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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης πτυχές του έργου μιας 

ενδιαφέρουσας γυναικείας πεζογραφικής μορφής του 20ού αιώνα, ελάχιστα 

αναγνωρισμένης ως τώρα, η οποία αξίζει ωστόσο να συγκεντρώσει την προσοχή των 

νεότερων μελετητών.   

Είναι γεγονός ότι δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία στις γυναίκες λογοτέχνιδες 

και στο έργο τους, που σε αρκετές περιπτώσεις - αν και αξιόλογο - έχει παραμείνει άγνωστο 

ή παραγνωρισμένο. Η παρουσία των γυναικών στις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

παραμένει περιορισμένη. Περίπου εκατό γυναίκες (πεζογράφοι, ποιήτριες, θεατρικοί 

συγγραφείς, δοκιμιογράφοι) του εικοστού αιώνα συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και 

μάλιστα για αρκετές από τις συγγραφείς γίνεται μονολεκτική αναφορά ή συναντάμε το 

όνομά τους μόνο σε υποσημειώσεις. Χαρακτηριστικό είναι δε ότι κάποια στοιχεία που 

δίδονται είναι είτε ελλιπή είτε ακόμη και παραπλανητικά1.   

Το εκδομένο έργο των γυναικών δεν αντιμετωπίστηκε και ίσως ακόμα δεν 

αντιμετωπίζεται με την ίδια προσοχή και σοβαρότητα όσο εκείνο των ανδρών. Για να 

αναδειχθεί μια γυναίκα συγγραφέας θα πρέπει να έχει εκδώσει κάποιο πολύ σημαντικό 

έργο ενώ η πιθανή ευρύτερη συμβολή της δεν αναφέρεται.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

χάνεται η αίσθηση της εξέλιξης της γραφής και της θεματικής τους και να υπάρχουν μόνο 

κάποιες μοναχικές φωνές από αυτές που κατόρθωσαν να ξεχωρίσουν2. 

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να βρεθούν στο επίκεντρο 

της φιλολογικής μελέτης Ελληνίδες συγγραφείς του 20ού αιώνα, οι οποίες έχουν τεθεί για 

αρκετές δεκαετίες στο παρασκήνιο, να μελετηθεί το έργο τους και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του τρόπου γραφής τους και να συνεκτιμηθεί η προσφορά τους, έτσι ώστε 

να βρουν τη θέση τους στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας (συνεκτιμώντας 

παράλληλα το πλαίσιο της εποχής, τις κοινωνικοπολιτικές και καλλιτεχνικές συνθήκες που 

καθορίζουν τη λογοτεχνία).  

                                                 
1 Έρη Σταυροπούλου, «Η παρουσία των γυναικών συγγραφέων στις ιστορίες της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας», Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα: προτάσεις 

ανασυγκρότησης, θέματα και ρεύματα: πρακτικά συνεδρίου στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου, 

Ρέθυμνο 20-22 Μαΐου 2011, επιμέλεια: Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης Τζιόβας, 

Ηράκλειο 2012, σ. 484. 

2 Ό.π., σ. 493-494. 
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Η εργασία αυτή εστιάζει στην πεζογραφική παρουσία της Ειρήνης Μιχ. Γαλανού, 

που πρωτοεμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα το 1925 και παραμένει λογοτεχνικά ενεργή 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Το έργο της, βαθιά ανθρωπιστικό, δίνει 

πρωτεύοντα ρόλο στη συναισθηματική διεργασία που διέπει τις σχέσεις των ανθρώπων και 

ειδικότερα των δύο φύλων. Κεντρική θέση σε αυτό έχει η γυναίκα, με τις ιδιοτυπίες της 

φύσης της, και ο έρωτας, στοιχεία που αναδεικνύονται μέσα από έναν προσωπικό τρόπο 

γραφής, που συνταιριάζει λυρισμό, υπαινικτικότητα και εσωτερική διάθεση.  

Στο επίκεντρο της μελέτης θα βρεθούν η συλλογή διηγημάτων Μικρές και μεγάλες 

αιτίες (1940), τα μυθιστορήματα Κόντρα στον άνεμο (1943) και Κάποτε (1965) ενώ 

συμπληρωματικά θα χρησιμοποιηθούν διηγήματα με τα οποία πρωτοεμφανίστηκε και άλλα 

που εξέδωσε κατά καιρούς σε λογοτεχνικά περιοδικά. Επίσης, επιλεκτικές αναφορές θα 

γίνουν στη συλλογή Καιρός σχεδόν αίθριος (1971).  

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας έχει βιογραφικό χαρακτήρα και δίνει 

πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της συγγραφέως . Στο δεύτερο κεφάλαιο ανιχνεύονται 

επιρροές που πιθανόν έχει δεχτεί και  βασικά χαρακτηριστικά της γραφής της. Σε ιδιαίτερο 

υποκεφάλαιο εξετάζεται η έννοια της ατομικότητας στο έργο της. Στο τρίτο κεφάλαιο θα 

διερευνηθεί το φεμινιστικό πλαίσιο των κειμένων της και τα στοιχεία που απαρτίζουν τη 

γυναικεία ταυτότητα. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται ένα επιλογικό κεφάλαιο και 

βιβλιογραφικός οδηγός.  
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

1.1  Η ζωή και το έργο της Ειρήνης Γαλανού  
  

 

Για τη ζωή της Ειρήνης Γαλανού λίγες πληροφορίες φτάνουν ως εμάς3. Η Ειρήνη 

Γαλανού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1895 και πέθανε το 1984. Ο πατέρας της ήταν o λόγιος 

Μιχαήλ Γαλανός (εκκλησιαστικός ρήτορας, κοινωνιολόγος και βουλευτής του κόμματος των 

Φιλελευθέρων), με καταγωγή από το νησί της Καλύμνου, και η μητέρα της η Ευδοξία 

Σακελλαρίου από το Ναύπλιο. Η έφεση της νεαρής Ειρήνης στα γράμματα έγινε αντιληπτή 

από τα γυμνασιακά της χρόνια, καθώς τελειώνοντας το Αρσάκειο Διδασκαλείο διακρίθηκε 

στη συγγραφή εκθεσιακών κειμένων και τιμήθηκε με το Μποτάσειο Βραβείο.  

Συνέχισε τις σπουδές της στο Ινστιτούτο Γαλλικών Σπουδών και στη Σχολή 

Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου, ενώ εργάστηκε στη σύνταξη του Λεξικού Ελευθερουδάκη. 

Από το 1931 μέχρι το 1939 ανέλαβε τη θέση της διευθύντριας στο Ανώτερο Κοργιαλένειο 

Παρθεναγωγείο στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, ενώ στα χρόνια του πρώτου και του δεύτερου 

παγκόσμιου πολέμου υπηρέτησε ως εθελόντρια αδελφή νοσοκόμα του Ερυθρού Σταυρού.   

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και στη δεκαετία του 1950 

διετέλεσε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.  

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση της Ειρήνης Γαλανού να στραφεί στην πεζογραφία 

διαδραμάτισε τόσο η παιδεία που έλαβε όσο και το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο 

μεγάλωσε, «κάτω από τη σκιά ενός λόγιου πατέρα με αξιοσημείωτη επίδοση στη 

φιλοσοφική και κοινωνιολογική έρευνα και με ιδιαίτερη ικανότητα στην εκκλησιαστική 

ρητορική, κοντά στον αδελφό της, τον γνωστό ζωγράφο Φάνη Γαλανό, και σε μια αδελφή 

με υποκριτικές και πεζογραφικές επιδόσεις»4.  

Στα γράμματα παρουσιάζεται πρώτη φορά με τη γαλλόφωνη συλλογή διηγημάτων 

Toute notre Hellade, το 1924, σε μια έκδοση του περιοδικού Libre, την οποία είχε 

επιμεληθεί και προλογίσει ο καθηγητής της στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ο αρχαιολόγος και 

                                                 

3 Για τα βιογραφικά στοιχεία της συγγραφέως βλ.: Σοφία Μαυροειδή–Παπαδάκη, «Γαλανού Ειρήνη», 

Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Από τον 10ο αιώνα μ.Χ. μέχρι σήμερα), τ. Ε, 

επιμέλεια: Γ.Θ. Ζώρας, Ι. Μ. Χατζηφώτης, Αθήνα χ.χ., σ. 126-129 και Τάκης Μενδράκος, «Ειρήνη Μιχ. 

Γαλανού», Η μεσοπολεμική πεζογραφία: Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-

1939), τ. Γ’, Αθήνα 1992, σ. 56-68. 

4 Τάκης Μενδράκος, ό.π., σ. 58-59. 
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νεοελληνιστής Λουί Ρουσέλ.  Ο Γάλλος νεοελληνιστής, ο οποίος στο πλαίσιο του μαθήματος 

επεδίωκε τη λογοτεχνική ανάπτυξη θεμάτων από την αρχαία ελληνική μυθολογία, την 

ιστορία, τους θρύλους και τις παραδόσεις, εντυπωσιάστηκε από τα πρωτότυπα διηγήματα 

της νεαρής φοιτήτριας. Χαρακτηριστικά, σημειώνει στον πρόλογο της έκδοσης 

απευθυνόμενος στην ίδια τη συγγραφέα: «Στα έργα σας αυτά νομίζω ότι βλέπω 

προτερήματα στέρεα: τη λιτότητα που χαρακτηρίζει τη φυλή σας, το τάλαντο να 

υποβάλλετε μάλλον παρά να λέτε, το αίσθημα της γυναίκας, σαν κοπέλας, σαν 

ερωτευμένης, σαν μητέρας, μιαν επίγνωση τρόπων για την έκφραση των ιδεών…  την τέχνη  

να δίνετε ζωή στην ιστορική και μυθική αρχαιότητα, που τη γνωρίζετε βαθιά…»5.  

Ένα χρόνο μετά την έκδοση του Toute notre Hellade, το 1925, η Γαλανού πήρε 

μέρος στον διαγωνισμό διηγήματος του εκδοτικού οίκου Ζηκάκη6 με τα διηγήματα «Στα 

βρόχια» και «Πλούσια και ευτυχισμένα», τα οποία θα κερδίσουν το πρώτο και το δεύτερο 

βραβείο αντίστοιχα. Τα διηγήματα αυτά θα εκδοθούν μαζί με τα υπόλοιπα που 

διακρίθηκαν στον συλλογικό τόμο Οχτώ διηγήματα7. Η κριτική επιτροπή, την οποία 

αποτελούσαν ο Αντώνης Τραυλαντώνης, ο Φώτος Πολίτης και ο Ηλίας Βουτιερίδης, 

ξεχωρίζει τη δυνατή τέχνη της συγγραφέως, που δεν ξεπέφτει σε κανένα σημείο8.  

Το 1940 τυπώθηκε η συλλογή Μικρές και μεγάλες αιτίες, που αποτελεί το πρώτο 

ολοκληρωμένο πεζογραφικό της βήμα, για την οποία βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο 

του Υπουργείου Παιδείας το 1942. Η συλλογή αυτή αποτελείται από επτά διηγήματα, στα 

οποία η Γαλανού κατορθώνει να συγχωνεύσει το φανταστικό με το ρεαλιστικό στοιχείο, τον 

λυρικό μονόλογο με τον καθημερινό διάλογο, δημιουργώντας ένα ύφος ζωντανό και 

εντελώς προσωπικό, το οποίο θα διατηρήσει σε όλη τη συγγραφική της πορεία9. Τα 

περισσότερα διηγήματα διαπνέει η πίστη στον άνθρωπο και η ενδοσκόπηση της ψυχής, 

ενώ υποβόσκει η αγωνία για την επικοινωνία με το άλλο φύλο και ένας αδιόρατος φόβος 

μοναξιάς.  

                                                 
5 Ό.π., σ. 59. 

6 Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί την προηγούμενη χρονιά ο διαγωνισμός μυθιστορήματος, στον 

οποίο το πρώτο βραβείο είχε κερδίσει ο Θράσος Καστανάκης με το έργο του Πρίγκιπες. 

7 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τα 128 διηγήματα που στάλθηκαν στον διαγωνισμό η 

κριτική επιτροπή δυσκολεύτηκε να ξεχωρίσει δέκα, βραβεύοντας τελικά μόνο οκτώ διηγήματα. 

Μάλιστα, το πέμπτο βραβείο έλαβε ο Στρατής Μυριβήλης με το διήγημά του «Θυσία στον ήλιο».  Για 

περισσότερες πληροφορίες βλ.: «Έκθεση της κριτικής επιτροπής», Διαγωνισμός Διηγημάτων: Οχτώ 

διηγήματα βραβευμένα στον διαγωνισμό του 1925, Αθήνα 1926. 

8 Ό.π., σ. 29. 

9 Τάκης Μενδράκος, ό.π., σ. 60. 
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Τρία χρόνια μετά, το 1943, η Ειρήνη Γαλανού δημοσίευσε το πρώτο της 

μυθιστόρημα, με τον τίτλο Κόντρα στον άνεμο10.  «Ίσως πρόκειται για το πρώτο καθαρά 

ερωτικό μυθιστόρημα γραμμένο από γυναίκα –μια τόλμη που μάλλον δεν είναι άσχετη 

προς την υψηλή κοινωνική θέση της συγγραφέως του»11, γεμάτο από δυνατούς χαρακτήρες 

που συγκλονίζονται από τα πάθη τους και οδηγούνται σε μια μεταξύ τους τραγική 

σύγκρουση.  

Δύο δεκαετίες αργότερα, και συγκεκριμένα το 1965,  η πεζογράφος παρουσίασε το 

δεύτερο και τελευταίο μυθιστόρημά της, το Κάποτε. Δύο αποσπάσματα, ωστόσο, από το 

μυθιστόρημα αυτό, που δημοσιεύονται στα Ελεύθερα Γράμματα το 1945, οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι μεγάλο μέρος του κειμένου γράφεται αρκετά νωρίτερα12. Ο πόλεμος της 

Αλβανίας και η Κατοχή ανασυνθέτονται από τη συγγραφέα, που εμπνέεται από τα βιώματά 

της ως αδελφή νοσοκόμος.  

Με τη συλλογή Καιρός σχεδόν αίθριος το 1971 η Γαλανού επανήλθε στον χώρο του 

διηγήματος. Εκτός από το «Αχιλλεύς και Πενθεσίλεια», το οποίο είχε δημοσιευτεί στην 

πρώτη της συλλογή στα γαλλικά, και το βραβευμένο στον διαγωνισμό Ζηκάκη «Πλούσια και 

ευτυχισμένα», τη συλλογή συνθέτουν δεκαπέντε διηγήματα, γραμμένα από το 1944 έως το 

1970, στα οποία κυριαρχούν πρόσωπα που κινούνται σε έναν σύγχρονο κόσμο, αγωνίζονται 

να υλοποιήσουν τα όνειρά τους και συνήθως κατατρύχονται από μοναξιά. 

Η τελευταία της συλλογή, με δεκατρία διηγήματα, εκδόθηκε το 1979 (όταν η Ειρήνη 

Γαλανού ήταν πλέον 84 ετών), με τον τίτλο Αντίκρυ στο πέτρινο τοπίο, κλείνοντας έτσι την 

εκδοτική της πορεία. Βέβαια, όλες αυτές τις δεκαετίες η συγγραφέας δεν σταμάτησε να 

δημοσιεύει διηγήματά της σε λογοτεχνικά περιοδικά και ανθολογίες (ελληνικές και ξένες), 

ενώ συνέβαλε σημαντικά και στην παιδική λογοτεχνία με διασκευές, μεταφράσεις και 

πρωτότυπες εργασίες.  

 

 

                                                 
10 Το έργο αυτό θα κάνει τη συγγραφέα γνωστή σε ένα ευρύτερο κοινό, καθώς σημείωσε ρεκόρ 

πωλήσεων εκείνη την εποχή, ενώ διασκευάστηκε για τη μικρή οθόνη από τον θεατρικό συγγραφέα 

και σεναριογράφο Βαγγέλη Γκούφα, το 1980. 

11 Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Αθήνα 2005, σ. 484. 

12 Βλ. Μαρία Καλλίτση, Η εικόνα του Γερμανού κατακτητή στην ελληνική πεζογραφία, διδακτορική 

διατριβή, Ρέθυμνο 2007, σ. 75. Πρόκειται για τα διηγήματα «Πρώτη Ανάσα», Ελεύθερα Γράμματα, 

τχ. 21, Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 1945, σ. 16 και «Τότε», Ελεύθερα Γράμματα, τχ. 24-25, 

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 1945, σ. 16.  
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

2.1.  Επιρροές 

 

2.1.1 Η γενιά του τριάντα 

 

 

Ο ανυποψίαστος αναγνώστης του έργου της Ειρήνης Γαλανού πιθανόν να 

αιφνιδιαστεί από την ιδιαίτερη γραφή της συγγραφέως, την τόλμη και την αυτοπεποίθηση 

που τη διακρίνει ήδη από τα πρώτα της διηγήματα, αλλά και από μια διάθεση για 

δημιουργική ανανέωση στο ύφος και στη γλώσσα· βασικά, δηλαδή, στοιχεία των 

συγγραφέων που θα συγκροτήσουν τη λεγόμενη γενιά του τριάντα.  

Μπορεί τη δεκαετία του 1930 να μην εκδίδει κανένα έργο (υπενθυμίζω ότι η 

συλλογή Μικρές και μεγάλες αιτίες κυκλοφορούν το 1940) και ληξιαρχικά να είναι ίσως λίγο 

μεγαλύτερη από την πλειονότητα των συγγραφέων της συγκεκριμένης γενιάς, εντούτοις, 

όπως φαίνεται, διαμορφώνεται λογοτεχνικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο αρχών και 

αντιλήψεων, το οποίο οι εκπρόσωποι της γενιάς στήριξαν θεωρητικά ή λογοτεχνικά και 

διαμόρφωσαν ενεργητικά. Με άλλα λόγια, επηρεάζεται από τις ιδέες, τις θεωρίες και το 

έργο συγγραφέων της γενιάς του τριάντα, και έτσι στα κείμενά της εντοπίζουμε αρκετά 

χαρακτηριστικά τους.  

Μπορούμε, μάλιστα, να την εντάξουμε στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό πλαίσιο τόσο 

αισθητικά, με κριτήριο τη συμβολή της στην τεχνοτροπική ανανέωση (θα αναφερθούμε 

εκτενέστερα στο επόμενο υποκεφάλαιο), όσο και ταξικά, καθώς ανήκει στην αστική τάξη, 

όπως άλλωστε σχεδόν όλοι οι λογοτέχνες της γενιάς αυτής.  

Η έμπρακτη δημιουργικότητα, η στροφή προς την εξερεύνηση του εσωτερικού 

ανθρώπου και η κατάφαση στη ζωή είναι χαρακτηριστικά στοιχεία στα πεζογραφήματα της 

Γαλανού. Η συγγραφέας διερευνά τον αντίκτυπο της ζωής και των σχέσεων πάνω στον 

ανθρώπινο ψυχισμό, όχι όμως με διάθεση μελοδραματική που οδηγεί τα πρόσωπα σε μια 

μελαγχολική εσωστρέφεια και απομόνωση, αλλά αναδεικνύοντας τις ελεύθερες κινήσεις 

της ψυχής, τα αυθόρμητα αισθήματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια αναστροφής του κλίματος της μελαγχολίας και της 

ακινησίας, που παραπέμπει σαφώς στον Καρυωτάκη, με «αντίδοτο» τη δράση, την 

αισιοδοξία και τον αγώνα ενάντια στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Και είναι 

χαρακτηριστικό ότι η γενιά του τριάντα κατά κύριο λόγο είχε αναλάβει, «ανάμεσα σε άλλα, 
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και το καθήκον να μετατρέψει την "άρνηση" σε "κατάφαση" λέγοντας εμφατικά ναι στη 

ζωή»13.  

Ενδεικτικά αναφέρω το διήγημα «Spleen στις αμμουδιές» 14 (1966), που ήδη από 

τον τίτλο μάς παραπέμπει στη συλλογή πεζών ποιημάτων του Σαρλ Μπωντλαίρ Spleen de 

Paris (Η μελαγχολία του Παρισιού), σύμβολο της παρακμής, της μελαγχολίας και της 

παραίτησης, της οποίας τον πρόλογο είχε μεταφράσει ο Καρυωτάκης15. Ο πρωταγωνιστής 

της Γαλανού εδώ, ως "γνήσιο τέκνο" της γενιάς του τριάντα, αρνείται να συναινέσει στον 

μελαγχολικό τρόπο ζωής που προτείνει ο ήρωας του διηγήματος Βίκτωρ, επιλέγοντας την 

ενεργητικότητα, την αισιοδοξία και την εμπιστοσύνη στο μέλλον.    

Η αγάπη της φύσης, με τις ήρεμες περιγραφές του ελληνικού τοπίου και της 

θάλασσας, είναι ένα άλλο στοιχείο που κυριαρχεί στο έργο της συγγραφέως και αποτελεί 

κύριο χαρακτηριστικό των λογοτεχνών της γενιάς του τριάντα, η οποία είχε ταυτιστεί με το 

Αιγαίο (χώρος συμβολικός, ιστορικό ή ηθικό παλίμψηστο, χώρος απόδρασης ή σύμβολο 

ευδαιμονίας)16. Η γενιά του τριάντα προσπάθησε άλλωστε να συνθέσει έναν πολιτισμικό 

μύθο με βάση τον συνδυασμό φυσικών ιδιαιτεροτήτων (φως, διαύγεια, Αιγαίο), 

παραγνωρισμένων στοιχείων του παρελθόντος και λογοτεχνικής ανανέωσης17.  

Στα κείμενα της Ε. Γαλανού συχνά η φύση μάς υποβάλλει τις διαθέσεις των 

προσώπων και παρατηρούμε πληθώρα απροσδιόριστων κυμάνσεων της ψυχής18. 

Χαρακτηριστικό, βέβαια, που μας παραπέμπει στη λυρική πεζογραφία19 και σε επιρροές 

από το ρεύμα του συμβολισμού, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Στο διήγημα 

«Ίσως να ’ταν έτσι», η πρωταγωνίστρια Ρέα συνειδητοποιεί ότι ο αγαπημένος της την είχε 

γελάσει και φεύγοντας «την τύλιξε η χλωμάδα τ’ ουρανού που την αυλάκωναν πορτοκαλιές 

λουρίδες. Έτρεξε,  άφησε πίσω της τα πεύκα, στάθηκε σαν έπαψε το βουητό τους. Στην 

έρημη έκταση ψήλωνε το βουνό, και ο κάμπος σώριαζε στα πόδια του άσπρες ανεμώνες. 

                                                 
13 Mario Vitti, Η γενιά του τριάντα: Ιδεολογία και μορφή, Αθήνα 1995, σ. 35. 

14 Ειρήνη Γαλανού, Καιρός σχεδόν αίθριος: Διηγήματα, Αθήνα 1971, σ. 75-96. 

15 Κ. Γ. Καρυωτάκης, «Spleen», Ποιήματα και πεζά, επιμέλεια: Γιώργος Σαββίδης, Αθήνα 1993, σ. 134. 

16 Για τη λειτουργία του Αιγαίου βλ.: Δημήτρης Τζιόβας, Ο μύθος της γενιάς του τριάντα: 

Νεοτερικότητα, ελληνικότητα και πολιτισμική ιδεολογία, Αθήνα 2011, σ. 363-375.  

17 Ό.π., σ. 61. 

18 Βλ. και Mario Vitti, Η γενιά του τριάντα…, ό.π., σ. 34. 

19 Για τα χαρακτηριστικά της λυρικής πεζογραφίας βλ. Κέλη Δασκαλά, Η λογοτεχνική παραγωγή της 

"γενιάς του 1940" και η επι-στροφή στη "λυρική πεζογραφία", διδακτορική διατριβή, Ρέθυμνο 2006.  
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[…] Και η γη έφερνε βόλτες, αψηφώντας με μιας κανόνες και νόμους. Κάθησε σ’ ένα σωρό 

από πέτρες. Το δειλινό, που πήγε να τη γελάσει εδώ και λίγη ώρα, χανόταν στο σκοτάδι»20.  

Έτσι, λοιπόν, το μυθιστορηματικό τοπίο, διαποτισμένο και εμψυχωμένο από τα 

συναισθήματα των ηρώων, συμμετέχει στη δράση παρέχοντας την κατάλληλη 

ατμόσφαιρα21. 

Η πεζογράφος τοποθετεί συνήθως το σκηνικό της σε ένα επαρχιώτικο και όμως 

περίεργα κοσμοπολίτικο περίγυρο. Παρόλο που κυριαρχεί το νησιωτικό τοπίο, δεν λείπουν, 

ωστόσο, οι περιγραφές από τη ζωή στην Ευρώπη, τα ταξίδια, οι Έλληνες που έχουν 

καταξιωθεί στη διεθνή κοινωνία των μεγάλων κέντρων, οι καλλιτέχνες και οι φοιτητές που 

προσπαθούν να ζήσουν τη μεγάλη ζωή22. Δεν είναι λίγες οι φορές που στις σελίδες της 

Γαλανού συναντάμε πολυτελή ξενοδοχεία, τρένα, χλιδή, άφθονο χρήμα αλλά και 

εφήμερους έρωτες. Συνδυάζεται θα λέγαμε η νησιωτική μοναξιά με μια κοσμοπολίτικη 

διάθεση και η εσωστρέφεια με μια διάθεση φυγής23.  

Η γενιά του τριάντα συνδέεται παράλληλα και «με μια τάση προς το άχρονο, το 

σταθερό, το κλασικό και το αρχετυπικό που εκδηλώνεται με τις συζητήσεις περί 

ελληνικότητας, την εξύμνηση του αιγαιοπελαγίτικου τοπίου και τη διάθεση για "γλωσσική 

τακτοποίηση"»24.   Η αρχετυπική αυτή τάση, που ισχυροποιείται μετά την εμπειρία του Β’ 

παγκόσμιου πολέμου (στροφή όλο και περισσότερο προς τις ρίζες, την οποία εκδηλώνει ο 

Θεοτοκάς αλλά και άλλοι συγγραφείς της γενιάς), εξασφαλίζει το προαιώνιο, χωρίς όμως να 

παγιδεύεται στη στατικότητα, τονίζει την αναφορά στην παράδοση, δίχως να αποκλείει τη 

γόνιμη ανανέωση25.  

