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Πρόλογος 

Η πρώτη μαζική εμφάνιση γυναικών στην ελληνική πνευματική σκηνή συνέβη στις αρχές 

της μεταπολεμικής περιόδου. Νεαρές λογοτέχνιδες δραστηριοποιήθηκαν τόσο στο πεδίο 

της ποίησης όσο και της πεζογραφίας και συνέγραψαν πλήθος έργων την πενταετία 1945-

1950.1 Η αυξημένη κινητικότητα των γυναικών στον χώρο των γραμμάτων απορρέει από 

την ευρύτερη βελτίωση της κοινωνικής τους θέσης χάρη στη σημαντική συμβολή τους στην 

Αντίσταση και τον Εμφύλιο. Αρκετά από τα μυθιστορήματα των γυναικών μεταπολεμικών 

πεζογράφων της πρώιμης μεταπολεμικής περιόδου έχουν χαρακτηριστεί ως μυθιστορήματα 

διαμόρφωσης˙2 τα βιβλία αυτά έχουν πρωταγωνίστριες νεαρές κοπέλες ή γυναίκες, οι 

οποίες «επιθυμούν να κάνουν κάτι μεγάλο στη ζωή τους»3 αφήνοντας πίσω την 

παραδοσιακή γυναικεία εικόνα και ενσαρκώνοντας το πρότυπο της μοντέρνας γυναίκας. 

Μέσα από τα μυθιστορήματα αυτά διαφαίνεται η συγκρότηση μιας νέας γυναικείας 

συνείδησης, η οποία προοδευτικά εγκαταλείπει τη δέσμευση και εκφράζει το αίτημα της 

εξίσωσης με το άλλο φύλο. Αυτά τα αφηγηματικά έργα αποπνέουν την αισιοδοξία και την 

αυτοπεποίθηση των συγγραφέων τους και εκφράζουν την αναθεωρημένη οπτική των 

γυναικών για το φύλο τους.  

 Από την ομάδα των γυναικών μεταπολεμικών πεζογράφων που δραστηριοποιήθηκαν 

μετά την Κατοχή, πρώτη έκανε την εμφάνισή της η Μαργαρίτα Λυμπεράκη αμέσως μετά 

την Απελευθέρωση, το 1945, με το μυθιστόρημά της τα Δέντρα. Τον επόμενο χρόνο 

δημοσίευσε το δεύτερο βιβλίο της τα Ψάθινα καπέλα. Τα δύο πρώτα έργα της Λυμπεράκη 

έχουν κοινή θεματική καθώς πρόκειται για μυθιστορήματα διαμόρφωσης, τα οποία 

αφηγούνται τη διάπλαση δύο καλλιτεχνικά προικισμένων ηρωίδων: της Ειρήνης και της 

Κατερίνας. Τα μυθιστορήματα αυτά επηρέασαν τα επόμενα έργα της ομάδας των πρώτων 

γυναικών μεταπολεμικών πεζογράφων και εισήγαγαν τα μοτίβα που έγιναν κυρίαρχα στην 

πεζογραφική παραγωγή των γυναικών αυτών μέχρι το 1950: το μοτίβο δηλαδή των δέντρων 

και του ταξιδιού.4 Θα έλεγε λοιπόν κανείς, ότι τα δύο έργα της Λυμπεράκη είναι 

αντιπροσωπευτικά αυτού του συνόλου των γυναικών και κατέχουν περίοπτη θέση ανάμεσα 

στα υπόλοιπα. 

                                                 
1 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 128. 
2 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 127. 
3 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 127. 
4 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 127. 
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 Τα δύο αυτά μυθιστορήματα εξετάζω στην παρούσα εργασία τοποθετώντας τα στο 

πλαίσιο του γυναικείου Künstlerroman. Η συγκεκριμένη μυθιστορηματική κατηγορία 

αφορά έργα γραμμένα από γυναίκες, τα οποία έχουν πρωταγωνίστριες νεαρές –κατά βάση– 

ηρωίδες που διαθέτουν μια καλλιτεχνική κλίση. Η πλοκή εκτυλίσσεται γύρω από την 

προσωπική και καλλιτεχνική διαμόρφωση των γυναικών. Μπορεί τα δύο βιβλία να έχουν 

χαρακτηριστεί επανειλημμένα ως Bildungsromane5 και τα Ψάθινα καπέλα ακόμα και ως 

Künstlerroman,6 ωστόσο δεν έχει επιχειρηθεί μια συστηματική προσέγγισή τους που να 

εστιάζει στην καλλιτεχνική φύση και διαμόρφωση των ηρωίδων σε συνάρτηση με τη 

συγκρότηση της έμφυλης ταυτότητάς τους, όπως αυτή μπορεί να γίνει μέσα από τις 

ιδιαίτερες συμβάσεις του είδους του γυναικείου Künstlerroman. Αυτό το κενό ευελπιστεί 

να καλύψει η παρούσα εργασία, η οποία, προσεγγίζοντας τα έργα ως μυθιστορήματα 

διαμόρφωσης καλλιτεχνιδών στοχεύει κατά πρώτον, να αναδείξει πώς συγκροτούν τη νέα 

γυναικεία ταυτότητα, κατά δεύτερον, να σχολιάσει τη σχέση που έχουν τα δύο έργα μεταξύ 

τους και κατά τρίτον, να υπογραμμίσει την εξέλιξη της συγγραφικής πορείας της 

Λυμπεράκη μέσα από την προοδευτική αξιοποίηση του γυναικείου Künstlerroman στη 

γραφή της.   

Η παρούσα εργασία οργανώνεται σε πέντε κεφάλαια, τα οποία συγκροτούνται από 

πλήθος υποκεφαλαίων. Προτάσσονται δύο εισαγωγικά κεφάλαια, τα οποία σκοπό έχουν να 

πλαισιώσουν ιστορικά και θεωρητικά τα κείμενα, παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά με 

την εποχή της συγγραφής τους αλλά και με τις μυθιστορηματικές κατηγορίες του 

Bildungsroman και του Künstlerroman. Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο καταπιάνεται με την 

ομάδα των γυναικών μεταπολεμικών πεζογράφων που εμφανίστηκαν μετά την Κατοχή και 

παρουσιάζει: α) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέγραψαν αυτές οι γυναίκες, β) τη 

θεματική των έργων τους και γ) τη σχέση τους με άνδρες ομοτέχνους τους.  

Το δεύτερο κεφάλαιο συνιστά μια πραγμάτευση των όρων του Bildungsroman και του 

Künstlerroman, η οποία θα λειτουργήσει ως εννοιολογικός οδηγός για τις αναλύσεις των 

                                                 
5 Για τα Δέντρα, η Αγγέλα Καστρινάκη χωρίς να το διατυπώνει ρητά, αφήνει να εννοηθεί ότι το μυθιστόρημα 

ανήκει στην κατηγορία του Bildungsroman όταν γράφει ότι «τα περισσότερα από τα μυθιστορήματα της 

εποχής […] ακολουθούν το πρότυπο του μυθιστορήματος διαμόρφωσης […] Το ταξίδι και η μύηση στην 

τέχνη είναι μοτίβα που προσιδιάζουν στο μυθιστορηματικό αυτό είδος.» Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη 

δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 127.  

Για τα Ψάθινα καπέλα Βλ. Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικός λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι 

στο μυθιστόρημα εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 69 και Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Μαργαρίτα 

Λυμπεράκη», στο: Η μεταπολεμική πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67, τόμ. Ε΄, 

σελ. 134. 
6 Βλ. Farinou-Malamatari, «The Novel of Adolescence Written by a Woman», σελ. 105 και Camatsos, 

«Defining the Female "I" in the Public Domain», σελ. 50. 
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έργων που θα ακολουθήσουν. Εδώ με απασχόλησαν ζητήματα ορισμού και ιστορίας των 

μυθιστορηματικών κατηγοριών. Ειδικότερα, επικεντρώθηκα στη γυναικεία παράδοση των 

ειδών, δηλαδή σε μυθιστορήματα γραμμένα από γυναίκες και με πρωταγωνίστριες κυρίως 

γυναίκες, και, αξιοποιώντας τα πορίσματα των φεμινιστριών κριτικών, παρουσίασα τις 

ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά και τα μοτίβα που απαντούν στα γυναικεία 

Bildungsromane και Künstlerromane. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο αυτού του κεφαλαίου με 

απασχόλησε η παρουσία του Bildungsroman στην ελληνική λογοτεχνία καθώς και οι 

ιδιαίτερες κατευθύνσεις που ακολούθησε κάτω από τον αστερισμό της ελληνικής 

παράδοσης.  

Έχοντας λοιπόν σκιαγραφήσει το πλαίσιο εμφάνισης και συγγραφής των δύο 

μυθιστορημάτων και καταρτίσει έναν εννοιολογικό οδηγό για το μυθιστορηματικό είδος 

του γυναικείου Künstlerroman, στο τρίτο κεφάλαιο προχωρώ στην ανάλυση του πρώτου 

μυθιστορήματος της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, των Δέντρων. Εξετάζοντας μια σειρά  

μυθιστορηματικών τόπων του είδους, όπως είναι η παιδική ηλικία, η οικογένεια, οι ερωτικές 

σχέσεις σε συνάρτηση με την καλλιτεχνική δραστηριότητα της ηρωίδας, προτείνω ότι το 

πρώτο βιβλίο της συγγραφέως εντάσσεται στην κατηγορία των «παραδοσιακών» 

μυθιστορημάτων διαμόρφωσης καλλιτεχνιδών, όπου οι ηρωίδες δεν επιτυγχάνουν να 

ολοκληρωθούν καλλιτεχνικά, προσχωρώντας στη συμβατική γυναικεία εικόνα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση των Ψάθινων καπέλων ως γυναικείου 

Künstlerroman μέσα από την ίδια μέθοδο που υιοθετήθηκε και στο τρίτο. Σε αντίθεση με 

το πρώτο βιβλίο της Λυμπεράκη, τα Ψάθινα καπέλα συνιστούν ένα νεωτερικό γυναικείο 

Künstlerroman, στο οποίο η ηρωίδα επιτυγχάνει να σταδιοδρομήσει καλλιτεχνικά, 

ενσαρκώνοντας το πρότυπο της μοντέρνας κοπέλας/γυναίκας. Ακόμα, μέσα από την εκ του 

σύνεγγυς ανάγνωση και ανάλυση του βιβλίου γίνεται φανερό ότι η συγγραφέας έχει 

καταβάλλει περισσότερο κόπο στη συγγραφή του και έχει καταφέρει να δημοσιεύσει ένα 

έργο συνθετότερο και πιο απαιτητικό από το πρώτο της μυθιστόρημα.  

Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας καταπιάνεται με τη συγκριτική 

εξέταση των δύο μυθιστορημάτων. Αντιπαραβάλλοντας μια σειρά επανερχόμενων τόπων 

και μοτίβων που απαντούν και στα δύο βιβλία, σχολιάζεται η διαφορετική μεταχείρισή τους 

από τη συγγραφέα, η οποία υποδηλώνει τη συγγραφική της πρόοδο. Στο τελευταίο μέρος 

του κεφαλαίου, τα πορίσματα της μελέτης μου με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η 

Λυμπεράκη, ύστερα από το πρωτόλειο έργο της, επιμένει στην ίδια θεματολογία, 

αναπροσαρμόζει το υλικό της, «διορθώνει» ατέλειες, αστοχίες και αντιφάσεις και με στόφα 
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γνήσιου δημιουργού συγγράφει ένα άρτιο και υποδειγματικό γυναικείο Künstlerroman, το 

οποίο κατέκτησε επάξια μια θέση στον νεοελληνικό κανόνα.  

* 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την επόπτρια καθηγήτριά μου, κυρία Γεωργία 

Γκότση, για την πολύτιμη καθοδήγησή της και για τη συμβουλευτική της συνδρομή σε όλα 

τα στάδια εκπόνησης της παρούσας εργασίας. Οι εποικοδομητικές συζητήσεις που είχαμε, 

οι καίριες παρατηρήσεις της, οι υποδείξεις και οι διορθώσεις της συνέβαλαν σημαντικά στο 

αποτέλεσμα. Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη συναισθηματική 

και υλική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.  
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Κεφάλαιο 1 

1. Το ιστορικό και λογοτεχνικό πλαίσιο διαμόρφωσης των Δέντρων και 

των Ψάθινων καπέλων  

1.1. Εισαγωγικά 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως η γυναικεία πεζογραφία στον τόπο μας γνωρίζει τα 

τελευταία χρόνια μια άνθηση αξιοσημείωτη. Μια νέα γενιά γυναικών πλουτίζει κάθε 

χρόνο τη φτωχή λογοτεχνία μας με διηγήματα και μυθιστορήματα, όπου πλεονάζει η 

ευαισθησία και η ποίηση, χωρίς να παραγνωρίζεται η σύνθεση και η αρχιτεκτονική. 

Αυτό το φαινόμενο της ομαδικής εμφάνισης νέων γυναικών στα εδάφη της νέας 

πεζογραφίας μας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.7  

 

Με τα παραπάνω λόγια χαιρετίζει ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες κριτικούς του 

περασμένου αιώνα, ο Απόστολος Σαχίνης, την καινοφανή παρουσία γυναικών λογοτεχνών 

την περίοδο της μεταπολεμικής πεζογραφίας.8 Αν και το παράθεμα μεταφέρει τον 

ενθουσιασμό του κριτικού για την πεζογραφία που γράφεται από το «ωραίο φύλο», όπως 

το χαρακτηρίζει,9 χαρακτηρίζεται από έναν ελαφρύ και γενικόλογο τόνο. Είκοσι χρόνια 

μετά, στα κείμενα των Μεσοπολεμικών και Μεταπολεμικών πεζογράφων του,10 δεν 

συναντάμε καμία αναφορά στο έργο αυτών των γυναικών11 για τις οποίες μιλούσε 

ενθουσιωδώς το 1965. Ο κριτικός εξηγεί στην εισαγωγή του: «έγραψα μόνο για όσους 

έκρινα πως έπρεπε να γράψω˙ για όσους νόμισα πως μου έδιναν την αφορμή να πω κάτι 

ουσιαστικό».12 Θα εικάζαμε λοιπόν, ότι οι γυναίκες συγγραφείς δεν κρίθηκαν άξιες 

αναφοράς. Παρόμοιοι λόγοι οδήγησαν ενδεχομένως τον Πέτρο Χάρη να παραγνωρίσει τη 

συντριπτική πλειονότητα των μεταπολεμικών γυναικών συγγραφέων στο κριτικό έργο 

του.13 Ο Ανδρέας Καραντώνης πάλι, δεν αναφέρθηκε στις Φυσιογνωμίες του σε καμία 

γυναίκα της περιόδου.14 Θα μπορούσαμε επομένως να συμπεράνουμε ότι η συγγραφική 

παραγωγή αυτών των γυναικών δεν έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης από ορισμένους μείζονες 

κριτικούς του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Η στάση της επίσημης κριτικής άλλαξε με 

                                                 
7 Σαχίνης, Νέοι Πεζογράφοι˙ 20 χρόνια Νεοελληνικής πεζογραφίας 1945 - 1965, σελ. 71. 
8 Ακολουθώ την περιοδολόγηση του Αλέξανδρου Αργυρίου σύμφωνα με την οποία το εναρκτήριο όριο της 

μεταπολεμικής πεζογραφίας τοποθετείται το έτος 1943. Αργυρίου, «Εισαγωγή», στο: Η Μεταπολεμική 

πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67, τόμ. Α΄, σελ. 174. 
9 Σαχίνης, Νέοι Πεζογράφοι˙ 20 χρόνια Νεοελληνικής πεζογραφίας 1945 - 1965, σελ. 71. 
10 Σαχίνης, Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι. 
11 Μοναδική εξαίρεση είναι η Γαλάτεια Σαράντη. 
12 Σαχίνης, «Εισαγωγικά» στο: Μεσοπολεμικοί και Μεταπολεμικοί πεζογράφοι, σελ. 8. 
13 Χάρης, Έλληνες πεζογράφοι, τόμ. Ζ΄ και τόμ. Η΄.  
14 Καραντώνης, Νεοελληνική λογοτεχνία˙ φυσιογνωμίες. 
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την πάροδο του χρόνου˙ από τα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα, το έργο των 

γυναικών μεταπολεμικών πεζογράφων άρχισε να επανεκτιμάται και να συγκεντρώνει την 

προσοχή που του αναλογεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεταστροφής αυτής είναι οι 

αλλαγές που υπέστη η Ιστορία του Mario Vitti όπου «ο δημιουργός της μετά την α΄ έκδοση, 

το 1978, διόρθωσε, εμπλούτισε και ουσιαστικά ξαναέγραψε το βιβλίο […] [με αποτέλεσμα] 

το αναθεωρημένο βιβλίο [να] παρουσιάζει ικανοποιητική πληρότητα ως προς τις 

λογοτέχνιδες της μεταπολεμικής περιόδου».15 Η νέα αυτή θεώρηση συνδέεται με ευρύτερες 

διεργασίες που άλλαξαν τον τρόπο συγκρότησης του λογοτεχνικού κανόνα και 

επαναπροσδιόρισαν την ίδια την έννοια της «ιστορίας» της λογοτεχνίας. 

Η έκρηξη της γυναικείας παρουσίας στην ελληνική λογοτεχνική σκηνή, που ξεκινά τα 

τελευταία χρόνια της Κατοχής και κορυφώνεται στα πρώτα χρόνια της Απελευθέρωσης, σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κεραυνός εν αιθρία. Πλήθος παραγόντων 

συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του φαινομένου που συνδέονται με ιστορικές και 

κοινωνικές εξελίξεις από την περίοδο του Μεσοπολέμου και μετά.16 Η πρώτη και κυριότερη 

παράμερος είναι το κίνημα της Αντίστασης, το οποίο άλλαξε τις ισορροπίες ως προς τους 

κοινωνικούς ρόλους των δύο φύλων. Όπως παρατηρεί η Τασούλα Βερβενιώτη: «[τότε] 

είναι η πρώτη φορά που οι γυναίκες στην Ελλάδα μαζικά συμμετέχουν σε οργανώσεις και 

παίρνουν μέρος στην άσκηση της πολιτικής».17 Οι κρίσιμες ώρες αίρουν μερικώς και 

προσωρινά τις κοινωνικές και έμφυλες διακρίσεις μιας και «ο αγώνας δε διεξάγεται από μια 

κοινωνική τάξη αλλά από ολόκληρο το έθνος».18 Οι γυναίκες λοιπόν βγαίνουν μαζικά από 

τα σπίτι και αναλαμβάνουν δράση στον ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό στίβο. Η 

συνεισφορά τους στο Απελευθερωτικό κίνημα και η συμμετοχή τους στον Εμφύλιο που 

ακολούθησε, οδηγεί στην εκ νέου θεώρηση του ρόλου τους στην κοινωνία –τόσο από τις 

ίδιες όσο και από τους άνδρες– με αποτέλεσμα να κατακτήσουν μια νέα ισχυρότερη 

παρουσία στη δημόσια ζωή και στην πνευματική σκηνή.19 Μια δεύτερη παράμετρος που 

ευνόησε τη δυναμική είσοδο των γυναικών στο λογοτεχνικό πεδίο είναι η απουσία των 

νεαρών ανδρών ομοτέχνων τους από αυτό. Τα στρατιωτικά καθήκοντα, η αντιστασιακή 

δράση και ο Εμφύλιος δεν άφησαν πολλά περιθώρια στους νεαρούς λογοτέχνες για 

                                                 
15 Σταυροπούλου, «Η παρουσία των γυναικών συγγραφέων στις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας», στο: 

Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα, σελ. 488.  
16 Για τη θέση της γυναίκας στη μεσοπολεμική κοινωνία βλ. Αβδελά –Ψαρρά, «Εισαγωγή», στο: Έφη Αβδελά 

– Αγγέλικα Ψαρρά (επιμ), Ο Φεμινισμός στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, σελ. 13-97. 
17 Βερβενιώτη, Η γυναίκα της Αντίστασης, σελ.111. 
18 Βερβενιώτη, Η γυναίκα της Αντίστασης, σελ. 117. 
19 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 126. 
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ενασχόληση με τη συγγραφή.20 Το κενό που δημιουργήθηκε, έσπευσαν να το καλύψουν 

νεαρές και φιλόδοξες πεζογράφοι, οι οποίες διέθεταν μια αναθεωρημένη και ριζοσπαστική 

οπτική για το φύλο τους.  

 

1.2. Γυναίκες μεταπολεμικές πεζογράφοι: «μια ποσοτική και ποιοτική έφοδος 

προς την ισότητα»21  

Ανάμεσα στους πρώτους μεταπολεμικούς πεζογράφους,22 συναντάμε μια ομάδα γυναικών, 

η οποία ανέπτυξε έντονη συγγραφική δράση την πενταετία 1945-1950. Μεταξύ των 

προσωπικοτήτων που ξεχώρισαν είναι η Μαργαρίτα Λυμπεράκη (1919-2001), η Μιμίκα 

Κρανάκη (1922-2008), η Γαλάτεια Σαράντη (1920-2009), η Μόνα Μητροπούλου (1919-

1999), η Εύα Βλάμη (περ. 1914-1974) και η Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ (1920-2005). 

Παρατηρώντας τις χρονιές γέννησής τους διαπιστώνει κανείς πως ένα πρώτο κοινό στοιχείο 

αυτών των γυναικών είναι η ηλικιακή τους εγγύτητα, γεγονός που νομιμοποιεί την ένταξή 

τους στην ίδια γενιά. Αν συνυπολογίσουμε τα χρόνια που πρωτοεμφανίστηκαν στα 

γράμματα, από το 1944 και μετά, διαπιστώνουμε επίσης πως στο συγγραφικό «ντεμπούτο» 

τους βρίσκονταν στην ακμή της νιότης τους. Ας σημειωθεί ακόμα ότι οι λογοτέχνιδες αυτές 

δεν υπολείπονταν από τους άρρενες ομοτέχνους τους ούτε σε μόρφωση, ούτε σε κοινωνική 

επιφάνεια,23 στοιχεία απαραίτητα για να εισχωρήσουν στο ανδροκρατούμενο λογοτεχνικό 

πεδίο. Ένα δεύτερο κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η πολιτικοποίησή τους. Οι 

περισσότερες συγγραφείς ανήκαν στην Αριστερά. Ορισμένες μάλιστα ήταν μέλη του ΚΚΕ 

και του ΕΑΜ και έλαβαν ενεργά μέρος στην Αντίσταση˙ χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η περίπτωση της Μιμίκας Κρανάκη.24 Από την άλλη, η μόνη συγγραφέας που 

τάχθηκε υπέρ της Δεξιάς ήταν η Γαλάτεια Σαράντη.25 

Ένα τρίτο κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι ασκήθηκαν στην πεζογραφία και 

δημοσίευαν κατά καιρούς στον τύπο της εποχής. Ορισμένες μάλιστα όπως η Λυμπεράκη 

και η Κρανάκη επεκτάθηκαν και σε άλλα είδη λογοτεχνικής και δοκιμιακής γραφής 

                                                 
20 Αργυρίου, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της, τόμ. Δ΄, σελ. 453.  
21Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 178.  
22 Ο Αργυρίου στην «Εισαγωγή» του στο: Η Μεταπολεμική πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του ’40 ως τη 

δικτατορία του ’67, τόμ. Α΄, σελ. 174, προτείνει τη διαίρεση των μεταπολεμικών πεζογράφων σε δύο ομάδες. 

Έτσι, «συγγραφείς της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς» ονομάζει αυτούς «των οποίων οι εμπειρίες είναι 

πολεμικές και προπαντός κατοχικές». 
23 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 184-185. 
24 Κοτζιά, «Μιμίκα Κρανάκη», στο: Η Μεταπολεμική πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία 

του ’67, τομ. Ε΄, σελ. 10. 
25 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 201. 
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αντίστοιχα, σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις. Αναμφίβολα, πάντως, το αφηγηματικό 

είδος στο οποίο επιδόθηκαν περισσότερο και με τη μεγαλύτερη επιτυχία είναι το 

μυθιστόρημα. Ένας είδος που καταξιώθηκε στη δεύτερη δεκαετία του Μεσοπολέμου και 

θεωρήθηκε η υψηλότερη αφηγηματική φόρμα της περιόδου λαμβάνοντας επικές 

διαστάσεις.26 Με τη συγγραφή μυθιστορημάτων καταπιάστηκαν σχεδόν όλοι οι πεζογράφοι 

της γενιάς του ’30,27 δημοσιεύοντας έργα-σταθμούς της νεοελληνικής λογοτεχνίας όπως 

είναι τα μυθιστορήματα του Θεοτοκά, του Καραγάτση, του Βενέζη  ή του Μυριβήλη. Χωρίς 

να απουσιάζουν οι γυναικείες καταθέσεις, το είδος θεωρήθηκε «ανδρική υπόθεση». Η 

επιλογή λοιπόν των μεταπολεμικών λογοτέχνιδων να συγγράψουν μυθιστορήματα δεν είναι 

τυχαία. Δεδομένου ότι οι νέες αυτές πεζογράφοι εντάσσονται στη μεταπολεμική γενιά, 

βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η «ρήξη […] προς τους προηγούμενους, ή και η 

απλή διάσταση απόψεων»,28 η άσκησή τους στο μυθιστόρημα μπορεί να ερμηνευτεί ως 

«απόπειρα κατάκτησης του χώρου της ανδρικής “στιβαρότητας”».29 Οι μεταπολεμικές 

συγγραφείς επέλεξαν, δηλαδή, να γράψουν μυθιστορήματα προκειμένου να 

διαφοροποιηθούν από τους προηγούμενους πεζογράφους, πλάθοντας τον δικό τους 

σύγχρονο μύθο, φύλου θηλυκού και καταγωγής αστικής.   

Όμως, η αξιοποίηση του μυθιστορηματικού είδους από μια νέα ομάδα συγγραφέων δεν 

εγγυάται a priori ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που είχαν προσφέρει οι 

καταξιωμένοι συγγραφείς της γενιάς του ’30. Για το λόγο αυτό, εάν θέλει κανείς να 

διερευνήσει τι κόμισε αυτή η ομάδα νέων γυναικών στην τέχνη, χρειάζεται να εξεταστεί η 

θεματική των έργων τους. Τα μυθιστορήματα αυτά βρίσκονται οργανικά δεμένα με την 

εποχή τους και κινούνται μέσα στο ευρύτερο «θεματικό κλίμα» των πρώτων χρόνων της 

μεταπολεμικής πεζογραφίας εμφανίζοντας ωστόσο φυγόκεντρες τάσεις.30 Αν δηλαδή αυτή 

την περίοδο οι άνδρες συγγραφείς επικεντρώνονται στο είδος της μαρτυρίας επιδιώκοντας 

να μνημειώσουν τα ιστορικά γεγονότα, για τις περισσότερες γυναίκες συγγραφείς αυτής 

                                                 
26 Ντουνιά, «Όψεις της κριτικής στο Μεσοπόλεμο: Η στροφή προς το μυθιστόρημα», Νέα Εστία, τχ. 1717, 

σελ. 662. 
27 Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, σελ. 179-198.  
28 Αργυρίου, «Εισαγωγή», στο: Η Μεταπολεμική πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του 

’67, τόμ. Α΄, σελ. 19. 
29 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 194. 
30 Ο Beaton θεωρεί πως στη μεταπολεμική πεζογραφία –μέχρι το 1960– δύο είναι οι βασικές θεματικές 

ορίζουσες: η μία στρέφεται στο μακρινό παρελθόν, ατομικό ή συλλογικό, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό 

την αποστροφή των συγγραφέων για τα συγχρονικά τους γεγονότα. Δηλαδή πραγματοποιούν ιδιότυπες 

λογοτεχνικές φυγές από την δυστοπία του παρόντος. Η δεύτερη στρέφεται στο κοντινό παρελθόν και 

πραγματεύεται τα σχετικά με τον πόλεμο και την Κατοχή γεγονότα παράγοντας «μυθιστορηματικές 

μαρτυρίες». Βλ. Beaton, «Μεταπολεμική πεζογραφία: Ερμηνείες του παρελθόντος», στο: Εισαγωγή στη 

νεότερη ελληνική λογοτεχνία, σελ. 287 – 315. 
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της ομάδας, η Ιστορία περνά σε δεύτερο πλάνο. Στα μυθιστορήματά τους πρωταγωνιστική 

θέση συνήθως έχουν νεαρές ηρωίδες και τα ιστορικά συμβάντα της περιόδου είτε 

αναφέρονται πλαισιώνοντας την πλοκή, είτε αποσιωπώνται εντελώς. Για παράδειγμα, 

αναφορά στην Αντίσταση κάνουν τα μυθιστορήματα Απασιονάτα (1947) της Μόνας 

Μητροπούλου και Πασχαλιές (1949) της Γαλάτειας Σαράντη. Αντιθέτως, από τις σελίδες 

των Δέντρων (1945) και των Ψάθινων καπέλων (1946) της Λυμπεράκη, απουσιάζει 

οποιαδήποτε νύξη στην εμπόλεμη ελληνική πραγματικότητα. Τα μυθιστορήματα των 

γυναικών αυτών καταπιάνονται με τις ατομικές ιστορίες των ηρωίδων τους δίνοντας 

έμφαση πρωτίστως στην ατομικότητα των πρωταγωνιστών κι όχι στην κρίσιμη ιστορική 

συνθήκη, όπως κάνουν οι άνδρες συγγραφείς.  

Η εστίαση στο άτομο και η παρακολούθηση της πορείας του προς την ενηλικίωση 

εγγράφουν αρκετά από τα έργα αυτά στο πλαίσιο της μυθιστορηματικής κατηγορίας του 

Bildungsroman σύμφωνα με τη συγκριτική προσέγγιση των κειμένων από την Αγγέλα 

Καστρινάκη.31 Ορισμένα έργα, επειδή έχουν πρωταγωνίστριες προικισμένες με κάποιο 

ταλέντο, μπορούν να ενταχθούν στην υποκατηγορία του Bildungsroman που παρακολουθεί 

πορείες διαμόρφωσης καλλιτεχνών, δηλαδή στο Künstlerroman. Ως Künstlerromane 

μπορούν να θεωρηθούν τα δύο πρώτα μυθιστορήματα της Λυμπεράκη, το Contre -Temps 

(1947) της Κρανάκη καθώς επίσης και οι Πασχαλιές της Σαράντη. Η επιλογή των γυναικών 

αυτών να καταπιαστούν με μυθιστορήματα διαμόρφωσης θέτει το ζήτημα της 

επανεξέτασης της γυναικείας ταυτότητας. Βέβαια, μυθιστορήματα με ηρωίδες νεαρές 

κοπέλες και πιο συγκεκριμένα, Bildungsromane, έγραψαν και οι γυναίκες συγγραφείς της 

προηγούμενης γενιάς όπως η Μέλπω Αξιώτη, η Έλλη Αλεξίου και η Λιλίκα Νάκου. 

Μάλιστα, και η Γαλάτεια Καζαντζάκη συχνά στα διηγήματά της αναθέτει τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο σε γυναίκες. Όμως, οι ηρωίδες τους αναλώνονται σε ψυχοφθόρες 

σχέσεις και δεν εμφανίζονται να έχουν περιθώρια προσωπικής ανέλιξης.32   

Το έργο των μεταπολεμικών συγγραφέων συνιστά τομή στην ελληνική λογοτεχνία 

γραμμένη από γυναίκες. Η αλλαγή που διαπιστώνεται «στη θεματολογία, στον τόνο [και] 

στο ήθος»33 οφείλεται στη νέα οπτική που έχουν οι γυναίκες αυτές για το φύλο τους, είναι 

η «συνειδητοποίηση μιας πολύ μεγάλης δύναμης»,34 η οποία τώρα εκφράζεται με περισσή 

αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Στο σημείο αυτό, προκειμένου να αναφέρω τις αλλαγές που 

                                                 
31 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 178-207. 
32 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 182-183. 
33 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 190.  
34 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 182. 
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εντοπίζονται στα έργα αυτών των γυναικών και τις διαφοροποιούν από τις προηγούμενες 

συγγραφείς, βασίζομαι στα πορίσματα της μελέτης της Καστρινάκη.35 

 Έτσι, οι αναστολές αίρονται και πλέον οι γυναίκες γράφουν ανοιχτά για τον έρωτα, τη 

σεξουαλικότητά τους και την αναζήτηση της ηδονής, στοιχεία που απουσιάζουν από τα 

έργα των μεσοπολεμικών συγγραφέων. Ακόμα, δεν επιτρέπουν στις παρωχημένες αστικές 

συμβάσεις να ορίζουν τη ζωή των ηρωίδων τους: ζητήματα παρθενίας παύουν να 

ενδιαφέρουν, πολλές ηρωίδες απορρίπτουν τον γάμο, άλλες παντρεύονται και χωρίζουν και 

άλλες αποκτούν εραστές. Τέτοια θεματολογικά μοτίβα, παρόλο που αποτελούν κοινούς 

τόπους στη λογοτεχνία γραμμένη από άνδρες, συνιστούν ρηξικέλευθες κατακτήσεις για την 

πένα των γυναικών. Εκτός όμως από την απελευθέρωση της ηθικής στα έργα τους, φαίνεται 

πως τις απασχολούν ιδιαίτερα κι άλλα, υπαρξιακά θέματα: οι ηρωίδες τους είναι ανήσυχες 

και ψάχνουν να βρουν αυτό που θα τις ολοκληρώσει, το οποίο στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν σχετίζεται με τον έρωτα και το άλλο φύλο αλλά ταυτίζεται με την τέχνη.  

Πέρα από τις βασικές συνιστώσες που διέπουν λίγο ή πολύ όλα τα έργα της ομάδας 

αυτής, διακρίνουμε και ορισμένα κυρίαρχα σύμβολα, τα οποία όμως δεν εμφανίζονται κατ’ 

ανάγκην σε όλα τα μυθιστορήματα˙ πρόκειται για τα σύμβολα του ταξιδιού και των 

δέντρων. Αν το δεύτερο συμβολοποιεί τη θηλυκή γονιμότητα, τη «χοϊκότητα» και την 

οργανική σχέση με την παράδοση, το «ρίζωμα», το πρώτο είναι η μετωνυμία της 

απελευθέρωσης, της αναζήτησης πέρα από το γνώριμο και το οικείο, της λαχτάρας της 

ανακάλυψης του κόσμου και της αποτίναξης των ορίων. Με λίγα λόγια, αν μια λέξη ήταν 

κατάλληλη για να περιγράψει όλη αυτή τη δυναμική, αυτή θα ήταν το πάθος: 

[…] στον μεταπολεμικό κόσμο το ερωτικό πάθος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο – οι 

γυναίκες δεν διστάζουν πιά να το πραγματευτούν. Πέρα όμως και από το ερωτικό πάθος 

ένα ευρύτερο πάθος κυριαρχεί στα έργα: το πάθος για ζωή. Είναι η μεγάλη βούληση 

για ζωή […]36  

 

1.3. Ανακεφαλαίωση 

Στα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής πεζογραφίας εμφανίστηκε μια ομάδα γυναικών 

συγγραφέων της οποίας το έργο «επέδειξε μεγάλη παραγωγικότητα και υψηλή ποιότητα».37 

Η δυναμική και αθρόα παρουσία τους στη λογοτεχνική σκηνή εκκινεί από την 

αυτοπεποίθηση που απέκτησαν ευρύτερα οι γυναίκες ως κοινωνικό σώμα, απόρροια της 

                                                 
35 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 191-207. 
36 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 197.  
37 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 126.  
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συνεισφοράς τους στην Αντίσταση και της συμμετοχής τους στον Εμφύλιο. Λαμβάνοντας 

υπόψη τους την πεζογραφία τόσο της προηγούμενης περιόδου όσο και των συγχρόνων τους 

ανδρών συγγραφέων, χαράσσουν μια δική τους ιδιότυπη λογοτεχνική πορεία˙ με 

ανανεωμένη οπτική και πλεονάζουσα αισιοδοξία επιδίδονται στη συγγραφή 

μυθιστορημάτων στα οποία προβάλλεται η ατομική ιστορία των χαρακτήρων έναντι της 

συλλογικής. Τα έργα αυτά φέρουν κοινά μοτίβα, με πρωταγωνίστριες νεαρές κοπέλες ενώ 

βασική θεματική τους είναι η εξιστόρηση της ζωής τους. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες 

συγγραφείς αυτής της ομάδας καταπιάνονται με τη συγγραφή μυθιστορημάτων 

διαμόρφωσης ή Bildungsromane σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της γυναικείας 

τους ταυτότητας.  
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Κεφάλαιο 2 

2.  Bildungsroman και Künstlerroman: ζητήματα ορολογίας και εξέλιξης 

του είδους και του υποείδους 

2.1. Το Bildungsroman 

Από τα πιο διαδεδομένα μυθιστορηματικά είδη παγκοσμίως θεωρείται το μυθιστόρημα 

διαμόρφωσης ή Bildungsroman. Η κατηγορία αυτή στεγάζει αρκετά υποείδη με πιο 

διαδεδομένο το Künstlerroman, ή «μυθιστόρημα διάπλασης του καλλιτέχνη».38 Ακριβώς 

επειδή το Künstlerroman αποτελεί μια προέκταση του Bildungsroman, μια σύντομη 

επισκόπηση της ιστορίας και ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών του τελευταίου 

κρίνεται σκόπιμη στο σημείο αυτό. 

