίνστον Τσόρτσιλ, δηλαδή «ο διωγμός των αριστερών» (σ. 327). Εκείνο 

που έπρεπε να ερευνήσει ήταν το πρόσωπο που είχε κληθεί να διεκπεραιώσει το 

βρετανικό σχέδιο στην Κρήτη, αρχίζοντας απροκάλυπτα ένοπλη σύγκρουση δια 

μέσου της Εθνικής Οργάνωσης Κρήτης.129  

Το όνομα του Παύλου Γύπαρη συναντάται σε όλο το μυθιστόρημα όντας 

φορτισμένο με αρνητικό πρόσημο, κυρίως λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του, η 

οποία έχει τις απαρχές της στην φημολογούμενη εμπλοκή του στη δολοφονία του 

Ίωνα Δραγούμη [(1920) «δολοφονήθηκε από στρατιώτες του Τάγματος Ασφαλείας 

όπου διοικητής ήταν ο δικός μας ο Γύπαρης» (σ. 370)] και την κορύφωσή της στην 

χειρόγραφη επιστολή του 1945. Η -ενίοτε- δημοσιογραφική παράθεση των 

γεγονότων από τον Κριαρά, οδηγεί την Βιργινία σε αναζητήσεις που παραπέμπουν 

στην εργασία ενός ιστοριοδίφη, εφόσον «η ιστορία αναμφισβήτητα βρίσκεται 

ανάμεσα στην έρευνα, στην τεκμηρίωση και στην αφήγηση».130 Η Βιργινία κλήθηκε 

να επιβεβαιώσει την συνεργασία του Γύπαρη με τους Βρετανούς, εφαρμόζοντας την 

μέθοδο της συγκριτικής μελέτης ανάμεσα στο βιβλίο του αντισυνταγματάρχη 

Ανδρέα Γυπαράκη «Καπετάν Γύπαρης» (σ. 331) και στις σημειώσεις του παππού 

της, που της αποκάλυψαν ότι η αρχική αρνητική απάντηση του Γύπαρη στις 

κρούσεις των Άγγλων για την επιστροφή του στα Χανιά, μετατράπηκε σε θετική, 

αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά της Αθήνας: «Γενάρη του 1945, […] δεν θα διστάσει 

να αντικαταστήσει τους κατακτητές της πατρίδας του με νέους κατακτητές» (σ. 

332).131 

 
128Μάρω Δούκα, «Πατριωτικός δωσιλογισμός υπάρχει και σήμερα», ό.π., σ. 131.  
129 Υπενθυμίζω ότι η Εθνική Οργάνωση Κρήτης είχε αγγλικές καταβολές.  
130 Άννα – Μαρία Δρουμπούκη, «Τι ψάχνει η σύγχρονη λογοτεχνία στην ιστορία; Σκέψεις πάνω στο 
έργο της Μάρως Δούκα», 28/7/2013, στο: https://enthemata.wordpress.com/2013/07/28/anna-
maria-2/ (τελευταία επίσκεψη 22/1/2021). 
131Η συγγραφέας αναφέρεται στο εξής βιβλίο: Ανδρέας Γυπαράκης, Ο Καπετάν Παυλής Γύπαρης: απ’ 
ό,τι έχει γραφτεί για τον κρητικό πολέμαρχο, χ.ό., Αθήνα 1967.  
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Τα γεγονότα που έχουν άρρηκτη σύνδεση με την προσωπικότητα του Παύλου 

Γύπαρη καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της αφήγησης. Ο βενιζελικός πολιτικός 

παρουσιάζεται υπεύθυνος για το ξέσπασμα Εμφυλίου πολέμου στον νομό του 

Ρεθύμνου και την διάλυση των τμημάτων του ΕΛΑΣ, γεγονός που συνοψίζεται στην 

επαναλαμβανόμενη χρήση της δικής του φράσης: «Επαέ θα το κάνομε Ρέθεμνος» 

(σ. 341). Η συγγραφέας δεν διστάζει να περιγράψει «οικεία κακά» για την τοπική 

κοινωνία, τα οποία δεν επιτρέπουν περιθώρια αμφισβήτησης, εφόσον 

συνοδεύονται από τις αντίστοιχες παραπομπές.132 Με το αξίωμα του Φρούραρχου 

Ρεθύμνου, ο Γύπαρης προέβη στην ανασυγκρότηση Ταγμάτων Ασφαλείας, 

δημοσιεύοντας στις 26/1/1945 την παρακάτω ανακοίνωση: «[…] διατάζοντας τα 

όργανά του όχι μόνο να παρακολουθούν τα ύποπτα και τα επικίνδυνα πρόσωπα […] 

να συλλαμβάνουν πάντας οίτινες σκοπίμως δημιουργούν την διαίρεσιν και τον 

εμφύλιον σπαραγμόν!» (σ. 345). Με την διαταγή αυτή αναίρεσε τον ρυθμιστικό 

ρόλο που έπρεπε να συνοδεύει την ανάληψη των καθηκόντων του και επιβεβαίωσε 

τις φήμες που υπήρχαν για την αναζωπύρωση εμφύλιας διαμάχης στις περιοχές, 

όπου ήταν υπεύθυνος. Η δύναμη των απτών ντοκουμέντων της εποχής υπερβαίνει 

τις τοποθετήσεις άλλων γραπτών μαρτυριών, όπως για παράδειγμα του 

Ψυχουντάκη που ως «μαντατοφόρος των Βρετανών» (σ. 367) παρουσίασε θετικά 

την μορφή του Παύλου Γύπαρη.133 

3.2.2. Τα ιστορικά γεγονότα υπερβαίνουν την μυθοπλασία 

Προς αποφυγή πρόκλησης Εμφυλίου πολέμου στα Χανιά υπεγράφη και τρίτη 

συμφωνία ανάμεσα στην ΕΟΚ και στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, με την ονομασία «Η Συμφωνία 

του Φρε» (σ. 353) (3/2/1945), όμως τόσο για τον Κριαρά όσο και για την Βιργινία η 

συμφωνία αυτή δεν θα μπορούσε να ανατρέψει το ήδη υπάρχον εχθρικό κλίμα: 

«Ποιοι πίστεψαν ότι με τη συμφωνία αυτή θα εμποδιζόταν η εισαγωγή του 

εμφυλίου στην Κρήτη; Ο παππούς, πάντως, όχι» (σ. 354). Ο Κριαράς αναφέρεται 

στους τρόπους με τους οποίους η ηγεσία της ΕΟΚ προσπαθούσε να υποβαθμίσει 

τον ρόλο του ΕΛΑΣ, είτε αφήνοντας χωρίς τροφή τους στρατιώτες του, είτε 

διαδίδοντας ψευδείς φήμες για τους επικεφαλής του. Στις αρχές του 1945, ο 

κρητικός λαός βρισκόταν ανάμεσα στους Γερμανούς που κυκλοφορούσαν 

ανενόχλητοι στην Κρήτη και στους Άγγλους συντονιστές του κρητικού 

αντιστασιακού αγώνα, την ώρα που ο ΕΛΑΣ προσπαθούσε να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη τους.134 Οι σημειώσεις του εφεδρικού ελασίτη παραθέτουν δύο 

διαφορετικές επιστολές για το τέλος του ΕΛΑΣ στην Κρήτη, με την πρώτη να εστιάζει 

στην αγωνιστικότητα των μελών του: «ηρωικοί μου ελασίτες: θα θέλατε να 

παραμείνετε στην πρώτη γραμμή […]» (σ. 361) και την δεύτερη, στην ομοθυμία και 

ομοψυχία των ελασιτών και του κρητικού λαού: «ο ΕΛΑΣ και ο λαός και στην Κρήτη 

 
132 Για τα «οικεία κακά», βλ. σχετικά Βασίλης Θωμάς, Παρουσίαση του Βιβλίου, 19/1/2011, ό.π. 
133Η Μάρω Δούκα αναφέρεται στην εξής μαρτυρία: Γιώργος Ψυχουντάκης, Ο Κρητικός 
Μαντατοφόρος, εικόνες από την ζωή μας στην Κατοχή, εκδ. Επιλογές, Αθήνα 1986. 
134Ανδρέας Πετρουλάκης, «Με μεθοδικότητα ψυχαναλυτή»,  εφημ. Η Καθημερινή, 1/2/2011, στο: 
https://www.kathimerini.gr/culture/417501/me-methodikotita-psychanalyti/ (τελευταία επίσκεψη 
22/12/2020).  

https://www.kathimerini.gr/culture/417501/me-methodikotita-psychanalyti/
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αποτελούσαν σαν ένα σύνολο τον στρατό του σκλαβωμένου μα και αδούλωτου 

κρητικού λαού» (σ. 363).  

Ο Κριαράς επιχείρησε να καταγράψει τα περασμένα σαν εξωτερικός παρατηρητής, 

αλλά η συναισθηματική του εμπλοκή, τελικά, τον πρόδωσε: «Και τον φανταζόμουν 

[…] να αντιγράφει τις επιστολές των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής, 

κυριευμένος απ’ τα περασμένα» (σ. 355). Για την χρονική περίοδο από τον 

Δεκέμβριο του 1944 έως τον Φεβρουάριο του 1945, οι πλασματικοί ήρωες έχουν 

ισχνή παρουσία, ενώ οι προκηρύξεις που αφορούν τον υποβαθμισμένο ρόλο του 

ΕΛΑΣ διεκδικούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η συγγραφέας θεωρεί το ιστορικό 

πλαίσιο της περιόδου «καμβά», πάνω στον οποίο μπορεί να «κεντήσει» την δράση 

των μυθοπλαστικών χαρακτήρων.135 Εντούτοις, στο μυθιστόρημα υπερτερούν τα 

ιστορικά γεγονότα έναντι του μύθου, με αποτέλεσμα η ταυτότητα του έργου να 

«κινείται μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας».136 Ο Στέφανος επιστρατεύεται 

λογοτεχνικά, για να δώσει μια άλλη πνοή στην εικόνα των ελεύθερων και συνάμα 

πολιορκημένων Χανιωτών αγωνιστών, με φόντο τις βιαιοπραγίες των ανδρών του 

Γύπαρη. Η εγκιβωτισμένη αφήγησή του επαναφέρει τον αναγνώστη στην κανονική 

ροή του μύθου. 

Κάθε οργανωμένος αριστερός, χωρίς ηγετική θέση, είχε για καθοδηγητή του ένα 

πρόσωπο το οποίο προσπαθούσε να ενθαρρύνει τους υπόλοιπους συντρόφους του. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο Μανώλης, όντας καθοδηγητής του Στέφανου, 

χρησιμοποιούσε τις παραδειγματικές μορφές των ανταρτών του 14ου Συντάγματος 

του ΕΛΑΣ, οι οποίοι συνέχιζαν την δράση τους αψηφώντας τις προκλήσεις του 

Γύπαρη: «κι ας είναι οι αντάρτες μας πεινασμένοι και ξυπόλυτοι, […] έχουν ψυχή οι 

αντάρτες μας εκεί […] για την αβασίλευτη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη» (σ. 

351).137 Στο χρονικό της Βιργινίας οι αρετές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης 

βαδίζουν παράλληλα˙ στην προσπάθειά της να αποδώσει δικαιοσύνη για το θάνατο 

του Σκαράκη, βάζει τον Στέφανο και τους συναγωνιστές του να αφηγούνται τον 

τρόπο που ο συνεργάτης των Γερμανών και ταυτοχρόνως της ΕΟΚ, Μιχάλης 

Πωλιοδόβαρδας παρέδωσε τον Σκαράκη στην Γκεστάπο, όμως η πράξη του δεν 

έμεινε ατιμώρητη, γιατί «ο λαός δίκαια κρίνει και αυστηρά τιμωρεί […] Πώς 

δένονται λοιπόν οι ζωές; Κτιστάκης, Τζεϊράνης, Σκαράκης, Πωλιοδόβαρδας!» (σ. 

352).138 Ουσιαστικά, η Βιργινία εξισώνει την δράση του δέκατου τέταρτου 

συντάγματος του ΕΛΑΣ με την απονομή δικαιοσύνης, εκ μέρους του απλού λαού.  

Ο Κριαράς εμμένει στον τρόπο που οι άνθρωποι της επαρχίας, ανεξαρτήτως 

κομματικής κατεύθυνσης, δεν θέλησαν να υπακούσουν στις εντολές του Γύπαρη, να 

 
135 Βλ. Παρουσίαση του βιβλίου, 19/1/2011, ό.π.  
136Μαρία Θεοδοσοπούλου, «Μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας», εφημ. Ελευθεροτυπία, 

15/1/2011, στο: https://www.patakis.gr/files/13874.pdf (τελευταία επίσκεψη 12/11/2020).  

137Η Συμφωνία του Φρε αναγνώριζε την λειτουργία του 14ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ για την 
κατεχόμενη Κρήτη, ενώ ο ΕΛΑΣ για τις απελευθερωμένες περιοχές έπαψε να λειτουργεί στις 
22/2/1945 (όλες οι πληροφορίες προκύπτουν από την προσεκτική ανάγνωση της αφήγησης). 
138 Ο Σ. Σκαράκης εκτελέστηκε τον Σεπτέμβριο του 1944.  

https://www.patakis.gr/files/13874.pdf
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στραφούν, δηλαδή, κατά του ΕΑΜ, με κίνδυνο να επαναληφθούν τα γεγονότα του 

Ρεθύμνου: «οι κάτοικοι του χωριού τού δηλώσανε πως δεν είναι διατεθειμένοι να 

χτυπήσουν κομμουνιστές, παρά μόνο Γερμανούς» (σ. 375). Οι συνεργάτες του 

Γύπαρη, παραδείγματος χάρη ο επιτελάρχης Κελαϊδής, προσπαθούσαν να 

ενισχύσουν τον τοπικισμό του, με αθέμιτα μέσα, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την 

παύση του ΕΛΑΣ κρύβονταν άλλα σχέδια που προετοίμαζαν την επικράτηση των 

κομμουνιστών στην ευρύτερη περιοχή του Φρε: «Τον Αποκόρωνα τον έχουν κάνει 

Σοβιέτ. […] Δεν είναι ζήτημα Αποκορώνου είναι ζήτημα ξένων και Κρητών» (σ. 

380).139  

Η διυποκειμενικότητα του πεζογραφήματος μεταφέρει τα γεγονότα της Κατοχής και 

του Εμφυλίου από την σκοπιά των ηττημένων αριστερών. Ο Στέφανος- Βίκτορας, αν 

και υπέρμαχος του ΕΑΜ, δεν μπορούσε να δεχτεί το ενδεχόμενο ενός πολέμου 

ανάμεσα σε συμπατριώτες: «[…] δεν είναι δυνατόν να ελευθερωθούμε απ’ τους 

Γερμανούς και να φοβούμαστε τους άλλους, δικοί μας είναι οι άλλοι, αδέλφια, τι 

μας χωρίζει;» (σ. 405). Στην μεταπολεμική εποχή, η συζήτηση γύρω από το τραύμα 

του Εμφυλίου ξεκίνησε με την Ορθοκωστά (1994) του Θανάση Βαλτινού, με την 

ειδοποιό διαφορά ότι το μυθιστόρημα αυτό ήταν ιδωμένο από την οπτική της 

νικητήριας παράταξης.140 

Αντιθέτως, ο εύπλαστος χαρακτήρας του Στέφανου εκπροσωπεί τον μέσο αριστερό 

αγωνιστή της κρητικής αντίστασης, που ενώ ήθελε να κατατροπώσει τον εχθρό, 

όφειλε να σεβαστεί τις άνωθεν αποφάσεις, προς υπεράσπιση του άμαχου 

πληθυσμού: «Πρέπει, Βίκτορα, να ελπίζουμε, […] αν δεν προσπαθήσουμε να τους 

πάρουμε με το καλό, αυτό που έγινε στην Αθήνα, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, 

δεν πρέπει να γίνει κι εδώ» (σ. 407). Η συγγραφέας αποδεικνύει μεν ότι η 

γερμανική Κατοχή διήρκησε περισσότερο στον νομό των Χανίων, συγκριτικά με την 

υπόλοιπη Ελλάδα και ότι πράγματι τα προμηνύματα του Εμφυλίου για το νησί της 

Κρήτης είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 1944, φροντίζει δε να καταστήσει 

σαφές ότι τα γεγονότα αυτά δεν έλαβαν τις ίδιες διαστάσεις, ούτε είχαν την ίδια 

ένταση με εκείνα της Αθήνας: «Δεν φτάσαμε όμως ποτέ στη λιμοκτονία, να το 

ξέρεις, παιδί μου, […] ποτέ τα πράγματα δεν ήταν τόσο τραγικά, όπως στην Αθήνα» 

(σ. 139).  

Ο Εμφύλιος πόλεμος αποτυπώνεται στο μυθιστόρημα και «εικαστικά» μέσα από 

τον πίνακα του Ισπανού ζωγράφου Φρανθίσκο Γκόγια (1746-1828), «Ο Κρόνος 

καταβροχθίζει τον γιο του» (αρχές 19ου αιώνα), ο οποίος διακοσμούσε  το γραφείο 

του Πανάρη: «Έριξα μια βιαστική ματιά στην αφίσα της ελαιογραφίας του Γκόγια 

στον τοίχο. Όπως οι άλλοι, σκέφτηκα, έχουν ένα εικόνισμα πίσω απ’ την πλάτη τους, 

 
139Ο Αποκόρωνας εντάσσεται στον δήμο του χωριού Φρε των Χανίων της Κρήτης, όπου υπεγράφη η 
ομώνυμη συμφωνία. Η επιστολή του επιτελάρχη αναφέρεται στους όρους της Συμφωνίας του Φρε, 
οι οποίοι αναλύονται στο μυθιστόρημα. 
140Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Η υποκειμενικότητα της αριστερής ήττας», ό.π.  
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ο Πανάρης έχει τον γουρλομάτη!» (σ. 13, 493, 504).141 Η Δούκα χρησιμοποιεί τον 

αρχαιοελληνικό μύθο της Ρέας και του τιτάνα Κρόνου, ο οποίος έτρωγε τα παιδιά 

του προκειμένου να μην του πάρουν την εξουσία, εκ των οποίων μόνο ο Δίας 

κατάφερε να επιζήσει.142 Πρόκειται για μια έμμεση παραπομπή της συγγραφέως 

στον ελληνικό Εμφύλιο πόλεμο, με την έννοια ότι η Ελλάδα κατασπάραξε τα παιδιά 

της στο βωμό της εξουσίας, όπως συνέβη στην περίπτωση του Κρόνου με τα δικά 

του τέκνα. Η αντίδραση της Βιργινίας κάθε φορά που παρατηρεί τον πίνακα, 

φαίνεται να συμβολίζει τον αιφνιδιασμό του απλού λαού για την εξέλιξη της 

πρωτοφανούς πολιτικής διαμάχης, ενώ για τον Πανάρη, εκείνο που ξαφνιάζει τους 

άλλους, λειτουργεί σαν διαρκής υπενθύμιση του σαθρού πολιτικού συστήματος, 

από το οποίο είχε αποκοπεί. 

Η Δούκα επιδιώκει να απαντήσει σε ερωτήματα που δεν είναι αμιγώς λογοτεχνικά, 

ανοίγοντας διάλογο με τις ιστορικές πηγές, στην προσπάθειά της να τεκμηριώσει 

την συνεργασία των Βρετανών με τους Γερμανούς, μετά την απελευθέρωση στο 

νομό Χανίων: «[…] ένιωθα συχνά πως δεν μου επιτρέπεται στο όνομα καμιάς 

οικονομίας να παρακάμψω, παρά την πληκτικότητά τους, όλες εκείνες τις 

επιστολές, τις ημερήσιες διατάξεις και τις κάθε λογής ανακοινώσεις που σχετίζονται 

άμεσα με τη βαθύτερη ουσία του».143 Η έρευνα της Βιργινίας ολοκληρώνεται, 

ύστερα από την αποκρυπτογράφηση της ιστορίας των προσώπων που συμμετείχαν 

στην επίμαχη επιστολή.  

Ο «σώφρων και ειλικρινής προς όλους Αγαθάγγελος» (σ. 394) είχε συγκαλέσει 

συμβούλιο για την έσχατη εξασφάλιση ειρηνικής συμβίωσης του ΕΑΜ με τους 

κυβερνητικούς εκπροσώπους της Κρήτης και τον Γύπαρη, μία μέρα πριν την 

αναγραφόμενη ημερομηνία του εγγράφου: «15 του μηνός [εν. του Απριλίου], 

κάλεσε στο επισκοπικό μέγαρο δώδεκα αντιπροσώπους του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. 

Ανάμεσά τους και ο παππούς» (σ. 391). Το κλίμα που επικρατούσε στα Χανιά την 

ημέρα της απελευθέρωσης (8/5/1945), παρουσιάζεται από την προφορική 

μαρτυρία της Ουρανίας, η οποία επαναφέρει στην μνήμη της όσα συζήτησαν 

εκείνη, ο Σήφης, και η Εύα, παρουσία του Άγγλου συντρόφου της, για την επιστολή 

του Μπέντακ προς τον λαό των Χανίων, ο οποίος υποσχόταν ότι οι Γερμανοί θα 

συνεχίσουν τον αγώνα τους κατά των κομμουνιστών και μετά από την ανακωχή: 

«Δεν θα παύσουμε να πολεμούμε, για να ελευθερώσουμε την Ευρώπην από την 

Ασιατικήν πανώλην» (σ. 423). 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγαθάγγελου πριν την υπογραφή της ανακωχής, οι 

Γερμανοί ήταν «αρμοδίως και από εκεί που πρέπει εξουσιοδοτημένοι να τηρήσουν 

οπωσδήποτε την τάξη» (σ. 432) στον νομό Χανίων. Η ευγενής άμιλλα που φαίνεται 

 
141Θεοπούλα Σταυρακάκη, «Η διερεύνηση της ταυτότητα το/ της Κρητικού/ιας μέσα από τα ιστορικά 
μυθιστορήματα Αθώοι και φταίχτες, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, Κρήτη μου, Φωτιές του Ιούδα, 
στάχτες του Οιδίποδα», ό.π., σ. 155.  
142Για τον μύθο του Κρόνου, βλ. ενδεικτικά «Ελληνική Μυθολογία: Ο Ουρανός, ο Κρόνος και ο Δίας», 
Γενική εποπτεία: Ι. Θ. Κακριδής, 8/11/2018, από: https://www.lecturesbureau.gr/1/ouranos-cronos-
and-dias-1556/ (τελευταία επίσκεψη 15/3/2021).  
143Μάρω Δούκα, «Πατριωτικός δωσιλογισμός υπάρχει και σήμερα», ό.π., σ. 135.  
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να υπήρχε μεταξύ των Βρετανών και των Γερμανών, που παρέπεμπε σε 

κινηματογραφικό σενάριο, κινδύνευε να καταρρεύσει, όταν ανακοινώθηκε στον 

Μπέντακ η παράδοσή του στους Άγγλους, ενώ μέχρι πρότινος εκείνοι τον είχαν 

ορίσει υπεύθυνο για την διατήρηση της τάξης, με την παράλληλη προτροπή της 

χρήσης πολεμικού εξοπλισμού: «Κι έτσι, θαυμάζοντας κανείς για άλλη μια φορά τις 

σκηνογραφικές επινοήσεις της Ιστορίας, […] ταράχτηκε, λένε, πολύ ο Μπέντακ, όταν 

του ανακοίνωσε ο ταξιάρχης […] ότι παράδοσή του [εν. στους Βρετανούς] θα γίνει 

άνευ όρων» (σ. 435). Στην πομπή της απελευθέρωσης συμμετείχαν όλοι, 

συμπεριλαμβανομένου και του Βλοντάκη, από τις περιγραφές του οποίου η 

Βιργινία ενημερώνεται για την επιστροφή του Γύπαρη και για τον παραγκωνισμό 

των ελασιτών: «[…] οι εθελοντές αντάρτες του [εν. του Γύπαρη] […] θα 

προπορεύονταν της πομπής [….] όχι οι ελασίτες του 14ου Συντάγματος που […] 

λιμοκτονούσαν στο Θέρισο» (σ. 443, 445). 

4. Η φθαρτή πλευρά της δικαιοσύνης και της αλήθειας 

4.1. Η πρόκριση της ηθικής δικαίωσης έναντι του θεσμοθετημένου δικαίου 

Η Δούκα συμπεριλαμβάνει στο Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ την άλλη όψη του 

νομίσματος, καθώς δεν ήταν όλοι οι Γερμανοί ναζιστές ή ψυχροί εκτελεστές. Αρχικά, 

η συγγραφέας τοποθετεί τον πρόγονο του Χάινριχ στην ιστορία των κατεχόμενων 

Χανίων ως έναν φιλειρηνικό Γερμανό στρατιώτη, ο οποίος βρέθηκε στην Κρήτη μετά 

την κατάληψή της και μέχρι την αποχώρησή του, «ποτέ δεν πήρε μέρος σε 

βιαιοπραγίες» (σ. 480) εις βάρος των Κρητικών. Ο Χάινριχ Φίσερντορφ όχι μόνο δεν 

είχε επιτεθεί στους Κρητικούς, αλλά προσέφερε βοήθεια, όπου αυτή ήταν 

αναγκαία, γεγονός που έκανε την Βιργινία να αναρωτιέται αν ο Χάινριχ θα 

υπερηφανευόταν για την «ηθική μήπως υπεροχή του ηττημένου παππού του έναντι 

του νικητή» (σ. 366) δικού της.  

Επιπρόσθετα, τα τετράδια του Κριαρά αφηγούνται την ιστορία ενός νεαρού 

Γερμανού γιατρού, ο οποίος είχε υιοθετηθεί από ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Κρητικών, 

ωστόσο ο νεαρός λειτούργησε σαν εξιλαστήριο θύμα, για να εκδηλώσουν ορισμένοι 

Κρητικοί το μίσος τους για τους Γερμανούς εν γένει: «Γράφει ο παππούς ότι αυτοί 

που χτυπούσαν τον γερμανό έκρυβαν μέσα τους την οργή των Κρητικών για τα 

τέσσερα χρόνια της σκλαβιάς. […] αλλά τούτος ο Γερμανός, καταλήγει, δεν ήταν 

ούτε ο Μίλερ, ούτε ο Μπρόγερ» (σ. 462).144 Η Βιργινία εντάσσει αυτή την 

συγκινητική ιστορία στο χρονικό του Στέφανου, με τον Γιόχαν, όπως ήταν το όνομά 

του, να έχει προσφέρει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην μητέρα του Στέφανου: 

«[…] και για δεν πήγαιναν οι παλικαράδες να λιντσάρουν κάνα στρατοδίκη, τον 

Γιόχαν διάλεξαν, τ’ αρνί του θεού;» (σ. 462-3). 

Πέρα από την ανθρωπολογική προσέγγιση των αντιπάλων, ο Στέφανος ήταν προ 

των πυλών για την Ομάδα Προστασίας Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ), με σκοπό να 

 
144Ο Φρειδερίκος Γουλιέλμος Μύλλερ ήταν Διοικητής Ηρακλείου και ο Μπρούνο Μπρόγερ ήταν 
Γερμανός Διοικητής του Φρουρίου Κρήτης.  
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απομακρύνει τους απανταχού προδότες από την πόλη των Χανίων: «Εγώ τον είχα 

φανταστεί επονίτη χαρωπό κι αυτός κινδύνευε να γίνει στρατονόμος!» (σ. 481). 

Όμως, η επίθεση των συντρόφων του σε δύο «φουκαράδες» (σ. 486) Γερμανούς τον 

βοήθησε να συνειδητοποιήσει την αδικία του πολέμου και να επέμβει προς 

υπεράσπισή τους. Διόλου τυχαία, ένας εκ των Γερμανών που έσωσε ήταν ο 

παππούς του Χάινριχ, γιατί η Βιργινία όφειλε -ηθικά- να ανταποδώσει την βοήθεια 

που είχε προσφέρει ο Φίσερντορφ στον δικό της παππού, κατά την διάρκεια των 

εχθροπραξιών τον Νοέμβριο του 1944: «Να, λοιπόν, πώς δένονται οι ζωές, θείε 

Χάινριχ. Εκτός κι αν υπήρχε κι άλλος Φίσερντορφ στα Χανιά» (σ. 493). 

Το μυθιστόρημα είναι δομημένο πάνω στις έννοιες της δικαιοσύνης και της 

αλήθειας  αποκαλύπτοντας την φθαρτή τους πλευρά, γιατί «αν θεωρήσουμε ότι 

γνωρίζουμε την απόλυτη αλήθεια, τότε βρισκόμαστε σε καθεστώς απόλυτης 

τύφλωσης».145 Όλοι οι ήρωες προσπαθούν να αποδώσουν, ο καθένας με τα δικά 

του μέσα, δικαιοσύνη ή να ανακαλύψουν τι πραγματικά συνέβη «στα ωραία Χανιά, 

εκείνα τα μαύρα χρόνια».146 Τα τετράδια του Κριαρά από την μία, επιχειρούν να 

δικαιολογήσουν τις αμφιταλαντευόμενες αποφάσεις των φίλων του και από την 

άλλη, να απεικονίσουν την εναγώνια προσπάθειά του, ώστε να κατανοήσει προς 

ποια μεριά γέρνει ο ζυγό της δικαιοσύνης: «Όταν πρόκειται για την πολιτική ή για 

την Ιστορία στην καθημερινή εκδοχή της, […] δύσκολο να εντοπίσεις την αλήθεια, 

καλό όμως είναι να έχεις έστω μιαν ιδέα προς τα πού μπορεί να βρίσκεται» (σ. 143). 

Προς το τέλος του μυθιστορήματος και αφού έχει ολοκληρώσει, σχεδόν, το χρονικό 

της η Βιργινία ανακαλύπτει και αποκαλύπτει ποιος, πραγματικά, ήταν ο παππούς 

της. Καθώς περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του στη ζωή, αφηγείται, σε 

μικροπερίοδο λόγο, το φονικό που διέπραξε ο Κριαράς, για να αποδώσει 

αυτοβούλως δικαιοσύνη για τον θάνατο του Μανώλη Πιμπλή: «Κι ας μην ήξερε από 

όπλα. […] Εκτέλεση του γερμανόψυχου ήταν. Για να δικαιωθεί ο Μανιός» (σ. 496). Η 

εικόνα του φιλήσυχου Κριαρά ανατρέπεται, καθώς εκείνος σήκωνε στους ώμους 

του επί πενήντα χρόνια «το άχθος του εκδικητή», προβαίνοντας στην πιο ακραία 

μορφή απόδοσης δικαιοσύνης.147  

Η συγγραφέας, κατά την προσφιλή της τακτική να παρουσιάζει τα κεντρικά σημεία 

της πλοκής από διαφορετικές οπτικές γωνίες, βάζει τον Πανάρη να εξιστορεί μια 

άλλη εκδοχή, όπου «τον Παπαγιαννάκη τον σκότωσε ένας της ΟΠΛΑ» (σ. 506), 

αμφισβητώντας το θάρρος του πατέρα του. Όμως, ένα τρίτο πρόσωπο, εκτός της 

οικογενείας, ο Ιδομενέας Αποστολάκης, ο οποίος τυγχάνει να γνωρίζει την Βιργινία 

τής αποκαλύπτει πώς έγινε το φονικό. Ο πατέρας του, Μανώλης Αποστολάκης είχε 

αναλάβει ως μέλος της Μαζικής Λαϊκής Αυτοάμυνας (ΜΛΑ) το 1946 να εκτελέσει 

τον προδότη Δ. Παπαγιαννάκη, αλλά ο Κριαράς τον πρόλαβε: «ορμάει ο άγνωστος, 

 
145 Βλ. Παρουσίαση του βιβλίου, 19/12/2011, ό.π. 
146Μάρω Δούκα, «Πατριωτικός δωσιλογισμός υπάρχει και σήμερα», ό.π., σ. 130. Μάλιστα, 
συντροφεύει τον αναγνώστη σε όλη την διάρκεια της αφήγησης, με την εξής μορφή: «Τι ωραία που 
περνάμε στα Χανιά» (σ. 21, 26, 39, 313, 511, 556), διατυπωμένη, με δηκτικό τόνο, από την Βιργινία.  
147Μάρω Δούκα, «Βιβλιοθήκη της Ηλιούπολης», ό.π. 
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[…] τα φαινόμενα απατούν […] άλλο να σκοτώνεις στη μάχη, άλλο να εκτελείς 

εντολή και άλλο να παίρνεις μόνο σου την απόφαση και να μην είναι του 

χαρακτήρα σου […]» (σ. 521, 525).148 Η τοποθέτηση του Μ. Αποστολάκη εξυπηρετεί 

δύο σκοπούς της αφήγησης: πρώτον, διαχωρίζει την θέση του Κριαρά από τις 

κομματικές εντολές και δεύτερον, φανερώνει μια εξτρεμιστική εκδοχή της 

Αριστεράς, η οποία αναλάμβανε να εκτελεί τους κάθε λογής προδότες.  

4.2.     Η κατά μέτωπο κριτική στα οράματα της Αριστεράς 

4.2.1. Οι φιλίες «ξεφτίζουν», όπως οι ιδέες149 

Η Μάρω Δούκα ξεκίνησε από τους «ιστούς μιας μαχόμενης Αριστεράς», εντούτοις 

κατάφερε να εκφράσει αυτό το «αδιέξοδο», το οποίο μετέτρεψε σε μελέτη της 

«συνειδησιακής κρίσης», που απασχολεί τους αφηγηματικούς χαρακτήρες της, με 

την συνεχή υπενθύμιση ότι η υπονόμευση των παλιών οραμάτων διευρύνει την 

αίσθηση της ματαιότητας.150 Η οποιαδήποτε αναγνώριση του αριστερού αγώνα της 

εποχής δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, χωρίς την παράθεση των 

σφαλμάτων της Αριστεράς πρωτίστως, σε ανθρώπινο και δευτερευόντως, σε 

πολιτικό επίπεδο. 

Η συγγραφέας επιλέγει τον Τέλη, δηλαδή τον πιο φανατικό υποστηρικτή των 

Άγγλων, για να προβάλλει τις εγκληματικές τους ενέργειες και την συνεργασία τους 

με τον υπόκοσμο του νησιού: «[…] αλλ΄ αυτό δεν το φανταζόμουν ότι θα ‘φταναν 

στο σημείο οι Άγγλοι να γίνουν και ανθρωποκυνηγοί, […] να συνεργαστούνε με 

αποβράσματα» (σ. 348). Από την άλλη, ο Τέλης ή αλλιώς ο Αριστοτέλης Χατζάκης, 

για λόγους αντικειμενικότητας και ισορροπίας της πλοκής, είναι ο μόνος που 

αντιμετωπίζει πρόσωπο με πρόσωπο τον Κριαρά και τού απαγγέλει κατηγορίες για 

την συνενοχή της Αριστεράς στις πολιτικές συγκρούσεις: «[…] εσείς, οι αριστεροί 

ευθύνεστε καθόλου; Ευθύνονται καθόλου οι κομμουνιστές; […] μωρέ Γιώργη, αν 

συνεχίσουμε έτσι θ’ αλληλοσφαχτούμε» (σ. 454). Τον Ιούνιο του 1945, όταν βάσει 

του χρόνου της ιστορίας, πραγματοποιήθηκε αυτός ο προφορικός διαξιφισμός 

ακόμα και οι αγγλόφιλοι του νησιού είχαν αρχίσει να προαισθάνονται τον Εμφύλιο 

που θα ακολουθούσε. 

Σε όλη την διάρκεια της πλοκής, γίνονται αναφορές στην τύχη που είχαν οι φίλοι 

του Κριαρά, είτε αυτοί παρέμειναν πιστοί στην αριστερή ιδεολογία, είτε 

περιπλανήθηκαν σε διαφορετικές παρατάξεις και επέστρεψαν πιο αποφασισμένοι 

στην Αριστερά. Ο Κριαράς εξαίρει την διορατικότητα του Οδυσσέα, ο οποίος 

διαδραμάτιζε τον ρόλο ενός «εξοργισμένου προφήτη» (σ. 278), διότι ήταν ο μόνος 

 
148Η ΜΛΑ ήταν προκάτοχος της ΟΠΛΑ˙ οι οργανώσεις αυτές απαρτίζονταν από μέλη του ΚΚΕ, του 
ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Η οικογένεια Αποστολάκη πρωταγωνιστεί στο τελευταίο μυθιστόρημα της 
τριλογίας. 
149Με αφορμή το σχόλιο της Ουρανίας Κριαρά για το δέσιμο της παρέας: «[…] χάνονται οι άνθρωποι, 

ξεφτίζουν οι φιλίες […]» (σ. 459). 

150Βλ.  Αλέξης Ζήρας, «Οι μεταμορφώσεις της νεοελληνικής πεζογραφίας», περ. Η λέξη, τχ. 99-100, 
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1990, σ. 765.  
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που είχε καταλάβει, εκ των προτέρων, το σχέδιο των Άγγλων: «[…] δεν μπορώ να το 

χάψω ότι οι Γερμανοί αποκλειστήκανε  [εν. από τους Άγγλους] […]» (σ. 278). Στον 

αντίποδα του αδελφού της, η Εύα δεν δίστασε να προδώσει τα πιστεύω της και την 

φιλία της με τον Μανιό, επειδή σύνηψε ερωτικό δεσμό με έναν Βρετανό στρατιώτη 

-την περίοδο της Κατοχής- αλλά άφησε τους οικείους της εκτεθειμένους στα σχέδια 

των Άγγλων: «Η προδοσία της τον πείραξε. [.…] θα μπορούσε, λέει, η Εύα, αν ήθελε, 

να τον προστατέψει τον Μανιό» (σ. 399, 458). Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι ο 

Κριαράς αντιμετωπίζει τον Οδυσσέα σαν άτυχο αγωνιστή, που εξαιτίας της 

προσήλωσής του στις επιταγές του Κόμματος έφυγε, πρόωρα, από την ζωή: «[…] α 

μωρέ πεισματάρη, […] α μωρέ Οδυσσέα, κι ας μ’ έκανες έξω φρενών τότε με την 

ισχυρογνωμοσύνη και τις εμμονές σου» (σ. 278-9). Η ίδια «κομματική υπακοή» (σ. 

