
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 
 
 Κατά το σχολικό έτος 2011-12 στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α` Λυκείου και στο θεματικό κύκλο “Τα φύλα στη λογοτεχνία” 
ζητήθηκε από τους μαθητές του Α5, μέσα στα χρονικά όρια του α` τετραμήνου, να εκπονήσουν μία 
εργασία, όσο το δυνατόν πιο πρωτότυπη, βασισμένη σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα. 
 
 ∆εν τέθηκε κανένας όρος ως προς την επιλογή του βιβλίου με το οποίο θα έπρεπε να 
ασχοληθούν οι μαθητές, παρόλο που τέθηκαν κάποιες προϋποθέσεις που θα διευκόλυναν το έργο 
τους.  
 
 Τα παιδιά παρέδωσαν, όλα, τις εργασίες τους αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και άλλα 
λιγότερο άλλα περισσότερο ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων. 
 
 Από τις 15 εργασίες που παραδόθηκαν ξεχώρισαν 4, κυρίως για την πρωτοτυπία τους, μια 
και, δυστυχώς, πολλοί μαθητές εξήντλησαν το copy-paste.  
 
 Ευχαριστώ όλους τους μαθητές του Α5 για την προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτήν 
την προσπάθεια. 
                                                                                                             Νίκη Λιαπίκου 
                                                                                                Κλασική φιλόλογος-Παιδαγωγός 
 
 
                       ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

• θα μελετήσετε κάποιον ανθρώπινο χαρακτήρα μέσα στο βιβλίο σας (ίσως τον/την 
πρωταγωνιστή/στρια, ίσως κάποιο άλλο πρόσωπο που σας ελκύει την προσοχή). Ποιες 
κοινωνικές συνθήκες (ανάγκες, δυνατότητες, κώδικες συμπεριφοράς) οδηγούν το 
Υποκείμενό σας να δρα με το συγκεκριμένο τρόπο; Ποια είναι η θέση του στην οικογένεια 
(πατέρας- μητέρα-κόρη-προσωπικό) και ποια η σχέση του με τα άλλα μέλη; 

Θα ενδιέφερε ιδιαίτερα να αναλυθούν συγκρουσιακές καταστάσεις που ξεκινούν από την επιβίωση 
κοινωνικών στερεοτύπων (π.χ. πατέρας-αφέντης/κόρη, αδελφός-αδελφή, μητέρα-γιος/γάμος, 
έρωτας) 

• Ποιος μιλά για τους ρόλους των φύλων και τις σχέσεις τους μέσα στα κείμενα; Ποια η 
οπτική του γωνία; (Συγγραφέας-αφηγητής, πρόσωπο που δρα μέσα στο κείμενο). Πού, 
πότε ζει; Ποια η ιδεολογία του; Οι πρωταγωνιστές πού και πότε ζουν; Ποιο το ιστορικό, 
κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν; 

• Στο συγκεκριμένο βιβλίο αναπαράγονται ή ανατρέπονται τα κοινωνικά στερεότυπα; 
 
 Προαιρετικά: 

• ∆ώστε ένα άλλο τέλος στην ιστορία σας. 
• Αναδιηγηθείτε κάποιο τμήμα του κειμένου υπό την οπτική γωνία άλλου ήρωα. 
• Αφηγηθείτε μία σκηνή όπου ο αναγνώστης συναντά τον ήρωα.  

 
 
 
 



Γράμμα σε ένα παιδί που δε γεννήθηκε ποτέ. 
 
 

 
 
 

 
 

Τσαγκογιάννη Ιωάννα 
Α’5 

 
 
 



Περίληψη 
  
 Στο συγκεκριμένο βιβλίο, καταγράφονται τα λόγια της ηρωίδας που λέει στο αγέννητο παιδί 
της. Ξεκινάει απαριθμώντας τις σκέψεις και τους φόβους της για αυτό το παιδί. Παράλληλα κάνει 
μια εισαγωγή μιλώντας για τη ζωή και το θάνατο αλλά και τα πιστεύω της για τις γεννήσεις 
παιδιών.  
 Στη συνέχεια τη βλέπουμε να ανακοινώνει την απόφασή της να κρατήσει το παιδί και αυτό 
επειδή παρατήρησε μια εικόνα ενός εμβρύου. Συγχρόνως θέτει κάποια ερωτήματα για τη ζωή 
καλώντας το έμβρυο να πει τι πιστεύει, ενώ αναλύει τις δικές της σκέψης όσον αναφορά το 
συγκεκριμένο θέμα. Έπειτα μιλά για το γυναικείο, και κυρίως το μητρικό, ένστικτο και συνεχίζει 
για να δικαιολογήσει την επιθυμία της, το μωρό να είναι κορίτσι. Επιπλέον τη βλέπουμε να 
εντοπίζει διάφορες δυσκολίες για μια γυναίκα, οι οποίες όμως τις κάνουν να ξεχωρίζουν από το 
άλλο φύλο. Ύστερα όμως αναλύει κάποια θετικά και αρνητικά στοιχεία του να είναι κανείς άντρας 
και συμπεραίνει ότι και τα δύο φύλα είναι το ίδιο αξιοθαύμαστα και ότι το σημαντικό είναι η 
γέννηση. Τη βλέπουμε επίσης να αναφέρει τους κινδύνους, τους φόβους και τους πόνους, ενώ 
αποφαίνεται ότι το να ζει κανείς δεν είναι εύκολο. Έπειτα αναφέρει πόσο θύμωσε όταν ο πατέρας 
επέμεινε να μην το κρατήσει, ενώ συνεχίζει τονίζοντας  το μίσος της για τη λέξη αγάπη, αλλά και 
την επιθυμία της να μάθει περισσότερα γι’ αυτή. Στη συνέχεια η πρωταγωνίστρια βρίσκεται στο 
ιατρείο. Καθώς αναλύει τη μέρα της, οι γύρω της φαίνονται να αντιδρούν αρνητικά όταν μαθαίνουν 
ότι είναι ανύπαντρη. Ακόμα, στο γραφείο της πρωταγωνίστρια βλέπουμε το αφεντικό της να 
νοιάζεται κυρίως για τη δουλειά του και όχι για την υπάλληλο.  
 Περνώντας ο καιρός η πρωταγωνίστρια μιλάει για τη κατάσταση του μωρού αλλά και γενικά 
για την εγκυμοσύνη της. Μιλάει για την κολλητή της φίλη και παίρνει την ιστορία της ως αφορμή να 
εξηγήσει στο μωρό μια μέθοδο έκτρωσης. Έπειτα εξηγεί κάποιους εφιάλτες της, ένας από τους 
οποίους περιλαμβάνει  τον πατέρα του παιδιού της και ένας άλλος τη γιαγιά της. Γι’ αυτά τα όνειρα 
κατηγορεί τη φίλη της, αφού αυτή της έβαλε τις ιδέες. Αργότερα ο γιατρός συμβουλεύει τη 
μέλλουσα μητέρα να ξεκουράζεται και της απαγορεύει να σηκωθεί από το κρεβάτι, κάτι που όπως 
ενημερώνει δε της αρέσει και γι’ αυτό σκαρφίζεται τρόπους αδύνατους να αποφύγει την 
εγκυμοσύνη. Μια από τις επόμενες μέρες βλέπουμε την πρωταγωνίστρια να εκπλήσσεται όταν 
μαθαίνει για τη χαρά των γονιών της, αλλά και το δώρο τους προς το μωρό.  
 Στο δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης, η πρωταγωνίστρια μιλάει στο μωρό για την ανάγκη των 
ανθρώπων να βρίσκονται σε επαφή με άλλους, για την ελευθερία που δεν υπάρχει στ’ αλήθεια, για 
την υποχρεωτική υποδούλωση σε συγκεκριμένα άτομα ή και συναισθήματα. Τέλος του μιλάει για το  
θεσμό της οικογένειας τον οποίο θεωρεί ένα ψέμα ή μια απάτη από αυτούς που δημιούργησαν τον 
κόσμο. Στη συνέχεια νιώθει την ανάγκη να του πει τρεις ιστορίες από τη ζωή της για να το 
προετοιμάσει κατάλληλα. Σύμφωνα με την πρώτη ιστορία, η μέλλουσα μητέρα με μια παρομοίωση 
εξηγεί ότι στη ζωή ο πιο δυνατός είναι αυτός που υπερέχει των άλλων. Στη δεύτερη ιστορία 
παρατηρεί ότι αυτός που έχει πολλά, αντί να βοηθήσει αυτούς που τα χρειάζονται, τα πετάει, 
χαραμίζοντάς τα. Όσο για την τρίτη, περνάει το μήνυμα ότι υπάρχουν υποσχέσεις που δε 
κρατιούνται και ότι η εμπιστοσύνη σε ένα καλύτερο αύριο δεν υπάρχει.  
 Συνεχίζει το λόγο της με το να μιλάει για την πνευματική κούραση που της προκαλεί η 
εγκυμοσύνη. Την επόμενη μέρα φτάνει στο σπίτι ο πατέρας του μωρού, ο οποίος φαίνεται 
εξαντλημένος και πλέον προκαλεί στην πρωταγωνίστρια θυμό. Παρ’ όλα αυτά, τον λυπάται και τον 
αφήνει να μοιραστούν για ένα  ακόμα βράδυ το ίδιο κρεβάτι. Έπειτα η ηρωίδα πηγαίνει στο γιατρό, 
ο οποίος βρίσκει ένα πρόβλημα με το μωρό και ζητώντας της να παραμείνει ήρεμη. Η κατάστασή 
της όμως δε συγκινεί το αφεντικό της, ο οποίος την υποχρεώνει να πάει σε ένα επαγγελματικό 



ταξίδι. Όταν είδε λίγο αίμα, πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται ολομόναχη 
κατηγορώντας το αγέννητο μωρό που βρίσκεται σε τέτοια άθλια κατάσταση. Όταν ο γιατρός έμαθε 
την  επιθυμία της να κάνει αυτό το ταξίδι, την προειδοποίησε να μη το κάνει, κάτι που δεν 
εισακούστηκε. Φτάνοντας στον προορισμό της, επισκέφτηκε μια νέα γιατρό, η οποία τη συμβούλεψε 
να μη μετακινείται, κάτι που μετά από λίγο παίρνει πίσω. Παρόλο που βρίσκεται σε αυτή τη 
κατάσταση, βλέπουμε την ηρωίδα να μιλά για τα ωραία της ζωής, όπως είναι ο ήλιος που 
προβάλλει το πρωί ή το φιλί ενός αγαπητού προσώπου. Αυτή η διάθεση τη έκανε να νιώσει και 
πάλι σαν μικρό παιδί και άρχισε τις σκανταλιές. Αργότερα ενημερώνει ότι πήρε διάφορα 
μωρουδιακά για τη γέννηση του μωρού και ανακοινώνει στο αφεντικό της ότι αποφάσισε να κάνει 
το ταξίδι, κάτι το οποίο σύμφωνα με την ίδια δε θα μετανιώσει. Η επιθυμία της το μωρό να είναι 
κορίτσι αλλάζει, αφού δε θα ήθελε το παιδί της να περάσει όλες αυτές τις δυσκολίες καθώς 
μεγαλώνει. Στη συνέχεια, η ηρωίδα, αφηγείται άλλη μια ιστορία με πρωταγωνίστρια και πάλι την 
ίδια. Τελειώνοντας την ιστορία, παρομοιάζει το αγέννητο μωρό με την Φεγγαρόσκονη της ιστορίας 
της. Σύμφωνα με την αφήγησή της κατάφερε να αγγίξει το Φεγγάρι, αλλά το άφησε να φύγει. Έτσι 
και τώρα έχει την αίσθηση ότι το μωρό απομακρύνεται από αυτή.  
 Ύστερα από αυτό, αποφασίζει να ακυρώσει το ταξίδι και να γυρίσει στη πόλη να μιλήσει στη 
γυναικολόγο της. Αύτη, αφού την εξετάζει, καταλαβαίνει ότι το μωρό έχει πεθάνει, προσπαθώντας 
μάταια να βοηθήσει ψυχολογικά την ηρωίδα. Αφού ο θάνατος του παιδιού έχει ανακοινωθεί στην 
πρωταγωνίστρια, γυρνώντας στο ξενοδοχείο όπου και έμενε, έπεσε λιπόθυμη στο κρεβάτι. Όταν 
ξυπνάει από τον βαθύ λήθαργο, αφηγείται το όνειρό της. Σύμφωνα με αυτό, η γυναίκα ήταν 
κατηγορούμενη σε μια δίκη, ένορκοι της οποίας δεν ήταν άλλοι από όσους έχουν αναφερθεί μέχρι 
τώρα: οι δυο γιατροί της, η φίλη της, ο πατέρας, το αφεντικό της και φυσικά οι γονείς της. Ο 
καθένας την χαρακτήριζε αθώα ή ένοχη δικαιολογώντας την άποψή του. Στο τέλος κρίθηκε ένοχη, 
λόγω όμως της απουσίας του σημαντικότερου ενόρκου, του αγέννητου παιδιού. Όταν στη συνέχεια 
εμφανίζεται ενηλικιωμένο πια το παιδί, αφηγείται και αυτός τη δική του άποψη. Αρχίζει να 
απαριθμεί κάθε στιγμή της ζωής του και όλα όσα άκουγε απ’ τη μητέρα του. Την κατηγορεί για όλα 
τα άσχημα που του έλεγε. Στο τέλος όμως σημειώνει ότι την έχει ήδη συγχωρέσει.  
 Καθώς οι μέρες περνούν, η ηρωίδα δε βρίσκει τη δύναμη να βγάλει το παιδί από το σώμα 
της, σκεφτόμενη ότι δε μπορεί να το αποχωριστεί. Μια από τις επόμενες μέρες όμως λαμβάνει 
γράμμα από τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος με λογικά επιχειρήματα προσπαθεί να την πείσει να 
βγάλει το μωρό. Επιστρέφοντας στο σπίτι, την περίμεναν όλοι οι γνωστοί της. ∆ίνοντάς τους λίγη 
σημασία, ξεκινά μια ροή σκέψεων, η οποία την βοηθάει να πάρει την απόφαση να βγάλει το μωρό. 
Στο τέλος, η ηρωίδα βρίσκεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι του νοσοκομείου ολομόναχη, ακούγοντας τις 
ανήσυχες φωνές των γιατρών. Μετά από λίγο, οι σκέψεις της αρχίζουν να αλλοιώνονται, καθώς 
πέφτει στο αιώνιο λήθαργο. 
 
Ανάλυση 
 
• Η ηρωίδα μας φαίνεται να είναι γενναία, αφού τη βλέπουμε να έρχεται σε αντιπαράθεση με 

σχεδόν όλους τους γνωστούς της. Φαίνεται να είναι και αποφασιστική αφού αποφασίζει να 
τελειώσει τις υποχρεώσεις της, καθώς και το επαγγελματικό της ταξίδι, ακόμα και όταν είναι 
έγκυος. Μπορούμε επίσης να την χαρακτηρίσουμε καλόκαρδη αφού προσφέρει στον πατέρα του 
μωρού, τον οποίο πλέον μισεί, ότι χρειάζεται για μία νύχτα. Τέλος, μπορεί να χαρακτηριστεί 
πεισματάρα αφού από τη στιγμή που όλοι γύρω της επιμένουν να δώσει το παιδί, αυτή 
αντιστέκεται και δεν αλλάζει τα πιστεύω της.  

