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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Για την παρούσα εργασία έχουν μελετηθεί όλα τα λογοτεχνικά κείμενα 

των γυναικών λογοτεχνίδων που δημοσιεύτηκαν από το 1950 εώς και το 

1960 στο περιοδικό Νέα Εστία. Κύριος σκοπός είναι να γίνει μια 

πρισματική προσέγγιση της θεματικής και των μοτίβων που επικρατούν 

μέσα στα κείμενα εκείνη τη δεκαετία στο περιοδικό. Βέβαια, εξαιτίας της 

νοηματικής εγγύτητας που φέρουν αρκετά έργα, η ένταξη των θεμάτων 

των κειμένων σε κατηγορίες, δεν συνεπάγεται τον αποκλειστικό δυνατό 

σχηματισμό ταξινόμησης. Η εργασία δεν εκπονείται βάση της 

χρονολογικής τάξης των λογοτεχνικών κειμένων, ούτε βάση της 

επιμέρους ειδολογικής ταξινόμησης των έργων. Η κατευθυντήρια γραμμή 

που ακολούθησα ήταν η θεματική των έργων, ώστε να φανεί, όσο το 

δυνατόν περισσότερο, η θεματική των γυναικείων έργων που 

δημοσιεύονταν στο περιοδικό τη δεκαετία του 1950 – 1960. 

 Έπειτα, αφού αναζήτησα τη συχνότητα και την  ισχύ της θεματικής 

των έργων των λογοτεχνίδων στη Νέα Εστία, προχώρησα σε μια μικρή 

σύγκριση με την εποχή, ώστε να φανεί αν τα λογοτεχνικά έργα που 

δημοσιεύονται το 1950- 1960 στο περιοδικό συνάδουν με το κλίμα της 

εποχής ή αν λειτουργουν ως πρωτοπορία. Παράλληλα, θεώρησα 

αναγκαία και μια μικρή σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, όσον 

αφορά βέβαια τη θεματική των λογοτεχνικών κειμένων.  

Τέλος, στον επίλογο παραθέτω κάποια γενικά συμπεράσματα που 

προέκυψαν από τη μελέτη των γυναικείων λογοτεχνικών κειμένων που 

δημοσιεύτηκαν εκείνη την περίοδο στο περιοδικό.  
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Ταυτότητα Νέας Εστίας 

 

Η Νέα Εστία ιδρύθηκε το 1927 από τον Γρηγόριο Ξενόπουλο. Το πρώτο 

τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε στις 15 Απριλίου του ίδιου έτους1. 

Πρόκειται για ένα περιοδικό που εκδίδεται κάθε δεκαπενθήμερο. Ο Γ. Α. 

Βλάχος, σε τιμητικό του σημείωμα, τονίζει το εξής: «η Νέα Εστία είναι το 

μακροβιότερο ελληνικό λογοτεχνικό περιοδικό: σχεδόν ένα έργο ζωής»2.

  Το περιοδικό αρχικά ήταν συντηρητικό και δεν ευνοούσε πολύ τα 

καινούρια ρεύματα και τους νέους λογοτέχνες. Τα πράγματα όμως 

αλλάζουν εντελώς από το 1933 και έπειτα, όταν γίνεται συνδιευθυντής ο 

Πέτρος Χάρης. Από τότε η Νέα Εστία αποκτά νέα ζωή, εφόσον η 

ενημέρωση γίνεται πιο άρτια, οι συνεργασίες εκλεκτότερες και η 

συμμετοχή στη σύγχρονη πνευματική ζωή πιο ζωντανή. Έπειτα, το 1935, 

όταν ο Πέτρος Χάρης αναλαμβάνει μόνος του τη διεύθυνση του 

περιοδικού οι αλλαγές είναι ολοφάνερες και πάλι. Νέα πρόοδος και νέα 

βελτίωση σημειώνεται για τη Νέα Εστία, αφού οι σελίδες της αυξάνονται, 

οι συνεργάτες διαλέγονται πλέον από έναν πλατύτερο κύκλο 

πνευματικών ανθρώπων και πρωτίστως η ποιότητα ανεβαίνει3. Όπως 

υπογραμμίζει ο Απόστολος Σαχίνης, «ο Πέτρος Χάρης γνωρίζει να 

διαλέγει, να εμπνέει και να συγκεντρώνει γύρω του συνεργάτες, ξέρει να 

ξεχωρίζει το καλό, το ουσιαστικό και το κύριο, δε φοβάται την εντατική 

εργασία. […] Ακούραστος, δραστήριος, διορατικός, με αναπτυγμένο το 

αίσθημα της ευθύνης, κατόρθωσε μετά το 1945 να βελτιώσει την ποιότητα 

του περιοδικού του»4. Πράγματι η απόδοση και η φυσιογνωμία ενός 

περιοδικού εξαρτώνται πάντα από την προσωπικότητα του διευθυντή του.  

Όπως προανάφερα, κατά τον μεσοπόλεμο η Νέα Εστία 

εκπροσωπούσε τη συντήρηση. Μόνο μεταπολεμικά το περιοδικό 

κατόρθωσε να συναιρέσει τις δύο αυτές τάσεις και να περιλάβει στις 

σελίδες του και πιο πρωτοποριακά κείμενα. Η Νέα Εστία μπορεί να κλίνει 

προς τη συντήρηση και την παράδοση, αλλά έχει συνάμα και ανοιχτούς 

όλους τους πόρους της προς το καινούριο και το σύγχρονο5. Η Νέα Εστία 

ανοίχτηκε προς ρεύματα και μορφές τέχνης που έως τότε δεν ήταν 

αποδεχτές. Για παράδειγμα, πολλά κείμενα ήταν γραμμένα σε ελεύθερο 

στίχο ή ήταν υπερρεαλιστικά. Στη δεύτερη περίοδο Κατοχής παρατηρείται 

ακριβώς το αντίθετο. Επειδή τα περιοδικά που κυκλοφορούν αυξήθηκαν, 

το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν πολλές εντάσεις και συγκρούσεις, 

                                                 
1 Επιστημονικό Συμπόσιο, Ο περιοδικός τύπος στον μεσοπόλεμο, 26 και 27 Μαρτίου 1999, 

σ.88 
2 Απόστολος Σαχίνης, Προσεγγίσεις: Δοκίμια Κριτικής, Αθήνα 1989,  σελ. 215 
3 Ό.π., σ. 215 
4 Ό.π., σ. 215-216 
5
 Ό.π., σ.216 
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μικροί εμφύλιοι πόλεμοι, όπως αναφέρει η Αγγέλα Καστρινάκη στην 

εισαγωγή του βιβλίου της6. Παρόλα αυτά πρόκειται για «ένα ζωντανό και 

εκσυγχρονισμένο περιοδικό, που μπορεί να συγκριθεί με τα καλύτερα 

λογοτεχνικά περιοδικά των πνευματικά αναπτυγμένων ξένων χωρών – 

και αυτό οφείλεται στην ανοιχτή ματιά και την ευθυκρισία του Πέτρου 

Χάρη»7.  

 «Η Νέα Εστία αποτελεί, όπως επιτυχημένα γράφει ο Γ. Α. Βλάχος, 

το πιστότερο χρονικό της πνευματικής μας ζωής»8. Με την κανονικότητα 

της έκδοσής της και την πληρότητα της ενημέρωσής της παρέχει, σε 

όποιον επιθυμεί να μελετήσει τη λογοτεχνική κίνηση κάθε περιόδου, έναν 

άρτιο πίνακα όλων των εκδηλώσεων της λογοτεχνίας μας. Η Νέα Εστία με 

τα αναμνηστικά και κριτικά τεύχη της, αφιερωμένα σε σπουδαίους 

λογοτέχνες, έχει συμβάλει εξαιρετικά στην κριτική έρευνα της 

λογοτεχνίας μας κι έχει δώσει σημαντική ώθηση στους λογοτεχνικούς 

κριτικούς. Τα αναμνηστικά αυτά τεύχη είναι απαραίτητα και πολύτιμα 

βοηθήματα σε κάθε κριτικό, που θα θελήσει να ασχοληθεί μελλοντικά με 

τη μελέτη των γραμμάτων μας.  

Η Νέα Έστία, παρά το περιορισμένο αναγνωστικό κοινό που 

παρακολουθούσε και αγόραζε τα λογοτεχνικά περιοδικά στην Ελλάδα και 

παρά τις αντιξοότητες της εποχής, συνέχιζε να εκδίδεται κάθε 

δεκαπενθήμερο. Ακόμα και στην τετραετία της εχθρικής κατοχής η Νέα 

Εστία συνέχισε ανεπηρέαστα και χωρίς υποχωρήσεις το έργο της9 και 

αποτελούσε το μοναδικό λογοτεχνικό περιοδικό που κυκλοφορούσε στην 

πρώτη περίοδο της Κατοχής10. Το περιοδικό λοιπόν, υπήρξε ένα μέσο, 

όπου μπορούσε να καταφύγει κανείς στα πρώτα δύσκολα χρόνια της 

Κατοχής καταθέτοντας τις σκέψεις του μέσα απ’ τα κείμενά του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6Καστρινάκη Αγγέλα, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950,Αθήνα 2005, σ.21. 
7Απόστολος Σαχίνης, Προσεγγίσεις: Δοκίμια Κριτικής, Αθήνα 1989, σ. 216. 
8 Ό.π., σ. 216 
9 Ό.π., σ. 216 
10Καστρινάκη Αγγέλα, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Αθήνα 2005, σ. 

20. 
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Η δεκαετία 1950 – 1960 και η σύγκρισή της με την προηγούμενη 

δεκαετία. 

 

Το ελληνικό μεταπολεμικό κλίμα υπήρξε αποπνικτικό και η 

μετεμφυλιακή κατήφεια αποτυπώθηκε πλήρως στην πνευματική ζωή 

όλων των συγγραφέων. Βαρύτατα τραυματισμένος από την ασφυκτική 

ατμόσφαιρα, ο πνευματικός χώρος κινείται πότε σε μια μελαγχολική 

διάθεση και πότε σε ένα κλίμα απαισιόδοξο. Παρά τη βαριά ατμόσφαιρα 

που διακατέχει την εποχή, η παραγωγή στη δεκαετία 1950 - 1960 υπήρξε 

ποιοτικά και ποσοτικά αντίστοιχη με εκείνη της δεκαετίας του ’30. Όμως 

κανένας πανηγυρισμός δε θα ακολουθήσει με την κυκλοφορία των 

βιβλίων τους11. 

 Ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος, ο εμφύλιος και ο Ψυχρός πόλεμος που 

ακολούθησε προκάλεσαν βαριά τραύματα σε όλους τους ανθρώπους και 

προκάλεσαν ψευδαισθήσεις που διέλυσαν τον ψυχικό τους κόσμο. Μέσα 

σ’ όλα αυτά οι μεταπολεμικοί συγγραφείς διαμορφώνουν μια νέα 

προσωπικότητα γεμάτη αγωνία, φόβο και οργή, μια οντότητα ριμαγμένη 

από τις ενοχές, όχι μόνο για όσα απάνθρωπα επέβαλαν οι ξενόφερτοι 

βάρβαροι, αλλά και για όσα ασύλληπτα έπραξε ο ομόαιμος αδελφός. Η 

δεκαετία 1950 και 1960 είναι μια ψυχροπολεμική δεκαετία12. 

 Κυρίαρχο πνεύμα στα έργα αυτής της δεκαετίας είναι αφενός η 

απόπειρα καταγραφής γεγονότων και βιωμάτων του Εμφυλίου, αφετέρου 

οι δυσκολίες της προσαρμογής και η αγωνία του μεταπολεμικού 

ανθρώπου να επιβιώσει και να βρει το στίγμα του στη νέα εποχή13. Από το 

τέλος του πολέμου και έπειτα οι συγγραφείς εισάγουν στα έργα τους 

θέματα σύγχρονα, τα οποία προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν την εποχή 

που ζούνε. Τέτοια θέματα είναι η μοναξιά, η αποξένωση, το παράλογο 

της ζωής, η απογοήτευση, η αγωνία για το αύριο. Οι συγγραφείς 

προσπαθούν να εκφράσουν όχι τόσο μια εικόνα ζωής, όσο ένα όραμα του 

κόσμου – μια προσωπική στάση ζωής. Αναπόφευκτα η αλλαγή των 

καιρών αντικαθρεφτίζεται στο περιεχόμενο των έργων των 

συγγραφέων14.  

Όσον αφορά στην προηγούμενη δεκαετία (1940 – 1950)15 είναι μια 

εποχή όπου τα ιστορικά γεγονότα, η βιοτική καθημερινότητα, οι 

                                                 
11

 Κοτζιά Ελισάβετ, Ιδέες και αισθητική: Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι 

1930 – 1974, Αθήνα 2006, σ. 198 – 199.   
12 Ό.π., σ. 357. 
13 Κώστας Μπαλάσκας, Ξενάγηση στη νεοελληνική πεζογραφία, Αθήνα 2004, σ.73. 
14 Απόστολος Σαχίνης, Νέοι πεζογράφοι: είκοσι χρόνια νεοελληνικής πεζογραφίας: 1945-

1965, σ. 11-12. 
15 Οι πληροφορίες που άντλησα για τη δεκαετία 1940 – 1950 προέρχονται από την 

εισαγωγή του βιβλίου της Αγγέλας Καστρινάκη: Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην 

ταραγμένη δεκαετία 1940 1950,  Αθήνα 2005, σ. 19-29. 
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καθημερινές συνθήκες, η πολιτική καθορίζουν τη στάση των καλλιτεχνών 

και γενικότερα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το καλλιτεχνικό προϊόν. 

Στην αρχή της δεκαετίας οι συγγραφείς δεν καταπιάνονται με επίκαιρα 

θέματα. Αντιθέτως, οι καλλιτέχνες προσπαθούν να ξεφύγουν απ’ αυτά 

και γράφουν για την παιδική τους ηλικία, για ποικίλες ερωτικές 

καταστάσεις και γενικότερα για το άτομό τους. Η ανάγκη της φυγής ή 

ανάγκη της προσαρμογής είναι ευδιάκριτη στα κείμενά τους και αυτό 

αποτελούσε ένα τρόπο αντίδρασης προς το κατεστημένο. Εξυμνείται 

κυρίως η μοναξιά και βασική επιδίωξη γίνεται η γαλήνη και η ηρεμία. 

Μόνο απ’ τα μέσα της Κατοχής και προς το τέλος της φαίνεται ότι τα 

πράγματα αλλάζουν. Όταν οι ήττες μετατρέπονται σε νίκες τότε μόνο 

κυριαρχεί το πατριωτικό πνεύμα και διακρίνεται μια στροφή προς το 

εθνικό ή προς το κοινωνικό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως τα 

προηγούμενα θέματα δεν υπάρχουν στις σελίδες τους.  

Κατά τη διάρκεια του 1941-1944 σημειώθηκε και η μεγαλύτερη 

άνθιση του βιβλίου σ’ όλο τον 20ο  αιώνα, γιατί οι συνθήκες το επέβαλαν. 

Οι άνθρωποι μέσα στην Κατοχή διάβαζαν με πάθος εξαιτίας του 

υποχρεωτικού κατ’ οίκον περιορισμού το βράδυ ή ακόμα και εξαιτίας της 

μειωμένης επαγγελματικής δραστηριότητας και της ανάγκης εύρεσης 

ενός αντισταθμίσματος στη ζοφερή πραγματικότητα. Έτσι έχουμε την 

εντυπωσιακή αύξηση των εντύπων, όπου τα περιοδικά γίνονται 

ανάρπαστα, το 1943 και το 1944 οι τίτλοι πολλαπλασιάζονται, ενώ 

καινούριοι εκδοτικοί οίκοι γεννιούνται.  

Αργότερα, ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε προκάλεσε 

αντιδράσεις και στον πνευματικό χώρο. Ο χώρος αποκτά πλέον δύο και 

περισσότερες εταιρείες λογοτεχνών, τα περιοδικά επιδίδονται σε οξύτατες 

αντιπαραθέσεις μεταξύ τους. Επίσης, στην προσπάθεια της αριστεράς να 

καταλάβει τα χαμένα εδάφη στον πολιτικό και στρατιωτικό χώρο, έτσι και 

στον πνευματικό προσπαθεί να διατηρήσει τα κεκτημένα. Όπως φαίνεται 

μέσα από τα περιοδικά που κυκλοφορούν το φλέγον θέμα της εποχής 

είναι το ζήτημα της στράτευσης. Κάποια βέβαια δεν το «ομολογούν» και 

το δείχνουν με έμμεσο τρόπο, ενώ κάποια άλλα άμεσα. Το μόνο σίγουρο 

είναι πως και απ’ τις δύο πλευρές θα γραφούν έργα που τα «υπαγορεύει η 

εποχή» και μάλιστα όχι «κατά τύχη», αλλά με τρόπο απολύτως συνειδητό.  
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Γυναικεία λογοτεχνία 

 

Η θέση των γυναικών στο χώρο των γραμμάτων και η σχέση τους με τη 

γραφή συνδέεται ασφαλώς και με τη γενικότερη παρουσία τους στο χώρο. 

Οι γυναίκες πλέον συνιστούν ορατή και διακριτή κατηγορία του 

αναγνωστικού κοινού, σε αντίθεση με παλαιότερα. Σ’ αυτό βοήθησε 

ιδιαίτερα η ανάπτυξη του γυναικείου περιοδικού τύπου ήδη από τον 19ο 

αιώνα. Επομένως, όσο περνάει ο καιρός παρατηρούμε ότι όλο και 

περισσότερες γυναίκες διεισδύουν στο χώρο της λογοτεχνίας16.  

Αναπόφευκτα λοιπόν, ανοίγει και ο δρόμος προς την εξίσωση των 

δύο φύλων. Οι γυναίκες πλέον αναγνωρίζονται σιγά σιγά και από τους 

άνδρες, εφόσον η γυναίκα δεν έχει τον ίδιο ρόλο που είχε παλαιότερα. 

Μόλις μετά το 1930, που γενικεύθηκε η συνήθεια να δίνεται μια 

γυμνασιακή αλλά και πανεπιστημιακή παιδεία στις γυναίκες, οι άνδρες 

άρχισαν να τις βλέπουν με διαφορετικό μάτι και να μην τις υποβαθμίζουν 

συνεχώς. Η γυναίκα από εκείνη την περίοδο άρχισε να κατακτά διάφορα 

επαγγέλματα που μέχρι πρότινος «ανήκαν» μόνο στον άνδρα. Έτσι, 

υπάρχουν όχι μόνο άνδρες αλλά και γυναίκες επιστήμονες, γιατροί, 

επαγγελματίες, συγγραφείς, καλλιτέχνιδες. Πλέον υπάρχουν Ελληνίδες 

συγγραφείς το ίδιο αξιόλογες με τους άντρες συγγραφείς.17 

Η γυναικεία λογοτεχνία γνωρίζει μια αξιοσημείωτη άνθηση ήδη 

από τη δεκαετία 1940 – 1950. Μια νέα γενιά γυναικών πλουτίζει κάθε 

χρόνο την ελληνική λογοτεχνία με ποιήματα, διηγήματα και 

μυθιστορήματα, όπου πλεονάζει η ευαισθησία. Αυτό το φαινόμενο της 

ομαδικής εμφάνισης των γυναικών στα λογοτεχνικά εδάφη παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παλαιότερα κάθε γενιά αντιπροσωπευόταν στα 

νεοελληνικά γράμματα από μιά ή δυό το πολύ γυναίκες συγγραφείς18. 

Σήμερα όμως οι γυναίκες λογοτέχνιδες πληθαίνουν ολοένα και 

περισσότερο. Η Αγγέλα Καστρινάκη στο επίμετρο του βιβλίου της σχετικά 

με το θέμα αυτό αναφέρει το εξής: «Πρόκειται για μια ποιοτική και 

ποσοτική έφοδο των γυναικών προς την ισότητα, αφού οι γυναίκες 

γράφουν πολλά σημαντικά και εκτενή έργα»19.  

Η γυναίκα διέπρεψε κυρίως εκεί όπου το συναίσθημα παίζει τον 

κυρίαρχο ρόλο. Τα στοιχεία που φέρνει η γυναίκα στη λογοτεχνία είναι 

πολύ σημαντικά και συνυφαίνονται με τα παραδοσιακά αρχέτυπα του 

φύλου της: ευαισθησία, χάρη, τρυφερότητα, στοργή, πάθος.20 

 

                                                 
16

 Νέα εστία, Θ. Δ. Φραγκόπουλος, «Η γυναίκα και ο κόσμος της»,  σ. 8-10. 
17 Νέα εστία, Θ. Δ. Φραγκόπουλος, «Η γυναίκα και ο κόσμος της»,  σ. 8-10. 
18

 Απόστολος Σαχίνης, Νέοι πεζογράφοι: είκοσι χρόνια νεοελληνικής πεζογραφίας: 1945-1965, 

σ. 71. 
19

 Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία 1940 – 1950, Αθήνα 2005, σ. 469. 

20 Ό.π., σ. 7. 
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Σε μερικά από τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν στη Νέα Εστία το 

1950 – 1960 θα δούμε ότι καθρεφτίζονται σε άλλες εντονότερα και σ’ 

άλλες λιγότερο έντονα όλες σχεδόν οι περιπέτειες της φυλής, τ’ 

ανεβάσματα και οι καθιζήσεις του έθνους, η συμφορά του 1922, το δράμα 

της προσφυγιάς στο οποίο προστέθηκε και ο Σταυρός της Κύπρου, οι 

αλλεπάλληλες επαναστάσεις και η δικτατορία, τα κινήματα, οι δύο 

παγκόσμιοι πόλεμοι και κυρίως ο Β’, το έπος του 1940, η τετράχρονη 

σκλαβιά, ο αγώνας της Εθνικής Αντίστασης, τα μετέπειτα θλιβερά και η 

εφταετία, η μεταπολίτευση και οι καινούριοι πλέον, εντονότεροι και 

βαθύτεροι κοινωνικοί προβληματισμοί.21 

Η θεματική των έργων τους σε σχέση με την προπολεμική δεκαετία 

μοιάζει αλλά και διαφέρει παράλληλα αρκετά. Οι ηρωίδες βέβαια ήδη απ’ 

τη δεκαετία 1940-1950 και έπειτα άρχισαν να επιθυμούν να κάνουν κάτι 

στη ζωή τους, να θέτουν όνειρα και στόχους, κάτι που δεν παρατηρείται 

προηγουμένως. Η εικόνα της γυναίκας - θύματος που ήταν 

χαρακτηριστική για τον μεσοπόλεμο, εγκαταλείπεται και μια καινούρια 

αυτοπεποίθηση αναδύεται στα κείμενα. Το πυκνότερο μοτίβο που 

συναντάται στα κείμενα των γυναικών συγγραφέων την περίοδο αυτή 

είναι το σύμβολο του ταξιδιού. Οι γυναίκες πλέον διεκδικούν την 

ελευθερία22. Αυτήν την ελευθερία, και όχι μόνο, θα τη συναντήσουμε και 

σε έργα που δημοσιεύτηκαν την επόμενη δεκαετία από γυναίκες 

λογοτέχνιδες στη Νέα Εστία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Νέα εστία, Δημήτρης Γιάκος, «Ελληνίδες της λογοτεχνίας, τόμος 112, τχ. 1331, 1982, 

σ.193. 
22

 Ό.π., σ.469. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΔΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950-1960 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ23 

 

Στον κατάλογο που ακολουθεί καταγράφονται οι γυναίκες συγγραφείς 

και τα έργα τους που δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο 1950 – 1960 στη 

Νέα Εστία. Η ταξινόμηση των ονομάτων των γυναικών λογοτεχνίδων 

γίνεται αλφαβητικά. Όσον αφορά τα έργα τους, γίνεται αρχικά μια 

ειδολογική ταξινόμηση και έπειτα η σειρά των έργων βασίζεται στη 

χρονολογική διάταξη, δηλαδή βάση της χρονολογίας δημοσίευσής του στο 

περιοδικό. Για κάθε έργο αναφέρω τη χρονολογία, τον τόμο και το τεύχος 

στο οποίο βρίσκεται. 

 

1. Αιλιανού Έφη 

Ποιήματα (3): 

- Μετέωρα (τχ. 717, τόμ. 61, 1957) 

- Βενετσιάνικο κοιμητήρι (τχ. 754, τόμ. 64, 1958) 

- Ο μικρός ξυλοκόπος (τχ. 761, τόμ. 65, 1959) 

 

2. Ανδρέου Χρυσταλλένη Ιωάννου 

Πρόζα (1): 

- Ο πόνος της νύχτας (τχ. 554, τόμ. 48, 1950) 

 

Ποίημα (1): 

- Αναζήτηση (τχ. 571, τόμ. 49, 1951) 

 

3. Αννινού Πία 

Ποίημα (1): 

- Εφηβεία (τχ. 797, τόμ. 68, 1960) 

 

4. Αντωνακάτου Ντιάνα 

Ποιήματα (2): 

- Αργοστόλι (τχ. 651, τόμ. 56, 1954) 

- Τέλος (τχ. 660, τόμ. 57, 1955) 

 

 

                                                 
23

 Θεωρώ ότι κρίνεται αναγκαίο ο κατάλογος των γυναικών λογοτεχνίδων να δοθεί πριν 

από την παράθεση των επιλεγμένων κειμένων, ώστε να υπάρξει μια γενική εικόνα των 

γυναικών συγγραφέων που πρόκειται να αναφερθούν.  
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5. Αρκαδίου Μαρία 

Ποιήματα (5): 

- Της πατρίδας μου (τχ. 732, τόμ. 63, 1958) 

- Το πατρικό μου σπίτι (τχ, 736, τόμ. 63, 1958) 

- Φως πολύ (τχ. 766, τόμ. 65, 1959) 

- Άνοιξη στην πατρίδα (τχ. 793, τόμ. 68, 1960) 

- Η νόνα (τχ. 794, τόμ. 68, 1960) 

 

6. Βαγγελάτου Βέρα 

Διήγημα (1): 

- Στον ίσκιο του Κιλιμάντζαρου (τχ. 772, τόμ. 66, 1959) 

 

7. Βαγνή Βέρα 

Διήγημα (1): 

- «Εντολή εξετελέσθη» (τχ. 620, τόμ. 53, 1953) 

 

8. Βαρνάρδ Λαίδη Α’ (μετφρ. Καβάφης) 

Ποίημα (1):  

- Μάταιος, μάταιος έρως (τχ. 786, τόμ. 67, 1960) 

 

9. Βεΐκου Κατίνα Σεραμετή 

Ποίημα (1): 

- Δεν υπάρχει ο μίτος (τχ. 773, τόμ. 66, 1959) 

 

10. Βελίτσκο Ήρα 

Διήγημα (1): 

- Χωρίς πατρίδα (τχ. 739, τόμ. 63, 1958) 

 

11. Βέρα Γιάννα 

Ποίημα (1): 

- Ειρηνικό μήνυμα (τχ. 571, τόμ. 49, 1951) 

 

12. Βλάμη Εύα 

Μυθιστόρημα (περιλαμβάνει μόνο το πρώτο κεφάλαιο του 

μυθιστορήματος) 

- Τα όνειρα της Αγγέλικας (τχ. 749-750, τόμ. 64, 1958) 
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13. Βονιανάκη Κορίννα Μπάφη 

Ποίημα (1): 

- Στου χρόνου τα γυρίσματα (τχ. 730, τόμ. 62, 1957) 

 

14. Βότση Όλγα 

Ποιήματα (6): 

- Ζέστα του ήλιου (τχ. 754, τόμ. 64, 1958) 

- Μουσική (τχ. 766, τόμ. 65, 1959) 

- Πέτρα μικρή (τχ. 777, τόμ. 66, 1959) 

- Μιχαήλ (τχ. 781, τόμ. 67, 1960) 

- Κύκλος (τχ. 796, τόμ. 68, 1960) 

- Τραγούδι στα χώματά σου (τχ. 797, τόμ. 68, 1960) 

 

15. Βουτσινά Κ. Αγγέλα Κ.  

Ποίημα (1): 

- Μικρές χαρές (τχ. 639, τόμ. 55, 1954) 

 

16. Γαλανάκη Αντιγόνη Βουρλεκή  

Ποιήματα (3): 

- Επιτάφιος (τχ. 567, τόμ. 49, 1951) 

- Το γαλάζιο πουλί (τχ. 746, τόμ. 64, 1958) 

- Στην εκκλησιά της Παναγιάς (τχ. 795, τόμ. 68, 1960) 

 

17. Γεωργικοπούλου Κ. Καίτη    

Ποιήματα (2): 

- Ας εστίαζ’ ένα δάκρυ (τχ. 633, τόμ. 54, 1953) 

- Σκιές (τχ. 637, τόμ. 55, 1954) 

 

18. Γιαμανή Αλίκη 

Ποίημα (1): 

- Επίκληση (τχ. 547, τόμ. 47, 1950) 

 

19. Γιαννοπούλου Δέσποινα 

Διήγημα (1): 

- Θα ‘ρθουν οι μοίρες (τχ. 652, τόμ. 56, 1954) 
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20. Γιοκαρίνη Κούλα Θ. 

Ποίημα (1): 

- Αμερική (τχ. 695, τόμ. 59, 1956) 

 

Διήγημα (1): 

- Ανάμεσα στα βράχια (τχ. 711, τόμ. 61, 1957) 

 

21. Γκιζίκη Χρυσούλα Θ. 

Ποίημα (1): 

- Από μακριά (τχ. 789, τόμ. 67, 1960) 

 

22. Γκίκα Τίγκη 

Ποιήματα (3): 

- Σαν δένδρο (τχ. 544, τόμ. 47,1950) 

- Αγάπη, (τχ. 561, τόμ. 48, 1950) 

- Το μάγκανο (τχ. 576, τόμ. 50, 1951) 

23. Δαβαρά Ιουλία  

Διήγημα (1): 

- Ζήλεια (τχ. 753, τόμ. 64, 1958) 

 

24. Δαλμάτη Μαργαρίτα 

Ποιήματα (3): 

- Ηνίοχος στο άρμα του ήλιου (τχ. 708, τόμ. 61, 1957) 

- Ανεπάντεχα (τχ. 719, τόμ. 61, 1957) 

- Ένα ποίημα του Luzi εμπνευσμένο απ’ την Κύπρο (τχ. 724, τόμ. 

62, 1957) 

 

25. Δεδέ Μαρία  

Πεζοτράγουδο (1): 

- Αγάπη (τχ. 796, τόμ. 68, 1960) 

 

26. Δελή Υπατία  

Διηγήματα (9): 

- Η μητέρα γυρίζει σπίτι της (τχ. 548, τόμ. 47, 1950) 

- Η γυάλα με τα χρυσόψαρα (τχ. 558, τόμ. 48, 1950) 

- Να ζήσουνε τα ζωντανά (τχ. 578, τόμ. 50, 1951) 

- Ο πόνος είναι βαρύ πιοτό (τχ. 596, τόμ. 51, 1952) 

- Ο τελευταίος κρίκος (τχ. 613, τόμ. 53, 1953) 

- Η ιστορία της Μαρίας ( τχ. 641, τόμ. 55, 1954) 
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- Μια μικρή νυχτερινή μουσική (τχ. 681, τόμ. 57, 1955) 

- Στα δόντια της φτώχειας και του έρωτα (τχ. 736, τόμ. 63, 1958) 

- Ένα ψίχουλο χαρά (τχ. 792, τόμ. 68, 1960) 

 

Ποιήματα (10): 

- Εφιάλτες (τχ. 553, τόμ. 48, 1950) 

- Βροχή (τχ. 565, τόμ. 49, 1951) 

- Συναπάντημα (τχ. 584, τόμ. 50, 1951) 

- Προδοσίες (τχ. 605, τόμ. 52, 1952) 

- Η άσπρη κορδέλα της χαράς μας (τχ. 680, τόμ. 58, 1955) 

- Ιδού εγώ (τχ. 680, τόμ. 58, 1955) 

- Προσμένοντας την αυγή (τχ. 743, τόμ. 63, 1958) 

- Strip – tease (τχ. 773, τόμ. 66, 1959) 

- Εμείς και ο ήλιος (τχ. 789, τόμ. 67, 1960) 

- Δεν είσαι μόνο εσύ (τχ. 800, τόμ. 68, 1960) 

 

27. Δελμούζου Ελένη  

Διήγημα (1): 

- Το γύμνωμα (τχ. 605, τόμ. 52, 1952) 

 

28. Δενδρινού Ειρήνη  

Ποίημα (1): 

- Σωτηριώτισσα (τχ. 796, τόμ. 68, 1960) 

 

29. Δικαιάκου Άλκηστις Κ.  