491) ήταν υπεύθυνη για την παράδοση του Κτιστάκη στην Γκεστάπο και τον 

επακόλουθο μαρτυρικό του θάνατο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο κοινός παρανομαστής είναι η τυφλή υπακοή στην 

κομματική καθοδήγηση, που για τον Κριαρά, νομοτελειακά, οδηγούσε τους 

εκάστοτε υπηρέτες της στο θάνατο: «Να φτάσεις στο σημείο να μην ορίζεις τη ζωή 

σου στ’ όνομα της κομματικής σου ιδιότητας, […] θα αποκοπείς σιγά σιγά από την 

ίδια την ζωή» (σ. 382). Η Δούκα προτάσσει ένα πιο υγιές πρότυπο ενεργού πολίτη, 

για αυτό επιλέγει ως πρωταγωνιστή τον Κριαρά και όχι τον «προκλητικό» Πιμπλή ή 

τον Κτιστάκη. Πρόκειται για το μοντέλο ενός βαθιά σκεπτόμενου πολίτη, που είναι 

σύμφωνο με το αρχαίο ελληνικό πρότυπο του «ενεργού πολιτικού υποκειμένου», 

όπως αυτό περιγράφεται στον Επιτάφιο του Περικλέους: «μόνοι γὰρ τόν τε μηδὲν 

τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ᾽ ἀχρεῖον νομίζομεν» (Θουκυδίδης, Ιστορίες, 

Β’, 2.40.2)˙ ο άνθρωπος που δεν συμμετέχει στα κοινά είναι, εκτός από αδιάφορος, 

και μη απαραίτητος για την κοινωνία.151 

Ουσιαστικά, ο Κριαράς ήταν σύμμαχος του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ από τον χειμώνα του 1943 ως  

την άνοιξη του 1945, όταν παύει να υφίσταται -θεσμικά- το στρατιωτικό σώμα του 

ΕΑΜ. Οι αναφορές στην ενδεχόμενη αλληλοεξόντωση των αριστερών είναι φανερές 

από την εποχή της Μάχης της Κρήτης, όταν ο Κριαράς δεν ήταν σίγουρος αν τον 

Κτιστάκη «τον έφαγαν οι δικοί του ή οι Γερμανοί» (σ. 116), μέχρι και το 1948 που 

εκτελέστηκε ο Γιάννης Ποδιάς, ο Κριαράς είχε την υποψία ότι «τον είχαν 

καταδικάσει πρώτοι οι αξιότιμοι ομοϊδεάτες του» (σ. 532).152 Η συγγραφέας 

αναπαραγάγει τις εσωτερικές διασπάσεις της Αριστεράς, επειδή θεωρεί ότι «[…] η 

καραμέλα για την ενότητα της αριστεράς έχει προ πολλού λιώσει. […] Κι αυτό γιατί, 

πέρα από τις όποιες διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις και αντίθετες πολιτικές 

 
151Για τον ενεργό πολίτη, κατά τα πρότυπα της αρχαίας Ελλάδας, βλ. Μίνα Π. Πετροπούλου, 
«Υπερωρίες γραφής: Μελέτη στο έργο της Μ. Δούκα», 7/4/2019, στο: 
https://www.literature.gr/yperories-grafis-meleti-sto-ergo-tis-maros-doyka-apo-tin-mina-p-
petropoyloy/ (τελευταία επίσκεψη 8/3/2021). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θουκυδίδης, μιμούμενος τον 
επικήδειο λόγο του πολιτικού Περικλή, υμνεί τον συγκερασμό πνεύματος και πολεμικής δεινότητας 
των Αθηναίων πολιτών της εποχής.  
152Ο Γιάννης Ποδιάς είναι γνωστός για την αντάρτική του δραστηριότητα στα βουνά της Κρήτης από 
τον Απρίλιο του 1947 μέχρι και την ημέρα της εκτέλεσής του, το καλοκαίρι του 1948. Ο Ποδιάς 
συμμετέχει στην πλοκή του τρίτου μυθιστορήματος της τριλογίας.  
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εκτιμήσεις, τη χωρίζουν σπηλαιώδεις αντιπάθειες και απύθμενες 

μωροφιλοδοξίες».153  

4.2.2. Η διπλή απομυθοποίηση της ιδέας 

Η εξέλιξη της πλοκής φέρνει πιο κοντά τον νεαρό αγωνιστή Στέφανο, με τον 

διανοούμενο αστό Κριαρά. Τα αντιπολεμικά μηνύματα που είχε περάσει ο Κριαράς 

στην Βιργινία «μου ‘λεγε τι κακό πράγμα, καταραμένο είναι ο πόλεμος» (σ. 460), 

φάνηκαν κατάλληλα για την διάπλαση του χαρακτήρα του Στέφανου, ο οποίος 

έμαθε να σέβεται όσους έχουν ανάγκη, ακόμα και τους Γερμανούς. Η συγγραφέας 

χρησιμοποιεί την ιστορία του Στέφανου, για να υπογραμμίσει την κατάρρευση των 

οραμάτων της Αριστεράς και δη από έναν μαχητικό αγωνιστή που δεν δίστασε να 

εισχωρήσει στην ΟΠΛΑ. Ο Μήτσος Βλαντάς- ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ- συμμετέχει 

στον μύθο του Στέφανου ως ένας αδιάφορος πολιτικός που δεν σεβάστηκε τον 

αγώνα των ελασιτών στα όρη της Κρήτης: «Καλός δηλαδή ο ελασίτης στο βουνό, και 

τώρα που δεν τον ήθελαν, μασκαράς;» (σ. 490).  

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της εγγονής του, ο Κριαράς διατήρησε κρυφή την 

μοναδική του ενεργή πράξη, όχι επειδή ήταν ευθυνόφοβος, αλλά γιατί «είχε ήδη 

καταρρεύσει το βαθύτερο νόημά της μέσα του» (σ. 554). Η κοινωνική υποκρισία 

των υψηλά ιστάμενων προσώπων της Αριστεράς, οδήγησε τον Κριαρά και το alter 

ego του στην πλήρη αποστασιοποίηση, ακόμα και από το αρχικό όραμα του αγώνα, 

την δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Μάλιστα, η Δούκα επανέρχεται στο ίδιο 

πολιτικό πρόσωπο και συγκεκριμένα σε μεταγενέστερη δήλωσή του, όπου 

συμβολίζει ακριβώς αυτή την, εκ θεμελίων, ακύρωση της ιδέας: «Μπορούσες να το 

περιμένεις ότι το ίνδαλμά σου εκείνα τα μαύρα χρόνια ο Μήτσος Βλαντάς θα 

έφτανε το 1976 να παραδεχτεί, […] ότι η νέα ζωή στη σοβιετική πατρίδα, ήταν 

ακόμη πιο άδικη» (σ. 558). 

Η εμβόλιμη ιστορία του Στέφανου ολοκληρώνεται με τον ίδιο να αποκτά οικογένεια, 

αφού έχει εκτίσει την ποινή του ως πολιτικός εξόριστος στην Μακρόνησο. Μετά 

από χρόνια, μπορεί να μην θυμόταν «ούτε τον επίσημο προβιβασμό του στην 

ΕΠΟΝ» (σ. 558), αλλά ποτέ δεν λησμόνησε την «προκήρυξη του Κοντεκάκη για τη 

διάλυση της 5ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ» (σ. 559), φυλάσσοντας την σαν κόρη 

οφθαλμού. Η μεταφορά του αρχειακού υλικού, αναμεμιγμένου με προσωπικές 

εμπειρίες, από τους προγόνους στους απογόνους χρησιμοποιείται ως λογοτεχνικό 

μοτίβο από την συγγραφέα. Ο Στέφανος σκοπεύει να παραδώσει τα δικά του 

σημειώματα στον μελλοντικό του εγγονό «Σ’ αυτόν θ’ αφήσει κάποτε και τη 

δερμάτινη τσάντα με τα ντοκουμέντα» (σ. 559), γεγονός που παραπέμπει στην 

περίπτωση του Κριαρά και της Βιργινίας, εν είδει αυτοαναφοράς.  

  

 
153Μάρω Δούκα, «Πατριωτικός δωσιλογισμός υπάρχει και σήμερα», ό.π., σ. 134. 
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5.     Το παρελθόν φωτίζει πολύπλευρα το παρόν 

5.1.    Η Βιργινία οδηγείται στην αυτογνωσία και κερδίζει το εισιτήριό της για 
τον 21ο αιώνα 

Μετά την αποκάλυψη, η Βιργινία άρχισε να αποτιμά διαφορετικά τα γεγονότα, τον 

χαρακτήρα του παππού της και τον ίδιο της τον εαυτό. Το προφίλ του Κριαρά 

αναδιαμορφώνεται και από ανένταχτος κρίνεται -από την Βιργινία- ως «σπουδαίος» 

(σ. 555) και άξιος κάθε σεβασμού. Το πρότυπο του παππού της ήταν ο Κρητικός 

Χαρίδημος, όχι επειδή σκότωσε την γυναίκα του και έπρεπε να διασώσει την 

υπόληψή του, αλλά γιατί δεν συμμετείχε στην τελική κονταρομαχία, όπου η νίκη 

του Ερωτόκριτου ήταν προδιαγεγραμμένη: «Αλλά στην τελική κονταρομαχία 

νικητής έπρεπε να είναι ο Ρωτόκριτος. Τιμή, επομένως, του έκανε του πικραμένου 

σου Χαρίδημου ο ποιητής που δεν τον κλήρωσε να λάβει μέρος στην τελευταία 

αναμέτρηση» (σ. 504).154 Η απουσία του Χαρίδημου από την τελική μονομαχία 

παραπέμπει στην συνειδητή απουσία του Κριαρά από τις πολεμικές επιχειρήσεις, 

την οποία χαιρετίζει, τελικά, η εγγονή του.  

Σε σχήμα κύκλου, το μυθιστόρημα ξεκινάει και ολοκληρώνεται με την 

κινηματογραφική αναπαράσταση της ζωής του Άλβιν Στρέιτ: «[…] Και ποιος θα μου 

το ‘λεγε ότι αυτή η στρέιτ ιστορία […] θα με προκαλούσε να ενσωματώσω στο 

Χρονικό για την εποχή σου, παππού, τη δική μου σχέση με τον κόσμο;» (σ. 456).  Στο 

τέλος, η Βιργινία κατακτά το γνώθι σαυτόν και όχι την ιστορική γνώση, επειδή δεν 

κατάφερε να πάρει απόσταση από τα γεγονότα που αφορούσαν τα συγγενικά της 

πρόσωπα. Οι δύο συνειδήσεις της οικογένειας των Κριαράδων ταυτίζονται πλήρως, 

όταν η Βιργινία κατανοεί ότι δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια ή δικαιοσύνη και 

ενστερνίζεται το ευφυολόγημα του παππού της: «είπαμε, […] το δίκιο είναι ζόρικο 

πολύ, κι όσο πιο ζόρικο, τόσο συχνά λημεριάζει με τ’ άδικο» (σ. 497). Ο κάθε 

άνθρωπος αφήνει το δικό του αποτύπωμα στη ζωή και ό,τι δικαιώνει τον έναν, 

μπορεί να αδικεί κάποιον άλλο. Άλλωστε, η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που 

αρχίζει η ελευθερία του άλλου. 

Η πορεία της Βιργινίας προς την αυτογνωσία «είναι πορεία αναζήτησης της 

συνείδησης της συγγραφέως μέσα στην Ιστορία».155 Στην αρχή του 

μυθιστορήματος, η Βιργινία εμφανίζεται ως ένα κορίτσι της σύγχρονης εποχής που 

μέχρι να ξεκινήσει την προσωπική της ιστορική αναζήτηση είχε «από Ιστορία μαύρα 

μεσάνυχτα» (σ. 355). Το χρονικό της, όπως χαρακτηρίζεται από την συγγραφέα και 

 
154Ο Χαρίδημος, αφού νίκησε τον Καραμανίτη Σπιθόλιοντα, ήταν υποψήφιος για το τελικό 

κονταροχτύπημα μαζί με τον Ερωτόκριτο και τον Κυπριώτη, όμως η κλήρωση δεν τον ανέδειξε.  

155Γιάννης Ν. Μπασκόζος, «Οι Γερμανοί παραμένουν στα Χανιά», εφημ. Το Βήμα, 26/9/2010, στο: 
https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-
%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-
%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-
%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC (τελευταία επίσκεψη 
24/12/2020).  

https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
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από τους συντελεστές του μύθου, συμπεριλαμβάνει το χρονικό της ζωής του 

παππού της, με αποτέλεσμα όλο το μυθιστόρημα να προσιδιάζει σε ένα εκτεταμένο 

χρονικό για τα Χανιά «της ταραγμένης δεκαετίας του 1940».156  

Τα γεγονότα που έχουν διαμορφώσει τον χαρακτήρα της Βιργινίας, αποκαλύπτονται 

σταδιακά. Εκείνη επέστρεψε στο παρελθόν του παππού της, προκειμένου να βρει 

απαντήσεις για το παρόν, ανταποκρινόμενη στην πεποίθηση της συγγραφέως ότι το 

παρελθόν έχει την δυνατότητα να «ξεκλειδώσει το παρόν»:157 «Αναζητώντας στην 

αισθητική του παρελθόντος την αισθητική του σήμερα, τι έψαχνα; […] Σε μια εποχή, 

λέει, χωρίς άποψη, αναζητάς στο παρελθόν τη δυνατότητά σου να έχεις άποψη» (σ. 

513). Προς το τέλος του μυθιστορήματος, αφού έχει λύσει το μυστήριο γύρω από 

την προσωπικότητα του παππού της και τον βαθμό συμμετοχής του στην Αντίσταση, 

η Βιργινία καταφέρνει να βρει τον εαυτό της, «Η Βιργινία -που -έγινε -Βιργινία» (σ. 

560). Οι πραγματικοί λόγοι που την οδήγησαν στα Χανιά, αναδεικνύουν τα 

φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας που έχουν αυξηθεί στην σύγχρονη εποχή. Ο 

σύντροφός της Ιάκωβος είχε χάσει την ζωή του από ναρκωτικές ουσίες και εκείνη 

αισθανόταν τύψεις που δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει: «Είχε μετακομίσει ο Ιάκωβος 

και μέναμε μαζί […] φούχτες τα χαπάκια […] Ώσπου ένα βράδυ τον βρήκα 

κουλουριασμένο […] ήταν ήδη νεκρός» (σ. 527). Η συγγραφέας θίγει τις 

παθογένειες της εποχής, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από ένα 

μυθιστόρημα που η κυκλοφορία του συμπίπτει με την απαρχή της λογοτεχνίας της 

κρίσης, το 2010.158 

5.2.     Ο αντίκτυπος των ιστορικών γεγονότων της Κατοχής στην σημερινή 
εποχή  

Η κόρη της Ελεονόρας εμφανίζεται στους Αθώους και φταίχτες να έχει τεταμένες 

σχέσεις με την οικογένειά της, γεγονός που, μετά από έξι χρόνια έχει αλλάξει, 

εφόσον η Βιργινία εντοπίζει στην προσωπικότητα της μητέρας της την εντιμότητα 

που αναζητούσε στον έξω κόσμο: «[…] πάντοτε ειλικρινής, σαφής, και προπαντός 

έντιμη. Σε μια εποχή που η αυτονόητη εντιμότητα θεωρείται μέγα προσόν» (σ. 73). 

Η Βιργινία σκύβει στο παρελθόν του παππού της και αφουγκράζεται τον παλμό της 

εποχής της νεότητάς του, προσπαθώντας να εντοπίσει τις προεκτάσεις του 

παρελθόντος στο παρόν του γενέθλιου τόπου της, αλλά και στην πρωτεύουσα της 

χώρας.  

Οι νεότεροι πεζογράφοι που αναφέρονται σε τραυματικά γεγονότα της σύγχρονης 

ιστορίας, όπως ο Εμφύλιος πόλεμος, αναζητούν σε αυτά τα μελανά σημεία της 

δικής τους εποχής, με αποτέλεσμα να μετατρέπουν την Ιστορία σε ένα «καυτό 

σχόλιο του παρόντος».159 Η απόγονος των Κριαράδων έρχεται, για πρώτη φορά, σε 

 
156Για τον χαρακτηρισμό της δεκαετίας του ’40, βλ. σχετικά Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην 
ταραγμένη δεκαετία του 1940-1950, εκδ. Πόλις, Αθήνα 22005 (πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2005). 
157Βλ. σχετικά «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», ό.π. 
158Για τις «νεοελληνικές παθογένειες», βλ. Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., σ. 332-3.  
159 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Ο Εμφύλιος πόλεμος και τα στοιχήματα του σήμερα», ό.π. 
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επαφή με φαινόμενα πατριωτικού δωσιλογισμού, που κόστισαν ανθρώπινες ζωές 

και οδήγησαν την Ελλάδα σε εμφύλια διαμάχη, τα οποία διατηρήθηκαν στην 

ελληνική κοινωνία με την μορφή του πολιτικού δωσιλογισμού: «[…] βρε Βιργινία, 

και τι είναι ο πολιτικός δωσιλογισμός; Τι θαρρείς; Ότι στα χρόνια εκείνα […] δεν 

συναντιόνταν Βρετανοί, Γερμανοί και Έλληνες κι έπιναν τις τσικουδιές τους» (σ. 

466). Η συγγραφέας εντάσσει στην πλοκή το ζήτημα αυτό, γιατί πιστεύει ότι υπήρχε 

ανέκαθεν και εξακολουθεί να υπάρχει στην σύγχρονη εποχή των μνημονίων:  

Είναι γνωστό από αρχαιοτάτων χρόνων ότι οι πολιτικοί, όχι μόνο για τις πράξεις 

τους και τις αποφάσεις τους αλλά και για τις παραλείψεις ή τις προδοσίες τους, το 

καλό της πατρίδας επικαλούνται συνήθως. Η έννοια της πατρίδας, όμως, 

διασώζεται στη συνείδησή μας μόνο ατομικά και με δική μας ευθύνη, για να 

τροφοδοτήσει ευεργετικά και αθόρυβα το συλλογικό μας υποσυνείδητο.160 

Η πολιτική και κοινωνική Μάρω Δούκα, αρχικά, αναγάγει το ζήτημα σε πολιτικά 

συμφραζόμενα, όπου οι δωσίλογοι της Κατοχής, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την 

«εθνική ιδεολογία» για να εξηγήσουν τις πράξεις τους, παραλληλίζονται με την 

διαχρονική τακτική των πολιτικών, που στο όνομα της πατρίδας διέπρατταν και 

διαπράττουν ανομίες.161 Βέβαια, η Βιργινία εξετάζει το ζήτημα από ηθική άποψη, 

όπου οι Κρητικοί πρόδωσαν τους ομοεθνείς τους για χάρη των ξένων κατακτητών, 

ενώ τα ονόματα των δωσίλογων, αν και δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποσιωπήθηκαν 

από την κοινωνία των Χανίων: «[…] καγχάζει ο παππούς. Και τι έγινε; Όλο το 

ανακριτικό υλικό [εν. από την δίκη των δωσίλογων] θα παραμείνει για πάντα στο 

σκοτάδι» (σ. 465). Σε ένα βαθμό, το κλίμα σιωπής που επικράτησε στην ελληνική 

κοινωνία αναφορικά με τέτοιου είδους ζητήματα, βοήθησε την μεταφορά τους στις 

μεταγενέστερες εποχές.162 Το μυθιστόρημα επιχειρεί να ανατρέψει αυτό το κλίμα 

σιωπής˙ η παράθεση επιστολών, όπως εκείνη της Λαϊκής Επιτροπής του Νομού 

Χανίων (το 1941) αναφορικά με την παράδοση των όπλων, συμβολίζει για την 

συγγραφέα, από ηθική άποψη, μια «αχαρακτήριστη προθυμία στον κατακτητή – 

εισβολέα. Η προθυμία αυτή μπορεί να γίνει σύμπραξη ή συνενοχή».163  

Οι δευτερεύοντες χαρακτήρες, εξαιτίας της αφοσίωσης της Βιργινίας στην 

«αγγλογερμανική κατοχή» (σ. 469), στήνουν έναν δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα 

στα προβλήματα του παρελθόντος και στα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα του 

παρόντος. Η Μαριαννή Σκορδίλη ήταν εκείνη που της έδωσε ώθηση να συλλογιστεί 

την διαχρονική επικράτηση του δωσιλογισμού, συνάμα η φίλη της, Δέσποινα 

συνέδεσε το παρελθόν του τόπου με την τακτική των σύγχρονων Άγγλων και των 

Γερμανών επισκεπτών να αγοράζουν τα εγκαταλελειμμένα κτίρια του νομού και να 

 
160Μάρω Δούκα, «Πατριωτικός δωσιλογισμός υπάρχει και σήμερα», ό.π., σ. 132-3.  
161Για τους δωσίλογους που «ανατρέχουν» στην εθνική ιδεολογία, βλ. Στάθης Ν. Καλύβας, 
«Μεθοδολογικές προϋποθέσεις της μελέτης του δωσιλογισμού», Εχθρός εντός των τειχών, Όψεις 
του Δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής, επιμ. Ιακ. Μιχαηλίδης, Ηλ. Νικολακόπουλος, Χ. 
Φλάισερ, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σ. 79 και διαδικτυακά στο: 
https://stathiskalyvas.files.wordpress.com/2016/01/dosilogismos_000.pdf (τελευταία επίσκεψη 
17/3/2021).  
162 Ό.π., σ. 79. 
163Μανώλης Πιμπλής, «Μάρω Δούκα: ο αποσιωπημένος εμφύλιος στα Χανιά», ό.π. 

https://stathiskalyvas.files.wordpress.com/2016/01/dosilogismos_000.pdf
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ορθώνουν στην θέση τους καλοκαιρινά θέρετρα: «[…] πώς το ‘πες; Αγγλογερμανική 

κατοχή; Κι αυτό που γίνεται τώρα στα ρημαγμένα χωριά μας […] που αγοράζουνε 

όλα τα κατερειπωμένα οι Αγγλογερμανοί και χτίζουνε μετά τις αγροτοβιλάρες 

τους;» (σ. 469).  

5.3.   Η διακειμενική αναφορά της συγγραφέως στους εκμαυλιστές της 
ελληνικής πολιτικής σκηνής από το 1944 και εξής 

Η συγγραφέας επέλεξε ως προμετωπίδα του μυθιστορήματος ένα απόσπασμα από 

τον Αγαμέμνονα  του Αισχύλου: «Στάζει δ’ ανθ’ ύπνου προ καρδίας μνησιπήμων ο 

πόνος» (179-180)˙ ο Αγαμέμνων είναι η πρώτη τραγωδία της τριλογίας του 

Αισχύλου Ορέστεια, ακολουθούν οι Ευμενίδες και οι Χηοφόροι. Πρόκειται για την 

επίπονη ανάμνηση των δυστυχιών, ακόμα και την ώρα που ο νους και το σώμα 

αναπαύονται, η οποία αγκαλιάζει αλληγορικά όλο το μυθιστόρημα.164 Η 

συγγραφέας, αν και δηλώνει ότι οι πρωτότυποι στίχοι προέρχονται από τον 

Αισχύλο, στην πραγματικότητα φαίνεται να συνομιλεί με τον Γιώργο Σεφέρη και τον 

«Τελευταίο Σταθμό», όπου ο Σεφέρης δανείζεται ακριβώς τους ίδιους στίχους (στ. 

87 - 8) από τον τραγικό ποιητή.165  

Η Μάρω Δούκα αναφέρεται πολλάκις στον «σεφερικό ψυχισμό» της αφηγηματικής 

μορφής του Γιώργη Κριαρά, ο οποίος κατέγραψε τις αναμνήσεις του από την εποχή 

της γερμανικής Κατοχής, με έναν τρόπο που παραπέμπει σε ημερολόγιο.166 Ο 

Σεφέρης είχε αποχωρήσει από την Κρήτη την άνοιξη του 1941, για να εγκατασταθεί 

στο Κάιρο της Αιγύπτου ως επαγγελματίας διπλωμάτης μαζί με την εξόριστη 

ελληνική κυβέρνηση. Ενόψει της επιστροφής του στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 

1944, έγραψε τον «Τελευταίο Σταθμό» αναφερόμενος στις «μικρότητες» των 

πολιτικών της χώρας, που, ενώ δεν πολέμησαν, οραματίζονταν τις θέσεις εξουσίας 

που θα καταλάμβαναν με την επιστροφή τους.167 Στο μυθιστόρημα παρατίθεται μια 

τοποθέτηση του Σεφέρη, αναφορικά με τις μηχανορραφίες των εξόριστων Ελλήνων 

πολιτικών, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον γερμανικό ζυγό: «Και 

γράφει ο Σεφέρης: Ο πυρετός της αναχώρησης έχει σηκώσει έναν τρομαχτικό σαλό˙ 

 
164Σύμφωνα με την μυθολογία, ο στρατηλάτης των Ελλήνων, Αγαμέμνονας δολοφονήθηκε από την 

σύζυγό του Κλυταιμνήστρα και τον εραστή της Αίγισθο, ενώ η κόρη του Ηλέκτρα έμεινε στην ιστορία 

ως αιώνιο σύμβουλο της εκδίκησης, επειδή ήταν η ηθική αυτουργός της μητροκτονίας που 

ακολούθησε.  

165Γιώργιος Σεφέρης, «Τελευταίος Σταθμός», Ποιήματα, επιμ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Γεωργία 
Παπαγεωργίου, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 2014, σ. 212-5 (πρώτη έκδοση: το 1972). Πιο συγκεκριμένα: «Κι α 
σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές/ είναι γιατί τ’ακούς γλυκότερα, κι η φρίκη/ δεν 
κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή/ γιατί είναι αμίλητη και προχωράει˙ στάζει τη μέρα, στάζει στον 
ύπνο/ μνησιπήμων πόνος» (Δεν διατηρήθηκαν τα πνεύματα και το πολυτονικό σύστημα). 
166Για τον «σεφερικό ψυχισμό» του Κριαρά, βλ. ενδεικτικά Χρήστος Σταυριανόπουλος, «Η Μάρω 
Δούκα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Δημητρίου», ό.π. 
167Οι πληροφορίες προέρχονται από την εξής ερμηνευτική προσέγγιση: Κωνσταντίνος Μάντης, 
“Γιώργος Σεφέρης: «Τελευταίος Σταθμός»”, στο: https://latistor.blogspot.com/2011/12/blog-
post_15.html (τελευταία επίσκεψη 23/3/2021).  

https://latistor.blogspot.com/2011/12/blog-post_15.html
https://latistor.blogspot.com/2011/12/blog-post_15.html
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έναν κουρνιαχτό ανθρώπων που προσπαθούν τώρα να ιδούν ποια προσκόλληση 

τους συμφέρει καλύτερα. Αλλά ποιων ανθρώπων; Των ασβών;» (σ. 242).  

Ο Σεφέρης κρατούσε ημερολόγιο από τα νεανικά του χρόνια˙ οι Μέρες, που 

συναποτελούνται από εννέα τόμους, και το δίτομο Πολιτικό Ημερολόγιο 

περιλαμβάνουν εγγραφές από τα προσωπικά ημερολόγια του ποιητή. Ο ίδιος 

πίστευε ότι τα ημερολόγιά του συνιστούν όχι μόνο προσωπική, αλλά και ιστορική 

μαρτυρία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πρόθεσή του να τα δημοσιεύσει.168 

Υπό αυτό το πρίσμα, τα ημερολόγια του Σεφέρη αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για 

την τριλογία της Δούκα, η οποία φαίνεται ότι ασπάζεται την άποψή του για την 

αλήθεια που εκφράζει το αυτοβιογραφικό είδος του ημερολογίου.169 Ειδικότερα, ο 

τέταρτος τόμος από τις Μέρες, όπου ο Σεφέρης αναφέρεται στην περίοδο 1941-

1944 εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για το πολιτικό σκηνικό στο οποίο ήταν 

ενταγμένος, συναντάται με την μορφή ευθείας αναφοράς στο κείμενο: «[…] μου 

είχε πει ένα βραδάκι ο Πανάρης, διάβασε εδώ, και ακούμπησε στο τραπεζάκι, 

ανοιγμένο στη σελίδα 280, στον τέταρτο τόμο απ’ τις Μέρες του Σεφέρη» (σ. 68).170  

Ο Σεφέρης δεν έλαβε μέρος στην αντίσταση, αλλά εξύμνησε μέσω του γραπτού του 

λόγου, όσους παρέμειναν στην Ελλάδα και αγωνίστηκαν, ενθαρρύνοντας την Δούκα 

να ανυψώσει τους αγωνιστές του τόπου της, μέσα από τον επινοημένο χαρακτήρα 

του Κρητικού Γιώργη Κριαρά, ο οποίος σαν «χρονικογράφος» (σ. 355) έβαλε το δικό 

του λιθαράκι στον αγώνα. Το επιμύθιο του μυθιστορήματος σχετικά με την 

διάψευση του αρχικού οράματος του αγώνα και την επικράτηση της ηθικής του 

Παπαγιαννάκη στην σημερινή κοινωνία, επιβεβαιώνει το χρονικό και αξιολογικό 

χάσμα ανάμεσα στους πραγματικούς αγωνιστές και στους κερδοσκόπους, όπως 

ακριβώς τους είχε περιγράψει ο διορατικός Σεφέρης το 1944, γιατί, πάντοτε,  «οι 

ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά».171 

  

 
168Ιωάννα Μυλωνάκη, «Τα ημερολόγια του Γιώργου Σεφέρη και η ημερολογιακή γραφή στην 
Ευρώπη», Σύγκριση της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες και τις καλές τέχνες, τχ. 18, Αθήνα 2007, σ. 
41 και διαδικτυακά, στο: 
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/issue/view/600/showToc (τελευταία 
επίσκεψη 23/3/2021).  
169Δεν επιχειρώ κανενός είδους σύγκριση ανάμεσα στο μυθιστόρημα και στις εκάστοτε λογοτεχνικές 

αναφορές της συγγραφέως, καθώς μια τέτοια μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστό 

αντικείμενο προς έρευνα. Στην εργασία θίγονται οι επαναλαμβανόμενες διακειμενικές αναφορές, 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία κάποιων από τις θεματικές της.  

170 Για το περιεχόμενο του Δ’ τόμου, βλ. Ιωάννα Μυλωνάκη, ό.π., σ. 32-4. 
171 Γ. Σεφέρης, «Τελευταίος Σταθμός», ό.π., στ. 95, σ. 215.  

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/issue/view/600/showToc
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Μέρος Τρίτο: Έλα να πούμε ψέματα (2014) 

Στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας 

Εισαγωγικά:  

Με το Έλα να πούμε ψέματα (2014) ολοκληρώνεται η τριλογία της Μάρως Δούκα 

στις «γραμμές του μύθου και της Ιστορίας με το βλέμμα μετωπικά στο παρόν». Με 

αυτό το εκτενές μυθιστόρημα, η συγγραφέας συμπληρώνει δέκα χρόνια από το 

πρώτο λογοτεχνικό ταξίδι της στα Χανιά, που είχε ως αφετηρία το Αθώοι και 

φταίχτες του 2004 και ταυτοχρόνως, συμπληρώνει σαράντα χρόνια παρουσίας στην 

νεοελληνική πεζογραφία, με αφετηρία την Πηγάδα του 1974. Το μυθιστόρημα 

πραγματεύεται την επίσημη έναρξη του Εμφυλίου πολέμου στα Χανιά τον Απρίλιο 

του 1947, ενώ το αφηγηματικό παρόν εξελίσσεται από τον Νοέμβριο του 2012 έως 

τον Ιούνιο του 2013. 

Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ ανέδειξε το προανάκρουσμα του Εμφυλίου πολέμου στην 

Κρήτη, ενώ στο τελευταίο μυθιστόρημα της τριλογίας η συγγραφέας τοποθετεί «πιο 

βαθιά το μαχαίρι στην πληγή».172 Η ίδια χαρακτήρισε τον Εμφύλιο πόλεμο στον 

γενέθλιο τόπο της ως ένα «βαθύ τραύμα», το οποίο οδήγησε στην σιωπή.173 Η Μ. 

Δούκα, που έχει εντρυφήσει στις συσκοτισμένες όψεις της ιστορίας, δηλώνει ότι 

άντλησε τις πληροφορίες της, κυρίως, από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής (1947-9) 

και από αυτοβιογραφικά κείμενα για τον Εμφύλιο των Χανίων, όπως τα δύο βιβλία 

του αγωνιστή Γιάννη Μανούσακα: Ο εμφύλιος στη σκιά της Ακροναυπλίας (1990) 

και Ο φυγόδικος (1980), αλλά και το Ο εμφύλιος πόλεμος στην Κρήτη (2002) του 

Λευτέρη Ι. Ηλιάκη, το Άλλος δρόμος δεν υπήρχε (2002) του Νίκου και της Αργυρώς 

Κοκοβλή και τέλος, το 35 χρόνια αντίσταση (1976) των Σπύρου Μπλαζάκη και 

Γιώργη Τζομπανάκη.174 Εν αντιθέσει με το προηγούμενο μυθιστόρημα, στο τρίτο 

μέρος της συλλογής «η χρήση ντοκουμέντων είναι πολύ περιορισμένη. Εδώ, το 

πρώτο βιολί είναι το βίωμα».175  

Η υπόθεση: 

Η Ελεονόρα Κριαρά- Παγώνη, ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση της κόρης της και 

τον θάνατο του πατέρα της, αποφασίζει να μελετήσει τα τετράδια της μητέρας της. 

Η Βιργινία Φούμη είχε ενσωματώσει στα γραπτά της την ιστορία αγάπης του εαμίτη 

Δαμιανού και της Αριστέας, που εξελίχθηκε κατά την εποχή της γερμανικής Κατοχής 

στα Χανιά, αλλά και την πορεία του αγωνιστή Νίκου Ξερόγιαννη στο Φαράγγι της 

Σαμαριάς. Η Αναστασία Πετράκη-Αποστολάκη –παλιά γνώριμη της Ελεονόρας, κόρη 

του κομμουνιστή Ευτύχη και σύζυγος του αντάρτη Μανώλη- προσπαθεί να κρατήσει 

 
172Μικέλα Χαρτουλάρη, «εν θερμώ», ό.π. 
173Μάρω Δούκα, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, 18/3/2019, στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=fXrDFmJMpRI (τελευταία επίσκεψη 12/12/2020). Στο εξής, θα 
χρησιμοποιείται ως συντομογραφία: «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών».  
174Οι παραπάνω πληροφορίες αναγράφονται στην παρούσα έκδοση του βιβλίου, ό.π. 
175Μάρω Δούκα, «Μόνο μέσα από τη σοσιαλδημοκρατία ονειρεύεσαι την ουτοπία», στο: Σταυρούλα 
Παπασπύρου, Χωρίς Μαγνητόφωνο, Συναντήσεις με σύγχρονους έλληνες λογοτέχνες, ό.π., σ. 146. 

https://www.youtube.com/watch?v=fXrDFmJMpRI
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τις ισορροπίες ανάμεσα στον γιο της Ιδομενέα και στην προσωπική της ζωή. Με την 

σειρά του, ο τριαντάχρονος ιστορικός Ιδομενέας, αποφασίζει να καθαρογράψει τα 

τετράδια με τις αναμνήσεις του πατέρα του Μανώλη, από την εποχή του Εμφυλίου 

πολέμου της Κρήτης, υπό τον τίτλο «Κοιμήθηκα παιδί και ξύπνησα άντρας», 

απευθυνόμενος στην αγαπημένη του Βιργινία Παγώνη. Ο Πανάρης Κριαράς, με 

αφορμή την άλλοτε εμπλοκή του στα γεγονότα του Πολυτεχνείου και την παραμονή 

του στις ΗΠΑ, καταπιάνεται, εκ νέου, με την ιστορία του Ρώσου Μιχαήλ Μπακούνιν. 

Ο Πανάρης ενσωματώνει στην αφήγησή του την ιστορία του θεωρητικού της 

αναρχίας του 19ου αιώνα, με τον τίτλο «Ταξιδεύοντας χωρίς χάρτη». Τέλος, ένα 

απριλιάτικο σκωπτικό τρίστιχο αντάρτικο τραγούδι συνδέει το παρελθόν, με το 

παρόν όλων των ηρώων.  

Πρωταγωνιστούν τέσσερις μυθοπλαστικοί χαρακτήρες διαφορετικής τάξης και 

γενιάς που πρέπει να διαχειριστούν, στο παρόν, την αριστερή παράδοση των 

προγόνων τους.176 Ο Πανάρης με την Ελεονόρα- παρόντες σε όλη την τριλογία- 

αποτελούν το ένα δίπολο της αφήγησης και ο Ιδομενέας με την μητέρα του 

Αναστασία, το δεύτερο. Στο μυθιστόρημα υπάρχουν τέσσερις εναλλασσόμενοι 

εσωτερικοί μονόλογοι και δύο εγκιβωτισμένες ιστορίες -του Μ. Αποστολάκη και του 

Μ. Μπακούνιν- που προστίθενται στο αφηγηματικό παρόν των ηρώων.177 Για άλλη 

μια φορά, αληθινά πρόσωπα συναντώνται με τους μυθιστορηματικούς ήρωες της 

Δούκα, σε μια αφήγηση που ξεκινάει από το 1945 και τα Χανιά, επιστρέφει στον 19ο 

αιώνα και την Ευρώπη και φτάνει ως τον 21ο αιώνα και την ελληνική οικονομική 

κρίση. Η συγγραφέας χρησιμοποίησε ως μότο του μυθιστορήματος τους στίχους 

του πνευματικού της πατέρα Γιάννη Ρίτσου, για τους νέους που ενηλικιώνονται 

φέροντας στους ώμους τους τις μνήμες των προκατόχων τους: «Μες στα παιδιά 

κάθονται οι γέροι και παίζουν πρέφα. Πλάι πίσω απ’ το σανιδένιο χώρισμα 

νυστάζουν οι νεκροί. Όχι όχι –φώναξε– δε θέλω να βλέπω δε θέλω να ξέρω δεν 

είναι εδώ το βασίλειό μου. Ποίηση βόηθα να βγω».178  

Η Αριστερά του παρόντος και δη του παρελθόντος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε 

μεγάλο μέρος της τριλογίας. Η Μάρω Δούκα, μέσω του αποσιωπημένου Εμφυλίου, 

επιθυμεί να δικαιώσει τον αγώνα των απλών αριστερών της εποχής διαχωρίζοντάς 

τους από τις αποφάσεις της πολιτική τους ηγεσίας:  

Ίσως η ανάγκη μου να πάω προς τα πίσω, προς την Αριστερά του παρελθόντος, 

ουσιαστικά να προέρχεται από την ανάγκη μου ν’ αντλήσω υπερηφάνεια και 

συγκίνηση από την ανιδιοτέλεια, το μεγαλείο και την προσφορά των απλών 

 
176Μάρω Δούκα, «Παρουσίαση βιβλίου: Έλα να πούμε ψέματα», Άγιος Νικόλαος Κρήτης 22/8/2014, 
στο: https://www.youtube.com/watch?v=WS1IPPp8ZpU (τελευταία επίσκεψη 26/12/2020). Στο εξής, 
θα χρησιμοποιείται η συντομογραφία: «Παρουσίαση βιβλίου στον Άγιο Νικόλαο».  
177Μάρω Δούκα, «Βιβλιοθήκη της Ηλιούπολης», όπ.  

178Γιάννης Ρίτσος, Χάρτινα III, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1974. Το 1991, η Δούκα έγραψε ένα κείμενο για το 
περιοδικό Αντί με τίτλο «Μες στα παιδιά κάθονται οι γέροι και παίζουν πρέφα», όπου απευθύνεται 
στον Γ. Ρίτσο, με αφορμή την σύλληψη των φοιτητών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκείνη την εποχή, 
βλ. Μάρω Δούκα, «Μες στα παιδιά κάθονται οι γέροι και παίζουν πρέφα», στο: Ο πεζογράφος και το 
πιθάρι του, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2013, σ. 132-7 (πρώτη έκδοση: Καστανιώτη 1992).  

https://www.youtube.com/watch?v=WS1IPPp8ZpU
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ομάδων της αριστεράς εκείνα τα χρόνια. Κι όμως, αυτούς τους απλούς ανθρώπους, 

τους δικούς της, η αριστερά τους κακομεταχειρίστηκε τότε, κι εξακολουθεί να τους 

κακομεταχειρίζεται.179 

Ο σκοπός της, εκτός από εξωλογοτεχνικός, φανερώνει την δική της ιδεολογική 

τοποθέτηση υπέρ της Αριστεράς, «πολύ προτού αισθανθώ αριστερή, ήμουν 

αριστερή».180 Με αυτή την έννοια, το μυθιστόρημα λαμβάνει τον χαρακτήρα ενός 

πολιτικού έργου, καθώς «ο τρόπος με τον οποίο ένας λογοτέχνης χειρίζεται την 

λογοτεχνία είναι σχεδόν πάντα ομόλογος με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται και 

το ίδιο το ιστορικό γεγονός».181 Όσον αφορά την σύγχρονη εποχή των μνημονίων, η 

συγγραφέας που -λογοτεχνικά- έρχεται πάντοτε αντιμέτωπη με μια κρίση, 

παρατηρεί, μέσω των ηρώων της, την επακόλουθη «μετατόπιση ευθυνών» από την 

εκάστοτε κυβέρνηση.182 Στο τέλος, η πεζογράφος προκαλεί τον αναγνώστη να 

σκεφτεί αναφορικά με την δράση που οφείλει να έχει ο σημερινός πολίτης, ο 

οποίος επιθυμεί να επαναστατήσει εναντίον των κακώς κειμένων της κοινωνίας της 

οποίας είναι μέλος.  

