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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ: 

 

Η ΦΟΝΙΣΣΑ  (Κ.Ν.Λ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ, σελ. 43-56) 
 
 Να αποτυπώσετε το κοινωνικό περιβάλλον της Σκιάθου όπως παρουσιάζεται στο κείμενο  (οικονομικές-κοινωνικές  

συνθήκες, κυρίαρχες αντιλήψεις) 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 
 

     Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ (Κ.Ν.Λ. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ, σελ. 136-149) 
 
 Το έργο του Κ. Θεοτόκη ανήκει στα πλαίσια της Νέας αθηναϊκής Σχολής. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά 

της σχολής αυτής και να τα αναγνωρίσετε στο κείμενο. 

 Η Ρήνη χαρακτηρίζεται ως περίπτωση γυναίκας που απελευθερώνεται από τις προκαταλήψεις της εποχής της. Σε 

ποιες κυρίαρχες αντιλήψεις αντιστέκεται; 
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Λίγα λόγια για το συγγραφέα  

 

          Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

                                                                       
Γιος φτωχού ιερέα, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1851 

στη Σκιάθο, όπου έμαθε τα πρώτα γράμματα. Έπειτα, φοίτησε σε 

Γυμνάσια της Σκοπέλου, του Πειραιά και τελικά πήρε απολυτήριο 

Γυμνασίου από το Βαρβάκειο το 1874. Την ίδια χρονιά γράφτηκε 

στη Φιλοσοφική 

Σχολή, ενώ γράφει 

το πρώτο λυρικό 

του ποίημα για τη 

μητέρα του. 

Παράλληλα 

μελετούσε μόνος 

του αγγλικά και γαλλικά. Οι οικονομικές δυσκολίες τον ανάγκασαν να διακόψει 

τις σπουδές του και να στραφεί στο βιοπορισμό. Εργάστηκε κυρίως ως 

μεταφραστής (από τα αγγλικά και γαλλικά) σε εφημερίδες, αλλά και ως 

δημοσιογράφος. Παράλληλα δημοσίευε πολλά από τα μυθιστορήματά του. 

Μαζί με τον προοδευτικό δημοσιογράφο και εκδότη Βλάση Γαβριηλίδη ίδρυσε 

την περίφημη, για την εποχή της, εφημερίδα Ακρόπολη.  Παρά την πολλά 

υποσχόμενη πορεία του στο χώρο, αποσύρεται στη Σκιάθο, φτωχός και άρρωστος, όπου και πεθαίνει στις 3 Ιανουαρίου του 

1911 από πνευμονία. 

Ήταν άνθρωπος βαθύτατα θρησκευόμενος, ταπεινός και μοναχικός. Άρχισε τα συγγραφικό έργο του με ιστορικά 

μυθιστορήματα, περιπετειώδη και ρομαντικά, αλλά αργότερα στράφηκε στο διήγημα, όπου και διέπρεψε. Θεωρείται ένας 

από τους σημαντικότερους νεοέλληνες πεζογράφους και ο κυριότερος εκπρόσωπος του ηθογραφικού διηγήματος. 

Χρησιμοποιεί μια γλώσσα ιδιότυπη (κατά βάση 

καθαρεύουσα στην αφήγηση και στην 

περιγραφή, δημοτική με συχνούς 

ιδιωματισμούς της Σκιάθου στα διαλογικά μέρη) 

βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της γοητείας 

που εξακολουθεί να ασκεί το έργο του. Το έργο 

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το οποίο είναι 

σήμερα διεθνώς αναγνωρισμένο, επηρεάστηκε 

άμεσα από το νησί στο οποίο γεννήθηκε και 

πέθανε, το νησί που αγάπησε και ύμνησε όσο 

κανένας άλλος, αλλά και από τους ανθρώπους 

του, τις πραγματικές ιστορίες των οποίων μετέφερε γράφοντας. Υπήρξε ένας άριστος μελετητής της ανθρώπινης ψυχολογίας 



4ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 3ο, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                                                                       
ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΘΕΜΑ : Η ΠΡΟΙΚΑ 

 

ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΤΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                 3 
 

και των ηθών της εποχής του. Έτσι, το όνομά του μας παραπέμπει στο νησί του, αλλά παράλληλα, στο άκουσμα της λέξης 

«Σκιάθος», δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε το μεγάλο αυτό λογοτέχνη, που σφράγισε ανεξίτηλα το νησί του, ακριβώς όπως 

αυτό σφράγισε το έργο του.  

 

 

 

 
Η Φόνισσα 

 
Η Φόνισσα, το πιο πολυσυζητημένο έργο του συγγραφέα, ανήκει στην 

κατηγορία του ηθογραφικού διηγήματος. Πρόκειται για το δεύτερο 

εκτενές διήγημα (νουβέλα) και θεωρείται ένα από τα κορυφαία της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αποτελείται από 17 κεφάλαια και 

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παναθήναια σε συνέχειες από τον Ιανουάριο 

ως τον Ιούνιο του 1903, έχοντας τον υπότιτλο «κοινωνικόν μυθιστόρημα». 

Ανήκει στα έργα της προχωρημένης 

ωριμότητας του Παπαδιαμάντη, της 

επονομαζόμενης ρεαλιστικής 

περιόδου του και περικλείει τα πιο 

γόνιμα στοιχεία της τέχνης του. Το 

έργο, πέρα από τον επιφανειακό μύθο 

κρύβει έναν βαθύ κοινωνικό προβληματισμό που δικαιολογεί τον υπότιτλό του. Ο 

Παπαδιαμάντης, με τη Φόνισσα, θέλει να παρουσιάσει το πρόβλημα της θέσης και της 

μοίρας των γυναικών της υπαίθρου στην εποχή του. Έχοντας σαν φόντο την κοινωνία 

του νησιού του μας δίνει πολλά κοινωνικά και ηθογραφικά στοιχεία της Σκιάθου και 

κατ' επέκταση της ελληνικής υπαίθρου. Όμως, ο χαρακτήρας του έργου είναι κυρίως 

ψυχογραφικός: ο Παπαδιαμάντης μας παρουσιάζει τις σκέψεις και τις πράξεις της 

Φραγκογιαννούς, μιας  ψυχοπαθολογικής προσωπικότητας και επιχειρεί να διεισδύσει στα βάθη της ψυχής της, δίνοντάς μας 

αριστουργηματικά το χαρακτήρα της και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτός διαμορφώθηκε.  
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Υπόθεση 

 
Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι η Χαδούλα, η λεγόμενη Φράγκισσα ή Φραγκογιαννού, μια ηλικιωμένη χήρα, η 

οποία έζησε μια βασανισμένη ζωή ως παιδί, ως σύζυγος, ως μητέρα και ως γιαγιά, μαθημένη πάντα να υπηρετεί χωρίς 

αντιρρήσεις τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της. Θεωρούσε ότι η ζωή για μια 