 Στο συγκεκριμένο βιβλίο, η περισσότερη προσοχή επικεντρώνεται στην πρωταγωνίστρια η 
οποία μαθαίνει ότι θα γίνει μητέρα. Όταν λοιπόν μαθεύεται το νέο, ότι η ηρωίδα θα γίνει 



μητέρα που δεν έχει παντρευτεί, βλέπουμε την αντίδραση του περίγυρού της να είναι έντονη, 
ενώ ο γιατρός την συμβουλεύει να μη καταφύγει σε εγκληματικές πράξεις στη προσπάθειά της 
να τα βγάλει πέρα. Θέλοντας όμως να πάει κόντρα στα στερεότυπα της εποχής της, αλλά και 
έχοντας την αίσθηση ότι μια νέα ζωή ξεκινά, η ηρωίδα αποφασίζει να κρατήσει το μωρό. Κατά 
τη διάρκεια της αφήγησης αναφέρει και πρόσωπα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή της: οι 
γονείς της, η φίλη της αλλά και ο πατέρας του παιδιού της. Από αυτούς: βλέπουμε τους γονείς 
να της συμπαραστέκονται και τη φίλη της να βρίσκεται πάντα δίπλα της όταν τη χρειάζεται, 
παρόλο που στην αρχή επέμενε ότι το παιδί δε θα της κάνει καλό. Βλέπουμε όμως και τον 
πατέρα, τον οποίο κάποτε νόμισε ότι αγάπησε, να της συμπεριφέρεται σαν να είναι η ίδια μια 
μηχανή, πιέζοντας τη να ρίξει το παιδί. Αυτή του η στάση αναγκάζει την ηρωίδα να τον μισήσει. 
Αργότερα όμως τον βλέπουμε να την επισκέπτεται στο σπίτι της, γεμάτος τύψεις, 
προσπαθώντας και πάλι να την λογικέψει, κάτι που δε καταφέρνει. 

 
• Η πρωταγωνίστρια που μας μιλάει είναι η ίδια η συγγραφέας και αφηγείται όσα βλέπει να 

συμβαίνουν γύρω της. Το έτος στο οποίο εκτυλίσσονται τα γεγονότα (αναφέρεται κατά τη 
διάρκεια της αφήγησης) είναι το 1975, στην πόλη που η ηρωίδα γεννήθηκε, πιθανώς κάπου 
στην Ιταλία. Μεγαλώνοντας οι γονείς της τής εμφύσησαν τις κοινωνικές αντιλήψεις της 
εποχής της. Η ίδια όμως υπόσχεται ότι θα προσπαθήσει να αλλάξει τα στερεότυπα που 
αδικούν μέλη της κοινωνίας, προσπαθώντας έτσι να δημιουργήσει ένα καλύτερο περιβάλλον. 
Αρχικά όμως δεν είχε την υποστήριξη που χρειαζόταν, ούτε από τη φίλη της, ούτε από τους 
γονείς της, ούτε καν από τον πρώην σύντροφό της. Η φίλη της στην αρχή προσπάθησε να την 
πείσει ότι δεν είναι καλή ιδέα να κρατήσει το μωρό. Αργότερα όμως σεβάστηκε την απόφασή 
της και την βοήθησε σε ότι χρειάστηκε. Το ίδιο ακριβώς έκαναν και οι γονείς της, παρόλο που 
ήταν μακριά της. Με τον πατέρα του παιδιού της όμως ήταν σε αντιπαράθεση μέχρι το τέλος. 
Αρχικά αυτός το θεωρούσε δεδομένο ότι δε θα κρατούσε το παιδί, για το οποίο η ηρωίδα δεν 
έβλεπε τον λόγο. Στο τέλος όμως όταν το μωρό είχε πεθάνει, ο ίδιος της είχε συμπαρασταθεί 
περισσότερο από πολλούς. 

 
• Από το βιβλίο αυτό αντλούμε πληροφορίες για τα στερεότυπα της τότε εποχής. Οι γυναίκες 

θεωρούνταν πολύ κατώτερες από τους άντρες και οι πράξεις τους εύκολα κρίνονταν αρνητικά 
από την κοινωνία, όπως γίνεται και στην πρωταγωνίστρια του βιβλίου. Κυρίως για αυτό το 
λόγο δε περιμένουν από μια γυναίκα μόνη της να καταφέρει να μεγαλώσει ένα παιδί, χωρίς τη 
βοήθεια του συζύγου.  

 Η πρωταγωνίστρια όμως φαίνεται να προσπαθεί να  ανατρέψει αυτά τα στερεότυπα και έρχεται 
σε σύγκρουση με την οικογένεια της, τη φίλη της και τον πατέρα, καθώς και ο κοινωνικός της 
περίγυρος πιστεύει ότι το να είναι κάποια μητέρα χωρίς να είναι παντρεμένη είναι απολύτως 
ανάρμοστο. Ακόμα και όταν επισκέπτεται το ράφτη και το φαρμακοποιό της, τους αφήνει 
άναυδους. Έτσι, οι προσπάθειές της φαίνονται μάταιες, αφού, προφανώς, πρέπει να έρθει  
αντιμέτωπη, όχι μόνο με τον κοντινό της περίγυρο, αλλά και με όλη την κοινωνία. 
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Ποτέ χωρίς την κόρη μου 
 

Μπέτι Μαχμουντί, 
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Μια αληθινή ιστορία που αποκαλύπτει τις συνθήκες ζωής και τη 
θέση της γυναίκας στο Ιράν. 
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Ιστορικό Πλαίσιο 
 

Το 1925 ο Ρέζα Κάν με πραξικόπημα ανέτρεψε την παρακμάζουσα δυναστεία 
των Καζάρων και ονομάστηκε σάχης. Η διακυβέρνησή του προώθησε την 
εκβιομηχάνιση της χώρας, τα σιδηροδρομικά δίκτυα, τις κατασκευές, αλλά και 
την καθιέρωση ενός εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ο Ρέζα προσπάθησε 
να διατηρήσει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην επιρροή της Βρετανίας και τη 
Ρωσίας στη χώρα το 1941 οι δύο αυτές χώρες ως σύμμαχοι κατέλυσαν τη χώρα 
με στόχο να χρησιμοποιήσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορών κατά τον 
πόλεμο, προκαλώντας παράλληλα την παραίτηση του σάχη υπέρ του γιού του, 
Μοχάμεντ  Ρεζά Παχλαβί. 
Το 1951, ο Μοχάμεντ  εκλέχθηκε πρωθυπουργός. Μετά την εθνικοποίηση της 
πετρελαϊκής βιομηχανίας στη χώρα, η δημοτικότητά του αυξήθηκε έντονα.  Με 
εντολή του πρόεδρου των ΗΠΑ, η επιχείρηση Αίας ξεκίνησε, προκαλώντας 
τελικά τη σύλληψη του Μοσαντέκ τον Αύγουστο του 1953.  
Μετά την κατάλυση του πρωθυπουργού, η διακυβέρνηση του Παχλαβί έγινε 
ιδιαίτερα αυταρχική, και με τη βοήθεια των ΗΠΑ, ο σάχης κατάφερε να 
εκσυγχρονίσει τις υποδομές της χώρας.  Ενεργός κριτής της επονομαζόμενης 
«λευκής επανάστασης» του σάχη έγινε ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ο 
οποίος αποκήρυξε δημόσια την εξουσία του σάχη. 
Ο Χομεϊνί συνελήφθη και φυλακίστηκε για 18 μήνες, και μετά την 
αποφυλάκισή του το 1964 άσκησε έντονη δημόσια κριτική στην κυβέρνηση 
των ΗΠΑ. Ο σάχης υποχρεώθηκε να τον εξορίσει αρχικά στην Τουρκία, στη 
συνέχεια στο Ιράκ, και τελικά στη Γαλλία, χωρίς όμως να αλλάξει τη δημόσια 
κριτική που ασκούσε. 
  
Η Ιρανική επανάσταση, ή αλλιώς γνωστή ως Ισλαμική επανάσταση, ξεκίνησε 
τον Ιανουάριο του 1978, με τις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην 
εξουσία του σάχη. Μετά από συνεχόμενες απεργίες και διαμαρτυρίες που 
παρέλυαν την οικονομία της χώρας, ο σάχης εγκατέλειψε το Ιράν τον Ιανουάριο 
του 1979, και ο Αγιατολάχ Χομεϊνί επέστρεψε στην Τεχεράνη από την εξορία. 
Η δυναστεία των Παχλαβί κατέρρευσε δέκα ημέρες αργότερα, στις 11 
Φεβρουαρίου, όταν ο στρατός του Ιράν παρέμεινε ουδέτερος στην πολιτική 
διαμάχη, μετά από συρράξεις ανταρτών και στρατιωτών πιστών στο σάχη. Την 
1η Απριλίου του 1979, το Ιράν έγινε και επίσημα ισλαμική δημοκρατία με τη 
διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος. 
Το Δεκέμβριο του 1979, η χώρα ενέκρινε ένα θεοκρατικό σύνταγμα, με το 
οποίο ο Χομεϊνί έγινε ανώτατος αρχηγός της χώρας.  
Οι σχέσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ διαβρώθηκαν ταχύτατα κατά την επανάσταση, 



καθώς στις 4 Νοεμβρίου του 1979 μία ομάδα Ιρανών φοιτητών κατέλαβαν την 
αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη. Με την κατηγορία ότι υπηρετούσαν 
στην ΣΙΑ (CIA) με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν, το 
προσωπικό της πρεσβείας κρατήθηκαν όμηροι, ενώ ο Χομεϊνί, αν και δεν είχε 
εμπλακεί στην υλοποίηση της κατάληψης, υποστήριξε τους φοιτητές μετά την 
επιτυχία τους. Αν και οι περισσότεροι από τους ομήρους -κυρίως γυναίκες και 
αφροαμερικανοί - απελευθερώθηκαν τους πρώτους μήνες της κατάληψης, οι 
υπόλοιποι 52 όμηροι κρατήθηκαν για συνολικά 444 ημέρες. Η κυβέρνηση του 
Τζίμι Κάρτερ προσπάθησε χωρίς επιτυχία να διαπραγματευτεί την 
απελευθέρωση των Αμερικανών πολιτών, αλλά τελικά η ομηρία έληξε τον 
Ιανουαρίου του 1981 με τη διακήρυξη του Αλγερίου. 
Ο απόηχος της ιρανικής επανάστασης φαινομενικά προκάλεσε χάος και 
αποσυντονισμό στο κράτος του Ιράν, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο ηγέτης 
του Ιράκ, Σαντάμ Χουσείν, παράλληλα με τη δυσαρέσκεια του δυτικού κόσμου. 
Ο κάποτε ισχυρός ιρανικός στρατός είχε διαλυθεί κατά την επανάσταση και ο 
Χουσεΐν επιθυμούσε την επέκταση των προσβάσεων του στον Περσικό κόλπο, 
διεκδικώντας ξανά περιοχές που είχε διεκδικήσει και κατά την εξουσία του 
σάχη. Το Κουζεστάν, με αραβικό πληθυσμό και πλούσια κοιτάσματα 
πετρελαίου, ήταν ο πρώτος στόχος του, για να ακολουθήσουν και τα νησιά 
Αμπού Μούσα και Τουνμπ, στα ύδατα του Ιράν με τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα. Ο ιρακινός στρατός εισέβαλε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1980 στο 
ιρανικό Κουζεστάν, ξεκινώντας έτσι τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. 
Αν και οι ιρακινές δυνάμεις είχαν αρκετές πρώιμες επιτυχίες και ανάπτυξη, οι 
ιρανικές δυνάμεις κατάφεραν μέχρι το 1982 να τις απωθήσουν ξανά στα αρχικά 
σύνορα. Ο Χομεϊνί προσπάθησε να εξάγει την ισλαμική επανάσταση προς τα 
δυτικά και το Ιράκ, κυρίως απευθυνόμενος στην πλειοψηφία των Σιιτών 
μουσουλμάνων της χώρας. Ο πόλεμος συνεχίστηκε για ακόμη 6 χρόνια, μέχρι 
το 1988, όταν ο Χομεϊνί συμφώνησε σε μία συμφωνία ανακωχής με τη 
διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνολικές απώλειες του Ιράν 
εκτιμώνται μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου ανθρώπων, με περισσότερους 
από 100.000 Ιρανούς να είναι θύματα χημικών όπλων του Ιράκ. 

 
 

Περίληψη 
 

Η Μπέτι Λάβερ ήταν μια διαζευγμένη Αμερικανίδα νοικοκυρά όταν γνώρισε 
τον Ιρανό γιατρό Μαχμουντί στο νοσοκομείο ,όπου νοσηλεύθηκε για ένα 
διάστημα. Η σχέση τους κατέληξε σε γάμο από τον οποίο γεννήθηκε η κόρη 
τους Μαχτόμπ. Τέσσερα χρόνια μετά τον Αύγουστο του 1984 αποφάσισαν να 
επισκεφτούν την οικογένεια του Μουντί στην Τεχεράνη. Εκείνος πήρε την 
απόφαση να μείνουν για πάντα εκεί και άρχισε να συμπεριφέρεται σαν 



τύραννος, κρατώντας τη γυναίκα και την κόρη του σχεδόν αιχμάλωτες. Με 
υπεράνθρωπες προσπάθειες και με τη βοήθεια ενός παράνομου δικτύου 
λαθρεμπόρων η Μπέτι Μαχμουντί κατόρθωσε να δραπετεύσει μαζί με την κόρη 
της και να γυρίσει στην Αμερική. 
 

Η Μπέτι  
 

Η Μπέτι είναι μια δυναμική γυναίκα, περήφανη για την καταγωγή της. Έχει 
βάλει ως στόχο από την εφηβική της ηλικία να γίνει ανεξάρτητη και 
αυτοδημιούργητη. Την επιτυχημένη πορεία της σταματάει ένας επιπόλαιος 
γάμος ο οποίος καταλήγει σε διαζύγιο. Παρ' όλη την απογοήτευση της η Μπέτι 
καταφέρνει να σταθεί ξανά στα πόδια της. Πεισματάρα και αποφασιστική 
καταφέρνει από τη θέση της ως νυχτερινή υπάλληλος να ανέβει στη θέση της 
υπεύθυνης όλου του προσωπικού του γραφείου. Πλέον ήταν σε θέση να 
συντηρεί ένα άνετο σπίτι για τους δυο της γιους ολομόναχη. Η φιλοδοξία της 
όμως δεν την άφηνε να σταματήσει εκεί. Ήθελε κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. 
Ίσως ένα δίπλωμα κολεγίου, μια ανώτατη καριέρα ή μια δικιά της επιχείρηση. 
Κάπου εκεί άρχισε να υποφέρει από εξουθενωτικούς πονοκεφάλους. Στο 
νοσοκομείο που νοσηλεύθηκε γνώρισε τον οστεοπαθητικό Σεγιέντ Μποζόρκ 
Μαχμουντί που κατάφερε να την ανακουφίσει. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε 
μια σχέση που άλλαξε τη ζωή της. Συνειδητοποίησε πως ήταν ερωτευμένη όταν 
η ευτυχία του έγινε αυτοσκοπός στη ζωή της. Η καριέρα της ήρθε σε δεύτερη 
μοίρα. Είχε πάρει τη θέση ενός άντρα σε έναν τομέα της επιχείρησης αλλά ο 
ενθουσιασμός της ήταν μετριασμένος. Δέχτηκε την πρόταση γάμου του Μουντί 
και ονειρευόταν ακόμα ένα παιδί. Σύντομα δέχθηκε με ευχαρίστηση το ρόλο 
της νοικοκυράς και αρκέστηκε στο να είναι υπεύθυνη των λογιστικών βιβλίων 
των ασθενών του συζύγου της. Η θέση της στην οικογένεια ήταν ξεκάθαρη. 
Θεωρούσε τον εαυτό της ίσο με το Μουντί και τις περισσότερες φορές που 
διαφωνούσαν η γνώμη της υπερίσχυε. Τολμούσε μάλιστα να του θέτει 
τελεσίγραφο. Όταν αυτός άρχισε να αλλάζει συμπεριφορά και να 
υπερασπίζεται με ζήλο τα συμφέροντα της πατρίδας του η Μπέτι στάθηκε 
απέναντί του και το αντιμετώπισε. Σκέφτηκε και το ενδεχόμενο του διαζυγίου. 
Ποτέ δε φαντάστηκε το τέλος αυτής της σχέσης που ήταν οδυνηρό. 
 