 

  

 
179Μάρω Δούκα, «Ελάχιστοι κομματικοί αριστεροί έχουν διαβάσει ένα βιβλίο μου», στο: Σταυρούλα 
Παπασπύρου, Χωρίς Μαγνητόφωνο, Συναντήσεις με σύγχρονους έλληνες λογοτέχνες, ό.π., σ. 153-4.  
180Μάρω Δούκα, «Τόσο ταπεινά, τόσο εγωιστικά», ό.π.,  σ. 120.  
181Το απόσπασμα προέρχεται από την εισήγηση της Ρέας Γαλανάκη, στο: Ιστορική πραγματικότητα 
και νεοελληνική πεζογραφία (1945- 1995), ό.π., σ. 17.  
182«Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών», ό.π. 
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Από τον Εμφύλιο πόλεμο των Χανίων στην πολυεπίπεδη κρίση του 21ου αιώνα 

1. Οι νέοι υπό την βαριά σκιά των προγόνων τους 

1.1. Ο Ιδομενέας Αποστολάκης επιστρέφει στο παρελθόν του πατέρα του 

 

Για την Μάρω Δούκα «Η Ιστορία είναι η παρακαταθήκη των πεπραγμένων, ο μάρτυς 

για το παρελθόν, το παράδειγμα και η συμβουλή για το παρόν, η προειδοποίηση 

για το μέλλον».183 Οι πρωταγωνιστές του μυθιστορήματος είναι ενεργοί πολίτες του 

21ου αιώνα, που επιστρέφουν στο παρελθόν, με σκοπό να αναζητήσουν απαντήσεις 

ή να προβληματιστούν αναφορικά με το παρόν και το μέλλον τους. Πρώτος ο 

νεότερος εκ των τεσσάρων μυθοπλαστικών χαρακτήρων επιστρέφει στο παρελθόν 

του πατέρα του, εισάγοντας τον αναγνώστη στην πόλη των Χανίων του περασμένου 

αιώνα και στο γεγονός του Εμφυλίου πολέμου.  

 

Ο Ιδομενέας ανήκει σε εκείνους που προσπαθούν να οργανώσουν την ζωή τους, 

ενώ βρίσκονται «στη βαριά σκιά των προγόνων τους».184 Ο ίδιος σκύβει στα 

τετράδια του πατέρα του με επιφύλαξη, επειδή πιστεύει ότι σαν λαός «σχεδόν μας 

ηδονίζει να δραματοποιούμε τις ιστορικές απελπισίες μας… [….] Ο μόνος τρόπος για 

να απελευθερωθεί από την ιστορία του πατέρα του, […] θα ήταν ίσως να ασχοληθεί 

σοβαρά μ’ αυτήν» (σ. 120). Οι εσωτερικές διεργασίες του Ιδομενέα, τις οποίες 

παραθέτει η συγγραφέας με την μορφή του εσωτερικού μονολόγου, δείχνουν ότι 

αντιλαμβάνεται το παρελθόν του πατέρα του σαν «χρέος», το οποίο πρέπει να 

εξοφλήσει, ώστε να αποδεσμευτεί από αυτό.185  

 

1.2. Η παραχώρηση της γραπτής μνήμης του Μανώλη Αποστολάκη στον 

απόγονό του 

Η συγγραφέας παραδίδει την σκυτάλη της αφήγησης στον Ιδομενέα Αποστολάκη, ο 

οποίος καθίσταται κληρονόμος της γραπτής μνήμης του αντάρτη Μανώλη: 

Ψάξε, του είχε πει ο πατέρας του έναν μήνα πριν απ’ τον θάνατό του, […] σου έχω 

εκεί τις σκέψεις μου, […] ήθελα να δώσω κι εγώ ένα νόημα στον αγώνα μου, 

αγωνίστηκα κι εγώ, Ιδομενέα, τι κατάφερα, τι δεν κατάφερα, […] εγώ τα 

βαριόμουνα αυτά, […] εκείνο το Νοέμβριο του 1989, […] μετά την πτώση του 

Τείχους, μ’ εσένα στο μυαλό μου να τα καθαρογράφω όλα […] (σ. 27).  

 
183Πρόκειται για το «θουκυδίδειο απόσταγμα» της συγγραφέως, αναφορικά με την παραδειγματικό 
τόνο της ιστορίας, βλ. Μανώλης Πιμπλής, «Μάρω Δούκα: Φαρμακερά μυστικά, ανυποψίαστα 
ψέματα», εφημ. Τα Νέα, ένθετο «Βιβλιοδρόμιο», 30/5/2014, στο: 
https://www.tanea.gr/2014/05/30/lifearts/marw-doyka-farmakera-mystika-anypopsiasta-psemata/ 
(τελευταία επίσκεψη 18/1/2021) . 
184Αριστοτέλης Σαΐνης, “Στα μονοπάτια της Ιστορίας, «οι εποχές συστρέφονται και τρώνε σαν φίδια 
τις ουρές τους»”, εφημ. Η Εφημερίδα των Συντακτών, ένθετο «Ανοιχτό βιβλίο», 21/6/2014, στο: 
https://www.patakis.gr/files/1187024.pdf (τελευταία επίσκεψη 26/12/2020).  
185Για την έννοια του χρέους, βλ. Βασίλης Λέτσιος, «Έλα να πούμε ψέματα (2014) της Μάρως 
Δούκα», περ. Πόρφυρας, τ. 37ος, Κέρκυρα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016, σ. 251. 

https://www.patakis.gr/files/1187024.pdf
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Με αφορμή την πτώση του τείχους του Βερολίνου, ο Μανώλης επανήλθε στις 

αρχικές του σημειώσεις, με σκοπό την εκ των υστέρων επεξεργασία τους, ώστε να 

τις παραχωρήσει στον γιο του που θα λάμβανε το «βασιλικό όνομα» (σ. 429), πριν 

καν τον αποκτήσει.186 Ο Ιδομενέας, εν μέσω της εκπόνησης της διατριβής του, 

αποφάσισε να ασχοληθεί με το επονίτικο παρελθόν του πατέρα του, εμφανώς 

επηρεασμένος από την αφοσίωση της Βιργινίας στα τετράδια του δικού της 

προγόνου: «[…] Είχες εσύ τον παππού σου, είχα όμως κι εγώ τον πατέρα μου. […] 

εγώ τον είχα με μουντζούρες, επίμονα ψηφία σε φτηνά τετραδιάκια, με λεκέδες 

[…]» (σ. 31). Η αντιδιαστολή ανάμεσα στις επίσημες σημειώσεις του Κριαρά και σε 

εκείνες των φτωχών αγωνιστών φανερώνει την ανάγκη του κάθε ανθρώπου, 

ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, να διατηρήσει ζωντανά στη μνήμη του τα γεγονότα 

που τον καθόρισαν και να τα διαφυλάξει από την αιώνια λήθη. 

Η Μάρω Δούκα υποστηρίζει ότι «ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς μνήμη, 

αρκεί, όμως, να μπορεί να δει το παρελθόν με κριτική διάθεση».187 Ο Ιδομενέας, 

λόγω της ιδιότητάς του ιστορικού, δεν γίνεται παθητικός δέκτης της ιστορίας που 

αφηγείται ο πατέρας του, αντιθέτως, επιδιώκει να την διαχειριστεί με σκεπτικισμό, 

αν και, τελικά, αυτή η μελέτη τού προκαλεί αμφιλεγόμενα συναισθήματα: 

«Διαβάζω και ξαναδιαβάζω και ταχτοποιώ την ιστορία του πατέρα μου, πότε 

συγκινούμαι με την πίστη του, πότε θυμώνω με την αφέλειά του» (σ. 188). Υπό τον 

τίτλο «Κοιμήθηκα παιδί και ξύπνησα άντρας», επιχειρεί σε πρώτο ενικό πρόσωπο 

την μεταγραφή της ιστορίας του Μανώλη και την απεικόνιση του μετακατοχικού 

κλίματος της Κρήτης, από τον Μάιο του 1945, όταν υπογράφεται η ανακωχή με τους 

Γερμανούς, έως τον Μάρτιο του 1949: «[…] λες κι δεν είχε τελειώσει η γερμανική 

κατοχή, να κινούμαστε ο ένας μετά τον άλλο στα κρυφά; […] Εφόσον το Κόμμα μας 

ήταν νόμιμο [….] γιατί εμείς έπρεπε να κρυβόμαστε πίσω από δεκάδες επιτροπές 

και υποεπιτροπές;» (σ. 34).188  

1.3. Η πλασματική μαρτυρία του αντάρτη Μανώλη ως ιστορικό τεκμήριο 

1.3.1. Ιστορία σε πρώτο πρόσωπο 

Ο Μανώλης είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, ενώ η γυναίκα 

του και ο γιος του συμπληρώνουν το ιστορικό πλαίσιο της εποχής από τις 

αναμνήσεις τους. Η προσωπική μαρτυρία του Μανώλη συνιστά ένα «ιστορικό 

χρονικό», καθώς περιγράφει -με την σειρά- όλα τα γεγονότα που προετοίμασαν και 

οδήγησαν στην εκδήλωση του Εμφυλίου της Κρήτης.189 Ειδικότερα, ο ώριμος 

 
186Η ετυμολογία του ονόματος του Ιδομενέα προέρχεται από το όνομα του βουνού Ίδη και το 
ουσιαστικό μένος, δηλαδή η ορμή, η λύσσα για μάχη. Ο Ιδομενέας ήταν βασιλιάς της Κρήτης –
εγγονός του Μίνωα- ο οποίος συμμετέχει σε αφηγήσεις από τον Όμηρο ως τον Βιργίλιο με διάφορες 
παραλλαγές, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς την εξορία του από το νησί, βλ. Σαράντος Ι. Καργάκος, 
«Ο Ιδομενέας», 20/4/2017, στο: https://kontranews.gr/index.php/ARTHROGRAPHOI/279784-O-
Idomeneas (τελευταία επίσκεψη 2/2/2021). 
187Γρηγόρης Μπέκος, «Μάρω Δούκα: Οι ιδέες δεν είναι για να τις ξεσκονίζουμε στο ράφι», εφημ. Το 
Βήμα, 28/6/2014, ό.π. 
188 Με τον όρο, το «Κόμμα»- με κεφαλαίο το Κ- εννοείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 
189Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς, ό.π.,  σ. 766.  

https://kontranews.gr/index.php/ARTHROGRAPHOI/279784-O-Idomeneas
https://kontranews.gr/index.php/ARTHROGRAPHOI/279784-O-Idomeneas
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Μανώλης αποτύπωσε τις εμπειρίες του αφενός, από την συμμετοχή του στον 

αγώνα εναντίον των ξένων κατακτητών και αφετέρου, τις προσπάθειες των απλών 

αριστερών της εποχής να συνεχίσουν την δράση τους, παρά τις αφοπλιστικές 

ενέργειες της καθεστηκυίας τάξης εναντίον τους: «[…] δεν έπρεπε να κάνουμε το 

χατίρι της Δεξιάς και να κιοτέψουμε» (σ. 88). Η κατασκευασμένη, από την 

συγγραφέα, αφήγηση του Μανώλη εγκιβωτίζεται στο αφηγηματικό παρόν του 

μυθιστορήματος και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του επιβεβαιώνοντας την 

αξία που δίνει η Δούκα στο είδος της μαρτυρίας ως ιστορικό τεκμήριο. 

Πρόκειται για μια «ζωντανή μαρτυρία ψυχής» ενός φανατικού και πληγωμένου 

μέλους της Αριστεράς, που δεν ζητάει την συγχώρεση του γιου του, αλλά μεταφέρει 

την αλήθεια του, απλώς για να εξιλεωθεί: «[…] ήμουνα κι εγώ, άλλο ένα στα τόσα, 

κομματόσκυλο. […] Και μη θαρρείς πως σου τα γράφω όλα αυτά για να αθωωθώ» 

(σ. 43).190 Ο Μανώλης υπήρξε μέλος της Μαζικής Λαϊκής Αυτοάμυνας, η οποία 

οργανώθηκε το 1946 με πρωτοβουλία του τότε εκκολαπτόμενου συγγραφέα Γιάννη 

Μανούσακα, και συνάμα ήταν εγγεγραμμένο μέλος του ΚΚΕ: «Επειδή όμως οι 

στρατιώτες και τα στελέχη της ΜΛΑ έπρεπε να είναι […] μέλη του ΚΚΕ, με κάνανε κι 

εμένα μέλος» (σ. 46).191 Η συγγραφέας επέλεξε για πρωταγωνιστή έναν παλαίμαχο 

αγωνιστή-αντάρτη, ο οποίος δεν αμφισβητεί την κομμουνιστική του ταυτότητα, 

αλλά αναγνωρίζει τα λάθη της κομματικής ηγεσίας της Αριστεράς. Προτού 

επιρρίψει ευθύνες στην Αριστερά -εντός και εκτός Κρήτη- είχε περάσει πολλά 

χρόνια, κατά τα οποία εθελοτυφλούσε, χρήζοντάς τους αθώους στην συνείδησή 

του: «Για ένα πράγμα οικτίρω τον εαυτό μου. Για την προθυμία μου να βρίσκω 

πάντοτε ελαφρυντικά και να τους αθωώνω[…] Πώς κάνεις έτσι, βρε Μανώλη, μου 

είχε πει ο γιατρός Κριαράς, ο νονός σου, το 1966 […]» (σ. 89). 

1.3.2. Ο ρόλος της Αριστεράς πριν και μετά το ξέσπασμα του Εμφυλίου της 
Κρήτης 

Σύμφωνα με τους μελετητές, η Δούκα ήταν από τους πρώτους μεταπολιτευτικούς 

πεζογράφους που άσκησαν δριμεία κριτική στο ΚΚΕ.192 Ο Μήτσος Βλαντάς, το 

άλλοτε είδωλο του Γιώργη Κριαρά, παρουσιάζεται από τον Μανώλη ως υπεύθυνος 

για την εξαπάτηση των αριστερών με σκοπό να απέχουν από τις βουλευτικές 

εκλογές τον Μάρτιο του 1946, μολονότι ο απλός λαός δεν ήταν σύμφωνος με αυτή 

την στάση: «[…] είχαμε δεχτεί μ’ ένα μούδιασμα το φιρμάνι για την αποχή μας […] ο 

Βλαντάς μανούλα σ’αυτά […]» (σ. 78).193 Το αποτέλεσμα της αποχής ήταν να τεθεί 

το Κόμμα εκτός Βουλής και να ακολουθήσει -από την δεξιά παράταξη του Ντίνου 

Τσαλδάρη- η ψήφιση στρατιωτικού νόμου «περί εκτάκτων μέτρων διά την δημοσίαν 

τάξιν!» (σ. 89), που επέτρεπε τις επιθέσεις εναντίον των κομμουνιστών.194 Η Δούκα, 

μέσω του Μανώλη αναφέρεται, ονομαστικά, στις δολοφονίες των κομμουνιστών 

 
190 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς, ό.π., σ. 768.  
191Αρχικά, η ΜΛΑ δημιουργήθηκε ως προάγγελος του Δημοκρατικού Στρατού Κρήτης. Ο εκάστοτε 
αυτοαμυνίτης αγρότης θεωρήθηκε, αυτόχρημα, μέλος του ΚΚΕ. 
192Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., σ. 112-3.  
193 Ο Βλαντάς ήταν πρώην Γενικός Γραμματέας του Κόμματος στην Κρήτη.  
194 Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη διήρκησε από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 1946.  
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της εποχής, προσπαθώντας να αναδείξει το τρομοκρατικό κλίμα που επικρατούσε 

εις βάρος τους: «Είχε αρχίσει η τσαλδαρική τρομοκρατία να τρίζει τα δόντια της και 

στην πόλη μας. […] Πρώτο θύμα ο Τσιγκουνάκης Ρούσος […]» (σ. 124).195 

Ο Μανώλης εκπροσωπεί τον τύπο του αγωνιστή που βάδιζε στα σκοτεινά, καθώς, 

όπως οι υπόλοιποι σύντροφοί του, ήταν έρμαιο των αποφάσεων που λάμβαναν οι 

ανώτεροι: «Κανείς μας δεν μπορούσε να γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται τότε στα 

κεντρικά του Κόμματος, κι όσα εγώ κάθομαι  τώρα και γράφω είναι σαν να τα έχω 

ακούσει και να έχω διαβάσει από πολλούς συντρόφους» (σ. 135). Οι 

αυτοβιογραφικές του σημειώσεις αποτελούν το απόσταγμα όσων είδε και άκουσε, 

με αφετηρία την ατομική του περιπέτεια, η οποία αντικατοπτρίζει, τελικά, την 

συλλογική περιπέτεια των ομοϊδεατών του εκείνα τα χρόνια. Εκτός από την άγνοια 

των αγωνιστών, οι εσωκομματικές συγκρούσεις ήταν μία από τις αιτίες 

αποδυνάμωσης της Αριστεράς. Ο αντικαταστάτης του Βλαντά στη θέση του Γενικού 

Διοικητή Κρήτης, Γεώργιος Τσιτήλος δεν μπορούσε να συμβαδίσει με τις ιδέες του 

επαναστάτη Γιάννη Μανούσακα, γεγονός που αντιλήφθηκε ετεροχρονισμένα ο 

Μανώλης: «διότι, βέβαια, άλλο κομμουνιστής, άλλο επαναστάτης […] εκ των 

υστέρων, παχιά κούφια λόγια» (σ. 140). 

Ο Γιάννης Μανούσακας, που άλλοτε περιγράφεται ως επαναστάτης και άλλοτε ως 

τρελός εξαιτίας της παρορμητικότητάς του, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την 

εξέλιξη της πλοκής. Η συγγραφέας φαίνεται πως εμπνεύστηκε το αφηγηματικό 

προφίλ του Μανώλη από την αγωνιστική μορφή του Μανούσακα στην προσπάθειά 

της να τοποθετήσει επώνυμους πρωταγωνιστές πλάι σε αδικημένους λαϊκούς 

αυτοαμυνίτες. Πιο συγκεκριμένα, η Δούκα υποστηρίζει ότι «[…] όλη η αφήγηση 

βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, μόνο που εδώ είναι ιδωμένα μέσα από τη ματιά 

ενός επινοημένου χαρακτήρα ο οποίος είχε για ίνδαλμα και οδηγό του τον Γιάννη 

Μανούσακα. Γεννημένος συγγραφέας ο Μανούσακας, εμπνευσμένος… Ο κριτικός 

Δημήτρης Ραυτόπουλος τον έχει αποκαλέσει Μακρυγιάννη του ΕΑΜικού αγώνα και 

του εμφυλίου αργότερα».196  

Ο επικεφαλής των αυτοαμυνιτών είχε αρχίσει να οργανώνει κρυφά αντάρτικο στην 

ύπαιθρο, προετοιμάζοντας την άμυνα των κομμουνιστών απέναντι στους 

ιδεολογικούς τους αντιπάλους, πριν το Κόμμα να λάβει επίσημη εντολή, σύμφωνα 

με την οποία θα καθιστούσε νόμιμη την σύστασή του: «Πρέπει και στην Κρήτη να 

δημιουργήσετε αντάρτικο! […] επιτέλους με αυτό το σημείωμά του [εν. του 

Τσιτήλου] το Κόμμα νομιμοποιούσε απέναντι στο Γραφείο της Περιοχής τις 

αντάρτικες ομάδες στην Κρήτη» (σ. 205).197 Με το επίρρημα «επιτέλους», ο 

Μανώλης εκφράζει την συσσωρευμένη αγανάκτηση των αριστερών, οι οποίοι, λόγω 

της υπόγειας δράσης που τους ανάγκαζαν να έχουν, αντιμετωπίζονταν από την 

κυβέρνηση σαν «το γνωστό λεφούσι των αλητών της πόλης, όπως μας αποκαλούσε 

 
195Με τον όρο «τσαλδαρική τρομοκρατία» ή «λευκή τρομοκρατία» εννοούνται οι μαζικές εκτελέσεις 
κομμουνιστών που ακολούθησαν ύστερα από την Συνθήκη της Βάρκιζας. 
196 Μάρω Δούκα, «Ελάχιστοι κομματικοί αριστεροί έχουν διαβάσει ένα βιβλίο μου», ό.π., σ. 155-6. 
197 Το σημείωμα διαβάστηκε από τον Τσιτήλο, αλλά πρέπει να στάλθηκε από τον Σοφοκλή Βενιζέλο. 
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εκείνες τις μέρες [εν. τον Μάρτιο του 1947] ο Μητσοτάκης […]» (σ. 210), γεγονός 

που ερμηνεύει -λογικά- την φυγή τους από την πόλη και το ανέβασμά τους στα 

βουνά. Την άνοιξη του 1947, οι αντιστασιακοί της Κρήτης έστησαν το πρώτο 

επίσημο αντάρτικο με καθοδηγητή τον αγωνιστή Γιάννη Ποδιά: «11 Απριλίου, 1947 

[…] Κι εκείνη τη μέρα ο Γιάννης Ποδιάς […] θα συγκροτούσε την πρώτη αντάρτικη 

ομάδα» (σ. 220-1). 

Αναλυτικότερα, οι σημειώσεις του Μανώλη περιγράφουν μία προς μία τις 

προσπάθειες των πολιτικών εκπροσώπων του νησιού, μέχρι την εκπνοή του 1946, 

ώστε να εμποδίσουν την μεταφορά του Εμφυλίου από την κεντρική Ελλάδα στην 

Κρήτη, πηγαίνοντας κόντρα στα πραγματικά σχέδια της αριστερής ηγεσίας: «[…] 

όλοι αυτοί οι ντόπιοι πολιτευτές, σε συνεννόηση με την Αθήνα, προσπαθούσαν να 

πείσουν την ηγεσία μας στην Κρήτη να μείνει μακριά απ’ την εμφύλια σύρραξη» (σ. 

193).198 Η συγγραφέας δεν προσπαθεί να στήσει μια αγιογραφία της Αριστεράς, 

καθώς το σχέδιο της αυτοάμυνας για την πρόκληση εξέγερσης λαϊκού χαρακτήρα 

παρουσιάζεται από τον Μανώλη -της δεκαετίας του ’80- σαν ουτοπία, που 

αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε ένοπλη σύγκρουση: «Λαϊκή εξέγερση λέγαμε που 

παίρνει την μορφή της επανάστασης. Και ποια επανάσταση υπήρξε ποτέ που δεν 

οδήγησε αναπόφευκτα στον εμφύλιο;» (σ. 198).  

Το ηθικό των Κρητικών ανταρτών δεν ήταν ακμαίο, εξαιτίας δύο παραγόντων, της 

Συμφωνίας της Βάρκιζας: «Ένας από τους όρους της Συμφωνίας της Βάρκιζας ήταν 

σε Αθήνα και Πειραιά να μην μπορούν να συλλάβουν κανέναν αγωνιστή χωρίς 

ένταλμα συλλήψεως, στην επαρχίας όμως… […] κανένα ένταλμα συλλήψεως δεν 

χρειαζόταν» (σ. 223) και δύο χρόνια αργότερα, του δόγματος Τρούμαν: «[…] όταν 

εξαγγελθεί το δόγμα Τρούμαν, […] στη συνείδηση όλων ο ψυχρός πόλεμος θα έχει 

εδραιωθεί» (σ. 209).199 Από την μία, οι αντιστασιακοί που μάχονταν στα βουνά της 

Κρήτης δεν προστατεύονταν από κάποιο νόμο, και από την άλλη, το δόγμα Τρούμαν 

(Μάρτιος 1947), ουσιαστικά πρέσβευε την υπεράσπιση μιας ελεύθερης χώρας, 

όπως η Ελλάδα, από τις ΗΠΑ, αντιμετωπίζοντας τους κομμουνιστές ως εσωτερικό 

εχθρό της χώρας.200   

Το καλοκαίρι του 1947 ο  Μανώλης ανέβηκε στα κρητικά βουνά, για να σωθεί από 

τους άνδρες του Γύπαρη που έδρευαν στην πόλη, ενώ ο Εμφύλιος μαινόταν: «[…] 

θα είμαι πλέον ασφαλής επάνω στα ελεύθερα, τα κρητικά βουνά!» (σ. 304). Το 

διαφορετικό, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση του Εμφυλίου των Χανίων είναι ότι οι 

κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν παραδέχονταν την ύπαρξή του και συνέχιζαν να 

διαδίδουν ψευδείς φήμες περί συμφωνίας με την ηγεσία του ΕΑΜ: «Να κλαις και 

 
198Οι ντόπιοι πολιτευτές ήταν: ο Σοφοκλής Βενιζέλος (1984-1964), ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο 
κομμουνιστής Γεώργιος Τσιτήλος (οι πληροφορίες προέρχονται από την ίδια την αφήγηση). 
199Η Συμφωνία της Βάρκιζας  (12/2/1945) υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης και του ΕΑΜ για την 
θεσμική λήξη των Δεκεμβριανών του 1944. Τον ίδιο μήνα ο ΕΛΑΣ παρέδωσε τα όπλα του. Σε 
αντίθεση με την περίπτωση της Κρήτης και την αντίστοιχη Συμφωνία του Φρε, όπου οι αντάρτες του 
ΕΛΑΣ/ ΕΑΜ έμειναν απροστάτευτοι στα βουνά.  
200Για το δόγμα του πρωθυπουργού Τρούμαν προέρχονται, βλ. Γιάννης Βούλγαρης, Η 
μεταπολιτευτική Ελλάδα 1974- 2009, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2013, σ. 39.  
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να γελάς δηλαδή με την κοροϊδία, εφόσον ο εμφύλιος είχε ανάψει για τα καλά!» (σ. 

321). Οι περιγραφές του -για τον χειμώνα του 1948 και έπειτα- γίνονται πιο 

γλαφυρές, απεικονίζοντας τις ψυχολογικές μεταπτώσεις των ανταρτών που 

συνέχιζαν να μάχονται, παρότι ήταν εξουθενωμένοι σωματικά και πνευματικά και 

παρότι γνώριζαν ότι άλλοι αποφάσιζαν για εκείνους: «Από δω και μπρος όλοι 

φυγόδικοι. Και φυγόδικος θα πει να πεινάς, να τρέμεις […]» (σ. 442).  

Υπάρχει η άποψη ότι ο Εμφύλιος της Κρήτης λειτούργησε σαν «αντιπερισπασμός» 

για τον Εμφύλιο της Ηπειρωτικής Ελλάδας.201 Οι κομμουνιστές, 

συμπεριλαμβανομένου και του Μανώλη, θεωρούσαν χρέος τους να βοηθήσουν τον 

αγώνα των συντρόφων τους στην Ηπειρωτική Ελλάδα συμμετέχοντας κι εκείνοι 

στον αγώνα: «Εμείς οι κομμουνιστές, έγραφε, οδεύουμε προς την θυσία, σαν και 

τους πρώτους χριστιανούς […] εμείς θυσιαζόμαστε από την αγάπη μας και μόνο για 

τον άνθρωπο […]» (σ. 283)˙ αυτή η ανιδιοτελής  προσφορά των αριστερών αποτελεί 

δείγμα του «ανθρωπολογικού ορίζοντα» του Εμφυλίου.202 Εκ των υστέρων, 

κατάλαβε ότι αυτή η θυσία ήταν πραγματική και πως νομοτελειακά θα οδηγούνταν 

στην ήττα, διότι ο Δημοκρατικός Στρατός δεν μπορούσε να αναπτυχθεί στην Κρήτη, 

αφού δεν το επέτρεπε η γεωγραφική θέση του νησιού: «[…] το μέλλον της Κρήτης, 

λόγω της θέσης της, ήταν επακριβώς ορισμένο» (σ. 284). Για τον Μανώλη υπήρχαν 

δύο κατηγορίες κομμουνιστών, οι «ψημένοι» και οι «άψητοι» κομμουνιστές, όμως, 

αν είχαν καταφέρει να στήσουν παγίδα στον Μανούσακα και προηγουμένως στον 

Ποδιά, το μέλλον του Μανώλη προβλεπόταν δυσοίωνο: «[…] τώρα εσύ ο 

τσαγκάρης, έτσι και πέσεις στα χέρια τους, κακομοίρη μου, τι σε περιμένει» (σ. 

297). 

1.3.3. Η μάχη στο Φαράγγι της Σαμαριάς και η διάψευση του αρχικού οράματος 

Η μάχη στο φαράγγι της Σαμαριάς, που διήρκησε από τις 3 ως τις 6 Ιουνίου του 

1948, συνιστά το αποκορύφωμα του Εμφυλίου της Κρήτης: «3 Ιουνίου 1948. […]όλα 

τα παραμύθια για διαόλους και τριβόλους, που είχα ακούσει από μικρός για τη 

Σαμαριά, λες κι είχανε απόψε ζωντανέψει […]» (σ. 434). Από την μία πλευρά της 

μάχης, βρίσκονταν οι αντάρτες και από την άλλη, ο κυβερνητικός στρατός και η 

χωροφυλακή που υπερτερούσαν αριθμητικά και δεν είχαν υποστεί τις αντίστοιχες 

κακουχίες. Η Δούκα, μέσω του Μανώλη, επιμένει στον αγώνα που δόθηκε τότε στο 

Φαράγγι, διότι, εκτός από το αποκορύφωμα, σήμανε και το τέλος του Εμφυλίου της 

Κρήτης, με την ήττα της Αριστεράς. Με αυτή την έννοια, δίνεται έμφαση στον τρόπο 

που απομονώθηκαν οι αντάρτες, αφού εκδιώχτηκαν από τις περιοχές του Ομαλού 

και της Σαμαριάς και ο μοναδικός τους σύμμαχος, δηλαδή ο αγροτικός πληθυσμός, 

έπαψε, με απειλές, να τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια: «Το θέμα είναι ότι μας 

διώξανε απ’ τον Ομαλό και το  Φαράγγι. […] Όχι μόνο οι τροφοδότες και οι 

 
201Κώστας Καζαμιάκης, «Μάρω Δούκα: Έλα να πούμε ψέματα», 11/11/2014, στο: 
https://www.protagon.gr/epikairotita/politismos/ela-na-poume-psemata-marw-douka-patakis-
37588000000 (τελευταία επίσκεψη 25/12/2020).  
202 Αριστοτέλης Σαΐνης, ό.π.  

https://www.protagon.gr/epikairotita/politismos/ela-na-poume-psemata-marw-douka-patakis-37588000000
https://www.protagon.gr/epikairotita/politismos/ela-na-poume-psemata-marw-douka-patakis-37588000000
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συνοδοιπόροι αναγκάστηκαν με τη βία να μας αποκηρύξουν όλους εμάς τους 

εαμοβούλγαρους μα και οι αντάρτες-σύντροφοι που απελπίστηκαν» (σ. 534-5).  

Ανάμεσα στους απογοητευμένους αντάρτες υπήρχαν και αγωνιστές με ήθος που 

προσπαθούσαν να εμψυχώσουν τους συντρόφους τους, όχι για να γίνουν 

αποτελεσματικότεροι, αλλά για να ξεχάσουν το δράμα τους, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τον δικηγόρο και αγωνιστή Σταύρο Χατζηγρηγόρη: «[…] και τι δεν μας 

έλεγε για να αποξεχαστούμε […] Έλα να πούμε ψέματα, ένα σακί γιομάτο, φόρτωσα 

έναν μπόντικα σαράντα κολοκύθια, κι απάνου στα καπούλια του ένα σακί ρεβίθια» 

(σ. 538). Ο Χατζηγρηγόρης υπήρξε «κομμουνιστής ψυχωμένος, αλλά όχι 

οργανωμένος» (σ. 409), που έχασε την ζωή του κοντά στο Φαράγγι της Σαμαριάς 

μαχόμενος ηρωικά ως την έσχατη στιγμή. Ο Μανώλης τοποθετεί δίπλα σε τέτοιου 

βεληνεκούς αγωνιστές τον Νίκο Ξερόγιαννη που προτίμησε να αυτοπυρποληθεί 

από το να πέσει στην παγίδα των Γερμανών: «χτυπήθηκε με το γερμανικό όπλο που 

κρατούσε για να μην πέσει στα χέρια τους» (σ. 435).  

Μετά την μάχη της Σαμαριάς και την εγκατάλειψη του αγώνα από ορισμένους 

καπετάνιους,203 η ανάγκη του Μανώλη να απομακρυνθεί μεγάλωνε όλο και 

περισσότερο, έχοντας πια συνειδητοποιήσει την οριστική ήττα των αριστερών και 

το πόσο ανώφελο είναι να χυθεί άλλο αίμα: «Νικηθήκαμε, χάσαμε, αλλά η ζωή 

προχωράει αυτή. […] Το θεωρώ άσκοπο, είπε, να χύνεται άλλο αίμα στον τόπο μας. 

[…] Και άσκοπο σημαίνει χωρίς σκοπό, χωρίς όραμα» (σ. 540). Η απόφασή του 

προήλθε έπειτα από προσωπική πάλη με τον εαυτό του, γιατί δεν ήταν εύκολο να 

εγκαταλείψει τους συντρόφους του και να ζήσει εφ’ όρου ζωής, εάν επιβίωνε, με τις 

τύψεις ενός λιποτάκτη: «Ας μ’ εκτελούσανε. Από ντροπή και μόνο έτρεμα για το 

χάλι μου» (σ. 544). Η πορεία διαφυγής του Μανώλη από το βουνό και οι 

πληροφορίες που άρχισε να συγκεντρώνει για τις δηλώσεις μετάνοιας που 

υπέγραφαν οι αριστεροί, προκειμένου να αποκηρύξουν τον κομμουνισμό και να 

γίνουν αποδεκτοί από το σύνολο της πόλης, επέσπευσαν την απόφασή του να 

παραδοθεί, χωρίς να υπονομεύσει το αγωνιστικό του ήθος: «[…] δεν τη θέλω τη 

δήλωση μετάνοιας, γι’ αυτό και δεν θα ‘πρεπε και το Κόμμα μου, που το τιμώ και το 

υπηρετώ, να έχει θέσει τέτοιο ζήτημα αγωνιστικής ηθικής […]» (σ. 622). Μπορεί οι 

χαρακτήρες της Δούκα να χαράσσουν την δική τους διαδρομή, όμως η συγγραφέας 

είναι η σκηνοθέτης της αφήγησης και το πρόσταγμα υπέρ της ζωής έναντι της 

«ανέλπιδης θυσίας» (σ. 622) των κομμουνιστών, φαίνεται ότι είναι η άποψή της για 

την στάση που οφείλει να έχει ένας κομμουνιστής.  

  

 
203Οι καπετάνιοι και οι καθοδηγητές βρίσκονταν σε ανώτερη θέση από τους απλούς αριστερούς 
αγωνιστές, αλλά σε μειονεκτικότερη από τα ηγετικά στελέχη της Αριστεράς. 
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2. Ο απόηχος του αυστηρού κομμουνιστικού οικογενειακού περιβάλλοντος 

στο αφηγηματικό παρόν της οικογένειας Αποστολάκη 

2.1. Η πολιτική θέση της Αναστασίας και η αυστηρή κριτική του Ιδομενέα προς το 

πρόσωπό της 

 

Ο πλασματικός χαρακτήρας της Αναστασίας εκφράζει την μέση εργαζόμενη γυναίκα 

της σύγχρονης εποχής, η οποία μοχθεί για τα προς το ζην, μεριμνώντας για την 

επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού της: «[…] εγώ στο μαγαζί, εσύ με τις 

σπουδές σου[…]» (σ. 24). Ωστόσο, ο Ιδομενέας ερμηνεύει το ενδιαφέρον της 

μητέρας του για το πρόσωπό του σαν προϋπόθεση για την διευθέτηση όλων των 

λογαριασμών της: «[…] για να κλείσει και αυτή την εκκρεμότητα στη ζωή της» (σ. 

26). Πρόκειται για έναν μη ανεξάρτητο τριαντάρη που προσπαθεί να βρει τα 

πατήματά του στο παρόν για να εξασφαλίσει το μέλλον του, το οποίο προβλέπεται 

δύσκολο, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Το προφίλ του Ιδομενέα 

φαίνεται να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των μυθιστορηματικών ηρώων, με 

βάση τα οποία άρχισαν να διαμορφώνονται οι χαρακτήρες της νεοελληνικής 

πεζογραφίας από το 2010 και έπειτα, οι οποίοι, αν και οικονομικά εξαρτημένοι από 

τους γονείς τους, αναπτύσσουν μια έκρυθμη σχέση μαζί τους.204  

 

Μέσα από τον εσωτερικό μονόλογο της Αναστασίας, ο αναγνώστης παρακολουθεί 

τις σκέψεις μιας κανονικής γυναίκας που προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις της, διεκπεραιώνοντας πολλαπλούς ρόλους, ως μητέρα, κόρη, 

σύζυγος, επαγγελματίας, ενεργός πολίτης και τέλος ως γυναίκα. Η 

εξηνταπεντάχρονη Αναστασία παρουσιάζεται ως μια βαθιά πολιτικοποιημένη 

κάτοικος επαρχίας που έχει εναποθέσει τις ελπίδες της στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, 

της εποχής του 2012: «[…] ακόμη κι αν δεν υπήρχε, θα ‘πρεπε εμείς όλοι να τον 

φτιάξουμε τον Σύριζα […]» (σ. 113). Η πολιτική της θέση γίνεται αφορμή για 

πικρόχολα σχόλια, εκ μέρους του Ιδομενέα: «[…] γι’ αυτήν η Αριστερά […] δεν 

μπορούσε παρά να είναι ο οικογενειακός τους τρόπος να ανελιχθούν στην κοινωνία 

[…]» (σ. 114). Η ενασχόλησή της Αναστασίας με την πολιτική σκηνή της χώρας και η 

κλίση της προς την Αριστερά έχει βαρύνουσα σημασία, διότι η ίδια προέρχεται από 

ένα αυστηρό αριστερό οικογενειακό περιβάλλον, έχοντας μεγαλώσει με το 

προσωνύμιο «η κόρη του μπολσεβίκου» (σ. 580).  

 

Η μητέρα του Ιδομενέα εκπροσωπεί «τη θέση του γυναικείου φύλου στον 

συντηρητικό κόσμο των κομμουνιστών στον 20ό αιώνα».205 Κατά τη διάρκεια της 

αφήγησης, γίνονται συχνές αναφορές στον τρόπο με τον οποίο η Αναστασία 

 
204Δημοσθένης Κούρτοβικ, «Οιωνοί, ξόρκια και προφητείες», εφημ. Τα Νέα, 15/1/2011, στο: 
https://www.tanea.gr/2011/01/15/lifearts/by-the-book/oiwnoi-ksorkia-kai-profiteies/ (τελευταία 
επίσκεψη 22/2/2020). 
205Μάρω Δούκα, «Ελάχιστοι κομματικοί αριστεροί έχουν διαβάσει ένα βιβλίο μου», ό.π., σ. 157.  
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μεγάλωσε αποκομμένη από τα υπόλοιπα κορίτσια της ηλικίας της, εξαιτίας των 

αποφάσεων που λάμβανε ο πατέρα της, Ευτύχης Πετράκης: «κομμουνιστής ορθός ο 

πατέρας της, αλλά της το ‘χε διαμιάς ξεκόψει με τα γράμματα […] Αναστασία, θα 

σου βρω και ένα καλό παιδί απ’ το Κόμμα […] μυαλωμένα παιδιά, δουλευταράδες, 

όχι αστούς λελέδες» (σ. 108 - 9). Η Αριστερά του παρελθόντος κανοναρχούσε, μέσω 

του πατέρα της, την ζωή της Αναστασίας ξεκινώντας από την τρυφερή παιδική και 

εφηβική ηλικία και φτάνοντας έως την ενήλικη ζωή και την επιλογή συντρόφου. 

Παράλληλα, η «σκύλα η μάνα της» (σ. 65) συντροφεύει τις σκέψεις της σε κάθε 

στιγμή της ζωής της, παρά το ώριμο της ηλικίας της, γεγονός που συμπληρώνει το 

κατακερματισμένο πορτραίτο μιας οικογένειας με σαθρά θεμέλια.  