γυναίκα είναι γεμάτη βάσανα και ότι η γέννηση ενός κοριτσιού δεν φέρνει παρά 

δυστυχία, όχι μόνο στο ίδιο το παιδί, αλλά και στην οικογένειά του, ιδίως αν είναι 

φτωχή. Ένα βράδυ καθώς ξενυχτάει στην κούνια της άρρωστης, νεογέννητης 

εγγονής της, το μυαλό της θολώνει καθώς θυμάται όλες τις δυσκολίες της ζωής και 

σκοτώνει το βρέφος προκαλώντας του ασφυξία, ενώ ο θάνατος θεωρείται 

φυσιολογικός από τον γιατρό. Δε μετανιώνει για την πράξη της, αν και νιώθει 

τύψεις. Αντίθετα, της γίνεται έμμονη ιδέα και πιστεύει ότι έχει χρέος να σώσει 

τον κόσμο, σκοτώνοντας μικρά κοριτσάκια. Η χωροφυλακή την υποψιάζεται και 

αποφασίζει να τη συλλάβει για ένα έγκλημα το οποίο, αυτή τη φορά, δεν έχει 

διαπράξει. Ένα κορίτσι πνίγηκε σε ένα πηγάδι όταν κοντά βρισκόταν η 

Φραγκογιαννού. Στην προσπάθειά της να ξεφύγει πέφτει στη θάλασσα και 

πνίγεται. Σκοτώνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που σκότωνε τα θύματά της.
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Να αποτυπώσετε το κοινωνικό περιβάλλον της Σκιάθου όπως παρουσιάζεται στο κείμενο (οικονομικές-

κοινωνικές συνθήκες, κυρίαρχες αντιλήψεις). 

 
Ο Παπαδιαμάντης, ως ρεαλιστής που τείνει προς το νατουραλισμό, ως γνήσιος παρατηρητής της κοινωνίας γύρω του, 

αποδίδει με ιδιαίτερη ζωηρότητα, παραστατικότητα και ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της Σκιαθίτικης κοινωνίας και των νόμων 

που τη διέπουν. 

Από την αρχή του ηθογραφικού αυτού διηγήματος, περιγράφεται το σπίτι, με την αναφορά στην «εστίαν», το τζάκι του 

σπιτιού, το οποίο φαίνεται να κατέχει σημαντική θέση, αφού εκεί περνούν τις δύσκολες νύχτες το άρρωστο βρέφος με τη 

γιαγιά Φραγκογιαννού. Επιπλέον, το σπίτι εκτός από μέσο προστασίας, εφησυχασμού και αποκοπής από τον υπόλοιπο κόσμο, 

είναι και σημαντικό στοιχείο περιουσίας. Η πληθώρα σπιτιών επεσήμανε και την οικονομική ευμάρεια μιας οικογένειας. Το 

σπίτι έχει και θρησκευτική λειτουργία στις κοινωνίες της Σκιάθου. Αυτή σχετίζεται με το ασβέστωμα του σπιτιού, το οποίο 

καθόριζε την «εύνοια» των ανώτερων δυνάμεων. Γι’ αυτό το λόγο, το άσχημο ασβέστωμα του σπιτιού έκανε τη νοικοκυρά του 

να αρρωστήσει βαριά. Τέλος, φαίνεται πως τα σπίτια και μάλιστα 

τα πλούσια, ήταν περιφραγμένα και επιπλέον, διέθεταν κάποια 

στέρνα για την παροχή νερού. 

Από το διήγημα μπορούμε να βγάλουμε κάποια 

συμπεράσματα σχετικά με τα ρούχα που φορούσαν οι άνθρωποι 

των κοινωνιών του νησιού. Φαίνεται πως οι γυναίκες φορούσαν 

φούστες και φορέματα μακριά και σε καμία περίπτωση, φυσικά, 

παντελόνια. Επιπλέον, τα ρούχα φανερώνουν και το οικονομικό 

υπόβαθρο, αλλά και την κοινωνική θέση των ανθρώπων. Έτσι, η 

Φραγκογιαννού, που ήταν φτωχή, είχε σκισμένες κάλτσες, 

πατημένα παπούτσια και, λογικά, θα κατείχε μία μόνο 

«φουστάνα», την οποία φορούσε κάθε μέρα. Αντίθετα, ο «πολίτης» που την κυνηγά στο τέλος του έργου «εφόρει φράγκικα», 

που σηματοδοτεί είτε την οικονομική άνεση να τα φορά ή κάποια σημαντική θέση στη διοίκηση ή τη φύλαξη της περιοχής. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Φράγκισσα είναι γυναίκα φτωχή. Οι κοινωνίες της Σκιάθου που ηθογραφεί ο 

Παπαδιαμάντης δεν είναι κοινωνίες πλουσίων. Βέβαια, δε λείπουν κι αυτοί από την αφήγησή του, αλλά οι πρωταγωνιστές 

του βρίσκονται στην κατώτερη τάξη. Η «χθαμαλή πενιχρά κλίνη», τα «ολίγα πενιχρά έπιπλα» στο σπίτι της γριάς Χαδούλας 

αποκαλύπτουν την οικονομική κατάστασή της. Επιπλέον, το γεγονός ότι υπηρετούσε η ίδια τους γονείς της, είναι λόγω της 

φτώχειας της οικογένειας από την οποία προερχόταν και μάλιστα σε συνάρτηση με την απόκτηση της προίκας της για τον 

άντρα που θα παντρευόταν. Τα «κολυμπίδια» της μικρής εγγονής της, δηλαδή το λούσιμο στη σκάφη, που τελικά αποδείχθηκε 

θανάσιμο για το νήπιο είναι ένα στοιχείο, ακόμη, της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας, αφού δεν υπήρχε ένας κλειστός 

χώρος ώστε να πλένονται. 

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελούσε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την επιβίωση μιας οικογένειας. Βλέπουμε πως οι άνθρωποι του 

νησιού δουλεύουν και μάλιστα όχι μόνο οι άνδρες, αλλά και οι γυναίκες. Τα επαγγέλματα που επικρατούσαν τη 

συγκεκριμένη εποχή αντικατοπτρίζουν και την κοινωνικοοικονομική οργάνωσή του. Έτσι, συνήθη επαγγέλματα ήταν αυτά του 

μαραγκού, του εργάτη στα ναυπηγεία, του μαχαιροποιού, του αγρότη, του βοσκού, του αστυνομικού, του ειρηνοδίκη. 
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Σκιαγραφούνται ιδιαίτερα και οι φορείς της εξουσίας: ο εισαγγελέας, οι δικαστές, ο ειρηνοδίκης, ο ενωμοτάρχης, οι 

χωροφύλακες, ο αγροφύλακας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που αντλούμε για τα γυναικεία επαγγέλματα και τις ασχολίες που αποτελούν 

τμήμα και απόρροια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και της θέσης των δύο φύλων στην κοινωνία. Οι γυναίκες στη Σκιάθο 