Ποίημα (1): 

- Νύχτα στο Γύθειο (τχ. 794, τόμ. 68, 1960) 

 

30. Δίπλα Κλεαρέτη Μαλάμου 

Διηγήματα (2): 

- Την ώρα που συννεφιάζει (τχ. 618, τόμ. 53, 1953) 

- Ο ασυντρόφευτος ταξιδιώτης (τχ. 662, τόμ. 57, 1955) 

 

Ποίημα (1): 

- Ένας τάφος στο δάσος (τχ. 651, τόμ. 56, 1954) 
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31. Ευτυχίδου Χαρούλα Καλλιαμπέτσου 

Ποιήματα (3): 

- Στο παιδί μου (τχ. 760, τόμ. 65, 1959) 

- Το ξύπνημα (τχ. 788, τόμ. 67, 1960) 

- Πίστεψα (τχ. 802, τόμ. 68, 1960) 

  

32. Ζαρκά Έρση 

Ποίημα (1): 

- Προσάναμα (τχ. 645, τόμ. 55, 1954) 

 

33. Ζευγώλη Διαλεχτή  Γλέζου 

Ποιήματα (14): 

- Η χαμένη πατρίδα (τχ.544, τόμ. 47, 1950) 

- Ποιος την κρατάει τη θύρα του Άδη (τχ. 548, τόμ.47, 1950) 

- Χωρισμός (τχ. 580, τόμ. 50, 1951) 

- Πρώτο μάθημα (τχ. 589, τόμ. 51, 1952) 

- Της Κατοχής (τχ. 606, τόμ. 52, 1952) 

- Γαρύφαλα του δειλινού (τχ. 617, τόμ. 53, 1953) 

- Θαλασσινό μονοπάτι (τχ. 630, τόμ. 53, 1953) 

- Χίμαιρα (τχ. 661, τόμ. 57, 1955) 

- Πέρασμα (τχ. 668, τόμ. 57, 1955) 

- Το κυπαρίσσι της αυλής (τχ. 687, τόμ. 59, 1956) 

- Του Άη Γιαννιού του Κλήδονα (τχ. 696, τόμ. 60, 1956) 

- Βουβοί δρόμοι (τχ. 775, τόμ. 66, 1959) 

- Το τραγούδι των ήχων (τχ. 784, τόμ. 67, 1960) 

- Λιζελότ Λεονίν (τχ. 790, τόμ. 67, 1960) 

 

34. Θεοδώρου Νέλλη 

Διηγήματα (2): 

- Πάλι σκοτάδι (τχ. 765, τόμ. 65, 1959) 

- Το άλογο (τχ. 778, τόμ. 66, 1959) 

 

Ποίημα (1): 

- Και τώρα; (τχ. 789, τόμ. 67, 1960) 

 

35. Λιλή Ιακωβίδη Πατρικίου 

Ποιήματα (8): 

- Του Μάη το φεγγάρι (τχ. 548, τόμ. 47, 1950) 

- Αφιέρωμα (τχ. 552, τόμ. 48, 1950) 
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- Να φέρεις τ’ άνθη του Μαγιού (τχ. 553, τόμ. 48, 1950) 

- Και πάλι… (τχ. 649, τόμ. 56, 1954) 

- Ετούτη η γη (τχ. 649, τόμ. 56, 1954) 

- Μάνα (τχ. 703, τόμ. 60, 1956) 

- Λαμπρή (τχ. 716, τόμ. 61, 1957) 

- Αφροδίτη της Μήλου (τχ. 600, τόμ. 52, 1952) 

 

36. Ιατρίδη Ιουλία  

Διηγήματα (7): 

- Ο άσπρος πετεινός ( τχ. 548- 549, τόμ. 47, 1950) 

- Ο ασύρματος (τχ. 570, τόμ. 49, 1951) 

- Ένα παιδί  περιμένει (τχ. 598, τόμ. 51, 1952) 

- Ο γιος (τχ. 605-608, τόμ. 52, 1952) 

- Στέφανος (τχ. 679, τόμ. 58, 1955) 

- Οι σαΐτες (τχ. 744, τόμ. 64, 1958) 

- Μετέωρα (τχ. 759, τόμ. 65, 1959) 

 

Νουβέλλα (1): 

- Το χάσμα (τχ. 642-643, 645-646, τόμ. 55, 1954) 

 

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις (7): 

- Σύντομος δρόμος: Κάμπος (τχ. 660, τόμ. 57, 1955) 

- Σύντομος δρόμος: Δικέφαλος αετός (τχ. 662, τόμ. 57, 1955) 

- Σύντομος δρόμος: Σέρρες – Δράμα (τχ. 664, τόμ. 57, 1955) 

- Σύντομος δρόμος: Καβάλα (τχ. 666, τόμ. 57, 1955) 

- Σύντομος δρόμος: Δέντρα – Ποταμός (τχ. 669, τόμ. 57, 1955) 

- Σύντομος δρόμος: Ανάμεσα σε δύο κόσμους (τχ. 676, τόμ. 58, 

1955) 

- Σύντομος δρόμος: Νοσταλγία (τχ. 673, τόμ. 58, 1955) 

 

37. Ιώ Μαρία Λοβέρδου 

Ποίημα (1): 

- Πλέκε γερόντισσα… (τχ. 560, τόμ. 48, 1950) 

 

Διήγημα (1): 

- Πού παν; Πού παν; (τχ. 665, τόμ. 57, 1955) 

 

 

 



17 

 

38. Καλκανή Ειρήνη  

Διήγημα (1): 

- Νέμεση (τχ. 556, τόμ. 48, 1950) 

 

39. Καπράλου Λούλη  Καραμάνου 

Ποίηση (1): 

- Θα πάρω μαζί το κάποτε (τχ. 778, τόμ. 66, 1959) 

 

40. Καρά Ελπίδα 

Ποιήματα (2): 

- Μητέρα μου (τχ. 761, τόμ. 65, 1959) 

- Εικόνα (τχ. 764, τόμ. 65, 1959) 

  

41. Καραβίδα Μαρία 

Ποιήματα (2): 

- Φθινοπωρινό (τχ. 607, τόμ. 52, 1952) 

- Ξέρω, μονάχος τριγυρνάς (τχ. 614, τόμ. 53, 1953) 

 

Διήγημα (1): 

- Ιλεάνα (τχ. 623, τόμ. 53, 1953) 

 

42. Καραγιώργα Ολυμπία 

Ποιήματα (2): 

- Κυριακάτικη δέηση (τχ. 792, τόμ. 68, 1960) 

- Έρωτας (τχ. 793, τόμ. 68, 1960) 

 

43. Καραϊωσηφίδου Ισμήνη 

Ποίημα (1): 

- Σαν παραμύθι (τχ. 582, τόμ. 50, 1951) 

 

44. Καρακάλου Λίλα Καρανικόλα 

Ποιήματα (8): 

- Νυχτερινός επισκέπτης (τχ. 543, τόμ.47, 1950) 

- Τη βραδιά που μας έφυγες (τχ. 581, τόμ. 50, 1951) 

- Η γριά κυρία αναπολεί (τχ. 624, τόμ. 54, 1953) 

- Λεμονή (τχ. 629, τόμ.54, 1953) 

- Σε γύρεψα (τχ. 636, τόμ. 55, 1954) 

- Αδελφούλες – αδελφούλες (τχ. 669, τόμ. 57, 1955) 

- Τ’ ανάκρουσμα στη σιγαλιά (τχ. 712, τόμ. 61, 1957) 
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- Απόψε κάτι (τχ. 787, τόμ.67, 1960) 

 

45. Καρέλη Ζωή 

Ποιήματα (3): 

- Πειρασμός (τχ. 549, τόμ. 47, 1950) 

- Προσφυγή (τχ. 553, τόμ. 48, 1950) 

- Εξομολογήσεις (τχ. 567, τόμ. 49, 1951) 

 

46. Καρθαίου Ρένα 

Διήγημα (1): 

- Το πέτρινο νανούρισμα (τχ. 574, τόμ. 49, 1951) 

 

Ποιήματα (11): 

- Αντιφεγγίζει (τχ. 575, τόμ. 49, 1951) 

- Κέντημα (τχ. 578, τόμ. 50, 1951) 

- Μοναστήρι (τχ. 586, τόμ. 50, 1951) 

- Η μπαλάντα του καφενείου (τχ. 636, τόμ. 55, 1954) 

- Pieta (τχ. 676, τόμ. 58, 1955) 

- Ο θάνατος του ποιητή (τχ. 690, τόμ. 59, 1956) 

- Εσύ τώρα ταξιδεύεις (τχ. 691, τόμ. 59, 1956) 

- Απ’ όταν έφυγες (τχ. 692, τόμ. 59, 1956) 

- Προχωρούμε μόνοι (τχ. 708, τόμ. 61, 1957) 

- Αρχή και τέλος (τχ. 714, τόμ. 61, 1957) 

- Το πλατάνι και η γαζία (τχ. 720, τόμ. 62, 1957) 

 

47. Κατσουράδη Ιωάννα 

Ποίημα (1): 

- Οι νάνοι (τχ. 702, τόμ. 60, 1956) 

 

48. Κερασιώτη Ξένη 

Ποιήματα (2): 

- Σ’ ευχαριστώ (τχ. 577, τόμ. 50, 1951) 

- Πού, είσαι Χαρά; (τχ. 750, τόμ. 64, 1958)  

 

49. Κορδοπατή Καλλιόπη 

Ποίημα (1): 

- Ηρεμία (τχ. 721, τόμ. 62, 1957) 
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50. Κουγέα Βάσω 

Ποιήματα (5): 

- Πρόσκληση (τχ. 741, τόμ. 63, 1958) 

- Εφήμερο (τχ. 748, τόμ. 64, 1958) 

- Α’ τάξη Δημοτικού (τχ. 750, τόμ. 64, 1958) 

- Σούνιο (τχ. 781, τόμ. 67, 1960) 

- Ανάσταση (τχ. 787, τόμ. 67, 1960) 

 

51. Κριέζη Τιτα Brunet  

Ποιήματα (3): 

- Στην κίτρινη κοιλάδα (τχ. 732, τόμ. 63, 1958) 

- Σ’ ένα ξένο τόπο (τχ. 733, τόμ. 63, 1958) 

- Όπως παντού (τχ. 734, τόμ. 63, 1958) 

 

52. Κωστοπούλου Κική 

Ποίημα (1): 

- Δροσοσταλίδα (τχ. 619, τόμ. 53, 1953) 

 

53. Λαμπαδαρίδου Μαίρη 

Ποίημα (1): 

- Άλωση πόνου (τχ. 770, τόμ. 66, 1959) 

 

54. Λέκκα Λίτσα 

Διηγήματα (2): 

- Με τα μάτια του μικρού αγοριού (τχ. 792, τόμ. 68, 1960) 

- Το άσπρο καναρίνι (τχ. 798, τόμ. 68, 1960) 

 

55. Μαμαλάκη Ζερμαίν 

Διήγημα (1):  

- Αναζητήσαμε κάποτε (τχ. 782, τόμ. 67, 1960)  

Ποίημα (1): 

- Χόες στον κάμπο της Θήβας (τχ. 787, τόμ. 67, 1960) 

 

56. Μαντζουλίνου Αλέκα 

Διηγήματα (4): 

- Ηρωικό θούριο σε μινόρε ( τχ. 542, τόμ.47, 1950) 

- Απ’ όσα υφαίνει ο αργαλειός (τχ. 591, τόμ. 51, 1952) 

- Καταραμένος ή κατατρεγμένος (τχ. 597, τόμ.51, 1952) 

- Δροσοσταλίδα (τχ. 625, τόμ. 54, 1953) 
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57. Μανωλάκου Μαρία 

Ποιήματα (3): 

- Γύφτικο (τχ. 613, τόμ. 53, 1953) 

- Χωρισμός (τχ. 771, τόμ. 66, 1959) 

- Αθήνα (τχ. 773, τόμ. 66, 1959) 

 

58. Μάρβα Λουκία 

Διήγημα (1): 

- Εγώ κι ο άλλος (τχ. 788, τόμ. 67, 1960) 

 

59. Μαστοράκη Μαρία Παλήκαρη 

Ποίημα (1): 

- Η λιτανεία των πονεμένων (τχ. 544, τόμ. 47, 1950) 

 

60. Ρεβέκκα Μαυρομιχάλη Σ. 

Ποιήματα (2): 

- Σε μια 18χρονη (τχ. 744, τόμ. 64, 1958) 

- Το φαρφουρένιο τσάι (τχ. 744, τόμ. 64, 1958) 

 

61. Μελισσάνθη 

Ποίημα (1):  

- Λόγια νεκρού (τχ. 734, τόμ. 63, 1958) 

 

62. Μεταξά Δάφνη 

Διήγημα (1): 

- Μόνος κι έρημος (τχ. 664, τόμ. 57, 1955) 

 

63. Μητροπούλου Κωστούλα 

Διήγημα (1): 

- Ταξίδι (τχ. 795, τόμ. 68, 1960) 

 

64. Μπάλη Τίλλα  

Ποίημα (1): 

- Ερημική τριλογία (τχ. 558, τόμ. 48, 1950) 

 

65. Μπεζαντέ Δήμητρα 

Ποιήματα (2): 

- Ωραία Ελένη (τχ. 674, τόμ. 58, 1955) 

- Δίπτυχο (τχ. 699, τόμ. 60, 1956) 
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66. Μπόσι Έλντα (μτφρ. Μαργαρίτα Δαλματή) 

Διηγήματα (2): 

- Η γιορτή (τχ. 657, τόμ. 54, 1953) 

- Η γιαγιά (τχ. 636, τόμ. 55, 1954) 

 

67. Σερενέ Ντίνα Μπούντα  

Πρόζες (3): 

- Αγρύπνια (τχ. 638, τόμ. 55, 1954) 

- Έρωτας (τχ. 675, τόμ. 58, 1955) 

- Της ζωής ένα διάλειμμα (τχ. 786, το,. 67, 1960) 

  

68. Μύντζ Έρρικα 

Διήγημα (1): 

- Το κίτρινο και το μαύρο (τχ. 647, τόμ. 55, 1954) 

 

69. Μυριβήλη Ρίτα 

Διήγημα (1): 

- Ο Μίδας είναι πανούργος ( τχ. 802, τόμ. 68, 1960) 

 

70. Μυρτιώτισσα  

Ποιήματα (5): 

- Κοιμωμένη (τχ. 574, τόμ. 49, 1951) 

- Εψές τ’ αναθυμήθηκα (τχ. 666, τόμ. 57, 1955) 

- Ένας θάνατος (τχ. 722, τόμ. 62, 1957) 

- Πόνος (τχ. 772, τόμ. 66, 1959) 

- Τ’ ονειρευτό νησί (τχ. 802, τόμ. 68, 1960) 

 

71. Μωραΐτη Νανά 

Διήγημα (1): 

- Η κλάρα με τα πορτοκάλια (τχ. 747, τόμ. 64, 1958) 

 

72. Νάκου Λιλίκα 

Άρθρο (1): 

- Να μη λυγίσει ποτέ η καρδιά μας  (τχ. 560, τόμ. 48, 1950) 

 

Διήγημα (1): 

- Το γράμμα (τχ. 617, τόμ. 53, 1953) 
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73. Νικολαΐδου Αμαλία 

Ποίημα (1):  

- Κάϊρο (τχ. 770, τόμ. 66, 1959) 

 

74. Νιρβάμη Κάρμα 

Ποίημα (1): 

- Άσε με πάλι (τχ. 745, τόμ. 64, 1958) 

 

75. Ξυλά Αλεξάνδρα 

Ποιήματα (2): 

- Έτσι σαν παράπονο (τχ. 614, τόμ. 53, 1953) 

- Ο φυλακισμένος της Κοκκινοτριμιθιάς (τχ. 703, τόμ. 60, 1956) 

 

76. Ουζούνη Λήδα 

Ποίημα (1): 

- Την είδα δειλή στον αγρό (τχ. 709, τόμ. 61, 1957) 

 

77. Πάλλη Πίτσα 

Διηγήματα (3): 

- Ένα κορίτσι από την Ελλάδα (τχ. 582, τόμ. 50, 1951) 

- Η αγάπη της Δήμητρας (τχ. 601, τόμ. 52, 1952) 

- Αισιοδοξία (τχ. 642, τόμ. 52, 1952) 

 

78. Παναγή Ειρήνη 

Ποίημα (1): 

- Φθινοπωριάζει (τχ. 800, τόμ. 68, 1960) 

 

79. Πανσέλινου Έφη  

Ποίημα (1): 

- Γίνε αυτό που είσαι (τχ. 601, τόμ. 52, 1952) 

 

80. Παπά Κατίνα Γ. 

Ποιήματα (6): 

- Όταν γύρισε πίσω (τχ. 571, τόμ. 49, 1951) 

- Ήθελα να μην παραπονεθώ (τχ. 574, τόμ. 49, 1951) 

- Ήθελα να μην παραπονεθώ (τχ. 777, τόμ. 66, 1959) 

- Πλάσμα της αγωνίας μου (τχ. 781, τόμ. 67, 1960) 

- Άχραντα μυστήρια (τχ. 787, τόμ. 67, 1960) 

- Αυγουστιάτικα μεσημέρια (τχ. 790, τόμ. 67, 1960) 
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Αφήγημα (1): 

- Γυμνάσιο (τχ. 576-578, 580-582, 584-585, τόμ, 50, 1951) 

 

81. Παπά Λένα 

Ποιήματα (2): 

- Κανείς (τχ. 770, τόμ. 66, 1959) 

- Τώρα (τχ. 789, τόμ. 67, 1960) 

 

82. Παπάζογλου Αλεξάνδρα 

Ποίημα (1): 

- Ρυθμός (τχ. 577, τόμ. 50, 1951) 

 

83. Παπάζογλου Θεανώ Μάργαρη 

Διηγήματα (6): 

- Η θεία Γιαννίτσα (τχ. 658, τόμ. 56, 1954) 

- Ένα γράμμα (τχ. 687, τόμ. 59, 1956) 

- Ρίζες (τχ. 700, τόμ. 60, 1956) 

- Εδώ είναι Αμερική (τχ. 709, τόμ. 61, 1957) 

- Αιωρούμενοι (τχ. 768, τόμ. 65, 1959) 

- «Ήρθανε Γραικοί» (τχ. 797, τόμ. 68, 1960) 

 

84. Παπαϊωάννου Θεοδώρα Δ. 

Ποιήματα (2): 

- Δυο θαλασσιά φλιτζάνια (τχ. 778, τόμ. 66, 1959) 

- Μήνυμα (τχ. 788, τόμ. 67, 1960) 

  

85. Παπαλεονάρδου Μαρία 

Ποίημα (1): 

- Τ’ όνειρο της γυναίκας (τχ. 581, τόμ. 50, 1951) 

 

86. Πατρικίου Λιλή Σκαζίκη 

Ποίημα (1): 

- Πότε μου γεννήθηκες; (τχ. 633, τόμ. 54, 1953) 

 

87. Πατρινού Δέσποινα 

Διηγήματα (3): 

- Τίποτα δεν άλλαξε (τχ. 629, τόμ. 54, 1953) 

- Τερέζα (τχ. 638, τόμ. 55, 1954) 

- Ένας καλός γείτονας (τχ. 649, τόμ. 56, 1954) 
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88. Περσάκη Ιουλία 

Διηγήματα (2): 

- Τσακωμοί (τχ. 734, τόμ. 63, 1958) 

- Ταλαιπωρίες (τχ. 762, τόμ. 65, 1959) 

 

89. Στέλλα Πετράκη 

Διήγημα (1): 

- Το σινιάλο – Ημέρες της Κατοχής (τχ. 603, τόμ. 52, 1952) 

 

90. Πευκιά Κλάρα 

Ποιήματα (2): 

- Νυχτέρι (τχ. 600, τόμ. 52, 1952) 

- Με πήρε τ’ Απριλιάτικο (τχ. 603, τόμ. 52, 1952) 

 

91. Πικουλή Καίτη Γ. 

Διηγήματα (2): 

- Σαν ήταν εκείνη (τχ. 637, τόμ. 55, 1954) 

- Μια επίσκεψη (τχ. 680, τόμ. 58, 1955) 

 

92. Πλακωτάρη Αλεξάνδρα 

Ποίημα (1): 

- Τον ήλιο πήρε (τχ. 665, τόμ. 57, 1955) 

 

93. Πολίτη Μαίρη 

Ποιήματα (2): 

- Θα ’ρθω απόψε (τχ. 553, τόμ. 48, 1950) 

- Αλλοτινά (τχ. 784, τόμ. 67, 1960) 

 

94. Πορφυρίου Νεφέλη 

Διήγημα (1): 

- Ευτυχία (τχ. 647, τόμ. 55, 1954) 

 

95. Πουλοπούλου Δανάη 

Διήγημα (1): 

- Το εικοσιτετράωρο της Μαρτίνας (τχ. 555, τόμ. 48, 1950) 

 

96. Ράδου Κική Χρ. 

Ποιήματα (2): 

- Σκιά (τχ. 551, τόμ. 47, 1950) 
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- Χαιρετισμός (τχ. 571, τόμ. 49, 1951) 

 

97. Ρικάκη Ελένη Δ. 

Διήγημα (1): 

- Πάσχα στη Ριζάρειο (τχ. 543, τόμ. 47, 1950) 

 

98. Ρουσσιά Μαρία 

Διήγημα (1): 

- Γειτόνισσες (τχ. 659, τόμ. 56, 1954) 

 

99. Ρούσσου Μαρία 

Ποίημα (1): 

- Βάναυσες ώρες (τχ. 784, τόμ. 67, 1960) 

 

100. Σαντοριναίου Μυρσίνη 

Ποίημα (1): 

- Ιωνικό (τχ. 699, τόμ. 60, 1956) 

 

101. Σακαλή Αυγή 

Ποίημα (1): 

- Ήρθες (τχ. 659, τόμ. 56, 1954) 

 

102. Σαράντη Γαλάτεια 

Διηγήματα (3): 

- Μανιάτικο (τχ. 546, τόμ. 47, 1950) 

- Λιακάδα (τχ. 643, τόμ. 55, 1954) 

- Φρύνη (τχ. 757, τόμ. 65, 1959) 

 

103. Σαρατσοπούλου Ζωή 

Ποίημα (1): 

- Εκ βάθεων (τχ. 721, τόμ. 62, 1957) 

 

104. Σβορώνου Βιβή 

Διήγημα (1): 

- Παλιό, αγαπημένο σπίτι (τχ. 633, τόμ. 54, 1953) 

 

105. Σεϊζάνη Ρίκα 

Διήγημα (1): 

- Ιστορία της κάθε μέρας (τχ. 792, τόμ. 68, 1960) 
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106. Σεφεριάδη Έρση 

Διήγημα (1): 

- Η κυρία Σμιθ (τχ. 630, τόμ. 54, 1953) 

  

Νουβέλα (1): 

- Απού (τχ. 747-748, τόμ. 64, 1958) 

 

107. Σκορδου Ευτέρπη Γ. 

Ποίημα (1): 

- Φελλάχικος γάμος (τχ. 580, τόμ. 50, 1951) 

 

108. Στάθη Φιλήσια 

Ποιήματα (2): 

- Τριφύλλι μαύρο (τχ. 569, τόμ. 49, 1951) 

- Η τεφρή χώρα (τχ. 581, τόμ. 50, 1951) 

 

109. Σταματίου Βάσω 

Ποίημα (1): 

- Μικροί Θεοί (τχ. 544, τόμ. 47, 1950) 

 

110. Σταύρου Μαρία Χρηστομάνου 

Διήγημα (1): 

- Το τελευταίο ποτήρι (τχ. 617, τόμ. 53, 1953) 

 

111. Σταύρου Τατιάνα 

Άρθρα (2): 

- Το προσκλητήριο της νίκης (τχ. 560, τόμ. 48, 1950) 

- Ξαναπλάθουμε κόσμους (τχ. 718, τόμ. 61, 1957) 

 

Διήγημα (1): 

- Το χειμωνιάτικο καπέλο (τχ. 613, τόμ. 53, 1953) 

 

112. Σταύρου Χρυσταλλένη 

Ποίημα (1): 

- Πολύ κοντά στη γη (τχ. 659, τόμ. 56, 1954) 
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113. Στεργιάδου Ιωάννα 

Πρόζες (2): 

- Το δέντρο (τχ.543, τόμ.47, 1950) 

- Έρωτας (τχ.556, τόμ.48, 1950) 

 

114. Ταρσούλη Αθηνά 

Ποιήματα (2): 

- Άνοιξη (τχ. 597, τόμ. 51, 1952) 

- Ave Maria (τχ. 675, τόμ. 58, 1955) 

 

115. Τζάνη Μέλπα 

Λυρική πρόζα (1): 

- Μια νύχτα (τχ. 561, τόμ. 48, 1950) 

 

116. Τζεβελάκη Ελένη 

Ποιήματα (3): 

- Επιθυμία (τχ. 553, τόμ. 48, 1950) 

- Σκιές (τχ. 639, τόμ. 55, 1954) 

- Σαν παραμύθι (τχ. 647, τόμ. 55, 1954) 

 

117. Τσιμικαλή Πιπίνα 

- Παραμονή Χριστουγέννων – Λαογραφικά Μάνης (τχ. 612, τόμ. 

53, 1953) 

 

118. Τσιόλη Ηρώ 

Ποίημα (1): 

- Απόφαση (τχ. 685-686, τόμ. 59, 1956) 

 

119. Τσιτσέλη Κέυ 

Διήγημα (1): 

- Ο πονεμένος άνθρωπος (τχ. 559, 661, τόμ. 48, 1950) 

 

120.   Φάλαγγα Μαρία Γεωργίου 

Ποιήματα (3): 

- Ωραία ψυχή (τχ. 654, τόμ. 56, 1954) 

- Ω Κύριε (τχ. 678, τόμ. 58, 1955) 

- Η γέρικη βάρκα (τχ. 726, τόμ. 62, 1957) 

-  
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121. Χαΐμ Χάνα 

Ποίημα (1): 

- Νόμος (τχ. 706, τόμ. 60, 1956) 

 

122. Katherine Mansfield (μτφρ. Β. Ππαπαϊωάννου) 

Διήγημα (1): 

- Μια ιδανική οικογένεια (τχ. 669, τόμ. 57, 1955) 
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Τα λογοτεχνικά έργα στο σύνολό τους  

 

Στη Νέα Εστία κατά τη δεκαετία 1950 - 1960 δημοσιεύτηκε πλήθος 

λογοτεχνικών έργων από άνδρες συγγραφείς αλλά και από γυναίκες 

λογοτέχνιδες. Πιο συγκεκριμένα, στους 22 τόμους ολόκληρης της 

δεκαετίας παρουσιάζονται 280 άνδρες συγγραφείς και 123 γυναίκες.  

 Τα ποιήματα που δημοσιεύονται απ’ τους άνδρες συγγραφείς 

κυμαίνονται γύρω στα 480-500, τα διηγήματα γύρω στα 180-200, οι πρόζες 

περίπου στις 10-15 και μερικά άρθρα. Παράλληλα, τα ποιήματα που 

δημοσιεύονται στο περιοδικό από γυναίκες λογοτέχνιδες είναι  134, 80 

διηγήματα, 8 πεζογραφήματα, 2 νουβέλες, 5 άρθρα και 1 κεφάλαιο από 

ένα μυθιστόρημα. Αν συγκρίνουμε, οι άνδρες λογοτέχνες που 

παρουσιάζονται τη δεκατία 1950 - 1960 στο περιοδικό είναι σχεδόν 

διπλάσιοι απ’ τις γυναίκες λογοτέχνιδες. Όσον αφορά το σύνολο των 

ανδρικών λογοτεχνικών έργων που δημοσιεύονται στο περιοδικό, ο 

αριθμός είναι σχεδόν τετραπλάσιος σε σχέση με τον αριθμό των 

γυναικείων λογοτεχνικών έργων.  
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ24 

 

Η θεματική που προκύπτει μέσα απ’ τα γυναικεία λογοτεχνικά κείμενα 

που δημοσιεύονται τη δεκαετία 1950-1960 στη Νέα Εστία ποικίλλει. 

Έχοντας, λοιπόν, μια γενική εικόνα των λογοτεχνικών κειμένων 

κατόρθωσα να διακρίνω τα παρακάτω θέματα.  

 

 

i. ΜΝΗΜΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

Το πρώτο γυναικείο λογοτεχνικό κείμενο που δημοσιεύτηκε το 1950 στη 

Νέα Εστία είναι το διήγημα της Αλέκας Μαντζουλίνου, Ηρωικό θούριο σε 

μινόρε25. Στο ολιγοσέλιδο διήγημα κυρίαρχη είναι η μορφή ενός 

ευαίσθητου άντρα, του Βασίλη Καστρινού ή αλλιώς του «κοντουλού», 

όπως ήταν το παρατσούκλι του. Ο Βασίλης ήταν ένας άνθρωπος τίμιος, 

ευαίσθητος, με πολλά προτερήματα, που κανένας δεν του τα αναγνώριζε 

λόγω της καθυστερημένης ανάπτυξής του. Μα το «κοντουλό», απ’ τη μια 

μέρα στην άλλη έγινε ξαφνικά ο Καστρινός Βασίλειος του Ιωάννου. Ένα 

περιστατικό, αρκετά συγκινητικό όπως θα μπορούσαμε να πούμε, έγινε η 

αφορμή για να εκτιμήσουν το πρόσωπο του Βασίλη οι σύντροφοί του. 

 Ο Βασίλης υπήρξε στρατιώτης στα χρόνια του Β’ παγκοσμίου 

πολέμου. Εξαιτίας του αφόρητου κρύου οι σύντροφοί του, μη βρίσκοντας 

άλλη λύση, θέλησαν να κάψουν κάποιους σταυρούς πεθαμένων Ιταλών 

για να ζεσταθούν. Ο Βασίλης μόλις το άκουσε τα πήρε στο κρανίο και 

ήταν ο μοναδικός που αντέδρασε. Τι κάνετε, ρε, πανάθεμά σας! Τι πάτε να 

κάνετε; Με σταυρούς, ρε, πάτε να ζεσταθείτε; […] Τι πα να πει Ιταλοί, ρε; 

Για δες κάτι άνθρωποι, για δες κάτι άντρες! Άντε να χαθείτε… άνθρωποι 

είναι, ρε, ανθρώπινες ψυχές μέσα στο χιόνι που πατάτε. Και τούτος ο 

σταυρός, ξέρετε ρε, τι πα να πεί; Πως ένας τέτοιος σας πέφτει και σας 

παραστέκει μια μέρα το κουφάρι σας, για να μην τον αγγίξει χέρι 

ανθρώπου, φίλου ή εχθρού, χριστιανού γι’ αλλόθρησκου… Κάνετε πίσω 

όλοι… Πίσω26.  

Από εκείνη τη στιγμή η πράξη του Βασίλη στάθηκε η αιτία για ν’ 

αποκτήσουν άλλη αντίληψη στο πρόσωπό του, σοβαρότερη. Γιατί, όλοι 

κατάλαβαν πόσο δίκαιο είχε τελικά ο Βασίλης.  Έτσι άρχισαν να τον 

εκτιμούν και να τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, άσχετα με την εξωτερική 

του εμφάνιση και το «κοντουλό» έγινε ο Καστρινός Βασίλειος του 

                                                 
24 Στο κεφάλαιο αυτό που αφορά τη θεματολογία των έργων δεν έχω συμπεριλάβει όλα 

τα λογοτεχνικά κείμενα των γυναικών λογοτεχνίδων που δημοσιεύτηκαν στη Νέα Εστία 

τη δεκαετία 1950 – 1960. Τα κείμενα που έχουν επιλεχθεί είναι αυτά των οποίων η 

θεματική εμφανίζεται πιο ξεκάθαρα.  
25 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 542, 1950, σ.160-162. 
26 Ό.π., σ. 161. 
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Ιωάννου. Και τότες σα φίδια μαγνητισμένα, αδύναμα κι υποταχτικά, 

σαλέψανε όλοι. Και σκύψανε το κεφάλι ξέσκεπο, τον κούκο στο χέρι, την 

καρδιά στιμμένη από του δέους της ανθρώπινης μοίρας τη σιδερένια 

χουφτιά, και στάθηκαν ευλαβικά μπροστά στους χιονισμένους σταυρούς 

των εχθρών που ξεμύτιζαν από την παγωμένη φλούδα της γης, λες κι 

αντίκρυζαν τους δικούς τους τάφους. Ένας-ένας σταυροκοπήθηκε και 

ταπεινωμένοι πήραν το μονοπάτι, που χάραξε η αμαρτωλή περπατησιά του 

ερχομού27. 

Διαβάζοντας το διήγημα καταλαμβαίνει κανείς πως ο πόλεμος 

μπορεί να δημιουργήσει άθλιες συμπεριφορές, όχι μόνο προς ανθρώπους 

ζωντανούς αλλά και προς σώματα νεκρά. Το κρύο που τρυπούσε τα 

κόκαλα των στρατιωτών τους έστρεψε προς συμπεριφορές απαράδεκτες, 

χωρίς να τους επιτρέψει να δουν με τη λογική ή με τα μάτια της ψυχής 

τους τι επρόκειτο να κάνουν. Πρόκειται για ένα διήγημα γεμάτο 

ανθρωπιά και σεβασμό προς κάθε άνθρωπο είτε δικό είτε εχθρό. 

 Αμέσως στο επόμενο τεύχος άλλο ένα διήγημα, Πάσχα στη 

Ριζάρειο28 της Ελένης Δ. Ρικάκη, αναφέρεται στις τρομερές ημέρες της 

Κατοχής. Ο Διονυσίου υπήρξε, δυστυχώς, ένα από τα θύματα της 

Κατοχής. Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε άρων άρων στο 

νοσοκομείο της περιοχής και μπήκε στο θάλαμο με τους αρρώστους που 

έχρηζαν εξαιρετικής φροντίδας.  

Στο διήγημα γίνονται γίνονται ρητές αναφορές στις άθλιες 

συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι δυσκολίες 

και οι κίνδυνοι που διέτρεχαν οι ασθενείς στα νοσοκομεία ήταν τεράστιες. 

Το γεγονός ότι διέθεταν κάποια ιατρική περίθαλψη και φροντίδα δεν τους 

πρόσφερε την απαραίτητη σιγουριά ότι, μόνο όταν θα γίνουν καλά, τότε 

θα πάρουν και το εξιτήριο τους. Επειδή τα θύματα ήταν πολυάριθμα, 

διαρκώς ενείχε κίνδυνος να διώξουν κάποιους που ήταν σε καλή 

αναλόγως κατάσταση για να πάρουν τη θέση τους κάποιοι άλλοι. Ο 

Διονυσίου φοβότανε πολύ αυτό το ενδεχόμενο, γι’ αυτό και δεν τολμούσε 

να παραπονεθεί ποτέ για τίποτα. Αυτό φαίνεται απ’ το παρακάτω 

απόσπασμα:  Εκείνος, βέβαια, θα θελε να του δίνουνε πιότερη σημασία, να 

του ετοιμάζουνε κανά ιδιαίτερο φαγάκι, μα δεν ξεστόμιζε ποτέ παράπονο, 

μήτε και ποτέ γύρευε τίποτε. – Όσο λιγότερο παραπονιέσαι, όσα λιγότερα 

ζητείς – συμβούλευε το διπλανό του – τόσον πλέον σίγουρος είσαι να 

πολυκαιρίσεις εντός του νοσοκομείου. Ξεύρεις ποτέ τι συμβαίνει; Αν τους 

γίνεσαι φορτικός, διατρέχεις τον κίνδυνο να διώξουν εσένα. Ενώ, όστις 

σιωπά, λησμονείται. Ο Διονυσίου ήξερε τι έλεγε. Γινότανε κάποτε κι αυτό 

στη Ριζάρειο, όταν το έφερνε η ανάγκη δίνανε εξιτήρια και σε ανθρώπους 

που δεν είχανε ολότελα δυναμώσει. Περιμένουν τόσοι άλλοι σειρά στην 

                                                 
27 Ό.π., σ. 161. 
28 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 543, 1950, σ. 242-244. 
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εξώπορτα29.  

Η Βέτα Νιάτη λίγες μέρες αργότερα, με αφορμή την επέτειο της 25ης 

Μαρτίου, δημοσιεύει ένα δοκίμιο που τιτλοφορείται Οι γυναίκες στον 

αγώνα30. Μέσα σ’ αυτό ξεχωρίζουν όλες οι Ελληνίδες που πολέμησαν και 

που αυτοθυσιάστηκαν για χάρη της πατρίδας τους. Το να θυσιαστεί 

κάποιος εν καιρώ πολέμου είναι «Ιδέα», όπως αναφέρει, που συμβολίζει 

την ελευθερία. Η θυσία του Ζαλόγγου δεν είναι χορός. Είναι Ιδέα, που 

συμβολίζει τη λευτεριά στην πιο απλή, την πιο έντονη, την πιο υπέροχη 

εκδήλωση και τοποθετεί την Ελληνίδα στο ξέχωρο εκείνο βάθρο, που το 

στολίζει η δάφνη31.  

Παρακάτω, εξυμνεί τις Σουλιώτισσες που σκαρφάλωναν στα βουνά 

και αψηφούσαν κάθε κίνδυνο και προσπαθούσαν να φτάσουν εγκαίρως 

για να εφοδιάσουν τον στρατό με τα απαραίτητα εφόδια. Μερικές φορές, 

κάποιες απ’ αυτές καίγονταν ολόκληρες.  

Αξιοσημείωτο είναι και το περιστατικό μιας γυναίκας πραγματικής 

αγωνίστριας που δεν την ένοιαζε η ζωή της, παρά ο αγώνας για την 

ελευθερία της πατρίδας της. Ήταν μια μεσόκοπη, πανύψηλη ηπειρώτισσα, 

που έξαφνα χτυπήθηκε βαριά στο στήθος. Έκανε ένα «Ωχ» και έχασε για 

μια στιγμή την ισορροπία της. Η κόρη της που την είδε, φοβήθηκε πως θα 

γκρεμιζόταν από την απόκρημνη εκείνη πλαγιά και πως θα χανόταν μέσα 

στο βάραθρο που ανοιγόταν κάτω από τα πόδια της. Έτρεξε να την πιάσει. 

Μερικές άλλες ακόμη κοντοστάθηκαν για μια στιγμή και έκαναν το σταυρό 

τους. Αλλά ξαφνικά, είδαν τη λαβωμένη ν’ αγριεύει και να τους φωνάζει 

δυνατά. – Προχωράτε!... Δεν είναι ώρα για χασομέρια!... Οι άλλες 

υπάκουσαν και συνέχισαν το δρόμο τους. Η κόρη της όμως ακούμπησε στη 

γη. Το φόρτωμα που είχε στη ράχη και έκανε να πλησιάσει τη μάνα της, που 

το αίμα την είχε τώρα πλημμυρίσει για καλά. Αλλά εκείνη κακά δέχτηκε το 

φέρσιμο του παιδιού της. Ανασηκώθηκε λιγάκι και με όση δύναμη απόμενε 

ακόμα και στο πληγωμένο της στήθος φώναξε: - Δεν είναι ώρα για 

χασομέρια! είπα. Τ’ ακούς; Και την ίδια στιγμή, το λεοντόκαρδο κορμί της 

έπεσε αναίσθητο. Και σε λίγο ξεψύχησε…32 

Η Νιάτη λοιπόν, σε μια επέτειο θέλησε να μεταφέρει τους 

αναγνώστες και τις αναγνώστριες νοερά στον άγνωστο τάφο της 

γυναίκας της Πίνδου που τόλμησε να θυσιαστεί αψηφώντας κάθε κίνδυνο 

για χάρη της πατρίδας της. Το μόνο που επιθυμούσε η Νιάτη ήταν: Τα 

δάκρυα της αγάπης και της ευγνωμοσύνης μας ας γίνουν λουλούδια και ήχοι 

και ας ξεπεράσουν τα βουνά της Πατρίδας μας, για να διαλαλήσουν στον 

                                                 
29 Ό.π., σ. 242. 
30 Νέα Εστία, τόμος, 47, τχ. 546, 1950, σ. 446. 
31 Ό.π., σ. 446. 
32 Ό.π., σ. 446. 
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κόσμο ολόκληρο την ηρωική προσφορά της θυσίας, όπως ξέρει να την δίνει 

μια Ελληνίδα33.   

