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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η λογοτεχνία, η οποία χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία ως εργαλείο 

ανάλυσης, αποτελεί μέρος της κουλτούρας, η οποία είναι αυτή που παίζει τον ρόλο της 

εικόνας και του κλειδιού για την κατανόηση του κόσμου, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος θα 

ένιωθε ότι είναι βυθισμένος σε ένα αγχωτικό χάος. Αποτελεί σύνδεσμο για την κοινότητα 

που τη μοιράζεται και επιτρέπει στα μέλη της να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η κουλτούρα 

είναι αυτή που δίνει στο άτομο ταυτότητα και που του παρέχει τις πρώτες ύλες για να 

δομήσει την προσωπικότητά του. Το άτομο, ως κοινωνικό ον που είναι, έχει την ανάγκη του 

«ανήκειν», και αυτή η ανάγκη εκπληρώνεται μέσα από την κουλτούρα την οποία μοιράζεται 

με άλλους1.  

Ο Culler γράφει ότι: «Το αισθητικό αντικείμενο (στη συγκεκριμένη περίπτωση το 

λογοτεχνικό έργο), καθώς είναι αποκομμένο από πρακτικούς στόχους και υποκινεί σε 

ιδιαίτερους τρόπους στοχασμού και ταυτίσεις, μας βοηθά να γίνουμε φιλελεύθερα υποκείμενα 

μέσω της ελεύθερης και ανιδιοτελούς άσκησης μιας δημιουργικής ικανότητας η οποία 

συνδυάζει τη γνώση και την κρίση στη σωστή αναλογία. Η λογοτεχνία το πετυχαίνει αυτό 

ενθαρρύνοντας τη συνειδητοποίηση της περιπλοκότητας των πραγμάτων χωρίς να βιάζει την 

εξαγωγή κρίσεων, επιστρατεύοντας τον στοχασμό σε θέματα ηθικής, παρακινώντας τους 

αναγνώστες να εξετάσουν τις συμπεριφορές (συμπεριλαμβανομένης της δικής τους), όπως θα 

το έκανε κάποιος τρίτος. Προωθεί την ανιδιοτέλεια, διδάσκει την ευαισθησία και τις 

εκλεπτυσμένες διακρίσεις, ωθεί σε ταυτίσεις με άντρες και γυναίκες που βιώνουν διαφορετικά 

τη ζωή τους, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα αλληλεγγύης»2. 

Η λογοτεχνία ωστόσο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντοτε με θετική προδιάθεση 

γιατί πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο προπαγάνδας και ως μέσο προώθησης 

συγκεκριμένων συμφερόντων και ιδεολογιών. Η λογοτεχνία μπορεί να είναι το όχημα της 

ιδεολογίας και σε άλλες περιπτώσεις εργαλείο για την εξάρθρωση της ιδεολογίας3. Τα 

λογοτεχνικά έργα που επιλέχθηκαν εδώ ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, με την έννοια ότι 

«ξεσκεπάζουν» την ιδεολογία του δυναστικού κομμουνισμού, αποκαλύπτουν την 

καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιγράφουν πώς είναι να βιώνει κανείς την 

καταπάτηση αυτή.  

                                                           
1 Tzvetan Todorov (2008), Ο φόβος των βαρβάρων. Πέρα από τη σύγκρουση των πολιτισμών. Μτφρ: Γ. 

Καράμπελας. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, 2009, σ. 112. 
2 Jonathan Culler (1997), Λογοτεχνική Θεωρία. Μια συνοπτική εισαγωγή. Μτφρ: Κ. Διαμαντάκου. Ηράκλειο: 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013, σ. 50. 
3 Culler, ό.π., σ. 52. 
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Το κομμουνιστικό καθεστώς επικράτησε στη Ρουμανία από το 1947 έως το 1989. Στη 

βιβλιογραφία, αλλά και στο διαδίκτυο, υπάρχει πληθώρα πληροφοριών για τα ιστορικά 

γεγονότα της περιόδου, για τους πολιτικούς συσχετισμούς, για τα πρόσωπα που 

πρωταγωνίστησαν στις εξελίξεις, για τις συνθήκες που επικρατούσαν σε όλους τους τομείς, 

όπως για παράδειγμα στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην 

θρησκεία, στον πολιτισμό κλπ. Αυτό που αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση είναι να καταλάβει 

κανείς τι συνέβαινε στην ιδιωτική σφαίρα, το πώς βίωνε ο απλός πολίτης την εφαρμογή του 

κομμουνισμού στη ζωή του. Οι αναφορές που γίνονται στη βιβλιογραφία στην καταπίεση, 

την αστυνόμευση της ιδιωτικής ζωής, τη λογοκρισία στις τέχνες, τις συλλήψεις, τις διώξεις, 

τις ανακρίσεις, τις απαγορεύσεις, τις δολοφονίες μαρτυρούν μεν την ύπαρξη μιας 

δυσβάσταχτης πραγματικότητας, δεν είναι δυνατό ωστόσο να αποδώσουν πλήρως τον 

αντίκτυπο όλων αυτών στην εσωτερική ζωή των ανθρώπων και να περιγράψουν τα 

συναισθήματα που γεννούνται, τον φόβο και την εσωτερική πάλη που βιώνουν οι άνθρωποι.  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει το πώς βιώθηκε το 

κομμουνιστικό καθεστώς από τους απλούς πολίτες της Ρουμανίας και η λογοτεχνία αποτελεί 

ένα από τα πιο κατάλληλα εργαλεία για την προσέγγιση του θέματος. Η αφήγηση μέσω της 

λογοτεχνίας δύναται να είναι αρκετά προσωπική έτσι ώστε να είναι ικανή να  σκιαγραφεί τις 

επιπτώσεις ενός δυναστικού καθεστώτος στην προσωπικότητα των ανθρώπων, τους 

συμβιβασμούς που έπρεπε να κάνουν, τα ψέματα που έπρεπε να πουν στον εαυτό τους, τη 

σύνθλιψη της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας, την εσωτερική πάλη και την απελπισία. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας παρατίθενται συχνά αυτούσια αποσπάσματα από τα 

λογοτεχνικά έργα έτσι ώστε μέσα από το ύφος και τον λόγο των συγγραφέων να 

περιγράφονται πιο άμεσα τα βιώματα και τα συναισθήματά τους. 

Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν λογοτεχνικά έργα της μετακομμουνιστικής περιόδου 

από συγγραφείς που βίωσαν τον κομμουνισμό στη Ρουμανία και αργότερα έζησαν ως 

πολιτικοί εξόριστοι σε άλλες χώρες.  Τα λογοτεχνικά έργα της κομμουνιστικής περιόδου δεν 

κρίθηκαν κατάλληλα, καθώς ήταν κατευθυνόμενα από τα πολιτικά καθεστώτα και τις 

εκάστοτε επιδιώξεις τους, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας και συγκεκριμένα στην ενότητα 1.4. 

Επιλέχθηκαν έργα συγγραφέων που ήταν Ρουμάνοι πολίτες και έχουν βιώσει από 

πρώτο χέρι την περίοδο του κομμουνισμού στη Ρουμανία - ή μέρος της περιόδου αυτής. Το 

ζητούμενο στην επιλογή των έργων ήταν να περιγράφουν εκτενώς τη συγκεκριμένη περίοδο, 

με αναφορές σε ποικίλες πτυχές του πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι, καθώς και το πώς 

αυτή η περίοδος βιώθηκε προσωπικά από τους ίδιους τους συγγραφείς ή από τους ήρωές 
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τους. Η επιλογή πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε έργα που έχουν μεταφρασθεί στην ελληνική 

γλώσσα, γεγονός που περιόρισε τα προς εξέταση λογοτεχνικά έργα. Μετά από τη σχετική 

έρευνα, διαπιστώθηκε ότι έργα που περιγράφουν την κομμουνιστική περίοδο στη Ρουμανία 

και έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, έχουν γράψει οι συγγραφείς Χέρτα Μύλλερ, Νόρμαν 

Μάνεα, Νάντια Κομανέτσι, Νικολάε Στάινχαρτ. Φυσικά, η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική 

και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς που έχουν γράψει αντίστοιχα έργα, τα 

οποία διέφυγαν της προσοχής της συγγραφέα της παρούσας εργασίας. Από τους συγγραφείς 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, η παρούσα εργασία αναλύει έργα όλων πλην του Νικολάε 

Στάινχαρτ. Το βιβλίο του Νικολάε Στάινχαρτ4, Το Ημερολόγιο της Ευτυχίας, είναι 

εξαντλημένο (συγκριμένα, αναζητήθηκε η μεταφρασμένη στα ελληνικά έκδοση των 

εκδόσεων «Μαΐστρος», η οποία έχει εξαντληθεί) και δεν στάθηκε δυνατή η εύρεση του σε 

κάποια δανειστική βιβλιοθήκη. Καθώς δεν θα ήταν δυνατό να αναλυθούν όλα τα έργα των 

υπόλοιπων συγγραφέων, επιλέχθηκε ένα από τον καθένα τους, το οποίο κρίθηκε ότι περιέχει 

τη μεγαλύτερη σχετικότητα με το θέμα και αναλύει όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της 

κομμουνιστικής πραγματικότητας. Όσον αφορά τη Νάντια Κομανέτσι έχει γράψει μόνο ένα 

έργο, οπότε δεν τέθηκε θέμα επιλογής. Όσον αφορά τα έργα του Νόρμαν Μάνεα, 

προτιμήθηκε Η επιστροφή του χούλιγκαν, καθώς πρόκειται για αυτοβιογραφικό βιβλίο και τα 

γεγονότα που αφηγείται είναι πραγματικά. Θεωρήθηκε επίσης σημαντικό να αναλυθούν έργα 

διάφορων συγγραφέων και όχι το σύνολο των έργων ενός μόνο συγγραφέα, προκειμένου να 

μελετηθεί η οπτική διαφορετικών προσώπων που έζησαν σε διάφορα μέρη της Ρουμανίας και 

είχαν διαφορετική καταγωγή, κοινωνική κατάσταση και επαγγελματική ιδιότητα. 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε κατά τη συγγραφή της εργασίας είναι η ανάλυση των 

κυριότερων θεμάτων που πραγματεύονται τα συγκεκριμένα λογοτεχνικά έργα, με τον τρόπο 

που περιγράφονται από τον συγγραφέα αλλά και με συμπληρωματικά στοιχεία από τη 

βιβλιογραφία εκεί που χρειάζεται, έτσι ώστε να εμπλουτιστεί το πλαίσιο κατανόησης. 

Στόχος, πέρα από την απόδοση των προσωπικών βιωμάτων των ηρώων, είναι και η 

περιγραφή του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζούνε, όχι απλώς ως μία 

παράθεση γεγονότων, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι του σκηνικού μέσα στο οποίο 

κινούνται. 

                                                           
4 Ο Νικολάε Στάινχαρτ (1912-1989) ήταν συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας, δοκιμιογράφος, νομικός και 

δημοσιογράφος. Εβραϊκής καταγωγής, ασπάστηκε τον χριστιανισμό ενώ βρισκόταν κλεισμένος στη φυλακή και 

αργότερα έγινε μοναχός, με το όνομα Νικόλαος. (Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Σούτσιου, 2017), Στα βήματα των 

Ρουμάνων συγγραφέων στην Ελλάδα. Παραδοσιακός και σύγχρονος ρουμανικός πολιτισμός. Θεσσαλονίκη: 

Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, σ. 99). 
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Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα γενικό ιστορικό πλαίσιο που καλύπτει όλη 

την περίοδο του κομμουνισμού στη Ρουμανία, έτσι ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μια 

γενική γνώση των σημαντικών γεγονότων, προσώπων και φάσεων της χρονικής περιόδου 

στην οποία γίνεται αναφορά. Η εξιστόρηση ξεκινά από τη Ρουμανία του Μεσοπολέμου, μία 

περίοδο εισαγωγική στην εποχή του κομμουνισμού, και συνεχίζει έως την πτώση του 

καθεστώτος Τσαουσέσκου το 1989. Περιγράφεται η σχέση των κομμουνιστικών 

καθεστώτων με τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία διαχρονικά. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ζωή και το έργο της συγγραφέα Χέρτα 

Μύλλερ και γίνεται ανάλυση του βιβλίου της Το αγρίμι της καρδιάς. Αναλύονται τα 

κυριότερα θέματα τα οποία πραγματεύεται το βιβλίο, δηλαδή ο φόβος και η παθητικότητα με 

την οποία αντιμετώπισε μεγάλη μερίδα των Ρουμάνων πολιτών τον δυναστικό σοσιαλισμό, η 

θέση της θρησκείας στη ζωή των πολιτών επί κομμουνισμού και οι διώξεις που υπέστησαν οι 

διάφορες Εκκλησίες, οι συνήθεις τακτικές που χρησιμοποιούσε το καθεστώς για να 

αστυνομεύει και να ελέγχει τους πολίτες, η λογοκρισία στις τέχνες και η χειραγώγηση των 

καλλιτεχνών από το Κόμμα έτσι ώστε να γίνονται φερέφωνό του, η οικονομία και η εργατική 

τάξη επί κομμουνισμού, οι απεγνωσμένες απόπειρες του κόσμου να δραπετεύσει από τη 

χώρα και το λαθρεμπόριο που συνέβαινε μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το έργο του Ρουμάνου συγγραφέα και πολιτικού 

εξόριστου Νόρμαν Μάνεα «Η επιστροφή του χούλιγκαν». Τα κυριότερα θέματα που 

αναλύονται είναι η ζωή του συγγραφέα επί κομμουνισμού στη Ρουμανία και όλες οι 

δυσκολίες που βίωσε, η δύσκολη προσαρμογή του στη νέα του πατρίδα, τις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, η αδυναμία του να ταυτιστεί πλήρως με κάποια από τις πολλές 

ταυτότητες που τον πλαισίωναν, όπως ήταν αυτή του καλλιτέχνη σε κομμουνιστική χώρα, 

του Εβραίου και του Ρουμάνου, το καταφύγιο που έβρισκε στη ρουμανική γλώσσα, οι 

στημένες δίκες και τα στρατόπεδα εργασίας, η απουσία προσωπικής ιδιοκτησίας, η απάθεια 

και η συνεργασία μεγάλης μερίδας του ρουμανικού λαού με το κομμουνιστικό καθεστώς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

1.1 Έως το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

Στη «Μεγάλη Ρουμανία» του Μεσοπολέμου κυριαρχούσε το αντιρωσικό αίσθημα, 

εξαιτίας κυρίως του ζητήματος της Βεσσαραβίας, που η Ρουμανία προσάρτησε το 1918 και 

κατοχύρωσε το 1920 με τη συναίνεση των δυτικών χωρών5.  

Το 1921 ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρουμανίας, το οποίο στελεχώθηκε 

κυρίως από εκπροσώπους των μειονοτήτων (Ούγγρους, Εβραίους, Βούλγαρους). 

Ακολουθώντας την Κομμουνιστική Διεθνή6, το Κομμουνιστικό Κόμμα τάχθηκε υπέρ της 

απόσχισης της Τρανσυλβανίας και της Βεσσαραβίας από το ρουμανικό κράτος, γεγονός που 

χαρακτηρίστηκε ως προδοσία του έθνους. Το 1924 τέθηκε εκτός νόμου και η δράση του 

σταμάτησε. Η ηγετική ομάδα του (Άννα Πάουκερ7, Βασίλε Λούκα8) κατέφυγε στη Μόσχα. 

Στη Ρουμανία παρέμεινε μια μικρή ομάδα Ρουμάνων ντόπιων κομμουνιστών υπό την ηγεσία 

του Γκεόργκε Γκεοργκίου-Ντεζ9, η δράση της οποίας περιοριζόταν στη διοργάνωση 

απεργιών, απέναντι στα μέτρα λιτότητας που είχε επιβάλει ο βασιλιάς Κάρολος Β’10. Τα 

οικονομικά προβλήματα που είχε δημιουργήσει η παγκόσμια κρίση του 1929, ο 

αντισημιτισμός που επικρατούσε και η διαφθορά των πολιτικών κομμάτων οδήγησαν στη 

γέννηση ενός δυναμικού φασιστικού, ρατσιστικού και ακροδεξιού κινήματος της «Λεγεώνας 

του Αρχάγγελου Μιχαήλ»11 που από το 1930 μετονομάστηκε σε Σιδηρά Φρουρά και είχε 

                                                           
5 Σπυρίδων Σφέτας, «Η άνοδος του Νικολάε Τσαουσέσκου», Η Καθημερινή, 12 Δεκεμβρίου 2016. 
6 Κομμουνιστική Διεθνής ή Comintern: Η τρίτη διεθνής Ένωση των εθνικών κομμουνιστικών κομμάτων, που 

ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1919 στη Μόσχα. 
7 Η Άννα Πάουκερ (1893-1960) ήταν Ρουμάνα πολιτικός, ηγετικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος 

Ρουμανίας που υπηρέτησε ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και 

τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Το 1947 που ανέλαβε καθήκοντα έγινε η πρώτη γυναίκα Υπουργός 

Εξωτερικών στον κόσμο. Ήταν επίσης η ανεπίσημη αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρουμανίας 

αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
8 Ο Βασίλε Λούκα (1898-1963) ήταν Ρουμάνος και Σοβιετικός κομμουνιστής πολιτικός, ηγετικό στέλεχος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ρουμανίας (PCR) από το 1945 έως τη φυλάκιση του τη δεκαετία του 1950. 

Γνωστός για τη δράση του στη Σοβιετική Ουκρανία κατά το 1940-1941, συντάχθηκε με την Άννα Πάουκερ 

κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και επέστρεψε στη Ρουμανία, όπου διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών  του 

κομμουνιστικού καθεστώτος.  
9 Ο Γκεόργκε Γκεοργκίου-Ντεζ (1901-1965) ήταν Ρουμάνος κομμουνιστής πολιτικός και ο πρώτος 

Κομμουνιστής ηγέτης της Ρουμανίας από το 1947 έως το 1965, υπηρετώντας ως Γενικός Γραμματέας του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ρουμανίας. 
10 Ο Κάρολος Β’ (1893-1953) ήταν ο Βασιλιάς της Ρουμανίας από το 1930 μέχρι την παραίτησή του από το 

αξίωμα το 1940. 
11 Η «Λεγεώνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ» ή αλλιώς Σιδηρά Φρουρά ήταν φασιστικό κίνημα και πολιτικό κόμμα 

της Ρουμανίας που ιδρύθηκε το 1927 και διαλύθηκε το 1941. Διεπόταν από εθνικιστικές, αντισημιτικές, αντι-
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ηγέτη τον Κορνήλιο Ζέλεα Κοντρεάνου12. Ο Ντεζ και άλλοι Ρουμάνοι κομμουνιστές 

παρέμειναν έγκλειστοι στις φυλακές μέχρι το 1944. 

Το 1940 έγινε πραξικόπημα από τον στρατηγό Ίον Αντονέσκου13 με την υποστήριξη 

της Σιδηράς Φρουράς. Ο Αντονέσκου ηγήθηκε της δικτατορίας, εκθρόνισε τον βασιλιά 

Κάρολο Β’ και επανέφερε το γιο του βασιλιά Καρόλου Β’, Μιχαήλ14. Την ίδια χρονιά η 

Ρουμανία ακρωτηριάστηκε, χάνοντας τη Βεσσαραβία και τη Βόρεια Μπουκοβίνα, τη Βόρεια 

Τρανσυλβανία και τη Νότια Δοβρουτζά (προσαρτήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση, την 

Ουγγαρία και τη Βουλγαρία αντίστοιχα). Ο Αντονέσκου αποφάσισε την προσχώρηση στον 

Άξονα στις 23 Νοεμβρίου 1940 και η χώρα πολέμησε στο πλευρό των Γερμανών σε ένα 

κλίμα γενικής ευφορίας για να επανακτηθούν τα χαμένα εδάφη της Βεσσαραβίας και της 

Βόρειας Μπουκοβίνας. Η Ρουμανία ήταν η μοναδική βαλκανική χώρα στην οποία δεν 

υπήρχε ένα στοιχειώδες αντάρτικο κίνημα κατά των Γερμανών κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου.15 Το καλοκαίρι του 1944 η Ρουμανία συμμετείχε στη ναζιστική 

εισβολή στη Σοβιετική Ένωση (Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα) παρέχοντας 1,2 εκατομμύρια 

άνδρες (ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός μετά τον γερμανικό). Όντας η κύρια πηγή 

καυσίμων για τον γερμανικό στρατό, η Ρουμανία έγινε στόχος έντονων βομβαρδισμών από 

τις Συμμαχικές Δυνάμεις. Μετά την έντονη δυσαρέσκεια του κόσμου, τον Αύγουστο του 

1944 πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα από τον Βασιλιά Μιχαήλ και η χώρα άλλαξε 

στρατόπεδο, τασσόμενη πλέον στο πλευρό των Συμμάχων. 

 

1.2 Η Ρουμανία υπό τη διακυβέρνηση του Γκεοργκίου-Ντεζ 

 

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και το μοίρασμα των βαλκανικών 

χωρών σε σφαίρες επιρροής στη διάσκεψη της Γιάλτας, η Ρουμανία βρέθηκε υπό την 

επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης. Τον Αύγουστο του 1944 ο σοβιετικός στρατός εισέβαλλε 

στη Ρουμανία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρουμανίας ανέλαβε την εξουσία και ο Ντεζ με τους 

υπόλοιπους φυλακισμένους κομμουνιστές απελευθερώθηκαν. Οι πλευρές που διεκδικούσαν 

                                                                                                                                                                                     
κομμουνιστικές, αντικαπιταλιστικές ιδέες και προήγαγε την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη. Τα μέλη της 

ονομάζονταν και «Πρασινοχίτωνες», λόγω των πράσινων στολών που φορούσαν. 
12 Ο Κορνήλιος Ζέλεα Κοντρεάνου (1899-1938) ήταν Ρουμάνος πολιτικός, ηγέτης και ιδρυτής της Σιδηράς 

Φρουράς. 
13 Ο Ίον Αντονέσκου (1882-1946) ήταν Ρουμάνος στρατιωτικός και προέδρευσε σε δύο συνεχόμενες 

δικτατορίες, ως Πρωθυπουργός κατά το μεγαλύτερο μέρος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τον πόλεμο 

καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου και εκτελέστηκε. 
14 Ο Μιχαήλ Α’ (1921-2017) ήταν βασιλιάς της Ρουμανίας  από τις 20 Ιουλίου 1927 έως τις 8 Ιουνίου 1930 και 

πάλι από τις 6 Σεπτεμβρίου 1940 έως την παραίτησή του στις 30 Δεκεμβρίου 1947. Το 1947 αναγκάστηκε να 

παραιτηθεί από την κυβέρνηση που ελεγχόταν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρουμανίας.  
15 Σφέτας, ό.π. 
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την εξουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν τρεις: οι «Μοσχοβίτες», Άννα Πάουκερ 

και Βασίλε Λούκα, που κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν μετοικήσει στη Μόσχα, οι 

«φυλακισμένοι κομμουνιστές», δηλαδή οι γηγενείς κομμουνιστές που είχαν περάσει την 

περίοδο του πολέμου στη φυλακή, όπως ο Γκεοργκίου-Ντεζ, και, τέλος,  οι κομμουνιστές 

που συνασπίζονταν γύρω από τον Πατρασκάνου16. Η ομάδα των εθνικών κομμουνιστών με 

ηγέτη τον Γκεοργκίου-Ντεζ συμμάχησε με τους «Μοσχοβίτες» και κατάφεραν να 

αποβάλλουν τον Πατρασκάνου από το Κόμμα και να τον συλλάβουν με την κατηγορία του 

«εθνικού σοβινισμού»17. Τελικά, ανάμεσα στις δύο εναπομείνασες ομάδες, επικράτησε αυτή 

του Γκεοργκίου-Ντεζ με την υποστήριξη του Στάλιν18. 

Το 1948 ανακηρύχθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της Ρουμανίας και κατά τα επόμενα 

χρόνια συντελέστηκε η σοβιετοποίηση της Ρουμανίας σε όλους τους τομείς. Η χώρα 

απέκτησε σύνταγμα κατά τα πρότυπα του σοβιετικού συντάγματος του 1936 και ιδρύθηκε η 

Σεκουριτάτε19, ένα τεράστιο δίκτυο αστυνόμευσης.  Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας 

έγιναν αντικείμενο έντονης εκμετάλλευσης από τους Σοβιετικούς και το αντιρωσικό κοινό 

αίσθημα μετατράπηκε πλέον σε έντονα αντισοβιετικό. Το καθεστώς του Ντεζ ήταν 

ολοκληρωτικό και στον τομέα της οικονομίας υιοθέτησε τις σταλινικές αρχές του κεντρικού 

σχεδιασμού και της κολλεκτιβοποίησης της γεωργίας20. Η θέση των μειονοτήτων 

χειροτέρευσε καθώς επικρατούσε ενισχυμένη κεντρική διοίκηση που δεν ήταν υπέρ της 

ομοσπονδοποίησης της χώρας, ενώ τα μειονοτικά στελέχη του Κόμματος είχαν ήδη 

εκκαθαριστεί.  

Μετά το θάνατο του Στάλιν το 1953, ο Ντεζ δεν ήταν ευχαριστημένος με τις 

μεταρρυθμίσεις του Χρουστσόφ στη Σοβιετική Ένωση. Διαφωνούσε επίσης με τα σχέδια του 

Χρουστσόφ, τα οποία προσπαθούσε να προωθήσει μέσω της Comecon21, για τον 

καταμερισμό της παραγωγής των βαλκανικών χωρών. Η Σοβιετική Ένωση ήθελε να 

μετατρέψει τη Ρουμανία σε προμηθευτή αγροτικών προϊόντων και πρώτων υλών, 

                                                           
16 Ο Λουκρέτσιου Πατρασκάνου (1900-1954) ήταν Ρουμάνος κομμουνιστής πολιτικός και ηγετικό στέλεχος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ρουμανίας (PCR), καθώς και οικονομολόγος, δικηγόρος και κοινωνιολόγος. 
17 Vlad Georgescu (1984), The Romanians, A history. Translation from Rumanian: A. Bley-Vroman. Columbus: 

Ohio State University Press, 1990, σ. 238. 
18 Georgescu, ό.π., σ. 238. 
19 Η Σεκουριτάτε ήταν η Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού 

καθεστώτος. Τελούσε χρέη μυστικής αστυνομίας και χρησιμοποιούσε ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριοδοτών 

προκειμένου να παρακολουθεί και να εκβιάζει πολίτες να καταδώσουν συγγενείς και φίλους που μπορεί να 

είχαν αντικαθεστωτική δράση. Καταργήθηκε με την πτώση του καθεστώτος Τσαουσέσκου το 1989. 
20 Georgescu, ό.π., σσ. 234-235. 
21 Η Comecon (Council for Mutual Economic Assistance, στα ελληνικά Συμβούλιο για την Αμοιβαία 

Οικονομική Βοήθεια) ήταν μια οικονομική οργάνωση την περίοδο 1949-1991 υπό την ηγεσία της Σοβιετικής 

Ένωσης, στην οποία συμμετείχαν οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, καθώς και κομμουνιστικά κράτη από όλο 

τον κόσμο. 
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αναγκάζοντάς την με αυτόν τον τρόπο να παραμερίσει τη δική της βιομηχανική ανάπτυξη. 

Το 1955 τα σοβιετικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από την Αυστρία και ο Ντεζ πρότεινε να 

γίνει το ίδιο και στη Ρουμανία, γεγονός που τελικά πραγματοποιήθηκε το 1958. Στη 

συνεδρίαση του Νοεμβρίου του 1958, η Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η χώρα ήταν 

έτοιμη για σοσιαλιστικό εκμοντερνισμό, με κύρια έμφαση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας 

χάλυβα και μηχανών. Το εξαετές σχέδιο της περιόδου 1960-1965 προέβλεπε ότι το 78% των 

επενδύσεων θα κατευθυνόταν στη βαριά βιομηχανία και την ενέργεια22. Η χώρα 

αποστασιοποιείται από τη Μόσχα και κάνει άνοιγμα προς το εξωτερικό τόσο μέσω 

εμπορικών σχέσεων αλλά και επιζητώντας τη συμμαχία με την Κίνα και επιδιώκοντας τη 

στήριξη της Αμερικής κατά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Orville Freeman τον 

Αύγουστο του 1963.  

Οι σχέσεις Σοβιετικής Ένωσης και Ρουμανίας ψυχράνθηκαν στις αρχές της δεκαετίας 

του 1960 και τον Απρίλιο του 1964 το Ρουμανικό Εργατικό Κόμμα προχώρησε στη 

«Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας» του, η οποία διεπόταν από τις αρχές του εθνικού 

κομμουνισμού23. Στη Διακήρυξη αναφέρεται ότι το κάθε κομμουνιστικό κράτος δύναται να 

ακολουθεί τη δική του πορεία και κανένα άλλο κράτος δεν έχει δικαίωμα να του υποδεικνύει 

τις πολιτικές που θα ακολουθήσει. Παράλληλα με το άνοιγμα στο εξωτερικό διαφαίνεται και 

ένα κλίμα φιλελευθερισμού με το αστυνομικό καθεστώς να χαλαρώνει και τους πολιτικούς 

κρατούμενους να αποφυλακίζονται το 1964. Οι έννοιες πατρίδα και έθνος επανέρχονται ως 

αξίες και παίρνουν τη σημασία που είχαν πριν το 194824. Ο ρουμανικός κομμουνισμός 

εγκατέλειψε τον «διεθνισμό» και έκανε στροφή 180 μοιρών στον εθνικισμό25. 

 

1.3 Η Ρουμανία υπό τη διακυβέρνηση του Τσαουσέσκου 

 

Τον Μάρτιο του 1965 ο Γκεοργκίου-Ντεζ πέθανε και τον διαδέχθηκε ο Τσαουσέσκου 

ως Γενικός Γραμματέας του ρουμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, παίρνοντας τα σκήπτρα 

της τελευταίας δικτατορίας που θα γνώριζε η χώρα και η οποία θα κρατούσε μέχρι τον 

θάνατο του Τσαουσέσκου και την πτώση του κομμουνισμού το 1989. Ο Τσαουσέσκου ήταν 

άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, εθνικιστής και εναντίον των Σοβιετικών. Προκρίθηκε 

μεταξύ άλλων υποψηφίων κυρίως λόγω της αμιγώς ρουμανικής καταγωγής του και της 

                                                           
22 Georgescu, ό.π., σ. 235. 
23 Stephen Fischer-Galati (1991), 20th Century Rumania. New York: Columbia University Press, σ. 159. 
24 Ion Bulei (1996), Ιστορία των Ρουμάνων, Επίτομη δίγλωσση έκδοση. Μτφρ: Τσιπριάν – Λουκρέτσιους 

Σούτσιου. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, 2008, σ. 421. 
25 Lucian Boia (1997), History and Myth in Romanian Consciousness. Μτφρ: James Christian Brown. Budapest: 

Cental European University Press, 2001, σ. 73. 
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μεγάλης πολιτικής του φιλοδοξίας26. Τον Αύγουστο του 1965 ο Τσαουσέσκου μετονόμασε 

τη «Λαϊκή Δημοκρατία της Ρουμανίας» σε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία», σε μια προσπάθεια 

να δείξει ότι ο κομμουνισμός της Ρουμανίας έχει ωριμάσει. Συνέχισε την προσπάθεια 

αυτονόμησης της Ρουμανίας από τη Σοβιετική Ένωση με αποκορύφωμα την καταδίκη της 

σοβιετικής εισβολής στην Τσεχοσλοβακία και της καταστολής της «Άνοιξης της Πράγας» 

τον Αύγουστο του 1968. Παρά τις οδηγίες της Μόσχας, συνέχισε τις διπλωματικές σχέσεις 

με το Ισραήλ και μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών27 του 1967, μείωσε τις στρατιωτικές 

δυνάμεις που συμμετείχαν στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας28 και αρνήθηκε τη συμμετοχή στις 

στρατιωτικές ασκήσεις29.  

Η περίοδος 1965 - 1971 χαρακτηρίζεται από ένα άνοιγμα προς τη Δύση, έναν 

εξωστρεφή φιλελευθερισμό και μια προσπάθεια για εκμοντερνισμό30. Μερικοί Ρουμάνοι 

ξεκίνησαν να ταξιδεύουν στη Δύση. Αν και ήταν δύσκολο να αποκτήσουν βίζα εξόδου, ήταν 

τουλάχιστον εφικτό. Η ιστορία άρχισε να γράφεται με έμφαση στις ρουμανικές αξίες και 

μεγάλο μέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς ανακτήθηκε31. Η λογοκρισία ωστόσο 

συνεχιζόταν. Κατά την περίοδο αυτή αυξήθηκε η παραγωγή των καταναλωτικών αγαθών και 

το βιοτικό επίπεδο ανέβηκε αισθητά.  

Από το 1971 όμως και μετά ξεκινά μια περίοδος αυξανόμενης αυστηρότητας και 

δογματισμού που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως νέο-σταλινική. Κατά την περίοδο αυτή, 

που διήρκησε σχεδόν δύο δεκαετίες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρουμανίας εντατικοποίησε 

τον έλεγχο των μαζικών οργανώσεων και εισέβαλλε στη ζωή των πολιτών πιο έντονα από 

ποτέ. Το καθεστώς του Τσαουσέσκου προωθούσε μία άνευ προηγουμένου προσωπολατρία, η 

οποία αποτελούσε τον θεμέλιο λίθο μιας δικτατορίας χωρίς όρια. Για να καταστείλει την 

εμφάνιση άλλων πυρήνων εξουσίας, κατέφευγε στην κυκλική κίνηση των αξιωματούχων στις 

θέσεις εξουσίας και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε μέλη της οικογένειάς του για την κάλυψη 

των θέσεων αυτών. 