εργάζονται σκληρά για να επιβιώσουν και τις περισσότερες φορές δίχως αμοιβή. Αφού οι άντρες είναι προορισμένοι να είναι 

μετανάστες, απόντες, ή πολλές φορές «άχρηστοι» και τεμπέληδες, ο κλήρος της δουλειάς πέφτει στις γυναίκες της οικογένειας, 

στις συζύγους, κόρες, γιαγιάδες, θείες. Αλλά και παρόντες να είναι οι άντρες, οι γυναίκες αγωνίζονται σκληρότερα και 

υποφέρουν διπλάσια να ξεπεράσουν την οικογενειακή ανέχεια. Οι γυναίκες εργάζονται κυρίως στα χωράφια ή ασχολούνται 

με θαυματουργά φυτά
1
, δηλαδή με προϊόντα της φύσης. Μια άλλη σημαντική παρατήρηση σχετικά με τη οικονομική 

κατάσταση των ανθρώπων στο νησί είναι η ανταλλαγή σε είδος, η ανταλλαγή αγαθών, σημαντικό εφόδιο για κοινωνίες όπου 

το χρήμα βρίσκεται σε έλλειψη. 

  Η θέση της γυναίκας την εποχή για την οποία γίνεται λόγος αποτελεί μία από τις βάσεις της εξέλιξης στο έργο. Στη 

Σκιαθίτικη κοινωνία, η γυναίκα είναι υποτιμημένη. Αυτή η υποτίμηση έγκειται στο κόστος της ζωής και της ύπαρξής της, 

κόστος που επιβαρύνει τόσο τους γύρω της, όσο και την ίδια. Αυτό το κόστος, φυσικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προίκα. 

Στην παιδική της ηλικία η γυναίκα υπηρετεί τους γονείς της και στερείται πολλά, ώστε να εξασφαλίσει μια καλή και δελεαστική 

προίκα. Η προίκα αυτή γίνεται η αιτία της μεθυποτέλειάς της στο σύζυγό της και αργότερα στα παιδιά, ιδίως αν και αυτά είναι 

θηλυκά και στα εγγόνια της. Επομένως, η γυναίκα της εποχής φαίνεται να υφίσταται βάσανα τα οποία δε διαρκούν λίγο, 

αλλά μια ολόκληρη ζωή και κυρίως βρίσκονται στη δυσκολία που ενέχει η αποκατάστασή τους, η οποία επηρεάζει τα γεγονότα 

πριν και μετά από αυτή. Χαρακτηριστική είναι η απορία της Φραγκογιαννούς για την εγγονή της: «Θεέ μου, γιατί να έλθη στον 

κόσμον κι αυτό;», εννοώντας όλα όσα ειπώθηκαν παραπάνω. 

Επιπλέον, φαίνεται πως στις γυναίκες δινόταν το όνομα του άντρα τους, πράγμα όχι άγνωστο και σε κοινωνίες της 

προηγούμενης δεκαετίας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές. Η γραία Χαδούλα παντρεύτηκε το Γιάννη το Φράγκο. Από ‘δω 

προκύπτει η προσωνυμία της ως Φράγκισσα (γυναίκα του Φράγκου) ή Γιαννού (γυναίκα του Γιάννη) ή Φραγκογιαννού 

(γυναίκα του Γιάννη του Φράγκου)2. 

Οι άνθρωποι που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης δεν είναι ούτε επιστήμονες, ούτε άθεοι, αλλά απλοί άνθρωποι, 

αγράμματοι πολλές φορές, οι οποίοι δίνουν τεράστια σημασία σε δοξασίες περί πνευμάτων, θαυματουργών βοτάνων και 

φυσικά, η ζωή τους διέπεται από τη χριστιανική πίστη και λατρεία.  Εξάλλου, η Φραγκογιαννού ασχολείται με βότανα που 

έχουν «μαγικές» ιδιότητες, φαινόμενο μάλλον συχνό την εποχή εκείνη
3
. Οι δεισιδαιμονίες δε λείπουν από τις κοινωνίες αυτές. 

Η μητέρα της γριάς Χαδούλας «Ήξευρε μάγια». 

Παράλληλα με αυτά, οι άνθρωποι φαίνονται να αποδέχονται την ύπαρξη κάποιας ανώτερης δύναμης, την οποία θέλουν 

στο πλευρό τους. Έτσι, προσεύχονται και προσπαθούν να εξιλεώσουν το θεό τους, ώστε να ακολουθούν τις σωστές αξίες και 

μια ενάρετη ζωή. 

Ο Παπαδιαμάντης μέσα από τις εμπειρίες του σκιαγραφεί και αποδίδει την κοινωνική πραγματικότητα με τολμηρότητα και 

ειλικρίνεια. Δε δίστασε να αποκαλύψει μια κρυφή αλήθεια, που όλοι τη γνώριζαν αλλά κανείς δεν τολμούσε να την εκφράσει. 

                                                             
1 Αυτές ήταν οι ασχολίες της Φραγκογιαννούς  
2 Και στους άντρες φαίνεται να συνήθιζαν να δίνουν παρατσούκλια. Ο άντρας της Δελχαρώς, κόρης της Φραγκογιαννούς,      

λεγόταν Κωνσταντής ή Νταντής. 
3 Το ίδιο γεγονός αναφέρει και ο Ανδρέας Καρκαβίτσας στο έργο του «Ο ζητιάνος». 
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Πρόκειται για τη βρεφοκτονία που ακόμη και στις μέρες μας δεν έχει εξαλειφθεί αφού συχνά ακούμε και διαβάζουμε για 

διάφορα κρούσματα. Ήταν μια πραγματικότητα για την οποία συνηγορούσαν όλοι οι φορείς. Κυρίως στην ύπαιθρο, η γέννηση 

κοριτσιών αποτελούσε κατάρα. Αυτή η αντίληψη ξεκινά και εδραιώνεται λόγω του χαμηλού πνευματικού επιπέδου, αλλά και 

της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών που ήταν ανίκανες να δώσουν προίκα για αποκατάσταση των «αδυνάτων, 

πράγμα που οδηγούσε συχνά στη βρεφοκτονία. 
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Οι τελευταίες στιγμές της Φραγκογιαννούς συνδέονται με την ανάκληση του θεσμού της προίκας. Γιατί; 

 
Ο θεσμός της προίκας φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την κοινωνία της Σκιάθου. Αυτό γίνεται αντιληπτό 

από την αναφορά του συγγραφέα μέσω της γριάς Χαδούλας, η οποία ενθυμείται ένα από τα λιγοστά προικιά της αντικρίζοντας 

το και αναφωνώντας: «Ω! να το προικιό μου!», ενώ πνιγόταν. 