Το πρώτο Bildungsroman στη δυτική ιστορία της λογοτεχνίας θεωρείται το 

μυθιστόρημα του Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre (1796) (Τα 

χρόνια μαθητείας του Βίλχελμ Μάιστερ). Το είδος, ωστόσο, έχει διανύσει τη δική του 

μακραίωνη πορεία, της οποίας οι απαρχές εντοπίζονται ήδη στην αρχαιότητα.39 Εκτός από 

τις αρχαίες και μεσαιωνικές καταβολές, δύο παράγοντες έχουν θεωρηθεί καθοριστικοί για 

την εξέλιξή του, το πικαρικό μυθιστόρημα (picaresque) και το κίνημα του Ρομαντισμού.40 

Το έργο του Goethe κανονικοποιήθηκε και χαρακτηρίστηκε ως το αρχέτυπο του είδους 

καθώς, σε αυτό αναγνωρίστηκε από τους κριτικούς και θεωρητικούς της λογοτεχνίας η 

ιδιαίτερη σημασία του όρου Bildung, δηλαδή η «διάπλαση» ή «διαμόρφωση», η οποία 

αποτέλεσε και το πρώτο συνθετικό της «νεοσύστατης» μυθιστορηματικής κατηγορίας.41 

Γενικά, η θεματική του «είναι η διαμόρφωση του πνεύματος και του χαρακτήρα του 

πρωταγωνιστή, καθώς μέσα από διάφορες εμπειρίες –και  συχνά μετά από μια πνευματική 

κρίση– περνά από την παιδική ηλικία στην ωριμότητα, ένα στάδιο στο οποίο συχνά 

συνειδητοποιεί κανείς την ταυτότητα και το ρόλο του στον κόσμο».42 Κάποια ειδοποιά του 

γνωρίσματα όπως η έμφαση στο άτομο, η στροφή στην παιδική ηλικία και η περιπετειώδης 

εξόρμηση στη φύση (escapism) οφείλονται κατά τον μελετητή του είδους Petru Golban 

                                                 
38 Abrams, «Bildungsroman», στο: Λεξικό λογοτεχνικών όρων. 
39 Golban, «An attempt to establish a bildungsroman development history», σελ. 111-141. 
40 Golban, «An attempt to establish a bildungsroman development history», σελ. 133. 
41 Βλ. Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικό λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στα μυθιστορήματα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 60: «Προέρχεται από τη λέξη “Bild”, “εικόνα”, με τη σημασία 

που αποκτά η λέξη στα εκκλησιαστικά κείμενα, δηλαδή σε σχέση με το πλάσιμο του ανθρώπου κατ’ εικόνα 

και ομοίωση του Θεού».  Για μια αναλυτική πραγμάτευση του όρου της Bildung βλ. Κιοσσές, Το γυναικείο 

Bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία, σελ. 10-20.  
42 Abrams, «Bildungsroman», στο: Λεξικό λογοτεχνικών όρων. 
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στον Ρομαντισμό.43 Επηρεασμένο από το πνεύμα του Διαφωτισμού και τις εκπαιδευτικές 

ιδέες του Ρουσσώ, διαθέτει προοδοκεντρική οπτική και ουμανιστικό προσανατολισμό 

εστιάζοντας ιδιαίτερα στην παιδεία και στην αναζήτηση της ταυτότητας του ατόμου. Σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή είδη στη Γερμανία του τέλους 

του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα «και η άνθησή του σχετίζεται με τη διαμόρφωση 

μιας αστικής τάξης που αποκτά πνευματικά ενδιαφέροντα».44 Μάλιστα, σε πολιτικό και 

κοινωνικό επίπεδο, πίσω από αυτό το σχήμα διακρίνει κανείς το αίτημα εξίσωσης της 

ανερχόμενης αστικής τάξης με την άρχουσα αριστοκρατία.45  

Μπορεί ως είδος να πρωτοεμφανίστηκε στη Γερμανία του Ρομαντισμού και του 

Ιδεαλισμού, αλλά, καθοριστική για την εξάπλωση και επικράτησή του επί άλλων ειδών 

ήταν η μεταφορά του στη βικτωριανή Αγγλία μέσω της μετάφρασης του μυθιστορήματος 

του Goethe από τον Thomas Carlyle, και στη Γαλλία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα 

το Bildungsroman γνώρισε ευρεία διάδοση και άμεσα προσαρμόστηκε στο νέο κλίμα της 

εποχής. Τα ρομαντικά στοιχεία βρέθηκαν σε διαλεκτική σχέση με τις ορίζουσες του 

ρεαλισμού: πλάι στη φύση, έρχεται η πόλη ως νέα τοπική συνθήκη και, πλάι στη 

ρομαντικής καταβολής εστίαση στην ατομικότητα έρχεται η σχέση του ατόμου με την 

κοινωνία, η οποία, ενώ αρχικά είναι συγκρουσιακή, στο τέλος καταλήγει στην αρμονική 

ένταξη του ατόμου εντός της. Άλλη μια βασική συνθήκη του ρεαλισμού, η αληθοφάνεια, 

εγγράφηκε στο πλαίσιο του Bildungsroman, γεγονός το οποίο ώθησε αρκετούς 

θεωρητικούς (ανάμεσά τους και τον Jerome Hamilton Buckley) να αναζητούν στα 

μυθιστορήματα διάπλασης αυτοβιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων.46  

Ο επόμενος σταθμός στην ιστορία του είδους είναι ο 20ος αιώνας στον οποίο πλήθος 

συγγραφέων καταπιάστηκαν με το Bildungsroman δίνοντάς του νέα ώθηση. Αυτό που 

αλλάζει υπό την επήρεια του Μοντερνισμού είναι η εισαγωγή και επικράτηση του 

ψυχολογικού παράγοντα.47 Ατονεί το ενδιαφέρον για τη διάδραση ατόμου – κοινωνίας 

καθώς, αυτό που ενδιαφέρει τους επηρεασμένους από τον φροϋδισμό λογοτέχνες είναι η 

ψυχοσύνθεση του ατόμου, η οποία πλέον δοκιμάζεται σε πρωτόγνωρες συνθήκες 

δυσαρμονίας τόσο ανάμεσα στο άτομο και την εξωτερική πραγματικότητα όσο και ανάμεσα 

                                                 
43 Golban, «An attempt to establish a bildungsroman development history», σελ. 124-125. 
44 Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικό λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στα μυθιστορήματα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 63. 
45 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 183. 
46 Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικό λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στα μυθιστορήματα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 62. 
47 Golban, «An attempt to establish a bildungsroman development history», σελ. 138. 



18 

 

στο άτομο και στον ίδιο του τον εαυτό. Εμπλουτισμένο με τις μοντερνιστικές τεχνικές, το 

είδος πέρασε στην περίοδο του Μεταμοντερνισμού, στην οποία –ανάμεσα σε άλλα– 

κλήθηκε να αφηγηθεί ιστορίες διαμόρφωσης ηρώων που ανήκαν σε μειονοτικές ομάδες, 

δίνοντας τους φωνή και θέση στη δυτική λογοτεχνική σκηνή.48  

 

2.2. Το γυναικείο Bildungsroman  

2.2.1 Ιστορική εξέλιξη   

Ανάμεσα στα αναρίθμητα παραδείγματα του είδους, υπάρχουν πολλά μυθιστορήματα 

γραμμένα από γυναίκες, που κατά κανόνα, έχουν ηρωίδες γυναίκες. Όμως, για πολλές 

δεκαετίες, η κριτική δεν θεωρούσε σκόπιμο να μελετηθούν ξεχωριστά και έτσι οι μελετητές, 

είτε τα εξέταζαν από κοινού με τα έργα των ανδρών, είτε παραγνώριζαν τα μυθιστορήματα 

των γυναικών ως λιγότερο άρτια. Με την έκρηξη της φεμινιστικής κριτικής τη δεκαετία του 

1970 και τη συνακόλουθη προσπάθεια δημιουργίας ενός «γυναικείου λογοτεχνικού 

κανόνα», τέθηκαν τα θεμέλια της συζήτησης περί γυναικείου Bildungsroman.49 Στον μισό 

αιώνα που μεσολάβησε, οι φεμινιστικές σπουδές όπως και οι σπουδές φύλου αναπτύχθηκαν 

και εισηγήθηκαν νέες προσεγγίσεις στα λογοτεχνικά κείμενα που λαμβάνουν υπόψη τους 

τον παράγοντα του φύλου του συγγραφέα. Έτσι, η θεώρηση του φύλου του λογοτέχνη 

οδήγησε σε μία νέα κατηγοριοποίηση των μυθιστορημάτων διαμόρφωσης: σε ανδρικά και 

γυναικεία. Όπως έδειξαν οι φεμινίστριες κριτικοί του δεύτερου κύματος, τα γυναικεία 

Bildungsromane, ως διακριτή κατηγορία, διαφοροποιούνται στη θεματική και σε κάποια 

επιμέρους χαρακτηριστικά από τα ανδρικά. Αυτό συμβαίνει διότι καλούνται να αφηγηθούν 

την πραγματικότητα μέσα από τη γυναικεία οπτική. Στα μυθιστορήματα αυτά ο 

αναγνώστης παρακολουθεί την προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού των γυναικών μέσα από 

τη λογοτεχνία, βρίσκεται δηλαδή αντιμέτωπος με την αναζήτηση της ταυτότητας των 

ηρωίδων, που πασχίζουν να απαγκιστρωθούν από την ανδρική επιρροή προκειμένου να 

σταθούν αυθύπαρκτες. Σε κάθε περίπτωση, όπως συμβαίνει και με τα Bildungsromane 

γραμμένα από άνδρες, υπάρχει μια αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των έργων του 19ου και 

του 20ου αιώνα, μεταξύ δηλαδή των έργων του Ρεαλισμού και του Μοντερνισμού.  

                                                 
48 Για την αξιοποίηση του Βildungsroman από γυναίκες μειονοτικών ομάδων βλ. Feng, The female 

Bildungsroman by Toni Morrison and Maxine Hong Kingston. A Postmodern Reading. 
49 Από τις πιο καταλυτικές μελέτες για τη γυναικεία εκδοχή του είδους είναι o συλλογικός τόμος: Abel κ.α. 

(επιμ.), The voyage in: Fictions of female development. 
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Τον 19ο αιώνα, η πλειονότητα των γυναικών συγγραφέων της βικτωριανής Αγγλίας 

βρίσκεται σε δυσαρμονία με το φύλο της. Οι συγγραφείς δημοσιεύουν με ανδρικά 

ψευδώνυμα και ακολουθούν ανδρικά πρότυπα μυθιστορημάτων χωρίς ωστόσο να μπορούν 

να διεκδικήσουν για τις ηρωίδες τους μια πορεία ανέλιξης αντίστοιχη με αυτή των ανδρών 

ηρώων.50 Η πνευματική διάπλαση και η μόρφωση της ηρωίδας δεν αποτελεί το επίκεντρο 

του έργου,51 περιπλανήσεις μακριά από την οικογενειακή εστία αποκλείονται και 

υπέρμετρες φιλοδοξίες φαντάζουν ανεδαφικές μιας και στο τέλος, η γυναίκα πάντα υιοθετεί 

ρόλους για τους οποίους θεωρείται προορισμένη, της «συζύγου» και της «μητέρας». Μια 

τέτοια περίπτωση συνιστά το μυθιστόρημα Jane Eyre (1847) της Charlotte Brontë, όπου η 

ομώνυμη ηρωίδα, στο τέλος του βιβλίου, παρουσιάζεται ως μια ευτυχισμένη σύζυγος και 

μητέρα. Το δίπολο που κυριαρχεί σε έργα γραμμένα από γυναίκες τον 19ο αιώνα –και κατά 

προέκταση στα γυναικεία Bildungsromane– κατά τη φεμινίστρια κριτικό Rachel Blau Du 

Plessis, είναι αυτό μεταξύ ρομαντισμού και αναζήτησης (love – quest).52 Οι ηρωίδες 

διχάζονται όταν καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας συμβατικής αστικής ζωής στο πλευρό 

του συζύγου και της ανταρσίας. Ο διχασμός αυτός οδηγεί σε ένα ακόμα δίπολο, το οποίο 

ορίζει την ολοκλήρωση της δράσης των μυθιστορημάτων, που κλείνουν είτε με τον θάνατο 

της ηρωίδας, είτε με τον γάμο.53 Η στερεοτυπική αναπαράσταση της ζωής και του τέλους 

των ηρωίδων στη λογοτεχνία της βικτωριανής περιόδου σχετίζεται βέβαια με την ιστορικά 

περιορισμένη κοινωνική ζωή των γυναικών κατά το μεγαλύτερο μέρος της εποχής.54 Μια 

τέτοια πορεία, δίχως περιθώρια προσωπικής ανέλιξης και ανάπτυξης έξω από τον συζυγικό 

και μητρικό κλοιό, χαρακτηρίστηκε από τη φεμινίστρια ακαδημαϊκό Annis Pratt, το 1981,  

ως «μοντέλο συρρίκνωσης».55  

  Στον 20ο αιώνα παρατηρείται μια σημαντική αλλαγή στα μυθιστορήματα διαμόρφωσης 

γυναικών. Οι συγγραφείς, όντας επηρεασμένες από το φεμινιστικό κίνημα και τις 

καινοτομίες του Μοντερνισμού, βασικό αίτημα του οποίου είναι η ανανέωση, το «make it 

                                                 
50 Ένας ικανοποιητικό κατάλογος των γυναικών συγγραφέων και των ανδρικών ψευδωνύμων τους δίνεται 

από την Linda M. Lewis στο: Lewis, Germaine de Staël George Sand, and the Victorian Woman Artist, σελ. 

2. Επίσης, μια κατατοπιστική πραγμάτευση του θέματος στα ελληνικά έχει γίνει από την Ευγενία Σηφάκη 

στο: Σηφάκη, «1.4.4. Περισσότερα για την ψευδωνυμία των γυναικών συγγραφέων» στο: Σπουδές Φύλου και 

Λογοτεχνία, σελ. 22-23.  
51 Finucci, « “A Portrait of the Artist as a Female Painter”: The Kunstlerroman [sic] Tradition in A. Banti’s 

Artemisia», σελ. 168. 
52 Du Plessis, Writing beyond the ending, σελ. 4.  
53 Du Plessis, Writing beyond the ending, σελ. 3-4. 
54 Du Plessis, Writing beyond the ending, σελ. 17.  
55 Εδώ δανείζομαι τη δόκιμη απόδοση του όρου «growing down» στα ελληνικά από τον Σπύρο Κιοσσέ,  προς 

αντίστιξη της αναπτυξιακής πορείας των ανδρών ηρώων (growing up). Βλ. Κιοσσές, Το γυναικείο 

Bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία, σελ. 58.  
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new» κατά τον Ezra Pound, έρχονται σε ρήξη με το παρελθόν και ειδικά με τη συγγραφική 

παραγωγή των γυναικών του προηγούμενου αιώνα. Στη γραφή τους, το γυναικείο 

Bildungsroman γίνεται ένα εργαλείο μέσω του οποίου καλούνται να εκφράσουν την 

αφύπνιση του φύλου τους ξεπερνώντας τους παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους και τις 

κοινωνικές συμβάσεις που τους διαιώνιζαν.56 Το δίπολο που κυριάρχησε στα 

μυθιστορήματα του προηγούμενου αιώνα, κατά το οποίο η ηρωίδα οδηγείται είτε στο γάμο, 

είτε στο θάνατο, εγκαταλείπεται και άλλες θετικότερες για τη γυναίκα εκδοχές 

ολοκλήρωσης της δράσης το αντικαθιστούν. Μια μορφή συνειδητοποίησης έχει 

συντελεστεί και η γυναίκα μπορεί για πρώτη φορά να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα.57   

 

2.2.2 Βασικά χαρακτηριστικά 

Εκτός από τις αλλαγές που παρατηρούνται στο είδος τους δύο πρώτους αιώνες της ιστορίας 

του, μπορεί να διακρίνει κανείς μια πλειάδα χαρακτηριστικών τα οποία απαντούν από τα 

πρώτα δείγματά του έως τα σύγχρονα. Όπως ήδη επισημάνθηκε παραπάνω, το γυναικείο 

Bildungsroman διαφοροποιείται από το ανδρικό σε αρκετά σημεία χωρίς ωστόσο αυτό να 

σημαίνει πως οι δύο μορφές δεν ταυτίζονται σε άλλα σημεία.58 Μια αναλυτική καταγραφή 

των χαρακτηριστικών του γυναικείου Bildungsroman έχει γίνει από τον Κιοσσέ. 

Παρακάτω, εκθέτω συνοπτικά τα πορίσματα της μελέτης του.59  

Όπως επισημαίνει, στα γυναικεία Bildungsromane, διακρίνονται δύο αφηγηματικά 

μοτίβα:  

Αυτό της «μαθητείας» (apprenticeship), το οποίο ακολουθεί μια χρονολογική αφήγηση 

της ανάπτυξης της ηρωίδας από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, κατά τη γραμμική 

δομή του ανδρικού Bildungsroman  […] Δεύτερο μοτίβο αποτελεί αυτό της 

«αφύπνισης» (awakening), στο οποίο η ανάπτυξη της ηρωίδας δεν προχωρά σταδιακά, 

αλλά συμβαίνει είτε αφού η ηρωίδα ικανοποιήσει κάποιες συμβατικές κοινωνικές 

προσδοκίες (πχ. γάμος, οικογένεια) είτε επέρχεται ως συνέπεια ενόρασης, στιγμιαίων 

αποκαλύψεων και εσωτερικών εκλάμψεων (epiphanies).60
  

 

                                                 
56 Finucci, « “A Portrait of the Artist as a Female Painter”: The Kunstlerroman [sic] Tradition in A. Banti’s 

Artemisia», σελ. 169. 
57 Κιοσσές, Το γυναικείο Bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία, σελ. 62. 
58 Για μια συγκεντρωτική καταγραφή των χαρακτηριστικών του ανδρικού Bildungsroman βλ. Κιοσσές, Το 

γυναικείο Bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία, σελ. 51-56. 
59 Κιοσσές, Το γυναικείο Bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία, σελ. 57-72.  
60 Κιοσσές, Το γυναικείο Bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία, σελ. 60. 
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Ακόμη ένα γνώρισμα των μυθιστορημάτων αυτών είναι η ταυτόχρονη ύπαρξη πολλών 

πρωταγωνιστριών: «Οι γυναικείοι χαρακτήρες […] κάποιες φορές μοιράζονται το ταξίδι 

διαμόρφωσης με φίλες, αδελφές ή μητέρες, που υιοθετούν μια ιδιότητα εξίσου 

πρωταγωνιστική».61 Ένα δομικό στοιχείο της πλοκής των έργων αυτών είναι η σεξουαλική 

αφύπνιση των πρωταγωνιστριών. Όπως συμβαίνει και στο αντρικό Bildungsroman, συχνά 

η ηρωίδα συνάπτει δύο ερωτικές σχέσεις ή συνευρέσεις από τις οποίες η μία –συνήθως η 

πρώτη– λογίζεται ως κατώτερη της επόμενης, που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ίδια 

αφού συντελεί στον επανακαθορισμό των αξιών της.62 Τέλος, συχνά απαντά και έχει 

ενδιαφέρον ο εσωτερικός διχασμός που υφίστανται οι γυναίκες: «η αφηγηματική persona 

[…] υπονομεύει την έννοια ενός συγκροτημένου με συνοχή (coherent) γυναικείου “εγώ”, 

το οποίο επιβάλλεται […] από τις πατριαρχικές κοινωνικές δομές».63 Με άλλα λόγια, η 

ηρωίδα στη διαμόρφωση της ταυτότητάς της καλείται να επιλέξει ανάμεσα στους 

εσωτερικευμένους γυναικείους ρόλους, οι οποίοι υπαγορεύονται από την πατριαρχική δομή 

της κοινωνίας και κατά κάποιο τρόπο θεωρούνται «φυσικοί», και στον αυτοκαθορισμό της, 

που της προσφέρει κι άλλες ευκαιρίες προσωπικής και κοινωνικής ανέλιξης, έξω από αυτό 

το παραδεδομένο πλαίσιο. Τέτοιοι κλυδωνισμοί απαντούν συχνά στα γυναικεία έργα της 

περιόδου που εξετάζουμε και ευθύνονται για τις αντιφάσεις που παρατηρούνται στη 

συγκρότηση της γυναικείας ταυτότητας.  

 

2.3. Το γυναικείο Künstlerroman  

Το μυθιστόρημα διάπλασης του καλλιτέχνη συνιστά υποείδος του Bildungsroman. Το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι παρακολουθεί την πορεία διαμόρφωσης ενός 

ατόμου προικισμένου με ένα καλλιτεχνικό ταλέντο. Γλύπτης, συγγραφέας, μουσικός ή 

ζωγράφος, ο ήρωας των μυθιστορημάτων του υποείδους αποτελεί μια ιδιάζουσα 

περίπτωση, μια ιδιοφυία (genius), με την έννοια που δόθηκε στη λέξη τη ρομαντική 

περίοδο. Ανάμεσα στα αρτιότερα παραδείγματα του Künstlerroman εντάσσεται το A 

portrait of the artist as a young man (1916) (Πορτραίτο του καλλιτέχνη σε νεαρά ηλικία) του 

Ιρλανδού μοντερνιστή συγγραφέα James Joyce.64 Βέβαια, υπάρχει και η γυναικεία 

παράδοση του υποείδους, δηλαδή μυθιστορήματα γραμμένα από γυναίκες, που έχουν 

                                                 
61 Κιοσσές, Το γυναικείο Bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία, σελ. 61. 
62 Κιοσσές, Το γυναικείο Bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία, σελ. 53. 
63 Κιοσσές, Το γυναικείο Bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία, σελ. 61. 
64 Abrams, «Bildungsroman», στο: Λεξικό λογοτεχνικών όρων και Mikics, «Kunstlerroman» στο: A new 

handbook of literary terms, σελ. 167.  
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ηρωίδες κυρίως καλλιτέχνιδες, όπως είναι για παράδειγμα το The song of a lark (1915) της 

Willa Cather. Το γυναικείο Künstlerroman, το οποίο είχε αγνοηθεί συστηματικά από την 

κριτική μέχρι τη δεκαετία του 1970,65 αναπτύσσει έναν βασικό προβληματισμό: μπορεί η 

γυναίκα ως δημιουργός της ζωής να είναι συνάμα και δημιουργός της τέχνης; Ο 

προβληματισμός αυτός ισούται στην ουσία με ένα άλλο ερώτημα: μπορεί η γυναίκα να 

αναλάβει άλλους ρόλους πέρα από τους παραδοσιακούς και να ανελιχθεί εντός μιας 

ανδροκρατούμενης κοινωνίας; Τα ερωτήματα αυτά υπογραμμίζουν την κεντρική θέση που 

έχει στα γυναικεία Künstlerromane η φιλοδοξία των ηρωίδων για καλλιτεχνική 

σταδιοδρομία. Το αίτημα αυτό των γυναικών αντιμετωπίστηκε διαφορετικά στους δύο 

πρώτους αιώνες ύπαρξης του υποείδους, δηλαδή τον 19ο και τον 20ο αιώνα, και οδήγησε σε 

μια μετατόπιση στη θεματολογία των έργων. Δηλαδή, ενώ στα έργα του 19ου αιώνα είναι 

συχνό οι ηρωίδες να αποτυγχάνουν να σταδιοδρομήσουν καλλιτεχνικά και να περιορίζονται 

στους ρόλους της μητέρας και της συζύγου, στα έργα του 20ου αιώνα συνήθως διαγράφουν 

μια επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία.  

 

2.3.1. Η συμβολή του μύθου – η ανάγκη των προγόνων 

Το 1979, σε μία από τις πρώτες εκτεταμένες μελέτες της λογοτεχνικής αναπαράστασης της 

γυναίκας ως καλλιτέχνιδας, η Grace Stewart έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους μύθους και στις 

μυθικές παραδόσεις ως διαμορφωτικούς παράγοντες του Künstlerroman.66 Στο πρώτο 

κεφάλαιο της μελέτης της,67 διαπιστώνει πως για τους άνδρες συγγραφείς υπάρχει ένα ευρύ 

φάσμα θετικών μυθικών ηρώων, τα οποία μπορούν να ταυτιστούν με τους λογοτεχνικούς 

χαρακτήρες. Όπως σημειώνει, συχνά στα ανδρικά Künstlerromane απαντούν μυθικά 

μοτίβα, τα οποία ανακαλούν ήρωες όπως τον Προμηθέα, τον Δαίδαλο, ακόμα και τον 

χριστιανικό Θεό. Η δημιουργική και φιλάνθρωπη φύση τους, σε συνδυασμό με την 

αδιαμφισβήτητη ιδιοφυία τους, πολλές φορές αποτέλεσαν χαρακτηριστικά που 

μεταγγίστηκαν στον μυθοπλαστικό ήρωα που τα ανακαλούσε και έπαιρνε κάτι από την 

αίγλη τους. Κληρονόμοι των μύθων ήταν και οι γυναίκες, οι οποίες όμως, λόγω του φύλου 

τους, αδυνατούσαν να ταυτιστούν απόλυτα με τους παραπάνω άρρενες «υπερανθρώπους». 

Έτσι, για τις επίδοξες συγγραφείς και τις ηρωίδες τους, τα θηλυκά μυθικά αρχέτυπα 

                                                 
65 Stewart, A new mythos: the novel of the artist as heroine, σελ. 9. 
66 Stewart, A new mythos: the novel of the artist as heroine, σελ. 9. 
67 Stewart, «Myth, the artist, and the Künstlerroman», στο: A new mythos: the novel of the artist as heroine, 

σελ. 1-10.  
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περιορίζονταν σε μετωνυμίες του δόλου, προσωποποιήσεις του κακού ή στην καλύτερη 

περίπτωση, πρόσωπα που προωθούν και υπηρετούν το ανδρικό θέλημα, δηλαδή Εύες, 

Πανδώρες και Παναγίες.68 Με βάση τον συλλογισμό αυτό και εξετάζοντας μια ομάδα 

μυθιστορημάτων γραμμένων από γυναίκες, η Stewart, στο τελευταίο μέρος της μελέτης της, 

συμπεραίνει πως για τις πρώτες γυναίκες συγγραφείς, που ασκήθηκαν στο Künstlerroman, 

δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μυθικά πρότυπα προς ταύτιση, τα οποία θα νομιμοποιούσαν τη 

σταδιοδρομία των γυναικών ως καλλιτεχνών. Στην παράμετρο αυτή αποδίδει εν πολλοίς 

την αποτυχία των γυναικών να καταξιωθούν ως καλλιτέχνιδες στα μυθιστορήματα του 19ου 

αιώνα. Συγκεκριμένα, σημειώνει πως: «Ένας τέτοιος μύθος δεν μπορεί να ξεφυτρώσει από 

το κεφάλι των γυναικών, οι οποίες, αν και σοφές, διαθέτουν μόνο μια πατριαρχική 

κληρονομιά μύθων που τις παρασύρει στο να υιοθετούν άλλους ρόλους».69 

Το 2003, είκοσι τέσσερα χρόνια μετά τη διαπίστωση της Stewart, η Linda M. Lewis, 

στο βιβλίο της Germaine de Staël, George Sand, and the Victorian Woman Artist, 

εκκινώντας από την παραδοχή πως δεν υπήρχε κάποιος μύθος που θα μπορούσε να 

καθιερώσει τη γυναίκα ως δημιουργό ή πλάστη,70 υποστήριξε πως δύο Γαλλίδες 

αριστοκράτισσες, μέσω των μυθιστορημάτων τους, έπλασαν το αρχέτυπο της 

καλλιτέχνιδας που επηρέασε βαθύτατα το γυναικείο Künstlerroman της βικτωριανής 

εποχής. Συγκεκριμένα, περιγράφει τη Germaine de Staël και τη George Sand ως τις πρώτες 

συγγραφείς γυναικείων Künstlerromane σημειώνοντας πως οι ηρωίδες τους, η Corinne 

(Corinne, ou l’Italie, 1807) και η Consuelo (Consuelo, 1842) αντίστοιχα, υπήρξαν τα 

θηλυκά ισοδύναμα του Προμηθέα και του Ικάρου για τις επόμενες Αγγλίδες συγγραφείς.71 

Όπως σημειώνει: 

Η Staël και η Sand είναι σημαντικές διότι ξεκίνησαν να προσδιορίζουν τη γυναίκα ως 

καλλιτέχνη σε εκείνο το σημείο της λογοτεχνικής ιστορίας όπου ο Ρομαντισμός όριζε 

τον ήρωα ως καλλιτέχνη και όπου η γυναίκα συγγραφέας, κάνοντας ταχύτατα αισθητή 

την παρουσία της στον αγγλικό εκδοτικό κόσμο, έψαχνε για προμήτορες.72  

                                                 
68 Αναφέρομαι στα πρόσωπα αυτά στον πληθυντικό αριθμό και αθροιστικά, διότι έχουν λογιστεί ως «εικόνες 

γυναικών» από τις φεμινίστριες κριτικούς. Οι τελευταίες έχουν υπογραμμίσει τη στερεοτυπική αναπαράσταση 

των γυναικών στη λογοτεχνία ως χαρακτήρων μονοδιάστατων, δίχως εξατομικευμένα εσωτερικά 

χαρακτηριστικά, που είτε εξυπηρετούν την πορεία των ανδρών ηρώων είτε την παρακωλύουν. Για μια 

επισκόπηση του θέματος βλ. Σηφάκη, «Η προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσω της ανάλυσης των “εικόνων των 

γυναικών”», στο: Σπουδές Φύλου και Λογοτεχνία, σελ. 60-63. 
69 «Such a mythos cannot spring from the head of women who, though wise, have only a patriarchal heritage 

of myths that seduce them into playing other roles»: η μετάφραση δική μου. Stewart, A new mythos: the novel 

of the artist as heroine, σελ. 180.  
70 Lewis, Germaine de Staël George Sand, and the Victorian woman Artist, σελ. 2. 
71 Lewis, Germaine de Staël George Sand, and the Victorian woman Artist, σελ. 3. 
72 «Staël and Sand are important because they began to define the woman–as–artist at the very point in literary 

history when Romanticism was defining the hero-as-artist and when the woman writer, rapidly becoming a 



24 

 

 

Χάρη στα δύο πρώτα αυτά πρότυπα, το Künstlerroman έγινε ένα από τα προσφιλέστερα 

είδη για την πένα γυναικών συγγραφέων στην Αγγλία στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 

 

2.3.2. 19ος αιώνας: μια εποχή καλλιτεχνικής δυστοκίας 

Παραπάνω αναφέρθηκε ως ένα βασικό γνώρισμα του καλλιτέχνη –ήρωα των 

Künstlerromane– η ιδιοφυία (genius) του, έννοια με ρομαντικές καταβολές. Η φεμινίστρια 

κριτικός Rachel Blau Du Plessis σχολιάζοντας την εφαρμογή της θεωρίας της ιδιοφυίας 

(genius theory) στο γυναικείο Künstlerroman του 19ου αιώνα εντοπίζει ένα οξύμωρο σχήμα. 

Δεδομένου ότι η θεωρία της ιδιοφυίας είναι μια υπερπροβολή της αστικής ατομικότητας,73 

οι γυναίκες συγγραφείς, οι οποίες ανήκαν στην τάξη αυτή, δεν μπορούσαν να πιστωθούν 

το χάρισμα της ιδιοφυίας αφού αυτό προϋποθέτει ότι το ιδιοφυές υποκείμενο είναι αυτό, το 

οποίο, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, δεν μπορεί να περιοριστεί στους συμβατικούς 

κοινωνικούς νόμους και κανόνες, κάτι το οποίο η γυναίκα δύσκολα μπορούσε να 

αποφύγει.74 Δηλαδή, το φύλο τους, τις εμπόδιζε να αποκτήσουν ένα χαρακτηριστικό της 

τάξης τους, το οποίο μάλιστα αυτή (η τάξη) θεωρούσε ειδοποιό της. Έτσι, μια ηρωίδα με 

καλλιτεχνικές φιλοδοξίες βρίσκεται ενώπιον μιας σύγκρουσης καταστροφικής για την ίδια: 

δεν μπορεί να είναι και γυναίκα και καλλιτέχνης ταυτόχρονα. Το τίμημα της καλλιτεχνικής 

φιλοδοξίας είναι η απώλεια της θηλυκότητάς της κατά τη Du Plessis.75 Η συνθήκη αυτή 

επαληθεύεται ιστορικά, αν θυμηθούμε ότι οι γυναίκες συγγραφείς, προκειμένου να σταθούν 

ως μυθιστοριογράφοι, υιοθετούσαν ανδρικά ψευδώνυμα. Όμως, προτού μια φιλόδοξη 

καλλιτεχνική πορεία λήξει άδοξα και βυθιστεί στην αφάνεια, κατά κανόνα, μεσολαβεί ένας 

έρωτας, ο οποίος προκαλεί αυτόν τον εκτροχιασμό: «στα έργα του 19ου αιώνα, ο σύζυγος ή 

ο μνηστήρας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την καλλιτεχνική καριέρα [της 

γυναίκας]».76 Ό,τι απομένει για την ηρωίδα είναι ο περιορισμός στους συμβατικούς ρόλους 

της μητέρας και της συζύγου ή ο θάνατος, όπως ακριβώς συνέβη και στα Bildungsromane 

της περιόδου. 

                                                 
presence in the English publishing world, was looking for foremothers.»: η μετάφραση δική μου. Lewis, ό.π., 

σελ. 9. 
73 Du Plessis, Writing beyond the ending, σελ. 85. 
74 Du Plessis, Writing beyond the ending, σελ. 84-85. 
75 Du Plessis, Writing beyond the ending, σελ. 87. 
76 «In the nineteenth - century works, the husband of suitor is the major problem for the artistic career»: η 

απόδοση δική μου. Du Plessis, Writing beyond the ending, σελ. 91. 