Στον τομέα της οικονομίας υιοθέτησε το σταλινικό μοντέλο με ολέθριες συνέπειες για 

την βιομηχανία αλλά και τη γεωργία, δανειζόμενος υπέρογκα ποσά από τη Δύση για την 

                                                           
26 Tom Gallagher (2005), Theft of a nation. Romania since communism. London: Hurst and Company, σ. 57. 
27 Ο Πόλεμος των Έξι Ημερών, γνωστός και ως Αραβοϊσραηλινός Πόλεμος του 1967 ή Τρίτος 

Αραβοϊσραηλινός Πόλεμος, ξέσπασε μεταξύ του Ισραήλ και των Αράβων γειτόνων του, την Αίγυπτο, την 

Ιορδανία και τη Συρία. Το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και η Αλγερία συνεισέφεραν με άντρες και 

οπλισμό στις αραβικές δυνάμεις. 
28 Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ήταν μια στρατιωτική συμμαχία αμυντικού χαρακτήρα των κομμουνιστικών 

κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1955 και λύθηκε το 1991. 
29 Bulei, ό.π., σ. 427. 
30 Fischer-Galati, ό.π., σ. 185. 
31 Lucian Boia (2001), Romania. Μτφρ στα αγγλικά: James Christian Brown. Λονδίνο: Reaktion Books Ltd., σ. 

127. 
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ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ρουμανικής βιομηχανίας. Κατά τη δεκαετία του 1980 ο 

Τσαουσέσκου υιοθέτησε πρωτοφανή μέτρα λιτότητας βυθίζοντας το βιοτικό επίπεδο των 

Ρουμάνων για να μπορέσει να ξεχρεώσει το εξωτερικό χρέος, που το 1983 ανερχόταν σε $ 10 

δισ. (από $ 3,6 δισ. που ήταν το 1977)32. Επιπλέον, επικεντρώθηκε στις εξαγωγές 

βιομηχανικών προϊόντων, κυρίως προς τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, και στις εξαγωγές 

αγροτικών προϊόντων στη Δυτική Ευρώπη, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις 

αναποτελεσματικές μεθόδους παραγωγής, οδήγησε σε ελλείψεις τροφίμων. Οι τιμές του 

ηλεκτρικού ρεύματος, της βενζίνης και του φυσικού αερίου αυξάνονταν συνεχώς, γεγονός 

που οδήγησε σε κρύα και σκοτεινά σπίτια και αφώτιστους δρόμους. Για να καθησυχάσει την 

αυξανόμενη δυσαρέσκεια του κόσμου ο Τσαουσέσκου υιοθέτησε μια έντονα εθνικιστική 

στάση, δικαιολογώντας τις θυσίες του λαού ως το απαραίτητο αντίτιμο για την ακεραιότητα 

του έθνους απέναντι στην ξένη παρεμβατικότητα33.  

Ενδεικτική της μεγαλομανίας του Τσαουσέσκου ήταν και η επιθυμία του να 

καταστρέψει όλα τα κτίρια που θεωρούσε ασύμβατα με την νίκη του σοσιαλισμού και να τα 

αντικαταστήσει με γιγαντιαία οικοδομήματα που ταίριαζαν με τη Χρυσή Εποχή του 

Τσαουσέσκου. Ξεκίνησε με τη συστηματική κατεδάφιση εκκλησιών, μοναστηριών και 

ιστορικών κτιρίων και συνέχισε με τη λεγόμενη συστηματοποίηση, δηλαδή την κατεδάφιση 

ολόκληρων χωριών και την αντικατάστασή τους από μικρά κέντρα αστικού τύπου, δηλαδή 

από ομοιόμορφες πολυκατοικίες στις οποίες θα στοιβάζονταν οι άνθρωποι. Με αυτό τον 

τρόπο πετύχαινε πολλούς διαφορετικούς στόχους: την αύξηση των εκτάσεων της αγροτικής 

γης, την πλήρη αστικοποίηση της Ρουμανίας, την «κολλεκτιβοποίηση» των ανθρώπων και 

την ομοιογένεια του τρόπου ζωής τους34.  

Τελικά χρειάστηκε μόνο μια βδομάδα για να ανατραπεί το καθεστώς Τσαουσέσκου 

που για 25 χρόνια έμοιαζε ακλόνητο. Τα επεισόδια ξεκίνησαν στις 16 Δεκεμβρίου 1989 στην 

Τιμισοάρα35, οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν στο Βουκουρέστι και στις 22 Δεκεμβρίου ο 

ρουμανικός στρατός τάχθηκε στο πλευρό των διαδηλωτών. Την ίδια μέρα ο Τσαουσέσκου με 

τη γυναίκα του προσπάθησαν να διαφύγουν από την πρωτεύουσα με ελικόπτερο αλλά 

συνελήφθησαν. Στις 25 Δεκεμβρίου 1989 δικάστηκαν με την κατηγορία μαζικών 

δολοφονιών και άλλων εγκλημάτων και εκτελέστηκαν, δίνοντας τέλος στην μακρά περίοδο 

της δικτατορίας. 

                                                           
32 Stephen Fischer-Galati (1991), 20th Century Rumania. New York: Columbia University Press, σ. 194. 
33 Fischer-Galati, ό.π., σ. 195. 
34 Boia, ό.π., σ. 137. 
35 Peter Siani-Davies (2005), The Romanian Revolution of December 1989. New York: Cornell University 

Press, σ. 53. 
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1.4 Οι σχέσεις του κομμουνιστικού καθεστώτος με τον πολιτισμό και τη 

λογοτεχνία διαχρονικά 

 

Κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού στη Ρουμανία (1947 έως 1989), το καθεστώς 

χειραγωγούσε σταθερά τον τομέα του πολιτισμού, στον οποίο ανήκει και η λογοτεχνία, 

δημιουργώντας θεσμικές και γραφειοκρατικές δομές που θα του επέτρεπαν να ελέγχει την 

παραγωγή συμβόλων και αξιών που προωθούσαν τα συμφέροντά του. Ιδιαίτερα από το 1971 

και μετά, με τις «διατριβές του Ιουλίου» του Τσαουσέσκου, το καθεστώς περνάει από τη 

φάση της πολιτιστικής αναμόρφωσης στη φάση του ιδεολογικού ελέγχου, κατά την οποία οι 

άνθρωποι της διανόησης θα ήταν πλέον αναγκασμένοι να παίξουν μείζονα ρόλο και να 

ενσωματώσουν στα έργα τους τις διάφορες σοσιαλιστικές νόρμες, όπως τις αρχές της 

σοσιαλιστικής ισότητας και ηθικής, της προόδου και της σκληρής δουλειάς36.  

Τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του Γκεοργκίου-Ντεζ (1948 – 1952), κατά τα οποία 

συντελούνταν η σοβιετοποίηση του ρουμανικού κράτους και επικρατούσε ο ενστερνισμός 

των σταλινικών ιδεωδών, το καθεστώς απέρριπτε εξ ολοκλήρου τα προϊόντα του πολιτισμού 

που προήγαγαν την εθνική κουλτούρα και τις εθνικές αξίες, καταγγέλοντάς τες ως 

«φασιστικές». Στον αντίποδα, προωθούνταν οτιδήποτε δήλωνε αφοσίωση απέναντι στο 

Κόμμα, στη Σοβιετική Ένωση και στον μαρξισμό-λενινισμό. Ο αριθμός των λογοκριμένων 

συγγραφέων και βιβλίων αυξανόταν σταθερά. Τον Ιούλιο του 1946 γύρω στα 2.000 βιβλία 

και περιοδικά είχαν απαγορευτεί, και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η λίστα αυτή αυξήθηκε 

κατά 8.000 τίτλους37. Όπως όλα τα Κομμουνιστικά Κόμματα της Ανατολικής Ευρώπης, έτσι 

και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρουμανίας είχε ως στόχο να δημιουργήσει τον «νέο άνθρωπο”. 

Ο Γκεοργκίου-Ντεζ δήλωσε το 1951 ότι: «Η ηλιαχτίδα που πρέπει να καθοδηγεί τους 

επιστήμονές μας είναι η χώρα με την πιο εξελιγμένη κουλτούρα, η Σοβιετική Ένωση», 

αξίωμα που κανείς δεν τόλμησε να αμφισβητήσει για τουλάχιστον μια δεκαετία38. Αποδεκτοί 

από το καθεστώς ήταν μόνο κλασικοί σατιρικοί συγγραφείς όπως ο Ion Luca Caragiale39, 

                                                           
36 Katherine Verdery (1991), National Ideology Under Socialism, Identity and Cultural Politics in Ceausescu’s 

Romania. Berkeley: University of California Press, σσ. 114-115. 
37 Georgescu, ό.π., σ. 240. 
38 Georgescu, ό.π., σ. 239. 
39 Ο Ίον Λούκα Καρατζιάλε (1852-1912) ήταν κλασικός Ρουμάνος συγγραφέας ελληνικής καταγωγής. Υπήρξε 

ένας από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς της Ρουμανίας και ιδρυτής του ρουμανικού θεάτρου. 

Εκτός από θεατρικά έργα, έγραψε διηγήματα και ποίηση. Τα θεατρικά του έργα συνεχίζουν μέχρι σήμερα να 

θεωρούνται σημαντική πηγή κριτικής της ρουμανικής κοινωνίας. (Σούτσιου, ό.π., σ. 52). 
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σοσιαλιστικοί ρεαλιστές όπως ο Ion Creanga40 και ο τότε σύγχρονος Mihai Sadoveanu41, ο 

αυθεντικά μάχιμος κομμουνιστής Zaharia Stancu42 αλλά και ποιητές χωρίς πολιτικό 

προσανατολισμό όπως ήταν ο Tudor Arghezi43 και ο Grigore Alexandrescu44. 

Όμως, ο Ρουμάνος homo sovieticus δεν θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί χωρίς το 

γκρέμισμα των παραδοσιακών εθνικών αξιών και τη δημιουργία νέων. Προκειμένου να 

επιτευχθεί αυτό, έπρεπε οι πολίτες να εντρυφήσουν στις Μαρξιστικές-Λενινιστικές αξίες και 

σε οτιδήποτε προερχόταν από τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι, το 1947 γράφτηκε από τον Mihai 

Roller η Ρουμανική Ιστορία (Istoria Romaniei), μια εξολοκλήρου αναθεώρηση του 

παρελθόντος της χώρας και των εννοιών του εθνικισμού και του πατριωτισμού45. Όλη η 

ιστορία της Ρουμανίας ξαναγράφτηκε για να αναβαθμίσει τον ρόλο των Σλάβων, να μειώσει 

αυτόν των Ρουμάνων και του λατινικού στοιχείου, και να τονίσει την υποστήριξη που είχαν 

λάβει οι Ρουμάνοι από τον αδελφό τους και απελευθερωτή τους από την Ανατολή46. Στις 25 

Μαρτίου 1949 ιδρύεται μια νέα Ένωση Ρουμάνων Συγγραφέων με επίτιμο πρόεδρο τον 

Μιχαήλ Σαντοβεάνου και ενεργό πρόεδρο τον Ζαχαρία Στάνκου. Η λογοτεχνία αυτής της 

περιόδου αντανακλά τον νέο προσανατολισμό που επιβάλλει η εγκαθίδρυση του 

σοσιαλιστικού συστήματος και η εφαρμογή της μαρξιστικής θεωρίας στη λογοτεχνία47. Το 

1949 κυκλοφόρησε επίσης μια προγραμματική μελέτη του Leonte Rautu με τον τίτλο 

«Ενάντια στον Κοσμοπολιτισμό και την Αντικειμενοποίηση  στις Κοινωνικές Επιστήμες», 

που αποτελούσε τη ρουμανική εφαρμογή των επιχειρημάτων του Andrei Zhdanov48 και 

ταυτόχρονα ένα μέσο ενάντια σε αυτούς που «κρύβουν τη σήψη του κοσμοπολιτισμού μέσα 

στο όστρακο της φρασεολογίας για τον εθνικό χαρακτήρα»49. Όσον αφορά τη λογοτεχνική 

                                                           
40 Ο Ίον Κρεάγκα (1837-1889) ήταν κλασικός Ρουμάνος συγγραφέας που στα έργα του χρησιμοποιούσε σαν 

πρώτη ύλη τον χωρικό της ρουμανικής γης, με τα ήθη του, τα έθιμα, τους θρύλους, τις παραδόσεις, τα βάσανα 

του, το χιούμορ του και την πίστη του στο καλό. (Σούτσιου, ό.π., σ. 50). 
41 Ο Μιχαήλ Σαντοβεάνου (1880-1961) ήταν Ρουμάνος συγγραφέας που έγραφε παραμύθια. Μέσα από τις 

ιστορίες του περιέγραφε την ιστορία, τους πόθους και τους πόνους του ρουμανικού λαού μέσα από το πέρασμα 

των αιώνων. 
42 Ο Ζαχαρία Στάνκου (1902-1974) ήταν Ρουμάνος ποιητής και συγγραφέας που παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά στα ρουμανικά γράμματα το 1923 με ποιήματά του σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. Κατά τα χρόνια 

του μεσοπολέμου έγραψε ποιήματα που αντανακλούσαν τις στερήσεις και τη φτώχια της αγροτιάς, ενώ μετά το 

1944 επιδόθηκε στη ρεαλιστική πρόζα. (Σούτσιου, ό.π., σ. 89). 
43 Ο Τούντορ Αργκέζι (1880-1967) ήταν Ρουμάνος συγγραφέας που με το έργο του συνεισέφερε σημαντικά 

στην ανάπτυξη της ρουμανικής λυρικής. Έγραψε πεζογραφία, θεατρικά έργα, παιδική λογοτεχνία και το 

ποιητικό του έργο αποτελεί σημείο αναφοράς στη ρουμανική λογοτεχνία. (Σούτσιου, ό.π., σ. 69). 
44 Ο Γκριγκόρε Αλεξαντρέσκου (1810-1885) ήταν Ρουμάνος λυρικός ποιητής που έγραφε σε χιουμοριστικό 

ύφος. Έχει γράψει επίσης γύρω στους 40 μύθους. 
45 Georgescu, ό.π., σ. 239. 
46 Georgescu, ό.π., σ. 241. 
47 Φλορίν Μαρινέσκου (2007), Οι Ρουμάνοι. Ιστορία και πολιτισμός. Αθήνα: Εκδόσεις Ιωλκός, σ. 176-177 
48 Ο Andrei Zhdanov (1896-1948) ήταν πολιτικός της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

πολλοί θεωρούσαν ότι θα ήταν ο διάδοχος του Στάλιν, αλλά πέθανε πριν από αυτόν. 
49 Georgescu, ό.π., σ. 240. 



18 
 

παραγωγή, το μεγαλύτερο μέρος της ήταν έργα ανίκανων, συχνά αγράμματων, μελών του 

κόμματος που μετέτρεπαν τα ρωσικά μυθιστορήματα στα ρουμανικά αντίστοιχά τους και η 

γραφή τους χαρακτηρίζονταν από τη στειρότητα των σοβιετικών λογοτεχνικών apparatchiks 

(συγγραφείς που ήταν υπάλληλοι του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης).  

Η ιδεολογική προπαγάνδα που δέχεται ο Ρουμάνος πολίτης γίνεται ακόμα πιο έντονη 

μεταξύ 1956 και 1958, όταν ο φιλοσταλινικός Γκεοργκίου-Ντεζ επεδίωκε να αποδείξει την 

αφοσίωσή του στους Σοβιετικούς προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία, μετά την 

αποκήρυξη του Στάλιν και της προσωπολατρίας του από τον Χρουστσόφ. Οι λογοτεχνικοί 

συγγραφείς, προκειμένου να αποδείξουν τη σύμπλευση με την ιδεολογία του καθεστώτος, 

επιδίδονται σε μαζικές μεταφράσεις της σοβιετικής λογοτεχνίας. Η δυτική λογοτεχνία 

θεωρείται επικίνδυνη, παλιά βιβλία εκκαθαρίζονται, δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες 

παραδίδονται στην πυρά, λογοτεχνικά περιοδικά απαγορεύονται, εκδοτικοί οίκοι κλείνουν 

και σύντομα η λογοτεχνική σκηνή κυριαρχείται από έργα ολοκληρωτικά υποδουλωμένα στην 

κομμουνιστική ιδεολογία50.  

Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και καθώς το Ρουμανικό Εργατικό 

Κόμμα οδεύει προς τη διατύπωση της «Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας» τον Απρίλιο του 

1964, προωθείται η ιδεολογία του σοσιαλιστικού πατριωτισμού εμποτισμένη με 

αντισοβιετικά μηνύματα. Ο Γκεοργκίου-Ντεζ κάνει έκκληση στους συγγραφείς και στους 

ιστορικούς να συμβάλλουν στην οικοδόμηση μίας νέας πατρίδας, τονίζοντας στα έργα τους 

την ιστορική συνέχεια και τα εθνικά επιτεύγματα της Ρουμανίας51.  

Κατά τη διακυβέρνηση του Τσαουσέσκου, τα πράγματα δεν καλυτέρεψαν αφού ο 

σκοπός του καθεστώτος ήταν να περιορίσει, αν όχι να εξαφανίσει εξ ολοκλήρου, 

οποιαδήποτε πνευματική δραστηριότητα που θα μπορούσε δυνητικά να επηρεάσει την 

εξουσία του52. Η αρχική σχετική χαλαρότητα του καθεστώτος απέναντι στον πολιτισμό 

διακόπηκε το 1971 με την έναρξη μιας «πολιτιστικής επανάστασης», κατά την οποία 

οποιαδήποτε απόκλιση από τις επιταγές του καθεστώτος δεν θα γινόταν ανεκτή. Η 

λογοκρισία έγινε πιο αυστηρή παρά την κατάργηση του θεσμού που ήταν υπεύθυνος για τη 

διεξαγωγή της. Πλέον οι εκδότες, οι δημοσιογράφοι, οι συγγραφείς, και οποιοσδήποτε άλλος 

ήταν υπεύθυνος για κάθε δημοσίευμα, έπρεπε να παίρνουν τον ανεπίσημο ρόλο τους ως 

«λογοκριτές» πολύ σοβαρά, διαφορετικά θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες53. Τα 

                                                           
50 Bulei, ό.π., σ. 409. 
51 Fischer-Galati, ό.π., σ. 169. 
52 Fischer-Galati, ό.π., σ. 190. 
53 Lucian Boia (2001), Romania. Μτφρ στα αγγλικά: James Christian Brown. Λονδίνο: Reaktion Books Ltd., σ. 

139. 
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εθνικά σύμβολα βρίσκονταν παντού, η ιδέα της ρουμανικής ιστορικής συνέχειας βρισκόταν 

στο επίκεντρο και το 1980 γιορτάστηκαν τα 2.050 χρόνια από την ίδρυση της Δακίας. Οι 

κομμουνιστές επαναστάτες, που μέχρι πρότινος αποτελούσαν τους μοναδικούς ήρωες του 

λαού, συμπληρώθηκαν από εθνικούς ήρωες και Δάκους βασιλιάδες. Το αποκορύφωμα της 

έκφρασης του ρουμανικού εθνικισμού ήταν η ιδεολογία του πρωτοχρονισμού, μια θεωρία 

που έδινε έμφαση στη μοναδικότητα και την ανωτερότητα του ρουμανικού έθνους έναντι 

των υπολοίπων και απέδιδε στη χώρα ένα εξιδανικευμένο παρελθόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΤΟ 

ΑΓΡΙΜΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ» ΤΗΣ ΧΕΡΤΑ ΜΥΛΛΕΡ 

 

2.1 Η ζωή και το έργο της Χέρτα Μύλλερ 

 

Η Χέρτα Μύλλερ είναι μία σύγχρονη συγγραφέας που γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 

1953 στο γερμανόφωνο χωριό Nitzkydorf της Ρουμανίας54. Αυτή και η οικογένειά της 

ανήκαν στη γερμανόφωνη μειονότητα που κατοικούσε στο Banat, μια περιοχή της δυτικής 

Ρουμανίας που ανήκε παλιότερα στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία και προσαρτήθηκε 

στην Ρουμανία κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η Μύλλερ σπούδασε ρουμανική και γερμανική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της 

Τιμισοάρα από το 1973 έως το 1976. Εκεί εντάχθηκε στην ομάδα συγγραφέων 

“Aktionsgruppe Banat”, η οποία ήταν αντίθετη τόσο στη δικτατορία του Τσαουσέσκου όσο 

και στην επίσημη λογοτεχνία του κόμματος55. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, 

εργάστηκε ως μεταφράστρια σε ένα εργοστάσιο στην Τιμισοάρα, από το οποίο απολύθηκε το 

1979 όταν αρνήθηκε να συνεργαστεί με τη Σεκουριτάτε.  

Εκείνη την περίοδο έγραψε το πρώτο της βιβλίο, με το όνομα Niederungen, η 

λογοκριμένη έκδοση του οποίου εκδόθηκε στη Ρουμανία λίγα χρόνια μετά, το 1982. Σύντομα 

το βιβλίο εκδόθηκε στη Γερμανία χωρίς λογοκρισία και η Μύλλερ άρχισε να καθιερώνεται 

στο ευρύ κοινό ως συγγραφέας μυθιστορημάτων αλλά και ποίησης. Έπαιρνε ανοιχτά θέση 

κατά του καθεστώτος Τσαουσέσκου στα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτό την 

έκανε στόχο του καθεστώτος. Της απαγορεύτηκε να εκδίδει βιβλία και συχνά περνούσε από 

ανακρίσεις, όπου της επέρριπταν ποικίλες κατηγορίες και απειλούσαν να τη σκοτώσουν. 

Τελικά, έφυγε οριστικά για τη Γερμανία το 1987 με τον άντρα της, επίσης συγγραφέα, 

Richard Wagner και από τότε εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο. Ακόμα και μετά τη φυγή της η 

Σεκουριτάτε δεν έπαψε να την καταδιώκει. Είχε σχεδιαστεί να περάσει από δίκη με την 

κατηγορία της κατασκοπίας αλλά τελικά γλίτωσε λόγω της μεγάλης φήμης που είχε 

αποκτήσει στη Γερμανία. 

Ακολούθησαν και άλλα βιβλία με θέμα τη ζωή υπό δικτατορικό καθεστώς, όπως το 

μυθιστόρημα με τίτλο Herztier (1994) που εκδόθηκε στα ελληνικά το 2013 από τις εκδόσεις 

                                                           
54 Επίσημη ιστοσελίδα του Nobel Foundation (2009). Herta Müller – Biographical. Διαθέσιμο στο:    

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2009/muller-bio.html. 
55 Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Σούτσιου (2017), Στα βήματα των Ρουμάνων συγγραφέων στην Ελλάδα. 

Παραδοσιακός και σύγχρονος ρουμανικός πολιτισμός. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, 

σ. 260. 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2009/muller-bio.html
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Καστανιώτη με τίτλο Το αγρίμι της καρδιάς και το Heute wär ich mir lieber nicht begegnet 

(1997). Άλλα θέματα που περιλαμβάνονται στο έργο της Μύλλερ είναι η καταπίεση και η 

υποκρισία της γερμανικής υπαίθρου (Druckender Tango, 1984, στα ελληνικά Καταπιεστικό 

Ταγκό), οι δυσκολίες των πολιτικών εξόριστων κατά την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον 

τους (Reisende auf einem Bein, 1984, το οποίο εκδόθηκε και στα ελληνικά το 1993 από τις 

εκδόσεις Ηρόδοτος με τον τίτλο Μετέωροι ταξιδιώτες), η ζωή και οι κακουχίες των ρουμανο-

γερμανών αιχμαλώτων στα σοβιετικά στρατόπεδα συγκέντρωσης (Atemschaukel, 2009, το 

οποίο εκδόθηκε στα ελληνικά το 2010 από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τον τίτλο Ο άγγελος 

της πείνας) κ.ά. «Τα έργα της είναι μία μεγάλη αφήγηση για τη μεταπολεμική κομμουνιστική 

ιδεολογία, που μεταμορφώθηκε σε ελάχιστο χρόνο σε ολοκληρωτισμό, με θύτες ιδιοτελείς 

κομματικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα θύματά τους ως πειραματόζωα, με πρόσχημα τη 

μη συμμόρφωσή τους με την ορθοδοξία του Κόμματος.»56  

Στο βιβλίο της Ο άγγελος της πείνας η Μύλλερ θίγει ένα θέμα όχι ιδιαίτερα γνωστό, 

ένα θέμα ταμπού, όπως το χαρακτηρίζει η ίδια: τον εκτοπισμό της γερμανικής μειονότητας 

της Ρουμανίας στα σοβιετικά στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Όπως επισημαίνει η 

συγγραφέας στον επίλογο του βιβλίου, «το θέμα του εκτοπισμού αποτελούσε ταμπού, επειδή 

θύμιζε το φασιστικό παρελθόν της Ρουμανίας. Για τα χρόνια των στρατοπέδων ο κόσμος 

μιλούσε μόνο με την οικογένειά του ή με πρόσωπα μεγάλης εμπιστοσύνης, που είχαν επίσης 

εκτοπιστεί. Αλλά και πάλι μόνο με υπαινιγμούς. Αυτές οι κρυφές συζητήσεις συνόδεψαν τα 

παιδικά μου χρόνια. Το περιεχόμενό τους δεν το καταλάβαινα, ένιωθα όμως το φόβο».57 

Το 2009 της απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για τη συνολική της 

προσφορά στον τομέα της λογοτεχνίας και επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 

Σουηδικής Ακαδημίας, «για την πυκνότητα της ποίησης και την ειλικρίνεια της πρόζας της, 

με τις οποίες σκιαγραφεί τον κόσμο των μη-ευνοημένων». 

 

2.2 Περίληψη του βιβλίου Το αγρίμι της καρδιάς 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω «Το αγρίμι της καρδιάς» εκδόθηκε στα γερμανικά το 

1994 ως Herztier και στα ελληνικά το 2013 σε μετάφραση της Γιώτας Λαγουδάκου. Η 

Μύλερ έχει δηλώσει σε συνέντευξή της ότι έγραψε αυτό το βιβλίο «στη μνήμη των φίλων μου 

                                                           
56 Β. Καλαμαράς, «Το φάντασμα του ολοκληρωτισμού», εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 19.4.2011. 
57 Παρή Σπίνου, «Απαγορευμένες αναμνήσεις», «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», Ένθετο «7: Τέχνες και Ζωή», 

τεύχος 444, 23.5.2010. 
 

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=23/05/2010&id=164836
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που σκότωσε το καθεστώς Τσαουσέσκου».58  Το βιβλίο μιλά για τη ζωή μιας νεαρής γυναίκας 

στη Ρουμανία κατά τη δικτατορία του Τσαουσέσκου. Δεν γίνεται διαχωρισμός σε κεφάλαια, 

η αφήγηση είναι χειμαρρώδης και κινείται συνειρμικά από το παρόν στο παρελθόν και 

αντίστροφα. Η αφηγήτρια κατάγεται από ένα γερμανόφωνο χωριό της ρουμανικής υπαίθρου, 

όπως και η συγγραφέας, και πηγαίνει σε κάποια κοντινή πόλη για να σπουδάσει. Εκεί 

μοιράζεται το δωμάτιο της σε μια φοιτητική εστία με άλλα πέντε κορίτσια. Μία εξ αυτών, η 

Λόλα, γράφεται στο Κόμμα και λίγο καιρό αργότερα βρίσκεται νεκρή μέσα στη ντουλάπα 

του δωματίου των κοριτσιών. Κανείς δεν ξέρει αν αυτοκτόνησε ή αν δολοφονήθηκε. Ο 

θάνατος της Λόλας επηρεάζει βαθιά την αφηγήτρια, η οποία ξεκινά να κάνει παρέα με τρεις 

φοιτητές που έχουν κοινή καταγωγή με εκείνη, τον Έντγκαρ, τον Κουρτ και τον Γκέοργκ. 

Τους τέσσερις νέους, εκτός από την καταγωγή, τους ενώνουν η απέχθεια για τον δικτάτορα, 

ο φόβος που βιώνουν σε όλο το φάσμα της καθημερινότητάς τους και ο πόθος για την 

ελευθερία. Διαβάζουν βιβλία με ιδέες κόντρα στο καθεστώς, τα οποία κρύβουν όσο 

καλύτερα μπορούν. Μετά την αποφοίτησή τους και παρόλο που διασκορπίζονται σε 

διάφορες πόλεις της Ρουμανίας, διορισμένοι από το κράτος σε δουλειές που τους κάνουν να 

ασφυκτιούν, η επικοινωνία τους συνεχίζεται μέσω αλληλογραφίας αλλά και συναντήσεων. 

Νιώθουν πλέον σε κάθε βήμα τους το άγρυπνο βλέμμα της μυστικής αστυνομίας να 

παρεμβαίνει στην ιδιωτική τους σφαίρα μέσω παρακολουθήσεων, ελέγχων και ανακρίσεων. 

Άλλος καταλήγει να αυτοκτονήσει και άλλος να φύγει από τη χώρα. Η αφηγήτρια 

καταφεύγει στη Γερμανία αλλά ακόμα και εκεί δεν μπορεί να βρει ησυχία από τους διώκτες 

της. Βρίσκει την προδοσία μέσω μιας στενής της φίλης, της Τερέζας, η οποία συνεργάζεται 

πλέον με τη Σεκουριτάτε.  

Κρίνοντας από τις πολλές ομοιότητες με τη ζωή της συγγραφέα, είναι φανερό ότι το 

βιβλίο είναι αν όχι αυτοβιογραφικό, τότε αν μη τι άλλο στενά βασισμένο στα προσωπικά της 

βιώματα. Οι ήρωες του βιβλίου κατάγονται από την γερμανόφωνη ύπαιθρο και η μητρική 

τους γλώσσα είναι τα γερμανικά όπως συμβαίνει και με τη Μύλλερ. Πάνε για σπουδές σε μια 

κοντινή πόλη, όπως και η Μύλλερ σπούδασε στην Τιμισοάρα. Η αφηγήτρια δουλεύει ως 

μεταφράστρια σε μια βιομηχανική επιχείρηση από την οποία απολύεται και λίγο αργότερα 

φεύγει για τη Γερμανία, ακριβώς όπως και η Μύλλερ. Ο πατέρας της αφηγήτριας, όπως και 

της Μύλλερ, υπηρέτησε στα Ες-Ες κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά το διάστημα που η 

Ρουμανία είχε ταχθεί υπέρ της πλευράς του Άξονα και πολλοί γερμανόφωνοι Ρουμάνοι 

προσχώρησαν στο γερμανικό τάγμα. Το 1945 η Ρουμανία, πριν ακόμα τελειώσει ο πόλεμος, 

                                                           
58 Γρηγόρης Μπέκος, «Η χώρα όπου όλοι ζούσαν με τη σκέψη της φυγής», εφημερίδα «Το Βήμα / Βιβλία», 

22.9.2013. 

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=531055
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άλλαξε στρατόπεδο και τάχθηκε υπέρ των Συμμαχικών δυνάμεων. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα η γερμανόφωνη μειονότητα να βρεθεί σε δυσχερή θέση, όταν ο Στάλιν διέταξε 

τη μεταφορά όλων των Ρουμανογερμανών μεταξύ 17 και 45 χρονών σε σοβιετικά 

στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μεταξύ αυτών ήταν και η μητέρα της Μύλλερ59.  

Εφόσον το βιβλίο βασίζεται στη ζωή της συγγραφέα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

η ιστορία του εκτείνεται χρονικά από τα παιδικά χρόνια της αφηγήτριας, τη δεκαετία του 

1950, έως την εποχή που βρέθηκε στη Γερμανία, τη δεκαετία του 1980. Το κεντρικό σημείο 

της αφήγησης είναι τα φοιτητικά χρόνια της αφηγήτριας, σημείο από το οποίο ανατρέχει στα 

παιδικά της χρόνια και συνεχίζει στο μέλλον προς την ενηλικίωση. Η αφηγήτρια, όπως και η 

Μύλλερ, είχε την ατυχία να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή της και να βιώσει τα φοιτητικά της 

χρόνια κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970, όταν ξεκινούσε μία περίοδος 

διακυβέρνησης του Τσαουσέσκου που χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα και δογματισμό, 

που με τον καιρό κατέληξε να θυμίζει τις χειρότερες πτυχές του νέο-σταλινικού 

κομμουνισμού της Ρουμανία της δεκαετίας του 195060.  

 

2.3 Η ιδιάζουσα γλώσσα της Μύλλερ 

 

Το δυνατό χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η γλώσσα της Μύλλερ που είναι λιτή 

αλλά γεμάτη σύμβολα και εικόνες, ποιητική και σκοτεινή. Μιλά για τα γεγονότα του 

παρόντος ανατρέχοντας συνειρμικά στα γεγονότα της γεμάτης φτώχεια παιδικής της ηλικίας. 

Συχνά συναντάμε φράσεις στο βιβλίο που είναι σαν να βγήκαν κατευθείαν από το 

υποσυνείδητο της συγγραφέα και γραμμένες πάνω στο χαρτί δεν μπορούν να βγάλουν νόημα 

για κανέναν άλλον: «Κι όσο για φύλλα, όλοι έχουμε. Τα φύλλα πέφτουν όταν παύουμε να 

μεγαλώνουμε, επειδή τα παιδικά μας χρόνια έχουν τελειώσει.», «Ο τελευταίος χρόνος κρεμόταν 

στην ντουλάπα.», «Ένα παιδί φοβάται να πεθάνει και τρώει και άλλα πράσινα δαμάσκηνα και 

δεν ξέρει γιατί. Το παιδί στέκεται στον κήπο και ψάχνει στα φυτά να βρει την αιτία», «Θα 

φτιάξουν και σήμερα και αύριο πάλι νεκροταφεία με σκυλιά και σφαίρες. Αλλά και με τη ζώνη, 

με το καρύδι, με το παράθυρο και με το σχοινί.». 