Το επιφώνημα αυτό μοιάζει περισσότερο με επιφώνημα τρόμου και αιφνιδιασμού. Τρομάζει στη θέα της προίκας της και 

δείχνει ανέτοιμη να την παραλάβει. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιεί το θάνατό της. Αντιλαμβάνεται ότι με τους φόνους που 

έκανε δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την μοίρα που της είχε προσδιορίσει η μητέρα της, αλλά ήταν η στιγμή που ακριβώς την 

πραγματοποιούσε. Ο θάνατός της ήταν η πραγματική της προίκα. Δεν θα μπορούσε κιόλας να είναι κάτι διαφορετικό από τον 

θάνατο. Η γριά Χαδούλα είχε ταυτίσει τον θάνατο με τη λέξη προίκα. Θεωρούσε τη διαδικασία της προικοδότησης έναν αργό 

θάνατο τόσο για τα κορίτσια, που αν δεν την έχουν εξασφαλίσει θα μείνουν ανύπαντρες, όσο και για τους γονείς ως μια 

αναπόφευκτη κοινωνική τους υποχρέωση, την οποία πολύ δύσκολα θα πραγματοποιούσαν. Το γεγονός, μάλιστα, ότι το 

προικιό της Φραγκογιαννούς την ακολουθεί ως το τέλος, πως είναι η 

τελευταία εικόνα και σκέψη της, αποτελεί τραγική ειρωνεία. Στα μισά του 

δρόμου μεταξύ ανθρώπινης και ουράνιας κόλασης δεν βλέπει και δεν 

υπάρχει τίποτε άλλο από το προικιό της που την οδήγησε εκεί. Η σκέψη 

αυτή μπήκε στο μυαλό της και την έπνιξε.      

 Η σημασία του θεσμού αυτού και η δύναμή του να ορίζει τις κοινωνίες 

των ανθρώπων της εποχής είναι τεράστια. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε 

και νωρίτερα, οι ζωές των γυναικών εκτυλίσσονταν γύρω από το θεσμό αυτό,  

όπως και οι  νοοτροπίες και οι συμπεριφορές απέναντί τους. Η προίκα 

καθόριζε τον έγγαμο βίο τους και τη συμμετοχή τους σε αυτόν. Ωστόσο, 

ευθύνεται για τις πιο απάνθρωπες στάσεις προς το γυναικείο φύλο και την 

καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Λόγω της προίκας οι γυναίκες 

μετατρέπονταν σε «κτήματα αγοραπωλησίας» και υστερούσαν μόρφωσης, ψυχαγωγίας και προσωπικής ζωής. Έτσι, 

μετατρέπονταν σε «υπηρετικό προσωπικό» των γονιών, του συζύγου ή των παιδιών του και δεν κατάφερναν να αναπτύσσουν 

προσωπικότητες αυτόνομες. 

Για τη Φραγκογιαννού, η προίκα είχε πολλαπλή σημασία. Φυσικά, η ίδια έγινε θύμα του θεσμού αυτού. Όλα αυτά που 

αναφέραμε παραπάνω την ώθησαν στο να αναπτύξει μια αρχική ιδέα: «ποτέ δεν είχε κάμει άλλο τίποτε ειμή να υπηρετεί τους 

άλλους». Αυτή η σκέψη την οδήγησε, αργότερα, στη δολοφονία των μικρών κοριτσιών, αναλογιζόμενη τι θα υποστούν στο 

μέλλον ως γυναίκες.  Είναι, λοιπόν, ο θεσμός της προίκας η «κινητήριος δύναμη» για την εξέλιξη του έργου και αποτελεί τη 

βάση πάνω στην οποία χτίζεται η πλοκή. 

Επιπλέον, είναι ξεκάθαρο πως βλέποντας το προικιό της λίγο πριν πεθάνει  η Φράγκισσα, έρχεται αντιμέτωπη με αυτό που 

αποτέλεσε τον εφιάλτη της: την προίκα της, το μποστάνι της που της έδωσαν οι γονείς της όταν την «υπάνδρευσαν και την 

εκουκούλωσαν και την έκαμαν νύμφην» . Ίσως είναι χαρούμενη που αντικρίζει για τελευταία φορά κάτι δικό της , κάτι που 

επιθυμούσε πολύ. Άλλωστε, έπαιξε σημαντικό ρόλο στα τελευταία γεγονότα της ζωής της. Επομένως, θα μπορούσε κανείς να 

ισχυριστεί πως η γριά Χαδούλα πεθαίνει ανακουφισμένη, μόνο και μόνο επειδή η τελευταία εικόνα είναι αυτή του 

μποστανιού της βορειοδυτικής ακτής, όπου βρισκόταν ένα χωράφι που της έδωσαν για προίκα, ένα χωράφι δικό της.
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Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης 

 
Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου του 1872 στους 

Καρουσάδες της Κέρκυρας. Σε ηλικία 17 ετών αναχώρησε για το Παρίσι κι 

εγγράφηκε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου της 

Σορβόννης. Δύο χρόνια αργότερα, γνώρισε στη Βενετία τη βαρόνη 

Ερνεστίνα Φον Μάλοβιτς από τη Βοημία, με την οποία παντρεύτηκε και 

απέκτησε μαζί της μία κόρη. Είχε  ήδη είχε εγκαταλείψει τις σπουδές του 

και είχε εγκατασταθεί στους Καρουσάδες, όπου αφοσιώθηκε στη μελέτη.  

Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης επηρεάστηκε αρχικά από τη γερμανική 

ιδεοκρατία και ιδιαίτερα από τον Νίτσε. Συντροφιά με τον φίλο του 

Λορέντζο Μαβίλη συμμετείχε σε εθνικούς αγώνες, όπως στην εξέγερση της 

Κρήτης το 1896. Καταφέρθηκε, επίσης, εναντίον της πολιτικής του 

συγγενούς του υπουργού και αργότερα πρωθυπουργού Γεώργιου Θεοτόκη. 

Οι ευρύτατες γνώσεις του και η γνώση ξένων γλωσσών, ήταν κάτοχος 

πέντε ομιλουμένων γλωσσών (ιταλικής, γαλλικής, γερμανικής) και άλλων πέντε από τις νεκρές (αρχαία ελληνικά, λατινικά, 

εβραϊκά, αρχαία περσικά, σανσκριτικά),του επέτρεψαν να ασχοληθεί με μεταφράσεις αρχαίων ελλήνων και ξένων κλασσικών, 

ενώ την ίδια περίοδο δημοσιεύτηκαν και τα πρώτα του πεζά στα περιοδικά της εποχής. 

Στην Ευρώπη, που είχε ταξιδέψει δύο φορές για ελεύθερη επιμόρφωση στα Πανεπιστήμια του Γκρατς και του Μονάχου, 

απαρνήθηκε τον Νίτσε και ασπάστηκε τον Μαρξ. Με τη δεύτερη επίσκεψή του στην Ευρώπη ήρθε σε επαφή και με την κίνηση 

των σοσιαλιστών της εποχής. Αλληλογραφεί και συντονίζει τις απόψεις του με εκείνες του ομοϊδεάτη του Χατζόπουλου κι 

επιστρέφοντας πρωτοστατεί στην ίδρυση του «Σοσιαλιστικού Ομίλου» και του «Αλληλοβοηθητικού Συνδέσμου Εργατών της 

Κέρκυρας». 