Στο Ιράν γνώρισε έναν διαφορετικό κόσμο που την τρόμαξε. Η γυναίκες εκεί 
είναι υποχρεωμένες να υπακούουν σε κάθε θέλημα του άντρα σαν σκλάβες. 
Βρίσκει όμως τη δύναμη να αντισταθεί. Καταλαβαίνει πως οι μικρές δυσκολίες 
της καθημερινής ζωής δεν έχουν σημασία. Στόχος της ζωής της είναι να 
επιστρέψει με την κόρη της στην Αμερική. Είναι έξυπνη ,πονηρή και 
δραστήρια. Καταφέρνει συχνά να ξεγελάσει τον σύζυγό της. Προσποιείται με 
επιτυχία πως αποδέχεται το γεγονός πως θα μείνει στο Ιράν για πάντα , 
ρίχνοντας του στάχτη στα μάτια και βρίσκοντας χρόνο να σχεδιάσει την 



απόδραση τους. Για να το καταφέρει αυτό κάνει τα αδύνατα δυνατά. Κατά τις 
αναζητήσεις της για βοήθεια γνωρίζει πολλούς Ιρανούς και καταλαβαίνει τη 
νοοτροπία τους. Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία αυτή την εξοργίζει. 
Ανακαλύπτει πως όλες πέφτουν θύματα κακοποίησης όπως και η ίδια όμως δεν 
αντιστέκονται γιατί απλά το θεωρούν φυσιολογικό ο άντρας να επιβάλλεται. 
Διαφωνούν με πολλά πράγματα στην χώρα τους όμως συνεχίζουν να 
λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα της κοινωνίας. Πολλές από αυτές θέλουν 
να βοηθήσουν τη Μπέτι όμως την προδίδουν επειδή δεν μπορούν να σταθούν 
απέναντι στον ανδρικό δεσποτισμό. Επίσης ο δυναμισμός της φαίνεται όταν 
προσπαθεί να βρει αδιέξοδο μέσα από το Κοράνι και το Σύνταγμα του κράτους 
όμως δεν τα καταφέρνει καθώς τα έντυπα αυτά όχι μόνο δεν υποστηρίζουν τα 
δικαιώματα της γυναίκας αλλά κατοχυρώνουν την υποταγή της στον άνδρα. Το 
κουράγιο της Μπέτι είναι αξιοθαύμαστο καθώς και η μητρική της αγάπη, που 
είναι το κίνητρό της. Βάζει τη ζωή της σε κίνδυνο και κάνει τα πάντα για την 
ασφάλεια της κόρη της. Κατά την επιστροφή τους φτάνει σε σημείο να 
παρακαλάει να την αφήσουν να πεθάνει αλλά να βοηθήσουν την Μαχτόμπ. 
Επίσης εντύπωση κάνει η πίστη που αποκτά στον Θεό, είτε αυτός ονομάζεται 
Θεός είτε Αλλάχ. Προσεύχεται συνεχώς ,κάνει τάματα και οτιδήποτε πιστεύει 
πως θα της δώσει δύναμη. Αγαπάει επίσης πολύ όλα τα μέλη της οικογένειας 
της που άφησε πίσω στην Αμερική και αντλεί δύναμη από τις αναμνήσεις της. 
Ένα ακόμα κίνητρό της για την επιστροφή της είναι η αγάπη της για τον 
πατέρα της ο οποίος παλεύει ενάντια στον καρκίνο. 
 

Ο Μουντί 
 

Ο Μουντί μεγάλωσε στο Ιράν, σε μια αυστηρά ανδροκρατική κοινωνία. Έμαθε 
να είναι προσκολλημένος στη αυστηρή ιεραρχία, να σέβεται και να υπακούει 
τυφλά κάθε εντολή των ανωτέρων του. Το σχολικό του περιβάλλον δεν άφηνε 
περιθώριο προσωπικής άποψης και κρίσης. Η οικογένεια του ήταν εύπορη και 
είχε ένα αξιοσέβαστο όνομα στην κοινωνία. Έτσι είχε την δυνατότητα μετά την 
αποφοίτησή του από το σχολείο να αναζητήσει την τύχη του. Η κυβέρνηση του 
Σάχη ενθάρρυνε τις σπουδές στο εξωτερικό και ο Μουντί ήταν ένας από τους 
πολλούς Ιρανούς που ταξίδεψαν στη δύση για να σπουδάσουν. Κατά την 
διάρκεια των δύο δεκαετιών που έζησε στην Αμερική υιοθέτησε πολλές 
πρακτικές της δυτικής κοινωνίας και πήρε διαζύγιο από την πολιτική. 
Γοητεύτηκε από τον νέο αυτό κόσμο που προσέφερε πλούτο, κουλτούρα και 
βασικές αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ήταν τόσο διαφορετικός από 
εκείνον της παιδικής του ηλικίας. Την περίοδο που γνώρισε την Μπέτι 
φαινόταν πως είχε εξαμερικανιστεί. Έμοιαζε να ήθελε να κόψει εντελώς τους 
δεσμούς του με την οικογένεια του. Είχε ελάχιστους φίλους όμως κέρδισε 
σύντομα τις εντυπώσεις των φίλων της Μπέτι. Φερόταν στους γιούς της σαν να 
ήταν δικά του παιδιά, ήταν ρομαντικός και με κάθε ευκαιρία εκδήλωνε την 



αγάπη του. Με λίγα λόγια ήταν ένας εκπληκτικός σύζυγος. Σύντομα υπέβαλε 
αίτηση για να πάρει την αμερικανική υπηκοότητα. Η κουλτούρα του ήταν ένα 
μείγμα Ανατολής και Δύσης ,αν και δεν γνώριζε ποια από τις δύο ήταν εκείνη 
που δέσποζε στη ζωή του. Η Μπέτι είχε παρατηρήσει πως οι περίοδοι άλλοτε 
έντονης δραστηριότητας και άλλοτε πλήρους απραξίας ήταν στενά 
συνδεδεμένες με απρόβλεπτα πολιτικά γεγονότα. Η συμπεριφορά του άρχισε 
σιγά σιγά να αλλάζει. Εφάρμοζε μορφές ιρανικής διαπαιδαγώγησης πάνω 
στους γιούς της Μπέτι και απαιτούσε πλήρη υπακοή. Άρχισε να παρακολουθεί 
με μανία τις ειδήσεις ιρανικού ραδιοφωνικού σταθμού και να γίνεται 
καχύποπτος απέναντι στους αμερικανούς δημοσιογράφους. Πρωτοφανείς ήταν 
οι ευσεβείς προσευχές του, οι δωρεές του σε ομάδες Σιιτών (οπαδοί φανατικής 
αίρεσης του Ισλάμ) αλλά και η απομάκρυνσή του από τους φίλους της 
οικογένειας. Το σπίτι τους συχνά χρησιμοποιούνταν ως κέντρο συνάντησης 
μουσουλμάνων φοιτητών. Η κατάσταση καλυτέρεψε με την εγκυμοσύνη της 
Μπέτι. Στο ρόλο του πατέρα ήταν αξιαγάπητος και τρυφερός. 
Παρ' όλα αυτά υπήρχαν στιγμές που γινόταν σκληρός και δεν έδινε σημασία 
στις ανάγκες της οικογένειας του. Ο Μουντί δεν έκρυψε την απογοήτευση του 
για τη γέννηση της κόρης και όχι του γιού που τόσο επιθυμούσε. Πλέον ήταν 
ένα από τα πιο ενεργά μέλη  της Ισλαμικής Κοινωνίας του Νότιου Τέξας. Με 
την κατάληψη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Τεχεράνη έδειξε έναν 
περίεργο ενθουσιασμό. Οι συνάδελφοι του τον θεωρούσαν επικίνδυνο και 
τελικά απολύθηκε. Όλη η οικογένεια μετακόμισε στο Μίσιγκαν. Ένα ακόμα 
λάθος τον έθεσε σε διαθεσιμότητα και ο Μουντί αισθανόταν πιο αποτυχημένος 
από ποτέ. Έπεσε σε κατάθλιψη και συνήλθε μόνο όταν η Μπέτι τον εκβίασε με 
διαζύγιο. Η επίσκεψη ενός ξάδερφού του τον έκανε να μετατραπεί και πάλι σε 
Ιρανός και να επιθυμεί μια επίσκεψη στην Τεχεράνη. 
Στην αρχή των διακοπών τους εκεί ήταν στοργικός όμως έπειτα άλλαξε 
συμπεριφορά, άρχισε να μιλάει τα αγγλικά σαν να ήταν ξένη γλώσσα, να μη 
σέβεται τις επιθυμίες της οικογένειάς του και τελικά τους ανακοίνωσε πως θα 
έμεναν για πάντα στο Ιράν. Συμπεριφερόταν σαν τρελός, μία δείχνοντας 
κατανόηση και μία φωνάζοντας εξοργισμένος. Όταν του έφερναν αντίρρηση 
εξοργιζόταν και έφτανε σε σημείο να χτυπήσει τόσο τη γυναίκα του όσο και την 
Μαχτόμπ και ποτέ δεν μετάνιωνε. Όλοι θεωρούσαν φυσιολογική τη 
συμπεριφορά του. Απείλησε πολλές φορές πως θα σκοτώσει την Μπέτι και την 
κράτησε για πολύ καιρό μακριά από την κόρη της, κλειδωμένη σε ένα 
διαμέρισμα. Το παράδοξο είναι πως με το δικό του τρόπο αγαπούσε μάνα και 
κόρη και πίστευε πως μια μέρα θα ήταν και πάλι ευτυχισμένοι. Όταν είχε 
προβλήματα με την οικογένειά του έβρισκε στήριγμα στην γυναίκα και το παιδί 
του. Γενικά ο χαρακτήρας του είναι ασταθής και αδύναμος. Δεν έχει τη δική 
του προσωπικότητα αλλά επηρεάζεται από τους πάντες. Θέλει να δείχνει 
δυνατός και ως αρχηγός να χαίρει σεβασμού όμως είναι ευαίσθητος και δεν 
ξέρει να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις. Είναι παγιδευμένος στα 



στερεότυπα της κοινωνίας και της θρησκείας του και κάνει ό,τι μπορεί για να 
τα τιμήσει. Γενικά στην οικογένεια του ο θάνατος υπό ορισμένες συνθήκες 
είναι μεγάλη τιμή. Παρ' όλα αυτά ο Μουντι τον φοβάται όσο τίποτε άλλο, 
γεγονός που φανερώνεται μέσα από τις αντιδράσεις του κατά την διάρκεια 
βομβαρδισμών. 
 

Συγκρουσιακές καταστάσεις 
 

Πολύ βασικό στοιχείο του βιβλίου είναι οι συγκρούσεις της πρωταγωνίστριας 
με τον σύζυγό της, καθώς και με άλλα μέλη της οικογένειας του, κατά την 
προσπάθειά της να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της ίδιας και της κόρης της. 
Οι συγκρούσεις αυτές οφείλονται στις διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις των 
ατόμων.  
Ήδη  κατά τον γάμο της Μπέτι και του Μουντί στην Αμερική οι διαφορετικοί 
πολιτισμοί τους  τους έφερναν συχνά σε αντιπαράθεση. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η διαφωνία τους σε μια επίσκεψή τους στην τράπεζα με 
σκοπό τη δημιουργία ενός λογαριασμού. Ο Μουντί έγραψε μόνο το δικό του 
όνομα στην αίτηση και έδειξε ξαφνιασμένος με την απαίτηση της Μπέτι να 
γραφεί και το δικό της όνομα ,αφού “στο Ιράν δε το συνηθίζουν αυτό”. 
Μετά την υποχρεωτική εγκατάσταση της οικογένειας στην πατρίδα του Μουντί 
οποιαδήποτε πράξη της Μπέτι μπορούσε να γίνει αφορμή για καβγά. “Ακραία” 
συμπεριφορά της Μπέτι που εξόργιζε τον Μουντί και τον έφτανε σε σημείο να 
την χτυπήσει χωρίς έλεος ήταν το να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο. Της 
απαγορευόταν να επικοινωνεί τόσο με την οικογένειά της όσο και με τους 
φίλους της. Αφορμή για καβγά υπήρξε επίσης πολλές φορές η προσπάθεια της 
Μπέτι να εκφράσει την άποψη της ό,τι αφορά πολιτικά ή κοινωνικά ζητήματα. 
Σύμφωνα με τον Μουντί έπρεπε να έχει την ίδια άποψη με όλους τους Ιρανούς 
και ιδιαίτερα του συγγενείς τους. Η άρνηση της Μπέτι να φοράει τσαντόρ μέσα 
στο σπίτι αποτέλεσε επίσης αφορμή σύγκρουσης. 
Η αιτία των περισσότερων καβγάδων ωστόσο ήταν οι διαφωνίες τους σχετικά 
με την διαπαιδαγώγηση της Μαχτόμπ. Ο Μουντί επιθυμούσε την απόλυτη 
υπακοή της και για να το πετύχει αυτό την χτυπούσε. Η Μπέτι προσπαθώντας 
να την προστατέψει κατέληγε με ξεριζωμένα μαλλιά, χτυπήματα στο κεφάλι και 
την σπονδυλική στήλη. 
Ακόμη οι διαφορές ανάμεσα στην Μπέτι και την αδελφή του Μουντί , Αμεγιέ 
Μποζόργκ, προκαλούσαν συγκρούσεις με αυτόν αλλά και την ίδια. Οι 
ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι της Αμεγιέ Μποζόργκ 
υπήρξαν για παράδειγμα θέμα καβγάδων του ζευγαριού. Η αδερφή του Μουντί 
τσακώθηκε άγρια με τον ίδιο όταν έδωσε στην Μπέτι ένα φιλί στο μάγουλο 
μέσα στο σπίτι της, καθώς το θεώρησε μεγάλη προσβολή. Τέλος η Αμεγιέ είχε 
έναν έντονο καβγά με την Μπέτι κατά την επίσκεψή τους σε ένα ναό. Η Μπέτι 
αδύνατη να καταλάβει τις υποδείξεις της Αμεγιέ Μποζόργκ στην ξένη γλώσσα , 



έκανε κάποια θρησκευτική διαδικασία λάθος. Στη συνέχει κατηγορήθηκε στον 
σύζυγό της για ανυπακοή. 
 

Η θέση της γυναίκας 
 

Στο Ισλάμ γενικότερα: 
Η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ από πολλές απόψεις είναι κατώτερη από εκείνη 
του άντρα. Ενώ έχει τα ίδια θρησκευτικά καθήκοντα με αυτόν, σε πολλά 
θέματα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Δικαιώματα και ελευθερίες που 
θεωρούνται δεδομένα για τις γυναίκες του Δυτικού κόσμου στην Σαουδική 
Αραβία στο Πακιστάν, στο Ιράκ , στο Ιράν, στο Λίβανο θεωρούνται αδιανόητα 
. Η γυναίκα στο Ισλάμ αντιμετωπίζεται σαν ένα «ευτελές» αντικείμενο χωρίς 
αξία . 
Tο Κοράνι, το ιερό βιβλίο του Ισλάμ, κάνει διάκριση μεταξύ ανδρών και 
γυναικών εις βάρος των τελευταίων. Καταρχάς αναφέρεται ότι η γυναίκα είναι 
κατώτερη του άνδρα και μόνο υπακούοντάς τον μπορεί να γίνει καλή και 
ενάρετη. Μάλιστα το Κοράνι δίνει το δικαίωμα στους Μουσουλμάνους να 
χρησιμοποιούν ακόμη και το ξύλο για να συνετίσουν τις ανυπάκουες συζύγους 
τους. Η καλύπτρα που φοράνε οι μουσουλμάνες εκφράζει ακριβώς τους 
περιορισμούς που έχει η γυναίκα. Επιπλέον, η πολυγαμία είναι επιτρεπτή για 
τον άνδρα αρκεί οι σύζυγοί του να έχουν τις ίδιες παροχές και να τις 
αντιμετωπίζει ως ίσες. Το Κοράνι καταδικάζει τη μοιχεία και συμβουλεύει τον 
απατημένο σύζυγο να κλείσει την άπιστη στο σπίτι ως το θάνατό της. Τέλος, 
ορίζεται ότι τα αρσενικά παιδιά λαμβάνουν διπλάσιο μερίδιο κληρονομιάς από 
τα κορίτσια.  
Οι διακρίσεις που αναφέρει το Κοράνι εφαρμόζονται με υπερβάλλοντα ζήλο 
στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες, γεγονός που εξηγεί το ότι οι 
γυναίκες θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Χαρακτηριστική 
περίπτωση αποτελεί η υποχρεωτική, στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, κάλυψη 
του προσώπου και του σώματος όταν η γυναίκα βγαίνει από το σπίτι. Έτσι 
ακριβώς συμβολίζει την διαφορετικότητα της γυναίκας από τον άντρα, την 
ανελευθερία και τους περιορισμούς που έχουν στην οικογένεια, στην κοινωνική 
και επαγγελματική τους ζωή. 
Οι γυναίκες έρχονται πολύ συχνά αντιμέτωπες με τη βία, ιδιαίτερα στα πλαίσια 
του γάμου τους. Ο ξυλοδαρμός της συζύγου σπάνια επιφέρει κύρωση, και στην 
περίπτωση που μια γυναίκα αποφασίσει να ακολουθήσει τη δικαστική οδό 
βρίσκεται αντιμέτωπη με την πίεση που της ασκεί η οικογένειά της και η 
κοινωνία. Η αστυνομία θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία θέμα καθαρά 
προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην παίρνει θέση και να οδηγεί τις 
κακοποιημένες γυναίκες πίσω στην οικογένειά τους. Ακόμη, όμως, και αν 
εκδικαστεί η υπόθεση το δικαστήριο σπάνια αποφασίζει υπέρ της γυναίκας. 