Πολλές φόρες η συγγραφέας φέρνει τον αναγνώστη αντιμέτωπο με εικόνες και 

αντικείμενα που το νόημά τους δεν γίνεται αμέσως αντιληπτό: μουριές, δαμάσκηνα, ξύλινα 

καρπούζια, ένας κοτοβασανιστής, σακιά, κουρείς, κομμένα νύχια και κομμένα δάχτυλα. Στην 

                                                           
59 Επίσημη ιστοσελίδα του Nobel Foundation (2009). Herta Müller - Biographical. Διαθέσιμο στο:    

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2009/muller-bio.html. 
60 Stephen Fischer-Galati (1991), 20th Century Rumania. New York: Columbia University Press, σ. 185. 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2009/muller-bio.html
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αρχή ο αναγνώστης αναρωτιέται τι σημαίνουν όλα αυτά και περιμένει μια εξήγηση από τη 

συγγραφέα. Η εξήγηση αυτή δεν έρχεται ποτέ με ξεκάθαρο τρόπο, ωστόσο ο αναγνώστης 

εκπαιδεύεται μέσω της ιδιάζουσας γλώσσας να φτιάχνει στο μυαλό του εικόνες έντονες που 

μιλούν από μόνες τους.  Αυτός ακριβώς ο τρόπος γραφής, που η συγγραφέας χειρίζεται με 

μεγάλη ακρίβεια και δεξιοτεχνία, φαίνεται να είναι ο πιο κατάλληλος για να περιγράψει  

κανείς την απελπισία, τον φόβο, την ασφυξία, την αηδία και όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα 

που γεννά ο ολοκληρωτισμός στην ίδια και στους ήρωές της. Το μεγάλο επίτευγμα της 

Μύλλερ είναι ότι με τη γλώσσα της καταφέρνει να μιλήσει για τον τρόμο ως τρόπο ζωής και 

να περιγράψει τελικά το απερίγραπτο. «Παίζει» ανάμεσα στην πρόζα και στην ποίηση, γιατί 

ο ζόφος περισσεύει και οι λέξεις παίζουν συνεχώς με τις έννοιες και τα νοήματα για να 

αποδώσουν το όριο εκείνο, όταν έχουμε το ξεπέρασμα της ανθρώπινης λογικής.61 

 

2.4 Ο φόβος και η παθητικότητα 

 

Η ιστορία του βιβλίου εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό σκηνικό όπου όλοι ζουν με τον 

φόβο στη σκιά του δικτάτορα. Τα σύνορα είναι κλειστά, τα μεγάφωνα μεταδίδουν εργατικά 

τραγούδια και η χώρα είναι γεμάτη εργατικές χορωδίες. Η παραμικρή ύποπτη κίνηση 

εναντίον του κόμματος και των κανονισμών του παρακολουθείται από τη μυστική 

αστυνομία. Ο κόσμος παρακολουθείται, η αλληλογραφία ανοίγεται, τα σπίτια και τα 

προσωπικά αντικείμενα ψάχνονται, οι άνθρωποι ανακρίνονται και εκβιάζονται, κάποιες  

φορές δολοφονούνται. Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν. Οι προσωπικές επιθυμίες 

ακυρώνονται και καθυποτάσσονται σε αυτές του κόμματος, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

συνθλίβεται καθημερινά. 

Η αφηγήτρια ζει με τη Λόλα και άλλες τέσσερις φοιτήτριες σε ένα λιτό φοιτητικό 

δωμάτιο με έξι κρεβάτια, μια ντουλάπα και ένα μεγάφωνο πάνω από την πόρτα. Όταν η 

Λόλα γίνεται μέλος του κόμματος, οι συγκάτοικοί της γίνονται πολύ επιφυλακτικές απέναντί 

της και προσέχουν τι λένε μπροστά της, εφόσον όποιος ανήκει στο κόμμα είναι εν δυνάμει 

χαφιές. Μετά τη σεξουαλική παρενόχληση της Λόλας από τον γυμναστή του πανεπιστημίου, 

εκείνη τον παρακολουθεί μέχρι το σπίτι του και εκείνος την καταδίδει στο κόμμα. Αντί για 

απόδοση δικαιοσύνης και τιμωρία του γυμναστή, η Λόλα βρίσκεται κρεμασμένη μέσα στην 

ντουλάπα του φοιτητικού δωματίου. Δεν μαθαίνουμε ποτέ αν πρόκειται για δολοφονία ή 

αυτοκτονία. Αμέσως μετά, όλοι οι φοιτητές καλούνται στην αίθουσα τελετών, όπου η Λόλα 

                                                           
61 Β. Καλαμαράς, «Για τον εκτοπισμό μιλούσαμε με υπαινιγμούς», εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 12.5.2010 
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εξυβρίζεται μετά θάνατον και διαγράφεται από το κόμμα και το πανεπιστήμιο. Εκατοντάδες 

είναι παρόντες και όμως κανείς δεν θα αντιδράσει. Μέσα τους υποφέρουν για την αδικία 

αλλά ο φόβος τους κυριεύει όλους: 

Επειδή ήταν όλοι έτοιμοι να βάλουν τα κλάματα, γι’ αυτό χειροκροτούσαν τόση ώρα. 

Κανείς δεν τόλμησε να σταματήσει πρώτος. Κι ενώ χειροκροτούσαν, όλοι κοιτούσαν τα χέρια 

των άλλων. Κάποιοι σταμάτησαν για λίγο, τρόμαξαν και ξανάρχισαν να χειροκροτούν. 

Ο φόβος για την παραμικρή ένδειξη εναντίωσης είναι τόσο μεγάλος που τους 

αναγκάζει όλους να συμμορφώνονται και να γίνονται ένα με το πλήθος. Οποιαδήποτε 

διαφοροποίηση είναι ικανή να τους καταστήσει ένοχους. 

Έγινε ψηφοφορία ώστε η Λόλα να αποβληθεί από το Κόμμα και να διαγραφεί από το 

πανεπιστήμιο. Ο γυμναστής ήταν ο πρώτος που σήκωσε το χέρι του. Και όλα τα χέρια 

υψώθηκαν στον αέρα μετά από κείνον. Ο καθένας καθώς σήκωνε το χέρι του κοιτούσε τα 

σηκωμένα χέρια των άλλων. Αν το χέρι κάποιου δεν έφτανε τόσο ψηλά όσο των άλλων, 

τέντωνε λίγο ακόμα τον αγκώνα του. Κρατούσαν την παλάμη προς τα πάνω, ώσπου τα δάχτυλα 

έπεφταν κουρασμένα προς τα εμπρός και οι αγκώνες βάραιναν προς τα κάτω. Κοιτούσαν γύρω 

τους και, αφού κανείς άλλος δεν είχε κατεβάσει το χέρι του, ίσιωναν πάλι τα δάχτυλα και 

ξανασήκωναν τον αγκώνα. 

Η αφηγήτρια και φίλη της Λόλας νιώθει ενοχές για τη στάση της. Ξέρει ότι είναι κι 

αυτή μία από τους εκατοντάδες που πρόδωσαν τη φίλης της. Ξέρει όμως επίσης ότι θα 

έπρεπε να είσαι τρελός για να πράξεις διαφορετικά. 

Μονάχα οι τρελοί δεν θα είχαν σηκώσει το χέρι τους στη Μεγάλη Αίθουσα. Είχαν 

ανταλλάξει τον φόβο με την παραφροσύνη. 

Τα περιστατικά αυτά με το χειροκρότημα και τα υψωμένα χέρια, από τη μία 

μαρτυρούν τον γενικευμένο φόβο απέναντι στο καθεστώς, από την άλλη ίσως αποτελούν μία 

μομφή της Μύλλερ απέναντι στην απουσία αντίδρασης και την παθητικότητα. Η άποψη αυτή 

ενισχύεται από τα λόγια που χρησιμοποιεί η Μύλλερ μέσω ενός ήρωα του βιβλίου: 

Οι Γερμανοί είναι περήφανος λαός, είπε ο γουναράς, εμείς οι Ρουμάνοι είμαστε 

αναθεματισμένα σκυλιά. Ένα κοπάδι από δειλούς, το βλέπεις κι από τις αυτοκτονίες.  

Άλλο ένα σημείο που βλέπουμε την απογοήτευση της συγγραφέα-αφηγήτριας είναι 

όταν περιγράφει την απέχθεια της προς τους εργάτες των εργοστασίων που είναι άξεστοι και 

παθητικοί. Αμέσως μετά προσθέτει στις πηγές της απογοήτευσής της και τον στενό της 

κύκλο αλλά και αυτή την ίδια: 

Αλλά και ο Γκέοργκ με τον κοτοβασανιστή του ένας απ’ αυτούς ήταν, και η γειτόνισσα 

με τα πιτσιλωτά μάτια από τον κύκλο των συνενόχων, που ο Κουρτ έλεγε ότι γελάει σαν ζώο 
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που παραπατάει. Αλλά ούτε κι ο Κουρτ με τα αγριολούλουδά του διέφερε… Και η μοδίστρα που 

έπαιρνε λεφτά για να λέει τη μοίρα και κρεμούσε χρυσές καρδούλες στο λαιμό των παιδιών 

της… Και ο Έντγκαρ με τα καρύδια του. Αλλά κι εγώ με τις ουγγαρέζικες καραμέλες για την 

κυρία Μάργκιτ μία απ’ αυτούς ήμουν. 

Είναι γεγονός ότι η διακυβέρνηση του Τσαουσέσκου συνάντησε ελάχιστη αντίσταση 

κατά τη διάρκειά της, τόσο από τον πνευματικό κόσμο όσο και από οποιοδήποτε άλλο 

μέτωπο, με εξαίρεση την απεργία των ανθρακωρύχων στην περιοχή Ζίου το 1977 και την 

εξέγερση στο Μπρασόφ το 1987 που καταπνίγηκε βιαίως62. Το 1979 δημιουργήθηκε μια 

οργάνωση με το όνομα «Ελεύθερο Σωματείο των Ρουμάνων Εργατών». Με λιγότερα από 

2.000 μέλη στις περιοχές του Βανάτου, της Τρανσυλβανίας και της Βλαχίας, η βασική του 

επιδίωξη ήταν να προωθήσει το δικαίωμα των εργατών να οργανώνονται σε σωματεία63. Η 

οργάνωση δεν μακροημέρευσε. Οι ηγέτες της συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν και το 

κίνημα κατέρρευσε. Αυτή ήταν μία από τις ελάχιστες εκφράσεις κοινωνικής δυσαρέσκειας 

στη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, πέρα από κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν 

κυρίως οικονομικό και όχι επαναστατικό χαρακτήρα. Η αντίσταση, ωστόσο, έπαιρνε κάποιες 

φορές συγκαλυμμένες μορφές, όπως για παράδειγμα κλοπές δημόσιας περιουσίας, έλλειψη 

εργασιακής πειθαρχίας και συνεχή παράπονα στον κοντινό κύκλο του ατόμου64. 

Ενεργοί πολιτιστικοί και πολιτικοί παράγοντες διαμόρφωναν το πολιτικό και 

κοινωνικό γίγνεσθαι με επίκεντρο την προσωπικότητα του Τσαουσέσκου τόσο έντονα, που 

μέχρι το 1974 ο Τσαουσέσκου είχε ανακηρυχθεί «ήρωας της εργατικής τάξης» και 

υπερασπιστής της πατρίδας εναντίον εγχώριων και εξωτερικών εχθρών65. Πολλοί άνθρωποι 

των γραμμάτων βοηθούσαν τον Τσαουσέσκου να γράψει πραγματείες επί παντός επιστητού, 

τις οποίες στη συνέχεια δημοσίευε με το όνομά του. Ως αναγνώριση της αυθεντίας του 

Τσαουσέσκου, τα κείμενά του επί διαφόρων θεμάτων έγιναν υποχρεωτικά αναγνώσματα στα 

σχολεία, στα πανεπιστήμια καθώς και σε κύκλους του κόμματος66. Μεταξύ άλλων, όλες οι 

πανεπιστημιακές διπλωματικές εργασίες απαιτούνταν να αναφέρουν ως πηγή τα κείμενα του 

Τσαουσέσκου, τόσο στη δημιουργία των θεωρητικών θεμελίων της εργασίας όσο και στα 

συμπεράσματα. Οι άνθρωποι της διανόησης υποστήριξαν επίσης τη σύζυγό του, Έλενα, όταν 

                                                           
62 Dennis Deletant (1995), Ceaușescu and the Securitate, Coercion and Dissent in Romania, 1965-1989. 

London: Hurst & Company, σ. 167. 
63  Thomas J. Keil (2006), Romania’s Tortured Road Toward Modernity. New York: Columbia University 

Press, σ. 321. 
64 Katherine Verdery (1996), What was socialism and what comes next? New Jersey: Princeton University 

Press, σ. 42. 
65 Fischer-Galati, ό.π., σ. 188. 
66 Keil, ό.π., σ. 299. 
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αυτοανακηρύχθηκε σπουδαία χημικός και προσπάθησε να κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση. 

Δεν αντιτάχθηκαν στην υποβάθμιση της Ρουμανικής Ακαδημίας, στη διάλυση του 

Ινστιτούτου Μαθηματικών το 1975, ούτε στην εκκαθάριση της επικερδούς Επιτροπής 

Ιστορικών Μνημείων το 1977. Και το χειρότερο ίσως είναι ότι συγκατένευσαν στη διάλυση 

του εκπαιδευτικού συστήματος το 1978, όταν η εκπαίδευση ενσωματώθηκε στη διαδικασία 

της βιομηχανικής παραγωγής67. Είναι αλήθεια ότι πολλά μέλη της Ένωσης Συγγραφέων 

όπως και ορισμένα μέλη του υπόλοιπου πνευματικού κόσμου ήταν επικριτικά απέναντι στον 

Τσαουσέσκου ήδη από το 1971. Ουσιαστικά όμως το κίνημα των αντιφρονούντων 

αποτελούνταν από μια μικρή ομάδα συγγραφέων με αρχηγό τον Πωλ Γκόμα, του οποίου τα 

«ανοιχτά γράμματα» εναντίον του δυναστικού κομμουνισμού, που έγραψε από τον 

Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 1977, αποτελούσαν μεμονωμένες εκφράσεις δυσαρέσκειας. 

Εξαιτίας των επιστολών του που κατήγγειλαν την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

από το καθεστώς, ο Γκόμα συνελήφθη το 1977 και εκτελέστηκε68.  

Η καταπίεση στη Ρουμανία ίσως ήταν πιο σκληρή από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη 

χώρα δορυφόρο της Σοβιετικής Ένωσης στην Ευρώπη69. Χαλάρωσε λίγο μετά το θάνατο του 

Στάλιν, αλλά επανήλθε δριμύτερη κατά το διάστημα 1956-1959, στοχεύοντας κυρίως στους 

διανοούμενους και τους φοιτητές σε απάντηση των εξεγέρσεων στην Πολωνία και την 

Ουγγαρία. Είναι αδύνατο να υπολογιστεί ακριβώς ο αριθμός των συλληφθέντων κατά το 

διάστημα 1944-1964 αλλά πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε αρκετές εκατοντάδες 

χιλιάδες. Η γενικευμένη τρομοκρατία εξηγεί εν μέρει γιατί δεν κατέστη δυνατή η οργάνωση 

ενεργής αντίστασης. Αντιμέτωποι με την αυξανόμενη καταπίεση, την εξοργιστική 

κακοδιαχείριση των οικονομικών της χώρας και την κοινωνική και πολιτική παράλυση, οι 

Ρουμάνοι πολίτες έπρεπε να διαλέξουν ανάμεσα στην εσωτερική εξορία, δηλαδή την 

σιωπηλή επιβίωση στην πατρίδα τους, και τη μετανάστευση70. 

Ο Τσαουσέσκου έχαιρε τη φήμη ενός ηγέτη που διαθέτει σχεδόν υπερφυσικές 

ικανότητες να βρίσκει όλες τις απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούσαν το έθνος. Η 

εδραίωση της δύναμης του και ο συγκεντρωτισμός όλων των εξουσιών στο πρόσωπό του δεν 

προβλημάτισε αρκετά τους Ρουμάνους και αυτό συνέβη αφενός λόγω της πετυχημένης 
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68 Steven Roper (2000), Romania, The Unfinished Revolution. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, σ. 
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Berkeley: University of California Press, σ. 217. 



28 
 

εξωτερικής του πολιτικής και αφετέρου λόγω των αρχικών οικονομικών επιτευγμάτων του. 

Η στάση πολλών Ρουμάνων συνοψίζεται από έναν νέο σκηνοθέτη θεάτρου το 198871: 

Αυτό που θέλουν να κάνουν περισσότερο οι άνθρωποι που ζουν υπό καθεστώς 

δικτατορίας είναι να το ξεχάσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους και να διασκεδάσουν όσο 

καλύτερα μπορούν. Γι’ αυτό, όταν η τηλεόραση στη Ρουμανία μειώθηκε στις τέσσερις ώρες 

μετάδοσης τη μέρα το 1984, πολλοί πολίτες στο Βουκουρέστι και σε άλλες μεγάλες πόλεις 

αγόρασαν βίντεο και κασέτες με δυτικές ταινίες. Η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων δεν 

απαγορεύτηκε, πιθανώς γιατί ανάμεσα στους αγοραστές ήταν και αξιωματούχοι του Κόμματος, 

οι οποίοι δεν γνωστοποίησαν την νέα αυτή τάση στον Τσαουσέσκου. 

Ορισμένοι αναλυτές, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και Ρουμάνοι 

συγγραφείς, υποστηρίζουν πως αυτή η στάση συμβιβασμού οφείλεται στον οπορτουνισμό72. 

Πολλοί ήταν αυτοί που συμφιλιώθηκαν με την ιδέα της δικτατορίας με αντίκρισμα 

προσωπικά οφέλη, τόσο χρηματικά όσο και υλικά. Αυτό γίνεται εμφανές πολλές φορές στο 

Αγρίμι της καρδιάς. Ο φίλος της Λόλας που ήταν αξιωματούχος του κόμματος δεν είχε καμία 

σχέση με τους φτωχούς βιομηχανικούς εργάτες. Έτρωγε στην Ανώτατη Σχολή του 

Κόμματος, είχε αυτοκίνητο και σοφέρ. Τα παιδιά ονειρεύονταν να γίνουν αξιωματικοί και 

αστυνομικοί όταν μεγαλώσουν γιατί αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να γλιτώσουν από τις 

κακουχίες του εργοστασίου. 

Ο παππούς λέει να σου γράψω ότι υπάρχουν άλλοι που μιλάνε και βγάζουν λεφτά. Μην 

το ξανακάνεις αυτό στον παππού σου. 

O συγγραφέας και ιστορικός Dennis Deletant προσφέρει τη δική του ερμηνεία ως 

προς το γιατί οι άνθρωποι της ρουμανικής διανόησης συμμορφώθηκαν τόσο πολύ με τις 

επιταγές του καθεστώτος και δεν επαναστάτησαν, ιδιαίτερα μετά το 195373. Πρώτον, λόγω 

της γενικά αμυντικής στάσης των Ρουμάνων ως έθνος που καλλιεργήθηκε από τους αιώνες 

υποτέλειας στους Οθωμανούς, στους Αψβούργους, στους Ρώσους και στους Σοβιετικούς 

κομμουνιστές. Δεύτερον, η παθητικότητα αυτή είναι εγγενής στην Ορθόδοξη θρησκεία. 

Τρίτον, η Σεκουριτάτε έκανε εξαιρετικά αποτελεσματικά τη δουλειά της. 
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2.5 Η θρησκεία 

 

Ως γνωστόν, στα κομμουνιστικά καθεστώτα οι θρησκείες ήταν απαγορευμένες. 

Ωστόσο, στο βιβλίο η Λόλα, παρόλο που γράφτηκε στο κόμμα, πηγαίνει συχνά στην 

εκκλησία. 

Μα αφού πηγαίνει στην εκκλησία, είπε κάποια. Το κάνουν και οι άλλοι αυτό, είπε τότε η 

Λόλα. Μόνο που δεν πρέπει να δείξεις ότι ξέρεις τον άλλον. Ψηλά φροντίζει για σένα ο Θεός, 

και το Κόμμα φροντίζει για σένα εδώ κάτω, είπε κάποια. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Λόλας είναι κοινό τα μέλη του κόμματος να πηγαίνουν 

στην εκκλησία αλλά με κάποια μυστικοπάθεια. Οι σχέσεις Εκκλησίας - Κράτους κατά την 

κομμουνιστική περίοδο μπορούν να χαρακτηριστούν ως διφορούμενες. Αφενός το Κράτος 

προωθούσε την αθεΐα, αφετέρου αυτοαναιρούταν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κηδεία 

του πατέρα του Τσαουσέσκου που πραγματοποιήθηκε το 1972 με την παρουσία ορθόδοξου 

επισκόπου και δεκατριών ιερέων74. Η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία είχε την πιο 

προνομιούχα θέση ανάμεσα στις θρησκείες στη Ρουμανία και χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο 

προώθησης της εθνικής ταυτότητας. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η 

θρησκευτική λατρεία γινόταν ελεύθερα και χωρίς προβλήματα για την Εκκλησία. Όλες οι 

θρησκευτικές κοινότητες, της Χριστιανικής Ορθόδοξης συμπεριλαμβανομένης, 

παρακολουθούνταν στενά από τη Σεκουριτάτε, η οποία τις θεωρούσε δυνητικά 

αποσταθεροποιητικές δυνάμεις της σοσιαλιστικής κοινωνίας75. Ήταν οι μόνες κοινωνικές 

δομές που δεν ενσωματώθηκαν πλήρως στο ρουμανικό πολιτικό σύστημα λόγω της μεγάλης 

ιδεολογικής τους ασυμβατότητας. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε φροντίσει να διορίσει Πατριάρχη της επιλογής του, 

έτσι ώστε η Ορθόδοξη Εκκλησία να είναι εντελώς υποταγμένη στο κράτος76. Η 

εκκλησιαστική περιουσία κρατικοποιήθηκε και όλα τα ανεπιθύμητα μέλη του κλήρου 

εκκαθαρίστηκαν. Οι Ορθόδοξοι ιερείς έγιναν μια από τις πολυπληθέστερες ομάδες πολιτικών 

κρατούμενων. Και οι υπόλοιπες Εκκλησίες όμως δεν έτυχαν καλύτερης αντιμετώπισης. Η 

Καθολική Εκκλησία αναγκάστηκε να συγχωνευτεί με την Ορθόδοξη και οι πέντε Καθολικοί 

επίσκοποι, καθώς και γύρω στους εξακόσιους κληρικούς, συνελήφθησαν77. Οι πνευματικοί 

                                                           
74 Deletant, ό.π., σ. 212. 
75 Earl Pope (1998), Ecumenism, Religious Freedom and the National Church: Controversy in Romania. 

Περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Romania, Culture and Nationalism: A Tribute to Radu Florescu, edited by 

Anthony DeLuca and Paul Quinlan. East European Monographs. New York: Columbia University Press, σ. 158. 
76 Georgescu, The Romanians, A History, ό.π., σ. 236. 
77 Georgescu, ό.π., σ. 236. 
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ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας φυλακίστηκαν ή αναγκάστηκαν σε εξορία. Παρόμοια τύχη 

είχαν και οι ηγέτες των διάφορων Προτεσταντικών Εκκλησιών78. 

Ξένοι επισκέπτες τη δεκαετία του 1980 αναφέρουν ότι οι ιερείς φοβόνταν να τους 

μιλήσουν ελεύθερα79. Ένας ιερέας συνελήφθη από την Σεκουριτάτε τα Χριστούγεννα του 

1983 στο Odorhei της Τρανσυλβανίας, επειδή πρότεινε ότι τα Χριστούγεννα θα έπρεπε να 

καθιερωθούν ως επίσημη αργία. Τον έδειραν άγρια και τον άφησαν να πεθάνει στο 

νοσοκομείο του Târgu Mureș. Τα αρχεία της αυτοψίας αποκρύφτηκαν και το πιστοποιητικό 

θανάτου ανέφερε ότι ο ιερέας πέθανε από καρκίνο στο συκώτι80.  

Τον Μάιο του 1978, μια ομάδα προτεσταντών σχημάτισαν ένα κίνημα με την 

ονομασία «Ρουμανική Χριστιανική Επιτροπή για την υπεράσπιση της Ελευθερίας, της 

Θρησκείας και της Συνείδησης». Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, αιτήθηκαν στο Υπουργείο 

Θρησκευμάτων την αναγνώριση ορισμένων θρησκειών που ήταν απαγορευμένες από το 

1948, ανάμεσα τους και της Ελληνικής Καθολικής Εκκλησίας. Λίγο καιρό μετά, κάποια από 

τα μέλη της Επιτροπής δέχθηκαν σωματικές επιθέσεις και οδηγήθηκαν στη φυλακή με την 

κατηγορία δημιουργίας παράνομης ομάδας και διατάραξης της δημόσιας τάξης81.  

 

2.6 Η δράση του καθεστώτος 

 

Οι φρουροί του καθεστώτος δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη αφορμή για να επιτεθούν, να 

συλλάβουν ή να ανακρίνουν κάποιον.  

Στον πρώτο έβαζαν τις φωνές επειδή ο ήλιος έκαιγε, επειδή ο αέρας φυσούσε ή επειδή 

έβρεχε. Τον δεύτερο τον τραβολογούσαν κι έπειτα τον άφησαν να φύγει. Τον τρίτο τον έριχναν 

κάτω. Κάποιες φορές η θέρμη που έβγαζαν τα δαμάσκηνα έμενε ήσυχα ήσυχα μες στο κεφάλι 

τους, έναν τέταρτο τον συνέλαβαν αποφασιστικά και χωρίς θυμό. Ύστερα από ένα τέταρτο 

βρίσκονταν πάλι στο πόστο τους. 

Επειδή οι φρουροί έτρωγαν συχνά και με λαιμαργία δαμάσκηνα, η λέξη 

«δαμασκηνάς» είχε καταλήξει να είναι βλαστήμια. Ήταν συνώνυμη με τον νεόπλουτο, τον 

καιροσκόπο, τον ασυνείδητο που πατούσε επί πτωμάτων για να ανέβει. Ακόμα και τον 

δικτάτορα έτσι τον έλεγαν. Οι φρουροί δεν χρειάζονταν επίσης καμία αφορμή για να 

παρενοχλήσουν και να επιτεθούν στις γυναίκες: 

                                                           
78 Georgescu, ό.π., σ. 236. 
79 Deletant, ό.π., σ. 220. 
80 Deletant, ό.π., σ. 75. 
81 Deletant, ό.π., σ. 228. 
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Όταν περνούσαν νεαρές γυναίκες κάρφωναν σκεφτικοί το βλέμμα στα πόδια τους. 

Κρινόταν την τελευταία στιγμή αν θα τις άφηναν να περάσουν ή αν θα τις έπιαναν. Ο κόσμος 

έπρεπε να δει ότι με τέτοια πόδια δεν χρειαζόταν κανένας λόγος, το κέφι χρειαζόταν μόνο. 

Οι εκπρόσωποι του καθεστώτος είχαν την τακτική να ανοίγουν και να διαβάζουν την 

αλληλογραφία των πολιτών. Η αφηγήτρια και οι φίλοι της, γνωρίζοντας το γεγονός αυτό, 

είχαν υιοθετήσει τακτικές για να καταλαβαίνουν αν η μεταξύ τους αλληλογραφία είχε 

διαβαστεί και κώδικες για να συνεννοούνται μεταξύ τους χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. 

Έπρεπε να γράφουν πάντα την ημερομηνία και να εσωκλείουν στο γράμμα μια τρίχα τους. Σε 

περίπτωση που η τρίχα έλειπε καταλάβαιναν πως το γράμμα είχε ανοιχτεί. Μετά την 

προσφώνηση βάζανε πάντα ένα θαυμαστικό, ενώ στην περίπτωση που κινδύνευε η ζωή τους 

βάζανε κόμμα. Η φράση «ψαλιδάκι για τα νύχια» σήμαινε ανάκριση, η λέξη «παπούτσια» 

σήμαινε έρευνα και η λέξη «κρυολόγημα» υποδήλωνε παρακολούθηση. Πάνω στις βαλίτσες 

τους βάζανε δύο τρίχες σταυρωτά τη μία πάνω στην άλλη για να καταλάβουν αν η αστυνομία 

είχε εισβάλει στα δωμάτιά τους και τις είχε ψάξει. 

Η μυστική αστυνομία μπορούσε να εισβάλλει στο σπίτι του καθενός χωρίς να του πει 

τον λόγο και να ψάξει τα πάντα. Χαρακτηριστική αυτής της τακτικής είναι η σκηνή που η 

αστυνομία πηγαίνει να ψάξει το σπίτι των γονιών του Έντγκαρ. Τρεις άντρες πήγαν με ένα 

αυτοκίνητο στο σπίτι τους, ο ένας έμεινε έξω στον δρόμο και οι άλλοι δύο μπήκαν και 

έψαξαν εξονυχιστικά. Ο ένας ξέστρωσε το κρεβάτι, έψαξε τα μαξιλάρια, τις κουβέρτες και το 

στρώμα. Έλυσαν ακόμα και τον σκελετό του κρεβατιού, μάζεψαν το χαλί και άδειασαν τις 

ντουλάπες. Κατέσχεσαν κάποια γράμματα που ήταν γραμμένα στα γερμανικά και στη 

συνέχεια άδειασαν τα κουτιά με τα ραφτικά της μητέρας του Έντγκαρ που ήταν μοδίστρα και 

έψαξαν μέσα στα υφάσματα και τις φόδρες. Ξήλωσαν ακόμα και το στρίφωμα της κουρτίνας, 

έβγαλαν όλα τα βιβλία από τη βιβλιοθήκη και τα τίναξαν με τα φύλλα προς τα κάτω. Τα 

λουλούδια που ήταν στο περβάζι τα έβγαλαν από τις γλάστρες τους και θρυμμάτισαν με τα 

χέρια τους το χώμα για να δουν αν κρύβεται κάτι μέσα. Κατά τη διάρκεια όλων των 

παραπάνω, τραμπούκιζαν και απειλούσαν την οικογένεια του Έντγκαρ ότι θα βρεθούν στη 

φυλακή και θα τρώνε σούπα που μέσα της θα κολυμπάνε δύο βοϊδίσια μάτια.  

Άλλη κοινή τακτική του καθεστώτος Τσαουσέσκου ήταν οι ανακρίσεις. Ο λοχαγός 

Πιέλε ανέκρινε για πρώτη φορά τον Έντγκαρ, τον Κουρτ και τον Γκέοργκ εξαιτίας αυτού του 

ποιήματος: 

Όλοι είχαν έναν φίλο σε κάθε συννεφάκι 

έτσι είναι βλέπεις με τους φίλους όταν ο κόσμος γεμίζει τρόμο 

μέχρι και η μάνα μου έλεγε πως είναι φυσικό 
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για φίλους ούτε να το συζητάς 

σκέψου πράγματα πιο σοβαρά. 

Σύμφωνα με τον λοχαγό, το ποίημα αυτό παρακινούσε τον λαό να το σκάσει από τη 

χώρα. Ο λοχαγός Πιέλε τσαλάκωσε το χαρτί με το ποίημα, το έβαλε στο στόμα του Κουρτ 

και τον ανάγκασε να το φάει. Ο σκύλος του λοχαγού έσκισε το παντελόνι του Κουρτ και του 

έγδαρε τα πόδια. Τον Έντγκαρ τον υποχρέωσε να στέκεται ακίνητος στη γωνία για μία ώρα 

με τον σκύλο μπροστά του να γρυλίζει στην παραμικρή του κίνηση. Τον Γκέοργκ τον έβαλε 

να ξαπλώσει μπρούμυτα στο πάτωμα και να σταυρώσει τα χέρια του στην πλάτη ενώ ο 

σκύλος του μύριζε τους κροτάφους και τον σβέρκο. 

Για το ίδιο ποίημα ο λοχαγός Πιέλε ανέκρινε και τη φίλη τους. Παράλλαξε τους 

στίχους και την έβαλε να το τραγουδήσει δυνατά: 

Είχα κάποτε τρεις φίλους σε κάθε συννεφάκι 

έτσι είναι βλέπεις με τις πουτάνες όταν ο κόσμος γεμίζει σύννεφα 

μέχρι και η μάνα μου έλεγε πως είναι φυσικό 

για τρεις φίλους ούτε να το συζητάς  

σκέψου πράγματα πιο σοβαρά. 

Στην επόμενη ανάκριση την έβαλε να το τραγουδήσει και πάλι για να την εξευτελίσει. 

Η κοπέλα, όπως λέει, είχε περάσει από τον φόβο στον βέβαιο φόβο. Τη μελωδία του 

τραγουδιού δεν την ξέχασε ποτέ στη ζωή της. Αφού τραγούδησε το ποίημα ακολούθησε ο 

εξής διάλογος και μια απειλή θανάτου: 

Τι κάνει μια γυναίκα στο κρεβάτι με τρεις άντρες, ρώτησε ο λοχαγός Πιέλε. Δεν μίλησα. 

Χαμός πρέπει να γίνεται, όπως και στα παντρολογήματα των σκύλων, είπε ο λοχαγός Πιέλε. 

Εσείς όμως δεν θέλετε να παντρευτείτε, αυτό το κάνουν μόνο τα ζευγάρια, όχι οι αγέλες… 

Είστε κακός σπόρος, είπε ο λοχαγός Πιέλε πριν με αφήσει να φύγω. Όσο για σένα, θα βρεθείς 

πεταμένη στο ποτάμι. 

Στην επόμενη ανάκριση ο λοχαγός ανάγκασε την κοπέλα να βγάλει όλα της τα ρούχα 

και να τραγουδήσει το τραγούδι ολόγυμνη στη γωνία. Της κατέσχεσε την ατζέντα της 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις επαφές της. 

Η κυβέρνηση δεν έμενε μόνο στις έρευνες, τις παρακολουθήσεις και τις ανακρίσεις. 

Οι δολοφονίες ήταν κι αυτές μέρος των μεθόδων της. Ήταν συνηθισμένο πολλοί πολίτες να 

πυροβολούνται πάνω στην προσπάθειά τους να το σκάσουν από τη χώρα. Αλλά και να 

εξοντώνονται με άλλους τρόπους. Ο Κουρτ δουλεύει σε ένα σφαγείο σε ένα χωριό λίγο έξω 

από την πόλη. Σιχαίνεται τη δουλειά του και τους συναδέλφους του, που τους χαρακτηρίζει 

αιμοπότες επειδή πίνουν αίμα από τα σφαγμένα ζώα. Συχνά βλέπει φάλαγγες λεωφορείων να 
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περνάνε με κλειστές τις γκρίζες κουρτίνες τους. Πηγαινοφέρνουν τους κρατούμενους από τη 

φυλακή στα εργοτάξια κοντά στο σφαγείο. Κάποια στιγμή τους φέρνουν στους θάμνους πίσω 

από το σφαγείο και τους βάζουν να σκάψουν ένα κανάλι. Όταν κουραστούν τους ορμάνε τα 

σκυλιά. Όσοι δουλεύουν στο σφαγείο το γνωρίζουν και δεν κάνουν τίποτα για αυτό. Ο 

Κουρτ νιώθει συνένοχός τους. 