Πιο συγκεκριμένα, το παρελθόν προσεγγίζεται αρχετυπικά, δηλαδή ως μια δομή 

βάθους που ανανεώνεται μέσω της καλλιτεχνικής του αξιοποίησης (χωρίς να 

καταφεύγουμε στη νοσταλγική επίκλησή του), με αποτέλεσμα να ανακαινίζεται στο παρόν 

και το βάρος να δίδεται στη δυνατότητα μετασχηματισμού και αναδημιουργίας του. Η 

                                                 
20 Ειρήνη Γαλανού, «Ίσως να ’ταν έτσι», Μικρές και μεγάλες αιτίες: Διηγήματα, Αθήνα  1940, σ. 49. 

21 Αυτό παρατηρεί ο Vitti να συμβαίνει και στο έργο του Κοσμά Πολίτη. Η περιγραφή λειτουργεί ως 

προέκταση του ψυχισμού των προσώπων μέσα στον γενικότερο μηχανισμό του συγκινησιακού 

παράγοντα. Βλ. Mario Vitti, ό.π., σ. 307-312. 

22 Για παράδειγμα, ο Τίμος, γόνος ξεπεσμένης αρχοντικής οικογένειας ενός ελληνικού νησιού, 

«πούλαγε, λέει, στο Παρίσι της μάνας του τα ενθύμια για ένα μπουκάλι σαμπάνια», ό.π., 116. 

23 Σχετικά με το θέμα του «κοσμοπολιτισμού» στην πεζογραφία βλ. Απόστολος Σαχίνης, Αναζητήσεις 

της μεσοπολεμικής πεζογραφίας, Θεσσαλονίκη 21978, σ. 74.  

24 Δημήτρης Τζιόβας, Ο μύθος της γενιάς του τριάντα…, ό.π., σ. 46. 

25 Ό.π., σ. 47. 
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αρχαιότητα, κατά κύριο λόγο, προσφέρεται για την αρχετυπική αυτή θεώρηση του 

παρελθόντος, γιατί προϋποθέτει την καταφυγή σε κλασικούς μύθους ή μυθικά πρόσωπα26.   

Η Ειρήνη Γαλανού αρκετά συχνά στο έργο της προσεγγίζει την ελληνική αρχαιότητα 

και τη μυθολογία αρχετυπικά και, μεταφέροντας στοιχεία στο παρόν, τα ανανεώνει και τα 

αναδημιουργεί. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει την αίσθηση του προαιώνιου. Οι ηρωίδες 

της συγγραφέως παρουσιάζονται ουκ ολίγες φορές ως αρχαιοελληνικές θεότητες ή 

αρχαϊκές κόρες με εντυπωσιακές κόμες και οι νέοι ως απόγονοι της γης των Ατρειδών, ενώ 

ονόματα όπως Έρση, Θέτις, Ρέα, Αχιλλέας βρίσκονται διάσπαρτα στα κείμενά της.  

Καθοριστική, για παράδειγμα, στο διήγημα «Τα φτερά του λυτρωμού» είναι η 

σκηνή στο αρχαίο θέατρο, όπου οι νεαρές ηρωίδες δραματοποιούν τον πρόλογο από την 

τριλογία της Ορέστειας προκαλώντας στον πρωταγωνιστή το ρίγος που «από τους 

μακρινούς αιώνες έμεινε θαμμένο, χαμένο, κρυφό σε κείνον τον τόπο. […] Η παρθενική 

λαλιά το ξυπνούσε τώρα, το ’φερνε ως τον άντρα που καθόταν στο θρονί το ραγισμένο…»27, 

δίδοντάς του την ίδια στιγμή την απάντηση στο δίλημμα που τον βασάνιζε: «Και πάντα ο 

αχός που φώναζε όχι – και πάντα ο φόβος που σερνότανε σα φίδι στις πλάκες, 

δαγκώνοντας την ομορφιά»28.   

Στα ερείπια του μυκηναϊκού παλατιού της Τίρυνθας κορυφώνεται και το διήγημα 

«Βήματα σε γη παλιά»29 (1954), στο οποίο ο πρωταγωνιστής Λιας, ένα παιδί της Γης των 

Ατρειδών που «είχε τον πόλεμο μέσα του», οραματίζεται  την ηρωίδα Έρση ως μια αρχαία 

Μυκηναία στο λουτρό: «Από δω, φεύγανε τα νερά… Πριν χιλιάδες χρόνια μια Έρση σαν και 

σένα, όρθια σ’ αυτή τη θέση, πέταγε το χιτώνα από το πανώριο κορμί της»30. Όταν ο ήρωας 

θα χάσει την Έρση από έναν άντρα με πυρρά μαλλιά, τότε δεν θα κλάψει μόνο για τον 

εαυτό του αλλά και για τους ανθρώπους εκείνους που βίωσαν παρόμοιες ήττες χιλιάδες 

χρόνια πριν στο ίδιο μέρος. 

Ένα τελευταίο παράδειγμα αρχετυπικής προσέγγισης αφορά τον έρωτα του 

πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος Κάποτε με ένα άγαλμα Κόρης, τη μορφή του οποίου θα 

συναντήσει αργότερα στο πρόσωπο της ηρωίδας Κρινιώς: «…η Κόρη η μαρμάρινη… Είναι 

ίδια, ολόιδια. Λέει το χαμογέλιο της σ’ αγαπάω, και λέει το νάζι της, δε σε θέλω. Είναι η 

Κόρη του, με τις μπούκλες τις πλούσιες, και περπατάει σε ένα δρόμο με μικρόσπιτα»31.  Η 

                                                 
26 Ό.π., σ. 298. 

27 Ειρήνη Γαλανού, «Τα φτερά του λυτρωμού», Μικρές και μεγάλες αιτίες: Διηγήματα, ό.π., σ. 34 
28 Ό.π. 

29 Ειρήνη Γαλανού, Καιρός σχεδόν αίθριος…, ό.π., σ. 171-181. 

30 Ό.π., σ. 179. 

31  Ειρήνη Γαλανού, Κάποτε,  Αθήνα 1965, σ. 63. 
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Κρινιώ-Κόρη (όπως θα δούμε και στη συνέχεια) είναι μια ηρωίδα που θα συμβάλει στην 

αντίσταση, για να μπορέσουν όλες οι Κόρες (οι σύγχρονες, δηλαδή, γυναίκες), που 

«στέκουνε με τα δυο τους πόδια σεμνά ενωμένα ως να ανοίξουνε του ήλιου τα μάτια, με 

βήμα λεύτερο να διαβούνε κι αυτές, μες από τον πλουμισμένο κόσμο»32. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της συγγραφέως που μας παραπέμπει στη γενιά του 

τριάντα είναι η πλαστική δύναμη, η οποία ζωντανεύει αβίαστα και φυσικά τα πρόσωπά της 

και τους προσδίδει ιδιαίτερα γνωρίσματα. Τα κάνει απτά και ανάγλυφα, με δική τους ζωή 

και προσωπικότητα· αυτό, μάλιστα, το πετυχαίνει ιδιαίτερα με τις γυναίκες ηρωίδες. 

Καταγράφει την κρυφή ψυχική ροή των ηρώων με διακριτικότητα και με έναν τόνο 

ανθρώπινο. Ακόμη και στους πιο σκληρούς χαρακτήρες η Γαλανού ανιχνεύει μια ανθρωπιά  

και «μοιράζει δίκιο και άδικο σε όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπά της»33.  

Όπως οι περισσότεροι πεζογράφοι της γενιάς, πιθανόν να έχει αντλήσει επιρροές 

από τον Ντοστογιέφσκι, ο οποίος, πέρα από την ψυχογράφηση των χαρακτήρων, δεν 

πλάθει μονόπλευρους ανθρώπους αλλά ήρωες που δεν μπορούν να υποβληθούν σε 

μανιχαϊστικό διαχωρισμό - έχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία.  

Βέβαια, το θέμα της δημιουργίας των προσώπων απασχολούσε έντονα και τον 

Γιώργο Θεοτοκά34, ο οποίος επιζητούσε τα πρόσωπα να είναι μορφές ζωντανές και 

αυθύπαρκτες που ζουν έξω από τα βιβλία. Παράλληλα, ήθελε να φέρει στο προσκήνιο 

ήρωες που εκφράζουν αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις που τον απασχολούσαν, 

σημαντικούς ή ασήμαντους35,  και να δώσει μια αίσθηση της κατάστασης στο σύνολό της. 

Δεν θα ήταν παράλογο να σκεφτούμε ότι η Ειρήνη Γαλανού ίσως να ταυτιζόταν με τις 

απόψεις του αυτές, καθώς και εκείνη θέλησε να παρουσιάσει περιπτώσεις ηρωίδων και 

ηρώων που της κέντριζαν το ενδιαφέρον, αποτιμώντας παράλληλα την ψυχολογική τους 

κατάσταση, από την οποία ξεκινά μια διαδικασία αποφάσεων και πράξεων. Εξάλλου, όπως 

έχει σημειώσει και ο Άλκης Θρύλος, «τα πλάσματα της Γαλανού είναι από τα λογοτεχνικά 

                                                 
32 Ό.π., σ. 24.  

33 Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία, ό.π., σ. 487. Η ηρωίδα του 

μυθιστορήματος Κόντρα στον άνεμο Λίλη, «με όλα της τα προσόντα που την καθιστούν νικήτρια της 

ζωής, δεν είναι ένα απολύτως θετικό πρόσωπο: παντρεμένη πια αποποιείται την ευθύνη του παιδιού 

του άντρα της», βλ. ό.π. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους Γερμανούς ήρωες στο Κάποτε. Όταν 

εμφανίζονται ενταγμένοι στο ευρύτερο σύνολο του εχθρού είναι σκληροί, αδίστακτοι και φονικές 

μηχανές, όταν όμως παρουσιάζονται ως ατομικές περιπτώσεις, η συγγραφέας αναδεικνύει και 

θετικά χαρακτηριστικά τους. 

34 Mario Vitti, ό.π., σ. 226. 

35 Ό.π., σ. 291. 
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εκείνα πρόσωπα που μας γίνονται γνωριμότατα, που εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα μας 

κι αφού ξανακατέβασε ο συγγραφέας την αυλαία»36.  

 

 

 

2.1.2. Άλλες επιδράσεις 

 

Η κοινωνική πεζογραφία του Κωνσταντίνου Θεοτόκη ενδεχομένως ασκεί μια 

επιρροή στη Γαλανού, κατά το ξεκίνημά της στη δεκαετία του 1920, και ίσως για αυτό 

εντοπίζουμε κοινά θέματα. Για παράδειγμα, στο διήγημα «Πλούσια και ευτυχισμένα» 

(δεύτερο βραβείο στον διαγωνισμό του Ζηκάκη) το χρήμα μετατρέπεται σε  ρυθμιστή  της 

ζωής του πρωταγωνιστή καταστρέφοντας τις σχέσεις των ανθρώπων και την ευτυχία τους, 

θέμα στο οποίο επικεντρώνεται και το πεζογράφημα του Θεοτόκη Η τιμή και το χρήμα. 

Επίσης, το θέμα της ξεπεσμένης αρχοντικής οικογένειας που υπάρχει στο Κόντρα στον 

άνεμο θα μπορούσε να μας παραπέμψει στο μυθιστόρημα του ίδιου Σκλάβοι στα δεσμά 

τους.  

Διάσπαρτες αναφορές σε κοινωνικές-ταξικές διαφορές βρίσκουμε, άλλωστε, και 

στο μετέπειτα έργο της συγγραφέως. Η πρωταγωνίστρια του «Ίσως να ’ταν έτσι» Ρέα δεν 

γίνεται αποδεκτή από τον κύκλο του Μπέλου, ο οποίος έχει ανατραφεί και ζει "βασιλικά" 

με τα χρήματα που του παρέχουν οι πλούσιες ηλικιωμένες συγγένισσές του.  «Δεν έχω 

διάθεση τούτη τη στιγμή να αδελφωθώ με το πόπολο»37, δηλώνει κάποιος από τη 

συντροφιά του ήρωα, την ώρα που η Ρέα συνειδητοποιεί ότι οι γραμματισμένοι και 

αγράμματοι αυτοί ιππότες είναι «οι σταυροφόροι μιας ζωής που δε σε θέλει και δεν τη 

θέλεις»38.  

Πέρα από το κοινωνικό στοιχείο, και κείμενα του ελληνικού αισθητισμού και 

συμβολισμού φαίνεται να γονιμοποιούν τη φαντασία της Ειρήνης Γαλανού, καθώς 

εντοπίζουμε σχετικά μοτίβα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως θεματικά και 

αφηγηματικά δάνεια σε πεζογραφήματά της.  

Για παράδειγμα, η σύζευξη του πεζού λόγου με μια ποίηση υποβλητική, που θέλγει 

τον αναγνώστη,  κατατάσσει το έργο της στην κατηγορία της λυρικής πεζογραφίας,  η οποία 

                                                 
36 Άλκης Θρύλος, «Κριτική για το Κόντρα στον άνεμο», εφημερίδα Πρωία, 22 Δεκεμβρίου 1943.    

37 Ειρήνη Γαλανού, Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 47. 

38 Ό.π., σ. 50. 
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έτσι κι αλλιώς σχετίζεται με τον συμβολισμό39. Παράλληλα χρησιμοποιούνται τρόποι και 

εκφραστικά μέσα της συμβολιστικής πεζογραφίας (γίνεται χρήση και αρκετών συμβόλων, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια), δίχως ωστόσο να φτάνουμε στη νοσηρότητα και την αναίτια 

θλίψη που κυριαρχεί σε έργα του συγκεκριμένου ρεύματος. Μέσω ενός ήπιου λυρισμού 

περιγράφεται η ζωή των ηρώων και εκφράζεται η ψυχική τους κατάσταση, πολλές φορές, 

μάλιστα, με τη βοήθεια της φύσης (όπως έχει ήδη αναφερθεί) ή ακόμη και του 

μυθιστορηματικού σκηνικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιγραφή του 

δωματίου του Τίμου στο μυθιστόρημα Κόντρα στον άνεμο, με την οποία περιγράφεται 

ταυτόχρονα και η ψυχολογική κατάσταση του ήρωα: «Λίγες ώρες φτασμένος και πεθαμένη 

κιόλας η γλύκα του καλωσόρισες. […] Στο φως αστράφτει η κλειδαριά μιας βαλίτζας  που 

χάσκει αδειανή. […] «Άψυχη η Κόντακ που έχει κυλήσει κάτω από την καρέκλα, άψυχος κι 

αυτός. Μονάχα οι ετικέτες του μπαούλου έχουν μια κακιά ψυχή, που τινάζει απάνω του 

σαΐτες φλογάτες»40. 

Επιπλέον, η υπαινικτικότητα που διατρέχει το έργο της συγγραφέως δείχνει να έχει 

συμβολιστικές καταβολές. 

Από την άλλη πλευρά, η επιθυμία φυγής των ηρώων και απαλλαγής από τις 

κοινωνικές συμβάσεις και η αναζήτηση της λύτρωσης στη φύση, στοιχεία που συναντάμε 

στα κείμενα της Ειρήνης Γαλανού, ίσως αποτελούν επιρροές του αισθητισμού.  

Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι το διήγημα «Στα βρόχια» κορυφώνεται με μια 

ερωτική-λυτρωτική σκηνή που λαμβάνει χώρα μέσα στη φύση και θυμίζει την ένωση των 

ηρώων της Κερένιας κούκλας του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου μέσα στις μυγδαλιές: «Οι 

κυκλαμιές πλημμυρούσαν τα βουναλάκια. Τα ασημένια φύλλα τους με τις πορφυρές 

αποχρώσεις, τα ροζ λουλουδάκια τους βάζανε τις τελευταίες στροφές στο ποίημα του 

καλοκαιριού. Η Ισμήνη είχε καθήσει κείνο το απόγευμα σε ένα βράχο και στα γόνατά της 

ήταν σκόρπια ένα πλήθος μπουκετάκια που της πετούσε ο Βάγγος. […] Τα μάτια των δυο 

αγριμιών συναντήθηκαν. Ο Βάγγος ορμητικά πέρασε τα δυο του χέρια στη μέση της, και την 

τράβηξε απάνω του… και κείνη έριξε το κεφάλι της με δύναμη στον ώμο του, και τα χείλη 

της ψαύοντας το αυτί του είπαν τη μαγική λέξη, που μέσα από τους αιώνες δεν έχασε το 

πρώτο της θέλγητρο. Ο Βάγγος δοκίμαζε ίλιγγο σαν να τον είχε αρπάξει ένα ρόδινο σύννεφο 

και να τον στροβίλιζε στο άπειρο, στο άπειρο το γαλανό που το στολίζουν τα αστάχια»41.  

                                                 
39 Βλ. και Αγγέλα Καστρινάκη, «"Σαν τις μυγδαλιές" Ιδέες και σύμβολα στην Κερένια κούκλα», 

Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, Η κερένια κούκλα, Ηράκλειο  2013, σ. 348.  

40 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, Αθήνα 1980, σ. 7. 

41 Ειρήνη Γαλανού, «Στα βρόχια», Διαγωνισμός Διηγημάτων: Οχτώ διηγήματα βραβευμένα στο 

διαγωνισμό του 1925, ό.π., 61. 
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Και αν ο Χρηστομάνος με το μυθιστόρημά του «προσπαθεί να κατανοήσει το 

ερωτικό φαινόμενο πέρα από στερεότυπα και κοινωνιολογίζουσες προδιαθέσεις, τον έρωτα 

ως ατομικό ζήτημα, στις λεπτές ψυχικές και σωματικές αποχρώσεις του»42, λίγες δεκαετίες 

αργότερα, μια γυναίκα αυτή τη φορά, η Ειρήνη Γαλανού, θα οδηγηθεί σε ένα ανάλογο 

εγχείρημα με πολλές προεκτάσεις, στο οποίο θα επικεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του 

έργου της. 

Κοινό στοιχείο, επίσης, με κείμενα του αισθητιστικού ρεύματος είναι η εστίαση στα 

μάτια των γυναικείων μορφών, κάτι που αποτελεί και μια εμμονή -θα λέγαμε- της 

συγγραφέως σε όλα τα έργα της:  «Δυο λάμπες ήτανε τα μάτια της, που καίγανε ουσία 

φοβερή για των σκοταδιών τα σπλάχνα, δυο φακοί σαν κείνους που, κρυμμένοι στα 

παρασκήνια, δίνουν στου θεατρίνου τη μορφή όποια όψη τους αρέσει»43.  Το συγκεκριμένο 

απόσπασμα αναφέρεται στην ηρωίδα Καλή από το Κόντρα στον άνεμο, η οποία κάποιες 

φορές έχει και μια απόκοσμη πλευρά: «Τέτοια γυναίκα, ούτε ο δαίμονας δεν μπορεί να 

τηνε χτυπήσει»44, «Γυναίκα τρομερή με της Κόλασης την ξυπνάδα»45, και παρακάτω: 

«Φόνισσα τη λέγανε, άνομη τη λέγανε, και την κόρη της ένα άψυχο πράγμα, που το ’παιζε 

στα χέρια της η μάγισσα σαν το είδωλο το κερένιο»46.  

Το δαιμονικό στοιχείο που εντοπίζουμε εδώ, ως ρομαντική-αισθητιστική επίδραση, 

θα το συναντήσουμε και σε άλλα έργα της πριν από τον πόλεμο. Για παράδειγμα, στο 

διήγημα «Στο Μοναστήρι»47, η νεαρή δικηγόρος Ρίτα αποτελεί μια μορφή πειρασμού για τη 

δόκιμη μοναχή Χιονία, καθώς έρχεται να της ξυπνήσει τον πόθο μιας άλλης ζωής. Η μορφή 

της έχει άλλοτε διαστάσεις αγγελικές και άλλοτε δαιμονικές, με το κοσμικό άρωμά της, το 

κατακόκκινο στόμα της που σκλάβωνε τη ματιά και το ψάλσιμό της που λειτουργεί 

βασανιστικά για την πρωταγωνίστρια.  

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ίσως να μην είμαστε ακόμα (ελλείψει 

στοιχείων) σε θέση να μιλήσουμε με απόλυτη βεβαιότητα για τις επιρροές της 

συγγραφέως. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Ειρήνη Γαλανού κατόρθωσε μέσα από πολλές 

αναζητήσεις και αναγνώσματα - και με ένα βλέμμα σύγχρονο και προοδευτικό -  να 

αφομοιώσει όλες τις επιδράσεις που δέχτηκε σε μια αρμονική ενότητα.  

                                                 
42 Αγγέλα Καστρινάκη, «"Σαν τις μυγδαλιές": ιδέες και σύμβολα στην Κερένια κούκλα», ό.π., σ. 305. 

43 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 134. 

44 Ό.π., σ. 90. 

45 Ό.π., σ. 151.  

46 Ό.π., σ. 154 

47 Βλ. Ειρήνη Γαλανού, «Στο μοναστήρι», Νέα Εστία, τχ. 16-17, Αθήνα (1 Νοεμβρίου) 1927. 
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2.2. Η γυναικεία γραφή στον μεσοπόλεμο 

 

 

Την εποχή του μεσοπολέμου υπάρχει, όπως φαίνεται, διχογνωμία για το αν οι 

γυναίκες οφείλουν να προβάλλουν στο λογοτεχνικό τους έργο τις ιδιότητες εκείνες που 

προσιδιάζουν στο φύλο τους. Από τη μια η κριτική επαινεί την ευαισθησία, τη χάρη, την 

ευγένεια και τη βαθιά ανθρωπιστική διάθεση και από την άλλη είναι αρκετά σαφής ο τόνος 

της συγκατάβασης και της επιείκειας για τα μέτρια, όπως αποκαλούνται, αποτελέσματα 

των γυναικών συγγραφέων. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι, όταν θέλουν να επαινέσουν 

μια γυναίκα, τονίζουν το «αρρενωπό της γράψιμο», κάτι που φαίνεται να λειτουργεί 

υποτιμητικά για την ίδια τη γυναικεία γραφή48.  

Ο Άλκης Θρύλος (κατά κόσμον Ελένη Ουράνη) ζητά αναθεώρηση του όρου 

«γυναικείο γράψιμο» και προτρέπει τις συγγραφείς να απαλλαγούν από το περιορισμένο 

υποκειμενικό ύφος49, ενώ η ανδρική κριτική ζητά  τα έργα των γυναικών να φέρουν τη 

σφραγίδα του φύλου τους, να αποτελούν «έργα-ντοκουμέντα της γυναικείας φύσης και 

αποκαλυπτικά της γυναικείας ψυχής, έργα που να είναι αδύνατο να γραφτούν από 

άνδρες»50.  

Σύμφωνα με τη γυναικεία κριτική του μεσοπολέμου, η γυναικεία λογοτεχνία θα 

πρέπει να αντιστρατεύεται το παραδοσιακό πρότυπο της γυναίκας και των έμφυλων 

γνωρισμάτων της και να πραγματεύεται τις ανάγκες των γυναικών, αναδεικνύοντας την 

ταυτότητά τους έτσι όπως την ορίζουν και την επιθυμούν οι ίδιες. Με άλλα λόγια, οι 

λογοτέχνιδες θα πρέπει να αποφεύγουν την πατριαρχική λογοτεχνική παράδοση και να 

αναδεικνύουν τις έμφυλες ιδιότητες και τα γνωρίσματα της ελεύθερης και ανεξάρτητης 

γυναίκας51.  

                                                 
48 Ελένη Λιανοπούλου, Οι Ελληνίδες πεζογράφοι του Μεσοπολέμου (1921-1944), διδακτορική 

διατριβή, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 107. Αναφορικά με τα συστατικά γνωρίσματα της "γυναικείας 

λογοτεχνίας" βλ. και Βασίλειος Βασιλειάδης, Η ιδεολογία της λογοτεχνικής κριτικής του 

Μεσοπολέμου για τη "γυναικεία" και την "ανδρική" λογοτεχνία, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 

2006. 

49 Το αποκαλεί «συναισθηματικό, τρυφερό, ρομαντικό -  καθυστερημένο», βλ. ό.π., σ. 109. 

50 Ουράνης Κώστας, «Από την ζωήν και από την τέχνην. Γύρω από ένα βραβείο», Νέα Εστία τχ. 295 (1 

Απριλίου 1939), 442-443.  

51 Βασίλειος Βασιλειάδης, Η ιδεολογία της λογοτεχνικής κριτικής του Μεσοπολέμου για τη 

"γυναικεία" και την "ανδρική" λογοτεχνία, ό.π., σ. 326-328. 
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Στο πλαίσιο αυτό, οι περισσότερες γυναίκες συγγραφείς αναζητούν τρόπο να 

διεκδικήσουν την ιδιαιτερότητά τους, τη διαφοροποίησή τους από τους άνδρες και από τα 

ανδρικά συστήματα αναπαράστασης, χωρίς ωστόσο να το κατορθώνουν πάντα.  

«Να είμεθα γυναίκες, τελείως γυναίκες, ιδού το μεγάλο μυστικό»52, συμβουλεύει η 

Γαλάτεια Καζαντζάκη, η οποία επιδιώκει «να ξεσκεπάσει τα μυστικά της σάρκας και της 

ψυχής της γυναίκας»53. Και είναι ενδεικτικό ότι από την Καλλιρρόη Παρρέν και τη Γαλάτεια 

Καζαντζάκη (γυναίκες με έντονη δράση στο γυναικείο κίνημα) μέχρι τις πεζογράφους που 

εμφανίζονται στο τέλος του μεσοπολέμου θα συναντάμε παρόμοια θέματα: τον δεσμό 

ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα54, τον έρωτα, τα παιχνίδια εξουσίας ανάμεσα στα δύο 

φύλα αλλά και τον ρόλο της οικογένειας. 

Σε όλα τα έργα τους οι γυναίκες πεζογράφοι του μεσοπολέμου επιμένουν με 

έμφαση στην πιεστική ανάγκη των ηρωίδων τους για επικοινωνία με τους άλλους, η οποία 

όμως παρουσιάζεται πάντα ατελέσφορη και προπάντων τραυματική. Η απογοήτευση, η 

διάψευση και συνακόλουθα η μοναξιά των ηρωίδων καταγράφονται με δραματικούς 

τρόπους ή έχουν τραγική έκβαση. Συνεπώς, οι περισσότερες γυναίκες πεζογράφοι 

αντικρίζουν τη ζωή από μια απαισιόδοξη κυρίως σκοπιά, εγκλωβίζοντας έτσι και τις 

ηρωίδες τους στη δική τους οπτική γωνία55.  