 Επίσης, σ’ ένα αφιέρωμα της Νέας Εστίας στην 28η Οκτωβρίου 194034 

δημοσιεύονται κάποια δοκίμια και ποιήματα από γυναίκες συγγραφείς 

σχετικά με το θέμα αυτό. Μια απ’ αυτές είναι η Λιλίκα Νάκου, η οποία 

δημοσίευσε αρχικά το δοκίμιο Να μη λυγίσει ποτέ η καρδιά μας35 στην 

εφημερίδα «Ακρόπολις» στις 31 Οκτωβρίου 1940. Το δοκίμιο γράφτηκε 

αμέσως μετά τον συναγερμό που σήμανε για τον πόλεμο. Περιγράφει τη 

φρίκη που δημιουργεί ο πόλεμος, ενώ παράλληλα αναφέρει την αγάπη 

και τη συγκίνηση που αισθάνονται οι άνθρωποι για την πατρίδα τους. Η 

πόλη των Αθηνών βρίσκεται ακόμα βουτηγμένη στο σκοτάδι. […] Του 

καθενός μας κινδυνεύει το σπίτι του το ίδιο, τα παιδιά του, η μάνα του, ο 

εαυτός του! Είναι πλέον αγώνας υπάρξεως! Έπειτα είναι τόσο άνανδρες οι 

πράξεις του εχθρού μας, ώστε να προκαλούν την φρίκη! […] Τώρα σε τούτη 

τη κρίσιμη στιγμή, είναι αδύνατον η ψυχή του κάθε ανθρώπου, είτε νέος, 

είτε γέρος είναι, να μην ένιωσε βαθιά την αγάπη αυτή προς την πατρίδα που 

είναι τόσο φυσική, όσο η αγάπη της ίδιας μας της μάνας! Ξαφνικά η γη που 

γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, γίνεται πιο προσφιλής. Θυμόμαστε έξαφνα 

κάποιο καλοκαίρι που ξαπλωθήκαμε στα βουνά της, στα θυμάρια της… 

Θυμόμαστε σαν φευγαλέο όνειρο μέσα στο σκοτάδι των καταφυγίων, 

μερικούς ξηρούς λόφους που παίρνουν στο δειλινό το χρώμα του 

Αμέθυστου. Θυμόμαστε μερικές ακρογιαλιές που μεθυσμένοι από το φως 

του καλοκαιριού παραδοθήκαμε μισόγυμνοι στον ήλιο, που ψήνει τα κορμιά 

των νέων και που ροδίζει το σταφύλι μας. […] Η ψυχή όλων μας λες και 

έχει πλατύνει τις μέρες αυτές ώστε να αγκαλιάζει όλων των μανάδων τα 

παιδιά και ο πόνος τους γίνεται δικός μας. Πλάτυνε ξαφνικά η καρδιά μας κι 

αγκαλιάζει τα ζωντανά όπως και τα άψυχα ακόμα πράγματα της γης που 

πατάμε36!  

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες ο καθένας αφουγκράζεται τον πόνο του 

άλλου και κυριαρχεί μια συμπάθεια και αλληλεγγύη μεταξύ τους. Για 

λίγο ξεχάστηκε το συμφέρον και οι συνήθειες του καθενός. Η ζωή πλέον 

παίρνει άλλες αξίες και γίνεται ακόμα πιο κατανοητή η έννοια της λέξης 

Πατρίδα. Ο ελληνικός λαός φαίνεται ότι είναι έτοιμος να κάνει το παν για 

να βγάλει την Πατρίδα του απ’ τη σκλαβιά, ακόμα και αν υποστεί κάθε 

είδους θυσίες. Η  μοναδική ευχή ολονών είναι «Να μη λυγίσει ποτέ η 

καρδιά».  

 Η Τατιάνα Σταύρου στο ίδιο τεύχος δημοσιεύει Το προσκλητήριο της 

                                                 
33 Ό.π., σ. 446. 
34Νέα Εστία, τ.48, τχ. 560, 1950. σ. 1401-1470. 
35 Ό.π., σ.1408-1409 
36 Ό.π., σ. 1408. 
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νίκης37, ένα άρθρο που πρωτοδημοσιεύτηκε στα Νεοελληνικά Γράμματα 

στις 23 Νοεμβρίου 1940. Σε γενικές γραμμές περιγράφει τι έζησαν εκείνο 

τον ενάμιση χρόνο πολέμου. Είδανε τα μάτια μας σε τούτο τον ενάμιση 

χρόνο πράματα ανέλπιστα και πρωτοφανήσιμα. Ακούσανε τ’ αυτιά μας 

περιπέτειες που γράφτηκαν στις ψυχές μας και θαρρούμε πως δε θα τις 

σβήσει ούτε ο θάνατος. Γκρεμοτσακίστηκαν ιδέες μέσα μας στεριωμένες 

από γενεές, καταχωνιάστηκαν ελπίδες θρεμμένες με το αίμα της καρδιάς.  

Από τις 27 Οκτωβρίου η Ελλάδα απ’ την αφάνεια και τη σιωπή […] δίχως να 

χει πίσω της αποικίες, κτήσεις, στόλους και θησαυροφυλάκια. Μονάχα με 

την μεγάλη ιστορία της, την ακλόνητη πίστη στην ιδέα της πατρίδας της και 

τους βράχους της. Προχώρησε και στάθηκε στην πρώτη γραμμή με το 

μάγουλο φλογισμένο απ’ τον μπάτσο της προσβολής. Το κάθε ελληνικό 

πρόσωπο έγινε στη στιγμή μια Έλλάδα38.  

Όλοι μαζί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αγωνιστούν για την 

καλύτερη έκβαση του πολέμου και για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι όταν 

καμιά φορά – ας είναι και ύστερα από χρόνια – θα βαρέσει το προσκλητήριο 

της νίκης και θα προχωρήσουνε «έθνη, φυλαί, λαοί και γλώσσαι» να 

δεχτούνε το εύσημο της αντρείας της ψυχής, τότε δίπλα στο ξανθό κεφάλι 

της Μεγάλης Βρετανίας θα σταθεί το μελαψό πρόσωπο της μικρής 

Ελλάδας. Αυτηνής που δεν ταπεινώθηκε και δεν έσκυψε να καταπιεί το 

ράπισμα. Δίχως να χει για αποκούμπι, τούτη, πίσω της στόλους, κτήσεις και 

θησαυρούς! Με μοναδικό πλούτο τη φτώχια της, την παλικαριά και τους 

πολλούς βράχους της39. Η συγγραφέας ελπίζει στη νίκη, δεν 

απογοητεύεται.  Είναι σίγουρη πως η Ελλάδα στο μέλλον θα λάμψει, γιατί 

αυτό που ενίοτε τη χαρακτήριζε ήταν η ανδρεία και η παλικαριά.  

 Τέλος, στο ίδιο τεύχος δημοσιεύεται και το ποίημα Πλέκε 

γερόντισσα…40 της Μαρίας Ιώ Λοβέρδου, που δημοσιεύτηκε και 

παλαιότερα στη Νέα Εστία (15 Ιανουαρίου 1941). 

Στο συγκεκριμένο ποίημα οι γερόντισσες πλέκουν πυρετωδώς 

μάλλινα ρούχα, για να κρατάνε ζεστούς τους στρατιώτες που πολεμούν. 

Πιστεύουν ότι αυτά τα πλεκτά θα είναι το φυλακτό των Ελλήνων 

πολεμιστών. Πρέπει να βιαστούν να πλέξουν γιατί οι στρατιώτες 

περιμένουν, χρειάζονται κάθε είδους συμπαράσταση. Και καθώς πλέκουν 

αναρωτιούνται ποιος θα είναι άραγε ο λεβέντης που θα φοράει το πλεχτό 

της καθεμιάς γερόντισσας, ποιος θα είναι άραγε αυτός που θα αισθάνεται 

τη ζεστασιά και τη στοργή στην καρδιά του, έτσι ώστε να πάρει τα πάνω 

του και να δείξει περισσότερη αντρειοσύνη, ρίχνοντας τον κάθε εχθρό στο 

βάραθρο. Οι γερόντισσες χάνουν ακόμα και τον ύπνο τους στην 

                                                 
37 Ό.π., σ. 1427. 
38 Ό.π., σ. 1427. 
39 Ό.π., σ. 1427. 
40 Ό.π., σ. 1444. 
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προσπάθεια τους να βιαστούν να πλέξουν τα μάλλινα ρούχα. Μ’ αν δεν 

γλυτώσω το πλεχτό/ύπνος δε θα με πάρει./Γιατί έννοια ολονυχτίς/θε να με 

διπλοζώνει./ Πως άλλη ξενυχτάει αλλούγια το δικό μου εγγόνι41. 

Ένα ακόμη διήγημα που αφορά τον πόλεμο είναι Ο ασύρματος42 της 

Ιουλίας Ιατρίδη, όπου η Ουρανία και δύο ακόμη άντρες έδιναν τα 

μηνύματα από την υποδουλωμένη πατρίδα μέσω ενός ασυρμάτου. 

Έπαιρναν διαταγές και οδηγίες από τον ελεύθερο κόσμο. Ήξεραν όμως 

πως η ζωή τους βρισκόταν σε κίνδυνο, αλλά παρόλα αυτά έπαιρναν το 

ρίσκο. Κάθε φορά που γλίτωναν απ’ τον κίνδυνο νόμιζαν πως 

ξαναζούσαν. Αυτό όμως δεν κράτησε για πολύ γιατί κάποια στιγμή τους 

τσάκωσαν. Ο ένας άνδρας σκοτώθηκε, ο άλλος το έσκασε και η Ουρανία 

συνελήφθη και πήγε φυλακή, όπου δέχτηκε κάθε λογής βασανιστήρια.  

 Επίσης, στο διήγημα της Υπατίας Δελή Να ζήσουνε τα ζωντανά43 

γίνονται κάποιες αναφορές στις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι 

άνθρωποι αναγκάζονται να ζήσουν σε καιρό πολέμου. Μια φτωχή 

οικογένεια με δυο παιδιά προσπαθούσε να τα βγάλει προς το ζειν με το 

μοναδικό ζώο που της απέμεινε μετά την επίταξη των Γερμανών, ένα 

άλογο. Μιας και ήταν το μόνο, ο κάθε χωριανός το έπαιρνε με τη σειρά 

και σήμερα ήταν η σειρά του Σταυρή. Ο Σταυρής, εκείνη τη μέρα, έπρεπε 

να ποτίσει το χωράφι τους αλλιώς θα καταστρεφόταν και το χωράφι ήταν 

ήδη διψασμένο και φλογισμένο. Μόνο αν το έσωζαν, θα μπορούσαν να 

θρέψουν και τα άλλα δυο στόματα που είχαν.  

Η γυναίκα του απελπίστηκε τόσο μέχρι που σκέφτηκε να κάνουν οι 

δύο τους ό,τι θα έκανε το ζώο, ώστε να σωθούν. Βλέποντας τα άλλα 

χωράφια στο δρόμο τους που τα είχε αποτελειώσει η ξεραΐλα, η θέλησή 

τους και το πείσμα τους γίνονταν ακόμα μεγαλύτερα. Θυμάσαι τις 

προάλλες, που γύριζαν οι Γερμανοί και ξερίζωναν τα παλούκια από τους 

φράχτες κι άρπαζαν ως και τα στυλιάρια από τα τσαπιά; Έφεραν και μια 

βόλτα και στα χωράφια. Είδαν το μαγγάνι ωραία – ωραία καθισμένο στις 

καστανιές. Να σπουδαίο πράγμα για τα πυροβολεία μας! Το ξηλώνουν μια 

και δύο και τραβούν τις καστανιές. Και δεν είναι που το ξήλωσαν… δε 

φοβούνται Θεό οι αντίχριστοι… ρίχνουν και το μαγγάνι στο πηγάδι. Άιντε 

τώρα να το βγάλεις… πάει και το πηγάδι, βούλωσε44. Μόλις πάτησαν το 

πόδι τους στο χωράφι άρχισαν σκληρή δουλειά αμέσως. Αρχικά, η Ντίνα 

ζεύτηκε στο μαγγάνι για να βγάλει προς τα έξω το νερό. Δεν τους έφτανε 

η ταλαιπώρια τους, δεν τους βοηθούσε ούτε κι ο καιρός με τόση ζέστη. 

Όταν η Ντίνα δεν άντεχε άλλο, έπαιρνε τη θέση της ο Σταυρής και μετά 

ξανά απ’ την αρχή. Η Ντίνα όμως κάποια στιγμή δεν άντεξε και βρέθηκε 

                                                 
41 Ό.π., σ. 1444. 
42 Νέα Εστία, τόμος, 49, τχ. 570, 1951, σ. 467-470. 
43Νέα Εστία, τόμος 50, τχ. 578, 1951, σ. 999-1004. 
44 Ό.π., σ. 1003. 
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κάτω ανάσκελα με μια λίμνη αίματος κάτω απ’ τα πόδια της. Και το αίμα 

όρμησε και χύθηκε κοχλακιστό, σέρνοντας μαζί του και την καινούρια ζωή, 

που φώλιαζε μέσα στα σωθικά της γυναίκας45. Η Ντίνα το γνώριζε απ’ την 

αρχή, μα δεν το είπε στον άντρα της. Το ήξερα… τι να κανα; Ας πάει τ’ 

αγέννητο, είπα, να ζήσουνε τα ζωντανά46. 

Η κακοτυχία των ανθρώπων, η φτώχεια, σε συνδυασμό με τη 

σκληρότητα των Γερμανών και τις κακουχίες που προκαλεί ένας πόλεμος 

έκαναν τους ανθρώπους να υποφέρουν. Βέβαια ο πόλεμος δεν προκαλεί 

την καταστροφή και τον πανικό μόνο στο ανθρώπινο περιβάλλον αλλά 

και στο φυσικό. Πρόκειται για μια διαμαρτυρία μπροστά στη 

βαρβαρότητα και στα πολεμικά μέσα που αδιακρίτως σκοτώνουν και 

πληγώνουν αυτούς που δεν μπορούν να αντιδράσουν, πράγμα που φέρει 

αντίκτυπο και στις ανθρώπινες ζωές.  

 Η Τεφρή χώρα47 της Φιλήσια Στάθη είναι ένα ποίημα που αφορά 

στον πόλεμο. Η ποιήτρια αναφέρει ότι κατάγεται απ’ την «τεφρή χώρα» 

που είναι γεμάτη κενοτάφια, παρηκμασμένη και γεμάτη στάχυα. Ο πόνος 

και η θλίψη διαφαίνονται μέσα από τα λόγια της. Η όλη εικόνα της 

θυμίζει ματωμένους γάμους χωρίς τους νυμφίους. Απόλυτη σιγή 

επικρατεί στην τεφρή χώρα. Παντού αίμα, πόνος, και δάκρυα. 

Αναρωτιέται πού άραγε να εξαφανίστηκαν όλοι. Μάλλον αρκετοί 

αγωνιστές θα βρέθηκαν στο κρεβάτι του Προκρούστη48, ενώ κάποιοι άλλοι 

θα κρεμάστηκαν.  

 Η Υπατία Δελή εμφανίζεται ξανά με ακόμα ένα διήγημά της στο 

οποίο είναι ευδιάκριτα τα σημάδια του πολέμου. Το διήγημα 

τιτλοφορείται ως εξής: Ο πόνος είναι βαρύ πιοτό49. Οι αναφορές στον 

πόλεμο είναι πολλές. Μετά τον πόλεμο η Στέλλα έμενε μαζί με τη θεία 

της τη Μελλισσηνή. Η Στέλλα έχασε τα παιδιά της και τον άντρα της στον 

πόλεμο. Αυτή ήταν η μόνη που γλίτωσε τη σφαγή, αλλά τι να την κάνει 

μια τέτοια ζωή;  Πούντα τα παιδιά; Απόμειναν εκεί κάτω στην κατακτημένη 

πατρίδα… Πούντα τα παλικάρια της θείας – Μελισσηνής; Πούν’ η Αγγέλα 

της! Αγγέλα τη λέγανε, κι άγγελος ήτανε. Ποιος ξέρει σε ποιο χαρέμι την 

έχουνε χαντακωμένη! Είναι κιόλας ζωντανή; Όσο για τ’ αγόρια… πάει 

πια…σε κανά χαντάκι σαπίσανε τα κοκαλάκια τους. Άφαντος κι ο άντρας 

μου […] Πού να ταν από μια άκρια να με βλέπει; Αχ! Όλα πάνε. Καπνός και 

πούλβερη! Κι απομείναμε εμείς οι δύο, άναντρες γυναίκες. Γλυτώσαμε τη 

                                                 
45 Ό.π., σ.1004. 
46 Ό.π., σ. 1004. 
47 Νέα Εστία, τόμος 50, τχ. 581, 1951, σ. 1216-1217. 
48Μυθολογικά ήταν ένας ληστής που έβαζε τα θύματά του σ’ ένα κρεβάτι και τα 

ακρωτηρίαζε, όταν τα πόδια τους εξείχαν απ’ αυτό ή τέντωνε τα πόδια τους μέχρι να 

φτάσουν σ’ αυτό.  
49 Νέα Εστία, τόμος 51, τχ. 596, 1952, σ. 574-580. 
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σφαγή, μόνο για να καιγόμαστε στα βάσανα50. Άλλα σημεία που 

αναφέρονται στον πόλεμο είναι τα εξής: Όμως ο Σατανάς αγρυπνούσε. 

Καλά - καλά δεν προλάβαμε να καταλαγιάσουμε και να ο πόλεμος χύμηξε 

πάλι καταπάνω μας. Ποιανού φταίξαμε; Ποιανού δίκιο πατήσαμε εμείς οι 

αδύνατοι; Ήταν γραφτό μας να ξαναζήσουμε τον πόλεμο και την τυραννία 

του. Πλούσια σοδιά τα βάσανα για όλους, μικρούς και μεγάλους. […] Όσο ο 

καιρός περνούσε, τόσο έσφιγγαν τα πράγματα. Η πείνα φούντωνε. Οι 

Γερμανοί αγρίευαν. Εδώ τουφέκιζαν, εκεί κρεμούσαν. Οι κλούβες, 

φορτωμένες κρέας ανθρώπινο, αλώνιζαν την ελληνική γη. Ο κόσμος είχε 

πλημμυρίσει τρομάρα. […] Γέμισε το σπίτι βοή από μπότες. Τους λακουσε 

να ψάχνουν, να αναποδογυρίζουν ό,τι λάχαινε μπρος τους. Να σπάνουν τις 

σανίδες, να ξεπατώνουν την κάμαρη, μη τυχόν και κρύβεται κανείς από 

κάτω. Η γριά δεν μαρτυρούσε στις ερωτήσεις τους. Απ το πολύ τράνταγμα 

των Γερμανών χτυπούσαν τα σαγόνια της γριάς Μελισσηνής. Δύο 

ξανθοκόκκινοι παλλικαράδες την έπιασαν απ’ τις μασχάλες και την 

έσερναν. Ξαφνικά μαλάκωσε και κρεμάστηκε ολότελα στα μπράτσα που 

την τραβούσαν. Όμως τους ξεγλύστρισε και σωριάστηκε ανάσκελα στο 

χώμα. Τώρα ο φακός που γύρισε καταπάνω της έδειξε ένα πρόσωπο πολύ 

παράξενο. Το στόμα ήταν στραβό κι άφηνε τη γλώσσα να κρέμεται έξω απ’ 

τη μια μεριά σαν να τους κοροΐδευε. Το ένα ματόφυλο σφαληχτό και του 

αλλουνού το ασπράδι να κοιτάζει το νυχτερινό ουρανό51.  

 Επίσης, το διήγημα της Ιουλίας Ιατρίδη Ένα παιδί περιμένει52 

καταγράφει μερικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κόσμος υπέφερε 

κυριολεκτικά απ’ τα βασανιστήρια και τους περιορισμούς που επέβαλαν 

οι Γερμανοί κατακτητές. Ο πόλεμος είχε ήδη αρχίσει. Μια γυναίκα που 

μόλις είχε συνευρεθεί με τον σύντροφό της, κατευθυνόταν προς το σπίτι 

της, όπου την περίμενε το παιδί της. Όλο περπατούσε και η διαδρομή δεν 

τελείωνε. Δεν υπήρχε ούτε τραμ για να πάρει, εξαιτίας του πολέμου. Ενώ 

περπατούσε, ξαφνικά αισθάνθηκε να πεινάει πολύ. Στην τσάντα της είχε 

ένα γλυκό, που της έδωσε προηγουμένως ο σύντροφός της. Η γυναίκα το 

φύλαξε για να το δώσει στο παιδάκι της που είχε μεγαλύτερη ανάγκη. Η 

μαμά του ήταν ο μεγαλύτερος προστάτης του, καθώς δεν γνώρισε πατέρα 

γιατί πέθανε από μια αρρώστια πριν προλάβει να πάει κι αυτός στον 

πόλεμο. Και η γυναίκα έτσι ξαφνικά ερωτεύτηκε, μέσα στη δυστυχία. 

Σχεδόν ήταν έτοιμη να καταρρεύσει, μέχρι που δεν άντεξε και έφαγε το 

γλυκό. Αμέσως κάθισε στο κατώφλι ενός σπιτιού για να μη λιποθυμήσει 

και φαντστηκε τις κινήσεις του παιδιού της μόλις θα επέστρεφε στο σπίτι. 

Είναι σαν να το έβλεπε μπροστά της. Το παιδάκι ορμάει πάνω της και 

ψαχουλεύει τη τσάντα της για να βρει φαγητό και έπειτα της λέει: Γιατί 

                                                 
50 Ό.π., σ. 575 
51 Ό.π., σ. 579-580. 
52 Νέα Εστία, τόμος 51, τχ. 598, σ. 720-722. 
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μάνα; Γιατί δεν έχει τίποτα; Και επαναλαμβάνει συνεχώς την ερώτηση. Τα 

δυο χεράκια θ’ ανοίξουνε την τσάντα… Περπατάει, όλο και πιο σιγά, καθώς 

φτάνει στο σπίτι53.  

 Η Ιουλία Ιατρίδη εμφανίζεται και το 1952 με ένα αρκετά μεγάλο 

διήγημα με τίτλο Ο γιος54, αφού δημοσιεύεται σε συνέχειες στα επόμενα 

τρία τεύχη της ίδιας χρονιάς. Η Βαγγελίτσα εδώ και αρκετό καιρό έχει 

σχέση με τον Κώστα, ο οποίος πήγε να πολεμήσει και λείπει για αρκετό 

διάστημα από κοντά της. Όσο διάστημα έλειπε, αντάλλασσαν γράμματα 

μεταξύ τους. Της είχε υποσχεθεί ότι μόλις γυρνούσε απ’ τον πόλεμο θα 

την παντρευόταν και θα έκαναν τον γιο!  Βαγγελίτσα, δεν βλέπω την ώρα 

να τελέψει το νταραβέρι, να γυρίσω πίσω για να στεφανωθούμε55. Κορώνα 

θα σ’ έχω στο κεφάλι μου άμα θα μου κάνεις το γιο.  

 Μια μέρα η Βαγγελίτσα βγήκε έξω για να αγοράσει καλαμπόκι. 

Στο δρόμο ένα αυτοκίνητο γεμάτο Γερμανούς σταμάτησε κοντά της. Την 

άρπαξαν και την έβαλαν με το ζόρι στο αμάξι. Γύρω της στέκονται πολλά 

ζευγάρια μπότες, απ’ ανθρώπους που κάθονται σε πάγκους. Οι μπότες 

μυρίζουν ζεσταμένο πετσί και ιδρώτα. […] ’Υστερα στ’ αυτιά της έφτασαν 

ανακατωμένες κουβέντες και χάχανα, που σαν αόρατες βίτσες τη 

μαστιγώνουν στο πρόσωπο, κι αυτή ντρέπεται πολύ και σκύβει το κεφάλι 

όσο πιο πολύ γίνεται. […] Ώσπου ένα χέρι απλώθηκε. Έπιασε το δικό της. Κι 

έτσι δα της φάνηκε πως αυτό το χέρι ήταν για προστασία. Μια παρηγοριά 

που ερχόταν… Κι όσο να τη σχηματίσει τη σκέψη και να χαρεί γι’ αυτό, το 

χέρι άρχισε να σούρνεται απάνω στο μπράτσο της. Ν’ ανεβαίνει σιγά, 

ύπουλα. Ν’ ανεβαίνει… […] Η Βαγγελία τρομάζει τώρα. Σκέψη κακή 

απειλεί το σαστισμένο της μυαλό. Τα αρσενικά μάτια γυαλίζουν άσχημα 

μέσα στο σκοτάδι. Τα δάκτυλα του χεριού πασπατεύουν τη σάρκα της. 

Φωνάζει. Μια ιδρωμένη παλάμη της φράζει το στόμα. Κλωτσάει. Δυό χέρια, 

σωστές τανάλιες, της βαστούν ενωμένα τα πόδια. Σπαράζει με όλο της το 

κορμί. Προσπαθεί να στριφογυρίσει, να ξεφύγει. Τα δυο χέρια, οι τανάλιες, 

κρατούν πάντα τα πόδια, και προσπαθούν, προσπαθούν… Ένα δυνατό 

τράνταγμα. Σωρός κουβάρι, έπεσαν οι άντρες απάνω στο κορίτσι. Το 

φορτηγό στάθηκε. Τότε σηκώθηκαν ένας – ένας. Γελούσαν και ξεφώνιζαν. 

Πολλά χέρια απλώθηκαν απάνω της, γλοιώδικα πλοκάμια, ποιο να την 

πρωταρπάξει. Έπειτα οι άντρες άρχισαν να πηδάνε έξω. Κι ο τελευταίος τη 

σήκωσε ψηλά, και την απόθεσε σε μια ανοιχτή αγκαλιά που περίμενε από 

κάτω. […] Μόλις και φτάνει ως τ’ αυτιά της Βαγγελίας η αντάρα της 

θάλασσας. Κι η νύχτα γίνηκε κατάμαυρη λάσπη, αηδέστατη και καυτή, 

                                                 
53 Ό.π., σ. 722. 
54 Νέα Εστία, τόμος 52, τχ. 605- 608, 1952. (τχ 605 σ. 1229-1232, τχ. 606 σ. 1278-1283, τχ. 607 σ. 

1362-1364, τχ.608 σ.1430-1433). 
55 Ό.π. τχ. 605, σ. 1229. 
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καθώς ένα ξένο στόμα πληγώνει τα σφιγμένα χείλια της56.  

 Στο δεύτερο μέρος του διηγήματος η Βαγγελία είναι ετοιμόγεννη.  

Οι γονείς της νομίζουν ότι ο πατέρας του παιδιού είναι ο Παντελής, αυτός 

απ’ τον οποίο η Βαγγελία αγόρασε το καλαμπόκι. Ο Παντελής παρόλο 

που γνώριζε όλη την αλήθεια, εξακολουθούσε να την αγαπά και να θέλει 

να την παντρευτεί.  

Ο πατέρας της την πάντρεψε με το ζόρι για να μην την 

κακολογήσει ο κοσμος. Το μόνο που έλπιζε όμως ήταν να μην κρατήσει 

την υπόσχεσή του ο Κώστας όταν θα γύριζε απ’ τον πόλεμο. Η Βαγγελία 

όμως τη μέρα του γάμου ήταν «σαν μια νεκρή», «όρθια και στολισμένη». 

Η Βαγγελία προσπάθησε να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά το γάμο, 

αλλά η μητέρα της την έσωσε. Ο Παντελής στο μεταξύ φρόντιζε πολύ το 

παιδί, περισσότερο και απ’ τη μάνα του.  

Η Βαγγελία κάποια στιγμή μόλις είδε τον πατέρα της να κρατάει το 

παιδί της στα χέρια του, αισθάνθηκε τεράστια ντροπή. Κι ο ψαράς, πρώτη 

του φορά, που πιασε το μωρό στα χέρια του. Το χαϊδολόγησε. Του πε χίλια 

δυο. Πως θα το πάρει σεργιάνι με τη βάρκα, λίγο να σιάξει ο καιρός να 

πήξουνε τα κρεατάκια του. Η Βαγγελία τα έβλεπε τούτα, κι έτσι δα της 

φάνηκε πως ο πατέρας της κρατούσε στα χέρια του την ντροπή της. Ένιωσε 

το αίμα να της ανεβαίνει στο κεφάλι, κι έτσι της ήρθε να του φωνάξει: - Μη 

καλέ πατέρα! Μη καλέ! Άφησέ το μονάχα για μένα και για τον Παντελή 

που δεν καταλαβαίνει. Μη καλέ πατέρα… Είναι προσβολή για σένα. Όμως 

δε μίλησε. Δεν είπε τίποτα57.  

Λίγο καιρό αργότερα γύρισε και ο Κώστας. Μαζί του είχε 

κουβαλήσει ένα σωρό έπιπλα για το σπίτι που ονειρευόταν να ζήσει με τη 

Βαγγελία του. Μόλις συναντήθηκαν η Βαγγελία σάστισε. Αυτός άρχισε 

να τη φιλάει με πάθος αλλά αυτή τον απομάκρυνε. Δεν άντεξε άλλο και 

τη βίασε. Έτσι, ε; Θέλεις ζόρι ε; Πρέπει τώρα πια να μου τον κάνεις το γιο… 

Λέει μέσ’ απ’ τα δόντια του, σα να παραμιλάει. Στο βουνό κυριάρχησε η 

απαιτητική ανασεμιά του, κι όλα πήραν τον παλμό της δύναμής του. Τα 

σκοίνα, και τα θάμνα, ως κι οι βράχοι58. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή 

ακούστηκε αναπάντεχα μια διαπεραστική φωνή της μητέρας της, που της 

έλεγε ότι το παιδί πείνασε. Ο Κώστας ένιωσε σαν να δέχτηκε μια 

πισώπλατη μαχαιριά. Η Βαγγελία απ’ την άλλη αισθανόταν 

ανακουφισμένη. Αμέσως σκέφτηκε πως αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει 

εκείνη τόσο καιρό θα το κάνει ο Κώστας. Και έτσι ακριβώς έγινε. Ο 

Κώστας πήρε το πιστόλι και την σκότωσε. Την επόμενη μέρα την βρήκαν 

στην άκρη της θάλασσας νεκρή. Ο πατέρας της υποψιάστηκε τον Κώστα, 

μα δεν το μαρτύρησε σε κανένα. Μετά την κηδεία, ο Παντελής με τον γιο 

                                                 
56 Ό.π., τχ. 605, σ. 1230-1231. 
57 Ό.π., τ.χ.607, σ. 1364. 
58 Ό.π., τχ. 608, σ. 1430. 
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κλείστηκαν μονάχοι τους μέσα στο καλύβι. 

 Η Διαλεχτή Ζευγώλη – Γλέζου δημοσιεύει το 1953 το ποίημα Της 

Κατοχής59. Το ποίημα γράφτηκε το 1945, δηλαδή αμέσως μετά το τέλος του 

πολέμου και είναι στοιχειωμένο από τις σπαρταριστές ακόμα μνήμες της 

Κατοχής. «Στους δρόμους της Αθήνας, όπου ζει η ποιήτρια, οι άνθρωποι 

κουβαλούν στον ώμο από ένα σταυρό»60. Καθισμένη στο πεζοδρόμιο 

κοιτάζει ψηλά στον ουρανό και αναρωτιέται μέχρι πότε θα συνεχίζουν τα 

βάσανα! Ως πότε πια, Θεέ μου, ετούτη η ζήση;/ κάλλιο το ‘χω το μαύρο 

κυπαρίσσι61. Η ψυχή της ξεχειλίζει απ’ το φαρμάκι.  Δεν βλέπει πια την 

ελπίδα να έρχεται, πιστεύει ότι όλες χάθηκαν. Κι ο ήλιος πως δε 

γνοιάζεται να ‘ρθει! Εύχεται να τελειώσουν γρήγορα τα βάσανά της. Μας 

καθηλώνει εδώ η οχιά, ο αστρίτης,/ ο μελαψός Ιταλός και ο Γερμανός/ και 

καρτερούμε να φανεί ο Αυγερινός,/  ο Αυγερινός ο αστραφτερός. Μα αργεί/ 

στην τακτή του περιπόληση να βγει./ Μα να, περιπολούν οι βάρβαροι όμως/ 

κι απ’ τα πατήματά τους τρίζει ο δρόμος62.  

Τέλος, περιγράφει τις άθλιες συνθήκες ζωής που οι άνθρωποι είναι 

αναγκασμένοι να ζουν. Όλοι πεινάνε, τα φαγητά έχουν τελειώσει και έτσι 

όλοι κυκλοφορούν σαν φαντάσματα για να βρουν έστω ψίχουλα φαγητού. 

Τους προστάζει όμως να φύγουν απ’ τους δρόμους της Αθήνας. Η 

κατάσταση είναι τραγική. Παντού υπάρχουν πρόσωπα σκελετωμένα και 

χέρια κρεμασμένα, ντυμένα με κουρέλια και σώματα αρρωστιάρικα. Πώς 

έχει καταντήσει έτσι η πόλη απ’ τον πόλεμο. Των πεινασμένων η άγρια 

λιτανεία/ ξαναζεί στη θολή μου φαντασία./ φευγάτε πια φαντάσματα της 

πείνας/ από τους βρώμικους δρόμους της Αθήνας./ Σκελετωμένα πρόσωπα 

και χέρια/ κρεμασμένα κι αχνά σα νεκροκέρια,/ των κουρελιών ντυμένα την 

πορφύρα,/ αρρωστιάρικα πια χτυπάν τη θύρα63.  

 Η Λιλίκα Νάκου εμφανίζεται και αργότερα με ακόμα ένα διήγημά 

της Το γράμμα64. Η συγγραφέας παρουσιάζει πολλά παιδιά δεν έχουν που 

να κοιμηθούν και ζητιανεύουν στους δρόμους για ένα κομμάτι ψωμί. 

Κοιμόνταν κουρελίδικα, ξυπόλυτα, ακάθαρτα καθώς ήταν, και το σώμα τους 

ανέδιδε μια μυρωδιά, σαν να ήτανε μικρά τραγιά65. Ενώ η κυρά Αργυρώ που 

έζησε τον πόλεμο από κοντά λέει σε ένα γέρο για την κατάντια του 

κόσμου: Είναι που δεν το θέλουνε οι άνθρωποι να γίνουνε καλοί. Δε βλέπεις 

πως σφάζονται, πως έχουνε κόλαση καμωμένα τη γη; Θεριά, μαθές κυρ 

Αλέκο μου, είναι γινωμένοι οι άνθρωποι, του λέει. Θεριά! Και παίρνουνε τα 

                                                 
59 Νέα Εστία, τόμος 52, τχ. 606, 1952, σ. 1253-1254. 
60Μ.Γ. Μερακλής, Κείμενα για την ποιήτρια Διαλεχτή Ζευγώλη Γλέζου, Αθήνα, 1986, σ. 

10. 
61 Νέα Εστία, τόμος 52, τχ. 606, 1952, σ. 1253. 
62 Ό.π., σ. 1253. 
63 Ό.π., σ. 1254. 
64 Νέα Εστία, τόμος 53, τχ. 617, 1953, σ. 356- 364. 
65 Ό.π., σ. 356. 
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παλικαράκια από την αγκαλιά της μάνας τους για να τα πάνε στη σφαγή. 

Σαν συλλογιέμαι τις μαύρες μανάδες όλου του κόσμου με τσακίζει, που λες, 

ένα κλάμα. Ένα κλάμα! Και συλλογιέμαι πως τούτος ο κόσμος είναι κακά 

φτιαγμένος. Σίγουρα και ο Θεός δεν θέλει τούτο το μακελιό… […] Λέω πως 

κάτι στο καλύτερο θα αλλάξει ο κόσμος. Όποιος ζήσει θα δει66. 

 Η Ιουλία Ιατρίδη εμφανίζεται και αργότερα με ακόμη ένα διήγημα 

που τιτλοφορείται Ο Στέφανος67. Το διήγημα αναφέρεται στην Κατοχή. 

Είναι ένα κείμενο αρκετά συγκινητικό, που μας μεταδίδει ένα μέρος των 

κακουχιών των ξένων δυνάμεων προς τους Έλληνες. Μια δασκάλα 

βρίσκεται σε ένα νεκροταφείο της περιοχής  μαζί με τους μαθητές της, για 

να προστατεύσει τον εαυτό της και τα παιδιά. Εκεί μέσα κρύβονταν κατά 

τη διάρκεια της Κατοχής, αφού ήταν ένα μέρος όπου πολύ δύσκολα θα 

μπορούσε να υποψιαστεί κανείς, μιας και μέχρι τώρα δεν είχε μπει ποτέ 

εχθρός μέσα σε νεκροταφείο. Το άκουσμα των πιστολιών πλήθαινε 

συνεχώς. Ο φόβος ήταν διαρκώς σχηματισμένος στα προσωπάκια των 

μικρών παιδιών και η δασκάλα έκανε συνεχώς ό,τι μπορούσε για να τα 

καθησυχάσει και να τους αποσπάσει την προσοχή. Τους έλεγε να κρατάνε 

χέρια χέρια και να σχηματίζουν όλοι μαζί ένα μεγάλο κύκλο, ώστε να 

είναι ενωμένοι. Ο Ασημάκης, ένα παιδάκι που ήταν τελευταίο στη σειρά, 

φοβόταν και έτσι η δασκάλα τον έβαλε μπροστά. Στην τελευταία θέση 

μπήκε η Λενίτσα, παρόλο που ήταν και η μικρότερη. Έλεγε ότι δεν 

φοβόταν, ίσως γιατί οι γονείς της εδώ  και λίγες μέρες βρίσκονταν εκεί 

μέσα, στο νεκροταφείο, αγκαλιασμένοι και τόσο κοντά μεταξύ τους και 

ένιωθε ότι την προστάτευαν. Λίγες μέρες είναι που ο πατέρας κι η μάνα 

βρίσκονται εδώ, κάτω από το χώμα. Γι’ αυτό κιόλας η Λενίτσα είπε ότι δε 

φοβάται. Τι να φοβηθεί όταν και οι δύο τους αγκαλιασμένοι είναι τόσο κοντά 

και την προστατεύουν. Απαράλλαχτα όπως την προστάτεψαν και στο 

χωριό, λίγες μέρες πάνε. Ήταν τότε που μπήκανε αυτοί που βαρούνε και 

τώρα εκεί στο βουνό. Είχε γκρεμιστεί μαζί με πολλά άλλα σπίτια και το 

μπαλκόνι από το σπίτι της νονάς. Είχε πέσει ακόμα και το καμπαναριό της 

εκκλησιάς κι είχε μείνει ανάσκελη η καμπάνα στη μέση της πλατείας. 