Άλλη μια μορφή βίας, με την οποία συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες οι γυναίκες 
στις Ισλαμικές χώρες, είναι ο βιασμός. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
θύματα πιέζονται να μην κάνουν μήνυση, γιατί αν δεν μπορέσουν να 
αποδείξουν ότι δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους, θα κατηγορηθούν ότι 
παραβίασαν τους σχετικούς με τη μοιχεία και τη σεξουαλική επαφή 
κανονισμούς. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου οι κατηγορούμενοι για 
βιασμό έχουν αθωωθεί, ενώ τα θύματά τους έχουν φυλακιστεί κατηγορούμενα 
για μοιχεία. Τέλος τόσο στο Πακιστάν, όσο και στην Αίγυπτο και την Ιορδανία 
ο βιασμός εντός του γάμου δε θεωρείται έγκλημα και δε διώκεται ποινικά. 
Και στον τομέα των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων γίνονται 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. Για πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα 
βεβαία, ούτε λόγος δε γίνεται. Η εκπαίδευση είναι ένας άλλος τομέας στον 
οποίο οι Μουσουλμάνες έχουνε μείνει πίσω.  
Τέλος, ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η πρακτική των "εγκλημάτων τιμής", στο 
Πακιστάν, την Τουρκία, το Ιράν, την Ιορδανία και αλλού. Συχνά γυναίκες 
δολοφονούνται από τους συζύγους τους ή στενούς συγγενείς γιατί έφεραν 
ντροπή στην οικογένειά τους. Το πιο τραγικό είναι ότι πολλές γυναίκες 
δολοφονούνται από τους συζυγούς για θέματα "τιμής"(ίσως γιατί το νερό που 
τους έπλεναν τα πόδια ήταν πολύ κρύο ή ζεστό) και φυσικά κανένα δικαστήριο 
δεν είναι "πρόθυμο" να τιμωρήσει τον "ντροπιασμένο"σύζυγο. Στο Ιράν, 
αναγνωρίζεται στον πατέρα ή τον αδελφό το δικαίωμα να δολοφονήσει ένα 
κορίτσι που ενέδωσε στο προγαμιαίο σεξ. Η ποινή σε αυτή την περίπτωση είναι 
το πολύ 6 μήνες φυλάκισης, ενώ στην περίπτωση που ο σύζυγος δολοφονήσει 
την άπιστη γυναίκα του δεν υπάρχει τιμωρία.  
 
Στο βιβλίο: 
Η Μπέτι αντιμετώπισε στο Ιράν την αντίληψη ότι η γυναίκα είναι κατώτερη 
του άνδρα ενώ τόσο η σύζυγος όσο και τα παιδιά αποτελούν μέρος της κινητής 
του περιουσίας. 
Τα στοιχεία για τη θέση της γυναίκας που αντλούμε από το βιβλίο ενισχύουν 
τις παραπάνω πληροφορίες που αφορούν τη γυναίκα στο Ισλάμ γενικότερα. 
Η ενδυμασία κάθε γυναίκας είναι καθορισμένη. Στο Ιράν είναι υποχρεωμένη να 
παρουσιάζεται πάντα με καλυμμένα τα μπράτσα τα πόδια και το μέτωπό της. 
Υπάρχουν πολλά ρούχα που πληρούν την αυστηρότητα του κώδικα ντυσίματος 
όμως οι Ιρανές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση  στο “τσαντόρ”, ένα φαρδύ 
ύφασμα που τυλίγουν γύρω από τους ώμους ,το μέτωπο και το πιγούνι ώστε να 
αφήνει ελεύθερα μόνο τα μάτια ,τη μύτη και το στόμα. Μάλιστα οι πιο 
ευσεβείς Ιρανές αφήνουν μόνο το ένα τους μάτι ακάλυπτο. Σε περίπτωση που 
μια γυναίκα δεν φοράει κάτι ανάλογο συλλαμβάνεται. Την αποστολή αυτή  



αναλαμβάνει , μαζί με άλλες, ένα ειδικό σώμα της αστυνομίας που ονομάζεται 
“πασντάρ” και αποτελείται από ανθρώπους του υποκόσμου. Η Μπέτι δέχεται 
πολλές φορές παρατηρήσεις από την πασντάρ επειδή πετάνε κάποιες τούφες 
έξω από το μαντήλι της ή επειδή οι κάλτσες της είναι ζαρωμένες και 
αντιμετωπίζεται σαν εγκληματίας. 
Τρομακτικό είναι επίσης πως σύμφωνα με την ιρανική παράδοση καμία κοπέλα 
δεν πρέπει να πεθάνει παρθένα. Γι' αυτό και σε περίπτωση θανατικής ποινής η 
πασνταρ είναι “αναγκασμένη” να αφαιρέσει την ιδιότητά τους αυτή. 
Οι σχέσεις μεταξύ του ζευγαριού επηρεάζονται επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από τα σχετικά κείμενα του Κορανίου. Η Μπέτι κάνοντας μια μικρή έρευνα 
ανακαλύπτει πως η “συμβουλή του Μωάμεθ” ότι αφορά τις ανυπάκουες 
γυναίκες είναι “πρώτα να τις διαφωτίσουν ,μετά να τις αγνοήσουν στο συζυγικό 
κρεβάτι και σε έσχατη περίπτωση μπορούν να τις δείρουν”. 
Επίσης αναφέρεται πως για να λυθούν συζυγικά προβλήματα μπορεί τόσο ο 
άντρας όσο και η γυναίκα να διορίσουν έναν δικαστή από την οικογένειά τους. 
Αν το ζευγάρι συμβιβαστεί θα συνεχίσει τη ζωή του όπως πρώτα. Σε 
διαφορετική περίπτωση ,όλη η περιουσία του ζευγαριού καθώς και τα παιδιά 
περνούν στον άνδρα. 
Το Σύνταγμα τονίζει πως είναι έγκλημα για μια γυναίκα να κάνει οτιδήποτε για 
να μην συλλάβει παιδί, αντίθετα στην επιθυμία του συζύγου της. Στην 
πραγματικότητα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες προσβολές που μπορεί να 
κάνει μια γυναίκα στον άντρα της. Η συγγραφέας εκφράζει την ανησυχία της 
σχετικά με το αν η αστυνομία είναι πραγματικά ικανή να εκτελέσει μια γυναίκα 
επειδή παίρνει μέτρα αντισύλληψης. Για να γλιτώσει την οργή του Μουντί η 
Μπέτι φτάνει στο σημείο να αφαιρέσει μόνη της το σπιράλ που είχε 
τοποθετήσει κρυφά από τον σύζυγό της 
Τέλος οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να μπαίνουν σε συγκεκριμένα σημεία του 
ναού όταν έχουν περίοδο , αφού το αίμα θεωρείται μολυσμένο. 
 

Κοινωνικό Πλαίσιο 
 

Το Ιράν ανήκει τυπικά στα κράτη του τρίτου κόσμου επειδή η διαφορά 
ανάμεσα στις ανώτερες και τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις είναι τεράστια. Σε 
αντίθεση με την οικογένεια του Μουντί που γνωρίζουμε στο βιβλίο η 
πλειοψηφία των κατοίκων της Τεχεράνης είναι πένητες που ζουν σε πρόχειρα 
χτισμένες καλύβες και αναγκάζονται να ζουν από ελεημοσύνες ή να κάνουν τις 
πιο απίθανες δουλειές. 
 Η γυναίκα δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας και έχει 
υποχρεώσεις συζύγου ,μητέρας και νοικοκυράς. Οι άντρες αντίθετα είναι τα 



κυρίαρχα πρόσωπα, υπεύθυνοι για την συντήρηση της οικογένειας και 
παρόντες στο δημόσιο χώρο. 
Η θέση των παιδιών είναι υποτιμητική. Οι περισσότεροι μεγάλοι τα 
περιφρονούν και δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο για την ανατροφή τους. Η 
αδιαφορία αυτή καταλήγει πολλές φορές σε ατυχήματα όπως στην περίπτωση 
μιας ανιψιάς του Μουντί που συνάντησε τον θάνατο όταν έπεσε από το 
μπαλκόνι του σπιτιού της. Οι ενήλικες χρησιμοποιούν επίσης τη βία για να τα 
συνετίσουν. 
 
Η Αμερική θεωρείται ο μεγαλύτερος εχθρός του κράτους και η επίσημη 
πολιτική του ,που διδάσκεται στα σχολεία είναι “Θάνατος στην Αμερική”. 
Παρ' όλα αυτά οι πολίτες χωρίζονται, σύμφωνα με τη συγγραφέα, σε δύο 
κατηγορίες. Οι μισοί ζουν περιφρονώντας τις δυτικές συνήθειες, 
προσκολλημένοι στο δόγμα της φανατικής αίρεσης των Σιιτών 
Μουσουλμάνων. Οι άλλοι είναι πιο μορφωμένοι, ανοιχτοί στις αλλαγές και 
φιλικοί απέναντι στους Αμερικανούς. 
Η δεσμοί και η ιεραρχία στην οικογένειας είναι εξαιρετικά σημαντικοί και  
σχετίζονται προπάντων με το φύλο. Σοβαρό ρόλο παίζουν επίσης η ηλικία και 
το θρησκευτικό αξίωμα. Κάθε μέλος της οικογένειας οφείλει σεβασμό και 
υπακοή στους μεγαλύτερους συγγενείς του όπως και οι νεότεροι σε αυτό. 
Επικεφαλής της οικογενειακής κλίμακας του Μουντί είναι ο Χατζί Μπαμπά 
,ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρίας που συντόνιζε επίσης τα θρησκευτικά καθήκοντα 
όλου του σπιτιού. Το κύρος του οφείλεται επίσης στο ότι είχε επισκεφθεί τη 
Μέκκα. Χαρακτηριστική είναι η αναστάτωση που προκαλείται κάθε βράδυ με 
την επιστροφή του στο σπίτι. Όλοι περιμένουν να τον υποδεχθούν ενώ οι 
γυναίκες φορούν ένα κατάλληλο ένδυμα ώστε να καλύπτονται τα περισσότερα 
σημεία του σώματός τους. Χαρακτηριστική είναι επίσης η σειρά με την οποία 
σερβίρουν. Πρώτα στους άντρες ,ανάλογα με τη θέση τους, ύστερα στις 
γυναίκες και τέλος στα παιδιά. 
 
Τρομερή εντύπωση μου έκαναν οι αιμομικτικοί γάμοι οι οποίοι φαίνεται να 
θεωρούνται απολύτως φυσιολογικοί στην κοινωνία αυτή. Πολλά από τα παιδιά 
που συνάντησε η συγγραφέας στο Ιράν υπέφεραν από γενετικές ανωμαλίες, 
παραμορφώσεις ή διανοητικά προβλήματα εξαιτίας γάμων μέσα στην ίδια την 
οικογένεια. Σύμφωνα με το Κοράνι απαγορεύεται σε έναν άνδρα να έχει 
σεξουαλικές σχέσεις: με τη σύζυγο του πατέρα του, με την αδερφή του, με την 
αδερφή της συζύγου του (όσο είναι ακόμα παντρεμένοι) με την ανιψιά του ,με 
την κόρη του και με την νύφη του. Οι σχέσεις όμως ανάμεσα σε πρώτα 
ξαδέρφια είναι αποδεκτές. 
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ΥΥππόόθθεεσσηη  
Η Στέλλα, μία όμορφη και περήφανη κοπέλα, που βρίσκεται στο άνθος της ηλικίας της, 
είναι γόνος μιας αριστοκρατικής οικογένειας της Ζακύνθου, της οικογένειας Βιολάντη. 
Θεωρείται ξεχωριστή και διαφορετική από τις υπόλοιπες κοπέλες, γιατί αντιμετωπίζει 
αδιάφορα τους νέους του νησιού και δεν έχει δώσει ποτέ το δικαίωμα να τη σχολιάζουν. 
Ωστόσο, η στάση της αλλάζει μία καλοκαιρινή βραδιά σε μία βαρκάδα όταν ο Χρηστάκης 
Ζαμάνος, ένας γοητευτικός και περιζήτητος νέος που έκανε τις καρδιές των κοριτσιών να 
σκιρτούν και είχε απογοητευτεί που η Στέλλα τον περιφρονούσε, της δίνει κρυφά ένα 
ερωτικό γράμμα. Εκείνη τη νύχτα έρχονται στην επιφάνεια τα βαθιά κρυμμένα 
συναισθήματα που τρέφει η κοπέλα για το νεαρό και του γράφει και η ίδια ένα σημείωμα 
θέλοντας να του δείξει την αγάπη της. Όταν όμως ο αυστηρός και σκληρός πατέρας της, ο 
Παναγής Βιολάντης, μαθαίνει για το περιστατικό, ανησυχεί για την υπόληψή του στην 
κοινωνία και για το τι πρόκειται να συμβεί αν μαθευτεί ένα τέτοιο σκάνδαλο. Έτσι, αφού 
απειλεί τον Χρηστάκη για να μην ασχοληθεί ξανά με τη Στέλλα, κλειδώνει την ίδια στο 
δωμάτιό της και την κακοποιεί  χτυπώντας τη και βρίζοντάς τη σε καθημερινή βάση, 
προκειμένου να ξεχάσει τον Χρήστο. Παρόλα αυτά, η κοπέλα προτιμά να απαρνηθεί τη ζωή 
της από την αγάπη της και μετά από πολλά βασανιστήρια, ξεψυχάει ολομόναχη στη σοφίτα 
του σπιτιού που έχει γίνει φυλακή της, αγνοώντας ότι ο άνθρωπος για τον οποίο θυσιάστηκε 
έχει δεσμό με κάποια άλλη. 