Η Ειρήνη Γαλανού επιλέγει τώρα και εκείνη μια λογοτεχνική γραφή που διακρίνεται 

από τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να συστήσουν τον "γυναικείο κανόνα" ή τη 

γυναικεία ταυτότητα, παρόλο που, όπως φαίνεται, έχει την ικανότητα να γράψει και χωρίς 

να αποκαλύπτεται το φύλο της. Χαρακτηριστικό είναι ότι η κριτική επιτροπή του 

διαγωνισμού Ζηκάκη επαινεί το διήγημα «Στα βρόχια» για τη δροσιά, την ευγένεια και τον 

ανάλαφρο ρομαντισμό του, δηλώνοντας ότι: «μόνο γυναίκειο μυαλό μπορούσε να 

δημιουργήσει ένα τέτοιο έργο, μολονότι το άλλο διήγημα "Πλούσια και ευτυχισμένα", δε 

φαίνεται να γράφτηκε από γυναίκα»56.  

 Πραγματεύεται την ίδια βασική θεματική με τις υπόλοιπες γυναίκες συγγραφείς, 

ωστόσο αυτή τη φορά παρατηρούμε μια διαφορετική θέαση, μια ματιά αισιόδοξη. Η 

Γαλανού προωθεί ένα ενεργητικό μοντέλο ηρωίδας, που ίσως για πρώτη φορά ορθώνει το 

ανάστημα και κάποτε επιτυγχάνει τους στόχους της ζώντας με αξιοπρέπεια.    

                                                 
52 Βλ. Ελένη Λιανοπούλου, ό.π., σ. 34. 

53 Ό.π. 

54 Βλ. Ελένη  Λιανοπούλου, ό.π., σ. 31-32. 

55 Βλ. ό.π., σ. 326-329. 

56 Διαγωνισμός Διηγημάτων: Οχτώ διηγήματα βραβευμένα στο διαγωνισμό του 1925, ό.π., σ. 32. Η 

υπογράμμιση δική μου. 
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Θέλει να παρουσιάσει τη γυναίκα όπως είναι, όπως τη βλέπει η ίδια, και όχι μέσα 

από το πρίσμα των ανδρών, όπως συνέβαινε ως τότε. Μια γυναίκα που ξεπερνάει τη δειλία, 

τη συστολή και το πλέγμα κατωτερότητας απέναντι στους άνδρες και επιδιώκει την 

ευτυχία, την ολοκλήρωση και την αυτοπραγμάτωση.  

Παρόλο που δεν έχουμε στη διάθεσή μας πολλές πληροφορίες για τη ζωή της, όπως 

οι περισσότερες γυναίκες συγγραφείς εκείνης της περιόδου (βλ. Έλλη Αλεξίου, Λιλίκα 

Νάκου, Μέλπω Αξιώτη κ.ά.), έτσι και η Γαλανού φαίνεται πως χρησιμοποιεί το 

αυτοβιογραφικό στοιχείο. Αρκετές ηρωίδες της, για παράδειγμα, ανήκουν στην αστική τάξη 

και έχουν λάβει ανώτερη μόρφωση ή διαθέτουν έφεση στην τέχνη, ενώ δεν είναι λίγες οι 

νέες που επιλέγουν να ζήσουν μοναχικά57. Πιθανόν, λοιπόν, να εισάγει σε γυναικείους 

χαρακτήρες που πλάθει στοιχεία της προσωπικότητάς της και βιώματα δικά της. 

Ως προς το ύφος ξεφεύγει πάντως από τα τυπικά χαρακτηριστικά των γυναικών 

πεζογράφων του μεσοπολέμου, όπως συμβαίνει και με την περίπτωση της Αξιώτη. Δεν 

ακολουθεί ένα απλό και λιτό ύφος που κάποιες φορές χαρακτηρίζεται «σχεδόν φτωχό και 

απεριποίητο λογοτεχνικά»58, αλλά επιζητά  ένα ύφος προσωπικό, ζωντανό και περίτεχνο. 

Παράλληλα, όπως θα δούμε αναλυτικότερα, επιλέγει να εκφραστεί μέσω μιας λυρικής-

ποιητικής γλώσσας, έναν δρόμο που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλες γυναίκες 

πεζογράφοι, όπως η Μόνα Μητροπούλου, η Γαλάτεια Σαράντη, η Μιμίκα Κρανάκη και η 

Μαργαρίτα Λυμπεράκη, οι οποίες θα ανανεώσουν τη γυναικεία πεζογραφία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Σύμφωνα με τις ενδείξεις και η συγγραφέας επιλέγει τη μοναχικότητα, καθώς «είδε να χάνεται το 

μοναδικό ίσως πρόσωπο που ονειρεύτηκε να δεθεί μαζί του», βλ. Τάκης Μενδράκος, «Ειρήνη Μιχ, 

Γαλανού», Η μεσοπολεμική πεζογραφία…, ό.π., σ. 65. 

58 Mario Vitti, Η γενιά του τριάντα…, ό.π., σ. 207-211 και 225-229. 
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2.3. Χαρακτηριστικά γραφής της Γαλανού  

 

 

2.3.1. Στοιχεία ύφους και αφήγησης 

 

 

Η Γαλανού είναι μια συγγραφέας χαμηλόφωνη και λυρική. Μέσα από τα έργα της 

μοιάζει να αναζητά τον ίδιο της τον εαυτό, να προσπαθεί να φτάσει στην αυτογνωσία μέσα 

από τη διερεύνηση των ανθρωπίνων σχέσεων και των επιπτώσεών τους στην ψυχή του 

ατόμου. Η πλοκή φαίνεται να είναι μια αφορμή να εκφραστεί και να αποτυπωθεί η ψυχική 

ανησυχία των ηρώων. Ίσως αυτή είναι η αιτία που η πεζογράφος επιλέγει κυρίως το 

διήγημα, όχι γιατί υστερεί στη συνθετική ικανότητα, καθώς τα μυθιστορήματά της είναι 

οργανωμένα αρμονικά, αλλά επειδή στο διήγημα ο στόχος είναι το άτομο και ο κόσμος της 

ιδιωτικής σφαίρας.   

Το έργο της αποτελεί μία από τις ποικίλες εκφάνσεις του λυρικού αφηγηματικού 

λόγου που εμφανίζεται στον μεσοπόλεμο και στη δεκαετία του 1940. Τα πρώτα χρόνια της 

Κατοχής γράφονται κείμενα ενός λυρικού εγώ που εξυμνούν τη μοναξιά και κύρια επιδίωξη 

γίνεται η γαλήνη. Κυριαρχεί μια διάθεση φυγής από τη φρίκη του πολέμου, από την κόλαση 

της γερμανικής Κατοχής59.  Οι λυρικοί πεζογράφοι μοιάζουν να απέχουν από τις ιστορικές 

και ιδεολογικοπολιτικές εξελίξεις της εποχής τους, εκφράζοντας μια άκρως ατομικιστική 

λογοτεχνική πρακτική. Μέσω της ενδοσκόπησης και της καλλιέργειας του εσωτερικού 

κόσμου επιζητούν να αποτυπώσουν τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου μυαλού και τη 

ρευστότητα των συναισθημάτων. Το ταξίδι γίνεται στα χρόνια αυτά σύμβολο ανανέωσης 

και ελευθερίας60 και προβάλλεται η ανάγκη του καλλιτέχνη για απελευθέρωση από κάθε 

καταναγκασμό.  

Οι  γυναίκες πεζογράφοι, από την πλευρά τους, εκφράζουν και εκείνες με το έργο 

τους βούληση προς το "ταξίδι", δηλαδή προς την έξοδο από τη συμβατικότητα, προς το 

άγνωστο, προς την ανανέωση και προς την αυτογνωσία61. Έτσι και η Γαλανού 

επικεντρώνεται στο άτομο και στο ερωτικό του γίγνεσθαι, ακόμα και στα δύσκολα χρόνια 

του πολέμου και της Κατοχής (υπενθυμίζω ότι το Κόντρα στον άνεμο εκδόθηκε το 1943).   

Ο τρόπος παρουσίασης του υλικού της γίνεται κάποιες φορές με έναν υπαινικτικό 

τρόπο· πολλά υπονοούνται ή αποσιωπούνται και ο αναγνώστης καλείται να τα 

                                                 
59 Βλ. και Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία…, ό.π., σ. 70-74. 

60 Ό.π., σ. 171-176.  

61 Βλ. το «Επίμετρο» για τις γυναίκες συγγραφείς, ό.π., σ. 467-538. 
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νοηματοδοτήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τέλος του διηγήματος «Μικρές 

και μεγάλες αιτίες». Η Λία (μετά από διαταγή του εν διαστάσει συζύγου της) ταξιδεύει στο 

νησάκι όπου είχε περάσει κάποτε τον μήνα του μέλιτος, προκειμένου να αποφασίσει αν θα 

επιστρέψει στον γάμο τους ή θα επέλθει η οριστική ρήξη. Η απόφασή της δεν δηλώνεται 

ρητά, όμως  το αγέρι αρπάζει τον λογισμό της, το νερό που γεμίζει τα χνάρια στο ακρογιάλι 

χάνει την πίκρα του και η οργή και η θλίψη βουλιάζουν στην άβυσσο62. Η νέα διώχνει κάθε 

δυσάρεστο συναίσθημα και επιλέγει να θέσει ως προτεραιότητα της ζωής της τον εαυτό 

της, γι’ αυτό και -όπως σημειώνεται στο κείμενο- στη στεριά φτάνει τελικά πρώτο το 

«καλύτερο εγώ» του ήρωα Πέτρου 63, δηλαδή η ίδια η ηρωίδα. 

Η συγγραφέας διαθέτει, επιπλέον, πρωτοτυπία στην παρουσίαση των θεμάτων της 

και το στήσιμό της γίνεται κάποιες φορές κινηματογραφικό (δεν πρέπει να μας διαφεύγει, 

άλλωστε, η πληροφορία ότι η Γαλανού είχε σπουδάσει και σκηνοθεσία κινηματογράφου), 

στοιχείο που συνταιριάζεται αρμονικά με την αναπόληση της ζωής. Θεατρικό μονόπρακτο 

παραθέτει με ευρηματικό τρόπο ο  ήρωας Κώστας «Στα Φτερά του λυτρωμού», για να 

περιγράψει την "ασυμφωνία χαρακτήρων" στον γάμο του64, ενώ μέσω φλας-μπακ 

μεταφερόμαστε από το παρελθόν στο παρόν. Το κεφαλόδεμα (εννοώντας τον 

κεφαλόδεσμο) της υπηρέτριας της συζύγου του, εξαιτίας του οποίου παρομοιάζεται με 

δήμιο της Ανατολής που εκτελούσε διαταγές της Σουλτάνας, συνδέεται απρόσμενα με το 

κεφαλόδεμα της ψυχομάνας Φλουρής, που σεμνά προβάλλει στο άνοιγμα της πόρτας65, με 

αποτέλεσμα την εναλλαγή πανομοιότυπων πλάνων μέσα από μια γραφή συνειρμική.  

Με άλλα λόγια, παρατηρούνται τόσο απότομες χωρο-χρονικές μετατοπίσεις όσο 

και συμφυρμός αντιθετικών στοιχείων. Η μια σκηνή εναλλάσσεται με την άλλη με τρόπο 

φαινομενικά σπασμωδικό, ωστόσο η σύνθεση που προκύπτει εντέλει είναι στέρεη και 

διέπεται από αρμονία. Στο μυθιστόρημα Κόντρα στον άνεμο, τη στιγμή της γέννας της 

Καλής, φτάνει ο άντρας της, ο Δράκαρος, που «ερχόταν ν’ αλαφρώσει τους πόνους της. 

Ερχόταν να της φωνάξει το μπράβο αν του ’καμε αγόρι, μα και κορίτσι ας ήτανε… Τι τον 

έγνοιαζε, Θε μου; Ξυπόλυτος, έτρεχε σαν το βοριά… Κι έφτασε. Το κλάμα σερνόταν στα 

σοκάκια, μαζί με το σύννεφο του λιβανιού, που το μάτωνε γέρνοντας ένας όμορφος 

ήλιος»66. Το κλάμα, όμως, όπως συνειδητοποιεί στη συνέχεια ο αναγνώστης, δεν είναι του 

νεογέννητου βρέφους, όπως περιμένει, αλλά της νεκρικής πομπής της ηρωίδας. Εδώ η 

                                                 
62 Ειρήνη Γαλανού, Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 17. 

63 Ό.π. 

64 Ό.π., σ. 23-25. 

65 Ό.π., σ. 25. 

66 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 35. 
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σύζευξη αντιθετικών στοιχείων λειτουργεί εκ παραλλήλου με την αποσιώπηση. Η αφήγηση 

γίνεται ελλειπτική, άλλοτε ασθματική, και οι φράσεις είναι μικρές αλλά ουσιαστικές, 

δίδοντας παλμό67. Μοιάζει σαν η συγγραφέας να έχει σμιλέψει επίμονα τη μορφή του 

έργου με τρόπο τέτοιο που κινητοποιεί τη φαντασία του αναγνώστη, η οποία έρχεται να 

λειτουργήσει ως μηχανισμός συμπλήρωσης αυτών που δεν λέγονται.   

Χαρακτηριστική στη γραφή της Γαλανού είναι, επίσης, η τριτοπρόσωπη αφήγηση 

διαμέσου ενός απρόσωπου παντογνώστη αφηγητή, ο οποίος διακόπτεται από την 

παρεμβολή άλλων προσώπων που διαλέγονται σε ευθύ λόγο. Ωστόσο, κάποιες φορές, η 

αφήγηση μοιάζει να αποτελεί καλυμμένη εκδοχή μιας υποβλητικής αποσπασματικής 

ανασκόπησης του παρελθόντος των ηρώων. Υπό αυτές τις συνθήκες, γίνεται συχνά 

μετατόπιση από τον έναν ήρωα στον άλλο ή από το ένα χρονικό επίπεδο στο άλλο με τον 

τρόπο που η συγγραφέας επιλέγει ως πιο πρόσφορο. 

Ο τριτοπρόσωπος αφηγητής κινεί τα νήματα της αφήγησης διακριτικά και 

ενορχηστρώνει τα επιμέρους τμήματά της, βοηθώντας τον αναγνώστη να ερμηνεύσει τις 

σκέψεις και τη δράση των ηρώων στο μυθιστορηματικό παρόν (αυτό συμβαίνει, για 

παράδειγμα, όταν παραθέτει -προς διευκόλυνσή μας- το παρελθόν της ηρωίδας Καλής στο 

μυθιστόρημα Κόντρα στον άνεμο).  Άλλοτε απομακρύνεται από το προσκήνιο, όπου ο ίδιος 

ή οι χαρακτήρες μεταφέρουν τις προσωπικές τους εντυπώσεις, σκέψεις ή εμπειρίες, και 

άλλοτε επανέρχεται παρακολουθώντας τη ροή της συνείδησης του ήρωα.  

Η λεπτή ειρωνεία, τέλος, και ενίοτε ο σαρκασμός των ηρώων για άλλα πρόσωπα ή 

για τις καταστάσεις που βιώνουν συχνά υποσκάπτουν τον λυρικό τόνο γραφής, 

προσδίδοντας ένταση στο κείμενο. Ιδιαίτερη είναι στο μυθιστόρημα Κάποτε η σκηνή της 

συναυλίας γερμανικής κλασικής μουσικής στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, η οποία 

λαμβάνει χώρα τον Αύγουστο του 194468. Κατά τη διάρκειά της αναμετρώνται με τα 

βλέμματα οι κατακτητές και οι αγωνιζόμενοι Έλληνες λίγο πριν από την αποχώρηση των 

γερμανικών στρατευμάτων. Μια εικόνα δοσμένη με γερή δόση σαρκασμού και 

τραγικότητας, αλλά εμποτισμένη και με αρκετή περηφάνια: «Η ματιά του Βάλτερ σκληρή, 

γεμάτη κοροϊδία, ζητάει τη ματιά του Στέφανου. Και κείνος πότε τη διώχνει και πότε τη 

δέχεται. Η δύση, μια πύρινη πηγή, γεμίζει τα σύννεφα ποταμούς, που οι φλόγες τους 

πηγαινόρχουνται πάνω από την ορχήστρα. – Λοιπόν, Στέφανε, αφού δεν είσαι τόσο Esel 

                                                 
67 Η ελλειπτικότητα είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει και τη γραφή της Μέλπως Αξιώτη. Στις 

Δύσκολες νύχτες συχνά η αφήγηση αποσιωπά ένα επεισόδιο, μια χειρονομία και αφήνει τον 

αναγνώστη να τα μαντέψει. Βλ. Guy Saunier, Οι μεταμορφώσεις της Κάδμως. Έρευνα στο έργο της 

Μέλπως Αξιώτη, Αθήνα 2005, σ. 40-42.  

68 Βλ. Ειρήνη Γαλανού, Κάποτε, ό.π., σ. 203-213. 



22 

 
όσο ήθελες να φανείς σε μας, θα το νιώθεις τούτο το κοντσέρτο του Χάιντελ. Ευκολονόητο, 

άλλωστε, και αρκετά γνωστό. – Έχεις δίκιο. Πρόσεξε τώρα το φινάλε. Είναι ο ήχος του 

ρολογιού που μετράει τις τελευταίες στιγμές της δύναμής σας. Όσο προφταίνεται, μη 

σταματάτε τους φόνους. Αίμα γυρεύει του αρχηγού σας η δόξα. Ποδοποτήστε ζωές, χαρές, 

καρδιές. Κι ο Στέφανος γυρίζει το πρόσωπο αλλού. Τούτο το αντίκρυσμα, το είχε πολύ 

ποθήσει. Μα σώνει»69. 

 

 

 

2.3.2. Θέματα και συμβολισμοί  
 

 

 

Στα κείμενα της Ειρήνης Γαλανού εντοπίζουμε επαναλαμβανόμενα θέματα, σύμβολα, 

αρχετυπικές μορφές και πλήθος παρομοιώσεων που αφορούν κυρίως τους γυναικείους 

χαρακτήρες της.   

Για παράδειγμα, στα μυθιστορήματά της, όπως και σε κάποια διηγήματα, εισάγει 

στοιχεία από τον χώρο του παραμυθιού: «Οι πέρδικες, τα βασιλόπουλα, το φεγγάρι, τα 

ρόδα, ζώσανε τις πορτοκαλιές και χόρεψαν με άντρες και γυναίκες»70. Όπως συμβαίνει με 

τους περισσότερους λυρικούς πεζογράφους, έτσι και η συγγραφέας επενδύει συχνά την 

αφήγησή της με τη φανταστική αχλή του παραμυθιού, που ίσως εκφράζει την επιθυμία για 

επιστροφή σε μια χαμένη αλλά οικεία ειδυλλιακή ατμόσφαιρα: «Έλειπε το τζάκι, έλειπε η 

φωτιά, λείπαν τ’ ασπρομαλλούτσικα γεράματα, κι όμως, το παραμύθι άπλωνε τα ήσυχα 

δίχτυα του γύρω από τον Τίμο που άκουγε με τα μάτια μεγαλωμένα, σαν παιδί, όλο 

στοχασμό»71.  

Στο μυθιστόρημα Κάποτε η περιγραφή του πολέμου και της ατμόσφαιρας που 

επικρατεί στην Αθήνα κατά τη γερμανική Κατοχή μοιάζει με την εξιστόρηση ενός μακρινού 

παραμυθιού, μιας μακρινής ιστορίας. Ακόμη και ο τίτλος παραπέμπει εκεί, παρόλο που ο 

χρονικός προσδιορισμός είναι σαφής (Αύγουστος 40-28 Αυγούστου 44). Ο πόλεμος ωστόσο 

προσδιορίζεται ως παραμύθι: «ποθείς να ζήσεις όσο ποτέ, για να δεις του παραμυθιού το 

τέλος»72.   

                                                 
69 Ό.π., σ. 207. 

70 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 105. 

71 Ό.π., σ. 136. 

72 Ειρήνη Γαλανού, Κάποτε, ό.π., σ. 121. 
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Στο συγκεκριμένο έργο, η φύση προσωποποιείται και παρακινεί τους στρατιώτες που 

φεύγουν για το μέτωπο να ελευθερώσουν την πατρίδα τους, ενώ η φωνή του φεγγαριού 

δίνει κουράγιο στα φυτά, αλλά ταυτόχρονα μεταφέρει και ένα κρυφό παραμυθητικό 

μήνυμα για τους ανθρώπους73. «Κάθε παραμύθι εξάλλου φέρει και ένα ηθικό δίδαγμα· στο 

Κάποτε δεν είναι άλλο από την αποδοχή του κακού με την αγωνιστική διάθεση»74. 

Πρόκειται, λοιπόν, για μια καθησυχαστική ιστορία, όπου η καλοσύνη νικά τη βία.   

Από την άλλη  πλευρά, τα παραμύθια συνδέονται και με το μυστήριο του έρωτα, με 

έναν κόσμο όπου οι διαχρονικές επιθυμίες και οι φόβοι μας προσωποποιούνται σε όντα 

που διαφέρουν από τα ανθρώπινα. Ο ήρωας Τίμος στο Κόντρα στον άνεμο, μετά τη 

διαφυγή της αγαπημένης του Λίλης, συνομιλεί με τα κόκκινα πέδιλά της που συμβολίζουν 

τον ερωτικό πόθο, ενώ η ηρωίδα, ζητώντας «ένα τέλος στο παραμύθι»75, επιστρέφει στο 

νησί να διεκδικήσει τον αγαπημένο της. Τι κι αν είναι πια παντρεμένος με παιδί! Ήταν δικός 

της και ήθελε κάτι ακόμα από αυτόν. 

Οι αναφορές στα παραμύθια δεν τελειώνουν. Η ηρωίδα Μαρίνα, μεγαλωμένη με τον 

έρωτα της γιαγιάς της με τον Δράκαρο («όλα της τα ’χουνε ζωγραφίσει στα παραμύθια 

τους, η μάνα και η Σεβαστή»76), όταν κινδυνεύει να χάσει τον αγαπημένο της (που το μπόι 

του «γράφεται έτσι που λες ότι φορεί ρούχα βασιλικά»77), δηλώνει το εξής: «Το νιώθεις ότι 

πάνε να σκοτώσουνε κείνο το κάτι. Και για σένα, αυτό κλει θησαυρούς. Μοιάζει με το 

καρύδι του παραμυθιού. Άμα τ’ ανοίξεις κέρδισε τη γη»78.  

Ως αντιστάθμισμα στην ανθρώπινη μιζέρια και στη δύσκολη πραγματικότητα φαίνεται 

πως λειτουργεί και η φύση στο έργο της Γαλανού. Αναμφισβήτητα η συγγραφέας διαθέτει 

ικανότητα στην περιγραφή της και σε αρκετά έργα της διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το διήγημα «Στα βρόχια», όπου ο ήρωας δεν μπορεί 

να ζήσει αποκομμένος από τη φύση: «Δεν είχε την κουτή φαντασία πως έκανε κάτι 

σπουδαίο, πως έσωζε την ανθρωπότητα επειδή γύριζε στα βουνά, αντί να παίζει μπριτζ. Μα 

του ήταν αρκετό, ότι ξέφευγε κάπως από το ψέμα. […] Ο ανοικτός αέρας, οι απλοί 

                                                 
73 Ό.π., σ. 178. Βλ. και Κέλυ Δασκαλά, Η λογοτεχνική παραγωγή της "γενιάς του 1940" και η επι-

στροφή στη "λυρική πεζογραφία", ό.π., σ. 254. 

74 Ό.π. 

75 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 201. 

76 Ό.π., σ. 98. 

77 Ό.π., σ. 99. 

78 Ό.π., σ. 115. 
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άνθρωποι της εξοχής, τα χορτάρια, τα δέντρα, τα λουλούδια τον έσπρωχναν σ’ εμπνεύσεις 

ευγενικές»79.   

Ιδιαίτερα την περίοδο της Κατοχής ο ρόλος της φύσης και της επαρχίας αναβαθμίζεται 

στη συνείδηση των αστών. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι πολλοί καταφεύγουν εκεί 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πείνα που θερίζει τις μεγαλουπόλεις80. Ένα κτήμα 

παραμελημένο, οι Λεύκες, γίνεται στο μυθιστόρημα Κάποτε σύμβολο του αγώνα και της 

αντίστασης. Οι ήρωες το καλλιεργούν και το ποτίζουν με τον ιδρώτα τους, επιβιώνουν και 

διατηρούν στη ζωή ολόκληρες οικογένειες, βοηθώντας παράλληλα και στην Αντίσταση. Το 

κτήμα γίνεται το πεδίο της μάχης τους, άγριο και δυσπρόσιτο εξωτερικά, αφιλόξενο για 

τους Γερμανούς-εχθρούς, τους προσφέρει τελικά τον καρπό των κόπων τους, δίδοντάς τους 

ζωή: «Κάτω εκεί στις Λεύκες, η γη δείχνει πως ξέρει να χαίρεται τον ίδρωτα και την αγάπη 

του ανθρώπου»81.  

Στοιχείο της φύσης είναι και οι εικόνες των λουλουδιών που συναντάμε συχνά μέσα 

στο έργο της Γαλανού. Ο κισσός, το εντελβάις, η παπαρούνα, αλλά και τα άνθη της 

πορτοκαλιάς είναι κάποια από αυτά. «Στα βρόχια», για παράδειγμα, ο πρωταγωνιστής 

παρατηρεί πως μια περικοκλάδα έχει αγκαλιάσει τη δική του κάμαρα καθώς και της 

σαγηνευτικής ηρωίδας που μένει δίπλα, έτσι ώστε «θύμιζαν φωλιά που χτίστηκε σε γωνιά 

μοναχική και ανθισμένη»82. Ενδεχομένως το στοιχείο αυτό να προοικονομεί την ένωση των 

ηρώων στη φύση που θα ακολουθήσει, θα μπορούσε όμως να συμβολίζει και τα «δίχτυα» 

που έχει στήσει η φιλόδοξη νέα με τη βοήθεια της μητέρας της για την αποπλάνηση του 

ήρωα (εδώ το μοτίβο του λουλουδιού δείχνει να προσλαμβάνει μάλλον αρνητική 

νοηματοδότηση). 

Ένας τόπος τώρα συμβολικής σημασίας, που χρησιμοποιείται ευρέως στη δεκαετία 

του 1930 με αμφίσημο χαρακτήρα και στα χρόνια της Κατοχής ανάγεται σε τόπο έκστασης, 

θαύματος και ιδεατής απόσυρσης, είναι το νησί83.    

Πολλά είναι τα πεζογραφήματα της Ειρήνης Γαλανού που διαδραματίζονται σε ένα 

νησί, το οποίο άλλες φορές δεν κατονομάζεται και άλλοτε οι πληροφορίες μάς οδηγούν στη 

                                                 
79 Ειρήνη Γαλανού, «Στα βρόχια», Διαγωνισμός Διηγημάτων: Οχτώ διηγήματα…, ό.π., σ. 43. 