Λοιπόν, την τελευταία φορά που αυτοί είχαν έρθει στο χωριό, πήρανε και 

παιδιά. Τη Λενίτσα την είχε χώσει η μάνα μέσα στο μεγάλο κοφίνι που 

βάζανε τα σύκα. Εκεί έμεινε όσο ο πατέρας χτυπιόταν έξω μ’ αυτούς, όσο η 

μάνα βοηθούσε με τις γυναίκες τους άλλους άντρες και τον πα τ́ερα που 

χτυπιόταν. Έπειτα, μετά από ώρα, απ’ ώρες, μια γειτόνισσα είχε έρθει, και 

την είχε βγάλει από το κοφίνι. Την πήρε μαζί της στην εκκλησιά. Εκεί 

είχανε κουβαλήσει και τη μάνα και τον πατέρα. Της είπανε να τους φιλήσει. 

Γονάτισε. Τους φίλησε και ήτανε κρύοι68. Ο πόλεμος όλο και φούντωνε και 

                                                 
66 Ό.π., σ. 358. 
67 Νέα Εστία, τόμος 58, τχ. 679, 1955, 1364-1369. 
68 Ό.π., σ. 1364. 



42 

 

ο πόνος ήταν αφόρητος, το κακό είχε παραγίνει. Η δασκάλα έλεγε στα 

παιδιά ότι οι ανοικτοί λάκκοι θα ήταν τα σπίτια τους. Εκεί τρύπωναν και 

κούρνιαζαν τα παιδιά και προστατεύονταν από τις σφαίρες. Ενώ γινόταν 

πανικός, η δασκάλα άκουσε ξαφνικά πατημασιές πολλές που έρχονταν 

προς το μέρος τους. Τελικά ήταν οι Έλληνες που κατευθύνονταν προς το 

νεκροταφείο για να θάψουν τους δικούς τους που σκοτώθηκαν. Οι 

Γερμανοί τους είχαν δώσει ένα τέταρτο διορία και έτσι έτρεχαν για να 

προλάβουν. Εννιά ήταν οι νεκροί που μπήκαν στο νεκροταφείο και ο ένας 

απ΄αυτούς ήταν ο πατέρας του Ασημάκη. Μόλις τον αντίκρισε το παιδί 

έβαλε κάτι άγριες φωνές και άρχισε να κλαίει δυνατά. Μαζί του έκλαψαν 

κάμποσο και τα άλλα παιδιά. Οι νεκροί θάφτηκαν στα «σπίτια» των 

παιδιών και έτσι έπρεπε τώρα να ανοίξουν άλλους λάκκους, γιατί θα 

έμεναν χωρίς σπίτια, αφού ο πόλεμος είχε πάλι ξαναρχίσει. 

 Στο Ένα  γράμμα69 , ένα διήγημα της Θεανώς Π. Μάργαρη, η ηρωίδα 

της φυλάει εδώ και δέκα χρόνια ένα γράμμα, που δεν ήταν όμως δικό της, 

αφού της το έβαλε καταλάθος ο ταχυδρόμος στο ταχυδρομικό της κουτί. 

Διαβάζοντας αρχικά μόνο τις πρώτες γραμμές κατάλαβε πως το έστελνε 

μια μάνα στο παιδί της. Έγραφε ότι του είχε στείλει πέντε γράμματα από 

τότε που τελείωσε ο πόλεμος, αλλά απάντηση δεν είχε πάρει ποτέ. Η 

μάνα όμως ήταν σίγουρη πως δεν την είχε ξεχάσει ο γιος της, ήταν βέβαιη 

πως κάποια στιγμή θα λάμβανε μια απάντηση. Είναι στιγμές ακόμη που 

βλέπει άλλους και νομίζει πως είναι το παιδί της. Εκείνη πιστεύει πως η 

σύσταση είναι λανθασμένη και γι’ αυτό δεν παίρνει κανένα γράμμα της ο 

γιος της. Η μητέρα, επίσης, στο γράμμα τον παρακαλεί να πάρει το πρώτο 

βαπόρι που θα πάρουν οι Αμερικάνοι του χωριού, αφού τελείωσε ο 

πόλεμος και να γυρίσει κοντά της. Δεν θα το αντέξει να δει άλλους να 

έρχονται και το δικό της παιδί να λείπει. Τελικά, μετά από λίγο καιρό, η 

μάνα πληροφορήθηκε ότι ο γιος της πέθανε εδώ και τρία χρόνια. Η 

χαροκαμένη μάνα λοιπόν θα μείνει πάντα με τον καημό να συναντήσει 

τον πολυαγαπημένο της γιο. 

 Η Τατιάνα Σταύρου σ’ ένα δοκίμιό της με τίτλο Ξαναπλάθουμε 

κόσμους70 αναφέρεται στον ξεριζωμό των Ελλήνων στη Θράκη μέχρι και 

το 1922. Με αφορμή το γεγονός αυτό αναφέρεται και σ’ όλους τους 

διωγμούς που υπέστησαν οι Έλληνες στα μετέπειτα χρόνια. Αναφέρει ότι 

η μοίρα του ελληνισμού είναι πικρή. Τόσο πικρή και μαύρη ώστε να μη 

βρίσκει τέλος στα δεινά της. Το σταύρωμά της συνεχίζει αδιάκοπα μέχρι 

και σήμερα. Ακόμα και τώρα στο πολιτισμένο, στο γεμάτο επιστημονικό 

φέγγος του 1957 ξαναστήνονται αγχόνες. Γίνεται πάλι λόγος για θηλιές, και 

το σχοινί ξανάρχεται στα στόματά μας και δένει με φρίκη τις καρδιές. Δεν 

υπάρχει σίγουρα λαός πιο κακότυχος από το δικό μας και πιο παιδεμένος. 

                                                 
69 Νέα Εστία, τόμος 59, τχ.687, 1956, σ. 226-227. 
70 Νέα Εστία, τόμος 61, τχ. 718, 1957, σ.740-741. 
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Αδιάκοπα ξαναπλάθει τη ζωή του, το σπιτικό, την ιστορία του. Διαρκώς 

αφήνουμε τη γη, τα επιτεύγματα εργασίας, νοημοσύνης, πάλης 

χιλιετηρίδων και κατόπι προσπαθούμε να τα αναπλάσουμε με την α ν α μ ν 

η σ η. Και με μοναδικό υλικό το λ ο γ ο. Παίρνουμε διαρκώς ένα φύλο χαρτί 

και μολύβι και αποτυπώνουμε στιγμές και αναμνήσεις για να μη σβήσουν 

ποτέ. Καταγράφουμε τα πάντα για να μην τα δούμε να διαλύονται μια μέρα 

από τη φοβερή δύναμη του χρόνου. Να μείνει τουλάχιστο το χαρτί ν’ 

αντιστέκεται στη φθορά της ανθρώπινης μνήμης71.  

 Η Υπατία Δελή στο διήγημά της Στα δόντια της φτώχιας και του 

έρωτα72, περιγράφει μια πολιτεία βουβή που την χτύπησε ο Χάρος. Όλοι 

αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Τελικά μαθαίνουν πως το μέτωπο έσπασε. 

Κανενός το μυαλό δεν μπορούσε να το χωρέσει. Τα ελληνόπουλα 

δυστυχώς πισωδρόμησαν και παίρνουν τον ντροπιασμένο δρόμο του 

γυρισμού. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη συμφορά που τους βρήκε. Ο 

φόβος, η αγωνία για το μέλλον κυριαρχούσε μέσα τους. Τι θα 

απογίνονταν τώρα πια; Πού πήγαν εκείνα τα παλικάρια που τα έβλεπες 

και άνοιγε η καρδιά σου και κατά δεύτερον τι θα απογίνονταν οι 

υπόλοιποι. Ύστερα από τόση δόξα και τόσο μεγαλείο πως θα 

κατρακυλήσουμε στα τάρταρα;73 Τελικά τους ενημέρωσαν ότι θα πρέπει 

να εγκαταλείψουν την πολιτεία το συντομότερο και ότι θα έρθει ένα 

καράβι για να τους μαζέψει, να τους πάει μακριά από τον εχθρό, που 

ολοένα προελαύνει. Οι γυναίκες και τα παιδιά άρχισαν τα κλάματα και 

τα ουρλιαχτά. Έπρεπε να πάρουν μαζί τους μόνο τα απαραίτητα. Όλα τα 

σπίτια ήταν ανάστατα. Το καράβι έφτασε. Οι άνθρωποι στριμωγμένοι, 

όλοι έσπρωχναν και όλοι βιάζονταν για να προλάβουν. Δεν πρόλαβε να 

φύγει καλά καλά το καράβι και μαύρος καπνός τα τύλιξε όλα. Κόκκινες 

φλόγες πηδούσαν από τον ουρανό. Ποιος ξέρει πως έγινε το κακό. Ίσως 

να πήραν φωτιά τα κασόνια με τα πυρομαχικά του στρατού ή ίσως να 

ήταν οι τσέτες που τουφέκιζαν από ψηλά και ολοένα κατέβαιναν. Μια 

τραγωδία ήταν η κατάσταση. Το δεύτερο μέρος του διηγήματος φέρει τον 

τίτλο Η προσφυγιά – Στο πλοίο. Η Μέλπω βρισκόταν σε μια άκρη του 

πλοίου, λίγο μακριά από τους άλλους και ετοιμόγεννη. Ήθελε να τσιρίξει 

απ’ τους πόνους μα η μάνα της προσπαθούσε να την συγκρατήσει. Κανείς 

άλλος δεν ήξερε εκτός απ’ τη μητέρα της ότι ήταν έγκυος, ούτε και ο 

πατέρας της γιατί, αν μάθαινε κάτι τέτοιο θα την σκότωνε. Η μάνα 

φοβόταν μήπως και ξυπνήσει ο Μίλτος, ο σύζυγός της. Έπρεπε να 

γλυτώσουν τη ντροπή και αυτό θα γινόταν μόνο αν γεννούσε κρυφά. 

Έπειτα από λίγο η Μέλπω λευτερώθηκε χωρίς να το πάρει είδηση κανείς. 

Η μάνα ευχαριστούσε το Θεό που εξαιτίας του προηγούμενου συμβάντος 

                                                 
71 Ό.π., σ. 741.  
72 Νέα Εστία, τόμος 63, τχ. 736, 1958, σ. 290- 294. 
73 Ό.π., σ. 291. 
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την γλύτωσαν. Η μάνα της στη συνέχεια πήρε το παιδί και το έριξε στη 

θάλασσα. Παρακαλούσε την Παναγιά να την συγχωρέσει για την 

αμαρτωλή πράξη της. Συγχώρα με, Παναγίτσα μου, λέει, και 

σταυροκοπιέται. Ένα ελαφρύ πλάφ! Το κατάπιε εντωάμα η χλαπαταγή του 

νερού και το ρυθμικό ανάσασμα της μηχανής…. Ύστερα από δυο μέρες το 

καράβι άδειασε το ανθρώπινο φορτίο του. Ο Νικόλας Κουβαράς και η 

φαμίλια του: η γυναίκα του η Μαριγώ, οι δυο γιοι του και οι δυο κόρες του, η 

γνωστή μας Μέλπω με τη μικρότερη τη Φωτούλα ξεμπάρκαραν στην Ιτέα. 

Έτσι το φερε η τύχη, εκεί τους έριξε η μοίρα τους74. 

Παρατηρούμε ότι στις αρχές τις δεκαετίας τα διήγηματα που 

αφορούν στον πόλεμο είναι πολύ περισσότερα απ’ ότι απ’ τα μέσα της 

δεκαετίας και μετά. Αργότερα ο κόσμος προβληματίζεται για άλλες 

καταστάσεις. Άλλα πράγματα τον απασχολούν. 

Η Εύα Βλάμη το 1958 εμφανίζεται με το πρώτο κεφάλαιο του 

μοναδικού γυναικείου μυθιστορήματος Τα όνειρα της Αγγέλικας75. Το 

πρώτο κεφάλαιο που παρατίθεται στο περιοδικό και μοιάζει σαν 

αυτοτελής εισαγωγή, μας παραπέμπει στους βαλκανικούς πολέμους. 

Παρακολουθούμε μέσα από τα γράμματα ενός αγωνιστή προς τη μητέρα 

του, την πίστη και τον ενθουσιασμό που συνόδευε στην ηρωική εξόρμηση 

της φυλής τους ανθρώπους που έβλεπαν τον εαυτό τους ταγμένο από τη 

μοίρα να πραγματοποιήσει τα τολμηρότερα όνειρα του του νεότερου 

ελληνισμού76. «Η πραγματικότητα και το όνειρο, ένα όνειρο εφιαλτικό, 

που υποβάλλει κάθε στιγμή την ιδέα του θανάτου, συγχέονται στο 

μυθιστόρημα, με τρόπο που ο αναγνώστης να μην είναι ποτέ βέβαιος αν 

πατάει στο στέρεο έδαφος του πραγματικού ή κινείται στην περιοχή της 

παραίσθησης».77 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Ό.π., σ. 294. 
75 Νέα Εστία, τόμος 64, τχ. 749, 1958, σ. 1333-1336. 
76 Η σκηνοθεσία και η ατμόσφαιρα στη συνέχεια του έργου αλλάζει. Ο ήρωας βρίσκεται 

στη Μικρά Ασία, και η Αγγέλικα ζει με την αγωνία της επιστροφής του. Τη βλέπουμε 

ψυχικά εξουθενωμένη, μέσα σ’ ένα πλήθος υλικές και άλλες αθλιότητες. «Ο τρόπος με 

τον οποίο η συγγραφέας βλέπει τους δύο πολέμους είναι ριζικά διάφορος. Εκεί η πλήρης 

συγκατάνευση, εδώ η αρνηση και η αποδοκιμασία, που την υπογραμμίζουν η 

αντιπολεμική διάθεση και η φανερή πρόθεση για σάτιρα ανθρώπων και πραγμάτων. 

Όμως άγνωστα τα αίτια αυτής της αλλαγής». [Βλ. Βάσος Βαρίκας, Συγγραφείς και 

κείμενα 1955 - 1959, Αθήνα, 2003, σ. 191]. 
77 Βάσος Βαρίκας, Συγγραφείς και κείμενα 1955 - 1959, Αθήνα, 2003, σ.191 
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ii. ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΥ ΝΑΥΑΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΟΥ 

ΔΙΑΨΕΥΣΤΗΚΑΝ 

 

Στο ποίημα Η λιτανεία των πονεμένων78 της Μαρίας Μαστοράκη 

πρωταγωνιστές του ποιήματος είναι οι πονεμένοι της ζωής, οι 

βασανισμένοι άνθρωποι. Η λιτανεία τους είναι ατέλειωτη, εφόσον ο 

πόνος που κουβαλάνε δεν έχει τελειωμό. Φαντάζει σαν ένα μακρύ σχοινί 

που προσπαθεί να πνίξει όλη τη γη. Μα η γη αντί να πνίγεται, όλο 

πληθαίνει και πιο πολύ. Μακρύ σκοινί, που κόμπος/ θαρρείς πως γίνεται/ 

και με την απαίσια του θηλειά/ πάει το λαιμό της γης/ μ’ ένα σπασμό να 

πνίξει./ Κι ολόγυρα της ζώνεται/ και σφίγγει, σφίγγει, σφίγγει…/ Μα κείνη 

ακόμα να πνιγεί79. Οι στεναγμοί ακούγονται συνεχώς, τα προβλήματα και 

τα βάσανα είναι κυρίαρχα σ’ όλο τον κόσμο. Κι όλο πληθαίνει ο κύκλος/ κι 

ως τ’ άστρα φτάνει η χλαλοή/ από τους στεναγμούς τους. Ο πόνος είναι 

πολύς, τα προβλήματα του κόσμου αμέτρητα, οι σκέψεις και οι 

προβληματισμοί το ίδιο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η πλάση να είναι 

γεμάτοι από στεναγμούς. Πουθενά καμιά ηλιαχτίδα φωτός.  

Στην Ερημική τριλογία80 η Τίλλα Μπάλη αναφέρεται στην άχαρη 

και ανέλπιδη ορμή του χρόνου. Η Αυγή έχει σπασμένα πια τα φτερά, 

εφόσον οι ελπίδες και τα όνειρα ναυάγησαν. Τη θερμοπαρακαλεί να μην 

μοιραστεί με κανένα τον πόνο της, το βαθύ τραύμα που της προκαλεί η 

οδύνη του κόσμου. Το μίσος που υπάρχει μέσα της γίνεται η πυγολαμπίδα 

της νύχτας, μόνο το μίσος της έχει απομείνει στη ψυχή και ένα βαθύς και 

στυγνός οικτιρμός για την κάθε μέρα. Και το μίσος σου πάλι/ σβύνει κι 

ανάβει/ πυγολαμπίδα στο φως/ της νυχτός/ και στυγνός και βαθύς/ 

οικτιρμός/ για την κάθε μια μέρα…81 Η λύπη της είναι τεράστια γιατί δεν 

υπάρχει τίποτα που να μπορεί να ελπίζει πια.  «Η Τίλλα Μπάλλη βαδίζει 

το δρόμο του λυτρωμού για ένα μέλλον φωτεινότερο. Ζει ζωντανά τα 

προβλήματα της εποχής της και στέκεται μαχητικός συμπαραστάτης του 

ανθρώπου που αγωνίζεται, πάσχει, ζητά το φω»ς.82 «Η ψυχή της ποιήτριας 

τυραννιέται απ’ τ’ αδιέξοδα και την ερημιά που την περιβάλλει. Η 

ποιήτρια αρέσκεται ιδιαίτερα να κινείται σ’ ένα κλίμα μελαγχολίας και 

λύπης.»83  

Στο ποίημα της Μέλπας Τζάνη Μια νύχτα84 η ποιήτρια νιώθει ότι 

αγαλιάζεται η ψυχή της με την κοσμοχαλασιά που συμβαίνει έξω. Όταν 

                                                 
78 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 544, 1950, σ. 295. 
79 Ό.π., σ. 295. 
80 Νέα Εστία, τόμος 48, τχ. 558, 1950, σ. 1303. 
81 Ό.π., σ. 1303. 
82 Παναγιωτούνης Πάνος, Δύο εκλεχτές ελληνίδες ποιήτριες: Μαρία Πολυδούρη, Τίλλα 

Μπάλη, Αθήνα 1958, σ. 26. 
83 Ό.π., σ. 35. 
84 Νέα Εστία, τόμος 48, τχ. 561, 1950, σ. 1482. 



46 

 

οι άνεμοι λυσσομανούν, όταν βρέχει ακατάπαυστα, όταν ο ουρανός 

αστράφτει, αισθάνεται πως η ψυχή της σαρκώνεται. Ελπίζει πως ήρθε το 

τέλος του κόσμου για να ηρεμίσει πια απ’ τη ζωή που δεν επιθυμεί. 

Βροντοφωνούν τα νέφη τη θεϊκή κατάρα,/ και στης ψυχής το δράμα/ κλάμα 

θνητού υψώνει η γη./ Τις νύχτες – σαν και τούτη- ευφραίνεται η ψυχή μου85! 

Τόσο βαθύς είναι ο πόνος εντός της που αισθάνεται πως γίνεται ένα με 

την κοσμοχαλασιά του Κυρίου. Εκείνη τη στιγμή αφήνεται στο δημιουργό 

του Νόμου και τον ικετεύει με τη ψυχή της για να την εξαγνίσει με το 

πέρασμα του χρόνου. Ένα κράμα δυσάρεστων συναισθημάτων την 

διακατέχει και παρακαλεί να βρει την ελευθερία της για να απαλλαγεί 

απ’ όλη αυτή τη συναισθηματική πίεση. Αδελφωμένη νοιώθει με το 

σπασμό του χάους/ και σαν στοιχειό ορχείται στη θεϊκή σπορά. -/ -

Δημιουργέ του Νόμου!/ -σου δέεται η ψυχή μου-/ του εξαγνισμού ο χρόνος 

σαν λύσει τα δεσμά./ Μια νύχτα – σαν και τούτη – να μ’ εύρει η λευτεριά86! 

Η ελευθερία που ζητάει η κοπέλα να της χαρίσει ο Κύριος ίσως να είναι 

και ο θάνατός της. Ίσως μόνο όταν πεθάνει να καταφέρει να σωθεί απ’ το 

μαρτύριο που ζει.  

Για τα πνιγμένα όνειρα γίνεται λόγος και στο ποίημα Αναζήτηση87 

της Χρυσταλλένης Ανδρέα Ιωάννου. Αναφέρεται σε όνειρα που έκαναν 

αλλά δεν εκπληρώθηκαν ποτέ, για μακρινά ταξίδια που δεν τους 

επέτρεψαν οι συνθήκες να πραγματοποιήσουν. Επιθυμία λοιπόν όλων 

αυτών των ανθρώπων είναι να σβήσουν όλες τις θύμησες, όλα αυτά που 

τους πληγώνουν, γιατί ο καθένας έμεινε μονάχος του με τα όνειρα που 

δεν μπόρεσε ποτέ να πραγματοποιήσει. Τώρα τελευταία επιθυμία τους 

είναι η αναζήτηση λησμονιάς και λήθης. Πέρα – μακρυά απ’ ακρογιαλιές 

και γλάρους/ απλώθηκε το κύμα/ και μείναμε μόνοι/ δυο άσπρα βότσαλα 

κατάντικρυ στον ήλιο/ σκελετωμένοι βράχοι αποζητούν/ τη θάλασσα που 

έπνιξε τα όνειρά τους…88 

Ακριβώς στο επόμενο ποίημα Χαιρετισμός89 της Κικής Ράδου του 

ιδίου τεύχους γίνεται λόγος για τις ελπίδες που έτρεφαν μα 

διαψεύστηκαν. Θέλησαν να φτιάξουν για τους απογόνους τους μια χρυσή 

πλεξίδα από τους καημούς τους, μα έκαναν λάθος στο πλέξιμο και αντί 

για χρυσή πλεξίδα έφτιαξαν ένα αγώνα. Παραδέχονται τη φτώχεια των 

έργων τους, ότι δηλαδή δεν έκαναν όσα έπρεπε να κάνουν και ντρέπονται 

μάλλον γι’ αυτό. Για χαιρετισμό τοποθέτησαν κάποιες φωτογραφίες απ’ 

τις ημέρες με ήλιο αλλά το κλάμα βγήκε από μέσα τους γιατί οι θύμησες 

δεν τους επιτρέπουν να ξεχάσουν. Κλείσαμε σε μια ηλεκτρισμένη 

παρένθεση/ τις παράφρονες αντιφάσεις του προχτεσινού δειλινού/ κα 

                                                 
85 Ό.π., σ. 1482. 
86 Ό.π., σ. 1482. 
87 Νέα Εστία, τόμος 49, τχ. 571, 1951, σ. 523. 
88 Ό.π., σ. 523. 
89 Νέα Εστία, τόμος 49, τχ. 571, 1951, σ. 523 
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πήραμε το δρόμο για το ξημέρωμα90. 

Το 1951 η Κατίνα Γ. Παπά δημοσιεύει το ποίημα Ήθελα να μην 

παραπονεθώ91, όπου γίνεται λόγος για τις χαμένες ελπίδες, για αυτά που 

ονειρεύονταν, μα δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Δεν ήθελε να 

παραπονεθεί, μα δεν άντεξε. Όλα της φάνταζαν ωραία κάποτε, μα τώρα 

κατάλαβε πως δεν ήταν έτσι όπως τα έβλεπε. Είναι αρκετά 

απογοητευμένη για όλα αυτά που περίμενε και δεν ήρθαν ποτέ. Ήθελα να 

μην παραπονεθώ/ μα τ’ αστέρια άρπαξαν την οργή μου/ και την έκαμαν φως 

και πικρία./ Γιατί δεν ήρθαν αυτά που περίμενα;/ Γιατί φύτρωσαν αγκάθια 

στα γαληνεμένα νερά;/ Γιατί οι κύκνοι μάδησαν τα φτερά τους;/ Γιατί οι 

άνθρωποι ανέβασαν το βυθό;/ Α, πως φάνταζε από μακριά92! 

 Στο ποίημα της Τίγκης Γκίκα Το μάγκανο93 διαφαίνεται η 

προσπάθεια του κάθε ανθρώπου να ζήσει καλά έναντι των παράλληλων 

κραυγών του. Ο άνθρωπος πάντα ξεκινάει με τη σκέψη να φτιάξει κάτι 

που να του δίνει ζωή και να τον διευκολύνει, όπως π.χ. είναι το μάγκανο. 

Πώς γίνεται όμως να προσπαθεί για να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή 

ενώ παράλληλα ακούγονται κραυγές ανθρώπων ή όταν ανθρώπινα όντα 

λυγίζουν γιατί δεν μπορούν να παλεύουν άλλο πια; Η σκέψη σου ξεκινά 

για να φτιάσει,/ μα ό, τι φτιάνει να σταθεί/ όπως στέκεται το δέντρο που 

βλέπεις μπρος σου/ και το κελαΐδισμα των πουλιών που ακούς γύρω σου./ 

όμως σε κάτι τέτοιες στιγμές – θυμήσου-/ έρχεται ο κανόνας της ομάδας 

των πραγμάτων/ και σα χειρούργος σε κομματιάζει./ Η σκέψη σου ξεχνά 

την ανόργανη φύση της/ και βλέπεις το χέρι σου άχρηστο, ακίνητο και 

πεταμένο,/ μακριά από σένα,/ να προσπαθούν άλλοι άνθρωποι μέσα στο 

χρόνο/ να το κολλήσουν σε άλλες σπασμένες οντότητες…/ Και το νερό 

βγαίνει από το πηγάδι./ Ακούς κρότους και κραυγές/ και βλέπεις τα 

ανθρώπινα σώματα να λυγίζουν/ (γιατί χάσανε την ισορροπία τους),/ 

βλέπεις τον άλλο/ να δένει μόνος τα μάτια του για να σταθεί,/ και στέκεται 

και κινείται/ όπως το άλογο στέκεται και κινείται…94 Βλέπουμε δηλαδή τη 

διαρκή προσπάθεια του ανθρώπου από τη στιγμή που γεννιέται για να τα 

βγάλει πέρα σ’ αυτή τη ζωή. Προσπαθεί με το μυαλό του να δημιουργήσει 

πράγματα για χάρη της ευκολίας του. Όλη του η ζωή μια προσπάθεια, 

ένας αγώνας για να επιζήσει. Έτσι και η Γη μπροστά σε όλα αυτά, 

μπροστά στο ασυμβίβαστο, περιμένει καρτερικά. Και η Γη – μπρος στο 

ασυμβίβαστο -/ εχέμυθα περιμένει95. 

 Η Ισμήνη Καραιωσηφίδου στο ποίημα της Σαν παραμύθι96, 

                                                 
90 Ό.π., σ. 523.  
91 Νέα Εστία, τόμος 49, τχ. 574, 1951, σ. 709. 
92 Ό.π., σ. 709. 
93 Νέα Εστία, τόμος 50, τχ. 576, 1951, σ. 871-872. 
94 Ό.π., σ. 872. 
95 Ό.π., σ. 872. 
96 Νέα Εστία, τόμος 50, τχ. 582, 1951, σ. 1293. 
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αναφέρεται σε μια κόρη η οποία υφαίνει κοντά στο παράθυρο παρέα με 

τη σελήνη. Ξαφνικά εμφανίζονται κάποια συννεφάκια που της σπάνε την 

κλωστή, ενώ κάποιες μπόρες της σχίζουν το ύφασμα. Η κόρη βάζει τα 

κλάματα, μα κάποια στιγμή το φεγγάρι που της κρατούσε συντροφιά της 

μπαλώνει το πανί. Μετά συμβαίνουν ξανά τα ίδια. Πάλι εμφανίζονται 

σύννεφα, μπόρες, καταιγίδες, χωρίς πια το πανί να μπορεί να διορθωθεί. 

Έτσι η κόρη απελπισμένη ζητάει βοήθεια απ’ τη γιαγιά, απ’ την οποία 

ζητάει να κλείσει το παράθυρο για να μη μπαίνει η βροχή μέσα. Είναι ένα 

ποίημα συμβολικό-αλληγορικό όπου υπονομεύει τα προβλήματα που 

μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος και να μην μπορεί να τα βγάζει πέρα. Οι 

δυσκολίες λυγίζουν την κόρη, η οποία είναι αδύνατη για να μπορεί να τα 

αντιμετωπίσει. Προσπάθησε αλλά δεντα κατάφερε. Τα βάσανα τελικά 

την σκέπασαν, χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Γιαγιά, κρυώνω, 

κλείς το παραθύρι,/ Δε βλέπεις πως μπαίνει βροχή97; 

 Η Λιλή Ιακωβίδη Πατρικίου στο ποίημα της Ετούτη η γη98 

περιγράφει τη γη που σπαράζει απ’ το μίσος, τις κακίες και τις 

δολοπλοκίες. Σ’ αυτήν εδώ τη γη πάντα θα σταυρώνονται Χριστοί και 

πάντα θα υπάρχουν Πιλάτοι που θα πλένουν τα χέρια τους99. Η ποιήτρια 

είναι σίγουρη πως ακόμα και αν έρθει καμιά φορά η στιγμή που θα 

μείνουν μονάχα δυο άνθρωποι στη γη, θα μαχαιρώσει ο ένας τον άλλο. 

Είναι ένα ποίημα που αποτυπώνει πιστά την πραγματικότητα. Το μίσος, 

οι τσακωμοί, οι δολοπλοκίες, είναι ό,τι χαρακτηρίζει την κοινωνία μας 

σύμφωνα με την ποιήτρια.  

 Η Ρένα Καρθαίου στο ποίημα της Προχωρούμε μόνοι100 αποτυπώνει 

τη χαοτική κατάσταση της πόλης της. Το σκοτάδι, το κρύο και το χιόνι 

απλώνεται παντού. Οι άνθρωποι προχωρούν μέρα νύχτα σκυφτοί, 

ανήμποροι και μόνοι. Το κακό παραμονεύει συνεχώς, το τίποτα ζώνει τις 

ζωές τους. Το κορμί τους τρύπησε απ’ τον πόνο. Οι άνθρωποι 

κουράστηκαν πια και έτσι φαίνεται να τα παράτησαν. Απομακρύνθηκαν 

ο ένας απ’ τον άλλο, προχωρούν μόνοι πια. Κανένας δεν έχει τη 

συμπαράσταση του άλλου γιατί οι συνθήκες δεν τους το επιτρέπουν.  

 Η Μαρία Φάλαγγα – Γεωργίου στο ποίημα της Η γέρικη βάρκα101 

κοιτάζει μια βάρκα που είναι αραγμένη στη στεριά και οι σκέψεις 

ξυπνούν μέσα της. Σκέφτεται πως είναι μόνη, γυμνή και λυπημένη, ενώ 

άλλοτε το υγρό στοιχείο έτρεχε απάνω της, τώρα πια μένει μακριά της. 

Τέλειωσαν πια τα ήρεμα ταξίδια στα γαλανά νερά και τους αφρούς, η 

λάμψη μέσ’ το φως του ήλιου, τα νιάτα, ο έρωτας ο κρυφός κάτω απ’ το 

φεγγάρι, τα όνειρα. Πόσα θα ξέρει γι’ αυτήν το συντριμμένο της κουπί, 

                                                 
97 Ό.π., σ. 1293. 
98 Νέα Εστία, τόμος 56, τχ. 649, 1954, σ. 1047. 
99 Ό.π., σ. 1047. 
100 Νέα Εστία, τόμος 61, τχ. 708, 1957, σ. 19. 
101 Νέα Εστία, τόμος 62, τχ. 726, 1957, σ. 1368. 
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μακάρι να ‘ρχόταν ένα κύμα να την πάρει102. Μάλλον η ποιήτρια 

αναφέρεται έμμεσα στον εαυτό της. Τα όνειρα, τα νιάτα και οι έρωτες 

έχουν χαθεί και τώρα βιώνει τη μοναξιά. Εύχεται να έρθει ξανά ένα 

«κύμα» να την πάρει και να την ταξιδέψει μακριά. Όμως ποιος ξέρει για 

πού; 

 

iii. ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΜΑ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ 

ΞΑΝΑΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ 

 

Η Ιωάννα Στεργιάδου σε μια πρόζα Το δέντρο103, αναφέρει πως μέσα στην 

απελπισία της αντικρίζει ένα θαύμα. Αρχικά στο ποίημα απεικονίζονται 

εικόνες λύπης και στεναχώριας. Να, έτσι, σύρριζα στο δρόμο με τα 

κουρασμένα τραμ και τους γκρίζους ανθρώπους – τους σκονισμένους 

ανθρώπους! Κι εγώ ανάμεσά τους να γλείφω τη σκόνη της πίκρας τους στα 

χείλη μου, με τα χέρια στις τσέπες…104 Βρίσκεται μπροστά σε μια 

ανεπιθύμητη εικόνα, χωρίς όμως να μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. 

Ξαφνικά μέσα σε μια άθλια καθημερινότητα που την κουράζει, αντικρίζει 

κάποια στοιχεία της φύσης που τις δίνουν ελπίδες. Βλέπει το δέντρο, μετά 

τον ουρανό και τον ήλιο. Έψαχνε για κάτι που θα την έκανε ξανά να 

λάμψει και αυτό το βρήκε στις ομορφιές της φύσης. Το δέντρο βέβαια ήταν 

ολόγυμνο και ολόχλωρο, μα στητό με ελάχιστα φυλλαράκια στα κλαδιά 

του. Νιώθω την φρικίαση της κρουστής ζωής του στο λιγνό, ψηλό κορμί του 

δέντρου, όλη την ορμή και τον πόθο της στ’ ασυγκράτητα κλωνάρια, την 

ευδαιμονία στα ζαλισμένα φύλλα του…105 Τώρα πια δεν αισθάνεται μόνη, 

έχει το δέντρο για συντροφιά. Παρόλο που ήταν φτωχό από φύλλα, 

τουλάχιστον ήταν όρθιο, δεν «κατέρρευσε».  

Η λαχτάρα της για να βρει κάποιον να της κάνει παρέα και να της 

δίνει απλόχερα χαρά έκανε το δέντρο, ένα στοιχείο της φύσης, να ριζώσει 

μέσα της. Δίπλα της υπήρχαν άνθρωποι φθαρμένοι, κατάκοπα οχήματα, 

θολά τζάμια, πεινασμένοι άνθρωποι. Όλα αυτά δεν είναι ζωή σκεφτόταν. 

Την κούραζε πολύ ένα τέτοιο θέαμα καθημερινά. Λαχταρά ένα καλύτερο 

αύριο, ελπίζει σε μια καινούρια μέρα, όπου όλα αυτά θα απουσιάζουν. Η 

λαχτάρα της ζωής της είναι μια μέρα να συναντήσει ανθρώπους 

χαρούμενους, ευτυχισμένους, γεμάτους ζωή. Τελικά, βρίσκει παρηγοριά 

σε άψυχα πράγματα αντί στους ανθρώπους. Κι όλα τούτα, Θεέ μου, το 

απίθανο δέντρο, ο απίθανος ήλιος, μες την οδό της απελπισίας106! Η ψυχή 

της πλημμυρίζει από χαρά για τη ζωή του δέντρου, την δίνει ανακουφίζει, 

την κάνει να χαμογελάει. Τέλος, ευχαριστεί τον Κύριο για το άψυχο 

                                                 
102 Ό.π., σ. 1368. 
103 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 543, 1950, σ. 241. 
104 Ό.π., σ. 241. 
105 Ό.π., σ. 241. 
106 Ό.π., σ. 241. 
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δέντρο που συνάντησε στο δρόμο της, στην οδό απελπισίας. Η λαχτάρα 

μου ρίζωσε το δέντρο μέσα μου, κι έτσι, πλημμυρισμένη απ’ τη ζωή του, με 

τα χείλια πασπαλισμένα ηλιόσκονη, στάθηκα και γέλασα στο δρόμο, - 

γελάω και σε σένα, Κύριε107.  