Ακόμα και όταν κάποιος κατάφερνε να φύγει από τη χώρα, ποτέ δεν μπορούσε να 

ξεφύγει εντελώς από τα πλοκάμια του καθεστώτος και να νιώθει ασφαλής. Όταν η 

αφηγήτρια καταφέρνει να φύγει για τη Γερμανία, δέχεται κάποια στιγμή μια επίσκεψη από 

την καλή της φίλη Τερέζα. Τελικά, αποκαλύπτεται ότι η Τερέζα συνεργαζόταν με τη 

Σεκουριτάτε και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της είχε καταφέρει να βγάλει αντικλείδι για 

το σπίτι της φίλη της, το οποίο θα παρέδιδε στην αστυνομία κατά την επιστροφή της στη 

Ρουμανία. Ο Έντγκαρ, όπως και η αφηγήτρια, είχε καταφέρει να φύγει για τη Γερμανία. Και 

οι δύο λάμβαναν γράμματα με σταυρωτούς πελέκεις, που τους απειλούσαν ότι σύντομα θα 

τους έπιαναν και θα τους σκότωναν. 

 

2.7 Η τέχνη 

 

Πολλά τραγούδια είχαν απαγορευτεί με τον ισχυρισμό ότι δεν εξέφραζαν τα τρέχοντα 

ιδεώδη του λαού. Σε μία σκηνή βλέπουμε τον Γκέοργκ να τραγουδάει ένα τραγούδι που ήταν 

πολύ γνωστό στη χώρα. Η αφηγήτρια μας ενημερώνει, μάλλον μεταφορικά, ότι πριν από δύο 

μήνες οι τραγουδιστές το έσκασαν από τη χώρα και το τραγούδι απαγορεύτηκε. 

Όσον αφορά το τραγούδι που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και το οποίο 

έγινε η αιτία να περάσουν οι τέσσερις φίλοι από πολλές ανακρίσεις, ο λοχαγός Πιέλε 

υποστήριξε ότι παρακινούσε τον κόσμο να το σκάσει από τη χώρα. Οι τέσσερις φίλοι είχαν 

συνεννοηθεί να του πουν ότι πρόκειται για ένα παλιό δημοτικό τραγούδι. Ο λοχαγός τους 

απάντησε ότι αυτά τα τραγούδια μπορεί κάποτε να χαρακτηρίζονταν δημοτικά αλλά τότε 

κυριαρχούσε το καθεστώς των αστών και των γαιοκτημόνων. Πλέον ο λαός έπρεπε να λέει 

άλλα τραγούδια. Τους είπε ότι την τέχνη την φτιάχνει ο ίδιος ο λαός και ότι δεν χρειαζόταν 

να το κάνει μια παρέα από αντικοινωνικά στοιχεία σαν κι αυτούς. 

Σε μια άλλη σκηνή βλέπουμε τους τέσσερις φίλους να έχουν απομονωθεί στις πίσω 

θέσεις ενός κινηματογράφου για να μπορούν να μιλάνε χωρίς να τους ακούει κανείς. Στην 

οθόνη παίζεται μια τυπική ταινία του κομμουνιστικού κινηματογράφου. Σε μια αίθουσα 

εργοστασίου μια εργάτρια τέντωνε μάλλινα νήματα σε μια πλεκτική μηχανή. Έλεγε σε μια 

άλλη εργάτρια πως νομίζει πως είναι ερωτευμένη.  
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Η έντονη λογοκρισία στον χώρο της τέχνης ήταν αποτέλεσμα των «διατριβών του 

Ιουλίου» του 1971 (παράφραση των «διατριβών του Απριλίου» του Λένιν), με τις οποίες 

δίνεται τέλος στην περίοδο σχετικής εσωτερικής φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος και 

εγκαινιάζεται η περίοδος του δυναστικού σοσιαλισμού82. Οι δεκαεπτά διατριβές 

περιγράφουν τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρουμανίας σε όλους τους τομείς 

και εισάγουν μέτρα για τη βελτίωση της πολιτικοϊδεολογικής δραστηριότητας, την πολιτική 

προπαγάνδα και την ενίσχυση της μαρξιστικής - λενινιστικής παιδείας των μελών του 

Κόμματος και των εργατών. 

Οι διατριβές αυτές αναγγέλθηκαν μετά από μια επίσκεψη του Τσαουσέσκου στη 

Βόρεια Κορέα, την Κίνα και το Βόρειο Βιετνάμ σε μια προσπάθειά του να βρει μια 

κομμουνιστική φόρμουλα που να διαφοροποιείται από τη σοβιετική. Εγκαινίασαν μια «μικρή 

πολιτιστική επανάσταση» με έμφαση στο έθνος, στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό και τις 

επιθέσεις στους ανθρώπους της διανόησης που ξέφευγαν από τα προκαθορισμένα όρια83. 

Με τις «διατριβές του Ιουλίου» το κόμμα διακήρυττε εμμέσως πλην σαφώς την 

ανάγκη του να το στηρίξει ο πνευματικός κόσμος της Ρουμανίας και δημιουργούσε τις 

συνθήκες για τη δημιουργία μιας πολιτιστικής ελίτ. Από την ικανότητά της να παράγει 

πειστικές εικόνες ενός σοσιαλιστικού κόσμου θα γεννιόταν τα σύμβολα της κυριαρχίας του 

κόμματος. Οι καλλιτέχνες, ωστόσο, ήρθαν αντιμέτωποι με τρία σημαντικά προβλήματα κατά 

τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Τσαουσέσκου. Πρώτον, η ηγεσία του κόμματος ασκούσε 

διαρκή πίεση στη μορφή και το περιεχόμενο των πολιτιστικών προϊόντων τους. Δεύτερον, οι 

καινούριες ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τη μετατόπιση του βάρους στον τομέα του 

πολιτισμού γέννησαν έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στα μέλη του για το ποιος θα καταλάβει 

τις θέσεις με τη μεγαλύτερη επιρροή. Τρίτον, η οικονομική κρίση των δεκαετιών του 1970 

και του 1980 απαιτούσαν συχνά την αυτοχρηματοδότηση από τη μεριά των καλλιτεχνών, ως 

εκ τούτου οι πολιτιστικοί φορείς, δηλαδή τα μουσεία, οι γκαλερί, οι εκδότες, τα περιοδικά 

κλπ, έπρεπε κατά μεγάλο μέρος να συντηρούνται με δικούς τους πόρους84.  

 

2.8 Η οικονομία και η εργατική τάξη 

 

Ήδη από την εποχή του Γκεοργκίου - Ντεζ είχε δοθεί μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη 

της βιομηχανίας και στην παραγωγή ενέργειας, παρά τον στόχο της Comecon να μετατρέψει 

                                                           
82 Bulei, ό.π., σ. 433. 
83 Verdery, National Ideology Under Socialism…, ό.π., σ. 107. 
84 Verdery, ό.π., σ. 108. 
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τη Ρουμανία στον σιτοβολώνα του Ανατολικού Μπλοκ. Ο στόχος του Γκεοργκίου - Ντεζ 

ήταν να δημιουργήσει μια αυτάρκη Ρουμανία, που δεν θα εξαρτάται από τη Σοβιετική 

Ένωση ούτε από καμία άλλη χώρα. Ο Τσαουσέσκου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, με τη 

δημιουργία βιομηχανικών μονάδων μαμούθ, για την ανέγερση των οποίων κατέφυγε στον 

εξωτερικό δανεισμό. Το εξωτερικό χρέος της Ρουμανίας από $ 1,2 δις. το 1972 έφτασε στα $ 

9,5 δις. το 1981 και η συμμετοχή της βιομηχανίας στο εθνικό εισόδημα αυξήθηκε από 44% 

το 1950 σε 49% το 1965 και σε 55,7% το 198185. Μετά το 1971 που ο Τσαουσέσκου 

ξεκίνησε να ελέγχει όλους τους τομείς ολοκληρωτικά, ο ρυθμός συσσώρευσης αυξήθηκε στο 

33,1%, το ποσοστό των επενδύσεων στη βιομηχανία στο 49%, ενώ οι επενδύσεις στη 

γεωργία μειώθηκαν στο 13%. Από το 1981 έως το 1989 ο ετήσιος μέσος ρυθμός ανάπτυξης 

της βιομηχανίας ανερχόταν στο 9,6% ενώ ο μέσος όρος διεθνώς ήταν 5%. Οι πιο υψηλοί 

ρυθμοί ανάπτυξης καταγράφονται στους τομείς της βιομηχανίας χημικών (17,8%), της 

κατασκευής αυτοκινήτων (16,8%), των οικοδομικών υλικών (13,2%) και της μεταλλουργίας 

(11,5%)86. Σε έναν κόσμο αλληλεξάρτησης και εξειδίκευσης, στον οποίο ακόμα και μεγάλες 

χώρες με μεγάλη βιομηχανική παράδοση δεν κατασκεύαζαν πια μόνες τους όλη τη γκάμα 

των προϊόντων, η Ρουμανία έφτιαχνε μόνη της τα πάντα87. 

Η εργατική τάξη της βιομηχανίας παρουσιάζεται στο βιβλίο πολλές φορές μέσα από 

τα μάτια της αφηγήτριας. Τους χαρακτηρίζει ως το προλεταριάτο των τενεκεδένιων 

προβάτων και των ξύλινων καρπουζιών, ειρωνικά λόγω των μεταλλικών και ξύλινων 

αντικειμένων που παράγανε στα εργοστάσια. Τους περιγράφει σαν άξεστους, σαν μια αγέλη 

που μετά το τέλος της βάρδιας της θα κατευθυνθεί στην πρώτη μπιραρία που θα συναντήσει 

μπροστά της για να μεθύσει. Εκεί τους σέρβιραν παραπροϊόντα των σφαγείων που τα 

τρώγανε με τα χέρια τους, πίνανε μέχρι να αρχίσουν να τρεκλίζουν, να φωνάζουν και να 

κοπανάνε ο ένας στο κεφάλι του άλλου τα άδεια μπουκάλια. 

Χωριάτες, σκέφτηκα, μόνο αυτοί περνάνε απ’ το γέλιο στο κλάμα, από τις φωνές στη 

σιωπή. Ανυποψίαστα χαρούμενοι και αδυσώπητα εξαγριωμένοι έβγαιναν από τα ρούχα τους. 

Μέσα στη δίψα που είχαν για ζωή κάθε στιγμή ήταν ικανή να την αφαιρέσει με ένα χτύπημα. 

Ο Γκέοργκ βέβαια έλεγε πως και αυτοί οι ίδιοι που ήταν τώρα φοιτητές αλλά και όλοι 

οι υπόλοιποι, ήταν όλοι τους χωριάτες, παρόλο που είχαν αφήσει τα χωριά τους. «Στη 

δικτατορία δεν γίνεται να υπάρχουν πόλεις, επειδή τα πάντα είναι μικρά όταν φρουρούνται.» 

                                                           
85 Bulei, ό,π., σ. 425 & 435. 
86 Bulei, ό,π., σ. 431. 
87 Boia, ό.π., σ. 133. 
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Την άλλη μέρα που ξεμεθούσαν φοβόντουσαν μήπως είχαν φωνάξει στην ταβέρνα 

κάποιο πολιτικό σχόλιο. Ήξεραν πως οι σερβιτόροι αναφέρουν τα πάντα. Είχαν εξοικειωθεί 

με τον φόβο. Το εργοστάσιο, η ταβέρνα, τα μαγαζιά, οι αίθουσες αναμονής, όλα τους 

παρακολουθούσαν. 

Η αφηγήτρια δουλεύει σε ένα εργοστάσιο ως μεταφράστρια οδηγιών για υδραυλικές 

μηχανές. Διαχωρίζει τον εαυτό της από τους εργάτες του εργοστασίου. Το λεξικό και το 

σίδερο των μηχανών δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, λέει. Είναι φανερό πως οι εργάτες 

της προκαλούν απέχθεια με την παθητικότητά τους και με την πλήρη υποταγή τους στην 

επικρατούσα τάξη πραγμάτων. Οι ίδιοι χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες: αρχιεργάτες, 

άριστοι, ανειδίκευτοι κ.ά. αλλά τα προϊόντα που φτιάχνουν με τα χέρια τους δεν έχουν 

ανάγκη να τα ονομάσουν, δεν έχουν καμία σημασία γι’ αυτούς, είναι απλώς τενεκεδένια 

πρόβατα. «Έτσι γερνούσαν, εκτός κι αν προηγουμένως το έσκαγαν ή έπεφταν κάτω και 

πέθαιναν». 

Με την ίδια απαξίωση, η αφηγήτρια περιγράφει και τα παιδιά των εργατών. Λέει πως 

όταν τα βράδια οι πατεράδες τους που δουλεύουν στο σφαγείο πάνε να τα φιλήσουν στα 

κρεβάτια τους, εκείνα μυρίζουν το αίμα και θέλουν να πάνε κι εκείνα στο σφαγείο να το 

γευτούν και να πιούν κι εκείνα το αίμα των ζώων. Από μικρά είναι ήδη συνένοχα στην 

εγκληματική συμμετοχή των πατεράδων τους στον κομμουνισμό. Η αφηγήτρια λέει 

ειρωνικά: 

Τρώνε μούρα για να λένε με ωραία φωνή τα τραγούδια του Κόμματος και μάννα για να 

είναι έξυπνοι και να μαθαίνουν την προπαίδεια. Παίζουν ποδόσφαιρο για να γυμνάσουν τους 

μυς των ποδιών και εξασκούνται στην καλλιγραφία για να αποκτήσουν επιδεξιότητα στα 

δάχτυλα. Εσωτερικά υποφέρουν από διάρροια, εξωτερικά από ψώρα και ψείρες. 

 

2.9 Οι απόπειρες φυγής 

 

Η Μύλλερ σε πολλά σημεία του βιβλίου περιγράφει τις προσπάθειες των ανθρώπων 

να το σκάσουν από την χώρα. Μία στις δύο απόπειρες αποτύχαινε γιατί οι φρουροί τούς 

πυροβολούσαν ή τα σκυλιά τούς έπιαναν. Οι πολίτες προσπαθούσαν να φύγουν διασχίζοντας 

το ποτάμι, ταξιδεύοντας με το τρένο ή διασχίζοντας τα χωράφια. Οι αγρότες έβρισκαν τα 

πτώματά τους στα χωράφια, αφυδατωμένα ή ανοιγμένα, με τα σπλάχνα φαγωμένα από τα 

κοράκια. Φυσικά δεν δηλωνόταν ποτέ η πραγματική αιτία θανάτου από το κράτος. Οι 

επίσημες ανακοινώσεις έγραφαν ως αιτίες: φυσικός θάνατος, καρδιακή ανακοπή ή κάτι άλλο. 
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Όλοι ζούσαν με τη σκέψη της φυγής. Ήθελαν να κολυμπούν στον Δούναβη ώσπου το 

νερό να γίνει άλλη χώρα. Ήθελαν να τρέχουν πίσω από τα καλαμπόκια ώσπου η γη να γίνει 

άλλη χώρα… Ελπίζουν σε μέρες με ομίχλη στα χωράφια και στο ποτάμι, για να γλιτώσουν από 

τις σφαίρες κι από τα σκυλιά των φρουρών, για να φύγουν τρέχοντας, για να φύγουν 

κολυμπώντας. Το έβλεπες στα χέρια τους: Όπου να ‘ναι θα κάνουν αερόστατα, εύθραυστα 

πουλιά από σεντόνια και νεαρά δεντράκια. 

Ο κόσμος ήθελε να το σκάσει λόγω της καταπίεσης και της στέρησης. Οι γυναίκες 

βλέπανε την Τερέζα με τα φορέματά της από την Ελλάδα και τη Γαλλία, το μπλουτζίν από 

την Αμερική, τα κοσμήματα από την Τουρκία, τα καλσόν από τη Γερμανία και ζήλευαν. 

Σκέφτονταν ότι για όλα αυτά άξιζε να φύγει κανείς.  

Η έξοδος από τη χώρα ήταν νόμιμη μόνο με εγκεκριμένο διαβατήριο από το κράτος, 

η χορήγηση του οποίου εξαρτιόταν από την ικανοποίηση ορισμένων κριτηρίων «ασφαλείας» 

που ήταν δύσκολο να πληροί κανείς. Το να προσπαθήσει κάποιος να φύγει από τη χώρα 

παράνομα, μπορούσε να οδηγήσει σε φυλάκιση σύμφωνα με το Άρθρο 245 του 

Εγκληματολογικού Κώδικα του 196888: 

Η είσοδος ή η έξοδος από τη χώρα μέσω παράνομης καταπάτησης των συνόρων θα 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από  6 μήνες έως 3 χρόνια. Η κατοχή μέσων ή εργαλείων ή η 

ανάληψη μέτρων από τα οποία προκύπτει ότι ο παραβάτης σκοπεύει να διασχίσει τα σύνορα 

παράνομα θα θεωρείται επίσης ως απόπειρα. 

Ο Γκέοργκ, όταν πλέον δεν άντεχε άλλο, πήγε στο γραφείο διαβατηρίων να κάνει 

αίτηση εξόδου από τη χώρα. Λίγο αργότερα, όταν πήγε να παραλάβει το διαβατήριο, τον 

έβαλαν να υπογράψει ένα χαρτί που έγραφε ότι στο εξωτερικό δεν θα έκανε τίποτα που θα 

έβλαπτε το λαό της Ρουμανίας. Ο Γκέοργκ δεν υπέγραψε. Τελικά κατάφερε να φτάσει στη 

Γερμανία αλλά έξι βδομάδες αργότερα βρέθηκε νεκρός πεσμένος στο πεζοδρόμιο από τον 

πέμπτο όροφο. Ο δικτάτορας έφτιαχνε νεκροταφεία ακόμα και σε μέρη που δεν πατούσε το 

πόδι του. 

 

2.10 Το λαθρεμπόριο 

 

Φαίνεται πως το λαθρεμπόριο με σκοπό το κέρδος ήταν κάτι που ορισμένοι πολίτες 

έπαιρναν το ρίσκο να διαπράξουν στη Ρουμανία του Τσαουσέσκου. Στο βιβλίο η Τερέζα λέει 

στην αφηγήτρια πως αγόρασε μια χρυσή αλυσίδα από τη μοδίστρα που την έφερε λαθραία 

                                                           
88 Deletant, ό.π., σ. 95. 
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από την Ουγγαρία. Η μοδίστρα έχει εξηγήσει όλη τη διαδικασία του παράνομου εμπορίου 

στην Τερέζα. Κάθε βδομάδα ένα λεωφορείο φεύγει για την Ουγγαρία με περίπου σαράντα 

επιβάτες. Οι περισσότεροι επιβάτες είναι γυναίκες γιατί έχει αποδειχτεί ότι είναι καλύτερες 

στις αγοραπωλησίες. 

Υποτίθεται πως πάνε για τουρισμό και το ταξίδι τους κρατάει περίπου 3 μέρες αλλά 

στην πραγματικότητα ακόμα και ο ξεναγός έχει ως στόχο του ταξιδιού το λαθρεμπόριο. Έχει 

τις περισσότερες βαλίτσες και ξέρει ακριβώς που πρέπει να απευθυνθεί για να πουλήσει την 

πραμάτεια του εύκολα, δεν χρειάζεται να την πουλάει στον δρόμο. Για κάποιον ερασιτέχνη 

τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Χρειάζεται δύο μέρες για να πουλήσει τα πράγματα που 

έχει φέρει από τη Ρουμανία, συνήθως ευτελή αντικείμενα αλλά και κρύσταλλα που έχουν 

μεγαλύτερη αξία, προκειμένου να μαζέψει ένα καλό ποσό για να μπορεί να αγοράσει κάτι 

ακριβό που θα γυρίσει να το πουλήσει στη Ρουμανία. Ένα καλό μέρος για τέτοιες 

δοσοληψίες είναι τα κομμωτήρια καθώς εκεί δεν πηγαίνει η αστυνομία αλλά και επειδή οι 

πελάτισσες έχουν αρκετό χρόνο να σπαταλήσουν. Αφού οι γυναίκες ξεπουλήσουν, την 

τελευταία μέρα συνήθως αγοράζουν χρυσαφικά, τα οποία είναι πιο εύκολο να κρύψουν και 

να τα πουλήσουν ακριβά πίσω στην πατρίδα τους. 

Στην επιστροφή είχαν όλες ένα πλαστικό σακουλάκι γεμάτο χρυσαφικά μέσα στο πράμα 

τους. Οι τελωνειακοί το ξέρουν, αλλά τι να κάνουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ» ΤΟΥ ΝΟΡΜΑΝ ΜΑΝΕΑ 

 

3.1 Η ζωή και το έργο του Νόρμαν Μάνεα 

 

Ο Νόρμαν Μάνεα είναι Ρουμάνο-εβραίος συγγραφέας που γεννήθηκε στην επαρχία 

της Μπουκοβίνα στη Ρουμανία το 1936. Έχει γράψει μυθιστορήματα, δοκίμια και διηγήματα 

που πραγματεύονται κυρίως τη μοίρα του ανθρώπου υπό ακραίες καταστάσεις, όπως είναι το 

ολοκαύτωμα, η κομμουνιστική δικτατορία και η εξορία89.  

Λόγω της εβραϊκής του καταγωγής, οδηγήθηκε το 1941 σε ναζιστικό στρατόπεδο 

συγκέντρωσης σε ηλικία μόλις 5 ετών90. Κατάφερε να επιβιώσει και το 1945 επέστρεψε στη 

Ρουμανία, όπου συνέχισε τη ζωή του υπό το κομμουνιστικό καθεστώς. Σπούδασε μηχανικός 

στο Πολυτεχνείο στο Βουκουρέστι, από όπου αποφοίτησε το 1959. Από μικρός είχε το 

μικρόβιο του συγγραφέα και το 1965 εκδόθηκε το πρώτο του μυθιστόρημα, κατά την 

περίοδο που ο Τσαουσέσκου ανέβηκε στην εξουσία και υπήρχε μια σχετική 

«φιλελευθεροποίηση» σε διάφορους τομείς, όπως και σε αυτόν της λογοτεχνίας. Την ίδια 

περίοδο ξεκίνησε να γράφει για ένα ρουμανικό περιοδικό που απαγορεύτηκε από το 

καθεστώς μετά από τη δημοσίευση μόλις έξι τευχών. Το 1969 παντρεύτηκε την Τσέλα 

Μποϊάνγκου, συντηρήτρια έργων τέχνης. 

Από το 1974 και μετά αφοσιώθηκε αποκλειστικά στο γράψιμο. Στην κομμουνιστική 

Ρουμανία εκδόθηκαν και άλλα έργα του Μάνεα αλλά η δημόσια κριτική που ασκούσε 

απέναντι στο ιδιότυπο εθνικιστικό και κομμουνιστικό μείγμα της χώρας τον κατέστησε 

στόχο παρακολούθησης και λογοκρισίας. Μην αντέχοντας πια την καταπίεση του 

καθεστώτος, έφυγε το 1986 αφού του προσφέρθηκε υποτροφία στο Βερολίνο. Από την 

άνοιξη του 1988 ζει με τη σύζυγό του στη Νέα Υόρκη όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια ως 

καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών και Πολιτισμού στο Κολλέγιο Μπαρντ. Συνταξιοδοτήθηκε 

από την διδασκαλία το 2017 και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή και 

Διακεκριμένου Συγγραφέα από το Κολλέγιο Μπαρντ. 

Μετά την αποχώρησή του από τη Ρουμανία, τα έργα του Μάνεα μεταφράστηκαν σε 

περισσότερες από 20 γλώσσες. Του έχει απονεμηθεί πληθώρα λογοτεχνικών βραβείων, τόσο 

στη Ρουμανία όσο και στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί επανειλημμένα 

ως υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας από προσωπικότητες της λογοτεχνίας 

                                                           
89 Επίσημη ιστοσελίδα του Norman Manea, (2018). Διαθέσιμο στο: http://normanmanea.com/index.html. 
90 Σούτσιου, Στα βήματα των Ρουμάνων συγγραφέων…, ό.π., σ. 245. 

http://normanmanea.com/index.html
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αλλά και λογοτεχνικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα διαφόρων χωρών91. «Ανήκει στη μεγάλη 

κεντροευρωπαϊκή πεζογραφική παράδοση που μόνο την τελευταία εικοσαετία άρχισε να 

προκαλεί το ενδιαφέρον των εκδοτών και του κοινού. Σπουδαίος στυλίστας, από τους πλέον 

ατμοσφαιρικούς σύγχρονους πεζογράφους, ακολουθώντας τα ίχνη του Κάφκα, του Μούζιλ, 

του Μπρούνο Σουλτς και του Χέρμαν Μπροχ δημιουργεί ένα μετα-εξπρεσιονιστικό έργο που 

διακρίνεται από βαθιά αίσθηση των πραγμάτων, ακαριαία ευαισθησία και ανεπανάληπτη 

ποιητικότητα.»92  Έργα του που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι «Ο μαύρος φάκελος», «Η 

επιστροφή του χούλιγκαν», «Οκτώβρης, οχτώ το πρωί» που εκδόθηκαν το 2000, το 2010 και 

το 2011 αντίστοιχα από τις εκδόσεις Καστανιώτη καθώς και τα «Υποχρεωτική ευδαιμονία» 

και «Περί γελωτοποιών» που εκδόθηκαν το 2003 από τις εκδόσεις Άγρα. 

 

3.2 Γενική περιγραφή του βιβλίου «Η επιστροφή του χούλιγκαν» 

 

«Η επιστροφή του χούλιγκαν» είναι ένα καθαρά αυτοβιογραφικό έργο, στο οποίο ο 

συγγραφέας αναλύει εκτενώς τις σκέψεις του και αφηγείται περιστατικά από τη ζωή του. Η 

αφήγηση δεν είναι γραμμική, ο συγγραφέας φέρνει στο φως γεγονότα της ζωής του με τυχαία 

χρονολογική σειρά, ανατρέχοντας πότε στην παιδική του ηλικία και στην περίοδο που έζησε 

στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, άλλοτε στη ζωή του στην Αμερική και άλλοτε στη ζωή του 

στη Ρουμανία. Είναι ένα αφήγημα πολύ προσωπικό, που διαβάζεται και σαν ημερολόγιο, στο 

οποίο ο Μάνεα μιλάει για τη σχέση με τους γονείς του και τη νοσταλγία που νιώθει για τη 

μητέρα και την πατρίδα του, για το τι σημαίνει να είσαι εβραίος στη μεταπολεμική Ρουμανία 

και για το τι σημαίνει να είσαι άθεος εβραίος στο πλαίσιο μιας εβραϊκής κοινότητας, για τη 

ζωή του συγγραφέα στην κομμουνιστική Ρουμανία, για το πώς είναι να νιώθεις ξένος και 

στην πατρίδα σου και στο εξωτερικό και να βρίσκεις την πατρίδα σου μόνο στη γλώσσα, για 

το πώς νιώθει ένας πολιτικός εξόριστος στη νέα του χώρα και πολλά άλλα. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος ονομάζεται «Προοίμιο» και η 

αφήγηση ξεκινά με τον συγγραφέα να βρίσκεται στην Αμερική και να έχει προσφάτως δεχτεί 

πρόταση από τον πρόεδρο του Κολλεγίου Μπαρντ, καλεσμένο ως μαέστρο να διευθύνει δύο 

συναυλίες στο Βουκουρέστι, να επισκεφτούν μαζί τη Ρουμανία. Ο συγγραφέας έχει ήδη 

κλείσει εννέα χρόνια στην Αμερική ως πολιτικός εξόριστος και η ιδέα να επιστρέψει ξανά 

                                                           
91 Επίσημη ιστοσελίδα του Norman Manea, (2018). Διαθέσιμο στο: http://normanmanea.com/index.html. 
92 Αναστάσης Βιστωνίτης, «Μεγαλώσαμε μέσα στο κρύο και το φόβο», εφημερίδα «Το Βήμα», 20 Μαρτίου 

2011. 

 

http://normanmanea.com/index.html
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στη Ρουμανία για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια τον τρομάζει. Έχει ήδη απορρίψει 

πολλές προσκλήσεις για να επισκεφτεί τη Ρουμανία, αλλά τη συγκεκριμένη πρόσκληση από 

τον πρόεδρο του Κολλεγίου νιώθει υποχρεωμένος να τη δεχτεί από ευγένεια, καθώς το 

Κολλέγιο Μπαρντ ήταν ο οικοδεσπότης του Μάνεα όλα αυτά τα χρόνια στην Αμερική. 

Εξηγεί σε έναν φίλο του όλους τους ενδοιασμούς του και ταυτόχρονα φέρνει στον νου του τη 

συγκέντρωση αποχαιρετισμού που είχε με τους φίλους του το τελευταίο βράδυ πριν φύγει 

από τη Ρουμανία και την τελευταία συνάντηση που είχε με τους γονείς του, κατά την οποία η 

μητέρα του ήθελε να της υποσχεθεί ότι θα γυρνούσε πίσω για να παρευρεθεί στην κηδεία 

της, υπόσχεση που δεν μπόρεσε να της δώσει ούτε και τελικά να τηρήσει.  

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ονομάζεται «Πρώτη επιστροφή (Το παρελθόν ως 

μυθοπλασία)» και αποτελεί τη νοερή επιστροφή του Μάνεα στο παρελθόν του μέσα από τη 

διήγηση ιστοριών. Ο συγγραφέας αφηγείται τον τρόπο που γνωρίστηκαν οι γονείς του, 

περιγράφει τη δυναμική της μεταξύ τους σχέση αλλά και τη σχέση που είχε ο ίδιος με 

καθέναν από τους γονείς του. Μιλάει για τους πρώτους του έρωτες, για την πολύχρονη σχέση 

του με μια κοπέλα που ήταν χριστιανή και δεν την ενέκριναν οι γονείς του, για τα χρόνια που 

πέρασε με την οικογένειά του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και για την επιστροφή τους 

στη Ρουμανία, για τα πρώτα χρόνια του κομμουνισμού που έζησε ως έφηβος και για τις 

αρχικές ελπίδες που τα συνόδευαν, οι οποίες τελικά διαψεύστηκαν. Διηγείται περιστατικά 

από τα φοιτητικά του χρόνια στο Βουκουρέστι και τη μετέπειτα επαγγελματική του πορεία 

ως μηχανικός και περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως συγγραφέας σε 

κομμουνιστικό καθεστώς. 

Σο τρίτο μέρος που ονομάζεται «Το βιεννέζικο ντιβάνι» ο Μάνεα στοχάζεται το 

παρελθόν με τρόπο που παραπέμπει στην αναμνημόνευση, δηλαδή στη θεραπευτική μέθοδο 

της ψυχολογίας κατά την οποία ο ασθενής ανακαλεί τις αναμνήσεις του. Τέλος, στο τέταρτο 

μέρος με τίτλο «Η δεύτερη επιστροφή (Στο μέλλον)» ο συγγραφέας διηγείται τι συνέβη κατά 

την επίσκεψή του στη Ρουμανία. 

Όπως γράφει ο Αντόνιο Ταμπούκι93 στον πρόλογο του βιβλίου: «Πρόκειται για ένα 

μυθιστόρημα εξαιρετικά πολιτικό αλλά με την πιο υψηλή έννοια του όρου: ένα μυθιστόρημα για 

την ηθική της πολιτικής, για τις αιτίες (ή την αναισθησία) της Ιστορίας. Κυρίως όμως είναι 

                                                           
93 Ο Αντόνιο Ταμπούκι (1943-2012) είναι Ιταλός συγγραφέας και γεννήθηκε στην Πίζα στις 24 Σεπτεμβρίου 

1943. Σπούδασε λογοτεχνία και φιλοσοφία στην Πίζα, στο Παρίσι και στη Λισαβόνα. Δίδαξε για πολλά χρόνια 

στο Πανεπιστήμιο της Σιένα. Έγραψε 40 βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε πολλές 

γλώσσες. Ασχολήθηκε συστηματικά με τον Φερνάντο Πεσσόα, μεταφράζοντας ένα μεγάλο μέρος του έργου 

του στα ιταλικά. Μελέτησε το έργο του Πορτογάλου ποιητή και συγγραφέα και συνέβαλε ουσιαστικά στην 

παγκόσμια εδραίωση και διάδοση του έργου του. Υπήρξε ένας έντονα πολιτικοποιημένος συγγραφέας που 

συχνά έθιγε τα «κακώς κείμενα» με άρθρα του στις εφημερίδες. (Εκδόσεις Άγρα: http://www.agra.gr/). 

http://www.agra.gr/
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ένας μεγάλος φόρος τιμής στη γλώσσα, στα ρουμάνικα, στα οποία επιμένει πεισματικά να 

γράφει μετά από τόσα χρόνια εξορίας, αφού, για έναν συγγραφέα όπως είναι ο ίδιος, ξένος σε 

κάθε «πού», ακόμα και στις φιλόξενες Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες ειρωνικά προσδιορίζει 

ως «Παράδεισο», η μόνη αληθινή πατρίδα είναι η γλώσσα.» 

 

3.3 Η ζωή του Μάνεα επί κομμουνισμού 

 

Μετά την επιστροφή του από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Υπερδνειστερία, ο 

συγγραφέας ανακάλυπτε ξανά όλα αυτά που είχε στερηθεί: το φαγητό, το παιχνίδι, τα ρούχα, 

το σχολείο. Αποφάσισε να πετάξει από πάνω του τη φρίκη του παρελθόντος και να μοιραστεί 

με τους συμπατριώτες του το μεγαλείο του κομμουνισμού. Τον Αύγουστο του 1944, μετά τη 

σύλληψη του Αντονέσκου, ανεβαίνει στον θρόνο ο βασιλιάς Μιχαήλ. Όλες οι σχολικές 

αίθουσες της χώρας κοσμούνταν από τα πορτρέτα του βασιλιά, της βασίλισσας και του 

στρατηγού Στάλιν. «Ο Βασιλικός Ύμνος άνοιγε όλες τις δημόσιες γιορτές, η «Κομμουνιστική 

Διεθνής» τις έκλεινε. Οι κοιμισμένες στροφές «Ζήτω ο βασιλιάς σε ειρήνη και μεγαλοπρέπεια / 

ζήτω ο βασιλιάς προστάτης της χώρας» δεν συγκρίνονταν με το ηλεκτρισμένο κάλεσμα: 

«Εμπρός της γης οι κολασμένοι»…». Στις 30 Δεκεμβρίου 1947 ο βασιλιάς Μιχαήλ 

αναγκάστηκε σε παραίτηση, η μοναρχία καταλύθηκε και ιδρύθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της 

Ρουμανίας. Το κάποτε παράνομο Κομμουνιστικό Κόμμα επανήλθε στην εξουσία, οι 

βιομηχανίες και οι τράπεζες κρατικοποιήθηκαν, ξεκίνησε η κολεκτιβοποίηση της γεωργίας, 

τα πολιτικά κόμματα, οι σιωνιστικές οργανώσεις και τα ιδιωτικά σχολεία απαγορεύτηκαν. 