80 Βλ. Γιώργος Μαργαρίτης, Από την ήττα στην εξέγερση, Αθήνα 1993, σ. 79. 

81 Ειρήνη Γαλανού, Κάποτε, ό.π., σ. 178. 

82 Ειρήνη Γαλανού, «Στα βρόχια», Διαγωνισμός Διηγημάτων…, ό.π., σ. 48. 

83 Αγγέλα Καστρινάκη, «Το νησί: μια ευτοπία στη λογοτεχνία της Κατοχής», Η Ελλάδα των νησιών 

από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, τ. Α’, επιμέλεια: Αστέριος Αργυρίου, Πρακτικά του Β’ Ευρωπαϊκού 

Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Ρέθυμνο, 10-12 Μαΐου 2002, Αθήνα 2004, σ. 457 και Αγγέλα 

Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία…, ό.π., σ. 75.  
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διαπίστωση πως πρόκειται για την Κεφαλονιά. (Η συγγραφέας έζησε στην Κεφαλονιά για 

οκτώ χρόνια και μάλιστα το διήγημα «Μια δρασκελιά πατρίδα», από τη συλλογή Μικρές 

και μεγάλες αιτίες, είναι αφιερωμένο στο συγκεκριμένο νησί).  

Σε ένα άγνωστο αιγαιοπελαγίτικο νησί, για παράδειγμα, εκτυλίσσεται η ιστορία του 

πρώτου μυθιστορήματος της συγγραφέως (υπάρχει, ωστόσο, περίπτωση να πρόκειται και 

για την Κάλυμνο, από όπου καταγόταν η Γαλανού). Στην εναρκτήρια σκηνή ο 

πρωταγωνιστής, έχοντας επιστρέψει στην πατρίδα του παρά τη θέλησή του, αναπολεί τη 

ζωή του στο Παρίσι. Κατά κάποιο τρόπο αντιπαραβάλλεται η κοσμική αυτή ζωή με την 

ανιαρή και ανούσια ζωή που θεωρεί ο ήρωας ότι τον περιμένει. Επομένως το νησί για τον 

Τίμο συμβολίζει αρχικά τη φθίνουσα πορεία του και τη χαμένη του ζωή και αντιπροσωπεύει 

την ανία και την ακινησία που επικρατεί στην απομακρυσμένη και ασφυκτικά κλειστή 

νησιωτική κοινωνία. Στην πορεία, ωστόσο, παρατηρούμε ότι ο ήρωας δεν έχει τη στατική 

ζωή [[αυτή]] που φαντάζεται, καθώς εκεί θα γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα, θα εργαστεί 

σκληρά, θα γνωρίσει την κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση. Η ζωή του στο νησί 

αποκτά λοιπόν ουσία.  

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, οι ήρωες στο συγκεκριμένο έργο μπορεί να 

ζουν σε ένα εδεμικό τόπο, ο καθένας όμως αγωνίζεται ενάντια στα εμπόδια που του 

ορθώνει το περιβάλλον, στις πεπαλαιωμένες αντιλήψεις, στα ίδια του τα λάθη, με σκοπό 

την προσωπική ευτυχία, η οποία συνδέεται στο μυθιστόρημα με τη βίωση του έρωτα. Δεν 

είναι τυχαίο ότι το νησί παρομοιάζεται με «καράβι που λες και ταξιδεύει μ’ ανοιχτά πανιά 

τα άσπρα του σπίτια. Κατάρτια του τα δέντρα». Το ταξίδι παραπέμπει στην αποτίναξη των 

κανόνων και στην απελευθέρωση από την καταπίεση και ο τίτλος του μυθιστορήματος δεν 

μπορεί να είναι τυχαίος: «Είναι στο νησί ένα ακρωτήρι, που δεν ερούφηξε κανενός τον 

κόπο. Λεύτερη η πρασινάδα του. Πεύκα. Και ο αγέρας ο πελαγίσιος τα έχει  όλα γερμένα 

κατά τη στεριά. Ένα μονάχα πεύκο νίκησε στο πάλαιμα, γέρνει κατά το κύμα. Το σώμα του 

είναι γεμάτο πληγές, τα κλώνια του τσουρουφλισμένα, από το πύρωμα θαρρείς του αγώνα. 

Μα έχει, λέει, φωλιάσει μέσα του θαλασσινού ψυχή. Και όλα τα αψήφησε για να στάξει το 

δάκρυ του στον αφρό, όλα, για να δει την όψη του τη βασανισμένη μέσα στο γυαλί που 

σκεπάζει την άμμο… - Κόντρα στον άνεμο!»84. Οι ψυχές των ηρώων είναι λοιπόν ψυχές 

θαλασσινών, επιζητούν το ταξίδι και θέλουν να ζουν με τον τρόπο που επιλέγουν, κόντρα 

σε κάθε καταπίεση.  

Σε ένα ερημονήσι αντικρινό στην Αίγινα (ταυτισμένο με τη βίωση του έρωτα που 

πια δεν υπάρχει) ταξιδεύει και η ηρωίδα στο διήγημα «Μικρές και μεγάλες αιτίες». Στη 

                                                 
84 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 165. 
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διαδρομή η νέα νιώθει πόνο και οργή, καθώς θεωρεί ότι η ικεσία του συζύγου της για να 

επιστρέψει στον διαλυμένο γάμο τους είναι «μια παγίδα που γύρευε να της αρπάξει πάλι 

την ψυχή»85.  Η σκηνή, ωστόσο, που διαδραματίζεται παραπέμπει σε τελετή βαπτίσματος ή 

εξαγνισμού:  η γυναίκα κλαίει, η βάρκα «Αμφιτρίτη» λικνίζεται από το ανάλαφρο κύμα, τα 

κουπιά μένουν στον αέρα σαν δυο χέρια που απλώνονται για να δεχτούνε κάποιο χρησμό 

και το θαλασσινό νερό την ραντίζει στο πρόσωπο, αφαιρώντας το βάρος από την καρδιά και 

εξαφανίζοντας το βαρύ λογισμό. Η θάλασσα ενδεχομένως προσφέρει μια νέα ζωή στην 

ηρωίδα που φτάνει στο νησί. Η σύνδεση της γυναίκας με τη θάλασσα είναι εξάλλου ένα 

στοιχείο που συναντάμε και σε άλλα σημεία του έργου της Γαλανού86.  

Στο Κόντρα στον άνεμο η ηρωίδα Λίλη παρουσιάζεται ταυτισμένη με τη θάλασσα, 

ως μια θαλάσσια θεότητα: από την πρώτη σκηνή της γνωριμίας της με τον Τίμο κοιτάζει 

επίμονα τη θάλασσα και ο ήρωας δεν αργεί να διαπιστώσει τη σύνδεση: «- Ωκεανίδα 

λοιπόν. –Σύγχρονη, ναι. Με μια μικρή θαλαμηγό. Τη λένε "Κρίνο της Θάλασσας"»87 ενώ σε 

άλλο σημείο αναρωτιέται αν παντρεύτηκε με κανένα… Τρίτωνα. Η γυναίκα γίνεται, λοιπόν, 

σε μια έκφρασή της, αντιληπτή ως θάλασσα-νεράιδα ή Νηρηίδα και θα μπορούσαμε ίσως 

να υποθέσουμε ότι το στοιχείο αυτό παραπέμπει στο άπειρο, με την έννοια της πρώτης 

αρχής των πεπερασμένων πραγμάτων.  

Στον αντίποδα της Λίλης, στο ίδιο μυθιστόρημα υπάρχει η Μαρίνα, η αντίζηλός της. 

Παρόλο που το όνομά της παραπέμπει στο θαλάσσιο στοιχείο, η ηρωίδα αυτή φαίνεται να 

είναι δεμένη με τη γη. Είτε η ίδια είτε η εικόνα της εμφανίζεται συχνά να κοιτάει το βουνό 

και παρομοιάζεται συνεχώς με πέρδικα. Κι αν η Μαρίνα ταυτίζεται με τη γη, τότε ο Τίμος 

συνδέεται με τον ήλιο: «Γρήγορα γεννιούνται τα παιδιά της αγάπης του ήλιου με τη γη», 

αναφέρεται κατά τη γέννηση του παιδιού τους88.  

                                                 
85Ειρήνη Γαλανού, Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 15. 

86 Αυτή η σύνδεση εντοπίζεται σε έργα αρκετών συγγραφέων, όπως, για παράδειγμα, στα κείμενα 

των υπερρεαλιστών: «Το νησί γίνεται το σημείο που ενώνει το ανθρώπινο γυναικείο πρόσωπο με το 

ολοκληρωτικά απόλυτο της ύλης και του κοσμικού. Σε αυτή την υγρή γη-γυναίκα επιστρέφουμε, 

αναδιπλωνόμαστε για να ξαναγεννηθούμε και να χτίσουμε τη νέα ύπαρξη και τη νέα κοινωνία», βλ. 

Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, «Το νησί και η θάλασσα ως πολύσημοι ποιητικοί τόποι και ως 

παραστάσεις του ασυνειδήτου σε κείμενα Ελλήνων υπερρεαλιστών», Η Ελλάδα των νησιών από τη 

Φραγκοκρατία ως σήμερα, τ. Α’, Πρακτικά του Β’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, 

ό.π., σ. 450. 

87 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 24.   

88 Ό.π., σ. 205. 
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Εντούτοις η νοηματοδότηση του ήλιου (βασικό σύμβολο τόσο της γενιάς του 

τριάντα όσο και των λυρικών πεζογράφων της δεκαετίας του 1940) στο συγκεκριμένο έργο 

είναι αρνητική και συνδυάζεται με την οδυνηρή πραγματικότητα που βιώνει το άτομο. Αυτό 

φανερώνει η σκηνή του χωρισμού του Τίμου και της Λίλης, η οποία περιγράφεται σαν τη 

διάπραξη ενός φόνου: «Στου λόγγου τη βουβαμάρα ακουγόταν ο χαλασμός. Κομμάτια 

κομμάτια έπεφτε απ’ τα ψηλά ο ήλιος, έκαιγε τις πρασινάδες, δίχως καν της φλόγας τη 

λαμπάδα. Μέσα στην κάπνα ανάσαινε, και κοντά του χτύπαγε τη γη ένα πελέκι, 

αναπηδώντας σαν ύστερα από φόνο»89. Ο ήλιος, που μεσουρανεί στη σκηνή, 

παρουσιάζεται με δύναμη βασανιστική και καταστροφική90. Ίσως γι’ αυτό ο Τίμος 

ταυτίζεται μαζί του, αφού αρχικά με τις πράξεις του ο ίδιος θα οδηγηθεί σε μια βασανιστική 

πραγματικότητα, και στο τέλος η επανένωσή του με τη Λίλη θα έχει ως αποτέλεσμα την 

αυτοκτονία της απελπισμένης Μαρίνας και σχεδόν τη διάλυση μιας ολόκληρης οικογένειας.  

Μια συμβολική-αρχετυπική μορφή που συναντάμε σε πολλά διηγήματα αλλά και 

στο πρώτο μυθιστόρημα της Γαλανού είναι η μορφή της πρωτόπλαστης Εύας. Οι γυναίκες 

αποκαλούνται συχνά από τους άνδρες ήρωες με το όνομά της (μάλιστα το τρίτο κεφάλαιο 

του Κόντρα στον άνεμο φέρει αυτό τον τίτλο «Εύες»). Αρχέτυπο της γυναίκας που εξαπατά 

τον άνδρα, με τάση στην αμαρτία, η Εύα συμβολίζει τον αισθησιασμό και τον πειρασμό. 

Αυτή την εικόνα των γυναικών που εξαπατούν και τυραννούν τους άνδρες παρουσιάζουν, 

λοιπόν, κάποιοι ήρωες. Ωστόσο, ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά των ηρωίδων δεν 

συναινούν στη συγκεκριμένη εικόνα. Κάποτε, μάλιστα, ο ίδιος ο άνδρας-ήρωας ακυρώνει 

την αναφορά του αντιστρέφοντας την εικόνα και αναγνωρίζοντας το φταίξιμό του: «Ήτανε 

η Εύα, σε έναν κήπο, και η ρομφαία του Αρχαγγέλου τον είχε διώξει αυτόν μονάχον, γιατί 

αυτός είχε φταίξει»91.  

Στο δεύτερο μυθιστόρημα της συγγραφέως, μετά δηλαδή την Κατοχή, η γυναίκα 

ταυτίζεται πια με τη μορφή της Παναγίας, με το αρχέτυπο δηλαδή της Μεγάλης Μητέρας, 

και όχι της Εύας. Το πρώτο κεφάλαιο του Κάποτε έχει τίτλο «Άβε Μαρία» και σε αυτό 

εντοπίζουμε γυναικείες μορφές που παραπέμπουν στην Παναγία, όπως η μητέρα του 

πρωταγωνιστή Μάνου, Μαρία, που περπάτησε ολάκερη τη ζωή της με φαγωμένα 

σανδάλια92, και μια νεαρή Μαρία που φορά στο μωρουδάκι της τα θαλασσιά του93.  

                                                 
89 Ό.π., σ. 57. 

90 Βλ. και Κέλυ Δασκαλά, Η λογοτεχνική παραγωγή της "γενιάς του 1940" και η επι-στροφή στη 

"λυρική πεζογραφία", ό.π., σ. 202-203. 

91 Ειρήνη Γαλανού, Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 10. 

92 Ειρήνη Γαλανού, Κάποτε, ό.π., σ. 7. 

93 Ό.π., σ. 11. 
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Υπάρχουν, δε, αρκετές άλλες σχετικές αναφορές όπως «μια Παναγιά κοντά στο ρέμα»94  και 

τα σταφύλια «σε μιας γαλανομάτας Παρθένας την κορνίζα»95 ενώ το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με το ξέσπασμα του πολέμου και την προσταγή: «Μαρία! Δεν είναι θάνατος 

ο πόλεμος κυρά μου! Μη δειλιάζεις»96 (προσταγή που ενδεχομένως απευθύνεται σε όλες 

τις γυναίκες μέσω του ονόματος της Παναγίας). Προεκτείνοντας, το όνομα της βασικής 

ηρωίδας (Κρινιώ) μας φέρνει στο νου το άνθος του Ευαγγελισμού, συμβολίζοντας την 

αγνότητα αλλά ταυτόχρονα και τη γονιμότητα.  

Τα ονόματα που επιλέγει η Γαλανού για τις ηρωίδες της δεν φαίνεται να είναι 

πάντα τυχαία. Για παράδειγμα, στο διήγημα η «Ψυχή της ερημιάς» η ηρωίδα, παρόλο που 

έχει εγκαταλειφθεί από τον άνδρα της, δεν φαίνεται καθόλου συντετριμμένη: «Μεγάλη 

μου η σκάση!»97. Αυτό που κατά βάθος την ενοχλεί είναι ότι εκείνος κάπου θα καλοπερνά, 

ενώ η ίδια πρέπει να προσποιείται τη χήρα. Εμφανίζεται αναμφίβολα ως γυναίκα-

πειρασμός, καθώς αναστατώνει τους  άνδρες στο πέρασμά της98. Όπως αποδεικνύεται, 

όμως, δεν έχουν να της καταλογίσουν τίποτα σε θέματα ηθικής: η ψυχή της είναι αγνή και 

τίμια. Η ηρωίδα λοιπόν αυτή ονομάζεται Μαργιολένη, μια σύζευξη της Μαρίας-Παναγίας 

και της ωραίας Ελένης που συμβολίζει το κατ’ εξοχήν αντικείμενο του πόθου99. Από την 

άλλη πλευρά, υπάρχει και η περίπτωση αντιστροφής του συμβόλου, όταν ο χαρακτήρας 

που δημιουργείται αντιβαίνει στην αρχετυπική διάσταση του ονόματος που επιλέγεται. Στο 

Κόντρα στον άνεμο, για παράδειγμα, η ηρωίδα Πηνελόπη κάθε άλλο παρά προσομοιάζει 

στη μυθική πιστή Πηνελόπη, καθώς ζει τριάντα χρόνια στην ξενιτιά, βάφει τα μαλλιά της, 

φοράει παρδαλά και καμαρώνει πως όλοι στην πατρίδα τη συζητάνε. Χαρακτηρίζεται 

μάλιστα ως «ξεφτέρι» (χαρακτηρισμός που παραπέμπει στον πολυμήχανο Οδυσσέα) και 

ενώ έχει περάσει τα εξήντα έχει παραμείνει ανύπαντρη,  δηλώνοντας τα εξής: «Μπελάς π’ 

ανάθεμά τους και σκλαβιά οι άντρες»100.   

 

 

 

                                                 
94 Ό.π. 

95 Ό.π., σ. 12. 

96 Ό.π., σ. 15. 

97 Ειρήνη Γαλανού, Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 71. 

98 «Το ήξερε πως το όνομά της είχε γίνει πολλών σπιτιών το βάσανο», βλ. ό.π. 

99 Πιθανόν να πρόκειται για ειρωνική νύξη της συγγραφέως αναφορικά με την τάση των ανδρών να 

διαχωρίζουν τις γυναίκες σε δυο αυστηρά κατηγορίες: στη γυναίκα-πειρασμό, την ερωμένη, και  τη 

γυναίκα-παρθένα, σύζυγο, μητέρα. Θέμα που θα δούμε και στη συνέχεια.  

100 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 160. 
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2.3.3. Ατομικότητα και συλλογικό στοιχείο  
 

 

«Διάβασε κάποτε πως μερικά έργα σα να τα ’γραψε η ίδια η ζωή. – Τόσο το χειρότερο. Η μόνη ζωή 

που ’χει αξία για τον καθένα είναι η δικιά του.»101  

 

 

Η Γαλανού μέσα από το έργο της επιχειρεί μια στροφή προς το άτομο και επιθυμεί 

να αναδείξει την ιδιαιτερότητα κάθε χαρακτήρα, την ατομική δηλαδή μοναδικότητα που το 

αντιδιαστέλλει προς τα άλλα άτομα. Πιο συγκεκριμένα, αποζητά οι ηρωίδες της να έχουν 

αυτόνομη προσωπικότητα και να αγωνίζονται για την προσωπική τους ευδαιμονία. 

Παράλληλα επιδιώκει να διακατέχονται από το αίσθημα της αξιοπρέπειας και της 

προσωπικής αξίας. Υπάρχουν, μάλιστα, και κάποιες περιπτώσεις όπου ξεπερνιούνται τα 

όρια ελεύθερης δράσης και επέρχεται αδικία ή αδιαφορία για τους άλλους.  

Τη δεκαετία του 1930 σημειώνεται μια αύξηση του ενδιαφέροντος προς το εσώτερο 

εγώ και την ενδοσκόπηση του ατόμου. Το δοκίμιο του Γιώργου Θεοτοκά Ελεύθερο πνεύμα 

(1929) σηματοδοτεί αυτή την κίνηση και αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και δυναμική 

εκδήλωση ατομισμού στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη διακήρυξη μιας φιλελεύθερης 

σύλληψης της κοινωνίας, αποτελούμενης από αυτοδύναμα και αυθυπόστατα άτομα με 

ανεξαρτησία σκέψης και επιλογής102. Για τον Θεοτοκά η απελευθέρωση της ατομικότητας 

σήμαινε πνεύματα ελεύθερα και ευλύγιστα, χωρίς προκαταλήψεις ή φανατισμούς103.  

Στο πνεύμα αυτό, τόσο ο Γιώργος Θεοτοκάς όσο και ο Άγγελος Τερζάκης 

προέτασσαν την ατομικότητα των μυθιστορηματικών προσώπων (στα οποία ο συγγραφέας 

θα είχε εμφυσήσει την πνοή της ιδιαίτερης ζωής) και προσπάθησαν να την εκφράσουν σε 

σχέση με ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο104.   

Κάτι ανάλογο φαίνεται να συμβαίνει με τις ηρωίδες της Ειρήνης Γαλανού, οι οποίες 

έχουν ιδιαίτερη και πρωτότυπη προσωπικότητα105 και παρουσιάζονται διαφοροποιημένες 

                                                 
101 Ειρήνη Γαλανού, «Χιλιάδες ώρες χαμένες», Καιρός σχεδόν αίθριος, ό.π., σ. 136. 

102 Δημήτρης Τζιόβας, Ο μύθος της γενιάς του τριάντα…, ό.π., σ. 117. 

103 Ό.π., σ. 109. 

104 Δημήτρης Τζιόβας, Ο άλλος εαυτός: Ταυτότητα και κοινωνία στην νεοελληνική πεζογραφία, 

μετάφραση Άννα Ρόζενμπερκ, Αθήνα 2007,  σ. 91-92. 

105 Βλ. για παράδειγμα την ηρωίδα Ρέα από το διήγημα «Ίσως να ’ταν έτσι»,  Ειρήνη Γαλανού, Μικρές 

και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 39. 
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από το υπόλοιπο σύνολο. Μάλιστα, αρκετές φορές γίνεται και ρητή αναφορά στο κείμενο:   

«Οι γυναίκες, οι κοπέλες, έχουνε δυνατή προσωπικότητα. Ελάχιστες οι τυποποιημένες»106.  

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι ηρωίδες που προτάσσουν την ατομικότητά τους, 

γνωρίζουν την αξία τους και έχουν αυτοσεβασμό κατηγορούνται από τον άνδρα σύντροφο: 

«Τι σ’ ενδιαφέρει εσένα να κερδίσεις, να μη χάσεις έναν άντρα; Αυτός ο αγώνας είναι για 

τις άλλες. Για κείνες που δεν κρίνουν. Εσύ είσαι άτομο! Εσύ έχεις εγώ!»107. 

Ο χαρακτηρισμός «ανώτερη γυναίκα» είναι συχνός στα κείμενα και, όταν έχει 

ειπωθεί από πρόσωπο του άλλου φύλου, είναι συνήθως ειρωνικός:  «Τι παριστάνεις μ’ 

αυτό το ύφος; Τη μάρτυρα ή την ανώτερη γυναίκα;»108. Συνήθως, όμως, ο άνδρας αυτός 

έχει ήδη καταστεί αναξιόπιστος από τη στάση και τα λεγόμενά του, με αποτέλεσμα ο 

αναγνώστης να μην ενστερνίζεται τις  ειρωνείες και τις κατηγορίες του.   

Η Γαλανού προσπαθεί να στρέψει την προσοχή στο άτομο και στην ουσιαστική του 

σχέση με το άλλο φύλο –αναδεικνύοντας πολλές φορές και τις δυσκολίες των σχέσεων-, 

ούτως ώστε να αλλάξει τον συμβατικό και αδιέξοδο τρόπο ζωής της γυναίκας με την 

αντίσταση στις στερεότυπες αντιλήψεις και τα παραδοσιακά πρότυπα.  

Η στροφή στο ατομικό στοιχείο εντοπίζεται, λοιπόν, και στην άρνηση της 

δεοντολογίας της κοινωνίας, αλλά και την απόρριψη του παραδοσιακού κανονιστικού 

πλαισίου που διέπει τις οικογενειακές σχέσεις. Οποιαδήποτε τέτοια στάση εκδηλώνεται 

από τις ηρωίδες, συστήνει ένα πεδίο εξατομίκευσης και αυτοπραγμάτωσης.  

Επιπρόσθετα, τα όνειρα και οι αναμνήσεις των ηρωίδων οριοθετούν τον ιδιωτικό 

τους  χώρο, όπου μπορούν να αναθεωρούν τη ζωή τους και να διεκδικούν την ατομικότητά 

τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Καλή στο Κόντρα στον άνεμο, που ζει με 

αναμνήσεις και οράματα σε μια ιδιωτική σφαίρα, στην οποία έχει τον απόλυτο έλεγχο. 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι επιχειρεί μια δεύτερη ευκαιρία σε μια ζωή που 

ονειρεύτηκε μέσω της κόρης της (αναθεωρώντας με αυτό τον τρόπο τη δική της ζωή). Στην 

περίπτωση αυτή εισβάλλει βέβαια στον προσωπικό χώρο δράσης της θυγατέρας της 

Μαρίνας, αφαιρώντας της, έτσι, το δικαίωμα να επιλέξει η ίδια τη ζωή της.    

Παράλληλα, φαίνεται πως οι ήρωες και οι ηρωίδες διαχειρίζονται τον ελεύθερο 

χρόνο τους με γόνιμη διάθεση, αποφεύγοντας τη φυγοπονία. Η εργατικότητα και η 

ενεργητικότητα είναι αξίες που προωθούνται συνεχώς από τη συγγραφέα, όπως και η 

ενασχόληση με τη φύση και με την τέχνη, ως στοιχεία που ενδυναμώνουν την προσωπική 

αξία του ατόμου.  

                                                 
106 Ειρήνη Γαλανού, Κάποτε, ό.π., σ. 133.  

107 Ειρήνη Γαλανού, Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 8. 

108 Ό.π., σ. 5. 
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Από την άλλη, ακόμα και η αισθητική επιμέλεια του γυναικείου σώματος, που 

λαμβάνει ένα ναρκισσιστικό περιεχόμενο, συμβάλλει στην ατομικότητα των ηρωίδων και 

στην αποδέσμευση από τα παραδοσιακά πρότυπα με την αναπαράσταση, ενδεχομένως, 

νέων μοντέρνων προτύπων. Οι περισσότερες ηρωίδες, πάντως, επιμελούνται την εικόνα 

τους χωρίς να διαφαίνεται τάση για υπερβολή.  

  Από τα μέσα της Κατοχής, πάντως, το λογοτεχνικό σκηνικό αλλάζει. Όταν 

ξεπεραστούν τα μεγάλα προβλήματα επιβίωσης και φουντώσει η αντίσταση, τότε η 

λογοτεχνία αναπροσανατολίζεται και γίνεται μια στροφή από το ατομικό προς το 

πατριωτικό-συλλογικό στοιχείο· το άτομο θα τεθεί τώρα στη γωνία και οι περισσότεροι 

λογοτέχνες θα εμπνέονται από τις μάζες109. Εντούτοις, δεν θα αλλάξει τελείως το τοπίο.  

Κάποιοι, κυρίως ορισμένες γυναίκες συγγραφείς, θα συνεχίσουν στο ίδιο κλίμα μέχρι το 

τέλος της Κατοχής110. 

Γίνεται, όμως, αντιληπτό ότι η ατομικότητα συνυπάρχει και νοηματοδοτείται από τη 

συλλογικότητα. Η ευδαιμονία του εγώ συνδέεται και με τη σχέση μας με τους άλλους.  Έτσι 

η συλλογική ταυτότητα έχει μεγάλη σημασία για τις ατομικές. Με άλλα λόγια, ο 

ατομικισμός υποχωρεί όταν η εθνική ταυτότητα καθορίζεται αμυντικά σε σχέση με έναν 

εχθρικό «έτερο», καθώς ενισχύεται η καλλιέργεια του αισθήματος του ανήκειν, 

βασιζόμενου στην πίστη αλλά και στο φόβο111.  