Στο ποίημα της Λιλής Ιακωβίδη Πατρικίου Του Μάη το Φεγγάρι108 

ακόμα και το φεγγάρι θρηνεί το χάος του κόσμου. Όλη η πλάση 

μοιρολογεί για την κατάντια του. Η μελαγχολία είναι διάχυτη σ’ όλο το 

ποίημα. Το φεγγάρι απέκτησε ψυχή, κλαίει και μια πίκρα αναδύεται απ’ 

τη μουσική του. Απόψε το φεγγάρι μου τραγουδάει και λέει/ - μεσ’ στη σιγή 

των κόσμων τη χαοτική -/ απόψε το φεγγάρι έχει ψυχή και κλαίει/ κι η 

πίκρα του είναι μουσική109. Στην τρίτη στροφή φαίνεται η ομορφιά της 

ακρογιαλιάς και της αμμουδιάς. Ο ήχος της ακρογιαλιάς αναστενάζει 

ερωτικά και αναταράζει το πάθος κάθε καρδιάς. Το φεγγάρι την ταράζει, 

το νιώθει μέσα στη ψυχή της και μέσα του αισθάνεται όλη την ύπαρξή 

της. Η παρουσία του φεγγαριού την γεμίζει και την ολοκληρώνει. Απόψε 

το φεγγάρι το νιώθω στην ψυχή μου/ να γίνεται φωτιά, κρασί, χυμός/ και 

μέσα του αισθάνομαι όλη την ύπαρξή μου/ τρικυμιστή να χύνεται σαν 

ποταμός110. «Η ποιήτρια στις μεταπτώσεις της γίνεται καμιά φορά 

απαισιόδοξη, όπως είναι πολύ φυσικό μέσα στην τραγικότητα της εποχής 

που ζούμε. Όμως, πάντα η έλξη της νιότης, τη βγάζει γρήγορα απ’ την 

όποια κατάσταση που τη ρίχνει η φρίκη αυτού του κόσμου και της 

ξαναδίνει τον οίστρο της να τραγουδήσει αισιόδοξα και πάλι»111. 

 Στο ίδιο τεύχος η Αλίκη Γιαμανή δημοσιεύει το ποίημα Επίκληση112. 

Η καρδιά της είναι πολύ πικραμένη για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, 

μα το καλό είναι ότι δεν χάθηκαν ακόμη εντελώς, ακόμη να επέλθει η 

ολική καταστροφή. Η ποιήτρια προτρέπει όλες τις κοπέλες να μαζευτούν 

και να δώσουν τα πάντα, να τα θυσιάσουν όλα, και ομορφιά και αίμα για 

να δημιουργήσουν ξανά από την αρχή ένα κόσμο ιδανικό γεμάτο έρωτα, 

γεμάτο χαρά, ένα κόσμο θριαμβευτικό. Ελάτε κοπέλες ελάτε/ να δώσουμε 

το αίμα μας να δώσουμε την ομορφιά μας/ για μια καινούρια μέρα/ για ένα 

κόσμο ιδανικό113. Το παρόν της προκαλεί μια ανησυχία γι’ αυτό και 

αναζητάει μια άσπρη μέρα, ένα καλύτερο αύριο. Μάταια όμως, γιατί η 

προηγούμενη γενιά, όπως η ίδια την αποκαλεί είναι η γενιά της ντροπής, 

μια γενιά ταπεινωμένη που δεν στάθηκε άξια. Το μόνο που προσπαθεί 

διαρκώς να κάνει είναι να κρύψει την ταραχή της, πράγμα που δεν βγάζει 

πουθενά, αντί να προσπαθήσει να αγωνιστεί για το καλύτερο. 

                                                 
107 Ό.π., σ. 241. 
108 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 548, 1950, σ. 561. 
109 Ό.π., σ. 561. 
110 Ό.π., σ. 561. 
111. Γιάννης Καραβίδας, Λιλή Ιακωβίδη: Η ποιήτρια της Νιότης, Αθήνα, 1978, σ. 13. 
112 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 547, 1950, σ. 519 
113 Ό.π., σ. 519. 
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Επιβάλλεται, λοιπόν, να αγωνιστούν με νύχια και με δόντια αλλιώς δε θα 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες των συνθηκών. Αν 

λαχταρούν πραγματικά τη σωτηρία τους, τότε ίσως μπορέσουν να 

αναστηθούν. Τα πάντα σιγά σιγά καταστρέφονται, μέχρι και η φύση τους 

απαρνιέται, ολόκληρη η γη τους περιφρονεί. Είναι ντροπή να 

καλλιεργούν το μίσος μέσα τους, είναι ντροπή ακόμη και να κοιτάξουν 

τον ουρανό πάνω ψηλά. Όμως μάταια μάταια/ γενιά ντροπής/ γενιά 

ταπεινωμένη/ να κρύβουμε το σάλεμα της ταραχής/ στου σώματος τη 

μαραμένη στοίβα/ καθώς τα δέντρα μας αποφεύγουνε/ κ’ η γης μας 

περιφρονάει/ κοπέλες με διπλωμένα γόνατα/ στο εικονοστάσι της 

ευπρέπειας/ όταν μέσα στα στήθια μας φιλοξενούμε/ χίλιους 

ξαναγεννημένους ήλιους/ χίλιες συγκινημένες θάλασσες/ να καταντήσουμε 

να ρίχνουμε τα μάτια μας στο μίσος/ και να ντρεπόμαστε τον ουρανό114. 

Επομένως, όλες οι κοπέλες μαζί πρέπει να προσευχηθούν και να 

αγωνιστούν, να μην παρατήσουν τις προσπάθειες ανασυγκρότησης του 

κόσμου. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί με νύχια και με δόντια για να 

μπορέσουν επιτέλους να φτιάξουν ένα κόσμο ιδανικό. 

Τέλος, η Υπατία Δελή στο ποίημα της Προσμένοντας την Αυγή115 

περιγράφει ένα τοπίο, όπου τα πάντα έχουν βουλιάξει και όλα είναι 

μελαγχολικά. Τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Βαρύς χειμώνας με μια 

ολόγιομη Σελήνη. Τι μελαγχολία! Παντέρημη εκεί στον ουρανό βιγλίζει τις 

μαύρες στεριές που κοιμούνται σε ύπνο βαθύ. Το πολύβουο πέλαγος βράζει 

συνεπαρμένο απ’ τηνν οργή. Ο αφέντης Ήλιος ποτέ δεν ξεθαρρεύτηκε για 

να στείλει έστω και μια ακτίδα εκεί κάτω […] Η πανάρχαια Εκάτη 

αναδύεται μέσα απ’ τα νερά και στέλνει στον κόσμο το μήνυμα του τρόμου! 

Τα όρνια στριγγλίζουν μέσα απ’ τις κουφάλες. Οι βραχνάδες ξεσηκώθηκαν 

[…] και φιδοσέρνονται στα σπίτια ανυποψίαστων ανθρώπων. […] Και η 

Σελήνη ολόφωτη τραβάει μονάχη της το δρόμο για να πλαγιάσει116. 

Προσπαθεί να νικήσει αυτό το βράδυ, αυτήν την τρομαχτική νύχτα, το 

σκοτάδι μέχρι να έρθει η Μεγάλη Αυγή, μέχρι να φέξει και πάλι μια 

καινούρια μέρα, όπου όλα θα πάψουν.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Ό.π., σ. 519. 
115 Νέα Εστία, τόμος 63, τχ. 743, 1958, σ. 896-898. 
116 Ό.π., σ. 896-897. 
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iv. Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ… 

 

Η Αθηνά Ταρσούλη μέσα απ’ το ποίημα της Άνοιξη117 δίνει ελπιδοφόρα 

μηνύματα στους αναγνώστες της. Με τον ερχομό της άνοιξης ξυπνά η 

φλόγα του έρωτα. Όλη η φύση τη στιγμή εκείνη αποθεώνεται. Η 

πανδαισία φωτός και χρωμάτων είναι κυρίαρχη. Η ποιήτρια νιώθοντας τη 

μαγεία της φύσης, αισθάνεται ελεύθερη. Είναι η πιο όμορφη και 

μαγευτική εποχή του χρόνου γι’ αυτήν.  

 Μια ακόμα ποιήτρια, η Κλάρα Πευκιά στο ποίημα της Με πήρε τ’ 

Απριλιάτικο118 εξυμνεί τις ομορφιές της φύσης την άνοιξη. Αυτή η εποχή 

του χρόνου κάνει την καρδιά της να φτερουγίζει και να ποθεί καινούριους 

έρωτες. Κάθε άνοιξη κεντάει στο μυαλό της όμορφες μέρες και στιγμές. 

Λαχταρά για ένα φιλί, για μια αγάπη που θα της δώσει φτερά. Η ποιήτρια 

αισθάνεται καθετί όμορφο δικό της. Ο μαγευτικός Απρίλης την 

συνεπαίρνει με τις ομορφιές του. «Οι στίχοι της Κλάρας Πευκιά μας 

μεταφέρουν στους παλιούς καιρούς, όπου η φύση ήταν ένας παράδεισος 

κι ένας λυτρωμός, μακριά από τις πολιτείες […] Μέσα σ’ αυτόν το φυσικό 

διάκοσμο – η Κλάρα Πευκιά τι άλλο θα μπορούσε να τραγουδήσει παρά 

τον Έρωτα, με ενθουσιαμό και με λυρικές δοξαριές που μόνο η νιότη 

μπορεί να τις παίξει […]»119. 

 Οι Μικρές χαρές120 της Αγγέλας Κ. Βουτσινά είναι ένα ποίημα πολύ 

αισιόδοξο. Η ποιήτρια περιγράφει κάποιες στιγμές, οι οποίες μπορούν να 

προσφέρουν σε κάθε άνθρωπο μια μικρή δόση ευτυχίας. Αυτές οι στιγμές 

μπορεί να είναι ο ζεστός ανοιξιάτικος ήλιος, τα χωράφια που την 

προκαλούν να κυλιστεί, η θάλασσα, τα βράχια, τα δέντρα, τα λουλούδια, 

οι βόλτες με το ποδήλατο. Δεν χρειάζονται και πολλά για να σχηματιστεί 

η χαρά στο πρόσωπο του καθενός, λίγα, απλά και καθημερινά πράγματα 

αρκούν. Φτάνει μόνο να ανακαλύψει κανείς τους θησαυρούς της φύσης.  

 Η ηρωίδα της Πίτσας Πάλλης στο διήγημα Αισιοδοξία121 βλέποντας 

το μαγευτικό θέαμα του ηλιοβασιλέματος είναι σίγουρη ότι η επόμενη 

μέρα θα είναι ωραία. Η δύση του ήλιου της προκάλεσε όμορφα 

συναισθήματα, της χάρισε ελπίδες, σιγουριά και αισιοδοξία. 

 Επίσης, η Όλγα Βότση στο ποίημα της Ζέστα του ήλιου122 μόλις 

αισθάνεται τη ζεστασιά του ήλιου νιώθει πως αμέσως ανοίγουν τα χέρια 

της σαν να βγάζει φτερά, πλουτίζει η ψυχή της και το πικραμένο της 

στόμα χαμογελά. Αντικρύζοντας τον ήλιο νιώθει την ευτυχία να 

                                                 
117 Νέα Εστία, τόμος 51, τχ.597, 1952, σ. 646. 
118 Νέα Εστία, τόμος 52, τχ. 603, 1952, σ. 1062. 
119 Νέα Εστία, Ανδρέας Καραντώνης, Κλάρα Πευκιά, «Οξώκαμπος», τόμος 86, τχ. 1011, 

1969, σ. 1199. 
120 Νέα Εστία, τόμος 55, τχ. 639, 1954, σ. 270. 
121 Νέα Εστία, τόμος 55, τχ. 642, 1954, σ. 443. 
122 Νέα Εστία, τόμος 64, τχ. 754, 1958, σ. 1345. 
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ξεχειλίζει από μέσα της, είναι σαν να χάνεται σε μια απέραντη θάλασσα 

από φως. Η ζεστασιά του ήλιου είναι σαν να της χαρίζει όλα τα δώρα της 

γης και την απομακρύνει από την κλίνη του θανάτου.  

Ακόμα και ένας ταλαιπωρημένος γέρος στο διήγημα της Ιουλίας 

Περσάκη Ταλαιπωρίες123  βρίσκει το κουράγιο στο φως του ήλιου. Ο γέρος 

αγωνίζεται μέρα νύχτα δουλεύοντας για να φροντίσει τους «άμυαλους» 

γιους του και τα εγγόνια του. Αιώνιος σύντροφός του, όπως αναφέρει η 

συγγραφέας, ήταν ο ήλιος που τον έβλεπε κι αυτόν τόσα χρόνια να 

εργάζεται. Ο ήλιος του έδινε ελπίδες και του κρατούσε συντροφιά 

καθημερινά. Η συγγραφέας δίνει στον αναγνώστη τη μορφή ενός απλού 

ανθρώπου που αγωνίζεται για τη ζωή. «Η συγγραφέας σε όλο το έργο της 

περιγράφει ιστορίες που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή. Καθεμιά 

τους και μια ανθρώπινη περίπτωση, ένα μικρό ατομικό δράμα, που το 

προκαλεί πότε ο αγώνας των απλών αυτών ανθρώπων για το καθημερινό 

ψωμί, και πότε η αίσθηση της ανελέητης φθοράς που φέρνει ο χρόνος»124. 

Θα έλεγε κανείς, ότι το διήγημα της Τατιάνας Σταύρου Το 

χειμωνιάτικο καπέλο125, είναι ένα ποίημα αισιόδοξο και αντιπολεμικό. Η 

συγγραφέας  αναφέρεται στον πόλεμο μόνο όταν θέλησε να πει ότι η ζωή 

είναι ωραία μόνο όταν δεν υπάρχει ο πόλεμος. Αλλιώς, δεν υπάρχει 

νοημα στη ζωή του ανθρώπου κάτω από καταστάσεις πολέμου. Η Μάγδα 

βάδιζε με μια παράξενη ησυχία στην καρδιά. Είχε το αίσθημα του ανθρώπου 

που γλύτωσε από βαριά αρρώστια και ξαναβρίσκει τον εαυτό του και τον 

χαίρεται. Είναι ωραία η ζωή, είναι ωραία όταν μάλιστα τη ζεις χωρίς 

πόλεμο, με την ψυχή σου. Όταν υποταχτείς επιτέλους και δε ζητάς αυτά 

που δε θέλει να σου δώσει. Ω μακριά οι σκέψεις τη στιγμή τούτη, μακριά126! 

Το Ειρηνικό μήνυμα127, ένα ποίημα της Γιάννας Βέρα είναι ένα 

αισιόδοξο ποίημα το οποίο εξυμνεί τη ζωή και τη αγάπη. Αναφέρεται σε 

όλα τα νεαρά κορίτσια που πάσχισαν και μόχθισαν για να έχουν 

καλύτερη ζωή. Μιλάει για όσους αναζητούν την άνοιξη της ζωής. Βέβαια 

οι μνήμες ξεσκεπάζουν τα πάντα, και τα καλά και τα κακά. Εμείς όμως το 

μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατάμε τις καλές στιγμές της 

ζωής. Οι θύμησες ξυπνούν στο μυαλό των ανθρώπων μνήμες παλιές και 

κακές, όπως για παράδειγμα μνήμες πολέμων, πόνων, θανάτων κ.ά.  Όλα 

αυτά πρέπει να διαγραφούν αφού η κάθε μέρα αποτελεί ένα καινούριο 

αύριο. Ας δούμε λοιπόν το μέλλον και ας κοιτάξουμε μπροστά και ας 

σβήσουμε απ’ το μυαλό όλα αυτά που μας πληγώνουν και μας πηγαίνουν 

στο παρελθόν. Σκίσε την τραχηλιά της θύμησης/ σκίσε τον ουρανό σκίσε τη 

ζωή σου και πέρασε/ κάθε σταλαγματιά βροχής είναι ένα αύριο/ μα ο καιρός 

                                                 
123 Νέα Εστία, τόμος 65, τχ. 762, 1959, σ. 436-439. 
124 Βάσος Βαρίκας, Συγγραφείς και κείμενα 1945-1956, 1960, Αθήνα 2004, σ. 403. 
125 Νέα Εστία, τομος 51, τχ. 613, 1953, σ. 75-77. 
126 Ό.π., σ. 75. 
127 Νέα Εστία, τόμος 49, τχ. 571, 1951, σ. 512-513. 
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στέκει ακίνητος και σε κυττάζει128. Είναι ένα ποίημα που σκορπίζει 

αισιόδοξα μηνύματα. 

 

v. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ…. 

 

Η Διαλεχτή Ζευγώλη – Γλέζου στο Πρώτο μάθημα129 βιώνει το άγχος για 

το μέλλον ενός μικρού παιδιού. Βλέπει στα μάτια του την αθωότητα και 

την αγνότητα και λυπάται που θα μάθει στο μέλλον όσα συνέβησαν σ’ 

αυτή τη χώρα. Ο μικρός ταξιδευτής είναι ακόμα αγνός, αφού δεν τον 

στιγμάτισε κανένας πόλεμος και αφού δεν έχει ριχτεί στα βάσανα της 

ζωής. Ακόμα υπάρχει η άνοιξη στο προσωπάκι του, είναι σαν ένα 

λουλούδι που κρατούν οι μεγάλοι στα χέρια τους ή σαν ένα τραγούδι στα 

χείλη τους. Σ’ αυτό το παιδί κοιτάζει την αθωότητα που δεν έχουν οι 

μεγάλοι. Σ’ αυτό βρίσκει τη χαρά της ζωής.  Η ποιήτρια, ενώ συλλογίζεται 

την ιστορία της Ελλάδας, συγκινείται απ’ την όψη ενός μικρού παιδιού. 

Συλλογίζεται την πορεία του και ανησυχεί για το μέλλον του.  

Η Διαλεχτή Ζευγώλη – Γλέζου σε ένα ακόμη ποίημα της που φέρει τον 

τίτλο Χίμαιρα130 βρίσκει την χαρά στο πρόσωπο ενός μικρού παιδιού. Η 

παρουσία ενός παιδιού πάντα φωτίζει την πικρή ψυχή των μεγάλων, πιο 

πολύ απ’ τον ήλιο και τη μέρα! Όσο κι αν πονάει κανείς, ένα παιδί μπορεί 

να απαλύνει τον πόνο του. Η απέραντη χαρά που της προσφέρει ένα 

παιδι, την κάνει να ξεχνάει όσες πίκρες βρίσκονται στην καρδιά της.  

Η Λιλή Ιακωβίδη – Πατρικίου αφιερώνει το ποίημα Αφιέρωμα131 σ’ 

ένα κοριτσάκι, τη Χαρά Κιοσσέ. Η μικρούλα είναι η άνοιξη, «το 

γλυκοχάραμα του Μάη», η χαρά της ζωής, η αυγή της μέρας, ένα όνειρο 

γλυκό που δε θα θελε ποτέ κανείς να σβήσει. Τη συγκρίνει με ένα 

τριαντάφυλλο που δε θα ’θελε κανείς ν’ αγγίξει μήπως και το πληγώσουν 

ή ακόμα και με μια εικόνα ενός αγίου που θα τρόμαζε κανείς μήπως με 

τις σκέψεις του τη σπιλώσει. Η μικρή Χαρά είναι σαν ένα φτερούγισμα 

λευκού πουλιού που είναι τόσο αγνό και θέλει να είναι τόσο ελεύθερο που 

φοβάται ακόμη και τον αγέρα ή τον ήχο της φωνής. Η όψη της φαντάζει 

παραδείσια, ονειρική, παραμυθένια και το χαμόγελό της φευγαλέο. 

Έρχεται για λίγο στη σκέψη της και μετά θέλοντας και μη εξαφανίζεται η 

μορφή της. Συλλογίζεται την αγνότητα της ψυχής ενός μικρού παιδιού και 

παράλληλα την ομορφιά της. Η ποιήτρια μάλλον αναφέρεται σε κάποιο 

κοριτσάκι που δεν είναι πια στη ζωή ή κι αν είναι «ζηλεύει» την αγνότητα 

και την αθωότητά του. «Η Λιλή Ιακωβίδη εμπνέεται απ’ το παιδί, όπως 

                                                 
128 Ό.π., σ. 513. 
129 Νέα Εστία, τόμος 51, τχ. 589, 1952, σ. 71. 
130 Νεα Εστία, τόμος τχ. 661, σ. 71. 
131 Νέα Εστία, τομος 48, τχ. 552, 1950, σ. 884. 
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ένας άλλος θα εμπνεόταν με ζωτικό του σύμβολο τον ήλιο. Ο πυρήνας 

της ζωής για την ποιήτρια είναι τα παιδιά όλου του κόσμου. Γιατί, αυτά, 

σαν τέτοια δύναμη, αποτελούν αέναη πηγή ελπίδας. […] Η δικαιοσύνη 

που αποζητά σήμερα ο άνθρωπος με τόση δίψα, έχει τις ρίζες του σε τούτη 

την εμβρυακή οργή που βγάζει έξω απ’ το σκοτάδι. […] Η Λιλή Ιακωβίδη 

στις ελπιδοφόρες προσδοκίες της βλέπει αυτόν τον ήλιο της παιδικής 

παρουσίας ν’ ανατέλλει, να φωτοβολεί μέσα της»132. 

 

 

vi. ΌΝΕΙΡΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

 

Στο διήγημα της Ελένης Δ. Ρικάκη, Πάσχα στη Ριζάρειο133, διαφαίνεται και 

η αίσθηση της ελευθερίας. Όταν ο Διονυσίου αφηγείται διάφορες ιστορίες 

της ζωής του στην Καίτη, πάντοτε της κάνει και αναφορές για τα διάφορα 

ταξίδια της ζωής του. Πολλές φορές τον έβαζε και η ίδια να μιλάει για τα 

ταξίδια του, γιατί της άρεσε να ακούει ιστορίες που την ταξιδεύουν. 

Μάλλο για να αποφύγει κάποιες φορές το δύσκολο κλίμα που 

επικρατούσε εκεί με τους ασθενείς του πολέμου ή ακόμα για να κάνει και 

τους ίδιους να ξεχνιούνται. Καθώς διηγείται λοιπόν ο Διονύσης, αναφέρει 

τα εξής: Αράξαμε σε όλους τους λιμένας της Ιταλίας και της Γαλλίας, 

έφθασα μέχρι Βαρκελώνης. Διά τούτον έχω και μόρφωσιν. Καλύτερο 

σχολείον από τα ταξίδια δεν υπάρχει. Τι δεν είδον και πόσα δεν έμαθον. Και 

ξεύρετε πως επέστρεφα; Πάντοτε με τα χέρια γεμάτα. Ναι, ναι, υπήρξα 

σύζυγος κουβαλητής. Η μακαρίτισσα η κυρία μου είχε να το λέγει. Τα 

ωραιότερα δώρα της έφερνα καθώς και του υιού μας134. Τα ταξίδια 

αναπτύσσουν τους πνευματικούς ορίζοντες των ανθρώπων. Η οικογένεια 

κάθε φορά χαιρόταν που θα έπαιρνε τα δώρα της. Τα ταξίδια μπορεί να 

απομακρύνουν τους ανθρώπους κάποιες φορές αλλά τους φέρνουν και 

πιο κοντά. 

 Στο Γράμμα135 της Λιλίκας Νάκου, ο Σπύρος ένα αγόρι μόλις 12 

ετών ονειρεύεται το ταξίδι. Ο ύπνος αργούσε να ρθει… στο τέλος γύρισε 

ανάσκελα και με τα χέρια δεμένα πίσω από το κεφάλι, κάθισε και κοίταζε 

τον έναστρο ουρανό. – Αχ να ‘χα ένα καραβάκι να ταξίδευα στον ουρανό… 

είπε σχεδόν δυνατά το παιδί… και με ολάνοιχτα μάτια, ο Σπύρος 

ονειρευόταν πως ταξίδευε στον ουρανό. Ταξίδευε από αστέρι σε αστέρι, που 

μοιάζανε στη φαντασία του, καταπληκτικά, όλα, με νησάκια του Αιγαίου, 

σαν ένα από αυτά που γεννήθηκε. – Αχ τι ωραία, θα τανε να ταξίδευε 

κανείς! Είπε σχεδόν δυνατά το παιδί. – Ρε γέρο τι ταξίδι θες να πας; […] –

                                                 
132 Γιάννης Καραβίδας, Λιλή Ιακωβίδη: Η ποιήτρια της Νιότης, Αθήνα, 1978, σ.  9, 11, 12. 
133 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 543, 1950, σ. 242-244. 
134 Ό.π., σ. 243. 
135 Νέα Εστία, τόμος 53, τχ. 617, 1953, σ. 356- 364. 
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Να! Λέω, πως θα θελα με μια βαρκούλα να ταξίδευα στον ουρανό. – Και 

γιατί θες βαρκούλα, αφού τώρα έχουνε τα αεροπλάνα; - Δεν τα θέλω! Τα 

συγχάθηκα γιατί σκοτώνουνε τον κόσμο… Εγώ θα θελα βαρκούλα να είχα, 

να γύριζα τον ουρανό, να πήγαινα να έβρισκα τον γέρο μου…. […] Ό,τι είναι 

ψηλά στον ουρανό είναι καλύτερο από δω. Μα ας πήγαινα και να ξανάβλεπα 

τον γέρο μου για μια στιγμούλα και άλλο δεν ήθελα. Τον αγάπαγα πολύ136! 

 Ακόμη, η Ελένη Τζεβελάκη μας ταξιδεύει με το ποίημα της Σαν 

παραμύθι137, σε κόσμους φανταστικούς και παραμυθένιους. Το ποίημα 

αποκλίνει αρκετά από την εποχή. Επιθυμεί ταξίδια σε κόσμους που 

υπάρχουν μόνο μέσα σε βιβλία και παραμύθια. Θέλει να ξεφύγει εντελώς 

από την εποχή και όσα διαδραματίζονται γύρω από αυτήν. Είναι ένα 

ανάλαφρο ποίημα που σε μεταφέρει σε κόσμους φανταστικούς μέσα από 

τα παραμύθια της γιαγιάς. Αναφέρεται σε νερόφιδα, σε νάνους, πυκνά 

δάση, θρύλους, νεράιδες, βατράχους κλπ. Να μια ένδειξη του 

παραμυθένιου κόσμου που απορρέει απ’ το ποίημα: Πέρα στο δάσος το 

πυκνό/τραγουδιστά μιλάει για θρύλους,/για τις νεράιδας το θυμό/με τους 

βατράχους, με τους γρύλους./ Και σβύεται ο ψίθυρος αργά,/ βαθειά στο 

δάσος που κοιμάται,/ σαν παραμύθι που η γιαγιά/ ποιο ήταν το τέλος δε 

θυμάται138.  

Το ποίημα αυτό θα μπορούσε κανείς διαβάζοντάς το να μας 

μεταφέρει και πολλά χρόνια στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην 

παιδική ηλικία του καθενός που νοσταλγούμε όλοι. Σε μια ηλικία, όπου 

όλοι σίγουρα θα έζησαν τέτοιες στιγμές με τη γιαγιά να μας έχει στα 

γόνατα και να μας διαβάζει κάποιο παραμύθι. 

Στο Ταξίδι139 η Κωστούλα Μητροπούλου παρουσιάζει ένα άνθρωπο, 

ο οποίος ζει τη ζωή του με μοναδικό όνειρο να ταξιδέψει μια και μοναδική 

φορά στη ζωή του. Κάθε χρόνο οι συνάδελφοί του τον ρωτούσαν που θέλει 

να ταξιδέψει. Εκείνος πάντοτε απαντούσε ότι δεν είχε στο νου κάνενα 

συγκεκριμένο σχέδιο, άλλωστε και να πήγαινε κάπου δεν είχε σημασία 

γιατί μετά θα γυρνούσε πάλι στα ίδια, τα καθημερινά. Μια μέρα όμως, 

χωρίς να ξέρει το πώς και το γιατί ξανοίχτηκε σε μια συνάδελφό του και 

της μίλησε για το ταξίδι που εδώ και χρόνια σχεδίαζε και ονειρευόταν να 

πραγματοποιήσει κάποια στιγμή. Το ταξίδι του το είχε μελετήσει πολύ 

προσεχτικά και με κάθε λεπτομέρεια. Ήταν το πρώτο και το τελευταίο 

ταξίδι που θα έκανε. Είχε σχεδιάσει με υπομονή εδώ και χρόνια τώρα τη 

διαδρομή που θα έκανε – «το γύρο του κόσμου» δηλαδή. Ονειρευόταν 

θάλασσες, πεδιάδες, βουνά, κάμπους κλπ. Έφτιαχνε συνεχώς 

υπομονετικά ένα λεπτομερειακό σχεδιάγραμμα για το μοναδικό όνειρο 

                                                 
136 Ό.π., σ. 356. 
137 Νέα Εστία, τόμος 55, τχ. 647, 1954, σ. 964. 
138 Ό.π., σ. 964. 
139 Νέα Εστία, τόμος 68, τχ. 795, 1960, σ. 1063-1066. 
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της ζωής του και κάθε χρόνο το εμπλούτιζε με ένα καινούριο σταθμό, μια 

άλλη πόλη άγνωστη και μακρινή που θα την έβλεπε και αυτήν στο πρώτο 

και τελευταίο του ταξίδι. Κάθε χρόνο έλεγε στη συνάδελφό του ότι φέτος 

θα πάει ακόμα πιο μακριά. Όταν θα χω φτάσει στο τέλος, στην άκρια που 

εγώ λέω για «τέλος», θα σταματήσω να σχεδιάζω και να περιγράφω με 

λεπτομέρειες την κάθε μια χώρα. Τότες, θα πάρω ένα εισιτήριο… Εκείνος 

είχε μια εντελώς διαφορετική άποψη για τα όνειρα. Έλεγε πως πρέπει να 

τα χουνε ολόκληρα, χτισμένα στέρεα μέσα τους οι άνθρωποι τα όνειρα, κι 

ύστερα πια να τα κάνουνε αλήθεια. Τότες είναι εύκολο, πολύ εύκολο να 

γίνουνε δικά τους τα όνειρα – να, έτσι να κάνουν, τ’ αγγίζουν με τα χέρια 

τους και τα κατέχουν, είναι πια δικά τους140. Η παρουσία από ανθρώπινη 

ακοή και μιλιά εκεί κοντά του ήταν πρωτόγνωρο αίσθημα γι’ αυτόν. Είχε 

χρόνια ολόκληρα να μιλήσει έτσι πολύ και ελεύθερα σε άνθρωπο. Στο 

τέλος αναφέρει πως όταν ο άνθρωπος εκείνος έφτασε μια μέρα σ’ ένα 

λιμάνι και είδε τα δεμένα καραβάκια ένιωσε αμέσως τη μυρωδιά του 

σάπιου, του βρεγμένου ξύλου, μα σκέφτηκε ότι ήταν αδύνατο να μείνουν 

εκεί αραγμένα για πάντα. Κάποια μέρα θα ταξιδέψουνε πάλι… Θα τα 

λύσουνε και θ α  τ α ξ ι δ έ ψ ο υ ν ε π ά λ ι… Δε γίνεται να σαπίσουν εδώ 

περιμένοντας141. Κοιτούσε για πολλή ώρα τα καράβια επίμονα, έβλεπε τη 

βυθισμένη τους μεριά, ακίνητη να μουσκεύει και να σαπίζει σιγά – σιγά, 

κι ένιωθε την ανάγκη να φωνάξει βοήθεια. Όλα θα χουνε το ίδιο τέλος… 

προσπάθησε να λογικευτεί – και κείνα που σκίζουνε περήφανα τις 

θάλασσες, σάπια ξύλα θα γίνουνε μια μέρα… σάπια ξύλα όπως και τούτα 

δω… Πάντα το έκανε λοιπόν αυτό και με τη ζωή του την ίδια – έκανε μια 

σύγκριση με τη ζωή του γείτονα, του μπακάλη, του όποιου ανθρώπου, και 

ξεγελούσε τον εαυτό του μια στιγμή. Ύστερα όμως, πάντα το πάθαινε αυτό, 

ένιωθε πως εκείνη η αλήθεια, η μια, η μοναδική, στεκότανε πάνω από τη 

δύναμή του και του χαμογελούσε χαιρέκακα. Τούτα δω συνήθισαν πια στην 

ιδέα πως θα πεθάνουν… σκέφτηκε με τρόμο. Μπορεί… να χουνε κιόλας 

πεθάνει. Ποιος το ξερε να του το πει… Συνήθισαν πια, συνήθισαν… έλεγε σ’ 

όλο το δρόμο ως το σπίτι του142. 

 Στην Πρόσκληση143 η Βάσω Κουγέα, εξομολογείται πως συχνά της 

αρέσει να μιλάει με τις ώρες, κυρίως τα βράδια που φέρνει ο νους διάφορα 

στο κεφάλι, για ένα ταξίδι καθημερινό σε μια κοντινή περιοχή. Αριστερά 

και δεξιά παραμονεύει η μόνιμη ελπίδα χαράς, ενώ ανάμεσά τους, στη 

μέση κυριαρχεί η αγωνία για το τέρμα, μια μεγάλη αγωνία για το που 

πρόκειται να φτάσει, που θα την βγάλει ο δρόμος τελικά. Αριστερά και 

δεξιά η μόνιμη ελπίδα της χαράς/ κι ανάμεσα η αγωνία για το τέρμα144. Της 

                                                 
140 Ό.π., σ. 1064. 
141 Ό.π., σ. 1065. 
142 Ό.π., σ. 1065-1066. 
143 Νέα Εστία, τόμος 63, τχ. 741, 1958, σ. 775. 
144 Ό.π., σ. 775. 
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αρέσει να μιλάει τις βραδινές ώρες για την παραξενιά των ανθρώπων που 

τρέχουν να φτάσουν από στάση σε στάση. Σήμερα καλεί κάποιον, μάλλον 

φανταστικό ακροατή, για να μιλήσουν μαζί, να της κάνει παρέα γιατί 

πιθανόν δεν αντέχει πια να μιλάει μονάχη. Μου αρέσει να μιλώ συχνά/ και 

σε καλώ σήμερα/ να μιλήσουμε μαζί145. Μέσα λοιπόν από ένα ταξίδι απλό 

και καθημερινό, δεν φαντάζεται το μυαλό μακρινούς ή φανταστικούς 

προορισμούς, προσκαλεί ένα άνθρωπο, οποιοδήποτε για να καθίσει μαζί 

της να κουβεντιάσουν. Μόνο μέσα από ένα τέτοιο, απλό καθημερινό 

ταξιδάκι μπορεί να βρει κάποιον για να κουβεντιάσει.  

 Η Μυρτιώτισσα146, επίσης, επιτέλους κάνει δικό της τ’ ονειρευτό 

νησί που αποζητούσε εδώ και αρκετό καιρό. Στο νησί που κατέκτησε 

υπάρχουν άνθρωποι λιγομίλητοι που όμως χαιρετάνε και έπειτα 

διαβαίνουν πέρα. Τι βάρσαμο για της καρδιάς τον πόνο/ εκείνη η τόσο αγνή 

τους καλημέρα147! Αισθάνεται μια ανακούφιση στην καρδιά της με την 

αγνή καλημέρα των ανθρώπων. Τα σπίτια στο νησί είναι αραιά, παντού 

υπάρχουν ερημοκκλήσια, καθώς και ευωδιαστά βότανα. Κι όταν έρχεται η 

στιγμή που γέρνει το κεφάλι της για να ξεκουραστεί στο απομονωμένο 

αμμουδερό ακρογιάλι, νιώθει το αίμα της να ησυχάζει, αισθάνεται μια 

ανακούφιση και αγαλλίαση. Εκείνη τη στιγμή δε συλλογίζεται τίποτα, 

απλά κοιτάζει ξέγνοιαστη τη θεία εκείνη ομορφιά και προσπαθεί όλο και 

πιο πολύ να ξεφύγει από τον εαυτό της. Ένα γλυκό νησάκι έγινε τώρα πια 

δικό της, η ήσυχη και πανέμορφη Λέρος, που μέσα στην αγκαλιά της 

μπορεί να ξεχάσει τα πάντα και να αποστασιοποιηθεί από κάθε είδους 

προβληματισμούς που βασανίζουν διαρκώς το μυαλό της. Γλυκό νησάκι 

που έγινες δικό μου,/ ήσυχη, ταπεινή, μικρούλα Λέρο,/ μέσα στην απαλότατη 

αγκαλιά σου έχω για λίγο πάψει να υποφέρω148.  

 Η Απού στο ομώνυμο διήγημα149 της Έρσης Σεφεριάδη 

εξομολογείται στη θεία της το εξής: Θεία Μηλιά, θέλω να ταξιδέψω πολύ. 

Γιατί δεν έχουμε φτερά, θεία Μηλιά; Θα ήθελα να έχω φτερά150. Η ηρωίδα 

εύχεται να είχε φτερά για να ταξιδέψει. Ένιωθε πως η ψυχή της είναι 

άδεια και ζητούσε κάτι διαφορετικό. Ήθελε να δει άλλους κόσμους απ’ 

αυτούς που έβλεπε μέχρι τώρα και να μάθει καινούρια πράγματα.  