Ο Μάνεα το 1948, στα δώδεκα του χρόνια, επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην 

οργάνωση πιονέρων που απαρτιζόταν από τους καλύτερους μαθητές του σχολείου. Έγινε ο 

διοικητής της οργάνωσης και αργότερα κατέλαβε το αξίωμα του γραμματέα της Ένωσης της 

Εργατικής Νεολαίας. Αρχικά εκπροσωπούσε τον ρόλο του επάξια και με περηφάνια αλλά 

δεν άργησε να καταλάβει την αυταρχικότητα και την αδικία που ενέχονταν στις αποφάσεις 

της Επιτροπής. Η ηθική του συνείδηση επαναστατούσε απέναντι στην επαναστατική και 

τελικά τον ανάγκασε να παραιτηθεί από το αξίωμα του γραμματέα αλλά και από 

οποιαδήποτε άλλη ανάμειξη με τα κομμουνιστικά κοινά. Όταν κατά τα φοιτητικά του χρόνια 

στο Βουκουρέστι του πρότειναν να γίνει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης 

Εργατικής Νεολαίας, αρνήθηκε την «τιμή» με τη δικαιολογία ότι ήθελε να αφιερωθεί πλήρως 

στη μελέτη. Εξαιτίας αυτής του της απόφασης τον πέρασαν από δίκη, στην οποία αθωώθηκε, 

αλλά η αθώωση του και η αποτυχία της αποβολής του από το Πανεπιστήμιο εξαγρίωσε 
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ορισμένα μέλη του Κόμματος. Παραπέμφθηκε σε ανώτερο πολιτικό δικαστήριο, όπου έπρεπε 

να υποστεί τις κατάλληλες επιπλήξεις και απειλές. 

Η απέχθεια του Μάνεα στη σοσιαλιστική γλώσσα, τη γλώσσα των εφημερίδων, των 

ανακοινώσεων του Κόμματος και των πολιτικών ομιλιών, τον έστρεψε στις πρακτικές 

σπουδές της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, προκειμένου να έχει την λιγότερη δυνατή επαφή 

μαζί της. Η γλώσσα του Κόμματος ήταν απλή και κωδικοποιημένη, οι πολίτες είχαν 

σταδιακά εκπαιδευτεί να αντιλαμβάνονται τα νοήματα ανάμεσα στις γραμμές. «Το βάρος των 

επιθέτων, η βία των ρημάτων, το μήκος του επιχειρήματος έδειχναν πόσο σοβαρή ήταν 

πραγματικά η κατάσταση και πόσο αυστηρή επρόκειτο να ήταν η θεραπεία.» Ήταν μια γλώσσα 

ξύλινη, κατασκευασμένη για να εκφράζονται οι απειλές, τα συνθήματα, οι κοινοτοπίες, οι 

συμβιβασμοί και τα ψέματα του καθεστώτος. Περιορισμένη και μονότονη, η μαζικοποίησή 

της αντανακλούσε τη μαζικοποίηση της κοινωνικής δομής. Ο Μάνεα ένιωθε συνεχώς το 

χάσμα μεταξύ της γλώσσας του εσωτερικού του κόσμου και της δημόσιας γλώσσας να 

μεγαλώνει. Οι πρακτικές σπουδές έμοιαζαν σαν ένα ασφαλές καταφύγιο από τη 

σοσιαλιστική γλώσσα που τόσο μισούσε. Αποφοίτησε το 1959 και δούλεψε ως μηχανικός για 

τα επόμενα δεκατέσσερα χρόνια, μέχρι που δεν άντεξε άλλο να οικειοποιείται μια ταυτότητα 

που δεν του ταίριαζε. Όλα αυτά τα χρόνια η μηχανική τον είχε προστατέψει μόνο εν μέρει 

από τις λεηλασίες του συστήματος. Είχε μεν γλιτώσει από τη φυλάκιση, τα στρατόπεδα 

καταναγκαστικής εργασίας και τις ανακρίσεις αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη φθορά 

της καθημερινής υπνωτικής ρουτίνας, από την πλύση εγκεφάλου που δεχόταν καθημερινά 

και την υποκρισία μέσα στην οποία έπρεπε να δουλεύει. Το 1969, ενώ βρισκόταν θεωρητικά 

στο απόγειο της καριέρας του ως μηχανικός έχοντας μόλις αναλάβει μια θέση επιστημονικού 

ερευνητή σε ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό ινστιτούτο, ο Μάνεα καταρρέει ψυχολογικά και 

παρακολουθείται από ψυχίατρο. Η προσπάθειά του να ταιριάξει στον ρόλο που επέλεξε ο 

ίδιος για τον εαυτό του όλα αυτά τα χρόνια είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει κάποια στιγμή τον 

έλεγχο ή να προσποιηθεί ότι τον έχασε, έτσι ώστε να καταφύγει στην έσχατη λύση της 

απόκτησης του ιατρικού πιστοποιητικού που θα του επέτρεπε να αποσυρθεί μακριά από το 

τοξικό επαγγελματικό περιβάλλον του. Ο ψυχίατρος θα διαγνώσει «έλλειψη επαγγελματικής 

προσαρμοστικότητας» και ο Μάνεα θα αναρωτηθεί αν η δική του αποτυχημένη προσπάθεια 

να ενταχθεί ήταν τελικά χειρότερη υποκρισία από την πολιτική απάτη των συμπολιτών του.  

Εν τέλει, ο συγγραφέας δεν έχασε τον εαυτό του, αφοσιώθηκε αποκλειστικά στο γράψιμο και 

αργότερα στη διδασκαλία, επιλέγοντας την ταυτότητα που του επέτρεπε να εκφράζει τον 

πραγματικό εαυτό του. Επέλεξε τη λογοτεχνία για να μπορεί μέσα από αυτή να δημιουργεί 

όμορφους κόσμους και να ξεφεύγει από την ασχήμια της εξουσίας που είχε κατακλύσει τα 
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πάντα. Οι συγγραφείς έπρεπε να είναι πολύ προσεχτικοί στα έργα τους και οι συνέπειες μιας 

ενδεχόμενης σύγκρουσης με το καθεστώς θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές αλλά ο 

Μάνεα δεν μπορούσε πλέον να πηγαίνει κόντρα στη φύση του. «Οι κίνδυνοι που ελλόχευαν 

στο γράψιμο, υπό το καθεστώς δικτατορίας, φαίνονταν σκανδαλώδεις μόνο σε αυτούς που δεν 

πίστευαν στη ρομαντική και μοιρολατρική άποψη της τέχνης και του γραψίματος ως δύσμοιρης 

δραστηριότητας.» 

Το 1965, στην αρχή της διακυβέρνησης του Τσαουσέσκου και της 

«φιλελευθεροποίησης», ο Μάνεα βρίσκεται στο Βουκουρέστι έχοντας βρει μια θέση 

μηχανικού. Είναι η εποχή που γίνονται νέες δημοσιεύσεις  και πολλές μεταφράσεις δυτικών 

συγγραφέων όπως των Προυστ, Φόκνερ, Λοτρεαμόν και Μαλρό. Οι εκδόσεις αυτές 

κυκλοφορούσαν σε περιορισμένα αντίτυπα και οι αναγνώστες έπρεπε να βρίσκονται στο 

σωστό βιβλιοπωλείο τη σωστή μέρα για να μπορέσουν να αποκτήσουν το επιθυμητό βιβλίο, 

αφού θα είχαν στηθεί πρώτα στην τεράστια ουρά των υποψήφιων αγοραστών. Είχε 

δημιουργηθεί ένα ολόκληρο δίκτυο φανατικών αναγνωστών και καταναλωτών πολιτισμού 

μέσα στο οποίο διαχέονταν οι πληροφορίες τόσο για τις νέες εκδόσεις όσο και για τα 

βιβλιοπωλεία και τη μέρα που θα κυκλοφορούσαν. Ο Μάνεα, ανήκοντας σε αυτό το δίκτυο, 

ζήτησε δίωρη άδεια από τη δουλειά του και πήγε να περιμένει έξω από το βιβλιοπωλείο που 

θα κυκλοφορούσε η ρουμανική μετάφραση της Δίκης του Κάφκα. Εκείνη την περίοδο 

εκδόθηκε και το δικό του πρώτο μυθιστόρημα. 

 

3.4 Η απουσία προσωπικής ιδιοκτησίας 

 

Αυτό που ενοχλούσε πολύ τον Μάνεα ήταν ότι τα πάντα στην κομμουνιστική 

Ρουμανία ανήκαν στην ιδιοκτησία του κράτους. Το Κόμμα είχε καταφέρει να βρει τρόπο για 

να του ανήκει ακόμα και ο χρόνος των πολιτών, αναγκάζοντάς τους να συμμετέχουν συνεχώς 

σε διάφορες συνεδριάσεις. Αυτή η απόλυτη κυριαρχία του κράτους καταργούσε την 

ανεξαρτησία των ανθρώπων και τους έκανε να νιώθουν ανίσχυροι. Ο Μάνεα ήταν τόσο 

ενοχλημένος από την παρέμβαση του κράτους σε όλους τους τομείς, που έφτασε στο σημείο 

να αποδώσει στις δικτατορίες της δεξιάς το πλεονέκτημα της προσωπικής ιδιοκτησίας: 

Το κράτος ήταν παντοδύναμο. Ήταν ο απόλυτος ιδιοκτήτης των προσώπων, των 

αγαθών, των πρωτοβουλιών, της δικαιοσύνης και των μεταφορών, του αθλητισμού, των 

κινηματογράφων, των εστιατορίων, των βιβλιοπωλείων, του τσίρκου και των ορφανοτροφείων 

και των προβάτων. Όλα ανήκαν τώρα στο Κράτος, το εμπόριο, ο τουρισμός, η βιομηχανία, οι 

εκδόσεις, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα ορυχεία, τα δάση, οι δημόσιες τουαλέτες, η ηλεκτρική 
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ενέργεια, η γαλακτοπαραγωγή, η παραγωγή τσιγάρων και κρασιού. Η κρατική ιδιοκτησία 

χαρακτήριζε τη βασική διαφορά από τις δικτατορίες της δεξιάς, όπου η ιδιοκτησία επιτρέπει 

τουλάχιστον μια τελευταία ευκαιρία για ανεξαρτησία. 

Φυσικά, στη σφαίρα της κρατικής ιδιοκτησίας ανήκαν και όλες οι επιχειρήσεις, με 

αποτέλεσμα η κλασική έννοια του εμπορίου να έχει αλλοτριωθεί. Το «σοσιαλιστικό 

εμπόριο» ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από το εμπόριο, αυτήν την πανάρχαια 

δραστηριότητα που κινεί τους ανθρώπους και τα αγαθά, αναπτύσσει την πρωτοβουλία, την 

καινοτομία και το πνεύμα. Το εμπόριο του πραγματικού σοσιαλισμού δεν απαιτούσε τις 

δεξιότητες του καλού επιχειρηματία που διέβλεπε τις τάσεις της αγοράς, υιοθετούσε 

αποτελεσματικές στρατηγικές και ήταν έτοιμος να αναλάβει τους κινδύνους μια μικρής 

περιπέτειας. Το κρατικό εμπόριο ήταν μια καταναγκαστική, βαρετή εργασία που απαιτούσε 

μόνο την γραφειοκρατία για τη διεξαγωγή της. «Υπάλληλοι μεταμφιεσμένοι σε πωλητές, 

εμπορικοί εμπειρογνώμονες, αρμόδιοι για τον σχεδιασμό, λογιστές - όλοι υπό την αυστηρή 

επιτήρηση των κομματόσκυλων ή της κανονικής αστυνομίας.»  

Εκτός από το πλεονέκτημα της επιτρεπόμενης προσωπικής ιδιοκτησίας που ο Μάνεα 

πιστώνει στις δεξιές δικτατορίες, επισημαίνει επιπλέον και το γεγονός ότι τέτοιου είδους 

δικτατορίες δεν κατασπαράζουν τους θιασώτες τους, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στον 

κομμουνισμό.  Ο ναζισμός, λέει ο συγγραφέας, είχε καθορίσει τους στόχους του με 

σαφήνεια, αντάμειψε τους πιστούς του και εξολόθρευσε τα θύματά του χωρίς δισταγμό, 

χωρίς να τους προσφέρει τη δυνατότητα της μετάνοιας ή του ψέματος. «Αντίθετα, ο 

κομμουνισμός της συμπαντικής ευτυχίας ενθάρρυνε ή επέβαλε τον προσηλυτισμό, το ψέμα, τη 

συνενοχή και ήταν πρόθυμος να καταβροχθίσει ακόμα και τους πιστούς του». Η αλήθεια του 

κομμουνισμού στην πράξη δεν ήταν μία και οι στόχοι του δεν ήταν αδιαπραγμάτευτοι παρά 

καθορίζονταν από αυτό που εξυπηρετούσε κάθε φορά το Κόμμα.  

Αυτές οι επισημάνσεις του Μάνεα, όσον αφορά τα σημεία που ο ναζισμός 

«υπερτερούσε» έναντι του κομμουνισμού, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσουν στο 

συμπέρασμα ότι ο συγγραφέας υποστήριζε τις δεξιές δικτατορίες. Μέσα από το βιβλίο αυτό, 

είναι ολοφάνερο ότι ο Μάνεα είναι εναντίον των ναζιστών που οδήγησαν αυτόν και την 

οικογένειά του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, εναντίον των λεγεωνάριων και του ακραίου 

τους εθνικισμού και εναντίον οποιασδήποτε άλλης μορφής δυναστικής δικτατορίας. Οι λόγοι 

που τον οδηγούν να εκφράσει τα «πλεονεκτήματα» των δεξιών δικτατοριών είναι η τεράστια 

πίεση που ένιωθε σαν πολίτης ενός κομμουνιστικού κράτους, η έλλειψη της δυνατότητας να 

εκφραστεί ελεύθερα, να δημιουργήσει και να παίρνει πρωτοβουλίες χωρίς να αστυνομεύεται 
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η σκέψη του, η σχιζοφρένεια του να υποδύεται πολλαπλούς ρόλους και να ζει μέσα στο ψέμα 

προκειμένου να επιβιώσει. 

 

3.5 Οι στημένες δίκες και τα στρατόπεδα εργασίας 

 

Ένα πολύ οδυνηρό κεφάλαιο στη ζωή του Μάνεα ήταν η φυλάκιση του πατέρα του 

στο στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας στην Περιπράβα το 1958, όταν εκείνος ήταν 

ακόμα φοιτητής στο τέταρτο έτος. Ο πατέρας του συγγραφέα εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό 

Κόμμα μετά από πιέσεις και σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία και έγινε διευθυντής σε κάποιο 

τμήμα που ασχολούταν με το κρατικό εμπόριο. Το 1953 μια ανώνυμη επιστολή που 

υποστήριζε ότι ο Μάρκου Μάνεα, ο πατέρας του συγγραφέα, χάρισε σε κάποιον ένα 

ποδήλατο, έγινε η αιτία για να απολυθεί από τη θέση του διευθυντή. Αργότερα οι Αρχές 

ανακάλυψαν ότι η πληροφορία ήταν ψευδής, αλλά ήταν πλέον αργά. Το 1958 ο πατέρας του 

συγγραφέα ήταν επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών κάποιου άλλου τμήματος και τον 

συνέλαβαν γιατί τον έπιασαν να αγοράζει κρέας από τον χασάπη και να μην τον πληρώνει 

επιτόπου. Ο Μάρκου Μάνεα είχε κάνει συμφωνία με τον χασάπη να αγοράζει με πίστωση 

και να τον πληρώνει δύο φορές τον μήνα όταν έπαιρνε τον μισθό του. Για το δικαστήριο, 

ωστόσο, η μη πληρωμή επιτόπου συνιστούσε ποινικό αδίκημα που του κόστισε την καταδίκη 

του σε πέντε χρόνια φυλάκιση στην αποικία εργασίας Περιπράβα. 

Ο Μάνεα πιστεύει πως ο πραγματικός λόγος της σύλληψης του πατέρα του ήταν  οι 

μηχανορραφίες που συνέβαιναν παρασκηνιακά για την κατάληψη θέσεων εξουσίας καθώς 

και η επιθυμία του Κόμματος να σπέρνει ανά διαστήματα τον τρόμο μεταξύ των ανώτερων 

αξιωματούχων για να μην εφησυχάζονται στις θέσεις τους. Πολλές δίκες στήνονταν για να 

εκκαθαριστούν οι αντίπαλοι του καθεστώτος. Όπως γράφει ο Μάνεα: «Το κομμουνιστικό 

καθεστώς σκηνοθετούσε συχνά δίκες με κατηγορούμενους που είχε σε απόθεμα: 

αντικομουνιστές, γαιοκτήμονες, τραπεζίτες, σιωνιστές, σαμποτέρ, κληρικούς, στρατηγούς ή 

πρώην κομμουνιστές που κατηγορούνταν ότι έγιναν Αμερικανοί κατάσκοποι.» Αθώοι 

άνθρωποι σέρνονταν σε παράλογες δίκες όπου τους επέρριπταν άδικες κατηγορίες και τους 

χτυπούσαν ανελέητα για να ομολογήσουν για τους συγγενείς τους που βρίσκονταν στον 

καπιταλιστικό κόσμο. «Εάν έστω πέντε τοις εκατό της κριτικής που κάνουν εναντίον σου είναι 

σωστή, πρέπει να τη δεχτείς», έλεγε ένας κανόνας διατυπωμένος από τον ίδιο τον Στάλιν, ο 

οποίος επαναλαμβανόταν συνεχώς στις συνεδριάσεις των πρώτων χρόνων του σοσιαλισμού. 

Η διατύπωση αυτή πρακτικά νομιμοποιούσε μια κατηγορία που ήταν  κατά πέντε τοις εκατό 
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αληθής και, συνεπώς, κατά ενενήντα πέντε τοις εκατό ψευδής και πάνω σε αυτή βασίστηκε η 

τακτική των ψεύτικων καταγγελιών και της απάτης. 

Στην Περιπράβα διεξαγόταν ένα σοσιαλιστικό πρόγραμμα για την άρδευση μιας 

ξηρής πεδιάδας, κατά το οποίο οι εργάτες δούλευαν σκληρά με τις πιο πρωτόγονες μεθόδους. 

Οι κρατούμενοι «έσκαβαν το χώμα, το μάζευαν σε καρότσια, το μετέφεραν και το ξεφόρτωναν 

στα αναχώματα, όπου άλλοι σκλάβοι το συμπίεζαν με ξύλινες σανίδες. Οι οπλισμένοι φύλακες 

κοίταζαν από τα ξύλινα παρατηρητήρια». Άλλοι φυλακισμένοι έκοβαν τις καλαμιές και τις 

έδεναν σε δέματα, σκυμμένοι μέσα στο βάλτο. 

Κατά την επίσκεψη του Μάνεα στην Περιπράβα για να δει τον πατέρα του, τον 

βρίσκει αδυνατισμένο, εξαντλημένο και ασθενικό, μα το κυριότερο, με μια αίσθηση ότι του 

στέρησαν την αξιοπρέπειά του. Ο Μάνεα γνωρίζει στις φυλακές μια κυρία που τον 

ενημερώνει για τις συνθήκες κράτησης σε αντίστοιχα κολαστήρια. Στην κομμουνιστική 

φυλακή Πίτεστι κάθε φυλακισμένος βασανιζόταν από τους άλλους φυλακισμένους και 

αναγκαζόταν να βασανίζει και αυτός με τη σειρά του. Στο σταλινικό κανάλι Δούναβη - 

Μαύρης Θάλασσας οι φυλακισμένοι πέθαιναν κατά χιλιάδες. Η Περιπράβα σύμφωνα με τα 

λεγόμενά της, ήταν το χειρότερο στρατόπεδο της μετασταλινικής περιόδου, με ελάχιστες και 

άθλιας ποιότητας μερίδες φαγητού, με ακάθαρτες παράγκες για τον ύπνο, με εξουθενωτική 

εργασία από το πρωί μέχρι το βράδυ κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των φρουρών. Τον 

χειμώνα οι κρατούμενοι έπρεπε να υπομένουν την παγωνιά και από την άνοιξη μέχρι το 

φθινόπωρο την εξαντλητική ζέστη. 

Τελικά, η περίπτωση του Μάρκου Μάνεα επανεξετάστηκε και η ποινή του στη 

σωφρονιστική αποικία μειώθηκε από πέντε χρόνια σε δέκα μήνες. Για τον επόμενο χρόνο 

μετά την απελευθέρωσή του, ένας αξιωματικός της Ασφάλειας τον πίεζε να γίνει 

πληροφοριοδότης αλλά εκείνος αντιστάθηκε σιωπηλά και αρκετά επίμονα ώστε ο 

αστυνομικός να κουραστεί και να τον αφήσει ήσυχο. 

 

3.6 Η απάθεια και η συνεργασία με το καθεστώς 

 

Ο Μάνεα συχνά στο βιβλίο κάνει αναφορές στην απάθεια του ρουμανικού 

πληθυσμού απέναντι στην κομμουνιστική δικτατορία. Υποστηρίζει ότι το διάχυτο κλίμα της 

δημαγωγίας, της επιβολής, της ρουτίνας και της επιτήρησης επιτεύχθηκε με την ανοχή του 

λαού: «Όταν με τη διασκεδασμένη απάθεια, ψήφισε «ομόφωνα» υπέρ των έτοιμων αποφάσεων 

(«στο όνομα του λαού»), ο ανώνυμος άνθρωπος γινόταν μέρος της παρωδίας στην οποία η 

συγκατάθεσή του ζητήθηκε ως συμβολική χειρονομία.» Ο συγγραφέας συνεχίζει λέγοντας πως 
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«οι πολίτες έγιναν μέρος της συλλογικής φάρσας, που τους βοηθούσε να απαλλαγούν από την 

προσωπικότητά τους και την προσωπική ευθύνη τους και να μείνουν χωρίς εκλογικά διλήμματα 

και πολιτικές επιλογές. Είχαν όλοι τους πάρει το αναλγητικό των υποτελών με αποτέλεσμα την 

απαλλαγή από την υπευθυνότητα.» Ήταν σαν μια ολόκληρη κοινωνία να βρισκόταν υπό 

ομαδική ύπνωση. 

Το ψέμα περιέβαλλε τις ζωές των ανθρώπων όπως το λεπτό κέλυφος ενός αυγού. 

Όλοι ήταν αναγκασμένοι να ζουν μέσα σε αυτό γιατί διαφορετικά η μεμβράνη θα έσπαγε και 

θα έμεναν εκτεθειμένοι στη βία των αρχών. «Η μεμβράνη των ψεμάτων είχε γίνει, για 

πολλούς, ένα παχύ πυκνό προστατευτικό επίστρωμα, άφθαρτο και ανθεκτικό στο ράγισμα. 

Μέσα στο τεράστιο τεθωρακισμένο αυγό κατοικούσαν μαζί οι κρατούμενοι και οι φρουροί τους 

αλλά και οι μισθωτοί, φαινομενικά ελεύθεροι και καταδικασμένοι στην υποχρεωτική ευτυχία». 

Το δυστυχές όμως ήταν ότι όπως το κέλυφος του αυγού τους προστάτευε από τον θάνατο, 

εμπόδιζε παράλληλα και τη γέννηση και την ελευθερία. 

Ο συγγραφέας αναρωτιέται: «Γιατί δεν θα μπορούσαν είκοσι εκατομμύρια άνθρωποι 

να ενωθούν ομόφωνα για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους και το συμφέρον τους, γιατί δεν 

θα μπορούσαν όλοι να εκραγούν, ταυτόχρονα, σε μια έκρηξη της συλλογικής επανάστασης; 

Τους προστατεύει όλους η μεμβράνη του αυγού;» Κανείς δεν έσπαγε την μεμβράνη του αυγού 

και όλοι είχαν τις προσωπικές τους αποζημιώσεις γι’ αυτό. «Την ανάγκη του άλματος στο 

κενό την αισθάνθηκαν πολλοί και από παλιά, αλλά η δύναμη της απάθειας είναι αμείωτη». 

Ταυτόχρονα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνεργάζονταν με το καθεστώς. 

Συγκεκριμένα ο συγγραφέας αναφέρει: «Στη σοσιαλιστική Ρουμανία, ο κατάλογος των 

πληροφοριοδοτών έφτασε να μοιάζει με την απογραφή του πληθυσμού!» Ο Μάνεα το είχε 

διαπιστώσει αυτό από προσωπική πείρα, αφού είχε τέτοιους πληροφοριοδότες στο στενό του 

περιβάλλον. Ένας φίλος του μία μέρα τον πληροφόρησε ότι τον είχαν προσεγγίσει ένας 

συνταγματάρχης κι ένας λοχαγός και ήθελαν να μάθουν τα πάντα για τον Μάνεα: με ποιους 

κάνει παρέα, εάν σκέφτεται να μεταναστεύσει , ποια είναι η οικονομική του κατάσταση, εάν 

έχει ερωμένη ή αν η σύζυγός του έχει εραστή, αν είχε ποτέ εκδηλώσει κάποια εχθρότητα για 

τον σύντροφο και τη συντρόφισσα σύζυγό του. Του είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή παρά να 

υπογράψει, καθώς τον απείλησαν ότι θα έχανε τη δουλειά του και αυτό δεν θα μπορούσε να 

το επιτρέψει γιατί είχε υπό την προστασία του τους άρρωστους γονείς του. Ο φίλος του 

Μάνεα, που του είχαν δώσει το κωδικό όνομα Αλίν, έπρεπε να συντάσσει αναφορές για τη 

ζωή του συγγραφέα και να συναντάει μία φορά τη βδομάδα τον αξιωματικό-σύνδεσμο, όχι 

στο επίσημο γραφείο του, αλλά στα κρυφά ιδιωτικά σπίτια που η Ασφάλεια είχε στη διάθεσή 

της. 
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Ο Αλίν διαβεβαίωνε τον συγγραφέα ότι περιοριζόταν σε στερεοτυπικές αναφορές 

όπου έγραφε ότι ο Μάνεα είναι ένας τίμιος άνθρωπος, χωρίς ενδιαφέρον για την πολιτική, 

και ότι προτιμά τη μοναξιά του και την παρέα των βιβλίων. Παρόλα αυτά ο συγγραφέας 

τελικά δηλητηριάστηκε από την υποψία απέναντι στον φίλο του και δεν μπορούσε να νιώθει 

σίγουρος ότι δεν του έκρυβε κάτι. Η ανησυχία του, όντας το αντικείμενο παρατήρησης των 

αρχών, όλο και μεγάλωνε. Ζητούσε στον φίλο του να του πει με λεπτομέρειες αυτά που 

ενδιέφεραν την αστυνομία. Ανησυχούσε ακόμα και για το ενδεχόμενο να τον κλείσουν σε 

ψυχιατρικό νοσοκομείο, μια τακτική που ακολουθούσε συχνά η Σεκουριτάτε και που 

προκαλούσε θόρυβο εκείνα τα χρόνια στη Δύση. Η παρακολούθηση του Μάνεα από τον φίλο 

του κράτησε για ένα με δύο χρόνια, μέχρι που ο Αλίν εγκατέλειψε οριστικά τη Ρουμανία. Η 

φιλία τους τελικά επιβίωσε, αφού συνέχισαν να ανταλλάσουν γράμματα για χρόνια αφότου ο 

Αλίν έφυγε. Ο συγγραφέας, ωστόσο, παρέμεινε σε επαγρύπνηση, γνωρίζοντας ότι είναι πολύ 

πιθανό κάποιος από το στενό του περιβάλλον να είχε αντικαταστήσει τον Αλίν στον ρόλο του 

πληροφοριοδότη. 

 

3.7 Η ζωή του Μάνεα ως πολιτικού εξόριστου 

 

Η φυγή του Μάνεα από τη σοσιαλιστική Ρουμανία το 1986 ήταν η δεύτερη στη ζωή 

του. Η πρώτη του εξορία συνέβη στα πέντε του χρόνια, όταν βρέθηκε στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης της Υπερδνειστερία εξαιτίας ενός δικτάτορα και της ιδεολογίας του, η 

δεύτερη συνέβαινε στα πενήντα του χρόνια, εξαιτίας ενός άλλου δικτάτορα και μιας 

ιδεολογίας φαινομενικά αντίθετης. Ταυτίζεται με τον ήρωα μιας νουβέλας που είχε κάποτε 

διαβάσει ο συγγραφέας, ο οποίος γυρνά ξανά στον τόπο του από κάποιο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης: «Οι γείτονες τον κοιτάζουν παράξενα, αμήχανοι, θέλουν να ξεχάσουν το 

παρελθόν, τις ενοχές. Έτσι, ο ανεπιθύμητος μάρτυρας, ακόμα πιο «ξένος» από όσο ήταν τη 

νύχτα της εξορίας, εγκαταλείπει, οικειοθελώς και οριστικά, την ιδιαίτερη πατρίδα του.» Στην 

ηλικία των πενήντα, έχοντας πρώτα υπάρξει ετερόδικος και αντικομματικός, καταλαβαίνει τι 

πραγματικά σημαίνει επιβίωση και φεύγει πλέον οριστικά για τη Δύση. 

Από την αρχή αισθάνθηκε άνετα στην εξορία αλλά ταυτόχρονα και περίεργα. 

Σταδιακά προσαρμοζόταν στη ζωή με τις πολύχρωμες διαφημίσεις, την αφθονία και την 

αδιαφορία, εκείνος που μέχρι χθες ζούσε στο σκοτάδι και στο κρύο, με τους επιτηρητές και 

τους πλαστογράφους. Οι αναστολές και οι ανασφάλειες ήταν αμέτρητες. Στη Ρουμανία 

τουλάχιστον, παρά τις στερήσεις και τις αυταπάτες, αισθανόταν σημαντικός και μοναδικός. 

Στην Αμερική δεν ήταν παρά μία ακόμα αδιάφορη ύπαρξη, ανάμεσα σε εκατομμύρια 



50 
 

αγνώστους.  Όσα θετικά και αν είχε η ζωή στη νέα χώρα, ο σκόπελος της νέας γλώσσας του 

φαινόταν ανυπέρβλητος. Έπρεπε στα γεράματα να μάθει, έστω και για τα βασικά, να 

επικοινωνεί με τη νέα γλώσσα, να τραυλίζει ακαταλαβίστικες λέξεις και να προσπαθεί με τη 

νοηματική να τα βγάλει πέρα όταν, παρά τις προσπάθειές του, δεν τον καταλάβαιναν. Ο 

κίνδυνος να χάσει τη μητρική του γλώσσα του φαινόταν αυτοκτονία, το ίδιο όμως του 

φαινόταν και η επιστροφή στη φονική πατρίδα. Η ξενιτιά δημιούργησε νέα βάσανα: το 

τραύμα της στέρησης, οι καινούριες αρρώστιες της ψυχής και του μυαλού, το σοκ του 

εκτοπισμού και ίσως τη μεγάλη ευκαιρία να ζήσει την προσωπική του αιωνιότητα. 

Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει τη ζωή στην Αμερική ως μετά θάνατον ζωή και 

ισχυρίζεται ότι αυτή η ζωή έχει το πλεονέκτημα της ασυλίας: «Δεν είσαι πια αλυσοδεμένος, 

όπως στην πρώτη ζωή, με όλα τα μικροπράγματα, προχωράς παραπέρα, αδιάφορος.» Ωστόσο, 

αναφέρεται στην Αμερική ειρωνικά ως «Παράδεισο» στον οποίο μπορείς να βρεις και να 

κάνεις τα πάντα. Τρώει σε ένα εβραϊκό εστιατόριο παραδοσιακά εβραϊκά φαγητά αλλά δεν 

νιώθει ευχαριστημένος: «Ούτε το αμερικάνικο κοτόπουλο από το ορνιθοτροφείο είναι όπως το 

κοτόπουλο της Ανατολικής Ευρώπης, ούτε το ψάρι όπως του Παλαιού Κόσμου, ούτε τα αυγά.» 

Του φαίνονται όλα μια αποτυχημένη προσπάθεια να μιμηθούν το αυθεντικό, υποκατάστατα 

του παρελθόντος και των αναμνήσεων, όλα μεταγραμμένα στη γλώσσα της επιβίωσης. Είναι 

φανερό ότι ο ερχομός στην Αμερική αποτελεί ορόσημο για τον συγγραφέα αφού αναφέρεται 

στη ζωή εκεί ως μετά θάνατον ζωή και στην πατρίδα του ως Παλαιό Κόσμο. Η μετά θάνατον 

ζωή δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη θετική έννοια της ανάστασης καθώς ο συγγραφέας 

φαίνεται να αντιμετωπίζει τη ζωή αυτή σαν ένα αναγκαίο κακό, σαν μια λύση ανάγκης 

ελλείψει άλλης επιλογής.   

Ο Μάνεα ζούσε ήδη εννέα χρόνια στην Αμερική, όταν το 1997 του έγινε πρόταση να 

επισκεφθεί τη Ρουμανία για πρώτη φορά από τότε που έφυγε. Ήθελε να το αποφύγει, όπως 

έκανε τόσα χρόνια, αλλά αυτή τη φορά δεν θα τα κατάφερνε. Ένας φίλος του τον ρωτά αν 

φοβάται λόγω του εγκλήματος του Σικάγο που συνέβη έξι χρόνια πριν. Ο συγγραφέας και 

καθηγητής Ιοάν Πέτρου Κουλιάνου94 δολοφονήθηκε το 1991 και ο λόγος του εγκλήματος 

μάλλον είχε σχέση με το γεγονός ότι ο Κουλιάνου ήταν έτοιμος να κάνει τον απολογισμό του 

πολιτικού παρελθόντος του δασκάλου του και καθηγητή των θρησκειών, Μίρτσεα Ελιάντε95, 

                                                           
94 Ο Ιοάν Πέτρου Κουλιάνου (1950-1991) ήταν ρουμάνος ιστορικός θρησκειών, συγγραφέας και 

δοκιμιογράφος. Διετέλεσε καθηγητής Ιστορίας των Θρησκειών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Ήταν μαθητής 

του Μίρτσεα Ελιάντε και υπήρξε σκληρός επικριτής του κομμουνιστικού καθεστώτος της Ρουμανίας. 