25 

 

Στο fin-de-siècle η θέση της γυναίκας αλλάζει σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 

αποκτώντας ελευθερίες που έμοιαζαν ουτοπικές λίγα χρόνια πριν.77 Όμως, αυτή η 

εξωλογοτεχνική αλλαγή δεν περνά στα έργα των γυναικών. Μεταξύ 1883 και 1900 

γράφτηκαν περισσότερα από εκατό μυθιστορήματα από γυναίκες –εκ των οποίων αρκετά 

ήταν Künstlerromane— και στη συντριπτική πλειονότητά τους αφηγούνταν ιστορίες 

αποτυχίας.78 Οι πρωταγωνίστριες των έργων αυτών δεν επιτυγχάνουν ούτε στην προσωπική 

τους ζωή, ούτε στην καλλιτεχνική τους σταδιοδρομία. Μάλιστα, αρκετές οδηγούνται στον 

θάνατο. Το αίσθημα της αποτυχίας είναι σύμφυτο με το κλίμα της παρακμής που κυριαρχεί 

στην καλλιτεχνική σκηνή. Το χάσμα μεταξύ των γυναικείων καθηκόντων και της 

καλλιτεχνικής ανέλιξης μοιάζει αγεφύρωτο με την ηρωίδα να αφανίζεται εντός του. Κατά 

τα λεγόμενα της Mandy Treagus: 

Αν υπάρχει κάποια ομοφωνία σχετικά με τη μοίρα της καλλιτέχνιδας στο fin-de-siècle, 

είναι ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί συναισθηματικά και 

καλλιτεχνικά μέσα στα όρια του μυθιστορήματος, αλλά πρέπει να εγκαταλείψει τη μία 

ολοκλήρωση για χάρη της άλλης, ή ακόμα και τις δύο, σε ένα τέλος το οποίο συχνά δεν 

συμβαδίζει με τη ζωή της δημιουργού της, της γυναίκας συγγραφέως, που βάζει τα 

δυνατά της για να τη φέρει στην επιφάνεια μέσα στον κόσμο της λογοτεχνίας.79  

 

 

2.3.3. 20ος αιώνας: μια εποχή καλλιτεχνικού αυτοπροσδιορισμού 

H αλλαγή του αιώνα συνιστά ένα σημείο τομής για το υποείδος. Πλέον, η γυναικεία 

φιλοδοξία για καλλιτεχνική ανέλιξη εκπληρώνεται. Οι γυναίκες καθίστανται ικανές να 

δημιουργήσουν καθώς, η πάλαι πότε δυσαρμονία μεταξύ «γυναικείων ρόλων» και 

καλλιτεχνικής καριέρας αίρεται.80 Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο γυναικείο Künstlerroman 

του 20ου αιώνα είναι η ταυτόχρονη άρνηση και εσωτερίκευση της γυναικείας παράδοσης 

του υποείδους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη σχέση μητέρας και κόρης, όπου και οι δύο 

είναι προικισμένες με κάποιο ταλέντο. Η κόρη συχνά φέρει την ίδια καλλιτεχνική κλίση με 

                                                 
77 Για μια επισκόπηση της θέσης της γυναίκας την εποχή του κινήματος της New Woman βλ. Ardis, 

«Preliminaries: Naming the New Woman», στο: New Women, new novels: feminism and early modernism. 

Επίσης Dixon Hepworth, «Appendix C: Victorian Fear at the End of the Century: The “New Woman” 

Debate», «Appendix D: The New Woman as “Wild Woman”: The exchange between E.L. Linton and Mona 

Caird», στο: The story of a modern woman.   
78 Lewis, Germaine de Staël George Sand, and the Victorian woman Artist, σελ. 245-246. 
79Treagus, «The woman artist and narrative ends in late – Victorian writing» στο: Tonkin M. κ.α (επιμ.), 

Changing the Victorian Subject, σελ. 211: «If there is any consensus about the fate of the fin-de-siècle woman 

artist, it is that she cannot succeed. She cannot have both romantic and artistic fulfilment within the life of the 

novel, but must give up one for the other, or even both, in a denouement that often belies the life her creator, 

the woman writer, working at bringing her to light in the world of literature.» (η απόδοση δική μου).  
80 Du Plessis, Writing beyond the ending, σελ. 94. 
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αυτήν της μητέρας της, η οποία ωστόσο είναι μη εκπεφρασμένη. Το καλλιτεχνικό ταλέντο 

της μητέρας δεν αναγνωρίστηκε ποτέ κι όψεις του μονάχα προβάλλουν μέσα από την 

καθημερινότητά της.81 Πίσω από τη μητρική φιγούρα σκιαγραφείται η ηρωίδα του 19ου 

αιώνα της οποίας οι φιλοδοξίες υποτάχθηκαν στους κοινωνικούς ρόλους που έπρεπε να 

αναλάβει. Ωστόσο, οι καλλιτεχνικές ανησυχίες κληροδοτήθηκαν στη «νέα γενιά», της 

οποίας η επιτυχία δεν συσκοτίζεται από νέφη του παρελθόντος. Επιπλέον, σύμφωνα με την 

άποψη της Du Plessis, ανάγεται σε μοτίβο των έργων αυτών η μητέρα των ηρωίδων να 

γίνεται η μούσα τους.82 Δηλαδή, η ηρωίδα εμπνέεται από τη μητέρα της και κατά κάποιο 

τρόπο η συμβολή και των δύο είναι παρούσα στο τελικό καλλιτεχνικό προϊόν. Μια τέτοια 

θεώρηση των έργων των δύο αιώνων θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως μια σχέση 

γυναικείας συγγραφικής αλληλεγγύης: διακρίνεται το αίτημα των συγγραφέων του 20ου 

αιώνα να δικαιώσουν τις μυθιστοριογράφους μιας ολόκληρης εποχής, οι οποίες, λόγω 

κοινωνικών και έμφυλων στερεοτύπων, αναγκάστηκαν να εκτροχιάσουν τις φιλόδοξες 

πορείες των ηρωίδων τους για καλλιτεχνική ανέλιξη. 

 

2.4. Η πορεία του Bildungsroman στην ελληνική λογοτεχνία από τις αρχές του 

20ου αιώνα έως την περίοδο του μεσοπολέμου 

Δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μια συστηματική μελέτη για το Bildungsroman 

στην ελληνική λογοτεχνία, η ανασύσταση της ιστορικής του πορείας στα ελληνικά 

δεδομένα δεν είναι απρόσκοπτη. Οι επιμέρους μελέτες που έχουν εκπονηθεί εκκινούν από 

τον 20ο αιώνα χωρίς να γίνεται αναφορά στον 19ο αιώνα. Για τον λόγο αυτό, η σύντομη 

παρουσίαση που ακολουθεί εδώ, ξεκινά από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. 

 Οι Έλληνες συγγραφείς ήδη από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, δεν αγνόησαν την 

μυθιστορηματική παράδοση του Bildungsroman. Μπορεί το μυθιστόρημα του Goethe, 

Wilhelm Meisters Lehrjahre, να μην είχε μεταφραστεί ποτέ ολόκληρο83 και η γερμανική 

παράδοση του είδους να ήταν μάλλον άγνωστη,84 αλλά το ελληνικό κοινό γνώριζε «τα 

                                                 
81 Du Plessis, Writing beyond the ending, σελ. 94. 
82 Du Plessis, «6. To “bear my mother’s name”: Künstlerromane by Women Writers» στο: Du Plessis, Writing 

beyond the ending, σελ. 93. 
83 Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικό λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στα μυθιστορήματα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 67. 
84 Καστρινάκη, «Νεαροί καλλιτέχνες στην ελληνική πεζογραφία.», στο: Οι χρόνοι της ιστορίας. Για μια 

ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας,  σελ. 253. 
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αγγλικά και τα γαλλικά δείγματα» 85 της μυθιστορηματικής κατηγορίας. Ειδικότερα, η 

Καστρινάκη σημειώνει πως οι Έλληνες συγγραφείς παρακολουθούσαν κυρίως την αγγλική 

παράδοση.86  

Κατά την Αμπατζοπούλου,87 στα ελληνικά έργα παρατηρείται μια σειρά 

ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

συνθήκες που επικρατούσαν κάθε φορά στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, στις αρχές του 20ου 

αιώνα, δύο είναι οι βασικές παράμετροι που ορίζουν τη διάπλαση των πρωταγωνιστών στα 

Bildungsromane: η εθνική και η γλωσσική.88 Σε μια εποχή ρευστή, η ταυτότητα του 

νεοέλληνα προσδιορίζεται από το έθνος και τη γλώσσα του. Ανάμεσα στους συγγραφείς 

που συνέγραψαν μυθιστορήματα διάπλασης εκείνη την εποχή, η Αμπατζοπούλου 

κατατάσσει τους Ίωνα Δραγούμη, Πηνελόπη Δέλτα, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και 

Ιωάννη Κονδυλάκη.89 Η Καστρινάκη εντάσσει στην κατηγορία του Bildungsroman και το 

έργο του Πλάτωνα Ροδοκανάκη, Το φλογισμένο ράσο (1908),90 το οποίο σύμφωνα με τη 

μελετήτρια, έχει δεχτεί έντονες επιδράσεις από την αγγλική παράδοση.  

Ευρεία διάδοση γνώρισε η μυθιστορηματική κατηγορία του Bildungsroman την 

περίοδο του μεσοπολέμου ακολουθώντας δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στις δύο δεκαετίες που τη συγκροτούν. Η γενιά του ’20, επηρεασμένη 

περισσότερο από το πικαρικό μυθιστόρημα και τα έργα του Knut Hamsun, ανταποκρίνεται 

στο μοντέλο της λεγόμενης «προβληματικής περιπλάνησης».91 Σε αντίστιξη με το κλίμα 

αυτό, η γενιά του ’30 καταπιάστηκε με το είδος έχοντας διαφορετική οπτική˙ με τόνο 

ευφρόσυνο, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον έρωτα και τη φύση, τα οποία ανέδειξε σε 

«κλειδιά της πλοκής».92 Ακόμη ένα διαφοροποιητικό στοιχείο της ελληνικής εκδοχής του 

είδους, που καθιερώθηκε με τη γενιά αυτή (αλλά απαντά και σε προγενέστερα έργα), είναι 

                                                 
85 Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικό λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στα μυθιστορήματα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 67. 
86 Καστρινάκη, «Νεαροί καλλιτέχνες στην ελληνική πεζογραφία.», στο: Οι χρόνοι της ιστορίας. Για μια 

ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, σελ. 254. 
87 Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικό λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στα μυθιστορήματα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 67. 
88 Αμπατζοπούλου«Αυτοβιογραφικό λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στα μυθιστορήματα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 67. 
89 Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικό λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στα μυθιστορήματα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 67. 
90 Καστρινάκη, «Νεαροί καλλιτέχνες στην ελληνική πεζογραφία.», στο: Οι χρόνοι της ιστορίας. Για μια 

ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, σελ. 253. 
91 Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικό λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στα μυθιστορήματα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 72. 
92 Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικό λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στα μυθιστορήματα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 69. 
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η τοπική συνθήκη της επαρχίας στην οποία λαμβάνει χώρα ο πρώτος συνήθως έρωτας των 

ηρώων:  

Οι έφηβοι ζουν στη μυστηριακή και μαγική ατμόσφαιρα των επαρχιακών τοπίων και 

δεν διαπραγματεύονται την κοινωνική τους ένταξη ή την πνευματική τους ωρίμανση, 

αλλά την ευόδωση -ή την κατάρρευση- των πρώτων ερωτικών σκιρτημάτων […]93  

 

Δύο εμβληματικά μυθιστορήματα διαμόρφωσης της γενιάς του ’30 είναι η Eroica (1938) 

του Κοσμά Πολίτη και ο Λεωνής (1940) του Γιώργου Θεοτοκά. Το τελευταίο, αφενός 

ακολουθεί πιστά τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, αφετέρου, λόγω της καλλιτεχνικής κλίσης 

του ήρωα, μπορεί να ενταχθεί και στην υποκατηγορία του Künstlerroman.  

Δίπλα στους άνδρες συγγραφείς της γενιάς του ’30, στο ελληνικό λογοτεχνικό πεδίο 

δραστηριοποιούνται και κάποιες γυναίκες. Συγκεκριμένα, η Λιλίκα Νάκου και η Μέλπω 

Αξιώτη, οι οποίες αν και «δεν αμφισβήτησαν την πρωτοκαθεδρία των ανδρών, έκαναν 

οπωσδήποτε αισθητή την παρουσία τους».94 Η θεματική των μυθιστορημάτων τους 

συμβαδίζει με τη θεματική των αγγλικών γυναικείων Bildungsromane του 19ου αιώνα, μιας 

και αφηγούνται ιστορίες γυναικών που υφίστανται την εγκατάλειψη και παραμένουν 

αποδυναμωμένες. Η συμβολή τους είναι σημαντική γιατί: 

προς το τέλος του μεσοπολέμου εμφανίζονται […] και τα πρώτα μυθιστορήματα 

διαμόρφωσης: οι γυναίκες αρχίζουν να αναζητούν την ταυτότητά τους. Η Λιλίκα Νάκου 

στους Παραστρατημένους και η Μέλπω Αξιώτη στις Δύσκολες Νύχτες ασχολούνται με 

τη διαμόρφωση ενός κοριτσιού από τα παιδικά του χρόνια έως την ωριμότητα. 

Αναζήτηση ταυτότητας σημαίνει βέβαια και διεκδίκηση ίσων ευκαιριών με το άλλο 

φύλο.95 

 

Στο χρονικό όριο μεταξύ μεσοπολεμικής και μεταπολεμικής πεζογραφίας, κατά την 

περιοδολόγηση του Αργυρίου, γράφεται και το μυθιστόρημα Λούμπεν της Έλλης Αλεξίου, 

που μπορούμε να εντάξουμε στην κατηγορία του Bildungsroman. Tο μυθιστόρημα 

δημοσιεύεται μέσα στην Κατοχή, το 1943, και δεν παρεκκλίνει από τη γυναικεία 

θεματολογία της εποχής, που σκιαγραφήθηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα, αφηγείται την 

«ιστορία ενός αποτυχημένου γάμου, ενός γυναικείου εξευτελισμού και αυτοεξευτελισμού 

[…] [όπου] η γυναίκα καταλήγει κουρέλι».96 Εστιάζοντας ειδικά στα γυναικεία 

                                                 
93 Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικό λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στα μυθιστορήματα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 69. 
94 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 182. 
95 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 182-183. 
96 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 183. 
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παραδείγματα, είναι αξιοσημείωτη η αλλαγή που συντελείται αμέσως μετά την Κατοχή, 

όταν εισβάλλει αποφασιστικά στα λιμνάζοντα ύδατα της ελληνικής πεζογραφίας η 

δυναμική ομάδα των γυναικών μεταπολεμικών συγγραφέων, η οποία παρουσιάστηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, και αξιοποίησε τόσο το Bildungsroman όσο και το Künstlerroman 

για να διεκδικήσει μια νέα θέση και τύχη για τις ηρωίδες της.  

 

2.5 Ανακεφαλαίωση 

Το Bildungsroman και η υποκατηγορία του, το Künstlerroman, που πρωτοεμφανίστηκαν 

στη Γερμανία του 18ου αιώνα, αποτέλεσαν δύο είδη μυθιστορήματος που γνώρισαν γρήγορη 

και μεγάλη διάδοση στην υπόλοιπη Ευρώπη σημειώνοντας ποσοτική και ποιοτική έκρηξη 

στη βικτωριανή Αγγλία. Με τη συγγραφή τέτοιων μυθιστορημάτων καταπιάστηκαν άνδρες 

και γυναίκες αλλά η κριτική μέχρι τη δεκαετία του 1970 δεν προσέγγισε τα έργα ξεχωριστά 

μέσα από μια έμφυλη οπτική. Όμως, οι φεμινίστριες κριτικοί του «δεύτερου κύματος», στο 

πλαίσιο αναθεώρησης της ιστορίας της λογοτεχνίας, ερεύνησαν ενδελεχώς τα έργα 

γραμμένα από γυναίκες, εισηγήθηκαν και καθιέρωσαν κριτήρια κειμενικής ανάλυσης που 

λαμβάνουν υπόψη το φύλο του συγγραφέα.  

Στη γυναικεία παράδοση του Bildungsroman και του Künstlerroman παρουσιάζεται 

αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των ρεαλιστικών και μοντερνιστικών έργων. Τον 19ο αιώνα, 

δεδομένης της περιορισμένης χειραφέτησης των γυναικών, οι ηρωίδες των έργων 

αδυνατούν να υιοθετήσουν άλλους ρόλους εκτός από αυτούς της μητέρας και της συζύγου 

και κατά προέκταση, αποτυγχάνουν να αυτοπροσδιοριστούν ως καλλιτέχνιδες. Μάλιστα, 

είναι χαρακτηριστικό ότι τα έργα ολοκληρώνονται είτε με τον γάμο, είτε με τον θάνατο της 

ηρωίδας. Στον 20ο αιώνα, το φεμινιστικό κίνημα και η θητεία των συγγραφέων στον 

Μοντερνισμό επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη θεματική των γυναικείων 

μυθιστορημάτων. Πλέον, οι ηρωίδες διαχειρίζονται καλύτερα θέματα απελευθέρωσης του 

φύλου τους και οι φιλοδοξίες τους για καλλιτεχνική ανέλιξη εκπληρώνονται.   

Η ελληνική παράδοση του μυθιστορήματος διαμόρφωσης ξεκινά στις αρχές του 20ου 

αιώνα και διαφοροποιείται ελαφρώς από την ευρωπαϊκή ως προς τις ιστορικο-κοινωνικές 

συνθήκες. Στα ελληνικά παραδείγματα του είδους τα φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά 

ζητήματα της ελληνικής επικράτειας αποτελούν συνήθως το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

διαπλάθεται ο ήρωας. Το είδος γνώρισε μεγάλη διάδοση στον μεσοπόλεμο και 

καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα από τη γενιά του ’30, η οποία προσέφερε τα εξοχότερα ελληνικά 



30 

 

μυθιστορήματα της κατηγορίας αυτής. Πλάι στους άρρενες πεζογράφους της γενιάς, 

στέκονται και μερικές γυναίκες, όπως η Αξιώτη, η Αλεξίου και η Νάκου οι οποίες επίσης 

ασκούνται στο Bildungsroman.  
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Κεφάλαιο 3 

3. Τα Δέντρα: ένα παραδοσιακό γυναικείο Künstlerroman 

3.1. Εισαγωγικά  

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί το πρώτο μυθιστόρημα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, Τα 

Δέντρα (1945) ως γυναικείο Künstlerroman. Η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών 

και των κυρίαρχων μοτίβων του Bildungsroman και του Künstlerroman, που έγινε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, θα λειτουργήσουν ως εννοιολογικά εργαλεία στην εξέταση του 

έργου. Συγκεκριμένα, η ανάλυση εστιάζει στη διαμόρφωση της γυναικείας ταυτότητας και 

στην επίδραση που αυτή έχει στην καλλιτεχνική σταδιοδρομία της ηρωίδας.  

Η πρώτη εμφάνιση της Μαργαρίτας Λυμπεράκη στην ελληνική λογοτεχνική σκηνή 

έγινε αμέσως μετά την Κατοχή, το 1945, με το μυθιστόρημα Τα Δέντρα. Η συγγραφέας 

υπέγραψε ως Μαργαρίτα Καραπάνου, διατηρώντας το όνομα του συζύγου της, στον οποίο 

και αφιέρωνε το βιβλίο. Στη δεύτερη έκδοση, το 1993, υπογράφει με το πατρικό της έχοντας 

πάρει διαζύγιο από τον ποιητή και δικηγόρο Γιώργο Καραπάνο. Μεταξύ πρώτης και 

δεύτερης έκδοσης, η συγγραφέας επεξεργάστηκε εκ νέου το έργο αφαιρώντας ορισμένα 

εκτενή χωρία.97  

Η κριτική ανταποκρίθηκε άμεσα. Τη χρονιά της πρώτης έκδοσης κριτικές έγραψαν οι: 

Άλκης Θρύλος (εφημ. Δημοκρατικά Χρονικά, 9/7/1945), Κλέων Παράσχος (εφημ. 

Ελληνικόν Αίμα, 8/9/1945) και Πέτρος Χάρης (Νέα Εστία, τχ 434, 1945).98 Η υποδοχή του 

έργου ήταν θετική και η Λυμπεράκη χαρακτηρίστηκε ως «γνήσιος λογοτέχνης» από τον 

Πέτρο Χάρη στην εγκωμιαστική κριτική του.99 Ακόμα, ο Άγγελος Σικελιανός εκφράστηκε 

με θαυμασμό για το έργο, σε γράμμα που έστειλε στη συγγραφέα, το 1945, το οποίο 

προτάσσεται ως πρόλογος του βιβλίου από τη δεύτερη έκδοση και μετά.  

 

3.1.1. Σύνοψη του μυθιστορήματος 

Τα Δέντρα αφηγούνται την ιστορία μιας νεαρής επίδοξης γλύπτριας. Η κεντρική ηρωίδα, η 

Ειρήνη, είναι μια δυναμική, ανεξάρτητη και ισχυρογνώμων καλλιτέχνιδα. Μια 

προσωπικότητα εκρηκτική, γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες που όμοιά της δεν συναντάμε στο 

                                                 
97 Καστρινάκη, «Οι αντιφάσεις της γυναικείας ταυτότητας», στο: Οι περιπέτειες της νεότητας, σελ. 353. 
98 Αργυρίου, Ιστορία ης ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της, τόμ. Δ΄, σελ. 457. 
99 Χάρης, «Μαργαρίτας Καραπάνου: “Τα Δέντρα”», σελ. 604-605. 
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έργο. Διαιρεμένο σε πέντε κεφάλαια, το μυθιστόρημα ξεκινά να παρουσιάζει τη ζωή της 

ηρωίδας από την ηλικία των δεκαεννιά χρόνων, όταν φεύγει ενθουσιασμένη από την 

Ελλάδα για να ακολουθήσει το όνειρό της, να σπουδάσει γλυπτική στο Παρίσι. Φτάνοντας 

στην πόλη του φωτός, αντιμετωπίζει με δέος τη σχολή και αμέσως καταφέρνει να διακριθεί 

ανάμεσα στους άνδρες συμφοιτητές της κερδίζοντας την εκτίμησή τους. Μάλιστα, γίνεται 

το κεντρικό πρόσωπο της πολυπολιτισμικής και πολυφωνικής παρέας των νεαρών 

καλλιτεχνών. Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο έτος των σπουδών της, η Ειρήνη παραθερίζει 

στο σπίτι της θείας της, στην ακτή της Βρετάνης. Η γνωριμία της με τον Αλέξη, ένα 

παντρεμένο άνδρα, λάτρη της περιπέτειας και του ωκεανού, αποδεικνύεται καθοριστικής 

σημασίας καθώς ο σφοδρός έρωτάς τους και η σεξουαλική της αφύπνιση συμβάλλουν στην 

ωρίμανσή της. Επιστρέφοντας στο Παρίσι, νιώθοντας πλέον διαφορετική και «δυνατή», 

καταφέρνει να απογειώσει το καλλιτεχνικό της έργο, το οποίο είναι εμφανώς επηρεασμένο 

από τη μύησή της στην ωρίμανση. Τότε συνάπτει την επόμενη ερωτική της σχέση με τον 

ταλαντούχο συμφοιτητή της Αντρέα. Στο τέλος του δεύτερου έτους, εντελώς αναπάντεχα, 

έχοντας αρνηθεί την πρόταση γάμου του Αντρέα, αποφασίζει να γυρίσει στην Ελλάδα, να 

επιστρέψει δηλαδή στις ρίζες της.  

 Το έργο της Λυμπεράκη φέρει φανερές επιρροές από το μυθιστόρημα του Γιώργου 

Θεοτοκά Αργώ, στο οποίο πρωταγωνιστική θέση κατέχει η συντροφιά των νεαρών Ελλήνων 

σπουδαστών. Όπως έχει σημειώσει η Αγγέλα Καστρινάκη, τα Δέντρα συνιστούν μια πιο 

διευρυμένη σύλληψη καθώς «η συντροφιά [των νεαρών φοιτητών] φιλοδοξεί να 

συμπυκνώσει […] την πανευρωπαϊκή νεότητα».100 Ένα ακόμα σημείο διαφοροποίησης 

μεταξύ των δύο βιβλίων κατά την ίδια είναι το γεγονός ότι στο μυθιστόρημα της 

Λυμπεράκη εκπροσωπείται και το γυναικείο φύλο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην 

Αργώ.101  

Τα Δέντρα είναι ένα παραδοσιακά ρεαλιστικό μυθιστόρημα με έντονα διαλογικά 

στοιχεία. Η πλοκή εκτυλίσσεται γραμμικά ενώ συχνά γίνονται αναδρομές στο παρελθόν 

της ηρωίδας, οι οποίες «φωτίζουν» όψεις της προσωπικότητάς της. Φορέας της αφήγησης 

είναι ένας τριτοπρόσωπος αφηγητής και η εστίαση είναι μηδενική, καθώς όλα 

παρουσιάζονται από τη σκοπιά του παντογνώστη αφηγητή.  

 

                                                 
100 Καστρινάκη, «Οι αντιφάσεις της γυναικείας ταυτότητας», στο: Οι περιπέτειες της νεότητας, σελ. 353.  
101 Καστρινάκη, «Οι αντιφάσεις της γυναικείας ταυτότητας», στο: Οι περιπέτειες της νεότητας, σελ. 354. 
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3.1.2. Ο τίτλος  

Ο τίτλος του βιβλίου είναι αλληγορικός. Σύμφωνα με την Αγγέλα Καστρινάκη: « “Δέντρα” 

είναι οι γυναίκες που ξέρουν να μένουν σταθερές, να ζουν από τη ρίζα τους και να 

καρπίζουν»,102 δηλαδή, η αλληγορία γυναίκες-δέντρα αφορά την παραδοσιακή εικόνα της 

γυναίκας, την παλιά γυναικεία ταυτότητα, η οποία έχει ανάγκη τη δέσμευση και επιλέγει 

να ζήσει μια συμβατική ζωή. Στον αντίποδα της παραδοσιακής γυναικείας συμπεριφοράς 

είναι η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, η οποία, στην αρχή του έργου, πρεσβεύει τη νέου 

τύπου γυναίκα, που αποτάσσεται τη δέσμευση και επιλέγει την προσωπική ελευθερία και 

την καλλιτεχνική ανέλιξη. Επομένως, το κεντρικό δίπολο, που αναπτύσσεται και το οποίο 

θα μας απασχολήσει, είναι η δέσμευση ή η ελευθερία της γυναίκας˙ το δίπολο αντανακλά 

τη διαφορά ανάμεσα στην παραδοσιακή και τη μοντέρνα γυναικεία ταυτότητα. Επιλέγοντας 

λοιπόν έναν τέτοιο τίτλο, η συγγραφέας ανάγει σε κυρίως θέμα του βιβλίου της τη 

διερεύνηση της γυναικείας ταυτότητας τη στιγμή της συγκρότησής της, δεδομένου ότι 

παρακολουθούμε την ωρίμανση της κεντρικής ηρωίδας, της Ειρήνης. Εισαγωγικά, ας 

αναφερθεί ότι η ηρωίδα στην πορεία της διαμόρφωσής της διανύει δύο διακριτές φάσεις ως 

προς τη γυναικεία της φύση, οι οποίες αποτυπώνονται στη θεώρηση που έχει για τα δέντρα 

αρχικά και στο τέλος. Δηλαδή, ενώ στην αρχή νιώθει λύπηση και οίκτο για τα δέντρα (για 

τις γυναίκες-δέντρα) υπονοώντας τη διαφοροποίησή της από αυτά, στο τέλος του βιβλίου, 

αναθεωρεί και σχεδόν θαυμάζει το μεγαλείο της φύσης τους, γεγονός που υπογραμμίζει την 

προσχώρησή της στην κατηγορία των παραδοσιακών γυναικών-δέντρων:  

ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΛΥΠΟΤΑΝ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ. ΑΙΣΘΑΝΟΤΑΝ γι’αυτά τρυφεράδα μαζί και 

έλεος. Θυμόταν πως παιδί ακόμα είχε ρωτήσει τη μάνα της: «Μάνα, γιατί τα δέντρα δεν 

περπατάνε;» Κι εκείνη είχε αποκριθεί: «Γιατί έχουν ρίζες, παιδί μου». Τότε πήγαινε, 

αγκάλιαζε τους κορμούς τους και τους ψιθύριζε λόγια παρηγοριάς. (21)103 

 

Κι έτσι, καθώς το τρένο διέσχιζε τον κάμπο, σκέφτηκε πως τα δέντρα δεν ήταν για να 

τα λυπάσαι. Γιατί τα δέντρα από τη ρίζα τους ζουν κι από τη ρίζα τους καρπίζουν και 

λυτρώνονται. (252) 

 

3.1.3. Το βιβλίο και η εποχή του 

                                                 
102 Καστρινάκη, «Οι αντιφάσεις της γυναικείας ταυτότητας», στο: Οι περιπέτειες της νεότητας, σελ. 363. Πβ. 

την άποψη της Γεωργίας Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Μαργαρίτα Λυμπεράκη», στο: Η μεταπολεμική 

πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67, τόμ. Ε΄, σελ. 134,  για την αλληγορική σημασία 

των δέντρων. 
103 Παραπέμπω στην αναθεωρημένη έκδοση: Λυμπεράκη, Τα δέντρα, 181993 (1945), Αθήνα, Καστανιώτης. 
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Τα Δέντρα είναι το πρώτο μυθιστόρημα που δημοσιεύεται από συγγραφέα της νέας γενιάς 

των γυναικών μεταπολεμικών πεζογράφων, 104 που παρουσιάστηκε στο πρώτο κεφάλαιο. Η 

Λυμπεράκη αντίθετα από την ιστορική θεματική που απορροφά τους άνδρες 

μεταπολεμικούς συγγραφείς, εστιάζει στο άτομο και δεν αναφέρεται καθόλου στα γεγονότα 

της εποχής, πραγματοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια λογοτεχνική «φυγή» από τη 

δυστοπική πραγματικότητα της εποχής της. Η ανανεωμένη θεώρηση των γυναικών της 

γενιάς της για το φύλο τους αντανακλάται στο κείμενό της, κυρίως μέσω της 

προσωπικότητας της Ειρήνης, η οποία χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αισιοδοξία, 

αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Ο αναγνώστης –στην αρχή του βιβλίου– βρίσκεται 

αντιμέτωπος με τη διαμόρφωση ενός νεωτερικού υποκειμένου, μιας νέας γυναικείας 

ταυτότητας, η οποία αρνείται να δεσμευτεί πασχίζοντας να παραμείνει ελεύθερη. Ωστόσο, 

η αναπάντεχη αποδοχή της γυναικείας «μοίρας» στο τέλος του βιβλίου, φανερώνει τη 

μεταιχμιακή φάση στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες συγγραφείς και υπογραμμίζει τη 

δυσκολία του εγχειρήματος να χαράξουν μια νέα εικόνα για το φύλο τους τη στιγμή που 

στην ελληνική λογοτεχνία δεν είχαν γραφτεί ανάλογα έργα. 

 

3.2. Θεματικοί άξονες 

Το μυθιστόρημα, ως γυναικείο Künstlerroman, παρακολουθεί την πορεία διαμόρφωσης της 

νεαρής γλύπτριας, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Η διάπλαση της 

ηρωίδας συντελείται γύρω από τους κεντρικούς άξονες, που συγκροτούν παραδοσιακά την 

πλοκή ενός Künstlerroman. Το εναρκτήριο σημείο της μετέπειτα πορείας είναι η παιδική 

ηλικία, όταν η πρωταγωνίστρια εμφανίζει την καλλιτεχνική της κλίση. Στη συνέχεια, 

εξετάζεται ο ερωτισμός της και οι ετεροφυλικές της σχέσεις σε συνάρτηση με την 

καλλιτεχνική της σταδιοδρομία. Τέλος, εξετάζονται ο κοινωνικός ιστός εντός του οποίου 

δρα καθώς και οι σχέσεις της με άλλους γυναικείους χαρακτήρες.   

 

3.3. Παιδική ηλικία: το οικογενειακό περιβάλλον και η πρώτη εκδήλωση του 

καλλιτεχνικού ταλέντου 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πτυχές της παιδικής ηλικίας της ηρωίδας περιγράφονται με 

τη μορφή εξωτερικών αναδρομών που συμπληρώνουν κενά της δράσης και επεξηγούν το 

                                                 
104 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 192. 
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παρόν της. Οι αναδρομές αυτές είναι τριών ειδών: οι περισσότερες σχετίζονται με 

οικογενειακές πληροφορίες, λιγότερες αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις της Ειρήνης, 

δηλαδή παιδικές φιλίες και ερωτικά σκιρτήματα, και τέλος, ορισμένες έχουν να κάνουν με 

την τέχνη της. Από όλες αυτές, δύο θεωρούνται άξιες αναφοράς και σχολιασμού: η πρώτη, 

αφορά την οικογένειά της και η δεύτερη, την ενασχόλησή της με τη γλυπτική.  

Σε ό,τι αφορά την οικογένειά της, η Ειρήνη είναι κόρη χωρισμένων γονιών και έχει μία 

μικρότερη αδελφή. Μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της ζουν στην Ελλάδα ενώ ο πατέρας 

απουσιάζει λόγω του επαγγέλματός του στην Αίγυπτο. Η σχέση με τον πατέρα της είναι 

ψυχρή και απόμακρη και η επικοινωνία τους γίνεται μέσω αλληλογραφίας (22). Επομένως, 

η ανατροφή της ηρωίδας φαίνεται πως έλαβε χώρα σε ένα μητριαρχικό περιβάλλον, από το 

οποίο απουσίαζε ο πατρικός παράγοντας. Στα ευρωπαϊκά γυναικεία Bildungsromane 

απαντά συχνά η απουσία του πατέρα, η οποία θεματοποιείται είτε με τον θάνατό του, είτε 

με την απομάκρυνσή του, είτε με την υποεκπροσώπησή του από άλλες πατρικές φιγούρες, 

όπως είναι ο παππούς, αλλά συνήθως είναι υποτονικά πρόσωπα, τα οποία δεν συμμετέχουν 

σημαντικά στη δράση.  

Η δεύτερη και σημαντικότερη αναδρομή αφορά τη σύλληψη της ιδέας να ακολουθήσει 

την τέχνη της γλυπτικής:  

Η Ειρήνη θα γινόταν γλύπτρια. Η ιδέα της είχε έρθει πριν από πολλά χρόνια, όταν, παιδί 

ακόμα, έφτιαχνε στην αμμουδιά πράγματα που ξάφνιαζαν τους «μεγάλους». Μια μέρα 

που την έπιασαν τα κλάματα γιατί ένα κύμα ήρθε και της έσβησε τον άνθρωπο, όπως 

έλεγε, που’χε φτιάξει, ένας θείος της, ποιητής, που η Ειρήνη τον αγαπούσε πολύ, της 

είχε χαϊδέψει το κεφάλι, την είχε κοιτάξει στα μάτια και της είχε πει: «Παιδί μου, 

εξακολούθησε να φτιάχνεις τους ανθρώπους σου και, μα την αλήθεια, μου φαίνεται πως 

μια μέρα δε θα μπορούν πια τα κύματα να τους σβήνουν». […] Και τα χρόνια 

περνούσαν και τα όνειρα μεγάλωναν και πλήθαιναν και δεν είχαν τελειωμό. (25-26)  

 

Ένα παιδικό βίωμα λοιπόν αποτελεί το έναυσμα της ενασχόλησής της με τη γλυπτική. Ένας 

ανώνυμος και μυστηριώδης θείος ποιητής, της δίνει την ώθηση να συνεχίσει να πλάθει 

ανθρώπους, διαβεβαιώνοντάς τη πως κάποια στιγμή δεν θα είναι εφήμερες μορφές της 

άμμου. Ενδιαφέρουσα είναι η λεπτομέρεια ότι πλάθει ανθρώπους δικούς της. Όχι γλυπτά, 

ούτε ομοιώματα. Ο συμβολισμός μιας τέτοιας εικόνας είναι πολύσημος και προσφέρεται 

σε πολλές ερμηνείες. Μια πρώτη ερμηνευτική πρόταση ταυτίζει τη μικρή γλύπτρια της 

άμμου με μια θηλυκή δημιουργό, μια πλάστρια ανθρώπων. Η περιγραφή της ανακαλεί την 

εικόνα του μυθικού τιτάνα, του Προμηθέα, όπως αποδόθηκε από τον Goethe, δηλαδή ο 

Προμηθέας ως πλάστης ανθρώπων κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσή του, ο Προμηθέας ως 
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γλύπτης.105 Η παρουσία του ανώνυμου ποιητή, που κατά κάποιο τρόπο της δίνει το 

«χρίσμα» της δημιουργίας, είναι σημαντική καθώς φαίνεται πως παραλαμβάνει τη σκυτάλη 

από έναν τεχνίτη του λόγου (τεχνίτρια του πηλού ή χώματος η ίδια) με τον οποίο τη συνδέει 

μια σχέση συγγενική («θείος της») και βαθιάς αγάπης από μεριά της («τον αγαπούσε 

πολύ»). Δηλαδή, ο άντρας πρόγονος παρέχει τη νομιμότητα και βεβαιότητα της αίσιας 

έκβασης του εγχειρήματος. 

Η υπαινικτική και άρα λανθάνουσα ταύτιση με ένα αυστηρά ανδρικό μυθικό σύμβολο 

μαρτυρά την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία της συγγραφέως για τη μυθοπλαστική της 

ηρωίδα και για το φύλο της εν γένει, η οποία όμως δηλώνεται με τρόπο συγκρατημένο. 