ΧΧααρραακκττηηρριισσμμόόςς  ΣΣττέέλλλλααςς  
Η Στέλλα Βιολάντη είναι μία όμορφη κοπέλα με “κάτασπρη, γαλατένια σάρκα” και “μαύρα 
μάτια” η οποία ζει στη Ζάκυνθο το 19ο αιώνα.                  
Χαρακτηρίζεται από περηφάνια, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια, ιδιότητες δηλαδή που 
αρμόζουν σε ένα κορίτσι αριστοκρατικής καταγωγής, όπως είναι και η ίδια. Είναι δυναμική, 
μορφωμένη και ξεσηκώνεται απέναντι στο δήθεν καθωσπρέπει και άπληστο πατέρα της, ο 
οποίος νοιάζεται μόνο για την εικόνα του στην κοινωνία και επιθυμεί να την παντρέψει με 
κάποιον πλούσιο της τάξης τους. Αν και όλη η ιστορία ξεκίνησε από ένα αθώο ραβασάκι 
που η Στέλλα αντάλλαξε με ένα νεαρό, εξελίχθηκε σε μία διεκδίκηση του δικαιώματος στην 
επιλογή του συζύγου, πέρα από τις παραδόσεις, προκαταλήψεις και τα «πρέπει» που θέλει 
να επιβάλλει ο πατέρας. Είναι μία γενναία επαναστάτρια με ιδέες μη αποδεκτές για την 
εποχή της που ορθώνει το ανάστημά της απέναντι στον πατέρα–αφέντη, αποφασίζοντας η 
ίδια για το μέλλον της. Παραβαίνει τις αρχές της κλειστής κοινωνίας στην οποία ζει, όχι 
τόσο γιατί απαντάει στο ερωτικό ραβασάκι του Χρηστάκη, αλλά περισσότερο επειδή 
επιλέγει κάποιον που δεν εγκρίνει ο πατέρας της, λόγω της κατώτερης κοινωνικής του 
τάξης. Είναι απελπισμένη που δεν μπορεί να ακολουθήσει τη δική της πορεία στη ζωή, που 
είναι υποχρεωμένη να υπακούει τυφλά στη θέληση του πατέρα της και παρόλο που είναι 
ένα συνετό κορίτσι, μεταμορφώνεται σε μία ανυπότακτη και θαρραλέα γυναίκα, η οποία θα 
κάνει τα πάντα στη διεκδίκηση της ευτυχίας και της ελευθερίας. Η Στέλλα αποτελεί ένα 



παράδειγμα για τις υπόλοιπες κοπέλες της εποχής της, διότι γνωρίζει ότι έχει δικαιώματα, 
τα διεκδικεί και ο στόχος της είναι να ζήσει ευτυχισμένη και όχι απλώς να ζήσει. Στο τέλος, 
προτιμά να θυσιάσει τη ζωή της απομονωμένη σε μια σοφίτα, παρά να υποκύψει  στην 
τυραννία και να παντρευτεί κάποιον που δεν αγαπάει πραγματικά, ενάντια στη θέλησή της.  

Παρόλο που η Στέλλα Βιολάντη πέθανε περήφανη, η αλήθεια είναι πως ο άδικος θάνατός 
της μας προκαλεί συμπόνια και λύπη. Είναι πολύ άτυχη που πάνω στο άνθος της ηλικίας 
της πεθαίνει από μια αγάπη που δεν προλαβαίνει να ζήσει με έναν δειλό που τη 
χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του. Θύμα της πλάνης στο όνομα της αγάπης 
που ποτέ δεν ήρθε, προτιμά να αρνηθεί την ζωή της χωρίς ευτυχώς ποτέ να μάθει πως δεν 
την αγάπησε κανείς. 
 

ΟΟιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοουυνν  ττοονν  
ττρρόόπποο  δδρράάσσηηςς  ττηηςς  ΣΣττέέλλλλααςς  

Η Στέλλα μέχρι εκείνη την καλοκαιρινή βραδιά που πήρε το ερωτικό γράμμα, ποτέ της δεν 
είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού  και δεν είχε δώσει δικαιώματα σε νεαρούς της περιοχής 
της, ούτε καν στο Χρήστο Ζαμάνο που ήταν ο γόης του νησιού. Πάντοτε τον κοίταζε με 
αδιαφορία και δεν είχε τη φιλοδοξία να κατακτήσει κάποιον που όλες τον ήθελαν, όντας 
ένα προσγειωμένο και μετριόφρον άτομο. Ακόμα, η Στέλλα δεν θα καταδεχόταν ποτέ να 
γίνει μία από τις πολλές που ήθελαν τον Χρήστο, αλλά το όνειρό της ήταν να αγαπήσει και 
να αγαπηθεί από κάποιον αληθινά και να ζήσει μαζί του μία ευτυχισμένη ζωή. 
Όμως, αυτό που την οδήγησε στο να πιστέψει πως η αγάπη του  Χρήστου για αυτήν ήταν 
αληθινή, ήταν η νεανική αφέλεια καθώς και το ότι κατά βάθος  έτρεφε συναισθήματα 
αγάπης για αυτόν, παρόλο που λόγω της περήφανης φύσης της δεν τα είχε αποκαλύψει σε 
κανέναν και δεν το είχε συνειδητοποιήσει  ούτε η ίδια. Έτσι, μετά από αρκετές προσπάθειες 
προσέγγισης από την πλευρά του, η Στέλλα πείστηκε πως είναι η Εκλεκτή, αυτή που ο 
Χρήστος ξεχώρισε ανάμεσα σε τόσες και την αγάπησε. Πάνω στη λαχτάρα της να αγαπηθεί 
από κάποιον αληθινά και να αποκτήσει δική της οικογένεια, αφού είχε φτάσει στη σωστή 
ηλικία, αμέσως μόλις διάβασε το ερωτικό γράμμα, όλη η αδιαφορία που αισθανόταν όταν 
άκουγε για τις κατακτήσεις του Χρηστάκη εξαφανίστηκε, πίστεψε ότι την αγαπούσε και 
ανταποκρίθηκε με προθυμία, θέλοντας ο Ζαμάνος να είναι αυτός που θα ενσάρκωνε τους 
πόθους της.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Στέλλα σε όλη τη  διάρκεια της τυραννίας της, δεν έκλαψε 
σχεδόν καθόλου, δεν παραπονέθηκε και δε μίλησε. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 
περηφάνια που τη χαρακτήριζε από μικρό παιδί, αφού από τότε σπανίως έκλαιγε. Ακόμα 
και η θλίψη της ήταν ξερή, βουβή και υπερήφανη και προσπαθούσε πάντοτε να πνίγει τον 
πόνο της ώστε να κρατάει τη θέση της στους άλλους. Επιπλέον, παρόλο που η Στέλλα 
σκέφτηκε να φύγει από το σπίτι για να γλιτώσει, ποτέ της δεν το επιχείρησε, καθώς 
υπολόγιζε την υπόληψή της και προτιμούσε να πεθάνει παρά να πουν ότι το έσκασε. Την 
είχε πιάσει κάτι σαν πείσμα, σαν αφασία και η περηφάνια έκανε το μαρτύριό της σιωπηλό, 
βαθύ, φοβερό. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλη τη διάρκεια του μαρτυρίου της, η μοναδική 
φορά που η Στέλλα έχυσε τα σπάνια δάκρυά της ήταν λίγες ημέρες πριν το τέλος της, καθώς 
για πρώτη φορά συλλογίστηκε πραγματικά τη θέση στην οποία βρισκόταν. 
Όταν κάποια μέρα η μητέρα της, της πρότεινε να ζητήσει συγγνώμη από τον πατέρα, να του 



υποσχεθεί ότι δε θα ξανακάνει κάτι παρόμοιο και πως θα ξεχάσει το Χρηστάκη, 
προκειμένου να τη συγχωρέσει και να την παντρέψει με άλλον, αρνήθηκε κατηγορηματικά 
να το κάνει υποστηρίζοντας ότι μόνο αυτή ορίζει τον εαυτό της και κανένας άλλος. Επίσης, 
επισήμανε πως δε φοβόταν τον πατέρα της και ακόμα και αν τη σκότωνε δεν την ένοιαζε, 
γιατί δεν ήθελε απλώς να ζήσει, αλλά να ζήσει ευτυχισμένη. Δεν επιθυμούσε να συνεχίσει 
τη ζωή της και να παντρευτεί κάποιον άλλο, γιατί αγαπούσε το Χρηστάκη. Αν δεν τον 
αγαπούσε, δε θα επέμενε και θα παντρευόταν όποιον της πρότεινε ο πατέρας της. Εξαιτίας 
αυτού, η Στέλλα ήταν αδιάλλακτη και ανένδοτη, ενώ παράλληλα, βαθιά μέσα της έκρυβε 
την ελπίδα ότι ο Βιολάντης θα τη λυπόταν και θα την άφηνε να παντρευτεί όποιον εκείνη 
ήθελε.  
Ακόμα και όταν ο πατέρας της την έκλεισε στη σοφίτα μόνο με ψωμί και νερό, η Στέλλα 
υπέμεινε όλες τις κακουχίες, όσο σκληρή και ανυπόφορη κι αν ήταν η ζωή της εκεί και 
παρόλο το απαραδειγμάτιστο και αφάνταστο μαρτύριό της, αφού πίστευε πως και ο 
Χρηστάκης υπέφερε και ίσως μάλιστα περισσότερο από την ίδια. Λόγω του έρωτά της για 
αυτόν, ούτε που της πέρασε από το μυαλό πως μπορεί να την έχει ξεχάσει. Αντιθέτως, τον 
δικαιολογούσε συνεχώς και περίμενε στο παράθυρο μήπως τον δει και καταφέρει να του 
μιλήσει. Συγκεκριμένα, το μοναδικό πράγμα που την παρηγορούσε ήταν το γράμμα που της 
είχε δώσει ο Χρήστος που το είχε φυλαγμένο στον κόρφο της και το διάβαζε ολημερίς. 
Έτσι, εξαιτίας όλων των βασανιστηρίων της, η Στέλλα αρρώστησε βαριά, και χωρίς 
κανένας να το έχει αντιληφθεί, αργοέσβηνε λίγο-λίγο στη σοφίτα του σπιτιού της, μέχρι που 
τελικά πέθανε, μη γνωρίζοντας πως ο Χρηστάκης δεν την είχε αγαπήσει ποτέ.  

  
ΗΗ  θθέέσσηη  ττηηςς  ΣΣττέέλλλλααςς  σσττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα  κκααιι  οοιι  

σσχχέέσσεειιςς  ττηηςς  μμεε  τταα  υυππόόλλοοιιππαα  μμέέλληη  
Η Στέλλα είναι το πρωτότοκο παιδί της οικογένειας Βιολάντη, μιας οικογένειας που ανήκει 
στην καλή κοινωνία της Ζακύνθου. Οι γονείς της είναι ο Παναγής Βιολάντης και η Μαρία 
Βιολάντη, ή αλλιώς Βιολάνταινα, όπως αναφέρεται και στο κείμενο. Έχει άλλα τρία 
αδέρφια: τον Νταντή, ο οποίος είναι ο μοναδικός γιος στην οικογένεια και ο αμέσως 
μεγαλύτερος μετά τη Στέλλα, και δύο μικρές αδερφές, την Κατίνα και τη Νένε. Στο ίδιο 
σπίτι με την  οικογένεια Βιολάντη μένει και η θεία Νιόνια, μια μεγάλη αδερφή του Παναγή 
Βιολάντη που έχει μείνει ανύπαντρη. Οι σχέσεις της με τα μέλη της οικογένειάς της είναι οι 
εξής:     

Παναγής  Βιολάντης: είναι μία δυνατή και αυταρχική προσωπικότητα, της οποίας οι 
πράξεις καθορίζονται από τις κοινωνικές  προλήψεις και τα πρότυπα της εποχής. Η ψυχή 
του είναι γεμάτη με σκληρότητα και εγωισμό, παρόλο που το πρόσωπό του εκπέμπει γλύκα 
και καλοσύνη.  Στην πραγματικότητα, είναι ένας άγριος, άκαρδος, απότομος, καταχθόνιος, 
μοχθηρός, τραχύς και σκληρός άνθρωπος, που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η εικόνα 
του ίδιου και της οικογένειάς του στην κοινωνία. Εντούτοις, ο Παναγής δημιουργεί μια 
ειδυλλιακή εικόνα της οικογένειάς του προς τα έξω, προβάλλει μια βιτρίνα οικογενειακής 
ευτυχίας και αγάπης και υποκρίνεται προκειμένου να δείχνει ότι όλα πάνε καλά, για να μην 
τον κρίνει αρνητικά ο κοινωνικός περίγυρος. Για αυτόν το λόγο, ξέρει να φοράει στην 



εντέλεια την προσωπίδα του καλού, με το αιώνιο χαμόγελο.  

Για τον Παναγή Βιολάντη, αυτό που προέχει είναι να δίνεται η εντύπωση στην κοινωνία ότι 
έχει δημιουργήσει μια «τίμια» και «ηθική» οικογένεια. Κατά κάποιο τρόπο πάσχει από μία 
παράξενη “κοσμοφοβία”  και όλες οι ενέργειές του εξαρτώνται από τη γνώμη του κόσμου 
για αυτόν. Δεν τον ενδιαφέρει που δεν είναι ούτε αγαθός, ούτε ευσυνείδητος, ούτε 
ειλικρινής, του αρκεί μόνο που ο κόσμος τον έχει για τέτοιον. Η φιλοδοξία του είναι να τον 
τιμούν ως χρήσιμο άνθρωπο και καλό οικογενειάρχη και είναι ικανός να θυσιάσει ακόμα 
και την ευτυχία του ίδιου και των δικών του για να το επιτύχει. Ακόμη, θέλει το σπίτι του να 
φαίνεται πάντα το καλύτερο, ένας σωστός παράδεισος αγάπης, τιμής και ανθρωπιάς. Όλα 
αυτά τα κατορθώνει με την υποκρισία και τη βία, αφού είναι ένας τρομοκράτης που 
αποπνέει φόβο στους δικούς του και κανείς δεν τολμά να του αντιμιλήσει. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την καταπίεση όλων των μελών της οικογένειας, το ίδιο και της Στέλλας, η 
οποία τελικά επαναστατεί.  

Η σχέση της Στέλλας με τον πατέρα της είναι κάθε άλλο παρά μία φιλική σχέση πατέρα και 
κόρης. Όπως όλοι, η Στέλλα νιώθει φόβο για τον πατέρα της και δεν θα του είχε ομολογήσει 
ποτέ για το γράμμα που έστειλε στον Χρηστάκη, αν ο Παναγής δεν είχε χρησιμοποιήσει 
ύπουλο τρόπο, παριστάνοντας το χαρούμενο και ενθαρρύνοντάς τη να μιλήσει. Ο Παναγής 
θυμώνει πολύ που η Στέλλα συναναστράφηκε με ένα νεαρό κατώτερης τάξης χωρίς μάλιστα 
να ζητήσει τη δική του άδεια, αφού είναι ένας από τους ανθρώπους που διαχωρίζουν αυτούς 
της τάξης τους από τους κατώτερους και κλείνουν την πόρτα σε όσους πιστεύουν ότι δεν 
ανήκουν σε αυτή. Παράλληλα, εξοργίζεται που η Στέλλα διάλεξε μόνη της το σύζυγό της σε 
μία εποχή που ο πατέρας έχει την αρμοδιότητα να βρίσκει το γαμπρό και να κανονίζει την 
προίκα. Για να την τιμωρήσει λοιπόν, την κλειδώνει στο σπίτι, την χτυπάει αλύπητα και τη 
βασανίζει, ενώ κάνει συχνές εξόδους με την υπόλοιπη οικογένεια και λέει ότι η μεγάλη τους 
κόρη είναι άρρωστη για να μην καταλάβει κανείς τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν συγκινείται 
καθόλου που η Στέλλα δεν υποκύπτει, αντίθετα, της επιβάλλει μεγαλύτερα βάσανα, 
περιμένοντας πως θα λυγίσει, μη μπορώντας να διανοηθεί το ψυχικό σθένος της και την 
απόφασή της να πάει κόντρα στον καταπιεστικό πατέρα της. Φαίνεται πως δεν μπορεί να 
δεχτεί το γεγονός ότι η Στέλλα ορίζει μόνη της τον εαυτό της και εναντιώνεται σε αυτόν. 
Προτιμά η κόρη του να πεθάνει, παρά να γίνει γνωστό ένα τέτοιο σκάνδαλο που θα 
κλονίσει το όνομά του και ακόμα και όταν η Στέλλα τελικά φεύγει από τη ζωή, αν και 
οργανώνει μία μεγαλοπρεπή κηδεία και κλαίει με μαύρο δάκρυ για τα μάτια του κόσμου, 
παραμένει αμετανόητος και υποστηρίζει ότι όλα τα παιδιά που δεν ακούνε τους γονείς τους 
αξίζουν να πάθουν αυτό που έπαθε η κόρη του. Δείχνει έτσι πως δεν νιώθει ούτε μία στάλα 
αγάπης και συμπόνιας για τη Στέλλα και ότι το μόνο για το οποίο νοιάζεται είναι ο εαυτός 
του και η φήμη του στην κοινωνία. 