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, προσχωρεί 

στο Κόμμα των Φιλελευθέρων, διορίζεται 

αντιπρόσωπος του κόμματος στην Κέρκυρα 

και το 1918 μετακομίζει στην Αθήνα. Με το 

τέλος του πολέμου του προσφέρεται η θέση 

του διευθυντή λογοκρισίας, αλλά ύστερα από 

δύο ημέρες παραιτείται. Διορίζεται 

προσωρινά ως έκτακτος υπάλληλος στην 

«Υπηρεσία Ξένων και Εκθέσεων» και οριστικά 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη, πρώτα ως 

γραμματέας και ύστερα προάγεται ως 

τμηματάρχης β' τάξεως. 

Για να αντιμετωπίσει τα έξοδά του, 

προπωλεί τα έργα του στους οίκους 
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Βασιλείου και Ελευθερουδάκη. Έτσι, έρχονται στο φως τα δοκιμότερα πεζά του και οι μεταφράσεις του. Το 1922 διαγνώστηκε 

ότι πάσχει από καρκίνο του στομάχου. Χειρουργήθηκε και αποσύρθηκε στην Κέρκυρα, όπου άφησε την τελευταία του πνοή 

την 1η Ιουλίου 1923.   

 

 

 

Η Τιμή και το Χρήμα 

 
Η Τιμή και το Χρήμα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη είναι ένα εκτενές διήγημα (νουβέλα) που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά 

σε συνέχειες στο περιοδικό Νουμάς από τον Αύγουστο ως το Δεκέμβριο του 1912 και εκδόθηκε αυτοτελώς το 1914. Σύμφωνα 

με το συγγραφέα, το έργο γράφτηκε πριν τους βαλκανικούς πολέμους, σε μια 

περίοδο που ο Θεοτόκης ζώντας στο Μόναχο είχε επηρεαστεί βαθύτατα από τις 

σοσιαλιστικές ιδέες και ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση. Μέσα από το κείμενο ο 

συγγραφέας περιγράφει παραστατικά τους διάφορους χαρακτήρες της ιστορίας 

και ακολουθώντας την τεχνοτροπία του ρεαλισμού προβάλλει την κοινωνική 

αδικία, τη διαφθορά και την εξάρτηση των ανθρώπων από το χρήμα. Στην Τιμή 

και το χρήμα αρχίζει επίσης να φανερώνεται το ενδιαφέρον του συγγραφέα για τις 

συγκρούσεις μέσα στην κοινωνία, αυτό το γνώρισμα που κάνει τις περισσότερες 

φορές το χαρακτήρα των έργων του να φαίνεται δραματικός. Ένας γενικός τόνος 

συναλλαγής απλώνεται σα σκιά πάνω από το βιβλίο. Ο Θεοτόκης ζωγράφισε την 

ελληνική επαρχία όπως την είδε, απαλλαγμένος από αυταπάτες, με γνώση και 

αλήθεια. Όμως, πέρα από το εξωτερικό ηθογραφικό πλαίσιο, υπάρχουν μέσα στην 

Τιμή και το χρήμα μια ψυχογραφική ικανότητα και μια ψυχογραφική δύναμη 

που πλάθουν ολόκληρους και ακέραιους ανθρώπους. Τα πρόσωπα του 

αφηγήματος, υποταγμένα στις απαιτήσεις μιας πλοκής που εξαρτά τη μοίρα τους 

από το κοινωνικό σύστημα και τη διάρθρωση της κοινωνίας, παρουσιάζονται ωστόσο ζωντανά, πειστικά, αυθύπαρκτα, με 

καθαρές τις γραμμές και τις ιδιομορφίες της ιδιοσυγκρασίας τους. Η δύναμη του χρήματος μέσα στο βιβλίο παρουσιάζεται 

καταστροφική, αφού κατορθώνει να υποτάξει τον έρωτα και να συντρίψει την ευτυχία του ανθρώπου. 

 



4ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 3ο, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                                                                       
ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΘΕΜΑ : Η ΠΡΟΙΚΑ 

 

ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΤΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                 11 
 

Η υπόθεση 

Η υπόθεση του έργου διαδραματίζεται στο Μαντούκι, μια 

συνοικία της Κέρκυρας4 και κεντρική ηρωίδα είναι η σιόρα 

Επιστήμη Τρινκούλαινα, μια γυναίκα του λαού, η οποία 

προσπαθεί μόνη της να αναθρέψει τα παιδιά της, γιατί ο 

σύζυγός της, είναι μέθυσος και δεν μπορεί να προσφέρει 

ουσιαστική βοήθεια στην οικογένεια. Άλλο κεντρικό πρόσωπο 

είναι ο Αντρέας, ένας νέος αριστοκρατικής καταγωγής, ο 

οποίος προσπαθεί να ξεπληρώσει τα χρέη που του άφησε ο 

πατέρας του και ασχολείται με το λαθρεμπόριο ζάχαρης. Ο 

Αντρέας ερωτεύεται την κόρη της σιόρας Επιστήμης, τη Ρήνη, 

όμως δεν έχει χρήματα ώστε να την κάνει ευτυχισμένη. Ζητά 

λοιπόν 1000 τάλαρα προίκα από τη μητέρα της, όμως αυτή 

δέχεται να του δώσει μόνο 300. Στην προσπάθειά του να πείσει τη σιόρα Επιστήμη να αυξήσει την προσφορά της, παίρνει τη 

Ρήνη στο σπίτι του, χωρίς να την παντρευτεί. Η Ρήνη έμεινε έγκυος και μετά από αυτή την εξέλιξη η μητέρα της δέχεται να 

δώσει την προίκα που θέλει ο Αντρέας. Όταν όμως ο Αντρέας πηγαίνει να ανακοινώσει στη Ρήνη ότι μπορούν επιτέλους να 

παντρευτούν, η Ρήνη αρνείται και διαλύει το δεσμό τους, γιατί θεωρεί πως ο Αντρέας ήθελε μόνο την προίκα της και όχι την 

ίδια. Έχει συνειδητοποιήσει ότι η αγάπη της έγινε αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής και είναι αποφασισμένη να πάει να 

εργαστεί σε άλλους τόπους και να μεγαλώσει το παιδί που θα γεννηθεί στηριζόμενη αποκλειστικά στις δυνάμεις της. 

                                                             
4 Ιδιαίτερη πατρίδα του Θεοτόκη 
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Το έργο του Κ. Θεοτόκη ανήκει στα πλαίσια της Νέας Αθηναϊκής Σχολής. Να αναφέρετε τα βασικά 
χαρακτηριστικά της σχολής αυτής και να τα αναγνωρίσετε στο κείμενο. 