Ένας τέτοιος υπαινιγμός εγγράφει το μυθιστόρημα στην ευρωπαϊκή παράδοση του 

Künstlerroman, η οποία έδωσε μεγάλη βαρύτητα στα μυθικά σύμβολα και ειδικά σε αυτό 

του Προμηθέα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε πως οι ηρωίδες των γυναικών 

συγγραφέων, λόγω έμφυλων στερεοτύπων, αδυνατούσαν να ταυτιστούν με άρρενες 

μυθικούς «υπερανθρώπους». Στην προκειμένη περίπτωση, η συσχέτιση με τον Προμηθέα, 

που δεν γίνεται ρητά, φανερώνει τον δισταγμό και την τόλμη συνάμα που δείχνει το 

γυναικείο υποκείμενο στην υπέρβαση των παραδοσιακών ορίων του φύλου του και στη 

διεκδίκηση μιας νέας θέσης στην κοινωνία και στην τέχνη.  

  

3.4. Ερωτισμός, σχέσεις με το άλλο φύλο και καλλιτεχνική δραστηριότητα 

Στα Bildungsromane και Künstlerromane, η ερωτική αφύπνιση των πρωταγωνιστών 

συνιστά ένα οργανικό μέρος της πλοκής. Ειδικά στις περιπτώσεις των μυθιστορημάτων 

διαμόρφωσης γυναικών καλλιτεχνών, η σεξουαλική αφύπνιση και η επαφή με το άλλο φύλο 

επιδρά καθοριστικά στη δημιουργική δραστηριότητα των ηρωίδων. Στο μυθιστόρημα που 

εξετάζουμε εδώ, η σεξουαλική αφύπνιση της ηρωίδας επιφέρει σημαντικές αλλαγές όχι 

μόνο στη σταδιοδρομία της αλλά και στην ευρύτερη θεώρηση του φύλου της. Στα επόμενα 

υποκεφάλαια θα δούμε αναλυτικά τις φάσεις που περνά η ηρωίδα στην πορεία της προς τη 

σεξουαλική ωρίμανση, η οποία σηματοδοτεί το πέρασμά της στον κόσμο των γυναικών.  

 

3.4.1. Η παρθενική φάση της ηρωίδας 

                                                 
105 Πβ. το ποίημα του Goethe, Προμηθέας. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, όπου η ηρωίδα δεν έχει αναπτύξει ακόμα σεξουαλικές 

σχέσεις, τη διακρίνει ένας απαράμιλλος δυναμισμός και εγωκεντρισμός. Συγκεκριμένα, 

είναι απόλυτα αφοσιωμένη στη σπουδή της τέχνης της και χαρακτηρίζεται ως «μόνη και 

ελεύθερη» (21). Η αυτονομία και η ελευθερία της συναρτώνται με την προ-σεξουαλική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται:  

 Γι’ αυτό κι αυτή κρατούσε την ψυχή της κλεισμένη, δική της, ολόδική της. Δεν ήθελε 

να μοιραστεί τίποτα με κανέναν. Γιατί, αν γινόταν αυτό, θα δινόταν πραγματικά. Όλα 

ή τίποτα. Η Ειρήνη ήταν δεκαεννιά χρόνων και χέρι αντρίκειο δεν την είχε αγγίξει. Δεν 

την είχε φιλήσει κανείς. (22) 

 

Συνάγεται λοιπόν ότι η Ειρήνη ανήκει αποκλειστικά στον εαυτό της διότι δεν επιθυμεί να 

«δοθεί» σε άλλον. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, η διακήρυξη αυτή της αυτονομίας και της 

ελευθερίας αποκτά μορφή κατηγορηματικής δήλωσης: «Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερη. Θα 

παλέψω να μη ριζώσω» (35). Παρακάτω, η κατάσταση αυτή εντείνεται, με την ηρωίδα να 

τραγουδά έναν σκοπό, ο οποίος συνιστά την πιο ολοκληρωμένη περιγραφή του 

ψυχολογικού της status:  

Και προχωρούσε σιγοσφυρίζοντας και μονολογώντας, μια συνήθεια που της είχε μείνει 

από παιδί: «Τρώω όταν πεινάω, πίνω όταν διψάω, κι όταν νυστάζω, κοιμάμαι. Ζω 

εντελώς μόνη (σχεδόν εντελώς), δηλαδή είμαι ελεύθερη. Τώρα θα μπορέσω να 

εκφραστώ. Στο βάθος, αυτό είναι που μ’ ενδιαφέρει, περισσότερο ίσως κι από τη ζωή. 

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να νιώσουν τη μοναξιά, να την απολαύσουν. 

Ακόμα κι όταν βρίσκονται μόνοι τους, είναι σαν κάποιος να τους ακολουθεί. Αυτοί δεν 

μπορούν ποτέ να είναι ελεύθεροι. (36) 

 

Η παραπάνω περιγραφή του ψυχισμού της στην παρθενική φάση του, αντανακλάται 

στην καλλιτεχνική της δράση. Ο δυναμισμός και εγωκεντρισμός της την κάνουν να 

αδιαφορεί για τις απόψεις των συμφοιτητών της:  

Αλλά το κεφάλι είχε κάπως στηθεί. Τότε την πλησίασαν μερικοί σπουδαστές κι άρχισαν 

να μιλούν όλοι μαζί και να λένε διαφορετικά πράγματα πάνω στη δουλειά της […] 

καθένας υποστήριζε τη γνώμη του προσπαθώντας να καλύψει με τη φωνή του τις φωνές 

των άλλων, χωρίς να ενδιαφέρεται, χωρίς καν ν’ακούει τις γνώμες των διπλανών του. 

Κι έτσι, καθώς ανακατεύονταν οι φωνές […] της φάνηκε της Ειρήνης ότι ξανάβλεπε 

μπροστά της τον πύργο της Βαβέλ. Τέτοια ήταν η κατάρα του Θεού: να μη 

συνεννοούνται οι άνθρωποι. Και κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει απ’αυτήν. Γι’αυτό 

καλύτερα να ξεκινάς και να προχωράς μόνος σου. Κι αν είναι να φτάσεις, θα φτάσεις.  

-Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας, αλλά δε θ’ακούσω καμιά.  

Το’πε δυνατά, προχώρησε προς την πόρτα γέρνοντας λίγο το κεφάλι σαν χαιρετισμό 

και χαμογελώντας ελαφρώς ειρωνικά και πολύ γυναικεία. Οι σπουδαστές κοιτάχτηκαν 

εμβρόντητοι.  
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Τους είχε επιβληθεί. (27-28) 

 

Η Ειρήνη λοιπόν ξεχωρίζει ανάμεσα στους συμφοιτητές της καθώς δεν ενστερνίζεται τις 

απόψεις τους, αντιστέκεται στις παρατηρήσεις τους και αποκρούει την αισθητική τους. Το 

παραπάνω περιστατικό δείχνει την πρώιμη ιδεολογία της με αναφορά στην τέχνη. 

Βλέπουμε δηλαδή πως εφαρμόζεται σε καλλιτεχνικό επίπεδο ο χαρακτηρισμός της ως 

«μόνης και ελεύθερης», που είδαμε να ισχύει για την προσωπική της ζωή. Απέναντι στη 

χαοτική ασυνεννοησία των ανθρώπων (τον «πύργο της Βαβέλ»), η Ειρήνη επιλέγει 

επιδεικτικά τη μοναχική οδό. Επακόλουθο της επιλογής αυτής είναι η επικράτηση της 

προσωπικής της άποψης έναντι των περιττών –κατά την ίδια– απόψεων των συμφοιτητών 

της. 

Στη συνέχεια του έργου, η ηρωίδα με τον έντονο χαρακτήρα της και το αδιαμφισβήτητο 

ταλέντο της, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει φανερά μεταξύ των νέων: 

Οι μέρες περνούσαν. Η Ειρήνη δούλευε πολύ. […] τις προάλλες το δικό της έργο 

κρίθηκε άξιο από τον καθηγητή να χυθεί στο γύψο. […] Οι συμφοιτητές της είχαν πάψει 

να της δίνουν συνεχώς συμβουλές, όπως στην αρχή, και μερικοί ζητούσαν τη δική της 

συμβουλή […] Αυτό που την ευχαριστούσε πιο πολύ απ’ όλα ήταν ότι της φερόντουσαν 

συναδελφικά, σαν να’ ταν κι αυτή αγόρι. (40-41) 

 

Η προσήλωσή της στη δουλειά της οδηγεί στη διάκριση και αυτή με τη σειρά της στην 

καταξίωση μεταξύ των συμφοιτητών της. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ταλέντο της 

αντιμετωπίζεται ως ανδρικό χαρακτηριστικό και ότι η ηρωίδα είναι ευχαριστημένη, αφού 

έτσι εξασφαλίζει τη συναδελφική ισότητα. Με τον τρόπο αυτό υπονοείται ότι ο χώρος της 

τέχνης είναι ανδροκρατούμενος και η ανέλιξη μιας γυναίκας εντός του δύσκολη. Στα 

παραπάνω συνηγορούν και τα λεγόμενα της Ιβέτ, της άλλης σπουδάστριας γλυπτικής: «Την 

Ειρήνη τη θαύμαζε. “Εσύ δουλεύεις σαν άντρας”, της έλεγε. “Είμαι σίγουρη πως θα τους 

βάλεις όλους κάτω”» (42). Στο σημείο αυτό, ας επισημανθεί ότι η Ιβέτ διαφέρει πολύ από 

την Ειρήνη, εκπροσωπώντας τη «γυναικεία» εκδοχή της σπουδάστριας: αέρινη, επιπόλαια, 

και λίγο ελαφρόμυαλη (42). Σε κάθε περίπτωση, η ηρωίδα ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες 

γυναίκες τόσο για τον χαρακτήρα της όσο και για τις επιδόσεις της στην τέχνη.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι όσο ακόμα η ηρωίδα δεν έχει αναπτύξει ερωτικές σχέσεις 

διατυπώνει συχνά και κραυγαλέα τις απόψεις της για την αυτάρκεια, την αυτοδυναμία και 

την ελευθερία του ατόμου της. Η πρώτη της προτεραιότητα είναι η σπουδή της τέχνης της 

«αυτό είναι που μ’ ενδιαφέρει, περισσότερο ίσως κι από τη ζωή» (36), στην οποία είναι 
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κατηγορηματική και αδιάλλακτη. Η στάση της την κάνει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους 

υπόλοιπους συμφοιτητές, ωστόσο, προβάλλεται ως ίδιον του χαρακτήρα της κι όχι του 

φύλου της, αφού συχνά απορρίπτει και τις συμπεριφορές των άλλων γυναικών. 

 

3.4.2. Σεξουαλική αφύπνιση και σεξουαλική ολοκλήρωση 

Στα τέλη του πρώτου κεφαλαίου αρχίζει να αμφισβητείται η ευτοπία της παρθενικής φάσης 

και η ηρωίδα παύει να ικανοποιείται -όπως γινόταν μέχρι στιγμής- με ό,τι συμβαίνει στη 

ζωή της. Πλησιάζοντας οι καλοκαιρινές διακοπές, νιώθει μια δυσφορία, κάτι 

απροσδιόριστο την απασχολεί, το οποίο σκιαγραφεί αδρά τη σεξουαλική της αφύπνιση:  

Η Ειρήνη δεν ήταν δυσαρεστημένη απ’το χειμώνα της. Ίσα ίσα, είχε δουλέψει πολύ κι 

είχε κάνει ένα βήμα μπροστά˙ είχε γνωρίσει ένα σωρό καινούργια κι όμορφα πράγματα 

κι είχε ζήσει στιγμές ανεκτίμητες, […] Μα δεν ήξερε τι την έκανε τώρα τελευταία ν’ 

αποξενώνεται ξαφνικά απ’ αυτό που κοίταζε και να σκύβει στα λουλούδια τα 

φουσκωμένα από χυμό, που τ’ άγγιζε με τα χείλια της. (53) 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο είναι μεταβατικό και μέσα σε αυτό παρακολουθούμε τη μύηση 

στον έρωτα και τη σεξουαλική ολοκλήρωση της ηρωίδας, η οποία λαμβάνει χώρα στην 

επαρχία, σε μια κωμόπολη στην ακτή της Βρετάνης. Το γεγονός ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει 

μακριά από την πόλη –τον κατεξοχήν χώρο δράσης του υπόλοιπου έργου– δεν είναι τυχαίο. 

Φαίνεται πως το έργο ακολουθεί ένα μοτίβο του ελληνικού Bildungsroman, όπου η πρώτη 

σεξουαλική επαφή των ηρώων γίνεται στην επαρχία ή στην εξοχή, όπως αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. εδώ σελ. 27). Εισαγωγικά αναφέρουμε πως η καλλιτεχνική 

δραστηριότητα της ηρωίδας είναι μηδενική.  

Η γνωριμία της με τον Αλέξη, τον πρώτο της ερωτικό σύντροφο, είναι καταλυτική για 

τη διαμόρφωσή της αφού με αυτή συντελείται το πέρασμα από την κοριτσίστικη στη 

γυναικεία φάση της ζωής της. Δηλαδή, η ηρωίδα με την εξερεύνηση της σεξουαλικότητάς 

της, αρχίζει να συνειδητοποιεί τον θηλυκό εαυτό της, ο οποίος απουσίαζε εντελώς στην 

παρθενική της κατάσταση. Ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της που ήταν 

κυρίαρχα πριν, όπως η αυτάρκεια και η ανεξαρτησία, ατονούν χωρίς να εκλείπουν. Επίσης, 

ενώ μέχρι στιγμής η Ειρήνη διακρίνονταν εμφατικά από τις άλλες γυναίκες και ταυτίζονταν 

με τους άρρενες συμφοιτητές της, με την αρωγή του έρωτα, αρχίζει να ταυτίζεται με τις 

ομόφυλές της: 
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Ξαφνικά τον ένιωσε κοντά της, πολύ κοντά της. Κράτησε την ανάσα της κι έμεινε με 

τα μάτια σφαλιστά. Αν τ’ άνοιγε, θα’ πρεπε να φύγει, ν’ αντιδράσει. Έτσι, ήταν 

ανυπεράσπιστη, τέλεια γυναίκα. (79) 

 

Ακόμα κι αν το σχόλιο ενέχει μια δόση ειρωνείας αλλά και σεξισμού, η «τέλεια γυναίκα» 

σκιαγραφείται παθητική (εφόσον δεν αντιδράει) και απροστάτευτη. Η ηρωίδα αρχίζει και 

αποκτά παραδοσιακά «γυναικεία» χαρακτηριστικά. Στα γυναικεία γνωρίσματα εντάσσεται 

και η ανάγκη της να αφεθεί: «Τι ανακούφιση να αφήνεσαι... Είχε αργήσει πολύ να το 

τολμήσει» (79). Η «ανακούφιση» νοείται ως περιορισμός της ατομικής ελευθερίας, η οποία 

ήταν αδιαπραγμάτευτο κτήμα της ηρωίδας στην παρθενική της φάση. Βλέπουμε λοιπόν ότι 

η ηρωίδα έρχεται σε μια πρώτη επαφή με τη δέσμευση, ως γνώρισμα της γυναικείας 

παραδοσιακής φύσης. 

Αλλά η πρωταγωνίστρια βρίσκεται ακόμα σε μια μεταιχμιακή κατάσταση. Ο 

αναγνώστης γίνεται μάρτυρας της σύγκρουσης των δύο τάσεων, της προ-σεξουαλικής 

φιλελευθερίας και αυτονομίας και της παραδοσιακής γυναικείας ιδιοσυγκρασίας της, η 

οποία έχει ανάγκη την παρουσία του άντρα και την υποταγή σε αυτόν. Ενώ λοιπόν η Ειρήνη 

ονειρεύονταν πως θα ζήσει τη ζωή της μέσα σε πανηγυρική ελευθερία και ανεξαρτησία –

όπως ακριβώς ζει ο Αλέξης– και παρόλο που τον θαυμάζει για το ότι δεν έχει δεσμούς με 

κανέναν, η ίδια αρχίζει να αποζητά αυτό το συναισθηματικό δέσιμο: 

-Έτσι πρέπει να γίνεται, τη διέκοψε ο Αλέξης. Να μη σκέφτεσαι ποτέ τη ζωή που 

αφήνεις πίσω σου. […] 

-Κι όταν αφήνεις πίσω σου ανθρώπους που υποφέρουν; [εννοεί ανθρώπους που 

υποφέρουν από τον αποχωρισμό] 

-Ακόμα και τότε, αποκρίθηκε. Καθένας πρέπει να μαζεύει όση ομορφιά μπορεί από τη 

ζωή και να την παίρνει μαζί του. Όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι όλα εκείνα που αφήνεις, 

όταν μοιράζεσαι και κομματιάζεσαι, φεύγεις κάθε φορά πιο φτωχός και πιο γυμνός 

-Μ’ αρέσει εμένα αυτή η γύμνια, είπε η Ειρήνη. 

Κι απόρησε με τα λόγια της, γιατί ως τώρα πίστευε πως τη ζωή θα τη ζούσε όπως έλεγε 

ο Αλέξης.  

-Είσαι γυναίκα, γι’ αυτό […] 

Κι είδε τότε μπροστά της μια εικόνα: γυναίκες ξεγυμνωμένες να παραδίνονται με τα 

στήθια έξω, κρατώντας την καρδιά τους κομμένη κομματάκια. […] 

-Μη μ’ αγγίζεις! Ούρλιαξε και άρχισε να τρέχει ενάντια στον άνεμο. (83-84) 

 

 

Έρχεται λοιπόν σε σύγκρουση με την προηγούμενη ιδεολογία της σχεδόν ασυνείδητα. Η 

απορία που νιώθει για τα λεγόμενά της υποδηλώνει την συναισθηματική της μετατόπιση η 

οποία γίνεται ερήμην του λογικού της. Όταν συνειδητοποιεί τι σημαίνει αυτή η «γύμνια» 

και πόσο συνδέεται με το γυναικείο φύλο, πανικοβάλλεται από το όραμα της «γυναικείας 
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φύσης» που βλέπει και αντιδράει. Είναι λοιπόν φανερό ότι η ηρωίδα αντιστέκεται στην 

παραδοσιακή γυναικεία ταυτότητα, όμως, η αντίστασή της συμβολίζεται μάταια καθώς 

τρέχει «ενάντια στον άνεμο», έναν άνεμο που εντέλει θα τη συνεπάρει. 

Ο κύκλος της σεξουαλικής ωρίμανσης κλείνει με τη σεξουαλική ολοκλήρωση στο τέλος 

του δεύτερου κεφαλαίου. Αν και έχει μάθει για τη διπλή ζωή του Αλέξη και πληγωθεί από 

την κατάρρευση των ονείρων της, η Ειρήνη, προς έκπληξη του αναγνώστη αποφασίζει να 

συνευρεθεί μαζί του για να λάβει ένα τέλος αυτή η ιστορία: 

Θα του δινόταν του Αλέξη. Όλα ή τίποτα ήταν η πίστη της από πάντα. Τα μισά 

πράγματα είναι πάντα τα χειρότερα, τα άκρα έχουν μεγαλείο˙ είναι η αρχή και το τέλος. 

Κι ο πηγεμός στον Αλέξη θα’ ταν και τέλος και αρχή, και ζωή και θάνατος. (112-113) 

 

Μια μανιχαϊστική αντίληψη της πραγματικότητας φαίνεται να σπρώχνει την Ειρήνη σε 

αυτή την επιλογή. Το σεξ συνιστά ένα όριο για την ηρωίδα, μια διαχωριστική γραμμή 

μεταξύ κοριτσίστικης και γυναικείας φάσης. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, η επίσκεψη στον 

Αλέξη «θα’ ταν και τέλος και αρχή, και ζωή και θάνατος». Έτσι, και η πορεία προς τη 

σεξουαλική ολοκλήρωση σκηνοθετείται με τον δέοντα συμβολισμό. Λαμβάνοντας 

τελετουργικές διαστάσεις, περιγράφεται ως rite de passage, ως μυητική διαδικασία που 

οδηγεί στην ωριμότητα: πάει να βρει τον Αλέξη στην καλύβα του, σε μια βραχονησίδα 

μακριά από τον πολιτισμό. Για να φτάσει εκεί, απαιτείται να ταξιδέψει μόνη της μέσα σε 

μία βάρκα κατά τη διάρκεια μιας σκοτεινής και θυελλώδους νύχτας (114) και, καθώς φτάνει 

εκεί τον βρίσκει να ζει σε πρωτόγονες συνθήκες, χωρίς καν ρεύμα και τη στοιχειώδη 

επίπλωση (115-116). Υπό αυτές τις συνθήκες, υποτάσσεται στον άντρα μύστη («Τον 

πλησίασε πειθήνια. […] Δεν του ’φερε καμιά αντίσταση. Θα ’κανε ό,τι ήθελε εκείνος, ό,τι 

τη διέταζε. […] Υπάκουσε.» 116-117) και «γίνεται γυναίκα» :  

Όταν σηκώθηκε, ένιωσε δυνατή, με μια δύναμη πρωτόγνωρη. […] Ένιωθε τόσο γεμάτη 

και ελεύθερη εκείνη τη στιγμή... […] τον αποχαιρέτησε τα χαράματα. Κάτι ξεσκίστηκε 

μέσα της όταν τον άφησε έτσι όρθιο στην ακτή, στη δικιά του ακτή. (117) 

 

Άπαξ και έχει ολοκληρωθεί η μύηση στον έρωτα, εγκαταλείπει το νησί και τον Αλέξη, ο 

οποίος ανήκει πια στο παρελθόν.  

Μετά την πρώτη της σεξουαλική επαφή συντελείται μια τομή. Η ηρωίδα ανανεώνεται, 

νιώθει «γεμάτη». Έχει δηλαδή καλυφθεί η έλλειψη που την τράβηξε στη Βρετάνη καθώς 

νιώθει «ελεύθερη» και πάλι, όμως, σε διαφορετικά συμφραζόμενα απ’ ότι ένιωθε πριν: 
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πλέον νιώθει ελεύθερη ως γυναίκα κι όχι ως κοπέλα. Έχει επέλθει μια ανασημασιοδότηση 

της έννοιας της ελευθερίας, η οποία οφείλεται στα λόγια του Αλέξη:  

-Μ’ αρέσει να περπατάω, να ταξιδεύω. Είμαι ελεύθερη εγώ. [Μόλις έχει φτάσει στην 

καλύβα˙ η συζήτηση γίνεται προτού συνευρεθούν σεξουαλικά] 

-Πρόσεξε, Ειρήνη. Υπάρχουν πολλών ειδών ελευθερίες, της απάντησε, κι η φράση του 

 έγινε πύρινη σφραγίδα μέσα της. (115) 

 

Η καλλιτεχνική της φύση επηρεάζεται βαθύτατα από τη σεξουαλική αφύπνιση. 

Παραπάνω αναφέρθηκε πως απουσιάζει εντελώς από το κεφάλαιο η καλλιτεχνική της 

δραστηριότητα. Αξίζει, ωστόσο, να σταθούμε σε μία σκηνή η οποία κινητοποιεί το 

καλλιτεχνικό της αισθητήριο και τη βοηθάει να συλλάβει το «έργο ζωής της»: 

- [Μιλάει ο Αλέξης] -Δε μ’ αρέσουν οι γυναίκες που γλιστράνε. Αυτές κοιτάζουν πάντα 

χαμηλά. Εσένα τα πόδια σου σε τραβάνε στη γη, μα το βλέμμα σου ξεπερνάει τον 

ορίζοντα. Να μπορούσε κανείς να γράψει για μια τέτοια γυναίκα... […] 

Ένιωσε ξαφνικά ν’ αποχωρίζεται απ’ αυτόν, να ξαναγυρίζει σ’ ένα δικό της κόσμο, που’ 

χε αποκοιμηθεί τόσο καιρό, μα που η φωνή του την τυραννούσε. 

-Μια μέρα, είπε, θα χαράξω τη γυναίκα τούτη πάνω στην πέτρα.  

Είδε τον εαυτό της με την μπλούζα της δουλειάς σ’ ένα μεγάλο εργαστήρι, μπρος σε 

μια πέτρα όμορφη σαν σάρκα, και τον Αλέξη, μίλια μακριά, κοντά στη θάλασσα, να 

γεμίζει άσπρες κόλες. (95) 
 

 

Σχολιάζοντας ο Αλέξης το περπάτημά της και φανερώνοντας στην Ειρήνη τον τρόπο με τον 

οποίο τη βλέπει, αυτή τότε βιώνει την καλλιτεχνική αφύπνιση και σχεδόν ενοχικά θέλει να 

επιστρέψει στο χώρο της εργασίας της. Το μεγάλο της έργο φιλοδοξεί να είναι η εικόνα της 

μέσα από την οπτική του Αλέξη. Η Αγγέλα Καστρινάκη έκανε λόγο για 

«αυτομνημείωση».106 Θα λέγαμε, ωστόσο, ότι αυτό που ουσιαστικά μνημειώνεται είναι η 

πρόσληψη του ανδρικού βλέμματος. Η Ειρήνη εμπνέεται από την εικόνα της ως Άλλος, που 

προσιδιάζει σε δέντρο. Επίσης, έχει σημασία ότι αποδέχεται μια τέτοια θεώρηση, η οποία 

έρχεται σε ρήξη με την άποψή της για τις γυναίκες-δέντρα, όπως είχε διατυπωθεί στην αρχή 

του βιβλίου. Ο αναγνώστης παρακολουθεί, λοιπόν, εδώ την αρχή του «ριζώματος» της 

ηρωίδας, την προσχώρησή της δηλαδή, στον κόσμο των παραδοσιακών γυναικών και την 

αποδοχή των αξιών της πατριαρχίας. 

Συνεπώς, ο ανδρικός παράγοντας –ο οποίος απουσίαζε εντελώς από τη ζωή της μέχρι 

στιγμής– δίνει μια νέα τροπή στην πορεία της και ειδικά στην τέχνη της. Η σεξουαλική 

αφύπνιση και ολοκλήρωση λογίζεται ως μυητική διαδικασία και σηματοδοτεί την ένταξη 

                                                 
106 Καστρινάκη, «Οι αντιφάσεις της γυναικείας ταυτότητας», στο: Οι περιπέτειες της νεότητας, σελ. 363. 
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της ηρωίδας στον κόσμο των γυναικών. Αρχίζει να διαμορφώνει τη γυναικεία της 

ταυτότητα, η οποία προσιδιάζει στην παραδοσιακή γυναικεία θεώρηση και θέτει υπό 

αμφισβήτηση την ιδεολογία που είχε στην παρθενική της φάση. Παύει να θεωρεί τον εαυτό 

της μόνο και ανεξάρτητο, αναπτύσσει δεσμούς με τους γύρω της, οι οποίοι λογίζονται ως 

ρίζες. Ακόμα, η ελευθερία που τη διέκρινε πριν τίθεται με νέου όρους, λαμβάνοντας υπόψη 

την παράμετρο της σεξουαλικότητας και του άλλου φύλου. Σε καλλιτεχνικό επίπεδο, 

επιβεβαιώνεται η ψυχολογική αυτή μετατόπιση που περιγράφτηκε παραπάνω και 

σημειώνεται επίσης μια προσχώρηση στο άλλο φύλο: ενώ προηγουμένως δεν άκουγε την 

άποψη κανενός –από τους άνδρες συμφοιτητές της– τώρα, κινείται βάσει της ανδρικής 

θεώρησης.  

 

3.4.3. Δεύτερος ερωτικός σύντροφος: επανακαθορισμός των αξιών της 

Με την επιστροφή της στο Παρίσι και την επανένταξή της στους ρυθμούς της 

καθημερινότητας γίνεται πλέον έκδηλη η αλλαγή που έχει επέλθει στη ζωή της:  

-Έχω ν’ αγγίξω πηλό τέσσερις μήνες, θείε Τομ. Ακριβώς τέσσερις μήνες. Μα δεν ξέρω, 

μου φαίνεται πως όταν τον ξαναπιάσω στα χέρια μου, θα τον δουλέψω αλλιώτικα. Θα’ 

ναι πιο υποταγμένος στα δάχτυλά μου, πιο μαλακός. Είμαι πιο δυνατή τώρα. 

-Αγρίεψες στα βράχια και στη θάλασσα! Γέλασε ο θείος Τομ. Σκλήρυνε και μαύρισε το 

πετσί σου.  

«Κι η ψυχή της», σκέφτηκε ο Χέγκε […] (141) 

 

Το πέρασμα της ηρωίδας στην ωριμότητα και η διαμόρφωση της γυναικείας της ταυτότητας 

συνδέεται με την καλλιτεχνική της δραστηριότητα: αντιμετωπίζει τη γλυπτική με 

περισσότερη σιγουριά και μπορεί τώρα να εξουσιάζει το υλικό της. Η αλλαγή αυτή, η οποία 

σχετίζεται με την ωρίμανση της ηρωίδας, αντανακλάται και στην εργασία της, όπου 

αναγνωρίζεται ως καλλιτέχνης: «Ειρήνη, είπε, [ο Χέγκε] είσαι καλλιτέχνης» (σελ. 141). 

Από τον άνδρα ομότεχνό της της αποδίδεται –για πρώτη φορά– αυτός ο χαρακτηρισμός. 

Αυτό που προκαλεί όμως εντύπωση είναι η ατάραχη στάση της: «Η Ειρήνη έμεινε ήσυχη 

στην ίδια στάση» (141), αντίδραση η οποία φανερώνει πως η ίδια έχει πλήρη επίγνωση της 

κατάστασης. Άλλωστε, λίγο παρακάτω, στην αρχή του πέμπτου και τελευταίου κεφαλαίου, 

η ηρωίδα έχει συνείδηση της αλλαγής της, είναι πλέον γυναίκα: 

Τώρα η κοριτσίστικη ζωή της είχε περάσει. […] Τώρα ήταν γυναίκα. Είχε αποκτήσει 

τη μυστική πείρα και μια δύναμη που δεν τη χρωστούσε σε κανέναν. (196) 
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Η μετάβασή της στην ωριμότητα συντελείται τόσο σε συναισθηματικό επίπεδο όσο και σε 

καλλιτεχνικό. Από κορίτσι γίνεται γυναίκα, κι από «σπουδάστρια γλυπτικής» (29), 

αναγορεύεται «καλλιτέχνης».  

Αφού έχουμε περιγράψει την είσοδό της στον κόσμο των γυναικών, μέσω της 

σεξουαλικής ολοκλήρωσης και την αναγόρευσή της σε καλλιτέχνιδα, ας εστιάσουμε τώρα 

στην καλλιτεχνική της σταδιοδρομία και στον βαθμό που αυτή επηρεάζεται από τη 

συνειδητοποίηση του φύλου της. Καθοριστική από εδώ και στο εξής θα είναι η μορφή του 

Αντρέα, του δεύτερου ερωτικού συντρόφου της ηρωίδας. Αν και της είναι αρχικά 

αντιπαθής, στη συνέχεια ζει έναν έντονο έρωτα μαζί του μέσα από τον οποίο τελικά θα 

επαναπροσδιορίσει τις αξίες της, όπως συμβαίνει κατά κανόνα στα μυθιστορήματα του 

είδους.  

Όπως και στην περίπτωση του Αλέξη, έτσι κι εδώ, η Ειρήνη ατονεί μπροστά στην 

ισχυρή ανδρική παρουσία κι αυτό έχει ολοφάνερη επίδραση στο έργο της, το οποίο επίσης 

φαίνεται πως επηρεάζεται από τη σχέση της με το άλλο φύλο. Ακόμα μια φορά, η ηρωίδα 

βρίσκεται αντιμέτωπη με κάποια έλλειψη, μια ανισορροπία την προβληματίζει, η οποία 

σχετίζεται άμεσα με την τέχνη της:107 

[μιλάει στον Αντρέα] […]Είναι κάτι άλλο, δικό μου. Ψάχνω μια ισορροπία που ακόμα 

δεν την έχω βρει. Είναι κάτι άσχετο απ’ το καλό, το μέτριο ή το άσχημο. Δεν έχω την 

αξίωση να φτιάξω κάτι τέλειο. Αυτό όμως που ψάχνω μου είναι απαραίτητο. 

-Θα’ ρθει, είπε ο Χέγκε. Σιγά σιγά. 

-Ναι, το νιώθω, απάντησε η Ειρήνη. Πλησιάζει. Και θα είναι η βάση. (153) 

 

Ο προβληματισμός έχει μεταφερθεί στον χώρο της τέχνης στον οποίο και θα βρει την 

πολυπόθητη ισορροπία. Η λύση δίνεται και πάλι από το ανδρικό φύλο και συγκεκριμένα 

από τον Αντρέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και εδώ ο συμβολισμός που ενδύει τη 

σκηνή, τη «λυτρωτική» για την πορεία στην τέχνη της σκηνή: ενώ όλη η παρέα βρίσκεται 

στο ρεβεγιόν της παραμονής της πρωτοχρονιάς, και καθώς περνάνε ευχάριστα την ώρα τους 

μεταξύ χορού, αλκοόλ και συζητήσεων, η Ειρήνη «πριν χτυπήσουν μεσάνυχτα, πριν μπει ο 

καινούργιος χρόνος, ένιωσε την ανάγκη να μείνει μόνη» (167). Επιλέγει να πάει σπίτι της, 

όπου την κατακυριεύει μια μανία δημιουργίας η οποία συμπίπτει –όχι τυχαία– με την 

αλλαγή του χρόνου: 

                                                 
107 Υπενθυμίζουμε εδώ πως η προηγούμενη έλλειψη που ένιωθε λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βρετάνη 

σχετίζονταν με την ερωτική αφύπνιση και καλύφθηκε μέσω της επαφής της με το άλλο φύλο, με τον Αλέξη. 

Βλ. εδώ, σελ. 39. 
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Μια χαλάρωση είχε απλωθεί σ’ όλο της το κορμί. Έριξε μια ματιά στη γωνιά κοντά στο 

παράθυρο, όπου ήταν συγκεντρωμένα τα σύνεργα της δουλειάς της. Εκεί ήταν ο κόσμος 

της. Έσκυψε στο κασόνι με τον πηλό˙ ανασήκωσε ελαφρά την άκρη του πανιού που τον 

σκέπαζε και τον είδε υγρό και μαλακό, έτοιμο να δουλευτεί. Μια μάζα, μια απλή μάζα, 

που θα’ παιρνε όμως τη μορφή που θα του’ δινε και που θα τη διάλεγε ανάμεσα σε 

χίλιες άλλες. Κι έτσι σκυμμένη καθώς ήταν, ήρθε στα μάτια της η εικόνα του Αλέξη. 

[…] Πήρε ένα σκελετό, τον έστησε στο καβαλέτο της κι ύστερα πήρε μια μάζα από 

πηλό και τη ζύμωσε, ώσπου την ένιωσε να γίνεται ζεστή και ζωντανή, ίδια σάρκα. […] 

Ίσως και τότε που κοίταζε το πρόσωπό του στο φεγγάρι κι άγγιζε το περίγραμμά του με 

χέρια που ξέρουν να θυμούνται, ίσως και τότε να γύρευε ν’ αποτυπώσει για πάντα την 

εικόνα του, για να την κάνει έργο, έργο δικό της. Η Ειρήνη δούλεψε όλη τη νύχτα 

απόλυτα αφοσιωμένη στο έργο της. […] Δεν υπήρχε παρά η στιγμή που χούφτωνε το 

χώμα και το’ πλαθε. Όταν την αυγή είδε το έργο της τελειωμένο, τρόμαξε. Αντί του 

Αλέξη είχε μπροστά της τον Αντρέα, ίδιο και απαράλλαχτο. (167-168) 

 

Η ισορροπία στο καλλιτεχνικό πεδίο, η οποία της επιτρέπει να εμπλακεί και πάλι 

παραγωγικά με την τέχνη της, επέρχεται μέσω της έμπνευσης που πηγάζει από τον 

εμπειρικό της κόσμο και ειδικότερα από τις ερωτικές της σχέσεις. Μέσω μιας ασυνείδητης 

σύγχυσης υπογραμμίζεται πάλι πως το έναυσμα της δημιουργίας δίνεται από το άλλο φύλο. 