Βιολάνταινα: είναι υποδουλωμένη στη μοίρα των γυναικών της εποχής της, έχοντας ως 
μοναδικό ρόλο αυτόν της σωστής νοικοκυράς, συζύγου και μητέρας που δραστηριοποιείται 
αποκλειστικά στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας. Ως μητέρα αγαπάει πολύ τα παιδιά της, 
αλλά δεν μπορεί να τους το δείξει έμπρακτα, επειδή φοβάται την αντίδραση του αυστηρού 
συζύγου της. Πρόκειται για μία γυναίκα συνηθισμένη να υπακούει τυφλά τον άντρα της και 



υποχρεωμένη να αναγνωρίζει πάντοτε ότι αυτός έχει δίκιο, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει 
πραγματικά η ίδια. Είναι μία χαμηλών τόνων, καθωσπρέπει κυρία που δεν εναντιώνεται 
στις προσταγές του αφέντη-συζύγου της και δεν έχει το δικαίωμα να εκφράσει ελεύθερα 
την προσωπική της γνώμη. Η Βιολάνταινα αποτελεί μια παθητική προσωπικότητα, 
υπόδουλη αρχικά στον πατέρα της και στη συνέχεια στο σύζυγό της, καταπιεσμένη από το 
ανδροκρατούμενο κατεστημένο, από την αντίληψη ότι ο άνδρας ορίζει τη γυναίκα και είναι 
ο αρχηγός της οικογένειας και καταδικασμένη να περάσει όλη της τη ζωή ως ένα άβουλο ον 
που αποδέχεται χωρίς αντίσταση τις αποφάσεις του άντρα-αφέντη. Παρόλο που και η ίδια 
ζει εγκλωβισμένη στην εξωτερική εικόνα της οικογένειας, αντίληψη που της έχει μεταδώσει 
ο σύζυγός της, πληγώνεται και στεναχωριέται με τη σκληρή και απάνθρωπη συμπεριφορά 
του Παναγή σε βάρος της Στέλλας. Αν και προσπαθεί με δικαιολογίες να τον πείσει να 
σταματήσει να χτυπάει την κόρη τους και την παροτρύνει να ζητήσει συγγνώμη από τον 
πατέρα της, δεν είναι πραγματικά ικανή να προστατεύσει τη Στέλλα, αφού προτιμάει να 
παραμείνει ασφαλής η ίδια, παρά να εναντιωθεί στον άντρα της και να θέσει σε κίνδυνο και 
τη δική της ζωή. Φαίνεται λοιπόν, ότι είναι μία αδύναμη, απολύτως εξαρτώμενη από το 
σύζυγό της γυναίκα που δεν έχει το θάρρος να τα βάλει με το κατεστημένο και τις 
παραδοσιακές αρχές της κοινωνίας στην οποία ζει. 
Η σχέση της Βιολάνταινας με τη Στέλλα είναι σχετικά καλή, χωρίς πολλές συγκρούσεις 
αλλά δεν αποτελεί μία φιλική σχέση μεταξύ μητέρας και κόρης, κατά την οποία το κορίτσι 
αντιμετωπίζει τη μητέρα σα μία στενή φιλενάδα και της εμπιστεύεται όλα τα μυστικά της. 
Πρόκειται για μία αποστασιοποιημένη σχέση, στην οποία η Στέλλα βλέπει τη μητέρα της 
απλώς σαν το άτομο που την έχει φέρει στη ζωή και την έχει μεγαλώσει. Βέβαια, η σχέση 
της Στέλλας με τη μητέρα της είναι καλύτερη από ό, τι με τον πατέρα της και για αυτόν το 
λόγο όταν μία μέρα η Βιολάνταινα  πηγαίνει να μιλήσει στη Στέλλα και να την παρακινήσει 
να αλλάξει τη στάση της, εκείνη της ανοίγει την καρδιά της, της ομολογεί την αγάπη της για 
το Χρηστάκη και την απόφασή της να μην υποχωρήσει, γιατί ορίζει μόνη της τον εαυτό της. 
Ωστόσο, αν και η Βιολάνταινα μετά βίας κρύβει τη θλίψη της που η κόρη της τυραννιέται, 
δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τον ποιοτικά ανώτερο κόσμο της και να πιστέψει ότι μία 
γυναίκα μπορεί να ορίζει η ίδια τον εαυτό της, όντας παγιδευμένη στην ανδροκρατική 
αντίληψη που της έχουν περάσει. Παρόλα αυτά, αγαπάει τη Στέλλα και στεναχωριέται 
πραγματικά με τον θάνατό της. 
Νταντής: είναι ένας νέος περίπου είκοσι χρονών, ασχημομούρης, μαυροκίτρινος, με 
πρώιμο μουστάκι, ζωηρός και με ρούχα επιμελημένα και γεμάτα στολίδια, μία σωστή 
γελοιογραφία του πατέρα του. Πρόκειται για ένα αντιπαθητικό άτομο, με τιποτένια 
διανοητική ανάπτυξη, ταπεινές ιδέες και ένα σωρό προλήψεις. Έχει ζήσει χαρούμενες 
στιγμές με τη Στέλλα κατά τη διάρκεια των παιδικών τους χρόνων· εντούτοις, αντί να 
συμπαρασταθεί στην αδελφή του στις δύσκολες στιγμές της, γίνεται ένας άξιος διάδοχος 
και μιμητής του πατέρα του, αφού σιγά-σιγά παίρνει θάρρος και αρχίζει και αυτός να 
χτυπάει τη Στέλλα αλύπητα. Θέλει να την εκδικηθεί που είναι η πρωτότοκη και που πάντα 
τον απόπαιρνε  και βρίσκει την ευκαιρία μετά από το συμβάν με το ερωτικό γράμμα  να την 
ταπεινώσει, να την εξευτελίσει και να εξασκήσει όλη την κακία του επάνω της. Ειδικά όταν 
βλέπει ότι ο πατέρας του επιδοκιμάζει αυτό που κάνει, η μανία του και η αγριότητά του 
αυξάνονται και γίνεται ακόμα σκληρότερος από αυτόν. Είναι φανερό ότι ο Νταντής κρύβει 
μέσα του αχόρταγο και ατελείωτο μίσος για τη Στέλλα και πως είναι άκαρδος, υποκριτής, 
μοχθηρός και εγωιστής, όπως ακριβώς ο Παναγής Βιολάντης. Μάλιστα, προσπαθεί με 
διάφορους τρόπους να επιβαρύνει τη θέση της Στέλλας, η οποία παραμένει αμετανόητη, 
απογοητεύεται όταν βλέπει πως δεν καταφέρνει το σκοπό του, δηλαδή να κάνει το 



Βιολάντη να σκοτώσει την κόρη του, και προσπαθεί να τον ερεθίσει, όμως χωρίς επιτυχία. 
Βλέπουμε λοιπόν, ότι η σχέση της Στέλλας με τον αδελφό της δεν είναι μία συνηθισμένη 
αδελφική σχέση, αλλά μία σχέση απέχθειας, αφού και η Στέλλα μισεί τον Νταντή λόγω της 
άθλιας συμπεριφοράς του και του γεγονότος ότι είναι ακριβώς σαν τον πατέρα του, αλλά 
και ο Νταντής μισεί τη Στέλλα, γιατί είναι γεμάτος παλιομοδίτικες ιδέες και τη ζηλεύει που 
του έχει πάρει τη θέση και τα “προνόμια” του πρωτότοκου. 
Θεία Νιόνια: είναι μία ευγενική, καθωσπρέπει γυναίκα χαμηλών τόνων που ουσιαστικά 
είναι μόνη της στη ζωή, αφού ποτέ της δεν παντρεύτηκε και δε δημιούργησε τη δική της 
οικογένεια. Αγαπάει πραγματικά τη Στέλλα και συγκινείται με την περηφάνια και την 
επιμονή που δείχνει η ανιψιά της και με το ότι είναι πρόθυμη να θυσιάσει τη ζωή της για 
τον έρωτά της. Επιπλέον, συμπάσχει με τη Στέλλα, είναι η μόνη που καταλαβαίνει πώς 
νιώθει και εύχεται να μπορούσε να τη βοηθήσει να παντρευτεί αυτόν που η ίδια θέλει και 
να γλιτώσει από την προκαθορισμένη μοίρα των γυναικών της εποχής εκείνης. Η θεία 
Νιόνια κλαίει πικρά όταν είναι μόνη της, λυπάται και περιποιείται με συμπάθεια τη Στέλλα, 
αλλά όταν κάποια μέρα ο Παναγής την ακούει να γλυκομιλά στην κόρη του και την απειλεί, 
σταματά να την παρηγορεί, φοβούμενη μήπως τη διώξουν από το σπίτι. Όπως και η 
Βιολάνταινα, φοβάται τον απαίσιο και αυταρχικό αδερφό της, δεν τολμά να του 
αντιμιλήσει, είναι υποδουλωμένη σε αυτόν και παγιδευμένη στην ανδροκρατική αντίληψη 
που της έχει επιβληθεί. Επίσης, είναι και αυτή γεμάτη προκαταλήψεις της εποχής, 
ενδιαφέρεται υπερβολικά για την υπόληψή της οικογένειας και όλες οι πράξεις της  
εξαρτώνται από την αντίδραση του κόσμου. 
Η σχέση θείας και ανιψιάς είναι πολύ καλή, αφού οι δύο τους είναι αρκετά δεμένες, η 
Στέλλα την εμπιστεύεται και την αγαπάει περισσότερο από τα υπόλοιπα μέλη της 
οικογένειάς της και η Νιόνια στεναχωριέται πολύ όταν  εκείνη πεθαίνει. 
Κατίνα και Νένε: οι δύο μικρότερες κόρες της οικογένειας Βιολάντη δεν έχουν 
συνειδητοποιήσει τίποτα από όσα γίνονται στο πατρικό τους, αφού προκειμένου να μην 
πλησιάζουν τη Στέλλα, τους έχουν πει τη δικαιολογία που λένε και στον κόσμο, δηλαδή ότι 
η μεγάλη τους αδελφή είναι άρρωστη. Η συμμετοχή τους στην ιστορία δεν είναι σημαντική, 
αφού δεν τους επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή μαζί της, γιατί η αρρώστια της δήθεν είναι 
κολλητική. Ωστόσο, φαίνεται να αγαπούν την αδερφή τους, διότι όταν καταφέρνουν να 
μπουν στο δωμάτιό της και τη βλέπουν σε άθλια κατάσταση, τρομάζουν και ανησυχούν 
μήπως πεθάνει.  
 

ΟΟ    ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΞΞεεννόόπποουυλλοοςς  κκααιι  ηη  ιιδδεεοολλοογγίίαα  ττοουυ  
Στο βιβλίο «Στέλλα Βιολάντη», το πρόσωπο που μιλάει για τις σχέσεις και τους ρόλους των 
δύο φύλων είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
ταυτόχρονα ο συγγραφέας και ο αφηγητής του κειμένου. Είναι ετεροδιηγητικός συγγραφέας 
και αφηγείται σε γ΄πρόσωπο· ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως έναν 
απλό παρατηρητή, γιατί μέσα από τα λόγια του και τις περιγραφές του παίρνει θέση και 
εκδηλώνει φανερά συμπάθειες και αντιπάθειες για τους ήρωες. Ιδιαίτερα έντονη είναι η 
συμπάθειά του για τη Στέλλα Βιολάντη, ενώ παράλληλα εκφράζει ίχνη συμπάθειας για τη 
θεία Νιόνια και τη Βιολάνταινα. Αντιθέτως, αντιπαθεί σφόδρα τον Παναγή Βιολάντη και το 
γιο του, Νταντή. Ο Ξενόπουλος χρησιμοποιεί γλώσσα παραστατική, απλή, γλαφυρή και 
ρέουσα καθώς και ιδιωματισμούς της περιοχής, κάποιοι από τους οποίους προέρχονται από 
ιταλικές λέξεις (αντζάρντο, μπένε, μίο κάρο, κάζο κ.α.). Το κείμενο χαρακτηρίζεται από 



αφηγηματική ευκολία και καλαισθησία, ενώ ο συγγραφέας δε γίνεται ποτέ ανιαρός και 
κουραστικός, έχει αφηγηματική ευχέρεια, παρατηρητικότητα και την ικανότητα να κρατά 
αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Το έργο του έχει πλούτο, φυσικούς διαλόγους, 
οξύτητα παρατήρησης και άψογη τεχνική και παρόλο που είναι μελαγχολικό, βλέπουμε ότι 
είναι συγχρόνως ρεαλιστικό. 
Πότε και πού έζησε: Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος (9 Δεκεμβρίου 1867 - 14 Ιανουαρίου 1951) 
ήταν Ζακυνθινός μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας θεατρικών έργων. 
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Δεκεμβρίου1867. Ο πατέρας του, Διονύσιος, 
καταγόταν από τη Ζάκυνθο και η μητέρα του Ευλαλία από την Πόλη. Ο Γρηγόριος έζησε τα 
παιδικά και εφηβικά του χρόνια στη Ζάκυνθο, μέχρι το 1883, όταν γράφτηκε στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών για να σπουδάσει Φυσικομαθηματικά. Τις σπουδές του δεν τις 
ολοκλήρωσε ποτέ: από το πρώτο ήδη έτος είχε αρχίσει την ενασχόληση με τη λογοτεχνία, η 
οποία ήταν και η μοναδική πηγή εσόδων του. Από το 1892 εγκαταστάθηκε μόνιμα πλέον 
στην Αθήνα όπου και έζησε την υπόλοιπη ζωή του. 
Τα έργα του Ξενόπουλου: Ο Ξενόπουλος ήταν πολυγραφότατος συγγραφέας. Έγραψε 
πάνω από 80 μυθιστορήματα και πλήθος διηγημάτων. Πολλά δράματά του, όπως η Στέλλα 
Βιολάντη, είχαν αρχικά γραφτεί ως πεζογραφήματα και έπειτα μεταφέρθηκαν στη σκηνή. 
Τα έργα του διαδραματίζονται στην Αθήνα και τη Ζάκυνθο. Θεωρείται ο εισηγητής του 
«αστικού μυθιστορήματος», δηλαδή του μυθιστορήματος που διαδραματίζεται στα αστικά 
κέντρα. Βασικό θέμα στα έργα του είναι ο έρωτας, κυρίως έρωτας μεταξύ ατόμων από 
διαφορετικές τάξεις. Τα έργα του Ξενόπουλου είναι περισσότερο για ψυχαγωγία παρά για 
φιλολογική ανάλυση. Ο συγγραφέας προσπαθεί για την αντανάκλαση της ίδιας της 
πραγματικότητας και θέλει να μας περιγράψει την ελληνική κοινωνία της εποχής του. Αυτό 
όμως δεν είναι κανόνας. Σε αρκετά έργα του περιγράφονται και ζωντανεύουν παλαιότερες 
κοινωνίες κυρίως της Ζακύνθου. Ο Ξενόπουλος έγραψε με την ίδια επιτυχία δράματα και 
κωμωδίες και τα έργα του είναι ηθογραφίες που αναδεικνύουν τη ζωή μιας εποχής ή μιας 
τοπικής κοινωνίας, τοπικές και εποχικές ιδιαιτερότητες που  παίρνουν συχνά ισχύ άγραφων 
νόμων, οι οποίοι επιβάλλονται μέσα από την κοινωνία. 