Ο γάμος της με τον, κατά εικοσιτρία χρόνια μεγαλύτερό της Μανώλη, εξίσου 

αριστερό που ακολουθούσε τις κατευθυντήριες γραμμές του καθοδηγητή Ευτύχη, 

διεύρυνε τον κύκλο της Αριστεράς γύρω της. Από τη μία, έπρεπε να διαχειριστεί τον 

«σαχλό ακριβοδίκαιο» (σ. 404) πατέρα της, που δεν την είχε εξασφαλίσει ούτε 

συναισθηματικά, ούτε οικονομικά και από την άλλη, όφειλε να παρηγορεί τον 

πολύπαθο σύζυγό της, όταν, ύστερα από χρόνια, άρχισε να συνειδητοποιεί την 

συνολική διάψευση της ιδέας: «[…] και τι φταίνε οι καημένες οι ιδέες, εμείς οι 

άνθρωποι, οι βρομεροί και τρισάθλιοι, φταίμε, εμείς τις ξεπουλάμε και τις 

στραπατσάρουμε τις ιδέες […]» (σ. 75). Επιπρόσθετα, οι αλληλοτροφοδοτούμενοι 

μονόλογοι της Αναστασίας και του Ιδομενέα, αποδεικνύουν την επικριτική 

συμπεριφορά που εξακολουθεί να δέχεται η Αναστασία από τα μέλη της 

οικογένειάς της, με τον γιο της να την μειώνει πρώτα ως μητέρα και αμέσως μετά 

ως πολιτικό και κοινωνικό ον.  

Ένα από τα πλεονεκτήματα που, ενίοτε, ο Ιδομενέας αναγνώριζε στην μητέρα του 

ήταν η πνευματική της κατάρτιση, η οποία, παρά την έλλειψη ακαδημαϊκής 

μόρφωσης, είχε διαβάσει λογοτεχνικά έργα, τα οποία ο γιος της, υποψήφιος 

διδάκτορας, είχε αγνοήσει: «[…] δεν μπορεί να μην της το αναγνωρίσει, της κόβει, 

[…] ακόμη και για το Διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή του έλεγε προ ημερών, ακόμη 

και για του Αντρέα Φραγκιά την Καγκελόπορτα […]» (σ. 182). Η επιλογή της 

συγγραφέως να παρουσιάσει την Αναστασία ως βιβλιοφάγο, δεν είναι τυχαία, 

καθώς αυτά τα δύο μυθιστορήματα που κυκλοφόρησαν το 1976 και το 1962 

αντίστοιχα, γράφτηκαν από αριστερούς συγγραφείς που εξορίστηκαν για τις ιδέες 

τους και αποτύπωσαν, αφηγηματικά, την απαξίωση των οραμάτων της Αριστεράς 

στην μετεμφυλιακή εποχή. Η Αναστασία, μολονότι έχει διαμορφωθεί υπομένοντας 

τα λάθη των αριστερών του περιβάλλοντός της, επέλεξε να παραμείνει πιστή στην 

Αριστερά, ασκώντας, όπως όλοι οι ήρωες της Δούκα, αυστηρή κριτική στο 

αποτέλεσμα του αγώνα που έδωσαν οι αριστεροί της δεκαετίας του ’40: «Έπιασε 

τόπο η θυσία τους ή μήπως έδωσαν τη ζωή τους στο βρόντο […]» (σ. 181).  

2.2. Η επιλογή του Ιδομενέα να παραμείνει κομματικά ανένταχτος 

Η «πολιτικά ανέστια αριστερή συνείδηση», που έχει επικρατήσει στα έργα της 

Δούκα, ήδη από τα τέλη του 20ού αιώνα, εξακολουθεί να εντοπίζεται στα 
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μυθιστορήματά της, με τους νεότερους χαρακτήρες να μην ενδιαφέρονται για την 

παλαιότερη «αίγλη» της Αριστεράς.206 Το αριστερό προφίλ του Ιδομενέα χτίζεται 

σταδιακά από τις εφημερίδες που διαβάζει και από την παρέα του με τον Άγη, που 

παρουσιάζεται θερμός υποστηρικτής της ΑΝΤ. ΑΡ. ΣΙ.Α.: «Επίθετα, Θε μου, τόσα 

επίθετα. Και κομμουνιστική και ανατρεπτική και αντικαπιταλιστική και 

επαναστατική η αριστερά των ονείρων μας!» (σ. 185). Όμως, επειδή περιστατικά ή 

θέματα, όπως η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και η πολιτική θέση του Ιδομενέα, 

παρατίθεντο και από την οπτική της Αναστασίας, έτσι ο σημερινός αρνητής του 

ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν στο παρελθόν ως υποστηρικτής του: «[…] απ’ αυτούς, τους 

κολλημένους, στον γιόκα της τον χαοτικό, αυτός δεν ήταν που […] πέρυσι 

υποστήριζε τον Σύριζα […]» (σ. 385). Εντούτοις, εκείνος δεν πείθεται από καμία 

συνιστώσα της Αριστεράς και προτιμάει να παραμείνει κομματικά ανένταχτος, 

αντιδρώντας στις στερεοτυπικές αντιλήψεις των προγενέστερων: «[…] τύπος και 

υπογραμμός με τις αριστερές ιδέες του, αλλά δεν ήθελε καμιά ανάμειξη, και καλά 

έκανε» (σ. 384).207 

Η αυστηρή κριτική του δεν στερείται επιχειρημάτων, εφόσον φροντίζει να 

καταστήσει σαφείς τους λόγους που τον απωθούν από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, οι 

οποίοι στηρίζονται στην έλλειψη σταθερής πολιτικής γραμμής: «[…] όλοι εκείνοι 

που τόσα χρόνια λύνανε και δένανε επί ΠΑΣΟΚ […] εμφανίζονται τώρα και ως 

μαχητικοί Συριζαίοι!» (σ. 399). Σύμφωνα με τον χρόνο της αφήγησης, η συγγραφέας 

αναφέρεται στις διπλές εκλογές του 2012, όταν η Αριστερά, μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, 

σημείωσε ανοδική πορεία, έπειτα από την είσοδο μεγάλου μέρους «της μαζικής 

βάσης του ΠΑΣΟΚ» σε αυτό.208 Η τοποθέτηση του Ιδομενέα επιβεβαιώνει το 

ιδεολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ των γενεών, καθώς η μητέρα του είχε 

προσλάβει ως ευκαιρία πολιτικής και οικονομικής ανέλιξης την αρχική μετατόπιση 

μελών της Αριστεράς στο ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981: «[…] αν είχε, βέβαια, την 

ευστροφία να μεταπηδήσει στο ΠΑΣΟΚ [εν. ο Μανώλης], τόσοι και τόσοι αριστεροί 

είχαν εναποθέσει στο ΠΑΣΟΚ τότε τις ελπίδες τους» (σ. 69). Η Δούκα φαίνεται ότι 

αντιλαμβάνεται την πολιτική «στην αυστηρή συγχρονία της», με αυτόν τον τρόπο 

φροντίζει να παρουσιάσει ένα πολιτικό γεγονός της επικαιρότητας, με βάση τον 

χρόνο της εκάστοτε αφήγησης, ενώ, παράλληλα, σπεύδει να υπενθυμίσει στο 

αναγνωστικό κοινό μια προγενέστερη αντίστροφη μετατόπιση μελών της Αριστεράς 

στο ΠΑΣΟΚ.209 

 

 
206 Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., σ. 115. 
207Για τους νεότερους ήρωες της Δούκα που παραμένουν κομματικά ανένταχτοι, βλ. Γιάννης 
Δημητρακάκης, «Η κρίση των μεταπολιτευτικών ταυτοτήτων στην Πλωτή πόλη της Μάρως Δούκα», 
περ. Πόρφυρας, ό.π., σ. 181. 
208 Βλ. ενδεικτικά Γιάννης Βούλγαρης, ό.π., σ. 271. 
209Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Η ελληνική λογοτεχνία μετά το ’74, Συγκλίσεις και αποκλίσεις», περ. 
Αντί, τχ. 688, Δεκέμβριος 1999, σ. 36, παρατίθεται διαδικτυακά, στο: 
http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=record&type=&page=0&pid=iid:15541&q=isMe
mberOfCollection-cid:486 (24/12/2020).  

http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=record&type=&page=0&pid=iid:15541&q=isMemberOfCollection-cid:486
http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=record&type=&page=0&pid=iid:15541&q=isMemberOfCollection-cid:486


79 
 

2.3. Η ανάγκη της Αναστασίας να αποδεσμευτεί από το παρελθόν της 

Η Αναστασία είναι η μόνη που δεν έχει κληρονομήσει κάποιο χειρόγραφο από τους 

προγόνους της, όμως, εξαιτίας της συμβίωσής της με στρατευμένους αριστερούς 

είναι σε θέση να συμπληρώσει το ιστορικό πλαίσιο της εποχής από τις αναμνήσεις 

της. Επομένως, το διακριτό της στοιχείο είναι ότι δεν έχει «χρεωθεί» το παρελθόν 

κανενός, παρά μόνο το δικό της, από το οποίο δεν φαίνεται να έχει αποδεσμευτεί, 

για αυτό και ανησυχεί για όσα μελετάει ο γιος της: «[…] δηλητηριάζει τη ζωή του με 

του πατέρα του τα απομνημονεύματα, […] αμαρτίες των γονέων που παιδεύουν τα 

τέκνα […]» (σ. 71).210 Για την Αναστασία, το παρελθόν είναι ικανό να δηλητηριάσει 

το παρόν, για αυτό και ούτε έχει λάβει γραπτή κληρονομιά, ούτε θα παραδώσει 

κάποιο έγγραφο στους απογόνους της. Η ανησυχία της είναι διπλής κατεύθυνσης, 

αφενός ενδιαφερόταν για τον τρόπο που ο γιος της θα χειριζόταν τις σημειώσεις 

του συζύγου της και αφετέρου, φοβόταν μη τυχόν ο Μανώλης γνώριζε για την 

απιστία και τον πρότερο συναισθηματικό της βίο: «[…] τι γράφει στα κιτάπια του ο 

Μανώλης, να τα διαβάζει και να ντρέπεται το παιδί […] αν την κατάλαβε ποτέ ο 

Μανώλης, αν κάτι υποψιάστηκε […]» (σ. 509). 

Οι μελετητές αναγνωρίζουν, μεταξύ άλλων, στην πεζογραφία της Δούκα «το νέο 

μεταπολιτευτικό υποκείμενο», καθώς, όπως η κοινωνία εξελίσσεται και αλλάζει, 

αλλάζουν και τα πρόσωπα - υποκείμενα.211 Η Αναστασία έχει υποσχεθεί στον εαυτό 

της ότι «θα τον φροντίζει ως τα βαθιά γεράματα» (σ. 111)˙ μάλιστα σε προηγούμενα 

μυθιστορήματά της συγγραφέως από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, οι γυναικείοι 

χαρακτήρες άρχισαν να ενδιαφέρονται για την εξωτερική τους εμφάνιση.212 

Ανάλογα προκύπτει ότι στα μεταγενέστερα έργα της, όπως στο Έλα να πούμε 

ψέματα, οι γυναίκες εμφανίζονται πιο απελευθερωμένες, ενώ, όσον αφορά τις 

ερωτικές σχέσεις, «τα ζητήματα τιμής έχουν εκλείψει».213 Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, η μνημονική αναδρομή της μυθιστορηματικής Αναστασίας στην εποχή 

που γνώρισε την «σανίδα σωτηρίας» της (σ. 511), δηλαδή τον Μανώλη: «[…] μια 

τριαντάρα στραπατσαρισμένη ψυχικά ήταν, τρεις εκτρώσεις είχε στο ενεργητικό 

της, σοβαρέψου, έλεγε, […] να είσαι νέα και ολόδροση στα μάτια του […]» (σ. 512). 

Η συγγραφέας επιλέγει να αναδείξει μια θετική εξέλιξη της κοινωνίας ως προς το 

θέμα της αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος και της σεξουαλικής 

απελευθέρωσης των γυναικών και συνάμα αποδεικνύει πόσο δύσκολο εγχείρημα 

καθίσταται η χειραφέτηση των γυναικών, όσον αφορά την ενεργή συμμετοχή τους 

στην πολιτική σκηνή της χώρας. 

 

 

 
210 Για την χρέωση του δικού της παρελθόντος, βλ. Βασίλης Λέτσιος, ό.π., σ. 251.  
211Για την αντίληψη της πολιτικής στην αυστηρή συγχρονία της, εκ μέρους της Δούκα, βλ. Ελισάβετ 
Κοτζιά, ό.π., σ. 125.  
212 Ό.π., σ. 130-1.  
213Ό.π., σ. 135. 
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3. Οι ευθύνες της Αριστεράς του παρελθόντος στο αφηγηματικό παρόν της 

Ελεονόρας Παγώνη-Κριαρά 

 

3.1. Η μεταβίβαση της γραπτής κληρονομιάς της Βιργινίας Φούμη στην 

απόγονό της  

Η Ελεονόρα Παγώνη- Κριαρά έρχεται στο προσκήνιο, όταν η Βιργινία έχει ήδη 

«φτιάξει τον δικό της μύθο» (σ. 13) μέσα από τα τετράδια του παππού της, γεγονός 

που την παρακινεί να αναζητήσει το ημερολόγιο της δικής της μητέρας: «Όχι που 

δεν θα μας κληροδοτούσε κι αυτή το τεφτέρι της […]» (σ. 97). Η Βιργινία Φούμη είχε 

αφηγηθεί γραπτώς, μια ιστορία αγάπης εν καιρώ πολέμου, χωρίς τίτλο,  η οποία 

διαδραματίζεται από το 1935 έως το 1948 στα Χανιά, με πρωταγωνιστές δύο 

πρόσφυγες, την Αριστέα και τον Δαμιανό:  

 

[…] έφτασε πάλι σ’ εκείνο το κείμενο, […] θα ήταν ένα πολύ καλό διήγημα στην ώρα 

του, να τη λοιπόν η μάνα τους, η σεμνή, που ήθελε να μιλήσει για την εποχή της και 

αυτή […] Μιλάει για την ωραία Κρήτη […] που δυστυχώς, λόγω της γεωγραφικής 

θέσης της, υπέφερε τα πάνδεινα από τους εκάστοτε κατακτητές (σ. 99-100).  

 

Η ώριμη Ελεονόρα «χρεώνεται» την γραπτή μνήμη της «άπραγης 

κρυπτοκομμουνίστριας» (σ. 98), όπως η ίδια αποκαλούσε την μητέρα της, η οποία 

θέλησε να καταθέσει την δική της άποψη για τα χρόνια της Κατοχής και του 

Εμφυλίου στην Κρήτη μέσα από μια συναισθηματική – πολεμική αφήγηση.214 Η 

ιστορία αυτή εγκιβωτίζεται στο αφηγηματικό παρόν της Ελεονόρας που ανατρέχει 

στις σημειώσεις της μητέρας της, όταν βρίσκει ελεύθερο χρόνο για περισυλλογή. Η 

πλοκή του σύντομου διηγήματος επικεντρώνεται στην εποχή που ο εαμίτης 

Δαμιανός γίνεται μέλος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος (ΔΣΕ) και ανεβαίνει στα 

βουνά των Χανίων: «Τέλος του 1943 τώρα, οι Γερμανοί πάθανε μεγάλο στραπάτσο 

[…] Έχει φουντώσει και στα Χανιά το αντάρτικο. […] Όπου και να βρεθεί ο Δαμιανός 

ξεχωρίζει» (σ. 374 - 5). Καθίσταται σαφές ότι τα γεγονότα παρουσιάζονται από την 

πλευρά της Αριστεράς, εφόσον ο πρωταγωνιστικός ρόλος ανατίθεται σε έναν πρώην 

αγωνιστή του ΕΑΜ που κατατάσσεται στον Δημοκρατικό Στρατό, επιβεβαιώνοντας, 

μάλιστα, ότι το 1943 ήταν έκδηλη η ανάγκη δημιουργίας αντάρτικου στην Κρήτη.  

 

3.1.1. Η υποκειμενική τοποθέτηση της Βιργινίας Φούμη για τον Εμφύλιο στον 

τόπο της: «Ποιος νοιάζεται για τη νίκη του χαμένου;»  

 

Η συγγραφέας επιχείρησε να κατασκευάσει μια «ανυστερόβουλη οπτική» του 

Εμφυλίου, μέσα από τα μάτια της Βιργινίας, για αυτό και παρέθεσε σε 

ημερολογιακή γραφή τις πεποιθήσεις της που εκμαιεύονται από την άποψη ότι «τη 

νύχτα μόνο παραδέχονταν αναμεταξύ τους οι άνθρωποι πως ήταν αριστεροί» (σ. 

 
214 Βασίλης Λέτσιος, ό.π., σ. 251. 
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495).215 Η απόγονος των Φούμηδων,216 προτού παντρευτεί τον Γιώργη Κριαρά, ήταν 

οργανωμένη στην Αριστερά και είχε κρυφή μεν, ενεργή δε, δράση: «Τι σημασία έχει 

αν είμαι ή δεν είμαι στο Κόμμα; […] Τόσα χρόνια, κι έπρεπε να ζω διπλή, τριπλή 

ζωή».217 Οι ενδόμυχες σκέψεις της Βιργινίας φαίνεται ότι ταυτίζονται με εκείνες της 

ηρωίδας της, Αριστέας, αν και ο ρόλος της είναι δραματουργικά περιορισμένος, 

υπογραμμίζει την θέση του άμαχου πληθυσμού που βρισκόταν εν αναμονή για την 

υποτιθέμενη λήξη του αγώνα και την επιστροφή των απλών στρατιωτών στις 

οικογένειές τους: «[…] αν είσαι αριστερός, χάθηκες, όλο και πιο πολύ τα πράματα 

προς το χειρότερο» (σ. 377). Ουσιαστικά, η Βιργινία θίγει το ζήτημα των 

επαναλαμβανόμενων διώξεων που υπέστησαν οι «εαμοβούλγαροι» (σ. 376), όπως 

αποκαλούσαν οι αρχές τους αριστερούς της εποχής. 

Ο Δαμιανός φαίνεται να ενσάρκωνε το πρότυπο του αγωνιστή που είχε στο νου της 

η Βιργινία Φούμη, που δεν ήταν άλλος από τον πραγματικό αγωνιστή Νίκο 

Ξερόγιαννη: «[…] το τετράδιο της μάνας τους διάσπαρτο με αναφορές στον Νίκο 

Ξερόγιαννη απ’ το Σάσαλο, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο φαράγγι της 

Σαμαριάς» (σ. 224). Οι συχνές αναφορές στον μαχητή που αυτοπυρπολήθηκε, για 

να μην πέσει στα χέρια των Γερμανών αποδεικνύουν ότι η Βιργινία, με  το 

ανεπεξέργαστο διήγημά της, ήθελε να δικαιώσει -ηθικά- τον αγώνα των ηττημένων 

αριστερών: «[…] 1948. Ο Ξερόγιαννης στη Σαμαριά ξεψυχάει, […] Ποιος νοιάζεται 

για τη νίκη του χαμένου;» (σ. 13, 575)˙ το τελευταίο ερώτημα, παρά το οξύμωρο του 

χαρακτήρα του, συμβολίζει το όραμα των ανθρώπων που μάχονταν για τα υψηλά 

ιδανικά, χωρίς να φαντάζονται τι θα επακολουθούσε.  

Η μελετημένη αφήγησή της ήταν συγχρονισμένη με τα ιστορικά τεκταινόμενα της 

εποχής, καθώς το 1948, την εποχή που ο Εμφύλιος των Χανίων βρισκόταν στο 

αποκορύφωμά του, η Αριστέα έχασε την ζωή της την ώρα της γέννας και ο Δαμιανός 

έπεσε νεκρός, διότι «Ο Δημοκρατικός Στρατός, αν υπήρξε ποτέ τέτοιος 

οργανωμένος στρατός στα Χανιά, διαλυμένος. […] Και ξεψύχησε ο Δαμιανός με το 

όνομα της Αριστέας στα χείλη και του μωρού του που ήξερε ότι θα το βαφτίζανε 

Θεοφάνη […]» (σ. 494 - 5). Το τραγικό τέλος των δύο ηρώων μπορεί να ερμηνευθεί 

ως μια αλληγορία για την ήττα των αριστερών, αλλά και την μετέπειτα καθοδική 

πορεία της Αριστεράς. 

3.1.2. Η πολυπρισματική αποτύπωση του Εμφυλίου της Κρήτης 

Η Ελισάβετ Κοτζιά κατατάσσει την Δούκα στους πεζογράφους που δημιούργησαν 

«πολυεστιακά, πολυφωνικά και πολλαπλών οπτικών γωνιών» πεζογραφήματα.218 

Στο μυθιστόρημα δεν υπάρχει παντογνώστης αφηγητής, ενώ το έργο είναι 

 
215Έτσι χαρακτηρίζει η συγγραφέας την οπτική της Βιργινίας Φούμη, βλ. Βιβλιοθήκη της Ηλιούπολης, 
ό.π. 
216 Βλ. Παράρτημα – Κατάλογος προσώπων, σ. 114, 122, 128. 
217Το απόσπασμα προέρχεται από: Το δίκιο είναι ζόρικό πολύ, στις γραμμές του μύθου και της 
Ιστορίας, ό.π., σ. 533. 
218 Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., σ. 440. 
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χωρισμένο σε ενότητες, όπου ο τριτοπρόσωπος αφηγητής ταυτίζεται κάθε φορά με 

τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την οπτική των κεντρικών πρωταγωνιστών. Η 

μοναδική εξαίρεση πρωτοπρόσωπου εσωτερικού μονολόγου, σε συνδυασμό με 

ελεύθερο πλάγιο λόγο, αφορά την ιστορία του Μανώλη. Κατ’ επέκταση, η 

κατασκευασμένη, από την συγγραφέα, μαρτυρία της Βιργινίας Φούμη παρατίθεται 

σε τρίτο ενικό πρόσωπο και ενσωματώνεται στην ήδη τριτοπρόσωπη εσωτερικά 

εστιασμένη αφήγηση της Ελεονόρας, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς του 

Μανώλη για τον ρόλο των αριστερών της εποχής. Η μελέτη της συγγραφέως για το 

τι πραγματικά συνέβη στα Χανιά την δεκαετία του ’40, την προέτρεψε στην 

αναψηλάφηση του μύθου ότι στην Κρήτη δεν έγινε Εμφύλιος, ενώ τα 

συμπεράσματά της υιοθετούνται από τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες του έργου 

και συνοψίζονται στις παρακάτω αράδες:   

Το διαφορετικό είναι ότι εδώ ο Δημοκρατικός Στρατός δεν μπορούσε ν’ αναπτυχθεί 

όπως στην Ηπειρωτική Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης, και 

επομένως ο αγώνας τους ήταν εξαρχής καταδικασμένος. Συν το ότι δεν υπήρχε 

σύμπνοια και συντονισμός στην τοπική κομματική ηγεσία. Άλλο χαρακτηριστικό 

επίσης του εμφυλίου στην Κρήτη είναι ότι ουδέποτε παραδέχτηκαν επισήμως οι 

αρμόδιοι την ύπαρξή του. Τα κομμένα κεφάλια ανταρτών στα κεντρικά σημεία της 

πόλης ήταν απλώς κεφάλια ληστοσυμμοριτών.219  

Η Μάρω Δούκα επιχείρησε να κατασκευάσει μια όσο το δυνατόν ρεαλιστική εικόνα 

του Εμφυλίου της Κρήτης, δίχως εξομαλύνσεις και «υστερόβουλες 

παραποιήσεις».220 Στις 25/10/1948, την ίδια μέρα που ο Μανώλης εγκατέλειψε τον 

αγώνα, δύο υψηλόβαθμα στελέχη του Κόμματος, ο Τσιτήλος και ο Μακρυδάκης, 

έπεσαν σε ενέδρα, όπως θα γινόταν γνωστό χρόνια αργότερα: «[…] εγώ να 

σκέφτομαι πως μείναμε ακέφαλοι, και τα κεφάλια τους, λέει να τα ‘χουνε εκθέσει 

στην ανατολική μεριά της Αγοράς να τα βλέπει ο κόσμος και να παγώνει» (σ. 545). Η 

συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας με τον χαρακτηρισμό των αριστερών 

αγωνιστών ως ακέφαλους, που υπολανθάνει σε όλη την έκταση του 

μυθιστορήματος ως μία από τις βασικές αιτίες για την εκδήλωση του Εμφυλίου 

στην Κρήτη, μετατρέπεται σε κυριολεκτική αναφορά, εφόσον τα κεφάλια των 

ανταρτών τοποθετήθηκαν σε κοινή θέα, με σκοπό να λειτουργήσουν σαν 

παράδειγμα αποστροφής του λαού από τον κομμουνισμό. Ανάλογες αναφορές 

αποδεικνύουν, με τον πιο ωμό τρόπο, ότι δεν ήταν απλές αψιμαχίες μεταξύ 

διαφορετικών ιδεολογικών στρατοπέδων: «Δεν είναι μόνο ο Άρης Βελουχιώτης. Στα 

Χανιά για δύο χρόνια ήταν πολλά τα κρεμασμένα κεφάλια: Από την Βαγγελιώ 

Κλάδου και τον φοιτητή Τσαγκαράκη ως τον Ποδιά και τον Μπαντουρογιάννη».221  

Προς το τέλος του μυθιστορήματος, τόσο ο αναγνώστης, όσο και ο Ιδομενέας 

έρχονται αντιμέτωποι με την εξής γραπτή δήλωση του Μανώλη, η οποία απεικονίζει 

 
219 Μάρω Δούκα, «Ελάχιστοι κομματικοί αριστεροί έχουν διαβάσει ένα βιβλίο μου», ό.π., σ. 156. 
220 Βιβλιοθήκη της Ηλιούπολης, ό.π. 
221 Παρουσίαση του βιβλίου στον Άγιο Νικόλαο, ό.π. 
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την αδυναμία του να μιλήσει -ευθέως- στον γιο του για όσα έζησε, πριν να φύγει 

από την ζωή:  

Να βγω με το καλό απ’ τη φυλακή, έλεγα και δεν έχανα την ελπίδα μου […]  να σου 

πω τις ιστορίες μου. Τίποτα όμως δεν σου είπα. Ας’ το, έλεγα με το νου μου, το 

παιδί, άσ’ το να μεγαλώσει ανεπηρέαστο. Και καθαρόγραφα υστερόβουλα τις 

πρώτες σημειώσεις μου. […] Εφόσον όλοι τους […] ως και ο Ηλιάκης τελευταία, 

γράψανε τα βιβλία τους. Ο καθένας με την όρεξή του. Κι εγώ με τη δική μου (σ. 

429). 

Η καταγραφή του αποσκοπούσε, πλην της ενημέρωσης του Ιδομενέα, στην 

δημοσίευση των σημειώσεών του από τον γιο του χωρίς να τον απασχολεί, πλέον, ο 

αντίκτυπος που μπορεί να έχουν τα γραφόμενά του, εφόσον είναι «άλλη η επίσημη 

ιστορία και άλλη η ιστορία που ζει ο καθένας και χαράσσεται στο πετσί του και την 

έχει φορτίο στον ώμο, βάρος στην ψυχή» (σ. 300 - 301). Ωστόσο, το διήγημα της 

Βιργινίας, το οποίο ενέχει, εξορισμού, μυθοπλαστικά στοιχεία, δεν προοριζόταν 

προς δημοσίευση.  

3.2. Η ενισχυμένη πολιτική συνείδηση της Ελεονόρας  

Το εναρκτήριο λάκτισμα του τρίτου μυθιστορήματος συντελείται από τον εσωτερικό 

μονόλογο της Ελεονόρας Παγώνη- Κριαρά, η οποία προσπαθεί να βάλει σε τάξη την 

ζωή της και να αναλάβει ενεργή δράση, φοβούμενη μήπως η προγονική δειλία έχει 

μεταλαμπαδευτεί στην δική της ψυχοσύνθεση, με την μορφή του κληρονομικού 

δικαίου. Από την μία, η μητέρα της την συμβούλευε να φέρεται πάντα «[…] 

διακριτικά, παιδί μου, πιο μετρημένα» (σ. 12) και από την άλλη, ο πατέρα της «[…] 

ίσως να μην κοίταξε ποτέ κατάματα κανέναν […] έπρεπε να πεθάνει [ο Γ. Κριαράς] 

για να μπορέσει να τον τοποθετήσει αλλιώς μέσα της» (σ. 13). Η Ελεονόρα, όπως 

κάθε χαρακτήρας του μυθιστορήματος, επιστρέφει στο παρελθόν μέσα από τις 

ιστορίες ή τα βιώματα των προγόνων της, όμως το βασικό μέρος της αφήγησής της 

αφορά το παρόν και την σύγχρονη ελληνική πολιτική σκηνή, εν μέσω οικονομικής 

κρίσης. Η μυθιστορηματική Ελεονόρα επικεντρώνει την προσοχή της στον 

«δυστοπικό» 21ο αιώνα, όπου: «[…] η μια μετά την άλλη οι αστοχίες, αλφαδιασμένα 

ένα ένα και τα ψέματα που θα τα βαφτίζουν όλα σχέδια διάσωσης [εν. οι Έλληνες 

πολιτικοί]» (σ. 18).222 

Στο στόχαστρο της Ελεονόρας τίθεται η πολιτική κατάσταση της χώρας μέσα από 

την αναβίωση της θεωρίας των δύο άκρων, όπως αυτή έχει εξελιχθεί από το 1943 

ως και το αφηγηματικό παρόν του μυθιστορήματος. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές 

της, «Κομμουνισμός και σταλινισμός ένα και το αυτό, σταλινισμός και ναζισμός ένα 

και το αυτό, άρα κομμουνισμός και ναζισμός μπλουμ στο ίδιο καζάνι […]» (σ. 94). Η 

Ελεονόρα, απευθυνόμενη στην κόρη της, αναφέρεται αναλυτικά στις διαδοχικές 

ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες χρησιμοποίησαν αυτή την θεωρία με σκοπό να 

 
222Αριστοτέλης Σαΐνης, ό.π. 
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«διασώσουν τάχα μου τον ελληνικό λαό απ’ τον μπολσεβικισμό […]» (σ. 94). Πιο 

συγκεκριμένα, η αναδρομική αφήγηση της Ελεονόρας στην πολιτική ιστορία της 

χώρας έχει ως απώτερο σκοπό την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι η άκρα 

Δεξιά του 21ου αιώνα εξομοιώνεται με την φερόμενη ως άκρα Αριστερά της εποχής, 

προκειμένου να  προβληθεί η πρώτη σαν μέσο προστασίας του ελληνικού λαού από 

τον ακραίο αριστερισμό: «[…] μπροστά στο φόβητρο της αριστερής βίας, που τη 

συνδέουν εσκεμμένα […] με τον Σύριζα,[…] η ελληνική κοινωνία θα επιλέξει ως 

αυτοάμυνα τη ρητορεία της Χρυσής Αυγής» (σ. 95). Η απάντηση που έλαβε από την 

Βιργινία για τον ρόλο του κατεξοχήν αριστερού κόμματος, πιστοποιεί το γεγονός ότι 

είναι δυσκολότερο για τις νέες γενιές να συγχωρήσουν ή απλώς να παρακάμψουν 

τα λάθη της Αριστεράς: «[…] τα ξέρω όλα αυτά, όπως ξέρω ότι το ΚΚΕ, […] εκτός απ’ 

το να καμαρώνει για την ιδεολογική του καθαρότητα […] δεν κάνει τίποτα άλλο» (σ. 

95).  

Η συγγραφέας μετατοπίζει, συνεχώς, το ενδιαφέρον της Ελεονόρας από τον 

δημόσιο στον ιδιωτικό βίο, στην προσπάθειά της να αναδείξει πολύπλευρα τον 

χαρακτήρα της και με αυτόν τον τρόπο να «κλείσει την εκκρεμότητά της» με την 

οικογένεια των Κριαράδων.223 Αφενός, η Ελεονόρα είναι μια σύγχρονη 

πολιτικοποιημένη αστή και αφετέρου, μια μέση γυναίκα απόλυτα υπεύθυνη τόσο 

για την κόρη της, όσο και για την υπόλοιπη οικογένειά της καθώς «όλους τους 

θυμάται νυχθημερόν» (σ. 102). Το ανώτερο κοινωνικό στάτους του παππού και του 

πατέρα της δεν φαίνεται να στάθηκε ευνοϊκό για την ενήλικη ζωής της, εφόσον 

εκείνη δεχόταν αρνητικά σχόλια για την κοινωνική  προσφορά της, με πιο σύνηθες 

τον χαρακτηρισμό της ως «αρχοντοκνίτισσα» (σ. 235). Οι ευθύνες της Αριστεράς 

βάραιναν και την προσωπική της ζωή, παρότι η ίδια δεν ήταν σύμφωνη με την 

«παμπάλαια νεοφώτιστη αριστερίλα» (σ. 236), οι σύντροφοί της αναγνώριζαν 

ψήγματα αυτής στην κοσμοθεωρία της Ελεονόρας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 

να συμβιώσουν μαζί της: «Και θυμήθηκε τον Μαθιουδάκη, […] Άλλος κόσμος εγώ, 

Ελεονόρα μου, άλλος εσύ […]» (σ. 237). Η Αριστερά του παρελθόντος δέχεται 

αυστηρή κριτική από την Ελεονόρα, η οποία με το επίθεμα (–ίλα) σατιρίζει τον 

στερεοτυπικό της χαρακτήρα και προσπαθεί με την ατομική της δράση να 

απομακρυνθεί από αυτόν τον δογματισμό. 

4.       Το ιδεολογικό συναπάντημα της Ελεονόρας και της Αναστασίας 

4.1.   Η συγγραφέας δανείζει την φωνή της στους πλασματικούς της χαρακτήρες  

Σύμφωνα με τους μελετητές, οι γυναικείοι χαρακτήρες της Μάρως Δούκα συνιστούν 

«ολόκληρα ψυχογραφήματα».224 Η μορφωμένη Ελεονόρα και η κοινωνικά 

ευαίσθητη Αναστασία υποστηρίζουν την πολιτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και 

συνδέονται μεταξύ τους ποικιλοτρόπως˙ τα παιδιά τους διατηρούν δεσμό, 

περιστοιχίζονται από αριστερούς και μοιράζονται τους ίδιους οικονομικούς, 

 
223Για το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων της συγγραφέως, αναφορικά με την Ελεονόρα και τον Πανάρη, 
βλ. Παρουσίαση βιβλίου στον Άγιο Νικόλαο, ό.π. 
224 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς, ό.π., σ. 179.  
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κοινωνικούς και δη πολιτικούς προβληματισμούς.  Οι αφηγήσεις των δύο γυναικών 

ξεκινούν κάθε φορά με τις ίδιες να ξυπνούν από ένα όνειρο ή από έναν εφιάλτη 

«Με την αίσθηση του χαμένου που δεν ξανακερδίζεται» (σ. 20 - 21), σαν να 

προσπαθούν να αναπληρώσουν στην σύγχρονη εποχή τον χαμένο χρόνο του 

παρελθόντος. Στον αντίποδα των δύο γυναικών στέκονται η Βιργινία και ο 

Ιδομενέας, οι οποίοι, αν και αριστεροί, προσπαθούν να απομακρυνθούν από τις 

κομματικές επιλογές της οικογένειάς τους. 

Πρόκειται για δύο φαινομενικά αντίθετους κόσμους, που καταλήγουν να γίνονται 

παράλληλοι βίοι. Οι δύο γυναίκες, που με βάση την πλοκή γνωρίζονται από νεαρή 

ηλικία, συναντιούνται ύστερα από χρόνια, με την πολιτική να μονοπωλεί το 

ενδιαφέρον τους. Η Δούκα περιγράφει το ιδεολογικό τους συναπάντημα και από τις 

δύο οπτικές γωνίες και επιστρέφει στην θεωρία των δύο άκρων, αυτή την φορά από 

την οπτική της Αναστασίας: «με ποιο τρόπο θα προσπαθήσουν και τούτη τη φορά 

να αποδυναμώσουν την Αριστερά […] η πρώτη ήταν τότε με την απελευθέρωση το 

1945, η δεύτερη με την άνοδο της ΕΔΑ [Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά] το 1958, και 

τώρα, η Τρίτη και φαρμακερή!» (σ. 227). Η συγγραφέας επιμένει σε αυτή την 

θεωρία, ενισχύοντας το πολιτικό υπόβαθρο του μυθιστορήματος, καθώς η ίδια 

υποστηρίζει ότι:  

Ακόμη και στα Ιουλιανά, ο Γεώργιος Παπανδρέου χαρακτήριζε την ΕΔΑ άκρα 

αριστερά! Όλα τα μεγάλα ιστορικά διλήμματα στη θεωρία των δύο άκρων έχουν 

ακουμπήσει. Οι ανιστόρητοι που την προβάλλουν σήμερα, […] την ίδια τη 

Δημοκρατία την υποσκάπτουν βαθύτατα! […] Το δημοκρατικό μας πολίτευμα δεν 

απειλείται από τον διαδηλωτή ή τον απεργό. Από τη Χρυσή Αυγή κινδυνεύει […].225 

Με αφορμή την εθνική εορτή της εικοστής πέμπτης Μαρτίου και την συνακόλουθη 

στρατιωτική παρέλαση, η συγγραφέας μεταφέρει τις σκέψεις των δύο γυναικών, οι 

οποίες θυμούνται τις ιστορίες των γονιών τους για τα χρόνια της Κατοχής και του 

Εμφυλίου. Πρώτη, η Ελεονόρα ανατρέχει στους θρύλους που της έλεγε ο Κριαράς 

για το Φαράγγι της Σαμαριάς το 1948: «Και γιατί να μην βρεθεί στο Ξυλόσκαλο 

νοερά; […] Με τα φαντάσματά του, με τους ήρωες, τους ψιθύρους, τους διαόλους 

και τους τριβόλους. Καλοκαιράκι» (σ. 371). Παράλληλα, η Αναστασία οδηγείται σε 

μια κυνική σύγκριση της βίαιης συμπεριφοράς ανάμεσα σε δύο διαφορετικές 

εποχές, με τους σημερινούς οπαδούς της Χρυσής Αυγής να θυμίζουν τους 

ακόλουθους του Παύλου Γύπαρη, μετατρέποντας την πεποίθηση της μητέρας της, 

Χρυσούλας, σε προδρομική ρήση: «οι χρυσαυγίτες, σαν νεκρανεστημένοι γυπαραίοι 

στην πόλη, […] εκείνα τα χρόνια, μου έλεγε η μάνα μου, έδερναν τους Επονίτες, 

αύριο, […] θ’ αρχίσουν να δέρνουν τα παιδιά μας […]» (σ. 380).  

Η αφήγηση της Αναστασίας αντιπροσωπεύει το είδος μιας «λαϊκότροπης, πηγαίας 

συνομιλίας ανάμεσα στην καθημερινότητα του σήμερα και του χθες», παρότι η ίδια 

δεν έχει βιώσει τα γεγονότα του Εμφυλίου ή της Κατοχής.226 Η Δούκα δανείζει την 

φωνή της στην Αναστασία, η οποία μεταφέρει την δική της άποψη για τις συνέπειες 

 
225 Μάρω Δούκα, «Μόνο μέσα από τη σοσιαλδημοκρατία ονειρεύεσαι την ουτοπία», ό.π., σ. 148.  
226Μάρω Δούκα, «Ελάχιστοι κομματικοί αριστεροί έχουν διαβάσει ένα βιβλίο μου», ό.π., σ. 157. 