Κατά τη δοκιμασία του ελληνικού λαού, λοιπόν, η λογοτεχνία ενεπλάκη στις 

προκλήσεις  και πολλοί συγγραφείς ένιωσαν την ανάγκη να μοιραστούν με τους 

αναγνώστες τους τα βιώματά τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.  

Μάλιστα, το περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα, στο οποίο αρθρογραφεί και η 

Γαλανού, δίνει -όπως φαίνεται- μια μάχη για την αναγνώριση της Αντίστασης ως θεματικής 

στη λογοτεχνία112.  Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά, πιθανόν, η συγγραφέας το μυθιστόρημα 

Κάποτε, ενώ γράφει και κάποια αντιστασιακά της διηγήματα. Στα συγκεκριμένα έργα της 

ανιχνεύουμε πολλούς από τους τόπους της αντιστασιακής λογοτεχνίας, τη συλλογικότητα, 

την αισιοδοξία, την επίκληση του 1821 και ένα καινούριο είδος αγιότητας.  

Στο διήγημα «Ένα καλό δείπνο»113 (1946), που διαδραματίζεται στα χρόνια της 

Κατοχής, μια γυναίκα θυμάται πως έζησε τη ζωή της προσφέροντας πάντα στους άλλους 

                                                 
109 Βλ. Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία, ό.π., σ. 20. 

110 Ό.π., σ. 196. 

111 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το κεφάλαιο «Ατομικισμός και ταυτότητα»,  Δημήτρης Τζιόβας, 

Ο άλλος εαυτός: Ταυτότητα και κοινωνία στην νεοελληνική πεζογραφία, ό.π., σ. 35-69. 

112 Διεξάγοντας παράλληλα και σχετική έρευνα: Βλ. Αγγέλα Καστρινάκη, ό.π., σ. 245. 

113 Ειρήνη Γαλανού, Καιρός σχεδόν αίθριος, ό.π., σ. 213-219.  
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και παραγκωνίζοντας «το εγώ, μ’ όλο του το χρώμα και το μετάξι και το μύρο, σα να ’χε 

πεταχτεί σε μιαν άκρια. Ένα δειλό, ένα ξένο, πες εγώ»114. Ηλικιωμένη τώρα έχει βάλει τα 

δυνατά της να μην πεθάνει, παρά την πείνα και τις κακουχίες των δύσκολων καιρών. 

Άλλωστε, στα χρόνια της σκλαβιάς ο κόσμος δεν νοιάζεται για την ηλικία τη δική της, παρά 

για τα νιάτα. Την παρακολουθούμε να εφοδιάζεται με μεγάλη δυσκολία ένα ψάρι που η 

σούπα του θα αναζωογονήσει το γέρικο κορμί της. Όταν στην πόρτα της θα φτάσουν, όμως, 

τρεις νέοι αναζητώντας καταφύγιο από τους Γερμανούς, τότε εκείνη θα αντιδράσει ως εξής: 

«Σερβίρει. Αν βγάλει τέσσερα πιάτα θα είναι μια ντροπή τούτο το δείπνο. Δες τι αρχοντικά 

βγαίνουνε τα τρία. Ένα παραμύθι η φιλοξενία της απόψε. –Εγώ, μόλις που είχα 

τελειώσει»115.  

Στο Κάποτε η συγγραφέας προβάλλει την ηρωική αυτοθυσία και την αντίσταση και 

εκφράζει σε κάποια σημεία μια εθνική υπερηφάνεια για το ένδοξο παρελθόν, χωρίς να 

εμβαθύνει σε ιστορικά και πολιτικά γεγονότα. Η αγωνιστικότητα των Ελλήνων 

αντιπαραβάλλεται με αυτή των Σουλιωτών, καθώς και εκείνοι επιλέγουν τον θάνατο από τη 

σκλαβιά. Αρκετές σελίδες αφιερώνονται στον άνισο αγώνα των Ελλήνων στρατιωτών με τις 

ισχυρές στρατιωτικές μηχανές των Γερμανών, ενώ ένα ολόκληρο κεφάλαιο έχει τίτλο 

«Ανδρεία», όπου περιγράφονται τα ψυχικά αποθέματα των Ελλήνων στρατιωτών116.  

Επίσης, η συγγραφέας αποδίδει με λυρικό και ηρωικό τόνο το κατέβασμα της 

γερμανικής σημαίας από την Ακρόπολη στην αρχή της Κατοχής μέσω της υπηρέτριας 

Μαρτινούλας, η οποία νιώθει πως παίρνει την πρώτη ανάσα της λευτεριάς117. Η προσφορά 

των γυναικών στον πόλεμο είναι ένα θέμα που αναδεικνύεται στην πορεία της 

αφήγησης118. Παρουσιάζονται στο πλευρό των ανδρών, να αγωνίζονται κι εκείνες με όποιον 

τρόπο μπορούν, ισάξιες σε ανδρεία με τους άνδρες: «Αυτές οι γυναίκες δε σκιάζονται 

τίποτα. Δεν τσιγκουνεύουνται τα αγαθά που κλει το σπίτι τους. […] Είναι οι ίδιες που θα 

ανεβάσουνε με τα θρεμμένα τους ζώα, όπλα και φάρμακα και τροφές στους γκρεμούς, 

βοηθώντας σαν Γιγάντισσες στον αγώνα. Είναι οι Νίκες, μα όχι ανάερες. Φοράνε ρούχα από 

χοντρό μαλλί, έχουνε στα χείλη της καρδιάς τους την αλήθεια. Το δώρο τους το χαρίζουνε 

με ισιάδα κι αρχοντιά»119.   

                                                 
114 Ό.π., σ. 213.  

115 Ό.π., σ. 218. 

116 Κέλυ Δασκαλά, Η λογοτεχνική παραγωγή της "γενιάς του 1940"…, ό.π., σ. 163. 

117 Ό.π. 

118 Για τη συνεισφορά των γυναικών κατά την περίοδο της Κατοχής, βλ. Τασούλα Βερβενιώτη, Η 

γυναίκα της Αντίστασης: η είσοδος των γυναικών στην πολιτική, Αθήνα 1994. 

119 Ειρήνη Γαλανού, Κάποτε, ό.π., σ. 38-39. 
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Μέσα από τις ατομικές ιστορίες δύο εξαδέλφων, του Μάνου και του Στέφανου 

Γιοράνη, που επιστρέφουν τραυματίες από το μέτωπο, η Γαλανού συνθέτει το χρονικό του 

πολέμου, της Κατοχής και της αντίστασης. Ο πόλεμος και η συλλογική πορεία του έθνους 

δεν θα είναι, ωστόσο, το κυρίαρχο θέμα του μυθιστορήματος, καθώς σχεδόν αμέσως το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη θα στραφεί στον έρωτα του πρωταγωνιστή Μάνου, στην 

επανασύνδεσή του με τον ξάδερφό του και στα όνειρα των ηρώων. Η συγγραφέας 

δημιουργεί «ένα κολλάζ από σκηνές, που άλλοτε αφορούν τον πόλεμο και άλλοτε την 

προσωπική ζωή των ηρώων»120.  

Επιχειρείται, δηλαδή, μια παλινδρόμηση από τη θεώρηση του συνόλου, το γενικό, 

την Ιστορία, στο συγκεκριμένο, το ατομικό, με μια αφήγηση λυρική και  δραματική. Πότε ο 

φακός ξεμακραίνει για να αγκαλιάσει το σύνολο, τα ιστορικά περιστατικά στην εξέλιξή 

τους, πότε επικεντρώνεται στον μικρόκοσμο των ατομικών περιπτώσεων, των ηρώων, 

ακολουθώντας το δράμα τους121.  Η  Γαλανού προσπαθεί να συνταιριάξει το συλλογικό με 

το ατομικό ή καλύτερα να τοποθετήσει τις ατομικές ιστορίες μέσα στο πλαίσιο της 

συλλογικότητας, μετατοπίζοντας την έμφαση από την ιστορική πραγματικότητα στην 

προσωπική πορεία των ηρώων προς την αυτογνωσία.  

Στο τέλος της Κατοχής, όταν πια αναπτερώνεται το ηθικό τους, οι Έλληνες 

πιστεύουν ότι μεταπολεμικά θα επικρατήσει ο ανθρωπισμός. Η διάψευση, με τα γεγονότα 

που επακολούθησαν και τον Εμφύλιο, δεν θα αργήσει. Ο εμφύλιος θα φέρει την 

οπισθοδρόμηση στα προπολεμικά πρότυπα: Οι αλλαγές που είχαν ξεκινήσει πριν την 

Κατοχή και φάνταζαν αυτονόητες τώρα ανακόπτονται122. 

Όταν τα γεγονότα του πολέμου γίνονται νωπή ανάμνηση και σημειώνεται η 

επιστροφή στα παρωχημένα παραδοσιακά πρότυπα, τις συμβάσεις και τις αντιλήψεις του 

παρελθόντος, η Γαλανού πιθανόν συγγράφει το μυθιστόρημα Κάποτε.   

Από τη μια θέλει να μιλήσει για τα βιώματά της και για τη φρίκη που έζησε το 

έθνος, με έναν γλυκύτερο τρόπο. (Για αυτό και  στρέφεται - όπως έχουμε ήδη δει - στο 

στοιχείο του παραμυθιού, στην αναζήτηση του ηθικού διδάγματος για τα όσα πέρασε ο 

λαός, ευελπιστώντας οι Έλληνες να αντιμετωπίσουν το μέλλον με τα μάτια ενός παιδιού 

που μόλις άκουσε ένα παραμύθι). Από την άλλη, όμως, θέλει με το έργο της να  

υπενθυμίσει τη συνεισφορά της γυναίκας και τη δράση της, όταν στη διάρκεια της Κατοχής, 

απελευθερωμένη από τις συμβάσεις και τα παραδοσιακά κανονιστικά πλαίσια,  αγωνίστηκε 

                                                 
120 Κέλυ Δασκαλά, ό.π. 

121 Σοφία Μαυροειδή–Παπαδάκη, «Γαλανού Ειρήνη», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας…, ό.π., σ. 127. 

122 Αγγέλα Καστρινάκη, ό.π., σ. 208. 
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με τα δικά της όπλα ενάντια στον κατακτητή. Διαβάζουμε στις τελευταίες σελίδες του 

μυθιστορήματος: «Στο δειλινό που αρχίζει να πέφτει, λάμπουνε ακούγοντας τον Σούμπερτ, 

οι γυναίκες, λες και δεν τους έδωσε η ζωή παρά μονάχα γαλήνη και χάδι. Είναι οι σκιές, που 

χρόνια τις τρώει η τυράννια, για να μην πεθάνει το σπίτι. Απέραντος ο αγώνας τους για να 

μη σταματήσει το μάζεμα γύρω από το τραπέζι με το πιατάκι το αχνιστό. Απέραντος ο 

δρόμος τους, ο μόχθος της καρδιάς, του νου, των χεριών, για να σωθούνε δικοί και 

μακρινοί»123.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Ειρήνη Γαλανού, Κάποτε,  ό.π., σ. 211. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

3.1. Φεμινισμός και γυναικεία ταυτότητα 

 

 

Ο μεσοπόλεμος είναι πολύ σημαντική περίοδος για το γυναικείο κίνημα, καθώς 

τότε τίθενται οι βάσεις της μεταπολεμικής θέσης των γυναικών στην κοινωνία124. Για τις 

φεμινίστριες του μεσοπολέμου ο φεμινισμός είναι η αφύπνιση των γυναικών και η άρνησή 

τους να δεχτούν την υποδεέστερη κοινωνική τους θέση125. Όπως αναφέρεται στα 

φεμινιστικά κείμενα της εποχής, έχει επικρατήσει η κοινωνική υποκρισία: ο φυσικός ρόλος 

της γυναίκας είναι αποκλειστικά και μόνο το νοικοκυριό και η μητρότητα. Πρόκειται για ένα 

καθεστώς εξάρτησης και υποταγής, στο οποίο κυριαρχεί η θέληση του άνδρα και το οποίο 

της απαγορεύει να έχει γνώμη ακόμη και για την τύχη των ίδιων της των παιδιών126.  

Η γυναίκα διεκδικεί, λοιπόν, ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνειδητοποιώντας την 

ταπείνωση που υφίσταται εξαιτίας του φύλου της και εξεγείρεται. Επιδιώκει την 

πολύπλευρη ανάπτυξη του εαυτού της, με τον τρόπο που εκείνη θα επιλέξει, το δικαίωμα 

στην εργασία και την οικονομική ανεξαρτησία.  

Το ζήτημα της εργασίας απασχολεί  πολύ εκείνα τα χρόνια, καθώς μέσω αυτής οι 

γυναίκες συνειδητοποιούν την υποδεέστερη κοινωνική τους θέση, αφού δεν καταφέρνουν 

να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και να εξασφαλίσουν  ίσους όρους με τους άνδρες. 

Η εργασία τους παραμένει δεύτερης κατηγορίας, πρόσκαιρη και συμπληρωματική του 

οικογενειακού εισοδήματος. Συμβιβάζονται, μάλιστα, να δουλεύουν κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ το όραμά τους συνεχίζει να παραμένει η οικογενειακή 

πληρότητα μέσα από τον γάμο. Πιστεύουν ότι αυτός θα τους επιτρέψει να αποδεσμευτούν 

από την κοινωνική υποβάθμιση που αντιπροσωπεύει για τις περισσότερες γυναίκες η 

εργασία, ώστε να αφοσιωθούν στον κύριο προορισμό τους, δηλαδή τη μητρότητα127.  

Ο φεμινισμός του μεσοπολέμου, όμως, δεν κατόρθωσε να αμφισβητήσει τον ρόλο 

των γυναικών ως νοικοκυρών και μητέρων, παρόλο που δεν στράφηκε κατά της 

οικογένειας. Στην πραγματικότητα, επιχείρησε να την ενδυναμώσει με έναν γάμο που 

συνδέει δύο άτομα ισότιμα, αξιοπρεπή και συνεργάσιμα128. 

                                                 
124 Έφη Αβδελά, Ο φεμινισμός στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα 1985, σ. 15. 

125 Ό.π., σ. 19. 

126 Ό.π., σ.  22. 

127 Ό.π., σ. 92. 

128 Ό.π., σ. 95. 
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Εμπόδια απέναντι στη συνειδητοποίηση της γυναίκας ορθώνονται η συνήθεια, η 

παράδοση και η ψυχική ραστώνη. Υπό αυτές τις συνθήκες, αντιμετωπίζει μεγάλες 

δυσκολίες να επαναστατήσει στην προαιώνια ανατροφή της γυναίκας για υπακοή, με 

αποτέλεσμα ο εαυτός της να γίνεται στην ουσία ο μεγαλύτερος εχθρός της129.       

Στον αγώνα τους, βέβαια, οι φεμινίστριες του μεσοπολέμου θεωρούσαν τους 

φωτισμένους άνδρες απαραίτητους συμμάχους τους. Στα κείμενά τους επανέρχεται συχνά 

η διαβεβαίωση ότι ο φεμινισμός δεν αντιμετωπίζει τους άνδρες ως εχθρικά και 

ανταγωνιστικά όντα, αλλά οραματίζεται μια κοινωνία χωρίς καταπίεση ή εκμετάλλευση του 

ενός φύλου από το άλλο130. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν την ενασχόληση της γυναίκας με 

την πεζογραφία ως βήμα προόδου της Ελληνίδας. Η βράβευση, για παράδειγμα, της 

Ειρήνης Γαλανού χαιρετίζεται με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τα γυναικεία σωματεία και το 

περιοδικό Ελληνίς: «Το γεγονός αυτό, για εδώ στην Ελλάδα μας, πρέπει όχι μόνο να 

χαιρετιστεί με ενθουσιασμό ως ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός της γυναικείας δράσεως, 

αλλά να εξεταστεί και κάπως βαθύτερα. Κάποτε οι Ελληνίδες μας, ποτισμένες με την ιδέα 

πως ο άνδρας είναι κάτι ανώτερο, κάτι άφθαστο, ήτανε ίσως φοβισμένες, ίσως και ανίκανες 

να νιώσουν αυτές οι ίδιες τον εαυτό τους. Σήμερα την Ελληνίδα αυτή ολοένα διαδέχεται η 

Ελληνίς, που έχει πια αυτοπεποίθηση στον εαυτό της, που νιώθοντας μέσα της μια 

δημιουργική δύναμη, συναγωνίζεται τον άνδρα […] σε ένα επίπεδο ψηλότερο: ως 

φιλόλογος. Και τα αποτελέσματα του φιλολογικού αυτού διαγωνισμού την φέρνουν σε ίση 

μοίρα με τον άνδρα»131.  

Στο πλαίσιο του φεμινιστικού κινήματος, οι γυναίκες συγγραφείς -της δυτικής 

κυρίως λογοτεχνίας- άρχισαν να διαμορφώνουν μια ταυτότητα μέσα από την πεποίθηση ότι 

οι γυναίκες έπρεπε να ανακαλύψουν και να παλέψουν για μια ενιαία αίσθηση του εγώ 

τους132. Θεωρούσαν, λοιπόν, ότι μέσα από τη διαδικασία της αυτοανακάλυψης οι γυναίκες 

μπορούσαν να οδηγηθούν στην αφύπνιση, στην αμφισβήτηση των κρατουσών κοινωνικών 

αξιών και στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ταυτότητας.  

                                                 
129 Ό.π. 

130 Ό.π., σ. 25. 

131 Ελένη Λιανοπούλου, Οι Ελληνίδες πεζογράφοι του Μεσοπολέμου…, ό.π., σ. 82. Και για το 

συγκεκριμένο άρθρο βλ.: Ε.Χ. «Από το φιλολογικό διαγωνισμό του κου Ζηκάκη», Ελληνίς, αρ. 2 

(Φεβρουάριος 1926), σ. 40. [Πιθανόν το κείμενο να έχει γράψει η Ευφροσύνη Χαρτ, συντάκτρια του 

περιοδικού] 

132 Βλ. Δημήτρης Τζιόβας, Ο άλλος εαυτός: Ταυτότητα και κοινωνία στην νεοελληνική πεζογραφία, 

ό.π., σ. 448. 
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Οι Ελληνίδες πεζογράφοι του μεσοπολέμου θίγουν στα κείμενά τους θέματα 

απελευθέρωσης του φύλου τους, όμως γίνεται συχνά αντιληπτή μια αμφιταλάντευση στην 

τοποθέτησή τους: ανάμεσα στην υποστήριξη των καινούριων ηθών και στην παραδοσιακή 

ηθική133. Η Γαλάτεια Καζαντζάκη, για παράδειγμα, μια γυναίκα που στη ζωή της 

πρωτοπορεί και ζει αδιαφορώντας για τους αστικούς κώδικες, ταυτόχρονα 

«προβληματίζεται διαρκώς για τα όρια ανάμεσα στην ελευθεριότητα και στην ηθική 

έκπτωση»134 και βλέπει τον εαυτό της και τις γυναίκες με τον τρόπο του άνδρα135. Η Λιλίκα 

Νάκου, από την άλλη, ενώ θέτει πρωτοποριακά το ζήτημα της παρθενίας και αναγνωρίζει 

στις ηρωίδες της το δικαίωμα της ερωτικής ελευθερίας, τις  παρουσιάζει απόλυτα 

άμεμπτες136.    

Μόνο προς το τέλος του μεσοπολέμου οι γυναίκες αναζητούν την ταυτότητά τους 

και διεκδικούν ίσες ευκαιρίες με το άλλο φύλο. Ο  ρόλος της γυναίκας φαίνεται πως έχει 

διαφοροποιηθεί  στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.  Υπάρχουν 

μεν περιπτώσεις που η συντηρητική κοινωνία  θεωρεί  μια γυναίκα με παιδεία και 

κοινωνικό στάτους ως απειλή, καθώς αμφισβητείται η πρωτοκαθεδρία των ανδρών, 

ωστόσο καυτηριάζεται το γεγονός ότι η γυναίκα έπρεπε να παραχωρεί τον έξω κόσμο στους 

άνδρες και εκείνη να παραμένει έγκλειστη στον κόσμο της οικίας, χωρίς μόρφωση και 

κοινωνικές συναναστροφές .   

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, η Μέλπω Αξιώτη στο μυθιστόρημά της Δύσκολες 

νύχτες προσπαθεί να συγκροτήσει την ταυτότητα του εγώ και υποστηρίζει ανοιχτά πια την 

ερωτική ελευθερία137. Η διαδικασία της γυναικείας αυτοανακάλυψης και συγκρότησης της 

γυναικείας ταυτότητας γίνεται σταδιακά, τις επόμενες δεκαετίες, ένα θέμα πολύ δημοφιλές 

σε γυναίκες συγγραφείς, στον αντίποδα ενός ήδη συγκροτημένου εγώ που έχει ουσιαστικά 

συνδεθεί με τον άνδρα. Μέσα από τον ψυχισμό των ηρωίδων οριοθετείται ένας εσωτερικός 

γυναικείος χώρος που αγωνίζεται να επαναπροσδιοριστεί και να εδραιωθεί ενάντια σε μια 

ανδροκρατούμενη κοινωνία. Το γυναικείο εγώ αγωνίζεται ενάντια στις δυσκολίες που 

προβάλλει το περιβάλλον, οι οποίες μπορεί κάποιες φορές να είναι ισχυρότερες από αυτό, 

με αποτέλεσμα το "εγώ" τελικά να υποτάσσεται.  

                                                 
133 Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία, ό.π., σ. 478. 

134 Αγγέλα Καστρινάκη, «"Με κομμένα τα μαλλιά". Η Γαλάτεια Καζαντζάκη και η γυναικεία 

χειραφέτηση», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 9 (1998), σ. 133. 

135 Ό.π., σ. 136. 

136 Ό.π., σ. 142. 

137 Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία…, ό.π., σ. 479. 
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Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η θεματική των γυναικών πεζογράφων αλλάζει 

πλήρως σε σχέση με την προπολεμική δεκαετία. Η εικόνα της γυναίκας θύματος, 

χαρακτηριστική για τον μεσοπόλεμο, εγκαταλείπεται138. Είναι η εποχή που συντελείται μια 

μαζική έξοδος από το σπίτι, από τον περιορισμό στον ιδιωτικό χώρο. Ο πόλεμος προκάλεσε 

τη γυναικεία κινητοποίηση και συντέλεσε στην υπέρβαση των «γυναικείων» ρόλων139. Το 

ζήτημα της γυναικείας απελευθέρωσης λαμβάνει, συνεπώς, τον καιρό της Αντίστασης μια 

ιδιαίτερα ισχυρή ώθηση140.  

Οι γυναίκες πεζογράφοι -επηρεασμένες και από τις φεμινιστικές προσταγές- 

επιδιώκουν τώρα να παρουσιάσουν την εικόνα της αληθινής γυναίκας, ανατρέποντας ή 

καυτηριάζοντας  τα γυναικεία στερεότυπα που επικρατούσαν ως τότε.  

Σύμφωνα με τη φεμινιστική κριτική, μεγάλο μέρος της (ανδρικής) λογοτεχνίας 

στηρίζεται σε μια σειρά σταθερών εικόνων γυναικών, δηλαδή στερεοτύπων. Οι εικόνες 

αυτές, οι οποίες είναι απρόσμενα λίγες και επαναλαμβάνονται διαρκώς, ορίζουν τη γυναίκα 

ανάλογα με το πώς σχετίζεται, υπηρετεί ή αντιστρατεύεται τα συμφέροντα των ανδρών. Τα 

στερεότυπα αυτά εμπίπτουν συνήθως σε δυο κατηγορίες και συμβολίζουν άλλοτε το 

πνευματικό και άλλοτε το υλικό, άλλοτε το καλό και άλλοτε το κακό. Η μητέρα του Χριστού, 

Μαρία,  έγινε με τον καιρό το υπέρτατο της πνευματικής καλοσύνης, ενώ η πρωτόπλαστη 

Εύα η δυσοίωνη εκδοχή της κακής σωματικότητας141. Οι μορφές αυτές αντιπροσωπεύουν, 

αντίστοιχα, το στερεότυπο της καλής νοικοκυράς (όσων γυναικών εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα του ήρωα) και της κακής γυναίκας (όσων απορρίπτουν ή δεν υπηρετούν καλά 

τον ήρωα)142.  

Η ανασκευή της γυναικείας εικόνας δεν πήρε, βέβαια, ριζοσπαστική μορφή 

ανατρέποντας πλήρως τους καθιερωμένους ρόλους. Δεν παρουσιάζεται μια γυναίκα που 

υποκαθιστά τον άνδρα, αλλά, αντίθετα, με ρεαλιστικό τρόπο αναδεικνύονται τα 

χαρακτηριστικά της γνωρίσματα και οι  ικανότητές της. Αναδιαμορφώνεται, παράλληλα, ο 

ρόλος της γυναίκας, η συμπεριφορά της και η ψυχολογία της. Οι ηρωίδες δεν είναι πια 

δουλοπρεπείς και υπάκουες απέναντι στον άντρα και δεν υπομένουν τη βία, ενώ οι νεαρές 

παρθένες των παλαιότερων έργων γίνονται τώρα δυναμικές υπάρξεις που διεκδικούν την 

                                                 
138 Ό.π., σ. 469. 

139 Ό.π., σ.  471. 

140 Ό.π. 

141 Τζόζεφιν Ντόνοβαν, «Έξω από το δίχτυ: η φεμινιστική κριτική ως ηθική κριτική», Η λογοτεχνική 

θεωρία του εικοστού αιώνα. Ανθολόγιο κειμένων, επιμέλεια: K.M. Newton, μετάφραση: Αθανάσιος 

Κατσικερός, Κώστας Σπαθαράκης, Ηράκλειο 2013, σ. 373. 

142 Ό.π., σ. 374. 
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ερωτική τους ελευθερία. Αντιπαραβάλλονται δε συχνά οι ελαφρόμυαλες γυναίκες που 

κοσμούν τα σαλόνια και ζουν στην υποκρισία των σχέσεων με εκείνες που διεκδικούν το 

δικαίωμα της αυτονομίας, της επιθυμίας, της μόρφωσης και της εργασίας. Το τίμημα, 

ωστόσο, που πληρώνουν πολλές φορές, όπως θα δούμε και στην περίπτωση των ηρωίδων 

της Γαλανού, είναι η περιθωριοποίηση, η έλλειψη αγάπης και η μοναχικότητα. Άλλωστε, η 

γυναικεία αφύπνιση, όπως φαίνεται, συνεπάγεται και μια πορεία μοναχική.  

