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Στο «διαμαντένιο Αλφα» έχουμε να κάνουμε με μια εξαίρετη λογοτεχνική 
γραφή που αποτυπώνει πτυχές της πολιτισμικής ιστορίας και της 
ανθρωπολογίας του γυναικείου φύλου από το τέλος του 19ου αιώνα ως τη 
δικτατορία, ιδιαίτερα γυναικών της νεοανερχόμενης, νεόπλουτης και 
επικρατούσας μεσο-μικροαστικής τάξης. Μια λογοτεχνική επίσης 
σκιαγράφηση της αστικής οικογένειας και της ηθικής της. Αποδομεί 
δηλαδή το μυθιστόρημα το από το 19ο

 αιώνα προωθούμενο, κυρίως μέσω 
της εκπαίδευσης αλλά και άλλων μηχανισμών, αστικό πρότυπο για την 
οικογένεια και για τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας ως μητέρας συζύγου 
και νοικοκυράς. 
Η πλοκή του έργου βασίζεται στην εξιστόρηση της μνήμης και στη 
μαρτυρία. Ο αναγνώστης μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του θεατή σε μια 
καλοστημένη θεατρική σκηνή, όπου η μνήμη της Αντριάνας, της 
αφηγήτριας, έχει στήσει ένα θέατρο ατομικών, οικογενειακών και 
συλλογικών αναμνήσεων, όπου ξεπετάγονται και ξεδιπλώνουν τη ζωή τους 
οι γυναίκες-πρόγονοί της, μια-μια, αυτοπαρουσιάζονται και αφηγούνται 
κομμάτι-κομμάτι τη ζωή τους, αλληλοκατηγορούνται, αλλά και 
εκδηλώνουν μια κρυφή και φανερή αλληλεγγύη  και κατανόηση μεταξύ 
τους, που βασίζεται στην κοινή τους εμπειρία ως βουβά και υποτιμημένα 
κοινωνικά υποκείμενα αλλά και ως υποκείμενα που αποκτούν δύναμη, 

διαχειριζόμενα αισθήματα πρακτικές και τρόπους που αποδόθηκαν στη 
γυναικεία φύση: πονηρές Ευες, άπιστες, επτάψυχες σαν τις γάτες, 
εκδικητικές. 
Οι κοινωνικές συμπεριφορές, τα πάθη τους, ο δικός τους γυναικείος 
τρόπος αντίδρασης στη σωματική και ψυχική βία που ασκεί το αντρικό 
φύλο και η  κοινωνία επάνω τους αποδίδονται, σε κάποια σημεία του 
κειμένου, σε περισότερο βιολογικούς όρους, σε απόρροιες 
κληρονομημένων γονιδίων της γενιάς και του φύλου τους παρά σε 
κοινωνικούς παράγοντες. 
Οι βιογραφίες των ανθρώπων, οι κοινωνικές σχέσεις προσδιορίζονται, 
διαμεσολαβούνται από πολιτιστικές παραμέτρους που τη γράφουν τα υλικά 
αντικείμενα: το κόκκινο σαλόνι, κολαστήριο ψυχών, το διαμαντένιο 
δαχτυλίδι, οι φωτογραφίες, τα έπιπλα, τα ρούχα, αλλά και οι χώροι, 
γνωστοί και άγνωστοι της Σαλονίκης: η άνω πόλη, οι κρυφές γωνιές, τα 
καφενεία, το Ποδρόμι, η Μπάρα. Εξαιρετικά σε τούτο το μυθιστόρημα τα 
υλικά αντικείμενα αποκτούν κοινωνική υπόσταση, δείχνουν να έχουν κι 
αυτά μια κοινωνική ζωή. Εμφανίζονται όχι μόνο να συμβολίζουν ή να 
μεταβιβάζουν μηνύματα για τα πρόσωπα, να αντανακλούν την ατομική και 



την οικογενειακή ζωή, τις αλλαγές της και τις στασιμότητες της, αλλά να 
έχουν και δράση. Τα πρόσωπα δηλαδή κατα ένα βαθμό «κατασκευάζονται» 
δια μέσου των αντικειμένων, στα οποία έχουν μεταβιβαστεί ποιότητες και 
χαρακτηριστικά τους. 
Το δρων υποκείμενο Αντριάνα σ’αυτήν την παράσταση της μνήμης, που 
στήνει ένα οικογενειακό και κοινωνικό παρελθόν χωρίς εξωραισμούς, ένα 
παρελθόν ασυνέχειας, ρήξης, ξέφρενου ερωτισμού, υποκρισίας, συγκροτεί 
μια ιδιαίτερη γυναικεία ταυτότητα: Την ταυτότητα μιας γενναίας μαχόμενης 
γυναίκας που άντεξε το παρελθόν, που κατάφερε ως ένα σημείο να το 
ερμηνεύσει, αλλά και παρά τις απώλειες να το ελέγξει. 