(Σούτσιου, ό.π., σ. 273). 
95 Ο Μίρτσεα Ελιάντε (1907-1986) ήταν ρουμάνος θρησκειολόγος και ερευνητής στον τομέα της Συγκριτικής 

Ιστορίας των Θρησκειών, αλλά και λογοτέχνης. Ασχολήθηκε με τα σανσκριτικά και την ινδική φιλοσοφία. Το 

1933 ανέλαβε την έδρα της Ινδικής Φιλοσοφίας και της Γενικής Ιστορίας των Θρησκειών στο Πανεπιστήμιο 
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και να εκθέσει δημόσια τη σχέση του με τους λεγεωνάριους και τη Σιδηρά Φρουρά. Ο 

Κουλιάνου, ένα χρόνο πριν τη δολοφονία του, είχε επίσης καταδικάσει δημόσια τον 

τρομοκρατικό φονταμενταλισμό της Σιδηράς Φρουράς και τον εθνικισμό του ρουμανικού 

πολιτισμού. Οι υποψίες για το έγκλημα βάραιναν τη Ρουμανική Ασφάλεια και τις 

διασυνδέσεις της ανάμεσα στους οπαδούς της Σιδηράς Φρουράς, τους λεγεωνάριους του 

Σικάγο. Ο Μάνεα, την ίδια περίοδο που συνέβη η δολοφονία του Κουλιάνου, είχε 

δημοσιεύσει ένα δοκίμιο που ενοχοποιούσε επίσης τον Μίρτσεα Ελιάντε για τη σχέση του με 

τη Σιδηρά Φρουρά. Για τον λόγο αυτό, η διεύθυνση του Κολλεγίου Μπαρντ έκρινε σκόπιμο 

να απευθυνθεί στο FBI έτσι ώστε ο Μάνεα να βρίσκεται υπό αστυνομική προστασία. Οι 

ντόπιοι πατριώτες της καινούριας δημοκρατίας της Ρουμανίας τον κατηγόρησαν για 

βλασφημία και προδοσία εξαιτίας αυτού του άρθρου. Ο συγγραφέας, ωστόσο, δηλώνει ότι ο 

λόγος που φοβόταν να επιστρέψει στη Ρουμανία δεν ήταν ότι θα αποτελούσε ευκολότερα 

θύμα της Ρουμανικής Ασφάλειας λόγω εγγύτητας. 

Η αιτία που φοβόταν να επιστρέψει, παρόλο που το κομμουνιστικό καθεστώς, το 

οποίο τον έδιωξε, αποτελεί πλέον παρελθόν, είναι δύσκολο να εντοπιστεί ακόμα και από τον 

ίδιο. Θα ήθελε να μπορεί να δώσει την απλή απάντηση ότι δεν θέλει να επιστρέψει εκεί από 

όπου κάποτε τον έδιωξαν. Ξέρει, ωστόσο, ότι η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με μια απλή 

φράση, είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν την στάση του. Αναρωτιέται και ο ίδιος 

μήπως η αιτία των επιφυλάξεών του είναι οι χαρακτηρισμοί που του απέδιδε κατά καιρούς ο 

ρουμανικός κομμουνιστικός Τύπος, όπως «αντικομματικός» και «κοσμοπολίτης», καθώς και 

οι χαρακτηρισμοί του Τύπου της μετακομμουνιστικής περιόδου, όπως «προδότης», «νάνος 

από την Ιερουσαλήμ» και «Αμερικανός πράκτορας». Οι νέοι πατριώτες δεν τον είχαν ξεχάσει 

και δεν τον άφηναν να τους ξεχάσει ούτε εκείνος. 

Πιο πολύ εντοπίζει την αιτία του δισταγμού του στο γεγονός ότι φοβόταν τους 

δεσμούς από τους οποίους δεν είχε ελευθερωθεί ακόμα. Δεν ένιωθε έτοιμος να επιστρέψει, 

δεν ήταν ακόμη αρκετά αδιάφορος για το παρελθόν. Φοβόταν ότι στη Ρουμανία θα 

ξανασυναντούσε τον παλιό εαυτό του, αυτόν του παρελθόντος αλλά και το γεγονός ότι οι 

άλλοι θα τον αναγνώριζαν στην καινούρια του μορφή, στολισμένη με τις δάφνες της εξορίας 

και τις κατάρες της πατρίδας. Ο Μάνεα υποστηρίζει ότι γλίτωσε σχετικά καθαρός από τη 

δικτατορία και ότι αυτό δεν συγχωρείται εύκολα. «Σου συγχωρούν το λάθος, τον συμβιβασμό, 

ακόμα και τον ηρωισμό, αλλά σε καμιά περίπτωση την απομάκρυνση», γράφει. Την 

                                                                                                                                                                                     
του Βουκουρεστίου. Από το 1956 αυτοεξορίστηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Σικάγο, όπου το 1957 

ανέλαβε την έδρα Ιστορίας των Θρησκειών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Υπήρξε συγγραφέας λογοτεχνικών 

και ακαδημαϊκών έργων και τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. 
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απομάκρυνση την ταυτίζουν με την απόλυτη αλαζονεία. Υπήρχαν, εντούτοις, ορισμένοι 

λόγοι που έκαναν τον συγγραφέα να βλέπει θετικά την επίσκεψη του στη Ρουμανία: 

νοσταλγούσε παλιούς φίλους και παλιά μέρη, ήθελε να επισκεφθεί τον τάφο της μητέρας του. 

Στις εβδομάδες πριν από την επιστροφή, θυμήθηκε τη γεύση των αγαπημένων του φαγητών, 

τα ανέκδοτα και τα αστεία, το κρασί, το τραγούδι, τα βουνά και τη θάλασσα, τους έρωτες και 

την ανάγνωση, τη γοητεία των τοπίων και των ανθρώπων. 

Ήταν ένας πολιτικός εξόριστος που δεν είχε κόψει τους δεσμούς με το παρελθόν, 

αγαπούσε τη χώρα που μεγάλωσε, νοσταλγούσε τον Δούναβη και την Μπουκοβίνα, ένιωθε 

τη ρουμάνικη γλώσσα μέρος του εαυτού του αλλά ταυτόχρονα η χώρα αυτή είχε κάνει ότι 

μπορούσε για να τον απομακρύνει. Ένιωθε ένοχος γιατί άργησε πολύ να φύγει από τη 

Ρουμανία και ταυτόχρονα ένοχος γιατί τελικά, έστω και αργά, έφυγε. Η αγάπη του, όμως, για 

τη Μπουκοβίνα και τη Ρουμανία δεν μπορούσε να αναιρέσει την απέχθειά του για τη 

Ζορμανία, τη χώρα που είχε επινοήσει ο Κουλιάνου για να περιγράψει την κομμουνιστική 

Ρουμανία στη σάτιρα επιστημονικής φαντασίας που δημοσίευσε το 1986. Η σάτιρα του 

Κουλιάνου «απεικόνιζε την πραγματικότητα της εποχής μέσα από μια μυθοπλαστική κριτική 

ενός μη υπαρκτού βιβλίου ενός φανταστικού συγγραφέα, η οποία περιέγραφε την ψευδή 

Επανάσταση, ακολουθούμενη από την ψευδή μετάβαση σε μια ψεύτικη δημοκρατία, τον 

γρήγορο πλουτισμό των αξιωματικών της Ασφάλειας, τα σκοτεινά εγκλήματα, τη διαφθορά, τη 

δημαγωγία, τη συμμαχία των πρώην κομμουνιστών με την Ξύλινη Φρουρά, την καινούρια άκρα 

δεξιά. Τα μυθοπλαστικά απομνημονεύματα του φανταστικού μάρτυρα απεικόνιζαν και την 

ψεύτικη δίκη και τη γρήγορη εκτέλεση του «Αρχηγού» δικτάτορα και της Μαντάμ Μόρτου96, το 

πραξικόπημα, την κηδεία των ψεύτικων μαρτύρων, τον εξαπατημένο λαό… Ο καινούργιος 

αρχηγός, ο κύριος πρόεδρος, ο δολοφόνος της συντρόφου προέδρου, σχολίαζε την κατάσταση 

με το παραδοσιακό χιούμορ: «Αυτός δεν είναι ο ουσιαστικός ρόλος του λαού;» Δηλαδή να τον 

εξαπατούν.» Αυτή ήταν η Ζορμανία του Κουλιάνου, δηλαδή η Ρουμανία που μισούσε ο 

Μάνεα. 

Ένας άλλος λόγος που δεν θέλει να επιστρέψει είναι και οι αποτρεπτικές συμβουλές 

του φίλου του, Σωλ Μπέλοου97: «Δεν πρέπει να πας εκεί… Όχι επειδή θα μπορούσες να 

                                                           
96 Mortu σημαίνει πεθαμένος στα Ρουμανικά. 
97 Ο Σωλ Μπέλοου (1915-2005) γεννήθηκε στο Λανσίν του Κεμπέκ από γονείς μετανάστες από τη Ρωσία, και 

μεγάλωσε στο Μόντρεαλ και το Σικάγο, όπου η οικογένειά του εγκαταστάθηκε οριστικά το 1924. Σε όλη του τη 

ζωή συνδύασε την πανεπιστημιακή σταδιοδρομία με τη λογοτεχνική δραστηριότητα. Έζησε πολλά χρόνια στην 

Ευρώπη. Το 1976 του απονεμήθηκε το Νόμπελ λογοτεχνίας «για την ανθρώπινη κατανόηση και τη λεπτή 

ανάλυση του σύγχρονου πολιτισμού που συνδυάζονται στο έργο του» Συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους 

εκπροσώπους της εβραϊκής αμερικανικής λογοτεχνίας και στους μεγάλους συγγραφείς του 20ου αιώνα. 

(http://www.biblionet.gr/author/6907/Bellow,_Saul,_1915-2005). 
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κινδυνεύσεις, αλλά γιατί θα νιώθεις χάλια… Ήμουν κι εγώ εκεί, όπως καλά ξέρεις. Ακύρωσε τα 

πάντα, προστάτεψε την ησυχία σου. Έχεις πολλά προβλήματα εδώ, αλλά έχεις και ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα, την απόσταση. Μην το χαραμίζεις.». Εν τέλει, ο συγγραφέας ενδίδει γιατί ξέρει 

ότι μόνο μια επιστροφή, αποτυχημένη ή επιτυχημένη, θα τον γιατρέψει και θα τον 

απελευθερώσει. 

 

3.8 Ο χούλιγκαν, δηλαδή ο Άλλος 

 

Ο Μάνεα ένιωθε πάντα παράταιρος και ξένος σε οποιονδήποτε ρόλο και ταυτότητα 

προσπαθούσε να ενσαρκώσει: είτε ως καλλιτέχνης, είτε ως εβραίος της Ρουμανίας, είτε ως 

πολιτικός εξόριστος. Νιώθει να ταυτίζεται με τον ζωγράφο Τρελαυγουστίνο, τον ήρωα του 

μυθιστορήματός του «Περί γελωτοποιών: Ο δικτάτορας και ο καλλιτέχνης». Ο 

Τρελαυγουστίνος είχε τη φύση του καλλιτέχνη που δεν καταφέρνει να προσαρμοστεί στην 

καθημερινή ζωή, εκεί όπου οι συμπολίτες του προσφέρουν και δέχονται μερίδιο 

χειροπιαστής και βρώσιμης πραγματικότητας. Έτσι ένιωθε και ο συγγραφέας, σαν παλιάτσος 

που παλεύει με την καθημερινότητα και την εξουσία. Ο καλλιτέχνης οραματίζεται 

διαφορετικούς κανόνες και άλλου είδους αποτίμηση και ανταμοιβή, ευελπιστώντας να έρθει 

η ώρα που θα εισπράξει την αναγνώριση του ρόλου που, θέλοντας και μη, υποδύεται. 

«Αναπόφευκτα, ο Τρελαυγουστίνος αντιμετωπίζει στη βοερή αρένα του τσίρκου τον Λευκό 

Κλόουν της Εξουσίας. Ολόκληρη η κωμωδία της ανθρωπότητας μπορεί να είναι ορατή στη 

συνάντηση αυτών των δυο αρχετύπων. Η Ιστορία του Τσίρκου ως Ιστορία…», γράφει ο 

συγγραφέας προκειμένου να περιγράψει την διαφορετική του φύση, η οποία έρχεται σε 

σύγκρουση με τη δικτατορική εξουσία. 

Δεν ήταν, όμως, η φύση μόνο του Μάνεα που ερχόταν σε σύγκρουση με το καθεστώς 

αλλά γενικότερα η φύση όλων των καλλιτεχνών. Είτε ήταν μέλη του Κομμουνιστικού 

Κόμματος είτε όχι, οι προνομιούχοι αλλά και οι συμβιβασμένοι καλλιτέχνες ήταν όλοι τους 

το ίδιο ύποπτοι απέναντι στο άγρυπνο μάτι της εξουσίας. Ο Μάνεα περιγράφει ειρωνικά τους 

καλλιτέχνες σαν έναν περιπλανώμενο θίασο από ταλαίπωρους και ημι-ανάπηρους 

παλιάτσους: 

Έρχονται οι καλλιτέχνες, κάντε στην άκρη! Περνάνε οι καλλιτέχνες από πόρτα σε 

πόρτα, οι μαϊμούδες, οι μίμοι, οι ψευτοκουλοί, οι ψευτοκουτσοί, οι ψευτοβασιλιάδες και 

υπουργοί, μεθυσμένοι από τη λαμπρότητα και τη φλόγα, έρχονται οι γιοι του αυτοκράτορα 

Αυγούστου. 
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Σύμφωνα με τον Μάνεα, η φρίκη του κομμουνισμού δεν αντικατέστησε την παλιά 

φρίκη της δικτατορίας, αλλά την αφομοίωσε, συνεργαζόταν μαζί της. Όταν εξέφρασε αυτή 

την άποψη δημόσια, έγινε δακτυλοδεικτούμενος. «Τα μεγάφωνα γάβγιζαν, 

επαναλαμβάνοντας: ξένε, ξένε, ξενιτεμένε, αντί, μιαρέ, αντί… Είχα αποδειχθεί και πάλι 

ανάξιος της Πατρίδας, όπως και οι πρόγονοί μου.» Αναρωτιέται συχνά για τη σημασία της 

λέξης «χούλιγκαν»:  

Χούλιγκαν; Δηλαδή περιθωριοποιημένος, ασυμβίβαστος, αποκλεισμένος;… Ένας 

ξεριζωμένος με αποκλίνουσα συμπεριφορά, χωρίς ταυτότητα;… Ένας ξεριζωμένος, εξόριστος, 

αποστάτης, αυτός είναι ο Εβραίος χούλιγκαν; Και  αυτός που σου μιλά, ο αντικομματικός, 

μακριά από την πατρίδα του, ο κοσμικός άπατρις, τι είδους χούλιγκαν να είναι άραγε; 

Δεν μπορεί να δώσει ακριβώς την απάντηση αλλά τείνει σε αυτό τον όρο να 

αναγνωρίζει τον εαυτό του έτσι όπως τον βλέπουν οι άλλοι. 

Ο Μάνεα αναφέρει συχνά στο βιβλίο ότι ποτέ δεν ένιωσε να εντάσσεται πλήρως σε 

μια κοινότητα. Η Ρουμανία τον είχε διώξει ήδη μια φορά στα πέντε του, όταν αναγνώρισε 

αυτόν και την οικογένειά του ως «ξένους» και τους παρέδωσε στα ναζιστικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. Τον έδιωξε και δεύτερη φορά, όταν η ταυτότητά του ως καλλιτέχνη και 

συγγραφέα αποδείχτηκε ασυμβίβαστη με το κομμουνιστικό καθεστώς. Για τις ρουμανικές 

αρχές ήταν πάντα ο κλασικός δημόσιος εχθρός, ο Άλλος.  Ακόμα και στο εβραϊκό γκέτο που 

ανήκε η μητέρα του, δεν μπόρεσε να ενσωματωθεί, επειδή ποτέ δεν ήταν αρκετά θρήσκος 

και, επιπλέον, έβρισκε ασφυκτική την περιχαράκωση στην εβραϊκή ταυτότητα και στις 

ιδεοληψίες της. Από μικρό παιδί ένιωθε την επείγουσα ανάγκη φυγής από το γκέτο, 

γνωρίζοντας ωστόσο πως έξω από αυτό δεν θα έβρισκε φίλους με ανοιχτές αγκάλες, παρά 

μόνο την κωμωδία άλλων γκέτο. Η ιστορία και η παραδοσιακή εβραϊκή οικογένεια έφτιαξαν 

γύρω του ένα αποπνικτικό οικοδόμημα, μιαν ασφυκτική σιδερένια λαβή που απειλούσε την 

εσωτερική ύπαρξή του.98 Παρέμεινε σε όλη του τη ζωή ένας άπατρις που έβρισκε καταφύγιο 

στη μητρική του γλώσσα. Ακόμα και όταν βρισκόταν μακριά από τη Ρουμανία, κρυβόταν 

στη ρουμανική γλώσσα όπως το σαλιγκάρι στο κέλυφός του. Όταν καλείται, ωστόσο, να 

επιλέξει μία από τις ιδιότητες Εβραίος, Ρουμάνος ή Αμερικάνος απαντά: «Είμαι ρουμάνος 

συγγραφέας. Μπορεί να μην είναι βολικό για μένα ούτε για τη Ρουμανία σήμερα, αλλά αυτό 

                                                           
98 Κοτζιά Ελισάβετ, «Πολιτικό και οικογενειακό γκέτο», εφημερίδα «Καθημερινή», 17 Οκτωβρίου 2010. 
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είμαι. Η γλώσσα καθορίζει ποιος είμαι και μαζί με αυτήν, όπως τη μάθαινα από την παιδική 

ηλικία ως την ωριμότητα, χτιζόταν μέσα μου και η αίσθηση της πατρίδας».99 

 

3.9 Οι Εβραίοι της Ρουμανίας και οι λοιπές μειονότητες 

 

Ο Μάνεα γεννήθηκε από Εβραίους γονείς στη Ρουμανία, αλλά ποτέ δεν 

οικειοποιήθηκε την ταυτότητα του Εβραίου, αντίθετα πάντα ένιωθε την ανάγκη να 

προσδιορίσει την ταυτότητά του μόνος του. Δεν ήταν σαν τη μητέρα του που είχε αποδεχτεί 

πλήρως αυτή την ταυτότητα και ζούσε, όπως λέει ο συγγραφέας, με τη μοιρολατρική πίστη 

της που δεν απέκλειε ούτε τα βάσανα, ούτε την κατάθλιψη. «Εμείς είμαστε εμείς κι αυτοί 

είναι αυτοί. Δεν έχουμε λόγο να τους μισούμε, ούτε να περιμένουμε χάρες από την πλευρά τους. 

Ούτε να ξεχάσουμε τις αποτρόπαιες πράξεις τους», του υπενθύμιζε συχνά η μητέρα του και ο 

Μάνεα αντιδρούσε πάντα με την ίδια υστερία σε αυτά τα στερεότυπα. Του κακοφαινόταν η 

κοινοτοπία για τις εξωτερικές αντιπαλότητες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι Εβραίοι, 

παρόλα αυτά δεν ήταν εύκολο να ξεφύγει κανείς από τις ναρκισσιστικές υποψίες που γεννά η 

διαρκής θυματοποίηση. 

Ο αντισημιτισμός στη Ρουμανία ήταν έντονος ήδη από την εποχή της Σιδηράς 

Φρουράς, πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Σεπτέμβρη του 1940, όπως λέει ο 

συγγραφέας, «ο στρατηγός Αντονέσκου κήρυξε το Εθνικό-Λεγεωνάριο Κράτος και σύντομα 

ξεκίνησε η Επανάσταση των λεγεωνάριων», κατά την οποία έλαβαν χώρα διάφορες 

φρικαλεότητες εναντίον Εβραίων πολιτών. Υπήρχαν φήμες για βασανισμούς, δολοφονίες και 

κρεμασμένα πτώματα Εβραίων στο σφαγείο του Βουκουρεστίου, για εκτελέσεις Εβραίων 

στις οποίες ανάγκαζαν ομόθρησκούς τους να συμμετέχουν. Μέχρι που αποφασίστηκε από 

τους Γερμανούς η «τελική λύση» και δόθηκε το 1941 η εντολή να εγκαταλείψουν όλοι οι 

Εβραίοι τη χώρα και να επιβιβαστούν στα τρένα που θα τους οδηγούσαν στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. Οι Ρώσοι τελικά απελευθέρωσαν τους αιχμαλώτους το 1944 αλλά «η πρώτη 

τους μέριμνα ήταν να στείλουν τους Εβραίους άντρες στον πόλεμο, στην πρώτη γραμμή 

εναντίον των Γερμανών», γράφει ο συγγραφέας στη σελίδα 119. «Σκελετοί, πετσί και 

κόκκαλο, έτσι όπως είχαν βγει από το στρατόπεδο.» 

Από το 1947 και μετά, με την εγκαθίδρυση του κομμουνισμού πολλοί Εβραίοι της 

Ρουμανίας έσπευσαν να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ. Τον Αύγουστο του 1949 το επιτελείο 

                                                           
99 Λαμπρινή Κουζέλη, «Νόρμαν Μάνεα, συγγραφέας, αυτοεξόριστος και χούλιγκαν», εφημερίδα «Το Βήμα», 

30.04.2010. 
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του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρουμανίας αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει τη 

μετανάστευση των Εβραίων. Ταυτόχρονα, ωστόσο, ασκούσε προπαγάνδα κατά της 

μετανάστευσης δημοσιεύοντας γράμματα από την Παλαιστίνη που περιέγραφαν την άσχημη 

κατάσταση που επικρατούσε εκεί100. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1949 είχαν μεταναστεύσει 

μόλις 400-500 Εβραίοι, αλλά, κατόπιν πιέσεων από το Ισραήλ, μέχρι το τέλος του έτους ο 

αριθμός τους αυξήθηκε σε 3.000-4000101. Το 1950 οι Εβραίοι πολίτες συνέχισαν να 

αναχωρούν κατά χιλιάδες. Κάποιες φορές η τοπική αστυνομία πήγαινε από πόρτα σε πόρτα 

για να μοιράσει τα απαραίτητα μεταναστευτικά έγγραφα. Στο Σαβένι της Μολδαβίας 

συνήθιζαν να χτυπούν τύμπανα για να ειδοποιήσουν τους Εβραίους κατοίκους ότι διατίθενται 

μεταναστευτικά έγγραφα102. Το 1951 η μαζική φυγή συνεχίστηκε και μέχρι αυτή η ελεύθερη 

ροή να σταματήσει είχαν διατεθεί βίζες εξόδου σε 100.000 Εβραίους103.  

Ο συγγραφέας το 1958 βλέπει ξανά Εβραίους να κάνουν αιτήσεις για έξοδο από τη 

χώρα. Οι υποψήφιοι για την αποδημία στους Αγίους Τόπους σχημάτιζαν αποβραδίς 

τεράστιες ουρές μήπως καταφέρουν την επόμενη μέρα  να συμπληρώσουν το μαγικό χαρτί 

που θα τους επέτρεπε τη φυγή. Ο συγγραφέας γράφει χαρακτηριστικά:  

Η βιασύνη αυτών των μεταναστών να αφήσουν τη σοσιαλιστική ουτοπία, μόνο με μια 

βαλίτσα, έδειχνε ξεκάθαρα το μέγεθος του αδιέξοδου που άφηναν πίσω. Ποτέ πριν, ούτε καν 

μετά την καταστροφή του πολέμου, δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που να θέλουν να 

φύγουν άρον άρον. 

Ακόμα και εντός του Κόμματος η παρουσία των Εβραίων ήταν ανεπιθύμητη και 

μέχρι το 1965 είχε περιοριστεί πολύ. Πολλοί Εβραίοι μέλη του Κόμματος είχαν ήδη 

μεταναστεύσει ενώ ο Ντεζ ασκούσε πιέσεις στους Ρουμάνους πολιτικούς που ήταν 

παντρεμένοι με Εβραίες να χωρίσουν έτσι ώστε να μειωθεί η εβραϊκή επιρροή εντός του 

Κόμματος104. Ο Μάνεα υποστηρίζει ότι η εκστρατεία μαζικής φυγής των Εβραίων αποτελεί 

μια ακόμη προσπάθεια του ρουμανικού κράτους να απελευθερωθεί από το «κακό». Δεν ήταν 

η πρώτη φορά που λάμβανε χώρα μια τέτοια εκστρατεία, αλλά αυτή τη φορά η μαζική φυγή 

των Εβραίων αποτελούσε ένα δριμύ «κατηγορώ» και επιβεβαίωνε την αποτυχία του 

κομμουνισμού στη Ρουμανία. Την άποψή του Μάνεα, περί απαλλαγής του ρουμανικού 

κράτους από τους Εβραίους, τη συμμερίζεται και ο συγγραφέας Dennis Deletant, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι οι πολιτικές του Τσαουσέσκου απέναντι στους Εβραίους στόχευαν στη 

                                                           
100 Radu Ioanid (2005), The ransom of the Jews. The story of the extraordinary secret bargain between Romania 

and Israel. Chicago: Ivan R. Dee, σ. 56. 
101 Radu, ό.π., σ. 56. 
102 Radu, ό.π., σ. 61. 
103 Radu, ό.π., σ. 62. 
104 Tom Gallagher (2005), Theft of a nation. Romania since communism. London: Hurst and Company, σ. 56. 
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δημιουργία μιας ομοιογενούς Ρουμανίας που βασίζεται στο πλειοψηφούν ρουμανικό 

στοιχείο105. Ο ισραηλινός πρέσβης στη Ρουμανία κατά τα έτη 1985-1989, Yosef Govrin 

δηλώνει ότι οι λόγοι που η Ρουμανία επέτρεψε τις μαζικές μετακινήσεις του εβραϊκού 

πληθυσμού (περίπου 370.000 στο σύνολό τους) ήταν δύο: πρώτον, να λυθεί το εβραϊκό 

ζήτημα με την  απομάκρυνση των Εβραίων που θα άφηνε περισσότερες θέσεις εργασίας 

στους Ρουμάνους εργάτες (πέρα από τα «λύτρα» από το Ισραήλ για κάθε Εβραίο αναλόγως 

της ηλικίας και της μόρφωσής του) και δεύτερον, να δείξει στο Ισραήλ και στη Δύση 

γενικότερα, ότι σέβεται τις απαιτήσεις τους διαπράττοντας ταυτόχρονα μια ανθρωπιστική 

πράξη106. 

Ο συγγραφέας αναφέρει και τον ραβίνο Μωυσή Ρόσεν με τις πολλαπλές ιδιότητές 

του και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στη διαμόρφωση της τακτικής του ρουμανικού 

κράτους να επιτρέπει την έξοδο από τη χώρα σε χιλιάδες Εβραίους με αντάλλαγμα σκληρό 

νόμισμα κυρίως από το Ισραήλ. Ο Μωυσής Ρόσεν διετέλεσε αρχιραβίνος από το 1948 έως το 

1994, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Ρουμανίας από το 1964 έως το 1994, 

«βουλευτής πάνω από δυο δεκαετίες στο Κομμουνιστικό Κοινοβούλιο, σύμβουλος στο 

Υπουργείο εξωτερικών, μεσολαβητής για το Ισραήλ και διπλωμάτης της Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας της Ρουμανίας, επιφορτισμένος πάντα με σημαντικές αποστολές.» Κατά τα 

τελευταία χρόνια του κομμουνισμού, ο ραβίνος Ρόσεν διοργάνωνε τακτικά εβραϊκές γιορτές, 

στις οποίες αφθονούσε το φαγητό και το κρασί από το Ισραήλ, υπήρχαν επισκέπτες από το 

εξωτερικό και επίτιμοι καλεσμένοι που κάθονταν δίπλα στα στελέχη του Κόμματος. Οι 

πλουσιοπάροχες αυτές γιορτές ενθαρρύνονταν από το κράτος, αφενός για να δοθεί η 

εντύπωση της αφθονίας και της ελευθερίας προς το εξωτερικό και αφετέρου για να 

καταγραφούν τα ονόματα, τα πρόσωπα και τα λόγια των παρευρισκόμενων.  

Ο Μάνεα χαρακτηρίζει τον ραβίνο Ρόσεν ειρωνικά ως “dealer” και υποστηρίζει ότι 

ήταν αυτός που έπεισε τους κομμουνιστές για τα πλεονεκτήματα που θα είχαν αν άφηναν 

τους Εβραίους να μεταναστεύσουν: 

Έπεισε τις Αρχές ότι υπήρξαν τουλάχιστον τρία σημαντικά πλεονεκτήματα να αφήσουν 

τους Εβραίους να φύγουν: πρώτον, θα γλύτωναν τον παλιό μπελά. Δεύτερον, θα έπαιρναν 

χρήματα από τους καπιταλιστές, 8.000 δολάρια για κάθε Εβραίο που θα άφηναν. Τρίτον, 

αφήνοντας τους Εβραίους ελεύθερους, θα βελτίωναν την εικόνα τους στο εξωτερικό. Τους 

ίδιους τους Εβραίους δεν χρειαζόταν να τους πείσουν. Η έξοδος από την Αίγυπτο! 

                                                           
105 Radu, ό.π., σ. 93. 
106 Radu, ό.π., σ. 93. 
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Η ανταλλαγή των Εβραίων για χρήματα αποτελεί μια ιδιάζουσα υπόθεση ανθρώπινου 

εμπορίου με τα δύο εμπλεκόμενα μέρη να επωφελούνται αμοιβαία. Η Ρουμανία λαμβάνοντας 

σκληρό νόμισμα που τόσο χρειαζόταν και έχοντας τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω και το Ισραήλ εποικώντας το νεοϊδρυθέν κράτος με χιλιάδες Εβραίων πολιτών και 

διατηρώντας από το 1967 και μετά τη μοναδική πρεσβεία του σε ολόκληρο το 

κομμουνιστικό μπλοκ της Ανατολικής Ευρώπης107. Ο Τσαουσέσκου στα μέσα της δεκαετίας 

του 1970 δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Οι Εβραίοι, οι Γερμανοί και το πετρέλαιο είναι τα 

καλύτερα εξαγωγικά μας αγαθά.»108. 

Η στάση όμως του καθεστώτος δεν ήταν σκληρή μόνο απέναντι στους Εβραίους αλλά 

και στις υπόλοιπες μειονότητες με εξαίρεση τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του 

Τσαουσέσκου (1965-1971). Κατά την αρχική εκείνη περίοδο επικρατούσε μειωμένη 

αστυνόμευση, περισσότερη ελευθερία σε ζητήματα του πολιτισμού και διαμορφώθηκε μια 

γενικότερα χαλαρή ατμόσφαιρα και μια ευγενικότερη στάση απέναντι στις μειονότητες. Το 

άρθρο 17 του νέου Συντάγματος του 1965 «εγγυούνταν ίσα δικαιώματα για όλους τους 

πολίτες της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας σε κάθε σφαίρα της οικονομικής, 

πολιτικής, δικαστικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής… ανεξαρτήτως εθνότητας, φυλής, 

φύλου ή θρησκείας»109. Ενώ το άρθρο 22 όριζε ότι «στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της 

Ρουμανίας οι συγκατοικούσες εθνικότητες εγγυούνται την ελεύθερη χρήση της δικής τους 

γλώσσας και του δικαιώματος να έχουν βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, θέατρα και εκπαίδευση 

σε όλα τα επίπεδα στη δική τους γλώσσα»110. Το 1968 αποφασίστηκε η σύσταση μειονοτικών 

επαγγελματικών σχολείων. 

Στην μεταπολεμική Ρουμανία διαβιούσε ένας σημαντικός αριθμός μειονοτήτων, όπως 

Ούγγροι, Γερμανοί, Εβραίοι, Ρομ, Τούρκοι, Σέρβοι, Ουκρανοί, Ρώσοι και Σλοβάκοι111. Η 

ουγγρική μειονότητα αποτελούσε και την πολυπληθέστερη μειονότητα της Ρουμανίας. Στην 

απογραφή του 1956 οι Ούγγροι ανέρχονταν σε 1.624.959 και στην απογραφή του 1977 σε 

1.713.918, με τη μεγάλη πλειοψηφία τους να συγκεντρώνεται στην περιοχή της 

Τρανσυλβανίας112. Αμφότερες οι Ουγγρικές και οι Τουρκικές μειονότητες είχαν ειδικά 

προνόμια αλλά με το πέρασμα του χρόνου υπέστησαν μια παρατεταμένη διαδικασία 

                                                           
107 Radu, ό.π., εσώφυλλο βιβλίου. 
108 Radu, ό.π., σ. 125. 
109 Γεώργιος Χρηστίδης (2003), Τα Κομμουνιστικά Βαλκάνια. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, σ. 209. 
110 Γεώργιος Χρηστίδης, ό.π., σ. 209. 
111 Γεώργιος Χρηστίδης, ό.π., σσ. 196-198. 
112 Γεώργιος Χρηστίδης, ό.π., σ. 198. 
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πολιτιστικής αφομοίωσης113. Ο Τσαουσέσκου έδινε έμφαση στο μεγαλείο της πατρίδας και 

ξεκίνησε μια πανεθνική καμπάνια για να προωθήσει τη ρουμανική ιστορία και να 

δημιουργήσει ένα ομοιογενές έθνος. Η μόρφωση των μειονοτήτων ήταν κύριος στόχος αυτής 

της καμπάνιας. Ενώ κατά την αρχική περίοδο διακυβέρνησης του Τσαουσέσκου όλα τα 

σχολεία της ουγγρικής μειονότητας είχαν τους δικούς τους διαχειριστές και δασκάλους, με το 

πέρασμα του χρόνου αυτοί αντικαταστάθηκαν από πιο πολιτικά αξιόπιστα άτομα και τα 

σχολεία συγχωνεύθηκαν έτσι ώστε η ρουμανική εθνικότητα να αποτελεί την πλειοψηφία των 

μαθητών. Από το 1971 και έπειτα, ο αυξανόμενος αυταρχισμός επηρέασε και τις μειονότητες 

της χώρας. Στον χώρο της εκπαίδευσης, η μεταρρύθμιση της περιόδου 1973-74 είχε ως 

αποτέλεσμα να διδάσκοντα πολύ λιγότερα μαθήματα σε μειονοτικές γλώσσες. Την ίδια 

περίοδο εφαρμόστηκαν και διάφορα μέτρα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς των 

μειονοτήτων ως αποτέλεσμα του Νόμου για την Προστασία της Εθνικής Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς114. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου συνδέθηκε με περιστατικά 

καταστροφής μειονοτικών βιβλιοθηκών και αρχείων. Κατά τη δεκαετία του 1980, όταν η 

λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στον Τσαουσέσκου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, εκείνος κατέφυγε 

σε μεγαλύτερη αστυνόμευση της κοινωνίας και στην υιοθέτηση μιας έντονα εθνικιστικής 

ρητορικής που στρεφόταν ιδιαίτερα εναντίον της Ουγγαρίας και της ουγγρικής μειονότητας 

στη Ρουμανία, αλλά και εναντίον των δυτικών κρατών που ασκούσαν κριτική για την 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων115. 