Οι αλλαγές στην εθνική, πολιτική και κοινωνική ζωή της 

εδώ και πολύ καιρό ανεξάρτητης Ελλάδας επηρεάζουν 

φυσικά, και την πνευματική ζωή της. Τόσο η ποίηση όσο και 

η πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις και 

εκφραστικά μέσα, τα οποία στο μεταξύ είχαν λειτουργήσει 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλέον η ποίηση έχει απελευθερωθεί 

από την καθαρεύουσα και το ρομαντισμό5, επηρεάζεται από 

νέα λογοτεχνικά ρεύματα: τον 

παρνασσισμό
6
 και το 

συμβολισμό
7
. Ηγέτης της Νέας 

Αθηναϊκής Σχολής είναι ο Κωστής 

Παλαμάς. Την ίδια εποχή σημαντικοί ποιητές είναι ο Κ .Π. Καβάφης, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Κ. 

Βάρναλης. 

Οι πεζογράφοι αφήνουν το μυθιστόρημα, που αντλούσε 

τα θέματά του από την ιστορία, και στρέφονται προς το 

σύντομο διήγημα, ιδιαίτερα το ηθογραφικό διήγημα που περιγράφει την ελληνική 

ύπαιθρο και τους απλοϊκούς κατοίκους της. Συσπειρώνονται γύρω από το περιοδικό 

Εστία που γίνεται, κατά κάποιον τρόπο, το όργανο αυτής της λογοτεχνικής γενιάς. Το 

1883, μάλιστα, το περιοδικό προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγγραφή «ελληνικού 

διηγήματος». Ο Νικόλαος Πολίτης, εισηγητής της λαογραφικής επιστήμης στην Ελλάδα, 

δίνει το πλαίσιο στο οποίο θα έπρεπε να κινηθούν οι συγγραφείς. Τους καλεί λοιπόν να 

αξιοποιήσουν τα ελληνικά ήθη και έθιμα και να αντλήσουν τα θέματά τους από τη 

μακραίωνη ελληνική ιστορία. Οι συγγραφείς ανταποκρίνονται πρόθυμα γράφοντας για 

την αγνή ζωή των Ελλήνων της υπαίθρου. Ό, τι είχαν πετύχει στο παρελθόν οι 

συγγραφείς με το ιστορικό μυθιστόρημα, το κατόρθωναν τώρα όσοι καλλιεργούσαν το ηθογραφικό διήγημα. 

                                                             
5 Καλλιτεχνικό ρεύμα που εμφανίστηκε στην Ευρώπη στα τέλη του 18

ου
- αρχές 19

ου 
αιώνα ως αντίδραση στον κλασικισμό και 

πήρε διαφορετική μορφή σε κάθε χώρα. Στη Ελλάδα εμφανίστηκε σχεδόν την ίδια εποχή που επικράτησε στη Γαλλία και 
κυριάρχησε στην ελληνική ποίηση για πενήντα ολόκληρα χρόνια. Οι ρομαντικοί κηρύσσουν την επιστροφή στις ρίζες των λαϊκών 
πολιτισμών. Αντί να μιμούνται δηλαδή τον Όμηρο και τους αρχαίους τραγικούς τώρα οι συγγραφείς επιδιώκουν να έχουν πρότυπο 
το Σαίξπηρ και το Βύρωνα. 

6 Λογοτεχνικό κίνημα που εμφανίζεται στη Γαλλία γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, ως αντίδραση προς το ρομαντισμό, ο οποίος 
εκείνη την εποχή βρίσκεται ήδη στη φάση της παρακμής. Το νέο λογοτεχνικό κίνημα θα διατηρήσει τη σημασία του για τρεις 
περίπου δεκαετίες (1850-1880)και σιγά-σιγά θα εξαπλωθεί σε μερικές ακόμη χώρες. Ο παρνασσισμός δίνει μεγάλη σημασία στην 
ακρίβεια της έκφρασης και στη λεπτομέρεια, καθώς προσπαθεί να καλλιεργήσει μιαν απρόσωπη και αντικειμενική ποίηση, 
εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό το επιστημονικό πνεύμα της εποχής. 

7 Λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό ρεύμα που γεννήθηκε επίσης στη Γαλλία την ίδια εποχή ως αντίδραση στο ρομαντισμό και τον 
παρνασσισμό. Το συμβολισμό χαρακτηρίζει η μουσικότητα και η υποβλητικότητα του στίχου. Η ψυχική κατάσταση του ποιητή 
συσχετίζεται με τα πράγματα που γίνονται σύμβολα των συναισθημάτων του. Από το συμβολισμό επηρεάστηκαν πολλοί Έλληνες 
ποιητές. 
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Μέσα από το ηθογραφικό διήγημα εκφράζεται κυρίως η αγάπη για τους απλούς και ταπεινούς ανθρώπους του χωριού. Οι 

περιγραφές είναι απλές, όπως και η πλοκή, ενώ η γλώσσα διανθίζεται με πολλούς ιδιωματισμούς. Οι συγγραφείς τους είναι 

μορφωμένοι αστοί που προσπαθούν να γνωρίσουν το λαό και να διδαχτούν από αυτόν δίνοντας στα έργα τους φωτογραφική 

πιστότητα. 

Σιγά-σιγά η ελληνική ηθογραφία εγκαταλείπει την ωραιοποιημένη περιγραφή της αγροτικής ζωής και αλλάζει 

προσανατολισμό. Διηγηματογράφοι όπως ο Καρκαβίτσας και ο Παπαδιαμάντης, που 

αναφέρθηκε στα προηγούμενα, στο Ζητιάνο και στη Φόνισσα αντίστοιχα, παρουσιάζουν 

και την αρνητική πλευρά των ανθρώπων της κοινωνίας. 

Στα πλαίσια των αλλαγών αυτών στο λογοτεχνία, υιοθετούνται από τους 

πεζογράφους κάποια νέα ρεύματα τα οποία είχαν βρει ιδιαίτερη απήχηση στο 

εξωτερικό. Το πρώτο απ’ αυτά είναι ο ρεαλισμός. Είναι ένα λογοτεχνικό ρεύμα που 

εμφανίστηκε αρχικά στη Γαλλία από τα μέσα του 19ου 

αιώνα και συνδέθηκε με την ανάπτυξη των θετικών 

επιστημών. Η λογοτεχνία οφείλει τώρα να αφήσει κατά 

μέρος τη φαντασία και τα συναισθήματα και να 

υιοθετήσει στη γραφή τη μέθοδο των θετικών επιστημών (παρατήρηση και περιγραφή των 

γεγονότων με στόχο την πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας) 

Ακόμα ένα κίνημα λογοτεχνικό της εποχής είναι ο νατουραλισμός. Εμφανίζεται, όπως και 

ο ρεαλισμός, στη Γαλλία, τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Εισηγητής και πιο διάσημος 

εκπρόσωπός του είναι ο πεζογράφος Émile Zola. Ο νατουραλισμός συνδέεται αποκλειστικά 

με την πεζογραφία και πιο συγκεκριμένα με το μυθιστόρημα. Στη ουσία, συνιστά το αποκορύφωμα, την πιο ακραία εκδοχή 

του ρεαλισμού, με τον οποίο μοιράζεται ορισμένα κοινά στοιχεία. Για παράδειγμα, τόσο στο ρεαλισμό όσο και στο 

νατουραλισμό, ο συγγραφέας επιλέγει απλά θέματα από την καθημερινή ζωή και προσπαθεί να μιμηθεί, να αναπαραστήσει 

δηλαδή πιστά την πραγματικότητα. Κοινό στοιχείο είναι και η κριτική απέναντι στην κοινωνία της εποχής, η οποία όμως στο 

νατουραλισμό γίνεται ο πρώτος στόχος και εμφανίζεται πραγματικά πολύ σκληρή. 