Η πρωταγωνίστρια της πρόζας Ο πόνος της νύχτας151 της 

Χρυσταλλένης Ανδρέα Ιωάννου επιθυμεί την ελευθερία της και μόνο. Ένα 

βράδυ ξαπλωμένη στο κρεββάτι της αισθάνεται την ησυχία ν’ απλώνεται 

παντού και μόνο τα δέντρα ακούγονται απ’ το φύσημα του ανέμου σαν να 

                                                 
145 Ό.π., σ. 775. 
146Νέα Εστία, τόμος 68, τχ. 802, 1960, σ. 1539. 
147 Ό.π., σ. 1539. 
148 Ό.π., σ. 1539. 
149 Νέα Εστία, τόμος 64, τχ. 747-748, 1958 [τχ. 747, σ. 1219-1223, τχ. 748, σ. 1293-1297]. 
150 Ό.π., σ. 1293. 
151 Νέα Εστία, τόμος 48, τχ. 554, 1950, σ. 1006. 
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θρηνούν. Ενώ ήταν δροσιά, εκείνη ίδρωνε απ’ την αγωνία της. Ήθελε να 

κλάψει, ένιωθε πίκρα, παράπονο, πόνο, ένιωθε τον ανασασμό της γης, 

τον σάλο και τον αναβρασμό της θάλασσας. Αισθανόταν ανύπαρκτη 

αφού όπως εξομολογείται απόψε δεν υπάρχω παρά μονάχα σαν κάτι απ’ 

όλα αυτά, ένα φύλο, λίγη σκόνη, μια πνοή ανέμου152. Μελαγχολική βραδιά 

γι’ αυτήν. Θυμάται πως όταν ήταν ακόμα παιδί έλεγε στον παππού της 

ότι επιθυμία της ήταν να γίνει κάποτε αέρας ώστε να μπορεί να ταξιδεύει 

ελεύθερη. Παππού, ξέρεις τι θέλω να γίνω; Αέρας. Να ταξιδεύω μακριά 

ανάμεσα στα σύννεφα, πιο ψηλά απ’ τα βουνά. Να ακολουθώ τα χελιδόνια, 

να ακολουθώ τον ήλιο153. Επιθυμία της λοιπόν ήταν να νιώσει ελεύθερη, να 

μπορεί να ταξιδεύει μακριά και οπουδήποτε. Το ίδιο ένιωθε όταν ήταν και 

στην ηλικία των 16. Οι μέρες της τότε κυλούσαν ευχάριστα, ήταν γεμάτες 

φως, γεμάτες ήλιο μέχρι που ήρθε το μίσος και οι πόλεμοι και 

κατέστρεψαν καθετί καλό. Και έτσι από τότε και κάθε βράδυ ο κόσμος 

πονάει και κλαίει για τη χαμένη ομορφιά της ζωής. Καθώς τα σκεφτόταν 

όλα αυτά δάκρυα κυλούσαν απ’ τα μάτια της. Όταν ξημέρωσε και το 

χρυσό φως απλώθηκε παντού ένιωσε να γίνεται και αυτή ένα με τη φύση, 

τραγουδούσε με τα πουλιά και ακολουθούσε τον άνεμο σ’ ένα πρωινό 

χαιρετισμό, σ’ ένα χαιρετισμό του ήλιου. Αναπολεί την παιδική της 

ηλικία, τότε που ήταν ελεύθερη, μα το παρόν δεν της το επιτρέπει γιατί 

όλο κακές στιγμές το αποτελούν. Αυτό τη δυσαρεστεί και την εμποδίζει 

να απολαμβάνει και να χαίρεται τις χαρές και τις ομορφιές που τις 

προσφέρει η φύση. Τα βράδια την πονάνε και τη μελαγχολούν, ενώ η 

μέρα την κάνει να αισθάνεται κάπως πιο ελεύθερη, ώστε να γίνεται ένα 

με τη φύση. Εγκλωβισμένη σ’ ένα κόσμο που δεν την αφήνει να ζήσει 

όπως αυτή επιθυμεί, δηλαδή ελεύθερη.  

 

   

vii. ΠΟΘΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 

Η ηρωίδα του διηγήματος Την ώρα που συννεφιάζει154 της Κλεαρέτης – 

Δίπλα Μαλάμου επιθυμεί την ανεξαρτησία της. Μόνο όταν χωρίζει με τον 

άντρα της μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια συνειδητοποιεί ότι είναι 

πλέον ελεύθερη. Τόσα χρόνια αισθανόταν ότι ήταν κτήμα του άντρα της. 

Μετά το χωρισμό της αισθάνεται ευτυχισμένη και ζει την κάθε της στιγμή 

όπως αυτή επιθυμεί, μόνο και μόνο γιατί κέρδισε την ελευθερία της.  

 

 

 

                                                 
152 Ό.π., σ. 1006. 
153 Ό.π., σ. 1006. 
154 Νέα Εστία, τόμος 53, τχ. 618, 1953, σ. 449. 
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viii. ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ… 

 

 Στο ποίημα της Κικής. Χρ. Ράδου Μια σκιά155 κάποιος άνδρας, που 

μάλλον έχασε την αγαπημένη του,  βλέπει σκιές να περνούν από 

μπροστά του και αναρωτιέται μήπως όλα αυτά είναι φαντασίες του 

μυαλού του. Μην είτανε αέρας ανάλαφρος πολύ,/ μην είτανε πουλί,/ μην 

είτανε περαστική βροχή; Μα μετά συνειδητοποιεί ότι ίσως είτανε θύμησες 

που πέρασαν γοργά,/ εκείνη, σαν μ’ αποκοίμησες – θυμάσαι;-/ μην είταν 

κείνη κι ήρθε ξαφνικά156;  Ο μεγάλος πόθος να ξαναδεί την αγαπημένη του 

γίνεται όλο και πιο δυνατός.  

 Το Σαν δέντρο157 της Τίγκη Γκίκα είναι ένα ποίημα ερωτικό. Μια 

κοπέλα φαίνεται να νοσταλγεί κάποιες στιγμές που έζησε με τον 

αγαπημένο της και τώρα πια έσβησαν. Πάντοτε θα θυμάται βαθιά μέσα 

της την ύπαρξή του. Ήταν ένα άτομο που της σημάδεψε τη ζωή, εφόσον 

τα αισθήματά της υπήρξαν πολύ έντονα γι’ αυτόν. Ο αγαπημένος της ζει 

μέσα της «σαν ένα δέντρο Πασχαλιάς», απ’ την πρώτη στιγμή που τον 

αντίκρισε.  

 Η Λιλή Ιακωβίδη – Πατρικίου στο ποίημα της Να φέρεις τ’ άνθη του 

Μαγιού158 περίμενε τη «Μεγάλη Αγάπη» της να γυρίσει για να νιώσει 

χαρά. Μονάχη της πλέον, στεκόταν στην άκρη με «κλειστή ψυχή» και 

περίμενε να αγροικήσει τη χαρά της που θα αργοξυπνούσε. Περίμενε τον 

μεγάλο της έρωτα που θα ερχόταν για να κάνει ξανά την καρδιά της να 

φτερουγίσει. Καρτερούσε πώς και πώς να έρθει για να της χαρίσει και 

πάλι την άνοιξη στη ζωή της, να της προσφέρει όλα τ’ άνθη του Μάη, έτσι 

ώστε να αναστηθεί και πάλι. Κλειστή ψυχή στεκόμουνα στη άκρη κι 

αγρικούσα/ ν’ αργοξυπνά η χαρά μου,/ Κι εσέ, Μεγάλη Αγάπη μου, να ρθεις 

σε καρτερούσα/ ν’ ανοίξεις την καρδιά μου159. Μα και όταν ήρθε δεν έγινε 

αυτό που περίμενε. Γιατί ο αγαπημένος της δεν έμεινε για πολύ και 

φεύγοντας είχε ένα βλέμμα πονεμένο και χείλη κλειστά.  Κάποτε στην 

αγκαλιά της είχε τον «ξανθό Απρίλη» που της έφερνε όλα τα λουλούδια 

της άνοιξης, μα όχι πια. Ο «ξανθός Απρίλης» βρίσκεται στην αγκάλη της, 

αλλά πεθαμένος. Κι ήρθες – ωΐμένα – κι έφυγες με βλέμμα πονεμένο/ και 

με κλειστά τα χείλη/ και στην αγκάλη τον ξανθό κρατούσες πεθαμένο/ που 

νειρόμουν Απρίλη160. Στο ποίημα απεικονίζεται μια κοπέλα που υποφέρει 

και πονάει γιατί ο αγαπημένος της δεν έρχεται πια για να μείνει για 

πάντα κοντά της. Αυτό βέβαια δεν γνωρίζουμε αν συμβαίνει στο μυαλό 

της ή στην πραγματικότητα. Ίσως το συγκεκριμένο πρόσωπο να μην 

                                                 
155 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 551, 1950, σ. 98. 
156 Ό.π., σ. 98. 
157 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 544, 1950, σ. 284. 
158 Νέα Εστία, τόμος 48, τχ. 553, 1950, σ. 948. 
159 Ό.π., σ. 948. 
160 Ό.π., σ. 948. 
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βρίσκεται πια στη ζωή και απλώς να το έφερε στιγμιαία στο μυαλό της. 

Ακόμα όμως και να είναι ζωντανό, ήρθε για μια στιγμή στη ζωή της, την 

αναστάτωσε και έφυγε ξανά, σημασία όμως έχει πως ήρθε. «Η ποιήτρια 

διατηρείται νεανική στην ψυχή και στο πνεύμα, γιατί αντλεί τη δύναμή 

της απ’ τη μοναδική πηγή της ζωής: τη νιότη».161 

 Στην πρόζα Έρωτας162 η Ιωάννα Στεργιάδου περιγράφει τον έρωτα 

που αισθάνθηκε για τον Μύρω. Αγαπούσε πολύ τα μάτια του γιατί 

προσέδιδαν μια ηρεμία. Ο Μύρως αγαπούσε πολύ τη ζωή, ζούσε ήρεμα 

και ευτυχισμένα, αν και ήταν μονάχα 20 χρονών. Κι η ζωή του Μύρου μια 

λιμνούλα είναι ήσυχη κι ευτυχισμένη, κι η αγάπη των δικών του, άσπροι 

κύκνοι και τη φυλάν τα βράδια163. Η γυναίκα αυτή περιγράφει καθετί που 

τον χαρακτηρίζει με απίστευτη στοργή και αγάπη. Εκείνη όμως είναι 

λυπημένη που δεν μπορεί να έχει τη ζωή που έχει ο Μύρως. Παρόλα αυτά, 

εκείνος κάποτε την αγαπούσε έτσι όπως ήταν. Τώρα πια δεν την αγαπάει 

και αυτό είναι που την πληγώνει. Όσο την αγαπούσε, αυτή εκφραζόταν 

με τον καλύτερο τρόπο προς το πρόσωπό του. Τώρα τα μάτια του από δυο 

γαλάζιες λιμνούλες μετατράπηκαν σε δυο γαλάζιες λεπίδες και αυτό 

συνέβη γιατί έπαψε να την αγαπά. Όχι, τα μάτια του δεν είναι γαλάζιες 

λιμνούλες. Είναι δυο γαλάζιες λεπίδες που τρυπάν την καρδιά μου. Είναι 

κακός ο Μύρως που δε μ’ αγαπάει τώρα164. Βλέπουμε μια γυναίκα που 

υποφέρει γιατί ο αγαπημένος της δεν της χαρίζει πια την αγάπη του όπως 

παλιά.  

 Στο ποίημα Αγάπη165 της Τίγκη Γκίκα μόνη της η κοπέλα πια 

απολαμβάνει τη φύση της ζωής και θυμάται τον αγαπημένο της που είναι 

μάλλον στρατιώτης. Κοιτάζει τα λουλούδια, τα δέντρα, τον ουρανό και 

τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή είδε ένα στρατιώτη να περνά από 

μπροστά της και της φάνηκε ότι ήταν αυτός. Έπειτα πάλι είδε ένα άδειο 

φέρετρο και φοβήθηκε μην είναι αυτός. Μα κάποια στιγμή αργότερα τον 

είδε να κάθεται να τρώει σε μια ταβέρνα και τότε μόνο ανακουφίστηκε 

γιατί ένιωσε ότι αυτός που αγαπάει είναι στη ζωή και είναι καλά. Όλα 

αυτά βέβαια είναι στη φαντασία του μυαλού της. Απ’ την επιθυμία της να 

τον δει, φαντάζεται ότι τον βλέπει παντού. Είδα ένα στρατιώτη να περνά,/ 

και είδα Εσένα – ντυμένο στρατιώτη./ Από μακριά φάνηκε ένα άδειο 

φέρετρο να περνά/ και φοβήθηκα – και σταυροκοπήθηκα./ Άκουσα ένα  

άνθρωπο να πουλά «θαλασσινά καλά»/ και είδα Εσένα-/ καθισμένο με χαρά 

να τα γεύεσαι./ για μια στιγμή ο ήλιος φάνηκε/ και μια αχτίδα με πλησίασε,/ 

κι αισθάνθηκα – τα χείλια σου να με φιλάν166. 

                                                 
161 Γιάννης Καραβίδας, Λιλή Ιακωβίδη: Η ποιήτρια της Νιότης, Αθήνα, 1978, σ. 9. 
162 Νέα Εστία, τόμος 48, τχ. 556, 1950, σ. 1149. 
163 Ό.π., σ. 1149. 
164 Ό.π., σ. 1149. 
165 Νέα Εστία, τόμος 48, τχ. 561, σ. 1474. 
166 Ό.π., σ. 1474. 
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 Η Ρένα Καρθαίου στο ποίημα Αντιφεγγίζει167 ψάχνει για τον 

αγαπημένο της. Μέσα από μια λίμνη κοιτάζει ένα χωριό που αντιφεγγίζει 

και σκέφτεται ότι ίσως να είναι σ’ εκείνο το χωριουδάκι απέναντι. Τότε 

ξυπνούν στο μυαλό της αναμνήσεις αλλοτινών χρόνων που της 

προκαλούν δάκρυα στα μάτια. Και πλημμυρούν απ’ τον παλιό, παλιό καιρό/ 

λίμνες πικρές στα μάτια μου τα δάκρυα./ Θολός ο δρόμος στ’ αρμυρό τους 

το νερό168. Όλο ζητάει να πάει κοντά του, μα δεν γίνεται αυτό γιατί το 

χώμα που πατάει όλο και βουλιάζει και πηγαίνει όλο και βαθύτερα. 

Ακόμα και τότε όμως ελπίζει ότι ίσως μπορέσει να τον βρει στο χωριό που 

αντιφεγγίζει. Και προχωρώ, σκοντάφτω, πέφτω… με λικνίζει/ για λίγο το 

νερό και πάω πιο βαθιά,/ κι ίσως να σ’ εύρω στο χωριό που αντιφεγγίζει169. 

 Στο ποίημα Σ’ ευχαριστώ170 της Ξένης Κερασιώτη, η ηρωίδα 

ευχαριστεί τον αγαπημένο της που έστω για μια στιγμή μπόρεσε να της 

χαϊδέψει τα μαλλιά. Την έκανε να αισθανθεί ωραία, έτσι ώστε να 

αποκτήσει νόημα η ζωή της. Απ’ τη μια στεναρωριέται που δεν μπορεί να 

τον έχει κοντά της και απ’ την άλλη είναι χαρούμενη και τον ευχαριστεί 

που της πρόσφερε λίγες στιγμές ευτυχίας. Σ’ ευχαριστώ./ Τ’ αγαπημένο 

σου το χέρι/ εχαΐδεψε τ’ αγέρι/ π’ ανέμιζε τα μαύρα μου μαλλιά./ Κι όλα 

γύρω τα μέρη/ πλημμύρισαν με τη δική σου ευωδιά./ Δεν είμαι πια μόνη και 

ξένη./ Κάτι από Σένα μένει/ πάνου στ’ ανέμου τα φτερά171.  

 Επίσης, η Ρένα Καρθαίου στο Κέντημα172 μιλά για μια κοπέλα που 

όλο προσμένει τον αγαπημένο της και αυτός δεν έρχεται. Θέλει να 

κεντήσει τη σκιά της στην αυλή, μήπως αυτή φύγει ξαφνικά απ’ τη ζωή 

και δεν την βρει. Έτσι, θα υπάρχει ο ίσκιος της που θα τον προσμένει και, 

αν φανεί καμιά φορά, θα τον υποδεχτεί. Θα τον κεντήσω μ’ ανοιγμένα 

χέρια/ σαν του χλωμού του Εσταυρωμένου./ Τον ερχομό, βουβά, να 

περιμένει/ του αγαπημένου. Αισθάνεται ότι το τέλος της πλησιάζει, και 

θέλει, σε περίπτωση που θα φύγει ξαφνικά απ’ τη ζωή, να αφήσει κάτι 

για τον αγαπημένο της. Να τον καρτερεί στην έξω θύρα,/ να ρθεί, να τον 

σφιχταγκαλιάσει./ όταν εγώ πια θα ‘χω κουρασμένη/ κάτω από τον ήσκιο 

μου πλαγιάσει173. 

 Τ’ όνειρο της γυναίκας174 της Μαρίας Παπαλεονάρδου είναι ένα 

ποίημα, όπου μια γυναίκα δεν αντέχει στην απουσία του αγαπημένου της. 

Όνειρό της είναι να πλάσει τη μορφή του αγαπημένου της ακόμα και στο 

θάνατό της. Θέλει να γίνει ο αιώνιος εραστής της σπάζοντας τα δεσμά 

                                                 
167 Νέα Εστία, τόμος 49, τχ. 575, 1951, σ. 816. 
168 Ό.π., σ. 816. 
169 Ό.π., σ. 816. 
170 Νέα Εστία, τόμος 50, τχ. 577, 1951, σ. 943. 
171 Ό.π., σ. 943-944. 
172 Νέα Εστία, τόμος, 50, τχ. 578, 1951, σ.1021. 
173 Ό.π., σ. 1021. 
174 Νέα Εστία, τόμος 50, τχ. 581, 1951, σ. 1217.  
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του χρόνου και του θανάτου. Κι όταν σε κάμω τέλειο ιδανικό μου,/ σάρκα 

του ονείρου, ομοίωμα του ανέμου,/ του χρόνου τα δεσμά και του θανάτου/ 

σπάζοντας, θα γυρίσω δω, καλέ μου,/ φορώντας τη λαμπρή στολή της 

νιότης/ να σ’ αγαπήσω, ξένε και δικέ μου,/ με την ορμή μιανής αγάπης 

πρώτης175.  

 Στο Νυχτέρι176 η Κλάρα Πευκιά τραγουδάει τον καημό και τον πόνο 

της για την απουσία του αγαπημένου της. Έμαθε ότι αυτός πρόκειται να 

παντρευτεί κάποια άλλη και αυτό την πλήγωσε πολύ. Κάθε βράδυ 

ξενυχτάει υφαίνοντας, με την ελπίδα μήπως και γυρίσει. Μάταια όμως 

περιμένει. Θέλει να ξεχάσει, αλλά δεν μπορεί. Άγυπνη λοιπόν, κεντάει 

κάθε βράδυ το πικρό τραγούδι του καημού.  

 Η Αλεξάνδρα Ξυλά στο ποίημα της Έτσι σαν παράπονο177 

συλλογίζεται πως όλα θα ήταν διαφορετικά αν ο έρωτάς της την 

αγαπούσε πραγματικά, όπως αυτή. Είναι σίγουρη πω,ς αν την επιθυμούσε 

κι αυτός, όλα θ’ άνθιζαν, όλα θα ήταν χαρούμενα και γιορτινά. Το 

παράπονό της δεν την αφήνει να ελπίζει σε τίποτα πια, όλα έχουν 

πεθάνει γι’ αυτήν πλέον. Το μόνο που εξακολουθεί να ζει και να την 

παιδεύει διαρκώς είναι ένα παράπονο ριζωμένο μέσα της.   

 Η Ντίνα Μπούντα στην Αγρύπνια178 ξαγρυπνάει κάθε βράδυ 

περιμένοντας τον αγαπημένο της να έρθει να της πει μια λέξη, να της 

χαρίσει ένα χάδι ή μια ματιά. Μάταια όμως, γιατί οι στιγμές περνούσαν, 

το ίδιο και οι ώρες και εκείνος δεν φαινόταν πουθενά. Τώρα πια, το πήρε 

απόφαση, δε θα ’ρθει ποτέ. 

 

 

ix. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ 

 

Η Βάσω Σταματίου στο ποίημα Μικροί Θεοί179 φαντάζεται τον εαυτό της 

και κάποιο άλλο πρόσωπο, που πιθανόν να είναι ο αγαπημένος της, να 

μοιάζουν σαν δύο μικροί θεοί που θα είναι και οι μοναδικοί στον κόσμο. 

Ένα όνειρο γλυκό και ήμερο γεννιέται στις καρδιές τους και τους δίνει την 

αίσθηση ότι πετάνε ψηλά στον ουρανό. Τους χαρίζει τόση χαρά και τόση 

ανεμελιά που τους κάνει να αισθάνονται σαν δύο μικρά παιδάκια, αγνά, 

αθώα και ελεύθερα από κάθε λογής βάσανα. Όνειρο πάμφωτο γεννιέται 

στις μεθυσμένες καρδιές μας/ Τόσο ήμερο, που η θάλασσα κρύβει τα κύματά 

της,/ Τόσο γλυκό, που τα’ αστέρια να αρνούνται τον ύπνο./ Όνειρο που τα 

παιδιάστικα μάτια μας γεμίζουν πεταλούδες./ Κι η νύχτα γράφει στις ψυχές 

μας το πιο καλό της παραμύθι. […] Δυο μικροί γαλάζιοι θεοί,/ Δυο καθαροί 

                                                 
175 Ό.π., σ. 1217. 
176 Νέα Εστία, τόμος 52, τχ. 600, 1952, σ. 882. 
177 Νέα Εστία, τόμος 53,  τχ. 614, 1953, σ.178 
178 Νέα Εστία, τόμος 55, τχ. 675, 1954, σ. 1084. 
179Νέα Εστια, τόμος 47, τχ. 544, 1950, σ. 294. 
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παλμοί στο στήθος της ζωής/ που ψάχνουμε φλέβες χρυσές να στεριώσουμε 

τις ψυχές μας/ που ανασαίνουμε την ομορφιά και τραγουδούν οι αισθήσεις 

μας/ το τραγούδι της χαράς και της αγάπης. Κι είμαστε μόνο εμείς οι δυό/ 

χαμένοι στην απέραντη στιγμή που αιωρείται/ σαν ελαφρός ψίθυρος 

αγγέλων180. Ζουν μονάχοι, χωρίς κανένα άλλο τις ομορφιές της ζωής και 

μ’ όλες τις αισθήσεις τους γεύονται τη χαρά που τους προσφέρει. Η 

απέραντη χαρά και η ευτυχία ολοκληρώνεται στο τέλος με την ένωση των 

δυο τους με τα δεσμά του φεγγαριού. Έχουμε ενωθεί/ πέρα από κάθε 

πιθανότητα/ με τα δεσμά του φεγγαριού181. Η αίσθηση της ομορφιάς της 

ζωής, το φως, η λάμψη και η αισιοδοξία που την διακατέχουν, πηγάζουν 

απ’ το γεγονός ότι φαντάζεται τον εαυτό της με το αγαπημένο της 

πρόσωπο ως τα μοναδικά όντα επάνω σε τούτη τη γη, μακριά απ’ όλους 

και απ’ όλα.  

Στο διήγημα Πάσχα στη Ριζάρειο182 ο ήρωας Διονυσίου φαίνεται ότι 

βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο μιας αδελφής, της Καίτης, η οποία τον 

φρόντιζε στο νοσοκομείο που είχε πάει ως τραυματίας πολέμου. Μετά 

από τόσα που πέρασε είχε μεγάλη ανάγκη τη φωνή της και το άγγιγμά 

της. Πώς είναι καμιά φορά… με λίγη ζεστασιά, μ’ ένα τίποτε, νιώθεις πάλι 

άνθρωπος, ξαλαφρώνεις, χουζουρεύεις, στέκεται κι ο ύπνος183. Η Καίτη 

υπήρξε ο λόγος που κατόρθωσε να κρατηθεί στη ζωή. Όμως, ο Διονυσίου 

δεν της το εξομολογήθηκε ποτέ. Βλέπουμε ένα άνθρωπο, ο οποίος 

γνώρισε τον έρωτα μέσα στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής. Η μορφή του 

πατέρα δείχνει  πόση ανάγκη έχει ο καθένας μας από κάποιο άλλο 

συνάνθρωπό του σε στιγμές δυσκολίας. Ακόμα και οι πιο απλές πράξεις, 

ένα χάδι, μια αγκαλιά, μια ματιά μπορούν να κρατήσουν τον καθένα στη 

θέληση και τη μάχη για την ζωή.  

   

 

x. ΘΥΜΗΣΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΣΒΗΝΟΥΝ ΠΟΤΕ 

 

Η Διαλεχτή Ζευγώλη – Γλέζου αναφέρεται στη ζωή ενός μεγάλου σε 

ηλικία ανθρώπου που μιλάει για τη Χαμένη πατρίδα184 του.  Εδώ και 

εικοσιπέντε ολόκληρα χρόνια περιφέρεται στο νησί των Φαιάκων, στην 

Κέρκυρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη πόλη, της οποίας εξυμνεί τις 

ομορφιές της. Εικοσιπέντε χρόνια περιφέρω τη ζωή μου/ σ’ αυτήν εδώ την 

πανέμορφη πόλη,/ σ’ ετούτο εδώ το ξωτικό νησί,/ το νησί με τα καταπράσινα 

βουνά,/ με τα καταπράσινα λιβάδια και τους λόφους,/ με τα εκατό χωριά, τα 

                                                 
180 Ό.π., σ. 294. 
181 Ό.π., σ. 294. 
182 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 543, 1950, σ. 242-244. 
183 Ό.π., σ. 242. 
184Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 544, 1950, σ. 281-283. 
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καρπερά γελάδια,/ το νησί, που και οι θαλασσινοί του οι βράχοι/ ξεπετάνε 

δέντρα και κλαδιά,/ το νησί, που μοσχοβολάει και που γελάει/ με τα μύρια 

χρώματα στο φως,/ που ακούει διπλούς και τρίδιπλους τους ξένους ήχους,/ 

που αγναντεύει εκείθε σε ανοιχτά πελάγη,/ που αγναντεύει εδώθε σε 

τραχιά βουνά,/ το νησί με τα παλάτια και το ασήμι, το νησί το ξακουσμένο 

των Φαιάκων185. Αρχικά το επισκέφτηκε νέος το νησί, με τα χιλιάδες 

όνειρα που κουβαλάει μαζί του ένας νεαρός, περαστικός μ’ άλλα λόγια 

ήταν, μα τελικά το νησί τον κράτησε κοντά του, δεν τον άφησε να φύγει 

και κάθισε σχεδόν μια ολόκληρη ζωή. Ήρθα μελαχρινό παιδί με ωραία 

μάτια,/ μαύρα μάτια γλυκά, μαύρα μαλλιά,/ ήρθα με λευκά δόντια σαν το 

φίλντισι,/ με στητό κορμί σαν τον κυπάρισσο,/ ήρθα με τα νεανικά μου 

όνειρα, περαστικός186. Τώρα όμως χάθηκαν όλα αυτά, γέρασε, έχασε τη 

λάμψη της νεότητάς του, άσπρισαν τα μαλλιά, έπεσαν τα δόντια, κύρτωσε 

το κορμί του και όσο περνάει ο καιρός, γερνάει όλο και περισσότερο. Το 

ομολογεί πως δέθηκε πολύ με την όμορφη πόλη. Όμως, την ψυχή του την 

άφησε ελεύθερη, σ’ ένα μικρό νησί στην καρδιά του Αιγαίου, σ’ ένα άλλο 

πανέμορφο νησί, τη Νάξο. Θυμάται που ήταν γεμάτη μ’ αμπέλια, 

βρυσούλες, γίδια, γυμνά βουνά, μικρές κοιλάδες, βουνοπλαγιές, 

ξωκλήσια, αμμουδερές ακρογιαλιές, κοχύλια, ανεμόμυλους, ξωτικά 

πουλιά κλπ., εκεί που είχε ζήσει μικρός. Το κορμί, που περιφέρω 

εικοσιπέντε χρόνια,/ σαν άβουλος σ’ ετούτη εδώ την πόλη./ το κορμί μου 

εδέθηκε μ’ ετούτη εδώ τη γη/ - τόνα το βλαστάρι μου έθαψα εδώ πέρα. -/ Μα 

την ψυχή μου απ’ τον μικρό μου τόπο, όταν ξεκίνησα,/ δεν την πήρα μαζί 

μου./ Την ψυχή μου, το λεύτερο πουλί, δεν την περιφέρω μαζί μου εδώ στην 

πόλη187.  Οι αναμνήσεις της γενέτειράς του ξυπνούν στο μυαλό του. 

Θυμάται την οικογένεια που άφησε πίσω του, μάνα, πατέρα, θείους, θείες, 

ξαδέλφια, φίλους, πρώην αγαπημένες κλπ. Εκεί όλα είναι ανάλαφρα, όλα 

είναι φως, όλα θυμάρι,/ όλα γαλάζιο τ’ ουρανού, λευκό της θάλασσας188. Σε 

δύο μόνο στίχους πυκνώνει όλα τα συναισθήματά του για το αγαπημένο 

νησί που άφησε πίσω του, και όλα αυτά είναι τόσα πολλά… Η νοσταλγία 

της πατρίδας του είναι το κυρίαρχο αίσθημα του ποιήματος. Το νησί του 

Αιγαίου συνδέεται με την ανάμνηση προσώπων, γεγονότων και σκέψεων 

του παρελθόντος. Το νησί γίνεται αφορμή να έρθουν στην επιφάνεια και 

να αναλυθούν, με την οπτική ενός ενήλικα, συναισθήματα της εποχής 

εκείνης.189  

                                                 
185 Ό.π., σ. 281. 
186 Ό.π., σ. 281. 
187 Ό.π. σ. 282. 
188 Ό.π., σ. 283. 
189 Βενετία Μπαλτά, «Η παρουσία των νησιών στη νεοελληνική πεζογραφία της 

μετανάστευσης» στο  Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, τόμος Α’, 

Οι μαρτυρίες των λογοτεχνικών κειμένων. Πρακτικά του Β’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Νεοελληνικών Σπουδών, Ρέθυμνο, 10 -12 Μαΐου 2002, επιμέλεια Αστ. Αργυρίου, 
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Η Κατίνα Γ.Παπά στο ποίημα της Όταν γύρισε πίσω…190 

αναφέρεται στους σταυρωμένους. Όταν γύρισε πίσω δεν είδε ούτε τους 

ανέμους, ούτε τα φίδια αλλά ούτε και τις φωτιές που άναβαν. Αγνόησε τα 

πάντα και θυσιάστηκε. Ο ήλιος τότε έσβησε για όλους τους 

σταυρωμένους. Πολλοί αναζητούσαν το τέλος χωρίς όμως να 

μετανιώσουν ούτε στιγμή για τη θυσία. Δεν θέλανε τη συμπόνια κανενός, 

και ούτε η αδιαφορία των άλλων τους ένοιαζε. Αυτοί κοίταζαν μονάχα το 

χρέος τους. Όχι δε θέλανε τη συμπόνια/ και ούτε τους ένοιαζε/ αν οι άλλοι 

περνούσαν αδιάφοροι/ και κερνούσαν κρασί/ το αίμα της καρδιάς τους./ -

Μονάχα αυτοί σταυρωθήκανε;/ Γλεντούσαν μεθυσμένοι και λιπόθυμοι/ από 

τον τρόμο της χαράς/ και τη λύπη δεν την γεύονταν/ παρά όταν τα φίδια 

έσφιγγαν τους/ [κροτάφους/ για να ρουφήξουν σε ατελεύτητες/ 

γλυκόπικρες γουλιές/ σταλιά σταλιά τους λογισμούς τους191. Τη λύπη την 

γεύονταν μόνο όταν βασάνιζαν όλοι εκείνοι οι λογισμοί και οι σκέψεις το 

μυαλό τους, χωρίς όμως να μετανιώνουν για την παραμικρή θυσία που 

έκαναν.  

 Στο ποίημα Κοιμωμένη192 της Μυρτιώτισσας κρύβεται ένας πόνος 

βαθύς για το λόγο ότι πρόκειται να φύγει μακριά απ’ τη γη της, απ’ την 

πατρίδα της. Δεν θέλει κανείς να της ταράζει τον ύπνο της από εκεί, γιατί 

μακριά απ’ τη γη της ποτέ πια δεν θα μπορέσει να γλυκοκοιμηθεί ξανά. 

Ω! μη μου τον ταράζεται τον ύπνο μου, δω πέρα/ να μένω αφήστε, τούτο 

μόνο επιθυμώ./ Μακριά από τα κυπαρίσσια μου κι απ’ τον δικό μου αγέρα,/ 

δε θα μπορέσω ποτέ πια να γλυκοκοιμηθώ193. Όλη η νιότη της είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γη της, δεν μπορεί και δε θέλει να την 

στερηθεί επειδή εκείνη η γη είναι ότι της απέμεινε. Το χώμα που 

συντρόφευε τα δεκαοχτώ μου χρόνια/ κι εβάστα το κλινάρι μου, πώς να με 

στερηθή;/ Είναι σμιγμένη η νιότη μου μ’ αυτή τη γη μου αιώνια,/ κι ό,τι από 

μένα απέμεινε αν τη χάσω, θα χαθή194. Τα πάντα γύρω της ευωδιάζουν, 

ακόμα και τα ίδια τα λούλουδα της γης της την αναζητούν όταν ανθίσουν, 

τα δέντρα, τα πουλιά και τα χελιδόνια της άνοιξης. Αυτό που θα 

απομείνει τελικά θα ναι μόνο η γλυκιά της θύμηση, σαν θα ναι 

σκλαβωμένη. Μες το Μουσείο τάχαρο για πάντα σκλαβωμένη/ της 

μυστικής ζωούλας μου θα νεκρωθεί ο παλμός,/ κι άλλο δε θα ‘μαι τότε εκεί 

παρά μια πεθαμένη/ που τη γλυκιά της θύμηση τη ρούφηξε ο καιρός…195 

 Η Μυρτιώτισσα εμφανίζεται και το 1955 με το ποίημα της Εψές τ’ 

αναθυμήθηκα196, όπου φέρει στο μυαλό της αναμνήσεις αλλοτινών 

                                                                                                                                            

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2004, σ. 339. 
190 Νέα Εστία, τομος 49, τχ. 571, 1951, σ. 517. 
191

 Ό.π., σ. 517. 
192

 Νέα Εστία, τόµος 47, τχ. 574, 1951, σ. 707. 
193

 Ό.π., σ. 197. 
194

 Ό.π., σ. 197. 
195

 Ό.π., σ. 197. 
196

 Νέα Εστία, τόµος 57, τχ. 666, 1955, σ. 421-422. 
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εποχών, μάλλον εφηβικές. Μόνο με τη θύμησή τους μια γλυκιά ζεστασιά 

γλύκανε τη μαραμένη της καρδιά. Θυμάται που κυλιόταν μέσα στο 

γρασίδι, τις βόλτες που έκανε στην Ακρόπολη και όταν πήγαινε σχολείο. 

Ενώ τα άλλα παιδιά χάζευαν το δάσκαλο, αυτή έβλεπε τα πουλιά στα 

δέντρα και ζήλευε την ελευθερία τους. Στην καρδιά της ρίζωσαν αυτά τα 

ξέγνοιστα χρόνια που τα νοσταλγεί γλυκά. Πάντοτε θα τα φυλάει στην 

καρδιά της. Θυμάται πως τα χρόνια τότε κυλούσαν ήρεμα, σε αντίθεση με 

τ’ άλλα τα φαρμακωμένα που ακολούθησαν. «Η Μυρτιώτισσα κινήθηκε 

μέσα στα όρια της παράδοσης με ευχέρεια, άνεση και σταθερότητα. Ποτέ 

της δεν ξέφυγε προς τις παράτολμες αναζητήσεις, δεν καινοτόμησε, μήτε 

κι έπεσε σε απομιμήσεις. Είπε αυθόρμητα αυτό που της υπαγόρευε η 

ψυχοσύνθεσή της, η κατάρτισή της, η εμπειρία της ζωής, το ένστικτο. 

Στους στίχους της βρίσκονται δεμένες όλες οι γυναικείες αλλά και οι 

ανθρώπινες επιθυμίες εκείνου του καιρού, τα ιδανικά, τα ποικιλόμορφα 

αισθήματα. […] Η Μυρτιώτισσα είπε αυτό που οι σύγχρονοί της ζητούσαν 

να ειπεί: Αυτό που μια ολόκληρη εποχή επιθυμούσε να εξομολογηθεί, να 

φωνάξει, να διαλαλήσει»197. 

Στον Πόνο της νύχτας198, της Χρυσταλλένης Ανδρέα Ιωάννου, μια 

μεγάλη σε ηλικία γυναίκα αναπολεί την παιδική και εφηβική ηλικία. Τα 

χρόνια που αισθανόταν ότι μπορούσε να ζήσει ελεύθερη χωρίς 

περιορισμούς. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα γιατί ο κόσμος και η κοινωνία 

που ζούμε θέτουν όλο περιορισμούς στους ανθρώπους.  