  

                                                           
113 Mary McIntosh et al. (1996), Minority Rights and Majority Rule, Ethnic Tolerance in Romania and Bulgaria. 

Αποτελεί case study στο βιβλίο: Ethnic Conflict in the Post-soviet World. Case Studies and Analysis, edited by 

Leokadia Drobizheva…[et al.]. New York: M.E.Sharpe Inc. 
114 Γεώργιος Χρηστίδης, ό.π., σ. 212. 
115 Γεώργιος Χρηστίδης, ό.π., σ. 214. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

«ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΜΑΝΕΤΣΙ 

 

4.1. Η ζωή και το έργο της Νάντια Κομανέτσι 

 

Η Νάντια Κομανέτσι γεννήθηκε το 1961 στο Ονέστι της Ρουμανίας και ήταν η πρώτη 

αθλήτρια της γυμναστικής στην οποία απονεμήθηκε η ανώτατη βαθμολογία του 10 σε 

Ολυμπιακή διοργάνωση. Την Κομανέτσι την ανακάλυψε ο Μπέλα Κάρολι, που αργότερα 

έγινε ο προπονητής της, σε ηλικία έξι ετών. Αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο εθνικό 

πρωτάθλημα παίδων της Ρουμανίας το 1969 και κατέκτησε την 13η θέση, ενώ την επόμενη 

χρόνια κατέκτησε την πρώτη θέση. Στην πρώτη της διεθνή εμφάνιση το 1975, νίκησε τη 

Ρωσίδα Λουντμίλα Τουρίσεβα, η οποία είχε βγει πέντε φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, 

κερδίζοντας τέσσερα χρυσά μετάλλια και ένα αργυρό116.  

Έγραψε ιστορία στον παγκόσμιο αθλητισμό, όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

1976 στο Μόντρεαλ κέρδισε το πρώτο απόλυτο 10 που είχε ποτέ δοθεί σε αγώνες 

γυμναστικής117. Μέχρι το τέλος της Ολυμπιάδας εκείνης, είχε επαναλάβει το κατόρθωμά της 

αυτό άλλες έξι φορές και έγινε η νεότερη Ολυμπιακή αθλήτρια που κέρδισε χρυσό μετάλλιο. 

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 ανακηρύχθηκε Ήρωας της σοσιαλιστικής 

Ρουμανίας118. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 στη Μόσχα, η Κομανέτσι κέρδισε άλλα 

δύο χρυσά μετάλλια και αποσύρθηκε ένα χρόνο αργότερα, μετρώντας στην καριέρα της 

συνολικά εννέα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια119. 

Το 1989 διέφυγε από τη Ρουμανία, προκειμένου να γλιτώσει από το καταπιεστικό 

καθεστώς Τσαουσέσκου, και έως σήμερα έχει διακριθεί ως διεθνής εκπρόσωπος τόσο του 

αθλήματός της όσο και πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων. Το 1996 παντρεύτηκε τον 

Μπαρτ Κόννερ, επίσης αθλητή της γυμναστικής και Ολυμπιονίκη, και διευθύνουν από 

κοινού μια πετυχημένη Ακαδημία Γυμναστικής120. 

 

 

 

 

                                                           
116 Εγκυκλοπαίδεια Britannica, https://www.britannica.com/biography/Nadia-Comaneci, 19 Οκτωβρίου 2017. 
117 Σούτσιου, ό.π., σ. 394. 
118 Εγκυκλοπαίδεια Britannica, ό.π. 
119 Επίσημο website των Ολυμπιακών Αγώνων, https://www.olympic.org/nadia-comaneci, 14 Απριλίου 2018. 
120 Σούτσιου, ό.π., σ. 394. 

https://www.britannica.com/biography/Nadia-Comaneci
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4.2 Περίληψη του βιβλίου 

 

Το βιβλίο «Επιστολές σε μια νεαρή αθλήτρια» της Νάντια Κομανέτσι αποτελεί μια 

αυτοβιογραφία υπό τη μορφή επιστολών προς μία νεαρή αθλήτρια γυμναστικής. Ξεκινά από 

τα παιδικά χρόνια της Κομανέτσι τη δεκαετία του 1960, περίοδο κατά την οποία η μικρή 

Νάντια προπονείται καθημερινά στο πειραματικό σχολείο γυμναστικής του Μπέλα και της 

Μάρτα Κάρολι στο Ονέστι και ζει μια άκρως πειθαρχημένη ζωή. Το 1972 η Κομανέτσι 

σημειώνει την πρώτη της επιτυχία στο Κύπελλο Φιλίας, παρόλο που η ομάδα της που 

αποτελούταν από δεκάχρονα κορίτσια ήρθε αντιμέτωπη με τις ομάδες των σοβιετικών, των 

Γερμανίδων και των Τσεχοσλοβάκων αθλητριών που ήταν από δεκαεπτά έως είκοσι ένα 

χρονών. Η Κομανέτσι κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα ατομικά αγωνίσματα και η ομάδα της 

το αργυρό, νικώντας τις καλύτερες διεθνείς αθλήτριες γυμναστικής. Από τη στιγμή εκείνη 

και μετά ακολούθησαν πολλές διακρίσεις και μετάλλια τόσο σε εθνικές, όσο και σε 

ευρωπαϊκές αλλά και σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, με αποκορύφωμα το απόλυτο 10 

που πέτυχε στο δίζυγο και σε άλλα έξι αγωνίσματα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών 

Αγώνων του Μόντρεαλ το 1976. Η επιστροφή της ομάδας της Ολυμπιακής Αποστολής στη 

Ρουμανία έγινε με πανηγυρική υποδοχή και με εθνικούς εορτασμούς που είχαν διαταχθεί από 

τον ίδιο τον Τσαουσέσκου, ο οποίος απένειμε βραβεία εκ μέρους της κυβέρνησης της 

Ρουμανίας στο ζεύγος Κάρολι και στις αθλήτριες. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, όλη η 

χώρα, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου Τσαουσέσκου, άρχισε να δείχνει μεγάλο 

ενδιαφέρον για το άθλημα της γυμναστικής. 

 

4.3 Η οικονομική κατάσταση μιας πρωταθλήτριας 

 

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας χρηματοδοτούσε γενναιόδωρα τα Ολυμπιακά 

προγράμματα της χώρας, καθώς οι κομμουνιστές ηγέτες πίστευαν ότι οι αθλητές 

εκπροσωπούσαν τους ίδιους και τη χώρα τους και η εικόνα τους όφειλε να είναι τέλεια και 

να εξυμνεί τον τρόπο ζωής τους. Η κυβέρνηση χρηματοδοτούσε και το πειραματικό σχολείο 

του Ονέστι και έτσι η Κομανέτσι και οι συναθλήτριές της είχαν την τύχη να απολαμβάνουν 

τρία ισορροπημένα γεύματα την ήμερα, σε αντίθεση με την πλειονότητα του ρουμανικού 

λαού που ζούσε με ελάχιστα και πεινούσε. Τα δωμάτια των αθλητριών ήταν πάντα ζεστά και 

καθαρά, το φαγητό ήταν άφθονο ενώ το μαγείρεμα και το πλύσιμο των πιάτων το έκαναν 

άλλοι για αυτές. Η μόνη έννοια των κοριτσιών ήταν η γυμναστική. Η ζωή της πρωταθλήτριας 

της προσέφερε επίσης τη δυνατότητα να ταξιδεύει σε διάφορα μέρη του κόσμου για να 
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συμμετέχει σε αγώνες και μπορούσε να αγοράζει διάφορα μικροπράγματα που στα μάτια 

ενός μικρού παιδιού ήταν σημαντικά, όπως κούκλες, κορδέλες και κάλτσες. Το γεγονός ότι ο 

αθλητισμός είχε την ευχάριστη παρενέργεια να την προφυλάξει από την πείνα και την 

ανέχεια, ήταν κάτι που η Κομανέτσι το αντιλήφθηκε πολύ αργότερα, όταν είχε πλέον 

αποσυρθεί από τον αθλητισμό και τον περιορισμένο κόσμο του σχολείου της και ήταν 

αναγκασμένη να ζήσει όπως οι υπόλοιποι πολίτες: 

Την ίδια εποχή, οι άνθρωποι στη Ρουμανία κυριολεκτικά πεινούσαν. Ίσως γι’ αυτό να 

βρίσκω τόσο αλλόκοτη τη σκέψη ότι τάχα θυσίασα την παιδική μου ηλικία. Σε όλους εμάς, τους 

αθλητές και τις αθλήτριες της γυμναστικής στις κομμουνιστικές χώρες, το άθλημα πρόσφερε 

περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσε ποτέ να μας στερήσει. 

Μετά την επιτυχία στο Μόντρεαλ, η Κομανέτσι έλαβε ένα χρηματικό βραβείο από 

την κυβέρνηση ως αναγνώριση των μεταλλίων της, χωρίς όμως αυτό να είναι ικανό να 

αλλάξει τον τρόπο ζωής της ίδιας και της οικογένειάς της. Ο πατέρας της συνέχισε να μην 

μπορεί να αγοράσει αυτοκίνητο και η μητέρα της παρέμεινε νοικοκυρά. Η Κομανέτσι 

συνέχισε να ζει σε έναν απλό κοιτώνα κοντά στο σπίτι της και να περνάει κάθε 

Σαββατοκύριακο στο πατρικό της. Έπαιρνε επίσης μια μηνιαία κρατική υποτροφία, την 

οποία δικαιούνταν οι διακεκριμένες αθλήτριες. Αυτά τα χρήματα, που τα διαχειριζόταν η 

μητέρα της και τα αποταμίευε για λογαριασμό της, της φάνηκαν αργότερα πολύ χρήσιμα και 

τα είχε απόλυτη ανάγκη όταν αποσύρθηκε από τον αθλητισμό. Ορισμένοι είχαν την 

εντύπωση ότι μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία, η Κομανέτσι θα έπρεπε να ζει μέσα στα 

πλούτη, αλλά ξεχνούσαν το γεγονός ότι παρόλο που ήταν η πιο διακεκριμένη αθλήτρια, δεν 

έπαυε να είναι πολίτης μιας κομμουνιστικής χώρας. Η ίδια λέει για τη ζωή της μετά τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976: 

Ήθελες να μάθεις πώς ήταν η ζωή μου μετά τους Ολυμπιακούς του 1976, φίλη μου, κι 

εγώ συνεχίζω να σε απογοητεύω. Πού είναι τα παραμυθένια χάπι εντ, οι βίλες, τα χρήματα; 

Πού είναι το πάρτι για τα γλυκά δέκατα έκτα γενέθλιά μου και τα δείπνα στο παλάτι του 

Τσαουσέσκου; Όλα αυτά δεν είναι παρά φαντασιώσεις. Στην πραγματικότητα, μετά το 1976 

ξεκίνησε για μένα η συχνά δύσκολη και προβληματική διαδικασία της ενηλικίωσης ενός 

κοριτσιού σε μια κομμουνιστική χώρα. 

Το 1979 η Κομανέτσι πηγαίνει να μείνει στο Βουκουρέστι με τη μητέρα της και τον 

αδερφό της. Τα λεφτά που τόσα χρόνια αποταμίευε η μητέρα της για λογαριασμό της θα τους 

φανούν χρήσιμα για να αγοράσουν ένα σπίτι. Όχι για να το αγοράσουν πλήρως αλλά για να 

δώσουν την προκαταβολή για την αγορά του. Κατά τα επόμενα χρόνια, το κράτος θα 

συνέχιζε να παρακρατά ένα μέρος του μισθού της για τις μηνιαίες δόσεις της υποθήκης του 
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σπιτιού και η Κομανέτσι υπολόγιζε ότι μέχρι να γίνει εξήντα χρονών, το σπίτι θα γινόταν 

εντελώς δικό της. 

Ο μισθός της στη Ρουμανία ισοδυναμούσε περίπου με εκατό δολάρια το μήνα. Η 

μητέρα της την ίδια περίοδο έπιασε δουλειά σαν ταμίας και παρόλα αυτά τα χρήματα δεν 

τους έφταναν για τη θέρμανση του σπιτιού. Το σπίτι είχε τρεις κρεβατοκάμαρες - μία για τον 

καθένα τους - αλλά τον χειμώνα ήταν αδύνατο να θερμανθούν επαρκώς και έτσι 

κοιμόντουσαν και οι τρεις στην κουζίνα. Η Κομανέτσι άκουγε τις φήμες ότι ζούσε σαν 

βασίλισσα και δεν ήθελε να έχει κανέναν φίλο γιατί ντρεπόταν να μάθει ο κόσμος πόσο 

φτωχή ήταν στην πραγματικότητα. Ήταν μια Ολυμπιονίκης που προπονούνταν για τους 

επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο κόσμος πίστευε ότι δεν της έλειπε τίποτα αλλά στην 

πραγματικότητα ζούσε μέσα στην ανέχεια. Ένιωθε ότι αδικούταν, σκεφτόταν ότι αυτή είχε 

εργαστεί σκληρά σε όλη της τη ζωή για να κάνει τη χώρα της περήφανη και ότι σε 

αντάλλαγμα δεν της είχαν προσφέρει καν τη δυνατότητα να ζει αξιοπρεπώς. Γράφει ότι στη 

Ρουμανία ήταν πολύ λίγοι εκείνοι που έβγαζαν λεφτά από τον αθλητισμό, και συνήθως αυτοί 

ήταν οι ποδοσφαιριστές που θεωρούνταν μεγάλοι εθνικοί ήρωες και λάμβαναν σεβαστά 

χρηματικά έπαθλα για τις επιτυχίες τους. Τους αθλητές της γυμναστικής μάλλον δεν τους 

είχαν σε μεγάλη εκτίμηση τα στελέχη εκείνα της κυβέρνησης που αποφάσιζαν για τις 

αμοιβές τους.  

Την εποχή εκείνη, οι Ολυμπιακοί αθλητές των κομμουνιστικών χωρών δεν είχαν 

ευκαιρίες να βγάλουν χρήματα από χορηγίες ή δημόσιες εμφανίσεις. Δεν είχαμε αθλητικούς 

πράκτορες και ο μοναδικός «εκπρόσωπός» μας ήταν η κυβέρνησή μας. Αν λοιπόν η κυβέρνηση 

δεν έκρινε σκόπιμο να μας δίνει αρκετά χρήματα, απλούστατα δεν είχαμε αρκετά χρήματα. 

Σήμερα, στους κορυφαίους αθλητές παρουσιάζονται τόσο πολλές ευκαιρίες για να αποκτήσουν 

φήμη και πλούτο, και δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει ή βλάπτει τις καριέρες τους. 

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980, η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα 

περισσότερο. Η Κομανέτσι σπούδαζε και ταυτόχρονα συντηρούσε τον αδερφό της που 

σπούδαζε κι εκείνος. Το δεύτερο μισό του μήνα τα χρήματά τους εξαντλούνταν και έπρεπε 

να γίνουν εφευρετικοί για να επιβιώσουν. Ήταν πολύ συνηθισμένη τακτική να ανταλλάσουν 

με τους γείτονες ό,τι τους περίσσευε. Για παράδειγμα, εάν σε κάποιον περίσσευε λίγο ψάρι 

μπορούσε να το ανταλλάξει με κάποιον γείτονα για ένα κομμάτι τυρί. Ένας ηλικιωμένος 

γείτονας τους, γύρω στα εβδομήντα, ξυπνούσε κάθε μέρα στις τέσσερις τα χαράματα και 

στηνόταν στην ουρά του μπακάλικου μέσα στο κρύο για να δει μήπως υπήρχε τίποτα στα 

ράφια. Συνήθως, τα μόνα διαθέσιμα είδη ήταν μαγιονέζα, μουστάρδα και φασόλια. Τους 

έφερνε μερικά μπουκάλια γάλα και σε σπάνιες περιπτώσεις ένα κομμάτι κρέας και εκείνοι 
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τον καλούσαν να φάει μαζί τους. Υπήρχε αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες και οι γείτονες 

μοιράζονταν καθημερινά τα υπάρχοντά τους γιατί, όπως λέει η Κομανέτσι: «Έτσι είναι οι 

Ρουμάνοι: ό,τι έχουν το μοιράζονται». Οι Ρουμάνοι κυριολεκτικά δεν θα μπορούσαν να 

επιβιώσουν αν δεν σχημάτιζαν αυτά τα δίκτυα αμοιβαίας βοήθειας που βασίζονταν στις 

διαπροσωπικές σχέσεις121. Τα μέλη των δικτύων αυτών γνωρίζονταν καλά μεταξύ τους και 

για το λόγο αυτό είχε αναπτυχθεί εμπιστοσύνη μεταξύ τους. 

Αργότερα, διαβάζοντας άρθρα εφημερίδων και βιβλία, η Κομανέτσι αντιλήφθηκε 

γιατί ήταν τόσο απελπιστική η κατάσταση όσον αφορά τα τρόφιμα. Όλη η παραγωγή 

τροφίμων της χώρας πήγαινε σε εξαγωγές, έτσι ώστε το κράτος να βγάζει όσο το δυνατόν 

περισσότερα για να μπορεί να ξεπληρώσει το τεράστιο χρέος στο οποίο ο Τσαουσέσκου είχε 

βυθίσει τη χώρα. Η Κομανέτσι, παράλληλα με τις σπουδές της, βρήκε δουλειά ως 

χορογράφος παραδοσιακών χορών και έτσι είχε την ευχέρεια να αγοράζει κάποια πράγματα 

παραπάνω. Καμιά φορά καλούσε τους γείτονες στο σπίτι για να πιούν και να διασκεδάσουν 

όλοι μαζί. 

Σ’ εμάς τους Ρουμάνους αρέσει η διασκέδαση. Αγαπάμε τη ζωή και τη ζούμε κάθε 

στιγμή. Ποτέ δεν σκεφτόμαστε τι θα συμβεί μετά από δέκα μέρες, γιατί ξέρουμε ότι τίποτε στον 

κόσμο δεν είναι σίγουρο. Την εποχή εκείνη, αν είχαμε φαγητό στο τραπέζι και κάτι να πιούμε, 

ήμασταν ευτυχισμένοι. Σ’ ένα κομμουνιστικό σύστημα ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Τα 

πράγματα μπορεί να αλλάξουν μέσα σε μια νύχτα. Γι’ αυτό πρέπει να διασκεδάζεις όποτε σου 

παρουσιάζεται η ευκαιρία. 

 

4.4 Η χειραγώγηση από το καθεστώς Τσαουσέσκου 

 

Από τους Ολυμπιακούς του 1976 και έπειτα, η Κομανέτσι βρέθηκε στο επίκεντρο της 

προσοχής όλου του κόσμου, αλλά κυρίως της ρουμανικής κυβέρνησης, που συνειδητοποίησε 

πως η νεαρή αθλήτρια αποτελεί εθνικό θησαυρό και πηγή δόξας για την πατρίδα. Το 1977 η 

δεκαεξάχρονη Κομανέτσι ένιωθε μπερδεμένη για το μέλλον της. Ήξερε πως η καριέρα της 

στη γυμναστική δεν θα μπορούσε να διαρκέσει για πολλά χρόνια ακόμα και αναρωτιόταν εάν 

έπρεπε να πάει στο Βουκουρέστι για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα, 

αισθανόταν εξαντλημένη από τους διαρκείς αγώνες και την προσοχή των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και ένιωθε για πρώτη φορά στη ζωή της την αφοσίωσή της στον αθλητισμό και 

την πειθαρχία της να κάμπτονται. 

                                                           
121 Thomas J. Keil (2006), Romania’s Tortured Road Toward Modernity. New York: Columbia University 

Press, σ. 321. 
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Τότε ήταν που η Ομοσπονδία Γυμναστικής αποφάσισε πως θα της έκανε καλό να 

αλλάξει προπονητές και να πάει στο Βουκουρέστι, όπου θα μπορούσε να προπονείται με τον 

νέο της προπονητή και παράλληλα να σπουδάζει. Οι Κάρολι θα δημιουργούσαν ένα νέο 

κέντρο εκπαίδευσης στο χωριό Ντέβα, όπου θα προσέλκυαν νέα ταλέντα γυμναστικής. Στο 

Βουκουρέστι ο νέος προπονητής της Κομανέτσι ήταν πολύ πιο ελαστικός από τον Κάρολι 

και της δόθηκαν ελευθερίες που ποτέ πριν δεν είχε. Πήγαινε σινεμά, σε ντίσκο, κοιμόταν 

υπερβολικές ώρες, έβλεπε τηλεόραση και δοκίμασε όλα τα λαχταριστά φαγητά που ποτέ πριν 

στη ζωή της δεν της επιτρεπόταν να φάει. Για τους επόμενους μήνες έκανε μια ζωή εντελώς 

διαφορετική από αυτή που είχε συνηθίσει, έχασε το καθημερινό της πρόγραμμα, την 

πειθαρχία της, τη φόρμα της και έβαλε πολλά κιλά. 

Την ίδια περίοδο πήραν διαζύγιο οι γονείς της, γεγονός που τη φόρτωσε με πρόσθετο 

άγχος και ανησυχία. Επιπλέον, είχε τους πράκτορες της κυβέρνησης να την κατασκοπεύουν 

σε κάθε της βήμα, γεγονός που της προκαλούσε μεγάλη δυσφορία. Σαν να μην έφταναν όλα 

τ’ άλλα, το διάστημα εκείνο κυκλοφόρησαν φήμες ότι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας πίνοντας 

ένα μπουκάλι χλωρίνης λόγω ερωτικής απογοήτευσης. Η Κομανέτσι διαψεύδει 

κατηγορηματικά τις φήμες αυτές και, θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια, περιγράφει τι 

ακριβώς συνέβη. Μία μέρα την σταμάτησε έξω από το διαμέρισμά της μια κρατική 

αξιωματούχος και τη ρώτησε πού πήγαινε. Ενοχλημένη η Κομανέτσι, της απάντησε ότι 

πήγαινε να πάρει απορρυπαντικό και λευκαντικό για να πλύνει τα ρούχα της. Μπήκε στο 

δωμάτιό της, όπου παρέμεινε για λίγη ώρα και στη συνέχεια έφυγε για να κάνει τη μπουγάδα 

της. Βγαίνοντας, είδε τρεις άντρες να παίζουν χαρτιά και αμέσως κατάλαβε ότι επρόκειτο για 

πράκτορες της κυβέρνησης. Την ρώτησαν, δήθεν αθώα, πού πήγαινε και η Κομανέτσι έχασε 

την υπομονή της και τους απάντησε: 

Τι κάνετε εδώ; Δεν μπορώ ούτε πλυντήριο να βάλω χωρίς να με υποβάλλετε σε 

ανάκριση τρίτου βαθμού; Πώς να είμαι ήρεμη όταν σε κάθε γωνία παραμονεύουν άνθρωποι 

έτοιμοι να ορμήσουν καταπάνω μου; Ίσως θα ήταν καλύτερα να πιω αυτό εδώ το μπουκάλι 

χλωρίνη και να αυτοκτονήσω, για να γλιτώσω μια και καλή. Αφήστε με ήσυχη, σας παρακαλώ! 

Αυτό το σχόλιο που έγινε πάνω στον θυμό της, παραποιήθηκε και έγινε η αίτια για τις 

φήμες περί αυτοκτονίας. 

Η απειθάρχητη, καθιστική ζωή που έκανε η Κομανέτσι για  περίπου ένα χρόνο είχε 

σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμμετάσχει στους Εθνικούς Αγώνες γυμναστικής 

νεανίδων στο Βουκουρέστι. Τους παρακολούθησε από τις κερκίδες και είδε τον Κάρολι με 

τις μικρές του αθλήτριες από το Ντέβα να θριαμβεύουν. Αμέσως μετά, η κυβέρνηση ζήτησε 

από τον Κάρολι να πάει την εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Στρασβούργο 
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και απαίτησε ανάμεσα στις νεαρές αθλήτριες να συμπεριληφθούν και κάποιες έμπειρες από 

την παλιά του ομάδα. Ο Κάρολι πήγε να ζητήσει από την Κομανέτσι να συμμετάσχει αλλά 

όταν την είδε έπαθε σοκ. Αντίκρισε μία Νάντια με πολλά περιττά κιλά και τελείως εκτός 

φόρμας. Αφού συζήτησαν σε κλίμα εμπιστοσύνης, ο Κάρολι την ρώτησε αν θα ήθελε να 

επιστρέψει στις προπονήσεις μαζί προκειμένου να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 

Η Κομανέτσι δίσταζε, δεν ήξερε αν θα ήταν εφικτό να ανακτήσει τη φόρμα της. Ο Κάρολι 

της είπε να το σκεφτεί πολύ καλά πριν πάρει την τελική της απόφαση γιατί η κυβέρνηση 

ήθελε εκείνη πιο πολύ από κάθε άλλη αθλήτρια να αγωνιστεί στο Στρασβούργο. Αν 

ξεκινούσε τώρα τις προπονήσεις μαζί του θα ήταν δυνατό να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα ακόμα και αν η φυσική της κατάσταση δεν είχε επανέλθει πλήρως στο 

απαιτούμενο επίπεδο. Της είπε ακόμη ότι αν τελικά η απόφασή της ήταν θετική, θα έπρεπε 

να είναι διατεθειμένη να υποβάλλει το σώμα της σε βασανιστικές προπονήσεις για να 

ανακτήσει τη φυσική κατάσταση, τη δύναμη και τις δεξιότητές της και ότι πιθανότατα θα 

ήταν ό,τι πιο σκληρό θα είχε επιχειρήσει ποτέ σε όλη της τη ζωή. 

Η Κομανέτσι, με το πείσμα που πάντα την διέκρινε και τη θέληση να μην τα 

παρατήσει, τελικά συμφώνησε και πήγε στο Ντέβα, όπου ξεκίνησε αυστηρή διατροφή και 

εξαντλητικές προπονήσεις. Είχε μόλις πέντε εβδομάδες για να αναπληρώσει έναν χρόνο 

απειθάρχητης ζωής. Τελικά, οι επιδόσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν πολύ 

κατώτερες από τις συνηθισμένες. Στις ασκήσεις εδάφους και το δίζυγο ήταν απλώς αδύνατο 

να πετύχει τις γνωστές της επιδόσεις. Στη δοκό, ωστόσο, κατάφερε να πάρει το χρυσό 

μετάλλιο θυμίζοντας κάτι από τις παλιές της δόξες. Η Κομανέτσι έζησε εκείνους τους αγώνες 

ως μια ταπεινωτική εμπειρία, γεγονός που την πείσμωσε να συνεχίσει την προσπάθεια για να 

μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Ο Κάρολι ήταν ευχαριστημένος μαζί της, δεδομένου των 

συνθηκών, ο Τσαουσέσκου όμως όχι. 

Μάθαμε ότι ο Τσαουσέσκου είχε δυσαρεστηθεί πολύ με τα αποτελέσματα των αγώνων 

(η ομάδα μας δεν βγήκε πρώτη) καθώς και με τις δικές μου επιδόσεις. Ήταν παράξενο να 

σκέφτομαι ότι ο ηγέτης της πατρίδας μου παρακολουθούσε τους αγώνες γυμναστικής, και 

μάλιστα εμένα προσωπικά, και ότι τον ένοιαζε πώς τα είχα πάει. Ακόμα πιο παράξενο ήταν 

όταν συνειδητοποίησα ότι θεωρούσε τις ικανότητές μου ένδειξη του συστήματος διακυβέρνησης 

της χώρας.  

Τελικά, με τη σκληρή δουλειά της, το πείσμα και τη φιλοδοξία της κατάφερε να 

επανέλθει. Έχασε το περιττό βάρος και η φυσική κατάστασή της επανήλθε. Ήταν πάλι 

δυνατή και απόλυτα ικανή να εξασκεί τις δεξιότητες που είχε αποκτήσει τόσα χρόνια. Εφτά 



67 
 

μήνες μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο του ατομικού στους 

Πανευρωπαϊκούς Αγώνες.  

 

4.5 Ο εθνικισμός 

 

Τον καιρό της μετακίνησής της στο Βουκουρέστι το 1977, η Κομανέτσι πίστευε πως 

η απόφαση να αλλάξει πόλη και προπονητή πάρθηκε με γνώμονα τις δικές της επιθυμίες και 

το δικό της καλό αλλά αργότερα έμαθε πληροφορίες που την έκαναν να αμφιβάλλει. 

Δημοσιεύματα αναφέρανε ότι ο Τσαουσέσκου ποτέ δεν συμπάθησε τον Μπέλα Κάρολι λόγω 

της ουγγρικής καταγωγής του. Συγκεκριμένα, η Κομανέτσι παραθέτει ένα απόσπασμα από το 

βιβλίο Κόκκινοι Ορίζοντες του Πτέραρχου Ίον Μιχάι Πατσέπα122: 

…ως το τέλος του 1977 ο Τσαουσέσκου είχε αποφασίσει να αντικαταστήσει τους  

προπονητές της Νάντια. “Δεν θέλω να μοιράζεται η Νάντια τη δόξα της με ένα ζευγάρι 

βρομιάρηδων μποανγκέν (που είναι ένα μειωτικό επίθετο για τους Ούγγρους)”, είπε. “Πρέπει 

να της βρούμε ρουμάνους προπονητές, ανθρώπους με καθαρό ρουμάνικο αίμα”». 

Διαβάζοντας το απόσπασμα αυτό, η Κομανέτσι συνειδητοποίησε ότι η μετακίνησή 

της στο Βουκουρέστι και η απομάκρυνσή της από τους Κάρολι κατά πάσα πιθανότητα δεν 

ήταν δική της επιλογή, όπως μέχρι τότε πίστευε, και ότι κάποιος άλλος σχεδίαζε τη μοίρα της 

χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Η έκπληξή της ήταν μεγάλη κάθε φορά που διάβαζε κάπου για 

το τεράστιο ενδιαφέρον και την ενασχόληση του Τσαουσέσκου με την ίδια και τους Κάρολι. 

Ο φανατικός εθνικισμός του Τσαουσέσκου, φυσικά, δεν εξαντλούταν μόνο στον 

Μπέλα Κάρολι και σε άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά ήταν διάχυτος σε όλο το 

σύστημα διακυβέρνησης. Ο Πατσέπα λέει: 

Μόνο καθαρόαιμοι Ρουμάνοι με προγόνους Ρουμάνους που έφταναν ως δύο γενιές 

πίσω επιτρέπεται να κρατούν θέσεις στο Κόμμα και στην κυβέρνηση σχετικές με την εθνική 

ασφάλεια. Για τη θέση που κατείχα στο DIE (Departamentul de Informații Externe - Υπηρεσία 

Εξωτερικών Πληροφοριών), απαιτούνταν να έχεις καθαρό ρουμανικό αίμα που να φτάνει πίσω 

τρεις γενιές. 

Ο «χωρισμός» του από την Κομανέτσι δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα που είχε 

δημιουργήσει ο Τσαουσέσκου στον Μπέλα Κάρολι. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 

στη Μόσχα, η Κομανέτσι, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματός της στο δίζυγο, 

                                                           
122 Ο Ίον Μιχάι Πατσέπα (1928- ) υπήρξε επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρουμανίας και ήταν ο 

αξιωματούχος με τον υψηλότερο βαθμό από όλους όσοι αυτομόλησαν ποτέ από το Ανατολικό μπλοκ 

(Κομανέτσι, Επιστολές σε μια νεαρή αθλήτρια, σ. 134) 
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αντιμετωπίζει και τους φιλάθλους. «Πέσε», της φώναζαν. Η κόντρα των καθεστώτων 

Μπρέζνιεφ - Τσαουσέσκου μεταφέρεται στα ολυμπιακά ταπί..123 Κάποιοι συμπατριώτες της 

έριξαν το φταίξιμο για την πτώση της στους Ρώσους φιλάθλους και στα φλας των 

φωτογραφικών τους μηχανών, η ίδια, ωστόσο, πιστεύει ότι έφταιγε η ίδια και αποδίδει το 

λάθος της στην απώλεια της αυτοσυγκέντρωσής της που, όπως λέει, δεν προκλήθηκε από 

εξωτερικούς παράγοντες. Παρόλα αυτά ο Κάρολι και οι συμπατριώτες της θεώρησαν ότι 

αδικήθηκε και την άποψή τους αυτή ενίσχυσε το γεγονός ότι οι κριτές περίμεναν να 

ολοκληρώσει την εμφάνισή της στο δίζυγο η σοβιετική αθλήτρια Γιελένα Νταβίντοβα 

προκειμένου να εκτελέσει στη συνέχεια η Κομανέτσι το δικό της πρόγραμμα στη δοκό. Η 

Νταβίντοβα θα αγωνιζόταν έκτη στο δίζυγο και η Κομανέτσι δεύτερη στη δοκό, όμως όταν η 

πρώτη αθλήτρια τελείωσε το πρόγραμμά της στη δοκό δεν κάλεσαν την Κομανέτσι να 

ξεκινήσει. Περίμεναν να ολοκληρώσουν όλες οι αθλήτριες το πρόγραμμά τους στο δίζυγο, με 

τελευταία τη Νταβίντοβα, και στη συνέχεια της έδωσαν το σύνθημα. Το γεγονός αυτό 

εξόργισε τον Κάρολι και έκανε σκηνή αμφιβάλλοντας για τη δικαιοσύνη των κριτών. Η 

αντίδρασή του αυτή τον έφερε απολογούμενο στο αρχηγείο της επιτροπής στο Βουκουρέστι, 

όπου αναγκάστηκε να σταθεί μπροστά από τα υψηλόβαθμα στελέχη και να τους εξηγήσει για 

ποιον λόγο προκάλεσε αναστάτωση στους Ολυμπιακούς, γιατί μίλησε σε μέσα μαζικής 

ενημέρωσης δυτικών χωρών και είπε ότι υπάρχει διαφθορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και 

για ποιον λόγο προσέβαλλε τους σοβιετικούς τους φίλους. Τον κατηγόρησαν ότι εξευτέλισε 

την πατρίδα του και τον ίδιο τον Πρόεδρο, του είπαν ότι θα μπορούσε να πάει φυλακή για τα 

εγκλήματα του και έφτασαν στο σημείο να απειλήσουν τη ζωή του. Από εκείνη τη στιγμή ο 

Κάρολι μπήκε στο στόχαστρο του καθεστώτος. 