Ιδεολογία: Ο Ξενόπουλος, αν και προερχόταν από εύπορη οικογένεια δεν ήταν 
αριστοκράτης. Παρακολουθούσε ωστόσο τα προβλήματα των ανερχόμενων αστών όσο και 
των πιο φτωχών. Ερχόμενος στην Αθήνα έφερε μαζί του την ιδέα του ανθρωπιστικού 
σοσιαλισμού. Στην Αθήνα ήρθε σε επαφή με τον Δρακούλη και τους άλλους επικεφαλής 
του σοσιαλιστικού κόμματος, ενώθηκε με αυτούς και βοήθησε στην έκδοση των 
σοσιαλιστικών εφημερίδων «Άρδην» και «Κοινωνία». Το 1885 έγινε μάλιστα συντάκτης 
του «Άρδην». Τις θέσεις του για το σοσιαλισμό μπορούμε να δούμε καλύτερα στο Πλούσιοι 
και Φτωχοί. Ο Ξενόπουλος πίστευε σε ένα σοσιαλισμό που θα άλλαζε την κοινωνία χωρίς 
βίαιες ανατροπές. Σιγά-σιγά οι άνθρωποι θα καταλάβαιναν το συμφέρον τους, οι πλούσιοι 
και οι φτωχοί θα έρχονταν σε συνεννόηση χωρίς βία. Μόνο ο σοσιαλισμός θα μπορούσε να 
βάλει τέλος στο διαχωρισμό των δύο τάξεων. Το ιδανικό του, θα εξασφάλιζε σε κάθε 
άνθρωπο τροφή, κατοικία και ενδυμασία, αλλά δε θα μπορούσε να καταλήξει ποτέ σε 
απόλυτη ισότητα. Αρχικά, ο Ξενόπουλος θεώρησε τις σοσιαλιστικές ιδέες τις μόνες που θα 
μπορούσαν να διορθώσουν την ανισότητα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Ωστόσο, την 
εφαρμογή αυτών των ιδεών δεν την ήθελε βίαια με ανατροπές και επαναστάσεις που θα 
δημιουργούσαν θύματα. Με την άνοδο του πνευματικού επιπέδου του λαού –πίστευε- θα 



καταλάβαιναν οι άνθρωποι το πραγματικό τους συμφέρον. Για το λόγο αυτό, θεωρούσε το 
γράψιμο ως οφειλή διαπαιδαγώγησης και έργο ευθύνης υπέρ του συνόλου. 

Η έμπνευση για τη Στέλλα Βιολάντη: Για το διήγημά του, Στέλλα Βιολάντη, ο ίδιος ο 
συγγραφέας αναφέρει: “Το διήγημα «Έρως Εσταυρωμένος», που το δραματοποίησα ύστερα 
με τον τίτλο «Στέλλα Βιολάντη», είναι μια έμπνευση του 1901. Ο θρύλος όμως που μου 
έδωσε αφορμή να γράψω και το διήγημα και το δράμα είναι κατά είκοσι τουλάχιστον 
χρόνια αρχαιότερος. Γιατί περί το 1880 ψιθυριζόταν στη Ζάκυνθο- ήμουν παιδί τότε- πως 
ένας άγριος πατέρας φυλάκισε την κόρη του στη σοφίτα του σπιτιού του με ψωμί και με 
νερό, επειδή αγαπούσε κάποιον που δεν ήθελε να της τον δώσει κι αρνιόταν επίμονα να 
πάρει έναν άλλον που της έδινε αυτός. Η δυστυχισμένη κόρη πέθανε απ’ αυτό το μαρτύριο· 
αποσιώπησαν όμως την αιτία του θανάτου της και την κήδεψαν μεγαλόπρεπα, με τις πιο 
επιδειχτικές εκδηλώσεις απαρηγόρητου πένθους. Λίγο αργότερα -ήμουν πια φοιτητής- 
άκουσα πως όμοιο δράμα έγινε και στην Πάτρα, και τα πρώτα χρόνια που εγκαταστάθηκα 
στη Αθήνα οριστικά, γνώρισα μια πολύ καλή οικογένεια με τέσσερις κόρες, που όταν μια 
απ’ αυτές, η ωραιότερη, πέθανε κάπως ξαφνικά, έμαθα πως οι γονείς της και τ’ αδέρφια της- 
δυο Νταντήδες υπήρχαν σ’ εκείνο το σπίτι- τη σκότωναν στο ξύλο, επειδή είχε ερωτευθεί 
κάποιον παρακατιανό. Αυτή μάλιστα η αθηναϊκή ιστορία μου θύμισε τότε την παλιά 
ζακυνθινή και μ’ έκανε να γράψω τον «Εσταυρωμένο Έρωτα της Στέλλας Βιολάντη», που 
έκανε τόση εντύπωση όταν πρωτοδημοσιεύτηκε στα «Παναθήναια», ώστε ο Παλαμάς να 
αφιερώσει ποίημα στην ηρωίδα -αυτό που έβαλα για πρόλογο στο δράμα- κι ο Βλάσης 
Γαβριηλίδης να γράψει κύριο άρθρο στην «Ακρόπολη» του -άλλοι καιροί, άλλα ήθη- με τον 
τίτλο «Στέλλα Βιολάντη».”. 

 

  

  

  

  

  



ΟΟιι  σσυυννθθήήκκεεςς  ζζωωήήςς  ττωωνν  ππρρωωττααγγωωννιισσττώώνν  

Οι πρωταγωνιστές στη «Στέλλα Βιολάντη» ζουν στα τέλη του 19ου  αιώνα με αρχές του 20ου 
αιώνα στο νησί της Ζακύνθου, σε μία κλειστή, παραδοσιακή κοινωνία με παλιομοδίτικες 
αρχές. Ο Ξενόπουλος δηλαδή γράφει για την  εποχή στην οποία έζησε ο ίδιος. 

Ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

Πριν από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν δηλαδή έλαβε χώρα η εξάπλωση της 
βιομηχανικής επανάστασης και η διάδοση της Μεγάλης Ιδέας, η οποία ήταν ένα πολιτικό 
και εθνικιστικό ιδεώδες που είχε ως κύριο θέμα τη διεύρυνση των ελληνικών συνόρων, η 
γυναίκα κατείχε πολύ χαμηλή θέση στην κοινωνία. Ήταν κατώτερη από τον άνδρα, ενώ δεν 
είχε δικαίωμα στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή. Καταξιωνόταν 
κοινωνικά μέσω του γάμου και της απόκτησης απογόνων, το οποίο ήταν και ο σκοπός της 
ζωής της, και κινούταν αποκλειστικά στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας έχοντας το ρόλο 
της μητέρας, νοικοκυράς και συζύγου. Θεωρούνταν ιδιοκτησία αρχικά του πατέρα και στη 
συνέχεια του συζύγου της και ήταν βάρος στην οικογένεια. Μάλιστα, σε κάποιο βαθμό, η 
γέννηση κοριτσιού ήταν ανεπιθύμητη, γιατί δημιουργούσε μεγάλα έξοδα στους δικούς της, 
προκειμένου να συγκεντρώσουν την προίκα που θα έδιναν στο μελλοντικό γαμπρό, τον 
οποίο επέλεγε ο πατέρας χωρίς την έγκριση της κόρης του. Για αυτούς τους λόγους, οι 
γυναίκες ήταν καταπιεσμένες και καταδικασμένες να περνούν όλη τους τη ζωή σαν άβουλα 
όντα που δεν είχαν το δικαίωμα να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους. 

Ωστόσο, η εξάπλωση της Μεγάλης Ιδέας, είχε ως αποτέλεσμα την αναταραχή σε 
διαφορετικά σημεία του κοινωνικού ιστού. Ένα τέτοιο σημείο ήταν και η γέννηση της 
φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, η οποία έχει τη βάση της στην ανάγκη της 
ελληνικής κοινωνίας να ξεφύγει από τις ανατολίτικες παραδόσεις και να στραφεί στα 
πρότυπα του δυτικού πολιτισμού. Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα η γυναίκα των μεσαίων 
αστικών στρωμάτων στην Ελλάδα μεταβάλλει τη συμπεριφορά της και διεκδικεί τις δικές 
της ιδέες για τη θέση της στην κοινωνία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι γυναίκες 
διεκδικούν το δικαίωμά τους να καταταγούν στον τακτικό στρατό και τη συμμετοχή τους 
στην ψηφοφορία για την εκλογή του νέου βασιλέα των Ελλήνων. Οι ιδέες περί Ισότητας και 
Ελευθερίας, πάνω στις οποίες στηρίζεται υποθετικά η νέα κοινωνική οργάνωση, της δίνουν 
το δικαίωμα να συμμετέχει, να εκπαιδεύεται, να εργάζεται και να διεκδικεί.  

Κατά την ιστορική περίοδο του 19ου  και 20ου  αιώνα σημειώθηκαν κάποιες από τις πιο 
μεγάλες και πιο ριζικές αλλαγές με σαφές αντίκτυπο στην κοινωνική θέση των γυναικών. 
Έτσι, με τις κρατικές παρεμβάσεις, τις κοινωνικές εξελίξεις, την τεχνολογική πρόοδο και 



την ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού συστήματος που σημειώθηκαν, η γυναίκα ορθώνει το 
ανάστημά της μπροστά στην πατριαρχική κοινωνία, γεγονός που έχει ως συνέπεια να γίνει 
πιο δημιουργική, να διευρύνει τους ορίζοντες των ενδιαφερόντων της, να παίρνει 
πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν αφορούν μονάχα τα του οίκου της, και να εισβάλλει σε 
επαγγέλματα, τα οποία θα άρμοζαν κάποτε μόνο σ’ άνδρες. Ακόμη, αποκτά δικαίωμα 
ψήφου, έχει τον δικό της αυτόνομο λόγο και στάση απέναντι στα κοινωνικά και πολιτικά 
δρώμενα, ενώ αναπτύσσει και διευρύνει το νου και το πνεύμα της, καθώς ασχολείται 
συστηματικά με τις επιστήμες και τις τέχνες. Παράλληλα, η τεχνολογική έκρηξη και η 
μετατόπιση της γυναικείας εργασίας από το σπίτι στο εργοστάσιο, δίνει στη γυναίκα τη 
δυνατότητα να αρχίζει να δραστηριοποιείται ως μεμονωμένο άτομο. Ενώ μέχρι τότε η 
εκπαίδευση ήταν ρηχή και περιορισμένη στα απολύτως απαραίτητα, άρχισε σιγά-σιγά να 
δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη για μια πολύπλευρη και ολοκληρωμένη μόρφωση των 
κοριτσιών. 

  

ΠΠώώςς  θθαα  ααιισσθθααννόότταανν  άάρρααγγεε  έέννααςς  ααννααγγννώώσσττηηςς  
ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  πποουυ  γγρράάφφττηηκκεε  ηη  ΣΣττέέλλλλαα  ΒΒιιοολλάάννττηη;;  

Είναι βέβαιο πως ένας αναγνώστης της περιόδου που γράφτηκε το βιβλίο θα το   
αντιμετώπιζε εντελώς διαφορετικά από έναν αναγνώστη της δικής μας εποχής. 

Καταρχήν, παρόμοια περιστατικά με αυτό του βιβλίου ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένα την 
εποχή που ο Ξενόπουλος το έγραψε και δε θα προκαλούσαν μεγάλη έκπληξη. Αν και το 
γεγονός ότι ο πατέρας τυράννησε τόσο σκληρά τη Στέλλα και τελικά η κοπέλα οδηγήθηκε 
στο θάνατο είναι ακραίο, δεν ήταν αδιανόητο για την περίοδο εκείνη, σε αντίθεση με 
σήμερα. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που πατεράδες και αδελφοί κλείδωναν αντίστοιχα 
τις κόρες και τις αδελφές τους στο σπίτι για θέματα που αφορούσαν την τιμή και την 
υπόληψη μιας οικογένειας και μερικές φορές τις βασάνιζαν μέχρι θανάτου.  

Ακόμα, ενώ ο σημερινός αναγνώστης εκπλήσσεται με το γεγονός ότι όλη αυτή η φασαρία 
έγινε για ένα αθώο ερωτικό ραβασάκι που η Στέλλα αντάλλαξε με ένα νεαρό, ο αναγνώστης 
εκείνης της εποχής θα το έβρισκε απολύτως φυσιολογικό, αφού κάτι τέτοιο αρκούσε για να 
υπογραφεί η καταδίκη μιας κοπέλας. Αν και στη σημερινή κοινωνία, που τα πράγματα 
έχουν αλλάξει θεαματικά, ένα ερωτικό γράμμα είναι μία αμελητέα υπόθεση, τότε θα 
μπορούσε να είναι η αιτία για την αυστηρή τιμωρία ενός κοριτσιού από τους γονείς του και 
δεν ήταν απλώς ένα ασήμαντο πταίσμα από την πλευρά της κόρης. 



Εκτός αυτού, ο σημερινός αναγνώστης θεωρεί πολύ άδικο το θάνατο της Στέλλας, αφού 
πέθανε μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να απαρνηθεί την αγάπη της, και πολύ σκληρό τον 
πατέρα της που δεν υποχώρησε, ώστε να δει την κόρη του ευτυχισμένη. Εντούτοις, ένας 
παλαιότερος αναγνώστης ίσως να έβρισκε φυσιολογική τη στάση του πατέρα και να 
πίστευε πως η κόρη ήταν αυτή που έπρεπε να υποχωρήσει, μιας και εκείνη την εποχή ήταν 
απαράδεκτο για ένα κορίτσι να διαλέγει μόνο του το σύζυγό του. Παρόλο που θα λυπόταν 
τη Στέλλα, μπορεί να πίστευε πως η ίδια προκάλεσε την τύχη της με τη στάση που κράτησε 
και πως μέρος της ευθύνης ήταν και δικό της. Τέλος, ενώ η δυναμική, θαρραλέα και 
απελευθερωμένη προσωπικότητα της ηρωίδας δεν προκαλεί μεγάλη απορία σε εμάς, 
παρόλο που γνωρίζουμε τις δυσκολίες της εποχής κατά την οποία ζει, ένας αναγνώστης 
άλλης χρονικής περιόδου σίγουρα θα εκπλησσόταν με το χαρακτήρα της Στέλλας, τον οποίο 
ελάχιστα κορίτσια διέθεταν.  

 

ΤΤοο  κκεείίμμεεννοο  ααννααππααρράάγγεειι  ήή  ααννααττρρέέππεειι  τταα  
κκοοιιννωωννιικκάά  σσττεερρεεόόττυυππαα;;  

Το  κείμενο Στέλλα Βιολάντη αναπαράγει με σαφήνεια και ακρίβεια τα κοινωνικά 
στερεότυπα της εποχής στην οποία διαδραματίζεται. 

Στην τότε κοινωνία επικρατούσε η πατριαρχική οικογένεια που ήταν πολυμελής και στην 
οποία ο άντρας είχε τον κύριο ρόλο, ενώ η γυναίκα ήταν υποταγμένη σε αυτόν. 
Συγκεκριμένα, οι άντρες ήταν τα κυρίαρχα πρόσωπα, απόντες από την καθημερινή ρουτίνα 
στην οικογένεια, αλλά παρόντες στο δημόσιο χώρο της εργασίας ή της πολιτικής. Η θέση 
τους ήταν εξουσιαστική  και η συμβολική τους εξουσία παρέμενε ανέπαφη ακόμα και όταν 
δεν ανταποκρίνονταν  στις ευθύνες τους. Αντίθετα, η γυναίκα εκείνη την εποχή κινούνταν 
και δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας, έχοντας 
υποχρεώσεις μητέρας, συζύγου και νοικοκυράς. Μοναδικός της ρόλος άλλωστε ήταν το 
νοικοκυριό, η παρασκευή του φαγητού, η ανατροφή των παιδιών και δεν είχε καμία 
ελευθερία, ούτε καν το δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη της. Τότε, η γυναίκα καταξιωνόταν 
κοινωνικά και ολοκληρωνόταν ως άνθρωπος μόνο μέσω του γάμου και της δημιουργίας 
δικής της οικογένειας.  