86 
 

που επιβάλλει η οικονομική κρίση στο πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο μιας 

χώρας: “[…] όσο η κρίση θα θεριεύει κι οι ιδεολόγοι σπανίζουν ανάμεσα στους 

επαγγελματίες της πολιτικής, […] η θεωρία των δύο άκρων επανέρχεται με φόρα 

στο προσκήνιο την εποχή που στην Κρήτη οι χρυσαυγίτες αλωνίζουν «σαν 

νεκραναστημένοι γυπαραίοι» […]”.227  

4.2.     Η αποτύπωση της κοινωνικής και της πολιτικής επικαιρότητας κατά την 
διετία 2012-2013 

Την χρονιά που κυκλοφόρησε το Έλα να πούμε ψέματα, οι μελετητές, οι οποίοι 

εξέταζαν την λογοτεχνία της κρίσης, χαρακτήριζαν ως δύσκολο εγχείρημα την 

αποτύπωση της παρούσας κοινωνικής κατάστασης σε αυτήν: «[…] η λογοτεχνία δεν 

συμπορεύεται γραμμικά με τα υπόλοιπα συστήματα της κουλτούρας και της 

κοινωνίας: άλλοτε προλέγει, άλλοτε σιωπά, μιλά εκ των υστέρων […] Το μέλλον θα 

δείξει […] αν θα μπορέσει η νεοελληνική πεζογραφία να ανταποκριθεί στην 

πρόκληση του καιρού».228 Επιπλέον, ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου έχει επισημάνει 

τον κίνδυνο για το πόσο «ατελέσφορη μπορεί να αποδειχτεί η κρίση στη 

λογοτεχνία»,229 αλλά και μεταγενέστερα άρθρα, τα οποία αναζητούσαν τον τρόπο 

που «η γραφή ξορκίζει, φωτίζει, αποδομεί το άλγος της ιστορικής συγκυρίας», δεν 

συμπεριέλαβαν στην λίστα τους αυτό το μυθιστόρημα της Δούκα.230 

Ωστόσο, σύμφωνα με την άποψη ότι η κρίση είναι ανθρώπινο και συνάμα πολιτικό 

ζήτημα για την λογοτεχνία,231 τότε η Μάρω Δούκα εντάσσει επιτυχώς αυτή την 

θεματική στην πεζογραφία της. Στην πραγματικότητα, ο αιχμηρός πολιτικός λόγος 

της Αναστασίας έχει στόχο να καταγγείλει την σημερινή άρχουσα τάξη ότι υποκινεί 

τα νήματα για την εκδήλωση ενός σύγχρονου Εμφυλίου, ο οποίος θα έχει τις βάσεις 

του στην άνιση κατανομή του πλούτου: «[…] να τους μισήσουμε τώρα αυτούς που 

έχουν σύνταξη; […] Αυτό θέλουνε, να μας βάλουνε να αλληλοσφαχτούμε» (σ. 394).  

Ο Βασίλης Λέτσιος, κατόπιν αλληλογραφίας του με την ίδια την συγγραφέα, 

 
227 Μάρω Δούκα, «Φως στον κρητικό εμφύλιο», στο: Σταυρούλα Παπασπύρου, Χωρίς Μαγνητόφωνο, 
Συναντήσεις με σύγχρονους έλληνες λογοτέχνες, ό.π., σ. 150.  
228Τιτίκα Δημητρούλια, «Πεζογραφία και κρίση», εφημ. Η Καθημερινή, 13/4/2014, στο: 
https://www.kathimerini.gr/culture/books/762123/pezografia-kai-krisi/ (τελευταία επίσκεψη 
24/1/2021).  
229Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Όταν η πεζογραφία καταναλώνει την κρίση», περ. Ο Αναγνώστης, 
2014, στο: https://www.oanagnostis.gr/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-
%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-
%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF/ (τελευταία επίσκεψη 24/1/2021).  
230Ελένη Παπαργυρίου, «Και τώρα τι; Η πεζογραφία της κρίσης (2014-2916)»,  εφημ. Η εφημερίδα 
των Συντακτών, «Ανοιχτό Βιβλίο», 3/7/2016, στο: https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-
biblia/anoihto-biblio/74783_kai-tora-ti-i-pezografia-tis-krisis-2014-2016 (τελευταία επίσκεψη 
24/1/2021).  
231Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς, ό.π., σ. 807. 

https://www.oanagnostis.gr/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF/
https://www.oanagnostis.gr/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF/
https://www.oanagnostis.gr/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF/
https://www.oanagnostis.gr/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF/
https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/anoihto-biblio/74783_kai-tora-ti-i-pezografia-tis-krisis-2014-2016
https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/anoihto-biblio/74783_kai-tora-ti-i-pezografia-tis-krisis-2014-2016
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υπογράμμισε ότι η πρόθεσή της ήταν να εκφράσει «το προβληματικό σήμερα της 

κρίσης μέσα από το αποσιωπημένο παρελθόν».232 

Την περίοδο που η συγγραφέας προετοίμαζε το μυθιστόρημα υποστήριζε για τον 

ΣΥΡΙΖΑ τα εξής: «[…] χωρίς να φαντασιώνω πως ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει κάποιο μαγικό 

ραβδάκι, θεωρώ πως είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να μας βοηθήσει να 

ξεκολλήσουμε από το τέλμα».233 Πράγματι, όλοι οι χαρακτήρες του 

πεζογραφήματος υποστηρίζουν αυτή την παράταξη και λυπούνται βαθιά για την 

απουσία ιστορικής παιδείας, όσων κατατάσσουν τον ΣΥΡΙΖΑ στην άκρα Αριστερά. Ο 

αδελφός της Ελεονόρας σχολιάζει με τον δικό του τρόπο τα βέλη που δέχεται ο 

ΣΥΡΙΖΑ από τους Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι τον παρουσιάζουν σαν λογικό 

επακόλουθο της πολιτικής του Στάλιν: «[…] με αφορμή τον κατεξοχήν τραμπούκο 

του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που […] κατηγορούσε ως νεοσταλινικό κόμμα τον 

Σύριζα, αλίμονό του […]» (σ. 53).234 Οι απόψεις του αριστερού Πανάρη 

ανταποκρίνονται στις τοποθετήσεις της συγγραφέως, αναφορικά με τις περγαμηνές 

της Αριστεράς και την σχέση της με τον Λένιν: «Δεν ξέρω, ίσως χρειάζεται να 

εφευρεθεί ξανά, όπως έλεγε ο Ρεμπό για την αγάπη. Γιατί η Αριστερά και ο 

κομμουνισμός προϋπήρχαν και του Μαρξ και του Λένιν».235 

Η ιδεολογική στοχοπροσήλωση των μυθιστορηματικών χαρακτήρων της Δούκα 

απορρέει από τις απόψεις της συγγραφέως για την θέση και τον τρόπο ένταξης 

θεμάτων της επικαιρότητας στην λογοτεχνία: «Αυτό ήταν πάντοτε το στοίχημά μου: 

κατά πόσο η επικαιρότητα μπορεί να ενταχθεί στη ματιά των επινοημένων 

χαρακτήρων, ακόμα κι αν εκθέτει το συγγραφέα ή τη μυθοπλασία, ακόμα και 

κόντρα στην αποστασιοποίηση […]».236 Έπειτα από την μακρά πορεία της στην 

πεζογραφία, η Μάρω Δούκα έχει οδηγηθεί στο εξής συμπέρασμα: «Ο συγγραφέας 

από τον εαυτό του ξεκινάει και στον εαυτό του επιστρέφει. Κι αν είναι έντιμος, 

σίγουρα θα βρεθούν και αναγνώστες για το έργο του»,237 ερμηνεύοντας με βάση 

την δική της ιδιοσυγκρασία τον συγκερασμό της πολιτικής με την πεζογραφία.238  

 
232Βασίλης Λέτσιος, ό.π., σ. 251 (σύμφωνα με τον Β. Λέτσιο, η επιστολή φέρει την ημερομηνία 
22/7/2016).  
233 Μάρω Δούκα, «Μόνο μέσα από τη σοσιαλδημοκρατία ονειρεύεσαι την ουτοπία», ό.π., σ. 144. 
234Η συγγραφέας χρησιμοποιεί σαν προσωπείο της τον Πανάρη, αν και δεν κατονομάζει, εντός του 
μυθιστορήματος τον πολιτικό που ο ήρωάς της χαρακτηρίζει ως «τραμπούκο», όμως σε συνέντευξή 
της κάνει ευθεία αναφορά στο πρόσωπο αυτού του πολιτικού, βλ. σχετικά «Μόνο μέσα από τη 
σοσιαλδημοκρατία ονειρεύεσαι την ουτοπία», ό.π., σ. 148. 
235Γιάννης Ν. Μπασκόζος, “Μάρω Δούκα: «Η Αριστερά πρέπει να εφευρεθεί ξανά»”, 18/3/2012, 
εφημ. Το Βήμα, στο: https://www.tovima.gr/2012/03/18/books-ideas/marw-doyka-i-aristera-prepei-
na-efeyrethei-ksana/ (τελευταία επίσκεψη 18/3/2021). 
236Γιάννης Ν. Μπασκόζος, ό.π. 
237Μάρω Δούκα, «Μόνο μέσα από τη σοσιαλδημοκρατία ονειρεύεσαι την ουτοπία», ό.π., σ. 141.  
238Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η συγγραφέας έλαβε, για πρώτη φορά, μέρος και 
εξελέγη στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας τον Μάιο του 2014 με την παράταξη της Ανοιχτής Πόλης 
του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η οποία υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για την πολιτική εμπλοκή της 
αναφέρει: «στην απόφασή μου να δεχτώ την πρόταση της Ανοιχτής Πόλης, συνέβαλε καθοριστικά η 
δική του παρουσία και προσωπικότητα [εν. του Σακελλαρίδη]», βλ. «Ελάχιστοι κομματικοί αριστεροί 
έχουν διαβάσει ένα βιβλίο μου», ό.π., σ. 153.  

https://www.tovima.gr/2012/03/18/books-ideas/marw-doyka-i-aristera-prepei-na-efeyrethei-ksana/
https://www.tovima.gr/2012/03/18/books-ideas/marw-doyka-i-aristera-prepei-na-efeyrethei-ksana/
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4.3.      Η οριστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων τους με το παρελθόν 

Το απονενοημένο διάβημα «[…] εκείνη την Κυριακή, τέλη Απριλίου του 2013 […]» 

(σ. 579) έφερε στην επιφάνεια την ενοχική συνείδηση της Αναστασίας, η οποία την 

ωθούσε -ανέκαθεν- να λογοδοτεί στους άνδρες της οικογένειάς της. Ωστόσο, με 

αφορμή την απόπειρα αυτοκτονίας της, η παρεμβατική συμπεριφορά του Ιδομενέα 

παύει να υφίσταται και εκείνη βρίσκει, για πρώτη φορά, το θάρρος να τού μιλήσει 

ευθέως: «Αντέχεις να ακούσεις για μένα, Ιδομενέα; Αυτή είμαι. Είμαι η μάνα σου 

αλλά είμαι και μια γυναίκα που ήθελε να υπάρξει αυτοδύναμη και δεν την 

αφήνανε» (σ. 587). Η περιπλάνηση στο παρελθόν την βοήθησε να συνειδητοποιήσει 

το βάρος του προγονικού φορτίου, τα οποίο δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί, αν 

πρώτα δεν έκλεινε τους προσωπικούς της λογαριασμούς με τα περασμένα.  

Η Ελεονόρα, αφού ολοκλήρωσε την αμφίδρομη αναδρομή της στο παρελθόν των 

γονιών της, άρχισε να συλλογίζεται την δική της ζωή. Η αποτυχημένη απόπειρα της 

φαινομενικά «δυναμικής» Αναστασίας τής θύμισε την αυτοκτονία του συζύγου της 

Άκη Παγώνη, η απιστία του οποίου με την Ουκρανή θεία της ήταν ταυτόσημη με την 

απιστία του Κριαρά με την ξαδέλφη της μητέρας της: «Χειρότερη κι απ’ τη μάνα της, 

που είχε ανεχτεί, τον αξιοσέβαστο κύριο Κριαρά […]» (σ. 567). Η γνώση που 

αποκόμισε η Ελεονόρα ως μητέρα, ως σύζυγος και ως «διζυγωτική δίδυμη» του 

Πανάρη, ύστερα από την διευθέτηση των εκκρεμοτήτων της με το παρελθόν είναι 

ότι «ο κοχλίας της ιστορίας κλυδωνίζεται, αλλά συνεχίζει» και ότι η πορεία της 

Ιστορίας χαράζει, πάντα, την ακόλουθη διαδρομή: «[…] ήττα, νίκη, διάψευση, ήττα 

ξανά, νίκη, διάψευση και πάλι, και αυτό είναι η ζωή» (σ. 575).239  

5.       Ο Πανάρης επιστρέφει, νοερά, στα νεανικά του χρόνια  

5.1.   Η επιλογή του να ανασυντάξει το σχέδιο βιογραφίας του Μιχαήλ 

Μπακούνιν 

Στο τρίτο μυθιστόρημα της τριλογίας ο Πανάρης εμφανίζεται να έχει εγκαταλείψει 

το αρχικό του σχέδιο- να δημιουργήσει μια αφήγηση για τον Εμφύλιο πόλεμο του 

νησιού- καθώς αδυνατούσε να αρθρώσει λόγο για τους νεκρούς αγωνιστές της 

πατρίδας του: «[…] για τους αποκεφαλισμένους του εμφυλίου ήθελε αλληγορικά να 

μιλήσει, η καρδιά του χτυπούσε δυνατά και κατρακυλούσαν επάνω του οι ήρωες 

[…]» (σ. 548). Πρόκειται για μια αφηγηματική μορφή που «θυμάται τα παμπάλαια, 

λες κι ήταν χθες» (σ. 18), όπως τονίζει η δίδυμη αδελφή του, Ελεονόρα. Η 

συγγραφέας επανέρχεται στον παλαιότερο μυθιστορηματικό χαρακτήρα της 

τριλογίας της, για να φωτίσει τις καλυμμένες πτυχές του νεανικού του βίου, μέσα 

από τα δικά του μάτια, ενώ, προηγουμένως, η Ελεονόρα παρουσίαζε με μια δόση 

απογοήτευσης ή ανακούφισης την περιπέτεια της ζωής του. 

Ο ίδιος, τρία χρόνια μετά από την συμμετοχή του στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, 

το 1973, ταξίδεψε στην Λατινική Αμερική, για να σπουδάσει Πολιτική Οικονομία:  

 
239 Βλ.  Αριστοτέλης Σαΐνης, ό.π. 
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Αχ, και να μπορούσε να το διηγηθεί εκείνο το πέρασμά του στην Λατινική Αμερική 

σαν παραμύθι, αλλά δεν αντέχει. […]επιρρεπής μόνο, όπως θα έλεγε η μάνα του, 

και ανερμάτιστος, όπως θα συμπλήρωνε ο πατέρας του, είχε βρεθεί στην 

Αργεντινή, στις παρυφές του Μαρξιστικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού» (σ. 

149-150).240 

Ο άλλοτε ταξιδευτής του κόσμου παρουσιάζεται αδύναμος στην συγγραφή 

γεγονότων που αφορούν είτε την ιστορία του γενέθλιου τόπου του, είτε τις δικές 

του προσωπικές εμπειρίες που υπήρξαν, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις του, 

τραυματικές. Το νεανικό επαναστατικό πνεύμα του Πανάρη, το οποίο δεν 

αναγνωρίστηκε από την οικογένειά του, ούτε από τον ίδιο του τον εαυτό, έβρισκε 

πάντα μια ασφαλή δικλίδα έκφρασης μέσα από την αφήγηση της ιστορίας 

καταξιωμένων ιστορικών προσώπων: «Καθώς η Ιστορία με τα καθημερινά, τα 

επαρχιακά της ρουχαλάκια στρογγυλοκάθεται ακαταπόνητη στην πρέφα […] 

ρίχνοντας, ανάλογα με τα κέφια της, καμιά πονετική ματιά και σ’ εμάς.  Κι ας είναι η 

ίδια που μας αλέθει!» (σ. 548). 

Ο μεσήλικας απόγονος των Κριαράδων έχει διευθετήσει τις εκκρεμότητές του 

αναφορικά με το παρελθόν των προγόνων του και παρουσιάζεται έτοιμος να 

αφοσιωθεί σε ένα επόμενο συγγραφικό εγχείρημα, με απώτερο σκοπό να 

«ανασυστήσει λυτρωτικά την αδικαίωτη ζωή του».241 Υπό αυτό το πρίσμα, 

επιστρέφει σε ένα νεανικό του πόνημα για τον Ρώσο Μιχαήλ Μπακούνιν (1814 - 

1875), με τίτλο «Ταξιδεύοντας χωρίς χάρτη», παρόλο που ο Κριαράς στο παρελθόν 

τον είχε αποτρέψει από μια τέτοιου είδους μελέτη: «Τόσοι επαναστάτες, κι εσύ τον 

Μπακούνιν βρήκες;» (σ. 170). Ο Πανάρης στήνει την βιογραφία του «μεγάλου 

θεωρητικού της αναρχίας του 19ου αιώνα», ο οποίος «[…] γεννήθηκε 8 Μαΐου 1814 

[…] έξω από τη Μόσχα […] ήταν ο τρίτος γιος του φωτισμένου γαιοκτήμονα 

Αλεξάντρ Μιχαήλοβιτς Μπακούνιν» (σ. 157) και περιγράφει τους σημαντικούς 

σταθμούς της πορείας του ανά τον κόσμο.242  

Με το γραμματειακό είδος της βιογραφίας, η Μάρω Δούκα εξαντλεί αφηγηματικά 

όλα τα ειδολογικά υποείδη της αυτοβιογραφίας στην οποία ανήκουν: η κατηγορία 

του απομνημονεύματος όπου παραπέμπει η μαρτυρία του Μανώλη, το είδος του 

ημερολογίου στην περίπτωση της Βιργινίας Φούμη και οι αναμνήσεις - ενθυμήσεις 

για την αφήγηση της Αναστασίας.243 Η συγγραφέας έχει αντλήσει τα 

γραμματολογικά στοιχεία για τον κλασικό της αναρχίας και τους «κοινωνικούς 

 
240Αναφέρεται στο πραξικόπημα του 1976 και την ανατροπή της Ισαβέλλας Περόν από τον Χόρχε 
Ραφαέλ Βιδέλα Ρεδόντο- δικτάτορα την χρονική περίοδο 1976-1981.  
241Μάρω Δούκα, Βιβλιοθήκη της Ηλιούπολης, ό.π. 
242Ελένη Πατσιατζή, «Η περίφροντις εκδίπλωση της Αλήθειας στην Τριλογία της Μ. Δούκα», ό.π. 

243Για τα υποείδη της αυτοβιογραφίας, βλ. Μαίρη Μικέ, Δοκιμασίες, Όψεις του οικογενειακού 
πλέγματος στο νεοελληνικό μυθιστόρημα 1922-1974, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2019, σ. 203. 
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αγώνες» που έπονται της Βιομηχανικής επανάστασης, από το βιβλίο του ιστορικού 

Έρικ Χομπσμπάουμ (1917 - 2012), Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848.244  

5.1.1. Από την θεωρία στην πράξη 

Η αφήγηση του Πανάρη εστιάζει στα νεανικά χρόνια του Μπακούνιν, από το 1842 

έως το 1851. Αρχικά, ο Μπακούνιν ήταν αφοσιωμένος στην φιλοσοφία, ενώ 

αδιαφορούσε για τα πολιτικά ζητήματα, μέχρι που ένιωσε την ανάγκη να αφήσει 

μια χειροπιαστή παρακαταθήκη του έργου του στις επόμενες γενιές: «[…] αν θα 

έπρεπε να μιλήσει ο ίδιος για τη ζωή του, τι θα έγραφε; […] αισθάνθηκε για πρώτη 

φορά τόσο έντονα, τόσο επιτακτικά την ανάγκη μετασχηματισμού της θεωρίας σε 

πράξη» (σ. 168). Ο Πανάρης φαίνεται να είχε εντοπίσει στοιχεία της δικής του 

προσωπικότητας στον Μπακούνιν˙  η αφοσίωσή του στο παρελθόν, το υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο του Ρώσου επαναστάτη, η ιδεολογική σύγκρουση με τον 

πατέρα του και η πλήρης οικονομική εξάρτηση από την οικογένειά του είναι 

εφάμιλλα με τις συνθήκες ανατροφής του Πανάρη: «Περνούν τα χρόνια, τριάντα 

χρονών ακαμάτης, όπως θα ‘λεγε και η αγέλαστη Μουράβιεφ, η μάνα μου, και θα 

επικροτούσε ο καινοτόμος πατέρας μου» (σ. 264).245  

Αναλυτικότερα, ο Πανάρης είχε κατασκευάσει ένα «πολιτικοφιλοσοφικό δοκίμιο» 

με αφετηρία την εποχή που ο Μπακούνιν επισκέφτηκε την Γερμανία και μυήθηκε 

στην χεγκελιανή φιλοσοφία (1840 - 1843): «[…] τον είχαν εντοπίσει οι χεγκελιανοί 

αριστεροί και είχαν αποφασίσει να τον προσηλυτίσουν» (σ. 253).246 Ο σοσιαλιστής 

Μπακούνιν κατέστη παγκοσμίως γνωστός έπειτα από την δημοσίευση ενός άρθρου, 

που έφερε την υπογραφή του με το ψευδώνυμο Ζυλ Ελυζάρ, σχετικά με το 

αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στο αντιδραστικό και στο δημοκρατικό κόμμα της 

Γερμανίας: “εφόσον «θετικό» και «αρνητικό» παραμένουν πάντα ασυμβίβαστα […] 

μόνον μέσα από την αλληλοκαταστροφή […] θα μπορούσε να αναδυθεί το Νέο [...]” 

(σ. 249-251). Πρόκειται για μια ιστορία «μύησης στην ιδέα και στην πράξη της 

αριστεράς», η οποία αποκαλύπτει όλα τα στάδια που έχει περάσει ένα ανήσυχο 

 
244Μάρω Δούκα, «Ελάχιστοι κομματικοί αριστεροί έχουν διαβάσει ένα βιβλίο μου», ό.π., σ. 154. Για 

το βιβλίο του Χομπσμπάουμ, βλ. ενδεικτικά E. J. Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, 

μτφρ. Μαριέτα Οικονομοπούλου, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 42002 (πρώτη 

έκδοση: το 1992. Ο αγγλικός τίτλος: The Age of Revolution 1789-1848). Επειδή, όμως, η πηγή από 

όπου η συγγραφέας άντλησε τις πληροφορίες της δεν δηλώνεται στην εισαγωγή του παρόντος 

έργου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των πληροφοριών για τον κρητικό Εμφύλιο, ο μελετητής 

Βασίλης Λέτσιος υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες προέρχονται (και) από τη βιογραφία του E.H. Carr 

(1961), βλ.  Βασίλης Λέτσιος, ό.π., σ. 249.  

245Βλ. Παράρτημα - Κατάλογος προσώπων, σ. 131. 
246Χρίστος Παπαγεωργίου, «Μάρω Δούκα: Έλα να πούμε ψέματα», 28/7/2014, στο: 

https://diastixo.gr/kritikes/ellinikipezografia/2811-psemata-douka (τελευταία επίσκεψη 

31/1/2021).  

https://diastixo.gr/kritikes/ellinikipezografia/2811-psemata-douka
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πνεύμα της Ευρώπης του 19ου αιώνα, προκειμένου να μετουσιώσει την Ιδέα σε 

πράξη.247 

Από εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι της θεωρίας αντιμετωπίζονταν με καχυποψία 

από τον κοινωνικό τους περίγυρο, γεγονός που επηρέασε την ψυχολογία του 

Μπακούνιν και την οπτική του για τα γεγονότα: «Οι άνθρωποι της θεωρίας είναι 

καταδικασμένοι στην απραξία, δεν είναι καλοί σύντροφοι, καλοί φίλοι […] Είναι 

τέρατα» (σ. 256). Μετά τον Γερμανό φιλόσοφο Χέγκελ, η συναναστροφή του με τον 

κομμουνιστή Βάιτλινγκ τον βοήθησε να συνειδητοποιήσει την διαφορά ανάμεσα 

στην φιλοσοφία και στον κομμουνισμό: «Η φιλοσοφία δεν είναι παρά θεωρία μέσα 

στην ουσία της, […] Αντίθετα, ο κομμουνισμός, στη σημερινή του μορφή [εν. τον 

Μάιο του 1843], είναι πράξη» (σ. 260). Το 1844, με αφορμή τη θέαση του 

αγάλματος του επαναστάτη Σπάρτακου άρχισε να συνειδητοποιεί ότι η μελέτη του 

παρελθόντος δεν αρκεί, αν ο εκάστοτε άνθρωπος δεν αναζητήσει τις απηχήσεις του 

στην δική του εποχή: «[…] τι να τα κάνεις τα διαβάσματα χωρίς την ικανότητα να 

ανασυνθέσεις το χθες με το σήμερα […]» (σ. 263).248  

5.1.2. Η ιδεολογική σύγκρουση ανάμεσα στον Μπακούνιν και στον Καρλ Μαρξ  

Ο Μαρξ «στα χαρτιά», ενώ ο Μπακούνιν «στην τρεχάλα»249 

Ένα από τα κομβικά σημεία της σταδιοδρομίας του Μπακούνιν ήταν η συνάντησή 

του με τον Γερμανό φιλόσοφο Καρλ Μαρξ (1818 - 1883), την εποχή που ο 

τελευταίος τύπωνε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο- στις Βρυξέλλες το 1848- με το 

σύνθημα: «Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!» (σ. 355). Η συγγραφέας, μέσω 

του Πανάρη, εξετάζει τις ιδεολογικές διαφορές ανάμεσα στον Μπακούνιν και στον 

«θεωρητικό της επανάστασης» (σ. 355), Μαρξ. Σύμφωνα με τους μαρξιστές, η 

δικτατορία του προλεταριάτου ήταν η μεταβατική εποχή, κατά την οποία ο λαός της 

εργατιάς θα γινόταν η άρχουσα τάξη και θα χρησιμοποιούσε αυτή την υπεροχή, για 

να αποσπάσει το κεφάλαιο και τα μέσα παραγωγής από την αστική τάξη: «Ρώσε, 

[…] η μόνη τάξη που είναι σε θέση σήμερα να ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση 

είναι η εργατική» (σ. 356).250  

Αντιθέτως, ο Μπακούνιν προσέβλεπε σε «διαταξικές αυτόνομες κοινότητες», 

επειδή πίστευε ότι οποιαδήποτε τάξη κι αν ανέβαινε στην εξουσία δεν θα μπορούσε 

να διαμορφώσει ένα κράτος δικαίου: «Ούτε […] μπορούσε να φανταστεί ότι το 

μέλλον της ανθρωπότητας θα ‘πρεπε να εξαρτηθεί απ’ την εργατική τάξη που θα 

 
247Μικέλα Χαρτουλάρη, «εν θερμώ», ό.π. 
248Το άγαλμα του Σπάρτακου βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου και έχει φιλοτεχνηθεί από τον 
Denis Foyatier.  
249Από την αφήγηση του Πανάρη, η οποία υπογραμμίζει την διάσταση ανάμεσα στην θεωρία και 
στην πράξη (σ. 462).  
250Για την δικτατορία του προλεταριάτου, βλ. Καρλ Μαρξ, Φρίντριχ Ένγκελς, Μανιφέστο του 
Κομμουνιστικού Κόμματος, μτφρ. Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, εκδ. Ερατώ, Αθήνα 1997, σ. 50, 68 
(γερμανικός τίτλος: Manifest Der Kommunnistischen Partei). Οι μαρξιστές χρησιμοποιούσαν τον όρο 
«δικτατορία» με την δημοκρατική του έννοια, δηλαδή της επικράτησης των πολλών έναντι των 
λίγων. 
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‘πρεπε πρώτα να διαπαιδαγωγηθεί […]» (σ. 356).251 Η Δούκα δεν επέλεξε τυχαία τον 

Πανάρη, για να αφηγηθεί την ιστορία του Μιχαήλ Μπακούνιν: «Είναι από τους πιο 

παλιούς και αγαπημένους μου ήρωες της τριλογίας. Ο Πανάρης στην ουσία είμαι 

εγώ!».252 Η προαναφερόμενη δήλωση της συγγραφέως, η οποία θυμίζει την 

δήλωση του Γκυστάβ Φλωμπέρ: «Η Μαντάμ Μποβαρύ είμαι εγώ!» για το ομώνυμο 

έργο του Μαντάμ Μποβαρύ, φανερώνει την δική της ιδεολογική τοποθέτηση υπέρ 

του Μπακούνιν: «Εκείνο που με είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα στην περίπτωση του 

Μπακούνιν ήταν η άποψή του για την δικτατορία του προλεταριάτου».253 

Συνοψίζοντας, οι αναρχικοί και οι μαρξιστές συμφωνούσαν στην κατάργηση του 

κράτους, με την διαφορά ότι ο Μπακούνιν δεν ήθελε να αντικατασταθεί το κράτος, 

με τίποτα άλλο όμοιο με αυτό, άπαξ και εκείνο διαλυθεί από τον λαό:  

Αλλά ας μας επιτραπεί να ρωτήσουμε: αν το προλεταριάτο γίνει η κυρίαρχη τάξη, 

ποιον θα εξουσιάζει; […] Όπου υπάρχει Κράτος, υπάρχει αναπόφευκτα κι η 

δεσποτεία και, συνακόλουθα η σκλαβιά. Το Κράτος χωρίς σκλαβιά, ανοικτή ή 

καλυμμένη, είναι αδιανόητο. Να γιατί είμαστε εχθροί του Κράτους.254  

5.2.       Από τα αιματοβαμμένα Χανιά του 1948, στο εξεγερμένο Παρίσι του 1848 

5.2.1. Ιστορία σε πρώτο πρόσωπο 

Στο επαναστατημένο ευρωπαϊκό τοπίο του 19ου αιώνα, ο Μπακούνιν προσπάθησε 

να αφυπνίσει τις μειονότητες του Παρισιού, ώστε να στραφούν εναντίον των 

Γάλλων υπουργών, αλλά τα αιτήματά του δεν θεωρήθηκαν δημοκρατικά: «[…] όσα 

το 1792 [εν. κατά την Γαλλική Επανάσταση] ήταν απλώς δημοκρατικές διεκδικήσεις 

για το 1848 δεν ήταν παρά αναρχία» (σ. 365). Παρά την εσφαλμένη του εκτίμηση 

για το Παρίσι, συνέχιζε την προσπάθειά του να ανάψει την φλόγα της επανάστασης 

και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς η ιδέα της επανάστασης τον αναζωογονούσε: 

«Και όμως την επόμενη το όνειρο διαγραφόταν με σαφήνεια και τη μεθεπόμενη 

γινόταν πραγματικότητα, αυτά είναι όνειρα […] που όταν πραγματοποιούνται, 

πείθεσαι ότι την Ιστορία αξίζει να τη ζεις σε πρώτο πρόσωπο […]» (σ. 457). Ύστερα 

από το Παρίσι, την Κολωνία και την αποτυχημένη επιχείρησή του να στρέψει τους 

Ελβετούς εξόριστους κατά των Γερμανών αστών, στρέφει την προσοχή του στην 

Πολωνία, με την ψευδαίσθηση ότι μπορούσε να συμβεί εκεί κάτι αντίστοιχο της 

εξέγερσης του Παρισιού. Επόμενος προορισμός η Πράγα, όπου η συμμετοχή του 

στο πανσλαβικό συνέδριο τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι Σλάβοι ήταν 

διασπασμένοι και πως δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, επιτυχώς, τα 

αυστριακά στρατεύματα: «Ήξερε πολύ καλά το τέλος. […] Οι Σλάβοι αυτή τη στιγμή 

 
251 Μάρω Δούκα, «Ελάχιστοι κομματικοί αριστεροί έχουν διαβάσει ένα βιβλίο μου», ό.π., σ. 155. 
252 Ό.π.  
253 Ό.π., σ. 154.  
254Μιχαήλ Μπακούνιν, Κρατισμός και Αναρχία, μτφρ. Γιάννης Γαλανόπουλος, επιμ. Νίκος Β. Αλεξίου, 
εκδ. Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα 1979, σ. 187.  
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πολεμούσαν και αυτός όφειλε να πολεμήσει δίπλα τους με το όπλο στο χέρι. 

Πρώτος πάλι στα οδοφράγματα […]» (σ. 474).255  

Η Μάρω Δούκα εισήγαγε, εσκεμμένα, στο μυθιστόρημα το «αιώνιο σύμβολο της 

επανάστασης», έτσι ώστε ο αναγνώστης να αναγνωρίσει ευκολότερα την μορφή του 

Μπακούνιν και στους αγωνιστές διαφορετικών εποχών.256 Τόσο ο Μανώλης, όσο ο 

Μπακούνιν αλλά και ο Δαμιανός παρουσιάζονται ως μαχητές της πρώτης γραμμής, 

οι οποίοι προσπάθησαν να διατηρήσουν ανιδιοτελώς την πίστη τους σε οράματα 

και ιδανικά, αντικατοπτρίζοντας τους συλλογικούς αγώνες της κάθε εποχής 

ξεχωριστά, παρά τις απογοητεύσεις που βίωσαν στον διάβα τους. Επιδιώκεται ένας 

«αντιστικτικός σχολιασμός», εκ μέρους της συγγραφέως, ανάμεσα στο εξεγερμένο 

Παρίσι του 1848 και στον αποκλεισμό των ανταρτών του ΔΣΕ στο Φαράγγι της 

Σαμαριάς, ακριβώς έναν αιώνα μετά.257 Η συγγραφέας υποστηρίζει τα εξής για αυτό 

συγγραφικό εγχείρημα:  

Εγώ κυρίως ήθελα να δραματοποιήσω αυτόν τον αποκλεισμό και να τον ανυψώσω 

ιστορικά, ακριβώς γιατί το σφυροκόπημα που δέχτηκαν εκείνοι οι αντάρτες τότε 

αντιμετωπίστηκε από τους πολιτικούς της πόλης και από σημαντικό μέρος της 

κοινωνίας σαν ένα κυνηγητό για να καθαρίσει ο τόπος από τους 

ΕΑΜοβούλγαρους.258 

 

5.2.2. Η διπλή διάψευση των οραμάτων της Αριστεράς 

Οι αναρχικοί της Γαλλίας του 1848 συναντιούνται -μυθιστορηματικά- με τους 

«ληστοσυμμορίτες» της Κρήτης το 1948. Παρά τις διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα 

στις δύο περιπτώσεις, πρωτίστως, λόγω εποχής και δευτερευόντως, λόγω του 

βαθμού απήχησης που αυτές είχαν, ανέδειξαν εξίσου τον τρόπο που οι διάφορες 

εκφάνσεις της Αριστεράς -αναρχία, σοσιαλισμός, κομμουνισμός- αντιμετωπίστηκαν 

από την εκάστοτε άρχουσα τάξη. Ο Μπακούνιν έζησε σαν φυγόδικος, όπως και ο 

Μανώλης, από τον Μάιο του 1848, ενώ πέρασε στην Δρέσδη της Γερμανίας με το 

αναπάντητο ερώτημα: «Τι χρειάζεται για να αντικατασταθεί ο γερμανικός 

εθνικισμός από μια κοινωνική επανάσταση;» (σ. 478). Ο  Ρώσος αναρχικός είχε 

δεχθεί την επιρροή του Λόρενζ φον Στάιν και του έργου του Σοσιαλισμός και 

Κομμουνισμός στη σύγχρονη Γαλλία (1841), στο οποίο είχε ανακαλύψει την ιδέα της 

κοινωνικής επανάστασης.259 Εν τέλει, καταδικάστηκε για τις πράξεις του σε μια 

μακρά πορεία με φυλακίσεις, καταναγκαστικά έργα και εξορίες˙ όμως με την 

 
255Οι νότιοι Σλάβοι πίστευαν ότι η τσαρική Ρωσία θα τους βοηθούσε να αντιμετωπίσουν τον 
γερμανικό ζυγό, βλ. σχετικά, εισαγ. Τζόρτζ Γούντκοκ, στο: Μιχαήλ Μπακούνιν, Θεός και Κράτος, 
μτφρ. Βασίλης Τομανάς, εκδ. Κατσάνος, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 19-20.  

256Για το αιώνιο σύμβολο της επανάστασης, βλ. Παναγιώτης Χατζημωϋσιάδης, «Τι γυρεύει ο 
Μπακούνιν στο φαράγγι της Σαμαριάς», εφημ. Η Αυγή, 7/9/2014, στο: 
https://www.avgi.gr/tehnes/110291_ti-gyreyei-o-mpakoynin-sto-faraggi-tis-samarias?amp (τελευταία 
επίσκεψη 30/12/2020).  
257 Βιβλιοθήκη της Ηλιούπολης, ό.π. 
258 Μάρω Δούκα, «Ελάχιστοι κομματικοί αριστεροί έχουν διαβάσει ένα βιβλίο μου», ό.π., σ. 154. 
259 Τζόρτζ Γκούντκοκ, ό.π., σ. 14. 

https://www.avgi.gr/tehnes/110291_ti-gyreyei-o-mpakoynin-sto-faraggi-tis-samarias?amp
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δήλωσή του τον Ιούνιο του 1851 απομυθοποίησε, εκ βαθέων, την αρχική του 

άποψη για την πόλη της Γερμανίας ως «Νέα Βηθλεέμ»: «Είχε γλιτώσει από τον 

γερμανικό ιδεαλισμό, να ένα κέρδος ανεκτίμητο, σκεφτόταν αυτοσαρκαστικά. […] 

έζησα την ιστορία σε πρώτο πρόσωπο» (σ. 491). 

Ο Μπακούνιν υπέγραψε δήλωση μετάνοιας με την ελπίδα να αναδιοργανώσει την 

ζωή του, αν και συνέχισε την αγωνιστική του δράση ακόμα και σε προχωρημένη 

ηλικία: «[…] στον Μπακούνιν όμως η δήλωση μετάνοιας σερβιρίστηκε ως μια 

πλήρης ομολογία, ως σλαβική εξομολόγηση. Να μια καλή ευκαιρία, […] να 

ανασυνθέσει τις σκέψεις του» (σ. 559). Ο ώριμος Μανώλης, όμως, μετάνιωσε για 

τον πόλεμο μεταξύ ομοεθνών, εκείνο τον Απρίλιο του 1947, και αποχαιρέτησε τον 

γιο του «όχι με το επίβουλο ευτυχώς που χάσαμε τότε τον πόλεμο αλλά με το 

υστερόβουλο δυστυχώς που συρθήκαμε και τον αρχίσαμε» (σ. 637). Εν κατακλείδι, 

οι δύο αγωνιστές τυφλώθηκαν από το πάθος τους για τον αγώνα, αντιμετωπίστηκαν 

από την κοινωνία σαν μιάσματα, καταδικάστηκαν για τις ιδέες τους και προδόθηκαν 

από τους ομοϊδεάτες τους.  

6. Η κάθε εποχή έχει ανάγκη από διαφορετικού τύπου επαναστάτες 
 

6.1. Εσύ, πού ήσουν; 

Το καίριο ερώτημα που έθεσε ο Μπακούνιν στην αρχή της πορείας του προς τον 

ίδιο του τον εαυτό και τον ώθησε να αναλάβει ενεργή δράση, βοήθησε τον Πανάρη 

να συνειδητοποιήσει την δική του «ανιδιοτελή έφεση στην αποτυχία» (σ. 154). Ο 

Πανάρης, κατά τη διάρκεια της ζωής του, ήταν παρών σε γεγονότα ήσσονος 

σημασίας, από εργατικά ατυχήματα μέχρι πραγματικές εξεγέρσεις, όμως έμοιαζε να 

τα παρακολουθεί όλα από απόσταση σαν να είναι κάποιος άλλος, χωρίς να μπορεί 

να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια:   

[…] ήμουν κι εγώ εκεί, σκέφτηκε. Πόσες και πόσες φορές όμως ήταν κι αυτός εκεί, 

[…] κι όταν την επόμενη τύχαινε να διαβάσει σε καμιά εφημερίδα τα καθέκαστα, 

έμενε με την αίσθηση ότι διαβάζει για κάτι άλλο που θα μπορούσε να έχει 

ομοιότητες μ’ αυτό που ο ίδιος είχε δει ως αυτόπτης μάρτυρας; (σ. 443).  