 

 

 

 

 

3.2. Οι γυναικείοι χαρακτήρες της Ε.  Γαλανού 

 

 

Στο έργο της Ειρήνης Γαλανού υπάρχουν ενδιαφέρουσες και γοητευτικές γυναικείες 

μορφές. Όχι πάντα πρωταγωνίστριες, με μια ξεχωριστή, ωστόσο, παρουσία, που 

καταφέρνει να αφήσει το στίγμα της στον αναγνώστη.  

Σε ένα από τα πρώτα διηγήματα της συγγραφέως πρωταγωνιστεί η δόκιμη μοναχή 

Χιονία, η οποία, μόλις στα δεκαοκτώ, ζει μια γαλήνια ζωή υπηρετώντας τις γηραιότερες 

μοναχές, όταν έρχεται να ταράξει την ηρεμία της η Ρίτα, που αποζητά κάποιες μέρες 

ξεκούρασης μετά το δίπλωμα της Νομικής. Η νεαρή δόκιμη νιώθει βαθιά συγκίνηση και 

κρυφή περηφάνια για τη γυναίκα αυτή, που έχει καταφέρει τόσα στη ζωή της. Ανάμεσά 

τους υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Η Χιονία, όπως διαπιστώνουμε, έχει οδηγηθεί στη λύση 

του μοναστηριού, προκειμένου να αποφύγει τη σκληρή ζωή που της επεφύλασσε η μοίρα 

της (η αδερφή της παντρεύτηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα που την κακοποιούσε, με 

κατάληξη τον θάνατο). Είναι μια ψυχή αιώνια φυλακισμένη στα βάσανα της ζωής και 

επέλεξε τον μοναχισμό ως μόνη δυνατότητα μιας ζωής που έχει κέντρο και λύτρωση τον 

θάνατο. Η Ρίτα έχει, ωστόσο, μια διαφορετική οπτική: Μια νέα γερή, δουλεύτρα, μπορεί να 

ζήσει άνετα μόνη της στην πόλη. Δεν καταλαβαίνει πώς εκείνη και η αδελφή της είχαν 

υπομείνει τη βία.   

Η νεαρή δόκιμη, παρόλο που αρχίζει να ονειρεύεται μια άλλη ζωή (με μοντέρνο 

ντύσιμο και έναν άντρα ευγενικό στο πλευρό της), δεν θα τολμήσει να κάνει την ανατροπή 

και να αναζητήσει την προσωπική ευτυχία. Από την άλλη, η δυναμική δικηγόρος Ρίτα, η 

οποία έχει συγκρουστεί με την οικογένειά της, για να παντρευτεί τον τρίτο της εξάδελφο 

(είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει γι’ αυτόν ακόμα και την κατάρα του Θεού), γίνεται 

φανερό πως τελικά πορεύεται στη ζωή με βάση τα «θέλω» ενός άνδρα: εκείνος την 
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βοήθησε να γίνει «ανώτερη γυναίκα». Η συγγραφέας δεν τολμά, λοιπόν, ακόμα να 

απελευθερώσει πλήρως τις ηρωίδες της, όμως δεν πρέπει να μας διαφύγει ότι το διήγημα 

αυτό εκδίδεται μόλις το 1927.  

Λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου, στη συλλογή Μικρές και μεγάλες αιτίες η 

Γαλανού θα παρουσιάσει την εικόνα μιας αρκετά δυναμικής γυναίκας, η οποία διακρίνεται 

από αυτοπεποίθηση και ενεργεί κατά κύριο λόγο με αυτοβουλία και αυτενέργεια. Δεν 

παρουσιάζει γυναίκες-θύματα, αλλά γυναίκες που στέκονται στα πόδια τους, έχουν 

στόχους, γυναίκες που κάποιες φορές εκείνες εγκαταλείπουν τον άνδρα τους ή αρνούνται 

τον γάμο και συνεχίζουν τη ζωή τους, παρ’ όλες τις δυσκολίες. Ασφαλώς η συγγραφέας 

προωθεί την εξίσωση των δύο φύλων, τονίζοντας, μάλιστα, τη διαφορετικότητα και την 

αντίθεσή τους. Οι περισσότερες ηρωίδες επιβάλλονται με τη δυναμική τους παρουσία στο 

κείμενο με έναν τρόπο καθαρά γυναικείο.    

Η εγκαταλειμμένη Μαργιολένη από την «Ψυχή της ερημιάς», για παράδειγμα, 

διεκδικεί ίση  αντιμετώπιση με τον άνδρα: «Ναι μάτια μου… Εγώ μαύρα καντήλια, και 

κείνος… Άσε με! Θεός ξέρει με ποιες γλεντάει»143. Ζητά να φτιάξει ξανά τη ζωή της και με 

έναν άντρα της αρεσκείας της και κατορθώνει να αποκτήσει την απόλυτη αγάπη και 

ευτυχία.  

Οι ηρωίδες, βέβαια, της Γαλανού βιώνουν συχνά τη μοναχικότητα, όταν αντιδρούν 

στις ασφυκτικές κοινωνικές και οικογενειακές συμβάσεις που τους απαγορεύουν να 

ορίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις επιθυμίες και τα θέλω τους. Πολλές φορές 

εγκλωβίζονται σε έναν γάμο μέσα στον οποίο χάνουν το εγώ τους και, κατ’ επέκταση, και 

την επικοινωνία με τους γύρω τους. Αυτό συμβαίνει με την ηρωίδα Λία στο διήγημα 

«Μικρές και μεγάλες αιτίες»: «Κάποιος βαθύς φόβος ερημιάς την έζωνε κάθε μέρα και πιο 

σφιχτά. Τον ίδιο τον εαυτό της τον έβλεπε στον καθρέφτη σαν πρόσωπο άγνωστο»144.  Η 

ηρωίδα, όμως, αυτή δεν υπομένει αυτή τη μοίρα της παθητικά και άβουλα, δεν ανέχεται 

τον εξευτελισμό, τη βία και την απιστία του συζύγου. Αντιδρά και βγαίνει από τον λήθαργο, 

κερδίζοντας πίσω τον εαυτό της και τη ζωή της.  

Κυρίαρχο στοιχείο των γυναικείων μορφών που δημιουργεί η πεζογράφος είναι  η 

αξιοπρέπεια, ο ερωτικός πόνος και η ανθρώπινη μοναξιά. Πρόκειται για πρόσωπα 

ευαίσθητα και καλλιεργημένα, που δρουν συχνά αυθόρμητα και απρόβλεπτα. Η ηρωίδα 

Ρέα από το διήγημα «Ίσως να ’ταν έτσι» είναι δασκάλα πιάνου, με κομψό ντύσιμο και 

προσωπικότητα, χωρίς ωστόσο την αλαζονική υπερηφάνεια των πλούσιων γυναικών, όπως 

                                                 
143 Ειρήνη Γαλανού, Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 70.  

144 Ό.π., σ. 5. 
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σημειώνεται στο κείμενο. Ερωτεύεται άνευ όρων τον "Δον Ζουάν" Μπέλο και, όταν τελικά 

συνειδητοποιεί ότι εκείνος ήθελε μια πρόσκαιρη σχέση, με αξιοπρέπεια αποχωρεί και 

συνεχίζει τη ζωή της. Δέχεται αδιαμαρτύρητα το δίδαγμα της ερωτικής της ιστορίας και την 

παραδίδει στη λήθη του χρόνου (δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ηρωίδα δεν έχει μνήμη, 

μόνο τις νότες καταφέρνει να θυμάται καθαρά). Άλλωστε, η Ρέα στη μυθολογία ήταν εκείνη 

που καθόριζε τη ροή των πραγμάτων μέσα στο βασίλειο του Κρόνου-Χρόνου, την κίνηση 

και τη διαδοχή. Και κάτι ακόμη: η ηρωίδα αυτή αγαπάει τα ταξίδια και την περιπέτεια· την 

πρωτοσυναντάμε, μάλιστα, σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο.  

Η Γαλανού υμνεί τις γυναίκες-ελεύθερα πνεύματα, ενώ συνήθως στον αντίποδα 

εμφανίζει  άτολμες γυναίκες, που απλά ονειρεύονται, δίχως να προχωρούν στη δράση.  

Το μυθιστόρημα Κόντρα στον άνεμο είναι ένας πίνακας γυναικείων 

προσωπικοτήτων, που καταδεικνύει τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία του 

μεσοπολέμου και κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τρεις γενιές 

γυναικών, με συνεχείς εναλλαγές του χρόνου, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας περίεργος 

συγκερασμός στις ζωές των ηρωίδων.  

Όλες οι βασικές ηρωίδες του μυθιστορήματος έχουν προσωπικότητες  

εντυπωσιακές. Πρώτη από όλες η μαχητική αριστοκράτισσα Καλή,  που απαρνιέται την 

πλούσια ζωή της και την οικογένειά της, για να ζήσει με έναν άνδρα-θρύλο, τον λαϊκό 

ναυτικό  Δράκαρο, κόντρα στο πρότυπο που προσδοκούσε η αρχοντική της οικογένεια. 

Εγκαταλείπει τα πάντα γα να ζήσει ευτυχισμένη στο πλάι του, χωρίς να σκεφτεί ούτε στιγμή 

τις συνέπειες, χωρίς να δειλιάσει. Η κόρη της, με το ίδιο όνομα, είναι μια γυναίκα αγέρωχη, 

ανυπόταχτη, ανένδοτη και δυναμική, με αλύγιστη θέληση και πείσμα. Σιωπηρά 

ενορχηστρώνει τα σχέδιά της και κατορθώνει αυτό που ονειρεύεται:  να παντρέψει την 

κόρη της, Μαρίνα, με τον γιο του άνδρα που αγάπησε και να γεννηθεί ένα αγόρι που θα 

πάρει το όνομά του. Δεν θα υπολογίσει κανέναν, ούτε το ίδιο της το παιδί, με συνέπειες 

τραγικές για ολόκληρη την οικογένεια.  

Η Μαρίνα δεν θα μπορέσει να σταθεί αντάξια απόγονος της γιαγιάς της και να 

αψηφήσει τη μάνα της, να φύγει, δηλαδή, με τον άντρα που επέλεξε. «Πάστα μαλακιά»145 

χαρακτηρίζει τη θυγατέρα της η Καλή και μάλλον έχει δίκιο. Φοβάται να ξεπεράσει τα όρια 

που της επιβάλλει η ανατροφή και η κοινωνική της θέση, παρ’ όλο που έχει λάβει ανώτερη 

μόρφωση και εμφανίζεται με αέρα κοσμοπολίτικο. Είναι πρόσωπο γοητευτικό, αλλά 

ταυτόχρονα ευαίσθητο και τραγικό, όπως ακριβώς και ο αγαπημένος της μουσικός Αλέξης 

Πλατής.  

                                                 
145 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 110. 
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Η πιο ξεχωριστή μορφή, όμως, του έργου είναι η ταξιδεύτρια κόρη146, η Λίλη, ένα 

πνεύμα ελεύθερο. Μια γυναίκα που δεν διστάζει να διεκδικήσει στον έρωτα και που 

παρουσιάζεται από την πρώτη στιγμή να ερωτοτροπεί με τον Τίμο: «Κείνος μπρος στο 

ποδήλατο, κείνη καθιστή, να, έτσι κολλημένη στις πλάτες του. -Αγκαλιές… Ντροπές, με 

λίγης ώρας γνωριμία»147. Η Λίλη διαθέτει γοητεία, σαγήνη, ακόμα και ναρκισσισμό· έχει 

ντύσιμο μοντέρνο και τα χρώματα των φιγουρινιών, παίρνει πόζες από τον κινηματογράφο 

και αρέσκεται να φλερτάρει με τους νεαρούς του νοσοκομείου. «Μποτιτσέλι. Διαβολεμένο 

μέσα στην αγνότη του…»148 αναφωνεί ο πρωταγωνιστής, όταν αντικρίζει το προφίλ της. 

Φαίνεται να μην συμπαθεί τους τύπους και τον καθωσπρεπισμό, γελάει δυνατά και η 

πρώτη εκτίμηση του Τίμου για αυτήν είναι ότι δεν σέβεται τη «νοσοκομειακή… 

παράδοση»149. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα άτομο με ευαισθησίες και αξιοπρέπεια και αυτό 

γίνεται αντιληπτό όταν αποχωρεί από το νησί μετά το άδικο και βίαιο ξέσπασμα του ήρωα 

πάνω της. Στέκεται γερά στα πόδια της και επιστρέφει δυναμικά διεκδικώντας τον 

οικογενειάρχη πια Τίμο, χωρίς να υπακούσει σε κοινωνικές ή ηθικές προσταγές.   

Ένας ακόμη γυναικείος χαρακτήρας, που, αν και δευτερεύων, φαίνεται ιδιαίτερος, 

είναι η Ελένη, η αδελφή του Τίμου. Παρ’ όλο που, όπως πληροφορούμαστε, ήταν άσος του 

Ιδιωτικού Παρθεναγωγείου και της Σχολής Καλογραιών, η νέα αυτή δεν είναι θετικό 

πρότυπο κόρης για την κοινωνία της εποχής. «Κλεισμένη στο σπίτι, δίχως φίλες, δίχως 

έρωτα, σε έκανε να μην ελπίζεις και πολύ ότι θα κουβάλαγε κάποτε τα πανό με τους 

κρίνους σε ενός νυμφίου το σπίτι»150. Σχολιάζεται με ειρωνικό τρόπο από τη νησιωτική 

κοινωνία, καθώς έχει αφοσιωθεί στην τέχνη με τις ώρες: «Κάμε πως λες σε μάνα 

παλικαριού ότι θα τηνε κάμει νύφη […] Κόρη εκεί, που αντίς να πλάθει κουλούρες μαλάζει 

στα χέρια πηλούς και μπογιές. Ούτε αυγό δεν ξέρει να τηγανίσει»151. Και όμως η Ελένη στο 

τέλος του μυθιστορήματος εμφανίζεται νιόπαντρη στην Αθήνα με «έναν Αλέξη του 

μολυβιού και του πινέλου»152, έναν άνδρα, δηλαδή, με ανάλογα ενδιαφέροντα και τρόπο 

ζωής.  

                                                 
146 Για τη συγκεκριμένη ηρωίδα βλ. Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία…, 

ό.π., σ. 485-487. 

147 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 25. 

148 Ό.π., σ. 21. 

149 Ό.π., σ. 19 

150 Ό.π., σ. 9. 

151Ό.π., σ. 10-11. 

152 Ό.π., σ. 214. 
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Οι γυναίκες, όταν απελευθερώνονται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, βλέμματα, σχόλια 

και έχθρες. Εισπράττουν υποτίμηση, κυρίως από τους άνδρες, και η συντηρητική κοινωνία 

πλάθει για αυτές μια αρνητική εικόνα. Στο διήγημα «Πρωτοπόρος»153 η ηρωίδα Μερόπη 

είναι μια γυναίκα διαφορετική, ανώτερη, όπως χαρακτηρίζεται, που ξυπνά από μικρή τη 

ζήλια, το μίσος και την έχθρα στην κλειστή κοινωνία του κυκλαδίτικου νησιού της. Η όρεξή 

της για μόρφωση εκλαμβάνεται ως πρόσχημα για να "σουρτουκεύει" ολομόναχη στην 

Αθήνα. Όταν αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ευρώπη (με τις ευλογίες της προοδευτικής 

μητέρας, που δεν επιθυμούσε την επιστροφή της «στον φαρμακερόν ερημότοπον»154), 

δαιμονίζει με τη συμπεριφορά της: «Δεν υπάρχει λοιπόν χαλινάρι γι’ αυτό το θηλυκό; Τι 

ντροπιασμένη φαμίλια!»155.  

Η ίδια θα γυρίσει στον τόπο της για να φέρει μια νέα πνοή, μια πρωτοπορία, 

μεταδίδοντας τις γνώσεις της: ταξίδι-σπουδή-δράση θα είναι το τρίπτυχο στο οποίο θα 

επιχειρήσει να μυήσει τους νησιώτες. Οι ηλικιωμένοι την κατηγορούν για καταστροφή των 

παραδόσεων, παρ’ όλο που την χαρακτηρίζει η απλότητα και η αγάπη για τον πόνο του 

άλλου. Ο αρραβώνας της με τον πιο ποθητό γαμπρό θα φέρει την κατακραυγή και την 

επιβεβαίωση πως πρόκειται, τελικά, για μια «κοινή ξελογιάστρα». Όταν θα διασυρθεί 

ψευδώς για απιστία, ο άνδρας που επέλεξε θα παρουσιαστεί κατώτερος των περιστάσεων. 

Στο τέλος, θα διαφύγει από το πνιγερό εκείνο περιβάλλον και θα σταθεί ξανά στα πόδια 

της, όπως όλες οι ηρωίδες της Γαλανού, ζώντας μια ζωή μοναχική μεν, με αξιοπρέπεια δε.     

Στο μυθιστόρημα Κάποτε, το οποίο γράφεται μετά τον πόλεμο, αναδεικνύονται δύο 

ηρωίδες που σέβονται τις παραδόσεις και -επιφανειακά τουλάχιστον- δεν φαίνεται να 

υπερβαίνουν τις παραδοσιακές αναστολές του φύλου τους. Αν εμβαθύνουμε, όμως, στο 

κείμενο, θα δούμε πως αναπτύσσουν στην κατοχική Ελλάδα μια δράση η οποία ξεπερνά τα 

όρια των καταπιεστικών προπολεμικών συμβάσεων που αφορούσαν τη γυναίκα. Είναι 

ηρωίδες αποφασιστικές, έξυπνες, ευαίσθητες και ανθρώπινες, με μια δύναμη εσωτερική, 

που τις βοηθά να αναδειχθούν ανώτερες και να επικρατήσουν ακόμη και απέναντι στον 

κατακτητή. Βέβαια, η εικόνα αυτή της γυναίκας δεν δημιουργήθηκε κατά την Κατοχή, απλά 

τώρα βρέθηκε το πρόσφορο έδαφος για την αποκάλυψή της.  

  Η νεαρή Κρινιώ, από τη μια, με την εξιδανικευμένη ομορφιά, γνωρίζει την αξία της 

και τις ικανότητές της. Αγωνίζεται μόνη στη ζωή και φροντίζει για τη μόρφωση των τριών 

αδελφών της (βάρη ασήκωτα ακόμη «και για πλάτες αντρίκιες, τα σήκωνε το λουλουδένιο 

                                                 
153 Δημοσιεύτηκε σε δύο μέρη στο περιοδικό Νέα Εστία τχ. 510 (1 Οκτωβρίου 1948) σ. 1221-1225 και 

τχ. 511 (15 Οκτωβρίου 1948) σ. 1283-1287. 

154 Ειρήνη Γαλανού, «Πρωτοπόρος», Νέα Εστία, τχ. 510, (1 Οκτωβρίου 1948), σ. 1225. 

155 Ειρήνη Γαλανού, «Πρωτοπόρος», Νέα Εστία, τχ. 511, (15 Οκτωβρίου 1948), σ. 1283. 
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της κορμί»156). Μάλιστα, δεν φοβάται να δεχτεί στο σπίτι της τη νύχτα έναν άγνωστο άνδρα 

και -κρίνοντας πως είναι κατάλληλος για εκείνη- να τον αρραβωνιαστεί («δεν ήξερε τη ζωή 

του, μα βλέποντάς τον, θαρρούσε πως ήρθανε να τη βρούνε ξανά οι δικοί της»157). 

Αποδεικνύεται πως είναι μια γυναίκα αφοσιωμένη, έξυπνη, αλλά και τολμηρή, που έχει την 

ικανότητα να αντεπεξέρχεται στις δύσκολες καταστάσεις.  

Η Μαρτινούλα, από την άλλη πλευρά, πολυμήχανη και αυθεντική, χαρίζει στο έργο 

«ελληνικότητα» και ζωντάνια, υπογραμμίζοντας το λαϊκό στοιχείο. Είναι ο χαρακτήρας 

εκείνος που αναλαμβάνει σε όλες τις κρίσιμες περιστάσεις να καθησυχάζει τους Γερμανούς 

και μεσολαβεί για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις με τους αγωνιστές. Λυπάται ακόμη και 

τους συμπαθητικούς Γερμανούς, που θα χαθούν κατά την πτώση της χώρας τους158.  Στην 

πορεία της αφήγησης η συγκεκριμένη ηρωίδα εμφανίζεται να κατέχει ηγετική θέση στο 

σχεδιασμό των αντιστασιακών σχεδίων των ηρώων και να ξεγελά με ευφυΐα τους 

Γερμανούς. Η παρακάτω εντολή της στην Κρινιώ είναι χαρακτηριστική: «Κλείσε τις πόρτες 

να μιλήσουμε. Πρώτα να σε πάρω σένα με το μέρος μου, κι ύστερις, σίγουρα 

καταφέρνουμε τους άντρες. Σε τέτοιες περίστασες, η γυναίκα νογάει πιότερο»159.  

Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο Κάποτε γίνεται μια πριμοδότηση του 

γυναικείου φύλου με προκάλυμμα την παράδοση. Οι δύο κυρίαρχες γυναικείες φιγούρες 

του αφηγήματος ασπάζονται μεν τις παραδοσιακές αξίες, ωστόσο συμβάλλουν ταυτόχρονα 

στην ανατροπή της παραδοσιακής κατανομής των ρόλων· οι γυναίκες δεν είναι οι αδύναμες 

και εύθραυστες υπάρξεις που υπακούουν στο "ισχυρό" φύλο, ούτε οι άντρες  οι μόνοι που 

έχουν πλαστεί για να παλεύουν. Αγωνίζονται και εκείνες με τη δύναμη του μυαλού και της 

ψυχής και γίνονται το αντικείμενο του θαυμασμού. Εξάλλου, ακόμη και ο  ανθρωπισμός και 

η αλληλεγγύη των γυναικών είναι μια μορφή αντίστασης. Η απελευθέρωση στο τέλος του 

μυθιστορήματος ενδεχομένως δεν αφορά  μόνο το εθνικό κομμάτι αλλά και το γυναικείο, 

τη θραύση, δηλαδή, των στερεοτύπων της γυναικείας εικόνας και θέσης.  

Ενδιαφέρον, πάντως, αποτελεί το γεγονός ότι όσο αποκαλύπτεται στο αφήγημα ο 

ρόλος των γυναικών στην Αντίσταση, τόσο η ηρωίδα Κρινιώ καλύπτει τη μορφή της και 

αποποιείται τη γυναικεία της φύση με σκοπό την επιβίωση: «Μια κοπέλα σκέτη, μια 

                                                 
156 Ειρήνη Γαλανού, Κάποτε, ό.π., σ. 96. 

157 Ό.π., σ. 99. 

158 Βλ. Μαρία Καλλίτση, Η εικόνα του Γερμανού κατακτητή στην ελληνική πεζογραφία, διδακτορική 

διατριβή, Ρέθυμνο 2007, σ. 75. Για την εικόνα του αντιπάλου σε αφηγήματα με θέμα τον πόλεμο, την 

Κατοχή και την Αντίσταση, βλ. και Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία…, ό.π., 

σ. 334-343. 

159 Ειρήνη Γαλανού, ό.π., σ. 123. 
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άβαφτη, μαντηλοδεμένη. Η φορεσά της βαρειά, όλο χοντρές σούρες, κρύβει του κορμιού τη 

νιότη. – Άχαρη μα διαβολεμένη τούτη η Ελληνίδα, λένε ο Μαξ και ο Βίλχελμ»160.  

Στο τέλος του πολέμου, λίγο πριν την αναχώρηση των Γερμανών, θα εμφανιστεί 

μπροστά τους με την αληθινή της εικόνα και, μάλιστα, έγκυος, αναδεικνύοντας μία ακόμη 

νίκη της γυναίκας έναντι των Γερμανών: «Κοίταξέ τηνε φίλε! Τι πλούσιες μπούκλες, τι μάτια 

σαν μύγδαλο! Και ντύθηκε στα άσπρα. – Άνθρωπος κι η Κρινιώ. Μια άξεστη. Γεμάτα 

μαυρίλα ως τα χτες τα νύχια της… Όλο χώματα το τσεμπέρι… Ιδρώτας στα σαγόνια. Έσφιξε 

για μια στιγμή τα χείλια του, ύστερα ξέσπασε: - Αξίζει να χτυπηθεί τούτη η απάτη… Να 

εξεταστεί»161.  

Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να υποθέσουμε εδώ ότι η Γαλανού αναδεικνύει τη στιγμή 

της απελευθέρωσης μια γυναίκα έτοιμη να ζήσει αδέσμευτη πλέον από κανόνες και 

περιορισμούς που φυλακίζουν τη γυναικεία υπόσταση. Με αυτό τον τρόπο θέλει, 

ενδεχομένως, να καυτηριάσει με έναν έμμεσο τρόπο την οπισθοδρόμηση που σημειώθηκε 

μεταπολεμικά στην ελληνική κοινωνία, με τη διάψευση των ελπίδων των γυναικών για μια 

πιο ελεύθερη ζωή.   

 

 

 

3.3. Θεματικές που πλαισιώνουν τους γυναικείους χαρακτήρες 

 

 

3.3.1. Οι σχέσεις των δύο φύλων 

 

 

Το θέμα των σχέσεων των δύο φύλων φαίνεται να απασχολεί πολύ τις γυναίκες 

συγγραφείς, οι οποίες αρνούνται να ταυτιστούν με τα πρότυπα που τους προτείνουν η 

κοινωνία και οι άνδρες συνάδελφοί τους. Εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους, οι σχέσεις 

που περιγράφουν στα έργα τους είναι αρκετές φορές ιδιαίτερα τεταμένες και 

προβληματικές. Όπως φαίνεται, «οι γυναίκες μυθιστοριογράφοι είναι οι μόνες που 

ξεσκεπάζουν την υποκρισία που κυοφορεί η αστική ηθικολογία και διαισθάνονται την 

                                                 
160 Ό.π., σ. 175. 

161 Ό.π., σ. 205-206. 
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παθογένεια που περικλείει ο διαχωρισμός ψυχής και σώματος»162, θέμα στο οποίο έχουμε 

ήδη αναφερθεί.  