Στην προηγούμενη περίπτωση, κλήθηκε να αποδώσει σε γλυπτό το ανδρικό βλέμμα πάνω 

της, ενώ τώρα αποδίδει σε γλυπτό τους ερωτικούς της συντρόφους. Όμως, αν κάτι προκαλεί 

εντύπωση, είναι αυτού του είδους η μετουσίωση της ανάμνησης σε έργο καλλιτεχνικό, 

«έργο δικό της». Κατά κάποιο τρόπο, οικειοποιείται την εικόνα του και την ξαναπλάθει, 

την ανασυγκροτεί. Μάλιστα, αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται με ειρωνικό τρόπο όταν 

εμπνέεται από τον Αλέξη και αποδίδει τον Αντρέα: έχει παρέμβει τόσο δημιουργικά σε 

σημείο να πλάσει μια άλλη φυσιογνωμία, η οποία όμως ελάχιστη αυτονόμηση έχει από το 

αρχέτυπο αφού ήταν «ίδιο[ς] και απαράλλαχτο[ς]».  

 Συνεχίζοντας την εξέταση της σχέσης της ώριμης γυναίκας καλλιτέχνιδας με το έργο 

της και έχοντας δει το ρόλο του άντρα ως εμπνευστή, έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε 

βαθύτερα τη σχέση άντρα και γυναίκας με άξονα αναφοράς το γυναικείο έργο. Μέσα στο 

εργαστήριο, σε άβολες συνθήκες, οι δύο συμφοιτητές δουλεύουν τα έργα τους: η Ειρήνη 

«τη γυναίκα που τα πόδια της την τραβάνε στη γη και το βλέμμα της ξεπερνάει τον 

ορίζοντα» (182) και ο Αντρέας «μια γυμνή γυναίκα» (183). Στο σημείο αυτό, παρατηρούμε 

την αυτονομία του άνδρα καλλιτέχνη απέναντι στο έργο του σε αντίθεση με τη γυναίκα. 

Δηλαδή, ενώ και οι δύο σκοπεύουν να αποδώσουν μια γυναικεία μορφή, η Ειρήνη –όπως 

έχουμε ήδη σχολιάσει παραπάνω– προσπαθεί να αποδώσει το δικό της είδωλο μέσα από τα 

μάτια του Αλέξη, ενώ η φιλοδοξία του Αντρέα είναι να αποδώσει μια εντελώς ανδρική 

θεώρηση του γυναικείου σώματος, την «έκφραση της γυναίκας μετά την ηδονή» (183). Η 
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ένταση μεταξύ τους κορυφώνεται όταν αυτός προσπαθεί να επέμβει στο έργο της, πρώτα 

λεκτικά και ύστερα δραστικά: 

 -Αυτή η γραμμή δε μ’αρέσει, είπε. Ο γοφός είναι κάπως αφύσικος. 

Ακούμπησε το χέρι του, σαν να ήθελε να τον χουφτώσει.  

-Μη! Φώναξε η Ειρήνη. 

Κι έπειτα, πιο μαλακά: 

-Μην ανακατεύεσαι, Αντρέα.  

Την κοίταξε με μια λάμψη κακίας στα μάτια.  

-Αν θέλω το χαλάω.  

Τα δάχτυλά του βυθίστηκαν πιο βαθιά στο χωμάτινο κορμί. Η Ειρήνη δεν μπόρεσε να 

κρατηθεί. Σαν αστραπή χίμηξε απάνω του κι έμπηξε τα δόντια της στον καρπό του, για 

να τον εμποδίσει να χαλάσει το έργο της, τη γυναίκα που κοίταζε μακριά. (183-184) 

 

Με ασυνήθιστη λοιπόν επιθετικότητα υπερασπίζεται το έργο της από τις καταστρεπτικές 

προθέσεις του Αντρέα: αντιστέκεται τόσο στην άποψή του, όσο και στην παρέμβασή του, 

όμως, αδυνατεί να αντισταθεί στην ερωτική του εκδήλωση˙ το χειρότερο, υποτάσσεται σε 

αυτή:  

Την άρπαξε από τους ώμους […] έκλεισε σφιχτά τα χέρια του γύρω της κι άρχισε να τη 

φιλάει άγρια, ανυπόμονα. Έπρεπε να την πονέσει, όπως τον είχε πονέσει κι εκείνη. Μα 

το βλέμμα του έπεσε στα κλειστά μάτια της, στην ήρεμη υποταγή και την ευδαιμονία 

της. (184) 

 

Παρόλο λοιπόν που σε καλλιτεχνικό επίπεδο μπορεί να αντισταθεί (συνειδητά τουλάχιστον, 

διότι ασυνείδητα, κάθε καλλιτεχνική της δραστηριότητα αφορμάται από τους άντρες) σε 

προσωπικό/ερωτικό παραδίνεται υποτακτικά στον άντρα, αδιαφορώντας εντελώς για την 

«προσβλητική» συμπεριφορά του απέναντι στο έργο της. Παρόμοια ήταν και η αντίδρασή 

της προς τον Αλέξη (79), η οποία σχολιάστηκε παραπάνω και την μετέτρεπε σε «τέλεια 

γυναίκα». Από εδώ και στο εξής, καθώς η ίδια εμπλέκεται σε μια ετερόφυλη σχέση με τον 

Αντρέα, αρχίζει να επηρεάζεται ποικιλοτρόπως το έργο της και τα όνειρά της. Ο 

δυναμισμός και η φαντασία ατονούν και δίνουν τη θέση τους σε κάτι υποτονικό και 

συμβατικό.  

Τέτοια είναι και η στιγμή όπου η Ειρήνη βραβεύεται από τον καθηγητή –σε πλαίσιο 

φοιτητικό– για το καλύτερο έργο της χρονιάς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπουδαστές 

κλήθηκαν να αποδώσουν σε πηλό «το κεφάλι μιας λαϊκής γυναίκας» (242). Ο λόγος που 

κέρδισε ήταν ακριβώς επειδή το έργο απέπνεε μια απάθεια και μια στασιμότητα με την 

οποία ήταν αντίθετοι όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές:  
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τα παιδιά της έλεγαν και της ξανάλεγαν πως έπρεπε να γκρεμίσει ό,τι είχε φτιάξει και 

να ξαναρχίσει από την αρχή […] Της Ειρήνης το έργο δεν είχε τίποτα απ’ αυτά. Καμιά 

αγωνία, κανένα πάθος. Μόνο μια γαλήνη, σαν να’ χε συμπυκνωθεί σ’ αυτό η ζωή και 

να’ χε μείνει ασάλευτη. (242) 

 

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αναφερθεί πως στις προηγούμενες σελίδες, στις οποίες 

περιγράφεται διεξοδικά η καθημερινότητά της με τον Αντρέα, η μυθιστοριογράφος δίνει 

ξεκάθαρα την εντύπωση πως στη ζωή της ηρωίδας έχει επέλθει η γαλήνη. Χάρη σε αυτόν 

δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με τα ερωτήματα του παρελθόντος. Η προσωπική της γαλήνη 

διοχετεύεται στο έργο της και το απαθές και ήρεμο πρόσωπο της «λαϊκής γυναίκας» θα 

μπορούσε να αποδίδει τη δική της στασιμότητα στη ζωή, μια στασιμότητα ευχάριστη και 

κατευναστική. Εδώ αξίζει να μνημονευτεί ο συμβολισμός του ονόματος της ηρωίδας, ο 

οποίος είναι σύμφυτος με τη γαλήνη και την ψυχική νηνεμία που τη διακατέχει. 

Ακόμα μια έκφανση αυτής της ασάλευτης ζωής, που είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από 

το χαρακτήρα της στην αρχή του βιβλίου, συνιστούν και οι μελλοντικές προσδοκίες για τη 

ζωή της, όπου φαντάζεται τον εαυτό της εγκαταστημένο στην Αθήνα, με τα παιδιά της μέσα 

στο μελλοντικό της εργαστήριο:  

[…] σκεφτόταν το εργαστήρι που θα έφτιαχνε μια μέρα. […] κι αργότερα, ναι, 

αργότερα, τα παιδιά της θα περιεργάζονταν τα έργα της […] πως τ’ αγαπούσε τα παιδιά 

της, τα παιδιά που δεν είχαν έρθει ακόμα στον κόσμο... (243) 

 

Βλέπουμε λοιπόν πως έχει χαθεί κάθε διάθεση ταξιδιού και ανακάλυψης του κόσμου 

τουλάχιστον σε φαντασιακό επίπεδο, η οποία ήταν τόσο έντονη πριν. Η ηρωίδα βλέπει τον 

εαυτό της ως μια καθημερινή γυναίκα, με δεσμεύσεις, προσπαθώντας ωστόσο να συνδυάσει 

και την καλλιτεχνική της κλίση. Πάντως, η δραστηριότητά της δεν περιγράφεται με όρους 

που θα ταίριαζαν σε καλλιτέχνιδα αλλά περισσότερο σε μια τεχνίτρια. Τα όνειρα που έκανε 

πριν περάσει στην ωριμότητα μοιάζουν με ένα κάτι μακρινό, αδύναμο πλέον να επικρατήσει 

επί της γυναικείας της φύσης:  

[ο Αντρέας της έχει κάνει πρόταση γάμου αλλά αυτή αποφεύγει να αρνηθεί ευθέως, 

προβάλλει δικαιολογία] – Θέλω να ζω όπως μ’ αρέσει, είπε. Ν’ αλλάξω τόπους, να 

ταξιδεύω, να... Σταμάτησε. Τα λόγια της αυτή τη φορά την ξάφνιασαν. Σαν να’ ταν 

ξένα. Και το εργαστήρι που θα’ βλεπε τη θάλασσα; -Τέλος πάντων, δεν έχει γιατί. (245) 

 

Η ηρωίδα έχει ψυχολογικά κατασταλάξει και μετατραπεί σε μια «τέλεια γυναίκα». Η ζάλη 

των παρθενικών ονείρων, οι τάσεις φυγής και εξερεύνησης έχουν κοπάσει. Η παραδοσιακή 

γυναικεία μοίρα υπερτερεί και για το λόγο αυτό η Ειρήνη αποφασίζει να επιστρέψει πίσω 
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στην Ελλάδα, αφήνει το Παρίσι, εγκαταλείπει τη σχολή και γυρίζει στις ρίζες της 

συνειδητοποιώντας πως: 

δεν ήταν μόνη και ελεύθερη όπως όταν ξεκίνησε. Γιατί η ελευθερία δεν έχει να κάνει 

ούτε με την περιπλάνηση ούτε με τους άρρηκτους δεσμούς. Έρχεται από μέσα σου. Κι 

οι ρίζες της, χωρίς να το θέλει, πιάνουν βαθιά στη γη. Κι όσο πασχίζουν ν’ απλωθούν, 

τόσο βαθύτερα χώνονται. (251) 

 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι η ωριμότητα της ηρωίδας δεν φέρει κάποιο φεμινιστικό 

ή πρωτοποριακό στοιχείο. Αν και είχε δείξει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά ελευθερίας, 

ανεξαρτησίας και χειραφέτησης στην αρχή του έργου, αυτά περιορίστηκαν μόνο στις 

περιόδους κατά τις οποίες δεν είχε βρει ακόμα την ταυτότητά της, προτού δηλαδή ωριμάσει. 

Τελικά, παρόλη την αρχική της διαφοροποίηση από τις άλλες γυναίκες του βιβλίου, 

φαίνεται πως η Ειρήνη ελάχιστα παρεκκλίνει από τη νόρμα.  

 

3.5. Άλλες ηρωίδες 

Το 1995,  η Αγγέλα Καστρινάκη, στη μελέτη της για την εικόνα της νεότητας στην ελληνική 

πεζογραφία, αναφερόμενη στα Δέντρα, σημειώνει: « […] θα μπορούσαμε να πούμε πως 

είναι το μυθιστόρημα της ευρωπαϊκής νεότητας […] ήρωες του έργου είναι μια συντροφιά 

νεαρών σπουδαστών της γλυπτικής».108 Παράλληλα λοιπόν με την ιστορία της 

πρωταγωνίστριας, Ειρήνης, ο αναγνώστης παρακολουθεί και τις ζωές των άλλων νέων της 

συντροφιάς, οι οποίες παρουσιάζονται επιδερμικά.109 Πάντως, παρατηρείται αξιοσημείωτη 

διαφορά ανάμεσα στη σκιαγράφηση των ιστοριών των γυναικών και των ανδρών. Με 

εξαίρεση το άτομο του Στέφανου,110 οι υπόλοιποι άρρενες χαρακτήρες προσεγγίζονται 

επιφανειακά, και εντελώς στερεοτυπικά. Στην περίπτωση των γυναικών, υπάρχουν 

πρόσωπα, στα οποία η συγγραφέας φαίνεται να εμβαθύνει περισσότερο, τόσο ώστε να 

συγκροτούνται αδρομερώς και οι δικές τους ιστορίες διαμόρφωσης. Αυτό συμβαίνει διότι 

το ευρύτερο θέμα του βιβλίου είναι οι γυναίκες, τα δέντρα δηλαδή, και η διερεύνηση των 

προοπτικών της ζωής τους. Επομένως, η συγγραφέας φέρνει στο προσκήνιο κι άλλες ζωές 

                                                 
108 Καστρινάκη, «Οι αντιφάσεις της γυναικείας ταυτότητας», στο: Οι περιπέτειες της νεότητας, σελ. 353. 
109 Η Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη θεωρεί ότι «τα πρόσωπα που κινούνται στο σκηνικό αυτό [του βιβλίου] 

στερούνται σε πληρότητα και αληθοφάνεια. Μοιάζουν με φιγούρες (πολυάριθμες) παρμένες από διάφορα 

λογοτεχνικά είδη.». Για τις αδυναμίες που εντοπίζει στο βιβλίο βλ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Μαργαρίτα 

Λυμπεράκη», στο: Η μεταπολεμική πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67, τόμ. Ε΄,  

σελ. 134.   
110 Για ην ιδιαιτερότητα του Στέφανου βλ. Καστρινάκη, «Οι αντιφάσεις της γυναικείας ταυτότητας», στο: Οι 

περιπέτειες της νεότητας, σελ. 364-366. 
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γυναικών, ούτως ώστε να παρουσιάσει τον πλουραλισμό στη διαμόρφωση της γυναικείας 

ταυτότητας. Μια τέτοια τακτική απαντά συχνά στα γυναικεία Bildungsromane, όπως 

προαναφέρθηκε, και αποτελεί ειδοποιό χαρακτηριστικό τους. Ανάγεται δηλαδή σε μοτίβο 

των μυθιστορημάτων αυτών. Αναμφίβολα, η πρωταγωνίστρια του έργου είναι η Ειρήνη, 

ενώ τους «δεύτερους γυναικείους ρόλους» καταλαμβάνουν η Νέλλα και η Εσμεράλδα.  

Η περίπτωση της Νέλλας είναι ιδιαίτερη αφού, εκτός από στενότερη φίλη της Ειρήνης, 

είναι και η ίδια καλλιτέχνιδα, συγκεκριμένα, χορεύτρια και μουσικοσυνθέτρια. Η 

προσωπικότητά της, ήδη από την πρώτη της εμφάνιση, παρουσιάζεται διασπασμένη: ενώ 

είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην τέχνη της και αντλεί ευχαρίστηση από αυτή («-Με λένε 

Νέλλα, κι είμαι χορεύτρια. Ο χορός είναι ό,τι περισσότερο αγαπώ στον κόσμο. Ίσως γιατί 

τις στιγμές που χορεύω μπορώ κι επικοινωνώ και με το Θεό και με τους ανθρώπους. Τις 

άλλες είμαι σαν νεκρή», 32), ταυτόχρονα είναι δυστυχισμένη. Η πηγή της δυστυχίας της 

εντοπίζεται στην ελευθερία της: «Δεν έχω κανένα δεσμό. Είμαι ελεύθερη, ελεύθερη, κι αυτό 

με τσακίζει… και νιώθω ότι κι εγώ γλιστρώ και φεύγω. Δεν αφήνω τίποτα στην ψυχή αυτών 

που με πλησιάζουν» (33). Η εσωτερική αυτή δυσαρμονία επιλύεται όταν «ριζώνει», όταν 

δηλαδή συνάπτει μια ερωτική σχέση με τον μελαγχολικό Στέφανο, μέσω της οποίας 

αυτοπροσδιόριζεται. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αναφερθεί πως άπαξ και αφοσιώνεται 

στη σχέση της με τον Στέφανο, η καλλιτεχνική της δράση προοδευτικά ατονεί, μιας και δεν 

της προσφέρει πια την αναμενόμενη συναισθηματική πλήρωση. Στο τέλος του βιβλίου, η 

φυγή του, της προκαλεί τέτοιον κλονισμό που οδηγείται στην αυτοχειρία.  

Η συγκρότηση της γυναικείας ταυτότητας της ηρωίδας είναι προβληματική. Ως 

υποκείμενο χωρίς συνοχή, η Νέλλα δυσφορεί διότι υφίσταται μια σύγκρουση πρωταρχική: 

κλονίζεται μεταξύ παραδοσιακής και νεωτερικής γυναικείας ταυτότητας. Δηλαδή, μεταξύ 

δέσμευσης και ελευθερίας. Για την ακρίβεια, δεν μπορεί να αντέξει το βάρος μιας 

μοντέρνας γυναικείας ταυτότητας, η οποία συνεπάγεται τη χειραφέτηση, την ελευθερία και 

την καλλιτεχνική ανέλιξη. Υπό τις συναισθηματικές αυτές πιέσεις, προσχωρεί στην 

παραδοσιακή γυναικεία θέση, πλάι στον αντρα προστάτη και εγγυητή της συναισθηματικής 

της σταθερότητας.  

Η τρίτη ιστορία διαμόρφωσης του βιβλίου είναι η ζωή της Εσμεράλδας. Στην 

περίπτωσή της, οι οικονομικές δυσκολίες την οδήγησαν να ποζάρει ως μοντέλο στους 

φοιτητές γλυπτικής ενώ η εξαθλίωση και η πείνα την ώθησαν στην πορνεία. Σωτήρας της 

και μετέπειτα σύζυγός της γίνεται το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος της φοιτητικής 

συντροφιάς, ο θείος Τομ. Όντας πιστή και ευγνώμων σε αυτόν, απορρίπτει τις ανήθικες 



50 

 

προτάσεις ενός επίδοξου εραστή και αφοσιώνεται στον άντρα της. Ο κύκλος της ζωής της 

ολοκληρώνεται με την εγκυμοσύνη της και τον εγκλεισμό της στη συζυγική εστία.  

Η συγκρότηση της γυναικείας ταυτότητας στην περίπτωση της Εσμεράλδας δεν έχει 

κανένα πρωτοποριακό στοιχείο. Αντιθέτως, μπορεί να θεωρηθεί ως η πλέον παραδοσιακή 

ηρωίδα. Απόκληρη της κοινωνίας, βρίσκει θαλπωρή και σωτηρία στο πλευρό του 

οικονομικά ευκατάστατου άνδρα που την περιμαζεύει και σύντομα υιοθετεί τους 

συμβατικούς γυναικείους ρόλους της μητέρας και της συζύγου. 

Οι πορείες αυτών των γυναικών αντιπαραβάλλονται με τη διαμόρφωση της Ειρήνης, η 

οποία εμφατικά ξεχωρίζει ανάμεσά τους. Οι άλλες δύο γυναίκες παρουσιάζονται δίχως 

περιθώρια προσωπικής και καλλιτεχνικής ανέλιξης, πλήρως εξαρτώμενες από τους άντρες 

με τους οποίους σχετίζονται. Στις δικές τους περιπτώσεις, ο άντρας καλύπτει τόσο ζητήματα 

βιοπορισμού (Εσμεράλδα), όσο και συναισθηματικού ερείσματος (Νέλλα). Οι πορείες 

αυτών των γυναικών είναι σχεδόν στερεοτυπικές και συμπυκνώνουν τη γυναικεία 

«κατάληξη» στα μυθιστορήματα του είδους κατά τον 19ου αιώνα: η δράση ολοκληρώνεται 

με την ηρωίδα να υιοθετεί είτε τους συμβατικούς γυναικείους ρόλους της μητέρας και της 

συζύγου (Εσμεράλδα), είτε να βάζει τέλος στη ζωή της ανίκανη να ανταποκριθεί στο 

συναισθηματικό αδιέξοδο (Νέλλα). Κι αν ακόμη η περίπτωση της Ειρήνης διαφέρει, δεν 

πρόκειται για μια ουσιαστική διαφορά. Όπως είδαμε, η συγκρότηση της ταυτότητάς της 

είναι επίσης προβληματική αφού παραπαίει μεταξύ νεωτερικής και παραδοσιακής 

ταυτότητας. Βέβαια, η κατάληξη του έργου αναντίρρητα εντάσσει την πρωταγωνίστρια στις 

παραδοσιακές ηρωίδες, παρόλη την αρχική της νεωτερική λάμψη.  

Συνεπώς, μέσα από τις ιστορίες αυτές παρουσιάζονται τρεις εναλλακτικές καταλήξεις 

των γυναικών. Σε κάθε περίπτωση, καμία δεν είναι ριζοσπαστική και κατά επέκταση 

φεμινιστική. Επομένως, το μυθιστόρημα δεν διαρθρώνεται με όρους πολυφωνίας, ακόμα κι 

αν δίνεται μια τέτοια ψευδαίσθηση. Ό,τι διαφοροποιείται είναι οι πορείες των ηρωίδων, 

διότι ο προορισμός είναι κοινός: το «ασφαλές λιμάνι της γυναικείας ακινησίας».111  

 

3.6. Συμπεράσματα 

Το πρώτο μυθιστόρημα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, τα Δέντρα, εντάσσεται στη 

μυθιστορηματική κατηγορία του γυναικείου Künstlerroman, αφού αφηγείται τη 

                                                 
111 Καστρινάκη, «Οι αντιφάσεις της γυναικείας ταυτότητας», στο: Οι περιπέτειες της νεότητας, σελ. 366. 
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διαμόρφωση της καλλιτεχνικά προικισμένης ηρωίδας. Το έργο ακολουθεί την ευρωπαϊκή 

και συγκεκριμένα, την αγγλική παράδοση του είδους, αφού πλήθος μοτίβων της απαντούν 

σε αυτό. Ένα πρώτο τέτοιο μοτίβο είναι η απουσία του πατέρα από την παιδική ζωή της 

ηρωίδας και η ανατροφή της σε ένα πλαίσιο μητριαρχικό. Ένα δεύτερο, είναι η σύναψη δύο 

ερωτικών σχέσεων, εκ των οποίων η δεύτερη λογίζεται ως σημαντικότερη καθώς συντελεί 

στον επανακαθορισμό των αξιών της. Σε ό,τι αφορά το μοτίβο αυτό, μπορούμε να 

προσθέσουμε ότι η Λυμπεράκη λαμβάνει υπόψη της και την εγχώρια παράδοση του 

μυθιστορήματος διαμόρφωσης εφόσον τοποθετεί την πρώτη σεξουαλική επαφή της 

ηρωίδας στη φύση, κατά τη στερεοτυπική εξίσωση της γυναίκας με τη φύση. Στη συνέχεια, 

το τρίτο κοινό μοτίβο του έργου με τα ευρωπαϊκά μυθιστορήματα είναι η υπαινικτική 

ταύτιση της ταλαντούχας νεαρής γλύπτριας με το αρχετυπικό μυθικό σύμβολο του 

Προμηθέα. Βέβαια, η Λυμπεράκη υπερβαίνει τα όρια της γυναικείας παράδοσης ως προς 

αυτό διότι, όπως σχολιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι γυναίκες συγγραφείς 

αδυνατούσαν να ταυτίσουν τις ηρωίδες τους με ένα κατεξοχήν ανδρικό σύμβολο. Στην 

περίπτωση των Δέντρων, η επιλογή αυτή μαρτυρά –έστω και συγκρατημένα– τη δίχως 

προηγούμενο αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία που ένιωθαν οι γυναίκες πεζογράφοι της 

πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Το πέμπτο κοινό μοτίβο του έργου είναι η ταυτόχρονη 

παρουσίαση κι άλλων πορειών διαμόρφωσης ηρωίδων. Έκτο και τελευταίο, είναι η μη 

συνεκτική παρουσίαση των γυναικείων χαρακτήρων, δηλαδή, η διάσπαση της 

προσωπικότητας που εμφανίζουν ορισμένες και οι παλινδρομήσεις μεταξύ της νέας 

γυναικείας ταυτότητας και της παραδοσιακής. Από τα παραπάνω συνάγουμε ότι η 

συγγραφέας του έργου γνωρίζει και λαμβάνει υπόψη της τόσο την ευρωπαϊκή γυναικεία 

παράδοση του είδους, όσο και την ελληνική –η οποία κατά βάση είναι ανδρική–. Η 

ολοκλήρωση της δράσης ακολουθεί ένα «παραδοσιακό» πρότυπο αφού η ηρωίδα 

εγκαταλείπει το Παρίσι, τον «καθαυτό τόπο της ελευθερίας»112, για να γυρίσει στην 

Ελλάδα. Η πολλά υποσχόμενη καλλιτεχνική της πορεία στην καρδιά της Ευρώπης 

ανακόπτεται για να επιστρέψει στις ρίζες της, χωρίς να δίνεται η παραμικρή νύξη ότι 

πρόκειται να σταδιοδρομήσει στην εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή.  

Το μυθιστόρημα φέρει πολύ έντονα το στίγμα της εποχής του. Ο δυναμισμός και η 

αισιοδοξία της Ειρήνης στην αρχή πηγάζουν από τη νέα οπτική που έχουν οι γυναίκες για 

το φύλο τους τη δεκαετία του 1940. Με άλλα λόγια, η Ειρήνη, καλείται να ενσαρκώσει το 

νέο γυναικείο πρότυπο, το αδέσμευτο, το ανεξάρτητο και το αυτοδιάθετο. Ωστόσο, αυτό 

                                                 
112 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 192 
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τελικά που διακρίνει την ηρωίδα είναι μια «αμφιταλάντευση ανάμεσα στη νέα γυναικεία 

ταυτότητα, η οποία τείνει να δημιουργηθεί, και στην παλιά […]».113 Αυτή η «ουσιώδης 

αντίφαση»114 της πρωταγωνίστριας αποβαίνει εις βάρος του βιβλίου. Δηλαδή, η υπερφίαλη 

αισιοδοξία και δύναμη, που πλεονάζει στην αρχή του έργου, μετουσιώνεται άκομψα στο 

τέλος σε αποδοχή και θαυμασμό της γυναικείας μοίρας. Η αναιτιολόγητη αυτή αναδίπλωση 

στερεί από την ηρωίδα της Λυμπεράκη τη συνοχή ενός συγκροτημένου λογοτεχνικού ήρωα, 

εφόσον δεν διακρίνεται από «ψυχολογική αληθοφάνεια.».115  

  

                                                 
113 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 192. 
114 Καστρινάκη, «Οι αντιφάσεις της γυναικείας ταυτότητας», στο: Οι περιπέτειες της νεότητας, σελ. 363. 
115 Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Μαργαρίτα Λυμπεράκη», στο: Η μεταπολεμική πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του 

’40 ως τη δικτατορία του ’67, τόμ. Ε,  σελ. 134. 
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Κεφάλαιο 4 

4. Τα Ψάθινα καπέλα: ένα νεωτερικό γυναικείο Künstlerroman 

4.1. Εισαγωγικά  

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται το δεύτερο μυθιστόρημα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, Τα 

Ψάθινα καπέλα (στο εξής ΨΚ) ως γυναικείο Künstlerroman. Η κριτική έχει χαρακτηρίσει 

αρκετές φορές τα ΨΚ ως Bildungsroman,116 αλλά και ως Künstlerroman,117 χωρίς ωστόσο 

να έχει προβεί σε μια διεξοδική μελέτη των συμβάσεων και των μοτίβων του είδους που 

απαντούν στο έργο. Εδώ επιχειρώ να δείξω ότι το μυθιστόρημα είναι ένα αμιγές γυναικείο 

Künstlerroman, εστιάζοντας πρωτίστως στην καλλιτεχνική διαμόρφωση της Κατερίνας. 

Επίσης, θα ασχοληθώ με τα μοτίβα του είδους τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ελληνικής 

παράδοσης που υιοθετεί η Λυμπεράκη. Τέλος, θα αναφερθώ στη σχέση του 

μυθιστορήματος με τα Δέντρα.   

Το 1946, έναν χρόνο μετά την έκδοση του πρώτου της βιβλίου, η Λυμπεράκη 

δημοσιεύει το δεύτερο μυθιστόρημά της, Τα Ψάθινα καπέλα. Την ίδια χρονιά γέννησε την 

κόρη της, τη Μαργαρίτα Καραπάνου,118 ενώ βρισκόταν ήδη στα χωρίσματα με τον Γ. 

Καραπάνο. Μέχρι το 1995, το μυθιστόρημα είχε εκδοθεί πενήντα μία φορές και θεωρείται 

το δημοφιλέστερο βιβλίο της συγγραφέως του. Επιτυχία γνώρισε και εκτός συνόρων. 

Συγκεκριμένα, μεταφράστηκε στα γαλλικά με τον τίτλο Trois étés  και εκδόθηκε το 1950 

από τον γνωστό γαλλικό εκδοτικό οίκο Gallimard. Στα αγγλικά, η πρώτη μετάφραση έγινε 

το 1995, με τον τίτλο Three summers, από την Karen Van Dyck˙ η μετάφραση του 

μυθιστορήματος έλαβε χώρα στην Ύδρα σε διάστημα δύο καλοκαιριών, όπου η 

μεταφράστρια συνεργάστηκε στενά με τη συγγραφέα.119  

Η κριτική της δεκαετίας του 1940 χαιρέτισε το βιβλίο και εκφράστηκε επαινετικά για 

τη συγγραφέα του. Κριτικές έγραψαν ο Άλκης Θρύλος (Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, 1947, 

τόμ. Γ’, σελ. 127), ο Γιάννης Χατζίνης (Νέα Εστία, 1947, σελ. 1079-1080) και ο Κωστής 

                                                 
116 Βλ. Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικός λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί βίοι στο μυθιστόρημα 

εφηβείας», στο: Η γραφή και η βάσανος, σελ. 69 και Φαρίνου-Μαλαματάρη,  

«Μαργαρίτα Λυμπεράκη», στο: Η μεταπολεμική πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του 

’67, τόμ. Ε, σελ. 134. Συγκεκριμένα, η μελετήτρια κάνει λόγο για «γυναικείο εφηβικό μυθιστόρημα». 
117 Βλ. Farinou-Malamatari, «The Novel of Adolescence Written by a Woman», σελ. 105 και Camatsos, 

«Defining the Female "I" in the Public Domain», σελ. 50.  
118 Τριχιά-Ζούρα, «Μαργαρίτα Λυμπεράκη», σελ. 112. 
119Lifoteam, «Λυμπεράκη – Καραπάνου: “Στην Ύδρα κατάλαβα πόσο συνυφασμένες…», Lifo. 
https://www.lifo.gr/articles/book_articles/245674/lymperaki-karapanoy-stin-ydra-katalava-poso-

synyfasmenes-itan-i-zoi-kai-i-logotexnia-gi-aytes-tis-dyo-gynaikes    

https://www.lifo.gr/articles/book_articles/245674/lymperaki-karapanoy-stin-ydra-katalava-poso-synyfasmenes-itan-i-zoi-kai-i-logotexnia-gi-aytes-tis-dyo-gynaikes
https://www.lifo.gr/articles/book_articles/245674/lymperaki-karapanoy-stin-ydra-katalava-poso-synyfasmenes-itan-i-zoi-kai-i-logotexnia-gi-aytes-tis-dyo-gynaikes
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Μεραναίος (Ο Αιώνας μας, 1947, σελ. 319).120 Σε αντίθεση με τα Δέντρα, το βιβλίο 

απασχόλησε αρκετούς κριτικούς και ερευνητές τόσο του δευτέρου μισού του 20ου αιώνα, 

όσο και των αρχών του 21ου. Ακόμα, ο εκτενής σχολιασμός του στις δύο «ξένες» 

γραμματολογίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, δηλαδή σε αυτή του Roderick Beaton και 

του Mario Vitti, υπογραμμίζει τη σημαντική θέση που κατέχει το βιβλίο στον νεοελληνικό 

κανόνα.121  

 

4.1.1. Σύνοψη του μυθιστορήματος 

Διαιρεμένο σε τρία μέρη, το μυθιστόρημα αφηγείται τη ζωή τριών αδελφών και του 

περίγυρού τους στο διάστημα τριών διαδοχικών καλοκαιριών. Οι τρεις κοπέλες, η Μαρία, 

η Ινφάντα και η Κατερίνα ζουν σε ένα προάστιο της Αθήνας, την Κηφισιά, μαζί με τον 

παππού τους –τον οποίο είχε εγκαταλείψει η σύζυγός του, η Πολωνέζα γιαγιά–, τη μητέρα 

τους, την αδερφή της, τη θεία Τερέζα και την οικιακή βοηθό της οικογένειας, τη Ροδιά. Το 

πρώτο καλοκαίρι, η Μαρία είναι είκοσι ετών, η Ινφάντα δεκαοκτώ και η Κατερίνα δεκαέξι. 

Η αφηγήτρια της ιστορίας είναι η μικρότερη αδελφή, η οποία φιλοδοξεί να γίνει 

συγγραφέας. Αντικείμενο της αφήγησης είναι η ζωή των κοριτσιών αυτών και τα ερωτικά 

τους σκιρτήματα, τα οποία σηματοδοτούν το πέρασμά τους στην ωριμότητα. Κάθε μια 

σχετίζεται με ένα αγόρι: η Μαρία με τον Μάριο, τον οποίο παντρεύεται και κάνει 

οικογένεια, η Ινφάντα με τον Νικήτα, το ειδύλλιο των οποίων δεν τελεσφορεί και τέλος, η 

Κατερίνα με τον Δαβίδ, του οποίου την πρόταση γάμου απορρίπτει για να αφοσιωθεί στη 

συγγραφή και στο ταξίδι.  

 Εξετάζοντας τις επιρροές που έχει δεχτεί το βιβλίο από άλλα προγενέστερα έργα, 

χρειάζεται να μνημονεύσουμε το εμβληματικό μυθιστόρημα διαμόρφωσης του Κοσμά 

Πολίτη, την Eroica (1938). Όπως έχει επισημάνει η Αγγέλα Καστρινάκη, η ατμόσφαιρα 

και το ύφος της Eroica αναγνωρίζονται σε ορισμένα χωρία των ΨΚ.122 Εκτός όμως από 

αυτά, ένα ακόμα σημείο που παρουσιάζει σημαντική συγγένεια με το μυθιστόρημα του 

Πολίτη είναι η ιδιότυπη οπτική του αφηγητή. Επειδή πρόκειται να εξετάσω εκ του σύνεγγυς 

τις αφηγηματικές τεχνικές παρακάτω, στο σημείο αυτό, σημειώνω μόνο ότι η αφηγήτρια 

των ΨΚ, η Κατερίνα, θυμίζει κατά πολύ τον αφηγητή της Eroica Παρασκευά. Εκτός όμως 

                                                 
120 Αργυρίου, Ιστορία ης ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της,  τόμ. Δ΄, σελ. 457. 
121 Βλ. Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, σελ. 288-292 και Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας, σελ. 516. 
122 Καστρινάκη, «Το όνειρο του ταξιδιού στα Ψάθινα καπέλα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη», σελ. 367. 