Η φράση «ήμουν κι εγώ εκεί» εσωκλείει όλη του την ζωή και θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως τίτλος της δικής του ημιτελούς ιστορίας, αν αποφάσιζε ποτέ να 

την αφηγηθεί. Αρχικά, ο Μπακούνιν είχε αποτύχει ως συγγραφέας, αν και 

άνθρωπος της θεωρίας, εφόσον δεν μπόρεσε να αφήσει πίσω του ένα 

ολοκληρωμένο έργο με τις ιδέες και τις αντιλήψεις του, ενώ κατάφερε να γίνει 

παγκοσμίως γνωστός ως άνθρωπος της δράσης: «[…] όχι, δεν είναι 

μυθιστοριογράφος, ούτε θα το ‘θελε, να διατυπώσει μόνο, όσο πιο καθαρά μπορεί 

τις απόψεις του […] να ελέγξει μόνο την ασυγκράτητη, μεσσιανική ορμή που τον 

έχει κατακυριεύσει [εν. το 1842]» (σ. 249).260 

 
260Για την συγγραφική αποτυχία του Μπακούνιν, βλ. Τζόρτζ Γκούντκοκ, ό.π., σ. 9.  
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Οι περισσότεροι από τους μυθιστορηματικούς χαρακτήρες του έργου, αλλά και 

ολόκληρης της τριλογίας, καταπιάνονται με ζητήματα γραφής, είτε αυτά 

προορίζονται για ιδιωτική ή για δημόσια χρήση. Η Αναστασία, η οποία δεν γνωρίζει 

τι πραγματικά είχε συμβεί ανάμεσα στον Γιώργη Κριαρά και στον σύζυγό της, 

αρχίζει να «φαντάζεται διάφορα ότι, ας πούμε, αυτή η σχέση [εν. του γιου της με 

την μικρή Βιργινία] θα μπορούσε να πάρει τη μορφή μιας μυθιστορηματικής, 

ευτυχισμένης επισφράγισης σ’ ένα βαθιά κρυμμένο μυστικό […]» (σ. 175). 

Παράλληλα, ο Ιδομενέας και η αγαπημένη του αναδιοργανώνουν τις γραπτές 

αφηγήσεις των εκλιπόντων προγόνων τους. Αυτή η επιλογή της συγγραφέως, η 

οποία έχει διατηρηθεί από παλαιότερα πεζογραφήματά της, μοιάζει με ένα είδος 

αφηγηματικού τεχνάσματος που στόχο έχει την δημιουργική περιπλάνηση του 

αναγνώστη, ώστε εκείνος να αναζητήσει τα νοήματα πίσω από τις λέξεις:  

Είναι ο δικός μου τρόπος, για να διαβρώσω τον ρόλο του συγγραφέα-θεού και 

παρακάτω και βέβαια αυτό αφορά εμένα αποκλειστικά, […] δεν θα μπορούσε μα 

είναι άποψη παρά μόνο στο βαθμό που θα ήθελα να υποδείξω στον αναγνώστη, 

εντελώς μπρεχτικά, ότι αυτά που διαβάζει είναι έτσι, αλλά θα μπορούσαν να είναι 

και αλλιώς.261  

Το μυθιστόρημα δεν προσπαθεί να δώσει απαντήσεις ή να προτείνει λύσεις, αλλά 

να προβληματίσει το αναγνωστικό κοινό, αναφορικά με τα τρέχοντα ζητήματα της 

εποχής. Ο Ιδομενέας, που εκπροσωπεί την νέα γενιά, συμπεραίνει ότι οι αριστεροί, 

οι οποίοι είχαν προσφέρει ψυχή και σώμα στον αγώνα χάθηκαν σαν ήρωες, όμως, 

αν θέλει και ο ίδιος να αναδειχθεί η πορεία του θα πρέπει να μην περιοριστεί στην 

μελέτη των κατορθωμάτων των προγόνων του: «Σαν ήρωες όλοι τους. Και 

αναρωτιέμαι, Απρίλιο του 2013 εγώ, αν γίνονται ή όχι μνήμη και βίωμα τα 

διαβάσματα […]» (σ. 533), αλλά να πράξει σύμφωνα με τις επιταγές της σημερινής 

εποχής. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι: “[…] στοίχημά μου ήταν […] να αποτυπώσω 

πολυφωνικά το θαύμα του ανθρώπου που σηκώνει το χέρι και φωνάζει «παρών» 

στο προσκλητήριο του καιρού του, συνομιλώντας με την Ιστορία σε πρώτο 

πρόσωπο”.262 

6.2.  Ο ρόλος των αριστερών της νέας γενιάς 

Στην περίπτωση του Ιδομενέα η αφηγηματική πρόσληψη γίνεται ακόμα πιο 

σύνθετη, καθώς ο ίδιος εισήχθη στην τρίτη δεκαετία της ζωής του προσπαθώντας 

να εντοπίσει τα κατάλληλα ερεθίσματα, με σκοπό να εξελιχθεί σαν άτομο. Η 

θύμηση της συνέντευξης μιας αριστερής συγγραφέως, που δεν είναι άλλη από την 

Μάρω Δούκα, τού έθεσε νέους προβληματισμούς: «Η Αριστερά γι’ αυτήν, λέει 

λειτούργησε περισσότερο ως τρόπος σκέψης και εργαλείο, παρά ως ιδεολογία, […] 

 
261Ηρακλής Παπαλέξης, “Μάρω Δούκα: «ένα μυθιστόρημα οφείλει να κλείνει το μάτι φιλικά και 
συνωμοτικά στον αναγνώστη του»”, περ. Διαβάζω, τχ. 358, Δεκέμβριος 1995, σ. 91, παρατίθεται 
διαδικτυακά, στο: https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa319_issue_358 (τελευταία επίσκεψη 
24/12/2020).  
262Μανώλης Πιμπλής, «Μάρω Δούκα: Φαρμακερά μυστικά, ανυποψίαστα ψέματα», ό.π. 

https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa319_issue_358
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εμείς οι αριστεροί, […] πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τον εαυτό μας και μετά να 

φιλοδοξήσουμε να αλλάξουμε και την κοινωνία!» (σ. 524).263 Ο Ιδομενέας, που 

μόλις είχε αρχίσει να ανακαλύπτει τα λάθη της Αριστεράς, προσπάθησε να 

προσαρμόσει την θεωρία της συγγραφέως στον δικό του τρόπο σκέψης, 

αντιπροτείνοντας στην συνειδητή εστίαση του ατόμου στον εαυτό του, την 

ταυτόχρονη αυτοβελτίωση και ενεργή δράση: «ταυτόχρονα με τον αγώνα μου για 

έναν καλύτερο κόσμο, να βελτιώνω και τον εαυτό μου […]» (σ. 525).  

Η Δούκα τοποθετεί πλάι στο δικό της σκεπτικό την αντίληψη ενός «λογοθετικιστή», 

όπως χαρακτηρίζει ο Ιδομενέας έναν αρθρογράφο που προσπαθεί να πείσει τους 

αναγνώστες του για την αδυναμία του εκάστοτε ανθρώπου να συλλάβει τις όποιες 

αλλαγές μπορεί να του συμβούν, γεννώντας στον ήρωά της τις παρακάτω απορίες:  

Θυμάμαι ή δεν θυμάμαι ότι κάποτε έλεγα με μεγάλη ευκολία ψέματα, 

μπερδεύοντας το πραγματικό με το επιθυμητό, ώσπου κατάφερα να περιορίσω 

ικανοποιητικά αυτό το μπέρδεμα; […] Όταν το σκέφτομαι, άρα υπάρχω δεν θα 

μπορούσε να εμπεριέχει και την αλλαγή με θετικό πρόσημο, πώς θα μπορούσε να 

οδηγηθεί μια κοινωνία προς το καλύτερο, εφόσον δεν θα μπορούσε να αλλάξει και 

ο άνθρωπος  προς το καλύτερο, συνειδητά, ως εαυτός σε σχέση με τον εαυτό του; 

(σ. 526) 

Η συγγραφέας εστιάζει στην συλλογιστική πορεία του Ιδομενέα, προκαλώντας, στην 

ουσία, τον αναγνώστη να σκεφτεί γιατί να θέλει κάποιος να μειώσει την σημασία 

του καρτεσιανού «σκέφτομαι, άρα υπάρχω», που ανέδειξε την ανθρώπινη νόηση 

και απελευθέρωσε το ανθρώπινο πνεύμα από τους σκοταδισμούς του Μεσαίωνα. 

Στην σημερινή εποχή αρμόζει περισσότερο ο τύπος του «σκέφτομαι, δρω και άρα 

μπορώ να υπάρχω και να έχω άποψη» και αυτό γιατί υπάρχουν εκείνοι που 

προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος επίλυσης των 

προβλημάτων από αυτόν που υποδεικνύουν οι ιθύνοντες.  

Ο Ιδομενέας, αμφισβητώντας την Βιργινία που πιστεύει ότι το παν είναι, πλέον «να 

κερδίσουμε τον αγώνα της επιβίωσης, όπως και τότε οι εαμίτες […]» (σ. 527), 

θεωρεί ότι είναι λανθασμένη η πεποίθηση ότι το παρελθόν και η Ιστορία μπορούν 

να επαναληφθούν έτσι σχηματικά. Η στροφή του προς το παρελθόν είχε για εκείνον 

τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα: «Κι ας λένε ότι το παρελθόν εμπνέει 

και φωτίζει το παρόν, υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο, εφόσον όλα εξαρτώνται 

απ’ τον τρόπο και τη ματιά μας, να το απελπίζει και να το παραμορφώνει» (σ. 604)˙ 

με την έννοια ότι ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται, εκλαμβάνει διαφορετικά το παρελθόν.  

 

 
263Η Μάρω Δούκα υποστηρίζει: “[…] Την Αριστερά την αισθάνθηκα περισσότερο όμως ως έναν τρόπο 
σκέψης και ένα εργαλείο της καθημερινότητας, για να κάνω καλύτερο τον εαυτό μου. Το έλεγα και 
στις φίλες μου: «Εμείς οι αριστεροί πρώτα πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας και μετά να 
φιλοδοξήσουμε να αλλάξουμε και την κοινωνία». Για μένα Αριστερά σημαίνει πρωτίστως να ζω ως 
αριστερή, οι διεκδικήσεις μου να είναι αριστερές, η καθημερινότητά μου να μην ξεφεύγει από τις 
οικονομικές μου δυνατότητες […]»”, βλ. Γιάννης Ν. Μπασκόζος, ό.π. 
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6.3. Η έννοια του ψεύδους ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές  

 

Ο υποτακτικός της οικογένειας Κριαρά, Φάνης Ανρεαδάκης, αν και δευτερεύων 

χαρακτήρας, διαταράσσει το παρόν του Πανάρη και της Ελεονόρας, διότι το 

πρόσωπό του συγχέεται με την ιστορία του συνονόματου ορφανού παιδιού στο 

διήγημα της Βιργινίας Φούμη, γεγονός που οδηγεί την Ελεονόρα στην εσφαλμένη 

εντύπωση για την υποτιθέμενη εξωσυζυγική σχέση της μητέρας της με τον Νίκο 

Ξερόγιαννη: «Κι έμεινε τώρα σ’ αυτούς [εν. τους Κριαράδες], να τοποθετήσουν,  

κατά τον τρόπο και τις αντοχές τους, την ίδια την ιστορία» (σ. 555). Μόνο μετά τον 

θάνατο της Ελεονόρας, ο Φάνης ομολογεί στον Πανάρη ότι ο κρυφός έρωτας της 

μητέρας τους ήταν ο Χατζηγρηγόρης: «[…] ο γείτονάς της ο Σταύρος ήταν ο 

ματαιωμένος της έρωτας, αλλά εμείς οι μαθημένοι να ξομπλιάζουμε τα πιο 

απίστευτα, […] πώς να το φανταστούμε;» (σ. 652). Η συγγραφέας, μέσα από την 

κακοτυχισμένη σχέση του Σ. Χατζηγρηγόρη με την Βιργινία Φούμη- Κριαρά, 

προσδίδει στον χαρακτήρα του αγωνιστή «μυθικές διαστάσεις», το 

πρωταπριλιάτικο δεκαπεντασύλλαβο τρίστιχο τραγούδι του, το οποίο είχε γίνει 

γνωστό από τον συναγωνιστή του Μανώλη στον Ιδομενέα και από την Βιργινία 

Φούμη στα παιδιά της: «έλα να πούμε ψέματα, […] συνήθιζε να το λέει η μάνα τους 

κι έπειτα σχεδόν πάντα μελαγχολούσε» (σ. 368), διέγραψε πορεία τριών γενεών.264 

  

Τα προηγούμενα μυθιστορήματα της τριλογίας, τα οποία ανέδειξαν την δυσκολία 

εξακρίβωσης της αθωότητας ή της ενοχής, όσον αφορά την Πολιτική και την 

Ιστορία, και της συνακόλουθης συζήτησης περί δικαιοσύνης στην κάθε περίπτωση, 

προδιαθέτουν τον αναγνώστη για μια αλληγορική ανάγνωση του τίτλου Έλα να 

πούμε ψέματα. Ο Μανώλης, με αφηγηματικό άλμα δεκαπέντε χρόνων, προσπερνά 

τα δικά του «πέτρινα χρόνια» (σ. 636), γιατί θεωρεί ότι άλλοι τα έχουν περιγράψει 

καλύτερα από εκείνον.265 Ο Ιδομενέας, όμως, γνώριζε από την παιδική του ηλικία 

για τα βάσανα που είχε υποστεί ο πατέρας του, για αυτό και απορούσε με την 

επιμονή του να μυθοποιεί τα περασμένα: «[…] πώς γίνεται να χώνεσαι στα 

παραμύθια, έλα να πούμε ψέματα, γράφει και ξαναγράφει […] άλλο η δοκός το 

άθλημα, […] και άλλο να ισορροπείς στην σκαλωσιά με το σφυρί στο χέρι. Άλλο να 

καταγίνεσαι με την πολιτική και άλλο να είσαι ιδεολόγος, όπως έλεγαν και εκείνοι 

οι άνθρωποι στα νιάτα τους» (σ. 76). Πριν μελετήσει τα χειρόγραφα του Μανώλη 

δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι αυτοί οι στίχοι έδιναν κουράγιο στους αντάρτες που 

μάχονταν έχοντας φρούδες ελπίδες ότι θα επικρατήσουν επί των αντιπάλων τους˙ 

τα ψέματα αυτά ήταν «ικανά να αντιπαρατεθούν στα ψέματα της τυφλής υποταγής 

 
264Νίκος Θρασυβούλου, ό.π. 

265Οι αριστερές οικογένειες της μετεμφυλιακής Ελλάδας μιλούσαν στους νεότερους για τα «πέτρινα 
χρόνια» που πέρασαν διωκόμενοι για τις ιδέες τους. Η Ελλάδα ήταν «βαθιά διαιρεμένη» και κάθε 
πολιτική παράταξη αντιμετώπισε διαφορετικά τα γεγονότα αυτά, βλ. σχετικά Γιάννης Βούλγαρης, 
ό.π., σ. 30, 33.  
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και της άκριτης πίστης σε αλήθειες καλούπια».266 Η αποσιώπηση της αλήθειας 

λάμβανε -εκείνη την εποχή- την μορφή ενός «βοηθητικού ψεύδους», το οποίο 

χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες με καλή προαίρεση και το οποίο μπορούσε να 

δικαιολογηθεί, εξαιτίας της ιστορικής συγκυρίας του Εμφυλίου.267 

 

Εν αντιθέσει με τέτοιου είδους ψέματα, που ήταν θεμιτά και εξυπηρετούσαν έναν 

ανώτερο σκοπό, τα ψέματα των πολιτικών της σύγχρονης εποχής παρουσιάζονται, 

εσκεμμένα, σαν «σχέδια διάσωσης» από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, τα οποία, 

όμως, δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών, όπως καταγγέλλει η 

Ελεονόρα. Ο Πανάρης, επηρεασμένος από τον Ιταλό ποιητή Τσέζαρε Παβέζε (1908 -

1950), ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που έχει μάθει να λέει ψέματα στον 

εαυτό του: «Πώς το λέει ο Τσέζαρε Παβέζε; […] Να λέμε ψέματα στον εαυτό μας και 

να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι του λέμε ψέματα» (σ. 559).268 Άλλωστε, «για να 

ψευδολογήσει κανείς, με την αυστηρή και κλασική σημασία αυτής της έννοιας είναι 

αναγκαίο να γνωρίζει την αλήθεια και να τη διαστρεβλώνει εκ προθέσεως. Συνεπώς 

είναι αναγκαίο να μην λέει ψέματα στον ίδιο του τον εαυτό».269 Η συγγραφέας 

παρουσιάζει διαφορετικές εκδοχές του ψεύδους, για να δείξει ότι κάποιοι 

βολεύονται με τα ψέματα και κάποιοι άλλοι αναζητούν την αλήθεια, αν μπορούν να 

την αντέξουν. 

 

6.4. Το επιμύθιο 

Η συγγραφέας χαρακτήρισε την αφήγηση του Μπακούνιν ως δώρο προς τον ίδιο 

της τον εαυτό, γεγονός που αιτιολογεί την επαναφορά της κόντρας ανάμεσα στον 

Μπακούνιν και στον Μαρξ στην επιφάνεια της πλοκής, όταν ο Πανάρης κλήθηκε να 

δώσει απαντήσεις σε ορισμένες απορίες του Φάνη για τα τελευταία χρόνια του 

αναρχικού Μπακούνιν.270 Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας του Πανάρη 

χαρακτηρίστηκε ως «θρυλική μορφή» για τις επαναστάσεις του 1848, την 
 

266Θοδωρής Αντωνόπουλος, «Η Μάρω Δούκα αφηγείται την ζωή της στη Lifo», εφημ. Lifo, 31/5/2020, 
στο: https://www.lifo.gr/culture/vivlio/h-maro-doyka-afigeitai-ti-zoi-tis-sti-lifo (τελευταία επίσκεψη 
20/12/2020). 
267Η Μάρω Δούκα προβάλλει μια διαφορετική κατηγορία του ψεύδους, η οποία αντιτίθεται στην 
θεωρία του Καντ, κατά την οποία δεν υπάρχει ψέμα με αγαθή προαίρεση και ο άνθρωπος έχει 
πρόσβαση μόνο στην υποκειμενική αλήθεια, βλ. σχετικά Jacques Derrida, Ιστορία του ψεύδους, 
Προλεγόμενα, μτφρ. Βαγγέλης Μπιτσώρης, εκδ. Angelus Novus, Αθήνα 2019, σ. 40 (γαλλικός τίτλος: 
Histoire du mensogne, Prolégomènes, 2012). 
268Ο Τσέζαρε Παβέζε ήταν, μεταξύ άλλων, «ένας από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς 
πεζογράφους της χώρας του», αντιφασίστας, ο οποίος αυτοκτόνησε αφήνοντας ένα σημείωμα με τα 
παρακάτω λόγια: «Όλους τους συγχώρεσα και από όλους ζητώ συγχώρεση, εντάξει;», βλ. ενδεικτικά 
Τιτίκα Δημητρούλια, “«Μοιράστηκα τα βάσανα των πολλών». Ο Τσέζαρε Παβέζε σφραγίζει την 
μεταπολεμική Ιταλία, γράφοντας για τον έρωτα και τον θάνατο”, εφημ. Η Καθημερινή, 12/3/2006, 
στο: 
https://www.dimitroulia.gr/moirastika_ta_basana_twn_pollwn_tsezare_pabeze_sfragizei_ti_metapol
emiki-article-542.html?category_id=65 (τελευταία επίσκεψη 26/4/2021). 
269 Jacques Derrida, ό.π., σ. 66. 
270Για την αφήγηση –δώρο, βλ. «Ελάχιστοι κομματικοί αριστεροί έχουν διαβάσει ένα βιβλίο μου», 
ό.π., σ. 154.  

https://www.lifo.gr/culture/vivlio/h-maro-doyka-afigeitai-ti-zoi-tis-sti-lifo
https://www.dimitroulia.gr/moirastika_ta_basana_twn_pollwn_tsezare_pabeze_sfragizei_ti_metapolemiki-article-542.html?category_id=65
https://www.dimitroulia.gr/moirastika_ta_basana_twn_pollwn_tsezare_pabeze_sfragizei_ti_metapolemiki-article-542.html?category_id=65
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απόδρασή του από την Σιβηρία και την διάσταση απόψεων με τον Μαρξ, η οποία 

έγινε εντονότερη από το 1869 και εξής.271 Την ίδια στιγμή που ο ώριμος Μαρξ και ο 

συνεργάτης του Ένγκελς αναθεωρούσαν τις απόψεις τους στο Κομμουνιστικό 

Μανιφέστο, ο Μπακούνιν συνέχιζε να αγωνίζεται, να «πρωτοστατεί στα γεγονότα 

της Λυόν» (σ. 648) το 1870, να συλλαμβάνεται και πάλι από την αρχή.  

 

Για τον Πανάρη ο Μπακούνιν εκπροσωπεί το πρότυπο του αληθινού επαναστάτη, ο 

οποίος «επιλέγει πάντα, οφείλει να επιλέγει, τον δρόμο της ζωής» (σ. 559). Όμως, ο 

Φάνης βάζει ένα τέλος σε μια σειρά από μη συγκρίσιμα μεταξύ τους μεγέθη, λόγω 

διαφορετικής εποχής και διαφορετικών αξιώσεων:  

Άλλο ο επαναστάτης, άλλο ο οικονομολόγος, ούτε και τον Μαρξ κάνει να 

κοροϊδεύεις… άλλο η αναρχία, άλλο ο σοσιαλισμός, γούστα είναι αυτά… υπήρχαν 

εποχές, Πανάρη, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, που μόνο με τη λογική του ο 

καθένας και με τα λόγια του έχτιζε ένα σωρό κόσμους… πάνε όμως αυτά (σ. 649). 

Το κύκνειο άσμα του μυθιστορήματος και ολόκληρης της τριλογίας- των περίπου 

δύο χιλιάδων σελίδων- δίνεται μετά από μια συζήτηση επί παντός επιστητού 

ανάμεσα στην Βιργινία και στον θείο της, με τον τελευταίο να σκέφτεται σαν 

σοβαρή πιθανότητα η μελλοντική κοινώς αποδεκτή στάση για έναν πολίτη να είναι 

η σιωπή: «Μη μιλάτε, μη σκέφτεστε, μην αντιστέκεστε! Εκεί θα μας φέρουνε. Καλός 

πολίτης θα είναι ο μουγγός πολίτης[…]» (σ. 659). Το τέλος του μυθιστορήματος 

είναι ανοιχτό, αλλά στο σύνολό του εκφράζει τις απόψεις της συγγραφέως για την 

Ιστορία και την Ιδέα της επανάστασης. 

 

  

 
271Τζόρτζ Γκούντκοκ, ό.π., σ. 31, 40. 
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Συμπεράσματα 

Η Μάρω Δούκα κάνει λόγο για μια «επιβεβλημένη» τριλογία, όπου το κάθε 

μυθιστόρημα προοικονομεί το αμέσως επόμενο, μολονότι διατηρεί την 

αφηγηματική του αυτοτέλεια.272 Η πόλη των Χανίων συμμετέχει ως δρώσα 

αφηγηματική μορφή σε αυτά τα μυθιστορήματα που είναι εμποτισμένα «στην 

Ιστορία, στον θάνατο, στα φαρμακερά μυστικά, στα ψέματα, στο πένθος και στην 

απώλεια».273 Η συγγραφέας φέρνει στην επιφάνεια του μύθου αποσιωπημένες 

πτυχές της τοπικής ιστορίας, όπως είναι, κατά σειρά, η ιστορία των Τουρκοκρητικών 

ή Κρητομουσουλμάνων της πόλης, η παραμονή των Γερμανών στο νομό Χανίων και 

μετά τον Οκτώβριο του 1944 αλλά και η συνεργασία Άγγλων και Γερμανών έως τον 

Ιούνιο του 1945 και τέλος, η επίσημη έναρξη του Εμφυλίου στην Κρήτη, τον Απρίλιο 

του 1947. Με κάθε ευκαιρία τόσο η ίδια η Μάρω Δούκα, όσο και οι μελετητές της 

υπογραμμίζουν τον μόχθο που κατέβαλε για να αποσπάσει πληροφορίες από τις 

κατάλληλες πηγές, τις οποίες και παραθέτει στο προλογικό σημείωμα της εκάστοτε 

έκδοσης. 

Όμως, το ιστορικό υπόβαθρο των κειμένων δεν στηρίζεται σε νέες ιστορικές 

ανακαλύψεις, αλλά σε ήδη υπάρχοντα στοιχεία, τα οποία προκύπτουν μέσα από 

την κριτική αναμόχλευση του παρελθόντος από τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες 

της συλλογής. Οι πρωταγωνιστές συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς αίματος, κι 

έτσι οι απόγονοι των ξεριζωμένων Τουρκοκρητικών συναντούν τους ντόπιους 

Κρητικούς συγγενείς τους στον τόπο που οι πρώτοι είχαν επιλέξει για πατρίδα τους. 

Επιπρόσθετα, οι νεότεροι χαρακτήρες επιστρέφουν στο παρελθόν μέσα από την 

κληροδοτημένη γραπτή μνήμη των πρεσβύτερων, οι οποίοι κατέγραψαν, εκ των 

υστέρων, τις αναμνήσεις τους, προκειμένου να τις διαφυλάξουν για τις επόμενες 

γενιές. Ωστόσο, «η μνήμη διαθλά και παραποιεί ενίοτε όσα συνέβησαν στο 

παρελθόν, κουβαλά μαζί της συναίσθημα και συχνά εκφράζει περισσότερο το πώς 

το συναίσθημα ή η γνώση αποκτήθηκε εκ των υστέρων. Γι’ αυτό είναι δυναμική, 

πλαστική και ευμετάβλητη».274  

Το λατινικό ρητό «verba volant, scripta manent» συνάδει απόλυτα με την 

λογοτεχνική σύλληψη της Δούκα, καθώς σε όλη την έκταση της τριλογίας υπάρχουν 

έξι παραχωρήσεις ημερολογίων, τετραδίων και γραπτών σημειώσεων προς τους 

απογόνους των κεντρικών επινοημένων οικογενειών (των Καούρηδων, των 

Φούμηδων, των Κριαράδων και τέλος των Αποστολάκηδων). Επομένως, η τριλογία 

προτάσσει την υποκειμενική αντίληψη των ιστορικών γεγονότων έναντι της 

ιστοριογραφίας ως καθιερωμένου τρόπου αφήγησης, με την έννοια ότι οι 

συγγραφείς των ημερολογίων είναι απλοί άνθρωποι που έζησαν την ιστορία σε 

πρώτο πρόσωπο συμμετέχοντας, κρυφά ή φανερά, σε εμβληματικές ιστορικές 

 
272Για την «επιβεβλημένη» τριλογία, βλ. σχετικά «Βιβλιοθήκη της Ηλιούπολης», ό.π. 
273Μανώλης Πιμπλής, «Μάρω Δούκα: Φαρμακερά μυστικά, ανυποψίαστα ψέματα», ό.π. 
274Αιμιλία Σαλβάνου, Η συγκρότηση της προσφυγικής μνήμης, Το παρελθόν ως ιστορία και πρακτική, 
εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2018, σ. 19. 
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περιόδους των δύο προηγούμενων αιώνων. Οι κληρονόμοι αυτής της γραπτής 

μνήμης, που είναι ενεργοί πολίτες του 21ου αιώνα, βρίσκονται κάτω από την βαριά 

σκιά των προκατόχων τους και επιθυμούν, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, να 

κλείσουν τους λογαριασμούς τους με το παρελθόν, ώστε να αποδεσμευτούν από 

αυτό ή αναζητούν στο παρελθόν τις απαντήσεις για το παρόν και το μέλλον τους.  

Το διαφορετικό στην περίπτωση της Δούκα είναι ότι το παρελθόν περνάει μέσα από 

το παρόν της αφήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι σκύβουν πάνω στα τετράδια 

μνήμης των προγόνων τους και επιλέγουν είτε να μεταγράψουν την ιστορία τους σε 

πρώτο ενικό πρόσωπο προσθέτοντας τις δικές τους παρατηρήσεις (Αρίφ, 

Ιδομενέας), είτε να κατασκευάσουν εκ νέου μια μυθοπλαστική αφήγηση 

εφαρμόζοντας την τακτική της ανάγνωσης και διασταύρωσης πολλών διαφορετικών 

πηγών (Βιργινία). Άλλωστε, η συγγραφέας πιστεύει ότι η προσέγγιση της ιστορίας 

είναι προσωπική υπόθεση του κάθε ανθρώπου:  

Η ιστορία που ανακαλύπτουμε μόνοι μας είναι η ιστορία που προϋποθέτει όχι μόνο 

την προσωπική αναζήτηση αλλά και την διασταύρωση πολλών ιστορικών πηγών… Η 

μυθιστορηματική αφήγηση είναι μάλλον μια ηροδότεια αντίληψη του κόσμου που 

από μόνη της δεν αρκεί […].275  

Οι πλασματικοί χαρακτήρες προσπαθούν να διατηρήσουν μια απόσταση απ ‘όσα 

μελετούν, αλλά στην πλειοψηφία τους δεν καταφέρνουν να απεμπλακούν 

συναισθηματικά, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην αυτογνωσία και όχι στην 

κατάκτηση της ιστορικής γνώσης. Η «ηροδότεια αντίληψη» για το παρελθόν που 

έχει την δυνατότητα να φωτίσει το παρόν αναιρείται στην περίπτωση του Ιδομενέα, 

ο οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το παρελθόν μπορεί να «παραμορφώσει» 

το παρόν: «Κι ας λένε ότι το παρελθόν εμπνέει και φωτίζει το παρόν, υπάρχει πάντα 

και το ενδεχόμενο, εφόσον όλα εξαρτώνται απ’ τον τρόπο και τη ματιά μας, να το 

απελπίζει και να το παραμορφώνει».276 

Όσον αφορά στο παρελθόν και στην ανασύσταση της ιστορίας του γενέθλιου τόπου 

της, η συγγραφέας προβάλλει την οπτική των Τουρκοκρητικών που αποτελούσαν 

την μειονότητα του νησιού στις αρχές του 20ού αιώνα, παρουσιάζοντάς τους με την 

πιο θετική τους μορφή και ανατρέποντας, λογοτεχνικά, τα στερεότυπα της 

ελληνικής κοινωνίας εις βάρος των αλλόθρησκων και των αλλοεθνών κατοίκων της. 

Η Δούκα χειρίζεται με μαεστρία ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικοπολιτικό ζήτημα, 

αφού παραθέτει και τις δύο πλευρές επισημαίνοντας την βίαιη συμπεριφορά και 

των μουσουλμάνων. Κατόπιν, το δεύτερο μυθιστόρημα βρίθει από ιστορικά 

τεκμήρια της εποχής του 1940, τα οποία η συγγραφέας παρέθεσε συνειδητά με 

σκοπό να «τεκμηριώσει», όπως η ίδια αναφέρει, την συνεργασία των Άγγλων και 

των Γερμανών στο νομό Χανίων. Παρά την διυποκειμενικότητα της αφήγησης και το 

αφηγηματικό εύρημα του χρονικού, που εξ ορισμού ανατρέπει το πρόσταγμα της 

ιστορικής πιστότητας, στο Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ η ιστορική πραγματικότητα 

υπερβαίνει την μυθοπλασία. 

 
275Έλενα Χουζούρη, “Μάρω Δούκα: «Ακροβατώ μεταξύ μύθου και ιστορίας»”,  ό.π. 
276Βλ. σχετικά, Έλα να πούμε ψέματα, ό.π., σ. 604. 
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Τέλος, το Έλα να πούμε ψέματα είναι πιο σύνθετο αφηγηματικά και ερμηνευτικά 

συγκριτικά με τα προηγούμενα δύο μυθιστορήματα˙ σε αυτό η συγγραφέας 

επιδιώκει να «ανυψώσει ιστορικά» τον αποκλεισμό των ανταρτών στο Φαράγγι της 

Σαμαριάς μέσα από διαφορετικές πλασματικές μαρτυρίες, οι οποίες βασίζονται μεν 

σε μαρτυρίες υπαρκτών προσώπων, όμως προέρχονται από την σκοπιά των 

ηττημένων αριστερών του Εμφυλίου. Όλα τα πρόσωπα της τριλογίας πλασματικά ή 

ιστορικά, ανεξαρτήτως εποχής, γενιάς και κοινωνικής τάξης εντάσσονται στους 

κόλπους της Αριστεράς, γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με τις ιδεολογικές 

πεποιθήσεις της συγγραφέως. Ωστόσο, η Δούκα ασκεί, μέσω των ηρώων της, 

δριμεία κριτική στην κομματική ηγεσία της Αριστεράς παρουσιάζοντας τις 

εξτρεμιστικές εκδοχές της, την τυφλή υπακοή στην κομματική Καθοδήγηση ως αιτία 

για τον θάνατο πολλών στρατευμένων και μη αριστερών και υπογραμμίζοντας την 

κοινωνική υποκρισία των υψηλά ιστάμενων προσώπων της ήδη από το 1944. Εν 

κατακλείδι,  μέσα από την μυθοπλαστική αναβίωση της ιστορίας των Χανίων, 

δικαιώνει τους απλούς ανθρώπους της Αριστεράς, που αγωνίστηκαν με 

ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση, διότι «[…] για την πολιτική ή για την Ιστορία στην 

καθημερινή εκδοχή της, […] δύσκολο να εντοπίσεις την αλήθεια, καλό όμως είναι να 

έχεις έστω μιαν ιδέα προς τα πού μπορεί να βρίσκεται».277 

Οι αφηγηματικοί χαρακτήρες, μετά από την νοερή περιπλάνησή τους στο 

οικογενειακό παρελθόν και στην ιστορία των Χανίων, είναι σε θέση να εντοπίσουν 

τον απόηχο αυτού του παρελθόντος στον 21ο αιώνα. Οι Αθώοι και φταίχτες 

κυκλοφόρησαν το 2004, το έτος τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, και 

έφεραν στην επιφάνεια του μύθου το γεγονός ότι η αποδοχή του διαφορετικού 

στην σύγχρονη εποχή είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη 

περίοδο του παρελθόντος. Επιπλέον, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ τυπώθηκε το 2010, 

σε μια κομβική χρονική περίοδο για την ελληνική οικονομία λόγω της επιβολής των 

δανειακών συμβάσεων των μνημονίων και ανέδειξε την διαφθορά της εποχής. 

Βέβαια, το τρίτο μυθιστόρημα του 2014 διαθέτει τον κατεξοχήν αφυπνιστικό ρόλο, 

άρα είναι το πιο βαθιά πολιτικό έργο της συλλογής, με την συγγραφέα να κρούει 

τον κώδωνα του κινδύνου στον εκάστοτε αναγνώστη.  

  

 
277 Βλ. σχετικά Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, ό.π., σ. 143. 



103 
 

Βιβλιογραφία 

Πρωτογενείς πηγές 

  

Δούκα Μάρω, Στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας, Αθώοι και φταίχτες, εκδ. 

Πατάκη, Αθήνα 2010 (πρώτη έκδοση: Κέδρος 2004)  

- Στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, εκδ. 

Πατάκη, Αθήνα 22010 (πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2010) 

  

- Στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας, Έλα να πούμε ψέματα, εκδ. 

Πατάκη, Αθήνα 2014 

 

Δευτερογενείς πηγές 

Μελέτες 

Beevor Antony, Κρήτη, η Μάχη και η Αντίσταση, μτφρ. Παναγιώτης Μακρίδης, επιμ. 

Αριστείδης Πλ. Προκοπίου, εκδ. Γκοβόστη, Αθήνα 2004 

Βούλγαρης Γιάννης, Η μεταπολιτευτική Ελλάδα 1974- 2009, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2013. 

Βλοντάκης Σταύρος Γ., Η οχυρά θέσις της Κρήτης, χρονικό της γερμανικής κατοχής 
στα Χανιά απ’ τον Οκτώβρη του 1944 ως το Μάη του 1945 και της αγγλογερμανικής 
απ’ το Μάη ως τον Ιούλη του 1945, Αθήνα 1976 

 
Γυπαράκης Ανδρέας, Ο Καπετάν Παυλής Γύπαρης: απ’ ό,τι έχει γραφτεί για τον 
κρητικό πολέμαρχο, χ.ό., Αθήνα 1967 
 
Δημητρακάκης Γιάννης, «Η κρίση των μεταπολιτευτικών ταυτοτήτων στην Πλωτή 

πόλη της Μάρως Δούκα», περ. Πόρφυρας, τχ. 161, Κέρκυρα Οκτώβριος – 

Δεκέμβριος 2016, σ. 179 – 189 

Derrida Jacque, Ιστορία του ψεύδους, Προλεγόμενα, μτφρ. Βαγγέλης Μπιτσώρης, 

εκδ. Angelus Novus, Αθήνα 2019  

Δρουμπούκη Άννα - Μαρία, «Τι ψάχνει η σύγχρονη λογοτεχνία στην ιστορία; 

Σκέψεις πάνω στο έργο της Μάρως Δούκα», 28/7/2013, στο: 

https://enthemata.wordpress.com/2013/07/28/anna-maria-2/ (τελευταία επίσκεψη 

22/1/2021 

Επιστημονικό Συμπόσιο Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής 

Παιδείας, Ιστορική πραγματικότητα και νεοελληνική πεζογραφία (1945- 1995), 7 και 

8 Απριλίου 1995, επιμ. Θεοφανώ Καλογιάννη, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 

Πολιτισμού και Γενικής παιδείας (ιδρυτής Σχολής Μωραΐτη), Αθήνα 1997 

Ζαμπέλιος και Κριτοβούλιδος, Ιστορίαι των Επαναστάσεων της Κρήτης, 

συμπληρωμένη από τον Ι. Κονδυλάκη, εκδ. Αφοί Βαρδινογιάννη, Αθήνα 1971 



104 
 

Halbwachs Maurice, Η συλλογική μνήμη, μτφρ. Τίνα Πλυτά, επιμ.- προλ. Άννα 

Μαντόγλου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2013 

Hobsbawm E. J., Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, μτφρ. Μαριέτα 

Οικονομοπούλου, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 42002 (πρώτη 

έκδοση: το 1992. Ο αγγλικός τίτλος: The Age of Revolution 1789-1848)  

Κακατσάκη Δέσποινα, «Η εικόνα του άλλου και η έννοια της ταυτότητας στους 

Αθώους και φταίχτες της Μάρως Δούκα», 19/11/2017, μεταπτυχιακή εργασία, και 

διαδικτυακά, στο: 

https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%

CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%99-

%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97-

%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-

%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-

%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97 (τελευταία επίσκεψη 21/2/2021)  

Καλύβας Ν. Στάθης, «Μεθοδολογικές προϋποθέσεις της μελέτης του 

δωσιλογισμού», στο: Εχθρός εντός των τειχών, Όψεις του Δωσιλογισμού στην 

Ελλάδα της Κατοχής, επιμ. Ιακ. Μιχαηλίδης, Ηλ. Νικολακόπουλος, Χ. Φλάισερ, εκδ. 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006 

Καμπάνης Αρίστος, «Καλλιγάς και Ζαμπέλιος», φιλολ. περ. Παρνασσός, περ. Β’, τ. 

ΙΔ’, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 1972, σ. 485 - 506, παρατίθεται και διαδικτυακά, στο: 

file:///C:/Users/User/Desktop/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%

CF%83%CF%8C%CF%82%20-

%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%B

A%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%82.p

df (τελευταία επίσκεψη 7/5/2021) 

Καστρινάκη Αγγέλα, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία του 1940-1950, εκδ. 