Συγκεκριμένα, ο νατουραλιστής συγγραφέας καταγγέλλει μέσα από το έργο του την κοινωνική εξαθλίωση και, γενικά, τις 

απαράδεκτες συνθήκες στις οποίες είναι αναγκασμένοι να ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Η κοινωνία μας και ο πολιτισμός 

της, υποστηρίζουν οι νατουραλιστές, δεν είναι αντάξια του ανθρώπου· γι’ αυτό και 

στα έργα τους υπερτονίζουν τις πιο αρνητικές και άσχημες καταστάσεις της ζωής, 

παρουσιάζοντας την πραγματικότητα γυμνή, χωρίς καμία προσπάθεια για 

ωραιοποίηση ή συγκάλυψη των αποκρουστικών πλευρών της, χωρίς πρόσθετα 

σχόλια ή συναισθηματισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, φιλοδοξούν να προκαλέσουν 

την έντονη αντίδραση του κοινού, ίσως και τη διαμαρτυρία ή την εξέγερση. 

Ένα δεύτερο γνώρισμα, απόλυτα ταιριαστό με τα παραπάνω, είναι η επιλογή 

ιδιαίτερα προκλητικών θεμάτων από το περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Οι ήρωες 

του νατουραλισμού είναι οι απόκληροι και τα θύματα της κοινωνίας, οι 

καταπιεσμένοι και οι αδικημένοι, άτομα του υποκόσμου, ψυχικά και σωματικά 
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άρρωστοι κτλ. Οι νατουραλιστές, μάλιστα, επιμένουν ιδιαίτερα στους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται η 

συμπεριφορά και η ηθική του ανθρώπου. Σύμφωνα με το Zola, η ελευθερία αλλά και 

η ηθική ευθύνη του ανθρώπου περιορίζονται δραματικά εξαιτίας των δυνάμεων που 

επιδρούν επάνω του. Οι δυνάμεις αυτές είναι τόσο εξωτερικές, όπως λ.χ. η κοινωνία, 

όπως οι βιολογικές καταβολές και η κληρονομικότητα, οι έμφυτες ορμές, το ένστικτο, 

και γενικά οι δυνάμεις του ασυνειδήτου. Μ’ άλλα λόγια, ο άνθρωπος δεν έχει πολλά 

περιθώρια επιλογής και δρα κάτω από συνεχείς καταναγκασμούς. 

Θα αναρωτιέστε, υποθέτω, γιατί έγινε τέτοια ανάλυση στο κίνημα του 

νατουραλισμού. Είναι φανερό πως δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Φυσικά, το 

εξεταζόμενο διήγημα ανήκει στο ρεύμα αυτό. Άλλωστε, είναι λογικό ο Θεοτόκης να 

έχει επηρεαστεί από την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, αφού ήταν εξαιρετικά γλωσσομαθής. 

Η Τιμή και το Χρήμα παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός νατουραλιστικού έργου, παρά το γεγονός ότι δεν είναι 

μυθιστόρημα. Αποτελεί, φυσικά, ένα ηθογραφικό διήγημα, το κατ’ εξοχήν σημαντικό έργο της εποχής. Επιπλέον, στο διήγημα 

αυτό, δε γίνεται τίποτε άλλο πέρα από την εξονυχιστική περιγραφή της «κορφιάτικης» κοινωνίας. Αναφέρει την καθημερινή 

ζωή των ανθρώπων, περιγράφει τη ζωή στο καφενείο, ηθογραφεί τους ανθρώπους και αναλύει τις αντιδράσεις τους, οι οποίες 

διέπονται από τις αξίες της εποχής. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία του έργου, που αντανακλούν τόσο τα χαρακτηριστικά της 

Νέας Αθηναϊκής Σχολής όσο και το ρεύμα του νατουραλισμού είναι η κριτική που γίνεται προς κάθε μορφής νοοτροπία η 

οποία διαφθείρει τους ανθρώπους, γιατί προέρχεται από διεφθαρμένες αξίες. Συγκεκριμένα, καταδικάζει τον ηθικό ξεπεσμό 

της αστικής τάξης και το ενδιαφέρον της μόνο για τη δική της οικονομική άνεση και επιτυχία προσκολλώμενη στο χρήμα. Αυτό 

φυσικά προκαλεί μύρια προβλήματα στη λειτουργία της κοινωνίας, όπως το λαθρεμπόριο, τα ρουσφετολόγια μεταξύ αστών 

και πολιτικών και κυρίως, το θεσμό της προίκας, θεσμό 

ανυπέρβλητο και παγιωμένο στις σκέψεις των ανθρώπων. 

Ωστόσο, παρατηρείται ένας εκφυλισμός του θεσμού αυτού 

στο διήγημα. Παρ’ όλα αυτά παραμένει σημαντικότατο 

πρόβλημα, το οποίο ευθύνεται για την άσχημη έκβαση του 

έργου. Επιπλέον, και τα πρόσωπα παρουσιάζουν αδυναμίες 

και μάλιστα, πολλά από αυτά είναι περιθωριακά, όπως ο 

πατέρας που είναι μεθύστακας ή ακόμα και ο Αντρέας, ο 

οποίος επιδίδεται στο λαθρεμπόριο ζάχαρης για να ξεχρεώσει 

το χρεωμένο, από τον πατέρα του, σπίτι. Οι πράξεις και τα 

λεγόμενα των ηρώων γίνονται απόλυτα κατανοητά από τους 

αναγνώστες για δύο λόγους: πρώτα απ’ όλα, οι συμπεριφορές 

αυτές είναι βαθύτατα ανθρώπινες, άρα οι αναγνώστες 

ανακαλύπτουν πάντα μια δική τους πλευρά στους ήρωες αυτούς και κατά δεύτερον η γλώσσα, η οποία είναι κατά βάση 

δημοτική και που στους διαλόγους μετατρέπεται σε κερκυραϊκό ιδίωμα δίνει παραστατικότητα, ζωντάνια ευνοώντας έτσι την 