Η Ειρήνη Γαλανού εμφανίζει τα δύο φύλα ως δύο διαφορετικούς κόσμους, που 

κάποιες φορές παίρνουν τη διάσταση αντίπαλων στρατοπέδων. Η εντύπωση αυτή, που 

δικαιολογημένα επικρατεί στο διήγημα με τίτλο «Αχιλλεύς και Πενθεσίλεια» (το οποίο 

γράφει η λογοτέχνιδα όταν είναι ακόμα μαθήτρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο), θα αναπαραχθεί 

και σε άλλα μεταγενέστερα διηγήματά της.  Η μονομαχία του Αχιλλέα με τη βασίλισσα των 

Αμαζόνων μπορεί να εκληφθεί ως μια μονομαχία των φύλων. Εξάλλου, πίσω από τον 

Αχιλλέα «στέκουν οι Μυρμιδόνες, καμαρώνοντάς τον άφωνα»163, και πίσω από την 

Αμαζόνα «οι πολεμόχαρες γυναίκες, που ιππεύουνε άτια, γέρνουνε τα κορμιά και 

τεντώνουμε τον τράχηλο, κοιτάζοντας τη βασίλισσά τους με θάμπος»164.  

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο διήγημα «Εχθρός εν όψει», από τη συλλογή Μικρές 

και μεγάλες αιτίες. Ο συγκεκριμένος τίτλος μπορεί να ερμηνευθεί διττά, καθώς αναφέρεται 

μεν στον αντίζηλο του πρωταγωνιστή, κάλλιστα, όμως, μπορεί να αποδοθεί και στη 

"διαμάχη" των φύλων. Στη σκέψη αυτή μπορεί να μας οδηγήσει η αρχή του αφηγήματος, 

όπου παρουσιάζονται τα νεαρά αγόρια και κορίτσια σε δύο χωριστές στεριές, με σύνορο τη 

θάλασσα:  «Ο Τζέρυ, ο Τώνης, ο Τσάρλυ. Τρία κορμιά ψημένα από το καλοκαίρι που δεν 

θέλει ακόμα να πεθάνει. Ανώτερα διπλώματα, ανησυχίες, ελπίδες. Η Λίνα, η Νταίζη, η Αίμη. 

Γράμματα σωστά, μα και όλη η διακοσμητική παιδεία. Και σπορ μαζί. Τρεις πήλινες 

Ταναγραίες, χωρίς τον πέπλο τον ποδήρη. Ανάμεσα στις δυο συντροφιές, λίγα μέτρα 

θάλασσα. Τα αγόρια στις δικές τους καμπίνες πάνω από τη σκεπή. Το ίδιο και τα 

κορίτσια»165. Ενδιαφέρον είναι, μάλιστα, ότι η μία στεριά είναι ήμερη, γεμάτη σπίτια και 

χλωράδα, ενώ η άλλη έρημη, όλο βουνά και κάστρα στρογγυλεμένα.   

Η συγγραφέας καυτηριάζει, επιπλέον, το γεγονός ότι η κοινωνία, με τα στερεότυπα 

που έχει επιβάλει, εγκλωβίζει τον άνδρα και τη γυναίκα σε σχέσεις ανούσιες και 

προσποιητές και σε πρότυπα συμπεριφορών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, στο 

ίδιο διήγημα, η σκηνή της δεξίωσης-υποδοχής  των αξιωματικών στο νησί της Κεφαλονιάς. 

Εκεί οι νέες συναναστρέφονται με τους νεαρούς με άφοβη τόλμη, δίχως επιτήδευση και 

προσποιήσεις: «Όχι αγκίστρι η κάθε μπούκλα των μαλλιών, όχι δόλωμα δυο σταγόνες 

                                                 

162 Μαρία Σακαλάκη, Κοινωνικές ιεραρχίες και σύστημα αξιών, ιδεολογικές δομές στο νεοελληνικό 

μυθιστόρημα 1900-1980, Αθήνα 1984, σ. 167. 

163 Ειρήνη Γαλανού, Καιρός σχεδόν αίθριος, ό.π., σ. 273. 

164 Ό.π. 

165 Ειρήνη Γαλανού, Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 80. 
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άρωμα, όχι κυνήγι η κάθε νότα τραγουδιού»166. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι 

κοπέλες του νησιού δεν αντιμετωπίζουν τους -περαστικούς από τον τόπο- αξιωματικούς ως 

υποψήφιους γαμπρούς· αποδεσμεύονται, λοιπόν, από τα «πρέπει» με τα οποία έχουν 

ανατραφεί και μπορούν πλέον να είναι ο εαυτός τους. Το ίδιο συμβαίνει, αντίστοιχα, και με 

τους αξιωματικούς, οι οποίοι μιλούν «με λόγια ειπωμένα ήσυχα, όχι σαν σφύριγμα φωτιάς, 

που θέλει να σωριάσει στάχτες με το πέρασμα μιας στιγμής»167.  

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πέτρος από τις «Μικρές και μεγάλες αιτίες» οργίζεται με τη 

γυναίκα του, καθώς δεν αντιδρά, όπως θα αναμενόταν, όταν μαθαίνει τις απιστίες του:  «Αν 

ήσουνα… περισσότερο γυναίκα, θα προσπαθούσες, παρακαλώντας… κλαίγοντας, ακόμα… 

και βρίζοντας. Α! ναι, πιο πολύ βρίζοντας, να τον κρατήσεις κοντά σου, αυτόν τον άντρα 

που σου ξεφεύγει! […] Δε θα ’τανε για σε ντροπή να καταφύγεις ακόμα και στον λυρισμό, 

και στην πειθώ, ακόμα και στη βία… και στην εκδίκηση!»168. Η ανωτερότητα που δείχνει η 

ηρωίδα Λία καταρρίπτει τη στερεότυπη εικόνα που περιγράφει ο άντρας της, καθιστώντας 

τον κατώτερό της:  «Ήτανε ναυάγιο, τον έδερνε η ταπείνωση. Δίπλα της ένιωθε τον εαυτό 

του ένα τίποτα. Για να γίνει άνθρωπος και πάλι, θα έπρεπε να τιμωρήσει τον εαυτό του 

λυτρώνοντάς την από την ανάξια παρουσία του»169.   

Αρκετές φορές η Γαλανού καταδεικνύει τον φόβο, τον δισταγμό και την αμηχανία 

των ανδρών μπροστά σε ηρωίδες με προσωπικότητα και αυτοσεβασμό. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι στο διήγημα «Πρωτοπόρος» οι νησιώτες δεν τολμούν να ζητήσουν την ηρωίδα σε 

γάμο, καθώς, όπως σημειώνεται στο κείμενο, ένα όχι από αυτήν, «στρογγυλό σαν το χαλάζι, 

σε κάνει να κρυώνεις για όλη τη ζωή σου»170. Οι άνδρες, συνεπώς, φοβούνται ότι μια 

καλλιεργημένη171 γυναίκα έχει τη δύναμη να πλήξει το ανδρικό τους γόητρο και  την τιμή, 

                                                 
166 Ό.π. 

167 Ό.π. 

168 Ό.π., σ. 8. 

169 Ό.π., σ. 9. 

170 Ειρήνη Γαλανού, «Πρωτοπόρος», Νέα Εστία, τχ. 511, (15 Οκτωβρίου 1948), σ. 1284. 

171 Ως προς το θέμα της μόρφωσης, η Γαλανού θεωρεί πως οι ίδιες οι γυναίκες θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν την αξία της και να επιδιώξουν να μορφωθούν. Η καλλιέργεια θα συμβάλει στην 

πολύπλευρη ανάπτυξη της γυναικείας προσωπικότητας και θα οδηγήσει στη βελτίωση της θέσης της 

γυναίκας. Στα κείμενά της η συγγραφέας καυτηριάζει την επιφανειακή μόρφωση στην οποία 

ωθούνται από την οικογένειά τους οι νέες των ανώτερων τάξεων (που θα αποτελέσει ένα ακόμη 

προσόν για την προσέλκυση ενός περιζήτητου γαμπρού):  «Τα μελέτησα, δεσποινίς, πολύ αυτά τα 

κολέγια κοριτσιών… Τι ετοιμασία για τη ζωή! Το κολύμπι στη δεξαμενή, το δείπνο με επίσημο  

φόρεμα, η άσκηση για το πρωτάθλημα του τένις…», βλ. Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, σ. 27. 
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φανερώνοντας την ανεπάρκειά τους να σταθούν επάξια πλάι της. Σε πολλές περιπτώσεις, 

προκειμένου να επιβληθούν και να υποβιβάσουν τη γυναίκα, χρησιμοποιούν απειλές, βία ή 

και την απιστία, επιζητώντας μια διαρκή επιβεβαίωση της ισχύος τους.   

Μέσω των ανδρών ηρώων σε πολλά πεζογραφήματα της Γαλανού προβάλλονται 

στερεότυπες εικόνες της γυναίκας (η γυναίκα θεωρείται πότε βάρος172 και πότε μπελάς, 

που δυσχεραίνει τη ζωή του άντρα). Εικόνες που ανασκευάζονται, ωστόσο, κατά την 

αφήγηση και από τις ηρωίδες και από τους ίδιους τους ήρωες. Για παράδειγμα, ο  Αχιλλέας 

στο διήγημα «Η ψυχή της ερημιάς» έχει την εξής άποψη: «Έρωτας- γυναίκα. Όχι πια εσύ και 

η σκιά σου μονάχα, παρά εσύ, και δυο σκιές! […] Έρωτας- γυναίκα, έχασες τον εαυτό σου, 

έγνοια μεγάλη. Κέντρον!... Να σε ορίζουνε πεντακόσοι σατανάδες. Ακόμα και ο 

λατερνατζής. Συντροφιά;… Και μη δε λες κείνο που θέλεις να πεις με τους περαστικούς, 

τους βιαστικούς, καροτσέρηδες, σωφέρ, αφεντάδες; - Το πολύ δέκα λεπτά, Αχιλλέα 

γρήγορα!»173 Ο συγκεκριμένος ήρωας θα ανατρέψει στην πορεία τα λεγόμενά του· όχι μόνο 

θα ερωτευτεί την όμορφη και προκομμένη Μαργιολένη, αλλά -ζώντας ευτυχισμένος πλάι 

της- θα προσεύχεται να πεθάνουν μαζί, ώστε να μην μείνει και πάλι μόνος.  

Το θέμα του διαχωρισμού των γυναικών από τους άνδρες σε δύο κατηγορίες, 

ανάλογα με το αν προορίζονται για έρωτα ή για γάμο, θίγεται στο μυθιστόρημα Κόντρα 

στον άνεμο μέσω του πρωταγωνιστή. Ο Τίμος γοητεύεται και ερωτοτροπεί με γυναίκες 

ωραίες και απελευθερωμένες, ενώ την ίδια στιγμή δηλώνει ότι τη γυναίκα που θα 

παντρευτεί με λογική και φρόνηση τη θέλει μετρημένη, «μια μηχανούλα, που δίχως θόρυβο 

όλα τα μετριάζει στο διάβα της, όλα τα αφήνει παστρικά και διορθωμένα. Όμως ήτανε άλλο 

για τον έρωτα»174.  Επιπλέον ο ίδιος, δυσανασχετεί με την εικοσιεννιάχρονη Λίλη (την οποία 

ερωτεύεται αληθινά) λόγω της ατίθασης προσωπικότητάς της  και της απεριόριστης 

ελευθερίας της, καθώς δεν αντιπροσωπεύει το πρότυπο της γυναίκας που επιθυμούσε να 

επιλέξει:  «Στα δεκαοχτώ τους, στα εικοσιδυό, είναι αιθέριες οι κοπέλες, είναι ρομαντικές, 

στέκουνε λίγο σα χαμένες όταν ο άντρας προστάζει. Την ιστορία της καρδιάς τους και του 

κορμιού τη γράφουνε από ’κει και πέρα»175.    

                                                                                                                                            

 

172 «Γιατί να έχει έξι θηλυκά στο λαιμό του κι άλλος κανένα; Θα του την πασάρω εγώ τη χήρα! 

Ανοίγει έτσι ο δρόμος και για τις άλλες», Ειρήνη Γαλανού, «Η ψυχή της ερημιάς»,  Μικρές και 

μεγάλες αιτίες, ό.π., σ.  70. 

173 Ό.π., σ. 69. 

174 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 8. 

175 Ό.π., σ. 26. 
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Από την άλλη πλευρά, οι ηρωίδες της Γαλανού, στην πλειονότητά τους, το μόνο που 

ζητούν από τον άνδρα είναι μια σχέση ουσιαστική, με κατανόηση, επικοινωνία και στοργή. 

Αγωνίζονται να ζήσουν ισότιμα με το άλλο φύλο, να έχουν, με λίγα λόγια, το δικαίωμα της 

συντροφικότητας με τον άνδρα-σύντροφο. Ακόμη και η αμαζόνα Πενθεσίλεια, την ύστερη 

ώρα του θανάτου της, ζητά από τον αντίπαλό της στοργή και χάδι. «Απάνω της σκύβει ένας 

άντρας. Όμορφος! Και η αιγίδα του αχτιδοβόλα. Ξάφνου μια αδύνατη κραυγή όλο έκπληξη 

βγαίνει από τα χείλη της: Είναι ο εχθρός της, ο Αχιλλέας, ο σκληρός ήρωας που έσυρε πίσω 

από το άρμα του του Έκτορα το ματωμένο πτώμα. Τόση, λοιπόν, δύναμη έχει η νιότη της 

που πεθαίνει, η ομορφιά της; Μια γλυκιά περηφάνια, μια περηφάνια τρυφερή και 

γυναίκεια γεμίζει την καρδιά που ο παλμός της όλο σβήνει»176. Αυτή, άλλωστε, είναι η νίκη 

της. Κυριάρχησε τελικά και κατάφερε να δεχτεί μια συμπεριφορά ανάλογη της αξίας της, να 

αντιμετωπιστεί με εκτίμηση, τρυφερότητα και αγάπη.  

Μία ακόμη νίκη των γυναικών αποτελεί η αλλαγή που συντελείται στη ζωή αλλά και 

στον χαρακτήρα ενός άνδρα λόγω του έρωτα. Ακόμη και εκείνος ο πολεμοχαρής και 

φιλόδοξος Αχιλλέας μετά τον θάνατο της Πενθεσίλειας εμφανίζεται να απεχθάνεται τη 

μάχη, να ασφυκτιά μέσα στον βαρύ του θώρακα και να αποζητά την ειρήνη και την ευτυχία.   

Μεγάλη αλλαγή παρατηρούμε, επίσης, στην περίπτωση του ήρωα Αχιλλέα από την «Ψυχή 

της ερημιάς», ο οποίος ουδεμία ομοιότητα έχει με τον μυθικό ήρωα. Ζει νωχελικά, δεν 

προσδοκά τίποτα από τη ζωή, ενώ η επιχείρησή του παρουσιάζει μια εικόνα παραίτησης. 

Όπως ο ίδιος δηλώνει, επιθυμεί την ηρεμία και την ελευθερία του, όμως μόλις γνωρίζει τη 

Μαργιολένη βλέπει αλλιώτικα τον κόσμο. Εκείνη δίνει πλέον νέα πνοή στη ζωή του και 

φέρνει την ολοκληρωτική ανατροπή.  

Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή του Δημήτρη Σπυρολιού από το διήγημα «Συνθήκη 

με τη ζωή». Ο θαυμασμός και ο έρωτας που νιώθει ο ήρωας για τη νεαρή ηθοποιό του 

θεάτρου γαληνεύει την ψυχή του και τον γεμίζει με πόθο για ευτυχία και με κατανόηση για 

τους γύρω του. 

Μια διαφορετική περίπτωση είναι, τέλος, αυτή του ευαίσθητου μουσικού Αλέξη 

Πλάτη στο Κόντρα στον άνεμο, καθώς ο έρωτας για αυτόν είναι ολέθριος, αλλοτριώνει την 

ψυχή και το σώμα του και σταδιακά τον οδηγεί στον θάνατο: «Τέντωνε το στήθος για να 

γλυτώσει από το σάβανο, σηκωνόταν στα νύχια για να μην αγγίζει το χώμα» […] «ήτανε η 

αγάπη που κάνει το όμορφο σώμα κουφάρι, που ρουφάει από τη σάρκα τη δροσιά, που 

λυγάει τα γόνατα και τρίβει τα κόκκαλα με τη φωτιά της»177.  

 

                                                 
176 Ειρήνη Γαλανού, Καιρός σχεδόν αίθριος, ό.π., σ. 275-276. 

177 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 108. 
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3.3.2. Ο έρωτας 

 

 

Είδαμε ως τώρα ότι η Ειρήνη Γαλανού προωθεί την ανάδειξη μιας νέας γυναικείας 

ταυτότητας, ενός προτύπου ελεύθερης κοπέλας, ίσης με τον άνδρα και με αυτοπεποίθηση. 

Μιας γυναίκας που δεν υποχωρεί μπροστά στο αρσενικό αλλά διατηρεί την ακεραιότητά 

της,  που δεν παρασύρεται από την εξωτερική εμφάνιση αλλά θέτει ως προτεραιότητα την 

καλλιέργεια της προσωπικότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό, η συγγραφέας δεν διστάζει να 

υποστηρίξει το θέμα του έρωτα και να το θέσει στο επίκεντρο. Το ερωτικό μοτίβο 

κυριαρχεί, λοιπόν, σε όλα σχεδόν τα έργα της και παρουσιάζεται με διάφορες εκδοχές: 

απόλυτος έρωτας, ολέθριος, ανολοκλήρωτος, μονόπλευρος, επιφανειακός κ.λπ. 

Οι ηρωίδες αναζητούν τη συντροφικότητα, ερωτεύονται και πολλές φορές 

ολοκληρώνουν τον έρωτά τους χωρίς να θεωρούν ότι διαπράττουν μια ανήθικη πράξη. 

Έχουμε ήδη αναφερθεί στην ερωτική ένωση της Ισμήνης και του Βάγγου μέσα στις 

κυκλαμιές. Στη συγκεκριμένη σκηνή, ο ήρωας, έχοντας ύφος θριαμβευτή, δεν μπορεί να 

συνειδητοποιήσει ότι η ερωτική πράξη σφράγισε στην ουσία τη νίκη της ηρωίδας και την 

επιτυχή ολοκλήρωση των σχεδίων της: «Στα φλογισμένα του μάγουλα κύλησε ένα δάκρυ. 

Έπειτα σηκώθηκε αποφασιστικά. Και με γέλιο θριαμβευτή κατέβηκε στην πλαγιά, 

κρατώντας από το χέρι την κοπέλα σαν άνθρωπος που σέρνει πίσω του δαμασμένο και 

πειθήνιο, ένα μεγάλο του Ιδανικό»178.   

Η ειρωνεία είναι νομίζω φανερή. Αυτό που προβληματίζει, ωστόσο, είναι το τέλος 

του διηγήματος: «Και πάνω από το ζευγάρι, πλάσματα τρελά οι πεταλούδες της νύχτας, 

πετούσαν κι αυτές στο λαμπρό όραμα. Πετούσαν μεθυσμένες, στους ήλιους, που θα έκαναν 

στάχτη τα φτερά τους, και θα άφηναν τα σώματα μισοκαμένα να πέφτουν βαριά βαριά στη 

γη»179. Ίσως η συγγραφέας θέλει εμμέσως να πει πως, όταν ο έρωτας έχει στηριχθεί 

σε παγίδες και προσποιητές συμπεριφορές, μόνο την καταστροφή μπορεί να φέρει 

στους δυο ερωτευμένους. Δίδει, λοιπόν, με αυτό τον τρόπο, και μια τραγική 

διάσταση στο κυνήγι του Ιδανικού και του έρωτα. 

Χωρίς δισταγμό θα ενωθεί ερωτικά και η Λία με τον Πέτρο. Η δεκαεπτάχρονη 

ηρωίδα δεν διστάζει να παρατήσει τις σπουδές της και το ωδείο και -ενάντια στη γνώμη της 

αυστηρής θείας της και των αδερφών της- να πάρει κάποια νύχτα, αλαφροπατώντας, τη 

                                                 
178 Ειρήνη Γαλανού, «Στα βρόχια», Διαγωνισμός Διηγημάτων, ό.π., σ.  61. 

179 Ό.π., σ. 61-62.   
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γέρικη σκάλα που οδηγεί στο δρόμο της περιπέτειας180. Η επιβολή της θείας θα σκεπάσει 

στη συνέχεια το σκάνδαλο και οι νέοι θα οδηγηθούν γρήγορα στον γάμο και σε μια 

επίφαση ευτυχίας, που θα έχει, όμως, ως κατάληξη το διαζύγιο.  

Στο διήγημα «Ίσως να ’ταν έτσι», η ηρωίδα Ρέα αφήνεται, επίσης, στα χέρια του 

αγαπημένου της Μπέλου και μέσα από τον ολοκληρωμένο έρωτα που ζει νοηματοδοτεί την 

ύπαρξή της και αναγεννάται: «Για πολλά δειλινά η Ρέα, ακουμπώντας το κεφάλι στον 

καναπέ με τη στόφα τη σπαρμένη ασημένια λουλούδια, άκουγε λόγια που, ενώ ήταν για 

αυτήν μονάχα, φυσούσανε πνοή γύρω της, και στα άψυχα ακόμα. […] Το ένιωθε κι αυτή 

πως ακόμα και για τα ασήμαντα, κάποια δύναμη ξεκινούσε από την ύπαρξή της»181.   

Ο έρωτας, στον οποίο αναφέρεται στα έργα της η Γαλανού, δεν πολώνεται σε 

ζοφερή τραγωδία του σεξ, όπως σε έργα ανδρών συγγραφέων, αλλά είναι ένας έρωτας 

επάλληλος της αγάπης, που ωθεί τις ηρωίδες να ορθώσουν το ανάστημά τους και να 

σταθούν με δύναμη στα πόδια τους, αυτόνομες. Σε περίπτωση δε ερωτικής απογοήτευσης, 

η γυναίκα δεν σκέφτεται την αυτοκτονία, όπως παλαιότερα, αλλά συνεχίζει κανονικά τη 

ζωή της. Συνεπώς, οι γυναικείοι έρωτες δεν έχουν πια τραγική κατάληξη και οι γυναικείοι 

χαρακτήρες διαχειρίζονται τη μοίρα τους, αντί να την υφίστανται.  

Πάντως, η συγγραφέας, όπως φαίνεται, δεν επιθυμεί να προκαλέσει με το έργο της. 

Φέρνει ναι μεν μια προοδευτική πνοή, αλλά με όρους. Ο σεβασμός της γυναικείας 

προσωπικότητας τοποθετείται πάντα σε πρώτο πλάνο182. Καμία ηρωίδα που ολοκληρώνει 

τη σχέση της δεν παρουσιάζεται ως ανήθικη, καθώς η ερωτική ανταρσία έχει γίνει λόγω του 

έρωτα. Αυτό σημαίνει ότι η Γαλανού δεν θεωρεί πως η άρση του ταμπού της παρθενίας θα 

έχει ολέθρια αποτελέσματα.  

Ας δούμε το παράδειγμα της Λίλης και του Τίμου από το Κόντρα στον άνεμο. Οι νέοι 

αυτοί ερωτοτροπούν δύο μήνες σε κάθε γωνιά του νησιού, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει 

ακόμα τη σχέση τους: «Σίγουρα όμως, δεν μπορούσες ακόμα να τους πεις άνομο 

αντρόγυνο. Τι περιμένουνε; Δυο μήνες τώρα; -Δεν περιμένουνε. Και ο ένας και ο άλλος 

έχουνε θαμπωθεί από τον… ανώτερο πολιτισμό τους. –Δεν είναι θάμπωμα. Είναι φόβος. Θα 

χρειαστούνε ομολογίες. Εκείνη, τρέμει να τις κάνει. Εκείνος, τρέμει να τις ακούσει»183.  

                                                 
180 Ειρήνη Γαλανού, Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 5. 

181 Ειρήνη Γαλανού, «Ίσως να ’ταν έτσι», Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 46. 

182 Δεν απενοχοποιεί τη γυναίκα στο πεδίο των ερωτικών σχέσεων με την τόλμη που συναντούμε στις 

Δύσκολες νύχτες της Μέλπως Αξιώτη, όπου η ηρωίδα διεκδικεί το δικαίωμα στον έρωτα με 

διαφορετικούς συντρόφους. 

183 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 54. 
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Εξηγώντας, αυτό σημαίνει ότι η ερωτική ένωση του ζευγαριού θα είχε ήδη 

συντελεστεί, αν η Λίλη δεν είχε μια αποτυχημένη σχέση στο ενεργητικό της. Η ηρωίδα, 

λοιπόν, δεν έχει μετανιώσει επειδή έχασε την παρθενία της, αλλά επειδή αυτό συνέβη με 

λάθος σύντροφο. Μάλιστα, πιστεύει ότι ο Τίμος θα της συγχωρήσει αυτό το μικρό πταίσμα 

και θα κοιτάξει «με μάτι καθαρό της αδερφής τα περασμένα», αφού η μεγάλη αγάπη «τα 

πάντα στέργει»184.  

Η αντίδραση του ήρωα, από την άλλη πλευρά, κρίνεται ιδιαιτέρως υπερβολική, 

καθώς χτυπάει την ηρωίδα, την εξευτελίζει και την ταπεινώνει με πολύ σκληρό τρόπο. 

Ακόμα και η φύση αντιδρά στην άδικη και άγρια επίθεση που δέχεται η ηρωίδα: 

«ακουγόταν ο χαλασμός»185, «και όπως σε κοιτάνε, ακούς να σε βρίζουνε όλα τριγύρω. Οι 

πέτρες, ο ουρανός, το χώμα»186. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ίδιος ο Τίμος παρουσιάζεται 

στη συνέχεια να μετανιώνει για τη συμπεριφορά του και να συνειδητοποιεί ότι η Λίλη δεν 

είχε φταίξει: «Εκείνη δεν έφταιξε. Εκείνη ελάτρευε. Αυτός στάθηκε άγριος. Ένας φονιάς»187. 