Πόλις, Αθήνα 22005 (πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2005) 

Κοτζιά Ελισάβετ, Ελληνική πεζογραφία 1974- 2010, το μέτρο και τα σταθμά, εκδ. 

Πόλις, Αθήνα 2020  

Κούρτοβικ Δημοσθένης, Η νοσταλγία της πραγματικότητας, δοκίμια και κριτικές 

2002-2013, εκδ. Βιβλιοπωλείο Εστία, Αθήνα 2015  

Κουτσιβίτη Χρυσάνθη, «Αθώοι και φταίχτες της Μάρως  Δούκα – μια ερμηνευτική 

προσέγγιση», 26/6/2019, στο: 

https://lesxianagnosismaroussi.blogspot.com/2019/06/blog-post_25.html 

(τελευταία επίσκεψη 7/12/2020) 

Λέτσιος Βασίλης, «Έλα να πούμε ψέματα (2014) της Μάρως Δούκα», περ. 

Πόρφυρας, τχ. 161, Κέρκυρα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016, σ. 247 - 256  

Λε Γκοφ Ζακ, Ιστορία και Μνήμη, μτφρ. Γιάννης Κουμπουρλής, επιμ. Έφη Γαζή, εκδ. 
Νεφέλη, Ιούλιος 1998  (ο γαλλικός τίτλος του έργου: Histoire et Mémoire)  

https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97
https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97
https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97
https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97
https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97
https://www.scribd.com/document/364853591/%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A6%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A7%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97
file:///C:/Users/User/Desktop/Î Î±Ï�Î½Î±Ï�Ï�Ï�Ï�%20-%20Î³Î¹Î±%20ÎºÏ�Î·Ï�Î¹ÎºÎ¿Ï�Ï�%20Î³Î¬Î¼Î¿Ï�Ï�.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Î Î±Ï�Î½Î±Ï�Ï�Ï�Ï�%20-%20Î³Î¹Î±%20ÎºÏ�Î·Ï�Î¹ÎºÎ¿Ï�Ï�%20Î³Î¬Î¼Î¿Ï�Ï�.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Î Î±Ï�Î½Î±Ï�Ï�Ï�Ï�%20-%20Î³Î¹Î±%20ÎºÏ�Î·Ï�Î¹ÎºÎ¿Ï�Ï�%20Î³Î¬Î¼Î¿Ï�Ï�.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Î Î±Ï�Î½Î±Ï�Ï�Ï�Ï�%20-%20Î³Î¹Î±%20ÎºÏ�Î·Ï�Î¹ÎºÎ¿Ï�Ï�%20Î³Î¬Î¼Î¿Ï�Ï�.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Î Î±Ï�Î½Î±Ï�Ï�Ï�Ï�%20-%20Î³Î¹Î±%20ÎºÏ�Î·Ï�Î¹ÎºÎ¿Ï�Ï�%20Î³Î¬Î¼Î¿Ï�Ï�.pdf


105 
 

 
Μάντης Κωνσταντίνος, “Γιώργος Σεφέρης: «Τελευταίος Σταθμός»”, στο: 

https://latistor.blogspot.com/2011/12/blog-post_15.html (τελευταία επίσκεψη 

23/3/2021) 

Μανουσογιαννάκης Σήφης, «Κρήτη–Απελευθέρωση 1945» 3/4/2019, στο: 

https://elinis.gr/%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-

%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8

9%CF%83%CE%B7-1945/ (τελευταία επίσκεψη 24/5/2021)  

Μαρξ Καρλ, Ένγκελς Φρίντριχ, Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, μτφρ. 

Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, εκδ. Ερατώ, Αθήνα 1997 (γερμανικός τίτλος: 

Manifest Der Kommunnistischen Partei)  

Μικέ Μαίρη, «Ρητορική και Ιδεολογία, Από τους Κρητικούς γάμους (1871) του Σπ. 

Ζαμπέλιου στους Αθώους και φταίχτες (2004) της Μ. Δούκα», περ. Νέα Εστία, τχ. 

1810, Απρίλιος 2008, σ. 659-679 

 

- Δοκιμασίες, Όψεις του οικογενειακού πλέγματος στο νεοελληνικό 

μυθιστόρημα 1922-1974, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2019 

Μπακούνιν Μιχαήλ, Κρατισμός και Αναρχία, μτφρ. Γιάννης Γαλανόπουλος, επιμ. 

Νίκος Β. Αλεξίου, εκδ. Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα 1979 

- Θεός και Κράτος, μτφρ. Βασίλης Τομανάς, εκδ. Κατσάνος, Θεσσαλονίκη 1985 

Μυλωνάκη Ιωάννα, «Τα ημερολόγια του Γιώργου Σεφέρη και η ημερολογιακή 

γραφή στην Ευρώπη», Σύγκριση της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες και τις καλές 

τέχνες, τχ. 18, Νοέμβριος 2007, σ. 28 - 46 

Μυλωνάκης Στέφανος Δ., Ο επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου (Κρήτης) 

Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης (1872-1948): Εκκλησία Κρήτης, Γερμανική Κατοχή 1941- 

1945, εκδ. Μαριδάκη, Χανιά 1948 

Νικολούδης Γιώργος, Κατάσκοποι και Σαμποτέρ στην Κατεχόμενη Ελλάδα (1941-

1944), επιμ. Άντζελα Κονιδάρη, Παγκόσμια Ιστορία 5,  εκδ. Περισκόπιο,  Αθήνα 2004 

Πατσιατζή Ελένη, «Η περίφροντις εκδίπλωση της Αλήθειας στην Τριλογία της Μ. 

Δούκα», 2/4/2016, στο: http://dimichri65.blogspot.com/2016/04/blog-post.html 

(τελευταία επίσκεψη 7/1/2021)  

Παπαρούση Μαρίτα, «Αναπαριστώντας τον έμφυλο Άλλο: Ξένες γυναίκες στη 

Χαμένη Άνοιξη και στους Αθώους και φταίχτες», Σύμμεικτα Νεοελληνικής 

Φιλολογίας: Ελληνικές αναζητήσεις στην Αυστραλία, επιμ. E. Close, Μ. Τσιανίκας, G. 

Couvalis, Αυστραλία 2005, Πανεπιστήμιο Φλίντερς 

Παπασπύρου Σταυρούλα, Χωρίς Μαγνητόφωνο, Συναντήσεις με σύγχρονους 

έλληνες λογοτέχνες, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2018 

https://latistor.blogspot.com/2011/12/blog-post_15.html
https://elinis.gr/%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-1945/
https://elinis.gr/%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-1945/
https://elinis.gr/%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-1945/
http://dimichri65.blogspot.com/2016/04/blog-post.html


106 
 

Πετροπούλου Μίνα Π., «Υπερωρίες γραφής: Μελέτη στο έργο της Μ. Δούκα», 

7/4/2019, στο: https://www.literature.gr/yperories-grafis-meleti-sto-ergo-tis-maros-

doyka-apo-tin-mina-p-petropoyloy/ (τελευταία επίσκεψη 8/3/2021)  

Σαλβάνου Αιμιλία, Η συγκρότηση της προσφυγικής μνήμης, Το παρελθόν ως ιστορία 

και πρακτική, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2018 

Σταυρακάκη Θεοπούλα, «Η διερεύνηση της ταυτότητα το/ της Κρητικού/ιας μέσα 
από τα ιστορικά μυθιστορήματα Αθώοι και φταίχτες, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, 
Κρήτη μου, Φωτιές του Ιούδα, στάχτες του Οιδίποδα», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό – Διεπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Ψυχαγωγική της Ένταξης, Θεσσαλονίκη 2014, και διαδικτυακά στο: 
http://ikee.lib.auth.gr/record/135860/files/?ln=el  (τελευταία επίσκεψη 2/1/2021)  
 
Σφακιωτάκης Σταύρος, «Τουρκοκρητικοί ήρωες στη σύγχρονη λογοτεχνία», στο: 

https://www.academia.edu/12399506/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%

CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A

E%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF

%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%

CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1 (τελευταία επίσκεψη 29/11/2020)  

Τζιόβας Δημήτρης, Κουλτούρα και λογοτεχνία, Πολιτισμικές διαθλάσεις και 

χρονότοποι ιδεών, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2014  

Χατζηβασιλείου Βαγγέλης, Η κίνηση του εκκρεμούς. Άτομο και κοινωνία στη νεότερη 

ελληνική πεζογραφία: 1974-2017, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2018 

Ψυχουντάκης Γιώργος, Ο Κρητικός Μαντατοφόρος, εικόνες από την ζωή μας στην 

Κατοχή, εκδ. Επιλογές, Αθήνα 1986 

 

Κριτικές 

Βουτσινά Νέλλη, Αθώοι και φταίχτες, «Αναγνωστική αδεία», 29/9/2010, στο: 

https://nellivou.wordpress.com/2010/09/25/douka-maro/ (τελευταία επίσκεψη 

24/12/2020) 

Γκίκα Ελένη, «Μάρω Δούκα, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ», εφημ. Χανιώτικα Νέα, 

27/9/2014, στο: https://www.haniotika-nea.gr/dikio-ine-zoriko-poli-tis-maros-

douka/ (τελευταία επίσκεψη 20/12/2020) 

Δημητρούλια Τιτίκα, “«Μοιράστηκα τα βάσανα των πολλών». Ο Τσέζαρε Παβέζε 
σφραγίζει την μεταπολεμική Ιταλία, γράφοντας για τον έρωτα και τον θάνατο”, 
εφημ. Η Καθημερινή, 12/3/2006, στο: 
https://www.dimitroulia.gr/moirastika_ta_basana_twn_pollwn_tsezare_pabeze_sfr
agizei_ti_metapolemiki-article-542.html?category_id=65 (τελευταία επίσκεψη 
26/4/2021) 

 

https://www.academia.edu/12399506/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.academia.edu/12399506/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.academia.edu/12399506/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.academia.edu/12399506/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.academia.edu/12399506/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://nellivou.wordpress.com/2010/09/25/douka-maro/
https://www.haniotika-nea.gr/dikio-ine-zoriko-poli-tis-maros-douka/
https://www.haniotika-nea.gr/dikio-ine-zoriko-poli-tis-maros-douka/
https://www.dimitroulia.gr/moirastika_ta_basana_twn_pollwn_tsezare_pabeze_sfragizei_ti_metapolemiki-article-542.html?category_id=65
https://www.dimitroulia.gr/moirastika_ta_basana_twn_pollwn_tsezare_pabeze_sfragizei_ti_metapolemiki-article-542.html?category_id=65


107 
 

- «Πεζογραφία και κρίση», εφημ. Η Καθημερινή, 13/4/2014, στο: 
https://www.kathimerini.gr/culture/books/762123/pezografia-kai-krisi/ (τελευταία 
επίσκεψη 24/1/2021)  

 
Ζήρας Αλέξης, «Οι μεταμορφώσεις της νεοελληνικής πεζογραφίας», περ. Η λέξη, τχ. 
99-100, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1990, σ. 765 

 
Θεοδοσοπούλου Μαρία, «Μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας», εφημ. 

Ελευθεροτυπία, 15/1/2011, στο: https://www.patakis.gr/files/13874.pdf (τελευταία 

επίσκεψη 12/11/2020)  

Καζαμιάκης Κώστας, «Μάρω Δούκα, Έλα να πούμε ψέματα», 11/11/2014, στο: 

https://www.protagon.gr/epikairotita/politismos/ela-na-poume-psemata-marw-

douka-patakis-37588000000 (τελευταία επίσκεψη 25/12/2020) 

Κακριδής Ι. Θ. (γενική εποπτεία), «Ελληνική Μυθολογία: Ο Ουρανός, ο Κρόνος και ο 

Δίας»,  8/11/2018, στο: https://www.lecturesbureau.gr/1/ouranos-cronos-and-dias-

1556/ (τελευταία επίσκεψη 15/3/2021) 

Καργάκος Σαράντος Ι., «Ο Ιδομενέας», 20/4/2017, στο: 
https://kontranews.gr/index.php/ARTHROGRAPHOI/279784-O-Idomeneas 
(τελευταία επίσκεψη 2/2/2021) 
 
Κούρτοβικ Δημοσθένης, «Οιωνοί, ξόρκια και προφητείες», εφημ. Τα Νέα, 

15/1/2011, στο: https://www.tanea.gr/2011/01/15/lifearts/by-the-book/oiwnoi-

ksorkia-kai-profiteies/ (τελευταία επίσκεψη 22/2/2020) 

Μήττα Δήμητρα, «Αριάδνη: Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής 

Μυθολογίας», στο: https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/lavdakides/page_00

1.html?prev=true (τελευταία επίσκεψη 25/2/2021) 

Μπασκόζος Γιάννης Ν., «Οι Γερμανοί παραμένουν στα Χανιά», εφημ. Το Βήμα, 

26/9/2010, στο: 

https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%BF-

%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-

%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B

D-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC (τελευταία 

επίσκεψη 24/12/2020) 

Παπαργυρίου Ελένη, «Και τώρα τι; Η πεζογραφία της κρίσης (2014-2916)»,  εφημ. Η 
εφημερίδα των Συντακτών, «Ανοιχτό Βιβλίο», 3/7/2016, στο: 
https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/anoihto-biblio/74783_kai-tora-ti-i-
pezografia-tis-krisis-2014-2016 (τελευταία επίσκεψη 24/1/2021)  
 

https://www.patakis.gr/files/13874.pdf
https://www.protagon.gr/epikairotita/politismos/ela-na-poume-psemata-marw-douka-patakis-37588000000
https://www.protagon.gr/epikairotita/politismos/ela-na-poume-psemata-marw-douka-patakis-37588000000
https://kontranews.gr/index.php/ARTHROGRAPHOI/279784-O-Idomeneas
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/lavdakides/page_001.html?prev=true
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/lavdakides/page_001.html?prev=true
https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/lavdakides/page_001.html?prev=true
https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://tvxs.gr/news/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF/%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/anoihto-biblio/74783_kai-tora-ti-i-pezografia-tis-krisis-2014-2016
https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/anoihto-biblio/74783_kai-tora-ti-i-pezografia-tis-krisis-2014-2016


108 
 

Παπαδάκης Μιχάλης, «Γλυπτοθήκη: Γύπαρης Παυλής», 19/12/2007, στο: 

https://web.archive.org/web/20120207184246/http://glypto.wordpress.com/2007/

12/19/papadakis-giparis/ (τελευταία επίσκεψη 24/2/2021)  

Παπαγεωργίου Χρίστος, «Μάρω Δούκα: Έλα να πούμε ψέματα», 28/7/2014, στο: 

https://diastixo.gr/kritikes/ellinikipezografia/2811-psemata-douka (τελευταία 

επίσκεψη 31/1/2021)  

Περαντωνάκης Γ. Ν., «Οι Γερμανοί είναι ακόμα εδώ … κι οι Βρετανοί  ομοίως», περ. 

Διαβάζω, τχ. 512, Νοέμβριος 2010, σ. 46 - 7,  παρατίθεται και διαδικτυακά, στο: 

https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa476_issue_512 (20/11/2020) 

 Πετρουλάκης Ανδρέας «Με μεθοδικότητα ψυχαναλυτή»,  εφημ. Η Καθημερινή, 
1/2/2011, στο: https://www.kathimerini.gr/culture/417501/me-methodikotita-
psychanalyti/ (τελευταία επίσκεψη 22/12/2020) 
 
Σαΐνης Αριστοτέλης, “Στα μονοπάτια της Ιστορίας, «οι εποχές συστρέφονται και 

τρώνε σαν φίδια τις ουρές τους»”, Η Εφημερίδα των Συντακτών, ένθετο «Ανοιχτό 

βιβλίο», 21/6/2014, στο: https://www.patakis.gr/files/1187024.pdf (τελευταία 

επίσκεψη 26/12/2020) 

Τρελο-γιάννης, «Μάρω Δούκα: Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ», 27/9/2010, στο: 
http://trelogiannis.blogspot.com/search?q=%CE%A4%CE%BF+%CE%B4%CE%AF%CE
%BA%CE%B9%CE%BF+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B6%CF%8C
%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D (τελευταία 
επίσκεψη 21/1/2021) 
 
Χατζηβασιλείου Βαγγέλης, «Η ελληνική λογοτεχνία μετά το ‘74», περ. Αντί, τχ. 688, 

Δεκέμβριος 1999, σ. 36 - 38, παρατίθεται και διαδικτυακά, στο: 

http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=record&type=&page=0&pid=ii

d:15541&q=isMemberOfCollection-cid:486 (24/12/2020) 

 
-«Ο Εμφύλιος στοιχειώνει το μυθιστόρημα», εφημ. Ελευθεροτυπία, 30/10/2010, 
στο: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=218349 (τελευταία επίσκεψη 
20/12/2020) 
 
- «Ο εμφύλιος πόλεμος και τα στοιχήματα του σήμερα», εφημ. Το Βήμα, 27/2/2011, 
στο: https://www.patakis.gr/files/14018.pdf (τελευταία επίσκεψη 22/1/2021). 
 
-«Η υποκειμενικότητα της αριστερής ήττας», περ. The Βooks’ Journal, τχ. 4, 
7/3/2011, στο: http://politicalreviewgr.blogspot.com/2011/03/blog-post_3834.html 
(τελευταία επίσκεψη 20/12/2020)  
 
-«Όταν η πεζογραφία καταναλώνει την κρίση», περ. Ο Αναγνώστης, 2014, στο: 
https://www.oanagnostis.gr/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-
%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B
1-

https://diastixo.gr/kritikes/ellinikipezografia/2811-psemata-douka
https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa476_issue_512
https://www.kathimerini.gr/culture/417501/me-methodikotita-psychanalyti/
https://www.kathimerini.gr/culture/417501/me-methodikotita-psychanalyti/
https://www.patakis.gr/files/1187024.pdf
http://trelogiannis.blogspot.com/search?q=%CE%A4%CE%BF+%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B6%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D
http://trelogiannis.blogspot.com/search?q=%CE%A4%CE%BF+%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B6%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D
http://trelogiannis.blogspot.com/search?q=%CE%A4%CE%BF+%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B6%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D
http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=record&type=&page=0&pid=iid:15541&q=isMemberOfCollection-cid:486
http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=record&type=&page=0&pid=iid:15541&q=isMemberOfCollection-cid:486
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=218349
https://www.patakis.gr/files/14018.pdf
http://politicalreviewgr.blogspot.com/2011/03/blog-post_3834.html
https://www.oanagnostis.gr/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF/
https://www.oanagnostis.gr/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF/
https://www.oanagnostis.gr/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF/


109 
 

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%
B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF/ (τελευταία 
επίσκεψη 24/1/2021) 
 
Χατζημωϋσιάδης Παναγιώτης, «Τι γυρεύει ο Μπακούνιν στο φαράγγι της 

Σαμαριάς», εφημ. Η Αυγή, 7/9/2014, στο: https://www.avgi.gr/tehnes/110291_ti-

gyreyei-o-mpakoynin-sto-faraggi-tis-samarias?amp (τελευταία επίσκεψη 

30/12/2020) 

Χουζούρη Έλενα, «Μύθος και Ιστορία», εφημ. Η Αυγή, 9/1/2011, στο: 

https://www.patakis.gr/files/13830.pdf (τελευταία επίσκεψη 12/11/2020)  

 
Συνεντεύξεις 
 
Αντωνόπουλος Θοδωρής, «Η Μάρω Δούκα αφηγείται την ζωή της στη Lifo», εφημ. 

Lifo, 31/5/2020, στο: https://www.lifo.gr/culture/vivlio/h-maro-doyka-afigeitai-ti-

zoi-tis-sti-lifo (τελευταία επίσκεψη 20/12/2020) 

Δούκα Μάρω, «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», 18/4/2005, στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=WhoKtfcFl64 (τελευταία επίσκεψη 8/12/2020) 

-«Συζητώντας με τους συγγραφείς στη Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης», 20/1/2015, στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=2RJM7uce83k (Μέρος 1ο, τελευταία επίσκεψη 

7/12/2020) 

- Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, 18/3/2019, στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=fXrDFmJMpRI (τελευταία επίσκεψη 

12/12/2020) 

Θρασυβούλου Νίκος, Μάρω Δούκα, «Συναντήσεις με συγγραφείς στο café του 

ΙΑΝΟΥ»,  25/2/2015, στο: https://www.youtube.com/watch?v=aJYANYTH7Z4&t=16s 

(τελευταία επίσκεψη 7/12/2020) 

Μαγκλίνης Ηλίας,  

«Άντονι Μπιβόρ: Όταν η Κρήτη μετατράπηκε σε κόλαση», εφημ. Η Καθημερινή, 

23/5/2004, στο: https://www.kathimerini.gr/culture/184709/otan-i-kriti-

metatrapike-se-kolasi/ (τελευταία επίσκεψη 21/3/2021)  

Μήνας Θανάσης, «Μάρω Δούκα: Η Ιστορία είναι ζόρικη», 1/12/2010, στο:  

https://www.athensvoice.gr/culture/book/10525_i-istoria-einai-zoriki (τελευταία 

επίσκεψη 30/3/2021) 

Μπασκόζος Γιάννης Ν., “Μάρω Δούκα: «Η Αριστερά πρέπει να εφευρεθεί ξανά»”, 

18/3/2012, εφημ. Το Βήμα, στο: https://www.tovima.gr/2012/03/18/books-

ideas/marw-doyka-i-aristera-prepei-na-efeyrethei-ksana/ (τελευταία επίσκεψη 

18/3/2021)  

https://www.oanagnostis.gr/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF/
https://www.oanagnostis.gr/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF/
https://www.avgi.gr/tehnes/110291_ti-gyreyei-o-mpakoynin-sto-faraggi-tis-samarias?amp
https://www.avgi.gr/tehnes/110291_ti-gyreyei-o-mpakoynin-sto-faraggi-tis-samarias?amp
https://www.patakis.gr/files/13830.pdf
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/h-maro-doyka-afigeitai-ti-zoi-tis-sti-lifo
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/h-maro-doyka-afigeitai-ti-zoi-tis-sti-lifo
https://www.youtube.com/watch?v=WhoKtfcFl64
https://www.youtube.com/watch?v=2RJM7uce83k
https://www.youtube.com/watch?v=fXrDFmJMpRI
https://www.youtube.com/watch?v=aJYANYTH7Z4&t=16s
https://www.kathimerini.gr/culture/184709/otan-i-kriti-metatrapike-se-kolasi/
https://www.kathimerini.gr/culture/184709/otan-i-kriti-metatrapike-se-kolasi/
https://www.tovima.gr/2012/03/18/books-ideas/marw-doyka-i-aristera-prepei-na-efeyrethei-ksana/
https://www.tovima.gr/2012/03/18/books-ideas/marw-doyka-i-aristera-prepei-na-efeyrethei-ksana/


110 
 

Μπέκος Γρηγόρης, «Μάρω Δούκα: Οι ιδέες δεν είναι για να τις ξεσκονίζουμε στο 
ράφι», εφημ. Το Βήμα, 28/6/2014, στο: 
https://www.tovima.gr/2014/06/28/society/marw-doyka-oi-idees-den-einai-gia-na-
tis-kseskonizoyme-sto-rafi/ (τελευταία επίσκεψη 15/12/2020)  
 
Παπαλέξης Ηρακλής, “Μάρω Δούκα: «ένα μυθιστόρημα οφείλει να κλείνει το μάτι 

φιλικά και συνωμοτικά στον αναγνώστη του», τχ. 358, Δεκέμβριος 1995, σ. 80 - 94, 

παρατίθεται και διαδικτυακά, στο: 

https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa319_issue_358 (τελευταία επίσκεψη 

24/12/2020).  

Πιμπλής Μανώλης, «Μάρω Δούκα: Ο αποσιωπημένος εμφύλιος στα Χανιά», εφημ. 
Τα Νέα, ένθετο «Βιβλιοδρόμιο», 9/10/2010, στο: 
https://www.tanea.gr/2010/10/09/lifearts/by-the-book/edeiksan-axaraktiristi-
prothymia-ston-kataktiti/ (τελευταία επίσκεψη 19/1/2021)  

 
- «Μάρω Δούκα: Φαρμακερά μυστικά, ανυποψίαστα ψέματα», εφημ. Τα Νέα, 

ένθετο «Βιβλιοδρόμιο», 30/5/2014, στο: 

https://www.tanea.gr/2014/05/30/lifearts/marw-doyka-farmakera-mystika-

anypopsiasta-psemata/ (τελευταία επίσκεψη 18/1/2021)  

Σταυριανόπουλος Χρήστος, «Η Μάρω Δούκα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου 

Δημητρίου», 18/3/2016, στο: https://www.youtube.com/watch?v=2nCkYPgiGhc 

(τελευταία επίσκεψη 16/10/2020) 

Χαρτουλάρη Μικέλα, «Μάρω Δούκα: Με το βλέμμα κατά μέτωπο στο παρόν», περ. 
Χρόνος, τχ. 43, 25/11/2016, στο: https://chronos.fairead.net/douka-paron 
(τελευταία επίσκεψη 20/12/2020,  πρώτη δημοσίευση 9/2016, στο: www.Left.gr) 
  
Χουζούρη Έλενα, “Μάρω Δούκα: «Ακροβατώ μεταξύ μύθου και ιστορίας»”,  

13/8/2012, στο: http://users.sch.gr/stcharist/maro_doyka.htm (τελευταία επίσκεψη 

10/2/2021) 

 
Παρουσιάσεις βιβλίων 

Δούκα Μάρω, Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, 19/12/2011, στο: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%

3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2F

parousiasi%2520vivliou_maros_douka- 

tt2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKA

BAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-

6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5 (τελευταία επίσκεψη  14/12/2020) 

-Έλα να πούμε ψέματα, 22/8/2014, στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=WS1IPPp8ZpU (τελευταία επίσκεψη 

26/12/2020)  

https://www.tovima.gr/2014/06/28/society/marw-doyka-oi-idees-den-einai-gia-na-tis-kseskonizoyme-sto-rafi/
https://www.tovima.gr/2014/06/28/society/marw-doyka-oi-idees-den-einai-gia-na-tis-kseskonizoyme-sto-rafi/
https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa319_issue_358
https://www.youtube.com/watch?v=2nCkYPgiGhc
http://www.left.gr/
http://users.sch.gr/stcharist/maro_doyka.htm
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&oq=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&oq=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&oq=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&oq=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&oq=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ImoL1PNBhztlMYkyLD5N5UAAzZQ%3A1610708663121&ei=t3YBYKfyBsP2kwXa0JrgDw&q=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&oq=www.ensfakia.gr%2Fdocs%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011%2Fparousiasi%2520vivliou_maros_douka-to_dikio_einai_zoriko_poli-19-12-2011.pdf&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DsHVjsHWDnH2gAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjnqc6t5Z3uAhVD-6QKHVqoBvwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.youtube.com/watch?v=WS1IPPp8ZpU
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Λοιπά λογοτεχνικά έργα 
 
Δούκα Μάρω, Η αρχαία σκουριά, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 22013 (αναθεωρημένη 

έκδοση, πρώτη έκδοση: Κέδρος 1979)  

- Ο πεζογράφος και το πιθάρι του, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2013, (πρώτη έκδοση:  

Καστανιώτη 1992).  

- «Σας αρέσει ο Μπράμς;», στο: Ο δρόμος για την Ομόνοια, προλ. Σταύρος 

Κασιώτης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 22005  

 

Ζαμπέλιος Σπυρίδων, Οι Κρητικοί Γάμοι, Ανέκδοτον επεισόδιον της κρητικής 

ιστορίας επί Βενετών, Χανιά 1871, στο: 

https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-

3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&sear

ch_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&ke

ep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&

cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfiel

d6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&

cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&l

ang=el&ioffset=1&offset=1 (τελευταία επίσκεψη 14/2/2021)  

Κορνάρος Βιτσέντζος, Ερωτόκριτος, επιμ. Στυλιανός Αλεξίου, εκδ. Βιβλιοπωλείο της 

Εστίας, Αθήνα 1995 (πρώτη έκδοση: Εκδοτική Ερμής Ε.Π.Ε. 1985) 

Ρίτσος Γιάννης, Χάρτινα III, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1974 

Σεφέρης Γιώργος, «Όνειρο», Ποιήματα,  επιμ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, εκδ. 

Ίκαρος, Αθήνα 2014  

- «Τελευταίος Σταθμός», Ποιήματα, επιμ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Γεωργία 

Παπαγεωργίου, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 2014 

 

 

Λεξικά 

 

Παρίσης Ιωάννης, Νικήτας, λήμμα «χρονικό», Λεξικό Λογοτεχνικών όρων, εκδ. 

Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, χ.χ.  

Ταινίες 

Roach John, Sweeney Mary, Lynch David, The Straight Story (1999), στο: 

https://www.imdb.com/title/tt0166896/ (τελευταία επίσκεψη 22/1/2021) 

 

https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/9/d/metadata-3pnfm5laf544u7v4uq03d9kpg5_1307688815.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1
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Τραγούδια 

Μάλαμας Σωκράτης, «Το νησί των πειρατών», στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=FmFni3I4sXM (τελευταία επίσκεψη 2/2/2021) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FmFni3I4sXM
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Παράρτημα – Κατάλογος προσώπων 

Μέρος Πρώτο: Αθώοι και φταίχτες 278  

 

Α) Μυθοπλαστικοί χαρακτήρες: 

❖ Χουσεΐν Καούρης (Χανιώτης, μουσουλμάνος) + Σελμά (Κρητικιά  από το 

χωριό Αγιά, το γένος Στουλάκη και μουσουλμάνα στο θρήσκευμα)279 

▪ Παιδιά: Οι δίδυμοι Ομέρ και Αϊσέ Καούρη 

▪ 1η σύζυγος του Χουσεΐν η Καστρινή Νουρ 

(πεθαίνει το 1891)  

o Παιδιά του Χουσεΐν: Αρίφ, Αλί και 

Χασάν (από την πρώτη του σύζυγο, με την 

οποία είχε αποκτήσει ακόμα δύο γιους, οι 

οποίοι έχασαν νωρίς την ζωή τους) 

o Αλί  + Κλαρισέ (η Αυστριακή σύζυγός του)  

 

❖ Αρίφ Καούρης (εγγονός του Χουσεΐν) 

▪ Το όνομα του δόθηκε από τον αδικοχαμένο 

θείο του (Αρίφ)  

▪ Ομέρ (πατέρας) +Νεσιφέ (η μητέρα, 

Θεσσαλονικιά από πατέρα) 

o Ομέρ (από το Αρίστος) και Αϊσε:  είχαν 

λάβει ευρωπαϊκή παιδεία 

▪ Αδέλφια του Αρίφ: Χουσεΐν 

(νευροχειρουργός), Χασάν (κάτοχος 

διαφημιστικού γραφείου στην Σανκάρα) + Αϊσέ 

(δίδυμη αδελφή του) 

o Αϊσέ Καούρη, η 2η 

o Ναζίμ ( ο ανιψιός του, γιος της Αϊσέ) 

 

▪ Αρίφ + Αυστριακή Ελζέ –> Αυστριακός 

Χάινριχ (20ετής, κάτοικος Φρανκφούρτης, 

ακτιβιστής)  

o Αρίφ +Αγγλίδα Βανέσα 

o Αρίφ + Νεσιφέ (1η του αγάπη) 

 
278Ο παρών κατάλογος δεν εντάσσεται οργανικά στην μελέτη, αλλά στοχεύει στην ευκολότερη 
κατανόηση του γενεαλογικού δέντρου των  δύο  οικογενειών – των Καούρηδων και των 
Κριαράδων- καθώς, σχεδόν όλοι, οι χαρακτήρες συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς αίματος.  
279 Ή αλλιώς «καντίνα Καούραινα».  
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o Αρίφ + Άσπα Μαυράκη (Ελληνίδα 

φιλόλογος που συναντά στα Χανιά) 

o Γιος Μαυράκη + Νεριμάρ 

▪ Θείος της Ελεονόρας και του Πανάρη 

(ανιψιός της γιαγιάς τους Αϊσέ Καούρη)280 

o Ζασμίν (κοινή τους ξαδέλφη που ζει 

στην Μασσαλία της Γαλλίας και έχει υπό την 

κατοχή της το σπίτι στο Μεϊντάνι) 

 

❖ Διομήδης Φούμης + Βιρζινί Γκρατέν (Γαλλίδα) 

▪ Γιος τους: ο Αρμόδιος Φούμης 

▪ Διομήδης + οικιακή βοηθός = Γιάννης 

Φούμης (παιδί εκτός γάμου)281 

 

❖ Αρμόδιος Φούμης (χριστιανός- γιος του Διομήδη Φούμη και ο δανδής των 

Χανίων) + Αϊσέ Καούρη (μουσουλμάνα):       

                   

▪ Η Αϊσέ Καούρη (εκχριστιανίζεται και 

μετονομάζεται σε Ευτυχία Φούμη) 

o Κόρη του Χουσεΐν Καούρη και της 

Σελμά  

o αδελφή του Ομέρ Καούρη 

 

o Αρμόδιος + Αϊσέ = Βιργινία Φούμη 

▪ Βιργινία Φούμη: σύζυγος του Γιώργη Κριαρά 

και μητέρα του Πανάρη και της Ελεονόρας 

▪ Περικλής Φούμης: παππούς του Αρμόδιου 

(έμπορος) 

 

❖ Γιώργης Κριαράς (σύζυγος Βιργινίας Φούμη, γιατρός και βουλευτής) 

▪ Μητέρα του: η Σφακιανή Άννα Κριαρά 

▪ Δικηγόρος με σπουδές στην  Γερμανία και 

«πατριώτης»282 

o Αλλιώς χαρακτηρίζεται ως 

«εφεδροελασίτης» και 

«κρυπτοκομμουνιστής» 

▪ Ελεονόρα και Πανάρης (δίδυμοι, ανίψια του 

Αρίφ από την πλευρά της μητέρας του) 

 

 
280 Αποκαλύπτεται κατά την εξέλιξη του μύθου.  
281 Αποκαλύπτεται στο τέλος του μυθιστορήματος.  
282 Έτσι τον χαρακτηρίζει η Ελεονόρα.  
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❖ Πανάρης Κριαράς (φέρει το όνομα Κύδωνος στρατηγού, όμως 

παρομοιάζει τον εαυτό του με τον γίγαντα Τάλω): 

▪ Δίδυμος αδελφός της Ελεονόρας Κριαρά283 

▪ Πανάρης + Αμερικανίδα Μαριόν = Βιρτζινί 

Κριαρά (Σικάγο) 

▪ Πανάρης + Μυρσίνη Παναγιώτου (Αρχαία 

Σκουριά) 

▪ Φάνης (υποτακτικός και συνάμα 

οικογενειακός φίλος) 

 

❖ Ελεονόρα Κριαρά (παιδίατρος – με όνομα εμπνευσμένο από την κόρη του 

Μαρξ) 

▪ Ελεονόρα + Άκης Παγώνης= Βιργινία Παγώνη 

o Νόρα (το χαϊδευτικό της) 

o Άκης, ο Μακεδόνας: νεότερος της 

Ελεονόρας, άπιστος σύζυγος που οδηγήθηκε 

στην αυτοχειρία 

o γνωστός ως «σκιά» 

▪ Ελεονόρα + Κυριάκος Μαθιουδάκης 

(αστυνομικός, σύντομος γάμος) 

▪ Η θεία του Αρίφ, Αϊσε Καούρη, ήταν γιαγιά 

τους 

▪ Νίνο (Γεωργιανή οικιακή βοηθός των 

Κριαράδων) 

▪ Ταμάρα (οικιακή βοηθός) 

▪ Ντουντού (όλες οι γάτες της οικογένειας 

είχαν αυτό το όνομα) 

▪ Ντικ (ο σκύλος της οικογένειας) 

 

❖ Λέτα Αρχοντάκη - Παπαδόγιαννη (1η ξαδέλφη των Κριαράδων, 

δικηγόρος) + Αλέκος (Αλέξανδρος) Παπαδόγιαννης 

▪ Κόρη της Θείας Ουρανίας (αδελφής του Γ. 