55 

 

από τις εγχώριες επιδράσεις που έχουν δεχτεί τα ΨΚ, αξίζει να τονίσουμε και τις ξένες 

επιρροές του. Φαίνεται πως η Λυμπεράκη στη σύλληψη του βιβλίου ακολούθησε το 

πασίγνωστο μυθιστόρημα Little Women (1868) της Αμερικανίδας συγγραφέως Louisa May 

Alcott. Η σύντομη και κατατοπιστική συγκριτική εξέταση των δύο έργων που έχει γίνει από 

την Καστρινάκη υποστηρίζει πως η Λυμπεράκη ναι μεν βασίστηκε στο βιβλίο της Alcott, 

αλλά το «ξεπέρασε» συγγράφοντας ένα πιο σύνθετο μυθιστόρημα με υψηλότερες 

αναγνωστικές απαιτήσεις.123 Τέλος, ανάμεσα στις πηγές έμπνευσης του βιβλίου έχουν 

προταθεί, όπως σημειώνει η ίδια μελετήτρια, δύο μυθιστορήματα της αγγλοσαξονικής 

παράδοσης˙ πρόκειται για τα βιβλία Dusty Answer (1927) και Invitation to the Waltz (1932) 

της Αγγλίδας μυθιστοριογράφου Rosamond Lehmann.124  

Το μυθιστόρημα, σύμφωνα με τους συντάκτες του λήμματος του Λεξικού Πατάκη, 

εντάσσεται στον ρεαλισμό, και συγκεκριμένα, στον «ποιητικό ρεαλισμό».125 Ωστόσο, 

φαίνεται πως η συγγραφέας διανθίζει τη ρεαλιστική αφήγηση με αρκετές μοντερνιστικές 

τεχνικές. Την ιστορία αφηγείται η νεότερη αδελφή, η Κατερίνα. Όμως, η Κατερίνα 

αφηγείται την ιστορία από δύο σκοπιές: από αυτή της συγγραφέως του αυτοβιογραφικού 

βιβλίου, που γράφει για τα γεγονότα έχοντας μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα από τότε 

που συνέβησαν, και από εκείνη του προσώπου της ιστορίας, που βιώνει τα γεγονότα από 

την οπτική της έφηβης. Με άλλα λόγια, υπάρχει η ώριμη Κατερίνα-συγγραφέας και η έφηβη 

Κατερίνα-ηρωίδα. Ένα ανάλογο αφηγηματικό τέχνασμα είχε επιλέξει και ο Κοσμάς 

Πολίτης στην Eroica, λίγα χρόνια πριν, όπου κι εκεί υπήρχαν και οι δύο οπτικές του 

βασικού αφηγητή, του Παρασκευά. Δηλαδή, ο Παρασκευάς εξιστορούσε τα γεγονότα μέσα 

από δύο εναλλάξιμες οπτικές: από εκείνη του ενήλικα αφηγητή που αφηγείται εκ των 

υστέρων και από εκείνη του παιδιού, του ήρωα της ιστορίας.126  

Η Κατερίνα-συγγραφέας είναι μια ομοδιηγητική αφηγήτρια, η οποία γνωρίζει πολλά 

περισσότερα από την ηρωίδα Κατερίνα, εφόσον αφηγείται γεγονότα που έχουν συμβεί πριν 

από τη γέννηση της, ή στιγμές στις οποίες η ηρωίδα δεν ήταν παρούσα, όπως είναι η πρώτη 

σεξουαλική επαφή της Μαρίας με τον γιό του Κρητικού (79-80).127 Η εστίαση της 

Κατερίνας συγγραφέως είναι εναλλασσόμενη και συχνά αφηγείται μέσα από τις οπτικές 

                                                 
123 Καστρινάκη, «Το όνειρο του ταξιδιού στα Ψάθινα καπέλα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη», σελ. 368.  
124 Καστρινάκη, «Το όνειρο του ταξιδιού στα Ψάθινα καπέλα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη», σελ. 369. 
125 «Λυμπεράκη, Μαργαρίτα», Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, σελ. 1193. 
126 Βλ. Mackridge, «Συμβολικές και ειρωνικές δομές στην Eroica», σελ. κε΄-κς΄. 
127 Παραπέμπω στην έκδοση: Λυμπεράκη, Τα ψάθινα καπέλα, Αθήνα, Καστανιώτης, 511995 (1946). 
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άλλων ηρώων.128 Δηλαδή, συχνά η εξωδιηγητική αφηγήτρια αφηγείται την ιστορία μέσα 

από προοπτικές άλλων ηρώων, υιοθετώντας τη δική τους εστίαση, η οποία είναι κατά 

κανόνα εσωτερική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν η Κατερίνα-συγγραφέας 

αφηγείται τα γεγονότα από την οπτική της Ινφάντας: «Έβγαινε να τον προϋπαντήσει 

χαμογελαστή [τον Νικήτα]˙ η πίκρα που της είχε απομείνει από την περασμένη φορά ήτανε 

πια τόσο ελάχιστη…[…] Έβγαινε τότε κι η τρελο-Κατερίνα τραγουδώντας τάχα […]» 

(204). Η εστίαση φαίνεται πως είναι της Ινφάντας, παρόλο που ο λόγος εκφέρεται από την 

Κατερίνα-συγγραφέα, από το πρόθεμα «τρελο-», πριν το όνομα της Κατερίνας, το οποίο 

δείχνει πώς η Ινφάντα προσλαμβάνει τη συμπεριφορά της αδελφής της. Με την 

πολυπρισματική εστίαση, που μόλις σχολιάστηκε, συνδέεται κι άλλη μια τεχνική του 

βιβλίου που δίνει στην αφήγηση μοντερνιστικό χαρακτήρα: η συχνή χρήση του ελεύθερου 

πλαγίου λόγου. Ο ελεύθερος πλάγιος λόγος απαντά στο σημείο που συγχέεται το πρόσωπο 

που μιλάει, ο αφηγητής δηλαδή, με το πρόσωπο που βλέπει. Έτσι, η φωνή που ακούγεται 

είναι του αφηγητή, ο οποίος όμως αποδίδει τις σκέψεις ή τα συναισθήματα του ήρωα σε 

τρίτο πρόσωπο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν η αφηγήτρια εξιστορεί τις 

αλλαγές που επέφερε στη σεξουαλική ζωή του Μάριου και της Μαρίας η εγκυμοσύνη της: 

«Το μόνο που όσο περνούσε ο καιρός, τόσο τον άφηνε να την πλησιάζει και λιγότερο. 

Παράξενα όντα οι γυναίκες.» (153). Ακούμε την παντογνώστρια αφηγήτρια να περιγράφει 

τη σχέση τους από την οπτική του Μάριου, κάτι το οποίο υποδηλώνεται από τη χρήση των 

αντωνυμιών. Η φράση που ακολουθεί: «Παράξενα όντα οι γυναίκες», εκφέρεται από την 

Κατερίνα-συγγραφέα, αλλά ουσιαστικά μεταφέρει τη σκέψη του Μάριου, που παρατίθεται 

αυτούσια χωρίς εισαγωγικά, ή κάποια εξάρτηση που να δηλώνει ότι είναι δική του.  

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο δράσης του βιβλίου, όπως σημειώνει ο Roderick Beaton «η 

διάρθρωση της ιστορίας είναι τέτοια, ώστε […] να είναι πάντα καλοκαίρι.».129 Η αφήγηση 

των τριών καλοκαιριών διακόπτεται συχνά με εξωτερικές και εσωτερικές αναδρομές, οι 

οποίες διαγράφουν εναργέστερα την προσωπικότητα των ηρώων. Από τα παραπάνω, 

μπορούμε σε πρώτη φάση να συνάγουμε ότι πρόκειται για ένα βιβλίο περισσότερο σύνθετο 

και πιο απαιτητικό από το προηγούμενο, το οποίο αξιοποιεί με αρκετή δεξιοτεχνία 

ορισμένες μοντερνιστικές τεχνικές, υπογραμμίζοντας έτσι τη σχέση του τόσο με την 

                                                 
128 Για μια διαφορετική αφηγηματολογική προσέγγιση βάσει της ορολογίας του Seymour Chatman βλ. 

Camatsos, «Defining the Female "I" in the Public Domain», σελ. 50-58. 
129 Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, σελ. 289. 



57 

 

προγενέστερη ελληνική παράδοση (Eroica), όσο και με τον δυτικό μοντερνισμό, με έργα 

του οποίου η Λυμπεράκη είχε έρθει σε επαφή από νωρίς.130 

 

4.1.2. Το βιβλίο και η εποχή του 

Το μυθιστόρημα δημοσιεύτηκε στα δύστηνα χρόνια του Εμφυλίου, αμέσως μετά τη λήξη 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως, η ειδυλλιακή Κηφισιά με τα «προβλήματα» της 

νεότητας δεν θυμίζει σε τίποτα μια Ελλάδα που μαίνεται. Σύμφωνα με τον Roderick Beaton, 

το βιβλίο κοιτάζει πίσω, στη δεκαετία του ’30, της οποίας τον κόσμο αντιμετωπίζει «ως 

κάτι ολοκληρωμένο και τελειωμένο»,131 πραγματοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό μια 

«λογοτεχνική φυγή» από το ζοφερό κλίμα της πραγματικότητας.132 Βέβαια, στο βιβλίο 

αναφέρεται ρητά πως ο χρόνος δράσης είναι το 1945: «Να ντύνεσαι το 1945 όπως 

ντυνόσουν το 1930 […]» (194). Φαίνεται λοιπόν πως η Λυμπεράκη, σχεδόν προκλητικά, 

αποσιωπά τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου133 και υιοθετεί μια απολιτική στάση, η οποία 

τη διαφοροποιεί σημαντικά από τους άνδρες μεταπολεμικούς πεζογράφους, που, στην 

πλειονότητά τους, ασχολήθηκαν με τη λογοτεχνική απόδοση των συμβάντων της περιόδου.  

 

4.2. Θεματικοί άξονες 

Όπως συμβαίνει σε κάθε έργο του είδους, η διαμόρφωση της ηρωίδας συντελείται γύρω 

από κάποιους βασικούς άξονες, οι οποίοι συστήνουν την πορεία της προς την ωριμότητα. 

Έτσι, κυρίαρχοι θεματικοί πυρήνες είναι η οικογένεια ως περιβάλλον διαμόρφωσης της 

ηρωίδας, ο ερωτικός της προσανατολισμός και οι σχέσεις της με το άλλο φύλο, οι οποίες 

συμβάλλουν καθοριστικά στην ανακάλυψη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων της. Ακόμα, θα 

μας απασχολήσει η σχέση της ηρωίδας με άλλες γυναικείες φιγούρες, κυρίως με όσες είναι 

φορείς αφηγηματικού λόγου.   

 

4.3. Οικογένεια 

                                                 
130 Τριχιά-Ζούρα, «Μαργαρίτα Λυμπεράκη», σελ. 110. 
131 Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, σελ. 288. 
132 Καστρινάκη, «Το όνειρο του ταξιδιού στα Ψάθινα καπέλα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη», σελ. 367. 
133 Για τις υπαινικτικές αναφορές σε πολεμικές δραστηριότητες του Β΄Π.Π. βλ. Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη 

ελληνική λογοτεχνία, σελ. 289-290. 
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Η οικογένεια στα ΨΚ συνιστά το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαμόρφωση 

της ηρωίδας. Σε αντίθεση τα Δέντρα, όπου το μυθιστόρημα συνιστούσε «ένα είδος 

παρουσίασης της νεότητας εν κενώ: χωρίς οικογένεια και χωρίς κοινωνία»,134 σε αυτό το 

βιβλίο, η Λυμπεράκη επιλέγει να τοποθετήσει την ωρίμανση των τριών αδελφών μέσα στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον, το οποίο τις επηρεάζει βαθύτατα. Αυτό το περιβάλλον στα 

ΨΚ είναι μητριαρχικό. Δεδομένου ότι οι γονείς έχουν χωρίσει, οι κοπέλες βλέπουν τον 

πατέρα τους μόνο τις Κυριακές και η σχέση τους μαζί του είναι μάλλον τυπική. Το έλλειμα 

του πατέρα από το σπίτι καλύπτει ο μοναδικός άντρας της οικίας, ο παππούς, ο οποίος είναι 

ο paterfamilias. Όμως, ο ρόλος του είναι συμβολικός αφού ως χαρακτήρας, ελάχιστα 

εμπλέκεται στη δράση. Έτσι, διακρίνεται και σε αυτό το μυθιστόρημα ένα επανερχόμενο 

μοτίβο των γυναικείων Bildungsromane και Künstlerromane, το οποίο είδαμε και στο 

προηγούμενο έργο: η απουσία του πατρικού παράγοντα από τη ζωή των ηρωίδων και η 

ανατροφή τους εντός ενός μητριαρχικού περιβάλλοντος. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο μυθιστόρημα ο αναγνώστης παρακολουθεί την 

πορεία διαμόρφωσης και των τριών αδελφών και την ένταξή τους στο χώρο των ενηλίκων. 

Έτσι, η Μαρία επιλέγει τη δέσμευση και ακολουθεί μια συμβατική ζωή υιοθετώντας τους 

ρόλους της συζύγου και της μητέρας. Η Ινφάντα επιλέγει να μείνει αδέσμευτη ερωτικά και 

να αφοσιωθεί στα κεντήματά της, παραμένοντας ωστόσο στο περιοριστικό οικογενειακό 

περιβάλλον και τέλος, η Κατερίνα ξεχωρίζει καθώς αποφασίζει να απορρίψει τον γάμο και 

τις συμβάσεις μιας παραδοσιακής ζωής για να αφοσιωθεί στη συγγραφή και το ταξίδι.135 

Φαίνεται λοιπόν εδώ πως η Λυμπεράκη αξιοποιεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 

γυναικείου Bildungsroman και Künstlerroman, κατά το οποίο η πρωταγωνίστρια 

μοιράζεται το ταξίδι της προς την ωριμότητα με άλλες ηρωίδες. Με άλλα λόγια, πλάι στη 

δική της διαμόρφωση, ο αναγνώστης παρακολουθεί και τη διαμόρφωση άλλων κοριτσιών. 

Η παραδειγματική εφαρμογή του μοτίβου αυτού ενδεχομένως οδήγησε τη Γεωργία 

Φαρίνου-Μαλαματάρη να υποστηρίξει πως δεν υπάρχει μια πρωταγωνίστρια, αλλά τρεις.136 

Πάντως, εξετάζοντας το βιβλίο υπό το πρίσμα του Künstlerroman, την πρωταγωνιστική 

θέση κατέχει η Κατερίνα, εφόσον είναι η μόνη που με σαφήνεια εκφράζει τις καλλιτεχνικές 

της φιλοδοξίες και διαμορφώνεται ως συγγραφέας. Υπέρ αυτού συνηγορεί και το τέλος του 

βιβλίου, το οποίο δεν αφήνει αμφιβολία για την επιτυχή της καλλιτεχνική διαμόρφωση. 

                                                 
134 Καστρινάκη, «Οι αντιφάσεις της γυναικείας ταυτότητας», στο: Οι περιπέτειες της νεότητας, σελ. 355. 
135 Πβ. Την άποψη της ίδιας της συγγραφέως για την προοπτική των τριών ηρωίδων, όπως τη μεταφέρει η 

Karen van Dyck στο: «Λυμπεράκη – Καραπάνου: “Στην Ύδρα κατάλαβα πόσο συνυφασμένες…», Lifo. 
136 Farinou-Malamatari, «The Novel of Adolescence Written by a Woman», σελ. 107.  
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Μέσα από αυτό το μοτίβο η συγγραφέας πετυχαίνει να παρουσιάσει τους τρεις δυνατούς 

δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει μια γυναίκα στη ζωή της.  Όπως σημειώνει η Αγγέλα 

Καστρινάκη: «οι διαφορετικές προοπτικές ζωής των γυναικών δίνονται μέσα από τρεις 

αδελφές, οπότε η συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει και την επιλογή του ταξιδιού και την 

επιλογή του “ριζώματος” χωρίς αντινομίες».137 Όπως είδαμε, η Λυμπεράκη αξιοποίησε το 

μοτίβο αυτό και στο προηγούμενο βιβλίο της, αλλά όχι με την ανάλογη δεξιοτεχνία που 

απαντά στα ΨΚ. Η Ειρήνη, η Νέλλα και η Εσμεράλδα δεν είχαν ιδιαίτερους δεσμούς μεταξύ 

τους, με αποτέλεσμα το τρίπτυχο της παρουσίασης της γυναικείας ζωής να αποδειχθεί 

μονοφωνικό: ανάμεσα στις τρεις γυναίκες δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις αφού 

όλες προσχώρησαν στην παραδοσιακή γυναικεία μοίρα. Αντιθέτως, στα ΨΚ, η συγγραφέας 

επιτυγχάνει να αρθρώσει το μοτίβο με όρους πολυφωνίας, εφόσον όλες οι εναλλακτικές 

γυναικείες πορείες είναι εξίσου θεμιτές και πραγματοποιήσιμες. 

Στο έργο, η πολυφωνική παρουσίαση της γυναικείας εξέλιξης, δηλαδή η επιλογή της 

δέσμευσης, της μη-δέσμευσης και της αναζήτησης, που συμπίπτει με την ελευθερία, δεν 

στήνεται μονάχα ανάμεσα στις τρεις αδελφές αλλά αφορά και χαρακτήρες που ανήκουν σε 

προηγούμενες γενιές. Όπως έχει υποστηρίξει η Efrosini Camatsos, η κάθε ηρωίδα, στην 

πορεία που ακολούθησε, ταυτίζεται με κάποια άλλη μεγαλύτερη γυναίκα του έργου: η 

Μαρία ακολούθησε μια ζωή παρόμοια με αυτή της μητέρας της επιλέγοντας τη δέσμευση 

και κάνοντας παιδιά, η Ινφάντα προσομοιάζει στη θεία Τερέζα, ενώ η Κατερίνα γοητεύεται 

και εμπνέεται από την Πολωνέζα γιαγιά.138 Η Λυμπεράκη καταφέρνει λοιπόν να συστήσει 

το μωσαϊκό της γυναικείας προοπτικής στη ζωή μέσα από τρεις γενιές, τις οποίες 

εκπροσωπούν έξι χαρακτήρες. Ακόμα, μέσω της ταύτισης της Κατερίνας με την Πολωνέζα 

γιαγιά, η συγγραφέας υπαινίσσεται πως τα επαναστατικά χαρακτηριστικά της ηρωίδας, 

όπως είναι η ελευθεροφροσύνη της και η ανεξαρτησία της, δεν είναι αποκλειστικά 

γνωρίσματα του χαρακτήρα της, αλλά του φύλου της. Υπέρ αυτού συνηγορεί και η 

εμφάνιση παρόμοιων χαρακτηριστικών σε άλλα νεαρά κορίτσια του βιβλίου, όπως είναι η 

κόρη της κυρίας Παρηγόρη, η Λήδα, αλλά και η ξαδέλφη των κοριτσιών, η Έλλη. 

Αντιθέτως, στα Δέντρα είδαμε πως η Ειρήνη στήνονταν ως εξαίρεση ανάμεσα στις άλλες 

γυναίκες και για το λόγο αυτό ενδεχομένως απορροφήθηκε από την επικρατούσα γυναικεία 

εικόνα.  

                                                 
137 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 195 
138 Camatsos, «Defining the Female "I" in the Public Domain», σελ. 54.  
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Η οικογένεια λοιπόν, όχι μόνο συνιστά το πλαίσιο ανάπτυξης των ηρωίδων, αλλά τους 

παρέχει και πρότυπα για ταύτιση. Πάντως, το οικογενειακό περιβάλλον στα ΨΚ απηχεί 

μάλλον τον συντηρητισμό και τον καθωσπρεπισμό εφόσον διάκειται αρνητικά απέναντι σε 

ανατρεπτικές και ριζοσπαστικές συμπεριφορές, όπως είναι αυτή της Πολωνέζας γιαγιάς και 

της Κατερίνας. Επομένως, αυτό το περιβάλλον μπορεί να χαρακτηριστεί παραδοσιακό, 

αφού «απαιτεί» από τις ηρωίδες να ενταχθούν σε ένα κύκλο αστικής ζωής, που 

ολοκληρώνεται είτε με τη μητρότητα, είτε με την απόρριψη των ανδρών και την 

ενασχόληση με την τέχνη˙ και στις δύο αυτές επιλογές, ο χώρος δραστηριοποίησης και 

διαβίωσης των ηρωίδων είναι το σπίτι. Στο παραδοσιακό αυτό μοντέλο ζωής εντάσσεται η 

Άννα και η Τερέζα, και κατά προέκταση, η Μαρία και η Ινφάντα. Αντιθέτως, η απόρριψη 

του οικογενειακού περιβάλλοντος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ταυτίζεται με έναν νεωτερικό 

τρόπο ζωής, εκπρόσωποι του οποίου είναι η Πολωνέζα γιαγιά, η Κατερίνα και δυνάμει, η 

Λήδα και η Έλλη. 

 

4.4. Ο ερωτισμός της ηρωίδας 

Η Κατερίνα στα όρια του βιβλίου παραμένει καθαρά στην παρθενική φάση. Ενώ είναι 

συνηθισμένο να παρακολουθείται στα μυθιστορήματα του είδους η μύηση στο έρωτα και η 

σεξουαλική ωρίμανση της ηρωίδας, στην περίπτωση της Κατερίνας, κάτι τέτοιο δεν 

συμβαίνει. Ωστόσο, αυτός ο μυθιστορηματικός τόπος δεν απουσιάζει από το βιβλίο, αφού 

σεξουαλικά ωριμάζει η μεγαλύτερη αδελφή, η Μαρία. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός 

της Κατερίνας διαφέρει από τον ετερόφυλη σεξουαλική προτίμηση τόσο της Ειρήνης των 

Δέντρων, όσο και των υπολοίπων ηρωίδων των ΨΚ. Συγκεκριμένα, στις αντιδράσεις της 

διακρίνεται μια λανθάνουσα ομοερωτική έλξη. Εισαγωγικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί 

ότι αισθητικά αξιολογεί μόνο γυναίκες. Κανείς άντρας σε όλο το βιβλίο δεν αποτιμάται 

εμφανισιακά από την Κατερίνα, παρόλο που ερωτεύεται τον Δαβίδ. Αντιθέτως, συνεχώς 

εκδηλώνει τον θαυμασμό και την προτίμησή της προς τις θηλυκές φιγούρες του έργου και 

συγκεκριμένα, των συγγενικών της προσώπων. Ανάμεσα σε αυτές, η πιο όμορφη είναι η 

Ινφάντα:   

Η Ινφάντα είναι ένας άγγελος (48) 

Τι όμορφη που είναι, Θεέ μου, τι όμορφη... Μες στο μισοσκόταδο, με το λευκό της 

φόρεμα και το μακρύ λαιμό της, φαντάζει σαν κύκνος. Έχει σηκώσει και τα μαλλιά, ο 

αυχένας της πάει να γίνει γυναικείος (51) 
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Η πιο αισθησιακή είναι η Μαρία: 

Η Μαρία σαν να μεθούσε˙ κουνούσε το κορμί της αριστερά δεξιά, μισάνοιγε τα χείλη 

(16) 

 

«Τι με κοιτάς σαν βλάκας;» μου’ πε την ώρα που’ φτανε στην πόρτα. 

«Είσαι αλλιώτικα σήμερα, Μαρία. Έχεις μια παράξενη λάμψη. Όχι εσύ, ούτε τα μάτια 

σου. Το δέρμα σου. (73) 139 

 

[η Κατερίνα είναι βρεγμένη και τη σκουπίζει η Μαρία] Άβουλη αφήνομαι. Πετάει τα 

ρούχα μου ένα, ένα, με τυλίγει στο άσπρα μπουρνούζι˙ τα χέρια της, σίγουρα, περπατάν 

στη σάρκα μου και μου θερμαίνουν το αίμα. (88) 

 

Ακόμα, η Κατερίνα φαίνεται πως ελκύεται τόσο από την εικόνα της μητέρας της: 

Το δέρμα της ήταν τρυφερό […] και τα μάτια της μαύρα και λαμπερά όπως και τα 

μαλλιά της. Ήταν όμορφη η μητέρα, πολύ όμορφη. Την παρακαλούσα να με 

ξαναφιλήσει  (23) 

Θα’ θελα να με σφίξει στην αγκαλιά της, όπως όταν ήμουν παιδί, να θηλάσω από το 

στήθος της (40) 

Μου χαϊδεύει τα μαλλιά, με φιλάει. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει να νικηθώ από αυτά 

(42) 

Ύστερα από χρόνια να σκεφτώ πόσο η αγάπη μου για τη μητέρα μοιάζει με τον έρωτα 

– αυτό το πείσμα και στιγμές το μίσος κι η απέραντη τρυφεράδα μετά (380) 

 

Αλλά και από την αφηρημένη παρουσία της Πολωνέζας γιαγιάς:  

Εγώ όμως την αγαπάω. Γιατί ήταν όμορφη, γιατί έπαιζε μουσική αλλιώτικα από σένα 

[από τη μητέρα της], γιατί ήξερε να καβαλάει ένα άλογο και να τρέχει στα χωράφια 

(41) 

Α, μητέρα, να’ ξερες, αχ Πολωνέζα γιαγιά, να’ ξερες, να ξέρατε πόσο σας αγαπώ και 

τις δυο, πόσο...(375) 

 

Οι παραπάνω αναφορές δεν εξαντλούν τα παραδείγματα ομοερωτικής έλξης που νιώθει η 

ηρωίδα αλλά είναι αρκετά χαρακτηριστικές για να καταδείξουν αυτόν τον «παρεκκλίνοντα» 

σεξουαλικό προσανατολισμό που διαθέτει αποκλειστικά η Κατερίνα.  

                                                 
139 Η οπτική της Κατερίνας στο σχόλιο που κάνει για το δέρμα της Μαρίας ταυτίζεται απόλυτα με αυτή του 

γιού του Κρητικού: «Απαλότερο δέρμα δεν έχω δει απ’το δικό σου» της είχε πει ο άντρας (σελ. 83).  
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Το γεγονός ότι ερωτεύεται τον Δαβίδ ουσιαστικά ενδυναμώνει την ισχύ της παραπάνω 

παρατήρησης, αφού, ειρωνικά ίσως, είναι ο μόνος άνδρας του βιβλίου με γυναικεία 

χαρακτηριστικά:  

 τα μάτια του […] ήτανε ίδια με της μάγισσας -έργο διάσημου ζωγράφου- […] (123) 

Είχαν εξάλλου στο σύνολό τους κάτι γυναικείο κι αρκετά ανατριχιαστικό τα χέρια του 

Δαβίδ. Τα δάχτυλά ήταν λεπτά και μακριά, πολύ λεπτά και μακριά, το δέρμα τρυφερό, 

λείο και μελαχρινό σαν κοιλιά αραπίνας και δεν έβλεπες ούτε τρίχα. Απόλυτα 

εναρμονιζόταν με τα χέρια η φωνή˙ διαπεραστική, ψιλή, γυναικεία όταν βιαζόταν να 

πει κάτι […] (172) 

 

Ο χαρακτήρας λοιπόν που ερωτεύεται η ηρωίδα διακρίνεται από μια «θηλυκότητα», η οποία 

συνάδει με τον ομοερωτικό σεξουαλικό προσανατολισμό της. Ωστόσο, ας επισημανθεί πως 

η Κατερίνα ερωτεύεται σχεδόν από ανάγκη, δηλαδή, νιώθει να μην εναρμονίζεται με το 

κλίμα όλων των άλλων εφήβων: «εξάλλου στο βάθος με πείραζε να μην ερωτεύομαι – μόνο 

στον ύπνο μου τύχαινε να ερωτευτώ» (170). Διακρίνεται δηλαδή μια «αδυναμία» της 

ηρωίδας να ερωτευτεί αγόρια. Αν εξετάσουμε την «αδυναμία» της αυτή σε συνάρτηση με 

τη λανθάνουσα λεσβιακή της ταυτότητα, εικάζουμε πως αυτό που την εμποδίζει να 

ερωτευτεί είναι η αρρενωπότητα των άλλων αγοριών. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, επαληθεύεται 

και πάλι πως ελκύεται από τον Δαβίδ ακριβώς επειδή δεν είναι αρρενωπός, μιας και τον 

χαρακτηρίζει μια θηλυπρέπεια, η οποία προσιδιάζει στα λεσβιακά «γούστα» της.  

Συμπερασματικά, η λανθάνουσα λεσβιακή ταυτότητα της ηρωίδας υπογραμμίζει τη 

διαφοροποίηση της από τις υπόλοιπες γυναίκες και των δύο έργων και εγγράφει την 

Κατερίνα σε ένα πλαίσιο νεωτερικών ηρωίδων, που δεν αποζητούν τον ετερόφυλο 

συμβατικό έρωτα, ο οποίος συνήθως συνεπάγεται την παραδοσιακή γυναικεία θέση.  

 

4.5. Σχέσεις με το άλλο φύλο και καλλιτεχνική δραστηριότητα 

Στην ανάλυση του προηγούμενου βιβλίου επιμείναμε ιδιαίτερα στην επίδραση που 

άσκησαν οι ερωτικοί σύντροφοι της Ειρήνης στο καλλιτεχνικό της έργο. Συγκεκριμένα, 

σχολιάστηκε πως το πέρασμα από την παρθενία σε μια ετερόφυλη σεξουαλικά ενεργή φάση 

επηρέασε την ηρωίδα, καθώς προοδευτικά ταυτιζόταν με την παραδοσιακή γυναικεία 

εικόνα. Η Κατερίνα όμως διαφέρει. Η διαφορά της έγκειται αφενός στη λανθάνουσα 

λεσβιακή της ταυτότητα και αφετέρου στη διατήρηση της παρθενίας της. Με άλλα λόγια, 
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η ηρωίδα δεν ολοκληρώνεται σεξουαλικά και εικάζεται πως αυτό συνέβαλε στην 

καλλιτεχνική της ανέλιξη.  

 

4.5.1. Ακαθόριστη δημιουργικότητα και μυθικές ταυτίσεις 

Η Κατερίνα, στην αρχή του βιβλίου, παρουσιάζει πολλά δείγματα δημιουργικότητας και 

φαντασίας. Ανάμεσα σε αυτά είναι η κατασκευή αυτοσχέδιων και ευφάνταστων 

κοσμημάτων: «έφτιαχνα λουλουδένια δαχτυλίδια και βραχιόλια από αλογότριχα» (12), ένα 

παρτέρι με κατευθυντήριο  άξονα την τυχαιότητα: «Κι εγώ φύτευα λουλούδια λογής λογής. 

Δεν νοιαζόμουνα για τη σειρά και δεν έκανα σχέδια ορισμένα όπως συνηθίζουν […]» (18-

19), ακαθόριστες καλλιτεχνικές εκφράσεις: «ξαλαφρώνω μόνο όταν τραγουδάω, όταν 

γράφω λίγες λέξεις σε άσπρο χαρτί ή ζωγραφίζω σχήματα φανταστικά» (87) και μία κλίση 

προς τη φανταστική αφήγηση: «Το’ χω αυτό, να φαντάζομαι διάφορα, να τα πλάθω μόνη 

μου κι ύστερα να νομίζω πως είν’ αληθινά» (210-211). Με άλλα λόγια, η Κατερίνα έχει μια 

ισχυρή τάση δημιουργίας που εκφράζεται ποικιλοτρόπως.  

 Η αρχαιοελληνική μυθολογία ασκεί σημαντική επιρροή στην ηρωίδα, η οποία εξετάζει 

τη θέση της απέναντί της και ταυτίζεται με ήρωές της. Τα δύο μυθικά πρόσωπα που 

ανακαλεί είναι η ομηρική μάγισσα Κίρκη και ο τιτάνας Προμηθέας. Στην περίπτωση της 

Κίρκης, αναρωτιέται αν ποτέ θα αποκτήσει κι εκείνη μια ανάλογη δύναμη: «Ήτανε κακιά 

γυναίκα η Κίρκη, άλλαζε τους ανθρώπους σε γουρούνια. Όμως είχε τη δύναμη να το κάνει. 

Θα ’χα κι εγώ άραγε, αργότερα, μια κάποια δύναμη;» (13). Η περίπτωση του Προμηθέα 

είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διότι, όπως είδαμε στο προηγούμενο βιβλίο, και η Ειρήνη –

υπαινικτικά τότε– ταυτίστηκε μαζί του, και συγκεκριμένα με την εκδοχή του καλλιτέχνη-

πλάστη Προμηθέα. Η διαφορά στα ΨΚ είναι ότι εδώ η Κατερίνα ανοιχτά «ονειρεύεται να 

γίνει σαν τον Προμηθέα»140: « “Ώρες ώρες σκέφτομαι τον Προμηθέα και…” Τότε ξεσπάει. 

[Η Μαρία] Γελάει όπως ποτέ ως τα τώρα δεν έχει γελάσει. […] “Εσύ ζητάς απ’ τη ζωή 

πράγματα εξαιρετικά” [λέει η Μαρία] […]» (89). Η Αγγέλα Καστρινάκη θεωρεί ότι «από 

τις ποικίλες εκδοχές του συμβολικού Προμηθέα αυτή που φαίνεται να ταιριάζει στα 

συμφραζόμενα του μυθιστορήματος είναι η εκδοχή του Γκαίτε ή του Μπαλζάκ: Ο 

Προμηθέας που δημιουργεί ανθρώπους κατ’ εικόνα και ομοίωσή του, ο καλλιτέχνης».141 

Βλέπουμε λοιπόν ότι το ίδιο ακριβώς σύμβολο επανέρχεται και σε αυτό το βιβλίο, αυτή 

                                                 
140 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 196. 
141 Καστρινάκη, «Το όνειρο του ταξιδιού στα Ψάθινα καπέλα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη», σελ. 383. 
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όμως τη φορά, η ταύτιση μαζί του γίνεται αβίαστα, δίχως υπαινιγμούς. Η αναφορά σε δύο 

μυθικά σύμβολα, που είναι κάτοχοι υπερφυσικών δυνάμεων, καταδεικνύει το βασικό 

αίτημα της ηρωίδα, το οποίο είναι «να μπορέσει να κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή της».142 

Πάντως, η ταύτιση των ηρωίδων με μυθικά σύμβολα είναι ένας επανερχόμενος τόπος στα 

γυναικεία Künstlerromane. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πλαίσιο ανάλυσης της αγγλικής 

παράδοσης του είδους τον 19ο αιώνα, σχολιάστηκε η αδυναμία των ηρωίδων να ταυτιστούν 

με ανδρικά μυθικά σύμβολα εξαιτίας των στεγανών ορίων του φύλου τους. Έναν ανάλογο 

δισταγμό εντοπίσαμε και στα Δέντρα, όπου η ηρωίδα εντελώς υπαινικτικά ταυτίστηκε με 

τον Προμηθέα. Αντιθέτως, η εξόφθαλμη ταύτιση που απαντά στα ΨΚ υπογραμμίζει την 

πρόοδο του γυναικείου σκεπτικισμού επάνω σε στερεοτυπικές απόψεις για τα δύο φύλα.   

 

4.5.2. Ανακάλυψη δεξιοτήτων 

Έχοντας εξετάσει παραπάνω την αόριστη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει την ηρωίδα, 

εγείρεται το ερώτημα πώς αυτή διοχετεύεται στην τέχνη και ειδικά στη συγγραφή. 

Καταλυτική για την παραπάνω διαδικασία είναι η συναναστροφή της Κατερίνας με δύο 

άντρες, τον Δαβίδ και τον γέροντα συγγραφέα. Η επιρροή που δέχεται από αυτούς είναι 

σημαίνουσα για την καλλιτεχνική της σταδιοδρομία και απαντά σε δύο καίρια σημεία από 

τα οποία, το πρώτο δίνει το καλλιτεχνικό πρόσημο σε όλη αυτή την αόριστη 

δημιουργικότητα που αναφέρθηκε παραπάνω. Δηλαδή, σε μία συζήτηση μεταξύ της 

Κατερίνας και του Δαβίδ με άξονα αναφοράς τη γυναικεία αεργία, η Κατερίνα, αντιδρώντας 

ενστικτωδώς στον ανδρικό θετικισμό (ο Δαβίδ είναι αστρονόμος), προβάλει ως γυναικείο 

αντιστάθμισμα τη συγγραφή ενός μυθιστορήματος: 

«Α, η δουλειά...» είπα. «Είναι το μόνο που αξίζει».  

«Μα εσύ δεν κάνεις τίποτα. Το σχολείο το’χεις τελειώσει, ε;» 

«Γράφω ένα μυθιστόρημα», είπα εντελώς αφηρημένα. 

Συνήλθα από τα γέλια του Δαβίδ. Άκουσα τη φωνή μου να ξαναλέει πολύ σοβαρά: 

«Ναι, γράφω ένα μυθιστόρημα»  

[…] Δεν έπρεπε να με τσακώσει να λέω ψέματα. Γιατί είχα πει τέτοιο πράγμα; Πως 

μου’ ρθε; Ήταν σαν τα όνειρα που δεν είχα δει και το ταξίδι μου στην Αίγυπτο. 

[αναφορά γίνεται στις φανταστικές ιστορίες που έλεγε μικρή] (219-220) 

 

                                                 
142 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 196. 
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Συλλαμβάνει λοιπόν την ιδέα της δημιουργίας εξαιτίας του Δαβίδ, διότι, αυτό που στην 

αρχή ήταν ένα ψέμα, ένα προκάλυμμα για την απραγμοσύνη της, καταλήγει να είναι το 

μυθιστόρημα που σχολιάζεται. Με τη συμβολή του Δαβίδ, βρίσκει λοιπόν που θα 

διοχετεύσει τη δημιουργικότητά της. Η σκηνή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι το 

μυθιστόρημα εξαιτίας της λαμβάνει μια νέα τροπή: ενώ δηλαδή μέχρι στιγμής είχε δοθεί η 

εντύπωση πως πρόκειται για Bildungsroman, η σύλληψη της καλλιτεχνικής ιδέας, 

μετατρέπει το έργο σε Künstlerroman.  