Το 1981 η ρουμανική κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει μια ομάδα από Ρουμάνες 

αθλήτριες γυμναστικής για μια περιοδεία γυμναστικών επιδείξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Η κυβέρνηση ήθελε την Κομανέτσι στην ομάδα και τους Κάρολι ως επικεφαλής 

της περιοδείας. Η Κομανέτσι δέχτηκε με χαρά γιατί θα της έδιναν ως αμοιβή χίλια δολάρια. 

Οι Κάρολι από την άλλη εξαναγκάστηκαν να συμμετάσχουν στην περιοδεία, παρόλο που δεν 

ήταν πια προπονητές της εθνικής ομάδας. Ο Μπέλα Κάρολι ένιωθε αηδιασμένος με την 

κυβέρνηση ύστερα από τον τρόπο που του είχε φερθεί μετά τους Ολυμπιακούς της Μόσχας. 

Ο διευθυντής της Γυμναστικής Ομοσπονδίας όμως, που θα συνόδευε και ο ίδιος την 

αποστολή, δεν του έδωσε περιθώριο επιλογής. Πριν φύγουν για την Αμερική, του 

                                                           
123 Σπυριδούλα Σπανέα, «Το κορίτσι… καθεστώς της γυμναστικής», εφημερίδα «Καθημερινή», 06.11.2010. 
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απαγόρευσαν να κάνει δηλώσεις σε οποιοδήποτε ξένο μέσο μαζικής ενημέρωσης και του 

είπαν ότι θα τον παρακολουθούσαν στενά. Τη ρουμανική αποστολή θα τη συνόδευαν και 

μερικοί μυστικοί αστυνομικοί, που θα συστήνονταν σε όλους ως δημοσιογράφοι, για να 

βεβαιωθούν ότι κανείς δεν θα ξέφευγε από τα επιτρεπόμενα όρια. Ο Κάρολι ένιωθε 

ολόκληρη την περιοδεία ως έναν εξευτελισμό. 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού, ο Μπέλα, η Μάρτα Κάρολι και ο χορογράφος 

της ομάδας, Γκέζα Πόζαρ, αυτομόλησαν. Μετά από έναν άγριο καβγά του Κάρολι με τον 

διευθυντή, συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν ασφαλείς και ότι η μόνη επιλογή που τους έμενε 

ήταν να δραπετεύσουν, γιατί πλέον φοβόντουσαν για τη ζωή τους. Το έσκασαν με τα λιγοστά 

υπάρχοντα που είχαν στις βαλίτσες τους, χωρίς να έχουν συγγενείς και φίλους στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, χωρίς να ξέρουν αν θα τους δώσουν άσυλο ή αν θα τους έστελναν πίσω στη 

Ρουμανία, χωρίς καν να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα. Ήξεραν ότι δεν θα ξαναέβλεπαν τα 

αγαπημένα τους πρόσωπα, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και τα παιδιά τους, και ότι 

δεν θα μπορούσαν να γυρίσουν ποτέ πια στην πατρίδα τους γιατί εκεί θα τους περίμενε 

βέβαιη φυλάκιση για το έγκλημα που διέπραξαν να αυτομολήσουν. Παρόλα αυτά η 

απελπισία τους ήταν τέτοια που πήραν το ρίσκο και δραπέτευσαν από την αποστολή και τη 

μυστική αστυνομία. 

 

4.6 Η αυτομόληση 

 

Στην περιοδεία στην Αμερική το 1981, ο Κάρολι πρότεινε στην Κομανέτσι να 

δραπετεύσει μαζί τους και να μην ξαναγυρίσουν στη Ρουμανία. Τον καιρό όμως εκείνο, η 

σκέψη της αυτομόλησης δεν είχε καν περάσει από το μυαλό της Κομανέτσι. Ήταν μόλις 

είκοσι χρονών και η οικογένειά της βρισκόταν στη Ρουμανία. Δεν μπορούσε να τους 

εγκαταλείψει. Δεν είχε γνωρίσει ποτέ της κάτι άλλο, πέρα από τη ζωή στην κομμουνιστική 

Ρουμανία, παρόλο που είχε ταξιδέψει πολλές φορές σε διάφορες χώρες του εξωτερικού για 

να συμμετάσχει σε αγώνες. Όσα της επέτρεπαν να δει στα μέρη που επισκέπτονταν δεν ήταν 

ποτέ αρκετά για να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη για το πώς ζουν οι άνθρωποι στις μη 

κομμουνιστικές χώρες. Παρόλα αυτά μπορούσε να καταλάβει την απελπισία που ωθούσε 

τους Κάρολι στη φυγή: 

Φίλη μου, έχεις δει ποτέ σου τον πίνακα του Έντβαρντ Μουνκ με τον τίτλο «Η 

Κραυγή»; Δείχνει έναν άντρα να στέκεται σ’ έναν δρόμο που πλαισιώνεται από ένα 

κιγκλίδωμα. Το στόμα του είναι ορθάνοιχτο και έχει υψώσει τα χέρια του στο κεφάλι του. Τα 

μάτια του είναι κι αυτά ανοιγμένα διάπλατα και έχουν μια έκφραση βασανισμένη, 
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στοιχειωμένη. … Διάβασα κάπου ότι στην Κραυγή ο Μουνκ προσπάθησε να απεικονίσει μια 

συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση. Μπορείς να φανταστείς πώς είναι να βρίσκεσαι 

εγκλωβισμένος μέσα στην κραυγή κάποιου; Μπορείς να κατανοήσεις μια τέτοια στιγμή 

απόλυτου τρόμου και παραφροσύνης; Εγώ μπορώ. Την πρώτη φορά που είδα τον πίνακα, 

κατάλαβα αμέσως τι σήμαινε. Ο άνδρας είναι αιχμάλωτος και δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγει 

από το κελί μέσα στο οποίο τον ζωγράφισε ο Μουνκ. Δεν θα λευτερωθεί ποτέ. Φαντάζομαι ότι 

έτσι ακριβώς ένιωσαν ο Μπέλα, η Μάρτα και ο Γκέζα, όταν συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονταν 

παγιδευμένοι σ’ ένα ψέμα, όταν κατάλαβαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να 

εγκαταλείψουν για πάντα την πατρίδα τους. 

Ένας άλλος λόγος, πέρα από τους παραπάνω, που η Κομανέτσι δεν ακολούθησε τους 

Κάρολι στο παράτολμο διάβημά τους είναι ότι δεν μπορούσε να δείξει απόλυτη εμπιστοσύνη 

σε κανέναν, ακόμα και αν επρόκειτο για τον προπονητή της που τον αγαπούσε και τον 

σεβόταν. Η ζωή στη Ρουμανία την είχε διδάξει ότι δεν ήταν ασφαλές να εμπιστεύεσαι 

απόλυτα κανέναν και έτσι όταν άκουσε την πρόταση του Κάρολι σκέφτηκε ενδόμυχα ότι 

μπορεί να ήταν κάποια παγίδα. Ο Κάρολι ωστόσο την εμπιστεύτηκε αφού ήταν η μοναδική 

στην οποία είχε αποκαλύψει το σχέδιό του και την κάλεσε επιπλέον να συμμετέχει. Η 

Κομανέτσι γράφει πως αν ήταν μεγαλύτερη και σοφότερη θα τον είχε εμπιστευτεί κι εκείνη. 

Δεν άργησε πολύ να έρθει και η σειρά της να νιώσει την απαιτούμενη απελπισία που θα την 

ωθούσε στην αυτομόληση. 

Μετά την επιστροφή της ομάδας από την Αμερική η ζωή της Κομανέτσι έγινε 

αφόρητη. Η φυγή των Κάρολι και του Πόζαρ έκανε τον Τσαουσέσκου έξω φρενών, αφού η 

αυτομόληση γνωστών προσώπων αμαύρωνε την εικόνα της Ρουμανίας. Η Κομανέτσι τέθηκε 

υπό αυστηρή επιτήρηση και της απαγορεύτηκαν ολοκληρωτικά τα ταξίδια στο εξωτερικό, 

επειδή υπήρχε ο φόβος ότι θα ακολουθούσε το παράδειγμα του Κάρολι. Κάθε φορά που η 

Γυμναστική Ομοσπονδία την έβαζε σε κάποια λίστα για περιοδεία στο εξωτερικό, η λίστα 

επιστρεφόταν με το όνομά της διαγραμμένο. Ο περιορισμός αυτός την εξόργιζε γιατί αφενός 

έχανε το επιπλέον εισόδημα με το οποίο θα βοηθούσε την οικογένειά της και αφετέρου 

ένιωθε ότι την υποτιμούσαν: «Ήταν προσβλητικό να μπορεί ένας συνηθισμένος Ρουμάνος 

πολίτης να ταξιδεύει, ενώ εγώ όχι. …Κάποιοι με κορόιδευαν κατάμουτρα - «Κοιτάξτε τη 

μεγάλη και τρανή Νάντια Κομανέτσι! Ούτε ένα ταξίδι μέχρι το Λονδίνο δεν μπορεί να πάει». 

Αφού τελείωσε η αθλητική μου καριέρα, δεν υπήρχε πια κανένας λόγος για την κυβέρνηση να 

μου κάνει τα χατίρια.» Τότε ήταν που άρχισε να νιώθει αιχμάλωτη στην ίδια της τη χώρα: 

«Αν η πατρίδα σου δεν σου επιτρέπει να έχεις την ελευθερία σου, είσαι αιχμάλωτος, κι ας είναι 

αόρατες οι αλυσίδες που σε δένουν. Ένα ουρλιαχτό άρχισε να γεννιέται βαθιά μέσα μου.» 
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Η ζωή της στη Ρουμανία ήταν ένας φαύλος κύκλος που δεν οδηγούσε πουθενά. 

Κανένας στόχος δεν μπορούσε να τεθεί σε ένα τόσο ασφυκτικό περιβάλλον και κανένα 

όνειρο να ανθίσει. Δεν υπήρχαν προοπτικές για κανέναν να πάει μπροστά, να βρει μια 

καλύτερη δουλειά ή να βγάλει περισσότερα χρήματα εκτός αν ήθελε να μπει στο παιχνίδι της 

πολιτικής. Η ζωή της επικεντρωνόταν στην επιβίωση, στο να βοηθάει τον αδελφό της και να 

μπορεί να θερμαίνει το σπίτι τον χειμώνα. Η ρουτίνα την έπνιγε και την έκανε να νιώθει πως 

όλα είναι μάταια. Κάποια στιγμή άρχισε να γεννιέται μέσα της η σκέψη της φυγής. 

Συνειδητοποίησε ότι ή θα γινόταν σαν τους υπόλοιπους πολίτες που ουρλιάζουν σιωπηλά 

μέσα τους ή θα έπρεπε να φύγει, προκειμένου να έχει μια ζωή στην οποία θα μπορεί να 

αποφασίζει η ίδια για τον εαυτό της και να ονειρεύεται. Είχε πλέον φτάσει σε τέτοιο 

αδιέξοδο που ήταν διατεθειμένη να βάλει σε κίνδυνο την ίδια της τη ζωή προκειμένου να 

αποδράσει. 

Τότε γνώρισε κάποιον άντρα, τον Κονσταντίν, ο οποίος βοηθούσε Ρουμάνους πολίτες 

να το σκάσουν από τη χώρα. Η Κομανέτσι και μερικοί ακόμα υποψήφιοι δραπέτες 

μαζεύονταν τακτικά στο σπίτι ενός φίλου του Κονσταντίν που έμενε κοντά στα σύνορα με 

την Ουγγαρία. Έκαναν αρκετές τέτοιες συναθροίσεις έτσι ώστε να πείσουν την αστυνομία 

ότι επρόκειτο για απλές φιλικές συναντήσεις και όχι για κάτι ύποπτο. Μέχρι που ένα βράδυ 

τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο του Κονσταντίν. Οι δραπέτες περπατούσαν μέσα στο απόλυτο 

σκοτάδι κρατώντας ο καθένας τον ώμο του μπροστινού του. Ήταν Νοέμβριος και η 

θερμοκρασία είχε πέσει κάτω από το μηδέν. Συχνά γλιστρούσαν πάνω στον πάγο και 

έπεφταν. Ο πάγος μιας λίμνης πάνω στην οποία περπατούσαν έσπασε και βρέθηκαν με τα 

πόδια μέχρι το γόνατο στο παγωμένο νερό. Τη διέσχισαν με το φόβο να μην πέσουν 

ολόκληροι μέσα και έφτασαν στην άλλη άκρη μη νιώθοντας πια τα πόδια τους. Σε περίπτωση 

που τους έπιαναν οι φρουροί, δεν έπρεπε να τρέξουν ή να προσπαθήσουν να ξεφύγουν γιατί 

σίγουρα θα τους πυροβολούσαν. Για τις επόμενες έξι ώρες διέσχιζαν μισοπαγωμένες λίμνες 

και πυκνά δάση μέχρι που πέρασαν τα σύνορα με την Ουγγαρία από κάποιο αφύλαχτο 

σημείο. Είχαν συμφωνήσει με τον Κονσταντίν να τον συναντήσουν στην άλλη πλευρά των 

συνόρων αλλά κάτι δεν πήγε καλά. Τους βρήκαν δύο Ούγγροι αστυνομικοί και τους 

οδήγησαν στο τμήμα. Εκεί τους ανέκριναν και τους ανακοίνωσαν ότι είναι διατεθειμένοι να 

προσφέρουν άσυλο στην Κομανέτσι και σε άλλους δύο από την ομάδα. Η Κομανέτσι όμως 

διαμαρτυρήθηκε και είπε ότι θα έμενε μόνο αν επέτρεπαν σε όλους να παραμείνουν στην 

Ουγγαρία. Παραδόξως το αίτημα έγινε δεκτό. Στην πραγματικότητα όμως, ο στόχος δεν ήταν 

να λάβουν άσυλο από την Ουγγαρία, μιας και αυτή βρισκόταν πολύ κοντά στη Ρουμανία. Ο 

προορισμός τους ήταν η Αυστρία. Ο Κονσταντίν τούς βρήκε τελικά στο τμήμα και με δύο 
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αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν προς την Αυστρία. Μετά από έξι ώρες έφτασαν στα αυστριακά 

σύνορα και αποφάσισαν να τα διασχίσουν τη νύχτα από κάποιο αφύλαχτο σημείο, αφού 

έκριναν ότι ήταν πολύ επικίνδυνο να περάσουν από έλεγχο. Το βράδυ τους περίμενε άλλη 

μια παράτολμη νυχτερινή πορεία, κατά την οποία έπρεπε να περάσουν από εφτά φράχτες. 

Κατάφεραν να φτάσουν στην Αυστρία καταματωμένοι. Εκεί το γιόρτασαν στο δωμάτιο ενός 

ξενοδοχείου αφού είχαν πλέον καταφέρει να φτάσουν τον στόχο τους. Η Κομανέτσι πήγε με 

τον Κονσταντίν στην Αμερικανική πρεσβεία και ζήτησε να φύγει το συντομότερο δυνατόν 

για την Αμερική. Οι υπάλληλοι της πρεσβείας της έκλεισαν θέση για την επόμενη πτήση που 

ήταν σε δύο ώρες. Την θεωρούσαν «άτομο με ειδικές ικανότητες», μια κατηγορία για 

επιστήμονες, καλλιτέχνες και άλλους που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμους στην 

αμερικανική κοινωνία. Φτάνοντας στην Αμερική, την περίμεναν πολλές δυσκολίες τόσο στο 

να καταφέρει να κερδίζει τα προς το ζην όσο και στον κοινωνικό και προσωπικό τομέα. 

Επιπλέον, ήταν πεπεισμένη ότι το χέρι του Τσαουσέσκου θα την έφτανε ως εκεί.  

Δεν θα άφηναν τη «δική τους» Νάντια να αυτομολήσει, γιατί κάτι τέτοιο θα έφερνε τη 

χώρα σε δύσκολη θέση και θα αποτελούσε προσωπική προσβολή για τον Τσαουσέσκου. Μπορεί 

να πάθαινα κάποιο «ατύχημα», να με χτυπούσε ένα αυτοκίνητο ή να έπεφτα από ένα ψηλό 

κτίριο. 

Η Κομανέτσι δηλώνει ότι ποτέ δεν είχε πολλούς φίλους και ότι πάντα δυσκολευόταν 

να εμπιστευτεί τους ανθρώπους, γεγονός που οφειλόταν εν μέρει και στη χώρα από την οποία 

κατάγεται: 

Αυτά όλα μπορεί να σου φαίνονται υπερβολικά σκληρά, αλλά μην ξεχνάς ότι κατάγομαι 

από μια χώρα όπου οι άνθρωποι έπαιρναν εντολές σχετικά με τα όσα επιτρεπόταν να λένε και 

όπου οι δύο στους τρεις πολίτες ήταν μέλη της Σεκουριτάτε, της μυστικής αστυνομίας, ή άλλου 

είδους πληροφοριοδότες. Η ζωή στη Ρουμανία ήταν δύσκολη και ο κόσμος έκανε ό,τι 

μπορούσε για να επιβιώσει. Είναι δύσκολο για σένα να το καταλάβεις αυτό, αφού ζεις στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχεις την αστυνομία να παρακολουθεί το τηλέφωνό σου και να 

βάζει κοριούς σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού σου. Εμένα όμως με θεωρούσαν εθνικό θησαυρό, 

γιατί έδινα καλή όψη στην κυβέρνηση και στον τρόπο ζωής της χώρας μου, κι έτσι οι 

αξιωματούχοι του κράτους ήταν αποφασισμένοι να με προστατεύσουν πάση θυσία. Μπορείς να 

φανταστείς μια τέτοια ζωή; 

Αναφέρει επίσης ότι ειδικά μετά την μετακίνησή της στο Βουκουρέστι είχε μάθει να 

κρατάει το στόμα της κλειστό για να προστατεύει τον εαυτό της: 
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Στο μεταξύ, εγώ συμμορφωνόμουν με τις απαιτήσεις των καιρών. Δεν μιλούσα σε 

κανέναν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε έκανα κανένα σχόλιο. Είχα αρχίσει να 

προσαρμόζομαι για τα καλά στη ζωή στο Βουκουρέστι. 

Πάντα είχε γύρω της ανθρώπους που την παρακολουθούσαν. Φοβόταν για το πώς θα 

μετέφεραν τα λεγόμενά της, σε σημείο που έφτασε να μην λέει την άποψή της για τίποτα. Ο 

φόβος του καθεστώτος της στέρησε την ελευθερία της έκφρασης, ακόμα και την ίδια την 

έκφραση: 

Πρέπει να καταλάβεις ότι ο τρόπος αυτός συμπεριφοράς - να πρέπει κάθε στιγμή να 

προσέχω τι λέω και τι κάνω - ήταν κάτι που γινόταν πια αυτόματα…. Κι έτσι, δεν έβγαζα λέξη. 

Άρχισα να αδιαφορώ και για τις καθημερινές κουβέντες, πόσο μάλλον για την έκφραση της 

γνώμης μου ή για το να λέω κάτι έτσι, επειδή μου είχε έρθει. 

Παρά την φυγή της και την οριστική παραμονή της στην Αμερική, η Κομανέτσι ποτέ 

δεν έπαψε να αγαπά τη Ρουμανία. «Όποτε συλλογίζομαι τη Ρουμανία, βλέπω μπροστά μου την 

ομορφιά της», γράφει χαρακτηριστικά. Ταυτίζεται με τη μοίρα της χώρας και νιώθει ότι η 

ιστορία της Ρουμανίας έχει σμιλεύσει τον χαρακτήρα της: «Γνωρίζεις τίποτα για την πατρίδα 

μου; Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πραγματικά κάποιον αν δεν ξέρει από πού προέρχεται. 

Είμαι ό,τι είναι και ό,τι ήταν ο λαός μου. Όσα κέρδισαν και όσα έχασαν. Είμαι προϊόν των 

πολέμων τους, των ταπεινώσεών του, των επαναστάσεων και των κοινωνικών και πολιτικών 

ανακατατάξεων, των θριάμβων. Αν θέλεις να με γνωρίσεις πρέπει να γνωρίσεις τους 

Ρουμάνους, αφού τον πνεύμα μου πλάστηκε από τις δικές τους εμπειρίες.» Επιπλέον, κάνει και 

μια περιληπτική ιστορική αναδρομή όσον αφορά τους κατακτητές και το βίαιο παρελθόν της 

χώρας, που έχει ενδιαφέρον να δούμε για να κατανοήσουμε την προσωπική της οπτική όσον 

αφορά την ιστορία της Ρουμανίας: 

Όμως η ιστορία της, όπως και η ιστορία κάθε χώρας, είναι βαμμένη με αίμα. Αίμα από 

σκοτωμούς για γη, για ανθρώπους, για ιδέες και για ελευθερία. Οι Ρουμάνοι είναι απόγονοι της 

φυλής των Δακών, που κατοικούσαν στη Βαλκανική Χερσόνησο. Αποτελούσαμε τμήμα της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενώ αργότερα πέσαμε στην κατοχή των Γότθων. Οι επόμενοι που 

κατέλαβαν τη χώρα μας ήταν οι Ούννοι κι έπειτα ήρθαν οι Βούλγαροι, οι Σλάβοι και οι Ρώσοι. 

Οι εισβολείς εναλλάσσονταν αλλά η βία παρέμενε. Κατά την πρόσφατη ιστορία οι Ρουμάνοι 

υπέφεραν κάτω από τον ζυγό της γερμανικής κατοχής στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου. Το 1947 οι Κομμουνιστές πήραν την εξουσία και η πατρίδα μας μετονομάστηκε σε 

Λαϊκή Δημοκρατία της Ρουμανίας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ζητούμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί πώς 

διαμορφώθηκε η καθημερινή ζωή των πολιτών επί διακυβέρνησης του Νικολάε 

Τσαουσέσκου στη Ρουμανία, έτσι όπως παρουσιάστηκε μέσα από τα λογοτεχνικά έργα Το 

αγρίμι της καρδιάς της Χέρτα Μύλλερ, Η επιστροφή του χούλιγκαν του Νόρμαν Μάνεα και 

Επιστολές σε μια νεαρή αθλήτρια της Νάντια Κομανέτσι. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η 

αφήγηση μέσω της λογοτεχνίας δύναται να είναι αρκετά προσωπική έτσι ώστε να είναι ικανή 

να σκιαγραφεί τις επιπτώσεις ενός δυναστικού καθεστώτος στην προσωπικότητα των 

ανθρώπων, τους συμβιβασμούς που έπρεπε να κάνουν, τα ψέματα που έπρεπε να πουν στον 

εαυτό τους, τη σύνθλιψη της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας, την εσωτερική πάλη και 

την απελπισία. 

Και τα τρία βιβλία περιγράφουν τη συγκεκριμένη περίοδο με τα πιο μελανά χρώματα. 

Η καθημερινότητα των ανθρώπων κυριαρχείται από την αστυνόμευση και τον φόβο. Οι 

άνθρωποι παρακολουθούνται  συνεχώς από τη μυστική αστυνομία ή και από συμπολίτες τους 

που συνεργάζονται μαζί της. Όπως γράφει η Κομανέτσι «οι δύο στους τρεις πολίτες ήταν μέλη 

της Σεκουριτάτε, της μυστικής αστυνομίας, ή άλλου είδους πληροφοριοδότες», γεγονός που 

έκανε τους ανθρώπους πολύ επιφυλακτικούς, αφού τέτοιου είδους πληροφοριοδότες συχνά 

ανήκαν ακόμα και στο στενό φιλικό ή οικογενειακό τους περιβάλλον. Ο Μάνεα αναφέρει ότι 

στη σοσιαλιστική Ρουμανία, ο κατάλογος των πληροφοριοδοτών έφτασε να μοιάζει με την 

απογραφή του πληθυσμού! Όπως είδαμε παραπάνω ο Νόρμαν Μάνεα είχε έναν στενό φίλο, 

τον οποίο οι αρχές συχνά καλούσαν για να δώσει πλήρη αναφορά για τη ζωή του Μάνεα, ενώ 

στο βιβλίο της Χέρτα Μύλλερ μία φίλη της κεντρικής ηρωίδας την επισκέπτεται στη 

Γερμανία προκειμένου να βγάλει αντικλείδι του σπιτιού της και να το παραδώσει στη 

Σεκουριτάτε. 

Η αλληλογραφία ανοίγεται και διαβάζεται, η μυστική αστυνομία μπορεί να εισβάλλει 

και να ψάξει τα σπίτια των πολιτών χωρίς καμία προειδοποίηση. Τα βιβλία που επιτρέπεται 

να διαβάζονται είναι συγκεκριμένης θεματολογίας και πρέπει να εκφράζουν τα σοσιαλιστικά 

ιδεώδη. Οποιοδήποτε άλλο ανάγνωσμα απαγορεύεται και όποιος βρεθεί με απαγορευμένα 

βιβλία στην κατοχή του είναι εχθρός του καθεστώτος και μπορεί να συλληφθεί και να 

ανακριθεί. Γενικώς, οι συλλήψεις και οι ανακρίσεις είναι στην καθημερινή ρουτίνα του 

καθεστώτος και δεν χρειάζεται να συντρέχει σοβαρός λόγος για να συλληφθεί κανείς. Στο 

Αγρίμι της Καρδιάς το καθεστώς βρίσκει ύποπτες τις συναντήσεις των τεσσάρων φίλων και 
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αυτός είναι ένας αρκετά καλός λόγος για να τους συλλάβουν, να τους κάνουν εξευτελιστικές 

ανακρίσεις και να τους βασανίσουν. 

Μια άλλη πρακτική του καθεστώτος ήταν να στήνει δίκες προκειμένου να 

εκκαθαρίσει τους εχθρούς του. Οι στημένες αυτές δίκες συνήθως οδηγούσαν αθώους πολίτες 

σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, όπου βασανίζονταν και δούλευαν υπό 

απάνθρωπες συνθήκες. Ο πατέρας του Μάνεα ήταν κυβερνητικός υπάλληλος και με 

ασήμαντη αφορμή δικάστηκε και κατέληξε στο στρατόπεδο εργασίας της Περιπράβα. Ο 

Μάνεα πιστεύει πως ο πραγματικός λόγος για τη φυλάκιση του πατέρα του ήταν 

παρασκηνιακές μηχανορραφίες για την κατάληψη θέσεων εξουσίας, όπως επίσης και η 

επιθυμία του Κόμματος να σπέρνει τον τρόμο ανάμεσα στους ανώτερους αξιωματούχους για 

να μην εφησυχάζονται στις θέσεις τους. 

Κάτω από αυτές τις τόσο ασφυκτικές συνθήκες διαβίωσης, δεν αποτελεί έκπληξη ο 

μεγάλος αριθμός ανθρώπων που προσπαθούν να αποδράσουν από τη χώρα. Στο βιβλίο της, η 

Μύλλερ περιγράφει τις απεγνωσμένες προσπάθειες του κόσμου να φύγει διασχίζοντας τον 

Δούναβη, περνώντας από χωράφια, προσπαθώντας να διασχίσει τα σύνορα. Οι μισές 

προσπάθειες έληξαν άδοξα, καθώς είτε τους πυροβολούσαν οι φρουροί, είτε τους έπιαναν τα 

σκυλιά τους.  Και οι τρεις συγγραφείς έφτασαν να ασφυκτιούν τόσο πολύ από τη ζωή στο 

κομμουνιστικό καθεστώς που έβλεπαν την απόδραση από τη Ρουμανία ως μοναδική διέξοδο. 

Η Μύλλερ διέφυγε στη Γερμανία, ο Μάνεα και η Κομανέτσι στην Αμερική. Η Κομανέτσι 

ειδικά περιγράφει με δραματικό τρόπο τη διαφυγή της από τη χώρα: εκείνη με μερικά ακόμα 

άτομα διέσχισαν με τα πόδια τα σύνορα με την Ουγγαρία μια νύχτα περνώντας μέσα από 

μισοπαγωμένες λίμνες και τρομοκρατημένοι μήπως τους συλλάβουν ή τους πυροβολήσουν. 

Τα κατάφεραν και αφού πήραν άσυλο από την Ουγγαρία διέσχισαν το επόμενο βράδυ τα 

σύνορα με τη Αυστρία περνώντας από φράχτες και συρματοπλέγματα και φτάνοντας τελικά 

καταματωμένοι στη χώρα. Εκεί η Κομανέτσι απευθύνθηκε στην πρεσβεία της Αμερικής για 

να αποκτήσει τελικά το πολυπόθητο άσυλο. 

Σε πολλά σημεία στα τρία εξεταζόμενα βιβλία συναντάμε τη δυσμενή αντιμετώπιση 

του καθεστώτος απέναντι σε μειονότητες. Η Κομανέτσι γράφει ότι ο Τσαουσέσκου πότε δεν 

συμπάθησε τον προπονητή της, Μπέλα Κάρολι, λόγω της Ουγγρικής του καταγωγής: …ως 

το τέλος του 1977 ο Τσαουσέσκου είχε αποφασίσει να αντικαταστήσει τους  προπονητές της 

Νάντια. “Δεν θέλω να μοιράζεται η Νάντια τη δόξα της με ένα ζευγάρι βρομιάρηδων 

μποανγκέν (που είναι ένα μειωτικό επίθετο για τους Ούγγρους)”, είπε. “Πρέπει να της βρούμε 

ρουμάνους προπονητές, ανθρώπους με καθαρό ρουμάνικο αίμα”». Ο Μάνεα αναφέρεται στην 

τακτική του ρουμανικού κράτους να επιτρέψει σε χιλιάδες Εβραίους να φύγουν για το 
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Ισραήλ ως μια προσπάθεια να απελευθερωθεί από το «κακό» και να δημιουργήσει μία 

ομοιογενή Ρουμανία που βασίζεται στο πλειοψηφούν ρουμανικό στοιχείο. Όσον αφορά τη 

Μύλλερ, η ίδια και η οικογένειά της ανήκαν σε μια γερμανόφωνη μειονότητα της 

ρουμανικής υπαίθρου. Η μητέρα της Μύλλερ καθώς και άλλοι Ρουμανο-γερμανοί πολίτες 

οδηγήθηκαν με εντολή του Στάλιν σε σοβιετικά στρατόπεδα συγκέντρωσης μετά το τέλος 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ως τιμωρία που υπηρέτησαν στα Ες-Ες. Στο Αγρίμι της 

Καρδιάς διαφαίνεται μια καχυποψία της ρουμανικής κοινωνίας απέναντι στη συγκεκριμένη 

μειονότητα.  

Ο Μάνεα και η Μύλλερ κάνουν λόγο στα έργα τους για τις ευθύνες των απλών 

πολιτών όσον αφορά τη συντήρηση του δυναστικού κομμουνισμού. Ειδικά ο Μάνεα πιστεύει 

πως η πλειοψηφία των πολιτών τελούσε υπό κάποιου είδους νάρκωση και ότι ήταν πρόθυμοι 

να ζουν μέσα στο ψέμα που ήταν κυρίαρχο παντού στο καθεστώς προκειμένου να μην 

αναλάβουν τις προσωπικές τους ευθύνες. Απορεί με την παθητικότητά τους και αναρωτιέται 

γιατί τόσα εκατομμύρια άνθρωποι ανέχτηκαν τις φρικαλεότητες του καθεστώτος για τόσο 

πολύ καιρό αντί να ενωθούν και να επαναστατήσουν. Ταυτόχρονα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι 

που συμβιβάστηκαν έχοντας οπορτουνιστικά κίνητρα. Πολλοί ήταν αυτοί που 

συμφιλιώθηκαν με την ιδέα της δικτατορίας με αντίκρισμα προσωπικά οφέλη, είτε αυτά 

αφορούσαν σε κάποιο αξίωμα εντός του Κόμματος, είτε σε χρήματα, είτε σε άλλα προνόμια. 

Η Μύλλερ, ωστόσο, αντιμετωπίζει με επιείκεια την παθητικότητα του πληθυσμού απέναντι 

στην τόσο γενικευμένη τρομοκρατία και υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να είσαι τρελός για να 

αντιδράσεις, αφού η αντίδραση ισοδυναμούσε με θάνατο. 

Συνολικά, ο αναγνώστης διαβάζοντας τα τρία προαναφερθέντα βιβλία αποκομίζει μια 

ζοφερή εικόνα για τη ζωή στην κομμουνιστική Ρουμανία. Οι Ρουμάνοι πολίτες ζούσαν σε 

καθεστώς γενικευμένης τρομοκρατίας, βιώνοντας μια πρωτοφανή καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η ζωή στην κομμουνιστική Ρουμανία χαρακτηριζόταν από 

αστυνόμευση, παρακολουθήσεις, συλλήψεις, ανακρίσεις, χειραγώγηση, λογοκρισία και 

ένδεια. Ειδικά τη δεκαετία του 1980, όταν το καθεστώς προσπαθούσε να μειώσει το 

υπέρογκο εξωτερικό χρέος στο οποίο ο Τσαουσέσκου βύθισε τη χώρα, ο κόσμος πεινούσε 

και δεν μπορούσε να καλύψει βασικές ανάγκες όπως ήταν το ρεύμα και η θέρμανση. Το 

χειρότερο όμως από όλα ήταν ότι οι άνθρωποι ένιωθαν συνεχώς αντιμέτωποι με ένα 

τερατώδες παντοδύναμο σύστημα που ήταν ανά πάσα στιγμή έτοιμο να τους συντρίψει. Δεν 

γνώριζαν ποιες θα ήταν οι ενέργειες εκείνες που θα τους έφερναν υπόλογους, ούτε τα λόγια 

ποιων ανθρώπων θα τους ενοχοποιούσαν αλλά η απειλή ήταν πάντα υπαρκτή και πανταχού 

παρούσα. Τη μία στιγμή ανήκε κανείς στους κόλπους του κόμματος και την επόμενη γινόταν 
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εχθρός του. Όπως γράφει ο Μάνεα: «…ο κομμουνισμός της συμπαντικής ευτυχίας ενθάρρυνε 

ή επέβαλε τον προσηλυτισμό, το ψέμα, τη συνενοχή και ήταν πρόθυμος να καταβροχθίσει 

ακόμα και τους πιστούς του». 
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