Κριαρά) + του Σήφη Αρχοντάκη 

▪ Λέτα + Αρίφ (ειδύλλιο)  

▪ Λέτα + Ρουμάνος Γκεόρκι (βοηθός του 

επιχειρηματία συζύγου της) 

▪ Λέτα + Λουράκης (συνεργός του άνδρα της) 

▪ Αλέκος Παπαδόγιαννης + Ουκρανή Όλια 

Γκρόμοβα-> Παρασκευούλα (η Όλια ως 

παρένθετη μητέρα) 

▪ Όλια + Άκης Παγώνης (εξωσυζυγική σχέση) 

 
283 Τρεις γενιές διδύμων. 
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o Πατέρας της Όλιας: Γιάννης Φούμης ή 

Ιβάν Φούμοφ284 (εξώγαμο του Διομήδη 

Φούμη και μιας υπηρέτριας)  

o Άκης → υιοθετημένος 

 

❖ Διονύσης Σηφάκης (δημοσιογράφος) – ερωτευμένος με την Όλια 

❖ Αντώνης Σκούρας (μέλος της Νομαρχίας των Χανίων- απόφοιτος του 

Παντείου) 

❖ Κυριάκος Μαθιουδάκης + Όλγα (εφοριακός) = 1 παιδί (δεν αναφέρεται 

όνομα) 

▪ Μητέρα του: η κυρία Αρχόντισσα 

▪ Γιαγιά του: η Αγλαΐα Μαθιουδάκη  

 

o Η Αγλαϊα Μαθιουδάκη ήταν 

οικογενειακή φίλη με την μητέρα του Χουσεΐν 

Καούρη και βοηθός της οικογένειας 

▪ Κυριάκος + Μαριαννή Σκορδίλη 

▪ Κυριάκος + Ελεονόρα (γάμος, μετά την 

αυτοκτονία του Άκη) 

▪ Γιάννης Μαθιουδάκης, ο αδελφός του 

παππού του ήταν «καβάσης» του πρίγκιπα 

Γεώργιου 

▪ Αρετή, Στέλιος και Λάμπρος (συνάδελφοι) 

❖ Μαριαννή Σκορδίλη 

▪ Απόγονη των Βυζαντινών Σκορδίλληδων 

▪ Κολλητή φίλη της Ελεονόρας και πνευματική 

μητέρα της Βιργινίας 

▪ Μέλος του δημοτικού συμβουλίου του νομού 

Χανίων 

▪ Ερωτευμένη (κρυφά) με τον Κυριάκο 

Μαθιουδάκη 

 

❖ Σταύρος ή Βέρα (transsexual) – φίλος του Πανάρη 

o Γνωρίζει όλα τα μυστικά του νησιού 

o Υπήρξε φοιτητής ιατρικής 

 

❖ Βασίλης Παπαμιχαλάκης (δικηγόρος) 

▪ Ο μοναδικός γνωστός του Αρίφ στο νησί 

▪ Σήφης Παπαμιχαλάκης (ο πατέρας του, 

οικογενειακός φίλος των Καούρηδων) 

 

 
284 Άρα, 2ος ξάδελφος της Ελεονόρας.  
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❖ Ευτύχης Σφακάκης  (επιχειρηματίας) + Αριστέα Σφακάκη (απόφοιτη 

Παιδαγωγικού) 

 

▪ Τα παιδιά τους: Αλίκη (κολλητή φίλη της 

Βιργινίας Παγώνη) και Λυκούργος 

 

❖ Όλια (Ντοστογιέφσκι) Γκρόμοβα (οικονομική μετανάστρια) 

 

▪ Υποτακτική της οικογένειας Παπαδόγιαννη 

o Ναταλία (Ρωσίδα συνεργάτιδα της 

Όλιας), Έλσα (εργαζόμενη σε νυχτερινά 

μαγαζιά) 

▪ Τρισέγγονη του Διομήδη Φούμη  

 

o Ο προππάπος της Γιάννης Φούμοφ ή 

Φούμης ήταν παιδί του  

o Σόνια: προγιαγιά 

o Κάκια: γιαγιά 

▪ Ερωμένη του Άκη Παγώνη 

▪ Ανιψιά της Ελεονόρας Κριαρά 

Β) Υπαρκτά πρόσωπα:285 

❖ Ιστορικά – πολιτικά πρόσωπα 

 

▪ Περικλής Διαμαντόπουλος (αφοσιωμένος 

στον πρίγκιπα Ύπατο Αρμοστή και φωτογράφος) 

▪ Κώστας Μουντάκης (τέως δήμαρχος 

Ρεθύμνης) 

▪ Άγιος Τίτος 

▪ Φραντσέσκο ντα Μολίν ( επιφανής Βενετός 

των Χανίων) + Ευδοκία Σκορδίλη = Σοφία ντα 

Μολίν (κόρη) 

▪ Ριζάρχες του νομού Χανίων (16ος αιώνας): 

Βλαστοί, Σκορδίλληδες, Πάτεροι, Παπαδόπουλοι, 

Ζάππηδες, Μουσούροι, Φωτεινοί και 

Ψαρομήλιγγοι 

▪ Παύλος Γύπαρης (πολιτικός και συνεργάτης 

του Ελευθέριου Βενιζέλου)286 

▪ Βίκτωρ Ουγκό (1802-1885) 

▪ Σπάρτακος (κοινωνικός επαναστάτης) 

 
285Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι δεν υπάρχει καμία αξιολογική ή χρονική διάκριση στην σειρά 
παράθεσης των υπαρκτών προσώπων, γεγονός που ισχύει και για τους καταλόγους που έπονται. 
286 Παρών σε όλη την τριλογία. 
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▪ Μέγας Αλέξανδρος 

▪ Μέγας Κωνσταντίνος 

▪ Κολόμβος 

▪ Νικηφόρος Φωκάς 

▪ Σεργκέι Νετσάγιεφ (1847-1882, τον 

μελετούσε η κόρη της, γνωστός και ως ο «ένοπλος 

προφήτης») 

o Η Κατήχηση του Επαναστάτη 

 

▪ Αλέκα Παπαρήγα (γενν. 1945, Ελληνίδα 

πολιτικός) 

▪ Στέλιος Παπαθεμελής (γενν. 1938, Έλληνας 

πολιτικός) 

 

❖ Εμβληματικές μορφές των Χανίων 

 

▪ Ιωάννης Δασκαλογιάννης ή Βλάχος (τον 

έγδαραν οι μουσουλμάνοι στο Ακ Μεϊντάν) 

▪ Σήφης Παπαμιχελάκης (ισχυρό πρόσωπο της 

τοπικής κοινωνίας, δικηγόρος  και φίλος του Ομέρ 

ως προς την πλοκή του μυθιστορήματος) 

▪ Γεώργιος Καντανολέος  (ριζάρχης κρητικής 

επανάστασης εναντίον των Βενετών, με 

καταγωγή από τους Βυζαντινούς Σκορδίληδες)  

o Πέτρος Καντανολέος (πρωτότοκος 

υιός) 

o Δημήτρης Καντανολέος 

 

▪ Θοδωρομανώλης (λυράρης) 

▪ Χαιρετάκης (γυμνασιάρχης)  

 

 

 

❖ Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών 

 

▪ Ισοκράτης 

▪ Ρενέ Ντεκάρτ (1596 -1650) 

▪ Ζήνων ο Ελεάτης  

▪ Θουκυδίδης 

▪ Παρμενίδης 

▪ Επιμενίδης (μάντης από την Κνωσό ή την 

Γορτύνα) 
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▪ Μουσικοί: Ζωρζ Μπιζέ (1838-1875), 

Τζοακίνο Ροσσίνι, Βέρντι  

▪ Αντελίνα Γκίκα (ηθοποιός, που υποδύθηκε 

την μαντάμ Ορτάνς) 

▪ Αντελίνα Παντοβάνι (υψίφωνος) 

▪ Ριχάρδος Κρούγερ (αρχαιολόγος, ζωγράφος, 

φωτογράφος, έμπορος και πρόξενος της 

Αυστρίας) 

▪ Μπεχαεντίν Μπαριτάκης (φωτογράφος) 

▪ Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε (1749 – 

1832, Γερμανός διανοούμενος) 

▪ Φραντς Σούμπερτ (συνθέτης) 

▪ Ιωάννης Κονδυλάκης (συγγραφέας) 

▪ Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996, Έλληνας 

ποιητής) 

▪ Χάινριχ Χάινε (1796-1856) 

▪ Κωνσταντίνος Καρυωτάκης (1896 -1928) 

▪ Αλέξανδρος Σούτσος (1803-1863) 

▪ Αρθούρος Ρεμπό (1851-1894, Γάλλος 

ποιητής) 

▪ Αιμιλία Κλάδου (δασκάλα και συγγραφέας) 

▪ Μπακί (ο σουλτάνος των ποιητών) 

▪ Ναζίμ Κιχμέτ (1902- 1963, Τούρκος ποιητής) 

▪ Αζίζ Νεσίν (1915-1995) 

▪ Γεώργιος Δημοτάκης (συγγραφέας) 

▪ Μαρσέλ Προυστ (1871- 1922, Γάλλος 

συγγραφέας) 

▪ Χένριχ Ίψεν (1828 -1906, Νορβηγός 

θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης) 

▪ Κώστας Βάρναλης (1884 – 1974)  

▪ Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής 

▪ Σπυρίδων Ζαμπέλιος (1815-1881) 

▪ Γιώργος Σεφέρης (1900-1971) 

▪ Κωνσταντίνος Φουρναράκης (συγγραφέας) 

▪ Νικόλαος Τωμαδάκης (1907-1963, 

Βυζαντινολόγος) 

▪ Μπέρτολτ Μπρεχτ (1898-1956) 

▪ Ουίλιαμ Μπλέικ (1757-1827) 

▪ Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι (1893-1930) 

▪ Αγκάθα Κρίστι (1890-1976, Αγγλίδα 

συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων) 

▪ Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957) 
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▪ Γεωργία Σανδή (συγγραφικό ψευδώνυμο της  

Αμαντίν – Ωρόρ Λουσίλ Ντυπέν) και Βίκτωρ 

Ουγκό(1802 – 1885) 

▪ Ίταλο Καλβίνο (συγγραφέας) 

▪ Άλκης Αλκαίος (1949-2012, Έλληνας ποιητής 

και στιχουργός) 

▪ Σωκράτης Μάλαμας (γενν. 1957, 

τραγουδιστής και συνθέτης)  
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Μέρος Δεύτερο: Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ287 

 

Α) Μυθοπλαστικοί χαρακτήρες: 

 

❖ Βιργινία Παγώνη [κόρη της Ελεονόρας Κριαρά + του Άκη Παγώνη] 

 

o Φοιτήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών ( είκοσι ετών και κάτοικος 

Εξαρχείων) 

▪ Εγγονή του Γιώργη Κριαρά [ΕΤΑ και 

εφεδρικός ΕΛΑΣ) 

 

▪ Πανάρης Κριαράς (θείος και καθοδηγητής 

της) 

o Σταύρος Σταύρος ή Βέρα (φίλος του 

Πανάρη, αυτοκτονία)  

o Στάλιν (Σοβιετικός κομμουνιστής 

ηγέτης) 

o Καρλ Μαρξ (θεωρητικός της 

επανάστασης) 

o Μυρσίνη Παναγιώτου 

(πρωταγωνίστρια στην Αρχαία Σκουρία και 

πρώην σύντροφος του Πανάρη) 

o Γέρο- Τηλέμαχος (πρώην αγωνιστής, 

υπεύθυνος για την διαφορετική εκδοχή της 

δολοφονίας του Παπαγιαννάκη) 

▪ Δέσποινα (κολλητή φίλη της Βιργινίας, 

πρώην σύντροφος του Ιδομενέα Αποστολάκη) 

▪ Αλίκη Σφακάκη 

▪ Ο θείος Αρίφ (πρωταγωνιστής του Α’, θείος 

από την πλευρά της μητέρας της) 

o Πατέρας του Χάινριχ (συγγενής και 

φίλος της Βιργινίας) 

o Χάινριχ Φίσερντορφ (παππούς του 

Χάινριχ από την πλευρά της μητέρας του, 

Γερμανός στρατιώτης) 

o Φριτς (φίλος του Φίσερντορφ) 

o Χάινριχ + Εύη (Αθηναία, φιλόλογος) 

▪ Κυριάκος Μαθιουδάκης (αστυνομικός και 

πρώην σύζυγος της Ελεονόρας) 
 

287Σε κάθε κατάλογο τα ονόματα των προσώπων αναγράφονται εκ νέου για την διευκόλυνση του 
αναγνώστη. 



122 
 

▪ Μαριαννή Σκορδίλη (πνευματική μητέρα της 

Βιργινίας) 

▪ Ερωτόκριτος, Κρητικός Χαρίδημος 

(πρωταγωνιστές στην ερωτική μυθιστορία 

του Βιτσέντζου Κορνάρου) 

 

▪ Ο δικός της Στέφανος ή Βίκτορας 

[εγκιβωτισμένη αφήγηση, «χρονικό»] 

o Τα ονόματα των γονιών του και των 

αδελφών του δεν αναφέρονται 

o Ο καθοδηγητής Μανώλης 

o Θεία Πελαγία 

o Μαστρο- Ευθύμης (ξυλουργός και 

αφεντικό του) 

o Πιπίνα (1η του αγάπη) 

o Κλειώ (η γυναίκα του) 

o Κυρία Μέλπω (η γυναίκα που τον 

φρόντιζε) 

o Μηνάς (φίλος) 

o Βικέντιος (φίλος) 

o Γιόχαν (Γερμανός γιατρός) 

▪ Ιάκωβος (πρώην σύντροφος Βιργινίας) 

 

❖ Γιώργης Κριαράς + Βιργινία Φούμη (κόρη του Αρμόδιου Φούμη) 

▪ Άννα Κριαρά + Ευτύχης Κριαράς (οι γονείς 

του) 

 

o Βενιζελικός 

o Βουλευτής Κέντρου 

o Μέλος του εφεδρικού ΕΛΑΣ 

▪ Ουρανία Κριαρά + Σήφης Αρχοντάκης 

(δικηγόρος) = Λέτα Αρχοντάκη Παπαδόγιαννη 

▪ Ζαμπία Φουντουλάκη (ξαδέλφη της Βιργινίας 

Φούμη και ερωμένη του Κριαρά) 

 

• Φάνης Γιακουμής (φίλος του, κατά των 

Άγγλων) 

▪ Οδυσσέας Στεφανάκης (οφθαλμίατρος, 

ορκισμένος εχθρός των Άγγλων) 

o Εύα Στεφανάκη (αδελφή) + Βρετανός 

αγαπητικός  

o Μητέρας τους: η κυρία Ευτέρπη 
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▪ Αριστοτέλης/ Τέλης  Χατζάκης (πολιτικός 

μηχανικός, μέλος της ΕΟΚ και φίλος του Κριαρά) 

▪ Δανάη (κομμουνίστρια, σύντροφος του 

Κριαρά και προστατευόμενη της Βιργινίας 

Φούμη) 

Β) Υπαρκτά πρόσωπα: 

❖ Ιστορικά – πολιτικά πρόσωπα 

 

▪ Χάνς Μπέντακ (Γερμανός στρατηγός και 

υπεύθυνος για την Οχυρά θέση της Κρήτης) 

▪ Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936, Έλληνες 

πολιτικός – επτά φορές πρωθυπουργός της 

Ελλάδας) 

▪ Κωνσταντίνος Τσαλδάρης (1884-1970) 

▪ Ιωάννης Μεταξάς (δικτάτορας) 

▪ Παναγιώτης Κανελλόπουλος (ΕΟΝ) 

▪ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (μέλος της ΕΟΚ, 

εγγονός της αδελφής του Βενιζέλου και τέως 

πρωθυπουργός της Ελλάδας στην παράταξης της 

Ν.Δ.) 

▪ Μπάρκε (Γερμανός συνταγματάρχης) 

▪ Μήτσος Βλαντάς (ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ)  

▪ Χάινριχ Κράιπε (Γερμανός στρατηγός) 

▪ Μακ Λάσεν (ή Γκλασόν) 

▪ Φραγκλίνος Ρούζβελτ (Αμερικανός πολιτικός, 

1882-1945) 

▪ Μουσολίνι + Κλάρα Πετάτσι 

▪ Αδόλφος Χίτλερ + Εύα Μπράουν 

▪ Γκερτ Τσίγκλερ (Φιλέλληνας και 

αντιφασίστας) 

▪ Αντώνιο Μάλμο (Ιταλός με προσωπική 

βιβλιοθήκη που υποδυόταν τον ευγενή) 

▪ Ουίνστον Τσόρτσιλ (Βρετανός 

πρωθυπουργός) 

▪ Βρετανοί κατάσκοποι: 

 

o Τζακ Σμιθ Χιούζ (Βρετανός λοχαγός) 

o Ζαν Φίλντινγκ ή Αλέκος (επικεφαλής 

της ΕΟΚ) 

o Τομ Νταμπάμπιν ή Γιάννης (Βρετανός 

κατάσκοπος) 
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o Λοχαγός Λι Φέρμορ (Φιλέλληνας 

Πάντι) 

o Ραλφ Σκόμπριτζ  (Σήφης) 

o Άλεκ Ταρβς (μικρός Αλέκος) 

o Κίουι Πέρκινς (Βασίλης) 

o Μίτφορντ (Μήτσος) 

▪ Χάρολντ Μακμίλαν (Βρετανός 

πρωθυπουργός)  

▪ Φρειδερίκος Γουλιέλμος Μύλλερ (Διοικητής 

Ηρακλείου) 

▪ Μπρούνο Μπρόγερ (Γερμανός Διοικητής του 

Φρουρίου Κρήτης) 

▪ Ανθυπολοχαγός Εμίλ Γκρόμαν (γιος 

Ελληνίδας) 

 

❖ Χανιώτες αγωνιστές και επιφανείς της δεκαετίας του ‘40 

 

▪ Σταύρος Γ. Βλοντάκης (αγωνιστής του 

κρητικού απελευθερωτικού αγώνα, φιλόλογος, 

συγγραφέας της Οχυράς θέσις της Κρήτης)  

o Καντανολέοντας, Λάγος, Περράκης, 

Τζιτζιφιανάκης, Στέφανος Σκαράκης (σε 

αυτούς τους αγωνιστές αφιερώνει το βιβλίο 

του) 

 

▪ Παύλος Γύπαρης ή Καπετάν Τρομάρας 

(Μακεδονομάχος, μέλος της βενιζελικής 

παράταξης, βουλευτής Χανίων το 1946, 

υπεύθυνος για την διάλυση του ΕΛΑΣ Ρεθύμνου, 

συνεργάτης των Άγγλων)288 

o Επιτελάρχης Κελαϊδής (συνεργάτης 

του) 

o Μανώλης Γυπαράκης (ανιψιός) 

o Ανδρέας Γυπαράκης (ανιψιός και 

βιογράφος του)  

  

▪ Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης (Επίσκοπος 

Κυδωνίας και Αποκορώνου, Γενικός Διοικητής 

Κρήτης, συνεργάτης της ΕΟΚ) 
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o Προκάτοχος στην θέση του Γενικού 

Διοικητή Κρήτης: ο Ιωάννης Πασσαδάκης 

 

▪ Γιώργος Ψυχουντάκης (ασυρματιστής – 

κατάσκοπος των Άγγλων, συγγραφέας βιβλίου) 

 

▪ Στέφανος Σκαράκης (μέλος της ΕΠΟΝ, πεσών 

του 1944 και πηγή έμπνευσης για τον επινοημένο 

Στέφανο)  

 

o Ισμήνη Παπαδοπούλου (σύντροφος 

του Σκαράκη και ξαδέλφη της οικογένειας 

Κριαρά στην πλοκή του μυθιστορήματος) 

 

▪ Δημήτρης Παπαγιαννάκης, Δημήτρης 

Τζεϊράνης, Μιχάλης Πωλιοδόβαρδας (διπλοί 

πράκτορες- συνεργάτες των Γερμανών και των 

Άγγλων) 

▪ Διονύσης Μάντακας (συνταγματάρχης) 

 

▪ Μανώλης Πιμλής ή Μανιός (απόφοιτος της 

Σχολής Ευελπίδων, προστατευόμενος του Κριαρά, 

μέλος της AEAK, της ISLD και τέλος του ΕΛΑΣ) 

o Νίκος + Ειρήνη Πιμπλή 

o Εκτέλεση από: Καραβάρη και 

Γεωργουσάκη (φυσικοί αυτουργοί) 

 

▪ Βαγγέλης Κτιστάκης (οικονομολόγος, 

μαρξιστής, καθοδηγητής του ΕΛΑΣ, φίλος του 

Κριαρά)  

o Μανώλης Μάντακας + Μαρίκα 

Κτιστάκη 

 

▪ Κρίτων Κυανίδης (ηγετικό στέλεχος του 

ΕΛΑΣ) 

▪ Στυλιανός Σφακιωτάκης (Διοικητής του 

ΕΛΑΣ) 

▪ Στέλιος Διλήντας (μαρτυρία από το 

κολαστήριο της Αγιάς) 

▪ Δημήτρης Λιονάκης (ή Μίμης, αριστερός 

κρατούμενος) 

▪ Ανδρουλάκης (εκτέλεση Ιούλιος 1945) 
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▪ Γιάννης Ποδιάς (επικεφαλής αντάρτικου 

1947 στα βουνά των Χανίων) 

▪ Ευτύχης Παλληκάρης (Χανιώτης αγωνιστής 

που δολοφονήθηκε από Γερμανούς) 

▪ Γρηγόρης Κοντεκάκης (Κοντέκας, ΕΛΑΣ) 

▪ Υπολοχαγός Παπαδόνικος 

▪ Γιώργης Παπουτσάκης (ΕΑΜ) 

▪ Γιώργης Σταματάκης (ΕΑΜ) 

▪ Νίκος Μανουσάκης (εμβληματική μορφή του 

ΚΚΕ) 

▪ Βαγγελιώ Κλάδου (δασκάλα, αριστερή, 

αποκεφαλίστηκε προς παραδειγματισμό) 

▪ Μπινιάρης (αριστερός που ντουφεκίστηκε)  

▪ Μανούσος Βολουδάκης 

▪ Ιωάννης Μουντάκης (δήμαρχος) 

▪ Ταγματάρχης Σαριδάκης 

▪ Ανδρέας Πολέντας (εκτελέστηκε από τους 

Γερμανούς) 

 

❖ Άνθρωποι  των γραμμάτων και των τεχνών 

 

▪ Βασίλης Αυλωνίτης (Έλληνας ηθοποιός που 

δέχτηκε επίθεση από τους άνδρες του Γύπαρη) 

▪ Ρίτσαρντ Φάρνσουερθ (ηθοποιός) 

▪ Ντέιβιντ Λιντς (πολυπράγμων Αμερικανός, 

σκηνοθέτης, γνωστός για τον σουρρεαλισμό του) 

▪ Άντονι Μπιβόρ (Άγγλος συγγραφέας – 

στρατιωτικός μυθιστοριογράφος, Κρήτη, η Μάχη 

και η Αντίσταση)  

▪ Στέφανος Μυλωνάκης (γυμνασιάρχης της 

εποχής και βιογράφος του Αγαθάγγελου 

Ξηρουχάκη) 

▪ Βαγγέλης Χατζηαγγελής (συγγραφέας, Το 

αντιδικτατορικό κλίμα της Κρήτης) 

▪ Φρανθίθσκο Γκόγια (Ισπανός ζωγράφος)  

▪ Νετσάγιεφ (θεωρητικός της επανάστασης 

και είδωλο της Βιργινίας στην εφηβεία της) 

▪ Κίμων Ζωγραφάκης (συγγραφέας, Το αγγλικό 

προσωπείο και ο «Black Man») 

▪ Στέλιος Ξανθουδάκης (τυπογράφος) 

▪ Γεώργιος Σεφέρης (1900-1971, Έλληνας 

ποιητής) 

▪ Λορέντζο Μαβίλη (1860-1912, ποιητής) 
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▪ Πωλ Σεζάν (1839 – 1906, Γάλλος ζωγράφος) 

▪ Τένεσι Ουίλιαμς (1911-1983, Αμερικανός 

θεατρικός συγγραφέας) 

▪ Φερνάντο Πεσσόα  (Πορτογάλλος ποιητής 

και συγγραφέας) 

 

 

  



128 
 

Μέρος Τρίτο: Έλα να πούμε ψέματα 

 

Α) Μυθοπλαστικοί χαρακτήρες: 

❖ Ελεονόρα Παγώνη – Κριαρά (παιδίατρος και μητέρα της Βιργινίας 

Παγώνη)  

▪ Γονείς: Βιργινία Φούμη + Γιώργης Κριαράς 

▪ Αδελφός: Πανάρης Κριαράς 

▪ Χήρα του Άκη Παγώνη 

▪ Κυρία Ελένη (γειτόνισσα) 

▪ Κυρία Λελέ (καθηγήτρια γαλλικών) 

▪ Μαριαννή Σκορδίλη (κουμπάρα και κολλητή 

της φίλη) 

▪ Παύλος (συνάδελφος και φλερτ) 

▪ Φώτης (Καθηγητής του Παντείου και 

οικογενειακός φίλος) 

▪ Από την αφήγηση της Βιργινίας Φούμη –

«κρυπτοκομμουνίστρια»: 

o Αριστέα + Δαμιανός (πρόσφυγες, 

πρωταγωνιστές του άτυπου 

διηγήματός της) 

o Θεοφάνης= ο γιος τους 

o Κυρα-Κλειώ (μητέρα Δαμιανού) 

o Κυρα-Θάλεια (γειτόνισσα) 

 

❖ Αναστασία Πετράκη – Αποστολάκη (μοδίστρα- επιχειρηματίας, μητέρα 

του Ιδομενέα Αποστολάκη) 

▪ Γονείς: Ευτύχης Πετράκης + Χρυσούλα 

(«σκύλα») 

▪ Ξαδέλφες- ξενιτεμένες: Η Αντωνία, η Ελένη, η 

Αντιγόνη, η Ντίνα  

▪ Φανή (φίλη) 

▪ Ελεονόρα (γνωρίζονταν από νεανική ηλικία) 

▪ Άσπα (κοινή τους φίλη, φιλόλογος και μέλος 

του ΠΑΣΟΚ) 

▪ Όλγα + Μιχάλης (μυθιστορηματικοί 

χαρακτήρες της Πλωτής πόλης) 

▪ Κυρία Τασούλα (γειτόνισσα) 

▪ Θανάσης (πρώην σύντροφός της) 

▪ Μάκης (πρώην σύντροφός της) 

▪ Πετμεζάκης (σύντροφος Αναστασίας) 
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❖ Ιδομενέας Αποστολάκης (ιστορικός, σύντροφος της Βιργινίας Π.) 

▪ Γονείς: Αναστασία + Μανώλης Αποστολάκης 

▪ Αναφορά στην οικογένεια της συντρόφου 

του: Βιρζινί (προγιαγιά της), Αϊσέ Καούρη 

(προγιαγιά από την πλευρά της γιαγιάς της, 

Βιργινίας Φούμη ) 

▪ Γιώργης Κριαράς: νονός του Ιδομενέα 

(παππούς της Βιργινίας)  

▪ Δέσποινα (πρώην σύντροφός του) 

▪ Άγης (φίλος του, αναρχικός) 

▪ Μπαρμπά- Σταύρος (σύντροφος του παππού 

του, Ευτύχη) 

▪ Κυρία Λίτσα (η γειτόνισσα) 

▪ Η μικρή Γεωργία (κόρη της) 

▪ Ευτύχης Πετράκης (Καθοδηγητής και έπειτα 

πεθερός του) 

▪ Χαρίλαος (σύντροφος Μανώλη) 

▪ Χαρίκλεια (πρώην σύντροφος) 

▪ Η Ελένη ή Ηλέκτρα ή Νίτσα 

▪ Αργυρώ (συντρόφισσα)  

 

❖ Πανάρης Κριαράς (μη κάτοχος πτυχίου, πατέρας της Βιρτζινί Κριαρά) 

 

▪ Φάνης Ανδρεαδάκης (επιστάτης και 

οικογενειακός φίλος) 

▪ Μαριόν (πρώην σύζυγός του, μέλος του 

Διεθνούς Κόμματος της Νεολαίας) 

▪ Αρίφ (ο συνομήλικος τουρκοκρητικός 

συγγενής) 

▪ Μυρσίνη Παναγιώτου (πρώην αγαπημένη 

του)  

 

Β) Υπαρκτά πρόσωπα: 

❖ Ιστορικά – πολιτικά πρόσωπα 

 

▪ Ιωάννης Ράλλης (κατοχικός πρωθυπουργός 

1943-4) 

▪ Γεώργιος Παπανδρέου (1888-1968, τρεις 

φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας) 

▪ Γιαννόπουλος, Πάγκαλος- 

«αντικομμουνιστική υστερία»  
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▪ Ούγκο Τσάβες (1954 – 2013, πολιτικός, 

πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας) 

▪ Ομπάμα (πρόεδρος των ΗΠΑ) 

▪ Νίκος Μπελογιάννης (γνωστός ως ο 

άνθρωπος με το τριαντάφυλλο, ηγετικός στέλεχος 

του ΚΚΕ) 

▪ Αλέξανδρος Παπάγος (1883-1955, Έλληνας 

πολιτικός και πρωθυπουργός κατά την περίοδο 

1952 - 5) 

▪ Νικόλαος Πλαστήρας (1883-1953, Έλληνας 

πολιτικός) 

▪ Κωνσταντίνος Τσαλδάρης (1884-1970) 

▪ Καντάφι (1942- 2011) 

▪ Τζόρτζ Μπους (πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ) 

▪ Δημήτρης Κουφοντίνας (γενν. 1958, μέλος 

της 17 Νοέμβρη) 

▪ Σωτήρης Πέτρουλας (αριστερός φοιτητής 

που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το 

1965) 

▪ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ’ 

▪ Τάσσος Παπαδόπουλος (πολιτικός) 

▪ Ντόρα Μπακογιάννη (βουλευτής της Ν.Δ.) 

▪ Χρήστος Μαρκογιαννάκης (εισαγγελέας και 

πολιτικός) 

▪ Ρέιγκαν – Θάτσερ (πολιτικοί) 

▪ Μιχαήλ Γκορμπατσόφ (ηγέτης Σοβιετικής 

Ένωσης 1985-1991) 

▪ Λεωνίδας Κύρκος (πρόεδρος ΚΚΕ 

Εσωτερικού) 

▪ Δημήτρης ή Μήτσος Βλαντάς ( 1908 – 1985, 

κεφαλή του ΚΚΕ) 

▪ Θοδωρής Παπάζογλου ή Πάγκαλος (γενν. 

1938, Έλληνας πολιτικός) 

▪ Σοφοκλής Βενιζέλος (1894-1964, Έλληνας 

πολιτικός) 

▪ Νίκος Ζαχαριάδης (ηγετικό στέλεχος του 

ΚΚΕ) 

▪ Άρης Βελουχιώτης (Θανάσης Κλάρας, 

πολιτικός, στέλεχος του ΚΚΕ, αρχηγός του ΕΛΑΣ) 

▪ Οθώναιος (αντιστράτηγος – φίλος του 

Πλαστήρα) 

▪ Γιώργης Κοδέλας (καπετάνιος του ΕΛΑΣ στην 

Αρκαδία) 
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▪ Λένιν (Ρώσος κομμουνιστής, ηγέτης της 

Ε.Σ.Σ.Δ.) 

▪ Παλμίρο Τολιάτι (πολιτικός, γενικός 

γραμματέας Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος) 

▪ Στέργιος Αναστασιάδης (υπεύθυνος 

Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ) 

▪ Χάρυ Τρούμαν (1884-1972, πρόεδρος των 

ΗΠΑ) 

▪ Ιωάννης Ζέβγος (κομμουνιστής ηγέτης) 

▪ Ιωάννης Μεταξάς (1871- 1941, δικτάτορας) 

▪ Χρήστος Λαδάς (δολοφονήθηκε το 1948 από 

την ΟΠΛΑ) 

▪ Κωνσταντίνος Ρέντης (Υπουργός Δημοσίας 

Τάξης) 

▪ Μάρκος Βαφειάδης (ηγετικό στέλεχος ΚΚΕ) 

▪ Μαντλίν Ολμπράιτ (Αμερικανίδα πολιτικός 

και διπλωμάτης) 

▪ Ντομινίκ Στρος Καν (Γάλλος δικηγόρος και 

πολιτικός) 

▪ Έλσα Φορνέρο (Ιταλίδα πολιτικός και 

ακαδημαϊκός) 

▪ Κριστίν Λαγκάρντ (Γαλλίδα δικηγόρος και 

πολιτικός, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας) 

▪ Μπολιβάρ (ηγέτης κινημάτων ανεξαρτησίας) 

▪ Ανατόλι Αξάνοφ (πρόεδρος της Ένωσης 

Περιφερειακών Τραπεζών) 

▪ Τζέι Έντγκαρ Χούβερ (ο πρώτος πρόεδρος 

του FBI) 

▪ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (πρωθυπουργός της 

Τουρκίας) 

▪ Μιχαήλ Μπακούνιν (Ρώσος, θεωρητικός 

αναρχίας, ψευδώνυμο: Ζυλ Ελυζάρ) 

o Γονείς: Αλεξάντρ Μιχαήλοβιτς 

Μπακούνιν + Βαρβάρα  Αλεξάντροβνα (της 

οικογένειας Μουράβιεφ – γνωστή οικογένεια 

της Ρωσίας) 

o Μάσια (σύντροφος) 

o Νατάσα Ιβάνοβνα (μητέρα της 

Μάσιας) 

 

▪ Καρλ Μαρξ (Γερμανός, θεωρητικός 

επανάστασης) 
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▪ Κάρλος Χουάρες (Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

του Μεξικού) 

▪ Ερνέστο Τσε Γκεβάρα (Αργεντινός 

διεθνιστής επαναστάτης) 

▪ Ισαμπέλ Περόν (πρόεδρος της Αργεντινής) 

▪ Μπλάνσκι (σοσιαλιστής) 

▪ Φρειδερίκος Γουλιέλμος Γ’ της Πρωσίας 

▪ Ναπολέων Λουδοβίκος Βοναπάρτης (1804-

1831) 

 

❖ Χανιώτες αγωνιστές της Κατοχής και του Εμφυλίου 

 

▪ Νίκος Ξερόγιαννης (πεσών στο Φαράγγι της 

Σαμαριάς, 1948) 

▪ Στέλιος Φωτάκης (δικηγόρος) 

▪ Νίκος Σταματάκης (γιατρός) 

▪ Στέφανος Σκαράκης (πεσών του 1944) 

▪ Γιάννης Μανούσακας (1907 – 1995, 

αγωνιστής πρώτης γραμμής και συγγραφέας) 

▪ Γιάννης Ποδιάς (αγωνιστής, υπεύθυνος για 

την δημιουργία αντάρτικου- καπετάνιος) 

▪ Γιώργης Σπανουδάκης (καπετάνιος) 

▪ Γιάννης Μπαντουράκης ή Μπαντουρογιάννης 

(καπετάνιος) 

▪ Μήτσος Βλαντάς (κεφαλή του ΚΚΕ) 

▪ Μπαρμπα- Στέλιος Παπαδομιχελάκης 

(κεφαλή της Αριστεράς) 

▪ Μαθιός Καρδαμάκης (Γραμματέας της ΕΠΟΝ 

και μετέπειτα αντικομμουνιστής) 

▪ Αγαθάγγελος Βαϊδάκης (εθνικιστής) 

▪ Μιλτιάδης Πορφυρογένης (ηγετικός στέλεχος 

της Αριστεράς) 

▪ Μανώλης Σιγανός (γιατρός και αριστερός 

αγωνιστής) 

▪ Δραπέτες: Βλαντάς, Κοντοκώτσος, 

Προφυρογένης + Φούλα Χατζηδάκη, Μαριακάκης, 

Βιτσαξάκης. Μανουσάκης (ο θρυλικός Γαλάνης), 

Παπαδομιχελάκης 

▪ Πέτρος Βούλγαρης (ναύαρχος) 
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▪ Βαγγελιώ Κλάδου (δασκάλα, μέλος της 

αντίστασης)289 

▪ ΕΛΑΣ: Γιώργος Μιαούλης, Νίκος Τσαμαντής,  

Γιώργης Παπαγιαννάκης, Χρήστος Μπονάτος 

▪ Κωντοκωσταντής ή Κωστάκης 

(αποκηρυγμένος) 

▪ Χρήστος Μπολούδης 

▪ Γιώργος Ρωμανιάς (δηλητηριάστηκε από τον 

2ο ξάδελφό του)  

▪ Αθηνά Ρωμανιά (μέλος της ΕΠΟΝ) 

▪ Μήτσος Μακρυδάκης 

▪ Χρήστος Φωτεινάκης (ΕΠΟΝ) 

▪ Στυλιανός Σφακιωτάκης 

▪ Αντώνης Μπριλλάκης 

▪ Δημήτρης Τζαγκαράκης 

▪ Βαγγέλης Κτιστάκης (αγωνιστής, πεσών του 

1944) 

▪ Ελένη Βίγλαινα 

▪ Γεωργία Σκευάκη (αντάρτισσα) 

▪ Σοφία Κουτσογιαννάκη (συντρόφισσα) 

▪ Χρήστος Μπολούδης (βάρεσε με 

οπλοπολυβόλο τους ιδεολογικούς του 

αντιπάλους) 

▪ Σταύρος Χατζηγρηγόρης (έντιμος και καλός 

δικηγόρος, ανένταχτος κομμουνιστής και 

εμβληματική προσωπικότητα του αγώνα) 

▪ Μαρία Μποράκη ή Μαριώ (αντάρτισσα) 

▪ Φώτης Αναγνωστάκης (πεσών Ιούλιος του 

1948) 

▪ Ευτύχης Παλληκάρης (πεσών του 1947) 

▪ Λευτέρης Ηλιάκης (αγωνιστής και 

συγγραφέας)  

 

❖ Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών 

 

▪ Barry Sebastian (συγγραφέας, Η οδύσσεια 

του Ινία ΜακΝάλτυ) 

▪ Πέδρο Μαϊράλ (συγγραφέας) 

 
289Αρχικά, η Β. Κλάδου εμφανίζεται με την ιδιότητα της δασκάλας, όμως στο δεύτερο μυθιστόρημα η 
Μάρω Δούκα αναφέρεται στην μαχητική της δράση ως υπέρμαχο της Αριστεράς και στο τρίτο 
μυθιστόρημα γίνεται λόγος για την δολοφονία της από τους Γερμανούς και το επακόλουθο 
κρέμασμα του κεφαλιού της σε κοινή θέα.  
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▪ Κική Δημουλά (1931 – 2020, η αγαπημένη 

ποιήτρια της Βιργινίας Φούμη) 

▪ Εμίλ Ζολά (Γάλλος συγγραφέας, 1840 – 

1902) 

▪ Λέων Τολστόι (Ρώσος συγγραφέας, 1828 – 

1910) 

▪ Πιτιγκρίλι (ψευδώνυμο του Ιταλού 

συγγραφέα Dino Segre) 

▪ Αντόνιο Γκράμσι (Ιταλός φιλόσοφος,  

συγγραφέας, πολιτικός) 

▪ Αλμπέρ Καμύ (Γάλλος φιλόσοφος, 

λογοτέχνης- κάτοχος βραβείου Νόμπελ) 

▪ Ναπολέων Λαπαθιώτης (ποιητής- 

αγαπημένος της Β. Φούμη) 

▪ Μάρκος Ρενιέρης (λόγιος του 19ου αιώνα) 

▪ Κωνσταντίνος Καβάφης (1863  1933, 

ποιητής) 

▪ Άγγελος Σικελιανός (1884-1951, Έλληνας 

ποιητής) 

▪ Ηθοποιοί ελληνικού κινηματογράφου: 

Παπαμιχαήλ, Μπάρκουλης και Αλεξανδράκης 

▪ Άννα Συνοδινού, Μαρίκα Κοτοπούλη 

(Ελληνίδες ηθοποιοί) 

▪ Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας (ζωγράφος) 

▪ Γαλάτεια Σαράντη (1920 – 2009, Ελληνίδα 

συγγραφέας και ακαδημαϊκός) 

▪ Βιρτζίνια Γουλφ (Αγγλίδα μυθιστοριογράφος 

και δοκιμιογράφος) 

▪ Νίκος Ψυρούκης (ιστορικός) 

▪ Γιάννης Ρίτσος (1909-1990, ποιητής) 

▪ Γεώργιος Χορτάτσης (θεατρικός 

συγγραφέας) 

▪ Δημήτρης Χατζής (1913-1983) 

▪ Ανδρέας Φραγκιάς (1921-2002) 

▪ Μάρκος Αυγέρης (1884-1973, ποιητής, 

πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και κριτικός 

λογοτεχνίας) 

▪ Αντώνης Καραγιώργης (διευθυντής 

εφημερίδας) 

▪ Μπορτωλής (υπεύθυνος για την 

τρομοκρατική πολιτική της εφημ. Έρευνα) 

▪ Γεώργιος Α. Βλάχος (εμπνευστής της εφημ. Η 

Καθημερινή) 
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▪ Λέννυ Μπρους (Αμερικανός κωμικός 

ηθοποιός) 

▪ Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867- 1951, ο 

αγαπημένος συγγραφέας του Γ. Κριαρά) 

▪ Οράτιος (λυρικός ποιητής της εποχής του 

Οκταβιανού Αυγούστου) 

▪ Ντον ΝτεΛίλλο (σύγχρονος 

μυθιστοριογράφος) 

▪ Στέλιος Αλεξανδρόπουλος (Καθηγητής 

Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, που άφησε την τελευταία του πνοή μέσα 

στο Πανεπιστήμιο, έπειτα από κατηγορίες για 

συκοφαντία)  

▪ Ορφέας Περίδης (τραγουδιστής) 

▪ Τσέζαρε Παβέζε (Ιταλός διανοούμενος, 1908-

1950) 

▪ Ιούλιος Βερν (Γάλλος μυθιστοριογράφος, 

ποιητής και θεατρικός συγγραφέας)  

▪ Ρικάρντο και Σμιθ (συγγραφείς) 

▪ Φρίντριχ Χέγκελ ή Έγελος (1770 – 1831, 

Γερμανός φιλόσοφος) 

o Φόυερμπαχ (1804 – 1872, μαθητής 

του Χέγκελ) 

▪ Ζαν Ζακ Ρουσσώ (1712 – 1778, φιλόσοφος 

και συγγραφέας) 

▪ Μόζες Χες (συμμετείχε στην συγκρότηση του 

κύκλου γύρω από την Εφημερίδα του Ρήνου) 

▪ Ρέκελ (μουσικός) 

▪ Μπελίνσκι (1811- 1848, φιλόσοφος) 

▪ Νικολάι Ογκάρεφ (1813 – 1877, Ρώσος 

φιλόσοφος, ποιητής, πολιτικός και 

δημοσιογράφος) 

▪ Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν (1799 – 

1837, Ρώσος λογοτέχνης) 

▪ Νικολάι Γκόγκολ (1809 – 1852, Ουκρανός 

θεατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος και 

διηγηματογράφος)  

▪ Λέοπολντ φον Ράνκε (1795 – 1886, Γερμανός 

ιστορικός) 

▪ Μπρούνο Μπάουερ (1809 – 1882, Γερμανός 

φιλόσοφος, ιστορικός)  

▪ Χόρχε Λούις Μπόρχε («Αυτοαποκαλούμενος 

αναρχοειρηνιστής συγγραφέας») 
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▪ Ερνέστο Σάμπατο (1911-2011, Αργεντινός 

συγγραφέας,) 

▪ Φρεντερίκ Σοπέν (Πολωνός συνθέτης) 

▪ Ρίχαρντ Βάγκνερ (1813 – 1883, Γερμανός 

μουσικός) 

▪ Θαλής (φιλόσοφος)  

▪ Καρμανόρας (μάντης από την πόλη Τάρρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