Τα παιδιά ήταν και αυτά υποταγμένα στη βούληση του πατέρα τους. Η ανισότητα των 
φύλων είχε αντίκτυπο και στις μικρότερες ηλικίες, αφού τα αγόρια ήταν πιο ευνοημένα και 
θεωρούνταν ευλογία, διότι με την εργασία τους μπορούσαν να συμβάλλουν στην αύξηση 
της πατρικής περιουσίας. Εν αντιθέσει, τα κορίτσια θεωρούνταν βάρος, μιας και για να 



παντρευτούν, η προίκα ήταν απαραίτητη και πολλές φορές η γέννηση τους ήταν σε αρκετά 
μεγάλο βαθμό ανεπιθύμητη. Επίσης, υπήρχε η παράδοση ο πατέρας να επιλέγει το γαμπρό 
και να κλείνει τη συμφωνία για την προίκα, ενώ  η κοπέλα δεν είχε το δικαίωμα να αρνηθεί 
να παντρευτεί αυτόν που διάλεξε ο πατέρας-αφέντης.  Ταυτόχρονα, η εκδήλωση ερωτικών 
επιθυμιών εκ μέρους των κοριτσιών ήταν κολάσιμη, ενώ τα προσόντα που έπρεπε να έχει  
μία κοπέλα για γάμο και σπίτι ήταν η νοικοκυροσύνη, η εργατικότητα και κυρίως η 
τιμιότητα. Τέλος, οι γονείς της εποχής εκείνης, δεν είχαν υψηλές προσδοκίες για τις 
θυγατέρες τους, αφού δεν τις φαντάζονταν στο μέλλον ως επιστήμονες και επαγγελματίες, 
αλλά ως νοικοκυρές στο σπίτι, τη στιγμή που για τους γιους τους ονειρεύονταν τα 
καλύτερα.  

Η ανατροπή των κοινωνικών αξιών αποτελούσε μέγιστο κίνδυνο για τον κόσμο της 
πατριαρχικής οικογένειας, ενώ η ισότητα και η χειραφέτηση της γυναίκας ήταν αντίθετες με 
τις παραδοσιακές αντιλήψεις.  

Όλα τα παραπάνω μπορούμε να τα διαπιστώσουμε και στο κείμενο, όπου βλέπουμε τον 
Παναγή Βιολάντη ως τον εξουσιαστικό αρχηγό της οικογένειας, ο οποίος φιλοδοξεί να είναι 
ένας επιτυχημένος επαγγελματίας και παραδειγματικός οικογενειάρχης. Αποπνέει φόβο 
στους δικούς του, αφού τόσο τα παιδιά του όσο και η γυναίκα του τον φοβούνται και δεν 
τολμούν να του φέρουν αντίρρηση. Ακόμα, προσδοκεί η κόρη του να παντρευτεί κάποιον 
πλούσιο και μορφωμένο και να μη χάσει την υπόληψή του. Επιπλέον, η Βιολάνταινα είναι 
μία γυναίκα υποταγμένη στο σύζυγό της, που είναι πάντα σύμφωνη με τη γνώμη του και 
παρόλο που θα ήθελε να προστατέψει την κόρη της, δεν μπορεί, επειδή φοβάται την 
αντίδραση του άντρα της. Ο ρόλος της είναι να φροντίζει τα παιδιά της και το σπίτι, ενώ δεν 
έχει θέση στην κοινωνική ζωή.   

Εκτός από αυτά, καταλαβαίνουμε ότι ο Νταντής ήταν το πιο ευνοημένο από τα παιδιά της 
οικογένειας, λόγω του ότι ήταν το μοναδικό αγόρι και είχε την έγκριση του πατέρα του για 
όλα όσα έκανε. Αντίθετα, η Στέλλα προοριζόταν να γίνει μία καλή νοικοκυρά και δεν είχε 
δικαίωμα να αποφασίζει μόνη της για τίποτα, πόσο μάλλον για το μελλοντικό της σύζυγο. 
Με τις πράξεις της, ανέτρεψε τις παραδόσεις της συντηρητικής κοινωνίας στην οποία ζούσε 
και για αυτόν το λόγο ήταν καταδικασμένη.  

Αν και βλέπουμε, λοιπόν, ότι το βιβλίο αναπαράγει τα στερεότυπα της εποχής, ο 
Ξενόπουλος φαίνεται πως δε συμφωνεί με αυτά, αφού τίθεται φανερά εναντίον τους. Ο 
στόχος του μέσα από αυτό το βιβλίο είναι να αφυπνίσει τους ανθρώπους της εποχής του, να 
τους μορφώσει και να τους απομακρύνει από τις προκαταλήψεις που κατέχουν κυρίαρχο 
ρόλο στις ζωές τους.  



        

ΜΜίίαα  φφαανντταασσττιικκήή  σσυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττηη  ΣΣττέέλλλλαα  
ΒΒιιοολλάάννττηη  

 Λίγο καιρό μετά το διάβασμα του βιβλίου, ένα βράδυ που κοιμόμουνα, ονειρεύτηκα ότι 
συνάντησα το πνεύμα της νεκρής Στέλλας Βιολάντη,  και πως της ζήτησα να μου λύσει 
κάποιες απορίες που είχα σχετικά με την ιστορία της. Η συζήτηση που είχα με την ηρωίδα 
του βιβλίου παρατίθεται στο ακόλουθο κείμενο: 

ΕΓΩ: Στέλλα, η ιστορία σου με συγκίνησε πάρα πολύ. Φάνηκες πολύ γενναία με το να 
θυσιάσεις τη ζωή σου για την αγάπη σου. Πώς είχες το θάρρος να κάνεις κάτι τέτοιο;    

ΣΤΕΛΛΑ:  Η αλήθεια είναι ότι αγαπούσα πολύ το Χρηστάκη και ήθελα να τον παντρευτώ, 
να κάνουμε παιδιά και να περάσω όλη την υπόλοιπη ζωή μου μαζί του. Σε άλλες συνθήκες 
δεν θα επέμενα τόσο, αλλά ο Χρηστάκης δεν ήταν ένα απλό καπρίτσιο, ένας απλός έρωτας, 
ήταν ο πρώτος πραγματικός έρωτας της ζωής μου. Μπορεί να μην τον γνώριζα καλά, αλλά 
τον αγαπούσα και δε θα άφηνα ποτέ τον πατέρα μου να μου στερήσει την πραγματική μου 
ευτυχία και να με παντρέψει με κάποιον που δεν αγαπούσα, μόνο και μόνο επειδή ήταν 
πλούσιος.                                           

ΕΓΩ: Ήξερες όμως ότι ο Χρηστάκης ήταν ένα περιζήτητο αγόρι που όλες οι κοπέλες τον 
ήθελαν. Γιατί πίστεψες ότι τελικά διάλεξε εσένα; 

ΣΤΕΛΛΑ: Στην αρχή, δεν καταδεχόμουν το Χρηστάκη και δεν είχα τη φιλοδοξία ότι αυτός 
ανάμεσα σε όλες θα επέλεγε εμένα, παρόλο που είχε κάνει αρκετές προσπάθειες να με 
προσεγγίσει. Όταν όμως εκείνο το βράδυ μου έδωσε το γράμμα που έλεγε πόσο πολύ με 
αγαπάει, τον πίστεψα αμέσως και κατάλαβα ότι κατά βάθος και εγώ τον αγαπούσα, απλώς 
δεν ήθελα να το παραδεχτώ γιατί φοβόμουν μήπως στο τέλος απογοητευόμουνα. Έπειτα, 
σκέφτηκα ότι ήταν λογικό να του αρέσω, γιατί δεν υστερούσα σε κάτι από τις άλλες 
κοπέλες του νησιού. Ήμουν και όμορφη, και πλούσια και καλή νοικοκυρά. Γιατί να μη 
διάλεγε εμένα;  

ΕΓΩ: Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά γιατί μόλις διάβασες το γράμμα δεν το έδειξες στους γονείς 
σου για να σου πούνε και αυτοί την άποψή τους; Έτσι, μπορεί ο πατέρας σου να μη σε είχε 
κλειδώσει στο δωμάτιό σου.  



ΣΤΕΛΛΑ: Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Ο Χρηστάκης μου είχε πει 
να γράψω την απάντησή μου και να του την πετάξω το επόμενο βράδυ από το παράθυρό 
μου, και αυτό έκανα. Όμως, και αλλιώς να ήταν τα πράγματα, νομίζω πως δε θα είχα πει 
στους γονείς μου για το γράμμα, μιας και δεν είχα μία στενή σχέση με αυτούς και δε 
συνήθιζα να συζητάω τέτοια πράγματα μαζί τους, δεν είχαμε δηλαδή τέτοια οικειότητα. 
Ίσως εσύ που ζεις σε μία προοδευτική κοινωνία να μην μπορείς να με καταλάβεις, αλλά 
πιστεύω πως ακόμα κι αν έδειχνα το ραβασάκι στους γονείς μου, πάλι δε θα είχαμε καλή 
εξέλιξη, επειδή θα νόμιζαν πως εγώ του είχα δώσει το δικαίωμα να μου γράψει το γράμμα. 
Άσε που μπορεί να έβρισκε το μπελά του ο Χρηστάκης και να ήμουν εγώ η αιτία.  

ΕΓΩ: Γιατί όταν σε κλείδωσαν στο δωμάτιό σου, επέμενες στο να παντρευτείς το 
Χρηστάκη, ενώ έμαθες πως ο πατέρας σου πήρε το γράμμα που του έδωσες πίσω και 
έβλεπες πως δεν προσπαθούσε να αλλάξει την κατάσταση;  

ΣΤΕΛΛΑ: Ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του και ποτέ μου δε σκέφτηκα πως μπορεί να μη 
με αγαπούσε πραγματικά και να με είχε ξεχάσει. Νόμιζα πως έδωσε το γράμμα στον πατέρα 
μου μόνο και μόνο επειδή τον είχε απειλήσει, ότι περνούσε κάθε μέρα έξω από το σπίτι 
μου, αλλά ποτέ δε με έβλεπε και πως ίσως αυτός υπέφερε περισσότερο από εμένα. Έβρισκα 
συνεχώς δικαιολογίες για να εξηγήσω τη δειλία του, ελπίζοντας πως τελικά θα πείσει τον 
πατέρα μου να τον παντρευτώ· ωστόσο, βαθιά μέσα μου όμως ήξερα πως τίποτα τέτοιο δε 
θα γινόταν.  

ΕΓΩ: Τι θα έκανες αν μάθαινες πως ο Χρηστάκης κλέφτηκε με άλλη, τη στιγμή που εσύ 
βασανιζόσουν;  

ΣΤΕΛΛΑ: Πραγματικά, δεν ξέρω πως θα αντιδρούσα και αν θα μπορούσα να το ξεπεράσω 
ποτέ. Το σίγουρο είναι πως θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ, το μαρτύριό μου θα ήταν ακόμα 
μεγαλύτερο και θα ήθελα να πεθάνω από τη ντροπή μου, που είχα φερθεί τόσο ηλίθια και 
που πίστεψα τα ψέματα αυτού του υποκριτή. Πιστεύω πως ο θάνατος ήταν προτιμότερος 
από το να συνέχιζα τη ζωή μου, γνωρίζοντας πως έχω εξαπατηθεί και μάλιστα κατά αυτόν 
τον τρόπο. Η γνώση αυτή θα ήταν για εμένα ένα ασήκωτο βάρος και δε θα μπορούσα να το 
αντέξω αυτό.  

ΕΓΩ: Αν σου δινόταν μία δεύτερη ευκαιρία, πώς θα αντιμετώπιζες κάποιον που σου 
έστειλε ένα ερωτικό γράμμα; 

ΣΤΕΛΛΑ: Θα ήμουν πιο προσεκτική και θα το σκεφτόμουν περισσότερο πριν αποφασίσω 
τι επρόκειτο να κάνω. Καταρχήν, δε θα βασιζόμουνα μόνο σε ένα ερωτικό γράμμα για να 



πιστέψω ότι κάποιος με αγαπάει αληθινά. Το γεγονός ότι εμπιστεύτηκα το Χρηστάκη 
αμέσως ήταν ένα μεγάλο λάθος και δε θα το επαναλάμβανα. Θα περίμενα ο νέος που μου 
έστειλε το γράμμα να μου αποδείξει και με άλλους τρόπους την αγάπη του για μένα. Και αν 
τελικά με έπειθε, τότε θα του έλεγα να πάει να με ζητήσει από τον πατέρα μου και θα 
έδειχνα στους γονείς μου ότι και εγώ θέλω να τον παντρευτώ. 

 

ΤΤοο  δδιικκόό  μμοουυ  ααίίσσιιοο  ττέέλλοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα  

Δυστυχώς, η ιστορία της Στέλλας Βιολάντη είχε λυπητερό τέλος, αφού η ηρωίδα πέθανε και 
αυτός για τον οποίο θυσιάστηκε αρραβωνιάστηκε με μία άλλη, ξεχνώντας εντελώς τη 
Στέλλα που την ήθελε μόνο εξαιτίας του τεράστιου εγωισμού του. Εντούτοις, το βιβλίο θα 
μπορούσε να έχει το τέλος που ακολουθεί: 

Η Στέλλα λίγες μέρες αφότου ο πατέρας της την έκλεισε στο δωμάτιό της, συνειδητοποίησε 
ότι ο Χρηστάκης δεν την αγαπούσε πραγματικά και ότι ήταν ένας δειλός, διότι από τότε που 
ο Παναγής του πήρε το γράμμα που του έδωσε η ίδια, δεν είχε τολμήσει να κάνει κάτι για 
να μπορέσει να την ξαναδεί. Έτσι,  ζήτησε συγγνώμη από τον πατέρα της, παρόλα τα όσα 
της είχε κάνει, και επανήλθε σιγά-σιγά στην καθημερινότητά της, έχοντας ξεγράψει 
οριστικά το Χρηστάκη, ο οποίος βέβαια δεν την ξαναπλησίασε, τρέμοντας μήπως ο 
Βιολάντης πραγματοποιήσει τις απειλές του και τον βλάψει. 

Μετά από λίγο καιρό, η Στέλλα γνώρισε έναν όμορφο, καλόκαρδο και πλούσιο νέο, το 
Μάρκο, ο οποίος καταγόταν από την Αθήνα και είχε επισκεφτεί τη Ζάκυνθο για διακοπές. Ο 
Μάρκος την ερωτεύτηκε αμέσως μόλις την είδε και πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα της. 
Ο Παναγής Βιολάντης δέχτηκε να παντρέψει την κόρη του με αυτόν τον άντρα, ο οποίος 
ήταν όχι μόνο μορφωμένος, αλλά και πλούσιος και τελικά η Στέλλα τον παντρεύτηκε με 
μεγάλη χαρά. Μετά το γάμο τους, πήγαν να ζήσουν οι δυο τους στο σπίτι του Μάρκου στην 
Αθήνα, όπου έκαναν παιδιά και έζησαν ευτυχισμένοι όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Με αυτόν 
τον τρόπο, το όνειρο της Στέλλας πραγματοποιήθηκε, αφού παντρεύτηκε έναν καλό άντρα 
που την αγάπησε αληθινά, τον αγάπησε και η ίδια, ενώ δεν ξαναγύρισε ποτέ στο σπίτι του 
τυράννου-πατέρα της.  

Όσο για το Χρηστάκη, ποτέ του δεν κατάφερε να βρει την αληθινή αγάπη και οι κοπέλες 
έπαψαν να τον θέλουν όταν κατάλαβαν τον πραγματικό του χαρακτήρα και τη δειλία του. 
Τελικά, παντρεύτηκε μία γυναίκα που ποτέ δεν τον αγάπησε και έζησε την υπόλοιπη ζωή 
του δυστυχισμένος, ενώ κατάλαβε το τεράστιο λάθος που είχε κάνει με τη Στέλλα. 
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