Το δεύτερο σημείο που φανερά την επηρεάζει και τη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην 

καλλιτεχνική της ολοκλήρωση είναι προς το τέλος του βιβλίου και έχει να κάνει με τον 

γέροντα συγγραφέα. Η ηρωίδα διανύει μια φάση προβληματισμού, η οποία σχετίζεται με 

τη συγγραφή. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό, ότι παρόμοιο προβληματισμό συναντήσαμε 

και στην περίπτωση της Ειρήνης, ο οποίος επίσης συνδεόταν με την τέχνη της. 

Επιστρέφοντας στην Κατερίνα, μια «αγωνία» την απασχολεί κι έτσι θα μπορούσε κανείς να 

πει πως εδώ βρίσκεται η απαρχή της συγγραφικής δραστηριότητας εφόσον σαν ιδέα την 

έχει ήδη συλλάβει. Το ζητούμενο είναι να βρει κάποιον συνδετικό «κρίκο»:  

Όλ’ αυτά δένονται μ’ έναν κρίκο που πρέπει να τον βρω κι αυτό είναι η αγωνία. Να 

μπορέσω ακόμα να πω για τη λαμπρότητα του κόσμου την ώρα που ο ήλιος πριν χαθεί 

πέφτει στο χορτάρι και πόσο πράσινο είναι το χορτάρι και για όσα βλέπουνε τα μάτια 

μου ωραία, που είναι κρίμα να ζουν μόνο όσο τα βλέπουνε τα μάτια μου. (358) 

 

Ψάχνει έναν κρίκο που θα της επιτρέψει να μνημειώσει τη φύση, να αποκρυσταλλώσει την 

ύπαρξη που τόσο συγκινεί την ίδια. Σύμφωνα με την Καστρινάκη: «ο κρίκος λοιπόν είναι 

ο δεσμός που ενώνει τα πράγματα, αυτό που οφείλει να ανακαλύψει ο καλλιτέχνης, είναι η 

προϋπόθεση της δημιουργίας».143 Προεκτείνοντας αυτή την ερμηνεία, ο «κρίκος» αυτός 

φαίνεται να συνδέεται ειδικά με τη συγγραφή, δεδομένου ότι κάτοχός του είναι ο γέροντας 

συγγραφέας: 

Πήγαινα συχνά στο γέροντα, μ’ άρεσε να τον ακούω να μιλάει, να διαβάζει, μ’ άρεσε 

ακόμα να βλέπω τα χαρτιά σκόρπια στο γραφείο του και τα τυπωμένα του βιβλία σειρά 

στη βιβλιοθήκη. Τούτο μεγάλωνε την αγωνία μου, είχε βρει τον κρίκο αυτός. (361) 

 

Η όλη περιγραφή υπερτονίζει το συγγραφικό προφίλ του γέροντα, επιτρέποντας έτσι να 

ταυτιστεί ο κρίκος με τη συγγραφική δραστηριότητα. Επομένως, ο ηλικιωμένος 

                                                 
143 Καστρινάκη, «Το όνειρο του ταξιδιού στα Ψάθινα καπέλα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη», σελ. 377. 
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μυθιστοριογράφος θα μπορούσε να αποτελεί ένα είδος «συγγραφικού πατέρα» για την 

ηρωίδα, αφού προσπαθεί να βρει μια κρυφή αρμονία ανάλογη με εκείνη που κατέχει ο ίδιος. 

Η ανδρική παρουσία λοιπόν και η διάδραση μαζί της είναι καθοριστική τόσο ως προς 

τη σύλληψη του καλλιτεχνικού εγχειρήματος, όσο και ως προς την αναζήτηση του ιδανικού 

της συγγραφής, το οποίο είναι ήδη ανδρικό κεκτημένο. Αυτό που είναι πρωτοποριακό είναι 

ο τρόπος με τον οποίο η ηρωίδα απαγκιστρώνεται από την ανδρική επιρροή και φτάνει να 

κάνει κτήμα της ό, τι μέχρι στιγμής κατέχουν αποκλειστικά άντρες: τη συγγραφική 

ικανότητα.144 

 

4.5.3. Η υπέρβαση των συμβατικών γυναικείων ορίων και η καλλιτεχνική 

δημιουργία 

Στο τέλος του βιβλίου, η ηρωίδα βρίσκεται σε μια διλημματική κατάσταση: έχοντας δεχτεί 

πρόταση γάμου από τον Δαβίδ, απομονώνεται στο δωμάτιο της προκειμένου να αποφασίσει 

αν θα τη δεχτεί ή θα την απορρίψει. Το δίλημμα είναι κρίσιμο διότι ουσιαστικά αποτυπώνει 

τη διάσταση μεταξύ της νέας γυναικείας ταυτότητας και της παλιάς, δηλαδή το αγεφύρωτο 

χάσμα μεταξύ ενός συμβατικού γάμου που οδηγεί στη δέσμευση: «ίσως όμως και να 

παντρευτώ και να κλειστώ στο γκρίζο σπίτι του Δαβίδ» (376) και στο ταξίδι που 

συνεπάγεται την ελευθερία. Η «λύση» στον προβληματισμό της ηρωίδας προσφέρεται από 

τον Αντρέα, τον οποίο η Κατερίνα έχει ερωτευτεί μέσω των αφηγήσεων του πατέρα του 

αλλά και από τα αποσπάσματα του ημερολογίου του που έχει ακούσει. Ο Αντρέας είναι 

τρόπον τινά ο δεύτερος έρωτας της ηρωίδας, επιβεβαιώνοντας το μοτίβο που απαντά συχνά 

στα μυθιστορήματα του είδους, σύμφωνα με το οποίο οι πρωταγωνιστές συνάπτουν δύο 

ερωτικές σχέσεις ή συνευρέσεις. Μάλιστα, στο δεύτερο κεφάλαιο είδαμε πως ο δεύτερος 

σύντροφος συμβάλλει στον επανακαθορισμό των αξιών της ηρωίδας, κάτι το οποίο στην εν 

λόγω περίπτωση συνεπάγεται την απόρριψη της δέσμευσης. Προτού εξετάσουμε την 

περίπτωση της Κατερίνας, χρειάζεται να επισημανθεί ότι Αντρέα έλεγαν και τον δεύτερο 

ερωτικό σύντροφο της ηρωίδας των Δέντρων. Η χρήση του ίδιου ονόματος για δύο 

αντίστοιχους χαρακτήρες συνιστά έναν ισχυρό διακειμενικό δείκτη ανάμεσα στα δύο έργα.  

Προτού λάβει την κρίσιμη απόφαση, η Κατερίνα βλέπει σε όνειρο τον Αντρέα να την 

καλεί να κινήσουν για ένα μακρινό ταξίδι. Ο ονειρικός όμως Αντρέας δεν είναι τίποτα άλλο 

                                                 
144 Πέρα από τον γέροντα που είναι μυθιστοριογράφος, δύο ακόμη άντρες γράφουν ποιήματα και εκδίδουν 

λογοτεχνικό περιοδικό, ο Νικήτας και ο Πέτρος. 
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παρά η προσωποποίηση της λογοτεχνικής αφήγησης, αφού ό,τι γνωρίζει για αυτόν τα ξέρει 

από τις αφηγήσεις του γέροντα. Έτσι λοιπόν, η ίδια η λογοτεχνία σωματοποιημένη ως 

άντρας την καλεί στο ταξίδι της απελευθέρωσης, το οποίο απαιτεί την απόρριψη της 

συμβατικής ζωής, της δέσμευσης. Η «επιφάνεια» του Αντρέα κρίνει την έκβαση της ζωής 

της ηρωίδας, αφού αμέσως μετά, έχοντας ξυπνήσει και συνειδητοποιήσει την πλάνη του 

ονείρου, λαμβάνει την κρίσιμη απόφαση να απορρίψει την πρόταση γάμου του Δαβίδ. Ο 

γάμος λοιπόν απορρίπτεται και μαζί με αυτόν απορρίπτεται και η παραδοσιακή γυναικεία 

ταυτότητα που θα απαιτούσε τον περιορισμό της στο σπίτι και την υιοθέτηση του 

συμβατικού γυναικείου ρόλου της συζύγου. Η αιθέρια μορφή του Αντρέα ανοίγει το δρόμο 

της δημιουργίας, της λογοτεχνικής δημιουργίας, αφού και ο ίδιος δεν είναι παρά ένα 

αποκύημά της. Στο σημείο αυτό κλείνει το βιβλίο και ακολουθεί η απολογία της 

συγγραφέως:  

ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΘΑ’ ΓΙΝΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ να τα διηγηθώ με τη 

σειρά και να μην πω κανένα ψέμα. Αλλά πάλι πώς να ξεχωρίσει κανείς αυτά που στ’ 

αλήθεια συμβαίνουν απ’ αυτά που νομίζει πως συμβαίνουν; (396) 

 

Η ηρωίδα εντέλει βρήκε τον «κρίκο» που αναζητούσε και αυτός δεν είναι άλλος από την 

άρνηση του ετερόφυλου συμβατικού έρωτα και κατά προέκταση της παραδοσιακής 

γυναικείας ταυτότητας, και την αφοσίωση στις προσωπικές καλλιτεχνικές φιλοδοξίες του 

ατόμου. Η δέσμευση απορρίπτεται ως επιλογή και σκοπός της πλέον είναι να κινήσει για 

ένα μακρινό ταξίδι, όπως έκαναν οι δύο κατεξοχήν μορφές που θαυμάζει, η Πολωνέζα 

γιαγιά και ο Αντρέας: «Εσύ έχεις γυρίσει τον κόσμο, Πολωνέζα γιαγιά, εσύ κι ο Αντρέας» 

(376). Τα δύο αυτά πρότυπα της Κατερίνας τέμνονται στην ταξιδιωτική τους φυσιογνωμία, 

η οποία ταυτίζεται με την αναζήτηση της ελευθερίας αλλά και στο γεγονός ότι και τα δύο 

είναι προϊόντα αφηγήσεων. Δεν γνώρισε ποτέ πραγματικά τα άτομα αυτά παρά μονάχα τις 

αφηγηματικές τους εκδοχές. Τα κοινά ανάμεσα στα δύο πρόσωπα και η καταξίωση και των 

δύο στα μάτια της Κατερίνας υποδηλώνουν πως η ελευθερία, το ταξίδι και η αυτοδιάθεση 

είναι κτήμα και των δύο φύλων. Μάλιστα, φαίνεται πως η Πολωνέζα γιαγιά προΐσταται σε 

αυτό, δεδομένου ότι είναι κατά μια γενιά μεγαλύτερη από τον Αντρέα.  

 Ο τρόπος που κλείνει το μυθιστόρημα και ολοκληρώνεται η δράση επιβεβαιώνει πως 

βασική του πρωταγωνίστρια είναι η Κατερίνα, και κυρίως θέμα του η επίτευξη της 

καλλιτεχνικής φιλοδοξίας. Ο επίλογος του βιβλίου, χάρη στη χροιά της μαρτυρίας που 

διαθέτει («ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΘΑ’ ΓΙΝΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ να τα διηγηθώ 

με τη σειρά και να μην πω κανένα ψέμα»), δεν αφήνει αμφιβολίες για το ότι η Κατερίνα 
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πέτυχε τον σκοπό της: έγινε συγγραφέας και συνέγραψε το μυθιστόρημά της. Στο ίδιο 

μήκος κύματος, το κλείσιμο του βιβλίου συνιστά μια κατάκτηση για την ελληνική γυναικεία 

λογοτεχνία, αφού πρόκειται για μια από τις πρώτες επιτυχημένες καλλιτέχνιδες με «απτές» 

και «αδιάσειστες» αποδείξεις: το μυθιστόρημα που διαβάζουμε είναι δικό της, το 

επιβεβαιώνει η μαρτυρία της συγγραφέως στον επίλογο. Η Κατερίνα λοιπόν ενσαρκώνει το 

νεωτερικό γυναικείο υποκείμενο, το οποίο όχι μόνο απορρίπτει τον γάμο, αλλά κατέχει την 

αυτοπεποίθηση και τη δύναμη να προκόψει πέρα από το παραδοσιακό και μάλλον 

περιοριστικό οικογενειακό πλαίσιο. Ας επισημανθεί ότι και η Ινφάντα απέρριψε τη 

δέσμευση αλλά την απορρόφησε το οικογενειακό περιβάλλον όπως ακριβώς συνέβη και 

στην περίπτωση της Ειρήνης. Ναι μεν απέρριψε κι εκείνη τον γάμο, αλλά δεν υπάρχει καμία 

ένδειξη ότι σταδιοδρόμησε καλλιτεχνικά, αντιθέτως, ανέστειλε την πολλά υποσχόμενη 

καλλιτεχνική της πορεία και επέστρεψε στις ρίζες της.  

 

4.6. Άλλες ηρωίδες και η εσωτερίκευση της γυναικείας παράδοσης 

4.6.1. Μητέρα – κόρη: η σύγκρουση δύο κόσμων 

Στα ΨΚ η σχέση της ηρωίδας με τη μητέρα της διακρίνεται από αμφιθυμία: η Κατερίνα, 

παρά την αγάπη που τρέφει για την Άννα, την οποία αγάπη υποσημειώνει ένας λανθάνων 

ερωτισμός, συχνά εκφράζεται με σκληρότητα για εκείνη προσπαθώντας να την πληγώσει:  

Ένιωθα την ανάγκη να της πειράξω, να την κάνω να θυμώσει. Θα ’θελα να δω το χείλι 

της να τρέμει και τα μάτια της να πετάν φωτιές. Ωστόσο την αγαπούσα περισσότερο 

παρά ποτέ. (303)  

 

Η αμφιθυμία αυτή υπαγορεύεται από τη διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο 

χαρακτήρες: η μητέρα ως εκπρόσωπος του συντηρητισμού και του καθωσπρεπισμού της 

αστικής τάξης είναι φορέας μιας παραδοσιακής γυναικείας ταυτότητας, ενώ, η Κατερίνα, 

ως φορέας της νεωτερικής γυναικείας ταυτότητας, αποτάσσεται τις κοινωνικές και έμφυλες 

νόρμες, επιλέγοντας να ζήσει αντισυμβατικά, όπως έκανε η Πολωνέζα γιαγιά της.145 

                                                 
145 Στα ΨΚ, η σχέση μητέρας-κόρης διακρίνεται από πολυπλοκότητα. Από τη μία, υπάρχουν συγκρουσιακές 

σχέσεις και από την άλλη, σχέσεις ηθικοδιδακτικές. Σύγκρουση και αμφιθυμία παρατηρείται μόνο στις 

περιπτώσεις που η μητέρα και η κόρη έχουν εντελώς διαφορετική αντίληψη για τη ζωή και το φύλο τους. 

Κατά τα άλλα, η μητέρα λειτουργεί ηθικοπλαστικά για την κόρη, αποτελώντας το πρότυπό της. Μια τέτοια 

περίπτωση, είναι η σχέση της Άννας με τη Μαρία, που διακρίνεται από αγαστή σύμπνοια ως προς τις έμφυλες 

και κοινωνικές τους απόψεις: πρόκειται για δύο μικροαστικές, παραδοσιακές γυναικείες φιγούρες. Στην 

πρώτη περίπτωση, εκτός από το ζεύγος Άννα-Κατερίνα, εντάσσεται και το ζεύγος Λώρα-Λήδα. Η Λώρα 

Παρηγόρη, μια γυναίκα με υψηλό κοινωνικό γόητρο που έχει εσωτερικεύσει απόλυτα την καθεστηκυία τάξη 

πραγμάτων, συγκρούεται συχνά με τη νεαρή της κόρη, η οποία, όπως η Κατερίνα, πρεσβεύει νεωτερικές 
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Πάντως, στο τέλος του βιβλίου, η αμφιθυμική αυτή σχέση, θα καταλήξει σε απόλυτη 

κατάφαση και θαυμασμό της μητέρας, όταν η Κατερίνα ανακαλύψει τα γράμματα που 

στέλνει η Άννα στην Πολωνέζα γιαγιά: 

Τι φλογερή ψυχή η μητέρα, και να μην το δείχνει, και να καμώνεται πως το μόνο 

ενδιαφέρον της στη ζωή είναι να στρώνει το τραπέζι με τη μεγαλύτερη προσοχή […] 

Ανοίγω δύο τρία φάκελα, ρίχνω βιαστικές ματιές. Έτσι λοιπόν, όλο το πάθος που 

μαζεύτηκε και πύκνωσε μέσα της, μια κι ατύχησε στο γάμο της κι έζησε δίχως άντρα, 

η μητέρα το διοχέτευσε σ’ αυτά τα γράμματα. (374) 

 

Η συναισθηματική επιστολική επικοινωνία με την Πολωνέζα γιαγιά και οι συγγραφικές 

επιδόσεις της Άννας (πτυχές του εαυτού της που μένουν κρυφές από τους άλλους) 

συνιστούν σημεία ταύτισης με την κόρη που γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στα δύο 

πρόσωπα. Η κόρη θαυμάζει και εμπνέεται από τη μητέρα της, καθώς λίγο αργότερα, με την 

καθοριστική αρωγή του ονειρικού Αντρέα, θα επιλέξει τη συγγραφή και το ταξίδι. 

Όπως έχει υποστηρίξει η Ine De Baerdemaeker στη μελέτη της για τα Ψάθινα καπέλα, 

η σχέση της Άννας με την Κατερίνα επιβεβαιώνει το μοτίβο που εντοπίζει η Rachel Blau 

Du Plessis στα αγγλοσαξονικά γυναικεία Künstlerromane του 20ου αιώνα (βλ. εδώ σελ. 

25). Σύμφωνα με αυτό, η μητέρα, διαθέτοντας και η ίδια μια καλλιτεχνική κλίση, που 

διακρίνεται στην καθημερινότητά της,146 ανάγεται σε μούσα της κόρης της, η οποία εντέλει 

καταφέρνει να σταδιοδρομήσει καλλιτεχνικά και να «εξάγει» ένα καλλιτεχνικό προϊόν, στο 

οποίο έχουν συμβάλλει και οι δύο.147     

 

4.6.2. Γυναικείος αφηγηματικός λόγος 

Εκτός όμως από τη συγγραφική έφεση της μητέρας, υπάρχουν κι άλλες γυναίκες στο βιβλίο 

οι οποίες είναι φορείς ενός αφηγηματικού λόγου με λογοτεχνικές αξιώσεις. Αυτές είναι η 

Πολωνέζα γιαγιά, που ο λόγος της έχει επιστολικό χαρακτήρα, η Λώρα Παρηγόρη, της 

οποίας η γραφή έχει ημερολογιακό χαρακτήρα και τέλος η Ροδιά, που είναι φορέας της 

                                                 
απόψεις σε ό,τι αφορά το φύλο της. Η Λήδα αρνείται να ενταχθεί σε ένα παραδοσιακό μοντέλο ζωής και 

δηλώνει πως δεν θα παντρευτεί ποτέ καθώς και ότι σκοπός της είναι να ταξιδέψει.  (249). Οι συγκρουσιακές 

λοιπόν σχέσεις μητέρας και κόρης, σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνουν άλλες διαστάσεις, και τα δύο 

πρόσωπα μετατρέπονται σε αρχετυπικά σύμβολα, που αναπαριστούν τη σύγκρουση δύο εντελώς 

διαφορετικών κόσμων αναφορικά με τη θέση της γυναίκας: τον παραδοσιακό και τον νεωτερικό, τη 

συμβατική δέσμευση και την ελευθερία.  
146 Η Άννα εκτός από τη ροπή της προς την επιστολική γραφή παίζει ερασιτεχνικά πιάνο, ταλέντο που 

ενδεχομένως κληρονόμησε από την επίσης μουσικό μητέρα της, την Πολωνέζα γιαγιά. 
147 De Baerdemaeker, A Portrait of the Artist as a Young Woman, σελ. 78-79.  
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προφορικής αφήγησης. Όπως παρατηρεί η Efrosini Camatsos, οι αφηγήσεις των γυναικών 

αυτών είναι ιδιωτικές, καθώς δεν προορίζονται για δημοσίευση και αντιπαραβάλλονται με 

τον δημόσιο αφηγηματικό λόγο της Κατερίνας, δηλαδή το μυθιστόρημά της, το οποίο 

απευθύνεται σε ένα αναγνωστικό κοινό.148 Σύμφωνα με την ίδια, το μυθιστόρημα της 

Κατερίνας, με τον εγκιβωτισμό των άλλων γυναικείων αφηγηματικών λόγων, παρουσιάζει 

την εξέλιξη της γυναικείας συγγραφικής φωνής στη δημόσια σφαίρα, η οποία, με την 

πάροδο των χρόνων, διήλθε μέσα από διάφορα λογοτεχνικά είδη, όπως είναι οι επιστολές 

ή τα ημερολόγια –που διακρίνονται για τον προσωπικό τους χαρακτήρα–, για να εκφραστεί 

εντέλει μέσω του μυθιστορήματος.149 Με άλλα λόγια, η Κατερίνα, ως συγγραφέας του 

μυθιστορήματος που διαβάζουμε πετυχαίνει να δώσει δημόσια φωνή σε μια σειρά 

γυναικών, των οποίων ο λόγος ενδεχομένως θα περνούσε στη λήθη. Συμβολικά, η νεαρή 

συγγραφέας «δικαιώνει» όχι μία, αλλά δύο γενιές γυναικείου λόγου που έμειναν στην 

αφάνεια λόγω του ιδιωτικού τους χαρακτήρα. Έτσι, η ηρωίδα φέρνει στο φως άδυτες πτυχές 

του γυναικείου αφηγηματικού λόγου ως μια ένδειξη γυναικείας συγγραφικής αλληλεγγύης.  

Τόσο η ιδιάζουσα σχέση μητέρας και κόρης σε συνάρτηση με την καλλιτεχνική 

δημιουργία, όσο και η «δικαίωση» προγενέστερων δυνάμει γυναικών συγγραφέων από τη 

νεωτερική ηρωίδα είναι μοτίβα που απαντούν στο νεωτερικό γυναικείο Künstlerroman του 

20ου αιώνα, το οποίο είναι έντονα επηρεασμένο από το  πρώιμο φεμινιστικό κίνημα. 

Πράγματι, στη «διαχείριση» της γυναικείας συγγραφικής κληρονομιάς μπορούμε να 

εντοπίσουμε έναν φεμινιστικό απόηχο, αφού η ηρωίδα όχι μόνο την αναδεικνύει 

ενσωματώνοντάς τη στο μυθιστόρημα που γράφει, αλλά την ξεπερνάει εφόσον επιλέγει να 

εκφραστεί σε ένα άλλο αφηγηματικό είδος, το μυθιστόρημα. Με άλλα λόγια, «εισβάλλει» 

στο χώρο του μυθιστορήματος, το οποίο θεωρείται την εποχή εκείνη «ανδρική υπόθεση», 

φέρνοντας μαζί της τις «προμήτορές» της και προβάλλοντας τις αρετές της γραφής τους 

μέσα από το δικό της έργο.   

 

4.7. Συμπεράσματα 

Τα Ψάθινα καπέλα, το δεύτερο γυναικείο Künstlerroman της Μαργαρίτας Λυμπεράκη 

παρακολουθεί τη γόνιμη πορεία μιας νεαρής συγγραφέως. Όπως το πρώτο της 

μυθιστόρημα, έτσι κι αυτό ακολουθεί τόσο την ελληνική παράδοση (Eroica) όσο και την 

                                                 
148 Camatsos, «Defining the Female "I" in the Public Domain», σελ. 40, 57. 
149 Camatsos, «Defining the Female "I" in the Public Domain», σελ. 58. 
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ξένη, την αμερικανική (Little Women) και την αγγλική. Οι κοινοί μυθιστορηματικοί τόποι 

του γυναικείου Bildungsroman και του Künstlerroman που εντοπίσαμε στο μυθιστόρημα 

είναι η ανατροφή της ηρωίδας σε ένα μητριαρχικό και περιοριστικό οικογενειακό 

περιβάλλον, η καλλιτεχνική της φύση και η ταύτισή της με μυθικά σύμβολα, κυρίως με 

αυτό του Προμηθέα, τα οποία υπογραμμίζουν τις μεγάλες της φιλοδοξίες για καλλιτεχνική 

ανέλιξη. Σε ό,τι αφορά τις ερωτικές σχέσεις της Κατερίνας, επαληθεύεται ο συμβατικός 

αριθμός των δύο, μάλιστα, ο δεύτερος «άντρας», ο Αντρέας, είναι εκείνος που συμβάλλει 

στον επανακαθορισμό των αξιών της, δηλαδή, στην άρνηση του γάμου και στην αφοσίωσή 

της στη συγγραφή και το ταξίδι. Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να σημειωθεί, ότι η κεντρική 

ηρωίδα, όπως συμβαίνει συχνά στα βιβλία του είδους, έχει κι άλλες συνοδοιπόρισσες στο 

ταξίδι της προς την ενηλικίωση. Στα ΨΚ είναι οι αδελφές της, η Μαρία και η Ινφάντα, των 

οποίων επίσης τη διάπλαση παρακολουθούμε. Χάρη στη δεξιοτεχνική εφαρμογή αυτού του 

μοτίβου, η συγγραφέας «διαμοιράζει» τις συμβάσεις του είδους και στις άλλες ηρωίδες της. 

Δηλαδή, η Λυμπεράκη επιλέγει να μην περάσει η Κατερίνα, η κεντρική ηρωίδα, από όλα 

τα στάδια που οδηγούν παραδοσιακά στην ενηλικίωση, αναθέτοντας ορισμένα από αυτά σε 

άλλους χαρακτήρες. Έτσι, ενώ δεν παρακολουθούμε τη σεξουαλική ολοκλήρωση της 

ηρωίδας, η οποία συνιστά αδιαπραγμάτευτο τόπο στα μυθιστορήματα αυτά, το θέμα δεν 

απουσιάζει, αφού κάτι τέτοιο συμβαίνει στην περίπτωση της Μαρίας.   

Αν και το έργο ακολουθεί τις συμβάσεις που παραδοσιακά συναντώνται στα γυναικεία 

Künstlerromane, έχουμε να κάνουμε με ένα νεωτερικό μυθιστόρημα, που φέρει επιδράσεις 

τόσο από τον Μοντερνισμό, όσο και από το πρώτο κύμα του φεμινισμού. Αυτό προκύπτει 

τόσο από τον χαρακτήρα της κεντρικής ηρωίδας, της Κατερίνας όσο και από τον τρόπο 

ολοκλήρωσης της δράσης. Αρχικά, η Κατερίνα διαφέρει σημαντικά από τις υπόλοιπες 

κοπέλες: είναι μια αντισυμβατική και δυναμική έφηβη, που διακατέχεται από ισχυρές 

τάσεις χειραφέτησης. Συγκεκριμένα, θέλει να απομακρυνθεί από τον στενό οικογενειακό 

κλοιό και να ταξιδέψει, να γνωρίσει τον κόσμο. Το πλέον διαφοροποιητικό στοιχείο της σε 

σχέση με τις άλλες γυναίκες είναι η παραμονή της στην παρθενική φάση και μια 

λανθάνουσα λεσβιακή ταυτότητα, η οποία είναι διάχυτη σε όλο το έργο. Ως προς αυτό, 

αξίζει να επισημανθεί πως και τις δύο φορές που ερωτεύτηκε, οι άντρες υπολείπονταν είτε 

σε αρρενωπότητα, όπως συνέβη με τον θηλυπρεπή Δαβίδ, είτε σε ουσία, αφού ο Αντρέας 

ήταν επίπλαστος, ένα όνειρο της Κατερίνας. Εκτός από το νεωτερικό προφίλ της Κατερίνας, 

το δεύτερο σημείο του βιβλίου που συνηγορεί υπέρ της κατάταξης του στα νεωτερικά 

γυναικεία Künstlerromane, είναι η ολοκλήρωση της δράσης. Όπως είδαμε στο δεύτερο 
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κεφάλαιο, η ουσιαστικότερη διαφορά μεταξύ των έργων του 19ου και του 20ου αιώνα, αφορά 

στην ολοκλήρωση ή μη της καλλιτεχνικής φιλοδοξίας. Ενώ οι ηρωίδες του 19ου αιώνα 

αδυνατούσαν να υπερβούν την παραδοσιακή γυναικεία τους ταυτότητα, η οποία απέκλειε 

οποιοδήποτε σενάριο καλλιτεχνικής ανέλιξης έξω από το παραδοσιακό πλαίσιο της 

οικογένειας και της μητρότητας, τα έργα του 20ου αιώνα ξεπέρασαν αυτές τις 

στεγανοποιήσεις και παρουσίασαν δυναμικές και αποφασισμένες ηρωίδες, οι οποίες 

απέρριψαν τη δέσμευση και διέγραψαν τη δική τους πορεία στον χώρο της τέχνης. Η 

Κατερίνα λοιπόν εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία των ηρωίδων, όπου αρνούμενη να 

δεσμευτεί με παραδοσιακούς και άρα περιοριστικούς όρους, κινεί για το ταξίδι προς την 

ελευθερία, το οποίο της εξασφαλίζει μια καρποφόρα ενασχόληση με τη συγγραφή. Το 

νεωτερικό γυναικείο υποκείμενο έχει διαμορφωθεί και συνιστά ένα νέο πρότυπο για 

ταύτιση. 
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Κεφάλαιο 5 

5. Η εξέλιξη του γυναικείου Künstlerroman στη γραφή της Μαργαρίτας 

Λυμπεράκη: συγκριτική εξέταση των δύο μυθιστορημάτων 

Στα Δέντρα η Λυμπεράκη δείχνει πως θέλει να γράψει, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει 

τους στόχους της. Έχοντας γράψει τα Δέντρα ξέρει τι δεν είπε και τι έπρεπε να πει. Τα 

Δέντρα, με άλλα λόγια, παρά τις όποιες αδυναμίες τους, περιέχουν αξιόλογα σπέρματα˙ 

τα σπέρματα του δεύτερου βιβλίου. Γι’ αυτό άλλωστε τόσο γρήγορα, σταθερά και 

επιτυχημένα η Λυμπεράκη τελειώνει σε λιγότερο από ένα χρόνο τα Ψάθινα καπέλα.150  

 

Η παραπάνω τοποθέτηση μεταφέρει τα πορίσματα της μελέτης των Δέντρων από τη 

Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη. Η Αγγέλα Καστρινάκη, στη δική της μελέτη, κρίνει πως 

το δεύτερο μυθιστόρημα της συγγραφέως είναι «έργο ώριμο και κατασταλαγμένο, ένα από 

τα κορυφαία και πρωτοποριακά επιτεύγματα της δεκαετίας [του 1940]».151 Η γυναικεία 

κριτική λοιπόν θεωρεί πως τα Ψάθινα καπέλα συνιστούν το αρτιότερο δείγμα γραφής της 

Λυμπεράκη. 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητήσω συγκριτικά τα δύο μυθιστορήματα στο πλαίσιο του 

γυναικείου Künstlerroman. Στα προηγούμενα κεφάλαια, όπου εξέτασα το κάθε βιβλίο 

ξεχωριστά, επιχείρησα να δείξω ότι τα Δέντρα είναι ένα παραδοσιακό γυναικείο 

Künstlerroman, στο οποίο η ηρωίδα διακόπτει την καλλιτεχνική της διαμόρφωση και 

αναδιπλώνεται στην παραδοσιακή γυναικεία ταυτότητά της, αυτή δηλαδή που αποζητά τη 

δέσμευση. Επιπλέον, υποστήριξα ότι τα ΨΚ είναι ένα νεωτερικό γυναικείο Künstlerroman˙ 

η κεντρική ηρωίδα, η Κατερίνα, καταφέρνει να σταδιοδρομήσει καλλιτεχνικά, αφού 

συγγράφει και ενσαρκώνει τη νέα γυναικεία ταυτότητα, ένα νεωτερικό πρότυπο, γεμάτο 

όνειρα και αισιοδοξία. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, 

το τελευταίο αυτής της μελέτης, θα ασχοληθώ πιο συγκεκριμένα με μια σειρά σημείων και 

μοτίβων που απαντούν στα δύο έργα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον διαφορετικό χειρισμό 

τους από τη συγγραφέα, γεγονός που μαρτυρά πως το μυθιστορηματικό είδος του 

γυναικείου Künstlerroman εξελίσσεται στη γραφή της Μαργαρίτας Λυμπεράκη.  

 

5.1. Ο τόπος στα δύο μυθιστορήματα 

                                                 
150 Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Μαργαρίτα Λυμπεράκη», στο: Η μεταπολεμική πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του 

’40 ως τη δικτατορία του ’67, τόμ. Ε΄, σελ. 134.  
151 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 195. 
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Σε ό,τι αφορά τον τόπο των μυθιστορημάτων παρατηρούμε μια αξιοσημείωτη διαφορά. Στα 

Δέντρα, ο κατεξοχήν χώρος δράσης είναι το αστικό περιβάλλον του Παρισιού και στο 

δεύτερο κεφάλαιο η βόρεια ακτή της Βρετάνης. Από την άλλη, στα ΨΚ ο τόπος παραμένει 

σταθερά η Κηφισιά, το αθηναϊκό προάστιο με την ειδυλλιακή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. 

Όμως, στα Δέντρα, ο τόπος περιγράφεται εντελώς αόριστα. Η Γεωργία Φαρίνου-

Μαλαματάρη, ενέταξε την αναπαράσταση του χώρου στις αδυναμίες του έργου: «ο 

αναγνώστης αισθάνεται  μετέωρος ανάμεσα σε κάτι που αποδίδεται ουδέτερα (Παρίσι) και 

σε κάτι που είναι ρομαντικό (βόρεια ακτή-χωρίς όνομα). Η χαρακτηριστική λεπτομέρεια 

που σημειώνει την “πραγματικότητα” απουσιάζει.».152 Αυτή η αστοχία του πρώτου έργου 

«διορθώνεται» στο επόμενο. Στα ΨΚ η συγγραφέας, με τις συχνές αναφορές σε τοπωνύμια 

και οδωνύμια, επιτυγχάνει να αποδώσει πειστικά την εξοχική γεωγραφία της Κηφισιάς.  

Μια δεύτερη παράμετρος αφορά τη μετακίνηση των ηρωίδων στον χώρο και τον τόπο. 

Στα Δέντρα, η Ειρήνη, ξεκινάει από την Ελλάδα, πηγαίνει στη Γαλλία από την οποία 

απομακρύνεται οριστικά στο τέλος του βιβλίου, για να επιστρέψει στον ελληνικό χώρο. Στα 

ΨΚ, η Κατερίνα, ενώ σε όλη τη διάρκεια της δράσης μένει στην Κηφισιά, στο τέλος μονάχα 

προαναγγέλλει ότι θα κινήσει για τον γύρο του κόσμου. Έτσι λοιπόν, η μια ηρωίδα 

επιστρέφει στον γενέθλιο τόπο ενώ η άλλη επιθυμεί να φύγει από αυτόν και πραγματοποιεί 

συχνά, μέσω της αφήγησης, φανταστικές φυγές.153  

Στην περίπτωση της Ειρήνης, η επιστροφή στον γενέθλιο τόπο αποτυπώνει και την 

αναδίπλωση του ατόμου της, αφού εγκαταλείπει τη γαλλική μητρόπολη, κοιτίδα του 

σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού και κατεξοχήν τόπο της νεωτερικότητας, για να 

επιστρέψει στο γνώριμο και φιλόξενο ελληνικό τοπίο. Η απομάκρυνσή της δηλαδή από το 

Παρίσι για να επανενταχτεί στην Ελλάδα, αποτυπώνει μια ψυχολογική μετακίνηση που 

ισοδυναμεί με την προσχώρησή της στον παραδοσιακό κόσμο των γυναικών-δέντρων. Από 

την άλλη, ο ανήσυχος χαρακτήρας της Κατερίνας αποζητά τη φυγή, το ταξίδι –και ενίοτε 

το πραγματοποιεί φαντασιακά– με αποκορύφωμα στο τέλος του βιβλίου, όπου ρητά 

διατυπώνει πως θα κινήσει για τον γύρο του κόσμου. Η διατύπωση αυτή ισούται με την 

απομάκρυνση από τον γνώριμο ελληνικό τόπο, στον οποίο επανέρχεται η Ειρήνη. Φαίνεται 

λοιπόν πως ο ελληνικός τόπος ταυτίζεται με την καθεστηκυία τάξη, με έναν παραδοσιακό 

και συμβατικό τρόπο ζωής. Σε έμφυλα συμφραζόμενα, ο ελληνικός τόπος ευνοεί την 

                                                 
152 Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Μαργαρίτα Λυμπεράκη», στο: Η μεταπολεμική πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του 

’40 ως τη δικτατορία του ’67, τόμ. Ε΄, σελ. 134. 
153 Όπως το ταξίδι στην Αίγυπτο βλ. ΨΚ, σελ. 210-211. 
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παραδοσιακή γυναικεία ταυτότητα από την οποία η μία ηρωίδα απομακρύνεται, ενώ η άλλη 

επιστρέφει.  