Το συμπέρασμα, συνεπώς, είναι ότι μια νέα μπορεί να διαθέτει το κορμί της και την 

ψυχή της στον άνδρα που θα ερωτευτεί αληθινά και θα κρίνει πως είναι ο κατάλληλος για 

εκείνην. Χρειάζεται, άρα, προηγουμένως να έχει αποκτήσει αυτογνωσία, να έχει γνωρίσει 

τον εαυτό της και τον κόσμο. Τότε θα είναι σε θέση να αποφύγει μια λανθασμένη επιλογή 

συντρόφου, θέμα που επαναλαμβάνεται αρκετά στο έργο της Γαλανού.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της νεαρής Λίας, η οποία ωθείται από τον Πέτρο 

σε έναν έρωτα που είναι καταδικασμένος να ξεψυχήσει σύντομα: «Ο έρωτας φούντωσε 

από ένα πλήθος μικρές και μεγάλες αιτίες. Έφταιγε και η βαθιά βαθιά μελαγχροινάδα του 

που τη φωτίζανε δυο μάτια γαλανά και κάτι δόντια κάτασπρα, έφταιγε και το ψηλό του 

μπόι και η δυνατή του κορμοστασιά. Κι έφταιγε, από πιο πολύ, το σάστισμα που ένιωσε η 

κοπέλα, όταν τον άκουσε να της λέει πως έπρεπε να τον αγαπήσει. Έπρεπε. Τι αξίζανε οι 

ψυχρές σπουδές στα Ωδεία και τα σκολειά, τώρα, που είχε σταθεί στο δρόμο της η μεγάλη 

αγάπη;»188. Ενώνονται, συνεπώς, δύο κόσμοι διαφορετικοί και συμβιώνουν χωρίς ουσία, 

χωρίς επικοινωνία.   

Με ανάλογο τρόπο, στο διήγημα «Φτερά του λυτρωμού», ο έγγαμος βίος φέρνει 

στην επιφάνεια το χάσμα που χωρίζει το ζευγάρι:  «Βαθιά μετάνοια φούντωσε στην ψυχή 

της Έλλης για τη δική της βιάση στο διάλεγμα του άντρα. Ήτανε φανερό πως ο Κώστας δεν 

                                                 
184 Ό.π., σ. 55. 

185 Ό.π., σ. 57. 

186 Ό.π., σ. 64. 

187 Ό.π., σ. 70. 

188 Ειρήνη Γαλανού, Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ. 4. 
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έκανε καθόλου καλή φιγούρα στους νέους κύκλους…»189. Η Έλλη, το «μπιζουδάκι», όπως 

χαρακτηρίζεται στους κοσμικούς κύκλους, πλήττει θανάσιμα δίπλα στον φιλόλογο Κώστα, 

με τη γερή μόρφωση, ο οποίος προτιμά τη μελέτη στο γραφείο του από τις πολύβουες 

δεξιώσεις στα αθηναϊκά κοσμικά σαλόνια.  

Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ηρωίδα Καλή φαίνεται να εκφράζει την 

ίδια τη συγγραφέα όταν λέει πως: «Μονάχος χαμός δεν είναι ο θάνατος. Είναι  η συφορά 

που σε χτυπάει άμα νιώσεις το στραβό σου το διάλεγμα. Να λαχταράς μια πόρτα. Και κείνη, 

αντίς για τον παράδεισο, να σε μπάσει στον Άδη»190.  

 

 

 

 

 

3.3.3. Ο γάμος,  το διαζύγιο και η μητρότητα 

 

 

Ελάχιστους γάμους, στο πλαίσιο των οποίων τα άτομα ευδαιμονούν ή έστω 

γνωρίζουν κάποιες στιγμές ευτυχίας, εντοπίζουμε στα έργα της Γαλανού. Αντίθετα, 

παρατηρούμε αρκετές περιπτώσεις συμβατικών ή δύσκολων σχέσεων, όπου τα πρόσωπα 

ζουν απομονωμένα, ασφυκτιούν και χάνουν σταδιακά τον εαυτό τους.  

Στόχος των ηρωίδων δεν είναι ο γάμος αυτός καθεαυτός, δεν δικαιώνονται μέσα 

από αυτόν. Όταν, μάλιστα, βρίσκονται εγκλωβισμένες σε έναν αδιέξοδο γάμο, τις 

περισσότερες φορές αναζητούν εναγωνίως διέξοδο, επιδιώκοντας αρμονία και γαλήνη. Δεν 

απουσιάζουν, βέβαια, και εκείνες που καταβάλλονται από ατολμία και μοιρολατρία. Στο 

πλαίσιο του έγγαμου βίου, οι ηρωίδες άλλοτε δρουν με λογική και άλλοτε αεροβατούν στον 

χώρο των ονείρων και των ανεκπλήρωτων επιδιώξεων.   

Η πεζογράφος ίσως θέλει να διαμαρτυρηθεί για τη νωθρότητα και την ατολμία της 

γυναίκας, που υποτάσσεται στον άντρα-σύζυγο παθητικά, και να προωθήσει μια 

συμπεριφορά δυναμική και αξιοπρεπή. Παράλληλα, δηλώνεται ρητά ότι δεν υπάρχουν 

περιθώρια συμβιβασμού και υποχωρήσεων σε περίπτωση κακομεταχείρισης, για αυτό και 

οι άνδρες που μεταχειρίζονται βίαιες συμπεριφορές ενίοτε «τιμωρούνται» από τη 

συγγραφέα. Το διαζύγιο για την Γαλανού είναι ένα ταμπού που πρέπει να σπάσει. Ίσως για 

αυτό δημιουργεί συχνά στους χαρακτήρες της μια ψυχολογία φυγής από το καταπιεστικό 

                                                 
189 Ό.π., σ. 26. 

190 Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ. 136. 
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περιβάλλον ενός γάμου, θέλοντας, ενδεχομένως, να καταδείξει ταυτόχρονα τον κλονισμό 

του θεσμού της οικογένειας.  

Η ηρωίδα Λία, στο διήγημα «Μικρές και μεγάλες αιτίες», μετά τον γάμο έχει 

απολέσει εκτός από τη χαρά και τον εαυτό της: «Τα μαλλιά της ήτανε χρυσά – έτσι τα ’θελε 

τώρα ο Πέτρος. […] Κάποιος βαθύς φόβος ερημιάς την έζωνε κάθε μέρα και πιο σφιχτά. Τον 

ίδιο τον εαυτό της τον έβλεπε στον καθρέφτη σαν πρόσωπο άγνωστο»191. Επίσης, νιώθει ότι 

τα πράγματα στο συζυγικό της σπίτι «γυρεύανε να πετάξουνε λες από την ελαφράδα» και 

νοσταλγεί το πατρικό της, όπου όλα «κάθονταν στέρεα, σα να τάχανε θεμελιωμένα με τα 

χέρια τους οι ίδιοι οι Εφέστιοι θεοί»192.  

Η οικογενειακή εστία βρίσκεται σε κρίση, λοιπόν, στην περίπτωση της Λίας και του 

Πέτρου, για τους οποίους το διαζύγιο είναι μόνο μια επισφράγιση του τέλους: «Σε εκείνα τα 

βάθη όπου νύχτα, μέρα, καίει η λαμπάδα της αλήθειας, θα αντίκριζαν και οι δυο τους 

κάποιο φέρετρο. Αν αυτός πάλευε στο σκοτάδι, ακολουθώντας – ναι τώρα το ομολογούσε- 

στραβούς δρόμους, αν αυτή καιγόταν σ’ ανεξήγητο πυρετό, μια ήταν η αιτία. Κλαίγανε και 

οι δυο τους τον ίδιο νεκρό»193. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ηρωίδα εμφανίζεται μετά το 

διαζύγιο να αναρρώνει σαν να ήταν βαριά άρρωστη. Μέρα με την ημέρα βρίσκει τον παλιό 

της εαυτό, καλλιεργεί τον εσωτερικό της κόσμο και αρχίζει να γελάει ξανά. Είναι πια μια 

συνειδητοποιημένη γυναίκα που «δεν ήθελε τίποτα άλλο παρά να την αγαπάνε απλά, να 

της χαμογελάνε, να μη της θυμίζουνε τίποτες από όσα φέρνουν πόνο στο μυαλό»194. 

Το θέμα της ψυχικής και σωματικής φθοράς που έχει ως συνέπεια ένας δύσκολος 

έγγαμος βίος σχολιάζεται και στο διήγημα «Φτερά του λυτρωμού». Ο Κώστας επιστρέφει 

αγνώριστος μετά το διαζύγιο στο χωριό του και δηλώνει ότι στο πλαίσιο του γάμου είχε 

μισήσει όλους τους ανθρώπους. Η βιαστική επιλογή και το «γέλασμα» των δύο συζύγων 

είχε οδηγήσει σε μια αφόρητη συμβίωση, κατά την οποία είχε χαθεί κάθε έννοια 

σεβασμού. Η χρήση πολεμικού λεξιλογίου στο διήγημα είναι χαρακτηριστική, 

υπογραμμίζοντας τις εχθρικές διαστάσεις που είχε λάβει η μεταξύ τους καθημερινότητα: 

«έχθρα», «φαρμακερές σαϊτιές», «βάρβαρη», «το λουλούδι της αγάπης ξεψύχησε κάτω 

από τις πέτρες», «νέα μορφή της πολεμικής δράσης».  

Μία ακόμη συζυγική σχέση που προκαλεί εντύπωση είναι ο συμβατικός γάμος της 

Καλής με τον Θεόφιλο Κάσσαρη στο Κόντρα στον άνεμο· γάμος που έγινε, όπως φαίνεται, 

από συμφέρον. Το συγκεκριμένο ζευγάρι ζει τον περισσότερο καιρό σε διαφορετικές χώρες 

                                                 
191 Ειρήνη Γαλανού, Μικρές και μεγάλες αιτίες, ό.π., σ.  5. 

192 Ό.π. 

193 Ό.π., σ. 7. 

194 Ό.π., σ. 11. 
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και οι μεταξύ τους σχέσεις είναι τυπικές. Το μόνο που τους συνδέει στην ουσία είναι η κόρη 

τους. Ο Θεόφιλος, όταν συνειδητοποιεί τη σκληρότητα της συζύγου του, αναζητά την 

αγάπη και την τρυφερότητα σε άλλες γυναίκες195. Αν και βρίσκεται μακριά από την 

οικογένειά του, προσπαθεί, πάντως, να παίρνει εκείνος τις αποφάσεις (κυρίως όσες 

αφορούν την Μαρίνα) και παρεκτρέπεται όταν η Καλή τον παρακούει196. Εφόσον δεν 

μπορεί να λάβει από τη γυναίκα του αγάπη, απαιτεί τουλάχιστον υπακοή και ταπεινότητα. 

Στην πραγματικότητα, όμως, εκείνη, με ύπουλο τρόπο, τον καταφέρνει να συναινεί σε κάθε 

της θέλω και να υλοποιεί κάθε της σχέδιο.  

Η Καλή δεν έχει ίχνος αισθήματος απέναντι στον σύζυγό της και αυτό 

αποδεικνύεται στη σκηνή που τον συλλαμβάνει με την ερωμένη του Καρλότα να 

προσποιούνται τους παντρεμένους. Όχι μόνο δεν οργίζεται και δεν λυπάται, αλλά χαίρεται. 

Η απιστία του είναι για την ηρωίδα μια ευκαιρία να πετύχει τους στόχους της, 

μετατρέποντάς τον σε υποχείριο. Υπό αυτές τις συνθήκες, στο πεζογράφημα αναδεικνύεται 

τόσο το ψυχικό και συναισθηματικό χάσμα ανάμεσα στους συζύγους όσο και η τραγικότητα 

του γάμου τους.  

Με αφορμή το θέμα της απιστίας του Θεόφιλου Κάσσαρη, θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι στα κείμενα της Γαλανού δεν παρουσιάζεται μόνο ο άνδρας ήρωας να 

διαπράττει μοιχεία, αλλά έχουμε και κάποιες περιπτώσεις γυναικών. Η Καρλότα, για 

παράδειγμα, παντρεμένη με έναν μικροκτηματία, βουτηχτή, ο οποίος μετά από ένα 

ατύχημα παραμένει ανάπηρος, θέλει να χαρεί τη ζωή, την ομορφιά και τη νιότη της. Σε 

αυτό την βοηθούν «οι φίλοι με το ανοιχτό πορτοφόλι και τη διψασμένη καρδιά»197, όπως ο 

Κάσσαρης, ενώ ο άντρας της βρίσκεται μακριά. Η ηρωίδα επαναλαμβάνει, ωστόσο, στο 

κείμενο πως σκοπεύει μια μέρα να επιστρέψει πάλι στον άντρα της198.  

Άλλη μία περίπτωση μοιχείας από γυναίκα εντοπίζουμε στο διήγημα «Συνθήκη με 

τη ζωή», όπου η ηρωίδα φαίνεται να μην τρέφει καθόλου σεβασμό για τον σύζυγό της. Η 

πολύ προκομμένη μαγείρισσα Αντριανή καταφέρνει με διάφορους τρόπους να συντηρεί την 

οικογένειά της, αφού ο σύζυγός της, Δημήτρης Σπυρολιός, ανθρωπάκος αδύναμος, έχει 

μάθει να βολεύεται και να μην μοχθεί ιδιαιτέρως στη ζωή του. Η ειρωνεία, η κοροϊδία και η 

απαξίωση που δέχεται ο ήρωας φαίνεται πως είναι καθημερινό φαινόμενο, όχι μόνο από 

                                                 
195 «Πάνω στον ψυχρό σαρκικό δεσμό που είχε με διάφορες γυναίκες, έπεσε το βελούδο της 

τρυφερότητας», βλ. Ειρήνη Γαλανού, Κόντρα στον άνεμο, ό.π., σ.  89. 

196 «Ορθή λοιπόν παλιογυναίκα! Ορθή μπροστά στον αφέντη σου. Τόλμησες κι έφτασες να του 

αντισταθείς, εδώ, μέσα σε μια κοινωνία που τονε δοξάζει», ό.π., σ. 173. 

197 Ό.π., σ. 179. 

198 «Γιατί να μην περιμένει; Εγώ το ξέρω. Τέλος μου, ο Μανωλιός», βλ. ό.π. 
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την Αντριανή αλλά και από την κόρη τους. Ο άνδρας αυτός παρουσιάζεται στο διήγημα 

ανεπαρκής και ανίκανος να στηρίξει την οικογένειά του.  

Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι, μέσα από τα λεγόμενα του πρωταγωνιστή, 

έρχεται στο φως όχι μόνο το θέμα της απιστίας της Αντριανής κατά το παρελθόν, αλλά και 

της πατρότητας του παιδιού. Όπως ο ίδιος ο ήρωας αναφέρει (αγνοώντας τις ειρωνικές 

προεκτάσεις), η οικογενειακή του τιμή σώθηκε από μια στάση που πήρε η θυγατέρα του, 

όταν ήταν δύο χρονών, στάση που θύμιζε εκείνον και απέδειξε περίτρανα την πατρότητα. 

Επιπλέον, η «βουβή μαρτυρία για τη φρονιμάδα της Αντριανής»199 (ή αλλιώς «ένοχη 

σιωπή» θα μπορούσαμε να «μεταφράσουμε» εμείς) τον σταμάτησε από την αγωγή περί 

διαζυγίου. Ο Σπυρολιός θα κατηγορήσει, βεβαίως, τον φθόνο της γειτονιάς, τον αιμοβόρο 

κόσμο, ο οποίος με τις συκοφαντίες του θέλησε να του στερήσει μια γυναίκα θησαυρό, μια 

δουλεύτρα συμβία200.   

Το γιατί παραμένει ο ήρωας στον συγκεκριμένο γάμο είναι φανερό. Το ερώτημα, 

ωστόσο, που μπορεί να προκύψει είναι αν αξίζει, για λόγους (προφανώς) κοινωνικούς, να 

υπομένει μια γυναίκα έναν γάμο με έναν άπραγο ανθρωπάκο (που της έλαχε για 

σύντροφος),  τον οποίο ούτε η ίδια ούτε η κόρη της υπολήπτονται και αγαπούν. Έτσι όπως 

σκιαγραφείται, μάλιστα, ο απατημένος ήρωας, θα τολμούσαμε να πούμε ότι η Αντριανή (το 

όνομά της δεν είναι τυχαίο, καθώς έχει πάρει τον ρόλο του άντρα στην οικογένεια) μπορεί 

να δικαιολογηθεί ακόμη και για αυτή της την απιστία.  

Με αφορμή την εργατική Αντριανή, ίσως πρέπει να αναφέρουμε παρεκβατικά ότι η 

γυναικεία εργασία δεν θίγεται αρκετά στο έργο της Γαλανού και δεν λαμβάνει κοινωνικές 

προεκτάσεις. Βέβαια, συχνά οι ηρωίδες παρουσιάζονται να εργάζονται, κυρίως για 

οικονομικούς λόγους, όπως για παράδειγμα η Ρέα στο «Ίσως να ’ταν έτσι», που 

αναγκάζεται να παραδίδει μαθήματα μουσικής. Όταν οι νέες προέρχονται από την αστική 

τάξη συνήθως δεν υπάρχει λόγος να εργαστούν, εκτός και αν αυτό συμβεί σε εθελοντικό 

επίπεδο (για παράδειγμα, η  Λίλη στο Κόντρα στον άνεμο προσφέρει εθελοντική εργασία 

στο νοσοκομείο του νησιού). Σε περίπτωση, όμως, που ανήκουν στη λαϊκή τάξη, τότε 

εργάζονται σκληρά, όπως συμβαίνει με τις ηρωίδες στο μυθιστόρημα Κάποτε (και η μητέρα 

του πρωταγωνιστή Μάνου, αλλά και η Κρινιώ στη συνέχεια ασχολούνται με το ράψιμο).  

Ένα ακόμη θέμα που αξίζει να υπογραμμιστεί είναι ότι η Γαλανού εμφανίζει 

αρκετούς γυναικείους χαρακτήρες της χωρίς γονείς: η ορφανή Χιονία, η Λία με την αυστηρή 

θεία, η Ρέα για την οποία δεν υπάρχει αναφορά ως προς την οικογένεια, η Μαργιολένη που 
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έχει μόνο αδέρφια, η  Λίλη που είναι ορφανή από μητέρα, η Κρινιώ και άλλες ακόμα 

ηρωίδες. 

Ενδεχομένως η πεζογράφος επιχειρεί με αυτό τον τρόπο να αφαιρέσει από τις 

ηρωίδες της τα κοινωνικά βαρίδια (που θα επέβαλαν οι γονείς με την παρουσία τους), 

ούτως ώστε να μπορούν να δράσουν με περισσότερη ελευθερία.  

Εξάλλου και στις περιπτώσεις που υπάρχουν οι γονείς, η σχέση που αναπτύσσουν 

με τα παιδιά τους εμφανίζεται κάποιες φορές προβληματική και η επικοινωνία τους δεν 

είναι ουσιαστική, όπως συμβαίνει με την Μαρίνα από το Κόντρα στον άνεμο. Ο πατέρας της 

ηρωίδας, παρόλο που απουσιάζει, επεμβαίνει στην ανατροφή της μέσω επιστολών που 

στέλνει και συμβάλλει με τις αποφάσεις του στη μόρφωσή της. Είναι εκείνος που θα την 

μυήσει στην κοσμική ζωή και θα την εμφανίσει στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης, θα της 

δώσει έναν άλλο αέρα, θα της μάθει την ομορφιά της ζωής. Σημαντικό είναι ότι επιχειρεί, 

επίσης, να την ωθήσει και στην αληθινή αγάπη· η Μαρίνα, δηλαδή, έχει τη δυνατότητα με 

δική του έγκριση να επιλέξει τον άνδρα που θα αγαπήσει. Η έλλειψη επικοινωνίας και 

εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ τους θα αποτρέψουν, εντούτοις, το εγχείρημα αυτό. 

«Αχάριστη φάνηκε σε αυτόν τον πατέρα. Ροζιασμένο το πρόσωπό του, άγαρμπο το κορμί, 

μα καλός για αυτήνε. Τόσο καλός. Τη γέμισε δώρα. Κι αυτή, στάθηκε αντίκρυ του σαν το 

κακό το στρείδι. Κλεισμένη η καρδιά της. Όλο υποψίες»201. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

την ευθύνη φέρει το αρνητικό πρότυπο της μητέρας, η Καλή, που είναι αναδιπλωμένη στον 

εαυτό της και αναπτύσσει προβληματικές σχέσεις με τους γύρω της (πατέρα, σύζυγο, κόρη). 

Μια μητέρα που αποφασίζει για όλους με γνώμονα τις προσδοκίες που είχε η ίδια από 

παιδί.   

Με δεδομένο ότι στο έργο της Γαλανού σπάνια εντοπίζουμε ένα ιδανικό μητρικό 

πρότυπο (οι περισσότερες ηρωίδες μεγαλώνουν με υποκατάστατα), θα μπορούσαμε να 

πούμε πως τηρείται μια αμφίσημη στάση απέναντι στη μητρότητα. Η λογοτέχνιδα πιθανόν 

θέλει να αντιταχθεί στη συντηρητική εκείνη μερίδα της κοινωνίας που κηρύσσει ως 

κυριαρχική αποστολή της γυναίκας τη μητρότητα και θεωρεί υποχρέωση όλων των 

γυναικών να υποτάσσονται στη φύση και να ολοκληρώνονται μέσω της τεκνοποίησης. Οι 

γυναικείοι χαρακτήρες της πεζογράφου δεν επιδιώκουν να γίνουν μητέρες, δεν θεωρούν, 

συνεπώς, ότι αυτός είναι ο προορισμός τους. Η Μαργιολένη από την «Ψυχή της ερημιάς», 

λόγου χάρη, ζει ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη, παρόλο που παραμένει άτεκνη, ενώ  η 
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Λίλη δυσανασχετεί με την ανατροφή του προγονού της, δηλώνοντας πως «με όλες τις 

ντάντες είναι ευθύνη μεγάλη ένα παιδί»202. 

Από την άλλη πλευρά, στο Κάποτε προβάλλεται το μητρικό πρότυπο στο πρόσωπο 

της νεαρής Κρινιώς, η οποία εμφανίζεται στο τέλος του μυθιστορήματος έγκυος. Η 

προσφορά της γυναίκας ολοκληρώνεται, λοιπόν, στο συγκεκριμένο έργο και με τον καρπό 

της νέας γενιάς, με αποτέλεσμα να τονίζεται η πολύπλευρη συμβολή της. Άλλωστε, το μωρό 

αυτό θα αναπληρώσει τον χαμό του μικρού Ξενοφώντα, που σκοτώθηκε αποτρόπαια από 

τους εχθρούς. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν, βέβαια, το μεταπολεμικό έργο της συγγραφέως 

συμβατικότερο σε σχέση με τα προηγούμενα πεζογραφήματά της.   

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Γαλανού δεν εστιάζει προπολεμικά 

στο θέμα της μητρότητας, καθώς θέτει ως πρωταρχικό στόχο τη γυναικεία 

αυτοπραγμάτωση και τη συγκρότηση μιας προσωπικότητας. Σε δεύτερο επίπεδο, ωστόσο, 

μετά τον πόλεμο, προβάλλεται και το μητρικό πρότυπο, όχι όμως ως κοινωνική επιταγή, 

αλλά ως προσωπική επιλογή. Η ιδανική γυναίκα είναι ικανή να διαχειριστεί με τον 

καλύτερο τρόπο τη ζωή της, ενώ, παράλληλα, έχει τη δύναμη να συμβάλει και στις ανάγκες 

του έθνους. Συμμετέχει με τον δικό της τρόπο στον πόλεμο, υπομένει με αξιοπρέπεια τα 

δεινά και ανατρέφει, εντέλει, παιδιά απελευθερωμένα (άλλωστε, η μητρική μορφή εγγενώς 

φέρει μέσα της και το στοιχείο της αυτοθυσίας). 
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ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ 

 

 

 

Η  Ειρήνη Γαλανού με το έργο της συνεισφέρει στις αναζητήσεις της νεότερης 

πεζογραφίας μας τόσο με το προσωπικό της ύφος, την ελλειπτικότητα και τον υπαινιγμό, 

όσο και με την ευρηματικότητά της στα θέματα που χρησιμοποιεί και στον χειρισμό του 

μύθου. Χρησιμοποιώντας μια γραφή ιδιαίτερη και λυρική, καταφέρνει να ισορροπεί 

ανάμεσα στο μοντέρνο και στο παραδοσιακό, εκφραστικά και θεματικά, άλλοτε φέρνοντας 

μια μοντέρνα και πρωτοπόρα πνοή και άλλοτε προβάλλοντας παραδοσιακά στοιχεία και 

αξίες.    

Μέσω της γραφής της η πεζογράφος επιχειρεί, πάνω από όλα, να βρει η γυναίκα 

τους όρους ύπαρξής της μέσα στον κόσμο και σε σχέση με τους άλλους, προσφέροντας 

παράλληλα στον αναγνώστη σελίδες γεμάτες ανθρωπιά. Όπως και άλλες γυναίκες 

συγγραφείς, ζωγραφίζει πρόσωπα διαφορετικά, που προέρχονται από όλες τις κοινωνικές 

ομάδες, και μέσα από τη στάση των ηρωίδων της αλλά και των ηρώων της, προτείνει 

διορθώσεις στα προβλήματα που απασχολούν τη σύγχρονή της γυναίκα.  

Αναδεικνύει, κατά κύριο λόγο, δυναμικούς γυναικείους χαρακτήρες, που 

αποκλίνουν από τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής και θέτει τη βάση για μια νέα 

γυναικεία στάση, αμφισβητώντας το κανονιστικό εκείνο πλαίσιο που αλλοτριώνει το άτομο 

και καθιστά τον άνδρα ανώτερο και τη γυναίκα κατώτερη.  

Έχοντας αναπτυγμένη τη γυναικεία της συνείδηση, η Γαλανού δεν προσδίδει στις 

ηρωίδες ανδρικά χαρακτηριστικά για να τις αναδείξει, αλλά διεκδικεί το γυναικείο εγώ. Στα 

κείμενά της διαφαίνεται η κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής για τη θέση της γυναίκας, τα 

στερεότυπα και οι προκαταλήψεις και, από την άλλη, αναδύεται η επιθυμία των ηρωίδων 

για τη στάση και τη θέση που επιθυμούν να έχουν. Με το έργο της, συνεπώς, εισηγείται τη 

χειραφέτηση της γυναίκας κυρίως όσον αφορά τα συναισθήματά της, την έμφυλη εικόνα 

της αλλά και τη σχέση της με το άλλο φύλο (αποδοχή της ετερότητας και ισοτιμία). Ο 

αναγνώστης καλείται εντέλει να ψηλαφίσει την αυθεντική γυναίκα, ιδωμένη μέσα από 

ποικίλες γυναικείες αναπαραστάσεις. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλά 

μένουν ακόμα να αναδειχθούν στο έργο της συγκεκριμένης συγγραφέως, η οποία αποτελεί 

μία πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων. Το ζητούμενο, 

ωστόσο, είναι να αποκατασταθεί η συνέχεια της γυναικείας παράδοσης· να γίνουν 

κατανοητές οι συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις γυναίκες συγγραφείς και στη 

συνέχεια να μελετηθούν σε αντιπαραβολή με τους άνδρες συγγραφείς.   
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