κατανόηση τόσο των πράξεων και των λεγομένων, όσο και των ανθρώπων των ίδιων. 
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Η Ρήνη χαρακτηρίζεται ως περίπτωση γυναίκας που απελευθερώνεται από τις προκαταλήψεις της εποχής 
της. Σε ποιες αντιλήψεις αντιστέκεται; 

Η Ρήνη αποτελεί το νέο ήθος, που είναι ξεκάθαρα 

ανώτερο και προωθημένο για την εποχή της. Είναι μια 

κοπέλα με αγνά συναισθήματα, ανιδιοτελής, εργατική, 

τολμηρή, αποφασιστική και με αυτοπεποίθηση. Απαιτεί 

από τους άλλους εντιμότητα, ειλικρίνεια, κατανόηση και 

σεβασμό. Είναι μια αγνή μορφή στο έργο, που γίνεται το 

θύμα τόσο της τιμής των άλλων όσο και του χρήματος. Η 

ίδια δίνει αξία μόνο στην αληθινή αγάπη και υπηρετεί στο 

τέλος με κάθε τίμημα την ιδέα της αξιοπρέπειας. Για χάρη 

της αγάπης παραβιάζει όλους τους κώδικες τιμής που της 

επιβάλλουν οι κοινωνικές συνθήκες και για χάρη της 

αξιοπρέπειας αρνείται να καταδεχτεί τη συμφεροντολογική αγάπη και το συμβιβασμό της κοινωνικής αποκατάστασης. 

 

Ανάμεσα στο πολύ όμορφα προσδιορισμένο κοινωνικό πλαίσιο, ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης παρουσιάζει έντονα τα 

προβλήματα που κυριαρχούν και καταδικάζει αντιλήψεις οι οποίες δεν αρμόζουν στις κοινωνίες αυτές, τις ευτελίζουν και 

καταπατούν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Η κυριότερη αντίληψη, η οποία, μάλιστα, είναι πηγή και όλων των άλλων, είναι η 

αποδοχή της κυριαρχίας του χρήματος στις ζωές των ανθρώπων, της τεράστιας ικανότητάς του να κατευθύνει τις συνήθειες 

και τις δοξασίες τους και ακόμα, της ανάγκης της ύπαρξής του, για την ομαλή διευθέτηση ζητημάτων και τη ρύθμιση των 

μεταξύ τους σχέσεων. Χαρακτηριστικά, στο κείμενο φαίνεται η άσκηση του λαθρεμπορίου για την απόκτηση χρήματος και το 

ρουσφετολόι, δηλαδή η πάταξη των νόμων του κράτους για προσωπικά οφέλη και τον πλουτισμό. Η αντίληψη αυτή είναι η 

κυρίαρχη, τόσο στο κείμενο, όσο και στην κοινωνία8. 

 

Αυτή η θεοποίηση του χρήματος και της απόκτησής του γεννά το θεσμό της προίκας. Στο θεσμό αυτό αντιστέκεται η Ρήνη, 

η οποία πράττει με κριτήριο την αγάπη, αλλά τελικά η χρηματική ανάγκη τη χτυπά θανάσιμα, επαληθεύοντας την κυριαρχία 

της. Είναι ξεκάθαρο πως ο Αντρέας, για να την παντρευτεί, απαιτεί από αυτήν προίκα. Ωστόσο, η αδυναμία της πλήρωσης 

αυτής της επιθυμίας οδηγεί σε προβλήματα. Τόσο η μητέρα της Ρήνης όσο και ο Αντρέας διέπονται από την αντίληψη της 

απόκτησης του χρήματος. Οι πράξεις, όμως, της ηρωίδας, οι οποίες όπως είπαμε διέπονται από την αγάπη, φέρνουν σε κόντρα 

την κυρά-Επιστήμη με το ζευγάρι. Εδώ έρχεται και η δεύτερη αξία της εποχής, την οποία η Ρήνη θέλει να ξεπεράσει. Η τιμή. 

 

Στο διήγημα, ο Αντρέας πηγαίνει στο σπίτι της Ρήνης, πράγμα το οποίο καταδικάζεται από την κοινωνία, άρα και από την 

ίδια τη μητέρα. Στη συνέχεια, η κόρη διαμένει στο σπίτι του Αντρέα, χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όλα αυτά επιβαρύνουν τη 

θέση της. Τελικά, υπερισχύουν οι πάγιες αυτές αντιλήψεις. Ο γάμος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αφού τόσο ο Αντρέας, 

                                                             
8 Εξάλλου το κείμενο αυτή την κοινωνία σκιαγραφεί. 
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όσο και η οικογένεια της Ρήνης είναι εξ’ ολοκλήρου ενταγμένοι στις αξίες αυτές. Επομένως, το χρήμα και η τιμή επιβάλλονται 

των συναισθημάτων τους. 

 

Η Ρήνη διατηρεί τις ελπίδες της για το μέλλον. Αποδεσμεύεται από την κοινωνία στην οποία ζει και τις αντιλήψεις που 

φέρει. Κινείται με βάση την ηθική, αλλά κυρίως το συναίσθημά της, το συναίσθημα της αγάπης, απαξιώνοντας το χρήμα και 

δίνοντας έμφαση στην καλλιέργειά της και τη γνώση, αδιαφορώντας για τη δήθεν τιμή, αξία που βασίζεται σε προλήψεις και 

απομακρύνει τους ανθρώπους της κοινωνίας. Εξάλλου, αυτό υποστηρίζει και η ίδια: «Είμαι δουλεύτρα· ποιονε έχω ανάγκη;». 

 

Το μεγαλείο του χαρακτήρα της βρίσκεται ακριβώς στο ότι προτίμησε την κατακραυγή της κοινωνίας και τη δυστυχία από 

μιαν αγάπη που στηρίζεται στο χρήμα και την ιδιοτέλεια. Αφού θα είναι μια αστεφάνωτη μητέρα, θα έχει να αντιμετωπίσει 

ανείπωτες δυσκολίες αλλά αποφασίζει να το κάνει, φανερώνοντας τον ακέραιο χαρακτήρα της,  τη δύναμη της ψυχής και της 

θέλησής της. Με ισχυρή θέληση καταφέρνει να σπάσει τον ασφυκτικό κλοιό των συνθηκών και του περιβάλλοντος και 

προτείνει μια διαφορετική από τα καθιερωμένα στάση. Μέσα από τη δοκιμασία της αγάπης της ωριμάζει και οδηγείται σε μια 

εσωτερική απελευθέρωση, πραγματοποιώντας τη δική της ψυχική επανάσταση. Πραγματοποιεί μια νίκη σε καθαρά ηθικό 

πεδίο, μια νίκη της γυναικείας αξιοπρέπειας σε προσωπικό επίπεδο, καθώς προβάλλει το δικό της ηθικό ανάστημα απέναντι 

στον κοινωνικό περίγυρο, οδηγούμενη σε μια προσωπική πορεία υπέρβασης και ανόδου.  
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