5.2. Αφήγηση  

Μια από τις κυριότερες διαφορές ανάμεσα στα δύο βιβλία είναι ο τρόπος αφήγησης των 

γεγονότων. Το πρώτο μυθιστόρημα είναι ένα παραδοσιακά ρεαλιστικό κείμενο με τάσεις 

ψυχογράφησης, ενώ στο δεύτερο βιβλίο η συγγραφέας κάνει εκτεταμένη χρήση των 

μοντερνιστικών τεχνικών και εμβαθύνει ουσιαστικά στην ψυχολογία των ηρώων. 

Δεδομένου ότι τα δύο βιβλία έχουν μόνο έναν χρόνο διαφορά, προκαλεί εντύπωση ο άρτιος 

χειρισμός των μοντερνιστικών τεχνικών από τη Λυμπεράκη, όταν ένα μόλις χρόνο πριν με 

δυσκολία θα ισχυριζόταν κανείς ότι απαντούν έστω και σπερματικά στα Δέντρα. Βέβαια, η 

συγγραφέας έχει υπόψη της την ευρωπαϊκή παράδοση του είδους, την οποία ακολουθεί 

υποδειγματικά, αλλά και τα έργα του Μοντερνισμού, τόσο του αγγλικού, όσο και του 

γαλλικού, όπως σημειώνει η Μαρία Τριχιά-Ζούρα.154 Όπως είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, 

στη γυναικεία παράδοση του είδους διακρίνονται δύο διαφορετικές φάσεις που συμπίπτουν 

με τους δύο πρώτους αιώνες ύπαρξης γυναικείων Künstlerromane. Δηλαδή, τα γυναικεία 

Künstlerromane του 19ου αιώνα διαφέρουν από εκείνα του 20ου καθώς τα πρώτα είναι έργα 

ρεαλιστικά, στα οποία οι ηρωίδες αποτυγχάνουν να επιτύχουν ως καλλιτέχνιδες και τα 

δεύτερα είναι έργα επηρεασμένα από τον Μοντερνισμό, που αφηγούνται ιστορίες 

νεωτερικών γυναικών οι οποίες συχνά σταδιοδρομούν καλλιτεχνικά. Δεδομένης αυτής της 

διάκρισης, ενδέχεται ο ρεαλισμός που κυριαρχεί στα Δέντρα να υποστηρίζει την 

παραδοσιακή γυναικεία ταυτότητα που επιλέγει η ηρωίδα, και κατά αναλογικό τρόπο, ο 

διανθισμένος με μοντερνιστικές τεχνικές ρεαλισμός των ΨΚ να υποστυλώνει αφηγηματικά 

την πορεία μιας επιτυχημένης συγγραφέως, η οποία αποτάσσεται τη δέσμευση και 

ενσαρκώνει το λογοτεχνικό πρότυπο μιας νέας γενιάς γυναικών.   

 

5.3. Προφίλ ηρωίδων 

Οι δύο ηρωίδες βρίσκονται σε μετεφηβική ηλικία: παρακολουθούμε τη ζωή της Ειρήνης 

στα δεκαεννιά και είκοσί της χρόνια και της Κατερίνας από την ηλικία των δεκαέξι έως των 

δεκαεννιά. Το νεαρό της ηλικίας τους ανταποκρίνεται στις συμβάσεις του είδους, όπου η 

πλειονότητα των ηρώων είναι νέοι. Θεωρώ ωστόσο, ότι και τα δύο βιβλία ακολουθούν το 

                                                 
154 Τριχιά-Ζούρα, «Μαργαρίτα Λυμπεράκη», σελ. 110. 
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αφηγηματικό μοτίβο της «αφύπνισης», κι όχι της «μαθητείας». Δηλαδή, όπως είδαμε στο 

δεύτερο κεφάλαιο, το μοτίβο της «αφύπνισης» (awakening) δεν παρακολουθεί γραμμικά 

την ανάπτυξη της ηρωίδας από τα παιδικά της χρόνια, αλλά η διαμόρφωσή της συντελείται 

από ένα σημείο κι εξής. Στην περίπτωση των Δέντρων, το σημείο αυτό αφορά τη 

μετακίνηση της ηρωίδας στο Παρίσι και τη φοίτησή της στη σχολή γλυπτικής, ενώ στα ΨΚ 

πιστεύω ότι η καλλιτεχνική της διαμόρφωση εκκινεί από το σημείο όπου η Κατερίνα 

συλλαμβάνει την ιδέα της συγγραφής ενός μυθιστορήματος, σκηνή την οποία αναλύσαμε 

σε προηγούμενο κεφάλαιο. Εκτός όμως από το νεαρό της ηλικίας τους, ακόμα ένα κοινό 

μεταξύ των δύο ηρωίδων είναι η αστική τους καταγωγή. Μπορεί και στα δύο έργα να 

εμφανίζονται εκπρόσωποι των άλλων τάξεων, όπως είναι ο κομμουνιστής Αλβέρτος στα 

Δέντρα ή η οικογένεια της Καπάταινας στα ΨΚ αλλά ουσιαστικά κυριαρχεί η αστική τάξη. 

Φαίνεται λοιπόν ότι τα γυναικεία αυτά Künstlerromane έχουν ταξικό πρόσημο, υπονοώντας 

ενδεχομένως ότι η διεκδίκηση μιας νέας γυναικείας θέσης δεν είναι καθολική, αλλά 

προνόμιο των αστών. Στο σημείο αυτό, ας θυμηθούμε ότι η αστική καταγωγή και η υψηλή 

κοινωνική θέση ήταν sine qua non όροι για την ανέλιξη των γυναικών στον πνευματικό 

χώρο, όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο.  

Ένα κομβικό σημείο διαφοροποίησης των δύο ηρωίδων είναι η σεξουαλικότητά τους. 

Ενώ η Ειρήνη χαρακτηρίζεται από μια ετερόφυλη έλξη και σεξουαλικότητα, στην 

περίπτωση της Κατερίνας υφέρπει μια ομοερωτική έλξη που μένει καθαρά σε 

προσεξουαλική φάση, εφόσον δεν χάνει την παρθενία της. Όπως είδαμε, και η Ειρήνη, όσο 

καιρό βρισκόταν στην παρθενική φάση, χαρακτηριζόταν από απαράμιλλο δυναμισμό και 

αισιοδοξία, όμως, η σεξουαλική επαφή με το άλλο φύλο και η διάδραση μαζί του, η οποία 

συμπίπτει με την αποδυνάμωση των χαρακτηριστικών αυτών, επέδρασσε τόσο στην 

ψυχοσύνθεσή της, όσο και στην καλλιτεχνική της δραστηριότητα. Από την άλλη, η 

Κατερίνα, που δεν ήρθε σε ετερόφυλη σεξουαλική επαφή, σταδιοδρόμησε και 

ολοκληρώθηκε ως συγγραφέας. Εγείρονται λοιπόν ερωτήματα κατά πόσο η ετερόφυλη 

σεξουαλικότητα συμβάλλει ή όχι στην απέκδυση των νεωτερικών γνωρισμάτων –τα οποία 

κυριαρχούν στην παρθενική φάση– και κατά πόσο συντελεί στην προσχώρηση στον 

παραδοσιακό γυναικείο χώρο.  

Ο χαρακτήρας και η ρητορική των δύο ηρωίδων συνιστά ακόμα ένα σημείο 

διαφοροποίησης μεταξύ τους. Η Ειρήνη διακρίνεται από μεγαλορρημοσύνη –ειδικά στην 

αρχή του βιβλίου– μέσω της οποίας ακατάπαυστα διατρανώνει τη διαφοροποίησή της από 

την παραδοσιακή γυναικεία θέση, από τις υπόλοιπες δηλαδή γυναίκες του βιβλίου. Ωστόσο, 
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όλη αυτή η πομπώδης ρητορική κατακρημνίζεται στο τέλος, όταν αναίτια και άκομψα 

επιθυμεί να επαναπατριστεί έχοντας επανεκτιμήσει τη γυναικεία «ακινησία». Ενδεχομένως 

λοιπόν, όλος αυτός ο στόμφος να συνιστά ένα προπέτασμα της αβαθούς ψυχογράφησής 

της, αφού, όπως είδαμε στο τρίτο κεφάλαιο, ως χαρακτήρας προσεγγίζεται επιφανειακά και 

αδυνατεί να πείσει για τη συνοχή του. Στερείται δηλαδή σε «ψυχολογική αληθοφάνεια».155 

Αντιθέτως, ο χαρακτήρας της Κατερίνας παρουσιάζεται εξαιρετικά συγκροτημένος. Αυτό 

συμβαίνει διότι ο αναγνώστης παρακολουθεί την ηρωίδα περισσότερο να στοχάζεται παρά 

να εκφράζεται και έρχεται κυρίως σε επαφή με τις διεργασίες του νου της κι όχι με 

μεγαλόστομες διατυπώσεις. Έτσι, δίνοντας έμφαση στις νοητικές και ψυχικές ζυμώσεις του 

ατόμου και παρακολουθώντας εκ των έσω τη διαμόρφωσή της, η Λυμπεράκη καταφέρνει 

να αποδώσει ένα υποδειγματικά συγκροτημένο ψυχολογικό πορτραίτο της ηρωίδας.  

 

5.4. Ερωτικοί σύντροφοι των ηρωίδων 

Όπως είδαμε, και οι δύο ηρωίδες σχετίζονται με δύο άντρες η κάθε μία, από τους οποίους 

επηρεάζονται ποικιλοτρόπως. Ο πρώτος ερωτικός σύντροφος της Ειρήνης είναι ο Αλέξης, 

ο οποίος ενσαρκώνει το πρότυπο του αδέσμευτου ταξιδευτή, και ο δεύτερος είναι ο Αντρέας 

μια εκκεντρική προσωπικότητα, του οποίου την πρόταση γάμου απορρίπτει. Από την άλλη, 

η πρώτη σχέση της Κατερίνας είναι ο Δαβίδ, ένα επίσης ιδιόρρυθμο άτομο, το οποίο δεν 

δέχτηκε η ηρωίδα να παντρευτεί, ενώ ο δεύτερος «άντρας» που ερωτεύεται είναι ο Αντρέας, 

μια ελεύθερη ταξιδιωτική φιγούρα. Τα τέσσερα αυτά πρόσωπα εμφανίζουν μια πληθώρα 

κοινών χαρακτηριστικών ανά ζεύγη, η οποία υποστηρίζει πως πρόκειται περισσότερο για 

μοντέλα ανδρών, παρά για ουσιαστικούς χαρακτήρες. Δηλαδή, φαίνεται πως ο ίδιος τύπος 

άντρα επανέρχεται στις ζωές των ηρωίδων, σε διαφορετική όμως σειρά. Ωστόσο, πριν 

προβούμε σε μια διεξοδική ανάλυση των δύο μοντέλων, χρειάζεται να αναφερθεί πως η 

Ειρήνη συνευρίσκεται σεξουαλικά με τους δύο άντρες, ενώ αντίθετα η Κατερίνα παραμένει 

παρθένα. Όπως είδαμε, η πρώτη ηρωίδα επηρεάστηκε βαθύτατα από τις σεξουαλικές της 

σχέσεις και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ετερόφυλη σεξουαλικότητα φαίνεται να 

σχετίζεται με την προσχώρησή της στην παραδοσιακή γυναικεία εικόνα.  

Ξεκινώντας από το ζεύγος του Αλέξη και του Αντρέα (των ΨΚ), εκτός από το γεγονός 

ότι είναι και οι δύο ταξιδευτές, πρόκειται για δύο άντρες που η προσωπική τους ζωή έχει 

                                                 
155 Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Μαργαρίτα Λυμπεράκη», στο: Η μεταπολεμική πεζογραφία˙ από τον πόλεμο του 

’40 ως τη δικτατορία του ’67, τόμ. Ε΄,  σελ. 134. 
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παρόμοια δομή. Δηλαδή, είναι και οι δύο παντρεμένοι, που όμως βρίσκονται σε διάσταση 

με τη σύζυγό τους και ο καθένας έχει από έναν γιό νεαρής ηλικίας. Ακόμα, είναι 

παθιασμένοι με τη θάλασσα και αρνούνται κατηγορηματικά τις δεσμεύσεις. Τέλος, ασκούν 

και οι δύο σημαντική επιρροή στις ηρωίδες, οι οποίες στη συνέχεια επιδιώκουν ή 

φαντάζονται ότι θα ζήσουν μια ζωή ανάλογη με αυτή που διάγουν εκείνοι. Η εμφάνιση της 

ίδιας φιγούρας στα δύο βιβλία δεν είναι τυχαία, και, όπως παρατηρεί η Αγγέλα Καστρινάκη, 

στα μυθιστορήματα των πρώτων γυναικών μεταπολεμικών συγγραφέων «εμφανίζονται όχι 

λίγοι άντρες ταξιδευτές και ναυτικοί […]».156 Το γεγονός ότι οι γυναίκες ηρωίδες 

σχετίζονται ερωτικά μαζί τους, κυριολεκτικά ή φαντασιακά, η μελετήτρια το ερμηνεύει ως 

«μια πρώτη εκδήλωση της βούλησης εξομοίωσης με τον ταξιδευτή άντρα, με τον ελεύθερο 

άντρα, τον κατακτητή».157  

Το επόμενο ζεύγος ερωτικών συντρόφων, είναι αυτό του Αντρέα (των Δέντρων) και του 

Δαβίδ. Τα κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στα δύο πρόσωπα υποδηλώνουν πως πρόκειται 

και πάλι για παραλλαγές του ίδιου τύπου: στον αντίποδα του άντρα ταξιδευτή, έρχεται ο 

γειωμένος σύντροφος, ο οποίος επιθυμεί τον γάμο και μια ήσυχη ζωή. Πράγματι, και οι δύο 

έκαναν πρόταση γάμου στις ηρωίδες, την οποία εκείνες αρνήθηκαν. Ακόμα, τους συνδέουν 

η εκκεντρική τους προσωπικότητα, το ότι δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθείς στους υπόλοιπους 

ήρωες καθώς και το νεαρό της ηλικίας τους. Μπορεί να μην μαθαίνουμε ακριβώς πόσο ετών 

είναι, αλλά οπωσδήποτε, ηλικιακά, βρίσκονται πολύ πιο κοντά στις ηρωίδες από ό,τι το 

προηγούμενο ζεύγος ανδρών, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ώριμοι ενήλικες. Δύο μοντέλα 

αντρών λοιπόν παρελαύνουν στις ζωές των ηρωίδων: ένα ανεξάρτητο, το οποίο ενσαρκώνει 

το αρσενικό ιδεώδες, αφού κατέχει όλα τα χαρακτηριστικά του ισχυρού φύλου, κι ένα 

παραδοσιακό, που είναι περισσότερο υποτονικό και διαχειρήσιμο.  

Τέλος, χρειάζεται να σχολιάσουμε το όνομα του δευτέρου ερωτικού συντρόφου, που 

είναι και στα δύο έργα Αντρέας. Το συγκεκριμένο όνομα ετυμολογικά σχετίζεται με την 

αρχαία ελληνική λέξη ανήρ (γεν. του ανδρός).158 Πρόκειται λοιπόν για ένα όνομα 

συνώνυμο του ανδρισμού, ο Αντρέας είναι ο Άντρας. Με βάση αυτόν τον συλλογισμό, ο 

αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος με δύο διαφορετικές εκδοχές του «Άντρα»: κατά πρώτον, 

έχουμε τη συμβατική εκδοχή, η οποία απαντά στα Δέντρα και σχετίζεται με τον γάμο, και 

κατά δεύτερον, τη φιλελεύθερη εκδοχή, όπως εμφανίζεται στα ΨΚ, όπου τον Άντρα 

                                                 
156 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 127. 
157 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 127. 
158 Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, σελ. 176.  
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περιβάλλει μια ατμόσφαιρα ελευθερίας και αναζήτησης που συμπυκνώνεται στην 

ταξιδιωτική και αδέσμευτη φιγούρα του ήρωα. Όμως, στην περίπτωση των ΨΚ πρέπει να 

σημειωθεί πως ο Αντρέας είναι επίπλαστος: είναι ένα απατηλό όνειρο, ένα κατασκεύασμα 

του φαντασιακού της ηρωίδας, το οποίο προσφέρει τη «λύση» στο δίλημμά της. Με άλλα 

λόγια, ο Άντρας στα ΨΚ είναι η εξιδανίκευση μιας προυπάρχουσας μορφής, η οποία 

ενσαρκώνει τις απώτερες επιθυμίες της ίδιας της ηρωίδας: το ταξίδι και την ελευθερία. 

Άλλωστε, στο έργο, η παραδοσιακή/συμβατική μορφή του Άντρα υπάρχει ήδη, είναι ο 

Δαβίδ. Η ηρωίδα λοιπόν, ονειρεύεται την ιδανική αντρική μορφή, τον Αντρέα, η οποία της 

επιτρέπει όχι μόνο να απορρίψει τον γάμο αλλά και να στραφεί προς τις δικές της 

αναζητήσεις.  

Τι μπορούμε να συνάγουμε από την παραπάνω συγκριτική εξέταση; Ενώ φαίνεται ότι 

στα Δέντρα οι αντρικές φιγούρες επηρεάζουν και «κατευθύνουν» την ηρωίδα μέσω της 

σεξουαλικής επαφής, στα ΨΚ η έννοια του άντρα ως ερωτικού συντρόφου και δυνάμει 

οδηγού αποδομείται εντελώς και ποικιλοτρόπως για την κεντρική ηρωίδα: κατά πρώτον, 

στην περίπτωση της Κατερίνας υφέρπει μια λεσβιακή ταυτότητα, η οποία «ακυρώνει» τον 

άντρα ως ερωτικό σύντροφο, αφού δεν εμπίπτει στον σεξουαλικό της ορίζοντα. Κατά 

δεύτερον, ο μοναδικός άντρας που σχετίζεται με την Κατερίνα και ενσαρκώνει το 

παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο επιθυμεί τον γάμο και μια ζωή συμβατική, περιγράφεται 

με θηλυκά χαρακτηριστικά. Ο Δαβίδ είναι θηλυπρεπής: έχει ψιλή γυναικεία φωνή, άτριχα 

χέρια και μάτια μάγισσας. Δηλαδή, η συμβατική μορφή του άντρα είναι ευνουχισμένη και 

άρα, σεξουαλικά ακίνδυνη. Κατά τρίτον, ο ιδανικός άντρας, ο Αντρέας, η ενσάρκωση 

δηλαδή του ανδρικού ιδεώδους, είναι μια γυναικεία κατασκευή. Η έννοια του Άντρα 

αναπλάθεται στο μυαλό της Κατερίνας και ξεπροβάλλει από το όνειρό της. 

Συμπερασματικά λοιπόν, αν οι άντρες σημαίνουν τον ετερόφυλο συμβατικό έρωτα, που 

συνεπάγεται την παραδοσιακή γυναικεία ταυτότητα, είναι δυνάμει περιοριστικοί 

παράγοντες στην προσωπική και καλλιτεχνική ανέλιξη της ηρωίδας. Αυτό μας δείχνουν τα 

Δέντρα. Στα ΨΚ, η υπονόμευση της έννοιας του Άντρα και της ετερόφυλης σεξουαλικής 

σχέσης, λόγω της λανθάνουσας λεσβιακής ταυτότητας της ηρωίδας, αίρει τους 

περιορισμούς αυτούς και ανοίγει το δρόμο προς την καλλιτεχνική και προσωπική ανέλιξή 

της.  

 

5.5. Η ενσωμάτωση των Δέντρων στα Ψάθινα καπέλα 
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Ο απόηχος του πρώτου μυθιστορήματος της Λυμπεράκη είναι αρκετά έντονος στο δεύτερο. 

Ένα κομβικό σημείο στο πρώτο βιβλίο ήταν η αλληγορία των γυναικών-δέντρων, η οποία 

«σχετίζεται κυρίως με την προβολή της γυναικείας ιδιαιτερότητας, με τη σεξουαλικότητα 

και με ένα είδος χοϊκότητας-γονιμότητας […]».159 Αυτή η διάσταση της γυναικείας φύσης 

είναι ιδιαίτερα έντονη στα ΨΚ, στην περίπτωση της Μαρίας. Η μεγαλύτερη αδελφή 

επιθυμεί η ζωή της να ακολουθήσει μια φυσική πορεία: « “Θέλω να ζήσω σαν τα φυτά και 

σαν τα ζώα. Τα άλλα είν’ όλα ψεύτικα”. […] “Γιατί ξέρω πως η καθημερινή ζωή είναι που 

κρύβει τη μεγαλύτερη δύναμη”.» (90) και αντιμετωπίζει θετικά το «ρίζωμα»: «“Γενναίος 

είναι όποιος μένει”, μ’έκοψε η Μαρία […]» (15). Ακόμα, παρομοιάζεται με την ίδια τη γη: 

«Και το δικό της κορμί που ήταν όλο στρογγυλό, με απαλές γλυκές κοιλάδες σαν την ίδια 

τη γη και τρυφερά υψώματα […]» (79). Στο πλαίσιο αυτό, η Μαρία διακρίνεται για την 

έντονη και έκδηλη σεξουαλικότητά της, γνώρισμα το οποίο μοιράζεται με την Ειρήνη.160 

Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι η πρώτη σεξουαλική επαφή των δύο ηρωίδων:  

Στην περίπτωση της Ειρήνης: 

Το χαλί ήταν ζεστό και το πρόσωπό του αλλόκοτο, έτσι φωτισμένο από τις φλόγες. 

Φιλήθηκαν κι υποτάχτηκαν κι οι δυο. Η αγωνία μεγάλωνε, μα ήταν η αγωνία που 

ζητούσε. Κι ο πόνος μεγάλωνε, μα ήταν ο πόνος που ήθελε. Κι η χαρά… Ένας δυνατός 

άνεμος άνοιξε την πόρτα, έσβησε τα κεριά. Ακούστηκε τα κύμα μανιασμένο. 

- Το ’ξερα πως θα ’σουν άγρια και παρθενική σαν τη θάλασσα που λυσσομανάει 

πάντα εδώ. 

Έπειτα, σαν να χάθηκε. Γεύτηκε τον Παράδεισο, την αθανασία. (Δέντρα, 116)  

 

Στην περίπτωση της Μαρίας: 

Πονούσε, μα ο πόνος τούτος της άρεσε. Γύρισε τα μάτια προς αυτόν. Τα μονοκόμματα 

χέρια του τυλίχτηκαν τότε γύρω από τη στρογγυλάδα του κορμιού της, που ήταν ζεστό 

και καλό σαν τη γη. Τέτοια ευλογία δεν την είχε γνωρίσει. Κι όταν τα κορμιά τους γίναν 

ένα πάνω στην προβιά, έκλαψε, είχε φτάσει η ώρα της βροχής. Εκείνη τον έφερνε κοντά 

της μ’ όλη της τη δύναμη, ήθελε να πονέσει πιο πολύ, ακόμα πιο πολύ, ήθελε η 

καταστροφή να ’χει την ομορφιά της τελειότητας. Της φάνηκε πως ανέβηκε απότομα 

στην κορφή ενός βουνού κι είδε όλη την ομορφιά του κόσμου. Τότε φώναξε. Έπειτα 

ηρέμησε πάλι κι έγινε σαν ποτάμι που, από αιώνες, κυλάει μέσα στην ίδια κοίτη. (ΨΚ, 

80)   

                                                 
159 Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 127. 
160 Η αναφορά στη γυναικεία σεξουαλικότητα ως κάτι φυσικό και επιθυμητό συνιστά μια κατάκτηση των 

λογοτέχνιδων της εποχής κατά την Καστρινάκη: «Η Λυμπεράκη, όπως και η Μάτση Χατζηλαζάρου όταν 

παρομοιάζει τις γυναίκες με «αχνισμένες φοράδες», όπως και η Ελένη Βακάλο που τονίζει ακριβώς τη χοϊκή 

διάσταση της γυναίκας, κομίζουν κάτι καινούργιο και μάλλον επαναστατικό ως προς τις νοοτροπίες της 

εποχής: τη φυσιολογική διάσταση του σαρκικού έρωτα και τον ύμνο στη γονιμότητα.» Καστρινάκη, Η 

λογοτεχνία στη δεκαετία 1940 – 1950, σελ. 196. 
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Από τα παραπάνω αποσπάσματα προκύπτει ότι και οι δύο ηρωίδες αποζητούν έντονα τη 

σεξουαλική πλήρωση. Οι περιγραφές τέμνονται σε δύο σημεία: στη σκηνοθεσία και στην 

αντίδραση των δύο γυναικών. Σε ό,τι αφορά τη σκηνοθεσία, επικρατεί ένα στοιχείο 

πρωτογονισμού, καθώς βρίσκονται σε καλύβες, χωρίς τη στοιχειώδη επίπλωση και 

ξαπλώνουν σε χαλί και σε προβιά αντίστοιχα. Όπως είδαμε αναλυτικά στην περίπτωση της 

Ειρήνης, η λιτή σκηνοθεσία ανακαλεί ένα τελετουργικό μυστήριο, το οποίο σηματοδοτεί 

τη μύηση των γυναικών στον έρωτα. Η αντίδραση των δύο κοριτσιών είναι παρεμφερής, 

αφού και οι δύο αποζητούν τη συνουσία, δίχως να πτοούνται από τον πόνο. Η απώτερη 

επιθυμία τους είναι να περάσουν στην ενηλικίωση και να εισέλθουν στον κόσμο των 

γυναικών. Το τελευταίο κοινό σημείο των δύο αποσπασμάτων που χρειάζεται να 

σχολιαστεί είναι η αναφορά στα στοιχεία της φύσης σε συνδυασμό με τις μνείες στην 

«αθανασία» και την αιωνιότητα αντίστοιχα. Η Ειρήνη παρομοιάζεται με τη θάλασσα «που 

λυσσομανάει πάντα», ενώ η Μαρία με ποτάμι που «από αιώνες, κυλάει μέσα στην ίδια 

κοίτη». Η επανερχόμενη παρομοίωση των γυναικών με το υγρό στοιχείο συμβολίζει τον 

ατέρμονο ρου της θηλυκής φύσης, τονίζει δηλαδή τη φυσική και καθολική διάσταση της 

γυναικείας σεξουαλικότητας. Φαίνεται δηλαδή πως η γυναίκα εξισώνεται με τη φύση κατά 

τη στερεοτυπική εξίσωση woman=nature. 

Εκτός από τη χοϊκή διάσταση της γυναικείας φύσης, ένα δεύτερο σημείο που απαντά 

στα ΨΚ και έλκει την καταγωγή του από το προηγούμενο μυθιστόρημα της συγγραφέως  

είναι η αγάπη που νιώθει μια εκ των τριών αδελφών για τα δέντρα. Η Ινφάντα έχει μια 

ιδιαίτερη σχέση με τα δέντρα, και συγκεκριμένα «αγαπάει» ένα πεύκο: «Τ’ αγαπούσε 

ιδιαίτερα αυτό το δέντρο κι από παιδί ακόμα, σαν τύχαινε να περάσει από κεί με τη μητέρα 

της ή τις αδερφές της, έμενε λίγο πίσω και πήγαινε ν’ αγγίξει τον κορμό του που ήταν 

τραχύς και είχε χρώμα βαθυκάστανο» (331). Η εικόνα της Ινφάντας και η τρυφερότητα που 

δείχνει για το δέντρο ανακαλούν την Ειρήνη, η οποία ένιωθε αγάπη και οίκτο για τα δέντρα 

στην αρχή του βιβλίου. Ακόμα, η Ινφάντα φαίνεται πως διαθέτει κι άλλα γνωρίσματα του 

χαρακτήρα της Ειρήνης, όπως είναι η αντιδραστικότητα:  

Της άρεσε της Ειρήνης αυτό το παιδί κι είχε πάρει την απόφασή της. Αλλά να! Δεν 

ξέρει κι αυτή πως, τη στιγμή που την τράβηξε να τη φιλήσει, σήκωσε το χέρι σαν 

αυτόματο, του άστραψε ένα δυνατό μπάτσο κι άρχισε να τρέχει, να τρέχει μες στα 

χωράφια, ώσπου μάτωσαν τα πόδια της και της πιάστηκε η ανάσα. Εκείνο το βράδυ, 

στο κρεβάτι της, είχε κλάψει πολύ. (Δέντρα, 23) 
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[…] τα χείλη του [Νικήτα] πλησιάσανε τόσο τα χείλη της, που τ’ αγγίξανε και… Τότε 

η Ινφάντα, με την ατίθαση κίνηση που κάνουν τ’ άλογα όταν σφίξεις πολύ τα γκέμια, 

έσκυψε κι έστριψε απότομα το λαιμό. Του ’μεινε στο χέρι η λευκή κορδέλα, ούτε βήμα 

δεν μπόρεσε να κάνει. Εκείνη έτρεχε κιόλας, έτρεχε, τα πόδια της πηδούσανε τα’ 

αγκαθερά θάμνα, χοροπηδούσε η καρδιά της […] Έκλεισε τα μάτια κι ένιωσε τα 

δάκρυα να περνάνε τα ματόκλαδα και να βρέχουν τα μάγουλά της. (ΨΚ 331-332) 

 

Οι διακειμενικές αναφορές πλεονάζουν στα δύο αποσπάσματα και υποδηλώνουν την 

εγγύτητα των δύο χαρακτήρων: και οι δύο ηρωίδες αντιδρούν με τον ίδιο μη καταδεκτικό 

τρόπο στο πρώτο τους φιλί, απομακρύνονται τρέχοντας και ύστερα λυπούνται, 

ενδεχομένως για την τροπή των γεγονότων. 

Συμπερασματικά, ο απόηχος των Δέντρων είναι ιδιαίτερα έντονος στα ΨΚ καθώς 

φαίνεται πως και οι τρεις αδελφές διαθέτουν χαρακτηριστικά της Ειρήνης. Όπως είδαμε 

παραπάνω, την Ειρήνη και την Κατερίνα συνδέουν η ελευθεροφροσύνη τους, η αφοσίωση 

στην τέχνη τους και ο αντισυμβατικός τους χαρακτήρας. Τη χοϊκή διάσταση της Ειρήνης 

και την έντονη σεξουαλικότητά της, η οποία συνεπάγεται την προσχώρηση ακόμα και την 

υποταγή στο άλλο φύλο, τη συναντάμε στον χαρακτήρα της Μαρίας ενώ, την 

αντιδραστικότητά της και την ιδιάζουσα σχέση με τα δέντρα, την ανακαλεί η Ινφάντα. Με 

άλλα λόγια, η συγγραφέας ανέπτυξε τις αντιφατικές όψεις του χαρακτήρα της Ειρήνης σε 

τρεις νέες ηρωίδες. Το αποτέλεσμα είναι η εξαιρετική συνοχή που παρουσιάζονται να έχουν 

αυτές οι τρεις προσωπικότητες χωρίς να εντοπίζονται οι αντικρουόμενες δυνάμεις, οι οποίες 

ήταν κυρίαρχες στην Ειρήνη, που, ανεπιτυχώς, κλήθηκε να συνδυάσει και τις τρεις αυτές 

τάσεις. Μια λοιπόν από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του πρώτου μυθιστορήματος, η 

διάσπαση της γυναικείας ταυτότητας, «διορθώνεται» στο επόμενο έργο μέσω της 

ευρηματικής διοχέτευσης των αντιφατικών χαρακτηριστικών της πρώτης ηρωίδας σε 

ξεχωριστούς νέους χαρακτήρες. Οι ηρωίδες των ΨΚ δεν υφίστανται κρίσεις ταυτότητας, 

ούτε παραπαίουν μεταξύ της παλαιάς και της νέας θεώρησης του φύλου τους. Είναι 

κατασταλαγμένες και ικανοποιημένες από τις επιλογές τους: η Μαρία είναι μια ευτυχισμένη 

μητέρα και σύζυγος, η Ινφάντα επιλέγει έναν μοναχικό δρόμο ενώ η Κατερίνα ενσαρκώνει 

την προοδευτικότερη γυναικεία εκδοχή, αυτή που κινεί για την ελευθερία και την τέχνη.  

 

5.6. Επίλογος 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις διαπιστώνουμε πως το γυναικείο Künstlerroman 

εξελίσσεται στη γραφή της Μαργαρίτας Λυμπεράκη. Η εξέλιξη αυτή παρατηρείται στον 
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διαφορετικό χειρισμό των συμβάσεων και των μοτίβων του είδους και στη διαφορετική 

πορεία των δύο ηρωίδων. Έχοντας αρχικά προσφέρει ένα παραδοσιακό έργο, που ενέχει 

ατέλειες και αντιφάσεις, η συγγραφέας εμμένει στην ίδια θεματολογία, δηλαδή στη 

διερεύνηση της γυναικείας φύσης και θέσης αλλά αναπροσαρμόζει το υλικό της, 

συγγράφοντας ένα άρτιο και πιο σύνθετο βιβλίο. Αυτό που απουσιάζει από τα Δέντρα και 

επιτυγχάνεται στα ΨΚ είναι η απόδοση των εναλλακτικών γυναικείων δρόμων στη ζωή. 

Δηλαδή η συγγραφέας, στο δεύτερο βιβλίο της, με δεξιοτεχνία και νηφαλιότητα συνθέτει 

το μωσαϊκό της γυναικείας προοπτικής στη ζωή μέσα από τις ιστορίες αρκετών γυναικών, 

διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζει τις επιλογές της 

δέσμευσης, της μη-δέσμευσης, της ελευθερίας και της δημιουργίας χωρίς αντινομίες. 

Ύστερα από αυτό το «επίτευγμα», η Λυμπεράκη κάνει μια στροφή στο πεζογραφικό της 

έργο και αφήνει οριστικά πίσω της το συγκεκριμένο μυθιστορηματικό είδος. Ακόμα, στη 

μετέπειτα πεζογραφική της παραγωγή τα ζητήματα γυναικείας ταυτότητας περνούν σε 

δεύτερο πλάνο. Επομένως, τα ΨΚ επιστέφουν την άσκηση της συγγραφέως τους στο 

γυναικείο Künstlerroman και κλείνουν τον κύκλο της θητείας της στο είδος.  
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Summary 

This dissertation focuses on Margarita Lyberaki’s first two novels, The Trees (1945) and 

Three Summers (or The Straw Hats) (1946) and analyzes them as female Künstlerroman 

aiming at demonstrating the evolution of the literary genre in Lyberaki’s writing from the 

first novel to the second. The study examines the personal and artistic development of the 

two novels’ heroines demonstrating the rise of new woman consciousness as expressed in 

literature. The first chapter discusses the social and historical background of these novels. 

In the early post-war period, a new team of women authors flourished in the field of Greek 

prose fiction; these women had a new perspective about their gender and tried to redefine 

female identity in their novels. The second chapter is focused on the literary genres of the 

Bildungsroman and the Künstlerroman, in the context of which these two novels are 

analyzed, offering a brief examination of their historical development and main 

characteristics.  In the third chapter I discuss the Trees arguing that Lyberaki’s first novel 

could be described as a traditional female Künstlerroman, in which the heroine does not 

manage to fulfil herself artistically. In the fourth chapter I provide an analysis of the Three 

Summers introducing the novel as a modern female Künstlerroman: the novel’s protagonist, 

who succeeds in her artistic career, embodies the exemplar of the modern woman. The fifth 

and last chapter offers a comparative discussion of the two novels demonstrating the 

evolution of the genre of the female Künstlerroman in Lyberaki’s prose fiction.  

 

 