Η Λίλα Καρακάλου – Καρανικόλα στο ποίημα της Λεμονή199 μιλάει 

για μια γριούλα που δεν παντρεύτηκε ποτέ. Η γριούλα μονάχη και 

σωριασμένη σ’ ένα σκαμνί δακρύζει συλλογιζόμενη τα νιάτα της. Όταν 

ήταν στα νιάτα της οι νέοι την κυνηγούσαν, μα εκείνη είχε αγέρωχη 

καρδιά που δεν τη χάριζε πουθενά. Τώρα πια, τα χρόνια πέρασαν, ο 

χρόνος δεν ξαναγυρνά για να χαρίσει σε κάποιο την καρδιά της. Έτσι θα 

απομείνει μονάχη μέχρι να την βρει ο θάνατος.  

Το τραγούδι των ήχων200,  της Διαλεχτής Ζευγώλη – Γλέζου, είναι 

ένα ποίημα γεμάτο αναμνήσεις. Η ανοιξιάτικη μπόρα υπήρξε η αφορμή 

για να αναστηθούν στο νου της ήχοι καιρών αλλοτινών. Ξύπνησαν μέσα 

της αναμνήσεις της εφηβείας, ανμνήσεις απ’ το χωριό και απ’ τους φίλους 

της, τραγούδια ερωτικά, νανουρίσματα. Όλα αυτά τα θυμάται μόνη, δεν 

έχει κανένα για να μοιραστεί μαζί του τις θύμησές της. Στεναχωριέται 

πολύ, νιώθει ένα ασήκωτο βέρος μέσα της, γιατί όλοι σκόρπισαν από δω 

κι από κει και συνεπώς αποξενώθηκαν μεταξύ τους.  «Ένα κύριο 

χαρακτηριστικό της ποίησης της Διαλεχτής Ζευγώλης – Γλέζου είναι το 

                                                 
197 Τατιάνα Σταύρου, Τετράδια Μνήμης: Μυρτιώτισσα, Αθήνα, 1982, σ. 86-87. 
198 Νέα Εστία, τόμος 48, τχ. 554, 1950, σ. 1006. 
199 Νέα Εστία, τόμος 54, τχ. 629, 1953, σ. 1341. 
200 Νέα Εστία, τόμος 67, τχ. 784, 1960, σ. 281-282. 
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σταθερό της κοίταγμα προς το παρελθόν, ένα παρελθόν που όσο περνούν 

τα χρόνια ο πόνος την πληγώνει».201  

Η Δήμητρα Μπεζάντε στο Δίπτυχο202 αναρωτιέται τι να απέγιναν 

όλα εκείνα τα όνειρα που έκαναν σαν ήταν νέοι. Τα πάντα χάθηκαν πια, 

ακόμα και ο έρωτας. Το μόνο που απέμεινε είναι η ανατριχίλα και η 

ερημιά. Θεέ μου! Να πέθανε για μας ο έρωτας παντοτινά και να κλείσαν 

οριστικά οι μεγάλοι δρόμοι; Θεέ μου! Να φύγανε για μας αγύριστα τα 

όνειρα των 20 χρόνων203; Η ποιήτρια δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι τα 

χρόνια πέρασαν. Θα ‘θελε να ζήσει ξανά όπως στα νιάτα της, έτσι απλά 

και ανέμελα. 

 

xi. ΣΗΜΑΔΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

   

Στο ποίημα Ποιος την κρατάει τη θύρα του Άδη204 της Διαλεχτής Ζευγώλη 

Γλέζου, μια κόρη θρηνεί για το χαμό της αγαπημένης της μάνας που 

έφυγε νωρίς απ’ τη ζωή. Όλα τη θυμίζουν, την ακούει παντού μα δεν 

μπορεί να την δει πουθενά. Ψάχνει για την αγάπη που της χάριζε και 

αναρωτιέται ποιος άραγε να κρατάει την πόρτα του Άδη και ποιος άραγε 

να υφαίνει το νήμα της ζωής. Ούτε ν’ ανέβει η μητέρα της στη γη μπορεί, 

αλλά ούτε και η ίδια μπορεί να κατέβει στις πόρτες του Άδη. Τα πάντα 

εξαρτιώνται απ’ τη Μοίρα η οποία καθορίζει τη ζωή του καθενός. Ποιος 

την κρατάει τη θύρα του Άδη;/ Ποιος κλώθει της ζωής το υφάδι; […] Αν δεν 

ορίσει πρώτα η μοίρα,/ πως ν’ ανοιχτεί στον Άδη η θύρα,/ για να κατέβω να 

σε δω;/ Σκληρό είναι το ξύλο και σκεβρό205. Τέλος, αναρωτιέται πως θα 

ξεπεράσει τον χαμό της αγαπημένης της μανούλας και πως θα αντέξει 

στην παντοτινή απουσία της. Θα αντέξει άραγε να το κάνει; Μανούλα 

πολυαγαπημένη,/ πώς θα περάσουνε οι καιροί/ και ποιος μπορεί να 

περιμένει206; Δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο παιχνίδι που της έστησε η 

ζωή και πονάει πολύ. 

 Η Μαίρη Πολίτη αφιερώνει το ποίημα Θα ρθω απόψε207 στη μνήμη 

της Μαρίας. Η ποιήτρια επιθυμεί να επισκεφτεί το μνήμα της και να της 

προσφέρει κάθε λογής λουλούδια της άνοιξης και ό, τι πιο ακριβό 

υπάρχει. Θυμάται τα πάντα που έζησε μαζί της, όλα τα όνειρα που 

έπλαθαν μαζί, όλες τις ελπίδες που έτρεφαν και τους καημούς τους. Όλες 

οι στιγμές τους είναι ζωντανές μέσα στην ψυχή. Όλα επιθυμεί να της τα 

                                                 
201 Μ.Γ. Μερακλής, Κείμενα για την ποιήτρια Διαλεχτή Ζευγώλη Γλέζου, Αθήνα, 1986, σ. 

16. 
202 Νέα Εστία, τόμος 60, τχ. 699, 1956, σ. 1126. 
203 Ό.π., σ. 1126. 
204 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 548, 1950, σ. 577. 
205 Ό.π., σ. 577. 
206 Ό.π., σ. 577. 
207 Νέα Εστία, τόμος 48, τχ. 553, 1950, σ. 956-957. 
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χαρίσει, ακόμα και το πικρό της δάκρυ, το θολό της βλέμμα και τον χτύπο 

της καρδιάς της που είναι μόνο γι’ αυτήν. Ακόμα και αν κοιμάται βαθιά 

και δεν μπορεί να την ακούσει, δε χρειάζεται να λυπάται γι’ αυτό εκεί που 

είναι, δε θα της κρατήσει καμιά κακία γιατί ξέρει πόσο την αγαπούσε και 

η Μαρία. Μ’ αν κοιμάσαι ολόβαθα και δε μ’ αγροικάς,/ μη λυπάσαι, αγάπη 

μου, δε θα σου κακιώσω!/ Ξέρω εγώ την άμοιρη πόσο μ’ αγαπάς,/ αχ, Μαρία, 

πόσο208! Η ποιήτρια εκφράζει μια λύπη για το πρόσωπο που χάθηκε, αλλά 

ταυτόχρονα και μια χαρά γιατί τη θυμάται.  

 Και η Υπατία Δελή στη Βροχή209 γράφει για τη Μαρία, ένα 

δεκαεννιάχρονο κορίτσι που χάθηκε άδικα απ’ τη ζωή. Η μάνα της 

βρισκόταν στο νεκροταφείο μια βροχερή μέρα και όσο η βροχή άρχισε να 

φουντώνει τόσο φούντωνε και ο καημός της για το αδικοχαμένο κορίτσι 

της. 

 Στο ποίημα Τη βραδιά που μας έφυγες210 η Λίλα Καρακάλου 

Καρανικόλα αναφέρεται στον πατέρα της που δυστυχώς έφυγε απ’ τη 

ζωή. Από εκείνη τη στιγμή ο χρόνος έγινε βαρύς και ο πόνος άφθαστος, 

αφού δεν ξαναγυρνάει πίσω πια211. Μια θλίψη και λύπη διακρίνουμε στο 

ποίημα. Ξαφνικά, μια πεταλούδα απόκοσμη φάνηκε και έδωσε στην 

κοπέλα μια αίσθηση ελπίδας, μα μετά χάθηκε και αυτή μαζί με το 

πρόσωπο που βάδιζε στους ουρανούς. Τη ζητώ, με τα μάτια μου/ 

στηλωμένα, με πνίγει/ πόνος άφθαστος… Στ’ άδικα,/ δεν την βρίσκω, έχει 

φύγει;…/ Πού σε πήγε;… Τι σ’ έκανε;/ Τάχα νέφος, αστέρα,/ πνοή ζεφύρου, 

ένα τίποτα; Πού να σ’ εύρω, Πατέρα212; Μες τη βαθιά λύπη της ψάχνει να 

βρει μια ηλιαχτίδα, κάτι που θα την παρηγορήσει, μάταια όμως. 

Ο Γιάννης, στο διήγημα Σαν ήταν εκείνη213 της Καίτης Γ. Πικουλή, 

είναι ένας ανάπηρος πενηντάρης που έχασε τη γυναίκα του και το παιδί 

του στη γέννα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να ζήσει με την απουσία της. 

Υποφέρει πολύ μόνος. Η Φανή, η γυναίκα του, ήταν ο μόνος άνθρωπος 

που ξεχνούσε την αναπηρία του και του πρόσφερε στιγμές ευτυχίας. 

Ήταν η μόνη που δεν του έδειχνε συμπόνια. Σαν ήταν εκείνη έβρισκε 

πάντα τρόπο να ομορφαίνει το καθετί. Τώρα όμως πονάει η ψυχή του 

χωρίς αυτήν.  

Τον ίδιο πόνο αισθάνεται και ο παππούς στο διήγημα Ο 

ασυντρόφιαστος ταξιδιώτης214 της Κλεαρέτης Δίπλα- Μαλάμου. Ο 

παππούς πρόσφατα έχασε τη γυναίκα του και ήταν πολύ θλιμμένος. Του 

έλειπε πολύ και δεν μπορούσε να βγάλει στιγμή απ’ το μυαλό του την 

                                                 
208 Ό.π., σ. 957. 
209 Νέα Εστία, τόμος 49, τχ.565, 1951, σ.75 
210 Νέα Εστία, τόμος 50, τχ. 581, σ. 1217.  
211 Ό.π., σ. 1217. 
212 Ό.π., σ. 1217. 
213 Νέα Εστία, τόμος 55, τχ. 637, 1954, σ. 96-98. 
214 Νέα Εστία, τόμος 57, τχ. 662, 1955, σ. 186-188. 
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αγαπημένη του γυναίκα. Χωρίς αυτήν δεν είχε πλέον σημασία η ζωή του. 

Ο καημός του μέρα με τη μέρα μεγάλωνε. Από τώρα και στο εξής έτσι θα 

’ταν τα πράγματα. Ο παππούς θα ’τανε ο ασυντρόφιαστος ταξιδιώτης σε 

ώρα που δεν μπορεί πια να ταξιδέψει ο άνθρωπος μοναχός215. 

Η Μυρτιώτισσα στο διήγημά της Πόνος216 αναφέρεται σε μια μάνα 

που βρίσκεται σε αδρανή κατάσταση επειδή πρόσφατα έχασε το παιδί της. 

Ο πόνος της γίνεται αβάσταχτος μέρα με τη μέρα. Οι μέρες της είναι 

άδειες και ο ύπνος της γέμισε με εφιάλτες. Απομονώθηκε εντελώς απ’ 

τους ανθρώπους και έγινε αξιοθρήνητη. Το μόνο που την παρηγορεί είναι 

η βροχή γιατί κλαίει κι αυτή μαζί της κάθε φορά.  

 

 

xii.  ΌΛΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ …. ΑΔΙΕΞΟΔΟ 

 

Στο ποίημα Νυχτερινός επισκέπτης217 της Λίλας Καρακάλου Καρανικόλα, 

πρωταγωνιστής είναι ένας Επισκέπτης, ο Επισκέπτης του Σκότους που 

την επισκέπτεται στο σπίτι της. Νύχτα την επισκέπτεται και αρχικά τον 

υποδέχεται με μεγάλη χαρά. Καλώς να μπει… καλώς να ρθει…218 ίσως να 

έχει και μια δόση ειρωνείας. Ο νυχτερινός Επισκέπτης την παρασύρει 

αμέσως στο χορό. Μοιάζει κάπως υπεροπτικός και αλαζόνας. Δεν τον 

γνωρίζουν πολλοί αλλά όσοι τον ξέρουν τρομάζουν. Ένα αίσθημα φόβου 

την κρατούσε εκείνο το βράδυ. Εκείνος, ακατάδεκτος, περιφρονητικός 

έκανε παράξενες φιγούρες και ο ίσκιος του την τρόμαζε. Ξαφνικά φύσηξε 

ένας δυνατός άνεμος και έσβησαν όλα τα φώτα. Φύσημα ανέμου μπαίνει 

ξαφνικά/ σαν σίφουνας και σβήνει όλες τις λάμπες./ Νιώθω τις 

κοκκαλιάρικες τις γάμπες,/ στο στήθος με πλακώνουν, γέρνω, με νικά/ Τ’ 

αγέρι απ’ το παράθυρο σαν μπαίνει ξαφνικά…/ Του ήλιου το φως πως τώρα 

να χαρώ;…/ Στα στάχυα πώς να τρέξω και στ’ αμπέλια,/ που του Επισκέπτη 

με τρελαίνουν τ’ άγρια γέλια219; Αυτή φαίνεται πως είναι αδύναμη και 

ανήμπορη μπροστά στη δύναμη του επισκέπτη. Τώρα πια πώς να γευτεί 

ξανά τη χαρά της ζωής; Πώς να μπορέσει να ζήσει μια ήρεμη, ξέγνοιαστη 

και ανέμελη ζωή, εφόσον τρομάζει απ’ τον Επισκέπτη; Αναρωτιέται 

μήπως ήταν καλύτερα να μην τον δεχόταν στο σπίτι της. Μήπως θα ήταν 

καλύτερα να μη δεχτώ/ της Νύχτας τον παράδοξο Επισκέπτη,/ που 

γλίστρησε στο σπίτι σαν τον κλέφτη,/ με το σιγανό του βήμα το πνιχτό;/ 

Καλύτερα μη θάταν να μην τον δεχτώ220; Τώρα πια είναι αργά για να 

ξεφύγει, αφού όλες οι Πόρτες είναι κλειστές.  Θέλει να φύγει αλλά δεν 

                                                 
215 Ό.π., σ. 188. 
216 Νέα Εστία, τόμος 66, τχ. 772, 1959, σ. 1116-1117. 
217 Νέα Εστία, τόμος 47, τχ. 543, 1950, σ. 230-231. 
218 Ό.π., σ. 230. 
219 Ό.π., σ. 230. 
220 Ό.π., σ. 231. 
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μπορεί, βρίσκεται σε αδιέξοδο, ίσως ακόμη και να φοβάται. Και έτσι 

επιλέγει να τον ακολουθήσει, αφού όλοι οι ορίζοντες είναι κλειστοί. Είναι 

αργά πλέον για να μπορέσει να ξεφύγει, επιλέγει να μείνει σε κάτι που 

την βασανίζει και τη φοβίζει. Δεν κάνει προσπάθειες αλλά τα παρατά 

γιατί πιστεύει ότι όλα πια έχουν τελειώσει. Μα τώρα είναι αργά για μια 

φυγή…/ Κι οι Πόρτες έχουν γύρω μου όλες κλείσει…/ Κι ας δείξω πως γι’ 

αυτόν έχω μια κλίση,/ αφού σβήστηκαν όλοι οι ορίζοντες στη Γη/ και πια, 

τόσο είναι αργά, για μια φυγή221. 

 

 

xiii. Η ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΙΚΗΤΡΙΑ… 

 

Το διήγημα της Ρένας Καρθαίου Το πέτρινο νανούρισμα222 είναι ένα 

κείμενο στο οποίο διαφαίνονται παντού τα σημάδια του χρόνου και η 

φθορά που προκαλεί. Μέσα στο σπίτι διαμένουν τρεις αδελφές, οι οποίες 

βρίσκονται στο περιθώριο. Ίσως το διάλεξαν αυτές, να ήταν δική τους 

επιλογή ή έτσι τους το έφερε η μοίρα. Αρχικά περιγράφεται το σπίτι στο 

οποίο διέμεναν οι τρεις αδελφές. Η φθορά σ’ αυτό είναι ολοφάνερη. Ενώ 

κάθε άνοιξη τα άλλα σπίτια ξανανθίζουν, το σπίτι που βρίσκεται στην άκρη 

της πόλης όλο μαραίνεται. Ο χρόνος έχει σκάψει τις βαθιές χαρακιές του 

απάνω στην τυραννισμένη πρόσοψή του. Στη σκεπή του έχει φωλιάσει το 

νυχτοπούλι της φθοράς... […] Και τότε πλέει σα στοιχειωμένο καράβι το 

σπίτι, μονάχο του, μέσα στο σκοτεινό σύννεφο της συμφοράς. Ένα χέρι νεκρό 

διευθύνει, θαρρείς, το πέτρινο σκάφος του μέσα στο πέλαγο του 

παρελθόντος και της λησμονιάς. Σαν πολικό αστέρι, το παγωμένο μάτι ενός 

κακού προγόνου το οδηγεί στον κατηφορικό δρόμο του θανάτου223. 

 Στο σπίτι λοιπόν αυτό ζούνε οι τρεις αδελφές και φαντάζουν σαν 

«απολησμονημένοι άνθρωποι μιας άλλης εποχής»224. Σαν να οι ίδιες 

ονειρεύονται την ακινησία που τις χαρακτηρίζει διαρκώς. Μια φυγόκεντρη 

δύναμη τους πέταξε έξω από τη δίνη της ζωής και τους έριξε αδύναμους στο 

περιθώριο. Μόνο το μεγάλο ρολόι της σάλας ακολουθεί πιστά την εποχή 

του: σιδερένιο τρωκτικό, ροκανίζει υπομονετικά τη μακριά κορδέλα του 

χρόνου225. Η μια απ’ τις τρεις αδελφές ζωγραφίζει, η άλλη παίζει πιάνο και 

η μικρότερη εδώ και εννέα χρόνια κρατάει στην αγκαλιά της πάντα μια 

πέτρινη κούκλα. Μονάχα το θερμό χεράκι ενός μικρού παιδιού μπορεί να 

σύρει, σαν αγιοβασιλιάτικο παιχνιδάκι, τον παγωμένο όγκο αυτού του 

σπιτιού, στον ήλιο, στο φως. […] Σ’ αυτό το τοπίο θανάτου πρέπει να 

                                                 
221 Ό.π., σ. 231. 
222 Νέα Εστία, τόμος 49, τχ. 574, 1951, σ. 738-739. 
223 Ό.π., σ. 738. 
224 Ό.π., σ. 738. 
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φυτρώσει το δεντράκι της ζωής226. Μονάχα λοιπόν η ανάσα ενός μικρού 

παιδιού θα έδινε χαρά μέσα σε κείνο το σπίτι. Εδώ και εννέα ολόκληρα 

χρόνια η μικρότερη αδελφή προσπαθεί να θερμάνει το πέτρινο σώμα της 

άψυχης κούκλας για να της δώσει ζωή. Θέλει να κάνει την πέτρινη 

καρδούλα του να χτυπήσει δίπλα στη μητρική καρδιά της. […] Πρέπει στα 

πέτρινα αυτάκια του να φτάσει το μητρικό νανούρισμά της. Και τότε το 

στηθάκι του θα κυματίσει απ’ της ζωής την ανάσα, και από τα χειλάκια του 

θα μοσχοβολήσει η ανοιξιάτικη αύρα. Και τότε θα ξυπνήσει227. Το πρόσωπο 

της μικρής αδελφής το χει σκάψει η αγρύπνια γιατί εδώ και τόσα χρόνια 

μέρα νύχτα ανεβοκατεβαίνει συνεχώς. Αρκετά κουρασμένη ένα βράδυ 

αποκοιμάται στην καρέκλα με το άψυχο μωρό στην αγκαλιά της. Ο 

λευκός ύπνος της πέτρινης κούκλας παγώνει αγάλια, αγάλια και το δικό 

της πρόσωπο. Στις φλέβες της χύνεται η κρύα γαλήνη του μικρού. Και την 

καρδιά της αγγίζει το ψυχρό χεράκι του. Αντί η ζωή να ροδίσει το 

προσωπάκι της κούκλας, βυθίζεται αυτή στο λευκό ύπνο του μαρμάρου228. 

Αυτή ήταν η τραγική κατάληξη της μικρότερης αδελφής. Από τότε το 

σπίτι βούλιαξε μέσα στο βάλτο της σιγής. Η φθορά, η ακινησία και η 

συμφορά που τις βρήκε νίκησαν μπροστά στον πόθο και τον καημό μιας 

γυναίκας για τη μητρότητα.  

 

xiv. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

Η Κατίνα Γ. Παπά το 1951 δημοσιεύει ένα αρκετά μεγάλο σε έκταση 

αφήγημα, Το Γυμνάσιο, το οποίο δημοσιεύεται σε συνέχεια τευχών229. Ήδη 

απ’ το πρώτο τεύχος κάνει την εμφάνισή του ο επιθεωρητής του σχολείου,  

ενός Γυμνασίου Θηλέων. Ο επιθεωρητής και οι καθηγητές ήταν πολύ 

αυστηροί, δε δέχονταν καμιά διακοπή στο μάθημα χωρίς να υπάρχει 

σοβαρός λόγος, έβαζαν τιμωρίες πολύ συχνά και πολλές ήταν οι φορές 

που χτυπούσαν τις μαθήτριες όταν αυτές ήταν ανυπάκουες. Οι μαθήτριες 

έπρεπε πάντα να συμφωνούν με όσα έλεγαν οι καθηγητές τους, άσχετα 

με το αν διαφωνούσαν. Υπήρχαν βέβαια και οι εξαιρέσεις, αυτές που 

έστηναν πόδι, αλλά όχι χωρίς τίμημα, γιατί μετά το πλήρωναν ακριβά. Σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις είτε τις έδιωχναν απ’ την τάξη, είτε τις έβαζαν να 

παραμείνουν όρθιες καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος ή ακόμα και τις 

απέβαλλαν απ’ το σχολείο.  

Οι ταξικές διακρίσεις στο Γυμνάσιο των Θηλέων είναι ευδιάκριτες 

μέσα απ’ το αφήγημα. Μέχρι και τα ρούχα τους ή τα παλτά τους οι 
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καθηγητές τα κρέμαζαν ιεραρχικά, με βάση την υψηλότερη θέση που 

κατείχε ο κάθε καθηγητής. Φαίνεται, πως δεν απουσιάζει κανένας σήμερα, 

γιατί η κρεμάστρα είναι φορτωμένη καπέλα γυναικεία και ανδρικά και το 

ράφι πακέτα. Το πρώτο είναι μια σταχτιά ρεπούμπλικα κι ένα χοντρό 

μπαστούνι από ξύλο ελιάς. Θα είναι σίγουρα του Γυμνασιάρχη. Κοντά σ’ 

αυτό ένα ράσο κρεμασμένο και σταχτερή ομπρέλα. Είναι του θεολόγου. 

Ύστερα ένα γυναικείο καπέλο δείχνει πως εκείνη που το φορεί δεν δίνει 

καμιά σημασία στην εξωτερική της εμφάνιση κι ύστερα έρχονται άλλα 

ανδρικά καπέλα και άλλα γυναικεία ίσαμε το τελευταίο άσπρο καπελάκι με 

πράσινο πεταχτό φιόγκο τόσο φρέσκο και καλαίσθητο, που σίγουρα θ’ 

ανήκει στη νεότερη καθηγήτρια ή την πιο τσαχπίνα230.  

Η «εξουσία» του Γυμνασιάρχη είναι ολοφάνερη και στο παρακάτω 

απόσπασμα, στο οποίο μια καθηγήτρια προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη 

για την αποβολή μιας μαθήτριας: Ο Γυμνασιάρχης που δεν ήταν από τους 

ανθρώπους που ανέχονται αντιρρήσεις ούτε και που δέχονταν συμβουλές 

και μάλιστα από «κατωτέρους», δεν την άφησε να συνεχίσει. Η απόφασις 

ελήφθη, είπε σοβαρά, και δεν πρόκειται να επέλθη καμιά απολύτως 

μεταβολή! Έχουμε συνεννοηθεί μετά του μαθηματικού και του θεολόγου και 

είμεθα τελείως σύμφωνοι. Η μαθήτρια αυτή θα μείνει και εφέτος 

απροβίβαστος.231 Εκτός απ’ τις μαθήτριες, έπρεπε και οι καθηγητές να 

υπακούν τον Γυμνασιάρχη. Κανείς δεν έπρεπε να έχει άλλη γνώμη 

διαφορετική από τη δική του, και ακόμη και αν είχε δεν έπρεπε ποτέ να 

τολμήσει να την εκφέρει.  

Οι καθηγητές άφηναν πολλά παιδιά απροβίβαστα, επίτηδες 

βέβαια, δήθεν για να συμμορφωθούν. Η τακτική όμως που ακολουθούσαν 

δεν είχε και τα καλύτερα αποτελέσματα. Μόνο όταν μια χρονιά ανέλαβε 

τα παιδιά μια νεαρή καθηγήτρια άλλαξαν κάπως τα πράγματα, γιατί είχε 

τον τρόπο να τραβήξει κοντά της τα παιδιά. Έγινε φίλη με τις μαθήτριες, 

τους μιλούσε εγκάρδια και τα παιδιά αυτό το σέβονταν, πίστευε ότι με το 

ξύλο δεν λύνονταν τα προβλήματα, ήταν ειλικρινής και έτσι το τμήμα 

είχε αποκτήσει τεράστια πρόοδο από τότε που τα ανέλαβε. Παρόλα αυτά 

ο Γυμνασιάρχης διατηρούσε άλλη γνώμη. Ακόμα δεν αναγνώριζε την 

πρόοδο των μαθητριών εκείνων, τις θεωρούσε όλες ηλίθιες και 

ανεπίδεκτου μαθήσεως. Η νεαρή καθηγήτρια όμως δεν έδινε καμιά 

σημασία στα λόγια του γιατί εκείνη ήταν αποφασισμένη να προσφέρει με 

τη γνώση και την αγάπη της ό, τι καλύτερο στις μαθήτριές της. Γνώριζε 

πως έπρεπε να είναι ένας καλός εκπαιδευτικός, γι’ αυτό και πέτυχε. 

Επιβαλλόταν εκτός από τις γνώσεις που έπρεπε να κατέχει, να είναι 

πάνω απ’ όλα άνθρωπος. Για να μιλήσουν στις ανοιχτές ψυχές των παιδιών 

στις πολύτιμες τούτες ώρες πρέπει εκτός από τις βαθιές γνώσεις να έχουνε 
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και μερικά άλλα προσόντα, που δεν αποχτιούνται μέσα σε τέσσερα χρόνια 

ούτε και οχτώ. Πρέπει να είναι «ά ν θ ρ ω π ο ι» και για την απλή αυτή 

ιδιότητα χρειάζονται πολυσύνθετα πράματα, χρειάζεται π ο λ ι τ ι σ μ ό ς: 

κράμα από φυσικές ιδιότητες, από πολλές επίκτητες, από βαθιά 

μακρόχρονη καλλιέργεια και από οικογενειακή και κοινωνική αγωγή.232  

 Στο αφήγημα γίνεται αναφορά και στις άθλιες συνθήκες του 

σχολείου, με αποτέλεσμα να αποσπάται η προσοχή των μαθητών. Όμως 

δεν έφταιγε πάντα το κείμενο ούτε η τυπική καθηγήτρια που τα κορίτσια 

δεν πρόσεχαν καθόλου στο μάθημα. Έφταιγε και η τάξη. Μικρή, στενόχωρη, 

με βρώμικους τοίχους που κάποτε θα ήτανε γαλάζιοι, μα τώρα λιπαροί, 

γδαρμένοι, γεμάτοι μελάνια, μολυβιές, ονόματα, γεωμετρικά σχήματα. Το 

ταβάνι ραγισμένο. Σε κάθε άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας γέμιζε την έδρα 

και τα θρανία ασβέστη και σκόνη. Το πάτωμα σαθρωμένο με χασματιές 

έτοιμες να καταπιούν τα μολύβια, τις πέννες και ό, τι άλλο πραγματάκι 

ξεγλιστρούσε από τα χέρια των κοριτσιών. Μα το χειρότερο ήτανε πως 

κάτω ακριβώς απ’ αυτή την τάξη ήτανε ένα μικρό μαγαζί, που έφτιαχνε 

κολόνιες και η μυρωδιά από το οινόπνευμα περνώντας από το μουχλιασμένο 

και σαπισμένο πάτωμα μεταμορφωνόταν σε μια βαριά και αναγουλιαστική 

μυρωδιά, που βασάνιζε τα παιδιά.233   

 Τέλος, στο αφήγημα διαφαίνεται και η υποτίμηση του γυναικείου 

φύλου. Ο Γυμνασιάρχης και όλοι οι άντρες της εποχής υποτιμούσαν το 

γυναικείο φύλο σε μεγάλο βαθμό. Θεωρούσαν ότι οι γυναίκες δεν ήταν 

άξιες να δουλεύουν σε δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Όχι, αι γυναίκες δεν ήσαν 

διά δημοσίαν υπηρεσίαν! Ύστερα από λίγες μέρες ο κ. Γυμνασιάρχης κάλεσε 

τη νέα καθηγήτρια στο γραφείο. Ήθελε να την κατατοπίσει σε πολλά 

θέματα και να της δώσει και «μερικάς νουθεσίας. Δεν ήτανε του γούστου 

του αυτή η καθηγήτρια, κάθε άλλο. Αλλά τι να κάμει; Δεν ήτανε δυστυχώς 

στο χέρι του να κανονίζει το προσωπικό του Γυμνασίου του όπως ήθελε. 

Όλα αυτά «εκανονίζοντο άνωθεν», εάν εξηρτάτο εξ αυτού ουδεμία γυνή θα 

εισήρχετο εις Γυμνάσιον! Πρώτον αι γυναίκες δεν είναι δι επιστήμας. Αι 

επιστήμαι απιτούσι νουν και αι γυναίκες δεν έχουσι νουν. Ουδέ τον κοινόν. 

Παράδειγμα η καθηγήτρια των Γαλλικών. – Πού νομίζετε, ότι ηθέλησε να 

τοποθετήση το «καπέλλον» της; - Παραπλεύρως του ιδικού του! Και μόνο 

που το αναλογίζεται τρέμει από αγανάκτησιν! Εννοείται ότι την έβαλε 

ευθύς εις την θέση της και ενώπιον όλου του Συλλόγου. Έκτοτε η θέσις του 

καπέλου της θρασείας αυτής είναι η τελευταία της κρεμάστρας» 234. 

 Η Κατίνα Γ. Παπά στο αφήγημά της φανερώνει πολλές σκοτεινές 

πλευρές του εκπαιδευτικού συστήματος. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμιά 

αμφιβολία ότι αποτυπώνει πιστά την πραγματικότητα. Οι φωτισμένοι 

                                                 
232 Ό.π., τχ. 584, σ.1443 
233 Ό.π., τχ. 578, σ. 1028-1029 
234 Ό.π., τχ. 585, σ. 1535. 
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εκπαιδευτικοί έρχονται συνεχώς σε αντιπαράθεση με τους 

στενοκέφαλους ανωτέρους τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη 

απογοήτευσή τους και την αποδοχή της ρουτίνας ή να πληρώσουν πολύ 

ακριβά την τόλμη τους. Ακριβώς αυτό το δίλημμα αντιμετωπίζουν οι ήρως 

του βιβλίου. Συνεχώς παλεύουν ανάμεσα στο παλιό και στο νέο. Το πρώτο 

αντιπροσωπεύει ο γυμνασιάρχης, ενώ το δεύτερο οι νεαρές 

καθηγήτριες235. Παράλληλα, , η συγγραφέας προβάλλει το πολύμορφο 

πρόσωπο της εφηβείας και την νιότης. Είχε την ικανότητα να πλησιάζει 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στοργή το παιδί, αλλά είχε και τη χάρη να  

κατανοεί πως το καθένα απ’ αυτά τα παιδιά είναι κι ένα ξεχωριστό 

πρόβλημα. Έτσι, πρόσφερε τη συμπαράστασή της στο προσωπικό δράμα 

της εφηβείας που χαρακτηρίζει τα νέα παιδιά236. Τέλος, ο αφηγηματικός 

της λόγος θέτει στο προσκήνιο θετικές κεντρικές ηρωίδες, γυναίκες που 

αγωνίζονται για να ζήσουν ισότιμα με τους άντρες.237 Τα γυναικεία αυτά 

πρόσωπα αρνούνται την καθήλωση στο μύθο της γυναικείας 

κατωτερότητας, απομακρύνονται από τη μοιραία κατάσταση της 

γυναικείας στάσης, διαρρηγνύουν την περιθωριοποίηση, και η 

διαφορετικότητά τους γίνεται αισθητή από τις ίδιες σαν δικαίωμα στη 

διαφορά και όχι σαν μια μείωση. […] Τα γυναικεία πρόσωπα ξεπερνούν το 

κόμπλεξ κατωτερότητας μέσα από την ευχαρίστηση του μοιράσματος των 

γνώσεων τους με τους άλλους, συνάδελφους αλλά και μαθήτριες, η σχέση 

με τις οποίες στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στην εξομολόγηση των 

προβλημάτων και στην αμοιβαιότητα ανταλλαγής των απόψεων. Στις 

συζητήσεις μεταξύ των ανδρών και των γυναικών εκπαιδευτικών στο 

γυμνάσιο θηλέων παρατηρούμε να διαγράφονται η ανδρική αντίληψη και 

συμπεριφορά, που ορθώνουν ένα κόσμο διακρίσεων, αλλά και η γυναικεία 

στάση, που ορθώνει ένα λόγο που υφαίνει και υφαίνεται πάνω σε 

ανθρώπινους δεσμούς και τολμά να διεκδικήσει τα διακιώματά του και 

την αυτονομία του238. 

Το διήγημα Ένα κορίτσι από την Ελλάδα239 της Πίτσας Πάλλη 

αναφέρεται στη Θάλεια, ένα κορίτσι που έφυγε απ’ την Ελλάδα και απ’ 

την οικογένειά της μετά τον πόλεμο και πήγε στην Αμερική για να ζήσει 

με τη θεία της. Εκεί τα έφτιαξε με κάποιο Αμερικάνο. Η οικογένειά της 

όμως δε γνώριζε τίποτα γι’ αυτή τη σχέση, γιατί είχε άλλες ιδέες και 

αρχές: μια ελληνοπούλα δεν έπρεπε να βγαίνει με αμερικάνους, ο 

προορισμός της ήταν το σπίτι, ο γάμος και να δώσει ελληνική μόρφωση στα 

                                                 
235Βάσος Βαρίκας, Συγγραφείς και κείμενα 1955 - 1959, Αθήνα, 2003, σ. 381. 
236 Γιάννης Καραβίδας, Λιλή Ιακωβίδη: Η ποιήτρια της Νιότης, Αθήνα, 1978, σ.  59-60. 
237Διαμαντή Αναγνωστοπούλου, Αναπαραστάσεις του γυναικείου στη λογοτεχνία, Αθήνα 

2007, σ.  217-218. 
238Διαμαντή Αναγνωστοπούλου, Αναπαραστάσεις του γυναικείου στη λογοτεχνία, Αθήνα 

2007, σ. 234-235. 
239 Νέα Εστία, τόμος 50, τχ. 582, 1951, σ. 1288-1293. 
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παιδιά της240.  

 

xv. ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ… 

 

Το εικοσιτετράωρο της Μαρτίνας241 της Δανάης Πουλοπούλου είναι ένα 

πολύ τολμηρό και προχωρημένο διήγημα για μια γυναίκα. Η Μαρτίνα 

ήταν μια γυναίκα που πέρασε αρκετά άσχημες στιγμές με τους έρωτες 

στη ζωή της. Πόνεσε, έκλαψε, και κάποιες φορές έγινε ακόμα και 

δυσάρεστη και ενοχλητική για τους άλλους. Μα τώρα πια, στα 49 της 

χρόνια, είχε περάσει αρκετός καιρός για να μετανοεί και να υποφέρει 

ακόμα για όλα αυτά που της έτυχαν. Η Μαρτίνα ήταν ξεναγός και 

αγαπούσε πολύ το επάγγελμά της. Πολλές ήταν οι φορές που κατόρθωνε 

να ξαναζεί στγμές μόνο με τη φαντασία, τόσο έντονα και εξιδανικευμένα, 

πολλές καταστάσεις και περιστατικά. Είχε τον αέρα της ζωής και αυτό 

την κολάκευε γιατί μπορούσε να κρατήσει μόνο τα καλά απ’ όσα 

προσφέρει η καθημερινή μονοτονία. Αισθανόταν μια κακία και ζήλια για 

τις παντρεμένες μητέρες. Ίσως γιατί το επιθυμούσε και αυτή να το ζήσει 

κάποια στιγμή. Η Μαρτίνα είχε δοκιμάσει τον ελεύθερο και 

ολοκληρωμένο έρωτα στη ζωή της. Ο Ράσπο ήταν ο τρίτος απ’ τους 

εραστές της και είχε 5 χρόνια μαζί του δεσμό. Ήταν Ουγγρος, 40 χρονών 

και παντρεμένος. Τον γνώρισε όταν ήρθε με τη γυναίκα του στην Ελλάδα. 

Τελευταία η Μαρτίνα άρχισε να φοβάται μήπως και η γυναίκα του 

γνώριζε για την παράνομη σχέση τους. Αρκετές ήταν οι φορές που τα 

έβαλε και με τον ίδιο της τον εαυτό. Ο εαυτός της, με τις απωθημένες και 

περιφρονημένες πάντα αντιλήψεις! Πόσο τον σιχαινόταν αυτόν τον κακό και 

γκρινιάρη συμβουλάτορα, που δεν είχε ακόμη κατορθώσει να τον εξοντώσει 

όλως διόλου. Ήξερε πως όλες οι επικρίσεις, οι σχετικές με τον έρωτα, δεν 

ήταν παρά προλήψεις, στενοκεφαλιές και ανοησίες. Γιατί, λοιπόν, να είναι 

καταδικασμένη να αμφιβάλλει πάντα για τις πράξεις της; Μήπως αυτή 

τάχα έφταιγε που δεν μπόρεσε να μείνει με τον πρώτο φίλο της όλα αυτά τα 

χρόνια; Όχι δα…242 Στον πρώτο της εραστή ένιωθε σίγουρη, στον δεύτερο 

είχε αμφιβολίες, επαναστατούσε και αντιδρούσε. Για τον τρίτο μπορούσε 

να ήταν βέβαιη ότι μοιραία θα ερχόταν η αναζήτηση του τέταρτου, η 

δύσκολη ανεύρεσή του και η προβληματική διατήρησή του. Αφού τα 

σκεφτόταν όλα αυτά μετά συνειδητοποιούσε ότι δεν άξιζε να τα 

σκέφτεται και να την απασχολούν. Όταν ζεις έντονα και πολύπλευρα, 

αυτά είναι λεπτομέρειες και αισθηματισμοί βλαβεροί243. Σ’ αυτή τη στιγμή 

                                                 
240 Ό.π., σ. 1289. 
241 Νέα Εστία, τόμος 48, τχ. 555, 1950, σ. 1102-1104. 
242 Ό.π., σ. 1104. 
243 Ό.π., σ. 1104. 
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της ζωής της το πιο σημαντικό πρόσωπο γι’ αυτήν ήταν ο Ράσπο. Κοντά 

του περνούσε ώρες ευχάριστες, αληθινές στιγμές χαράς και ευτυχίας που 

της χάριζαν μια ποθητή ισορροπία και δύναμη για πνευματική και 

σωματική δουλειά. Κοντά του γινόταν παιδί και η σκέψη της μετά από 

κάθε συνάντηση πάντα πιο καθαρή.  

Βλέπουμε λοιπόν μια γυναίκα η οποία δεν έχει κανένα ταμπού στα 

θέματα των ερωτικών σχέσεων. Είναι απαλλαγμένη από κάθε 

συντηρητισμό στο θέμα αυτό και φαίνεται πως, παρά τις σκέψεις που την 

βασανίζουν ώρες ώρες, δεν μετανιώνει καθόλου για την παράνομη σχέση 

της. Αντιθέτως, όπως φαίνεται απ’ το τέλος του διηγήματος, φαίνεται να 

το απολαμβάνει και να γλεντά κάθε λεπτό που περνάει μαζί του. Θα 

έλεγε κανείς ότι είναι ένα αρκετά τολμηρό και προχωρημένο διήγημα για 

μια γυναίκα.  

 

 

xvi. Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ 

 
Την ξενιτιά, την ορφανιά, την πίκρα, την αγάπη,    

 τα τέσσερα τα ζύγιασαν, βαρύτερα είν’ τα ξένα244. 

Δ η μ ο τ ι κ ό 

 

Οι Έλληνες ταξιδεύοντας σε μακρινές χώρες του κόσμου και 

περιπλανώμενοι  στα ξένα, ποτέ δεν λησμονούν την Πατρίδα τους. Αν για 

οποιουσδήποτε λόγους ο Έλληνας αναγκάζεται να εκπατρισθεί, οι δεσμοί 

του με την Πατρίδα δεν χαλαρώνουν ούτε η εικόνα και η ανάμνηση της 

πατρικής γης σκοτίζονται στα βάθη της σκέψης του και της καρδιάς του 

γιατί μέσα στην ψυχή του κλείνει την Ελλάδα. Ο δεσμός του με την 

πατρική γη είναι άρρηκτος245.  

Οι μέρες της ξενιτιάς είναι γεμάτες πόνο . Ο ξενιτεμένος ζει 

στιγμές αφόρητης θλίψης και μελαγχολίας. Δεν μπορεί τίποτα άλλο να 

αναπληρώσει τη στέρηση της πατρίδας του. Πλούτη και τιμές, έρωτες κι 

αγάπες, δόξες και υλικά αγαθά δεν κατορθώνουν να πλανήσουν τον 

ξενιτεμένο. Μια ενδόμυχη κι ακατανίκητη ορμή τον ωθεί ακατάπαυστα 

προς τη γενέτειρά του.  

 Ως το 1890 οι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική δεν ξεπερνούσαν 

τους 800. Από τότε αρχίζει η πυκνή μετανάστευση προς την Αμερική, που 

το ρεύμα της σημείωσε μεγάλες αυξήσεις κατά τα έτη 1897, 1906, 1921 και 

1949 κυρίως για πολλούς λόγους246.  

Ο πόνος του χωρισμού και της ξενιτιάς παραμένει αγιάτρευτος. Οι 

                                                 
244 Κωνσταντίνου Γ. Παπαγεωργίου, Η ξενιτιά στη ζωή του λαού  μας, εκδ. οίκος Ευθύμιου 

Χριστόπουλου, Αθήνα 1966, σελ. 7 
245 Ό.π., σ. 24. 
246 Ό.π., σ. 173. 
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τραγικότερες στιγμές του ξενιτεμένου θεωρούνται οι στιγμές της 

αρρώστιας και του θανάτου, οπότε εκείνη τη στιγμή έχει περισσότερη 

ανάγκη από ιδιαίτερες φροντίδες και περιποιήσεις. Στη ξενιτιά ο 

άρρωστος κατάκειται μόνος του και παραμελημένος χωρίς τις θωπείες και 

τις ιδιαίτερες φροντίδες των συγγενών και των αγαπητών του προσώπων. 

Κι αν έχει τη δυστυχία να πεθάνει στην ξενιτιά, τότε η μοίρα του είναι 

ακόμη πιο τραγική. Τον ξένο δεν τον μοιρολογεί κανείς και κανένας δεν 

χύνει δάκρυα συμπόνιας γι’ αυτόν. Όλα τα παραπάνω θα τα δούμε και 

στα παρακάτω λογοτεχνικά κείμενα. 

 Η Αντιγόνη Γαλανάκη Βουρλεκή στον Επιτάφιο247 καταγράφει 

κάποιες επιθυμίες που έχουν γίνει πόνος για ένα αγαπημένο πρόσωπο 

που έφυγε για την ξενιτιά. Γίνανε με σένα πόνος/ κι έρωτας κι αποθυμιά…/ 

Στην αιώνια ξενιτιά,/ πουφυγες, καλέ μας, μόνος,/ δε θ’ ακούς του 

καλογιάννου/ το χαιρέτισμα κει πάνου248! 

 Το 1954 η Θεανώ Παπάζογλου Μάργαρη δημοσιεύει ένα διήγημα 

που τιτλοφορείται Η θεία Γιαννίτσα249 και αφορά κυρίως την ξενιτιά. Η 

θεία Γιαννίτσα αρχικά πήγε στην Αμερική για ένα δυο χρόνια για να 

βγάλει το ψωμί της, μα τελικά την βρήκε εκεί ο μισός αιώνας. Τώρα πια 

κάπου στα εξήντα ήθελε να φύγει από την περιοχή που έμενε και να 

αλλάξει σπίτι. Επιθυμία της ήταν να μένει δίπλα σε Έλληνες, μην τυχόν 

πεθάνει και θαφτεί δίπλα σε αλλόφυλους.  

Τότε που πήρε τη μεγάλη απόφαση για τη ξενιτιά, μεγάλη φτώχια 

έδερνε τον τόπο τους και αναγκαστικά πολλοί νέοι έφευγαν για τα 

πέρατα του κόσμου, ώστε να βρουν μια τύχη καλύτερη. Η θεία Γιαννίτσα 

ήταν από τις πρώτες Ελληνίδες που πήγαν στην Αμερική. Με τον Κολόμπο 

ήρθα παιδί μου! Ήρθα τότες που ρθαμε πολλοί μαζί, τότες που τα βαπόρια 

φορτώνανε νιάτα στην Πάτρα, στον Πειραιά, για να τα πάνε στα πέρατα του 

κόσμου, να βρούνε τύχη. Γιατί και τότες μεγάλη φτώχια έδερνε τον τόπο 

μας και φεύγανε τα παλλικάρια βαποριές – βαποριές. Κι αναγκαστήκαμε να 

πάμε στα ξένα και τα κορίτσια να μη μείνουνε στο ράφι, αφού οι νιοι δε 

ματαγυρίζανε να βρούμε και μεις ταίρια της ζωής μας250!  

Ένιωθε πως δεν επρόκειτο ποτέ να πάρει την απόφαση να 

επιστρέψει πίσω γιατί θεωρούσε ότι εκεί πια θα ένιωθε πιο ξένη από ποτέ. 

Τουλάχιστον στην Αμερική είχε και κάποιους παλιούς που την ήξεραν και 

την ένιωθαν, αφού το ίδιο στρατί διαβήκανε! Εκεί τώρα θα είμαι πιο ξένη 

απ’ εδώ! Εδώ είναι και κάποιοι δικοί μας από τους παλιούς που με ξέρουν, 

με νιώθουν. Το ίδιο στρατί διαβήκαμε! Από το ίδιο πικρό ποτήρι του 

ξενιτεμού κοινωνήσαμε! Μα στην πατρίδα τώρα… αχ, παιδάκι μου! Άμα 

                                                 
247 Νέα Εστία, τόμος 49, τχ. 567, 1951, σελ. 259. 
248 Ό.π., σ. 259. 
249 Νέα Εστία, τόμος 56, τχ. 658, 1954, σ. 1766- 1768. 
250 Ό.π., σ. 1767. 
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λείπεις τόσα πολλά χρόνια από τον τόπο σου, είσαι πια ξένη παντού251! 

Μετά από λίγο καιρό βρήκανε νεκρή τη θεία Γιαννίτσα στο σπίτι της, 

μόνη κι έρημη. Τις τελευταίες μέρες της ζωής της δε βρέθηκε κανένα 

αγαπημένο της πρόσωπο κοντά.  

 Επίσης, η Θεανώ Παπάζογλου-Μάργαρη στο διήγημα Ρίζες252 που 

δημοσιεύει το 1956 αναφέρεται σε μια κοπέλα που έφυγε σε νεαρή ηλικία 

απ’ την Ελλάδα με προορισμό την Αμερική. Η Άννα δε θέλει να θυμάται 

πια, αλλά δεν μπορεί. Βρίσκεται στην Αμερική, στον τόπο όπου πήγε να 

ζήσει η αδελφή της η Ρίτα από πολύ μικρή. Θεωρεί την Αμερική ως ένα 

τόπο καταραμένο σε σχέση με την Αθήνα, η οποία έχει μια ξεχωριστή 

γλύκα. Αυτό το χε πει και στην αδελφή της απ’ την αρχή.  

Όσο έλειπε, η επικοινωνία τους ήταν μέσα απ’ τα γράμματα, για 25 

ολόκληρα χρόνια δεν είχαν ειδωθεί. Η Ρίτα, απ’ την άλλη πίστευε το 

αντίθετο για την Αμερική. Δεν είναι καταραμένος τόπος, Αννούλα μου, 

αυτός. Είναι τρισευλογημένος. Πέτρα να σπείρεις δίνει καρπό! […] Κι έχει 

και άλλες χίλιες ομορφιές και καλοσύνες αυτός ο τόπος253.  

Όλα αυτά τα θυμάται η Άννα και θέλει να κλάψει μα τα δάκρυά 

της έχουν στερέψει. Βρίσκεται στην Αμερική για τον θάνατο της αδελφής 

της, η οποία «θυσιάστηκε» κατά κάποιο τρόπο για να σωθεί η οικογένειά 

της. Από 17 χρονών εγκατέλειψε την πατρίδα της.  

Η μάνα ανησυχεί πολύ για το παιδί της: Ρίτα, παιδί μου, είσαι μικρή 

ακόμα… κι είσαι κι όμορφη πολύ!... Θα βρεθεί εδώ κανά παλικάρι να σε 

παντρευτεί και δίχως προίκα! … Δεν το θέλω, παιδί μου, να φύγεις τόσο 

μακριά… να μη μπορέσω να παρασταθώ σα γίνεις αύριο μανούλα… Κι 

άνθρωποι είμαστε, Ρίτα! Δε θέλω να μην έχεις συγγενή, δικό, σαν τύχει και 

σε βρούνε μέρες δύστυχες στα ξένα! Κι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ναι 

μεγάλος για σένα. Μπορεί να ναι και στην ηλικία του μακαρίτη του πατέρα 

σου. Ξέρω κι εγώ, παιδί μου; … Αυτοί οι Αμερικανοί δεν τα δείχνουν τα 

χρόνια τους καμιά φορά! Και μπορεί και να μην είναι και καλός, όπως 

φαίνεται, και να υποφέρεις στα χέρια του! … Ποιος θα σε προστατέψει, 

παιδί μου, στην ανάγκη σου στη ξενιτιά254; Μα η Ρίτα δεν ήθελε να ακούσει 

για όλα αυτά και προσπαθούσε να καθησυχάσει τη μητέρα της: 

Κοροφέξαλα, μητέρα! Τι σημασία έχει αν είναι λίγο μεγαλύτερός μου – 

έστω και είκοσι χρόνια! Και πως μπορεί να μην είναι καλός ο άνθρωπος 

αυτός που ξόδεψε τα νιάτα του στη σκληρή δουλειά ν’ αποκαταστήσει εδώ 

αδερφάδες! Κι ύστερα οι νόμοι της Αμερικής μητέρα είναι φτιαγμένοι να 

προστατεύουν τη γυναίκα, γιατί δεν είμαι η πρώτη που πάω να ζήσω εκεί με 

άντρα που τον γνώρισα προχτές. Μη φοβάσαι τίποτα μητερούλα μου. Θα 

                                                 
251 Ό.π., σ. 1767. 
252 Νέα Εστία, τόμος 60, τχ. 700, 1956, σ. 1173-1176.  
253 Ό.π., σ. 1173. 
254 Ό.π., σ. 1173. 
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δουλέψω κι εγώ εκεί και θα σπουδάσει ο Νίκος μας γιατρός ή δικηγόρος – 

επιστήμονας, να ανεβούμε στην κοινωνία! Και τότες θα καλοπαντρευτεί και 

η Αννούλα μας σαν μεγαλώσει! Μετά γυρίζουμε πίσω στην Αθήνα εγώ και ο 

Ντένης με πολλά, πολλά δολάρια, χτίζουμε ένα όμορφο σπιτάκι και σε 

παίρνουμε να ζήσεις μαζί μας τα στερνά σου, να με βλέπεις κάθε μέρα να 

με βαρεθείς πια255.  

Αυτά ήταν τα σχέδια της Ρίτας. Στην Αμερική άνοιξαν δική τους 

φρουταρία, έβγαζαν αρκετό χρήμα, μα στα γράμματα παραδεχόταν: 

Βρίσκουμαι στην Αμερική και ζω στην Αθήνα… εδώ το κορμί μου, εκεί η 

ψυχή μου λέει και πάντα λογαριάζει τον επόμενο χρόνο να φύγουν πια, να 

μην είναι η μισή εδώ και η μισή εκεί256! Δεν ήθελε να κάνει παιδί για να μη 

δεθεί με τον τόπο, να μη ρίξουνε ρίζες, γι’ αυτό δεν ήθελε ούτε και σπίτι 

να αγοράσει δικό τους. Δεν ήθελε να πάθει το ίδιο το παιδί τους, να πιει το 

φαρμάκι το δικό της και να νιώσει διχασμένη τη ψυχή του με δυο πατρίδες 

και να μη ξέρει ποια να διαλέξει. Μετά όμως από πολλά χρόνια είχε την 

επιθυμία να αποκτήσει παιδί και αν το θελε η μοίρα του ας έμενε εκεί, μα 

το μωρό δεν ερχόταν, γιατί χρόνια το απέφευγαν. Τελικά αγόρασαν ένα 

σπίτι, ώστε να φύγει η μελαγχολία που την πλάκωνε.  

Συνεχώς έλεγαν να πάνε στην Ελλάδα να δούνε τους δικούς της, 

μα όλο το ανέβαλλαν. Ενώ ετοιμάζονταν για ταξίδι, ο άντρας της πέθανε 

ξαφνικά και έμεινε ολομόναχη, χήρα. Η Άννα, η αδερφή της, την 

παρακαλούσε να πουλήσει τα πάντα και να πάει να ζήσει στην Ελλάδα. 

Μα στην Αμερική η Ρίτα είχε υποχρεώσεις. Έτσι θα τον αφήσω σαν έρημο 

τον ξενιτεμένο μου τον Ντένη; Στην ξενιτιά τον άντρα σου τον πονάς και 

σαν αδερφό και σαν συμπατριώτη σου μέσα σ’ ένα κόσμο γύρω σου που τον 

θαρρείς ξένο, με ξένες συνήθειες και ξένη γλώσσα… και ας σου φαίνεται 

εσένα παράξενο και παράλογο, δεν μπορείς να ζήσεις σ’ ένα τόπο μια ζωή 

και μετά άψε σβήσε να σηκωθείς να φύγεις ένα πρωί. Κάνεις ρίζες Άννα. 

Πόσοι που με τις οικονομίες τους μπορούν να έρθουν και να ζήσουν καλά 

στην πατρίδα, κάθουνται και πεθαίνουν έρημοι και μονάχοι εδώ, γιατί δεν 

μπόρεσαν να σπάσουν τα δεσμά257.  

Όταν όμως το αποφάσισε να πάει να ζήσει στην Ελλάδα μετά από 

καιρό, βρέθηκε εξ απροόπτου γιατί χρειάστηκε να κάνει μια σοβαρή 

εγχείρηση. Η Ρίτα είπε στην Άννα να πάει αυτή εκεί και όταν γίνει καλά 

να φύγουν μαζί. Τότε θα έβρισκε τη δύναμη να ξεκολλήσει από την 

Αμερική. Τελικά η Άννα πήγε να επισκεφτεί την αδελφή της, μα η Ρίτα 

από μέρα σε μέρα όλο και χειροτέρευε. Στα τελευταία της δεν είχε καμιά 

επικοινωνία με το περιβάλλον. Και τελικά έγινε αυτό που όλοι 

φοβούνταν. Όλα τελείωσαν πια. Και η καημένη η Άννα μόνο εχθρεύεται 

                                                 
255 Ό.π., σ. 1174. 
256 Ό.π. σ. 1174. 
257 Ό.π., σ. 1175. 
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τον καταραμένο αυτόν τόπο… το χιόνι εχθρεύεται – κάτι εχθρεύεται – αυτό 

εχθρεύεται258! 

Η Διαλεχτή Ζευγώλη Γλέζου το 1951 δημοσιεύει το ποίημα 

Χωρισμός259. Μια κοπέλα στεναχωριέται πολύ, γιατί μόλις έχει 

αποχωριστεί τον αγαπημένο της που έφυγε για τα ξένα. Αναρωτιέται η 

κοπελίτσα πως η θαλάσσα είναι δυνατόν να μπορεί να χωρίζει ζευγάρια: 

Μιας αυλακιάς νερό και να χωρίζει,/ να χωρίζει ξαφνικά τη γη σε δυο 

κομμάτια,/ να χωρίζει ξαφνικά δυο χέρια, που αγαπιούνται260! Μέχρι να 

συνειδητοποιήσει στο τέλος το εξής: Δεν μας χωρίζει πια μιας αυλακιάς 

νερό θαλασσινό./ Πλατύ το πέλαο κι άγρια η νύχτα μας χωρίζει261. Η 

ξενιτιά λοιπόν δεν προκαλεί πόνο μόνο στους ξενιτεμένους, αλλά και 

στους ανθρώπους που αφήνουν πίσω τους. 

 Η συγγραφέας και στο Θαλασσινό μονοπάτι262 μιλά για ένα νέο, ο 

οποίος ίσα ίσα που πάτησε στην ήβη του, όταν το μονοπάτι της ξενιτιάς 

τον κάλεσε. Το νησί που ζούσε δεν μπορούσε να του προσφέρει όλα όσα 

ήταν απαραίτητα για να ζήσει μια άνετη ζωή και έτσι αναγκάστηκε να 

φύγει για τα ξένα. Στη ψυχή του όμως κουβαλούσε όλα τα καλά του 

τόπου του. Ήθελε να ελπίζει πως μια μέρα θα γυρνούσε και πάλι πίσω, 

στο αγαπημένο του νησί. Θα τα κατάφερνε άραγε; Αχ! Και οι μικροί 

ψαράδες καρτερούνε το γλυκύ νόστο. Κι όλο εκεί αγναντεύουν στα μικρά 

λιμανάκια της πατρίδας με το μικρό καράβι τους ν’ αράξουν. Μα η θάλασσα 

ετάραξε τους δρόμους τους κι απόσβησε το μονοπάτι τους το κύμα263. 

 Η Θεανώ Π. Μάργαρη στο διήγημά της Εδώ είναι Αμερική264 

αποτυπώνει σύντομα τη ζωή ενός μοναχογιού, του Αριστοτέλη. Ο 

πατέρας του αρχικά ήταν φτωχός μέχρι που κατόρθωσε να κάνει μόνος 

του περιουσία, ενώ η μητέρα του ήταν αριστοκράτισσα. Σε πολύ μικρή 

ηλικία του έπαιρνε δασκάλους στο σπίτι για να αποκτήσει την κατάλληλη 

μόρφωση. Δεν ήθελε να τον στείλει σχολείο γιατί πίστευε ότι εκεί θα 

μάθαινε κακούς τρόπους. Ήλπιζαν όταν μεγάλωνε να τον έστελναν στη 

Γαλλία να σπουδάσει. Τελικά, αποφάσισαν να τον στείλουν Αμερική. 

Στην αρχή που να τ’ ακούσει η Αντιόπη! Γιατί στην Αμερική τότες (κατά το 

’22) ερχόντανε μονάχα φτωχοί να δουλέψουν και να βρούνε τύχη. Αλλά είχε 

αρχίσει να φαίνεται πως θα πήγαινε μπροστά με γοργό ρυθμό η Αμερική σε 

όλα και γρήγορα θα έπαιρνε πρώτη θέση στη ζωή του κόσμου, και η Αντιόπη 

ήθελε το γιο της πρώτο και καλύτερο απ’ όλους265.  

                                                 
258 Ό.π., σ. 1176. 
259 Νέα Εστία, τόμος 50, τχ. 580, 1951, σ. 1119-1120. 
260 Ό.π., σ. 1119. 
261 Ό.π., σ. 1120. 
262 Νέα Εστία, τόμος 54, τχ. 630, 1954, σ. 1359-1360. 
263 Ό.π., σ. 1360. 
264 Νέα Εστία, τόμος 61, τχ. 709, 1957, σ. 126-130. 
265 Ό.π., σ. 127. 
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Ο Αριστοτέλης προτού φύγει για την Αμερική ένιωθε τη μητέρα του 

να χώνεται στη ζωή του και να τον πιέζει να διακριθεί στα γράμματα και 

στους τρόπους για να ξεπλυθεί το στίγμα της, αφού ο άντρας της ήταν 

αμόρφωτος. Δεν τον άφησε να παλαίψει μονάχος του στη ζωή, να 

κυλιστεί κι αυτός στα χώματα, να ματώσει όπως τα άλλα παιδιά.  

Ο Αριστοτέλης τελικά ερωτεύτηκε κρυφά μια απ’ τις καμαριέρες 

της μαμάς του και την πήρε κρυφά κι εκείνη μαζί του. Στη Νέα Υόρκη τα 

λεφτά τους τέλειωσαν γρήγορα και είχαν ήδη και δυο παιδιά. Τα 

γράμματα τότε δεν είχαν καθόλου πέραση κι αυτός δεν ήξερε από 

δουλειά. Μόνο η γυναίκα του δούλευε χρόνια τώρα σε ένα μαγαζί με 

γούνες.  

Μιας και άρχισαν κι οι καβγάδες μεταξύ τους πήγε και βρήκε ένα 

φίλο του για να φροντίσει για την αποκατάσταση της γυναίκας του και 

των παιδιών του. Δεν ήθελε να στερηθεί τίποτα γι’ αυτό του είπε να την 

παντρευτεί και να υιοθετήσει τα παιδιά του. Όταν όλα θα κανονίζονταν 

αυτός θα έφευγε για να μην δουν τα παιδιά ποιος είναι ο πατέρας τους. 

Από τότε ο Αριστοτέλης εξαφανίστηκε, δεν έστειλε ποτέ κανένα γράμμα 

στη μητέρα του για να της πει πού βρίσκεται. Ποιος ξέρει πού να πήγε; 

Εδώ είναι Αμερική. Πολύ εύκολα μπορούν να χαθούν τα ίχνη του καθενός266. 

 Στο διήγημα, Η κλάρα με τα πορτοκάλια267, της Νανάς Μωραΐτη 

ένας πατέρας περιμένει το γιο του να γυρίσει απ’ τα ξένα. Ο γιος του τον 

ενημέρωσε σ’ ένα γράμμα ότι πιθανόν το καράβι στο οποίο δούλευε να 

περάσει απ’ το λιμάνι του Πειραιά για μια μέρα μόνο. Ο πατέρας πήρε το 

πρώτο τρένο αμέσως για να προλάβει και μαζί του πήρε και μια κλάρα με 

πορτοκάλια, απ’ την πορτοκαλιά που είχε φυτέψει όταν ήταν παιδάκι ο 

γιος του. Ήθελε να του δείξει ότι το δεντράκι του υπάρχει ακόμα στο 

σπίτι. Όταν όμως έφτασε στο λιμάνι ήταν ήδη αργά. Το πλοίο ήδη 

ξεμάκραινε. Ένα πλοίο που έπαιρνε μακριά το γιο του και άφηνε την 

αγκαλιά του άδεια όπως και πριν και την κλάρα στα χέρια του να μη δώσει 

το μήνυμα του σπιτιού, ούτε τη μυρωδιά του χωριού του. Και έτσι ο πατέρας 

έμεινε με τον καημό να δει το γιο του. Έμεινε εκεί στο λιμάνι μονάχος, με 

τους ώμους ριγμένους, κρατώντας στα χέρια του την κλάρα με τα 

πορτοκάλια. Τα θολά του μάτια, θαμπά όσο ποτέ, έβλεπαν το πλοίο όλο να 

μικραίνει268. 

 Η Θεανώ Παπάζογλου – Μάργαρη στο διήγημά της Αιωρούμενοι269 

θίγει το θέμα της ξενιτιάς. Ο Λήο, ένας Έλληνας, έφυγε από μικρός για 

την Αμερική. Εκεί δούλεψε και έκανε προκοπή. Ένιωθε περήφανος γιατί 

έστελνε λεφτά και στην οικογένειά του. Ήταν ένας ανύπαντρος 

                                                 
266 Ό.π., σ. 130. 
267 Νέα Εστία, τόμος 64, τχ. 747, 1958, σ. 1232-1233. 
268 Ό.π., σ. 1233. 
269 Νέα Εστία, τόμος 65, τχ. 768, 1959, σ. 850-855. 
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πενηντάρης, γιατί πίστευε ότι, όταν θα γυρνούσε στην Ελλάδα, καμιά δε 

θα μπορούσε να ζήσει στον τόπο του. Κάποτε αποφάσισε να φύγει 

οριστικά απ’ την Αμερική. Ενώ βρισκόταν έξω απ’ την πόλη, έβλεπε το 

τοπίο και μαγευόταν απ’ την ομορφιά του. Μια γλυκιά ζεστασιά ξεχιλίζει 

μέσα του όπως βλέπει τα δέντρα σα γίγαντες σε προσευχή και νιώθει να 

αγκαλιάζει με αγάπη μεγάλη η ψυχή του τον απέραντο κάμπο…. Μα τι 

διάβολο…! Αμερικανός του Μιντ Γουέστ έγινα και αισθάνομαι έτσι για 

τούτη τη γη; Εγώ είμαι ξένος εδώ! Ξένος και φεύγω για τον τόπο μου 

σήμερα270!  

Μετά από καιρό ο Λήο ξαναγύρισε πάλι, γιατί δεν άντεξε στην 

πατρίδα του. Εκεί τελικά ένιωθε πιο ξένος από ποτέ. Ξένοι γίναμε με τ’ 

αδέλφια μας! ….αλλιώς έζησαν αυτοί, αλλιώς εμείς..! Είσαι ξένος και με τη 

μάνα σου271! Λίγο καιρό μετά που πέθανε η μάνα του, ο Λήο πήγε και πάλι 

στην Ελλάδα για πάντα, όπως είπε στους φίλους του. Μα λίγες μέρες 

μετά τους έστειλε γράμμα και τους είπε ότι επιστρέφει για πάντα στην 

Αμερική. Και από τότε οι φιλοι του τον ονόμασαν «Αιωρούμενο». Η 

πατρίδα του ξενιτεμένου αρκετές φορές γίνεται τόπος νοσταλγίας, επειδή 

ταυτίζεται με την παιδική και εφηβική ηλικία. Ωστόσο, υπάρχουν και 

φορές που η πατρίδα γίνεται ένας τόπος όπου επικρατεί μοναξιά, ο 

ξενιτεμένος νιώθει ότι τα πάντα είναι ξένα εκεί, ότι δεν έχει τίποτα δικό 

του πλέον.272 

 Ο ξενιτεμένος ήρωας λοιπόν αντιμετώπιζε τρομερές δυσκολίες  

επαναπατρισμού. Προσπαθούσε να ξαναφτιάξει τη ζωή του στην πατρίδα 

του μα, όπως φαίνεται, κάτι τέτοιο τελικά ήταν ακατόρθωτο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
270 Ό.π., σ. 852. 
271 Ό.π., σ. 853. 
272Κέλη Δασκαλά, «Η ζωή και η  θαλασσινή μοίρα των νησιωτών στη μεταπολεμική 

πεζογραφία» στο  Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, τόμος Α’, Οι 

μαρτυρίες των λογοτεχνικών κειμένων. Πρακτικά του Β’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Νεοελληνικών Σπουδών, Ρέθυμνο, 10 -12 Μαΐου 2002, επιμέλεια Αστ. Αργυρίου, 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2004, σ. 585. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Μελετώντας τα κείμενα των γυναικών λογοτεχνίδων που δημοσιεύτηκαν 

τη δεκαετία 1950 – 1960 στη Νέα Εστία, διαπίστωσα ότι κάποιες 

συγγραφείς εμφανίζονται σ’ ολόκληρη τη δεκαετία μόνο με ένα ποίημα ή 

μόνο με ένα διήγημα, ενώ κάποιες άλλες λοχοτέχνιδες υπερισχύουν στη 

συγγραφική τους δραστηριότητα. Επίσης, συνάντησα συχνά αρκετές 

ομοιότητες ως προς τη συγγραφική τους δράση. Η καθεμιά βέβαια 

εκφράζεται με το δικό της ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο.  

Τα λογοτεχνικά κείμενά τους είναι σύγχρονα, βγαλμένα απ’ τα ίδια 

τα σπλάχνα της εποχής που έζησαν. Μιλούν για τα προβλήματα, το 

άγχος, τις λύπες, τις χαρές και την αγωνία της καθημερινής 

πραγματικότητας. Αρκετές γυναίκες λογοτέχνιδες δε διστάζουν να 

αναφερθούν και στις τραγικές περιπέτειες που έζησαν εξαιτίας των 

πολέμων και στις τρομερές επιπτώσεις που επέφεραν στον άνθρωπο και 

κυρίως στον ψυχικό του κόσμο.  

Άλλες κάνουν λόγο για μοναξιά και αποξένωση καθώς και για την 

επιθυμία τους να βρουν κάποιον άνθρωπο που θα μείνει στη ζωή τους για 

πάντα και θα τους κρατάει συντροφιά στις δύσκολες αυτές ώρες. Μερικές, 

απογοητευμένες από τον κοινωνικό τους περίγυρο, άρχισαν να τρέπονται 

σε χώρους μεταφυσικούς, άρχισαν να κινούνται στη σφαίρα της 

πνευματικής αγωνίας. Η μοναξιά, το άγχος, η απελπισία, η απογοήτευση, 

ο θάνατος είναι τα κύρια θέματα μερικών γυναικών λογοτεχνίδων. Τα 

όνειρά τους που ναυάγησαν, οι ελπίδες τους που διαψεύστηκαν και ένας 

δρόμος που πάντα οδηγεί σ’ ένα αδιέξοδο. Στα κείμενα αυτά, ο θρήνος 

είναι κυρίαρχος, αφού όλες τους γεύτηκαν τις πικρές εμπειρίες του καιρού 

εκείνου, τις εθνικές καταστροφές, τους παγκόσμιους πολέμους και τους 

εμφύλιους σπαραγμούς που ακολούθησαν.  

Βέβαια στα δημοσιευμένα γυναικεία λογοτεχνικά κείμενα εκείνης 

της δεκαετίας υπάρχουν και γυναίκες συγγραφείς που συνειδητά 

αποφεύγουν να μιλήσουν για ό,τι αφορά τον πόλεμο και τις συνέπειές 

του. Αυτές οι συγγραφείς συχνά καταπιάνονται με θέματα που αφορούν 

την ξενιτιά, τον έρωτα, την παιδική και εφηβική ηλικία, τα ταξίδια. Μ’ 

άλλα λόγια, νοσταλγούν αλλοτινές εποχές που τα πράγματα ήταν πολύ 

καλύτερα και μπορούσαν να γευτούν λίγη χαρά στη ζωή τους.. Πολλές 

είναι αυτές που δεν έχασαν την πίστη τους και τις ελπίδες τους μπροστά 

στα θλιβερά γεγονότα που έζησαν και στον αντίκτυπο που είχαν επιφέρει 

στη ζωή τους.  

Συχνά η θεματογραφία τους πάνω σε ειδυλλιακά τοπία, μας 

μεταφέρει σε κόσμους ονειρικούς. Ο ουρανός, ο ήλιος, η γη, τα βουνά, οι 

κάμποι, τα λουλούδια, τα δέντρα, το κελαήδισμα των πουλιών, οι 

ακρογιαλιές, η θάλασσα και τα νησιά είναι το πλούσιο περιβόλι των 

λογοτεχνικών τους έργων. Γενικότερα, η φύση είναι ένα απ’ τα κυριότερα 
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μοτίβα των γυναικών λογοτεχνίδων. Τραγουδούν ό,τι χαίρονται γύρω οι 

ματιές τους. Όσος πόνος κι αν βασανίζει την ψυχή τους βρίσκουν την 

αισιοδοξία στα απλά πράγματα, τα μικρά, τα καθημερινά.   

Παράλληλα, πολλές γυναίκες λογοτέχνιδες, βλέπουν στο πρόσωπο 

του αγαπημένου τους το ξάνοιγμα όλου του κόσμου. Βλέπουν στον έρωτα 

τη ζωή. Ο αγαπημένος τους είναι αυτός που θα τους δώσει φτερά για να 

πετάξουν. Τα πάντα αποκτούν νόημα με τη συντροφιά ενός αγαπημένου 

και, αν όχι με τη συντροφιά, πολλές φορές ακόμα και μόνο με τη σκέψη 

του.  

Εν κατακλείδι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως όλα αυτά τα 

όμορφα και τρυφερά λογοτεχνικά κείμενα των γυναικών που 

δημοσιεύτηκαν στη Νέα Εστία το 1950 – 1960 αποτελούν μια θετική εικόνα 

προς το πρόσωπο κάθε γυναίκας λογοτέχνιδας. Τα έργα τους είναι 

γεμάτα ειλικρίνεια, πάθος και ανθρωπιά, ικανά να κερδίσουν ακόμα και 

τους πιο δύστροπους αναγνώστες. 
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